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 مقدمه

با تسلط صفویه بر ایران در ابتدای قرن دهم هجری/ شانزدهم میالدی، رواباط خاارجی   

ق./ 907 -930ورة سالطنت اساماعیل اول )  صفویه از همان ابتادا و در د  ایرانِ تحت حکومت

دینای یاا ماذهبی باا     م.(، بنیانگذار این سلسله، به تدریج بر اساس تضاد درون1502 -1524

ق./ 995 -1038مذهب تکوین یافت. ایان تضااد در دورة سالطنت عبااس اول )    عثمانی سنّی

رتباط روابط خارجی ایرانِ تحت حکومت صافویه  م.( کامالً تثبیت شد. در این ا1587 -1629

 های اروپایی آن زمان بر مبنای این تضاد شکل گرفت و تداوم یافت.  با دولت

م.( نقطاة عطفای در تحاوالت ایاران     1502 -1722ق./ 907 -1135عصر صفوی )

شاود، چارا کاه هماه پژوهشاگران و      پس از استقرار اسالم در این سرزمین قلماداد مای  

 القول برای این دوره، خصلتی مبنایی قائل هستند؛ چنانکه لمبتاون اشااره   قمورخان متف

گوید: با تشکیل سلسلة صفویه، برای اولین بار در تاریخ پاس از اساالم، ایاران     و می کرده

 (.212: 1374شود )لمبتون، صاحب حکومتی مستقل و واحد می

هاا  بعد از حملة مغاول  ،به موازی یکدیگر در ایران 2و تشیع 1با توجه به رشد تصوف

باود   3هاا باه رجعات اماام غائاب     ها به تشیع امامی که خود نتیجة باور توده و اقبال توده

توان رسمیت یافتن تشایع   (، می371-398: 1350؛ پطروشفسکی، 75: 1370)جعفریان،

 گفته قلمداد کرد.   دینی یا مذهبی پیشدر ایران عصر صفوی را نقطة عزیمت تضاد درون

چه توانستند با استفاده از عنصر مذهب )تشایع(، حکاومتی فراگیار در     اگرصفویان 

ایران تشکیل دهند، اما این جریان در بادی امر فاقد عنصر ملیت بود. بدین قرار همچنان 

کند، ایران عصر صافوی فاقاد عنصار ایرانشاهری اسات       زایی به درستی اشاره می که لک

نصر ملیات، بایاد پاذیرفت کاه باه هار حاال        رغم فقدان ع (. علی106: 1386زایی،  )لک
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1دولتی فراگیر"
در ابتدای سدة دهم هجری/ شانزدهم میالدی در ایران تشکیل شد که  "

 ریزی کرد.   بر اساس پویش داخلی، روابط خارجی خود را پایه

المللای بادون   از آنجا که درک روابط و سیاست خارجی یک کنشاگر در عرصاة باین   

(، هادف ایان   66-70: 1387پذیر نیسات )هیال،    کنشگر امکانتوجه به محیط داخلی آن 

مقاله آن است که با شناسایی پویش داخلی تأثیرگذار در چهارچوب دولات صافوی، میاان    

دینی یا ماذهبیِ ایاران   استلزامات کارکردی آن دولت و روابط خارجی مبتنی بر تضاد درون

ادعاا کارد کاه مؤلفاة      تحت حکومت صفویه همبستگی برقارار کناد. شااید بتاوان چناین     

دینای یاا ماذهبی باا عثماانیِ       مشخص روابط خارجی ایران در عصار صافوی، تضااد درون   

 مذهب است.   سنّی

گیاری و  شاود کاه چگوناه باا شاکل     بر پایه مطالب فوق، این پرسش اساسی مطرح می

دینای   تثبیت دولت صفوی، روابط خارجی ایرانِ تحت حکومت صفویه بر مبناای تضااد درون  

 ریزی شد؟هبی پایهیا مذ

 

 شناسی تاریخی و تکوین دولت در عصر صفویجامعه

را که ارساطو بارای علام سیاسات      2استنلی هوفمان عقیده دارد: آن نقش معمارانه

بایسات تخصایص داد، چارا کاه ایان      الملل نیز مای قائل شده بود، برای رشتة روابط بین

کاه بشاریت را باه     -دت تغییار رشته، علمی اجتماعی است که با فهم فراینادهای بلندما  

. وی (Linklater, 2007: 355)بیشاترین ارتبااط را دارد    -سازدعنوان یک کل متأثر می

شناسای  الملل بایاد بار مبناای روش   معتقد است که مطالعات مربوط به رشتة روابط بین

بنیان نهاده شود. نیّت وی از این گفته، بررسی پیوند ایان رشاته    3شناسی تاریخیجامعه

 (Rosenberg, 2006: 307-8).با زندگی سیاسی داخلی بود 
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شاناختی )توجاه باه    ای جامعاه شناسای تااریخی، در مفهاوم عاام، متضامن نگاره      جامعه

ای تاریخی )تاریخمنادی سااختارهای اجتمااعی( اسات )اسامیت،      ساختارها و فرایندها( و نگره

گیاری   های تاریخی شکلزمینهشناسی تاریخی معطوف به جامعه»(. به عبارت دیگر، 16: 1386

 (.  178: 1384)مشیرزاده، « و فرایندهای اجتماعی است و تحول ساختارها، نهادها

شناسای تااریخی   نباید از خاطر دور ساخت که از دستاوردهای بسایار مهام جامعاه   

تمدنی غیار از اروپاا اسات. از ایان رو، باا اتخااذ ایان         -های تاریخی عطف توجه به حوزه

دیگر تحلیل موضوعاتی چون موضوع این پاژوهش از دیادگاه نموناة آرماانی     انداز، چشم

های مارتبط باا آن ضارورتی نادارد. در ایان خصاوص باامبرا اصاطالح         و شاخص 1تجدّد

. دانرویتار و کِنِادی   (Bhambra, 2010, 139)کناد   را ارائه می« 2تواریخ به هم پیوسته»

 Dannreuther and)اند  ال کردهگیری دولت دنب نیز این خط فکری را در خصوص شکل

Kennedy, 2007: 377-8). 

با عنایت به مطالب فوق، ضروری است تا در جهت پاسخ به پرسش مطرح شاده در  

مقدمه، ماهیت دولت صفویه مورد ارزیابی قرار گیرد. از ایان نظار، ارزیاابی ماهیات ایان      

چوب آن اسات. پاس   دولت در وهلة نخست در گرو شناسایی نیروهای تأثیرگذار در چهار

از آن و با توجه به این مفروضه که روابط خارجی یک کنشگر با پویش داخلی آن مرتبط 

گیری روابط خاارجی ایارانِ تحات حکومات صافویه را بار       توان چگونگی شکلاست، می

 مبنای ماهیت دولت صفوی تبیین کرد.  

لعه قارار دهایم، ساه    شناسی تاریخی مورد مطااز منظر جامعهدولت صفوی را اگر بخواهیم 

یاابیم. دیادگاه نخسات معتقاد باه      دیدگاه متماایز را در ادبیاات و متاون مارتبط بااز مای      

فلسفی  ،کشور یا دولت مدرن در ایران عصر صفوی است. در این ارتباط -گیری دولت شکل

قویونلاو و  تشکیل دولت ملی در ایاران: حکومات آق   ، هینس درزندگانی شاه عباس اولدر 

و دولات و حکومات در اساالم    ، لمبتاون در  تاریخ صفویهبخش در ، تاجصفوی ظهور دولت
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مقدمة تحلیلی تاریخ تحوالت سیاسی ایران )دین، دولت، هویت(: تکاوین هویات   نجفی در 

 کنند.، چنین دیدگاهی را مطرح میایران از عصر صفویه تا دوران معاصر ملی نوین

معتقدند ایران عصر صفوی فاقاد دولات    اما دیدگاه دوم مربوط به پژوهشگرانی است که

ساازمان اداری حکومات صافوی یاا     کشور یا دولت مدرن است. از ایان نظار، مینورساکی در    

اساالم در  پطروشفساکی در  الملاوک،   تحقیقات حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکره

یاران: از دوران  تااریخ ا  ، پیگولوساکایا و دیگاران در  ایران )از هجرت تا پایان قرن نهم هجری(

اقتصادی در ایاران عصار    -تغییرات اجتماعی نویدی درباستان تا پایان سدة هجدهم میالدی، 

و نیاومن در   ای بر مناسبات دین و دولات در ایاران عصار صافوی    مقدمه، آقاجری در صفوی

 ، دیدگاهی اینچنین دارند.ایران عصر صفوی: تولد دوبارة امپراتوری ایران

و در واقاع رسامیت    -اه بر این عقیده استوار بوده که مذهب تشایع و اما آخرین دیدگ

حااکم اسات.    بخشی ملت توسط دولات عامل اصلی هویت -یافتن آن توسط سلسلة صفویه

ساالر: نهادینه شادن تشایع   بندی فرهنگی در دولتی دینصورتدر این ارتباط، آشتیانی در 

گال در   و صافت  یاسای اساالم  عصار طالیای: عقایاد س   ، لپیادوس در  در ایران عصر صفوی

م.(: هویت فرهنگی و 1501 -1736ق./ 907 -1148بارة ایران عصر صفوی ) بازاندیشی در

 چنین دیدگاهی دارند. سیاسی جامعة ایران در خالل دورة صفوی

این مقاله به دنبال آن است تا در تکمیل دیدگاه سوم، به خوانش دوبارة تااریخ  

شاناختی، اساتدالل مقالاه مبتنای بار       حااظ معرفات  ایرانِ عصر صفوی بپردازد. به ل

کناد، باوده کاه     شناسی تاریخی تحلیلی، همچنان که اساکاچپول عناوان مای    جامعه

(. این 515-520: 1388های علّی در تاریخ است )اسکاچپول،  معطوف به کشف نظم

هاای   ها و قضااوت  پنداشتبه بازسازی گذشته، مستقل از پیش 1نگرانه تحلیل گذشته

، 2تواناد از طریاق رهگیاری فراینادها     و مای   (Levy, 1997: 26)ی توجاه دارد ارزش

، یک تبیین علّای ارائاه   (Gaddis, 1997: 83)همچنان که گدیس عنوان کرده است 
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دهد. این تبیین از جنس تبیینی است که گیدنز در مقدمه اثار جااودان وبار، یعنای     

 .(quoted in Weber, 1992: іх)ه است بدان اشاره کرد داری سرمایه اخالق پروتستانی و روح

 

 برآمدن صفویه

م. تا باه قادرت رسایدن اساماعیل     1258ق./  656از زمان سقوط پایتخت عباسی 

هاای محلای   م. ایلخانان مغول؛ حکومات 1502ق./ 907اول، بنیانگذار سلسلة صفوی، در 

وهاا در ایاران   قویونلچون آل مظفر، آل چوپان، آل جالیار، تیموریاان، قراقویونلوهاا و آق   

کردند. با مرگ اوزون حسان، فرماانروای آق قویونلوهاا در پایاان قارن نهام       حکومت می

(. در ایان  1368زمینه برای ظهور صفویه فراهم آماد )مازاوی،    ،هجری/ پانزدهم میالدی

ای و محلای در ایاران   ارتباط نویدی عقیده دارد: فقر مداوم که نتیجة عملکرد نظام قبیله

رکزی را تضعیف کرد و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی زمینة الزم را جهت بود، حکومت م

 (.34: 1386ظهور صفویه فراهم آورد )نویدی، 

به این ترتیب، نویدی و پطروشفسکی با توجه به پاویش داخلای ایاران، نارضاایتی     

ساز به قدرت رسیدن اساماعیل  ها از شرایط موجود تا پیش از ظهور صفویه را زمینهتوده

(. همچناین، قبایال   371-398: 1350؛ پطروشفسکی، 36: 1386دانند )نویدی، می اول

ماانلو، تکلّاو،   که از قبایل روملو، شاملو، اساتاجلو، قاره   1هاباشترک نژاد تحت عنوان قزل

ذوالقدر، قاجار، افشار، بیات و ورسااق تشاکیل شاده بودناد، نقشای مهام در باه قادرت         

(. عالوه بر این، اساماعیل از نساب   41-97: 1361س، رساندن صفویه ایفاء کردند )هینت

هاا   رسید، در جهت جلب نظر توده سیادت خود که ظاهراً به امام هفتم شیعیان امامی می

 (.9-26: 1372بخش، کرد )تاج برداری می بهره

قویونلوهاا  بدین ترتیب، صوفیان صفوی که از زمان جنیاد و باا نزدیاک شادن باه آق     

(، توانستند با تکیاه بار عنصار    160: 1368آغاز کرده بودند )مزاوی،  مبارزة سیاسی خود را
                                                           

کاله سرخ رنگ بر سر  ،. شیخ حیدر بود که برای نخستین بار به پیروان خود امر کرد که به جهت تمایز با دیگران1

 (.14: 1372بخش، گفتند )تاجسر( میباش )سرخفوی قزلکنند؛ از این رو به صوفیان ص
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تشیع و توسط اسماعیل اول ناوة جنیاد، حکومات مرکازی نیرومنادی در ایاران تأسایس        

هاای   ای از جنابش کند: نهضت صوفیان صفوی نمونه که لپیدوس عنوان میهمچنان 1کنند.

 .  (Lapidus, 1997: 456)سیاسی صوفیانه پس از دوره سلجوقیان در ایران بود 

ماذهب در دوران سالطنت سالطان    های سنّیسلسله صفویه سرانجام با شورش افغان

م. 1722ق./ 1135م.( و سقوط اصفهان در سال 1694 -1722ق./ 1105 -1135حسین )

طلباناة  گل عامل اصلی فروپاشی صفویه را در ماهیت توساعه  صفت 2به پایان راه خود رسید.

دیدگاه وی توسعة قلمرو حکومت، نیاز به منابع مالی و انسانی فراوان داشات.  داند. از آن می

یافته که نتیجة تأسیس ارتش نوین در دورة عباس اول باود،  های افزایشقطع نظر از مالیات

کاراناة دیوانسااالران صافوی و    رژیم سیاسی خودکامه و شدیداً تمرکزگرا، ماهیات محافظاه  

دالیل عمدة فروپاشی این سلسله  -ه در اواخر حکومت صفویهبه ویژ -وقوع بحران اقتصادی

 .(Sefatgol, 2006: 9)هستند 

 

 سیمای عمومی روابط خارجی دولت صفوی و تضاد با عثمانی

المللای، تصاویری کلای از    های داخلای و باین  با توجه به اهمیت پیوند میان محیط

، در جهات پاساخ باه پرساش     روابط خارجی ایران عصر صفوی باید ارائه داد. از این نظار 

شاکلة روابط خارجی ایاران کاه بازتاابی از اثرگاذاری      تا بنیادین این مقاله، ضروری است

المللی است، ماورد دقات   در محیط بین -های مربوط به آنو پویش -محیط داخلی ایران

قرار گیرد. در این ارتباط، روابط خارجی ایران در عصر صفوی باه دو دوره قابال تقسایم    

ت: از آغاز حکومت صفویه تا دورة عباس اول و از دورة عبااس اول تاا پایاان حکومات     اس

اساماعیل اول و نماینادة دورة    ،صفویه. شاید بتوان چنین ادعا کرد که نماینادة دورة اول 

گیاری  دوم، عباس اول هستند. مبنای این ادعا، اقدامات مهم و تأثیرگذار این دو در شکل

 یران است.و تثبیت دولت صفوی در ا
                                                           

 367-87: 1385 تشیع و تصوف ...، . برای بحثی مبسوط در خصوص روند برآمدن صفویه در ایران بنگرید به: کامل الشیبی،1
 1382، 1380ایران عصر صفوی،  . در خصوص تاریخ صفویه عالوه بر مآخذ ذکر شده در متن بنگرید به: سیوری،2
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با رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، توسط اساماعیل اول در ابتادای قارن دهام     

های رویارویی صفویان با ترکاان ازباک و عثماانی در    هجری/ شانزدهم میالدی، اولین نشانه

سرحدّات شرق و غرب ایرانی که اینک توسط صفویان یکپارچه شده بود، ظهاور یافات. در   

ینتس عنوان کرده، صفویان به لطف انتساب به خاندان علای بان   این خصوص، همچنانکه ه

طالب )ع(، امام اول شیعیان امامی و مذهب تشیع توانستند در برابار دشامنان خاود در    ابی

ها به وحادتی ایادئولوژیک دسات یابناد     غرب، یعنی ترکان عثمانی و در شرق، یعنی ازبک

 (.2: 1361)هینتس، 

ل در ایران مصادف با دورة پادشاهی بایزیاد دوم در  اسماعیل او به تخت نشستن شاه

ای مراتاب   بایزید پس از پادشاهی یافتن اسماعیل، در ناماه  امپراتوری عثمانی بود. سلطان

تبریک و تهنیت خود را اعالم داشته و از سر نصایحت باه اساماعیل جاوان در خصاوص      

فت اماور سالطنت ساه    ترویج و تعمیم یک طریقة مخالف عامة مسلمین... از برای پیشر»

بخاش،   باه وی هشادار داد )تااج   « در میان امت خیرالبشر تفرقه بیندازد»که « روزة دنیا

( پاس  1سلیم سلیم اول )معروف به یاووز سلطان (. اما با روی کار آمدن سلطان73: 1372

(. 93-104، 71-77: 1374)سرور،  از عزل پدرش از سلطنت، وضعیت بالکل دگرگون شد

از میاان برداشاتن    خویی و مدارای پدرش با صفویه را نداشت، دو هدفِ نرم سلیم اول که

کرد )نوائی  رقیبی چون شاه اسماعیل و اتحاد جهان اسالم را تحت بیرقی واحد دنبال می

 (. 96: 1389فرد،  و غفّاری

های آغازینِ به تخت نشستن شاه اساماعیل، شایبک خاان ازباک کاه سانّی        در سال

م. عزم اشغال خاک ایران کرد. در جنگی کاه میاان   1507ق./ 913، در بسیار متعصّبی بود

م. منهزم شاد. اساماعیل   1510ق./ 916ها به وقوع پیوست، لشکر ازبک در صفویان و ازبک

به عون عنایت الهی و امداد »اول پس از این ظفر و از سر کنایه، کاسة سر خان ازبک را که 

بایزید دوم سلطان عثمانی فرساتاد. بایزیاد دوم کاه     از کاه پر شده بود، برای« ائمة طاهرین

                                                           
 است. "بسیار پرخاشگر"کنند و یاووز در زبان ترکی به معنای  . ترکان عثمانی، سلیم اول را با لقب یاووز یاد می1
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بود، با به قدرت رسایدن صافویه ساعی کارد کاه روابطای        "فتنة حیدری"در ابتدا مخالف 

دوستانه با اسماعیل اول برقرار کند. اما با روی کاار آمادن سالطان سالیم اول در عثماانی،      

 (.93-104، 71-77: 1374وضعیت بالکل دگرگون شد )سرور، 

در قلمارو عثماانی، سالیم اول کاه از     و باش در آنااتولی  نتیجة تحرکات صوفیان قزلدر 

تاا   7عاام شایعیان آنااتولی از     بود، حکم قتل "بددینی شیعی"مخالفان سرسخت اسماعیل و 

بااش، تصاویری بسایار افراطای از     این شیعیان به تأسی از صوفیان قزل ؛ساله را صادر کرد 70

هازار نفار از شایعیان کشاته شادند       40عام بیرحماناه قریاب باه     تشیع داشتند. در این قتل

(. نکتة جالب از این رهگذر آن است کاه در مکاتباات رد   475: 1363)پیگولوسکایا و دیگران، 

و بدل شده میان اسماعیل اول و سلیم اول امپراتور عثمانی، اسماعیل شعر زیر را بارای سالیم   

 (:92: 1372 ،بخشفرستد )تاجمی
 

 ربه کردیم درین دیرِ مکافاتبس تج

 1با آل علاای هر کاه در افتاااد بر افتااد
 

اسماعیل چنین هشادار داده   سلیم در مکتوبی دیگر خطاب به شاه همچنین، سلطان

اهلل علیهم اجمعین، کفر و ارتداد تو را باا   ائمة دین و علمای مجتهدین رضوان»... بود که 

(. این ماوارد، بنیاان   89: همان« ). فتوی دادند... اتباع و اشیاعت که موجبش قتل است..

ماآب ایاران و   روابط خارجی دولت صفویه را از همان ابتدا بر تضااد متقابال شااه شایعه    

هاای پیشااتاریخی و   تاوان ریشاه  دهد؛ البتاه مای  مذهب عثمانی نشان میامپراطور سنّی

بااز شاناخت )فاولر،     نیاز  "قضیة ایاران و تاوران  "تاریخی خصومت ایران و عثمانی را در 

                                                           
های چاپی دیوان وی درج شده . ظاهراً این بیت از معدود اشعار فارسی شاه اسماعیل است. بیت مذکور در یکی از نسخه1

(. الزم به توضیح است که اسماعیل به دو زبان ترکی جغتایی و 695: 1380است )دیوان شاه اسمعیل صفوی )ختائی(، 

گفت. تخلص وی هم به صورت ختائی و هم به صورت خطائی ذکر شده است. مرحوم استاد صفا در جلد فارسی شعر می

ة چاپی نزد اند، اما در نسخ( این تخلص را به صورت خطائی ذکر کرده136 -139: 1386) تاریخ ادبیات در ایرانچهارم کتاب 

 ( تخلص مورد نظر به صورت ختائی ضبط شده است.1380نویسنده )
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م. انجامید 1514ق./ 920ها به جنگ چالدران در سال (. ادامة این خصومت223: 1377

 (.9-12: 1386که شکست اسماعیل اول را به همراه داشت )نوائی، 

اند، اسماعیل اول نخستین رابطاة سیاسای   همچنانکه بسیاری از مورخین ذکر کرده

ای به امپراتور روم مقادس، شاارلکن یاا کاارل     ن نامههای اروپایی با نوشتخود را با دولت

پنجم برقرار کرد. هدف اسماعیل از نگارش این ناماه جلاب حمایات امپراتاور در مقابال      

 شاه اسماعیل چنین عنوان کرده بود:  ،عثمانی بود. در این نامه

... ما باید در ماه آوریل، باا هام از دو جاناب بار دشامن مشاترک       

حمله کنیم... چنانکاه از رعایاای عثماانی     خویش، سلطان عثمانی

ام، پادشاهان عیسوی با یکدیگر در جناگ و جدالناد و ایان     شنیده

مایة حیرت است، زیرا که مخالفت ایشان با هم بر جسارت دشامن  

 (. 64: 1385فرد،  خواهد افزود )غفّاری
 

نی جلب حمایت امپراتور در مقابال عثماا   ،هدف شاه اسماعیل از نگارش این نامه

م. صادر شده بود، پس از چهاار ساال باه    1523ق./ 924بود. نامة مذکور که در تاریخ 

(. نکتاة قابال   185-186، 1386؛ ناوائی،  1385دست امپراتاور رساید )غفااری فارد،     

هاای   مالحظه در خصوص این نامه، شناخت صحیح شااه اساماعیل از وضاعیت قادرت    

مع مسیحی با وجود دشمنی چاون  از خصومت و جدال میان جوا چرا که ؛اروپایی است

 کند.  عثمانی ابراز حیرت می

پادشااه مجارساتان نیاز طای      هاا و لودویاک دوم   ول حتای باا ونیازی   شاه اسماعیل ا

علیه عثمانی با وی متحد شوند. در همین دوران نیز لودویک دوم که مکاتباتی خواسته بود 

؛ 1382فار،   انة ایران ساخت )مشفقیای را جهت اعالم اتحاد با ایران علیه عثمانی رو نماینده

(. این اقدام اسماعیل اول، به خوبی بنیان روابط خارجی ایاران را بار   248: 1387الکهارت، 

 دهد.می شرحمبنای خصومت با امپراتوری عثمانی در آغاز کار صفویه در ایران 
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از سوی دیگر، پرتغال نیز که با مسدود شدن مسیر منتهای باه مدیتراناة شارقی از     

هاای تجااری و    انگیازه  ابا طریق عثمانی در ابتدای قرن دهم هجری/ شانزدهم مایالدی  

وارد خلیج فارس شده بود، تمایل وافری به اتحاد با ایران علیاه عثماانی داشات    بازرگانی 

ق./ 921(. در سال 1382؛ وثوقی، 78-87، 1386؛ نوائی، 81-83: 1364)شوستر والسر، 

اول و آلبوکرک فرماندة نیروهای پرتغال در خلیج فارس م. قراردادی بین اسماعیل 1515

پرتغاال نیروهاای ایاران را در لشکرکشای باه بحارین،        ،منعقد شد که بر اساس مفاد آن

کارد و همچناین   های سواحل بلوچستان و مکران یااری مای  قطیف و فرونشاندن ناآرامی

 (.23: 1388، جنگیدند )مهدویبایست متفقاً با عثمانی مینیروهای دو دولت می

م.( به جای اساماعیل  1524-1576ق./ 930-984با به تخت نشستن طهماسب اول )

اول، خصومت و جنگ میان ایران و عثمانی ادامه یافت. با توجه به جوان بودن شااه جدیاد   

ها پس از مرگ اسماعیل اول، ترکاان عثماانی فرصات را مغتانم     باشایران و اختالفات قزل

ق./ 940هاای پراکناده کاه از ساال     ایران تاختناد. نتیجاة ایان جناگ    دانستند و به قلمرو 

م. 1555ق./ 962الخَیر( باود کاه در ساال     م. آغاز شد، صلح آماسیه )معروف به صلح1534

بین ایران و عثمانی بر مبنای توافقات صورت پذیرفته در مکاتباات حاصال شاد )مهادوی،     

تباات شاارلکن باا طهماساب اول در     (. نکتة مهم از این رهگذر آن است که مکا33: 1388

خصوص اتحاد علیه عثمانی همچنان ادامه یافت و پرتغال نیز در جهت راهبرد پیشین خود 

ساالح آتشاین در اختیاار ایاران قارار داد       ،و ایجاد اتحادی با ایران برای جنگ باا عثماانی  

 (.23: 1389؛ مهدوی، 88: 1386)نوائی، 

 -995مانی در زماان حکومات محماد خدابناده )    های پراکندة ایران و عثاگر چه جنگ

: 1372بخاش،  م.( نیز با لشکرکشی مراد سوم به ایران ادامه یافت )تاج1577 -1587ق./ 985

(، اما نقطة عطف در مناسبات ایران و عثماانی از یاک ساو و    25-27: 1386؛ نوائی، 90-187

طنت عبااس اول اسات. تنهاا    های اروپایی از سوی دیگر، دورة سلروابط خارجی ایران با دولت

نکتة قابل توجه پیش از آغاز سلطنت عبااس اول، ایادة یااری طلبیادن از روسایه در مقابال       

 (.53: 1388عثمانی بود که در دورة سلطنت محمد خدابنده مطرح شد )مهدوی، 
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ها را که مرتباً صفحات شمال شرقی ایاران را ماورد   عباس اول در آغاز کار خود، ازبک

باا   ،از آن پایش م. به طور کلی در هم شکست. 1598ق./ 1006در  ،دادندقرار می تاخت و تاز

هاای  گیری سارزمین  توجه به اینکه شرایط موجود را مساعد حمله به عثمانی جهت بازپس

م. تن باه صالح اساتانبول اول باا عثماانی      1590ق./ 999دید، در سال متعلق به ایران نمی

 انعقاد این صلح از روسیه و هند جهت مقابله با عثمانی . البته عباس اول پیش ازه بودداد

 نتیجاه باود. در ایان خصاوص، عبااس اول باا زیرکای       مشای بای   یاری طلبید، اما ایان خاط  

های ماورای ارس را که هنوز در تصرف عثمانی بود، در جهت جلب حمایت روسیه  سرزمین

 (.55-57: 1388؛ مهدوی، 206: 1386علیه عثمانی لفظاً به این دولت واگذار کرد )نوائی، 

نکتة قابل توجه در خصوص معاهدة صالح اساتانبول اول آن اسات کاه بار اسااس       

، ایرانیان از لعن سه خلیفة اول مسلمین و عایشه یکی از همسران پیاامبر اساالم   شمفاد

حمالت خود علیاه   ،منع شدند. در ادامه، عباس اول به محض آنکه شرایط را مساعد دید

های ایاران  م. آغاز کرد. این حمالت به آزادی سرزمین1603ق./ 1012سال  عثمانی را از

م. بین عباس اول 1613ق./ 1022که در تصرف عثمانی بود و نیز صلح استانبول دوم در 

هاای بعادی،    و احمد اول انجامید. صلح بیش از سه سال پایدار نماند، اما متعاقب جناگ 

اول و عثماان دوم برقارار شاد )مهادوی،      م. بین عبااس 1618ق./ 1027صلح ایروان در 

1388 :80-75.) 

ای بسایار   های اروپاایی علیاه عثماانی را باه گوناه     عباس اول راهبرد اتحاد با دولت

اساسی در خط مشای عبااس اول ایفااء     ، انگلیس نقشتر ادامه داد. در این میان گسترده

ق./ 1007ن را در ساال  کرد. عباس اول، آنتونی شرلی نمایندة دولت انگلایس در ایارا   می

هایی برای پاپ و پادشاهان اروپایی جهت جلب حمایت آنها برای مباارزه  م. با نامه1599

با دشمن مشترک، یعنی عثمانی به اروپا روانه ساخت. ایان پادشااهان عباارت بودناد از:     

م. 1580رودولف دوم امپراتور روم مقدس، ملکة انگلیس، فیلیپ ساوم اساپانیا )در ساال    

ال به اسپانیا ملحق شد(، شاه هانری فرانسه، پادشاهان لهساتان، اساکاتلند، باوهم و    پرتغ

 (.94: 1363حاکم ونیز و دوک توسکانی )سیوری، 
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م. طرح اتحاد روسیه، امپراتوری مقدس 1603ق./ 1012اندکی پس از آن، در سال 

خواهان  ،رومروم و ایران علیه عثمانی نیز مطرح شد، چرا که روسیه و امپراتوری مقدس 

(؛ البته این طارح  218: 1386ای در شرق علیه عثمانی بودند )نوائی، گشوده شدن جبهه

 های پیشین عملی نشد.نیز همچون اکثر طرح

نباید از خاطر دور ساخت که وجه دیگر روابط خارجی ایران در دورة سلطنت عبااس  

ه در صادد بودناد تاا    های سه قادرت انگلایس، پرتغاال و هلناد باود کا      متوجه رقابت ،اول

بیشترین امتیاز را در مبادالت تجاری و بازرگانی خود با ایران به دست آورناد. از ایان نظار،    

خرید و فروش انحصاری ابریشم در وهلة نخست، اتحاد انگلیس علیه پرتغال را در بر داشت 

 م. به اخراج نیروهاای پرتغاال از قلمارو   1613 -1622ق./ 1022 -1031های که طی سال

(. در مورد 101-109: 1386؛ نوائی، 600: 1372بخش، ایران در خلیج فارس انجامید )تاج

هلند نیز عباس اول قصد داشت که این کشور را همچاون پرتغاال وارد رقابات باا انگلایس      

 (.86-153: 1386کند )نوائی، 

های اروپایی به طور کلای حاول دو   بدین ترتیب روابط خارجی دولت ایران با دولت

حور تشکیل ائتالف علیه امپراتوری عثمانی و توسعة تجارت و بازرگانی متمرکاز باود. از   م

های حریر، قاالی،  این نظر، عمده کاالهای صادراتی ایران اقالمی چون ابریشم خام، پارچه

های قیمتای مثال فیاروزه، توتاون و تنبااکو و خشاکبار بودناد        پشم شتر )کرک(، سنگ

(. عباس اول اعطای امتیازهای تجااری  116: 1348پاریزی،  ؛ باستانی67: 1380)فوران، 

 -باه ویاژه انگلایس    -های اروپاایی و بازرگانی را به عنوان ابزاری جهت جلب توجه دولت

 گرفت.برای اتحاد علیه عثمانی در نظر می

های نظامی بعدی بین ایاران و عثماانی،   پس از مرگ عباس اول و متعاقب درگیری

ق./ 1038 -1052وسوم باه قصار شایرین )زهااب( میاان صافی )      معاهدة صلحی دیگر م

م. منعقاد شاد. اهمیات ایان     1639ق./ 1049م.( و مراد چهاارم در ساال   1629 -1642

هاای ماورد اخاتالف    تکلیف بسیاری از سرزمین ،معاهده در آن بود که بر اساس مفاد آن

وکش کرد. در های نظامی ایران و عثمانی فرمشخص شد و برای مدت یک قرن رویارویی
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م.(، پادشااه بعادی ایاران،    1666 -1694ق./ 1077 -1105این ارتباط حتای سالیمان )  

های اروپایی را مبنی بر تشکیل اتحااد باا ایاران علیاه عثماانی نپاذیرفت        پیشنهاد دولت

 (.30 -105 -128: 1388)مهدوی، 

کارد  توان از مطالب ارائه شده در این مبحث چنین اساتنباط   در یک نمای کلی می

های بنیان یافتن روابط گیری سلسلة صفویه توسط اسماعیل اول، اولین نشانه که با شکل

دینی یا ماذهبی نمایاان شاد. در واقاع     خارجی ایران با عثمانی بر مبنای خصومت درون

های نظامی ایران شیعی با عثمانی سنّی این امر را سبب شد. باا آغااز سالطنت    رویارویی

نظر تثبیت شد. در این دوره، اولین جنبة روابط خاارجی ایاران باا    عباس اول، روند مورد 

هاای نظاامی   های اروپایی، همکاری و اتحاد علیه عثمانی بود؛ ضمن آنکه رویاارویی دولت

تشایع  "زاده با طرح مبحثی ذیل عناوان  نقیب 1ها و عثمانی نیز تداوم یافت.ایران با ازبک

ورزی ایران در دو عرصة داخلای  تشیع بر کنشبه تأثیر مذهب  "به عنوان راهنمای کامل

 (. 114-116: 1381زاده، کند )نقیبو خارجی اشاره می

حول تأثیر ماورد نظار بار عرصاة خاارجی تمرکاز یافات. در ایان          ،مطالب این بخش

هاای   گیری و تثبیت روابط خارجی ایران تحت حکومت صفویه با دولت خصوص، روند شکل

دینی یا مذهبی با عثمانی مورد ارزیابی قارار گرفات. در اداماه     ناروپایی بر مبنای تضاد درو

ریزی روابط خارجی ایران تحت حکومت صفویه بر مبناای تضااد    جهت تبیین چگونگی پایه

دینی یا مذهبی، ماهیت مناسبات میان دیان و دولات در ایاران عصارِ صافوی ماورد        درون

 گیرد.   تحلیل قرار می

 

 دیوانساالری دولت صفویه

شناسی پویش داخلی دولت در ایران عصر صفوی منوط به تشخیص مراجع قادرت  باز

توان در چهارچوب کلی دیوانساالری صفویه و باا  و مناسبات میان آنها است. از این نظر می

                                                           
. برای بحثی مبسوط در خصوص روابط خارجی ایران در دوران سلطنت اسماعیل اول و عباس اول بنگرید به: 1

 1374و  1375، تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس اول و شاه اسماعیل صفوی، والیتی
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است، پویش داخلی  2که مبتنی بر مفهوم تحلیلی گروه منزلتی 1اتکاء به یک قیاس تاریخی

که تفسیر رویداد یا دورة تاریخی بار مبناای آن    3محمل دولت را ترسیم کرد. در این قیاس

که مقاله در پای قابال فهام سااختن آن      4گیرد، مفهوم گروه منزلتی و مضمونیصورت می

 5بوده، پویش داخلی دولت است.

شناختی وبری به شاأن و احتارام   در این ارتباط، مفهوم گروه منزلتی در سنت جامعه

. (Allen, 2004: 49-50)دهاد  تفاوت مرتبط است، ارجاع میهای حیات ماجتماعی که به شیوه

های حیات متفاوت، این انتظار وجود دارد که افراد تمایل داشته باشند کاه   با توجه به شیوه

. هر گروه منزلتی، خود واجاد  (Sayer, 1991: 66)خود را متعلق به جمعیتی خاص بدانند 

اجتماعی برای وبر ناظر بر توزیع مثبت یا  قدرت هنجاری/ ایدئولوژیک است؛ بنابراین قدرت

 (Whimester, 2007: 229-230). های منزلتی است منفی اعتبار در گروه

هاای منزلتای در سااختار    توان با توجه باه ایان مقدماه باه تشاریح گاروه      اکنون می

هاای منزلتای ماورد    قدرت، گروه 6دیوانساالرانة دولت صفوی پرداخت. با توجه به قشربندی

ها هستند. در ادامه، موارد ماذکور  باشمتشکل از شاه و درباریان، علمای مذهبی و قزل ،نظر

 گیرند.مورد ارزیابی قرار می
 

 ( شاه و دربار1

شاه صفوی در رأس تشکیالت دربار قرار داشات و در واقاع درباار صافویه، خاود، یاک       

مالی و قضاایی متمرکاز    دیوانساالری مرکزی بود. این دیوانساالری در حول سه حوزة نظامی،

باشای  منصبان دربار صفوی عباارت بودناد از: قاورچی   (. صاحب85-120: 1386بود )نویدی، 

آقاسای )مسائول تشاریفات    آقاسی )فرمانده غالمان شاهی(، ایشاک )فرمانده سوارکاران(، قوللر

                                                           
1. Historical Analogy 
2. Status Group 
3. Vehicle 
4. Tenor 

 Kornprobst: 2007: 31. در مورد محمل و مضمون در قیاس تاریخی بنگرید به: 5
6. Stratification 
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باشای  چیبیگی )رئیس دیوان قضاایی( و تاوپ  باشی )فرمانده تفنگداران(، دیواندربار(، تفنگچی

الممالک باه  )فرمانده توپخانه(. عالوه بر این موارد، اعتمادالدوله به عنوان وزیر اعظم و مستوفی

 (.26: 1364عنوان مسئول ثبت امور مالی در دربار صفویه حضور داشتند )شوستر والسر، 

( دساتگاه دیاوانی مرکازی    1از نگاه فوران، تشکیالت دولت صفوی متشکل باود از:  

( ارتاش  3( حکومت ایاالت و 2دار دولتی و صدر(، ر اعظم، سرداران سپاه، خزانه)شاه، وزی

دارد، از زماان  (. اما همچنان کاه نویادی باه درساتی اظهاار مای      46-47: 1380)فوران: 

ای، شااه صافوی در رأس   سلطنت عباس اول و با غلبة عنصر دیوانساالری بر عنصر قبیله

گیارد و مساتقیماً از عوایاد     کشور را بر عهده میدیوانساالری مرکزی سررشتة همه امور 

(. بادین قارار، شااه در رأس    49-84: 1386شاود )نویادی،   مند میایاالت و ممالک بهره

 -باش و ممالیکهای قدیمی و سرشناس ایرانی، ترکمانان قزلبر نخبگان و خانواده دولت

 -آماده بودناد  هاای قفقااز باه اساارت در     غالمان گرجی، ارمنی و چرکس که در جناگ 

 (.47: 1380کرد )فوران، حکومت می

نباید از خااطر دور سااخت کاه در میاان شااهان صافوی، اساماعیل اول باه عناوان          

دانسات و  بنیانگذار سلسله، جایگاه و قداستی ویژه داشت. اسماعیل خود را اماام زماان مای   

یات قائال شاده، در    ای بود که بارای او مقاام الوه   باش در حقّ وی به گونهغلوّ مریدان قزل

کردند و او را با عناوینی چون امام عادل و کامل، الهادی، الغاازی، الاولی،   برابرش سجده می

. (Newman, 1993: 70-71)دادناد   سلطان عادل و خلیفة زماان ماورد خطااب قارار مای     

 توان در اشعار وی یافت:های این غلو را میشخص اسماعیل نیز غالی بود و نمونه
 

 ه گوستردی عاصانیعلی موسای

 علی ایندردی گوگدن مصطفانی
 

علی عصاا را باه موسای نشاان داد و محماد را از آسامان فارو        »که معنی آن این است: 

 (.389-390: 1385)کامل الشیبی، « فرستاد
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 ( علمای مذهبی2

ایران در سراسر قرن دهم  1کند: علمای مذهبیهمچنان که امیرارجمند اشاره می

یالدی و بخش اعظم قرن یازدهم هجری/ هفادهم مایالدی یاک    هجری/ شانزدهم م

های قدیمی ایران بوده که در سازمان سیاسی صافویه ادغاام   سرشناس از خانواده گروه

شده بودند. آنها وظایف قضاایی، شابه سیاسای و شابه ماذهبی را بار عهاده داشاتند         

.(Amir Arjomand, 1983:139) یهی را به اسماعیل اول پس از به قدرت رسیدن، فق

عنوان صدر، باالترین مقام مذهبی به منظاور نظاارت بار اماور ماذهبی از میاان آناان        

مقام صدر تنها منصب رسمی علمای مذهبی (؛ 75-118: 1370انتخاب کرد )جعفریان، 

 در حکومت صفویه بود.

با تغییر شتابان مذهب تشیع به مذهب رسامی و توجاه باه اینکاه نخبگاان موجاود،       

، به تدریج از قرن دهام هجاری/   (Newman, 1993: 78)از تشیع نداشتند شناخت کاملی 

شانزدهم میالدی، علمای مذهبی عرب ساکن جبل عامل بنا به خواسات شااه صافوی وارد    

ترین چهره در این میان، شیخ علی بن عبادالعالی کرکای، معاروف باه     ایران شدند. معروف

انی آن است کاه طهماساب اول خاود را    محقق ثانی بود. نکتة قابل توجه در مورد محقق ث

دانست. این تلقی شاه صفوی مبین جایگاه ویاژة ایان عاالم عااملی مهااجر      کارگزار وی می

(. شایخ علای منشاار، شایخ حسان بان عبدالصامد و        149: 1388است )فرهاانی منفارد،   

 (.93-95: 1389فرزندش شیخ بهایی از دیگر علمای مشهور مهاجر هستند )آقاجری، 

ر رفته رفته به مقامی مستقل در داخل دولت صفوی تبدیل شاد. صادور   مقام صد

بر امور آموزشی، قضایی و نهادهای مذهبی تسلط یافتناد. صادر شخصااً بار موقوفاات      

اگر چه مقام صدر همچنان در اختیاار گاروه علماای پیشاین باود، اماا        ؛نظارت داشت

داشاتند. از نیماة دوم    شده مدارس علمای مهاجر در دفاتر صدر حضورشاگردان تربیت

قرن یازدهم هجری/ هفدهم میالدی به بعد، علماای شایعة مهااجر و شااگردان آنهاا،      

                                                           
1. Clerical Estate 



 1396 زمستان، 73، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س /  88

شاود کاه    اقتدار مذهبی منحصر به فرد خود را به تدریج تثبیت کردند. خاطر نشان می

مقام صدر در پایان دورة صفویه، یعنی در زمان سلطان حسین به مقام ملّاباشی تغییار  

 (Amir Arjomand, 1983:138-41 and 1985: 170-175).یافت 
 

 ها و ممالیکباش( قزل3

ها در به قادرت رسااندن سلسالة صافویه و همچناین      باشنظر به اهمیت جایگاه قزل

ها و ممالیک در دوران سلطنت عبااس اول، ایان دو مجموعاه مشاترکاً باه      باشجایگاه قزل

شوند. پس از مرگ اساماعیل اول، ترکاان   عنوان سومین گروه منزلتی مد نظر قرار داده می

های داخلای  تحت لوای اسماعیل نیرویی متحد بودند، اسیر رقابت ،باش که پیش از آنقزل

شدند. دلیل اصلی این امر آن بود که طهماسب اول، جانشاین اساماعیل وقتای باه قادرت      

ه، عبااس  (. ایان تجربا  106-110: 1389رسید که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود )آقاجری، 

 ها بکاهد.باشاول را بر آن داشت تا در جهت تثبیت سلطنت خود از دایرة نفوذ قزل

بااش کارد. وی   عباس اول باه تادریج ممالیاک قفقاازی را جاایگزین ترکاان قازل       

خواست با این اقدام درآمد ایاالت را تحت کنتارل مساتقیم خاود در آورد و از ساوی      می

ها که برای سلطنت وی مخرّب باود، جلاوگیری   باشهای داخلی قزلدیگر، از وقوع جنگ

خواست با فراغت از مسائل داخلی، خود را برای مواجهه باا ترکاان   کند. همچنین وی می

 .(Babaie, 2004, 95-96)عثمانی و ازبک آماده سازد 

عباس اول، این سیاست را در مورد ارتش نیاز اعماال کارد و در ایان ارتبااط، تعاداد       

هزار نفر تقلیل یافت و غالمان گرجی، ارمنی  30هزار نفر به  80تا  60ش از بانیروهای قزل

. (D`souza, 2002: 17-18)هازار نفار وارد ارتاش ایاران شادند       40و چرکس با استعداد 

هاا آغااز شاده باود، در دورة     باشبدین ترتیب، چرخشی که از دورة طهماسب به زیان قزل

در ادامه نشان داده خواهد شد کاه   1ی خود رسید.عباس با ورود عنصر ممالیک به حد اعال

                                                           
در خصوص ؛ همچنین 1353تاریخ نظامی ایران در دوره صفویه،  . برای بحثی کامل در مورد ارتش ایران بنگرید به: بیانی،1

 Haneda, "The Evolution of the Safavid Royal Guard, 1989تحوالت ارتش ایران در دوره عباس اول بنگرید به: 
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ها به نفع گروه منزلتی علمای مذهبی خواهد شد و این گروه در کناار  باشکاهش نفوذ قزل

 های دولت را تشکیل خواهند داد.شاه، ستون

بدین ترتیب در این بخش تالش شد تا پویش داخلی دولت صفوی کاه برآمادی از   

هاا و ممالیاک اسات، ماورد     بااش اریان، علمای مذهبی و قزلسه گروه منزلتی شاه و درب

تااریخی   -شناختیارزیابی قرار گیرد. با توجه به اهمیت نقش کارگزاران در تحلیل جامعه

مورد نظر، پویش مذکور بر روابط خارجی ایران تأثیرگذار است. بنابراین، رابطة معناداری 

دینی یاا ماذهبی در قالاب    تضاد درونساالرِ عصر صفوی و میان پویش داخلی دولت دین

های برساازندة   روابط خارجی با عثمانی وجود دارد. این رابطه به طور خاص ناظر بر مؤلفه

تشایع و  "این موضوع در سایة بحاث بعادی،    است و رابطة دین و دولت در عصر صفوی

 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. "ساالردولت دین

 

 ساالرتشیع و دولت دین

رسمیت یافتن تشایع دوازده اماامی توساط اساماعیل اول، ایان ماذهب باه یاک         با 

(. عنصر تااریخی مهام   9-10: 1386ایدئولوژی دیوانساالرانة رسمی استحاله یافت )نویدی، 

از دید امیرارجمند به فاصلة اندکی پاس از غیبات    2است. 1تشیع دوازده امامی، همانا غیبت

عّی ارتباط با امام غائب شدند. این امر با توجه باه قطاع   دوم امام دوازدهم، افراد بسیاری مد

کارد. در ایان میاان، در قارن      ارتباط امام با مردم، هویت تشیع دوازده امامی را تهدید مای 

چهارم هجری/ یازدهم میالدی راه حلی مطرح شد که بر اساس آن، نظریة غیبت با الهیاات  

زدایی شد و به صاورت مؤلفاه ثابات الهیاات     عقالنی پیوند خورد و از ایدة غیبت، آخرالزمان

ای نهادیناه شاد کاه باا     این مذهب در آمد. در عین حال، اقتدار علمای ماذهبی باه شایوه   

الهیات رسمی غیبت سازگار باشد. در این دیدگاه، ایدة غیبت از زمیناة ظهاور مجادّد اماام     

 .(Amir Arjomand, 1996: 509)گیرد فاصله می

                                                           
1. Occultation 

 1386حسین، جاسم . برای بحثی مبسوط در خصوص غیبت بنگرید به: 2
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شاناختی تشایع   انداز تاریخی از منظر جهانبا طرح این چشمدر ادامه، امیرارجمند 

. از دیاد وی، باا   (ibid, 1997)دوازده امامی، به وجوب وجود امام غائب اشاره کرده است 

-های غیبت و امامت در یک الهیات رسمی که مستظهر به فقه اسات، شاالوده  ادغام ایده

لمااء توانساتند باه عناوان     های هنجاری جهت اقتدار علمای شیعه شکل گرفات. ایان ع  

 -و پس از آن -راویان اصلی تشیع دوازده امامی در قرون بعدی تا تأسیس سلسلة صفویه

 .(ibid, 1996: 571)به فعالیت خود ادامه دهند 

یابد، مناسبات علماای ماذهبی   آنچه با رسمیت یافتن مذهب تشیع امامی اهمیت می

ه ترکان صوفی و شخص اساماعیل دریاافتی   با پدیدة نوظهور دولت صفویه است؛ خاصّه آنک

سطحی و البته غلوآمیز از مذهب تشیّع داشتند. شااید بهتار باشاد بارای مشاخص کاردن       

به کیفیت مناسبات میان شاه صفوی و علمای مذهبی اشااره کارد. در    ،کیفیت این موضوع

بار صافوی  به دو رویکرد کلی در خصوص ارتباط علماء با در با مسامحهاین ارتباط، آقاجری 

دانست و باه همکااری    کند: رویکرد محقق کرکی که فقهاء را نائبین امام غائب میاشاره می

آنان با سالطین صفوی اعتقاد داشت و رویکرد موال احمد مقدّس اردبیلی که باا توجاه باه    

سهل اسات   ؛مبانی فقهی مورد نظر خود به همکاری فقهاء با سالطین صفوی اعتقاد نداشت

 (.40 -131و  163 -171: 1389دانست )آقاجری، اری را مذموم میکه این همک

گاه جریانی یکدست نبوده اسات.  تشیع دوازده امامی به لحاظ تلقی علمای آن، هیچ

توان دو جریاان اَخبااری و اصاولی را در ایان چهاارچوب بازشاناخت. از        به طور کلی می

اماا از دیادگاه    ،شاود ملغی مای  دیدگاه گروه اول، در عصر غیبت تکالیف مسلمانان موقتاً

تواند نیابت عامه از اماام غائاب داشاته باشاد و اجارای      الشرایط میگروه دوم، فقیه جامع

برخی از تکالیف مسلمین را در عصر غیبت به عهده بگیرد. تکالیف مورد اختالف مواردی 

ناگ  آوری متون مذهبی، اخذ وجوهات شرعی و اعالم جچون برگزاری نماز جمعه، جمع

. از این نظر، در حاالی کاه جریاان    (Cole, 2002: 10)شوند مقدّس )جهاد( را شامل می



 91/  مناسبات دین و دولت و تکوین شالودۀ روابط خارجی ایران با عثمانی

اصولی مستظهر به عقل و اجماع در کنار سایر منابع مذهبی بوده، جریان اَخباری تنها به 

 1کتاب )قرآن( و خبر )نص( بسنده کرده است.

ت مهاجرت به محقق کرکی سرآمد فقهای اصولی بود که خواستة شاه صفوی را جه

 ,Newman)گرفات  ایران اجابت کرد. وی خود را به عنوان نائب امام غائب در نظار مای  

. این در حالی بود که قاطباة فقهاای حجااز و عاراق عارب چناین اعتقاادی        (24 :2006

نداشتند و از پذیرش خواساتة شااه صافوی اساتنکاف ورزیدناد. البتاه در قارن یاازدهم         

ی پاگرفتاة ایاران بسایاری از علماای ایرانای و عارب را       هاهجری/ هفدهم میالدی حوزه

 .(Newman, 1993: 109-112)جذب کردند 

دانست، ولی به دالیل زیر ن جور میامحقق کرکی اگر چه سالطین صفوی را حاکم

 با آنها همکاری کرد:

امکان اجرای امر به معروف و نهای از منکار وجاود دارد و از ایان نظار ارتبااط باا        

 ای خاص است.رمت ذاتی نداشته، بلکه تابع هدف و انگیزهحکومت جور ح

های فوق وارد حکومت جور شود، منصوب سلطان نبوده، بلکاه  اگر فقیهی به انگیزه

 (.115-120: 1386زایی، نائب امام غائب است )لک

همچنان که الگار به درستی اشاره کرده است، از آنجا که علمای مذهبی شیعه عمادتاً  

های شخص شاه صفوی داشاتند؛ از ایان   ر وارد ایران شده بودند، نیاز به حمایتاز بالد دیگ

( و البته چه افتخاری باالتر از ایان  53-60: 1369بخشیدند )الگار،  رو به شاه مشروعیت می

ساازی ایاران مسااعدت کنناد. از ایان نظار،       برای آن علمای مذهبی که صفویه را در شیعه

سیاسای   -ناآگاهانه، جامعة ایران را جهت تحوالت اجتماعی علمایی چون کرکی، آگاهانه یا

بخشای توساط   . لپیدوس این شکل مشروعیت(Abisaab, 2004: 141)آتی آماده ساختند 

 (Lapidus, 1996: 16)داند که سلجوقیان شاکل داده بودناد   ای میعلمای مذهبی را رویه

2ب ساختاربندی شد.و این رویه در اندیشة سیاسی اهل سنّت در قالب نظریة تغلّ
 

                                                           
و اصولیون بنگرید به: فیرحی،  ؛ همچنین برای بحثی تاریخی در خصوص اخباریون158-162: 1388فرهانی منفرد، . 1

 : فصل هفتم1383قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم، 
 : فصل اول1378های سیاسی در اسالم و ایران،  اندیشه . برای بحثی مبسوط در خصوص نظریة تغلّب بنگرید به: قادری،2
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شاه صفوی در دعوت علمای مذهبی جبل عامل تا علمای حجاز و عاراق عارب باه    

ایران منظوری خاص داشت. از این نظر، ادبیات فقهی علمای ایان منطقاه بارای صافویه     

سااالری پارسای از تسانن باه     توانستند از این ادبیات در تبدیل اشرافنافع بود و آنها می

آمیاز  ای موفقیات طلب عثماانی را باه گوناه    و اقدامات امپراتوری توسعهتشیع بهره ببرند 

خنثی کنند. علمای جبل عامل به نسبت علمای حجاز و عراق عرب به سهولت از اجتهاد 

که آنها حوزة اجتهاد خاود را گساترده کارده و تفاسایر ناوین از       کردند، چرااستفاده می

 .(Abisaab: 2004: 11)سنّت را پذیرفته بودند 

اجتمااعی مجتهادین    -از سوی دیگر، علمای مذهبی جبل عامل بر نقاش سیاسای  

گذاشتند؛ در عین اینکه رویکردهای نوین نسابت باه حکومات عرفای و اقتادار      صحّه می

بردند. عالوه بر این، علمای مذکور حاکمان سنّی عثمانی را باه  سیاسی شیعه را پیش می

. (Abisaab: 2004: 11-2)کردناد  اد مای عنوان دشمنان و مخالفان سرسخت خود قلمد

رغم این تصویر اولیه از مناسبات میان شاه صفوی و علماای ماذهبی، یاک اخاتالف     علی

اساسی نیز در بطن این مناسبات نهفته بود: شاه صفوی خود را منتسب به امامان شایعه  

م غائاب  دانست؛ در حالی که علمای مذهبی خاود را نائاب اماا    و نتیجتاً جانشین آنان می

 .(Lambton, 1974: 95-96)دانستند می

رسد که این اختالف پنهان و نهفته نقشی مهام در سااخت دولات ایفااء     به نظر می

کند. به عبارتی دیگر، با عرفی شدن هر چه بیشتر پادشاهان صفوی، علمااء اساتقالل   می

زماان  (. همچنان کاه پایش از ایان ذکار شاد، از      554: 1389بیشتری یافتند )آقاجری، 

تار  ها به علمای مذهبی نزدیاک باشطهماسب اول، شاه به جهت رهایی از مداخالت قزل

شد. این روند در دورة عباس اول که دولت به لحاظ دیوانساالری کامالً سازمان یافات، باا   

 ها تثبیت شد.باشتحدید حوزة عمل قزل

-فاة دولات دیان   شناسی تاریخی در ایران عصر صفوی نطتوان گفت از منظر جامعهمی

ساالر منعقد شد. این دولت بر مبنای عنصر ملیت ایرانی تکوین نیافت، چرا که شااه و علماای   

 یهاا  بااش  قازل دادند. از سوی دیگار، عاالوه بار    مذهبی دو رأس قدرت را در آن تشکیل می

کننده در به قدرت رسیدن صفویه ایفاء کردند و باه تادریج توساط    که نقشی تعیین -تبارترک
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هاا،   علمای مذهبی نیز کم و بیش سایر جریان -صفوی به کنشگرانی منفعل تبدیل شدند شاه

اساالمی   -گرایای ایرانای   فلسفه و تصوف )البته تصاوفی کاه ریشاه در خااص     -یعنی حکمت

 داشت( را از صحنه خارج کردند.

بنادی رسایده اسات کاه     زایی با بررسی اندیشة فقهای عصر صفوی به این جماع لک

، علماای شایعی در   1یرش تغلّبی بودن سلسلة صافویه و خاروج از دایارة تقیّاه    رغم پذعلی

زایای،  حرکتی مستقل به تأسیس مراکز مذهبی و اصالح دینی تودة ماردم پرداختناد )لاک   

(. این همان تصویری است که ما در پایان عصار صافوی در برابار خاود     384-383: 1386

دشاه صافوی، محمادباقر مجلسای فقیهای     داریم. در واقع در دورة سلطان حسین آخرین پا

: 1389کارد )آقااجری،   های معارض فقه رسمی شیعه برخورد میبود که به شدت با جریان

494-490.) 

تاوان پاذیرفت کاه منازعاه بارای اقتادار       شناختی وبری، میبر مبنای سنت جامعه

بادون   3ءهای منزلتی در جامعه، به این علت که منازعه بارای اساتیال  میان گروه 2معنوی

محدودیت بوده و پیامدهای آن پیشاپیش مشاخص نیسات، هرگوناه سرمشاق تااریخی      

. بدین قارار ایان امکاان باه وجاود      (Turner,1992: 216)سازد را غیرممکن می 4کالمی

های فکری متعارض در چهارچوب یک گفتمان مذهبی واحد و متّکی بار  آید که نحلهمی

است که تلقی علماای ماذهبی از ایادة غیبات باه      گونه مناسبات قدرت شکل گیرند. این

ای غیرتاریخی، این فرصت را برای آنان به عنوان کارگزار فاراهم آورد تاا باا    عنوان پدیده

 تعیین کنند.اتکاء به فقه و کالم، نسبت خود را در مناسبات قدرت با شاه صفوی 

اری خاود را باا   از دیگر سوی، شاه صفوی نیز که فاقد خاستگاه ملّی باود، نقاش کاارگز   

حفظ ساختار تکوین یافته که هستة مرکزی آن مذهب تشیع بود، در قالب یک دولت فراگیار  

                                                           
 و عنایت، 108-109: 1386 ،های اسالم تا قرن چهارم تاریخ شیعه و فرقه . در خصوص تقیّه بنگرید به: مشکور،1

 301-10: 1389 اندیشه سیاسی در اسالم معاصر،
2. Spiritual Authority 
3. Domination 
4. Theological Historical Paradigm 
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ساالر مبدّل شد که باا توساعة   ایفاء کرد. این دولت فراگیر، در واقع به مرور زمان به دولت دین

 .  نقش کارگزاری علمای مذهبی شیعی، پیوندهای خود با جامعه را شکل داده و تقویت کرد

شاود، چارا   رغم این نظریه، دولت صفوی، همچنان یک دولت ملی قلمداد نمای علی

که ارتباط میان دولت و جامعه در عصر صفوی، ارتباطی ساختگی است و آنچنان که وبار  

ی بر زبان یا فرهناگ مشاترک   نکند، جامعة سیاسیِ مبتدر خصوص مفهوم ملت مراد می

 .(Amir Arjomand, 2004: 325)نیست  باشد،که در ارتباط تنگاتنگ با قدرت 

 

 نتیجه

کاه   -شناسای تااریخی، ایارانِ عصار صافوی     در این مقاله تالش شد تا از منظر جامعاه 

مورد بازاندیشی قرار گیرد. بدون تردید، بنیاان   -جایگاهی مبنایی در تاریخ تحوالت ایران دارد

 ساز دارد.این دورة جریان بسیاری از امور داخلی و خارجی ایران معاصر، ریشه در تحوالت

هاای   همزمان با استقرار حکومتی فراگیر و یکپارچه در ایران توسط صافویه رویاارویی  

با رسامیت یاافتن ماذهب     ناپذیر شد. از این نظرنظامی با عثمانی در مرزهای غربی اجتناب

ساوی  ماذهب از   تشیع دوازده امامی در ایران، تضاد میان ایران از یک سو و عثمانی سانّی 

هاا را  دیگر در دورة اسماعیل اول، بنیانگذار و نخستین پادشاه صفویه، زمینة ایان رویاارویی  

 فراهم آورد. با تداوم حکومت صفویه بر ایاران و در دورة عبااس اول، ایان تضاادهای درون    

رواباط   ،گیاری و تثبیات دولات صافوی    دینی و مذهبی تثبیت شد. در واقع از زمان شاکل 

 های اروپایی بر مبنای این تضاد بنیان یافت.  حکومت صفویه با دولت خارجی ایرانِ تحت

یابد، ماهیت دولات صافوی اسات، چارا کاه      آنچه با توجه به مطالب فوق اهمیت می

روابط خارجی ایران تحت حکومت صفویه، نتیجة پویش داخلای تأثیرگاذار در چهاارچوب    

ط صافویه فاقاد عنصار ملیات و     دولت مزبور است. اگر چه دولت فراگیر تکوین یافته توسا 

آرمان ایرانشهری بود، اما این دولت با توجه به مبانی مذهب تشیع در قالب یاک دولات باه    

ساالر صافوی  بندی شد. نقطة تمرکز این مقاله، اثرگذاری دولت دینساالر صورتظاهر دین
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هاای   بر روابط خارجی ایران بود. بدین ترتیب باا تکاوین و تثبیات دولات صافوی در دوره     

سلطنت اسماعیل اول و عباس اول، روابط خارجی ایرانِ تحت حکومت صفویه نیاز تادریجاً   

 شکل گرفت و بنیادی استوار یافت.  

توان اینگونه ساخن گفات کاه باه     ساالر مورد نظر میدر توضیح ماهیت دولت دین

 مقتضای نیازهای موجود پس از تغییر مذهب در ایران، علمای ماذهبی شایعه از منطقاة   

جبل عامل به دعوت پادشاهان صفوی وارد ایران شدند. با تثیبت موقعیت علماای عارب   

های سرشناس قدیمی بودند و تربیت شاگردان جدید در کنار علمای ایرانی که از خانواده

مراتاب علماای ماذهبی رفتاه     یافته، سلسلهتوسط علمای عرب در مدارس مذهبی توسعه

خود را در دولت صفوی بنیان نهاد. ایان روناد، باا    سیاسی مستقل  -رفته نقش اجتماعی

های کامالً سیاسی داشت، مقاارن  باش در دولت صفوی که انگیزهکاهش نقش ترکان قزل

علماای  "و  "شااه و دیوانسااالران درباار   " ، یعنای هاای منزلتای  شد. بدین ترتیاب گاروه  

 دو رأس قدرت در دولت صفوی را تشکیل دادند. "مذهبی

یافتاة آناان باه    بیت روزافزون جایگاه علمای عرب و شاگردان تربیتتث ،از سوی دیگر

گرا نیز بود. این جریان، به نیابت عامة فقهاء در غیبت دوم اماام  معنی غلبة فقه اصولی عقل

غائب، واپسین امام شیعیان دوازده امامی اعتقاد داشت. بر ایان اسااس، غیرتااریخی شادن     

می، زمیناة گساترش نقاش کارگزاراناة علماای      ایدة غیبت در چهارچوب یک الهیاات رسا  

که باه تادریج از    -به مثابة یک کارگزار -مذهبی را فراهم کرد. در این میان، شاه صفوی نیز

جنبة تقدّس و مرشد کامل بودن وی کاسته شده بود، از ایان فرصات اساتفاده کارد تاا در      

 قرار سازد.سایة تفسیرپذیری این تشیع حاکم شده میان دولت و جامعه پیوند بر

سااالر کاامالً در   های سلسلة صفویه در دورة عبااس اول، دولات دیان   با تحکیم پایه

کاه رسامیت یافتاه،     -شود. این دولت، اگر چه با اتکاء به ماذهب تشایع   ایران تثبیت می

دیگار موعاودگرایی را نویاد     -تقیّه را کنار گذاشته و در قدرت سیاسی سهیم شده اسات 

المللای قاوام   ورزی ایاران را در عرصاة خاارجی و محایط باین     شدهد، اما بنیان کننمی
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های اروپایی در جهات تضااد باا ترکاان عثماانی      بخشد؛ روابط خارجی ایران با دولت می

 ورزی است.مذهب نمود اصلی این کنشسنّی

توان در پاسخ به پرسش اساسی مطرح شده در مقدمه چنین عنوان کارد  اکنون می

سااالر کاه   و تثبیت دولت صفوی به مثابة دولتای ظااهراً دیان    گیری که به موازات شکل

دینی یاا ماذهبی   مستظهر به مذهب تشیع بود، روابط خارجی ایران بر مبنای تضاد درون

 ریزی شد.مذهب پایهبا عثمانی سنّّی

باشاان، بااری   فرجام سخن اینکه، اگر چه سرزمین ایران با چکاچک شمشیرهای قزل

یافت، اما نباید در حق پادشاهان صافوی و جایگااه آناان در احیاای     دیگر وحدت خود را باز

شان نباوده و   ایران اغراق کرد، چرا که نیت اولیة آنان هیچگاه چیزی جز انتقام خون پدران

اقدامات بعدی آنها تنهاا در جهات تثبیات قادرت حکومات صافوی قابال توضایح اسات.          

چشمی با دربارهاای عثماانی و هناد     همهای فرهنگی و عمرانی آنان را نیز باید در سیاست

تاوان  جستجو کرد. همچنین است که مشغول بودن آنان با شراب و بنگ و کنیازان را نمای  

تاریخی چنین ادعا کرد کاه   -شناختیبه حساب تشیع گذاشت. شاید بتوان به لحاظ جامعه

اف خاصای  سااالر را در جهات اهاد   دین ، دولت ظاهراًرغم اینکه کارگزاران عصر صفویه علی

های اساسای ایان دولات    شکل داده بودند، اما با انتقال این ساختار به ادوار بعدی، خصیصه

 کنندة زندگی سیاسی داخلی و خارجی ایرانیان تبدیل شد. ساالر، خود به عامل تعییندین
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