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ع می نهرازرع املرایج فرای رگژم نیرب ف راس .ر

کلیدواژگان :صفویه ،هژمونی فرهنگی ،فرهنگ شیعی ،نظریه گرامشی ،روحانیان
شیعه.
 .1مقدمه
 .1-1شیعه در عصر صفوی

جریان تشیع در ایران با ارادت به امیرالمؤمنین ،حضرت علی

و حمایت از آن حضررت

در صدر اسالم آغاز شد و به تدریج در جایگاه یک آرمان مذهبی – سیاسی برای رهبرری
جنبش های مردمی در مقابل ظلم و ستم قرارگرفت .بنابراین ،چنردان عییرن سی رت ره
به عنوان مذهن رسمی ایراسیان مطرح شد .وجود این امرر از یرک فرر و س رت شردن
بنیانهای میهنپرستی از سوی دیگر ،شاهان صفوی را بر آن داشت ره برا تم رک بره
آمیزش دین و سیاست ،سلطنت خود را یک مأموریت دینی و خدایی جلوه دهند.
از اینرو ،تشیع ه در گذشته بهعنوان یک ایدئولوژی ،ترودههرای مرردم را در مقابرل
فبقه حا م قرار می داد ،در قالن یک ایدئولوژی برو راتیک رسمی با دولت تر یرن شرد.
شاید به همین دلیل است ه پطروشف کی 2در این باره میسوی د:
استمالت سران صفوی ،از تشیع برای توجیه دعاوی سیاسی بود.

2

به دلیل آن ه صفویان به سقش مهم وحدت مذهبی در یرکپرارچگی سیاسری ایرران
واقف بودسد ،شاه اسماعیل اول(630-607ه.ق) مصمم گردید با بهرهگیری از آرمراسی درد
سنی ،ایراسیان سنی مذهن را به پذیرش شیعه وادار نرد .او تشریع را بره عنروان مرذهن
رسمی دولت اعالم رد.

3

1. Petrushevsky.
 .2پطروشفسکی ،تاریخ ایران ایران در سدههای میانه ،ج  ،1ص.121
 .1مورگان ،ایران در قرون وسطی ،ص.162

سال بیستم ،شماره هفتادوهشتم ،تابستان 8931

222

این شاهنشاهی سوپا به عالمان معتبری سیاز داشت تا مباسی قدرت خویش را با تکیه بر
اصول شریعت و آموزه های مذهبی تحکیم بخشد .از اینرو ،اسماعیل اول(630-607ه.ق)
مهم ترین مناصن مذهبی دولت را به سخبگان شیعه اختصاص داد ،در حالی ره سرربازان
قزلباش و صوفیان جانسثار ،خطیبان و امامان جماعت اهلسنت را به دلیل خواسدن خطبره
به روش اهلسنت ،میازات می ردسد.

2

اقبال سالفین به مراجع مذهبی همیشه یک ان سبود و گاهی مصالح دولتی بر حفر
ارزشهای مذهبی برتری مییافت .به فوری ه سیاستهرای شراه اسرماعیل اول (-607
630ه.ق) ماسند اسماعیل دوم (692-699ه.ق) سبود .اسماعیل اول به تیرویز فقیهران امرر
رد پس از اذان بر سه خلیفه اول ،لعن و فعن نند و تبراییان پس از سماز در وچه و بازار
تظاهرات سمایند و از سنیان تبری جویند 2.در حالی ه اسناد از گرایش اسرماعیل دوم بره
مذهن شافعی و اعتراض قزلباشان و مردم س بت به او 3به سبن مخالفت با رسم تبراییان
گزارش میدهند.

4

بنیانگذار سل له صفوی در پاسخ به مالزماسش ه میترسیدسد ،مردم بگویند ما پادشاه
شیعه سمیخواهیم ،گفت:
از هیچ کس باک ندارم .بتوفیق اهلل اگر رعیت حرفی بگوید شمشیر میکشم
و یک تن را زنده نمیگذارم.

5

 .1اسپناقچی پاشازاده ،انقالب اسالم بین الخواص والعوام ،ج ،1ص .141
 .2قمی ،خالصة التواریخ ،ج ،1ص.222 ،64
 .1روملو ،احسن التواریخ ،ص . 646
 .4اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج ،1ص .122 ،211
 .1همان ،ج  ،1ص.16
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به این ترتین ،نترل اهل سنت از سنخ اعمال قدرت بود ،اما شیعیان مبتنی بر ردایت
فرفین اداره میشدسد و از عوام و خواص مورد ا رام و لطف شاهان بودسد .بهعنوان مثرال،
شاه فهماسن اول در فرماسی در سیزده شوال  672ق تمامی سادات ،عالمان و فضال را از
از مالیات تمغای شوارع معا

رد.

2

دراین دوران ،اگر بافت شهری تر یبی از شیعه و سنی بود ،شیعیان از شررای زی رتی
بهتری برخوردار بودسد 2.تیمیع هویت ایراسی با مفهوم تشیع ،زمینه وفاق و اجماع عمومی
را فراهم گرداسید و سظریه دولت بدون دولت به ثمر سش ت .به عبارتی دیگر ،توده مردم به
فور خود اسگیخته با ایدئولوژی دولت ،هم و و هماهنگ شدسد.
 .2-1گرامشی و دیدگاههای او

آستوسیو گرامشی2637-2962( 3م) متفکر ایتالیایی ،سوسیالی ت و چپ اسقالبی در سی
و هفت سالگی در دادگاهی فرمایشی به بی ت سال زسدان محکوم شد و در چهل و شش
سالگی در زسدان وفات یافت 4.او یکی از تأثیرگذارترین صاحنسظران در سضج سظریههرای
فرهنگ و مطالعات فرهنگی قرن بی تم در اروپا است .تأثیر او را در سگرش هرمنوتیکی به
فرهنگ تودهها ،مطالعات جان فی ک 2در اینباره ،میموعه مقاالت رابی و تبیین مفهروم
اح اس در سظریه ویلیامز 9میتوان دید.

7

 .1همان ،ج ،1ص .222

 .2روملو ،احسن التواریخ ،ج ،1ص 1111؛ ستوده ،از آستارا تا استترآباد ،ج ،6ص 12؛ جعفریتان ،تتاریخ
ایران اسالمی (دفتر چهارم) صفویه از ظهور تا زوال ،ص .211
3. Antonio Gramsci.
 4فیوری ،آنتونیو گرامشی زندگی مردی انقالبی ،ص.8
5. John Fiske.
6. Williams.
 .6بشیریه ،نظریه های فرهنگ در قرن بیستم ،ص 11 .12؛ استریناتی ،مقدمه ای بر نظریههای فرهنگ عامه،
ص216؛ جانسون ،منتقدان فرهنگ ،ص .194
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گرامشی از سران مار ی م ولی مخالف موسی م بود .او بره جبرگرایری اقتصرادی و
غفلت از مقوله فرهنگ در مار ی م السیک ،استقادهایی جدی وارد رد و با دیردگاهی
ه فرهنگ و ایدئولوژی را بازتاب شرای تولید مریداسرد ،مخالفرت ررد 2.بره عقیرده او،
فرهنگ استقالل س بی دارد و تکامل افکار و اسدیشهها یا روبناهای فکری ،میتواسد شریوه
تولید جامعه را تغییر دهد .همچنین باید توجه رد ه او یک متفکر رئالی م بود ه در پی
تغییر ودع موجود بود .گرامشی توجه ویژهای به فرهنگ می رد امرا بریش از آن ره بره
محتوای فرهنگ بیاسدیشد ،به سقش فرهنگ در سیاست و اجتماع میاسدیشید.

2

 .1-2-1نظریه هژمونی گرامشی

واژه هژموسی برگرفته از ریشه یوساسی  Hegemoniaبه معنرای رهبرری اسرت و بره
سوعی از رواب یوساسیان اشراره مری نرد ره بردون اجبرار و فشرار سیاسری ،ترالشهرای
داوفلباسه ای را برای مقابله با امپراتوری ایران سازمان دادسد 3.گرامشی بنیرانگرذار سظریره
هژموسی است و این اصطالح پس از اربرد گ ترده در آثار وی عمومی شد .او توان دولت
و فبقه حا م در سظم و هدایت باورهای جامعه مدسی را هژموسی میداسد .در مفهومی دیگر،
سر وب و تحکم به دولت و هژموسی را به جامعه مدسی اختصاص میدهد.

4

برخال برخی ها ه هژموسی را به غل معادل مفهوم سلطه اجبرارآمیز و یرا حا مران
بالمنازع میپندارسد ،2هژموسی شاخص سوعی از قدرت است ه به سقش آگاهی اجتماعی در
 .1هالوب ،آنتونیو گرامشی فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم ،ص .161
 .2رابی تهرانی« ،نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی» ،کتاب ماه علتوم اجتمتاعی ،ش  ،16ص 122؛ هتالوب،
آنتونیو گرامشی فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم ،ص .161
 .1جمشیدی« ،نظامهای بین المللی تک قدرت محور» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ش  ،18ص .692
 .4اندرسون ،معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی ،ص.11

 .1پوراحمدی و سعیدی« ،رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصههتای جهتانی» ،رهیافت هتای سیاستی بتین
المللی ،ش  ،28ص.141

232

عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه

اییاد حکومت از فریق ردایت عمومی توجه می ند .به سظر گرامشی ،واقعیت هژموسی بر
این فرض استوار است ه فبقه حا م باید به عالیق و گرایشهای گروههایی ه باید برر
آسها م ل شود ،توجه ند و به یک موازسه منطقی با آسها برسد.
به عبارت دیگر ،گروههای رهبری ننده باید با دادن امتیازات اقتصادی و تیراری بره
هژموسی خود تداوم ببخشند .گرامشینی م 2جزئی از تئوریهای استقادی مار ی رم اسرت
ه با تحلیلی سو از الیه های پنهان مناسبات قدرت ،اوداع جهاسی را تحلیرل مریسمایرد و
سقش عواملی ماسند سیاست و قاسون ،فرهنگ و داسش را در مناسبات قدرت معلوم می ند.

2

 .2-2-1تفاوت هژمونی و ایدئولوژی

برای درک بهتر سظریه گرامشی ،توجه به شباهتها و تفاوتهای دو مفهوم هژموسی و
ایدئولوژی دروری است .براساس دیدگاه او ،هژموسی حف قدرت به وسیله تولید ردایت و
ابزارهای اجماع فرهنگی است و هم سویه باال به پایین و هم سویه پایین به باال دارد و به
صورت سرم در تمام ابعاد زسدگی روزمره تنیده شده است ،اما ایردئولوژی منظرری براال بره
پایین و زورمنداسه دارد و بیش از بعد فرهنگی ،بر بعد سیاسی تکیه می ند .ممکرن اسرت
یک ایدئولوژی صبغه عام یابد ،اما قدرت خویش را از اتوریتهها و مراجعی به غیر از اجماع
عمومی دریافت می ند.

3

ایگلتون 4در این باره میسوی د:
غرض گرامشی از کاربرد لفظ هژمونی به طور معممو نشمان دادن راههمایی
1. Gramscianism.

 .2پوراحمدی و سعیدی« ،رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصههتای جهتانی» ،رهیافت هتای سیاستی بتین
المللی ،ش  ،28ص .112
 .1گرامشی ،شهریار جدید ،ص.61 ،16
4. Eagleton.
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است که قدرت حاک به مدد آنها اجماع متابعان خود را نسبت به حکومت تأمین
می کند .از این رو تفاوت روشنی با مفهموم ایمدلولو ی داردز زیمرا ایمدلولو ی
(برخالف هژممونی بمه زور و اجبمار متوسم ممی شمود .هژممونی در برگیرنمده
ایدلولو ی است اما به آن تقلی نمییابد.

1

بنابراین ،به سظر می رسد ه در باور گرامشری ،ایردئولوژی مراهیتی ای رتا و هژمروسی
خاصیتی پویا دارد ،اما میتوان به هژموسی اسدیشه محور رسید.
 .2مسئله تحقیق

دوران صفوی از معدود دورانهایی است ه شیعه تواس ت قدرت خرود را در عرصرههرای
وسیعی از ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،سظامی ،فرهنگی ،معماری و تیراری گ رترش دهرد .از
آنجا ه بنیانهای قدرت مذهبی صفوی بیشتر در قاب ایدئولوژی سنییده شده است ،این
مقاله می وشد با توجه به تشیع به عنوان یک مذهن و عنصر ایدئولوژیک یا اسدیشه محور
و با توجه به تفاوت هژموسی و ایدئولوژی ،عناصر قدرت تشیع در دوران صرفوی را در بعرد
هژموسیک ببیند و عوامل هژموسی فرهنگی تشیع را در این دوران ،وا اوی سماید.
فبق سظریه هژموسی گرامشی ،حکومت با رسمی ردن مرذهن شریعه در حقیقرت برا
استفاده از پتاس یلهای فرهنگی موجود ،ماسند آمادگی فکرری و فرهنگری ایراسیران بررای
پذیرش مذهن تشیع ،تواس ت اجماع متابعان خود را س بت به حکومت تأمین ند.
 .3فرضیه تحقیق

پژوهش حادر بر این فردیه استوار است ه شیعهگرایی به عنوان یک عامرل هژموسیرک
فرهنگی در توسعه قدرت صفوی سقش دارد و سوع تعامل شاهان صفوی با آن ،از عوامرل،
قواعد و فرآیندهای هژموسیک تبعیت می ند.
 .1ایگلتون ،درآمدی بر ایدئولوژی ،ص .169 ،168
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 .4پیشینه تحقیق

با وجود آن ه سظریه هژموسی گرامشی ،یکی از پرمخافنترین سظریههای فرهنگری قررن
بی تم است ،اما در ایران چندان مورد توجه قرار سگرفته است و تنها سه اثر به زبان اصلی و
هشت تاب به فارسی درباره او ترجمه شده است ه بیشرتر بره دیردگاههرای سیاسری او
می پردازسد .در این میان ،برخی مقاالت به بخش فرهنگی این سظریه توجه مری ننرد ره

میتوان رابطه فرهنگ و هژموسی در عرصه جهاسی :رویکرردی گرامشی رتی ،2فرهنرگ و
هژموسی ،2سه لحظه هژموسی سزد گرامشی 3و به سوی جامعه شناسی فرهنگ 4را سام برد.
شاید سزدیک ترین پژوهش به مقاله حادر ،مقاله هرمگرایری سادرشراه برا اقلیرتهرای
مذهبی 2باشد ه از سظریه گرامشی در آزمون فردیه بهره گرفته است .همچنین ،تا نرون
پژوهشی درباره عوامل هژموسی فرهنگی شیعه در یک دوره تاریخی اسیام سشرده اسرت و
حکومت و قدرت صفوی به مک سظریه گرامشی ،تحلیل سگردیده است.
 .5روش تحقیق

تعمیمپذیری و اربرد گ ترده این سظریه به وسیله صاحنسظران و وجود قراین و شواهدی
برای این تعمیم در عصر صرفوی ،امکران مطالعره تطبیقری – تحلیلری عوامرل هژمروسی
فرهنگی شیعه را در دوران صفوی فراهم می ند.
 .1پوراحمدی و سعیدی« ،رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصههای جهانی» ،فصلنامه رهیاف هتای سیاستی
بین المللی ،ش  ،28ص.182 ،141
 .2عبدی ،ریحانه ،فرهنگ و هژمونی ،وب سای جامعه شناسی فرهنگی ،آذر .1191
http://culturalsociology. mihanblog. com/post/13
3. Maso, Juan Dal, Gramsci: tres momentos de la hegemonía, Special
Dossier of Ideas de Izquierda, April 2016.
 .4ریموند و مرتضویان «،به سوی جامعه شناسی فرهنگ» ،فصلنامه ارغنون ،ش  ،18ص.264 ،211
 .1حسن جوادی نیا و دیگران« ،همگرایی نادرشاه افشار با اقلی های مذهبی» پژوهش نامه تاریخ استالم،
 ،1191ش .24
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در این پژوهش ،پس از بررسی سظریه هژموسی گرامشری ،عوامرل هژموسیرک در ایرن
دیدگاه فهرست می گردد .سپس ،این عوامل با ساختارهای سیاسی ،اجتمراعی و فرهنگری
عصر صفوی اسطباق سنیی میشود .در مرحله بعد ،سزدیکترین و ملمروستررین عوامرل
هژموسیک به تحوالت و تعامالت این دوران استخاب میشود و عوامرل اییراد و گ رترش
هژموسی فرهنگی شیعه در دوران صفوی به شیوه داللت پژوهی تبیین میگردد.
با توجه به سوظهور بودن چنین روش ها و رویکردهایی در مطالعات تاریخی-فرهنگری
امیدوار ه تیم ،این مقاله افق تازهای در پیش چشم پژوهشگران بگشراید و سظریرههرای
تعمیمپذیر معاصر را برای تحلیل دورهها و رویدادهای گذشته به رار گیررد .ماسنرد عصرر
شاهان سلیوقی (260-426ه.ق) ه با

ن مشروعیت از سهادهای دینی ،ملی و رهبران

بزرگ فکری تواس تند ایدئولوژی خود را با اییاد قدرت سیاسی متکی بر سظام فکری اهل
سنت گ ترش دهند.
 .6عوامل هژمونی فرهنگی شیعه

با توجه به آسچه گفته شد ،ا نون بر مبنای سظریه گرامشی ،فهرسرتی از عوامرل هژمروسی
فرهنگی شیعه در دوران صفوی فهرست میشود تا با تحلیل آسها به دالیل تقویت هژموسی
فرهنگی در آن دوران پی برده شود.
 .1-6ایجاد نهادهای اندیشه محور

در سظر گرامشی سه عنصر دین ،دولرت و حرزب از یکردیگر تفکیرک ساپذیره رتند.
احزاب یکی از ار ان اصلی جامعه مدسی و ب تر ب

2

هژموسی ه تند .گرامشی ،احرزاب را

مدرسه حیات مدسی می داسد و سه عامل اخالق (قدرت مقاومت در برابر تمایالت ساشری از
فرهنگ هنه) ،شرافت (تصمیم خللساپذیر جهت پشتیباسی از فرهنگ و زسدگی سو) و لیاقت
 .1گرامشی ،دول و جامعه مدنی ،ص .111
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(آگاهی به عمل در راه آرماسی واال) را با تف یر خاصی ه از آسها ارائه میدهد ،عامل تداوم
حیات احزاب میشمارد.

2

او قدرت سخت را عامل اییاد سلطه میداسد و معتقد است هژمروسی از فریرق قردرت
سرم ،رهبری فکری و اخالقی ،تأسیس سهادهای مدسی و مؤس ات آموزشی -مذهبی ترویج
میشود 2.به مفهومی دیگر ،با وجرود تفراوت میران احرزاب و سهادهرای مرذهبی معاصرر،
می توان ار رد هژموسیکی را ه گرامشری از احرزاب در سظرر دارد در سهادهرای مرذهبی
صفوی مشاهده رد؛ زیرا حیات این دولت ،واب ته به ترویج مذهن تشیع بهعنوان اسراس
وحدت ملی بود.

3

به هر حال ،روحاسیت صاحن منصن به عنوان سهادی دینی -دولتی و مرا ز و مدارس
علمیه در سقش مؤس ات آموزشی ،مهمترین سهادهای اسدیشه محور عصر صفوی بودسرد.

4

چنین سهادها و مشاغلی ،پیش از صفویه وجود داشتند ،اما هیچگاه تنیدگی آسها در تار و پود
حکومت به این اسدازه سبود و وجودشان به عنوان ابرزاری هژموسیرک ،ایرنچنرین پررسرگ
سگردیده بود.
در واقع ،درورت وجود مراجع فقهی و شرعی برای حل م رائل اجتمراعی و مرذهبی
مردم در دوران ایران پس از اسالم ،زمینه شکلگیری سهاد روحاسیت را فراهم رد؛ چرا ه
بیشتر شئون زسدگی ایراسیان تحت شعاع فرهنگ دینی بود و مذهن اساس فرهنگ جامعه
را تشکیل میداد .از اینرو ،با پیروزی سیاسی خاسدان شیخ صفی الزم بود ،اسدیشههایی ه
با قدرت سیاسی پیوسد برقرار می ردسد به صحنه آیند.
 .1گرامشی ،برگزیدهای از آثار آنتونیو گرامشی ،دول و احزاب ،ص .1

2. Bokina, Review of Gramsci’s Political thought: Hegemony, Political
Science Review, Vol. 77, No 2, 1983, p543.

 .1سیوری ،ایران عصرصفوی ،ص .29
 .4شاردن ،سفرنامه (سیاح نامه) ،ج ،4ص .16
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سل له صفویه برای ب

گفتمان خود به مرجعیت فکری و مذهبی جامعه متوسل شد.

البته ،سبک تعامل پادشاهان با عالمان در این دوران ،به یک شکل سبود .بهعنوان مثال ،در
فول دوران حکومت شاه اسماعیل اول ترا شراه عبراس دوم (2077-2023ه.ق) عالمراسی
مهاجر از جبل عامل ،صاحن سفوذ و قدرت بودسد .در صورتی ه شاه عبراس دوم (-2023
2077ه.ق) زمینه حضور عالماسی ایراسی را فراهم گرداسید.
از اینرو ،ظهور جریانهای فکری ،رابطه معناداری با شدت و دعف قدرت عالمان برا
دیدگاه های خاص فکری و المی داشت .چنان ه شاه عباس دوم (2077-2023ه.ق) برا
لغو امتیازات میتهدان جبل عاملی و توجه به فقهای ایراسی سبن تقویرت فرقره اخباریران
گردید.

2

در عصرصفویه ،بیشتر میتهدان از اتحاد با دولرت اسرتقبال ردسرد و شخصریتهرای
برج تهای ،ماسند محقق ر ی(د640.ه.ق) آموزهای فقهی و اعتقادی شریعه را در جهرت
مشروعیت قدرت سیاسی ،اییاد جریانهای فکری اعتباربخش به مفاهیم دولت  -جامعه و
ارتقای خودب ندگی و استقالل فبقه روحاسیت رواج دادسد.

2

در ستییه عالمان و فقیهان شیعی در نار وجاهت عمومی ،صراحن مشراغلی در بدسره
دولت شدسد .برخی از مناصن رسمی ویژه روحاسیت ،عبارت بودسد از شیخ االسرالم ،صردر،
قادی و مالباشی ه صدر در بین آسها از مهمتررین مقامرات مرذهبی برود و اداره بخرش
موقوفات و سظارت بر م ئله قضا از وظایف صدر مح وب میشد.

3

مقام صدر به فرمان شاه اسماعیل اول(630-607ه.ق) به عالمان سیّد اختصاص یافت
تا ایشان به فور رسمی ساظر به م ائل دینری و پشرتواسه علمری و فکرری اقردامات شراه
 .1ابیصعب ،تغییر مذهب در ایران :دین و قدرت در ایران عصر صفوی ،ص .112 ،128
 .2همان.128 ،
 .1سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص .26
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باشند 2.مقام شیخ االسالمی به سبن تمایل فهماسن اول (694-630ه.ق) به فقهای جبل
عامل ،ماسند محقق ر ری (د640.ه.ق) اییراد شرد .او عرالوه برر صردارت ،مقرام شریخ
االسالمی یافت ه سوم شخص در ایران بود.
بعدها ،ارادت شاه سلطان ح ین (2232-2202ه.ق) به محمد باقر خراتون آبرادی (د.
2227ه.ق) ،منصن جدید مالباشی را ابداع رد .این مقام از آن
از همه عالمان باالتر باشد.

ی بود ه از سظر علمی

2

مرا ز علمی شیعه ،دومین سهادی بودسد ه صفویان آن را تقویت ردسد؛ زیرا براساس
تیربه دولتهای پیشرین ،بهررهگیرری از سهرادهرای علمری از بنیرادیتررین روشهرای
اسدیشهمحور برای ت ل بر افکار عمومی بود .یکی از مورخان دوره اسرالم پیشرا مردرن،
دربارۀ سالهای پایاسی حکومت ایوبی میسوی د:
ر ی ها بدون داشتن مشروعیت نمیتوانستند تنهما بما حمایمت و متابعمت از
شرعیت از همراهی رعایای خود اطیمنان حاص کنند.

3

این سهادها با معرفی صفویان به عنوان حامیان تشیع ،هاله دیگری از مشروعیت را بره
آسان ارزاسی داشتند و در نار ترویج مذهن تشیع ،سگرشها و آموزههای دولت را بر افکرار
عمومی م ل

ردسد .به عبارت دقیقتر ،مؤس ات مذهبی مهمترین هد حکومت؛ یعنی

اییاد وحدت ملی با مذهن تشیع را تحقق بخشیدسد .از آنجا ه مرا ز آموزشری صرفویه،
به مذهن رسرمی شرور اختصراص داشرتند ،تربیرت فقهرای برج رته و قروی ،یکری از
 .1حسینی خاتون آبادی ،وقایع السنن و االعوام :یا گزارشهای سالیانه از ابتدای خلق تا ستال 1191ه .ق،
ص .492 ،489
 .2سانسون ،وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوی ،ص .41 ،42
 .1صفی ،سیاس  ،دانش در جهان اسالم ،ص .228 ،226
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سیاستهای دولت به شمار میرفت و درسهای فقه و حدیث ،تحت ترأثیر ایرن سیاسرت
قرار گرفتند.
این پایگاههای فکری با تربیت داسشمندان شیعه به عنوان ارگزاران فرهنگری دولرت،
فبقه جدیدی از روحاسیت دولتی را بنیان سهادسد .میتهدان در این مدارس از فریق شربکه
فالب ،دیدگاههای خود را به گوسهای مؤثر منتقل می ردسد .از سویی دیگر ،چون هد از
آموزش ،معتقد ردن افراد به مذهن شیعه جعفری بود ،بیشتر مکتوبات عصرر صرفوی در
برگیرسده اصول تشیع ،سیره پیرامبر
حدیثی شیعه بودسد.

و ائمره افهرار

و مباحرث تف ریری ،فقهری و

2

در ستییه ،تعلیم و تربیت رسگ شیعی گرفت .شرط برگزاری شعائر مذهبی شیعه ،ماسند
عزاداری ماه محرم در وقفسامه مدرسه امامیه اصفهان ،گواه بر این م ئله اسرت 2.باتوجره
به سقش مدارس در مدیریت افکار عمومی ،حکومت بره مدرسره سرازی ،اهتمرامی جردی
داشت .این روزگار ،دوران روسق مدارس علوم دینی و م اجد بود ره برا موقوفرات ب ریار
تأسیس میشدسد 3.چنان ه شراه اسرماعیل اول (630-607ه.ق) دسرتور داد در شرهرهای
مختلف ،دارالعلمهای الهیات را تأسیس نند.

4

شاردن( 2د 723.م) در این باره گزارش میدهد:
چون کلید آموزش علوم دینی ،دانستن زبان عربی بمود ایمن گمویه اهمیمت
فراونی یافت و قرآن بهعنوان پایه عل صرف و نحو معرفی شد.

6

 .1تاجبخش ،تاریخ صفویه ،ص291؛ ضمیری ،تاریخ آموزش و پرورش در اسالم ،ص .96 ،91
 .2اشکوری ،اسناد موقوفات اصفهان ،ج ،1ص.89 ،88
 .1مدارس عبداهلل شوشتری ،مدرسه نوریه ،مسجد چهار باغ اصفهان و مسجد شاه جهان.
 .4تاورنیه ،سفرنامه ،ص189؛ صدیق ،تاریخ فرهنگ ایران ،ص .268
5. Chardin.
 .6شاردن ،سفرنامه (سیاح نامه) ،ج  ،4ص .44
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تدوین ،تألیف و س خهبرداری متون فقهی از ویژگیهای فضای علمی حرا م برر ایرن
دوره است .چنان ه متون متقدمان ،حتی بدون تغییر مثالها ،حفر و تکررار مریشرد .از
سوی دیگر ،تدریس فقهای مهاجر عاملی در مدارس سربن رشرد تشریع فقراهتی و غلبره
رویکرد فقهی بر حکمی گردید.

2

یکی از ستایج اهمیت دادن دولت صفوی به تشیع و علوم شیعی ،حمایتهای اجتماعی
و اقتصادی از روحاسیت بود .این فبقه ه حوزه فقهی را در اسحصار خود داشرت ،در صردد
اییاد پیوسدهای اجتماعی برای

ن استقالل اقتصادی و سفوذ سیاسی بود .به فوری ه

برخی از مقامات روحاسی ،سظارت بر امالک بزرگی را از فریق دولت ،وصیت یرا هدیره برر
عهده گرفتند ه به تدریج آسها را در فبقه اجتماعی اشرا لشرکری و شروری و پرس از
مقام شاه و وزیر قرار داد.

2

روحاسیان ه متوجه سقش تاریخی خود به عنوان یک فبقه بودسد ،به عنوان یک سهراد
حفاظتی ،میان قدرت مطلقه و مردم ،سعی در حفر منرافع فررفین داشرتند 3.شراهان در
تصمیمگیری های سیاسی و مذهبی با عالمان مشرورت مری ردسرد و فتروای آسران بررای
حکومت مشروعیتساز بود .چنان ه شیخ بهایی (د623 .ه.ق) جزایر جنوبی ایرران را جرز
اسفال اعالم رد و استقال آن به ایراسی و غیر ایراسی ممنروع شرد 4.هرمچنرین ،محمردباقر
میل ی (د2037 .ه.ق) عالوه بر ریاست امور دینی و حل و فصل م ائل شرعی در زمران
شاه سلطان ح ین به سمت شیخ االسالمی رسید.

2

 .1ابیصعب ،تغییر مذهب در ایران :دین و قدرت در ایران عصر صفوی ،ص.86 ،86
 .2اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج ،1ص 112؛ شتاردن ،ستفرنامه (ستیاح نامته) ،ج،8
ص .412
 .1سیوری ،ایران عصر صفوی.119 ،
 .4میراحمدی ،دین و دول در عصر صفوی ،ص.126 ،121
 .1طارمی ،عالمه مجلسی ،ص 91؛ لکهارت ،انقراض سلسه صفویه ،ص .66
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در جمعبندی میتوان گفت ه پادشاهان صفوی با حمایت و تقویرت رهبرران فکرری
جامعه و تأسیس مرا ز علمی و آموزشی شیعه ،فبقات تحت فرمان خود را در جهت تبعیت
از ارزشهای خود هدایت ردسد و به قدرت سرمی دست یافتند ه هژموسی آسها را ب

داد

و به گفتمان م ل جامعه تبدیل رد.
 .2-6وجود مبلغان اندیشهمحور

در سظر گرامشی ،روشنفکر

ی است ه در جامعه خود ،تولید فرهنگ و ایردئولوژی

می ند .او این روشنفکران را به سه گروه تق یم می ند:
 .2روشن فکر ارگاسیک :این گروه ،آگاهی همگون به جامعه میبخشد و حلقه واسرطه
فل فه و مردم با هد اییاد وحدت فرهنگی و اجتماعی است .شیشان و روزسامهسگراران
از این گروه ه تند.
 .2روشنفکر سنتی :این گروه ،سماینده موادع اخالقی و اسدیشهمحرور فبقره حرا م و
ب

دهنده سلطه آسان است .هنرمندان و فیل وفان از گروه این ه تند.
 .3روشنفکر عام :این گروه ،بالقوه میتواسد شامل همه مردم شود ،اما همه آسان سقش

روشنفکری را ایفا سمی نند .فعاالن سیاسی ،صنعتگران و حقوقداسان به فور معمرول از
این گروه ه تند.

2

در دیدگاه گرامشی ،روشنفکران ارگاسیک ،سقش محوری در ترویج باورهای هژموسیک
دارسد .آسان با فهمپذیر ردن اسدیشهها و برقراری رابطه با تودهها در قالن ارشاد سوشرتاری
و رفتاری ،تأسیس یک بلوک هژموسیک را امکانپذیر می نند.
مطالعه سیاستهای الن صفویه سشان می دهد ه آسان برای مدیریت افکار عمرومی
بررا بهرررهمنرردی از سهادهررای مختلررف از دو شرریوه سرررمافررزاری (تررالشهررای اقنرراعی) و
 .1رابی« ،نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی» ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،ش  ،16ص .124
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سختافزاری (زر و زور) استفاده می ردسد؛ زیرا به خوبی میداس تند برای م ل شدن برر
اذهان عمومی ،باید با لمات مردم حر بزسند و اسدیشهها و اح اسات آسان را درک نند.
هم وسازی تودههای مردم با قدرت حکومت در عصر صفوی بر عهده عالماسی بود ه
تعامل با حکومت را با هد حف مذهن جایز میداس رتند .آسران ره در م رائل فقهری،
شرعی ،علمی و قضایی مرجع شیعیان بودسد ،سقش مهمی در اقتدار و بقای دولت صفوی از
فریق گ ترش مکتن تشیع بر عهده داشتند و در حقیقت ،عاملی برای مشروعیت بخشی
به شاهان بودسد؛ زیرا در باور عمومی ،شاه پ ر امام و از دودمان پیامبر

بود.

2

داسشمندان شیعه  ،سهتنها بهعنوان روشنفکر ارگاسیک ه با سقش روشنفکر عام هم در
مقام سخبگان دینی و مذهبی در بین اصنا و بازاریان اعتبار داشتند .چنان ره افرزون برر
پیوسدهای مدرسی -اجتماعی ه بنیانگذاران مدارس و فبقره فرالب را بره هرم مربروط
می رد ،شبکه چشمگیری هم از مناسبت های خویشاوسدی سببی و س بی وجود داشت ه
از فریق ارتباطهای خاسوادگی و ازدواج با خاسواده تیار و بازرگاسان شکل میگرفت.

2

گفتنی است ه مودع گیری عالمان س بت به مشروعیت دولت صفوی ،دو گوسه برود.
برخی ،ماسند عالمه میل ی با تأ ید بر اصولی چون سفعرساسی به مؤمن و دفع درر از او با
شاهان صفوی همکاری می ردسد 3و افرادی ،چون ابراهیم بن سرلیمان قطیفری(د .حردود
642ه.ق) عالمان را به دلیل رابطه با پادشاهان سکوهش می ردسد .آن چنان ه شیخ ح ن
بن زین الدین(د2022 .ه.ق) صاحن المعالم چون سمی خواست به دربار شاه عبراس بررود،
 .1مستوفی ،زبدة التواریخ ،ص111؛ اسکندر بیک منشی ،تاریخ عتالم آرای عباستی ،ج ،1ص 218 .219؛
نصرآبادی ،تذکرة نصرآبادی ،ص.269

 .2ابیصعب ،تغییر مذهب در ایران :دین و قدرت در ایتران عصتر صتفوی ،ص81؛ ستیوری ،ایتران عصتر
صفوی ،ص .162
 .1مجلسی اول ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ص.121
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را ترک رد 2.در میموع میتروان گفرت ره میتهردان تحرت اراده

زیارت امام ردا

سیاسی ،سوعی از سظم اجتماعی را سامان بخشیدسد ره برر مبراسی شرریعت اسرتوار برود و
اینگوسه در جایگاه روشنفکران فبقه حا م تئوری گرامشی قرار گرفتند.
یکی دیگر از سهادهای اثرگذار در ب

ایدئولوژی صفویه ،فبقه قزلباشران بودسرد ره

بهعنوان قدرت سظامی در گ ترش سیاستهای مرذهبی دولرت سقرش داشرتند .آسران ره
خاستگاه مذهبی صوفیاسه داشتند ،برای تحقق بخشیدن به آرمرانهرای سیاسری دولرت از
گرایشهای خود به دلیل تغییر فبقه اجتماعی یا عالقههای سیاسی فاصرله گرفتنرد .ایرن
سخبگان جنگی از دستیابی عالمان جبل عاملی به مناصن مرذهبی برهعنروان ابرزاری در
جهت تثبیت دولت و وحدت آن حمایت می ردسد.

2

بدین ترتین ،تالشهای بی وقفه غازیان قزلباش به همراه پتاس یل فرهنگی و تاریخی
ایران سبن شد مقدمات ظهور سظام جدید ایراسی دولت فرراهم گرردد .سرران قزلبراش در
مقابل این خدمات در اداره شور دارای سفوذ ب یاری بودسرد .مملکرت ایرران بره مملکرت
قزلباش معرو گردید و مناصن و مالکیت های دولتی به شکل موروثی بین آسان س ل به
س ل منتقل میشد.

3

بازرگاسان و صنعتگران بهعنوان یکی از عوامل شکوفایی اقتصادی در تحکیم و اقتدار
دولت صفوی مؤثر بودسد .پادشاهان صفوی چون افرزایش ثرروت ملری را ستییره توسرعه
بازرگاسی میداس تند ،ت هیالت فراواسی ماسند برقراری امنیت در راههای ارتبافی و توجه به
 .1خوانساری االصبهانی ،روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ،ص.41 ،6

 .2سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص 11 ،12؛ ابیصعب ،تغییر مذهب در ایران :دین و قدرت در ایران عصتر
صفوی ،ص .126
 .1نوذری ،تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطی  ،ص .216 ،216
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تولیدات داخلی برای بازرگاسان داخلی و خرارجی فرراهم ردسرد ره سربن تشرویق آسران
میشد.

2

صنف تاجران در جامعه صفوی از متمکن ترین فبقات مردم بودسد .در توصریف خاسره
یکی از جواهر فروشان اصفهاسی روایت شده اسرت ره سرقف راا او خراتم راری و از
چوبهای سفیس و سایاب بود .حوضها از سنگ مرمر و سنگ سماق ،قرالیهرا ابریشرم و
بالشها زربفت پهن بود .بازرگاسان ایراسی االهای ایران و سایر شرورهای شررقی را بره
دورترین سقاط صادر میسمودسد و االهای غرب را وارد می ردسد .آسان سقرش پررسگری در
رواب خارجی دولت داشتند.

2

در این دوره صنعت گران با تأثیر مثبت در اقتدار اقتصادی دولت و حف ثبات سیاسری،
سقش روشنفکران عام را اجرا می ردسد .چنان ه در دیدگاه گرامش ،این رابطه وجود دارد.
او معتقد است ه شف رواب تولید و زیربنای اقتصرادی ،الزمره فهرم فرهنرگ اسرت و
اقتصاد زیربنای جامعه را تشکیل میدهد.

3

 .3-6ایجاد جنگ موقعیت؛ نبرد فرهنگی

گرامشی جنگ ها را به متحرک ،زیرزمینی و موقعیتی تق یم می ند 4.او جنگ سظامی
را سبرد ماسوری می خواسد و در برابر آن از سبرد موقعیت ه مراهیتی فرهنگری دارد ،سرخن
میگوید .به عقیده او سبرد موقعیتی ،م تلزم فدا اریهای عظیمی از سوی تودههای وسیع
مردم است .برای این امر ،هژموسی متمر ز و فراگیری الزم است و ایرن هژمروسی تنهرا از
 .1اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج  ،2ص 1121؛ اولئاریوس ،ستفرنامه آدام اولئتاریوس،
ص . 619
 .2شاردن ،سفرنامه (سیاح نامه) ،ص .162 ،12 ،2
 .1اسمی  ،درآمدی بر نظریه فرهنگی ،ص.96 ،66
 .4گرامشی ،دول و جامعه مدنی ،ص.48
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سوی حکومتی ه به شکل گ تردهای در باورها و رفتارهای مردم مداخله ند ،بره وجرود
میآید.

2

مطالعات تاریخ اسالم سشان میدهد ،مشروعیت حکومت یکی از مهمترین دغدغههای
افکار عمومی بوده است؛ چرا ه در جوامع اسالمی دین و دولت ،دو روی یرک سرکه بره
شمار میآیند و تا زماسی ه سلطان ،سماینده شریعت باشد ،مردم به او وفرادار ه رتند 2.در
این رابطه ،وبر(د 2620.م) 3معتقد است ه قردرت بره سره فریرق مشرروعیت مرییابرد:
توافقات عقالیی متیلی در قواسین عرفی ،مشروعیت مبتنی بر سنن و میراث گذشرتگان و
ادعای اریزمایی یک رهبر فرزاسه ،ماسند پادشاهی ه برای خود مقرام فرره ایرزدی قائرل
باشد.

4

در آغاز قرن دهم هیری ،پادشاهان صفوی با رقبای سیاسی چرون امررای تیمروری،
ازبکان و تر ماسان قراقویوسلو و آق قویوسلو مواجه بودسد ،2اما امتیاز علوی بودن آسها سربن
ام یابی ایشان در سبرد با مخالفان گردید .چنان ه با ظهور صرفویه ،حکومرت واحردی در
ایران تشکیل شد .بیتردید موقعیت شریخ صرفیالردین اردبیلری( 723-932ه.ق) در برین
مریدان صوفی خود ،یکی از عوامل هماسندسازی فرهنگی بین فبقه حا م و مردم بود.
به عبارت دقیق تر ،در حالی ه خاک ایران از جاسن حکومتهای سرنیسشرین تهدیرد
میشد ،صفویان خود را علوی و مدافع شیعه مطرح ردسد .این پتاس یل ،آسان را در سبرد با
 .1همان ،ص .61 ،62
 .2بویل ،تاریخ ایران کمبریج ،ص .221
6. Max Weber.
 .4وبر ،اقتصاد و جامعه ،ص .112 ،111
 .1ادموند باسورث ،سلسلههای اسالمی جدید ،راهنمای گتاهشتماری و تبارشناستی ،ص،112 ،126 ،121
.111
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عثماسیان (2624-2266م) در غرب و ازبکها (2269-2200م) در شررق بره فرور جردی
مک رد .آسان با رسمیت بخشیدن به مذهن تشیع ،تمایز آشکاری بین دولت عثمراسی و
خود فراهم ردسد و به دولت خویش ،هویت اردی و سیاسی دادسد.

2

از فر دیگر ،چون در آموزههای تشیع ،امامت و خالفت براساس قاعده لطف تف ریر
میشود و بر ح ن سص ،تبیین مصداق میگردد 2،شاهان صرفوی بیشرترین ترالش را در
جهت مشروعیت دولت خود با تکیه بر این باور اسیام دادسد و از تمامی ابزارهای مشروعیت
بخش ،ماسند عالمان و فقیهان ،شیعی رردن مردارس و منرابع درسری ،برپرایی مراسرم و
میالس مذهبی بهویژه عزاداری امام ح ین

و تشدید منازعات شیعی و سنی اسرتفاده

ردسد.
به مفهوم دیگر ،فبق تئروری گرامشری ،قردرت حکومرت برا احتررام و جاسرنداری از
مقدسات و باورهای شیعیان و محکوم ردن مخالفان ،اعتماد و حمایت توده مردم را جلن
رد و با تشدید اختالفات مذهبی به جنگ موقعیت بین شیعه و سنی دامن زد .سبردی ره
در آن شیعیان و قدرت سیاسی ،منافع مشرتر ی داشرتند و بررای حفر آن ،برا فردا اری
مقاومت می ردسد .در واقع ،سهاد دینی در روسد پیدایی و شکلگیری خویش ،هم با قردرت
سیاسی و هم با قدرت خویش پیوسد یافت.

3

مقارن ظهور صفویان ،بین پیروان فرقهها ،اخرتال و درگیرریهرای ب ریاری وجرود
داشت .از اینرو ،آسان با ادعای دریافت فرمان خروج از امام زمان

حر ت علیه حا مان

و مردم سنی مذهن را یک قیام مذهبی و مأموریت دینی معرفی ردسد 4.حا مان صرفوی
 .1هینتس ،والتر ،تشکیل دول ملی در ایران حکوم آق قوینلو و ظهور دوران صفوی ،ص.2
 .2حلی ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،ص.166 ،162
 .1صف گل ،ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی ،ص .16
 .4مضطر ،جهانگشای خاقان ،ص .112
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برای ت ل گفتمان شیعه ،برخی دستورات دینری را تغییرر دادسرد .رورزن 2در ایرن براره
میسوی د:
برای صفویان ضرورت فراوانی داشت که راه سمفر و خمروس سمرمایه را از
جانب مکه به سوی مشهد برگردانند و آن جا را مح توجه و زیارتگاه اه تشیع
قرار دهند .به هممین شمک  ،شماه اسمماعی ( 730-709و شماه عبما( (-766
 1031بارگاه امام رضا

را از شکوه و ثروت سرشار کردند.

2

صفویان برای ترویج دین مبین و لعن دشمنان اهلبیت می وشیدسد .گفته میشود ه
وقتی یکی از درباریران بره شراه فهماسرن اول(694-630ه.ق) پیشرنهاد ررد ،بررای راهش
4
تنشهای حکومت با عثماسیان ،چند روزی لعن را ترک نند 3،شاه تصمیم به قتل او گرفت.
پادشاهان صفوی برای حف آیینهای مذهبی شیعه ،اهتمامی جدی داشتند .ایرن امرر
سبن گ ترش می و یفی مراسم مذهبی گردید .سفرسامهسوی ان از برگزاری مراسم سماز
جمعه ،عید غدیر ،عید بابا شیاعالدین 2و عید برات9گزارش میدهند 7.هرمچنرین ،در ایرن
1. Curzon
 .2کورزن ،ایران و قضیه ایران ،ج ،1ص.211
 .1عثمانیان و ازبکان به بهانه برگزاری مراسم سب و لعن خلفای سه گانه به ایران لشکرکشی متیکردنتد(ر.
ک :اسپناقچی ،انقالب اسالم بین الخواص والعوام ،ص .)122، 81
 .4قمی ،خالصة التواریخ ،ج ،1ص.261
 .4بین ایرانیان دوره صفویه ،ابو لؤلؤ به بابا شجاع الدین معروف اس  .نقل می شتودکه وی پتس از قتتل خلیفته
دوم در نهم ربیع االول سال  21هجری از مدینه به کاشان گریخ  .او تا زمان مرگ در کاشان بتود و همتانجتا
مدفون شد .شیعیان برمزارش بارگاه و گنبد ساختند .شیعیان کاشا ن در دوره صفویه ،هر سال این روز را جشتن
و سرور بر پا میکردند(یوسفی اشکوری ،ذیل ابو لؤلؤ ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،6ص .) 416 ،416
 .6ابوریحان بیرونی شبهای  14 ،11و  11ماه شعبان را ایام البیض میخواند که عید برات ،شب پتانزدهم
ماه شعبان اس و هرکس در آن شب عبادت کند و نیکی به جای آورد ،نامته آزادی یتا بترات از دوزخ را

بهدس می آورد .شیعیان این شب را جشن می گیرند و به عبادات خاص آن می پردازند( نبوت ،دانشتنامه
جهان اسالم ،ج ،2ذیل برات).
 .6اولئاریوس ،سفرنامه آدام اولئاریوس ،ج  ،2ص 461؛ کمپفر ،سفرنامه ،ص.18
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دوره برای سخ تین بار در تاریخ تشیع ،ایام سوگواری محرم ،شکل ملری و همگراسی پیردا
رد و به سبن ترغین شاهان ،میالس سینهزسی و رودهخواسی 2برگزار میشد ره زمینره
پیدایش تعزیهخواسی گردید.

2

قابل تأمل است ه قدرت سیاسی با وجود ت اهل و ت رامح ،س ربت بره اقلیرتهرای
زرتشتی و ارمنی ،به اهل سنت ،ب یار سختگیرری مریسمرود 3.در ایرن دوره ،اختالفرات
فرقهای به داخل قلمرو صفویان شیده شد .به فوری ه پیروان دو مذهن بررای تکفیرر
یکدیگر ،فتاوای جدید ارائه می ردسد 4.گ ترش استشار تابهای ردّیه و ت ری سزاع برین
شیعه و سنی به ادبیات عامیاسه ،از ویژگیهای فضای فرهنگی جامعه صفوی است.

2

عالمان و فقها از این سبرد فرهنگی بیسصین سبودسد .چنان ه سوح افندی (د2070 .ه.ق)
از عالماسی دربار عثماسی در 2049هیری ،فتوای فر شیعه و جواز قتل آسها را صادر ررد.
موال حیدر علی محمد بن ح ن شرواسی 22( 9ه.ق) سوه محمدتقی میل ی ،متولد اصفهان
از عالمان ومتکلمان اواخر دوره صفویه ،رسالهای در اثبات فر مخالفان سوشت .توده مردم
در راستای برتری گفتمان م ل تالش می ردسد .بهعنروان مثرال ،برگرزاری مراسرم روز
7
شته شدن خلیفه دوم در روز سهم ربیع االول از اشان به شهرهای دیگر شیده شد.
 .1نصر آبادی ،تذکرة نصرآبادی ،ص .161

 .2صفوی ،تذکرة تحفه سامی ،ص 141؛ طاهری ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران (از مرگ تیمور تا مترگ
شاه عباس) ،ص.126 ،114
 .1تاورنیه ،سفرنامه ،ص 626؛ پطروشفسکی ،تاریخ ایران ایران در سدههای میانه ،ج ،1ص .114
 .4رستم الحکماء رستم التواریخ ،ص .111
 .1برزنجی (1121ه.ق) درکتاب النواقض فی رد علی الروافض خود ،اتهامات بسیاری بته شتیعه وارد کترد
(زرکلی ،االعالم ،ج  ،6ص )224و کتاب نفحات الالهوت از محقق کرکی در بدگویی از خلفای اهل ستن
(جعفریان ،صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاس  ،ج ،1ص 62؛ کروسینسکی ،سفرنامه ،ص.)16 ،11
 .6آقا بزرگ طهرانی ،الذریعة ،ج ،1ص 11؛ ج ،1ص .61
 .6کرمانی ،نصیحة االرشاد 168 ،؛ جعفریان ،صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاس  ،ج ،1ص .82 .82
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ینه دشمنی بین شیعه و سنی تا به آنجا رسید ره برخری شریعیان مردعی شردسد از
شتن روزی هزار سنی مضایقه سدارسد 2و سنیان تصور ردسد ،ریختن خون شیعه و تصر
مال و عرض او واجن است 2.الزم به تودیح است ،یکی از دالیلی ه سبن شرد تصرو
مورد بیمهری و مخالفت صفویان قرار گیرد ،این بود ه ب یاری از صوفیان ،سنی مذهن
بودسد و آزادی تصو در حکم آزادی ت نن بود .از این رو ،برخی عالمان شیعه به شردت،
گرایشهای صوفیاسه را تخطئه می ردسد.

3

شاهان صفوی ه پرچم دار احیای مذهن شیعه بودسد با ابراز عشق و عالقه س بت به
اما ن متبر ه و عتبات عالیات برای محبوبیت و مشرروعیت مردمری دولرت خرود ترالش
می ردسد .سقل میشود ه شاه عباس اول ( 2039-669ه.ق) بر اساس سرذری ،پیراده بره
مشهد رفت و خود را لن آستان علی و بنده شاه والیت سامید 4.همچنین ،او جشن سروروز
را چون با عاشورای ح ینی ،مصاد شده بود ،تعطیل اعالم رد2.پادشاهان بره سرادات و
عالمان شیعه احتررام مری گذاشرتند و دخترران و خرواهران خرود را بره ازدواج سرادات در
میآوردسد.

9

در میموع میتوان گفت ،برگزاری آیینها و مراسم مذهبی ،ماسند اعیاد غدیر و قربان
و عزاداریهای محرم و صفر ،حمایت فکرری و معنروی عالمران و روحاسیران بره عنروان
 .1منتظر صاحب ،عالم آرای شاه اسماعیل ،ص .196
 .2رستم الحکما ،رستم التواریخ ،ص.111
 .1زرینکوب ،جستجوی در تصوف ایران ،ص .616
 .4اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ص 911 ،912؛ سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.82
 .1اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج ،1ص ،116جعفریان ،تاریخ ایران استالمی ،ص ،116
.119
 .6خوانساری االصبهانی ،روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ،ص .162 ،4
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رهبران فکری جامعه و سخت گیری س بت به مخالفان ،زمینه مداخله گ ترده حکومرت را
در باورها و رفتارهای مردم فراهم می رد.
 .4-6اندیشهمحور سازی فرهنگ عامیانه

براساس دیدگاه گرامشری ،ابزارهرای هژموسیرک سرهتنهرا برر فرهنرگ عامیاسره ترأثیر
می گذارسد ،بلکه خود برساخته فرهنگ عامیاسه ه رتند .برراین اسراس ،حا مران ردرایت
توده های تحت سلطه را از فریق تبیین یک سگرش سیاسی یرا ایردئولوژیی ره داعیرهدار
سخن گفتن از جاسن همگان و منعکس ننده باورهای عمیق در فرهنرگ سیاسری عامره
است ،بره دسرت مری آورسرد .مطبوعرات ،فریلم ،رادیرو و بره فرور لری رسراسه ،یکری از
ابزارهای ارآمد برای اییاد اجماع برر سرر قردرت فبقره حرا م و تولیرد اجمراع و ب ر
هژموسیک است.
در این راستا ،دولت صفویه پس از

ن قدرت سیاسی ،ترالش مری ررد جنبرههرای

فرهنگی و اجتماعی خود را تثبیت ند .به این ترتین ،ب یاری از سظامات درهم گ ریخته
اجتماعی تیدید شد و آداب و رسوم فرهنگی ایرسیان با این تحوالت گره خورد و چون در
باور عموم ،شاه اسماعیل و جاسشیناسش سرایه و مظهرری از خردا بودسرد ،2دولرت صرفویه
وفاداری و جاسنداری مردم را به همراه داشت.
از سوی دیگر ،تمایل ایراسیان به تشیع و فاصله گرفتن از مرذاهن اهرلسرنت ره برا
سقوط بغداد به وسیله هوال وخان ،آغاز شده بود ،2زمینه ت رل گفتمران تشریع را فرراهم
رد .پادشاهان صفویه با تمر ز بر سنن اساسی شیعی و مقدسات مرذهبی ،ماسنرد تکرریم
 .1میرخواند ،حبیب السیر ،ج ،4ص 41؛ در دیوان صائب در ارتباط با شاه صفی و شاه سلیمان این گفتمان
مشهود اس  .صائب تبریزی ،دیوان ،ج  ،6ص1162 ،1116؛ سیوری ،ایران عصرصفوی ،ص 12؛ شتاردن،
سفرنامه(سیاح نامه) ،ج ،4ص.1121
 .2صفا ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ،از آغاز تا سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجری،
ج ،1ص .61 ،61
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امامان به دسبال تحکیم اقتدار خویش بودسد .گزارش میشرود ره شراه اسرماعیل اول برا
ادعای یافتن مربند ،شمشیر ،تاج و فرمان خرروج از امرام زمران ،حر رت خرود را علیره
حا مان و مردم سنی مذهن ،یک قیام مذهبی و مأموریت دینی معرفی رد.

2

بنابراین ،او یک ایدئولوژی مذهبی پویا را به خدمت در آورد و به دولرت خرود ،هویرت
اردی و سیاسی بخشید .در این میان ،شیعیان هم ره پرس از غیبرت صرغری (326ه.ق)
مدعی حف مذهن تشیع بودسد ،ب تر مناسبی برای سظریه سیاسی صفویه فراهم ردسد.
صفویان با اظهار عالقه و محبت س بت به پیامبر

و خاسداسش ،گامهرای مرؤثری در

مدیریت افکار عمومی برداشتند .گزارش مریشرود ره شراه اسرماعیل ،سره روز پریش از
تاج گذاری دستور داد ،خطبه سلطنت را به سام حضرت محمرد
علی

 ،امیرالمرؤمنین حضررت

و فرزسداسش بخواسند و در پایان خطبه از دشمنان اهلبیت تبرا جویند.

2

 .7نتیجه

به سظر میرسد هژموسی فرهنگی ،تأثیر زیادی در توجه توده مردم به تشیع در دوره صفوی
داشته است و عوامل هژموسی را میتوان براساس سظریه گرامشی در این عصر ج توجرو
رد .گرامشی معتقد است ه هژموسی از فریق قدرت سررم و رهبرری فکرری و تأسریس
سهادهای مدسی و مؤس ات مذهبی ترویج میشود.
وا اوی باور گرامشی در ساختار سیاسی – اجتماعی عصر صفویه ستییه میدهرد ره
فبقه روحاسیت و مرا ز آموزشی شیعه از مهم ترین سهادهای ایدئولوژیساز عصرر صرفوی
بودسد .چنان ه مراجع به عنوان سخبگان علمی و فرهنگی به یکی از فبقرات برج رته در
هرم قدرت سیاسی تبدیل شدسد .همچنین ،مدارس از فریق پایهگذاری علوم سقلی ،اسحصار
منابع درسی در علم شیعه و فرد مخالفان فکری و مرذهبی از فضرای علمری در تقویرت
آموزش رسمی ،سقشی بنیادین داشتند.
 .1اسکندر بیک منشی ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج ،1ص.16
 .2روملو ،احسن التواریخ ،ص 86؛ جی شاو ،تاریخ امپراطوری عثمانی(1182 -1828م) ،ج  ،1ص .141

222

عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه

در دیدگاه گرامشی ،تولید نندگان فرهنگ و اسدیشه یرا روشرنفکرران دینری ،سقشری
محوری در ترویج باورهای هژموسیک دارسد .تعامل روحاسیان با دولت بر مبنای سظریه قائل
شدن اختیارات امام معصوم برای فقهرای جرامعالشررای در عصرر غیبرت ،از دوران شراه
فهماسن اول شکل گرفت .محقق ر ی از برج رتهتررین عالمران ایرن دوره در رسراله
سمازجمعه خود در این باره می سوی د:
اصحاب ما براین امر متفق اند که فقیه اد جمامع الشمرای فتموا کمه از وی
با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد می شود نالمب الممه همدی در عغمر غیبمت
است.

1

شاه فهماسن اول در تأیید عقیده محقق ،تمامی امیرران و مقامرات دولتری را بردون
استثنا ،ملزم به افاعت از فرامین ر ی ررد 2.شراه مبنرای ایرن فرمران را مقبولره امرام
صادق

 3قرار داد .همانفور ه محقق ر ی ،این مقبوله را مبنای سظریه والیت فقیره

مطرح رده است 4.بدینگوسه ،عالمان و مراجع شیعه با احراز باالترین مقامات دولتی ،چون
صدر در نار فبقه اشرا

شوری و لشکری قررار گرفتنرد و ب رترهای الزم فرهنگری و

مذهبی را برای تحقق دولت شیعی فراهم ردسد .در این باره گرزارش مریشرود ره شراه
فهماسن اول ،خطاب به محقق ر ی میگفت:
فرمانروای واقعی تویی و من یکی از عامالن تو هست .

5

 .1نجفی ،جواهر الکالم ،ج  ،21ص .196
 .2خوانساری االصبهانی ،روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ،ج ،1ص .162
 .1مامقانی ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،2ص .142
 .4حسینزاده ،اندیشه سیاسی محقق کرکی ،ص .61
 .1شیرازی ،تکمل االخبار ،ص.66
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در واقع ،ساخت مذهبی در این دوره ،بخشی از ار ردهای سیاسری دولرت صرفوی را
برعهده داشت 2.صنعتگران و تاجران به عنوان روشرنفکرران عرام ،عرالوه برر موقعیرت
اقتصادی در بین مردم ،وجاهت و اعتبار داشتند و به عنوان یکی از ابزارهرای مهرم ب ر
هژموسی حکومت مح وب میشدسد.
فبق سظریه گرامشی ،حکومت ها فقر در صرورت بازتولیرد سظرام ارزشری برر اسراس
ارزشهای فرهنگی جامعه میتواسنرد جاسرنداری و فردا اری مرردم را از آن خرود ننرد.
حا مان صفوی برای توفیق در این سبرد فرهنگی با مداخله در تمامی حوزههای عقیردتی،
مذهبی ،فرهنگی و ملی بر رقبای سیاسی و فرهنگی خود غلبه یافتند.
آسان با تبدیل تهدیدهای موجود ،ماسند به خطر افتادن استقالل ایران و سگراسی اقلیرت
شیعه برای حف موجودیت خود ،فرصت دو قرن پادشاهی بالمنازع برای خود فراهم ردسد
و از ظرفیت های اعتقادی شریعه ،ماسنرد ایرن براور ره شراه پ رر امرام
پیامبر

و از دودمران

است و پتاس یل های مذهبی ،چون برگرزاری آیرینهرای مرذهبی بررای ب ر

هژموسی خود بهره گرفتند .پادشاهان صفوی با تکیه بر قدرت اجتماعی فقها و مراجع شیعه
با اییاد سظام ارزشی هم و با دولت بر مخالفان پیروز شدسد.
گرامشی هد از اسدیشهمحور سازی فرهنگ عامیاسه را اییاد اجمراع برر سرر قردرت
فبقه حا م میداسد ه ردایت تودههای تحت سلطه از قدرت حا م ،اسراس ایرن اجمراع
است .صفویان با سهادینه ردن این تفکر در بین عامره مرردم ره سماینرده و سایرن امرام
زمان

ه تند برای خود ،قدرتی اریزماتیک اییاد ردسرد ره در ر س آن ،شراه قررار

داشت و حا م مطلرق برود .هرمچنرین ،ارزشگرذاری بره مقدسرات شریعی و خشروست و
سختگیری س بت به فرقه های مخالف به وسیله حا مان ،مورد تأییرد و اجمراع عمرومی
 .1صف گل ،ساختارنهاد و اندیشه دینی درایران ،ص.61
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قرار گرفت؛ چرا ه مردم ،سیاست های دولت صفویه را هم و با مطالبات مذهبی و دینری
خود میداس تند.
در میموع می توان گفت ه پادشاهان صفوی با رسمی ردن مذهن تشیع تواس رتند
اجماع توده مردم را به تأیید حقاسیت خود جلن نند .آسان با اییاد سهاد روحاسیرت و مرا رز
آموزشی شیعی ،اسدیشه سیاسی خود را گ ترش دادسد و برای حف و تداوم آن از ابزارهای
سرمی چون برگزاری مراسم مذهبی ،اظهار ارادت به امامران شریعه ،تقررب بره عالمران و
روحاسیان ،اییاد رفاه و امنیت س بی برای ردایت عمومی بهره ج تند.
الزم به تودیح است ه رسمی شدن مذهن تشیع و سختگیری س بت به اهلسنت،
سزاعهای داخلی و برون مرزی را به دسبال داشت؛ زیرا اجرای برخی برسامهها ،ماسند سرن و
لعن مخالفان ،ینه و دشمنی را بین شیعه و سنی شدت بخشید و یکی از عوامل فروپاشی
دولت صفویه شد.
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 .1اسمی  ،فیلیپ ،درآمدی بر نظریه فرهنگی ،دفتر پژوهش های فرهنگی ،ترجمته حستن پوریتان ،تهتران:
مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.1181 ،
 .6اشکوری ،سید صادق ،اسناد موقوفات اصفهان ،زیر نظر اوقاف و امور خیریه اصفهان ،قم :مجمتع ذختایر
اسالمی.1186 ،
 .6اندرسون ،پری ،معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی ،شاپور اعتماد ،تهران :طرح نو.1181 ،
 .8اولئاریوس ،آدام ،سفرنامه آدام اولئاریوس ،ترجمه حسین کردبچه ،تهران :انتشارات هیرمند.1191 ،
 .9ایگلتون ،تری ،درآمدی بر ایدئولوژی ،ترجمه اکبر معصوم بیگی ،تهران :آگه.1181 ،
 .12آقا بزرگ طهرانی ،محمد حسن ،الذریعة الی تصانیف الشیعه ،تهران :اسالمیه.1111 ،
 .11بشیریه ،حسین ،نظریههای فرهنگ در قرن بیستم ،تهران :مؤسسه فرهنگی آینده پویان.1169 ،
 .12پطروشفسکی ،تاریخ ایران ایران در سدههای میانه ،ترجمه سیروس ایتزدی و حستین تحتویلی ،تهتران:
انتشارات دنیا.1119 ،

 .11پوراحمدی ،حسین و سعیدی ،روح االمین« ،رابطه فرهنگ و هژمونی در عرصههای جهانی» ،فصتلنامه
رهیاف های سیاسی بین المللی ،1192 ،ش .28
 .14پیکولوسکایا و دیگران ،تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران:
دانشگاه تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماع.1146 ،
 .11تاجبخش ،احمد ،تاریخ صفویه ،شیراز :انتشارات نوید.1162 ،
 .16تاورنیه ،ژان باتیس  ،سفرنامه ،ترجمه ابوتراب نوری بتا تصتحیح حمیتد الستیرانی ،تهتران :انتشتارات
کتابخانه سنایی.1169 ،
 .16جانسون ،لزلی ،منتقدان فرهنگ ،ضیاء موحد ،تهران :طرح نو.1168 ،
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 .18جعفریان ،رسول ،تاریخ ایران اسالمی (دفتر چهارم) صفویه از ظهور تا زوال ،تهتران :مؤسسته فرهنگتی
دانش و اندیشه معاصر.1168 ،
 .19جعفریان ،رسول ،صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاس  ،تهران :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.1169 ،
 .22جمشیدی ،محمد« ،نظامهای بین المللی تک قدرت محور» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،زمستان ،1181
سال دهم ،ش.18
 .21بویل ،جی آ .تاریخ ایران کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.1182 ،
 .22حسین زاده ،محمد علی ،اندیشه سیاسی محقق کرکی ،قم :بوستان کتاب.1186 ،

 .21حسینی خاتون آبادی ،عبدالحسین ،وقایع السنن و االعوام :یا گزارشهای سالیانه از ابتدای خلق تا سال
1191ه .ق ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.1112 ،
 .24حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،تحقیق حسن حسنزاده آملی ،قم :مؤسسه
نشر اسالمی ،بیتا.
 .21خوانساری االصبهانی ،میرزا محمد ،روضات الجنات فی احتوال العالمتان و الستادات ،تحقیتق استداهلل
اسماعیلیان ،تهران :مکتبة اسماعلیان.1192 ،
 .26رابی تهرانی ،حبیب« ،نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی» ،کتاب ماه علوم اجتمتاعی ،1188 ،دوره جدیتد،
ش.16
 .26رستم الحکما ،محمد هاشم آصف ،رستم التواریخ ،تصحیح میترا مهرآبتادی ،تهتران :دنیتای کتتاب ،اول،
.1182
 .28روملو ،حسن ،احسن التواریخ ،تهران :کتابخانه صدر ،بیتا.
 .29ریموند ،ویلیامز« ،به سوی جامعه شناسی فرهنگ» ،فصلنامه ارغنون ،ترجمه علتی مرتضتویان،1181 ،
ش.18
 .12زرکلی ،خیرالدین ،االعالم :قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشترقین،
بیروت :بینا1989 ،م.
 .11زرینکوب عبدالحسین ،جستجوی در تصوف ایران ،تهران :انتشارات امیر کبیر.1116 ،
 .12سانسون ،وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوی ،تهران :گاهان.1166 ،
 .11ستوده ،منوچهر ،از آستارا تا استراباد ،قم :وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی.1164،
 .14سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.1161 ،
 .11شاردن ،ژآن ،سفرنامه (سیاح نامه) ،ترجمه محمد علی عباسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1141 ،
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 .16شاو ،استانفوردجی ،تاریخ امپراطوری عثمانی(1182-1828م) ،ترجمته محمتود رمضتان زاده ،مشتهد:
معاون فرهنگی آستان قدس رضوی.1162 ،
 .16شیرازی ،عبدی بیگ ،تکمل االخبار ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :نشرنی.1169 ،
 .18صائب تبریزی ،میرزا محمد علی ،دیوان ،به کوشش محمد قهرمان ،تهتران :انتشتارات علمتی فرهنگتی،
.1162
 .19صدیق ،عیسی ،تاریخ فرهنگ ایران ،تهران :سازمان تربی معلم.1142 ،

 .42صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ،از آغتاز تتا ستده دهتم تتا میانته ستده
دوازدهم هجری ،تهران :نشر اندیشه.1162 ،
 .41صف گل ،منصور ،ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی ،تهتران :ختدمات فرهنگتی رستا،
.1181
 .42صفوی ،سام میرزا ،تذکرة تحفه سامی ،تصحیح رکن الدین همایون فرخ ،تهران :اساطیر.1184 ،
 .41صفی ،امید ،سیاس  -دانش در جهان اسالم ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.1149 ،
 .44ضمیری ،محمدعلی ،تاریخ آموزش و پرورش در اسالم ،شیراز :انتشارات راهگشا.1162 ،
 .41طارمی ،حسن ،عالمه مجلسی ،تهران :طرح نو.1161 ،
 .46طاهری ،ابوالقاسم ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایتران (از مترگ تیمتور تتا مترگ شتاه عبتاس) ،تهتران:
انتشارات فرانکلین.1114 ،
 .46عبدی ،ریحانه ،فرهنگ و هژمونی ،وبسای جامعه شناسی فرهنگی،1191 ،
http://culturalsociology.mihanblog.com/post/13.
 .48فیوری ،جوزپه ،آنتونیو گرامشی زندگی مردی انقالبی ،مهشید امیرشاهی ،تهتران :انتشتارات ختوارزمی،
.1162
 .49قزوینی ،عبدالنبی ،تمیم امل االمل ،قم :کتابخانه مرعشی1426 ،ه.ق.
 .12قمی ،قاضی احمد ،خالصة التواریخ ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران :دانشگاه تهران.1181 ،
 .11کروسینسکی ،بوداش ،سفرنامه ،تصحیح مریم میراحمدی ،تهران :توس.1191 ،
 .12کلیفورد ،ادموند باسورث ،سلسلههای اسالمی جدید ،راهنمای گاهشماری و تبارشناسی ،ترجمه فریدون
بدرهای ،تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.1181 ،
 .11کمپفر ،انگلبرت ،سفرنامه ،ترجمه کیکاووس جهانداری ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات خوارزمی.1161 ،

222

عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه

 .14کورزن ،جرج ،ایران و قضیه ایران ،ترجمه غالم علی وحیدی مازندرانی ،چاپ سوم ،تهتران :انتشتارات
علمی و فرهنگی.1166 ،
 .11گرامشی ،آنتونیو ،برگزیدهای از آثار آنتونیو گرامشی ،دول و احزاب ،بته کوشتش روبترت هاکوپیتان،
ایتالیا :انتشارات بابک.1116 ،
 .16گرامشی ،آنتونیو ،دول و جامعه مدنی ،عباس میالنی ،تهران :جاجرمی.1166 ،
 .16گرامشی ،آنتونیو شهریار جدید ،ترجمه عطا نوریان ،تهران :اختران.1186 ،
 .18لکهارت ،الرنس ،انقراض سلسه صفویه ،ترجمه حلی ،تهران :انتشارات مراورید.1161 ،
 .19مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،تهران :بیتا ،بینا.
 .62مجلسی اول ،محمد تقی ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،تصتحیح ستید حستین موستوی
کرمانی و دیگران ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور ،بیتا.
 .61مستوفی ،محمدمحسن بن محمدکریم ،زبدة التواریخ ،به کوشش بهروز گودرزی ،تهران :بنیتاد موقوفتات
دکتر محمود افشار یزدی.1161 ،
 .62مضطر ،اهلل دتا ،جهانگشای خاقان ،اسالم آباد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.1164 ،
 .61مال محمد مؤمن کرمانی ،نصیحة االارشاد ،ترجمه عبدالرزاق دنیلی مفتون ،تحقیق محمد ابراهیم باستتانی
پاریزی ،تهران :نشرعلم.1184 ،
 .64منتظر صاحب ،اصغر ،عالم آرای شاه اسماعیل ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1149 ،
 .61مورگان ،دیوید ،ایران در قرون وسطی ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :انتشارات طرح نو.1161 ،
 .66میراحمدی ،مریم ،دین و دول در عصر صفوی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1161 ،
 .66نبوت ،اکبر ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران :مرکز دایرة المعارف اسالمی.1191 ،
 .68نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،بیروت :داراحیاء تراث العربی.1166 ،
 .69نصرآبادی ،محمد طاهر ،تذکرة نصرآبادی ،تصحیح احمد مدافق یزدی ،یزد :دانشگاه یزد.1169 ،
 .62نوذری ،عزت اهلل ،تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطی  ،گناباد :انتشارات آتیه.1166 ،
 .61وبر ،ماکس ،اقتصاد و جامعه ،ترجمه عباس منوچهری و دیگران ،تهران :سم .1184 ،
 .62یوسفی اشکوری ،حسین ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکتز دایترة المعتارف بتزرگ استالمی،
.1161
 .61هالوب ،رنانه ،آنتونیو گرامشی فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم ،ترجمه محسن حکیمی ،تهتران :نشتر
چشمه.1164 ،
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