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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 non-
monopoly 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. 
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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

پژوهشترران بتود   ۀموردمناقشت همتوار  استت،یس میمفاه نیتر یمحور از یکیعنوان  به ،دولت
 زیترا ن استتیتفتاوت در نشتآ آن در مامعته و س آن، و خاستترا  دولت فیتعر است. تفاوت

)بشتیریه،  گذرد یمدر ایران  (1)دولت مدرن یریگ لکشسد  از  کی نزدیک همرا  داشته است. به
در غرب اتفتا  افتتاد ،  تی نشتد   هک چنانامل آن، کو ت ،تحول، تطور فرایند (، اما68: 1384
 کیتبحتران و محوتول  کی به یان پاسخعنو دولت مدرن را به ورزان، شهیاز اند یاریبساست. 

ن برداشتت از دولتت یمشهورتر (.215: 1379 وم،ب رنیو ب عی)بد اند رد ک نییتب ،فرهنگ خاص
 «نیمعت نیسترزم کیتمشترو  زور در  اربردکتانحوتار : »داد  استارائه  س وبرکما را مدرن

. آیتد شمار می به رتدو مش یاسیخاص س نهاد  ک، یدولت ،دیدگا این  در (.54: 1397 ه،یری)بش
 ،در موامتع ینیآفر تحتول ریدولتت در مست یارآمدکنا رب یادشد  دگا یدر نشد د 1گدالیجوئل م

تتا  تندیستقدرتمنتد ن یافکت ۀدازنتا هتا به دولت» او: نظر بته .کند تأکید می ،مهان سومدر  ژ یو به
ت مشتتدر و لتدو دگا ید برخالف (.67: 1395 ردال،ی)م« دهند انیامل پاک  ور را به منازعات

و  یانحوتار نهتاد  کیت رتدال،ی(، دولت در نرا  می)نرا  وبردیرر  یبرتر از نهادها و تاز هکی
و نشآ مامعه در  ،قدرت یندگکپرا ،دولت یدگیچیبرداشت از دولت، پ نیا . درتیسن منسجم

 .دشو یاقتدار دولت مشخص م
  آن ۀرابط ۀی دربارشناخت همامعدولت مدرن در اروپا، دو برداشت فلسفی و  وینکاز تس پ

میتان دولتت و  ۀنو  رابط فلسفی با پرسآ از بهترین برداشت هک یدرحال. شکل گرفت با مامعه
ی بتا شتناخت مامعههای  هنجاری و تجویزی شد، برداشت های هنظری پرورش ساز نهیزم مامعه،

را ه و دولتت( میتان ایتن دو مفهتوم )مامعتۀ رابطت ،های ملی واقعیت مومود در دولت ید برکتأ
 ۀایران، ماهیت و میزان قدرت دولت، و فهم رابط به وضعیتاهی نرشاید بتوان با . تحلیل کردند

ایتتن  .یافتتت های مومتتود ارآمتتدیکها و نا نابستتامانیی بتترا یپاستتخ میتتان دولتتت و مامعتته
ریخی را به نراهی تا نرارندگان برای پژوهآ(، ذهن یا ز یانرسرآغاز و  عنوان به) ها مشغولی دل

 یا هکشتب ۀمامعت» یالرتو بتا تومته بته ،ۀ حاضترمشالت ۀمستلل بنتابراین،استت   کرد رهنمون 
دولتت  ۀرابط زیمختلف و ن یها و نهادها گرو  یگذارتأثیرقدرت و  ی  ندگکپرای اوکوا ،«ردالیم

یفتی و ک ،پتژوهآآ ستبته پر گویی پاسخ کاررفته برای به روش است. هیصفو ۀو مامعه در دور

                                                             

1. Joel Migdal 
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استا،،  نیتا . براند گردآوری شد  یا تابخانهکبه روش  های پژوهآ نیز داد و  بود  یدادیپسارو
دولتت و مامعته و بتازخوانی  ۀبته رابطت شناستانه مامعهی ردکتبتا رویشتد   های گردآوری داد 

ردال، تحلیل و یموئل م دنظروری مها مؤلفهدر چارچوب  ایران عور صفوی ی سیاسیها نآک
 ۀدور در ،لرتدایم یالرتو بتا تومته بته» هکتاستت  اینپژوهآ اصلی  پرسآ .شد  استفهم 
، ایتن پرسآ یادشتد پاسخ به  در «؟اشته استمود دودولت و مامعه  انیم یا چه رابطه هیصفو

 یروهتایو ن ،شتا  و متردم میتانجیعنوان  بته ،انیتروحان ۀه نشآ ویژاست کشد   فرضیه مطرح
 یدگیچیبودن نهاد دولت و پن یانحوار انرریب صفویه، ۀدر دور ینظام یرویعنوان ن به ،قزلباش

یتک ه کت اند سبب شد ای،  هکشب ۀو مامع یو این نیروهای امتماع و مامعه است تروابط دول
 نریرد.ل کش یو دگرگون رییتغ متمایل بهدولت قوی 

آمتد، در ایتن  شتمار نمی بته یستوم مهان یشورک، ایران، هصفوی ۀدر دور هکنیا به تومه با
، قالتب تحلیلتی میرتدال برگزیتد  شتد  ستوم  مهانمربوط به  نظریهای  از دیدگا  مشاله، فارغ

 ۀآن در دور یاستتیو س یو ستتاختار امتمتتاع دولتتت تیتتماه ییشناستتا، مشالتته ینتتوآوراستتت. 
نظتام دولتت صتفویه و  انیتم کیدئولوژیا ت یرکف یها شباهت یبرخ لیدل به است. موردبررسی

 دربردارندۀ تواند ی، میامتماع یروهایدولت و ن ۀبه مشول یخیتار نرا  ،ی ایراناسالمی ممهور
 باشد.توسعه  ریمس در ها آنو رفع موانع  رخیب شناسایی براییی ها در، یو حت ها تهکن

 پژوهش ۀشینی. پ1

 های از نظریته ی ساختار سیاسی و امتماعی ایرانها مؤلفهبررسی برای آثار و منابع گوناگون در 
 ۀآثتار زیتادی دربتار ،درواقع. دیرری استفاد  شد  است ورزان شهیاندو  ،سکپارسونز، وبر، مار

و  است نوشته شد غربی  ورزان شهیاندی ها هینظر کارگیری به باساختار سیاسی و امتماعی ایران 
ر  بهتی مختلف تتاریخی ایتران ها دور بررسی الروی میردال برای  از چندین مشاله و رساله نیز

دولتت و مامعته در عوتر  ۀرابطتمترتبط بتا موضتو   آثار مومود  برخی ، امهاد. در این اند گرفته
 ایم. را بررسی کرد  یصفو

روحانیتت و ستلطنت در ایتران عوتر »با عنوان  ای خودترکد ۀ(، در رسال1374) آقاجری
 1380ه در ستال کت« نآ دین و دولت در ایران عور صتفویک»تاب کدر  ،و همچنین« صفوی
امتل کشاهان صفوی دیرر نه مرشتد  ،صفویه ۀه در اواخر دورکاین ر  بهد  است، با اشاشمنتشر 

 توانستتند یمته کتاز سال ینی چون عبا، اول و دوم  صرفنظرمانشین امام غایب، و  بودند و نه
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دیرتر حتتی شتاهان عرفتی و پرنفتوذ و  ها آن ،سدینو یم، کنند نفوذ  اعمال ،و سیاست قدرت با
 د.خدا هم نبودن ی قدرتمندها هیسا

 فیدولت ضتع ران یقدرت در ا ۀرابط یبازخوان»عنوان  با یدر اثر نیز (1387زاد  ) نجف
 ۀو رابطت هتا یژگتیو ،رتدالیم ۀیدر نظر یا هکشب ۀمامع یاربست الروک ضمن ،«یقو ۀو مامع

ایتن  ۀجتینت تیتب شتا  را تحلیتل کترد  استت کتهو قامتار  هیصفو یها دولت و مامعه در دور 
 اد است.استبد ۀلل، مسپژوهآ

ین یتتب ف یضتع منتد، دولتترتقد ۀمامعت» عنتوانبا  ریاث ( در1387) یاصفهان یسمیع
تبیتین  را درمتفتاوتی  ینظر ۀانرار «قامار ورع ایران مامعه در ت دولت مناسبات یشناخت مامعه
 داد  است. ارائهدولت در عور قامار  روابط یشناخت مامعه

« نونکتتاهخامنشتی  یران از شاهنشتاهایت ستیسیا تتاریخ» تابکدر  (1387) گارثویت
رد  کتمختلتف تتاریخ ایتران را تشتری   یهتا دور  ساختار سیاسی و امتماعی ایتران در ماهیت
 است.

عوتر  رانیتو دولتت در ا نیبر مناسبات د یا مشدمه» عنوان با یتابک ( در1389) ریآقاج
 ی،نظتر یبه الرتو صفویان را بدون اشار ۀ در دور تساختارهای قدر دولت و ماهیت ،«یصفو
 رد  است.ک یو بررس یلتحل

« قزلباش شا »تاب ک ( در1390) رژان گو، «قزلباش در ایران»تاب ک( در 1390) خنجی
و  یو امتمتاع یسیاست ستاختار، «هیروزگار صتفو به نو ینراه»ب تاک ( در1392) زاده صفیو 

خاص و بدون مشایسته ی ا هینظراشار  به  بدونرا  این دور  ر قدرتر بگذاریتأثی و نهادها ها گرو 
 .اند رد ک توصیف  دیرری با دولت

پیامدهای ساخت دولتت متدرن » ا عنوان( در اثری ب1392) عباسی شاهکوهو  زاده نجف
از انشتالب  ه بتا تعتعیف دولتت پتسکتنتد ا  ، نشتان داد«ی ایترانا هکشب ۀپهلوی اول بر مامع

 .شود یمهور شخویتی مشتدر فراهم ظ ازی ا هکشب ۀمامع لاستشبا ۀچرونه زمین مشرو ه،
ستتیهندگی مامعتۀ متدنی »( در مشالۀ خود بتا عنتوان 1394شاهکو  ) عباسی و  شریعتی

بتر  دیتکتأاول با  یایران از آغاز پهلو ۀدولت و مامع ۀرابط یایران )بازخوان در ی و دولتا شبکه
 ۀو مامعته در دور دولتت ۀرابطبررسی  یبرا ردالیم یا هکشب ۀمامع یالرواز  ،(«،مدر نشآ

 .اند استفاد  کرد اول  پهلوی
و  ،دولتت مناستبات قتدرت، یستنج نسبت» ا عنتوانب ی( در اثر1398) و کشاه  یعباس



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
61 

 47-86، صص 67، پیاپی 3اره ، شم1401 تابستان

 گدالیمجوئل  یۀدر پرتو نظر ی امعه در عصر صفولت و جو د ۀرابط / و همکاران پورحسن براتی

عوتر قامتار،  رانیته اکت   استتقامار نشان داد دورانبر  دیکتأ با ،«شامدرنیپ رانیدر ا مامعه
داشته است   ینترل امتماعکو  فوذبا توان ن ثر و تارمانندکمت یا مامعه و مستبد و فیضع یدولت

مومود تعامتل داشتته  یا هکشب ۀمامع نیا با تا تالش کرد  است ناچار قامار، به دولت بنابراین،
 .باشد

منتابع ه کتدریافتت  توان یم، با موضو  پژوهآ حاضر مرتبط منابع نیتر مهم در یتأمل با
انتد و  کرد  مختلتف های دیدگا ن از ایرا و امتماعیی ساختارهای سیاس یسۀمشافراوانی اقدام به 

های مختلف تاریخ ایران  دور  برای تحلیلگوناگونی ورزان  اندیشه یالروهای نظراز  راستا دراین
رابطۀ  برای بررسیمیردال  یالروی نظر از های مومود یک از پژوهآ هیچاما  اند  استفاد  کرد 

 .اند استفاد  نکرد صفویه  ۀدور دولت و مامعه در

 ی پژوهشنظر بچور چا. 2

ل کشت« اقتدامات عملتی»و « توویر ذهنی»دو عنور  برپایۀهای واقعی  دولت ل،ردایم نظر به
دیرر یکت گر بیتخرو  یا متعارض  نندک و تشویت پوشانند  هم توانند دو عنور می گیرند. این می

 ریوتوت ژ یتو به  است شکل کبه یمختلف  یشورهاک دولت در یذهن رویتومعمواًل » باشند.
 این نو  نرا  به دولتو  ه استداشت 17تا  15اروپا از قرن  در غرب شهیه رکدولت مدرن  یذهن
معمتواًل نیتز  ی. درمشابل، اقدامات عملافتیدر سراسر مهان گسترش  ،تمیسدوم قرن بۀ میدر ن

امتا ، استیص تشخ لقطعًا قاب نهیزم نیا در یا سهیمشا یالروها اگرچهاند و  بود  متنو  و متفاوت
 .(28: 1395ردال، ی)م «اند رد ک تممشاوض مح میتشس برابر در

هتای  آن در تحلیل زیتتکمر نشتد ضتمن  سوم، موامع مهان با تحلیل دولت در میردال،
ی متشابتل ریپتذتأثیرگتذاری و تأثیراز  ،«انحوار زور مشترو »بر  دیکتأ ژ یو به ،شناسانه مامعه

ستانی در درون کیابد، باید  دولتی ومود هکاین یبرا و،ا نظر بهسخن گفته است.  دولت و مامعه
اوار قواعد درون مرزهای زاصلی و س ۀنندک میت را وضعکمرزهای ادعایی دولت، آن حا و بیرون

مومودیتت واحتدی را مفتروض  ،دولتت کادراایتن لحتا ،  از. »شمار آورنتد بهاش  سرزمینی
استتفاد  از چنتین  (. با29 :1395ردال، ی)م «ز استکو متمر ،مستشل، متحد نسبتاً ه کگیرد  می
 انحوتار قتدرته بترای کاز روابط درنظر گرفت  یا هکو دولت را شب توان مامعه ، مییردکروی

شوند و از درون ایتن رقابتت، معیارهتای قتوت و  می کآشمکدیرر وارد کبا ی ی،گذار استیس
 .شود یمزاد   ،ضعف
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های  نتهیدولتت را در زمهتای  تیفو ظر ییتوانتا ،ینتترل امتمتاعک یستطوح بتاال ومود
 یمردم برا یو سازمانده ،جیمنابع، بس استخراج ،یمشابله با تهاممات خارم ازممله، مختلف

ا اعتت، مشتارکت و مشتروعیت، ستطوح بتاالتری از دهد.  یم آیزااف یامتماع تحول جادیا
. دهتد کنترل امتماعی را مهت نیتل بته اهتداف دولتت، در اختیتار نخبرتان سیاستی قترار می

 مالز یهتا ییتوانتااز  ،یقو یها دولت. شوند یم زیمتما فیاز ضع یقو یها دولت ،،اسا نیا بر
نتترل ک یمنابع( بترا صیتخو ای عیاستخراج، توز ،یامتماع روابط میتنظ ،یگذارتأثیر یی)توانا

 گیرنتد یمی ما ها تیقابل نیا ۀدامن یدر انتها فیضع یها و دولت برخوردارند یتحول امتماع
 ۀژیاروکت دو معمتواًل در ف،یضع یها دولت میردال، نظر هب (.118: 1387 ،یاصفهان یعی)سم

 اقتدف «عیتکنترل و توز» ۀمؤلف اما در دو نند،ک یباقدرت عمل م« و استخراج منابع یرینفوذپذ»
نتترل که قتادر بته کتاستت  یدولتت ،فینترل، دولت ضعکمؤلفه   یقدرت الزم هستند. در توض

 (.22-23 :1988 ردال،ی)م ستیخود ن دانشهرون یامتماع
 نیتا . درد  استتکتر دیتکتأ یمدنۀ مامع، تر قی ور دق امتما  و به ۀژیو بر نشآ ردالیم

ی و استیتحتول س ورییتتغ یاصتل موتتور در برابتر دولتت، یاهرمت وانعن مامعه، بتهچارچوب، 
 ،جتهیدرنت و آمتد ار شتم مامعه به داد محوول و برون ینوع به ،دولت .دآی یشمار م به یامتماع

 یدرونت رتحتول و تطتو به، خودادامۀ زیست  یه براکبل ست،یمستشل ن ل از آنامک  ور به تنها نه
  دولت، و پتس یخواه برابر فزون مامعه در یستادگیا ،نیبنابرا است وابسته  یامتماع یروهاین

 شتاً یدق نته ،همنظتور از مامعت امتا ،مامعته استت ۀژیاروکت نیتتر مهم ی،عمتوم ۀزدن آن از حوز
 یهتا آن افتراد و گرو  در هکتاستت  ای یامتماع یفعا ایه حوز  کبل در مشابل دولت، یا یهست

 .شوند یمتشابل م آنکوارد  رریدکی با یاسیرسیغ
عنوان  بته نته را مامعته او. است راستوا مامعه و دولتل تعام از الرویی بر ردالیم ۀیرنظ

 ،هتا خانواد  ماننتد «امتماعی یها سازمان از یخلو م»عنوان  به هلکب پارچه،یک تیمومودک ی
 یزیاد تعداد میان در سازمان کی تنها ،و دولت داند یمی قوم یها گرو  یا، ها تکشر ،ها باشرا 

 نیتز و خود یاععا انیم تعامل، ها گرو  ،ردالیمر نظ به ساختارهای مومود در مامعه است.از 
 یتا رفتا  امنیتت،ماننتد  ) دهنتد یمت ارائته را ییها شتو مداد  و  سازمان را غیراععا و اععا بین

ختاص   قتوانین بته اععتا نند تاک می (استرالیسم یا خشونت مانند) تحریم به تهدید یا( وضعیت
ه دولتت کندارند، بل مادی ماهیت ، تنهاها مشو  باشند. این برای بشای ساختار، پایبند یضرور

دهتد  معنتا ختود اععای زندگی به تواند می سنت نیز و ،فرهنگ ها، افسانه نمادها، از استفاد  با
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آن  پایتۀه برکتاستت « مامعته دولت در»بر  ل مبتنیمیردا یاصلدیدگا  (. 5: 2004، 1)المباچ
اهتتد، و کب یشتتناخت مامعهی هتتا لیتحلدولتتت در ی محتتور از اهمیتتت ستتو کازی وشتتدک یمتت

 دیتکتأ ی،ی دولتتها استیسرابر مشاومت آن در ب ژ یو به ،نشآ و اهمیت مامعه بر ،دیرر یازسو
 امتمتاعی یها ستازمان و دولتت هکتاستت این  مامعه و دولت تعامل الروی اصلی ۀتکند. نک

بتا درنظتر  ،اسا،، مشالتۀ حاضتر براین. نندک یم رقابت ردیرکبا ی امتماعی نترلی کبرا پیوسته
میتان  ۀرابط ه،یصفو ۀدور یاسیس خیتار یبازخوانتالش کرد  است ضمن  ،ردالیم ۀینظر گرفتن

 .تبیین کند را برپایۀ الروی زیردولت و مامعه 

 الگوی نظری پژوهش (.1) شماره نمودار

 

 ساختار نهادی دولت صفویه .3

ه بته کتستر برآورنتد  ییهتا ومتکح ،رانیتنتار اک و در گوشتهکه شد  پیاپی سبب ناامنی و  هجوم
 دادنتد یمت یرتریختود را بته د یماو  رفتند یم انیاز م یآشفتر نیتر کوچک زمان با اتیمشتع
ومتت کح لیکتشتهای  هیته پاکتبودنتد  یمحلتهای  قدرت نیا (.37-38: 1390آ، کی)صفا
 نیتا یاختالفتات داخلت از تتاومت نوپتا فرصتت دادنتد کح نیا به ردند وک یزیر یرا پ هیصفو

 ومتتکح یریگ لکشت (.3: 1369 ،یفست)فل« ببترد نیرا از بتهتا  ند و آنک استفاد ها  ومتکح
 یبترا یگسستت و شتروع ۀنشطت دیتبا ،آن از آیپت یخیتتار یهتا با دور  سهیدر مشا ،را هیصفو

در تاریخ نتوین  یعطف ۀنشط و همچنین، (62: 1384ی، ک)آزادارم دیمد ۀمامع کی تیمومود
ی از دالیتل کتتحوالت امتماعی و سیاسی بسیاری شد  است. ی ساز زمینهه کآورد  شمار بهایران 

(. صتفویان بتا 44-43: 1394)فتوران،  بتودشتور ک یدین رسم عنوان به تشیع معرفی ،امر این
ی متذهبی هتا آیگرای از ریتگ بهر مریتدان ختود و  ۀحمایت گستترد  ریشت صوفیانه و بر هیکت

                                                             

1. Lambach 

 ری پژوهشالگوی نظ

 جامعه دولت

حمایت 
 قانونی

وجود یک فضای 
 عمومی

استقالل نسبی حوزۀ 
 اجتماعی

دسترسی 
نسبت مستقل به

 به برگزیدگان

توزیع یا 
اختصاص 

 منابع
العاده و منابع فوق

 استخراج آن
توانایی نفوذ 

دولت در 
 جامعه

تنظیم روابط 
 اجتماعی
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سیادت خانتدان صتفوی، بته قتدرت دستت یافتنتد  بر دیکتأگرایآ به تشیع و  ازمملهمامعه، 
 (.96: 1395حسینی،  )رنجبر و سادات

رفتتت از  برون یبتترا ،ختتود یخیتتتار طیبتته شتترا تومتته بتتا هیاز پادشتتاهان صتتفو کیتتهر
ستتت ک(. پتتس از ش36: 1386)نویتتدی،  ارائتته دادنتتد یارکتتراه، آمتتد  آیپ یهتتا تعارض

ومت دیوانی و ستلطنتی کبه ح یصفو مشروعیت دولتنای مب چالدران، منگ دریل اسماع شا 
الهتی فاصتله گرفتت )فتوران،  ت ز مبتانی دینی( و ا45-46: 1969، 1انیتفارمارد )کتپیدا  تغییر

 استتیبته س یصتفو لیاستماع ومت شا کح نخست ۀمین ریدر تفس نراران خیتار(. 45: 1394
 دیتکبتود، تأ یمبتنت رانیتدر ا یی  روستتایلتیه بر نظام قزلبتاش  اکاو  یمذهب زیآم اماًل بدعتک
در  رستاال وانی  دیشتهر  زبتان ی  فارستیاعتتدال متذهب یاسیس با سنت استیس نی. اندکن یم

 یرانتیا یستنت یستاالر وانیدسترا  د بر ،دوم استیارتآ و س بر نخست، استسی .بودتعارض 
 ،دولتت ینهادستاز ندیافربا  اسماعیل، همسو شا  (.298: 1387، تیمسلط بود  است )گارثو

رت دو منوتب وزا  ها گمارد آن ۀادار یرا برا یرد و اشخاصکرا مشخص  یتکمناصب مهم ممل
 یادیتها تتا حتد ز آن یردهاکارک ، اما(443: 1378 ،یوری)س داشتند ومود ، پیشترصدارت و

نهتاد   شد جادیا« ییالخلفا ةفیخل»و  «التکو»مدید دو نهاد، دو نهاد  اینرد. برخالف ک رییتغ
از ابتدا در سازمان ه کی، یالخلفا ةفینهاد خل بود و یساخت دولت صفو یاصل ۀشاخوالت، کو

بته ول رسیدگی لو مس  شد تشلساختار دولت من هب ،دولت سیتأس ، در پیومود داشت یشتی ر
 (.83: 1389و درستی،  زاد  ممالبود ) دانیمر امور

از سترداران  بکتمر ،شتورای نیابتت ستلطنت کیت»بتا  بتهماست از شا  استماعیل، پس
درت و نفتوذ زیتادی ق ها قزلباششور را در دست گرفت و از این تاریخ به بعد، ک ۀادار ،قزلباش

 انیتشد تتا م تالش یصفوهماسب تشا   ۀدر دور(. 31: 1396)هوشنگ مهدوی، « ردندکپیدا 
م بتر کعنتوان حتا شود و سران قزلبتاش بته جادیتوازن ا ،مامعه سط  مومود درقدرتمند  لیقبا

 یدربتار یهتا استتفاد  از خانواد  یبتراهایی  تالش ن،یا بر افزوننند. کومت کح بزرگ شهرهای
ومتود  شتور بتهکدر  ومرج هرجی از ا دور با مرگ تهماسب،  .انجام شد یزکدر دولت مر یرانیا

درعمل، برپایتۀ پیمتان   او بازگشتت کآرامآ به ممل بار دیرر،، عبا، شا  طنتلس آمد، اما با
عمیشتی  تتأثیرمامعته  ۀعمد میت خود را بر تمام ایران گستراند و بر نهادهایکحاصل  آماسیه، 

                                                             

1. Farmayan 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
65 

 47-86، صص 67، پیاپی 3اره ، شم1401 تابستان

 گدالیمجوئل  یۀدر پرتو نظر ی امعه در عصر صفولت و جو د ۀرابط / و همکاران پورحسن براتی

نفتع قتدرت ستلطنت  بته قتدرت قبایتل ی مختلتف ازها و یشسازمانی و به  ای گونه بهت. گذاش
و  را کتاهآ داد االتیتومتت بته اکح ینظتام یترسواب (. وی45-46: 1394)فوران،  استک

 نهتاد دادن بته تیتاهم بتاهمچنتین،  د.کتر تیتاز شتا  را تشو یریپذ و ا اعت یرزمندگ ۀیروح
 یاز برتتر ی،ومتکتح امتوربترای  یریگ میتوتم دربتار در نشتآ ردنکتو پررنگ  یساالر وانید

 (.31: 1399)انواری و حسنی،  استک یتکمهم ممل ماتیقزلباشان در توم
از  یتستنن صتفواهل راندن دشمنان  رونیها و ب قزلباش کردن عیعبا، در مط شا پیروزی 

 ت،یتاند )گارثوشناست یعوتر صتفو یشاهنشاه گذار انیپادشا  بن نیعنوان دوم را به یو ران،یا
قدرت  ها به قزلباش ۀدرپرو دست عنوان به سب،تهما و شا  لیاسماع شا  وی مانند(. 312: 1387

 ان،یت)زارع دور  بودنتد نیتقتدرت در ا یومتت و متدعکح بیترق گرو  بالشو  ون،ی. روحاندیرس
 پیآ ، اماردک یم لام اعماکح قدرت خود را بر ی،زکدولت مر ،،عبا شا  در زمان (.91: 1391

 هکتی استت نهاد بزرگ نیسوم ،د. ارتآخودمختار بودن باً یتشر ها التیا انیفرمانروا آن، ازپس و 
و  ینخبران دولت ،همچنینو  ریعشا یمیاز نخبران قد ای آمیز  و ومود داشت یصفو در دولت

 دجتایعبتا، در ا موفق شا  استیان سکاز ار یکی، روین نیشا  عبا، بود. اتوسط  نوبنیاد یروین
مانند افتراد شتاغل در  ،آن یارتآ و اععا نیا رانیبود. ام عشایرو  التینترل قدرت اکو  زکتمر
 ردنتدک یمت افتتیحشو  در عنوان صورت حواله به را به نیاز درآمد زم یسهم ی،شورک ماتخد

)مملتی  نیحست و شتا  ستلطان دوم( ی)صتف مانیستل شتا خاص  ی(. مش49: 1394)فوران، 
دیرتر ان کتو ار ،ینظتام یامترا ان،یپادشاهان، دربار نیب یشیاف عمکش ،(73: 1383، ریارک

 (.38: 1368، عایسمرزای)م (2)ماند یباق ینام تنهااز پادشا   و ردک جادیا یدولت
شور کل کمازاد  شتریداشت و ب یدیشدل نترکمامعه  ۀیبر بش در عور صفویانم کحا ۀ بش

 پرشتماری یهتا بته گرو ل در داخت اش  دهند لیکمنافع تش لحا  بهداشت، اما  خود اریدراخت را
 یپادشتا  مشتتدر که هنرامیه ک ل گرفتکش یا مطلشه دولت، عبا، شا زمان از  شد. یم میتشس

ار کت یخوب ، بتهگرفتت ینترل خود مک ریرا ز یداخلو آشوبرر بود و عناصر متخاصم  ارکبر سر 
د کنتم کختود را مستتح یاقتوتاد ۀودو شتال ردیرب اتیمال ،دیمازاد تول از توانست یم و ردک یم

بتودن ن یانحوتار انرریتب ،یدر دولت صفو ونیها و روحان قزلباش نشآ(. 51: 1394)فوران، 
 است. روابط دولت و مامعه یدگیچینهاد دولت و پ
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 هیان صفور دو یاجتماع یروهای. ن4

بتود   یهرمت شتکل به ،یالتیکتشتی و بته ستاخت ادار تومه با ،یصفوۀ مامعی ساختار  بشات
 پتایینی  قاعتد و در ،هرمۀ اربعه( در قاعد وانی)د هیان دولت صفوکار، مره رأ، شا  در»  است
( شتهرها کوچتکو تجتار  ،داران انکتصنعترران، د ،ییروستا دهشانان منا ق) یمردم عاد هرم،

و  انیتدربارامتمتاعی ) ۀعمتد ۀ، پتنج  بشتیلک ور بته(. 174: 1378 ،یوری)ست «قرار داشتند
 ،ارگرانک  انرو هیشو پ اصناف ،بازرگانان  کو ممالی ها قزلباش  علما ون،یروحان  االرانس وانید
هتا را  هتای هریتک از آن اند که در ادامته ویژگی هعور صفویه ومود داشت و زنان( در شاورزانک

 بررسی خواهیم کرد.

 ساالران وانیو د انیدربار. 1-4

بتود  ییو قعتا ی،متال ،ینظتام ۀسته حتوز بتر متمرکتز یزکمر یساالر وانید کی ه،یصفو دربار
 (1دانستت:  دربردارندۀ موارد زیرتوان  یرا م یومت صفوکح التیکتش(. 96: 1386ی، دی)نو

  (رممهتو سیو رئت ی،دار دولت ارتآ، خزانه سرداران ر،یوز )شا ، نخست یزکمریی قعا دسترا 
از زمتان ستلطنت  ل،احت ایتن بتا  (46-47: 1393( ارتتآ )فتوران، 3  ها التیومت اکح (2

 ،یزکتمر یراسکبورو رأ،شا  در  ،یا لهیساالر بر عنور قب وانید عبا، اول و با تسلط عنور شا 
و هتا  التیا یاز درآمتدها میتشستم ور  بهشور ک، بچورچا در این. گرفتدست  تمام امور را به

در مامعته  ریدات و اقتراز چنان قد شا (. 84و  49: 1386، یشد )نوید مند بهر  ها یپادشاه
شتخص  بیبتدون توتو یموضوع چیه و آمد شمار می به نیتمام سرزم که مالکبود  ربرخوردا

مشتخص  یژگتیو (.1089: 1387متان، کتر ی)منشت شتد امرایتی نمیباال(  یز ادارکشا  )تمر
 یعنوان دولت مل به یز ادارکتمر یه نوعکبود  این هیصفو رعو رانیدولت و قدرت در ا ساختار

ه کبودند ی ریناپذ یککتف های همشول، شا ص و شخ ،باررد دولت، ،رساختا نیدر ا آمد. ومود به
 یستاختار ادار کی آیدایو پ آمدند شمار می به یمشرو  و قانون ینهادها یریگ لکش از عوامل

و  ،شتاورز، چلتونررک) بتودن ریپتذ انکام مومتود، ۀامتکنظام خود باز چارچو رونیب یاسیو س
 (.146: 1396، منتظرالشائم

 روحانیون و علما. 2-4

 ۀستاالران وانیتد یدئولوژیتاک یتمتذهب بته  نیاول، ا لیاسماع شا توسط  عیتش ی شدنرسم با
ومتت کنوظهتور ح ۀدیبا پد نید یعلما ارتباط(. 9-10: 1386 ،یدی)نو افتیاستحاله ی رسم
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و  یان صتوفکتر هکنیا ژ یو به  ردک دایپ تیاهم عیتش یافتن یتبا رسم هکای است  مسلله ی،صفو
امتر  نیتا تیتفیک نیتیتع یداشتند. برا عیاز تش زیآم و اغرا  یسطح یبرداشت ل،اسماعی شا  خود

قترن  شتتریقترن دهتم و ب ل تو رد. درکتاشتار   نید یبا علما یروابط شا  صفو تیفیکبه  دیبا
ه در ستازمان کبودند  یرانیا یمیقد یها از خانواد  ای گرو  برمسته، رانیا ینید یعلما ازدهم،ی

عهتد  داشتتند  هرا بت ینتید و شتبه ی،استیس شتبه ،ییقعا فیوظاو  ادغام شدند انیصفو یاسیس
 یتتا عنتتوان صتتدر آنتتان بتته انیتتاز م یهتتیفش ،اول لیاستتماع رعوتت در(. 139: 1362)ارممنتتد، 

(. بتا 77: 1370 ان،یت)معفر انتختاب شتد ینتینظارت بر امتور د یبرا ینیمرمع د نیتر یعال
 هکتنیو بتا تومته بته اشتور ک یبه متذهب رستم عیتش در عور صفویان و تبدیل عیسر اترییتغ

 یعلمتا ،یقمر یاز قرن دهم هجر جیتدر نداشتند، به عیاز تش یاملکشناخت  ،مومود نخبران
شتخص  نیمشتهورتر .دندشت رانیتوارد ا ،یصفو انبه درخواست شاه ،عامل ن مبلکسا عرب

 نکتۀ مهم دربتارۀ است. معروف «دومم عال» به بود که یکرکی بن عبدالعل یعل خیش ان،یم نیا در
شتا   دگا یتد نیت. اخود را عامل وی دانستته استت یهماسب صفوت شا  هک است نیا، دومعالم 
 (.149: 1388منفرد،  یدهد )فرهان یرا نشان م عالم دینی نیا ۀژیو را یما ،یصفو

 یکممال ها و قزلباش. 3-4

گرو  بر  نیه اکاست  یال  سرخک ،آن یۀتسم سرخ است و ومه یمعنا به یکدر زبان تر (3)قزلباش
 ۀفتی ا 9ب از کترا مرهتا  قزلباش ،از مورخان یگروه .ردک یم زیرا متما ها و آن گذاشتند یم سر

را بته  ایتن نیروهتا لیکتش، تندسه یان صفوکتر روانیاز پ هک زیباغ ن قر  انیصوف دانند و یمبزرگ 
 دری ح سلطان ،بار نینخست سرخ را جهمان تا ای سرخال  ک اما  ددهن ینسبت م یعل خوامه ۀدور

 نتدردک یمت یرا بتاز هیصفو شتی ر یسپا  فلودال نشآ ان،قزلباش .داد( رواج لیاسماع )پدر شا 
کار گرفتته  بته یعنوان گارد شاه و به ندافتی یرد سلطنتکارکسلطنت،  قوم به بزرگان یابیه با دستک

رواج  رانیاز اسالم در ا آیپ یها از سال دانیماو ای ینوان گارد شاهع به گذشته . آنچه درشدند
: 1390یآ، ک  است )صتفاشد یمتجل هیصفو دوران های قزلباش ۀچهر وردها کارک در ،داشت

قتدرت  در بته بنیادینینشآ  کهبودند  لیاسماع شا  یاصل رفداران ، شلبازق انیصوف(. 53-51
 یونتدهایقرار داد، باورهتا و پ رریدکینار کقزلباش را در  مختلف لی. آنچه قباداشتنداو  دنیرس

 ومو تتدا یکی از دالیتل کامیتابی(. 73-106: 1389 ،یزاد  و درست بود  است )ممال انهیصوف
: 1395 ،یلتیاستت )عش ها بود  قزلباش تیحما ،ییابتدا یها سال در ژ یو به ه،یومت صفوکح
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از شتاهان صتفوی  یزدن مثتالصفوی، با ا اعتت دولت  یاصل ۀبدن عنوان به، ها قزلباش. (144
 آاهتدافی خود را امرا کترد  و بته تمتام ها برنامههمۀ  بتواندصفویان  ومتکه حک باعث شدند

وشتیدند تتا متتانع ک هماستبت شتتا ۀ دورر د هتا قزلباش(. 53-68 :1398)پرغتو،  ابتدی دستت
ه کتردنتد کرا شرو   ییها شورش ،دور  این ر، داینومود باشوند.  مدید یها آیگرا یریگ لکش

امتور  ۀادار ومتت وکدر ح هتا آنمحتور قترار دادن  هچندان تمایلی بت هماسبت شا  ،دشمومب 
ات و یبتا تومته بته مشتعت) بهماست شا  کهنفوذ آنان باعث شد  بودن دار شهیر نداشته باشد، اما

 (.146: 1395داشته باشد )عشیلی، ای  برخورد مدی ها آنبا  ( نتواندضروریات

 وران شهیو پ ،، اصنافبازرگانان. 4-4

اصتناف و صتنعترران عوتر داشتند.  یانونفوذ فرا ،و مردم انیدربار نیبازرگانان در بدر دورۀ صفویه، 
و  ،کته تعهتد انفتا  داشتتند یاصتناف نخستت،  کرد یابیگرو  ارزقالب دو توان در  یمنیز را یان صفو

دربتار  دولتت و گر یتاری نیتر (. مهم47: 1392 ،یوانینداشتند )ک یتعهد چنین کهی اصناف ی،ررید
 دریافتتمردم و اصتناف های گوناگون از  شیو  به بود که  ستانی اتیاز مال حاصلی درآمدها ،یانصفو

ختدمت دولتت و  بتود کته در یکار و تالش صتنعترران و کتارگران کسب درآمد، رریرا  د .دنکرد یم
 امتالک و منتازلدر  بودنتد کته یممتاز صتنعترران ۀبه  بشمتعلق  ،گرو  نیا تردید، یب بودند. انحاکم
: 1396)کشتاورز و همکتاران،  بودنتدختدمت مشتغول  یدولتت یهتا و کارگا  ،ها کارخانه ،یسلطنت
داشتت پی  تعداد اصناف را در آیرونق و افزا ،سو کی از ،یدر عور صفو یاقتواد ییشکوفا. (150
کته  کتردیین بقشر و  بشه را ت نیا خاص بر شرت و نررنظا ینوع ی،گر یعیشۀ شیاند، ررید یسو و از

اتحتاد  نیتا. شتد ی،صفو ۀمامع مهم یژگیو کیعنوان  به ،ونیو روحان یمنجر به تشابل دو گرو  بازار
زمتان  در، نی. همچنتافتتی یا نتد یاستتحکام فزا ،بازرگانتان یهتا علمتا و خانواد متشابتل با ازدواج 

منتافع آنتان بتا  کدند، که بته اشتتراردست آو از موقوفات را به زیادی اریمشدار بسرۀ ادا ،علما ،هیصفو
در  بودنتد کته یانروران، از صتنعتر شتهیپ(. بیشتتر 177: 1378)ستیوری، بازرگانان کمک کرد  ۀ بش

و  یمتال لحا  بهبودند و  یمخووص یها ها و دکه رسته یدارا ن،اصفها یشهر و بازارها دانیم ا راف
 (.97: 1363 )کمپفر، داشتند یبهتر تیوضع ،انزو کشاور راننسبت به کارگ ی،شتیمع

 زنان و ،شاورزانک ،گرانر اک. 5-4

 کیتشتدند و هتر صتنف  یمت یبند دسته گوناگونی اصنافقالب ارگران در ک یان،صفو ۀدور در
آن شتهر حاضتر در  یشتورکو  یرکه توستط مشامتات لشتکتداشت برای خود  برگزید  ۀندینما
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ها  ارخانتهکه در کت شد یا ال  م یسانکبه  ارگرک»لفظ  ،دور  نیدر ا د.ش یشناخته م تیرسم به
)شتاردن،  «تندشتردن نداکتار کت ۀختود امتاز یها و در خانه ردندک یار مک یدولت یها ارگا کو 

 رانیتا خیتتار های دور  عور در تمام نیارگران اک تیعوض ،گفت توان یم(. 102: 7، ج 1345
شاورز و ک) شد یاعمال م در آن دوران یارگرکو مشررات  نیقوان نیتر شرفتهیپ فرد بود و منحوربه

شتهرها  ۀیه در حاشتکبودند  نیاز مردم شهرنش یا دسته زین انزشاورک(. 152: 1396اران، کهم
 تیامتا وضتع  بودنتدی تر نییسط  پتا ی دیرر، درامتماع ت بشا نسبت به و ردندک یمی زندگ

 یهتا نستبت بته دور  ی،خارم مهانرردان یها نوشته بهبنا  ر،عو نیان ازشاورک یو رفاه یمال
(. 275-276: 8، ج 1345شتاردن، داشتتند ) یشتتریب آیستاآ، انزشتاورکبهتر بود و دیرر، 

داشتتند و  یمتا ی بشتات امتمتاعصفویه در میتان  ۀدور ره دکبودند  یهای گرو  رریاز د ،زنان
 یهمرت بتاً یو تشر شد یم نییتع شانردانم یامتماع تیموقع پایۀبر ،موارد بیشترآنان در  تیموقع

 ۀفتیبر وظ افزون ،زنان(، 384-385: 1998) 1رفریپژوهآ  برپایۀمردان بودند.  ۀسلط ریآنان ز
 هتا نیانظتایر و  ی،باف میمام ،یباف میگل ،یباف یچون قال ای یدیتول یارهاکبه انجام  ی،دار خانه

 ،یفرهنرتامتمتاعی و  یها تیمحدود دلیل به ،ها آن(  251: 1363 روئروا،یداشتند )ف شتغالا
 (.145: 1396اران، کشاورز و همک) نداشتند یمناسب تیو موقع طیشرا

 دولت و جامعه ۀ. چگونگی رابط5

 و حتتی ،همچون خوارزمشتاهیان، ستلجوقیانی پیآ از خود )ها دولت با اندولت صفوی ی کهتفاوت
 ، ابتتدا در ایتناش یرونتیغم خاستترا  بر بته ی،صتفو خانتداناین است کته ، ( داشته استتیموریان

در داختل فتالت ایتران  یموفق بته کستب پایرتا  مردمت ،از را  تووف سپس شدند و اکنسرزمین س
صتفویان شتکل گرفتت،  ۀدر دور« مدرن دولت»ی نوع(. 16: 1386زاد ،  قلی نیا و ولی )حافظ شدند

یژگتی و نیتر نالیسم ملی نبود. شاید مهمبر ناسیو ملت امروزی و مبتنی ت معنای دولت به ،دولت این اما
قتدر  ، آنحتال نیا . باکرد یشین متمایز میپ یها تشیع بود که آن را از دولت دولت صفوی، همان آرمان

 نیتتر مهمگذاشتت. در ایتن دور ، تشتیع بته واقعی  ملت ت دولت نامآن بر  داشت که نشود یکاست و کم
(. 24و  19: 1386زاد ،  قلتی نیتا و ولی بدیل شد )حافظویژگی فرد ایرانی و فلسفۀ ومودی صفویان ت

حتال،  این بود، با انهیمو سلطهو  مآبانه میقبا اینکه در این دور ، رابطۀ دولت با مردم و در رأ، آن، بازار، 
 (.182: 1392مرادی بود  است )عشیلی،  و ها و قبایل مومود مرید این رابطه با برخی از گرو 

                                                             

1. Ferrier 
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اهآ و کت، درآمتدها آن فتوحتاتنیتافتن سبب گستترش  ، بهیصفو یم دولتکتح باومود
 ،و عمتران یآبتادان رایبت یایجاد تغییرات تومه شا  به هرچند  از مردم فزونی یافت گیری  اتیمال

و عتدم اهآ درآمد مردم ک ،اول لیاسماع شا  ۀدور در(. 481: 1363ایا، کد )پیرولوسششتر یب
 ،و بتازار یشتاورزک یعنتی ،دیمد به دو منبع درآمدت دولتومه سبب مالیات، ۀ دریافت گسترد

، امتا بته متردم و اقتدام در بتود یادیتز یها منگ درگیر ی،خارم ۀدر عرص هکنیبا ادولت  شد.
 ،ب شتد  بتود تتا متردممتنیز تومه داشت. این مستلله موآنان  یاقتواد تیبهبود وضع راستای

ست در منتگ چالتدران، تعتادهای کش از پسطنت لاز س ی اوریگ نار ک. البته شوندوی  شیفتۀ
ود کتود و رزافت ی،شتا  بته متردم و نتاامن یتتومه یبتومت صفوی را شدت داد و بتر کح درونی

آمتد، بتین  یدستت مت ه بتهکتهر آنچته را  ی(. و178: 1392)عشیلی،  در پی داشترا  اقتوادی
بتین  رنتگد بی آمد  را نیتز دستت به یمنر میغنا( و 238: 1384رد )روملو، ک یم رعیت پخآ

 (.242و  129: 1378)منابدی،  نمود یمنیروهای قزلباشان تشسیم  سربازان و
و  یدر ستاختار ادار یراتتییتغ ،حکومتتشتد  در  تعیینبته اهتداف  دنیرس یبرا بتهماس شا 

: 1389د )آقتامری، نتتگرف یاز شتا  در هترم قتدرت متا پس ،ونیکرد و روحان جادیکشور ا یاسیس
هتا، ستلطنت ختود را از زیتر ستیطرۀ  ، رئیس قدرتمند قزلباششاملو خان نیحس(. وی با کشتن 108

 ،شتا  تهماستب(. 15: 1363خارج کرد و قدرت خویآ را استحکام بخشتید )صتفوی،  ها آنسران 
کنتد، امتا  جتادیرفتا  متردم ا یبرا یمهم یاقتواد یۀنتوانست پا ،یقدرت و سلطنت  والن رغمیعل»

(. 71: 1378)باستتانی پتاریزی،  قزلباش بر مردم مسلط شود ۀاو باعث شد که  بش یسلطنت  والن
اسماعیل دوم، اختالفات میان قبایل شاملو و تکلو و قبایل دیرر قزلباش شتدت گرفتت و  در دورۀ شا 

ی ختونینی از ستوی ها هیتوتفاسماعیل دوم، موفق به کستب قتدرت شتدند،  که  رفداران شا  ازآنجا
استماعیل دوم  (. همچنین، تغییر مذهب شا 632: 1383)منشی قمی،  را  افتاد دربار و شاهزادگان به

، مومب دلسردی مردم نسبت به دین و حاکمیت شد. مخالفت وی بتا بستیاری از «تسنن شافعی»به 
(. 200-201: 1392علمای شیعه، دوری و مدایی این قشر از حکومت را در پتی داشتت )عشیلتی، 

اصتب ستلطنت و حکتومتآ را نامشترو  ملتو  دهنتد. این اقدامات سبب شد که گروهتی وی را غ
هتای  امیتتوان ق یکته مت ییتامتاپنداشتند   یم ناشکیبا اما و حکومتآ را مؤثر، یاو را منج زین یگروه

متتأثر  ،دوم لیظهور استماع عنوان با ...و ،لرستان، همدان مانند قندهار، یرا در نشا  یپس از مرگ و
 (.272: 1387ترکمان،  )منشی نستدا یو یو امتماع یاسیس تیاز محبوب

شد  در راستای رسمیت یافتن  حشانیت شتاهان  مشخص و تثبیت نبود قوانین رفته، هم روی
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شد که ایتن شتاهان بترای  دیرر، سبب می سو، و نیز ضعف نهادهای مدنی ازسوی یک صفوی از
هرگونته منتافع ختویآ،  راحتی کترد  و متانع  راستای حفظ موقعیتشان، حشو  مالکیت را در

به  حاضر روی چیه دولت به رایز  اعتراض مردم به عدم برخورداری از حشو  مالکیت فردی شوند
هتای  امتور را کنتترل و از ظهتور گرو  نبود و با انحوتار منتابع، نتبض شاریدراخت یکاهآ منابع مال

شتدن عمتر ی (. بتا ستپر152-153: 1394 ،یو خرم یمیکرد )کر می یریقدرتمند ملوگ یاقتواد
 نتیمیاهر تیتماه ،کته حکومتت باور نیا با ومودکاسته شد.  لیسران قبا از قدرت هیحکومت صفو

هم مشابله و هتم همکتاری بتا  ، مشابله با قدرت،است بیصمستبد و اموالشان غ و مأموران آن رددا
ایتن  ۀجتینت ومتود داشتته استت. یموامتع شتهر انیتدر م ژ یتو ، بهقدرت دولتی و مشارکت در آن

داد  صتورت مخالفتت نشتان متی ی ختود را بهبود که گاهزا  و چالآپرتنآ یجاد شرایطی ا ،تیوضع
و مشتارکت متردم  یاسیس و یفرهنر ۀتوسعلحا   به هیصفوۀ دورر د رانیا(. 86-87: 1394)فوران، 

دولت نتوانست بر مامعه غلبه و مدیریت خالقی ایجتاد کنتد  اما ، داشت ریایبس رشد ،در حکومت
، و شتد متیتر  کهنته فعتال یهتا حل و را  پیشتینشتد، رستوبات  متیتر  مردم بد وضع ا گهربنابراین، 
 شد. فی، مامعه ضعسشوط کرد هیصفو که هنرامی

 ای شكاف دولت و جامعه و ایجاد جامعه شبكه. 6

 های دولت صفوی با معیارهای دولت قوی میگدال مقایسه ویژگی .1-6

عور صفوی، در این بخآ، و در قالتب دو قستمت  منظور فهم رابطۀ میان دولت و مامعه در به
های دولت و مامعۀ آن دوران، براسا، الرتو و معیارهتای میرتدال )دولتت  مداگانه، به ویژگی

 شود. قوی و مامعه قوی( پرداخته می

 همعجار د نفوذ یی دولت برایتوانا. 1-1-6

ت یتهو تیتنتد و بتا تشول دادکیتش را زکمتمر یدولت ،انیران، صفویا فترت در  دور کیاز  پس
ومت و کدر ساختار ح های بنیادینی دگرگونین، ید بخآ تیهو و استفاد  از عنور انیرانیا یمل

از  یاری، بستدر ایتران عوتر صتفویانع یدن مذهب تشش یرسم ۀجینت درردند. ک جادیمامعه ا
رواج  با اشتت ونادرستت  و اعتشتادات باورهتا یردند و برخک دایپ یو مذهب ینیدۀ منب، ها ارزش

ه را یومتت صتفوکستشوط حۀ نیضمن گسترش خرافات، زم ن،یاز د یبرداشت سطح اما  افتی
ا بت تندستتوان انیصتفو هرچند. (139-140: 1397، د زا یقلو  ی،دیمد فر، د )ستود رکم فراه
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 ژ یو دور ، بته نیدر ا ،نندک دایدر مامعه نفوذ پ ،تیروحان قیو از  ر عیمذهب تش ردنک یرسم
در غترب و  یعثمتان یبتا امپراتتور رانیا بین یاریبس یها منگ ان،یصفوعور  نخست ۀمیندر 
مومتب شتد   مسلله نیهم (.283-284: 1381 ،ییفرد و نوا یدر شر  رخ داد )غفار ها کازب
اقتدام  ،صتفویان د.شتومعطوف  (تیاستشرار امن یبرا)به خارج از مرزها  انیصفو زکتمرکه  بود

 یهتا تی. اقلبودنتد رد کتشتاورزان کدهشانتان و  ژ یو و بته مردمد  از گستر یها یریگ اتیمال به
 یه در تعاد منتافع بتا امتراک بودنددور   نیساختار مامعه در ا بخشی از ،ارامنه ژ یو بهی، مذهب

(. 564-565: 1383 ه،یتند )تاورنشتتندا ومتت راکقدرت مشابله بتا ح و ندتفرگ رقرا یومتکح
نفوذ داشتته  در آنو برقرار کنند ارتباط  مناسب با مامعه ای گونه  بهد نستنتوان انیصفو رو، نیهم از

 ۀو نشطت رتا یپا جته،یو درنت مدا بتودمامعه  از دولت ،یصفور عو ۀمعمار د، نیبنابرا  باشند
 انیتدر م یاستیس تیمشروع ، فاقدلیدل نیهم و به در امتما  نداشت ای پیوستهو  مکمح یاکات

(. 4: 1372، انیاتوزکد )نکن یندگیمنافع مامعه را نما کهمب شد مسلله مو نیهم .بود بشات 
 کهارآمد، مومب شد ک هایارکراه ۀارائ در انیصفو یناتوان ،گفت توان یم ردالیمۀ ینظر پایۀبر

 ،نیبنتابرا شتد  برقترار می تیتروحان قیت ر زا بیشتتر رابطته نیتنند و اکمامعه نفوذ  نتوانند در
 .کنندرفتار مردم امرا  یسازمند  قاعد  یبرارا  ریآو امالز قواعد ندستنتوان انیصفو

 یتنظیم روابط اجتماع. 2-1-6

دولتت را در هتای  تیو ظرف ییتوانتا ،ینتترل امتمتاعک یبتاال و سطوح یامتماع روابط میتنظ
و  جیبستتو استتتخراج منتتابع،  رانرتتان،یب بتتا تهاممتتات ازمملتته مشابلتته ی گونتتاگون،ها نتتهیزم

: 1387)سمیعی اصتفهانی،  بخشد میبهبود  ی،تحول امتماع جادینظور ام مردم به یسازمانده
نفتوذ . دشتو یمتمنجتر  ی دیرترها نتهیزمدولتت در  یبه ضعف و ناتوان آنندادن انجام  ( و120
یل کتشت یاز دالیتل اصتل ،قزلباش التیا انیدر مآ فرزندان و یلیاردب نیالدیصف خیش یمعنو

ه از قتدرت کتدرآورد  یایصورت رهبران متذهب ها را به نآ ،ینفوذ معنو نیبود. ا دولت صفویان
 ،رزیانتخاب و ترا  وزارت وسد (.86: 1376)پارسانیا،  بردندیم بهر  زین لیا یو نظام یاسیس
توستط شتا  انجتام ه کتنظیم روابط امتماعی بود  برایاز منابع دراختیار پادشاهان صفوی  کیی
ر در یوز را که یوانساالرید ۀفیوظ ،امور کشور ۀشتر اداریتمرکز ب ،عبا، اول . در زمان شا شد یم

 (.128: 1، ج 1371، شاملو) کرد تر نیرأ، آن بود، سنر
در علمتا  رتا یما تیتبته تشو ع،یتش جیترو یخود برا یفرهنر اقدامات ،رأ در انیصفو
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 ونتدیدولتت در پ مختلف ستازماندر مناصب و فشها علما  یریارگک ها با به . آنندپرداختمامعه 
ه کت یتی. اهمندومت و مامعه بهر  گرفتکردن حک ینید یها برا از خدمات آن است،یمذهب و س

در  جیتدر علما بهکه باعث شد  ،به علما ژ یتومه و ،آننار کند و در داد عیتش مذهببه  یانصفو
 دیتآ دیپد یویو دن ینیقدرت د نیرابطه ب یمؤثر واقع شوند و نوع رشوک یاسیو س یامتماع امور

درآیتد و  تیروحان تیکلما بهاوقاف  و ییقعا امور مملهاز یدولت یها از سازمان یبرخ ۀو ادار
 (.1-3: 1368 عا،یرزاسمی)م شود واگذارها  به آن

نیروهای قزلباش نیز از عناصر دیرری بودنتد کته در کنتار علمتا و روحتانیون، دستترا  اداری 
ها به تنظیم روابط امتماعی در سط  مامعه اقتدام  دولت صفویان را شکل دادند و دولت از  ریق آن

شد  بتود محدود  ون،یها و روحان قزلباش مانند یقدرت یها توسط شبکهکرد  بنابراین، دولت صفویه، 
تمایتل داشتتند کته قتدرت  هرچنتدباشد، اثرپذیر بود. شاهان صفوی  گذارتأثیر آنکهو دولت بیآ از 

به یک شکل نبتود   ها دور موفشیت در همۀ  هرچندموفق نبودند.  زمینه این خود را افزایآ دهند، اما در
صفویان، تولید گفتمتانی  ۀاصلی  بشات قدرت در دور یها کارویژ  یکی ازاسا،،  این بر است.

. صتفویان بتاومود ادعتای بود که مشروعیت سیاسی و ساختاری را برای حکومت ایجتاد کترد
شدند این نو  رهبتری را گستترش دهنتد  روی موفق ن هیچ رهبری مذهبی با خاسترا  صوفیانه، به

چالآ کشتید   ی دیرر برآمدند، اما سرانجام، بتهها را درصدد کسب مشروعیت از  سرعت بهبنابراین، 
استا،، پادشتاهان صتفوی در  (. براین173: 1394شدند و سشوط کردنتد )مرتعتوی و همکتاران، 

 اند. امعه نبود ی زمانی مختلف، قادر به تنظیم روابط با مها دور 

 آن اجر و استخ العاده فوق منابع. 3-1-6

و تومته و  ،هتا آن استتشبال از ،مهتان استالمدیرتر منتا ق  از عهیشت یمتادعوت عل با هیدولت صفو
 مشتاغل و امتور مهتم یبرخت یو واگتذار یرانیا یاز علما تیحما ردر کنا گرو ، نیاز ا ویژ  تیحما

بتا  گترو  نیتد. اکردن لیتبد یعیش یمحور و ستون حرکت فرهنررا به  عهیش یعلما ،ها مملکتی به آن
بته آن،  دنیو عمتق بخشت تشیع یهاشهیقزلباش، از را  گسترش اندنیروهای قدرت  ۀطیحعور در ح

 ا،یپارستانعهد  گرفتنتد ) به، شتریب های از انحراف یریشریت مومود و پرقد لکنترر درا  بنیادینینشآ 
 یها بتودن، توستط شتبکه بر متمرکز و مشتتدر یمبن ییباومود ادعاهان یاصفو(  بنابراین، 88: 1376

پادشتا ، عمتل  شتخص یها هیبراستا، توصت محدود شد  و تنها ونیها و روحان قزلباش رینظ یقدرت
دنتد از کرتتالش  امتام زمتان)عج( ابتتین ی) ( و ادعتاتیب با انتساب خود به اهل. صفویان اند د کر
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، درواقتع .نتدکن یحکومت معرف یافراد برا نیترتهیسو خود را شاکرد  استفاد   ینید تیمشروع ینوع
بتا تومته بته  یاز شتاهان صتفو کیهرۀ دراختیار صفویان، مذهب تشیع بود. العاد فو یکی از منابع 

 و عیگستترش تشت برایعلما  از نفوذخود، تالش کردند  حکومتحاکم بر  یاسیو س یامتماع طیشرا
، ومتتکگستترد  در ح راتییتتغ لیتدل به ،عبا، اول شا  ۀدورر د .شوند مند بهر خود حکومت  تیتثب

 ،و چترکس یگرمت یروهتاین از ستوم متشتکل یروین ینیرزیو ما ،قزلباش یروهایکاهآ قدرت ن
  فتراهم شتدآفرینتی بیشتتر آنتان در صتحنۀ سیاستی کشتور  و نشآعلما  قدرت آیافزا یبرا طیشرا

اختیار پادشاهان صفوی، دسترا  روحانیتت و نیروهتای قزلبتاش دۀ درالعا فو بنابراین، یکی از منابع 
 کردند. ادار  می ها آنبود که مامعه را از  ریق 

 منابع صاختصا ای یعتوز. 4-1-6

 یبترا حتق مشترو  تشتیعو  یستانبتزرگ ستا یپادشتاه خیتتار آورادیحکومت خود را  ان،یصفو
زیترا  ،وی، اهمیت زیتادی داشتتهویت ملی، نزد دربار صف. دانستند ی)ص( مامبریپ ینیمانش

ایتن هویتت، در استت کته  گفتنتیکرد  البته  ، ایجاد مییهای مردم کمک ها حمایت و برای آن
شیعه بتودن،  ایرانی بودن و در رویارویی با دشمنان داخلی، بر بربا دشمنان خارمی،  رویارویی

 عنتوان حکومتت ابت رانیتار آنچه د گفتنی است،(. 174: 1394و همکاران،  ی)مرتعو کرد تکیه می
 یهتا بتا حکومت یتفاوت چیقدرت، ه میو تشس یاسیو ساختار س انیبن لحا  به، شکل گرفت یصفو

و  یادار ستاختار از همان هیحکومت صفو نبودی ثرمردم نداشت. ای اسیس خیدر تار نیشیپ یاسالم
 ای ینظتام یرویتنتار ندر ک االسالم( ةخیو مش لسدر)صدرا ینیکرد و نهاد د یم یرویپ یعثمان بیمذه

(. 382: 1379)باغستتانی،  ارکتان حکومتت بتود نیتتر از مهم یکیکرد،  یها شرکت م منگ که در
دنبال  ، پادشاهان صفوی در پی توزیع  منابع  دراختیار، در میان  بشات دیرتر نبودنتد و تنهتا بتهدرواقع

ثبتات و  از نتانیا م ضمحت به ی،شاهان صفوی شخوی خود را اعمال کنند. ها هیتوصاین بودند که 
 احکومتت و بت نیتا سیرا که در زمتان تأست یاراتیاخت همۀ درصدد برآمدند تا قدرت حکومت خود،

 یمتوروثبر نظام  حکومتی مبتنی تنهاداد  شد  بود، سلب کرد  و  نید ی  علماب یخاص اهداف
د همرتان را در شا  عبا،، سیاست تندی را در برابر علما درپیآ گرفت و کوشتی کنند. جادیارا 

موضتع  ایامتدهای نتاگواری بتریایتن سیاستت، پ .بنیاد اقتدار مرکزی دولت به ضعف بکشاند
 اقتدامات(. 421: 1379)باغستتانی،  مثل آنان با دولت شد به مشابله و سبب داشتعالمان شیعی 

و  دنشتان دا هیدوران صتفو ختود را در اواختر پیامتدهایکته  داشت ای یمنف جینتا صفوی،پادشاهان 
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قتدرت  ان،یدر قلمترو صتفو یو قتوم یامتماع یها پادشا  و وقو  شورش با ضعف قدرت، جهیدرنت
(  بنتابراین، 31: 1399)انواری و حستنی،  افتی آیافزا یاسیسی ثبات یدچار تزلزل شد و ب یاسیس

 .اند فاقد قدرت الزم بود منابع، کنترل و توزیع صفویان در حوزۀ 

 وی با جامعه قوی میگدالمقایسه جامعه عصر صف .2-6

 اجتماعی از دولت ۀحوز  یاستقالل نسب. 1-2-6

گتا   هتیچی محلتی و مردمتی و اندیشتۀ آن، ه نهادهتاکی از این است کحا ،تاریخ سیاسی ایران
و  مستتبد یدافترا رران،ومتکحبیشتر . در  ول تاریخ، اند دست نیاورد  بهخود را  ۀمایرا  شایست

و  ،نیتا، پارستانی زگرایتی )حتافظکی نظتام تمرریگ لکشتمومب  للهو این مس اند بود خودمحور 
 قتدرت رستیدن مامعه شتد  استت. بته یاستشالل نسبم عد ،تیدرنها( و 146: 1390پوریان، 

ه کترسمی، این باور را به ذهتن رستاند  مذهب عنوان بهرسمیت شناخته شدن تشیع  صفویان و به
 ،درواقتعیتت در مامعته برقترار خواهتد شتد. الت پیشین رها شد  و ثبات و امنکاز مش مامعه

نبود، به دولت صفویان قدرت  ۀساد انتشال ای بزرگ یرییتغ ی،صفو لیاسماع شا  اعالم سلطنت
را  رانیتا ۀمامعت یاستیو س یرکف یه زندگکهمرا  بود  یررید بنیادین راتییبا تغ رییتغ نیا هکبل

ه کت ختودۀ انیصتوف تیو هو را یاز پا جیتدر به انیرد، اما صفوک یبزرگ های دگرگونیدستخوش 
 یمانتدگار درنتیجتۀ ( و418: 1388یل دولتت داشتتند، دور شتدند )فیرحتی، کدر ابتدای تشت

از  مرزهتای ملتی، گیری بتازپسب استشالل و کس برای فراوان یها منگدر  یومت و درگیرکح
د ورود افترا ری ازملتوگیو  گستترد های  ستانی نار مالیاتر کمسلله د ند. اینتمامعه فاصله گرف

 عدم استشالل مامعته را ۀاداری، زمین ردر برابر ساختا نبودن گو ساختار قدرت و پاسخ مامعه به
 یه در دفتا  از مرزهتاکاز موارد  برخیدر  صفویه مز ۀدور رایران د ۀمامع، واقعردرد. کفراهم 

ند ستت، نتوانبودندنرین ی سها اتیمالبه پرداخت  مجبور هکنیایا  اند شد   فرستاد به منگ ر شوک
شترایط  ل اقتوتادی مامعته وکمشت حتل یادولت )صفویان( بتر و ندکنسب کنسبی  استشالل

 های خواستهتند به سز قدرت نتوانرکتم باومودان یصفواسا،،  براین انجام نداد. ی، اقدامیامنیت
 ند.کنی ایجاد ا هکشب یا مامعهمامعه پاسخ دهند و 

 مکحا  دولت یا برگزیدگان ل بهمستق نسبت به یدسترس. 2-2-6

شتامل ) یعتاد ، و متردمأشتا  در ره کت هرم بتود کی شکل هب هیصفو رعو یامتماع رساختا
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دو  بشته،  نیا نیقرار داشتند. در ب آن ۀدر قاعد (و تامران خرد ،داران رران، مغاز تصنع دهشانان،
در ستطوح ا نیتز اعتم از فشهتا و علمت ی،از مشامتات روحتان یو ممع یشورکو  یرکلش انیاع

  بودنتد یو متذهب یامتمتاعهتای  اصناف و انجمن یدارا ،اقشار مردم مختلف حعور داشتند.
داشتتند.  یندگانینما ی دیرر،ها و گرو  ،ارگرانک مهم، تجار، رهایشه یک ازهر ه درک ای گونه به

 ۀامعتم نیبت ونتدیپ جتادیا یتالش براتوان  یان را میصفوعور  ۀمامع های مهم یژگیوازممله 
(. از زمتان 144-145: 1378 ،یوری)س دانست انیمن قزلباش و اتحاد علما و بازارکو تر رانیا

مرور نسبت به  بشات  قدرت علما و فشها به ،یصفو نیحس سلطان عبا، دوم تا شا  شا  سلطنت
روابتط (. 22: 1363 ،یراحمدی)م یافت آیافزا یصفودیرر با شاهان  سهیدر مشا یو حت ررید

ه کت ییو فشهتا تعتداد علمتابتر و  ،تتر یبا علمتا قتو ا،، شا  صفی و شا  سلطان حسینشا  عب
 انیه صتفوکت ستتیمعنتا ن آن هبت ،نیاما ا ، افزود  شد بودند رتبطم یومتکح یهاراک با ینحو به

 ژ یو بته ،هتا آن ،درواقتع. انتد رد کت ایجتادم کنخبرتان حتا ایبه دولت  ینسبتًا مستشل یدسترس
دند از علما و نیروهای نظامی برای تشویت خود و برقراری ثبتات و کرالش ت ی،صفو عبا، شا 

 دایتادامه پ شکل نیبه هم هیصفو ۀدور پایانسنت تا  نیهرچند ا  ندکنامنیت در مامعه استفاد  
 خارج شتد و انیقدرت از دست شا  و دربارصفوی،  نیحس شا  سلطان دورۀ رد، رد. درواقعکن

در  ،درواقتع خواستار امرای دستورات شر  توسط دولت شدند.و  ندپیدا کرد یمشورت فشها نظر
 ی(. دسترست169: 1394اران، کت)مرتعتوی و هم دندیقدرت رست به ونیچارچوب، روحان نیا

 ه تمتام مامعته توانستتند بتهکتمعنتا نیستت   این  هصفویان، ب ۀروحانیون به قدرت در دور نسبی
 دسترستی)درباریتان(  مکحتا دگانیبرگز ایه دولت مستشل ب ای گونه برسند و بهاستشالل )نسبی( 

 بود. بستهه مسیرهای ارتباط با ساختار قدرت کداشته باشند، بل

 مستقل نسبت هوجود فضای عمومی ب. 3-2-6

در بتین ایرانیتان، متذهب  نیتا بته یتعلق و وفادار احسا، با ایجاد ع،یتشمذهب شدن  یرسم
قترار  عیمتذهب تشت روانیتعنوان پ و مشابه به یرانه یهرا در گروها  آن ،یمل تیهو عنوان منبع به

 یمتذهب یو ختود را گروهت رنتدتعلتق دا رریکتدیکردنتد بته  یاحسا، مت ،اسا، نیداد که برا
بتود،  افتهی  دستالبته این به آن معنا نیست که مامعه به یک فعای عمومی مستشل  دانستند.. یم

، با روحانیان در ارتباط بتود. ها منگرکت در ی تشیع و شها آموز بلکه مامعه بیشتر در راستای 
آنتان از مستلوالن و  یو نافرمتان هیعلمتا در عوتر صتفوفشهتا و  لمستتش با تومته بته عملکترد
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 ۀدیتعنتوان پد ا بت یکتارکرد و رونتد نیتوان از چنت ی، مها از آن مردم بیشترا اعت  ،حال نیدرع
گرفتنتد  مید را از امام زمان)عج( خو تیمشروع ،فشها ،رایز  نام برد «یحکومت حکومت درون»

و  یعرفت تیمشتروع ،هیحکومت صتفو با اینکه  دادند می ستورمردم د ۀبه تود ،اسا، نهمیو بر
کترد، عملکترد فشهتا  یصحبت م مرادیو  دیمر ۀنسبت به فشها داشت و از رابط یشتریبی موروث

 رتریگترو  د (.85: 1384)صتداقت،  درون حکومت بتود یحکومت شکل به ،مشا عبرخی در 
م و انجتا یاقتواد یها تیبه فعال دهی سازمان در بودند که انیبازار ،رانیا یمدن ۀدر مامعفعال 

 زیتدادن وام بته دولتت و ن قیتاز  ر هتا یبتازار، استشالل داشتند. از دولت ی،امتماع تعهدات
 رانیتا ،نیابرابنت  نظر کننتد اعمتال ینزد مشامات دولت توانستند یم، با علما کینزد وندیپ سبب به
ایجتاد برخوردار بتود و  یعموم ۀحوز رومندین ۀشالودز ا ،علما و بازار نزدیک بینارتباط  دلیل به
: 1381ی، کمتال) بازار ممکتن نبتود یعلما و همراه یفتوان بدوتوسط دولت، مامعه  در رییتغ

 رانیتادر  یمتدن ۀمامعت یریگ شتکل آغاز(  بنابراین، شاید بتوان عوتر صتفویه را ستر63-61
 رانیتا خیدر تتار یدیتمددگرگونی  ،دور  نیدر ا یامتماع یها  بشات و گرو ر با ظهو .دانست
 .رخ داد

 حمایت قانونی. 4-2-6

 یقتانون بتراومود ت ربود، ضرو «عیگذر از تووف به تش» ۀه مرحلک هیومت صفوکح در آغاز
 و نبود یامروز یمعنا به ،دور  نیا شد. اگرچه قانون در می احسا، شدت بهمامعه  روابط میتنظ

بشر به قتانون  ازین. (4)گرفت را دربر می یومتکام حکفتواها و دستورات فشها و اح از یا مجموعه
ی رفتتار امتمتاع ۀدهنتد نظم از عوامتل یکتیاستت.  ریدناپتذیترد یامتر ،یامتماع یدر زندگ

تسلط بتر  ، براییویقدرت دن برخوردار از  یاسینظام س و مشررات است. نیومود قوان ها، انسان
مردم دارای اعتشتادات پایته و  ۀهم نیاز داشت. در این شرایط،و فشه  عتیشربه  ن،یمسلم ۀمامع

ستاکنان  ،هیصفو ۀدر آغاز دوره نیازی به قانون و امرای آن نداشته باشند. کمشرب نبودند  صوفی
 ابت ختتهیآم یبت خالص و یعشر یاثن عیل ناب تشکش بودند ومذهب  بیشتر شهرهای ایران، سنی

رواج  ،دیرتر عامتل نستبت بته منتا ق مبتل ۀو منطش ،شامات ران،یتنها در چند شهر ا تووف،
 یتتوب و روشتنکام مکتاح دیتومتت باکه حکت(. ازآنجا37: 1370 ان،یداشت )معفربیشتری 

 آیاز پت آیبت انیننتد، صتفوکرا استتخراج و استتنباط  یام فشهتکداشته باشد و فشها بتوانند اح
نشتآ  یام شترعکتاح تیتبتثدر ایتن دور ، علمتای شتیعه در . گرایآ یافتنتد عهیه شفش سوی به
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 یرا بترا یشترع نیقوان ،عهیش یو فشها افتی گسترشو عناصر آن فشه  زیرا، داشتند چشمریری 
قتانون  گونتاگون،علما در امتور  یام صادر  از سوکاح ،براین افزونردند. کوضع  رانیومت اکح
در زمان هماسب تشا  : »سدینو یم «روضات الجنات»تاب که صاحب ک چنان  آمد شمار می به

متان شتهرها نیتز کحاو به تمتام ی سپرد کرکخود، بسیاری از امور را به عالمانی همچون محشق 
امتام  بیتناو   نشتآ دارنتدشتور ک ۀاداره در که از وی ا العات نمایند، چراکچنین دستور داد 
 (.167: 5، ج 1390 ،یاصفهان ی)خوانسار« باشند امور محوله می ۀزمان مهت ادار
علمتا و  ۀعهتد همومتود در ایتن دور ، در بستیاری از متوارد بت نیقوانمشررات و  نظارت بر

قتانون در دستت  قیتتطب: »ستدینو یمتبار   دراینمپفر ک. شد اعمال میها  فشیهان بود و توسط آن
 ،رایتحعتور دارد  ز یشترع یقاض کی شهیتر، هم کوچکدر منا ق  یاست، حت یقعات شرع
صتورت  بته ،انجتام شتود دیته باک ییارهاک ۀام شا  و همکقراردادها و اح یو مدن یاسناد حشوق

 د یرست یشترع یه بته مهتر قاضتکنند ک یم دایپ یقوت قانون یتنها زمان رانیا ۀدر مامع توبکم
ند و همتوار  ه ختالی از قاضتی باشتکدنبال این نبودند  دام از شهرها بهک هیچ ،رو ازهمین  باشند

هرچنتد (. 125: 1363مپفتر، ک) «ه در بروز اختالفات قعاوت نمایندکدنبال فشیهانی بودند  به
 لیتبته ممتوارد از  یاریدر بسه کاین پادشاهان بودند  ،«لشهطم سلطنت»ومت کح تیماه بنا به

بتر پادشتاهان و  افتزوننداشتت.  یتتیفشها اهم یو فتوا یام شرعکو اح ردندک یخود قعاوت م
بته  یبته روش متوروث نیز در بستیاری از متوارد یمحل انینخبران و فرمانروا یرؤسا ان،یدربار

 ،رفتنتد و دولتت یشتمار مت بته کوچک از پادشاهان رانیا یدر پادشاهها  . آندندیرس یقدرت م
 کیتردنتد بتا تحرک یمت یمعمواًل سعها  ولتهرچند د  را نداشتها  آن ینترل امتماعک ییتوانا

 افتتیدرهتا  از آن یکاندهای  اتینند و مالک نیها را تعم آن یبشا رر،ید ۀفیضد  ا بر لهیقب کی
دار ربرختو یاز حمایت قانونی شتاهان صتفو نار علماک(. این افراد در 327: 1389)تاپر،  نندک

 داشته باشند. ینندگک ادار  در مامعه، نشآ توانستند یمبودند و 
در ایتن دور   زیترا، دانست ای  هکشب ۀمامع توان یمایران عور صفویه را  ۀمامع ،بنابراین

 قیترا از  ر یداخلت یها گرو  ،دولت و بودقدرتمندتر از دولت ، ها بخآدر بسیاری از  مامعه
متزلزل داشت و در استخراج منتابع،  یتیموقع دولت هموار  ،اینومود با .کرد مینترل کوب کسر
ت سنتوانزیرا،   ناتوان بود یامتماع یها ت گرو قدر ۀدیچیو نفوذ در روابط پ میو تنظ ،آن عیتوز

ضتمن  .بتودخشتونت مشترو   لاعمتا ییتوانافاقد د و نکمنسجم خوبی  بهرا  ند کپرا یها گرو 
تتوان بستیج در برابتر مامعته را  ،و دولتت داشتته یا هکشب یساختار صفویه، ۀدورۀ مامع هکنیا
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(، 1395) رتدالیاز نظتر م گیری الهتام بتاد. کر ینینش خود عشب یها برنامه یامرانداشت و از 
ل اصتلی کمشتدر مشطتع موردبحتث،  رانیتا یاستیس یو فعا طیبا تومه به شرا ،گفت توان یم

 یریگ لکشت لیتدل به. بودآن  اقتدار ازحد آیضعف به ک، بلنبود ازحد آیب اقتدار دولت صفویه،
 یدولت قو (،...و ،اه قزلباش)همچون روحانیان،  مامعه سط قدرت در  یها ها و گرو  لکتش

و  د یتچیپ ،دولت و مامعه ۀرابط هکنیاضمن ل نررفت، کش یدگرگون و رییتغ ی روبهگرا و توسعه
 ،گفت توان یم درمجمو . بود یسراسری امتماع ۀکشب کی ، فاقدصفویه نبود و دولت یا هکشب

ه توستط ک ای یزکی مرها ومتکحی زمانی مختلف، ها دور تفاوت در  باومودصفویه  ۀدر دور
 ندو نتوانستت ندنداشتت یت چنتدانر، در مشابتل امتمتا  و متردم، قتدندشتد یمتپادشاهان ادار  

دولتت و  ۀرابطتند. در ادامه، کنخود هدایت و رهبری  های خواستهایرانی را براسا،  امتماعات
 .ارائه شد  است( 1شمارۀ )در قالب مدول  یمامعه در عور صفو

 (گدالیدنظر جوئل مور م یارهای)مع یجامعه در عصر صفو دولت و  ۀرابط (.1شمارۀ )جدول 
 دوره صفویه مسائل و ابعاد ردیف

 سازی رفتار مردممند دهعبرای قا آور الزامقواعد  ۀدر ارائ ناتوانی توانایی نفوذ در جامعه 1
 اجتماعی در تنظیم روابطناتوانی  در عین نظامیی ما و نیروهالع توجه به نترل و تنظیم روابط اجتماعیک 2
 مذهب تشیع و نیروهای قزلباش و استخراج آن العاده فوقمنابع  3
 ع منابعیکنترل و توز برای فاقد قدرت الزم توزیع یا اختصاص منابع 4
 افراد جامعه به ساختار قدرت جلوگیری از ورودوب اجتماعی و کسر استقالل نسبی جامعه 5
مستقل به  نسبت هب یدسترس 6

 مکحا گاندیبرگز ایدولت 
ومت )درباریان، خاندان سلطنتی و کعدم دسترسی به دولت یا برگزیدگان ح

سای ایالت، ؤر ،، علما و روحانیون، تجار و بازاریان و درنهایتها آنن امنسوب
نترل و تنظیمی بسیار باالیی در جامعه داشتند و که توان کعشایر و خوانین( 

 ۀجامع صورت بهر صفوی را ایران عص ۀمیگدال، جامع یها انگارهبراساس 
 ل دادند.کی شا هکشب

فضای عمومی  کوجود ی 7
 بالنسبه مستقل

در عین  ونیارتباط صرف با روحانفضای عمومی مستقل و  فقدان
 ی پیشینها دورهقدرتمندتر شدن جامعه نسبت به 

روش در تضاد با  و روابط جامعه میتنظ یقانون براوجود ضرورت  حمایت قانونی 8
 مطلقه شاه یرویو ن ی صفویزگراکتمر ییوافرمانر

 پژوهآی ها افتهمنبع: ی

 یریگ جهینت

 یتاها  شترکت ،ها باشترا  ،هتا خانواد  مانند امتماعی یها سازمان از مامعه، ترکیبی
ساختارهای پرشمار است  در این  این در میان سازمان یک ی قومی، و دولت، تنهاها گرو 

ی  روابط امتمتاع میتنظ  نفوذ در مامعه ییتوانامل چارچوب، معیارهای دولت قوی، شا
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 استتشالل  و مامعۀ قوی، شامل اختواص منابع ای عیتوز  العاد  و استخراج آن فو  منابع
 یفعتا کیت ومود  حاکم دگانیبرگز ایبه دولت  مستشل تنسب هب یدسترس  مامعه ینسب

های یادشتد   اربست مؤلفهمنظور ک ی، موردنظر قرار دارد. بهقانون تیحما  مستشل یعموم
بایتد گفتت،  نفتوذ در مامعته ییتواناتوان گفت، در زمینۀ  برپایۀ نظریه موئل میردال، می

 یبرا ی راآور قواعد الزامدولت صفویه که دولتی متعلق به عور پیشامدرن است، نتوانست 
بتا ومتود ی، دولتت امتمتاع روابط میتنظ، ارائه دهد. در زمینۀ رفتار مردم یساز مند  عدقا

، نتوانست به موفشیت دستت ها قزلباشی همچون نظام یروهاینتومه ویژ  به روحانیون و 
العاد  و استتخراج  منابع فو در این مهت شکل نررفت. در زمینۀ  گرا توسعهیابد و دولت 

میتانجی دولتت و  عنوان بهکه دولت صفویه به تشیع و روحانیون،  دهد یمآن، نتایج نشان 
شتمار  به هتا آندو، منتابع مهتم  ی داشتند و اینا ژ یوبه نیروهای نظامی تومه مامعه و نیز 

ی مختلتف هتا دور تفاوت  باومود، صفویان اختواص منابع ای عیتوزآمدند. در حوزۀ  می
زمینۀ ایجتاد دولتتی  نتوانستندو   بود  و توزیع منابع لکنتر برایفاقد قدرت الزم پادشاهی، 

 را فراهم کنند. گرا توسعه
 بتاومود، صتفویان مامعته یاستتشالل نستبقوی، در معیار میزان  ۀمعیارهای مامع ۀدربار

 یهتا منگمتردم در  تکمشار ،مالیات از مردم و همچنین دریافتردن مذهب تشیع و کرسمی 
را امتمتا   ۀدر حتوزمستتشل فعالیت  انکمامعه، ام، درواقع. دادنداستشالل ن ها آنخارمی، به 

 ،مکحتا دگانیتبرگز ایتمستتشل بته دولتت  نستبت هب سیدستردر معیار وب شد. کو سر نداشت
هرم یا  کان دسترسی به شا  در نوکعور صفویان، با روحانیون بود  و ام ۀبیشترین ارتباط مامع

 توان یم، مستشل نسبت هب یعموم یفعا کیومود حتی درباریان ومود نداشته است. در معیار 
مامعه نسبت بته  حال، نیدرعو  بود در ارتباط  ونیروحان بامامعه، تنها  صفویه، ۀدور در ،گفت
 بتاومودصتفویان  ۀی، در دورقتانون تیتحما ۀنتیقدرتمندتر شد  است. در زم ،نیپیش یها دور 
 در رانیتا ۀل نررفتت. مامعتکبودن و تومه صرف به شا ، قانون حمایتی از مامعه شت زگراکتمر
 نتوانستت بترامتا ، داشتت یادیز اریرشد بس ،ومتکت مردم در حکمشار لحا  به هیصفو ۀدور

ز کباومود متمر یانصفو ،بنابراین نشد مدیریت خال  نیز ایجاد  ،جهیدرنتد و کنومت غلبه کح
 ییتوانتا یها در مؤلفتهروابط با مامعته  ۀپادشاهان مختلف( در زمین تناوب به) بودن اقتدارگراو 

نتترل در کو  ،نتاموفق، منتابع صی  تخوتعیموفق، توز، ناموفق  استخراج منابع، نفوذ در مامعه
و  ،ها لکها، تشت هکشتب یریگ لکشت لیتدل بته، اینومود   بااند ناموفق و ناتوان بود  ی نیزامتماع
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. ل نررفتتکشت یو دگرگتون رییتتغ یستو گرا به و توسعه یقدرت در مامعه، دولت قو یها گرو 
 کیتدولتت، فاقتد  نیتو ا  نبتود یا هکو شب د یچیپ ی،صفو عور ۀدولت و مامع ۀرابط ،درواقع

  بود  است. یسراسر یامتماع ۀکشب



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 گدالیمجوئل  یۀدر پرتو نظر ی لت و جامعه در عصر صفوو د ۀرابط / و همکاران پورحسن براتی 82

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

 

 ها یادداشت
 رو روبتهمدید با ضرورت ایجاد چهتار تحتول یتا انشتالب اساستی  یها دولت بق دیدگا  آلموند، . 1

هستند  انشالب ملی )ایجاد هویت ملی و فرهنری واحتد(  انشتالب اقتتدار سیاستی )ایجتاد ستاخت 
و انشتالب مشتارکت )ورود  ،تر( عادالنته ای گونه انشالب رفاهی )توزیع منابع بهدولتی مشرو (   قدرت

 (.38: 1384 ه،یریبشنشل از:  های مختلف به درون زندگی سیاسی( )آلموند، به  گرو
 .است ستهیز یمدر اصفهان  1704است که در سال  یممله از لوبرن هلند نیا. 2
و  شتدند یمت لیتشتک لتهیترک بودند که در آغاز از هفتت قب نیشچادرن لیقبا ه،یصفو اصلی گا  هیتک. 3

نتام  بتا بعتدها لیتقبا نیتو ذوالشتدر. ا ،عبارت بودند از: شاملو، روملو، استاملو، تکلو، افشار، قامتار
 شدند. میمشترک قزلباش خواند  

مرمتع  یاست که از سو یمجموعه قواعد و مشررات»موطل  خود، عبارت از  یمعنا قانون به. 4
 «.دشت یمرمع متوردنظر منتشتر م یو با امعا بیوضع و توو ،خاص طیبا شرا دار، تیحصال

آن زمتان  رانیدر ا ز،یقوا ن کیو تفک شود یامور به شخص شا  مربوط م ۀمطلشه، هم در سلطنت
 میتنظت یبترا یمرمعت ۀدهند مدّون نشانریقواعد و مشررات غ جموعهم بنابراین،  ومود نداشت
 است. یروابط امتماع
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 منابع
 .رکلوح ف تهران: .یرانیا تهیپاتوق و مدرن .(1384) یتش ،یکآزاد ارم

 .تتاریخ ۀی رشتتاترکد ۀ. رسالروحانیت و سلطنت در ایران عصر صفوی(. 1374هاشم )سید ،یآقامر
 دانشرا  تربیت مدر،. .د  علوم انسانیکدانش

 تهران: باز. ی.عصر صفو رانیو دولت در ا نیکنش د(. 1380هاشم )دیس ،یآقامر
 .چتا  دوم .یعص ر ص فو رانی و دولت در ا نید ی بر مناسباتا مقدمه(. 1389هاشم )دیس ،یآقامر

 . رح نوتهران: 
در  یاستیس یثبتات یبتر بت انیو درگاه انیتعارض سپاه تأثیر(. 1399عطاالله ) ،یحسن ه یسم ،یانوار

 .29-50، (1) 13 ،رانیا خیمجله تار .م( 1667-1722    1077-1135) انیاواخر دور  صفو
 تهران: صفی علیشا .. یو اقتصاد عصر صفو استیس(. 1378) میمحمدابراه ،یزیپار یباستان

 .375-431، (25) 7 ،مجله فقه .انیدولت صفو لیک(. تش1379محمد ) ،یباغستان
 ز.با: تهران .زاد  نشیب احمد ۀترمم. دولت یشناس جامعه .(1379)پیر  بوم، بیرن برتران  بدیع،

 گام نو.تهران:  .چا  پنجم .موانع توسعۀ سیاسی در ایران(. 1384) نیحس ه،یریبش
چتا   سیاسی نق ش نیروه ای اجتم اعی در زن دگی سیاس ی. یشناس جامعه. (1397) نیحس ه،یریبش

 نی. :تهران .هفتم و بیست
 .یمو درو، معارف اسال دیقم: معاونت امور اسات. مانهیپ ثیحد(. 1376) دیحم ا،یپارسان

تبریتز: انتشتارات  .چتا  دوم .(لیاس ماع ش اه خیخاقان )ت ار یجهانگشا(. 1398پرغو، محمدعلی )
 دانشرا  تبریز.

ریم ک ۀترمم .تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم(. 1363) تورووناکیناوینایا، کپیرولوس
 تهران: پیام. .چا  پنجم .شاورزک

 .یقتادر متوریت ۀترمم .جیکمبر رانیا خیو نوزدهم: تار جدهمیر قرون هد لیقبا(. 1389) چاردیتاپر، ر
 تهران: مهتاب.

 .لوفرین تهران: .یرانیارباب ش دیحم ۀترمم .هیتاورن ۀسفرنام(. 1383) ستیژان بات ه،یتاورن
 قم: انواریان.. دین و سیاست در دوره صفویه(. 1370معفریان، رسول )

نخبرتان و  وندیدولت: گسست در پ یخیتار یشناس مامعه(. 1389، ناصر  درستی، احمد )زاد  ممال
 .73-106. (2) 6، دانش سیاسی .یساخت دولت در عور صفو

 .ارنتگک یو عبتدالعل یعبتا، نخجتوان ۀترمم .سفرنامه(. 1383)و کفرانچس یمووان ،یاررک یممل
 تهران: علمی و فرهنری.

تهتران:  .وشآ غالمرضتا  با بتایی مجتدک به. الصفویه روضة(. 1378حسن ) منابدی، میرزابیگ بن
 موقوفات افشار.

 ینهادهتا تتأثیر یشتیتطب ی(. بررس1390پور، رضا ) نیحس ل یاسماع ،یمحمدرضا  پارسان ا،ین حافظ
 ،(77) 5 ،یانس ان یای های جغراف پژوهش .یت شهروندکبر مشار یبعد از انشالب اسالم قبل و یمحل
146-125. 
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فص لنامه مطالع ات  .(. دولت صفوی و هویت ایرانتی1386زاد ، علی ) یقل نیا، محمدرضا  ولی حافظ
 .3-30، (4) 8، ملی

 .کیترونکتهران: ال .رانیقزلباشان در ا(. 1390) نیرحسیام ،یخنج
 .ملد پتنجم. الجنات فی احوال العلماء و السادات روضات(. 1390خوانساری اصفهانی، محمدباقر )

 .انیلیقم: اسماع
، (44) 11 ،یاس یمطالع ات س .دولت و مامعه در عور رضاشتا  ۀرابط نیی(. تب1398) دیرش ان،یابکر

142-117. 
فص لنامۀ  .شتا  صتفی ۀ(. تعامل دین و دولت در دور1395حسینی، انسیه ) رنجبر، محمدعلی  سادات

 .95-110، (3) 52، ی تاریخیها پژوهش
 تهران: اسا یر. .وشآ عبدالحسین نواییک به .التواریخ احسن(. 1384روملو، حسن )

 ،(2) 4، ی ت اریخیشناس جامعه .(. مناسبات روحانیون با دولت در عور صفوی1391زارعیان، مریم )
116-87. 

 ینتید ییگرا بر خرافه یشناخت مامعه یلیتحل(. 1397زاد ، آذر ) یفر، مهدی  مدیدی، ناصر  قل ستود 
 .139-155، (3) 29، شناسی کاربردی جامعه .یدر عور مرشد شاهان صفو

شتناختی مناستبات   قدرتمند دولت ضتعیف تبیتین مامعته ۀمامع(. 1387سمیعی اصفهانی، علیرضا )
 .117-143، (3) 38 ،سیاست ۀفصلنام .مامعه در ایران عور قامار ت دولت

 ز.کتهران: مر .چا  هفتم .یزیعز زیامبک ۀترمم. یعصر صفو رانیا(. 1378رامر ) ،یوریس
ملد سوم، چهارم، هفتتم و  .ملدی10 ۀمجموع. محمد عباسی ۀ. ترممرنامهسف (.1345شاردن، ژان )

 بیر.کتهران: امیر .هشتم
تهتران:  .ملتد اول .یحسن سادات ناصتردیس  یتو .یقصص الخاقان(. 1371) گیب یقل یشاملو، ول

 سمت.
  ایتران در ای هکشتب متدنی ۀمامعت ستتیهندگی .(1394)مهتدی  و ،کشتاه شهروز  عباسی شریعتی،

 پژوهش نامه .یتد بتر نشتآ متدر،کایران در آغاز عور پهلوی اول با تأ ۀدولت و مامع ۀخوانی رابطباز
 .37-62، (37) 10، سیاسی علوم

، معرف ت .هیعور صفو یومت در حشو  اساسکو تعامل با ح تی(. روحان1384) یعل صداقت، قاسم
5 (93) ،91-81. 

 تهران: سخن. .صفویان در گذرگاه تاریخ(. 1390یآ، حمیدرضا )کصفا
 تهران: شر .. تهماسب شاهتذکره (. 1363صفوی، تهماسب )

 مام. رانیتهران: ا. هینو به روزگار صفو ینگاه(. 1392زاد ، فارو  ) یصف
 .ومت صتفویهکاول ح ۀمیت سیاسی و حیات اقتوادی در دورک(. نسبت حا1392عشیلی، سیداحمد )

 .171-213، (28) 25، فصلنامه تاریخ اسالم و ایران
 .یل دولتت صتفویکرد قزلباشان قبتل و بعتد از تشتک(. تحلیل تاریخی عمل1395) داحمدیس ،یلیعش

 .135-162، (18) 10، ی تاریخی ایران و اسالمها پژوهشمجله 
و  یادتص اق ،یاجتم اع ،یاس یتح وتت س خیتار(. 1381) نیعبدالحس ،یینوا  یفرد، عباسشل یغفار

 ران: سمت.ته .هیدر دوران صفو رانیا یفرهنگ
تهتران:  .چتا  دوم. مهاجرت علمای ش یعه از جب ل عام ل ب ه ای ران(. 1388، مهدی )منفرد یفرهان
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 بیر.کامیر
 تهران: علمی. .چا  چهارم .عباس اول شاه یزندگان(. 1369)نورالله  ،یفلسف

بق مط ا یالدیم 1500: از سال رانیا یتحوتت اجتماع خیمقاومت شکننده: تار(. 1394فوران، مان )
 تهران: رسا. .چا  پنجم .احمد تدین ۀ. ترممتا انقالب یشمس 879با 

 .دیقم: انتشارات دانشرا  مف. تحول دولت در اسالم خیتار(. 1386داود ) ،یرحیف
 غالمرضا سمیعی، تهران: نو. ۀترمم. سفرنامه(. 1363دن گارسیا ) روئروا،یف
مجل ه االالع ات  .ملتت تیو مستلول یتورتاکیو د یراسک(. دمو1372) ونیهما یمحمدعل ان،یاتوزک
 .7-4 ،(68) 1، یاقتصادی و اسیس
آن بتا  ۀرد اقتوادی ایران در عور صفوی و مشایستک(. بررسی عمل1394ریمی، زهرا  خرمی، آزاد  )ک

 .143-180، (2) 20، ی و بودجهزیر برنامهمجله  .رد نهادیکبا روی 17اروپای قرن 
(. تبیین و تحلیل نشآ  بشتات 1396لی  منتظرالشائم، اصغر )شاورز، زهراسادات  چلونرر، محمدعک

 .139-163، (34) 27، فصلنامه تاریخ اسالم و ایران .امتماعی در فرایند تمدنی دولت صفویه
ز کتتهتران: مر ،یمال پوالدک ۀترمم .رانیدر ا یدولت و نوساز ،یمدن ۀجامع(. 1381مسعود ) ،یمالک

 .رانیاسالم و ا یبازشناس
 داری، تهران: خوارزمی. اوو، مهانکیک ۀ. ترممسفرنامۀ کمپفر(. 1363)انرلبرت مپفر، ک
تهتران:  .یزدان فرختی ۀترمم .وران و زندگی صنفی آنان در عصر صفوی پیشه(. 1392یوانی، مهدی )ک

 ر.یبکامیر
 غالمرضا ۀترمم. تاکنون هخامنشی شاهنشاهی از ایران سیاسی تاریخ .(1387)رالف  مین گارثویت،

 اختران.: تهران .بابایی لیع
 .نرا تهران:  .یابیترممه بهرام افراس. ریقزلباش شاه شاه عباس کب(. 1390گور، ژان )

و  عی(. گفتمتان تشت1394اردوان ) ،یقرائتت  یموتطف ،یآبتاد نیحست ییرضتا ار یدخدایس ،یمرتعو
 .157-182، (3) 5، جهان اسالم یاسیهای س پژوهش .یعور صفو رانیدر ا یمل تیهو یبرساز

 .چتا  چهتارم .اهتمام ایترج افشتار . بهآرای عباسی تاریخ عالم(. 1387) کندربیکمان، اسکمنشی تر
 بیر.کتهران: امیر

تهتران:  .چتا  دوم .. توحی  احستان اشتراقیالتواریخ خالصة(. 1383حسین ) منشی قمی، احمدبن
 انتشارات دانشرا  تهران.

 .ریبکریتهران: ام. یعصر صفوو مذهب در  نید(. 1363) میمر ،یراحمدیم
 بیر.کتهران: امیر .یاقیس ریوشآ محمد دبک به .الملوک ةتذکر(. 1368محمدسمیع )عا، یسمرزایم

 ویر.ک: دلفروز، تهران محمدتشی ۀترمم. جامعه در دولت .(1395)میردال، موئل 
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