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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،جستارهاي تاريخي
  91 -  65، صص 1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة سسال 

  نخبگان ايران عصر صفوي از ديدگاه شاردن
  )سليمان  شاهعباس اول تا اوايل دورة   از اواخر دورة شاه(

  *عباس زارعي مهرورز

  **محسن مؤمني

  چكيده
ترين نقـش را در تحـوالت جامعـة خـود      نخبگان، از اركان اصلي هر جامعه، مهم

. نقش و كاركرد نخبگان مورد توجه بسياري از محققان قـرار گرفتـه اسـت   . دارند
ژان شـاردن،   سـفرنامة در اين پژوهش، جامعه و نخبگان عصر صفوي، با تكيه بر 

و ) اتوريتـه (نخبگان آن دوره، بر اساس دو عامل اقتـدار  . اند بررسي و تحليل شده
البتـه ايـن مرزبنـدي    . انـد  بندي و سه گروه از نخبگـان بررسـي شـده    نفوذ، تقسيم

، وابسـته بـه   )تكنوكراتيك(ساالريِ  شامل نخبگان فن ،گروه اولقراردادي است و 
. شـد  ساالران و درباريـان مـي   د اميران، ديوانساختار رسمي حكومت صفوي، مانن

آوردن مناصــب  دســت شناســي خــاص ايــن گــروه، چگــونگي بــه بنــابراين، روان
چنين عوامـل محدودكننـدة قـدرت     حكومتي، عوامل مؤثر در عملكرد آنان، و هم

گـروه دوم،  . تجزيه و تحليل شده اسـت ) سرا و نوع حكومت در ايران حرم(آنان 
دو گروه سران قبايل قزلبـاش و حاكمـان ايرانـي اسـت كـه       نخبگان سنتي، شامل

عبـاس اول و    هاي شاه سياست(جايگاه، عملكرد، و عوامل تضعيف موقعيت آنان 
گـروه سـوم، شـامل نخبگـان مـذهبي يـا       . بررسي شده اسـت ) ورود نيروي سوم

ايدئولوژيك است، كه بر اساس اعتقاد به حق جانشـيني در دوران غيبـت، بـه دو    
بگان مذهبي غير وابسته به دربار و گروه نخبگان مذهبي وابسته به دربـار  گروه نخ

گـروه اول، حـق جانشـيني در دوران غيبـت را از آن مجتهـدان      . انـد  تقسيم شـده 

                                                                                                 

  amehrvarz@gmail.com )نويسندة مسئول(سينا  استاديار گروه علوم اجتماعي، دانشگاه بوعلي *
  momeni2003@yahoo.com اسالميدكتراي تاريخ ايران دورة  **

  11/11/1390: تاريخ پذيرش، 10/8/1390: تاريخ دريافت
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در اين . دانستند و گروه دوم، در كنار مجتهد، قائل به وجود پادشاه عادل بودند مي
خصـوص گـروه اول نخبگـان     هايي كـه بـه   مقاله عملكرد آنان در جامعه و چالش

 .پديد آوردند، بررسي شده است

  .شاردن، ساختار قدرت، نخبگان، اقتدار، صفويان سفرنامة: ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

هاي مهم ايران در دورة صفوي، توجه اروپاييان به شرق و آغاز روابط ايـران بـا    از ويژگي
كـه از آن   ،فرهنـگ ايـران گذاشـت   آغاز اين روابط، تأثير فراواني در تاريخ و . غرب است
، )Jean Chardin(ژان شـاردن  . توان از مسافرت سياحان اروپايي به ايران ياد كرد جمله مي

هاي بسياري را در ايـران   سياح و جواهرفروش معروف فرانسوي، جهانگردي بود كه سال
 مبسـوط خـود دربـارة ايـرانِ عصـر صـفوي، در آشـنايي        سـفرنامة سپري كرد و با تأليف 
  .زمين بسيار تأثير داشت خصوص ايران اروپاييان با شرق و به

او در پايـان  . در پاريس به دنيا آمـد  1053 رمضان 15/ 1643 نوامبر 16ژان شاردن در 
سال داشت پـاريس را تـرك كـرد و     21كه  هنگامي  1075/ 1665يا آغاز سال  1664سال 

شـاردن زمـاني   . بـه درازا كشـيد  اين سفر شش سال . وارد ايران شد 1075/ 1665در سال 
وي در . روانة آسيا شد كه مناسبات فرانسة عهد لويي چهاردهم با شرق بسيار مساعد بـود 

  .سال از عمر خود را در آسيا و عمدتاً ايران گذراند 10طول دو سفر خود به ايران حدود 
خصوص ايران، خريد جـواهر   هب ،انگيزة شاردن از مسافرت به شرقترين هدف و  مهم

بر  )the mercantilism doctorine( مكتب مركانتيليسمحاكميت  سبب به. از هندوستان بود
 هـاي  دولت. نماد اقتدار بود و ارزش فراواني داشتجواهرات ، آن روزگار در اروپا اقتصاد

اي كـه   گونـه  به گام بودند؛ ، پيش)امريكا( ه در قارة جديدژوي در تجارت، بهپرتغال اسپانيا و 
ان، هندوسـتان تنهـا   ييـ از ديد اروپا. غارت و تجارت طال اسپانيا را به ثروت فراوان رساند

 پـيش از مسـافرت شـاردن، تاورنيـه    . آورد  جا جواهر به دسـت  آنشد از  جايي بود كه مي
)Jean Baptiste Tavernier(، تجــارت ابريشــم از شــرق  بــه دنبــال ،بازرگــان فرانســوي
كه او نيز جـواهرفروش  ، پدر شاردن. به اروپا، صاحب ثروت زيادي شده بود) هندوستان(

افتاد كـه پـول خـود را در ايـن      زماني كه موفقيت تاورنيه را مشاهده كرد، به اين فكر  ،بود
مسـافرت بـه شـرق    بـراي  ، شـاردن را  به همين سـبب . كندگذاري  تجارت پرسود سرمايه

  ).88: 1379، و ساساجيما گل صفت(كرد ب ترغي
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يعنـي   ،شـد دو تـن از پادشـاهان صـفوي      به شرق و ايران موفق سفرشاردن به هنگام 
پـس از  . ي پيـدا كنـد  آشـناي را مالقـات و بـا اوضـاع ايـران      ،سليمان  دوم و شاه  عباس  شاه

و آزار و  ها تحـت شـكنجه   بازگشت به فرانسه، فرمان نانت در فرانسه لغو شد و پروتستان
ناچـار   بـه  ،1بود) Huguenot(هوگنو  پيرو فرقة پروتستانشاردن  و چون اذيت قرار گرفتند

جلدي سـفرنامة   دهمجموعة  ،در انگلستانشاردن، . فرانسه را ترك كرد و به انگلستان رفت
متفكـران  بعدها اثر شـاردن  . يان قرار گرفتكه بسيار مورد توجه اروپاي ،اپ كردخود را چ

را تحـت تـأثير قـرار داد و آنـان     ) Jean Jacques Rousseau(بزرگي چون ژان ژاك روسو 
  :اظهار نظرهاي جالبي كردنددربارة اين سياح فرانسوي 

. است  گفته باقي نگذاشتهكه همانند افالطون به سفر رفته، دربارة ايران چيزي نا... شاردنِ 
نورديدند و فقـط مشـتي دروغ    دوان در انكه دنيا را دو ،بسياري از سياحان ديگر بر خالف

  و روايت مسخره با خود آوردند، شاردن تصوير و تصوري كامل از ايـران بـه دسـت داده   
  ).462 :1380كرويس، (است 

ايـن   هـدف امـا  هاي جامعه توجـه كـرده اسـت،     جنبه همةشاردن در سفرنامة خود به 
عوامـل مـؤثر در كـاركرد و جايگـاه نخبگـان در سـاختار       به پژوهش استخراجِ نگرش او 

بندي نخبگـان بـر    تقسيمارائة ژوهش به دنبال  از سوي ديگر، اين پ. استحكومت صفوي 
  .استو نفوذ ) اتوريته( اقتدارعوامل اساس 
  

  شناسي نخبگان واژه. 2
  .ارائه كرد» نخبگان«براي درك بهتر ديدگاه شاردن دربارة نخبگان، نخست بايد تعريفي از 

  :در تعريف واژة نخبگان بايد گفت
آورند و تأثيري كه  ي هستند كه در نتيجة قدرتي كه به دست مييها نخبگان اشخاص و گروه

ها، احساسات و هيجاناتي  گيرند، يا با ايده ي كه مييها گذارند، يا به وسيلة تصميم بر جاي مي
 ).153 :1373روشه، (شوند  واقع ميآورند، در كنش تاريخي جامعه مؤثر  كه پديد مي

و نفوذ تفسير ) حاكميت و اقتدار(مالك اتوريته  وجا كه تعريف نخبگان بر اساس د از آن
 يسيتأس عناصراز  تيحاكم. است يضرور زين ميمفاه نيمختصر از ا يفيتعر ارائة شود، يم

 ،يقـانون  تيمحـدود  گونـه  چيهبدون  ،را شهروندان بردولت است كه اعمال قدرت دولت 
سـخن،   گريبه د. است شده ينهادو اقتدار قدرت ) 245، 243: 1377عالم، ( كند يم نيتضم
ـ  ياثرگذار يبرا تيقانون اي تيمشروع ةيپا بر مشروع حق اقتدار  گـران يرفتـار د  تيهـدا  اي
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 مثابـة  بـه عمـل آنـان    درواقـع  كنند، نفوذاعمال  گرانيد برضمناً، اگر افراد فاقد اقتدار  .است
  ).96: همان( است متفاوت تيرضا بر يمبتن اقتدارِ با البته كه است، زور اي قدرت لاعما

  
 ساالري در ساختار حكومت صفوي فن جايگاه نخبگان. 3

 سـبب   ساالري گروهي از نخبگان داراي اقتدار رسمي يا حكومتي هستند كـه بـه   نخبگان فن
سـاالري بـه سـاختي     فن نخبگان. رسند هاي خاص به مقامات حكومتي مي ن ويژگيشتدا

 ارنـد د »قـانوني  ـ ييعقال« اقتدارآنان  ،بر تعريف ماكس وبر بنا. ندا رسمي يا اداري منتسب
شاردن به جايگـاه و نقـش   . و بنابراين، نه از نفوذ، بلكه از اقتدار يا حاكميت برخوردارند

 دگاهين داست و از اي كرده توجه انيساختار حكومت صفو درو رجال و درباريان  رانيام
زيـرا آنـان   . شمار آورد ساالري به جزو نخبگان فننيز درباري را نخبگان اميران و  توان يم

اصلي ايـن بخـش    سؤال. از طريق ارتباط رسمي با دربار و حكومت، داراي اقتدار بودند
و ادارة امـور  در سـاختار حكومـت صـفوي    چه نقشـي  ي ساالر فن اين است كه نخبگان

  داشتند؟كشور بر عهده 
كشورهاي اروپايي اطالعاتي داشت و طبعـاً از ديـدگاه   ساختار حكومت در شاردن از 

ديگـر   را با يكبنابراين، نخبگان ايران و اروپا . كرد اروپايي به حكومت ايران نگاه ميفردي 
  :نويسد او مي. است مقايسه كرده 

. و مستقر وجـود نـدارد   دولت منظمهيئت هاي اروپا،  وجه مانند حكومت هيچ بهدر ايران، 
اما در مواقع . كند منصبان عمدة دولت كار مي و صاحب اعظم صدرشاه معموالً به هدايت 

جنگ، خواه براي شروع و خواه براي تأكيد بر اهميت آن، شاه رجال عمدة خود را از هر 
وقـايع  دولت در ايران وجود ندارد، ولي بزرگان دربارة هيئت هرچند  2.آورد طبقه گرد مي

پردازنـد؛   خانه به مـذاكره مـي   مهمي كه شاه بايد دستور صادر كند، در محلي به نام كشيك
  3.)163 -  162/ 8: 1345شاردن، (د وش شاه نيز از رأي آنان مطلع مي

درنهايـت  امـا  خواسـت،   از ديدگاه شاردن، شاه از برخي بزرگان دولـت مشـورت مـي   
فلسفة سياسيِ انديشـمندان ايرانـي هـم ايـن     از منظر ؛ كرد خودش رأي نهايي را صادر مي

تـرين آثـار در زمينـة فلسـفة      كه اثرش از بزرگ ،محقق سبزواري. مبحث مورد تأييد است
  :گفته استباره  در اين است،سياسي دورة صفوي 

يا معلم باشد،  ،چه وزير، مشير اگر شخصي تدبير امور پادشاه به او حواله شده باشد، چنان
اما در تغييـردادن رأي پادشـاه، در امـوري كـه     . بيان صالح امور پادشاه بر او واجب است
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 متضمن فساد ديني و ملكي بوده است، بايد كمال لطف و تـدبير را داشـته باشـد كـه بـر     
 الحيل و تدبيرات پادشاه را آگاه كنـد  خالف نظر پادشاه، رأي او را تخطئه نكند، با لطايف

  .)549: 1381ق سبزواري، محق(

  :كه بر اين نظر بوداز ديگر سوي، سبزواري 
اگر كار اشتباهي كرد، آن را مشاوران حتي اگر پادشاهي عيبي دارد، آن را مشاور بازنگويد و 

به عهده بگيرند و ساحت پادشاه را از اسناد غبار نقص و تقصـير منـزه دارنـد؛ و در همـة     
آيد، اختيار نمايند و  نعمت محبوب است و او را خوش مي چه مراد مخدوم و ولي كارها، آن

  ).550 :همان(چه ناخوشِ طبعِ اوست، دوري كنند  از آن

را  اخـالق شـفائي  تهماسب اول كتـاب    كه در زمان شاه ،انديشمند ديگر مظفر الحسيني
). 81 :1379لمتون، (است دفاع كرده از موضوع مشورت شاه با درباريان  ،4براي شاه نوشت
 نظـرات  با آنان يها نوشته مقايسة با و اند گفته حسينيالو  سبزواري محققچه  با توجه به آن

ــاردن، ــ ش ــوان يم ــت ت ــان گف ــت،   نخبگ ــاختار حكوم ــه س ــته ب ــهموابس ــدان س در  يچن
  .هاي كشوري نداشتند گيري تصميم
، بـا  اعظـم  صـدر منظور او از . دارداهميت بسيار هايي كه در باال از شاردن ياد شد،  نكته

عبـاس    شـاه زيرا در زمان . اعظم بوده است توجه به تحوالت دروني صفويان، احتماالً وزير
كاسـته  مقـام صـدارت   از اهميت مديريت اوقاف را بر عهده داشت و فقط اول، مقام صدر 

). 99: 1380سـيوري،  ( افـت ي كـاهش  تعمـداً دوم  عباس  شاه فرمان بهقدرت صدر  اما؛ شد
و مقام صـدر را بـه    5خود كرد اعظم وزيرنفوذ صدر، وي را از ي كاستن عباس دوم برا  شاه

). 64 -  63: 1369؛ ميراحمـدي،  74: 1368، ينورسـك يم(گذاشـت  ماه بالتصـدي   18مدت 
دو صـدر عامـه و   ميـان  سليمان امور صدر را به دو قسمت جداگانه تقسيم و كارهـا را    شاه

نكتة مهم اين است كه شورايي كه شاردن اما ). 1336/ 4 :1372شاردن، (خاصه تقسيم كرد 
شد و در بقية مواقع  ميتشكيل هاي جنگي  ، در مواقع اضطراري و حالتاست از آن نام برده

  :باره گفته است شاردن در اين. گيرنده در امور كشور شاه بود مقام تصميميگانه 
بـر حسـب   چيـز   سياست مملكت در ايران تابع روش مطمئني نيست و در اين كشور همه

شرايط و مقتضيات زماني تنظيم يافتـه اسـت و در هـر كـار بـزرگ و بـه دليـل خـاص و         
اين كار براي آن است كه در ايـران وزيـران هميشـه در    . شود مخصوص تصميم گرفته مي
  ).162/ 8: 1345، شاردن( باشند انقياد هاتف غيبي عالم باال مي

در قرن هفدهم پادشـاهان و  ن است كه كه شاردن به دنبال بيان آن بوده، اينكتة نخستي 
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زادگـان   نجيـب ، ولـي طبقـة اشـراف و    داشـتند ي قدرت زيادي يكشورهاي اروپاامپراتوران 
سـاالري بـا اقتـدار     اما در ايران دورة صفوي اقتدار نخبگان فن. بودندآنان كنندة قدرت  مهار

 شـد  ناشي مـي جا  اين تفاوت از آن. ي تفاوت عمده داشتيكشورهاي اروپا همين گروه در
كه شـاردن آن را مـالك مقايسـة     ،خصوص انگلستان هي و بيكه نخبگان در كشورهاي اروپا

سـاالري در   براي خود حقي در حكومـت قائـل بودنـد؛ ولـي نخبگـان فـن       ،خود قرار داده
گذاري كشـورهاي اروپـايي پيـرو     همچنين، سياست. حكومت صفوي فاقد آن اقتدار بودند

خصوص در عصـر صـفوي،    هكه در تاريخ ايران، بامري و ملي بود؛  منافع و مصالح عمومي
شـاهان  يـا  » هـاتف غيبـي  «نكتة دوم در بحث شاردن دربارة اين گـروه  . حلقة مفقود است

كـاركرد اميـران و    شاردن با بيان نقـش و . كه بر اين گروه تسلط كامل داشتنداست صفوي 
هـاي حكـومتي در نظـام     انتصـاب  بزرگان در آن نظام حكومتي، به چگونگي كسب مقـام و 

  .صفوي پرداخته است
  

 ساالري فن نخبگان انتصاب هاي روش. 4

. اشاره كرده است يمهمبه نكات  يدر بيان چگونگي اعطاي مناصب در عصر صفو شاردن
  :گفته است نبود، يمنظم ضابطةاعطاي مناصب در ايران پيرو هيچ  كه ايناو با اشاره به 

گزيدن افراد براي مشاغل عمـده،   نكتة جالب توجه در سياست ايران آن است كه در امر بر
حكومت يك دولت مغلوب را ] سياست[سياست ايران . ظني در كار نيست گونه سوء هيچ

. جـا بـوده اسـت    دهد كه پـيش از آن مالـك آن   آن هم به صورت تملك به همان كسي مي
آميزتـرين تحقيرهـا را بـه ايشـان روا      انـد و تـوهين   انيـده بزرگاني را كه تباه و درمانده گرد

بـه  حتي . كه از كينه و بغض آنان بيمي داشته باشند آن بيگمارند؛  اند، دوباره به كار مي داشته
گرچه از كشورهاي همسـايه و معمـوالً    ،شوند كه به اين كشور پناهنده مي ،سالطين بيگانه

  :ران از معايب اين كار به دو دليل هيچ بيمي نداردسياست اي. سپارند دشمن باشند، كاري مي
فرستند كه از نظر فرهنگي و آداب و رسوم با آداب و رسوم  ي ميياين افراد را به جا. 1

  خودشان فاصله دارد و ايجاد ارتباط بين آنان و مردم مشكل است؛
هاي آنـان را بـراي خيانـت بـه مركـز گـزارش        كه نقشه هستندافرادي پيرامون آنان . 2
  ).198 -  197: همان(دهند  مي

اعطاي مقـام و منصـب در آن دوره معيـار    : توان چندين نتيجه گرفت از مطالب باال مي
همچنـين،   6.توانست بـا پرداخـت رشـوه، بـه مقـامي برسـد       خاصي نداشت و هركس مي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 71   محسن مؤمنيو  عباس زارعي مهرورز

  1391 بهار و تابستان، اولوم، شمارة س، سال جستارهاي تاريخي

موقعيـت   اغلـب ، كـه  را هـايي از كشـور   حكومت بخش ي اشتباهگذار سياستصفويان با 
از ايـن  اي  نمونـه  كردنـد؛  اعطـا مـي  راهبردي و حساس داشت، به افرادي متمـرد و يـاغي   

بـه فرمـان    ،حكومـت قنـدهار بـه ميـرويس و پسـرش محمـود      واگذاري   اعطاي مناصب
 دستگاه كارامدي ناامر  نيا ضمناً،. شدعامل فروپاشي صفويان  است كه ،حسين  سلطان  شاه

سـنگين آن در ادارة حكومـت    امديپدرنتيجه،  و صفوي دورة در مناصب اعطاي و گزينش
  .دهد يمها و كشور را نشان  ايالت

  :است آورده درادامه شاردن
ها را بـه هـركس كـه     شاهنشاه بالشرط، صاحب اختيار مشاغل و امور حكومت است و آن

دهد و  انجام مي شخص زادگاهگونه توجه به  هيچ معموالً بيبخشد و اين كار را  بخواهد، مي
مشاغل در ايران، مانند همه جاي ديگر، . دهند وجه به اين مطلب اهميت نمي هيچ ايرانيان به

گردد وگرنـه، بـه شـكل ديگـري      تحصيل يا خريداري مي) رشوه( از طريق هداياي پنهاني
گردد، نـه بـه صـورت     ظيفه تلقي ميزيرا اين مشاغل به صورت فريضه و و. معمول نيست

  ).232 -  231: همان(و همچنين، اين مناصب ارثي است درآمدجويي سود و 

انتصاب حكام از هر درجه، حق مطلق پادشاه بود و هموار با صدور فرمان شاهان عملي 
باال هرچند در پايان دورة صفوي نفوذ خواجگان در كار انتصاب وزيران و حاكمان . شد مي

سبب هر  عزل بي. شدند امراي قزلباش انتخاب ميميان ا جايي كه حكام منحصراً از ت گرفت
بـا سـلب قـدرت از     ؛ بعـدها خاطر سـازد  ها را ناراحت و آزرده حاكمي، ممكن بود قزلباش

ها آماده شد و هـركس كـه رشـوة     كار به سوگلي ها، زمينه از هر جهت براي سپردن  قزلباش
در ديـدگاه   نخسـت نكتـة  ). 39 -  36: 1357بـرن،  رهر(رسيد  داد، به مقامي مي تري مي بيش

در اعطاي مناصب است؛ موضوعي كه به اصل و نسب افراد توجهي شاهان ايران  بي ،شاردن
نبود و طبقة اشـراف و نجبـا شـريك در قـدرت بودنـد و       پذيرفتنيهفدهم قرن پاي در ارو

. داشـت  فراوانـي د اهميت افرامناصب حكومتي مختص آنان بود و بنابراين، طبقة اجتماعي 
شده در  تثبيتنكتة دوم، چگونگي كسب مقام و مناصب با دادن رشوه بود، روشي معمول و 

امـا  . )232/ 8: 1345شاردن، ( عباس اول به اين سو  اهخصوص از زمان ش هدربار صفويان، ب
در  دهـد  مـي شاردن اشاره كرده كه اين روش در روزگار او معمول بوده اسـت؛ كـه نشـان    

با اين تفـاوت كـه در ايـران عصـر صـفوي،      . اي رايج بوده است گونه بهاروپا نيز اين روش 
هـاي بـاالي حكـومتي دسـت پيـدا       پايين اجتماعي با دادن رشوه به مقـام   هاي اليهفردي از 

  .كنندتوانستند در اين رقابت شركت  در اروپا فقط اشراف ميزمان  همكرد؛ اما  مي
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روش اعطاي مقام به هر شخص يا فردي، بدون درنظرگـرفتن پايگـاه اجتمـاعي او، در    
در زمـاني   اماشد؛  محسوب ميساالري  شايستهعباس اول،    پادشاه نيرومندي مانند شاهدورة 

  .آمد ساالري به حساب نمي كه تنها راه گرفتن مقام پرداخت رشوه بود، ديگر شايسته
بود؛ موروثي و اشراف در خانوادة آنان  ،ها ي، مناصب لرُدها، فئوداليدر كشورهاي اروپا

بـه ارث   اما در ايران عصر صفوي، اين مناصـب در صـورت تأييـد شـاه، از پـدر بـه پسـر       
  .اي موروثي بوده باشد كه مقام خاصي در خانواده اينرسيد، نه  مي

ساالري، گردش نخبگان وجود داشت؟  سؤال اساسي اين است كه آيا در ميان نخبگان فن
  :شود، گردش نخبگان سير طبيعي نداشت كه در زير مطرح ميعللي در پاسخ بايد گفت به 

 ؛حكومتيها در انتصاب نخبگان رسمي به مقامات  لياقتتوجهي به  بي. 1
  ؛افراد گزينش يبراهاي مناسب  نظام نبود. 2
 بررسـي سـاالري   شاه عبـاس اول در شايسـته  ؛ اگر عملكرد ساالري شايستهنبود نظام . 3
، خـارج از سياسـت   عمـل   شـدت بـا آن  هـا،   كه كنارگذاشتن قزلباش شود روشن مي، شود

  .بودساالري  شايسته
 

  ساالري شناسي نخبگان فن روان. 5
بزرگان و رجـال ايـران   و  كار درباريان و راه ،، روشختيشنا روان جنبةبه به دفعات شاردن 

زمـين، پسـتي و    در تمام دربارهاي مشرق«: براي كسب منافع خود توجه كرده و گفته است
  :نيز ).22/ 3: همان(» فرماست دنائت، به منتهاي شدت حكم

الوجوه خشـم و غضـب بـر ايشـان      منوجه  هيچ شوند؛ به ايران هرگز تحريك نميدرباريان 
هرگـز  «: مشهور است كه يك سفير پرتغالي دربارة اين قوم گفتـه اسـت  . گردد نميمستولي 

  ).260: همان( كنند وجه براي شما هم نيكي نمي هيچ گويند، ولي به ايرانيان به شما بدي نمي

  :همچنين
اي روا  العـاده  ترين منافع مادي، مـدح و تملـق خـارق    براي جلب كم بزرگان و رجال ايران

. شوند كه قلم از تعريف و توصيف آن عـاجز اسـت   الحيل متوسل مي دارند و به لطايف مي
كنند كه حقيقت امر  ي با انسان رفتار مييالظاهر، اين حضرات با چنان صميميت و صفا علي

وقت به ظاهر فريفته  هيچكنم كه نبايد  ادآوري ميلذا براي هميشه ي. شود براي وي مشتبه مي
ها را خـورد و هميشـه ايـن خصوصـيات      شد و گول عبارات شيرين و جمالت نمكين آن

  ).9: همان(نظر داشت  العادة كشور و دربار را بايد مد خارق
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  :صفوي گفته، آن است كهنكاتي كه شاردن دربارة شخصيت نخبگان وابسته به دربار ديگر از 
ي اين است كه ايرانيان به داشتن عنوان بردگي و بندگي ية عجيب براي خوانندگان اروپانكت

 ندا مقامات عالية دولتي ]در[   البته مقصود من اشخاص درباري و افراد شاغل. كنند افتخار مي
  ).177/ 4 :همان(ورزند  اين عده به داشتن عنوان غالمي شاه و يا انبيا و ائمه افتخار مي

از لوسـي،  پشخصـيت و روآوردن بـه تملـق و چا    نداشتن ثبـات  روحيات اين نخبگان، 
شاردن از ايـن اخـالق درباريـان    . مدي آنان در روند تحوالت جامعه بوداعوامل اصلي ناكار

حكومتي، به تحريك درباريان و امراي  ها اعظم وزيرخصوص دربارة چگونگي عزل  هايران ب
  .رده استبيان كرا هاي فراواني  نمونه
  

  ساالري كاركرد نخبگان فن. 6
. رسـيدند  سرا، به قدرت مي دادن و نفوذ در حرم ي مانند رشوهيها با روش ساالري نخبگان فن

مواقـع   تـر  حاكم بـود، در بـيش   ساالري كمابيش شايستهعباس اول كه نظام   جز دورة شاه هب
بنابراين سـؤالي كـه   . شد ممكن ميرشوه و اعمال نفوذ  از طريق پرداخت رسيدن به قدرت

سـاالري در رونـد تحـوالت جامعـة صـفوي       آيا نخبگـان فـن   ،شود اين است كه ميمطرح 
شاردن نظام حكـومتي صـفويان را فاقـد اهـرم مهاركننـدة قـدرت مطلـق         تأثيرگذار بودند؟

را در ايـن  سـاالري   امـرا و نخبگـان فـن   از سوي ديگـر، كـاركرد   است، شمرده برپادشاهان 
توانسـتند در تعـديل    بنابراين، آنـان نمـي  . دانسته است سلطنت مطلقه نندةك تقويتساختار، 

سـويه بلكـه    اي يـك  رابطـه نه شان با پادشاهان  داشته باشند و رابطهتأثيري قدرت پادشاهان 
قـدرت را  سـاالر   امرا و نخبگـان فـن  شد،  پادشاهان ضعيف مي موقعيت هرگاه. دوسويه بود

 :شد مياستحكام و ماندگاري قدرتشان اما چند عامل مانع از  ،كردند ميصاحب ت
بـه  اين نظريه شهري حاكم بود؛ اما بعد از اسالم  فرهنگ سياسي ايران نظرية ايراندر . 1

. نبـود  ديگر جايگاهي براي نخبگان آندر كه شد تبديل از نوع سلطنت مطلق و نهاد شاهي 
زماني نقش نخبگان فقط داشت و قدرت مطلق  ها و ادارة كشور گيري سلطان در تصميمزيرا 

 .زد بر اريكة قدرت تكيه مي سن كمضعيف يا ي شد كه پادشاه پررنگ مي
آن فرهنـگ سياسـي   شـان در   جايگـاه امـا  عرصة قدرت حضور داشـتند،  نخبگان در . 2

 .تعريف نشده بود
آنان  ؛قائل نبودند جايگاهيدر قدرت براي خود زمينة ذهني خويش،  در پسنخبگان . 3

 .مفتخر به داشتن عنوان بردگي و بندگي بودند
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سليمان از آن   كه شاردن در مبحث به قدرت رسيدن شاه ؛هاي داخلي نخبگان درگيري. 4
 .ياد كرده است

  :كه شاردن گفته چنان عام بزرگان پس از به قدرت رسيدن شاه جديد؛ آن  قتل. 5
شاهنشـاه چنـد تـن از بزرگـان مملكـت      كـه بـه فرمـان    نيسـت  سـالي  گـاه   هيچدر ايران 

هـايي دربـارة ايـن قبيـل      ييگو تقريب پيش بهتوان هميشه  نشده اعدام نشوند و مي بيني پيش
  ).180/ 5: همان(چيزها به ميان آورد 

او . دانسـته اسـت  شاه جديـد  جانشيني  به هنگامتر  شدن بزرگان را بيش كمپفر نيز كشته
كمپفـر،  (دهـد   اطرافيان خـود انجـام مـي   از تأثير به گويد معموالً شاه جديد اين اقدام را  مي

عباس اول از ايـن مـوارد اسـت      خان پس از شاه   وردي نابودي خاندان اهللا). 31 -  30: 1350
 ).723/ 2 :1369؛ اولئاريوس، 521 -  519: 1369تاورنيه، (

هاي  شد، فاقد مهارت منصوب ميمقامي نبودن مناصب، فردي كه به  موروثي سبب  به. 6
بـودن مناصـب، فـرد در درون     دليـل مـوروثي   در اروپا به. الزم براي انجام وظايف خود بود

 . گرفت هاي اداري و حكومتي را ياد مي خانواده، روش
  :است اعظم اشاره كرده گاهي نقادانه به جايگاه وزيرنشاردن با 

نياز باشند؛  اند از آن بي اند و هرگز نتوانسته داشته اعظم وزيراي اسالمي، هميشه ه امپراتوري
  :به دو دليل اساسي

داشـت كـه ايـن     اي السـلطنه  ها، شاه هميشه نياز به نايب ها و اردوكشي هنگام جنگ. 1
ي در برابـر  يجـو  بينـي يـا چـاره    شخص همان اقتدار شاه را از نظر حفظ نظم كشور و پيش

 .دارا بود اغتشاشات

  سرايان پـرورش يافتـه   سرا و در ميان خواجه عباس اول چون در حرم  جانشينان شاه. 2
اما به هر حال، از نظر صالح ملت و امنيت كشـور، بايـد   . تر اليق سلطنت بودند بودند، كم

  .)336/ 8: 1345شاردن، (كند و به جاي وي حكومت شود كسي به جانشيني شاه برگزيده 

مانند كمپفر، تاورنيه و سانسون، ضمن اشاره به اوضـاع بـد شـاهزادگان،     سياحان ديگر،
بـه چشمشـان    ييروشـنا  ،سـرا  حـرم  ديمق طيشراجز در  ادشاهاند كه پسران پ روشني گفته به
محيط  سبب  به ن،يبنابرا. نداشتندسرا را  از حرم رفتن رونيب حق بودو تا شاه زنده  خورد ينم

؛ 498: 1369؛ تاورنيه، 27: 1350كمپفر، ( را نداشتند حكومتي الزمهاي  سرا، توانايي بد حرم
  ).19: 1377سانسون، 

  :شاردن نيز آورده است
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وجود دارد؛ اما اين وزير است كه به جـاي او بـه    ،شاه در ايران و ديگر مناطق شرق، ظاهراً
ر كند؛ چون پادشاهان شرق معمـوالً جـز بـه فكـ     امور جاري و اداري مملكت رسيدگي مي

بنابراين، بسيار ضرورت دارد كه كسي وجود داشته باشد كـه در  . هاي جسمي نيستند لذت
انتهاي وزير اعظم و داشتن  دليل قدرت بي بهندرت و  به. انديشة حفظ و عظمت كشور باشد

شـد و   رسيد؛ ولي اغلب مورد غضب واقع مـي  امتيازات باال، او به دستور پادشاه به قتل مي
 ).237 -  236/ 8 :1345شاردن، ( گرديد تبعيد مي

هـاي   حكومتيافتن  قدرت از او. جايگاه وزير از ديدگاه شاردن بسيار مهم و ويژه است
هـا فاقـد    كه اين حكومـت در تاريخ ايران سخن گفته و اشاره كرده است نظامي و لشكري 

وزيران و  دنكارگمار اين نقص را با بهو  استعداد و توان ادارة مملكتي به بزرگي ايران بودند
و در ايـران  حكـومتي  شاردن وزير را نماينـدة مصـالح   . ساالران ايراني برطرف كردند ديوان

اما قدرت . استصفوي معرفي كرده كنندة قدرت بالمنازع پادشاهان مستبد  تاحدودي تعديل
  :گرفت الشعاع عواملي قرار مي وزير تحت

سرايان و  خصوص خواجه هرباريان و بهاي پنهاني و موانع د اعظمي بر اثر توطئه شغل وزير
هـاي وزيـر را    ترين رشته زيرا اينان غالباً در يك شب ظريف. زنان حرم بسيار دشوار است

  ).237: همان(كنند  پنبه مي

هـا اذعـان دارنـد؛ زيـرا تصـميمات       سـرا و خواجـه   سانسون و كمپفر نيز به قدرت حرم
آنان حتي انتخـاب پادشـاه   . رسيد سرا و خواجگان مي درنهايت، بايد به نظر حرم اعظم  وزير

؛ كمپفـر،  114 -  113: 1377سانسـون،  (دانند  سرا مي آينده را در يد قدرت خواجگان و حرم
كنـد؛   عقل منفصل شاه عمل مي همچون اعظم وزيراست كه بر اين نظر كمپفر ). 33: 1350

  :جايگاه او بسيار متزلزل استگويد كه  اما در عين حال، مي
او نگران عاقبت كار خويش است و ذهن وي دچار پريشاني است؛ زيرا مقام و حيات او به 

 و اش يزودخشـم  شـاه،  نامحدود قدرت علت به اشاره، نيايك اشارة شاه وابسته است و 
 بـه  اغلـب ، ]اعظـم  ريقدرت وز استمشهور [ دهينسنج و يفور يها ميتصم اخذ به كه نيا

  ).77: 1350كمپفر، ( ستين يا و به ضابط و قاعده ]است[ وابسته ييمو

شـاردن بـا اشـاره بـه     . تضـعيف شـد  تدريج جايگـاه وزيـران    بهعباس اول،   بعد از شاه
نكـات مهمـي را    سـليمان   عباس دوم و شـاه    در دورة سلطنت شاه اعظم سرنوشت دو وزير
فـراروي نخبگـان   مسائل وزيران همان اين مسائل و مشكالت فراروي . روشن ساخته است

  :نويسد او با اشاره به سرنوشت ساروتقي مي. ساالري است فن
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عباس دوم كه از رجالي بود كه از طبقات پايين جامعـه بـه     ساروتقي وزير شاه صفي و شاه
دليـل سـعايت و توطئـة     بـه عباس دوم،    ي رسيده بود، بعدها در دوران شاهاعظم صدرمقام 

نكتة مهم در اين موضوع اين است كـه  . عباس دوم كشته شد   به دستور شاه بزرگان كشور،
نسبت به حكـام بـوده؛ حكـامي     اعظم صدررسي اين  گيري و حساب علت مرگ او سخت

و اين ناشـي از  (بود   درازي كرده خان حاكم گيالن، كه در اموال اين ايالت دست  مانند داود
كار بـود و   اي درست گونه به اعظم صدرو اين  ؛)سياست تبديل امالك ممالك به خاصه بود

ايـن در  . شـد   باشي، كشته كل قورچيان و توپچي  خان فرمانده   به توطئة افرادي، مانند جاني
  ).78/ 7: 1345شاردن، ( عباس دوم در سن كمي قرار داشت   زماني بود كه شاه

ـ 500: 1369تاورنيه، (اند  قزويني نيز آورده ههمين ماجرا را تاورنيه و وال قزوينـي،   ه؛ وال
1382 :325 ،414.(  

را كشـور  در كـه قصـد تمركـز قـدرت     اسـت  اي از رجالي  سرگذشت ساروتقي نمونه
آن جهـت   شاردن از. ندهاي اميران و صاحبان نفوذ در دربار كشته شد با كارشكنيو داشتند 

كـه  اسـت  ه اشاره كردشدن ساروتقي  عباس دوم به هنگام كشته  سن بودن شاه كمبه موضوع 
در تربيت شاهزادگان در حرم، باعث شـد  ناكارامدش هاي  عباس اول با شيوه  نشان دهد شاه

از سوي ديگر، افـراد اليـق را نيـز يـا كـور      . باشندرا نداشته آنان قدرت و توان ادارة كشور 
ادارة عبـاس دوم بـراي     تر از شاه اليقفردي اي كه ديگر  گونه به ميان برداشتندكردند و يا از 

گيـري   رسـيد، قـدرت تصـميم    زماني كه پادشاهي در كودكي بـه سـلطنت مـي    .كشور نبود
نيز باري  گرفتند كه نتايج مصيبت و اين اطرافيان شاه بودند كه به جاي او تصميم مينداشت 

  .همراه داشت به
  :است شاردن يادآور شده. خان است   از ديگر وزيراني كه شاردن به او اشاره كرده شيخ علي

سـليمان بـه     عباس دوم فوت كرده بود و شـاه   كه شاه ،هنگام مراجعت از سفر دوم به ايران
چه من در طي مسافرت اولية خود ديده  با آن. دربار بسيار تغيير يافته بود ،قدرت رسيده بود

كه تقريباً كلية بزرگان  العاده درهم و برهم شده بود؛ چنان فوقبودم، كامالً مغايرت داشت و 
اختيـارات در  . رجال دورة شاهنشاه فقيد، يا مرده بودند و يا مغضوب واقع گشـته بودنـد  و 

شيخ . لياقت افتاده بود تدبير و بي همت و بي مرد و دون اي از رجال جوان ناجوان دست عده
خواسـتند او   اما از قرار معلوم مي. ، چهار ماه بود كه مغضوب شده بوداعظم صدرخان    علي

  ).103 /3: 1345شاردن، (گردانند  را به قدرت بر

شـرايطي   هـيچ كرده اسـت كـه در    فيتوص فسادناپذير را مردي خان  شيخ عليشاردن 
در دورة صدارت خويش جز بـه   اعظم صدراين « :گرفت و رشوه نمي ،توصيه، تحفه، هديه
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كمپفـر نيـز بـه    ، )104: همـان (» افزايش ثروت مملكت و مخدوم خويش منظوري نداشت
اما مقامي كـه شـاردن دربـارة او    ). 84 -  83: 1350كمپفر، (موضوع اشاره كرده است همين 

 داشـته گيـري در نظـام    ، چه جايگاهي در ساختار قدرت حكومت و تصميمدادهچنين نظر 
كه شاردن به فساد اداري حكومت صفوي عـادت كـرده بـود، تـرس از آن       جا آناست؟ از 
كه  را جواهراتيخان، نتواند     مدن فردي مثل شيخ عليبا تغيير اوضاع و روي كار آداشت كه 

اصـلي  علـل  شـاردن  . سليمان بفروشد  بود، به دربار و شاهه عباس دوم خريد   به سفارش شاه
منافع خود از روي كـار   برايدانست كه  ميو دربارياني مدي وزيران را شاهان صفوي اناكار

  :كردند كارشكني مييا در كار آنان مد جلوگيري اآمدن افراد كار
سليمان سـخت مسـت و مخمـور بـود، جـام شـراب را بـه          در يك شب، هنگامي كه شاه

ولي . خان جواب رد داد     علي  ولي شيخ. خان داد و از او خواست كه شراب بنوشد   علي  شيخ
گفت، ديگر من  اعظم صدرزور انجام شود و بعد از آن به  شاه به ساقي دستور داد كه اين به

تر از اين تحمل كنم كه تو سالمت عقل و هوش خود را حفظ نمايي ولي ما  توانم بيش نمي
دار  خواره بـا يـك شـخص خويشـتن     دوستي يك نفر مي. مست و مخمور و خراب باشيم

آيي  اگر مايل هستي كه در جمع ما گرد. گذرد سخت ناهنجار است و بر ايشان خيلي بد مي
نوش   يم نيزبختي ما بگردي، بايستي مثل ما، تو  شو با ما انيس و جليس شوي و ماية خو

مـادة  ( كوكنـار  خورانـدن  با نهايت،ولي در. مذهبي امتناع كرد يها با بهانه اعظم صدر. كني
خان كامالً مست شد و شاه و اطرافيان او را به سخره     علي ، شيخ )اشخشيره و خش كردة دم

  ).199/ 3: 1345شاردن، (گرفتند 
ايـن  در در مجلس شاهان صفوي  نوشي را مجبوركردن بزرگان به شرابعلت سانسون 

سانسـون،  (كردنـد   آنان در مستي حقايقي را بگويند كه در هوشـياري پنهـان مـي   تا داند  مي
چـون   ،مـد نداشـتند  ابنابراين، پادشاهان نيز چندان تمايلي به داشتن وزيران كار). 60: 1377

نبـود انسـجام ميـان    سـبب    بـه  .دانسـتند  ود ميمند را خطري براي خ حضور وزيران قدرت
شد تا مهار قدرت  هاي داخلي مي نخبگان رسمي دولت صفوي، قدرت آنان صرف درگيري

  .شاهان صفوي
  

 ساالري عوامل محدودكنندة قدرت نخبگان فن. 7
هايي اسـت   اي از چالش ها اشاره كرده نمونه كه شاردن دربارة شغل وزير اعظم به آنمطالبي 

سـاالري را   نخبگـان فـن  و نفوذ قدرت . كه نخبگان رسمي يا حكومتي در معرض آن بودند
  :اشاره كردموارد زير به توان  كرد كه از آن ميان مي محدود مي يعوامل متعدد
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  ؛هاي كشور گيري آنان در تصميمتأثير سرا و  ن حرمسرايان و زنا نفوذ خواجهافزايش . 1
  ؛تضادهاي دروني در ساختار حكومت صفوي. 2
و نگـاه ويـژة شـاهان بـه نخبگـان      در نظـام حكـومتي صـفوي    شـاه  قدرت فـراوان  . 3
 »كنـد تـا بـه چشـم ملـت      شاه به درباريانش به چشم بردگان زرخريد نگاه مي«ساالري؛  فن

  ).160/ 8: 1345شاردن، (
 ؛تر تر و غالباً شوم ها مبهم مورد نظر شاه بود و سرنوشت آن تر شيوضع رجال ب ايران در
 بـود تـر   و معتـدل  تـر  مطمـئن مسيحي  يها با كشور سهيدر مقا مردموضع  برعكس كه چنان

درباريان و رجـال  يابي  قدرتشاهان صفوي ). 1157/ 3: 1372؛ شاردن، 161 -  160: همان(
اجـازة  بـه آنـان   گذاشـتند و   فشار ميزير را  آنان بنابراين،. دانستند ميرا تهديدي براي خود 

  .كردند نمي  گيري ولي شاهان به مردم عادي چندان سخت. دادند رشد و ترقي نمي
خدمتي به دربار، مردم عادي را چپاول  كردند و به خاطر خوش رجال ملت را خشمگين مي

نام وكيل داشتند كه به آنان دربارة اخبار دربار  آنان نمايندگان خاصي در دربار به. كردند مي
  ).187 /8: 1345شاردن، ( دادند يم گزارش مخدومشان و

از پرداخت ماليات معاف بودند و اگر كسي از آنـان دينـاري ماليـات    امرا حتي رجال و 
 ).20 /3 :همان(شد  مجازات ميسرعت  بهكرد،  ميمطالبه 

شـد و   مـي اعمـال  درباريان و مقربان درگاه بر ترين قدرت و نظارت  بايد گفت كه بيش
هايي از  حكمتشان به بهانهدليل  بهو گاه  شان شخصيت و فرزانگي سبب  گاهي شاه آنان را به

  .برد ميميان 
 يـك  كه مبادا: گويد يم كه اوست كارهاي بيپايگي و شاه عمل شدت دربارة ايرانيان از بيتي
 دهـد  نشان شما به كه است آن براي بلكه نيست، لبخند آن زيرا. كند غره را شما شاه لبخند

  ).155 /8 :همان(چنگال شير دارد  يتيز به ييها دندان وي كه
در عصـر  سـاالري   نخبگـان فـن  و امرا ناپايدار جايگاه سست و  گر چه گفته شد، بيان آن

  صفوي است؛
كـه   چنـان  ؛مالكيت بـر امـوال و دارايـي خـود    نداشتن حق ويژه  به ،نداشتن اختيارات. 1

مسند و مكنت در ايـران بـيش از هـر كشـور     «: شاردن نيز به اين موضوع اشاره كرده است
  ).100 /7 :همان(» ديگري در معرض تغيير و تحول است

در « :باره آورده است بنيادي مالكيت، ثروت، و جايگاه اجتماعي؛ شاردن در اين سست. 2
 ).54 /8 :همان( »زمين بزرگي و عظمت زاييدة قدرت مشاغل يا ثروت و مكنت است مشرق
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ترين علتي امكان داشـت آن را از دسـت    اگر شخصي داراي ثروت و مكنت بود، به كوچك
بـه هـر   اگر وابسته بود و  ش، بلكه به شغلو تبار چون مقام و منزلت او نه به خانواده ،بدهد
  .ديد اش نيز آسيب مي داد، جايگاه اجتماعي ميآن شغل را از دست علتي 

ويـژه دربـارة درباريـان كـه شـاه       بنيـاد اسـت؛ بـه    زمين سخت سست مالكيت در مشرق
اي بسـتاند و ايـن مصـادرة     دلخواه و گاهي با مختصر بهانه تواند جان و مالشان را به مي

چنـان از  آن،   زيـرا رجـل، در يـك   . دارد آوري دربـر  اموال و ثروت، بـدبختي شـگفت  
تـر   كـه بـيش   ،چيز نيست و گاهي نيز افـراد  شود كه ديگر مالك هيچ چيز ساقط مي  همه

گونه موارد امـوال خـود را وقـف كننـد      شوند در اين ناچار مي ،رجال و بزرگان هستند
  ).25 /7 :همان(

دنيـا   ي دراز هـر جـاي ديگـر   بـيش  كـه درباريـان و رجـال عصـر صـفوي،      عللي از 
همة چيزهـايي  نابودي ، ترس از )200 /8: همان( كردند ميبه شاه تري  خدمتي بيش خوش

روزه  اي كـه فـرد يـك    بنـابراين، در جامعـه  . نـد بود  زندگي به دست آوردهطي كه در بود 
همچنـين  . نـاممكن اسـت   سـاالري  يافتن نخبگان فن قدرتدهد،  اش را از دست مي دارايي
، علـت ديگـر درجـازدن نخبگـان     ايـران مالكيت و ثروت در جامعة قواعد  نشمردن محترم

  .بوددر ايران ساالري در مراتب قدرت  فن
ايـن رونـد   . قـدرت قائـل نبودنـد   سـاختار  بـراي خـود در   مناسبي نخبگان جايگاه . 3

. ها از قدرت در زمان شاه عباس اول پديد آمد شدن قزلباش  گذاشتهخصوص پس از كنار هب
ها و غالمان بودنـد كـه در ابتـدا     قزلباش از غير ساالري فننخبگان تر  بيشپس از اين زيرا 

 .پاييني داشتند پايگاه اجتماعي
شاردن به ايـن  . شاهان صفوي و رجال و بزرگان است ميان ها نشان از تضاد نمونه اين

صفوي مخالف حضور فردي باكفايت در دربار و و دربار كند كه شاهان  ميموضوع اشاره 
ــد  ــدرت بودن ــاختار ق ــادر رأس س ــالش براين،؛ بن ــاروتقي و   ت ــي چــون س ــاي وزيران ه

رسـيدند    تدريج كساني كـه بـه وزارت مـي    بهبخش نبود و  خان در آن نظام نتيجه   علي  شيخ
  .كردند تباهي هماهنگ مي روبهبايست خود را با آن نظام و ساختار  ناچار مي به

 
 نخبگان سنتيهاي  كاركرد. 8

كهـن   و اعتقادات ،ها هاي اجتماعي، ايده ساختدر كه  ندنخبگان سنتي از نفوذي برخوردار
. اروپـايي بـا آن تفـاوت دارد    اشـرافيت امـا   ؛اسـت  استوار و بر راه و رسم سنتيريشه دارد 
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و اصـل و   اروپـا برخاسـته از تبـار    هاي اشراف عنوانباره روشه بر اين نظر است كه  اين  در
 ،اناين). 154 :1373روشه، (اشتند كه نسل اندر نسل اين مقام را د ييا سرانبود، ها  نسب آن

  .بودند از طريق وراثت به قدرت يا نفوذ دست پيدا كردهخالف نخبگان سنتي،  بر
 اهل نامبه  گروهي. دنديرس قدرت به قزلباش به معروف قبايل اتحادية كمك با صفويان
اسماعيل اول در    شاهبه  ،بودند از بزرگان آن قبايل و داراي نفوذ سنتي كه عموماً اختصاص،

توان هسـتة اصـلي نخبگـان سـنتي      بنابراين، اين گروه را مي. كردند ادارة حكومت كمك مي
تدريج، با  اما به، داشتندصفويان قدرت و نفوذ زيادي حكومت در ابتداي  اناين. شمار آورد به

رو شـد و ايـن    هاي فراواني روبـه  با چالش شانورود عناصر ديگر به عرصة حكومت، قدرت
البته بايد نخبگان ايراني و كساني را كـه  . ها در روند تحوالت اين دوره تأثيرگذار بود چالش

داشتند، در ايـن گـروه از   اي از مناطق ايران قدرت  رسيدن صفويان در پاره قدرت پيش از به
قورچيـان را  فقـط  با ذهنيتي كه از اشراف اروپايي داشت، اما شاردن . گنجاندنخبگان سنتي 

ايـن گـروه را از   عبـاس اول    كه شاهو بيان كرده است كشور دانسته  »اشراف و ممتازطبقة «
تـا بـا   ميـان برداشـت   حكومـت، از  ضـد   برتوطئه  سرا و پسرانش و حرمترس همكاري با 

  ).205 /8 :1345شاردن، ( تري حكومت كند استبداد بيش
ايي بـه تكـاپو   هـ  آوردن قدرت سابق خـود، معمـوالً زمـان    دست نخبگان سنتي، براي به

اسكندربيگ تركمان، در حوادث . رسيدند سال به قدرت مي   و   سن كمپرداختند كه شاهان  مي
  :است نقل كرده م 1587/ ق 995 لسا

خـان اسـتاجلو و     قليزيرا مرشد . اعتراض كردند] عباس اول [به شاه ) ها قزلباش(آنان 
ها ضمن تقاضاي خـود   آن. داد دلخواه خود انجام مي وكيل شاه، همة امور مملكتي را به

كـه هريـك    ،امـراي عظـام   و كـرده   ديـوان  روز دو هفته در شاه بايدكه  بودندخواسته 
سفيدان اويمـاق خـود هسـتند، جمـع شـوند و       منصبي از مناصب ديوان دارند و ريش

 يابـد  لفيصـ  طايفهسفيدان  قشون هر طايفه، به صالح و استصواب ريش و اُلكا مهمات
  .)383: 1334 تركمان، اسكندربيگ(

  
 عوامل محدودكنندة قدرت نخبگان سنتي. 9

و با اين هستند مديون اقدامات آنان به قدرت رسيدن در كه صفويان  ها معتقد بودند قزلباش
اما عوامل خاصي قدرت . ديدگاه، براي خود سهم خاصي در تصميمات كشوري قائل بودند

  :ند ازا الشعاع قرار داد كه عبارت حكومت صفوي تحتكاركرد آنان را در  و
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در ساختار ها، و ديگر غالمان شاهي،  ها، ارمني ها، چركس گرجي ،ورود عناصر جديد. 1
بـا اصـالحات    ه بـود شـد اسـماعيل اول آغـاز     قدرت و حكومت صفوي، كه از زمان شـاه 

اگـر  . خـود رسـيد  بـه اوج  آنـان  عباس اول در واگذاري مقامـات بـاالي حكـومتي بـه       شاه
توانسـتند   ، اين گروه از نخبگان سنتي ميكرد نمي محدودرا ها  قدرت قزلباشعباس اول   شاه

  .قدرت خود را تثبيت كنند و اشرافيتي موروثي در جامعة ايراني تشكيل دهند
عناصر تـرك و تاجيـك و هـم در    ميان در هم  ،نخبگان سنتيميان هاي دروني  جدال. 2

؛ سيدر به پادشاهي مياي جوان  ويژه هنگامي كه شاهزاده ؛ بهگرفت در ميميان قبايل قزلباش 
 تـا  م 1582/ ق 998 تا/ ق 990 و م 1534 تا م 1524/ ق 940 تا ق 930هاي  ، بين سالمثالً

، باعـث تضـعيف جايگـاه و    قـدرت  آوردن دسـت  بـه  براي اختالفات و ها درگيري م 1590
  .شدكاركرد نخبگان سنتي 

 ،مكنـت  ،؛ زيـرا ثـروت  دش محترم شمرده نميدر ايران دورة صفوي نخبگان مالكيت . 3
بنابراين، زماني كه نخبگان سنتي جايگـاه  . مالكيت وابسته به مقام بودحتي  قدرت، اقتدار، و

خود را در ساختار حكومت از كف دادند، به تبع آن جايگاه مالي و ثـروت خـود را نيـز از    
تواند متعلق به منصـب   متعلق به شخص باشد، اما قدرت ميتواند  منصب نمي«. دست دادند

عبـاس اول از    با اين روند، نخبگان سنتي پس از اقـدامات شـاه  ). 101 :1371اندرو، (» باشد
  .قدرت كنار رفتند

آمدن شاه جديـد، ضـربة سـنگيني بـر      قتل عام بزرگان پس از مرگ شاه و روي كار. 4
  .كرد وارد مياقتدار نخبگان سنتي و ديگر نخبگان 

  
  يصفو جامعة مذهبي وضعيت. 10

ـ بخشـيد اماميه را در ايران رسـميت  تشيع نخستين حكومتي كه  ،حكومت صفويه  ي، تغييرات
منـد تشـكيل دادنـد و     حكومتي قدرتصفويان . كرداساسي در اوضاع مذهبي جامعه ايجاد 

علمـاي  . حمايت كننـد  ،ها و ازبكان عثماني ،توانستند از شيعيان در برابر حكام سني همسايه
چنـدان  هاي دنيوي در دوران غيبـت امـام زمـان نظـر      شيعه كه دربارة همكاري با حكومت

بنابراين، بهترين . نمود كه از اين فرصت تاريخي چشم نپوشند مساعدي نداشتند، عاقالنه مي
را هـا و ازبكـان،    راه، يعني همكاري با صفويان در بسط تشيع در جامعه و تقابل با عثمـاني 

روحانيان در اين راه كوشيدند تشـيع فقـاهتي و علمـي را جـايگزين تشـيع      . انتخاب كردند
  ).96: 1379زاده،  نييحس(صوفيانة قزلباشان كنند 
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: 1372شاردن، (شاردن مردم ايران را داراي تسامح مذهبي و روحانيان را فاقد آن دانسته 
كه شـاهان را وادار  نداشتند  قدرت توان وچندان روحانيان كه است بر اين نظر و ) 763 /2

  :باره آورده است در اينرا علت چندين  ؛ اوگيري كنند به سخت
  ؛فقدان توان مالي روحانيت. 1
  :نهادهاي روحانيان در ايران تابع سلطنت و نهادهاي سياست بودند. 2

هاي نخستين اسالمي، امور  كلي تابع امور مادي است؛ در صورتي كه در سده بهامور معنوي 
دستگاه قضايي و عرفي بر قوة مذهبي تسلط داشت و آن حتي مادي تابع امور معنوي بود و 

  .)1336 /4 :همان(را تحت تابعيت خود قرار داده بود 

علـل   و؛ تاسـ  گفتهسخن شاردن از تسامح مذهبي جامعة ايران و حتي شاهان صفوي 
دانسته قدرت نهاد روحانيت  راهاي ديني  گيري برخي پادشاهان صفوي دربارة اقليت سخت
توجـه بـه   قدرت سياسي بر قدرت معنـوي تسـلط داشـت،    در دورة صفوي هرچند  است؛

تعصـب  دهد كه  نشان ميو اديان ديگر  ي دينيها روش شاهان صفوي در برخورد با اقليت
در پايـان حكومـت صـفوي بـر شـمار      . وي روحانيـان بـود  قدرت معنـ  برخاسته ازمذهبي 

هـاي   يابي آنان با اعمال فشار بر اقليت توان گفت قدرت روحانيان در دربار افزوده شد و مي
كرد؛  جامعة ايران از تعصب در امور مذهبي پشتيباني نمي ،با وجود اين. تأثير نبود مذهبي بي

درت روحانيت هنوز در ميان همة اقشـار  و اين نشانة آن است كه در جامعة عصر صفوي ق
  .جامعه نهادينه نشده بود

  
 نخبگان مذهبي و ايدئولوژيك دربارة حق جانشيني در دوران غيبتديدگاه . 11

يـا   بودند شده متشكل معينيهايي بودند كه پيرامون عقيدة  نخبگان مذهبي اشخاص يا گروه
 شدند يدر پديدآوردن ايدئولوژي خاصي سهم داشتند و اغلب تحوالتي را در آينده سبب م

اين نخبگان صـاحب نفـوذ امـا بـدون اقتـدار و      . كردند هاي ساختاري ايجاد مي و دگرگوني
  . حاكميت رسمي بودند و نفوذ آنان ريشه در اعتقادات جامعه داشت

تـوان جايگـاه    ، ميكرده استعة صفوي بيان چه شاردن دربارة مذهب در جام بنا بر آن
آيـا در سـاختار حكومـت    . كـرد   نخبگان مذهبي و ايدئولوژيك را در آن جامعـه بررسـي  

هايي در حكومت صـفوي   صفوي دو گروه از اين نخبگان حضور داشتند؟ آنان چه كاركرد
 ايـ درآن دوره وجـود داشـته اسـت؟     ايدئولوژيك ايمذهبي  نخبگان ازداشتند؟ آيا تركيبي 
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به توان  مينخبگان را اين . قطعي داد ينظر توان ينم باره نيا در بودند؟ گريد كيمستقل از 
حق جانشـيني  دو گروه روحانيت وابسته به دربار صفوي و روحانيت وارسته تقسيم كرد؛ 

شـاردن   .اسـت ديگـر   ايـن دو گـروه از يـك   علت جـدايي  در دوران غيبت امام دوازدهم 
  :نويسد باره مي اين  در

اهل مسجد و منبر و همة مؤمنين ايران معتقدند كه تسـلط افـراد غيـر روحـاني، جبـري و      
دليل اصلي ايـن اعتقـاد، بـر    . منبر است] اهل[غصبي است و حكومت مدني، حق صدر و 

 ،، در عين حال كه هم پيامبر بود و هم پادشاه)ص(  محمداين پايه متكي است كه حضرت 
تـر مقبـول    اي كه بـيش  اوند او را وكيل امور معنوي و مادي مردم ساخته بود، اما عقيدهخد

روحـاني اسـت،     باشد كه امور كشور به همين نحو كه در دسـت افـراد غيـر    است، اين مي
اراده و مشيت خداوند است و شاه سايه و جانشين خداوند در هدايت و رهبـري   رمتكي ب
وجه وظايف خود را بـه امـور حكومـت سياسـي      هيچ ايد بهاما صدر و اهل شرع، نب. است

افزون بر اين امور، قضـا، همچـون بسـياري از امـور ديـن، از وظـايف سـلطنت        . بياميزند
  ).406 -  405/ 8: همان(باشد  مي

دهندة نوعي تضاد عقيدتي دربارة جانشيني در عصر غيبـت اسـت كـه     مطالب باال نشان
تـري   بعدها اين تضاد نمـود بـيش  . شد جامعة عصر صفوي ميدر   احتماالً باعث ايجاد تنش

ديگـر، بـا اشـاره بـه ايـن       يشاردن در جاي. پيدا كرد و از عوامل سقوط سلسلة صفوي شد
  :دانستند ن حكومت را حق مجتهد ميادوگانگي و اختالف، گفته است كه شماري از روحاني

ايـت دقيـق و كامـل اصـول ديـن      اهل منبر و همراه با آنان همة مؤمنان و كساني كـه از رع 
گردند، هوادار اين نظريه هستند كه در غيبت امام، مجتهـد معصـوم بايـد بـر      برخوردار مي

اصطالح مجتهد معصوم، به معني مردي است كه از نظر اخالقي . مسند شاهي مستقر گردد
درنـگ و   توانـد بـي   منزه است و همة علوم را به آن درجه از كمال آموخته اسـت كـه مـي   

. آيد، پاسـخ گويـد   شبهه به همة سؤاالتي كه دربارة دين و حقوق مدني از او به عمل مي يب
تر، آن است كه در حقيقت اين حق به يكي از اعقاب بالواسطه و  اما عقيدة مقبول و مرجح

 زاده، بـه انـدازة نايـب واقعـي     ضرورت ندارد كـه ايـن امـام    اما مطلقاً. رسد مستقيم امام مي
كـه بيـان شـد،     چنان واقعي پيامبر و امامان، تا درجة كمال عالم باشد و هم خداوند و خليفة

زيرا طبق اين عقيده است كه سلطنت شاه فعلي را مسـتقر  . عقيدة مسلط و غالب اين است
  ).139 :همان(سازد  و تثبيت مي

مقام امام غايـب كـه جانشـين     مجتهد يعني قائم«: شاردن دربارة واژة مجتهد آورده است
  ).303 -  302/ 7: همان( »است) ص(  محمد حضرت
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حق جانشيني را در عصر غيبت، براي  ،تر روحاني بودند كه بيشمذهبي وارسته، نخبگان 
مثال، شاردن به يكـي از   براي. داشتندحكومت  بارةدانستند و ايدئولوژي خاصي در خود مي

  :حكومت ايجاد كندشيوة اين روحانيان اشاره كرده كه قصد داشت تحوالتي در جامعه و 
مال قاسم يكي از ماليان معروف به مراعات دقيق آداب ظـاهري شـريعت و عـدم اعتنـاي     

كه بـه وسـيلة زهـد و ورع،     مال قاسم بعد از اين. گشت اهللا، محسوب مي مطلق به دنيا، ولي
اعتباري حاصل كرد و مورد احترام قاطبة جماعت واقع گشت، شـروع بـه مخالفـت عليـه     

كرد و عاقبت كار را به جايي رسانيد كه صـريحاً گفـت ايـن     ،عباس دوم  شاه ،سلطان عصر
 محـروم  ايـزدي  فـره  ازپادشاه غرق شُرب مدام است و به همين جهت كافر شده اسـت و  

االسـالم را    و بايد به جاي وي، پسـر شـيخ   باشد يالقتل م واجب طريق بدين و است؛ گشته
 آشفته بود و بيم داشت كـه عواقـب شـومي بـار     شاه كه از دير زماني از اين سخنان. نشاند

آورد، فرمان داد اين مرد سالوس را دستگير سازند و به بهانة تبعيد به شيراز، دسـتور داد از  
 ).224 :همان( باالي كوهي به پايين انداختند

هـيچ جايگـاهي در حكومـت قائـل     براي شـاهان صـفوي   اين گروه از نخبگان مذهبي 
اين موضـوع كـه شـاه و درباريـانش     با طرح  قاسم  همچون مالفردي در اين گروه، . نبودند
خداوند اخراج اين شاخة ملعـون و اسـتقرار شـاخة     حكم شرع هستند و انناقض ترين وقيح

 االسالم را  عباس دوم، فرزند شيخ  را طالب است، قصد داشت با بركناري شاهمعصوم امامان 
 مادرش اعتبار سبب  به، عباس اول بود  ة شاهكه دخترزاد ،االسالم  به قدرت برساند؛ پسر شيخ

از ... پادشاه « جملة از شاردن منظور احتماالً. بود نشده نابينا سالگي بيست تا صفي  شاه نزد در
زيـرا  . عدول از اسالم و ناتواني در برپايي عدالت بوده است» فره ايزدي محروم گشته است

دار عقيدة باسـتاني فـره ايـزدي بـوده      سد كه روحانيان عصر صفوي جانبر بعيد به نظر مي
مـورد عالقـة پنهـاني     كـرد و قاسم در حدود شش ماه علناً عقايد خود را اعـالم    مال. باشند

ن ادر ميـان گروهـي از روحانيـ   عقيـدة او  دهد كـه   و اين نشان مي ؛ن بوداگروهي از روحاني
و مـانع از تحقـق    نداشـت بردميـان  قاسـم را از    عباس دوم، مال  شاهفرمان ولي به . مطرح بود

  ).144 -  142/ 8: همان( ندشدهاي اين روحاني مخالف  انديشه
تر بـراي خـود قائـل بودنـد؛ امـا رونـد        روحانيان جايگاهي پايينعباس اول   در دورة شاه
اگر روش برخورد . سير صعودي پيدا كرد رفته رفتهعباس اول،   آنان بعد از شاه  افزايش قدرت

، بسنجندهاي شاردن  سليمان دربارة روحانيت بر اساس نوشته   شاه عباس دوم را با روش  شاه
/ يقمر دهم قرن ازها و اختالفات مربوط به تشيع،  تعارض. نكات مهمي آشكار خواهد شد

  ).679 :1380كرويس، ( است بوده مشهود ايران تاريخ در هميشه يالديم شانزدهم
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  :سازد و شاهان صفوي آشكار مي مطالب باال چندين نكته را در مورد رابطة روحانيان
گونـه   از ايناما  ،است سليمان با روحانيت نكرده   اي به درگيري شاه شاردن هيچ اشاره. 1

يـا نـاتواني   تـوجهي   دهنـدة بـي   نشـان عباس دوم ياد كـرده كـه شـايد      در زمان شاهمباحث 
  .سليمان در مهار قدرت روحانيت مخالف بوده باشد   شاه

كه شخصـي را بـراي پادشـاهي     آن سبب  قاسم، به  عباس دوم با مال  برخورد قاطع شاه. 2
هـاي   ازدواج شـاهدخت  ؛كرد كه هم از خاندان صفوي بود و هـم از روحانيـت   پيشنهاد مي

مشـكالت   ، گـاهي خصوص در عصر پايـاني سلسـلة صـفوي    هب ،دربار صفوي با روحانيت
ان و به تبـع آن تسـلط   چون قدرت شاه ؛كرد خاصي براي شاهان صفوي و دربار ايجاد مي

  .آنان بر نهاد روحانيت كم شده بود
دليلـي اسـت محكـم در تـالش      لقتل بـودن پادشـاه  ا بجكفر و واقاسم به   اشارة مال. 3

زيركشيدن پادشاهي كه از نظـر   ان مذهبي در افزايش قدرت خود و حتي بهگگروهي از نخب
باور داشتند را بودن پادشاهان  اهللا ظلچنان  هم در اين دوره مردم ايرانالبته . آنان مطلوب نبود

كاركرد اما . انستندد نميحق اري مد در حكومت ،جز از خاندان شاهي ،ديگري راكس  و هيچ
شـدت و ضـعف   كه در مقابل قدرت شاهان صفوي بودنـد، تحـت تـأثير     اين نخبگان هم، 
خـوش ضـعف    و دستدادند  خود را از دست ميهرگاه شاهان قدرت  .بودسياست شاهان 

  .كردند پيدا ميجامعه  تري در نفوذ بيششدند، اين گروه از نخبگان  مي
  

  نخبگان مذهبي وابسته به ساختار حكومت صفوي. 12
نخبگان مذهبي وابسته به ساختار حكومت صفوي با دربار ارتباط داشتند و مقام ديني خـود  

كـم در ظـاهر،    دسـت آنان مخـالفتي بـا شـاهان صـفوي،     . كردند را از حكومت دريافت مي
  :شاردن گفته است. نداشتند

نه در ايران و نه در سراسر شرق، اشرافيت و علو نسب وجود ندارد و تنها نسبت بـه نـوع   
خصوص نسبت به ثروت، احترام قائـل   هالعاده و ب هاي فوق ها و ارزش ها و لياقت مأموريت

و اينان، از نظر افتخار و گذارند  يمفقط به افراد خاندان پيامبر و امامان احترام . هستند و بس
بندند و عناويني مانند سيد و مير دارند و اين دو اصـطالح عربـي    تميز با ديگران، دستار مي
  ).200/ 8: 1345شاردن، (باشد  به معناي نجيب و امير مي

اما در كنـار  . دانستند خصوص مجتهدان مي هاين گروه حكومت را حق روحانيت و ب
كه مجري عدالت  مقدس، پادشاهي صاحب شمشير را قبول داشتند جو و مجتهدي صلح
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واكـنش  . كـرد  وزير و وابسته بـه مجتهـد عمـل مـي     همچونبايست  پادشاه نيز مي. باشد
نظـري بـود و نهـاد    يي گيرانـه نبـود؛ زيـرا ادعـا     چندان سختباره  اين صفوي درشاهان 

براي شاهان صـفوي ديـدگاه اكثريـت جامعـه     . آن را نداشت كردن يروحانيت توان عمل
كردند و همچنين، قدرت غالـب در دسـت شـاهان صـفوي      بود كه آنان را تأييد ميمهم 
. خويشاوندي برقـرار بـود  رابطة بين شاهان و روحانيان وابسته به ساختار حكومت . بود

  :گويد باره شاردن مي در اين
دهند، آنـان را بـه عقـد يـك شخصـيت       را به شوهر ميدر ايران هنگامي كه دختران شاه 

رود كـه چنـين وصـلت     زيرا بـيم آن مـي  . آورند زادة شجاع درنمي مقام يا يك نجيب عالي
صورت و  يك مال يا يك فقيه نيك. عالي، داماد را به سوء قصد عليه تاج و تخت برانگيزد

دهنـد و ايـن    ري برايش ميگزينند و شغل صدارت يا مقام مشابه ديگ انديشي را برمي آرام
شـود؛ ولـي خارهـاي چنـين گـل زيبـايي        ثروت عظيمي است كه ناگهان نصيب وي مي

 ،ايشـان  سـاختن  معـدوم  اوقات بسا و نرينه، كودكان تمام نابيناكردن. استسخت آزارنده 
 جهـان  به] كودكانشان[ گشودن چشم هنگام به ها آن] است كه ييها صحنه[ ترين خراش دل

  ).20: 1377سانسون،  ←نيز ؛ 324/ 7: همان( ]ينندب مي[

  :سازد  سخنان شاردن، چندين نكته را روشن مي
رابطة دوستانة شاهان صفوي با روحانيتي كه ادعايي دربارة تاج و تخت نداشتند و از . 1

  .مخالفان نبودند
بـا  و وصـلت  به دربار نزديكي بر اثر  پاياني سلسلة صفويدورة قدرت روحانيت در . 2

 .افزايش يافت يشاه خاندان
حاصـل  كـه   شـد  شان مهار مـي كردن فرزندان معدومبا نابينا يا  انتمايالت اين روحاني. 3

 .بودند ،روحانيت و شاهان ،پيوند دو عنصر مدعي قدرت
در را مهار قدرت رو به افـزايش روحانيـت آنـان    كرد براي  كوشش ميدربار صفوي . 4

  .ندشريك ك سياسي حكومت منافع مالي و
  :سليمان آورده است   شاهگذاري  تاجشاردن دربارة مراسم 
 از پـس و  شـد االسـالم را طلبيـد و او حاضـر      شيخسليمان  شاه ،گذاري در مراسم تاج

 شـناختن  چه،. داد شاه بهرا براي اعتراف به سلطنت  مكتوب مرسومي، تكريم و تعظيم
روحاني مملكت بود، تعلق داشت؛ رئيس االسالم و   شاهزاده به پادشاهي، به او كه شيخ

 ←نيـز  ؛ 105/ 9: 1345شـاردن،  (ب را بوسـيد و احتـرام گذاشـت    ومكتـ ] اوسپس [
  ).48 - 47: 1350كمپفر، 
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گرفتن قـدرت در ميـان روحانيـت افـزايش      دست در پايان عصر صفوي، تمايل براي به
اما از ديدگاه  .بودخود سليمان با اين حركت نمايشي، در پي تعميق مشروعيت   يافت و شاه

رابطة علما با پادشاهان  بارةسبزواري درمحقق . توجه استدرخور اين مبحث نيز  انروحاني
  :است گفته

بر پادشاه الزم است كه در مراعات سادات و ذريت حضرت رسول، نهايـت كوشـش را   
بكند و در اين كار، اهمال صورت ندهد و در قراردادن سيورغاالت براي ايشـان اهتمـام   

كننـد، نخـورد و    البته پادشاه بايد گول و فريب كساني را كه ادعاي علماي دين مـي . كند
نمـازان درسـت    كه پيش بر پادشاه الزم است، ترويج مساجد و معابد و مواضع دعا و اين

 شنوي دارنـد  را به كار گيرد، تا فكر مردم را منحرف نكنند؛ زيرا مردم از اين افراد حرف
  ).561: 1381سبزواري،   محقق(

وابسته، قدرت و  در مقايسه با روحانيت غيرساختار قدرت صفوي به روحانيت وابسته 
قدرت روحانيت وابسته به حكومت ايران مقايسة شاردن در باره  در اين. نداشتندبااليي نفوذ 

  :و عثماني گفته است
اسـت؛ زيـرا   تقريب يكي  توان گفت كه حكومت تركان و ايرانيان به اگرچه به طور كلي مي

ذالك، استقالل و قدرت  مع. خيزد هر دو بر بنياد يك مذهب است و اساساً از يك مبدأ برمي
يا  مفتيمشاوره با  زيرا مثالً سلطان عثماني بي. پادشاهان ايران و عثماني به يك نسبت نيست

ت تنها با كسي مشـور  كشد؛ اما پادشاه ايران نه اي را نمي مجتهد اعظم، هيچ شخص برجسته
هاي قتلي كـه صـادر    غالب اوقات، فراغت آن را ندارد كه دربارة فرمانحتي كند، بلكه  نمي

  ).155/ 8: 1345شاردن، (كرده است، تأمل كند 

تـوان   از مطالبي كه شاردن دربارة جايگاه نخبگـان مـذهبي آورده چنـدين نكتـه را مـي     
  :استنباط كرد

  .ياد كرده، داراي نفوذ بودند نه اقتدار »سيد« بهنخبگان مذهبي، كه شاردن از آنان . 1
تري  نخبگان مذهبي در ايران، در مقايسه با همتايان خود در عثماني، قدرت و نفوذ كم. 2
  :است شاردن در اين زمينه گفته. داشتند

اين حـق بـه    ]كه بوده و اين) ع(  خاندان امام علي[ گرچه عقيدة غالب دربارة حق حكومت
كه در نظر گرفته شود كه اين جانشـين بـه    آن رسيده، بي مي) ع(  علياعقاب ذكورِ بالواسطة 

چـه از نظـر    وانگهـي بايـد پـذيرفت كـه آن    . ترين درجه دانشمند و مقدس است يا نه عالي
دادنـد كـه    با اين حال، اجازه مـي . حكومت مهم بوده، اين بوده كه اين عقيدة عمومي است
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كه خليفة امام،  آن اين و ،رواج دهند ]را[ خالف آن، عقيدة مآزادانه بالنسبه) مسجد(اهل منبر 
. عالم باشد ةدرجترين  تنها بايد از ساللة او باشد، بلكه بايد منزه و مبرا از عيب و به عالي نه

ديـن، بـه اصـطالح     نامقيد يا بي(ممكن است كه اين پادشاهان  چگونه’: گويند يماهل منبر 
خدا باشند و با آسمان پيوند داشته باشـند و از   باز، خليفة خوار و هوس شراب) ها خاص آن

تواننـد   الزم را براي رهبري مردم مؤمن دريافـت كننـد؟ چگونـه مـي    ) فره(ي يجا روشنا آن
كه  مسائل وجداني و مذهبي را به طرزي كه نمايندة خدا بايد حل كند، حل كنند و حال آن

كارند  ان چون مرداني وقيح و ستمدانند؟ پادشاه خود، غالباً به دشواري خواندن و نوشتن مي
كارانه است و خداوند ايشان را براي تنبيه بـر مـا مسـلط كـرده اسـت و       ها ستم و تسلط آن

جانشين شرعي پيامبر خود را از جهان به در برده است، اورنگ واالي جهان، تنها بـه يـك   
راسـت اسـت   . ‘مجتهد يا مردي كه واجد تقدس وراثتيِ مافوق عامة مردم باشد، تعلق دارد

جوست، بايد پادشاهي صاحب شمشير نيـز   كه مجتهد چون مقدس و درنتيجه مردي صلح
بايد همچون وزير و وابستة مجتهـد   اما وي مي. وجود داشته باشد تا عدالت را برقرار سازد

  ).142 -  141 :همان( باشد

د و هريك تر مبحث جانشيني در زمان غيبت امام مطرح بو ها، بيش در بيان اين مخالفت
چه شاردن  با توجه به آن. روحانيت و شاهان صفوي، مدعي اين جانشيني بودند ،از دو گروه

تـوان گفـت كـه ايـن      ، مـي كردهدربارة اين گروه از نخبگان مذهبي وابسته به حكومت بيان 
تـر   وابستگي مالي به صفويان، فاقد كاركرد اپوزيسيون در حكومت و بيش سبب  نخبگان، به

بنـابراين، كاركردشـان را بايـد در برابـر     . مدافع حقوق شاهان بودند تا مخالف قدرت آنـان 
بودنـد تـا   ديگـر   يـك اين دو گروه، مهاركننـدة  زيرا ، كردن وارسته از دربار ارزيابي اروحاني

  .مهاركنندة قدرت شاهان صفوي
  

  گيري نتيجه. 13
گران حكومت صفويان  تر پژوهش عصر صفوي، بيشدر بندي نوع حكومت ايران  در تقسيم

حكومـت، جايگـاه و نقـش    ايـن  امـا نكتـة مهـم در سـاختار     . اند دانستهرا استبدادي مطلق 
ساالريِ  نخبگان فنگروه از در جامعة صفوي سه . برگزيدگان جامعه يا همان نخبگان است

نـوع حكومـت، در    سبب  اين نخبگان به. ندداشتحضور وابسته به ساختار رسمي حكومت 
ماننـد قـدرت   هايي  محدوديتهايي داشتند؛  كاركردها و وظايف خود در جامعه محدوديت

سـرا در سياسـت و دخالـت در ادارة كشـور و دخالـت در       مطلق شاهان صفوي، نفوذ حرم
مدي آنـان در  اشناسي خاص اين نخبگان از عوامل اصلي ناكار روان. وظايف نخبگان رسمي
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گذار  ها تأثير گيري ساالري در روند تصميم از ديدگاه شاردن، نخبگان فن. ساختار قدرت بود
ايـن  . قزلباش و حاكمان محلي ايران بودنـد قبايل تر شامل سران  نخبگان سنتي بيش. نبودند

 ،دو عنصـر تـرك و تاجيـك   ميـان  هـاي داخلـي    رگيـري ماننـد د  عللـي   گروه از نخبگان به
به حاشيه  ،عباس اول در ساختار قدرت  و اصالحات شاه ،هاي داخلي قبايل قزلباش درگيري

نوع سوم، نخبگان مـذهبي يـا ايـدئولوژيك،    . شدشدت تضعيف  رانده شدند و قدرتشان به
گـروه نخبگـان    گروه نخبگان مذهبي وابسته به حكومـت صـفوي و  : شامل دو گروه بودند

. بودامام معصوم لة جانشيني ئمس بارةوجه تمايز اين دو گروه ديدگاه خاص آنان در. وارسته
امر اعتقاد گروه دوم به اين  اما ،زيرا گروه اول قائل به شركت شاهان در امر حكومت بودند

گـروه دوم در جرگـة   . اسـت در دوران غيبـت مخـتص مجتهـدان    حق حكومت داشتند كه 
هـاي   دولت بودند وگاه ابراز عقايد و تأكيدشان بر اين موضوع، باعث ايجـاد تـنش  مخالفان 
اعتقاد داشـتند كـه در دوران غيبـت     ،كه در قدرت سهيم بودند ،اما گروه اول. شد جدي مي

كه تشيع را ترويج و  ،براي شاهان صفوي نيزاما حق حكومت به مجتهدان اختصاص دارد، 
  .، حقوقي قائل بودندندكرد ميشمشير اسالم عمل همچون 
عباس اول   شاهدورة اواخر از در ساختار حكومت صفوي، نخبگان نقش كالبدشكافي  در

مـدي نخبگـان را در مشـكالت    ابايد گفت شاردن علـت ناكار  ،سليمان  شاهسلطنت تا اوايل 
  .و نظام سياسي حاكم بر ايران قلمداد كرده استآنان داخلي 

  
  نوشت پي

مقامات . شد هاي فرانسوي اطالق مي شانزدهم و هفدهم ميالدي اين واژه به پروتستانقرون در . 1
گفتنـد؛ كـه البتـه مجازاتشـان      مي »هوگنو«شدند  فرانسوي كساني را كه از دين مسيح خارج مي

؛  88 :1379گـل،   صفت(پس از انقالب كبير فرانسه هوگنوها حقوق اجتماعي يافتند . اعدام بود
 ).17: 1380؛ كرويس، 195: 1384فرير، 

ايـن اصـطالح   . استي مشورت انام داشت كه لغتي مغولي به معن» جانقي«اين شوراي عمومي . 2
معمـوالً در  . آمـده اسـت  رفت و در منابع مغولي و تيموري نيز  براي شوراي مملكتي به كار مي

، و تفنگچـي  وزير ديوان اعـال، ايشـك آقاسـي ديـوان اعـال      ،اين شورا، مقاماتي مانند سپهساالر
بـه آن  تـوان   مـي و ) 19 -  11: 1371لـو،   رحيم؛ 78: 1368مينورسكي، (كردند  آقاسي شركت مي
 .شوراي جنگ گفت

رجمـة  ت امـا عباسـي اسـت،    ترجمة محمـد  شاردن نامة احتيستر استنادات نگارندگان به  بيش. 3
 .ديگري از آن نيز موجود است
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اي از آن  و نسـخه اسـت  به چاپ نرسـيده  ) 963 د( بن محمد حسيني شفائي كاشاني   كتاب مظفر. 4
 .شود داري مي پترزبورگ نگه خانة سن در كتابكم  دست

. انـد  اي نكـرده  اعظمي رسيد، اشاره عباس دوم به مقام صدر  كه در زمان شاه ،منابع به نام صدري. 5
سبب سعايت   بهاند كه او نيز  عباس دوم، ياد كرده  اعظم شاه فقط از فردي به نام محمدبيگ، صدر

  .شد نايناب و خلع قدرت از دوم عباس  شاه فرماندرباريان به 
  .ه استافراد و درباريان، توضيح داده شد شناسي روان مبحث در موضوع، اين دربارة. 6
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