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چکیده
صفویان پس از دورة فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادنـد و بـا تقویـت هویـت ملـی
ایرانیان و استفاده از عنصر هویت بخش دین ،تحوالتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجـاد
کردند .رسمی کردن مره
موج

تشیع امامیه ،مهم ترین اقدام حکومت صفو یه در شروع کار بـود کـه

تحول اساسی در ارزش ها و هنجارهای جامعـة ایـران شـد.محور اصـلی پـژوهش ،بررسـی

تحوالت ساختاری وتطورات اعتقادی مره

تشیع در دوره صفویه می باشد.

با توجه به تاریخی بودن موضوع  ،این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلـی انجـام
شده است.این مقاله با استناد به منابع اصلی و عقایـد متفـاوت پژوهشـگران معاصـر در صـدد پاسـخ
گویی به مسایل فوق با روش بر آمده ایم.در نتیجه در می یابیم مره

تشیع ،یکـی از عناصـر مهـم

در وحدت ایرانیان در دورة صفوی بود که ساختار اندیشه ای صفویان را تشکیل می داد..

واژگان کلیدی
تشیع ،صفویه ،طریقت ،مره

،ساختار.

 .1گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
Email: toraj_gadimi@yahoo.com
 .2گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران( .نویسنده مسرول)
Email: kazemirashed@yahoo.com
 .3گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
Email: masomehgaradaghi90@yahoo. com
 .4گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
Email: msadri@iaushab.ac.ir
پریرش نهایی1399/8/6 :
تاریخ دریافت1399/5/24 :

 /226فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم ،تابستان 1400

طرح مسأله
تشکیل دولت صفوی در اوایل قرن دهم ه .ق از رویدادهای مهـم تـاریخ تشـیع ایـران
است .شیعه از نظر شرایط سیاسـی تـا قـرن دهـم هجـری تقریبـا همـان وضـع پیشـین (دوران
ایوبیان و سلجوقیان) را داشت .ولی در طلیعه این قرن ،دولت صـفویه توسـط شـاه اسـماعیل
اول تاسیس گردید ،و مره
به صورت ملو

شیعه به عنوان مره

رسمی پریرفته شد .ایران در آن هنگـام

الطوایفی اداره می شد و هر بخشی را امیر ،وزیر خـان و بـزرس قبیلـه ای

به دست گرفته و بر آنجا فرمانروایی می کرد (.جعفریـان)28،1387،هـر چنـد کـه رسـمیت
یافتن مره

شیعه در ایران با نام سلسله صفویان پیوند خورده است ،اما تشیع این خاندان بـه

ویژه جد بزرس آنان شیخ صفی الدین مورد بحث و قابل تامل می باشد ( .افشار)57،1380،
مره

تشیع ،یکی از عناصر مهم در وحدت ایرانیان در دورة صفوی بود کـه سـاختار

اندیشــه ای صــفویان را تشــکیل م ـی داد؛ ام ـا چگــونگی روی آوردن صــفو یــان در دوران
فعالیتهای صوفیانه به مره

تشیع؛ به درستی روشن نیست و فقدان منابع و اسناد کافی سـب

شده است پژوهشگران نتوانند در حل این معما گام مم ری بردارند .آنچه در ایـن خصـوص
بیان شده ،چیزی جز حدس و گمان نبوده است ؛ اما در ورا ی این موضوع ،پیونـد خـوردن
طریقت صفویان با آرمانهای غالیانة شـیعی ،تـأ یر بسـزا یـی در روی آوردن آن طریقـت بـه
یک جنبش فراگیر سیاسی مرهبی داشته است .ا ین باورهای غالیانه ،هرچند هیپ سنخیتی بـا
مره

حقیقی شیعه نداشت ،چنان پویا و محر

بود که مرشدان طریقت را از شـیخ جنیـد

به بعد به تکاپو یی واداشت که مهمترین مرة آن تشکیل دولت در آغاز سدة دهـم هجـری
بود؛(افندی و همکاران)12،1373،
چنین اندیشه ای پس از آنکـه تسـلط صـفویان را بـر قـدرت سیاسـی در جامعـه ایـران
محقق ساخت ،به عنوان مره
وقایع نویسان ،مره

مورد دفاع حکومت رسـمیت نیافـت ؛ بلکـه بـه اعتقـاد همـة

تشیع دوازده امامی به عنوان مره

رسمی اعـالم شـد ،و از آن پـس،

هــر یــک از شــاهان صــفو ی در گســترش و تقویــت آن ،بــه تــالش هــای فراگیــری روی
آوردند(.بیانی)63،1379،
کارکرد دینی و مرهبی ،مهمتـرین وظـایف دولـت صـفوی را تشـکیل مـی داد .آنـان
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جدای از تکاپوهای جدی در حمایـت از قـوانین شـریعت و برقـراری مناسـبات نزدیـک بـا
عالمان دین ،تروی آیین ها و شعایر مرهبی را که نزد شیعه احترام و قداست خاصی داشـت
بخش دیگری از وظایف دینـی خـود قـرار دادنـد .تـرو یـ سـنت تبـرا ،مراسـم سـوگواری
شهادت امامان شیعه ،به ویـژه حضـرت علـی و امـام حسـین  ،برگـزاری شـکوهمندانة اعیـاد
مرهبی همانند عید قربان،غدیر و فطر  ،مولود ی حضرات ائمه  ،تعبیر مرهبی از عید باستانی
نوروز ،مسجد و مدرسه ساز ی ،و گسترش موقوفات ،مهمترین جلـوه هـا و شـعایری بودنـد
که صفو یان با شناخت و تصوری آگاهانه ،در تبلیغ و تروی آنها کوشیدند ،و بـدین شـیوه،
ضمن آنکه هویتی دیـن یارانـه و معنـوی از خـود ارائـه سـاختند ،موجبـات تحکـیم هویـت
سیاسی ایران عهد صفوی را نیز فراهم آوردند .تردیدی نیست که این روند به فرا ین شـکل
گیری و تکامل مهه ملی در جامعة ایرانی بسیار کمک کرد.1
بعد از دولت صفوی تشیع بهعنوان یک مره

رسمی در چارچو یک نظام سیاسـی

مورد قبول در جهان مطرح شد و با اسـتمرار حکومـتهـای مختلـف مثـل زندیـه ،افشـاریه،
قاجاریه و  ...که همگـی تشـیع را بـه عنـوان یـک اصـل مسـلم و حیـاتی بـرای قـدرت خـود
میدیدند همراه بهعنوان یک نظام سیاسی مطـرح بـوده و تـاکنون حضـور جـدی در جهـان
داشته است(.هوشنگ مهدوی)25،1391،
فرضیه تحقیق
در بررسی منابع تاریخ نگاری سنتی و تحقیقات جدید در رابطه با نس

و تبار شیوخ و

رهبران طریقت صفوی تا هنگام رهبـری جنیـد و حیـدر نشـانی از تشـیع در ایـن خانـدان بـه
صراحت مشاهده و مالحظه نمی ـ شود.
با آغاز رهبری جنید و حیدر ،تشیع ،آن هم به صـورت غـالی؛ عقیـده غالـ

مریـدان

صفوی و راهنمای مبارزه این خاندان در رسیدن بـه قـدرت سیاسـی -اجتمـاعی مـی گـردد.
حرکت مرکور جنید و حیدر در دوره هـای بعـد هالـه ای از ابهـام در رابطـه بـا تبارشناسـی

 1تارونیه،ژان ،،سفرنامة تاورنیه ترجمة ابوترا
اصفهان ،تأیید. 2737

نوری تجدید نظر کلی تصحیح حمید شیرانی،چاپ سـوم
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صفویان میان صفویه پژوهان معاصر ایجاد می نماید.
روش گردآوری داده ها ،کتابخانه ای است .با توجه به تاریخی بودن تحقیق واینکه از
نظر زمانی دوره صـدر اسالم را شامل می شود .گردآوری اطالعا با مراجعه بـه منـابع دسـته
اول ،منابع دست دوم و بهـره گیـری ازپژوهش های نوین صور خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
بررسی تبارشناسی وسیادت پیش از سلطنت خاندان صـفوی بـا کمبـود منـابع اصـلی و
مستند روبروست .تنهـا منبـع اصـلی سـیادت صـفویان پـیش از دسـت یـابی ایـن خانـدان بـه
حکومت؛ صفوه الصفا تالیف توکلی ابن بزاز ا ر برحسته از قـرن هشـتم هجـری قمـری کـه
چند سال پس از رحلت شیخ صفی الدین به دستور فرزنـد و جانشـین وی شـیخ صـدرالدین
نگاشته شده و در عهد شاه تهماس

یکم به امر این پادشـاه شـیخ حسـین کاتـ

روی نوشته ابن بزاز نسخه ای جدید تنظیم کرد .این منبع با انـد

اردبیلـی از

تفـاوت هـایی بـه عنـوان

سند تبارشناسی مورخان بعدی عهد صفویان مورد استناد قرار گرفـت.در میـان پژوهشـگران
معاصر عقاید ونتای متفاوتی در رابطه با سیادت وتبارشناسی صفویان وجـود دارد کـه چنـد
مورد از این منابع و مقاالت در زیر آورده می شود:
ـ سیوری ،راجر ،براون ،ادوارد ،شـیبی ،کامـل مصـطفی ،درخشـان ،مهـدى و محـیط
طباطبایی ،محمد.
از آنجا که هدف اصلى این تحقیق ریشه یابی تشیع در خاندان صفوى پـیش از دسـت
یافتن بر حکومت می ـ باشد ،بنابراین ،با اجتنا از حاشیه پردازی  ،به بررسـى ایـن مهـم از
چند جنبه پرداخته می شود:
چهار چوب نظری تحقیق
یکی از موضوعات مهـم در تـاریخ صـفویان بررسـی تبـار و گـرایش مـرهبی ایـن
خاندان به مره

تشیع ،پیش از تشکیل دولـت صـفویه اسـت.این موضـوع را مـی تـوان

اصلی ترین مسرله این تحقیق در بررسی تطبیقی تاریخ شـیوخ صـفویه ،در کنـار بررسـی
خاستگاه و پیشینه آن ها به شمار آورد .گرایش خاندان صفوی بـه مـره
تـوان ادامـه گـرایش غالـ

تشـیع را مـی

مـرهبی در روزگـار ایلخانـان و بعـد از آن دانسـت .گـرایش
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صفویان به تشیع تا پیش از تشکیل دولت و رسمیت یافتن مره

تشیع به عنـوان ایـدئولوژی

جدید حاکمیت ،متا ر از شرایط مرهبی جامعه بود .نکته مهم در این جریـان گسـترش روز
افزون جریان تشیع می باشد که شیوخ طریقت اردبیل نیز بخشی از این جریان را تشکیل می
دادند .لرا گـرایش آنهـا بـه تشـیع تـابعی از جریـان هـای سیاسـی -مـرهبی ایـران آن زمـان
محسو می شد.
در بررسی تبارشناسی صفویان در منابع تاریخ نگاری ،به این نکته مهـم مـی تـوان پـی
برد که ،گرایش شیوخ و طرفداران طریقت صفوی به مره

تشیع ،یک حرکـت تـدریجی

بود که تحت شرایط خاص جامعه ایران در قرون منتهی به اقدام اسماعیل در  907ه.ق .یعنی
رسمیت دادن به این مره

منتهی شد.آنچه اتفاق افتاد ،حرکتی دور از ذهن نبـود ،حرکتـی

با زمینه های طوالنی و قابل پیش بینی؛ لرا صفویه و آنچه انجام دادند ،خـود معلـول بودنـد،
معلول نهضت تشیع ایرانیان که از دوره ایلخانان مغول در حـال رونـق و شـتا بخشـیدن بـه
خود بود.
هدف نهایی این پژوهش تشریح مطال ذکر شده بـا بررسـی منـابع اصـلی و پـژوهش
های معاصر ،جهت رفع ابهامات و پرسش هایی است که در رابطـه بـا تبارشناسـی و مـره
صفویان میان محققان و صفویه پژوهان به مرور ایام شکل گرفته است.
متغیر مستقل این تحقیق مـره

در دوران صـفوی و متغییـر وابسـته آن بررسـی منـابع

سنتی و تحقیقات جدید در این رابطه می باشد.از آنجا که هـدف اصـلى ایـن بررسـى ریشـه
یابی تشیع در خاندان صفوى پیش از دست یافتن بر حکومت می باشد ،بنابراین ،با اجتنـا
از حاشیه پردازی ،به بررسى این مهم از چند جنبه پرداخته می شود :
ادعاى سیادت صفویان
ادعــاى ســیادت از ســوى رهبــران طریقــت صــفوى ،از جملــه دســتاویزهاى معنــوى و
مشروعیت بخشى بود که آنان درجهت تحقق اهداف دنیوى و سیاسـى خـویش از آن بهـره
بردند .در واقع ،اهمیت و نقش این ادعا در مشروعیتبخشیدن به پایههـاى اقتـدار صـفویان،
باعث شد تا آنها نهتنها در دوره تدار  ،بلکه پس از استقرارشان بر مسندسلطنت ایران نیـز
همچنان بر آن پاى فشرده ،بـراى زدودن هـر گونـه ابهـام و شـبههاى در ایـن زمینـه ،از هـیپ
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کوششى فروگراری نکنند.
از قرن هفتم هجری به بعد تهاجم مغول  ،فروپاشـی خالفـت بغـداد ،احسـاس خطـر از
سلطه مغولها بر جهان اسالم ،گرایش عمومی به احیای وحدت اسالمی و باز گشت به اسالم
اصیل  ،زمینه را برای رشد روند علوی گرایی  ،احترام و عالقه مندی مردم بـه خانـدان اهـل
بیت عصمت و طهارت (ع) را فراهم کرد .پس می توان گفت که پـس از سـلطه مغولهـا بـر
ایران گرایش های علوی ،طریقـت صـفویان را نیـز تحـت تـا یر خـود قـرارداد (.رحـیم لـو،
همان)222 :1370،
دکتر زرین کو در رابطه با مره

شیخ صفی الدین و نوادگان وی می گویدکـه از

همان زمان شیخ صفی ،به دلیل افـزایش گرایشـهای شـیعی در آذربایجـان و دیگـر منـاطق ،
شمار قابل مالحظه ای از عناصر شیعی یا فرقه ای با گرایش شیعی در جرگه مریدان طریقت
اردبیل درآمدند و همین سابقه باعث پیدایش عقاید شیعی درمیان نوادگان وی ،بـه ویـژه در
زمان خواجه علی شد ( .زرین کو )11 :1357 ،
پس از شیخ صفی ،فرزندش شیخ صدرا لـدین موسـی رهبـری طریقـت صـفویه را بـر
عهده گرفت .در مورد گرایشهای مرهبی وی ،جز ادعای سیادت از جان

اواطالع دیگـری

در دست نیست .با این حال ،همین امر باعث شده است تا برخی گـرایش بـه تشـیع ،آن هـم
تشــیع دوازده امــامی در طریقــت صــفویه رااز اقــدامات همــین شــیخ صــدرا لــدین بداننــد( .
پیگولوسگایا و دیگران)11 :1354 ،
نخستین منبعى که ادعاى سیادت خانـدان صـفوى در آن مطـرح شـده ،کتـا صـفوه
الصفا ا ر درویش توکلابنبزاز اردبیلى از مریدان شیخصدرالدین اسـت کـه بـه اشـاره وى،
آن را در سال  759ه .ق .نگاشته است .بر اساس گزارشموجود در صفوه الصفا روزى شـیخ
صدرالدین ادعا نمود که از پدرش شیخصفىالدین شنیده که »در نسـ

مـا سـیادتهسـت»،

ولى نپرسیده که »علوى یا شریف و همچنان مشتبه بمانـد ( .ابـنبـزاز اردبیلـى– 70 : 1373 ،
) 71
این ادعاى شیخصدرالدین را باید نخستین گام در طرح سیادت صفویان دانست .پـس
از چندى ،گام دوم نیز توسطیکى از مریدان شیخصدرالدین برداشته شد؛ بـدین ترتیـ

کـه
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وى مدعى شد در سفرى که همراه شیخصفىالدین بهتبریز نمـوده ،از وى سـوال کـرده کـه
آیا «شیخ سید است و علوى؟ " و شیخ نیز به او پاسخ داد :بلى ،سیدم " .با چنینادعایى سـید
و علوى بودن شیخصفىالدین مطرح شد ،لکن هنوز مشخص نبود که او سید حسنى است یا
حسینى کهاین مشکل نیز توسط همان شخصکه اکنـون بـه روزگـار شـیخ صـدرالدین ،پیـر
جهان دیدهاى بود ،حل گردید؛ بدینترتی که وى این بار مدعى شد که شیخ صـفىالـدین
را در خوا دیده و شیخ به او گفتـه " :سـید! چـرا بـه فرزنـد مـن ،صـدرالدین ،نگفتـى کـه
حسینىام؟" ( ابن بزاز ،همان) 71 – 70 :1373 ،
در نتیجــه ایــن مقدمــهچینــىهــا ،ادعــاى ســیادت صــفویان کــه نخســتینبــار از ســوى
شیخصدرالدین مطرح شده بود تثبیتیافت و از آن پس ،دودمان صـفوى اگـر تـا آن زمـان
سید نبودند ،خود را سید معرفى کردند ،و اگر هم به صورتناشناخته سـید بودنـد ،آشـکارا
آن را اعالم نمودند .بعد از شیخ صـدرالدین نیـز دیگـر مشـایخ طریقـت صـفوى بـر نسـبت
سیادت خویش پاى فشـرده ،درصـدد تثبیـت هرچـهبیشـتر آن برآمدنـد ،چنـانکـه در زمـان
خواجه على یا پسرش شیخ ابراهیم ،شجرهنامهاى براى خود ترتی

داده و از آنطریق ،نس

سیادت خویش را به امام موسى کاظم" علیهالسالم " ارتبا دادند( .کسروى) 31 :1355 ،
برخی صاح

نظران نیز بر ا ین باورند کـه تحـول عقیـدتی در طریقـت صـفوی و رویکـرد

رهبران آن به تشیع  ،از زمان خواجه علی صورت گرفته است .در کتا ایران عصر صـفوی
راجر سیوری آمده است  :تحت رهبری خواجـه علـی تعـالیم نیمـه مخفـی طریقـت صـفویه
آشکارا ماهیت شیعی گرفت( .سیوری)12 :1374،
ادوارد براون نیز در جلد چهار تاریخ ادبیات ایران می نویسد:
خواجه علی نخستین فرد از مشایخ طریقت صفوی بوده که عقیده خویش را به مره
شیعه آشکار ساخته ونسبت به این مره

ازخودتعص

نشان می داده است( .ادوارد بـراون،

جلد )52 :1316 ،4
در دوره رهبری ابراهیم فرزند خواجه علی گسترش روز افزون طریقت صفوی در میـا
ن ترکمانان شیعه مره

آسیای صغیر و شام و همچنین پیوسـتن تعـداد زیـادی از هـواداران

شیخ بدرالدین سماونه ( متوفای 819ه.ق ).به جمع مریدان خاندان صفوی پـس از سـرکو
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قیام وی ،ویژگیها ی مرهبی طریقت اردبیل را تحت تا یر خود قرار داده و گرایش بـه تشـیع
را در میان رهبران و هواداران تسریع کرده است  ( .زرین کو ) 67 :1362 ،
با شروع رهبری جنید بر صـوفیان و مریـدان صـفویه ،ایـن طریقـت وارد مرحلـه ای بـا
تحول اساسی شد و به یک جنبش کامل سیاسی -مرهبی تبدیل شد.
در ایــن مرحلــه رهبــران طریقــت صــفوی کــه از یــک ســو ،میــراث دار برخــی عقایــد
تندجنبشهای شیعی -صوفی ایران و آناتولی بودند و از سوی دیگر نیز با استقبال روز افـزون
شیعیان آ سیای صغیر روبه رو بودند ،تـالش کردنـد تـا بـا ایجـاد سلسـله تغییراتـی در مبـانی
عقیدتی و تعالیم طریقتی خویش  ،هواداران بیشتری را گرد خود جمع کرده و
جنبش سیاسی -مرهبی را که هـدف آن کسـ
موجود بود ،پایه ریزی کنند .اغل

صـاح

قـدرت سیاسـی و بـر هـم زدن وضـع

نظـران بـر ایـن باورنـد کـه گـرایش آشـکار و

محسوس طریقت صفوی به تشیع از همین زمان بوده است ( .رویمر) 14 :1380 ،
شیخ حیدر فرزند شیخ جنیـد ده سـال نخسـتین عمـرش را در آمـد یعنـی دیـار بکـر و
احتماالبدون هیپ گونه آموزش مرهبی یا دست کـم آمـوزش شـیعی  ،سـپری کـرد.پس از
اقامت در اردبیل نفوذ پیروان جنید ازنظـر عقیـدتی بـر حیـدر زمـانی کـه در اردبیـل اقامـت
داشت ،چنانکه رویمر خاطر نشان کرده است  ،دلیل خوبی برسـوق یـافتن حیـدر بـه سـمت
مره

تشیع می باشد ( .رویمر ،همان) 26 :1380 ،
روزبهان خنجی در پیروی از اعتقادات مرهبی خویش گزارش داده است کـه مریـدان

شیخ جنید پس از مرس وی در اطراف حیـدر جمـع شـده و او را « ابـن اهلل » خواندنـد و در
جای دیگر نیز تصریح کرده است که :
" جمعـی از مـردم روم  ،طــالش و سـیاه کـوه در رکــا او جمـع شـده و او را معبــود
خویش میدانستند و از وظایف و عبادات اعرا

کرده  ،جنابش را قبله و مسجود خـود مـی

شناختند ( " ....خنجی  ،بی تا) 274 -272 ،
دکتر نوایی معتقد است که توجه ویژه شیخ جنید و جانشینان وی به آنـاتولی و تمرکـز
تبلیغات آنها در این منطقه در شرایطی که مراکز و شهرهای شیعه نشینی چون قم ،کاشـان و
سبزوارنیزدر ایران وجود داشته است ،خود بیانگر نوعی سنخیت مرهبی و عقیـدتی در میـان
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ترکمانان آناتولی و رهبران طریقت صفوی است.
همچنین نوایی معتقد است که کاله سرخ رنگ دوازده ترکی که حیدر بـرای مریـدان
خود طرح ریخت قبل از آن توسط بکتاشیه استعمال می شده است ( .نوایی) 424 : 1352 ،
دکترنوایی اعتقـاد دارد کـه رویکـرد تعصـ آمیـز صـفویان بـه تشـیع از زمـان حیـدر
صورت گرفته است .نوایی در این باره می نویسد:
در دوران اوست که تغییـر عمـده دیگـری در اندیشـه بازمانـدگان شـیخ صـفی ظـاهر
گردیده و آن  ،تمایل مفر به طرف شیعه است  .تشیعی که بعدها بـه حـق  ،تشـیع صـفوی
نام گرفت و از تشیع علوی و راستین که نمودار سنت پیامبر اکرم ( ص ) و علی ابن ابیطال
( ع ) است ،باید جدا گردد ( .نوایی) 144 :1364 ،
روند تحول عقیدتی طریقت صفوی و رویکرد آشکار آن به مره
آشکار و تعص

شـیعه بـا گـرایش

آ میز شاه اسـماعیل بـه تشـیع  ،بـه او خـود رسـید و طریقـت صـفویه بـه

صورت کامال شیعی و ضد سنی در آمد .اسماعیل یک
ساله بود که پدرش حیدر را از دست داد ( .خواند میر) 428 :1333 ،
آشنایی اسماعیل با اصول تشیع به یقین از جان

پدرش صورت نگرفته است .با توجـه

به کم سن وسالی اسماعیل کـه هنگـام فـرارش بـه گـیالن حـدود شـش سـال داشـته اسـت،
تا یرپریری وی از مادر و هچنین از بـرادرانش کـه آنهـا نیـز سـن و سـال زیـادی نداشـتند ،
چندان منطقی به نظر نمیرسد .بنابرین می توان چنین نتیجه گیری کرد که:
نخست ،صوفیان هفت گانه یا همان اهل اختصاص که وظیفـه سرپرسـتی و مراقبـت از
اسماعیل به آنها واگرار شده بود ،درطول سالهای زنـدگی اسـماعیل درالهیجـان همـواره از
مربیان و مشاوران او بودند و گفته می شود که آنها از شیعیان افراطی و معتقد به حلـول ذات
خداوندی در وجود انسان بودند ،و اغل

نیز از ترکمانان آنـاتولی بـوده و در شـکل گیـری

شخصیت اسماعیل و پیداش عقاید افراطی در وجود اسـماعیل نقـش اساسـی ایفـا کردنـد( .
پارسا دوست) 249 :1357 ،
احتمال دوم تا یرپریری اسماعیل ازمحیط شیعی الهیجـان و علمـای شـیعه مـره

آن

دیار است .وی بیش از شش سال از دوران نوجوانی خویش را درمحـیط شـیعی الهیجـان و
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تحت سرپرستی و تعلیم کارکیا میرزا -علی و شمس الدین الهیجـی ،یکـی از علمـای شـیعه
سپری کرد ( .اسکندر بیگ ترکمان.)26 -25 :1350 ،این امر عالوه بر آن که موج

رشـد

و تکوین عقاید شیعی در وجود اسماعیل شد ،جنبـه صـوفیانه  ،شخصـیت او را تحـت تـا یر
قرار داد ( .رویمر ،همان ) 28 – 27 :1380 ،به هر حال ،کار کیا میـرزا علـی کـه خـود را از
اعقا علی (ع ) می دانست  ،با گماردن موالنا شمس -الدین الهیجی به امر تعلیم وتربیـت
اسماعیل،نقش مو ری در تکوین و پرورش گرایشهای شیعی در وجود وی ایفا کرد.
به یقین نمی توان در مورد میزان تا یر هر یک از این دو عامل  ،یعنی مشاوران قزلباش
و علمای شیعه مره

گیالن در شـکل گیـری و رشـد احساسـات افراطـی شـیعه در وجـود

اسماعیل اظهار نظر کرد .اگر اظهار نظرهای صاح

نظران در مورد ادعاهای شـاه اسـماعیل

نظیر الوهیت از سوی اورا بپریریم ،در آن صورت ناچاربایستی سهم بیشتری برای تا یرات و
القائات مشاوران قزلباش شاه اسماعیل که گفته میشود از افراطیون شیعه بودند ،قائل شـد .بـه
خصوص که برخی از صاح

نظران بر این باورند ،عقایدی که شاه اسماعیل هنگام رسـیدن

به قدرت،برآن پافشاری می کرد با عقاید فقهی شیعی سازگاری چندانی نداشت ( .رویمـر،
ایران در راه عصر جدید)437 - 434 :1380 ،
برخی دیگر بر این نکته اصرار دارند که عقاید اسماعیل متا ر از باورها وتعالیم افراطی
شیعه نظیر اهل حق ،نصیریان ومشعشعیان بوده است ( .شیبی ) 388 :1359 ،به هر حال فقدان
آگاهی و اطالع کافی در این زمینه مانع از اظهار نظر در باره میزان تا یر و نقش هـر یـک از
این دو عامل به چنین نتیجه ای منجر شده باشد.
با توجه به مطال

باال ،ادعاى سیادت صفویان به اعتبار رابطه مرید و مرادى بـه آسـانى

از سوى هواداران آنها پریرفته شـد .و حتـىاز جانـ

برخـى دشـمنان آنهـا ،نظیـر سـلطان

خلیلاهلل حاکم شروان ،بایزید دوم امپراطور عثمانى و سلطان یعقـو آققویونلـو ،بـه نـوعى
مــورد پــریرش قــرار گرفــت و در زمــان ظهــور شــاه اســماعیل نیــز بــه یکــى از باورهــاى
خدشهناپریر او ومریدانش تبدیل شد.
برای رسیدن به هدف و سروال های تحقیق به بررسی چند مـورد از نظـرات مـوافقین و
مخالفین سیادت صفویان در دوره پیش از سلطنت در منابع می پردازیم.
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ساختار تشیع در خاندان صفوى
یکى دیگر از تکیهگاهها و دستاویزهاى معنوى که صفویان در مسیر حرکـت خـویش
به سوى کس

قدرت سیاسى وسپس مشروعیت بخشیدن به قدرت از آن بهره بردنـد ،تشـیع

بود .اگرچه خاندان صفوى دستکم از زمـان شـیخ جنیدبـه بعـد آشـکارا تشـیع خـویش را
اظهار کردند و پس از قرار گرفتن بر تخـت سـلطنت ایـران از هـیپ کوششـى بـراى تـروی
وتبلیــغ آن فروگــرار نکردنــد ،لکــن ادعــاى آنهــا مبنــى بــر تشــیع نیــاى بــزرسشــان،
شیخصفىالدین نیز به اندازه نس

سیادتآنها تردیدآمیز بوده است .به طور کلـى گـرایش

مرهبى اجداد شیخصفىالدین نیز همانند منشا و خاستگاه اولیه آنها به دلیل فقدان اطالعات
الزمدر این زمینه ،همچنان در هالهاى از ابهام فرو رفته است .اگر چه برخى محققان با تاکید
بــر منشــا کــردى خانــدان صــفوىســعى در ا بــات تســنن شــیخصــفى و اجــداد وى دارنــد،
(ولیدی )13،1374،لکن این نظریه بـه دو سـب  ،قابـل تامـل اسـت :نخسـت ،ایـنکـه خـودِ
مقدمهاى که این نتیجهگیرى بر اساس آن صورت گرفته هنوز در حد فرضیه است و به طور
قطع بها بات نرسیده است ،دوم ،اینکه کرد بودن اجداد شیخصفى تناقضى با علوى یا شـیعه
بودن آنها ندارد .درمورد نخستین رهبران طریقت صفوى نیز اگر چه اطالعات نسبتاً خـوبى
در دست است ،لکن این اطالعات آگاهىهاىچنـدانى در خصـوص نـوع گـرایش مـرهبى
آنان به دست نمىدهند .با این حال با استفاده از همین اطالعات محدودمىتوان بـه نتـای بـا
اهمیتى در این زمینه دست یافت (.همان)29،
چنانکه قبالً نیز گفته شد ،ادعاى صفویان در تشیع نیاى بزرسشان نیز همچون ادعاى
ســیادت آنهــا همــواره باتردیــدهایى روبــهرو بــوده اســت .کســروى و برخــى دیگــر از
صاح نظران که در مسرله تشیع شیخصفىالدین تردیدداشتهاند ،دالیلى را بـراى ا بـات ایـن
نظریه خویش ارائه داده که خالصه آن به شرح زیر است :
احادیثى که در صفوة الصفا از زبان شیخ صفى نقل شده ،همه از احادیـث اهـل تسـنن
بوده و از منابع حدیثى آنهانقل شده است( .طباطبایی )721،1354،برخى از احکـام شـرعى
که شیخ صفى به آنها پاىبند بوده ،از احکام مره شافعى بوده اسـت ،چنـانکـه ابـنبـزاز
درکتابش نقل کرده که »روزى دست مبارکش بدختر طفل خود باز افتـاد ،وضـو بسـاخت»،
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یا اینکه شیخ« ،نظر به نامحرم وعورت خود را ناقض وضو دانستى»( .ابن بزاز)71،1373،
طـرح داسـتان تقیـه در مـورد شـیخ صـفى و فرزنـدش شـیخصـدرالدین کـه از جانـ
میرابوالفتح ،منقح و مصححصفوةالصفا مطرح شده ،از دو جهت قابل تامـل اسـت :نخسـت،
اینکه به روزگار شیخ صفى به دلیل سیاست عدمتعص

ایلخانـان مغـول نسـبت بـه مـرهبى

خاص و سپس در نتیجه گرایش برخى از آنـان بـه تشـیع ،لزومـى بـه رعایـت تقیـهاز جانـ
شیعیان نبود ،دوم ،اینکه طـرح چنـین ادعـایى خـود بیـانگـر آن اسـت کـه »شـیخ صـفى و
جانشینان او سنىگرى ازخود آشکار مىگردانیدهاند»( .تبریزی)123،1344،
همچنین سلسله طریقت شیخصفى کـه ابـنبـزاز در کتـا خـود از آن یـاد کـرده ،از
سلسلههاى معروف اهل تسنناست و برخى از مشایخ آن از علمـاى مشـهور مـره شـافعى
بودهاند( .صفوی )10،1380،
در نامهاى که عبیداهلل خان ازبک به سـال 936ق بـراى شـاه طهماسـ
سنى بودن شیخ صفى اشارهکرده است .در این نامه خطا به شاه طهماس

اول نوشـته ،بـه
آمده است:

و پدر کالن شما جنا مرحوم شیخ صفى را همچنین شنیدهایم که مردى عزیز و اهل
سنت و جماعت بوده ،و ما را حیرت عظیم دست مىدهد که شما نه روش حضرت مرتضـى
على«علیهالسالم» را تابعید نه روش پدر کالن را.
و باالخره اینکه کامل مصطفى شیبى بااستناد به ایـنکـه شـیخصـفى در تفسـیر برخـى
آیات و احادیث »موضع شیعیانهنگرفته» و به کتا هاى شیعى نیـز اشـارهاى نکـرده ،بلکـه از
آ ار سهروردى ،غزالى و نجمالدین رازى نام برده است ،نتیجه مىگیرد کـه شـیخ صـفى بـه
طــور قطــع شــیعه نبــوده اســت( .کســروی )32،1355،بــا وجــود ایــن ،برخــى مورخــان و
صاح نظران ضمن تایید تشیع شیخ صفى ،وى را مرو »مره

جعفرى» در میانمریدانش

قلمداد کردهاند( .رحیم زاده )1355،21،در دوره پس از استیالى مغول ،گرایشهاى علـوى
طریقتهاى صوفیانه را انباشته بود و طریقت اردبیل نمىتوانست ازآن برکنار بماند.
رویمر معتقد است که وضعیتى که در پى هجوم مغول در جهان اسالم به وجـود آمـد،
ضمن آنکه به کمرنگ شـدناختالفـات مـرهبى فرقـههـاى اسـالمى منجـر گردیـد ،باعـث
پیدایش نوعى اسالم عامیانه در جهان اسـالم شـد کـه ازویژگـىهـاى بـارز آن مـىتـوان بـه
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گســـترش طریقـــتهـــاى صـــوفیانه ،اعتقـــاد بـــه معجـــزات و کرامـــات و تکـــریم و
تقدیسعلى«علیهالسالم»اشاره کرد .اگرچه آگاهى چندانى در مـورد عقایـد و گـرایشهـاى
مرهبى شیخ صدرالدین در دست نیست ،لکن بىتردید ،ادعاىسیادت از جانـ

وى گـامى

اساسى در گرایش آشکار طریقـت اردبیـل بـه سـمت تشـیع و رویکـرد مبالغـه آمیـز بعـدى
بــــهمــــره

شــــیعه بــــوده اســــت .کســــروى در ایــــن بــــاره مــــىنویســــد

:

سرچشمه شیعىگرى همان دعـوى سـیادت بـوده .پـس از آنکـه بـه ایـن دعـوت پیشـرفت
دادهاند ،به شیعىگرى همگراییدهاند ،زیرا میانـه سـیدى و شـیعى بـودن همبسـتگى هسـت و
سید سنى کمتر توان پیدا کرد(.رویمر)254،1380،
به هر حال ،با عنایت به شواهد موجود ،پریرش تشیع شیخ صدرالدین ،کامالً منطقىتر
از تسنن وى به نظر مىرسد .با وجود این ،برخى صـاح نظـران بـر ایـن باورنـد کـه تحـول
عقیدتى در طریقت صفوى و رویکرد رهبـران آن بـه تشـیع ،اززمـان خواجـه علـى صـورت
گرفته است .سیورى در این باره مىنویسد :تحت رهبرى خواجـه علـى تعـالیم نیمـه مخفـى
طریقت صفویه آشکارا ماهیت شـیعى گرفـت .ادوارد بـراون نیـز تصـریح کـرده اسـت کـه
خواجه على نخستین فرد از مشایخ طریقت صفوى بوده که عقیده خویش را بهتشیع آشـکار
ساخته و نسبت به این مره

از خود تعص

نشان مىداده است .در برخى منابع آمده اسـت

که خواجه على پس از آزاد نمودن اسیران رومـى از چنـگ تیمـور ،نزدیـک بـودن خـرو
روا دهنده مره حق ا ناعشرى را بـه آنهـا گوشـزد نمـوده ،از آنهـا خواسـته اسـت کـه
آماده جانفشانى براى او باشند .همچنین گفته مىشود کـه روزى خواجـه علـى مـدعى شـد
امام محمدتقى«علیهالسالم» در خوا او را مامور هدایتدزفول نموده است .بنابراین وى »از
روى کرامت آ رودخانه را از جریان بازداشت و تا ایمان به والیـت و وصـایت وخالفـت
علىبن ابىطال «علیهالسالم »نیاوردند آ را باز نکرد»( .جامی)590،1382،
عالوه بر این ،گفته مىشود که چون تیمور در مالقاتى که با خواجه على داشته ،علـت
سیاه پوشیدن وى را جویا شد ،خواجه على علـت ایـن کـار را عـزادارى بـر آلعلـى عنـوان
نمود .برخى منابع ،این پاسخ خواجه على را به تیمور ،بیانگر اعالم تشیع خواجه علـى و نیـز
غلبه تدریجى احساسات ضدتسنن بر طریقت صفوى و مریدان آن دانستهاند( .همان)
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به هر حال یکـى از ویژگـىهـاى چنـین تحـولى پیـدایش عقایـد افراطـى و غالیانـه در
تعالیم ،آموزهها و معتقدات رهبرانطریقـت صـفوى بـود .چنـین عقایـدى اگـر چـه تناسـ
چندانى با آموزههاى تشیع ا ناعشرى نداشت ،ولى به هر حـالعناصـرى از تشـیع را در خـود
داشت .شاید همین مسرله باعـث شـده تـا برخـى صـاح

نظـران ،جنیـد و پسـرش حیـدر و

نیزسران قزلباش را شیعه دوازده امـامى ،و عقایـد غالیانـه را مخـتص ردههـاى پـایین نیـروى
قزلباش بدانند.
اگرچه این واقعیت وجود دارد که عقاید غالیانه هواداران طریقـت صـفوى نمـىتوانـد
به طور کامل بیانگر عقاید رهبرانآنها باشد ،لکن به نظر مىرسد که آنهـا ،دسـتکـم تـا
مدتها پس از برقرارى سلطنت خویش ،مخالفتى با عقاید آناننداشـتهانـد .عـالوه بـر ایـن،
متهم شدن جنید به مشعشعىگرى از سوى قاضیان حل  ،بدبینى شدید مورخان سنى بهجنید
و پسرش حیدر و نیز ادعاهاى بعدى شاه اسماعیل ،شبهه تا یرپـریرى جنیـد و جانشـینانش از
عقاید ایـن گـروههـاىغـالى را تقویـت مـىکنـد .اساسـاً عقایـد غالیانـه و افراطـى در میـان
جنبشهایى که پایگاه اجتماعى آنها و ساختار نیروهایشان را قبیله زیان وروستاییان تشـکیل
مىدادند ،روا بیشـترى داشـته و نظـایر آن را مـىتـوان در جنـبشهـایى چـون مشعشـعیان،
صفویان وجنبشهاى آناتولى مشاهده نمود .بنابراین به نظر مىرسـد کـه نظریـه کسـانى کـه
معتقدند جنید و حیدر در آغاز ،نوعى«اسالم مردمـى» داشـتهانـد کـه در بردارنـده برخـى از
ویژگىهاى تشیع ا ناعشرى بوده و پس از قرار گرفتن در میانترکمانان شیعه مـره
آسیاى صـغیر کـه اغلـ

شـام و

از غالیـان شـیعه بـوده یـا عقایـد آنهـا مشـابه عقایـد غالیـان شـیعه

بودهاست ،عناصرى از عقاید غالى در معتقدات آنها وارد شده است ،به صوا نزدیـکتـر
باشد .بر این اساس در آمیختنچنین عقایدى بـا آمـوزههـاى طریقـت صـفوى ،سـرانجام بـه
ظهور نوعى تشیع غالیانه نـزد رهبـران آن از زمـان جنیـد منجرگردیـد و اساسـاً الـوهیتى کـه
مریــدان و پیــروان جنیــد و جانشــینانش بــراى رهبــران خــویش قائــل بودنــد ،در چــارچو
همینتحول و به خواست خود این رهبران صورت مىگرفته است (.مزاوی)1386،206،
پژوهشگران حوزهٔ اندیشه سیاسی اسالم و ایران دربارهٔ تحـوالت اندیشـه سیاسـی
دوره صفوی دچار چند دستگی آرا هستند .برخی این باور هستند اساساً دگرگونی نـویی در
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اندیشــه و عملکــرد سیاســی در ایــن دوره صــورت نگرفتــهاســت ولــی گــروه دیگــری از
پژوهشگران ،دوره صفویه را سرآغاز نوزایی ایران ،تشیع و اندیشههـای شـیعی مـیداننـد.
تحلیلگران برداشتهای متفاوتی از مناسبات دین و دولت در دوره صفویه دارنـد .گروهـی
ایــــن مناســــبات را ســــتودهانــــد و برخــــی آنهــــا را انحرافــــی در تعــــالیم شــــیعی
برشمردهاند(.فروغی)28،1356،
رسول جعفریان در کتا صفویه از ظهـور تـا زوال مـینویسـد :صـفویان بـا عصـمت
صوفیانه به قدرت رسیدند اما بالفاصله تالش کردند عناصر و منابع مشروعیتبخش دیگری
نیز به دست آورند و آن تشیع بود که این منبع مشروطیت هیپگاه مستقر نشد و لرا هنگـامی
که عصبیت صوفیانه رخت بر بست ،صفویه فروپاشید .
علی شریعتی هم در کتا تشیع علوی و تشیع صفوی ،با دو اصـطالح شـیعه علـوی و
شیعه صفوی از همگرایی عالمان شیعی و پادشاهان صفوی به شدت انتقـاد مـیکنـد و آن را
گـــامی در جهـــت خـــار ســـاختن تعـــالیم شـــیعی از حالـــت اولیـــه و اصـــیل خـــود
میداند(.جعفریان)120،1386،
در کتا چالش سیاست دینی و نظم سلطانی نوشته نجـف لکزایـی ،نویسـنده از قـول
جان فوران مینگارد  ::صـفویه از سـه منبـع اساسـی مشـروعیت بهـره مـیگرفـت ،بـهعنـوان
نمایندگان مهدی ،خود را از نسل موسی کاظم امام هفتم شیعیان میدانستند و مدعی بودنـد
از نوعی عصمت برخوردارند ،در رده صوفیهـای صـفوی خـود را مرشـد و راهبـر معنـوی
تلقی میکردند و بدین وسیله اطاعت مطلق پیروان را میخواستند .آنـان خـود را از دودمـان
یزدگرد سوم میدانستند و میگفتند دختر یزدگرد سوم (شـهربانو) بـه همسـری حسـین بـن
علی امام سوم شیعیان درآمدهاست( .همان)
روحاهلل خمینی در صحیفه نور جلد اول بر وجود انگیزه اصالحی و دینی علمـایی کـه
به حکومت نزدیک شدهاند تأکید کردهاست .وی نزدیک شدن و تعامل برخی از علما نظیر
محمدباقر مجلسی ،محقق انی ،شیخ بهایی با زمامداران صفوی را با هدف تروی مـره

و

آدمسازی میداند نه این که این دسته از علما با مقصود دنیوی و درباری شدن بـه پادشـاهان
نزدیک شدهاند(.رضایی)115،1364،
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آن کی اس لمبتون در کتا مالک و زارع در ایران میگوید :ظهور صـفویه از نقـا
عطف در تاریخ سیاسی و مرهبی ایران اسـت زیـرا ازلحـاظ سیاسـی ،ایـران پـس از اسـالم،

دارای حکومتی واحد و مستقل میشود .همچنـین در کتـا چـالش سیاسـت دینـی و نظـم
سلطانی در ادامه میآید :ازنظر مرهبی در دوره صفویه ،شاهد ارتقای تشیع دوازدهامـامی بـه
دین رسمی دولتی و در واقع درآمیختن عملی ایران و تشـیع در یـک کالبـد مـرهبی ایرانـی
هستیم(.همان) براساس آنچه در کتا های سـفرنامهنویسـان اروپـایی آمـدهاسـت مـیتـوان
گفت شیعه صفوی دو مرحله کامالً متمایز دارد :


مرحله اول دین و مره

علوی/عرفانی و آیین جـوانمردی اسـت و حتـی رهبـران

صــوفی صــفوی ،ماننــد شــاه عبــاس کبیــر مشــرو مــیخوردنــد و احکــام فقهــی و عبــادی
جایگاهی در میان آن ها نداشت اگرچه بـه زیـارت امامـان و پیـران طریقـت اهمیـت زیـادی
میدادند آنها بیشتر علوی بودند و ایمان را در باطن و قلبـی مـیدانسـتند و نـه عبـادتهـای
ظاهری (صوفیها و علویهای ترکیه و سوریهٔ امروزی هنوز همان اعتقادات را دارند.


شیعه فقاهتی این مرحلـه زمـانی شـکل گرفـت کـه اصـفهان بـه پایتخـت مشـهور

امپراتوری صفویه تبدیل شده بـود و پدیـدهٔ روحـانی و فقیـه در اصـفهان شـکل گرفـت و
علمای شیعی عر به ایران دعوت شدند(.لک زایی13،1356،
مراحل مختلف تحول مذهب در عهد صفویه
 .1مرحله اول  :زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت

منشا پیدایش مره

صفویان تصوف بود .تصوف پدیده اصلی است کـه در سـرزمین

اسالم برگرفته از عقاید ایران قبل از اسالم می باشد.گسترش تصوف درقـرون بعـدی سـب
ایجاد طریقتهای مختلفی شد که در فاصله قرنهای ششم تا نهم هجری فرقـه هـای مـرهبی را
تشکیل دادند .تشـکیل فرقـه هـای مـرهبی بـا تضـ گـرفتن حرکـت سیاسـی در جریانـات
تاریخی مو ر واقع شد .فرقه مرهبی صوفی به رهبری شیخ صفی الدین اردبیلی وارد مرحلـه
جدیدی شد .طریقت مرهبی صوفی در زمان سـلطان جنیـد و سـلطان حیـدر رنـگ سیاسـی
گرفت .با تشکیل دولت صفوی طریقـت صـفوی از حالـت خانقـاهی کامـل بیـرون آمـد و
شکل یک مره

رسمی و دولتی به نام تشیع ا نی عشری گرفت( .رویمر)258،1380،
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.2مرحله دوم  :تثبیت و استواری مذهب به عنوان دین رسمی کشور

این دوره با سیاست خاص مرهبی شاه عباس یکم آغاز می شود همچنین رسما مره

تشیع

اعالم به تثبیت میشود .شاه اسماعیل در ایـن دوره برخـی تغییـرات و تعـدیالتی ایجـاد یـک
حکومت مرهبی مستحکم و استوار می گردد
.3مرحله سوم  :دوران شکوفایی و اوج قدرت نیروی مذهبی در حکومت صفویان

دوره ای که مره

و روحـانیون مـرهبی ا زاقتـداری خـاص کـه شـاه اسـماعیل یکـم

بدعت گرار آن بود برخوردار می شوند  .و در طول سلطنت شـاه طهماسـ

یکـم اسـتمرار

می یابد و سنواتی ا ز عصر شاه عباس یکم را نیز در بر می گیرد .او قدرت و نفوذ مره
ونیروهای مرهبی در حکومت  ،زمان شاه طهماس

اول است .در این زمان نه تنهـا مقامـات

باال از سادات و روحانیون انتخا می شود  ،بلکه خود شاه طهماس
رابطه سببی با خاندان سادات ایجاد کند .سیاست شاه طهماس

سـعی مـی کنـد یـک

در اخـرا علمـای مخـالف

از کشور و توجه به علمای شیعی و دعوت از روحانیون و علمای شیعی مره جبل عامـل
(.روملو )530،1340،در این زمان نفوذ مره

و نیروهای مرهبی در امـر حکومـت شـخص

شاه به حدی رسید که کلیه شوون ممکلتی در دست نیروهای مرهبی افتاد .افـزایش قـدرت
نیروهای مرهبی سب

شده که آنها شاه طهماس

را نائـ

خـود شـمارند و بـه او لقبـی مـی

دهند که داللت بر نقش بسیار مهم او در گسترش مره شیعه دارد.
.4مرحله چهارم  :سراشیبی و افول نهاد دین و قدرت مذهب.

پس از شاه طهماس

اول شاه اسماعیل دوم سعی کرد از لحـاظ مبـارزات و فعالیتهـای

مرهبی و از نقطه نظر اجتماعی  ،متعادلی در امر حکومت ایجـاد کنـد .سـعی شـاه اسـماعیل
دوم که در کاستن از مبالغات مره

شیعه کوتاه کردن دست بعضی از علما از دستگاههای

دولتی و همچنین جلوگیری از تندرویهای شیعیان نسبت بـه سـینان بـه سـب

شـد کـه وی را

متمایل به تسنن دانند  .اصالحات اسماعیل دوم در جلوگیری از لعن خلفاء و پرهیز ازاشـعار
طنز آمیز در مورد خلفاء و شایعه تمایا به تسنن باعث شده اسماعیل به اقـدام بـه زدن ضـر
سکه در جهت تهمت سنی بودنش و رساندن ارادت به خاندان علـی زنـد .سیاسـت مـرهبی
سلطان محمد اصول خاصی نداشت.
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در زمان شاه عباس یکم  ،مره حالت متعدیزی نسبت به گرشته پیـدا کـرد  .عبـاس
یکم به طور کلی ا زتعصبات غلط مرهبی کاست .رفتار مسالمت آمیز مـرهبی او وجهـه ای
ویژه به دربار شاه از نظر سیاست خارجی بخشید  .عباس یکم در زمان حکومت خود سـعی
کرد از نفوذ افراطی روحانیون و علما در امور اداری و دیوانی بکاهـد .بـه طـور کلـی زمـان
شاه عباس اول  ،نیروهای مرهبی و مره

جایگـاه چنـدانی در حکومـت کشـور نداشـت و

نهادهای مرهبی د راین زمان تابع نهادهای سیاسی بود .کـاهش قـدرت نیروهـای مـرهبی و
صوفیان در زمان شاه سلیمان ادامه دارد  ،به طوریکه در این زمان مره

و مـرهبیون از ار

کمتری برخوردارند و حتی مشاغلی مانند نسقچی گری مهتری به آنـان واگـرار مـی شـود
(.ترکمان)150،1350،
 .5مرحله پنجم :قدرت یابی مجدد نیروی مذهبی بر پایه تغییـرات و تجدیـدات در
آن

او قدرت یابی مجدد نیروهای مرهبی زمان شاه سلطان حسین اسـت  .در ایـن زمـان
مناص

اداری و تشکیالت دیوانی  ،کامال توسط روحانیون و مجتهـدین اداره مـی شـد .در

این زمان مره کامال شـکل تعصـبی منفعتـی داشـت .روحـانیون و مجتهـدینی چـون مـال
محمد باقر مجلسی خط مشی جدید در امور دینی ایجاد کرد که در نهایت منجر به محکـوم
کردن صوفیان و اخرا آنها از جامعه اسالم شد .مره

با تعص

محمد بـاقر مجلسـی  ،نـه

تنها باعث ایجاد و تفرقه میان نیروهای دولتی گردید بلکه یکـی از عوامـل سـقو صـفویان
داشته شد  .سیاست ویژه ای که شاه سلطان حسین در تا یر گرفتن ا ز روحانیون و مجتهـدان
انجام داد  ،منجر به کشتار و تبعید بسیاری از مردم اصفهان به علت اعتقاداتشان گردیـد  .بـه
هر حال تعصبات مرهبی و مبارزه با صوفی گری و کشتار اهل تسنن در اواخر عهد صفوی ا
ز عوامل مو ر سقو دولت صفوی شناخته شده است( .همان)
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نتیجه گیری
صفویان برخالف بیشتر خاندان های پیشین که در پـی تهـاجم و بـا بهـره گیـری از
اموا انسانی قبیله ای قدرت را به دست گرفتند ،خاسـتگاه ق ایلـی نداشـتند .بنـابر ایـن،
ساختار سیاسی صفویان تا آنجا که به خود این خاندان پیوند مـی یابـد ،خـاس تگـا هـی
غیرقایل های بود .آنان رهران طریقتی یک جانشین و شهری بودند که م انـی عقیـدتی و
آموزه های صوفیانه و رفتار اجتماعی صوفیان را پرورش می داد .در واقـع ،اندیشـه هـای
دینی و رهران برجستة مرهبی به معنای فراگیر آن ،هیپ گاه منشأ قبیله ای نداشـتند .ایـن
امر ،مانع از پخش و گسترش آموزه های صوفیخنة خانقـاه اردبیـل بـه منـاطق مختلـف و
ازجمله در میان ق ایل دام داری که در نواحی غربی ایران و در حـوزة آنـاتولی زنـدگی
می کردند ،نبود .بنابراین ،در روند گسترش آموزه های صوفیخنة خانقاه اردبیـل بـود کـه
میان آنان و سران فبایل پیوندی نیرومند برقرار شد .این امر به ظهور نـوعی در

هسـتی

شناسانه انجامید که تلفیقی از عناصر مرهبی مبتنی بر آموز ه هـای صـو فیانـه و طریقتـی،
دیدگاه ها و باورهای هستی شناسانه ترکان دامدار و کوچ رو ،و پاره ای مضـامین مـورد
نظـر اهـل شـریعت بـود .مـورد اخیـر ،ظـاهراً چنـدان جلـوه ای در ایـن آمـوزه هـا از
منظرمتشرّعین نداشته است .حاصل این تلفیق ،ظهور نوعی غلوّ صوفیخنة صفوی بـود کـه
طریقت صفوی را از صورت یک طریقت صـوفیخانة مبتنـی بـر رابطـة مریـد و مـرادی و
حلقة کوچک رابطة پیـر و مریـد ،سـرانجام بـه صـورت یـک نظـام متنـی برآمـوزه هـای
شهریاری تبدیل کرد.
سیادت خاندان صفوى ،خواه مجعول و خواه واقعى ،اگر چه از سوى شیخصـدرالدین
آن هم به صورتاشاراتى مبهم مطرح شد ،ولى از زمان جنید به بعد به صورت امـرى مسـلم
و محقق درآمد و حتى از جان

دشمنان آنان نیز تایید شد و چـون نوبـت بـه شـاه اسـماعیل

رسید ،به صورت یکى از باورداشتهاىقلبى وى درآمد .و از آنجـا کـه چنـین انتسـابى بـه
خوبى مىتوانست مشـروعیتبخـش سـلطنت و اقتـدار سیاسـى او وفرزنـدانش باشـد ،آنهـا
همواره بر آن پاى فشرده و در تثبیت هر چه بیشتر آن تالش مىکردند .
از آنزمان تا کنون ،مخالفان و موافقان این ادعاى صفویان دالیل و شواهد متعددى را
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براى ا بات دیدگاه خویش ارائهکردهاند.
عدم وجود اطالعات کافی در رابطـه بـا مـره
قضاوت در مورد مره
نس

سیادت و مره

صـفویان قبـل از رسـیدن بـه قـدرت،

این خاندان را دشوار کرده است .همچنین دیـدگاه هـای مخالفـان
تشیع خاندان صفوی نیز کـه تـوام بـا دشـمنی و بـدبینی بـوده اسـت،

اظهار نظر قطعی در این رابطه را با ابهام و تردید روبرو ساخته است .بـا وجـود مسـایل ذکـر
شده نمی توان به طور قطع سیادت و شیعه بودن صفویان را نفی کرد.
همچنین گرایش فرزندان و جانشینان شیخ صفی به تشیع ،بدون پیشینه قبلی نیز چندان
منطقی به نظرنمی رسد .زمینه های این گرایش می تواند عواملی همچون ،تسـاهل و تسـامح
موجود در میان اهل تصوف  ،فضای مرهبی روزگار جانشینان شـیخ صـفی الـدین  ،رهـایی
تصوف و تشیع از محدودیتهای گرشته پس از انقرا

خالفت خالفت عباسـیان باشـد ،کـه

در مجموع موج در هم آمیختن عقاید و آموزه های جریان تصوف با مره

تشیع شده و

با چنین زمینه ها و فضایی که ترسیم شد ،اندیشه تشیع و شیعه گری در میان رهبران طریقـت
صفویه شکل گرفت و در نهایت توسط شاه اسماعیل مره

رسمی کشور اعالم شد.
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گستره تاریخ
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العلما وحیا
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کتابخانه آیت اهلل مرعشی
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 .11ترکمان ،اسکندربیگ منشی ،عالم آرای عباسی ،به کوشـش ایـر افشـار،
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 .13خنجی اصفهانی ،فضل اهلل روزبهان ،عالم آرای امینی ،تصحیح جان ,ای وودز [ ،بی جا ،بی تا ]
 .14خواند میر ،غیاث الدین ،حبی

السیر ،فی اخبار افراد البشر ،با مقدمه جالل الدین صمایی،4 ،

تهران :انتشارات خیام.1333،
 .15درخشان ،مهدى« ،پیرامون کلمه شیخ و سید» ،مجله دانشکده ادبیات و علـوم انسـانى ،دانشـگاه
تهران ،سال  ،21ش.1353 ،4
 .16رحیم لو ،یوسف« ،مواردی از دستاویزهای معنوی سیاست صفویان» یاد نامه استاد جعفر سلطان
القرایی ،تبریز.1370 :
 .17رویمر ،هانس روبرت ،ایران در راه عصر جدید ،ترجمه آذر آهنچی ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران .1380 ،چاپ یکم.
 .18رویمر ،هانس روبرت ،دوران صفویان ،تاریخ ایران کمبری (دوره صـفویان) ،ترجمـه یعقـو
آژند ،تهران :انتشارات جامی .1380 ،چاپ یکم.
 .19زرین کو  ،عبدالحسین ،دنباله جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیر کبیر .1362 ،چاپ یکم.
 .20زرین کو  ،عبدالحسین ،روزگاران دیگر ( از صفویه تا عصر حاضر) ،تهران :انتشارت سـخن،
.1357
 .21زرین کو  ،عبدالحسین ،تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ،ترجمه دکتر مجدالدین کیوانی،
تهران :انتشارات امیرکبیر ، 1383 ،چاپ اول.
 .22سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمـه کـامبیز عزیـزی ،تهـران :نشـر مرکـز .1374 ،چـاپ
چهارم.
 .23سومر ،فاروق ،نقش ترکان آناتولی ،در تشکیل و توسعه دولت صفوی ،ترجمه احسان اشراقی،
محمد تقی امامی ،تهران :نشر گستره ،1371 ،چاپ اول.
 .24شیبی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازهجـری ،ترجمـه علیرضـا ذکـاوتی قـرا
گزلو ،تهران :امیر کبیر .1359 ،چاپ اول.
 .25عبدی بیگ شیرازی ( نویدی )  ،تکمله االخبـار ( ،تـاریخ صـفویه از آغـاز تـا  978ه .ق ، ) .بـا
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات عبدالحسن نوایی ،تهران :نشر نی .1369 ،
 .26کسروى ،احمد ،شیخ صفى و تبارش ،تهران ،چاپ کتیبه.1355 ،
 .27کاظم زاده ،حسین ،سلسله النس  ،تهران :اقبال . 2536 ،
 .28فوران ،جان ،مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،از صفویه تـا سـال هـای پـس از
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انقال اسالمی ایران ،ترجمه احمد تدین ،تهران ،1378 :چاپ دوم
 .29مال جالل الدین منجم ،تاریخ عباسی یا روزنامه مال جالل ،به کوشش سیف اهلل وحیدنیا ،تهران:
انتشارات وحید ، 1366 ،چاپ اول.
 .30مینورسکى ،والدیمیـر ،سـازمان ادارى حکومـت صـفویان یـا تعلیقـات مینورسـکى بـر تـرکره
الملو  ،ترجمه مسعودرج نیا ،تهران  :امیر کبیر ،1368 ،چاپ دوم
 .31مزاوى ،میشل .م ،پیدایش دولت صفوى ،ترجمه یعقو آژند ،تهران :نشرگستره ،1363 ،چاپ
اول.
 .32محیط طباطبایی ،محمد " ،صفویه از تخـت پوسـت درویشـی تـا تخـت شـهریاری "  ،ماهنامـه
وحید ،سال  ،3ش.1354 ،9
 .33محمد زاده صدیق ،سید حسین ،قارا مجموعـه ( کلمـات ،نصـایح و مناقـ

شـیخ صـفی الـدی

اردبیلی ) ،برگردان داود بهلولی ،قم :نشر ادیان. 1385 ،
 .34نوایی ،عبدالحسین ،ایران و جهان از مغول تا قاجاریه ،تهران :هما .1364 ،چاپ یکم.
 .35نوایی ،عبدالحسین ،رازی در دل تاریخ ،گوهر ،سال اول  ،ش.1352 ، 8 ، 5
 .36نوایی ،عبدالحسین ،غفـاری فـرد ،عباسـقلی ،تـاریخ تحـوالت سیاسـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی ایران در دوران صفویه  ،تهران :انتشارات سمت ، 1386 ،چاپ چهارم.
 .37هینتس ،والتر ،تشکیل دولت ملی در ایـران (حکومـت آق قویونلـو و ظهـور دولـت صـفوی) ،
ترجمه کیکاوس جهانداری ،تهران :انتشارات خوارزمی. 1361 ،
 .38هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا؛ ،1391تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان
جنگ جهانی دوم ،تهران :امیرکبیر

