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  بررسي ماهيت كاركردي ساختار سياسي
  با تأكيد بر كاركرد نظام اجتماعي در فرآيند تمدني دولت صفويه
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  چكيده 

دولت صفويه اجتماعي -سياسيهاي با ساخت هدف اصلي نوشتار حاضر مطالعه رابطه تمدن
هر تمدن نتيجه  نزولصعود و  گردد كه سيربازمي امر اين به موضوع اين است. اهميت

سياسي جوامع -گرفته در نظام اجتماعيسازكارهاي تراكمي، بازتوليدي و انحطاطي شكل
ساختار سياسي در دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است كه هپژوهش حاضر ب سازنده آن است.

سازي دولت صفوي چگونه عمل كرد؟ شالوده ساختاري و كاركردي آن چه فرآيند تمدن
طبقه پايين جامعه به  طبقهو امكان گذر از  اجتماعي تحرك دهدنتايج تحقيق نشان مي ؟بود

زاي ايران چندي براي توسعه درون ، نتايجهاها و امكان تمركز آنباال و پيوند متقابل فرصت
دنبال يك تغيير ساده صفويان بهساختار سياسي  .ني داشته استصفوي و به تبع توسعه تمد

اي درصدد تحول طبقات اجتماعي جهت يافتن به نظمي جديد در پيوند با سياسي و سلسله
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در نظم جديد اجتماعي، طبقه غالمان گرجي و عالمان ديني در كنار  نظام سياسي برآمدند.
قدرت، 		اقتصادي (صاحبان		و		مزاياي اجتماعي		از		مندبهرهقلم، عناصر ايراني و اهل

در مقابل باعث تضعيف نظام هنجاري تركان قزلباش، صوفيان و ) شدند كه موقعيت		و		ثروت
ضمن  تحليلي-ياين پژوهش با روش توصيفملت ايراني گرديد. -موجب تجلّي مفهوم دولت

 هو برپايهاي تاريخي شناختي در تحليل پديدهتوجه به ضرورت كاربرد رويكردهاي جامعه
  .يافته استاي سامانمنابع كتابخانه
  .حاكميت سياسي، نظام اجتماعي، طبقات، تمدن، تشيع، صفويه، ايران: كليد واژه

  . مقدمه1
مدت، از اهميت اي نسبتاً طوالنيعصر صفويه در بررسي تاريخ اجتماعي ايران، به عنوان دوره

شود كه آن دوره به علت جا ناشي ميويژه از آن بسياري برخوردار است. اين اهميت به
گرفته در بطن جامعه ايراني را منعكس نمايد. اهميت ساختارهاي شكل تواندبودن، ميطوالني

هاي نظري متفاوت بر اين شناسان مختلف با نگاهاين دوره تاريخي باعث شده است تا ايران
هاي متفاوتي از كليت تاريخ اجتماعي ايران ارائه دهند. عصر دوره متمركز شده و قرائت

، نشاني از دوران نوين تاريخ ايران اسالمي نتوسعه تمدهاي يكي از دورهعنوان صفويه به
انحطاط در  رسد و بعد از آنمي اوج خود به اول عباسشاه حكومت بااست كه 

. اتحاد سياسي كشور، تشكيل يك حكومت ملّي، وحدت مذهبي شوند		مي		گرفتار		سقوط		و
و پوياي فرهنگي و روابط گسترده  امامي)، مدنيت، رفاه اجتماعي، رونق اقتصادي(تشيع دوازده

هاي مهم اين عصر جديد تاريخ ايران است. از نظر مذهبي، ارتقاي با دول خارجي از ويژگي
-تشيع به دين رسمي دولتي و در واقع درآميختن عمليِ ايران و تشيع در يك قالب مذهبي

 مسائل از اجتماعي، يكي-علت مالحظات سياسيگردد. همچنين، بهايراني مشاهده مي
 نمودنروشن باشد واقشار اجتماعي مي و طبقات در هاانسان قرارگيري ترتيب مهم، اجتماعي

ايران عصر  در ايجادشده اجتماعيِ نظام اجتماعي و تغييرات حدودي تا تواندمي مسئله اين
متأثر از ساختار  چيز بيش از هر عصرن اسالمي در اين وخيز تمدافتدهد.  نشان را صفويه

ها نظام اجتماعي براساس تمركز فرصت .شوداست كه انجام مي جامعه صفوي و تمهيداتي
هاي اجتماعي مختلف، با توجه به نوع در يك قشر يا طبقه خاص يا تفكيك آن در ميان گروه

جتماعي و دستيابي دهد، ميزان تحرك اهاي مختلف قرار ميهايي كه در اختيار گروهفرصت
هاي تاريخي متفاوت ها يا بستن مرزهاي اقشار، در موقعيتهاي ديگر به اين فرصتگروه

  ).58: 1376زاده،تأثيرات متفاوتي بر روند تمدن جامعه داشته است (رجب
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در اين مقاله كوشش خواهد شد تا به اين پرسش پاسخي درخور داده شود كه ساختار 

سازي دولت صفوي چگونه عمل كرد؟ شالوده و بنيان ساختاري تمدنسياسي در فرآيند 
هاي نظري و و كاركردي آن چه بود؟ پاسخ ما براساس بررسي اجماليِ بنيان

شده در خصوص كاركرد نظام اجتماعي بر اين فرض هاي ارائهشناختي قرائتمعرفت
، دو بر اقتضاي زمان بنااستوار است كه صفويان از منظر كاركردي در دو دوره متفاوت 

چندي براي توسعه  نتايجرا در طبقه حكومتي به آزمايش گذاردند كه  نقش جداگانه
نقش  . نخستينني داشته استزاي ايران صفوي و به تبع توسعه تمددرون
مبناي تداوم ، بربود	شده	استوار	سنتي	ينگرش پايه	بر	آغاز	از	كه

منجر تواند مي نشان داد تداوم آن اجتماعي	طبقات	سنتي	ساختارهاي
از 	جديدي	نگرشگردد؛ و نقش دوم بر پايه تحول و 	شاهان صفوي	قدرت	كاهش	به

- رفته، تغييرات ايجادشده در ساختار يك جامعه قبيلههماستوار بود كه روي  طبقات	نقش

و اهداف تمدني براي دولت صفويه بود. -اي در جهت تجلّي يك هويت اجتماعي ايراني
هاي طبقه سياسي ايجادشده در تناسب با كاركردهاي قدرت شكل گرفته بود و سياست

داد. اي با گذشته را نشان مياز اين جهت در ماهيت كاركردي نيز تفاوت قابل مالحظه
داد. ترين وظايف دولت صفوي را تشكيل ميكاركرد حفظ نظام اجتماعي يكي از مهم

در كنار حاكميت  سنتي	در چارچوب روابطحفظ نظام اجتماعي؛ منظور طبقاتي هستند كه 
مند از قدرت بوده و بايد از بزرگان و بعد از اين گروه، بهره شاهزادگان) او، خانواده (شاه،

رو، طبقه سياسي بر پايه ها) نام برد. از اينقلم و ايرانيان (تاجيكشمشير، اهلقزلباش، اهل
مندي قلم كه سامانشمشير كه ضامن بقاء و اقتدار دولت بودند و اهلدو ركن، نخست اهل
حكومت و جامعه را برعهده داشتند، استوار بود. صفويان تا مرزي امور ديواني و اداري 

شد، اما پيش رفتند كه از ناحيه آنان خللي بر دستگاه قدرت و هويت دولت وارد نمي
- منظور دستكل گرفت صفويان درصدد تغيير نظام اجتماعي بهزماني كه چنين خطري ش

-103الف: 1383نژاد،برآمدند (بهرام يافتن به يك نظم جديد در پيوند با نظام سياسي
در ). راهكار حمايت از طبقه ديني (مجتهدان عاملي)، عناصر ايراني و سپس گرجيان 102

، اشراف . تركيبكرد ل عوام عملعنوان اشراف در مقاببه ايطبقه به دهيجهت شكل
هاي تمايز و فقدان يا امكان تحرك اجتماعي، ميزان افتراق يا تمركز بنيان طبقه اين تصلب
 و تمدن جا از اموري است كه بر روند توسعهدر يك (سياسي، مادي، معنوي) فوق
  .گذاردتأثير مي زاي جامعهدرون
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ساختار پيرامون بررسي و تحقيق سامان يافته است.  تحليلي-توصيفيين مقاله به روش ا
مطالعات  درطور خاص نظام اجتماعي در فرآيند تمدني دولت شيعي صفويه سياسي و به

كمبود اين تحقيقات به دليل . است محدوددر ايران بسيار  موضوع،صورت گرفته پيرامون 
 .است نوع نگاه محققاناختي و شنجامعه-براساس تحليل تاريخيكمتر پرداختن به اين مقوله 

، طبقات اجتماعي، قشربندي طور عمدهاز نگاهي توصيفي و بهايجاد نظام اجتماعي علل 
با ديگر  هاميزان تأثيرپذيرى و ارتباط آنها، ها، ويژگي تمركز فرصتاجتماعي، ميزان نابرابري

در واقع در معدود  .تقرار نگرفته اس و بررسى جامعه مورد توجهتمدني و شرايط طبقات 
 پرداخته شده كه عموماًبندي طبقات اجتماعي و دستهتنها به توصيف  تحقيقات صورت گرفته،

گرفته شده  هاي سياحان اروپاييهاى مستقيمى است كه از سفرنامهقولنقل بيان نيز شامل
  ه:از جمل است.
 ايهالا ست هيوفص ازشكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران مقاومت«كتاب  -

) به دنبال اين سوال است كه ايران از لحاظ طبقه اجتماعي 1377(فوران،» الماس البقان از سپ
بنيادين در عصر صفويه، قبل از رخنه غرب چگونه بود و جامعه امروز ايران به چه صورتي 

يه را از هاي اجتماعي عصر صفوبنديدرآمده است؟ وي براي پاسخ سوال مذكور صورت
وران تأكيد زيادي بر نقش طبقات دارد و اهميت اين عامل كند. فگيري بررسي ميجهت شكل

مفهومي كه در جوامع  طبقه به آن ايران، كه در جامعهدرحالي. داندرا در كليه جوامع يكسان مي
  .عامل تمايزبخش اجتماعي نيست ترينعمده غربي وجود دارد و مد نظر فوران است،

اصفهان در ايام صفويان (بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و «ايان نامه پ -
) براساس منابع دست اول و دوم تاريخي 1377(جعفري،» ق)ه.1000-1037فرهنگي اصفهان

افزايش جمعيت شهر، حضور بيگانگان  بررسي رغمتحوالت اجتماعي عليدر بخش بررسي 
به شيوه توصيفي به  نظاير آنداشته شدن آداب و رسوم ملي و مذهبي و در شهر، پاس نگه

 بندي طبقات اجتماعيمعرفي طبقات اجتماعي نيز پرداخته است. در اين تحقيق جز اينكه دسته
اجتماعي و تحليل وقايع و روبدادهاي -اي به شرايط سياسي، هيچ اشارهبيان گرديده است

كه نويسنده محترم توضيح جامعي از موضوع ؛ در حاليشودمربوط به طبقات اجتماعي نمي
  كند.مذكور ارائه مي

) 1378(انصاري،» هاي قشربندي اجتماعي و طبقه تاريخي آن در ايراننظريه«در كتاب  -
طبقات نخست از  هاي مهم در تحليل قشربندي اجتماعيمفاهيم كليدي و نظريهبا استناد به 

طبقات اجتماعي در ايران بعد از آيد، سپس سخن به ميان مي اجتماعي در ايران قبل از اسالم
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اشاره صفويه  عصر طبقاتي و اجتماعي ساختبه نيز در بخشي از كتاب . شودبازگو مي اسالم

- شمشير و اهلكه قشربندي عصر صفويه شامل طبقات الف) بزرگان نظامي، اهل شده است

بازاريان و تجار؛ ه) هاي بزرگ؛ د) فئودالقلم؛ ب) روحانيون بزرگ شيعه؛ ج) ديوانساالران؛ 
  دهد.شناختي خويش را از دست ميباشد. در اين اثر طبقه مفهوم جامعهو) روستائيان مي

) 1383نژاد،(بهرام» ملي دولت صفويه-هاي هويت سياسيمباني و زير ساخت«پايان نامه  -
هايي فويه به كمك مؤلفهتحقيقي است تا نشان داده شود نوسازي ايران سياسي در زمان ص

ها گمان يكي از اين مؤلفهاند. بيهاي بلندي در تاريخ اين سرزمين داشتهعينيت يافت كه ريشه
حفظ نظام اجتماعي در اين رويداد تاريخي است كه از سهم قابل توجهي برخوردار بوده 

  است.
و  فررحيمي(» اهموقعيت اجتماعي واقفان در عصر صفويه به استناد وقف نامه«مقاله  -

گونه تحليلي، تنها بدون هيچبا استناد به پيشينه غني از وقفيات خانقاهي، ) 1392عبدالقهار،
   كند.موقعيت و طبقات اجتماعي واقفان در آن زمان را بررسي مي

(كشاورز، » نقش طبقات اجتماعي در فرآيند تمدني دولت صفويه تبيين و تحليل«مقاله  -
 تمركز ويژگي با باز نظامي عنوان به  صفويه طبقات اجتماعي ) از1396چلونگر و منتظرالقائم،

هاي طبقه كند. البته اين توصيف به معانيِ تأييد همه جنبهمي ياد پيوند متقابل و هافرصت
باشد، زيرا تحوالت اجتماعي، سالطين صفوي نميهاي طبقاتي عصر صفويه در دوره

اقتصادي، مذهبي و شيوه حكومتي، در ايجاد طبقه طبقاتي در دوره حاكمان مختلف صفوي، 
ضمن توجه به ضرورت تحليلي   با روش توصيفينقش اساسي داشته است. در مقاله يادشده، 

، ايمنابع كتابخانه هو برپايهاي تاريخي شناختي در تحليل پديدهكاربرد رويكردهاي جامعه
) روحانيون، علما و 2ساالران؛ ) درباريان و ديوان1چهار طبقه عمده اجتماعي شامل 

- ) كارگران و كشاورزان در سطحي محدود و به4وران و پيشه و ) بازرگانان3دانشمندان، 

آيند صورت كلي و گذرا معرفي شده است و در نهايت نقش طبقات اجتماعي در ظرفيت و فر
هاي بعد (قاجار و زيربنايي براي دوره پايه عنوان برهه تاريخي، به تمدني دولت صفويه در اين

دهد قرار گرفته است. نتايج مقاله مذكور نشان مي تحليل و تبيين مورد خلق تمدن و ...) در
تماعي ها هم در بعد افقي (ميان واحدهاي اجعباس اول، تعارضدر عصر صفويه، بعد از شاه

گذاشت و موجب از نظر جغرافيايي پراكنده) و هم عمودي (ميان اقشار مختلف) رو به فزوني 
سقوط حكومت صفوي و به تبع آن توقف و زوال توسعه تمدني صفويه شد. لذا اين پژوهش 
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تواند در با رويكرد تحليل تاريخي در بررسي طبقات اجتماعي در دولت شيعي صفويه مي
  ن تحقيق تخصصي محسوب شود. نوع خود، نخستي

ه هاي نوآورانشود و بر جنبههاي يادشده مياز پژوهش		حاضره آنچه باعث تمايز مقال
سعي شده از از دريچه يك روش علمي و در چهارچوبي خاص،  كه		است		افزايد اينمي		آن

با تأكيد بر نظام اجتماعي (در قالب طبقه  حاكميت سياسيتحليل تاريخي و كاركردي  مسئله
، عنوان دو طبقه نژادي و اجتماعي) در فرآيند تمدني دولت صفويهشمشير بهقلم و اهلاهل

  مورد نقد و بررسي قرار بگيرد.
  . چارچوب نظري2

توان از آن هاي علم اجتماعي كه ميدر توضيح و تبيين تحوالت هر تمدن، يكي از حوزه
شناسي جامعه شناسان كالسيك، در دوران معاصر كارهايجامعه	غير از كارد، استفاده كر

در كتاب فرآيند متمدن  نوربرت الياس است. الياس) Process Sociology(فرآيند
داند مي آدمي زندگي بيروني هايجلوه را تمدن )Civilizing Process(شدن

  ). 4-5: 1393(الياس،

  
  1يند گسترش تمدنآفر): 1شكل (
اي از روابط و نظام دهنده ورود جامعه به مرحله تازهدوره تاريخي عصر صفويه نشان

اي كه بين گروه كثيري از مردم از يك طرف، و است. رابطه» تكوين اجتماعي«اجتماعي 

حركت به سوي دركي از چگونگي ارتباط بين روند تغيير در ساختار رواني انسان 
ت اس» تكوين اجتماعي«و و روند تغيير در ساختار اجتماعي » تكوين رواني«

(Krieken,2003:120‐121)

فرآيند متمدن  
»  نظم« شدن

مشخصي دارد  

غايت اين فرآيند 
نامعلوم، اما 

آن معلوم » جهت«
و مشخص است

متمدن شدن نوعي 
فرآيند آموزش  

براي  » غيرارادي«
نوع بشر است 
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دهي شدن در شرف سامان» تكوين رواني«عنوان حاكم يا همان دولت عده قليلي تحت
ها ملت-بيني كرد روابطي كه در بدو شكل گيري دولتتوان پيشكه مياست. آن چنان

وسوي اين نظم نوين سوق داده است، خود زائيده نيازهايي گونه جوامع را به سمتاين
). تنش بين مرزها و 305: 1393از جنس نظامي و بعضاً تجاري بوده است (الياس،

طرف ديگر، دادوستد  دهد. ازها ماهيت نظامي اين نظم جديد را نشان ميحاكميت بر آن
عنوان ابزار اقتصادي، با تجار شهري (كه در ابتدا به استقالل شهرها كمك كرده بود) به

نياز حاكمان براي تأمين  ديگر كشورها، ورود و خروج ثروت از كشور را مطرح كرد.
هاي تجاريِ پرقدرت شهري، كه در همين دوره تاريخي به شهرها هاي گروهخواسته

هاي اند، باعث شد كه مرزها براي كنترل سياستدمختارانه بخشيدهنيرويي خو
تر در تري به خود بگيرد. اين شكل مستحكممركانتليستي شكل بيش از پيش مستحكم

برهم كنش اين روابط علّت و  پاسخ به اين نيازهاي پيش گفته حاصل شد. در نتيجه
آورد كه در همان دوره تاريخي معلولي بين نيازهاي نظامي و تجاري، نيازهايي سر بر 

تر متغيرهاي نظامي و تجاري از اهميتي كمتر وجود داشت، اما، بدليل اهميت بيش
برخوردار شد؛ و آن نيازهاي انسانيِ ناشي از تعلق به يك فرهنگ خاص بود. اين نيازها 

ها و ملت بين مردم قوميت-گيري دولتريشه در پيوندهايي داشت كه تا پيش از شكل
ملت جديد براي برقراري مرزها و اعمال حاكميت -ذاهب مختلف وجود داشت و دولتم

اي سو روابط تازهكه مهم تلقي نكرد. پس، از يكها را ناديده گرفت و يا اينخود آن
ملت حامي جدي آن است، و از طرف ديگر، پيوندهاي ديرين با -وجود يافته كه دولت

وربرت الياس تمدن يا مدنيت را مبين يك آرمان نبا اين همه، گسست روبرو شده است. 
اي در جهان وجود ندارد كه بتوان گفت به خيالي دانسته است و معتقد بود هيچ جامعه

وضعيت تمدن رسيده است، بلكه معيارهاي مشخص و ملموسي وجود دارد كه مي توان 
تر ت به قبل متمدناي جهات، نسبها نشان داد برخي جوامع، از پارهبا استفاده از آن

اند. در واقع جوامع به جاي رسيدن به وضعيت تمدن در فرآيند متمدن شدن قرار شده
  . )212-211: 1377(الياس، دارند
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خالصه آن چيزي است كه از بحث باال براي ارائه رهيافت بررسي وضعيت  2شكل 
  فرآيند تمدني دولت صفويه ارائه شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
  
  

  گيري نظم جديد در عصر صفويه): رويدادهاي تاريخي مؤثر در شكل2شكل (
  

  هصفوي عصر در . كاركرد نظام اجتماعي3
  قزلباشان و مجتهدان عامليعناصر ايراني،  1.  3
اي نمود (افوشته تقسيم عام و خاص دسته دو به و اوليه بايد طبقات را كلي بندييك تقسيم در

 در شدند.مي مختلفي هايگروه و هادسته شامل زمان اين در ). خواص601: 1350نطنزي،
از بزرگان قزلباش، و بعد از اين گروه، بايد  شاهزادگان او، خانواده شاه، هاگروه اين رأس
در اين طبقه، ). 132-130: 1378ها) نام برد (انصاري،قلم و ايرانيان (تاجيكشمشير، اهلاهل

گيري شكل ملواعكه به تبع خود از  ناپذير بودنددولت، دربار و شخص شاه مقوالتي تفكيك
رون از بي شدند و پيدايش يك طبقه اداري و سياسيِنهادهاي مشروع و قانوني محسوب مي

سركردگان سپاهيان در آغاز حكومت پذير بود. چهارچوب نظام خودكامه موجود، امكان
شدند. از آنجا صفويه، اغلب ترك يا تركمان بودند و از ميان سران طوايف قزلباش انتخاب مي

كه وفاداري و اعتماد به مرشد كامل، شرط ضروري ارتقاء بود، قزلباشان حق انحصاري، در 
 ;Savory,1960: 115آوردند (ياالت و ارتش را به دست ميحكومت بر ا

ظهور شهرها و 

 طبقات جديد

قدرت گرفتن 

 پادشاهان
ملت به مثابه -گيري دولتشكل

عصر  نظم كالن دوره جديد
 صفويه (متمدن شدن)

خروج از 

 فئوداليسم
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Babayan,1994: 139 همچنين قدرت سران اياالت در اين عصر تا حدي است كه عزل .(

شود، هاست. در دوران صفويه آنچه به عنوان ايل شناخته ميو نصب شاهان در اختيار آن
ت تا يك شكل خاص حيات دهنده يك نيروي نظامي اسنوعي اتحاديه جنگي است كه شكل

؛ زيرا در اين دوره، تغييرات زيادي در تركيب طوايف ايالت )Reid,1983: 9اجتماعي (
اما بعدها، اكثر غالمان خاص گردد. هاي آن مشاهده ميمختلف و افزايش و كاهش شاخه

گونه هايي كه از كودكي مسلمان شده بودند، متصدي اينها و ارمنيدرگاه، مخصوصاً گرجي
). عالوه بر اشرافيت نظامي، تاجيكان يا اعيان 301-300: 1381مناصب شدند (نوائي،

حاسبان، ساالر ايراني از ديگر عناصر اشرافي در طبقه اجتماعي اين عصر بودند. مديوان
داران، مهرداران و وزيران، اغلب تاجيكان بودند مستوفيان، كاتبان، منشيان، خزانه

امكان رشد طبقات اجتماعي بيرون از  ايدر چنين طبقه). بنابراين 22: 1368(مينورسكي،
باشي و وزير نيز مناصبي همچون اميراالمراء، قورچيرسيدن به  ت.حكومت نيز وجود داش

 ). Newman,1993: 75؛ 33: 1372هاي اجتماعي بستگي داشت (سيوري،عيتعمدتاً به موق

صر ايراني كه بيشتر انقش عن ها وجود دارد كه بر تصور روشننگاريشواهدي در وقايع
دهد ، گواهي ميديواني بودمراتب سلسههاي فرهنگي و كاركرد آن در زمينهجايگاه تاريخي و 

صد ساله آن در تداوم ثبات مملكت  كاركرد چند .2)7137؛ سبزواري،3:ج1340(ن.ك: بافقي،
كافي است تا نياز به اقامه دليل و برهان درباره  ، شواهديايران و جلوگيري از زوال كشور

به مثابه نظم كالن جديد در عصر صفويه و قرار گرفتن در  گيري حكومت ملي ايرانشكل
  .نباشدفرآيند متمدن شدن 

ان مناصب ديواني دولت صفوي فعال بودند و گاهي به مناصبي عنوان دارندگقزلباشان به
شدند. اين در مناصب عالي ديواني همچون اداره امور مالي گمارده مي چون رياست خزانه

,2001Floor :( 3حالي بود كه در عمل خبرگان و ديوانيان ايراني در اين امور فعال بودند

40, 60, 70-71; Savory,1965: 71-94ندرت ف مجتهدان عاملي، قزلباشان به). برخال
شدند كه برعهده مقام صدر ادعاي مناصب ديني و قضايي داشتند يا مدعي اداره اوقاف مي

). آنان گاهگاهي برگماري ايرانيان به مناصب ديواني را به چالش Roemer,1986: 213بود (
ر هرات شدند االسالمي دداري منصب شيخبار مشتاق عهدهكشيدند، اما فقط يكمي

)Savory,1987: 95-96» .( عاملي كه موجب پيچيدگي اوضاع شده بود خصومت بين
). قزلباشان 33-35: 1372(سيوري،» يا ايراني و نيروهاي ايلياتي ترك بود عناصر تاجيك

احتماالً همراه با عامليان دليل مشتركي براي رويارويي با رقيبان خود، يعني ايرانيان يا تاجيكان 



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   280
  

هاي داشتند كه اغلب خواستار مناصبي بودند كه عامليان اشغال كرده بودند. هرچند تفاوت
كرد. هاي تغيير مذهب، قزلباشان را از عامليان جدا ميزيادي در حوزه امور ديني و روش

گروه اخير باور رايج صوفيانه صفويان را در قالب حكومت الهي شاه حفظ كردند و آن را به 
حال مجتهدان عاملي يك مبناي درست ديني شهري شري تبديل نمودند. در عينعتشيع اثني

كم از لحاظ نظري افراد را به پذيرش آن تشويق و ترغيب براي تشيع ايجاد كردند و دست
  كردند.

اشراف ايراني از لحاظ پيشينه مذهبي و اجتماعي به نحو چشمگيري با قبايل تركمان 
پس از آغاز سده شانزدهم و در عهد خاقان منصور، پدر  و علماي عاملي تفاوت داشتند.

م)، مدارس 1470-1506ق/ه.875-911آخرين فرمانرواي تيموري، سلطان حسين بايقرا (
ايراني غياثيه، سلطانيه، الخاصيه، مدرسه سلطاني، مدرسه مهدعليا گوهرشاد و ديگر 

عات مذهبي چون مدارس در هرات فعال بودند. در اين مدارس طالب در زمينه موضو
ها در حوزه فلسفه، فلسفه ديدند؛ اما عمده آموزشفروع و اصول و حديث آموزش مي

-343، 116، 3/111: 1362اشراق و نظري، منطق، حساب، هيئت و معما بود (خواندمير،
اي متفاوت از زمينه فكري علماي شيعه عرب و ). چنين پيشينه60: 1349؛ روملو،338

آموختند. اين د و فقه شيعه را در مدارس جبل عامل نجف يا مشهد ميايراني بود كه عقاي
كردند. با وجود اين، ايستادگي گروه از علما به عقايد اسالمي از مبنايي فقهي نگاه مي

هاي فكري و نخبگان ايراني در برابر رهبري ديني مجتهدان عاملي ناشي از اين تفاوت
اجتماعي و اقتصادي -متشكل از عوامل سياسي اي پيچيده وفرهنگي نبود، بلكه مجموعه

سبب شد تا اشراف ايراني و شماري از علماي عرب در برابر مجتهدان درباري عاملي 
قزلباش از  شمشير تكيه بر حكومت صفويه با). 101-102: 1396صعب،قرار گيرند (ابي

در راه  گام يك طرف و ديوانساالري و نمادهاي فرهنگي جامعه ايراني از طرف ديگر،
را آغاز نمود و  ملت در فرآيند متمدن شدن-دولتمنافع مردم ايران گذاشت و بازسازي 

  .توانست براي كشور ايران تماميت ارضي را به ارمغان آورد
  دوره نخست: تداوم طبقه سنتي 2.  3

جامعه ايراني از آغاز پذيرش ديانت اسالم استقالل ملي و فرهنگي خود را در چارچوب 
اي و برون وبيش نگاهداري كرد و در مكانيسم درون جامعهكم» سراسري«و » ايمنطقه«

اي كارا و هميشگي در كل منطقه، حيات تاريخي پويايي را استمرار بخشيد. نهضت جامعه
ترديد به سياسي و نظامي قزلباش كه شرايط استوارسازي سلطنت صفويه را پديد آورد، بي
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- برقراري تشيع اثني«تاريخي نبوده است. سيوري معتقد است دور از خاستگاه اجتماعي و 

عنوان مذهب رسمي كشور توسط صفويه موجب ايجاد آگاهي بيشتري نسبت به عشري به
). دوره 27: 1372(سيوري،» تر شدو بدين طريق ايجاد دولت متمركز و قوي» هويت ملي«

اركرد نظامي طبقه سياسي نخست دولت شيعه مذهب صفويه را براساس تأثر از قلمرو و ك
  قلم (تاجيكان) نام نهاد. شمشير (تركان قزلباش) بر اهلتوان عصر تسلط اهلمي

  م)1501-1524ق/ه.907-930(حك: اسماعيلعصر شاه 1.  2.  3 
قلم پذيرفته بود و اين مسئله شمشير را بر اهلاسماعيل اول در كاركرد اجتماعي برتري اهلشاه

مدت تركان قزلباش در طبقه سياسي و اجتماعي فراهم كرد لط طوالنيزمينه را براي تس
)Savory,1960: 99-100 هرچند وي با آگاهي يافتن از برهم خوردن توازن اجتماعي .(

تدبيري انديشيد كه اشراف ايراني از نفوذ سياسي فراوان خود براي نظارت بر قدرت اميران 
اسماعيل اجراي يك ). با تأييد شاهRoemer,1986: 230-231شمشير استفاده كردند (اهل

سازش عدممانع از آن شد تا تركان قزلباش تمامي قدرت را قبضه كنند. » دوستيايران«رويه 
طي اين دوران از پنج منصب  ن ايراني باعث شدعنصر ايراني و ترك و لياقت ذاتي قوم متمد

ت را در اختيار داشتند و امراي عمده دولت، اشرافيت ايراني دو منصب يعني وزارت و صدار
العاده بخشيده بود. اين قزلباش فقط دو منصب ديگر را در اختيار داشتند كه بدان قدرتي فوق

  ). 32-35: 1372باشي بودند (سيوري،دو منصب، مناصب اميراالمراء و قورچي
قدرت اسماعيل اول براي محدودكردن هاي شاهان صفوي در فرمانروايي شاهپيشينه تالش

الدين مسعود رشتي م) يعني سال مرگ نجم1509ق/ه.915قزلباشان در امور ديواني به سال (
گردد كه منصب اميراالمراء و وزارت اعظم را داشت؛ نخستين وكيل ايراني شاه صفوي باز مي

، عالوه آن به ايرانيان واگذاريمنصب مهمي بود كه  چون مقام وكالتزيرا مناصب عالي هم
رغم تمام اسماعيل عليبيانگر اهميت يافتن ايرانيان بود. شاه هاشاه از قدرت قزلباشبر ترس 

تا زمان مرگ خود اين مقام را همچنان در دست ايرانيان  هامخالفت و ناخرسندي قزلباش
الدين ثاني ديگر ايراني بود كه جانشين نجم . ياراحمد خوزاني مشهور به نجمباقي گذاشت

: 1372(سيوري، 4دار امور لشكري و ديواني در مناصب خود بودمزمان عهدهمسعود گرديد و ه
الدين هستند، طلب و مستقل مانند نجمديدند در خدمت وكيلي جاه). قزلباشان از اينكه مي230

اسماعيل پس از دو شكست جنگي سپاه كند، شاهچنان كه فلور بيان ميناخشنود بودند. هم
م) از اوزبكان و عثمانيان، براي 1517ق/ه.923م) و (1512ق/ه.918هاي (صفوي در سال

كه قزلباشان جلب خشنودي اميران قزلباش، بر آن شد تا منصب وكالت را دو بخش كند. همين
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دريافتند شاه به دومين وكيل به نام ميرزا شاه حسين اصفهاني كه ايراني بود، بيشتر عنايت 
: 1368، ميرزا سميعا،Floor,2001: 38-39( م) كشتند1523ق/ه.929دارد، او را در سال (

انديشيد و آن واگذاري مقام وكالت است، راهكاري ). اما راهكاري را كه وي بدان مي32
هاي جديدي كه پس از وي آن نظم مقطعي فرو ريخت و چالشرسيد. چناننظر ميسطحي به

اسماعيل در عملكرد اه شاهدر درون طبقه اجتماعي رقم زد. بنابراين در ارزيابي كلي از جايگ
توان گفت كه او قادر به كنترل در حفظ طبقات اجتماعي نبود. در بررسي اين اجتماعي مي

رسد بعد از عنصر شاه، سه عنصر مهم در برهم خوردن نظام اجتماعي نقش نظر ميفرآيند به
  مؤثري داشته است:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  5اجتماعي در طبقه سنتي عصر صفويهزننده نظام ): عناصر برهم3شكل (
  

  م)1524-1576ق/ه.930-984(حك: هماسبتعصر شاه 2.  2.  3
م) به سلطنت رسيد 1524ق/ه.930اسماعيل اول هنگامي كه در سال (تهماسب پسر شاهشاه

كننده طبقات اجتماعي اعتبار خودش را از دست داد؛ زيرا وي عنوان ناظم و هماهنگشاه به

كه	مريدي	و	مرادرابطه)1
عارض

حضور فراگير ايالت و)2
 عشاير تركمان در ايران

-واگذاري مناصب نظامي)3
سياسي از سوي رأس حاكميت 

به نخبگان و اشراف نوپاي 
 قزلباش

 حقوق از منديبهره در را خودآنان 

 محق اجتماعي-سياسي تربيش

 را »ممالك« شد ناگزير اول  اسماعيلشاه

.نمايد تقسيم هاآن ميان تيول عنوانبه  

اسماعيل اول از پنج مقام مهم حكومتي (وكيل، در زمان شاه
باشي، وزير، صدر) سه منصب عمده آن (وكيل، اميراالمرا، قورچي

 .باشي) در انحصار تركان قرار داشته استاميراالمراء و قورچي
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). در فاصله 78-83 /1،ج1350تركمان،دانست (داشت و چيزي از كشورداري نمي تنها ده سال

هاي قبايل قزلباش روملو، م. ايران صحنه جنگ1530ق/ه.937م. تا 1526ق/ه.932هاي سال
اي تشديد هاي درون قبيلهم) ستيزه1530ق/ه.937هاي (لو و شاملو بود. در سالاستاجلو، تكه

 6مناطق ديگر از جمله بخش اصلي خراسان كشيده شدشد و وسعت يافت و به 
)Roemer,1986: 230-231توان بر مبناي مطلبي كه سيوري بر آن تأكيد دارد ). بنابراين نمي

سال از هايي كه در مدت دهها و جنگ) چنين نتيجه گرفت كه رقابت167: 1380(سيوري،
هاي اجتماعي ترك و تاجيك بوده تهماسب روي داد ماهيتاً ناشي از ناسازگاريحكومت شاه

تهماسب عامل وقوع چنين بحراني در نوك هرم شود شرايط سني شاه. بلكه گفته مي7است
-940هاي (سال ). طي فاصله213-216و  157-166 /1،ج1359قمي،اجتماعي گرديد (

م) در دربار صفوي نه شاه، بلكه اميران قزلباش قدرت واقعي را در 1524-1533ق/ه.930
هاي گسترش اقتدار اشراف قزلباش را در طبقه اجتماعي تيار داشتند و اين مسئله زمينهاخ

اسماعيل يعني ). تقاضاي آنان از شاه اين بود تا سياست شاهRoemer,1990: 33فراهم آورد (
داري به كارگيري ايرانيان در مناصب باالي ديواني را ادامه ندهد. نشانه برتري قزلباشان عهده

-Savory,1987: 103نصب وكالت بود كه نقشي اساسي در تعيين صدر داشت (كامل م

م) توانست قدرت سلطنت خويش را از قزلباشان 1533ق/ه.940تهماسب در سال (). شاه104
تدريج بر امور دولت نظارت كند. سلطنتي كه چهل سال ادامه يافت باز پس گيرد و به

)Roemer,1986: 223-225.(  
تهماسب در قالب ساختار حكومتي در بازگشت به تعادل در تكاپوهاي شاهدستاوردهاي 

عنوان كاركرد حفظ نظام اجتماعي در فرآيند متمدن شدن) از اين زوايه طبقات اجتماعي (به
تدريج تعديل شد، ه اسماعيل باعتقاد مريدان به شاه از نيمه دوم حكومت شاهاهميت دارند كه 

984(حك: هماسبتشاهافراطي صوفيان قزلباش تا دوره  ا بقاياي عناصر غالي وام-
كند كه حكومتي مينورسكي بيان مينيز به حيات خود ادامه دادند. م) 1524-1576ق/ه.930

وسيله مذهب و با اسماعيل اول بنا گذاشت حكومتي تنوكراسي بود، حكومتي كه بهكه شاه
سر » صالي شاهي سيوني«كه  شد و هرگاهاي به نام شاهسون حمايت ميمساعدت دسته

شدند. اما جانشينان بعدي او از اين نيروي داد، مريدان تسليم تصميمات مرشد كامل ميمي
- هرچند كه شاه). 17: 1368مينورسكي،؛ Minorasky,1964: 282نصيب ماندند (معنوي بي

همچنان مرشدكامل ا ام ،هماسب ديگر نه مظهر الوهيت و نه در رديف پيامبران و امامان بودت
آمد و مريدان در برابر او به سجده بود و تخلف از حكمش نوعي ارتداد به حساب مي
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طهماسب باقي چه از مقام مرشد كامل براي شاهدر واقع آن. كردندافتادند و طلب عفو ميمي
اي شهتوانست با تكيه بر منطق انديتهماسب نميرو، شاهمانده بود ماهيتي صوري داشت. از اين

تصوف و احياي مقام مرشد كامل با اقتدار پيشين گام مؤثري در انتظام امور اجتماعي و 
طهماسب در ايجاد رسد، شاهنظر ميشمشير بردارد. بهقلم و اهلبرقراري تعادل ميان اهل

طبقات اجتماعي متعادل به سه طريق عمل كرد. اما نبايد تصور كرد كه اين سه طريق در آثار 
عنوان اهدافي تدوين شده از سوي پادشاه آمده است بندي شده و بهي در شكلي طبقهتاريخ
  ).326ب: 1383نژاد،(بهرام

تهماسب بود. سرآغاز اين رويكرد با توبه محوري شخصيت شاهنخستين مورد شريعت
م) اتفاق افتاد. سالي كه پايان عصر حاكميت ايران قزلباش 1532ق/ه.939مشهور او در سال(

- شاه). 204-209: 1363اي ناميده شده است (حيدري الصفوي،هاي درون قبيلهجنگو 

عامل تهماسب در گذر به دوران استقرار و تثبيت سلطنت، با فراخواني گسترده از علماي جبل
تشيع «خواست با وي در اقدام براي پيرايش تشيع غاليانه و بسترآفريني براي جايگزيني 

مĤبانه شاهان اين اقدام در پي كوشش براي كاستن از قدرت تقدس. همداستان شوند» فقاهتي
به توانست تهماسب مي. از اين طريق شاهكندو اعطاي آن به مجتهدان بازتاب روشني پيدا مي
ترين وظيفه حكومتي خود يعني فائق آمدن دنبال كسب قدرت و مشروعيت، در راستاي مهم

به طوركلي، ورود فقاهت شيعي در دوره  وجود آورد.هاي اجتماعي، هماهنگي را بهبر بحران
ساختار سياسي و قوانين اساسي  شدن		عقالييتهماسب و با افزايش نياز به سلطنت شاه

دار وي تسهيل حكومت، سرعت و شتاب بيشتري گرفت و روند نفوذ فقها در سلطنت دامنه
زد. در واقع چرخش شاهانه از رقم مي تهماسباين امر اقتدار نويني را براي شاهگرديد. 

ع فقاهتي، نه تنها به مفهوم تالش در رهايي از قيموميت امراي قزلباش بود تصوف به تشي
داري صوفيانه، مضمون و ميراث (ع)بيتكه با انتساب به اهل )327-330: 1385رويمر،(

  ). 35-34: 1394ديني خلق كرد (نيومن،-سياسي جديدي از حاكميت
هماسب، كوشيدند از طرق مختلف سيادت خود تان صفوي از روزگار شاهشاه رو،از اين

: 1377منفرد،(فرهاني را جامه اثبات بپوشانند و از اين روزنه خود را وارث ائمه معرفي كنند
جنبش سربداران  اي تاريخي داشت. پيشينه چنين اقدامي را در). چنين كوششي پيشينه90-89

  پذيرفت.نبود كه صورت ميبايد جستجو كرد و اولين بار 
ها و احكام فقهي نه در هاي علما براي استقرار نظامي مشخص از انديشهتوجيه كوشش

شود. در حوزه ايران بود كه چنين ها، بلكه در محدوده ايران يافت ميپيشينه فرهنگي عربي آن



 285   بررسي ماهيت كاركردي ساختار سياسي...

  
مشروعيت  هايي نهادي و بازسازي شدند. دانش و پيشه آنان در ارتباط مستقيم باانديشه

هاي صفويان، تفوق سلطنتي، ساختار دولت، سياست مذهبي، مخالفت عمومي و ستيزه
اجتماعي موجود در ميان نخبگان لشكري و ديواني بود. مجتهدان عاملي خبرگان فقهي محدود 

اي از طالب و پيروان خويش كه احكام به گروه خودشان باقي نماندند. آنان از طريق شبكه
اي مؤثر انتقال دادند. هاي خود را به گونهكردند، ديدگاهبه فارسي ترجمه مي فقهي آنان را

شده آنان سپس توسط كارگزاران حكومتي به صورت دستورالعمل درآمد. آثار نظرهاي ترجمه
كننده يك جابجايي در منبع مشروعيت پادشاهان، اعتقادي، فقهي و فلسفي اين گروه منعكس

اشان، تالش براي تمركز، ثبات اقتصادي، رفاه اجتماعي، مدنيت، اقدام براي سلطه بر قزلب
هاي عثمانيان در كردن و كوچ اجباري جمعيت مناطق مرزي با هدف جلوگيري از يورشكم

هاي طبقاتي كننده ستيزهنشين بود. آثار فقهاي عاملي همچنين منعكسمناطق عمدتاً مسيحي
- ). شاه85-86: 1396صعب،شد (ابيار ميداخلي بود كه با اصطالحات معين فكري اظه

ديد كه براي ايجاد نظم و همسويي اسماعيل اول ديگر ضرورتي نميتهماسب، برخالف شاه
ميان طبقات اجتماعي با ايجاد مناصب، درصدد ادغام و هماهنگي ميان سازمان صوفيانه 

بود  قزلباشي و نظام ديواني كهن ايراني برآيد، طرحي كه قبالً شكست خورده
)Savory,1960: 104-105.(  

پيامدهاي عنوان دومين راهكار سياسي بهتهماسب به گرجستان شاه مكرر حمالت
. تحوالت داخلي گرجستان و داشت به همراهصفوي  دولتمدتي براي بلندمدت و كوتاه

هاي متعاقب آن، موجب شد كه لشكريان قزلباش براي ايجاد آرامش بدانجا حمله شورش
تهماسب به گرجستان، به هاي شاهنگاران عصر صفويه، در گزارش لشكركشيوقايعنمايند. 

از آن واليت و نصرت اسالم و نائل شدن به غنايم » گبران«انگيزه مذهبي جهاد و پاكسازي 
شاه «م) 1540ق/ه.947اند. به گزارش روملو، در سال ((اموال و اسراء) به صراحت اشاره كرده

وقمع گرجيان السالم، به قصد قلعت اسالم و تقويت دين رسول عليهدين پناه از براي نصر
با امرا و اركان دولت و سرداران مملكت با سپاهيان هر ديار اردويي تشكيل داد و » ايمانبي

  ).383-2/384: 1349به جانب گرجستان ايلغار نمود (روملو،
تهماسب به ويژه شاهها، يكي از پيامدهاي لشكركشي شاهان صفوي بهجداي از انگيزه

گرجستان، اسيران گرجي، چركس و ارمني بسياري بود كه گرفته شد و به ايران آورده شدند. 
ورود اين گروه نژادي جديد تغيير عميقي در جامعه عصر صفوي پديد آورد و تأثيرات مهمي 

ن دو اي بيبر نهادهاي نظامي و سياسي كشور نهاد. پيش از ورود اين عناصر جديد، مبارزه
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دست آوردن قدرت و كنترل مقامات شمشير براي بهقلم و اهلگروه مؤثر در دولت يعني اهل
عمده دولتي در جريان بود. وجود نخبگان دوگانه ترك و تاجيك در نظام حكومتي ايران كه 

هاي شديد را در درون نظام اي متداول و با سابقه بود، گاهي تعارضات و خصومتپيديده
شد كه مبتني بر سنت صفوي ايجاد عنصر سوم در واقع يك نوآوري محسوب مي زد.دامن مي

ها عليه كفار مسيحي در قفقاز بود. هاي مقدس آنتقديس شده در طول زمان، يعني جنگ
عنوان غنيمت به داخل كشور سرازير شد، تهماسب كه بههاي زمان شاهبيشتر اسيران جنگ

چون حيدرميرزا)، و زاد و ولد اين زنان (همو اعقاب آنان كودكان يا زنان بودند. اين كودكان 
ها بود و را تشكيل دادند كه يكي از پيامدهاي مهم اين دوره از جنگ» نيروي سومي«اساس 

  ).144 /1،ج1350تأثير درخور نگرشي در نظام اجتماعي ايران به جاي گذاشت (تركمان،
ين امكان را يافتند كه به مناصب عالي تهماسب اترديدي نيست كه آنان پس از دوران شاه

توانستند وارد گارد شخصي شاه و حكومتي و حتي حكمراني واليتي برسند. اين نيروها، مي
شاهي را دريافت كردند. در اواخر » غالمان خاصه شريفه«محافظين او درآيند و لذا عنوان 

نوان طبقه برگزيده نظامي عها دريافتند كه موقعيت ممتازشان بهتهماسب قزلباشسلطنت شاه
هاي نژادي جديد مورد تهديد واقع شده است. ناگفته نماند كه برخي از از سوي اعضاء گروه

رجال گرجي داوطلبانه به خدمت پادشاه صفوي درآمدند و حكومت برخي نواحي و مقام 
للگي شاهزادگان صفوي را دريافت كردند. انتصاب يك گرجي به مقامي كه چنين اهميت 

دهنده اين است كه تغييرات اجتماعي مهمي قبل از به سلطنت رسيده ياسي داشت، نشانس
؛ 167-168: 1380؛ سيوري،63-64: 1372عباس اول پديد آمده بود (سيوري،شاه

تهماسب آگاهانه ). اين مطلب، روشنگر اين واقعيت است كه شاه77و  54: 1368مينورسكي،
قدرت ميان طبقات اجتماعي با ورود گرجيان به اين عرصه در تغيير و يا به توزيع جديدي از 

عي و رسيدن به هدف خود به انديشيده است. اما گويا، پادشاه صفوي در تحول اجتمامي
جاي توجه به عمق طبقات اجتماعي به رأس هرمي آن توجه داشته است. با اين همه، پادشاه 

هاي قفقازي، تركان قزلباش و هتوانست شكل جديدي از توزيع قدرت ميان گروصفوي مي
هايي كه با مرگ وي به وقوع پيوست نشان داد كه او در اين وجود آورد. اما ستيزهايرانيان به

  ).327ب: 1383نژاد،تدبير موفق نبوده است (بهرام
هاي جدا شده از ها واگذاري سرزمينتهماسب براي تحريك قزلباشسومين راهكار شاه
همين ايالت بوده است. هر ايل قزلباشي كه قادر به تصرف اراضي  بالد اسالمي به خود

آن اراضي را به خود اختصاص دهد. در  8توانست تيولگرديد، ميهاي عثماني ميسرزمين
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اين دوره براي مقابله با اين نيروها نياز بود كه وابستگي افراد ايالتي به اجتماع ايلي تغيير يافته 

تهماسب بدين طريق تر و تابع حاكمي متمركز در يابند. شاهبزرگ و خود را متعلق به اجتماع
). اگرچه اين سياست 215: 1377،لمبتونتركان قزلباش را از مركز مرخص و پراكنده ساخت (

دولت مركزي را از فشارهايي كه از ناحيه تركمان وجود داشت رهانيد. اما، تدبير كارآمدي 
  در تعديل طبقات اجتماعي نبود. 

تهماسب با تكيه بر شود كه شاهتهماسب چنين استنباط ميبررسي دوران حاكميت شاهاز 
كوشيد شرايط مطلوب و گيري از اقتدار معنوي و سياسي خود ميراهكارهاي مزبور و با بهره

متعادلي را در طبقات اجتماعي ايجاد كند و با حفظ طبقه سنتي كه بر دو ساخت ديواني 
شمشير) استوار بود، توازن در طبقات اجتماعي رسمي را حفظ نمايد. لقلم) و نظامي (اه(اهل

شمشير) با علماي عاملي همراهي كرده و مناصب در اين دوره، شماري از اميران قزلباش(اهل
وسيله موقعيت صدور و ديوانيان آنان در تشكيالت ديني را مورد تأييد قرار دادند تا بدين

ده و منافع سياسي خويش را افزايش دهند. تعدادي از اميران قلم) را متزلزل كرايراني(اهل
قزلباش خويشتن را با تأكيد علماي عاملي بر فقه، منطبق ساختند. كوشش آنان بر اين بود تا 

عشري به مثابه مبناي ساهنشاهي و هويت مذهبي آن را مسئوليت و دفاع خويش از تشيع اثني
گاه عقيدتي قزلباشان نوعي عقيده مبتدعانه و صوفيانه مورد تصديق قرار دهند. با اينكه خاست

كه آنان در دولت صفوي صاحب قدرت شدند، بر مبناي مبتني بر تشيع غالي بود، اما همين
منافع سياسي و خاستگاه طبقه اجتماعي خويش از لحاظ عقيدتي كه اغلب در تضاد با عقايد 

تدريج به تشيع فقاهتي كه علماي آنان به شيعي بود، دچار تغييراتي متنوع شدند. تعدادي از
دانستند كه تا حدي نياز حال علماي عاملي نيز ميعاملي مطرح كردند، جذب شدند. در عين

). نخبگان Calmard,1996: 140عشري دارند (هاي عوامانه تشيع اثنيبه همراهي با مشخصه
ارتباط با شاهان صفوي تقريباً بيمجتهدان عاملي نيز دچار تغييراتي مهم شدند. همراهي آنان 

با عقيده اصلي شيعي در زمينه بدگماني به حكومت دنيوي در دوران غيبت حضرت 
  مهدي(عج) بود. 

توان چنين استنباط كرد كه نقش نظام و طبقات اجتماعي در فرآيند متمدن به طوركلي مي
 تقويتب)  ؛ديدج يليا ييههادتحااتشكيل  لف)ا يعني جهت سه در شدن دولت صفويه،

 يجستجو ج) و ن؛غالما ازمتشكل  ئميدا نظامي وينير تشكيل و حكومتي تيكاكروبر بخش
ترتيب بدينشكل گرفت.  صوفيه طريقت از مستقل و جديد بخش عيتومشر منبع يك

تاريخي و نقطه شروع سلسله » بزنگاه مهم«گيري حكومت صفويه به عنوان يك شكل
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اي شد كه اجتماعي، سياسي و اقتصادي و طبقات پيدايش نيروهارخدادهاي واكنشي منجر به 
. كشيدندبه چالش ميدر مسير تمدن هاي تمركزگرايانه حكومت صفويه را هرچه بيشتر تالش

-به بيان تاريخي، يعني اينكه جامعه ايراني با استفاده از امكانات دولت صفوي تغيير سياسي
  اجتماعي را از سر بگذارند.

عباس تهماسب تا روي كار آمدن شاهحكومت (فاصله مرگ شاهقطعي از تاريخ اين در ماما 
گونه تحولي و هيچ تعادل و توازن قدرت تغيير كردمحمد خدابنده، ويژه در زمان شاهاول)، به

در اين مورد، اكثر منابع به در كاركرد نظام اجتماعي دولت روي نداد. 
در طبقه وي بر عملكرد ساختارهاي حكومتي  قشو ن نظارت		كاهش		و		شاه		اقتدار		تضعيف

اند نخست اشاره كرده		در اواخر دوران ها و برقراري نظم اجتماعيسياسي در مقابله با بحران
ها در چيرگي مطلق اميران قزلباش بر حيات اجتماعي آن دوره هاي اين نابسامانيكه ريشه

مورد 		متمدن شدن جامعه		در دورهاين  هايها و قابليتظرفيتبوده است. واقعيت اين است كه 
  نگرفت. كاوش قرار 

  دوره دوم: طبقات جديد؛ تحليلي از تحول جامعه صفوي 3.  3
صد ساله حكومت صفوي به وضوح نشان داده بود كه برقراري نظم اجتماعي با حوادث يك

تر اقتدار شاهي خواهد بود. تكيه بر طبقه سنتي موجب تضعيف طبقه سياسي و از همه مهم
كرد الگوي از اين روي الزم بود براي از ميان بردن خطراتي كه قدرت شاهي را تهديد مي

وجود آيد كه هم شالوده نويني براي پشتيباني قدرت شاهي باشد به جديدي از طبقه اجتماعي
زاي ايران توسعه درونو هم با توزيع ديگري از قدرت ميان طبقات، نظم موردنظر در راستاي 

  ).329ب: 1383نژاد،(ن.ك: بهرام تحقق پيدا كندصفوي و به تبع توسعه تمدني 
  م)1629/1587ق/.ه996-1038عباس اول (حك:عصر شاه 1.  3.  3

اي از پادشاهي و فرمانروايي عباس اول، تواريخ اين دوره مفاهيم تازهدر عهد سلطنت شاه
اي و خانداني را مطرح كردند. اين مفاهيم تازه ناشي از تغيير ساختار اجتماعي صفويان سلسله

سم به دو عباس در اوايل سده هفدهم ميالدي بود كه اين دوره منقو نيز دعاوي سياسي شاه
شد، دوره نخست به لحاظ ساخت سياسي و اجتماعي در ادامه دوران دوره جداگانه مي

كه دوره دوم با تحوالت اجتماعي روي داده طبقه حكومت تركمانان قرار داشت، درحالي
). در دوران سلطنت 22-23: 1368مينورسكي،صورت يك حكومت متمركز درآمد (سياسي به

ويان شاهد بازسازي عميق ساختار جنگي قزلباشان، تمركز سياسي عباس، شاهنشاهي صفشاه
جايي جمعيتي گسترده و توسعه نظامي و رشد اي، جابهسازي مجدد قبيلهدولت در پي پراكنده
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عباس شماري از فرماندهان لشكري قزلباش را عزل كرد و غالمان شاهي اقتصادي بود. شاه

گرفت. اين گروه منزلت و منافع خويش را با گرجي، چركس قفقازي و ارمني را به خدمت 
دست آوردن مناصب سياسي و عباس، حضور در دربار سلطنتي و بهوفاداري مستقيم به شاه

 ).367 /4،ج1345شاردن،دست آورند (نظامي جايگاه مشخصي در ميان طبقات اجتماعي به
يجاد كرد، اما در عباس تغييراتي ساختاري در مباني قدرت مالي و جنگي قزلباشان اشاه

كارگيري غالمان در سپاه صفويان هاي خويش همچنان بر آنان اتكا داشت. روند به لشكركشي
تهماسب آغاز گرديد، اما به صورتي منظم و كه عمدتاً از اسراي گرجي بودند از دوران شاه

  ). 139-140 /1،ج1350تركمان،عباس به اوج خود رسيد (آگاهانه در دوره شاه
  

  
  عباس اولدر عصر شاه هاي قدرت سلطنتتقويت بنيان): تغيير در تشكيالت نظامي و 4شكل (

اي نيروهاي تركمان گرديد كه حتي عباس نه تنها سبب افول نفوذ فبيلهاصالحات شاه
سبب شد تا آنان در تشكيالت سپاهي و اداري صفويان به حاشيه رانده شوند 

)Roemer,1986: 266(.  ها و شايستگي از اميران قزلباش به دليل تواناييهرچند بعضي
هاي متحد قبايلي، بار ديگر مناصب بنديشان در يكي از گروهخويش و نه به سبب موقعيت
هاي متعدد عباس به دليل لشكركشي). شاهFloor,2001: 49دولتي را در اختيار گرفتند (

  ارتش ايجاد با اول عباسشاه
  آن تركيب در كه جديد
  هايدسته قورچيان، بر عالوه
‐ توپ و قوللر و چيانتفنگ

  اتكاء داشت، وجود چيان
  به ايلي ارتش از را دولت
  زا و كرد منتقل شاهي ارتش
 .تكاس قزلباشان نفوذ دايره

  طحس تا را سياسي طبقه اول عباسشاه
  با و		نمود وابسته غالمان به توجهي قابل
  ارتشي غالمان،		جديد هايهنگ ايجاد

  دسترس		در		هميشه كه آورد وجود به
بود

 بقهط در شاه جايگاه بنابراين
 عامل به عنوان اجتماعي

 ميان هماهنگي و نظم ايجاد
 يمقتدرانه ا شكل در طبقات
 تقويت با و شد احياء

 به سلطنت قدرت بنيان هاي
 از را خود توانست آساني

 قزلباش تركان تهديدات
 كه تحوالتي .بخشد نجات
 به قشون وضعيت در وي

 وينير يك پايه گذاري منظور
 و خود دولت براي اتكاء قابل
 ينپيش نظامي ساختار از گذر
 و ايلي ساختاري كه

.آورد پديد بود، عشيره اي
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به فرماندهاني شايسته و مورد آوردند خويش ضد عثمانيان كه به مرزهاي ايران يورش مي
توانست آنان را در تر ميكم از لحاظ نظري آساناعتماد نياز داشت. فرماندهاني كه دست
حال فاقد قدرت تهديدكننده قبايل قزلباش بودند. صورت ضرورت كنار بگذارد و در عين

بايلي فراهم آيند هدف از تشكيل دسته غالمان اساساً اين بود تا ديوانيان و فرماندهان جنگي ق
كه موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنان كامالً به شاه وابسته باشد. چند تن از اين غالمان به 
حكومت اياالت منصوب شدند و تعدادي از آنان مناصب اصلي دولتي را در اختيار گرفتند 

هاي آنان گرديد و در نتيجه سبب شد تا در اواخر حكومت كه اين خود سب افزايش فرصت
-1442 /2،ج1350تركمان،( 9اي قدرت و خودمختاري نسبي كسب كنندعباس گونهشاه

1441.(  
داري بود كه توسط يك نظام ايران عصر صفوي داراي اقتصاد كشاورزي پيشاسرمايه

شد. اقتدار شاه از طريق اعمال سلطه سياسي غيرمتمركز و موازنه سياسي پدرشاهي اداره مي
گونه كه حال همان). در عين,1998Floor :3-5( 10شدحفظ مي شمشيرقلم و اهلميان اهل

سيال و منعطف بودند تا آنجايي «ي متي به نحوي متقاعدكننده بيان داشته نهادهاي دولت درو
» 11دادتأثير قرار ميها را تحتكه شرايط و اختيار سلطنتي تركيب كاركرد و نفوذ آن

)Matthee,1999: 8-9 ,69مبتني بر رفتارهاي شخصي پادشاه نبود و  هاي دولت). سياست
 12شاه نظارتي كامل و انحصاري بر منابع اقتصادي، نهاد سياسي و سپاهي نداشت

)Lockhart,1958: 12 صفويان دولتي مطلقه با ويژگي ايستا و منحصر بر روابط قدرت .(
ه از طريق منفعت و قدرت پراكند«تأسيس نكردند، بلكه دولت صفوي، نظامي سياسي مبتني بر 

» رفتشمار ميهاي آن بهترين مشخصهزني بود كه شمول و تدبير از مهميك روند چانه
)Matthee,1999: 8-9 ,69.(  

زاي ايران صفوي و به تبع نتايج مثبتي براي توسعه درونها كه نتيجه مشترك اين بررسي
دوم حكومت به  در نظم جديد اجتماعي، دورهدر اين است كه توسعه تمدني داشته است، 

لحاظ چهره نمودن اشرافيت جديد نظامي (غالمان گرجي) و طبقه نهاد ديني كه اكنون در 
دادند به مي قلم جديدي را تشكيلپيوند با ايرانيان هويتي ايراني يافته بودند و مجموعًا اهل

لحاظ جستجو و بررسي در نقش مؤثر پادشاه در تغيير طبقه اجتماعي و ايجاد الگوي جديدي 
از نظم از اهميت خاصي برخوردار است. در واقع صفويان از منظر كاركردي در دو دوره 

اي را در طبقه حكومتي به آزمايش گذاردند. نقش نخست بر پايه متفاوت دو نقش جداگانه



 291   بررسي ماهيت كاركردي ساختار سياسي...

  
تواند اقتدار شاهي را مي ه اجتماعي سنتي قرار داشت كه آشكارا نشان داد تداوم آنحفظ طبق

در هم فرو ريزد؛ و نقش دوم بر تحول و ايجاد الگوي طبقه نويني استوار بود كه بيش از پيش 
-گرفت و به سمت تجلي يك هويت اجتماعي ايرانيمي از ساخت يك جامعه عشيرتي فاصله

 ).334ب: 1383نژاد،(بهرام ت يافمي تمدني جهت

از ) 203-227: 1372( و سيوري) 13-18: 1383الكهارت( هايارزيابيالزم به ذكر است 
هاي تمركزگرايانه شاه عباس و ديگر شاهان دهند كه تالشتحوالت دوره صفويه نيز نشان مي

از شاه عباس بعد اما رسيد، نظر مي بهو متمدن كارآمد  ،مدت مفيدصفوي هرچند در كوتاه
يافتن نيروهاي اجتماعي در درازمدت باعث ضعف اقتصادي و نظامي حكومت و قدرت، اول

در برابر قدرت حكومت مركزي شد. اين نيروها از چنان استقاللي از حكومت برخوردار 
به ميزان زيادي خود نيز معلول روابط  كه رغم زوال و سقوط حكومت صفويهبهبودند كه 

) 1393(ر.ك: آزادارمكي و جنادله، زي با اين نيروهاي اجتماعي بود خاص حكومت مرك
  .همچنان به حيات خود ادامه دادند

  گيرينتيجه
. شاه مركز ثقل و توزيع قدرت بودطبقات اجتماعي عصر صفويه،  سنتي		در چارچوب روابط

گري ها را ابتدا وابستگي خانداني و نظاميسران قزلباش و نيروهاي نظامي كه پايه قدرت آن
داد، بعدها با انتصاب به حكومت واليات و دريافت تيول در اشكال مختلف آن، تشكيل مي

ها با قرار داران بزرگ درآمدند. به بيان فوران اينصورت زمينطور عمده موروثي بود، بهكه به
هاي خود و دريافت تيول و حكومت واليات از سه بخش مازاد ايلي، فتن در رأس ايلگر

ها كه انحصار هاي ايراني بودند. اينمند شدند. گروه ديگر بوروكراتروستايي و شهري بهره
ها در اختيار داشتند با تكيه به اقتدار تخصصي و دانش دانش عرفي را در ارتباط با اداره زمين

يق اشغال مناصب اداري و انحصار امور مالي و مميزي و غيره به دريافت تيول خود، از طر
داران و گاه تجار بزرگ درآمدند. روحانيت نيز با اتكا به قدرت نايل شدند و در جرگه زمين

االسالم و غيره) ايدئولوژيك خويش، هم به قدرت سياسي در ساخت (منصب، صدر، شيخ
مندي مادي يافت. اين گروه انحصار دانش ديني را ل بهرهدست يافت و هم از طريق سيورغا

اي كند كه جامعه صفوي را جامعهجا تكيه ميهم در اختيار داشتند. سيوري به اين مطلب تا آن
دار در گيري اشرافيت ريشهنامد و معتقد است، همين امر موجب عدم شكلساالر ميفضليت

نمايي واقعيت نيز تلقي گردد، حداقل اشاره به ايران شد. اين سخن سيوري اگر نوعي بزرگ
خصوص اگر به اين واقعيت نيز توجه شود كه در ورود باز بودن ماهيت طبقاتي ايران دارد. به
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هاي شخصي به جرگه روحانيت، وابستگي خانداني نقش چنداني نداشته و بيشتر صالحيت
فيت نيز پيوندهاي خانداني اغلب مداخله داشته است. هرچند كه در زمينه ورود به جرگه اشرا

  نقش داشته است.
داد. براساس تأكيد برخي منابع مي حفظ نظام اجتماعي يكي از وظايف دولتي را تشكيل

به لحاظ قدرت نظامي، صفويان با اتكا بر توانمندي هر يك از طبقات اجتماعي و به تاريخي 
هايي رسيدند، اما به لحاظ به پيروزيويژه قزلباش بسياري از مشكالت را از ميان برداشتند و 

كشورداري نظام ايراني حكومت، با تمام مميزات و كاركردهاي تاريخي خود استمرار سلطنت 
ساخت و تا زماني كه امرهاي ياد شده ملّي، مذهبي، حكومتي و نظامي در مزبور را فراهم مي

بر مسند قدرت و فرمانروايي هماهنگي انسجام بودند، صفويان با تكيه بر حفظ نظام اجتماعي 
هايي كه استمرار آن موجب بر هم زيرا تداوم دولت، قدرت و موفقيت بر چالشباقي ماندند؛ 

در اين دوران گرديد آنان را ملزم به رعايت اين مهم ساخته بود. مي خوردن طبقه اجتماعي
نخست  :شتتأثير خود دا طبقات اجتماعي را تحت تداوم و تحولدو عامل عمده، روند 

 جتماعيت اطبقا		كترعمالً با مشا		كه		سياسيم نظاساختار و 		حفظ		ايبر دولت صفويهش تال
ساختار سياسي  خاص شرايط دوم، وشت نداتنافي 		شمشير)قلم و اهلبه شيوه سنتي (اهل

 احساس برانگيختگي موجب اي،صفويان كه  براساس يك تغيير ساده سياسي و سلسله
يافتن به يك نظم جديد و در پيوند طبقات اجتماعي به منظور دستجمعي و تحول  مشاركت

در نظم جديد اجتماعي، طبقه غالمان گرجي و عالمان ديني در كنار  .با نظام سياسي گرديد
قدرت، 		اقتصادي (صاحبان		و		مزاياي اجتماعي		از		مندبهرهقلم، عناصر ايراني و اهل

يف نظام هنجاري تركان قزلباش، صوفيان و ) شدند كه در مقابل باعث تضعموقعيت		و		ثروت
ملت ايراني گرديد و در كوتاه مدت موجبات ثبات سياسي و -موجب تجلّي مفهوم دولت

دهي به در مجموع نظام طبقاتي عصر صفويه در جهت شكلاجتماعي را به همراه آورد. 
ماعي و امكان كند. تركيب اشراف، تحرك اجتطبقاتي به عنوان اشراف در مقابل عوام عمل مي

ها و ميزان گذار از اقشار پايين جامعه به قشر باال، پيوند متقابل طبقات اجتماعي و فرصت
هاي (مادي، معنوي، سياسي و غيره) در يكجا، نتايج مثبتي براي توسعه افتراق يا تمركز بنيان

  زاي ايران صفوي و به تبع توسعه تمدني داشته است.درون
ها هم در بعد افقي عباس اول، تعارضدر عصر صفويه، بعد از شاه البته الزم به ذكر است

(ميان واحدهاي اجتماعي از نظر جغرافيايي پراكنده) و هم عمودي (ميان اقشار مختلف) رو 
هاي ارزشي، دوري از تصوف واقعي از زماني كه لغزشگذاشت. به عبارت ديگر به فزوني مي
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وري حكومتي، وضع جديدي را پيش آورد كه هرهو پويا و گرايش به شريعت در مسير ب

دار و خلّاق باقي نماند و شريعتي بدون تعليمات در تشريفاتي ظاهري در تعليمات ديني ريشه
طبقات جامعه گسترده شود و همزمان ناكارآمدي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر كليت جامعه 

تماعي پديد آمد و سامان سلطنت اج-مستولي گردد، آثار فتور و انحطاط در ساختار سياسي
موجب سقوط حكومت صفوي و به تبع آن وسي ساله صفويان با همه اعتبار تاريخي دويست

  توقف و زوال توسعه تمدني صفويه شد.
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  پي نوشت
الياس در فرآيند متمدن شدن، گسترش تمدن نه امري عقالني و منطقي و نه امري غيرعقالني  نوربرت از نگاه. ١

شود و حركت آن از طريق پويايي دروني شبكه روابط و نيز از طريق تغييرات شروع مي ناسنجيدهاست. اين فرآيند 
) كه در نخستين Krieken,2003:118-119يابد (افتد، ادامه مياتفاق ميهاي متقابل افراد معيني كه در وابستگي

رغم پسگردهاي بسيار تا به امروز ادامه يافته است. الياس معتقد است فرآيند متمدن روزهاي بشري آغاز شده و به
 :Jarvie & Maguire,1994مشخصي دارد (» نظم«مدت نيست، اما ريزي دقيق و طوالنيشدن محصول برنامه

» دينداري«و » اقتصادي«، »سالمتي و بهداشت«توان برحسب عوامل ). وي معتقد است متمدن شدن را نمي130-131
   تبيين كرد.

  جامع مفيدي (مجلد سوم) تأليف محمد مفيد بن محمود بافقي و روضه االنوار عباسي تأليف محمدباقر سبزواري. .2
حي درباره آنچه از سوي سيوري طرح شده بود، عرضه كرده است. سيوري بر اين باور اي نظرهاي اصالويلم فلورپاره. 3

شدند و اين مناصب فقط در انحصار اشراف ايراني يا ساالري كشوري منصوب نميبود كه قزلباشان به مناصبي در ديوان
 منصب مهرداري در انحصار آنان بود يافتند و. از ديد فلور امراي قزلباش نيز مناصبي در خزانه سلطنتي ميتاجيكان بود

)Floor,2001: 40, 60, 70-71.(   
ثاني با قزلباشان سبب شكست آنان در جنگ با اوزبكان گرديد. وي در جنگ غجدوان ضد اوزبكان  اختالف آشكار نجم. 4

  م) كشته شد.1512ق/ه.918در سال (
سياسي، اجتماعي و اقتصادي فراواني را به همراه آورد كه شمشير براي آنان اقتدار تمركز اين سه عنصر در ميان اهل. 5

تر توانست تهديدات بسياري را در تضعيف موقعيت شاه در ساختار سياسي و اجتماعي و از همه مهمتداوم و توسعه آن مي
ه بود، به دگرگوني عميق اجتماعي به نفع ايالت و عشاير تركماني به همراه داشته باشد. وي كه چنين خطري را دريافت

قلم و اختصاص منصب وكالت به آنان كه همين سبب گرايش ظريفي از خود در تعديل موقعيت تركان با بركشيدن اهل
آمد، نشان داد و آن نيز عملي گرديد. اين تصميم هرچند كه سودمند افتاد و شاه از قدرت شمار ميترين مقام سياسي بهمهم

داري آنان كه با در اختيار داشتن تماعي بهره گرفت، اما منزلت صوفيانه و تيولمعنوي و سياسي خود در تنظيم نظام اج
تر چنان حقوق وسيعي را براي آنان محفوظ نگاه داشت و به معني واقعيحكومت واليات در قلمرو ايران همراه بود هم

  ).323: 1383نژاد،چنان به نفع تركان قزلباش باقي ماند (بهرامكفه ترازوي اجتماعي هم
م)، 1530-1531ق/.ه937لوها مسلط شدند. در سال (م) طايفه روملو مسلط بود و پس از آن تكه1527ق/.ه933از سال (. 6

خان شاملو حاكم هرات و از منسوبان مادري شاه بر لوها و شاملوها رخ نمود. رهبري اين ستيزه را حسينستيز ميان تكه
  خود عزل و كشته شد. خان سه سال بعد از مقامعهده داشت، حسين
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طهماسب بيش از آنكه رقابت ترك و تاجيك باشد رقابت طوايف تنازعات دروني قدرت در آغاز شاهالزم به ذكر است . 7
 ؛است ر سر موقعيت برتر در ساختار سياسي و تصاحب منصب و مقامب ترك با يكديگر در درون اتحاديه ايلي قزلباشي

  ها ترك و تاجيك است.زيرا تنازعات دروني دوره صفويه چندوجهي است كه يكي از آن
  گرديد.برداري از زمين است كه از سوي شاه به ايالت واگذار ميتيول امتياز بهره. 8
ازهاي عباس نشانه قدرت سياسي تعدادي از غالمان است كه ناشي از امتيتمرّد حاكم اصفهان، يولي بيگ نسبت به شاه. 9

  اعطاي به آنان از سوي دولت بود.
نقشي كه با توانايي آن در تأمين امنيت يا ». كرددولت در مناطق شهري و روستايي نقش محدودي ايفا مي«از ديد فلور، . 10

  شد.گسترش قلمروها يا اعمال مقررات تجاري سختگيرانه معين مي
  يد و بازار را داشت.گويد كه دولت فعاالنه نقش واسطه ميان تولمتي مي.  11
به يك سلطنت مطلقه تبديل شد. گرچه اين » به پيروي از الگوي متعارف شرقي«به نوشته لكهارت، دولت صفوي . 12

مشاركت در خدمت مشاركت يا شبه«نويسد نوعي ديدگاه لكهارت با نظريه ديگر او تناقض دارد؛ زيرا او در جايي ديگر مي
ود داشت تا مانع از تمركز قدرت در يك گروه سياسي خاص يا خانواده معيني شود. توسط وزيران و صاحبان مناصب وج

عباس توانست مناصب دولتي را به نحوي داند. واقعيت اين است كه شاهمي» مطلقه«عباس را قدرتي هاجنس نيز قدرت شاه
  مؤثر تحت نظارت خويش درآورد، اما او نتوانست قدرت محلي يا نخبگان سنتي را در شهري مثل اصفهان حذف كند. 


