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بازتاب گسترش تشیع به وسییهه ایاا مسییا یو موف یی آن نا یاا
گستردا مست که نثار نا تا به ممروز در یح ه فره گی و متتییا

مایرما

باق ماندا مست .اکی مز مسیا و م یر بیرمن یی آاه پژوهیاا نگیاه مز
منگیزاهان مؤسس تآما مان سهسهه برمن رسییت بخش بیه میبهت تشییع
مث ا شرن و ترواج نا مست .مان نگاه ما رم در رسیدا به تصآارن یحیح
مز ب یاا فکرن ی آااا و هو مقدممات که در بُعد فره گ و میبهی منایا
دمدند اارن م رساند.
در مان پژوهش سع م اآد دادگااهاا که ترواج تشیع مز سآن ایاا
مسیا یو رم متأثر مز منگیزاهاا مان د قدرتطهیی

ثیروتمنیدوزن مد یان

ملآهیت مد ان م دوات و نیابت مه گرما و نژمدگرما

تقابیو بیا دولیت

ثیان و تأثیرپبارن مز قااد غالیانه قزلیاش معرف کردا منید نقید گیردد.
سپس مان مد ا مثیات اآد که مایاا درون و م تقاد رمسخ و خالصیانه ایاا
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مسیا یو به تشیع به دور مز مصهحت منداش هان سیاس

امو میه مهتیا

مو به گسترش تشیع بآدا مست .هر د خهآص مو در مان باورها بیه مع یان
درست هیه باورهان مو نیست.

کلیدواژگان :صفویه ،شاه اسماعیل ،تشیع اثناعشری ،ترویج تشیع ،تاریخ ایران.
 .1مقدمه

چرایی و چگونگی گسترش مذهب تشیع اثناعشری در ایران دوره صفوی ،مسئلهای است
که توجه بسیاری از پژوهش گران تاریخ را به خود جلب نموده است؛ زیرا در آستانه ظهوور
صفویان ،زمینه مناسبی برای گسترش تشیع در ایران وجود داشته است ،اما با وجود ایو،،
استقرار تشیع در آن روزگار ،کاری سخت و پرمخاطره بوده است.
چه عواملی موجب شد ،مؤسس سلسله صفویه با وجود عود پوایبنودی شخیوی بوه
اصول و احکا اولیه مذهب تشیع با شور و هیجانی زیاد بوه رسومیسوازی و تببیوت ایو،
مذهب در قلمرو خود بپردازد؟ و داعیه گسترش جهانی آن را داشته باشد؟ ای ،سؤال اصلی
پژوهش حاضر است و تالش خواهد شد با پرهیز از یکسونگری و مقایسوه آرای مختلو ،
پاسخی منطقی به آن داده شود.
امکان آگاهی از انگیزههای درونی انسانها با توجه به پیچیدگیهای آنها وجود ندارد،
اما با دقت در قرائ ،موجود و با آگاهی از شخییت آنها و اقداماتی که انجوا مویدهنود
میتوان تا حدود زیادی از انگیزه های درونی افوراد مطلوع شود .بوا توجوه بوه آثوار بسویار
گستردهای که رسمیسازی مذهب تشیع دوازده امامی برای ایرانیان در پی داشته است ،به
نظر میرسد آگاهی از افکار و انگیزه های شخیی که عامل ای ،تحوالت بوزر در آغواز
قرن دهم هجری در ایران بوده است ،میتواند به شناخت بیشتر علل گسترش سریع تشیع
در دوران صفویه و بنیانی که در ای ،دوران برای تشیع نهاده شد ،کمک کند.
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 .2پیشینه بحث

محققان داخلی و خارجی تاکنون کتاب ها و مقاالت متعددی در مورد اقدامات ،شخییت و
اهداف شاه اسماعیل (حک710 – 709 .ق ).به نگارش درآوردهاند .در ایو ،آثوار در میوان
شرح اقدامات شاه اسماعیل به صورت اجمالی اشاراتی به انگیزههای شاه اسوماعیل شوده
است ،اما تاکنون کتاب و مقالهای مستقل در ای ،باره نوشته نشده است.
صفویه شناسان غربی با برداشت ناصحیح از مطالوب موجوود در منوابع دوره صوفوی و
آمیخت ،نادرستتر آن با اظهارات سفرنامهنویسان اروپایی عیر صفوی و آرای موجوود در
آثار مخالفان سنی مذهب شاه اسماعیل و همچنی ،،عد آشنایی کافی بوا فرهنوو و ادب

ایرانیها ،کتابهایی مانند ایران در قرون وسطی نوشته دیوید مورگان ،شاه عباس پادشواه
بیرحمی که به اسطوره مبدل گشت نوشته دیوید بلو ،تاریخ ایوران دوره صوفویان نوشوته
گروهی از نویسندگان دانشگاه کمبریج ،تشیع نوشته هاینس هالم و اسال در ایران نوشته
ایلیا پاولویچ پطروشفسکی را پدید آوردهاند که در آن ها به موضوع مورد بحث ما پرداختوه
شده است و آرایی ارائه گردیده است که نیازمند بررسی بیشتر هستند.
کتاب تاریخ ایران از آغاز اسال تا پایان صفویه نوشته رسول جعفریوان از جملوه آثوار
خوبی است که در آن به انگیزه های شاه اسماعیل در ترویج تشیع ،اشاره شده است .هاشم
آقاجری هم در اثر خود با عنوان کنش دی ،و دولت در ایران عیر صفوی به ای ،موضوع

اشاراتی داشته است .همچنی ،،مقالهای با عنوان مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت
صفوی در عیر شاه اسماعیل به دست محمدعلی رنجبر و محمدتقی مشوکوریان نوشوته
شده است که در آن ،پیرامون موضوع پژوهش حاضر بحث شده است.
 .3واکاوی انگیزهها

در میان تحلیلهایی که درباره انگیزههای شاه اسماعیل از رسمیسازی موذهب تشویع در
ایران به عمل آمده است آرایی وجود دارند که با رجوع به گزارشهای تاریخی و بازشناسی
شخییت شاه اسماعیل به نظر می رسد با واقعیت فاصله دارند .برای داشت ،درکی مناسب
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از افکار و انگیزه های مذهبی شاه اسماعیل ،الز است از پیشینه اعتقادات مذهبی و نسب
او آگاهی داشته باشیم.
 .4پیشینه اعتقادی شاه اسماعیل

نسب صفویان از مسائلی است که حواشی زیادی داشته اسوت و بوا موضووع انگیوزههوای
اسماعیل برای گسترش تشیع ،ارتباط ویژهای دارد .شجره نامهای که خاندان صوفوی را از
نسل اما موسی کاظم

معرفی میکند در ابتدای بسیاری از آثار تاریخنگاران ایو ،دوره

آورده شده است .مذهب شیخ صوفیالودی 915 – 050( ،ه.ق ).هوم کوه گفتوه مویشوود
شافعی 3بوده است ،بعدها در دوره صفویه انکار گردیده است و در منابع ای ،دوره با عنوان
شیعه دوازده امامی از او یاد میشود 2.با توجه به عد قطعیت دادههای تواریخی ،نفوی یوا
اثبات هر دو سوی ای ،ادعاها کاری سخت است.
در مورد زمان گرایش اعقاب شیخ صفیالودی ،بوه تشویع ،آرای متفواوتی وجوود دارد.
عده ای اعتقاد دارند ای ،گرایش از زمان شیخ صدرالدی( 1،د 971 .ه.ق ).فرزند شیخ صفی
آغاز شده است 4.برخی از محققان هم از اظهار عقیده قطعوی در ایو ،زمینوه صورفنظور
کرده اند 5.با ای ،حال ،روش ،است که شیخ حیدر ( 471 - 404ه.ق ).پدر شواه اسوماعیل،
شیعه دوازده امامی بوده است و شاه اسماعیل از اعتقادات پدر و اطرافیان او بیبهره نبووده

 .1مستوای ،نزهة القلوب ،ص .11
 .2قاضی اح د غفاری ،تاریخ جهان آرا ،ص .251
 3شیخ صدرالدین پس از شیخ صفی الدین بر مسمد ارشاد خانقاه اردبیقب نشسق و در دوران او،
گرایش به خاندان صفوی تداوم یاا .
 .4پیگولو سهایا و ه هاران ،تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میالدی ،ص .471
 .5پطروشفسهی ،اسالم در ایران ،ص .315
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است .یکی از عوامل پیچیده سازی شخییت شاه اسوماعیل ،هموی ،اعتقوادات موذهبی او
است که قدری نامتعارف به نظر میرسد.
واقعیت ای ،است که شخیویت اسوماعیل ،مورخوان را بوا مشوکالت بزرگوی مواجوه
می سازد .برای توضیح شخییت وی ،شرح حال و زندگی سیاسی او کافی نیست .بررسوی
منشأ وی و دنیای معنوی عجیبی که از آن نشأت گرفته است و در آن رشد یافتوه اسوت،
شخییت او را روش،تر و قابل فهمتر میکند.

3

آنچه که موجب تقویت بنیه فکری و اعتقادی اسماعیل جوان در رابطه با مذهب تشیع
اثناعشریه شد ،حضور پنج ساله او در گیالن بود .حضور اسماعیل در الهیجان ،ای ،فرصت
را در اختیار شیعیان قرار داد تا با تقویت گرایشهای شویعی اسوماعیل ،تشویع را در ذهو،
اسماعیل تببیت نمایند 2.الز به توضیح است که اسماعیل از مدت ها پیش از ای ،با تشیع
آشنا بود و حضور او در گیالن موجب تقویت ای ،افکار شیعی گردید.
شمس الدی ،الهیجی در روح و روان شاگرد خویش اسماعیل ،تأثیری عمیوق برجوای
گذاشته بود 1.او از شاگردان فقیه معروف ،شیخ احمد ب ،فهود الحلیوی ( 443 – 959ه.ق).
بوده است 4.عالوه بر ای ،،محیط شیعی الهیجان و اعتقادات کارکیا میورزا علوی (– 449
 733ه.ق ،).مریدان و سران صفوی که هموراه وی بودنود ،توأثیر بسوزایی در اسوماعیل و
تعیب وی به شیعه داشت 5.بیان پیشگوییهایی در مورد ظهور فردی با مشخیات او نیز

 .1روی ر ،ایران در راه عصر جدید ،ص .253
 .2عبادی ،تاریخ تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رس ی یااتن شیعه در ایران ،ص .163
 .3گروهی از نویسمدگان ،تاریخ ایران دوره صفویان ،ص .15
 .4حسیمی ،نقش مشایخ صفوی در روی کارآمدن صفویان ،ص .151
 .5حسیمی گمابادی ،شاه اس اعیب نامه ،ص .54

001

واکاوی انگیزههای شاه اسماعیل اول صفوی برای ترویج تشیع

در شکلگیری شخییت مذهبی او بیتأثیر نبود 3.اقدامات اسماعیل و خونریزیهای او در
مسیر تببیت تشیع در ایران ،گویای اثرگذاری فوقالعاده ای ،افکار بر او است.
گفت وگوی شاه اسماعیل با کارکیا میرزا علی در زموان خوروا از گویالن بوه بهتوری،
ش کل ،گویای وضعیت روحی شاه اسماعیل در زمان آغاز حرکت برای ترویج تشیع اسوت.
منابع عیر صفویه درباره ای ،گفتوگو مینویسند:
کارکیا میرزا علی گفت :چندان توقف فرمای تا این ماه به چهارده رسد .چهه
سن آن اعلی حضرت شروع در سیزده کرد .آن دین پناه جواب فرمود که از عهام
باال مأمورم و در این نهضت معذورم.

2

منشأ اظهار چنی ،سخنی هر چه که باشد ،حکایت از ای ،دارد که او از نظر روحوی بوه
شدت هیجانی و آماده هر نوع کاری بوده است .حسینی گنابادی هم از منشأ ایجاد عقایود
شاه اسماعیل چنی ،برداشتی دارد و در ای ،باره مینویسد:
شاه اسماعیل خود را در اشاعه تشیع مأموری میدانست که از جانب خداای عدا
و حضرات ائمه معصومین علیه ا سالم موظف به اجرای فرمان بود.

3

به نظر میرسد تنها در ای ،شرایط ،شاه اسماعیل در س ،سیزده سالگی مویتوانسوت،
حرکت خود را با اهل اختیاص آغاز نماید و پس از تیرف تبریز با وجود شرایط حاکم در
آن جا ،مذهب تشیع اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی در قلمرو خود اعال کند 4.ضم،
 .1برخی مورخان عصر صفوی ،مانمد قاضی اح د ق ی به برخی از این پیشگوییها اشاره کردهاند
(قاضی اح د ق ی ،خالصة التواریخ ،ج  ،1ص .)11
 .2عبدی بی

شیرازی ،ته لة االخبار ،ص 36؛ نویسمده تاریخ ایلچی با اندک تفاوتی ،این قضقیه

را نقب می کمد (خورشاه بن قبادالحسیمی ،تاریخ ایلچی نظام شاه ،ص .)6
 .3حسیمی گمابادی ،شاه اس اعیب نامه ،ص 66
 .4خواندمیر ،تاریخ شاه اس اعیب و شاه طه اسب صفوی ،ص 65؛ میرزابی

جمابدی ،روضة الصفویه ،ص .154
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ای ،که اقدامات او در راه ترویج تشیع که بدون ترس از عواقب کار انجا میشود ،گویوای
وجود چنی ،تیوری در ذه ،او است.
اسماعیل پیش از اعال مذهب تشیع اثناعشری به عنوان مذهب رسمی سرزمی ،تحت
حکومت خود ،به طرز عجیبی به لزو استقرار ای ،مذهب تا جایی که امکان دارد ،باور پیدا
کرده بود .بسیاری از تاریخ نگاران دوره صفوی که به روند تأسیس دولت شویعی صوفویان
اشاره کردهاند به نوعی بر ای ،موضوع ،تأکید دارند .زمانی که اطرافیان اسماعیل در ابتدای
کار ،پیشنهاد ارسال دعوتنامه به هواداران را دادند ،به ای ،موضوع اشاره میشوود .امینوی
هروی در ای ،باره مینویسد:
گفت که از امهامات ملک قیّوم و انعامات ائمه معصوم علهیه اماله م چنهان
معلوم شده است که موعد آن است که سر مکتومی کهه از آبهام مرحهوم بهه مها
رسیده است ،بعد از این در پرده خفا نماند.

1

اشاره به ای ،نکته الز است که دل بستگی اسماعیل به تشیع ،پایوه و اساسوی در
تاریخ طریقت صفویه نداشت؛ چرا که طریقت صفویه در ابتدا بیشتر با سنیان شوافعی
همساز بود 2.احترا گذاشت ،و داشت ،محبت به امیرالمؤمنی ،حضرت علی
حضرات ائمه

و سایر

در میان صوفیان برای همسویی با مذهب تشیع از منظور اعتقوادات

الز بوده است ولی به هیچ وجه به تنهایی کافی به نظر نمی رسید .در حالی که شواه
اسماعیل با اصرار در پی طراحی جامعه ای بود که در آن تشیع ،یگانوه موذهب حواکم
باشد ،نه تیوف.

 .1امیمی هروی ،اتوحات شاهی ،ص .11 ،17
 .2نیومن ،مج وعه مقاالت با عموان «صفویان» ،ص .115 ،114
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 .5نقد دیدگاهها در مورد انگیزههای شاه اسماعیل برای ترویج تشیع

در ای ،قسمت به نقد و بررسی دیدگاههایی پرداخته میشود که در مورد انگیزههوای شواه
اسماعیل برای ترویج تشیع بیان شدهاند.
 .1-5ترویج تشیع با انگیزه قدرت طلبی و ثروت اندوزی

عدهای از پژوهشگران اعتقاد دارند ،شاه اسماعیل دارای روحیه برتریجویی بوده است
و قید تمرکز قدرت را داشته است 3.در ای ،نگاه ،اقودامات او در راه تورویج تشویع بورای
کسب سلطنت دنیا بوده است و در نهایت ،آمیزهای از تالش برای کسب قدرت و تمایالت
اعتقادی برای ترویج تشیع به عنوان انگیزه برای ای ،حرکت اسماعیل عنوان میشوود .در
صورتی که در منابع صفوی ،انگیزههای مادی برای مؤسس سلسله صوفوی در آغواز ایو،
حرکت انقالبی بیان نشده است .پس از تیرف شیروان به دسوت اسوماعیل ،الونود میورزا
(حک709 – 704 :ه.ق ).نامهای به اسماعیل نوشت و ای،گونه او را به صلح دعووت کورد
و گفت:
شیروان را گرفتی  ...ما نیز امکام اردبیل را به تو بخشیدی  ،برگرد و برو.

اما اسماعیل در جواب نوشت:
مرا داعیه سلطنت و جههانییری نیالهت و مهیخهوام دیهن آبهام و اجهداد و
حضرات ائمه معصومین علیه امال م را رواجی بدم  ...میباید زبان را بهه ککهر
این کلمه طیّبه علی ومی اهلل جاری گردانی تا سعادت و پادشامی به استق ل بوده
باشد و مر امکام را بییرم سکه و خطبه به نام تو بخوان .

2

 .1سرور ،تاریخ شاه اس اعیب صفوی ،ص 122؛ معظ قی ،خودکقامگی و خودکامگقان در ایقران،
ص .116
 .2نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .62
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او در جواب نامه با صراحت اظهار می دارد که در برابر گرویدن الوند میورزا بوه تشویع،
حاضر است حکومت را به او واگذار کند .همچنوی ،،زموانی کوه شواه اسوماعیل در جنوو
چالدران میخواهد با مالقوا اوغلی ،پهلوان بزر عبمانیها نبرد تو ،بوه تو ،آغواز کنود،
مالقوا اوغلی به صورت مفیل ،شاه اسماعیل را نییحت میکند و از او میخواهد جنوو
را ادامه ندهد ،اما شاه اسماعیل در جواب او میگوید:
از روی صدق و اعتقاد درست بیو یا علی ومی اهلل .من از دمنه اسکودر کهه
در پای استنبول است به تو ببخش و از آن جا تا خوی سلماس که حهوامی تبریهز
است و این خود شش ماه راه است.

1

عالوه بر ای ،،شاه اسماعیل در نامهای به شیبک خان ازبوک ( 730 - 455ه.ق ).کوه
قید مخاصمه با او داشت ،مینویسد:
غرض اصلی و مقصد کلی از ارتکاب امور فانیه دنیوی و تمشهیت صهوری،
غیر اشاعت احکام شیعه طامره و اکاعت آثار فرقه ناجیه  ...نبوده و نیالت.

2

همانطور که در نامهای به میر عبداهلل شوشتری درباره هدف قیا خود مینویسد:
ای سید! مرا مطلب پادشامی نیالت و من میخوام کهه دیهن علهی ومهی اهلل
رواج بدم .

3

شواهدی دیگری ،مؤید ای ،است که انگیوزه هوای موادی ،جایگواهی در میوان افکوار
اسماعیل نداشته است و حداقل ،آغاز حرکت انقالبی او با ای ،انگیزهها نبوده است .در مورد
بیعالقگی شاه اسماعیل به ثوروت انودوزی گفتوه مویشوود کوه پوس از گشوودن د ی،
 .1ه ان ،ص .411 ،417
 .2قاضی اح د ق ی ،خالصة التواریخ ،ج ،1ص .106
 .3نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .10
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اسماعیل همه غنائم را در بی ،سپاهیان تقسیم کرد .همی،طور پوس از پیوروزی بور الونود
شاه ،همانگونه عمل نمود 3.گفته میشود خزانه او همیشه خالی بود 2و هرگز کسی ،صود
تومان زر در آن ندید 1.نویسنده تاریخ ایلچی نظا شاه در ای ،باره مینویسد:
اکثر اوقات بلکه ممیشه مخزن او از نقود جوامر و آلمهی خهامی بهود و آن هه
عمال و گماشتیان از اقصی دیاربکر تا کنار رود جیحون و از طبرستان تها بنهدر
جرون از مال و جهات مقرّری به خزانه عامره میفرستادند ،در بارگهاه عهامی بهه
ادانی و اعامی میبخشید.

4

گرایشهای افراطی او برای ترویج تشیع و معاندت با مذهب تسن ،به حدی بود که در
برخی موارد ،او را از توجه به اموال اهل سنت باز میداشت و اسوتفاده از آنهوا را پوس از
غلبه صحیح نمیدانست .او پس از پیروزی بر شروان شاه فرمان داد:
که چون شروانی سنی اند مال ایشان نجس اسهت تمهامی را در آب اندازیهد.
صوفیان حتی اسب و استر آن جماعت را در آب انداختند.

5

گذشته از ای ،ها ،شاه اسماعیل برای ترویج تشیع از وجود علمای بوزر ایو ،موذهب
استفاده میکرد .به نظر می رسد شاه اسماعیل برای تببیت تشیع در ایران ،بوه دنبوال رواا
تشیع بر پایه فقه بود .از ای ،روی ،او از علمای شیعه دعوت کرد در ای ،مسیر ،او را یواری
کنند .همی ،کار شاه اسماعیل ،گویای ای ،است که او حوداقل در اموور موذهبی بوه فکور

 .1بازرگان ونیزی (کاتریمو زنو) ،سفرنامه های ونیزیان در ایران ،ص .241
 .2قاضی اح د ق ی ،خالصة التواریخ ،ج ،1ص .154
 .3بوداق ممشی قزویمی ،جواهراالخبار ،ص .140
 .4خورشاه بن قباد الحسیمی ،تاریخ ایلچی نظام شاه ،ص .12
 .5قاضی اح د ق ی ،خالصة التواریخ ،ج  ،1ص .62
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تمرکز قدرت برای شخص خود نبوده است؛ چرا که او با آگاهی از ای ،امر که حضور علما
و پیادهسازی شریعت ،احتمال محدودسازی اختیاراتش را دارد به ای ،کار اقدا کرد.
علما با توجه به رسالتی که داشوتند ،موانعی در برابور خودکوامگی او بودنود ،اموا شواه
اسماعیل بدون ای ،که نگران ای ،مسئله باشد به ای ،کار مبادرت ورزید .تعالیم شیعی علما
می توانست چهره فرابشری ترسیم شده در اذهان صوفیان سواده لووح را مخودوش سوازد.
یکی از ای ،علما ،شمس الدی ،گیالنی بود که در سال 709ه.ق .از سوی شاه اسماعیل بوه
منیب صدارت منیوب گردید 3.قاضی محمد کاشی از دیگر علمای بزر ای ،دوره بوود
که مدتی در امر صدارت با شمس الدی ،الهیجی شریک شد 2.همچنی ،،امیر سید شوری
شیرازی از نبایر سید شری عالمه ،چنود سوال صودر بوود 1.قاضوی شومس الودی ،،میور
سیدشری صدر به همراه سیدمحمد کمونه و میور عبودالباقی در جنوو چالودران کشوته
شدند.

4

 .2-5ترویج تشیع با انگیزه ابراز ادعای الوهیت

موضوع ادعای الوهیت شاه اسماعیل ،بیشتر به وسیله محققان غربوی مطورح گردیوده
است 5.به نظر میرسد ،دو عامل سبب پدید آمدن چنی ،تیووری بورای صوفویه شناسوان
غربی شده است .یکی ،گزارشهای تاریخی است که آرا و عقاید قزلباشان را در رابطوه بوا

 .1عبدی بی

شیرازی ،ته لة االخبار ،ص .40 ،31

 .2قاضی اح د ق ی ،خالصة التواریخ ،ج  ،1ص .14
 .3روملو ،احسن التواریخ ،ص .200
 .4ترک ان ،عالم آرای عباسی ،ج  ،1ص .43

 .5سیوری ،ایران عصر صفوی ،ص 22؛ مورگان ،ایران در قرون وسطی ،ص 160؛ اوران ،مقاوم
شهممده ،ص .71
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شاه اسماعیل منعکس می سازند .دو  ،عبوارات شوبهه انگیوزی اسوت کوه در اشوعار شواه
اسماعیل دیده میشود.
وجود روابط مبتنی بر ویژگیهای تیوف بی ،خاندان صفوی و هواداران ایشان ،مربوط
به دوران شاه اسماعیل نمیشود .بلکه از مدتها پیش از آن و در دوره شیخ صوفیالودی،،
رابطه مرید و مرادی در حد بسیار باالی آن برقرار بوده است .به اعتقاد برخی از محققوان،
مبنای اطاعت قزلباشان از شاه اسماعیل ،اعتقاد آنان به اسماعیل به عنوان رئویس خانقواه
اردبیل بوده است و نه آموزه های اجتهادی شیعه دوازده امامی 3.میتووان گفوت کوه ایو،
مبنای اطاعت به سلطان بودن شاه اسماعیل نیز ارتباط چندانی پیدا نمیکرد و رابطه بوی،
آنها رابطهای باالدست در ای ،نوع از روابط بوده است.
مطالبی هم در اشعار شاه اسماعیل دیده میشود که در موواردی ،وجوود اندیشوههوای
غلوآمیز او را نشان میدهد .پژوهش گران غربی که به دلیل عد آشنایی کافی بوا پیشوینه
فرهنگی و ادبیاتی ایران ،فاقد درک صحیحی از صونایع ادبوی و نووع روابوط حواکم بوی،
ایرانیان هستند ،با دیدن صورت ظواهری ایو ،اشوعار ،غافول از درک معنوا ،آرایوی صوادر
کردهاند .در مورد برخی از اشعار شاه اسماعیل که دستآویز برخی از پژوهشگوران ،ماننود
هاینس هالم 2برای ادعاهای ناصحیح پیرامون مفاهیم اشعار شاه اسماعیل بوده است ،باید
گفت که ای ،اشعار بیش از آنکه بیانگر اندیشه باشد ،نشانگور نووعی ادبیوات شوعرگونه
است که مشابه آن را در میان اشعار بسیاری از شاعران شیعی میتووان مشواهده کورد .در
واقع نمی توان تیور کرد که کسی کوه از چهوارده سوالگی ،رسوالت خوود را نشور تشویع
اثناعشری میداند ،همزمان خود را خدا معرفی کند.

1

 .1لک زایی ،چالش سیاس دیمی و نظم سلطانی ،ص .113
 .2هالم ،تشیع ،ص .154 ،153
 .3ه ان ،ص ( 154پاورقی مترجم).
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با ای ،حال ،برخی از نویسندگان سادهنگر با توجه به برخی از اشعار ترکی شاه اسماعیل
که به زبان شعر و شاعری پر از استعاره ،تمبیل و کنایه اسوت ،مودعی شودهانود کوه شواه
اسماعیل ادعاهای افراطی داشته است و خود را اما معیو یا پیغمبر میدانسوته اسوت و
وجودش را ازلی و ابدی معرفی کرده است .چنی ،اندیشههایی از اساس بیپایه و نشانگور
آن است که ای ،افراد دست کم با زبان شعر آشنا نیستند

3

یکی از مهمتری ،مستندات برای اثبات ای،که شاه اسماعیل نمیتوانسته است ادعوای
الوهیت داشته باشد ،تالش با تعیب و هدفمند او برای ترویج موذهب تشویع اثناعشوری
است .مذهب تشیع که بر امامت دوازده ت ،از ذریّه پیوامبر

تأکیود دارد در آمووزههوای

خود ،مسلمانان را به اطاعت از ائمه اثناعشر دعوت میکند .پیروی از خاندان پیامبر

در

ای ،مذهب در همان مسیر اطاعت از فرامی ،خداوند یکتا قرار دارد .حال با توجه به وجوود
چنی ،مبانی و اعتقاد شاه اسماعیل به ای ،مذهب ،چگونه او ادعای خداوندی دارد و با ای،
ویژگی ها و رویکردی که در مذهب تشیع در باب مسائل اعتقادی وجود دارد مورد را بوه
پذیرش ای ،مذهب مجبور میکند؟
در ای ،مورد ،بسیار گویا و روش ،است که شواه اسوماعیل نمویتوانسوت هوم ادعوای
الوهیت نماید و هم مرد را به تشیع دعوت کند .در عی ،حال ،او همیشه اعال میکرد که
امر به ترویج تشیع از عالم غیب بوده است .صرفنظر از صدق یا کذب ادعای او ،ای ،امور
مؤید ای ،است که حداقل او ادعای الوهیت نداشته است .البته اگر ادعای الوهیوت از بواب
تجلی و حلول ،تناسخ و مبانی غالیان شیعی باشد .ادعای الوهیت با پوذیرش عوالم غیوب،
قابل جمع است.
هم چنی ،،گزارشی درباره عکس العمل شاه اسوماعیل پوس از مشواهده قووای ازبوک
موجود است که ناقض نظریه ادعای الوهیت او است .در ای ،گزارش آمده است:
 .1جعفریان ،تاریخ ایران از آغاز اسالم تا پایان صفویه ،ص .155
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گفت :خداوندا! مرا قوت موری نیالت و زور و قهوت مهن از تهو اسهت مهرا
شرمنده مالاز.

1

چگونه می توان تیور کرد که فردی به درگاه خداوند ،عجز و البه میکنود و در عوی،
حال ،ادعای الوهیت دارد .گذشته از ای،ها در بسیاری از اشعار او میبینیم که از بار سنگی،
گناهان و عد عمل به وظای در برابر خالق یکتا فغان میکند .برای مبال او در ای ،بواره
مینویسد:
پر گنامی ! طعنه قیلما زامیدا! /بنده سی نون حق بیلور اعمامینی!

2

پرگنام ! بابت این امر به من طعنه مزنای زامد! /خداوند خهود از اعمهال
بندگانش با خبر است!

در دوره صفوی در میان برخی سپاهیان ،الفاظی در مورد اسماعیل به کار برده میشود
که رنو و بوی خدا انگاری شاه اسماعیل را دارد ،اما اظهارات صوفیان و هواداران شوریده
اسماعیل ،تنها نظر همان افراد بوده است و مورد حمایت اسماعیل قرار نگرفته است .آقای
جعفریان اعتقاد دارد که ای ،حرف در مورد قزلباشان نیوز صوادق نیسوت .او در ایو ،بواره
مینویسد:
برخی از منابع سنی ،ادعا کردند که قزمباشان ،اسهماعیل را تها مقهام خهدایی
میبرده اند .چنین اندیشهای نالبت به قزمباشان شیعه ،ومو شیعه افراطی ،نارواست.
در حقیقت آنان به دمیل ارادت مراد و مریدی ،به تمام معنها از اسهماعیل اطاعهت
کرده و مامه ای از قداست در اطراف او میدیدند ،اما به میچ رو ،اعتقهادی ماننهد

 .1نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .441
 .2شاه اس اعیب صفوی ،خطایی شاه اس اعیب صفوی ،ص .432
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1

مشاهدات آنجوللو در مورد عکس العمل شواه اسوماعیل در برابور اعتقوادات بعضوی از
صوفیان که او را خدا تیور میکردند ،مؤید ای ،موضوع است .او در ای ،باره مینویسد:
منیامی که در تبریز بودم شنیدم که شاه از این پرستش و از اینکهه وی را
خدا بخوانند بیزار است.

2

تاریخ نگاران دوره اول صفوی که هواداران شاه اسماعیل بودند و مواضع اعتقادی او را
به شدت میستودند با رؤیانگاری های خود در موورد او ،خواسوته یوا ناخواسوته ،چهورهای
فرابشری به او می بخشیدند .ای ،نووع قرائوت از شخیویت شواه اسوماعیل در ارتبواط بوا
نوشتههای تاریخنگرانی ،مانند نویسنده ناشوناس کتواب عوالم آرای صوفوی بوه اوا خوود
میرسد.
 .3-5ترویج تشیع با انگیزه ابراز ادعای مهدویت و نیابت

تعدادی از صفویه شناسان غربی به صراحت در آثوار خوویش بوه ایو ،موضووع اشواره
می کنند که شاه اسماعیل ادعای مهدویت داشته است .الپیدوس هم اعتقاد دارد کوه شواه
اسماعیل مدعی بود که اما غایب و مهودی موعوود اسوت 1.هواینس هوالم در ایو ،بواره
مینویسد:
موفقترین مهدی کالی بود که در پایان این قرن در شمال غرب ایهران خهود
را معرفی کرد ،یعنی اسماعیل صفوی.

4

 .1جعفریان ،تاریخ ایران از آغاز اسالم تا پایان صفویه ،ص .155
 .2آنجوللو ،سفرنامه های ونیزیان در ایران ،ص .323
 .3الپیدوس ،تاریخ جوامع اسالمی ،ص .316
 .4هالم ،تشیع ،ص .150 ،141
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او با اشاره به بعضی از اشعار شاه اسماعیل به صراحت اظهوار مویدارد کوه او ،خوود را
مهدی موعود میدانست 3.جان فوران هم بوه صوراحت چنوی ،ادعاهوایی دارد 2.بوه نظور
میرسد در زمان آغاز اقدامات اسماعیل ،برخی انتظار رستاخیز داشتهاند .از ای ،روی در آثار
تاریخ نگاران دوره صفوی شاهد هستیم که در برخی موارد بوه وضووح او را کمور بسوته از
طرف حضرت مهدی
کمر بسته صاحب االمر

و مرتبط با ایشان میدانند 1.در مورد عباراتی که شاه اسماعیل را
معرفی میکردند ،منابع اطالعات دقیقی دربواره ایو،کوه چوه

کسی و چگونه ای ،اعتقاد را به او تلقی ،کرده بود ،به دست نمیدهند .آنچه در ای ،منوابع
در ای ،باره وجود دارد ،داستانی است که بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیت.

4

صرف نظر از درستی و نادرستی ای ،گزارهها ،ای ،نوع تعبیرات به شدت بر روی مردمی
که تیویری مقدس از شاه اسماعیل در اذهان داشتند ،اثرگذار بود و آنها را بیشتر به ای،
سمت و سوی سوق میداد که اسماعیل موجودی فرابشری است و ارتباط با اما عیر
مقولهای باورپذیر در ارتباط با او است .پژوهش گران غربی با استناد به ایو ،دادههوا ،آرای
نادرستی در مورد انگیزههای مؤسس سلسله صفوی ارائه میکنند.
ای ،نظر را محققان غربی رواا دادهاند و هیچ یک از منابع صفوی به ای ،ادعوا اشواره
نکرده اند .نشانهای در شعارها ،سکه ها ،سجع مهرها ،آثار و بناهای آن دوره بور ایو ،ادعوا
وجود ندارد 5.برخی از اشعار شاه اسماعیل هم ناقض ای ،ادعای پژوهشگران غربی است.
 .1ه ان ،ص .153

 .2اوران ،مقاوم شهممده؛ تاریخ تحوالت اجت اعی ایران از صفویه تقا سقالهای پقس از انققالب
اسالمی ،ص .71
 .3نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .47
 .4عبادی ،تاریخ تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رس ی یااتن شیعه در ایران ،ص .165 ،164
 .5سراارازی ،گزیده آثار ه ایش بین ال للی تشیع و خاورشماسان ،ص .17
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توجه به محتوای بیتی از شاه اسماعیل کافی است تا ای ،ادعاها را از اساس بیپایه بدانیم.
در ای ،بیت آمده است:
یا مهدی(عجل اهلل تعامی فرجه امشریف) صاحب امزمان ائیله ظههور /نالهلینی
قطع ائیله مشرک مر ایله کافر مرین؛
ای مهدی (عجل اهلل تعامی فرجه امشریف) صاحب امزمان ظهور کن /و نالهل
مشرکان و کافران را قطع کن

1

ضم ،ای،که شاه اسماعیل عمارتی به نا عمارت مهدی بورای اموا زموان (عجول اهلل

تعالی فرجه الشری ) بنا کرده بود 2.محمدعلی رنجبر در مورد ادعاهای شاه اسوماعیل دربواره
مهدویت مینویسد:
اسماعیل کمتر به موضوع مهدویت اشاره کرده است و در چند مهورد کهه از
امام زمان (عجل اهلل تعامی فرجه امشریف) سخن به میان آمهده اسهت از خهود بهه
عنوان «گدای درگاه» او و م چنین با خرسندی از ظهور او یاد کرده است.

3

در مورد بحث اتیال حکومت صفوی به حکومت مهدوی و حکمرانی به نیابت از اما
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشری ) باید گفت که ای ،تیور کوه دولوت صوفوی زمینوه سواز
ظهور دولت جهانی اما عیر

بوده است و به آن متیل خواهد گردید از ابتودای کوار

شاه اسماعیل در بی ،بسیاری از شیعیان مطرح بود 4و منشأ بسیاری از باورهوای دیگور در

 .1شاه اس اعیب صفوی ،خطایی شاه اس اعیب صفوی ،ص .271
 .2نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .174
 .3رنجبر ،مشعشعیان؛ ماهی اهری اجت اعی و ارآیمد تحوالت تاریخی ،ص .103
 .4قاضی اح د غفاری ،تاریخ جهان آرا ،ص .265
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مورد پادشاهان صفوی گردید .همچنی ،،رسالهای با عنوان دولتنا فی آخر الزمان 3در دست
است که بر ای ،امر تأکید دارد .خود شاه اسماعیل هم در پاسخ نامهای که از طرف شیبک
خان ازبک به او ارسال شده بود به ای ،موضوع اشاره میکند و مینویسد:
در این وال به موجب مکل اناس دومه و دومتنا فی آخر امزمان

2

به نظر می رسد در زمان آغاز اقدامات اسماعیل ،شواهدی مبنوی بور ارتبواط اسوماعیل
جوان و مهدی

اعال می شد .افرادی هم بودند که در وجود او ،اما موعود و یا دسوت

کم نایب اما را میدیدند 1.در دوره صفویه تیور بر ای ،بود که ای ،دولت ،مقدموه ظهوور
است .بنابرای ،از کلمه پیشرو مهدی یا نایب مهدی استفاده میشد.

4

در کل ،خوانشی که پادشاهان صفوی و تاریخ نگاران ای ،دوره از وا ه نایوب دارنود بوا
خوانش صفویه شناسان غربی تفاوت دارد .سالطی ،صفویه خود را در اختیار دارنده موقوت
امور میدانستند که با اتیال حکومت آنها به حکومت اموا زموان (عجول اهلل تعوالی فرجوه

الشوری ) ،ای ،اختیار را به اما خواهند سپرد ،اما پژوهشگران غربی ای ،برداشت عوا را از
وا ه نایب دارند که صفویان مدعی واگذاری حکومت از جانب اموا زموان (عجول اهلل تعوالی

فرجه الشری ) به شخص خودشان هستند.
در واقع ،انتظار اتیال دولت صفوی بوه دولوت صواحب الزموان (عجول اهلل تعوالی فرجوه

الشری ) در بر دارنده هیچ نوع ادعای مهدویت نیست 5و ای ،موضوع ،نشانگر ادعای نیابت
 .1جعفریان ،نظریه اتصال دول صفویه به دول صاحب الزمان (عق)) بقه ضق ی ه رسقاله شقر
حدیث دولتما ای آخر الزمان.
 2خورشاه بن قباد الحسیمی ،تاریخ ایلچی نظام شاه ،ص .41
 .3گروهی از نویسمدگان ،تاریخ ایران دوره صفویان ،ص .21
 .4جعفریان ،مهدیان دروغین.121 ،
 .5ه ان ،ص .131
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نیز نمی تواند باشد .ای ،ادعای احتمالی میتوانست یک سوو ه مهوم بورای تواریخنگواران
صفوی باشد و با توجه به شناختی که از غالب مورخان ای ،دوره داریم و با در نظر گرفت،
تعلق خاطر آنها به شاه اسماعیل ،آن ها بوا شوور و شوع زیوادی از ایو ،ادعوا اسوتقبال
می کردند و مدا در آثارشان او را نایب اما زموان (عجول اهلل تعوالی فرجوه الشوری ) معرفوی
میکردند ،در حالی که چنی ،نقلی در منابع دیده نمیشود.
در مجموع می توان گفت که نه تنها شاه اسماعیل ،بلکه هیچ کدا از پادشواهان صوفوی
مدعی نیابت نبودند و ای ،مقا بیشتر از آن مجتهدان و فقیهان بوود 3.آنچوه کوه از مجمووع
عبارات مورخان دوره صفوی استفاده میشود ،تأکید بر زمینه سازی برای حکومت اما زموان
(عجل اهلل تعالی فرجه الشری ) است .به عنوان مبال در مواردی ،حکومت شاه اسماعیل مقودمقة
الجیش صاحب الزمان معرفی شده است .عبدی بیو شیرازی در ای ،باره مینویسد:
سلیمان آخرامزمان ،پادشاه صاحبقران ،مقدمة امجیش صاحب امزّمان ،ابواممظفّر
سلطان شاه اسماعیل بن سلطان شاه حیدر بن سلطان صدرامدین موسی بن ...

2

عباراتی مانند مقدمة الجیش صاحب الزمان ،متبادر کننده ای ،مفهو در ذه ،است که
حکومت شاه اسماعیل به عنوان زمینه سواز حکوموت حضورت مهودی

بووده اسوت و

تالش های او معطوف به متیل کردن ای ،حکومت شیعی به حکومت اما زمان (عجل اهلل

تعالی فرجه الشری ) بوده است و صحبتی از عهوده دار بوودن منیوبی ماننود نیابوت مطورح
نبوده است.
اگر شاه اسماعیل به دنبال ادعای نیابت بود ،باید تبلیغوات گسوتردهای در ایو ،زمینوه
انجا میداد و همان طور که بر موضوعی ،مانند ادعای سیادت خود اصورار مویورزیود بوا

 .1سراارازی ،گزیده آثار ه ایش بین ال للی تشیع و خاورشماسان ،ص .17
 .2عبدی بی

شیرازی ،ته لة االخبار ،ص .35
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تأکید بر ادعای نیابت ،شرایط را بویش از پویش بورای اطاعوت مورد از خوودش فوراهم
می ساخت ،اما چرا نشانی متق ،از ای ،ادعا در تاریخنگاری صفوی دیوده نمویشوود؟ ایو،
سؤالی است که شاید از جانب صفویه شناسان غربی بیپاسخ بماند.
 .4-5انگیزه ملیگرایی و نژادگرایی

در گزارش های تاریخی ،تأکیدی بر تشکیل ایران یکپارچوه بوه لحواغ جغرافیوایی از
سوی شاه اسماعیل مشاهده نمی شود و آنچه که بیشتر از هر چیزی نمایان اسوت و هموه
امور را تحت الشعاع خود قرار میدهد ،تأکید بر استقرار مذهب تشیع اثناعشریه از جانب او
است .همچنی ،،شاه اسماعیل انگیزههای قومیتی نداشته است و اقدامی در جهوت برتوری
دادن به ناحق ترکان بر تاجیکها انجا نداده است .در امور نظامی ،ای ،ترکان بودنود کوه
برتری محسوسی بر تاجیکها داشتند ،ولی در امور دیوانی ای ،نسبت تغییر میکرد.
مؤسس سلسله صفوی ،عنایت بیش از حدی به سادات داشت .شاه اسوماعیل در حوق
سادات ،علما و فضال انعا فراوان میبخشوید و سویورغاالت بسویاری بوه ایشوان و سوایر
طبقات میداد 3.ای ،رویکرد او نسبت به سادات نشان میدهد که در منظومه انگیزشوی او
حداقل ،برتری دادن ایرانی ها بر اعراب وجود نداشته است .او تکریم سوادات را بوا انگیوزه
برتری بخشی به بزرگان و سمبلهای شیعی انجا میداد که در نهایت هم ،ای ،اقودا او
در زیرمجموعه تالش برای ترویج تشیع قرار میگرفت.
شاه اسماعیل از عواط ملی ایرانیان و جایگاهی کوه سورداران و چهورههوای بوزر
انقالبی ایران در طول تاریخ داشته اند برای رسیدن به اهداف خود در راستای ترویج تشیع
استفاده نمیکرد و با ترویج ای ،افکار مخالفت میورزید .او با تلقی عامیانه یکسان دانست،
برآمدن صفویان با ابومسلم و ظهور او به مبارزه برخاست.

2

 .1حسمی قزویمی ،لب التواریخ ،ص .251
 .2نیومن ،ایران عصر صفوی؛ نوزایی امپراتوری ایران ،ص .46
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از مجموع گزارشهای تاریخی برمیآید که شاه اسماعیل ،انگیوزههوای ناسیونالیسوتی
برای تشکیل حکومت نداشته است .او تأکید چندانی در شعارها و سورودهای حماسوی بور
پیشینه قبل از اسال ایرانیان و اسطورههوای ایرانوی تأکیودی نداشوت و در عوو
بیت

اهول

را به عنوان انسان های نمونه طول تاریخ معرفی میکرد و بر حمایتهای غیبوی

ایشان از حرکت خود تأکید داشت .البته او میتوانست هر دو حس میه ،پرستی و مذهبی
را توأمان داشته باشد ،اما عالقه به اعتالی نا ائمه

بر تمامی آمالش سایه انداخته بود.

 .5-5انگیزه تقابل با دولت عثمانی

برخی اعال رسمی تشیع را به دلیل مقابله با دولت عبمانی و یکپارچهسازی موذهبی
ایران در برابر عبمانی را عامل اصلی حرکت اسماعیل میدانند 3.در واقع ،اعتقاد ای ،افوراد
بر ای ،است که شاه اسماعیل به لحاغ مالحظات سیاسی قید داشته است از مذهب تشیع
به عنوان ابزاری برای تشکیل حکومت استفاده کنود .آنهوا جداسوازی موذهبی ایوران از
عبمانی و ازبک ها را راه کار شاه اسوماعیل بورای ابوراز وجوود و ماهیوت مسوتقل صوفوی
میدانند.
زمانی که اسماعیل جوان ،سلسله صفوی را تأسیس نموود و موذهب تشویع را موذهب
رسمی ایران اعال کرد .عالوه بر مخالفان داخلی ،دولتهوای قودرتمنود و متعیوبی در
همسایگی ایران حضور داشتند که دولتی شیعی و یک پارچه را به هیچ روی بر نمیتافتند،
اما شاه اسماعیل نه تنها ،تشیع را به عنوان مذهب رسمی اعال کرد ،بلکه بوا راه انودازی
دستههای تبرائیان شروع به ایجاد حساسیت در بی ،همسایگان سنی مذهب خود کرد.
اگر شاه اسماعیل به فکر بقای حکومت نوپای خود بود باید مذهب تسن ،را به عنووان
مذهب رسمی قلمروی خود بر میگزید .در ای ،صورت بود که او عالوه بر ای،که در داخل
کشور با مقاومت کمتری روبهرو میشد با دولتهای قدرتمند سنی مذهب هم ،اصطکاک
 .1یوسف ج الی ،زندگانی شاه اس اعیب اول ،ص .237
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کمتری پیدا میکرد و شاید مورد حمایت آنها قرار میگرفت ،اما او به دلیل اعتقادی کوه
به مذهب تشیع اثناعشری داشت ،راه سختتر و پرمخاطرهتر را برگزید.
البته در ای ،بی ،،شاید گفته شود که اگر او تسن ،را به عنوان موذهب رسومی قلمورو
خود اعال میکرد ،در آن حالت در سیطره معنوی خالفت عبمانی قرار میگرفت ،اما حتی
اگر او زیر چتر حمایتی خالفت عبمانی قرار می گرفت ،امیدهایش بورای بقوای حکوموت،
بسیار فزون تر از حالتی بود که به آتش افروزی مذهبی بپوردازد .یکوی از خطورات بوالقوه
داخلی ،مربوط به چگونگی اعال تشیع دوازده امامی به عنوان مذهب رسمی کشوور بوود؛
زیرا احتمال میرفت که با مخالفت جدی مرد مواجه شود و ایو ،حرکوت در نطفوه خفوه
گردد .گزارش مورخان از هشدارهای اطرافیان به اسماعیل ،به خوبی تیویرگر ای ،شرایط
حساس است .در ای ،باره آمده است:
گفتند :ای شهریار فکری میباید کرد در خوانهدن خطبهه اثناعشهر ،چهرا کهه
دویالت سیصد مزار کس در تبریزند و از زمان حضهرت تها حهال ایهن خطبهه را
کالی بر م نخوانده و مهی ترسهی کهه مهردم بیوینهد کهه مها پادشهاه شهیعه را
نمی خوامی  .نعوک باهلل که رعیت برگردند پس میباید که در این باب فکری کرد.
شاه فرمود که مرا به این کار بازداشتهاند و خدای عام با حضرات ممراه منند.

1

او بدون توجه به ای ،میلحت اندیشی ها دستور داد که خطبوای ممالوک آذربایجوان،
خطبه به نا امامان اثناعشری

خواندند و مؤذنان مساجد ،عبارت أَشْهَدُ أَنََّ عَلِیَّقا وَلِقیَُّ

ٱللََّهِ را داخل عبارات اذان کنند 2.از ای ،گفتوشنودهای تاریخی برمیآید که شاه اسماعیل
با انگیزه درونی فراوان و بدون توجه کافی به خطرات مهلک به ای ،کار اقدا نموود .او در
برابر تما سخنان منطقی اطرافیان خود میگفت:
 .1نویسمده ناشماس ،جهانگشای خاقان ،ص .147
 .2خواندمیر ،تاریخ حبیب السیر ،ج  ،4ص .467
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مرا به این کار بازداشتهاند و خدای عام با حضرات ممراه منند.

هیچ گونه دلیلی برای قبول ای ،فر

1

نوداریم کوه اسوماعیل متوأثر از برداشوتهوای

بدبینانه بازیهای سیاسی بوده است 2.گزارشهای تاریخی بیانگر ایو ،اسوت کوه بیشوتر
صوفیان هواخواه اسماعیل ،آشنایی کمی با تشیع داشتند و بیشتر دوستدار اهل بیوت
بودند .در ای ،صورت بهتر بود که اسماعیل به همان صووفیگوری هوواداران خوود تکیوه
میکرد ،اما او بنیانی دیگر برانداخت و شروع به ترویج تشیع کرد .البتوه شواه اسوماعیل از
جانبازی های صوفیان ،استفاده فراوانی کرد .ای ،استفاده ها با تأکید بر ترویج تشویع بوود و
تالشی برای استقرار تیوف از سوی اسماعیل مشاهده نمیشود.
الز به توضیح است که او فقط به استقرار تشیع واقعی رضوایت مویداد و بوه هموی،
دلیل ،زمانی که موفق شد مشعشعیان را که اهل غلو بودند ،شکست دهد از آنها خواست
روی به تشیع راستی ،بیاورند اما «قو مشعشع که در تشیع غلو نموده و علی اللهی بودنود
به هیچ وجه از آن عقیده فاسد برنمیگشتند».

1

 .6-5عقاید غالیانه قزلباش پشتوانهای برای ترویج تشیع

عده ای از مستشرقان معتقدند ،اطرافیان شوریده اسماعیل بوا رفتارهوای خوود موجوب
ایجاد توهماتی در او شدند که او قادر به انجا هر کاری است .یکی از ای ،کارها میتواند
رسمی سازی تشیع باشد که شاه اسماعیل معتقد به آن موذهب بووده اسوت .بورای مبوال،
پطروشفسکی( 4د ). 3799 .در ای ،باره مینویسد:
 .1نویسمده ناشماس ،جهانگشای خاقان ،ص .147
 .2مورگان ،ایران در قرون وسطی ،ص .162
 .3شاملو ،قصص الخاقانی ،ص .41
4. Petroshefski Ilya Pavlovich
ایران شماس معروف که چمدین اثر از او درباره تاریخ اسالم و تشیع در ایران ترج ه شده اسق و
به چاپ رسیده اس .
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قزمبا

شاه اسماعیل را بالیار دوسهت مهی داشهتند و حتهی وی را بهه مقهام

امومیت رسانده بودند.

1

دیوید مورگان هم نظری مشابه دارد .او در ای ،باره مینویسد:
شاه اسماعیل در نیاه صوفیان در مقهام رئهیس فرقهه صهوفیه و حتهی نهوعی
ربوبیت داشت.

2

جهانگردان اروپایی در سفرنامهها با حیرت به ای ،جایگواه پادشواهان صوفوی اشواره
میکنند .سانسون( 1د ). 3009 .در ای ،زمینه مینویسد:
من خیال نمیکن در میچ جای دنیا حکومتی بقدرت حکومت شاه ایران وجود
داشته باشد .شاه ایران مال و جان رعایایش را در اختیار دارد.

4

کمپفر( 5د ). 3930 .نیز در ای ،رابطه ،چنی ،عقیدهای دارد .او در ای ،باره مینویسد:
امقاب و عناوینی که تقریباً جنبه خدایی دارد حاکی از عظمت مقام شاه اسهت
یکی از برجالتهترین امقاب ومی نعمت است و ایهن خهود بهه معنهی نماینهده تهام
االختیار خدا و پیغمبر است در تقالی مال دنیا بین مرد.

6

 .1پطروشفسهی ،اسالم در ایران ،ص .313
 .2مورگان ،ایران در قرون وسطی ،ص .160

3 .Sanson Nicolas
کشیش و مبلغ مسیحی که در دوره شاه سلی ان به ایران آمد و به آموزش مسیحیان پرداخ .

 .4سانسون ،سفرنامه سانسون ،ص .146

5 .Ingelbert Kaempfer
پزشک و جهانگرد آل انی که گزارش های جالبی در مورد وضعی سیاسقی و ارهمگقی ایقران در
سفرنامه او دیده می شود.

 .6ک پفر ،سفرنامه ک پفر ،ص .16
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عقاید صوفیانه یکی از ابزارهایی بود که خواسته یا ناخواسته کمک زیادی به ترویج
تشیع در دوره حکومت شاه اسماعیل می کرد .نویسنده تواریخ جهوان آرا در ایو ،بواره
مینویسد:
چون فرمان ممایون به طلب صوفیان کوامقدر به میان آن قهوم شهرف صهدور
یافت شب زفاف یکی از امل اخ ص بود بیآن که به خلهوت عهروس درآیهد از
مجلس برخاسته بیتوقف شده متوجه درگاه مع گردید.

1

بسیاری از سپاهیان شاه اسماعیل ،بدون جوش ،و زره میجنگیدنود و از موردن در راه
سرور خود خرسند بودند 2.به نظر میرسد ،ای ،حمایتهای بیدریو مویتوانسوتند عامول
تشجیع او برای گسترش عقیده مذهبی خود باشند ،اما ای ،پشتیبانی تنها به عنووان یوک
امتیاز مببت میتواند مطرح باشد ،نه به عنوان عامل اصلی ترویج ای ،مذهب.
 .7-5اظهارات مخالفان معاصر شاه اسماعیل درباره انگیزه او برای ترویج تشیع

افراطی گری شاه اسماعیل در مقابله با اهل تسن ،و بیحرمتی به بزرگان ای ،موذهب،
عامل اصلی پدید آمدن واکنش ها از سووی مخالفوان موذهبی او بوود ،اموا آنهوا در ایو،
عکسالعمل تالفی جویانه از دایره انیاف خارا شدند و نسبتهایی به شاه اسماعیل دادند
که واقعیت نداشت.
در دوره شاه اسماعیل و با شدتگیری اقدامات او علیه اهل سنت ،علمای اهول سونت
برخی سکوت و برخی مهواجرت کردنود 1.یکوی از افورادی کوه از ایوران مهواجرت کورد،
فضل اهلل ب ،روز بهان خنجی است .او پس از تسلط شاه اسماعیل بر ایران به دربار ازبک

 .1قاضی اح د قزویمی ،تاریخ جهان آرا ،ص .264
 .2آنجوللو ،سفرنامه های ونیزیان در ایران ،ص .323
 .3اسپماقچی پاشازاده ،انقالب االسالم بین الخواص و العوام ،ص .41
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پناه برد 3.خنجی عبارات تندی در مورد شاه اسماعیل و قزلباشها در کتابهای خود ،مانند
عالم آرای امینی و مهمان نامه بخارا به کار میبرد.
هم چنی ،،میر مخدو شریفی که به دربار عبمانی رفت و حسی ،ب ،عبداهلل شیروانی از
علمای اهل تسن ،بودند که بسیار به خاندان صفوی میتاختند .شیروانی مطوالبی کوذب و
باور نکردنی در رساله خویش نوشته است .او در باب سو ای ،رساله مینویسود کوه او بوا
یارانش قید رفت ،به مکه و تخریب آن را داشت و آنها میخواستند با تخریب مکه ،قبله
مسلمانان را به سمت اردبیل برگردانند

2

 .6سخن پایانی در باره انگیزههای شاه اسماعیل

وقتی از اعتقادات شاه اسماعیل سخ ،می گوییم ،نباید عبارت اعتقادات را با بار مببت معنایی
آن تیور کنیم .بلکه در ای ،جا ،سخ ،از باورهای مذهبی و درونی به معنای عا است .وقتی
گفته میشود ،اسماعیل به تشیع اعتقاد خالیانهای داشته است ،ای ،کال به معنای پذیرش و
عمل به تما اصول مذهب از جانب او نیست .بلکه ،بحوث بور سور وجوود بواوری قلبوی در
اسماعیل است که او را به سمت ترویج مذهبی که آن را حق میداند ،سوق میداد.
تما منابع اذعان دارند که شاه اسماعیل با آن که بسویار جووان بوود و خطورات زیوادی،
حکومت نوپای او را تهدید میکرد از سر اخالص و اعتقاد قلبی بر ای ،بواور بوود کوه دارای
مأموریتی الهی است و با وجود ممانعت یاران نزدیک خود به میلحت اندیشیها وقعی ننهاد.
او در ای ،راه ،به یاری ائمه

1

اعتماد فراوانی داشت و در جنوها ،سخ ،از امدادهای غیبی

 .1اضب اهلل خمجی ،تاریخ عالم آرای امیمی ،ص .15

 .2جعفریان ،دین و سیاس

دردوره صفوی ،ص 377 -374به نقب از نسخه موجود در مج وعقه

ش اره  2316در کتابخانه آی اهلل مرعشی.
 .3اح دی ،در باب اوقاف صفوی ،ص .140
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حضرات معیومی،

به میان می آورد .مانند جنو چالدران که پاسخ او به ناموه هموراه بوا

رجزخوانی سلطان سلیم ( 720 – 734ه.ق ).دیدنی است .او در ای ،نامه مینویسد:
مرا قوت و زور و بازوی نیالت و نمی توان در برابر سپاه تو در آی  ،اما من
به زور و بازوی و قوت دست والیت خیبر گیر خیبرگشای ،اسداهلل امغامب ،غامب
کل غامب ... ،امیراممؤمنین حیدر علی بن ابی طامب علیه اماله م بها ایهن میجهده
مزار کس که با خود برداشتهام و در برابر نهصد مزار کس تو ایالتادهام.

1

مجموعه گزارش های تاریخی که از دوره شاه اسماعیل باقی مانده است ،نشوانه تفکور
شیعی انقالبی وی است 2.او در طول دوران حکومت خویش ،هیچ گواه بوه احودی اجوازه
توهی ،به مقدسات تشیع نداد و نمی خواست که ای ،نووع اعموال در دوران سولطنت او در
میان مخالفان باب گردد 1.شاه اسماعیل با شیعیان با عطوفت برخورد میکورد و تنهوا بوه
اقرار زبانی افراد به تشیع بسنده میکرد .برای مبوال ،او زموانی کوه در جنوو بور حسوی،
ترکمان غلبه کرد ،هر کدا از افراد دشم ،را که علی ولیاهلل میگفتند ،مالز خود کرد و
بقیه را به قتل رساند 4.او در جنو با الوند میرزا نیز ای ،چنی ،عمل کرد.

5

در مجموع باید گفت که گرایش مذهبی اسماعیل ،بیشتر زاییده ایمان درونی او بوود.

0

شک نیست که اسماعیل ،عقیده راسخی به مذهب شیعه داشت 9و تا زموانی کوه مودرکی
 .1نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .411
 .2حسیمیان ،تاریخ سیاسی تشیع ،ص .172
 .3یوسف ج الی ،تاریخ تحوالت ایران عصر صفوی؛ از شیخ صفی تا شاه عباس اول ،ص .317
 .4نویسمده ناشماس ،عالم آرای صفوی ،ص .41
 .5ه ان ،ص .61
 .6گروهی از نویسمدگان ،تاریخ ایران دوره صفویان ،ص .16
 .7کمبی ،عصر طالیی همر ایران ،ص .12
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مغایر ای ،مطالب به دست نیاید ،می توان پذیرفت که او به دلیل اعتقاد دینی و نوه از روی
میلحت اندیشیهای سیاسی از عزمی قطعی پیروی میکرد و بر اساس آن ،تشویع را بوه
عنوان مذهب رسمی اعالن نمود.

3

 .7نتیجه

در مورد انگیزه های شاه اسوماعیل اول صوفوی بورای تورویج موذهب تشویع اثناعشوری،
محققان و به خیوص محققان خارجی ،آرای نادرستی صادر کرده اند ،اما با شناخت بیشتر
روحیه و شخییت شاه اسماعیل و بررسی اقدامات او به ای ،نتیجوه مویرسویم کوه شواه
اسماعیل با باوری درونی در راه گسترش تشیع گا نهاد.
عد پایبندی شاه اسماعیل به احکا مذهب تشویع دوازده اموامی و آلووده شودن بوه
برخی معاصی بزر  ،به شکل عجیبی با انگیزه او برای ترویج تشیع ،تعارضی ایجاد نکرده
است .عد تقید به احکا دینی ،تدی ،شاه اسماعیل را به طور کامل زیر سؤال برده اسوت،
اما ای ،مسئله در مورد اعتقادات او صادق نیست.
شاید جمع ای ،دو ویژگی در نگاه نخست ،قدری سخت باشد ،اما با مشاهده نمونههای
فعلی افرادی با تفکراتی مانند شاه اسماعیل ،تیور وجود چنی ،شخییتی ،بسیار محتمل و
منطقی است .دلیل ای،که چگونه فردی با ای ،ویژگی ها ،اولویوت اصولی خوود را پوس از
دستیابی به قدرت ،رسمیسازی مذهب تشیع قرار میدهد؟ و دست یاری به سوی فقهای
شیعه دراز میکند؟ در دنیای فکری و اعتقادی پیچیده او باید جستوجو کرد .افکاری کوه
آمیزه ای از اعتقادات غالیانه پدران و هواداران و آمووزههوای زموان حضوورش در گویالن
بوده است.

 .1روی ر ،ایران در راه عصر جدید ،ص .251
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آنچه از مجموع گزارش های تاریخی در مورد انگیزه شاه اسماعیل برمیآید ،بر انگیوزه
مذهبی او برای شروع ای ،حرکت حکایت دارد .به نظر میرسد ،اسماعیل باور کرده بود که
برای امری بزر انتخاب شده است و مجموعه عواملی ،او را به ای ،باور رسوانده بوود .او
تنها با داشت ،انگیزه هوای موذهبی عمیوق ،اعتقواد راسوخ بوه حقانیوت اهول بیوت

و

حمایتهای ایشان و شوریدگی مذهبی افراطی میتوانست ای،گونه در ای ،راه پرمخواطره
گا بردارد .ضم ،آنکه نباید از نقش تأثیرگذار قزلباشها که عقاید غلو آمیزی در ارتباط با
اطاعت از مرشد کامل داشتند ،غافل شد.
اکنون برای ما به اثبات رسیده است که مسائلی ماننود ثوروتانودوزی ،قودرتطلبوی،
رفاهطلبی و غیره ،عامل اصلی رسمی سازی مذهب تشیع به دست اسماعیل نبووده اسوت.
همچنی ،،ادعاهایی مانند الوهیت ،مهدویت و نیابت مورد توجه او نبوده است.
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