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ابوالقاسم عارف نژاد

1

علی طهورینیا

2

ملیگرایی ایرانی از گفتمانهایی است که با مفصلبندی دالهاای گونااگون
سعی میکند ،مدلول هویت ایرانی را پابرجا نماید و در فضای معنایی خود ،آن
را تثبیت کند .از سویی دیگر ،ظهاور دولات وافویه در ساال  709هجاری باا
محوریت دال مذهب ،دولتی مقتدر و یکپارچه در سرزمینی ایجاد کارد کاه در
طول تاریخ با عنوان ایران از آن یاد میشود .وجود دالهای مشترک بین این دو
گفتمان ،این پرسش را مطرح میکند که گفتمان ملایگرایای ایرانای و گفتماان
وفویه چه رابطهای میتوانند با یکدیگر داشته باشاند و دالهاای مشاترک در
این دو گفتمان در چه معناهایی رسوب یافته و چیره شدهاند؟ باه سابب آنکاه
غیر و غیریاتساازی جایگااه مهمای را در واور بنادی گفتماانی باه خاود
اختصاص داده است ،مقاله حاضر با بهرهگیری از روش تجزیه و تحلیل گفتمان
الکال و موفه ) (Laclau and Mouffeبه این نتیجه رسیده است کاه در نگااه
اول ،دالهای مشترکی در دو گفتماان ملایگرایای و گفتماان وافویه مشااهده
 .1استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،دانشگاه پیام نور (.)Arefnejad2010@gmail.com
 .2کارشناس ارشد تاریخ تشیع ،دانشگاه پیام نور (.)ali.tahourinia@gmail.com
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میشوند که یکسان به نظر میرسند ولی تحلیل فضای گفتمانی آنهاا ،مشا
میسازد که نشانههای ایان دو گفتماان در دو فضاای معناایی متفااو شاکل
گرفتهاند و دلیل عمدة مشترک بودن ظاهری دالها ،به سبب در اولویات باودن
سیاست و دستیابی به هژمونی در هر دو گفتمان است که سبب میشاود هار
دوی آنان بکوشند که هرگونه عامل افزایش اقتدار را از حاوزة گفتماانگاونگی

خارج سازند و در مفصلبندی گفتمانی خود وارد نمایند.
کلید واژه ها :تحلیل گفتمان ،ملیگرایی ایرانی ،تاریخ ایران ،صفویه ،هویت ایرانی .
.1مقدمه 

ایرانی ها در طول حیات خود با چهار بحران بزرگ هویتی یونانی ،عربی ،ترکیی-مغیویی
غربی ر بهر بودهاند 1.گسترش اسالم به ایران رفتارهای ناعادالنه امویان(123-14ق) با
ایرانیان ،بزرگترین چایشی بوده است که از آن ر زگار تا کنون در حوزه منازعات گفتمیانی
مطرح می شود .ایرانیان آن ر زگار تالش میکردند با احیای نمادهیای هوییت ایرانیی ،در
مقابل گفتمان عجمستیزانه امویان سایر گفتمانها مقا مت کنند .گفتمان مقا مت ایرانی
با اتخاذ ر یکردهای مختلف تالش میکرد مانع از طرد شدن به حاشیه رفتن شود.
پس از گذشت نهصد سال از فر پاشی ساسیانیان(111م24/ق) ،د ییت صیفوی(-349
1121ق) برای دستیابی به فرادستی هژمونی 3ناچار گردید مشر عیت گفتمیان ربایای
داخلی(حکومت های محلی سینی میذه ) خار(ی(حکومیت عنمیانی سینی میذه ) را
متزیزل نماید بیبرار 2سازد .از اینر با تمرکز بر اندیشه تشیع توانسیت در برابیر هیر د
 .1نجفی ،گزارش کرسی نظریهپردازی با عنوان تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان،
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/6280/6300/69412
2. Hegemony.
3. Dislocation.
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حریف خود مقا مت نماید .حکومت صفویه به نیکی دریافته بود برای د ام حکومیت بایید
تدابیر سیاستهای الزم در د حوزه سختافزاری نرمافزاری خود را به گونه ای اتخاذ
نماید تغییرات را به شکلی سامان دهی کند که بتواند نمادهای مختلفی ،مانند ملیگرایی
ایرانی را که در حوزه گفتمانگونگی 1برار داشتند به صورتی معنا کند که ارد سیاختن آن
در مفصلبندی گفتمانش ،رضایت در نی مردم را به همراه داشته باشد باعی تناییت
تقویت بدرتش گردد.
به دییل آنکه اژه ملی گرایی ایرانی ،تفسیرهای متعددی دارد ،مقایه حاضیر درصیدد
دست یابی به پاسخ این پرسش است که نشانههای هویت ایرانی در د گفتمان ملیگرایی
ایرانی گفتمان صفوی بر چه مدیوالتی دالیت داشته است چگونه معنا میشود؟ چیه
تشابهات تفا تهایی بین آنها (ود دارد؟ تحلیل گفتمان صفویه گفتمان ملییگراییی
ایرانی سا ر شن شدن میزان همگرایی یا اگرایی ایین د گفتمیان مییشیود معلیوم
میکند اژه مردم ملت نزد بنیانگذاران حکومت صفویه ،چگونه تعریف میگردیده است.
هویت ملی ایرانی با ر ی کار آمدن صفویه رسمی شدن مذه تشییع ،چیه مسییری را
طی کرده است در نهایت چه نوع رابطه ای بین مذه تشیع هویت ملی ایرانی در آن
مقطع زمانی (ود داشته است.
.2پیشینهپژوهش

برای معرفی مهمترین آثاری که پیرامون هویت ملیگرایی نوشته شده است ،میتوان به
کتاب تجدد تشخص( :امعه هویت شخصی در عصر (دید نوشته آنتونی گیدنز 3اشاره
کرد .ا هویت را در در(ه نخست امری فردی می دانید کیه بیر هوییت ا(تمیاعی پیشیی

1. Field of Discursivity.
2. Anthony Giddens.
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میگیرد( .امعهشناس مطرح دیگری به نیام مانولیل کاسیتلز 1هوییت را بیهعنیوان اصیل
سازمان دهنده

(ه بارز (وامع امر زی مطیرح مییکنید .ا در کتیاب عصیر اطالعیات:

ابتصاد( ،امعه فرهنگ(ظهور (امعه شاکهای) به بدرت رهاییبخش هویت برای انسیان
گرفتار در تحوالت گیجکننده (هان امر ز اشاره میکند.
همچنین دیوید میلر 3نویسنده کتابی با عنوان ملیت ،اعتقاد دارد ،هویتهیای ملیی در
کنار دیگر منابع هویتی سرچشمه معتاری برای بازشناسی یک (امعه به سیله افیراد در ن
بیر ن از آن هستند از اصل ملیگرایی دفاع میینمایید .در ایین زمینیه مییتیوان بیه
پژ هشهای حمید احمدی اشاره کرد که حوزههای مختلفی مانند هویت ،ملیت بومییت

ایرانی را در برمیگیرند .آثاری مانند دین ملیت در هویت ایرانی 2یا بومیت بومگرایی
در ایران از افسانه تا ابعیت 1از این دسته محسوب میشوند.
آثاری که می توان بر اساس آنها ابعاد گفتمان صفویه را تحلیل بررسی نمود نقیش
این د یت را در احیاء هویت ملی ایرانیان ایجاد یک پارچگی مجدد این سرزمین بهدست
آ رد ،بسیار متعدد فرا ان است .برای معرفی مهمتیرین منیابع دسیت ا ل مییتیوان بیه
عایمآرای امینی نوشته فضلاهلل بن ر زبهان خنجی(د339 .ق) اشیاره کیرد کیه بیه علیت
تعص مذهای هم زمان با رسمی شدن شیعه در ایران ،نزد ازبکان پناهنده شد کتیاب ا
اثری انتقادی محسوب میشود که به سیاستهای صفویان تاخته است.

غیاثایدین بن همامایدین حسینی مشهور به خواندمیر(د314 .ق) در تاریخ حای ایسیر
فی اخاار افراد بشر ،بخش هایی از کتاب را به سلطنت شیاهاسیماعیل ا ل اختصیاد داده
1. Manuel Castells.
2. David Miller.
 .3حمید احمدی« ،دین و ملیت در هویت ایرانی» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش
 ،76ص.37-26
 .4همو ،قومیت و قومگرایی در ایران از افسانه تا واقعیت.

سالنوزدهم،شمارههفتادوششم،زمستان7931
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است که بهعنوان مناعی بدیمی بابل اطمینان شناخته میشود .ارزشمندترین منایع د ره
شاهطهماس  ،احسن ایتواریخ نوشته حسنبیگ ر ملو(د321 .ق) است که در د (لید آخیر

آن بایع سالهای  249تا  321هجری را بررسیی مییشیود .هیمچنیین تیاریخ عااسیی
یا ر زنامیه مال(یالل نوشیته مال(یاللاییدین مینجم ییزدی اسیت کیه نویسینده ،خیود
شاهد ر یدادهای مندرج در کتاب بوده است موضوع آن درباره بایع عهد شاهعااس ا ل
است.
گونه مهم دیگری از منابع تاریخی صفویه ،سفرنامههای ار پالیان است کیه اطالعیات
مهمی از ضیع کشیور ،سیاختار حکومیت سیاک زنیدگی میردم در د بیرن حکومیت
صفویان اراله میکنند که گاه در هیچ یک از منابع دیگر نیامده است ،مانند سیفرنامههیای
نیزیییان در ایییران ،سییفرنامه دال ایییه ،1ایئییاریوس ،3شییاردن ،2کمپفییر ،1کر سینسییکی

1

سانسون.1
یکی دیگر از آثار شاخصی که در د ران معاصر نوشته شده اسیت ،کتیاب سیه (لیدی
رسول (عفریان بهنام صفویه در عرصه دین ،فرهنگ سیاست است که به شکلی دبیی
ارد ساختار حکومت صفویان شده توانسته است با بررسی آثار منابع بیه (یای مانیده،
خواننده را به درک بهتری از مسالل دینی نقش علمیا در ایین د ره ،مشیر عیت بیدرت
صفویه ،تالش های علمی فقیهان برای اصالح (امعه علل شیرای ز ال ایین سلسیله
رهنمون سازد.
1. Della Valle.
2. Olearius.
3. Chardin.
4. Kaempfer.
5. Krusinski.
6. Sanson.
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کتاب ایران عصر صفوی نوشیته را(یر سییوری 1در بررسیی تیاریخ سیاسیی ،سیاختار
ا(تماعی ابتصادی د ران صفویه دارای اهمیت اسیت .در ایین کتیاب برخیی دالهیای
گفتمان صفویه تغییرات آن در طول زمان بررسی شده است تحلیلهای بابل تیو(هی
از چگونگی نزدیک شدن ر یکرد د یتمردان صفوی به عناصر هوییت ملیی ایرانیی در
نهایت فاصله گرفتن آنها از این اصول اراله گردیده است.
همچنین ،مقایه های پژ هشی متعددی به منظور بررسی نقش د یت صیفوی در احییاء

هویت ایرانی نوشته شده است که میتوان بیه مقیاالت بیازآفرینی مفهیوم اییران در د ره
2
صفویه رابطه آن با هویت ملی ،3کارکرد هویت بخش مذه شییعه در د ره صیفویه
د یت صفوی هویت ایرانی 1اشاره کرد.
با (ود تالش های علمی یاد شده ،می توان گفت که ر یکرد تحلیل گفتمان الکیال
موفه از ظرفیت مناسای برای تایین معناشناسانه دبی تر نشانههای ملی گراییی ایرانیی در
گفتمان صفوی برخوردار است پژ هشی که تا کنون به تحلیل گفتمانی د سویه صفویه
ملیت ایرانی پرداخته باشد ،مشاهده نگردید.
روششناسی 

.3

نظریه گفتمان 1با معنای عامیانه اژه گفت گو 1تفا ت بسیار زیادی دارد .هدف از تحلییل
گفتمانی ،9ر ایت صرف ر یدادهای تاریخی نیست .بلکه تالش مییشیود تیا ر ییدادهای
1. Roger Savory.
 .2حسین گودرزی« ،بازآفرینی مفهوم ایران در دوره صفویه و رابطه آن با هویت ملی» ،فصلنامه مطالعاا
ملی ،سال  ،8ش  ،1ص.33-3
 .3همو« ،کارکرد هویت بخش مذهب شایعه در دوره صافویه» ،فصالنامه مطالعاا ملای ،ساال  ،9ش ،4
ص.62-44
 .4محمدرضا حافظنیا؛ علی ولی قلیزاده« ،دولت صفوی و هویت ایرانی» ،فصلنامه مطالعا ملی ،سال ،8
ش  ،4ص.28-3
5. Discourse Theory.
6. Dialog.
7. Discourse Analysis.
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تاریخی تحوالت ا(تماعی در سایه تحوالت معنایی بررسیی گیردد .بیر اسیاس نظرییه
گفتمان ،تمامی تحوالت ا(تماعی حاصل منازعات معنایی میان گفتمیانهیا اسیت هیر
گفتمانی همواره در تالش برای حفظ معنای خودی طرد معنای دیگری است.
غیریتسازی

1

خصومت 3از مفاهیم کلیدی این ایگوی تحلیل است .هیر گفتمیان در

سایه غیر یا دشمن شکل مىگیرد تحت تأثیر همان ،ر به تغییر ز ال مىر د .بیدرت
در عین حال که ابعاد مختلفی دارد ،خود را بهطور خیاد در سیاختارهای ا(تمیاعی بیر ز
میدهد .همچنین ،یژگی های زبانی مسالل گونیاگون ا(تمیاعی ،موضیوع تأثیرگیذاری
ر اب در بدرت را با ر شهای ایجیاد گفتمیانهیا ر نید اثرگیذاری آنهیا بیر نهادهیای
ا(تماعی ،نفوذ ایدلویوژی ناشی از گفتمان در نهادهای ا(تماعی برخورداری گیر ههیا از
نتایج بدرت تالش برای حفظ آن در نزد خود تأیید میکنند.
از دیگر مفاهیم اساسی در تحلیل گفتمان ،مفصلبندی

2

هژمونی است .مانی بر این

که هرگونه تالش در (هت بربراری رابطه میان عناصر یک تفکر که منجر به شناسیاندن
این عناصر به دیگران شود ،مفصلبندی نام دارد 1.هژمیونی عیال ه بیر در دسیت داشیتن
رهاری ،بر سرتاسر حوزه های ابتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ایدلویوژیک یک (امعه تسل
دارد ،اما این سلطه همواره به صورت نابص موبتی به عنوان یک تعادل ناپایدار حاصل
میشود .هژمونی بیش از آنکه در پی تسل بر طاقات فر دست باشد ،به دناال آن اسیت
که از رهگذر دادن امتیازات با استفاده از ابزارهای ایدلویوژیک دست به اتحاد ادغام بیا
آنان بزند تا رضایتشان را به دست آ رد.

1

1. Otherness.
2. Antagonism.
3. Articulation.
4. Johnstone, Discourse Analysis, p53-54.
 .4فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،ص.131
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نظریه گفتمان تالش میکند با مفصلبندی مفاهیم به کشف معنیا در ییک محید ده
زمانی مکانی خاد بپردازد 1.به دییل آنکه همواره همه ا(زا یا دال3های مفصیلبنیدی
شده در یک گفتمان از ارزش یکسانی برخوردار نیستند ،بخشی از ایین مفیاهیم معیانی
بابی میمانند که در حاشیه به اصطالح در حوزه گفتمانگونگی برار مییگیرنید تیا هیر
زمان که احتیاج بود در مفصلبندی های (دید استفاده شوند .این نکته که هییچ گفتمیانی
نمیتواند به طور کامل تنایت شود سلطه خود را برای همیشیه حفیظ کنید ،مرکیز ثقیل
هستیشناسی این نظریه است.
.4مبانیمفهومی
.1-4هویتگفتمانی 

هویت 2در یغت به معنای شخصیت ،ذات حقیقت است

1

شامل د مقویه هویت فردی

هویت ا(تماعی با د معنای به ظاهر متضاد است 1.یژگی بارز هویت گفتمانی این اسیت
که ایجاد گفتمانها مقدم بر شکلگیری هویتها است .هنگامی که یک گفتمان در حیال
شکل گیری است با گذر زمان به مرحله تنایت موبعیت میرسد ،احتمال میر د که پس
از چندی خ ود را در سراشیای انحطاط بایند .بنابراین ،در حال تغییر دگرگونی خواهد بود؛
چراکه برای هماهنگی با نیازهای زمان ،چارهای (ز ر د معانی (دید به مفصلبندی خود
طرد دیگر معانی را از آن ندارد .دالهای یک گفتمان ،زمانی معنا مییابند که در مقابیل
 .1عارفنژاد ،نشانهشناسی واژه مردم در گفتمان علوی :بررسی جایگاه مردم در حکومت از دیدگاه امام
علی

 ،ص.33
2. Signifier.
3. Identity.

 .4معین ،فرهنگ فارسی معین(،یک جلدی).
 .4گلمحمدی ،جهانی شدن ،فرهنگ ،هویت ،ص.222

سالنوزدهم،شمارههفتادوششم،زمستان7931

427

هویتهای تهدید کننده خود برار میگیرند .بنابراین هویتهیا ارتایاطی ،نسیای تناییت
نشدهاند.

1

.2-4ملیت 

در تعریف تایین ملت ،مکات مختلفی به یژه در برن نوزدهم بیه (یود آمدنید کیه
مهم ترین آنها ،مکت های آیمانی فرانسوی هستند .آرای پیر ان مکتی آیمیان ،ماننید
هیوستوناستیوارت چماریین1339-1211(3م) درباره ملت بر عوامل بومی ،نژادی ،زبیان
مذه تکیه دارد ،اما مسئله نژاد با بر(ستگی خاصی مطرح میشود 2.در مکتی فرانسیه،
عوامل بومی ،مانند خویشا ندی نژادی ،زبان مذه در شکل گیری ملت غیربابل انکار
است اما عناصر معنوی از (ایگاه یژهای برخوردار هستند .حوادث تاریخی مانند (نگهیا،
صلحها ،رفاهها ،موفقیتها ،نوعی ر ح مشترک ملی ایجاد میکند که از عوامیل عناصیر
خاطرات ،رنجها سعادتهای مشترک ساخته شده است .همچنین ،اشتراک منافع در بعید
ابتصادی که خود تابعی از هم(واری همسرنوشتی در مرز بوم مشخصی است ،در این
همبستگی ملی سهم مهمی دارد.

1

.3-4فرهنگ 

فرهنگ امری ثابت تغییرناپذیر نیست بلکه عامل غیریتسازی است که در هر مقطع
زمانی میتواند عناصری را دفع عناصری دیگر را (ذب کند به مفصلبندی خیود ارد
سازد 1.از این ر  ،آداب رسوم ،شیوه معیشت ،تعامالت مذه در ییک (امعیه ،تغیییر
تحول مییابند .فرهنگ متشکل از ا(زای متعددی است دارای چند الیه پیازگونه اسیت.
 .1موفه ،بازگشت امر سیاسی ،ص.3-2
2. Huston Stewart Chamberlin.
 .3قاضی ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،ج ،1ص.237
 .4همان ،ص.236
 .4بیلینگتون ودیگران ،فرهنگ و جامعه :جامعهشناسی فرهنگ ،ص.29
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الیههای بیر نی آن ،ز دتر در معرض تغییر برار میگیرند سریعتر تحیت تیأثیر محیی
ابع میشوند الیههای در نی فرهنگ ،دیرتر دچار تغییر میشوند اگر ایین بخیشهیا
تغییر یابند ،بازگشت آنها به حایت بالی یا تادیل آنها بیه حیایتی دیگیر در کوتیاه میدت
امکانپذیر نیست.
انملیگراییایرانی 

.5گفتم

هویت گفتمانی ایران زاییده تحوالت ناسیوناییستی مدرن پس از انقالب مشر طیت نیست،
بلکه رد پای آن را می توان در تاریخ چنید هیزار سیایه ایین کشیور پییدا کیرد .ایین نیوع
نگرش حدابل به ا اخیر د ره اشیکانی(319پ.م331-م) د ران ساسیانیان(111-331م)
میرسد .حتی در میان اساطیر ایرانیی ،فیداکاری آرش کمیانگییر بیرای حفیظ مرزهیای
ایرانشهر بود.

1

زبان پهلوی آیین زرتشت از دیگر نشانههایی است که زنجیره همارزی 3هویت ایران
باستان را تشکیل میداد2.هم چنین ،توفی ایرانیان در هماهنگ کردن فرهنگهای مجا ر
مها(م با خصوصیات خود ،یکی از یژگیهای ایشان بوده است 1.اندیشیه فیره اییزدی،
نیز میراث مهم تأثیرگذار ایران باستان بیان کننده تصیور ظیلایلهیی از پادشیاه اسیت
که به ا مقامی ایوهی میبخشید .بعدها در گذر زمان ،ظلاهلل تایدیل بیه یکیی از ایقیاب
شاهان شد.

1

 .1حمید احمدی؛ حبیباهلل فاضلی ،ناسیونالیسم مشکله هویت و دولت ملی در تئوری اجتماعی ،ص 28؛
احمدی ،حمید ،هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ ،ص.47-6
2. Chain of Equivalence.
 .3هویت گفتمانی از طریق زنجیره همارزی که در آن نشانههای مختلف در تقابل با زنجیرههایی دیگر با هم
مرتبط شدهاند ،ایجاد میشود.
 .4سرافراز ،در تعریف فرهنگ ایرانی ،ص( 88گفتوگوی نویسنده با آیدین آغداشلو مورد استفاده قرار گرفت).
 .4سودآور ،فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان ،ص.137
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در تاریخ سیاسی ایران ،حکومت های سیلطنتی بیر مردمیی حکومیت مییکردنید کیه
بهعنوان رعیت شاه شناخته می شدند رعیت شاه در شکل کنونی آن ،مفهوم ملت را پیدا
میکرد 1.کوشش میشد رعایای شاه دارای همبستگی پیوستگیهیایی باشیند .بنیابراین
با (ود آن که ملت یک اژه امر زی است اما در کشورهایی که پیشینه تیاریخی طیوالنی
دارند ملتها شکل گرفته بودند به طور تقریای یژگیهای مشترکی داشتند.
ملی گرایی برخاسته از هویت ایرانیی ،ماننید سیایر ملیل پرسیابقه دارای م یفیههیای
گوناگونی است که در نمودار زیر ،این م یفهها ترسییم شیدهانید .ضیمن آنکیه دال برتیر
گفتمان ملیگرایی ایرانی در د رههای زمانی مختلف ،متفا ت بوده است هر گفتمانی که
در صدد حذف آن بر میآمد بهعنوان غیر خصم تلقی میگردید.

نمودار  :1گفتمان ملیگرایی ایرانی

3

 .1ارسطو در آثار خود به تبیین و مقایسة مشخصا و روحیا مردم شرق و غرب پرداخته که مقصودش
از شرق ،بیشتر ایران باستان بوده است .ر.ک :عنایت ،بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز،
ص.86-81
 .2این نمودار را میتوان چتر اندیشهای گفتمان نامید .دال و نشانة مرکزی ،نقطة ثابتی در میان مدلولها یا
معانی و مفاهیم است .یک ارتباط پیوسته میان دال و مدلول برقرار است در حالی که امکان جایگزینی آنها
با یکدیگر و سایر اجزای گفتمان که ممکن است در یک مقطع زمانی خاص در حاشیه قرار گرفته باشند،
وجود دارد.
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.6جغرافیا 

مفهوم ایرانشهر ،میراثی باستانی از د ره ساسانی بهشمار میآمد .ایرانشهر محد دهای از
د(له فرات تا سند ما راءاینهر را شامل میشد که بهعنوان مرزهای طایعی فالت ایران
در نزد بیشتر حاکمان این سرزمین شناخته شده بود .شیاپور یکیم(394-331م) در کتیایه
کعاه زرتشت ر ایت میکند:
هنگامی که نخست به شهریاری رسیدم گردیانوس قیصر از همه روم ،گوو
و ژرمن به آسورستان علیه ایرانشهر و ما آمد.

1

در معجم ایالدان در این باره ،آمده است:
او به فرزندان ایران پسر اسود ،پسر سام ،پسر نوح که ده تن بودند خراسوان،
سگستان ،کرمان ،مکران ،اصفهان ،گیالن ،سبدان ،گرگان ،آذربایجوان ،ارمنوان را
واگذاشت و سرزمین هر یک را به نام او نامید .پس همه اینها ایرانشهر نامیوده
شد.

2

همچنین ،یک سند در آثار ایاالد اخاار ایعااد درباره (غرافیای ایرانشهر مینویسد:
ما بین نهر بلخ است تا آخر والیوت آذربایجوان و توا قادسویه و توا دریوای
فارس.

3

فرد سی(111- 233ق) در شاهنامه ،اژه ایران را برای یک (غرافیای سیاسیی خیاد
بهکار می برد که مرزهای آن به طور تقریای با مرزهای د ره ساسانی انطااق دارد؛ چراکیه
پشتوانه شاهنامه در ابع خداینامه ها منابع شیفاهی آن د ره بیودهاسیت 1.در شیاهنامیه
 .1اکبری ،کعبه زرتشت و اهمیت تاریخی کتیبه شاپور اول ساسانی ،ص.43
 .2حموی ،معجم البلدان ،ج ،1ص.363
 .3قزوینی ،آثار البالد و اخبار العباد ،ج ،1ص.334
 .4جمعی از نویسندگان ،تاریخ ایران کمبریج(ساسانیان) ،ج ،3ص13؛ گیرشمن ،ایاران از آغااز تاا اساالم،
ص.344
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فرد سی ،ایران (غرافیایی است که رستم بهعنوان مهمترین پهلوان آن در همه (نیگهیا
تالش میکند از آن محافظت نماید.

تو بشناس کز مرز ایران زمین

یکی میرد بد نیام ا آبتین

1

تو با رستم ایدر (هاندار باش

نگهاان ایران بیدار باش

پس از کردگار (یهیان آفرین

3

بتو دارد امّید اییران زمین

پس از سقوط ساسانیان ،این مفهوم (غرافیایی مورد تو(ه ایرانیان برار داشت در ابتدا
در بازگشت آنها به بدرت ،معنا پیدا میکرد .برخی از حکومتهایی کیه در اییران پیس از
اسالم ر ی کار آمدند با تاارسازی اتصال خون خویش به سلسلههیای باسیتانی تیالش
میکردند (غرافیای سیاسی ایرانشهر را تحت تسل خود درآ رند اما از آن(ا که امکانیات
کافی شرای الزم را نداشتند موف به این امر نشدند.
به عنوان نمونه ،محمود غزنوی(131-214ق) که تاار خود را به ساسانیان میرسانید ،با
پشتیاانی گسترده بابل تو(ه از زبان فارسی تالش میکرد بهعنوان شاهی فرهمند از تاار
کیانیان ،محد ده (غرافیایی ایران را ییک پارچیه سیازد 2.در بیاب اندیشیه اییرانشیهری،
طااطاایی مینویسد:
اندیشه ایرانشهری ،به طور بیشتر در شعر ،ادب و عرفان ایرانی تجدید شد و
همه عناصر وحد بخش اندیشه ایرانشهری به حوزه شعر ،ادب و عرفوان انتاوا
پیدا کرد.

4

 .1شاهنامه فردوسی ،نرمافزار چند رسانهای مرکز تحقیقا کامپیوتری علوم اسالمی(نور) ،ص.22
 .2همان ،ص.133
 .3صالحی ،فردوسی خداوندگار خرد و حماسه ،ص.4-1
 .4طباطبایی ،تأملی درباره ایران ،ج ،1ص.147
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.7دینومذهب

گسترش تشیع در ایران برای نخستین بار به سیله خاندانهای شیعه عربی انجام شد کیه
به این کشور مها(رت کردند در بم سکونت گزیدند 1.تشیع بر اساس ماانی خیود ،خلفیا
را غاصاان خالفت میداند که بهطور نامشر ع ،حکومت را از (انشینان پیامار

گرفتیه

غص کردهاند .همچنین ،پذیرش مذه شیعه به سییله برخیی افیراد نهضیت شیعوبیه
که در پی استقالل د باره ایران از سلطه خالفت نیار ای امیوی عااسیی بودنید ،دنایال
میشد.

3

در سده های د م سوم هجری( ،ایگاهی که زیدیه در حکومتهای علویان ایران به
خود اختصاد دادند به سا تنایت گسترش تشیع در این سرزمین ،اهمیت زیادی دارد.

2

شیعیان زیدی مو( آشنایی بخشی از ایرانیان با مذه تشیع خاندان امیرایم منین امام
علی

گردیدند این امر پشتوانهای شد تا در سده های چهارم پنجم هجیری ،تشییع

اثناعشری ابزار حکومت آلبویه(119-234ق) در ایران شود.

1

هجوم مغول ها به سوی ایران عراق برای براندازی عااسیان(129ق) در همیه ابعیاد
یرانگر بود ،اما در بعد حذف بدرت سرکوبگر این د یت که مانع استقالل عمل نخاگان
شیعی بود ،سرآغاز د رهای نو در تاریخ شیعه محسیوب مییشیود .از ایین زمیان بیه بعید،
همراهی م ثر علمای شیعه با دستگاه حکومت از سوی مخایفان خوشایند ناود اما مو(ی
هم زنی تعادل در تعامل د مذه سنی شیعه با حکومت سیاسی مغوالن تیموریان
گردید زمینه مساعدی برای رشد تشیع در ایران فراهم آ رد .با این حال ،بتی به پییش
 .1جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا طلوع دولت صفوی) ،ص.147
 .2ممتحن ،نهضت شعوبیه ،ص.213
 .3ابن اسفندیار ،تاریخ طبرستان ،ج ،1ص 242و .277
 .4متحده ،اوضاع اجتماعی در دورۀ آل بویه ،ص.48
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از ر ی کار آمدن صفویه نگاه میشود( ،معیت شیعه ایران فابد بدرت تسیل
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هژمیونی

سیاسی بودند.
تاریخوفرهنگ(نقشدیوانساالریایرانیدرحراستازآن) 

.8

دیوانساالری میراث مهم د ره ساسانی برای آیندگان بیود کیه بیا حضیور زییراعظم
رهاری میشد پادشاه بیه عنیوان رهایر سیاسیی (امعیه از بزرگیان در اداره حکومیت
(معآ ری ماییات استفاده میکرد .این ساختار هنگامی که شاه دارای بدرت کمتیری بیود،
گستره عمل بیشتری مییافت.

1

دیوان ساالری ساسانی بد ن هیچ کم کاستی در خالفت اسالمی میورد تقلیید ابیع
می شد با ر ی کار آمدن عااسیان(129-124ق) به سیله نوبختیان برمکیان به شیکل
کامل استفاده گردید 3.زرای ایرانی در د ره عااسیان با انتقال پایتخیت بیه بغیداد تیالش
می کردند خالفت عااسی را به دنیای ایرانی نزدیک کنند .به عنوان نمونه ،انتقال پایتخیت
به بغداد که دارای نامی ایرانی مشت از بغ به معنای خدا در فارسی باستان داد به معنای
دهنده بود ،بابل تو(ه است.

2

رسوموآیینها 

.9

یکی از م یفههای کلیدی در معرفی هویت ایرانی ،آداب رسوم ملیی دینیی اسیت کیه
به اسطه دیرینگی فراگیری از اهمیت االیی برخوردارند .بعضیی از ایین رسیوم (شین
 .1لمبتون ،سیری در تاریخ ایران بعد از اسالم ،ص.131-133
 .2زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،ص.416
 .3عباسیان ابتدا هاشمیه را در کنار کوفه به عنوان پایتخت برگزیدند که به احتمال ،گرایش شیعی موجود در
کوفه زمینهساز انتقال پایتخت به بغداد شد .همچنین ،منصور عباسی(148-94ق) در سال  144هجری
ساخت و گسترش شهر بغداد را در ساعتی که نوبخت ،نیای خاندان نوبختیان آن را استخراج کرد ،آغاز
نمود( ن.ک :فخرائی ،جزوه تاریخ اجتماعی شیعه ،ص.)134-133
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هستند با نوعی شادمانی گشادهر یی همراه هستند .در کنار (شن شادمانی کیه زن
اعتاار زیادی در شاخصهای هویتی ایرانیان دارد ،مرثیه یکی از نمودهای فرهنگ ایرانی
است که تا به امر ز بر(ای مانده است 1.به عنوان نمونه ،شاهنامه مرثیهای بسیار زیاا را در
سوگ رستم ،به سیله زال ر دابه به نمایش میگیذارد کیه هیم بیه یحیا کینشهیای
ا(تماعی هم نمودی از ساختار فرهنگی مهم بهشمار میآید.

همی ریخت زال از بر یال خیاک

همی کرد ر ی بر خویش چاک

بیک سال در سیستان سوک بیود

همه (یامیههیاشیان سیاه کاود

چینین گفت ر دابیه ر زی بزال

کیه از داغ سوک تیهیمتن بنال

هیمیانیا که تا هست گیتی فر ز

ازیین تیرهتر کس ندیدست ر ز

3

یژگی مردم ایران در تو(ه به موضوعات احساسیی در اشیعار شیعرای پسیین دییده
میشود .آنچه در این بح اهمیت دارد نقش رسوم آیینها در ثاات هویت ملی است که
بد ن شک ،کهن بودن منشاء (شنها سوگواریها گستردگی (غرافیایی مردمانی کیه
این مراسم را پاس میدارند ،تأثیر پررنگ آیینها را در هویتسازی نشان میدهد.
.11هنرومعماری 

هنر معماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بیوده کیه بیه خیوبی در نمونیههیای ایین
هنر نمایان شده است .یکی از این اصول در نگرایی اسیت .در سیاماندهیی انیدامهیای
گوناگون ساختمان به یژه خانههای سینتی ،با رهیای میردم بسییار کارسیاز بیود .یکیی
از با رهای مردم ایران ،ارزش نهادن به زندگی شخصی حرمت آن بوده اسیت کیه ایین
 .1نصری ،مبانی هویت ایرانی ،ص.187
 .2شاهنامه فردوسی ،ص.676-674
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امییر بییه گونییهای معمییاری ایییران را در نگییرا سییاخته اسییت 1.بییر اییین اسییاس پییس از
پذیرش اسالم ،آموزههای اسالمی را به همراه بخشی از با رهای گذشته در معماری بهکار
بردند.
بهعنوان منال ،حدتگرایی کاربرد نور در فضا از این گر ه هستند 3.حدت بهعنوان
اصل بنیادین اعتقاد ایرانیان مسلمان با تمرکز آفرینی در نقش نگارهیا ایجیاد فضیای
خایی در بسمت میانی بنا نمود می یافت تا نگاه انسان به توده (رم ساختمان ثابت نشود
نشانی از با ر مردم به حدت در عین کنرت ،هماهنگی نظم (هان هسیتی باشید .در
این ساک معماری کاربرد نور ر شنایی اهمیت زیادی دارد 2.عال ه بیر (یود مفیاهیمی
مانند تقابل ر شنایی تاریکی در ایران باستان تقدس آتش(نور) در آن ،آیه  21سوره نور
میفرماید:
خداوند نور آسمانها و زمین است.

معماری سنتی ایران به این نکته تو(ه دارد که حقیقت هر فرد در طلی نیور اسیت
نییور رمییزی از حضییور ایهییی بییه حسییاب میییآییید .از اییینر هرگییاه مفییاهیم هییویتی در
(ایگاه مناس خود برار گیرند اندیشیه اهیل هنیر را مشیغول نماینید ،منجیر بیه بیر ز
عایی ترین آثار هنری پدیدار شدن ماندگارترین بناها میشوند .چنانکه ارزشهای ملی
دینی در د ران سیربلندی صیفویه ،تایدیل بیه دغدغیه معمیاران هنرمنیدان آن زمیان
میگردد.

1

 .1پیرنیا ،سبکشناسی معماری ایرانی ،ص.34-27
 .2بورکهار  ،هنر مقدس(اصول و روشها) ،ص.134-131
 .3طباطبایی؛ عباسی ،تحلیل معنایی جلوههای بصری نور در تعامل حکمت خالده و معماری و شهرسازی
ایرانی ،ص.92
 .4جکسون و دیگران ،تاریخ ایران دوره صفویان پژوهش از دانشگاه کمبریج ،ص.464-463
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سازیگفتمانعربیباگفتمانملیگراییایرانی 


غیریت
.11

پس از ظهور اسالم ،مهم ترین گفتمانی که به منازعه با هژمونی گفتمان ایرانی پرداخیت،
گفتمان عربی بود .سلطه مسلمانان بر این منطقه (غرافیایی سا شید کیه اعیراب فیاتح
برخالف اصول اسالمی ،خود را برتر از سایر ابوام غیرعرب بدانند تحت تأثیر سنتهیای
عرب (اهلی به تحقیر ایرانیان عجم بپردازند 1.مدالن ،بابل ،آشور اناار حافظیه تیاریخی
خود را در خصود فرهنگ زبان ایرانی از دست دادند بخشی از میراث فرهنگ بوم
عرب تلقی شدند.

3

انتخاب اسامی ایقاب عربی برای خیود فرزنیدان محایوب گردیید افیراد تیالش
میکردند به شکلی برای خود شجرهنامه عربی بسازند تا از فشار تحقیر تاعیضیات نیار ا
رهایی یابند 2.از این زمان به بعد ،بیشتر آثار مکتوبی که ادعای علمی بودن داشتند ،باید به
زبان عربی انتشار مییافتند .اگر فردی تالش میکرد به (رگه اندیشمندان ارد شود بایید
زبان عربی را فرا میگرفت در گفت گو ،کتابت شعرسرایی به آن مسل میگردید در
البهالی ابیات بصیده های فارسی ،چند بیت به عربی میسر د.

1

در این شرای ( ،ناشی در سطح نخاگان ر شنفکران فارسیزبان ایرانی به (ود آمد
که میخواستند زبان را بهعنوان یک ابزار سیاسی در برابر خلفا برار دهند .ر ی کار آمیدن
صییفاریان ،سییامانیان دیگییر حکومییتهییای محلییی کییه بییرای گسییترش زبییان فارسییی
میکوشیدند ،1عامل دیگری برای ایجاد غیریتسازی میان د گفتمان بود .نهضت شعوبیه
 .1الخطیب ،ایران در روزگار اموی ،ص(23به نقل از العقد الفرید ،ج ،3ص.)412
 .2چوکسی ،ستیز و سازش ،ص.44
 .3مسکویه رازی ،تجارب االمم ،ج ،4ص.9

 .4خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد(أو مدینه السالم) ،ج ،7ص.148-146
 .4نویسنده ناشناس ،تاریخ سیستان ،ص.239
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سعی میکرد با پشتیاانی از زبان ،سایر م یفههای هویت ایرانی را حفظ نماید 1.آنها نه تنها
دال گفتمان حاکم مانی بر برتری نژاد عرب را به حاشیه راندند بلکه تیالش کردنید نیژاد
عجم را فضیلت بخشند تا بتوانند گفتمان ملیگرایی ایرانی را هژمونیک سازند.
.12گفتمانصفویه 

برخی نشانه های گفتمان ملی گرایی ایرانی که صفویه برای ملتسازی ،استقرار حکومت
تکمیل گفتمان خود از آن استفاده کرده انید بابیل شناسیایی اسیت .بیرای نمونیه ادعیای
حاکمیت سرتاسری بر مرزهای شناخته شیده اییران عملیی کیردن (اشیتراک بیا م یفیه
(غرافیا) ،رسمی کردن یک مذه برای ایجاد اتحاد هویت مستقل در برابر همسیایگان
اهل تسنن( 3استفاده از م یفیه دیین میذه ) ،تو(یه بیه اهمییت نقشیی کیه عناصیر
دیوان ساالر ایرانی در دستگاه حکومیت میی تواننید بیرای تضیمین رسیوب شیدن 2سیایر
م یفه های گفتمان مانند تاریخ فرهنگ ایفا کنند اهتمام در برگیزاری مراسیم عمیومی
ملی-مذهای(بهرهبرداری از م یفه رسوم آیینها)  1در چارچوب سیلطه بیشیتر عینییت
یافتن گفتمان صفویه تحلیل می شوند .با این حال ،تو(ه تأکید بر م یفه زبان فارسی ییا
اساطیر ایرانی (ز دالهای گفتمان صفویه دیده نمیشود .به این دییل کیه در آن مقطیع
زمانی ،این د عنصر از ارزشی یکسان با سایر معانی مو(ود برخیوردار نایوده اسیت بیه
اصطالح در حوزه گفتمانگونگی برار داشتند.
 .1راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص.48
 .2گفتمان ها همواره بهواسطة غیر هویت پیدا می کنند و نظام معنایی مستقل خاود را بار اسااس آن تنظایم
میکنند.
 .3گفتمان رسوب شده ،گفتمانی است که طبیعی و دائمی به نظر می رسد و ریشه های سیاسای آن و رقباای
جایگزینش فراموش میگردد.
 .4پطروشفسکی و دیگران ،تاریخ ایران(از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم میالدی) ،ص.468-466
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دیدگاه حاکمان صفویه در برابر هویت متغیر است .آنها با ر یکرد سیاسی به دنایال آن
بودند که بنای حکومت خود را استحکام بخشند گسترش دهند .چنانکه در ابتدا صوفیان
سپاهی (ان سپاری که ایران در پرتو شور عالبه آنها حدت ،تمامیت ارضی ،شخصیت
هویت ملیی خیود را بازیافیت ،ارثیان احساسیات ملیی ییا طایایان تجدیید حییات بیه
فراموشی سپرده ایران باستان ناودند .اینیان ترکمانیان شییعی میذه

صیوفی مسیلکی

بودند که زبانشان آذری ،اعتقادشان تشیع گاه آمیخته به عقاید غاییان شعارشان مخایفت
با سنیهای متعص ازبک عنمانی بود 1کیه اییران را بیه چشیم طعمیه میینگریسیتند.
اگر شور هیجان مهارناپذیر این صوفیان ناود ،احتمال میرفت دیر یا ز د ،ایران در زییر
3

پرچم عنمانی برار گیرد

پس از (نگ (هانی ا ل به سیله بدرتهیای ار پیایی تجزییه

گردد.
با این همه ،صفویان نسات به برخی از م یفههای هویت ملی شناخت داشیتند کیه در
راستای اهداف خویش از آن استفاده می کردند .برای درک بهتر گفتمان صفویه شناخت
سیر تحول آن که منجر به فصلبندیهای مشترک با گفتمان ملیگرایی ایرانی شده است
در نمودارهای  1 2 ،3به ترتی مفصل بندی گفتمان صفویان در بازه زمانی ،349-944
 1121-1422 1422-349هجری ترسیم می گردد .با مشاهده تغییرات مو(ود در نمودار
 2مقایسه آن با نمودار گفتمان ملیگرایی ایرانی معلوم میشود که چگونه در ا یویت برار
داشتن کس بدرت سیاسی در سال های منتهی به تأسیس حکومت پس از آن ،ایین د
گفتمان را به هم نزدیک کرده است.

 .1زرینکوب ،روزگاران دیگر(از صفویه تا عصر حاضر) ،ص.8
 .2آنجوللو ودیگران ،سفرنامههای ونیزیان در ایران(شش سفرنامه) ،ص.344-344
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نمودار  :3مفصلبندی گفتمان صفوی از  349-944هجری

1

نمودار  :2مفصلبندی گفتمان صفویه از  1422-349هجری
 .1حبیبی کردعلیوند ،تحلیل گفتمانی پیدایش و تحول تصوف صفوی ،ص.143 ، 147
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نمودار :1مفصلبندی گفتمان صفویه از  1121-1422هجری
بر اساس منط گفتمان ،رهاران سیاسی در هر زمان میکوشیند بیرای افیراد (امعیه،
هویتهای مختلفی مطرح کنند تا بتوانند به آنها بقاوالنند که بایید بیه آنچیه مییگوینید،
معتقد باشند در فضایی که آنان ترسیم کردهاند ،سیر کنند .در ابع تغییر ر یکردها نشان
دهنده این نکته است که حاکمان صفویه(1121-349ق) به دناال این بودهاند که به ابناع
در نی دیگران بپردازند تا از بدرت مشر ع ابتدار الزم برخوردار باشند .بنابراین همانطور
که نمودار  1نشان میدهد ،در مدت زمانی طوالنی در ا اخر د ره صفویه ،گفتمان آنها به
شکل (دی دچار تغییر گردیده است دال مرکزی 1آن( ،ابه(ا شده است.
با تو(ه به نمودار های ،2 1در این بخش چهار حوزه مشیترک گفتمیان صیفویه بیا
گفتمان ملی گرایی ایرانی شامل تصرفات ارضی یا بح (غرافیا ،تشیع که در دال دیین
مذه برار میگیرد ،تقویت دیوانساالری به (هت حفظ دال تاریخ فرهنگ تو(ه بیه
رسوم آیینها در کنار هنر معماری بررسی میشود.
1. Nodal Point.
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.13تصرفاتارضی(جغرافیا) 

شاهان صفوی برای ساختن محد ده (غرافیایی رعایای تحت تسل خویش که امیر زه،
آنها را ملت مینامنید ،مییکوشییدند .در نتیجیه در ایین دال مشیترک مییان د گفتمیان
همگرایی (ود دارد .اسماعیل ا ل(324-231ق) که با فوت برادرش شییخعلیی در سیال
 233هجری به مقام مرشد کامل طریقت رسیده بود در سیال  349در تارییز تیاجگیذاری
کرد 1.بررسی مناط فتح شده به سیله شاهاسماعیل نشان میدهید کیه هیدف ا بیرای
ایجاد حدت سرزمینی ایران ،زمانی محق شد که در سیال  311هجیری بیه بزرگتیرین
پیر زی خود در مر دست یافت.3
ت صرفات د یت صفوی در سمت شرق تا مر گسترده شد فراتر از آن شهر نرفت امیا
یژگی ما راءاینهر مر چه بود که پادشاهان صفویه را بانع کرده بود آن سرزمین تفا ت
ماهوی با سایر مناط دارد تصرف دیگر نقاط برای تنایت بدرتشان فایدهای ندارد؟ چیرا
شاه اسماعیل ا ل برای بربراری حکومت سراسری خود نسیات بیه تعیرض ازبیکهیا بیه
مرزهای فالت ایران حساسیت نشان میداد اما به تصرف سرزمین آنها متمایل ناود؟
پاسخ چنین پرسشهایی را نظریه گفتمان میتواند به این شکل اراله کند کیه مسیئله
آنها ،پس تهدیدی ترغیای مناط د ردست بوده است؛ یعنی بهدست آ ردن دیگر مناط
یا باید برای حفظ بدرت ایشان بسیار مفید بود یا اینکه بدرتشان را به خطر میانیداخت
تا به دناال تصرف برآیند .بنابراین تصمیم شاهعایاس ا ل(1422-392ق) در سیال 1414
هجری برای بیر ن راندن پرتغاییها از (زایر بحرین یا اخراج آنها را از (زییره هرمیز کیه
حد د بیست سال بعد با ترغی نیر ی دریایی انگلیس به (نگ بیا ربیی سینتی رخ داد
باید در چارچوب تالش برای ایجاد (غرافیای سیاسی احد ایران برار داد.
 .1خواندمیر ،ایران در روزگار شاهاسماعیل و شاهطهماسب صفوی ،ص.124
 .2نویسنده ناشناس ،عالمآرای شاهاسماعیل ،ص.363-342
 .3ترکمان ،تاریخ عالمآرای عباسی ،ج ،2ص.969 ، 714

2
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.14تشیع(دینومذهب) 

یکی از درخشان ترین ابدامات صفویه ،استفاده از مذه رسمی حکومتی در انسجامبخشی
به (غرافیای تحت تسل خویش در برابر دشمن به یژه دشمن ایدلویوژیک بود .به همین
دییل ر یکرد صوفیگرایانه شیخصفیایدین اردبیلی(921-114ق) در امپراطوری صفویه به
یک ای دلویوژی پویا تایدیل شید کیه در سیایه آن ،حیدت سیرزمینی اییران ربیم خیورد.
بهکارگیری یفظ حدت سرزمینی به (ای حدت ملی درستتر به نظیر مییرسید؛ چراکیه
هدف آنان (ل رضایت مردم ایران ناود ،بلکه یکپارچهسیازی مطییع کیردن سیاکنان
بلمر تحت تصرفشان بود.
پیوندی که میان تشیع تصوف به (ود آمده بود سابقهای طوالنی داشیت .تصیوف از
برن هفتم هجری به مر ر در بین شیعیان نفوذ کرد در ایران در سدههای هفتم ،هشتم
نهم هجری ،مذه شیعه را به شدت تحت تأثیر خود بیرار داد .ظهیور متفکرانیی ،ماننید
ابنمینم بحرانی(د193 .ق) سییدحیدر آملیی(د .پیس از 929ق) سیا شید کیه رابطیه
نزدیکتری میان تشیع تصوف بربرار گردد.

1

یکی از یژگی های این د ره تاریخی ،ایجاد خانقاه های متعدد در نقاط مختلف کشیور
بود 3.یکی از مهمترین این خانقاهها ،خانقاه اردبیل به رهاری شیخصفیایدین اردبیلی بیود
که در این ر زگار بر دامنه نفوذش افز ده می شد با حمایت طرفیداران ایین خانقیاه کیه
معر ف به بزیااش بودند د یت صفویه تأسیس گردید 2.صفویه در اصل ،سلسلهای صیوفی
منسوب به شیخصفیایدین اسحاقاردبیلی بود کیه از مشیایخ مشیهور صیوفیه در د ران
ایجایتو(911-942ق) ابوسعید ایلخانی(د921 .ق) ،مرید شیخزاهید گیالنیی(د944 .ق)
داماد ا بود.

1

 .1الشیبی ،تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری ،ص.98-94
 .2زرینکوب ،ارزش میراث صوفیه ،ص.94
 .3مینورسکی ،سازمان اداری حکومت صفوی ،ص.19
 .4قاضی احمد(منشی قمی) ،خالصهالتواریخ ،ج ،1ص 19-13؛ غفاریقزوینی ،تاریخ جهانآرا ،ص.273-249
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نفوذ معنوی صفیایدین اردبیلی در سی پنج سال د ره ارشادش بسیار زیاد بود .پس از
مرگ شیخ ،فرزندان ا در سلسله صفویه به مقام ارشاد رسیدند .شیخصیدرایدین(د932 .ق)
فرزند ارشد ی ،خانقاه بزرگ مجللی در اردبیل در کنار مزار پیدرش سیاخت کیه محیل
استقرار مریدانش شد 1.ششمین نواده شیخصفیاییدین ،شیاه اسیماعیل بیود کیه (انشیین
معنوی ا محسیوب میی گردیید .بنیابراین ،یشیکریان صیفوی ،اسیماعیل را مرشید خیود
می دانستند با تو(یه بیه ارادتیی معنیوی کیه نسیات بیه ا داشیتند بیا دال ری خاصیی
می(نگیدند این امر از یوازم اصلی استقرار حکومت صفوی گردید.

3

پیییش از صییفویه ،دیگییر نهضییتهییای صییوفیه منییل سییربداران(922-921ق)،
مشعشعیان(311-211ق) ،حر فیه نوربخشیه در مناط مختلفی ظهور کردند که همگی
شیعی مذه بودند .در ابع از زمانی که ایجایتو محمد خدابنده(911-191ق) مذه شیعه
اختیار کرد به تر یج آن همت گمارد ،زمینه مناسای برای رشد تشیع پیدا شید حرکیت
(دیدی در بین ترکان مغوالن به (ود آمد 2.برابویونلوها(292-993ق) شیعه ناودند یی
نسات به امیرایم منین حضرت علی

ا الد ا عالبیهای خیاد پییدا کردنید 1.ظهیور

ابنفهد حلی(د211.ق) تالش ا برای (ل رؤسای ترکمن بیه میذه شییعه در زمیان
حکومت (الیریان(221-921ق) برابویونلوها ظهور حکومت سیادات مرعشیی(-914
323ق) در مازندارن سادات کیا(1444-934ق) در گیالن دالیلی برای توسعه پیشرفت
مذه تشیع در این منطقه است.

1

 .1منشی قمی ،خالصهالتواریخ ،ج ،1ص.22
 .2امینی هروی ،فتوحا شاهی ،ص 173؛ سومر ،نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی،
ص.14
 .3جعفریان ،الجایتو و تشیع امامی در ایران(به ضمیمة رسالة فواید الجایتو) ،ص.34-29
 .4قاضی نوراهلل شوشتری ،مجالسالمؤمنین ،ج ،2ص 376و .363
 .4سومر ، ،نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی  ،ص.17
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برخی به سا نشر دعوت شیعیان در ایران ،آن را بهعنوان مذهای متأثر از ر ح ایرانی
مطرح میکنند 1.چنان که گفته شد تشیع عراق بر ایران تأثیر گذارد نخستین بار در میان
باایل عربی که به ایران مها(رت کردند اعتقاد به آن مطرح بود .این امر زمینه شیعه شدن
موایی حاضر در این بایله ها ایرانیانی را که در برابر تالیغات آنها برار میگرفتنید ،فیراهم
آ رد 3.همچنین به سا رسمی شدن مذه شیعه در د ره صفویه نمیتوان بر اعتقاد تمام
کمال صفویان به ماانی تشیع خوشبین بود.
بنا بر نظریه تحلیل گفتمان در سیاست بیرای دسیتییابی بیه هوییت ،چیارهای (یز
غیریت سازی ایجاد تفا ت با افراد گر ه های درگیر در منازعات ا(تماعی (ود ندارد
بد ن دست رسی به بدرت ،تنایت تحکیم گفتمان میسر نخواهید بیود .از ایینر  ،د ییت
صفویه در آغاز کار با شناسایی فضای تخاصم (امعه 2رساندن نس شاهان این سلسیله
به امام موسیکاظم

 ،1معرفی آنها به عنوان (انشینان امام عصر(عج) در زمیان غیایت

1

ایجاد ارتااط با علمای شیعه در ایران (ال عامل برای تنظیم اصول فقهی 1در نهاییت
رسمی کردن آیین تشیع در صدد کس بدرت هژمونیک کیردن نظیامی معنیایی بیرای
یافتن هویت مستقل بوده است.
 .1اشپولر ،ایران در قرون نخستین اسالمی ،ج ،1ص.243
 .4جعفریان ،تاریخ تشیع در ایران(از آغاز تا طلوع دولت صفوی) ،ص.132-138
 .3اولین قدم برای تحلیل سیاسی در چارچوب نظریة گفتمان ،شناسایی حداقل دو گفتمان متخاصم و
شناخت فضای رابطة غیریتسازانهای است که برقرار کردهاند که به آن ،فضای تخاصم گویند.
 .4قزوینی ،لب التواریخ ،ص.277
 .4این جانشینی غیر مستقیم تلقی میشد؛ چراکه در اصل فقیهان جامعالشرایط نایبان عام امام زمان(عج)
بودند .علما بر اساس فقه سیاسی شیعه میتوانستند نیابت خود را به سالطین تفویض کنند .در این
صور ،حکومت آنان سلطنت حاکم جائر نبود بلکه سلطان عادل نام میگرفتند(ر.ک :جعفریان ،صفویه در
عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،ج ،1ص.)119-118
 .7جعفریان ،نقش خاندان کرکی در تأسیس و تدوام دولت صفوی ،ص.142-149
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با این حال ،پذیرش نقشی هویتساز برای مذه شیعه به این صورت کیه از گذشیته
دارای پتانسیلی (هت ایجاد حدت ملی استقالل سیاسی بهطور خیاد در اییران بیوده
است عملکرد صفویه ادامه ر ندی برنامهریزی شده بوده است ،مورد استناد منابع تاریخی
نیست .هم چنین در نظریه گفتمان ،ایجاد (امعه تنایت گفتمان با سرکوب طیرد غییر
همراه است هر هویت با طرد احتماالت ،ربی خود را مطرح میکند .بنابراین ،بیبراری
تزیزل هویتها پیش می آید؛ چراکه هر آن ممکن است نیر هیای ا(تمیاعی بیویتیری
ظهور کنند گفتمان مسل را خدشه دار سازند .به عنوان نمونیه ،میی تیوان بیه موبعییت
بزیااش ها اشاره کرد که با حضور عناصر ایرانی به خطر میافتادند ییا تحیوالتی کیه در
میانه حیات د یت صفوی رخ داد منجر به حاشیه راندن صوفیان خانقاه شد در نهاییت
با احیای مکت اخااریگری 1سا حذف آنها از عرصه ا(تماع سیاست گردید.
نتیجه آن که در این دال مشترک با (ود شااهت ظاهری ،تفا ت

اگرایی مییان د

گفتمان ( ود دارد؛ زییرا نیه میذه شییعه برسیاخته ایرانییان اسیت ،نیه اسیتفاده از آن
می توانست برای یکپارچهسازی ایران ،برنامه ریزی بلند مدتی باشد نیه رسیمی کیردن
تشیع در د یت صفویه بهره برداری آگاهانه از یک میراث مشترک با گذشیته بیوده اسیت،
مانند آنچه ساسانیان در زمان خود با رسمی کردن آیین زرتشت انجام دادند .اگرچه برخی
همانندیها در این زمینه (ود داشته باشد ،نمیتوان شواهد تیاریخی محکمیی بیرای آن
(ست (و کرد.
ساالری(نقشدیوانساالریایرانیدرحفظتاریخوفرهنگ) 


تقویتدیوان
.15

دیوانساالران در همه د ره ها ،نقش مهمیی در حفیظ تیاریخ فرهنیگ ایرانیی داشیتند.
هنگامی که ترک های غزنوی ،سلجوبی مغوالن ر ی کار آمدند به شکل آشکاری میان
 .1بخشیاستاد و دیگران ،علم حدیث و تأثیر جریانهای فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس،
ص.97
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ایرانیان به عنوان زرای شاهان رؤسای نظامی آنها درگیری (ود داشت1؛ زیرا دیوانییان
در متمرکز کردن بدرت ،نقشی اساسی بازی میکردند یی نظامیها سعی داشتند با نفیوذ
در شاه ،تمرکز بدرت را بشکنند.
پس از تأسیس حکومت صفویه ،هرچه زمان (لوتر میرفت ر یار یی با پیچ خمهیای
سیاست سا می شد صفویان در صورت شاهانی فرهمند در (ست (وی مفاهیمی برآیند
که نخست در برابر مردم سپس مقابل بیدرتهیای (هیانی از بیدرت ابنیاعی بیشیتری
برخوردار شوند .تأثیر اژه شاه در حکومتهای محلی ساکن بلمر ایران میتوانسیت ایین
اژه را از حوزه گفتمانگونگی ارد مفصلبندی گفتمان صفوی سازد .از اینر نسات مراد
مریدی نخستین شاهان صفوی تادیل به شاه رعیت شد حیوادثی پیچییدهتیر از آن
چیزی که آنها در نخستین حرکتهای (نیاش خیود بیا آن ر بیهر بودنید رخ داد ایین
موضوع تا حد زیادی تحت تأثیر تفکر دیوانساالران دربار صفویه بود.
تنها با گذشت هفت سال از تاجگذاری شاه اسماعیل ،بدرت بی حید طغییان امیرای
بزیااش ،ا را بیمناک کرده بود 3.از اینر برای ایجاد موازنیه مییان نیر هیای یشیکری
کشوری که هرگز در هم نمی آمیختند ،بیرای ا ییین بیار ییک ایرانیی را بیه مقیام زارت
منصوب کرد 2.اینکه مقام زارت در اختیار دیوانساالران برار گرفیت بیه معنیای حضیور
بیشتر عناصر ایرانی در اداره د یت بود .تذکرۀ ایملوک در این باره مینویسد:

عالیجاه وزیر اعظم دیوان اعلی و اعتمادالدوله ایران ،بیشترترین ارکان دولت

و قاطبه امراء درگاه معلی و سرحدا والیا ممالک محروسوه کوه داد و سوتد
کل مالیوا دیووانی  ...از کول ممالوک ایوران  ...بودون تعلیاوه و امور عالیجواه
 .1سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.31-33
 .2خواندمیر ،تاریخ حبیبالسیر فی اخبار افراد بشر ،ج ،4ص.491-489
 .3خورشاه بن قبادالحسینی ،تاریخ ایلچی نظام شاه ،ص.36
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معظم الیه داد و ستد نمی شود .و ارقام تعیین مناصب و ضمن کل ارقام البته باید
اوال به مهر عالیجاه معظم الیه رسد.

1

در ده سال نخست سلطنت شاهطهماس  ،د رهای از بدرتنمایی بزیااشها ربم خورد
که نتیجه آن پریشانحایی مملکت بود اما طهماس با رسیدن به سن (وانی توانست عنان
کار را از ایشان بگیرد ا ضاع را سامان بخشد 3.با ابتیدار شیاهطهماسی (321-313ق)
پایان یک دهه حکومت بزیااش ،زارت اهمییت سیاب را یافیت .بیا عایور از ایین د ران
سستی ضعف مشخص شد که بیاعتمادی شاهاسماعیل پسرش طهماس به یشکریان
بیهوده ناوده است ر شهای ایشان را شاهعااس ا ل در سطحی سیعتر بیرای تحدیید
بدرت بزیااشها بهکار گرفت.
سقوط بزیااشها از موبعیت مسل به معنای افزایش سریع بدرت زیر بود که در رأس
دیوانساالری برار داشت بنا بر عرف ایرانی بود 2.بدین ترتی نقش شاه با توصیفی کیه
در ر ایتها ،منابع سرچشمه های ملی (ود داشت هر ر ز پررنگتیر مییشید هیم از
اینر بود که شاه عااس ا ل با ابدامات اصالحات خود تادیل به شاهعایاس کاییر شید.
ر ند کارها با آنچه در ابتدا بیه سییله بزیایاشهیا میراد آنهیا بیهعنیوان ییک گفتمیان
در ن گر هی (ود داشت ،فرق کرده بود .د یت صفوی در ا ج بدرت خود ،ظیایف ییک
د یت آرمانی ایرانی را به انجام میرسیاند؛ یعنیی ظیفیه نگهایانی از اییران بخشیی از
م یفه های هویت ایرانی را تا (ایی که سیاست ابتضا میکرد بر عهده داشت .بنیابراین در
زمینه حفظ حراست از تاریخ فرهنگ به سیله دیوانیان میان د گفتمیان هیمگراییی
شااهت (ود دارد .

 .1میرزا سمیعا ،تذکرۀ الملوک ،ص.7-4
 .2روملو ،احسن التواریخ ،ص.334-338
 .3سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.89
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رسوموآیینها 

.16

در د ره شاهعااس ا ل(حک1422-331 :ق) به اموری مانند برپیایی (شینهیا مراسیم
مذهای ،تو(یه بیشیتری مییشید بیر هیمسیویی د گفتمیان تأکیید مییگردیید .ایین
فصلبندی های (دید ،زمانی بابل تو(یه است که سیر تغییرات گفتمیان صیفویه در نظیر
گرفته شود .د یت صفویه مانند هر حکومتی که در ثاات آرامش موف میشیود فضیای
(امعه را از حایت امنیتی خارج سازد ،نیازمند بود تودههای میردم را بیا زبیانی غیرمسیتقیم
برای دست یابی به تسلطی بیش از پیش ،تحیت تیأثیر بیرار دهید .از آن(یا کیه یکیی از
دالهای مهم گفتمان ملی گرایی ایرانی تو(ه به آداب رسوم است ،در شرای ییاد شیده،
آدا ب رسوم یکی از تأثیرگذارترین مفاهیم برای طایعی (لوه کردن چهره بیدرت ،ایجیاد
انگیزه غر ر ملی بود.
از اینر  ،شاهعااس با هوش سیاسی باالی خود ،ضمن برپایی (شنهایی مانند نیور ز
تو(ه به برپایی مراسم مذهای ،در به (ا گذاشتن اثری همچون میدان نقیش(هیان کیه
آیینه هویت ایرانی-اسالمی این سرزمین است ،تمام اهتمام خود را بهکار بسیت .معیر ف
است که در سال  1434هجری ،نور ز بیا ششیمین ر ز میاه محیرم مصیادف شیده بیود،
شاهعااس نخست دستور به برگیزاری عیزاداری داد سیپس«بیه دسیتور معهیود در بیاغ
نقش (هان امر بضا نفاذ بترتی (شن عایی بصد ر پیوست امیراء عیایی بیدر از زراء
مقربان درگاه اال اهایی اعیان بلمر همایون ...مع تجیار طاقیات اصیناف برحسی
اشاره همایون هریک در محلی مناس طرح (شن عایی انداختند  ...چراغیان کردنید بیر
ر ی خل ابواب بهجت خرمی گشوده گشت».

1

در د رههای پسیین ،بیه ییژه د ران حکومیت شیاهسیلیمان(حک1141-1499 :ق)
سلطانحسین(حک1121-1141 :ق) تمایل علما برای عدم ابستگی به شاهان صیفوی
 .1ترکمان ،تاریخ عالمآرای عباسی ،ص.833
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دریافت نیابت خود از (ان امام زمان(عج) به صورت مستقل مو( شد کیه آنهیا بیدرت
عمل بیشتری در اختیار داشته باشند 1.این ر ند تغییرات ،زمینیه بیه حاشییه رانیدن دیگیر
دال های گفتمان صفویه ،مانند صوفی گری که پیشتر مطرح بود یا بیه فراموشیی سیپردن
(شنهای اردیاهشتگان((شن گلسرخ) تیرگان(آبریزان) را کیه در زمیان شیاهعایاس
برگزار میگردید ،فراهم آ رد.

3

در نتیجییه مراسییم مییذهای ،بیییش از گذشییته دارای اهمیییت گردییید .ژانباتیسییت
تا رنیه1123-1141(2م1144/ق) در سفرنامه خود ،عزاداری دسته های مختلف مردم را در
میدان بزرگ ر بهر ی تاالر عاییباپو با حضور شاهسلیمان به سال  1499هجیری ر اییت
میکند 1.همچنین( ،ملی کارری1931-1111(1م1129/ق) که در سال  1141به ایران آمد
درباره شیوه برگزاری مراسم محرم در عهد سلطانحسین مینویسد:
میدانها و گذرگاهها چراغانی و روشن و علمهای سیاه در همه جا برافراشوته
است .در سر گذرها صندلیهایی گذاشتهاند که هر چنود گواه یوک موال روی آن
مینشیند و سخنانی در منابت و مصیبت کشتهشودگان مویگویود .هموه سواکنان
محال در حالی که بهعنوان سوگواری جامه کبود یا سرخ بور تون کوردهانود در
پای کرسی وعظ و مرثیه آنان مینشینند.

6

 .1خاتونآبادی ،وقایع السنین و االعوام ،ص.447-444
 .2مالجاللالدین منجم ،تاریخ عباسای یاا روزناماة مالجاالل ،ص 192-191و  373؛ دالوالاه ،سافرنامه
دالواله ،ص.62
3. Jean Baptiste Tavernier.
 .4تاورنیه ،سفرنامه تاورنیه ،ص.416-412
5. Gemelli Careri.
 .7رنجبر ،مراسم مذهبی در ایران عصر صفوی ،ص.98-94
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.17غیریتسازیگفتمانصفویهباگفتمانعثمانی 

مهم ترین گفتمانی که صفویان پس از رسمی کردن مذه تشیع به غیریتسیازی بیا آن
پرداختند ،گفتمان عنمانی بود .در مرحله نخست ،مها(رت برخی از طوایف بزیااش ماننید
ر ملو از خاک عنمانی برای پیوستن به صف طرفداران نهضت شیعی در ایران ،منجیر بیه
منازعه د گفتمان میشد؛ زیرا این افراد بهعنوان شهر ندان عنمانی دارای عقایدی همسو
با ربی آنها بودند از آن (ا که تحیت تیأثیر تالیغیات شییعی بیه صیفویه مییپیوسیتند،
میتوانستند با تحریک دیگر مناط  ،آشوب ایجاد کنند.
بنابراین ،سالطین عنمانی از هر راه ممکن بیه دشیمنی بیا صیفویان طرفدارانشیان
می پرداختند .این مقابله یک سویه ناود صفویان نیز بر آتش دشمنی میافز دند .در یک
مورد ،شاه اسماعیل سر خان ازبک متحد عنمانی ،محمد شیاانیخان(د311 .ق) را بیرای
سلطان بایزید د م(د319 .ق) فرستاد این عمل ،عطش انتقام را در سلیم یکم(د331 .ق)
سلیمان یکم(د392 .ق) برانگیخت 1.بر این اساس ،تغییر مذه

تمایزی کیه مییان د

گفتمان در این زمینه به (ود آمد به صفویه هویتی مستقل میبخشید که کمک مییکیرد
کشور را به یکپارچگی

حدت برساند.

در کنار مذه  ،موضوع دیگری که به غیریت سازی گفتمان صفویه با گفتمان عنمانی
دامن می زد ،برپایی حکومتی چون پادشاهان ایران باستان به دست آ ردن ابتدار سینتی
ایشان بود .نکتهای در متن یکی از نامههای تاریخی این د ره به چشم مییخیورد کیه بیا
(ود (نگ ستیز میان د د یت ،پادشاه عنمانی در نامهای به شاه اسماعیل یکم« ،خود
را به فرید ن ،کیخسر دارا پادشاهان اسطورهای ایران تشایه میکند شاهاسیماعیل را
به ضحاک افراسیاب .پیداست که سلطان عنمانی خود را در (ایگاه پادشاه ایران میبیند
شاهاسماعیل را دشمن ایران».3
 .1سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص.34
 .2مرعشی ،مفهوم ایران در متون تاریخی فارسی عهد صفویه ،ص( 42به نقل از :نوایی ،عبدالحسین ،شاه
اسماعیل صفوی؛ مجموعه اسناد و مکتوبا تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی ،ص.)143
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یحن سالطین عنمانی در زمان شاهطهماس تغییر میکند .در نامههایی کیه آنهیا بیه
طهماس نوشتهاند این مسئله آشکار میشود؛ زییرا نامیههیا بیه زبیان ترکیی هسیتند .در
حاییکه نامهها در عهد شاهاسماعیل به فارسی نوشته میشدند .در ابیع «ایین پادشیاهان
پذیرفتهاند که با کشوری دارای هویت مستقل ر بهر هستند به همین دییل بیا انتخیاب
زبان ترکی ،خود را از هویت ایرانی (دا میکنند»

1

به غیریتسازی متقابل دست میزنند.

.18نتیجه 

گفتمانها صورتبندى مجموعهاى از کدها ،اشیا افراد هستند که پیرامون دایی کلییدى
(ایابى میشوند هویت خویش را در برابر مجموعهاى از غیریتها به دسیت میىآ رنید.
گفتمان ها در تعارض تفا ت با دیگری شکل می گیرند هر گفتمان در سایه دیگری ،یا
غیر ،ایجاد تحت تأثیر آن متحول میشود یا ر بیه ز ال مییر د .در نظرییه الکیال
موفه هیچ چیزى به خودى خود داراى هویت نیست هویتها موبعیتهایى هستند که در
در ن گفتمانها به فرد یا گر ه عطا شده است.
شکلگیرى گفتمان مقدم بر شکلگیرى هویتها است .بنیابراین هوییتهیا گفتمیانى
هستند شکلگیری هر هویت (امعهای ،محصول ر اب بدرت است ایجاد هر (امعه
تنایت هر گفتمان با به حاشیهرانی طرد غیر ،همراه است بد ن بدرت هیچ تناییت
عینیتی در کار نیست .معناى یک نشانه در در ن یک گفتمان هیچگاه تنایت نمیىشیود
همواره احتمال رسوخ معنایى دیگر گفتمانى دیگر (ود دارد .بنابراین ،هوییت گفتمیانى
متزیزل ناپایدار است

ضعیتی محتمل ،مشر ط رابطهاى دارد.

گفتمان ملیگرایی ایرانی ،مانند سایر گفتمانهای ملیگرایانه ،همواره در طیول تیاریخ
سعی کرده است که ساکنان خارج از بلمر یک بدرت را به عنوان خصم غیر معرفی کند
 .1همان.
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مانع از ر د بدرتمندانه آنها به صحنه ربابت سیاسی شود با ارد ساختن نشانههیای
زبان ،آداب رسوم ،احساسات عواطف (معی منافع مشترک در مفصیل بنیدی خیود،
سعی کرده است هم بستگی افراد ساکن در یک منطقه را برای رسیدن به امنییت سیایر
منافع ،امری ضر ری بدیهی (لوه دهد تا بتواند با متحد ساختن افراد آن بلمر  ،در مقابل
تها(م سایر رباای خارج از بلمر  ،مقا مت نماید.
گفتمان صفویه مانند سایر گفتمان ها به دناال کس بدرت ثایت آن بوده است در
شرای زمانی مختلف ،دال هایی را ارد گفتمان خود سیاخته اسیت کیه از بیدرت ابنیاعی
بیشتری برخوردار بودهاند .این گفتمان در مراحل ا ییه دال تصوف را در کانون مفصلبندی
خود برار داد تا بتواند بزیااش را به عنوان هسته نظامی خود منسجم متحد سازد .زمانی
که این گفتمان حیات خود را مستلزم غیریتسازی با گفتمان عنمانی سنی میذه یافیت
دال تشیع را بارزتر ساخت با ا یویت براردادن آن ،به (ذب سوژههایی پرداخت که تشیع
آن را تأیید کرده است تا به آن مشر عیت باخشند .رفتار شاهان صیفوی در بیهکیارگیری
نشانههای ملی گرایی ایرانی ،در افزایش بیشتر بدرت تنایت هژمیونی حکومیت صیفوی
بابل تحلیل است .آنیان بیا ایین ر ش مییخواسیتند میانع بیر ز تضیادهای ا(تمیاعی
غیریتسازی ابوام نژادهای ساکن در مناط تحت تصرف خود با یکدیگر شوند.
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