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گفتمان تشيع و برسازی هويت ملی در ايران عصر صفوی
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چکيده
در ســده نهــم هجــري، جنبــش صوفیــان به صــورت قــدرت سیاســي نیرومنــدی در ایــران  ظهــور و حکومــت 
جدیــدی بــه نــام پادشــاهی صفویــه تأســیس کــرد. در ایــن مقطــع، صوفیــان بــا سیاســی ســاختن مذهــب 
ــان  ــت در گفتم ــب و ملی ــی مذه ــد. تالق ــره بردن ــی به ــان ملی گرای ــر گفتم ــوان دال برت ــیع، از آن به عن تش
ـــ  وحــدت دینــي مبنــاي وحدت  ـــ پــس از ساســانیانـ  صفــوی باعــث شــد تــا بعــد از حــدود نهصــد ســالـ 
سیاســي قــرار گیــرد و هویــت ملــی در ایــران ســربرآورد. در ایــن شــرایط، گفتمــان تشــیع صفــوی به صــورت 
عاملــی بــرای تقویــت هویــت ملــي شــکل گرفــت؛ گفتمانــی کــه بــا غیریت ســازی، برجســته ســازی، طــرد 
و حاشــیه رانی، هژمونــی خــود را بــه نــام پادشــاهی »قــدر قــدرت« در برابــر خالفــت عثمانــی و دیگــر رقبــای 
خارجــی گســترانید. مقالــه حاضــر، بــا اســتفاده از چارچــوب نظری و ابــزار تحلیلــی برگرفته از تحلیــل گفتمان 

الکالئــو و موفــه، نقــش گفتمــاِن تشــیع صفــوی را در هویت بخشــی ملــی مــورد بررســی قــرار می دهــد.  

واژه های کلیدی: هویت ملی، دین، گفتمان، تشیع صفوی، غیریت، هژمونی.
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مقدمه 
ظهور دوباره ایران به عنوان واحد سیاسی مستقل در دوره صفوی، تالش برای بازیابی هویت 
ملی پیش از اسالم بود. در این زمان که از منظر گفتمانی به عنوان »لحظه تاریخی« شناخته 
می شود، دو عامل مذهب و ملیت در کنار هم قرار گرفتند و هویت ملی را به عنوان دال »ارشد« 
)حسینی زاده،1386: 39( حکومت تازه تأسیس صفوی پذیرفتند. بر این اساس می توان ادعا 
کرد که صوفیان و مریدان شیخ صفی الدین اردبیلی که از ترکان آناتولی بودند، با انتخاب تشیع 
و جدا ساختن خود از وابستگی مذهبی به خالفت عثمانی، تالشی را برای تأسیس دولت 
ملی در ایران آغاز کردند. ترک های ساکن در شرق آناتولی تا شمال شرق ایران با همراهی 
تاجیک های شرق ایران، به سرعت واحد سیاسی مستقلی از لحاظ جغرافیایی، سیاسی، نظامی 
و مذهبی را در فالت مرکزی ایران ایجاد کردند )یوسفی،1380: 17(. واحد سیاسی جدید 
مبتنی بر ویژگی هایی بود که آن را با همه تالش های ملی-گرایانه ایرانیان بعد از ظهور اسالم 

متفاوت می ساخت.
تفاوت عمده ملی گرایی صفوی با دوره پیش از آن، در نقشی بود که این بار»مذهب شیعه« 
در هویت جدید بر عهده داشت. مذهب جدید با وفاداری صوفیان شیعی، گفتمانی را در ایران 
شکل دادند که سه عامل تأسیس گفتمان یعنی »قدرت، دانش و مشروعیت« )فیرحی،1384: 23( 
را بومی ساخته بود. درواقع، تأسیس و نهادینه کردن حکومت صفویه بر پایه شیعه  دوازده امامی 
به کمک نیروی نظامی و تبلیغاتی صوفیان، کلید دگردیسی سیاسی ـ مذهبی ایران بود که شاه 

.)Perry,2010: 127( اسماعیل در 1501 آن را رقم زد
براین اساس می توان گفت، هویت ملی ایران امروز وام دار »لحظه تاریخی« قرن نه هجری 
است؛ لحظه ای که در آن شاگردان شیخ صفی توانستند به کمک نیروی نظامی، اعتقادی و تبلیغاتی 
خود مبنای »قدرت/دانش« ملی-گرایی مذهبی را در ایران بنا نهند. پرسش اصلی پژوهش این 
است که چرا صفویان در ساخت هویت ملی از بین قرائت های مختلف از اسالم در ایران، تشیع 
را برگزیدند؟ فرضیه ای که تالش می شود با آزمون آن در طی مقاله به پرسش فوق پاسخ دهد، 
این است که صفویان با علم به جایگاه آرمان ها و اسطوره های تشیع که در قرائت عرفان و 
تصوف ایرانی به اوج خود رسیده بود، سعی کردند برای نخستین بار بعد از ورود اسالم به ایران 

از ظرفیت های سیاسی مذهب تشیع برای مرزبندی و ایجاد هویت مستقل ملی استفاده کنند. 
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صفویه ظرفیت های تضاد و دشمنی موجود در تشیع با دیگر فرقه های مذهبی اسالم را 
شناسایی کردند و با پیوند آن ها با بحث ملیت، موجب شدند تا در کنار مذهب از زمینه فرهنگی 
و تاریخ اجتماعی نیز بهره برند و در سلطه سیاسی خویش، هویت ملی مبتنی بر ارزش های 
دینی را برسازند. به واقع صفویه با سیاسی کردن پیوند بین سیاست و دیانت، پایه های حکومت 
ملی نوین را در ایران بنا نهادند. این مهم با شورش شاه اسماعیل در 908 هجری آغاز و به عنوان 
اساس حکومت ملی در طول زمامداری صفویه، توسط دیگر شاهان این پادشاهی تثبیت شد. 
این مقاله، سعی دارد نقش حکومت صفویه را در سیاسی ساختن دین و ملیت برای بهره برداری 

سیاسی نشان دهد.    

پيشينه تحقيق
نقش  دین  بودند،  واحد  دین  داراي  مردم  بیشتر  که  مقاطعی  در  ایران  سیاسی  تاریخ  در 
وحدت بخش ملي را ایفا کرده و با توجه به قدرت و نفوذ معنوي خود، دیگر مؤلفه هاي 
هویتي را نیز تحت الشعاع خود قرار داده که تحقیقات گسترده ای درباره آن انجام شده است. 
برای مثال، والتر هینتس، ایران شناس آلماني، در کتاب تشکیل دولت ملي در ایران: حکومت 
آق قویونلو و ظهور دولت صفوي، دگرگوني هاي زباني، فرهنگي و آییني دوره صفوي را به 
تالش آن خاندان براي فراهم کردن شالوده استواري دینی براي وحدت سرزمیني ایران و 

تشکیل دولت ملي مرتبط دانسته است )هینتس، 1361: 145(.
همچنین، راجر سیوري در کتاب پیدایش دولت مدرن در ایران، در دوره صفویه تالش کرده 
است تا سهم دوره صفوي را در ظهور دولت مدرن در ایران بازشناسي کند. بنابر تحلیل وي، 
دگرگوني هاي سه گانه ذیل نقش مهمي در شکل گیري دولت صفوی داشته اند: اول، ائتالف علما 
ـ تجار که در واقع علما را به اصناف و گروه هاي اهل فتوت پیوند داده است. دوم، تشکیل ارتش 
دائمي و سپاهیاني از غالمان خاصه شاهي در زمان شاه عباس که مانند یني چري هاي عثماني 
آموزش هاي منظمي دیده بودند و از شخص شاه فرمان مي بردند و درنهایت، ایجاد دستگاه اداري 
متمرکز، به ویژه در زمان شاه عباس. افزون براین، سیوري تحمیل تشیع اثني عشري به عنوان مذهب 
رسمي و ایدئولوژي پویا توسط شاه اسماعیل را نیز عامل تقویت حکومت مرکزي و آگاهي 

(Savory, 1987: 37-41( نسبت به هویت ملي تلقي مي کند
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همچنین، افرادي چون رسول جعفریان، حمید احمدي، مرتضی ثاقب فر و دیگران معتقدند، 
دین اسالم در کشور ما نیز همین نقش برجسته را ایفا کرده و باالتر از دیگر مؤلفه هاي هویتي قرار 
گرفته است. جعفریان ضمن اشاره به بستگي هاي جغرافیایي، نژادي، قومي و طایفه اي، فرهنگي و 
زباني در شکل دهي به هویت ملي به بستگي فکري، دیني، اخالقي و اجتماعي نیز تأکید مي کند 
و به دلیل اهمیت این موضوع، آن را از بستگي فرهنگي جدا مي داند. به زعم وي، در فرایند 

هویت سازي، دین نقش جدي تر و مهم تري از سیاست دارد )جعفریان، 1389: 228ـ226(.
در این خصوص، ثاقب فر سه رکن بنیادي فرهنگ ملي و باستاني ایران، فرهنگ اسالمي 
و فرهنگ غربي را در شکل گیري فرهنگ و هویت ملي ایرانیان ذکر مي کند. او معتقد است 
اعتقادات و باورهاي هرکس، و به طور کلي جهان بیني او، بخش اصلي هویتش را شکل مي دهد 
و در جامعه نیز چنین است. به همین سبب، و با توجه به نقش هاي اساسي دین در کشور ما، 
مهم ترین نقش در تعیین هویت ملي را دین ایفا مي کند )ثاقب فر، 1383: 253-252 به نقل از: 
یوسفی، 1389(. از سوی دیگر، حمید احمدی )1388( نیز درباره چگونگی پیوند هویت دینی 
با قدرت سیاسی در کتاب بنیادهای هویت ملی ایرانی می گوید: ایران به عنوان جامعه ای تاریخی، 
فرهنگی و سیاسی کهن برخالف بسیاری از کشورهای تازه پا، در زمره ملت های باستانی است 
که در آن هویت ملی و ملیت به مرور زمان به عنوان پدیده ای برساخته یا سازه ای اجتماعی به 
کمک مبانی دینی، فرهنگی، نژادی و قومی شکل گرفته و استحکام یافته است. از مجموع 
مطالعات انجام شده درباره پیشینه تحقیق به دست می آید که در تحقیقات انجام شده همراهی 
دین و سیاست، به عنوان موضوعی الزم برای تثبیت حاکمیت در ایران پذیرفته شده است، اما 
درباره نسبت هویت ملی و دیانت مبتنی بر نظریه گفتمان، تحقیقی صورت نگرفته است که جنبه 

نوآوری و بدیع بودن مقاله را نشان می دهد.

چارچوب نظری و ابزار تحليل: گفتمان الكالئو و موفه
الف : چارچوب نظری

ارنستو الکالئو و شانتال موفه، از نظریه پردازانی هستند که نسبت بین اجتماع، سیاست، قدرت 
و فرهنگ را در نظریه خود مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. ایشان از همه  امور اجتماعی، 
برداشتی گفتمانی دارند. به نظر آن ها، در نسبت بین سیاست و جامعه همه امور سیاسی هستند. 
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»از دیدگاه الکالئو، امور اجتماعی به مثابه ساخت های گفتمانی قابل فهم اند. گفتمان ها تصور 
و فهم ما را از واقعیت و جهان شکل می دهند. بنابراین، معنا و فهم انسانی، همواره گفتمانی، 
نسبی و ازاین رو، سیاسی هستند) Howarth, 2000(. تعریف موسع گفتمان نزد الکالئو و 
موفه آن است که اساسا گفتمان در نسبت و ارتباط با یک قدرت، سلطه و هژمونی خاص 

به وجود می آید. 
به نظر الکالئو، گفتمان چون در بافتی متنی )در معنای وسیع( و در بافتی موقعیتی به وجود 
می آید، طبعاً عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن حضور دارد )یورگنسن،1389: 83(. در 
تعریف ساده تر، گفتمان اراده ای است که تمایل به قبضه قدرت برای برقراری نظم سیاسی دارد 
)سلطانی،1382: 129(. به عبارت دیگر، از نظر الکالئو جریانات سیاسی با زندگی و اجتماع مردم 
ارتباط مستقیم دارند. ازاین رو، هر گفتمان سیاسی که در عرصه کسب قدرت مشغول رقابت با 
دیگران است، برآیندی از برداشت گروهی از افراد جامعه است که خواهان نظم بخشیدن به امور 

سیاسی و اجتماعی از منظر خود هستند )حسینی زاده؛1386: 9(.
به عبارت  دیگر، در نظر الکالئو و موفه براي اینکه اشیا و فعالیت های انسانی مفهوم  باشند، 
باید به عنوان جزئي از چارچوب گسترده تر معاني مطالعه شوند. »تمام معاني و هویت هاي 
متفاوتي که یک چیز مي تواند به خود بگیرد، بستگي به نوع خاص گفتمان و شرایطي دارد که 
به آن معنا و هستي مي بخشد« )مارش و استوکر،1378: 243(. برای  مثال، کارکرد مذهب تشیع 
هنگام برآمدن حکومت صفوی در 908 هجری شمسی زمانی فهمیده می شود که در گفتمان 
صفوی مطالعه شود. تشیع در این زمان با قرار گرفتن در روابط قدرت، نوع جدیدی از روابط را 
ایجاد کرد؛ روابطی که ذیل آن ها، زندگی و جامعه ایرانی معنای سیاسی می یافت. مذهب تشیع 
که تا پیش از برآمدن صفویه امری غیرسیاسی و در حاشیه نزاع های گفتمانی بود، به علت آنکه 

گفتمان حاکم از آن حمایت کرد به موضوعی مشروع تبدیل شد. 
الکالئو و موفه در نظریه خود با نگاه به جزئیات روابط اجتماعی و قدرت حاکم سعی کردند 
تا هر عملکرد و رفتاری را موضوعی اجتماعیـ  سیاسی بنامند )مارش و استوکر، 1387: 244(. 
در همین زمینه، الکالئو در مقاله خود تحت عنوان »گفتمان« تصریح مي کند که »فرض اصلي 
هر رویکرد گفتماني این عقیده است که ِصرف امکان تصّور، دریافت حسي، اندیشه و عمل، 
به ساختمند شدن حوزه معنادار معیّني بستگي دارد که قبل از هر نوع بي واسطگي عیني حضور 
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دارد« )یورگنسن،1390: 149(. الکالئو و موفه با این تعریف از گفتمان و چارچوب نظری خود 
عناصر و دقایقی را به عنوان ابزار تحلیل برای نظریه خویش به کارگرفتند که در تحلیل موضوعات 

سیاسی با بهره برداری از این روش، باید به آنها توجه داشت. 
ب: ابزار تحلیل

الکالئو و موفه در نظریه خود مفاهیمی را به کار می برند که به آن ها ابزار تحلیل گویند. 
مفاهیمی مانند مفصل بندی، گفتمان، وقته، عنصر، دال مرکزی، نشانه، هژمونی، زنجیره هم ارزی، 
مرزبندی، ساختارشکنی و ساختاریابی، ابزارهای این نظریه هستند. الکالئو نخستین ابزار خود را 
مفصل بندی و شناخت کارایی آن می داند. او می گوید: »ما هر عملی را که به برقراری رابطه بین 
عناصر منجر می شود، به گونه ای که هویت این عناصر در نتیجه این عمل تعدیل شود، مفصل بندی 
می نامیم. کلیت ساختاریافته حاصل از عمل مفصل بندی، گفتمان نام دارد. جایگاه های تمایز را 
زمانی که درون یک گفتمان مفصل بندی شده باشد، وقته می-نامیم و در مقابل، هر تفاوتی را که 

از وجه گفتمانی مفصل بندی شده نیست، عنصر نام می نهیم« )یورگنسن و فیلیپس،1389: 89(.
دال مرکزی، دالی است که دیگر دال ها در اطراف آن جمع می شوند و نقطه ثقل همۀ دال ها 
ناشی می شود که الکالئو و موفه،  اینجا  از  انسجام بخش آن-هاست. اهمیت دال مرکزي  و 
ظهور گفتمان را با تثبیت نسبی معنا حول گره گاه هاي خاص می دانند. آن ها معنای نشانه های 
مفصل بندی شده درون گفتمان را زمانی دارای اهمیت می دانند که حول »نقطه مرکزی« یا دال 
مرکزی به طور نسبی تثبیت شوند )الکالئو و موفه، 1392: 65(. برای مثال، در حکومت صفویه، 
شاه دال مرکزی گفتمان است که آن دسته از معانی نشانه های مفصل بندی شده به دور این دال را 

که ارتباط با آن دارد، تأیید و غیر آن را رد می کند.
 مفهوم هژمونی ابزار دیگری در نظریه گفتمان است که برای تحلیل پدیده های سیاسی 
و اجتماعی از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. هژمونی ناظر به این است که در ساحت 
سیاست و اجتماع چه کسی برتر است. به-عبارت دیگر، کدام نیروي سیاسی درباره شکل هاي 
مسلط رفتاري در جامعه تصمیم خواهد گرفت )مقدمی، 1390: 103(. اگر افکار عمومی معنایی 
را براي یک دال هرچند موقت بپذیرد، در آن صورت، آن دال هژمونیک می شود. هژمونیک شدن 
دال هاي دیگر به معناي هژمونیک شدن کل نظام معنایی و درنهایت، گفتمان و هویت آن می شود. 
تثبیت موقت هویت ها مهم ترین کار ویژه هژمونی است. از دیگر کارکردهاي هژمونی جایگزینی 
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سلطه به جاي زور و عادي و طبیعی جلوه دادن قدرت و مطابق حقیقت نشان دادن آن است 
)مقدمی،1390: 103(. یکی از جلوه-های هژمونی در ایراِن صفوی، استفاده قدرت از قواعد 

حقوقی و فقه شیعی برای مشروعیت بخشی خود بود. 
به اعتقاد الکالئو و موفه، گفتمان ها به گونه ای عمل می کنند که ذهنیت درراستای دو قطب 
به آن مرزبندی و غیریت سازی می گویند. در  »آن ها« سامان می یابد که در اصطالح  »ما« و 
مرزبندی، »ما« برجسته می شود و »آن ها« به حاشیه رانده می شود. بنابراین، هویت یابی به واسطه 
غیریت سازی، و غیریت ها به کمک برجسته سازی و حاشیه رانی شکل می گیرند )سلطانی، 1383: 
110(. از این منظر، داشتن هویت، در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و 
پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. براین اساس، هویت ها در پرتو بازی تمایزبخشی و با 
ایجاد مرزهای سیاسی توسط مرزبندی شکل می گیرند )نظری، 1387: 175(. »درواقع، هویت 
در شباهت با کسانی که مثل ما هستند، معنا می یابد و ما را از کسانی که مانند ما نیستند، متمایز 
می سازد. بنابراین »غیر« یا »دیگری« جوهره اصلی هویت را می سازد. این تعریف از هویت با 
ویژگی ذاتی گفتمان همساز است، چنانکه هر گفتمان نیز در تقابل با گفتمانی دیگر شکل می 

گیرد« )یوسفی و همکاران، 1391: 148(.
پ: هویت و گفتمان

هویت از نظر لغوی به معنای هستی و ماهیت است و موجب شناسایی و تمایز هر فرد از 
دیگری می شود )میرمحمدی، 1383: 7(. هویت داشتن یعنی مانند دیگران بودن در یک گروه و 
مانند خود بودن در گذر زمان نسبت به افراد گروه یا افراد خارج از گروه خودی )گل محمدی، 
1383: 224(. در تعریف کلی از هویت می توان گفت، مجموعه خصوصیات و مشخصات 
اساسی اجتماعی، روانی، فرهنگی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی 
بر ماهیت یا ذات گروه، آن ها را در ظرف مکانی و زمانی معین به طور مشخص و پذیرفتنی و 

آگاهانه از دیگر گروه ها و افراد متعلق به آن ها متمایز سازد )الطایی، 1382: 139(.
بر اساس آنچه در چارچوب نظری آمد، می توان گفت که ظهور هویت ملی ایرانیان در 
زمان صفویه، نوعی گفتمان سیاسی بوده است که براساس تمایزگذاری بین تشیع و تسنن و 
در تقابل با خالفت عثمانی به وجود آمد. به-عبارت دیگر، از آنجا که همه چیز درون گفتمان 
معنا می شود، هویت ملی ایرانیان موضوعی گفتمانی است که گفتمان تشیع صفوی به افراد 
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و پدیده هاي اجتماعی اعطا کرده است. به گفته الکالئو، »هویت ها، برساخته مفصل-بندي هاي 
هژمونیک هستند. هیچ چیز بنیادین وجود ندارد که به بقیۀ پدیده ها معنا و هویت ببخشد. هویت 
هر چیز تنها در شبکه هویت هاي »دیگر« که با هم مفصل بندي شده اند، پدید می آید« )مقدمی، 

1390: 102(. بنابراین، هویت ها در درون گفتمان داراي ماهیتی سیال و ارتباطی اند.
 الکالئو و موفه ساخت هویت را بر اساس »منطق تفاوت« تعریف می کنند و اساس آن 
را بر جداسازي  خشونت آمیز ]نزاع بین تشیع و تسنن[ نیروهایي ]نزاع های فکری و سیاسی 
آق قویونلوها و عثمانی ها[ مي دانند که در مقابل تالش هاي الحاق، مقاومت می کنند )حقیقت، 
1384(. این مسئله، به شکل خاص، در تحلیل هویت مّلی به-کار خواهد آمد. نکته شایان توجه 
در اینجا آن است که گفتمان ها با زنجیره هم ارزي، تفاوت هاي موجود در میان عناصر را از بین 
می برند و به نوعی وحدت و انسجام میان آن ها کمک می کنند. در این معنا، عناصر خصلت هاي 
متفاوت و معناهاي رقیب را از دست می دهند و در معنایی که گفتمان ایجاد می کند، منحل 
می شوند. منطق هم-ارزي، منطق ساده سازي فضاي سیاسی است، اما درواقع، هیچ گاه هم ارزي 

نمی تواند به حذف کامل تفاوت ها بینجامد )مقدمی، 1390: 102(.
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت، منظور از گفتمانی بودن هویت ملی ایرانی در درجه 
اول، موضوعی نسبی است که در مقاطع مختلف تاریخی دانش خاص خود را تولید می کنند 
و موضوعی جبری نیست. دوم اینکه نسبیت در هویت ملی همواره پیوند مستقیم با دانش 
دینی داشته است. افزون  برآن، در مقاله حاضر توجه به این نکته است که شرایط عینی داخلی و 
خارجی در شکل گیری هویت مّلی ما مؤثر بوده است. برای همین، مفهوم هویت مّلی ایرانی در 
عصر صفوی در صورتی معنای گفتمانی پیدا می کند که:  1. بر پایه غیریت و در تقابل با هویت 
غیرایرانی شکل گرفته باشد؛ 2. با برجسته کردن هویت مّلی ایرانی، هویت غیرایرانی طرد و به 
حاشیه رانده شود و 3. گفتماِن هژمونیک شده، با تأکید بر جنبه های مذهب شیعه، وجه تمایزی 

میان خود و دیگری ایجاد کند.
بنابر مباحث طرح شده می توان گفت، مهم ترین نوع از هویت جمعی، هویت ملی است؛ زیرا 
در حوزه فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد نقشی تعیین کننده دارد. به عبارت دیگر، هویت 
ملی فراگیرترین و در عین حال مشروع ترین سطح هویت در تمام نظام های اجتماعی است 
)همان جا، 1379(. هویت ملی به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی، نوزاد عصر جدید است که 
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ابتدا در اروپا پیدا شد و آنگاه، از اواخر قرن نوزده، به مشرق زمین و سرزمین های دیگر راه یافت، 
اما هویت ملی، به عنوان مفهومی علمی، از ساخته های جدید علوم اجتماعی است که از نیمه دوم 
قرن بیست به جای مفهوم »خلق وخوی ملی« که از مفاهیم عصر تفکر رمانتیک بود، رواج گرفت.

زمينه اجتماعی و برآمدن گفتمان تشيع صفوی
الف : فضای گفتمان گونگی پیشاصفوی

نظریه گفتمان الکالئو و موفه برای شناسایی فضایی که جریان های سیاسی در آن فعال هستند، 
اهمیت فراوانی قائل است؛ زیرا در این فضاست که جریان های سیاسی هرکدام سعی دارند با 
خلق معنا و تفهیم آن به گروه های اجتماعی، به معضالت جامعه پاسخ گویند و آینده اجتماعی 
ـ سیاسی خود را در قالب آن شناسایی کنند. در فضای گفتمان گونگی، هویت افراد جامعه 
هنوز شکل نگرفته و این رقابت های معرفتی]اندیشه ای[ گفتمان های گوناگون است که سعی 
در ساخت هویت برای افراد جامعه دارد )سلطانی،1384: 75(. در این فضا، گفتمان های رقیب 
با تصوری که برخاسته از ذهنیت آن ها نسبت به جهان، چگونگی شناخت جهان و روش 
زندگی افراد است به رقابت با یکدیگر می پردازند و سعی دارند با بیرون راندن رقیب، ذهنیت 

افراد جامعه را در دست بگیرند )حقیقت،1385: 518(.
مطابق نظر الکالئو می توان گفت که فضای گفتمان گونگی ایران پیشاصفوی مملو از رقابت 
بین گفتمان های واگرا و وحدت گرا بود. مذهب تشیع بر تأسیس نظم دینی خاص خود تأکید 
داشت و مذهب تسنن به دنبال همراهی با دستگاه خالفت عثمانی بود. صوفیان در خانقاه ها 
در پی شکستن ارزش های مذهبی اهل تسنن و تشیع بودند. عرفا از بی نیازی به حکومت 
می گفتند. در این مقطع تاریخی که دولت های محلی ایلخانی در ضعف و افول بودند، دو طایفه 
قراقویونلوها و آق قویونلوها در شمال غربی ایران ادعای حاکمیت بر سراسر ایران داشتند. این 
فضا به-گونه ای بود که هیچ گفتمانی نمی توانست اجماع الزم برای وحدت بین گفتمانی را 
فراهم سازد. نتیجه این فقدان هویت ملی و گفتمان سیاسی وحدت بخش، هرج ومرج سیاسی 

اجتماعی بود که آماده دگردیسی برای تأسیس حکومتی جدید در قالب گفتمان نوینی بود.
ب: لحظه تاریخی و گذر تصوف به تشیع  

در نظریه گفتمان توجه به »معنا« اهمیت فراوانی دارد. پذیرش رقابت های سیاسیـ  اجتماعی 
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گفتمان های گوناگون در ساخت معنای جامعه، در این نظریه به »نسبی بودن« جامعه سیاسی در هر 
مقطع زمانی اذعان دارد )بابی سعید،1379: 149(. در این روش تحلیل، جامعه ازپیش تعیین شده 
وجود ندارد )یورگنسن، 1391: 77(، بلکه جامعه مقوله ای است که در صورت بندی گفتمانی 

خاص معنا یافته است و دیگر معانی آن به حاشیه رفته اند. )تاجیک،1378: 17(.
این مفهومِ مشترک که تصوف را با اندیشه سیاسی شیعه پیوند می داد، همان هویت ملی بود 
که زمینه اجتماعی را در کنار رقبای خارجی برای گذار از تصوف به تشیع آماده کرد و بدین 
رو، صوفیان تشیع خود را به عنوان معنای سیاسی ـ اجتماعی پذیرفتند. گرایش این دو نیرو به 
یکدیگر، قدرت منسجمی را ایجاد کرد که جامعه به سمت آن متمایل شد. در این مقطع، قدرت 
مشروعیت بخشی تشیع به همراه قدرت مدیریت تصوف بر این مهم تأکید نهاد که می تواند 
جامعه ای نو بسازد. »این دولت بر اساس نظریه سیاسی ویژه ای که در دایره تصوف بین مرشد 
کل و مریدان به وجود آمد و نظامی که باید از آن با عنوان خلیفه گری یاد کرد، به قدرت رسید. 
مبنای اطاعت قزلباش از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به اسماعیل به عنوان رئیس خانقاه اردبیل بود 
 .)Stanley, 2006: 11( »و هیچ گونه توجیه طایفه ای و فقهی به معنای مرسوم آن وجود نداشت
این جامعه نوین معنای خود را در هویت ملی می یافت. هویت ملی ایرانی معنایی بود که جامعه 

ایران در این فضای گفتمان گونگی از همراهی تصوف و تشیع پیدا می کرد. 
پ: معنا و اعمال قدرت بر سوژه ها: ساخت هویت ملی

در نظریه تحلیل گفتمان، معنا، سیاست و اجتماع با هم ترکیب می شوند )سلطانی،1384: 74( 
و شکل جدیدی از قدرت را می سازند. ساخت معنا به هم پیمانی های درون گفتمانی برمی گردد که 
چگونگی کنترل افراد یا همان سوژه ها را توضیح می دهد )تاجیک،1378: 17(. فرایند چگونگی 
اعمال قدرت بر سوژه ها در تحلیل گفتمان، متفاوت از دیگر روش های بررسی قدرت است. 
در اینجا قدرت از درون بافت های اجتماعی به سمت باال حرکت می کند و نظام سیاسی و 
مدیریتی جامعه را که همان دولت یا مجلس ]در ایران نظام پادشاهی[ و کارویژه های آنان است، 
شکل می دهد )تاجیک،1378: 17(. در این نوع از شکل گیری گفتمان، فضای گفتمان گونگی، 
نظام معرفتی و رفتار گفتمانی و محدودۀ زمانی و مکانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این ملزومات 
اجتماعی ـ سیاسی هستند که به شکل گیری گفتمان ها کمک می کنند و موجب ساخت جامعه 

می شوند )بابی سعید،1379: 64(.
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نقطه محوری در شکل گیری فرهنگ و هویت ملی ایرانی، نحوه تأسیس سلسله صفوی 
است. شاه اسماعیل به تشیع امامی گرایش یافت و قدرت تصوف به دالیل دینی و سیاسی رو 
به کاهش نهاد. فقهای شیعه کم کم جای رهبران صوفی را در ساختارحکومت گرفتند و فقیهی 
با سمت »صدر« از سوی شاه اسماعیل برای اداره امور شرعی منصوب شد. مخالفان داخلی فرو 
نشانده و دشمنان خارجی با تعیین مرزهای سیاسی به عنوان دشمن گفتمان حاکم تعریف شدند. 
در این مقطع تاریخی، بعد از حدود نهصد سال، هویت مستقل ایرانی سربرآورد؛ هویتی که معنای 
خود را وام دار همکاری تشیع و تصوف بود. با استمرار پادشاهی صفوی و پیروزی تشیع در 

مقابل تصوف، ساختار دولت و هویت ملی ایران بر سه رکن اساسی بنا شد:
1. حکومت: مهم ترین کارویژه آن، تولید قدرت و انحصار آن بود و در رأس حکومت، 
شاه که محور دستگاه دیوانی است، قرار داشت که دال مرکزی گفتمان بود. بلندمرتبه ترین 
مقام های درباری را وزیر اعظم، سرداران سپاه، خزانه دار دولت و صدر تشکیل می دادند و در 
سلسله مراتب بعدی، مناصب متعددی قرار داشت )  Ahadi, 2014 (. این نوع از تقسیم قدرت 
نشان دهنده آن بود که شاه اولین دال مفصل بندی شده در این گفتمان، به عنوان دال مرکزی، و 

هویت دینی به عنوان دال برتر شناخته می شد.
2.ایل: گروهی از قبایل که به ایفای کارویژه نظامی، اداری و حمایت از حکومت می پرداختند. 
این ها مرکب بودند از قبایل قدیمی و سرشناس فارس که مناصب دولتی و دیوانی را در اختیار 
داشتند و همچنین قبایل ترکمان یا قزلباش ها که پایگاه اصلی قدرت صفویه بودند و فرماندهی 
سپاه و فرمانداری ایالت ها را برعهده داشتند )فوران، 1378: 47-46( و دال دوم مفصل بندی 

حکومت صفوی بودند.
آن،  مهم  کارویژه  دولت،  و  جامعه  دینی  امور  متولی  به عنوان  که  نهادی  3.روحانیت: 
مشروعیت بخشی به قدرت صفویه بود و درواقع، نقشی اساسی در تثبیت این حکومت داشت. 
اینان پس از کنار زدن تصوِف برخاسته از تسنن و ایجاد تحول درونی در آن به سوی تشیع، 

قدرت اصلی مذهبی به شمار می رفتند. )یوسفی، 1380: 17(.
4- هویت ملی: به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع 
ملی ایران )جامعه کل( و در میان مرزهای تعریف شده سیاسی، دال ارشد گفتمان صفوی بود. این 
دال، معنا و کارکردهای دیگر دال ها را در مفصل بندی گفتمان صفوی تثبیت می کرد. »سرزمین، 
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دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و ادبیات مردم و دولت با کمک این دال معنای سیاسی 
می یافت و عاملی برای ایجاد منطق تفاوت، مرزبندی و تولید دشمن به شمار می رفت« )یوسفی، 

.)18 :1380
5. همکاری سیاست و دیانت مبنای صورت بندی هویت ملی

الکالئو و موفه تحت تأثیر فوکو، صور ت بندی را مجموعه ای نه چندان خوش ساخت از 
عناصر می دانند که زمینه مفصل بندی گفتمانی را فراهم می آورد. صورت بندی گفتمان خاصی 
را از آنچه که نیست، جدا می سازد. درون  صورت بندی گفتمانی، ممکن است اشیا یا مفاهیم 
ناسازگار یا متناقضی وجود داشته باشد و در عین حال، درون گفتمان های واقعی حاصل از این 
صورت بندی ها حاصل، قانون نبود تناقض می تواند مصداق داشته باشد )کسرایی،1383: 347(. 
گفتمان تشیع صفوی از ظهور تا تثبیت و سپس افول و سقوط، چند مرحله صورت بندی را پشت 
سرگذاشت که موجب شد هویت ملی بر اساس رابطه دیانت و سیاست در ایران نوین شکل 

بگیرد. این مراحل به اختصار عبارت اند از:
مرحله اول: تأسیس؛ در این مرحله، به طور اساسی هیچ فقیه شیعی نقش نداشت. درواقع، 
این دولت بر اساس نظریه سیاسی ویژه ای که در دایره تصوف بین مرشد کل و مریدان به وجود 
آمد و نظامی که باید از آن با عنوان خلیفه گری یاد کرد، به قدرت رسید. مبنای اطاعت قزلباش  ها 
از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به اسماعیل به عنوان رئیس خانقاه اردبیل بود و هیچ گونه توجیه 

.)Stanley, 2006: 11( طایفه ای و فقهی به معنای مرسوم آن وجود نداشت
مرحله دوم: حضور فقها؛ فقهای شیعه در این دوران، خاصه پادشاهی شاه طهماسب، متون 
فقهی کهن و نیز سیره فقهای پیشین را بازتفسیر و تألیف کردند. در این دوره، علما با حمایت از 
سلطان عادل و پذیرفتن منصب در حکومت صفوی، تردید نکردند. آن ها نظریات سیاسی تشیع 
و تصوف را به هم آمیختند و تبیین جدیدی بر اساس مبانی پیشین تئوریک این دو گرایش فکری 
ارائه دادند که اساس آن بر بحث مشارکت و همکاری صورت گرفت. در این مرحله، تا آنجا که 
به دولت صفوی مربوط می شد، مقام صدارت و قضاوت، که کار رسیدگی به امور شرعی بود، 
به فقها سپرده شد؛ زیرا صوفی نمی توانست به این امور رسیدگی کند به این علت که اداره این 

امور نیاز به فقه و شریعت داشت )جعفریان؛1370: 84(.
مرحله سوم: برتری دیانت بر سیاست؛ این دوران از سلطنت شاه عباس دوم تا شاه سلطان حسین 
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صفوی ادامه داشت. قدرت فقها به مرور رو به فزونی رفت )میراحمدی، 1363: 22(. روابط هر 
سه شاه ]عباس دوم، صفی و سلطان حسین[ با علما، نیرومندتر و شمار عالمان و فقیهانی که 
به نوعی در ارتباط با کارهای حکومتی بودند، بیشتر شد. عباس دوم با تشکیل شورایی فقهی که 
آن را با هدف حل یک مسئله خاص درباره هندوهای مقیم اصفهان به راه انداخت، همکاری 
علما را جدی تر کرد. او بیش از پدربزرگ خود با علما تعامل داشت و این سنت تا آخرین 
سال های روزگار صفوی دنبال شد و شاید بتوان گفت در زمان شاه سلطان حسین به اوج خود 
رسید. در این دوره، قدرت از دست شاه و درباریان بیرون رفته بود و در همه این امور، فقها نظر 
مشورتی برتر را داشتند و خواهان اجرای فرامین شرعی توسط مقامات سیاسی بودند. درواقع، 

این مشارکت در چارچوِب قدرت فوق العاده ای بود که روحانیان به آن دست یافتند.

تحليل و بررسی: جايگاه هويت ملی در گفتمان تشيع صفوی
تشکیل دولت صفوی پدیده ای نوظهور در ایران پس از اسالم بود که اندیشه حکومت را بر 
اساس دیانت و ملیت تعریف می کرد. این نوع از اسالم حکومتی، اندیشه ای بود که امکان 
اجرای فرامین اسالمی را در موقعیتی جغرافیایی بر اساس اصل ملیت فراهم ساخته و امکان 
تشکیل جامعه دینی بدون دستگاه خالفت را پذیرفته بود. براین اساس می توان گفت که هویت 
ملی به عنوان دال ارشد گفتمان تشیع صفوی تالش داشت تا از ملیت در تثبیت نظریه توأمان 

بودن دیانت و سیاست بهره برداری کند.

1. مذهب و مليت عامل غيريت سازی 
وجود یک »ماهیت« ناشی از غیر یا رقیب بیرونی را هویت می گویند. این بیرون یا غیر  نقش 
اصلی را در هویت-بخشی و فعلیت گفتمان ها ایفا می کند. هیچ گفتمانی بدون غیریت سازی 
ایجاد نمی شود. ایجاد و تجربه ضدیت-هاي اجتماعي، موضوعی محوري براي نظریه گفتمان 
است. بر اساس نظر الکالئو و موفه، کسب نوعی هویت کامل و مثبت توسط کارگزاران و 
گروه ها، غیرممکن است. از آنجا که نظریه گفتمان با جوهرگرایي و ذات گرایي سر سازگاري 
ندارد، حضور »دیگري« است که مي تواند در شکل دادن به هویت مؤثر افتد )حقیقت، 1384: 
با غیریت سازی با دشمن  ایران  376(. بر این اساس می توان گفت، اسالمِ شیعِی صفوی در 
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خارجی، یعنی حکومت عثمانِی سنّی مذهب و دشمن داخلی، یعنی صوفیان و فقهای اهل 
تسنن داخلی، از هویت ملی بهره برد. چگونگی این مرزبندی و دشمن سازی را می توان در 

این موارد یافت :
الف: غیریت سازی بر اساس مذهب و ملیت با خالفت عثمانی

بنابر نظر الکالئو و موفه، گفتمان های سیاسی »جامعه« را می سازند. در هیچ شرایطی وجود 
جامعه بدون گفتمان فهمیده نمی شود. حال آنکه با تثبیت گفتمان، مردم و نه جامعه به همراه 
غیرخارجی در برابر گفتمان قرار می-گیرند و در خرده گفتمان های مختلف علیه گفتمان حاکم، 
موضع گیری می کنند )حسینی زاده،1386(. تالش رقبای داخلی و خارجی علیه گفتمان حاکم 
موجب می شود تا حاکمیت داخلی روی به غیریت سازی بیاورد. غیریت سازی عالوه بر تأکید 
بر استمرار مبارزه، حقانیت خود را نیز برای جامعه ای که تعریف کرده است، تثبیت می کند. این 
فرایند هنگام تشکیل دولت صفوي یکي از نقاط عطف تاریخ ایران است. غیریت سازی بر اساس 
ملیت و مذهب، دولت ایران را از ادغام در امپراتوري عثماني و حذف تدریجي از نقشه سیاسي 
جهان نجات داد و هویت دوباره اي به آن بخشید؛ زیرا پیش از آن، اسالمِ رسمی و غالب، مذهِب 

.)Matthee, 2010: 243( سنِّی جهان اسالم بود
در این رقابت ایجادشده بر سر غیریت سازی بین ایرانی و عثمانی و شیعه و سنی، مالحظه 
می شود که  جنگ روانی موردنیاز دولت صفویه رخ داده است و دیگر اساس حکومت در داخل 
و خارج در معرض تهدید نیست، بلکه جامعه ایرانی شیعه مذهب و ملیت ایرانی هدف قرار 
می گرفت؛ تا جایی که حتی علمای اهل سنِت عثمانی، در نامه ای خطاب به شاه اسماعیل، ارتداد 
وی و اتباع ایران را اعالم کردند )کدیور، 1378: 175(. در چنین شرایطی، با ایجاد مذهب رسمی 
در کشور و حمایتی که نهاد نوپای روحانیت از سیاست های مذهبی شاه اسماعیل و دیگر شاهان 
صفوی به عمل آورد، نوعی غیریت سازی الزم برای گفتمان حاکم به دست آمد و »مای شیعه 
ایرانی« در مقابل »آن های اهل سنت« قرار گرفت و منطق تفاوِت الکالئو و موفه میان جامعه ایران 

و عثمانی پذیرفته شد.
ب: غیریت سازی در مقابل رقبای داخلی با تشیع

دشمن یا غیریت سازی داخلی نیز در نظر الکالئو و موفه اهمیت خاصی دارد. به نظر آن ها، 
در مرزبندی بین خودی و دیگری در رقابت های درون گفتمانی، اعتبار دال مرکزی و دال برتر 
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هرچه بیشتر افزایش می یابد؛ زیرا گفتمان ها بعد از تأسیس نمی توانند همه خواسته های وفاداران 
به خود را برآورده سازند. برای همین، زمانی که بین ظرفیت های واقعی و آرمان های تعریف شده 
نابودی  از  را  به کمک گفتمان می آید و آن  این غیریت سازی است که  آمد،  به وجود  تضاد 
نجات می دهد )حسینی زاده،1380، 134(. فرایند غیریت سازی داخلی در حکومت صفوی مقارن 
حکومت شاه طهماسب است. این پادشاه هم زمان با خواسته های صوفیان، فقها و قزلباش ها 

روبه رو شد پس برای کنترل آن ها، روی به غیریت سازی آورد.
در عهد طهماسب یکم با ورود علمای جبل عامل برای برقراری هم گونی فکری در جامعه 
صوفی و کنترل شور انقالبی پیروان دولت صفوی و نیز برای تبیین احکام فقهی و تبدیل رابطه 
مریدی و مرادی به رابطه شرعی )فراهانی منفرد، 1377: 93ـ89(، تا حد زیادی از نفوذ قزلباشان 
و صوفیان کاسته شد و طهماسب نیز با بیرون راندن پیروان طریقت مولویه از ایران و سرکوب 
نقطویان در اواخر سلطنت خود و همچنین قتل جماعت تکلو، اولین رگه های تصوف زدایی را 
در دولت صفویه با استفاده از شمشیر تشیع آغاز کرد. فرزند طهماسب، اسماعیل دوم، سرکوبی 
قزلباش ها و صوفیان را رأس برنامه خود قرار داد. رفتار او با حسینقلی خلفاء، بزرگ ترین مقام 
روحانی صوفیان، و از میان بردن اقتدار و نفوذ وی و سپس کور کردن او، نشان دهنده اقدامات 

ضد صوفیگری اوست )صفا، 1373: 202(.

2.مفصل بندی گفتمان تشيع صفوی
از  تلفیقي  از  نظریۀ گفتمان الکالئو مفصل بندي عبارت است  براساس  آمد،  همان گونه که 
با قرار گرفتن در مجموعۀ جدید، هویتي تازه مي یابند. ازاین رو، هویت یک  عناصري که 
گفتمان، بر اثر رابطه اي که با عمل مفصل بندي میان عناصر گوناگون پدید مي آید )هویت 
ارتباطي(، شکل مي گیرد )تاجیک،1383: 49(. روند هویت یابی و مفصل بندی در گفتمان تشیع 
صفوی، در اراده مذهبی شیخ صفوی و استمرار آن در اراده سیاسی شاه اسماعیل نمودار شد. 
این مفصل بندی دال های متضاد با هم را در زنجیره  هم ارزی کنار یکدیگر قرار داد و موجب 

معنا یافتن قدرت/دانش جدید بر مبنای هویت ملی ـ مذهبی شد.
الف : دال مرکزی: شاه

دال مرکزی نشانه ای است که همه آرمان ها، دشمنی ها و خواسته ها را درون خود دارد و 
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انتظارات همه را برآورده می کند )حسینی زاده،1382: 132(. این دال در گفتمان صفوی، شخص 
شاه بود. سابقه تاریخی اعتبار شاه و سلطان در ایران قبل از اسالم عاملی بود که شاه اسماعیل با 
استفاده از آن توانست اجماع عمومی را در جامعه تعریف شده گفتمان صفوی برای خود به دست 
آورد. شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب و حتی شاه عباس اول، در موارد متعددی، از جمله در 
اثنای جنگ، با اشاره به اینکه فره ایزدی بر سر آن ها نشسته است و حتی برخی از ائمه اطهار، 
به ویژه علی بن ابطالب)ع( را در خواب و رؤیا دیده و سفارش و فرمان خاصی را دریافت کرده اند، 
تأثیر خاصی در تقویت عزم و اراده نیروهای تحت امرشان، به خصوص فرماندهان نظامی داشتند 

)افوشته ای نطنزی، 1373: 14(.
 همچنین، شعارها و اورادی که سربازان صفوی، به ویژه در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب، 
در حین جنگ ها می دادند، بیان کننده نقش و تأثیر معنویت و احساسات دینی در کارکرد نظامیان 
این سلسله است؛ چنانکه در نبرد قریه محمودیه مرو در 916 قمری، وقتی سربازان شاه اسماعیل 
به هیئت اجتماعی بر دشمن تاختند، »صدای غم زدای اهلل اهلل... در طاس فلک نیلگون فلک 
پیچید«. در این جنگ سپاه شاه اسماعیل پیروزی قاطعی کسب کرد )همان جا: 377(. همچنین، 
در بهار 934 قمری، در جریان نبرد جام، وقتی سپاه هشت هزار نفری شاه طهماسب به جنگ با 
ازبک ها پرداختند، »فریاد اهلل اهلل ]بلند کرده[ و شمشیر... در ازبکان نهادند« )افوشته ای نطنزی، 
1373: 14(. صفویه با استفاده از اعتبار دین، مشروعیت حاکمیت خود را نزد مردم باال می بردند. 

.این مشروعیت بر اساس استدالل های دینی و تاریخی ذیل دال برتر و ارشد معنا می یافت
ب: دال برتر: تشیع 

دالی را که بر استدالل و اقناع رقبای داخلی و خارجی تأکید دارد، دال برتر گویند. این دال 
بیشتر کارکرد مشروعیت بخشی دارد و پاسخ پرسش ها و مسائل درون و برون گفتمانی را می دهد 
)حسینی زاده،1382: 132(. در گفتمان تشیع صفوی این دال مذهب تشیع بود که به کمک فقهای 
شیعه معنا دهی می شد. در تمام این مراحل، یکي از مؤلفه هاي شکل گیري و قوام ناسیون ایراني و 
گرایش هاي ناسیونالیستي در برابر قدرت هاي خارجي، تشیع بود؛ آن چنانکه تقابل اصلي، تقابل 
میان ملت اسالم و کفار، تشیع تعریف مي شد و اسالم، و مشخصاً مذهب تشیع، به نماد پاسداري 
از مرزهاي ایران و حفظ کیان و هویت ایراني تبدیل شده بود. بدین ترتیب، در تاریخ ایران، 
برخالف غرب، ملت، ملیت، ملت گرایي و ناسیونالیسم با دین عجین شد و رهبران شاخص 
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و نمایندگان اصلي ناسیونالیسم ایراني نیز نه تنها ضد دین نبودند، بلکه ملت خواهي آن ها با 
اسالم خواهي و ناسیونالیسم آن ها با دین عجین شده بود )گودرزی، 1387: 61(.

از بعد دیگر نیز مذهب شیعه با اعتقاد به ظهور امام عصر)عج(، هرچه بیشتر بر امید و 
نشاط پیروانش برای رسیدن به آینده ای درخشان افزوده است. این بستر و ضرورت آماده سازی 
حکومت و سرزمینی برای ظهور امام عصر، خود از زمینه های انسجام بخش شایان توجه در دوره 
صفویه بوده است. در حقیقت، ناسیونالیسم ایرانی برحسب شورِ تاریخِی شیعه بر مبنای شهادت 
و رنج بنا شده بود و آن رهایی که بار اول مواعظ زردشت به ایرانیان وعده داده بود، اکنون در 
قالب ایده انتظارِ شیعه در شکل مسیحایی آن ارائه می شد که مهدی)ع( خواهد آمد و همه چیز را 

.)Stanley, 2006:11( درست خواهد کرد
صفویان مدعی نوعی رهبری مذهبی با خاستگاه صوفیانه خویش بودند، اما هرگز نتوانستند 
آن را تعمیم بخشند. بنابراین، به سرعت درصدد کسب مشروعیت از راه های دیگر برآمدند. 
ترویج ادعای انتساب به خاندان پیامبر)ص( و تالش برای ترویج دین حّقه، مضامین مناسبی 
برای جلب حمایت اعضای ساختار دینی بود. روحانیان نیز به گونه-ای عمل گرایانه به این نیاز 
دستگاه سیاسی پاسخ مثبت دادند و شیوه مشروعیت بخشی به فرمانروایی صفویان را رویه 
خویش ساختند. این رویه گرچه گاه با مخالفت هایی از درون ساختار دینی روبه رو شدــ مانند 
شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی ــ همچنان تا برافتادن صفویان و حتی پس از فروپاشی 

فرمانروایی صفویان نیرومند باقی ماند )صفت گل، 1381: 599(.
در پایان می توان گفت که تشیع در ایران ابتدای عصر صفوی در اقلیت بود که به اجبار رسمیت 
یافت، اما به تدریج به عنصر هویتی غالبی تبدیل شد که دیگر مؤلفه های دینی و مخصوصاً تسنن 
درون آن ذوب شدند. براین اساس، رسمیت  یافتن  مذهب شیعه و آگاهی و احـساس  تـعلق  
و وفـاداری ایرانیان  دوره صفویه  به این مذهب در  جایگاه  منبع هویت بخش ملی، آنان را در 
مجموعه ای  واحد و دارای تشابهی بـه عـنوان پیروان مذهب شیعه  قرار  داد که براساس آن، به 
همدیگر احساس تعلق  خاطر  داشته و خود  را  یک گروه مذهبی تـلقی  کـرده اند )گودرزی، 

.)62 :1387
پ: دال ارشد: هویت ملی

جمع آرمان های دال مرکزی و دال برتر ذیل دال ارشد معنا می یابد. ذیل دال ارشد، اسطوره ها 
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و آرمان ها معنا می-یابند و فرایند اقناع با استدالل و زور را واقعی نشان می دهند )11: 1982 
Laclau and Moffe,(. دال ارشد گفتمان صفوی هویت ملی است. هویت ملی صفویان که مبتنی 

بر دیانت شیعی و ملیت تاریخی ایرانی بود در مجموع بیشترین انگیزه جامعه و حکومت صفوی 
را در حفظ سرزمین و دفاع از آن در مقابل عثمانی در غرب و ازبکان در شرق فراهم می کرد. 

صفویان از سه منبع اساسي برای مشروعیت حکومت خود بهره مي گرفتند: 1( به عنوان 
نمایندگان مهدي، امام غایب، خود را از اعقاب امام موسي کاظم، امام هفتم شیعیان، مي دانستند 
و بنابر این مدعي بودند از نوعي عصمت برخوردارند؛ 2( در رد صوفي هاي صفوي، خود را 
مرشد و راهبر معنوي تلقي مي کردند و بدین وسیله اطاعت مطلق پیروان را مي خواستند و 3( 
خود را از دودمان یزدگرد سوم، آخرین پادشاهي ساساني )قبل از اسالم( مي-دانستند و مي گفتند 
دختر یزدگرد سوم به همسري امام حسین، امام سوم شیعیان، در آمده است )فوران، 1378: 79(.

صفویه با استفاده از این سه منبع خود را واجد تأسیس حکومت ملی می دانستند و بر این مهم 
تأکید داشتند که حکومت آن ها، یادآور تاریخ پادشاهی بزرگ ساسانی و مشروعیت حق تشیع 
برای جانشینی پیامبر بود. پس هویت ملی از اهمیت خاصی نزد دربار صفوی از اهمیت خاصی 
برخوردار بود. بهره گیری و بسیج امکانات و لوازم دفاع از ملیت و دیانت، به ویژه عامل اعتقادی 
انسانی، وحدت و انسجام سیاسی بود که با وجود حاکمیتی مقتدر و برخوردار از مشروعیت، 
میسر شد. بی شک هویت ملی، پشتوانه و عقبه  حمایت و کمک های ملی و مردمی به حاکمیت 
صفوی بود. این هویت در برابر دشمنان خارجی از ایرانی بودن و در برابر دشمنان داخلی بر 

شیعه بودن تکیه می کرد.

3.هويت ملی ـ مذهبی اساس زنجيره هم ارزی گفتمان صفوی
بین  از  گفتمان ها از طریق زنجیره هم ارزي، تفاوت هاي موجود در میان عناصر خودی را 
مي برند و به وحدت و انسجام میان آن ها کمک مي کنند. در این معنا، عناصر، خصلت هاي 
متفاوت و معناهاي رقیب را از دست مي دهند و در معنایي که گفتمان ایجاد مي کند، منحل 
مي شوند. منطق هم ارزي منطق ساده سازي فضاي سیاسي است )حسین زاده،1382: 136( که 
در ایران با مذهب و ملیت شکل گرفت. به واقع، در طول حکومت صفویه، عمل به آنچه حکم 
خدا نامیده می شد، آثار قهری اجتماعی داشت و بنابراین، زندگی دینی، زندگی اجتماعی نیز 
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بود. اعضای ساختار دینی با استنباط هایی که از کتاب و سنت می کردند، حالل و حرام را معین 
می کردند و مردم آن ها را در زندگی به کار می بستند و به این ترتیب، زندگی روزانه و جمعی 

می گذشت )صفت گل، 1381: 491ـ489(.
همچنین، در بخشی از جنبه های زندگی نیز تکلیف معین نمی شد و قلمرو مباحات مطرح 
می شد. در چنین شیوه ای از زندگی، علم فقه نقشی کاماًل اجتماعی بر عهده داشت؛ زیرا بیان کننده 
احکام اعمال مؤمنین بود و حاکم، بر مبنای عمل به این احکام، در پی تأمین نظم و یگانگی 
اجتماعی بود. بنابراین، ساختار دینی چگونگی رابطه میان ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی را 
از دیدگاه دین تشریح و معین می کرد. در حوزه احکام دینی بود که کارکردهای تاریخی ساختار 
دینی جلوه و ظهور می یافتند، اما روشن است که تنها احکام دینی مبتنی بر مضمون حالل و حرام 
نبودند که این روابط را تعیین می کردند. عرف که خصلتی ریشه دار داشت و آمیزه ای از فرهنگ 
سیاسی، اجتماعی و باورهای گوناگون تاریخی پیش از اسالم بود، در این زمینه نقشی تعیین کننده 

داشت )صفت گل، 1381: 490ـ489(.
نتیجه اینکه هویت ملی در گفتمان تشیع صفوی به تحکیم هم بستگی ملی، و استفاده از 
ویژگی ها و عادات و رسوم فرهنگی تاریخی ایران و مذهب تشیع کمک کرد. هویت ملی، 
ایران مانند جریان تصوف، تسنن، اسماعیلیه و عرفان  اقلیت در فرهنگ تاریخی  گروه هاي 
را به همراه حکومت های محلی، در حاکمیت اکثریتی پادشاهی صفوی حل کرد. این فرایند 
همسان سازی به کاهش خطوط تمایز فرهنگی و اجتماعی کمک و جامعه یکسان ملیـ  مذهبی 

ایجاد کرد.

4.هويت ملی ـ دينی عامل تثبيت قدرت گفتمان صفوی
از مفاهیم کلیدي در نظریۀ گفتمان الکالئو و موفه، قدرت است. قدرت از نظر الکالئو و 
موفه عبارت است از »قدرت تعریف کردن، و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچه آن را نفي 
مي کند«. قدرت جامعه، سوژه ها و کل حیات اجتماعي را تحت تأثیر خویش قرار مي دهد و آن 
را معنادار مي کند. هیچ گاه نمي توان جامعه اي فارغ از قدرت تصور کرد. بنابراین، در منازعات 
سیاسيـ  اجتماعي، گفتماني به پیروزي مي رسد که قدرت بیشتري براي هژمونیک کردن خود 
داشته باشد )سلطانی،1382: 160(. این قدرت در ایران در قرن های نهم تا دوازدهم هجری بر 
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مبنای هویت ملی استوار بود. 
در ایران دوره صفویه، دین  و ملیت مشترک از عناصر سازنده یـک مـلت  و هویت ملی  
قلمداد می شدند و کارکرد هـویت بخشی و انـسجام دهنده آن از ایـن طریق در همه  دیدگاه های 
نـظری مـعطوف به حوزه هویت های  مـلی، ملت  و نـاسیونالیسم منعکس شده  است. تجربه 
ملت سازی در دوره صفویه  نشان می دهد مذهب از عناصر اساسی است که جوامع انـسانی 
بـه آن احساس تعلق و وفاداری دارند. در این  باره  باید  از نقش علمای شیعی در تبیین  جایگاه  
فقهی و حکومتی شیعه در دوره صفویه و گسترش مذهب شیعه یاد کـرد  کـه  به شکل مستقیم 
و غـیرمـستقیم  در راستای تأسیس و استمرار  دولت  ملی و تکوین هویت ملی  در  ایران نقش 

اساسی داشتند.
کارکردهای ملیت و مذهب در حکومت صفویه را بر اساس چارچوب نظری تحلیل گفتمان 
الکالئو و موفه می توان در قالب هویت مشروعیت بخش، هویت مقاومتی و هویت برنامه دار، 
بازشناسی کرد. این هویت خود را به صورت وحدت دینی در مقابل همسایگان سنّی مذهب، 
مشروعیت بخشی به دستگاه حاکم، کارویژه نظامی در جنگ با دولت های همسایه، کارکرد 
همانندسازی دینی، ملی گرایی دینی، شکل دهی به افکار و کنش اجتماعی برای کنترل اجتماعی 
جامعه در کمک به دولت و تدوین نظام حقوقی اسالمیـ  شیعی نشان دادند. در این حکومت، 
قدرت ناسیونالیسم ایراني نه از رهگذر تقابل با مذهب، که از رهگذر همراهی با آن و با چالش 

با قدرت هاي خارجي، متولد شد. این قدرت مبنای هژمونی صفویه بود. 

5. هويت ملی و استمرار هژمونی گفتمان تشيع صفوی
از نظر الکالئو و موفه، هژمونی بدین معناست که در سپهر سیاسی و منازعات اجتماعی حرف 
آخر را چه کسي می زند و به اصطالح سخن نهایی و فصل الخطاب ازآِن کدام نهاد یا نیروی 
سیاسی است. اگر افکار عمومي چنین معنایي را براي نیروی سیاسی بپذیرد، در آن صورت 
آن نیرو به مثابه دال هژمونیک درمي آید و این دال به همراه دال های دیگر، شبکه ای معنایی و 
گفتمانی را ایجاد می کند که مهم ترین کارکرد آن تثبیت هویت هاست. گفتمان صفوی، هژمونی 
خود را با استفاده از مذهب، ملیت و ذیل پذیرش هویت ملی توسط مردم به دست آورد. این 
گفتمان با استفاده از باورهای تاریخی و مذهبی مردم ایران قدرت خود را هنگام تأسیس، 
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طی دو قرن حکومت، به هژمونی یا سلطه تبدیل کرد؛ بدین صورت که مذهب شیعه در نقش 
مذهبی فراگیر و در عین حال متفاوت با مذاهب مورد پذیرش حکومت های اطراف ایران آن 
روز، در آگاهی جمعی و تعلق خاطر ایرانیان نقش بست و در کنار دولت ملی و متمرکز ایرانی، 

حلقه مفقوده هویت ملی ایرانیان را کامل کرد.
در واقع هویتی که در دوره اسالمی به عنوان هویت قومِی دارای سرزمین، زبان، فرهنگ، 
پیشینه تاریخی و قومی و نژادی شناخته شده بود، با دو عنصر حکومت مستقل و متمرکز و 
وحدت مذهبی، به هویت ملی تبدیل شد و هژمونی خود را بر ملت ایران با دولتی خاص در 
میان کشورهای جهان و مبتنی بر میراث شناخته شده تاریخ باستان گسترد. گفتمان تشیع صفوی 
در تعریف »غیریت ها« از قاطعیت الزم برخوردار بود و چه در جبهه داخلی و چه خارجی، 
توانست به شدت با اندیشه »غیر« مبارزه کند. این گفتمان جهت تثبیت هژمونی خود از حمایت-
های شخص سلطان و علمای شیعه بهره برد. هژمونی مؤثر این گفتمان توانست هویت مستقلی 
را برای بازیگران در نظام بین الملل قرن های پانزده و شانزده میالدی تعریف کند که سنگ بنای 

هویت ملی سرزمین ایران را در برابر دیگران شکل دهد.
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نتيجه گيری
چنان که گذشت، مذهب و ملیت مشترک از عناصر سازنده گفتمان هویت ملی در ایران عصر 
صفوی  بوده است. هویت ملی مبتنی بر مذهب و ملیت در گفتمان تشیع صفوی، کارکرد 
هـویت بخشی و انـسجام دهنده به جامعه ایران داشت که هویت سیاسی و تاریخی آن را 
در برابر زیاده خواهی های عثمانی حفظ  کرد و با حکومت های محلی خودمختار که شیرازه 
ایران را فروپاشیده بودند، به مبارزه برخاست. گفتمان هویت ملی در  سیاسی ـ اجتماعی 
تحولی تاریخی که در ابتدا بر اساس مبانی عرفان سیاسی و صوفی گری شکل گرفته بود، 
به مرور زمان در طول حکومت صفویه به سمت دانش فقه شیعه متمایل شد، اما این پیوند 
بین تشیع و قدرت الزاماً به معنای مشروعیت دینی حکومت نبود و از طرف دیگر، حکومت 
برای ساخت هویت سیاسیـ  اجتماعی موردنظر خود با فقه همکاری نمی کرد، بلکه ضرورت 
مشروعیت سازی و نیاز به دانش موجب شد تا حکومت صفویه با پذیرفتن تشیع، ثبات و نظم 
فروپاشیده داخلی را دوباره بازسازی کند. تجربه ملت سازی دوره صفویه نشان می دهد مذهب 
از عناصر اساسی است که جوامع انـسانی بـه آن احساس تعلق و وفاداری دارند. در این  میان،  
نقش اساسی علمای شیعی در تبیین  جایگاه  فقهی و حکومتی صفویه درراستای تأسیس و 

استمرار  دولت  ملی و تکوین هویت ملی  در  ایران انکارناپذیر است. 
این کارکردها بر اساس چارچوب نظری الکالئو و موفه، در قالب گفتمان هویت ساز شکل 
گرفت. وحدت دینی در مقابل همسایگان سنی مذهب، مشروعیت بخشی به دستگاه حاکم، 
کارویژه نظامی در جنگ با دولت های همسایه، کارکرد همانندسازی دینی، ملی گرایی دینی، 
شکل دهی به افکار و کنش اجتماعی برای کنترل اجتماعی جامعه در کمک به دولت و تدوین 
نظام حقوقی اسالمی ـ شیعی، همه ذیل هویت ملی با گفتمان تشیع صفوی بازسازی شد. 
همچنین، روحانیت شیعه در نظام سلطنتی صفویه کارکردهای مهمی برای این نظام و جامعه 
آن روز از خود برجای گذاشت؛ وحدت اجتماعی را تضمین کرد، از نظم سیاسی ـ مذهبی 
موردنظر نظام حمایت کرد، و با استفاده از ابزارهایی مانند تکفیر و ارتداد، افراد مخل، به ویژه 

معتقدان به صوفی گری را طرد کرد و به حاشیه فرستاد.
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