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  - یاسیو تحول ساختار و نظام س جادیدر ا هینقش شاهان صفو

 ران یدر ا یحکومت
 1ی فراهان   ن ی محمد مت 

 * 2افر ی احمدرضا بهن 

 عل ی   پورقصاب ام ی ر ی   3

 چکیده 
بود که پس از حدود   عیتش  نییبر آ  یمتمرکز و مستقل و مبتن  یاسینظام س  نیاول  هی حکومت صفو

دوره فتههر   نیهه شکل گرفت و با توجههه بههه ا  رانی در ا  ینهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسان

از انجههام پهه وه    یدهد. هدف اصههل  لیتشک  رانی در ا  یاسیاز نظام س  یدی توانست ساختار جد

از   یکهه ی به عنههوان    هی نق  شاهان صفو  نییتب  افتهی نگارش    یلیتحل  یفیتوصحاضر که به صور   

دوره مهم   نی ا  یو حکومت  یاسیدر نظام س  دی ساختار جد  یریقدر  در شکل گ  یاصل  یهاکانون

قههدر س سهه    یاز کانونههها یکهه ی بههه عنههوان  یمنظر نق  شاهان صههفو  نی است تا از ا  یخی تار

گفت بههه لحهها   دی با قیتحق جی ره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتاوگست

بهها  یم لق بوده و شههاهان صههفو تیّبر نظام حاکم یمبتن انی صفو یاسیس ستمیس  یو ادار  یاسیس

 یو ادار یمههال سیاسهه یس دیهه و توسعه نهادها و مقررا  جد جادی از عوامل مختلف به ا  یریبهره گ

داشههتند و   یمهمهه   ارینق  بسهه   یحکومت  دی و توسعه ساختار جد  یریهمّت گماشته و در شکل گ

اسههتفاده از قههدر    سیمههبهب  تیدر تمرکز قدر س کسب مشههروع  ینی توانستند منشاء تحوال  نو

 گردند. رانی در جامعه ا یو ادار یاسیو انجام اصالحا  س عهیفقهاء ش

 یصفو امپراتوری سایران سساختار سیاسی سسیاسی قدر   : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه

کووه  وو  از   شووودیممهم تاریخی ایران محسوب    یهاحکومت حکومت صفویه یکی از  

منشووات تحوووالت قمری در ایران شووکل گرفووت و    907یک دوره فترت طوالنی در سال  

مهمی در ابعاد داخلی و خارجی گردید. با توجووه بووه ایوون کووه  وو  از فتوحووات عوورب 

مسلمان و سقوط سلسله ساسانی تا روی کار آمدن صفویه حوادث و رویدادهای زیووادی 

متمرکووو و قوووی م تنووی بوور  در ایران شکل گرفت که منجر به فقدان نظم و نظام سیاسووی

ایوون باید گفت صفویان اولین کسانی بودند کووه توانسووتند   ؛گردیددر ایران    نیروی داخلی

حکومت و تشکیالت سیاسووی و اداری خووود را  هاآنمهم را جامه عمل بپوشانند و چون 

حکومت ملوووا الاوووایفی وجووود داشووت و یووا بووه وسوویله   هاقرنجایی بنیان نهادند که  

 .گرددیمبیشتر نمایان مهاجمان ساختار حکومتی شکل گرفته بود اهمیت کار صفویان  

در این میان عملکرد شاهان اولیه صفوی بویژه شاه اسماعیل و شاه طهماسب بسیار قابوول 

. شاه اسماعیل که بنیان حکومت جدید را نهاد و شاه طهماسووب کووه آن را باشدیمتوجه  

اقوودامی  ایران را متحد و یکپارچه نماینوود.استفاده از مذهب تشیع توانستند با  تث یت نمود

که ضرورتی اجتناب نا ذیر بود؛ زیرا تمام توان ایدئولوژیک مذهب تشیع را بووه خوودمت 

تا بر مشووکالت آزووازین زالووب آمووده و   داددولت جدید درآورد و به شاه صفوی امکان  

هر چند که شوواه اسووماعیل در آزوواز بووا سیاسووت .  اولیه ع ور دهد  یهابحرانکشور را از  

اکم شد؛ ولی به مرور زمان و بنا به دالیل مختلف تغییر روش جنگ و استیالت بر ایران ح

داده و حکومت صفویه از قالب حکومت جنگ و استیالت بووه حکومووت  ایوودار و تث یووت 

 .نهادهای حکومتی تغییر شکل یافت 

 بووه عنوووان یووککووه    گفت مهمترین کانون قدرت شاهان صفوی بودند  توانیمدر نتیجه  

و قوودرت تأثیر قابل توجهی در حاکمیت    ایرانصاحب نفوذ در نظام سیاسی جامعه    گروه

داشته و در ایجاد ساختار نظام سیاسی و نظامووات اداری و مووالی ایووران در ع وور   سیاسی

با توجه به ماالب ماروحه سؤال اصلی  ژوهش .  ایف کردندصفویه نقش آفرینی زیادی  

 تحووول سوواختار سیاسووی، اداری و حکووومتیو  آن است که شاهان صفویه در شکل دهی  

؟ فرضیه مورد نظر نیو آن است که شاهان صفیه هر یک به نوبووه اندداشتهایران چه نقشی  

خود و با توجه به شرایط حاکم بر ایران نقش مهمی در شکل دهی به سوواختار حکووومتی 
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 هینقش شاهان صفو

و تحااو   جااادیدر ا

ساااار ار و ن اااا  

 یحکاوت   -  یاسیس

 ران یدر ا

کووه همووه ذکر این نکته ضروری اسووت  ایران دازقرن دهم تا دوازدهم قمری ایفا نمودند.

شاهان صفوی نقشی یکسان در این راباه نداشتند و بر اساس شرایط داخلووی بخ ووو  

همکاری علما و فقهای زیر ایرانی در آزاز قدرت گیری و تاثیری کووه قول اشووان صوووفی 

 مسلک داشتند این مهم را به سرانجام رساندند.

 پیشینه تحقیق . 1

ضمن ت یووین مفهوووم  "ایران ع ر صفویهتمرکوزدائی در    "،  1384،  محمدحسینی،  رحمت

عدم تمرکو و انواع آن، به وضعیت عوودم تمرکووو در نظووام اداری ایووران در دوره صووفویه 

 رداخته است. نتیجه حاصله آن است که در این دوره دولووت مرکوووی سووعی در کاسووتن 

 نقش ایاالت در اداره امور جامعه داشته و سیاست تمرکو را در  یش گرفته بووود کووه ایوون

 .خوردیممسئله در زمان حکومت شاهان آخر صفوی بیشتر به چشم 

فعال قدرت در ایران از زوال صفویه تووا   یهاکانونماهیت  "، مقاله  1389متولی، ع داهلل،   

فعووال قوودرت در ف ووای   یهاکانوناین مقاله به بررسی ماهیت    "بر آمدن نادر شاه افشار

. دررونوود ایوون بررسووی تاکیوود اصوولی بوور  ووردازدیمعمومی ایران    ازسقوط صووفویه  

فعال سیاسی، نظامی خواهد بود تووا درایوون منظوور   یهاکانونشناسایی و معرفی عناصر و  

قدرت، ساح وگستره عملکرد و نوع کووارکرد آنهووا   یهاکانونبتوان ضمن شناخت نس ی  

سوواختار نظووام  "،1390،مفوورد احموود یرضوووان محمد  دیس  ینیحس    .را نیو مشخص نمود

ن حکومووت ی( نخسووت1723-1501/ 1135-907ه )یحکومت صووفو   "یع ر صفو   ییق ا

کشووور   یرسووم  یع را به عنوان مذهب و نظووام حقوووقیاست که مذهب تش  یرانیمستقل ا

ک یوو تفک  یو عرفوو   یو شرعیران به دو بخش متمایا  ییه، نظام ق ای ر صفو د. در عیبرگو

. شدیمتحت زعامت صدر اداره    یو محاکم شرع  یگیوان بیر نظر دیشد. محاکم عرف ز

به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان کووه حاحووداث   یدگ یرس

بووود. و م احووب مربوووط بووه حقوووق   یگوو یوان بیوو ت دی، در صووالحشدندیمده  یاربعه« نام

از   یمعاصر، مستلوم آگاه  ییح نظام ق ایاه اقتدار صدر بود. درا صحیدر ح  یخ وص

در خ ووو    ین آگوواهیوو ا  شووودیم  ین نوشتار، سعیذشته است. در ار تاور آن در گ یس

 .ه ارائه گرددیع ر صفو 

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=134740
https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=134740
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در مقاله جایگاه و کارکردهای شاه در گفتمان   "،  1393، نگار،  قنواتی ، امیر ورضایی  ناه 

کووه شووامل  و من ووع مؤلفووهگفتمان سیاسووی دوران صووفوی از  وون   "ع ر صفوی  سیاسی

ت وف، تشیع، ملیت ایرانی، سنت خالفت و سلانت اسالمی و مدرنیسم و تمدن زربووی 

 .باشدیمسامان یافته است و نقش و کارکرد شاه از رهگذر برخورد این مفاهیم قابل فهم  

روحانیت و تعامل با حکومت در حقوق اساسووی "، در مقاله  1384صداقت، قاسم علی،   

های جووائر سرناسووازگاری سیاسی شیعه همواره با سالطین و حکومت فقه    "ع ر صفویه

اسووت.   )علیهم السالم(  داشته است. این اندیشه برگرفته از قرآن و شیوه عملی ائمّه اطهار

به همین دلیل و از آن رو که دو نیروی روحانیت و سلانت با دو منشأ مشروعیت  ووا بووه 

 .تعارض و ناسازگاری بین آن دو وجود دارد  ، هموارهگذارندیمعرصه اجتماع  

بررسووی ماهیووت "،  1398،  اصغر منتظر القائم ، محمدعلی چلونگر  ،زهرا سادات کشاورز 

دولووت   کارکردی ساختار سیاسی با تاکید بر کووارکرد نظووام اجتموواعی در فرآینوود تموودنی

اجتموواعی   -سیاسووی  یهاسوواخت ماالعه راباه تموودن بووا  نویسندگان به بررسی    "صفویه

که سوویر صووعود و نوووول  گرددیم دولت صفویه است. اهمیت این موضوع به این امر باز

هر تمدن نتیجووه سووازکارهای تراکمووی، بازتولیوودی و انحاوواطی شووکل گرفتووه در نظووام 

 .سیاسی جوامع سازنده آن است -اجتماعی

 ی صفو   عصر رانی ا در استی س و قدرت یکتئور یهاان یبن . 2

 یحوووزه جامعووه شناسوو    ژوهشووگران  و  اسووت یس  علم  عالمان  مورخان،  ازلب   کلیطور  به

 در اسووت یس یووکتئور یهوواانیبن یحوووزه بررسوو  در هکوو  ریاخ  یهادوره  یخیتار  -یاسیس

 -یباسووتان  یادهووایبن  بووه  ،اندشووده  وارد  یصووفو   ع وور  در  ژهیوو و  به  رانیا  حاکمیتی  حوزه

 و اسووت یس نک ر نیمهمتر عنوان به شاه، عن ر به و کرده  اشاره  یاسیس  سنت   نیا  یخیتار

 و  هاشووالوده  نیمهمتوور  و   رداختووه  گونوواگون  یاز منظرهووا  ران،یوو ا  خیتووار  تمام  در  قدرت

 .اندنموده  یاوک را وا یو قدرت ت بخشیمشروع  یهاانیبن

 قوورار  دکیوو تأ  و  دییوو تأ  مورد  رانکمتف  نیا  جانب   از  هک   یخیتار  یهاگواره  نیمهمتر  از  یکی

 و  یاسووت ورزیس  ٔ  وهیشوو   نیوو ا  انیوو بن  و  آبشووخور  نیمهمتوور  هکوو   اسووت   نیا  است   گرفته

 موودام، و ررکوو م یهووایبازخوان با هک  ردک  جستجو  باستان  رانیا  در  ست یبایمرا    یمرانکح

 هوور ٔ  ارائه بر را راه و گشود تمام قدرت با  اسالم  از  بعد  رانیخ ایتار  در  وین  را  خود  یجا

http://ensani.ir/fa/article/author/154657
http://ensani.ir/fa/article/author/157194
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 ومووت کح بر یم تن یخیتار یالگو   نیا  در.  بست   یگرید  یاسیس  موجود  ای  نکمم  ساختار

 در را یو اراده تا بود دهیبرگو او را  خدا  و  هداشت  قرار  مردم  ط قات  یماورا  شاه  ،ی ادشاه

 یو.  بووود  گانووهیو    ممتوواز  یوجووود  خود  یاله  نشیگو  لت یف   به  شاه.  دینما  عمالاِ  نیزم

فوووق   یمقووام  منولووت   نیوو ا  جهینت  در  و  ساخت یم   کمنع  را  انیرانیا  یخدا  شان  و   ت یه

 .(51 :1384ط اط ایی،  داشت ) یعیط 

و یوو ن و نیزموو  و آسمان دهنده وندی   عامل  نیترمهم  ٔ  مثابه  به  شاه  هن،ک   یهاانگاره  نیا  در

 بووود، دهیوو د نکوو مم یو ح ووور بووا را جهووان امور ت یتمش  خداوند  هک   یعن ر  نیمهمتر

 را  سوولانت   حلقه  هکنیا  و  یودیا  هفرّ  ت یحما  داشتن  لیدل  به  شاه  در واقع،.  شدیم  شناخته

 هکوو بل  مووردم  ت یوو حما  اساس  بر  نه  آن  قدرت  هک   بود  یاله  یموجود  ،ردیگ یم  اهورامودا  از

. داشووت   قوورار  یاسوو یس  -یاجتموواع  -یاجتموواع  گوواهیجا  نیبوواالتر  در  و  یاله  منشات  یدارا

 و  یودانوو ی  هیوو عا  یک  ،یاسالم  دوره  در  چه  و  اسالم  از  شی   چه  انیرانیا  نظر  در  ی ادشاه

فوورد  ایوو  خانوودان ن،یبنووابرا. گرفووت یم تعلوو  یخانوودان ای شخص به هک  بوده یازل  ت یعنا

 .(6: 1390،  یمؤمناست )  کردهیم  افت یدر را  ت یمأمور نیا  ییاهورا  خواست   بنابر  یخاص

 رومند،ین  یالگو   نیا  یردهاک ارک   و  هاکاربست   ان،یصفو   آمدن  ارک   یرو  از  شی   تا  چه  اگر

 یدورهووا  چیه  گفت   توانیم   اًیتقر  و  داد  ادامه  خود  اتیح  به  رانیا  خیتار  ادوار  یتمام  در

 بووا  ن ووود،  یخووال  الگو   نیا  از  ررکم  ییارائه خوانش ها  از  رانیدر ا  یصفو   از  ق ل  خیتار  از

 برآمدنوود تووالش در مجدداً تنها نه و دندیالگو دم نیا  در  یاتازه  روح  انیصفو   ن،یا  وجود

 ت یوو تقو   به  بود،  ریان  ذکه امک   ییآنجا  تا  هکبل  نند،ک   یبازخوان  را  آن  یهامؤلفه  و  انک ار  تا

 عیتشوو   به مووذهب   آنها  یکیدئولوژیا  نگرش  رهگذار  از  ت یتقو   نیا.   رداختند  آن  یهاانیبن

بلنوود  مقام. نشد ومتشانکح ی ادشاه ص غه از  مانع  شانیا  یمذه   مقام  چه  اگر  آمد؛  فراهم

 و یصووفو  عهوود در  رانیوو ا  عظمووت   دیوو تجد  بووا  و  ردکن  یرییتغ  هم   ادشاهان  ینید  و  یمل

 بوواره نیا در میقد اعتقادات  تمام  گرید   اریک  داشتند  سلسله  نیا  ه شاهانک   یمذه   حرمت 

 .(77: 1346صفا، شد ) دیتجد

 و  مکوو ح  اسوواس  بوور  مک حا  شخص  ،یاله  ح   هینظر  بنابر  ه،کنیا  بود  مسلم  آنچه  ن،یبنابرا 

 ابعوواد  بوور  عووالوه  ،کووردیم  اعالم   ادشاه  هک   ینیقوان  و  کردیم  ومت کح  یت خداوندیحما

 در.  افووت ییم  ارتقووا  آن  یتقدسوو   ٔ  جن ه  و  افت ییم  وین  یمذه   یتیاهم  ،یومتکح  -یاسیس
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 بووه  گونووه،  نیا  به.  شدیم  یتلق  یمذه   فهی ادشاه وظ  برابر  در  مقاومت   عدم  ،یبستر  نیچن

 به  وابسته  آنان  ت یمشروع  هستند و  ییباال  گاهیجا  یدارا  هک   ی ادشاهان  یعنی  را،یم  خداوند

 نیوو ا و شوودیمل یت وود. رنوودیگ یم هاآسوومان از  را  خود  ت یمشروع  آنان  هکبل  ست،ین  مردم

 (84 :1371  نست،یبود )اندروو م ون ییخاا و  اشت اه هر از م را خداوند

 مبانی حقوقی و ساختار سیاسی نظام حکومتی صفویه . 3

هجووری قمووری دوام   1148سال    هجری قمری آزاز شد و تا  906سلسله صفویه از سال  

صفویان مانند اسالف خود بر اساس سیاست جنگ و استیالت حکومت بر ایووران را .  یافت 

 یهاسلسوولهو چادرنشووینی کووه دربوواره اکثوور    یالهیق چنان که وضعیت  .  به دست آوردند

. ، دربوواره ایوون سلسووله نیووو صووادق اسووت شووودیمحاکم بر ایران تا دوران صفویه دیووده  

این دوره بووه عنوووان نخسووتین   شدیمبود که موجب    ییهایژگ یوحکومت صفویه دارای  

 (.65: 1385عمید زنجانی،) دیآدوره شکل گیری حقوق اساسی در ایران بشمار  

سلسووله .  در ع ر صفویه، ایرانی متحّد با جغرافیای سیاسی مشخ ی بنیان گووذاری شوود

ی ایران بووود و در ایوون دوره، هویووت صفویه در ایران مظهر نخستین حکومت دینی و ملّ

دوباره احیات شدو از سقوط دولت ساسووانی   هاسالملّی برای دولت و مردم ایران    از  

تا روی کار آمدن دولت صفویه، ایران به لحوواج جغرافیووای سیاسووی و از نظوور قلموورو و 

ک چنانچه گفته شوود،  وو  از نودیوو .  بود  یاکنندهتعیین    یهاشاخصتمامیت ارضی فاقد  

نه د سال از سقوط امپراطوری ساسانی، این صووفویان بودنوود کووه یووک دولووت متمرکووو 

ایرانی و یک دولت ملّی را  ایه گذاری کردند، دولتی که تا امروز تغییر مذه ی کالنووی در 

 .آن  دید نیامده است 

. تغییرات در نظام حقوقی ع ر صفوی، رسمیت یافتن فقه امامیووه بووود  نیترمهماز جمله  

ری سلسله سالطین صفویه در حمایت از عقاید، مراسم، شووعائر و مقوودمات تشوویع طرفدا

از این رو، شاخ ه اصوولی دوره صووفویه رسوومیت .  در تاریخ سیاسی ایران بی بدیل است 

بخشیدن به مذهب تشیع در ایران و نیو در کنار آن، نفوذ و قوودرت قابوول توجووه علمووای 

ع وور صووفوی، تووالش بوورای  یهووایژگ یو نیتوورمهماز  .  شیعه در دستگاه حکومتی است 

در طووول توواریخ صووفوی، مووا شوواهد .  کسب مشروعیت از سوی سالطین صووفوی اسووت 

مشروعیت طل ی سالطین صفوی از طری  جلب نظر فقها و اعالم نیابت از فقها به عنوان 
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 هینقش شاهان صفو

و تحااو   جااادیدر ا

ساااار ار و ن اااا  

 یحکاوت   -  یاسیس

 ران یدر ا

و نیووات   هوواوهیانگاین اقدام سالطین صفوی، صرف نظوور از    .هستیم(  عزمان )نای ان امام  

، گامی مث ت برای ح ور فقها و علمای مووذه ی در حوووزه شان ردهمنفی  شت  مث ت یا  

ح ور فقها در عرصه سیاست و حکومت شیعه را از خاراتی کووه ماهیووت .  حکومتی بود

م ووون نگوواه  کووردیمصوفی گرانه و افراطی حاکم بر دستگاه حکووومتی صووفوی تهدیوود 

در ع وور . یعی فووراهم آوردنوواب شوو  یهاشووهیاندداشت و زمینه را برای توسووعه و نشوور 

و بنیان نهادن آن بوور اسوواس اصوول نیابووت فقهووا در «  صدرح  یمذه صفوی، با احیای مقام  

اگرچه واضح و م رهن .  ع ر زی ت، اختیارات فقها و محدوده اقتدار سلانت نهادینه شد

است که دو قرن و نیم حکومت صفویان همواره یکنواخت و مااب  با موازین مقرر شده 

فقهای آن ع ر ن ود، آنچه واضح است این است که سالطین صفوی بووه اصووول   از سوی

از یک سو ماهیت دینووی حکومووت و از سوووی .  حکومت دینی و ملّی ایران وفادار ماندند

ح ووور فقهووا در عرصووه سیاسووی .  دیگر مرزهای جغرافیووایی ایووران را  اسووداری کردنوود

ه قدرت سیاسی تا بوودان جووا حکومت در ع ر صفوی و نفوذ هرچه بیشتر آنان در عرص

 یش رفت که حتی سالطین صفوی از نفوذ بیشتر و قدرت یافتن آنان به هراس افتادند و 

ما شاهد آن هستیم که سالطین صفوی، بویژه از زمان شاه ع وواس اول بووه بعوود در صوودد 

کاهش قدرت مقامات مذه ی و صوری کردن ح ور این مقامووات در عرصووه حکومووت 

. همه، سالطین صفوی همیشه بر ماهیووت دینووی حکومووت تکیووه داشووتندبا این  .  برآمدند

 یهاخ وولت دالئلی از ق یل نفوذ فوق العاده نیروی نظامی قول اش در دربووار، فرهنووگ و  

ایل نشین سران صفویه و تهدیدهای جدی دولت عثمانی در انحراف صفویان از عوودالت 

 .و شریعت مؤثر بود

 ه دولت و تقسیمات کشوری در عهد صفوی. 4

اصاالح به واژه  نیترکینودبا توجه به ابهام و ازماض در معنای دولت در عهد صفوی، 

ق وول از   هاموودتبر اساس شواهد و قوورائن  .  است «  ممالک محروسهع ر حدولت در این  

 یوودا   یاافتهیفرو اشی صفویان، مفهوم ممالک محروسه به گونه یک دولت، شکل صیقل  

 .کرده بود

 یدا شد ولی ( هجری 1105-1077)  مانیسلایران در زمان سلانت شاه  اصاالح مملکت  

هجری بارها از اصاالحات شوو یه   1025اسکندر بیک منشی مورخ ع ر صفوی در سال  
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مانند ملک ایران یووا عرصووه ایووران کووه بووار (  هجری  984-930اوّل )دوره شاه طهماسب  

حتووی اگوور  .ده اسووت جغرافیایی داشت تا سیاسی، در خ و  دولت صفوی استفاده کوور

کاربرد اسکندر بیک منشی از این اصاالحات در زمان سلانت طهماسب اوّل اشوواره بوور 

ممالک محروسه داشته باشد، بیانگر آن است که در حکومووت صووفوی حووداقل در زمووان 

سلانت شاه ع اس اوّل تعریف مشخ ی از دولت وجود داشته و در چارچوب مرزهووای 

 .معینی به کار رفته است 

نیو از زمان استقرار دولت صووفوی وجووود ایووران بووه عنوووان مملکووت صوواحب   هایانعثم

به شاه اسماعیل اوّل او را   یانامهتشکیالت را  ذیرفته بودند، به طوری که بایوید دوّم در  

تقسوویمات کشوووری در ایووران کووه ریشووه در  (.164: 1387آژنوود،) دیوو نام ادشوواه ایووران 

قووومی، فرهنگووی، موقعیووت   یهوواتفاوتعواملی همچووون  دور دارد ناشی از    یهاگذشته

این امر در عهد صووفوی .  باشدیمجغرافیایی، اهمیّت سیاسی و شخ یت و نفوذ حاکمان  

 .کردیمکلّی دولت تعیین   یهااست یسبه ساختاری ت دیل شد که نظام آن را 

مده ایالت و استان وجود داشت؛ ولی به طور ع  22هرچند که در حکومت صفویه حدود  

ایاالت در این دوره به لحاج اداری و مالی به  ن  ایالت بورگ عراق، فارس، آذربایجووان، 

 .شدندیمخراسان، گیالن و مازندران تقسیم 

از ابتدا تا انتهای حکومت صفویه در اختیووار آنهووا  هاالت یانکته مهم آن است که همه این 

ر اختیار صفویان بووود، سووپ  آن را که در آزاز د(  بغدادعرب )به عنوان مثال عراق  .  ن ود

از دست داد و دوباره زمان شاه ع اس ت احب کردند ولی بعدها مجدداً دولووت عثمووانی 

 .آن جا را تحت سلاه خود قرار داد

 شاهان صفوی  یهاشاخصه . 5

 شیعه بودن. 5-1

 وویش از ایوون، . مذهب تشیع در ایران گردیوود ترانیعظهور صفویه منجر به نمود بیشتر و  

اجتموواعی وجووود داشووت و خووود را در چووارچوب  یبسووترهاگرچووه ایوون مووذهب در 

خانوودان   نمایان سوواخته بووود، امووا بووا برآموودن  یامناقهحکومت گر محلّی و    یهاخاندان

موجووود، عمووالً خواسووت اجتموواعی مووردم بووا قوودرتی  یهامقاومت صفوی با وجود همه 

 (.60: 1384ی،  عالم آرای شاه اسماعیل صفو )  افت یسیاسی ضمانت اجرات  
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صفویان بویژه شاه اسماعیل، به نیکی به قدرت برانگیواننده، مشروعیت بخش و بسی  گر 

 یعلوو آنووان در کنووار رسوواندن نسووب خووویش بووه ح وورت . تشوویع  ووی بوورده بودنوود

نقشووی متناسووب بووا ایوون مووذهب بوورای  دندیکوشیم، همواره (39:  1371میراحمدی،()ع)

شوواه .  دانسووتندیم(  ع)  عهیشوو صفوی، خووود را نووواب ائمووه  شاهان  .  خویش ترسیم نمایند

اسووت افتخووار ( سفاطمووه )و ( ع) یعلوو اسماعیل در اشعار خود به نسوولش کووه از ذریووه 

وی بووه . ن ّوت و امامت در شخص او گرد آمده اسووت   یهاه هوی معتقد بود که  .  کندیم

مایووان شووده و شووکل صورت نور الهی، خاتم و مهر  یام ران و مرشد کامل و امام راه ر ن

 (.152:  1368مواوی،است )حالجی اناالح  در وجود او مت لور گشته  

 ایرانی بودن. 5-2

شاهان صفوی به طور همومان هم ملیّت ایرانی را زنده نمودند و هم در ذهنیت نخ گووان 

در آستانه روی کووار آموودن صووفویه . شهری  ادشاهی را احیات کردند  -جامعه، سنت ایران

آنهووا  نیتوورمهممهمی بود که  یهایژگ یو ادی و اجتماعی ایران حائو سیاسی، اقتشرایط  

 :ع ارتند از

 بودن  ایه و اساس قدرت حکومت؛  یالهیق -1

مرکوووی کووه معموووالً   یهایبوروکراسوو و    یالووهیق تعارض و تقابل  یوسته بین عناصر  -2

 . یروزی با ره ران ق یله بود

مردمووی   یهوواامیقو مالیاتی به مردم منجر به    فشارهای مالیسنگین و    یهااتیمالاخذ  -3

 .شدیم

 (.33:  1386نویدی،) ایجاد فئودالیسم به س ک ارو ائی با ت دی گری سیورزال؛-4

بود که به لحاج سیاسی، نظامی و عقیدتی به دن ووال   ییهادولت مرزهای ایران آکنده از  -5

 .سلاه بر آن مناط  بودند

فئودالی   یهاحکومت خود    یالهیق ماعیل با نیروهای نظامی ایلی و  در این شرایط شاه اس

 .محلی را شکست داد و  ایه و اساس قدرت سیاسی صفویه را تث یت کرد

نتیجه ظهور صفویه با ملیّووت ایرانووی، شووکل گیووری هویووت ملّووی و ایسووتادگی در برابوور 

در واقع شاه اسووماعیل و دیگوور شوواهان  (Woodsetal,2006:356) .امپریالیسم بیرونی بود

و آنان    از  شدندیمصفوی نماد یکپارچگی و بازسازی شهریار آرمانی ایران محسوب 
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در . به مرزهای سیاسی، جغرافیایی و ایدئولوژیکی ایووران را موجودیووت بخشوویدند  هاقرن

رنووگ از گفتمان سیاسی ع ر صفویه بویژه در آزاز این دوره، شاهان نمادی برجسته و  ر

 .شدندیمتأیید آسمانی ت ور 

 صوفی بودن . 5-3

. شاهان صفویه تا ق ل از شاه ع اس ارت اط با صوووفیان بووود  یهایژگ یو  نیترمهمیکی از  

تروی  اصاالحات صوفیانه همچون فنا، خرقه، خانقاه، گوشه نشینی، چلّه نشین، ذکوور و 

، سماع در میووان زازیووان و مجاهوودینی کووه ریاضت، شاحیات و تجربیات عرفانی، سکر

سودای حکومت داری و  ادشاهی را در سر بپرورانند، امری زمان بر بود که روند آن بووه 

. گوورددیمزمان خود شیخ صفی الدّین اردبیلی، شاگرد و جانشین شیخ زاهد گیالنووی بوواز 

 (.13: 1350ترکمان،  )

 متیایجاد ساختار و نظام حکواقدامات شاهان صفوی در . 6

 حوزه سیاسی و حکومتی  -الف

 ایجاد دولت واحد و متمرکز بر مبنای آیینی یگانه . 6-1

 :دولت صفویه در تاریخ ایران دارای دو ارزش اساسی است 

ایجاد ملّتی دارای آئین ویژه؛ به طوری که شاهان صفوی همان کاری را انجووام دادنوود -1

 .دهندیمانجام   هایفرمانروائسیاسی در ساخت    یهاینیبکه اکنون جهان  

؛ (دولووت -ملووت )ساخت ملّتی یگانه با مسئولیتی واحد در برابر مهاجمووان و دشوومنان   -2

شاهان صفوی با ایجاد دولت جدید باعب شدند از هم گسیختگی ملِّی ایرانیان به دسووت 

واجووب   ملّتی قائم بالذات، متّحوود، توانووا وبراون حفراموشی سپرده شود و به تع یر ادوارد  

االحترام ساخت و ثغور آن را در ایام سلانت شوواه ع وواس یکووم بووه حوودود امپراطوووری 

در واقع شاه اسماعیل با کمووک متّحوودان (  367/ 2:  1397صلح میرزائی،«)ساسانیان رسانید

قول اش خود، ایرانی متّحد با جغرافیای سیاسی و هویت ملّووی مشووخص بوورای دولووت و 

در واقع باید دولت صفویه را به ح  دولووت ملّووی بووه معنووای .  ملّت ایران به ارمغان آورد

استقرار دولت سلسله   1501/ 907امروزی دانست و تاریخ طلوع ایران جدید همان تاریخ  

آن چه امروز ایووران خوانووده  تر یدقبه تع یر (. 526: 1380هولت و لم تون،است )صفویه  

ایوون اقوودام .  آن معین شده است ، از زمان صفویه شکل گرفته و حدود جغرافیائی  شودیم



345 

 

 

 

 

 هینقش شاهان صفو

و تحااو   جااادیدر ا

ساااار ار و ن اااا  

 یحکاوت   -  یاسیس

 ران یدر ا

شاه اسماعیل و سایر  ادشاهان صفوی به لحاج حقوق اساسی م یّن نوعی ث ووات سیاسووی 

بووا صوو غه ایرانووی   ییهووادولت حکومت در ایران و  اگرفتن نهادهای ملّی و آزاز تأسی   

 .است 

ایرانووی بدین ترتیب همه مردم جای گرفته در ایووران خووود را ع وووی از ایوون کشووور و  

شاه اسماعیل بووا  افشوواری .  و ترا و تاجیک دوستدار  ادشاهی صفویه بودند  دانستندیم

دولتی را میان مردم گوناگون  خش کوورده و بووا تووروی    یها ست بر اهمیت ملّی گرائی،  

 یهووالیابیشووتر  .  شاهنامه خوانی، دوستی به ملیت ایرانی را بین ایرانیان گسترش داده بود

توورا نیووو شووعرهای  یهووالیاو مووردم  خواندنوودیمحماسی شوواهنامه را    آن زمان، اشعار

حتی شاه اسماعیل نام فرزندان خود یعنی طهماسووب، سووام، .  کردندیمشاهنامه را قرائت  

 .ایرانی شاهنامه برگویده بود یهانامالقاس و فرنگی  را از 

ایرانیووان ( میالدی 16قرن  اوایل) یهجربنابراین از زمان ظهور صفویه در اوایل قرن دهم 

قلمرو مستقلی برای خود تشکیل دادند و تحت لوای حکومت  ادشاهی واحوودی متّحوود 

آنها را آشووکارا از همسایگانشووان متمووایو آئین  زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و نیو  .  شدند

 (.337: 1381لوئی ،ساخت )

 تالش جهت کسب مشروعیت حکومت. 6-2

محسوووب  تشووکیل حکومووت  تاسووی اولووین گووام در احیووامشروعیت بخشیدن به نظام سی

شوواه اسووماعیل در نخسووتین و . که  ادشاهان صفویه در ایووران آزووازگر آن بودنوود  شودیم

اقدام سیاسی و اجتماعی خود مذهب تشوویع دوازده امووامی را بووه عنوووان یگانووه   نیترمهم

مووذهب فوورا   مذهب رسمی دولت و قلمرو صفوی اعالم کرد و همگان را به  ذیرش این

ضوورورتی اجتنوواب نا ووذیر   توانیماین اقدام را  (  478-477/  3:  1334خواند میر،خواند )

دانست؛ زیرا تمامی توان ایدئولوژیک مذهب تشیع را به خدمت دولت جدیوود درآورد و 

 یهووابحرانتا بر مشکالت آزازین زالب آیند و کشووور را از    دادیمبه شاه صفوی امکان  

هر چند که شاه اسماعیل در آزاز با سیاست جنگ و اسووتیالت بوور ایووران .  اولیه ع ور دهند

حاکم شد ولی به مرور زمان و بنا به دالیل مختلف تغییر روش داده و حکومووت صووفویه 

از قالب حکومت جنگ و استیالت به حکومت  ایدار و تث یووت نهادهووای حکووومتی تغییوور 



346 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  زدهطططط دوادوره 

شماره    سومشماره  

  ششپ اپی چه  و  

 1401  پای ز

 
 
 

اور لشگرکشووی نکوورده و داعیووه مجوو   یهانیسرزمبه همین دلیل شاهان صفوی به  .  یافت 

 (.69: 1385عمید زنجانی،نپروراندند )امپراطوری بورگ در ایران توسعه یافته را در سر 

سالطین صفویه با کنار گذاشتن سیاست جنگ و اسووتیالت بووه تأسووی  نهادهووایی همّووت 

گماردند که بتوانند از طری  آن قدرت و حکومت خود را تووداوم بخشوویده و ضوومن بووه 

کسب مشروعیت تالش نمایند و حکومت خود   یبرا  موازین فقهی در سیاست،  کارگیری

را ( عامووام )را قانونی، به ح  و مشروع جلوه دهند و اصول تشیع را کووه حکومووت زیوور 

مشووروعیت قوودرت  هوواآن. با سلانت خویش هم سو گردانند  شمردیمحکومت زاص انه  

و ایجاد این راباه را تنها توسط   ندکردیمجستجو  (  عمع وم )خود را در انتساب به امام  

 .دانستندیمفقهات امکان  ذیر 

 ام ری بر م نای نظریه شیعه، مسلمانان برای استمرار ره ری دینی در ع ر    از رحلت  

دارای برتری ذاتووی نیسووتند، لووذا نخ گووان عقیوودتی و (  عمع وم )و حیات امامان  (   )

تنها شایسته حکومت داری هستند و علمای شوویعه  و امام ق لی(   اهلل )من وبین رسول  

از این رو شاه طهماسب خاوواب بووه .  شوندیمنای ان آن بورگان در ع ر زی ت محسوب  

و انّمووا اکووون موون (  عاالمووام )انت اح ّ بالملک النّک النائب عن  : حدیگو یممحق  کرکی  

یرا تو نائووب امووامی و از من به حکومتی؛ ز  ترستهیشاتو  «  عمّالک اقوم باوامرا و نواهیک

کنم یموو تووو عموول  یهووافرمودهو بووه دسووتورها و نهووی  باشوومیمموون از کووارگواران تووو 

 (.361/  4: 1390خوانساری اصفهانی،)

 محدود و مشروط نمودن قدرت سلطنت . 6-3

شاهان صفویه معتقد بودند که در ع ر زی ت، حکومت به نظوور فقهووای جووامع الشوورایط 

شوواهان صووفوی اعتقوواد . شوووندیممحسوووب ( ع ع ر )نائ ان امام   موکول گردید و آنها

ایوون سوولانت .  داشتند که سلانت آنها نیابی و با کسب اجازه از فقها به دست آمده است 

قیه زمان خووود کسووب که سلاان از ف  یااجازهو به میوان    شودینمقدرت عالی محسوب  

 .گرددیمنموده محدود 

صفوی محوودودیت سوولانت در ایوون دوران  ذیرفتووه   بر اساس دو سند موجود از شاهان

به روایت خوانساری از سید نعمت اهلل جوایری آمده اسووت کووه در سووند اول .  شده است 

شاه ح  حاکمیت فقها و از جمله اِعمال آن از طرف محق  کرکی را  ذیرفته و دستورات 
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و ( 372/ 4:  1390خوانسوواری،)وی را برای لشگریان و کشوریان واجب االطاعه شوومرده  

در سند دوم به طور صریح خود را مکلّف بووه ت عیووت از اواموور و نووواهی محقوو  کرکووی 

بدین ترتیووب بووا .  دانسته و سلانت خود را موکول به نظر و اجازه وی اعالم نموده است 

هجری قمری بووه محقوو    936تفویض اختیاراتی که توسط شاه طهماسب در فرمان سال  

از شکل آرمووانی حکومووت فقوواهتی در قالووب دولووت در کرکی انجام گرفت عمالً نوعی  

 (.125/ 8: 1380عمید زنجانی، اگرفت )دولت 

 توسط شاه اسماعیل اول( نخست وزیر)  ونی هماایجاد مقام وکیل نفس نفیس . 6-4

یکی از اقدامات مهم شاه اسماعیل اول در دوران حکومت خود ایجوواد تشووکیالت اداری 

ع ر او وسعت چندانی نداشت؛ اما  ایه و اساس دیوان   هرچند که تشکیالت اداری.  بود

ساالران و امور دیوانی گردید که در زمان شاه طهماسب و شاه ع اس اول بووه اوخ خووود 

یکی از مناصب مهم و اساسی که در زمان شاه اسماعیل ایجاد شد من ووب وکیوول .  رسید

و  وو   کردیمه عمل  صاحب این مقام به عنوان قائم و نائب شا.  نف  نفی  همایون بود

او نماینووده شوواه در امووور .  شدیمفرد در حکومت صفوی محسوب    نیقدرتمندتراز شاه  

راجوور سوویوری .  بووود(   ادشوواه)  یو یوو دنو امووور  (  مرشد کاموول طریقووت صووفوی)  معنوی

شاه اسماعیل اول مقام وکیل نف  نفی  همایون را بدین منظور ایجوواد کوورد : حسدینو یم

اهمیّت .  مقام در امور سیاسی و مذه ی باشد  نیقدرتمندتراز وی    که نائب خودش و بعد

این مقام در نود وی تا آن جا بود که حسووین بیووگ ل لِووه شوواملو کووه از صوواحب من وو ان 

(. 32: 1363سوویوری،«)قول اش و در شمار اهل اخت ا  بود را به این مقام انتخاب کوورد

کووه از قوودیم االیووام   دانوودیم  اسکندر بیگ منشی، اهل اخت ا  را صوووفیان قراجووه دا 

دعوی ارادت و اخال  به سلسله صوفیه داشتند و در زمانی کووه شوواه اسووماعیل از بوویم 

بوور ایوون اسوواس جمعووی از . دشمنان در الهیجان اقامت داشت، به خوودمت وی درآمدنوود

معووروف «  صوفی قدیم الهیجووانیحصوفیان قراجه دا  در بین هواداران خاندان صفوی به  

 (.882/ 2:  1377ترکمان،)  صوفیه برتری یافتند  یهاگروهاین لقب بر سایر  شدند و با 

هر چند که    از شش سال ت دّی مقام وکالت توسط حسین بیگ شاملو، این مقووام را 

که در دوران وکالت خود (  532-531/  2:  1349روملو،داد )به یک ایرانی به نام امیر نجم  

 رداخت که بوور اسوواس آن وظووایف و «  دستور نامچهعنوان حتحت    یانامهبه تنظیم قانون  
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، یرجعفریم  شایسته،)  حیاه اختیارات مقامات کشوری و لشکری تعیین و ت یین شده بود

   از مرگ نابهنگام امیر نجم، شاه اسماعیل دستور دادتا بووا (.  112:  1390فروزی امیری،

اشناس عالم آرای مؤلف ن.  انجام تشریفات باشکوه، جنازه وی به نجف اشرف حمل شود

: صفوی در توصیف میوان دل ستگی و عالقمندی شاه اسماعیل به امیر نجووم آورده اسووت 

نعش او را چنان برداشت که اگر سلاان حیدر  در شاه فوت شده بود، او را ایوون گونووه ح

جایگاه حسین بیگ ل لِه شاملو و امیر نجم در (.  305:  1350مؤلف نا معلوم،داشت )ینمبر  

 .اسماعیل اوّل بیانگر اهمیّت مقام نف  نفی  همایون در این دوره است نود شاه  

 اِعمال نظریه تفکیک قوا . 6-5

هجووری   936بر اساس فرامین شاهان صفوی بویژه شوواه طهماسووب اول در فرمووان سووال  

قمری که به محقوو  کرکووی انجووام گرفووت، حوو  قووانون گووذاری از  ادشوواهان و وزرات و 

این اختیار شامل اوامر .  به فقها تفویض گردید«  افتادح  یفقهسلب و در چاچوب    درباریان

صوودرها .  شوودیمو نواهی صادره از سوی صدرها به کارگواران لشگری و کشوووری نیووو  

بودند که در راباه با امور سیاسی و مملکتووی کووارگواران را راهنمووایی   یارجستهیعلمای  

یارات اجرائووی وسوویعی برخوووردار بودنوود و محقوو  در امور شرعی فقها از اخت.  کردندیم

کرکی در رأس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرائی را بر عهده گرفت و امر به معووروف 

و نهی از منکر در جامعه توسط علمات و متشرعان انجام گرفت؛ به طوری که از فحشات و 

اربووازی و منکرات جلوگیری به عمل آمد و ا عمال نامشروعی چووون شووراب خوووری، قم

منکرات علنی ریشه کن گردید و فرایض دینی و بر ائی نموواز جمعووه و جماعووات، بیووان 

احکام، تفقّد از علمووات، قلووع و قمووع مفسوودان و جلوووگیری از ظلووم و سووتم کووارگواران 

 (.334/  2: 1375روملو،آمد )سختی به عمل    یهامراق ت 

داشووته، اخت ووا  یافووت و نهاد ق ائی نیو به طور کلی به فقهائی که صالحیت ق ووائی 

قاضی یا حاکم شرع از مقامات عمده روحانی در دوره صفویه بود کووه بووه کووار ق ووات و 

و به ایوون ترتیووب نوووعی   گرفت یمو انت اب او از سوی صدر انجام     رداخت یمداوری  

تفکیک قوانین نهادهای تقنینی، اجرائی و ق ائی در نظام سیاسی ایران در ع وور صووفوی 

 .به وجود آمد
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و فرمووانروائی و   افووت ییمدر اوایل عهد صفوی دولت در وجووود شووخص شوواه تجسووم  

شوواه در امووور مهووم اسووتقالل رأی داشووت و شخ وواً .  ق اوت نهووائی در دسووت او بووود

 .(362/ 8:  1400امین،گرفت )یمفرماندهی سپاه را نیو برعهده  

ترسوویم گردیوود  یاگونهقوا به  از این زمان به بعد بر اساس فرامین شاهان صفوی تفکیک

که شاه در رأس نظام اداری قرار داشت و حتی به مثابه رئی  قوه مجریه بدان معنووی کووه 

اجرائووی یعنووی سیاسووی، اداری و نظووامی   یهوواحوزهامروزه متعارف است و شامل همووه  

و شاه در مقام ریاست اجرائی در رأس امور سیاسووی و نظووامی تووابع دسووتورات   شدینم

اجرائووی را نیووو  یهادسووتورالعملود و این ت عیت اخت ا  به افتات نداشت، بلکه فقهی ب

 (.73: 1385عمید زنجانی،شد )یمشامل  

 اصالحات شاه عباس در میزان حاکمیت و اقتدار دولت صفویه. 6

با به قدرت رسیدن شاه ع اس اول به واساه سیاست مدیریتی تک سوواختی وی آشوووب 

او علّووت اصوولی مشووکالت دولووت  .امعه ایران سرکوب شدها و ازتشاشات موجود در ج

از این رو جهت کاسووتن . دانست یمصفویه را رسم ایالتی قول اشان و چند  ارگی قدرت  

از نفوذ قول اشان و  ایان دادن به سیستم ایالتی قدرت به ایجاد تغییر در ساختار سیاسووی 

نقش شاه ع اس در توواریخ ایووران را بایوود از افوو  جامعووه   نیترمهم.  و اجتماعی  رداخت 

 یهاسووالشناسی سیاسی بررسی کرد؛ زیرا وی احیوواگر یکپووارچگی قوودرت شوواهانه در  

 توانست یمفرهنگی هم    -عمرانی و توسعه شهری  یها روژهدر واقع  .  حکومت خود بود

در هوودف   دیوو بایمسیاسی وی باشد که  ایه و اسوواس آن را    یهابرنامهبخشی از ماهیت  

اصلی تغییراتی دید که وی در ساختار کشوری، لشووگری و دسووتگاه سوولانتی بووه وجووود 

قووومیّتی متفوواوت بووا ترکمنووان داشووتند، . آورد و به همین دلیوول زالمووانی را کووه فرهنووگ

بودنوود بووه  هایارمنو  هایگرج، هاچرک اینان که شامل  .  نیروهای قول اش کرد  جایگوین

برخووی از .  شوودندیمه ایران آورده شده و زالمان شوواهی خوانووده  وسیله شاه طهماسب ب

از بیوتووات سوولانتی بووه کووار اشووتغال   ییهووابخشاینان    از  ذیرفتن اسالم در سپاه یا  

خ وصیت این زالمووان آن بووود کووه   نیترمهم(.  221:  1381نوائی و زفاری فرد،داشتند )

رکمن بودند و ادعووائی در قوودرت برخالف همراهان قول اش شاه اسماعیل از ق ایل زیر ت

روحووانی   -دینووی  یهاحوزهتع ّ ی و فرهنگی در    یابوارهاداشته و نیو خارخ از تمامی  ن
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چون اختالفات قول اشووان، ایوون حارسووان و ح .شدندینمنیو مدعی ایدئولوژیکی محسوب 

قوودرت سوولانت   ، بیشووترگشووت یمنگه انان تاخ و تخت موجب تولول اساس حکومت  

م روف م ارزه با این  شتی انان آزاز کار گردید و شاه ع اس بووه کمووک زالمووان جدیوود 

خویش توفی  یافت که آنان را متالشی سازد؛ زالمووان جدیوود زال وواً از گرجیووان و سووایر 

رز بورن نیو معتقد اسووت کووه شوواه (.  19:  1334مینورسکی،)«قفقازیان تازه مسلمان بودند

شت که باید امرای عظام را از طوایف مختلف انتخاب کننوود و ارت وواط ع اس اول مقرر دا

درست عین قورچی ها و نیو بسیاری از کسانی .  ایشان را با خاندان و تیره خود قاع کنند

، هوواچرک را که به دین و اعتقاد دیگری بودند و یا مورد حمایت او قرار داشووتند ماننوود 

اعظم امور دولتی و کارهای مهم شهرهای بووورگ و ارامنه را گردآورد و قسمت    هایگرج

 (.49: 1383رز بورن،« )و ایالت را به آنان سپرد

شاه ع اس صفوی سپاهی منظم و بورگ از زالمان الی ، کوواردان و مامووئن از وفوواداری 

اداری   یهووابخشآنها را در    دیدیمآنها تشکیل داد و بسته به خدمتی که برایشان مناسب  

او با چنین تشکیالتی هم ریاست زالمووان .  به کار گماشت (  لشکری)و نظامی  (  کشوری)

و قراوالن مخ و  به خود را در اختیار گرفت و هم توسط همان نیروی نظامی بر کار 

نظارت داشووت و بووه تع یوور (  مملکتی  -بوروکراسی دولتی)در ایاالت    هایگیگلربیبامرا و  

 .(250:  1392متی،کرد )ایجاد «  شاهنشاهی سرزمینیحمایکل من 

 مشروع اقوام و مذاهب  یهایآزاداصالحات شاه عباس اول در زمینه حقوق و  .6-7

نس تاً باز   یاجامعه یامد اجتماعی قلع و قمع قول اشان توسط شاه ع اس اول شکل گیری  

ایجاد اختالط فرهنگووی شوورایط مالوووب و مناسوو ی را . در جامعه ایرانی عهد صفوی بود

زندگی مسالمت آمیو با ات اع بیگانه در شهرهای مختلووف ایووران از جملووه اصووفهان برای  

 یهوواگروه.  ایجاد کرده و به آزادی اقوام و مذاهب مختلووف در زمووان وی منجوور گردیوود

فکری و اعتقادی از آداب زنوودگی اجوودادی   یهاوهیشمختلف قومی و مذه ی نه تنها در  

شاه و دستگاه ق ائی و دیوووان سوواالری وی را ، بلکه عدم مداخله  کردندیمخود  یروی  

 دیوو گردیمدینووی شووامل    یهووات یاقلدر راباه بووا مسووائل ق ووائی و جوائووی مربوووط بووه  

 (.62: 1370دالواله،)
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تحّول برانگیوی که شاه ع اس در جهت تمرکو قوودرت و ثووروت  یهااست یسبه هر حال 

و نیووو   هایچرکسوو ،  هووایقفقاز،  هایگرجاز ارامنه،    ییهات یّجمعانجام داد و نقل و انتقال  

جابجائی زرتشتیان و یهودیان به محلّات جدیدالتأسی  که در برخی از آنهووا شوواه دخیوول 

بود و بع ی نیو به خواست و اراده خود اقوام صورت گرفته بود و به کار گماشتن تعداد 

گووی در زیادی از اقوام مختلف در سازمان دیوووانی و نظووامی بوجووود آورنووده تنوووع فرهن

در نتیجه بوورخالف   (132:  1398روحی،بود )ساحی وسیع در تشکیالت اداری و رسمی  

ادوار اولیّه عهد صفوی بویژه در دوران حکومت شاه اسماعیل در ت ریو و شاه طهماسووب 

در قووین، اصفهانِ عهد شاه ع اس  ایتختی  ر رون  و بگونه ای حیرت انگیو بود کووه در 

 کردنوودیممسوولمانان، مسوویحیان، زرتشووتیان و هنوودوها ازدحووام    و بازارهای آن  هاابانیخ

 (.158:  1363سیوری،)

هواران خانواده ارمنی که از جلفا در ساحل رود ارس به اصفهان کوچانده شده بودند تووا 

از تخ ص تجاری و فکر اقت ادی آنها در خدمت به دولت صووفوی اسووتفاده شووود، در 

. داد ساحل جنوبی زاینده رود سکنی گویده بودنوودمحلّه جلفا در زرب چهاربا  و در امت

انجووام . بووه آنهووا داد یاژهیوو وشاه ع اس برای ج ران دوری ارامنه از زادگاه خود امتیازات 

مراسم مذه ی از جمله این موارد بود، به طوری که شاه م الغی را بوورای توووئین کلیسووای 

( شووهردارکالنتوور )به یک    شاه با تفویض ح  نمایندگی ارامنه.  سن ژوزف  رداخت نمود

 یهوواوامخووود گووردان درآورد و بووا دادن    یاجامعووهاز ملّیت خودشان آنها را به صورت  

بدون بهره به بازرگانان ارمنی شرکت مؤثر آنان را در رون  رفاه مادی و اقت ادی تحقوو  

رود بووه نووام   در حومه شهر اصفهان و در جنوب زاینووده  یامحلهزرتشتیان نیو در  .بخشید

هندیان که به بانیان شهرت داشتند و به دلّالی و ربوواخواری در .  کردندیمگ رستان زندگی  

هرچند که بنا به گفته تاورنیه شاه ع اس اول اجازه رباخواری را بووه    رداختندیمعمارت  

 (112: 1366تاورنیه،نداد )آنها 

 ایجاد منصب ملّاباشی در دوره شاه سلطان حسین  . 6-8

مقام   کردیمهجری در ایران حکومت    1135  تا  1105  یهاسالسلاان حسین که در  شاه  

با رحلت علّامه محمد باقر مجلسی در بیسووت و هفووتم .  روحانی ملّاباشی را تأسی  نمود
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از .  هجری من ب شیخ االسالمی ابهّت و بورگی خود را از دست داد  1110رم ان سال  

 :مشکل عمده مواجه بوداین زمان به بعد این من ب با دو 

تعداد عالمان و مجتهدان اصفهان رو به افوایش بود و تشخیص مراتب علمی و برتری -1

 .دیرسیمآنان بر یکدیگر امری دشوار به نظر 

مشکل بعدی موروثی شدن مقام شیخ االسالمی بود که اگرچه رسمیت نداشت، اما به   -2

 .گذاشت یمهر روی در انتخاب فرد جدید تأثیر 

با توجه به مشکالت حذف مقام شیخ االسالمی    از رحلووت علّامووه مجلسووی جایگوواه 

 1115 یشین خود را از دست داد، تا آن جا که    از مرگ محمد جعفر قاضی در سووال 

که    از محمد باقر مجلسی سمت شیخ االسالم اصفهان را  ذیرفته بود، کسی حاضر به 

میر محمد باقر خاتون آبادی و آقووا (.  551:  1352خاتون آبادی،شد )ینمق ول این من ب  

جمال خوانساری به درخواست شاه صفوی برای  ذیرش مقام شیخ االسالمی  اسخ منفی 

جمعووی کووه ح :دادند و آقا جمال خوانساری خااب به شاه سلاان حسووین چنووین نوشووت 

سووتند، هستند شما خود معرفت به احوال ایشان دارید و هیچ یک مجتهد و شرعاً قابوول نی

بووه او  دیوو دانیم توورعلمامووا بوورای کووار مووردم هوور یووک را متوودیّن توور و طالووب 

مقام روحانی در ساختار دیوان ایران در   نیتریعالملّاباشی    (.241:  1391جعفریان،)«دهید

رسوواندن .  شدیممشاور شاه محسوب    نیترمهمو    رفت یماواخر دوران صفویان به شمار  

نیازمندان،  رداخت حقوق طلّاب و جلوگیری از ظلم به افووراد از وجوهات و صدقات به  

 (.2-1:  1368مینورسکی،بود )جمله وظایف ملّاباشی  

 شاهان و درباریان صفوی و توسعه و تحول در حقوق مالی  -ب

در عهد صفوی درآمدهای حکومتی، عواید کشور و خوانه دولووت، درآموود شووخص شوواه 

شوواه .  گرفووت یمه فرمان و ت ویب  ادشاه صووورت  و تمام مخارخ نیو ب  شدیممحسوب  

داشت سرمایه دار کشور بود و بیشترین مقدار نیروی کار را در استخدام خود    نیتربورگ

 (.168:  1363سیوری،)

همان طوری که حقوق اداری ایووران در ع وور صووفوی متووأثر از ادوار ق وول و تلفیقووی از 

اسالمی، ع ر مغول و تیموریووان بووود، حقوووق مقررات و نظامات اداری حکومت دوران  

 .مالی نیو تفاوت اساسی با ادوار ق ل نداشت 
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به طور کلّی در راباه با حقوق مالی و اقت ادی ع ر صفویه باید به دو موضوع اساسووی 

 : رداخت 

 خراخ و مالیات اراضی کشاورزی-1

 وجوهات شرعیه -2

 خراخ و مالیات اراضی کشاورزی -3

 یشین معاصر بر اساس کشاورزی بود و   یهادولت محور اقت اد در دولت صفوی مانند   

از ایوون رو در .  دیوو گردیمکشاورزی تأمین    یهانیزمبخش عمده عائدات آن از خراخ بر  

صورت گرفته   یهایدگرگونموضوعی که تحت تأثیر    نیترمهمحقوق مالی ع ر صفوی  

 .گردید مسئله زمین بوددر ماهیّت مذه ی کشور مارح 

نتیجووه   توووانیماز مجموع نظریات مارح شده در خ و  اخذ خراخ در عهد صووفوی  

با توجه به این که اساس اقت اد این دوره بوور م نووای اخووذ خووراخ بووود و نیووو بووا :  گرفت 

تغییراتی که در شرایط سیاسی کشور ایجاد گردید و حکومتی شیعه بر سر کار آموود، ایوون 

؛ زیرا از یک سو دولتمووردان صووفوی دیگردیمشکل اساسی حل و ف ل    موضوع باید به

نیاز به صدور جواز و اعالم حلیّت خراخ داشتند تا شوورایط اقت ووادی و مووالی کشووور را 

، شوودیمبرای فقهات و علمای مذه ی محسوووب    یادزدزهبه ود بخشند و از طرف دیگر  

از حقوق و موایائی برخوووردار بودنوود کووه از اموووال   چرا که با ورود آنها به دربار صفوی

و شاهان صفوی به عنوان حکّام جور این (  107:  1395جاوید،  )  دیگردیمخراجیه تأمین  

 .گرفتندیماموال را به عنوان خراخ از مردم 

 :شدیمکشور در دوره صفویه به  ن  نوع تقسیم   یهانیزمبه طور کلّی اراضی و 

ایوواالت و والیووات مختلووف کشووور کووه در   یهووانیزممل امالا  اراضی ممالک که شا-1

اختیار حکّام و فرمانروایان هر ایالووت و والیووت قوورار داشووت و بووه اختیووار ایشووان میووان 

 .شدیمزیردستان و رعایا تقسیم 

اراضی خاصه یا خال ه که متعل  به شخص شاه بود و عواید آنها مستقیماً بووه خوانووه   -2

و قسمتی از آنها نیو تیووول اع ووای   دیرسیمرف خارخ از دربار  یا به م   رفت یمشاهی  

 .دستگاه سلانتی یا افراد سپاهیان مخ و  شاه بود
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اراضی موقوفه که از سوی شاه یا افراد به مؤسسات روحانی و اماکن مقدس و امثووال   -3

 .آنها وقف شده بود

در دسووت مووردم   هانیزماین  .  محدود بود  امالا عامه مردم که نس ت به اراضی دیگر  -4

تووا   شوودیمقرار داشت و از طرف شاه یا حکمران محل نود و نه سال به افراد اجاره داده  

در آن مدت به دلخواه خود از آن استفاده کنند؛ ولی در  ایان مدت اجوواره نوواگویر بودنوود 

ن محل حوو  مالکیّووت که با  رداختن عواید یکساله آن به شاه یا نماینده وی یعنی حکمرا

 .کردیمشاه از این اراضی همه ساله م لغی به عنوان مال االجاره دریافت  . تازه بگیرند

که مالک معین نداشت و در سراسر کشور متعل  به شاه و از   یهائنیزماراضی بایر و    -5

آنها را بووه هوور کوو  کووه اراده کنوود بفروشوود،   توانست یمجمله اراضی خاصه بود و شاه  

 (.1200/ 3: 1364فلسفی،دهد )یا اجاره   ب خشد

که همه انووواع اراضووی در اختیووار شوواه و حکّووام   شودیماز تقسیم بندی مذکور مشخص  

 .منسوب به وی بوده و درآمد آن اراضی نیو به شخص شاه و حکّام والیات تعل  داشت 

 شاهان صفوی؛ ایجاد وتحول در حقوق و نظام اداری ایران  -ج

اداری -آفرین اصلی در نظام اداری عهد صفوی بود و در رأس ساختار سیاسوویشاه نقش  

اداری، تعیووین حوودود اختیووارات و   یهاسووازمانایجوواد و انحووالل  .  این دوره قرار داشت 

آنها، تقسیمات کشوری و انتخاب کارکنان عالی رت ه بووه اراده مالوو  شوواه   یهات یمسئول

ع هرگونه قوووانین دایوور و نوواظر بوور امووور خرد ذی الح برای وضع مقررات و تشری.  بود

اداری کشور با شخص  ادشاه صفوی بود و به لحاج اداری سیستم سیاسی صفوی م تنووی 

 .بر نظام حاکمیّت مال  بود

آن چه روشن است آن است که نظام اداری ع ر صفوی برگرفته و تلفیقی از نظام اداری 

ورسووکی معتقوود اسووت کووه صووفویه مین.  دوران حکومت ع اسی، مغوالن و تیموریان بووود

نامناسووب نیسووت کووه حجانشینان بالف ل سالطین ترا قراقویونلو و آق قویونلو بودنوود؛  

قوووای نظووامی .  اوایل دوران صفویه را سومین مرحله حکمرانی ترکمانان در ایران بوودانیم

ی شاه اسماعیل که بوسیله آن، الوند و مراد آق قویونلو را شکست داد کووامالً مشووابه قوووا

 (.6:  1368مینورسکی،داشت )حریف وی بود، یعنی اساس ایلیاتی و عشایری  
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گفت که بسیاری از نهادهووای اداری در دوران  یشووین از صووفویه ایجوواد   توانیمبنابراین  

نهادهووا و . با تغییراتی اندا در ساختار نظام اداری صفویه به کار گرفتووه شوودند.  شده بود

سوورحدّات، مجلوو  نوووی ، بیگلربیگووی، دیوووان اعلووی، مناص ی مانند دیوان بیگی، وزیر  

قاضی الق ات و صدرال دور از دوران تیموریان و ترکمانان به نظام اداری ع ر صفویه 

 یهووایقانونو بووی    هووامرخاما باید توجه داشت که صفویه    از هوورخ و  .  منتقل گردید

و  یدهسازمان، نظم حاکم بر دوران حکومت مغوالن و    از آن در ایران  دید آمده بود

 یهوواتفاوتقانون مداری که توسط شاهان صفوی و درباریان آنها  دید آمد با ادوار ق ل  

 .بسیاری داشت 

حقوق موضوعه و عرفی به کار گرفته شده در این دوران برگرفتووه از حقوووق اداری ادوار 

بود و تنها با توجووه بووه تحوووالت   ق ل و تلفیقی از حقوق اداری دوران اسالمی و مغوالن

ناشی از تغییر مذهب کشور به مذهب رسمی شیعه که توسط شاه اسماعیل اوّل صووورت 

گرفت، قوانین و مقررات فقه شیعه جایگوین قواعد فقه اهل سنّت گردید و هرجا قوانین 

: 1395جاوید،  )  دیگردبه کار گرفته شده مأخوذ از فقه تسنن بود، فقه شیعه جایگوین آن  

اقدام شاه اسماعیل اوّل مؤس  سلسله صفوی ایجاد یک دولت متمرکووو   نیترمهم  (.104

سال از سقوط امپراطوری ساسانی بود؛ اما تالش عمده شوواهان   900ایرانی بعد از حدود  

صفوی متمرکو کردن ساختار نظام اداری کشور بود و هرچه به دوره میانه و اواخوور ایوون 

و دامنووه دخالووت سووالطین در   شووودیمو گرایی اداری بیشتر  تمرک   میشو یمدوره نودیک  

در نتیجه قدرت والیان محوودود شووده و بووویژه از عهوود شوواه . ابدییمامور ایاالت افوایش  

شوواه . شووودیمع اس اوّل نفوذ و نظارت حکومت مرکوی نس ت به امووور ایوواالت بیشووتر 

تشووکیل داد (  قوللر)اهی  ع اس با درهم شکستن قدرت قول اشان، لشکریانی از زالمان ش

بدین ترتیب در .  مقامات دربار و والی گری من وب کرد  نیترمهمآنان را به    نیتر یالو  

عهد او نظم الزم برای دوره بعد بوجود آموود و تغییوورات ترفیووع و یووا مجواکووردن ادارات 

آموود منفرد و حتی ایجاد نگاه انان جدید ق ر در چارچوب گسترش نظام اداری بوجود  

علی رزم اینکه نظام سیاسی صفوی بر م نای مذهب رسوومی   (.28:  1364وستر والسر،ش)

شیعه شکل گرفت و تداوم یافت ولی حقوووق اداری ایوون دوره کمتوور تحووت تووأثیر فقووه 
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اداری نسوو ت بووه موقعیووت   -سیاسی شیعه قرار گرفت؛ اگرچه برخووی نهادهووای مووذه ی

 (.155: 1357الهیجی،. تغییراتی شدندوکارکردی که در دوران  یش از آن داشتند دچار 

 نتیجه گیری

اداری عهد   حکومتی و  با توجه به نتای  تحقی  باید گفت شاه نقش آفرین اصلی در نظام

ایجوواد و انحووالل .  اداری این دوره قوورار داشووت   -صفوی بود و در رأس ساختار سیاسی

هووا، تقسوویمات کشوووری و آن  یهات یمسووئولاداری، تعیین حدود اختیارات و    یهاسازمان

خرد ذی الح بوورای وضووع مقووررات و . انتخاب کارکنان عالی رت ه به اراده مال  شاه بود

تشریع هرگونه قوانین دائر و ناظر بر امور اداری کشور با شخص  ادشاه صفوی بود و به 

آن چووه روشوون  .لحاج اداری سیستم سیاسی صفوی م تنی بر نظام حاکمیّووت مالوو  بووود

ت کووه نظووام اداری ع وور صووفوی برگرفتووه و تلفیقووی از نظووام اداری دوران است آن اس

در تأیید سخن مینورسکی باید گفت بووا توجووه .  حکومت ع اسی، مغوالن و تیموریان بود

به نقش قول اشان در  یدایش دولت صفوی و س ک و سیاق زنوودگی ایلیوواتی آنووان، نظووام 

تمرکو بود که این رونوود تووا ع وور اداری دولت صفویه در آزاز به صورت زیر م  -سیاسی

تووا حوودودی به کار گرفتووه شووده در ایوون دوران    نظام اداری  .شاه ع اس اوّل ادامه داشت 

اداری دوران اسووالمی و و نظووام  برگرفته از حقوق اداری ادوار ق ل و تلفیقووی از حقوووق  

بووه مووذهب رسوومی  مغوالن بود و تنها با توجه به تحوالت ناشی از تغییر مووذهب کشووور

شیعه که توسط شاه اسماعیل اوّل صورت گرفت، قوانین و مقررات فقه شوویعه جووایگوین 

قواعد فقه اهل سنّت گردید و هرجا قوانین به کار گرفته شده مأخوذ از فقه تسوونن بووود، 

اقدام شاه اسماعیل اوّل مؤس  سلسووله صووفوی   نیترمهم  .فقه شیعه جایگوین آن گردید

سووال از سووقوط امپراطوووری ساسووانی   900متمرکو ایرانی بعد از حدود  ایجاد یک دولت  

بود؛ اما تالش عمده شاهان صفوی متمرکو کردن ساختار نظام اداری کشور بود و هرچووه 

و  شووودیمتمرکووو گرائووی اداری بیشووتر  میشو یمبه دوره میانه و اواخر این دوره نودیک  

در نتیجووه قوودرت والیووان محوودود .  ابدییمدامنه دخالت سالطین در امور ایاالت افوایش  

شده و بویژه از عهد شاه ع اس اوّل نفوذ و نظووارت حکومووت مرکوووی نسوو ت بووه امووور 

علی رزم اینکه نظام سیاسی صفوی بر م نای مذهب رسمی شوویعه   .شودیمایاالت بیشتر  

شکل گرفت و تداوم یافت ولی حقوق اداری این دوره کمتوور تحووت تووأثیر فقووه سیاسووی 
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اداری نس ت به موقعیت وکارکردی که   -شیعه قرار گرفت؛ اگرچه برخی نهادهای مذه ی

مربوووط بووه حقوووق   مسائلبسیاری از  .  در دوران  یش از آن داشتند دچار تغییراتی شدند

سیاسووی و قوورار   -عمومی در دوران صفویه، به دالیل عدم مناسب بودن شرایط اجتماعی

. عامه، مجالی برای مارح کردن  یدا نکرده اسووت   گرفتن در ع ر حاکمیت گفتمان فقهی

در دوران صفویه عواملی همچون، تغییر مذهب رسمی در کشور، گوورایش فقووه شوویعه از 

احکام فردی و خ وصی به م احب جمعی، جایگوینی قواعد فقه امامیووه بووه جووای فقووه 

تی  یوودا در منا  حکوم تریکاربردتسنن، س ب گردید تا توسعه فقه در عمل نیو مسیری 

شوود کووه خووود   یاعموودهقه سیاسی شیعه دچار تحوالت  باوریکه فقه عمومی و ف.  نماید

بووه . حقوق عمومی و دولت را فووراهم آورد  یهاحوزهنه ساز برخی تحوالت در سایر  زمی

حقوووقی در دوران سیاسووی و  این ترتیب یکی از تحوالت عمووده در چووارچوب اندیشووه  

یک نظریه در باب دولت م تنی بر والیووت فقیووه و   ارائهکه مشتمل بر    صفویه گشوده شد

نیو  ذیرش همکاری و مساعدت یک حکومت  ادشاهی و به دن ال آن  ووذیرش مناصووب 

بنابر این در این .  شدیممهم مملکتی از طرف روحانیون بود که به صورت جدی تعقیب  

مکان بروز نظری ت یین دیدگاه شیعه در عرصه کالن سیاسی و اجتماعی ا  یهاجوانهع ر  

مشارکت علمای شیعه و سالطین صفوی بیووانگر آمووادگی الزم علمووای شوویعه .  عام یافت 

گذشووته   یهووانگرشو    هوواروش،  هوواشیگرابرای توسعه و نوعی تجدید نظوور طل ووی در  

 ذیرش اوضاع و احوال موجود فقه شیعی را واقووع گوورا سوواخت تووا زمینووه بووروز .  بودند

. اجرایی و عملی دولت اسووالمی فووراهم سووازد  یهاضمانت را با    تحوالت جدید سیاسی

. شووناخته شووود  "نقاه عاف تاریخی    "که این دوره به عنوان    شودیماین موارد موجب  

مووورد  دوره قاجوواردر با تغییراتی    بعدها  شکل گرفت در ع ر صفوی    ساختار سیاسی که

 گردید. متحولتا حدودی  ع ر مشروطه درو   استفاده
 

 منابع 

اندیشووه والیووت فقیووه و حقوووق اساسووی در دوره صووفوی، ، (1391) فیووروز خیووری، عیسووی ، اصووالنی

 انقالب  یها ژوهش 

 ، تاریخ حقوق ایران، تهران: دلیره المعارف ایران شناسی(1386)امین، سید حسن 

 ، عالم آرای ع اسی، به کوشش ایرخ افشار، تهران(1350)نشیترکمان، اسکندر بیگ م 

http://www.roir.ir/article_62883.html#aff1
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، م وانی حقووق عموومی ایوران و اسوالم، تهوران:  ژوهشوگاه علووم انسوانی و (1395)جاوید، محمد جواد

 ماالعات فرهنگی

 انی، قم، ان اریدر دوره صفو  استین و سی، د(1370)ان، رسول یجعفر

 ، سیاست و فرهنگ روزگار صفوی، تهران: نشر علم(1392)جعفریان، رسول

، ماالعوات حقووق یع ور صوفو  یی، سواختار نظوام ق وا(1390)مفرد احمد  یرضوان ,دمحمدیس  ینیحس

 41)حقوق(، شماره   یخ وص

 ، وقایع السنین االعوام، تهران، کتابفروشی اسالمیه(1352)خاتون آبادی، سید ابوالحسین بن محمد باقر

 روضات الجنات، قم: انتشارات اسماعیلیان،  (1390)خوانساری اصفهانی، محمد باقر

 8شماره   ، تمرکو زدایی در ایران ع ر صفویه، تاریخ در آیینه  ژوهش(1384)، محمدحسینیرحمت

، نظام ایاالت در دولت صفویه، مترجم کیکاوس جهانداری، تهران: علموی (1383)رزبورن، کالوس میشائیل

 فرهنگی

، جایگاه و کارکردهوای شواه در گفتموان سیاسوی ع ور صوفوی، (1393)  نگار قنواتی رضایی  ناه، امیر و  

 2شماره ،  تانسال دوم زمس  تاریخنامه خوارزمی

 ، احسن التواریخ، به اهتمام ع دالحسین نوائی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب(1375)روملو، حسن بیک

ران در یوا  یوان سواالریونهواد د  یشناسشه  یبر ر  ی، درآمد(1388)د،  یحم  یابنکتن ,شم  السادات  یزاهد

 3شماره  , 22  دوره , 1388و  ییخ(  ایژه تاری)فرهنگ( )و یخیتار  یدوره اول قاجار، جستارها

 ، ایران ع ر صفویه، تهران: نشر کتاب(1363)سیوری، راجر

 .وک، چ هفدهم، تهران، مریویو عویام ک، ترجمه  یران ع ر صفوی، ا(1387)، راجر،  یوریس

، ، روحانیت و تعامل با حکوموت در حقووق اساسوی ع ور صوفویه، معرفوت(1384)صداقت، قاسم علی،

 93شماره 

 .ران. جلد اول، تهران: نگاه معاصریه انحااط ایبر نظر  یا اچهید،  (1384)د جوادی، سییط اط ا

 ، فقه سیاسی: م انی اندیشه اسالمی در فقه شیعه، تهران: امیرک یر(1383)عمید زنجانی، ع اسعلی

 ، حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران(1385)عمید زنجانی، ع اسعلی

، مشوروطه و جمهووری دوران باسوتان، اسوالمی)  رانیوا ، حقووق اساسوی(1385)عمید زنجانی، ع اسعلی،

  اسالمی ایران( چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران  

 ول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، زندگانی شاه ع اس ا(1364)فلسفی، ن راله

، بررسوی ماهیوت کوارکردی (1398)کشاورز، زهرا سادات وچلونگر، محمد علوی و منتظور القوائم، اصوغر،

، تحقیقوات تواریخ  ساختار سیاسی با تاکید بر کارکرد نظام اجتماعی در فرآیند تمدنی دولت صفویه

 1شماره ،  اجتماعی « بهار و تابستان

، چواپ دوم. تهوران: یابودرهدون  یودر شورق، ترجموه فر  یارین شوهریوی، آ(1381)ل،ی، سوموئیاد  یندک

 .یو فرهنگ یانتشارات علم
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 ویو  هلوان، تهران، نشر گیو ترجمه: چنگ  یران، گردآوریه دولت در ای، نظر(1379)لم تون، آن،

ترجموه حسون کامشواد، ، خاورمیانه دوهوار ساله تاریخ از ظهور مسیحیت تا اموروز، (1381)لوئی ، برنارد

 تهران، نشر نی

 .ما، تهران: نشر بازتاب نگار یرانیاست داد ا  یت ارشناس  ،(1381)ان، هوشنگ،یماهرو

فعال قدرت در ایران از زوال صفویه تا بر آمدن نوادر شواه افشوار   یهاکانون، ماهیت  (1392)متولی، ع داهلل

 تاریخی ایران و اسالم    یها ژوهشمجله  

 ،  یدایش دولت صفوی در ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر گستر(1368)مواوی، میشل

دگاه یوه از دیفووموت صوکدر اسوت داد ح  یار جمعیر ناهشی، تأث (1391)ج افک ر  کا  ی، محسن و علیمؤمن

 ران و اسالمیا یخیتار  یها ژوهششاردن، ح 10شماره  -بهار و تابستان  

 ، تهران: امیر ک یر، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در ع ر صفوی(1371)میراحمدی، مریم

، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتمواعی، اقت وادی و فرهنگوی (1381)نوائی، ع دالحسن، زفاری فرد، ع اسقلی

 ایران در عهد صفویه، تهران: سمت

نشور  :ن، تهورانیآئ یکران، ترجمه ف ل اهلل نیدر ا  یه داریماو توسعه سر  یتاتوریک، د(1358)، فردیدیهال

 .ری کریام

، یویوو عویام کوو  یسویران، ترجموه محمدرضوا نفیا  یاسی، اقت اد س(1372)یان، محمدعلیاتوزکون  یهما

 وکتهران: نشر مر

، ترجموه یو اسوتقرار  هلوو ران: انقراض قاجواری، دولت و جامعه در ا(1379)یان، محمدعلیاتوزکون  یهما

 حسن افشار، تهران

 .یه. تهران: نشر نین بشریدولت. ترجمه حس  یهاهینظر،  (1371)نست، اندرویو

 

 

 


