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 چکیده

شاه اسماعیل اول صفوی با شخصیتی پیچیده و جذاب، توجه بسیاری از پژوهشگران را 
رانش در دوره صفویه، العاده از وی از سوی هوادا تمجید فوق. به خود جلب کرده است

ترین  یکی از مهم. موجب شده است که سخنان نادرستی درباره او و عقایدش گفته شود
این موضوع . مطالبی که به وی نسبت داده شده این است که وی ادعای الوهیت داشت

ای از محققان ایرانی نیز دنباله آن را  اند و عده را برخی از پژوهشگران غربی مطرح کرده
توسط شاه اسماعیل  در این مقاله، با ارائه مستنداتی، نظریه ادعای الوهیت به. اند گرفته

سبب ناآگاهی از اوضاع فرهنگی و  پژوهان غربی به  صفوی. نقد و بررسی شده است
این پژوهش . اند اسماعیل داده اجتماعی ایران عصر صفوی، چنین نسبت ناروایی به شاه

توسط  دهد که نظر معتقدان به ادعای الوهیت به یتحلیلی نشان م ـ با روش توصیفی
 .های تاریخی همخوان نیست شاه اسماعیل اول صفوی، با گزارش
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 مقدمه
مجاور از های  یابی صفویان، عرفان و تصوف در ایران و برخی از سرزمین در آستانه قدرت

منظور  در آغاز فعالیت شاه اسماعیل به. ای داشت جمله آناتولی، عراق و شام، جایگاه ویژه
های عظیمی از صوفیان به هواداری از  سازی مذهب شیعه، گروه تصرف ایران و رسمی

عنوان مرشد  ها و عقاید ویژه خود، اسماعیل را به ها با اندیشه این گروه. وی شکل گرفت
سرسپردگی این هواداران . فتند و او را در دستیابی به اهدافش یاری کردندکامل، پذیر

شناسان  رو برخی از صفویه آمیز بود، از این نسبت به اسماعیل، گاه افراطی و مبالغه
این مقاله، نظریه ادعای الوهیت را که به شاه . اند های نادرستی درباره وی داشته برداشت

رسد انتساب ادعای الوهیت  نظر می به. رسی کرده استاسماعیل منسوب است، نقد و بر
سبب ناآگاهی از اوضاع  به شاه اسماعیل از سوی برخی از مستشرقان، بیش از هر چیز، به

 . اطالعی درباره مذهب شیعه باشد فرهنگی و اجتماعی ایران و همچنین بی
 

 یابی به قدرت معتقَدات شاه اسماعیل پیش از دست
شیخ حیدر، پدر . ، گرایش به تشیع در میان خاندان صفوی تقویت شدعلی از دوره خواجه

شاه اسماعیل در خردسالی پدر خود را از دست . شاه اسماعیل شیعی دوازده امامی بود
شخصیت پیچیده اسماعیل، . بهره نبود داد، اما از معتقَدات وی و دیگر اطرافیانش، بی
برای شناخت شخصیت وی، مطالعه . مورخان را با مشکالت بزرگی روبرو کرده است

تنهایی کافی نیست، بلکه باید دنیای معنوی  شرح احوال و حوادث سیاسی دوره او، به
). ٢٥٣ جدید، عصر راه در ایرانرویمر، (عجیبی را که از نشو و نما یافت نیز بررسی کرد 

مذهب، کیا و استفاده از درس عالمان یعی  حضور شش ساله وی در گیالن و در دربار آل
). ١٦٣عبادی، (از جمله عواملی بود که بنیه فکری و اعتقادات شیعی او را تقویت کرد

الدین الهیجی شاگرد فقیه معروف شیخ احمدبن فهد حلی، از علمای  تعلیمات شمس
شیعی برجسته در گیالن، تأثیر شگفتی در روح و روان اسماعیل خویش برجای نهاد 

های او  اقدامات اسماعیل و خونریزی). ٥٤دی، صگنابا حسینی ؛ قاسمی١٥٩حسینی، (
منظور تثبیت تشیع در ایران و شوریدگی خاصی که در راه ترویج این مذهب داشت،  به

دلبستگی به تشیع، در میان پیروان طریقت صفویه . گویای اثرگذاری این افکار بر اوست
 یان شافعی همساز بودسابقه نداشت و بزرگان و پیروان این گروه، در ابتدا بیشتر با سن

 اعتقاد دارند که تشیع و تصوف، پیش از  هرچند برخی). ١١٤، صفویانسیوری، (
یابی صفویه، همگرایی زیادی داشتند، اما باید توجه داشت که اظهار محبت نسبت  قدرت
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السالم در میان صوفیان، دلیلی بر  السالم و سایر حضرات ائمه علیهم به حضرت علی علیه
السالم به عنوان مشخصه اصلی تشیع   نیست و پذیرش والیت ائمه علیهمتشیع آنها

 . دوازده امامی در میان صوفیان، جایگاهی نداشت
 

 منشاء پیدایش نظریه ادعای الوهیت
شناسان غربی برای اثبات ادعای الوهیت از سوی  ترین دلیل صفویه رسد مهم نظر می به

ه ذکر نظرات، تصورات و رفتارهای های تاریخی است که ب شاه اسماعیل، گزارش
شاه اسماعیل در «) ١٦٠(نوشته دیوید مورگان مثالً به. اند قزلباشان درباره وی، پرداخته

 . »نگاه صوفیان در مقام رئیس فرقه صوفیه و حتی نوعی ربوبیت داشت
در فرهنگ ایرانی شاه و فرمانروا منزلتی خاص دارد که قابل قیاس با فرهنگ اروپایی 

اللهی درباره پادشاه، به دوره اسالمی محدود نیست و ریشه در دوران  تصور ظل. نیست
های دور موجب تقویت روحیه فرمانبرداری از شاه در  این تصور، از گذشته. باستان دارد

توانسته موجب  ارج نهادن بیش از حد به پادشاهان ایرانی می. بین ایرانیان بوده است
ود اما اینکه پادشاهی، همانند نمرود و فرعون، علناً ادعا پیدایش توهماتی برای آنها ش

 .، در تاریخ ایران، مشاهده نگردیده است»من آفریدگار جهان هستم«کند که 
جایگاه پادشاهان صفوی با معاصران اروپایی خویش که در اواخر قرون وسطی و اوایل 

ایی، از این تفاوت غافل برخی از جهانگردان اروپ. زیستند، بسیار متفاوت بود رنسانس می
بودند و گاه اظهار ارادت خالصانه و خاکساری در مقابل فردی مانند شاه اسماعیل را 

رو برخی از آنها مدعی شدند  از این. دانستند ای بر ادعای خداوندی از سوی وی، می نشانه
هایشان نیز رفتارهای  که شاه اسماعیل ادعای خداوندی کرده است و یکی از مستمسک

 .اطرافیان و سپاهیان با او بود
دفعات و با شگفتی، به این ویژگی پادشاهان صفوی اشاره  جهانگردان اروپایی به

) ١٤٦(نوشته سانسون به. شود اند؛ جهت رعایت اختصار تنها به دو نمونه بسنده می کرده
 وجود داشته رانیقدرت حکومت شاه اه  بیتم حکوای دنی جاچیه کنم در  نمیالیخمن «

قدرت شاه چنان مطلق و نامحدود است که دستورات و فرامینی را که شاه صادر . باشد
شاه ایران مال و جان رعایایش را در . کنند کنند در جائی ثبت نمی کند و اجرا می می

اختیار دارد و بدون اینکه حتی به وزرایش اطالع دهد با مال و جان رعایایش هر چه 
القاب و عناوینی که تقریباً جنبه خدایی «نویسد  یز مین) ١٦(کمپفر. »کند بخواهد می
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ترین القاب ولی نعمت است و این  دارد حاکی از عظمت مقام شاه است یکی از برجسته
 .»االختیار خدا و پیغمبر است در تقسیم مال دنیا بین مردم خود به معنی نماینده تام

 برخی از محققان معاصر میزان عالقه مردم به شاه اسماعیل و اطاعت از وی، برای
های  انگیز است و موجب شده که درباره آن به ارائه حدس و گمان غربی نیز شگفت

برای اثبات جایگاه نامتعارف شاه ) ٢٨ تاریخ ایران دورۀ صفویان،( رویمر. بپردازند
 ای بود که در موقع ورود به ای از این اعتقاد صحنه نمونه«: اسماعیل در نزد ایرانیان، گوید

هنگامی که خبر ورود او رسید، . قبیله ترکمان استاجلو رخ داد) ییالق(اردوی تابستانی 
کل افراد قبیله به سرکردگی ریش سفیدان دست افشان و سرود خوانان به استقبال او 

به هنگام ) ص(ها قبل انصار پیامبر شتافتند و طوری او را وارد قبیله کردند که انگار قرن
 .که و ورودش به مدینه به پیشوازش رفته بودندهجرت آن حضرت از م

اعتقاد به الهی بودن وجود پادشاهان صفوی و اینکه آنان سایه خدا بر زمین هستند، 
بری از شاهان صفوی را  تدریج چنان در ذهن مردم ایران جای گرفت که آنان فرمان به

ظاهراً ). ٦٩بر، رنج( دانستند واجب و سرپیچی از فرامینشان را گناهی نابخشودنی می
این تصور نسبت به شاه عالوه بر مردم عادی، در میان نخبگان و صاحب منصبان هم 

حال، جایگاه برتر پادشاه و لزوم اطاعت بی چون و چرا از وی، هرگز  بااین. بسیار رایج بود
 .شد که او را دارای مقام الوهیت تصور کنند و خدا بخوانند موجب نمی

عامل ذیل، منشاء پیدایش نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل، رسد چهار  نظر می به
 : در میان برخی از پژوهشگران غربی باشد

 
 رفتار هواداران  شاه اسماعیل. ١

منشاء سرسپردگی طرفداران اسماعیل را باید در رابطه مرید و مرادی جستجو کرد که از 
این . جود داشتها پیش در میان این خاندان و هواخواهان پرشمارشان و مدت

های ظاهری شاه   دالیلی نظیر پیشینه مذهبی خاندان صفوی و ویژگی هواخواهان، به
شاه اسماعیل اول صفوی با توجه به . اسماعیل، تصوری فرابشری از او در ذهن داشتند

اوضاع فرهنگی حاکم بر زمان حیاتش و همچنین شخصیت قوی و جاذبه خاص، یکی از 
اندیشی و  عالوه، ساده به. اریخ ایران برای ادعای الوهیت بودهای ت مستعدترین شخصیت

توانست در ایجاد چنین تصوراتی درباره خاندان صفوی  عدم رشد فکری این افراد هم می
های جسمی و قدرت رهبری اسماعیل نیز در  شخصیت کاریزماتیک و توانایی. مؤثر باشد

 .یر داشتگیری روحیه اطاعت پذیری در میان پیروان، تأث شکل
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نویسان دوره صفوی، درباره تصوری که سپاهیان شاه اسماعیل از او داشتند،  سفرنامه
نوشته آنجوللو که در دوره شاه اسماعیل از  به. اند به نکات جالب توجهی اشاره کرده

نزدیک شاهد رفتارهای صوفیان بود، بسیاری از سپاهیان شاه اسماعیل بی جوشن و زره 
های برهنه به میدان  آنها با سینه. ن در راه سرور خود خرسندندجنگند و از مرد می

» !خدا!  خدا«، که در زبان فارسی به معنای »!شیخ!  شیخ«زنند  روند و فریاد می جنگ می
بازرگان ونیزی نیز، به نقل از برخی از ). ٣٢٣، سفرنامه های ونیزیان در ایران( است

ام سواری از اسب بر زمین افتد یا پیاده اگر کسی هنگ«: سپاهیان شاه اسماعیل گوید
. کند طلبد و نام او را بر دوگونه یاد می شود هیچ خدای دیگری را جز شیخ به یاری نمی

بازرگان ونیزی، واژه ). ٤٢٨همان، (» به مفهوم خدا، دوم به معنی پیغمبر» شیخ«نخست 
بردند، معادل  کار می عنوان بزرگ و مرشد برای او به را که سپاهیان اسماعیل به» شیخ«

تلقی کرده و ناخواسته موجب بروز اشتباه برای برخی از محققان اروپایی » خدا«کلمه 
ناآگاهی درباره مفهوم واقعی کلمات فارسی و اصطالحات صوفیانه، زمینه . شده است

پیدایش نظرات نادرست محققان غربی در مورد جایگاه شاه اسماعیل در بین ایرانیان و 
راجر . پاهیان خود و طرح موضوع ادعای الوهیت از سوی وی، شده استخصوصاً س

شناس انگلیسی، از جمله نویسندگانی است که تحت تأثیر سخنان  سیوری، صفویه
رساندند  حتی رهبر صوفیه را تا آنجا می«هواداران اسماعیل درباره وی، مدعی است که 

ا شده است که مریدان جنید ادع. کردند خداوند در او حلول کرده است که ادعا می
او به چند . »کردند یاد می» پسر خدا«و از پسرش به عنوان » خدا«آشکارا از وی به عنوان 

مصراع از اشعار شاه اسماعیل درباره قدرت فرابشری خود، اشاره کرده و در حالتی که 
اعیل و تواند تعجب و درماندگی خود را از مسئله ادعای الوهیت شاه اسم گویی دیگر نمی

چگونه «: نویسد پدرانش و چگونگی پذیرش آن از جانب اطرافیانشان پنهان دارد، می
چنین باورهای افراطی و مغایر عرف به این سهولت در آناتولی و کردستان مورد پذیرش 

 ).٢٢، ایران عصر صفویسیوری، (» قرار گرفتند؟
ی محققان های آن نیز سهم مهمی در مشتبه شدن موضوع برا تصوف و شاخصه

های مذهبی که در آن دورانِ  پس از حمله مغول و با توجه به آزادی. غربی داشته است
سراسر آشفتگی، برای ایرانیان بوجود آمده بود، تصوف گسترش زیادی در بین مردم 

در آستانه ظهور صفویان، نفوذ صوفیگری در ایران و آناتولی و شام، به اوج خود . یافت
ها گسترش زیادی یافتند و شیخ صفی الدین،   دوران بود که خانقاهدر همین. رسیده بود
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با توجه به قداستی که شیخ صفی الدین در نزد این صوفیان . هواداران بسیاری یافت
در این دوران، . داشت، اخالف او نیز در نزد آنان مورد احترام و ستایش قرار گرفتند

 صفویه داشتند و بسیاری، حاضر به صوفیان ارادت خاصی به خانقاه اردبیل و خاندان
 . این وضع تا زمان آغاز قیام اسماعیل نیز ادامه داشت. جانسپاری در راه آنها بودند

مورخان هوادار شاه اسماعیل در دوره صفوی نیز در القاء تصور شاه خدایی وی به 
شاه آمیز موجود در این تواریخ درباره  های اغراق گزارش. اند مخاطبان، سهیم بوده

شناسان را نسبت به شخصیت و نیّات وی، به اشتباه انداخته  اسماعیل، برخی از  صفویه
تقریباً همه مورخان دوره صفوی که از قضا اعتقادات نیرومند شیعی داشتند، . است

در آغاز جلوس شاه اسماعیل . دانستند حمایت از سالطین صفوی را حمایت از تشیع می
های زیادی الزم بود و نهادها  تثبیت تشیع در ایران کوششو در شرایطی که هنوز برای 

های فکری الزم برای  و ساختارهای مذهبی شیعی شکل نگرفته بود، الزم بود زمینه
رو مورخان برای ترویج تشیع  از این. ایجاد این ساز و کارها در بین مردم فراهم آید

ادشاهان صفوی در قالب دانستند، به حمایت از پ امامیه که آن را رسالت خویش می
السالم،  هایی مرتبط با عوالم دیگر و حضرات ائمه علیهم عنوان انسان معرفی آنها به

برای نمونه تنها به یک مورد از الهامات غیبی که در این منابع به شاه . پرداختند
 :شود اسماعیل منسوب شده، اشاره می

. یل را کشیده بودزمانی که سلطان حسین بارانی نقشه مسموم کردن اسماع
السالم در مقابلش ظاهر شده و حضرت  اسماعیل در خواب دید نور حضرت علی علیه

ای فرزند زنهار مرو به ضیافت سلطان حسین بارانی که زهر در «: امیر به او فرمودند
» خواهد تو را با هوادارانت از پای درآورد و برخیز و امشب کوچ کن کاسه آش کرده، می

های منسوب به شاه اسماعیل در منابع اولیه  از این دست خواب). ٥٥، فویص آرای عالم(
 . شود  فراوان یافته میعالم آرای صفوی،صفوی و به خصوص کتاب 

 
 های دشمنان شاه اسماعیل گزارش. ٢

توزانه برخی از علما و مورخان سنّی معاصر صفویه، درباره شاه  اظهارات تُند و کینه
هرچند . اورشناسان و محققان را به اشتباه انداخته استاسماعیل نیز برخی از خ

حرمتی به بزرگان سنی،  گیری شدید شاه اسماعیل نسبت به اهل تسنّن و بی سخت
جویانه، آنها  العمل تالفی ها از سوی آنها بود، اما در این عکس گونه واکنش عامل اصلی این
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اعیل دادند که به هیچ عنوان هایی به شاه اسم نیز از دایره انصاف خارج شده و نسبت
این علما و نویسندگان سنّی مذهب عموماً با علم به کذب بودن این . واقعیت نداشت

گفتارها از این حربه برای مخدوش کردن چهره خاندان صفوی در بین مردم ایران و 
 . دیگران استفاده کردند

 سنی مهاجرت و ای از علمای با تشدید اقدامات شاه اسماعیل علیه اهل سنت، عده
بن  هللا یکی علمای مهاجر، فضل). ٤٨اسپناقچی پاشازاده، ( شماری نیز سکوت کردند

هللا روزبهان ملقب به خواجه مال، از بیم اقدامات شاه اسماعیل  فضل. روزبهان خنجی بود
میرمخدوم شریفی و حسین ). ١٥خنجی اصفهانی، (به دربار محمدخان شیبانی پناه برد 

العمل به اقدامات  شیروانی نیز از جمله علمای اهل تسنن بودند که در عکسبن عبدهللا 
 . شاه اسماعیل، به مقابله با وی پرداختند

 خود گوید چون وضع قزلباشان را دیده و دانسته که بدتر  شیروانی در مقدمه رساله
ا وی قزلباشان ر. از کفار و مشرکان هستند، تصمیم به نوشتن این رساله گرفته است

شیروانی مطالبی کذب . سبب پذیرش الوهیت اسماعیل، بدتر از مشرکان دانسته است به
از جمله اینکه شاه طهماسب دو خواهرش را بر . و باورنکردنی در این رساله نوشته است

همچنین او با اشاره به ادعای الوهیت اسماعیل، ادعا کرده که او با . خود حالل کرده بود
خواستند با تخریب مکه قبله  مکه و تخریب آن را داشت، آنها مییارانش قصد رفتن به 

نقل   به٣٧٧ـ٣٧٤، ...سیاست  و دینجعفریان، ( مسلمانان را به سمت اردبیل برگردانند
 ). در کتابخانه آیت هللا مرعشی٢٣٨٦از نسخه موجود در مجموعه شماره 

 
 آگاهی ناقص پژوهشگران غربی از فرهنگ و مذهب ایرانیان .٣
ها و همچنین منابع تاریخی  ژوهشگران غربی با مطالعه اطالعات موجود در سفرنامهپ

شناخت . اندکه شاه اسماعیل اول ادعای ربوبیت داشته است گرفته دوره صفویه، نتیجه 
خصوص ایران، برخی از این  نادرست و اندک از اوضاع فرهنگی کشورهای شرقی و به

بر همین اساس کسانی چون .  کشانده استپژوهشگران را به چنین باور نادرستی
های شرقی و رابطه مردم  مارکس، لمبتون و ویتفوگل، نظرات نادرستی درباره نظام دولت

 . اند ها ارائه کرده و دولت در این نوع نظام
اطالعات ناکافی درباره تشیع و مسایلی چون توسل و تبرک، عدم آشنایی الزم با تاریخ 

ن و نوع رابطه شاه و رعیت، ناآگاهی از تصوف و معانی اصطالحات اجتماعی و فرهنگی ایرا
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ها و عدم آشنایی با  های اروپایی صوفیانه، اتکا بیش از حد به مطالب موجود در سفرنامه
شناسان غربی را  شعر فارسی و استعارات و ایهامات آن، از جمله مواردی است که صفویه

 .ستدرباره شاه اسماعیل به اشتباه انداخته ا
 

 معتقَدات و برخی از اظهارات افراطی شاه اسماعیل .٤
برخی از عقاید اسماعیل و سخنان و رفتارهای افراطی و نامتعارف وی، یکی دیگر از اسباب 

از برخی اشعار شاه اسماعیل و استعارات موجود در آن، . انتساب ادعای الوهیت، به وی است
چنین افراط و . دانسته است ی فرابشری میتوان دریافت که وی خود را دارای نیروی می

گویی پدیده در شعر، برای ایرانیان نامأنوس نیست، اما برای نویسندگان غربی که با  اغراق
. تواند باور به الوهیت در ذهن اسماعیل را تداعی کند زبان شعر پارسی آشنا نیستند، می

شود که از  ی دیده میناپذیر همچنین در سخنان شاه اسماعیل سخنانی مبنی بر شکست
این پژوهشگران با تکیه بر ادعای . جمله عوامل گمراه کننده محققان غربی است

دانسته و  ناپذیری شاه اسماعیل، باور دارند که او خود را مجهّز به صفات الوهی می شکست
 .منتها است معتقد بوده که دارای قدرت بی

 
 ها نقد دیدگاه

تصور ادعای الوهیت شاه اسماعیل، به رفتار بخش قابل توجهی از علل پیدایش 
شناسان غربی احیاناً  ها برای صفویه این رفتارها و سخنان قزلباش. گردد هواخواهان بازمی

وجود این رابطه بین خاندان صفوی و هوادارانشان، مدت ها پیش . قابل درک نبوده است
ت پیدایش روحیه عل. الدین، مرسوم بود از شاه اسماعیل و حتی قبل از شیخ صفی

پذیری از شاه اسماعیل را باید در تعامالت این صوفیان با خانقاه اردبیل در فاصله  اطاعت
به اعتقاد برخی از محققان، . الدین تا ظهور شاه اسماعیل جستجو کرد زندگی شیخ صفی

صفویان در کسوت مرشد کامل و در حدود دو سده فعالیت طریقتی در اردبیل، برخوردار 
رتی شدند که مریدان و حامیان آنها، به اشارت کوچکی، حاضر بودند جان خود را از قد

 ).٩٦بهرام نژاد، ( فدای وی کنند
الدین و  او جانشین شیخ صفی. شاه اسماعیل در چشم قزلباشان، قداست داشت

 سیاسی، بلکه در  ـعنوان رهبر نظامی رئیس خانقاه اردبیل بود و اطاعت از وی نه به
سرسپردگی سپاهیان به ). ٨٥٥، ...تاریخ ایرانجعفریان، ( یخ ضروری بودقامت یک ش
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. شاه اسماعیل، حسادت دشمن اصلی او یعنی سلطان سلیم عثمانی را نیز برانگیخته بود
سپاه خود را به ورطه ) شاه اسماعیل(ملحدی ناپاک «: ها گفته بود  او خطاب به ینی چری

ر و مانند سیل روان و آتش سوزان به کام خطر دهد و آنان با صفای خاط هالک سوق می
بازند و به دست خویش اوالد خود را در راه شاه خود ذبح  روند و با شوق جان می می
نه تنها زمام امور خود را به قبضه اقتدار تسلیم ) ها ینی چری(کنند، اما اینان  می
 ). ٥١سومر، (» کنند کنند بلکه عنان عزم ما را نیز کج می نمی

یهی است که این تحول در چارچوب عناصر گفتمانی شیعه و فارغ از شریعت شیعی بد
هایش در مناطق غربی ایران،  رخ داد و این خالء را جز حلقه وصل غالیگری که سنت

این نگاه ). ١٠آقاجری، ( توانست پرکند آذربایجان و مطمئناً آناطولی وجود داشت، نمی
. بسیاری از تصورات نادرست در مورد او شده استگیری  صوفیان به اسماعیل، موجب شکل

در حالی که آشنایی با اندیشه صوفیانه و مرام و مسلک صوفیان و اصطالحات خاص تصوف، 
اطاعت محض از اسماعیل و میل . کند تر می پذیرش این نگرش را از سوی پژوهشگران آسان

ه حالتی افراطی به خود به جانسپاری برای وی که حافظ و پشتیبان مریدان نیز بود، گا
به اعتقاد برخی از محققان، مبنای . شد گرفت و موجب رنگ باختن عقل ومنطق می می

عنوان رئیس خانقاه اردبیل بود، نه  اطاعت قزلباشان از شاه اسماعیل، اعتقاد آنان به وی به
ماعیل اغلب صوفیان صفوی شاه اس). ١١٣زایی،  لک(های اجتهادی شیعه دوازده امامی  آموزه

 ). ١١٧معظمی، (دانستند  را بسی برتر و باالتر از انسان معمولی می
. پیش از صفویه و در اوایل دوران صفویه، غالیگری حضوری پررنگ در ایران داشت

خصوصیاتی که از سوی برخی از مریدان شاه اسماعیل به او نسبت داده شد در آن 
به اعتقاد برخی از محققان، . رسید ظر نمیآمیز به ن دوران به اندازه دوران کنونی، اغراق

دانستند یا وی را کمربستۀ  کسانی که قیام اسماعیل را به اذن و اجازه امام معصوم می
های رایج در آن روزگار، دعوی  شمردند، در قیاس با اندیشه السالم می حضرت علی علیه
آمیز و در  ر اغراقشطحیات صوفیان گاه بسیا). ٢٠٧ـ٢٠٦ نیا، صدری (غلوآمیزی نداشتند

روشنی  برای مثال سخنان بایزید بسطامی درباره ربوبیت، به. تضاد با حقایق عالم بود
اما باید توجه داشت که شاه اسماعیل به هیچ وجه با این . گویای اندیشه این گروه است

وی به جای همراهی و تشویق این نوع اعتقادات . ها موافق نبود گونه نظریات قزلباش
نه هوادارانش، اقداماتی در جهت تلطیف آن انجام داد وکوشید با میدان دادن به غالیا

شاه اسماعیل تفکرات صوفیان را به هیچ . فقها، دامنه این افکار و عقاید را محدود کند
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دانست و این مسئله را به خوبی درک کرده بود که باید  وجه در مسیر تشیع واقعی نمی
ی گرفت و از همان ابتدا با این نوع اعتقادات آمیخته به خطر اشاعه این تفکرات را جد

) ٣٢٣، های ونیزیان در ایران سفرنامه( آنجوللو. غلو در حق خودش برخورد قاطعی کرد
هنگامی که در «: العمل شاه اسماعیل به اعتقادات برخی از صوفیان گوید درباره عکس

. » را خدا بخوانند بیزار استتبریز بودم شنیدم که شاه از این پرستش و از اینکه وی
بنابراین شاه اسماعیل روش افراطی قزلباشان و مریدان را که برگرفته از منش شیعیان 

های تاریخی، اعتقادی و حکومتی سیطره  آناتولی بود، تعدیل کرد، فقه شیعه را بر دیدگاه
 اداشتبخشید و نگرش صوفیانه خانقاه اردبیل را در مقابل اندیشه شیعه به تسلیم و

های صوفیانه با  گذشت، رویارویی آموزه از همان ابتدا و هرچه می). ٦٥٣پورامینی، (
شد و برتحکیم موقعیت فقیهان در جامعه و اقبال مردم  های شیعی هم بیشتر می آموزه

شد، تا اینکه بعدها کم کم جریان تصوف افول کرد و به حاشیه رانده  به آنان افزوده می
های بعدی نیز ادامه یافت و  افول جایگاه صوفیان در دوره). ٧٧ی، آقانوری و فتاح(شد

نهایتاً کار به جایی رسید که صوفیان اعتبار خود را به کلی در جامعه از دست دادند و 
لغت ) ١٦٥( نوشته هالم به. عناصری کژمذهب و الابالی در ایران آن روزگار شناخته شدند

بود، بعدها تقریباً » مسلمان زاهد«ان مترادف صوفی که در ابتدای زمامداری این دودم
تقابل شاه اسماعیل با غلو صوفیان یکی از دالیل پدید . به خود گرفت» بدعت گزار«معنی 

او برای تغییر افکار غالیانه صوفیان و همگن نمودن . آمدن چنین وضعی برای آنها بود
 آن تا پایان دوره صفوی اعتقادات مذهبی سپاهیان خود، حرکتی را آغاز نمود که دامنه

این حرکت برخاسته از عقاید مذهبی او بود که افکار و عقاید صوفیان غالی . تداوم داشت
لذا برای محدود ساختن صوفیان و . دانست را مغایر با اصول مذهبی تشیع امامیه می

اقدامی که هرچند به نفع وی نبود و به . های مذهبی آنان اقدام کرد تغییر در اندیشه
حال باید توجه داشت که شاه اسماعیل بنا  بااین. رساند جایگاه او در بین آنان آسیب می

ای معنوی از خود، برای هوادارانش ترسیم کند تا بتواتد آنها  کوشید چهره به دالئلی می
رؤیاهای زیادی که با موضوع مکاشفات و رؤیت . ها تهییج کند را برای فداکاری در جنگ

 .کرد السالم به او منسوب است، همین هدف را دنبال می هامیرالمؤمنین علی
های بسیاری به شاه اسماعیل پیرامون موضوعاتی چون به قدرت رسیدن،  خواب

مأموریت برای رسمیت دادن به آئین تشیع، چگونگی جنگ، اطالع از احوال یاران و 
 منسوب نزدیکان، آگاهی از سوء قصد و حتی اطالع از فرارسیدن زمان مرگ خویش،
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ها  اثبات صحت و سقم این خواب). ٦٢، رؤیا و سیاست در عصر صفویاحمدی، (است
ممکن نیست، اما ذکر این نوع رؤیاها برای شاه اسماعیل، موجب تقویت اعتقادات 

نگاران دوره  توان گفت تاریخ در مجموع هم می. شد صوفیان نوشیعه نسبت به او می
ماعیل در نزد سپاهیان و همچنین عموم مردم صفوی در تقویت جایگاه معنوی شاه اس

های تاریخی مؤید این امر بوده و حتی علویان ترکیه  گزارش. ایران، موفق عمل کردند
ذکر همین . هایی از این کشور چنین معنویتی برای او قائل هستند تاکنون نیز در قسمت

ن داخلی و خارجی هایی در نزد بعضی از نویسندگا رؤیاها هم یکی از عوامل بروز شبهه
 .درباره شخصیت شاه اسماعیل است

ای به ادعای االوهیت  اما در هیچ کدام از منابع تاریخی این دوره نه تنها اشاره
توسط شاه اسماعیل نشده، بلکه هیچ یک از مورخان این دوره نیز چنین نسبتی به وی  به

ها و مرتبط بودن  نمایی  بزرگدر این منابع، آنچه که در مورد شاه اسماعیل بوده. اند نداده
 .با عالم غیب بوده و سخنی از الوهیت، پیامبری و امامت به میان نیامده است

خصوص کسانی که در قلمرو عثمانی و  نگاران اهل تسنن و به های تاریخ ورزی غرض
 رسمی شدن مذهب تشیع در ایران و .زیستند نیز بی گفتگو مشخص است ازبک می

مهاجرت گسترده ساکنان آناتولی و عراق و شام که از هوادارن صفویان و دشمن 
های شاه اسماعیل به پیروان مذهب تسنن و خصوصاً  ها بودند و همچنین اهانت عثمانی

های آنها، طبعاً برای آنها سخت و غیرقابل  اعمالی مانند نبش قبر و سوزاندن استخوان
ها، آنها را به الحاد متهم  پذیرش بود و به تالفی این اقدامات شاه اسماعیل و قزلباش
 . کردند، از جمله این اتهامات، ادعای الوهیت شاه اسماعیل بود

یکی از اهداف کسانی چون روزبهان خنجی، شیروانی و مخدوم شریفی، تخریب 
رین بخش این موضوع نیز به ت اصلی. های هوادار او بود چهره شاه اسماعیل و قزلباش

چرا که زمینه باورپذیری . مباحث اعتقادی اسماعیل و اطرافیانش معطوف بود
در حقیقت این . های آنها نیز توسط هواداران افراطی اسماعیل مهیا شده بود تخریب
در . ریختند گری خود، به اصطالح آب به آسیاب دشمن می ها بودند که با غالی قزلباش

 . کرد  اسماعیل با این رفتارها و اظهارات به صراحت مخالفت میحالی که خود
توانست ادعای  که شاه اسماعیل نمی ترین مستندات برای اثبات این یکی از مهم

الوهیت داشته باشد، کوشش متعصبانه و هدفمند او برای ترویج مذهب تشیع اثنی 
هللا علیه  صلی ـ بر اسالممذهب تشیع که بر امامت دوازده تن از ذریّه پیام. عشری است

های خود، مسلمانان را به اطاعت از ائمه اثنی عشر بر اساس   تأکید دارد، در آموزه ـو آله
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پیروی از . کند ابالغ عمومی پیامبر در غدیر خم و همچنین نصوص وارده دعوت می
 قرار السالم در همان مسیر اطاعت از فرامین خداوند یکتا پیامبر و ائمه معصومین علیهم

حال با توجه به وجود چنین مبانی در مذهب تشیع دوازده امامی و اعتقاد شاه . دارد
اسماعیل به این مذهب، چگونه او ادعای خداوندی دارد و با این ویژگی ها و رویکردی 
که در مذهب تشیع در باب مسائل اعتقادی وجود دارد مردم را به پذیرش این مذهب 

توانسته هم ادعای الوهیت کند و هم  ه شاه اسماعیل نمیکند؟ روشن است ک مجبور می
پاسخ شاه اسماعیل به کارکیا میرزا علی که به از او . مردم را به پذیرش تشیع فراخواند

خواسته بود یک سال دیگر در گیالن بماند، گویای اراده مستحکم درونی او برای ترویج 
 عالم باال مأمورم و در این نهضت از«: او در پاسخ کارکیا میرزا علی گفت. تشیع است

زمانی که اطرافیان ) ٨٨ـ٨٧( نوشته امینی هروی به). ٣٦عبدی بیگ شیرازی، (» معذورم
با تمکین، این تدبیر «او در ابتدای کارش ارسال دعوتنامه به هواداران را پیشنهاد دادند 

السالم  م علیهمرا تحسین فرموده، گفت که از الهامات ملک قیّوم و انعامات ائمه معصو
چنان معلوم شده است که موعد آن است که سر مکتومی که از آباء مرحوم به ما رسیده 

این اعتقاد، موجب تقویت پشتکار او برای تثبیت . »است، بعد از این در پرده خفا نماند
مذهب تشیع در ایران شده بود، در حالی که این عقاید و شور و هیجانات برای ترویج 

وجود این گونه اظهارات در منابع صفویه، . الً با ادعای الوهیت در تضاد استتشیع، کام
ای که در مورد ادعای الوهیت شاه  شناسان غربی را برای نظریه کلیه معادالت صفویه
 .سازد اند، با چالش جدی مواجه می اسماعیل ارائه کرده

تاریخ ایران دورۀ ، رویمر( اش بود گرایش مذهبی اسماعیل بیشتر زاییده ایمان درونی
های تاریخی از انگیزه مذهبی او برای شروع این حرکت بزرگ و  گزارش). ١٦ن، صفویا

از سویی دیگر، اگر شاه اسماعیل در تغییر مذهب ایرانیان اصرار . پردامنه حکایت دارد
کرد که هر فرقه از مذاهب اسالم را که بخواهند  ورزید و مردم ایران را رها می نمی

شد  تری داشت و تا این اندازه درگیر جنگ و کشتار نمی  کنند، سلطنت راحتانتخاب
مسلماً تأسیس حکومتی سنی مذهب و همخوان با مذهب دیگر ). ١٢٨نیازمند، (

تر از کاری بود که اسماعیل جوان تحقق آن را در  مراتب راحت های مسلمان، به حکومت
طور رسمی، قسمت  وری که حداقل بهآشکار است که اعالن تشیع در کش. پروراند سر می

اعظم جمعیت آن سنّی بودند، بدون بروز مخالفت یا بدون تعقیب و آزار کسانی که از 
حال  بااین). ٢٧، ایران عصر صفویسیوری، (ورزیدند، میسر نبود  قبول آن خودداری می

در اسماعیل سیزده ساله این خطر را پذیرفت و حرکت خود را برای تثبیت مذهب تشیع 
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هرچند تسنن در ایران آن روزگار و پس از حمله مغول، بر دوستی . ایران آغاز کرد
» تسنن دوازده امامی«ای که آن را  گونه السالم نیز تأکید داشت، به بیت علیهم اهل

. تر بود الوصول اند، اما برای اسماعیل، تشکیل حکومتی سنی مذهب، بسیار سهل خوانده
رغم آنکه هنوز بسیار جوان بود و  ن دارند که شاه اسماعیل بهحال همه منابع اذعا بااین

کرد، از سراخالص و اعتقاد قلبی بر این  خطرات زیادی حکومت نوپای او را تهدید می
باور بود که دارای مأموریت الهی است و با وجود ممانعت یاران نزدیک خود به این 

 یت بر سر عقیده خود باقی ماندها وقعی ننهاد و از همان ابتدا با جد اندیشی مصلحت
های تاریخی که از دوره شاه  مجموعه گزارش). ١٤٠، در باب اوقاف صفویاحمدی، (

او ). ١٧٢حسینیان، ( باشد اسماعیل باقی مانده است نشانه تفکر شیعی انقالبی وی می
شاه . این تفکر انقالبی را تا پایان جنگ چالدران و شکست از سلطان سلیم حفظ کرد

داد و به  آمیز به ترویج تشیع ادامه  العاده و افراط اعیل تا این دوره با تعصبی فوقاسم
گری در  بنابراین اتهام تداوم روحیات صوفی. مقدسات شیعی حساسیت بسیاری داشت

عالوه شواهدی در دست است که نشان  به. گردد روشنی نفی می شاه اسماعیل نیز، به
. سب ثروت و قدرت، حرکت انقالبی خود را آغاز نکرددهد شاه اسماعیل با اندیشه ک می

کاترینو زنو که به هنگام فتوحات نخستین شاه اسماعیل در ایران حضور داشت، درباره 
اندوزی گوید پس از گشودن دژ محمودآباد، اسماعیل همه غنائم  عالقگی وی به ثروت بی

رانبها برای خودش را در بین سپاهیان تقسیم کرد و هیچ چیز از آن همه اشیای گ
او پس از پیروزی بر الوند شاه نیز ). ٢٤٩، سفرنامه های ونیزیان در ایران( برنداشت

دیگر از «) ٨٢( نوشته خورشاه بن قبادالحسینی به). ٢٥١همان، ( ای از غنایم نبرد بهره
خصایص آن حضرت آنکه، از بدو حال تا زمان رحلت و انتقال زر و مال و اسباب دنیوی 

اکثر اوقات بلکه همیشه مخزن او از نقود جواهر و . ر همتش هیچ اعتبار نداشتدر نظ
اللی خالی بود و آنچه عمال و گماشتگان از اقصی دیاربکر تا کنار رود جیحون و از 

فرستادند، در بارگاه  طبرستان تا بندر جرون از مال و جهات مقرّری به خزانه عامره می
ای به شاه  پس از تصرف شیروان، الوند میرزا نامه. »دبخشی عالی به ادانی و اعالی می

چون به خون پدران «اسماعیل نوشت و در آن ضمن دعوت وی به صلح متذکر شد که 
خود و جد ما رفتی و فرخ پادشاه را به قتل آوردی و شیروان را گرفتی و داعیما نیز الکاء 

، اما شاه »مشغول باشاردبیل را به تو بخشیدیم، برگرد و برو شیروان به حکومت 
با وجودی که این همه آزار رسیده است من از سر «: اسماعیل در جواب او نوشت
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بازخواست خون پدر و برادر و جد خود گذشتم و مرا داعیۀ  سلطنت و جهانگیری نیست 
السالم را رواجی بدهم و تا  خواهم دین آبا و اجداد و حضرات ائمه معصومین علیهم و می

اشم، در راه دین مبین شمشیر بزنم که تا حق به مرکز خود قرار بگیرد و جان داشته ب
باید از روی صدق و صفا و اعتقاد درست، دست به دامن پاک حضرات زده و زبان را  می

جاری گردانی تا سعادت و پادشاهی به استقالل » علی ولی هللا«به ذکر این کلمه طیّبه 
و بخوانم و تو را برادر بزرگ ) بزنم( خطبه به نام تو بوده باشد و هر الکاء را بگیرم سکه و

خود دانسته، در راه تو شمشیر بزنم و اگر این سعادت را درنیابی، خوش باشد از تو خون 
» .دانی، اعالم کن به هر روش که بهتر می. دانی خواهم، تو می گناه خود را می برادر بی

دانست   خود را در اشاعه تشیع مأمور میرو، شاه اسماعیل از این). ٦٢، صفوی آرای عالم(
السالم موظف به اجرای فرمان  که از جانب خدای عالم و حضرات ائمه معصومین علیهم

غالم شاه مردان «نقش سکه و مهر شاه اسماعیل نیز ). ٦٦قاسمی حسینی گنابادی، (بود 
در نقش تصور اینکه پادشاهی ). ٣٣حسینی استرآبادی، (بود » است اسماعیل بن حیدر

مُهر خود، خویشتن را بنده و غالم فردی بداند و در همان زمان خود را به عنوان 
ضمن اینکه صدها . آفریدگار یا حتی پیغمبر معرفی کند با هیچ منطقی سازگار نیست

در . السالم و سایر امامان به او منسوب است بیت شعر نیز در مدح امیرالمؤمنین علیه
توان  انی که مدرکی مغایر این مطالب به دست نیاید، میتوان گفت تا زم مجموع می

های سیاسی، از یک  پذیرفت که او به دلیل اعتقاد دینی، و نه از روی مصلحت اندیشی
ایران در رویمر، . (عزم قطعی پیروی نموده و تشیع را به عنوان مذهب رسمی اعالن کرد

ر مسیر رسیدن به کسب رسد شاه اسماعیل د حتی به نظر نمی) ٢٥٨، راه عصر جدید
 .قدرت، به دنبال اهداف مادی بوده باشد چه رسد به اینکه ادعای خداوندی داشته باشد

ها،  های قومی نیز نداشت و برای برتری دادن ترکان بر تاجیک شاه اسماعیل انگیزه
ها برتری داشتند ولی در امور دیوانی این  ترکان در امور نظامی بر تاجیک. اقدانی نکرد

بت بالعکس بود و درکل در حکومت شاه اسماعیل مناصب بر اساس میزان تقید آنها نس
 .شد نه براساس قومیت های افراد تقسیم می به مذهب تشیع و توانایی

شاه اسماعیل برای ترویج تشیع از وجود علمای بزرگ این مذهب استفاده کرد و با 
ود نداشتند، ناچار از علمای که در آن زمان چنین علمایی در ایران وج توجه به این

بسیاری از این علما، دولت صفوی را با استناد به روایات . بحرین و لبنان یاری خواست
های دولت  وارده در مورد شرایط حاکم جامعه در زمان غیبت امام معصوم، حائز شاخصه
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ب دیدند این دولت حامی شیعیان و مذه دانستند، اما چون می شیعی در زمان غیبت نمی
هرچند که برخی نیز، حکومت . تشیع است، با اشتیاق، از این پیشنهاد او استقبال کردند

این اقدام شاه اسماعیل . صفوی را حکومت جور دانسته و حاضر به همکاری با آنها نشدند
دهد که او به فکر تمرکز قدرت برای شخص خود نبوده است چرا که مسلماً او با  نشان می

که حضور علما و پیاده سازی شریعت، اختیارات او را محدودتر خواهد آگاهی از این امر 
کرد، از فقهای شیعه دعوت کرد تا در ایران حضور یافته و اختیار امور فرهنگی و مذهبی را 

اساساً علما با توجه به رسالتی که داشتند، مانعی برای خودکامگی او بودند، . به آنان سپرد
. ای داشته باشد به این کار اقدام نمود ه از این مسئله واهمهک اما شاه اسماعیل بدون این

حال چگونه فردی که خودش حیطه اختیارات خود را به خاطر باورهای مذهبی محدودتر 
عالوه، روشن است که اگر شاه  تواند داشته باشد؟ به کند، ادعایی مبنی بر الوهیت می می

کردند بلکه با الحاد  نها با او همکاری نمیاسماعیل ادعای الوهیت داشت، علمای شیعه  نه ت
علمای آن دوره دریافته بودند که شاه اسماعیل فردی است که . کردند او نیز مقابله می

رغم مفاسدی نظیر شرابخواری و عدم تقید کافی به دین و مذهب، از مذهب تشیع اثنی  به
  .کند از این رو با او همکاری کردند عشری حمایت می

ناپذیری شاه اسماعیل را دلیلی برای  ژوهشگران غربی، ادعای شکستبرخی از پ
سبب ناآشنایی آنها با مبانی اعتقادی  این ادعا به. اند انتساب ادعای الوهیت به وی دانسته

در منابع صفوی هر . السالم در این مذهب است تشیع و جایگاه توسّل به اهل بیت علیهم
من توان رویارویی با او را ندارد، بالفاصله عباراتی جا که شاه اسماعیل ادعا کرده که دش

با مضمون مشترک در مورد اینکه این فتوحات به حول و قوه الهی و یاری حضرات 
دلیل حمایت از سوی امامان  ناپذیری او به السالم بوده و شکست معصومین علیهم

 مأنوس السالم است، ذکر گردیده است که برای کسانی که با فرهنگ شیعی علیهم
برای نمونه به دو مورد . هستند این سخنان امری کامالً بدیهی و غیرقابل مناقشه است

 : اشاره خواهد شد
چون سلطان سلیم در صحرای چالدران فرود آمد، روز دیگر الچی فرستاد به خدمت «

مرا گمان این بود که هنوز من داخل الکاء ایران نشده باشم که تو : شهریار عالی گهر که
حال ! ای رحمت باد که در برابر ایستاده! بارک هللا . ه جانب عراق فرار نموده باشیب

فرمایی آنچنان جنگ  بفرمایید که ما با شما به چه قسم جنگ کنیم؟ به هر طریق که می
ای زد و در جواب فرمودند که برو به  چون نواب اشرف این سخن را شنید، خنده. کنیم
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توانم در برابر سپاه تو در   قوت و زور و بازوی نیست و نمیسلطان سلیم بگو که اگر مرا
آیم، اما من به زور و بازوی و قوت دست والیت خیبر گیر خیبرگشای، اسدهللا الغالب، 
غالب کل غالب، مظهرالعجایب، و پیغمبر را نایب و امام مشارق و المغارب، شاه مردان، 

 نور شمس و القمر، روشنایی دیده اهل شیر یزدان، ولی سبحان، داماد رسول آخرالزمان،
نظر، کدخدای ملک داد، حیدر صفدر دالور، امیرالمؤمنین حیدر علی بن ابی طالب علیه 

ام و در برابر نهصد هزار کس تو  السالم با این هیجده هزار کس که با خود برداشته
اسماعیل در ) ٦(بن قباد الحسینی نوشته خورشاه به). ٤٨٩، صفوی آرای عالم(» ام ایستاده

من اعتماد بر کرم کردگار و توکل به حضرت آفریدگار «پاسخ به کارکیا میرزا علی گفت 
االبرار و والی ائمه اطهار  المتین محبت سید ام و دست اعتصام به حبل جلّ ذکره کرده

صلوات هللا علیه و علیهم اجمعین استوار ساخته  از کثرت اعدا و بسیاری ایشان اندیشه 
 .»و اگر احیاناً از روزگار، محنت و شدتی روی نماید از آن نیز باک ندارمندارم 

، گویای اعتقاد وی به انتظار برای ظهور خطایی نامهبرخی از اشعار شاه اسماعیل در 
 : السالم است حضرت مهدی علیه

 نسلینی قطع ائیله مشرک لر ایله کافر لرینصاحب الزمان ائیله ظهور     ) جع(یا مهدی
 افران را قطع کن ــرکان و کـــل مشــو نس    صاحب الزمان ظهور کن ) عج(مهدی یا 

 ). ٢٧٩شاه اسماعیل صفوی، (
که اشعار شاه اسماعیل را دلیلی بر ادعای الوهیت وی ) ١٥٤ـ١٥٣( برخالف نظر هالم

 رسد این اشعار بیش از آنکه بیانگر اندیشه باشد، نشانگر نوعی ادبیات گرفته، به نظر می
. شود شعرگونه است که مشابه آن را در میان اشعار بسیاری از شاعران شیعی مشاهده می

توان تصور کرد که کسی که از چهارده سالگی رسالت خود را نشر تشیع اثنی  در واقع نمی
گذشته از آن، تشیع امامیه نیز حاضر . دانست، همزمان خود را خدا معرفی کند عشری می

 خود را یکی از دوازده امام بداند، چه برسد به آنکه ادعای باالتری به پذیرش کسی نبود که
به عالوه با وارد کردن این اتهامات به شاه اسماعیل، مبارزه او با مشعشیان به . داشته باشد

 ).، پاورقی مترجم١٥٤همان، (توان توجیه کرد  اتهام غلو را نیز به هیچ روی نمی
اما برخی از نویسندگان . تعاره جایگاه خاصی دارددر اشعار شعرای ایرانی ایهام و اس

نگر باتوجه به برخی از اشعار ترکی شاه اسماعیل که به زبان شعر و شاعری پر از  ساده
اند که او ادعاهای افراطی داشت و خود را  استعاره و تمثیل و کنایه است، مدعی شده

چنین . کرد عرفی میدانست و وجودش را ازلی و ابدی م امام معصوم یا پیغمبر می
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پایه و نشانگر آن است که این افراد دست کم با زبان شعر آشنا  هایی از اساس بی اندیشه
 ). ٨٥٥، ...ایران   تاریخجعفریان،( نیستند

شاه اسماعیل در برخی از اشعار خود، از بار سنگین گناهان و عدم عمل به وظایف 
. که با ادعای الوهیت همخوان نیستبندگی خود در برابر خالق یکتا فغان کرده است 

 : برای مثال
 !بنده سی نون حق بیلور اعمالینی !     طعنه قیلما زاهیدا! پر گناهیم

 ) ٤٣٢شاه اسماعیل صفوی، (
 !              بابت این امر به من طعنه مزن ای زاهد! پرگناهم

 ! خداوند خودش از اعمال بندگانش با خبر است
شاه اسماعیل ادعای منزّه بودن از «است که ) ٢٧(  چون بلورو سخن کسانی از این

 .نیز تادرست است» باشد گناه را داشت، ویژگی که مخصوص امامان شیعه می
توان منکر شد که شاه اسماعیل اشعاری با مضامین غالیانه درباره خویش  البته نمی

ند، چرا که هم در ک گری می دارد، اما این مطالب از لطایف شعر است که اینگونه جلوه
های تاریخی، اسماعیل به بندگی خود در برابر  میان همین اشعار و هم در سایر گزارش

خدای یگانه معترف است و تمامی اختیار امور خود و جهانیان را در قبضه خداوند متعال 
السالم را واسطه امور دانسته و از آنها در  داند و در عین حال ائمه معصومین علیهم می
برخی از ابهامات برای پژوهشگران غربی هم به . جوید وحات و کشورداری استمداد میفن

این اشعار که عمدتاً به زبان ترکی است، . شود اشعار حماسی شاه اسماعیل مربوط می
با این اشعار بود که مریدان و فدائیانی را که به . رود ترین آثار شعری او به شمار می مهم

نمود و نفوذ معنوی خود را در روح آنان  د، تهییج و ترغیب میدور وی گرد آمده بودن
 ). ٩٦شیبانی، ( داد جای می

عدم تقید مذهبی شخص شاه اسماعیل و کشتارهای گسترده او نیز هر چند بیانگر 
تواند به تنهایی به عنوان دستاویزی  عدم پایبندی او به احکام دین است، اما این امر نمی

تمامی . شناسان مطرح شده است ه از طرف برخی از صفویهبرای ادعاهایی باشد ک
سالطین صفوی بجز شاه طهماسب اول و سلطان حسین، به شرابخواری مبتال بودندو  

رغم اینکه مبارزه با تصوف و صوفیگری از  رسد که به نظر می به. تقیدات دینی نداشتند
تعلق خاطر به شرابخواری و همان دوران شاه اسماعیل آغاز گردید، اما افکار صوفیانه و 

حال بی بند  بااین. دانستند در اذهان آنها باقی مانده بود اینکه شراب را الزمه حکومت می
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های شاه اسماعیل اول در ارتباط با مطلق دانستن قدرت خود و اثبات ادعای  ها و سرکشی و باری
ه خداوند متعال که در اشعار او های او به درگا انابه. خداوندی و نفی وجود خالق متعال نبوده است

السالم نیز با مطلق  همچنین استمداد شاه اسماعیل از ائمه علیهم. شود، مبین این امر است دیده می
 .انگاری قدرت و عدم تسلیم در برابر قدرت خداوند یکتا، در تعارض است

 
 جهنتی

ه اسماعیل اول آراء نادرستی از سوی برخی از محققان غربی درباره افکار و عقاید شا
از جمله اینکه . گیری این نظرات بوده است چند عامل منشاء شکل. اظهار گردیده است

این خاورشناسان با مطالعه گفتار و رفتارهای صوفیان و ارادتمندان اولیه شاه اسماعیل، 
سیمای وجودی شاه اسماعیل در . اند فهمی درباره شخصیت و عقاید وی شده دچار کج

قزلباشان، بیش از حد معمول، مقدس جلوه کرده بود، که متناسب با آن نزد برخی از 
موجب سرسپردگی و اطاعت بی چون و چرا نسبت به شاه اسماعیل و فرامین او پدید 

برخی از اشعار شاه . شناسان غربی شد شده بود و همین نکته منشاء آرا نادرست صفویه
غربی در دام تصورات نادرست از جمله اسماعیل نیز زمینه را برای گرفتاری پژوهشگران 

سبب ناآگاهی  این مسئله به. اینکه شاه اسماعیل ادعای الوهیت داشت، فراهم ساخت
های شعر فارسی و همچنین  مورخان غربی از فرهنگ و ادب فارسی و ایهام و استعاره

یران و عالوه آشنایی ناکافی با فرهنگ ا به. اصطالحات عرفانی رایج در میان صوفیان است
خصوص ایران، عامل دیگری برای  نوع رابطه ارباب و رعیتی در ملل شرقی و به

جهانگردان اروپایی و سفیران کشورهای مختلف . ای بوده است گیری چنین نظریه شکل
هایشان به دفعات به جایگاه خاص پادشاه ایرانی و مطلق بودن قدرت او اشاره  در سفرنامه

توانسته در صدور این آرا  ها توسط محققان غربی نیز می امهمطالعه این سفرن. اند کرده
دالئل مستندی وجود دارد که نظر ادعای الوهیت توسط شاه . نادرست مؤثر باشد

ترین  مهم. اسماعیل را که عمدتاً توسط پژوهشگران غربی مطرح گردیده است، نفی کند
 : این دالئل عبارتند از 

یل اول برای ترویج مذهب تشیع اثنی عشری و  اصرار و تالش فراوان شاه اسماعـ
 تثبیت آن در ایران 

 های صوفیان  مخالفت علنی شاه اسماعیل با نسبت خدایی دادن به او و تقابل با غالیگریـ
  کوشش شاه اسماعیل برای ارتقا جایگاه فقهای شیعه در برابر صوفیان افراطی ـ
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دگی در برابر خداوند متعال و طلب  اشعار فراوان شاه اسماعیل با موضوع اظهار بنـ
 بخشش از درگاه او 

السالم   اظهار محبت و اطاعت زبانی و عملی شاه اسماعیل نسبت به اهل بیت علیهمـ
 و توسل به آنها در امور مختلف 

این ( مطالب موجود در منابع تاریخی دوره صفویه در مورد جایگاه شاه اسماعیل ـ
 ).اند وسط شاه اسماعیل به میان نیاوردهمنابع سخنی از ادعای الوهیت ت
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: ، تهـران  تاریخ تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رسمیت یافتن شیعه در ایران           عبادی، مهدی،   

 .١٣٩٤انتشارات منشور سمیر، چاپ اول، 
 نشرنی، :تهران نوائی، عبدالحسین چاپ ،االخبار تکمله علی، العابدین شیرازی، زین  بیگ عبدی

 .١٣٦٩اول،  چاپ
فرهنگـستان  : ، چاپ جعفر شـجاع کیهـانی، تهـران        شاه اسماعیل نامه  قاسمی حسینی گنابادی،    

 .١٣٨٧زبان و ادب فارسی، چاپ اول، 
 چـاپ  خوارزمی، انتشارات :تهران جهانداری، کیکاووس ترجمه ،کمپفر سفرنامه انگلبرت، کمپفر،

 .١٣٦٠دوم، 



  ٢٨٣  نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی

پژوهشگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی،        : ، قم چالش سیاست دینی و نظم سلطانی     لک زایی، نجف،    
 .١٣٨٩چاپ سوم، 
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 .١٣٧٣اول،  پچا نو، طرح انتشارات :تهران مخبر، عباس ترجمه ،وسطی قرون در ایراندیوید،  مورگان،

انتـشارات  : ، تهـران  خواهد؟  گوید و چه می     شیعه در تاریخ ایران شیعه چه می      نیازمند، سیدرضا،   
 .١٣٨٣حکایت قلم نوین، 

 .١٣٨٩ادیان،  نشر :قم اکبری، ترجمه محمدتقی ،تشیعهاینس،  هالم،


