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Extended Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between government and
society in the Safavid era in the light of Joel Migdal's theory and the application of Joel
Migdal's network theory. In this regard, the question has been raised that according to the
model of Migdal, what was the relationship between the government and society in the
Safavid period? It was hypothesized that in the Safavid period, the special role of clerics
and Ghezelbash forces indicated the non-monopoly of the state institution and the
complexity of government-society relations, a strong government was not formed for
change and transformation. With a sociological approach and Migdal's theoretical
framework and in the form of a qualitative method, by Library Research Methods: library
method of data collection; It turned out that in the theocratic and bureaucratic structure of
the Safavid state, the clergy acted as intermediaries for the Shah and the people and the
Ghezelbash forces as a military force; Their special role has been to express the nonmonopoly of the institution of government and the complexity of government-society
relations. High levels of social control, countering foreign aggression, extracting
resources, and organizing people for social change have been among the reasons for the
formation of a weak government. The Safavid kings did not act extensively and
networked in the distribution of resources, and in different periods, the distribution of
resources was slow. Due to the formation of power networks and groups in society, a
strong government has not been formed for change and has been limited by power
networks.

Introduction
The current research was conducted with the aim of investigating the relationship between the
government and society in the Safavid era in the light of Joel Migdal's theory. In response to
the question that according to the Migdal model, what was the relationship between the
government and society during the Safavid era? This hypothesis was proposed that in this
period, the special role of clerics and Qazalbash forces indicated the non-exclusivity of the state
institution and the complexity of the state-society relations, however, a strong state was not
formed towards change and transformation. Government, as one of the most central concepts
of politics, has always been disputed by researchers and various definitions of it have been
presented. The difference in its role in society has led to the formation of the modern state,
which has been in place for more than a century. The most famous concept of the modern state
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was presented by Max Weber, who defined it as "the monopoly of the legitimate use of force in
a certain territory". In criticizing the above view, Joel Migdal has somehow attributed the
inefficiency of the government in the path of transformation in societies, especially in the third
world. Contrary to the view of the powerful and monopolistic government and superior to other
institutions (Weber's view), the government is not an exclusive and coherent institution in
Migdal's view. In this understanding of the government, the complexity of the government, the
dispersion of power and the role of society in the authority of the government are determined.
The innovation of this research is to identify the nature of the state and its social and political
structure in the Safavid period.

Methodology
In order to investigate the purpose of this research, with a sociological approach and in the
framework of the theoretical consideration of the components of Joel Migdal's strong
government and strong society, and in the form of a qualitative method of the Iranian
government and society of the Safavid era, documentary and library information was
collected. The application of the theory of Parsons, Weber, Marx and other thinkers can
be seen in various works and sources, especially for the analysis of the components of the
political and social structure of Iran, but specifically by examining the available literature
in the field of the application of Migdal's theoretical model about the state and society in
the Safavid period, No results were found. According to Migdal, strong governments have
the necessary abilities (ability to influence, regulate social relations, extract, distribute or
allocate resources) to control social evolution, and weak governments are at the end of the
spectrum of those who have these abilities. Migdal's theory is based on a model of
interaction between government and society. He sees society not as a monolithic entity,
but as a "mixture of social organizations" such as families, clubs, firms, or ethnic groups,
and the state is only one organization among a large number of structures within society.
Considering Migdal's theory, this article tried to analyze the relationship between the
Iranian government and society during the Safavid era.
The
theoretica
l model of
research.
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Result and Discussion
In this regard, first, the formation and institutional structure of the Safavid government
was examined. How each of the Safavid rulers managed the society and the role of
Qezelbash and clerics in the Safavid government shows the non-exclusivity of the
government institution and the complexity of the relationship between the government
and the society. Next, the social forces of the Safavid government were investigated. In
general, there were five major social classes (courtiers and bureaucrats; clerics, scholars;
Qazlbash and Mamluks; merchants, guilds and artisans; workers, farmers and women) in
the Safavid era. In the next title, the relationship between government and society was
discussed. In the analysis of this section, it can be concluded that Safavid Iran had a lot of
growth in terms of cultural and political development and people's participation in the
government, but the government could not overcome the society and create a creative
management; Therefore, every time the condition of the people became worse, the
previous sediments and old solutions became more active, and when the Safavid dynasty
fell, the society weakened. Finally, the final title of the research was devoted to the gap
and distance between the government and the society and the creation of a web-like
society, and an attempt was made to compare the strong government and the strong
society of Migdal with Safavid Iran. First, the criteria of Migdal's strong government were
examined.
By examining the measure of the ability of the government to influence the society, it can
be said that the inability of the Safavids to provide an efficient solution made them unable
to influence the society and this relationship was mainly through the clergy. Therefore,
the Safavids could not implement binding rules to regulate people's behavior.
By examining the criterion of regulating social relations, it can be seen that the regulation
of social relations and high levels of social control improved the ability and capacities of
the government in various fields, such as confronting foreign invasions, extracting
resources, mobilizing and organizing people in order to carry out social transformation,
and Qezelbash forces Along with scholars and clerics, they were among the elements that
formed the administrative apparatus of the Safavid government, and the government
regulated social relations at the community level through these classes. Therefore, the
Safavid government was limited by power networks such as Qezelbash and clerics, and
the government was effective rather than effective.
By examining the criteria of extraordinary resources and extracting it, it was found that
the Safavid government invited Shiite scholars from other regions of the Islamic world
and welcomed them and paid special attention and support to these people, along with
supporting Iranian scholars and handing over some important jobs and affairs. They
turned the Shiite scholars into the axis and pillar of the Shiite cultural movement. In fact,
one of the great sources that were available to the Safavids is the Shia religion. Each of
the Safavid kings, taking into account the social and political conditions governing their
rule, tried to benefit from the influence of scholars in the direction of the development and
expansion of Shiism and the stabilization of their rule. During the period of Shah Abbas I,
due to extensive changes in the government and the reduction of the power of the
Qazalbash forces and the replacement of the third force consisting of Georgian and
Circassian forces, conditions were created for the increase of the power of the scholars
and their greater role in the country's political scene. Therefore, one of the extraordinary
resources at the disposal of the Safavid kings is the clerical system and Qazlbash forces
through which they managed the society.
In the examination of the fourth criterion titled distribution or allocation of resources, it
was found that the Safavids considered their government to be reminiscent of the history
of the Great Sassanid Kingdom and the legitimacy of the Shiite right to succeed the
Prophet (PBUH). In fact, the Safavid kings did not seek to distribute the resources at their
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disposal among other classes and simply sought to implement their personal
recommendations. As soon as the Safavid kings ensured the stability and power of their
government, they tried to take away all the powers that were given to religious scholars at
the time of the establishment of this government and for special interests, and to establish
a government based on the hereditary system. The actions of the Safavid kings had
negative results that showed their effects at the end of the Safavid era, and as a result,
with the weakening of the king's power and the occurrence of social and ethnic riots in the
Safavid territory, the political power weakened and political instability increased.
Therefore, it must be said that the Safavids lacked the necessary power in the field of
control and distribution of resources. After examining the criteria of a strong government,
then the comparison of the criteria of a strong Migdal society with Safavid Iran was
discussed. In this regard, four criteria were examined.
By examining the criterion of the relative independence of the social sphere from the
government, it was found that the political history of Iran indicates that local and popular
institutions and their thought do not have a proper place. Governments throughout history
have been mainly absolutist, autocratic and self-centered, and this problem has led to the
formation of the system of centralism and ultimately the relative lack of independence of
the society. During the Safavid era, the existence of weak government and powerful social
leaders made people constantly fight to protect themselves, and their security was always
in danger, and the need to protect people against uprising forced them to accept control
from the government. This issue, along with widespread taxation and not allowing society
members to enter the power structure and lack of accountability to the administrative
structure, provided the basis for society's lack of independence. In fact, Iranian society
could not gain relative independence during the Safavid era, except in some cases where
they were sent to war to defend the borders of the country or when they were forced to
pay heavy taxes.
By examining the criterion of relatively independent access to the government or the
ruling elites, it was found that the relative access of clerics to power during the Safavid
era does not mean that the whole society was able to achieve relative independence and
have relatively independent access to the government or the ruling elites, but
Communication paths with the power structure have been blocked.
By examining the criterion of the existence of a relatively independent public space, it
was found that the formalization of the Shia religion, as a sense of belonging and loyalty
among Iranians towards this religion as a source of national identity, placed them in a
single and similar group as followers of the Shia religion, which Based on this, they felt
they belonged to each other and considered themselves a religious group. He understood
and shaped the general atmosphere that saw the society within the Shia religion and in
relation to other members of the society. Of course, this does not mean that the society
achieved a relatively independent public space, but the society's relationship with the
clerics was mostly in the direction of Shia teachings and participation in wars to confront
the enemies. Another group that was very active in the civil society are marketers.
Bazaarians were independent from the government in organizing economic activities and
fulfilling social obligations. Therefore, the beginning of the formation of civil society in
Iran may be found in the Safavid period. With the emergence of classes and social groups
in this period, a new development emerged in the history of Iran.
By examining the criterion of legal protection, it was found that at the beginning of the
Safavid rule, which was the stage of "transition from Sufism to Shiism", the necessity of
having a law to regulate the relations of the society was strongly felt in those days of Iran.
In a period of Safavid rule, laws were monitored by the scholars and jurists present in this
period, but because the type of government was "absolute monarchy", in many cases the
Safavid sultans made judgments of their own accord, and the Shariah rulings and fatwas
of the jurists were not important. In addition to kings and courtiers, elite heads and local
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rulers often came to power through inheritance. These people, along with the scholars,
had the legal support of the Safavid kings and could have an administrative role in the
society.

Conclusion
Therefore, the Iranian society of the Safavid era can be considered a web-like society;
Because during this period, the society was more powerful than the government in many
sectors, and the government put internal groups under control through repression.
However, the government has always had a precarious position and has been unable to
extract resources, distribute them, and regulate and influence the complex power relations
of social groups. Because the Safavid government could not properly integrate the
scattered groups and have the ability to use legitimate violence. One of the most important
reasons for the formation of a weak government in this period is the high levels of social
control, dealing with foreign invasions, extracting resources and organizing people for
social transformation. The distribution of resources has not been widespread and
networked and has been done slowly. Due to the formation of power networks and groups
in society, a strong government has not been formed towards change and transformation
and has been limited by power networks.

Keywords: Strong and Weak Government, Weblike Society, Joel Migdal, Social Forces,
Safavid Era.
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مقدمه
دولت ،بهعنوان یکی از محوریترین مفاهیم سیاستت ،همتوار موردمناقشتۀ پژوهشترران بتود
است .تفاوت تعریف دولت و خاستترا آن ،تفتاوت در نشتآ آن در مامعته و سیاستت را نیتز
بههمرا داشته است .نزدیک یک سد از شکلگیری دولت مدرن( )1در ایران میگذرد (بشتیریه،
 ،)68 :1384اما فرایند تحول ،تطور ،و تکامل آن ،چنانکه در غرب اتفتا افتتاد  ،تی نشتد
است .بسیاری از اندیشهورزان ،دولت مدرن را بهعنوان پاسخی به یک بحتران و محوتول یتک
فرهنگ خاص ،تبیین کرد اند (بدیع و بیرن بوم .)215 :1379 ،مشهورترین برداشتت از دولتت
مدرن را ماکس وبر ارائه داد است« :انحوتار کتاربرد مشترو زور در یتک سترزمین معتین»
(بشیریه .)54 :1397 ،در این دیدگا  ،دولت ،یک نهاد خاص سیاسی و مشتدر بهشمار میآیتد.
جوئل میگدال 1در نشد دیدگا یادشد بر ناکارآمدی دولتت در مستیر تحتولآفرینی در موامتع،
بهو یژ در مهان سوم ،تأکید میکند .بتهنظر او« :دولتهتا بهانتدازۀ کتافی قدرتمنتد نیستتند تتا
منازعات را به ور کامل پایان دهند» (میردال .)67 :1395 ،برخالف دیدگا دولتت مشتتدر و
یکهتاز و برتر از نهادهای دیرر (نرا وبری) ،دولت در نرا میرتدال ،یتک نهتاد انحوتاری و
منسجم نیست .در این برداشت از دولت ،پیچیدگی دولت ،پراکندگی قدرت ،و نشآ مامعه در
اقتدار دولت مشخص میشود.
پس از تکوین دولت مدرن در اروپا ،دو برداشت فلسفی و مامعهشناختی دربارۀ رابطۀ آن
با مامعه شکل گرفت .درحالیکه برداشت فلسفی با پرسآ از بهترین نو رابطۀ میتان دولتت و
مامعه ،زمینهساز پرورش نظریههای هنجاری و تجویزی شد ،برداشتهای مامعهشتناختی بتا
تأ کید بر واقعیت مومود در دولتهای ملی ،رابطتۀ میتان ایتن دو مفهتوم (مامعته و دولتت) را
تحلیل کردند .شاید بتوان با نراهی به وضعیت ایران ،ماهیت و میزان قدرت دولت ،و فهم رابطۀ
میتتان دولتتت و مامعتته پاستتخی ب ترای نابستتامانیها و ناکارآمتتدیهای مومتتود یافتتت .ایتتن
دلمشغولیها (بهعنوان سرآغاز و انریز ای برای پژوهآ) ،ذهن نرارندگان را به نراهی تاریخی
رهنمون کرد استت بنتابراین ،مستللۀ مشالتۀ حاضتر ،بتا تومته بته الرتوی «مامعتۀ شتبکهای
میردال» ،واکاوی پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گرو ها و نهادهای مختلف و نیز رابطۀ دولتت
و مامعه در دورۀ صفو یه است .روش بهکاررفته برای پاسخگویی بته پرستآ پتژوهآ ،کیفتی و
1. Joel Migdal
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پسارو یدادی بود و داد های پژوهآ نیز به روش کتابخانهای گردآوری شد اند .برایتناستا،،
داد های گردآوریشتد بتا رویکتردی مامعهشناستانه بته رابطتۀ دولتت و مامعته و بتازخوانی
کنآهای سیاسی ایران عور صفوی در چارچوب مؤلفههای موردنظر موئل میردال ،تحلیل و
فهم شد است .پرسآ اصلی پژوهآ این استت کته «بتا تومته بته الرتوی میرتدال ،در دورۀ
صفو یه چه رابطهای میان دولت و مامعه ومود داشته است؟» در پاسخ به پرسآ یادشتد  ،ایتن
فرضیه مطرح شد است که نشآ ویژۀ روحانیتان ،بتهعنوان میتانجی شتا و متردم ،و نیروهتای
قزلباش ،بهعنوان نیروی نظامی در دورۀ صفویه ،بیانرر انحواری نبودن نهاد دولت و پیچیدگی
روابط دولت و مامعه است و این نیروهای امتماعی و مامعۀ شبکهای ،سبب شد اند کته یتک
دولت قوی متمایل به تغییر و دگرگونی شکل نریرد.
با تومه به اینکه در دورۀ صفویه ،ایران ،کشوری مهانستومی بتهشتمار نمیآمتد ،در ایتن
مشاله ،فارغ از دیدگا های نظری مربوط به مهان ستوم ،قالتب تحلیلتی میرتدال برگزیتد شتد
استتت .نتتوآوری مشالتته ،شناستتایی ماهیتت دولتتت و ستتاختار امتمتتاعی و سیاس تی آن در دورۀ
موردبررسی است .بهدلیل برخی شباهتهای فکریتایدئولوژ یک میتان دولتت صتفویه و نظتام
ممهوری اسالمی ایران ،نرا تاریخی به مشولۀ دولت و نیروهای امتماعی ،میتواند دربردارندۀ
نکتهها و حتی در،هایی برای شناسایی برخی موانع و رفع آنها در مسیر توسعه باشد.
 .1پیشینۀ پژوهش
در آثار و منابع گوناگون برای بررسی مؤلفههای ساختار سیاسی و امتماعی ایران از نظریتههای
پارسونز ،وبر ،مارکس ،و اندیشهورزان دیرری استفاد شد است .درواقع ،آثتار زیتادی دربتارۀ
ساختار سیاسی و امتماعی ایران با بهکارگیری نظریههای اندیشهورزان غربی نوشته شد است و
چندین مشاله و رساله نیز از الروی میردال برای بررسی دور های مختلف تتاریخی ایتران بهتر
گرفتهاند .در این ادامه ،برخی آثار مومود مترتبط بتا موضتو رابطتۀ دولتت و مامعته در عوتر
صفوی را بررسی کرد ایم.
آقاجری ( ،)1374در رسالۀ دکترای خود با عنوان «روحانیتت و ستلطنت در ایتران عوتر
صفوی» و همچنین ،در کتاب «کنآ دین و دولت در ایران عور صتفوی» کته در ستال 1380
منتشر شد است ،با اشار به اینکه در اواخر دورۀ صفویه ،شاهان صفوی دیرر نه مرشتد کامتل
بودند و نه مانشین امام غایب ،و صرفنظر از سال ینی چون عبا ،اول و دوم کته متیتوانستتند
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با قدرت و سیاست ،اعمال نفوذ کنند ،مینو یسد ،آنها دیرتر حتتی شتاهان عرفتی و پرنفتوذ و
سایههای قدرتمند خدا هم نبودند.
نجفزاد ( )1387نیز در اثری با عنوان «بازخوانی رابطۀ قدرت در ایران دولت ضتعیف
و مامعۀ قوی» ،ضمن کاربست الروی مامعۀ شبکهای در نظریۀ میرتدال ،و یژگتیهتا و رابطتۀ
دولت و مامعه در دور های صفو یه و قامتار را تحلیتل کترد استت کته شتا بیتت نتیجتۀ ایتن
پژوهآ ،مسللۀ استبداد است.
سمیعی اصفهانی ( )1387در اثری با عنتوان «مامعتۀ قدرتمنتد ،دولتت ضتعیف تبیتین
مامعهشناختی مناسبات دولتتمامعه در ایران عور قامار» انرارۀ نظری متفتاوتی را در تبیتین
مامعهشناختی روابط دولت در عور قامار ارائه داد است.
گارثویت ( )1387در کتاب «تتاریخ سیاستی ایتران از شاهنشتاهی هخامنشتی تتاکنون»
ماهیت ساختار سیاسی و امتماعی ایتران در دور هتای مختلتف تتاریخ ایتران را تشتری کترد
است.
آقاجری ( )1389در کتابی با عنوان «مشدمهای بر مناسبات دین و دولتت در ایتران عوتر
صفوی» ،ماهیت دولت و ساختارهای قدرت در دورۀ صفویان را بدون اشار به الرتوی نظتری،
تحلیل و بررسی کرد است.
خنجی ( )1390در کتاب «قزلباش در ایران» ،ژان گور ( )1390در کتاب «قزلباش شا »
و صفیزاده ( )1392در کتاب «نراهی نو به روزگار صتفو یه» ،ستاختار سیاستی و امتمتاعی و
گرو ها و نهادهای تأثیرگذار بر قدرت این دور را بدون اشار به نظریهای خاص و بدون مشایسته
با دولتی دیرر توصیف کرد اند.
نجفزاده و عباسی شاهکوه ( )1392در اثری با عنوان «پیامدهای ساخت دولتت متدرن
پهلوی اول بر مامعۀ شبکهای ایتران» ،نشتان داد انتد کته بتا تعتعیف دولتت پتس از انشتالب
مشرو ه ،چرونه زمینۀ استشبال مامعۀ شبکهای از ظهور شخویتی مشتدر فراهم میشود.
شریعتی و عباسی شاهکو ( )1394در مشالۀ خود بتا عنتوان «ستتیهندگی مامعتۀ متدنی
شبکهای و دولت در ایران (بازخوانی رابطۀ دولت و مامعۀ ایران از آغاز پهلوی اول با تأ کیتد بتر
نشآ مدر ،»)،از الروی مامعۀ شبکهای میردال برای بررسی رابطۀ دولتت و مامعته در دورۀ
پهلوی اول استفاد کرد اند.
عباسی شاهکو ( )1398در اثری با عنتوان «نسبتستنجی مناستبات قتدرت ،دولتت ،و
حسن براتیپور و همکاران  /رابطۀ دولت و جامعه در عصر صفوی در پرتو نظر یۀ جوئل میگدال

60

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 47- 86

مامعه در ایران پیشامدرن» ،با تأ کید بر دوران قامار نشان داد استت کته ایتران عوتر قامتار،
دولتی ضعیف و مستبد و مامعهای متکثر و تارمانند با توان نفوذ و کنترل امتماعی داشته است
بنابراین ،دولت قامار ،بهناچار تالش کرد است تا با این مامعۀ شبکهای مومود تعامتل داشتته
باشد.
با تأملی در مهمترین منابع مرتبط با موضو پژوهآ حاضر ،میتوان دریافتت کته منتابع
فراوانی اقدام به مشایسۀ ساختارهای سیاسی و امتماعی ایران از دیدگا های مختلتف کرد انتد و
دراینراستا از الروهای نظری اندیشهورزان گوناگونی برای تحلیل دور های مختلف تاریخ ایران
استفاد کرد اند اما هیچیک از پژوهآهای مومود از الروی نظری میردال برای بررسی رابطۀ
دولت و مامعه در دورۀ صفویه استفاد نکرد اند.
 .2چارچوب نظری پژوهش
بهنظر میردال ،دولتهای واقعی برپایۀ دو عنور «توویر ذهنی» و «اقتدامات عملتی» شتکل
میگیرند .این دو عنور میتوانند همپوشانند و تشویتکنند یا متعارض و تخریبگر یکتدیرر
ً
باشند« .معموال توویر ذهنی دولت در کشورهای مختلف به یک شکل است بهو یتژ توتو یر
ذهنی دولت مدرن که ریشه در غرب اروپا از قرن  15تا  17داشته است و این نو نرا به دولت
ً
در نیمۀ دوم قرن بیستم ،در سراسر مهان گسترش یافت .درمشابل ،اقدامات عملی نیتز معمتوال
ً
متنو و متفاوت بود اند و اگرچه الروهای مشایسهای دراینزمینه قطعا قابلتشخیص است ،امتا
در برابر تشسیم محض مشاومت کرد اند» (میردال.)28 :1395 ،
میردال ،با تحلیل دولت در موامع مهان سوم ،ضتمن نشتد مرکزیتت آن در تحلیلهتای
مامعهشناسانه ،بهو یژ تأ کید بر «انحوار زور مشترو » ،از تأثیرگتذاری و تأثیرپتذیری متشابتل
دولت و مامعه سخن گفته است .بهنظر او ،برای اینکه دولتی ومود یابد ،باید کستانی در درون
و بیرون مرزهای ادعایی دولت ،آن حاکمیت را وضعکنندۀ اصلی و سزاوار قواعد درون مرزهای
سرزمینیاش بهشمار آورنتد« .از ایتن لحتا  ،ادراک دولتت ،مومودیتت واحتدی را مفتروض
ً
میگیرد که نسبتا مستشل ،متحد ،و متمرکز است» (میردال .)29 :1395 ،با استتفاد از چنتین
رویکردی ،میتوان مامعه و دولت را شبکهای از روابط درنظر گرفت که بترای انحوتار قتدرت
سیاستگذاری ،با یکدیرر وارد کشمکآ میشوند و از درون ایتن رقابتت ،معیارهتای قتوت و
ضعف ،زاد میشود.
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ومود ستطوح بتاالی کنتترل امتمتاعی ،توانتایی و ظرفیتهتای دولتت را در زمینتههای
مختلف ،ازممله مشابله با تهاممات خارمی ،استخراج منابع ،بسیج ،و سازماندهی مردم برای
ایجاد تحول امتماعی افزایآ میدهد .ا اعتت ،مشتارکت و مشتروعیت ،ستطوح بتاالتری از
کنترل امتماعی را مهت نیتل بته اهتداف دولتت ،در اختیتار نخبرتان سیاستی قترار میدهتد.
برایناسا ،،دولتهای قوی از ضعیف متمایز میشوند .دولتهای قوی ،از توانتاییهتای الزم
(توانایی تأثیرگذاری ،تنظیم روابط امتماعی ،استخراج ،توزیع یا تخویص منابع) بترای کنتترل
تحول امتماعی برخوردارند و دولتهای ضعیف در انتهای دامنۀ این قابلیتها مای میگیرنتد
ً
(سمیعی اصفهانی .)118 :1387 ،بهنظر میردال ،دولتهای ضعیف ،معمتوال در دو کتارو یژۀ
«نفوذپذیری و استخراج منابع» باقدرت عمل میکنند ،اما در دو مؤلفۀ «کنترل و توزیتع» فاقتد
قدرت الزم هستند .در توضی مؤلفه کنترل ،دولت ضعیف ،دولتتی استت کته قتادر بته کنتترل
امتماعی شهروندان خود نیست (میردال.)22-23 :1988 ،
میردال بر نشآ و یژۀ امتما و به ور دقیقتر ،مامعۀ مدنی تأ کیتد کترد استت .در ایتن
چارچوب ،مامعه ،بتهعنوان اهرمتی در برابتر دولتت ،موتتور اصتلی تغییتروتحتول سیاستی و
امتماعی بهشمار میآید .دولت ،بهنوعی محوول و برونداد مامعه بهشتمار آمتد و درنتیجته،
نهتنها به ور کامل از آن مستشل نیست ،بلکه برای ادامۀ زیست خود ،به تحتول و تطتور درونتی
نیروهای امتماعی وابسته است بنابراین ،ایستادگی مامعه در برابر فزونخواهی دولت ،و پتس
ً
زدن آن از حوزۀ عمتومی ،مهمتترین کتارو یژۀ مامعته استت ،امتا منظتور از مامعته ،نته دقیشتا
هستیای در مشابل دولت ،بلکه حوز یا فعای امتماعیای استت کته در آن افتراد و گرو هتای
غیرسیاسی با یکدیرر وارد کنآ متشابل میشوند.
نظریۀ میردال بر الرویی از تعامل دولت و مامعه استوار است .او مامعته را نته بتهعنوان
یک مومودیت یکپارچه ،بلکه بهعنوان «مخلو ی از سازمانهای امتماعی» ماننتد خانواد هتا،
باشرا ها ،شرکتها ،یا گرو های قومی میداند و دولت ،تنها یک سازمان در میان تعداد زیادی
از ساختارهای مومود در مامعه است .بهنظر میردال ،گرو ها ،تعامل میان اععای خود و نیتز
بین اععا و غیراععا را سازمان داد و مشتو هایی را ارائته متیدهنتد (ماننتد امنیتت ،رفتا یتا
وضعیت) یا تهدید به تحریم (مانند خشونت یا استرالیسم) میکنند تا اععتا بته قتوانین ختاص
ضروری برای بشای ساختار ،پایبند باشند .این مشو ها ،تنها ماهیت مادی ندارند ،بلکه دولتت
با استفاد از نمادها ،افسانهها ،فرهنگ ،و سنت نیز میتواند به زندگی اععای ختود معنتا دهتد
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(المباچ .)5 :2004 ،1دیدگا اصلی میردال مبتنیبر «دولت در مامعته» استت کته برپایتۀ آن
م تیکوشتتد ازیکستتو از اهمیتتت محتتوری دولتتت در تحلیلهتتای مامعهشتتناختی بکاهتتد ،و
ازسویدیرر ،بر نشآ و اهمیت مامعه ،بهو یژ مشاومت آن در برابر سیاستهای دولتتی ،تأ کیتد
کند .نکتۀ اصلی الروی تعامل دولت و مامعه این استت کته دولتت و ستازمانهای امتمتاعی
پیوسته برای کنترل امتماعی با یکدیرر رقابت میکنند .برایناسا ،،مشالتۀ حاضتر ،بتا درنظتر
گرفتن نظریۀ میردال ،تالش کرد است ضمن بازخوانی تاریخ سیاسی دورۀ صفو یه ،رابطۀ میتان
دولت و مامعه را برپایۀ الروی زیر تبیین کند.
نمودار شماره ( .)1الگوی نظری پژوهش
الگوی نظری پژوهش
جامعه

حمایت
قانونی

دسترسی
استقالل نسبی حوزۀ
وجود یک فضای
بهنسبت مستقل
اجتماعی
عمومی
به برگزیدگان

دولت

توزیع یا
اختصاص
منابع

منابع فوقالعاده و
استخراج آن

تنظیم روابط
اجتماعی

توانایی نفوذ
دولت در
جامعه

 .3ساختار نهادی دولت صفویه
هجوم و ناامنی پیاپی سبب شد که در گوشتهوکنتار ایتران ،حکومتهتایی ستر برآورنتد کته بته
مشتعیات زمان با کوچکترین آشفتری از میان میرفتند و مای ختود را بته دیرتری متیدادنتد
(صفاکیآ .)37-38 :1390 ،این قدرتهای محلتی بودنتد کته پایتههای تشتکیل حکومتت
صفو یه را پیریزی کردند و به این حکومت نوپتا فرصتت دادنتد تتا از اختالفتات داخلتی ایتن
حکومتها استفاد کند و آنهتا را از بتین ببترد» (فلستفی .)3 :1369 ،شتکلگیری حکومتت
صفو یه را ،در مشایسه با دور هتای تتاریخی پتیآ از آن ،بایتد نشطتۀ گسستت و شتروعی بترای
مومودیت یک مامعۀ مدید (آزادارمکی )62 :1384 ،و همچنین ،نشطۀ عطفی در تاریخ نتوین
ایران بهشمار آورد که زمینهساز تحوالت امتماعی و سیاسی بسیاری شد است .یکتی از دالیتل
این امر ،معرفی تشیع بهعنوان دین رسمی کشتور بتود (فتوران .)44-43 :1394 ،صتفویان بتا
تکیهبر ریشت صوفیانه و حمایت گستتردۀ مریتدان ختود و بهر گیتری از گرایآهتای متذهبی
1. Lambach
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مامعه ،ازممله گرایآ به تشیع و تأ کید بر سیادت خانتدان صتفوی ،بته قتدرت دستت یافتنتد
(رنجبر و ساداتحسینی.)96 :1395 ،
هری تک از پادشتتاهان صتتفو یه بتتا تومتته بتته ش ترایط تتتاریخی ختتود ،ب ترای برونرفتتت از
تعارضهتتای پیآآمتتد  ،راهکتتاری ارائتته دادنتتد (نویتتدی .)36 :1386 ،پتتس از شکستتت
شا اسماعیل در منگ چالدران ،مبنای مشروعیت دولت صفوی به حکومت دیوانی و ستلطنتی
تغییر پیدا کترد (فارمایتان )45-46 :1969 ،1و از مبتانی دینی تالهتی فاصتله گرفتت (فتوران،

 .)45 :1394تاریخنراران در تفسیر نیمۀ نخست حکومت شا استماعیل صتفوی بته سیاستت
ً
کامال بدعتآمیز مذهبی او که بر نظام قزلبتاش ایلتی روستتایی در ایتران مبتنتی بتود ،تأ کیتد
میکنند .این سیاست با سنت سیاسی اعتتدال متذهبی فارستیزبتان شتهری دیوانستاالر در
تعارض بود .سیاست نخست ،بر ارتآ و سیاست دوم ،بر دسترا دیوانستاالری ستنتی ایرانتی
مسلط بود است (گارثو یت .)298 :1387 ،شا اسماعیل ،همسو با فرایند نهادستازی دولتت،
مناصب مهم مملکتی را مشخص کرد و اشخاصی را برای ادارۀ آنها گمارد دو منوتب وزارت
و صدارت ،پیشتر ومود داشتند (سیوری ،)443 :1378 ،اما کارکردهای آنها تتا حتد زیتادی
تغییر کرد .برخالف این دو نهاد ،دو نهاد مدید «وکالت» و «خلیفةالخلفایی» ایجاد شد نهتاد
وکالت ،شاخوۀ اصلی ساخت دولت صفوی بود و نهاد خلیفةالخلفایی ،که از ابتدا در سازمان
ریشتی ومود داشت ،در پی تأسیس دولت ،به ساختار دولت منتشل شد و مسلول رسیدگی بته
امور مریدان بود (ممالزاد و درستی.)83 :1389 ،
پس از شا استماعیل ،تهماستب بتا «یتک شتورای نیابتت ستلطنت ،مرکتب از سترداران
قزلباش ،ادارۀ کشور را در دست گرفت و از این تاریخ به بعد ،قزلباشها قدرت و نفتوذ زیتادی
پیدا کردند» (هوشنگ مهدوی .)31 :1396 ،در دورۀ شا تهماسب صفوی تالش شد تتا میتان
قبایل قدرتمند مومود در سط مامعه ،توازن ایجاد شود و سران قزلبتاش بتهعنتوان حتاکم بتر
شهرهای بزرگ حکومت کنند .افزونبراین ،تالشهایی بترای استتفاد از خانواد هتای دربتاری
ایرانی در دولت مرکزی انجام شد .با مرگ تهماسب ،دور ای از هرجومرج در کشتور بتهومتود
آمد ،اما با سلطنت شا عبا ،،بار دیرر ،آرامآ به مملکت بازگشت او درعمل ،برپایتۀ پیمتان
صل آماسیه ،حاکمیت خود را بر تمام ایران گستراند و بر نهادهای عمدۀ مامعته تتأثیر عمیشتی
1. Farmayan
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گذاشت .بهگونهای سازمانی و به شیو های مختلتف از قتدرت قبایتل بتهنفتع قتدرت ستلطنت
کاست (فوران .)45-46 :1394 ،وی وابستری نظتامی حکومتت بته ایتاالت را کتاهآ داد و
روحیۀ رزمندگی و ا اعتپذیری از شتا را تشو یتت کترد .همچنتین ،بتا اهمیتت دادن بته نهتاد
دیوانساالری و پررنگ کتردن نشتآ دربتار در توتمیمگیری بترای امتور حکتومتی ،از برتتری
قزلباشان در تومیمات مهم مملکتی کاست (انواری و حسنی.)31 :1399 ،
پیروزی شا عبا ،در مطیع کردن قزلباشها و بیرون راندن دشمنان اهل تستنن صتفوی از
ایران ،وی را بهعنوان دومین پادشا بنیانگذار شاهنشاهی عوتر صتفوی شناستاند (گارثو یتت،
 .)312 :1387وی مانند شا اسماعیل و شا تهماسب ،بهعنوان دستپروردۀ قزلباشها بهقدرت
رسید .روحانیون ،گرو بالشو رقیتب حکومتت و متدعی قتدرت در ایتن دور بودنتد (زارعیتان،
 .)91 :1391در زمان شا عبا ،،دولت مرکزی ،قدرت خود را بر حکام اعمال میکرد ،اما پیآ
ً
و پس از آن ،فرمانروایان ایالتها تشریبا خودمختار بودند .ارتآ ،سومین نهاد بزرگی استت کته
در دولت صفوی ومود داشت و آمیز ای از نخبران قدیمی عشایر و همچنین ،نخبران دولتی و
نیروی نوبنیاد توسط شا عبا ،بود .این نیرو ،یکی از ارکان سیاست موفق شا عبتا ،در ایجتاد
تمرکز و کنترل قدرت ایالت و عشایر بود .امیران این ارتآ و اععای آن ،مانند افتراد شتاغل در
خدمات کشوری ،سهمی از درآمد زمین را بهصورت حواله بهعنوان حشو دریافتت متیکردنتد
(فوران .)49 :1394 ،مشی خاص شتا ستلیمان (صتفی دوم) و شتا ستلطانحستین (مملتی
کارری ،)73 :1383 ،شکاف عمیشی بین پادشاهان ،درباریان ،امترای نظتامی ،و ارکتان دیرتر
دولتی ایجاد کرد و از پادشا تنها نامی باقی ماند(( )2میرزاسمیعا.)38 :1368 ،

بشۀ حاکم در عور صفویان بر بشیۀ مامعه کنترل شدیدی داشت و بیشتر مازاد کل کشور
را دراختیار خود داشت ،اما بهلحا منافع تشکیلدهند اش در داختل بته گرو هتای پرشتماری
تشسیم میشد .از زمان شا عبا ،،دولت مطلشهای شکل گرفت که هنرامیکه پادشتا مشتتدری
بر سر کار بود و عناصر متخاصم و آشوبرر داخلی را زیر کنترل خود میگرفتت ،بتهخوبی کتار
میکرد و میتوانست از مازاد تولید ،مالیات بریرد و شتالودۀ اقتوتادی ختود را مستتحکم کنتد
(فوران .)51 :1394 ،نشآ قزلباشها و روحانیون در دولت صفوی ،بیتانرر انحوتاری نبتودن
نهاد دولت و پیچیدگی روابط دولت و مامعه است.
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 .4نیروهای اجتماعی دوران صفویه
ساختار بشاتی مامعۀ صفوی ،با تومه بته ستاخت اداری و تشتکیالتی ،بهشتکل هرمتی بتود
است «شا در رأ ،هرم ،ارکان دولت صفو یه (دیوان اربعه) در قاعدۀ هرم ،و در قاعتد پتایینی
هرم ،مردم عادی (دهشانان منا ق روستایی ،صنعترران ،دکتانداران ،و تجتار کوچتک شتهرها)
قرار داشتند» (ستیوری .)174 :1378 ،بته ورکلی ،پتنج بشتۀ عمتدۀ امتمتاعی (درباریتان و
دیوانساالران روحانیون ،علما قزلباشها و ممالیک بازرگانان ،اصناف و پیشهوران کارگران،
کشاورزان و زنان) در عور صفویه ومود داشتهاند که در ادامته ویژگیهتای هریتک از آنهتا را
بررسی خواهیم کرد.
 .4-1درباریان و دیوانساالران

دربار صفو یه ،یک دیوانساالری مرکزی متمرکتز بتر سته حتوزۀ نظتامی ،متالی ،و قعتایی بتود
(نو یدی .)96 :1386 ،تشکیالت حکومت صفوی را میتوان دربردارندۀ موارد زیر دانستت)1 :
دسترا قعایی مرکزی (شا  ،نخستوزیر ،سرداران ارتآ ،خزانهدار دولتی ،و رئتیسممهتور)
 )2حکومت ایالتها  )3ارتتآ (فتوران )46-47 :1393 ،بتاایتنحتال ،از زمتان ستلطنت
شا عبا ،اول و با تسلط عنور دیوانساالر بر عنور قبیلهای ،شا در رأ ،بوروکراسی مرکتزی،
تمام امور را بهدست گرفت .در این چارچوب ،کشور به ور مستتشیم از درآمتدهای ایالتهتا و
پادشاهیها بهر مند شد (نویدی 49 :1386 ،و  .)84شا از چنان قدرت و اقتداری در مامعته
برخوردار بود که مالک تمام سرزمین بهشمار میآمد و هیچ موضوعی بتدون توتو یب شتخص
شا (تمرکز اداری باال) امرایتی نمیشتد (منشتی ترکمتان .)1089 :1387 ،و یژگتی مشتخص
ساختار دولت و قدرت در ایران عور صفو یه این بود که نوعی تمرکز اداری بهعنوان دولت ملی
بهومود آمد .در این ساختار ،دولت ،دربار ،و شخص شا  ،مشولههای تفکیکناپذیری بودند که
از عوامل شکلگیری نهادهای مشرو و قانونی بهشمار میآمدند و پیدایآ یک ستاختار اداری
و سیاسی بیرون از چارچوب نظام خودکامتۀ مومتود ،امکانپتذیر نبتود (کشتاورز ،چلتونرر ،و
منتظرالشائم.)146 :1396 ،
 .4-2روحانیون و علما

با رسمی شدن تشیع توسط شا اسماعیل اول ،این متذهب بته یتک ایتدئولوژی دیتوانستاالرانۀ
رسمی استحاله یافت (نو یدی .)9-10 :1386 ،ارتباط علمای دین با پدیدۀ نوظهتور حکومتت
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صفوی ،مسللهای است که با رسمیت یافتن تشیع اهمیت پیدا کرد بهو یژ اینکه ترکان صتوفی و
خود شا اسماعیل ،برداشتی سطحی و اغرا آمیز از تشیع داشتند .برای تعیتین کیفیتت ایتن امتر
باید به کیفیت روابط شا صفوی با علمای دین اشتار کترد .در تول قترن دهتم و بیشتتر قترن
یازدهم ،علمای دینی ایران ،گرو برمستهای از خانواد های قدیمی ایرانی بودند که در ستازمان
سیاسی صفو یان ادغام شدند و وظایف قعایی ،شتبهسیاستی ،و شتبهدینتی را بتهعهتد داشتتند
(ارممنتتد .)139 :1362 ،در عو تر استتماعیل اول ،فشیه تی از میتان آنتتان بتتهعنتتوان صتتدر یتتا
عالیترین مرمع دینی برای نظارت بر امتور دینتی انتختاب شتد (معفریتان .)77 :1370 ،بتا
تغییرات سریع در عور صفویان و تبدیل تشیع به متذهب رستمی کشتور و بتا تومته بته اینکته
نخبران مومود ،شناخت کاملی از تشیع نداشتند ،بهتدریج از قرن دهم هجری قمری ،علمتای
عرب ساکن مبلعامل ،به درخواست شاهان صفوی ،وارد ایتران شتدند .مشتهورترین شتخص
دراینمیان ،شیخ علیبن عبدالعلی کرکی بود که به «عالم دوم» معروف است .نکتۀ مهم دربتارۀ
عالم دوم ،این است که شا تهماسب صفوی خود را عامل وی دانستته استت .ایتن دیتدگا شتا
صفوی ،مایرا و یژۀ این عالم دینی را نشان میدهد (فرهانی منفرد.)149 :1388 ،
 .4-3قزلباشها و ممالیک

قزلباش( )3در زبان ترکی بهمعنای سرخ است و ومهتسمیۀ آن ،کال سرخی است که این گرو بر
سر میگذاشتند و آنها را متمایز میکرد .گروهی از مورخان ،قزلباشهتا را مرکتب از  9ایفتۀ
بزرگ میدانند و صوفیان قر باغ نیز که از پیروان ترکان صفوی هستند ،تشکیل ایتن نیروهتا را بته
دورۀ خوامهعلی نسبت میدهند اما کال سرخ یا همان تاج سرخ را نخستینبار ،سلطانحی در
(پدر شا اسماعیل) رواج داد .قزلباشان ،نشآ سپا فلودالی ریشت صفو یه را بتازی متیکردنتد
که با دستیابی بزرگان قوم به سلطنت ،کارکرد سلطنتی یافتند و بهعنوان گارد شاهی بتهکار گرفتته
شدند .آنچه در گذشته بهعنوان گارد شاهی یا ماو یدان از سالهای پیآ از اسالم در ایران رواج
داشت ،در کارکردها و چهرۀ قزلباشهای دوران صفو یه متجلی شد است (صتفاکیآ:1390 ،
 .)51-53صوفیان قزلباش ،رفداران اصلی شا اسماعیل بودند که نشآ بنیادینی در بتهقتدرت
رسیدن او داشتند .آنچه قبایل مختلف قزلباش را در کنار یکدیرر قرار داد ،باورهتا و پیونتدهای
صوفیانه بود است (ممالزاد و درستی .)73-106 :1389 ،یکی از دالیتل کامیتابی و تتداوم
حکومت صفو یه ،بهو یژ در سالهای ابتدایی ،حمایت قزلباشها بود استت (عشیلتی:1395 ،
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 .)144قزلباشها ،بهعنوان بدنۀ اصلی دولت صفوی ،با ا اعتت مثتالزدنی از شتاهان صتفوی
باعث شدند که حکومت صفویان بتواند همۀ برنامههای خود را امرا کترد و بته تمتام اهتدافآ
دستت یابتد (پرغتو .)53-68 :1398 ،قزلباشهتا در دورۀ شتتا تهماستب کوشتیدند تتا متتانع
شکلگیری گرایآهای مدید شوند .باوموداین ،در این دور  ،شورشهایی را شرو کردنتد کته
مومب شد ،شا تهماسب چندان تمایلی بته محتور قترار دادن آنهتا در حکومتت و ادارۀ امتور
نداشته باشد ،اما ریشهدار بودن نفوذ آنان باعث شد که شا تهماسب (بتا تومته بته مشتعتیات و
ضروریات) نتواند با آنها برخورد مدیای داشته باشد (عشیلی.)146 :1395 ،
 .4-4بازرگانان ،اصناف ،و پیشهوران

در دورۀ صفویه ،بازرگانان در بین درباریان و مردم ،نفوذ فراوانی داشتند .اصتناف و صتنعترران عوتر
صفو یان را نیز میتوان در قالب دو گرو ارزیابی کرد نخستت ،اصتنافی کته تعهتد انفتا داشتتند ،و
دیرری ،اصنافی که چنین تعهدی نداشتند (کیوانی .)47 :1392 ،مهمترین یتاریگر دولتت و دربتار
صفو یان ،درآمدهای حاصل از مالیاتستانی بود که به شیو های گوناگون از مردم و اصتناف دریافتت
میکردند .را دیرر کسب درآمد ،کار و تالش صتنعترران و کتارگرانی بتود کته در ختدمت دولتت و
حاکمان بودند .بیتردید ،این گرو  ،متعلق به بشۀ ممتاز صتنعتررانی بودنتد کته در امتالک و منتازل
سلطنتی ،کارخانهها ،و کارگا هتای دولتتی مشتغول ختدمت بودنتد (کشتاورز و همکتاران:1396 ،
 .)150شکوفایی اقتوادی در عور صفوی ،ازیکسو ،رونق و افزایآ تعداد اصناف را در پی داشتت
و ازسویدیرر ،اندیشۀ شیعیگری ،نوعی نظارت و نررش خاص بر این قشر و بشه را تبیین کترد کته
منجر به تشابل دو گرو بازاری و روحانیون ،بهعنوان یک و یژگی مهم مامعۀ صفوی ،شتد .ایتن اتحتاد
با ازدواج متشابتل علمتا و خانواد هتای بازرگانتان ،استتحکام فزاینتد ای یافتت .همچنتین ،در زمتان
صفو یه ،علما ،ادارۀ مشدار بسیار زیادی از موقوفات را بهدست آوردند ،که بته اشتتراک منتافع آنتان بتا
بشۀ بازرگانان کمک کرد (ستیوری .)177 :1378 ،بیشتتر پیشتهوران ،از صتنعتررانی بودنتد کته در
ا راف میدان شهر و بازارهای اصفهان ،دارای رستهها و دکههای مخووصی بودند و بهلحا متالی و
معیشتی ،نسبت به کارگران و کشاورزان ،وضعیت بهتری داشتند (کمپفر.)97 :1363 ،
 .4-5کارگران ،کشاورزان ،و زنان

در دورۀ صفو یان ،کارگران در قالب اصناف گوناگونی دستهبندی متیشتدند و هتر صتنف یتک
نمایندۀ برگزید برای خود داشت کته توستط مشامتات لشتکری و کشتوری حاضتر در آن شتهر
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بهرسمیت شناخته میشد .در این دور  ،لفظ «کارگر به کسانی ا ال میشد کته در کارخانتهها
و کارگا های دولتی کار میکردند و در خانههای ختود امتازۀ کتار کتردن نداشتتند» (شتاردن،
 ،1345ج  .)102 :7میتوان گفت ،وضعیت کارگران این عور در تمام دور های تتاریخ ایتران
منحوربهفرد بود و پیشرفتهترین قوانین و مشررات کارگری در آن دوران اعمال میشد (کشاورز و
همکاران .)152 :1396 ،کشاورزان نیز دستهای از مردم شهرنشین بودند که در حاشتیۀ شتهرها
زندگی میکردند و نسبت به بشات امتماعی دیرر ،در سط پتایینتری بودنتد امتا وضتعیت
مالی و رفاهی کشاورزان این عور ،بنا به نوشتههای مهانرردان خارمی ،نستبت بته دور هتای
دیرر ،بهتر بود و کشتاورزان ،آستایآ بیشتتری داشتتند (شتاردن ،1345 ،ج .)275-276 :8
زنان ،از دیرر گرو هایی بودند که در دورۀ صفویه در میتان بشتات امتمتاعی متای داشتتند و
ً
موقعیت آنان در بیشتر موارد ،برپایۀ موقعیت امتماعی مردانشان تعیین میشد و تشریبتا همرتی
آنان زیر سلطۀ مردان بودند .برپایۀ پژوهآ فریر ،)384-385 :1998( 1زنان ،افزونبر وظیفتۀ

خانهداری ،به انجام کارهای تولیدیای چون قالیبافی ،گلیمبافی ،مامیمبافی ،و نظتایر اینهتا
اشتغال داشتند (فیروئروا )251 :1363 ،آنها ،بهدلیل محدودیتهای امتمتاعی و فرهنرتی،
شرایط و موقعیت مناسبی نداشتند (کشاورز و همکاران.)145 :1396 ،
 .5چگونگی رابطۀ دولت و جامعه
تفاوتی که دولت صفویان با دولتهای پیآ از خود (همچون خوارزمشتاهیان ،ستلجوقیان ،و حتتی
تیموریان) داشته است ،این است کته خانتدان صتفوی ،بتهرغم خاستترا بیرونتیاش ،ابتتدا در ایتن
سرزمین ساکن شدند و سپس از را تووف ،موفق بته کستب پایرتا مردمتی در داختل فتالت ایتران
شدند (حافظنیا و ولیقلیزاد  .)16 :1386 ،نوعی «دولت مدرن» در دورۀ صتفویان شتکل گرفتت،
اما این دولت ،بهمعنای دولتتملت امروزی و مبتنیبر ناسیونالیسم ملی نبود .شاید مهمترین و یژگتی
دولت صفوی ،همان آرمان تشیع بود که آن را از دولتهای پیشین متمایز میکرد .بااینحتال ،آنقتدر
کموکاستی داشت که نشود بر آن نام دولتتملت واقعی گذاشتت .در ایتن دور  ،تشتیع بته مهمتترین
ویژگی فرد ایرانی و فلسفۀ ومودی صفویان تبدیل شد (حافظنیتا و ولیقلتیزاد  19 :1386 ،و .)24
با اینکه در این دور  ،رابطۀ دولت با مردم و در رأ ،آن ،بازار ،قیممآبانه و سلطهمو یانه بود ،بااینحتال،
این رابطه با برخی از گرو ها و قبایل مومود مریدومرادی بود است (عشیلی.)182 :1392 ،
1. Ferrier
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باومود تحکیم دولت صفوی ،بهسبب گستترش نیتافتن فتوحتات آن ،درآمتدها کتاهآ و
مالیاتگیری از مردم فزونی یافت هرچند تومه شا به ایجاد تغییراتی بترای آبتادانی و عمتران،
بیشتر شد (پیرولوسکایا .)481 :1363 ،در دورۀ شا اسماعیل اول ،کاهآ درآمد مردم و عتدم
دریافت گستردۀ مالیات ،سبب تومه دولت به دو منبع درآمد مدید ،یعنتی کشتاورزی و بتازار،
شد .دولت با اینکه در عرصۀ خارمی ،درگیر منگهای زیتادی بتود ،امتا بته متردم و اقتدام در
راستای بهبود وضعیت اقتوادی آنان نیز تومه داشت .این مستلله مومتب شتد بتود تتا متردم،
شیفتۀ وی شوند .البته کنار گیری او از سلطنت پس از شکست در منتگ چالتدران ،تعتادهای
درونی حکومت صفوی را شدت داد و بتر بتیتتومهی شتا بته متردم و نتاامنی ،افتزود و رکتود
اقتوادی را در پی داشت (عشیلی .)178 :1392 ،وی هر آنچته را کته بتهدستت متیآمتد ،بتین
رعیت پخآ میکرد (روملو )238 :1384 ،و غنایم منری بهدستتآمد را نیتز بیدرنتگ بتین
سربازان و نیروهای قزلباشان تشسیم مینمود (منابدی 129 :1378 ،و .)242
شا تهماسب برای رسیدن بته اهتداف تعیینشتد در حکومتت ،تغییراتتی در ستاختار اداری و
سیاسی کشور ایجاد کرد و روحانیون ،پس از شتا در هترم قتدرت متای گرفتنتد (آقتامری:1389 ،
 .)108وی با کشتن حسینخان شاملو ،رئیس قدرتمند قزلباشهتا ،ستلطنت ختود را از زیتر ستیطرۀ
سران آنها خارج کرد و قدرت خویآ را استحکام بخشتید (صتفوی .)15 :1363 ،شتا تهماستب،
«علیرغم قدرت و سلطنت والنی ،نتوانست پایۀ اقتوادی مهمی برای رفتا متردم ایجتاد کنتد ،امتا
سلطنت والنی او باعث شد که بشۀ قزلباش بر مردم مسلط شود (باستتانی پتاریزی.)71 :1378 ،
در دورۀ شا اسماعیل دوم ،اختالفات میان قبایل شاملو و تکلو و قبایل دیرر قزلباش شتدت گرفتت و
ازآنجاکه رفداران شا اسماعیل دوم ،موفق به کستب قتدرت شتدند ،توتفیههای ختونینی از ستوی
دربار و شاهزادگان بهرا افتاد (منشی قمی .)632 :1383 ،همچنین ،تغییر مذهب شا استماعیل دوم
به «تسنن شافعی» ،مومب دلسردی مردم نسبت به دین و حاکمیت شد .مخالفت وی بتا بستیاری از
علمای شیعه ،دوری و مدایی این قشر از حکومت را در پتی داشتت (عشیلتی.)200-201 :1392 ،
این اقدامات سبب شد که گروهتی وی را غاصتب ستلطنت و حکتومتآ را نامشترو ملتو دهنتد.
گروهی نیز او را منجی و حکومتآ را مؤثر ،اما ناشکیبا میپنداشتند تامتاییکته متیتتوان قیامهتای
پس از مرگ وی را در نشا ی مانند قندهار ،لرستان ،همدان ،و ...با عنوان ظهور استماعیل دوم ،متتأثر
از محبوبیت سیاسی و امتماعی وی دانست (منشی ترکمان.)272 :1387 ،
رویهمرفته ،نبود قوانین مشخص و تثبیتشد در راستای رسمیت یافتن حشانیت شتاهان
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صفوی ازیکسو ،و نیز ضعف نهادهای مدنی ازسویدیرر ،سبب میشد که ایتن شتاهان بترای
حفظ موقعیتشان ،حشو مالکیت را در راستای منتافع ختویآ ،راحتی کترد و متانع هرگونته
اعتراض مردم به عدم برخورداری از حشو مالکیت فردی شوند زیرا دولت بههیچروی حاضر به
کاهآ منابع مالی دراختیارش نبود و با انحوتار منتابع ،نتبض امتور را کنتترل و از ظهتور گرو هتای
اقتوادی قدرتمند ملوگیری میکرد (کریمی و خرمی .)152-153 :1394 ،بتا ستپری شتدن عمتر
حکومت صفو یه از قدرت سران قبایل کاسته شد .با ومود این باور کته حکومتت ،ماهیتت اهریمنتی
دارد و مأموران آن مستبد و اموالشان غصبی است ،مشابله با قدرت ،هم مشابله و هتم همکتاری بتا
قدرت دولتی و مشارکت در آن ،بهو یتژ در میتان موامتع شتهری ومتود داشتته استت .نتیجتۀ ایتن
وضعیت ،ایجاد شرایطی پرتنآ و چالآزا بود که گاهی ختود را بهصتورت مخالفتت نشتان متیداد
(فوران .)86-87 :1394 ،ایران در دورۀ صفو یه بهلحا توسعۀ فرهنری و سیاسی و مشتارکت متردم
در حکومت ،رشد بسیاری داشت ،اما دولت نتوانست بر مامعه غلبه و مدیریت خالقی ایجتاد کنتد
بنابراین ،هرگا وضع مردم بدتر متیشتد ،رستوبات پیشتین و را حلهتای کهنته فعتالتر متیشتد ،و
هنرامیکه صفو یه سشوط کرد ،مامعه ضعیف شد.
 .6شكاف دولت و جامعه و ایجاد جامعه شبكهای
 .6-1مقایسه ویژگیهای دولت صفوی با معیارهای دولت قوی میگدال

بهمنظور فهم رابطۀ میان دولت و مامعه در عور صفوی ،در این بخآ ،و در قالتب دو قستمت
مداگانه ،به ویژگی های دولت و مامعۀ آن دوران ،براسا ،الرتو و معیارهتای میرتدال (دولتت
قوی و مامعه قوی) پرداخته میشود.
 .6- 1-1توانایی دولت برای نفوذ در جامعه

پس از یک دور فترت در ایران ،صفو یان ،دولتی متمرکز را تشکیل دادنتد و بتا تشو یتت هو یتت
ملی ایرانیان و استفاد از عنور هو یتبخآ دین ،دگرگونیهای بنیادینی در ساختار حکومت و
مامعه ایجاد کردند .در نتیجۀ رسمی شدن مذهب تشیع در ایتران عوتر صتفویان ،بستیاری از
ارزشها ،منبۀ دینی و مذهبی پیدا کردند و برخی باورهتا و اعتشتادات نادرستت و اشتتبا رواج
یافت اما برداشت سطحی از دین ،ضمن گسترش خرافات ،زمینۀ ستشوط حکومتت صتفو یه را
فراهم کرد (ستود فر ،مدیدی ،و قلیزاد  .)139-140 :1397 ،هرچند صتفو یان توانستتند بتا
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رسمی کردن مذهب تشیع و از ریق روحانیت ،در مامعه نفوذ پیدا کنند ،در این دور  ،بتهو یژ
در نیمۀ نخست عور صفو یان ،منگهای بسیاری بین ایران بتا امپراتتوری عثمتانی در غترب و
ازبکها در شر رخ داد (غفاریفرد و نوایی .)283-284 :1381 ،همین مسلله مومتب شتد
بود که تمرکز صفو یان به خارج از مرزها (برای استشرار امنیت) معطوف شتود .صتفویان ،اقتدام
به مالیاتگیریهای گسترد از مردم و بتهو یژ دهشانتان و کشتاورزان کترد بودنتد .اقلیتهتای
مذهبی ،بهو یژ ارامنه ،بخشی از ساختار مامعه در این دور بودند که در تعاد منتافع بتا امترای
حکومتی قرار گرفتند و قدرت مشابله بتا حکومتت را نداشتتند (تاورنیته.)564-565 :1383 ،
ازهمینرو ،صفو یان نتوانستند بهگونهای مناسب با مامعه ارتباط برقرار کنند و در آن نفوذ داشتته
باشند بنابراین ،در مامعۀ عور صفوی ،دولت از مامعه مدا بتود و درنتیجته ،پایرتا و نشطتۀ
اتکای محکم و پیوستهای در امتما نداشت و بههمیندلیل ،فاقد مشروعیت سیاستی در میتان
بشات بود .همین مسلله مومب شد که منافع مامعه را نمایندگی نکند (کاتوزیان.)4 :1372 ،
برپایۀ نظریۀ میردال میتوان گفت ،ناتوانی صفو یان در ارائۀ راهکارهای کارآمد ،مومب شد که
نتوانند در مامعه نفوذ کنند و ایتن رابطته بیشتتر از ریتق روحانیتت برقترار میشتد بنتابراین،
صفو یان نتوانستند قواعد الزامآوری را برای قاعد مندسازی رفتار مردم امرا کنند.
 .6- 1-2تنظیم روابط اجتماعی

تنظیم روابط امتماعی و سطوح بتاالی کنتترل امتمتاعی ،توانتایی و ظرفیتهتای دولتت را در
زمینتتههای گونتتاگون ،ازمملتته مشابلتته بتتا تهاممتتات بیرانرتتان ،استتتخراج منتتابع ،و بس تیج و
سازماندهی مردم بهمنظور ایجاد تحول امتماعی ،بهبود میبخشد (سمیعی اصتفهانی:1387 ،
 )120و انجام ندادن آن به ضعف و ناتوانی دولتت در زمینتههای دیرتر منجتر متیشتود .نفتوذ
یالدین اردبیلی و فرزندانآ در میان ایالت قزلباش ،از دالیتل اصتلی تشتکیل
معنوی شیخ صف 
یای درآورد کته از قتدرت
دولت صفویان بود .این نفوذ معنوی ،آنها را بهصورت رهبران متذهب 
یبردند (پارسانیا .)86 :1376 ،دسترا وزارت و انتخاب وزیر،
سیاسی و نظامی ایل نیز بهر م 
یکی از منابع دراختیار پادشاهان صفوی برای تنظیم روابط امتماعی بود که توستط شتا انجتام
میشد .در زمان شا عبا ،اول ،تمرکز بیشتر ادارۀ امور کشور ،وظیفۀ دیوانساالری را که وزیر در
رأ ،آن بود ،سنرینتر کرد (شاملو ،1371 ،ج .)128 :1
صفو یان در رأ ،اقدامات فرهنری خود برای ترو یج تشیع ،بته تشو یتت مایرتا علمتا در
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مامعه پرداختند .آنها با بهکارگیری علما و فشها در مناصب مختلف ستازمان دولتت در پیونتد
مذهب و سیاست ،از خدمات آنها برای دینی کردن حکومت و مامعه بهر گرفتند .اهمیتی کته
صفو یان به مذهب تشیع دادند و در کنار آن ،تومه و یژ به علما ،باعث شد که علما بهتدریج در
امور امتماعی و سیاسی کشور مؤثر واقع شوند و نوعی رابطه بین قدرت دینی و دنیوی پدید آیتد
و ادارۀ برخی از سازمانهای دولتی ازممله امور قعایی و اوقاف به مالکیت روحانیت درآیتد و
به آنها واگذار شود (میرزاسمیعا.)1-3 :1368 ،
نیروهای قزلباش نیز از عناصر دیرری بودنتد کته در کنتار علمتا و روحتانیون ،دستترا اداری
دولت صفویان را شکل دادند و دولت از ریق آنها به تنظیم روابط امتماعی در سط مامعه اقتدام
کرد بنابراین ،دولت صفویه ،توسط شبکههای قدرتی مانند قزلباشها و روحانیون ،محدود شد بتود
و دولت بیآ از آنکه تأثیرگذار باشد ،اثرپذیر بود .شاهان صفوی هرچنتد تمایتل داشتتند کته قتدرت
خود را افزایآ دهند ،اما دراینزمینه موفق نبودند .هرچند موفشیت در همۀ دور ها به یک شکل نبتود
است .برایناسا ،،یکی از کارویژ های اصلی بشات قدرت در دورۀ صفویان ،تولید گفتمتانی
بود که مشروعیت سیاسی و ساختاری را برای حکومت ایجتاد کترد .صتفویان بتاومود ادعتای
رهبری مذهبی با خاسترا صوفیانه ،بههیچروی موفق نشدند این نو رهبتری را گستترش دهنتد
بنابراین ،بهسرعت درصدد کسب مشروعیت از را های دیرر برآمدند ،اما سرانجام ،بتهچالآ کشتید
شدند و سشوط کردنتد (مرتعتوی و همکتاران .)173 :1394 ،برایناستا ،،پادشتاهان صتفوی در
دور های زمانی مختلف ،قادر به تنظیم روابط با مامعه نبود اند.
 .6- 1-3منابع فوقالعاده و استخراج آن

دولت صفو یه با دعوت علمتای شتیعه از منتا ق دیرتر مهتان استالم ،استتشبال از آنهتا ،و تومته و
حمایت ویژ از این گرو  ،در کنار حمایت از علمای ایرانی و واگتذاری برختی مشتاغل و امتور مهتم
مملکتی به آنها ،علمای شیعه را به محور و ستون حرکت فرهنری شیعی تبدیل کردند .ایتن گترو بتا
شههای تشیع و عمتق بخشتیدن بته آن،
حعور در حیطۀ قدرت نیروهای قزلباش ،از را گسترش اندی 
نشآ بنیادینی را در کنترل قدرت مومود و پیشریری از انحرافهای بیشتر ،بهعهد گرفتنتد (پارستانیا،
 )88 :1376بنابراین ،صفو یان باومود ادعاهایی مبنیبر متمرکز و مشتتدر بتودن ،توستط شتبکههای
قدرتی نظیر قزلباشها و روحانیون محدود شد و تنها براستا ،توصتیههای شتخص پادشتا  ،عمتل
کرد اند .صفویان با انتساب خود به اهلبیت( ) و ادعتای نیابتت امتام زمتان(عج) تتالش کردنتد از
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نوعی مشروعیت دینی استفاد کرد و خود را شایس تهترین افراد برای حکومت معرفی کننتد .درواقتع،
یکی از منابع فو العادۀ دراختیار صفویان ،مذهب تشیع بود .هریک از شتاهان صتفوی بتا تومته بته
شرایط امتماعی و سیاسی حاکم بر حکومت خود ،تالش کردند از نفوذ علما برای گستترش تشتیع و
تثبیت حکومت خود بهر مند شوند .در دورۀ شا عبا ،اول ،بهدلیتل تغییترات گستترد در حکومتت،
کاهآ قدرت نیروهای قزلباش ،و مایرزینی نیروی ستوم متشتکل از نیروهتای گرمتی و چترکس،
شرایط برای افزایآ قدرت علما و نشآآفرینتی بیشتتر آنتان در صتحنۀ سیاستی کشتور فتراهم شتد
بنابراین ،یکی از منابع فو العادۀ دراختیار پادشاهان صفوی ،دسترا روحانیتت و نیروهتای قزلبتاش
بود که مامعه را از ریق آنها ادار میکردند.
 .6- 1-4توزیع یا اختصاص منابع

صفو یان ،حکومت خود را یادآور تتاریخ پادشتاهی بتزرگ ستاستانی و حتق مشترو تشتیع بترای
مانشینی پیامبر(ص) میدانستند .هویت ملی ،نزد دربار صفوی ،اهمیت زیتادی داشتت ،زیترا
برای آنها حمایت و کمکهای مردمی ،ایجاد میکرد البته گفتنتی استت کته ایتن هویتت ،در
رویارویی با دشمنان خارمی ،بر ایرانی بودن و در رویارویی با دشمنان داخلی ،بر شیعه بتودن،
تکیه میکرد (مرتعوی و همکاران .)174 :1394 ،گفتنی است ،آنچه در ایتران بتا عنتوان حکومتت
صفوی شکل گرفت ،بهلحا بنیان و ساختار سیاسی و تشسیم قدرت ،هیچ تفاوتی بتا حکومتهتای
اسالمی پیشین در تاریخ سیاسی مردم نداشت .ارثی بودن حکومت صفو یه از همان ستاختار اداری و
مذهبی عثمانی پیروی میکرد و نهاد دینی (صدرالسدر و مشیخةاالسالم) در کنتار نیتروی نظتامیای
که در منگها شرکت میکرد ،یکی از مهمتترین ارکتان حکومتت بتود (باغستتانی.)382 :1379 ،
درواقع ،پادشاهان صفوی در پی توزیع منابع دراختیار ،در میان بشات دیرتر نبودنتد و تنهتا بتهدنبال
این بودند که توصیههای شخوی خود را اعمال کنند .شاهان صفوی ،بهمحتض ا مینتان از ثبتات و
قدرت حکومت خود ،درصدد برآمدند تا همۀ اختیاراتی را که در زمتان تأستیس ایتن حکومتت و بتا
اهداف خاصی ب علمای دین داد شد بود ،سلب کرد و تنها حکومتی مبتنیبر نظام متوروثی
را ایجاد کنند .شا عبا ،،سیاست تندی را در برابر علما درپیآ گرفت و کوشتید همرتان را در
بنیاد اقتدار مرکزی دولت به ضعف بکشاند .ایتن سیاستت ،پیامتدهای نتاگواری بترای موضتع
عالمان شیعی داشت و سبب مشابلهبهمثل آنان با دولت شد (باغستتانی .)421 :1379 ،اقتدامات
پادشاهان صفوی ،نتایج منفیای داشت کته پیامتدهای ختود را در اواختر دوران صتفو یه نشتان داد و
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درنتیجه ،با ضعف قدرت پادشا و وقو شورشهای امتماعی و قتومی در قلمترو صتفو یان ،قتدرت
سیاسی دچار تزلزل شد و بیثباتی سیاسی افزایآ یافت (انواری و حستنی )31 :1399 ،بنتابراین،
صفویان در حوزۀ کنترل و توزیع منابع ،فاقد قدرت الزم بود اند.
 .6-2مقایسه جامعه عصر صفوی با جامعه قوی میگدال
 .6- 2-1استقالل نسبی حوزۀ اجتماعی از دولت

تاریخ سیاسی ایران ،حاکی از این است که نهادهتای محلتی و مردمتی و اندیشتۀ آن ،هتیچگتا
مایرا شایستۀ خود را بهدست نیاورد اند .در ول تاریخ ،بیشتر حکومترران ،افترادی مستتبد و
خودمحور بود اند و این مسلله مومب شتکلگیری نظتام تمرکزگرایتی (حتافظنیتا ،پارستانی ،و
پوریان )146 :1390 ،و درنهایت ،عدم استشالل نسبی مامعه شتد استت .بتهقتدرت رستیدن
صفویان و بهرسمیت شناخته شدن تشیع بهعنوان مذهب رسمی ،این باور را به ذهتن رستاند کته
مامعه از مشکالت پیشین رها شد و ثبات و امنیتت در مامعته برقترار خواهتد شتد .درواقتع،
اعالم سلطنت شا اسماعیل صفوی ،تغییری بزرگ یا انتشال سادۀ قدرت به دولت صفویان نبود،
بلکه این تغییر با تغییرات بنیادین دیرری همرا بود که زندگی فکری و سیاستی مامعتۀ ایتران را
دستخوش دگرگونیهای بزرگی کرد ،اما صفو یان بهتدریج از پایرا و هو یت صتوفیانۀ ختود کته
در ابتدای تشتکیل دولتت داشتتند ،دور شتدند (فیرحتی )418 :1388 ،و درنتیجتۀ مانتدگاری
حکومت و درگیری در منگهای فراوان برای کسب استشالل و بتازپسگیری مرزهتای ملتی ،از
مامعه فاصله گرفتند .این مسلله در کنار مالیاتستانیهای گستترد و ملتوگیری از ورود افتراد
مامعه به ساختار قدرت و پاسخگو نبودن در برابر ساختار اداری ،زمینۀ عدم استشالل مامعته را
فراهم کرد .درواقع ،مامعۀ ایران در دورۀ صفویه مز در برخی از موارد که در دفتا از مرزهتای
کشور به منگ فرستاد شد اند یا اینکه مجبور به پرداخت مالیاتهای سنرین بودند ،نتوانستتند
استشالل نسبی کسب کنند و دولت (صفویان) بترای حتل مشتکل اقتوتادی مامعته و شترایط
امنیتی ،اقدامی انجام نداد .برایناسا ،،صفو یان باومود تمرکز قدرت نتوانستند به خواستههای
مامعه پاسخ دهند و مامعهای شبکهای ایجاد کنند.
 .6- 2-2دسترسی بهنسبت مستقل به دولت یا برگزیدگان حاکم

ساختار امتماعی عور صفو یه بهشکل یک هرم بتود کته شتا در رأ ،و متردم عتادی (شتامل
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دهشانان ،صنعترران ،مغاز داران ،و تامران خرد) در قاعدۀ آن قرار داشتند .در بین این دو بشته،
اعیان لشکری و کشوری و ممعی از مشامتات روحتانی ،اعتم از فشهتا و علمتا نیتز در ستطوح
مختلف حعور داشتند .اقشار مردم ،دارای اصناف و انجمنهتای امتمتاعی و متذهبی بودنتد
بهگونهای که در هریک از شهرهای مهم ،تجار ،کارگران ،و گرو های دیرر ،نمایندگانی داشتتند.
ازممله و یژگیهای مهم مامعۀ عور صفو یان را میتوان تالش برای ایجتاد پیونتد بتین مامعتۀ
ایران و ترکمن قزلباش و اتحاد علما و بازاریان دانست (سیوری .)144-145 :1378 ،از زمتان
سلطنت شا عبا ،دوم تا شا سلطانحسین صفوی ،قدرت علما و فشها بهمرور نسبت به بشات
دیرر و حتی در مشایسه با شاهان دیرر صفوی افزایآ یافت (میراحمدی .)22 :1363 ،روابتط
شا عبا ،،شا صفی و شا سلطان حسین با علمتا قتویتتر ،و بتر تعتداد علمتا و فشهتایی کته
بهنحوی با کارهای حکومتی مرتبط بودند ،افزود شد اما این ،بتهآنمعنتا نیستت کته صتفو یان
ً
دسترسی نسبتا مستشلی به دولت یا نخبرتان حتاکم ایجتاد کترد انتد .درواقتع ،آنهتا ،بتهو یژ
شا عبا ،صفوی ،تالش کردند از علما و نیروهای نظامی برای تشویت خود و برقراری ثبتات و
امنیت در مامعه استفاد کنند هرچند این سنت تا پایان دورۀ صفو یه به همین شکل ادامه پیتدا
نکرد .درواقع ،در دورۀ شا سلطانحسین صفوی ،قدرت از دست شا و درباریان خارج شتد و
فشها نظر مشورتی پیدا کردند و خواستار امرای دستورات شر توسط دولت شدند .درواقتع ،در
این چارچوب ،روحانیون بهقدرت رستیدند (مرتعتوی و همکتاران .)169 :1394 ،دسترستی
نسبی روحانیون به قدرت در دورۀ صفویان ،به این معنتا نیستت کته تمتام مامعته توانستتند بته
استشالل (نسبی) برسند و بهگونهای مستشل به دولت یا برگز یدگان حتاکم (درباریتان) دسترستی
داشته باشند ،بلکه مسیرهای ارتباط با ساختار قدرت بسته بود.
 .6- 2-3وجود فضای عمومی بهنسبت مستقل

رسمی شدن مذهب تشیع ،با ایجاد احسا ،تعلق و وفاداری بته ایتن متذهب در بتین ایرانیتان،
بهعنوان منبع هو یت ملی ،آنها را در گروهی یرانه و مشابه بهعنوان پیتروان متذهب تشتیع قترار
داد که برایناسا ،،احسا ،متیکردنتد بته یکتدیرر تعلتق دارنتد و ختود را گروهتی متذهبی
میدانستند ..البته این به آن معنا نیست که مامعه به یک فعای عمومی مستشل دست یافته بتود،
بلکه مامعه بیشتر در راستای آموز های تشیع و شرکت در منگها ،با روحانیان در ارتباط بتود.
با تومته بته عملکترد مستتشل فشهتا و علمتا در عوتر صتفو یه و نافرمتانی آنتان از مستلوالن و
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درعینحال ،ا اعت بیشتر مردم از آنها ،میتوان از چنتین کتارکرد و رونتدی بتا عنتوان پدیتدۀ
«حکومت درونحکومتی» نام برد زیرا ،فشها ،مشروعیت خود را از امام زمان(عج) میگرفتنتد
و برهمیناسا ،،به تودۀ مردم دستور میدادند با اینکه حکومت صتفو یه ،مشتروعیت عرفتی و
موروثی بیشتری نسبت به فشها داشت و از رابطۀ مرید و مرادی صحبت میکترد ،عملکترد فشهتا
در برخی مشا ع ،بهشکل حکومتی درون حکومت بتود (صتداقت .)85 :1384 ،گترو دیرتر
فعال در مامعۀ مدنی ایران ،بازاریان بودند که در سازماندهی به فعالیتهای اقتوادی و انجتام
تعهدات امتماعی ،از دولت ،استشالل داشتند .بتازاریهتا از ریتق دادن وام بته دولتت و نیتز
بهسبب پیوند نزدیک با علما ،میتوانستند نزد مشامات دولتی اعمتالنظر کننتد بنتابراین ،ایتران
بهدلیل ارتباط نزدیک بین علما و بازار ،از شالودۀ نیرومند حوزۀ عمومی برخوردار بتود و ایجتاد
تغییر در مامعه توسط دولت ،بدون فتوای علما و همراهی بازار ممکتن نبتود (کمتالی:1381 ،
 )61-63بنابراین ،شاید بتوان عوتر صتفویه را سترآغاز شتکلگیری مامعتۀ متدنی در ایتران
دانست .با ظهور بشات و گرو های امتماعی در این دور  ،دگرگونی مدیتدی در تتاریخ ایتران
رخ داد.
 .6- 2-4حمایت قانونی

در آغاز حکومت صفو یه که مرحلۀ «گذر از تووف به تشیع» بود ،ضرورت ومود قتانون بترای
تنظیم روابط مامعه بهشدت احسا ،میشد .اگرچه قانون در این دور  ،بهمعنای امروزی نبود و

مجموعهای از فتواها و دستورات فشها و احکام حکومتی را دربر میگرفت( .)4نیاز بشر به قتانون

در زندگی امتماعی ،امتری تردیدناپتذیر استت .یکتی از عوامتل نظمدهنتدۀ رفتتار امتمتاعی
انسانها ،ومود قوانین و مشررات است .نظام سیاسی برخوردار از قدرت دنیوی ،برای تسلط بتر
مامعۀ مسلمین ،به شریعت و فشه نیاز داشت .در این شرایط ،همۀ مردم دارای اعتشتادات پایته و
صوفیمشرب نبودند که نیازی به قانون و امرای آن نداشته باشند .در آغاز دورۀ صفو یه ،ستاکنان
بیشتر شهرهای ایران ،سنیمذهب بودند و شکل ناب تشیع اثنیعشری خالص و بتیآمیختته بتا
تووف ،تنها در چند شهر ایران ،شامات ،و منطشۀ مبتلعامتل نستبت بته منتا ق دیرتر ،رواج
بیشتری داشت (معفریان .)37 :1370 ،ازآنجاکته حکومتت بایتد احکتام مکتتوب و روشتنی
داشته باشد و فشها بتوانند احکام فشهتی را استتخراج و استتنباط کننتد ،صتفو یان بتیآ از پتیآ
بهسوی فشه شیعه گرایآ یافتنتد .در ایتن دور  ،علمتای شتیعه در تثبیتت احکتام شترعی نشتآ
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چشمریری داشتند زیرا ،فشه و عناصر آن گسترش یافت و فشهای شیعه ،قوانین شترعی را بترای
حکومت ایران وضع کردند .افزونبراین ،احکام صادر از سوی علما در امتور گونتاگون ،قتانون
بهشمار میآمد چنانکه صاحب کتاب «روضات الجنات» مینو یسد« :شا تهماسب در زمان
خود ،بسیاری از امور را به عالمانی همچون محشق کرکی سپرد و به تمتام حاکمتان شتهرها نیتز
چنین دستور داد که از وی ا العات نمایند ،چراکه در ادارۀ کشتور نشتآ دارنتد و نایتب امتام
زمان مهت ادارۀ امور محوله میباشند» (خوانساری اصفهانی ،1390 ،ج .)167 :5
نظارت بر مشررات و قوانین مومتود در ایتن دور  ،در بستیاری از متوارد بتهعهتدۀ علمتا و
فشیهان بود و توسط آنها اعمال میشد .کمپفر دراینبار متینو یستد« :تطبیتق قتانون در دستت
قعات شرعی است ،حتی در منا ق کوچکتر ،همیشه یک قاضی شترعی حعتور دارد زیترا،
اسناد حشوقی و مدنی قراردادها و احکام شا و همۀ کارهایی که بایتد انجتام شتود ،بتهصتورت
مکتوب در مامعۀ ایران تنها زمانی قوت قانونی پیدا میکنند که بته مهتر قاضتی شترعی رستید
باشند ازهمینرو ،هیچکدام از شهرها بهدنبال این نبودند که ختالی از قاضتی باشتند و همتوار
بهدنبال فشیهانی بودند که در بروز اختالفات قعاوت نمایند» (کمپفتر .)125 :1363 ،هرچنتد
بنا به ماهیت حکومت «سلطنت مطلشه» ،این پادشاهان بودند که در بسیاری از متوارد بته میتل
خود قعاوت میکردند و احکام شرعی و فتوای فشها اهمیتتی نداشتت .افتزونبتر پادشتاهان و
درباریان ،رؤسای نخبران و فرمانروایان محلی نیز در بستیاری از متوارد بته روش متوروثی بته
قدرت میرسیدند .آنها در پادشاهی ایران از پادشاهان کوچک بتهشتمار متیرفتنتد و دولتت،
ً
توانایی کنترل امتماعی آنها را نداشت هرچند دولتها معموال سعی متیکردنتد بتا تحریتک
یک قبیله بر ضد ایفۀ دیرر ،بشای آنها را تعمین کنند و مالیاتهای اندکی از آنهتا دریافتت
کنند (تاپر .)327 :1389 ،این افراد در کنار علما از حمایت قانونی شتاهان صتفوی برختوردار
بودند و میتوانستند در مامعه ،نشآ ادار کنندگی داشته باشند.
بنابراین ،مامعۀ ایران عور صفویه را میتوان مامعۀ شبکهای دانست زیترا ،در ایتن دور
مامعه در بسیاری از بخآها ،قدرتمندتر از دولت بود و دولت ،گرو های داخلتی را از ریتق
سرکوب کنترل میکرد .باوموداین ،دولت هموار موقعیتی متزلزل داشت و در استخراج منتابع،
توزیع آن ،و تنظیم و نفوذ در روابط پیچیدۀ قدرت گرو های امتماعی ناتوان بود زیرا ،نتوانست
گرو های پراکند را بهخوبی منسجم کند و فاقد توانایی اعمتال خشتونت مشترو بتود .ضتمن
اینکه مامعۀ دورۀ صفویه ،ساختاری شبکهای داشتته و دولتت ،تتوان بستیج در برابتر مامعته را
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نداشت و از امرای برنامههای خود عشبنشینی کرد .بتا الهتامگیری از نظتر میرتدال (،)1395
میتوان گفت ،با تومه به شرایط و فعای سیاستی ایتران در مشطتع موردبحتث ،مشتکل اصتلی
دولت صفویه ،اقتدار بیآازحد نبود ،بلکه ضعف بیآازحد اقتدار آن بود .بهدلیتل شتکلگیری
تشکلها و گرو های قدرت در سط مامعه (همچون روحانیان ،قزلباشها ،و ،)...دولت قوی
و توسعهگرای روبهتغییر و دگرگونی شکل نررفت ،ضمن اینکه رابطۀ دولت و مامعه ،پیچیتد و
شبکهای نبود و دولت صفویه ،فاقد یک شبکۀ امتماعی سراسری بود .درمجمو میتوان گفت،
در دورۀ صفویه باومود تفاوت در دور های زمانی مختلف ،حکومتهای مرکزیای که توستط
پادشاهان ادار متیشتدند ،در مشابتل امتمتا و متردم ،قتدرت چنتدانی نداشتتند و نتوانستتند
امتماعات ایرانی را براسا ،خواستههای خود هدایت و رهبری کنند .در ادامه ،رابطتۀ دولتت و
مامعه در عور صفوی در قالب مدول شمارۀ ( )1ارائه شد است.
جدول شمارۀ ( .)1رابطۀ دولت و جامعه در عصر صفوی (معیارهای موردنظر جوئل میگدال)

ردیف
1
2
3
4
5
6

مسائل و ابعاد
توانایی نفوذ در جامعه
کنترل و تنظیم روابط اجتماعی
منابع فوقالعاده و استخراج آن
توزیع یا اختصاص منابع
استقالل نسبی جامعه
دسترسی بهنسبت مستقل به
دولت یا برگزیدگان حاکم

7

وجود یک فضای عمومی
بالنسبه مستقل
حمایت قانونی

8

دوره صفویه
ناتوانی در ارائۀ قواعد الزامآور برای قاعدهمندسازی رفتار مردم
توجه به علما و نیروهای نظامی در عین ناتوانی در تنظیم روابط اجتماعی
مذهب تشیع و نیروهای قزلباش
فاقد قدرت الزم برای کنترل و توزیع منابع
سرکوب اجتماعی و جلوگیری از ورود افراد جامعه به ساختار قدرت
عدم دسترسی به دولت یا برگزیدگان حکومت (درباریان ،خاندان سلطنتی و
منسوبان آنها ،علما و روحانیون ،تجار و بازاریان و درنهایت ،رؤسای ایالت،
عشایر و خوانین) که توان کنترل و تنظیمی بسیار باالیی در جامعه داشتند و
براساس انگارههای میگدال ،جامعۀ ایران عصر صفوی را بهصورت جامعۀ
شبکهای شکل دادند.
فقدان فضای عمومی مستقل و ارتباط صرف با روحانیون در عین
قدرتمندتر شدن جامعه نسبت به دورههای پیشین
ضرورت وجود قانون برای تنظیم و روابط جامعه در تضاد با روش
فرمانروایی تمرکزگرای صفوی و نیروی مطلقه شاه

منبع :یافتههای پژوهآ

نتیجهگیری
مامعه ،ترکیبی از سازمانهای امتماعی مانند خانواد هتا ،باشترا ها ،شترکتها یتا
گرو ها ی قومی ،و دولت ،تنها یک سازمان در میان این ساختارهای پرشمار است در این
چارچوب ،معیارهای دولت قوی ،شامل توانایی نفوذ در مامعه تنظیم روابط امتمتاعی
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منابع فو العاد و استخراج آن توزیع یا اختواص منابع و مامعۀ قوی ،شامل استتشالل
نسبی مامعه دسترسی بهنسبت مستشل به دولت یا برگز یدگان حاکم ومود یتک فعتای
عمومی مستشل حمایت قانونی ،موردنظر قرار دارد .بهمنظور کاربست مؤلفههای یادشتد
برپایۀ نظریه موئل میردال ،میتوان گفت ،در زمینۀ توانایی نفتوذ در مامعته بایتد گفتت،
دولت صفویه که دولتی متعلق به عور پیشامدرن است ،نتوانست قواعد الزامآوری را برای
قاعد مندسازی رفتار مردم ،ارائه دهد .در زمینۀ تنظیم روابط امتمتاعی ،دولتت بتا ومتود
تومه ویژ به روحانیون و نیروهای نظامی همچون قزلباشها ،نتوانست به موفشیت دستت
یابد و دولت توسعهگرا در این مهت شکل نررفت .در زمینۀ منابع فو العاد و استتخراج
آن ،نتایج نشان میدهد که دولت صفویه به تشیع و روحانیون ،بهعنوان میتانجی دولتت و
مامعه و نیز به نیروهای نظامی تومه و یژ ای داشتند و ایندو ،منتابع مهتم آنهتا بهشتمار
میآمدند .در حوزۀ توزیع یا اختواص منابع ،صفویان باومود تفاوت دور هتای مختلتف
پادشاهی ،فاقد قدرت الزم برای کنترل و توزیع منابع بود و نتوانستند زمینۀ ایجتاد دولتتی
توسعهگرا را فراهم کنند.
دربارۀ معیارهای مامعۀ قوی ،در معیار میزان استتشالل نستبی مامعته ،صتفویان بتاومود
رسمی کردن مذهب تشیع و دریافت مالیات از مردم و همچنین ،مشارکت متردم در منگهتای
خارمی ،به آنها استشالل ندادند .درواقع ،مامعه ،امکان فعالیت مستتشل در حتوزۀ امتمتا را
نداشت و سرکوب شد .در معیار دسترسی بهنستبت مستتشل بته دولتت یتا برگز یتدگان حتاکم،
بیشترین ارتباط مامعۀ عور صفویان ،با روحانیون بود و امکان دسترسی به شا در نوک هرم یا
حتی درباریان ومود نداشته است .در معیار ومود یک فعای عمومی بهنسبت مستشل ،میتوان
گفت ،در دورۀ صفویه ،مامعه ،تنها با روحانیون در ارتباط بود و درعینحال ،مامعه نسبت بته
دور های پیشین ،قدرتمندتر شد است .در زمینتۀ حمایتت قتانونی ،در دورۀ صتفویان بتاومود
تمرکزگرا بودن و تومه صرف به شا  ،قانون حمایتی از مامعه شتکل نررفتت .مامعتۀ ایتران در
دورۀ صفو یه بهلحا مشارکت مردم در حکومت ،رشد بسیار زیادی داشتت ،امتا نتوانستت بتر
حکومت غلبه کند و درنتیجه ،مدیریت خال نیز ایجاد نشد بنابراین ،صفو یان باومود متمرکز
و اقتدارگرا بودن (بهتناوب پادشاهان مختلف) در زمینۀ روابط با مامعته در مؤلفتههای توانتایی
نفوذ در مامعه ،ناموفق استخراج منابع ،موفق ،توزیع تخوتیص منتابع ،نتاموفق ،و در کنتترل
امتماعی نیز ناموفق و ناتوان بود اند باوموداین ،بتهدلیتل شتکلگیری شتبکهها ،تشتکلها ،و
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گرو های قدرت در مامعه ،دولت قوی و توسعهگرا بهستوی تغییتر و دگرگتونی شتکل نررفتت.
درواقع ،رابطۀ دولت و مامعۀ عور صفوی ،پیچید و شبکهای نبتود و ایتن دولتت ،فاقتد یتک
شبکۀ امتماعی سراسری بود
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یادداشتها

 .1بق دیدگا آلموند ،دولتهای مدید با ضرورت ایجاد چهتار تحتول یتا انشتالب اساستی روبتهرو
هستند انشالب ملی (ایجاد هویت ملی و فرهنری واحتد) انشتالب اقتتدار سیاستی (ایجتاد ستاخت
قدرت دولتی مشرو ) انشالب رفاهی (توزیع منابع بهگونهای عادالنتهتر) ،و انشتالب مشتارکت (ورود
گرو های مختلف به درون زندگی سیاسی) (آلموند ،بهنشل از :بشیریه.)38 :1384 ،
 .2این ممله از لوبرن هلندی است که در سال  1704در اصفهان میزیسته است.
 .3تکیهگا اصلی صفو یه ،قبایل چادرنشین ترک بودند که در آغاز از هفتت قبیلته تشتکیل متیشتدند و
عبارت بودند از :شاملو ،روملو ،استاملو ،تکلو ،افشار ،قامتار ،و ذوالشتدر .ایتن قبایتل بعتدها بتا نتام
مشترک قزلباش خواند میشدند.

 .4قانون بهمعنای موطل خود ،عبارت از «مجموعه قواعد و مشرراتی است که از سوی مرمتع
صالحیتدار ،با شرایط خاص ،وضع و توو یب و با امعای مرمع متوردنظر منتشتر میشتد».
در سلطنت مطلشه ،همۀ امور به شخص شا مربوط میشود و تفکیک قوا نیز ،در ایران آن زمتان
ومود نداشت بنابراین ،مجموعه قواعد و مشررات غیر ّ
مدون نشاندهندۀ مرمعتی بترای تنظتیم
روابط امتماعی است.
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