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Abstract 

The Safavid era is a turning point in the history of Islamic Iran in terms of 

recognizing the other. The identity and social personality of Safavid society 

with components such as national unity and independence, Shiism and the 

emperor is known as the perfect guide. The combination of these components 

provided the birth of the cultural and civilizational layer of Safavid Iran, 

which resulted in a new social identity. This article seeks to answer the 

question of how the developments of Safavid Iran as “the other” are 

represented in the travelogues of European orientalists? Orientalists’ views 

on the representation of this image are very variable. This variability is 

directly related to the eras and generations of Safavid Kings and rulers, so 

that at the height and decline of the ruling power, the integrity of Iran are 

very different, which seems to be due to lack of institutional levels. Also, the 

society of Safavid Iran in the face of two societies and civilizations –Ottoman 

and Chrisiian West- created a new image of itself, meaning that it gained a 

new cognition by another cognition. The other was a mirror in which I saw 

myself. This happened to two other civilizations as well. Of course, Western 

civilization at that time was not a “unit against” against Iran, but represented 

itself as a whole against its enemy –the Ottomans. The result of this other 



 

 

triangle was new knowledge and awareness for all three of these 

communities. 

Keywords: Representation, changes, Safavid Iran, other, travelogues, 

European Orientalists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سیاسی ایران -بازنمایی تحوالت اجتماعی

در « دیگری»مثابه عصر صفوی به

 های مستشرقان اروپاییسفرنامه
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 f.helali@ut.ac.irدکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسنده مسئول مکاتبات( 
 

 هاغالمرضا جمشیدی

 giamshidi@gmail.comاستاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 چکیده
لحاظ شناخت دیگری، نقطه عطفی در تاریخ ایران اسالمی است. عصر صفوی به 

صفوی با مولفه شخصیت اجتماعی جامعه  ستقالل هویت و  هایی نظیر: یکپارچگی و ا

شاه به شاهن شیع و  شناخته میملی، ت شد کامل  ها شود. مجموع این مؤلفهمثابه مر

ردند که نتیجه آن موجبات زایش الیه فرهنگی و تمدنی ایران عصر صفوی را فراهم ک

سش  سخ به این پر شتار مزبور با روش تاریخی در پی پا هویت جدید اجتماعی بود. نو

ست که تحوالت اجتماعی صفوی به -ا صر  سی ایران ع چگونه در « دیگری»مثابه سیا

های مستشرقان اروپایی بازنمایی شده است؟ نظرگاه مستشرقان در بازنمایی سفرنامه

اسووت. این مت یربودن در ارتبام مسووتقیم با اعصووار و ادوار  این تصووویر بسوویار مت یر

های شاهان و حکمرانان صفوی است به نحوی که در زمان اوج و حضیض قدرت نسل

رسد حاکمه نحوه بازنمایی از تمامیت ایران بسیار متفاوت از هم هستند که به نظر می

صفوی در مواجهه با دلیل آن فقدان سطوح نهادی باشد. همچنین، جامعه ایران عصر 

تصووویری جدید از خود سوواختی بدین  -عثمانی و غرب مسوویحی-دو جامعه و تمدن 

ست آورد. دیگری،  شناختی جدید از خود به د شناخت دیگری  سط  معنی که به تو

دید. این اتفاق برای دو تمدن دیگر نیز رخ داد. ای بود که منِ خود را در آن میآیینه

مدن غرب در آن ز ته، ت یک الب بل ایران  قا حد»مان در م نبود لکن در برابر « منِ وا

کرد. نتیجه این مثلث در قامت یک کل واحد خود را بازنمایی می -عثمانی-دشمنش 

 دیگری، شناخت و آگاهی جدید برای هر سه این جوامع بود.
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 . مقدمه و بیان مسئله1
تاریخ ایران چگونگی آشووونایی و مواجهه آن با جهان غرب، یکی از مسوووامل مهم 

توان گفت رویکرد نحوه نگاه غرب به ایران و متقابالً نگاه ایران به غرب اسوووت و می

شمشرق سی پیامد این مواجهه در قالب چ ست. در « دیگری»اندازی با عنوان شنا ا

ن و ماجراجویانی طول تاریخ، همواره مأموران سووویاسوووی، مبل ان، بازرگانان، سووویاحا

سفر را به جان میبوده سرزمیناند که رنج  شتند و های دور میخریدند و قدم در  گذا

کردند. امروزه از این تاریخ حاصل سفر خود را نگاشته و به تاریخی ارزشمند مبدل می

سیاحتکتبی با عنوان سفرنامه،  ترین کهن»کنیم. نامه و رهنامه یاد میهایی همچون 

سناد  سفرنامها شمه پیدایش این موجود در پیوند با  سرچ سی امپراتوری ایران را  نوی

دانند. چه، به استناد تاریخ اولین سفرنامه در عهد هخامنشیان و به خواسته رشته می

ست شده ا شته  سرخ نگا سند، خلیج فارس و دریای  «. داریوش اول درباره رودخانه 

 (13, ص. 1314)یوستی, 

توان به بیش تاریخچه مواجهه ایران و اروپای پسواقرون وسوطایی را به روایتی می

از پانصد سال پیش یعنی اندکی قبل از پیدایش نوزایش در اروپا ارجاع داد. نخستین 

رویارویی جامعه ایرانی با اروپا هنگامی رخ داد که تجار و نمایندگان تجاری و سیاسی 

ستد پرداختند. با ویژه ایتالیاییپا، بههای ارودولت سطی، با ایران به دادو ها در قرون و

جزیره کریمه و بندر اسوکندرون های گرجسوتان، شوبهاسوتیالی ترکان عثمانی بر راه

پس از قرون  (94, ص. 1350)صووبحی, رابطه ایران با کشووورهای اروپایی قطع شوود. 



     269 های مستشرقان اروپاییدر سفرنامه« دیگری»مثابه سیاسی ایران عصر صفوی به-بازنمایی تحوالت اجتماعی

 

سطی یع سانس به دلیل رواجو ضت رن صنعت چاپ و نیز عالقمندی نی دوره نه یافتن 

 های زیادی درباره خاورمیانه منتشر شد. سیاسی و اقتصادی اروپاییان کتاب

طور کلی، دوره جدید برخورد ایران با اروپا به قرن هفدهم و انقالب صووونعتی به

شدبازمی صنعتی باعث  شی از انقالب  تا اروپا جویای بازار فروش  گردد. تولید انبوه نا

محصوالت خود باشد و تهیه مواد اولیه نقطه شروع ارتبام گسترده و مداوم کشورهای 

ستیابی به بازارهای آن بود و از  ستای د ست در را شرق، در وهله نخ غربی با ایران و 

ها این میان نخستین کشور اروپایی که بدین منظور پا به عرصه ایران گذاشت پرت الی

( با هفت فروند کشتی وارد جزیره هرمز 1507/912ودند که در زمان شاه اسماعیل )ب

در این میان، بسوویاری از اروپاییان تاجر،  (301-286, ص. 1335)سووایکس, شوودند. 

جهانگرد و مستشار در جامه مستشرق به نگارش مشاهدات و مطالعات خود در زمان 

شود. ونت در ایران پرداختند که حاصل آن مشاهدات امروزه با نام سفرنامه یاد میسک

ها را در زمره منابع ج رافیایی به بندی منابع تاریخی سوووفرنامهدر تقسووویم»هرچند 

 ها بسوویار بیشووتر ازاما اهمیت سووفرنامه (51, ص. 1366)سوووا,ه, « اندحسوواب آورده

ها اسنادی هستند که مستشرقان با منابعی صرفاً ج رافیایی و تاریخی است. سفرنامه

سی و ج رافیایی نگاری، جامعهرویکردهای متفاوتی چون مردم سیا سی، تاریخی،  شنا

 اند. به مطالعه و مشاهده شرق پرداخته

صفوی  سله  سل صفویه جایگاه مهمی در روابط ایران با دول خارجی دارد.  صر  ع

ریزی کرد های نامتمرکز پیش از خود حکومتی متمرکز و مقتدر پایهاز حکومت پس

های خارجی نیز از جایگاه رفیعی برخوردار تنها در منطقه بلکه در روابط دولتکه نه

طوری که مسووتشوواران دول غربی برای گسووترش روابط سوویاسووی، اقتصووادی و بود به

 کردند.تجاری به ایران سفر می

صفوی به صر  سی و نظامی مثابه یکی از دورهع سیا های مهم فرهنگی، اجتماعی، 

ساز زبان، مذهب و اسطوره را در یک زنجیر همگون قرار تاریخ ایران سه عنصر هویت

منظور از اسووطوره اشووباع نیاز اسوواطیری ایرانیان به  (149, ص. 1384)تاجیک, داد. 

صفوی در عنوان جدید  تداوم فره ایزدی شاه  ست بدین معنی که پاد شد کامل»ا «  مر

مثابه بدیلی دیگر از ظهور نمود و در سایه مذهب تشیع به« خلیفه عثمانی»در مقابل 

فره ایزدی ایران باستان بر آحاد ایران زمین حکمفرما شد. هرچند بنا بر گواهی تاریخ، 

ه از همان اوان پذیرش اسووالم وجود اقبال ایرانیان به تشوویع نه از زمان صووفویه بلک

امیه پرچم ابومسوولم خراسووانی به امید به قدرت داشووته و پس از سووقوم دولت بنی

رسوویدن دولتی علوی برافراشووته و در اشووتباهی تاریخی در قالب حکومت  وودعلوی 
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عباس به زمین خورد. تالشها هرچند در مقاطعی تاریخی دچار انقطاع شد خالفت بنی

هایی با به حکومت رسیدن سالطین سامانی، صفاری و طاهری در قالب لکن در برهه

عباس ادامه یافت تا در نهایت طلوع مسوووتقل و زیر لوای خالفت بنیحکومتی نیمه

دولتی کامالً مسووتقل و شوویعی در دوران صووفویه به بار نشووسووت. الزم به  کر اسووت، 

یت ایرانی عصر صفوی گیری هوبه عنوان عنصر چهارم نیز در شکل« عقالنیت شیعی»

قابل ردیابی است. این عنصر، که اتفاقاً وزنه سنگینی در شاکله هویت ایرانی است، در 

جامه مکتب شوویراز خود را نمایان سوواخت و حدود سووه قرن بر تار  حکمت ایرانی 

الدین شیرازی، میرسید شریف جرجانی، محقق دوانی درخشید و بزرگانی چون قطب

 ساز ظهور مکتب حکمت متعالیه شد. ا در خود پرورد و زمینهها رو خاندان دشتکی

رود و سیاحان زیادی را متوجه دوره صفویه از نقام عطف تاریخ ایران به شمار می

ساخت به شور  سیاحان در قرون یازدهم و ای که میگونهاین ک توان گفت موج ورود 

روپا به گزارشوووی دوازدهم هجری قمری/ هجده و نوزده میالدی موجب شووود تا در ا

. ایران در این دوره با (9-4, ص. 1381)شیبانی, شکل گیرد « شناسینهضت ایران»

شووود: خالفت سوونی عثمانی و غرب مدرن. در این زمان، ایران مواجه می« دگر»دو 

کند و در یهای جهان شووورق در برابر غرب جلوه معنوان یکی از مهمترین کانونبه

در گفتمانی « دیگری»از طریق خلق « خود»مقابل، جهان غرب برای تعریف هویت 

شرق برمیغرب ضاوت جهان  صفوی را محور به ق صر  خیزد و در این گفتمان ایران ع

گیرد بدون آن که توجهی به ادوار نسلی آن داشته مثابه یک کل الیت یر در نظر میبه

عنوان بخشی به« هراسیایران»مان در زمان حال برنامه باشد. تداوم و نتیجه این گفت

مثابه ها در برسوواخت ایران بهاز چالش ایران و غرب اسووت که محصووول تالش غربی

ست. بخشی از این هویت سانی دیگر ا سفرنامهجهان و ان های اروپاییانی که سازی در 

ه است. البته، در در زمان سلسله صفویه به ایران مسافرت کردند به تصویر کشیده شد

ابتدا جذابیت ناشی از تفاوت جهان شرق با غرب بود که اروپاییان را به سمت شرق و 

های آنان را با استقبال خوانندگان اروپایی مواجه کرد. خاصه ایران فراخواند و سفرنامه

ها در آغاز به خاطر نامهها از این سوووفراسوووتقبال غربی (1386)هال, بنا به روایتی 

های یافتن آنان از دنیای متفاوتی بود که برای آنان دارای شوووگفتنی و جذابیتاطالع

خاصووی بود و حس کنجکاوی آنان را ار وواب و با خود جهت سووفری خیالی به ایران 

 کرد.همراهی می« شرق رؤیایی»مثابه بخشی از به
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 . اهداف و سؤاالت پژوهش2
شتار حا ر با  سی ایران -هدف چگونگی بازنمایی تحوالت اجتماعینو صر عسیا

سفرنامه« دیگری»مثابه صفوی به شده و پردر  شرقان اروپایی انجام  ست سش های م

مثابه یاسووی ایران عصوور صووفوی بهسوو-اصوولی این اسووت که چگونه تحوالت اجتماعی

سفرنامه« دیگری» ست؟ در  یل هددر  شده ا شرقان اروپایی بازنمایی  ست ف های م

 اصلی، تالش شده است به نکاتی چون دالیل اهمیت شناخت سیاست ایران صفوی و

گونگی قابل شناخت و چ« دیگری»عنوان ادوار نسلی پادشاهان آن برای مستشرقان به

الگوهای  ها وهای عصر صفوی از روشپیروی یا عدم پیروی بازنمایی ایران در سفرنامه

 شناسی اشاره شود. شرق

 ژوهش. پیشینه پ3
ش شتار حا ر هماهنگ با شی که دقیقاً با نو شینه داخلی و خارجی پژوه د در پی

ست آمد که چند مو شتار به د ستای مو وع این نو شد لکن مقاالتی در را رد یافت ن

 شود.برای نمونه در  یل  کر می

افول مناسوووبات قدرت دربار »با عنوان  ای( در مقاله1400 هابی و دیگران ) -

به  «های سفیران خارجیی از شاه صفی تا شاه سلطان حسینسفرنامه صفوی از نگاه

ش های سفیران در دوره دوم حکومت صفوی پرداخته است. این پژوهش به روگزارش

صیفی سفرنامهتح -تو صفوی بر زمانلیلی با تکیه بر  هایی از های دوره دوم حکومت 

توان یه است که در آن مشرفیابی سفیران اروپایی در دربار شاهان صفوی تمرکز کرد

 روایتی پنهان از آغاز افول اقتدار صفویان را دنبال کرد. 

یان ) - له1396رنجبر و رحیم قا با عنوان ا( در م نگ »ی  یایی از ج تال روایتی ای

به  نشووده ایتالیایی را بررسووی کرده و نگرشووی جدیدهای ترجمهسووفرنامه« چالدران

های ا روایتبایی زبان معاصر صفویه و مقایسه آن جنگ چالدران را بر پایه منابع ایتالی

ران جدید را تشریح کرده است. همچنین به علل ناکامی شاه اسماعیل در جنگ چالد

 پرداخته است.
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صووفویان در دیدگان غربی: سوویاحان قرن »( با عنوان 2009) 1مقاله رودی متی -

نتقادی نگاهی تازه به ا-که با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی« هفدهم اروپا به ایران

سفرنامه سیاحان غربی در قرن هفدهم در ایران دارد که کمتر درباره آنها مقوله  های 

کند که با اطالعاتی که درباره ایران عصر مطالعه شده است. مقاله مذکور استدالل می

صبصفوی می سی تع سیتدهد راه برر سندگان، عالقه و جن شان، که برای آمیز نوی

 شود. ارزشمند است، بسته می آنان بسیار

صفوی  سی ایران عصر  سیا  هر کدام از موارد  کرشده به بخشی از واقعیت 

ون داشوووتن مطالعه نکرده و بد« دیگری»کدام ایران را به مثابه اند لکن هیچپرداخته

اند. حلیلی ارایه کردهت-گونه و توصووویفیچارچوب نظری، صووورفاً پژوهشوووی گزارش

شتار ح شی گزبنابراین، نو گونه ارشا ر با درنظرگرفتن زاویه دید خاص از ارایه پژوه

ب یک فراتر رفته و در پی تبیین مسووو له پژوهش از زاویه دید چندین نظریه در قال

 چارچوب نظری است. 

 . مالحظات نظری4
کن شناسی وجود دارد. لهای متنوع و متفاوتی در خصوص دیگری و دیگرینظریه

ان در سوونوشووتار همراسووتا اسووت عبارتنداز: نظریه خود آیینه آنچه که با رویکرد این

عید و شناسی ادوارد سمکتب کنش متقابل نمادین، نظریه بازنمایی هال، نظریه شرق

این  خلدون. از آنجا که اسوووتفاده همزمان از تمامینظریه ادوار نسووولی حکومت ابن

یه چارچوبنظر به  یاز  مامی نها ن یان ت ها دارد، از م ندی آن یهب که هاها بخشظر یی 

شش ستند با درنظرگرفتن اینپو شتار حا ر ه ضی با دیدهنده مباحث نو گر که تناق

 انداز نوشووتاربندی شووده و به عنوان چشوومهای نظری نداشووته باشووند چارچوببخش

 شوند. حا ر لحاظ می

خلدون پی ریخته شووده اسووت بدین شوواکله مقاله در قالب نظریه ادوار نسوولی ابن

های حکومتی آنان برای بندی دورهبندی شوواهان صووفوی و تقسوویمه دسووتهمعنی ک

سه تحوالت اجتماعی ستفاده قرار می-مقای سی مورد ا سب سیا گیرد  که البته، بر ح

شووود. همچنین، برای نیاز پژوهش، یک دوره دیگر به چهار دوره این نظریه افزوده می

                                                 

 

 

 
1. Rudi Matthee. 
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شریح و فهم چگونگی تحوالت مذکور از نظریه شت سی، بازنمایی و خود رقهای  شنا

 سان استفاده شده است. آیینه

شرق سعید با این انگاره آغاز مینظریه  سی  شرق واقعیتی بیشنا جان و شود که 

هایی حرکت در طبیعت نیسووت. او بر آن اسووت که شوورق و غرب هر دو برسوواختهبی

. با این حال، او شوووندای بازتاب یکدیگر قلمداد میاند و پشووتوانه و تا اندازهانسووانی

جای شووناسووی بهپذیرد. نکته مهم این اسووت که شوورقارتبام شوورق با واقعیت را می

سروکار  ست،  شرق، که زاده گفتمانی خود او ساخته با نام  شرق با واقعیتی بر واقعیت 

ته(22, ص. 1382)میلز, دارد.  حث برسوووواخ رق و بودن شووو. بر این اسوووواس، مب

 گیرد.های این نظریه مطمح نظر این نوشتار قرار میانگاریدوگانه

شناسی قرار دارد. نظریه بازنمایی نیز با اتکا بر برساختگی در راستای نظریه شرق

شریح می شهاین نظریه دو راهبرد نحوه بازنمایی را ت ستین راهبرد کلی سازی کند. نخ

های شووخصوویتی ای از ویژگیمجموعهها به اسووت. کلیشووه عبارت از تنزل انسووان

ست. در نتیجه کلیشهمبال ه دادن، ها عبارت از تقلیلکردن شخصیتایآمیز و منفی ا

کردن، آشوووناکردن و تثبیت تفاوت از طریق کارکرد قدرت، مرز میان بهنجار و  اتی

سازی نیز فرایندی است . طبیعی(19, ص. 1387)مهدی زاده, بار بین ما و آنها نکبت

ساخت صورتی عر ه میکه از طریق آن  شوند های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به 

که گویی اموری آشووکارا طبیعی هسووتند. طبیعی به شووکلی  وومنی دارای کارکردی 

. بنابراین، از نظریه (151, ص. 1388)گیویان و سوووروری زرگر,  ایدمولو,یک اسوووت

ستراتژیبازنمایی مبحث  شها ستفاده سازی و طبیعیهای بازنمایی یعنی کلی سازی ا

 خواهد شد.

صفوی به صر  سی مورد -مثابه هویتی اجتماعیهمچنین، از آنجا که ایران ع سیا

گانه شووودن هویت مذکور مراحل سوووهگیردی در خصووووص سووواختهمطالعه قرار می

ست. کولی مفهوم خود آیینهخودآیینه صل سان کولی حامز اهمیت ا سه ا سان را در 

صه می صویر داوری دیگری خال صویر ظاهر ما در  هن دیگریی دوم ت ست، ت کند. نخ

در مورد مای سوم، در نتیجه تصویری که از داوری دیگری درباره خود داریم احساسی 

 .Cooley, 1902, p)پرورانیم از غرور یا سووورافکندگی را درباره خود خویش می

184) . 

سوویاسووی ایران عصوور صووفوی از طریق -بندی کلی، هویت اجتماعیدر یک جمع

سازی در سه سازی و طبیعیبودن شرق و به توسط دو راهبرد کلیشهانگاره برساخته

سازی و بازنمایی می صویر صفوی در مرحله ت صر  صویر ایران ع شود. مرحلۀ نخست ت



   1401 بهار ♦ 2 شماره ♦ 11 سال ♦ راهبرد 274

 

ر داوری سو,ه غربی در مورد ایران عصر صفوی  هن سو,ه اروپایی، مرحلۀ دوم تصوی

و مرحلۀ سوم نیز دریافت احساسی که از نتیجه تصویر و بازنمایی داوری سو,ه غربی 

در مورد ایران عصووور صوووفوی داریم. مجموع این مراحل تصوووویری جامع از هویت 

 کند. سیاسی ایران عصر صفوی به مخاطب ارایه می-اجتماعی

 . روش پژوهش5
 ر از نظر نوع پژوهش بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش تاریخی و در پژوهش حا

ست نتیجه در زمره روش صورت ا ست. روش تجزیه و تحلیل نیز بدین  سنادی ا های ا

برداری انجام عنوان اطالعات خام و اولیه پژوهش با تکنیک فیشکه تمامی اسوووناد به

سه تاریخی داده سپس از طریق مقای سشد،  شرقان با فرنامههای مربوم به  ست های م

های مربوم به تاریخ عصوور صووفوی مورد مقایسووه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده

های مستشرقان اروپایی( است. متون مورد تحقیق )سفرنامه نمونه مورد مطالعه حا ر

دادن ها نیز بر اساس معیار کیفیت، شهرت و دوره سفر به منظور پوششانتخاب نمونه

صورت گرفته که در مجموع  صدر تا  یل صفوی  سله  سل شامل 18تاریخ  سفرنامه را 

های کاترینو زنو، آنجوللو، بازگان ونیزی، دی وارتما، د شود که عبارتند از: سفرنامهمی

الساندری، دالواله، کارری، تاورنیه، شاردن، سانسون، آبه کاره، فیگومروآ، گزارش سفیر 

 ا، کشیشان ,زومیت و برادران شرلی.  پرت ال، کاتف، کروسینسکی، سفیر زیب

های پژوهش: تحوالت ایران عصر صفوی و ادوار نسلی . یافته6

 حکومت
ویژگی شایان توجه ایران دوره صفوی، تأسیس حکومت مرکزی و هویت مستقل 

ست بههای ملو و یکپارچه پس از دوره فترت عهد م ول و حکومت طوری الطوایفی ا

شوووود و ویه نقطه عطفی در تاریخ ایران محسووووب میکه بنیانگذاری حکومت صوووف

مذهبی حول -توان گفتمان حکومت صووفوی را نخسووتین حکومت مسووتقل ملیمی

 اللهی شیعی در مقابل خالفت سنی نامید. محور شاهنشاهی ظل

شناسی گفتمانی عصر صفوی، بر وجه مادی، دارای سرشتی شاه در سامانه نشانه

ان صفوی سه مبنای جداگانه داردی نخست، نظریه حق فرامادی بوده است. قدرت شاه

ایزدی پادشاهان ایرانی است که خود مبتنی بر دارابودن شکوه شاهانه )فر( است. این 

شین خود قدرت گرفت و در  شکوه پی سالم بار دیگر با همه  ستانی پس از ا نظریه با

مود یافت. دوم، عنوان سووایه خدا بر روی زمین بازنای اسووالمی بهمفهوم حاکم جامعه
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عنوان نماینده مهدی)عج( بر روی زمین و سوووم، جایگاه شوواه ادعای شوواه صووفویان به

 صفویان در مقام مرشد کامل یا راهنمای معنوی نظام صوفی موسوم به صفویه است.

(Savory, 2007, pp. 2-3)  مجموع این سوووه مبنا در زمینه رویارویی حکومت

 سنن در سرزمین عثمانی شکل گرفت. صفوی با تمدن غرب و خالفت اهل ت

ای دیگر از تأثیرات سلسله صفویه نقش آن در پیدایی دولت مدرن در ایران جنبه

ضمین کردند و آنها 1بود زیرا:  سنتی ایران را ت ستار نهادهای متعدد کهن و  . آنان پیو

شری از ع. و ع تشیع اثنی2تر منتقل ساختندی یافته یا که ملیای استحکامگونهرا به

عنوان دین رسوومی دولت صووفوی باعث تقویت حکومت مرکزی و سوووی صووفویان به

شدی  شتری از هویت ملی  صفویان 3آفرینش آگاهی بی . اتحاد علما/بازار که به روزگار 

های نوزدهم توسعه یافت، نقشی خطیر در حرکت به سوی حکومت قانونمدار در سده

شتی  ستم میالدی دا سپاهی ثا4و بی شرم الزم . ایجاد  شاه عباس اول  سوی  بت از 

. نظام اداری متمرکزتری که به دسووت شوواه عباس اول و 5ملت بود و -پیدایی دولت

تری از دسووتگاه دیوانی را در عهد اخالفش گسووترش یافت تکامل تدریجی گونه تازه

 (Savory, 1999, p. 263)قاجاریان ممکن ساخت. 

صفویه و حتی خود هرچند قدرت شتند های پیش از  ساختاری ایلیاتی دا صفویه، 

ای بود که توانسووت نظمی دیوانسوواالرانه به قدرت لکن شوواکله قدرت صووفویه به گونه

سل شد لکن این نظم دیری نپایید و در ن سی خود ببخ های بعدی تداوم و مانایی سیا

 نیافت. 

بودن شووواکله قدرت برای بررسوووی تحوالت ایران عهد صوووفوی، توجه به متفاوت

سی د ست. لذا برای ارایهر برههسیا صویر از های زمانی  روری ا شاکله این ت کردن 

ها بهره گرفتیم. البته، یک نسوول خلدون در خصوووص ادوار نسوولی حکومتنظریه ابن

بر این چهار نسل که عبارتنداز: بنیانگذار، مباشر، مقلد و « اعتالدهنده»دیگر با عنوان 

 ت صفوی همخوانی بیشتری داشته باشد. کننده افزودیم تا با حقیقت حکوممنهدم

 . نسل بنیانگذار6-1

بنای حکومت و پادشووواهی را پی افکنده »بناینگذار به معنای کسوووی اسوووت که 

ای در ظاهر توسط یک بنیانگذاری هر سلسله (261, ص. 1393)ابن خلدون, «. است

گیری آن گاه به چند نسل قبل از زمینه شکلشود ولی در حقیقت، شخص انجام می

سله بازمی سل سل بنیانگذار آن  سه ن صفویه به  سله  سل گردد. این زمینه بنیانگذاری 

قویونلوها با پیش از اسماعیل یعنی پدران او و کشاکش قدرت بین حکومت ایلیاتی آق
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وی حکومت گردد که در نهایت با شکست الوندبیک از اسماعیل صفقراقویونلوها بازمی

سی، آق سیا شد. پیش از این رخداد  شته  صفوی بنیان گذا سله  سل قویونلو منقرض و 

یل  به دل یل را نیز فتح کند لکن  تار بر آن بود که شوووهر اردب تا نفس گرم و »تیمور 

ور ، که تیم-پدر شاه اسماعیل-شیخ حیدر (159, ص. 1348)کارری, « قدرت معنوی

در مالقات با وی متوجه آن شود، شوهر اردبیل و اطراف و اکناف آن از گزند تیمور در 

تنها یک رقیب از بدین ترتیب، نه (25-23, ص. 1363)عالم آرای صووفوی, امان ماند. 

سماعیل با چند رقیب  شد. پس از آن ا ست تبدیل  شد بلکه به دو دیگر صحنه خارج 

 قویونلو بود. مواجه بود که مهمترین آنها بازماندگان اوزون حسن یعنی سلسله آق

ندان صوووفویه و آق خا طه هرچند بین  لت و ازدواج راب بب وصووو به سووو قویونلو 

خویشوواوندی ایجاده شووده بود و اسووماعیل نواده دختری اوزون حسوون بود، لکن وی 

شووومار به کمک و دردسووورهای بیهای زندان، فرار سووورانجام پس از گذرانیدن دوره

های معتقد به خود، فرزندان حسوون را از میان برداشووت و فرمانروای ها و ترکمنتر 

شد.  سماعیل  (52, ص. 1348)دالواله, بالمنازع تمام ایران  عالوه بر همت و حمیت ا

ه سووولطنت رسووویدن وی دلیل دیگر به قدرت رسووویدن او به ماجرای پیشوووگویی ب

 (433, ص. 1349)دالساندری, های گردد که در بیشتر کتب تاریخی و سفرنامهبازمی

 آن دوران اشاره شده است. 

سماعیل روایات متناقضی وجود دارد. برخی روایات حاکی از دنامت  شاه ا در مورد 

علو طبع و نیروی معنوی اوسووت. بنا بر روایتی، و پسووتی وی و برخی دیگر حاکی از 

غلبه بر رقیب و فتح تبریز با نهایت دنامت و خونریزی صوووورت گرفت به حدی که در 

شته شتن زنان و کودکان، ک ست هزار تن، نبش آن فتح، عالوه بر ک شدن بیش از بی

ستخوان سیاری های امیرانی که در نبرد دربند شرکت کرده بودند و قبر و سوزاندن ا ب

شنیده بود  سر از تن مادرش نیز جدا کنند زیرا  سماعیل فرمان داد تا  فجایع دیگر، ا

سط که پس از تولدش می سماعیل که به تو شاه ا شقاوت دیگر  شد.  سته او را بک خوا

او با  (430-429, ص. 1349)بازرگان ونیزی, کاری نویسووان  کر شووده لوامسووفرنامه

 بهشت است. نوجوانان شهر در کاخ هشت

صیف سوی دیگر، تو شقاوتاز  سماعیل، در  من او را دارای کنندگان  شاه ا های 

مت بین مردم  کر کرده نهحر به گو ند  بب ا به سووو لت او را  حاد م مامی آ که ت ای 

 رو وی را سووولطان خواندند. اوگفتند و از اینانگیزش آفرین میهای شوووگفتپیروزی

لک می ند و مردم همه حرمتش میم هادند و دوسوووتش میرا ند و بزرگش ن داشوووت

سماعیل  (411, ص. 1349)بازرگان ونیزی, شمردند. می شاه ا جوانمردی و رادمردی 
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کشوودی آنجا که وی در حق پسووران در توصوویفی دیگر نیز به شوودت خود را به رخ می

دهد و آن بزرگواری نشووان می -فرمانروای اسووترآباد، خراسووان و هرات– 2خانشوویبانی

افکند و در صورتی که کاله قزلباش بر کشد بلکه فقط به زندان میشاهزادگان را نمی

سوور نهند اجازه دارند که به کشووور خود بازگردند و آنان نیز پذیرفته و در نتیجه آزاد 

 (326, ص. 1349)آنجوللو, شده و به سمرقند بازگشتند. 

سماعیل ارایه می صیف دوگانه از ا سنده تو کند و او را جوانی مهربان و همین نوی

از سووووی  (308, ص. 1349)آنجوللو, کند دالور و دارای طبعی آتشوووین معرفی می

اند و او را مردی دادگر معرفی داد سووخن دادهطلبی اسووماعیل دیگر، از انصوواف و حق

البته، اقدام شوواه اسووماعیل در خصوووص  (427, ص. 1349)بازرگان ونیزی, اند. کرده

هایش و نیز گذاشتن جسد سگی به نبش قبرکردن امام ابوحنیفه و سوزاندن استخوان

سنده عالم سط نوی ست،  آرایجای آن، که تو شده ا صفوی به لحاظ اعتقادی توجیه 

صفوی,  شانه (478-477, ص. 1363)عالم آرای  ست ن سانی ا ستی ان ای از دنامت و پ

شته و از سویی دیگر به اعتقادات جمع کثیری از مسلمین  که حرمت مرده را نگاه ندا

 حرمتی کرده است.  بی

سانی و ت سفرنامهبنا بر توصیفا نویسان اروپایی، تصویری متناقض از شخصیت ان

اخالق شاهی بنیانگذار سلسله صفویه ارایه شده است. لکن آنچه که مورخان ایرانی از 

سماعیل حکایت کرده ست که از جانب ولیشاه ا شاهی ا صر)عج( مأموریت اند پاد ع

ها ریخته و ن راه خونداشوووته تا ایران را مرکز تشووویع و مأمن شووویعه کند و در ای

سالم شورش ست. این اقدام، مهمترین رخداد تاریخ ایران بعد از ا ها به جان خریده ا

شاهی یک یا چند رخداد مهم روی می ست. به عبارت دیگر، در زمانه هر پاد دهد که ا

دهد. مهمترین رخداد کم آن سووولسوووله را تحت تأثیر قرار میروند تاریخ یا دسوووت

سی سماعیل و به بیانی مطلوبمذهبی زما-سیا شاه ا سالمی ت ییر نه  تر، تاریخ ایران ا

عشوور بود. این ت ییر به حدی در تاریخ ایران و تاریخ مذهب از تسوونن به تشوویع اثنی

تأثیر قرار داده است. بسیاری صفویه اهمیت دارد که حتی تاریخ جهان اسالم را تحت

گردد این نقطه عطف بازمی از نقدهای دانشووومندان و علمای سووونصی به صوووفویه به

طوری که آن را عامل اختالف و انشقاق در امت واحده فرض کرده و دشمنی صفویه به

                                                 

 

 

 
 . مشهور به تاتار بزرگ.2
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با خالفت سوونی عثمانی را در تضووعیف اسووالم در مقابل مسوویحیت اروپایی منشووأ اثر 

اند. در برابر نقدهای درونی، نقدهای بیرونی، که از جانب پژوهشوگران اروپایی دانسوته

ش سنی دارد و در پارهارایه  شترکی با نظر علمای  ست، نیز نقام م ای موارد نیز بر ده ا

 نکات متفاوتی تأکید کرده است. 

دو نظریه متناقض درباره ت ییر مذهب ایرانیان توسووط شوواه اسووماعیل ابراز شووده 

اسووت. نخسووت، نظریه مذهب در خدمت سوویاسووت اسووت که ت ییر مذهب ایران را 

داند. ویت ملی در برابر خالفت تسنن و یا امپریالیسم بیرونی میای برای احیای هبهانه

, ص. 1349)ونیزیان, های ونیزیان در مقدمه کتاب سووفرنامه 3لرد اسووتانلی آف الدرلی

آفرینش هویت ملی و ایسوووتادگی در برابر  و نیز وودز و همکارانش با تأکید بر (15

، استفاده ابزاری شیخ صفی (Woods et al., 2006, p. 356) یرونیامپریالیسم ب

شه شیع و قبوالندن اندی شفات به پیروان از ت صورت کرامات و مکا ها و افکار خود به 

و آبیسواب  (108-107, ص. 1377)سوانسوون, خود و تسوری آن به شواه اسوماعیل 

(Abisaab, 2004, p. 8) ای است که گیرد. دیگری نظریه یل این نظریه جای می

  (124, ص. 1363)فیگومروآ, گذارد. بودن اقدام شاه اسماعیل صحه میبر دینی

د. ادله شوتأیید مینظر نخست با توجه به چند ادله مردود و در نتیجه نظریه دوم 

 رد نظریه مذهب در خدمت سیاست به شرح  یل است:

شوواه اسووماعیل اقدام به ت ییر مذهب را در دلیل نخسووت، با توجه به این امر که 

شاهی انجام داد  ستین روزهای جلوس بر تخت  ، این نظر (84, ص. 1357)روملو, نخ

سی سیا ست که در ن اقدام م ایر به نظر میبودن ایبا  سد. این م ایرت بدین دلیل ا ر

های ای زد و تا پایهابتدای حکومت مصوولحت نیسووت دسووت به چنین اقدام متهورانه

کند از انجام اموری که موجب ت ییراتی در سووولطنت اسوووتوار نشوووده تدبیر حکم می

 شود اجتناب کرد. هویت فرهنگی مملکت می

سلمانی  دلیل دوم، دیدگاهی صفویه را به کامل عیاربودن م شمنی کردها با  که د

سبت می صفویه ن صفویه را تظاهر آنان در مقابل ت ییر مذهب  دهد و پیروی آنان از 

ند می گان ونیزی, خوا بازر مذهب  ( 371و  364, ص. 1349) نا بر این نظر، ت ییر  ب

                                                 

 

 

 
3. Lord Stanley of Alderley. 
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ها و تضوووادهای ا در بادی امر موجب احیای هویت ملی نشوووده بلکه مخالفتتنهنه

 بسیاری را در جامعه موجب شده است.

دلیل سوم، اختالف و نزاع ایران و عثمانی از پیش از روی کار آمدن صفویه وجود 

سله آق سل ست. در زمان  شته ا سن این نزاع در قالب دا قویونلو و فرمانروایی اوزون ح

ست کمک از اوزون  جنگ نیز رخ سفرایی از ونیز به ایران آمده و درخوا نمود و حتی 

سفرنامه ست که حسن نمودند که در  ست. این درحالی ا شده ا های ونیزیان منعکس 

سمی ایران  شت و مذهب ر در آن زمان اختالف مذهبی بین ایران و عثمانی وجود ندا

 تشیع نبود. 

گردد اما در کل عباس کبیر بازمی دلیل چهارم، این دلیل هرچند به زمان شووواه

کننده نظریه مذهب در خدمت سیاست است. زیرا علمای مذهبی به شاه عباس ابطال

شار می صلح با عثمانی ف سلمین جنگ کبیر برای  آوردند چون معتقد بودند نباید با م

شاه نیز در مذاکره شاره کرده وکرد.  شار علما ا شت به این ف سفیر عثمانی دا  ای که با 

کنند ولی از این لحظه به بعد اگر اش را تنگ میگوید که علما حوصوولهبه سووفیر می

, ص. 1348)دالواله, گذراند. یک کلمه دیگر از آنان بشووونود گردن همه را از تیی می

384-385) 

شاه عباس با این مو عگیری علما را تهدید کرد چون نمی ست تحت هرچند  خوا

دهنده این واقعیت شرایط غیرشرافتمندانه به صلح تن در دهد، لکن این مو ع نشان

شاه را از آن برحذر  ست که علمای دین از نزاع و تفرقه بین مسلمین نارا ی بوده و  ا

مذهب در خدمت »داشوووتند. بنابراین، با ابتنا بر تمامی دالیل و شوووواهد نظریه می

 افکنی باشد مردود است.امل تفرقهگونه که عبدین« سیاست

م.( اسووت 1514ه.ق./920از دیگر رخدادهای مهم نسوول بنیانگذار نبرد چالدران )

که نخستین جنگ ایران صفوی با عثمانی بود که در زمان سلطنت شاه اسماعیل اول 

شد  سپاه عثمانی  سلیم یکم روی داد. هرچند پیروزی در این جنگ از آنِ  سلطان  و 

از سوولطان اسووماعیل نبردهای بسوویاری کرده و فاتح میدان شووده بود از لکن تا پیش 

جمله نبردی که با ازبکان داشوووت و بر آنان چیره شووود. البته، قدرت اصووولی منطقه 

لدران تعیین مانی بود و نتیجه جنگ چا کان امپراتوری عث با ازب نه جنگ  نده بود  کن

سله لکن با توجه به این سل سماعیل بنیانگذار  شاه ا سله در که  سل صفوی بود و این 

ابتدای راه خود بود و هنوز تا به مرحله ثبات راه زیادی داشوووت، امپراتوری عثمانی 

شد و تحول خود بود و دو قرن از  شته و در دوران ر سر گذا شت  سترش را پ دوران گ

عنوان نسوول بنیانگذار در مقابل نسوول گذشووت. شوواه اسووماعیل بهاش میبنیانگذاری
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زمان با فرمانروایی امپراتورانی چون بایزید دوم، سلیم یکم و سلیمان دهنده و همرشد

 یکم موسوم به سلیمان قانونی و مقتدرترین امپراتور عثمانی بود. 

هایی از دادن دیاربکر و بخشنتیجه این نبرد برای ایران هرچند ازدسوووت 

ستان بود لکن راهبرد خالی سوزاندن منابکرد سکنه والیات مرزی و  ع آن، که کردن 

موجب تشنگی و گرسنگی سپاه عثمانی و نیز سرگردانی در سرمای ایاالت کوهستانی 

شد، تجربه ستانبول  سپاه عثمانی به ا شت  شمند برای مرزی و در نتیجه بازگ ای ارز

های بعدی سوولسووله حکومت نوپای صووفوی شوود به نحوی که این اسووتراتژی تا نسوول

صرف ایران و الحاق آن  های با عثمانی به کارصفوی نیز در جنگ شد و مانع از ت برده 

 به امپراتوری عثمانی گردید. 

 . نسل مباشر6-2

باشووور  پدر می»م مت را از  بات حکو گذار اسوووت و موج یان ند بن شووونود و فرز

شاه  (261, ص. 1393)ابن خلدون, «. گیردفرامی سب اول،  شاه تهما ساس،  بر این ا

سماعیل دوم و شاه محمد خدابنده و به عبارتی دیگر، از شاه تهماسب تا شاه عباس  ا

گیرند. دو پادشوواه پس از تهماسووب دوران سوولطنت کوتاهی جزو این نسوول قرار می

 مدتی داشت. داشتند ولکن شاه تهماسب به نسبت سلطنت طوالنی

قی پادشوواهی ترسووو توصوویف شووده اسووت. برخی شوواه تهماسووب به لحاظ اخال

شووهامتی او رغبت نداشووتن او به جنگ را دال بر کم (438, ص. 1349)دالسوواندری, 

شته و هنگامی که به نبردی تن داده به حکم ا طرار بوده است. شاهد این مدعا  پندا

دانند. شووواهد تاریخی دیکی رود فرات میدادن شووهر بابل واقع در نزرا نیز ازدسووت

طلبی شاه تهماسب دال بر ترسویی او نبوده است به دالیل حاکی از آن است که صلح

  یل:

شاه  سب اتحاد بین قبایل قزلباش همانند زمان  شاه تهما نخست آن که در زمان 

سب و پناهندگی او به دربار عثمانی شاه تهما سماعیل اول نبود و خیانت برادر  و نیز  ا

به شووواه تهماسوووب و  -سووولطان تکلو و فرمانده ارتش آ ربایجان-خیانت اوالمه 

ست که قزلباشپناهندگی سلطان عثمانی حاکی از آن ا ها تا چه اندازه پیروی اش به 

کنار گذاشووته بودند. در حالی که در دوره « مرشوود کامل»عنوان محض از شوواه را به

وج قدرت و وسعت سرزمینی خود رسیده بود. سلطان سلیمان امپراتوری عثمانی به ا

شر کامل  (121, ص. 1347)نوایی,  سل مبا سل بنیانگذار به ن بنابراین، انتقال فره از ن

شواهد تاریخی حاکی  شاهد افول فره هستیم. البته،  صورت نگرفته و تا حدود زیادی 
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ویژه نسوول های بعدی، بهه صووفوی در دورهگرفتن سوولسوولاز آن اسووت که با قدرت

 شود.گیری دوباره آن تبدیل میاعتالدهنده، افول فره به اوج

سب در برابر قدرت عظیم امپراتوری عثمانی به حدی  ستادگی تهما دوم آن که ای

شد. چنان نشین اروپا میبود که مانع از یورش سلطان سلیمان به کشورهای مسیحی

اند در دربار سوولطان سوولیمان، این خشوونودی را کتمان که بوسوویک، سووفیر فردین

 (102, ص. 1375)براون, «. اندفقط میان ما و نابودی حایل شده»کرد: نمی

سب می شاه تهما سماعیل یکم با تمام سوم آن که  شاه ا شجاعش  ست پدر  دان

مانی در نبرد چالدران پیروز شووود. های سووپاه عثقدرت خود نتوانسووت در برابر هجمه

سپاهیان خود را به خطر اندازد به شت جان  صد ندا ستین بنابراین، ق ویژه که مفاد نخ

 (236, ص. 1354)میرجعفری, نامه سلطان سلیمان به او تهدید به جنگ بود. 

یمان در اوج اقتدار خود و چهارم آن که امپراتوری عثمانی در دوران سوولطان سوول

تنها برای ایرانیان بلکه برای تمامی دول اروپایی نیز خطر دوران گسوووترش بود و نه

شد. این در حالی است که مقاومت و ایستادگی شاه جوان صفوی، بزرگی محسوب می

سلطان مقتدر عثمانی، هرچند که برخی از ایاالت خود را در نبرد با عثمانی  در مقابل 

 داد، بسیار حامز اهمیت است.  از دست

پنجم آن که، تجاوزهای مداوم عبیداهلل خان ازبک بر خراسووان توجه تهماسووب را 

 به خود معطوف کرد و او را وادار کرد که در دو جبهه به جنگ بپردازد. 

ای گونهاند بههمچنین شاه تهماسب را پادشاهی لذتجو، آزمند و ظالم تصویر کرده

اش به حدی است که همه مایه لذت اوست است زن است و آزمندیکه آنچه بیش از 

پذیرد و همیشوووه در مقابل هرچه به او پیشوووکش کنند هرقدر هم ناچیز باشووود می

گمارد و به دهد و اطرافیان خود را به مناصبی میای که گرفته است چیزی نمیهدیه

بر. همچنین، او دهند مگر به جفرسوووتد که مردمانش هرگز مالیاتی نمیجاهایی می

عدالتی صووفت اوسووت زیرا به عنوان ابراز تفقد در پادشوواهی مکار و ظالم بوده که بی

سام خراج سال ها را به مردم میها و مالیاتظاهر انواع و اق سه  شید اما پس از دو  بخ

, ص. 1349)دالسوواندری, کرد. افتاده را میهای پسها و مالیاتدرنگ مطالبه خراجبی

اش است که یکی از عالیم از دیگر صفات شاه تهماسب طبع مالیخولیایی (439-441

, 1349)دالساندری, آن این است که یازده سال است از کاخ خود بیرون نیامده است. 

 (438-437ص. 

شی در تاریخ عالم در مقابل، مورخان ایرانی از سکندربیک من سی جمله ا آرای عبا

ست. حتی با  شریعت توصیف کرده ا سب را مسلمانی مقید به دین و احکام  شاه تهما
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که پادشووواهی کل ممالک ایران و توابع را در ید قدرت خود داشوووت روا وجود این

شاعران مینمی شایند. لذا خطاب به  شعرا زبان به مدح او بگ من »که فرموده دید که 

شاه  شأن حضرت  صاید در  شعراب زبان به مدح و ثنای من آالیند ق ستم که  را ی نی

والیت و اممه معصومین علیهم السالم بگویند صله اول از ارواح مقدسه حضرات و بعد 

های دور از کار در از آن از ما توقع نمایند زیرا که به فکر دقیق و معانی بلند و استعاره

دهند که به مضمون )از احسن اوست اکذب ه به ملو  نسبت میرشته بالغت درآورد

شأن معالی  سبت نمایند  او( اکثر در مو ع خود نیست اما اگر به حضرات مقدسات ن

ست ست و محتمل الوقوع ا شان باالتر از آن شان ای شی, «. ن سکندر بیک من , 1377)ا

  (277ص. 

شاه از تناق شاهی  شرقان و مورخان ایرانی درباره اخالق  ست ضاتی که در روایت م

شناسی ادوارد سعید، آید که مطابق نظریه شرقتهماسب اول روایت شده چنین برمی

ای موارد واقعیت اخالق شاهی تهماسب اول توسط مستشرقان برساخت شده در پاره

سرمی ست و با آنچه که در عمل از او  ست در حالی زده تا حدود زا یادی در تناقض ا

بودن این شوواه که در مورد شوواه اسووماعیل دوم روایت مورخان ایرانی حاکی از ظالم

بودن راوی، ترس از عقوبت شواه، ریاکاری برای اسوت. در نتیجه، عواملی چون: خودی

 جلب صله و... در این مورد صحت نداشته است. 

در حدود یک سال سلطنت کرده مدت داشته و شاه اسماعیل دوم حکومتی کوتاه

ستمگر بوده که حتی در کتاب شاهی، به قدری ظالم و  ست. او به لحاظ اخالق  های ا

صفویه  شی, تاریخ عهد  سکندر بیک من شده  (322, ص. 1377)ا نیز از او با بدی یاد 

راه هرگونه سووتایش و تملق را بر  اسووت زیرا دنامت و سووتمگری او به حدی بوده که

های اخالقی وی را آرای عباسی ر یلهمورخان حتی درباری بسته است. نویسنده عالم

صیف میبا وا,ه ساوت قلب تو ساوتای چون ق هایش، هرگز کند زیرا عالوه بر تمامی ق

نسبت به برادران، برادرزادگان و پسرعموهایش هیچ شفقت و مهربانی نداشت و وجود 

دانسوووت تا جایی که دسوووتور قتل شوووش نفر از نان را خار گلزار دولت خود میآ

صحاب و  سلطنت وی ل و لعن ا صادر کرد. تنها نقطه مثبت  شاهزادگان را در قزوین 

از آن با عنوان نقطه مثبت  کر  -مورخ درباری–همسر پیامبر بود که البته اسندربیک 

ش شدت و حدت تفرقه  ست لکن در عمل از  سنی در جامعه و در روابط نکرده ا یعه و 

 توانست بکاهد.ایران و عثمانی می

شر بدین گونه سل مبا شیوه اجرای آن در ن شاه روش حکومت و  ست که دربار  ا

تهماسب به دو دستگاه خدمات شاهانه و شورای دولتی یا سلطنتی قابل تقسیم است. 
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سیم سمت تق سه ق سب به  شاه طهما شاهانه، خادمان  شوند: می در بخش خدمات 

 (441, ص. 1349)دالساندری, زاده امیران. زنان، کنیزان و پسران نجیب

شورای سلطنتی در واقع هی تی به ریاست شاه است و دوازده امیر در آن شرکت 

رود. شوواه روی جویند. شووورا هر روز برپاسووت مگر وقتی که شوواه به گرمابه میمی

سندی شاهانه او میمی م شت  سرانش پ شیند و پ شاورانی که از طبقه ن شینند. م ن

سلطنه خوانده میامیرانند و نایب صف مقدم ال ست در  شان چهار تن ا شوند و عده ای

کند و از امیران رأی و نشووینند. شوواه مطالب و مباحث مربوم به آنها را مطرح میمی

خیزد و به شووواه را بیان کند برپا میجوید و هر کدام که بخواهد عقیده خود نظر می

گوید تا صدایش به گوش همکاران رسد. در شود و به بانگ بلند سخن مینزدیک می

دهد طی بحث و گفتگو شووواه نکات جالب توجه را به مشووواوران ارشووود دسوووتور می

گونه نویسوود و بدینیادداشووت کنند و غالباً خود او یادداشووتی به دسووت خویش می

کنند. کند عقاید خویش را بیان مییب که شووواه از ایشوووان سووووال میامیران به ترت

ای که طرح کرده است تردیدی باقی نماند در نخستین جلسه چنانچه شاه در مس له

صل می ضای شورا حل و ف شد دالیل و آرای همه اع گردد و اگر همچنان در تردید با

کند. مشاوران سره میشنود و پس از توجه و رسیدگی خصوصی کار را یکشورا را می

)دالسوواندری, ا ن شوواه حق سووخن گفتن ندارند. ارشوود دارای حق رأی نیسووتند و بی

بر این اسووواس، هرچند شووواه در امور مملکتی از مشوووورت  (443-442, ص. 1349

شورت در حدبزرگان بهره می شتن آنان م شاه  برد لکن به دلیل حق رأی ندا آگاهی 

گیری او نقشی نداشته است بدین معنی که تصمیم نهایی را بوده و در قدرت تصمیم

 گرفته است. شاه می

های او با همسایگان قدرتمند در زمان شاه تهماسب نیز رخداد سیاسی مهم جنگ

مذهبش یعنی سه جنگ با امپراتوری عثمانی در زمان سلطان سلیمان یکم بین سنی

و نیز نبرد جام با اربکان در شرق ایران بود. مجموع مشکالت  1555-1532های سال

بیرونی که شوواه تهماسووب را درگیر کرده بود او را در قامت وارک مشووکالت پیچیده 

دهد. البته، نبرد با امپراتوری عثمانی که سوورحدات دوران سوولطنت پدرش نشووان می

بیشتر از ازبکان بود. در دوره داد بسیار شمال غربی ایران را هدف یورش خود قرار می

شوواه تهماسووب روابط ایران با امپراتوری عثمانی بسوویار تیره بود لکن در آخرین نبرد، 

 که به صلح آماسیه ختم شد، این روابط رو به بهبود گذاشت. 

در نبرد نخست سلیمان، که از جانب سلسله شیعه مذهب صفوی احساس خطر 

ان معطوف کرد. در مقابل، شوواه تهماسووب نیز کرد، توجهش را به شوومال غرب ایرمی
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کرد. از طرف همچون پدرش ترکمانان آناتولی را به شووورش علیه عثمانی تحریک می

دیگر، شووواه تهماسوووب با کارلنشوووارلکنم پنجم، امپراتور امپراتوری مقدس روم، که 

ستانه سلیمان بود، روابط دو شمن  رکز ای برقرار کرد. نیز بر آن بود تا در جنوب و مد

عراق، سوورزمینی که روزگاری مرکز خالفت عباسوویان بود، تشوویع را جایگزین تسوونن 

کند. وی در این راه از کشوووتن روحانیان و پژوهندگانی که از پذیرش مذهب تشووویع 

ها و اماکن متبرکه اهل سووونت فروگذار نکرد. کردند و نیز تخریب مقبرهخودداری می

سلیمان نیز به سنت نمیعنوان رهبر مدر مقابل،  ست فقط نظارهسلمانان اهل  گر توان

شد. عالوه بر اینها انگیزه ضایا با صادی نیز در آغاز این نبرد دخیل این ق ها و منافع اقت

منشووی, )اسووکندر بیک ی (Holt, Lambton, & Lewis, 1977, p. 330)بود. 

 .(477, ص. 1377

های مذهبی در مقابل، سلطان سلیمان نیز برای سیطره بر جهان اسالم به اختالف

زد و همچون پدرش به برانگیختن ازبکان برای و عقیدتی میان شیعه و سنی دامن می

تاهی نمیهای پییورش باش هرگز کو با قزل , ص. 1375)براون, کرد. درپی و جنگ 

هایی در رد آیین قزلباشووان نوشووته شوود و علمای همچنین، در عثمانی رسوواله (102

 (103, ص. 1388)عابدینی, شیعیان دادند. « ارتداد»و « کفر»عثمانی فتوا به 

سلیمان درآ صرف  مد اما ترجیح نتیجه آن که در این نبرد هرچند آ ربایجان به ت

سمت ستان و ق سپس کرد صرف خود داد آن را رها کند و  شرق عراق را به ت هایی از 

درآورد ولی آ ربایجان همچنان در اختیار صفویان باقی ماند اما قدرت نظامی و وجهه 

  (Shaw, 1976, pp. 84-94)مذهبی صفویه در آناتولی تضعیف شد. 

گیری سوولطان سوولیمان از اختالف خانوادگی که بین القاس نبرد دوم نیز با بهره

میرزا، برادر تهماسب، و شاه تهماسب وجود داشت به وقوع پیوست. در نتیجه در سال 

بار دیگر  1548 به ایران یورش آورد. سووولیمان  بار دوم  قاس میرزا برای  به همراه ال

ش ش ال کرد و  سانی ا سب در حین عقبآ ربایجان را به آ ست اه تهما سیا شینی  ن

سووووزاندن والیات و منابع آن را اتخا  کرد. القاس میرزا که دریافت سوووپاه عثمانی 

سلیمان تواند بهنمی سی که  شید و خستگی و یأ شود پا پس ک راحتی بر رقیب چیره 

 را فراگرفته بود او را مجبور کرد تا به اسووتانبول بازگردد حال آن که پس از دو سووال

ست و جز چند قلعه نظامی در گرجستان و قلعه وان  سب طرفی نب شاه تهما جنگ با 

کرد کاهش چیز دیگری به دست نیاورد. البته، خطری که از جانب صفویه احساس می

 (Shaw, 1976, pp. 85-104)یافت اما از بین نرفت. 
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سوی  شاه از  صرف مکرر پایتخت  عثمانی، او را به فکر ت ییر پایتخت انداخت. از ت

م. پووایتخووت خود را بووه قزوین منتقوول کرد زیرا 1548ق./955رو، در سووووال این

, ص. 1384)رویمر, پذیری تبریز در برابر حمالت عثمانیان معلوم شووده بود. آسوویب

59-60) 

یل آن شوووروع  ناتولی و مجدد یورشدر نبرد سووووم که دل به آ های صوووفویان 

شد که به موجب  1555پروپاگاندای آنان بود در نهایت منجر به صلح آماسیه در سال 

مدت مابین دو دولت برای مدتی خاتمه یافت و شوواه تهماسووب های طوالنیآن جنگ

مرزهای میان دو کشووور را به همان شووکل که در زمان صوولح بود و شووامل آخرین 

شوود را پذیرفت و متعهد شوود که از تبلی ات ناسووالم و ان سوولیمان میفتوحات سوولط

یورش به آناتولی دست بردارد. در عوض سلیمان نیز متعهد شد به زامران ایرانی اجازه 

دهد به شوهرهای مقدس مکه، مدینه و نیز شوهرهای مقدس شویعیان در عراق سوفر 

 (Shaw, 1976, pp. 105-108)کنند. 

سالگی نیز درگیر 21سال داشت و از 16شاه تهماسب در نبرد جام با ازبکان تنها 

سنگین وی بود. او با توانایی یورش شکریان انبوه و توپخانه  سلیمان با ل سلطان  های 

له کرد. راهبرد  نان حم خا  آ به  کان را دفع کرد و  مانی و ازب حمالت مکرر عث

کم از لحاظ نظامی مؤثر بود و گاهی عوامل جوصی تهماسب دستسوزی عهد شاه زمین

شد. با چنین راهبرد جنگی شاه تهماسب توانست نیز به سود سپاهیان ایران تمام می

, 1378)بیانی, در تمام مدت سلطنتش در برابر سپاه نیرومند و مجهز عثمانی بایستد. 

  (253ص. 

همچنین، به گواهی مورخان عثمانی، تنها پیروزی سلطان سلیمان در این نبردها 

صی می سب با راهبرد خا سپاه عثمانی را فتح ب داد بود و این که تهما ست آنقدر  خوا

معطل کند تا مجبور شوند خا  ایران را تر  کنند. به این ترتیب، باید گفت سلطانی 

ستانبول تا اتری سته بود از ا ست از حمله به ایران چنان که توان سخیر کند نتوان ش را ت

, 1354)میرجعفری, که شاید و باید سودی برد و حریف جوان خود را به زانو درآورد. 

 (242ص. 

بنابراین، دوران شوواه تهماسووب که جزو نسوول مباشوور بود، با تمام مشووکالت و 

حسوووین اسوووت. با این حال، رویکرد خصووومانه هر دو هایش دورانی قابل تپیچیدگی

سلمان، که یکدیگر را دیگریِ برتری صور میامپراتوری م کرد، در مقابل اروپای طلب ت

 گر بود، خالی از تأسف نیست. مسیحی، که در واقع دیگریِ مداخله

 



   1401 بهار ♦ 2 شماره ♦ 11 سال ♦ راهبرد 286

 

 . نسل اعتالدهنده6-3

شود. دشاهی مینسل اعتالدهنده نسلی است که موجب اقتدار و اعتالی سلسله پا

در این نسووول شووواهد اوج قدرت پادشووواهی هسوووتیم. شووواه عباس اول که به دلیل 

اش ها، اداره مناسووب مملکت و امور کشوووری و نیز اقتدار و هوش  اتیکشووورگشووایی

صفویه را فراهم کرد و بدین  سله  سل شد، موجبات اعتالی  شاه عباس کبیر  ملقب به 

گیرد این شاه مقتدر نسل اعتالدهنده قرار میسبب در این نوشتار تنها کسی که جزو 

 صفوی است. 

ها تصویر متناقضی از خلق و خوی شاه عباس ارایه شده است در برخی از سفرنامه

شوخبه صیف کردهطوری که او را  اند و طبع و در عین حال دارای طبیعتی غمگین تو

شاه را مرگ فرزندش  سی غم  سا سته -صفی میرزای جوان-علت ا ند که همه به ادان

دلیل لیاقت و فراستش بدو امید زیادی داشتند و مردم به قدری او را دوست داشتند 

شاه پس از این شد لکن  سد پدر واقع  شتی که مورد ح شد و او را ک که به او مظنون 

ست و از آن پس، هر روز مدت زیادی به این  شده ا شتباه بزرگی مرتکب  دریافت که ا

سبت گریه می دلیل  (497, ص. 1383)تاورنیه, ی (260, ص. 1348)دالواله, کند. منا

آور مربوم به جنگ است گرچه در میان مردم خود را دیگر محزون بودن او، افکار رنج

و حرکاتش نمایان دهد با وجود این، گهگاه روحیه او از خالل رفتار شووواد نشوووان می

طور کلی این پادشوواه این در حالی اسووت که به (261, ص. 1348)دالواله, شووود. می

تعبیر کرد. « طبعی شووواهانهشووووخ»توان از آن به دارای خلق و خویی اسوووت که می

 (237, ص. 1348)دالواله, 

شاه عباس کبیر را دارای روحیههمچ , 1348)دالواله, ای متوا ع و فروتن، نین، 

ضاوت حافظه (293ص.  شم ق شار، تدبیر و  سر , ص. 1348)دالواله, ای قوی، هوش 

سته (239 شاه عباس کبیر اخالدان ست که هیچاند. از دیگر ابعاد  شاهی او گاه برای ق 

سایرین اجحاف و تعدی نمیمال شرلی, کرد. بنه و غیره به  او برای  (96, ص. 1362)

ست. او ملتش نه سوزی ا ست دل سرپر شاه خوب بلکه در عین حال پدر و  تنها یک پاد

به ز وام میبه رعایای خود زمین و حشوووم بخشووویده و در مواردی نی دهد و حتی 

تنها به رعیت خود بلکه برای اتباع دهد. شووواه عباس نهعوض میمسوووتمندان وام بی

کشورش نیز دلسوز و مهربان است و برای ازدواج آنها و در اختیار قرار دادن وسایل و 

شویق می شان آید تالش کرده و آنها را ت کند. امکانات برای آموختن هنری که به کار

له,  باس مبدل به بازار میگاه (172-171, ص. 1348)دالوا رفت تا ببیند گاهی با ل

 (94, ص. 1362)شرلی, نظم شهر در چه حالت است. 
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همچنین، این شاه فقید دارای شخصیتی کنجکاو است و طبق روایت مستشرقان 

های شاه در خصوص مباحثی چون: او اع کشورهای اروپایی، او اع بیشتر کنجکاوی

ممالک عثمانی، شوووناخت دین مسووویحیت، شوووخصووویت پاپ و نحوه انتخاب وی و 

, 1348)دالواله, ها و به طور کلی سلسله مراتب دستگاه کلیسایی بوده است. کاردینال

  (238ص. 

ویژه فرانسه و وسعت و عظمت آن و نیز تعداد جکاوی شاه درباره او اع اروپا بهکن

شان  شاهان اروپا و مقتدرترین وجوی از و پرس (480و  479, ص. 1383)تاورنیه, پاد

سپانی در خصوص این که چه اخباری از اروپا دارد حاکی از آ ست که تنها سفیر ا ن ا

به ایران می که  ند  یان نبود پای قدرت ایران برای ارو مددگرفتن از  تا عالوه بر  مدند  آ

شاه ایران نیز  ست آورند بلکه  شناخت کافی و وافی از ایران به د رویارویی با عثمانی، 

طور کلی و مواجهه آنها با به توسووط نمایندگان و سووفرای اروپایی از و ووعیت اروپا به

 کرده است. طور خاص اطالع حاصل میهعثمانی ب

بارگی او طور ویژه به زنهای ناپسوووند اخالقی شووواه عباس کبیر بهو اما از ویژگی

اشوواره شووده اسووت به نحوی که در بیشووتر مواقع، تصوواحب زیبارویان، همسووردار و 

همسر، برخالف ر ایت آنان بوده است. نحوه انتخاب آنان نیز دارای تشریفاتی بوده بی

 (328-326, ص. 1363)فیگومروآ, ه فیگومروآ به تفصیل به شرح آن پرداخته است. ک

شیوه حکومت صوص  شت بدینشاه عباس کبیر در خ صی دا گونه کردن تفکر خا

قد بود که هیچ به وزیران و سووورداران و امرای خویش متکی نبود و معت کامالً  گاه 

گونه اشخاص واگذارد بدبخت خواهد که  امور سلطنت و کشورداری را به این شاهی»

گونه مردم بیشووتر در اندیشووه منافع خویش و گردآوری مال و تحصوویل شوود زیرا این

های خواهند برای پیشرفت کار و فتح سرزمینقدرت هستند و چون راحتی خود را می

همچنین، در  (248, ص. 1348)دالواله, «. دهندتازه از خود اشوووتیاقی نشوووان نمی

سپاه میجنگ شاپیش  ست که ها نیز خود پی صورت ا تاخت و معتقد بود فقط در این 

در جنگ توفیق خواهد یافت. شاه عباس بزرگ در خصوص تقسیم مناصب کشوری و 

منشوویان و سووایر  گونه که تقریباً تمام وزرا،لشووکری نیز شوویوه خاصووی دارد بدین

کند و مشاغل نظامی را در دست غالمان ها انتخاب میمنصبان را از میان تاتصاحب

ها و یا فرزندان آنها متمرکز کرده اسوووت که بعضوووی از آنان در حال حا ووور از خان

کومت او همچنین، رسووم ح (350, ص. 1348)دالواله, های مهمی هسووتند. سوولطان

تر کند هرکس که بعد از وی عالیرتبهچنین اسووت که هنگامی که پادشوواه سوووالی می

 (76, ص. 1362)شرلی, باشد باید پاسخ دهد. 
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ها بنا بر شرایط سیاسی و تاریخی که در آن قرار دارند موجب آبادانی و یا حکومت

سی یعنی زمان بنیانگذاری یک حکومت، شوند. ویرانی ممالک خود می سیا شرایط 

زمان ثبات و اعتال و نیز زمان سووقوم آن هریک اقتضووامات خود را دارد و نیز شوورایط 

های قبلی بسووویار حامز تاریخی یک سووورزمین و موقعیت آن در اثر حکمرانی دودمان

 اهمیت اسوووت. این امر در زمان حکومت شووواه عباس اول، که دوره اعتالی حکومت

 صفوی است، بسیار مشهود است. 

افزاری افزاری و نرمعباس برای آبادانی کشووور در دو حوزه سووختهای شوواهتالش

افزاری مربوم به تربیت و حمایت علما، دانشووومندان و انجام شوووده اسوووت. حوزه نرم

 هنرمندان است: 

برای تعمیم و توسعه هنر و صنعت گروه انبوهی از ارامنه را، که همه »وی 

دمانی زحمتکش و پرتالش و هنرور بودند، به پایتخت خود کوچاند... وقتی مر

نواز درگذشت پیشرفت و ترقی ایران متوقف شد و این پادشاه بزرگ و رعیت

های بلند خود متفکران و هنروران چون و ع را نامساعد و نه بر وفق آرمان

در پیش گرفتند و یافتند در زمان دو پادشاه بعد از او دسته دسته راه هند را 

به تخت پادشاهی  1667باالخره در زمان سلطنت شاه سلیمان، که در سال 

, ص. 2, ج1374)شاردن, «. برآمد، نعمت و ثروت به حد تأثرانگیزی کاسته شد

701) 

اش این امر را دریافت که با وجود شووورایط شووواه عباس با هوش و  کاوت فطری

نان میجامعه صوووفوی و نیز شووورایط مذهبی ارامنه  با و نیز اخالق و منش آ ند  توا

ست  شد. جالب اینجا سعه بخ شارکت ارامنه در امر تجارت کار تجارت خارجی را تو م

تنها ظلم به ارامنه ندانسته بلکه آن را لطف تلقی که تاورنیه این اقدام شاه عباس را نه

 کرده است زیرا ارامنه:

وتاز و طرف تاخت وقتی که در آن واالیات سرحدی مسکن داشتند اغلب»

های متوالیه شدند و در جنگها واقع میها و ایرانیاجحاف و تعدی تر 

آمد. نه از تجارت خبری داشتند و نه از ثروت صدمات فراوان بر آنان وارد می

گذشت. خالصه در کمال فالکت و تمول اثریی معاششان از جزمی زراعت می

صاحب مکنت شده و تجار معتبر  کردند اما در این وطن جدید همهزندگی می

 (401, ص. 1383)تاورنیه, «. میانشان بسیار است

سازی، سدسازی، افزاری آبادانی کشور نیز پیشرفت مادی ازجمله راهحوزه سخت

اسووتخراج معادن و... را دربر دارد. بنا بر اقرار دالواله و شوواردن، شوواه عباس کوشووش 
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فراوانی برای آبادانی کشووور و رفاه مردم کرده اسووت. شوواه عباس برای آبادانی کشووور 

نقل، وکند تا کشوووورش زیباتر و آبادتر و برای حملبسووویار هزینه کرده و تالش می

شود. راه ستعدتر  شاردن, سازی و تجارت م , 1348)دالواله, ی (701, ص. 2, ج1374)

  (167ص. 

ساالری است. شاخص دیگر شیوه حکومت وی، برخورد با شخص خاطی و شایسته

شود تمام اموالش  بط می شاهده  ستگی م شای سی نا شود اما البته این وقتی از ک

ست.  سبت به تمامی اوالد  (56-55, ص. 1348)دالواله, قاعده عمومی نی همچنین، ن

کرد اعتنا بود و با رفتار و کردار خود این امر را به دیگران نیز گوشوووزد میورش بی ک

)دالواله, که به هیچیک از فرزندان  کورش اعتنایی نشووود و در مرکز توجه نباشووند. 

یل این امر را در  (269, ص. 1363)فیگومروآ, ی (318-317, ص. 1348 یه دل تاورن

شاه عباس از مرگ فرزندش ست بعد از عنوان می -صفی میرزا-تجربه  کند و معتقد ا

سلطنت را در حرمخانه مترو  و محبوس نگاه  شاه تمام اوالد  کور خانواده  آن واقعه 

شته و در کمال جهالت و نادانی بار می د را نیز چنین در آورد. حتی تربیت نواده خودا

به او می قداری تریا   که هر روز م بار پیش گرفت  تا او را احمق و کودن  ید  خوران

سلطنت  (498, ص. 1383)تاورنیه, آورد.  سط وارک  شاهزادگان تو شاردن کورکردن 

 (74, ص. 1362)شرلی, کند. را قانون یا رسم حکومتی عنوان می

شاه سیاست منزوی شاهزادگان و نادان بارآوردن آنان باعث شد که پس از  کردن 

عباس کبیر سلسله صفویه دچار انحطام شود و پادشاه قابل و الیقی که توانایی اداره 

شاه عباس کبیر  شود.  شد، تربیت ن شته با ستراتژیک ایران را دا سیع و ا سرزمین و

سبب دیگری هرچند شد لکن به  صفویه  سله  سل دیدِن خود اعتالدهنده حکومت و 

خودی، زمینه افول سلسله صفویه را هم فراهم کرد. به عبارت دیگر، نسل اعتالدهنده 

 کننده نیز شد.  در عین حال نسل منهدم

طور مطلق اسووتبدادی اسووت و توان گفت روش حکومت ایران بهطور کلی، میبه

تواند مال رعیت اسووت. وی بدون هیچ مشوواور یا ترتیب و آدابی می شوواه مالک جان و

بزرگترین رجال مملکت را به هر صوووورتی که بخواهد به قتل برسووواند بدون این که 

شاه بی ستورات  شد. د شته با سؤال دا شود هرچند درنگ اجرا میهی ت دولت حق 

مسوووتی و برخالف عقل، عدل، منطق و یا حتی از سووور سوووودا و هوس و در حالت 

شد. میبی ستقلخبری با شاهی م شاه ایران توان گفت در تمام دنیا هیچ پاد تر از پاد

لکن ( 1153-1152, ص. 3, ج1374)شوواردن, ی (569, ص. 1383)تاورنیه, نیسووت. 

شاه بود و با رعی شتر در خصوص درباریان و نزدیکان  سختگیری بی ستبداد و  ت این ا
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شت مردم چنین رفتار نمی سرنو ست و ع و  صوص معتقد ا شاردن در این خ شد. 

تر و بهنجارتر است. گذرد مالیمایران حتی از آنچه در کشورهای مسیحی به مردم می

شاردن بر به نظر می( 1157, ص. 3, ج1374)شاردن,  ست که  رسد به همین دلیل ا

, 3, ج1374)شاردن, «. ان ترکیه استتر از سلطشاه ایران عادل»این اعتقاد است که 

 (1156ص. 

بودن حکومت شاردن در خصوص علل اصلی این استبداد به مواردی چون مبتنی

گاه زورآزمایی و هجوم بیگانگانی عنوان عرصهایران بر قدرت نظامی و موقعیت ایران به

شاه و در نتیجه  ر ایت خاطر چون تازیان، م والن، ترکان و تاتارها و نیز فره ایزدی 

کند ولی بر عامل رعایا از فرامین او در صوووورت مخالف نبودن با حکم الهی عنوان می

نخسووت یعنی حکومت نظامی بیشووتر تکیه دارد زیرا بر این نظر اسووت که هرجا که 

شین آن  ستبداد و خودکامگی جان ست آزادی خاموش و ا شده ا حکومت نظامی بر پا 

 (1155-1154, ص. 3, ج1374)شاردن, شود. می

نظر شوواردن در خصوووص قانونمندبودن حکومت عثمانی در مقایسووه با ایران نیز 

قانون  مانی در حیطه  ندگار عث قدرت خداو نده مبنی بر محدودبودن  گار مؤید نظر ن

 باشد:می

حکومت ایران و ترکان عثمانی به تقریب قرین یکدگرند و هر دو مبتنی »

وران عثمانی به قدر پادشاهان ایران بر دیانت اسالمند، با وجود این امپرات

باشند. مثالً پادشاه عثمانی اگر خطای منکری پروا نمیخودکامه و مستبد و بی

بر یکی از بزرگان دربار بگیرد در مورد کشتن وی با مفتی یا مجتهد بزرگ 

زند تنها با بزرگان دین یا بخردان رأی نمیکند اما پادشاه ایران نهمشورت می

هایی که درباره کشتن پسندد که به فرمانزحمت را بر خود نمیبلکه این 

دهد دمی بیندیشد و شاید اختالف میان این دو روش ناشی از گناهان میبی

ایست های مجزا و جداگانهاین باشد که امپراتوری عثمانی متشکل از قسمت

ر ایران نه که انضمام آنها به هم بر اثر وجود عواملی ثابت و پایدار مانده اما د

تواند بدون پروا فرمان قتل بزرگان را رو، پادشاه ایران میچنین است. از این

 (1153, ص. 3, ج1374)شاردن, «. بدهد

ست ایران فاقد قانون و هی ت وزیران بود. البته  سیا شاه با »در مقابل، حکومت و 

دار است و منصبان ارشد کلیه امور مهم را عهدهیاری و راهنمایی صدراعظم و صاحب

غازکردن آن و خواه برای نمودن اهمیتش،  ید خواه برای آ قاً جنگی پیش آ فا اگر ات

کند، سپس کتاب قرا یا مجموعه انقالبات بزرگان هر طبقه را برای مشورت احضار می
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عه می طال نده را م مده و تحوالت آی که پیش آ قاتی  فا تا در آن برای ات ند  کن

شنی بیابندگریچاره گیری علیرغم بهره (1158, ص. 3, ج1374شاردن, )«. های رو

شورا به روش قدیم انجام میشاه از سنت مشورت، می شده و در خور توان گفت این 

که در برابر  قدرتمندی»امپراتوری عظیم ایران،  قاره« دیگریِ  ای چون امپراتوری فرا

سپ« دیگریِ عقالنیِ»عثمانی و  سانس و  شورهای غربی در حال تجربه رن س انقالب ک

 صنعتی قرار داشت، نبود. 

 کر این نکته نیز  وووروری اسوووت که کتاب قرا یک کتاب قانون نبود بلکه کتاب 

صفی شیخ  شگویی آینده در قالب نظم و حاوی نه هزار بیت بود که توسط  -الدین پی

صفوی شاهان  شیک -جد پاد شده بود. وجود ک شاه و تألیف  شورت  شور و م خانه و 

گان در آن، ه با هم بزر ها  کار حدودی از اختالم  تا  لت  قدان هی ت دو ند در ف رچ

 کرد لکن جایگاه هی ت وزیران را نداشت. ممانعت می

سه جنگ ایران با عثمانی، نبرد با نیروهای پرت ال در هرمز، فتح  جنگ با ازبکان، 

ن کردنگاری با سوووالطین اروپایی برای اتحاد بر علیه عثمانی و عازمقندهار و نیز نامه

آنتوان شرلی به همراه نامه شاه عباس به نزد سالطین اروپایی از مهمترین رخدادهای 

این عصر است. الزم به  کر است که مدت سلطنت شاه عباس بسیار طوالنی بود و لذا 

شاه عباس اول سالطین عثمانی هم صر  سوم، احمد 6ع سوم، محمد  تن بودند: مراد 

عثمان دوم، مصوووطفی یکم )دوران دوم یکم، مصوووطفی یکم )دوره اول سووولطنت(، 

های آغازین سلطنت مراد چهارم که در زمان شاه صفی یکم ب داد را سلطنت( و سال

فتح کرده و  وومیمه امپراتوری عثمانی کرد. ت ییر پایتخت از قزوین به اصووفهان پس 

نیز از دیگر رخدادهای مهم دوران شووواه عباس  1017/1598از پیروزی بر ازبکان در 

 رود.به شمار می کبیر

نگ مت خود ج باس کبیر در طول حکو بکشووواه ع مانی، از با عث ها و هایی را 

ها از استراتژی، روش و فنون های مستقر در هرمز داشته است و در این جنگپرت الی

سفرنامه سیار مورد توجه  ست که ب صی بهره برده ا ست. مجموع این خا سان بوده ا نوی

 به شرح  یل است: بندیها قابل دستهاستراتژی

ست خالی شور نخ شهرهای مرزی و انتقال آنان به مرکز ک سکنه  )دالواله, کردن 

کوارگیری سوووحر و علوم ، دوم بوه(56, ص. 1383)تواورنیوه, ی (373, ص. 1348

عه در جنگ  له, ماورابالطبی عه(357-356, ص. 1348)دالوا پراکنیی ، سووووم شوووای

ستراتژی شناختی دارد و دالواله و فیگومروآ از آن با عنوان ا صب ه روان « دروغ»ای که 

ای ان سو,هبه عنو« دیگری»در این داوری،  (301, ص. 1363)فیگومروآ, اند. یاد کرده
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شووود در حالی که اسووتفاده از نیرنگ در جنگ نه یک دروغگو به تصووویر کشوویده می

کارگیری راهزنان در شووود، چهارم بهاخالق مذموم بلکه یک اسووتراتژی محسوووب می

یه دشووومن  ماگری بر عل له, چپاول و ی  ی بردار، پنجم بهره(389, ص. 1348)دالوا

شم (302, ص. 1363)فیگومروآ, المللی حین جنگ صحیح از حقوق و روابط بین ش  ،

و هفتم عر ووه  (411-410, ص. 1363)فیگومروآ, برداری از اشووتباهات دشوومن بهره

)دالواله, های جنگی و هدیه سوور دشوومن و گاه آزادی برخی اسوورای جنگی پیشووکش

 (201-200, ص. 1348

ست  شاه عباس کبیر در تمامی نبردها، چه آن نبردهایی که خود د بدین ترتیب، 

ش سرشار باال را در آن داشته و چه نبردهایی که در موقع  عف بوده، با  کاوت و هو

کرده و در نتیجه تصویری قدرتمند از خود نتیجه را به نفع خود و ملت ایران تمام می

 کرده است.ایران صفوی نزد همگان بازنمایی می

 . نسل مقلد6-4

ست بدین شده ا شر تعریف  سل مبا سه با ن سل مقلِّد در مقای صور او »گونه که ن ق

سبت به مجتهد م شر به منزله مقلد ن سبت به مبا , ص. 1393)ابن خلدون, «. باشدین

شته و  (261 ست که هیچ خالقیتی در امر حکومت ندا سلی ا به عبارتی دیگر، مقلد ن

گیرد. در رو نسل پیشین خود است و بدین جهت از رشد و شکوفایی فاصله میدنباله

صفویه  سله و دودمان  شاه عباس دوسل صفی یکم،  شاه شاه  صفی دوم ) شاه  م و 

روند. البته شاه صفی یکم در حدود سیزده سال سلیمان( جزو این نسل به شمار می

تری داشتند و بیشتر سلطنت نکرد و دو سلطان پس از وی سلطنت به نسبت طوالنی

عصر نسل دارای جایگاه عاملیت در ساختار سیاسی ایران بودند. سالطین عثمانی هم

از: مراد چهارم، ابراهیم یکم، محمد چهارم، سووولیمان دوم و احمد مقلد عبارت بودند 

 دوم. 

دوران سلطنت شاه صفی یکم سراسر ظالمانه و جابرانه توصیف شده است. دستور 

مامقلی تل ا تل وزیر اعظم ق ندانش و نیز ق له–خان و فرز لدو مادا به  -میرزا تقی اعت

ظالمانه، تاورنیه چند فقره عمل دسووتور این شوواه انجام گرفت. عالوه بر این اقدامات 

آمیز از وی در خصوص ملکه دربار و دیگری هم در خصوص یک تن از ارمنیان جنایت

کندی سووبوعیت در این وقایع تا به حدی بوده پیمایی روایت میدر حال مسووتی و باده

یه می تاورن بادهکه  ند عذرخواه آن شوووود. پیمایی هم نمیگوید حتی مسوووتی و  توا

 (503-502و  500-499, ص. 1383)تاورنیه, 
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بودن عمر فرمانروایی این شوواه صووفوی، دو رخداد سوویاسووی مهم برخالف کوتاه

سلطان مراد  سط  ست. رخداد نخست جنگ با عثمانی و فتح ب داد تو صورت گرفته ا

روزی توسط شاه عباس یکم فتح شده بود، توسط چهارم است. در این نبرد ب داد، که 

سلطان  شد. جنگ دوم هم با  شده و به خا  عثمانی  میمه  سلطان عثمانی فتح 

سلطان مراد بازپس صفی ایروان را از  شاه  گرفت. با این مراد چهارم بود. در این نبرد 

شووناختند، پس از این فتح به که تا آن زمان شوواه صووفوی را با صووفت شووجاعت نمی

 (53, ص. 1383)تاورنیه, شجاعت معروف شد. 

اخالق شاهی شاه عباس دوم بر طبق روایت شاردن شخصیتی خیرخواه و مهربان 

کند و او را یاد می« وجود ارجمند»بوده اسووت. وی از این پادشوواه صووفوی با عنوان 

سته و معتقد  ستری دان ستدار عدالت و دادگ شاه  میدو شید خلق در بود این پاد کو

سوووایه حمایتش به امن و آسوووایش و شوووادکامی زندگی کنند و مواظب بود که از 

صوواحبمنصووبان و بزرگان بر یکی از مردمان سووتم نرود. همچنین، وی رعایت عدل و 

آورده انصووواف را در خصووووص ارامنه، که باعث رونق بازرگانی ایران بودند، به جا می

تاورنیه نیز او را پادشووواه دلیر  (1655و  1653, ص. 4, ج1374)شووواردن, اسوووت. 

داشووت. البته مانند تمام ها و غربا را دوسووت میجنگجویی توصوویف کرده که خارجی

کرد و در آن هنگام حرکاتی اسالفش شراب را دوست داشت و در صرف آن افرام می

ایرانیان عادالنه است شود ولی در نظر زد که ظلم و وحشیگری نامیده میاز او سر می

, ص. 1383)تاورنیه, شمارند. زیرا احکام پادشاه را تالی احکام پی مبر بلکه مطاعتر می

507)  

به عمد »شوواه عباس دوم در اداره مملکت روش خاصووی داشووته از جمله آن که 

ه جا نهاده بود تا از مداخل آن که به کسی بسپارد همچنان بآنبرخی از مناصب را بی

شووود. بهره یابد و هر سوووال از آن ممر دوازده میلیون بر موجودی خزانه افزوده می

همچنین در مورد رعایت حقوق کارگرانی که در  (1676, ص. 5, ج1375)شووواردن, 

شوود. کارخانجات شوواهنشوواهی مشوو ول به کار بودند نیز عدالت به غایت رعایت می

وی به لحاظ سوویاسووت، کاردانی و تدبیر در امور ( 1422, ص. 4, ج1374)شوواردن, 

حکومت و آبادانی مملکت مورد عنایت و توجه ملتش بوده اسوووت لکن عمر کوتاهش 

 (1601, ص. 4, ج1374)شاردن, مانع از ظهور بزرگی و منشأ اثرشدنش شده است. 

صیف الخمر تودر مبحث اخالق شاهی، شاه صفی دوم)سلیمان( را پادشاهی دایم

های  د و نقیض صادر اند که دارای  هنی مشوش و فکری منحط بوده و فرمانکرده

کرده و حالی مقرون به جنون داشته و همیشه در حال مستی و حیرت بوده است. می
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ابعاد ها الخمر همچون دیگر انسووانالبته، این پادشوواه دایم (73, ص. 1348)کارری, 

صیه ست تو شته از آن جمله ا سانی نیز دا اش به ولیعهد خود مبنی بر این اخالقی و ان

که هرگز از عادات زشوووت دیرینه دربار پیروی نکند و برادران خود را کور نسوووازد. 

داشته میهمچنین، وی رعایای خود را بسیار دوست  (163-162, ص. 1348)کارری, 

کرده اسوووت لکن کردند سوووخت مجازات میو حکامی را که به رعایای او تعدی می

)سووانسووون, کرده اسووت. همیشووه از رفتار و کردار آنها با رعایا خوب آگاهی پیدا نمی

 (116, ص. 1377

ست که حتی برای اجرای فرام شاه دارای چنان قدرت مطلقی ا ین خود نیازی پاد

سون, به ثبت آنها ندارد.  سان صوص روش حکومت وی گفته  (93, ص. 1377) در خ

ست لکن بازوان اجرایی او در امر  شاه ا شخص  شور  صلی ک شده که هرچند حاکم ا

ستند. بهحکومت ایاالت و والیات خان شتاد و دو ایالت توها و وزرا ه سط طور کلی، ه

)کارری, شووود و حکومت سووی و هفت والیت دیگر با وزیران اسووت. ها اداره میخان

اش تجربگییک اشتباه بزرگ در روش حکومتی وی، که به دلیل بی (140, ص. 1348

شاه  صبی که در زمان  صب مهم بودی منا رخ داد، گماردن افراد مورد توجه خود به منا

, ص. 5, ج1375)شووواردن, پیشوووین بالتصووودی مانده بود تا از مداخل آن بهره یابد. 

های شووواهی در اعطای مناصوووب باعث بروز گونه بذل و بخشوووشنتیجه این (1676

ملکه مادر، که بسیار بر م شد لذا مشکالت اقتصادی و در نتیجه مشقت و عسرت مرد

شت، ناچار به مداخله در امور خزانه و در نتیجه بهبودی او اع  سلط دا شاه ت شخص 

( از دیگر نقام  عف این شاه در روش حکومت، 1717, ص. 5, ج1375)شاردن, شد. 

کردن آنان توسووط وزیران، نشوودن مواجب سووربازان به دلیل معطلبه درسووتی تأدیه

های نامرغوب و تقلبی بود. ها و نیز رواج سووکهسووربازان توسووط خان کاسووتن تعداد

مجموع این عوامل، زمینه افول را برای نسوول  (121و  119, ص. 1377)سووانسووون, 

 کننده فراهم کرد.منهدم

جلوس مجدد  رخداد سیاسی مهمی که در زمان شاه صفی دوم به وقوع پیوست،

های خونین وی به تخت سلطنت و ت ییر نامش از صفی به سلیمان و پس از آن جنگ

با ازبکستان بود. این رخداد به حدی عجیب و مضحک بوده که مستشرقانی که شاهد 

 اند. هایشان شرح دادهاند با توجه و حیرت خاصی به تفصیل آن را در سفرنامهآن بوده

صلی صفی )شاه صفی دوم( بر تخت سلطنت تکیه زد، بعد شاه سلیمان که با نام ا

شتر رو به وخامت می شد و حالش هر روز بی سختی بیمار  سه رفت. از مدتی به  لذا، 

تن از پزشکان مخصوص را از دربار اخراج کردند. سایر پزشکان پادشاه نیز از ترس آن 
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شوند چارهکه مبادا دچار چنین معامله شای  شیدند و با  اه در میان نهادند که ای اندی

شاه رعایت ست. بنابراین، باید علت وخامت حال  سعد در تاجگذاری ا ساعت  نکردن 

هایش موفق به باشی برخالف تالششاه در ساعتی سعد مجدداً تاجگذاری کند. منجم

باشوووی نشووود. بنابراین، به ناگزیر محکومیت را پذیرفت و درصووودد ابطال نظر حکیم

جام این اندیشوووه به  هنش خطور کرد که بهترین راه جبران گری برآمد. سووورانچاره

شنهاد  شاه و قبول این پی ست. برای جلب ر ایت  شاه ا سم تاجگذاری  تجدید مرا

شاهی جدش  صفی اول-گفتند در آغاز پاد ای رخ داد و پس از نیز چنین واقعه -شاه 

سم قطعی شاه، تعیین تاریخ این مرا شور و شدن تجدید تاجگذاری و ت ییر نام  مورد 

بررسووی قرار گرفت. طبق سوونت مسوولمانان، باید شوواه در چنین موردی کافری را که 

صاحب کند. برای این منظور هم  سلطنت دارد م لوب کرده و مجدداً تخت را ت ادعای 

ستم  سبت ر شتی را که مدعی فرزندی و ن شت،  -پهلوان قدیم ایرانی-یک فرد زرت دا

کردند و بر تخت سوولطنت نشوواندند و فرمانی انتخاب کرده و لباس شوواهی بر تنش 

صادر شد که تا فرارسیدن ساعت سعد با وی مانند یک شاه رفتار کنند. چون ساعت 

زدن درآورد و گبر از تخت پایین آمد  فرار معین فرارسووید شوواه به دروغ ادای گردن

ست و  شاهی را به کمر ب شیر پاد شم شاه از نو بر تخت جلوس کرد و  سپس،  کرد. 

مه شیخ صفی را بر سر گذاشت. مراسم تاجگذاری نیز همانند دفعه پیش به عمل عما

آمد و محمدباقر خراسانی خطبه را در چهار قسمت خواند و در آخرین قسمت خطبه 

صحت و شاه را به نام تازه شاه به مرور  ضا پس از آن  ست بر ق سلیمان نامید. د اش 

باالتر  باب در پیش وی  لت اط فت و منز یا مد. بهبود  پایین آ مان  قام منج فت و م ر

)تاورنیه, ی (1721-1719, ص. 5, ج1375)شووواردن, ی (90-89, ص. 1348)کارری, 

  (512-511, ص. 1383

تفصیل نویسان عصر شاه سلیمان با این رخداد به حدی عجیب بوده که سفرنامه

بودن شاه ایران و بسیار آن را  کر کرده و نظرات شخصی خود را درخصوص خرافاتی

دستگاه سیاسی ایران و درنتیجه سوباستفاده درباریان از این ویژگی شاه ارایه کرده و 

اند. هرچند شاردن در این بین به هوش و درایت سیاستمداران و درباریان داوری کرده

به خاطر خوشوووامد »بودن را تظاهر درباریان به ظاهر خرافاتی ا عان کرده و دلیل این

 دانسته است.  (1722, ص. 5, ج1375)شاردن, « شاه و جلب نظر او

یت  به احکام نجوم و تنجیم، ترب یان  قاد راسوووخ ایران ته، این امر عالوه بر اعت الب

تیجه ولیعهد در انزوا و گمنامی اسووت که از عهد شوواه عباس اول مرسوووم شووده بود. ن

چنین تربیت و پرورشووی این اسووت که ولیعهد پس از رسوویدن به مقام شوواهی، برای 
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نخستین بار با دنیای واقعی آشنا شده و کشف تمامی لذایذ جدید در جایگاه و قامت 

سازد که قدرت اخذ هیچ تصمیم فکر میپادشاه از او فردی خوشگذران و درنتیجه بی

سووپارد. این روند ادامه ت را به دسووت درباریان میای را نداشووته و اداره حکوممدبرانه

های بعد که به سن میانسالی برسد و کشف لذایذ تا حدودی برایش عادی دارد تا سال

کند البته اگر بر شود، آنگاه زمام امور حکومت را به دست گرفته و عمالً پادشاهی می

 اثر خوشگذرانی بیمار نشده و جوانمرگ نشود. 

سلطنت  سایگان بهدر ایام  شاه جنگ با هم های معروف با عثمانی ویژه جنگاین 

برخالف  (75, ص. 1348)کووارری, صوووورت نگرفتووه زیرا بنووا بر روایووت کووارری، 

گذاردن مأموریت سفیر لهستان، که مأموریت داشت های ارامنه در ناکامبازیسیاست

عثمانی ترغیب کند، شوواه سوولیمان از جنگ با عثمانی  حکومت ایران را برای جنگ با

احتراز کرده و سووفیر لهسووتان نیز ناچار شوود به کشووورش بازگردد و این مأموریت 

نبودن اندازی ارامنه برای مأموریت سووفیر لهسووتان یکینتیجه ماند. دلیل سوونگبی

امنه و مذهب آن دو و مأموریت سوفیر لهسوتان برای تبلیی مذهب کاتولیک در بین ار

آرامشوووی که دربار  (96, ص. 1387)کاره, مسووویحیان ایران بود. بنا بر روایتی دیگر، 

بردن ایران در آن هنگام از صلح با عثمانی داشت و نیز تر  جنگ از سوی شاه و لذت

ندگی شوووهوانی، ایران را در موقعیتی قرار می که از جنگ و درگاز ز یری دوری داد 

 کرد. می

ها نیز پیشنهاداتی به جنگ با عثمانی ها و آلمانیمشابه پیشنهاد لهستان، پرت الی

به شاه سلیمان ارایه کردند اما او به صلحی که با عثمانی امضا کرده بود متعهد بود و 

نظرات درباریان نیز  (111, ص. 1377)سانسون, دانست. شکستن عهد را نامردی می

ها با در این خصووووص دوگانه بود. نظر نخسوووت دربردارنده این واقعیت بود که تر 

مسوویحیان سوورگرم جنگ هسووتند و به ایران توجهی ندارند ولی به محض این که از 

به اصوووفهان روی می لدوله بود، اروپا فارغ شووووند  آورند. نظر دوم، که نظر اعتمادا

مثابه سدی در برابر هجوم واقعیت بود که عثمانی درواقع برای ایران بهدربردارنده این 

ها شکست خورده و نابود شوند یقیناً نوبت حمله به مسیحیان  است و اگر روزی تر 

سید.  سون, ایران خواهد ر سان هرچند  (92, ص. 1348)کارری, ی (112, ص. 1377)

ندارد که پادشووواهی از  ناراحت کرده ولی ایران تحمل آن را  عثمانی اغلب ایران را 

ها مذاهب دیگر با او همسایه شود و نیز اگر ایران به عثمانی حمله کند تاتارها و م ول

مذهب هسووتند، به سوورزمین ایران هجوم ها، که همه با سوولطان عثمانی همو ازبک

 (112, ص. 1377)سانسون, خواهند آورد. 
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لدوله مورد قبول شووواه قرار گرفت و بر اسووواس این  هایت، رویکرد اعتمادا در ن

سبحانقلی خان  ست، اعتمادالدوله با  جنگ پر رری را ادامه  -پادشاه ازبکستان-سیا

توانست های درازی به طول انجامید که البته میگ ایران با ازبکستان سالداد. جنمی

طور خاص و دیگر رخ ندهد زیرا بر اسووواس یک بهانه به وقوع پیوسوووت. این ماجرا به

حوادک حاکی از آن است که شاه ایران فرد با کاوت و مدبری نبوده و موجبات جنگی 

تراشی ت و بدین ترتیب، برای خود دشمنای واهی فراهم کرده اسحاصل را به بهانهبی

های توانسوووت با تدبیر و حسووون نظر از وقوع این جنگکرده اسوووت در حالی که می

های آن را صرف آبادانی کشورش کند. لکن دیگر دوره شاه طوالنی حذر کرده و هزینه

 شده حرم بود نه شاه سیاست و میدان.مدبر سرآمده بود و عرصه، عرصه شاهان تربیت

 کننده. نسل منهدم6-5

ورزد های گذشتگان کوتاهی میاز کلیه شیوه»کننده، نسلی است که نسل منهدم

)ابن خلدون,  «.دهدو خصووالی را که نگهبان بنای بزرگواری آنان اسووت از دسووت می

شواهد تاریخی،  (261, ص. 1393 ساس تعریف مذکور و نیز  سبر ا لطان حسین شاه 

سب دوم )دوره اول منهدم شاه تهما ست. هرچند بعد از وی  صفویه ا کننده دودمان 

سوم  شاه عباس  سلطنت( و  سب دوم )دوره دوم  شاه تهما شاه احمد یکم،  سلطنت(، 

سین را آخرین  سلطان ح شاه  سمی  نیز مدت کوتاهی حکومت کردند ولی به طور ر

شانده بودند ان بعد از وی حاکمان دستدانند زیرا پادشاهپادشاه سلسله صفویه می ن

سط قدرت شاه که تو سر کار بودند و آخرین آنها  های ایلیاتی دیگر مدت کوتاهی بر 

نشانده هم نبودند و تنها سلیمان دوم و شاه اسماعیل سوم بودند که حتی شاه دست

شاه خوانده می سمی  صورت ا سل به  سلطان حسین جزو ن شاه  شدند. بنابراین، تنها 

 گیرد. کننده قرار میمنهدم

اراده و در خصوووص مبحث اخالق شوواهی شوواه سوولطان حسووین را پادشوواهی بی

البته، . (53-52, ص. 1396)فیدالگو, اند. آسوووانگیر بر ظالم و مظلوم توصووویف کرده

ترین و ترین و مهرباننای دیگر است. او شاه ایران را انساروایت کروسینسکی به گونه

داند که تا آن زمان در ایران به سوولطنت عنصوورترین شوواهی میدر عین حال سووسووت

سزای اعمالش  سی را به  سان بود اما این خوبی که ک سیده بود. او مردی خوب و ان ر

سیب مینمی ساند به همه چیز آ صیب بدکاران ر شتر ن سود این نوع خوبی بی ساند.  ر

ستکار که امید به اجرای اعمال خود نمی شود که به مجازاتمی سند تا مردمان در ر

سان در حق داشت و بدینشود. او در حق کسی بدی روا نمیعدالت از آنان سلب می
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ضیلتهمه بدی می صفات و ف ضیلتکرد. اگر او  سنخ ف شت از  هایی بود که هایی دا

)طباطبایی, نها نیاز دارد. برازنده عامه مردم است و او فاقد هر فضیلتی بود که شاه به آ

 (22-21و 19, ص. 1381

کفایتی در اداره امور شوواه سوولطان حسووین و حتی شوواهان پیش از او به دلیل بی

شوودن دودمان موجبات نار ووایتی مردم را فراهم کرده بودند لذا، زمینه برای منهدم

نان فراهم شد. در این باره کارری مراسم چراغانی کوچه و بازار صفویه به دست خود آ

داند اصفهان به مناسبت تاجگذاری شاه سلطان حسین را به دلیل تهدید و ارعاب می

قل می نه خواسوووت عموم مردم. حتی ن نهو  بازار  غانی  ند چرا ها جلوهک به آن تن ای 

بازی و جشن همچنین، از آتشنبخشیده بود بلکه و ع نامطلوبی نیز ایجاد کرده بود. 

شاه صفوی بود حسابی نیز خبری نبود و این امر حاکی از بی سبت به  عالقگی مردم ن

سی و بزم برپا کردند.  سلیمان نیز برخی از مردم عرو شاه  شت  همچنان که روز درگذ

  (108, ص. 1348کارری, )ای نبود. العادهحتی در میدان بزرگ شهر نیز مراسم فوق

سالم  شرع ا سلطنتش مبادی با  سین را در ابتدای  سلطان ح شاه  روش حکومت 

صیف کرده شاهی متخلق به تو سین در ابتدای حکومت خود پاد سلطان ح شاه  اند. 

اخالق اسالمی بوده به نحوی که استعمال مشروبات الکلی را بر همه مسلمانان قدغن 

شراب دایر  کرد و سالیان دراز برای تهیه  شاهی را، که  ساختمان خمخانه  دستور داد 

, ص. 1381)طباطبایی, ی (112-111, ص. 1348)کارری, بود، به کلی ویران سووازند. 

این پادشوواه نیز همچون اسووالف خود در  البته، این منع دوام چندانی نیافت زیرا (20

شد. دام باده سیر  شگذرانی ا سین با پیمایی و خو سلطان ح شاه  آبادانی در حکومت 

سفرنامهعالقه او به کاخ ست. بنا بر روایت  شده ا سان اروپایی و نیز سازی نمودار  نوی

شت ساختن بنای قصرها دا سلطان حسین عالقه وافری به  شاه  و  تاریخنگاران ایرانی 

های بسووویاری در اصوووفهان بنا نمود لکن وی اهمیت چندانی به بناهای تاریخی کاخ

داده و خرابی بناهای تاریخی در زمان وی مشوواهده شووده اسووت. برای مثال در نمی

چنین نگاشته شده که تخت جمشید  (47-46, ص. 1396)فیدالگو, ها برخی سفرنامه

 رو به ویرانی رفته است.

روش حکومت شاه سلطان حسین نیز مانند دیگر اسالفش روشی استبدادی بوده 

ست.  ست هر »ا شرق زمین می زی شاهان م صر هرکس که در قرب جوار پاد در آن ع

سر سالم بامداد که سر از بستر خواب بلند می کرد اطمینان نداشت که تا پایان روز با 

شاه  (176, ص. 1370)گرس, «. به خانه بازخواهد گشت ستبداد هر پاد البته، میزان ا

شرایطی که  شاه و  ستگی به درایت شخص  ست و این ب با پادشاه دیگر متفاوت بوده ا



     299 های مستشرقان اروپاییدر سفرنامه« دیگری»مثابه ایران عصر صفوی به سیاسی-بازنمایی تحوالت اجتماعی

 

از  شوووود که اطاعت کردنشوووود. از این نظر چنین برداشوووت میدر آن قرار دارد می

ست. بنابراین، نمی شته و مطلق نبوده ا شاه نیز حدود و ث وری دا ستبداد پاد توان از ا

مطلق شاهان صفوی سخن به میان آورد زیرا این استبداد حد خورده است و آن حد، 

فرمان و حکم الهی است. لذا، تصویری که از حکومت ایران با عنوان حکومت استبداد 

بازنمایی « دیگریِ مستبد»مثابه و سیاست ایران را به اند و حکومتبه نمایش گذاشته

باشوود. همچنین، نظر فوق حاکی از آن اسووت که اند مطلق نبوده و نسووبی میکرده

شووناسووی ادوارد سووعید در این خصوووص کاربرد ندارد زیرا دوگانه شوورق نظریه شوورق

سیا ست، لکن دالیل ,موپلتیکی،  شده ا شاره  ستبد و غرب آزاد، هرچند که ا سی و م

 اعتقادی این استبداد  کر شده و به خوی و طبع شرقی نسبت داده نشده است.

در مقابل، مسووتشوورقان در خصوووص حدود و ث ور قدرت سوولطان عثمانی او را 

 طوری که گرس معتقد است:اند بهمستبدتر از پادشاه ایران به تصویر کشیده

و او برای سلطان در سرتاسر قلمرو عثمانی مالک الرقاب مطلق است »

ترین افراد خاندان خود مجاز است. دادن هر کاری حتی کشتن نزدیکانجام

همچنان که از ابتدای قرن شانزدهم تا پایان قرن هفدهم... متجاوز از شصت 

شاهزاده از خاندان سلطنت سر خود را به دستور سلطان بر باد دادند. در این 

بود و فرمان داد نوزده برادرش مورد سلطان مراد سوم گوی سبقت را از همگان ر

را در یک روز به قتل برسانند. زندگی یا مرگ هر کسی که ساکن این سرزمین 

بوده است اعم از فرانسوی یا انگلیسی و یا تابع هر کشور دیگر، حتی آنان که 

سمت سفارت و نمایندگی پادشاهان دیگر را در دربار عثمانی داشتند، همه به 

کرد جای هزاران شکر اشت. اینقدر که با آنان مدارا میتصمیم سلطان بستگی د

داد که با بستگانش به حضور او باریابند. بود. سلطان به هیچ سفیری اجازه نمی

و این مو وع به هنگام مراجعت به کشورشان موجب زحمت و ناراحتی فراوان 

 (112, ص. 1370)گرس, «. شدمی

بته، این میزان از اقتدار در حکومت عثمانی هرچند نشووان از اسووتبداد او ال 

داشووت لکن این اسووتبداد در جامه قانون پیچیده شووده بود زیرا کشووتن اوالد  کور 

صورت  سلطان محمد فاتح به  سط  سیدن یکی از آنان، تو شاه پس از به قدرت ر پاد

سلو  با اتباع خارجی، حت شد. همچنین نحوه  صوب  سفیر و نماینده قانون م ی اگر 

سلطه شد، نیز به دلیل تحت  شاه بوده با شورهای اروپایی در زیر پاد بودن برخی از ک

اش پرچم عثمانی بود. سلطان عثمانی سلطان جهان بود و کشورهایی که تحت سلطه

 شدند. بودند همگی رعایای او محسوب می
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، برخالف تمامی بودن اسوووتبداد در جامه قانونشووواید گرس نیز بر قیاس ملبس

ترکیه »کند: های عثمانی به عظمت حکومت آن در زمان سالطین اشاره میبیدادگری

سلطان شت و بهدر دوره  صی دا شکوه خا های اغلب بیرحمانه رغم جنبهها عظمت و 

«. های تماشووایی فراوان بودآداب و رسوووم بومی آن سوورزمین، دارای زیبایی و جا به

 (291, ص. 1370)گرس, 

نتی س-بنا بر شواهد تاریخی، حکومت ایران در مقایسه با حکومت قانونمدار دینی

قالنیت عهای قانونمدار مدرن اروپایی از قانونمداری و امپراتوری عثمانی و حکومت

 کمتری بهره داشت و این امر در نهایت موجب کوتاهی عمر این سلسله شد.

 های انحطام ایران در این دوره چنین برشمرده شده است:نشانهترین عمده

 عنصری شاه در آستانه یورش اف انانیسست -

 سرایان بر امور کشور و در نتیجه فساد درباریچیرگی خواجه -

 شیای و حس رقابت مضر به حسن اداره امور در درون ارتوجود روحیه فرقه -

 ت ییر در نظام مجازات مجرمانی  -

 رغم حفظ ظاهر نظام خودکامه در ایرانیتن ترس بهاز میان رف -

 انحطام اخالقی ایرانیانی -

 لتییوجود تفرقه در میان مردم شهرهای ایران و نیز در میان کارگزاران دو -

-24, ص. 1381)طباطبایی, های شاه سلطان حسین در امر حکومتی بدعت -

28)  

 (87-83, ص. 1370)کشیشان ,زومیت, وله بر  د شاه. توط ه اعتمادالد -

ا نیز توان به تمامی این عوامل فقدان عقالنیت در سووواختار و اداره حکومت رمی

یافته حرم بود برانگیز نیست زیرا پادشاه ایران تربیتافزود. البته این امر چندان تعجب

یجه پادشاهان صفوی پس از دوران شاه عباس اول بوده است. نتکه این روش مرسوم 

ند های حرم طرف صحبت نبوداین نوع پرورش این است که شاهزادگان جز با خواجه

خت تو به همین جهت اطالعات عمومی آنها بسوویار کم و ناقص بود و هنگامی که بر 

شور چیزی نمیشاهی جلوس می ستند و امور ککردند از اداره ک هده شور را بر عدان

حطام بودن عامل اندرونیتوان بر گیری کلی میسوووپردند. در یک نتیجهوزیران می

 ایران تأکید کرد و نه عوامل بیرونی.

صدد ترغیب دربار  شین دول اروپایی در شاهان پی شاه نیز همچون  در زمان این 

له گریگوریو پرمیرا  ند. از جم به نفع خود بود گان ایران  با همسوووای نگ  به ج ایران 
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با مأموریت  -السوولطنه هندوسووتان و مشوواور پادشوواه پرت النماینده نایب- 4فیدالگو

ت گمر  بندر کنگ را اعاده کرده و سیاسی وارد ایران شد و قصد داشت حقوق عایدا

به ترغیب دربار ایران برای جنگ با اعراب، که به بندر کنگ حمله کرده بودند، همت 

سلطان (36, ص. 1396)فیدالگو, گمارد.  شاه  سپانی با  سفیر ا . البته، نتیجه مذاکره 

نگرفت و دلیل سلطان حسین این بود  حسین مطلوب او نبود و جنگ با اعراب صورت

که امسال قراردادش با اسپانی به علت کمبود بیش از حد آ وقه و آب در مسیر راهی 

, ص. 1396)فیدالگو, تواند مورد اجرا قرار گیرد. بایسووتی بپیماید نمیکه قشووون می

55) . 

 هیچ رخداد سیاسی از جمله کشورگشایی بنابراین، در زمان شاه سلطان حسین

جنگ  ساز همانا انهدام سلسله صفویه درصورت نگرفت و تنها رخداد مهم و سرنوشت

جالب  ساز بود. نکتهبا محمود اف ان و شکست مفتضحانه ایران در این جنگ سرنوشت

ست که سقوم دولت صفوی نه به دست رقیب مقتدر آن یعنی امپراتور ی توجه این ا

ت. در ها، که جزو اتباع حکومت صفوی بودند، صورت گرفنی بلکه به دست اف انعثما

شکوه خود عبور کرده و وارد  وران رکود داین دوران امپراتوری عثمانی نیز از دوران پر

سالطین عثمانی هممی سین عبارت بودند از: احمد دوم،شد.  سلطان ح شاه  صر   ع

غاز دوران رکود امپراتوری عثمانی آ مصووطفی دوم و احمد سوووم. از زمان احمد سوووم

 شود.می

 گیری. نتیجه7
عنوان منبع دسووت اول، در های عصوور صووفوی بههای اروپاییبا توجه به سووفرنامه

شتار حا ر می صلی نو سش ا سخ به پر شرقان در بازنمایی پا ست توان گفت نظرگاه م

صفوی به-تحوالت اجتماعی سی ایران عصر  سیار مت سیا ست. این مثابه دیگری ب یر ا

سل صار و ادوار ن ستقیم با اع صفوی مت یربودن در ارتبام م شاهان و حکمرانان  های 

اسوووت به نحوی که در زمان اوج و حضووویض قدرت حاکمه نحوه بازنمایی از تمامیت 

سد که ارتبام  شاید در بادی امر چنین به نظر ر ستند.  سیار متفاوت از هم ه ایران ب

ر از دیگری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه حکومت وثیقی بین امر سیاسی و تصوی

                                                 

 

 

 
4. Gregorio Pereira Fidalgo. 
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ها و سوووطوح زیرین تر. لکن با غور بیشوووتر در الیهجامعه مقتدرتر، بازنمایی مطلوب

عه، می قه جام لت این نوع داوری پی برد. راهبرد این تبیین، کشوووف حل به ع توان 

 مفقوده است. 

ی قامم به شخص بوده دهد که اقتدار و  عف حکومت امرسیر مطالعات نشان می

شرفت  شاهد پی شاه مقتدر حکومت و به تبع آن جامعه  ست بدین معنی که با ظهور  ا

شاه  عیف روند معکوس می شکوفایی بوده و با ظهور  ست. آنچه که در این و  شده ا

سطوح نهادی  صفوی فاقد  ست. جامعه عصر  سطوح نهادی ا ست فقدان  میان پنهان ا

کراسووی کارآمد، نظام بازرگانی، نظام کشوواورزی و مالیکت اعم از: نهادهای مدنی، بورو

شاه و  شخص  ست که جامعه قامم به  ست. بدین جهت ا سازمانها و... بوده ا ار ی، 

تر، جامعه نه جامعه و نه اجتماع بلکه امری شود. به عبارت صحیحاقتدار و  عف او می

های شووخصوویتی ژگیبین اجتماع و جامعه بوده اسووت. در نتیجه، در حالی که گاه وی

کردن ایآمیز و منفی از شوواهان صووفوی ارایه شووده و در نتیجه این کلیشووهمبال ه

ها تثبیت تفاوت از طریق کارکرد قدرت رخ داده و مرز میان بهنجار و شوووخصووویت

شووکل گرفته لکن  -غرب مسوویحی-و آنها  -ایران عصوور صووفوی–بار بین ما نکبت

نویسان اروپایی از ایران عصر های سفرنامهشتهتصویری متناقض از ایران صفوی در نگا

ستراتژی طبیعی ست. همچنین برخالف ا شده ا سازی، که فرایندی صفوی بازنمایی 

های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به صووورتی عر ووه اسووت که از طریق آن سوواخت

های مذکور با توجه به اعصار شوند که گویی اموری آشکارا طبیعی هستند، ساختمی

صورت و ا شده و بنابراین، به  صویر  صورتی متفاوت ت صفویه به  دوار مختلف حکومت 

سووازی توسووط اند. به عبارت دیگر، اسووتراتژی کلیشووهاموری طبیعی بازنمایی نشووده

ست  شناخت دیگری است–مستشرقان به کار گرفته شده ا لکن  -که الزمه و طریقه 

کند. اینچنین و برحسب دق نمیسازی در مورد آنان صگیری از استراتژی طبیعیبهره

سووان، تصووویر ما در  هن دیگری ترسوویم و سووپس بخش اول و دوم نظریه خود آیینه

بازنمایی شده است. از منظر تمامی « دیگری سیاسی»عنوان داوری آنان در مورد ما به

زمین همگی استبدادی بوده و وسعت سرزمین، باور و های مشرقمستشرقان حکومت

آبی را از مهمترین علل این اسوووتبداد ه ایزدی پادشووواهان و مسووو له کماعتقاد به فر

شناختی وارد شده و با عنوان اند. بعدها این نظر مستشرقان در ادبیات جامعهبرشمرده

 بروز و ظهور کرد.« نظریه استبداد شرقی»
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 یصفو عصر رانیا یاسیس-یاجتماع تیهومستشرقان از  ییبازنما. 1شکل 

 

چیسووتی دالیل اهمیت »پرسووش نخسووت نوشووتار حا وور مبنی بر در پاسووخ به 

، «شناخت سیاست ایران عصر صفوی برای مستشرقان به عنوان دیگریِ قابل شناخت

ای که به ایران مسافرت نتایج حاکی از آن است که بر حسب ملیت مستشرقان و زمانه

ز زمان نسل اند دالیل اهمیت متفاوت است. در دوره اول حکومت صفوی یعنی اکرده

بنیانگذار تا انتهای نسل اعتالدهنده اهمیت شناخت ایران به مثابه دیگریِ سیاسی به 

های امپراتوری عثمانی به اندازیدالیل سوویاسووی و نظامی و از جمله مقابله با دسووت

کشووورهای اروپایی بوده اسووت. عمده مسووتشوورقان این دوره ایتالیایی، اسووپانیایی و 

ره دوم حکومت صوووفوی یعنی از زمان نسووول مقلد تا نسووول پرت الی بودند. در دو

های سویاسوی نبود لکن کننده نیز هرچند دالیل شوناخت ایران خالی از انگیزهمنهدم

ستتجارت و بازرگانی و به صرف ایران و د ستفاده از بازار م آوردن امتیازات تجاری و ا

عمده مستشرقان این  های سیاسی و نظامی افزوده شد.نیز تبلی ات مذهبی بر انگیزه

 دوره فرانسوی، انگلیسی و روسی بودند. 

 

دیگریِ 
سیاسی

متغیر

فقدان سطوح 
نهادی

اقتدار یا ضعف 
شاه

تفاوت تصویر 
ساختهای اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی

ی تصویر کلیشه ا
از شاه

تفاوت بین ما و 
آنها
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 . دالیل اهمیت شناخت ایران عصر صفوی برای مستشرقان2 شکل
 

عصر صفوی به لحاظ شناخت دیگری، نقطه عطفی در تاریخ ایران اسالمی است. 

ست که این دیگری صاص نکته جالب اینجا شرقان اروپایی اخت ست سی تنها به م شنا

صفویه نیز در این تعامالت به شناخت اروپا و اروپاییان نایل شدند. به عبارت  نداشت و

دیگر، هرچند شناخت اروپاییان از ایران و ایرانی به جهت حضور مستشرقانی در قامت 

سفیر سیاسی، مبلی مذهبی، بازرگان، جهانگرد و... بیشتر از شناخت ایرانیان نسبت به 

شناخت توجه به انگیزه اروپا و اروپاییان بود، لکن با صوص  صفوی در خ شاهان  های 

غرب و جهان مسووویحیت که گاه با انگیزه کنجکاوی و گاه مذهبی اقداماتی از جمله 

های مسوویحیت و وجو از سووفیران کشووورهای اروپایی در خصوووص فرقهبحث و پرس

 توان به اهمیتی که شووواهاندادند، میها و دیگر کتب مقدس انجام میترجمه انجیل

ستان  شناخت اند  از آیین پروت شتند پی برد. هرچند،  شناخت دیگری دا صفوی به 

که همزمان با ت ییر مذهب در ایران صوووفوی بود یکی از نقام  وووعف آگاهی عصووور 

صفوی است. البته، مراد ارتبام داشتن این دو واقعه با یکدیگر نیست چه، ظهور آیین 

یک بود که در اثر نقادی آن به وجود پروتسووتان نوعی ابداع از آیین مسوویحیت کاتول

آمد حال آن که بحث رواج مذهب تشیع در ایران صفوی بحث ت ییر بود نه ابداع. نیز 

اهمیت شناخت 
ایران

زمان مسافرت 
مستشرق به ایران

دوره نخست حکومت 
تفوق دالیل : صفوی

سیاسی و نظامی

دوره دوم حکومت 
تفوق دالیل : صفوی

تجاری و بازرگانی

ملیت مستشرق

ایتالیایی، اسپانیایی و 
پرتغالی

فرانسوی، انگلیسی و 
روسی
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آیین پروتستان آیینی جدید بود لکن مذهب تشیع و تسنن از همان ابتدا دو شاخه و 

 تفسیر جداگانه از اسالم بودند. 

توجه به شووناخت دیگری  همچنین، درسووت اسووت که به لحاظ کمیت این میزان

باشووود لکن با توجه به محدودیت ارتباطات در آن زمانه و چندان در خور توجه نمی

گیری شناخت دیگری را های شکلتری داشت و زمینهتوان داوری منصفانهزمینه می

ستمرار آن را در دوره شاهده کرد و ا صر قاجار و های بعدی بهدر این دوره م ویژه در ع

ان، دانشووجویان و هنرمندان به اروپا پی گرفت. بر این اسوواس، شووناخت اعزام سووفیر

ای بازتاب یکدیگر قلمداد دیگری، چه برای ایران و چه برای اروپا، پشووتوانه و تا اندازه

سالمی در نظر می صفوی نقطه عطف تاریخ ایران ا صر  شوند. بنابراین، از این منظر ع

 شود.گرفته می

ش سش دوم نو سخ به پر پیروی یا عدم پیروی بازنمایی »تار حا ر مبنی بر در پا

، نتایج حاکی از «شناسیها و الگوهای شرقهای عصر صفوی از روشایران در سفرنامه

هایی نظیر: یکپارچگی هویت و شخصیت اجتماعی جامعه صفوی با مؤلفهآن است که 

ستقالل ملی، تشیع و شاهنشاه به مجموع این  شود.مثابه مرشد کامل شناخته میو ا

ها موجبات زایش الیه فرهنگی و تمدنی ایران عصوور صووفوی را فراهم کردند و مؤلفه

شووناسووی ادوارد سووعید این نتیجه آن هویت جدید اجتماعی بود. طبق نظریه شوورق

سط  ست که هم تو ساخت ا سط « من»هویت نوعی بر شده « دگر»و هم تو بازنمایی 

هویت جدید، جامعه ایران به تبادل با اسووت. لکن برخالف نظر سووعید، در قامت این 

غرب مسووویحی پرداخت و اتفاقاً این تبادل از منظر پایین به باال نبود بلکه از منظری 

ستمداد می برای مثال، -طلبید برابر بود بدین معنی که در برخی موارد ایران از اروپا ا

غرب از  و در برخی موارد -برای تشوووکیل ارتش جدید و واردکردن تجیهزات نظامی

ستمداد می ست -طلبیدایران ا ست یاری از ایران در مقابل د اندازی برای مثال، درخوا

چه از دیگری اخذ -ترکان عثمانی عامالت آن بادالت و ت نه این ت یا . جامعه ایران در م

ضم کرده و از آنِ هویت خود میمی های انگاریکرد. بنابراین، دوگانهکرد را در خود ه

سفرنامه« دیگری»در برابر « من»مبتنی بر ارزش  های این دوره رنگ غالب را نیز در 

سووان، در نتیجۀ تصووویری که از داوری ندارند و طبق بخش سوووم نظریه خود آیینه

سی از برابری و گاه غرور در منِ ایرانی دیده می سا شده اح شود. دیگری در ما ایجاد 

این اخذ به صووورت مکانیکی بود ویژه عصوور قاجار، های بعدی، بهدر حالی که در دوره

توانست آن را از آنِ بدین معنی که جامعه توان هضم عنصر اخذشده را نداشت و نمی

توان گفت هویت خود کند. بنابراین، هویت ایرانی یک هویت یگانه و منسجم نبود. می
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شرق صفوی وفق نظریه  سا صر پ ساخته ع سعید بوده و طبق بخش بر سی ادوارد  شنا

شده خود آیینهسوم نظریه  صویری که از داوری دیگری در ما ایجاد  سان، در نتیجۀ ت

 شود. بودگی در منِ ایرانی دیده میاحساسی از کم

مخلص کالم آن که ایران عصر صفوی، امپراتوری عثمانی و غرب مسیحی هر سه 

شوند. ایران ای بازتاب یکدیگر قلمداد میاند و پشتوانه و تا اندازههایی انسانیبرساخته

تصووویری  -عثمانی و غرب مسوویحی–عصوور صووفوی در مواجهه با دو جامعه و تمدن 

شناختی جدید از « دیگری»جدید از خود ساختی بدین معنی که به توسط شناخت 

دید. این اتفاق خود را در آن می« من»ای بود که ، آیینه«دیگری»خود به دست آورد. 

بته، تمدن غرب در آن زمان در مقابل ایران یک برای دو تمدن دیگر نیز رخ داد. ال

در قامت یک کل واحد خود را  -عثمانی–نبود لکن در برابر دشووومنش « منِ واحد»

، شووناخت و آگاهی جدید برای هر سووه «دیگری»کرد. نتیجه این مثلثِ بازنمایی می

 این جوامع بود.
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  ( .لدون, ع قد(. 1393ابن خ لد  مهم بادی, مترجم( 1)ج نا (. )م. پروین گ

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 ( .1377اسکندر بیک منشی .)م. ر وانی, 1)جلد  تایخ عالم آرای عباسی( .)

 تدوین( تهران: دنیای کتاب.

 ( .سفرنامه آنجوللو. ونیزیان در, 1349آنجوللو, ج. م سفرنامه های ونیزیان (. 
(. تهران: شرکت 348-265)م. امیری, مترجم, ص.  امه(در ایران )شش سفرن

 سهامی انتشارات خوارزمی.

 ( .گان ونیزی یان در, 1349بازر گان ونیزی در ایران. ونیز بازر مه  نا (. سوووفر

(. تهران: 430-349)ص.  سووفرنامه های ونیزیان در ایران )شووش سووفرنامه(

 شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

 ( .1375براون, ا .)(. 4)جلد  دبیات ایران در دوره صفویه تا عصر حا رتاریخ ا

 )ب. مقدادی, مترجم( تهران: مروارید.

 ( .1378بیانی, خ .).تهران: زرین قلم. تاریخ نظام ایران در دوره صفویه 

 ( .1384تاجیک, م .).تهران: بررسووی  روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان

 های استراتژیک ریاست جمهوری.

 ., ,شیرانی, مترجم( تهران:  سفرنامه تاورنیه.(. 1383ب. ) تاورنیه )ح. ارباب 

 نیلوفر.

 ( .1380حافظ نیا, م .).تهران:  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسوووانی

 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(.

 ( .ساندری, و ساندری. ونیزیان در, 1349دال سفرنامه وینچنتو دال سفرنامه (. 
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 تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

 ( .1348دالواله, پ .).شفا, مترجم( تهران: بنگاه  سفرنامه پیترو دالواله )ش. 

 ترجمه و نشر کتاب.

 ( .افول مناسوووبات قدرت دربار 1400 هابی, م., الهیاری, ف., کجباف, ع .)

سلطان صفوی ا شاه  صفی تا  شاه  سفیران خارجی )از  سفرنامه های  ز نگاه 

 .86-69(, 44)12تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی, حسین(. 
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 ( .1357روملو, ح .).ع. نوایی, تدوین( تهران: بابک. احسن التواریخ( 

 ( .1384رویمر, ه. ر .).)ی.  تاریخ ایران دوره صوووفویه )از مجموعه کمبریج(

 آ,ند, مترجم( تهران: جامی.

 ( .1373ساروخانی, ب .)(. تهران: 1)جلد  روشهای تحقیق در علوم اجتماعی
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 ( .سون, ر شاه (. 1377سان شور ایران در عهد  سون )و ع ک سان سفرنامه 
 )م. مهریار, مترجم( اصفهان: گلها. سلیمان صفوی(.

 ( .1335سایکس, س .).م. فخر داعلی گیالنی, مترجم( تهران. تاریخ ایران( 

 ( ., ,1366سووووا,ه .).کاهن, تدوین, ن.  مدخل تاریخ شووورق اسوووالمی . (

 ( تهران: نشر دانشگاهی.انصاری, مترجم

 ( ., ,1374شاردن .)شاردن (. )ا. ی مایی , مترجم( تهران: 2)جلد  سفرنامه 

 توس.

 ( ., ,1374شاردن .)شاردن (. )ا. ی مایی , مترجم( تهران: 3)جلد  سفرنامه 

 توس.

 ( ., ,1374شاردن .)شاردن (. )ا. ی مایی , مترجم( تهران: 4)جلد  سفرنامه 

 توس.

 ( ., ,1375شاردن .)شاردن (. )ا. ی مایی , مترجم( تهران: 5)جلد  سفرنامه 

 توس.

 ( .1362شوورلی, آ .).آوانس, ع. دهباشووی, مترجم(  سووفرنامه برادران شوورلی(

 نگاه.

 ( .1381شوویبانی, ,. ر .).س. دهشوویری, مترجم(  سووفر اروپاییان به ایران(

 تهران: علمی و فرهنگی.

 ( .1350صبحی, ع .) تهران. جامعه شناسی ایران.سیری در 

 ( .1381طباطبایی, س. ج .).سوووقوم اصوووفهان به روایت کروسوووینسوووکی 

 )بازنویسی سیدجواد طباطبایی, تدوین( تهران: نگاه معاصر.
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 ( .قراردادهای صووولح ایران و عثمانی و کاهش تنش های 1388عابدینی, ا .)

 (.60)5تاریخ ایران, مذهبی بین دو کشور در عصر صفوی و افشاری. 
 ( .1363عالم آرای صووفوی .).ی. شووکری, تدوین( تهران:  عالم آرای صووفوی(

 اطالعات.

 ( .1396فیدالگو, گ. پ .) سلطان شاه  شور پرت ال در دربار  سفیر ک گزارش 
)پ. حکمت, مترجم( تهران: مؤسووسووه انتشووارات دانشووگاه  حسووین صووفوی.

 تهران.

 ( .1363فیگومروآ, د. د .)غ. سمیعی,  ا فیگومروآ.سفرنامه دن گارسیا د سیلو(

 مترجم( تهران: نشر نو.

 مترجم(بازماندگان خمیری .ا). سفرنامه آبه کاره به ایران(. 1387.)ب ,کاره , 

 .گلگشت :تهران

 ( .1348کارری, ج .).ع. نخجوانی, ع. کارنگ, مترجم( تبریز:  سفرنامه کارری(

اداره کل فرهنگ و هنر آ ربایجان شوورقی، با همکاری موسووسووه انتشووارات 

 فرانکلین.

 سوی در تهای شگفنامه (. 1370. )کشیشان ,زومیت انگیز از کشیشان فران
موسسه علمی اندیشه  :تهران مترجم( ,وشیفره. ب. )دوران صفویه و افشاریه

 .جوان

 .ع. سعیدی, مترجم( تهران: انتشارات تهران. سفیر زیبا.(. 1370) گرس, ا( 

 ( .بازنمایی ایران. 1388گیویان, ع., سوووروری زرگر, م .) فصووولنامه تحقیقات
 .177-147(, 8)فرهنگی

 تهران: دفتر مطالعات و توسعه  رسانه ها و بازنمایی.(. 1387زاده, س. )مهدی

 رسانه ها.

 ( .1371میراحمدی, م .) سوویاسووی و اجتماعی ایران در عصوور صووفوی.تاریخ 

 تهران: امیرکبیر.

 ( .نامه ای از شاه تهماسب صفوی به سلطان سلیمان 1354میرجعفری, ح .)

 )آ ر و دی (.60بررسی های تاریخی, قانونی. 

 ( .1382میلز, س .).ف. محمدی, مترجم( زنجان: هزاره سوم. گفتمان( 

 ( .1347نوایی, ع .)سناد و مکاتبات تاری سب(.ا شاه طهما تهران:  خی ایران )

 بنیاد فرهنگ.
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 ( .1349ونیزیان .).)م.  سوووفرنامه های ونیزیان در ایران )شوووش سوووفرنامه(

 امیری, مترجم( تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

 ( .1386هال, ا .).م. متحد, مترجم( تهران: آگه. غرب و بقیه( 

 ( .1314یوسووتی, ف .) ر. زاده شووفق, مترجم(  داریوش.یک روز از زندگانی(

 تهران: مطبعه مجلس.
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