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                                                                                                                                                                       مقدمه

. است ملت پايايي و پيدايش چگونگي با پيوند در و سياسي جغرافياي زمينه در مقوله اي نخست، درجه در ملت، هر هويت
 و شخصيت باشد و داشته مستقل ملي شخصيت نخست، درجه در كه است مستقل و زنده هنگامي كشور هر بدين سان،

 كشور يا ملت آن ويژه فرهنگي نهادهاي يعني آن سازنده پديده هاي يا تاروپود كه مي يابد موجوديت هنگامي ملي، هويت
                                                                                                                                      . باشند موجود

 آن مردمان اجتماعي رويكردهاي و باورها سليقه ها، انديشه ها، تبادل از ويژه اي گونه زاييده سرزمين، هر در نهادها، ينا
 ضامن و افكنده سايه فضا بر همان و مي گيرد سرچشمه محيط آن ويژه اجتماعي -انساني فضاي از كه است سرزمين

 .مي شود ختهشنا فضا آن يا هويت شناسنامه و است آن يكپارچگي

 علت»كشور سياسي يك جغرافياي در كه است عاملي يا و نيرو هدهند شكل معنوي، و فرهنگي هاي پديده اين از اي آميزه
 محيطي به را انساني فضاي كه است فرهنگي و معنوي نهادهاي يا ها پديده اين ديگر، عبارت به. مي شود خوانده «وجودي
 مجتهدزاده،)مي سازد برخوردار ملي استقالل حس از را آن باشندگان و نموده ديلتب انساني هاي محيط ديگر از مستقل

۱۳۸۴:۹                                                                                   )                                                        
 خود آنها به نسبت اعضايش كه مستقل ملتي مشترك هاي ارزش و خصايص همجموع از است عبارت ملي هويت واقع، در

 و شود مي ديگران از ملت يك تمايز باعث ملي هويت. كنند مي تعلق احساس يكديگر به آنها هواسط به و اند يافته آگاهي
                                                                                                                    (                                 ۱۳۸۱:۲۱۱ حافظ نيا،) آورد مي فراهم را آن معرفي موجبات

                  . رود مي شمار به آن مردمان سياسي  جغرافيايي نمود  و سرزمين هر سياسي جغرافياي اصلي تاروپود ملي هويت
                                                                                                  .نيست مستثني اعدهق اين از نيز ايراني هويت

 ايران بر نظامي ٔ  عرصه مغول ها در اگرچه. شد تحميل ايران بر ايلخانان حكومت قرن يك حدود چنگيزخان، مرگ از پس
. كرد حل خود در را مهاجم قوم اسالمي، ايران تمدن و فرهنگ پويايي. شدند بمغلو تمدن و فرهنگ ٔ  عرصه در امّا پيروز
 آيين پذيرش بر عالوه خان، غازان. گذاشتند كنار را خود خرافي اعتقادات و كشيدند خويي تند از دست تدريج به  مغول

                                 . كرد لكام را ايلخاني حكومت استقالل و گذاشت كنار نيز را مغول بزرگ خان از تابعيت اسالم،

 الدين رشيد جويني، ملك عطا طوسي، نصيرالدين خواجه ديوان، صاحب الدين شمس خواجه چون بزرگاني دوران، اين در
 بر عالوه خود، ادبي و علمي سياسي، هاي فعاليت با بلخي، مولوي و شيرازي سعدي الدين مصلح همداني، اللّه فضل

                                               . داشتند نگه افروخته را اسالم و ايران فرهنگ و تمدن چراغ مغول ها، نگرويرا مهارخوي
 آنان طريق از اسالم، و ايران فرهنگ با آشنايي براثر ولي آوردند، همراه به بسياري هاي ويراني آغاز در مغول ها آنكه با



 محلي و الطوايفي ملوك هاي حكومت ايلخانان، حكومت پايان از پس. يافت رواج الماس و ايران تمدن و هنر فرهنگ،
 هاي قرن طي قويونلوها آق و قراقويونلوها اتابكان، كرت، آل و سربداران مظفر، آل جالير، آل تيموريان، چون متعددي

                                                                              . كنند حفظ را نايرا يكپارچگي نتوانستند كدام هيچ امّا كردند، حكومت ايران بر قمري نهم و هشتم
 ايراني، مليت و تشيع مذهب دادن قرار محور با قرن، نه از پس صفوي توانست حكومت قمري، ۹۰۷ در سال سرانجام
                        .كند احيا گذشته همچون را آن قاللاست و ملّي هويت و سازد يكپارچه و متحد را ايران شده تجزيه سرزمين

 و ايراني جامعه و فرهنگ دل در تشيع سياسي آرمان تشكيل ساساني، با امپراتوري ازگذشت قرن صفوي چندين شيوخ
نهادند  نيانمذهبي ب افكار و عقايد اساس ايراني را بر يكپارچه دولت  آن، چهارچوب در ايران زمين اقوام همه دهي سازمان

 قابل عملياتي توان از خود قدرتمند رقباي قبال در هم ژئوپليتيك، وزن و حساس موقعيت نوين، ساختار به توجه كه با
رقابت  عرصه وارد را صفوي دولت ژئوپليتيك موقعيت همين .پذيرفت مي تأثير آنها از شدت به هم و بود برخوردار توجهي

 دولت با اروپا، در عثماني دولت فشارهاي از كاستن براي كردند سعي اروپايي هاي دولت كرد و منطقه اي و جهاني هاي
                                                                                                                . كنند راهبردي همكاري صفوي

 و بازرگاني پيشرفت اقتصادي، رونق و امنيت برقراري بر عالوه يافت، امدو سده دو از بيش مقتدر كه حكومت اين پرتو در
 ديگر بار را اسالم و ايران تمدن و فرهنگ توانستند آنها مقتدرانه، خارجي سياست و منظم ارتش تشكيل صنعت، و كشاورزي

                                                                            . يافت تحول و توسعه كيفي و كمي نظر از نيز دوره اين در معماري و هنر. كنند شكوفا
 آثار نگارش با مجلسي عالمه و ميرفندرسكي شيرازي، مالصدرا بهايي، شيخ ميرداماد، چون اي فالسفه و دانشمندان

 فراهم را فلسفه و فقه ديث،ح مانند اسالمي علوم هاي رشته شكوفايي و رشد هاي زمينه نو، هاي انديشه طرح و ارزشمند
                                                 .آوردند

           .آيد مي حساب به ايراني هجامع مدرن تاريخ سرآغاز عنوان به تبريز، در صفوي دولت تشكيل زمان يالديم ۱۵۰۱ سال
 ساساني عصر ايران تر بزرگ بخش در را ايران اسيسي وحدت سال، ۸۵۰ از پس بار اولين براي صفوي دودمان زمان، آن در

                                                                                                                                     . كرد برقرار
 خود سياسي وحدت و هويت ايراني، اول، عباس اهش و اول اسماعيل شاه ويژه به دودمان، اين شاهان كمك با ديگر، بيان به
      (                                                                                                                            ۱۳۸۱:۱۷۷ پارسادوست،) بازيافت دوباره را
 مذهب شيعه و شد حاصل نيز مذهبي وحدت آمد، وجود به ياسيس وحدت كه اين بر عالوه صفويه، حكومت دوران در

 مسلمين خليفه را خود كه عثماني سالطين نظر تحت از را ايران اسالمي دولت صفويه، سالطين نتيجه، درشد.  ايران رسمي
                                                                                                                                                       (۱۳۷۳:۵۷ تاجبخش،)كردند  خارج مي دانستند، جهان

 نيا، حافظ) بخشيد شيعي هويت ايران كشور و ملت به ايران، سراسر در شيعه مذهب كردن رسمي با  سلسله اين
 مذهبي ايمان مذهب، سني ازبكان و تركان با مقابله براي و گرديد بودن ايراني مظهر شيعه ترتيب، بدين و( ۱۳۸۱:۲۳۱

                                                                                      .                            شد ملي مقاومت اصلي عامل

 امپراطوري با مقابله جهت در اروپايي، هيدرس قدرت به تازه هاي دولت با صفوي دولت تاكتيكي اتحاد  و استراتژيك اتحاد
                                                                                         . مدعاست اين بر شاهدي اروپايي، هاي دولت منافع تأمين در دولت اين هويژ نقش و عثماني
 كه است چندي عوامل معلول ايراني هويت تثبيت آن تبع به و يصفو دولت تداوم و تثبيت تشكيل، در صفويان موفقيت

 تغييرات ايران تاريخ در صفويان واقع، در .گرفت قرار عثماني حكومت تحت ايراني جامعه و سرزمين آنها، وجود بدون



                                                                                                                                           (۱۳۷۳:۶۲ تاجبخش،)  شدند تأثيرگذار نيز جهاني تحوالت در حتي و ايجاد كرده بنياديني
 طايفه سران و صفوي خاندان درون هاي اختالف وي، مرگ از پس. رسيد اقتدار اوج به بزرگ عباس شاه عصر در صفويه

 از اي دوره وارد سرعت به صفويه سلسله سليمان، شاه رسيدن سلطنت به با. شد لهسلس اين روزافزون تضعيف موجب ها،
 محاصره از پس و كردند شورش قندهار غلجايي افغانان هند، گوركاني پادشاه حمايت و تحريك با عاقبت آنكه تا شد، زوال

                                                                                                               . دادند پايان دولت اين اتحي به و واداشتند تسليم به را كفايت بي پادشاه حسين، سلطان شاه اصفهان، طوالني

 

 هويت تثبيت و تكوين در صفوي دولت نقش كه كه شود مي مطرح صورت اين به مقاله اين اصلي سؤال مقدمه، اين با
 است؟ بوده عواملي ل چهچگونه و معلو ايراني

                                                                                                                                                           شناسي روش -۱

 اطالعات از استفاده با مقاله اين و است يتحليل  توصيفي آن، نظري ماهيت به توجه با پژوهش اين در تحقيق اصلي روش
 عوامل سياسي، جغرافياي نقش است شده سعي مقاله، اين در. است يافته نگارش و شده گردآوري اي كتابخانه

و  گيرد قرار مطالعه مورد ،آن حساس موقعيت نيز و دولت اين خاص ماهيت صفوي، دولت سياسي آرمان آيكونوگرافيك،
 . است ايراني هويت تثبيت و تكوين در صفوي دولت آفريني نقشعوامل  بررسي ،آن اصلي هدف

                                                                                                                              تحقيقپيشينه  -۲
 خارجي روابط ايران، در مدرن دولت پيدايش در آن نقش زمان، آن در ايراني جامعه ساختارهاي صفوي، دولت خصوص در
 زيادي آثار و مقاالت ها، كتابتاكنون  ايراني، هويت تكوين در صفوي دولت نقش كلي، طور به و ها دولت ديگر با آن

 .است شده نوشته

                                                                                                                 تحقيق نظري مطالعات -۳
 و ملي قدرت ارتباط طبيعت، با انسان ارتباط بررسي به كه است ژئوپليتيك نظريه الملل، بين روابط در سنتي رويكردهاي از

 ملي و سانيان نيازهاي رفع جهت در محيطي زيست عوامل تغيير امكان ميزان و ملي قدرت جغرافيايي هاي ريشه يا جغرافيا
                                                                                             (.۴۲-۴۵ .۱۳۷۲ گراپ، فالتز) پردازد مي

 رابطه اساس بر سياسي هاي پديده مطالعه از عبارت ژئوپليتيك. است نظريه اين كانون سرزميني كنترل و ملي قدرت
 علم موضوع كه است انساني و فرهنگي عوامل كليه و زمين بر آنها تأثير و وابستگي همچنين و آنها مكاني و فضايي

                                                                                                     باشد. مي عام طور به انساني جغرافيايي
 شكل در عناصر اين كه نقشي يا جغرافيايي عوامل پايه بر كشورها خارجي سياست نتضمي چگونگي توضيح به ژئوپليتيك

 تبيين به جغرافيايي و فيزيكي محيط اساس بر كه رويكردي ژئوپليتيك، ديگر، عبارت به پردازد. مي كنند، مي ايفا آن گيري
                                                                                                                                   .كند مي مبادرت كشور نظامي هاي قابليت و ها توانايي و خارجي سياست رفتار بيني پيش و

                              . شود مي غيرانساني و انساني از اعم كشور جغرافياي با مرتبط هاي مؤلفه و ها ويژگي كليه شامل جغرافيايي عوامل اين
 منابع سرزميني، وسعت جغرافيايي، موقعيت مانند عناصري و شوند مي ناشي كشور فيزيكي محيط از مادي جغرافيايي عوامل

                                                                                           . گيرد دربرمي را مرزها و توپوگرافي يا بلندي و پستي سرزميني، شكل هوا، و آب طبيعي،



 تحوالت تاريخي، تجارت و پيشينه چون عواملي شامل گيرد، مي سرچشمه كشور جمعيتي هاي ويژگي از كه انساني عناصر
                                                          .(۳۱-۳۲ .۱۳۸۹فيروزآبادي،) شود مي مذهب و نژادي و قومي بافت سياسي، فرهنگ اجتماعي، سياسي
 كننده تعيين نقش كشور هر جغرافيايي موقعيت ويژه به جغرافيايي، عوامل كه كنند مي استدالل ژئوپليتيك پردازان نظريه

 اساس بر مشخص طور به كشورها ژئوپليتيكي هاي برتري .دارد آن خارجي سياست گيري جهت و ملي قدرت در اي
 چيرگي به دستيابي براي تالش و ها برتري اين از بردن بهره و شود مي تعيين كشورها اين فيايجغرا محيط اميتازهاي

 المللي بين عرصه در كشورها مهم اهداف از الملل بين محيط در قبلي هاي برتري اهميت ارتقاي و تازه جغرافيايي هاي
                                                                                                                                              . است

 محدوديت تواند مي شكل همان به باشد، كشور يك براي فرصت كننده توليد تواند مي كه كشور يك ژئوپليتيك موقعيت
 و منفعل ژئوپليتيك حوزه يك در را كشور ليم استراتژي و سياست تواند مي جغرافيايي عوامل برخي. كند ايجاد نيز را هايي
                                                                                                          (.۳: ۱۳۸۹ ديگران، و پور احمد) كند ايجاد ژئوپليتيك چالش نوعي كشور آن براي

                            . دارد كيدتأ جهاني و اي منطقه تحول حال در هاي موقعيت از آمده وجود به ناتامكا و ها محدوديت شناسايي بر ژئوپليتيك

 مي سياسي، واحد يك پيرامون جغرافيايي فضاي از بينانه واقع تحليل نيازمند كشورها خارجي سياست از ژئوپليتيك درك
 هاي اولويت و تعيين را كشورها خارجي سياست راهبردهاي تواند مي مطالعاتي عرصه يك عنوان به ژئوپليتيك. باشد

                                                                                                                                                             ( ۵۵: ۱۳۸۷ ديگران، و قاليباف) سازد مشخص را آن اساسي
 رفع و منافع كسب براي ها دولت رفتار اصلي هدف و الملل بين نظام محركه موتور عنوان به قدرت از المللي، بين تلقي در

 سلسله در كشورها جايگاه تا شود مي باعث ويژگي اين است. پويايي قدرت، خصيصه ترين مهم. شود مي ياد تهديدها
                                                                                                                                               .كند پيدا رتغيي پيوسته الملل، بين نظام در قدرت مراتب

 قائل دخو براي تصوري، يا واقعي خواه متفاوت، هويتي كه دارد مرزبندي ديگر قومي هاي گروه با رو آن از قومي گروه يك
 مناقشه مهم نكته. نيست مناقشه مورد اي گزاره مفروضه، اين. كند مي رفتار هويتي تمايز همين اساس بر كمابيش و بوده

                                                                                         (. ۸۴: ۱۳۹۰پناه، حق) است خارجي سياست بر بخش هويت متغير اين ثيرگذاريتأ نحوه برانگيز
 به نتوانند ها حكومت كه وقتي اما است، محصور كشورها سرزميني محدوده در طلبانه تجزيه هاي حركت بيشتر اگرچه
 به گرايش كنند، اقدام طلبان تجزيه مهار يا سركوب به مناسب طريق به نتوانند يا و دهند مناسب پاسخ تقاضاها و نيازها
 مشتركات يا و نژادي قومي، وابستگي آنها با كه هايي گروه و همسايه كشورهاي سوي از ويژه به ي،خارج حمايت كسب

                                                                                                                  .شود مي تقويت دارند فرهنگي

 مي خارجي و داخلي تهديدات شدن بافته درهم موجب خارجي بازيگران و ناراضي اي احيهن و محلي هاي گروه بين اتحاد
                                                                                                                                            . سازد مي مواجه مشكل با را ملي امنيت مديريت نتيجه، در و شود

 به كه شود مي اطالق اخالقي هاي ارزش يا آرمان فرهنگ، چون كشور يك منابع و ها قابليت از دسته آن به نرم قدرت
                                                                                (. ۲۲۶: ۱۳۸۸ ديگران، و هرسيج) گذارد مي اثر كشورها ديگر رفتارهاي يا منافع بر مستقيم غير صورت
 ارزش ،(است جذاب ديگران براي كه هايي بخش) فرهنگ: گيرد مي سرچشمه منبع سه از ابتدا در كشوري هر نرم قدرت
 تلقي اخالقي و مشروع كه زماني) خارجي سياست ،(باشد خارج و داخل عمومي افكار با منطبق كه زماني) سياسي هاي
                                                                                                                                            (. شوند
 فضايي هاي اندام در قدرت سازماندهي نحوه بيانگر كه شود، مي اطالق فضا سياسي دهي سازمان به قدرت فضايي توزيع

                                                                                                                        (. ۴۳: ۱۳۸۰ نيا، حافظ) است سياسي هاي نقش ايفاي منظور به



            منظا واحدهاي ديگر با ارتباط در كشور هر امنيت و قدرت سياست كاتاليزورهاي از يكي سياسي واحد هر ژئوپليتيك
 به توجهي قابل و عميق وابستگي كشورها، خارجي سياست در پيوند و گسست هاي شاخص راستا، اين در .است الملل بين

                                                                                                                                           .  دارد كشور يك ژئوپليتيك مختصات و ها ويژگي
 سياست اجراي و طراحي مستلزم مكاني و زماني رفتارهاي از اي مجموعه در تعامل شرايط ايجاد و همگرايي گيري شكل

 در شود، مي تعيين نيازها پيش و اهداف از اي مجموعه براساس اي منطقه قلمروهاي .است ژئوپليتيك مبناي بر خارجي
 و تغيير ترين كوچك احساس محض به علت همين به باشد، نيازها اين كننده توجيه بايست مي ژئوپليتك مناطق نتيجه،
                                                                                      (.۵۵: ۱۳۸۷ ديگران، و قاليباف) سازد مي مشكل دچار را اهداف ساير نحوي به مناطق از برخي ساختار در تحول

 زين) است( اي حاشيه) داخلي هالل جزو ها قسمت ديگر و هارتلند محوري جزو ناحيه ايران شمال مكيندر، نظريه بر اساس
 اين وي، اعتقاد به دارد، قرار ريملند يا حاشيه سرزمين محدوده در ايران اسپايكمن، نظريه براساس. (۵۲: ۱۳۸۹ العابدين،

 سهولت و انساني نيروي منابع بيشترين ديگر طرف از سازد. مي فراهم بهتر را بحري و بري قدرت ركيبت امكان منطقه
                                                                                 .(۱۴: ۱۳۸۰ عزتي،) دارد وجود جهان از بخش دراين ارتباط

 ارزروم معاهدات آخال، قرارداد تركمنچاي، عهدنامه گلستان، عهدنامه نظير معاهداتي و قراردادها بر مسلط فضاي و ماهيت
 نمايد مي مشخص و محرز را ايران مرزهاي تحميلي ماهيت كشور، شرق در مرز تعيين گانه سه هاي حكميت دوم، و اول
                                                                                                                                        . است ايراني زباني هاي شاخه و ها قوميت فرامرزي گسترش آن، گواه كه

 كاهش با و بيست و نوزده قرن دو در المللي بين باتحوالت همراه مرزها اين اين كه دهد مي نشان ايران مرزهاي وضعيت

 گذشته در و شده جدا ايران شرق و شمال در كشور از وسيعي هاي بخش داشته است، قباضيان روندي قاجار سلسله قدرت
                                                                                                                            (.۳۶۸: ۱۳۸۱ نيا، حافظ) است آمده در انگليس و روسيه مجاور، هاي امپراتوري تصرف به
 پاكستان. و ايران فارس. خليج در امارات كويت، عراق، با ايران بين نشده تعريف مرزهاي وجود دريايي مرزهاي محدوده در

 در جديدي چالش چونان خزر، درياي در قزاقستان و آذربايجان تركمنستان، روسيه، ايران، و عمان درياي در عمان و امارات
                                                                                                                   .كند مي خودنمايي ايران برابر

 فرهنگي، اجتماعي، شرايط. گردد مي باز ميالد از پيش هشتم قرن اوايل به ايران فالت جغرافيايي فضاي در دولت پيشينه
 هگمتانه مركزيت به و ماد دولت نام با را فراگير دولت نخستين و شوند متحد ايراني اقوام كه شد ثباع امنيتي سياسي،
                                                                                                         (.۱۷: ۱۳۸۱ نيا، حافظ) دهند تشكيل
 فرهنگي هويت كه است قومي هاي گروه جمعي تعامل برآيند و كهن ملتي ساله هزار ندچ محصول ايران، فرهنگي منظومه

 در و اند افزوده منفي و مثبت هاي مولفه با گوناگون هايي اليه آن بر خود سهم به هريك و اند بخشيده شكل را ايران
                                                                                                                                . اند شده آن از بخشي خود و مستحيل فرهنگي كالن هويت اين در نهايت،
 ويژگي از .است داده جاي خويش در را قومي هاي گروه و اقوام همه كه است فراگيري و گسترده چتر ايران فرهنگي هويت
 تاريخي ادوار اغلب در ها گروه همه وجود اين با كه كرد اشاره اجتماعي و فرهنگي اتتنوع به توان مي ايران تاريخي هاي

                                                                                                  . است داده قرار متحدي صف در را آنان بودن، ايراني هويت و اند داشته آميز مسالمت همزيستي همديگر با
                                                                     دارند. فاحشي تفاوت ديگران با كه هستند مردمي ايرانيان تعبير، يك به

 هم به را خود منافع و ها انديشه قوم اين. اند داشته نگه را خود هويت ولي اند، آمده وجود به مختلف نژادهاي پيوند از آنان
 هم به آنكه بدون شود، دراز و كشيده تواند مي تاروپود آن از هريك كه نحوي به اند، تنيده هم به تنه، يك همانند و پيوسته

                                                                                                                                           (.۱۱۷: ۱۳۸۸ ترابي،) بخورند گره



            حساب به خاورميانه كشورهاي ترين ناهمگن از يكي و است قومي تكثر داراي طبيعي طور به جمهوري اسالمي ايران
                                                        .(۴۸: ۱۳۸۹ ديگران، و نواح) است ايران جامعه هاي ويژگي از قومي و فرهنگي تنوع و (۱۳: ۱۳۸۵ ديگران، و عزتي)آيد مي
                             . شود مي شمرده اسالم جهان هسته در كشور اولين و دنيا نخست كشور ده شمار در زباني، ناهمگني منظر از طوري كه به

 قدرت ، ۲۰۰۳ سال در عراق به آمريكا حمله از عدب. شود مي محسوب خاورميانه منطقه در تشيع اصلي پايگاه عنوان به ايران
                                                              (. ۳۲۹: ۱۳۹۰زاده، قصاب) است شده تر مشخص خاورميانه مذهبي تحوالت در شيعه مذهب نقش و معنويت
 وحدت تكثرگرايي سياست بنياد بر ملي ستگيهمب افزايش و اجتماعي تنوعات مديريت در اسالمي جمهوري هاي سياست

 وجود به را شيعه تقويت و خيزش آغاز جرقه مهم ترين ايران اسالمي انقالب(. ۱۵۲: ۱۳۸۸ ترابي،) است شده بنا ديني طلب
 يوسفي، حاج) كردند مي تصور خود براي مأمني را ايران و اميد نقطه را آن منطقه، مختلف كشورهاي در شيعيان و آورد

۱۳۸۸ :۱۶۲.)                                                                                                                                        
 تنگه و عمان درياي و فارس خليج در طوالني از سواحل عبارتند ايران خارجي سياست بر ثرمؤ ژئوپليتيك عوامل مهم ترين

 در آفرين گسست خالي فضاهاي و سرزميني وسعت ،(فرهنگي مركزيت) نرم قدرت قومي، و فرهنگي تنوع هرمز، راتژيكاست

 در ايران موقعيت و ژئوتوريست غني، فرهنگي و تاريخي پيشينه ژئوپليتيك، هاي نظريه در محوريت و نسبي موقعيت مركز،
 به است اجرايي و سياسي قدرت تمركزگرايي ري اسالمي ايراناساسي جمهو قانون بارز هاي ويژگي از يكي .خزر درياي
 اجرايي و سياسي قدرت فاقد جغرافيايي واحدهاي و است شده متمركز سياسي نظام كانون در سياسي قدرت كه اي گونه

 قدرت ديگر، سوي از آن اداري و سازماني بعد بودن متمركز و سو يك از حكومت بودن ساخت تك دليل به واقع در. هستند

 .(۱۴۴: ۱۳۸۸ترابي،)شود نمي توزيع كشور جغرافيايي فضاي در اجرايي سياسي،

                                                                                                                                     گاتمن آيكونوگرافي نظريه -۴

 گروه هر ذاتي خاصيت خويش، ويژه زندگي هاي جلوه از سربلندبودن و ديگران از بودن گانهجدا گاتمن، ژان نظر طبق
 مهارت يك يا ويژه زبان يك دره، يك يا كوه يك نيازمند تنها منطقه يك ديگران، از بودن جداگانه براي. است انساني
                                                                                                           (۱۳۸۱:۶۲ مجتهدزاده،)نيست خاص

 هبقي به نسبت كشوري هر احساس. هاست ملت ديگر بر حاكمروح  از متفاوت ملتي هر بر حاكم روح كه است معتقد او
 يك نيازمند شوريك هر واقع، در. نمايد مي متمايز همسايگانش از را او احساس اين كه طوري به كند؛ مي فرق كشورها

 اين از آميزهاي اغلب و سياسي خاطرات از هايي جلوه و اجتماعي ويژه هاي ديدگاه مذهبي، اعتقادات اساس بر استوار باور
 از آيكونوگرافي اين كه باشد برخوردار زيربنايي ساختار عنوان به آيكونوگرافي نوعي از بايد دولت هر. است عامل سه

 ماهيت و شده ناميده ملي غرور كه است بفردي منحصر غرور آورنده وجود به و است متفاوت كشورها هبقي آيكونوگرافي
 در                                                           (۱۹۹۵:۱۷۴ ديكشيت،) رود مي شمار به انساني اجتماع هر الينفك

 وحدت باعث كه است ملتي هر ملي روح او، نظر از. داند مي معنويعوامل  را كشور هر ملي روح و ملي هويت منشأ او واقع،
 .شود مي آن انسجام و

                                                                                                                                                      سياسي آرمان -۵

 كه يابد مي تحقق صورتي در امر اين و نيازمندند ملي ييهمسو و هماهنگي به بقا، براي ودآمدن،وج به از پس ها دولت
 جذب  ندارند مشترك وجوه كه آنها حتي را كشور مختلف نواحي مردم تابعيت خود، سياسي هانديش يا وجودي علت با دولت

                                                                                                                 .آورد وجود به ملي هويتي و كند



                                               سازد متحد را كشور جمعيت اعظم بخش تواند مي كه است خاصي هاي آرمانيا  اعتقادات هدربرگيرند عامل اين
 ميرحيدر،) كشور يك در جغرافيايي و فرهنگي هاي تفاوت تمام از برتر ستا نيرويي دولت سياسي هانديش واقع، در

۱۳۸۱:۸۸)                                                                                                                                          
 سياسي آرمان خصوص، اين در. كنند استفاده سياسي آرمان از آن جاي به و باشند نداشته وجودي علت است ممكن كشورها

                                                                  (۱۳۸۵:۵ پور، احمدي) دارد فرامرزي هدافع كه چرا است، برخوردار بيشتري كارايي از وجودي علت به نسبت
                                                                                                           :باشد زير هاي ويژگي رايدا بايد سياسي، آرمان يا و وجودي علت

                                                                                              سازد فراهم كشور پيدايش و تكوين براي را بستري يا دليل علت، -۱
 طور به يا ملت پايهاي هاي ارزش و ارضي تماميت ملي، وحدت استقالل، تداوم و حفظ براي را بستري يا دليل علت، -۲

                                                                                                                                                                      آورد فراهم ملي بقاي خالصه،
 ايجاد به معتقد را آنها و دهد قرار پوشش تحت را كشور شهروندان تك تك كه باشد حدي در فراگيرشدن يا فراگيربودن -۳
 (۱۳۸۴:۸۳ يزداني، و شمس) كند كشور بقاي تداوم يا

                                                                                                                                             انصفوي نسب و اصل -۶

 آنها كه است عقيده اين بر و دانسته عرب را آنها هيتنيس،. نيست دست در دقيقي اطالع هنوز صفوي خاندان منشأ مورد در
 ايراني را آنها شواهدي، سيربر از بعد نيز كسروي. داند مي ترك را آنها آيالون .اند نموده مهاجرت آذربايجان به يمن از

                                                                                                (۱۳۸۴:۲سيوري،) مي نمايد معرفي االصل
 تشكيل عناصرصفوي مي نويسد:  دولت توسعه و تشكيل در تركان آناطولي نقش ابكت در باره اين در نيز سومر فاروق
 جمعيتي بلكه نداشتند، قويونلو آق تركان با مناسبتي وجه هيچ به عناصر اين. بودند آناطولي تركان از صفوي  دولت هدهند
 حال، اين با مي رفتند. شمار به صفوي ولتد اوليه عناصر از و قزلباش اسم با كه بودند آناطولي جنوب و مركز تركان از تازه
 وجود دقيقي اطالع صفويان اصلي هويت مورد نويسد در مي صفوي عصر ايران عنوان تحت خود كتاب در سيوري راجر

 هفتم امام ،(ع)كاظم موسي فرزندان از صفويه دودمان: مي نويسد چنين خود مطالعات اساس بر كتاب، همين در اوندارد. 
 و تناقضات نيز صفويه رسمي هنام نسب در حتياما  هستند؛ شيعه امام اولين( ع)علي به منتسب طريق نآ از و شيعه

 .خورد مي چشم به نسب هسلسل هاي واسطه تعداد مورد در زيادي اختالفات

                                                                                                                        آن اهميت و صفي شيخ خانقاه -۷

 با تدريج به طايفه سيير و بوده اي طايفه و ايلي قدرت هپاي بر آنها نخست مقبوليت كه ييها سلسله از بسياري برخالف
 عشيان،مر و سربداران هتجرب از پس بار اين رسيد، مي سلطنت و امارت به همجوار، قبائل و خود هقبيل افراد متحدكردن

 رخ سياست هصحن در خانقاه، هگرايان عزلت و آرام ظاهر برخالف كه بود شگرفي تحول اين. آمد بيرون خانقاه دل از دولتي
                                                                                                                                            (۱۳۸۳:۲۳جعفريان،)برقراركند ايران در پرآشوب اي دوره در هم آن پايدار، دولتي توانست و داد

  (۲۴: بيتا حسيني زاده،) مي شتافتند سوي بدان مختلف نقاط از كه بود زائري هزاران ميعادگاه ساله، هر صفي، شيخ خانقاه
 مي خود مجذوب نيز را غيره و ذوالقدر شاملو، تكلو، جلو،استا روملو، هقبيل شامل آناتولي سرزمين ترك قبايل كه طوري به

 هآماد نيز آنان سياسي فعاليت براي بلكه داشتند، اردبيل خانقاه شيوخ معنوي رياست به خالصانه ارادتي تنها نه آنها و كرد
                                                                             .                                                             بودند كامل حمايت و جانفشاني

 اين رهبران براي امتيازاتي موجد شهر، اين نسبي اهميتي بي و دورافتادگي اردبيل، استراتژيك و جغرافيايي اهميت مورد در



 هحوم در همچنين،. بمانند دور به آنها تميح بيش و كم دشمني و تبريز حكمرانان كنجكاوي از خواستند مي كه بود نهضت
 نهضت نجات موجب پناهگاه، اين نزديكي و داشت قرار گيالن نفوذ غيرقابل هاي باتالق و ها جنگل ها، كوهستان اردبيل،

                                                                                                        (                                        ۱۳۸۳:۳۴جعفريان،) شد. هجري نهم /ميالدي پانزدهم قرن پايان در نابودي از
 .مي آمد حساب به انقالبي جريان اين سياسي  معنوي كانون و اصلي پايگاه صفوي خانقاه و اردبيل شهر حقيقت، در
 (۱۳۸۴:۱سيوري،)

                                                                                                                    صفوي حركت هتوسع در ف تصو تأثير -۸

 او اوالد و صفي شيخ. شد مي اطالق او فرزندان و صفويان بزرگ جد صفي شيخ پيروان و مريدان به صفويه عهد در صوفي
                                                   (۱۳۵۳:۱۸۰فلسفي،) بودند درويشان و صوفيان از روزافزوني گروه روحاني پيشواي و طريقت پيرو و مرشد فقط جنيد، شيخ تا

 نهضتي به داشت، محض محلي اهميت كه را  صوفيانه هطريق او كه است آن صفويه برآوردن در الدين صفي هعمد سهم
(                                                          ۱۳۷۷:۵۲۳ديگران، و آربري) مي شد احساس نيز آناتولي و سوريه در بلكه ايران، در صرفاً نه آن نفوذ كه كرد تبديل ديني

 حكومت و امارت نوعي صفي، شيخ اجداد از يكي كاله، زرين شاه پيروز براي الصفا صفوه متن در كه اين حال، عين در

 زمان در اردبيل خانقاه سياسي دعوي سازي زمينه براي تالش از حاكي تواند مي است، شده ذكر يلاردب نواحي در محلي
                                                                                                        (۱۳۸۳:۳۸۷رحمانيان،) باشد صفي شيخ
 و ها مغول ميان در نيز و ايران مردم ميان در او نفوذ گسترش باعث ادي اشم و معنوي مقام كه بود كسي صفي شيخ

                                                                                                                                                                   (۱۳۸۰:۴۰۰ جمشيدي،) .دش تاتارها
                                                                     (۱۳۸۳:۲۶جعفريان،) رسيد الدين صدر شيخ ارشدش فرزند به او جانشيني صفي، شيخ از بعد
 قتل دوره، اين در. شود مي محسوب صفوي طريقت براي سختي هدور ايراني، روز آن هجامع هاي ناآرامي دليل به دوره اين

 مردم و شد افزوده او مريدان تعداد بر دليل، همين به. گذراند زندان در را مدتي نيز صدرالدين شيخ و بود شده آغاز تعقيب و
                                                                                            (۱۳۶۱:۱۲۹فراوي،) گرويدند او به بيشتر چه هر
 را ترك اسيران آزادي درخواست تيمور از خواجه خود كه گرفت باال قدري به طريقت كار علي، خواجه هدور در آن، دنبال به

 طريقت فعاليت كه نمايد مي چنين و نداد رخ مهمي اتفاق ابراهيم شيخ زمان در آن، از بعد (۱۳۸۳:۳۶جعفريان،) مي كرد
                                                                                                                                                     (۱۳۶۱:۱۳۰فراوي،)است بوده پاييني بسيار حد در اردبيل

 ستفادها سلطنت آوردن دست به و ييكشورگشا امر در خود مريدان و صوفيان از تا  كند مي تالش جنيد شيخ حال، اين با
 سمت به و شد خارج اردبيل از خود هواداران همراه به پدر، درگذشت از پس كوتاهي مدت او (۱۳۵۳:۱۸۰ فلسفي،) نمايد

 قراقويونلو حكومت برابر در را خود نوعي به پس آن از كه بود اردبيل خانقاه شدن سياسي آغاز او حركت اين. رفت آناتولي
 همنطق هروان وي نپذيرفت، را عثماني سرزمين در سكونت بر مبني جنيد درخواست مراد انسلط اينكه از بعد واقع، در .ديد مي

 زيادي نفوذ قديم از علوي شيعيان آنجا. شد بود، برخوردار صغير آسياي از بخشي در مستقلي نسبتاً حكومت از كه قرامان
                                                            . كرد تر نزديك تشيع با را پيوندش صفوي طريقت كه بود همانجا و داشتند

 ۱۳۸۳جعفريان،) نمود آشكار را خود تشيع نداشت، آشكاري مذهبي موضع زماني كه صفي شيخ خانقاه بعد، به زمان اين از
:۲۷)                                                                                                                                                   

 جديد هاي سياست دليل به بيشتر صفوي طريقت تعاليم تداوم در حيدر موفقيت. شد پدر جانشين حيدر او فرزند جنيد، از بعد
                                                                                                                                             . بود وي



. كرد سياست هعرص وارد جدي صورت به را آن و خارج صرف معنوي مركز نوعي از را اردبيل خانقاه تحوالت، اين واقع، در
 رسيد اوج به حكومت و سياست به او آشكار آوردن روي با حيدر، شيخ زمان در او خاندان و صفي شيخ تفكرات سياسي نمود

                                                                                                                              . رسيد ثبت به ايران سياسي تاريخ هعرص در ديگر اي پديده اسماعيل، شاه فراست با و
 بوده خاندانش و او باطني  سياسي رويكردهاي مشروعيت هاي زمينه بهترين و،ا خاندان و صفي شيخ تصوف حقيقت، در

 .است

                                                                                                                               اسماعيل شاه رسيدن قدرت به -۹

 در تأثيرگذار عوامل ترين مهم از يكي باش، قزل تركان ميان در اش مردمي اعتبار و ويژه تشخصي به توجه با اسماعيل شاه
 خرد اهل مردان از نفري هزار ده ارتشي پيشاپيش سالگي، سيزده در او. رود مي شمار به صفويان قدرت تثبيت و تشكيل

 آن به آورد، بيرون تاريخ دل از را ايراني مستقل هويت و كشور هسالگي، شانزد در و نمود خيره را زمين خاور درخشيد،
                                                                                                                    (۱۳۸۱:۲۳۶مجتهدزاده،) .بخشيد سياسي واقعيتي را جغرافيايي ايران و داد جغرافيايي واقعيتي

 مخالف عناصر تمام ديگر، بيان به. گرفت كمك ملي احساسات از ملي، وحدت ايجاد راه در خود يرومندن تشخيص حس با او

                                                                                                   . دكر جمع خود دور به شدند، مي واقع مفيد برايش لزوم موقع در كه را بيگانگان نفوذ با
 بود، رايج و عمومي صفات از خشونت كه را، زمان آن وضع بايستي شود، مي گيري خرده وي گيري سخت و خشونت از اگر
 لباش قز نژاد ترك طوائف و نشد قائل اهميتي بود، ايراني مليت اساس كه ايراني، نژاد و زبان به نسبت اگر و گرفت نظر در
 زبان كه حالي در گفت شعر تركي زبان به بيشتر خودش و نمود دربار رسمي زبان را تركي زبان و داد برتري ايرانيان بر را

                                                                                      .                                             نوشتند مي چيز زبان آن با بيشتر و بود درباري و ادبي زبان هندوستان، و عثماني امپراطوري در فارسي
 نمي و بودند وي پشتيبان كودكي از كه دانست مي تاتار و ترك قبائل مديون را خود عظمت و قدرت كه بود نظر اين از

                                                                                                                                              . كند كوتاه دولتي كارهاي از را آنها دست دفعتاً توانست
 هوسيل اسماعيل، شاه براي شيعه مذهب كه همچنان بودند؛ كار آالت و ابزار ايران شاه براي مسائل اين همه وجود، اين با

 (.۲۴۶-۱۳۴۶:۲۴۵مجيرشيباني،) ودب ايران در سياسي وحدت برقراري و سياسي مقاصد اجراي

                                                                                                                          صفوي دولت سياسي جغرافياي -۱۰

. است دولت فضايي بعد كالبدي صرعنا استقرار نحوه و ماهيت بيانگر كشوري، هر سياسي جغرافياي در فضا سياسي ساختار
                                                   .كشور اداري  سياسي تقسيمات و ها محدوده و مرز سياسي، كانون از عبارتند برخوردارند، سياسي ماهيت از كه عناصر، اين
                                                                         . رود مي شمار به موفقي دولت ايران، اريخت هگستر در مستقل و مدرن دولتي عنوان به نيز صفوي دولت زمينه، اين در

 :است زير شرح به زمينه اين در صفوي دولت رويكردهاي خالصه

                                                                                                                                              سياسي ن كانو -۱-۱۰

 مستتر انگيزشي هاي نيرو سو يك از كه است جغرافيايي فضاي كاركردي يا و هندسي جغرافيايي، مركزيت سياسي، كانون

 هنقط سو، ديگر از و كند مي جذب خود سوي به را ها شبكه و جريانات و فضا كالبدي و انساني عوامل و عناصر آن، در
 حافظ نيا،) .رود مي شمار به مذكور فضاي نقاط تمامي در سياسي هاراد اعمال و ها فرمان ها، پديده پخش مركزي

۱۳۸۱:۲۸۲)                                                                                                                                  
 -جغرافيايي واحدهاي بر آسان و مناسب كنترل ارتباطات، جغرافيايي، هبرجست موقعيت امنيتي، داليل به بنا صفوي دولت



 جابه شاهد چندبار براي آن، مانند و جغرافيايي مكان تاريخي هپيشين گرا، ناحيه عوامل و قومي هاي وابستگي كشور، سياسي
 سال در ولي  برگزيدند ملي سطح در سياسي كانون عنوان به را تبريز ابتدا صفويان .است بوده كشور سياسي كانون جايي
 دوري همچنين و شهر اين پذيري آسيب و عثماني  مرزهاي به تبريز نزديكي دليل به طهماسب شاه ،قمري جريه ۹۶۵
                                        . كرد منتقل قزوين به را پايتخت گرفت، مي قرار ازبكان هجوم مورد همواره كه خراسان، از اش
 مركزيت كه اصفهان به را خود جاي عثماني، با نبرد جبهه مقدم خط با اش نزديكي دليل به نيز قزوين روند، اين ادامه در

                                                                                                                          داد.  داشت، بيشتري

 و عام شهره چنان بودند، قائل آن براي حكومت، سياسي كانون عنوان به صفوي، شاهان كه اهميتي به خاطر بعداً شهر اين
 (.۱۳۸۱:۴۵ميرحيدر،)گرفت  جهان نصف لقب كه شد خاص

                                                                                                                  سياسي هاي محدوده و مرزها -۱۰-۲

 نام ديناميك مرزهاي عنوان به ژئوپليتيكي مرزهاي از معموالً ژئوپليتيك مرزهاي با سياسي جغرافياي مرزهاي همقايس در
 هم هنوز كه داد نشان  ۱۹۹۰ هده در شوروي جماهير اتحاد فروپاشي كه چرا نيست؛ درست كامالً ايده اين البته . برند مي

 را وقت هاي دولت سياسي -فضايي همحدود اينكه به توجه با نيز، گذشته در. كنند مي تغيير سياسي جغرافياي مرزهاي
                                                                                                                                    . داشتند ديناميك حالتي كامالً سياسي جغرافياي مرزهاي د،كر مي تعيين آنها فتوحات ميزان و نظامي قدرت

                                                                                              . بودند تغيير حال در دائماً نيز صفوي دولت مرزهاي اساس، اين بر
 بر همواره ايران مرز حال، اين با. شد مي كاسته آن از گاهي و افزوده ايران سياسي  فضايي همحدود بر گاهي زمان، آن در

                                                                                                                  (۱۳۸۱:۲۳۱نيا، حافظ) .است بوده منطبق ايران فالت جغرافيايي همحدود
 و بزرگان اعتقاد به بنا :مي نويسد«شاردن شواليه سفرنامه»عنوان تحت خود كتاب در انگليسي، معروف سياح شاردن،

 رزهايم خود مملكت گستردگي نماياندن براي آنان. است زمين روي امپراطوري بزرگ ترين كشورشان ايراني، جغرافيدانان
مي  ارائه است، عمان درياي و فارس خليج و خزر سرخ، سياه، چهار درياي محصور ميان و پهناور سرزميني كه را باستاني

                                                                                                                                               .كنند
 و گوياتر توضيحي هيچ و دارند جريان آن اطراف در وسند آمودريا فاز، دجله، ارس، فرات، بزرگ رودخانه شش كه سرزميني
                                                                                                                                                                                                                                                                            (۱۳۷۴:۶۸۴شاردن،) بنمايد را پهناور سرزمين اين مرزهاي نمي تواند اين از روشن تر
 در صفويه است. قلمرو بوده نزاع مورد شرقي شمال اليهي تهمن و غربي شمال اليهي منته در تنها امپراطوري، اين سرحدات

 و غربدر  بين النهرين، وسيع جلگه و( ۱۳۸۰:۱۷۵ سيوري،)بود مربع كيلومتر ميليون ۴ بالغ بر خاندان، اين قدرت اوج
                                                                                                     (۱۳۸۴:۵۳فرير،) بودند شده واقع آن شرق در سفلي مركزي آسياي كوهستاني مرتفع هاي سرزمين

 شاه. نرسيد پايه بدان بعد ادوار در هرگز كه يافت توسعه و بسط چنان ايران مملكت اسماعيل، شاه سلطنت هدور اواسط در
 هسلسل مؤسس مرگ زمان در كه اندازه همان به اًتقريب را مملكت ثغور و حدود توانستند دوم اسماعيل و اول طهماسب

                                                                                                                           . دارند نگاه بود، صفوي
 عباس شاه سلطنت اوايل و محمد شاه دوران اواخر در تقريباً ها، ازبك و ها عثماني حمالت و مملكت اوضاع پريشاني اثر بر

                                                                                                                             . بود مانده جاي بر وسيع مملكت اين اصلي قسمت فقط اول،
 هدور در كه برساند وسعت همان به را خود اجداد سلطنتي قلمرو داشت قصد ،منشي اسكندر اظهار طبق اول، عباس شاه

 او، خلف البته. درآورد خود فرمان تحت را عرب عراق و كرد تجاوز خود قبلي نيت از او ولي بود؛ اول طهماسب شاه اقتدار



(                                                                                                 ۱۹۷۹:۲ برن،) ماند جا بر پاي يالديم ۱۹۰۷ سال تا او متصرفات هبقي اما داد؛ دست از را قسمت آن صفي، شاه
 هاي قدرت سوي از همواره ولي يافت؛ دست جغرافيايي يكپارچگي به ايران مرزهاي صفوي، دولت ظهور با نهايت، در

 حال در زماني و پسروي دچار گاهي مختلف، مواضع در و شد مي تهديد ها ازبك و پرتغال عثماني، روسيه، يعني پيراموني،
 از كه گرفت برمي در را كيلومتر ۵۰۰و هزار ۱۴ تقريبي طول به حريمي سياسي مرزهاي دوره، اين اوج در. بود پيشروي

 و افغانستان تمامي به شرق از ؛بحرين و عمان كشور عمان، درياي به جنوب از قفقاز؛ و خزر درياي مركزي، آسياي به شمال
                                                                                                                                                  (۳۰۵-۱۳۸۱:۳۰۴ حافظ نيا،) مي شد منتهي صغير آسياي از قسمتي و النهرين بين به غرب و از سيستان

- ييفضا همحدود در آن سياسي مرزهاي حفظ و تشكيل ايران، مرزهاي تثبيت در صفويان تأثير ترين مهم طوركلي، به
 .است بوده ايران فالت جغرافيايي

                                                                                                                        سياسي -فضايي تقسيمات - ۱۰-۳

 مركزي مقتدر حكومت آوردن وجود به و الطوايفي ملوك هاي حكومت براندازي و حذف صفوي، عصر مهم هاي ويژگي از
                                                                                                                                                  ( ۱۳۸۰:۴۰۳ جمشيدي،) است بوده ايران سراسر در

 تحقق زور حربه اساس بر تنها عمل اين حال، عين در. كردند حفظ كشور داخل در را خود اقتدار هميشه صفوي شاهان
                                                                        . بود مختلف احينو مكاني نيازهاي به توجه با آن هادار و كشور سياسي جغرافياي شناخت آن اصلي عامل بلكه نيافت؛

 برد، مي سر به سياسي كانون مستقيم فرمان تحت آن، جغرافيايي تكساخت نظام به توجه با كشور، نقاط ههم آنكه رغم به
 اي ناحيه الگوي نوعي وجود بيانگر نسبي، دمختاريخو از كشور كل هاي فرمانداري و پيراموني هاي ايالت برخورداري ولي

                                                                                                                                                               . بود كشور حكومتي ساختار در اي ناحيه شبه يا و
 كشور، كل هاي فرمانداري خودمختاري و اي مطالبه كشور، پيراموني هاي ايالت خودمختاري كه است ممكن اين، بنابر

 انسجام و حفظ براي آنها به دادن اصالت و جغرافيايي هاي تفاوت واقعيت از كشور هحاكم هيأت درك جهت در و توافقي
                                                                                                                 .است بوده كشور و نظام بيشتر

                                           . است بوده صفويان هدور در كشور سياسي جغرافياي مشكالت ترين مهم از واگرا نيروهاي فعاليت حال، عين در
 واگذاريم، خود حال به اي، كننده متعادل سيستم گونه هر نظارت بدون را، مركزگريز اينيروه اگر هارتشون، هگفت به بنا

                                                                                                                                             (۱۳۷۹:۱۹۹ موير،)مي شوند كشور فروپاشي موجب
 امكانات و افراد كامل جايي جابه از بود عبارت استراتژي اين. گرفت پيش در مورد اين در را خاصي استراتژي عباس شاه
 جمشيدي،)گرفت مي صورت كشور مرزهاي و سرحدات به حساس مناطق از عمدتاً كه خاص هعشير و طايفه يا ايل

۱۳۸۰:۴۲۰)                                                                                                                                         
 تشكيل دنبال به مركزي، حكومت با مخالفت پي در كه است نيروهايي مركزگريز، نيروهاي از مقصود كه نماند ناگفته البته

                                                            . باشد داشته نقشي حكومت از شان واگرايي در نيروها آن يسياس  جغرافيايي موقعيت آنكه بي بودند، مستقلي حكومت
 نيروهاي عنوان به آن از سياست علم دانشمندان و جغرافيدانان سياسي اكثر امروزه كه نيست چيزي منظور اين، بنابر

 حساس موقعيت از و اند ملي مرزهاي وراي در سياسي  جغرافيايي عمق داراي آنها اغلب و برند مي نام مركزگريز
 .برخوردارند اطراف كشورهاي بين در ژئوپليتيكي

 تشيع آرمان و صفوي دولت -۱۱



 ايران بقاي كه ويژه اي ژئوپليتيك زمينه در آفريني نقش با است ايكونوگرافيك اي پديده نوشته، اين در بررسي مورد تشيع
                                                                                                                                                  (۱۳۸۵:۱۶ مجتهدزاده،) است هكرد تضمين را

 خلق و مركزي حكومت تقويت باعث صفوي، دولت رسمي دين عنوان به صفويان، سوي از عشري اثني تشيع شناسايي
                                                                                                                                (۱۳۸۰:۱۵۳ سيوري،)شد «ملي»هويت از بيشتري آگاهي

 ايران ملي وحدت اصلي عامل ،بود درآمده ملي مذهب صورت به كه شيعه مذهب صفوي، عصر فرهنگي انحطاط برخالف
 در كه مرجي و هرج اين از را خود ايرانيان كه داد اجازه و برانگيخت را ملي احساسات كه بود جديد نيروي اين و شد جديد
 نوزدهم قرن  هجري سيزدهم قرن در را ملي وحدت بتوانند و بخشند نجات آمد، پديد كشور در هجري دوازدهم قرن

 دنياي با را خود ديرين روابط جديد شرايط در توانست ايران ترتيب، اين به. سازند استوار حكميمست بنيان بر ميالدي
 (۱۳۴۶:۲۴۸ مجيرشيباني،) گيردسر از باختري

                                                                                                                                   صفوي دولت ماهيت -۱۲

جداگانه  و يكپارچه سياسي سرزمين ، ويژه معنوي و مادي پيوندهاي از كه مي دانند افرادي مجموع را «ملت»امروزه

 بخشند واقعيت را مستقل حكومتي حاكميت و باشند داشته همخواني ويژه اي جغرافيايي مكان با و بوده برخوردار
                                                                                                                                (۶۱مجتهدزاده:)

 از پس صفويان كه ادعا اين حال، عين در .نداشت وجود ايران در واحدي و منسجم حكومت صفوي، دولت تشكيل هنگام به
 خاستگاه با منسجم و واحد حكومتي تشكيل به موفق ايران، فالت غرافيايج در ساساني دولت برپايي از قرن ۹ به نزديك
 دادند، شكل آن، امروزين مفهوم به سرزمين، اين هپهن بر را  ملت - دولت اولين آن پي در و شدند مردمي و فالتي درون
                                                                                                                      .است آميز اغراق حد از بيش

 نسبت مي كند، خودنمايي همه از بيش آنچه اما نيست، دست در دقيقي اطالع صفويان نسب مورد در هنوز اينكه رغم به
                                                                                                                                                         (۱۳۸۳:۲۲ جعفريان،) آنهاست تركي
 بلكه نداشتند، قويونلو آق تركان با مناسبتي وجه هيچ به صفوي دولت هدهند تشكيل عناصر سومر، فاروق  نظر طبق

 به صفوي دولت هاولي عناصر از شيعي، معتقدات با و قزلباش اسم به كه بودند آناتولي جنوب و مركز تركان از تازه جمعيتي
 به اردبيل شيوخ آوريروي  كه صفوي، دولت تشكيل تنها نه نبودند، آناتولي قزلباش تركان او اگر عقيده . بهرفتند مي شمار

                                                        (۱۳۷۹:۴ مطرقچي،).  باشد داشته اعراب از محلي توانست نمي سياسي مقاصد
  ملي را صفوي دولت نمي توان حكومت، تسلط و گيري شكل زمان تا ايراني عنصر ملموس نقش عدم دليل به اين، بنابر

 همچون قبل دولت هاي كه است اين در از خود، قبل دولت هاي با صفوي دولت تفاوت تنها ترتيب، دانست. بدين
 خاندان اما مي راندند، حكم سرزمين اين در ايران، فالت بر تاز و تاخت طريق از يموريان،ت حتي و سلجوقيان خوارزمشاهيان،

 مردمي پايگاه كسب به موفق تصوف راه از سپس گزيدند سكني سرزمين اين در ابتدا اش، بيروني خاستگاه رغم به صفوي
 دولتي همراهانش، و اسماعيل شاه وشيسخت ك با آن، پي در و آميخته سياست در را تصوف شدند، ايران فالت داخل در

                                                                          (۱۳۸۳:۵۰۸ )شاهرخي، .آوردند وجود به ايران فالت پهنه در منسجم
 مختلف اقوام روز، آن اناير. است داشته ايران همخواني فالت ييفضا همحدود با تقريباً جغرافيايي، لحاظ به صفويان، دولت

 دولت تشكيل هآستان در. بود داده جاي خود در را قبايل و اقوام ديگر و ها گرجي ارامنه، كردها، ها، ترك شامل سرزمين اين
 دولت از بعد اساس، اين بر. بودند داده تشكيل كشور كنار و گوشه در مستقلي هاي حكومت قبايل اين اكثر صفويان،



 درون حال عين در و فراگير و يكپارچه حكومتي صفوي، دولت تشكيل از قبل تا ايران تاريخ از رهايدو هيچ در ساساني،
                                                                                                . است نيافته تشكيل سرزمين اين در فالتي،

 گاه و ها شورش وجود صفوي، دولت داخلي يا پيراموني هاي ايالت كامل گاه و بينس خودمختاري رغم به ديگر، سوي از
 دولت بر دليل تا نشد برخوردار مشخص و يكپارچه ملتي از صفوي دولت كه است آن گر نشان اقوام از برخي طلبي استقالل

                                                                                                                            . باشد صفويان بودن ملت -
                                                                                                                                        . بودند گرجيان كشيد، مي چالش به را ايران ملي امنيت همواره كه اقليتي ترين بزرگ زمان، آن در

 تحريك را گرجيان مناسب، هاي فرصت در كه بود عواملي از صفويه، دولت برابر در گرجي حكام خواهي استقالل تمايالت
                                                                                                                                                                   (۱۳۸۳:۱۸۰ ثواقب،)بزنند شورش به دست خود هدف به رسيدن براي تا كرد مي
 به و نداشتند صفوي دولت به اعتنايي چندان ديار، آن حاكمان. بود گيالن صفويان، براي برانگيز چالش مناطق ديگر از

                                                                                (۱۳۸۳:۷۴ جعفريان،) بودند ورداربرخ بيشتري استقالل از سنتي صورت

 راحتي به صفوي دودمان بنابراين،. بود مردم اعتقادي و معنوي عوامل خاطر به صرفاً نيز صفوي دولت مشروعيت نهايت، در

 اجتماعي منزلت و جايگاه آذربايجان، هخط ويژه به زمين، ايران مردم بين در تصوف طريقت و اردبيل خانقاه نفوذ پي در
 از و( ع)كاظم موسي امام به خود نسبت اثبات در اي نامه شجره تنظيم و سيادت ادعاي با آن، پي در و آورد دست به بااليي

 مردم بين در ظاهري هرچند مشروعيتي واقع، در ،(عج) مهدي حضرت نيابت و شيعيان امام اولين( ع)علي امام به طريق آن
                                                                                                                                             .نمود كسب

 آنقدر حال، اين با. كرد مي متمايز شينپي هاي دولت از را آن كه بود تشيع آرمان همان صفوي، دولت هوجه ترين مهم شايد
 .دانست آن واقعي معناي به ملت -دولت را آن نشود كه داشت وكاستي كم

                                                                                                خارجي روابط و صفوي دولت ژئوپليتيك موقعيت -۱۳

 گيرد، قرار بررسي مورد بايد كه چيزي ترين مهم صفوي، دولت خارجي روابط و ييفضا ساختار تيكيژئوپلي تحليل در
 در هند قاره شبه تيموريان غرب، در عثماني مذهب سني قدرت سه بين در روز آن ايران. است دولت آن ژئوپليتيك موقعيت

                                                                                                                         (۱۳۸۱:۲۳۱ ا،ني حافظ)بود  متمايز آنها از و محصور شرقي، شمال در ازبكان و شرق
 غرب و شرق هديرين جنگ و دادند مي تشكيل مسيحيت و اسالم جهان را روز آن جهان در قدرت هاي كانون ترين بزرگ

                                                                                   . بود جريان در قدرت هاي كانون اين بين تصادم قالب در
 امپراطوري ترين پرجمعيت همچنين،. بود عثماني امپراطوري به متعلق اسالم، جهان رسمي مركزيت كه است حالي در اين

 هاي قسمت بر ترك ازبكان و مغول مختلف اقوام نيز طرفي از. است بوده هند مغوالن امپراتوري شانزدهم، هسد در مسلمان
 موقعيت. كردند مي حكومت آسيا شرق در مينگ امپراتوري مرزهاي تا گرفته غرب در ايران فالت از آسيا، هقار از وسيعي

                                    . بود دهدا قرار دوره آن مسلمان هاي امپراتوري ارتباطي كانون در را آن صفوي، دولت ژئوپليتيك
 چالش ترين بزرگ بود، برده فرو ژئوپليتيك انزواي در را آن صفوي، دولت حساس موقعيت كه اين به توجه با بنابراين

 مغول امپراطوري كه نماند ناگفته البته. شد مي خالصه شيعه مذهب در خود رقيب هاي قدرت با صفوي دولت ژئوپوليتيكي
                . داشت تركي - ايراني تركيبي ايران، حاكم برخالف سازه كه درحالي بود، هندي -تركي سازه نوعي واقع، در ند،ه
 در را ايران ژئوپليتيك وزن ايرانيان، ملي وحدت و انسجام آن پي در و شيعه مذهب كردن رسمي با اسماعيل شاه واقع، در

 هاي سياست و روابط اساس، اين بر. نشد تسليم آنها هاي طلبي توسعه برابر در هيچگاه كه برد باال چنان خود رقباي بين



 روابط موارد، برخي در حتي. بود خصمانه موارد، اغلب در و دوستانه گاهي خود، قدرتمند همسايگان قبال در صفوي دولت
 قدرت و صفوي دولت بين تاكتيكي اتحاد لتشكي براي را زمينه و داده قرار تأثير تحت را اي فرامنطقه روابط اي، منطقه
                                                                                                         . آورد مي فراهم يياروپا نوظهور هاي

 خود همسايگان، بين در ايران فالت ايجغرافي هاي داشته از استفاده با و ييتنها به نبود قادر صفوي دولت كه آنجا بنابراين،
 مي بهره اي، فرامنطقه استراتژيك متحدان عنوان به ان،يياروپا هاي همكاري و دوستي از برهاند، ژئوپليتيك انزواي از را

 .بود شده ريزي برنامه طرف دو هر منافع برآوردن جهت در اتحاد اين و برد

 - شرق هاي حكومت رو، اين از و بود همزمان ازبكان متحد عثماني ريامپراتو هتوسع با صفوي هسلسل تأسيس واقع، در
                                            . مي شدند محسوب ايران سياسي و ملي وحدت و استقالل احياي راه در بزرگي مانع غرب
 تأسيس عثماني امپراتوري برابر در و آذربايجاني تركان قلمرو در را صفويه هسلسل ميالدي ۱۵۰۲ سال در  اسماعيل، شاه
 مذهب شيعه مسلمانان رهبر را خود نيز صفويه دولت و شمردند مي سنت اهل مسلمانان رهبر را خود عثماني، تركان. كرد
 پيدايش باعث منطقه، در متولدشده تازه امپراتوري دو بين قدرت سر بر رقابت با توأم عقيدتي، و فكري تضاد. دانست مي

                                                                                                                        (۱۳۸۱:۳۴۹ حافظ نيا،)گرديد ناپايدار مرزهاي و تماس سطح
 داخل در را ايران مرزي برون قواي و بودند اسماعيل شاه و شيعه مذهب هواداران از كه تركمن زيادي هعد اين، بر افزون

 افراد اين. كردند مي حمايت ايران در مذهب شيعي دولتي برقراري براي وي تالش از دادند، مي تشكيل عثماني امپراتوري
 تشكيل زمان از. دادند شكل عثماني در صفويه شاه تبليغات براي را مناسبي هزمين داشتند، تعلق شيعي هاي گروه به كه

 سرانجام و شد شرق در عثماني دولت هاي پيشرفت و فتوحات برابر در سدي و مانع ايران دولت واقع، در صفوي، امپراطوري
                                                                                        (۱۳۷۸ بياني،) كرد متوقف خود سرحدات در را آن

 كمتر و بردند مي سر به دوستي و صلح حال در عثماني و ايران كشور دو مذهبي، اشتراك دليل به زمان، آن تا اگر اين، بنابر
 مناسبات كلي، طور به . داد تغيير را وضع اين سياسي و مذهبي جديد مسائل پس، آن از بود، داده رخ آنها ميان اختالفي

 در نيز ديپلماتيك هاي ارتباط و شود مي خالصه نظامي برخوردهاي در صفوي، حكومت طول در عثماني، و ايران سياسي
                                                                                                             .است بوده برقرار چارچوب همين

 متفاوتي مذهبي و مادي هپشتوان كهعثماني  دولت برابر در ايستادگي و آنچناني قدرت با صفوي دولت پيدايش حقيقت، در
 دولت بين نظامي برخورد شديدترين. نرفت بين از كامل طور به هيچگاه كه شد منازعاتي آتش شدن برافروخته سبب داشت،
 دست به آذربايجان همنطق تمام تقريباً جنگ، اين در اسماعيل شاه شكست با كه بود چالدران جنگ همان عثماني، و صفوي
 نيز را يياروپا نوظهور هاي قدرت با آنها روابط منطقه، قدرت دو اين رقابت گاهي ها، اين همه رغم به .افتاد عثماني دولت
 منافع حفظ براي يياروپا هاي دولت با اتحاد و دوستي جلب عباس، شاه هاي سياست جمله از. داد مي قرار تأثير تحت

                                                    (۱۳۷۸:۲۷۲ بياني،)بود  عثماني امپراطوري ضد بر تحريك بخصوص و اقتصادي
 همين و آمد مي حساب به آسيا با اروپا تجاري راه قطع همنزل به نيز( استانبول)  قسطنطنيه بر عثماني تركان استيالي

 و ماجراجويان يبرا كه بود امر همين و برد مي فرو ژئوپليتيك  انزواي در را روز آن اروپاي اي، فزاينده شكل به مسأله،
 اكتشافات به جديد، راه جستجوي در تا كرد فراهم اي انگيزه ها، يياسپانيا و ها پرتغالي ويژه به اروپايي، دريانوردان
                                                                                                                     آيند. نايل جغرافيايي
 فشار تحت براي ايران دولت با همكاري ،ليتيكژئوپ انزواي از رهايي براي انيياروپا روي پيش هگزين بهترين بنابراين،



 حكم در كهرا  فارس خليج ژئوپليتيك منطقه بر خود كنترل خواستند نمي وجه هيچ به انيياروپا. بود عثماني دولت قراردادن
 هدرج در بنابراين،. دهند دست از رفت، مي شمار به ايران و چين هندوستان، ويژه به شرق، نجها با ارتباط براي اروپا هدرواز

 همكاري آن با منطقه، در خود استراتژيك همكار رضايت كسب براي دوم همرتب در و خويش منافع به رسيدن براي نخست
                                                                       كردند.                                                             مي

 وراي در كه بود ازبكان دولت آفريد، مي مشكل صفوي دولت براي همواره كه ايران، اطراف سياسي -ييفضا هساز ديگر
 آن غالباً عثماني، دولت با تدول اين اشتراكات به توجه با. كرد مي حكومت مركزي، آسياي همنطق در ايران، شرقي مرزهاي

 تركان يعني ايران غربي هقدرت همساي تأثير تحت ازبكان، با صفويه روابط واقع، در. نمودند مي عمل متحد طور به دولت دو
                                                                                                                                          .بود عثماني

 آن در. بود هند گوركانيان امپراطوري داشت، صفويان دولت با حسنه روابط همواره كه ايران ههمساي تنها حال، عين در
 از هند، مغول امپراطوري با صفوي پادشاهان روابط. آمدند مي شمار به مسلمان امپراتوري ترين پرجمعيت گوركانيان زمان،
 روابط در آن مقتضاي به و تجاري روابط در را جايگاه بهترين گوركانيان اساس، اين بر مي شود آغاز اول اسماعيل هشا زمان

 ازبكان، يعني آنها مشترك دشمن مقابل در طرفين استراتژيك اتحاد با. دادند اختصاص مي خود به صفوي دولت سياسي
 آن، مقابل در. كرد مي عمل گوركانيان دولت ژئواستراتژيك هپشتوان و دفاعي هعقب حكم در ايران سياسي  جغرافيايي قلمرو
 برخوردار ارزشي چنين از عثماني، دولت تهديدهاي مقابل در صفويان، براي نيز گورگانيان دولت سياسي -جغرافيايي قلمرو

 .بود

                                                                                                 ايراني هويت با صفوي دولت كاركرد و ماهيت -۱۴ 

 گاه جلوه كشور، يا سرزمين. رود مي شمار به آن سرزمين سياسي جغرافياي هجوهر نخست، هدرج در ملتي هر هويت 
 در تنها دو، ناي و باشد مي سرزمين هدهند سازمان و قانوني و عمودي ساختار همان دولت و رود مي شمار به دولت فيزيكي

                                       (۱۳۸۱: ۳۳۸ مجتهدزاده،) كنند مي پيدا سياسي  جغرافيايي واقعيت « ملت» مفهوم با رابطه

 و دولت ملت، عامل سه با ارتباط در صفويان، زمان در ايرانيان ملي هويت عبارتي، به و سياسي  جغرافيايي نمود واقع، در
 سرزمين هادار براي مردم هاراد و خواست مكانيزم در را ايراني هويت توان مي كه طوري به گرفت؛ شكل نايرا سرزمين

 ايران ملت هپيونددهند عوامل و ايكونوگرافيك ساختار صفويان، هدور در واقع، در. نمود خالصه صفوي دولت طريق از ايران
 همشخص ترين مهم تشيع دوره، آن در. گرفت شكل تشيع عامل با پيوند در ايراني، هانديش عمق در و اسماعيل شاه دست به

                                                                             . رفت مي شمار به ايران دولت وجودي هفلسف و ايراني فرد

 سياسي  جغرافيايي هويت ايران، ملت و نسرزمي هجوهر با پيوند در ايران، دولت سياسي هانديش عنوان به تشيع بنابراين،
 اصلي پود و تار واقع، در و برد مي نام آيكونوگرافيك عوامل عنوان تحت آن، از گاتمن ژان كه است چيزي همان اين. يافت

 ايران مردم نزد در صفوي دولت بقاي و مشروعيت اصلي دليل كه است اين جالب. است آن بقاي و ايراني هويت شكلگيري
                                                                                                             . است معنوي عوامل همان نيز،

                                                             .بود صفي شيخ خانقاه و تصوف صفوي، دولت مردمي مشروعيت شروع هنقط ديگر، بيان به
 يكپارچگي جهت در همواره ايران، در دولت طبيعي ميل ولي يرفت، نم شمار به واقعي ملت  دولت كه اين با صفوي دولت

 مي سياسي واحد يك به متعلق را خود نيز فالت درون مختلف هاي تيره و اقوام و بوده بزرگ فالت قلمرو در سياسي
                                                                                                                  (۳۲: ۱۳۸۱ حافظ نيا،)اند دانسته



 آنها هاراد و مردم خواست واقع، در خود، ملت -دولت ساختار طفوليت هدور در صفوي دولت اصلي قدرت اساس، همين بر
 دهنده ارتباط عامل همواره تاريخ، طول در ايران، سرزمين. بود ايران سرزمين ايراني، هويت گيري شكل در ديگر عامل .بود

 مختصر تغييرات و هست و بوده ايران فالت مجاور قومي و انساني هاي گروه تمدن، هاي كانون ميان تعامل بسترساز و
 تاريخي، كاركرد اين كه شود مي بيني پيش و نكاسته آن هپيونددهند نقش اهميت از منطقه، ارتباطي الگوهاي در پديدآمده

                                                                                                                        بماند. پايدار نيز آينده در
 در آن ژئوپليتيك قعيتمو لحاظ به ايراني، هويت تشكيل در ايران فالت توپوگرافيك خاص ساختار بر عالوه  ايران سرزمين

 مكان هپرورد دست نخست، هدرج در او هويت و ايراني واقع، در. است ايراني هويت فيزيكي بعد ترين مهم روز، آن دنياي
 جغرافياي روح با اي پديده هر و نيست هويتي جغرافيايي، مكان بدون را اي پديده هيچ ديگر، عبارت به. است آن جغرافيايي

 .است زنده خود هويژ

 گيري نتيجه

                . رود مي شمار به آن بقاي و ايراني هويت هفلسف روز، آن سياسي جهان در صفوي، مستقل و مقتدر دولت وجود
 اين. دهند قرار تشيع و تصوف بر تركيب را خود حكومت توانستند شالوده كه بودند ايران حكومتي سلسله نخستين صفويان

 حكومتي رفتارهاي مجموع در و مذهبي اقتصادي، نظامي، مختلف هاي سياست در اي ندهكن تعيين نقش مهم عنصر دو
 وجود به ايران جامعه در را اي گسترده هاي دگرگوني صفويان حكومتي انديشه ترين اصلي عنوان به داشت و تشيع آنان
 نشان خود از سياسي هاي رايشگ و بگيرند خود سياسي اهداف خدمت در را شيعي باورهاي كه آن از قبل صفويان. آورد
 دست دنيايي قدرت به صوفيانه هاي انديشه طريق از تا كوشيدند راه ادامه در آنان. كردند مي سير تصوف عالم در دهند
                                                   . شوند مي شمرده ايران حكومتي هاي سلسله ترين پراهميت از يكي صفويان. يابند
 ايران فالت تمامي تقريباً كه را متمركز حكومت يك ساسانيان پادشاهي فروپاشي از بعد توانستند كه بودند دولتي اولين آنان

 كوچك هاي دولت از پس را مذهب شيعه قدرتمند دولت نخستين توانستند همچنين آنان. آورند وجود به گرفت مي بر در را
 آن در سلسله اين بعدي اهميت. دهند گسترش مختلف هاي شيوه به ايران در را گرايي شيعه روند و داده تشكيل ديالمه
 و تشيع بين بخش نتيجه و گسترده امتزاجي شدند موفق ايران تاريخي حيات در بار نخستين براي آن بنيانگذاران كه است

                                                                                                                          . دهند قرار آن بر را خود حكومت هاي شالوده نموده، ايجاد تصوف
 قدرتمند و نوپا امپراطوري مجاورت در كه بودند ايراني فراگير دولت اولين آنان كه است اين در صفويه سلسله اهميت ديگر

 روابط توانستند ايراني قدرتمند دولت نخستين عنوان به كه بود اين آنها اهميت آخرين باالخره و برافراشتند سر عثماني
 نظام بر حاكم روح تأثير تحت اهميت وجوه اين از بسياري .سازند برقرار اروپايي مختلف هاي دولت با اقتصادي و سياسي

 . اند گرفته شكل صفويان حكومتي

 دولت ژئوپليتيكي موقعيت تا گرفته صفويان نسب و اصل وضوعم از مقاله، اين در شده بررسي هاي مؤلفه اساس، اين بر
 هاي ويژگي كه اين با. اند بوده دخيل ايراني هويت تثبيت و تكوين در مذكور دولت نقش در نحوي به كدام هر صفوي،

 بر زرگيب نقش ايراني هويت تقويت در اما ندارد، همپوشي آن امروزين مفهوم به ملت  دولت هاي ويژگي با صفوي، دولت
                                                                                                                                        . است داشته عهده
 و منزلت بكس واسطه به اند، بوده موفق حدي تا زمينه اين در كه اين از فارغ صفويان، كه دهد مي نشان تحقيق هنيتج



 مشروعيت نخست، همرحل در صفوي، طريقت مرك ثقل عنوان به صفوي خانقاه جايگاه بر تكيه با اجتماعي، شاخص مقام
                                                                                                     . آوردند دست به است، دولتي هر مشروعيت هالزم كه را مردمي

                                                 .رود مي شمار به صفويان هدور در ايراني هويت مردمي هجوهر واقع، در عامل، اين
 بر حاكم اوضاع است، آن پايدار هميشه گاه تكيه يگانه دولتي، هر سياسي جغرافياي كه اين به توجه با اين، بر عالوه

 بينش قدري به را صفوي سالطين فالتي، برون خاستگاه با ها دولت انواع هتجرب و صفويان از قبل هدور در ايران سرزمين
 آن سياسي جغرافياي هاي واقعيت به توجه با را كشور تا كردند سعي ،حكومت دوران تمام در آنها كه بود بخشيده جغرافيايي

 هپيكر كه آن بر عالوه اول، اسماعيل شاه زمان در ايراني هامعج رسمي مذهب عنوان به تشيع اعالن حقيقت، در. كنند اداره
 تشيع تعبيري، به. بود جهاني نظام متحول ساختار در آن بقاء عامل تنها داد، سياسي  جغرافيايي هويتي را صفوي دولت
                                                                                                            . است بوده جديد ايران بقاي استمرار و تكوين در پايدار و هميشگي بناي سنگ

 به اسالم جهان بزرگ هاي امپراتوري با صفوي دولت ژئوپليتيكي چالش ترين بزرگ كه همچنان تشيع مذهب دوره، آن در
 در صفويان قدرت عامل تنها تشيع البته،. تاس بوده نيز آن ژئوپليتيك وزن تقويت در عامل ترين بزرگ آمد، مي حساب

                                                                                                          . نبود اوزبكان و ها عثماني با رقابت
 بازي بزرگي نقش آن، اطراف قدرتي هاي هساز ارتباطي لوالي و گرانيگاه عنوان به ايران، ژئوپليتيك موقعيت زمينه، اين در

 وزن تقويت در اصلي نقش واقع، در آن، انساني جغرافياي هاي ارزش با ايران طبيعي جغرافياي هاي ارزش همقايس در. كرد
 دليل المللي، بين و هاي منطق هعرص در صفوي دولت حضور همين. است آن انساني جغرافياي هعهد بر ايران، ژئوپليتيك

 .است جديد ايران بقاي استمرار و تثبيت تكوين، و روز آن سياسي جهان در ايراني هويت ششدرخ بر
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o ،تهران دانشگاه انتشارات ،(ملي وحدت احياء)  صفوي شاهنشاهي كيلتش ؛(۱۳۴۶)  جاللدين مجيرشيباني 

o ،مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان: تهران صفوي، سيديحيي همكاري با ميرحيدر دره ترجمه سياسي جغرافياي بر نو درآمدي ؛(۱۳۷۹)  ريچارد موير 

o ،اميركبير انتشارات مؤسسه: تهران ي ، صفو عصر در ايران اجتماعي و سياسي تاريخ ؛(۱۳۷۱)  مريم ميراحمدي 

o ،سمت : تهران سياسي جغرافياي مباني ؛(۱۳۸۱)  دره ميرحيدر 

o ۱۰ شماره ،۳سال مازندران، دانشگاه سياسي، علوم و حقوق پژوهشنامه. «ايران هيدروپليتيك وضعيت بررسي(. »۱۳۸۷. )حسين هشي، مختاري 

o ،۲شماره چهارم، سال سياسي، علوم پژوهشنامه «ايران نرم قدرت ژئوپليتيك» (۱۳۸۸. )ديگران و حسين هرسيج 

 

 

 

 

 

 

 


