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مبانی ساختیابی هویت سیاسی -اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی
(سیری از هویتپردازی تا آناکرونیسم)
تاریخ تأیید4231/41/3 :

تاریخ دریافت4234/2/52:

زهرا خشکجان
یپناه
امیر رضائ 

با برآمدن خاندان صفوی ،بنیاان ناو بارای تااخ یااب وویا

1
2

تیاتا -

اجتماع ایرانیان در نخستین گاموای فرایند دول تاایی و متا تاایی فاراو
آمد .مبنای رفتار صفویان آمیزهای ای باوروای صوفیانه ،تمایزوای شیع  ،اندیشاه
ایرانشهری و اصول حکوم
مشروعی

و حقانی  ،ووی

اتالم ومسای با میراث اول تن

بود .این مبنای

ایران معاصر را در دو تاح نارم افازار و تاخ

افزار و در دو عرصه درون و بینالمتت شکل داد.
پژووش پیش رو ،با رهیافت اتنادی -کتابخاناهای بار آن اتا
واکاوی مبان رفتار عصر صفوی ،کیفیا

در تاایه

مفصالبنادی و تااخ یااب وویا

تیات  -اجتماع ایرانیان را در آغای برخاورد باا مدرنیتاه و مدرنیسا بررتا
نماید .براتاس یافته وای این پژووش ،وویا
بهویژه تا پیش ای درگذشا

متا ایرانیاان در دوران صافوی،

شااه عبااساول ،بار مبناای مفلفاهواای ههارگاناه

تصوف ،تشیع ،ایرانبودگ و تن

برآمده ای حکوم

اتالم تبیین پذیر اتا .

 .1استادیار علومسیاسی دانشگاه شهید باهنرکرمان.
 .2دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی(نویسنده مسئول) (.)a.rezaeipanah@gmail.com

642

مبانی ساختیابی هویت سیاسی -اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی...

این امر توانس

مریوای واویت  ،دگرتاایانه و خصاوم تاایانه را در فااای

فکری و کنش ایران بایتعریف کند .خانادان صافوی در آغاای توانسا
اتتوار برای تاخ بندی ووی

ایران فراو بیاورد اما در ادامه حکوما

بهواتحه یمانپریش به تست و گسس

مبناای
خاود

گرایید.

کلیدواژگان :تاریخ تشیع ،تصوف ،صفویه ،هویت ملی ایران ،زمانپریشی.
 .1مقدمه

ورود شاه اسماعیل ( 321ه.ق) به تبریز ،تأسیس حکومت صفویه و اعالم مالب ت تعالی
بهعنوان مب ت رسمی در  311ه.ق ،فصلی نو در تاریخ ایران رقم زد .صالفویان نستالنی
خاندانی بودند که پس از اسم با پایهگباری دولنی ملی ،منمرکز ،فراگیر و متنقل ،ویت
سیاسی -اجنماعی جدیدی را برای ایرانیان به ارمغان آوردند.
ای موضوع پس از دوران پرآشوب سرنگونی امویان ،عباسیان و نابودی نظا ساللننت
منمرکز اسممی ،در پی یورش والکوخان به بغداد و کعنه شدن المتنعصمباهلل در سالا
 626ه .ق و سرنگونی ایلسانان و تیموریان در دورانی از خأل قدرت روی مالیداد .در ایال
دوران خاندان ای حکومتگر مسنلفی برآمده بودند ،امالا الی کالدا ننوانتالنند حکالومنی
نیرومند و ملی را سازماند ی کنند.
4

برآمالالدن صالالفویان در خالالأل قالالدرت و بناپارتیتالالم سیاسالالی روی داده اسالالت .صالالفویان
ویت سازان ایران در آسنانه دوران مدرن تنند .آنان با در کنار م قراردادن چهار کیالان
 .1بناپارتیسم ( )Bonapartismاصطالحی خاص و برگرفته از شرایط و روند برآمدن ناپلئون
بناپارت و ناپلئون سوم است .این اصطالح را نخستینبار ،کارل مارکس در کتاب هجدهم برومر
لوئی بناپارت برای توصیف وضعیت ویژه نظام سرمایهداری به کار برد .در وضعیت بناپارتیسم،
نیروها در گونهای توازن و درهمشدگی قدرت قرار دارند و شرایط برای به قدرت رسیدن یک فرد
یا گروه اقتدارگرا یا تمامیتخواه مهیا است .در این شرایط فرد یا گروهی که به قدرت میرسد
بهعنوان ناجی مطرح میگردد.
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تصوف ،تعی  ،ایرانبودگی و سلننت اسممی آمیزهای پدید آوردند که ویت ایرانی را در
آسنانه ورود به دنیای مدرن ساماند ی نمود .صفویان بالا برخاسالن از خانقالاه ،تکیاله بالر
نیروی نظامیقزلباش ،کاربتت ایدئولوژی شیعی و تجربه سلننت اسممی ،در پی ساخن
حکومنی ملی به مانند آنچه در عهد باسنان ایران دیده میشود ،بودند.
حکومت آنان دارای مناب معروعیت چندگانه بود .صالفویان ،خانالدانی اسالنورهسالاز و
اسنورهپرور بودند .آنها با نعاندادن باالتری میزان دسترسی 4و اعنبار 5توانتنند خالود را
بهعنوان افتانه و اسنوره 2در کانون ذ نیت ایرانیان نهادینه نمایند .صفویان در ر یک از
عناصر ویتبسش جامعه ،پایگا ی معروعیتساز را برای خود فرا م کردند.
مهارت ویژه صفویان در ساماند ی ویت ایرانیان با ارکان چهارگانه تصالوف ،تعالی ،
ایرانبودگی و سنت خمفت و حکومت اسممی در سایه نستنی  ،برخورد الای جالدی بالا
تمدن غربی و مدرن ،زمینهساز تکوی موفق یکپارچگی ایرانیان شد .با ای حا  ،به سبت
گتنرش و ناآشنایی حاکمان صفوی ،با مننق بقا و بالندگی در جهان باله ویالژه غالرب در
حا گبار و با رواج زمانپریعی فکری ،ایرانیان خود را مقهالور تکنیالک و تالدبیر غربیالان
یافنند که نمودش در سا ای پس از آن در جنگ ای ایران و روس در نیمه نستت سده
نوزد م معا ده می شود.
در ای مقاله ،مفروض آن است که نستت میان ویتپردازی و امنیتسالازی نتالبنی
اولیه برقرار است .دو  ،گبر موفق از بحران ویت برای تمهید ظفرمندی و بالندگی پایدار،
منوط بهفهم روحزمانه در دو حوزه تکنیک(عینی) و تدبیر(ذ نی) است .ای دو مهالمتالری
1. Availability.
2. Credibility.
3. Myth.
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مان آناکرونیتم 4بهشمار میآیند .نگا ی به قوا و ستنی صفویان در بازه زمالانی سیصالد
سا نعان مید د که صفوی ا مؤلفه ای سست و نر ویتسالازی را بالهخالوبی بنیالان
نهادند.

 .1آناکرونیسم در اساس مفهومیادبی است که به عنوان علیه زمان ترجمه میشود و به منزله خطایی در
وقایع نگاری تلقی میشود .چیزی که حالت یا رویدادی را زودتر از رخدادش در تاریخ قرار میدهد .به
عنوان نمونه ،نمیتوان از بازیگران یک فیلم مربوط به امپراتوری روم انتظار داشت که ساعت مچی داشته
باشند؛ چراکه ساعت مچی در آن دوران وجود نداشته است .اما مسئله آناکرونیسم محدود به این موارد
نمیشود و باید در ایدهها و مفاهیم نیز مورد توجه قرار گیرد.
)Hernández-Campoy, Juan Manuel and Juan Camilo Conde-Silvestre, The
Handbook of Historical Sociolinguistics, Wiley, 2012(.
همچنین آناکرونیسم تحمیل ایدهها و طرحهای معاصر بر گذشته است.
)Black, Jeremy and Donald M. MacRaild, Studying History, Palgrave
Macmillan, 2007, PP117(.
در ساحت سیاسی -اجتماعی آناکرونیسم به معنای عدم درک روح زمانه و رفتار نامتناسب با
ضرورتهای آن است .صورتبندی آناکرونیسم بهمثابه عدم تناسب را میتوان به این صورت تبیین کرد که
آنچه که کارگزار باور دارد یا در زمان حال انجام میدهد گواهی بر این نیست که آن فرد یا دیگران در
زمان پیشین به آن باور داشته یا آن را انجام دادهاند .آناکرونیسم در بیان سادهتر ارجاع نادرستی است از من
یا ما نسبت به آنچه که به آن فکر میکنیم یا انجام میدهیم به آنچه که پیشتر انجام شده یا مورد اندیشه
قرار گرفته است .میان این دو ارتباطی حتمی وجود ندارد .در این مفهوم ،ارجاع آناکرونیستی شبیه به
ارجاع استنتاجی است .این ارجاع نادرست همان است که میتوان خواندن وارونه گذشته نامید.
)K King, Preston, Thinking Past a Problem: Essays on the History of Ideas,
(New York: Routledge, 2007, P18.
به باور ژاک رانسیر ،مفهوم آناکرونیسم ضد تاریخی است؛ چرا که شرایط خود تاریخ را مبهم میسازد.
چیزی به نام تاریخ وجود دارد بهحدی که مردم شبیه دوران خود نیستند ،به حدی که آنها از زمان خود
گسست پیدا میکنند ،با خط زمانی که آنها را در دوران خویش قرار میدهد .این امر با مطالبهای صورت
میگیرد که این مردم باید زمان خود را فدای بهکارگیری چنین و چنان کنند.
(Ranciere, Jacque, “Le concept d'anachronisme et la verite de l'historien”,
)LTnactuel 6, 1996 ,P 66.
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 .2مشی صوفیانه؛ تصوف بهمثابه بینشی برای رهایی

شهر اردبیل و خانقاه شیخ صفیالدی توانتت در اندک زمانی به پایگاه ا ل تصوف بالد
گردد .نیاکان شیخ صفیالدی اسحاق اردبیلی ( 122ه .ق) مگی در ایال ناحیاله شالناخنه
شده بودند .صفیالدی روزگار جوانی را به فراگیری دانش از عارفان و صوفیان گوناگون در
4
ابهر ،قزوی و بویژه شیراز گبراند سپس به خانقاه شیخ زا د گیمنی ( 111ه.ق) شنافت.
شیخ صفی با ای که معهور است که شافعی بود ،نزدیالک باله بیتالت و پالنل سالا در
خدمت شیخ زا د شیعه ،شاگردی نمود .او دخنر شیخ را به زنی گرفت و پس از درگبشالت
وی ،ر بر طریقت شد 5.پس از صفیالدی  ،فرزند بزرگ او ،شیخ صدرالدی ( 163ه.ق) به
جانعینی رسید .صدرالدی موسی با ای که آشکارا گرایش شیعی خویش را بیان نکرد امالا
2
کوشید ،خود را به خاندان پیامبر منتوب نماید .او روزگار سسنی را گبراند.
پس از درگبشت صدرالدی  ،خواجه علی ( 021ه.ق) معالروف باله سالیا پوش ،ساللنان
علی و علی پادشاه به ر بری ا ل تصوف رسید .وی توانتت بالر قالدرت خانقالاه بیفزایالد.
جانعی وی ،شیخ ابرا یم ( 024ه.ق) بود که در زمان او ،ا ل خانقاه دوران آرامی را پعت
سرگباردند.
شیخ جنید ( 064ه.ق) ر بر پتی خانقاه اردبیالل بالود .او انالدکی پالس از رسالیدن باله
ریاست خانقاه ر تپار آسیای صغیر و میانه شد .ای مهاجرت زمینهساز ارتباط ا ل تصوف
با قبایل و حکومت ای شیعی ای مناطق گردید .به باور کتروی «در زمان شالیخ جنیالد،
چون او وس شا ی در سرمیداشنه و آماده برخاسن میشده و کیش شیعی ایال زمالان
نیرو گرفنه بوده ،از ای رو از سنیگری بازگعنه و شیعیگری از خود نعان داده».4

 .1مریم میراحمدی ،دین و دولت در عصر صفوی ،ص.04
 .2جنابدی ،روضة الصفویه ،ص 110-04؛ ترکمان ،تاریخ عالمآرای عباسی ،ص .11
 .1واله اصفهانی ،تاریخ خلد برین ،ص.89-04
 .0احمد کسروی ،شیخ صفی و تبارش ،ص 94؛ الهیجی ،تاریخ خانی ،ص 111-49؛ ابنقباد حسینی-
خورشاه ،تاریخ ایلچی نظامشاه ،ص1؛ حسینیقزوینی ،لب التواریخ ،ص.208
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پس از جنید ،فرزندش حیالدر ( 032ه.ق) جانعالی او شالد .حیالدر کاله انالدکی پالس از
درگبشت پدر زاده شده بود ،با دخنر اوزون حت  ،عالمشاه (مارتالا) بالیگم ازدواج کالرد .4او
گرایش آشکارتری بهسوی دیوانساالری ،نظامیگری و تعی داشت و توانتت نیرو الای
قزلباش را ساماند ی کند .حیدر برای پیروانش کم ی منمایز و ارغالوانیرنالگ بالا دوازده
ترک ،یادبود دوازده اما شیعه طرح ریست و پیعاپیش قزلباشان یا سرخسالران باله جنالگ
کفار چرکس و داغتنان رفت.

5

با مرگ حیدر و پس از آن ،مرگ سلنان علالی نوبالت باله اسالماعیل رسالید .آمالوزش
اسماعیل در گیمن به مدت پنل تا ششونیم سا (از  030تا  312ه.ق) به وسالیله آ کیالا
که شیعه زیدی و بهرواینی دوازده امامی بودند و نتبعان به اما حتی
فراوانی بر اندیعه اسماعیل گباشت.

میرسید ،تأثیر

2

مچنی  ،وی در گیمن از وجود موالنا شمسالدی ال یجی کاله در آینالده ،نستالنی
صدر در خاندان صفوی شد ،بهره برد 4.در دنباله ،بالا تکیاله بالر نیالروی نظالامیقزلبالاش و
مرا ی قبایلی چون اسناجلو ،شاملو ،روملو ،تکلو ،ذوالقدر ،ورساق ،افعار و قاجار حکومت
خود را در تبریز که بهدست اوزون حت پاینست آققویونلو ا شده بود ،پایه گباری کرد و
تعی را بهعنوان مب ت حکومت نوپای خویش اعم نمود.

2

 .1مریم میراحمدی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی ،ص .14
 .2سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص 24؛ غفاری قزوینی ،تاریخ جهانآرا ،ص249-204؛ حافظ حسین
کربالییتبریزی ،روضاتالجنان و جنات الجنان ،ج ،2ص.240-101
 .1یعقوب آژند ،قیام شیعی سربداران ،ص 120؛ میشل مزاوی ،پیدایش دولت صفوی ،ص10؛ فضلاهلل
بنروزبهان خنجی اصفهانی ،تاریخ عالمآرای امینی ،ص218-214؛ روملو ،احسنالتواریخ ،ص09-14؛
یداهلل شکری ،عالمآرای صفوی ،ص02-14؛ نویسنده ناشناس ،جهانگشای خاقان ،ص.19-04
 .0هیتس ،والتر ،تشکیل دولت ملی در ایران ،ص 120؛ منشی ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ج ،1ص.20

 .1قزوینی ،فواید الصفویه :تاریخ سالطین و امرای پس از سقوط دولت صفویه ،ص 4؛ خواندمیر ،حبیب
السیر فی اخبار افراد بشر ،ص.149-94
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ای روند نعانمید د که چگونه از د خانقاه ،دولنی عرفی برآمد که داعیهدار ریاست
و قدرت دنیایی شد .روند سیاسی و دنیاییشدن خانقاه و ا ل طریقت ،فرایندی بلندمدت و
پیچیده است .از دیرزمانی پیش از برآمدن صالفویان ،دو موضالوع در پیوسالنی مننقالی بالا
یکدیگر پیش میرفنند .نستت ،گرایش عمومی و اقبا مردمی به سوی تصوف و عرفان
بود و دو  ،کنشگرایی در میان ا ل خانقاه و طریقت و حقیقت.
ایرانیان پس از سرنگونی خاندان ساسانیان ،با ای که به دی اسم  ،گرایعی جالدی و
پررنگ یافنند ،اما خأل بودن در سالایه حکالومنی غیرملالی و دور شالدن از کیالان و یبالت
پادشا ی را در خود حس میکردند .ای موضوع در سایه بیدادگری ا و تبعیض ای برخی
سمطی اموی ،عباسی ،مغو  ،تیموری ،ایلسانی و حاکمان و خالوانی محلالی کاله از روح
اسم دور شده بودند ،فعاری جدی را بر مرد وارد میکرد.
نمونه ا و شا د ایی دا بر گتنرش دامنه کار خانقالاه الا ،آثالار عرفالانی و فلتالفی،
ایدئولوژی ای ر اییبسش و منجیگرایی در ایران بالهویالژه ،پالس از سالرنگونی خمفالت
عباسی دیده میشود .موالنا جم الدی بلسی ( 615ه .ق) ،شیخ نجمالالدی کبالری (640
ه.ق) ،شاه نعمتاهلل ولی ( 024ه.ق) ،شمسالدی ابرا یم ( 053ه.ق) ،طا رالالدی محمالد
( 053ه.ق) ،قاسم انوار ( 120ه.ق) ،محمالد نالوربسش ( 063ه.ق) ر بالر فرقاله نوربسعالیه،
بهاالدی نقعبند پیر نقعبندیه ( 134ه.ق) ،فضلاهلل اسنرآبادی ( )130/136از فرقه حروفیه
و شمار فراوانی از افراد و گروه ا ماننالد شالاذلیه ،قادریاله ،مولویاله ،طیفوریاله ،سالهروردیه،
جملیه ،کبرویه ،رفاعیه ،بکناشیه در ای دوران با ادعا ایی مانند پیر طریقت بودن و حنی
فراتر از آن ،پیامبری و منجی آخرالزمان بودن ،مرد را بهسوی خویش فراخواندند.
م چنی در ای عصر ،سنت عیاری و پهلوانی گتنرش یافناله بالود و عبالاراتی چالون
جوان مرد ،فنالی ،ا الل فنالوت ،ا الل اخالوت و پهلالوان کاله مبننالی بالر از خودگبشالنگی و
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یاریرسانی ای اغراقگونه به مرد است در مناب دیده میشود 4.ای موضوع بهحدی بود
که اب بنوطه در سفرنامه خویش به رونق بازار تصوف ،عیاری و فنالوت در جهالان اسالم
اشاراتی جدی دارد.

5

اساس انتانی حرکت صفویان با تکیه بر نیرو ای قزلباش و ا ل خانقاه بود .ای حلقه،
نستت در گرد ا ل اخنصاص 2سامان یافت و سپس بهگونهای سلتالله مراتبالی گتالنرش
یافت .شاه اسماعیل ،نیاکان و فرزندان وی برای ا ل تصوف نماد انتان ای کاملی بودند
که ر بری معنوی و فرمانروایی را برعهده داشنند .ای ر بران چنان دارای نفوذ بودند که
از زا دانی گوشهنعی  ،غازیانی مجا د ساخنند.
اسماعیل با بهرهگیری از زبانی ساده و گفتوگو با ایعان به زبان خودشان ،ایال بالاور
را که او تجلی جانعی خدا است در میان ایعان رواج داد .اسماعیل در اشعارش ،طرفداران
خود را جماعنی از درویعان مبارز می خواند و آنان را غالازی ،صالوفی و اخالی مالینامیالد.

4

به تدریل با گتنرش نقش دنیوی ای جایگاه ،بالر کالارکرد معنالوی و اخمقالی آن افالزوده
شد .ای امر به صورت اننقا تالدریجی مفهالو مرشالد کامالل باله پادشالاه ایالران صالورت
گرفت.

2

 .1شوشتری ،مجالس المؤمنین ،ص .40
 .2ابنبطوطه ،سفرنامه ،ج ،1ص .001-001
 .1نام این هفت نفر عبارت است از :حسینبیگ لَله ،ددهبیگ طالشی ،خادمبیگ خلیفه ،رستمبیگ (894

ه.ق) و بیرامبیگ قرامانی ،الیاسبیگ ایغور اوغلی و قراپیربیگ قاجار(ابوالقاسم طاهری ،تاریخ سیاسی و
اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس ،ص.)144

 .0سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص 01-02؛ ابنبزاز ،صفوة الصفا ،ص 109-144؛ ترکمان ،عالمآرای
عباسی ،ص .21
 .1منصور صفتگل ،ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی ،ص101؛ والدیمیر فئودروویچ
مینورسکی ،سازمان اداری حکومت صفوی ،ص .14
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جنگ چالدران ،زمینهساز شکتنهشدن اسنوره شکتتناپبیری خاندان صفوی شد .از
آن پس ،اندک اندک میان شا ان و ا لطریقت فاصله افناد .پس از مدتی ،بهویژه در پالی
سامانیابی نیروی نظامی و بوروکراسی 4نیرومند و بینیاز شدن نتالبی شالا ان صالفوی از
ا ل خانقاه و بهواسنه تضاد ایی میان فقها و خانقاهنعالینان ،مالوجی از سالرکوب و فعالار
علیه آنان آغاز شد.

5

صفویه در یک پیوسنار فزاینده از نقش و ا میت ا اللتصالوف و سلتاله مراتالت آن از
ساخنار سیاسی و اجنماعی و مننق وینی ایران کاسنند ،اما آن را با یک سازوکار نیرومند
جایگزی نکردند .ای موضوع بهویژه در ارتباط با دنیای مالدرن و غربالی نمالود بیعالنری
یافت .آنجا که از پس از عصر نوزایش و در سالایه اندیعالهورزانالی چالون ماکیالاولی ،2ژان
بدن ،4ابز ،2الک 6و روسو 1در یک سیر مننقی ،گونالهای از سالامان سیاسالی اسالنوار بالر
خردورزی در حا پاگیری بود.

 .1بروکراسی ( )Bureaucracyنوعی سازمان است که از هیئتها و کارگزاران تشکیل گردیده است.
بروکراسی نظامی فعالیتهای هماهنگ و آگاهانهای است که ایجاد شده است به برآیندهای خاصی دست
یابد .به دیگر سخن ،بروکراسی ساختاری سازمانی است که مشخصه آن ،سلسله مراتبی است که اعضای آن
انتصابی هستند و سیر اقتدار و مسئولیتهای آن به وسیله قواعد آشنایی وضع میشود .در این نظام ،توجیه
هر تصمیمی نیازمند ارجاع به سیاستهایی است که مشروعیت آنها را اقتدارهایی تعیین میکند که بیرون از
ساختار سازمانی قرار دارند.
Garston, Neil, Bureaucracy: Three Paradigms, New York: Springer, 1993,
P 5.
 .2مریم میراحمدی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی ،ص44؛ محیط طباطبایی ،محمد ،تطور
حکومت در ایران بعد از اسالم ،ص.110-04
3. Niccolò Machiavelli.
4. Jean Bodin.
5. Thomas Hobbes.
6. John Locke.
7. Jean-Jacques Rousseau.
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اندیعه سیاسی صفویه ،نه مساز با آرای نسبهگرایانه است و نه متو با امواج اسنوار
بر نظریه قرارداد اجنماعی شالاه ،دربالار و روحانیالت سالهگاناله ویالت و معالروعیتبسالش
نظالا سیاسالی عصالر صالفوی را صالورتبنالدی مالینمالود .در ایال مننالق ،مونوکراسالی،4
آریتنوکراسی 5و تئولوژی 2با یکدیگر در مآمیسناله و مبالانی نظالری و عملالی سیاسالت و
ویت را میساخنند.
شاه در عصر صفوی در جایگالا ی فراتالر از جامعاله بالود و وجالو ی برجتالنه از فرامالاده
داشت4.صفویان بهویژه پس از شاه عباس یکم ،بیننده کا ش قدرت شاه و دربار ،در معادالت
 .1مونوکراسی ( )monocracyیا یکتاساالری گونهای از حکومت یکنفره است که قدرت در شخص
نخست کشور ،مانند پادشاه متمرکز است .این تمرکز قدرت میتواند به اشکال گوناگونی ،در راستای منافع
شخصی یا مصالح کشور عملیاتی گردد.
Meyers, Peter Alexander, Civic War and the Corruption of the Citizen,
Chicago: University of Chicago Press, 2008, P 242.
 .2آریستوکراسی ( )aristocracyنوعی از حکومت است که در آن بیش از یک اما نه متعدد ،افرادی
حاکم هستند و این بدان دلیل است که حاکمان مدعیاند بهترین مردان هستند و یا به این دلیل که آنها
بهترین منافع دولت و شهروندان را در نظر دارند.
Doyle, William, Aristocracy: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford
University Press, 2010, P 1.
 .1تئولوژی ( )theologyیا الهیات با دانش معطوف به خداوند سروکار دارد .تئولوژی مجموعه جامعی از
باورها و پراکتیسهایی را در برمیگیرد که باید آموزش داده شوند .در تعاریف کالسیک ،تئولوژی بهعنوان
دانش خداوند و امور الهی تعریف شده است که باید به شیوههای طبیعی با استفاده از خرد و تاحدودی به
صورت فراطبیعی از راه الهامهای خاصی تعریف شود.
Braaten, Carl E. and Robert W. Jenson, Christian Dogmatics, Volume 1,
New York: Fortress Press, 2011, P 1.
 .0امیر رضائیپناه و نگار قنواتی« ،جایگاه و کارکردهای شاه در گفتمان سیاسی عصر صفوی» ،تاریخنامه
خوارزمی ،سال دوم ،ش  ،0ص .14
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درونی و بیرونی اوضاع سیاسی ایران بودند .یکی از ابعاد ای موضوع را بایالد در حلقاله الای
اجنماعی پعنیبان ای خاندان و تحو در معنا و کار ویالژه الای دولالت در دوران پالر فالراز و
نعیت آن سده ا جتت ،امری که صفویان از درک مننق پنهان در آن ناتوان بودند.
 .3ایدئولوژی شیعی؛ تشیع بهمنزله اصلیترین عنصر تمایز (منطق و زنجیره تفاوت)

در کناب ای تاریسی عصر صفوی مانند عالمآرای شالاه اسالماعیل ،4عالالمآرای عباسالی،5
تکملةاالخبار 2و احت النواریخ 4موارد منعددی از اعما قدرت و زور در باب اعم تعی
بهعنوان مب ت رسمی ایران وجود دارد .ای موضوع از سالوی بتالیاری از پالژو شگالران
مچون الپیدوس 2و سیوری 6بررسی شده است .با وجود چنی مواردی و نوشنه ایی که
بر به راه انداخن گروه ایی چون قورچیان ،تبرداران و تبرائیان بالرای اعمالا خعالونت در
برابر تغییر مب ت ایتنادگی می کردنالد داللالت دارد ،تغییالر مالب ت در ایال مالدت کوتالاه
نمیتوانتت تنها با زور و خعونت به دست آید.
برآمدن صفویه و رسمی شدن تعالی در ایالران ،برآینالد خواسالت و گالرایش ریعالهدار
ایرانیان در ساحت وینی خویش به ای آیی بوده است .ایرانیان مالواره از سالنون الای
اپوزیتیون شیعه بودهاند .در دوران بنیامیه و بنیعباس به دلیل فعار فراوان بر ا ل تعی ،
پیروان ای مب ت ننوانتنند جز در بزنگاه ایی مچون قیالا تالوابی (. 62ق) و مسنالار
( 66ه.ق) یا دوره ایی که ساخت قدرت بهستنی میگراییالد ،ماننالد دوران تالنش میالان
 .1نویسنده ناشناخته ،عالمآرای شاه اسماعیل ،ص .04
 .2ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ص .29
 .1نویدیشیرازی ،خواجه زینالعابدین علی ،تکملة االخبار ،ص.01-04
 .0روملو ،احسن التواریخ ،ص.90
 .1الپیدوس ،ایرام ،تاریخ جوامع اسالمی ،ص.024
 .0سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.29-24
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امی و مأمون در پهنه سیاسی و اجنماعی حضور یابند ،امالا باله ستالنی گراییالدن ایال دو
خاندان فرصنی برای خودابرازی شیعیان فرا م آورد.
مغوالن ،ایلسانان و تیموریان سیاست ای مب بی ممیمتری را در پیش گرفنند .ایال
موضوع در دوران غازان ،الجاینو ،تیمور ،شا رخ و میرزا بایتنقر نمود بیشتری یافت 4.در
ای دوران ،جنبش ا و حکومت ای گوناگونی به نا تعی یا با روش ایی مگا با ایال
مب ت بر روی کار آمدند .عمالو جنالبش الای اجنمالاعی مالرد ایالران و برخالی دیگالر از
سرزمی ای جهان اسم آمیسنه با ویت شیعی بود .آ بویه در ایران ،فاطمیان در شما
آفریقا بهویژه مصر ،زیدیان در یم  ،بنیشا ی در عراق ،نهضالت سالربداران در خراسالان،
پیدایش دولت سادات مرععی در مازندران ،ظهور دولت مععععیان در خوزسالنان ،گالرایش
شیعی طوایف ترکمان قرهقویونلو در آذربایجان و بابایان در قلمرو عثمانی ،پیشزمینه ایی
برای تحریک رچند محدود اذ ان شیعیان ترکمان ،ترک و تاجیک بهشمار میآمدند.
برخی از ایعان که در آن روزگار در جم یاران شیخصفی و فرزندانش درآمده بودند و
طوایف ترک و ترکمان اسناجلو ،شاملو ،روملو ،افعار ،تکلو و قاجار را دربرمیگرفنند ،برای
نبرد در راه بنیانگباری حکومنی شیعی که آنها را از حکومت ای غیرشیعی ر ایی بسعد
و خالالاطره فرمالالانروایی آمیسنالاله بالالا پهلالالوانی ،دادگالالری و دالوری عصالالر پیالالامبر
امیرمؤمنان

و

را زنده نماید ،آمادگی و اشنیاق پیدا کرده بودنالد 5.المچنالی  ،شالیعیان و

بهویژه ایرانیان در دربار غزنویان و سلجوقیان در کتوت وزیر و معاور حضور داشنند.

2

 .1شیرین بیانی ،دین و دولت در ایران عهد مغول ،ص.041-024
 .2عبدالحسین زرینکوب ،روزگاران ایران ،ص 8؛ داریوش نویدی ،تغییرات اجتماعی -اقتصادی در ایران
عصر صفوی ،ص .04-11
 .1جی آ بویل ،تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانی ،ص 181 -98؛ احمد

کمالالدین حلمی ،دولت سلجوقیان ،ص11-12؛ کارال کلونز ،دیوانساالری در عهد سلجوقی (وزارت در
عهد سلجوقی) ،ص .84 -11
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رسمیتیابی مب ت تعی بهدست شاه اسماعیل مراسنا با گرایش مرد ایالران در آن
دوران بود .وی توانتت با بهرهگیری از گتنرش تعی در میان اقوا ترک آسیای صغیر ،از
آنان برای رسیدن به قدرت و یافن یک مننق و زنجیره منفاوت اسنفاده کند .مچنالی ،
صفویان میکوشیدند با سید خواندن خود ،از منب معروعیت مب بی بهرهمند شوند.

4

شا ان صفوی بر ای تأکید داشنند که طبقه حاکم دکنری تعی شهری و با دانش را
بپبیرند .تعیعی که معنوف به قواعد قانونی و ساخنار دولنی است 5.ای نالوع از تعالی  ،از
تعی عرفانی و قومیکه در پیعینه صفویان و خانقاهنعالینان وجالود دارد ،منفالاوت اسالت.
بنیانگباران صفویه در پی ای بودند که تعالی را در حکومالت دینالی خالود از نالوع عالا ،
بهگونه ای تبدیل کنند که دولت با مرا ی فقها ،گرداننده و پاسبان آن است .ایال رخالداد
م زمان با مهاجرت چند نفر از علمای عرب جبل عامل از راه سوریه عثمالانی باله عالراق،
مکه ،ند و ایران بود 2.صفویان به دنبا ارائه و عملیاتی نمودن خوانش و گفنمانی از دی
با مرا ی علما ،فقها و منکلمان شیعه بودنالد کاله افالزون بالر انجالا نقعالی اجنمالاعی و
ویتبسش ،دارای کارکرد مسازانه برای آنان باشد.
تمش ای صفویان در راسنای ترویل مب ت تعی  ،جدای از الزا مرد به گرایش باله
ای آیی  ،در دو بسش پاسداشت و گرامیداشت مب ت بهویژه در حوزه مناسک و ارتباط با
فقها و علمای دی در حوزه باور ا بررسیپبیر است .موارد فراوانی از احنالرا باله تعالی و
ائمه

در میان پادشا ان ای خاندان دیده میشود.

 .1سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص 1؛ میراحمدی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی ،ص.18
2. Daniel, Elton L. the history of iran, 2nd edition, California: greenwood,
2012, P 89.
3. Abisaab, Rula Jurdi, Converting Persia Religion and Power in the Safavid
Empire, London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2004, P 8.
مزاوی ،پیدایش دولت صفوی ،ص .12-11
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برای نموناله ،شالاه اسالماعیل بغالداد را در سالا  344ه.ق؛ یعنالی  521سالا پالس از
مکوخان فنح کرد .نگامیکه وی به عراق گا نهالاد ،در آغالاز باله زیالارت بارگالاه امالا
و سپس نجف رفت .او اقدا به بازسازی بارگاه ای نجالف ،کالربم ،کالاظمی و

حتی

سامرا کرد و نتبت به تعمیر ،بازسازی ،تزیی و زیباسازی ،برپایی امکانات رفالا ی ،ماننالد
وضوخانه ،کاروانسرا ،دارالعفا ،منبخ و کندن نهر مت گماشت.

4

م چنی  ،شاه عباس اقدامات فراوانی در ای زمیناله انجالا داد .ایال راه بالا مرا الی
شالالیخبهالالایی( 4121ه.ق) پیمالالوده شالالد 5.شالالاه طهماسالالت ( 322ه.ق) نیالالز در جالالوانی امالالا
عنم

را در عالم رویا میبیند و از ای موضوع چنان منحالو مالیشالود کاله دسالت از

کار ای ناصواب برمیدارد و رو سوی نیکی میگبارد و به شکرانه ایال امالر ،بارگالاه امالا
رضا

را بازسازی و زیورکاری میکند.

2

در حوزه دیگر ،شا ان صفوی تمش فراوانی برای ارتباط با علما و حوزه الای علمیاله
شیعه نمودند .در عصر صفوی کناب ای فقهی ،تفتیری ،کممی و اخمقی بتیاری نوشنه
شد .مدارس و حوزه ای علمیه رونق یافت .متاجد فراوانالی سالاخنه شالد کاله بالهصالورت
کانون ایی برای گفتوگو ای دی پژو انه و یاریرسانی به کارکرد الای اجنمالاعی دیال
درآمدند .مناسک و مناسبت ای مب بی بهویژه عزای اما حتی

و عید غدیر جدیتالر

گرفنه شد .نمازجمعه و جماعت رونق یافت .بر روی سکه ا عباراتی چون «اشهد ان علیالا
ولی اهلل» و «ز معرق تا به مغرب گر امامتت /علی و آ او ما را تما اسالت» 4گنجانالده
شد .ای کار ا به اندازهای بود که عبدیبیگ درباره عهد شاهطهماست مینویتد:
 .1ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ص 10؛ خواندمیر ،حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ،ص .080
 .2ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ص .401
 .1افوشتهاینطنزی ،نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار ،ص .11-10
 .0افوشتهاینطنزی ،نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار ،ص 04؛ ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ص.214
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رواج دین محمدی و رونق اثنیعشری در زمان لانتنآ
به مرتباهای رلادد هاه زمان مداآند
برافرازد.

اعنایحضار

هاد هاه انح االمار وایای ورایر

1

پادشا ان صفوی منأثر از فضای کلی آن دوران ،به انجا نقش خویش بهعنوان منجی
و سایهای از حضرت مهدی (عل) گرایش داشنند .شاه و دربار صفویان به ترکیبی خاص از
مهدویت ،امامت و کیهانشناسی ای صوفی رسیدند 5.یکالی از بنیاد الای قالدرت شالا ان
صفوی که شاید به لحاظ تأثیر بر تاریخ منأخر و ویت سیاسی -اجنماعی ایالران از ماله
مهمتر باشد ،ادعای نیابت اما غایت (عل) است .2صفویان در طرح ای ادعا پیعگا بودند.
از ر گبر ای مدعا ،صفویان نهتنها نهاد ای سیاست و مب ت را بیش از آنچاله در ایالران
اسممیمعمو بود به یکدیگر نزدیک ساخنند ،بلکه دومی را م تاب اولی کردند 4.سیاست
مب بی صفوی را میتوان نتبت به نوساناتی که در طو عصر صفوی پیموده است به سه
دوره تقتیم نمود:
 . 4دوره آغاز :عصری که با سیاست خاص مب بی شاه اسماعیل یکم آغاز میشالود و
به مراه خود برخی نوآوری ا و دگرگونی ا را ایجاد میکند .المچنالی بالا نفالوذ اندیعاله
ساخن حکومنی مب بی و اسنوارسازی آن مراه است که به کمک قزلباشالان و در رأس
آن ،مقا مب بی آنان اسماعیل یکم برقرار شد.
 .1نویدیشیرازی ،تکملة االخبار ،ص .14-28
2. MitChell, colin P. the practice of politics in Safavid Iran Power, Religion
and Rhetoric, London/ new York: I. B. Tauris Publishers, 2009 P 39.
مزاوی ،پیدایش دولت صفوی ،ص .112
 .1خواندمیر ،حبیبب السبیر فبی اخببار افبراد بشبر ،ص 004؛ نویسبنده ناشبناس ،جهانگشبای خاقبان،
ص .00-19
 .0سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.104
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 .5دوره اوج :عصری که مب ت و روحانیان مب بی از اقنداری خاص که شاه اسماعیل
یکم پایه گبار آن بود ،برخوردار میشوند و در طو ساللننت شالاه طهماسالت یکالم اداماله
مییابد و سا ایی از عصر شاه عباس یکم را در برمیگیرد.
 .2دوره افو  :عصری است که از میانه سلننت شاه عباس یکم آغاز میشالود و کنالار
گباردن بتیاری از روحانیان و حبف مقا آنان و دگرگونی تعکیمت نظامیصالفوی را در
پی دارد .به طوری که در عهد شاه سلیمان ،روحانیان به اسنثنای دوره کوتا ی ،به کار ای
برتر گمارده نمیشوند و مب بیان از ارج کمتالری برخالوردار مالیگردنالد و معالاغلی ماننالد
نتقچیگری و مهنری به آنان واگبار میشود.

4

در کنار ای موضوعات ،تمش میشد به گونهای نظا مند و بوروکراتیک میان علمالا و
نظا پادشا ی ارتباط برقرار شود .پادشا ان صفوی پس از ترویل و رسالمی کالردن تعالی
دوازدهامامی ،علمای فراوانی را به مهاجرت به ایران ترغیت میکردند تا بالاور شالیعی را در
قلمرو خود گتنرش د ند 5.در می راسنا ،عناوی مب بی جعل شدند .پادشا ان صالفوی
در موارد بتیاری به جایگاه علما با احنرا مینگریتنند و در نگهداشت نگالاه مثبالت آنالان
میکوشیدند .ای امر تا بدانجا بود که از دید شاردن «شناخن شا زاده به پادشا ی بالی-
قبو شیخاالسم که رییس روحانی کعور بود ،امر ناتما بود» .2مچنی شاه طهماسالت
خناب به محقق کرکی مینویتد:
او ننئ حضر وویعصر (عج) بیده و لنتنآ حقه حق او میبنهد.

4

افوشنهاینننزی نیز در توصیف برنامه آغاز پادشا ی شاه اسماعیلدو مینویتد:

 .1میراحمدی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی ،ص.14-08
2. Newman, Andrew, the myth of the clergical migration to safavid iran, Die
Welt des Islams 33, 1993, P 66.
 .1شاردن ،سفرنامه شوالیه شاردن ،ص.1000
 .0مدرسیتبریزی ،ریحانة االدب در شرح احوال و آثار علما ،ص.201
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در روز جنیس همانیی اندهانه رباس مدا ی ا جنانه ملآراداوشمننی هاد
عبداوننوی را بن اهنبر افنضل طنبدده بار زبان ورد هاه ایان لانتنآ حقدقآان باه
حضر امنم نح اوشمن عندهاودالم میدارد و همن ننی مننه

حضر و از

جنن او منذوندد به رواج اح نم الالم و هرینها قنودچه مرا همن بدندازیاد و مارا
همن بر این مداند بنشانندد تان مان باه رای و اراده هامن بار لاریر ح یماآ و
فرمنندهی نشدآه بنهم.

1

علما در موارد فراوانی به تأیید و مرا ی با پادشا ان صفوی مالیپرداخننالد .آنالان بالا
بهحاشیهراندن نتبی تقیه از باب ضرورت و مصاللحت باله یالاری حکومالت صالفویه اقالدا
میکردند 5.ای امر که پیش از ای از سوی علما و فقهای شالیعه در دوره الایی خالاص از
تاریخ دیده شده بود ،از یک واقعیت تاریسی سرچعمه مالیگرفالت .بالا برآمالدن صالفویان،
علمای شیعه با حکومت سمطینی شیعه روبهرو شده بودند که پاسداری از کیالان تعالی را
مورد توجه قرار میدادند .ای موضوع در حالی روی میداد کاله تالا ایال

نگالا  ،شالیعیان

مواره مورد سنم و فعار بودند .علمای عصر صفوی ،ای فرصت تاریسی را درک کردند و
در بعد کمن با آن مراه شدند.
از دید ای علما ،شا ان صفوی پادشا ان قالدرتمنالدی بودنالد کاله بالا وجالود برخالی
تردید ا در باب اصالت مبنا و اساس حکومت ایعان ،کارکرد ای مثبت و سازندهای بالرای
عالم تعی داشنند .عمو فقهای ای عصالر ماننالد محقالق کرکالی (341ه.ق) ،مممحتال
فیض کاشالانی ( 4134ه.ق) ،عمماله محمالدباقر مجلتالی ( 4444ه.ق) فرزنالد محمالدتقی
مجلتی ( 4111ه.ق) ،شالیخ بهالایی ( 4124ه.ق) ،محقالق سالبزواری ( 4131ه .ق) ،شالیخ
 .1افوشتهاینطنزی ،نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار ،ص.01
 .2برای نمونههای از این امر بنگرید به :قزوینی ،عباسنامه ،ص 101؛ محدث نوری ،المستدرک ،ج ،1ص
.011-012
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حرعاملی ( 4414ه.ق) ،میرمحمدباقر داماد ( 4141ه.ق) ،صدرالدی شیرازی ( 4142ه.ق) و
مقدس اردبیلی ( 332ه.ق) به پیروی از شیخ طوسی( 461ه.ق) بر آن بودند که «پبیرفن
والیت از طرف سلنان عادلی که آمر به معروف و نا ی از منکر بوده و الر چیالزی را در
جای خود مینهاد جایز و بجاست و گاه ممک است به حد وجوب برسد».4
ای علما حکومت صفویه را به واسنه کارکرد مثبت آن و با نگهداشالت اصالولی چالون
امربه معروف و نهی از منکر ،معورت و نصیحت ائمه متلمانان معروع میدانتالنند و باله
تبیی تئوریک و فقهی آن میپرداخنند 5.در ای دوره الگوی حکومت شیعه در عصر غیبت
صورتی منحو یافت که شاید از آن به نوعی تمش در راسالنای شالرعیسالازی و توجیاله
معروعیت حکومت و عرف سیاسی نوپدید یاد شود.
ای امر اسنوار بر سه اصل اساسی بود .اصل نستت ،جابهجایی در قدرت کاله داللالت
بر تولید قدرت نر و بازتولید آن در چارچوب سازمان فقه سیاسی شالیعه دارد .اصالل دو ،
جابه جایی و تحو در حوزه روش که نعان د نده گبار فقهای شیعه از آرمانگرایی صرف
به آرمانگرایی منعهد است .سو  ،جابهجایی در سازمان فکری قدرت که داللت بر حضالور
فقهای شیعه به جای فمسفه سیاسی در تولید نظریه سیاسی موجد و حامی حکومت دارد.

2

بر اساس اندیعه ای فقهالا باله ویالژه در مرحلاله تأسالیس و تکالوی خانالدان صالفوی
«آفریدگار عالم بنی آد را قاطبه از نر و ماده خلق کرده ...یکی را تاج سروری بر سر نهاده
و در روی زمی شبیه به جانعی از برای خود قرار داده و او را مالک الرقاب سایر بنالدگان
کرده ...و دیگری را ریتمان مبلت و خواری در گردن نهاده و بنده سایر بندگان کرده ...نه
 .1طوسی ،النهایة ،ص.110-4
 .2محدث نوری ،مستدرک ،ج ،2ص 011-012؛ داود فیرحی ،نظام سیاسی و دولت در اسالم ،ص -141
.241
 .1اصغر افتخاری« ،شرعیسازی قدرت سیاسی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ش  ،20ص .289-241
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ای را شاید با ای نهانت سر از کمند اطاعت پیچد و زبان به ناشکری باز کند و ناله آن را
سزد که در مقا کفران تعدی و ظلمی به اسیران زیردست خود کند ...حق تعالی چنان که
پادشا ان را از برای محافظت مردان و حراست ایعان از شر مفتدان قرار داده ،پس علمالا
و غیرعلما به آن ا محناجاند».4
علما در موارد فراوانی بهویژه در جنگ ا ،با حکم و فنوا ای خود به یاری پادشالا ان
صفوی می پرداخنند ،حرکت آنان را جهاد شرعی ،مقا ایعان را در سنحی متو با امالا
واجبالطاعة  ،مرا ان آنان را غازی فی سبیل اهلل و کتانی که با آنان متو نباشالند را
ا ل بغی معرفی مینمودند.

5

در تحلیل پایانی ای بسش باید گفت که تعیی نتبت میان پادشا ان صفوی و مب ت
تعی  ،امری آسان -سست است .گونهای از برداشالت نسبالهگرایاناله ،بوروکراتیالک و ابالزار
انگارانه در ادبیات آنان دیده میشود .صفویان توانتنند با بهره گیری از تعی  ،برای خود و
جامعه ایرانی در برابر دیگران ،بهویژه امپراتوری عثمانی ،ازبکان و حنی افغالان الا الوینی
متنقل و ریعهدار اخنیار کنند .صفویه با گزینش تعی  ،حاشیه را به من آورد.
با برآمدن ای خاندان ،اپوزیتیون مب بی تعی  ،جایگزی ایدئولوژی سالنی در ایالران
شد ،اما آنان ننوانتنند با فهم روح زمانه خویش ،خوانش شایتنهای از ای آیی ارائه د ند.
تعی به علت رگه ای پررنگ خردگرایی معنزلی خویش ،توان خوانششالدن المگالا بالا
مقنضالالیات روز جامعالاله ایالالران و امالالواج مدرنیتالالم را دارا اسالالت .ایالال موضالالوع بالاله معنالالای
 .1میرزاابوالقاسم قمی ،ارشادنامه ،نشریه دانشکده ادبیات و علومانسانی تبریز ،ج ،24ش  ،10ص-144

192؛ حرعاملی ،امل االمل ،ص249؛ خواجگی اصفهانی ،خالصة السیر ،ص02-10؛ منشی قمی ،خالصة
التواریخ ،ص214-121؛ نصرآبادی ،تذکرة نصرآبادی ،ص 18-10؛ افندی ،ریاض العلما و حیاض الفضال،
ج ،1ص004-004؛ رسول جعفریان ،نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی؛ رسول
جعفریان ،دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی.
 .2رسول جعفریان ،میراث اسالمیایران ،دفتر چهارم ،ص .41
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معروطکردن تعی به خرد بعری و تجربیات زیتت در دنیالای مالدرن و حنالی پتالامدرن
نیتت ،بلکه گوا ی بر ظرفیت ای درونی ای مب ت است که از سالوی صالفویان نادیالده
گرفنه شد .با ای حا  ،بهواسنه کنش خاندان صفوی ،تعی بهعنوان مؤلفهای کالانونی در
صورتبندی ویت سیاسی -اجنماعی ایرانیان و مبنای جدی معروعیت امالر سیاسالی در
ایران نهادینه گردید.
 .4بازگشت به سنت ایرانشهری؛ شاه بهمثابه نمود خواست یزدان (شهریار آرمانی)

د ر نگا به قدرت رسیدن شاه اسماعیل ،چندی حاکم که ر یک داعیه اسنقم داشنند
بر سریر قدرت بودند4.دو قدرت ازبکان شیبانی ( 4111-312ه.ق) در شما شرق و ترکان
عثمانی ( 4241-630ه.ق) در غرب ،ایران را محاصره نموده بودند 5.شاه اسماعیل توانتت
یکی پس از دیگری نیرو ا و حکومت الای محلالی را شکتالت د الد و حکومالت خالود را
تحکیم بسعد .وی توانتت مرز ای سیاسی ایران را تثبیت کند و امنیت و ثبات را تالأمی
نماید.
برای معرفی دست آورد ای صفویان برپایه نماگر ای مالدرن مالیتالوان باله آفالرینش
ویت ملی و ایتنادگی در برابالر قالدرت الای بیرونالی اشالاره کالرد 2.بالهواسالنه برآمالدن
 .1روملو ،احسنالتواریخ ،ص 94؛ مریم میراحمدی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوی،
ص.00
2. Allouche, Adel, the origins and development of the ottoman- Safavid
conflict (906-962 /1500-1555), Berlin: Klaus Schwarz verlag, 1983, P 32.
3. Woods, John E., Judith Pfeiffer, Sholeh Alysia Quinn, Ernest Tucker,
History and Historiography of Post-Mongol Central Asia and the Middle
East, Germany: Otto Harrassowitz GmbH & CO.KG. Wiesbaden, 2006, P
356.
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صفویان ،ایران باردیگر ویت واقعی بیرونی پیدا کرد 4.سرزمی و مرز ای ایران در کنش
و سنیز با متایگان پررنگ شد .سیاسالت ،جامعاله ،اقنصالاد ،نالر ،ادبیالات ،شالهر ،دیال ،
اخالالمق ،فلتالالفه و معمالالاری ایرانالالی و ملالالی زاده و پالالرورده شالالد .در ایالال دوران گونالالهای
از ناسیونالیتم مب بی و ایرانگرایی باسنانگرایانه بهطور المزمالان دیالده مالیشالود کاله
ویت ملی ایرانی را سامان داد و در موارد فراوانی چون جنگ چالدران بالرای پاسالداری از
آن خون داده شد .ایران در ای زمان اراده خود را برای بازیابی روابط با دنیالا باله نمالایش
گبارد.

5

با تأسیس حکومت صفویان در سده شانزد م میمدی ،دوران تازهای در تالاریخ ایالران
پدیدار گردید .در ای دوران ،ایران برآمدن یک دولت ملی را تجربه نمود 2.دولت صالفوی
در پیدایی دولت مدرن در ایران در ابعاد مسنلفی سالهیم بالود .4 :آنالان پیوسالنار نهاد الای
منعدد که و سننی ایران را تضمی کردند و آنها را به گونهای اسنحکا یافنه یا ملالیتالر
مننقل ساخنند؛  .5وض تعی اثناععری از سوی صفویان به عنالوان دیال رسالمی دولالت
صفوی باعث تقویت حکومت مرکزی و آفرینش آگا ی بالیشتالری از ویالت ملالی شالد؛
 . 2اتحاد علما و بازار که در روزگار صفویان توسعه یافت ،نقعی مهم در روند ای سیاسی-
اجنماعی سده ای پتی داشت؛  .4ایجاد سپا ی ثابت از سوی شاه عباس او  ،شرط الز
پیدایی دولت -ملت بود و  .2نظا اداری منمرکزتالری کاله باله دسالت شالاه عبالاس او و
 .1هانسروبرت رویمر ،ایران در راه عصر جدید ،ص212؛ ادوارد براون ،تاریخ ادبیات ایران ،ج،0
ص.19-11
 .2عبدالحسین نوایی ،شاه اسماعیل صفوی ،ص.209
3. Lambton, ann, The Landlord and Peasant in Persia, London: Oxford
University Press, 1969, P 105.
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اخمفش گتنرش یافت ،تکامل تدریجی گوناله تالازهتالری از دسالنگاه دیالوانی را در عهالد
قاجاریان ممک ساخت.

4

افزون بر موارد پیعی  ،در ای

نگا گونالهای از بازتولیالد و احیالای اندیعاله سیاسالی

ایرانشهری 5مورد وثوق است .در اندیعه سیاسی عصر صفوی ،رگه ای پررنگی از اندیعه
1. Savory, Roger, "Rise of a Shi'i State in Iran and New Orientation in
Islamic Thought and Culture". 'UNESCO: History of Humanity. Volume 5:
From the Sixteenth to the Eighteenth Century. London, New York:
Routledge, 1999.
سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص .111-111
 .2واژه ایرانشهر که در زبان پهلوی ارانشتر خوانده میشود در عصر ساسانیان به کشور ایران گفته میشد.
نزدیکترین واژه به ایرانشهر که با واژه ایران همریشه است واژه  Ariyaاست که در سنگنوشته
هخامنشیان به جا مانده است .این واژه نخستینبار بهوسیله شاپور اول در سنگنوشته کعبه زرتشت و پس
از او به وسیله نرسی در سنگنوشته پایکولی به کار رفته است .ایرانشهر نام رسمیمحدوده جغرافیایی و
قلمرو حکومت ایران عصر ساسانی بود و پس از ورود اسالم به ایران ،تداول خود را از دست نداد .اندیشه
سیاسی ایرانشهری اصطالح تازهتری است که امروزه برای یادکردن از مجموعه اندیشههای ایرانیان شامل
آرا و عقاید اسطورهای ،دینی و ملی در عرصههای هستیشناسی ،انسانشناسی و جامعهشناسی بهکار برده
میشود (رستموندی ،اندیشه ایرانشهری در عصر اسالمی ،ص.)20-18
در کنار زبان و اندیشه فلسفی ،باید اندیشه سیاسی ایرانشهری یکی از برجستهترین عوامل تداوم ایران
بهشمار آید .آمیختگی سیاست به همه اموری که به نوعی با آیینهای کشورداری پیوند دارد از ویژگیهای

اساسی نوشتههای ایرانشهری است(جوادطباطبایی ،خواجه نظامالملک طوسی ،گفتار در تداوم فرهنگی
ایران ،ص.)40-41
در اندیشه سیاسی ایرانشهری ،شاه از نژادی برتر و جدا از همگان برخوردار است .در کنار اصل
خویشکاری فرمانروایی ،دو مفهوم رته که نظم بنیانی جهان است و مایا که نیرو و قدرت شهریاری است،
مبانی اصلی اندیشه سیاسی اساطیری ایران را سامان میدهد (مهرداد بهار ،پژوهشی در اساطیر ایران،
ص .)000در این دیدگاه درجه پادشاهی به مرتبه نبوت است .نبی واضع شریعت است و پادشاه حامی و
حافظ آن .اینجا است که گفتهاند الملک و الدین توامان (جواد طباطبایی ،زوال اندیشه سیاسی در ایران،
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سیاسی ایرانشهری دیده میشود .ای موضوع بهویژه در باب پادشاه و عد و داد برجتنه
است .در بیشتر نوشنه ای ای عصر ،امر شا ی عنایت و دیهای آسمانی تصور میشود.
پرنده بست و اقبا شا ی از سوی خداوند بر دوش افرادی خاص مینعیند .شاه از نژادی
برتر است و گویا از آسمان آمده است .شاه ابرانتان ،ابرمرد و پدیدهای فرامادی است که او
نیز در زیر قانون خداوندی قرارمیگیرد .مرد حق شورش و طغیان در برابر شاه را ندارند و
او باید عدالت را اجرا کند.
اسکندر بیک منعی در ای باره مینویتد:
کسی را که خواهبد جهان پادشاه

و گر خواهدش باز بیاختیبببببار

اال ای کببه ایبببزدت پبادشبباه

که تا شرع و دین را حمایت کنببی

گر آرایش تاج خواهبی و تخبت

بود زینت پادشببباهی ببه عببدل

ز عدلبببت ملک جهان را نظبام

جهان چون جسببد آن را حیببات

نه محتاج لشگر بود نه سپببباه

نه جاه و نه حشمببت نیاید به کبار

تو را داد شاهی ز خیل و سپباه

صبالح رعیت رعبببببایت کنی...

به راه عدالت بنه پببای سخبت

میسر شود هرچه خواهی ز عببدل

ز عدل آمببده سلطنببت را دوام

بود ملک بیعدل ارض مببببوات

ز برح مکرمت از بخت فیبببروز

فببروزان گشتببه از لطف الهبببی

ص .)111شاه و شهریار ایرانی نماد سرشت قدسی ،سیاسی ،اخالقی و پیکارگری اندیشه ایرانشهری است.
با او است که پیوند آسمان و زمین برقرار میشود و حکومت الهی (شهریوری) بر روی زمین معنا مییابد .او
هم چنین پاسدار نظم ،قانون و عدالت الهی (اشه) در میان مردم است .اگر با آشوب و بینظمیمخالفان جبهه
نیکی روبهرو شود موظف است که با شر و بدی بستیزد .دروگ (دروغ) که در سنت مزدایی اصلی اهریمنی
در برابر اشه بود در نوشتههای سلطنتی ،به معنای شورش بر ضد حکومت است .شاه رابطه ویژهای با خدا

داشت ،از او قدرت خود را میگرفت و اهورامزدا او را به شاهی برگزیده بود (رستموندی ،اندیشه
ایرانشهری در عصر اسالمی ،ص.)11-12
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برآمد آفتابببببی عبالم افبببروز

همبببایون اختبری از برج شاهی

1

صفویان گرایعی نتبی به تاریخ ایران پیش از اسم و عصر طمیالی نبالوت در سالده
فنم در مدینه و مکه داشنند .دولت صفوی گونهای معروعیت سلتلهای را گتالنرش داد
که در سنوح چندگانهای فعالیت میکرد و سرشت به متافناله و چنالد جانبالهای از جهالان
اسم را در سدهمیانه نعان میداد .شا انصالفوی در تأسالیس ایالدئولوژی سلتالله خالود،
مجموعه گوناگونی از ویت ای سیاسی ،فر نگی و مب بی را به م پیوند دادند.
بها دادن صفویان به تاریخ باسنان نه به دوران سامنعیان و ساسانیان محدود میشد
و نه ای کاله برناماله دینالی آنهالا بالهشالدت بالا تفتالیر ای عقایالد اسالممی از پیالامبری و
فرجا شناسی تعریف میگردید 5.صفویان به نیکی دریافنند که ویت و ناسیونالیتم ایرانی،
یکی از نیرومندتری ایدئولوژی ای ویتبسش و معروعیتزا برای حکومت ،برانگیزاننده
نسبگان و بتیل کننده توده ای مرد است و اندیعه ایرانشهری میتواند بتالنری بالرای
توجیه معروعیت ،حقانیت و تئوریزه کردن ساخنار سیاسی -اجنماعی آنان باشد.
 .5سنت حاکمیت اسالمی؛ تمدنسازی استوار بر قدرت بهسیاق اسالمی

واپتی منلبی که در ای مقاله مورد شناسایی و واکاوی قرار میگیرد ،نقش سنت برآمده
از خمفت و حکومت اسممی در تکوی

ویت ملی ایران در عصر صفوی است .حکومت و

خمفت اسممی ،پیوسنار تحققیافنه دوران پالس از پیالامبر
حت

است .در دوران پیامبر

 ،خلفالای راشالدی و امالا

امر رسالت و ر بالری سیاسالی جامعاله اسالممی در

دست ایعان بود .پس از درگبشت ایعان ،ابوبکر ،عمالر ،عثمالان و امیرالمالؤمنی حضالرت

 .1ترکمان ،عالمآرای عباسی ،ص .124
2. Savory, Roger, Iran Under the Safavids, Cambridge University Press,
2007, P2-3; MitChell, ibid, P 3.
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علی

بهعنوان خلیفه رسو اهلل و با باور به پاسداشت سنت پیامبر

 ،با وجود تفاوت

در دیدگاه ا به خمفت رسیدند.
پس از ای دوران ،اما حت

اندک زمالانی ،حکومالت را در دسالت داشالت ولالی

ایعان ناگزیر به صلح با معاویه و واگباری قدرت شالد .روی کالار آمالدن معاویاله ،سالرآغاز
چرخعی معناشناخنی در امر ر بری جامعه اسممی بود که ای موضوع در دوران امالوی و
عباسی اندکاندک اوج گرفت .معاویه چند مورد دیگر را بهعنوان میراث برای حاکمان پس
از خود برجای گبارد که عبالارت بودنالد از :تعیالی ولالیعهالد و مالوروثی کالردن خمفالت،
اعنبارد ی به تغلت و زور بهعنوان مبنای معروعیت ،ا میتد ی به اقنصاد و تولید رفالاه،
ایجاد دیوانساالری ساخنارمند ،سازماند ی بیعینه ارتش ،ایدئولوژیزدایی از امر سیاسی،
گتنرش روابط خارجی مبننی بر مناف و ناله مبالانی ایالدئولوژیک ،تقالدیرگرایی و سانتالور
اپوزیتیون.
ای موارد تا نگا سرنگونی عباسیان به دست مکوخان برجتالنه و نمایالان بالود و
بهدست فقها و نظریهپردازانی چون محمد غزالی تئوریزه شد 4.ای موارد بهنتبت به درون
سامانه حکومنی صفویان نفوذ یافت .در ای میان دو موضوع از دیگر موارد اساسیتر بهنظر
میآید؛ معنبر دانتن زور و تغلت بهعنوان مبنای معروعیت و دو تقدیرگرایی.
شا ان صفوی در سایه برجتنه سازی تقدیرگرایی در سنت سیاسی ای عصر ،خوا ان
فرمان برداری تا حدی خداگونه و فرامادی شدند و در موارد فراوانی ،آنرا دریافت کردنالد.

5

صاحت نقاوةاآلثار در ای باره مینویتد:

در احندیث حدحه و اخبنر ریحه وارد الآ هه اذ اراد اهلل بقیم خدرا لنط

 .1ر.ک :داود فیرحی ،قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم ،ص 200-228؛ غزالی ،نصیحة الملوک،
ص240-188؛ غزالی ،مشکاة االنوار و مصفاة االسرار ،ص114-111؛ غزالی ،فضائح الباطنیه ،ص-101
149؛ غزالی ،االقتصاد فی االعتقاد ،ص.124-140
 .2مزاوی ،پیدایش دولت صفوی ،ص .240
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عندرم من ن عنومن عندال یننی هرگانه حضار حاق لابحننه و تنانوی ندابآ باه
قیمیاز بندگن اراده خدر دارد میگمنرد بر ایشن اندهنهی داننی عدلهننده.1

ای موضوع به حقوق رعایا بر پادشاه با محور عدالت اشاره مینماید و ایجادکننده بعالد
اقندارگرایانه و تقدیرگرایانه امر حکومت است .به دیگر سس  ،در ادبیات سیاسی ای عصر
که برآیند بتنر بافت سیاسی -اجنماعی و تاریسی است ،امالر سیاسالت تالاب و بازتالابی از
کائنات و محیط فرامادی بوده است و شاه نماد ،نمود و کانون ای امر است.
کانونیتری قدرت و منب

وینی قابلتصوری که شاه اسماعیل در آغاز حرکت خود در

چهارده سالگی از آن برخوردار بود ،قدرت نجاری و تجویزی بود .قدرت نجاری قدرتی
است که اسنوار بر دست کاری در نماد ا و مناسک باشد .ای نوع رابنه قالدرت ،رابناله ای
عمودی ،یک سویه و از باال به پایی است 5.در ای مننق حق و اجازهای بالرای نافرمالانی
مرد در برابر شاه وجود ندارد .ای موضوع برآیند کارویژه الای مالادی و مبالانی فرامالادی
جایگاه پادشاه ،بهعنوان سلنان قدرتمند و با شکوه شیعه است.

2

در ای اندیعه شاه خدای روی زمی و زمینالهسالاز داد و آبالادی مملکالت اسالت .شالاه
صفوی به واسنه جایگا ی فرامادی که در اخنیار دارد ،در جایگا ی قرار دارد کاله فالیض،
برکت و نعمت به واسنه وی بر مرد فرود می آید .شالاه صالفوی دارای چنالان معنویالت و
جایگاه بلندی است که در حد فاصل میان عالم باال و ا ل زمی و در مقالا ضاللاللهالی و
سایه خداوند بودن قرار میگیرد.

4

 .1افوشتهاینطنزی ،نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار ،ص.10-11
 .2نویدی ،تکملة االخبار ،ص .14
 .1ناصر اسدی و امیر رضائیپناه« ،مبانی مشروعیت فرامادی خاندان صفوی در سنت تاریخنویسی این
عصر» ،شیخالعارفین سیدصفیالدین اردبیلی ،ص .004
 .0افوشتهاینطنزی ،نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار ،ص .101
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 .6نتیجه

دالیل سرنگونی و سقوط صفویان را در موارد منعددی میتوان برشمرد 4.برای نمونه ،یکی
از مهمتری دالیل سقوط صفویان ،آمادهنکردن ولیعهد ا و دیگر اعضای خاندان صفوی
برای امر حکومت است .از میان مه افراد ،ای شاه عباسیکم بود که کنش و عمل اصلی
واگباری اسنان ای بزرگ به شاه زادگالان را منتالوخ کالرد .کنعالی کاله باله آنهالا آمالوزش
حکومتداری میداد .در آن شرایط حنی اگر به بلوغ میرسیدند ،کالاری فراتالر از معالا ده
حاکم و نوع حکومت زیر نظر آموزگار انجا نمیدادند .شالاهعبالاسیکالم مجالری سیاسالت
محدودکردن شا زادگان در حر سرا بود .بالدی ترتیالت ،آنالان آیالی حکومالتداری را یالاد
نمیگرفنند و مرا ی کردن آنان با اشراف را ناممک بود.
از نظر ما ینی ،دالیل دیگری مانند ناکارآمدی اقندار کانونی در نظامیکه بر خنالوط
مرکزگرا سامان یافنه است ،اتحادی که اقندار محلی ر بران قومی و مننقهای را به زیالان
حکومت مرکزی تقویت می کرد ،زوا اقنصاد ،تجزیه نیرو الای متاللح کاله سالرانجا باله
تتلیم شاه در برابر دشمنان ناچیزی مانند افغان ا انجامیالد ،تجزیاله بنیاد الای دینالی کاله
امپراتوری بر مبنای آن قرار گرفنه بود و برآیند ویرانگری به مراه داشت و ای کاله طبقاله
حاکم در پرورش شسصیت ای کارآمد ضعیف شده بود ،میتوان برای ای امر برشمرد.
در حقیقت سرنگونی صفویان به دلیل عد درک روح زماناله و مقنضالایات آن رخ داد.
آنان از ویت و معنایی که ساخنه بودند ،دور شدند .ای امر در دو سالاحت ایالدئولوژیک و
کارکردی نمایان گردید .ناپدید شدن تنه تئوکراتیک بنیادی و اساسی بدون جایگالزی
کردن یک ایدئولوژی پویای دیگر ،تضالاد عمالده میالان عناصالر قالدیم و جدیالد در طبقاله
1. Fisher, William Bayne Peter Jackson, Lawrence Lockhart, The Cambridge
History of Iran, Volume 6, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, P
330-331.
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نظامیکعور ،اخنم در موازنه ممالک و زمی ای خاصه ،تأثیر حکومالت در سالایه ملکاله
مادر ،دیگر زنان شاه و خواجه از دالیل ای امر بهشمار میآیند.

4

در واکاوی فرضیه پژو ش در باب کیفیت ساختبندی ویت ایرانی در عصر صالفوی،
چهار جریان و مرحله عمده را میتوان بهویژه در سیر تحو تعی صفوی شناسایی کرد.

5

نستنی مرحله که تصوف کاریزماتیک و تعی را ترکیت میکند و در دوران شاه اسماعیل
یکم و حامیان قزلباش او متنقر بوده است .دو  ،پس از مرگ شالاه اسالماعیل یکالم ،شالاه
طهماست به دنبا فاصله گرفن از گرایش الای دینالی پالدر برآمالد .در ننیجاله ،او تعالی
اصولی قانونمند را به عنوان ایدئولوژی دولالت برگزیالد کاله دومالی جریالان عمالده تعالی
صفوی را شکل می د د .ای مرحله تکوی سیاست دی بوروکراتیالک صالفویان بالهشالمار
میآید.
سومی مرحله را توسعه جنبش اخباری تعکیل می د د .محمدامی اسنرآبادی (4126
ه.ق) بنیانگبار اخباریگری نوی در ای

نگالا بالود .او در فوایالد المدنیة اندیعالمندان

اصولی را بهدلیل تقلید از الگوی فقهی سنی محکو نمود و به طراحی یک مد اخباری با
توجه به خأل ای موجود پرداخت .مرحله چهار  ،خیزش مکنت روشنفکری اصالفهان بالود
که تحولی جدی در ای راسنا محتوب میگردد .ای مکنت نسبگالی را ممصالدرا (4142
ه.ق) پایه گباری کرد .ممصدرا ترکیت جدیدی را برای اقنالدار و ویالت شالیعی در عصالر
غیبت اما توسعه داد .در واق  ،او انقمبی در باب تنی و وجود در منافیزیک تعی ایجاد
کرد و گباری از منافیزیک ارسنویی به سوی فرایند نوافمطونی منافیزیک تغییر باله وجالود
آورد.

1. Ghani, Cyrus, Iran & The West, New York: Routledge, 1987, P 227.
2. Heern, Zackery M. The Emergence of Modern Shi'ism; Islamic Reform in
Iraq and Iran, London: Oneworld Publications, 2015, P 48-104.
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پس از مرگ شاه عباس ،دولت صفوی رو به افو رفت .حاکمان بالدون الی دشالم
خارجی جدی ،توجه اندکی به حکومتداری داشنند و ای اغفا سبت شد سلتله صالفوی
توانایی اندکی در رویارویی بالا متالائلی ماننالد خعالکسالالی ،بهالرهوری انالدک در زمیناله
کعاورزی ،بیماری ،اخنمفات داخلی و تهاجم ای ایلیاتی داشنه باشند .مچنی  ،جانعینی
ر بران ناکارآمد با جانعی شاه عباس ،صفی او آغاز شد که رقبای خود و بیعنر سالران
نظامی ،افتران و معاوران دولت پدرش را به قنالل رسالاند .بیعالنر شالا ان بعالدی دولالت
صفوی،کاسنی ای منعددی داشنند و با گبشت زمان ،قبایل ایران و کعالور ای متالایه
ای دولت را به چالش کعیدند و با ر عقتنعینی ،اقندار دولت مرکزی رو به افو رفت.

4

با تأمل در کارکرد و ساخنار چهار مؤلفه تصوف ،تعی  ،اندیعه ایالرانشالهری و سالنت
خمفت و حکومت اسممی ،میتوان به پرسش نستالنی ایال مقالاله بازگعالت و فرضالیه
آزمونشده را مورد توجه دگرباره قرار داد .با ای تأمل ،سه نکنه را میتوان به عنوان ننیجه
بحث ارائه نمود .نستت ،صفویان بهخاطر درگیری سیاسی ،نظامی و عقیدتی با عثمانی ا
و ازبک ا ،ناگزیر باله ابالداع و ارائاله یالک خالود و دیگالری بودنالد .آنهالا ایال تنگنالا را باله
فراست دریافنند و آن را به یک ایدئولوژی بتیلگر بد نمودند .ایده تعالی و تصالوف بالا
ساخنار ایی که حکومت تدارک دید ،زیتت عمومی را معنا بسعید و شیعیان بهسرعت در
برابر یک غیر ،معنا شدند .ای امر ،اوج تکوی

ویت منمایز ایرانی پالس از نالهصالد سالا

تزلز بود.
دو  ،تصمیم صفویان به زیتت منمایز با اقبالی را بردی مزمان گردید و آن عبالارت
بود از راس عقیدتی و سیاسی اروپاییان از امپراتوری عثمانی که در پی فنح قتننننیه و
نابودی مه نماد ای صلیبی در پاینست رو شرقی ،سودای جهانگعایی را ترک نگفناله
1. Ward, Steven R. Immortal; A Military History of Iran and Its Armed
Forces, Washington: Georgetown University Press, 2009, P 49.
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بود و اروپاییان میخواسنند عثمانیان را در سرزمی ای شرقی درگیر ببیننالد .در پالی ایال
معادله ،آنان به ایران صفوی نزدیک شدند و روابط بی المللی ایجاد کردند.
سو  ،پس از دوران شاه عباس که جانعی مناسبی برای او برجای نمانالده بالود ،نگالاه
منوازن به مؤلفه ای چهارگانه ویتسالاز دگرگالون شالد و بالا چیرگالی صالوفیگالری بالر
خردگرایی و اعندا ایرانشهری و با ترک تدبیر ،ایرانیان کانون ای جدید شکلگیالری و
تراکم قدرت را درنیافنند و مغلوب افغان ا شدند .بالدی ترتیالت و بالهخالاطر زمالانپریعالی
تکنیکی و ذ نی ،ویت پردازی ایرانی تعنیل شد و زمینه برای ظهور افعاریان و زندیاله و
قاجاریان ،پس از یک دوره فنرت فرا م گردید .با ای حالا  ،ویالت سیاسالی -اجنمالاعی
ایرانیان در آسنانه ورود به دنیای مدرن در ای عصر تدوی و مفصاللبنالدی شالد .ویالت
ایرانی در دنیای معاصر به گونه ای جدی منأثر از ساخناری است که در روند ویتسالازی
صفویان بنیان نهاده شد و مچنان از آناکرونیتمیکه در بن ای مننق وجود دارد ،رنل
میبرد.
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