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 چکیده

است.  (ق315-311)اسماعيل دوم صفوی یکی ازمسائل مهم دوران صفویه، سياست مذهبی شاه

قلمداد  مذهبرویکرد اسماعيل دوم نسبت به مذهب تشيّع سبب گردیده تا بسياری او را سنّی

ای که سياست مذهبی اسماعيل دوم را ناشی از تعلّق خاطر حاضر ضمن نقد فرضيه نمایند. پژوهش

اند عبارت نماید کهداند، فرضياتی دیگر را مطرح میقلبی و باطنی او نسبت به مذهب تسنّن می

 فقهقهه، تضعي قلعۀ در اسارت طوالنی هایسال اثر بر دوم اسماعيل روانی و روحی از: مشکالت

 یالمللبين هایسياست و مالحظات و دوم اسماعيل سوی از قزلباشان و شيعه نعالما جایگاه

دوم. سياست مذهبی اسماعيل دوم و رویکرد او نسبت به تشيّع، هر یک به سهم خود  اسماعيل

سبب اتخاذ سياست مذهبی ناهمگون با واقعيات حکومت و جامعۀ دوران صفوی از سوی اسماعيل 

تشيّع  ذهبم به نسبت صفوی دوم اسماعيلشاه رویکرد حقيق بررسیدوم گردیدند. مسئله این ت

ها و دالیل رویکرد اسماعيل دوم صفوی نسبت به تشيّع و است. هدف پژوهش نيز، بيان زمينه

 -شده از سياست مذهبی اوست. روش این پژوهش، توصيفیتر دیدههای کمآشکار نمودن جنبه

 ای است.تحليلی و استفاده از مطالعات کتابخانه

 : صفویه، اسماعيل دوم، تشيّع، تسنّن.های کلیدیواژه
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The Study and Analysis of Shah Ismail II to the Shia Religion 

 

Abstract 

One of the important issues of the Safavid era is the religious 

policy of Shah Isma'il II(984-985).Ismail's approach to the Shia 

religion has led many to consider him Sunni.The present study 

criticizes the hypothesis that based Ismail II's religious policy on his 

true belief in Sunni religion and Suggests another theories, Like the 

Psychological problems of Isma'il II due to long years of bondage, 

the Weaken the Shiite scholars and Qizilbashs by Ismail II,and Ismail 

II's international policies, about the cause of Ismail II's religious 

policy and his approach to Shiism.These factors,each with their own 

share, caused Ismail II to adopt a religious policy that was 

inconsistent with the realities of that era.The research method is 

descriptive-analytic and use of library studies 

. 
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 مقدّمه -1

 هألبیان مس-1-1

 این ذهبیم دوم، سياست اسماعيلشاه به مربوط مسائل انگيزترینمناقشه و تریناز مهم یکی

رویکرد  دربارة دوره این منابع در آنچه .و رویکرد او نسبت به مذهب تشيّع است صفوی حکمران

 تسياس تغيير درصدد او که است امر این نشانگر خالصه به طور آمده، دوم اسماعيل مذهبی

 مذهب به وا خاطر تعلّق حتی یا گرایش جدی شائبۀ که ایبه گونه ده؛بو صفوی حکومت مذهبی

 تعلّق حتی ای در تحقيقات معاصر نيز، بسياری گرایش .بود گرفته عمومی شکل اذهان در تسنّن

را دليل اصلی سياست مذهبی اسماعيل دوم و رویگردانی  اسماعيل دوم به مذهب اهل سنّت خاطر

 د.اناو از مذهب تشيّع دانسته

 تشيّع به بتنس او رویکرد و دوم اسماعيل مذهبی سياست دالیل بيان تحقيق، این اصلی مسئله

 شده وصيفت تاریخی مختلف منابع مبنای بر دوم اسماعيل مذهبی رویکرد ابتدا مبنا، براین. است

 یا گرایش .استشده تحليل و بررسی او مذهبی سياست علت دربارة مختلف فرضيات سپس، و

 دليل بارةدر فرضيه ترینساده و اوّلين تسنّن، مذهب به دوم اسماعيل قلبی و باطنی خاطر تعلّق

 دهدمی شانن تاریخی روایات بررسی و مطالعه. است تشيّع به نسبت او رویکرد و مذهبی سياست

 ،«سنّت اهل احترام مورد افراد برخی و خلفا لعن ممنوعيت» نظير روایاتی مبنای بر فرضيه این که

 شيعی عبارات برخی حذف»و «شيعه عالمان از برخی به توجهیکم و سنّی عالمان برخی به توجه»

 تسنّن هب حکم موارد این مبنای بر تواننمی که حالی در است؛گشته استوار «بناها و ها سکه از

 این ودننب عامدانه نشانگر امور، این از برخی جزئيات اینکه ویژهبه داد؛ حاکمی یا و فرد قطعی

 روحی التمشک» همچون دیگر فرضياتی توانمی تاریخی منابع بررسی و مطالعه با. است اقدامات

 مانعال جایگاه تضعيف» ،«قهقهه قلعۀ در اسارت طوالنی هایسال اثر بر دوم اسماعيل روانی و

 المللیبين هایسياست و مالحظات» همه از ترمهم و «دوم اسماعيل سوی از قزلباشان و شيعه
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 به نسبت او رویکرد و دوم اسماعيل مذهبی هایسياست بر مؤثر عوامل جمله از را «دوم اسماعيل

 تعلّق یا گرایش فرضيۀ دهد نشان که است آن پی در مقاله این دیگر، عبارت به دانست؛ تشيّع

 و قيممست صورت به منابع بيشتر در که تسنّن مذهب به دوم اسماعيل باطنی و قلبی خاطر

 نسبت او ردرویک دليل تواندنمی شده، بيان دوم اسماعيل مذهبی سياست اصلی دليل قيم،غيرمست

 .آورد مارش به دوم اسماعيل مذهبی هایسياست دليل را گفتهپيش عوامل باید و باشد تشيّع به

 پیشینه پژوهش-1-6

 او ردرویک و دوم اسماعيل مذهبی هایسياست از گزارش ترینعصر صفوی، مفصل در منابع

او ضمن بيان  .تاس اسکندربيگ منشی تأليف «عباسى آراىعالم تاریخ»به  تشيّع، متعلّق در برابر

او نسبت  سختگيری و توجهیوسيلۀ اسماعيل دوم و بیسنّت به اهل بزرگان و خلفا لعن ممنوعيت

 شریفی در تحولّات مذهبی دوران اسماعيل دوم شيعه، به بيان نقش ميرزامخدوم به عالمان

 زندگانی»کتب  نيز، معاصر دوران . در(271-279: 7، ج7912منشی،  پردازد )اسکندربيگمی

 «جدید عصر راه در ایران»هينتس،  تأليف «صفوی دوم اسماعيلشاه»فلسفی،  تأليف «اوّل عباسشاه

 هایياستس بيان جعفریان، به تأليف «سياست و دین، فرهنگ عرصۀ در صفویه»و  رویمر تأليف

مقاالت  .اندپرداخته «عباسى آراىعالم تاریخ»های پایۀ گزارش بر دوم بيشتر اسماعيل مذهبی

 مجلۀ)گلسرخی  تأليف «صفوی تـاریخ در شـریفی، حدفاصـلی ميـرزامخـدوم و دوم اسـماعيل»

قزوینی  محمد تأليف «شریفی ميرزامخدوم احوال شرح»و  (7331ميانه،  شرق مطالعات المللیبين

 ریفیشـ ميـرزامخـدوم نقش از گزارشی که هستند آثاری دیگر از نيز (7992زمين،  رانای فرهنگ)

وقایع سياسی و دینی دوران »آیدُغموش اوغلو نيز در مقالۀ  .کنندمی ارائه دوم اسماعيل دوران در

نویسد که از ميان برداشتن اسباب ( می2076المللی علوم اجتماعی، )مجلۀ بين« اسماعيل دومشاه

کردن نفوذ عالمان شيعه از جمله دالیل ها و همچنين کمذهبی اختالفات صفویان با عثمانیم

 ومد اسماعيل هایسکه :ایران شناسیسکه»است. در مقالۀ سياست مذهبی اسماعيل دوم بوده

( نيز، ضمن اشاره به سياست مذهبی اسماعيل دوم به 7952تأليف محمد مشيری )یغما، « صفوی

اره های صفویه به دستور او اشاهلل و نام ائمۀ اطهار )ع(( از سکهعی )کالم علی ولیحذف شعائر شي
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 عبدالمؤمن از (315-311 از سلطنت)دوم  اسماعيلشاه ستایش در بندىترجيع»مقالۀ  است. درشده

فوق،  بندترجيع بيان ضمن نيز، جعفریان رسول تأليف «شيرازى (عبدالمؤمن بنعلى)عبدى  بن

 تشيّع یجترو در را پدرانش دهۀ هفت هاىتالش تا کرد تالش»صفوی  دوم اسماعيل ه کهشد گفته

 ترگاهروحانيان، آ و قزلباشان از وى مخالفان ؛ اما...کند  حاکم ایران در را تسنّن داده، دوباره باد بر

 .«بخورند را وى رفتارهاى فریب که بودند آن از

 ضرورت و اهمیت تحقیق-7-3

ت این پژوهش را می توان در بازبينی دیدگاه رایج در مورد اعتقاد مذهبی ضرورت و اهمي

اسماعيل دوم صفوی دانست. به عبارت دیگر بازبينی و تجدید نظر در دیدگاه متداول در منابع 

تاریخنگاری مبنی بر عدم اعتقاد اسماعيل دوم صفوی به مذهب تشيع و اعتقاد قلبی و باطنی او به 

 رت و اهميت این تحقيق را بيان می کند.  مذهب اهل سنت، ضرو

 

 بحث -6

 اسماعیل دوم صفویمروری بر احوال شاه -1-6

 صفوی فرمانروای سومين و اوّل طهماسبشاه دوم فرزند (ق315-311)دوم  اسماعيلشاه

 بر نمایانی هایپيروزی صغير آسيای و قفقاز در و شد شروان والیت والی پدر طرف از او .است

 و المنازعب فرماندهی حکم هاقزلباش دید در هنگام آن از که بدانجا تا نمود کسب هامانیعث عليه

 عثمانی و ایران نبردهای به (ق367)آماسيه  صلح . اگرچه(21: 7917هينتس،)یافت  ملی قهرمانی یا

 والی را طهماسب، اسماعيلشاه رو این نپذیرفتد؛ از را آن یارانش و اسماعيل ولی داد؛ خاتمه

 نيز و جنگاوری و دليری دليل به اسماعيل اصوالً .کند دور جنگ از صحنۀ را او تا نمود خراسان

 دليل، ينهم به و کردنمی اطاعت پدر از شد، کامالًمی ناشی هاعثمانی بر غلبه از که غروری اثر بر

 پادشاهی تقدر تهدید بر مبنی را شاه سوء ظن که داشت بيشتری امکان شاه پسران دیگر به نسبت

انداخت  حبس به قهقهه قلعۀ در را او و کرد طلب را طهماسب، اسماعيل سرانجام .برانگيزد
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بود  زندانی قهقهه قلعۀ در سال یک و بيست . اسماعيل(725: 7، ج7912 منشی، اسکندربيگ)

انم، خان خپری یاری با توانست اسماعيل و درگذشت طهماسبشاه اینکه تا (53: 7919نظنزی، )

 به و کند طهماسب غلبه دیگر فرزند ميرزا، سلطنت، حيدر اصلی مدعی طهماسب بر خترد

. (675-625: 7951؛ روملو، 733-732: 7، ج7912، منشی اسکندربيگ)برسد  پادشاهی

ماه(، دورة بسيار خونينی در تاریخ   71اسماعيل دوم در مدت کوتاه سلطنت خود )حدودشاه

 و آمدبر خویش پادشاهی برای احتمالی خطر هر نابودی صددصفویه به یادگار گذاشت. او در

: 7، ج7912اسکندربيگ منشی، )رساند  قتل به را خود برادرزادگان و برادران و امرا از بسياری

 و ؛ تتوی510-511: 7911؛ جنابدى، 556: 7912اصفهانی،  ؛ واله272- 203و 733 -732

ای سلطه»تۀ رویمر، دوران حکومت وی . به نوش(5326و  5321 -5329: 1، ج7912قزوینی،

؛ زیرا ميزان خشونتی که او در دوران حکومت خویش نشان «العاده دهشتناک و عجيب بودفوق

 اسماعيل ق مردة315رمضان  در (؛ سرانجام997: 7915آور است )رویمر، داد، بيرحمانه و حيرت

ندربيگ اسک قول به که اغلى چىحلوا بيکحسن کرد، در خانۀمی افراط افيون استعمال در را که

 7951 ؛ روملو،271: 7، ج7912منشی،  اسکندربيگ)، یافتند «ورزیدمی  تعلّق و تعشّق کمال او با»

وجوی خصوصيات مثبت . اگر کسی در جست(659: 2، ج:7919القمی،  ؛ الحسينى615-611:

صيت ه کند که تصویر تيرة شختواند به موارد زیادی اشاراسماعيل دوم برآید، به هيچ وجه نمیشاه

 هایی که وی در احيایتر نشان دهد. با این وصف، موفقيتاو را در دوران حکومتش کمی مالیم

 (؛ در واقع در دورة992: 7915رویمر، )نظم داخلی در مملکت به دست آورد، قابل ذکر است 

 بر آرامش کلی رطو داخلی، به هایپریشانی با وجود صفوی دوم اسماعيلشاه سلطنت کوتاه

 .بود حاکم صفویه قلمرو

 

 صفوی دوم سیاست مذهبی اسماعیل -6-6

« باسىع آراىعالم تاریخ»گزارش نسبتاً مفصلی از رویکرد مذهبی اسماعيل دوم در کتاب 

عباس بوده هدورة شا« سلک منشيان عظام»از  است. اسکندربيگترکمان آمده اسکندربيگتأليف 
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، 7912منشی،  است )اسکندربيگعباس را داشتهو امتياز مالزمت دائم و سِمَت منشى خاصۀ شاه

 و اميرز اسمعيل اطوار از»نویسد: (. اوضمن بيان تحوالت دوران اسماعيل دوم صفوی می76: 7ج

 تسنّن ، گمانیافته اعتقادسست تشيّع در را او مردمان گفت،می پرده در شيعه عقاید در که سخنانى

« کرده دغدغه عایشه طعن در که بود آن مظنّه، اوّل سبب»سازد: او خاطرنشان می«. بردند به او

. اسکندربيگ از نقش یکی از عالمان به نام (279: 7، ج7912منشی،  اسکندربيگ)است 

نيز  طهماسبيرزامخدوم که در زمان شاهنویسد مشریفى در این قضيه یاد کرده و می ميرزامخدوم

 اهل هبمذ تقویت در»متهم به داشتن عقاید تسنّن بوده، ازحمایت اسماعيل دوم برخوردار بود و 

ادامۀ این «. نمودمی مناظرات و مباحثات علماء، با ثالث خلفاء طعن رفع و جماعت و سنّت

ه لمای شيعه گردید تا بدانجا کاسماعيل دوم نسبت به عتحوالت منجر به رویکرد منفی شاه

 و خورمنمی بازى ایشان از بودند. من داده بازى را سالوس، پدرم و شيادى به»گفت آنان می

اند، التشيعیقين که استرآبادیان و ميرسيّد حسين به علماء، خصوصاً نسبت ناشایست سخنان

 رّىتب و عيان را از لعنعباسى، اسماعيل دوم شي آراىعالم بر اساس روایت تاریخ«. گفتمی

و بنابراین، « دانساخته معاش را سرمایۀ لعن»تبرّائيان  بر حذر داشت؛ زیرا معتقد بود طبقه مخالفان

 زاجانمير شریفى، موالنا ميرزامخدوم اسماعيل دوم عالمانی نظير«. نيست صفائى»او را با آنان 

ورد توجه قرار داده و مخالفان آنان را مورد الله را که متهم به تسنّن بودند، م ميرمخدوم و شيرازى

 از حسرت اشک شيعيان را»نویسد با وقوع این امور داد. اسکندربيگ میآزار و اذیت قرار می

 يشترپ از بيشتر ميرزا اسمعيل دربارة مردم گمان مقدمات، این ظهور از و گرفت باریدن هادیده

ال کسی پذیرفت؛ با این ح به اسماعيل دوم نقصاندر این ميان، دیدگاه قزلباشان نيز نسبت «. شد

 .(271: 7، ج7912منشی،  اسکندربيگ)جرأت مخالفت با این اوضاع را نداشت 

 رّا غلوتب و در تشيّع»ویژه آنانکه در جریان این تحوالت، اسماعيل دوم بر علمای شيعه، به

اخراج شدند. مؤلف تاریخ  ، سختگيری نمود تا بدانجا که برخی از آنان از اردوی شاه«داشتند

رسيّد مي علمى کتب جميع»نویسد: آرا در مورد ميرسيّد حسين، از عالمان شيعۀ این دوره میعالم
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 را وا کرده، خانۀ بيرون داشت که منزلى از را او و کردند نهاده، مهر در خانه که فرمود را حسين

کند که اسماعيل دوم امه روایت می. او در اد(275: 7، ج:7912منشی،  اسکندربيگ)« دادند نزول

شریفى  مميرزامخدو«. باشند نکرده لعن مبشّره به عشرة عمر مدت در»مبلغی را نذر کسانی نمود که 

 که ادندد به قلم را خود اسامى قزوین، مستحقان جمعى»گونه افراد شد تا اینکه مأمور یافتن این

 نقزوی اهل از جمعى اند؛ چوننگشوده رهمبشّ عشرة خصوصاً اصحاب به لعن عمر، زبان مدت در

 ميرزا باشند، مانده جمعى طبقه آن از که داشت آن احتمال و اندبوده مذهبشافعى سابقه ازمنۀ در

 ماعتج به آن بود تومان به دویست قریب که نذری را وجوه کرده، ایشان اذعان تصدیق مخدوم

 دوم يلاسماع« تمام رغبتِ»ب شد تا باور دادن این وقایع سببه نوشتۀ اسکندربيگ رخ«. دادند

 ویژه اینکه برخی دیگر از اتفاقات دورانعمومی شکل گيرد؛ به اذهان تسنّن در مذهب به نسبت

 مسجد دیوار و در از (ع)معصومين  ائمۀ مناقب و مدح و (ع)علی  امام او، از جمله پاک کردن نام

ل گری اسماعيتوانست مؤیدی بر تمایل سنّینيز می (275: 7، ج7912منشی،  اسکندربيگ)قزوین 

 دوم باشد.

از دیگر نکات قابل توجه در مورد سياست مذهبی اسماعيل دوم، اینکه او در ضرب سکه نيز 

 ه مغربب تا مشرق ز»، بيت «اهللاهلل/ علی ولیال اله اال اهلل/ محمد رسول»دستور داد به جای کالم 

 ناردی و درم»ها حک شود؛ زیرا او معتقد بود ، برسکه«است امتم را ما او آل و است/ على امام گر

و عامۀ مردم « آیددرمی کفار سایر و هندو و مجوس و ارامنه و یهود به دست معامالت و سودا در

نمایند؛ در واقع، برداشت عامۀ مردم و حتی برخی ها را مس میجنابت سکه حالت نيز گاهی در

که پرچم « اهللولی علی»دوم این بود که او برای حذف شعار شيعی بزرگان از این تصميم اسماعيل 

ماعيل است. نکتۀ جالب توجه اینکه اسها نمودهگونه سکهآید، اقدام به ضرب اینتشيّع به شمار می

يز اند، در این قضيه نچون یاران ما را بدنام کرده»گفت: دوم خود نيز، متوجه این معنی بود و می

« ه نباشداهلل در سککردن این عبارت آن بود که لفظ علياً ولىغرض از برطرفخواهند گفت که 



   
 
 
 
 
 
 
 

فراهانی مقامقائم ابوالقاسم ميرزا آثار تاریخی هایمؤلفه تحليل/   92 

  

 اسکندربيگ) 7های خویش حک نمودگفته را در سکهو به همين مناسبت بعد از تأمل، بيت پيش

 .(271: 7، ج7912منشی، 

 در دیگر منابع دورة صفوی نيز، اشاراتی به رویکرد و سياست مذهبی اسماعيل دوم شده است؛

 مورّخ و دهنویسن جنابدى، حسينى بنحسن ميرزابيگ از جمله در کتاب روضۀالصفویه تأليف

شریفى در تعيين سياست مذهبی  ضمن بيان نقش ميرزامخدوم (ق336-7091)اوّل  عباس دوران

موده، ن اماميه دین مخالفان طعن و لعن رفع به حکم»اسماعيل دوم، گفته شده که اسماعيل دوم 

 سبّ شيعه، هآنانک و ثلثه خلفاى شتم و سبّ بعدمن تبرّائيان که گردید صادر ریانج قضا فرمان

 انآست بندانگردد، تيغ صادر طعن و لعن هر کس از و نگشایند داند، زبانمى جایز را ایشان

 ردیده،گ تدبير کلک مرقوم مطاعه فرامين موجب این بر سازند و جدا تن از نشان سرشخالفت

 آن صولت، محوّلبهرام آذربایجان، قورچيان و خراسان و فارس و کرمان و عراق ممالک به

 ، اکثرداده روى مالل و حزن مقال این استماع از را ابيطالب بنعلى شيعيان و گردانيدند فرامين

 .(519 :7911جنابدى، )« بردمى سر به زارى و نوحه قرین و سوگوارى لباس در ایران

 دةس آغاز و دهم سدة کُرد مورّخ و بدليسی، دولتمرد خانشرف درکتاب شرفنامه، تأليف

 سال تا انعثماني و صفویان مختصر تاریخ و کُرد حاکمان و اميران مفصل تاریخ حاوى یازدهم که

شده نيز، چنين آمده که  نوشته (ق7079-7009)سوم  محمد عثمانی سلطان است و به نام ق7005

 مبشّره ةعشر بقيۀ و صدیقه عایشۀ و النورینذى ثمانع و شيخين سبّ که خواست»اسماعيل دوم 

 یتوال که در کند سلوک نوعى و نماید برطرف خود اجداد و آباء برخالف -عنهم اهللرضى-را 

دليسى، ب)« نشوند یکدیگر احوال نموده، متعرض عمل خود به مذهب هر کدام شيعى و سنّى ایران

 .(251: 2،ج7911

                                                           
 ازبک خانشيبک به ق375 سال به که اینامه در صفوی اوّل عيلاسماشاه وسيلۀبه الذکرفوق که بيت است ذکر به . الزم 7

 بایسنقر در نوایی، وزیر اميرعليشير دستور ق به137در سال نيز، اوّل اسماعيلشاه از قبل بيت این است؛ همچنينآمده نيز نوشته،

 .(39-32: 7952مشيری،  )است شده نقش و نقر ثلث با خط عطار شيخ مقبرة
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مذهبی از سوی اسماعيل دوم صفوی بسيار جالب توجه است؛ اتخاذ این رویکرد و سياست 

 قلمرو رسمی امامی مذهبدوازده شيعۀ مذهب که بود این صفویان پيروزی مهم از نتایج زیرا یکی

-306نخستين اقدام مؤسس حکومت صفویه، اسماعيل اوّل صفوی ) .شد اعالم صفویه دولت

عه )ع( را در خطبه آورد و لعن سه خليفۀ نخستين ق( در تبریز این بود که نام دوازده امام شي390

نویسد که فرمان عالی صادر )ابوبکر، عمر و عثمان( را در مأل عام معمول داشت. حسن روملو می

شد تا در شوارع و ميادین، زبان به طعن و لعن ابوبکر و عمر و عثمان بگشایند و هر کس که 

اسماعيل شخصاً مراقب (؛ همچنين شاه16: 7951مخالفت کند، سرش از تن جدا سازند )روملو، 

. (931 :7969 پطروشفسکی،)« بيش باد،کم مباد»گفت: بود که مردم بلندتر لعن کنند و غالباً می

 های هویتی حکومت صفوی بر مبنایدوم نيز، تحکيم پایه اسماعيل طهماسب، پدردر دوران شاه

ران، عالمانِ عاملی مهاجر به ایران مجال مذهب تشيّع با شدت بيشتری ادامه یافت. در این دو

ای برای ترویج تشيّع فقهی یافتند. طهماسب نيز در اعتقادات شيعی خود بسيار متعصب گسترده

 هر و دبو کرده منظور را معينی معصوم )ع( مبلغ از چهارده هر یک ميالد بود؛ به نحوی که برای

 ایشان يانم تا دادبود، می قطعی آنها تشيّع کهوالیتی  سادات از طبقه یک به را مولودی وجه ساله

 (.729: 7، ج7912منشی،  کنند )اسکندربيگ قسمت

شود که اسماعيل دوم صفوی سياست و رویکردی شده به وضوح مشخص میبنا بر موارد بيان

گرفتن ميان نکتۀ اصلی و مهم، دليل در پيش این جدید در مواجه با تشيّع در پيش گرفته بود. در

لف را توان چندین فرضيۀ مختن سياست و رویکرد جدید از سوی او نسبت به تشيّع است. میای

در این زمينه مطرح نمود که در ادامه به آنها اشاره شده و هر یک مورد بررسی و تحليل قرار 

 خواهند گرفت:

  

 گرایش یا تعلّق خاطر اسماعیل دوم به مذهب تسنّن-1-6-6

توان ة علت سياست مذهبی اسماعيل دوم و رویکرد او به تشيّع میای که درباراوّلين فرضيه

متصوّر شد، این است که او باطناً و از روی حسن نيّت و عقيدة قلبی به مذهب تسنّن متمایل بود 
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، در اشاره به نيز معاصر از محققان و یا به این مذهب گرویده بود؟ نکتۀ قابل توجه اینکه بسياری

 اند. ای به این فرضيه نظر داشتهنسبت به تشيّع، به گونهرویکرد اسماعيل دوم 

 خواستمى و بود تسنّن مذهب به متمایل باطناً دوم اسماعيلنصراهلل فلسفی معتقد است شاه 

 نفوذ و از قدرت که برآمد درصدد سبب همين دهد؛ به رواج ایران در را دوباره مذهب آن که

 و شدمى اهل سنّت مذهب بر ضد ایران در که تبليغاتى اعمال و از و بکاهد شيعه بزرگ علماى

 به اراآشک گاهکند؛ با این حال، او هيچ بود، جلوگيرى خارجى و داخلى بزرگ اختالفات مایۀ

 و عتطمي و تهدید سياست، و با تدبير را خویش مقاصد و نمودنمى عالقه ابراز تسنّن مذهب

به برخی از اقدامات اسماعيل دوم نظير توجه به فلسفی ضمن اشاره  .دادمى انجام جویىبهانه

 و دممر نویسد: این اقدامات موجب بدگمانىعالمان سنّی و ممنوعيت لعن بزرگان اهل سنّت می

قزلباش نسبت به او گردید تا بدانجا که درصدد خلع اسماعيل دوم برآمدند؛ اما او با آگاهی  سران

ود مذهب را از خرای کاستن بدگمانی آنان، علمای سنّیاز این امر، توطئۀ آنان را خنثی نمود و ب

وم د اسماعيلنویسد: شاه(. مؤلف تاریخ اجتماعی ایران نيز می26-21: 7911دور ساخت )فلسفی، 

 بار ودب مایل و شمردمى اسالم دین در بدعتى را تشيّع نيست، مذهب روشن کامالً که جهاتى به

 خاموشى سنّى و شيعه بين اختالف آتش و یابد رواج بود، اکثریت دین تسنّن که مذهب دیگر

 .(119: 9، ج7912راوندى، )گيرد 

 ختت بر جلوس از پس اندکی امر، یعنی ابتدای همان از اسماعيل تنها معتقد است نه7هينتس

 نيز زلباشانق بين تسنّن مذهب خواستمی حتی بود؛ بلکه گرویده تسنّن مذهب به سلطنت، علناً

 ياتشن تحقق رهگذر از مخاطراتی چه کرد احساس اینکه محض حال به این ؛ باکند پيدا رواج

 .آمد کوتاه و کشيد دست خود قصد از شد، موقتاً خواهد دولت نتيجه در و او شخص متوجه

 دید تهيه فرمانی بعدها دوم دهد که اسماعيلمی گزارش ایتاليایی مآخذ بر مبنای هينتس همچنين

                                                           
7 . Hinz 
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تس، هين)شود  مملکت دولتی و رسمی شمشير مذهب ضرب به نّنتس مذهب باید آن طبق که

 اسماعيل وسيلۀبه مذهب این رواج و تسنّن مذهب به بازگشت از هم7. رویمر(726-721 :7917

 رویمر،)برد می نام «عادی غير اقدام یک»عنوان  به اقدام این از که هر چند گوید؛می سخن دوم

7915 :999). 

ه نقش بعضی از عالمان سنّی در تمایل اسماعيل دوم به مذهب تسنّن برخی نویسندگان نيز، ب

 سلطانی تاریخ از تأليف 7775در  استرآبادی که حسينی مرتضی بن اند. سيّدحسناشاره کرده

 به شهورم شيرازی اهللميرزاحبيب با وی مصاحبت را دوم اسماعيلشاه تسنّن یافته، علت فراغت

، 31سلطانی:  تاریخ) 9استکرده قهقهه ذکر قلعۀ در بودنزندانی ندر زما (331متوفی )ميرزاجان 

در  جوانى عالوه به نوشتۀ پيرنيا و آشتيانی، چون اسماعيل دوم در(؛ به1تا :به نقل از رحمتی، بی

 خطبه و دبرانداز را شيعه مذهب که شد بود، مصمّم یافته تربيت مذهبسنّى معلّمى به دست هرات

 .(619 :7910آشتيانى،  اقبال و پيرنيا)سازد  جارى راشدین خلفاى به نام را سکّه و

 ىسنّ گرایشات در دوم اسماعيلشاه شده که گفته «شریفى ميرمخدوم»همچنين درمورد 

: 7، ج7913جعفریان، )داشت  قرار خود زدةسنّى اطرافيان از چند تنى و او تأثير تحت خویش

شریفى که در دوران اسماعيل دوم  یسد: ميرمخدومنوقمى در خالصۀالتواریخ می . حسينى(15

: 2، ج7919القمى،  الحسينى)« بود نموده سنّت اهل مذهب رواج ارادة»درگاه او بود،  مقرّب

 ارنمود و توانست در دربدر ظاهر اظهار تشيّع می و بود قزوین سنيّان شریفى از . ميرمخدوم(699

 رای حفظب اسماعيل دومتشيّع، شاه بر قزلباشان سماجت با حال این نفوذ کند؛ با دوم اسماعيلشاه

 يّع بهتش بر ضد درآنجا و شد عثمانى سرزمين ميرمخدوم راهى .گذاشت کنار را خود او سلطنت

 .یافت االشرافنقيب نظير هایىسمت و گرفت قرار استقبال مورد استانبول در او .پرداخت فعاليت

                                                           
7 . Roemer 

 و آمد قزوین هب دوم اسماعيلشاه رسيدن قدرت به از بعد او که گفته و کرده اشاره ميرزاجان تسنّن به نيز . اسکندربيگ 9

 اوراءالنهرم به مهاجرت و ایران ترک به مجبور دوم اسماعيل از درگذشت بعد اساس، بر همين و کردمی تصریح خود تسنّن به

 .(755 :7، ج7912شی، من اسکندربيگ)بود  شده هند و
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ان، جعفری)کرد  تأليف« الروافض على النواقض» نام يعه باش ردّ در اىق رساله311در سال  وى

؛ Golsorkhi,1994:477-488؛ 21-7تا: ؛ رحمتی، بی261و  15: 7، ج7913

Aydoğmuşoğlu,2016:63-64) در مميرمخدو نفوذ دربارة تفصيل به منشى اسکندربيگ 

 (.271-271: 7، ج7912منشی،  بيگ است )اسکندرگفته سخن دوم دربار اسماعيل

تعلّق خاطر اسماعيل دوم به مذهب  یا با وجود اعتقاد این گروه از نویسندگان بر گرایش و

امۀ رسد؛ در اداهل سنّت باید گفت که این امر بر اساس شواهد و مدارک موجود بعيد به نظر می

 و توان دليل سياست مذهبی اسماعيل دوم و رویکرد او نسبت به تشيّع را گرایشاین تفسير، نمی

تسنّن قلمداد نمود. در توضيح باید گفت آنچه در منابع تاریخی دربارة  مذهب به او خاطر تعلّق یا

دانستن او قرار عملکرد مذهبی اسماعيل دوم بيان شده و مالک این دسته از محققان در سنّی

 اند از: گرفته، عبارت

: 7، ج7912شی، من عایشه و لعن خلفای ثالث و برخی صحابه )اسکندربيگ ترک طعن -7

 هک تولّی با همراه را تبرّی (؛ با وجود اینکه شيعيان،251: 2، ج7911؛ بدليسى، 275و271، 279

 ردنکدشمنی را آن از مراد و دانسته واجبات از و دین فروع جزء است، آن متضاد و مخالف مفهوم

: 7172ویه، بابابن)ند اکرده بيان دشمنان این از جستن بيزاری پيامبر )ص( و بيت اهل دشمنان با

 ظرن اتفاق هميشه دشمنی مصادیق به نسبت حال، عين ؛ اما در(755-751: 7962الهيجی،  ؛11-17

علی  رتحض به تأسی دشمنان، در از تبرّی اظهار در کمدست شيعه علمای غالب سيرة .اندنداشته

 قریبت برای شتال و یکدیگر با مسلمانان روابط تحکيم و وحدت تقویت اصل و رعایت (ع)

 تنبرانگيخ و عاطفی تحریک هر گونه از احتراز که روایاتی وجود .استبوده اسالمی مذاهب

ک .ر مونهن برای)است بوده مؤثر سيره این اتخاذ در تردید، بیکرده توصيه را بدبينی فضای

حابه برخی از ص؛ بنابراین، بایست گفت لعن با نام و نشان عایشه و خلفا و (12: 7172بابویه ،ابن

گاه جزو عقایدی نبوده که ترک آنها نشانۀ تسنّن فردی محسوب گردد؛ بنابراین، به صرف هيچ

 بارتع تواند نشانۀ تسنّن او به شمار آید؛ بهاینکه فردی از شيعيان مخالف لعن این افراد باشد، نمی
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 اشتد در نظر باید اما است؛ تشيّع در قطعی مسائل از «ظالمان از برائت»اینکه  با وجود دیگر،

 شخصيتی هر دربارة کلی است؛ اما صورت به ظالمان شده، لعن توصيه شيعی در منابع که لعنتی

شود، می تفرقه و کدورت موجب او کردنلعن و است محترم و مقدّس مسلمانان از گروهی نزد که

 لعن ابراین،است؛ بننشده توصيه معتبری و صحيح روایت در هيچ «نام ذکر با کردن لعن»به  هرگز

است(  زمال آنان عملکرد دربارة روشنگری نشده )هر چند توصيه نام ذکر با ثالثه خلفای دربارة

 توان حکم به ممنوعيت این اقدام را نشانۀ صریح اعتقاد به مذهب اهل سنّت تلقی نمود.و نمی

نشی، م اسکندربيگ)توجهی به برخی از عالمان شيعه توجه به برخی از عالمان سنّی و کم -2

تواند نشانۀ تسنّن قطعی فردی . این مورد نيز نمی(17: 7919؛ نطنزى، 275و 271، 279: 7، ج7912

به شمار آید. نکتۀ جالب توجه اینکه حتی در دوران حکومت اسماعيل اوّل صفوی نيز، حضور 

ادات دست سشود تا بدانجا که منصب صدارت هنوز در رجال سنّی به صورت پررنگ مشاهده می

اند؛ کما دار آن بودهاسماعيل عهدهاست که به نحو سنّتی، پيش از حکومت شاهسنّی قرار داشته

دار نيز حسنه بود و او به تغيير ظاهری در اعتقادات آنها اسماعيل با اشراف زميناینکه روابط شاه

ماعيل دوم به برخی از توجهی اس(. نکتۀ مهم اینکه علت بی2-7تا: اکتفا کرده بود )رحمتی، بی

از آن،  رسد منظورعالمان شيعه، بدگمان کردن قزلباشان نسبت به او بيان شده که به نظر می

ده است. شتشکيک آنان در مورد عقاید شيعی او بوده که البته با انکار اسماعيل دوم مواجه می

توجهی مدربارة دليل ک اسکندربيگ در شرح تنبيه یکی از این عالمان و به نقل از اسماعيل دوم،

 روزهحضرات )برخی عالمان شيعه( همه»نویسد: اسماعيل معتقد بود او به برخی عالمان شيعه می

 را اشقزلب آميز )در مورد عقاید مذهبی(، عقيدةشناعت سخنان این به امثال ساخته منعقد مجلس

مچنين نباید از این نکته (؛ ه271: 7، ج7912منشی،  )اسکندربيگ« گردانندمی فاسد به من نسبت

توجهی اسماعيل دوم بيشتر متوجه علمایی بوده که دارای غفلت نمود که گویا بدگمانی و کم

آرای عباسی، اسماعيل دوم به تعدادی از اند؛ زیرا مطابق گزارش تاریخ عالمافکار غاليانه بوده

منشی،  بيگ سکندر)ا« کرد اظهار اتىالتفبى دیگران از داشتند، بيشتر تبرّا غلو و تشيّع در که»علما 

 (.275: 7، ج7912
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معصومين )ع( از دیوار مساجد. برخالف آنچه  ائمۀ مناقب و مدح امام علی )ع( و محو اسم -9

 است. اسکندربيگ در شرحرسد، این اقدام به دستور اسماعيل دوم نبودهدر وهلۀ اوّل به نظر می

 مساجد در نوشتن و خواندن شعر که شدمی مذکور او مجلس در روزى»نویسد: این واقعه می

يرزا، م اسمعيل اند.نوشته مردم که است عاشقانه شعر از مملو قزوین مسجد دیوار و است؛ در حرام

 که رد، فرمودکمی گوئىمزاح هميشه فطرى تشيّع وجود با را که کاشى محتسب العابدینمير زین

 آمدخوش رفته به جهت به مساجد نماید. او محو مسجد دیوار سقف از را شعر رفته به مساجد

 ليهمع اللّهصلوات معصومين ائمۀ حضرات مناقب و مدح و اميرالمؤمنين سامى ميرزا، اسم اسمعيل

طور که از این (. همان275: 7، ج7912منشی،  )اسکندربيگ« کرد حک تمام نيز را اجمعين

ه خود نيز ک« کاشى محتسب»م نبوده؛ بلکه گزارش پيداست، وقوع این امر به فرمان اسماعيل دو

است؛ زیرا ، دست به این کار زده«کردهمی گوئىمزاح هميشه»شيعه بوده و به نوشتۀ اسکندربيگ 

شده بر در و دیوار مساجد بوده و آنچه اسماعيل به آن فرمان داده بود، محو اشعار عاشقانۀ نوشته

 .(ع)معصومين ۀائم مناقب و مدح و (ع)علی  امام اسم نه محو

سنّن های تها. این امر نيز، یکی دیگر از نشانهاز شعائر سکه« اهللعلی ولی»حذف کالم  -1

اکمی های حتوان عدم ذکر این کالم بر روی سکهاست؛ با این حال، نمیاسماعيل دوم تلقی شده

مان شيعه از حاک را نشانۀ قاطع گرایش یا تعلّق خاطر او به مذهب تسنّن دانست؛ زیرا برخی دیگر

( «اهللولی علی»گونه شعائر شيعی )از جمله کالم های گوناگون و به علل مختلف نيز، هيچدر دوران

عالوه اسماعيل دوم در بيان دليل این اقدام خود به7اند؛های خویش حک نکردهرا برسکه

 کفار سایر و هندو و مجوس و ارامنه و یهود به دست معامالت و سودا در دینار و درم»گفت: می

 الا الیمسه انجام قدسى کالم به مقتضاى اهلل که اسم مس جنابت حالت در عوام و آیددرمی

                                                           
يعه های این خاندان حکومتگر شهای حکومت شيعی آل بویه است. بر روی سکه. مشهورترین نمونه برای این امر، سکه 7

رن های شيعه و یکی از دالیل نامگذاری قشود؛ در حالی که آنان از مشهورترین حکومتگونه شعائر شيعی دیده نمینيز، هيچ

 (.202-735: 7913هستند )سرفراز و آورزمانی،  «قرن تشيّع»چهارم به 
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؛ با این حال، به سبب اینکه او از عواقب این اقدام خود «نماینداست، می مذموم و منهى المطهرون

 آن بارتع این کردن برطرف از غرض که گفت خواهند نيز، قضيه در این»گفت:مطلع بود و می

 به مغرب تا رقمش ز»بيت  سکه طرف ، دستور داد در یک«نباشد سکه در اهلل ولى علياً لفظ که بود

 الیقخ در نظر»نمایند تا به گفتۀ او این عمل  نقشرا « است تمام را ما  او آل و على /است امام گر

 (.271: 7، ج7912منشی،  )اسکندربيگ« ناپسند نياید

است. امامی را بيان کردهاعتقادش به مذهب شيعۀ دوازده صراحت م خود نيز بهاسماعيل دو -5

 مرا هک نموده وصيت ارتحال وقت در که شد استماع کثير از جمعى»نویسد: اسکندربيگ می

: 7، ج7912ی، منش اسکندربيگ)« امعشرىاثنى من که نمایند تکفيل و تغسيل اماميه مذهب موافق

227). 

وم گرایش یا تعلّق خاطر باطنی و قلبی اسماعيل د»توان به نظریۀ شده مید بيانباتوجه به موار

با دیدة تردید نگریست؛ بنابراین، برای بيان دليل سياست مذهبی اسماعيل « به مذهب اهل سنّت

دوم و رویکرد او نسبت به تشيّع نياز به ارائۀ فرضيات دیگری است که در ادامه، چند فرضيۀ دیگر 

 ررسی و تحليل خواهند شد.بيان و ب

 

 و روانی روحی دالیل -6-6-6

یکی دیگر از فرضيات دربارة علت سياست مذهبی اسماعيل دوم و موضع او در برابر تشيّع را 

های طوالنی حبس دانست. این فرضيه بر این مشکالت روحی و روانی او به سبب سال توانمی

ای طوالنی اسارت و تبعيد در دوران پدرش، هاساس مبتنی است که اسماعيل دوم به سبب سال

الت و اختال های عمر او منجر شد، دچار مشکالتطهماسب که به از دست رفتن بهترین سالشاه

های ناهمگون و ناسازگار با واقعيات حکومت روانی گردید که این امر به اتخاذ سياست و روحی

 صفوی و جامعۀ آن دوران از سوی او منجر شد. 
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 با صعب در قلعه 2یک سال و بيست مدت همالبى پادشاه چون»ۀ مؤلف نقاوةاآلثار، به نوشت

 ماغد تربيت و لطيف طبع تفریح جهت احياناً اگر و داشت مصروف مآل فرخنده اوقات حال

 معد واسطۀافراشت، بهمى شادمانى و عشرت افکنده، لواى مرغوب هاىصحبت طرح شریف

 طبيعت و تگشمی آزرده بيشتر صحبت آن انعقاد از نازکش طبع کامرانى، اسباب از بعضى وجود

 رىضرو ساغر و ناکامى صبورى ... در جام تلخ قند، بادة و نبات هاىشربت به جاى را آرزومند

بر  اوقات داده، ... در آن قرار اصطبار و تحمل ناگوار به لقمۀ روزگار بر خوان ناچار و دادمی

 پادشاهان خاطر واسطۀ و متنعّمان طبع الزمۀ که جسمانى مستلذّات و نفسانى از مشتهيّات بعضى

دهد که دوران . این عبارات نشان می(53 :7919نطنزى، )...« نداشت  کامل باشد، قدرتى کامران

است. طوالنی اسارت و تبعيد در قلعۀ قهقهه اثرات نامطلوبی بر روح و روان اسماعيل دوم گذاشته 

 ه گناهب»ای که به گونه بود؛« گوىدرشت و تندخوى و مزاجسوداوى»م نقل شده که اسماعيل دو

 ؛ همچنين(251: 2، ج7911بدليسی، )« فرمودى شماربی به لطيفه، احسان و بسيار اندک، عقوبت

شده و سخن از  یاد (99 :7961قزوینى، ) «باکبى و سفّاک بسيار»لقب  با از او منابع در برخی

توان (. می760 :7911کاررى،  است )جملىبه ميان آمده« وى هاىدلیسنگ و خونریزى و عياشى»

ها و این رفتارهای او را از آثار دوران طوالنی اسارت در قلعۀ قهقهه دانست؛ چنانکه سختگيری

وان از توسيلۀ وی را میبه فجيع شاهزادگان، امرا، کارگزاران، صوفيان و خویشان کشتارهاى

 :7912اصفهانی،  ؛ واله5326 -5373: 1، ج7912قزوینی،  تتوى و)ار آورد های این امر به شمنشانه

 قتل دربارة سخنش»شده  . گفته(273: 1، ج7912؛ راوندی، 99 :7961؛ قزوینى، 556و 526

 شفاعت پدر نزد برادران از داشت، احدى محبوس مرا پدر سال نوزده مدت که بود آن برادران

  .(99 :7961قزوینى، )« نکرد من

                                                           
، 7912اسکندربيگ منشی، ) «روز یک و بيست و ماه شش و سال نوزده»عباسی  آرایعالم تاریخ در او اسارت . مدت7

 ذکر (99: 7961، قزوینى)سال  نوزده درفوایدالصفویه و (251: 7، ج7911بدليسی، )سال  بيست ، در شرفنامه(733: 7ج

 .تاسشده
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 زا یکهيچ در واقع، دامنۀ اختالالت رفتاری اسماعيل دوم تا بدانجا ادامه یافت که او به

 براى جا پيوسته در همه جاسوسان .نداشت اطمينان کشور امور زمامداران و خود نزدیکان

 امثال و داگ یا درویش صورت به مبدّل در لباس هابيشتر شب نيز خود و بودند آماده خبرچينى

 با طبقات هاساعت و رفتمى مردم اجتماعات مراکز و کوچه، بازار، مساجد به تخانهدول از آن

 قزلباش ردارانبا س رفتارش .باخبرگردد خود به نسبت عامه رفتار و از عقاید تا نشستمى مختلف

 در خلوت وا بيم از که بود بدگمانى با آميخته و آميزخشونت و سخت قدرى به کشور بزرگان و

 احضار شاهى مجلس به که هر گاه گفتند ونمى سخن مملکتى امور از نيز، نسا مجالس و

ر ه و داشت آماده کمانى و تير خود دست پهلوى او هميشه .شستندمى از جان شدند، دستمى

 از اسناد . در یکى(631: 1، ج7912راوندی، )زد مى تير درنگخواست، بىمى که را کس

از  و بسيارىا که انداست، نوشته دوم اسماعيلشاه سلطنت زمان از گزارشى که واتيکان کتابخانۀ

 هزار دوازده در حدود گویا .خویش کشت دست شمشيرش به آزمایش براى را حکام و سران

، 7اولئاریوس .تبعيد کرد که کسانى از شدند؛ گذشته کشته او امراى دست به او یا دست به تن

 خود آمد، در سفرنامۀ ایران ق( به7052-7091) صفىشاه در زمان که هلشتاین سفير دولک

 به حرّکم که را کسانى و حيدرميرزا برادرش، بستگان و دوستان تمام»نویسد: اسماعيل دوم مى

 دربارة مراا و بزرگان احساسات از اینکه براى نيز بار یک .بودند، کشت شده وى افتادن حبس

 مانىشاد اظهار دروغ خبر این از که را انىکس است؛ سپس مرده که داد شود، شهرت آگاه خویش

خانم  انخخواهرش، پری که نمود افراط نزدیکان در کشتار قدرى به ...کرد.  بودند، هالک کرده

 نوزه که گرفت صورت با مهارت کار چنان این و گماشت همّت او کشتن به خود جان از بيم

 .(273: 1، ج7912راوندی، ) «کشتند چگونه را او که داندنمى کسى

توان این فرضيه را دربارة سياست مذهبی اسماعيل دوم و شده، میبيان موارد به با توجه

 سبب هدوم ب اسماعيل روانی و روحی مشکالت رویکرد او نسبت به تشيّع مطرح نمود که شاید

از  دهه ود که طهماسبشاه پدرش به او نسبت بيزاری و نفرت و اسارت و تبعيد طوالنی هایسال

                                                           
 7. Olearius 
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 سياست و رفتار طرز بود، کليد فهم کرده تباه اسارت و در تبعيد را او زندگی هایسال بهترین

 ر تشيّعدر براب او رفتار و دوم اسماعيل مذهبی هایتحليل، سياست در این باشد؛ در واقع او مذهبی

 التاختال بسب به مذهب تسنّن، بلکه به قلبی و باطنی او خاطر تعلّق یا و گرایش سبب به نه

 فتارر و تبعيد و اسارت طوالنی هایاز سال ناشی شود کهمی او دانسته روانی و رفتاری، روحی

با  حتی ،قدرت به دستيابی از که او پس گردید بود. این امر سبب او نسبت به طهماسب پدرش

 او قتل یدشا و تضعيف سبب در نهایت، که برخيزد؛ امری ستيز نيز به طهماسب اعتقاد و دین

ی در و اقدامات رحم، دليلبی پدری به را نسبت وی نفرت تواندیگر، می عبارت ردید؛ بهگ

 طهماسب آنچه خالف موارد که در همۀ داشت سعی او دليل همين به مذهبی دانست. زمينۀ

 تعصبانهم طهماسب پدرش شيعی که اعتقادات به نسبت کند؛ بنابراین، دانست، عملمی درست

 بيعیط در شرایط گفت باید داد؛ در واقع،می نشان توجهیبی یا و توجهی، کمنهادمی ارج را آنها

 رودمی مارش به مذهبشيعه که رهبر مردمانی باشد آگاه خوبیبه دوم که اسماعيل رفتمی انتظار

 به یتوجهبی یا و تضعيف در جهت او اقدام هر گونه و است استوار تشيّع بر مذهب او قدرت و

 او متّحد با ار مردم که مذهبی پيوستگی رشتۀ او، حذف حکومت هایپایه تخریب به تشيّع مذهب

 دوم اسماعيل آیا شد؛ بنابراین، خواهد منجر او شخص کردن نابود در نهایت، کرد ومی مربوط و

 هک انداخت؟ در اینجاستمی تباهی در پرتگاه را خود آگاهانه و دانسته یا و دیدنمی را خطر این

 یروح لحاظ از)بيمارگونه  مردی به را او که نمود اشاره او روانی و روحی اختالالت هب توانمی

در  او .دیدگر السویهعلی او برای هم خویش خویشتن نابودی که بدانجا تا نمود تبدیل (روانی و

 بنامناس محيط در آن و زندان در را عمرش از سال بيست از بيش که رسيد قدرت به شرایطی

 به را سرکشی و جنگاور و پر نشاط خوی و خلق چنان توانستمی عامل همين و بود کرده سپری

 ماعيلاس که استشده ترک نقل جنابی، مورّخ راستا از در همين .کند تبدیل ناهنجار ایروحيه

 را اریک عکس درست (سلطنت به دستيابی و)زندان  از آزادی از پدرش، پس به نفرت از فرط



 
 
 
 
 

103 /  ایرانی تمدّن پژوهشنامۀ   

 
 

 :7917؛ هينتس، 999: 7915رویمر، )بود  کرده پيروی آن از یا داده مانجا پدرش که کردمی

721-721). 

 

 تضعیف جایگاه عالمان شیعه و قزلباشان -3-6-6

توان در مورد دليل سياست مذهبی اسماعيل دوم و موضع او در برابر فرضيۀ دیگری که می

شيعه  بزرگان مستحکم بسيار و هاقتدارگرایان تشيّع در نظر گرفت، این است که شاید او از مواضع

خواست با شود( نگران بود و بنابراین، محتمالً میاندیشيد سبب تضعيف اقتدار او می)که می

ازد س تسنّن )و یا وانمود کردن به این امر( این موقعيت و جایگاه را متزلزل مذهب مجدّد احيای

(. Aydoğmuşoğlu,2016:63و در نتيجه، جایگاه و موقعيت خویش را مستحکم نماید )

از جانب « ایهوشمندانه سياسی تعمّق»رویمر معتقد است در صورتی که این فرضيه صحيح باشد، 

؛ همچنين نباید از نظر دور داشت که در دوران (999: 7915رویمر، )است اسماعيل دوم بوده

دند )برای ش هاییاسماعيل دوم، قزلباشان نيز که تعصب شيعی بسياری داشتند، دچار محدودیت

(؛ بنابراین، این احتمال Üzüm,2002:25/546-557اطالع بيشتر درمورد قزلباشان ر.ک: 

 وجود دارد که تضعيف جایگاه این دو طبقۀ مهم و تأثيرگذار، یکی از دالیل رویکرد اسماعيل

 یشيد کهاندتوان گفت که اسماعيل دوم میاست؛ به عبارت دیگر، میدوم در برابر تشيّع بوده

ت با خواستواند موقعيت او را متزلزل سازد؛ بنابراین، میجایگاه عالمان شيعه و قزلباشان می

بخش این دو گروه بود، مانع از قدرت گرفتن بيش از پيش آنان تضعيف تشيّع که منبع قدرت

 نتوان قتل اسماعيل دوم را نيز در اینماید. در این حالت، می کنترل را گونه آنانگردد و بدین

 خصوصو به یسياس اقدامات خود را با توانستندویژه اینکه قزلباشان که نمیرابطه متصوّر شد؛ به

دهند، رابطۀ خوبی با علمای شيعه داشتند و از متهمان قتل  تطبيق اسماعيل دوم مذهبی هایسياست

 .(991: 7915رویمر، )آمدند اسماعيل دوم هم به شمار می

يعه ین مسئله باید گفت که گویا اسماعيل دوم از موقعيت عالمان شدر توضيح و تبيين بيشتر ا

آورده است؛ و اقدامات آنان در هراس بوده و آنها را تهدیدی برای موقعيت خویش به شمار می
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 بقۀط ای بين اسماعيل دوم و عالمان شيعه برقرار نبوده تا بدانجا که او براىبنابراین، رابطۀ صميمانه

يم و توقير در تعظ»نقاوةاآلثار،  کتاب نویسندة قول به و استنبوده قائل چندانى احترام روحانيان

لکه طهماسب( را مسلوک نداشت؛ بپناه )شاهعلما و اکرام و احترام فضال، شيوة ستودة پادشاه دین

جرم فرمود. الاین جماعت را به امور ناشایست نامناسب نسبت داده، در کسر عزّت ایشان اداها می

 :7919زى، )نطن« قيدى آن رقم کشيدنداى این طایفه از او متنفر گشته، بر بداعتقادى و بىهدل

د التفاتى پادشاه نسبت به این طایفه آن بوبعضى از وجوه کم»کند که (. او در ادامه روایت می17

 قحقم الزمانى شيخ عبدالعالى )فرزندکه در روز جلوس همایون پادشاه ربع مسکون، جناب مجتهد

کرکى( را با اکابر افاضل طلبيده، بر زبان آورد که این سلطنت حقيقتاً تعلّق به حضرت امام 

دارد و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونيد به رواج السالم میالزمان عليهصاحب

و اراده  ىاحکام اسالم و شریعه. قاليچۀ مرا شما بيندازید و مرا شما برین مسند بنشانيد تا من به رأ

 دوم يلاسماع سخن به اطمينانی که عالم این«. شما بر سریر حکومت و فرماندهى نشسته باشم

در زیر لب فرمودند که پدر من فراش کسى نبود و این »داشت،  اشرافى اینکه خوى و یا نداشت

سخن را پادشاه شنيد و هيچ نگفت. دیگر اصالً متوجه آن جماعت نشد و براى خود بر مسند 

(؛ در واقع، اسماعيل دوم معتقد بود که عالمان شيعه، 17 :7919)نطنزى، « ادشاهى متمکّن گردیدپ

 دراز ر علماءب اعتراض زبان»کنند؛ بنابراین، ویژه قزلباشان را بر ضد او تحریک میدیگران و به

در آميز )شناعت سخنان این به امثال ساخته منعقد مجلس روزه همه حضرات که گفت کرده،

 پدرم وسسال و به شيادى و گردانندمی فاسد به من نسبت را قزلباش مورد عقاید مذهبی(، عقيدة

مير  صاًخصو به علماء، نسبت ناشایست سخنان و خورمنمی بازى از ایشان بودند. من داده بازى را

ا این د باو سپس برای ابراز مخالفت خو«. گفتاند، میالتشيعیقين که استرآبادیان و سيّدحسين

 تبرّائى قۀطب با مرا گفتمی»را صادر نموده و « تبرّاء رسم»گروه از عالمان شيعه، دستور ممنوعيت 

 اسماعيل دوم تا بدانجا پيش رفت که جمعی«. نيست اند، صفائىساخته معاش سرمایۀ را لعن که

ه خود له را بال ميرمخدوم و شيرازى شریفى، ميرزاجان از علمای متهم به تسنّن نظير ميرزامخدوم
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گرفتند  اسماعيل دوم قرار« نوازش و مورد تربيت»نزدیک گردانيد و به نوشتۀ اسکندربيگ، آنان 

 قۀاز حل شيعه برجستۀ از روحانيون گونه بسياری. بدین(271: 7، ج7912منشی،  اسکندربيگ)

ا لمان شيعه تشدند؛ در ادامۀ این تحوالت، رابطۀ اسماعيل دوم و عا حذف اطرافيان اسماعيل دوم

 و به آنانی که در تشيّع خویش« شده بدگمان علماء به همۀ»بدانجا به خصومت گرائيد که او 

نویسد او برخی می اسکندربيگ«. کرد اظهار التفاتىبى از دیگران بيشتر»تفکرات غلوآميز داشتند، 

 عالمان با نام مير علمى یکی از کتب کرد و دستور داد که همۀ اخراج از عالمان شيعه را از اردو

 د وکردن بيرون داشت، که از منزلى را در خانه نهاده و مهر و موم کردند و حتی او سيّد حسين را

 .(275: 7، ج7912منشی،  دادند )اسکندربيگ نزول را او خانه

دانيم قزلباشان نيز که در افکار شيعی خود تعصب خاصی داشتند، در دوران از دیگر سو، می

 لمبر ظ که قزلباشان»نویسد: هایی شدند. مؤلف تاریخ الفی میدچار محدودیت اسماعيل دوم

 مراىا کردند ومى خوارى صد گونه تحمّل او )اسماعيل دوم( از رعيت سياست اند، از بيمحریص

، 7912زوینی، ق تتوى و)« کنند مشورت نشسته، خلوت در با یکدیگر که نبود آن مجال را قزلباش

عيل دوم آنچنان نسبت به قزلباشان بدبين بود که در یک مورد، تحرکات جمعی . اسما(5321: 1ج

است، به شدت سرکوب نمود و داد به تحریک قزلباشان رخ دادهاز صوفيان را که احتمال می

. مؤلف شرفنامه (5325همان: )حتی به دنبال آن، دستور قتل برخی از شاهزادگان را نيز صادر کرد 

 عشرة قيۀب و عایشه و عثمان و شيخين سبّ»ه اسماعيل دوم درصدد ممنوعيت نویسد: هنگامی کمی

 ته، درصددگش متنفر از او ممرّ بودند، از این متصلّب رفض وادى در قزلباشان چون»برآمد، « مبشّره

بدليسی، ) «رسانند آسيبى مسلمان عادلِ عالمِ سلطانِ آن به جان یابند فرصت وقت هر که شدند آن

 او هب قزلباشان وفاداری شد تا باعث دوم اسماعيل مذهبی گونه سياست. بدین(251: 2، ج7911

شود. گفتنی است در روضۀالصفویه از این نکته سخن به ميان آمده که برخی مرگ  متزلزل

موميت اند که به مساسماعيل دوم را بر اثر توطئۀ یکی از امرای قزلباش )اميرخان موصلو( دانسته

 .(515 :7911وم منجر گردیده است )جنابدى، و مرگ اسماعيل د
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 دوم از موقعيت و قدرت طورخالصه، این فرضيه بر این اساس مبتنی است که اسماعيلبه

يد که اندیشعالمان شيعه و قزلبشان در هراس و درصدد تضعيف جایگاه آنان بود. احتماال او می

اشتند، ه تعصبات شيعی بسيار دبا تضعيف برخی از عقاید شيعی، جایگاه این دو گروه نيز ک

ل تر خواهد شد؛ با این حال، او نتوانست در مقابتضعيف گشته و در نتيجه، موقعيت او مستحکم

 هایقدرت فزایندة این دو گروه مقاومت کند و چه بسا مرگ او با طراحی مخالفان سياست

 اش رقم خورده باشد.مذهبی

 

 اسماعیل دومالمللی های بینمالحظات و سیاست -4-6-6

و  تيننخس خليفۀ سه لعن ترویج ویژهبه و رسمی عنوان مذهب به اماميه شيعۀ رسميت مذهب

 ار ایران شده برای اهل سنّت در ایران با روی کار آمدن صفویان، مناسباتهای اعمالمحدودیت

 گرچهکرد. ا خراب و تباه ویژه عثمانيان و ازبکان( سختمذهب )بهسنّی هایبا دولت در این زمان

 مذهبی دشمنی هجری، یازدهم و دهم هایدر قرن شده یاد هایبا دولت ایران هایدر جنگ

 هاینزاع هب تریزننده رنگ خصومت داشته است؛ با وجود این، این فرعی نقشی شيعيان و سنّيان

 ساختنبردهالم، اس در تاریخ بار نخستين عثمانی برای و ميانه آسيای سنّی بخشيد. فقيهانآنان می

شمردند؛ در واقع، این روند  جایز فروشانبرده در بازارهای را سادات حتی و شيعيان فروختن و

با  ایران هنگیفر روابط گشت تا باعث خود این و گردید شيعيان به نسبت نفرت افزایش سبب

 و یکرف در زندگی نامساعدی انعکاس و شود قطع نشينسنّی هایدیگر سرزمين و ميانه آسيای

 .(931-931 :7969پطروشفسکی، )نماید  ایجاد فرهنگی

توان این فرضيه را دربارة سياست مذهبی اسماعيل دوم در نظر گرفت که چه بسا او به می

مذهبان خواست دیدگاه اکثریت سنّیسبب برخی مالحظات در زمينۀ سياست خارجی خویش می

 و بدین وسيله جایگاه واالتری در عرصۀدر جهان اسالم را نسبت به حکومت صفویه تغيير دهد 

 سبّ که خواست»دوم  نویسد: اسماعيلالمللی آن روزگار کسب نماید. بدليسی میمناسبات بين
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 آباء رخالفب -عنهم اهللرضى-را  مبشّره عشرة بقيۀ و صدیقه عایشۀ و النورینذى عثمان و شيخين

 هب هر کدام شيعى و سنّى ایران، یتدر وال که کند سلوک نوعى و نماید برطرف خود اجداد و

؛ در واقع، او (251: 2،ج7911بدليسی، ) «نشوند یکدیگر احوال نموده، متعرض عمل خود مذهب

ن خلفا خواست با ممنوعيت لعنسبت به اهل سنّت تسامح نشان داد و می« مصالح سياسی»به سبب 

بکاهد؛ با این حال، این و عایشه و برخی صحابه از ميزان دشمنی همسایگان سنّی ایران 

 دانيم که در نگاهخاطر باطنی و قلبی او به تسنّن تعبير شد. میسنجی به گرایش یا تعلّق مصلحت

 را ایلقىت شد، چنانمى واقع امور در این سياسى مصلحت به گاه که گرایشى علما، اندک برخى

. (7710: 9، ج7913جعفریان، )نداشت  اىریشه اصل آورد، هر چند که درمى وجود به آنان براى

 اتاحساس نمودنمراعات به دادن سياست مذهبی اسماعيل دومرویمر با وجود اینکه مخالف ربط

 این از سياسی دالیل وجود پایتخت که اهالی رسدنظر می نویسد: بهعثمانی است؛ اما می مذهبی

(. )او از Aydoğmuşoğlu,2016:63-66؛ 999: 7915رویمر، )دانستند می را محتمل نوع

جمله دالیل سياست مذهبی اسماعيل دوم را از ميان برداشتن اسباب مذهبی اختالفات طوالنی 

 (ق362)يه اماس در صلح داند(؛ همچنين نباید از این نکته غافل شد که عثمانیعثمانی می -صفوی

 ایجر اوّل سماعيلاشاه از زمان که عثمان و عمر و ابوبکر لعن ایران، که در بود کرده درخواست

توانست به اسماعيل دوم در پيگيری سياست . این امر می(999: 7915رویمر، )شود  بود، ترک شده

 اش یاری رساند. مذهبی

تواند ضروری است که می« روضۀالصفویه»در ادامۀ این تحليل، اشاره به گزارشی از کتاب 

ر دوم و ارتباط آن با رویکرد وی د المللی اسماعيلدر توضيح و تبيين مصالح و مالحظات بين

 نویسد: هنگامی که اسماعيل دوم از رقبای داخلی خویش آسودهبرابر تشيّع مفيد باشد. جنابدی می

 ننموده، چو اقدام عالم معمورة در تسخير که گردید متقاضى چنان وى واالنهمت همّت»گردید، 

او این مسئله را با  .«گذارد اریادگ روزگار بر صفحۀ نامى کورگان امير تيمور و اسکندر

شریفى در ميان نهاد. ميرزامخدوم که اینک در مقام مشاور اسماعيل دوم قرار گرفته  ميرزامخدوم

 موجود مذهبى مخالفت عالم اهل در ميان امير تيمور کورگان و اسکندر در زمان»بود، به او گفت: 



   
 
 
 
 
 
 
 

فراهانی مقامقائم ابوالقاسم ميرزا آثار تاریخی هایمؤلفه تحليل/   108 

  

 زا اکثرى االکبر، مذهب الملک اللّهعشریه، صلواتاثنى ائمۀ حق مذهب زمان، در این و نبوده

ر ب عالميان اکثر و اندگشته موفّق آن ترویج و اعالن به شما عظام اجداد آباء و است ایران اهل

 لقت به که نوعى غالى؛ به و راسخ خود مذموم بر اعتقاد و مفطورند جماعت و سنّت اهل مذهب

دند، گر جهانگيرى مباشر جهان ادشاهپ چون شوند ونمى راضى مذهب تغيير به و دهندمى رضا

 انعالمي اناث و نموده، ذکور عشراثنى ائمۀ مذهب بر ترفيع را حمل همایون عالم، اجتهاد جمهور

 شاز پي عظمى مطلب این و نمود خواهند کوشش مذهب تعصّب واسطۀبه دارند، در بدن جان تا

ندکه به سبب اینکه مذهب امری قلبی ميرزا فهما. ميرزامخدوم در ادامه به اسماعيل«رفت نخواهد

 اطهار ۀائم حقّ دیندار، مذهب پادشاه شاید کهمى»است و قتل مردمان عالم نيز ممکن نيست؛ پس 

 اراقتد که از حصول بعد و نماید امر جماعت و سنّت اهل مذهب شعار اعالن به داشته، نهان دل در

 کوشيده، مبين ندی در ترویج کند، باز ااقتض وقت که نوعى گشته، به متضاعف سلطنت استظهار و

 ارانتش در ممالک مذهب تغيير خبر رساند؛ چه هر گاه دوّار فلک ذروة به اطهار ائمۀ والى رایت

 خواهندن ستيز در مخالفت گشته، داد و عدل با  خسرو وداد و محبّت به مایل جهان اهل یابد، قلوب

 زند، دفعبرخي مخالفت به ذاتى ملک خواهش و فرماندهى حفظ بنا بر قليلى شرذمۀ اگر ورزید و

 خواهد ذیرتيسيرپ وجوه اسهل به جهانگير پادشاه مطلب و پذیردمى تيسير وجهى اسهل به ایشان

. این توصيۀ ميرزامخدوم مورد پسند و موافقت اسماعيل دوم قرار (512 :7911جنابدى، ) «بود

بعد، نداد و اینکه م« اماميه دین مخالفان طعن و لعن»گرفت؛ به نحوی که او دستور به ممنوعيت 

و هر « گشایندن داند، زبانمى جایز را ایشان سبّ شيعه آنانکه و ثلثه خلفاى شتم و سبّ تبرّائيان»

 به نوشتۀ جنابدی، هنگامی که این .سازند جدا از تن کس از این دستور سرپيچی نماید، سرش

 اده، اکثرد روى مالل و حزن مقال، این از استماع ار ابيطالب بنعلى شيعيان»فرامين صادر گشت، 

. مؤلف (519 :7911جنابدى، )« بردمى سر به زارى و نوحه قرین و سوگوارى لباس در ایران

ان وسيلۀ مخالفان سياست مذهبی او بيروضۀالصفویه در ادامه، احتمال قتل اسماعيل دوم را نيز به

 .(515 :7911جنابدى، )کند می
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 آراىمعال تاریخ»اشاره به این نکته نيز جالب توجه است که بر اساس قولی از در نهایت، 

 کفيلت و تغسيل اماميه مذهب موافق مرا که نموده وصيت ارتحال در وقت»، اسماعيل دوم «عباسى

 مورا بعضى طلبى، ارتکابجاه و دنيا امور به محض مدت درین و امعشرىاثنى من که نمایند

رسد که منظور اسماعيل دوم . به نظر می(227 :7، ج7912منشی،  سکندربيگا)« نمودم ناصواب

امح نيز، تس« ناصواب امور»المللی او و های بين، همان مصالح و سياست«طلبىجاه و دنيا امور»از 

 و تساهل او در برابر اهل سنّت باشد. 

یشيد که اندمی طور خالصه، این فرضيه بيانگر این نکته است که اسماعيل دوم صفویبه

ویژه برخی از افکار و عقاید تندروانه سبب انزوای صفویان و تعلّقات شيعی حکومت صفوی، به

عدیل است؛ بنابراین، باید برخی از این افکار و عقاید تالمللی آنان گردیدهآفرینی بينمانع از نقش

ایش و یا ع به سبب گرگردند؛ در واقع، سياست مذهبی اسماعيل دوم و رویکرد او نسبت به تشيّ

الم تری را در جهان اسخواست نقش فعالتعلّق خاطر واقعی او به مذهب تسنّن نبود؛ بلکه او می

بر عهده بگيرد؛ با این حال، این رویکرد او به گرایش و یا تعلّق خاطرش به مذهب اهل سنّت 

 تعبيرگردیده است.

 

 گیرینتیجه -3

دوم با تغييری شگرف مواجه شد. در  اسماعيلشاه سياست مذهبی حکومت صفویه در دوران

 حتی یا و رایشگ جدی ای که شائبۀگونهاین دوران، رویکرد اسماعيل دوم به تشيّع تغيير یافت؛ به

مردمان و مورخان این دوران و محققان دوران پسين راه  در اذهانِ تسنّن مذهب به او خاطر تعلّق

او  تگيریسخ و توجهیدوم، بی اسماعيل وسيلۀبه سنّت هلا بزرگان و خلفا لعن یافت. ممنوعيت

شيعه و برخی توجّهات او به برخی از عالمان سنّی و محو برخی شعائر شيعی از  عالمان به نسبت

ترین دالیل این گروه از مورخان و محققان برای اثبات اعتقاد قلبی ها و برخی ابنيه، از مهمسکه

ن موضوع تر ایآید؛ با این حال، با بررسی دقيقتسنّن به شمار میو باطنی اسماعيل دوم به مذهب 

 فرد تواند دليل قطعی برای اثبات تسنّن قلبی و باطنییک از موارد فوق نمیتوان گفت که هيچمی
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 نبودن هعامدان نشانگر امور از این برخی جزئيات اینکه ویژهخاص محسوب گردد؛ به حاکمی یا و

 دیگر اتیفرضي توانمی تاریخی منابع بررسی و با مطالعه .است سماعيل دوماقدامات از سوی ا این

های مذهبی اسماعيل دوم و رویکرد او نسبت به تشيّع بيان نمود. این دالیل برای بيان دليل سياست

 در قلعۀ اسارت طوالنی هایسال بر اثر دوم اسماعيل روانی و روحی مشکالت»اند از: عبارت

همه،  تر ازمهم و «دوم اسماعيل از سوی قزلباشان و شيعه عالمان جایگاه تضعيف»، «قهقهه

توان گفت . در توضيح و تبيين این فرضيات می«دوم اسماعيل المللیبين هایسياست و مالحظات»

که  ایگونههای طوالنی زندان دچار مشکالت روحی گردید؛ بهکه اسماعيل دوم به سبب سال

توجهی مال خویش نبود؛ زیرا بر همگان مشخص بود که هر گونه کمقادر به تشخيص عواقب اع

های مهم تأسيس و اقتدار حکومت صفوی بود، سبب ایجاد مشکالت به مذهب تشيّع که از پایه

ش، توجهی پدرعدیده خواهد شد؛ همچنين نباید از نظر دور داشت که اسماعيل دوم به سبب بی

های طوالنی اسارت او به دستور پدرش بود، نسبت سالطهماسب به او که نشانۀ واضح آن، شاه

به عقایدِ مذهبی افراد مؤثر در حکومت صفوی )اعم از شاه و خاندان حکومتی و علما و قزلباشان( 

، به همين نمود؛ در واقعتوجهی به تشيّع جسورتر مینظری منفی یافته بود که این امر، او را درکم

، ترین ابزارهای او در این راهلما و قزلبشان نيز برآمد و از مهمسبب او درصدد کم کردن اقتدار ع

که  توان گفتتضعيف برخی عقاید شيعی متداول در عصر صفوی بود. در ادامۀ این روند می

سياسی درصدد تقویت جایگاه خویش در مناسباتِ  هایبلندپروازی برخی سبب اسماعيل دوم به

هایی نسبت به برخی عقاید و همچنين عالمان اگر محدودیت اندیشيد کهجهان اسالم نيز بود و می

شيعی اعمال کند و توجهاتی نسبت به برخی عالمان سنّی ابراز نماید، وجهۀ حکومت او در جهان 

مذهب بودند( بهبود خواهد یافت که این امر، راه را برای ایفای نقش اسالم )که اکثریت آن سنّی

 های شدیدید؛ با این حال، اسماعيل دوم در این راه با مخالفتتر خواهد نموالمللی او سهلبين

 اش رقم خورد.های مذهبیگونه ای که محتمالً مرگ او به دست دشمنان سياستمواجه شد؛ به
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