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 درآمد

به های كالن جهانى، كوچك امروزه يكى از سياست و در اصطالح، تبديل آن سازی جهان

و موجـه بـه نظـر. دهكده جهانى است اين سياست از نظر برخى انديشـمندان، گويـا ممكـن

آن مى و اغراض برنامه،آيد؛ اما در پس .ای قرار گرفته است ريزی شده اهداف

و همـه امكانـاتو سياست جهانى استكبار با استفاده از همـه» سازی جهانى« تـوان خـود

و ارتباطى مانند ماهواره و رسانه ها، سايت فناورانه مى ها  كوشد همه مرزها را فـرو های خبری

و درباره بسياری از حوزه و بومى ملت بريزد و هـا حساسـيت های دينى، اعتقادی، ملى زدايى

.زدايى نمايد حرمت

د توان چالش امروزه نمى و ظهور دنيای جديـد، بـين هايى را ناديده گرفت كه ر اثر بروز

و ارزش ارزش و مذهبى هـا ايـن چالش. هـای دنيـای مـدرن پديـدار گشـته اسـت های بومى

و بـرق، به و در قالـب دنيـای پـر زرق ويژه برای جامعه ايران معاصر بسيار تهديـدآميز اسـت

و مقابلـه،رو رود؛ از اين موجوديت فرهنگ ايران را نشانه مى بـا ايـن تهديـد، برای ممانعـت

ــه و مؤلف ــى ــتن جمع و خويش ــت ــايى هوي مى شناس ــذير ــرورتى گريزناپ ــد؛ های آن ض نماي

و مؤلفه و ماندگاری برخـوردار بـوده، ايـن هويـت را شـكل داده هايى كه از نوعى پايداری

مى اين مى. نماياند همانى ما را خواهـد در جهـان امـروزی بمانـد، اين شناخت برای ملتى كه

و از ايـن نظـر تبـديل بـه غيـر نشـود فرهنگ دينى ضـرورتى،و بومى خود را حفـظ نمـوده

.ناپذير است اجتناب

ما بايد بدانيم چـه. از اهميتى خاص برخوردار است» رجوع به گذشته«برای اين شناخت

و چگونــه بــه اينجــا رســيده بــوده ايم بــرای رســيدن بــه آنچــه ايم؛ زيــرا فهــم آنچــه بــوده ايم

،بـرای رجـوع بـه ايـن گذشـته در مقالـه حاضـر. كننـده اسـت بسيار تعيين،خواهيم باشيم مى

انتخاب شده؛ زيرا به نـوعى، جزئـى از تـاريخ معاصـر) دوره صفويه(ای از تاريخ ايران دوره

و يكى از نقاط عطف تاريخ ايران است محسوب مى ترين سؤال نيز اين اسـت كـه مهم. شود

و اينكـه چگونـه ايـن نسبت انديشه سياسى اين دوره بـا هويـت سـ رزمينى ايرانيـان چيسـت؟

و تقويـت تفكـر  انديشه، پيامدهای تئوريك مناسب را برای كسب مشروعيت بيشتر صفويان

الزم اسـت،هويت سـرزمينى ايرانيـان فـراهم سـاخته اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت
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د عناصــر مشــروعيت«و» هويــت ســرزمينى«،»هويــت«مفــاهيمى همچــون ر بخش اجتمــاعى

.بررسى گردد» انديشه سياسى صفويان

 شناسى هويت مفهوم

مى برخى از واژه« و مفاهيم هستند كه بديهى به نظر در ها آيند؛ از جمله آنها هويت بوده كـه

مى،نگاه نخست صحبت از آن و آسان ای هويـت در زمـره مفـاهيم پـر مناقشـه. نمايـد سهل

و هم ممتنع نظر كه بسـياری بـه صـورت متـداول از آن سهل از اين. است كه هم سهل بوده

و اكثريت استفاده استفاده مى ممتنع، از ايـن. كنندگان متعارف فهم درستى از آن دارند كنند

و مصـداقى، بـه نظر كه در كنكاش پژوهش تـوان بـه توضـيح موضـوعات راحتى نمى گرانـه

در از ايـن.)15: 1386بهزادفـر،(» مربوط پرداخت شـناخت ايـن مفهـوم، رو، شـايد اولـين گـام

.شناخت معنای واژگانى آن باشد

از هويت در لغت و شناسـايى كسـى نامه دهخدا، ويژگى يـا كيفيتـى كـه موجـب تمـايز

و  ــود ــران ش ــخص«ديگ ــده» تش ــا ش ــدا،(معن ــين، ذات)3188: 1385دهخ ــگ مع و در فرهن

و حقيقـت جزئيـه اسـت باری  تعالى، هستى وجود، آنچه موجب شناسايى شـخص باشـد

.)1223: 1380معين،(

هم جنكينز معتقد است مفهوم هويت به زمان ميـان افـراد يـا اشـيا دو نسـبت محتمـل طور

يك: سازد برقرار مى و از طرف ديگر، تفاوت از .)5: 1391جنكينز،(طرف شباهت

مى هويت در قالب نظامى غيريت،بنابراين و بررسى باشد؛ نظامى كـه بـين ساز قابل طرح

مى»ماها«و»ما«ديگر يا بين» هایمن«و»من« سـاز در نظام غيريت. كندی ديگر تمايز برقرار

و يك وجه اساسى، بحث هويت را دارد» ديگر«يا» غير« » غيـر«در برابـر»من«. اهميت دارد

مى» ديگر«يا در»من«. يابد معنا و همين ويژگـى يـا»ديگر«ويژگى خاصى دارد كه ی نيست

كه ويژگى از»نم«ها است و باعـث شناسـايى او » مـن«. شـودمى» ديگـر«قـائم بـه آن اسـت

و با وجود پيونـد يـا شـايد آميختگـى،ی نبودن، با ديگران تفاوت»ديگر«يعنى؛بودن داشتن

.كردن تمايز را حفظ

َمـْن«عبارت. است» شناساندن«و» شناسايى«،»شناخت«بنابراين بحث از هويت، بحث از

فَقَ نَفَْسه َربهَعَرَف َعَرَف و جهت در آموزه»ْد و بـدون تغييـر های دينى نيز نشانى نمايى ثابـت
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و بهـره همه انسان. دهد است كه مسير حركت انسان را به او نشان مى ای ها نيز به ميـزان فهـم

اند تا جـايى كـه اند، اين موضوع را دغدغه اصلى خود قرار داده كه از جوهره انسانيت داشته

:ردآو مولوی مى

و همه شب ــتنمخنمسروزها فكر من اين است ــوال دل خويش ــه چــرا غافــل از اح ك

روم آخـــر ننمـــايى وطـــنمبـــه كجـــا مـــىام، آمـــدنم بهـــر چـــه بـــودزكجـــا آمـــده

مى پس اولين نكته كنـد ای كـه در بحـث از هويـت بـا محوريـت شـناخت اهميـت پيـدا

و ابعاد آن استو شناخت جنبه1»خود« م. ها و» خـود«تعارف معمول اسـت كـه بـين در فهم

مى» شخص« و اين تمايز ما را به تمايز قائل تمايز قائل امـر«و» امـر درونـى«شدن ميـان شوند

مى» بيرونى و ايـن تمـايز از نظـر انديشـمندان حـوزه هويـت هماننـد. دهد سوق اما اين فهـم

بـ. ريچارد جنكينز قابل دفاع نيست و و همچنـين تمـايز جنكينـز بـا اشـاره بـه امـر درون رون

و شخصــيت عميقــاً در يكــديگر»شــخص«و» خــود«متعــارف بــين  ، معتقــد اســت خويشــتن

.)50: همان(اند دخيل

و برونـى را بـه دخيل و شخصيت در يكديگر، الگوی ديالكتيـك درونـى بودن خويشتن

و»امـر درون«، يـا»شـخص«و» خود«آورد كه مطابق با آن هيچ كدام از دو مقوله وجود مى

از،توان از يكديگر پيراست؛ بنابراين را نمى» امر برون« و تعيين هويت هر يـك در شناسايى

و مانند دو روی يك سكه آنها وجهى از هويت فرد را شامل مى .اند شود

عماد افروغ با توجه به ديدگاه ويليام جيمز معتقد است هويت جمعى نيز هماننـد هويـت

مى يا من فاعلى)I(فردی شامل يك  و يـك است كه وجه ثابت هويت را يـا ) ME(نمايانـد

و هيچ كـدام نـافى ديگـری  و تحول هويت را در بردارد و تغيير من مفعولى كه جنبه پويايى

و» بـودن«: رو، هويت دو وجـه دارد از اين.)24-23: 1378افروغ،(نيست  و» شـدن«و اسـتمرار

و هيچ و سياليت كه هر دو مكمل يكديگرند و كدام ديگری را نفى نمى تغيير كند؛ نه بـودن

بى معنای سنگ ثبات به و شدن معادل و نه تغيير و قطع ارتبـاط بـا وارگى هويتى است شكلى

و قابل تعريف مى. نبودن گذشته و شدن است كه هويت را اگر وجه. سازد تركيب اين بودن

َمِن امرو آن در نظر گرفته نشود، در واقع نمى» بودن« و مِن ديـروز ارتبـاط برقـرار توان بين ز

1. self 
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و اگر وجه. كرد و تغييـر رويكردهـا و پيشرفت و تكامل، پسرفت شدن نيز لحاظ نشود، رشد

مىتعقايد، تصميما .گيردو عملكردها مورد غفلت قرار

و سرزمين  هويت

و به ديگر بيـان، هويـت سـرزمينى زمـانى و كيستى يك ملت با سرزمين خود ارتباط هويت

و مف و اين مرزها بـا نظـام معنا و معين داشته باشد هوم دارد كه آن سرزمين مرزهای مشخص

و مسئولى برای حفاظت از آنها پشتيبانى شـود؛ از ايـن رو، بـين سـرزمين يـا سياسى مشخص

ـ كه مبتنى بـر انديشـه و نظام حكومتى يا ساختار سياسى و كشور ـ قرابـت ای سياسـى اسـت

ارتباط تا جايى اهميت يافته كـه بـا اسـتناد بـه يكـى از معـانى اين. ارتباطى وثيق وجود دارد

state ،طور كلىبهگفته شده است state و مـرتبط،معنای حالـت در زبـان انگليسـىبه گويـا

و حكومت  است با حالت نظام سياسى در يك سرزمين از آن جهت كه اعمال حاكميت

بُعد افقى بُعد عمودی در كنار بستر، مكان يا سـرزمينى كـه ايـن يعنى؛است در جايگاه

در حاكميــت در آن اعمــال مى و ع هويــت ســرزمينى يــك ملــت را شــكلوجمــمشــود

.دهد مى

و نظام سياسى«دارای دو بال مشخص،هويت سرزمينى و ملزوم» سرزمين است كه الزم

و يكى بـدون ديگـری نمى و هويـت يكديگر بوده توانـد از حيـات كامـل برخـوردار باشـد

شد سرزمينى .محقق نخواهد

شود؛ مگر آنكه بستری برای بـه كـارگيری انديشه سياسى در قالب يك نظام محقق نمى

و اجرای آن وجود داشته باشد و در مسـير اعمـال هر انديشه.و اعمال ای تا عينيت پيدا نكند

و فقط وجود ذهنى دارد حكومت هنگامى در قلمـرو«.و اجرا قرار نگيرد، فقط انديشه است

مى يك كند كه توان اعمال حاكميت خود را بـر مردمـان ملـت كشور واقعيت وجودی پيدا

و فضای جغرافيايى كشور، يعنى سرزمين را به قلمـرو خـود تبـديل  در آن كشور محقق كند

.)46-45: 1386مجتهدزاده،(» كند

و سرزمين تا زمانى مى و هـويتى از طرفى يك كشور تواند سرزمينى خاص بـا شناسـنامه

و ادعـای مالكيـت كنـد، از  مشخص شناخته شود كه نظامى سياسى در آن اعمال حاكميـت
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و موجوديت آن سرزمين دفاع نمايد، حفظ موجوديـت آن را تكليـف خـود و مصالح منافع

و سربلندی آن در برابر بيگانگان تالش نمايد و بر ايستادگى .بداند

و حفاظت از مكان در هر برهه از دو،زماناين اهميت حراست و جايگـاه ناشـى از وزن

و زمان يا همان تاريخ است كه بـه هويـت قـوام مى ،بـه عبـارت ديگـر. بخشـند عنصر مكان

و مكان شكل مى و به اين دو عنصـر در مقـام تعيين هويت در بستر زمان كننـده هويـت گيرد

.شود پرداخته مى

)مكان(فضا

و مفهوم آن در از مباحث پيچيده،فضا را ای اسـت كـه مـوارد زيـادی انديشـمندان بزرگـى

برای ورود به آن دچار ترديد كرده است؛ اما اين پيچيدگى باعث نشـده كـه بشـر از تأمـل، 

و نظريه .نظر نمايد باره صرف پردازی در اين تفكر

و فرآينـدهای ای از فعاليت ای فيزيكى، بلكـه بـا رشـته ها نه تنها با مجموعه مكان هـا

و روانشناخت مىىاجتماعى مى ای مشخص يـك هويـِت. گيـرد شوند كه در آنهـا انجـام

ــا مكان مى مكــان را در تمــايز آن ب ــه هــای ديگــر تعريــف و آن را پاي ــد ــرای نماين ای ب

به شناخته مى شدن مكان مورد نظر در جايگاه موجوديتى منحصر ،اين موضوع. دانند فرد

و قابل نشان مى هويت مكـان. شناسايى است دهد كه هر مكانى يك نشانى متمايز دارد

و بـا گذشـت زمـان عميـق از ارزش و جمعـى نشـئت گرفتـه و گسـترده های فردی تر تر

.شود مى

و به و صـدرالمتألهين بـا متفكران بزرگ نامى همانند نيوتن، اينشتين، دكارت، اليبنيـتس

و زمان پرداختـه ورود به اين حوزه تالش كرده و مختصات مفهوم فضا و گـاهى اند به زوايا

و حتى در بعضى زمينه با ديدگاه چه هايى متفاوت شدن ايـن مفـاهيم بسا متناقض، به روشن ها

.كمك نمايند

و از مباحث بحث فضا از مباحثى نيست كه تنها در سطح نظريه پردازی متوقف شود

و جزيره و متفـاوتى از مباحـث ای قلمـداد گـردد؛ بلكـه در حوزه در خود هـای متعـدد

و فرهنگى تعيين جغرافيايى و اجتماعى و جهـتو شهری طوری دهنـده اسـت؛ بـه كننده



و عناصر  95 اجتماعى در انديشه صفويان بخش مشروعيتواكاوی نسبت هويِت سرزمينى

آن كه لحاظ .پذير نيستو غفلت از آن امكان نكردن

و فضـا ديگـر بـه يـك حـوزه از علـوم منحصـر از اين و تحقيق درباره مكـان رو، مطالعه

و حوزه نمى و شهرسـازی، هندسـه، ريا شود ضـيات، هايى مانند مطالعات اجتماعى، معمـاری

و بررسـى شناسى، انسان شناسى، اقتصاد، جامعهن روا و تفحـص شناسـى نـاگزير از ورود

در درباره و زمـان و اين ناشى از اهميت فضـا، شـامل مكـان يـا سـرزمين و مكانند فضا

.است حيات بشر

و هســتى هــر موجــودی بــا و در هــم» كجــايى«و» كــى«وجــود آميختــه اســت؛ ممــزوج

ا گونه به مىای كه اگر و عدم،افتد ين وجوه از هستى موجود حذف شود، آنچه اتفاق نيستى

و حصـار. اشتراك دارنـد،همه موجودات هستى در اين وجه. آن موجود است اشـغال فضـا

و انسـان نيـز از ايـن قاعـده زمان برای هر آنچه كه عينيت دارد، امـری اجتناب ناپـذير اسـت

.مستثنا نيست

و حسى كه انسان به آن مى مكان و كيسـتى او دخالـت،كنـد پيـدا در شناسـايى شـخص

و شـيرين تـا ارزش،شخص كجايِى. مستقيم دارد و افكـار را بـا انبوهى از خاطرات تلـخ هـا

كشـد؛ تصـويری كـه بـه خود همراه دارد كه هستى فرد يا جامعه را نقطه، نقطه به تصوير مى

مى آن مى و تأسـف دارد بالد، افتخار را. كنـد يـا احسـاس حسـرت نهايـت اينكـه تصـويری

مى مى و همراه با آن مكـان، هـويتى را بـا عنـوان نماياند كه فرد يا جامعه خود را در آن بيند

.شود هويت مكانى برای خود قائل مى

و تعـاملى و سرزمين نسـبت، پيونـد و زندگى در مكانى خاص، با آن مكان انسان با تولد

و چگون مى محـل. گى معرفـى خـود بـه ديگـران نقـش دارديابد كه در شناخت وی از خود

ها زندگى انسان از گذشته تاكنون در بردارنده انبوهى از هنرها، عواطف، خـاطرات، انديشـه

مى،و ديگر عناصر فرهنگ است؛ به همين دليل كه گفته داشتن به مكان يك نياز تعلق«شود

يـك مكـان خـاص را نفـى حتى اگر فرد بخواهد، تعلق خود بـه؛هويتى غيرقابل انكار است

مى كند، با منتسب و هرگز از قيـد تعلـق بـه كردن خود به مكانى ديگر اين كار را انجام دهد

.)17: 2000كرانگ،(» شود مكان خارج نمى

حس معتقد است يك مكان قطعه،رالف هـا بيـان شـده ای از محـيط اسـت كـه از سـوی
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و همين حس است كه شناخت بهتری از مكـان بـه مـا ايـن مكـان اسـت كـه. دهـدمىاست

و مركـزی از سـالمت، امنيـت، زمينـه ريشه در های انسـان در آن نهفتـه اسـت و ای از توجـه

.)19:م1976رالف،(گيری است ای از جهت نقطه،نهايت

تعلق سرزمينى، مفهومى نيست كه فقط به نام خاك، زمين يا مرز ايجاد شود؛ بلكه وجـه

و از اساس مىآن،ديگر اين تعلق در چه كه در ابتدا اين تعلق را پديد آورد، معنايى است كه

و پشت اين مفهوم قرار دارد و حـس. پس اين معنا اسـت كـه باعـث وابسـتگى بـه سـرزمين

و نوعى از هويت مى و مكان و اين حس مكان است كه حلقه اتصـال انسـان بـه خـاك شود

.شود مكان يا سرزمين مى

و مكان بر اين باورنـد كـه نظر در حوزه انديشمندان صاحب فضـای دارای،مكـان«فضا

و ارتبـاطى درونـى بـا.)Logan & Molotch, 1987:47(» معناست آنچه كه شخص را در تعامـل

دهد، حس مكان قرين با معنا است؛ حس مكانى كـه ناشـى از ادراك ذهنـى محيط قرار مى

و احساسات خود از آن محـيط اسـت و؛ بـهافراد يك جامعه از محيط خود طوری كـه فهـم

و يك مى احساس فرد با زمينه معنايى محيط پيوند خورده عـاملى،ايـن احسـاس. شود پارچه

و منحصـر بـه و يك مكـان را بـه مكـانى خـاص فـرد بـرای افـرادی است كه يك فضا را

مى به شناختى، محيط انسان به تجربه حسـى، عـاطفى از ديدگاه روان. كند خصوص تبديل

و نــوعى. دربــاره محــيط نيــاز داردو معنــوی خاصــى ايــن نيــاز از طريــق تعامــل صــميمى

ايـن حـس،. پنداری با مكانى قابل تحقق اسـت كـه شـخص در آن سـكونت دارد ذات هم

و مكـان و مفاهيم فرهنگـى آن سـرزمين و حساسيت نسبت به روابط اجتماعى  سبب علقه

و باعــث تـداعى تجــارب مى و دســت شـود ای افــراد آن جامعــه يابى بـه هويــت بـر گذشـته

و مكـان وحـدت بـه وجـود،حس مكان«به نظر لينچ. شود مى عاملى است كـه ميـان انسـان

.)9: 1375لينچ،(» آورد مى

و مفـاهيم فرهنگـى صـورت از اين در،بندی شـود رو، مكان وقتى كه با روابط اجتماعى

و در قالـب فراينـدی اجتمـاعى معنـا مى و بـرای وابسـتگ بستر زمـان ان بـه آن مكـان، پـذيرد

مى. يابد وجودی متمايز مى و بـه اين وجوِد متمايز باعث و وابسـتگى عبَـتَ شود كه حس تعلق

.حس مسئوليت در قبال آن سرزمين به وجود بيايد،آن
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 زمان

) مكـان(دارد؛ يعنـى از يـك جهـت بـه خـاك1جغرافيايىانسان موجودی است كه وجهى

دي) بعـد مكـانى(وابسته اسـت و ايـن)بُعـد زمـانى(گـر بـه زمـان وابسـته اسـتو از جهـت ؛

و انضـمامى. نمايد فضامندی انسان است كه بحث سرزمين را مطرح مى ايـن،هر جسم عينى

و انسان نيز اين و مكانى را دارد بـه،تری نيـز دارد انسان چون ابعاد اجتماعى. گونه استبُعد زمانى

وع وجه زمانى خود در قالب تـاريخ جلـوه بيشـتبَتَ  و وجـه مكـانى آن در قالـب جغرافيـا ری دارد

و سرزمين برای انسـان اهميـت پيـدا سرزمين نمود بيشتری دارد؛ از اين رو، است كه بحث جغرافيا

و سرزمين بسيار بـيش از اهميـت قلمـرو بـرای حيوانـات اسـت؛،بنابراين. كند مى اهميت جغرافيا

و هم  جغرافيـا تعلـق اسـت، افتخـار.نمـود هويـتبلكه هم نمود فردی دارد، هم نمود اجتماعى

و جنگ است به،از طرف ديگر. است، نبرد .لحاظ فرهنگى نيز به سرزمين نيازمند است انسان

های هويتى هر ملتى است كـه احسـاس همـراه بـا آگـاهى يكى از پايه،سرزمين در واقع

وجوه زنـدگى يـك آورد كه همه نسبت به آن، تعلقى را برای افراد يك جامعه به وجود مى

و فرهنگـى در قالـب آن قلمـرو تعريـف مى و فرد از جهات مختلف سياسى، اقتصادی شـود

و ملل گوناگون خـود را در پيونـد بـا  اين موضوع در گذر تاريخ صادق بوده است كه اقوام

پردازان مختلف بر اين اعتقادند كه يك ملت رو، نظريه اند؛ از اين كرده سرزمينى تعريف مى

و قلمـروی خـاص تعلـق هنگام و پايـداری دارد كـه بـه سـرزمين ى احساس استمرار، تداوم

و در زندگى خود مرجع و دارای تداوم داشته باشد داشته باشد و سـرزمين. هايى ثابت مكان

و بايد تأمين را مى اگـر ايـن.)56: 1381گـل محمـدی،(هـا دانسـت گونـه مرجع كننده اين توان

و اگر مردمـى هويـت خـود را در قالـب سـرزمينتعلق وجود نداشته احساس و بـا باشد شـان

و اسطوره و خاطره نمادها و ها و دفـاع و ايثـار هـای آن سـرزمين تعريـف نكننـد، فـداكاری

.جنگ با سرزمين ديگر معنا ندارد

و اجتمـاعى گـاهى متــأثر از مكـان يــا همـين ويژگى هـای فرهنگــى، سياسـى، اقتصــادی

مىها سرزمين است كه انسان و را از يكديگر متمايز كرده، به مرزها معنا و وابسـتگى بخشـد

.شود موجب تعلق خاطر مى

1. geohistorical 
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 بخشى در عهد صفوی عناصر هويت

و دينى وجود نداشت پس از فروپاشى حكومت ايلخانان، در ايران هيچ نوع وحدت سياسى

ب و سلسلهن قدرتيو كشور دچار كشمكش ل سياسـى، های محلى شده بود كه بنا به دالي ها

و مذهبى هيچ و سـازگاری بـا يكـديگر نداشـتند نظامى آلآل. گونـه توافـق مظفـر، چوپـان،

آل آل و جالير، و خـون... اينجو، اتابكان و خـون ريـزی مرتب در حـال جنـگ بـا يكـديگر

و.)16: 1363مـزاوی،(بودند  ايـران در ايـن هنگـام دچـار نـوعى از تجزيـه سياسـى شـده بـود

د قدرت توانسـتند بـهر غياب يك دولت مركزی، اگرچه با شـرايط موجـود نمىهای محلى

كوشـيدند در فقـدان يـك حكومـت مركـزی حـداقل فكر تسلط بر كل ايران باشند، اما مى

و كنترل بر ديار خود را در دست گيرند فرمان .روايى، تسلط

كه آن به«گاه و عثمانيان در غرب دو النـه زنبـور مثابه در پيرامون ايران، ازبكان در شرق

صفويان به صـحنه سياسـى ايـران.)35: 1388گل، صـفت(» به قلمروی ايران چشم دوخته بودند

و ايرانيـان بسـيار سـخن.وارد شدند و نقش سلسله صفويه در سرنوشت ايران درباره جايگاه

و ايـن دوره از تـاريخ  و حاكمـان آن دارد گفته شده كه همه آنها نشان از اهميت اين دولت

مى هـای تعيين ايـران را بـه يكـى از دوره تـرين نكـاتى را كــه شـايد مهم.كنـد كننـده تبـديل

و تأكيد كرده از اند، نقش محققين به آنها اشاره و آفرينى صفويان در استقالل سرزمين ايران

و هم چنـين اعـالم تشـيع در جايگـاه مـذهب رسـمى ايـران ديد گروهى، تشكيل دولتى ملى

كهو، چنين گفتهر برشمرد؛ از اين ظهـور سلسـله صـفويه،در تاريخ ايران پـس از اسـالم«اند

مند روايى بيگانه، ايران دوباره به كشوری قدرت ها فرمان نقطه عطفى است مهم؛ پس از قرن

و به رقابتى نزديك با امپراتوری عثمانى برمى؛شودو مستقل در شرق اسالمى بدل مى خيـزد

سَ  و خالفت عثمروَ داعيه مىری .)9: 1383سيوری،(» كند انيان را بر ممالك اسالمى رد

ظهور اين سلسـله را از نقـاط عطـف،نيز درباره نقش صفويان در استقالل ايران،لمبتون

و مذهبى ايران مى از تاريخ سياسى و معتقد است در دوره صـفويه بـود كـه ايـران پـس داند

مى قرن و مستقل دست م ها به حكومتى واحد و ذهب تشـيع در جايگـاه مـذهب رسـمى يابد

مى نقش از،ادوارد براون.)109: 1362لبمتون،(نمايد آفرينى و تأثيرگـذاری صـفويان را نقـش

و معتقد است و آسيا فراتر دانسته ظهور سلسله صفويه در ايـران در آغـاز قـرن«: حيطه ايران

ب و همسايگان آن، لكه عموماً بـرای اروپـا شانزدهم ميالدی، نه خصوصاً برای مملكت ايران



و عناصر  99 اجتماعى در انديشه صفويان بخش مشروعيتواكاوی نسبت هويِت سرزمينى

.)15: 1369براون،(»شد نيز واقعه تاريخى بسيار مهمى محسوب مى

و پژوهش،بنابراين و ديدگاه همه تحقيق هم ها و ،چنـين واقعيـات تـاريخى های محققـان

و سياست و تأثيرگذاری دوره صفويه های اين دوره در سرنوشت گذاری حكايت از اهميت

ا و و حال ايران .يرانيان داردگذشته

و بيداری حـس مليـت در ايرانيـان، سرسلسله صفويه توانسته بود با توسل به مذهب تشيع

ــه و حاكميــت كشــوری را كــه ب و مــرج ــر تيمــور گوركــانى دچــار هــرج ويژه پــس از امي

را ملوك و بـا مركزيتـى و حكومـت مقتـدر الطوايفى شده بود، از آن وضـعيت نجـات داده

ا.گذاری كند پايه و با اقتدا به نياكان خـود تـالش كـرد شاه سماعيل با توسل به مذهب تشيع

و رسميت. تواند گسترش دهد كه اين مذهب را تا مى بخشى به آن موجـب شـد ترويج تشيع

و  و دارای هويتى متمايز گردد كه ايران از جهتى از ديگر ملل همسايه مسلمان جدا گرديده

و بـا فتوحـات اين موقعى بود كه دولت عثمانى به منتهـ ای درجـه قـدرت خـود رسـيده بـود

.درپى در حال گسترش قلمرو تحت سيطره خود بود پى

و مانع جدی را در راه پيشروی و ظهور دولت مقتدر صفوی سد های امپراتوری عثمـانى

به هـيچ روی بـرای دولـت،اين وضعيت.كردمى ايجاد) فاتح قسطنطنيه(دوم سلطان محمد 

و مذهب تشـيع بـه عثمانى خوشايند نبود و سياسى بـزرگ مـانعى؛ زيرا ايران با وحدت ملى

به؛برای امپراتوری عثمانى تبديل شده بود ويژه بعد از انقراض خالفت اسالمى بـه دولتى كه

و خالفت بر جهان اسالم را داشتند با همـين. دست هالكوخان مغول، ادعای جانشينى پيامبر

ا،نگاه مىامپراتوری عثمانى در واقع دانسـت كـه بايـد تحـت يران را جزئى از جهـان اسـالم

ايرانى كه به مذهب شيعه گرويده بـود،سيطره آن امپراتوری قرار داشته باشد؛ اما در اين سو

و مهد تشـيع شـده بـود، حاضـر نبـود اصـول خالفـت مسـلمين را در خانـدان  و رسماً كشور

.عثمانى بپذيرد

خش اين تقابل به و سال ونتويژه با بدرفتاری عثمانى با شيعيان داخل امپراتـورینطيهای

و تـالش در راه زنـده باعث زندهو در نتيجه،شد تشديد مى و شـدن حـس مليـت نگهداشـتن

ـ كـه او  و سپاهيان شاه اسماعيل و اين هر دو برای ايرانيان استوارساختن مذهب تشيع گرديد

مَ  و و رسميترا عامل احياء عظمت م جد ايران مىبخشى به ـ كـافى بـود ذهب تشيع دانستند

و گوش به فرمانى برخوردار سازد كه آماده هـر گونـه ايثـارگری تا او را از نيرويى جان نثار
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و دگـری رو، اولين رويارويى باشند؛ از اين و ايرانيـان خـود را در مقابـل غيـر هـا آغـاز شـد

و دينى ني و نبـرد.ز داشتنداحساس كردند كه نه تنها دگرسرزمينى بلكه دگراعتقادی جنـگ

و اعتقادشان؛با عثمانيان نيز يعنى و مذهب .جنگ برای محافظت از سرزمين

و يكپارچگى به دست و سـرمايه اتحاد ای ارزشـمند بـود، بـا دو محـور آمده كه غنيمـت

و نژادهايى را كه پـيش از ايـن جزيره و سرزمين ايران، همه اقوام و مذهب تشيع هـايى جـدا

و منـافع مشـترك كـرده بـوددارای منافع  ايـن. خاص خود بودند، در كنار هم دارای هدف

ظرفيتى را پديد آورده بود كه در اولين كاركرد خـود، صـفويان را در مواجهـه بـا،وضعيت

و مذهبى مدد مى اين اتحـاد:با توصيف اين موضوع معتقد است،بيانى. رساند دگرسرزمينى

ت و اين اتفـاق را بايـد يكـى از كيفيـاتو يكپارچگى در واقع در پرتو مذهب شيع ايجاد شد

آور تاريخ به حساب آورد كه چگونه يـك عقيـده مـذهبى توانسـت عناصـر نـژادی شگفت

و در تجديد حيـات ملتـى مـؤثر باشـد  در.)32: 1371بيـانى،(مختلف را در كنار هم قرار داده

مى اين بخش پنج عنصر هويت .شود بخش عهد صفوی بررسى

7Tی�ن ا�.ی�C\ �=�,= 

و قـدرت و استقالل ايران گـرفتن آنهـا، در اولـين استقرار حكومت صفوی با شعار تشيع

و تـوجيهى گام اين موضوع را به ذهن متبـادر مى كنـد كـه صـفويان از اسـاس بـا چـه ابـزار

و بـرای مـدتى طـوالنى مقتدرانـه حكومـت  توانستند زمام قدرت را در ايران به دست گرفته

بي. كنند منابع مشروعيت حاكمان صفوی كدام است؟ يا اينكه حاكمـان صـفوی،ان ديگربه

و ايـن انديشـه دارای چـه بر اساس چه انديشه ای حاكميت خود را بر ايـران مسـجل كردنـد

و مبانى بوده است؟ مشخص به اصول و و مبانى كارگيری آنها برای كسـب كردن اين اصول

ا و محافظت از آن، نشانه و حكومت .نديشه سياسى حاكم در آن دوره استقدرت

و مبـانى يـا منـابع مشـروعيت برخالف ديدگاه های گوناگونى كه محققين درباره اصول

ب و در جای خود نيز اهميت دارد، ن اكثـر محققـين اجمـاعى تقريبـىيسالطين صفوی دارند

در. دانند وجود دارد كه منابع مشروعيت سالطين صفوی را مركب مى ابتـدا صفويان اگرچه

و پشتوانه نيروهای صوفى قزلباش به ميدان آمدند، به مرور كوشيدند منبع مشروعيت  با تكيه

و حكومت خود را بر پايه انديشه بُعدی استوار خود را تقويتو تجهيز نمايند .سازند ای چند
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ها به نوعى بر اين نكته تأكيد دارنـد كـه شاهنشـاهى صـفوی بـر يـك منبـع همه پژوهش

ن ازاستوار :بوده؛ بلكه آنچه كه توانست دولت صفوی را پا برجا نگه دارد عبارت بود

و ادعای نيابت امام غايب) الف مقـام معنـوی)ب؛)با طرح ادعای سيادت(مذهب تشيع

.)25: 1388صفت گل،(نظريه سلطنت ايرانى)ج مرشد كامل در طريقت صفوی؛

و اسـ منابعى كه صفويان برای دست تقرار قـدرت خـود بـه آن متوسـل يـابى بـه اهـداف

و هـر،شدند هر يك به سهم خود از اهميتى ويژه در حاكميت آنهـا برخـوردار بـوده اسـت

وار بـه ايـن منـابع نيـز اشـاره گزيـده. گرفته است بخشى از هدف سياسى آنها را فرامى،يك

.تر نمايد تواند فضای بحث را روشن مى

�ی�نC\ S,T! ]ه^� 

ا عشری در جايگاه مذهب رسـمى كشـور تـازه ينكه اعالم تشيع اثنىراجر سيوری با بيان

آن مهم،)م1501(ق 907تأسيس صفويه در سال  ترين تصميمى بـود كـه شـاه اسـماعيل در

های قـدرت رهبـران شالوده يكى از پايـه«زمان گرفت، معتقد است تشيع اثناعشری در واقع 

و ايـدئولوژی سياسـى ترين عامل عشری را مهم او تشيع اثنى.»صفويه بود در تبليغات مذهبى

از صفويه مى و با اين نگاه كه صفويه با توسل بـه مـذهب تشـيع، خـود را مـدعى نيابـت داند

ترين پايه حكومت خود را تثبيـت كردنـد دانستند، مهممى)عج(طرف امام دوازدهم مهدی 

و اولويـت خاصـى صفويان برای تحكيم روزافزون ايـن عقيـده، اهميـت.)26: 1383سيوری،(

رو، تـالش كردنـد از طريـق امـام هفـتم بيت قائل بودنـد؛ از ايـن برای انتساب به خاندان اهل

مى.برسانند8بيت پيامبر نسبت خود را به اهل كند كـه توسـل سيوری در جای ديگر بيان

و اعالم رسمى آن از سوی صفويان را،به مذهب تشيع در واقع توان يـك ايـدئولوژی پويـا

مىدر  مى خدمت صفويان قرار و داد كه از آن طريق توانستند بر انبوه مشكالت غلبـه كـرده

.)28: همان(های بعدی را پشت سر گذارند بحران

اگر بتوانيم انتخـاب مـذهب،با بررسى وضعيت شيعيان قبل از به قدرت رسيدن صفويان

ــه  ــه اعتقــادی ب و ن حســاب آوريــم؛ تشــيع از ســوی صــفويان را مصــداقى از تشــيع سياســى

از مى)18: 1369جعفريـان،(گونه كه رسول جعفريـان همان گويـد، صـفويان در ايـن انتخـاب

و هم و درايت .اند چنين جسارت برخوردار بوده نهايت زيركى
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مى. برانگيز است باره تأمل بيان سيوری در اين ترديد نبايـد كـرد كـه صـفويان«: گويد او

بـرای كسـب قـدرت بهـره بـرده بودنـد، از تشـيع طور كـه از تصـوف مرسـوم درست همان

بـرداری اثناعشری هم برای حفـظ آن اسـتفاده كردنـد؛ بـه بيـان ديگـر، آنـان از هـر دو بهره

.)148-147: 1380سيوری،(» سياسى كردند

ای های اصـلى صـفويان انگيـزه يكى از انگيزه، رو، در آثار اكثر محققين اين دوره از اين

و سرزمينى بوده است تا با تغيير موقعيت كشور عثمانى در نگاه ايرانيان، از كشـوری تـا ملى

و مـذهبى بتواننـد كشـور ايـران را از  ِدگرسرزمينى و مدعى خالفت اسالمى به دندان مسلح

كه صـفويان بـا»الوطن من األيمانحب«شعار. های دولت عثمانى، نجات بخشند ورزی طمع

ك و تمسك به مذهب تشيع آن را بازتوليد و نيـروی ايمـانى ردند، زمينـه اسـتفاده از ظرفيـت

و ايثـارگری توده و اقتـدار سـرزمين ايـران فـراهم بـرایهـا مذهبى را بـرای مجاهـدت احيـا

مى مى و مـذهب بـه تصـوير و مجاهد در اين راه را در قالـب مجاهـد راه ديـن و كرد كشـيد

و برقراری مذهب تشيع را برجسته مى .دنمو نقش سرزمين در احيا

و سـخت گيری قــرار تشـيع در آن مقطـع، از سـوی اقتـدارهای سياســى در نهايـت فشـار

ـ كــه تنهـا مـذهب تسـنن را مـذهب رســمى شـيعيان از طـرف قـدرت. داشـت های سياسـى

و اذيت قرار داشتند مى ـ در نهايت آزار های نابرخوردار هر روز بر مشكالت بخش. دانستند

مى های سنگين جامعه با پرداخت ماليات و نـدار تقسـيم اضافه و جامعه به دو بخـش دارا شد

مى،تشيع. شده بود و برادری را تبليغ مى برابری های تحـت توانست توده كرد؛ شعارهايى كه

و خرده بنابراين رهبران تشيع با دهقانان، پيشه«. ستم را جذب كند مالكان دارای دشـمن وران

ماننـد حركتـى كـه صـفويان آغـاز كردنـد، در حركتـى؛)36: 1386نويدی،(» مشتركى بودند

مى بينى چنين وضعيتى پيش .نمود پذير

�ی�نC\ .0� ز�,8 ای�ان در�= 

گيری قـدرت را نمودنـد؛ نگاه به شرايط ايران در مقطع زمانى كه صفويان عزم به دست

و شرايط همسايه غربى ايـران به بـه خـوبى روشـن) دولـت عثمـانى(ويژه نگاهى به وضعيت

و،د كه صفويان در آن عهدكن مى و اسـتمرار قلمـرو توانستند تأثيری مانـدگار در پايـداری

.فرهنگ ايران داشته باشند



و عناصر  103 اجتماعى در انديشه صفويان بخش مشروعيتواكاوی نسبت هويِت سرزمينى

ب و ايمانى و عثمـانى شـدياعالم مذهب تشيع باعث ايجاد مرز عقيدتى از.ن ايـران دفـاع

و نه تنهـا خواهى عثمانى سرزمين در برابر زياده جنـگ ها، نه جنگ در برابر خالفت اسالمى

و  و سـرزمين و دفاع از سرزمين ايران شيعه بود كه با عثمانى در قلمرو سرزمينى، بلكه جنگ

و مذهب تباين داشـت و سـرزمين آن نجات. در اعتقاد و ايـن نگـاه بـرای ايـران دهنـده بـود

و سياسـى داد،بـه دولـت صـفوی«طور كه سيوری معتقد است آن سـيوری،(» هويـت ارضـى

.)2: 1377هينتس،(باره ديدگاهى به همين مضمون دارد هينتس نيز در اينو والتر)29: 1389

مى،نتيجه اينكه و الهى و امامت را امری منصوص و بـه ديدگاه شيعه كه خالفت دانست

و اينكـه هـيچ نظـامى بـدون ارتبـاط بـا7فرزندان على مشـروعيت» بيـت اهل«تعلق داشت

و بـهشد شيعيان در ايران خود ندارد، باعث مى دنبال را از نظام خليفگى عثمانى متمايز بدانند

به نظام سياسى باشند كه حق اهل و ايـن يعنـى بيت را بـه رسـميت گيری شـكل؛شـمارد

و سياسى متمايز در برابر عثمانى كه از ديد آنـان ماننـد غاصـبين خالفـت صـدر هويت ملى

.اسالم بودند

�ی�نC\ ف�_! 

ت ،تصـوف«: اند صوف است كه آن را چنين معنا كردهيكى از منابع مشروعيت صفويان،

و طريقه زاهدانه اِعـراض از دنيـا، بـرای روش و و تزكيه نفـس ای است بر اساس مبانى شرع

و سير به طرف كمال .)7: 1372سجادی،(» وصول به حق

و:كـوب دربـاره تصـوف در وجـه اجتمـاعى معتقـد اسـت عبدالحسين زرين مـؤثرترين

مىپايدارترين حركت  شـود آن را نهضـتى اجتمـاعىو تأثير اجتماعى تصوف در ايران كـه

و شـيعى انجاميـد دانست، دعوت صفويان بود كه بـه شـكل و حكومـت ملـى گيری دولـت

.)49: 1376كوب، زرين(

و رهبـران خـود ،از نظر دور نيفتد كه در حركت صفويان، رابطه پيروان تصوف با مرشد

و مريدی بوده است اعقـاب شـاه اسـماعيل توانسـتند از نيروهـای،با همين نگـاه.رابطه مراد

و شاه اسماعيل  قزلباش مردانى جنگجو بسازند كه سرسپردگى خاصى به مرشد خود داشتند

از.كم در آغـاز امـر اهـداف خـود را پـيش ببـرد با استفاده از همين ظرفيت توانسـت دسـت

كه اين عنوانى صـوفيان، نقـش آنـان بـهبا توجه به خاستگاه طريقت«رو، گفته شده است
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بـر مبنـای همـين نقـش بـود كـه. واجد اهميت بود،مرشد برای مريدان طريقت صفوی

» دســت آورنــد توانســتند قــدرت سياســى را بــا يــاری همــين هــواداران پرشــور بــه صــفويان

.)27: 1388گل، صفت(

و اين همـه تـأثيرات گسـ و جنبشى كه در ظاهر در پرتو تصوف ايجاد شد و نهضت ترده

و مبانى اعتقادی تصوف توجيـه نمـود؛  ماندگار به جا گذاشت را شايد نتوان مطابق با اصول

و مؤلفـه و مبانى اعتقادی صـوفيه را دارای ظرفيـت داننـد ای نمى چراكه اكثر محققين اصول

و بروز نهضتى آن هم به اين گستردگى شود .كه بتواند منجر به ظهور

از واقعـى چـون بـهاكثر محققين معتقدند تصوف و و شـهود معنـوی بـود دنبال مكاشـفه

توانسـت بـه ايجـاد يـك نهضـت نمى،كرد كه حالت ايسـتا داشـت انسان چيزی را طلب مى

.)16: 1374بوركهارت،(منجر شود 

از تنهاشود ناشى از اعتقادات صوفيانه نهضت صفويه را نمى و بسـياری به حسـاب آورد

خانقاه خـود را در اردبيـل،رند كه آن زمان كه شيخ صفىمحققين به اين نكته اشاره دا

و جنـبش سياسـى نبـوده اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه،برپا كرد هرگز در فكر ايجاد نهضت

رامى،صفى پذيرش مذهب تشيع از سوی خاندان شيخ و نهضـت صـفويان توان حركت

و مـرادی های تشيع دانست كه آنها توانستند در كنار آن از رابطـ ناشى از آموزه ه مريـد

ران هـواداران خـود نيـز داشـتند، در راه نهضـت خـود حـداكثر بهرهيكه در بـ بـرداری

.بنمايند

و آموزه آن رسول جعفريان از اساس يكى از عوامل تمايل صوفيان به مذهب تشيع هـای

پ،داند كه صفويان از زمانى كه به فكر مبارزه سياسى افتادند را همين امر مى يـدا اين توجه را

در كردند كه با تصوفى كه مبانى آن بر دوری از حوادث دنيا استوار شده است، نمى توان پا

و نمى چـون ايـن مـرام بـه منظـور«توان آن را الگوی مبارزه قـرار داد؛ مسير مبارزه گذاشت

و گوشه به عزلت و اينك وقت آن رسيده بـود تـا اعتقـادی بـه صـحنه نشينى وجود آمده بود

جـای،بـدين جهـت تشـيع؛اند با قدرت سياسى دنيـوی نيـز ارتبـاط داشـته باشـدآيد كه بتو

البتـه صـفويان؛شدن اين مسير با باز.)76: 1370جعفريـان،(» محكمى در كنار تصوف پيدا كرد

و عدالت توانستند ظرفيت ظلم مى و شـور صـوفيان ستيزی خواهى مذهب تشيع را در حركت

.د به بهترين شكل به كار بگيرندقزلباش در مسير مبارزه سياسى خو
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و تصوف مشـروعيت و بـه انديشـه مؤلفه ديگری كه در كنار تشيع بخش صـفويان بـوده

ــن دوره شــكل مــى ــران در اي از سياســى اي ــارت اســت ــا انديشــه: داده، عب نظــام ســلطانى ي

ــت دارد ايران ــانى در آن محوري ــاِه آرم ــه ش ــهری ك ــانى در اند.ش ــاه آرم ــى ش ــه سياس يش

و چنـين شـاهى ايران و قهـر خداونـدی اسـت ُمظهر صفات لطف و َمظهر عـين،شهری،

و سياست كه در همه سياسـت توأمان. شريعت است های دوره اسـالمى نامه بودن ديانت

شـهری اسـت ترين مفـردات انديشـه سياسـى ايران تأكيد شده، يكـى از اساسـى ايران بر آن

.)168: 1375طباطبايى،(

مى،شهریه در انديشه سياسى ايرانآنچ » فّر ايزدی«كند شاه آرمانى را از ديگران متمايز

و وجـود او باعـث دگرگون،شاه آرمانى در اين انديشه. است شـدن بنيـادين فّر ايزدی دارد

مى مى و خوبى جای بدی را .گيرد شود

. ويان اسـتبخش صـف تلفيق اين عناصر چندگانه مشروعيت،آنچه از اين پس مهم است

و ظـرف تشـيع، مشـكل خـود را بـا اگرچه صفويان توانسته بودند با ريختن تصوف در قالب

و دنياگريزی تصوف حل كنند، يكى از چالش های اساسى آنان نيز تكيه بـر نظـام انزواطلبى

شـهری گونه كه در انديشه ايران شهری بود كه اين نظام بدان سلطانى برگرفته از انديشه ايران

مىتعري ترين اصـلى،كه تشـيع توانست با مبانى مذهب تشيع تطبيق يابد؛ در حالى شد، نمىف

و بعــد از آن ضــرورت،بخشــيدن بــه ايــن مــذهب رســميت،پشــتوانه نهضــت صــفويان بــود

مى ها را اجتناب سازگاری اين مؤلفه بـ.نمود ناپذير ون انديشـه ايرانيتعـارض اصـلى شـهری

و،شهرید كه در انديشه ايرانش مذهب تشيع از آنجا ناشى مى شاه آرمانى محوريت داشـت

ايـن نگـاه بـه شـاه يـا حـاكم،چرخيـد؛ امـا در مـذهب تشـيع همه چيز حول محـور شـاه مى

.پذير نبود توجيه

و راهنمـايى،آنچه در مذهب تشيع محوريت دارد اجرای احكام شريعت تحت هـدايت

و صفويه گونه نسبتى با اين جايگاه داشـته باشـد؛ توانست هيچ نمى،امام دارای عصمت است

.شد البته اين مشكل فقط به صفويه محدود نمى

و« انديشه سياسى شيعه تمام الگوهای حكومتى را، از آن جهت كه فاقد عنصـر عصـمت

و غيرشــرعى مى و در نتيجــه امامــت هســتند، نــاقص از،بســياری از شــيعيان،شــمرد خــود را
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رو، صفويه به روايتـى از اين.)21: 1349كليفورد ادموند،(»دشركت در دولت كنار كشيده بودن

مى رو به شجره هـر چنـد كـه. ای تـرميم نمايـد آورد تا بتواند ايـن فاصـله را بـه گونـه سازی

تواند اهداف آنها را پوشـش داده اين مسير نمى،دانستند با وجود مرجعيت شيعه صفويان مى

.و موجب آسودگى خيال آنان گردد

خـارج» تقيـه«علمای شيعه از اينكه به بركت دولت صفوی، تشيع از حالت«فى نيز از طر

و بــه ايــن حــد از رشــد رســيده بــود، بســيار خرســند بودنــد  معنای بــه،ايــن خرســندی. شــده

و يا نايـب او نبـود؛ بلكـه همـواره بـر ترسـيم نمونـه فراموش كردن حكومت آرمانى معصوم

ر آل، غصبى ايده و لزوم عايت شرايطى بسيار سخت از سوی حاكمـان تأكيـد بودن حكومت

.)216: 1384فر، طباطبايى(» كردند مى

كه اين به«گونه بود طور كلى از وضع خود راضى بودنـد؛ در سلطنت صفوی، مجتهدين

و در جايگاه نواب عام امام غايب غصـب كـرده،زيرا اگرچه پادشاهان حق آنان را در عمل

ش منـد بودنـد يعى صفوی، به رغم غصب ايـن حـق، از قـدرتى بهرهبودند، اما آنان در دولت

.)91-90: 1372سيوری،(» يافتند كه در يك حكومت سنى، هرگز به آن دست نمى

مى شيعى در بودن دولت صفوی شرايطى را ايجاد كرد كه مجبور بودند به حضـور خـود

و برای اين مشـروعيت بـه مرجعيـت نيازمنـد  رو، بودنـد؛ از ايـناين جايگاه مشروعيت دهند

و رهبـری،در اين عصر«گفته شده است كه  و نهـاد مرجعيـت دو نيروی عمده نهاد سلطنت

های جدی با يكديگر داشـتند؛ امـا تعارض،اين دو نيرو. اند طور مقارن گسترش يافته دينى به

و نياز شديدی كه نهاد سلطنت به كسـب  به داليل مختلف، از جمله داشتن دشمنان مشترك

و حمايـت از شـيعيان داشـت، بـام و نهاد مرجعيت به گسترش قلمرو مذهبى شروعيت دينى

.)20: 1385زايى،لك(» هايى داشتند يكديگر همكاری

 گيری نتيجه

شد همان و محققينى كه دربـاره دوره صـفويه اكثر صاحب،طور كه پيش از اين اشاره نظران

و پژوهش پرداخته ه به تحقيق و با تكيه بر مىاند شـود بـه ايـن درك، مه آثـار بـه جـا مانـده

و جمع و انديشه سياسى اين دوره بر سه عنصر يـا استنباط بندی رسيد كه مشروعيت صفويان

و انديشه ايران«سه محور،  .مبتنى بوده است» شهری تشيع، تصوف
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و برپانگهداشتن ايرا بررسى هر يك از اين عناصر كاركرد تعيين ن كننده آنها را در زنده

و تماميـت ارضـى آن بــه خـوبى نشــان و اســتقالل و مرزهــای ايـران و حفاظـت از سـرزمين

.دهد مى

و اعــالم آن از ســوی صــفويان، ايــران را وارد مرحلــه رســميت مــذهب تشــيع در ايــران

و شبهه،جديدی از حيات سرزمينى كرد كه در آن ای نيست؛ بـه ايـن دليـل جای هيچ شك

مى با تشيع،كه ايران از اين پس آن شناخته از همـه همسـايگان،شد؛ تشيعى كه وجه مميـزه

ای اين نكتـه. ويژه همسايه غربى يعنى عثمانِى مدعى رهبری جهان اسالم بود مسلمان خود به

پس. كننده در هويت سرزمينى ايران بود تعيين مرز ايران با عثمانى ديگـر هـيچ وجـه،از اين

و قلمـرو مشـترك،اگر پيش از اين؛مشتركى نداشت هر دو مرزهای خالفـت اسـالمى بـود

و،داشت، بعد از اين در قالـب»الـوطن مـن االيمـانُبُحـ«قلمرو مشـترك وجـود نداشـت

طور خـاص های تشيع برای حفـظ مرزهـای ايـران، يعنـى مرزهـای سـرزمين تشـيع بـه آموزه

و محوريت پيدا كرد و مرزهايى بود،مرزهای سرزمينى ايران. برجسته شد كه اسالم حقيقـى

و اسالم اهل تشيع را از مرزهـای اسـالم غاصـب خالفـت متمـايز مى و ايـن جـدايى سـاخت

و منطقى حتى در ديد خود عثمانى،تمايز ها بود؛ اگرچه پـذيرش آن بـر ايشـان امری بديهى

.نمود بسيار سخت مى

مى اين تمايز آشكار يعنى شكل و مـذهبى باعـث ِدگر سـرزمينى ا گيری  يرانيـانِ شـد كـه

و مشتاِق و نسـل كه مـدت-مذهب شيعه تشنه از های طـوالنى و شـكنجه اندرنسـل در آزار

و زمـانى را در تقيـه بودنـد و يا در مبـارزه اكنـون بـرای دفـاع از-طرف نظام خالفت بودند

و بـه كه در وضعيت جديد آنها را به-ها سرزمين خود در برابر عثمانى لحاظ لحاظ سرزمينى

مىدِ مذهبى  و جان گرخود و تالش و ايـن اتفـاقى بـود ديدند از هيچ جهد فشانى دريغ نكنند

و دفــاع از ســرزمين هــم كــه تضــمين و اســتقالل ســرزمينى ايــران بــود كننده هويــت ارضــى

و هم رسالتى ملى؛ اما تصوف نيز با توجه به نگاهى كه صـوفيان قزلبـاش فريضه ای دينى بود

و مرشد خود يعنى صف و در اين راه) كم در آغاز امر دست(ويان به مراد از هر گونه،داشتند

و بذل جان دريغ نمى هـزاران نفـر از آنـان آمـاده،ترين اشـاره كردند، به كوچك ايثارگری

و حاضر بودند حتى بدون سالح برای تـأمين رضـايت مرشدشـان بـا نبرد با دشمن مى شدند

توانسـت در جهـت اهـداف سياسـىمىمجهزترين دشمنان تا آخرين قطـره خـون بجنگنـد، 
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و دفـاع از ايـن سـرزمين نقشـى تعيين كننـده داشـته صفويان در حفظ استقالل سرزمين ايران

و از جان و عشق و اين همه شور و،گذشـتگى باشد تضـمينى بـرای دفـاع از هويـت ارضـى

.سياسى ايران بود

ا انديشه ايران لگـو گرفتنـد، در رأس شهری كه صفويان نيز نظام سـلطنت خـود را از آن

دهنده واحـد تـرين عنصـر تشـكيل مهم«آن حاكم دارای فّره ايزدی قرار داشت؛ يعنى اينكـه 

.)30: 1373رجايى،(» نهاد شاهى بود،سياسى

از،فرهنگ رجايى اين رويكرد را نسبت بـه حـاكم در انديشـه سياسـى ايرانشـهر ناشـى

مى نگاه يكتاپرستى ايرانيان مى و پيامـدی كـه آيـين يكتاپرسـتى بـرای انديشـه«: گويـد دانـد

و شأن شاه گـذارد ،اگـر يـك خـدای واحـد. سياسى ايرانيان داشت، تأثيری بود كه بر مقام

و زمين هـم بـه يـك حـاكم بيشـتر نيـاز دايره وجود را نظم مى دهد، پس در عرصه سياست

مى نيست؛ البته همان های خاص باشـد بايست دارای ويژگى طور كه خواهيم ديد، اين حاكم

و منزلت شاهى دانستو هر كس را نمى .)60: 1372، همو(» توان شايسته پذيرفتن مقام

برای هر فرد يا هـر قشـری از جامعـه،شهری در هر صورت مطابق با انديشه سياسى ايران

بـر اسـاس ايـن انديشـه. كاری وجود دارد كه بايد مطابق با آن عمـل شـود يك نوع خويش

و مصداق نفـرين،نوعى ناشكری،گرفتن در واقعكمو كارها را دست بودن فنونذی« نمودن

كـاری حاكمـان از يـك سـو بـر اسـاس همـين انديشـه، خـويش.)62: همـان(» خدايان اسـت

و از سـوی ديگـر جهان مطـابق انديشـه سياسـى.)19: 1373رجـايى،(داری بـود جهـان،گيری

ُ شهری كه صفويان آن را بخشى از مشروعي ايران ب و مىت دانسـتند، عدی از انديشـه سياسـى خـود

مى بزرگ .كردند ترين وظيفه خود را نيز حفاظت از ملكو مملكتو سرزمين ايران اعالم

از اين گونه بود كه اين عنصـر از انديشـه سياسـى عصـر صـفوی نيـز در جهـت حفاظـت

و حاكم بـر و هويت سرزمينى ايرانيان قرار داشت و تماميت ارضى ای اينكـه دچـار استقالل

و قهر خداوند نشود مى بايد به خويش،غضب و كار ويژه خود عمل و اين يعنى كاری ؛كرد

و مرزهای ايران در برابر دشمنان .تضمين امنيت سرزمين

مى همه مؤلفه شـود از جهـت سـرزمينى دارای ها يا عناصر انديشه سياسى عهد صفوی را

و،و رويكـردی خـاصكاركرد مشخص دانست كه هر يـك بـا ديـدگاه  هويـت سـرزمينى

.تماميت ارضى ايران را در بردارد
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و انديشه سياسى صفويان:1انگاره  نمودار سرزمين

در؛صفويان با بازتوليد دو مؤلفه از انديشه سياسى خـود و نظـام سـلطانى يعنـى تصـوف

و ترين مؤلفه يعنى تشيع، توانس اصلى ها بخشـيده خاصى به اين مؤلفه هماهنگىتند سازگاری

و برقراری  ـ ملـت«و در جهت مشروعيت اجتماعى خود در» دولت و متمـايز گـام برداشـته

و سرزمينى ايران در عصر خود  و تضمين استقالل سياسى و متمايز ايجاد يك هويت مستقل

.بيشترين نقش را ايفا نمايند
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