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 چکیده

کهن است، اما مصطلح شدن آن به اين نام و سپس بررسي  یادهيافکار عمومي هرچند پد
ورت علميِ امروزی رايج و صعلمي آن در دوران معاصر اتفاق افتاده است و در روزگاران پیشین به

چون بر مبنای وجود که چه نامي بر آن بگذاريم، موردنظر نبود اما واقعیت افکار عمومي، فارغ از اين
که از  ایگیرد همیشه در جامعه ايران وجود داشته است. تصور تاريخيعامه مردم شکل مي

عنوان اساس تشکیل ها بهد آنهای استبدادی پیشامدرن وجود دارد اين است که مردم در نزحکومت
گونه تالشي در اند و بنابراين حکومت هیچافکار عمومي از هیچ جايگاه و اهمیتي برخوردار نبوده

گیری آن نداشته است. در دوره صفوی شکل یهاراستای اغنای افکار عمومي و توجه به کانون
ادوار گذشته مانند مساجد و میادين گیری افکار عموميِ بازمانده از اماکن سنتي تجمع مردم و شکل

خانه و کارکرد متفاوت آن نیز حکومت را قهوه تهگرفشکلوجود داشتند. در کنار اين دو، مکان تازه
ها راهکارهای متفاوتي در نظر بگیرد. عالوه بر اين حکومت صفويه واداشته بود تا در مواجهه با آن
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 شوديپرسشي که مطرح م نجاينیز بود. در اومتي خود ترويج بنیادين تشیع و ايدئولوژی حکنیازمند 
مذکور چگونه بود؟ پژوهش پیش رو بر  طياين است که عملکرد حکومت صفويه در مواجهه با شرا

ای رويکرد و عملکرد حکومت تحلیلي و با تکیه بر منابع کتابخانهآن است تا با ابتنا بر روش توصیفي
گیری افکار عمومي را مورد مطالعه و بررسي شکل یهاکانونصفويه را در راستای نظارت و کنترل 

عنوان يک حکومت استبدادی که حکومت صفويه به دهديپژوهش نشان م یهاافتهي قرار دهد.
پیشامدرن در طول دوران قدرت خود ضمن توجه به افکار عمومي جامعه خود، بر آن بوده است تا 

فکار عمومي را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد. ا يدهگیری و جهتهای شکلمراکز و کانون
را ها خانهمیادين که از قبل وجود داشته و نیز قهوه و های تجمع مردم مانند مساجدبرخي از مکان

تحت کنترل و نظارت  میرمستقیصورت مستقیم و غبه ،رفته استشمار ميای نوظهور بهکه پديده
رس نیز در راستای گسترش و تقويت ايدئولوژی خود استفاده خود داشته و از برخي نهادها چون مدا

 کرده است.مي

 خانه، میدان.صفويه، افکار عمومي، مسجد، مدرسه، قهوه واژگان کلیدی:
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The Safavid government's actions around the centers of  
formation of public opinion 
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Alireza Karami2 

Magsoud Ali Sadeghi3 

Abstract 

Public Opinion, which is a literal translation of the English Public 
Opinion, is an ancient phenomenon, but its terminology and subsequent 
scientific study occurred in modern times and in the old days it was not 
common and desired scientifically today but the reality of public 
opinion, regardless of what name we put on it Because it is based on the 
popular existence of the people, it has always existed in Iranian society. 
The historical notion of pre-modern authoritarian regimes is that the 
people did not have any status or importance as the basis for forming 
public opinion, and therefore the government made no effort to enrich 
public opinion and It did not the pay attention to the centers of 
formation. The question that arises here is what was the action of the 
Safavid government in the face of these conditions? The present study 
intends to study and study the approach and performance of the Safavid 
government in order to monitor and control the centers of formation of 
public opinion, based on the descriptive-analytical method and relying 
on library resources. ndings show that the Safavid government as a pre-
modern authoritarian government during its rule, while paying attention 
to the public opinion of its society, has sought to control and monitor the 
centers and centers of formation and orientation of public opinion. Put 
yourself. Some places of gathering, such as mosques, pre-existing 
squares, and coffee shops, which were considered an emerging 
phenomenon, were directly and indirectly controlled and supervised by 
Some institutions, such as schools, have used it to spread and strengthen 
their ideology. 

Keywords: Safavid, public opinion, mosque, school, coffee house, 

square. 
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 مقدمه

شود که شرايط ميهای تاريخي ايران محسوب ترين دورهصفويه يکي از مهم ةدور
گرفته در آن مقطع، شالوده و بنیان تحوالت تاريخي کشور حتي تا دوران تاريخي شکل

ها محور آن حاضر را به خود اخصاص داده است. در اين دوره متون تاريخ فراواني که عمدتاً
، به نگارش درآمده است. تاريخ اجتماعي و توجه به مردم در متون استتاريخ سیاسي 

نگاران ايران بوده نگاری حتي تا دوره قاجار، بسیار اندک محل توجه مورخان و تاريختاريخ
است؛ بنابراين استخراج تاريخ اجتماعي از دل اين منابع مستلزم واکاوی دقیق و تحلیل 

. افکار عمومي نیز يکي از بارزترين مصاديق تاريخ ستهاموشکافانه متون مندرج آن
عنوان پیرامون کاربرد اين مفهوم مدرن برای جامعه عصر صفوی بهرود. شمار مياجتماعي به

يکي از جوامع پیشامدرن تاريخ ايران بايد گفت که استفاده از مفاهیم و اصطالحات مدرن با 
پذير دانست. اين امر مستلزم توان امکانتوجه به شرايط تاريخي حاکم بر آن دوره را مي

های ها در دورهزمینه تاريخي به کارگیری آنحک و اصالح اين مفاهیم با توجه به 
گیری اين افکار عمومي در هر دوره تاريخي توده عادی پیشامدرن است. پايه و مبنای شکل

گرفته در دوره مدرن و توجه به عنوان مفهومي شکلروند. افکار عمومي بهشمار ميمردم به
های سي شايد در بررسيدهنده دموکراعنوان يکي از مؤلفه های اساسي شکلآن به
شمار آيد اما کاربرد اين مفهوم جهت ارزيابي رويکرد يک نگارانه امری بديهي بهتاريخ

حکومت نسبت به مردم در دوره پیشامدرن کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در اين 
ند. اکردهپژوهش منظور از افکار عمومي، حوزه عموم يا مردمي است که در جامعه زندگي مي

گیری افکار عمومي است لذا اين نوشتار با چون حوزه عمومي بستری برای پیدايش و شکل
آگاهي از رويکرد نظری حوزه يورگن هابرماس آلماني پیرامون حوزه عمومي، سعي داشته با 

های تاريخي عملکرد حکومت صفويه در نگاهي بومي و مبتني بر توصیف و تحلیل داده
 ،عمومي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. هابرماس در کتاب خودزمینه توجه به افکار 

دارد که حکومت و کلیسا در قرون شانزدهم و بیان مي ،دگرگوني ساختاری حوزه عمومي
پرداختند اما يا اين وجود به بازنمايي عمومي خود در مقابل مردم مي یالدیهفدهم م

وی تاريخ تشکیل حیطه اقتدار عمومي گیری اقتدار عمومي شوند. نتوانستند مانع شکل
های جوالنگاه افکار عمومي با شهری در غرب قرن هفدهم را پر شدن جای خالي عرصه
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ها و ساير ها، سالنبرآمده از اماکن و محافل عمومي چون کافه« جمعیت فرهیخته»
ته گرفکند. از منظر وی جمعیت فرهیخته و روشنفکر شکلهای تجمع مردم بیان ميمحفل

درنتیجه رشد و گسترش اين چنین نهادهايي، شرايط تبديل حوزه عمومي به اقتدار عمومي 
ای در ايران عصر صفوی نیز فراهم شد. در دوره شرايطي که تا اندازه 1را فراهم کردند.

های گروهي و جمعي به شکل امروزی وجود نداشت، افکار عمومي صفويه که هنوز رسانه
گرايید، تنها از طريق دهان، گرفته و به وحدت ميا موضوع شکلچنانچه حول يک محور ي

کشید تا خبر يا کرد و چندين ماه طول ميگوش امکان گسترش يافتن پیدا مي چشم و
های بسته مانند رو افکار عمومي جز در محیطای گسترش عمومي پیدا کند. ازاينواقعه

يافت. افراد امکان تجسم نمي ،شدبرقرار مي اًها ارتباط سريعروستا، بازار و يا محله که در آن
های عمومي سنتي های مسکوني خود خارج شده و با يکديگر در مکاننیاز بود تا از خانه

ها تماس برقرار خانهای مانند قهوهگرفتهشکلهای تازهچون مسجد، میدان شهر يا مکان
ای روز آگاهي پیدا کنند؛ بنابراين افتاده يا خبرهکرده و بدين طريق از جريان وقايع اتفاق

داده در سطح جامعه با خبر شده و توانستند به نوعي از اخبار و تغییر و تحوالت رخمردم مي
توانست اين نوعي آگاهي در بین افکار عمومي جامعه شکل بگیرد. حکومت صفوی نمي
واجه با افکار موضوع را ناديده بگیرد و بدين سبب ناچار بود رويکردهای متفاوتي در م

گیری آن اتخاذ کند. پرسشي که اين پژوهش مدنظر خود های شکلعمومي جامعه و کانون
های مذکور چگونه مانع قرار داده، اين است که عملکرد حکومت صفويه در مواجهه با کانون

که حکومت چه رويکردهايي را در زمینه گیری نوعي افکار عمومي شده و نیز اينشکل
 عمومي جامعه در راستای تحقق اهداف خود اتخاذ کرد؟ ارت بر افکارکنترل و نظ

شده در مقاله بر اين قرار است که در دوره صفويه اگرچه مردم به دلیل فرضیه مطرح
مانند افراد جامعه امروزی ذهنیتي نسبت به سواد اندک و دانش پايین در سطح عمومي به

اين واقعیت آگاه  هتند، اما حکومتي مانند صفويه بجايگاه خود در ارتباط با ساختار قدرت نداش
بود که برای برقراری حکومت مرکزی بايد به مؤلفه کسب مشروعیت و مقبولیت در نزد توده 

ها را با اهداف مردم و نیز فراهم کردن شرايط تداوم حاکمیت خويش، بايد افکار و انديشه آن
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گیری که مرجع شکلرا ها و مراکزی کانونرو و ايدئولوژی ساختار قدرت همسو سازد. ازاين
داد. ازجمله اين و اشاعه نظرات مردمي و ايجاد نوعي افکار عمومي بود، مورد توجه قرار 

های سنتي تجمع مردم و افزون بر آن ديگر مکانخانه گرفته قهوهشکلها، مکان تازهکانون
های مذکور، وه بر کانونرفت. عالشمار ميهای اصلي شهرها بهمساجد و میدان يعني

حکومت بايسته بود به نهادهايي چون مدارس در راستای تقويت ايدئولوژی خود نیز توجه 
داشته باشد. برای نیل به اين مقصود حکومت از اتخاذ رويکردهايي جهت نظارت و کنترل 

 حکومت برای اين منظور از ابزارهايي چون استفاده از روحانیون وها ناگزير بود. آن
خواني در مساجد، های اصلي شهر، منابر وعظ و خطبهها و میدانخانهخوانان در قهوهپرده

های ديني و بهره حماسي مطلوب خود در مدارس و حوزههای دينيتألیف و تدوين کتاب
ها و قوانین حکومتي در عنوان يک رسانه تبلیغاتي جهت ابالغ پیامنبشته بهبردن از سنگ

 کرد.های شهر، بازار(، استفاده مي)مساجد، میدان های عموميمکان

تا اوايل  9ارائه يک تصوير کلي از جامعه ايران در طول دوران تاريخي از اواسط قرن 
هجری قمری و شرايطي که بر آن جامعه و مردمش حاکم بوده است، از منظر  11قرن 

به آن پرداخته شده است. های متعدد است که متأسفانه کمتر تاريخ اجتماعي شايسته بررسي
های مرتبط با اين موضوع بايد بیان داشت که از منظر تاريخي مورد توجه پیرامون پژوهش

پژوهشگران واقع نشده است که اين امر شايد ناشي از اين مسئله بوده که به افکار عمومي 
ن نگريسته شده کاربرد برای ادوار پیشامدرعنوان مفهومي برآمده از دوران مدرن و غیرقابلبه

هايي در ارتباط با کارکرد اجتماعي و فرهنگي برخي محافل مورد اشاره است؛ اما پژوهش
ها نگاه ها در ساختار جامعه صفوی انجام شده است اما هیچ کدام از آنخانهمانند قهوه

ها را پژوهش حاضر نسبت به جايگاه اين نوع اماکن و خط مشي حکومت در مواجهه با آن
بررسي جايگاه و »های توان به مقالهها ميتوجه قرار نداده است. ازجمله اين پژوهشمورد 

خانه در ساختار جامعه صفوی قهوه»و  2«خانه در عصر صفويهنقش اجتماعي و فرهنگي قهوه
 اشاره کرد. 3«هاخانهو تفريحات رايج در قهوه
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 مسجد؛ اولین مکان تجمع سنتی و کانون مورد توجه حکومت

ها، از همان بدو ترين آنر واقع مهمدهای افکار عمومي و عنوان يکي از کانونجد بهمس
عنوان يک هبدر اين دوره صفويان  تأسیس صفويه مورد توجه ساختار قدرت قرار داشت.

های مورد احترام و تجمع مردم عنوان يکي از مکانحکومت شیعي به ساختن مساجد به
د. اره دارريز اشوجود دويست و پنجاه مسجد بزرگ در شهر تبشاردن به  پرداختند. مسلمان

کند. ل اشاره مياولئاريوس نیز به وجود مساجد بسیاری در اردبی (2/477: 1372)شاردن، 
ای تقريبا در میان شهر بزرگترين و زيباترين اين مسجدها، مسجد آدينه بود که برفراز تپه

یه جمعه )وجه تسم وو مرتفع بود. روزهای تعطیل ای نسبتا بلند قرار داشت و دارای گلدسته
او  .(122 :1385 )اولئاريوس، کردندمسجد( مردم بسیاری به اين مسجد رفت و آمد مي

بنابراين  ؛(156)همان:  دهدهمچنین از وجود بیش از پنجاه مسجد در قزوين نیز خبر مي
ماکن اير اقیاس با ستوان گفت در شهرهای اين دوره مسجد از فراواني بیشتری در مي

ترين همويژه پايتخت يکي از معمومي برخوردار بود. ساخت مساجد جامع در شهرها به
جه به اين امر شد. در دوره شاه طهماسب میزان توکارهای پادشاهان اين دوره محسوب مي

ضرت حب به بناهای خیرمثال مسجد منسو»يعني ساختن مساجد بیشتر شد. در اين دوره 
تبرکه مرات انتساب بر سر مزااشتباه و عرشآيات فلکمان در قم و قباب رفعتالزصاحب

اخته طرح اند بالغ و ساير بالد عراق عجمو ساوخ های مدفونه در قم و ریزادهحضرات امام
 ،شیرازی ی بیگ)عبد« به اندک زماني عمارات رفیعه برافراخته مشاکل فلک اطلس ساختند

ه به کا نهاد نیز مسجد بزرگ و باشکوهي را در اصفهان بن شاه عباس بزرگ .(92: 1369
 .(4/1435: 1372 مسجد شاه يا مسجد جامع عباسي معروف گشت )شاردن،

ترين کانون مورد توجه خود در ارتباط با افکار عمومي عنوان اصليحکومت از مسجد به
ر عمومي متوجه آن کرد. اولین موضوعي که حکومت صفوی نیز در ارتباط با افکااستفاده مي

شد، مسئله توجیه مشروعیتش از طريق رواج و اشاعه مذهب رسمي حکومت بود. برای 
عنوان يکي از راهبردهای اصلي حکومت، تثبیت قدرت سیاسي و گسترش مذهب تشیع به

عنوان يک اصل و با اتکا بر فنون متعدد، مورد توجه جدی حاکمیت تبلیغ ساختار جديد به
ار گرفت. نخستین مکاني که شاه اسماعیل جهت اعالم رسمیت مذهب سیاسي صفويه قر
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دهنده اهمیت مسجد خواندن در مسجد تبريز بود که اين خود نشانشیعه انتخاب کرد، خطبه
 /148-147: 1364، جهانگشای خاقان) ترين کانون در نزد حکومت بودعنوان مهمبه

از  (1/73: 1382؛ منشي قمي، 154: 1378/ جنابدی،  65-64: 1350، آرای صفویعالم
هايي که ها و قانوناعالن فرمانهايي برای نبشتهمساجد همچنین جهت نصب سنگ

شد. اين اند، استفاده ميها مردم )تحت عنوان رعايای ممالک محروسه( بودهمخاطب آن
ل شد به شکها پس از فرستاده شدن به شهرهای موردنظر، دستور داده ميفرامین و اعالن

: 1373 ،نطنزی ایمهم مانند مساجد نصب شوند )افوشته نبشته در اماکن عموميسنگ
های رسمي که مخاطبان ها، برخالف تاريخنبشتهاين سنگ .(38: 1373 ؛ نصیری،287

های توده عادی مردم را مخاطب قرار ها حکومت و کارگزاران آن بوده است، گروهاصلي آن
ها حکومت بوده است اما از منظر توجه به مردم و جاد آنداد. هر چند که مرجع ايمي

فرودستان جامعه قابل توجه است. حکومت با استفاده از اين رسانه )اصطالح مدرن آن(، با 
های تاريخ رسمي، بیشتر رنگ کرد. از همین رو در قیاس با کتابمردم ارتباط برقرار مي

ها و و مانند آن که تا حدی همراه با مهواقعیت به خود دارند. به جز مواردی چون فتحنا
های دولتي که مردم يا والیان شهرها و اياالت را نبشتهاند، ديگر سنگچاشني اغراق بوده
گونه از اين ند؛ زيرا اصوالًادادند تا اندازه بسیاری منطبق با واقعیتمخاطب قرار مي

یم عمل دولت و مردم بود. از ها تنظها حالت سندی داشت و هدف از ايجاد آننبشتهسنگ
مضمون اين  اين منظر تفاوتي میان اين دسته با اسناد کاغذی وجود ندارد. اصوالً

صورت سند کاغذی صادر و به حاکم نبشته شود، بهکه بر سنگها نیز پیش از آننبشتهسنگ
 شد تا عین متن سند بر سنگ نقش و در محل عبور عمومايالت يا شهر دستور داده مي

حکومت برای انتقال  .(11: 1396ويژه در مسجد جامع، نصب شود )صادقي، مردم، به
عنوان يک رسانه ها بهنبشتهدستورات و قوانین و نیز آگاهي بخشیدن افکار عمومي، از سنگ

ها، عالوه بر کارکرد زينتي خود، نبشتهاين سنگ کرده است.ها استفاده ميارتباطي با آن
ايي پیام رسان، بر افکار عمومي جامعه تأثیر گذاشته و نقش مهمي در ترويج هعنوان رسانهبه

ديني و های اجتماعيهای مدنظر حکومت در ارتباط با حوزهها و نبايستهو تبلیغ بايسته
های شاه طهماسب اول و شاه فرمانتوان عنوان نمونه ميکرد. بهاقتصادی مردم ايفا مي

ق به خط نستعلیق در مسجد میر عماد کاشان 1066و  941سلطان حسین به ترتیب مورخ 
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ها، کبوتربازی و مراکز فساد و فحشا، منع ريش ها و قمارخانهپیرامون برانداختن شرابخانه
دواني، تراشیدن، ممنوعیت قماربازی، طنبور زدن، منع اهالي و اوباش از کبوترپراني و گرگ

... و نیز فرمان شاه طهماسب اول مورخ  ها وباز داشتن پسران جوان از خدمت در حمام
وران استراباد ق. در مسجد جامع گرگان پیرامون موضوع تخفیف مالیات اصناف و پیشه977

 4و عدم مطالبه اخراجات و عوارضات از رعايا در کوچه و ... اشاره کرد.

توان مخاطب ها ميمسجد کارکردهای ديگری نیز برای حکومت داشت که ازجمله آن
شاه  کومتشاه سابق و حردادن افکار عمومي جامعه در موضوعاتي چون اعالم فوت قرا

 رساني عمومي( را مورد توجه قرار داد:جديد )جهت آگاهي

همچنین منادی ]ندا[ در داد که خاليق به مسجد جامع حاضر شده گوش بر آواز خطبه »
ره نمودند که خطیب، خطبا باشند و مجموع شاهزادگان و امراء در مسجد جامع آمده اشا

]شاه اسماعیل دوم[ بخواند. خطیب بر فراز  رزایخطبه سلطنت و پادشاهي به نام اسماعیل م
 -منبر برآمده بعد از ادای محامد جناب جالل کبريا و درود بر سید و سرور انبیا و ائمه هدی

به گوش  نبذی از بیوفائي دنیا و قبض و بسط مهام اين عبرتسرا -و الثنا هعلیهم التحی
مستمعان رسانید. آنگاه سررشته سخن را به واقعه ناگزير پادشاه گردون سرير کشانیده دلها را 

های ديگر از نمونه .(505: 1372)واله اصفهاني، « افکار و ديدهها را خونبار گردانید
توان به خواندن خطبه پادشاهي شاه صفي خواني در دوره جانشینان شاه اسماعیل، ميخطبه

خواجگي  /209: 1371مسجد جامع اصفهان توسط محمدباقر داماد اشاره کرد )شاملو،در 
بندی شاه جديد به آيین بر همین مبنا و به منظور نشان دادن پای .(39: 1368اصفهاني، 

بايست مردم را در مسجد جامع گرد آوردند و در آن مکان خطبه رسمي مذهبي پیشین، مي
همچنین در  .(144: 1378منشي قزويني، ؛ 4/1645: 1375شد )شاردن، امامیه جاری مي

مواردی چون تغییر اسم شاه مانند اعالم تغییر نام شاه سلیمان از صفي به سلیمان در سال 

                                                           
ها در تاريخ نگاری دوره صفوی خود مبحث مفصلي است که از حوصله ها، مضمون و اهمیت آننبشتهپرداختن به موضوع سنگ .4

 زد؛ي یادگارهاي(، 1374) رجيافشار، اهايي چون توان از پژوهشها مينبشتهار خارج است. برای آگاهي از متون اين سنگاين نوشت
عباس های شاهنبشتهسنگ»(، 1387سادات )بیدگلي، محبوبه  ،يتهران، انجمن آثار مل ،زديشهر  يو آثار باستان يخيتار هیابن يمعرف

و ...  72، شماره گنجینه اسناد، فصلنامه «کاشان، جامع اردستان و جامع دماوند رعمادیم هان،اول صفوی در مسجدهای شاه اصف
 استفاده کرد.



 

 

 

 

156  1401پايیز  سي و دو،شمارة سیزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

(، 530: 1352 ق. به جهت اطالع يافتن عموم مردم از آن )حسیني خاتون آبادی،1078
عنوان يک مبنا تا اه اسماعیل بهرفت. اين رسم از زمان ششمار ميترين مکان مسجد بهمهم

عالوه بر موارد ياد شده مسجد دارای آمد. شد و به اجرا در ميپايان صفويه لحاظ مي
)واله  ينیکارکردهای چون برگزاری مراسم عزادرای ائمه معصومین مانند عاشورای حس

وی ( يا مراسم تعزيه مرگ شاه مانند مراسم مرگ شاه عباس از س693: 1372اصفهاني، 
در اين مساجد عالوه بر  .(42-41 :1368 فرزندش شاه صفي نیز بود )خواجگي اصفهاني،

پرداختند. مسئله آموزش مسائل ديني و برپايي مراسم و شعائر ديني به مسئله آموزش نیز مي
: 1385 )اولئاريوس، 5گرفتقرآن نیز ازجمله مواردی است که در مساجد مورد توجه قرار مي

 .(70و  301-302

 میدان؛ دومین مکان تجمع سنتی و مواجهه با افکار عمومی

رفت و از اين جهت شمار ميمحل تالقي مسجد، بازار و کاخ سلطنتي به میدان معموالً
دارای مرکزيتي خوب در هر شهری بوده است. در اينجا میدان ذيل مفهوم محل تجمع مردم 

ست که باز بودن و عمومي بودن ويژگي هايي با ماهیت جمعي قرار گرفته او انجام فعالیت
يکي از داليل تجمع مردم در میدان خريدوفروش کاالها و اجناس رود. شمار ميخاص آن به

قدر زياد بود که امکان عبور و مرور در آن محل بود. ازدحام جمعیت در آنجا گاهي اوقات آن
بهانه ديگر حضور مردم  .(4/1429: 1372کرد )شاردن،را برای حتي شاه با مشکل روبرو مي

توان به میدان مي ها بود. در اين رابطهفراهم بودن وسايل و لوازم سرگرمي آندر اين مکان 
تبريز اشاره کرد. میکله ممبره سفیر ونیز در ايران دوره صفوی پیرامون میدان شهر تبريز 

ها نشینند. آنيبازان ايراني روی قالي مدر میدان شماری از شعبده»نويسد: گونه مياين
دستي به هريک از ها در دست دارند و با يک چوبمقواهای درازی را با تصوير پیکره

گويند... افراد ديگری ها باز ميهايي را درباره هريک از آنکنند و داستانها اشاره ميپیکره

                                                           
 مسجد در شاعران حضور وفوربه نصرآبادی در تذکره. است شده ياد نیز شعرخواني و شعرا تجمع مکان عنوانبه همچنین مسجد از .5

 ،434 ،427 ،396 ،389 ،385 ،350 ،336 ،201 ،182 ،181 ،163 صرآبادی، صن)است  گرفته قرار اشاره مورد اصفهان لنبان
 مساجد در نوشتن و خواندن شعر دوم اسماعیل شاه زمان در که است داشته رواج قدریبه شعرخواني به اقدام و حضور اين .(443
 مردم که است عاشقانه شعر از لومم قزوين مسجد ديوار و در است حرام مساجد در نوشتن و خواندن شعر» .شد اعالم حرام

 .(1/215: 1382 ترکمان،) «اندنوشته
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 )ع( و شاهزادگان باستاني و شاه ينبردهای عل نیز هستند که کتابي در دست دارند و
 .(Membre, 1993: 52) «گیرند...خوانند و از مستمعان پول مياسماعیل را برای مردم مي

اين کارکرد میدان در دوره صفوی از نگاه ديگر سفرنامه نويسان و جهانگردان اروپايي و غیر 
عصرها مردم برای »اروپايي مانند شاردن فرانسوی و کاتف روسي نیز به دور نمانده است: 

آيند، شود به میدان ميهايي که در اين مکان اجرا مياندن وقت و ديدن نمايشگردش و گذر
گیرد عبارت هايي که در اين محل انجام ميکه همیشه پراز جمعّیت است. نمايشطوریبه

گیری، ها، گاوبازی، معرکهقوچ گیری، جنگبندی، بندبازی، کشتيبازی، چشماست از شعبده
؛ 2/479: 1376 )شاردن،« های ديگرقص گرگ و بسیار نمايشسرايي، رقوّالي، حماسه

 های افکار عموميعنوان يکي از کانونرو میدان در اين دوره بهازاين .(67: 1356کاتف، 
مورد توجه حکومت و دارای چند کارکرد عمده شد. در وهله اول برای نمايش قدرت، 

ادشاهي مانند استقبال از مهمانان، های ويژه پعنوان مکاني برای برگزاری برخي مراسمبه
تفريح، سرگرمي، نمايش و مسابقات ورزشي شاهزادگان در برابر عموم مردم )بازنمايي در 

)مانند میدان قزوين( برای  دانیرفت. در دوره شاه اسماعیل از مشمار ميمقابل عموم( به
ه شاه صفي نیز وجود شد که اين امر در دور( استفاده مي526: 1357 برگزاری جشن )روملو،

که در دارالسلطنه قزوين به عیش و عشرت مشغول بودند، آداب عشرت بعد از آن»داشت: 
تازه بنیاد نهاده فرمودند که میدان دارالسلطنه مذکور را چراغان نموده هرکس در بزمي به 

در دوره شاه عباس دوم برای  .(147: 1368 )خواجگي اصفهاني، «عیش مشغول باشند...
قات با برخي اشخاص خاص مانند سفیران و فرستادگان ساير کشورها مورد استفاده قرار مال
 شدها جهت صرف غذا و نوشیدني در آنجا دعوت ميگرفت که گاهي اوقات نیز از آنمي

سانسون فرانسوی نیز در سفرنامه خود درباره کارکرد میدان به  .(2/479: 1376)شاردن، 
پراني و سوارکاری توسط های مختلف مانند بازی چوگان، نیزهها و تمرينانجام نمايش

اين مصاديق تنها  .(63: 1346)سانسون،  هايي داردفرزندان امرا و بزرگان نیز اشاره
شد. ساختار قدرت حاکم از میدان در راستای کارکردهای آن برای حکومت محسوب نمي

زنمايي حضور شاه در میدان جهت ای از بانمونه. کردبازنمايي عمومي خود استفاده مي
( از ديگر اشکال 183 :1382)تاوارنیه،  ها بودگاهدهي توده مردم در برخي صبحسالم

مجازات افراد خطاکار در آن مکان جهت آگاه نمودن عموم جامعه از بازنمايي قدرت حاکم 
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حاکم بود. های تنبیهي خود در مقابل نافرماني و تخطي از قوانین وضعي و دستوری سیاست
مجازات افراد به داليل مختلف چون شورش و ياغي شدن علیه حکومت و يا عقوبت ظلم و 

توان به مجازات مظفر سلطان در ها ميشد. ازجمله آنستم به مردم در اين محل انجام مي
ای از آن ق نمونه941آباد تبريز در سال درون قفس آهنین وآتش زدن آن در میدان صاحب

توان به مجازات خواجه کالن )انداختن وی از منار میدان يا مي .(133: 1379، )حسیني است
( و نیز شورش غريب شاه و 145آباد( به دلیل ظلم و ستم در واليت خراسان )همان: صاحب

 اشاره کرد. (210: 1371سرکوب و دستگیری و مجازات آن در میدان نقش جهان )شاملو، 

 گیری نوعی افکار عمومیشکلها؛ محفلی جدید جهت خانهقهوه

شمار ها آشکار است، محلي برای نوشیدن قهوه بهها همان طور که از اسم آنخانهقهوه
)مانند شمال  رانيرفته است. با ورود چای به ايران و کشت اين گیاه در برخي مناطق امي

خانه با ما قهوهتدريج خوردن چای جايگزين قهوه شد اايران( و استقبال توده مردم از آن، به
های بعد حتي تا زمان حال به فعالیت خود ادامه داد. با همان نام در طول دوره اين، وجود

ها در دوره صفوی اتفاق نظر وجود ندارد اما بر خانهپیرامون تاريخ دقیق ايجاد نخستین قهوه
دوره توان گفت که اين محافل در های منابع دوره صفوی به اين مکان مياساس اشاره

ها بیشتر در بازارها و يا اطراف میادين اصلي شهرها قرار خانهصفويه شکل گرفتند. اين قهوه
گیری های شکلنويسان و منابع ايراني دوره صفوی، زمینهداشتند. بر اساس گزارش سفرنامه

ها شکل گرفت. چون شرايط اين محافل متفاوت از اماکن خانهنوعي افکار عمومي در قهوه
 ضمردم در مساجد انجام فراي سنتي مردم مانند مساجد و میادين بود. مبنای حضور تجمع

های اقتصادی مانند خريدوفروش بود؛ اما حضور قشرها ای دغدغهديني و میادين نیز تا اندازه
های حضور ها متفاوت بود. مردم فارغ از انگیزهخانههای گوناگون اجتماع در قهوهو صنف

ها را بیشتر در راستای پرکردن اوقات فراغت خانهتي مذکور، رفتن به قهوهخود در اماکن سن
کردند. حضور توده مردم در وگويي خودماني با دوستان و ديگر افراد انتخاب ميو گفت

که اگر در زمان مناسب يا کمي ديرتر در طوریکرد بهها روز بروز افزايش پیدا ميخانهقهوه
ساندند ديگر به دست آوردن جايي برای نشستن ممکن نبود. رآن مکان حضور به هم مي

بیا به قهوه زينا » کشد:خوبي اين وضعیت را به تصوير ميبه میخانهفخرالزماني در تذکره 
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 .(808: 1363)فخرالزماني،  «رويم صیدی زود که يک زمان دگرجای شاه پیدا نیست

د وگوی افراای گفتت محفلي برتوانستدريج ميحضور روزافزون مردم در اين اماکن به
حکومت  لکردبا يکديگر پیرامون موضوعات مختلف از زندگي روزمره گرفته تا نحوه عم

 ه همراهود بفراهم آورد. اين موضوع نگراني حکومت را نسبت به فضای ايجادشده با خ
گیری لناچار جهت جلوگیری از شکبه انديشي برخاست ورو به فکر تدبیر و چارهداشت. ازاين

ای کومت برت. حآگاهي در نزد توده مردم، تغییر رويه و اعمال محدوديت را در پیش گرف
هايي چون وعظ، خطابه، تغییر نگاه افکار عمومي و مشغول کردن آن به مسائل ديگر از حربه

درباره کرد. تاورنیه بیان احکام، شعر و ادبیات توسط ماليان، واعظان و شاعران استفاده مي
وگوهای فتد هوشمندانه شاه عباس برای جلوگیری از عوارض احتمالي ناشي از گتمهی

ي هوشمند بوده، مشاهده شاه عباس بزرگ که پادشاه» :نويسدها ميخانهسیاسي در قهوه
اه را و اين ش امور دولتي شده است ها محلي برای گردهمايي جهت ادارهکند که اين اتاقمي

هايي که ممکن بود ها و توطئهز دسیسهادور نگاه داشتن دربار  آمد، درنتیجه برایخوش نمي
بح روز ص داد که هر ها به وجود آيد، در صدد يافتن تمهیدی برآمد و دستورگونه مجمعاز اين

کام و رباره احکه کسي به اين اتاق آمده باشد، ماليي در آنجا حضور يابد و دقبل از اين
که دو نآس از کند. اين رسم همچنان ادامه دارد و پهمچنین تاريخ شعر و شاعری صحبت 

ر اني که دخیزد با صدای بلند به همه کسکه برميسه ساعت بدين نحو گذشت، مال درحالي
یه، تاورن) «کند به سالمت هرکس برخیزد و برود سر کار خودشاتاق حضور دارند اعالم مي

1382 :62-63). 

تالش در راستای کنترل و تحت نظارت قراردادن با وجود اتخاذ تدبیرهای اين چنیني و 
گیری نوعي آزادی بیان در اين اين مکان، حکومت نتوانست مانع حضور توده مردم و شکل

ها شرايط برای ايجاد يک فضای خانهمحافل شود. با افزايش حضور توده مردم در قهوه
بحت آزاد در نزد توده توانست فرصتي برای گفتگو و عمومي مهیا شده بود که اين امر مي

گیری نوعي افکار عمومي هر چند در نوع ابتدايي فراهم آورد. ای برای شکلمردم و زمینه
»... کند: های آن دوره را اينگونه توصیف ميخانهگرفته در قهوهشاردن آزادی بیان شکل

پگاه تا شب ها از صبح خانهآيند... درب قهوهجمعّیت کثیرى از طبقات مختلف مردم گرد مى
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خانه مردم باشد. در قهوههنگام غروب پر از جمعّیت مى به روى همگان باز است. مخصوصاً
گويند. در اينجاست که هرکس رويى سخن مىنوشند، با يکديگر به گرمى و خوشچاى مى

بدارند.  آزادى صحبتترس و بیم درباره سیاست بهتوانند بىصاحب خبر است و همه مى
کنند. رود توجّه و اعتنا نمىها بر زبان مردم مىخانهبه آنچه در قهوه نیز متقابالًهیئت حاکمه 

... دامنه آزادى در اين مراکز اجتماع چندان گسترده است که همانند آن در هیچ نقطه دنیا 
گويد و هرکس به سخن هر که مايل است خواهد مىوجود ندارد. هرکس هرچه دلش مى

با وجود اين رويکرد حکومت نسبت به اين  .(2/845: 1372اردن، )ش «دهد...گوش فرامى
ها های مختلف سعي در تحت کنترل قراردادن آنمحافل منفعل گرايانه نبود و به شیوه

ها محل حضور افرادی از طبقات متفاوت جامعه بود. از همین رو ساختار خانهداشت. قهوه
ها بود که در راستای کنترل و هدايت آن قدرت حاکم مجبور به اتخاذ رويکردهای متفاوتي

 گیرد.در ادامه مورد توجه قرار مي

های اهل فضل، ادب و موسیقي يا در اصطالح ها بیشتر محل تجمع آدمخانهقهوه
امروزی روشنفکران جامعه بود. طوری که نصرآبادی در شرح حال خود بر اين واقعیت صحه 

آيین درآمده کیشان راستشه کناره جسته در حلقه درستاندينهادان کجاز غلط»... گذارد: مي
رغم های آن دوره به اين نکته اذعان دارند عليگزارش« خانه رحل اقامت انداختم.و در قهوه

اند اما که سروران قدرتمند اجتماعي در دوره صفويه بر اين اماکن کمتر اعمال نفوذ داشتهاين
ها اند. نمونه اين گزارشکردهها ميهمیشه سعي در کنترل و تحت نطارت قرار دادن آن

)نصرآبادی،  هايي است که محل حضور شاعران بوده استخانهحضور شاه عباس در قهوه
خاطر کثرت حضور شاعران در اين محافل حاکمان برای قدرداني از شاعران به .(239 :1317

خانه برای انان که ارتباط نزديکي با اين گروه داشتند، دستور بنا کردن قهوهدو يا موسیقي
دانان از ديگر طبقات ( عالوه بر شاعران و موسیقي148-147)همان:  انددادهها را ميآن

فرادست جامعه چون اعیان و رجال دربار، سران قزلباش، اهل قلم و نقاشان نیز حضور 
های ن وقت، ديدار با دوستان و سرگرم ساختن خود به بازیها برای گذراندآن 6داشتند.

( توده فرودست جامعه 230يافتند )همان: مختلف، يا مناظرات شاعرانه در آنجا حضور مي

                                                           
، 208، 145،146،388های نصرآبادی فراوان به حضور اين قبیل افراد اشاره شده است. برای مثال رجوع کنید به صفحهتذکره . در 6

313 ،460. 
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 اند. هرچند در منابع صراحتاً خانه را داشته)منظور توده عادی مردم( نیز فرصت حضور در قهوه
جايگاه طبقاتي افراد حاضر در آن محافل اشاره نشده ها با توجه به خانهبندی قهوهبه طبقه

توان گفت ها، ميخانهاست اما با توجه به گفته نصرآبادی و نیز حضور شاه در برخي قهوه
ها فراهم آمده اند که با هدف سرگرم ساختن آنهايي حضور داشتهخانهتوده مردم در قهوه

های گوناگون و برپايي ها و بازیرقص هايي چونبود. اماکني که با تدارک ديدن سرگرمي
های حماسي و ديکر اشعار و حکايات و قصه شاهنامهخواني بر مبنای اشعار مجالس پرده

و  145)همان:  7ساختندهای سرگرمي توده عادی مردم را فراهم ميزمینه نامهحمزهچون 
خصوص کن عمومى بهدر اما»...توان به گزارش دالواله اشاره کرد: برای نمونه مي .(401
ها هنگام شب، جوانانى ]حضور دارند[ که صالحیت اخالقى آنان مورد ترديد است و خانهقهوه

ها و سرگرم کردن مردم، با بازى و مسخرگى خانهها رقص در اماکن عمومى و قهوهحرفه آن
سرايي اسهروايتي که اولئاريوس پیرامون رواج نقالي و حميا  .(72: 1348)دالواله، « است...

که  -خانه شهر شعرا و نقاالندر سه قهوه»کند را مورد توجه قرار داد: در اين اماکن بیان مي
ها و ها و داستانمن خود آنان را میان محوطه بر صندلى بلندى نشسته ديدم و افسانه

 .(241: 1385)اولئاريوس،  «کنند...حضار را سرگرم مى -امشعرهاى گوناگون آنان را شنیده

حکومت از اين موضوع جهت جلب توجه افکار عمومي به سمت و سوی اهداف خود 
های رايج، نوع پهلواني آن همراه با حکايات عاشقانه، کرد. در میان قصهاستفاده مي

ماجراهای عیاری و پندارهای جادويي خواستار بیشتری داشت. حکومت با بهره بردن از اين 
ها را مطابق با ايدئولوژی و اهداف ر آن داشت تا مضامین آنهای عامیانه رايج سعي بداستان

رموز حمزه های حمزه در نسخه ييگشانهايي مانند جهاخود تغییر و تطبیق دهد. داستان
ت خواني و تطابق داشته اس)مربوط به عصر صفوی( که با روحیه مذهبي آن دوره هم

هايي بود که بیشتر اوقات توسط استانيکي از د رموز حمزه .(405: 1387)ذکاوتي قراگزلو، 
بودند. اين  نشها نیز مشتاق شنیدشد و آنخوانان برای توده مردم روايت مينقاالن و قصه

استقبال عمومي از روايت موجب شده بود که حتي ادبای آن دوره مانند مالعبدالنبي 

                                                           
ها عالقه قات فرادست جامعه نیز به اين نوع سرگرميهای عادی نبوده است بلکه طبخانه. البته اين نوع تفريحات مختص قهوه7

 های عادی بیشتر رواج داشته است.خانهاند اما در قهوهداشته
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پیرامون نحوه  صحاءدستورالف)از شاعران دوره صفوی( کتابي با عنوان  ينيفخرالزماني قزو
برای نقاالن آن دوره تألیف و تدوين کند  نامهحمزهروايت، آداب و چگونگي نقل قصه 

هايي نیز ازجمله داستان اسکندرنامه، رموز حمزه( عالوه بر 769: 1340)فخرالزماني قزويني، 
بود که تحريری نقالي شکل از آن، در دوره صفويه انجام گرفت. در اين تحرير ظهور 

ترين رويدادهايي است که طبق سکندر، برافتادن هخامنشیان و حوادث بعد از اسکندر مهما
ای فراتر از انسان عادی به خود گرفته اين متن بر ايران و خاورمیانه گذشته و اسکندر چهره

است. در اين روايت شخصیت اسکندر از شخصیت گجسته ]=ملعون[ تا قديس و پیامبرگونه 
غمبر آخرالزمان و شمشیرزن در راه توحید نوسان داشت که شکل اخیر آن يا حداقل مبشر پی

کردند به نوعي از مطابق روحیه عصر صفوی بود که نقاالن تحت نظارت حکومت سعي مي
آن استفاده کرده و چهره شاه عباس اول را در ذهن توده عادی مردم منعکس و جای دهند 

هايي بودند که از گذشته داستاناسکندرنامه و  رموزه حمزه( 174: 1382)ذکاوتي قراگزلو، 
وجود داشته و حکومت با ايجاد روايتي نقاالنه و تطبیق با روحیه مذهبي حاکم بر آن دوره، 

ها را در جهت تهییج و تحريک افکار عمومي مطابق با اهداف خود سمت و سو داد. آن
از ادوار پیشین، در کنار  های برجای ماندهحکومت عالوه بر دخل و تصرف در متن داستان

های ديگر جهت نقالي در خواني اقدام به خلق و آفرينش يک سری داستانشاهنامه
رود. قهرمان اين شمار ميها بهازجمله اين داستان حسین کرد شبستریکرد. ها ميخانهقهوه

ر عهد داستان پهلواني به نام حسین از طوايف کرد ساکن شبستر )از شهرهای آذربايجان( د
ويژه ازبکان صفويه است که به همراهي ساير پهلوانان ايراني به مبارزه با دشمنان ايران و به

برداری از  وبه واسطه الگ حسین کردشود. در داستان پرداخته و در اين مبارزه پیروز مي
های غنايي متمايزتر است اما تفاوت عمده های حماسي در قیاس با خصلتخصلت شاهنامه

)تقابل مذهبي ايرانیان  يهای مذهبانگیزه حسین کرداين بود که در داستان  شاهنامه آن با
شده  شاهنامهگرايانه پهلوانان های مليمذهب( جايگزين انگیزهمذهب با ازبکان سنيشیعه

)ع(  يمانند پادشاه صفوی از علبود. عالوه بر اين قهرمان داستان يعني حسین کرد به
برد و در نبردهای خود از حمايت غیبي پیشوايان تشیع مانند نسب ميپیشوای اول شیعیان 

)ع( و امام رضا )ع( برخوردار شده بود. در واقع اين داستان قصد بیان تقابل  يحضرت عل
های عیاری و پهلواني با ازبکان اهل تسنن را مذهب به روشايدئولوژيک بین ايرانیان شیعي
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های نظامي خود با ازبکان را توجیه و هم احساسات تقابل تا از اين طريق بتواند هم 8داشت.
 ها تحريک کند.عمومي را علیه آن

ها و نیز تولید روايت، رويکرد حکومت عالوه بر دخل و تصرف در متن برخي قصه
خواني و های رايج در آن دوره بود. قصهديگری را نیز در پیش گرفت و آن ممیزی قصه

 ای نبودند. حکومت برنبود و نقاالن مجاز به نقل هر قصه سرايي امری آزادانهحماسه
ها نظارت و حساسیت داشته و نقل خانهشده در محافل عمومي مانند قهوههای نقلقصه

کرد که اين خود نشان از توجه به افکار عمومي و ترس ها را ممنوع اعالم ميبرخي از آن
بود که از دوره پادشاهان  نامهابومسلمن های مذکور داشت. نمونه آتأثیرپذيری آن از قصه

بعد از »اولیه صفويه يعني شاه اسماعیل و شاه طهماسب با تحريم و ممنوعیت روبرو شد: 
مرگ شاه اسماعیل اول و به سلطنت رسیدن شاه طهماسب، تدابیر بسیاری در مقابله با قصه 

و شنیدن آن منع فرمود و اتخاذ شد. شاه طهماسب مردم را از خواندن  نامهابومسلمگويان 
: 1363 )حموی، «دستور داد هرکس آن قصه را بخواند و نقل کند، زبانش را قطع کنند

در تحلیل اين ممنوعیت برخي پژوهشگران دوره صفويه بر اين اعتقادند که با قدرت  .(141
تدريج تصوف تحت فشار قرار گرفته، ابتدا گرفتن علمای شیعه عرب در دوره صفوی، به

ويش بود، مورد انکار اخواني نیز که وابسته به دردود و سپس کنار زده شد. حرکت قصهمح
صورت گرفت  یتربرخورد جدی نامهابومسلمويژه در مورد عالمان دين واقع شده و به

توانست دلیل اصلي اين اما مخالفت تشیع با تصوف نمي .(130-129: 1378)جعفريان، 
توان گفت ريشه اين اختالف تر نسبت به اين مسئله ميینانهبموضوع باشد. با نگاهي واقع

 بیشتر ناشي از تحوالت داخلي عصر صفوی يعني جابجايي قدرت قزلباشان با فقیهان بود.
 نامهابومسلمفقیهان نگراني روزافزون خود از حضور قزلباشان صوفي را به وسیله مخالفت با 

کردند. با ابراز مي نامهمسلمابوهان را با تأيید روايت و در مقابل قزلباشان نارضايتي خود از فقی
و  نامهابومسلموجود اين، مواضع تند شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب و فقها در مورد 

اقبال به آن نیز  ،خواني گردد بلکه برعکسنامهنقاالن آن، نتوانست مانع جريان ابومسلم

                                                           
 با و الدينيسیف علیرضا ، ويراستةشبستری کرد حسین برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون مضامین اين داستان رجوع کنید به .8

 .1384 ققنوس، تهران، .زادگانامیر حسین مقدمة
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قعیت دارد که طبقات فرودست، احساس گناه و افزايش پیدا کرد. اين امر داللت بر اين وا
ديدند، بلکه آن داری هیچ منافاتي نميکردند و در تطبیق محتوای داستان با ديناشتباه نمي

به  نامهابومسلماختالف بر سر  کردند. با همه اين تفاسیررا خدمتي به مذهب نیز تصور مي
دهنده يک نوع از تعامل نشان يک موضوع جدلي در نزد افکار عمومي تبديل شد که خود

تعاملي که پیامدهای مهمي در  ؛شودهای اجتماعي اين دوره محسوب ميمیان گروه
-179: 1382گیری افکار عمومي و جذب آنان به يک طرف از مجادله داشت )زويری، شکل
و توان گفت يکي از داليل مهم مي نامهابومسلمپیرامون چرايي گرايش توده مردم به  .(180

گونه ابومسلم و يارانش در مبارزه با ظلم و ستم حاکمان و وزرای عمده آن شخصیت قهرمان
ها بود که همین زمینه ترس حکومت از ايجاد نوعي خودآگاهي در بین توده مردم آن
خواهي را ستیزی و عدالتدهنده افکار عمومي در جهت ظلمعنوان بخش اصلي تشکیلبه

چون خود واقف به اين حقیقت بود که با ممنوعیت صرف روايت فراهم آورده بود. حکومت 
ای ديگر را در پیش گرفت. تواند مانع گرايش توده مردم به آن شود، رويهاين داستان نمي

سرايي پیرامون الذکر با قصه يا حماسههای فوقرويه مذکور عبارت از جايگزين کردن روايت
و  جهانگشای خاقانهايي چون و تدوين کتاب اقدامات خودِ پادشاهان صفوی بود. تألیف

توان عنوان منابع نقالي را در اين راستا ميبه آرای شاه طهماسبعالمو  آرای اسماعیليعالم
شمار آورد. اين امر تنها مختص به شاهان مذدکور نبود. کارری جهانگرد ايتالیايي که اواخر به

حماسه درباره پادشاهان بعدی چون شاه دوره صفوی پای به ايران نهاد، به نقل قصه و 
 .(111: 1348کند )کارری، عباس بزرگ و شاه صفي نیز اشاره مي

 ای برای ترویج ایدئولوژی حکومت در بین افکار عمومیمدارس؛ وسیله

با پي بردن به اين حقیقت که برای ترويج بنیادين تشیع در بین توده  حکومت صفويه
عنوان نهادی ر و شمشیر نیازمند است، به تعلیم و تربیت، بهای ديگر جز زومردم به وسیله

آنان برای پیشبرد اهداف خود اقدام به ايجاد مراکز آموزشي کردند که  .تأثیرگذار توجه داشت
عنوان يک حکومت در اين دوره صفويان به محور بود.علوم ديني و معارف تشیع در آن تعلیم

پرورش طالب علوم ديني، تربیت واعظ و خطیب های ديني جهت شیعي به ايجاد مدرسه
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بعد از مسجد  9جهت آگاه نمودن مردم از مسائل ديني و مذهبي مطلوب خود اقدام کردند.
ترين ساختمان در شهرها، مدارسي بود که طّلاب علوم ديني در آن ترين و مجللمهم

اين مدارس مدرسه ترين ترين و معروفعنوان نمونه در قزوين بزرگکردند. بهتحصیل مي
: 1372 شد )شاردن،خلیفه سلطان بود که به نام باني آن که صدراعظم بود، نامیده مي

مدرسه ديني در تبريز نیز اشاره کرده است  47خود به وجود  نامهسیاحت چلبي در .(2/507
ک ترين مرکز نهاد آموزش و پشتیبان ايدئولوژيعنوان مهمهبمدارس  .(17: 1338 )اولیاچلبي،

ترين اهداف ها برخوردار بودند. در واقع يکي از مهمای نزد آنحکومت صفوی از اهمیت ويژه
جامانده از های بهنامهتأسیس مدارس گسترش و تثبیت مذهب تشیع بود. اين هدف در وقف

نامة مدرسة امامیة شود؛ برای نمونه، در وقفروشني مشاهده ميمدارس اين دوره نیز به
بنای مدرسه نشر علوم ديني، معارف يقیني و رواج و رونق اسالم ذکر شده  اصفهان، هدف

 .(15181انة مجلس شورای اسالمي، شمارة خنامه مدرسة امامیة اصفهان. کتاباست )وقف
امامي است. يکي از گمان مقصود از معارف ديني در اينجا علوم مربوط به مذهب دوازدهبي

امامي بود ی، توجه به مظاهر فرهنگي تشیع دوازدههای شاخص مدارس در عصر صفوويژگي
عالوه بر اين شاهان صفوی از  شود.های عصر صفوی بسیار مشاهده مينامهکه در وقف

ديگر عوامل موجود نیز برای تعمیم و توسعه اين سیاست استفاده کردند. يکي از اين 
بود. در دوره شاه  ها رواج و نشر منابع حديثي و فقهي مذهب حاکم يعني شیعهسیاست

اهلل قزويني شرح کتاب کافي کلیني به فارسي توسط موالنا خلیلعباس دوم به دستور وی 
 توسط محمدتقي مجلسي من اليحضره الفقیهجهت بهره بردن تمام مردم ايران و نیز شرح 

خود پیرامون موضوع  سفرنامهاولئاريوس در  .(184-185: 1329 وحید قزويني،انجام شد )
ها کتب داستانى و تاريخى در نويسد: ايرانىچنین ميهای تاريخي و مذهبي اينکتابنشر 

تر از همه آثارى است که درباره زندگانى و شهادت حضرت على )ع( و اختیار دارند که مهم
ها هم از فن خطابت فرزند ايشان امام حسین )ع( نوشته شده است. در نوشتن اين نوع کتاب

                                                           
استفاده  جامعه يافکار عموم نیخود در ب يمذهب یدئولوژينشر و گسترش ا منظورها نیز بهخانهحکومت عالوه بر مدارس از مکتب .9

توان نام را ميمختلف  یدر شهرها میتيکودکان  یخانه برامکتب سیاقدام شاه طماسب در خصوص تأس نمونه آن کرده است.مي
 عهینظر معلمان ش ريرضا )ع( بود که در آن چهل دختر و پسر ز مدر مجاورت حرم اما یاخانهها، مکتبخانهمکتب ني. ازجمله ابرد

از مدرسه خارج و کودکان  دند،یرسيها هرگاه به سن بلوغ م. آنشديم نیآنان از طرف حکومت تأم ةنيهز کردند،يم لیتحص
 .(399: 1372 ،يان؛ واله اصفه123: 1382)ترکمان،  شوند تیربت عیتا براساس مذهب تش شدنديآنان م نيگزيجا یگريد
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ب ديگر تاريخى، دينى و داستانى و روز شمارهاى تاريخى نیز دارند که اند. کتبهره برده
هاى پادشاهان، حکومت آنان و نیز عملیات پهلوانان بیگانه و تاريخ ساير ملل و درباره جنگ

بدين ترتیب حکومت جهت ترويج و  .(306-305: 1363اقوام نوشته شده است )اولئاريوس، 
 کرده است.برداری ميمذهبي بهرههای تاريخينشر ايدئولوژی ديني خود از کتاب

حکومت همچنین برای ترويج مذهب رسمي يعني شیعه، نیازمند عالماني بود که بتوانند 
دهي و از بخشي به حکومت صفوی، نیازهای ديني جامعه را نیز پاسخعالوه بر مشروعیت

ار عمومي در سطح های آموزش ديني حمايت کنند. همچنین بتواند از اين طريق افکحوزه
روستاها و مناطق دور از پايتخت را تحت کنترل قرار دهد. از همین رو در دوره شاه 

ق. 976در سال  طهماسب حکومت اقدام به فرستادن وعاظ کرد. شاه طهماسب طي فرماني
جماعتي از  ای ودستور داد، در تمام مملکت مجالس وعظ و منبر منعقد شود و هیچ منطقه

نیازمند  اجرای چنین فرماني .(131: 1369شیرازی، واعظان خالي نماند )وعظ و حضور 
ای در ترين مرکز نهاد آموزش، نقش عمدهعنوان مهمنیروی انساني فراواني بود و مدرسه به

ای غیر از مدرسه وجود پرداختند؛ زيرا مؤسسهتربیت کساني ايفا کرد که به اين امر مهم مي
 فراهم آورد. ويي را برای تشکیالت ديني حکومت صفوینداشت که بتواند چنین نیر

ايران  های مختلف جامعه در سرتاسرای در بخشصورت فزايندهيافتگان مدارس بهتربیت
عنوان بخشي مهم از نهاد های مختلف جامعه بهکه در نقشپراکنده شدند. آنان عالوه بر اين

وتربیت عمومي سازی تعلیمای در زمینهديني برآورندة نیازهای حکومت بودند، نقش برجسته
 10امامي و گسترش و تثبیت آيین تشیع در جامعه داشتند.مردم براساس مذهب دوازده

 گیرینتیجه

های مختلف همین مردم، همواره های گروهافکار عمومي به معنای نوع نگرش و انديشه
رده است و از همین رو کعنوان نیرويي مؤثر در عرصه سیاست و اجتماع ايفای نقش ميبه

                                                           
ها به اشاره کرد. توحیدخانه عنوان يکي ديگر از مراکز عبادی و آموزشي عصر صفويهها نیز بهعالوه بر مدارس، بايد به توحیدخانه .10

ها مکاني برای انجام آداب توحیدخانه صوفیان طريقت صفوی اختصاص داشت که تقريبًا در بیشتر شهرهای آن دوره وجود داشتند.
شمار طريقت و مراسم ذکرخواني صوفیان و هم مانند مدارس و مساجد مرکزی برای آموزش احکام شريعت و باورهای شیعي به

 (.81: 1397نژاد، های مردم اهتمام داشت )بهرامرفت که از اين منظر در گسترش روايي تشیع میان صوفیان قزلباش و تودهمي
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ها حتي در شکل استبدادی و مطلقه نیز برای استمرار حیات سیاسي خود ناگزير به حکومت
دهنده آن بود. در دوره صفويه اولین های شکلنظارت و کنترل بر افکار عمومي و کانون

 مانده ازهای تجمع سنتي برجایگیری افکار عمومي، مکانهای تجمع مردم و شکلکانون
 ادوار پیشین يعني مساجد و میادين بود.

وجه های افکار عمومي از همان بدو تأسیس صفويه مورد تعنوان يکي از کانونمسجد به
مي کار عموا افبساختار قدرت قرار داشت. اولین موضوعي که حکومت صفوی نیز در ارتباط 

هب شاعه مذاو  واجتحت تابعیت خود متوجه آن بود، مسئله توجیه مشروعیت خود از طريق ر
عنوان محل خواني در مسجد بهرسمي حکومت بود. اولین اين اقدامات استفاده از خطبه

اط جمعي مبتني بر ارتبای از وسايل ارتباطخواني بخش عمدهاصلي تجمع مردم بود. خطبه
ود که يگاهي بترين جارودر رو و ابالغ پیام مستقیم بود. در اين میان، منبر مساجد عمده

خواني در عالوه بر خطبه داد.خوبي انجام ميرساني را به جامعه مخاطب بهوظیفه پیام
 ومي، ازار عمحکومت برای انتقال دستورات و قوانین و نیز آگاهي بخشیدن افکمساجد، 

کرده عنوان يک رسانه ارتباطي با مردم استفاده ميها در مساجد بهها و نصب آننبشتهسنگ
رسان، بر هايي پیامعنوان رسانهها، عالوه بر کارکرد زينتي خود، بهشتهنباين سنگ است.

های تهها و نبايسهافکار عمومي جامعه تأثیر گذاشته و نقش مهمي در ترويج و تبلیغ بايست
 .کردديني و اقتصادی ايفا ميحکومت نسبت به مردم ازلحاظ اجتماعي

 قتصادی،اد اصلي رسنتي مردم با کارک عنوان دومین محل تجمعمیدان در اين دوره به
رگزاری وجه حکومت از طريق بموردتبرای نمايش قدرت  های افکار عمومييکي از کانون

افکار  وجهتجهت جلب و درنهايت مجازات افراد خطاکار حاتي، تفرشيجشن، مسابقه، نما
 .رفتيشمار مبه عمومي نسبت به عاقبت مخالفت با حکومت و نیز ظلم و ستم به مردم

ها، شرايط ايجاد نوعي خانهگرفته در اين دوره يعني قهوهشکلهای تازهبا ايجاد مکان
افکار عمومي فراهم شد اما حکومت با احساس اين موضوع و اتخاذ رويکردهای متعدد به 

گیری نوعي آگاهي در بین توده مردم کنترل و نظارت بر آن محافل پرداخت و مانع شکل
اهده شکل گرفتن محافلي برای مردم پیرامون صحبت کردن درباره شد. حکومت با مش

هايي در اين زمینه شد. يکي از وسايل سیاست و عملکرد خود ناچار به ايجاد محدوديت
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سرايي بود. حکومت جهت هدايت ها قصه و حماسهخانهپرکردن اوقات فراغت مردم در قهوه
و  نامهحمزهه رايج در آن دوره مانند های عامیانافکار عمومي جامعه، از اين داستان

ها را در راستای ايدئولوژی حکومت بهره برده و سعي بر آن داشت تا مضامین آن اسکندرنامه
ي نیز در اين دوره خلق و برای نقالي در يهاو به نفع خود تغییر و تطبیق دهد. داستان

ازجمله  حسین کرد شبستریفتند. رگخواني مورد استفاده قرار ها در کنار شاهنامهخانهقهوه
شده در محافل عمومي مانند های نقلقصه رود. حکومت برشمار ميها بهاين داستان

کرده است ها را ممنوع اعالم ميها نظارت و حساسیت داشته و نقل برخي از قصهخانهقهوه
است که از دوره  نامهابومسلمکه اين خود نشان از توجه آن به افکار عمومي دارد. نمونه آن 

 پادشاهان اولیه صفويه يعني شاه اسماعیل و شاه طهماسب با تحريم و ممنوعیت روبرو شد.

فل و محا ماکنحکومت صفويه با پي بردن به اين حقیقت که تنها از طريق نظارت بر ا
ی لکه براود ببتجمع مردم قادر به هدايت توده مردم به سمت و سوی اهداف خود نخواهد 

رو د است. ازاينای ديگر نیازمننیادين تشیع و ايدئولوژی حکومتي خود به وسیلهترويج ب
اقدام  هداف خوداعنوان نهادی تأثیرگذار مورد توجه آن واقع شد. آن برای پیشبرد مدرسه به

معارف  ويني به ايجاد مراکز آموزشي مانند مدارس ديني کرد که در آن تعلیم علوم د
ک يدئولوژيترين مرکز نهاد آموزش و پشتیبان امهم عنوانرس به. اين مدامحور بودتشیع

دن شسمي ربا . حکومت صفوی، همواره مورد توجه سالطین و خاندان صفويه قرار داشت
ر وه بمذهب شیعه در عصر صفويه، حکومت نیازمند عالماني بود که بتوانند عال

های آموزش ف و از حوزهبخشي به حکومت صفوی، نیازهای ديني جامعه را برطرمشروعیت
طق ا و مناستاهديني حمايت کنند. همچنین بتواند از اين طريق افکار عمومي در سطح رو

نقش  ترين مرکز نهاد آموزش،عنوان مهمدور از پايتخت را تحت کنترل قراردهد. مدرسه به
ر از ای غیسسهپرداختند؛ زيرا مؤای در تربیت کساني ايفا کرد که به اين مهم ميعمده

م وی فراهت صفمدرسه وجود نداشت که بتواند چنین نیرويي را برای تشکیالت ديني حکوم
 .آورد
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