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Introduction 

Studying the Safavid dynasty and its impact on the political and social developments of 
medieval and modern Iran's history raises essential issues in various political, social, 
cultural, and ideological fields. The developments that took place in Iranian society during 
the Safavid period (1148–907 AH / 1736–1501 AD) provided a platform for analyzing 
political history and assessing the evolution of social and cultural dynamics in Iran several 
centuries after its political fall. It also essentially requires understanding those changes. 
The social and political arrangements, institutions, and unique cultures that the Safavids 
produced or reproduced in Iran continued after their political downfall and marked the 

beginning of a series of developments that subsequent dynasties (Qajar and Pahlavi) could 
not escape. Moreover dismiss the political and social pattern created during the period in 
question. This paper tries to provide a new narrative of the political and social 
developments of this period by avoiding focusing on a single institutional or 
organizational context or adopting any one-factor model to explain historical 
developments. This paper tries to adopt the approach of historical institutionalism and 
thus avoid focusing on a single institutional or organizational context or adopt any one-
factor model to explain the historical developments of Iran in the Safavid historical site, 

the overall institutional configuration of society, interaction and interaction. The study 
between institutions and reaction sequences in a broad institutional context. 

Methodology 

The present study is of the sociological-historical type and is placed in the framework of a 
historical-analytical strategy. Historical sociology recommends emphasizing the 

connection of a historical process that may not exist, and this implies that the present 
includes the past; That is, the past we want to know is how it has been rebuilt. According 
to this view, historical issues occur as a process, so their recognition must be done 
longitudinally and in time. Understanding temporal relationships involve shifting the 
focus from causal laws to explaining specific causal mechanisms. Causal laws mean 
highly coherent relationships between specific variables in different contexts, and causal 
mechanisms are the commonly observed ways in which events occur. 
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Discussion and Result 

The findings of this study confirm this view that At  the end of the chain of events of the 
tenth century AH, the Safavids were able to dominate the Iranian political arena by 
defeating rival forces. The new actors sought to change the existing institutional 

environment by entering the institution of power by merging the marginalized groups of 
the former socio-political body into the new arrangement. The establishment of a political 
institution with relatively new mechanisms facilitated the emergence of complementary 
institutions and put fundamental pressures on rival actors, forcing them to adapt to new 
contexts. In the process related to the path of primary institutional elections conducted by 
the Safavid-Ghezelbash coalition, it gained more supporters and the socio-political 
changes desired by the Safavids gradually received positive feedback. Sequences based on 
positive feedback transformed the political atmosphere and social capacities in the 
Safavid order and created exceptional dynamics that in the long run, were successful in 

consolidating a specific institutional model in the socio-political configuration of Iran. In 
this new arrangement, contrary to the larger narrative of Iranian history, which affirms the 
authoritarian rule of the political institution and its superiority over other elements of 
Iranian society, it seems that the characteristics of the institutional arrangement formed in 
the "Safavid era represent a limited central governing institution through negotiation and 
compromise. Some other institutions of society, such as tribes and clans, were governed 
by urban elements such as artisans and merchants (bazaar) and religious elements 
(scholars and jurists). 

Conclusion 

The main argument of the article is that the historical facts of the society in the Safavid 
era cast doubt on the Statement that the unlimited power of the State did not allow the 
formation and emergence of social forces and institutions independent of the State. A 

review of Iran's political and social developments in a contemporary institutional 
historical context shows that the dominant narrative in the works of theorists of the nature 
of the State as an authoritarian and authoritarian State in the face of a passive and 
powerless society. Iran is far away in the Safavid era. At the same time, the continuity of 
currents and processes resulting from the changing social configuration of the Safavid 
period, - linking the teachings of Twelver Shi'ism with the institution of government, 
expansion and prosperity of economic sectors, redefining government relations with tribes 
and clans that independence and autonomy Reproduced an institution in an institutional 
arrangement, helping to explain the possibility of stability, order and regularity of the 

institutional frameworks resulting from the historical event of the establishment of the 
Safavid government. Accordingly, the power that the social and political forces had in the 
configuration of the Safavid period continued in the social and political arena after the 
Safavid period, and in a long-term and two-way relationship, in line with the power of the 
government. Therefore, the Safavid period can be considered as the period of the birth of 
a set of political, social and economic institutions and as an institutional heritage of this 
historical period in a time process was transferred to the Qajar period and stabilized. 
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 2وحید سینائی 1سارا اکبری

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،، دانشجوی دکترای مسائل ایران. 1

 ، ایرانهد، مشدوسی مشهدفردانشگاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، علوم سیاسی،  دانشیار. 2

 

 iD  iD 

 دولت صفویه و بازپیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و میراثِ نهادی

حکومت صفویه در ایررا  هره دگرگرونی عییقری در ههیادآرای  رایر  گیری شکل
ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادآاِی جدید، ریزی نهادآای تازهسیاسی و پایه

آرای تراری ی هعردی شرونده در تواییتقویتها دنبال کردِ  فرایهردی پویرا و دود
دی جدید شکل دآهرد. ورزِی جدیدی را در پیکرههدی نهاتوانستهد ایگوآای که 

این مقایه هردالف رویکرد نظری غایب در تبیرین مهاسرباد دویرت و جامعره در 
که هر عاملیت انحصاری دویت و غیاب نیروآای اجتیراعی در تحرو د ررایرا  

تراری ی و  نهرادگرایی رویکررداز  گیریها ایهامرر درصدد است جامعه تأکید دارد
و  جامعرهمهاسرباد هدیلی از  ، روایتّلی تاری ی()روایت ع ایآای زنجیرهتبیین

عصر صفوی و تداوم میراث نهادی ماندگاِر حاصل از تحول نهادی  ایراِ  در  دویت
دآد کره در پیکرههردی آای پژوآ  نشا  مییافته دآد. ارائهدر این هرآۀ تاری ی 

 شدد تحتنهادی دورۀ صفویه، جامعه، مفهومی ایستا نیست و  رای  سیاسی هه
گیری حکومت صفویه هرر آای اجتیاعی است. نکتۀ دیگر ایهکه شکلتأثیر مؤیفه

آای متکثر قدرد، پیکرههدی نهادی جدیدی را هازتویید کرد که هر شبکه نسبتًا پایه
ای از رواهط متقاهل میا  نهادآای کلیدی قدرد در این دوره، یعهی دویت، پیچیده

گیری میراث نهرادی این امر مهجر هه شکلایالد، روحانیت، و هازار استوار شد و 
از سرقو  صرفویا  ترداوم یافرت. روو پرژوآ   آا پر ای شد که تا سردهویژه

شهاسی تاری ی و ها توجه هه مسئله، آدف و چرارچوب نظرری   ، حاضر، جامعه
 تحلیلی است.رهر راآبرد تاری یمبتهی
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 مقدمه

هررسی سلسلۀ صفویه و تأثیر    هر تحو د سیاسی و اجتیاعی دورا  میانه و مدرِ  تراری  ایررا  هره 
زنرد.  آای گوناگو  سیاسری، اجتیراعی، فرآهگری، و ایردئویو یکی دامرن می مسائل مهیی در زمیهه

دآر   ویژه در نییۀ ن سرت قرر  (، ههم1۵۰1–1۷۳۶ .ق/آ ۹۰۷–11۴۸) تحو تی که در دورۀ صفویه
آجری/ شانزدآ  میالدی در جامعۀ ایرا  رخ داد، هستری را فراآ   ورد کره تحلیرل تراری  سیاسری و 

طور  آای اجتیاعی و فرآهگی ایرا  چهدین قر  پ  از سقو  سیاسی    نیز هره ارزیاهی تکامل پویایی
جایی  اهرهتههرا یرک ج عیده نیازمهد درک    تغییراد است. پیدای  حکومت صفوی در تاری  ایررا 

آا نبود.  رای  اجتیراعی و سیاسری، نهادآرا و فرآهر   رفت پیاپی سلسله و سادۀ سیاسی و از نوع  مد
نیرز ترداوم یافرت و  ای که صفویا  در ایرا  تویید یا هازتویید کردند، پ  از سرقو  سیاسری  نرا  ویژه

توانسرتهد درود را از قاجارآرا و پهلروی( ن) آای حکومتی هعدی سر غاز رشته تحو تی شد که سلسله
 مسیر    و ایگوی سیاسی و اجتیاعی ایجادشده در دورا  موردهحث هرکهار دارند.

سراز  تراری ی صرفویه، زمیهه  هزنگراه»گویی هه این پرس  است کره  مقایۀ حاضر، در پی پاس 
جا ماند  چه تحو د و میراثری در پیکرههردی نهرادی جامعرۀ ایرراِ  عصرر صرفوی  گیری و هه شکل
آرا پر  از سرقو  سیاسری  نرا  ترداوم  چرا میراث نهادِی هزنگاه تاری ی صفویه هرای قر »و « شد؟

هزنگاه تاری ی صفویه ها ایجراد یرک »پاس  هه پرسِ  یادشده هر این فرضیه استوار است که  «یافت؟
آای تاری  ایرا ، ضین دلق مسیرآای جدید سیاسی، ها هازتوییرد نظر   شکاف هزرگ در پویایی دوره

نهادی جامعه هرپایۀ نیروآای متکثر قدرد، ایگوی مهاسباد میا  دویرت و جامعره در ایررا  را تغییرر 
 عهوا  میراث نهادی صفویه تداوم یافت. آای متیادی هه داد و پیکرههدی ناشی از این تغییر هرای قر 

یرا «  غازآرا»تراری ی اآییرت هسرزایی دارد،  (1)آای تاری ِی زمانیهدی کره تفریرد در تحلیل
نظر از  (. دویرت صرفویه، صررف۵۰۸: 2۰۰۰آستهد )ماآونی، « هسیار مه  »آای  غازین  عزییت»

آای فراوانی که در مورد    انجام شده است، از مهظر تاری ی، یک هزنگراه مهر  و یرک نق رۀ  تحلیل
راآ  گیری  رای  اجتیراعی و سیاسری جدیردی را در ایررا  فر آای شکل  ید که زمیهه شیار می  غاز هه

کرد. شهاسایی پیکرههدی نهادی و چگونگی  رای  عهاصرر سرازندۀ نظر  اجتیراعی ایررا  در عصرر 
ای کره در پویشری  آای کیی و کیفری نیروآرای سیاسری و اجتیراعی صفوی، هدو   گاآی از ویژگی

نظر  انرد، غیررمیکن هره دسرت  ورده تاری ی، قدرد و مراتب عایی کهشگری سیاسی و اجتیاعی را هه
هازپیکرههدی نهرادی جامعرۀ ایررا ،  آای اجتیاعی رو، پژوآ  درهارۀ طراحا  شایوده د. ازاینرس می

 شهاسی سیاسی و تاری ی عصر صفوی است. آای جامعه ترین پژوآ  ازجیله مه 
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 گاآی از نق  نیروآرای اجتیراعی در فرایهردآای سیاسری و سراما  ه شرید  هره نظر  
دآد، هلکه این مسرئلۀ  دست می رد دستگاه حکومتی را ههتهها کلید فه  و تبیین قد اجتیاعی، نه

اندازه درگیر عهاصر و نیروآای حراف  ایسرتایی یرا  چه کهد که جامعۀ ایرا  تا مه  را مش ص می
کهشگرا  اجتیراعی کره تروا  تأثیرگر اری هرر تحرو د و  مشوق پویایی است. م ایعۀ مواضع

اآد کرد که  یا جامعۀ ایرا  در عرصرۀ تجیرِع هرایهدآای سیاسی و اجتیاعی را دارند،  شکار دو
ای هسیط هوده که آیچ توانی در هراهر عاملیت دویت نردارد،  قدرد و چگونگی اعیال   ، جامعه

شرده توسرط  آاِی واکهشی واهسرته هره مسریرآای انت اب آای تاری ی و توایی یا ایهکه در هزنگاه
 فریهری  آای جدیدی هررای نق  فرصت طراحا  نظ  نهادی جدید ها محیط دود تعامل داشته و

 دست  ورده است. در پیکرههدی نهادی جامعه هه
در ایررا  عصرر صرفوی  1این مقایه نه در پی اثباد حاک  هود  حکومت طبیعِی یویاترانی

محور، در تالو هررای  آای دویت آیچو  روایت است و نه (2)هرمبهای یک تصویر کرونو یکال
هاشرد  هلکره  ه شری هره کاریزمرا )فرره( می مرت و مشروعیتشر ص هرود  حکو هه توجیه قائ 

کارگیری  اند ها پرآیز از تیرکز هر یک زمیهۀ نهرادی یرا سرازمانی مهفررد یرا هره نگارندگا  کوشیده
عاملی هرای تبیین تحو د تاری ی، روایتی نو و ترازه از تحرو د سیاسری و  آرگونه ایگوی تک

ی تحرو د سیاسری و اجتیراعی ایرراِ  عصرر صرفوی اجتیاعی این دوره ارائه دآهرد. هرازدوان
اجتیاعی متردادل و متقراطع و ارائرۀ نگراآی ترازه هره  ر ای از رویدادآای سیاسی زنجیره مثاهه هه

نهادآا/ نیروآای سیاسی و اجتیاعی، از طریق هرقراری دیایوگ میرا  میرراث نهرادی  کهِ   هرآ 
 استای ارائۀ ایرن روایرت هردیل انجرام شردهمانده از گ شته و مق ع تاری ی صفویه در ر یجا هه

آرایی کره درهرارۀ اثرر نیرومهرد گ شرته هرر  یهرده  است. در مسیر چهین دوانشی و هرپایرۀ گزاره
توا  استد ل کررد کره در کشراک  قردرد و تراری  طری سراییا   می ی شده است، ههد مفصل

سراز در  نهرایی سرنوشتیده هره یرک ردرداد ته درآ ای  طو نی، فرایهدآای زمانیهد در زنجیره
عرصۀ سیاست و جامعۀ ایرا  انجامیده و موجب تغییر در نهادآا، هازپیکرههدی نهادی جامعه و 

 گیری نوعی میراث نهادی ویژه در وآلۀ تاری ی صفویه شده است. شکل
آای اجتیراعی و سیاسری کرال  تیرکرز  محور )که هر پویایی  آای تاری  ههاهراین، هرگزیدِ  تبیین

آرای تراری ی در    زیراد  شهاسی سیاسی ایرا  کره پژوآ  ی دارند( در وضعیت کهونی جامعههیشتر

                                                             

1. Leviathan 
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آای سیاسی و اجتیاعی غلبره دارد، اآییرت هسریاری دارد  زیررا،  آای مق عی هه پدیده نیستهد و نگاه
درپی  گرفتن رویکرد تاری ی هرای تبیرین اجتیراعی و توجره هره زمانیهردی، سربب هرجسرته شرد  

 ماند. شود که اساسًا از زاویۀ نگاه غیرتاری ی پهها  می ز زندگی اجتیاعی و سیاسی میاهعادی ا

 . پیشینۀ پژوهش1

در ادهیاد مرهو  هه تاری  تحو د سیاسی و اجتیاعی ایرا  و مهاسباد دویت و جامعه از دورۀ 
هرر محور که  آای دویت صفویه تاکهو  هر سه رویکرد فکری تأکید شده است  ن ست، پژوآ 

عاملیت انحصاری دویت و غیاب/ ضعف نیروآرای اجتیراعی در تراری  ایررا  تأکیرد دارنرد. 
(، جامعرۀ ایررا  را 1۳۹۴دویرت و جامعره در ایررا : )»آیایو  کاتوزیا  در  ثار دود، ازجیله 

هروده « حکومرت اسرتبدادی»کره آیرواره گرفترار « مانده ، و عقب راکد، غیرعقالنی»ای  جامعه
قانونی در تاری  ایرا ، هیشرتر مسرائل  کهد. وی ها هرجسته کرد  استبداد و هی است، توصیف می

مرهو  هه جامعۀ ایرا  در عرصۀ تاری ی را هه حوزۀ سیاست و دویت فروکاسته و سعی در تبیرین 
 محوری از نوع دودکامه و استبدادی دارد. رواهط حاک  هر جامعۀ ایرا  از مهظر دویت

(، در توصیف وضعیت ایررا ، هرا ات را  1۳۸۷« )ایرا  هین دو انقالب » یرواند  هراآامیا  نیز در
جامعه، ضین تأکید هر استبدادی هرود  دویرت در  ر رویکردی نئومارکسیستی هرای تحلیل راه ۀ دویت

آا و مهازعرراد قررومی و طبقرراتی  ایرررا ، نقرر  نیروآررای اجتیرراعی در سیاسررت را تههررا هرره شررکاف
 داند. تبد را دستاورد پراکهدگی واحدآای کوچک اجتیاعی میکاآد و سل هت شاآا  مس فرومی

محور که هر هازنیایی قدرد نیروآرای اجتیراعی در  رویکرد، نگرشی است جامعه دومین 
از  ،ای لرهیویژه فئوداییسر  قب هه ،تعاهیری آیچو  فئوداییس  هرد  کار هه مقاهل دویت تیرکز دارد.

ههرانی  و (1۹۷1(، هائوسرانی )1۳۶۸ورسرکی )(، میه1۳۶۹کردی ) تحلیلگرانی آیچو  سوی
، سرو این ههصفویه  ۀاز دور ویژه هه ،ایرا  ۀسیاسی و اجتیاعی جامع هرای ترسی  سادتار( 1۹۷۸)

 ایرانی است. ۀو اداری در جامع یعدم تیرکز نظام سیاسی هیانگر نوع
کهرد و  میی، هرر ماآیرت غیرمتیرکرز    تأکیرد ا (، در توضری  فئوداییسر  قبیلره1۳۶۹) کدی

 .ه استقدرد نظامی در دست رآبرا  قبایل هود ه   اعظ  ،این نظام درکوشد نشا  دآد که  می
نویسرد:  می از نق  عهاصر قدرد محلی در عرصۀ سیاست سر ن گفتره و نیزفلور ویل  

آای ارتبراطی  قدرد مرکزی و نبود راه دییل کیبود ن بگا  سیاسی در هه غایباً  یحکومت مرکز»
ای عردم تیرکرز در قردرد و  گسرترده طور هرهکشور، ناگزیر هرود کره  نواحی م تلف مهاسب ها
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 ،حف  نظر  عیرومی و گررد وری ماییراد هرای چراکه  محلی را هپ یرد یآا قدرد  گیری شکل
 (.2۷۷: 1۳۶۶ )فلور،« محلی هود آای نیازمهد آیکاری این قدرد

سعی در ارائۀ یک ایگوی  جامعه، ر آای دستۀ سوم، ها تأکید هر راه ۀ هازتاهی دویت پژوآ 
سرایۀ »عهوا  نیونره، امیرارجیهرد در کتراب  اند  هه نظری جدید هرای تبیین تحو د ایرا  داشته

، هر این نظر است کره از زمرا  اسرتقرار حکومرت صرفویه ترا دورۀ  (1۹۸۶« )ددا و امام غایب
یاعی ایرررا  را اجت ر ، نحرروۀ ادغررام قرردرد سیاسرری هررا مرر آب شرریعه، حیرراد سیاسیمعاصررر

ه   در هراهرر  نیروی مقراوم و موازنره مثاهره یگانره ه شیده است. این اثر هر نق  علیا هه شکل 
 قدرد سیاسی متیرکز شده است.

غایرب در  فررِ   پی (، هرا 1۳۹۵) «دو انقرالبی جای جاهره»زاده نیرز در کتراب  مهدی نجف
دانرد، م ایفرت  می« دویرت قروی» و« ضرعیف ۀجامعر»از  یسیاسی که ایرا  را ترکیبر آای پژوآ 

اگرچره کره  اسرتهر این نظرر  ،ایرا  ۀتحلیل جامع و قومیتی در تیطبقا یآا رد نگرو ها یو کهد. می
 جراری ی،ای از رواهرط اجتیراع در شربکه« قدرد»اما  ای انکارناپ یر است، مسئله« یاستبداد ایران»

 دویرت هلکره گرفتره اسرت،  شرکل عرهحکومرت، مقاومرت جام در هراهر ِاعیال قردردتهها  و نه هوده
 است. ظاآر شده ضعیفنیروآای اجتیاعی در نق  یک هازیگر هراهر  در هسیاری از مواقع در 

رو  شرهادتی روهره شرهادتی و روو آای معرفت آریک از سه رویکرد یادشرده هرا کاسرتی
ظرر است. در دیدگاه ن ست، جایگاه روشهی هرای کهشگری و عاملیت نیروآرای اجتیراعی درن

گرفته نشرده و هرا هرجسرته کررد  نقر  دویرت، معیرای مسرائل اجتیراعی هرر آیرا  مبهرای 
شده است. مسئلۀ استبداد در تاری  ایررا ، موضروعی انکارناپر یر  محوری کشف و حل  دویت

سرو )چهانچره هره    از موضرع قردرد و  این است، اما تحو د جامعۀ ایرا  از عصر صرفوی هه
« استبداد و حاکییرت نامحردود دویرت »ه شود( چهدا  ها چارچوب نهادآای اعیال    نگریست

هر اآییرت و نقر  نیروآرای اجتیراعی در رونرِد  آایی که   آیاآه  نیست  دوم ایهکه پژوآ 
جویی و سرتیزۀ نیروآرای  اند، هیشتر ناظر هر تقاهل گیری تحو د جامعۀ ایرانی تأکید کرده شکل

شریار  اند. اگرچه دویت یرک نهراد سیاسری متیرایز هه اجتیاعی و دویت نسبت هه یکدیگر هوده
ای از مهرافع و  یحاظ اجتیاعی، در فضا معلق نیست، هلکه در مرتن شربکۀ پیچیرده  ید، اما هه می

دآهدۀ اآییرت جامعره و  عالیق اجتیاعی قرار دارد. تحو د ایرا  در چهدصد سال ادیر، نشا 
ای که هسیاری از تحو د تراری  ایررا ،  ونهگ نهادآای اجتیاعی در کهار نهاد سیاست است  هه

 مهد نهادآای اجتیاعی و سیاسی در هستر تاری  هوده است. هرایهد تعامل نظام
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آایی که هه هررسی مهاسرباد دویرت و  شهادتی، هیشتر پژوآ  آای معرفت هر یکسونگری افزو 
رکرز هرر یرک وآلرۀ تراری ی داشته و ها تی« 1مق عی»اند، نگاآی  نیروآای اجتیاعی در ایرا  پردادته

انرد.  آا ها یکردیگر را هررسری کرده روند تحول در نهادآای سیاسی و اجتیاعی و مهاسباد     داص،
کارگیری رویکرد نهادگرایی تاری ی و درنتیجه، پرآیز از تیرکرز هرر  ای  ها هه در مقایۀ حاضر تالو کرده

عاملی هررای تبیرین تحرو د تراری ی  وی تکیک زمیهۀ نهادی یا سازمانی مهفرد یا ات ا  آرگونه ایگ
ایرا  در هزنگاه تاری ی صفویه، کلیت پیکرههدی نهادی جامعه، تعامل و که  متقاهل هرین نهادآرا، و 

 آاِی واکهشی در یک زمیهۀ گستردۀ نهادی را م ایعه کهی . توایی

 . چارچوب نظری پژوهش2
 گرا ها درنظر گرفتن د ات ا  یک نگرو کلجامعه در آر وآلۀ تاری ی، نیازمه ر فهِ  رواهط دویت

عهوا  ن ستین نس ه از نهرادگرایی  نیروآا و عوامل متکثر در جامعه است. نهادگرایی تاری ی هه
پیوند هیِن نهادآای   که هر« 2یژگی ارتباطی نهادآاو»هر  تأکیدنوین در م ایعاد علوم سیاسی ها 

یاسرری د یررت دارد، زمیهررۀ هررازنگری در متکثررر جامعرره و تررأثیر ایررن پیونرردآا هررر تحررو د س
آایی را فراآ  کرده است که دویت را مترادف ها نظ  اجتیراعی دانسرته و هره حر ف کرل  تحلیل

انرد. نهادگرایرا  تراری ی هرر ایرن  آا و هازیگرا  قدرتیهد اجتیاعی مبرادرد ورزیده شبکۀ گروه
ی ی و دستاورد مهازعۀ نیروآرای آایی تار آای اجتیاعی، مقویه پدیده نظرند که نهادآا، آیانهد

مهدند  کوشهد مهافع دود را هیشیهه کههد و از آیین زاویه، عالقه اجتیاعی و سیاسی آستهد که می
حرال، نهادآرا پر  از   فریهی کههد. درعین نق  آا تا در شکل داد  هه نهادآا و حف  یا تغییر   

آرا و مهرافع  آرا هرر اویویت ده و که متغیری مستقل از کهشگرا  اجتیاعی تبدیل ش  استقرار، هه
گیری نهادآرا، اعر  از نهادآرای  هررای درک شرکل» گ ارند. هراساس این تحلیل، آا تأثیر می   

یافرت کره  سیاسی، اقتصادی، و فرآهگی هاید هه تاری  جوامع مراجعه کرد و هه ایرن درک دسرت 
دستاورد چه فرایهدی هوده و شدۀ دود،  نهادآا، چه در شکِل دودانگی ته و چه در شکِل طراحی

داد و )  «انرد آا، چه نیروآرا و مهرافع متضرادی درگیرر هوده    زمیهه چگونه تکوین یافته و در پ 

، زمانیهردی و ردیراهِی 4آرای مهر  توجره هره مفراآییی مانهرد هزنگاه .(312: 1994، 3ژیلسون
                                                             

1. Snaoshot 

2. Relational Character of Institutions 

3. Dodd & Jillson   

4. Critical Junctures 
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تحرو د نهرادی،  ، مفراآی  قردرد و تضراد مهرافع در1فرایهدآای تاری ی، پیکرههدِی نهرادی
 (6: 2000، 2تلن و استینمو) کارگزار ر سادتارآای دارای ُهرد میانه و پیوند راه ۀ  محوریت تحلیل

سرویه در  آاِی یک انداز گیری نهادگرایی تاری ی از چش  دآهدۀ فاصله ترین مباحث نشا  از مه 
  یهد. شیار می تحلیل مسائل سیاسی و اجتیاعی هه

 هر نهادگرایی تاری ی، توجه هه  آای مبتهی عزییت تحلیل ۀنق  ه تاریخی:بندی و بزنگا زمان
ای است که در   ، هرای  ، مق ع زمانی ویژه«هزنگاه تاری ی. »تاری ی داص استی رددادآا

شرود و امکرا  عیرل مرؤثر  هرآۀ نسبتًا کوتاآی، از فشار سرادتار هرر کره  سیاسری کاسرته می
آای گشرودگی و گسرتردگی  یحظه .(343: 2007، 3و کلمن)کاپوچیا یاهد  کهشگرا  افزای  می

(. در تحلیرل ۷۶: 1۳۹1)پیرسو ،   دوانهد می« هزنگاه»روِی کهشگرا  را  آای پیِ   دایرۀ انت اب
،  اند. کروییر جا گ اشته آا چه میراثی از دود هه آای مه  هاید مش ص شود که این هزنگاه هزنگاه

معها کره چره  این ت: ایف( سرازوکارآای توییرد میرراث: هرهسه مؤیفه را هرای میراث هرشیرده اس
معها کره  این آای هازتوییرد میرراث: هره اند  ب( سرازوکار آایی هاعث تویید میراث شرده سازوکار
 ورند و صاحبا  قردرد در  آیراه می وجود  مد ، مهافعی را هه محض هه ای از نهادآا هه مجیوعه

آای عیدۀ میراث: مهظور از  ود را حف  کههد  ج( ویژگیکههد تا موقعیت د این نهادآا تالو می
: 4،1991کوویی  ) آایی است که دستاورد و نتیجۀ یک هزنگراه مهر  آسرتهد آا، صفت یاین ویژگ

کهد، این است که در این هزنگاه،  آای دیگر جدا می  نچه یک یحظۀ سازنده را از دوره .(13-14
هرنرد و  تحول پری  می دآا را در مسیری از تغییروشوند که کشورآا/ واح آایی انت اب می گزیهه

توا  درآ  شکست یا وارونه   سانی نیی کههد. این دط سیر را هه پیامدآای مش صی را دنبال می
 (.1۰۵-1۰۷ : 1۳۹۳ )پیرسو ،  کرد

 ناظر هرر فرایهردآای پویرایی اسرت «واهستگی هه مسیر»: مفهوم بازخورد مثبت و وابستگی به مسییر ،
توانرد  کهرد، و می گیرد، هرپایۀ ترتیب داصری از ردردادآا هرروز می را نیز درهر می« دورد مثبتهاز»که 

آر نچره در »دانرد کره  معها می این ، ایرن مفهروم را هره5ویلیام  یایل  موید چهدین نتیجۀ میکن هاشرد. 
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دآرد کره  میای از رددادآا را تحت تأثیر قرار  دآد، رددادآای میکن در زنجیره ای پیشتر رخ می یحظه
در  »نیرز هرر ایرن نظرر اسرت کره  1ممرگمرت لیلای(. 2۶2-2۶۳: 1۹۹۶)سیوئل، « افتهد هعدًا اتفاق می

آای هازگشرت از  ای پا در مسیری هگ ارد، آزیهه محض ایهکه کشور یا مه قه فرایهد واهستگی هه مسیر، هه
وجرود دواآهرد داشرت، ویری گیری  آای دیگری آ  هرای تصیی     مسیر هسیار زیاد دواآد هود. یحظه

: 1۹۹۷)ییروای، « شروند آای نهادی، مانع هازگشتن ساده هه نق ۀ انت اب اوییره می تحکی  هردی  رای 
شرود کره از هردری  ای از ردردادآا و فرایهردآا متیرکرز می (. درواقع، واهستگی هه مسیر هرر زنجیرره2۸

کهرد.  شروندۀ پیامردآای اوییره تأکیرد می تگیرند و هر تأثیراد دودتقوی آای مه  اوییه نشئت می هزنگاه
معهای  اند، امرا ایرن زنجیروارگری ایزامرًا هره آای زنجیر هه یکدیگر پیوسته مانهد حلقه  رددادآای تاری ی

آای پری  از درود، راه رۀ واکهشری  معهاست که آر حلقۀ زنجیر ها حلقره این عّلی نیست، هلکه هه  راه ه
(. در ۴۹-۵۰: 1۳۹۳)پیرسرو ،   پ یرنرد شوند و از آ  تأثیر می یدارد و حوادث از پ  یکدیگر ظاآر م

« 2رویردادآای پسریهی»این راه ۀ واکهشی، نق ۀ  غازین و زما  وقروع رویردادآا هسریار اآییرت دارد. 
ههراهراین، آسرتۀ  آایی را هروز دآهد و مهجرر هره تغییرر یرا تثبیرت شروند  توانهد واکه  یا ضدواکه  می

مثاهه موجرودیتی پویرا نراظر  هه »کهد  که پل دیوید نیز اشاره می هه مسیر، آیچها  مرکزی مفهوم واهستگی
 (.۴۹: 1۳۹۳)پیرسو ،   «ناپ یر است شاده شد  هرگشت مثاهه فرایهد شاده هر ایدۀ تاری  هه

 در هحث از واهستگی هه مسیر و در چارچوب نهادگرایی تاری ی، دو ایگوی  های تاریخی: توالی
اسراس   ، آرر  کره هر« 3آرای واکهشری توایی»توا  شهاسایی کرد  ن سرت،  می ا عیدۀ توایی ر

رددادی در یک مرحله، واکهشی هه رددادآای پیشین و علرت ردرداد مرحلرۀ هعرد اسرت. در 
شود و زنجیررۀ  آای واکهشی، ردداد نهایی، نتیجه یا پیامدی است که هررسی و م ایعه می توایی

شود، درنظر گرفت   مسیری که مهجر هه این نتیجه و پیامد نهایی میعهوا   توا  هه رددادآا را می
صرورد انباشرتی هاعرث  زیرا، آرگونه تغییر کوچکی در این رددادآای اوییره در طرول زمرا  هه

: 2000، 4)مواووی  آیراه دواآرد داشرت  شود که نتیجۀ نهایی متفاوتی را هره اد هزرگی میتغییر

آرا،  شود. ویژگی ایرن توایی تأکید می« 5کههده دودتقویت» آای در ایگوی دوم، هر توایی .(526
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آرای  مدد یک ایگوی نهادی داص است. هراساس ایگوی توایی گیری و هازتویید طو نی شکل
آای مه ، مررتبط هروده و ویژگری  آای تکوین و پیدای  نهادی ها هزنگاه کههده، دوره دودتقویت

ر  احتیایی یرا جبرگرایانه هیهی یا تبیرین ررر در پی  تصادفی دارد. تصادفی هود  هه ناتوانی تئوری
افترد کره  کار می هره« 1هازده فزایهرده»وقوع نتایج داص اشاره دارد. اما در مراحل هعد، دیهامیس  

آای تکروین و  نامهد. هردالف دوره می« 2آای هازتویید سازوکار»متضین آیا  چیزی است که 
تبیین است. درواقع، این  آا قاهل آای هرگرفته از نظریه ارپیدای  نهادی، هازتویید نهادی ها سازوک

ای مؤثر هاشهد که هاعرث قفرل  گونه صورد عّلی هه آای هازتویید نهادی، میکن است هه سازوکار
 (.۵11: 2۰۰۰)ماآونی،  شد  ایگوی نهادی موجود شوند و از هین هردِ     را دشوار کههد

 :در درازمردد،  ویرژه نهادی جدید انت اب شوند. نهادآا هه آای ایستد تا  رای  نیی دنیا تحول نهادی
 نهرادگرایی .  نچرهشوند آای سیاسی می هه محیط دوهارهدآی  دارند که سبب شکل یپیامدآای هسیار

آای  سرازوکاراز  نهادی ناشی ی دآد، هیشتر هر مقاومت و چسبهدگ ارائه می یدگرگونی نهاد از تاری ی
 آرای نهرادگرایی تراری ی، دگرگونی نظر نق رهکهرد. از  می تأکیردگی هه مسریر و واهست «هازده فزایهده»

 «3مهق رع تعرادل» ایگرویمهحهری پیوسرته از تغییرراد تردریجی هاشرهد، از  نهادی هی  از  نکه یک
آرا  و نو وری سریع که در ادامرۀ   « 4گشای »آایی از  ایگوی تعادل مهق ع، هر دورهکههد.  پیروی می

 .(209: 2000، 6)تلن کهد وجود دارد، تأکید می« 5شدگی قفل»ستایی نهادی یا آایی از ای دوره

آرای  ایرن دوره ، امراثبراد و تعرادل دارنرد ی،طرو ن مدتی هه ، نهادآا معیو ً ایگواین  هراساس
شروند،  آای مهیی که مهجرر هره تغییرراد سرریع و تهرد نهرادی می ای ها هحرا  دوره صورد هه ،ثباد
آسرتهد کره اوً ، مهجرر هره  مهر  آرای هزنگاهآیرا  آرای هحرانری،  ند. ایرن دورهشو می گسسته ازآ 

آرای نهرادی را در  شوند  ثانیًا،  رای  گیری پیکرههدی نهادی داصی در یک مق ع تاری ی می شکل
آای هاثبراد و  آرا هسریار دشروار اسرت. پیکرههردی دآهد که تغییر داد     آایی قرار می مسیر گ رگاه

هردی دیگرر، پویرایی سیاسری داصری را   نکه حالآای مه  است   میراث هردی هزنگاه شده، نهادیهه
کهرد. در آرر دو  آرا را تضرعیف می کهد یا     ورند که از هروز ایگوآای هاثباد جلوگیری می پدید می
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آای نهادی جدید، ایستا نیستهد، هلکه پیکرۀ نهادآای سیاسری و اجتیراعی موجرود هرا  حایت،  رای 
آای میا  ترجیحاد کهشگرا  قدرتیهد و کرارکرد نهادآرای سیاسری یرا  ا  و هر اثِر شکافگ شت زم

اجتیاعی  ر نشده، دچار تزیزل شده و درنتیجه، زمیهۀ ظهرور نیروآرای سیاسی هیهی ی پاد نهادی تأثیر
 شود. رقیب و تحول در پیکرههدی نهادی پیشین فراآ  می /  جدید

 هش(. الگوی تحلیلی پژو 1شکل شماره )

 
 آای پژوآ  مهبع: یافته

 های پژوهش . یافته3

 های قدرت و سیاست در ایران . بزنگاه تاریخی صفویه؛ تحول در بنیان1-3

ای نو  نظرا  هر این نظرند که ظهور صفویا  در صحهۀ سیاسِت ایرا ، نشانگر دوره هیشتر صاحب
آیراه  زها ، هره ا  پارسریتیرام جهر هه  در تاری  این سرزمین است. چیرگی یک سلسله هر قریب
امرامی، هره پیردای  ن سرتین دویرت  تغییر کی  سریع اکثریت ایرانیا  هه م آب شریعۀ دوازده

توانسرت جرز  ای نیی (. چهین حادثه۸۳: 1۹۷۸، 1ایرانِی مستقل در عصر جدید انجامید )ههانی
 ها  راسته شد  حکومت و جامعۀ ایرا  هه نهادآای ههیادین آیراه هاشد.

ک  از روزگرار  رشته تکاپوآای پیگیِر سیاسی و م آبی هود که دسرت  ِ  صفویا ، هرایهد یکهر مد
گرفرت. ایرن تکاپوآرای پیوسرته کره یرک دورۀ  دود می ای  شرکارتر هره رفته چهره یورو مغو  ، رفته
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صرفویا  دآد که ایرانیا  در پیوند دیریهره هرا  گیرد، نشا  می زمانی از قر  آفت  تا قر  دآ  را درهر می
آا هر ایرانیرا   اند و یک اتفاق یا تصادف تاری ی ها شیشیر قزیباو استقبال یک فرصت تاری ی رفته هه

حاک  نشده است تا ایرانیا  ناگزیر هه پ یرو یک حادثۀ گه  تاری ی هاشهد. صفویا  متقردم )شری  
داشرته و ترالو  عهرده آرا را هه ایدین و صردرایدین( مردیریت گسرتردۀ شربکۀ ارتبراطی دانقاه صفی

سوی دود ج ب کههد و ایرن عراملی هرود کره پایگراه اجتیراعی  کردند ها سل ۀ معهوی، مردم را هه می
شری ، نزدیرک هره »گزارو جهانگشرای داقرا ،  کرد. هره صفی را در  یهده تقویت می جانشیها  شی 

ای داقرا ، )جهانگشر« آزار نفر در ددمت  هودنرد صدآزار مرید و چهارصد دلیفه داشت و دوازده
آرای  آا و گفتیا  (. در آیین مراحل اسرت کره صرفویا  از تراروپود هسریاری از اندیشره1۵: 1۳۴۳

م رح در تصوف گ ر کرده و ها هازتویید فرآه  تشیع، یک فرصت تراری ی را فرراروی ایرانیرا  قررار 
کره در دایررۀ  ای آای واکهشی هعدی صفویه هرای هرآ  زد  نظ  اجتیاعی و سیاسی دادند که در توایی

م آبی تشریع  ر آای سیاسی شرد، مرؤثر افتراد. هرا چهرره نیرود  جهبره حاکییت تسرهن تعریرف می
امامی در یک فرایهد زمانیهد و پیوند    ها تصوف، طریقت صفوی اردهیل و شریوخ    توانسرتهد  دوازده

و سررانجام،  اجتیاعی ظهرور کههرد ر عهوا  یک جریا  نیرومهرد سیاسی از صورد نهضتی صوفیانه هه
شریار در عثیرانی و  هر هی  از دویست سال نفو  داندانی و داشتن آروادارا  هی اسیاعیل ها تکیه شاه»

« رر پ یرفتره هودنرد، کرار را  غراز کررد... ویو در شکل غایی    آا هود فرآه  شیعی را رر ایرا  که سال
 ( و دویت صفویه را هها نهاد.2۰: 1۳۸۹)جعفریا ، 

شرود،  ز صفویه و تبدیل    هه یک هزنگاه مه  در تاری  سیاسری ایررا  می نچه سبب تیای
شهاسی صفویا  هرای انجام اصالحاد و تغییراد نهرادی در پیکرههردی جامعره اسرت.  فرصت

مهزیۀ طراحا  نهادی اوییره، درادتیرار  ای که صفویا ، هه آای اجتیاعی فضای سیاسی و ظرفیت
راآ  کرد که پیکرههدی نهادی جامعۀ ایرانی را آیسرو هرا مهرافع داشتهد، این امکا  را هرای  نا  ف

ای که شرایط جدید، سبب گسست یا زوال سازوکارآای داصی شد که  گونه دود تغییر دآهد  هه
 کردند. پیشتر مسیر موجود را هازتویید می

آرای تراری ی و زمرانی  رشرته ردردادآا و تالو ههاهراین، سلسلۀ صرفویه در انتهرای یک
( نروعی 1هرود:  رفتره  آا از طریق مراحل زیر پری   هه  مد که تأثیر متقاهل هاورآا و واقعیتصح هه

( دورۀ مسراعد جر ب جیاعرت 2گیری معهوی که هه ازدودهیگرانگی سیاسری مهجرر شرد   سو
( توسعۀ پیوندآا هرا عهاصرر دشرین و دور از قردرد ۳درویشانی که هایقوه، استقرارگریز هودند 

آرای سیاسری و نظرامی ایرن  ( استفاده از توانایی۴هودند  « روحانی »مرکز سیاسی که محیط هر 
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( ورود هه مبارزۀ اصلی قدرد هر سر تسلط یرافتن هرر ۵پیروا  هرای ایجاد پایگاه قدرد محلی  
( استفادۀ چشیگیر از انگیزۀ ایدئویو یک هرای رسید  هه پیرروزی )ههرانی، ۶شیال غرهی ایرا   

 گیری قدرد صفویه نق  ههیادیهی داشتهد. آای کلی در شکل (. این ویژگی۸۳: 1۹۸۷
آا درهارۀ علل موفقیت صفویه در    وآلرۀ تراری ی و تحرو د پر  از   ، متضرین  استد ل

تحلیل پیوند عهاصر جداگانه یا اهعاد سیاست در گ ِر زما  است. در تحلیل تاری  سیاسری صرفویه، 
رغ   شرود. هره انی    از تکاپوآرای دیهری تأکیرد میاغلب هر رویۀ داص م آبی این دویرت و پشرتیب

رسرد کره  نظر می پ یرو تأثیر عییق م آب هر چرد  تاری ی جامعۀ ایررا  در عصرر صرفویه، هره
ای  توانست هره مجیوعره  یودی که اسیاعیل یک  را هر دشیهان  هرتری داد، نیی هاوری تعصب مهجی

نظر  دویرت جدیرد را دلرق یرا اصرالح کهرد. هرهماندنی از هاورآایی تبدیل شود که نهادآرای عیردۀ 
ای هه داستگاه اجتیاعی و ماآیت فکری صرفویا  و دو تفراود  رسد، این هرتری در س   گسترده می

اسراس، ن سرتین  شرود. هراین سرادت، مرهرو  می آای پیشین جردا می استثهائی که  نا  را از سلسله
ییراری نیرروی نظرامی ایرالد و قبایرل ویژگی  نا  این هود حکومت صفویه، آرچهرد هرا کیرک و آ

(. ۵۸: 1۳۷۸زاده،  )رجرب  «از داستگاآی شهری و غیرایلی هردوردار هرود»قزیباو ههیاد نهاده شد، 
هرر داسرتگاه  شود، ایرن اسرت کره صرفویا ، افزو   نچه سبب اآییت یافتن موضوع از این مهظر می
عهوا  مرکز فعاییرت رآبررا   تهد. دانقاه ههرف شیار می شهری و ریشۀ یکجانشیهی، رآبرا  م آبی نیز هه

و شیوخ صفوی، در اصل یک پدیدۀ شهری هوده است و تصوف در طول تاری ، هیشتر آیچرو  یرک 
عهوا  رآبرا  م آبی، در سرادتار مهظیری از کره  و  جریا  نیرومهد شهری عیل کرده است.  نا  هه

عهوا  یک ویژگی ههیرادین در  آیین امر ههکردند و  آای صوفیانۀ موجود در طریقت فعاییت می واکه 
 رونِد تالو هرای فرمانروایی و هعدآا، آهگام فرمانروایی  نا  نق  ههیادیهی داشت.

دومین ویژگی متیایز، موضوع دعاوی دیهی رسریی صرفویا  هرود. اعرالم مر آب تشریع 
در  عهوا  م آب رسیی و موردپر یرو نظر  سیاسری جدیرد، ردرداد کروچکی امامی هه دوازده

دور از  رود که چهین اقدامی یک امرر تصرادفی هروده و هره تاری  سیاسی ایرا  نیست. گیا  نیی
آای فکری و سیاسی تحقق پ یرفته هاشد، هلکه این یک عیل آوشیهدانه هود که از نهراد   گاآی

سازی، هسط قدرد در گسترۀ جامعه، و تثبیرت و  کرد و در مشروعیت قدرد جدید پشتیبانی می
   تأثیر ههیادیهی داشت. نیرویی که م آب شیعه درادتیار نهاد سیاست قررار داد، چهرا  تحکی  

م آب شرد و   آای سیاسی سهی سو، موجب حف  استقالل    در هراهر قدرد هزرگ هود که ازیک
آیراه  ورد و دوام جامعۀ ایرانی را قروام ه شرید.  دیگر، حیاد طو نی دویت صفوی را هه ازسوی
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ایردئویو ی پویرا را در دردمت دویرت جدیرد هررای غلبره هرر »ین ایهکه یرک م آب تشیع ض
مشکالد جامعه قرار داد، دط تیایز  شکاری میا  دویت صفویه و امپراتوری عثیانی کشید که 

 (.  2۴۹: 1۳۸۷)گودرزی، « سبب شد، آویت سیاسی و ارضی ایرا  در مقاهل    حف  شود
 مد، عهصر سرازندۀ دیگرری  شیار می ایرانی و کهن هه هازیاهی سهت شهریاری  رمانی که میراثی

هود که در فرایهد هازتویید  رای  سیاسی جدید مؤثر افتاد. انگارۀ شهریاری  رمانی کره در آرر دوره، هرا 
تأثیرپ یری از شرایط محی ی و چیرگی اقوام نژادی جدیدی چو  ترکرا  و مغرو  ، آویرت داصری 

 مرده، چهررۀ دیگرری  یز ها توجه هه شرایط فکری و مر آبی پی دست  ورده هود، در عصر صفوی ن هه
هراره  توا  از    هه نظام شاآی و سل هت شریعی یراد کررد. عالدایدویره سریهانی دراین پیدا کرد که می

آای  صوفیا  آرچهد در شرایط موجود هه حکومت کرد  قائل نبودنرد، امرا در ارشرادنامه»نویسد:  می
دنبال یرک نظرام  رمانشرهری  نوعی، هه کههد که وجود دارجی ندارد و هه میصوفیانه هه پادشاآی اشاره 

 ل آستهد که هتواند م اهق شرع و عقل عیل نیاید و شرایط موجود را هره شررایط م لروب تبردیل  ایده
(. آیچهین، در آهگامۀ تأسی  حکومرت صرفوی، شراآا  ایرن 12۵-12۶: 1۳۶۶)سیهانی، « کهد

آرای پررنر  و  ویژه در  غاز کار، شراه، دارای ههره انی ایرانی در مدند  ههآیأد شهریار  رم  داندا  هه
سرن شرریف    »انرد:  شرد. در وصرف شراه اسریاعیل گفته ای از تأییرد  سریانی تصرور می هرجسته

داری از ناصریۀ آیرایون  ظراآر و فرره ایرزدی از  حضرد، زیاده از آفت سال نبود، اما  یرین جهرا 
 (.2۵، 2، ج 1۳۷۷ ، )مهشی ترکیا« جبیه  هاآر

ههاهراین، صفویا  توانستهد ها قرار داد  عهاصرری از ایگروی شاآهشراآی ایرانری، مر آب 
آای  اجتیاعی دانقراآی درود در کهرار یکردیگر زمیهره ر امامی، و میرراث سیاسی تشیع دوازده

اظ یح ای را در جامعرۀ ایرانری فرراآ  کههرد کره هره اجتیاعی ویژه ر گیری پیکرههدی سیاسی شکل
یحاظ ملی،  نا  ن ستین سلسرلۀ  هه. کرد ماآیت و کارکرد،    را ها عصرآای پیشین متفاود می

شرد،  می دوانرده « ایررا  »ای هودند که هر قلیرو سرزمیهی مشراهه  نچره پری  از اسرالم،  ایرانی
هره  امرامی را حکومتی فراگیر و مستقل ههیا  نهادند. از نظر م آبی،  نا  هودند کره تشریع دوازده

م آب رسیی ایرا  تبدیل کردند و از    روز تاکهو ، تشیع، ه   مهیی از آویرت فرآهگری و 
گیری دویت  یحاظ سیاسی، شکل سیاسی ایرانیا  را هه دود ادتصاص داده است  و سرانجام، هه

آای متکثر قدرد، آیا  ردداد و هزنگاه مهیی است که صفویا  را هره طراحرا   صفوی هر پایه
آرای اجتیراعی  ادی جدید در پیکرۀ جامعه و سیاست ایررا  تبردیل کررد کره  رای یک نظ  نه

چای  کشیده و مسیر تحول سیاسی و اجتیراعی در ایررا  را ترسری   مانده از گ شته را هه جای هه
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حاکییت استبدادی نهاد سیاست و چیرگری  روایت تاری  ایرا  که تأییدگر هردالف کال کردند. 
گرفته  آای  رای  نهرادی شرکل ویژگیرسد که  نظر می معۀ ایرانی است، هه   هر عهاصر دیگر جا

دآهدۀ یک نهاد حاکییتی مرکزی محدود است کره از طریرق مر اکره و  عصر صفوی، نشا »در 
گررا   سازو ها هردی از نهادآای دیگر جامعه مانهد قبایل و ایالد، عهاصر شهری مانهد صهعت

 (.۵۳-۵۴: 2۰1۵، 1)نیومن« شد آبی )علیا و فقها( اداره میو هازرگانا  )هازار(، و عهاصر م 

 . پیکربندی سیاسی و گذار به دولِت مستقل2-3

هررسی ن بگا  قدرد یا مجیوع کهشگرا  سیاسی حاضر در پیکرۀ سیاسری در دورۀ شراه اسریاعیل، 
کره  هرود« شراه»کهد. ن ستین رکن قردرد در پیکررۀ سیاسری  آای دویت صفوی را نیایا  می ویژگی

م آبی ها وی ائتالف کررده هودنرد از وی اطاعرت  ر نیروآای اجتیاعی که از  غاز فرایهد مبارزۀ سیاسی
افراد ساکن  نراتویی هودنرد کره از چهرد نسرل قبرل، جرزو »وچرا داشتهد. این نیروآا اغلب از  چو  هی

آرای دیهری در  یزهآرا هرا انگ رفتهد. هیشتر    شیار می ( هه1۳1: 1۳۶۸)مزاوی، « مریدا  شیوخ صفوی
عهوا  مرشرد دیهری و رآبرر طریقتری نگراه  دویت صفوی شرکت جستهد و هه شراه صرفوی هیشرتر هره

کردند تا حاک  سیاسی. این طریقت، پیوند استواری هرا ایرالد تررک داشرت  ایالتری کره پر  از  می
: 1۳۶۶سریوری،) ها عهوا  قزیباو، هدنۀ اصرلی نیرروی جهگری    را سرادتهد تشکیل دویت صفوی

ترین کانو  قدرد در این دوره، اتحادیۀ قبایل قزیباو است که از پهج قبیلرۀ هرزرگ شراملو،  (. مه ۶۸
( و قبایل کوچکی آیچرو  ورسراق، قاجرار، ۴۵۹: ۴، ج1۳۵۳دواندمیر، ) تکلو، استاجلو،  وایقدر

انت راب  (  ههراهراین، در ایرن هرآره از۶1: 1، ج1۳۴۹روملرو، ) شرد افشار، اجیریو، و... تشرکیل می
ای که در دایرۀ تصروف هرین مرشرد کرل و مریردا   دویت صفوی هراساس نظریۀ سیاسی ویژه »نهادی 

: 2۰۰۶، 2)اسرتهلی« قردرد رسرید گری یاد کرد، هه وجود  مد و نظامی که هاید از    ها عهوا  دلیفه هه
صفویا  کره عیردتًا مریدا  غیرقزیباو »هر قبایل قزیباو، عدۀ دیگری از  (. در نهاد قدرد، افزو 11

دییل مجاورد ها اردهیل از پی  ها داندا  صفوی ارتبرا  داشرتهد، نیرز  از ساکها  شیال ایرا  هوده و هه
 (.۴۴۷: ۴، ج1۳۵۳)دواندمیر، « شرکت داشتهد

طور مش ص از دوره شراه اسریاعیل اول  غراز شرد.  فرایهد نهادسازی دویت در عصر صفوی، هه
ری در تبریز، هرای سازماندآی هره حکومرت، مهاصرب مهر  میلکتری را گ ا اسیاعیل یک ، پ  از تاج

                                                             

1. Newman 

2. Stanley 
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ایدین  عهوا  وکیرل، شری  یله را هره  حسین هی »آا گیارد. او  مش ص کرد و اش اصی را هرای ادارۀ   
(. ۴۶۸: ۴، ج 1۳۵۳دوانردمیر، ) تعیین کررد« عهوا  وزیر عهوا  صدر و محید زکریا را هه  آیجی را هه

گیرری    از میرراث  ا، د و  اصلی پیکرههدی نهادی دویت نوههیاد صفوی، میرزا  ههرهآ ها این انتصاب
 آای پیشین مش ص شد. آا و تیایزاد    ها حکومت آای پیشین، و نو وری دویت

ای از  آایی کره در پیکررۀ نهراد سیاسرت در ایرن دوره پدیردار شرد،  میرزه هسیاری از رویه
هاستا ، دورۀ اسالمی، و مهاصب اهداعی صفویا  هها هر  آای سهت سیاسی پادشاآی ایرا  انگاره

گشرت و صردارد نیرز از  مقتضیاد زما  هود. پیشریهۀ مهصرب وزارد هره ایررا  هاسرتا  هازمی
آرایی مانهرد  ل کررد و سرپ ،  مهاصب کهن سادتار دیروانی ایررا  هرود کره از دورۀ حکومت

آای روحرانی  و وظیفۀ نظارد هر گروهدورد  چش  می قویونلوآا و تییوریا  در نهاد قدرد هه  ق
(. شاه اسیاعیل اول هرای ایجاد پیونرد 1۰۸: 1۳۶۶عهده داشت )سیوری،  و اوقاف م آبی را هه

میا  نهادآای سیاسی و م آبی، مهصب صدر را هه یک نهاد اساسی ها کارکرد ویرژه در راسرتای 
د  شرکاف میرا  ترکیانرا  و سا رانه تبردیل کررد. او هررای ُپرر کرر تکییل و تقویت پیکرۀ دین

صرورد  آای م آبی( را هه یک هرگزیدۀ سیاسی تبدیل کرد و او را هه رئی  رده)آا، صدر  تاجیک
 (.2۹: 1۳۶۶سرریوری، )راه رری میررا  علیررای ایرانرری و فرمانرردآا  نظررامی قزیبرراو در ورد 

 زیادی تغییر کرد. حال، کارکردآای این نهاد در دورۀ صفوی تاحد هااین
ای لفایی توسط صفویا  طراحی  و نهاد وزارد و صدارد، نهادآای وکایت و دلیفةهردالف د

مهصرب   رفرت و صراحِب  شریار می طورکلی یک اهداع جدید در پیکررۀ دویرت هه شد  نهاد وکایت هه
عهده داشت. ایرن نهراد، شادصرۀ اصرلی پیکررۀ  فرمانروا را هه آای سیاسی و دیهی وکایت، مسئوییت

توانسرت در تعردیل قردرد م لقرۀ پادشراآا   شود. تثبیت ایرن نهراد می یدویت صفوی محسوب م
زیرا، هاوجود   ، فردی غیر از پادشراه  آای اقتدارگرایانۀ  نا  هکاآد  صفوی مؤثر واقع شود و از گرای 

طور مسرتقل  توانسرت هره آای سیاسی و م آبی هردروردار هرود و می ای در زمیهه از ادتیاراد گسترده
شد از تیرکز امور در دست یک نفر و هروز رفتارآای فردگرایانره و  هد. این امر هاعث میگیری ک تصیی 

هررر نهرراد وکایررت، صررفویا  نهرراد دیگررری را هررا عهرروا   اقتدارطلبانرره تررا حرردی کاسررته شررود. افزو 
در سرازما  طریقتری صرفویا  وجرود »ای لفایی وارد پیکرۀ سیاسی کردند. ایرن نهراد از اهتردا  دلیفة

گفتهرد، در مهراطق دور  آا دلیفه می وظیفه داشت هر فعاییت نیایهدگا  رآبر طریقت که هه   داشت و 
(. پ  از تأسی  دویت، این نهاد هره پیکررۀ 2۸: 1، ج1۳۷۷)مهشی ترکیا ، « از اردهیل، نظارد کهد

 ای لفا هرر کررد. شراه از طریرق دلیفرة ای لفا هه امور مریردا  رسریدگی می دویت مهتقل شد و دلیفة
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قزیباشا  و صوفیا ، که او را هه قدرد رسانده هودند، و نیز هر شبکۀ مریدا  سراکن در  نراتویی تسرلط 
وکایرت، صردارد، ) (. از چهرار نهراد یادشرده، سره نهراد1۰۴-1۰۵: 1۳۷۸میهورسرکی، ) داشت
آای م آبی دویت مرتبط هودند و این مسئله، درود نشرانگر ثقرل مر آب  ای لفایی( ها فعاییت دلیفة

 ر پیکرۀ سیاسی دویت جدید است.د
کره پری  از   ر آرای قزیباو ائتالف صرفویا  و نیروی ر آای سیاسی  این، ائتالف هر افزو 

یاهی صفویا  در جامعۀ ایرانی ظهور کرد، در جریا  رویدادآای پ  از تأسی  حکومت  قدرد
رسرید  اسریاعیل قدرد  آای پ  از هه آا در مقاهل تالط  ، هلکه قزیباو«قفل نشدند»صفویه 

عهوا  کهشگرا  جامعۀ مدنی و نیروآای رقیب/ یا شریک در قدرد  اول و سپ ، جانشیهان ، هه
پیشرگاما  و طراحرا  نهرادی اوییره هررای م رح شدند. ایگوآای پیشین مشارکت در سیاست، 

ک  در دورۀ  هسیار اآییت داشتهد  زیررا، پویرایی سیاسری و فرایهرد واهسرتگی هره مسریر، دسرت
آرا  آا شد. این گروه یاهی هردی نیروآای اجتیاعی مانهد قزیباو اسیاعیل اول، سبب قدرد شاه

آرای نهرادی مهفررد، یرا  سربب  رای  اگرچه در معر  رقاهت مسرتقی  هرا یکردیگر نبودنرد، هه
ای از قواعد، صاحب انحصار هر ه   داصی از هوم سیاسری هودنرد کره کارکردآرای  مجیوعه

شرد. قررار  آای دیگر پیکرههدی اجتیاعی می اد در نهاد سیاست و  یهآریک سبب امتهاع استبد
آا و تضاد مهافع  تهها رقاهت گرفتِن نهادآای جدید در هستر واهستگی اجتیاعی متقاهل پیچیده، نه

آرای نهادآرای  آرا را تقویرت کررده و پیکره کهشگرا  قدرتیهد را دهثی کرد، هلکه ثباد  تری   
 .اجتیاعی صفویه را انتظام ه شید ر مکیل در  رای  سیاسی

 . ایالت و قبایل: منطق قدرت و ارتقا از طریق رقابت3-3

آای پیشرین متفراود کررد، امرا  گیری حکومت صفویه    را از سلسرله آای شهری شکل اگرچه ههیا 
آرای پرشریار  تر از    است که در روایت آای ایلی و نظامی هزنگاه تاری ی صفویه، هرجسته مایه جا 

از این حرکت تراری ی، نادیرده انگاشرته شرود. ناپایرداری سیاسری و اجتیراعی در قررو  متیرادی، 
صفویا  را هه درک عرصۀ پیچیدۀ سیاست متیایل کرد و  نا  در یک جریا  تاری ی طرو نی، مه رق 

تروا  هرر سرر  قدرد را دریافتهد و هه این نتیجه رسیدند که از رآگ ر تعرامالد رودررو اسرت کره می
زنی کرد، ائتالف حاصل نیود، و هر رقبا پیروز شرد. طریقرت صرفوی نیرز در چرارچوب  رد چانهقد

آیین مه ق، پیوندی استوار ها ایالد و قبایل هرقرار کرد و زنجیرۀ رددادآا در حیاد اجتیراعی ایررا  
« ائرتالف نیروآرای حرامی طریقرت صرفوی و نیرروی نظرامی قزیبراو» ای رقر  درورد کره گونه هه



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                

 
پیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و میراِث نهادی سارا اکبری و همکار/ 29  دولت صفویه و باز

 7-46، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401تابستان 

آای سیاسری  ( در هزنگراه صرفویه شرکل گرفرت  تعامرل میرا  عرصره۶۵: 1۳۵۳، 1یر، ج)دواندم
آرای  آای تراری ی و مهرافع متفراود، تالو رغ  داشرتن ریشره متیایزی که کهشرگرا  اصرلی    هره

فرجام  ایررا  را هره« چررد  تراری ی»زده و  رفت از یک فضای اجتیاعی هحررا  صفویا  هرای هرو 
رسرید  هره ایرن  گیری صرفویه، مسرتلزم کهشی پ  از یحظۀ گشای  و شرکلآای وا رساندند. توایی

در هراهر نیروآرای حراف  « سازآای پیروزی زمیهه»عهوا    ور میا  این دو نیروی اجتیاعی هه توافق ایزام
تکوین  هرره ای رو ترتیب، قبایرل قزیبراو در حکر  شرایودۀ جامعره این  رایر  نهرادی پیشرین هرود. هره

( . ههرراهراین، 2۴: 1۳۶۰کیپفررر،  « )س را هرره پادشرراآی نیرومهررد مبرردل کردنرردای مقررد زاده شرری »
گیری حکومت صفویه هراساس پیوند نیرروی ایردئویو یک طریقرت صرفوی و نیرروی نظرامی  شکل

ایالد قزیباو، هه تعادل و تواز  نسبی قدرد میا  شاآا  صفوی و سرا  ایالد مهجر شد کره ریشره 
دیگر داشررت. نیروآرای ایلرری هرردو  داشررتن ایرردئویو ی هررا ویژگرری در نیراز متقاهررل ایررن دو هرره یکرر

کاریزماتیک، قادر هه تشکیل حکومتی فراگیر نبودند و این صفویا  هودند کره توانسرتهد چهرین نیرروی 
تهها در مرحلرۀ تأسری   (. شراآا  صرفوی نیرز نره2۰۹: 1۳۶2ییبتو ، ) ایدئویو یکی را فراآ  کههد

 یازمهد نیروی نظامی ایالد هودند.حکومت، هلکه هرای تداوم نیز ن
هدنۀ اصلی نیروی جهگری صرفوی »عهوا  پیشگاما  نهادی و  ها استقرار دویت ایالد و قبایل هه

( ۵۳-۶۸: 1۳۴۳جهانگشررای داقررا ، )در دورۀ اول « زدنی از شرراآا  صررفوی هررا اطرراعتی مثررال
آرای اوییره و  هرتریآای حکومرت صرفویه فرراآ  شرد.  آای ایجاد نظیی آیاآه  هرا هرنامره زمیهه

تردریج  نرا  را هره کهشرگرانی  آای حکومتی و نهاد سیاست، هه حضور، نفو ، و سی رۀ ایالد در  یه
آای واکهشری هعردی توانسرتهد ضرین ارتقرای جایگراه درود در  نفو  تبدیل کرد که در توایی صاحب

ر فضرای سیاسری اجتیاعی جدید، از این فرصت تاری ی هرای تحکی  تسلط درود هر ر  رای  سیاسی
اتکرای شراآا  »نویسد:  گیری ایالد می مش صی استفاده کهد. ییبتو  ها اشاره هه این جریا  قدرد

سراز  آا در مقاهل ددماد نظرامی، زمیهه صفوی هه نیروی نظامی ایالد و قبایل و واگ اری تیول هه   
« بی در تیرول درود شردتدریج، هردورداری  نا  از میزانی دودم تراری نسر قدرد یافتن ایالد و هه

عهرده  این، هسریاری از  نرا ، حکومرت ایرا د و و یراد را نیرز هه هر (. افزو 21۳: 1۳۴۵ییبتو ، )
 ای که مرز میا  رئی  ایل، فرمانده نظامی، و حاک  ایایت روشن نبود. گونه داشتهد  هه
ص ههدی دررا ترتیب، در دورۀ صررفویه، ایررالد و قبایررل، دیگررر تههررا یررک صررورد این هرره

آایی نظامی و سیاسی تبدیل شدند و رؤسرا و سررا  ایرالد از  اجتیاعی نبودند، هلکه هه قدرد
(. ۵۹: 1۳۷۶زاده،  رجرب) ای تبدیل شدند موقعیت ریاست یک ایل هه حاکیا  محلی و مه قه
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رؤسا و سرا  ایالد، هسیاری از مهاصب مه  اداری و حکومتی را نیز درادتیار گرفتهد و قردرد 
شا  محدود نبود، هلکره نقر  مهیری در تغییروتحرو د  آا، تهها هه قلیرو حکومتی سیاسی   

نفر  »اسیاعیل، مقرام  کردند. در زما  شاه درهار و حتی انتصاب و عزل شاآا  صفوی ایفا می
ترین فرد در دویت  کرد و پ  از پادشاه، قدرتیهد عهوا  نایب شاه عیل می ، که هه«نفی  آیایو 

یا فرماندآی کل سرپاه و « امیرا مرایی»یباو هود. دو مقام ارشد نظامی، یعهی هود، از    یک قز
 (.2۸-۳۰: 1۳۶۳سیوری، ) مهصبا  قزیباو رسید هه صاحب« گری هاشی قورچی»

آررا و ایررالد در سیاسررت اجتیرراعی و مرردیریت اقتصررادی،  هررا افررزای  نقرر  قزیباو
و واگ ار شرده هرود، اآییرت فراوانری آایی که پیشتر هه سرا  ایالد و نیروآای قزیبا مسئوییت

هرره مسرریری نررو و   ای فزایهررده گونرره یافتهررد و تررواز  قرردرد میررا  شرراه و سرررا  ایررالد، هه
مهزیۀ ن بگا  سیاسی و کهشرگرا  هرجسرته در  شاآا  صفوی، هه هیهی کشیده شد. پی  کیترقاهل

تغییر،  مهاسرباد درحرالهر اثِر  شا ، نهاد سیاست، پ  از اطییها  یافتن از تثبیت قدرد سیاسی
 مرور زما ، نهادآا و کهشگرانی را کره پیشرتر م لروب رو شدند و هه آای جدیدی روهه ها دغدغه

آرا داشرتهد. فرایهرد تیرکرز  حاشریه رانرد     ساز یافته و سعی در ح ف و هه دانستهد، مشکل می
ا اسرریاعیل اول شررروع شررد، هرر قرردرد و محرردود کرررد  نفررو  ایررالد، کرره از زمررا  شاه

عباس اول هه اوج درود رسرید. تضرعیف پیونردآای صروفیانه در  آایی، در دورۀ شاه فرازونشیب
دار شرد  رواهرط پادشراه صرفوی هرا  اسیاعیل در جهر  چایردرا  و ددشره نتیجۀ شکست شاه

آرا هرر سرر مهراهع قردرد در دورۀ  دواآی فزایهدۀ ایالد و رقاهت هین    ن بگا  قزیباو، سه 
تردریج سربب  هه عباس اول، آای قدرد در عصر شراه هرای ح ف کانو  تهیاسب، و تالو شاه

آرای نهرادی و ترجیحراد کهشرگرا   توجهی میا  طراحرا   رای  آای دردورِ  گیری ته  شکل
قدرتیهد در پیکره سیاسی اجتیاعی موجرود گردیرد. در ایرن وآلره تراری ی ترالو پادشراآا  

 در سه جهت هود:صفوی هرای محدود کرد  قدرد ایالد و حف  تواز  
الف( گذار از پیوندهای صوفیانه به پیوندهای شاهسیونی و سیاماندهی ارتیا دائمیی متایک  از 

آا، ایجراد نیرروی جدیرد قدرتیهردی در هراهرر  عباس هرای تضعیف قدرد قزیباو شاه غالمیان:
ۀ مقری  کهفدراسیونی از ایالد پراکهد»ایالد، و ایجاد تعادل و موازنۀ سیاسی میا  هردی قبایل، 

-۴۰2: 2، ج1۳۷۷)مهشری ترکیرا ، « هرر  نرا  نهراد« شاآسو »  رهایجا  تشکیل داد و نام 
کهفدراسیو  ایالد قشقایی که در  (. جانشیها  وی نیز تاحدی این سیاست را دنبال کردند.۴۰1

آای درارجی در جهروب، در زمرا   نتیجۀ سازماندآی قبایل پراکهده در جهت مقاهله هرا قردرد
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آای ایلی هود که توسرط حکومرت صرفوی  وجود  مد، نیونۀ دیگری از اتحادیه دوم ههعباس  شاه
توجرره ایررن اسررت کرره آیررین  (. نکترره قاهل۸۸: 2، ج1۳۷۷طراحرری شررد )مهشرری ترکیررا ، 

آایی که در اهتدا در راستای مهافع و اآداف حکومرت مرکرزی تشرکیل  آا و اتحادیه کهفدراسیو 
دسرت  وردنرد کره حکومرت مرکرزی را هره انجرام  ی ههها گ شت زما ، چهرا  قردرت شدند، می

 آا هرانگی ت. اقداماد سیاسی و نظامی هرای تضعیف و کاآ  قدرد این کهفدراسیو 
عباس هرای تغییر وضعیت از واهستگی هه نیروی نظامی ایالد قزیباو هه تشرکیل  آیچهین، شاه

سراماندآی یرک  وجود  ورد. ها هه یک نیروی نظامی وفادار هه شاه، تحو تی در سادتار قدرد نظامی
آرای جدیردی متشرکل از غالمرا   سرا را ( در قایرب آه  هرر ایرالد و دیوا  نیروی سروم )افزو 

گرفته هود، ارتشری   تهیاسب شکل قفقازی(، گرجی، و ارمهی، که آستۀ اوییۀ    از زما  شاه) چرکسی
 ص شراه، وفراداری نداشرت ک  جرز شر وجود  ورد که آییشه دردسترس هرود و هره آریچ دائیی هه

.و( هردری آ 1۰۷۹ ترا ۹۷۹(. این ن بگا  جدید در اوایرل سردۀ آفردآ  )۶۸ :1۳۷۴)سیوری، 
.و آیرۀ آ ۹۵۵م/  1۵۷۶که در سرال  عهده گرفتهد. درحایی آای مه  یشکری و کشوری را هه پست

تردریج سربب هیگانره  (. این اقداماد هه۴۷ :1۳۷۸فورا ، )آا درادتیار ترکیانا  قزیباو هود  این مقام
شد  و فاصله گررفتن ایرالد و قبایرل از حکومرت مرکرزی شرد. ایرن هیگرانگی و فاصرله گررفتن از 

ای مهجرر شرود، ایرالد و قبایرل را هره  حکومت مرکزی، هی  از  نکه هه از هین رفتن نهراد ایلری قبیلره
 نیروآایی مستقل از حکومت و دارای مهافع داص دود تبدیل کرد.

سرازما  دویرت، هره »در مراحل  غازین دورۀ صرفویه،  ساالری حکیومتی: نب( تقویت دیوا
ایالد قزیباو متکی هود، در نییۀ دوم، اساس سادتار دویت صفوی هر ه ر  هوروکراتیرک    

: 1۳۷۹)جعفریا ، « معهی تضعیف ایالد و قدرد گرفتن عهاصر تاجیک و ایرانی هود هود که هه
روآای اداری مت صص در امور ماییراد و درراج، تیایرل عباس، نیاز هه نی در عصر شاه (.1۹۴

حکومت هه کاآ  نفو  نیروآای نسبتًا مستقل و دودم تار ایلری، و تیرکرز آرچره هیشرتر ادارۀ 
سرا ری کره معیروً  عهاصرر تاجیرک در ر س    هودنرد،  امور کشور، سبب شد که نظام دیوا 

مثاهره  آرا هه جتیراعی، ایرالد/ قزیباوتقویت شود. ها گ شت زما  و هر اثرِر تغییرراد محریط ا
ررر در  جویانره نداشتهد که شاید از اهتدا مقاصد اهزاری و قدرد رر ه شی از ائتالف پیکرۀ سیاسی 

نتوانسرتهد در  ررر عهوا  مرشرد کامل پیروی از شاه هه آای زمانی و ها تغییر در قوانین اوییه رر توایی
رکی هرای مهافع متکثر که  جیعری، ترداوم پیردا نق  کهشگرا  ماآر قادر هه ایجاد محیل مشت

آرای دردرور  کههد. عدم گرای  کهشگرا  ائتالف یادشده هره یرک نق رۀ کرانونی آیگررا، ته 
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قدری  وجود  ورد و سبب تغییراتی در نهاد سیاست شد. دامهۀ این تغییراد هه توجهی میا   نا  هه
یکرۀ سیاسری یکردیگر را سراییده و طری آای واکهشی هعدی، نهادآای سازنده پ هود که در توایی

 فرایهدی، سبب تغییراد هیشتری شدند.
یک و جست ج( : دنیروی شرد  بخا جدیید وجوی ییک منبیم مایرو یت تغییر مبانی ایدئولوژ

هر وفاداری قزیباشرا ، نیراز هره یرک  تدریجی شاآا  صفوی و ضعف پیوندآای معهوی و مبتهی
آرا را ضرروری کررد.   از طریقت صوفیانۀ قزیباوه   جدید و مستقل  مهبع هیرونی مشروعیت

 نویسد: هاره می سیوری دراین

ایهی  عهوا  موجودی ایهی یرا نییره آا هه رآبرشا ، هه چایدرا  سبب شد که اعتقاد قزیباو
ناپ یر است، از هرین هررود. پیونرد رمز میرزی کره مرشرد و مریرد را هره آر  مررتبط  که شکست

مریدی کهرار  ر طور ضیهی درود را از راه رۀ مرشد آا هه  زیباوسادت، شکسته شده هود... ق  می
اص الح م لقرۀ  قبایل، آیچ اعتهایی هه قداست ش ص شاه نداشتهد و هه دصلت هه ...کشیدند

 (.۴۰: 1۳۶۶کردند )سیوری،  قدرد روحانی و دنیوی شاه نیز چهدا  توجهی نیی
اسیاعیل، هه فقه شریعی،  ز شاهویژه پ  ا شاآا  صفوی در رویارویی ها چهین شرای ی، هه

آا که دود را از اعقاب امام موسری  ه   جدید، متوسل شدند.    عهوا  یک مهبع مشروعیت هه
کاظ  دانسته و مدعی هودند که از نوعی عصیت هردوردارند، هرا رسرییت ه شرید  هره تشریع 

درازمدد سبب  گ اری کردند که در عهوا  م آب رسیی، سهت نیرومهدی را پایه عشری، هه اثهی
ر در  علیا و فقها طور مشر ص، ظهرور کهشرگرانی قدرتیهرد ر نهادیهه شرد  عهصرر دیرن و هره

 اجتیاعی ایرا  شد. ر پیکرههدی نهادی سیاسی

 شونده . نهادینه شدِن مذهب تشیع در پرتِو فرایندهای خودتقویت4-3

رسریی ایررا  اعرالم شرد  امرا عهوا  دیرن  هه 1۵۰1امامی در زما  تس یر تبریز در سال  تشیع دوازده
عهوا  م آب رسیی در قر  دآ ، چیزی جز تثبیت روندی که شررایط     ارتقای تشیع و استقرار    هه

نیروآای م آبی جامعرۀ ایررا ، در روزگرار  عهوا  یکی از آا فراآ  شده هود، نیست. تشیع، هه طی قر 
ای را هرای هایهردگی یافتره  میدا  گسترده حاکییت ایل انا  مغول و ها توجه هه تساآل م آبی مغو  ،

سراز تشرکیل حکرومتی هرانفو  در  توانست زمیهه  ددمت گرفتن این اندیشۀ م آبی نیرومهد می هود. هه
عشری، هر    شردند کره از   فالد ایرا  شود. هازماندگا  طریقت صفوی ها درک این ویژگی تشیع اثهی

اساس، در فرایهد تدریجی تبردیل طریقرت  هرآیین ده کههد.این ایدۀ پویا هرای دستیاهی هه قدرد استفا



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                

 
پیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و میراِث نهادی سارا اکبری و همکار/ 33  دولت صفویه و باز

 7-46، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401تابستان 

اسیاعیل تالو کررد ترا حکومرت  م آبی قدرتیهد در تاری  ایرا ، شاه ر صفوی هه یک جریا  سیاسی
عشرری، تأسری  کهرد   آرای شریعۀ اثهی آرای صروفیانه و اتکرا هره  موزه صفویه را ها کهار زد  نگرو

م آبی و امکرا   ر اندازی سیاسی هروز و ظهرور تشریع هرا چشر  آای تاری ی توا  زمیهه ههاهراین، نیی
اجتیاعی علیای شیعه در عصر صفوی را تهها هره یرک انت راب راآبرردی کهشرگرا   ر فعاییت سیاسی

دآد که هر مرد  گفتیرا  تشریع را  حاضر در این آهگامه فروکاست. شواآد پرشیار تاری ی نشا  می
آرای علری در یحظرۀ  ه ئی دانست که هر اثِر تعامل میا  زنجیرههاید حاصل یک فرایهد تاری ی  رام و 

 تاری ی تشکیل حکومت صفوی فرصت ظهور یافت.
گام رخ داد و صرفویا   هره نیرز گام آای م آبی در هزنگاه تاری ی صفویه تحول در گرای 

ردند. عشری گرای  پیدا ک اثهی شریعتی تشیع ر تدریج از حایت  یین صوفیانه هه جریا  فقاآتی هه
این گرای  در طول فرمانروایی صفویا  یکسا  نبود. م آب جدید در دورا  پیردایی و تکروین 
حکومت صفوی، پیشرفت چهدانی نداشت  در ههترین حایت، تغییر اسیی م آب از تسهن هره 

(. در این مرحله در س   عرایی 1۵-1۶: 1۳۸1گل،  صفت) تشیع در طول این دوره پ یرفته شد
آیراه  آای غاییانه هره ای سیال از اندیشه ز اقتدار هردوردار هودند که در مجیوعهقدرد، کسانی ا

هردند. چو  گسترۀ این مهظومه در پیونرد هرا  سر می گ ار صفویا  هه نوعی ارادد صوفیانه هه ههیا 
آای کال  سیاسری صرفویا  را نداشرت، فشرار   رای  سیاسی و اجتیاعی، قاهلیت تحقق  رما 

ای کره  رفتره از مجیوعره عی و اقتصادی، دویت صرفوی را هرر    داشرت ترا رفتهنیروآای اجتیا
هررداری کهرد  ههراهراین، در ایرن دوره، تقاهرل هرین  را سادتهد، ههره« فقها»هعدآا پیکرۀ مهسج  

 فقاآت و طریقت در معهای صفوی اوییۀ   ، هایقوه پررن  هود.
ده توانست دعاوی سیاسری دروی  را شون تقویت پ  از  نکه دویت صفوی در یک فرایهد دود

عهوا  ه ر   طور کامرل اسرتقرار یافرت، نهراد دیروانی دیهری هره اثباد کهد و نظر  سیاسری ترازه، هره
تدریج و ها پ یرو م آب تشریع توسرط  ناپ یر این پیکرههدی عام سیاسی نیز استقرار یافت. هه جدایی

از عراجلی هره هرقرراری آیگرونی نیر»آای جیعیتی ساکن در قلیرو صرفویا ، ن سرت،  هیشتر گروه
اسریاعیل  (. شاه2۹: 1۳۶۶)سریوری، « فکری از طریق ارشاد و تسریع اشاعۀ عقاید شیعی پدید  مد

آای قدرد دود و آیچهین، پاسر  هره مقتضریاد پیکرههردی سیاسری و اجتیراعی  هرای تحکی  پایه
ودنرد، از سراسرر کشرور گررد آا تعداد اندکی شریعه ه آیۀ روحانیو  را که در میا    »جدید جامعه، 

(. در این دوره، گزارۀ اصلی گفتیا  سیاسی و م آبی فاتحرا ، گسرترو 1۷2: 1۳۵۰)کیپفر، «  ورد
اسریاعیل، اهرداع و هازتوییرد مهاصربی آیچرو   عشری هرود. از زمرا  شاه نفو  و سرایت م آب اثهی



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

پیکربندی سارا اکبری و همکار/ 34  جامعۀ ایران؛ تحول و میراِث نهادی دولت صفویه و باز

 

 7-46، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

سرازی  آیچهرین یکسا مهظور سراماندآی هره دسرتگاه دیهری و  ا سالم، و صردر هره مالهاشی، شی 
تررین  اسیاعیل، مهصب صدر را، کره مه  عقیدتی در  رای  سیاسی و اجتیاعی صفویه  غاز شد. شاه

ایدین گیالنری و پر  از او هره روحرانیو  دیگرر سرپرد.  مهصب م آبی پیکرۀ سیاسی هود، هه شری 
وظیفرۀ تررین وظرایف مهصرب صردر هرود و درحقیقرت، وی  کهی عقاید م ایف، یکی از مه  ریشه

اسریاعیل و  ای کره ترا پایرا  دورۀ شاه عهده داشرت  وظیفره  میز آیگونی فکری را هه هرقراری موفقیت
 تهیاسب ها موفقیت انجام شد. حداکثر تا اوایل شاه

م آبی صفویه و نیازآای جامعۀ نوظهور، امکرا  مهراجرد علیرای شریعۀ  ر هیه  سیاسی
ا اسالمی  آای شی  کوشیدند، کسب ن ستین جایگاه عامل هه ایرا  را نیز فراآ  کرد و  نا  جبل

(. ایرن 2۰1: 1۹۸۷)امیرارجیهرد،   را که هه رویشا  گشوده شده هود، هرای دوی  تضیین کههد
گیری نهاد دیهی ایررا  در عصرر  ای، م صوصًا در  غاز شکل دسته از علیای مهاجر، نق  ویژه

امامی در  تهیاسب در تهیدِ  تشیع دوازده اهدر دورا  ش (۳) صفوی داشتهد. کارگزاری محقق کرکی
 تاروپود حکومت صفوی نق  هسیار مؤثری داشت.

این، کیبود  ثار مدو  اصول عقاید و دستوراد شرعی قضایی، سربب شرد کره در  هر افزو 
سازی عقیدتی، سادت ایهیاد شیعی نیز  غراز شرود. در ایرن شررایط،  کهار طرح عیدۀ یکسا 

داد و هره وجرود  رسیی دویرت صرفوی، نفرو  درود را از دسرت مری یک مهصب عهوا  صدر هه
 افتراد دادنرد، یعهری مجتهردا ، نیراز می عشری را شرح و هسرط می که ایهیاد تشیع اثهی کسانی

، ورود فقهرا هره دسرتگاه «ا دبار تکیلرة»هی  شریرازی در  (. عبردی۳۴۷: 1۳۸۹زاده،  نجف)
دآررد:  دوهی نشررا  می جیلررۀ زیررر هرره آای اجرایرری را هررا دییل ضرررورد حکومررت صررفویه هرره

ایدین مهصور صدر را، چو  از فقه ه شی نبود و در حکیت و فلسرفه  غیاث تهیاسب، میر شاه»
ایردین  و آیئت و ریاضی و طب از دیگر علیا میتاز هود، از    مهصرب عرزل فرمرود، امیرر معز

ا قرا  سررافراز هرود،  ا هینمحیدنقیب میرمیرانی اصفهانی را که هه فقاآت، میتاز و هه ورع و تقو
راه را  جایی قدرد در دستگاه دیهی عصر صفوی، (. جاهه2۷: 1۳۶۹)شیرازی، « نصب فرمودند

  .(۴)هرای افزای  قدرد علیا آیوار کرد
ویژه  تهیاسرب و هره آای پادشاآی شاه آای فکری سل هت صفوی در سال شکاف در ههیا 

و یت یرا نیاهرت پادشراآا  »، مسئلۀ «مجتهدا »هه « صوفیه»عباس اول و انتقال قدرد از  شاه
کردنرد، هرا چرای  عیردۀ علیرا  آا اطرالق می آای صفوی هه    گونه که قزیباو  را،   « صفوی

گفتۀ  عهوا  واس ۀ میا  اماما  و پادشاآا ، فراآ  شد. هه رو کرد و مسیر ظهور مجتهدا ، هه روهه



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                

 
پیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و میراِث نهادی سارا اکبری و همکار/ 35  دولت صفویه و باز

 7-46، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401تابستان 

وهیرد، قردرد مجتهردانی هرود کره در نییرۀ دوم سیوری،  نچه حقیقتًا قدرد صوفیه را درآر  ک
(. 21۳: 1۳۶۳سریوری، )  مدنرد حسراب می هه« قدرد ها ی سرر پادشراه»سل هت صفویا ، 

عباس اول،  صرفی، نروه و جانشرین شراه گر اری شاه حضور پررن  و مؤثر فقهرا در مراسر  تاج
از ایرن، مقرام  پری   دوهی هیانگر افزای  قدرد و نفو  فقها در درهار صفوی است  نقشی که هه

(. شراه سرل ا  22۴: 1۳۷۹جعفریرا ، ) عهده داشرت ای لفا، هه هرجستۀ صوفیا ، یعهی دلیفة
که مرسوم هرود، شیشریر هرر کیرر او  گ اری هه صوفیا  اجازه نداد چها  حسین نیز در آهگام تاج

 (.۳1: 1۳۸۳ کهارد، ) ا سالم را پی  دواند که این تشریفاد را انجام دآد هبهدند و شی 
در کهار قدرد یافتن روزافزو  علیا در دستگاه حکومتی صفویه، عوامل دیگری آیچو  پیونرد 

، گسرترو ارتبرا  و پیونرد هرا اقشرار (۵)آا آای وقفی و سریورغال دورد  علیا ها زمین از طریق زمین
 وفصرل دعراوی و ادتالفراد، هاعرث م تلف اجتیاعی از طریق ادارۀ امرور شررعی و مردنی، و حل

  1۶۷: 1۳۷۴سریوری، )افزای  نفو  اجتیاعی علیا و اسرتقالل مرادی  نرا  از درهرار صرفوی شرد 
آای وقفری نیرز نقر  مهیری در اسرتقالل مرایی  آا، زمین هر سیورغال (. افزو 2۴۷: 1۳۴۵ییبتو ، 

عباس اول، آیرۀ امرالک  آای وقفی در زما  صفویه هسیار گسترو یافتهد. شاه علیا ایفا کردند. زمین
عهرده گرفرت و هعرد از درود  اموال ش صی دود را وقف چهارده معصوم کرد و توییت    را دود هه و

(. پیگیری این رویه از سروی سرالطین صرفوی، 1۶۶: 1۳۴۵ییبتو ، ) نیز هه جانشیهان  واگ ار کرد
دارا  و صاحبا  امرالک دصوصری نیرز امرالک درود را وقرف کههرد و درنتیجره،  سبب شد که زمین

ویژه  شدند. هردری ترواری  محلری، هره اوقاف مهصوب می« توییت»ای روزافزو  هه  گونه  هه روحانیو 
دآهرد.  را نشرا  می آرای سراداد قدرد اقتصادی دانواده تاری  نائین، اردستا ، ن هز و کاشا ، رشد

در اوقافی که از سوی دیگرا  اع را شرده هرود، کرار درود را شرروع کردنرد و « متوییا  »عهوا   آا هه   
عهوا  متیررویین محلرری هاقرردرد  ادامرره، امررالک دصوصرری هزرگرری را از    دررود کردنررد و هرره

 (.122: 1۳۴۵ییبتو ، ) اجتیاعی و سیاسی محلی فراوا  سر هر وردند ر اقتصادی
سرو و  حال، دویت صفوی ها آوشیاری، مراقب مشروعیت نظرام سیاسری دروی  ازیک درعین

دیگر هود. هین نهاد سیاسری و نهراد  تی در زمیهۀ دیهی، ازسویآای مستقل، ح جلوگیری از هروز جریا 
ای زیرکانه هرقرار شده هود و نهاد دیهی نه در شکل دیروانی کره در شرکل  دیهی ها آیۀ دعاوی   ، موازنه

آرای مهفرردی کره  کررد. گرای  ه شی هه نهاد سیاسی عیرل می عام   ، هیشتر در راستای مشروعیت
چها  نیرومهرد نبودنرد کره هتوانهرد مسریر  پهداشت،    سبب تباآی اییا  می نزدیکی هه نظام سیاسی را

عباس در ایجاد نظ  و اقتدار مرکزی، سبب شرد کره در ایرن  عیومی    را متوقف کههد. توانیهدی شاه
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عهوا  کرارگزارا   تر از نهاد دین عیل کهد. وی هه علیا هه هرآه از تاری  صفوی، نهاد قدرد، هسیار قوی
هررد و چهانچره  نگریست و در امور م تلف مر آبی از  نرا  ههرره می ا  حکومت دوی  میو دادم

نقل از  کره د وایره هره دید، حاضرر هرود هرا  نرا  سر ت هردرورد کهرد. چها  آا را سد راه دود می   
گویهرد،  کههرد و می  ورنرد، حوصرلۀ مررا تهر  می مالآا آییشه هه من فشار می»گوید:  عباس می شاه

مسلیین جه  کرد  ویی از این یحظه هه هعد اگر هره مرن یرک کلیرۀ دیگرر هگویهرد، دسرتور  نباید ها
 (.2۰۹: 12۴۸)د وایه، « آا را از دم تیغ هگ رانهد دآ  آیۀ    می

سو، در این دوره، علیرا هیشرتر هره  ازیک عباس اول این هود که نتیجۀ اقداماد آیراه ها کهترل شاه
 یل هودند و داعیۀ ورود هه صحهۀ سیاسی و کسب قردرد را نداشرتهدآای علیی و م آبی متیا فعاییت

عباس را پ یرفته و حاضر هه آیکاری ها او هودند  زیررا، در تعرامالد  دیگر، قدرد فائقۀ شاه و ازسوی
مثاهه کهشگرانی که ظرفیرت زیرادی هررای کره  راآبرردی  شدد سادتارمهد میا  شاآا  صفوی هه هه

 ور  آرای ایرزام یا/ فقها قادر هه کسب مهافع زیادی هودند، رسرید  هره توافقداشتهد، در وضعیتی که عل
علیای شیعه ها  گاآی از ایهکه در شرایط ویژۀ تاری ی قرار دارنرد و  پ یر شد. میا  این دو گروه امکا 

 رو ندارند، در هراهر نهاد سیاست مقاومت نکردند، هلکه هه تبیرین آای چهدانی هرای انت اب پی  گزیهه
در  ههرد کشریدند ترا مبانی مشروعیت حکومت شیعی ازنظر فقه جعفرری پردادتره و  زادی درود را هه

 تری دست یاههد. جریا  تحول نهادی، هه اآداف هزرگ
تدریج در آ  شکست و در پری  عباس اول، سادت متیرکز سیاسی صفویا  هه ها مرگ شاه

ای، دچرار  اعی و آر  از دیردگاه اندیشرهیحاظ مهاصب و امتیازاد اجتی   ، نهاد دیهی نیز آ  هه
عباس در پیوند ها تحرو د نهراد دیهری ترا  آایی شد. اگرچه میراث دورۀ حکیرانی شاه دگرگونی

که در جریا    عهد سقو  اصفها  و حتی پ  از    نیز تداوم یافت، اما نهاد دیهی و کهشگرا    
را ها هستر دراص صرفویه آیاآهر   دوهی دود آای واکهشی توانسته هودند هه یک سلسله توایی

مهظور دستیاهی هه اآداف داص سیاسی و اجتیراعی  غراز کردنرد  ای را هه تکاپوآای ویژه کههد،
در این وآلۀ تاری ی، نهراد دیهری کراماًل  که هه تثبیت نهاد دیهی در پایا  عصر صفوی انجامید.

مثاهره یرک مرتن،   ی، ههامرام نظرام شریعی دوازده»شکل یافتره و مررتبط و مهسرج  شرده هرود و 
ای که این متن هه متن حاک  و غایب جامعۀ ایرانی تبدیل شد کره  گونه  ایجادکههدۀ فرآه  شد  هه

زاده،  )نجرف« کردنرد سهجیدند و مشروعیتشرا  را هراسراس    تعیرین می دیگر متو  را ها    می
ۀ روحانیو  م رح کرده آایی را درهار (. شارد  در سفرنامۀ دود در این زما ، نکته۳۴۵: 1۳۸۶

اگرر ایرن جامعره » کهد: وضوح نیایا  می است که استقالل نسبی و قدرد اجتیاعی ایشا  را هه
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توانسررت  ایررن فصررل را حکومررت جامعررۀ  دارای حکرومتی جرردا از حکومررت سیاسرری هررود، می
 (.1۳۳۴: ۴، ج 1۳۷۴)شارد ، « روحانیا  ههام 

 جتماعیهای ا . اصناف و بازاریان؛ توسعۀ ظرفیت5-3

وز  نیروآای اجتیاعی در  رای  نهادی ایجادشده در عصر صفوی هسیار فزایهده است. اگر این ایردۀ 
دآرد، هلکره عیرل اقتصرادی و  اقتصاد در یک فضای ایزویه روی نیی »را هپ یری  که  1 استفا  گودمن

« شرود ف میناپ یری مانهد دیرن و مسرائل اجتیراعی و فرآهگری تعریر تفکیک مادی از طریق عوامل 
توا  نهاد اقتصاد نامید. این نظام، ه شی از فرآهر   (، نظام اقتصادی را نیز می۹12: 2۰۰1)گودمن، 

ای از نهادآرای گونراگو ، ازجیلره نهراد اقتصرادی،  جامعه است و فرآه  جامعره نیرز از مجیوعره
عهوا  نهرادی  اره هرهعهوا  یک رکن اقتصادی، هلکره آیرو تهها هه  ههاهراین، اصهاف نه تشکیل شده است 

اند. دگرگونی حیراد سیاسری و دیهری  اجتیاعی و میراثی فرآهگی در تهظی  رواهط اجتیاعی مؤثر هوده
نوهۀ دود هر حیاد اجتیاعی و اقتصرادی نیرز ترأثیر گ اشرت و فعاییرت اصرهاف  در عصر صفوی، هه

لی پویرایی اصرهاف و ای از حیاد چهدصدسایۀ دود شد. یکری از د یرل اصر ایرا   وارد مرحلۀ تازه
آرای صرهفی اسرت.  آرا و آیئت آا تحت یوای انجین کهشگرا  فعال در هازار دورۀ صفویه، تشکل   

« انرد  محور اوییره و عیردۀ اقتصراد شرهری سردۀ آفردآ  ایررا  هوده »تعبیر فورا   آا که هه این تشکل
ه، از نروعی رغ  چرارچوب کهتررل شردید حکومرت شرهرآا توسرط صرفوی (، هه۶۰: 1۳۷۸فورا ، )

مراتبی چرو    دودسامانی هردوردار هودند. سازما  دادلی اصرهاف در عصرر صرفوی، تراهع سلسرله
ک  دوسروم اسرتادا  اصرهاف انت راب  که توسط دسرت هود. کدددا «کدددا، استاد، شاگرد، و پادو »

ۀ شد، قدرد و ادتیار فراوانی هر افرراد دیگرر صرهف داشرت و در آیرۀ مسرائل عیرومی، نیایهرد می
وفصرل ادتالفراد نیرز از  (. اصهاف در امور ماییاتی، قضایی، و حل۳1: 1۳۵۹اشرف، )صهف  هود 

میزانی استقالل نسبی هردوردار هودنرد. گرزارو ملکر  درهرارۀ شریوۀ انت راب قاضری و کددردا در 
کهرد... اگرر قاضری هرگزیرده  آرا را معرین می تیایرل مرردم،    »اصهاف، شاآدی هر این مدعاسرت: 

او  آا، موجب استعفای داوطلبانرۀ وی یرا هرکهراری هد شهروندا  نباشد... غوغای  یهق ع   موردپس
 (.۷۴۶: 2، ج1۳۸۰)ملک ،  «دواآد شد...

هر عامل تشکل و دودسامانی، حکومت نیز تداوم کارکرد نهادسازانۀ هرازار و تبردیل  افزو 
ت  رایر  نهرادی نوپرا، گسرترو موازاد تثبی    هه یک نهاد اجتیاعی نیرومهد را تقویت کرد. هه

                                                             

1. Stephen Gudeman 
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آای جدیرد  امهیت و اقتدار دویت، موجب رونق هازرگانی و صهعت و گسرترو هازارآرا و حرفره
هعرد هرر تعرداد اصرهاف و  عباس اول هه شد. هها هر گزارو مهاهع عصرر صرفوی، از دورۀ شراه می

پیشره و حرفره را  2۰۵سیدای نسفی، در کلیاد دود، تهها در ه ارا هری  از  آا افزوده شد.  پیشه
وحید قزویهی در    تأیید این رونق در دورا  هعدی را نیز  (۴۳۴-۴۳۵: 1۹۹۰هرد )نسفی،  نام می

(. 2۰۷: 1۳۸۰گلچرین معرانی، ) کهرد آا یاد می دود دارد که تقریبًا از آیا  حرفه« نامه ساقی»
تجار و اصرهاف »وی،  هرد  هها هر قول پیشه و کسب را در اصفها  نام می ۷۰شارد  نیز هیشتر از 

ها نظ  داصی در هازارآا جای داشتهد و آر ه شی از هازار هه حرفه و صهعت معیهی ادتصراص 
هرر تسرهیل امرر  (. آیچهرین، دویرت صرفوی، افزو 1۴۴۰: ۴ ج ،1۳۷۴)شرارد ، « داشت...

تجارد در غرب و شیال غرهی ایرا ، مسیر جهوب را نیز هرای تجارد گشود تا سرمایۀ دادلری 
اییللری و  سایۀ سرمایۀ دارجی رشد کهرد. ایرن تغییرراد، تحرت ترأثیر رواهرط تجراری هین در

کا یی شرهری و  آیچهین، واهستگی حاکییت سیاسی هه در مدآای حاصل از شیوۀ تویید درده
 (.1۵۶: 1۳۸۹آای تجاری هود )عبادایلهی چه انق،  فعاییت

تدریج پیوندآایی را  افت. اصهاف ههآا شدد ی ها قدرتیهد شد  هازارآا، نظارد و کهترل   
آرای ادرود صروفیانه هرقررار کردنرد   ها نیروآای اجتیراعی دیگرر آیچرو  علیرا و جیعیت

دییل،  آیین آرا از حکومرت وجرود داشرت و هرره ای کره د رر نارضرایتی و نافرمرانی    گونره هه
(. ۹۸ :1۹۷۸)ههرانی،  کرد کهترل شدیدی را هر اصرهاف اعیرال کهرد حکومت صفویه سعی می

عباس اول، انحصرار هسریاری از محصرو د صرادراتی را در  رو است که شراه آیین احتیاً  از
دست داشت و هسیاری از تجار، کارگزار و د ل او هودند. ایبته تجار دود نیرز هره کرار تجرارد 

ار ای مستقل و مشراهه تجر گونه هرای  نا  هسیار دشوار هود که تجارد دود را هه پردادتهد، اما می
شریار  اساس، تجار، رکن اساسی و ضرروری جامعره هه کشورآای اروپایی گسترو دآهد. هراین

دوام نعیت و هقای دویت... و رفاآیرت »آا،   مدند و روشن هود که حیایت و پشتیبانی از    می
این، اگرچره تجرار در  هر (. افزو ۷۷۳-۷۷۴: 1۳۸۳)سبزواری، « شود تیام دلق را حاصل می

حکومت صفوی نق  مستقییی نداشتهد، ویری چرو  هسریاری از  نرا  هرا سررا   پیکرۀ سیاسی
نوعی  آای هازرگانی ها آ  شریک و سرهی  هودنرد، هره حکومت رواهط مایی داشتهد و در فعاییت

آرا و  سرو، سربب حیایرت حکومرت از     مدند که ازیک شیار می شریک در مهافع یکدیگر هه
دیگر، ایرن امرر نروعی  شد و ازسروی از جانب تجار میتأمین ه شی از نیازآای مایی حکومت 

 (.۳۶۳-۳۶۴: ۴ : ج1۳۶۶شارد ، )  ورد آیراه می واهستگی هه حکومت را هرایشا  هه
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عباس، رواهط تجاری و سیاسی هرا کشرورآای دیگرر نیرز گسرترو یافرت و  در دورا  شاه
ادل و دارج از ایررا   مده در کشور، موجب تقویت رواهط تجاری در د وجود امهیت و  رامِ  هه

آای نظام جهرانی،  ای ها دویت (. در آیین دوره، رواهط تجاری گسترده۴۶: 1۳۷۸فورا ، ) شد
نفع ایررا   آا هه ازجیله پرتغال، آلهد و انگلی  ایجاد شد که در این رواهط، اگرچه تراز پردادت

  داشرت. در چهرین تروا  گفرت، رواهرط متقراهلی جریرا آ  نبود و درواقع، می ضرر    نبود، هه
دییل اسرتقالل  سو، هازار و نیروآای فعرال در    هره این هه ویژه از اوادر دورۀ صفویه شرای ی و هه

آای اجتیاعی، فاصله  تدریج از وضعیت پراکهدگی نهادی و ناآیسانی نسبی از نهاد سیاست، هه
رتیهرد اجتیراعی در مثاهره یرک نهراد قد آای اوییرۀ نهراد هرازار هه ترتیب، آسرته این گرفت و هره

 پیکرههدی جامعۀ ایرانی شکل گرفت.

 (. مقایسۀ وضعیت پیکربندی سیاسی و اجتماعی ایران در دورۀ پیشاصفوی و دورۀ صفویه1جدول شماره )

 دورۀ پیشاصفوی دورۀ صفوی

 قدرت سیاسی قدرت سیاسی

الطوایفی/ تشکیل یک نظام سیاسی  براندازی ملوک
فرینی الگوی پادشاهی ایران واحد، مستقل، ایرانی/ بازآ
 های ایلی بلندمدت باستان/ ائتالف

بیگانه بودن منشأ حکومت/ ساختار سیاسی برپایۀ ساختارهای 
 های ایلی ناپایدار های داخلی/ اتحادیه ترکی/ جنگـ  مغولی

 نتایج نتایج

/ فقدان دولت ثبات محلی مدت و بی نظام حکومتی کوتاه احیای دولت متمرکز در ایران/ وحدت سیاسی
 مرکزی نیرومند

 ماهیت مذهبی ماهیت مذهبی

 یجد زیو ست ییارویرو /یامام دوازده تشیعمذهب  جیترو
 رسمی شدن مذهب خاص و فراگیر ها/ مذهب یسن با

تنوع مذاهب اسالمی شیعۀ امامیه، اسماعیلیه، اهل سنت، 
های مذهبی و  حنفی، مذهبی، شافعی، و.../ کشمکش

 اخلیهای د بندی دسته

 نتایج نتایج

 عدم وحدت مذهبی وحدت مذهبی
 نیروهای اقتصادی نیروهای اقتصادی

های تجاری داخلی و خارجی در  رونق و گسترش فعالیت
سایۀ حمایت حکومت و امنیت داخلی/ افزایش توان مالی 

 تجار و بازرگانان

ساخت اقتصادی پراکنده با غلبۀ اقتصاد بخش روستایی/ عدم 
های شمالی و جنوبی/  های تجاری در ایالت تتوازن فعالی

عنوان دارایی دیوان/ دربار یا در  بازار به رونق تجارت محلی/
 برخی موارد، جزء اوقاف

 نتایج نتایج
 گیری اقتصاد ملی شکل

مثابه یک نهاد  های اولیه بازار به گیری هسته شکل
 مستقل از حکومت

ی و بازرگانی/ فقدان سازمان و تشکیالت مستقل فعاالن تجار
 عدم انسجام در قالب اقتصاد ملی
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 . میراث نهادی صفویه؛ چارچوب جدیدی برای تنظیم روابط قدرت6-3

داندا  صفوی در انتهای زنجیرۀ رددادآای قر  دآ  آجری توانستهد ها غلبه هر نیروآرای رقیرب هرر 
هراد قردرد، هرا ادغرام عرصۀ سیاست ایرا  تسلط یاههد. کهشرگرا  جدیرد در نتیجرۀ وارد شرد  هره ن

اجتیاعی پیشین در  رای  جدیرد، درصردد تغییرر محریط نهرادی  ر ای پیکرۀ سیاسی آای حاشیه گروه
موجود هر مدند. استقرار نهاد سیاست ها سازوکارآای نسبتًا نرو، پیردای  نهادآرای مکیرل را تسرهیل 

آای جدیرد  رد که دود را ها زمیهرهآا را مجبور ک کرده و فشارآای فراوانی را هر کهشگرا  رقیب وارد و   
قزیباو  ر آای نهادی اوییره کره توسرط ائرتالف صفوی مسیر، انت اب هه ت بیق دآهد. در فرایهد واهسته

تردریج در حلقرۀ  اجتیاعی موردنظر صفویا  هه ر انجام شد، طرفدارا  هیشتری یافت و تغییراد سیاسی
آرای  هرازدورد مثبرت، فضرای سیاسری و ظرفیتهر  آای مبتهی هازدوردآای مثبت قرار گرفت. توایی

آرای داصری را پدیرد  ورد کره در درازمردد در  اجتیاعی در  رای  صفویه را دگرگو  کررد و پویایی
 ای موفق عیل کرد. گونه اجتیاعی ایرا ، هه ر تحکی  یک ایگوی نهادی داص در پیکرههدی سیاسی

نروعی نظر  نهرادی و  رایر   واقعیت تاری ی این است که جامعۀ ایرا  در عصر صفوی،
آا پ  از سقو  سیاسی  نا  تداوم یافت.  اجتیاعی را تجرهه کرد که میراث تاری ی    هرای قر 

یراهی  کههده در دویت، آویت رشد نیروآای اجتیاعی، تکثر در مهاهع قدرد و نیروآای مشارکت
شرد     هره یرک نهراد آا ها دارج، استقالل نسبی روحانیت و تبردیل  هستا  جدید، افزای  هده

آرای  اجتیاعی و سیاسی، قدرد گرفتن و رشد نیروآای هازار و اصهاف، گسرترو شرهرآا و راه
ارتباطی و ترقی اقتصاد و رشد نهادی، استقالل نسربی حکرام محلری و نضرج نیروآرای اداری 

تررین  آای شهری، ازجیلره مه  مت صص و هوروکراتیک دارج از ایالد و غایبًا از درو  ه  
هر پی افکهرد  نروعی  مانده از دو قر  حکومت صفویا  هر ایرا  است که افزو  جا آای هه یراثم

گیری تعادل نهادی در جامعه، توانست  پیکرههدی نهادی جدید و ایجاد هسترآای  زم هرای شکل
ههراهراین،  آای دلق گفتیا  هازنگری در راه ۀ دویت و جامعه در ایرا  را نیز فرراآ  کهرد  زمیهه

ای کره در دورۀ صرفویه شرکل گرفرت، در  مدد، میراث نهرادی هردالف قائال  هه جامعۀ کوتاه
آای پ  از   ، استیرار یافته و در اوایل دورۀ قاجاریه، یعهی پی  از رویارویی ها غرب و  حکومت

نویسرد:  هاره می شهاس دراین آای نوسازی، نهادیهه شد. وایتر آیهت ، مورخ صفویه شروع هرنامه
ای استوار است که سالطین هزرگ صفویه در  آیا  پایه ایراِ  امروز، از نظر سیاسی و فرآهگی، هر »

 (.1۳: 1۳۷۹)جعفریا ، « قرو  شانزدآ  و آفدآ  میالدی هها نهادند
آای حکومت مرکزی  که تالو دآد آای دورۀ صفویه نشا  می ترتیب، روند دگرگونی این هه
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استقالل از ههیادآای ایلی و م آبی دورا  تأسری ، هرردالف هرای تیرکز آرچه هیشتر قدرد و 
گیری و پیرردای  نیروآررای اجتیرراعی، سیاسرری، و  انتظررار شرراآا  صررفوی، مهجررر هرره شررکل

آای  کشیدند. تالو چای  می آای تیرکزگرایانۀ حکومت صفویه را هه ای شد که تالو اقتصادی
نظر  مردد مفیرد و کار مرد هره کوتاهعباس و شاآا  دیگر صرفوی، آرچهرد در  تیرکزگرایانۀ شاه

یاهی نیروآای اجتیاعی در  رسید، در درازمدد، ضعف اقتصادی و نظامی حکومت و قدرد می
 هراهر قدرد حکومت مرکزی را در پی داشت.

 گیری نتیجه

هرپایۀ رویکرد نهادگرایی تاری ی، ارتبا  دویت ها نیروآای اجتیراعی، فرایهردی ایسرتا نیسرت، هلکره 
ای متقاهل دگرگرو  کررده اسرت. اغلرب پژوآشرگرا ،  گونه  ست پویا که دویت و جامعه را ههفرایهدی ا

شهاسی سیاسی، رواهرط نهادآرای سیاسری و اجتیراعی را هرا درکری  ویژه پژوآشگرا  عرصۀ جامعه هه
آرای مهیری از واقعیرت اجتیراعی را نادیرده  مهحصر هه دویت یا جامعه تبیین کررده و آریرک ه  

آرای  میا ، نهادگرایی تاری ی از این ظرفیت هردوردار است که تیرکرز مرا را هرر حوزه رایناند. د گرفته
سیاسی مع روف سرازد. ایرن رویکررد،  ر شده از متغیرآرای مرؤثر هرر  رایر  اجتیاعی انگاشته نادیده

دیگر، نهادآرا را  کهرد و ازسروی دآهدۀ نهادآا در عرصرۀ سیاسری تأکیرد می سو، هر نق  شکل یک  از
آای دراص در  داند که دود، هرایهرد مهرافع و دیردگاه گرفته در هستر زما  می شکل  آای تاری ی همقوی

مانهرد  جای می آای هعدی هره دآهده هرای دوره عهوا  میراثی شکل هزنگاه( آستهد که هه) مق عی داص
ترداوم و ترأثیر آا که نوعی  تعبیر جییز ماآونی، آیین نهاد هه کههد. و نوعی واهستگی هه مسیر ایجاد می

تررین مهازعراد سیاسری نیرز آسرتهد و در مرتن ایرن  مستقل هر کهشگرا  سیاسی دارند، موضوع مه 
آای سیاسی از قدرد تویید یرا هازتوییرد یرک نظر   حال، در فرایهد گ ار مهازعاد تغییر کرده و درعین

 (.۵1۷: 2۰1۷اجتیاعی جدید هردوردارند )ماآونی، 
هزنگاه تاری ی، پیکرههدی نهرادی جدیردی را دلرق کررد. عهوا  یک  حکومت صفویه، هه

هازگشرت آسرتهد.  س تی قاهل گیری هه ثباد گرای  دارند و دیگر هه معیوً  نهادآا پ  از شکل
آای م آبی، ائرتالف هرا نیروآرای  هاور تغییر در صفویه ها تشکیل یک حکومت فراگیر مستقل،

پیکرههدی سیاسی و اجتیراعی و توییرد یرک ساز هاز قدرتیهد اجتیاعی، و تأسی  نهادی، سبب
 تا هزنگاه تاری ی هعدی شد. در ایرا  نظ  نهادی جدید

آرای تراری ی جامعره در عصرر  ههاهراین، استد ل اصلی مقایۀ حاضر ایرن اسرت کره واقعیت
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گیری و ظهرور  حدوحصر دویت، مانع شرکل کهد که قدرد هی صفویه، این گزاره را ها تردید مواجه می
و نهادآای اجتیاعی مستقل از دویت شرده اسرت. هرازدوانی تحرو د سیاسری و اجتیراعی نیروآا 

پردازا  از  دآد کره روایرت غایرب در  ثرار نظریره نهادی زمانیهد نشا  می  ایرا  در یک زمیهۀ تاری ی
عهوا  یرک دویرت اسرتبدادی و دودکامره در مقاهرل جامعرۀ مهفعرل و فاقرد تروا ،  ماآیت دویت هره

حرال، پیوسرتاری از  دور اسرت. درعین ه از واقعیت تاری ی جامعۀ ایرا  در عصر صفوی هرهانداز چه تا
تغییر دورۀ صرفوی، پیونرد یرافتن  آا و فرایهدآای هر مده از شاکلۀ پیکرههدی اجتیراعی درحرال جریا 

آای اقتصادی، هازتعریف رواهرط  ه   عشری ها نهاد حکومت، گسترو و رونِق  آای تشیع اثهی  موزه
کررد، هره  مت ها ایالد و قبایل که استقالل و دودم تاری نهادی را در  رای  نهادی هازتویید میحکو

آرای نهرادی حاصرل از ردرداد تراری ی تأسری   مهدی چارچوب تبیین امکا  ثباد، نظ ، و قاعده
اسرراس، قرردرتی کرره نیروآررای اجتیرراعی و سیاسرری در  آیین کهررد. هر حکومررت صررفویه کیررک می

دود ادتصراص داده هودنرد، پر  از صرفویه نیرز در عرصرۀ اجتیراعی و  فویه هرهپیکرههدی دورۀ ص
پی  رفرت   سیاسی تداوم یافت و در یک راه ۀ درازمدد و دوسویه، آیاورد ها قدرد حکومرت، هره

ای از نهادآای سیاسری، اجتیراعی، و اقتصرادی  توا  دورۀ زای  مجیوعه ههاهراین، دورۀ صفویه را می
یراث نهادی این دورۀ تاری ی، در یرک فرایهرد زمانیهرد هره دورۀ قاجاریره انتقرال عهوا  م که هه دانست

 یافت و تثبیت شد.
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 ها یادداشت
 .فرد هودِ  ردداد تاری ی هه معهای مهحصر در مقاهل تعیی ، هه. 1
 . یهد یدرم یرتحر از اول تا  در هه یعاست که در    وقا ینظی تهها ،پژوآ   ۀیکرپ ،یوهش یندر ا. 2
 کرارگزاری محقرق کرکری ههگریرد هره: محیردهاقر دوانسراری هارۀفرما  طهیاسب در ۀهرای م ایع .۳
 .1۶۷ ص، ۵ج « ا حوال ایعلیا و ایساداد ایجها  فیةروض»
 ...۸۰ راجر سیوری، ایرا  عصر صفوی، صهاره ههگرید هه:  . هرای کسب دان  هیشتر دراین۴
تردریج  هاما هر ،معهای پاداو یا ه ش  شاآانه هود هه صلاص الحی است مغویی که در ا ،. سیورغال۵

مصرو  ار و از مدادلرۀ دویرت در امرور    اع ای زمیهی که از معافیت کامل ماییاتی هردود یاز    هرا
 کار گرفته شد. هه ،هود
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