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مقدمه
تاکنون درباره تااریخ سیاسای وااویان و حتای تااریخ ایتاااای ایاران در ایا دوره،
کتابهای متعددی نوشته شده است .اما یکی از مسائلی که به نظر میرسد مغاول واقا
شده است ،آگاهی از انگیزه های پادشاهان واوی برای ترویج مذهب تشی دوازدهامامی
است .ورف اطالع از اقدامات آنها در راه گسترش تشی  ،هرچند برای داشت تصاوری
وحیح از فضای مذهبی در آن روزگار الزم است ،اما تویاه باه الاو تویاه پادشااهان
واوی به ایا امار از ایا حیام اهایات دارد کاه در ایا دوره باا تویاه باه چهاره
ظو اللهی ای که ا ز ای پادشااهان در میاان ماردم متصاور باود ،هااه مساائو باه ناوای
تحتالشعاع خواست آنها بوده است.
درباره باورهای مذهبی شاه طهااسب و تأثیر آن بر سیاستها و اقدامات ماذهبی او،
تاکنون تحقیق مستقلی وورت نپذیرفته است .اووالً موضوع باورشناسی شخصیتهاای
تاریخی در پژوهشهای الای کاتر مورد تویه قرار میگیرند و دلیو اوالی ایا اادم
اقبال ،پیچیدگی های خاص ای مسئله است که اساتنتا را بارای پژوهشاگری کاه تنهاا
مجاواه اطالااتی از وقای تاریخی در دست دارد سخت میسازد.
درباره سیاست ها و اقدامات فرهنگی و ماذهبی شااه طهااساب هاک تااکنون کتاابی
مستقو تألیف نشده است ،اما چند مقاله درای باره به چاپ رسیده است؛ برخای از ایا
مقاالت ابارت اند از « :اقدامات فرهنگی شاه طهااسب اول در نهادیناه ساازی تشای در
یامعه» تألیف یهانبخش ثواقب و فریده مروتی« ،مؤلاههای فرهنگی – مذهبی مؤثر بار
پیدایی و تداوم حیات سیاسی شاه ا سااایو اول و شااه طهااساب اول وااوی» نوشاته
فروغ پارسا و «سیاست مذهبی شاه طهااسب واوی» تألیف محاادالی چلاونگر .ایا
مقاالت هرچند اطالااتی در خصوص سیاستها و اقدامات مذهبی شاه طهااسب ارائاه
می دهند ،اما به خاستگاه انگیزشی اتخاذ ای سیاست ها در ای مقاالت کاتر تویه شاده
است ،چراکه اساساً موضوع ای پژوهشها با موضوع مقاله حاضر تااوت دارند.
چارچوب نظری بحث
برای آگاهی از ااتقادات مذهبی شاه طهااسب و میزان تعلق خاطر او باه خانادان اهاو
بیت الیهک السالم الزم است به دو نکته مهک تویه شود؛ نخست اینکه بایاد از شارای
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خانوادگی ،نسب ،شخصیت و ااتقادات مذهبی او و هاچنی شرای مکانی و زمانی که
در آن می زیست ،آگاهی کسب کر د و دوم سلوک او در دورانی که زمام حکومات را در
دست داشته است ،بررسی کرد .با مطالعه اقدامات او که انگیزههای شیعی مایتوانسات
منشأ آنها باشد ،می توان به تصوری وحیح از یایگاه اهو بیت الیهک السالم در نظر شاه
طهااسب رسید.
با تویه به ابراز شگاتی و هاچنی سردرگک بودن برخای از محققاان دوره وااوی
درباره اوامو و روند گسترش یکبااره تشای در ایاران اوایاو دوره وااوی ،آگااهی از
یایگاه اهو بیت الیهک السالم در نظر شاه طهااسب که بیشتری تأثیر را در تثبیت تشی
در ایران اصر واوی داشته است ،میتواند رهگشای بسیاری از مسائو دوران حکومت
او و حتی دورههای بعدی باشد.
در بحم پیشینه ااتقادی و بازشناسی شخصیت شاه طهااسب ،تارکز اولی بر روی
اوامو اولی مؤثر بر شکو گیری ااتقادات او است .اووالً اوامو وراثتی و محیطای در
زمینه ااتقاد به اوالک غیرمادی نقش مهای دارند که در ای تحقیق  -هرچند که بر مسئله
اولی ،بسیار تأثیرگذار است  -اما به دلیو راایت اختصار بهوورت یزئی و گذرا مورد
بررسی قرار می گیرند .سیاست های مذهبی شاه طهااسب هک در طاول دوران حکومات
ناایان گر باورهای درونی ا و است که یکی از محورهای اولی ای پژوهش را باه خاود
اختصاص داده است .تداوم اشتیاق وافر و اقدامات متعدد بارای تارویج ماذهب تشای
اثنیاشری در طول دوره حکومت طوالنیمدت شاه طهااسب دیده میشود و ما را به ای
سات سوق داده است که تصویری از ای اقدامات ارائه دهیک تا در نهایت به واسطه ای
تصویر به انگیزههای واقعی ای پادشاه برای اااال سیاستهای مذهبی پی ببریک.
مقصود از ای پژوهش ،بررسی درونمایههای ااتقادی شااه طهااساب قارار گرفتاه
است .هرچند که ظاهراً توویف اقدامات شاه طهااسب در مت مقاله بار انگیازشهاای
مذهبی چیرگی دارد ،اما مراد از ای گردآوری ناونهها ،رسیدن به هاان باورهای درونی
شاه طهااسب است که در ای سیاستهای مذهبی اااالشده بروز یافته است .به بیاانی
دیگر ،ما بدون ارائه شواهدی از اقدامات شاه طهااسب نایتوانیک به دنیای ااتقادی ای
شخصیت تاریخی پی ببریک .بنابرای محور اولی بحم ،معرفی اقدامات شاه طهااساب
برای واکاوی انگیزههای او برای ترویج تشی خواهد بود.
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پیشینه اعتقادی شاه طهماسب
از یاله مسائلی که باید در تحلیوهای تاریخی با احتیاط درباره آن سخ گات ،اقایاد
مذهبی شخصیتهای تاریخی است .به بیان دیگر ،اظهاارنظر بادون پشاتوانه مطالعااتی
کافی درباره مسائو ااتقادی انسانها ،میتواند گاراهکننده باشد .بهخصوص اگر ای فرد
شخصیتی تاریخی باشد و اطالاات ما درباره او تنها بر اساس شنیدهها و مکتوبات مناب
تاریخی باشد .گاه اطالاات تاریخی به اندازهای کک و نارسا است که حتی اظهار نظر باا
استاا ده از اباراتی که ناایانگر تردید باشد نیز ،کاری اشتباه بوده ،مویاب ساردرگای و
به اشتباه افتادن خواننده می شود .در ای موارد ،سکوت درباره افکار درونای یاف فارد،
بهتر از قضاوت اجوالنه و بدون پشتوانه دادههای تاریخی متق است .باا ایا حاال در
مواردی که مستندات تاریخی درباره شخصیت و اقدامات به اندازه کاایات در دساترس
باشد ،مایتاوان در خصاوص نیااات درونای شخصایتهاای تااریخی باا ویاود تااام
پیچیدگیهای روحی انسانها اظهار نظر کرد و باه شاواهدی اشااره کارد کاه حااکی از
انگیزههای درونی افراد برای انجام اموری است.
یکی از مواردی که میتواند به روش تر شدن مسئله ااتقادات ماذهبی افاراد کااف
کند ،آگاهی از ااتقادات نیاکان فرد است .هرچند باورهای مذهبی ایاداد فارد باه طاور
مطلق نای تواند شاهدی بر ااتقادات شخص باشد ،اما میتواند یکی اوامو تأثیرگذار در
ای موضوع تلقی شود.
درباره نسب واویان ،گاته میشود که پس از به قدرت رسیدن واویان ،در محتوای
کتاب واوه الصاا نوشته اب بزاز اردبیلی ،دست برده شده است و برای نیاکان واوی و
شخص شیخ وای الدی نسب سازی شده است .گاته میشود مذهب شیخ واایالادی
شافعی بوده است ،اما بعدها و در دوره واویه انکار شده است و در مناب ای دوره باا
انوان شیعه دوازدهامامی و از نوادگان امام موسی کاظک الیه السالم از او یاد میشود .نای
یا اثبات هر دو اداا کار سختی است .با تویه به قطعیت نداشت دادههای تاریخی برای
ای نظریه ،وحبتهایی که در ای زمینه می شود ینبه حادس و گااان دارد و وادور
نظریه قطعی درباره نسب واویان و مذهب شیخ وای مشکو به نظر میرسد.
اولی کسی که درباره نسب واویان تشکیف کرد ،کسروی بود .پاس از آن مباحام
زیادی در ای باب مطرح شد و هک اکنون کاه ترازو به سات منکران سیادت وااویان
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سنگینی کرده و نظارات بیشاتر باه ایا ساات متاایاو اسات کاه شایخ واایالادی
شافعیمذهب بوده و از زمان خوایه الی ،گرایش به تشای در میاان اخاالف او ظااهر
شده است.
شواهد بسیاری در مناب تاریخی ای دوره ویاود دارد کاه گویاای ایا اسات کاه
اسااایو یوان در زمان خرو از گیالن دارای تاکرات شایعی افراطای باوده اسات و
اقدامات و خونریزی ها و ایبار به پذیرش مذهب تشای اثنایاشاری را بادون در نظار
گرفت ویود ای روحیه ،نایتوان توییه کرد.
شکو گیری ااتقادات طهااسب در فضایی بود که شاه اساااایو باه اناوان احیااگر
تشی در ایران ،بهشدت با مظاهر دینی غیرتشی امامیه مبارزه میکارد و از تاالش بارای
ترویج و تثبیت تشی فروگذار نایکرد .مسلااً مشاهده ایا وضاعیت ،بار شخصایت و
ااتقادات طهااسب تأثیرگذار بوده است .ظاهراً طهااسب در ابتدای رسیدن به حکومت
به دنبال خوشگذرانی باوده اسات ،اماا بعاد از چناد ساال اول حکومات کاه باه دلیاو
کک س وسال بودن او ،مالکت در قبضه بزرگان کشور باود ،در بیسات ساالگی از هااه
کارهای ناپسند توبه کرد .بعد از توبه که منجر به گرایش شدید او به دیناداری شاد ،باا
یدیت مذهب تشی اثنیاشری را ترویج میکرد و الاا و زهاد و اهو تقاوی را بسایار
گرامی می داشت و در رونق یافت آستانهها و بقاع متبرکه و مدارس و مساید میکوشید
و امر به معروف و نهی از منکر را هاواره مدنظر داشت .پس از ای تحوالت روحای و
اقدامات متعاقب آن ،حتی رفتهرفته یای امرا و اایان طوایف قزلبااش باه مطابقات باا
رفتار او به توبه رغبت پیدا کردند (ترکاان .)011 /0 :0531 ،در ایا دوران ،ارتکااب هااه
منکرات در سطح کشور ماناوع شاد و احکاام و فرماانهاایی مبنای بار تعطیاو شادن
شرابخانه ها و بیت اللطفها وادر شد و به نقاط مختلف کشور ارسال گشت (سبزواری،
.)061 :0511
آنچه مسلاک است ای است که توبه شاه طهااسب توبه واقعی بود و هیچگونه سندی
که نشان گر بروز االی خالف (حداقو در حیطه محارمی نظیر شرابخاواری) از او در
دساات نیساات .بااالعکس ،اقاادامات بساایاری از او در راسااتای تاارویج دیاا و امااور
خیرخواهانه گزارش شده است .ابدی بیگ در سال چهلک از زمان ای توبه ماینویساد:
« انابه و توبه شاه طهااسب که اکنون چهو سال از زمان آن توباه نصاوح مایگاذرد ،باه
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حدی در طبیعت و اادات او رساو کارده اسات کاه تصاور هایچگوناه خللای در آن
نایرود» (ابدی بیگ شیرازی .)061 - 066 :0561 ،خود شاه طهااسب هک درباره توبهاش در
بیست سالگی ای رباای را سروده و نوشته است« :در بیست سالگی کاه ایا ساعادت
نصیب م شد ،ای رباای را انشا کردم:
یکچند پی زمراد سوده شدیک یکچند به یاقوتتر آلوده شدیک
آلودگیای بود به هر رنگ که بود شستیک به آب توبه آسوده شدیک»
(شاه طهااسب)51 :0565 ،

با ای اوواف به نظر میرسد ،االقه مندی طهااسب باه اهاو بیات الایهک الساالم
همانند تعلق خاطر بر خی از بزرگان دوره صفویه نبوده است .بسیاری از سالططی دوره
صفوی و بزرگان ای حکومت با تشیع محبتی خود ،کمتر رعایالت احکالاش عالیعی را در
سلوک خود مدنظر قرار می دادند؛ اما وضعیت اعتقادی عاه طهماسب بالهگونالهای دیگالر
بود .او عطوه بر اینکه عطقه فراوانی به خاندان پیامبر (ص) داعت ،به احکاش دیال نیالز
به عدت پایبند بالود و از ایا لحاا  ،او و سالطان حسای در بای پادشااهان وااوی،
شاخص هستند .های ویژگی ها به هاراه انتساب به اهو بیت الیهک الساالم 1و برخای
باورهای مردم درباره چهره ظاو االهای پادشااهان وااوی مویاب شاده باود کاه شااه
طهااسب در نظر ماردم آن اصار ،انساانی بسایار معناوی و پرهیزکاار باشاد .وینچنتاو
دالساندری سارنامه نویس ونیزی درای باره به مطلب درخور تویهی اشااره مایکناد؛ او
می نویسد« :خانوادهای خوشبخت است که آبی که شاه طهااسب دساتهاایش را در آن
شسته به دست آورد و چنی آبی را داف تب میدانند» (گروهی از نویسندگان.)333 :0531 ،
تبلور اعتقادات شیعی در اقدامات مذهبی شاه طهماسب
در طول تاریخ سالطینی حکومت کرده اند که از دی و باورهای مذهبی مردم قلاروشان
به انوان ابزاری برای رسیدن به اهداف دنیوی خود استااده کردهاند .اما ااوماً ای ناوع
سوءاستااده ها در مقاطعی از حکومت ای حاکاان بارمال مایشاود و پایبناد نباودن باه
احکام شرع و ظاهرسازی های دینی در زندگی فردی و ایتاااای فارد باروز مایکناد.
بهخصوص در حکومتهای طوالنی مدت ،احتاال مشخص شدن اقاید درونی با تویه
به اقدامات مذهبی بیشتر است.
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یکی از شخصیتهای تأثیرگاذار در تااریخ فرهنگای ماذهبی سارزمی ایاران ،شااه
طهااسب اول واوی بوده است .آثار اقدامات ای پادشاه در دوره حکومت  35سالهاش
(پیرزاده ابدال زاهدی )033 :0513 ،تا به امروز نیز مشهود است .دوران طوالنی حکومت شاه
طهااسب ،آکنده از اقدامات پردامنه و بیمحابا در راه ترویج تشای امامیاه باوده اسات.
شواهد تاریخی مختلای در دست اسات کاه حکایات از تاداوم اقادامات مصاراانه شااه
طهااسب در طی ای مدت دارد .اگر ای شواهد را در کنار پایبندی باه احکاام ماذهب
تشی در سلوک فردی او قرار دهیک ،تصویری از دوران حکومت او بهدست میآید کاه
در آن فرمانروا با ااتقادات شیعه دوازده امامی ،االوه بر راایت احکام مذهبی ای آیی ،
به شد ت در پی ترویج ای مذهب است و در ای راه از تاام مناب انسانی و طبیعای کاه
در اختیار دارد استااده میکند .های سیاستهای ماذهبی باود کاه مویاب شاد دوران
حکومت شاه طهااسب در ایران به انوان یکی از ادوار شاخص در زمینه گسترش دی
و مذهب شناخته شود.
با ای شرای به نظر می رسد که ای سخ ابوالحس قزوینای مؤلاف کتااب فوائاد
الصاویه هک درباره تدیا شاه طهااسب و وضاعیت ماذهبی کشاور در اصار او مبالغاه
نباشد .او ااتقاد دارد « :هایچ اصاری از ااصاار ساالطی هاانناد دوره حکومات شااه
طهااسب اول از لحا دینداری و ادالتپاروری و کشاورداری بار اسااس معیارهاای
االهی نبوده است» (قزوینی.)51 :0561 ،
نکتهای که در اینجا ذکر آن الزم به نظر میآید ،ای است که شاه طهااسب با آگاهی از
آیات و روایاتی که بر امامت ائاه الیهک السالم تصریح میکنند ،بر امامت ایشان معتقاد
بوده است .ای موضوع از تأکیداتی که در نامهها و گاتارهایش داشت ،هویدا است .مثالً او
در نامه ای به سلیاان باشکوه ،به ای آیات و روایات اشاره میکند« :یا ایها الرسول بلغ ما
انزل الیف م ربف و ان لک تاعو فاا بلغت رسالته واللاه یعصاف ا الناس» (مائده)61 :؛
«اناا ولیکک اللاه و رسوله و الذی آمنو الذی یقیاون الصلوه و یؤتون الزکوه و هک راکعون»
(مائده)33 :؛ «مثو اهو بیتی کساینه نوح م رکب فیها نجی و م تخلف انها غرق» (ماید،
)033 :0303؛ «انا و الی م نور واحد» (مجلسای0315 ،ق )53/53 :و ....در ایا ناماه ،شااه
طهااسب به بیش از ده آیه و روایت در خصوص اثبات حقانیت ائاه الیهک السالم و اینکه
آنها منصوص از طرف پروردگار بودهاند ،اشاره میکند (نوائی.)115 – 101 :0531 ،
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ااتقاد قلبی به ای آیات و روایات مویب شده بود تا شاه طهااسب در رفتار خاود،
خاکساری بسیاری در برابر مقام اهو بیت الیهک السالم نشاان دهاد .بهتاری راه کساب
اطالع دقیق و مستند از میزان االقهمندی شاه طهااسب به اهاو بیات الایهک الساالم و
یایگاهی که ایشان در نظر او داشتند ،بررسی اقدامات االی او در تکاریک ائااه الایهک
السالم و ترویج فرهنگ شیعی در یامعه است .شاه طهااسب در طاول دوان حکومات
خود اقادامات فراوانای در ایا راه انجاام داده اسات کاه در اداماه باه برخای از آنهاا
اشاره میشود.
بارزتری کار شاه طهااسب درای باره ،گسترش ناادهاا و مظااهر شایعی اسات .در
یامعه نوپای شیعی آن دوره ،منطقی بود که مظاهر مادی مذهب تشای اثنایاشاری در
یامعه به ناایش درآید تا مویب فرهناگ ساازی شاود .اواوالً در دوره اول حکومات
واوی یکی از نیازهای حیاتی مذهب تشی دوازدهامامی های یلوههای فیزیکی تشای
بود که باید به سرات و با وسعت خوبی در یامعاه بسا ماییافات تاا غیرشایعیان و
شیعیانی که کاتر با ای مذهب انس داشتند ،بهسرات یذب شوند.
ناونههای آثار معااری و نوشتههایی که درآنها مضامینی در رابطاه باا اماماان شایعه
الیهک السالم به کار رفته است ،در دوره طهااسب به وفور یافت میشود که داللت بار
اهتاام او به نشر چنی مقاوالتی دارد .بارای ناوناه مایتاوان باه کتیباه حادیثی نااای
دارالحاا در بقعه شیخ وایالدی اشاره کرد که مااد کتیبه از نوع حدیثی و درباره اهو
بیت الیهک السالم است و در آن ای ابارت نقش بسته اسات« :مثاو اهاو بیتای کاثاو
ساینه نوح م رکب فیها نجا و م تخلف انها غرق» (یوساای ملکاه گلاغاانی زاده اواو،
 11 :0511و  .)11هاچنی حوض داخو وح بقعه شیخ وای الدی اردبیلی که به شکو
دایره است ،با دوازده نیکدایره کوچ ف در محی خود طراحی شده است که با تویه باه
اینکه ساخت ای وح در زمان شاه طهااسب انجام شده اسات ،مایتواناد نااادی از
تعلق خاطر او به ائاه الیهک السالم باشد.
االوه بر ا ینها ،شاه طهااسب کارهای اارانی فراوانی بارای حارم اماام رضاا الیاه
السالم و حرم حضرت معصاومه (س) در قاک انجاام داد کاه مویاب روناق یاافت آن
مکانها و یذب زائران بیشاتر از تااامی منااطق شایعهنشای شاد .از یالاه آثاار شااه
طهااسب گنبد طال و ضریح طالی روضه رضویه است (قزوینی.)55 :0561 ،
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هاچنی شاه طهااسب در دوران حکومت خود کااله دوازده تراررک قزلبااش را کاه
ناادی از تعلق خاطر او به ائاه اثنی اشر بود ،روا داد .هرچند ای کاله از زمان شایخ
حیدر پدید آمده بود ،اما شاه طهااسب که به تا اثنیاشری االقه داشت ،آن را باا ناام
خود نامگذاری کرد و باه اطاراف و اکنااف مالکات ایاران دساتور داد کاه هااه تاا
طهااسبی بپوشند (تربیت .)110 :0511 ،از ایا ماوارد در دوره حکومات شااه طهااساب
فراوان دیده میشود که در اینجا تنها به چند مورد از آنها اشاره شد.
وقف هک در دوره حاکایت طهااساب ،رشاد و فزونای یافات .شااه و منساوبان و
واحبمنصبان واوی به واگذاری اموال و مناف به امااک مقدساه ،مادارس و مسااید
گرایش یافتند .وقف برای معصومی الیهک السالم سرآمد اوقااف باود (پاورامینی،0510 ،
 .)011مر او اولی وقف در کشور شخص شااه طهااساب باود کاه باا وقاف اماوال و
مستغالت فراوان مویب ترغیب بزرگان مالکت و هاچنی مردم اادی برای ایا کاار
می شد .به نظر میرسد امامزادهها بیشتری میزان موقوفاات را باه خاود اختصااص داده
بودند؛ ای امامزادهها که به انوان نااادی از تشای در یامعاه ایرانای آن اصار مطارح
بودنااد ،میاازان ار و قاارب خاناادان پیااامبر (ص) در نظاار شاااه طهااسااب را بااه
ناایش میگذاشتند.
آداب و رسوم خاص شیعی نظیر بزرگداشت مناسبتهای شیعی در اایاد و ازاداری
هک از یلوههای مهای بود که شاه طهااسب آن را در یامعه بهشدت ترویج میکرد .در
دوره شاه طهااسب ،بزرگداشت مناسبتهای شیعی در رأس فرآیناد گساترش فرهناگ
شیعی قرار داشت .در ای دوره ای نوع مراسک با حاایات ویاژه شااه طهااساب و باا
هزینههای سنگی برگزار میشد.
در دوران شاه طهااسب حضور االاان شیعی و رونق یلسات و حوزههاای درسای
آنان که تا آن زمان در ایران بیسابقه بود ،محساوس باود .باا نااوذ اایاق ایتاااای و
مذهبی الاا و رویکارد ماذهبی شااه طهااساب ،تشای فقهای و متشارع دوازدهاماامی
یایگزی تشی ووفیانه و غلوآمیز قزلباش شد و فقهای شیعه در امور شارای و ارفای
چیرگی کامو یافتند .هاچنی مراسک مذهبی شیعیان که برای حاظ شعائر دینای و زناده
نگه داشت مذهب تشی از نظر فقهای شیعه بسیار حیاتی و وایب بود ،با تویه و دقات
خاوی برگزار میشد (ایزدی.)056 - 053 :0513 ،

 / 211شیعهپژوهی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم

شاه طهااسب هر دوینبه «تولای» و «تبرای» را در دوران حکومات خاود باا یادیت
مدانظر قرار داده بود .ای مسئله در مناسبتهاای شایعی بیشاتری اثار خاود را ناایاان
می ساخت .ای نوع ایتاااات که با حاایت گسترده شاه طهااسب هاراه باود ،در کاو
دوره حکومت او روند رو به رشدی داشت.
بزرگداشت مناسبتهای شیعی ،با شکوه بسیار و در قالب مراسک یش و سارور یاا
مجالس ازادری در دوره شاه طهااسب برگزار میشد .میتوان گات از آغاز شکوگیری
مذهب تشای تاا دوره حکومات شااه طهااساب ،در دوران حکومات هایچ پادشااه و
خلیاه ای مراسک مربوط به مناسبتهای شیعی هاانند دوره شاه طهااسب روناق نداشاته
است .هرچند آرامش حاکک بر یامعه که به واسطه تاالشهاای شااه اساااایو واورت
پذیرفته بود و رفاه اقتصادی نسبی در ای دوره ،به برگزاری باشکوهتر ای ناوع مراساک
کاف می کرد ،اما مهکتر ی موضوع ایاان قلبی شاه طهااسب به ائااه الایهک الساالم و
تالش برای یذب مردم به سوی ایشان بود که در قالب تاالش بارای برگازاری چنای
مراسای ناایان میشد.
اما بی گاان ،در میان مناسبتهای شیعی ،تویه به مراسک ازاداری امام حسی الیاه
السالم در دوره شاه طهااسب در او قرار داشته است .در سارنامههایی نظیار ساارنامه
اولئاریوس ،دالواله ،شاردن ،کاپار و ...درباره یزئیاات مراساک اازاداری در شاهرهایی
مانند اردبیو و اواهان و دیگر شهرهای ایران توضیحات ماصلی داده شده است.
شاه طهااسب تویه ویژه ای به مناطق و شهرهایی داشت که در آنها گرایش بیشتری
به مذهب تشی دیده می شد .یکی از ای شهرها کاشان بود که از دیرباز مردم آن شایعه
بودند و به اهو بیت الیهک السالم ابراز محبت میکردناد .در یکای از فرماانهاای شااه
طهااسب که به وورت سنگنوشته بر دیاوار مساجد یاام امیرااادالادی در کاشاان
هنوز باقی است ،آمده است:

شاقت پادشاهانه شامو حاال و کافاو آماال اااوم شایعیان دارالااؤمنی کاشاان

فرموده مال و دکاکی و محترفه ما دکااکی بقاالی و بیا الخاو ...و مواشای و

مراای آنجا را ا باد و فی و رهق از ابتدای بیچی ئیو ،باه تخایاف و تصادق
مقرر فرموده ثواب آن را به ارواح مطهر حضرات چهاارده معصاوم والواة اللااه

الیهک ایاعی هدیه ناودم (نوائی.)316 :0531 ،
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ای فرمان ناوداری است از طرز فکر و نحوه حکومت شاه طهااسب .نکتاه دیگار
درباره ای فرمان ،هدیه کردن ثواب ای کار به چهارده معصوم الیهک السالم اسات کاه
نشانۀ تعلق خاطر و تاایو شاه طهااسب به یلب رضایت اهو بیت الیهک السالم حتای
در کوچفتری امور کشورداری است.
االوه بر ای  ،شاه طهااسب با هرگونه مذهب و فکر و مرامی که در تعارض با اهو
بیت الیهک السالم بود با قاطعیت برخورد میکرد .در دوره شاه طهااسب هرچند ایباار
برای پذیرش مذهب تشی دوازدهامامی از میان برداشاته شاده باود ،اماا فرهناگ تبارای
هاچنان پابریا بود و خود شاه طهااسب تقیاد زیادی به ایرای آن داشت .در کتاب سه
سارنامه درباره ایرای روزانه مراسک تبرای در دربار شاه طهااسب آمده است:

در دربار وبح هنگام که شاه از اندرون میآید تا به دیوانخانه برود ،دو مارد کاه
هر یف طبلی فوالدی دارند و تبراائی نام دارند ،پیش او راه میروند و فریاد اللااه

اکبر میزنند و میگویند ودهزار لعنت بر اُار ،اثااان و اباوبکر بااد و باه ایا

کار ادامه می دهند تا وقتی شاه می نشیند و آنگاه ساکت میشاوند و هنگاامی کاه

می خواهد به اندرون برگردد ،های کار را از سر میگیرناد (تطیلای و هاکااران،

.)111 :0515

حتی هاایون ،پادشاه هند ،زمانی که به ایران پناهنده شده بود ،برای یلاب رضاایت
شاه طهااسب برخالف مذهب خود ،لع دشانان اهو بیت الیهک الساالم کارد .ابادی
بیگ که در دوره حکومت شاه طهااسب میزیست درای باره مینویسد:

هاایون پادشاه با لشکریانش تا شاهی که شعار شیعیان اثنایاشاری اسات ،بار
سر نهادند .زبان به ولوات و سالم حضرات چهارده معصوم گویا ساخته ،دهاان

به لع و طع اُار و اثاان و معاویه و یزید و اتباع و اشایاع ایشاان گشاادند و

بعد از آن هاایون پادشاه با سپاه داایه سیر آذربایجاان و طاواف آساتانه مقدساه

واویه اردبیو فرموده( ...ابدی بیگ.)13 :0561 ،

هاچنی طهااسب در پاسخ نامه احادپاشا وزیر ااظک اثااانی کاه او را باه والح
داوت کرده بود ،با اشاره به نوشتههای احادپاشا در نامه قبلی ،نوشت:
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خالوه ای مهاالت نامرب وط و مخلص ای حشویات نامضابوط آنکاه تاا شااا
دست ااتصام از اروه الوثقی محبت اهو بیت الیهک السالم کوتااه نکارده ،قادم

در طریق ناوواب اادای خاندان ننهیاد و شاعار بایمادار ابایبکار و اثااان و

معاویه و یزید و مروان الیهک اللعنه و النیران اختیار نکنید ،میان ما و شااا والح

نای گیرد .ولح میانه ما و شاا محال است و آنچه در ازمناه ماضایه واقا شاده،
در آینده زمان از آن به ظهور خواهد رسید و( ...نوائی.)111 :0531 ،

هاچنی ابیاتی از خود شاه طهااسب درباره تبری بر یای مانده است که ناایانگار
تعصب خاص او درای باره است .از یاله اینکه:
آن را نه ز دی و نه ز ایاان خبر است
هاارکس گویااد از تباارا ضاارر اساات
فرزناااد الااای اگااار تبااارا نکناااد

فرزند الی نیست که نسو اار اسات

(یعاریان 11 :0511 ،به نقو از استرآبادی ،بیتا)311 :

شاه طهااسب با اینکه در گسترش تولای و تبرای بسیار مصاک بود ،ولی هرگز کسای
را مجبور به پذیرش مذهب تشی نکرد و در گزارشات تاریخی چنی رفتاری از او نقاو
نشده است .شاه طهااسب بدون خشونت و با داوت لساانی ،پیاروان ادیاان و ماذاهب
دیگر را به مذهب تشی دوازدهامامی فرا میخواند؛ مثالً گاته میشود که خاندان سادات
امیرکیائی گیالن بیهپیش (الهیجان) از پیروان مذهب شیعه زیدی بودند و شاه طهااسب
توانست سلطان احاد خان والی (م  131ق ).را هنگامی که در دربار باه میهااانی آماده
بود ،راضی به پذیرفت مذهب شیعه اثنیاشری بکند .بعد از بازگشت والی ،راایاای او
نیز ناگزیر شدند از وی پیروی کنند (بُارن .)033 :0531 ،هاچنی در زماان پناهناده شادن
هاایون به دربار ایران ،شاه طهااسب او را به پذیرش مذهب تشی داوت کرد و شارط
در اختیار گزاردن نیروی نظامی را پذیرش تشی قرار داد (پورامینی.)011 :0510 ،
مؤلف سنیمذهب کتاب مرآت االدوار و مرقات االخبار درباره فضای دشاوار حااکک
بر اهو تسن در دوره شاه طهااسب مینویسد« :شاه طهااسب در ترویج مذهب شایعه
اثنی اشری از ابتدای سلطنت نهایت یدیت را داشت و آثاری از اهو سنت در آن باالد
که در تصرف او بود ،باقی نگذاشته است و تاایو دارد که الاای اهو سانت را از بای
ببرد» .مصلح الدی هاچنی به کنایه ماینویساد« :اکثار ماالاف تحات حکومات شااه
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طهااسب از اهو الک و فضو خالی گشته و از اهو یهو پرگشته است .در نظر او فضال
را به وورت یهال در آورده اند و یهال را به واورت فضاال» (الری .)111 :0515 ،نقاش
سکه شاه طهااسب هک «بنده شاه والیت طهااسب» بود (حسینی استرآبادی.)35 :0563 ،
به یز اهو تسن  ،ووفیان نیز به شدت در ای دوره تحات فشاار قارار گرفتناد و از
قدرت و حضور آنان در ردههای باالی حکومتی کاسته شد .در ای دوره اسااس اقائاد
آنها مورد هجوم قرار گرفت و کک کک ااتبار آنها در یامعه خدشاهدار شاد .در واقا باه
اقیده برخی از محققان ،پس از یلاوس شااه طهااساب اول و اوارار او بار تقیاد باه
شریعت ،راه ارشاد بسته شد و با راه افتادن مکتبخانهها و انتشار کتب ،فرهنگی یدیاد
آغاز شد و دیگر از آن ووفیباازی قباو چیازی دیاده ناایشاد (ناوائی و غاااری فارد،
.)566 :0510
از دیگر موضوااتی که می تواند ناایان گر ااتقاد راسخ شاه طهااسب باه اهاو
بیت الیهک السالم باشد ،تالش گسترده او برای پیاده سازی احکاام ماذهب تشای
اثنی اشری است .نکته ای که در اینجا باید مورد تویه قرار گیرد ،التزام االی خود
طهااسب به راایت احکام و قوانی مذهب تشی است که برخالف سلوک فردی
اکثر پادشاهان ای دوره است .شاه طهااسب به شدت به احکام شرای پایبند بود و
حتی گاهی دچار وسواس می شد و حتی حسی ب ابدالصاد ،پادر شایخ بهاایی،
کتاب اقد الطهااسبی را در رد بر اهو وسواس به درخواست شاه طهااسب نوشت
(قای. )051 / 0 : 0511 ،
در بُعد ایتااای نیز مهکتر ی و مؤثرتری اقدام شااه طهااساب در راساتای تارویج
تشی  ،تویه به لزوم گسترش فقه و معارف شیعی بود که نشاانه االقاه او باه الاوم آل
محاد (ص) است .شاه طهااسب برای دستیابی به ای هدف از الاای بزرگ شیعی که
در مناطقی مانند یبو اامو و بحری سکونت داشتند ،داوت کرد تا به ایاران بیایناد .در
ای دوره فقهای معروفی مانند خاندان کرکی در ایران حضور داشتند که سهک مهاای در
تثبیت تشی و گسترش فقه شیعی داشتند.
در دوران حکومت شاه طهااسب کاه الااا حضاور گساتردهای در رأس حکومات
داشتند و امر و نهی میکردند ،ایران واوی در حال گاذار از دوران حضاور واوفیان و
مسلف تصوف در کشور بود .در زمان شاه طهااسب حتی فرمانهای سلطنتی میبایست
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مورد تأیید مقام روحانی وقت قرار می گرفت (میراحادی .)011 :0561 ،دیادگاه باهشادت
اوولگرایانه شاه طهااسب سبب شد تا روحانیان شایعۀ اارب آساانتار بتوانناد شایعه
دوازدهامامی را در ایران گسنرش دهند (بلو.)51 :0513 ،
شاه طهااسب آگاه بود که اینها فقیه هستند و با الاای ایاران متاااوت اناد .الااای
ایرانی ادبیات و فلساه و کالم می دانساتند ،اماا چنادان از فقاه و الاوم شارای آگااهی
نداشتند (یعاریان .)031 :0511 ،معاروفتاری ااالای کاه در دوره شااه طهااساب و باا
حاایت هاه یانبه او امور مهک کشور را در اختیار گرفت ،الیبا حسای با ابادالعال
کرکی ااملی ملقب به محقق کرکی بود .تأثیر محقق کرکی (محقاق ثاانی) در ایاران باه
حدی است که گاته اند بعد از خوایه نصیرالدی طوسی ،هایچ کاس باه انادازه محقاق
کرکی در ااتالی مذهب یعاری و ترویج مکتب اهو بیت الایهک الساالم ماؤثر نباوده
است (حسینیان .)111 :0511 ،او در دوران خود اختیاارات فراوانای بارای اداره حکومات
داشت و حتی گاته میشود که شاه طهااسب هاه امور مالکت را به وی سپرده و به او
گاته بود« :پادشاهی در اوو برای ایشان است ،چراکه ایشاان نائاب اماام الیاه الساالم
هستند و شاه نیز یکی از کارگزاران او محسوب می شود که مجری اوامر و ناواهیشاان
است» .شاه طهااسب هاچنی فرمانی وادر کرد که اوامو حکومت دستورات کرکی را
اطاات کنند (موسوی خوانساری.)560 :0510 ،
القاب افتخارآمیزی که شاه طهااسب در اسنادش به الی ب ابدالعالی کرکی مای داد،
مانند خاتک الاجتهدی و حتی نائب االمام و نیز موقوفههای سودمندی که کرکی متاولی
و یا آوریکننده ااانات آنها بود ،گواه بر ای است که شاه او را بسیار محترم میشارد
و اختیارات وسیعی برای گسترش تشی دوازدهامامی به او تاویض می کرده است (هاالک،
 .)061 :0511محقق کرکی نیز با استااده از ای اختیاارات تاأثیرات زیاادی بار وضاعیت
مذهب در ایران نهاد.
شاه طهااسب االقه زیادی به الاا داشت و احترام خاوی نیز برای آنان قائو باود.
الاا در نظر او ارزش بسیاری داشتند ،به گوناه ای کاه در ماایرای ناماهای کاه مقادس
اردبیلی به شاه طهااسب نوشته و او را با ابارت «ایها اال » یاد کرده بود ،شاه طهااسب
به غالمش گاته بود که آن نوشته را در کا او قرار دهند تا بهوسیله آن با نکیر و منکار
احتجا کند (یزایری.)115 - 111 :0350 ،
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از دیگر نشانههای اال قه و احترام فراوان شاه طهااسب به اهو بیت الایهک الساالم،
تعلق خاطر او به سادات و بزرگداشت مقام آنها است .هیچکدام از پادشاهان واوی باه
اندازه شاه طهااسب ساداتنوازی نایکردند .منشأ ای اظهار ارادت خالصانه به سادات،
قطعاً محبت و احترامی است که او برای ائااه الایهک الساالم قائاو باود و اینچنای در
تجلیو مقام فرزندان ایشان تبلور یافته بود.
ایران در دوره پادشاهی شاه طهااسب سرزمی آرمانی سادات بود .آنان ضا رهایی
از فشارهایی که در گذشته بر آنان وارد میآمد ،دارای ثاروت و مقاام ایتاااای شادند.
تویه بیش از حد شاه طهااسب مویب افزایش احترام و ناوذ ایتااای آنان در یامعاه
ایران شد (گروهی از نویسندگان.)111 :0513 ،
در دوره شاه طهااسب مناوب مهای به سادات واگذار شد .خانادانهاای معاروف
سادات در تبریز ،از یاله خاندان هایی بودند که با دربار طهااسب روابطشان برقرار بود
(یعاریان .)515 ،0513 ،ابوالقاسک اسکوئی از یاله سادات حساینی آذربایجاان اسات؛ او
چهار پسر داشت که هر چهار ت ایشان از  135ق .تا  131ق ،.شش سال ،ماورد تویاه
شاه طهااسب اول بودند (تربیت .)351 :0511 ،آنها در خادمت شااه طهااساب پیشارفت
کردند و به مرتبه محرمی ت و ازت و ااتباری رسیدند که هیچکاس در هایچ زماانی در
خدمت سالطی باه آن ااتباار نرسایده باود .آنهاا هار اراده مقادور و غیرمقادوری کاه
میکردند هنوز زبان به اظهار نگشاده بودند که ایابت میشد (ترکاان.)035/0 :0531 ،
شاه طهااسب حتی در نامهنگاریهای خود به دولتهای سانیماذهب ،باه یایگااه
برتر سادات اشاره میکرد .مثالً می دانیک که شااه طهااساب در ناماهای کاه باه سالطان
سلیاان اثاانی از سادات و شیعیان و محبان اهو بیت الیهک السالم باا اناوان بهتاری
انسان های االک نام برده ،سنیان را با انوان سیهروزان االک یاد میکند (نوائی.)113 :0531 ،
براساس فرمان شاه طهااسب ،حقوق دخور تویهی به سادات االیرتبه داده مایشاد و
حتی برخی تا پانصد تومان نیاز مایگرفتناد .هاچنای بارای آناان وقاف نیاز واورت
میپذیرفت (یعاریان.)111 :0515 ،
در دوره شاه طهااسب سادات و الاا و فضال با انایاات شاخص پادشااه دریاات
االیه یافتند و انعام و زیورآالت فراوانی دریافت کردند و مردم نیز با تویاه باه اادالت
ایتااای که بهویاود آماده باود ،دوره آرام و هااراه باا والح و وااایی را گذراندناد
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(قزوینی .)51 :0561 ،شاه طهااسب هاچنی به سبب االقه به سادات ،تولیات موقوفاات
اردبیاو و شاااهزاده حساای قازوی و شاااه اباادالعظیک ری و شااه چااراغ را یکجااا بااه
سیادحسی خاتک الاجتهدی بخشید (باستانی پاریزی .)16 :0561 ،شااه طهااساب ناه تنهاا
مقامات باالی دربار مانند نقابت را از سادات برمیگزید ،بلکه دختر و خواهر خویش را
به اقد سادات درآورد و خود نیز هاسری از سادات (دختر شاه نعاتاله) اختیاار کارد
(میراحادی.)33 :0561 ،
شاه طه ااسب از هنرمندان ،شااران و مورخان و ...که به اهاو بیات الایهک الساالم
اشق میورزیدند ،حاایت ویژهای میکرد .از نظر او مالک برتری در آثار هناری تویاه
آنها به مضامینی با محوریت اهو بیت الیهک السالم است .از ای رو هنرمندان و شااران
و چهرههای بریساته ای مقاراب درگااه او مایشادند کاه بیشاتری االقاه باه خانادان
پیامبر (ص) در آثارشان یلوهگر بود.
با تشویق های او هنرمندان و ادیبان و شااران به تاجید از اهو بیت الیهک السالم در
آثارشان گرایش پیدا کردند .آثار مختلف الای و مذهبی نیز درباره ائااه الایهک الساالم
در ای دوره به نگارش درآمد .در  133ق .محادحسی کاتب نشاطی ،شااار معاروف،
کتاب روضه الشهداء نوشته مالحسی وااظ کاشای را با نام شهدا نامه به ترکی تریااه
کرد .نشاطی ای کار را به دستور شااه طهااساب انجاام داد (زارع شاهارسای.)31 :0513 ،
هاچنی زمانی که محتشک کاشانی شعری در مدح شااه طهااساب ساروده باود ،او باه
محتشک گاته بود که بهیای اینکه در شعرهایش مدح او را بکند ،بهتر است که به مادح
اهو بیت الیهک السالم بپردازد .ابدالحق اردبیلی معروف به االهی اردبیلای (م  133ق).
هک کتاب شرح فارسی نهج البالغه را به نام شاه طهااسب نوشت .در مجااوع ،نهضات
فرهنگی ای که در ای دوره به ویود آمده بود ،مبتنی بر ترویج تشی باود و تقریبااً هااه
آثار فقهی ،الای و ادبی ای دوره ،با حاایت شاه طهااسب ،در مسیر گسترش فرهناگ
شیعی تألیف و تریاه میشد.
یکاای از مساائله مهااک دیگاار در دوره شاااه طهااسااب ،گسااترش مبحاام نظااری
«مواودگرایی» است .در ای دوره انتظار ظهور مهدی الیه السالم وارد مرحلهای شد که
نه تنها در کو دوره واوی بی نظیر بوده است ،بلکه در تاریخ ایران اسالمی نیز منحصار
به فرد به نظر میرسد .از مجاوع گزارشهای تاریخی ای دوره برمیآیاد کاه دولات و

بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی 211 /

مردم در ای دوره انتظار داشتند که امام دوازدهک شایعیان ظهاور فرمایناد .ایا انتظاار،
انتظار معاول ظهور حضرت حجت الیه السالم نبود کاه در مقااط بسایاری از تااریخ
ایران اسالمی ویود داشت ،بلکه انتظاری یدی و حاکی از ویود باور و اطاینانی قلبی
بود که پس از محقق نشدن در دوره شاه طهااسب به سردی گرایید؛ مردم در ایا امار
دچار نوای سرخوردگی نیز شدند .به نظر میرسد چهره فرابشری از طهااساب کاه در
اذهان مردم نقش بسته بود ،در بروز چنی انتظاری مؤثر بوده است .اباراتی مانند «ناور
واحب الزمان» که در مناب ای دوره برای طهااسب به کار رفته است ،گویای ای باود
که شاه طهااسب مورد تأیید حضارات معصاومی الایهک الساالم و شاخص حضارت
مهدی الیه السالم است.
در ای دوره قرار بر ای بود که شاه طهااساب آخاری کسای باشاد کاه حکومات
میکند و آن را به مهدی الیه السالم واگذار کند .درای باره رسالهای داریاک کاه حاوالی
 131ق .نوشته شده است و واده ظهور را در  165ق .داده است .مؤلف تاریخ یهانآرا
درباره اتصال حکومت شاه طهااسب و روایت «دولت آخرالزمان» مینویسد:

از لطایف غیبی کاه از آن اساتدالل باه الطااف الریبای مایتاوان کارد و واقااان
اسرار کالم معجز نظام مرتضوی ولوات اللاه الیه و آلاه بادان پای باردهاناد ،آن

است که فرمودهاند« :لکو قوم دوله و دولتنا فی آخر الزمان» .ظااهر ایا اباارت

وافی بشارت مصرح اسات کاه ایا دولات کاه وااحبش خلاد ملکاه از روی
نسابت بادان حضارت انتااا در طریاق راه حاق بدیشاان اقتادا دارد ،آخاار دول

سالطی ووری است که منتهی می شود به ظهور واحب االمار والوات اللااه و

سالم الیه بالفاوله اینبای و مؤیاد ایا ماداا آنکاه چاون کاالم آن حضارت
مرموز و مکنوز است و لااظ آخرالزماان باه حساب اادد ابجاد نهصاد و سای

مطابق سال یلوس هاایون الشف که زبان حال مصادق مقاال اسات ،یعنای هار

قومی را دولتی است و ابتدای دولت ما در یلاوس اباد ماأنوس اسات (غاااری

قزوینی.)110 :0535 ،

او حکومت شاه طهااسب را آخاری حکومات مای داناد و معتقاد اسات کاه ایا
حکومت به حکومت امام زمان الیه السالم متصو خواهد شد .او در شرح ابارت «لکو
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قوم دوله و دولتنا فی آخرالزمان» با تطبیق لاظ آخرالزمان با ادد ابجد و سال بار تخات
نشست طهااسب ،حکومت طهااسب را حکومت مدنظر ایا روایات مایداناد .نکتاه
یالب ای است که قاضی احاد مؤلف تاریخ یهانآرا ،رابطه خوبی با واویان نداشات
و حتی در ای زمان ایران را ترک کرده بود تا با آنها موایهه نداشته باشاد ،اماا اینچنای
تعبیری درباره حکومت طهااسب میکند.
محتشک کاشانی هک درباره اتصال حکومت طهااسب باه حکومات وااحب الزماان
الیه السالم در دو بیات آخار شاعری کاه در مادح طهااساب ساروده اسات ،اباارت
داایی دارد:
یارب به وادری که اگر اتصال شرق خواهد به غرب واسطه برخیزد از میان
کز بهر استقامت دی سازد متصو ای سلطنت به سلطنت واحبالزمان
(محتشک کاشانی)533/1 :0511 ،

ابدی بیگ نیز درای باره مینویسد« :در نهصدوسی و نوزدهک ماه ریاب بار ساریر
سلطنت و یهانبانی یلوس فرمود و چون آخر الزمان به حسااب یااو موافاق تااریخ
است ،سلطنت آخرالزمان به آن االی حضرت مخصوص است و روا دی محاادی و
رونق مذهب اثنیاشری در زمان سلطنت آن االی حضرت به مرتبهای رسید کاه زماان
مستعد آن شد که واحب األمر لوای ظهور برافرازد» (ابادی بیاگ .)61 :0516 ،ایا گوناه
استنتا ها در مناب ای دوره امری اادی بوده است.
ابدی بیگ در یکی از اشعارش در مدح شاه طهااسب مینویسد:
یابیک به واحب الزمان ووو
در دولت شاه موسوی اوو
(ابدی بیگ)3 :0111 ،

منشأ ای گونه اظهارنظرها به نظر میرسد پیشبینیهای امیار سیادشاریف باشاد کاه
اهده دار مقام ودارت شاه اسااایو در زمان تولاد طهااساب باود؛ وی گاتاه باود« :از
امارت طال مسعودش ظاهر و مبره شد که رخساره یهان را به زیور اادل و احساان
زیب و زینت خواهد داد و ایام دولت ه اایونش تا زمان ظهور حضرت وااحب االمار
الیه التحیاه و الدااا ماتد خواهد شد» (خورشاهب قبادالحسینی.)63 ،0511 ،
یکی از اواملی که مویب میشد باور مردم و حتی نخبگانی نظیار ابادی بیاگ باه
نظریه اتصال تقویت شود ،شخصیت مذهبی شااه طهااساب و ارادتورزی او باه اهاو
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بیت الیهک السالم بود .در کنار ای  ،برخی از کارهای شاه طهااسب نیز به شاای شادن
ال میکائیاو ماباره کاه در دوران شااه طهااساب در ایاران
ای نظریه کاف می کرد؛ ماث ً
حضور داشت و از نزدیف او را دیده بود ،درباره آمادگی طهااساب بارای ظهاور اماام
زمان الیه السالم مینویسد:
شاه طهااسب خواهری دارد که در اندرون نگهمایدارد ،زیارا ناایخواهاد او را
به زنی به کسی بدهد؛ زیرا که میگوید میخواهد او را به زنای باه مهادی الیاه
السالم بدهد .هاچنی او اسب سایدی هک دارد کاه هایشاه بارای مهادی الیاه
السالم آماده بود و پوششی از مخاو ارغاوانی و نعاو سایای و حتای بعضااً از

طالی خالص دارد .هیچ کس ساوار ایا اساب ناایشاود (تطیلای و هاکااران،

.)101 ،0515

واکاوی انگیزههای شاه طهماسب برای ترویج تشیع
با تویه به مطالبی که انوان شد ،نیروی انگیزشی بجز باورهای درونای بارای اقادامات
مذهبی شاه طهااسب نایتوان متصور شد .در حقیقت ،تا زمانی که دالئو مستند و قابو
ااتنایی در مورد ویود انگیزه هایی به غیر از ااتقادات درونی در ماورد شااه طهااساب
نیافته ایک ،نایتوانیک اشتغال طوالنی مدت و اشتیاق او به ترویج ماذهب تشای را نتیجاه
تاایالت مادی نظیر کسب ثروت و قدرت و مسائلی از ای قبیو بدانیک.
واقعیت ای است که هرچند در دوره شاه اسااایو شدت سختگیریهای مذهبی بر
مردم ایران بسیار فراتر از دوره شاه طهااسب بوده است و شرای حااکک بار دوره شااه
اسااایو هک چنی اقتضا میکرد  ،اما باید گات که دوره شاه طهااسب به لحا تارویج
تشی از تاامی دورههای حکومت سالطی واوی پررونقتر بوده است .دالیلی مویب
بروز چنی شرایطی بوده اند که از یاله دالیو مهک میتوان باه شخصایت ماذهبی شااه
طهااسب ،آرامش حاکک بر ایران پس از اقدامات متهورانه شاه اسااایو و طوالنی بودن
حکومت شاه طهااسب اشاره کرد.
هرچند که مذهب تشی دوازدهامامی در زمان به قادرت رسایدن شااه طهااساب در
ایران روا خوبی یافته بود ،اما هنوز به طور کامو تثبیت نشده بود و موانا زیاادی بار
سر راه پادشاه یوان ویود داشته است .یکی از ای موان خطاری یادی از یاناب دو
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دولت قدرتاند در شرق و غرب به نامهای ازبف و اثاانی بود که مویودیت وااویان
را با تهدید موایه می ساختند .مسلک است که او در ای راه برخالف منااف ماادی خاود
گام برداشته است .بی گاان برای شاه طهااسب راحتتر بود که با اهو تسن و ووفیان
داخو کشور رابطه حسنه ای برقرار کند و به های ترتیب یلوی تبری یست از بزرگان
اهو سنت و دشانان اهو بیت الیهک الساالم را در ساطح کشاور بگیارد تاا اواطکاک
داخلی و خاریی کاتری با مخالاان خود داشته باشد؛ اما او بر اکس ،بر دامنه تباری از
اهو سنت و بزرگان آن افازود و حتای وارد یناگهاای طاوالنیمادتی باا ازبافهاا و
اثاانی ها شد .مجاوع ای افکار و اقادامات ناایاانگار دلاداگی اایاق او باه خانادان
پیامبر (ص) و مذهب تشی امامیه بوده است.
شااندهنده ایا سرساپردگی و ارادت باه خانادان
یکی از بهتری ناونههایی کاه ن 
پیامبر (ص) است ،یالهای است که شاه طهااسب در نامهای به سلطان سلیاان نوشاته
است .در آن نامه وی خطاب به سلیاان نوشته است« :ما سگ و غالم چهارده معصومیک
و ای را شرف روزگار خود می دانیک و غالمی ایشان را از سلطنت روی زمی بهتر مای
دانیک» (نوائی .)116 - 113 :0531 ،اهایت ای مطلب زمانی بیشتر معلوم میشود کاه تویاه
کنیک به اینکه پادشاه کشور وسی و قدرتاندی به نام ایران آن روزگار ای ناماه را بارای
رقیب سرسخت و بسیار قدرتاند هاسایه خود نوشته است .شاید های یف یاله شاه
طهااسب در نامهاش به سلطان اثاانی کافی باشاد تاا ماا انگیازههاای او از پایبنادی و
ترویج مذهب تشی را نشئتگرفته از باورهای قلبی او بدانیک.
شاه طهااسب از قدرت ووفیان در ایران کاست و بهشدت با آنها مقابلاه کارد و در
اوض به فقهای شیعه نزدیفتر شد .الاای شیعه نیز از ای فروت استااده کردند و باا
حاایت شاه طهااسب ،تصوف را با چالشهای بسیاری روبهرو ساختند ،بهطوری که از
ای دوره به بعد دیگر ووفیان یایگاهی مهک در کشور نداشتند و به کارهاایی معااولی
نظیر دربانی و غیره اشتغال داشتند .در حالی که ووفیان از یالاه مهاکتاری طرفاداران
شاه اسااایو بودند و نقش اولی را در به قدرت رساندن واویان در ایران داشتند؛ اماا
شاه طهااسب هاانند شاه اسااایو با آنها به مبارزه پرداخت ،چراکه اساساً مذهب تشی
واقعی ،در اوو و ریشه خود هکسویی با تصوف ندارد .بهرغک اینکه گاته میشود تشی
و تصوف اشتراکاتی با هک دارند ،اما ای اشتراکات بیشتر در حوزه محبت امیرالااؤمنی
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الیه السالم است و تصوف در واق برگرفته از مذهب تسن است و در بااب تقیااد باه
احکام شرای و والیت پذیری فاوله بسیاری باا ماذهب تشای اثنایاشاری دارد .شااه
طه ااسب بر اساس ااتقادی که به مذهب تشی داشت ،گسترش تصوف را در تضااد باا
آرمانهای خود می دید و با ویود اینکاه ایا اقادام مویاب مایشاد او بخاش اوالی
هواداران شوریده خود را از دست دهد و مویاب نارضاایتی آنهاا شاود ،باه ایا کاار
مبادرت ورزید و با تصوف و ووفیان مقابله کرد.
هدف شاه طهااسب از ترویج تشی  ،فریات مردم سادهلوح و معرفی خود به اناوان
نااینده خداوند بر روی زمی یا چیزی شبیه ای نیز نایتوانسات باشاد ،چراکاه او باا
روا چنی باورهایی درباره خود مخالات میکرد .مثالً حساینی اساترآبادی درایا بااره
واقعه ای را شرح میدهاد کاه گویاای پرهیاز شااه طهااساب از چنای اماوری اسات.
او مینویسد:

گویند در ای سال یاعی از قلندران باد ااتقااد باه هاک رسایده ،ناواب خاقاان

ینت مکان را به حضرت واحب العصر و الزمان مخاطب کردناد و اماام اصار

می خواندند .نواب خاقان ایشان را طلب کارده ،ساؤال فرمودناد .هاگای اظهاار
اقیدت و اخ الص ناودند و اسناد مهدویت به آن حضرت دادناد و سار ارادت
بر خاک قدم او گذاشتند .نواب خاقان به دالیو اقلی و برهان نقلای خاطرنشاان
نتوانست ناود و از ای اقیده فاسد بازنگشتند .باالخره سر ایشان را باه تخاااق

خُرد کردند (حسینی استرآبادی.)11 :0563 ،

در پایان ای بحم می توان گات که مباحثی که در ای تحقیق درباره انگیزههای شاه
طهااسب برای اااال سیاست های مذهبی مبنی بر ترویج تشی مطارح شاد ،مایتواناد
پایه ای برای پژوهشهای بعدی درباره چگونگی روناد پرشاتاب تثبیات ماذهب تشای
دوازده امامی در ابتدای دوره واوی باشد؛ چراکه آگاهی از شرای زمان و روند حوادث
در دوره شاه طهااسب از چند یهت می تواند به حو ای معاا کااف کناد .اوالً اینکاه
ای دوره ،نخستی دوره پس از رسای سازی مذهب تشای در ایاران باود کاه از آن باا
ابارت «دوره تثبیت» یاد می شود .هاچنی طوالنی بودن ایا دوره و اقادامات متناوای
که در راستای گسترش تشی انجام گرفت نیز به شاافتر شدن موضوع کاف مایکناد.
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هاچنی خود شخصیت شاه طهااسب و االقه فراوان او به گسترش تشی نیز میتواند
از یاله اوامو تثبیت سری تشی و استحکام آن در میان مردم حتی پس از انقراض ای
سلسله به دست افاغنه باشد.
نتیجه
االیق مذهبی ش اه طهااسب هاه شئونات کشاورداری را در اصار حکومات او تحات
تأثیر قرار داده بود .سیاست مذهبی شاه طهااسب منطبق با اواول و مباانی تشای باود.
در دوره حکومت شااه طهااساب بارخالف دوران حکومات اکثار پادشااهان وااوی،
تالش بر ای بود که هاه قوانی شرع در یامعاه پیااده شاود .هرچناد تارویج ماذهب
تشی و ابراز ارادت به خاندان پیامبر (ص) و یاذب ماردم باه ایا ساات ،در تااامی
دوران واااوی (بااه اسااتثنای دوره کوتاااه ماادت حکوماات اسااااایو دوم) بااا یاادیت
پیگیری می شد ،اما وضاعیت ماذهبی در دوره شااه طهااساب بهگوناهای دیگار باوده
است .ای تاایز مربوط به شخصیت مذهبی شاه طهااساب و االقاه وافار او باه اهاو
بیت الیهک السالم است.
شااه طهااساب تعلاق خااطر باه اهااو بیات الایهک الساالم و ماذهب تشای را بااا
والیت پذیری هاراه ساخته بود .به گونه ای که ااتقادات شایعی او منجار باه اطااات از
دستورات ائاه الیهک السالم در ابعاد فردی و ایتااای شده بود .تا یایی که او حتی به
روایت اار ب حنظله معتقد شده باود و فراتار از «نظاام سالطانی شایعه» حااکک در آن
دوران ،حتی میخواست حکومت را به محقق کرکی تاویض کند؛ او محقق کرکی را در
آن دوران به انوان نایب امام پذیرفته بود و اطاات از دستورات او را بار خاود وایاب
می دانست .شاه طهاا سب حتی با ویود اینکه االقه بسیاری به یکپارچهساازی ماذهبی
قلارو خود داشت ،اما هرگز از تعالیک ائاه الیهک السالم درباره تحایاو نکاردن دیا و
مذهب به انسانها تخطی نکرد؛ کاری که پدرش شاه اسااایو با قساوت شادید دربااره
غیرشیعیان انجام میداد.
در مجاوع میتوان گات اقدامات شاه طهااسب واوی ناایان گر محبت قلبی او به
اهو بیت الیهک السالم و ااتقاد استوار به مذهب تشای اثنایاشاری اسات و اقاداماتی
مانند تجدید بنای اماک مذهبی شیعی ،داوت از الااای بازرگ شایعی یباو ااماو و
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بحری  ،بزرگداشت مناسبتهای شیعی ،تقابو با اهو تسن و تصوف و ...از ااتقاادات
و االئق مذهبی او حکایت دارند ،تا یایی کاه برخای او را باه زیاادهروی در راایات
احکام شرع متهک میکردند.
پینوشت

 . 1در دوران معاور درباره نسب واویان تشکیف شده است.

منابع

قرآن کریک.

ایزدی ،حسی ( .)0513شکو گیری و تحول مراسک مذهبی در اهد واویه ،قک :نشر پژوهشگاه الوم و
فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.
استرآبادى ،الیب داود خادم (بیتا) .انساب النواوب (نسخه خطی) ،کاتب :محادحسا با میارزا
محادتقی ،قک :مرکز احیای آثار اسالمی.
باستانی پاریزی ،محادابراهیک ( .)0561سیاست و اقتصاد اصرواوی ،تهران :انتشارات وای الیشاه،
چاپ سوم.
بُرن ،رُهر ( .)0531نظام ایاالت در دوره واویه ،تریاه کیکاووس یهانداری ،تهران :بنگااه تریااه و
نشر کتاب.
بلو ،دیوید ( .)0513شاه اباس پادشاه بیرحای که به اسطوره مبدل گشات ،تریااه خسارو خوایاه
نوری ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ اول.
پورامینی ،محادباقر ( .)0510واویان نااد اقتدار ایران ،قک :انتشارات نورالسجاد ،چاپ اول ،یلد اول.
پیرزاده ابدال زاهدی ،حسی ( .)0513سلسله النسب واویه  ،تصحیح حسی نصیر باغبان ،تهران :نشر
ارمغان تاریخ.
تربیت ،محادالی ( .)0511دانشاندان آذربایجان  ،غالمرضا طباطبائی مجد ،تهاران :ساازمان چااپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ترکاان ،اسکندر بیگ ( .)0531تاریخ االک آرای اباسی ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،چاپ دوم .یلد دوم
تطیلی و هاکاران ( .)0515سه سارنامه  ،تریاه و تحقیق حس یوادی و ویلک فلور ،تهران :انتشارات
دکتر محاود افشار ،چاپ اول.
یزایری ،نعات اللاه ( .)0350االنوارالنعاانیه ،بیروت :موسسه االالای للاطبواات ،یلد چهارم.
یعاریان ،رسول ( .)0511نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت واوی ،تهران :نشر الک ،چاپ
اول.
یعاریان ،رسول ( .)0515تاریخ ایران از آغاز اسالم تا پایان واویه ،تهران :نشرالک ،چاپ اول.
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یعاریان ،رسول ( .)0513کاوشهای تازه در باب روزگار واوی ،قک :نشر ادیان.
حسینی استرآبادی ،سید حس ب مرتضی ( .)0563از شیخ وای تا شاه وای ،به اهتاام احسان اشراقی،
تهران :انتشارات الای.
حسینیان ،روح اللاه ( .)0511تاریخ سیاسی تشی  ،تهران :نشر الیون.
خورشاه ب قبادالحسینی ( .)0511تاریخ ایلچی نظام شااه ،تصاحیح و توضایح محادرضاا نصایری و
کوئیچی هانه دا ،تهران :انجا آثار و مااخر فرهنگی ،چاپ اول.
زارع شاهارسی ،پرویز ( .)0513تاریخ زبان ترکی در آذربایجان ،تبریز :نشر اختر ،چاپ اول.
سبزواری ،مال محاد باقر ( .)0511روضه االنوار اباسی  ،تصحیح اسااایو چنگیزی اردهاایی ،تهاران:
انتشارات میراث مکتوب ،چاپ اول.
واوی ،شاه طهااسب اول ( .)0565تذکره شاه طهااسب  ،تهران :انتشارات شرق ،چاپ دوم.
ابدی بیگ شیرازی ،زی العابدی الی ( .)0111ینه االثاار .زینه االوراق .وحیاه االخالق ،ترتیب مت
و مقدمه ابوالاضو هاشک اوغلی رحیاوف ،مسکو :انتشارات دانش.
ابدی بیگ شیرازی ،زی العابدی الی ( .)0116مظهر االسرار  ،مقدمه ابوالاضو هاشک اوغلی رحیاوف،
مسکو :انتشارات دانش.
غااری قزوینی ،قاضی احاد (بیتا) .تاریخ یهان آرا ،تهران :انتشارات کتاباروشی حافظ.
قزوینی ،ابوالحس ( .)0561فوائدالصاویه  ،تصحیح مریک میار احاادی ،تهاران :موسساه مطالعاات و
تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول.
قای ،شیخ اباس ( .)0511فوائد الرضویه ،بییا :انتشارات مرکزی ،یلد اول.
گروهی از نویسندگان ( .)0531سارنامه های ونیزیان در ایران (شش سارنامه) ،تریاه منوچهر امیری،
تهران :انتشارات خوارزمی ،چاپ اول.
گروهی از نویسندگان ( .)0513مجاواه مقاالت هاایش ایران زمی در گستره تاریخ واویه ،به اهتاام
مقصود الی وادقی ،تبریز :انتشارات ستوده ،چاپ اول.
الری ،مصلحالدی محاد ( .)0515مرآت االدوار و مرقات االخبار  ،تصحیح ساید یلیاو سااغروانیان،
تهران :نشر میراث مکتوب.1 ،
مجلسی ،محادباقر ( .)0315بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئاه االطهار ،بیاروت :داراحیااء التاراث
العربی ،چاپ سوم ،یلد .53
محتشک کاشانی ،کاال الدی ( .)0511هات دیوان ،تصحیح ابدالحسی نوایی و مهدی ودری ،تهران:
نشر میراث مکتوب ،چاپ اول.
ماید ،محادب محادب نعاان ( .)0303االمالی ،قک :مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ سوم.
موسوی خوانساری ،محاد باقر ( .)0510روضات الجنات فی احوال العلاا و السادات ،قک :نشر مکتباه
اسااایلیان ،یلد .3
میراحادی ،مریک ( .)0561دی و دولت در اصر واوی ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ دوم.
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نوائی ،ابدالحسی و غااری فرد ،اباسقلی ( .)0510تاریخ تحاوالت سیاسای ،ایتاااای ،اقتصاادی و
فرهنگی ایران در دوران واویه ،تهران :انتشارات سات ،چاپ اول.
نوائی ،ابدالحسی ( .)0531شاه طهااسب واوی مجاواه اسناد و مکاتبات تاریخی ،تهران :انتشارات

بنیاد فرهنگ ایران.
هالک ،هاینس ( .)0511تشی  ،محادتقی اکبری ،قک :نشر ادیان.
یوسای ملکه گلاغانی زاده اوو ،حس ( .)0511تجلی هنر ارفانی در بقعه شیخ وایالدی اردبیلی،
لندن :آکادمی مطالعات ایرانی لندن ،چاپ اول.

