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 چكيده

هويت سرزميني مشتمل بر مجموعه اي از نمادها و فرايندهايي است که توسط گفتمان سياسي در مقطع مشخص  

از تاريخ مفصل بندي و نسبت به ساير گفتمان ها حائز برتري مي گردد. در اين راستا با ظهور حکومت صفويه 

عد از سقوط سلسله ساساني يک حکومت فراگير منطبق با مرزهاي ميالدي براي نخستين بار ب 1501در سال 

سياسي ايران باستان شکل گرفت که دال مرکزي هويت بخا آن مذهب تشيع بود. در اين پژوها کوشا 

گرديده با روش تفسيري؛ عناصر گفتماني مذهب تشيع در ايجاد انسجام اجتماعي در عصر صفويه تحليل گردد. 

سازي براي اعطاي جايگاه معنوي به پادشاهان صفوي ناشي از انتساب دهد تشيع با زمينهن ميهاي تحقيق نشايافته

ي مورد نياز موجب افزايا توان حاکميت در ايجاد انسجام هبه ائمه اطهار و همچنين فقهاي تشيع با ارائه احکام فق

ماني نيز در ايجاد انسجام سازي ژئوپليتيکي با حکومت اهل سنت عثاجتماعي گرديدند. ضمن اينکه غيريت

 . اجتماعي تأثيرگذار بود
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 مقدمه .1

گيري انسجام اجتماعي و هويت متجانس در جغرافياي نظرياتي که در باب چگونگي شکل

ل تقسيم مي باشند؛ دسته نخست مشتمل بر اند در دو مقوله گسترده قابسياسي ارائه گرديده

پذير در طول گيري انسجام اجتماعي را فرايندي تعميمنظرياتي است که علت وجودي شکل

رغم فرازها و فرودهاي داند و معتقد است فرايند همبستگي اجتماعي عليتاريخ يک کشور مي

(. Jones and et al,2007:150)تاريخي همواره در طول تاريخ براي يک کشور وجود داشته است

نظريات ديگر انسجام اجتماعي و ساخت هويت متجانس ملي را در نتيجه فرايندهاي متعددي 

هاي گفتماني و در مقاطع زماني مختلف اي کامالً فعال از طريق ساختپندارند که به گونهمي

دشدن منبنابراين وجود هويت سرزميني به ساخت (.Reynold,1984:56)شکل گرفته است

گفتمان معيني بستگي دارد که قبل از هر نوع عينيتي حضور دارد. اين گفتمان در عرصۀ کسب 

ها است که خواهان نظم بخشيدن به امور سياسي و اجتماعي قدرت مشغول رقابت با ديگر گفتمان

اي از روابط مجموعه حاصل سرزمين، عينيت يافته در بيان ديگر هويتبه  از منظر خود هستند.

يک وجود عيني بنام سرزمين توسط قدرت سياسي است که در مقطع خاصي از تاريخ  يافتهنتظاما

از اين رو لحاظ نمودن چگونگي استفاده از اين ابزارها  (.Meehan,2014:230)بخشدرا معنا مي

به مثابه عامل پيشيني توسط قدرت سياسي در مقطع زماني خاص در مديريت و ساخت انسجام 

نمايند مجموعه قابل تعميمي از اين فرايندهاي عِلي را ها که کوشا ميبرخي نظريه اجتماعي با

 (.Harris,2012:31)باشدشناسايي نمايند؛ در تضاد مي

شدن آيين تشيع اجتماعي حکومت صفويه تبديل -در اين راستا يکي از مهمترين تحوالت سياسي

گيري هويت سي از آن براي شکلبه دال مرکزي گفتمان عصر صفويه و استفادۀ قدرت سيا

متجانس ملي در سرزمين ايران بود. مذهب تشيع تا پيا از برآمدن صفويان مضموني غيرسياسي 

هاي گفتماني بود؛ ليکن به دليل حمايت قدرت سياسي صفويه از آن در ايران و در حاشيۀ نزاع

دانه براي اتحاد اقوام ايراني، تر گرديد. اين تدبير هوشمنتوسعه يافت و به سرعت پيروان آن افزون

کردن آيين زرتشت، گذار سلسله ساساني داشت که با رسميهت به تدبير اردشير بابکان بنيانشبا

اين دو پادشاه با  (.Karimipour,2002:24)اجزاي پراکنده کشور اشکاني را مجددأ متحد نمود
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هاي حکومت مقتدر ايهتوسل به مذهب جديد و رسمي کردن آن در سراسر کشور؛ نه تنها پ

مرکزي را بنيان نهادند بلکه با همين ابزار در ايجاد هويت مستقل ملي براي ايرانيان بيشترين تاثير 

 را به جاي نهادند.

 -ايبه بيان ديگر تشيع صفوي نقا مهمي در ساخت هويت ملي و تجميع اجزاي پراکندۀ طايفه

فرايندهاي انساني با تاثير پذيري از پويا مذهبي اي از نمادها و قومي در ايران داشته و مجموعه

 ,Shojaei Zand)آيين تشيع نمادهاي جديدي از قلمرو متعين سياسي را در ايران نمايان ساختند

بطوري که طوايف و ايالت پيرو شاه اسمعيل صفوي قادر گرديدند به کمک ساخت  (.1998:18

هبي را در ايران بنيان نهند. اين در حالي گرايي مذملي« قدرت / دانا» گفتماني تشيع مبناي 

هاي هب تشيع در ايران از منظر ديدگاهاست که در مطالعات پيشين؛ پيامدهاي ساخت گفتماني مذ

هاي برگرفته از گفتمان مختلف مورد بررسي قرار گرفته است ليکن در اين مطالعات کمتر به مولفه

در اين مقاله کوشا گرديده  شده است. تشيع در بازساخت قلمرو سرزميني ايران پرداخته

هاي گفتماني آيين تشيع که در ايجاد انسجام اجتماعي و بازساخت قلمرو سرزميني در مولفه

 ايران عصر صفوي موثر بوده است؛ مورد بررسي قرار گيرد.  

 . روش تحقيق2

جهت شناخت   هاي الکالئو و موفه دراين پژوها ناظر به تحليل گفتماني با تاکيد بر ديدگاه

اين پژوها کوشا گرديده در مرحله  باشد. درکارکردهاي مذهب تشيع در عصر صفويه مي

هاي ساخت قلمرو سرزميني و ساخت هويت اول با استفاده از ادبيات و منابع نظري مؤلفه

اجتماعي در چارچوب رويکرد گفتماني تبيين گردد. سپس با تطبيق مفهوم هويت سرزميني در 

ه گفتماني چگونگي نقا آفريني عناصر آيين تشيع در ايجاد مشروعيت براي قدرت آيل ديدگا

سياسي حکومت صفويه و زمينه سازي جهت ايجاد انسجام اجتماعي و تثبيت مرزهاي سرزميني 

 ايران مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

 

 



134  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

 . مباني نظري3

 گفتماني هاي ساخت هويت مشترک اجتماعي در چارچوب رويكردمولفه .3-1

در اين ديدگاه ظهور هويت مشترک در جوامع گوناگون از نظر تاريخي همواره پايدار نبوده و 

توان به سادگي به عنوان نماد هويت ملي به همه ادوار فرهنگي را نمي -وجود يک هويت سياسي

ي تاريخ تعميم داد. عواملي همچون دين و مذهب، زبان، قوميت، نژاد، آموزه ها و ايدئولوژ

د و مبدأ اني خاص مورد استفاده قرار بگيرنتوانند توسط قدرت سياسي در مقطع زمسياسي مي

بسيج اجتماعي افراد جهت دستيابي به همبستگي اجتماعي باشند. در حقيقت علت وجودي 

تواند ابزاري باشد که حاکميت بوسيله آن شرايط الزم براي همبستگي قلمرو سرزميني مي

و از اين رو انسجام اجتماعي و تطبيق آن با  (Smith,1998:35)نمايدمياجتماعي را فراهم 

مرزهاي سياسي مبين چگونگي استفاده از ابزارهاي اجتماعي جهت ايجاد آن توسط قدرت 

به بيان ديگر هويت ملي به معناي ايجاد احساس تعلق و (. Gellner,1983:1)باشندسياسي مي

باشد. از اين رو هويت اي مورد نظر قدرت سياسي ميساماندهي وفاداري به عناصر و نماده

اجتماعي به معناي ايجاد احساس تعلق و ساماندهي وفاداري به قدرت سياسي محصول تالش 

آگاهانه يک طبقه سياسي براي ايجاد ابزاري است که ابقاي قدرت و اعمال حاکميت را تسهيل 

 (.Kong and Yeoh,1997:213)نمايد

شناسد و آن را پديده اي فرهنگي را به رسميت مي –زماني هويت تاريخي اين رويکرد انقطاع 

اجتماعي هر دوره اي از تاريخ بيان  –گفتماني و متأثر از فرايندهاي سياسي 

ها با انواعي از در اين ديدگاه؛ حکومت(. Deylamghani and Ghasemi,2017:160)داردمي

گردند. بر اساس اين به تبع آن انسجام اجتماعي مي ساز پيدايا قلمرو سرزميني وها زمينهآرمان

سازي است که هاي گذار تاريخي مسير بازساخت هويت اجتماعي عامل غيريترويکرد در دوره

بندي خود وارد نمايد. چرا که الگوهاي تواند عناصري را دفع و عناصر ديگر را به مفصلمي

گردد نوع خاصي از ابزارهاي رد که موجب ميگيمتفاوتي از توزيع منابع و اخذ ماليات شکل مي

فرهنگي ساماندهي  –هاي هويت اجتماعي ساخت مشروعيت مورد نياز باشد و بر مبناي آن مولفه

 خواهد شد.
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هاي اجتماعي ها و گروهها به منظور اجراي مؤثر نقا خود، گفتماندر اين راستا حکومت 

منافع مشترکي دارد و با استفاده ابزاري از آنها امور کنند که با آنها ويژگي و خاصي را انتخاب مي

کنند. ساير افراد نيز با خود از جمله چگونگي ايجاد هويت مشترک فرهنگي را ساماندهي مي

نمايند و بدين طريق بين هاي مشترک با يکديگر تعامل ميها و زبانبکارگيري اين نمادها، نشانه

ماعي و کنا اجتماعي رابطه وجود شکل بندي اجتماعي، نهاد اجتسه سطم صورت

هاي اجتماعي نه ثابتند و نه شبيه يکديگر بلکه از اين رو هويت(. Fairclough,2000:43)گيردمي

 ,Wendt)باشدتمام آنها مشروط، وابسته به تعامل و جاي گرفته در درون يک متن نهادي مي

وجه نمود که در آن فضاي جغرافيايي هايي تبايست به انگارهو براي شناخت آنها مي (1999:136

 باشد.جاري مي

در اين چارچوب ناب بودگي هويت به چالا کشيده شده و با تأکيد بر منطق الحاق؛ هويت را 

گيرند و همواره به مثابه يک ضميمه در نظر گرفته فاقد موجوديتي جدا افتاده و ناب در نظر مي

ردد. بويژه در آراء الکالئو و موفه هيچ چيز تواند در طي زمان دچار تحول گشود که ميمي

بنياديني همچون قوميت، زبان، انديشه سياسي و غيره وجود ندارد که هويت اجتماعي را در 

 –بندي مکاني داخل يک سرزمين تداوم بخشد بلکه هويت سرزميني در چارچوب يک مفصل

رايند خطي و بهم پيوسته يک ف هويت سرزمينييک  يداياپ از اين رويابد. زماني تبلور مي

 هويتاند تا از درون و ژرفاي آن، يک ها گِرد آمدهها و اُبژهاي از گفتماننيست، بلکه مجموعه

باشد. هنگامي که هويت در و اين مسئله مويد احاطۀ گفتمان هژمون بر هويت مي پديدار گردد

ر اساس آن دغام گرديده و ببندي هژمونيک قرار گرفت در آن اچارچوب يک مفصل

در اين راستا تقدم يک هويت بر ديگر (. Howarth and et al,2000)گرددبندي ميچارچوب

 باشد.   ها مؤيد وجود قدرت و هژموني در ساخت آن ميهويت

هاي هويتي متمايز داراي دهي به گفتمانهاي سياسي و ايدئولوژيک با شکلدر حقيقت انديشه 

ض عملياتي شدن بر پهنۀ سرزمين شروع به قلمروسازي مطلوب پيامدهاي فضايي هستند و به مح

تواند منجر به هاي ديني مياز جمله ارزش (.Afzali and et al,2014:52)نمايندخود مي
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مذهبي جهت نيل به انسجام اجتماعي در ادوار  –بازتعريف نوعي جديدي از انديشه سياسي 

 (.Kearn,1998:377)مختلف تاريخي گردد

 هاي ظهور آيين تشيع در دورۀ صفويه هزمين .3-2

در اواخر قرن نهم هجري قمري گروهي جنگاور در شمال غرب ايران و منطقه شرق آناتولي 

الدين متشکل از سواران ترک سر بر آوردند. رهبر اين گروه شاه اسماعيل از نوادگان شيخ صفي

رت و نفوآ صفويان را به کل اردبيلي بود که با استفاده از ضعف حکام محلي؛ موفق گرديد قد

گذاري نمايد. وي بعد از تصرف تبريز و با فالت ايران گسترش دهد و سلسله صفويه را بنيان

 معرفي خود به عنوان پادشاه ايران؛ تشيع دوازده امامي را مذهب رسمي ايران اعالم نمود. 

هاي مکرر آنها ل و غارتتا پيا از ظهور صفويان هجوم مغوالن و تيموريان به ايران و ظلم و قت

گيري از موجب گرايا مردم به تصوف گرديده بود. تحت اين شرايط گروهي از مشايخ با کناره

بندي رساندند که پارساترين مقامات ديني دنيا و پيشه نمودن زهد؛ جامعه ايران را به اين جمع

قبال و پيروي گستردۀ اند. استاين گروه هستند که در عمل و نظر از مواهب دنيا دوري گزيده

مردم از اين طبقه اجتماعي باعث افزايا اعتبار آنها و برانگيختن احترام نسبت به آنها گرديد و 

هاي متعددي در در ميان مردم و حکام مقبوليت فراواني يافتند. بطوري که در اين دوره خانقاه

ب بود که جامعه به شدت نقاط مختلف ايران ايجاد شده بود. بخشي از اين پذيرش نيز بدان سب

پذيرفت که جنبۀ ماورايي داشته باشند. عده اي از مردم نيز متافيزيک ايراني، تنها چيزي را مي

براي بدست آوردن امنيت و رهايي از تجاوزات مغوالن و تيموريان به جرگۀ اهل تصوف و 

از بيدادگري حاکمان عرفان وارد گرديده بودند تا در پناه قدرت خانقاه، شيوخ و مرشدان صوفيه 

سياسي در امان باشند. ضمن اينکه پادشاهان و سران مغول و ترکان تازه مسلمان نيز نسبت به 

  (.Nouzari,2014:255)نمودندصوفيان و عرفا اظهار ارادت مي

الدين نهاد و باني آن شيخ صفي طريقت صفوي در چنين مرحله اي از تاريخ قدم به عرصۀ وجود

اري از حکام و امراي زمانه را بخود جلب کند و از حمايت مادي و معنوي آنها موفق گرديد بسي

برخوردار شود. بطورکلي گسترش تصوف در اين دوران ناشي از تهاجم مکرر اقوام ترک و مغول 

روستايي گرديد و به دنبال آن سطم  -و افول شهرنشيني و گسترش هرچه بيشتر زندگي ايلي 
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يين آمد و راه را براي بسط نگرش صوفيانه فراهم ساخت. به فرمان خردورزي جامعه به شدت پا

تيمور اراضي منطقه کالخوران اردبيل وقف خاندان صفوي گرديد و لذا اين خاندان پشتوانه مالي 

و قادر ( Savory,1993:11)تر و بدست آوردن مريدان را بدست آورده بودندالزم براي تبليغ بهينه

 وان مختلفي را در ايران، شام و آسياي صغير تربيت نمايند.گرديدند طي چند نسل پير

از سوي ديگر فرهنگ سياسي مردم و نخبگان غيرحکومتي نيز تا حد زيادي داراي ماهيتي قدسي، 

ورزي در باب بود و عدم انديشه (Azami and et al,2014:40)پرداز، عارفانه و جبرگرادرون

رواج داشت. با توجه به هجوم سهمگين مغوالن  چگونگي ساخت دولت در اين فرهنگ سياسي

هاي سهمگين ظهور يافته در اين مقطع زماني، پناه بردن به خدا ها و مصيبتو تيموريان و جنگ

از شر اقوام مهاجم و ظالم، از بنيادهاي ظهور اين نوع فرهنگ در ايران بوده است. اين مسأله بر 

ورزي در زمينه چگونگي ساخت دولت دم انديشهگري در ايران و عزدگي و صوفيظهور عرفان

گرديد تا در زمان ظهور صفويان تنها تصوف و شيخوخيت نقا داشته است. اين مساله سبب مي

عارفانه قادر باشد توجيحات الزم براي مشروعيت نهاد حکومت را فراهم آورد. از اين رو رابطه 

قادر گرديد زمينه را براي ساخت  متقابل تصوف و نهاد قدرت در دورۀ شاه اسماعيل صفوي

 حکومت فراگير فراهم آورد. 

آميختگي تصوف با مذهب تشيع که تا آن روزگار نوسانات مختلفي را پشت سر گذاشته بود  

هاي پيشين ظرفيت هاي اجتماعي آن را بيا از پيا باال برد. صفويان بر خالف بيشتر حکومت

داراي طريقتي يکجانشين و شهري بودند که مباني عقيدتي اي نداشته و رهبران آنها خاستگاه قبيله

به  (.Ashraghi and Alavi,2014:279)صوفيانه سبب گرايا مردم و قبايل ديگر به آنها گرديد

هاي پيشين که مقبوليت نخست آنها بر پايه قدرت ايلي و بيان ديگر بر خالف بسياري از سلسله

توانست با متحد نمودن افراد قبيله خود به سلطنت  طايفه اي بود و رئيس طايفه به تدريج مي

برسد در حکومت صفويان کارکرد خانقاه قادر گرديد حکومتي پايدار را در دوره اي پرآشوب 

. از سوي ديگر ايرانيان پس از پذيرش اسالم و (Jafariyan,2004:23- 24)در ايران برقرار نمايد

داشتند و به عنوان شهروند درجه دو يا سه قلمداد بويژه در زمان خلفا همواره مورد آزار قرار 
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خواهي خود را در مي شدند و پس از ترويج گستردۀ آيين تشيع در عهد صفوي آرمان عدالت

 (.Ahmadi  and et al,2014:265)اين مذهب يافتند

بر اين مبنا شالودۀ هويت و ايدئولوژي به گونه اي بر پايۀ تشيع دوازده امامي در عصر صفوي 

هاي اهل تسنن بود. حتي حکومت ريزي گرديد که داراي تعارض فقهي و کالمي با آموزهيپ

آميز با خلفاي هاي شيعي پيشين نظير آل بويه که داراي همزيستي مسالمتصفويه با حکومت

پروري عباسي بودند نيز متمايز بود و براي نخستين بار مذهب تشيع به ابزار قلمروسازي و هويت

صفويان از حکومت محلي سربداران  برداريمتأثر از گرته تشيع د. گسترش مذهبتبديل گردي

 شيعي عناصر پايه بر بنيان اين تعارض را و قرار داشتند تعارض در حاکميت ايلخاني با که بود

هاي زرتشتي و ارمني به بودند. در اين دوره با وجود تساهل و تسامم نسبت به اقليت نهاده بنا

  گرديد.يري بسياري ميگاهل سنت سخت

هاي ساخت سياسي حکومت صفوي برخورداري از مذهب از اين رو از جمله مهمترين ويژگي

رسمي، پايبندي به آن از طريق تأسيس نهادهاي مجري امور ديني، تعهد به حفاظت و پايداري 

ديني مخالفان داخلي اين آيين  از مذهب رسمي حتي از طريق جنگ با همسايگان و مقابله با

نژاد تحت عنوان قزلباش که از قبايل روملو، همچنين قبايل ترک (.Godarzei,2008:220بود)

شاملو، استاجلو، قره مانلو، تکلو، آوالقدر، قاجاريه، افشار، بيات و رساق تشکيل شده بودند؛ 

نقشي مهم در به قدرت رسيدن صفويان و تثبيت مذهب رسمي در ايران ايفا نمودند. بطوري که 

شاه اسمعيل صفوي ظرف مدت ده سال قادر گرديد ضمن ايجاد وحدت سرزميني در ايران با 

 نمودن آيين تشيع هويت مشترک ملي را در ايران ايجاد نمايد.ها و رسميحمايت قزلباش

 هاي تحقيقيافته .4

 سازي ژئوپليتيک و ايجاد انسجام اجتماعي مبتني بر مذهب تشيع  در عصر صفويه غيريت.4-1

انگاري ژئوپليتيکي؛ نقا سازي سرزميني و دشمنبطورکلي در ژئوپليتيک تاريخي ايران غيريت

سازي داشته است. بطوري که از منظر تاريخي در دورۀ مادها تقابل سرزميني با مهمي در هويتي

ابل ها آغاز گرديد. اين تقها و پس از آن در دورۀ هخامنشيان منازعۀ ژئوپليتيکي با يونانيآشوري

روميان  -روميان و ساسانيان -هاي ژئوپليتيک اشکانيانپس از هخامنشيان نيز در اشکال رقابت
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ها، اشغال نظامي، دوره هاي ها، شکستهاي بزرگ تاريخي، پيروزيتداوم يافت. از اين رو جنگ

فترت و گسست سياسي ابزار مهمي در توليد گفتمان همبستگي ملي در برابر نيروهاي متخاصم 

 ا فراهم آورده است.  ر
 سازي ژئوپليتيک مؤثر در ساخت همبستگي ملي در ايران تا انتهاي دورۀ پهلويغيريت (:1)جدول

 ايرانيهاي غيرحكومت هاي پادشاهي ايرانيسلسله رديف

 شهرهاي يوناني –دولت  هخامنشيان 1

 روميان ساسانيان و اشکانيان 2

 عثماني -ازبکان  صفويه 3

 وسيه(ر -نگلستانا -هاي استعماري) فرانسهقدرت قاجاريه 4

 هاي استعماري، ناسيوناليسم عربيقدرت پهلوي 5

 

دهي و رابطۀ فصل بندي کشورسازي بر اساس پيوندبه بيان ديگر در تاريخ ايران بخشي از م

هاي رقيب هاي تخاصم ژئوپليتيک با امپراطوريبا ارجاع به مؤلفه« ديگري»برساخته در مقابل 

بطور کلي هدف نيروهاي سازندۀ جامعه انساني يا ملت،  (.Fuller,2008:10)ريزي گرديدپي

عموماً ايجاد يک هويت مشترک است اين امر گاه با ايجاد يک دشمن فرضي يا واقعي موجب 

چرا که  (.Braden and Shelly,2000:146)گردددر افراد جامعه مي« ما»بوجود آمدن احساس 

 توانداست که مي« ديگري»پذير نيست و حضور گرايي امکانر ديدگاه آاتکسب هويت مبتني ب

بويه داراي معارضۀ جدي تشيع صفوي نيز بر عکس تشيع آلدر شکل دادن به هويت مؤثر افتد. 

با تفکر اهل سنت بود و در نتيجه در اين دوره تسامم نسبت به اهل تسنن کاها چشمگيري 

اعتقادي موجب ظهور يک ساخت ژئوپليتيکي متعارض  - يافت. در نتيجه اين گسل فرهنگي

هاي سني مجاور گرديد. بويژه پادشاهان عثماني خود را خلفاي ميان حکومت صفويه و حکومت

داشتند و نمودند که حق حکومت بر همه مسلمانان را براي خود ملحوظ مياسالمي قلمداد مي

اري در مقابل اين مشروعيت سنتي در جهان شدن تشيع ديوار استواين در حالي بود که با رسمي

شدن آيين تشيع در دورۀ صفويه؛ همچنين به دنبال رسمي(. Ahmadi,2010:41)اسالم ايجاد نمود
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ملي مردم ايران در برابر تهاجمات عثماني تقويت گرديد و ضمن ايجاد انسجام  -احساس ديني

تر گرديد. رنگان صفوي و عثماني پرژئوکالچر مي الزم براي تحقق دولت ملي؛ هر چه بيشتر گسل

تر گانه موجب تهييج بيشتر احساسات و قويدر اين دوره برخورد با اهل سنت و لعن خلفاي سه

گرديد. علماي تشيع در اين دوره بويژه ها و طبقات اجتماعي با يکديگر ميگرديدن پيوند گروه

ادشاهان صفوي را جهاد شرعي، ي خود حرکت پواهاي با عثماني با صدور احکام و فتدر جنگ

الطاعه و همراهان آنان را سربازان راه خدا و دشمنان آنان را مقام ايشان را همسو با امام واجب

 نمودند. اهل کفر معرفي مي

پنداشتند و از هاي عربي خود را خليفه مسلمين ميعثمانيان از يک سو با تسلط بر تمام سرزمين

الم، صفويه را نمودن دين اسلمرو امپراطوري خود و جهانيسوي ديگر در انديشه گسترش ق

مذاهب چهارگانه  انگاشتند. جوامع تحت حاکميت عثماني نوعاً بر يکي ازمانع اهداف خود مي

دانست؛ تشيع را بر اهل سنت بودند و حکومت مرکزي نيز که خود را مروج اين مذاهب مي

قلمرو صفويه لشکرکشي نمود. در راستاي اين  تافت و بارها به قصد تغيير مذهب تشيع بهنمي

تعارض ژئوکالچر حکومت صفويه به جهت احترام به عتبات مقدسه در عراق مايل نبود که اين 

کوشيد که آن را ضميمه قلمرو سرزميني اماکن در تصرف حکومت عثماني باقي بماند و پيوسته مي

گرديد. همچنين صفويان حکومت منجر ميخود نمايد و اين مساله نيز به تقابل ژئوپليتيکي دو 

درصدد برآمدند سفر به مکه را جهت نياز به عبور از قلمرو عثماني کمرنگ نموده و با بازسازي 

ضمن  (.Mullahosseni and et al,2017:62))ع( آن را زيارتگاه شيعيان قرار دهند بارگاه امام رضا

ه و مذهب تشيع را بدعتي آشکار و اينکه ازبکان نيز از مروجان سرسخت مذهب حنفي بود

دانستند و اين مسئله نيز در ادامه موجب تعارض فرهنگي ازبکان با حکومت خروج از دين مي

 گرديد. صفويه مي

اثر رسمي شدن تشيع در بازتعريف جايگاه فره ايزدي قدرت سياسي و نسبت آن با انسجام .4-2

 اجتماعي در عصر صفويه

ها مورد ش براي احراز حداقلي از مشروعيت ديني توسط حکومتدر طول تاريخ ايران تال 

اهتمام بازيگران سياسي قرار داشته و بويژه از دوره ساسانيان به بعد دين با نظام حکمراني داراي 
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تلفيق زيادي بوده است. پس از ورود اسالم به ايران نيز همواره دين در صحنه حکمراني و 

جود داشته است. بويژه در انديشۀ سياسي اسالم غايت همه دستگاه حکومتي به صورت پررنگ و

باشد و حکومت ضامن اجراي بهينه شرع بوده و تحقق اين امور بازگشت به جهان آخرت مي

ضمن  (.Nagheibzadeh,2007:179)هدف نيازمند تقسيم ساختاري و فضايي قدرت نبوده است

مهم و مؤثر سياسي در جامعه ايران مطرح اينکه رهبران ديني همواره به مثابه يکي از نيروهاي 

ر مزمن در همچنين ايران تا پيا از عصر صفوي بطو (.Mossalanejad,2014:116)اندبوده

امني قرار داشت و اين مساله از منظر اجتماعي تمناي پذيرش معرض آشوب، کشمکا و نا

 نمود.مي حاکم مقتدر که در عين حال داراي جايگاه فره ايزدي نيز باشد را ايجاب

از سوي ديگر گستردگي سرزمين ايران در طول و عرض جغرافيايي و چگونگي استقرار عوارض 

گرديد هاي اکولوژيک مانع از ايجاد يک فرهنگ مشترک در کشور ميتوپوگرافيک و گسيختگي

ساکنان (. Tahami and Kavyanirad,2013:126)گرديدو اين مسأله موجب تنوع فرهنگي مي

هاي مختلف نژادي، زباني، ان در طول تاريخ مجموعه ناهمگوني از اقوام و مليتمختلف اير

اند که در هنگام ضعف حکومت مرکزي قابليت تشتت و واگرايي مذهبي، فرهنگي و ملي بوده

گر آن بود که وجود دال مرکزي رهبر فره و تجربه تاريخي نيز نشان را از خود نشان داده بودند

هاي ها را مديريت نمايد. بطوري که با اتخاآ استراتژيه است؛ اين بحرانايزدي بهتر قادر بود

يافت و نظم، تعادل و امنيت در جامعه برقرار مختلف توسط آنها اختالفات فرهنگي کاها مي

 گرديد.مي

هاي انساني هيچ اصوالً قدرت سياسي در آات خود متضمن نابرابري است و در ميان نابرابري

باشد. ابرابري در برخورداري از قدرت و حاکميت نيازمند اخذ مشروعيت نمييک به اندازۀ ن

اي جهت تأمين مشروعيت خود جهت ساخت سرزميني بنابراين دستگاه قدرت در هر دوره

نظر خود ر بوده با در چارچوب گفتمان موردحکومت و به اطاعت درآوردن طوايف و اتباع ناگزي

 ,Moosavi and Kasraei)ي، تفسير دين و علم را شکل دهدترکيبي از توجيحات اخالقي، فرهنگ

تاريخي ايران قدرت سياسي همواره درصدد  -. از اين رو در جغرافياي سياسي (2010:140

هاي ساخت واحد ت و بخشي از زمينهآفرينا ايمان معنوي نسبت به مشروعيت خود بوده اس
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فرمانروا و حکومت بوده و فرمانروا نقا سياسي سرزميني در تاريخ ايران ناشي از جايگاه قدسي 

نمود. در اين راستا در فرهنگ سياسي ميانجي را ميان خدا، سرزمين و اقوام تابع خود ايفا مي

دانست که از شده در چنين گفتماني تصاحب قدرت را تنها از طريق افرادي مقبول ميساخته

 نسبي شيعي و تاييدات قدسي برخوردار باشند.

يز که با حمايت قبايل قزلباش تشکيل گرديد از ابتدا در معرض خطر جنگ داخلي دولت صفوي ن

داشت. قرار داشت؛ ليکن ايمان به باورها و تعاليم صوفيه آنها را از تقابل با يکديگر دور نگاه مي

اي متفاوت از يک ويژگي مشترک برخوردار بودند و آن ايمان رغم وابستگي قبيلهها عليقزلباش

سبت به شاه صوفي و مرشد کامل که قادر بود اخوت طريقتي را جانشين تعصب قبيلگي معنوي ن

نمايند و در ادامه فقه تشيع توانست جايگزين تصوف گردد و به تداوم هويت منسجم ياري 

گيري حکومت صفويه بنابراين در زمان شکل (.Jamalzadeh and Dorosti,2018:90)رساند

وي و طوايف قزلباش بر اساس رابطه مريدي و مرادي برقرار گرديد. ارتباط ميان شاه اسماعيل صف

پادشاهان صفوي براي تثبيت حکومت خود نيازمند آن بودند که ايدئولوژِي صوفيانه مبتني شور 

ساز يک قيام بزرگ بود با ايدئولوژي نهادمند و باثبات جايگزين نمايند. همچنين ايمان را که زمينه

از قبيل تجارت، کشاورزي، قضاوت و ديگر امور نيازمند يک مبناي  رسيدگي به امور عمومي

توانست آن را فراهم نمايد و همه اين موارد به برساخت قلمرو حقوقي بود که فقه شيعي مي

 نمود.سرزميني و تثبيت انسجام اجتماعي کمک مي

تري با گستردهني تفکر فقه شيعي به صورت در ادامه و بويژه بعد از شاه اسماعيل صفوي مبا 

تر گرديد. پادشاهان قدرت سياسي درآميخت و با رابطۀ متقابل پادشاهي با نهاد دين منسجم

صفويه دريافته بودند که عقايد صوفيانه عنصري کارا در ايجاد دگرگوني و رسيدن به قدرت 

اين  سياسي بوده است ليکن براي ساخت حکومتي مقتدر پشتوانه مورد اطميناني نخواهد بود. بر

مبنا جهت دستيابي به انديشه ساخت قلمرو سرزميني؛ آيين تشيع دوازده امامي مبناي عمل قرار 

يعني سايه خدا بروي زمين  "االرضاله فيظل"گرفت. در اين الگوي حاکم مقتدر جايگاه 

 ,Chardin)گردد که با مفاهيم شيعي نيابت امام غايب و حاکم عادل تلفيق گرديدمحسوب مي

و به بازتوليد مشروعيت نظم سلطاني منجر گرديد. از جمله برخي فقهاي اين دوره  (1995:134
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اي در باب جايز بودن سجده بر وي نگاشتند و از باب همگامي با پيروان شاه اسماعيل؛ رساله

معتقد بودند هر که اطاعت پادشاه ننمايد؛ الجرم از اطاعت خداوند نيز خارج شده 

 (.Tashakori and Naghibi,2014:53)است

بيت؛ همچنين در اين دوره و با تبليغات پادشاهان صفوي مبني بر احراز مقام جانشيني اهل

تري براي آنان در نزد افکار عمومي حاصل شد. بطوري که پادشاهان صفوي از مشروعيت افزون

مسأله دانستند. اين الزمان ميرسول اکرم خود را وارث دولت آخر طريق ادعاي سيادت خاندان

اي را فراهم نمود که با تبليغات گسترده و تدوين کتب انساب، صفويان در اآهان مردم از زمينه

و نسب خود را از  (Abdoulahi and Jajbaf,2013:120)نژاد و تبار امامان شيعه قلمداد گردند

يغ و طريق امام هفتم به امام حسين)ع( رساندند و اين نسب را بطور هوشمندانه بين مردم تبل

گذار سلسله صفوي اسباب مشروعيت خود را فراهم نمودند. شاه اسماعيل صفوي به عنوان بنيان

عالوه بر آنکه خود را پادشاه خواند؛ خويا را به عنوان نائب امام عصر)ع( نيز معرفي 

رو مه اطهار)ع( منتسب گرديد. از اينو فتوحات وي به امداد غيبي ائ (Babayan,1996:119)نمود

ارزي ميان پادشاه و ائمه اطهار از طريق بندي و ايجاد همگفتمان تشيع صفوي نياز به مفصلدر 

 (.Mortzavi and Rezaei,2015:168)گرددانتساب به خاندان پيامبر اسالم محقق مي

اند مورد استقبال در گفتمان سياسي تشيع؛ رهبران سياسي کاريزماتيک که داراي نسب متعالي بوده 

ا فردي با اعقاب نَسَبي متصل به امامان معصوم توان ايجاد اتحاد ميان اقوام نامتجانس بود و تنه

و ساخت يک واحد سياسي فراگير در سرزمين ايران را داشته است. بطوري که شخص پادشاه، 

هاي مذهبي داراي جايگاه معنوي ناپذير بودند و با تلفيق با آموزهدربار و دولت؛ مقوالتي تفکيک

ون از چارچوب نظام پادشاهي گرديدند و امکان مشروعيت يک پديده سياسي بير و قدسي

هاي معمولي موجب پذير نبود. نماياندن سالطين به عنوان موجوداتي فراتر از انسانامکان

گرديد و اين مسئله تا حدي گيري هالۀ تقدس در مورد وجود شخص فرمانروا و حاکم ميشکل

ش و قيام عليه حکومت و پادشاهان را در اآهان مردم و بازيگران مي توانست خطوط و تفکر شور

سياسي بزدايد. در اين چارچوب از مشروعيت؛ همه اقوام و قبايل فقط به شرط تمکين و اطاعت 

 (.Bashereiyeh,2004:60)اندشدهاز پادشاه در زمرۀ مسلمان واقعي محسوب مي
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ک شهودي دست يافته و ناظر بر راز هستي حضور رهبري سياسي به عنوان دال مرکزي که به در

گردد که کم و بيا مورد تاييد علماي تشيع بود مهمترين وجهه گفتمان تشيع در دورۀ صفويه مي

آمد ها و احکامي بدست مياين دوره نيز قرار گرفته بود و مبداء مشروعيت ديني از عقايد، ارزش

ما و فقهاي شيعي در زمان ظهور صفويان در که از پيشروان ديني صادر شده بود. البته حضور عل

رو حکومت صفوي به منظور ترويج آيين تشيع و اجراي حقوق و ايران ناچيز بود و از اين

هاي اسالمي از جمله شريعت بر طبق موازين تشيع اماميه علماي اين مذهب را از ساير سرزمين

اين فقها بتدريج  (.Jafariyan,2000:119)عراق، بحرين و جبل عامل در لبنان به ايران دعوت نمود

بخشي به حکومت شروع به انتشار آثار و تربيت شاگرداني نمودند تا از اين طريق؛ مشروعيت

صفوي، ادارۀ امور شرعي و قضايي و بطورکلي تلفيق نهاد سياست و آيين تشيع با سهولت 

اي از جانب يت و هديهبيشتري انجام پذيرد. در آثار علماي تشيع اين عصر امر پادشاهي عنا

خداوند دانسته شده که مردم حق شورش و طغيان بر عليه آن را ندارند. اتکا به اين آراي فقهي 

 هاي الزم براي سيادت پادشاهان صفوي را فراهم نمود. زمينه

 اي در عصر صفويهطايفه –يابي آيين تشيع در انسجام قومي کارکردهاي رسميت.4-3

لوژيک و تضاد آاتي موجود در طبيعت ايران الجرم حرکت و جستجوي به جهت گسيختگي اکو 

منابع زيستي به يکي از وجوه غالب زندگي اجتماعي ايران تا پيا از قرن معاصر تبديل شده 

هاي چندگانه در سرزمين ايران، بود. به بيان ديگر پراکندگي ناموزون منابع زيستي و تلفيق اقليم

نموده است. اقليم خشک و کم بارش سبب ارتزاق ناگزير مي کوچندگي و شبانکاري را جهت

گرديد که در آن انباشت سرمايه و گردش کاال گيري اجتماعات پراکنده و خودبسنده ميشکل

اندک و محدود باشد؛ در حالي که معيشت عشايري مبتني بر سلسله مراتب پدرساالر و روابط 

يابي طبقه و ي بر قرارداد اجتماعي و ارجحيتگيري الگوي روابط مبتنخويشاوندي امکان شکل

به بيان ديگر از منظر جغرافيايي وضع  (.Shabani,2011:70)نموداي را ناممکن مياصناف حرفه

به مثابه  "ايل –دولت "بندي ساز معيشت نوماديسم بود و به دنبال آن صورتطبيعي ايران زمينه

    الگوي مسلط حاکميت سياسي در ايران مطرح بود.
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گيري هويت ملي بوده است خاطر هويتي افراد ايل به قبيله خود؛ سد راه شکلاز سوي ديگر تعلق

به طوري (. Cottam,1999:54)و ايالت فاقد احساسات ملي و آگاهي از هويت فراقومي بودند

هاي ضعف در نظام حکومتي مسلط، واگرايي ايالت و طوايف که به محض آشکار گرديدن نشانه

ستيزي در مواقع ضعف حکومت مرکزي يکي گريزي و دولتگرديد و روحيه دولتمي نمايان

هاي پايدار نظام حکومتي در ايران بود. اين مسئله سبب عدم وجود انسجام کافي بين از شاخص

هاي متعدد در سرزمين ايران گرديده است. مردم از حيث قومي و فرهنگي و  ظهور خرده فرهنگ

 -آگاهي جمعي مردم ايران و تبديل جامعه سنتي چندپارۀ ايران به دولت بطوري که تکوين خود

گيري و ملت در اين مقطع که هنوز مفهوم ناسيوناليسم در تاريخ ظاهر نشده بود؛ نيازمند شکل

 ,Jafariyan)شدن مفهوم هويت ملي در چارچوب عملکرد يک مذهب رسمي فراگير بودنهادينه

مذهبي کشور، کارکرد مؤثري  –بود با پر کردن حفره هاي قومي گفتمان تشيع قادر (. 2004:34

توانست به همگرايي طوايف، اقوام جهت تداوم وحدت ملي داشته است و تا سرحد امکان مي

 (.Abrahamian,2008:7)هاي مختلف کمک نمايدانو زب

از اين گفتمان در کرد آنها بتوانند با استفاده بطورکلي در مقطع زماني برآمدن صفويان اقتضاء مي

اي را تحت عملکرد  اي و عشيرهچارچوب مرزهاي جغرافيايي خاص؛ هويت هاي متعارض قبيله

اي بر طبقات مذهب تشيع بسيج نمايند. در دورۀ پيشامدرن در ايران بطور مشخص هيچ طبقه

د توانست مبدأ ايجانظامي ايالت مزيتي بود که مي –ديگر مسلط نبود و عنصر قدرت سياسي 

اي از اي نيازمند مجموعهنظم اجتماعي گردد. ليکن برقراري اين نظم اجتماعي در هر دوره

هاي آهني بود که توان ايجاد مباني اتحاد ميان اقوام و طوايف را داشته باشد. در اين چارچوب

هاي محلي و اسماعيل صفوي بخوبي درک نموده بود که در ايران به دليل تکثر قدرتراستا شاه

باشد؛ مگر آنکه با اعمال يک سياست الطوايفي امکان تمرکز قدرت دشوار ميجود ساختار ملوکو

اي از اين رو تعامل دوجانبه (.Hoshisadat,2010:108)مذهبي بتوان به وحدت ملي دست يافت

ميان پادشاهان صفوي و علماي شيعي جهت بسط انسجام اجتماعي شکل گرفت که موجب 

ر آيل انديشه سياسي واحد قرار گرفته و اتحاد با يکديگر را بر ضد نيروي گرديد ايالت و عشاي

قومي مذاهب وامع چندسياسي ديگر بنام اهل تسنن ساماندهي نمايند. بطورکلي در ج –اجتماعي 
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رو از اين .دتوانستند ابزار اتحاد قرار بگيرنگرديدند و ميقومي محسوب مياي فراو اديان پديده

 هاي ايجاد تجانس اجتماعي بود. صفويه رسمي شدن آيين تشيع يکي از روشدر دورۀ حکومت 

اي، خودمختار و مستقل از هاي شهري در اين دوره فاقد اصناف حرفهاز سوي ديگر سکونتگاه

دار و انتقال ارزش اضافي توليدي بخا روستايي و عشايري حکومت بود و اسکان عشاير زمين

گرديد. هر چه هاي مميزه جوامع شهري در اين دوره قلمداد مييبه اقتصاد شهري از ديگر ويژگ

مدنيت و زندگي شهري بستري مناسب براي استقرار مشروعيت حاکميت مرکزي محسوب 

نمايد. توسعه شهرنشيني بندي حکمراني متضاد آن را توليد ميشود؛ زندگي ايلي صورتمي

عه ميکروفيزيک قدرت)اصناف و موجب تثبيت امنيت مواصالتي، تسهيل در تجارت و توس

گردد. همچنين شبکه شهري ايران تا ابتداي ظهور صفويه از همگوني نسبي طبقات اجتماعي( مي

برخوردار بوده است. به بيان ديگر بدون وجود يک متروپل اصلي، ارتباط ارگانيکي بين شهرهاي 

ها بصورت ي سکونتگاهکوچک و بزرگ و مراکز روستايي پسکرانه آن برقرار بود و شبکه فضاي

هاي جغرافيايي، تاريخي و ساختار اجتماعي در گذر زمان شکل اي و برحسب ويژگيمنطقه

 (.Veicy and Mehmandoost,2015:213)گرفته بود

اي و تقسيمات سياسي سرزمين نيز بر مبناي شرايط فوق و در نتيجه استعدادهاي درون منطقه 

)مانند آآربايجان، خراسان، فارس و...(. در اين ميان فته بودباط با مناطق ديگر شکل گربدون ارت

اي داد و مراکز منطقههر منطقه شهر اصلي خود را دارا بود که عملکردهاي مربوط را انجام مي

هاي صرفاً در جهت امور ماليات و امنيت با پايتخت در ارتباط بودند. با توجه به ضعف بنيان

توانست اف و طبقات شهرنشين؛ تنها اتکا به مذهب رسمي ميشهرنشيني و فقدان استقالل اصن

 امکان انسجام نظام شهري ايران را در چارچوب يک هويت منسجم فراهم نمايد. 

در اين راستا در دورۀ شاه عباس اول صفوي به بعد بتدريج مديريت اراضي کشاورزي از مالکيت 

ار، اميران نظامي و مسئوالن غيرنظامي ايلخانان و تيولداران خارج و تحت مديريت متمرکز درب

گيري طبقه اجتماعي غير ايلياتي قرار گرفت. اين تغيير در نحوۀ مالکيت سبب جلوگيري از شکل

مستقل شهري و وابستگي هر چه بيشتر آنها به قدرت سياسي گرديد. بطوري که منابع درآمدي 

گرفت و در ر اختيار قرار ميحاصل از اراضي خالصه، تيول و ديواني توسط حاکميت سياسي د
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گرديد. از اين رو شکوفايي اقتصادي در عصر صفوي فتواي فقهاي شيعه در اين زمان نيز تاييد مي

از يک سو رونق و افزايا تعداد اصناف را در برداشت و از سوي ديگر انديشه سياسي تشيع 

گرديد اين ه سبب مينمود کنوعي نظارت و تسلط را از طرف حاکميت بر اين طبقه ايجاد مي

قشر در توليد انسجام اجتماعي نقا چنداني نداشته باشد. به دليل ساختار سياسي بسيط؛ طبقات 

دهي به قراردادهاي اجتماعي و تسري آن به اجتماعي موجود در شهر قادر نبودند با شکل

ترش موضوعات سياسي در ساخت انسجام اجتماعي مشارکت نمايند. اين در حالي بود که گس

امالک وقفي تحت کنترل نهادهاي مذهبي و همچنين گسترش ارتباط و پيوند آنها با ساير اقشار 

و طبقات اجتماعي در شهر و روستاها از طريق ادارۀ امور شرعي و مدني و حل و فصل دعاوي 

 فضايي همبسته با گفتمان تشيع گرديد.  –گيري يک نظام اجتماعيو اختالفات سبب شکل

 يري. نتيجه گ5

اگرچه رسمي گرديدن آيين تشيع توسط شاه اسماعيل صفوي ايران موجب گرديد قلمرو هويتي  

اسماعيل صفوي با اي متمايز در جهان اسالم ظهور يابد؛ ليکن شاهمردم ايران به مثابه جزيره

هدف عمده دست يافت: الف( ايجاد هويت جديد براي ايرانيان ب(  3رسمي کردن تشيع به 

ن اقوام گوناگون ايران حول يک مذهب مشترک ج( تبديل ايران به کانون و قطب جهاني پيوند داد

گيري يت شيعي به عنوان مبناي اصلي شکلتشيع. د( ايجاد حکومت مقتدر مرکزي با توسل به هو

ساني در ايران مقارن با ظهور هاي طبيعي و اناي از مولفهملت ايران. در اين راستا مجموعه

گرديد تنها رسميت يافتن آيين تشيع و به صفوي وجود داشت که موجب مياسماعيل شاه

 کارگيري آن توسط حکومت صفوي به انسجام هويتي ايرانيان منجر گردد. 

در اين راستا  ظرفيت و قدرت بالقوه و بالفعل عشاير ناشي از تمايزات اکولوژيک موجود در 

تاريخي ايران متأثر از حوزه عشايري و  گرديد که حکمرانيجغرافياي طبيعي ايران موجب مي

نشيني بوده و صعود و زوال عشاير در قدرت سياسي فرايند غالب در جغرافياي تاريخي کوچ

 -ايران باشد. ايلخانان داراي مباشران و سربازان مخصوص خود بودند و نظام اقتصادي ارباب 

جتماعي در ايران را تشکيل م ارعيتي، مبناي مديريت سياسي فضاي سرزميني و توليد انسجا

گيري ايالت مبتني بر سه رکن رهبري واحد، قدرت نظامي و داد. نظام حقوقي و تصميممي
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نمود. مقارن با همبستگي قومي استوار بود و کارکرد مهمتري در ايجاد هويت متجانس ايفا مي

هويت  يابي گفتمان تشيع در ايران موجب گرديد امکان ايجادظهور حکومت صفوي شکل

پذير گردد و قلمرو اجتماعي اي امکانسرزميني در آيل يک آيين فراگير فارغ از تمايالت طايفه

 هويت ايراني با عملکرد تشيع شکل يابد. 

گيري هويت فراگير در عصر صفوي عدم وجود انسجام کافي بين مردم مانع ديگر در راه شکل

و اقليمي در فالت ايران و الگوي استقرار  باشد. وجود تنوع طبيعياز حيث قومي و فرهنگي مي

ها و نمادهاي محلي متنوعي فرهنگها و... موجب ظهور خردهها، رودها، کويرها، جنگلرشته کوه

در سرزمين ايران گرديده است. بنابراين تنوع محيط طبيعي؛ عامل تنوع فرهنگي ايران بوده است؛ 

هاي نسبتاً بسته و محدود باً در چارچوب حوزههاي انساني غالگيري سکونتگاهضمن اينکه شکل

نگر منتهي قومي خودکفا و درون –هاي فرهنگي پذيرفته است و در نتيجه به نظامانجام مي

گيري حکومت فراگير يکپارچه تنها از طريق ايجاد يک گفتمان رو شکلشده است. از اينمي

مان هنوز مفهوم ناسيوناليسم ظهور چرا که در اين ز گرديدمذهبي يکارچه و سياسي محقق مي

توانست همبستگي اجتماعي را در مقياس ملي ايجاد نمايد پيدا ننموده بود و تنها عاملي که مي

نمود تا از طريق اتکا به سه عامل مذهب بود. کارکرد آيين تشيع به پادشاهان صفوي کمک مي

اه فره ايزدي پادشاهان ايراني مستند؛ مرشد کامل صوفيان، نيابت مذهبي امام عصر)ع( و جايگ

امکان ساماندهي هويت ملي در مقياس ملي را فراهم آورند. از سوي ديگر ايجاد انسجام اجتماعي 

اساساً براي تعريف و تثبيت خود به غير و دگر بيروني نياز دارد و حکومت صفوي نيز در تعارض 

و ازبکان در شرق و شمال اعتقادي آشکار با حکومت اهل تسنن عثماني در غرب  -فرهنگي 

شرق قرار داشت و از طريق اين فرايند قادر گرديد مذهب تشيع به نماد پاسداري از مرزها و 

 حفظ کيان هويت ايراني تبديل نمايد. 

 قدرداني. 6

بدين وسيله نويسنده قدرداني خود را از معاونت پژوهشي دانشگاه يزد بابت حمايت مادي و 

 دارد.م مياعال معنوي از اين پژوها
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