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نهاد سلطنت در دولت ملی ،مقتدر و دارای ایدئولوژی تمایزبخش صفویه که
در شخص پادشاه نمود داشت ،یکی از کانونهای توجه سفرنامهنویسان خارجی
آن روزگار است .پژوهش پیش رو ،مییکوشید بیا بهیرهگییری از رو شناسیی
تحلیل گفتمان انتقادی ،بهویژه خیوانش تویو ی لییوون از مفهیوب بازنمیایی ،بیه
بازنمایی تصویری بپردازد کیه گفتمیان سیفرنامهنویسیی صصیر صیفوی از نهیاد
سلطنت ارائه میدهد .یا تههای ای پژوهش نشان میدهد که در ای سفرنامههیا
راگرد بازنمایی شاه صفوی در دو زاویه به انجاب رسیده است :نخست ،بازنمایی
نهاد سلطنت به صنوان امری ناظر بیر متا یزییو و سینت ،و دوب ،بازنمیایی مقیاب
سلطنت بهصنوان نهاد و جایگاهی معطوف به کارآمدی و کارایی .تصیویر برآمیده
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از بازنمایی در ای سفرنامهها ،دایرهای گستردهای از معنادهی و انتساب دالها به
مدلولها و مصادیق را دربرمیگیرد .در ای منطق ،مقاب سلطنت در صصر صفوی،
دارای دو کیان مادی و رامادی تصویر شیده اسیت .در ایی بازنمیایی ،شیاه در
نسبت با پنج منبع مشروصیتبخش ایی خانیدان ،یعنیی :تصیوف ،تشییع ،سینت
ایرانشهری (شاهآرمانی ایرانی) ،خوانش ایرانیی ی شییعی از خت یت اسیتمی و
امواج اوّلیه مشروصیت مبتنی بر کارآمدی برآمده از موج نوپدیید مدرنیتیه بربیی
تصویر شده است .ای سفرنامهنویسان ،کوشیدهاند تیا در کنیار وصیخ شیخص
شاه ،کیفیت ارتباط وی با دربیار ،نخبگیان و قبقیا و شیوون اجتمیاصی را نییز
بازنمایی کنند .از دید آنان ،رابطه میان نهاد سلطنت و دیگر قبقا  ،بهجز سلسله
صلما و قهای شیعه ،صموماً یوسویه ،خطی و از باال به پایی بوده است.

کلیدواژگان :عصر صفوی ،سلطنت در ای ران ،تحلی ل گفتم ان اتتا ادی ،بازتم ایی،
فنلیوون.
مقدمه

با برآمدن خاتدان صفوی در ایران ،پس از سالها فترت ،ای ران دولت ی مل ی ،مات در،
فراگیر ،مستال و دارای ایدئولوژی تمایزبخش را به خود دید .در این زمان ،تهادهای بومی،
ملی و ایراتی ،زایش و بالش دگربارهای یافت .کاتون این امر ،احیا و بازخواتی مفهوم شاهی
یا سلطنت بود .تهاد سلطنت یا ش اهی ک ه در ش خا پادش اه ب هعن وان س لطان ش ی ه
ذیشوکت و صاحب اقتدار تُمود مییاف ت ،ک اتون و تن اته مرک زی گفتم ان سیاس ی
اجتماعی عصر صفوی است .در سایه این ته اد ،مرزه ای هوی تس ازاته دگرس ازاته در
سطوح گوتاگون فردی ،جم ی و ملی شناسایی میشد .ماام و تهاد سلطنت در این زم ان،
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همزمان سه وظیفه امنیتسازی ،هویتسازی و پاسداری از شری ت و تأمین منابع و مباتی
توس ه و رفاه را برعهده داشت .این بازیابی ساختار سیاسی و با رفتار اجتماعی ،در شرایطی
به اتجام میرسید که جهان غرب در حال گذار ب ه دوران م درن ب ود و ام واجی ،هر ن د
مادماتی و ض یف ،از این امر در این برهه از ت اریخ ب ه ای ران تی ز رس ید .در ای ن دوره،
ارتباطات ایران با بیرون از مرزه ا گس تر

تس بی یاف ت .تاط ه برجس ته ای ن اتا ب

ارتباطاتی ،گنودهشدن زمینههای ارتباطی با مغربزمین بوده است .در عهد صفوی ،ایران
خود را در م رض ارتباطی روزافزون با دتیای غرب و مدرن دید که ت ا آن زم ان ،ص ورت
تیافته بود .در پی این پویشها ،شماری ،هر ند محدود ،از ایراتیان به غرب رفته ،بس یاری
از غربی ها تیز تحت عناوین گوتاگون به ایران آمدتد .در این ماطع ویژه تاریخی ،فرص تی
پیش آمد تا شاید برای تخستینبار ایراتیان به ساختارهای سیاسی اجتماعی خود از دروازه
تگاه غربیان بنگرتد .این موضوع ،به ویژه در عصر شاه عباس ،زمین هس از گس تر

تگ اه

منطاهای ایران به هویت و مرزهای پینرفت خ ود ش د .بخن ی از ای ن ام ر ،ب هواس طه
سفرتامههایی صورت میگرفت که این غربیها از دوران زیست خود در ایران میتوش تند.
این سفرتامهها ،دربردارتده موجی از آگاهیها برای جام ه و تخبگان ایراتی بود.
از دوران صفوی ،سفرتامههای فراواتی در دست است؛ برای تموت ه ،م یت وان از ای ن
موارد بهعنوان برجستهترین آته ا ت ام ب رد :س فرتامه وین نت و دیالس اتدری1561( 1م،).
سفرتامه آمبروسیو کنتارینی1444( 2م ،).سفرتامه جووان ماریا آتجولو1626( 3م ،).س فرتامه
کاترینو زتو ،4سفرتامه برادران شرلی ،6سفرتامه ژرژ تکتاتدر فندر یاب ل ،5س فرتامه گارس یا
دسیلوا فیگوروا (1524م ،1).سفرتامه پیترو دالواله1562( 8م ،).سفرتامه رابرت اس تودارت،4
س فرتامه ژان باتیس ت تاورتی ه1584( 10م ،).س فرتامه آدام اولی اریوس1511( 11م،).
سیاحت تام ه ژان ش اردن1113( 12م ،).س فرتامه اتگلب رت کمرف ر1115( 13م ،).س فرتامه
ساتسون ،14سفرتامه جیواتی فرات سکو جملی کارری1126( 16م ،).سفرتامه کروسینسکی،15
سفرتامه احمد دری و سفیر زیبا.
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تگارتدگان این سفرتامهها ،در پوششهایی ون :بازرگان و ت اجر ،گردش گر و س یاح،
سیاست پینه ،سفیر و فرستاده ،وابسته و مستنار تظامی ،یا مبلّغ دینی و مذهبی ،به ای ران
آمده ،در سفرتامهها و تگاش تهه ای خ ویش دادهه ایی ت و و خ اا را ف راهم آوردهات د.
مناهداتی که در دهها سفرتامه تگاشته شدهاتد ،به صورتی گسترده حجم و کیفیت شناخت
اروپاییها درباره ایران را فزوتی بخنید؛ کنور را از سرزمین افساتهها به مکاتی تبدیل کرد
که از منظر تجربهگرا و تجربیتگر توص یف ش ده ب ود 11.کمرف ر در مادم ه کت اب خ ود
میتویسد:
من هرچیزی را بر مبنای خیالپردازیهاای خا د ون ها ام؛ مان خا د را با
وگارش درباره چیزهایی محدود ساخ م ک یا و ب ده و یا تمام و کمال از سا ی
دیگران ت صیف وشده ب دود.

پ ژوهش حاض ر ،ت

18

م یتمای د ب ه بازتم ایی تص ویری بر ردازد ک ه گفتم ان

سفرتامهتویسی عصر صفوی از تهاد سلطنت ارائه میدهد .مااله ،به گرد این پرسش اصلی
میگردد که تهاد سلطنت در سفرتامههای عصر صفوی گوت ه بازتم ایی و تص ویر ش ده
است؟ بر مبنای فرضیه مادماتی ،در این سفرتامهها ،فراگرد بازتم ایی ش اه ص فوی در دو
زاویه به اتجام رسیده است :تخست ،بازتمایی از تهاد س لطنت ب هعن وان ام ری ت اظر ب ر
متافیزیک و سنّت ،و دوم ،بازتمایی از ماام سلطنت بهعنوان تهاد و جایگاهی م ط و ب ه
کارآمدی و کارایی.
تصویر یا ایماژِ 14برآمده از بازتمایی این سفرتامهتویسان ،دایرهای گسترده از م نادهی و
اتتساب دالها 20به مدلولها 21و مصادیق 22را دربرمیگیرد .در این منط ق ،ما ام ش اهی،
دارای دو کیان مادی و فرامادی تصویر شده است .در این بازتمایی ،شاه در تسبت با پ ن
منبع منروعیت بخش این خات دان ،ی ن ی« :تص و »« ،تن یع»« ،س نّت ای رانش هری
(شاهآرماتی ایرات ی)»« ،خ واتش ایرات ی ش ی ی از خ ف ت اس می» و «ام وا اوللی ه
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منروعیت مبتنی بر کارآمدی برآمده از مو توپدید مدرتیته غربی» تصویر شده است .تاطه
تمایز این پژوهش تسبت به عموم دیگر آثارِ ارائهشده در این زمینه ،داشتن ار وب تظری
و رو شناختی تو و متفاوت و تیز عدم تگاه صرفاً تاریخی و روایی است .ماال ه پ یش رو،
در پیوستار ادبیاتِ تولیدشده در این حوزه ،ب ر آن اس ت ت ا ب ا در پ یشگی ری رویک ردی
میانرشتهای ،به منظور بازخواتی اتدینه و تاریخ سیاسی اجتماعی تهفته در سفرتامههای
عصر صفوی ،به تبیین و تحلیلی گویا از کیفیت بازتمایی ماام سلطنت در این متون برسد.
چارچوب نظری و روششناختی

ار وب تظری و رو شناختی این جستار ،مبتنی بر تظریه بازتمایی ،بهویژه رهیاف ت
فنلیوون 23است .بازتمایی ،روشی کیفی است که به دتبال آن است تا از متون و امر زب ان
رمزگنایی کند .در این رویکرد ،تظر بر این است که هر صورتی ،م نایی را در پ س خ ود
تهفته دارد .بازتمایی ،در امتداد و راس تای رو ه ایی هم ون :هرمنوتی ک (ب هوی ژه در
خواتش اسکینری 24آن ،که مبتنی بر ت امل دوسویه متن و زمینه است) ،تحلی ل گفتم اتی
اتتاادی ،تحلیل محتوا ،کاربردشناسی ،م ناشناسی و تناتهشناسی ،م یکوش د می ان زب ان
(گفتمان) و حوزههای گوتاگون زیست سیاسی اجتماعی ی ک جام ه ،ارتب اع م ا ول و
گویایی پدید آورد .بنا به گفته فنلیوون ،زبان ،بازتاب یک ایدئولوژی است .ایدئولوژی ،ب ا
مطال ه زباتی که در یک متن یا گفتمان بازتاب یافت ه ،فرا ن م م یآی د 26.در ار وب
تظریه بازتمایی ،فنلیوون اموری هم ون :سطوح تحلیل کنشگران اجتماعی ،کنشه ای
اجتماعی ،زمان در گفتمان ،مکان (فضا) در گفتمان و تیز س اخت گفتم اتی من روعیت و
هد را مورد توجه قرار میدهد .اصط ح «بازتمایی» در الگوی فنلیوون ،به این س مت
جهت دارد که یک فرد ،گروه ،درک یا ایده ،از رهگذر م تن و زب ان ش کل م یگی رد 25و
بازیگران سیاسی اجتماعی (یک تفر یا گروه) گوته در متون تصویر میشوتد .افزون ب ر
این ،الگوی فنلیوون با این مسیله سروکار دارد که گوته یک سو ،در موق یتی تامناسب و
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آن سوی دیگر ،در موق یتی باالتر قرار میگیرد .به همین دلیل ،در ار وب ای ن تی وری،
دو استراتژی برونراتی 21و دربرگیری ،28حضوری جدی دارتد 24.فنلیوون اظهار م یکن د
که بازتمایی ،بازیگران اجتماعی را دربرمیگیرد یا برون میراتد تا با منافع و اهدا آتان در
ارتباع با خواتندگاتی که متون و خبرها به قصد آتان ارائه شده ،متناسب باشند 30.بازتم ایی
میتواتد تاش ها را دوباره تخصیا تمای د و رواب ا اجتم اعی می ان ش رکتکنن دگان را
بازتنظیم کند.

31

کنشهای اجتماعی را م یت وان در گفتم ان و از راه فراین دهای ج ایگزینی متف اوت
ف السازی و غیرف ال سازی بازتمایی کرد .این فرایندها ،بازتمایی بازیگران اجتماعی را تیز
تحت تأثیر قرار میده د؛ راک ه ب هعن وان تموت ه ،فراین دهای غیرف الس ازی ،امک ان
بیرون راتدن بازیگران اجتم اعی را ف راهم م یتماین د.

32

ار وب بازتم ایی ب ازیگران و

کنش های اجتماعی ،امری مستال تیست؛ بلکه در اساس ،مبتنی ب ر تظ ام زب انشناس ی
تاش گرای هلیدی 33و زبانشناس ی اتتا ادی اس ت 34.ف نلی وون بازتم ایی را ب هعن وان
بافتسازی دوباره اقدام های اجتماعی تحلیل میکند 36.مفهومی که فنلیوون از بازتم ایی
بازیگران اجتماعی ارائه میتماید ،این امکان را به ما میدهد تا به صورتی تحلیلی ،برخ ی
گوتههای ظریف ساخت تب یضآمیز ،هویتها و غیری ته ا ،شناس ایی ی ا پنه انتم ودن
بازیگران اجتماعی را فرا نم آوریم 35.واکاوی بازتم ایی ب ازیگران سیاس ی اجتم اعی،
امری اساسی در راستای فهم م نای بدیهی و جنبههای ایدئولوژیک گفتمان متنهاست.
فنلیوون با استفاده از رویکرد هلیدی و گستر

31

آن در حوزه «عبارت بهعنوان بازتمایی»،

به بازیگران اجتماعی (شرکتکنندگان) و کنشهای اجتماعی اشاره میکند .مبنای کار او،
این است که تمام متنها ،همه بازتماییها از جهان و هر آت ه در آن جریان دارد ،هر ن د
اتتزاعی ،باید به عنوان بازتمایی ک نشه ای اجتم اعی تفس یر ش ود .ف نلی وون فرات ر از
ار وبهای ساختاری سنّتی زبانشناختی پیش میرود تا یزی را که در آن شخصیتها
در گسترهای از رو های زب انش ناختی و البت ه گ اهی غیرقاب ل پ یشبین ی ش کل
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38

ار وبهای ارائهشده فنلیوون (2008م ،).بهعنوان ابزارهایی برای واکاوی گ وتگی
بازتمایی «غیریت» در تمود کنشگران اجتماعی ،طباهبندیهای تحلیلی مناسبی را فراهم
میآورتد .این ار وبها ،ابتکار م ناشناسی اجتماعی هستند که از راه شبکه س اماتهای از
طباهبندی های م ناشناساته برای تحلیل گوتگی تمود افراد در مت ون ب هک ار م یرود.

34

فنلیوون بر این باور است که:
ه یت افراد ،مکانها یا اهیا را میت ان بر مبنای بینام نیات دیاداری ویاز بناا
وهاد؛ بر اساس هباهت آوها ب افراد ،مکانها یا اهیای دیگر تصاویر.

40

گاتتر کرس 41و فنلیوون ،بر این باور دارتد که:
اعضای یک گروه ،ممکن است ه یات خا د را در مییااسهاای م اااوتی از
دست بدهند .هنگامی ک ب هم میپی ودود ،فرایناد یاا کانک یکچارچا گار آوهاا
همچنان آهکار و با یک خط تشخیص داده میه د .هنگامی ک ترکیب میه ود،
ه یتهایشان م مایز میماود؛ اما دیگر فرایندی وج د وادارد کا آهاکارا بارای
وصل کردن آوها بیان ه د .ترکیب این افراد ،م جب واپیدایی ه یاتهاای فاردی
آوان میه د.

42

ندشیوهگی 43و تناتهشناسی اجتماعی ،44این امکان را فراهم میآورتد تا درب اره ای ن
موارد پرسشهایی مطرح شود :م نا و م ناسازی؛ کارگزاری م ناس ازان؛ هوی تس ازی در
تناته و م ناسازی؛ محدودیت های اجتماعی که در م ناسازی رخ میتمایند؛ تناتهشناس ی
اجتماعی و داتش؛ گوتگی تولید داتش ،شکل گیری آن و ساختِ متمایز آن در شیوههای
متفاوت و بهوسیله ه کسی.

46

این مااله ،به دتبال این است تا جایگاه و کارویژههای شخا شاه و ماام س لطنت در
این آثار را مورد کنکا

قرار دهد .از دید تگارتدگان ،این بازتم ایی و تصویرس ازی ،در دو
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جنبه مادی و فرامادی و با دو پایگاه امر سنّت و مدرتیسم ،صورت پذیرفت ه اس ت .برآین د
این بازتمایی ندالیه و ندوجهی ،آن است که جایگاه شاه ،ب ر ف راز جام ه و طبا ات و
شیونِ آن تصویر شود.
 .1بازنمایی نهاد سلطنت بهعنوان امری ناظر بر متافیزیک و سنّت

شاه یا ماام سلطنت ،تاطه محوری تظام سیاسی اجتماعی عصر صفوی است .عموم
روتدها و فرایندهای ک ن سیاسی اجتماعی ،بهگوتهای مستایم یا غیرمستایم با این تهاد
ارتباع پیدا میکند 45.این موضوع ،مورد توجه سفرتامهتویسان این دوره تیز بوده است .در
بینتر سفرتامههای این بر تاریخی ،رگههایی از تناندادن جایگاه برتر و هژمون شاه
دیده میشود .در این بخش ،به ماام سلطنت بهعنوان امری م طو به سنّت پرداخته
خواهد شد و در بخش پسین ،با تگاه به اموا توپدید مدرتیسم ،مورد واکاوی قرار خواهد
گرفت.
2ـ .1مبنای مشروعیت فرامادی و تقدس شاهان صفوی

بر پایه آت ه در سفرتامههای این دوره تُمود مییابد ،منخصه ایران دوران صفوی ،در
ت ادل سیاسی مذهبیِ آن است که در آن ،حاکم ماتدر جایگاه فرادستی داشته ،تهاد دینی
تاش محافظی در برابر سوءاستفادههای بالاوه ایفا میکند و واسطهای است که ب هوس یله
آن ،ستیزهای سیاسی حل میشد 41.شاه صفوی ،فاا تاش پادشاهی را ایفا تمیکند؛ بلکه
دارای اقتداری م نوی است .او ماام خود را با مراسم دینی پی یدهای تاویت میتماید ک ه
با تمادها ،زمانها و مکانهای مذهبی ویژهای همراه هستند 48.ایدئولوژی توین ص فویان،
بیان مذهبی هنجاری دارد که از منابع و سنّتهای کهن صوفی تیز به ره م یگرف ت.

44

حاکمان صفوی (1122 1601م ).که تنیع را به دین ملت دولت ایران تب دیل کردت د،
ادعای میراثداری پیامبر را تکردتد؛ اما حکومت به تیاب ت از ام ام غای ب را اع م م ی-
تمودتد 60.رویکرد تخبگان حاکم صفوی ،با الگوی سلطنت مطلق الهی شکل مییاب د ک ه
در آن ،حاکم «ظلّ اهلل فی األرض»  ،ی ن ی س ایه خ دا ب ر روی زم ین اس ت .ادعاه ای
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ایدئولوژیک صفوی ،با مفاهیم شی ی تیابت امام غایب و حاکم عادل صورت گرفته است.

61

نات ه بخواهیم یک دورهبندی از ساخت تحولی تهاد دینی در عصر صفوی ارائه کنیم،
62
شاید الگوی ذیل سودمند باشد:
مرحله تخست ،شکلگیری و پیدایی :در این مرحله ،س اخت جدی د ق درت دین ی ک ه
حاصل ت امل رهبران مذهبی و سیاسی بود ،با توجه به سیاس ت م ذهبی وی ژه ص فویان،
شکل گرفت.
مرحله دوم ،شکوفایی و تثبیت :در این مرحله ،ساخت دینی رفتهرفته به سوی تهادی-
شدن میرفت؛ به عبارت دیگر ،می توان از ظهور تهاد دینی در این بخش با دقت بینتری
سخن گفت.
مرحله سوم ،او تهادیشدن :در مرحله سوم ،تهادیشدن او میگیرد .ته ادیش دن،
فراگردی محسوب میشود که در جریان آن ،اعمال یا تجارب اجتماعی ،آنق در اتتظ ام و
مداومت پیدا میکنند ،تا بتوان بهعنوان تهاد توصیفنان کرد.
مرحله هارم ،فروپاشی و آشفتگی :در این مرحله ،این ساختار با آزمایش جدیدی روبهرو
گرد ید که در پی برافتادن اصفهان و ساوع صفویان مطرح شد .جام ه دوران صفوی ،پن
طباه برجسته داشت که جام ه را تنکیل میدادتد« :مردان جنم (تظامیان)»« ،اهل قلم
(کاتبان و دیوانساالران)»« ،تجلار و بازرگاتان»« ،کناورزان» و «جام ه روحاتیت (علما)».
طباه اخیر ،روح جام ه و متنکل از دیگر طباات است؛ 63آنگوتهکه کدی مناهده کرد:
آن دس از الهی ن ک مس ییم یا غیرمس ییم از س ی دولت دریاف ی داها و
پی ودهای اودکی با ع ام مردم داه ند ،س وی اس ار از حمایت سیاسی ب دود.

54

از دیدگاه شارن:
هناخ ن هاهزاده ب پادهاهی ،بیقب ل هیخ االسالم ک رئیس روحاوی کشا ر
ب د ،امری واتمام ب د.

55

به باور راجر سیوری ،تحمیل تنیع از سوی صفویان بهعنوان دین رسمی دولت ،باعث
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ایجاد تأثیر بینتری از هویت ملی ،و به همین تسبت ،ایجاد دولتی قویتر و مرکزیتر شده
است 65.ترتر ،اینگوته بیان میتماید که تغییر دینی ،یزی بیش از پیششرطی برای آمال
سیاسی حاکمان دینی تبوده است 61.شاه صفوی ،تانی را به خ ود گرف ت ک ه مجته دان
اثنیعنری ایفا میکردتد؛ ی نی تماینده [امام] مهدی بر روی زمین ب ودن .برآین د اص لی
تیوریهای گوتاگون پادشاهی صفویان ،شبهمطل قگرای ی ب ود؛ ام ا در عم ل ب رای ای ن
شبهمطلقگرایی ،حتی هنگامی که شاه حاکمی قوی و شایسته بود ،محدودیتهایی وجود
داشت 68.شاردن ،تأکید م ی تمای د ک ه فرات ر از قلمروه ای بارگ اه و درب ار ،ش اه ک نش
مستبداتهای از قدرت تداشت .شاردن و ملکوم (1833م 64).تأکید دارد که هیبت و احترامی
که شاه در دربار و میان تخبگان داشت ،تخستین دلیل امنیت و آزادی تسبی از ستمی بود
که بر طباات زیردست وارد میشد.

50

شاردن ،بر آن است که در باور عالمان دینی و پیروان آتان ،اط ق پادشاهی بر م ردم،
حقّ اتحصاری و خاا پیامبران ،جاتنینان و تایبان ب فصل اینان اس ت .ب ر ای ن پای ه،
شاهان صفوی که جاتنینان پیامبر

و ائمه هدی

هستند ،ماام سلطنتنان بر پایه

گفتمان سیاسی اجتماعی این عصر ،دارای همان مباتی مادس و فرام ادی اس ت 51.ب ر
مبنای بازتمایی صورتگرفته از سوی این سفرتامهتویسان ،مردم ایران ،بهویژه مت دیلنان و
اهل شری ت در دوران صفوی ،بر این باور بودتد که سلطنت و حکومت ،جدای از شری ت و
همراهی اهل ایمان ،غصبی و تارواست .بااینحال ،از دید بسیاری ،این امر به م ن ای ای ن
تیست که حکمراتی شاه بدون تأیید قط ی و تام و تمام زعمای شری ت ،مباین دین است؛
راکه شاه ،سایه و جاتنین خداوتد بر روی زمین است .از سوی دیگر ،ش اه م یتوات د در
اموری ماتند قضا و امور حسبه تیز مداخ تی داشته باشد .در تتیج ه ای ن رویک رد« ،ام ور
م نوى ،زیر تفوذ امور مادى قرار گرفته و بىهیچ دشوارى جری ان دارد 52».ب ر پای ه ای ن
منطق ،منروعیت و مبنای قدرت شاه ،صورتی مادس ،فرامادی و برت ر م ییاب د و ب رای
تموته:
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مردم ،این ص فی (هاه اسماعیل) را همچ ن خدا دوست دارود و اح رامکنناد؛
ب ویژه سربازان؛ تا آوجا ک بسیاری بیساز و برگ و سالح ،ب کارزار درها ود
و برآناود ک م الیشان در پیکار ب حراس شان خ اهد خاست.

63

هاه عباس ک یک سلطان م أخر است ،در افکار و اذهان تا ده هایى ،،یاک
هخصیت اساطیرى ،در ردیف اسکندر و خضر قرار م،گیرد.

64

فرستاده وتیزی ،دیالساتدری ،همین مطلب را درباره شاه تهماسب میگوید:
 ،و همچ ن هاه ،بل ب مثاب خدا پرس ک کنند.

او را ب جهت وسبت با علی

65

در گفتمان سفرتامه تویسی عصر صفوی ،شاه قدرتی اتحصاری دارد که همزاد و همراه
او از هنگام تولد است .این قدرت و ما ام ،اکتس ابی تیس ت و م وهبتی خ دادادی اس ت.
اینگوته از تادس ،بهویژه بهواسطه تیابت وی از پیامبر اس م

و امام غایب(ع ) ،برای

او به دست آمده است .شاه ،سایه خدا بر روی زمین و تایب امام غایب م صوم(ع ) است و
بنا بر همین موضوع ،دارای اقتدار و منروعیتی فرامادی است 55.شاه ،تایب منجی شی یان
و در تتیجه ،خود بهتوعی تاجی و رهاییبخش است .تهاد سلطنت از دیگر سو ،وامدار سنّت
تصو است و بنابراین ،شاه در رأس هرم سیاسی اجتماعی ق رار م یگی رد .اطاع ت از
نین شاهی ،واجب است و هر توع شور

و قیام علیه وی ،تاروا و تامنروع میباشد؛ البته

این موضوع ،تا هنگامی است که شاه از مسیر عدالت و پاسداری از کی ان ش ری ت اله ی
بهگوتهای عیان و افراطی ،بیرون ترود.
2ـ .2القاب ،حقوق و اختیارات شاه صفوی

یکی از مطالبی که بهگوتهای جدی در بازتمایی تهاد سلطنت در عصر صفوی از سوی
سفرتامه تویسان مورد توجه بوده ،الااب و توصیفات و تیز حاوق و اختیارات م طو به این
ماام است .این امر ،از رهگذر ارتباطات مس تایم و غیرمس تایم ای ن س فرتامهتگ اران ب ا
درباریان ،تخبگان و توده های مردم ،فرا نم آمده است .در گفتمان سفرتامهتویس ی ای ن
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دوران ،الااب فراواتی برای شخا شاه ذکر شده که در این میان ،م یت وان ب ه م واردی
هم ون «عالمپناه یا جهانپناه» ،یا «پادشاه عالم» اشاره کرد .به گفت ه اتگلب رت کمرف ر،
حاکم صفویان ایران و مغول هند ،بر سر این موضوع رقابت داشتند که کدامی ک ب هح ق
میتواتند این الااب را داشته باشد .اصط ح دیگری که برای اشاره به شاه صفوی استفاده
میشد« ،صاحباران» است .تا سده پاتزدهم ،تنها سه حاکم در تاریخ شایستگیِ داشتن این
لاب را داشتند :اسکندر ،نگیزخان و تیمور لنم.

51

از دیگر الااب پادشاه میتوان به «ولیت مت» اشاره تمود .این امر ،تن اندهن ده ای ن
است که شاه ،واسطه و کارگزار خداوتد در ارتزاق و روزیرس اتی ب ه خل ق اس ت .پادش اه
صفوی ،گاهی با عنوان «پادشاه عالم» تامیده میشده است .فض و خواا ،شاه را با لفظ
«اقدس» توصیف میتمودهاتد .مردم عادی و عوام ،از شاه با الاابی هماتند «برادر آفت اب»
تیز یاد میکرده اتد .شاه صفوی ،با الااب دیگری ماتند :س رهر رک اب ،ص احباران و وال ی
ایران تیز وصف می گردیده است .در همین راس تا« ،مراس م ادب و احترام ی ه م ک ه در
حضور شاه باید رعایت شود ،درخور این الااب بلند و مطنطن است .رجوع ب ه ش اه ،ب دون
اینکه قب ً تحفه و هدیه شایستهای تادیم شده باش د ،در حک م جنای ت اس ت؛ مخاط ب
قراردادن وی ،قبل از اینکه ضمن ت ظیم غرا ،سه بار خ اک پ ای ش اه را بوس یده باش ند،
گناهی است بزرگ».

58

بر اساس همین جایگاه و شأن ویژه و استثنایی ،شاه دارای حاوق و اختیارات فراوات ی
تیز بوده است؛ البته این اختیارات ،به واسطه :شرع و عر  ،روابا قدرت موجود در س اختار
سیاسی و بافتار اجتماعی ،به ویژه در ارتباع با علما ،و تی ز مناس بات و الزام ات خ ارجی و
بیروتی تحدید میشده و تامحدود تبوده است .کمرفر در این باب بیان میتماید:
س خصلت از این خصال ،ب خص ص جلب ت ج میکند :اوّل ،داه ن وجداوی
حساس و دقیق برای رعایت قاو ن؛ دوم ،خداترسی ک از دوره ک دکی با آوهاا

سال هفدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 76

133

تلیین گردیده است؛ س م ،سجایای اخالقی قابل ت جهی کا در آوهاا ار ای و یاا
مک سب از هرایط مساعد محیط زودگی اسات ...هرچناد کا پادهااهان ایراوای
قدرت حک مت مطلق دارود و در اعمال خ د ،کاامال آزاد هسا ند ،بااز با طا ر
کلی ،در کار مملکتداری جاوب عدل ،اوصاف و عط فت را رعایت میکنند.

69

2ـ .3کیش شخصیت نسبت به شاهان صفوی

نات ه بیان شد ،شاهان صفوی ب ه دلی ل مب اتی ش ی ی تص وفی ،از من روعیت و
مابولیت خاصی در جام ه عصر خویش برخوردار بودتد .این موارد در پیوتد با تمایش برخی
شایستگیهای ذاتی و اخ قی ،باعث ارتاای درجه آتان شد؛ بهگوتهایکه آتان بهذاته مورد
پرستش قرار گیرتد .شاه ،در این منطقِ فرامادی ،فرازماتی و فرامکاتی تصویر میشد .ای ن
موضوع ،از زمان شخا شاهاسماعیل تا دوران جاتنینان وی ،از س وی س فرتامهتویس ان
مورد توجه بوده است .این تگارتدگان ،به وصف حاالت و ک نشه ایی از ش اهان ص فوی
می پرداختند که زمینه را برای برپایی توعی از کیش شخصیت برای آتان فراهم م یآورده
است.

10

در گفتمان سفرتامهتویسی این عصر ،شاه و بهتبع وی دربار ،بهویژه به واسطه داش تن
ام ک و دارایی های پهناور و گسترده و تیز امتیازات و اختیارات خاا از دیگر س طین و
حکمراتان آسیا و حتی جهان ،متمایز میشده است.
هاه صا ی ایران ،از حی قی کامال وامحدود و مس یل در اعمال قاو ن برخ ردار
است ...پادهاه صا ی ،ب هر کاری مجاز است و هیچ رادع و ماوىی در سلطنت
خ د ومیهناسد .عید قراردادها ،اعالن جنگ و صلح ،تغییردادن در ق اوین
مملکت ،وضع مالیاتهای جدید و ح ی اخ یار جان و مال هر فرد و زوان و
فرزودان او ،هم در دست هاه است و هیچ قاعده و قاو وی زیردس ان را ،چ
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فرادست و چ فرودست ،در میابل ه ی و ه سهای یک فرماوروای اح ماال
منحط ،حاظ و حراست ومیکند.

71

این روتد که عیوب و تارساییهای فراواتی را تیز در خود میپرورده ،بهگوتهای بود ک ه
حتی شاهان تیکاتدیش را میتواتست به کام خود فروببرد؛ نانکه در وصف شاه سلطان
حسین صفوی ،این مورد به کرات آمده است:
پس از چندی ،مزاج دولت صا ی مىل ل و عید وظام جمها ر محلا ل هاد و
اتااق و اتحاد ،ب هیاق و وااق مبدل گردید و مشرف با خرابای آماد .خلاق بار
تی ی و زهد هاه م افیت کرده ،هاه و رجال دولت و ع ام و خ اص با عایک و
عشرت مشغ ل ،و چنان ب خ اب غالت رف ند ک از وقایع لیال و وهاار بایخبار
ماودود.

72

2ـ .4خوشگذرانی ،خرافهگرایی و عدم ضابطهمحوری

برپایه آت ه در برخی سفرتامههای عصر صفوی آمده ،شاه صفوی بیش از آتکه به امور
مملکتی برردازد ،درگیر و سرگرم خو گذراتی و تنریفات مجلل بوده است .در این منطق،
بسیاری از این شاهان ،نانکه در دتباله خواهد آمد ،از کودکی سرگرمیهای حاشیهای را
در روتد تاقا تربیتی در دروتنان تهادینه میدیدهاتد .این شاهان« ،برای اتجامدادن ام ور
عمومی و مملکت ی ،ه یچ رغبت ی در خ ود تم یبین د؛ گ ویی ش اه ای ران را فا ا ب رای
خو گذراتی به دتیا آوردهاتد؛ ته برای مملکتداری».

13

برخی سفرتامهتویسان عهد صفوی ،گرایشهای مذهبی و اعتاادی شاهان این دوره را
بر محاسبهگری ،سیاستورزی و ریا استوار داتستهاتد .این موضوع ،حتی در زمینه تگاه ب ه
جایگاه ائمه اطهار

 ،خاصه حضرت رضا

و مرقد اینان ،مورد توجه بوده است 14.در

سایه این بازتمای ،عدمپایبندی شاه ،حتی به ضوابطی که ماوم و منروعیتبخش حکومت
صفوی به شمار میرود تیز هویدا میگردد .در رهیافت سفرتامهتویسان عصر صفوی ،ای ن

سال هفدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،5931شماره مسلسل 76

136

شاهان ،به دین بوروکراتیک بیش از هر یزی باور داشتهاتد؛ دینی که مؤید و قوامبخ ش
منروعیت و حااتیت آتان در راستای ایدئولوژی سیاسیشان باشد.
در این دوره هم نین ،ت صبات مذهبی برخی از این شاهان مورد تأکید قرار گرفته و از
آتان بهعنوان شاهاتی سختگیر یاد شده است .ژترال سایکس از قول آتت وتی جنکینس ون
در وصف یکی از حضورهایش در دربار صفوی میتویسد:
هاه از مذهب من سؤال وم د .همینک اقرار وما دم مان مسایحی مایباهام،
فریاد هاه بلند هده ،گات :ای خداوشناس! هیچوقت ومی خ اهم با کافران دوسا ی
و سروکار داه باهم و امر کرد من از حض ر او خارج ه م و خیلای خ هاحال
هدم ک در این م قع ،امر کرد بیرون بروم .پس ،تىظیم وم ده ،خارج هدم و یک
وار از درباریان با یک غربال هن دوبال من روان هد و جاهای پاای مارا هرکجاا
قدم میگذاه م ،قدری هن در آوجا غربال می کرد و تا در دروازه قصر مرا دوبال
وم د.

75

هم نین ،نانکه افرادی ماتند کارری میتگارتد ،در دربار صفوی تادیرگرایی و اعتااد
به پینگویی ستارهشناسان و منجمان بسیار زیاد و حیرت آور بوده است .در این منط ق ،از
کارهای خُرد و کو ک هماتند مهماتی و جنن شادی گرفته تا احکام و کنشهای مهم و
برجسته حکومتی و مملکتی ماتن د جن م ،عموم ًا ب ا تظ ر و من ورت س تارهشناس ان و
طالعبینان به اتجام میرسیده است .اگر ه در موارد فراواتی تادرستی تظ رات و آرای ای ن
منجمان و پینگویان به اثبات رسیده بود ،باز هم شاه و درباریان عنایت و توجه ویژهای به
آتان داشتند 15.این موضوع ،درباره حوادث بسیاری هم ون :مراسم ت ا گ ذاری ،پ ذیر
سفرا و تمایندگان ،تامگذاری ت وزادان ،تول د و آین ده این ان ،آین ده تح والت سیاس ی
اجتماعی و تیز مناسبات خارجی ،روا داشته و از س وی س فرتامهتویس ان بازتم ایی ش ده
است.

11
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در سفرتامه های دوره صفوی ،در موارد فراواتی بیان شده که مبنای با ای حکوم ت و
اتتصابات حکومتی ،ته بر شایستهساالری و تناندادن برخ ی توات اییه ای وی ژه ،ک ه در
بسیاری مواقع ،بر کاربست تظریه «تغلب» بوده است 18.این موضوع ،هماتند خرافهپرس تی
و تادیرگرایی ،هر ند در گذشته ایران رینههایی داشته ،بسیار مت أثر از خ واتش ب ومی از
خ فت (سلطنت) اس می بوده است .در این منطق و ن انک ه در س فرتامهه ای دوران
صفوی تُمود یافته ،تمایش قدرت شاه صفوی ،آن هم حتی با رو هایی سطحی هماتن د
سوارکاری ،بسیار مورد توجه بوده است 14.هد از این موضوع ،مناادکردن طباات و شیون
گوتاگون در برابر قدرت ت یلنیافته شاه بوده است .برجس تهس ازی مفه وم امنی ت و رف اه
حداقلی ،به زیان مفاهیم است یی ،یکی از برآیندهای این رویکرد است.
در گفتمان س فرتامه تویس ی ای ن عص ر ،ش اهان ص فوی عموم ًا توج ه وی ژهای ب ه
خو گذراتی و تن م داشتهاتد:
آوچ بیک از هم  ،مای لذت تهماسب است ،زن اسات و زر .زواان در مازاج
او ،چنان تأ یری دارود ک وی مدتی دراز وزد ایشان میماود و با آوان در مصالح
مملکت ،خ ض و غ ر و مصلحت میکند .اگرچا ایان پادهااه ،طبىاا با غایات
خسیس است ،میت ان گات ک درباره زوان ،مُسرف اسات ...ایان پادهااه بارای
آوک بیش ر عیک و و ش کند ،طرحهای بسیار میافکند.

80

نانکه بیان شد ،یکی از مواردی که توجه سفرتامهتویسان دوره ص فوی را ب ه خ ود
جلب کرده ،تربیت تادرست ولی هدهای این خاتدان حکومتگر است؛ کساتی که در حک مِ
شاه آینده کنور بودتد .این کودکان ،تهتنها بر پایه ضابطه و فرایندی عا تی ،خِردورزاته و
مجرب پرور

تمی یافتند ،بلکه در روتدی م کوس ،بذرهای تادرست تربیتی و اخ قی در

وجودشان کاشته میشده اس ت .زت دگی ای ن ولی ه دها و فرزت دان ش اه و درباری ان ،در
حرمسراها و اتدروتیهای پُر از زرق و برق و تاز و ت مت میگذشته است .تربیت آتان ،ته بر
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عهده مردان تواتمند و فرزاته که عموماً از سوی مادر ،مادربزرگ و زتانِ سالخورده صورت
میپذیرفته است .مصاحبان و همتنینان این توجوات ان ،خواج هه ای درب اری و غ م ان
اختهشده ای بودتد که ته بر اساس شایستگی ،بلکه به توص یه و پین نهاد زت ان ،برگزی ده
میشدهاتد .در این بستر ،شاه آینده با موجی از آگاهیها و داتشه ای س طحی ،تاکارآم د،
خرافات ،عنرتطلبی ،تنوعطلبی ،لذت و کامجویی ،پرور

مییافته است.

حاوق عمومی ،اصول و رموز مملکت داری و شهریاری ،خِردورزی و تدبیر ،محاس بات
راهبردی ،پرور

مغ ز و ب دن ،جنگ اوری ،ش جاعت و دالوری ،به رهگی ری از دات ش و

منورت بزرگان و مردان تواتمند ،جایگاه ن داتی در ای ن منظوم ه آموزش ی و پرورش ی
تداشته است .ولی هد م موالً هنوز به سنّ بلوغ ترسیده ،ند همسر برایش اختیار م یش ده
که پیامدهای جدی و مخرّب فراواتی برای شخصیت و رشد عا تیت وی داشته است.

81

 .2بازنمایی مقام سلطنت ،بهعنوان نهاد و جایگاهی معطوف به کارآمدی و کارایی

در برابر گوته تخست از تصویرسازی سفرتامههای عصر صفوی از شاهان این خاتدان،
توع دومی از بازتمایی این ماام دیده میشود؛ این تصویرسازی ،با توج ه ب ه ام ر توپدی د
مدرتیسم و مدرتیته غربی ،قابل تفسیر میباشد .این سفرتامهتویسان ،در سرزمینهای خود،
اموا تخستین مدرتیته را تجربه تموده بودتد؛ امواجی که اگر ه مستار تنده بود ،اما تطفه
آن بسته شده بود .در صورت تخست بازتمایی ،وجوه برجسته در ارتباع با امور متافیزیکال
و سنّتی برجسته شد .در ادامه ،ماام سلطنت در خصوا تسبت کارآمدی و وجه کارکردی
که با امر مدرن میسازد ،بررسی شده ،ایماژهای این سفرتامه از ما ام س لطنت بازتم ایی
میشود.
3ـ .1شاهان صفوی ،امنیت ،رفاه و ساماندهی ساختارها

در سفرتامههای این دوره ،بهطورکلی ،سه مرحله مهم در پین رفت تهاده ای اجرای ی
صفویان وجود دارد :تخست ،دوره شاه اسماعیل تا لحظه برآمدن ش اه عب اس یک م؛ دوم،
دوران حکومت شاه عباس یکم؛ سوم ،از دوره شاه صفی تا ساوع خاتدان صفویه.
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تخستین گام ،مرحله تغییر و تطابق بود که در طول آن ،عملکردهای مسیوالن اص لی
دولت به درستی ت ریف تنده بود .در طول مرحله دوم ،مدیریت دولت ص فوی ب ر اس اس
مباتی شاه عباس بازآرایی شد و مرحله سوم تیز عصر ساوع آن است 82.ت ا س ال 1500م
ایران ،با اینکه بهعنوان سرزمینی کهن و پذیرای دین شناخته شده بود ،اما برای اروپاییها
تا حدل زیاد تاشناخته ماتد .بنا تهادن سلسله صفویه همگام با پایان سده شاتزدهم ،به ایجاد
کنجکاوی تویی در کنور و رهبر کاریزمای آن ،شاه عباس ،اتجامید؛ ام ا بین تر خبره ای
این پینرفت ،از رهگذر خبرهای دست دوم به غربیان اروپایی و تیز از طریق آتان ،منتن ر
می شد .با آغاز سده هفدهم ،اوضاع تغییر کرد؛ بهطوریکه قدرتگیری شاه عباس یک م و
نم اتداز او ،ب ه سیاس ت خ ارجی پُرتحرک ی اتجامی د ک ه فض ای سیاس ی و اقتص ادی
متمرکزی را ایجاد تمود.

83

با برآمدن خاتدان صفوی ،ایران بار دیگر به تانه جغرافیای سیاسی جه ان بازگن ت.
این خاتدان ،امنیت ،رفاه و سازماتدهی ساختارها را ب رای ای ران ب ه ارمغ ان آوردت د .ای ن
موضوع ،بهویژه در دوران شاه عباس صفوی ،مورد توجه بوده است .حکومت ش اه عب اس
یکم ،شمار فزایندهای از سیاحان غربی را به خود جذب کرد؛ از دیرلماتها گرفته که هد
ترغیب شاه برای پیوستن به تیروهای ضدل عثماتی را در سر میپروراتدتد ،تا مبلّغان مذهبی
که میخواستند ارواح را حفظ تمایند و تیز تاجران و مزدوراتی که میخواستند آینده خود را
بهتیکی رقم بزتند.

84

نانکه در گفتمان سفرتامههای عصر صفوی تی ز من در اس ت ،در

زمان شاه عباس تغییری در مبنای ق درت و من روعیت رخ داد؛ او دیگ ر ماتن د حاکم ان
پینین ،صرفاً به امکاتات قبیلهای وابسته تبود؛ بلکه برای پنتیباتی ،ب ه تظ امه ای ت ویی
وابستگی داشت که از مؤلفههای غیرقبیلهای و کارکردی گرفته میشدتد 86.یک اص ط ح
مناسب برای جام ه صفوی ،همان است که امروزه شایستهساالری تام دارد؛ به آن م نا که
مسیوالن تا حدود زیاد بر مبنای ارز

و شایستگیشان منصوب میش وتد؛ ت ه ص رفاً ب ر

اساس پیوتدها و روابا .این جام ه ،ته الیگارشی 85و ته آریستوکراسی 81بود .تجیبزادگ ان
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به دلیل پدراتنان مورد احترام قرار میگرفتند؛ اما برای به دست آوردن ما ام ،بای د ارز
خود را تیز ثابت میکردتد.

88

شاه عباس ،قدرت را متمرکز تمود ،مرزهای امن ایجاد ک رد ،تهاده ای ت ویی م رف ی
تمود ،تجارت را آسان ساخت و از هنر و م ماری پنتیباتی کرد .او کمتر به استی ی مبتنی
بر تغلب و تادیرگراییِ صِر می اتدینید؛ هر ند در آغاز ،سیاست خ ارجی ق وی خات دان
صفویه را برجسته کرد 84.سیاستی که شاه عباس یکم م رف ی ک رد ،اهمی ت فراوات ی ب ه
کنش و ت امل میان دولت صفوی و اقلیته ای غیرمس لمان در س طوح متف اوت ،ماتن د
سطوح سیاسی و تجاری بخنید .آن سیاست ،تناتگر گسستی بنیادین در ت صب دینی بود
که از شاه تهماس ب برج ای مات ده ب ود .سیاس ت ت وین ش اه عب اس ،از رواداری دین ی
توعدوستاته تبود؛ اما فهم درست از مبنای قدرت ،او را به این سو گرایش داده ب ود .او ب ه
دتبال ردیابی دو هد عمده بود :تخست اینک ه ای ران را ب ه ح دی قدرتمن د س ازد ک ه
تیروهای عثماتی و ازبک را از خاک ایران بیرون راتد و مرزه ای آن را در براب ر حم ت
آینده حفظ تماید و دوم اینکه ایران را از تظر اقتصادی موفق و مستحکم سازد؛

40

نانکه

جان پری 41میتویسد ،ایران اساساً آفریده شاهان صفوی اس ت 42.س فرتامهتویس ان ای ن
عصر ،هماتند کمرفر و برادران شرلی تیز صحنههای فراواتی از امنیتآفرین ی ،خ ردورزی،
تدبیر ،رفاه آفرینی و سازماتدهی ساختارها را در سطوح و اب اد گوت اگون از س وی ش اهان
صفوی بازتمایی تمودهاتد 43.این موضوع ،زمینه را برای اشتهار این شاهان ،ب هوی ژه ش اه
عباس کبیر ،در سطح جهان فراهم تمود؛ بهگوتهایکه آت ان ب ا می ل و حت ی تمن ا ب رای
برقراری روابا ،تمایندگان و سفرای خود را رهسرار دربار ایران کردتد .ب ر پای ه اس تدالل
برخی سفرتامه های دوره صفویه ،شاهان این خاتدان نان با ت دبیر و تیرومن د بودت د ک ه
تواتستند عثماتیها را درگیر تموده ،از ردگیری تصرفاتنان در اروپا بازدارتد.

44

در سفرتامه برادران شرلی در مورد دیگر ویژگیهای شاه عباس آمده است:
یک وق  ،اتااق اف اد ک هاه سار م ،کرد و عادت پادهاه بار ایان با د کا
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هیچوقت براى مالبن و غیره ب سایرین اجحاف و تىدى وم،وم د .هم خ د و هام
جمیع خدم و حشم او ،مال و تخت روان از خ د داه ند.

95

در سنّت سفرتامهتگاری این عصر ،داستان های فراواتی از فراوات ی ت م ت و ع دالت و
شایستهساالری در سایه حضور برخی شاهان صفوی ،بهویژه شاه عباس ،دیده میشود:
در این مملکت ،او اع ف اک وف ر دارد .همچناین ،گنادم زیااد اسات و واان
ارزان و سایر مأک الت هم ب قیمت مناسب است ...گاهگااه ،پادهااه با لبااس
مبدل ب بازار م،رود ک ببیند وظم ههر در چ حالت است.

96

این عدالتپروری ،در مورد دیگر شاهان ،بهویژه شاه اسماعیل تیز بهکرات آمده است.

41

در این سفرتامهه ا ،م وارد بس یاری از سیاس تورزی عم لگرایات ه ش اهان ص فوی،
بهخصوا در ارتباع با حفظ تمامیت ارضی و افزایش قدرت ملی ایران [و خاتدان صفوی]،
یاد شده است 48.بر پایه آت ه در بینتر این سفرتامهها آمده ،با مرگ شاه عباس ،شوکت و
عظمت و اقتدار خاتدان صفویه تیز تاریباً به پای ان رس ید و آن ی کص د س الی ه م ک ه
حکمراتی پادشاهان صفوی ،پس از مرگ شاه عباس دوام یافت ،حکم بیمار محتض ری را
داشت که جانکندن آن ،یکصد سال طول بکند 44.هنگامی که شاه عباس اولل از جهان
رخت بربست ،روتق و رفاه تیز از ایران رفت.
شاردن ،کت اب خ ود را در زم ان س لطنت ش اه س لیمان (1555 1544م1106 /.
1011ق ).که در تا گذاری او در سال 1555م1011 /.ق .حاضر بود ،تألیف کرده اس ت .او
تاریباً هل سال به عاب و به دوران سلطنت شاه عباس کبیر میتگریست و با وجود این
فاصله زماتی ،به تظر

میرسید که دوران سلطنت شاه عباس ،عصری ط یی بوده است

و با مرگ وی ،تهتنها اقبال خاتدان صفویه ،بلکه اقبال خود ایران تیز رو ب ه زوال ته اد.

100

شاردن بیان میتماید« :هنگامی که شاه عباس یکم از دتیا رف ت ،ای ران تی ز از پین رفت
بازماتد ».او عباس دوم را ستمگر میداتد و ددصفتی او ،بهویژه به آتش کن یدن یک ی از
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همسراتش را برمیشمارد و بر این باور دارد که سلیمان ،تا حدودی بهت ر اس ت؛ ام ا او را
خوتسرد و کام ً تحت تأثیر اختربینان ،پینگویان و منجلمان تلای میتماید .بهطورکلی ،او
بر قدرت گسترده و بیضابطه شاهان ایراتی افسوس میخورد؛ شاهاتی ک ه او درک ک رد،
قدرت داشتند؛ اما تسبت به رفاه مردم ،بیتفاوت و سست بودتد.

101

3ـ .2شاهان صفوی ،شریعت و رواداری مذهبی

در برابر فاراتی که در بخش سنّت آورده شد ،برخی سفرتامهتگاران این دوره ،ایم اژ و
تص ویری روادار و متس اهل را از ش اهان ص فی بازتم ایی م یتماین د .ب ر پای ه ای ن
تصویرسازیها ،شاهان صفوی افرادی واقعگرا و عملگ را ب ودهات د ک ه ب رای گس تر
مرزهای ارتباطی خود با جهان ،بهویژه غرب ،فهمی میاتهرو و م یم را از ش ری ت و دی ن
مدل تظر داشته اتد .این موضوع ،در باب عموم شاهان ای ن خات دان حک ومتگر ،حت ی ش اه
مؤسس ،اسماعیل صفوی تیز بیان شده است؛ نانکه پیر داالواله عرضه میتماید که شاه
اسماعیل در برخی موارد ،حتی لاب «قزلبا » و «ک ه دوازهترک» سربازاتش را به برخی
خارجیان که عموماً مسلمان و شی ه تبودهاتد تیز داده است.

102

در سفرتامه گارسیا دسیلوا تیز تموته ای از همین موارد در باب شاه عباس آم ده اس ت.
وی بیان میتماید که گوته فرس تادگاتی هم ون دون الکس یس دمنس ز و ش ماری از
روحاتیون همراه وی ،تواتستند در ایران اقامت کنند و جواز ساختن کلیسا را از شخا شاه
بگیرتد .وی این موضوع را مطرح میکند که ای ن سیاس ت م ذهبی م ی م و روادار ش اه
عباس ،سبب شد تا در اروپا و غرب زمزمههای در باب منش تیکوی این ش اه ص فوی در
زمینه تسامح مذهبی بری د و حتی شخا پاپ کلمان هنتم تی ز ب ه س تایش ای ن ام ر
پرداخته ،سفرای مذهبی و مبلّغان خود را رهسرار ایران تماید 103.البته این موضع در م وارد
فراواتی ،با تدبیرها ،م حظهها و سیاستهایی تیز ،به خصوا در ارتباع ب ا طبا ه فاه ا و
علمای شی ه و تیز مناسبات با همسایگان سنّیمذهب ،بهویژه امرراتوری عثم اتی ،هم راه
بوده است؛ برای تموته ،می توان به این متن اشاره تمود که یک مبلّغ مسیحی بیان تم وده
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است:
هاه عباس ...گات :من حاضرم ک در ایران کلیساها بسازم و بسیار مایلم ک
هم عیس یان از زن و مرد ب کش ر من بیایند؛ ولی روحاویان ماا با ایان کاار
راضی ومیه ود و مرا منع میکنند و میترسم ک اگر دست ب چنین کارها بزوم،
مرا بکشند ...ب عییده من ،به ر است ک اوّل پادهاهان هما با ترکان از در جنگ
درآیند و بىاد از آن ،با سااخ ن کلیسااها اقادام کنیاد .در ایان صا رت ،هاما
104

میت اوید گذه از اصاهان ،در تمام ههرهای کش ر من کلیسا بسازید.

در سفرتامه برادران شرلی در باب برخورد مناسب و مهرباتاته شاه عباس با آتان و دیگر
افراد ،بهعنوان افرادی بیگاته و غیرمسلمان ،موارد فراواتی گزار
آغو

شده است؛ بوسیدن و در

کنیدن غربی ها و مسیحیان ،برادر خواتدن برخی از آتها ،بهوی ژه ب رادران ش رلی،

بخنش افراد خاطی و گناهکار بهواسطه وساطت اینان و تیز راه دادن آت ان ب ه ات دروتی
کاخ ،از جمله این موارد به شمار میآیند.

106

کمرفر در سفرتامه خود در باب شاه عباس دوم میتگارد:
در دوره سلطنت او ،ب هیچ روی ،بدرف اری با مسیحیان میسار وبا د .بادین
ترتیب ،او هیچتردیدی ب خ د راه وداد تا هخصیتهای برجس ای ماوند پیکوماز
و صدر را ک رف اری واهایست با مسیحیان کرده ب دود ،از میامهاای خا د خلاع
ومایند .هیخاالسالم را ک از مهرباوی زیاده هاه با مسایحیان خدارده مایگرفات،
تهدید کرد ک او را مصل ب خ اهد کرد و در عین حال ،قضات دیگر را سر جای
خ د وشاود و خطاب ب آوان گات ک کار مملکت ب مثل بدن آدمی میماود کا
هم اعضا و ج ارح آن باید در خدمت یکدیگر باهند و با یکدیگر مدارا کنناد و
هاه ملکف است ک با رف اری یکسان و ت أم با عدلوداد ،وظم مملک ی را برقرار
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106

سازد.
نتیجه

جایگاه شاه صفوی ،در ارتباع با سطوح و منابع گوتاگون منروعیتبخ ش آن ،قاب ل
تبیین است .شاه اسماعیل بهعنوان بنیان گذار این خاتدان ،از دل خاتااه شیخ ص فیال دین
اردبیلی برخاست .وی ،ادعای احیای مذهب تنیع و تیابت از ام ام م ص وم غای ب(ع ) را
داشت ،خود را صورت بازیابیشده شاه آرماتی ایراتی میداتست و به دتبال ارائ ه خواتن ی
شی ی ایراتی از خ فت اس می (در عالم واقع ،سلطنت عربی) بود .در دتباله و با برآمدن
اموا هر ند اوللیه و کمرتم مدرتیته و مدرتیسم غربی (اروپ ایی) ،ب هوی ژه از زم ان ش اه
عباس صفوی ،کارآمدی و حوزه کارکردی تیز مطرح گردید و هر ند به صورت اتدک ،ب ه
حوزه منابع سنّتی منروعیت بخش شاه صفوی وارد ش د و ی ک منظوم ه پ ن وجه ی را
صورتبندی تمود.
به تظر می رسد ،عموم متون تولیدشده در عصر صفوی ،همواره در تسبتیابی خ ود ب ا
این پن کیان بودهاتد .این موضوع در مورد گفتمان سفرتامهتویسی ای ن دوران تی ز دی ده
میشود .در بازتمایی این سفرتامهها ،شاه در تسبتهای گوتاگون و گاهی متناقض ،با ای ن
حوزه ها سنجیده شده است .در تگاهی کلی و در ی ک پیوس تار ،دو ح وزه س نّت (ب ا بُ د
برجسته متافیزیکی) و کارکردی (تاظر بر حوزه عمل) ،قابل شناسایی است .در گفتمان این
سفرتامه ها ،کیفیت خودتمایی ماام سلطنت تسبت به این دو ح وزه ،م ورد بازتم ایی ق رار
گرفته است .در این تصویرسازی که البته در بسیاری مواقع با ح بل و بغ ض ،ب یداتن ی،
تاآگاهی و سویه گیری و منافع شخصی تیز همراه بوده ،این تویسندگان به بازتمایی کیفیت
ارتباع تظریه و پراکتیس (کنش /عمل) 101در این خاتدان حکومتگر پرداختهاتد.
در بازتمایی سفرتامههای عصر صفوی ،یک منحنی از تولد تا او گیری و زوال در باب
این خاتدان دیده میشود .در این منطق که تا اتدازهای ی ادآور آرای اب نخل دون در ب اب
زایش ،بالش و تابودی و جایگزینی تمدنها تیز هس ت ،خات دان ص فوی ی ک زتجی ره از
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تأسیس تا زوال را طی کرد؛ امری که از دید این س فرتامهتویس ان پنه ان تمات ده اس ت.
نانکه از مندرجات بازتماییشده در این سفرتامهها برمیآی د ،خات دان ص فوی در ط ول
دوران حکومتنان ،درگیر هار فرایند پیدرپی شدتد« :تأسیس و هویتسازی»« ،بس ا و
دول تس ازی»« ،فه م ق درت و هژم وتیس ازی» و «اض مح ل و زم انپرین ی
(آتاکروتیسم)» 108.این خاتدان ،بر پایه عا تیت مستار شد و ب هواس طه عم لگرای ی او
گرفت و در تتیجه دورشدن از فهمِ درست از منطق قدرت ،تهی تمودن دال منابع و مبادی
منروعیتبخش از مدلول مناسب و عدم پیوتد با شرایا زماته ،تابود گردید .در این می ان،
ماام سلطنت به عنوان مصدر اصلی قدرت ،عنص ری اساس ی ب ود .س اماته مفص لبن دیِ
ارائهشده از سوی این شاهان ،بهگوتهای بود که تتواتست در روتد اتتساب دالها ،مدلوله ا
و مصادیق ،قدرت و هژموتی خاتدان صفوی را تضمین و تکثیر کند .خاتدان صفوی ت ابود
گردید؛ ون درگیر یک زمان پرینی مزمن و مهلک شد؛ کاتون اساسی این ام ر ،در ع دم
فهم درست از تحول ها ،روتدها ،فرایندها ،ساختارها و کارکردهای دروتی و ب ینالملل ی از
سوی پادشاهان ای ن خات دان ب ود .ما ام س لطنت در ای ن خات دان ،در ارتب اع ب ا من ابع
ندگاتهای ت ریف می گردید و هنگامی که تاهمخواتی و عدمتوازن منطای میان این ماام
و آن منابع پدیدار گنت ،سیر تزولی و تابودی صفویان هویدا شد.
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