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تاریخ پذیرش96/5/23 :

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه ساختهای اجتماایی یصار صایویه اا

توجه ویژه ه موضوع طبقاا اجتماایی در ظرفیات و فرییداد تمادننی ین

روزگار است .اهمیت این موضاوع اه ایان امار اازمیگاردد کاه از نظاا

طبقاتی صیویه میتوان ه یدوان نظامی از ا ویژگی تمرکا فرصاتهاا و
پیوند متقا ل یاد کرد .در دوران حكومات صایویان (907اا 1135هجاری

همواره میصل ددی (هم یستیِ طبقاتی پویایی ما ین اجتمایاا یااایری

(ایلی  ،دهقانی و شهری (خرده کاالیی شهری فراهم گردید ،چدادانکاه

صاایویان ساااخت اجتمااایی ایااران را ااا تیکیااد اار هویناات مااذهبی و ملاای
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جدیدی تعریا

کردناد .کلیات شاكل دادیِ طبقاا اجتماایی صایویان

همچون ستری میماند که در سایة ین وحاد سیاسای و ملای ،مادنیت،

رفاه اجتمایی ،رونق اقتصادی و پویای فرهدگی و روا ا گساترده اا دول

خارجی ه وجود یمد .البته این توصی

اه معاانیِ تیییاد هماة جدباههاای

ساختار طبقاتی یصر صیویه در دورههای سالطین صیوی نمی اشد ،زیارا

تحوال اجتمایی ،اقتصادی ،مذهبی و شیوه حكومتی ،در ایجااد سااختار

طبقاتی در دوره حاکمان مختل

صیوی ،نقش اساسی داشاته اسات .ایان

پژوهش درصدد است ا روش توصییی ا تحلیلی ضمن توجه ه ضارور

کار رد رویكردهای جامعه شداختی در تحلیل پدیدههای تااریخی و رپایاة

مدا ع کتا خانهای ،سیر تمدنن در طبقا اجتمایی دولات شایعی صایویه را

در چامانداز حیا سیاسی ،اجتمایی و اقتصادی جامعه هیداوان پایاه و
زیر دایی رای دورههای عد ررسی و تحلیل نماید.

واژههاي کلیدي :طبقا اجتمایی ،تمدنن ،تاینع ،صیویه ،ایران.

بیان مسئله
یصر صیویه در ررسی تاریخ اجتماایی ایاران ،اه یداوان دورهای نسابتا طاوالنیماد  ،از

اهمیت سیاری رخوردار است .این اهمیت ه ویژه از ینجا ناشی میشاود کاه ین دوره اه

یلت طوالنی ودن ،میتواند ساختارهای شكلگرفته در طن جامعه ایرانی را مدعكس نماید.
اهمیت این دوره تاریخی ایث شده است تا ایرانشداسان مختل

ا نگاههای نظری متیاو

ر این دوره متمرک شده و قرائتهای متیاوتی از کلیت تاریخ اجتمایی ایران ارائه دهدد.
در این مقاله کوشش خواهد شد تا ه این پرسش پاسخی درخور داده شاود کاه طبقاا

اجتمایی در یصر صیویه از چه ویژگیهایی رخوردار ودند و ییاا توانساتهاناد خاود را اه
یدوان یک کانون پیارو و تمدنزا معرفی کددد؟ پاسخ ما راساس ررسی اجمالیِ دیانهاای

نظری و معرفتشداختی قرائتهای ارائهشده در خصوص طبقاا اجتماایی ار ایان فار

استوار است که نظا طبقاتی در جهت شكلدهی ه طبقاتی هیدوان اشراف در مقا ل یاوا ،
نتاای مببتاای اارای توسااعه درونزای ایااران صاایوی و اه تبااع توسااعه تماادنی داشااته اساات.

شكلگیری حكومت صیویه را در مقایسه ا دورههای تاریخی پایش از ین ایاد یاک نقطاه
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گسست و نقطه شرویی رای موجودیت یک جامعاه تمادننی جدیاد تلقای کارد .حكومات

صیویه خاستگاهی شهری و غیرایلی داشته و را طه شاهان صیوی ( اه ویاژه شااهان اولیاه و

نیروهای ق لباش ه یدوان نیروهای ایلی و نظامی صیویه ،نه راسااس وا ساتگی و پیونادهای

قبیلهای و طاییهای لكه از یک سو ر نویی مارا یقیادتی و کاری ماای صاوفی و از ساوی

دیگر انگی ههای سیاسی ماترك جهت ایستادگی در مقا ال تمرکا قادر یبماانی مبتدای
ود .در مجموع شاهان صیوی از سه مدبع اساسی ماروییت ،از جمله انتساب خاود اه اماا

موسی کاظم(ع (تاینع  ،ارشدیت در سلسله مراتا

صاوفیهای صایوی و انتسااب خاود اه

پادشاهان ساسانی از طریق ازدواج دختر ی گارد ساو اا اماا حساین(ع هاره مایگرفتداد

(فوران . 79: 1377،دینترتی

پیوند خوردن دو نیروی شهری و ایلی رمبداای انگیا ههاای

متعدد مذهبی و سیاسی ،زمیدهساز شكلگیری حكومت و تمدننی ا پایاههاای متكبار قادر

شد .شكلگیری حكومت صیویه ر پایههای متكبر قدر همان رخاداد اولیاهای اسات کاه
در ادامه نااان خاواهیم داد چگوناه راسااس چاارچوب نظاریِ مدطاق الگاوی «تاوالیهاای

واکدای» ا ه جدبش دریوردن زنجیرهای از رخدادهای واکدای مدجر ه شكلگیری تمادنن
و میراث نهادی ویژهای شد که تا حكومت قاجاریه تداو داشت.

روش تحقیق ،روش تحلیل تاریخی است و رهیافت ین فرهدگی -جامعهشاداختی اسات.
در تحلیل تاریخی ،مورخ میکوشد ا شداسایی و مقایسه جریانهای ماثرر در یاک رویاداد
تاااریخی ،از طریااق اسااتدتاج یقلاای ،ااه یلااتیااا ی در اااره موضااوع تاااریخی زااردازد
(جعیاری . 26 ،1390،ذکار ایان نكتاه ضاروری اسات کاه هادف اصالی در ایان مقالاه،
تاریخنگاری طبقا اجتمایی یصر صیویه نیست ،لكاه هادف ین اسات تاا نقاش طبقاا
اجتمایی در ظرفیت و فرییدد تمدننی دولت صیویه در این رهه تااریخی ،اه یداوان پایاه و
زیر دایی رای دورههای عد (قاجار و ...در خلق تمدنن مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد.
چارچوب نظري

از نظر جامعهشداسای ،طبقاه اجتماایی ( Social classگاروه دادی اجتماایی اسات کاه از
رهگذر را طهای خاص ا ا ار تولید تعری

میشود .مبدای این گروه ددی مدافعی است کاه

ه واسطه را طه خاص این گروه ا ا ارهای تولید ،که در هر دوره خاصی از تااریخ ممكان
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است متیاو

اشدد ،نصی

ایضای گروه میشود .تجر ه غرب ناان میدهاد کاه در نتیجاه

تعامل شرای ییدی و ذهدی ،ص

ددی طبقاتی ه مرور زمان ه یدوان یكی از واقعیاتهاای

اساسی اجتمایی مطار گااته و نگااه طبقااتی اه دنیاای مادرن ،مبداای تحلیال سایاری از
ارزشها و نگرشهای نهادیدهشده جامعه قرار گرفتاه اسات .در یاک تقسایم دادی اساسای،
تعری

طبقه رمبدای سدجههای ییدی و ذهدی است .رمبدای این تقسیم دادی در نظریاههاای

قار ددی اجتمایی ،نظریهپردازان ه دو دسته تقسیم میشوند :اونل ینهایی که یوامل ییدای
چون شغل ،دریمد ،تحصیال و غیره را اساس طبقه دانستهاند و دو  ،دستهای که ر یوامال
ذهدی تیکید دارند .مارکس و اقتصاددانان کالسیک انگلیسی از جمله ریكااردو نمایدادگان
نظریه ییدی هستدد که مالكیت یا فقدان مالكیت وسایل تولید را اساس طبقه مایدانداد .طباق
تعری

ماارکس از طبقاه «موقعیات طبقااتی افاراد دقیقاا راسااس جایگااه یملكردشاان در

چارچوب نظا ییدی اقتصادی تعیین میشود» (مارکس . 80 :1971 ،در مقا ال ،نظریاههاای
ذهدی مر وط ه طبقه ر خصلتهای روانیِ ایضای طبقه اهشاد تیکیاد مایکدداد .در ایان
رویكرد ،میاهیمِ حیبیت و فرصت اجتمایی ،می ان دانش و اطالیا افراد ،یقایاد سیاسای-
مذهبی و احساسا مر اوط اه شایوههاای محلای و مدطقاهای زنادگی ،جاای نگارشهاای
اقتصادی را میگیرد.
از جمله نظریهپردازانی که ین جدبههاای ییدای و ذهدای در تعریا

طبقاه تیااو قایال

میشود ،چاارل سااندرز پیارس ( 1990( Charles Saunders Peirceاسات .او طبقاه را
مثلیهای ذهدی میداند «و افرادی که طرز نگرش یكسان و ارزشهای ماا ه دارند» را تحات
یدوان طبقه مطر کرد و افرادی را که فق از لحاظ موقعیت ییدی شبیه هستدد «گاروههاای
ذینیع» نامید (ساندرز . 127 :1990،کورن هازر ( korn hauserنی طبقه را چداین تعریا
میکدد « :خشهایی از جامعه که در مورد یالیاق و جایگااه خاود یاک جاور فكار کارده،
دیدگاه و نگرش ماترك و ماخصی دارند» (انگویتا و ری من . 126 :1383،ه یقیاده وی،
ماخصة اصلی تعیینکدددة طبقه ،هویت روانشداختی ماترك یا مجمویهای از نگرشهاای
افراد است .شاومبار دولاو ( showmbart Dolloاز دیگار نظریاهپردازانای اسات کاه ار
جدبههای ذهدی تیکید کرده و میگوید «طبقة اجتمایی گروهی است که ا طرز فكر خااص
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درون تاااكیال اقتصااادی پیاادا مایشااود» (حمیااد . 305 :1352،در ایاان تعریا  ،مدااافع و
مقاصد ماترك و ایدئولوژی یكسان افرادِ یک طبقه مورد توجه قرار گرفته است.
از اینرو ،ارائه یک تعری
اید از تعری

ییدی از طبقة اجتمایی ضروری اسات .ارای تعریا

طبقاه

یک عادیِ ناا را ری اجتدااب ورزیاد .روا ا اجتماایی در جواماع اماروزین

ینقدر پیچیده شده است که دیگر یک معیار ناا را ری اه های وجاه نمایتواناد توجیاهگار
تیاو های طبقاتی اشد ،خواه ایان معیاار پایگااه شاغلی ،خاواه قادر
روا

وروکراتیاک و یاا

مالكیت اشد .هطورکلی ،ا توجه ه سدجههاای اقتصاادی ،سیاسای ،اجتماایی یاا اه

دیگر سخن ،ا عاد متیاو مالكیت ،قدر و وجهه ،در ایدجا طبقه ،گروهی از افراد در نظار
گرفتااه ماایشااود کااه در مدااافع ییداایِ ماااترکی در نظااا قااار ددی اجتمااایی ( Social

 ، Stratificationشااریک هسااتدد .در یااان طبقااا اجتمااایی نماایتااوان یكبااار طبقااا را
راساس پایگاه شغلی ،ار دیگر رپایه قدر اداری و االخره در را طه ا روا
طور مج ا تعری

مالكیتی اه

کرد ،لكه اید مجمویه معیارهای سهگانه ییدی مالكیت ،قدر و وجهاه

در نظر گرفته شود و سزس طبقاا اجتماایی و تقسایما داخلای ینهاا را مااخک کارد.
ضمدا هی نیازی نیست که حتما طبقا را هصور سلسلهمراتبی یان کارد ،گرچاه رخای
طبقا در ارتباط ا یكدیگر ه صور فرادست و فرودست قرار دارند .ینچه ایاد صاور
گیرد ،نااندادن تیاو های طبقاتی انسانها در را طه ا سدجههای ییدی اسات .اا توجاه اه
نظریا ارائهشده ،طبقه اجتمایی را میتوان در رگیرنادة جدباههاای ییدای و ذهدای در نظار
گرفت .در تحقیق حاضر رای یان هر طبقه اجتمایی در ایاران ،اهویاژه در دولات صایویه،
سعی خواهد شد تا مختصرا وضعیت هر طبقه در یصر صیویه یان گردد و مداسبا تمادنی
طبقا

ا سدجهها و ا عاد مختل  ،ماخک شود.

طبقات اجتماعی عصر صفویه

صیویان سلسلهای حكومتی ایجاد کرد که از مبانی قبیلهای سرچامه گرفته ود و اهتادری
تما ایران را اه تصارف خاود دریورد .یناان حكومات مرکا ی سایار نیرومدادی تیسایس
کردند و تغییرا زیادی را در روا

تولید یغاز نمودند .این تغییرا پایه و اساسی شد کاه

رمبدای ین ،صیویان قدر خود را مستقر ساختدد و تداو خایدند و «تااینع» را اه یداوان
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«مذه

رسمی دولت» خود ایال کردناد .کااری کاه پایش از ین حكوماتهاای شایعه در

طول تاریخ خود ،ه صور رسمی و مستقل نتوانسته ودند ه ین جامه یمل زوشااند ،زیارا
از احكا فقهی و مسائل مذه

تاینع یگاهی کافی نداشتدد (روملو. 16 :1342،

در یصر صیویه تا حدود زیادی را ری طبقا

یش از پایش تحقاق یافات و اه غیار از

مذه  ،ین هم نسبت ه اهلتسدن ،هی یک از شاخک های خاون ،رنا
امر اهدساتگارفتن مداصا

 ،ناژاد و ملیات در

و ترفیاع پایگااه اجتماایی دخالات نداشات و تاا حاد زیاادی

فضلیتساالری و قدر اجتمایی نقش مهمی در ارتقاء مقا و ن دیكی ه رأس هار یعدای
شاه را ریهده داشت .البته این دان معدی نیسات کاه تضااد طبقااتی از این رفات و طبقاا
اجتماییِ مج ا از هم وجاود نداشات .اولئااریوس اه اهمیات نقاش شایساتگی و لیاقات در
مقاما دولتی اشاره میکدد و چدین ماینویساد« :صااح مدصابان راسااس ارزش و

کس

شایستگیشان و نه راساس نس شان مدصوب می شدند و ادامه می دهد کاه اه هماین دلیال
ینان ا شادمانی جان خود را ه خطر می انداختدد؛ زیرا می دانستدد که ایان تدهاا راه ترقای تاا
االترین مدارج است (اولئاریوس ،1363،ج. 684 :1
اتوجه ه ساخت اداری ا تاكیالتی ،ساختار طبقاتی در جامعه صیوی هرمی شكل اوده
است .ین شاه و مرد  ،اشرافیت لاكری ،کاوری و تودهای از مقاما روحاانی در ساطو
مختل

ا وظای

متیاو قرار داشتدد .شاه در رأس هر و طبقاا اجتماایی قارار داشات.

در قایده هر ارکان دولت صیویه (دیوان ار عه و در قایدة تحتانی هر  ،مرد یاادی قارار
داشتدد که شامل دهقانان مداطق روستایی ،صدعتگران ،دکاناداران و تجاار کوچاک شاهرها
ودند (سیوری . 174 :1372،فاار سلسله مراتا

اجتماایی ،سارانجا متوجاه کاااورزان و

پیاهوران ود .زنان از دیگر گروه هایی ودند که در طبقا اجتمایی مختل

جاای داشاتدد

و موقعیت ینان در اکبر ماوارد راسااس موقعیات اجتماایی ماردان تعیاین مایشاد و تقریباا

همگی ینان زیر سلطه مردان ودند .طبق مطالعه فرییر 1،در ایران یهد صیویه ،زنان ه شش
طبقه  1زنان ازدواجکردة متعلق ه طبقه مرفه جامعه 2 ،زنانی که کارهاای هداری و صادایع
دستی و فعالیتهای صدعتی سازمانیافته در شهرها انجا میدادند 3 ،زنان خاش روساتایی
1. Ferrier
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که ه شكل محلی در جامعه قومی و قبیلهای زندگی میکردند 4 ،زنانی که ازدواج موقات
داشتدد 5 ،کدی ان و  6روسزیها تقسیم میشدند ( . Ferrier,1998: 384-385زنان یاالوه
ر وظییه خانهداری ه انجا امور و کارهای تولیدی چون قالی افی ،گلیم افی ،جااجیم اافی
و  ...اشااتغال داشااتدد (فیگااوئروا . 251 :1363،زنااان در یصاار صاایویه ،ااه یلاات وجااود
محدودیتهای فرهدگی ،شرای و موقعیت مداسبی نداشتدد .اکبر یناان زیار سالطه ماردان و
فاقد قدر تصمیمگیری در زمیدههای مختل

زندگی اجتمایی ودند.

ااهطااورکلی ،اارای ایاان حااث ،چهااار طبقااه یمااده اجتمااایی شااامل  1در اریااان و
دیوانساالران  2روحانیون ،یلما و دانامددان  3ازرگاناان و پیااه وران و  4کاارگران و
کااورزان در نظر گرفته شده است.
درباریان و دیوانساالران

در یک تقسیم ددی کلای و اولیاه ایاد طبقاا را اه دو دساته خااص و یاا تقسایم نماود

(افوشته ای نطد ی . 601 :1350،خواص در این زمان شامل دساته هاا و گاروه هاای مختلیای
میشدند .در رأس این گروهها شااه ،خاانواده او ،شااه ادگان و عاد از ایان گاروه ،ایاد از
رگان ق لباش ،اهل شمایر ،اهل قلم و ایرانیان (تاجیکها نا رد (انصااری-130 :1378،
. 132
از ا تدای قارن هیادهم/یازدهم صااح مدصابان یماده دولات صایوی «ارکاان دولات»
خوانده می شادند (سایوری . 174 :1372،سالطدت ماوروری ،کاه در ایان یصار از قداسات
مذهبی نی رخوردار شده ود ،سب

ایجاد قدر مطلقه ارای شااه گردیاد و او را در رأس

طبقا اجتمایی قرار داد .لددمرتبهتارین مقاا هاای در ااری ،سارداران نظاامی و کارکداان
حكومتی نی در ردههای پایینتر از او ودند .وجود شاه در رأس هر قدر

ه یدوان حاکم

مطلق که امور جاری مملكت را ا ریایت قوانین مذهبی انجا میداد .هی موضویی ادون
تصوی

شاه (تمرک اداری اال ه مورد اجرا درنمییمد (ترکمان . 1089 :1350،همچداین

شاه از چدان قدر و اقتداری رخوردار ود که مالک تمامی سرزمین محسوب می شاد .در
مورد حدود یزادی شاه از دید مرد  ،شاردن چدین می نویسد« :هی چی در را ر هاوس هاای
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جدون یمی شاهان در امان نیست ،نه پرهی گاری ،نه شایساتگی ،ناه صامیمیت و غیاره ،یاک
حرکتی است که ه شكل سخدی از دهانشان یا اشارهای از چامانشان سرزد ،افاراد شااغلِ
خدما مهم و اارزشترین موجودا را در د ی ل و از ررو و هستی محرو مایساازد
و هم اینکارها یهی گونه محاکماه یاا های گوناه توجاه اه ارباا جدایات مدتسابه انجاا
میپذیرد» (شاردن ،1345 ،ج. 155-154 :8
دا راین ،ویژگی ماخک ساختار دولت و قادر در ایاران یصار صایویه ،ین اود کاه
نویی تمرک اداری ه یدوان دولت ملی اه وجاود یماد .در ایان سااختار ،دولات ،در اار و
شخک شاه مقوالتی تیكیکناپذیر ودند که ه تباع خاود از یوامال شاكلگیاری نهادهاای
مااروع و قااانونی محسااوب ماایشاادند و پیادایش یااک ساااختار اداری و سیاسایِ یاارون از
چهارچوب نظا خودکامه موجود ،امكانپذیر ود .سرکردگان سزاهیان در یغااز حكومات
صیویه ،اغل

ترك یا ترکمان ودند و از میان سران طوای

ق لباش انتخااب مایشادند .از

ینجا کاه وفااداری و ایتمااد اه مرشاد کامال ،شارط ضاروری ارتقااء اود ،ق لباشاان حاق
انحصاری ،در حكومت ر ایاال

و ارتش را اه دسات ماییوردناد ( Savory,1964: 115

 . Babayan,1994: 139همچدین قدر سران ایاال در این یصر تا حدی است کاه یا ل
و نص

شاهان در اختیار ینهاست .در دوران صیویه ینچه ه یدوان ایال شاداخته مایشاود،

نویی اتحادیه جدگی است که شكلدهدده یک نیروی نظاامی اسات تاا یاک شاكل خااص
حیا اجتمایی ( Reid,1983: 9؛ زیرا در این دوره ،تغییارا زیاادی در ترکیا
ایال مختل

طوایا ِ

و اف ایش و کاهش شاخههای ین مااهده میگردد .امنا عدها ،اکبار غالماان

خاص درگاه ،مخصوصا گرجیها و ارمدیهایی که از کودکی مسلمان شده ودند ،متصدی
این گونه مداص

شدند (نوائی . 301-300 :1381،یالوه ار اشارافیت نظاامی ،تاجیكاان یاا

اییان دیوان ساالر ایرانای از دیگار یداصار اشارافی در سااختار اجتماایی ایان یصار ودناد.
محاسبان ،مستوفیان ،کاتبان ،مدایان ،خ انهداران ،مُهرداران و وزیران ،اغل

تاجیكان ودناد

(میدورسكی . 22 :1334،دا راین در چدین ساختاری امكان رشد طبقا اجتماایی یارون از
حكومت نی وجود داشت .رسیدن ه مداصبی همچون امیراالمراء ،قورچی اشای و وزیار نیا
یمدتا ه موقعیتهای اجتمایی ستگی داشت (سیوری33 :1372،؛ . Newman,1993: 75

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 147 /

مهاامتاارین ویژگاای ایاان طبقااه ماااخکنبااودن رنامااه سیاساای ا دیداای در چااامانااداز
رو هگسترش ین و تالش رای ماخکساختن ین ود .ساخت سیاسی امزراتاوری در درون
خود تعار

هایی را میپرورد که ه زوال امزراتوری و در نتیجه زوال توساعه تمادنی مدجار

میشود؛ زیرا ویژگی ساخت امزراتوری است که ا اف ایش قدر در ساخت متمرک تمدن
توسااعه و ااا افاا ایش تعااار هااا در درون ین و ازهاامپاشاایدگی ین تماادن ،رو ااه زوال
میگذارد.

شكل( : 1ساختار اداری ا تاكیالتی دولت شیعی صیویه (انصاری89 :1378 ،

روحانیان ،علما و دانشمندان

رسمیتیافتن مذه

تاینع در این یصر سب

گردید روحانیون ،یلما و دانامددان ،نسبت ه

دیگر گروههای اجتمایی ،مهم ه شمار ییدد (ناوائی . 298 :1381،در دوره شااه یبااس ،دو
گروه جدید وروکرا ها و یلما ،در مجمویه نخبگان سیاسی امزراتاوری در کداار خلیاای
صوفیه و نظامیان ایلی وارد شدند .یلما و روحانیون یالوه ر داشتن را طه دوستانه ا شااه ،اا
دیگر گروه ها و طبقا جامعه نی در ارتباط ودند (انصااری . 131 :1378،در ماورد مساائل
سیاسی و قضایی روحانیان دارای مداص

و مااغل متعددی ودند و در رأس ینها شاخک

مجتهدایظم قرار داشت که شاردن وی را همان صدر معرفی می کدد و می نویسد« :در ایاران
دو مجتهدایظم وجود دارد ،یكی متصدی اموال موروره پادشااهان اسات و مجتهاد خالصاه
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خوانده میشود و دیگری مسئول ماترك افراد یادی می اشد و مجتهد کل کاور اه شامار
می رود» (شاردن ،1345،ج . 241 :3مقا صدر و اختیاارا او در یصار شااه یبااس دو اه
وزیرایظم تیویض شد (شاردن ،1345،ج. 408-405 :8
وظییه تاجگذاری و نااندن پادشاه جدید ر ساریر قادر از ین رتارین مجتهاد یصار
ود .این مسئله ناانگر می ان اهمیت و ایتبار یلمای روحاانی و نقاش ینهاا در همكااری اا
شاهان صیوی ود .کمزیر در اره دالیل احترا شاه ه یلما چدین می نویسد« :در اره احترامی
که شاه صیوی اه مجتهاد مای گذاشات ایان را مای تاوان گیات کاه قسامت زیاادی از ین
ساختگی و تظاهر ود ،زیرا شاه از انعكاسی که ممكان اود از طارف پیاروان ماذهبی او اه
یمل می یید یم داشت؛ لذا شاه نمی توانست سرخود اصول مذهبی را زیر پا نهد و یاا از ین
تخطی و تجاوز کدد» (کمزیر. 124-122 :1363،
در این طبقه در اریان دیاوی سیاسی خویش را اربا کرده و نظام سیاسای تاازه کاامال
استقرار یافته ود .در یین حال ،دولت صیوی ا هوشیاری مراقا

مااروییت نظاا سیاسای

خویش و جلوگیری از روز جریانهای مستقل حتی در زمیده دیدای اود .این نظاا سیاسای
(طبقه اونل و ساختار دیدی (طبقه دو

ا همه دیاوی ین موازنهای زیرکانه رقرار شاده اود

و ساختار دیدی نه در شكل دیوانی که در شكل یا ین یمدتا در جهات مااروییت خاای
ه این نظا سیاسی یمل میکرد .در این طبقه گرایشهای مدیردی که ن دیكی اه ین نظاا
سیاسی را سب
را متوق

تباهی ایمان میپدداشت ،ینچدان نیرومدد نبودند که تواندد سیر یماومی ین

سازند (صیتگل. 66-65 :1381،

کدترل نمادهای مد لت یاتر از دو مثلیه دیگار ( هارهوری ماادی و اقتادار از مالكیات
ا ار تولید دور ،و اه نهااد ماذه

و خویاااوندی ن دیاک مایشاود .وا ساتگی خانادانی،

خصوصیا کاری مایی رهبران دیدی ،مد لت حاصال از اقتادار تخصصای ،از جملاه اماوری
است که در این مثلیه تیریر میگذارد ،دون اینکه از مالكیت ا ار تولید مدات شاده اشاد
(  . Baradr,1968: 292-294اینها مثلیههایی هستدد که در جهات تقویات یكادیگر یمال
میکددد و در مجموع طبقاا اجتماایی و ناا را ری و فرصاتهاا را در یاک جامعاه شاكل
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میدهدد .ا توجه ه پیوند متقا ل مثلیههای ماذکور ،نظاا طبقااتی در یرصاههاای مختلا
حیا اجتمایی تیریر داشت و در نتیجه ر توسعه تمدنیِ دولت شیعی صیویه مثرر ود.
بازرگانان و پیشهوران

در تقسیم ددی این طبقه دکتر انصاری معتقد است که ین ها را اید ه دو خش ازرگاناان و
ایضای اصداف و تجار ه یدوان گروه اول ،پیااه وران ،خارده فروشاان (طوافاان و ایضاای
انجمن های اخو نیمهمذهبی ه یدوان گاروه دو تقسایم کارد (انصااری . 131 :1378،در
شهرها یالوه ر نخبگان سیاسی و وروکرا هاای رتباهمتوسا  ،ازرگاناان مرفاه ،صااحبان
کارگاههای رگ و صادعتگاران زنادگی مایکردناد ( . Ashraf,1970: 317ازرگاناان
ازجمله رترین افراد این طبقه ،دارای نیوذ فراوان در این در اریاان و مارد ودناد .شااردن
می نویسد« :نا ازرگانان در شرق همراه ا احترا فراوان است و ر طی ه دکانداران و خرده
خوار ارفروشان ندارد و نی اشخاصی کاه اا خاارج از امزراتاوری معاملاه نادارد اسام تااجر
اطالق نمی گردد .فق سوداگرانی که دارای مدای ،محاس

و یمناال در ممالاک و مدااطق

عیده هستدد از این یدوان رخاوردار ودناد و عضای اوقاا تجاار اه مقاماا یالیاه ارتقاا
مییا دد» (شاردن ،1345،ج. 365-364 :4
صاد

و جمااع ین اصااداف ،معااادل « »Guildsاروپااایی اساات .اصااطال اصااداف اارای

گروههای صدعتگر و کسبه ه کار رده میشود و گروههای غیرصادعتگر و پیااهور تااكیل
صد

نمیدهدد (روحانی . 35 :1366،ولیكن در یصر صیویه خاص تجنار و پیااهوران اود

و عضا در قال

تاكیال پیاهوری ،کسبه و تجار ه صور گروههاا و انجمانهاا فعالیات

میکردند .اصداف و پیاهوران یصر صیوی را میتوان در دو گروه مورد ارزیا ی قارار داد:
یكی اصدافی که تعهد یگاریدادن داشتدد و دیگر اصدافی که فاقد این تعهد ودند .صارافان
ا در اختیار گرفتن ررو  ،گروهی از ازرگانان ،تجار ،صاح مدصبان دولتی و اشراف را ا
خود همراه کردند .امدیت ایجادشده ایتماد یاتری را رواج داد و سیاری از پرداختهاا اه
صور غیرنقدی صور میگرفت .این امر ،حملونقل و تجار را یسانتار نماود و ایان
روش رای تسهیل و تسریع امور ازرگانی دولت صیوی مییاد اوده اسات (کیاوانی:1392،
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 . 47مهمترین حامی دولات و در اار صایوی ،دریماد حاصال از مالیااتی اود کاه مارد و
اصداف ه انواع مختل

میپرداختدد (همان . 73 :شایوه دیگار ،کاار و تاالش صادعتگران و

کارگرانی ود که در خدمت دولت و حاکمیت قرار داشتدد .قدرِ مسالم ایان گاروه از یاک
طبقه ممتاز از پیاه وران ودند که در یوتا سالطدتی و کارخاناههاا و کارگااههاای دولتای
خدمت میکردند« .هر زمان پادشاه قصد ساختن یمارتی کدد ینان را ه یگاری میگیارد و
پیداست که یگاریگرفتن افراد هدرمدد رای پادشاه سود فراوان دارد .زیرا اید تدها مخاارج
مواد الز رای دا یا تعمیر یمار را دهد و در غیر این حال ما دِ کاار و اساتاد داا نیا اه
یهااده وی خواهااد ااود» (شاااردن ،1345،ج1252 :3؛ تاورنیااه596 :1369،؛ دالوالااه:1370،
 . 103شكوفایی اقتصادی در یصر صیوی ،از یک سو رونق و اف ایش تعداد این اصاداف را
در ر داشت و از سوی دیگر اندیاه شیعیگری نویی نظار و نگرشی خاص ر این قاار و
طبقه را تبیین نمود که مدجر ه تقا ل دو گروه ازاری و روحانیون هیدوان یک ویژگی مهم
جامعه صیوی شد .این اتحاد ا ازدواج متقا ل ین یلما و خاانوادههاای ازرگاناان اساتحكا
ف ایداادهای یافاات .همچدااین در زمااان صاایویه یلمااا اداره مقاادار ساایار اف ا ایشیافتااهای از
موقوفا را ه دست یوردند ،که ه اشاتراك مداافع یناان اا طبقاه ازرگاناان کماک کارد
(سیوری. 177 :1372،
تجار ه یلت توسعهیافتن روا

تجارتی ایران ا اروپا از وضع خاو ی رخاوردار ودناد.

تجار خارجی در اختیار شاه ود که توس ارامده اداره میشد و تجار داخلی در اختیاار
مسلمانان قرار داشت .تیمین امدیت راهها ،ایجاد راههای گوناگون ،سااخت کااروانساراها و
یبانبارها نمونههایی از تسهیالتی ایجادشده رای ازرگانان ود .مهمترین کاالهایی شاهریِ
صادراتی ایرانیان ا ریام ،پارچههای زر یت و قالی ،سد

های کریماه مانداد فیاروزه ،پاام

شتر ،توتاون و خااكبار ودناد (شااردن ،1345،ج . 903 :2در هماین دوره روا ا تجااری
گستردهای ا دولتها نظا جهانی از جمله پرتغال ،هلداد و انگلایس ایجااد شاد کاه در ایان
روا

تراز پرداختها اگر ه نیع ایران نبود ه ضرر ین هم نبود و در واقاع مایتاوان گیات

روا

متقا لی جریان داشت ( . Foran,1989 :99استقالل نسبی طبقا تجاار و صادعتگران
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از سیاستمداران ،این امكان را فراهم میکرد که ا سقوط حكومت ،روند توسعهای جامعه و
ه تبع ین توسعه تمدننی یصر صیویه تداو یا د.
پیاه وران که از دیگر ایضای این طبقه ه شمار می رفتدد ،اکبرا از صدعتگرانی ودند کاه
در اطراف میدان شهر و ازارهای اصیهان دارای رستهها و دکه هاای مخصاوص ودناد و از
نظر مالی و معیاتی نسبت ه کارگران و کااورزان در وضعیت هتری قرار داشتدد .انتخااب
پیاهوران و تعیین سرپرست رای کارگاههای صدعتی ریهده شخصی ه نا «ناظر» ود .ناظر
در رأس کارکدان در ار قرار داشت و ر تما دارایایهاا و دریمادهای شااه نظاار داشات
(کمزیر . 97 :1363،پیاه وران می ایسات مالیااتی را اا ناا دیچاه اه دولات مایپرداختداد.
شاردن در اره می ان این مالیا در یصر صیوی می نویساد« :هیتماین مدباع یایادا پادشااه
مالیاتی است که دیچه نا دارد ،و از دکانداران ،رای هر دکان متعلق ه ار اب حرف ده سو
و رای هر دکان معمولی (کسبه یست سو دریافت مای گاردد» (شااردن،1345،ج. 281 :8
الز ه ذکر است که دیچه شامل همه پیااه وران نمای شاد و ایان یاوار

شاامل ماااغلی

می شد که صاحبان ین مااغل ه یگاری گرفته نمی شدند .از جمله این مااغل مای تاوان اه
کیاگران ،کالهدوزان ،جوراب افان و غیره اشاره نمود (همان،ج. 300 :4
کارگران و کشاورزان

در این دوره لیظ «کارگر» ه کسانی اطالق میشد که در کارخانهها و کارگااههاای دولتای

کار می کردند و در خانه های خود اجازه کاار کاردن نداشاتدد (شااردن ،1345 ،ج. 102 :7
حقوق کارگر از ورود ه خدمت تا روزی که سال (ماالی در کارخاناه او تجدیاد مای شاد
پرداخت می گردید و عد دستم د وی سال ه سال ا حقوق همكارانش تیدیه می شد (همان:
 . 103-105پرداخت حقوق کارگران ه یهده ناظر ود ،می ان حقاوق کاارگران نسابت اه
شغل و مرتبه ینها متیاو

ود .یالوه ر حقوق ،اضافه حقوق و پاداش ،کاارگران از جیاره

غذایی نی رخوردار ودند.
کااارگران یصاار صاایویه ،ااه واسااطه وجااود قااوانین و مقااررا کااارگری و حمایاات و
پاتیبانی شخک شاه از ینها چه از لحاظ مالی و چه از حیث یمه درمانی و ییدده شاغلی در
رفاه یسایش ودند .هصراحت می توان گیت که وضاعیت کاارگران ایان یصار در تماامی
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ادوار تاریخ ایران مدحصر هفرد ود و پیارفته ترین قوانین و مقررا کاارگری در ین دوران
ایمال میشده است .این حمایت و پاتیبانی که از قار کارگر و تولیدکددده ه یمل مییمد
را طه مستقیم ا صدعت و اقتصاد داشت .البته این رفاه و یسایش شاامل کاارگرانی اوده کاه
در یوتا سلطدتی فعالیت داشتدد و ه یبارتی کارگران دولتی یا شاهی ودند ،اما کاارگران
یادی از این تسهیال

رخوردار نبودند.

کااورزان نی دسته ای از مرد شهرناین ودند که در حاشیه شهرها زندگی می کردند و
نسبت ه سایر طبقا اجتمایی از سطح پایین تر زندگی رخوردار ودند .امنا وضعیت مالی و
رفاهی کااورزان این یصر دا ه نوشتههای سیاحان خارجی نسبت ه سایر دورهها هتار اود
و کااااورزان یسااایش یاااتری داشااتدد (همااان،ج . 276-275 :8در ارتباااط ااا قلمروهااای
کااورزی از انواع اراضی خالصه (خاصه  ،ممالک (تیول دیوانی  ،سایورغال و اوقاافی یااد
شده است .جدای از تیاو های درونی این نوع زمینها ،مسلم این است کاه داا اه ماهیات
شیوههای تولید ماقبل سارمایهداری ،کاه نیااز اه دخالات یمال سیاسای و ایادئولوژیک در
اختصاص مازاد دارد ،همه اینها اشكال مختل ِ اختصاص ماازاد از طریاق یمال سیاسای و
ایدئولوژیک وده است (رج زاده . 76 :1376 ،وا ستگی متقا ل زمین که مبداای اساتخراج
مازاد است ،موج

شد تا ساخت سیاسی ه سوی ساختی وروکراتیک ( ا ویژگای اتكاا اه

مستمری ،ارزشهای ادارهگری و اهمیتیافتن ارزشهاای سیاسای در نظاا ارزشای ینهاا
ن دیک ناود.
دا راین ،این نظا طبقاتی از ن دیکشدن ه ساختار کلی جامعه ایران ه سااختار جواماع
دولت ا ملت ا تیكیک اقتصاد از سیاست و همچدین شاكلگیاری طبقاه اا دیاان اقتصاادی
ممانعت میکرد و این امر خود از توسعه مداو جلوگیری ه یمل مییورد .از سوی دیگار،
این نظا طبقاتی ،فعالشدن ساختار اشرافیشدنِ درون امزراتوری ،تضاعی

پیوناد نیروهاای

وروکراتیک ،ساخت متمرک ا امزراتوری و تمایل ه تج یه را اه دنباال داشات .همچداین
این نظا طبقاتی ا ویژگی پیوند متقا ل فرصتها ا هم ،ا امكان تحرك در ین و فعال ودن
ساختار اشرافیشدن در ین ،اشرافیت ایران را ه اشرافیتی سینال ،که اهطاور ماداو در حاال
جا هجایی ود ،تبدیل کرد .این ید تداو اشرافیت ،مانع از شكلگیری فرهد

و احسااس
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ماترك و تعلقا پایدار ه زمین و دیگر فرصاتهاا شاد و در مقا ال تعاار

درونِ ین را

تقویت کرد .از این رو ،در خای از این اشرافیت که نسبت ه نیروهای دیگر تداو یااتری
داشت (یعدی اشرافیت ایلی  ،واکدای ا تیخیر نسبت ه حملاه افغاانهاا ماااهده مایگاردد.
درحالیکه شاكل گیاری فرهدا

و احسااس مااترك و تعلقاا پایادار اه زماین و دیگار

فرصتها ،موج تداو حكومت و جامعاه و در نتیجاه تاداو توساعه تمادنی یاا حیاظ ین
میشود (همان. 82-80 :
ساختار تمدنی طبقات اجتماعی عصر صفویه

در توضیح و تبیین تحوال هر تمدنن ،یكی از حوزههای یلم اجتمایی کاه مایتاوان از ین
استیاده کرد ،جامعهشداسی توسعه است .از نگاه جامعهشداسی توسعه ،ریاههاای هار توساعه
تمدننی و صعود و افول تمدنن ها ،در خای نتیجه ساختارهایی است که در جوامع مساتقر در
حوزه ین تمدنن فعال هستدد و خود متیرر از ساختها و نهادهای شكلگرفتاه در ین جواماع
هستدد .این ساختارها میتواندد « ازتولیدشونده»« ،انحطاطی» یاا «توساعهای» اشادد .یكای از
دورههای توسعه تمدنن ،یصر صیویه اسات کاه نااانی از دوران ناوین تااریخ ایاران اسات.
اتحاد سیاسی کاور ،تاكیل یک حكومت ملی (لمبتون :1374،ص 212و وحد ماذهبی
(تاینع دوازدهامامی از ویژگیهای مهم این یصر جدید تاریخ ایران است .از نظار ماذهبی،
ارتقای تاینع ه دین رسمی دولتی و در واقع دریمیختن یملیِ ایران و تاایع در یاک قالا
مذهبی ا ایرانی مااهده میگردد .همچدین ،هیلت مالحظاا سیاسای ا اجتماایی ،یكای از
مسائل اجتمایی مهم ،ترتی

قرارگیری انساانهاا در طبقاا و اقااار اجتماایی مای اشاد و

روشننمودن این مسئله میتواند تا حدودی ساختار طبقاتی و تغییارا اجتمااییِ ایجادشاده
در ایران یصر صیویه را نااان دهاد .مورخاان و پژوهااگران در ااره تحاوال و تطاورا
طبقا اجتمایی در دولت شیعی صیویه دچار تاتت یراء هستدد .مسئله دیگری که دغدغاه
پژوهاگران وده است ینکه رپایه سدت های کهن ،ریاه ساختار طبقاتی ایان یصار را ،در
دوران اوستایی دانسته و چهار طبقه شاه ،اشارافیت نظاامی ،اشارافیت ماذهبی و روساتایی را
پایه طبقا اجتمایی دولت شیعی صیویه دانساتهاناد کاه در زماانهاای مختلا  ،اا ایجااد
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تحااوال اجتمااایی ،ترکی ا

ایاان طبقااا دسااتخوش تغییاارا گردیااده اساات ( دااانی و

همكاران. 202 :1380،
نهادهای اجتمایی ا ینگونه که جامعهشداسان توضیح میدهدد ا یالوه ار کارکردهاای
انحصاری ،در تعامل ا یكادیگر نیا قارار دارناد و تولیادا خاود را اا نیازهایااان مبادلاه
میکددد .ه همین قیاس دین و دولت ،از این حیث که دو نهاد اجتمایی نی هستدد ،در طاول
تاریخ ا یكدیگر مبادله داشته اند .تولیادا دیان مانداد وجادان جمعای ،انساجا اجتماایی،
الگوسازی ،کدترل درونی و از همه مهمتار مااروییت خاای هماواره ماورد نیااز نهادهاای
دیگر ،ه ویژه نهاد سیاسات و حكومات اوده و متقاا ال تولیادا نهااد سیاسات در خادمت
نیازهای نهاد دین ،از قبیل اقتدار و حمایت ه مدظاور تبلیاو و گساترش یماوزههاای دیدای و
تحقق یرمانهای دیدی ،اوده اسات (شاجاییزناد . 18 :1376 ،اهطاورکلی ،نظاا طبقااتی
راساس تمرک فرصتها در یک قار یا طبقاه خااص یاا تیكیاک ین در میاان گاروههاای
اجتمایی مختل  ،ا توجاه اه ناوع فرصاتهاایی کاه در اختیاار گاروههاای مختلا

قارار

میدهد ،می ان تحرك اجتمایی و دساتیا ی گاروههاای دیگار اه ایان فرصاتهاا یاا ساتن
مرزهای اقاار ،در موقعیتهای تاریخی متیااو تایریرا متیااوتی ار روناد تمادنن جامعاه
داشته است.
کارل مارکس معتقد ود «موقعیت طبقاتی افراد دقیقا راسااس جایگااه یملكردشاان در
چااارچوب نظااا ییداای اقتصااادی تعیااین ماایشااود» (مااارکس . 80 :1971،کااار رد نظریااه
مارکسیسم ساختارگرا در ررسی ساختار تمدنی طبقا اجتمایی یصار صایویه نااانگر ین
است که همواره میصل ددی (هم یستیِ طبقاتی پویایی ما ین اجتمایاا یااایری (ایلای ،
دهقااانی و شااهری (خاارده کاااالیی شااهری وجااود داشااته اساات .در واقااع از نگاااهی
ساختارگرایانه ،ایران یصر صیویه تا زمان تببیت حاکمیت شاه یباس اونل از گونه خاصی از
میصل ددیِ طبقاتی خردهساختارهای سهگانه (اقتصاد خردهکاالیی شاهری و اجتمااع ناشای
از ین ،اقتصاد و اجتماع دهقانی ،اقتصاد و اجتماع ایلیاتی رخوردار اوده و از ین زماان اه
عد این خصلتیا یِ میصل ددی شكلی متیاو

ه خود میگیرد.

نقش طبقا اجتمایی در فرییدد تمدننی دولت صیویه در سه جهت ود:
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 1تاكیل اتحادیههای ایلی جدید :شاهان صیوی رای تضعی

و ینیازی از ق لباشهاا

اقدا ه تاكیل اتحادیههای ایلی جدیادی همچاون «شاهساون»هاا و اتحادیاه ایلای قااقایی
کردند (لمبتون211 :1374،؛ نقیا زاده36 :1379،و . 38ایان کدیدراسایونهاا و اتحادیاههاا
هرچدد در ا تدا در راستای مدافع و اهداف حكومت مرک ی تاكیل میشد ،هتادری خاود
ه قدر مستقلی تبدیل میشدند هگونهای که حكومت مرکا ی را اه اقاداماتی سیاسای و
نظامی رای تضعی

و کاهش قدر این کدیدراسیونها رمیانگیخت .این اقاداما نااان

میدهد که شاهان صیوی حتای ارای تضاعی
نداشتدد و نیازمدد جل
تدها ه تضعی

ایاال و قبایال تواناایی و اساتقالل کامال

حمایت ایال و قبایل دیگر ودند .این اقداما ینها در نهایت ناه

اتحادیههای ایلی مدجر نااد ،لكاه ایاث سار اریوردن اتحادیاههاای ایلای

قدرتمدد جدید در مسیر توسعه درونزای ایران صیوی و ه تباع توساعه تمادنی شاد (ر.ك:
یزادارمكی و جدادله. 1393،
 2تقویت خاش وروکراتیاک حكاومتی و تااكیل نیاروی نظاامی دائمای متااكل از
غالمان :کاهش نیوذ نیروهای نسبتا مستقل و خودمختار ایلی از طریق گسترش هرچاه یااتر
نیروهای وروکراتیاک وا ساته اه حكومات و تااكیل هدا

هاای نظاامی دائمای از جملاه

اقداما دیگر شاهان صایوی ارای اساتقالل و اینیاازی از ایاال و تمرکا هرچاه یااتر
قدر

ود .شیوه تیولداری و نیاز ه نیروهای اداری متخصک در اماور مالیاا و خاراج اه

رشااد و گسااترش نیروهااای ااورکراتیكی انجامیااد کااه خااارج از ایااال و غالبااا از درون
خشهای شهری ا روستایی سر ریورده ودند (رج زاده. 165 :1378 ،
تقویت خش وروکراتیک حكومتی و هکارگیری نیروهای نظامی جدید غیرایلای ،در
درازمد از دو جهت ه تقویات و اساتقالل ایاال و قبایال از حكومات انجامیاد کاه ایان
مسئله نی در نظا طبقاتی یصر صیویه ازگوی توسعه تمدننی ین یصر می اشد .از یک سو،
ورود نیروهای وروکراتیک و نظامی جدید ،زمیده را رای شاكلگیاری اشارافیت جدیادی
فراهم کرد که خود در درازمد

ه نیرویی مستقل از حكومت تبدیل شاد (سایوری:1372،

 . 70از سوی دیگر ،سده دو یصر صیوی تا زمان فروپاشی این سلسله ا رشاد و گساترش
اقتصاد خاردهکااالیی و تجاار داخلای و اینالمللایِ گساترده قا ال شداساایی اسات .ایان
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تحوال اقتصادی رجسته تا عی از تحاوال در سااختارِ طبقاه مسال (یعدای دولات اود.
ساختارشكدی از دولات ایلیااتی و غیرایلیااتیشادن نظاا سیاسای نیازمداد گساترش فعالیات
اقتصادی دولت و ین نی موج

وروکراتیکشدن هرچه یاتر ساختار دولت میگردید.

تغییرا مورد حث ،تحوال اجتماایی و طبقااتی جالا
تمدننی یصر صیویه موج
تولیدا دستی مختلا

تاوجهی را در جهات توساعه

شد .طبقه ای از کارمددان وروکراتیاکِ دولات شاكل گرفات،

( پیااهوری و طبقاا اجتماایی مارتب

اا تولیاد و یرضاه ایان

تولیدا ظاهر گات و این در حالی ود که کارمددان یالیرتباه دولات و شااه اه تجاار
ناشی از تولید دستی اا حتی در سطح ینالمللی اا یالقه شدیدی ناان میدادند .خیل یظایم
ساازاهیان شاااه کااه همگ ای م د گیاار شاااه شااده ودنااد ،کااارگران ،کارکدااان ،هدرمداادان و
صدعتگران شاغل در کارخانجا سایودوگاناه شااه (شااردن ،1345،ج، 1509-1421 :4
امرای یالی رتبه و دیوانساالران رگ در پایتخت و مراک ایاال  ،کارکدان در ار شاه و اه
ویژه غالمان و خواجگان ،طبقا شهری مغازهدار و تولیدکدداده اناواع محصاوال دساتی،
ارائه دهددگان خدما مختل

در سطح شهر ،صاحبان ازارها و کاروانسراها ،طبقه روحانی

رسمی و نهایتا طبقه تجار متوس و رگ که همکیسه در ار و مقاما یالیرتباه حكاومتی
و حتی شاه شده ودند ،همگی ج و طبقا اجتمایی جدید ه شمار مایرفتداد .ایان تحاول
طبقاتی ه قیمت ن ول اشرافیت نظامی ترکمان ه یدوان والیان و اقطااعداران ساا قِ ایااال ،
تضعی

قوای قاورچی و محاو وا ساتگی ایلیااتی ایان نیاروی نظاامی و اتكاای ین اه نظاا

م د گیری شاه ود .ه اختصار میتوان چدین یدوان کرد که تمامی طبقا اجتمایی موجاود
در ن ظا اجتمایی ایلیاتی در جریان این تحول ه شد لطمه دیدند و تدها ین خای از امارا
و رؤسای سا ق قبیله ،توان ا قای موقعیت خود را یافتدد که خود را ا این تحوال هماهد
کرده و در ائتالف ا شاه از ساخت اجتمایی ایلیاتی خاود کاامال قطاع ارتبااط کردناد .ایان
تحولی یمیق ،دیاادین و گساترده اود کاه شاكل دادی طبقاا اجتماایی را چداان متحاول
ساخت که نه تدها موجا

تیااو ین اا شاكل دادیهاای طبقاا اجتماایی ساده نخسات

حكومت صیویان شد ،لكه ین را از شكل دادیهاای طبقاا اجتماایی پاس از اساال نیا
متمای ساخت (یبداللهی . 24-23 :1385،اه یباارتی ،تغییار و تحاوال صاور گرفتاه در
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طبقا اجتمایی طی حاکمیت شااه یبااس اونل انقاالب یظایم سیاسای و سازس اقتصاادی ا
اجتمایی در فرییدد تمدننی دولت صیویه ه نیع جامعه تلقی میشود.
راساس میااهیم نظاری و در را طاه اا سادجههاا و معیارهاای ییدای و ذهدای در تحلیال
ساختاریِ تحوال یمیق در کلیت طبقا اجتمایی ،میتوان ه جایگ یدی «ساطح سیاسای ا
اداری اجتماع خردهکاالیی» ه جای «سطح سیاسی ا اداری اجتمایا ایلیااتی» اشااره کارد.
حال ،امیران لاكری و کاوری شهرناین و یارتباط اا اجتمایاا ایلای جاایگ ین امارای
ایلیِ ق لباش شده ودند (نعمانی . 226 :1358 ،این یامالن ساختاری جدیاد ارای مادیریت
اداری سیاسی سرزمین ،یالوه ار نیااز اه انارژی اقتصاادی حاصال از تولیاد خاردهکااالیی
شهری ،هشد نیازمدد انرژی اقتصاد دهقانی ود .ا یدایت ه این نكته ،تحول نظاا ارضای
نی در فرییدد تمدننی انتظار میرفت .از اینرو ،شاه یباس اونل در اقادامی رادیكاال سااخت
ارضی متكی ر اداره ایلیاتی کاور را تغییر داد و ین را تا ع مدیریت متمرکا شااه ،در اار و
امیران لاكری و کاوری غیر ایلیاتیِ شهری کرد .این تغییر در نسبت مالكیتها در نحاوه و
می ان تخصیک مالكیتها ه گروهها و طبقاا اجتماایی نمایاان شاد .حاال نظاا ارضای و
تولید کااورزی ه مبا ه «سطح اقتصادیِ تعیینکددده» در کال سااختار طبقاا اجتماایی اه
گونهای متمرک مادیریت مایشاد و وروکراسای اداری و ارتاش متمرکا نیازمداد انارژی
اقتصادی حاصل از اقتصاد و اجتماع ارضی ودند .از سوی دیگر ،شاهان صیوی ه ویژه شاه
یباس اونل ،شاه صیی و شاه یباس دو رای پرداخت م د و مواج

نیروهای نظامی جدیاد

در جهت وا ستگی دائمی ینها ه حكومت مرک ی ،شیوه جدید پرداخت مساتقیم مواجا
و مخارج ارتش از دریمدهای سلطدتی را در پیش گرفتدد کاه اا توجاه اه مخاارج سادگین
ارتش نیازمدد گسترش امالك خاصه حكومتی و کااهش ممالاک (زماینهاای تحات اداره
اشراف ایلی و تضعی
این اقداما

هرچه یاتر ینها ود (لمبتاون217 :1345،؛ الکهاار . 18 :1383،

هتادری ایاث یگاناهشادن و فاصالهگارفتن هرچاه یااتر ایاال و قبایال از

حكومت مرک ی و تبدیل ینها ه نیروهایی مستقل از حكومت و دارای مدافع خااص خاود
شد (ر.ك :یزادارمكی و جدادله. 1393 ،
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 3جستجوی یک مدبع ماروییت خش جدید :شاهان صایوی اه دلیال کمرنا

شادن

جدبههای کاری ماتیک خود و در پی ین سستشدن پیوند معدوی ینها ا ایال ق لباش ،اه
فقه شیعی ه یدوان یک مدبع ماروییت خش جدیاد و مساتقل ( االعكس شاهان قاجار کاه
رخالف شاهان صیوی نیازمدد یک مدبع ماروییت خش یرونی ودند (کاارزن،1380،ج:1
 566از طریقت صوفیانه ق لباشها متوسل شدند .یامل دیگر قدر گرفتن فقهاا ،ناشای از
ضرور های اجرایی یک حكومت ود .شاهان صیوی رای تببیت حكومات خاود نیازمداد
ین ودند که ایدئولوژی صوفیانه مبتدی ار شاور ایماان را کاه ا تادا زمیداهسااز یاک قیاا و
پیروزی پرشور ود ا ایدئولوژی مداسبی رای یاک حكومات نهادمداد و ارباا جاایگ ین
کددد (کدی . 31 :1369 ،همچدین رسیدگی ه امور یماومی از قبیال تجاار  ،کاااورزی،
قضاو و دیگر امور اجرایی نیازمدد یک مبدای حقوقی ود که در ین زمان فقاه و شاریعت
ین را فراهم میکرد (جعیریان119 :1379 ،و. 192
دو نهاد روحانیت و ازار ا یكدیگر روا

متقا ل و دوطرفهای داشتدد .در کدارِ

قدر یافتن روزاف ون یلما در دستگاه حكومتی صیویه ،یوامل دیگری همچون پیوند
خوردن یلما ا زمین از طریق زمینهای وقیی و سیورغالها (سیوری167 :1372،؛ الگار،
 ، 39: 1356گسترش ارتباط و پیوند ا اقاار و طبقا مختل
شریی و مدنی و حل و فصل دیاوی و اختالفا

اجتمایی از طریق اداره امور

(جعیریان243 :1379 ،؛ کمزیر:1363،

 327و همچدین پیوند محكم ا اقاار ازاری (سیوری ، 166: 1372،ایث استقالل مادی
یلما از در ار صیوی ،مدافع ماترك ا زمینداران و گروههای مختل

ازار همچون تجار و

ایضای اصداف و نیوذ اجتمایی هرچه یاتر یلما گردید « .ازار مبانی اقتصادی و مالی
روحانیت مستقل را فراهم میساخت و از نظر سیاسی نی مبانی مردمی قدر
را ر حكومت و یمال دیوانی ود .در را ر این خدما

روحانیت در

و فایدهها روحانیت نی در مواقع

ضروری حامی ازاریان در را ر تعدیا یمال دیوانی ود» (اشرف. 111 :1359،
ه موازا جریانها و تحوال فوق ،اساتقرار حكومات صایویه و در پای ین گساترش
شهرها و همچدین کاروانسراها و راههای ارتبااطی ،و گساترش روا ا تجااری و سیاسای اا
کاورهای دیگر شرای مداسبی را رای رشد و قادر یاافتن ساومین نیاروی جامعاه ایاران
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یعدی ازاریان در فرییدد تمادننی دولات صایویه فاراهم کارد (سایوری . 86 :1372 ،ازار از
اواخر صیویه از می انی خودسامانی رخوردار ود .قا ل ذکر است که ازار تدهاا محال داد و
ستدد نبود ،لكه صدعتگاران سایاری نیا در هماانجاا و در دکاانهاای خاویش اه تولیاد
محصوال شان ماغول ودند (کارری . 9 :1348 ،گسترش صدایع و رونق اقتصادی ،رشد و
توسعه اصداف را ه همراه داشت هگونهایکه ایان اصاداف محاور یماده اقتصاادی شاهری
وده و در چارچوب کدترل شدید شاهرها توسا حكومات مرکا ی از ناویی خودساامانی
رخوردار ودند .انتخاب ریشسییدان یا کدخدایان هرصد
تعیین مالیا

راساس رأی ایضای اصداف،

راساس مذاکره و توافق میان سران اصداف و مقا هاای دولتای (فاوران:1377،

 60و استقال ل نسبی در حل و فصال اختالفاا داخلای اا ارجااع اه محكماههاای صادیی
رایگان مرک

از نقی

و ریش ساییدان هار صاد

را مایتاوان شااهدی ار خودساامانی و

استقالل نسبی اصداف در دوره صیویه در نظر گرفات .در چداین سااختاری ،اصاداف یصار
صیویه نه فق

ه یدوان جریان اقتصادی لكه ه یدوان نهادی قا ل توجه در روا

اجتماایی

مثرر ودهاند .ساختار درونی و یرونی اصداف در این دوره رخالف ادوار گذشاته تغییراتای
را در خود شاهد ود .اصداف هتادری پیونادهایی را اا نیروهاا و طبقاا اجتماایی دیگار
همچااون یلمااا و جمعیااتهااای اخااو صااوفیانه رقاارار کردنااد .دگرگااونیهااای سیاساای،
اقتصادی ،اجتمایی در این یصر ،مخصوصاا دوره شااه یبااس اونل ،موجا

افا ایش تعاداد

حرفهها شد .این امر نه تدها متدوع و تخصصی ودن مااغل ،خدما  ،تولیدا و اصاداف در
الیههای اازار را فاراهم یورده ،لكاه ار پیچیادگیهاای حااکم ار ازارهاای ایان دوره و
مداسبا اهل حرفه و اصداف ا یكدیگر و نی ا حكومت و ا مصرفکددادگان نیا داللات
داشت (یقیلی . 164 :1393،هگونهای که خطر نارضایتی و نافرمانی از حكومات از ساوی
ینها وجود داشت و ه همین دلیل حكومت صایویه ساعی مایکارد کدتارل شادیدی را ار
اصداف ایمال کدد ( دانی. 98-9 :1978 ،
ه طورکلی میتوان چدین استدباط کرد کاه نقاش طبقاا اجتماایی در فرییداد تمادننی
دولاات صاایویه ،در سه جهت یعدی ال

تاكیل اتحادیههای ایلی جدید؛ ب تقویت خش

روکراتیک حكومتی و تاكیل نیروی نظامی دائمی متاكل از غالمان؛ و ج جستجوی
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یک مدبع ماروییت خش جدید و مستقل از طریقت صوفیه شااكل گرفاات .اادینترتیاا
شكلگیری حكومت صیویه ه یداوان یاک « نگااه مهام» تااریخی و نقطاه شاروع سلساله
رخدادهای واکدای مدجر ه پیدایش نیروها و طبقا اجتمایی ،سیاسای و اقتصاادیای شاد
که هرچه یاتر تاالشهاای تمرک گرایاناه حكومات صایویه را در مسایر تمادنن اه چاالش
میکایدند (نمودار . 1
الز ه ذکر است ارزیا یهای الکهار ( 13-18 :1383و سایوری (203-227 :1372
از تحوال دوره صیویه نی ناان میدهدد که تالشهای تمرک گرایانه شااه یبااس و دیگار
شاهان صیوی هرچدد در کوتاهمد میید ،کاریمد و متمدن ه نظر میرسید ،اما عد از شااه
یباس اونل ،در درازمد

ایث ضع

اقتصادی و نظامی حكومت و قدر یاافتن نیروهاای

اجتمایی در را ر قدر حكومت مرک ی شد .ایان نیروهاا از چداان اساتقاللی از حكومات
رخوردار ودند که هرغم زوال و سقوط حكومت صیویه اا که ه میا ان زیاادی خاود نیا
معلول روا

خاص حكومت مرک ی ا این نیروهاای اجتماایی اود (ر.ك :یزادارمكای و

جدادله 1393 ،اا همچدان ه حیا خود ادامه دادند.

نمودار  :1پیدایش و ظهور نیروهای اجتمایی ،سیاسی و اقتصادی در دوران صیویه
(یزاد ارمكی و جدادله45 :1393،
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نتیجه

از نظا طبقاتی صیویه میتوان ه یدوان نظامی از ا ویژگی تمرک فرصتها و پیوند متقا ل

یاد کرد .شاه مرک رقل و توزیع قدر

ود .سران ق لباش و نیروهای نظامی که پایه قادر

ینها را ا تدا وا ستگی خاندانی و نظامیگری تاكیل میداد ،عدها ا انتصااب اه حكومات
والیا و دریافت تیول در اشكال مختل

ین ،که هطاور یماده ماوروری اود ،اهصاور

زمین داران رگ دریمدند .ه یان فوران اینها اا قارار گارفتن در رأس ایالهاای خاود و
دریافت تیول و حكومت والیا از سه خش مازاد ایلی ،روستایی و شهری هرهمدد شدند.
گروه دیگر وروکرا های ایرانی ودند .اینها که انحصاار داناش یرفای را در ارتبااط
ا اداره زمین ها در اختیار داشتدد ا تكیه ه اقتدار تخصصی و داناش خاود ،از طریاق اشاغال
مداص

اداری و انحصار امور مالی و ممی ی و غیره ه دریافت تیول نایل شدند و در جرگاه

زمین داران و گاه تجاار ا رگ دریمدناد .روحانیات نیا اا اتكاا اه قادر ایادئولوژیک
خویش ،هم ه قدر سیاسی در ساخت (مدص  ،صدر ،شیخاالسال و غیره دست یافت و
هم از طریق سیورغال هره مددی مادی یافت .این گروه انحصار دانش دیدی را هم در اختیار
داشاتدد .سایوری ااه ایان مطلا

تاا ینجااا تكیاه مایکدااد کاه جامعااه صایوی را جامعااهای

فضلیتساالر مینامد و معتقد است ،همین امر موج

ید شاكلگیاری اشارافیت ریااهدار

در ایران شد .این سخن سیوری اگر نویی رگنماایی واقعیات نیا تلقای گاردد ،حاداقل
اشاره ه از ودن نظا طبقاتی ایران دارد .هخصوص اگر ه این واقعیت نی توجاه شاود کاه
در ورود ه جرگه روحانیت ،وا ستگی خاندانی نقش چددانی نداشته و یاتر صالحیتهاای
شخصی مداخله داشته است .هرچدد که در زمیداه ورود اه جرگاه اشارافیت نیا پیونادهای
خاندانی اغل

نقش داشته است .تجار یمده شهرها ،گاروه دیگار ایان اشارافیت را تااكیل

میدادند .ینها نی گروهی ودند که هرهوری مادیشان در خاش یمادهای ،نتیجاه پیوناد
سیاسی ینها ا خش های دیگر اشرافیت ود .در مقا ال ایاد اه مارد یاادی ایلای کاه اه
دامداری اشتغال داشتدد ،زاریین ،اصداف و کارگران اشاره کرد که اه یاان فاوران طبقاا
میانهرو پایین و تحت سلطه را تاكیل میدادند و افراد از طبقا پایین جامعه ه پایگااههاای
یالی و اداری و نظامی دست یافتهاند.
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دا راین ،ضرور ساختاری مدیریت متمرک از زمان حاکمیات شااه یبااس اونل و عاد
ین ،تیریرا یمیاق سااختاری ار کلیات شاكل دادیِ طبقاا اجتماایی در توساعه تمادنی
گذاشت .از ناانههای این تیریرا میتوان ه موارد زیار اشااره کارد :تغییار نظاا سیاسای ا
اداری ،تغییر در یاامالن خادمت سیاسای ،اداری ،نظاامی و ایادئولوژیک ،رشاد تجاار و
اقتصاد خرده کااالیی شاهری ،رشاد و گساترش شاهرها و معمااری شاهری ،رشاد و توساعه
کااورزی ،ه وجود یمدن شبكه حمل و نقل گسترده در داخال ،رشاد ازارهاای داخلای و
ارتبااط ین اا ازارهااای خاارجی ،ساكون و یرامااش در داخال و روا ا سیاساای حساده ااا
همسایگان که الزمه رشد تجار و تولید خردهکاالیی اود .هماه ماوارد فاوق تبعاا نیااز
حاکمیت متمرک رای تیمین مدا ع مالی رای مدیریت متمرک سیاسی ،اجتمایی ،اقتصادی،
اداری و نظامی ود .در مجموع نظا طبقاتی یصر صیویه در جهت شكلدهی ه طبقااتی اه
یدوان اشراف در مقا ل یوا یمل میکدد .ترکی

اشراف ،تحرك اجتمایی و امكان گذار

از اقاار پایین جامعه ه قار اال ،پیوند متقا ل طبقا اجتمایی و فرصتها و می ان افتراق یاا
تمرکا دیاانهااای (ماادی ،معداوی ،سیاساای و غیاره در یكجاا ،نتااای مببتای ارای توسااعه
درونزای ایران صیوی و ه تبع توسعه تمدنی داشته است.
البته الز ه ذکر است در یصر صیویه ،عد از شااه یبااس اونل ،تعاار هاا هام در ُعاد
افقی (میاان واحادهای اجتماایی از نظار جغرافیاایی پراکداده و هام یماودی (میاان اقااار
رو ه ف ونی میگذاشت و موج

مختل

سقوط حكومت صایوی و اه تباع ین توقا

و

زوال توسعه تمدننی صیویه شد.
منابع
 یزادارمكی ،تقی و یلی جدادله (« . 1393پیكر ددی نهادی مبتدی ر موازنه قدر
جامعه سدتی ایران ( ازخوانی تحوال

در

ایران از صیویه تا قاجاریه راساس رویكرد

نهادگرایی تاریخی » .مجلﺔ جامﻌهﺷناسی ایران .دوره پان دهم ،شماره  ،3ص -64
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مثسسه امیرکبیر.
 « ، 1390( _____ ررسی حجاب و نوع پوشش زنان زردتاتی در ایران یصر صایویه»،
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 جعیریان ،رسول ( . 1379صفویه در عرصره دیرن ،فرهنر

و سیاسرت ،تهاران:
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 دالواله ،پیترو ( . 1370سفرنامه ،ترجمه شعالالدین شایا ،چااد دو  ،تهاران :انتااارا
یلمی و فرهدگی.
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 روملو ،حسن ( . 1349احسنالترواریخ .اه اهتماا یبدالحساین ناوایی .تهاران :دگااه
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 کدی ،نیكی یر ( . 1369ریشرههراي انقرالب ایرران .یبادالرحیم گاواهی .تهاران:
انتاارا قلم.
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انتاارا خوارزمی.
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 الکهار  ،الرنس ( . 1383انقررا
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انتاارا یلمی و فرهدگی.
 لمبتون ،ین .کی .اس ( . 1345مالك و زارع ،مدوچهر امیری ،تهاران :دگااه ترجماه و
نار کتاب.
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