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1.Introduction 

In addition to creating political developments, the emergence of 

the Safavids brought about many cultural changes in Iran. One of 

these changes was in historiography, which created changes not only 

in the appearance, but also in the content, and changed the way 

historians recorded the events. The promotion of the Twelver Shi'ism 

was one of the most important issues that the Safavid historians 

focused on in their works. Meanwhile, in the historiography of this 

age, the character of Amir al-Mu'minin Ali (AS) as an individual who 

was a common role model for the Shiites and Sufis has been taken 

into account from different aspects. 

After Safavids swept into power in Iran, a special unity among 

Iranians was formed to consolidate Shiism, and the attention paid to 

the Ahlul-Beit (PBUH) and, specifically, Imam Ali (AS) in the literary 

and artistic works of this period, was even beyond what was expected 
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at the beginning of this dynasty. The historians of the Safavid era were 

considered elites who played a significant role in introducing the 

image of Amir al-Mu'minin (AS) as the hidden aid for Safavids in 

their extraordinary political, social achievements.. 

 

2.Methodology 

In this research, we will try to investigate the reasons why the 

historians of the Safavid era wrote so much about the various 

dimensions of Imam Ali’s (AS) character, and tried to depict the 

general image Amir al-Mu'minin (AS) in the historiography of the 

Safavid era logically and without any Shia sentiments. This research 

deals with the above-mentioned issues through utilizing a descriptive-

analytic method. This research is based on the evidence extracted 

from the historical resources of the Safavid era and analyses have 

been presented along with the various topics discussed in this paper. 

Even in some cases, through a comparative outlook, a certain issue 

which has been addressed by two historians is compared and by doing 

so we have avoided being biased and try to pay special attention to the 

real truth. 

 

3.Discussion  

The introduction of the status of Imam Ali (AS) to the Safavid 

authorities and the general public was one of the most important 

objectives that the historians of the Safavid era sought to 

institutionalize by narrating stories about Amir al-Mu'minin (AS) in 

the community. The introduction of Amirul-Mu'minin (AS) ,as the 

first role model of the Shia was accompanied by many praises 

regarding the character of Imam Ali (AS). 

Most of the historians of the Safavid period, who recorded the 

events of the Safavid government’s sweeping to power, referred to the 

great event of declaring Shiism as the official religion in the Tabriz 
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Mosque, and specifically mentioned the reciting of the statement: 

"Ashhad Ana Aliun Valiol Lah" after many years. Uttering this 

statement was forbidden during the ruling of Sunni officials in Iran 

but the historians reported this event in their writings proudly. 

Also, historians of this period have recorded the stories related to 

the status of Amir al-Mu'minin (AS) in the eyes of Safavid kings 

which shows the respect they had for Amir al-Mu'minin (AS). The 

response of Shah Ismail to the sarcastic statement of Shibak Khan 

Uzbek, clearly shows his attitude regarding Amir al-Mu'minin (AS), 

and this event was recorded by one of the Safavid writers. In a 

sarcastic letter to Shah Isma'il, Shibak Khan Uzbek wrote: " Ismail 

Mirza must know that  we wish to go on pilgrimage to Mecca. Please 

make sure that all the broken bridges in our way are repaired. We are 

not interested in seizing the destroyed land of Iraq so we will not rest 

until we have captured  Mecca and Medina . 

On the back of the letter, Shah Isma'il wrote: Anyone who does not 

serve our Imam (Ali) will have nothing even if he has 100 Mecca and 

Medina "(unknown author, 1984, 259). 

Also, the history of the Safavid era is full of writings about 

dreaming. A significant number of these dreams was about saying 

Amir al-Mu'minin (AS) and receiving guidelines on how to make 

decisions in difficult situations. In most cases, the dreams were related 

to Shah Isma'il and Shah Tahmasb, in which, intentionally or 

unintentionally, these kings are introduced as superhuman. These 

dreams were retold by Shah Isma'il and Shah Tahmasb, which 

strengthened the devotion and belief of the disciples of the Safavids 

towards them. 

Part of the material written by the historians of the Safavid period 

regarding Amir al-Mu'minin (AS) in their books relates directly or 

indirectly to the discussion of relating the Safavids to the family of the 
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Ahlul well-Bayt (PBUH). By doing this, they have confirmed the 

Safavids’ nobility, either unwillingly or unwillingly. 

Among the other effects mentioned in the history of the Safavid 

era about Amir al-Mu'minin (AS) are the issues raised about Imam 

Ali's holy shrine. These reports mainly speak of the pilgrimage of this 

holy place by the Safavid kings, the burial of the main figures of this 

period in the holy shrine and the news about the construction work of 

the holy shrine. 

Supplicating to the infallible Imams (AS) and asking help from 

them was one of the most common issues in the Safavid era, which, 

has not been ignored by the historians of this era and has been pointed 

out on several occasions. Safavid kings did most of these 

supplications and there are also stories of supplications of others. Of 

all the Imams (AS), Imam Ali (AS) was the main focus of such 

writings, and the second Imam was the center of attention was Imam 

Reza (AS) to whom people referred for help in the history of the 

Safavid period. 

 

4. Conclusion 

The historians of the Safavid period have been the most effective 

individuals to introduce the Safavids' intentions and religious beliefs. 

In their writings, these historians, who, like the Safavids themselves, 

followed Twelver Shiism, supported the Safavid dynasty and 

advocated their actions in expanding Shiism in various ways. 

In the Safavid period, historians wrote about Ahlul Beit (peace be 

upon him) and, in particular, Imam Ali (AS), without creating a new 

style compared to their predecessors, they took advantage of the 

previous writing styles but gave them a religious fragrance, and 

focused on spreading Shiite culture. 

Historians of the Safavid period made great attempts to clarify the 

position of Amir al-Mu'minin (AS) in their works. They did so by 
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focusing on the name of Imam Ali (PBUH) in an effort to explain the 

status of Imam Ali by narrating the dreams and vision, supplications, 

asking for help from the Imams and introducing the family of Safavid 

as the descendants of Imam Ali (AS) and spreading news about the 

holy shrine of Imam Ali. 

Considering the popularity of Imam Ali (AS) as a moral role 

model that was the link between Shiism and Sufism, the historians 

expressed the connection the Safavids had with the shining example of 

courage and spirituality, which could have turned the situation in 

favor of Safavids at the beginning of the ruling. The highest number 

of spiritual stories regarding Imam Ali in the historiography of 

Safavid era was related to Shah Ismail and Shah Tahmasb, and but 

later when Shia jurists took on the religious leadership and fought 

against Sufism, which had developed from the beginning of Shah 

Ismail’s ruling and reached its highest point during Shah Tahmasb’s 

ruling, rationality and pragmatism in religion took the place of 

dreaming and focusing on supernatural elements.. 

 

Key words: Amir al-Mo'menin Ali (AS), Historiography, Safavieh, 

Historians.  
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 چکيده
دید ایران پ الت فرهنگی زیادی نیز درالت سیاسی، تحوّ ظهور صفویان عالوه بر تحوّ     

ه لحا  ظاهری، بنگاری اتفا  افتاد که نه تاریخ ۀزمینها در آورد. یکی از این دگرگونی
 تشیّع مههب نگاران را تغییر داد. ترویجبلکه از حیث محتوایی، سمت و سوی قلم تاریخ

ند. ارار دادهقصفوی در آثارشان مدنظر  ۀخان دورترین موضوعی بود که مورّ اثناعشری مهم
شتر  شیعیان و ه عنوان فردی که الگوی مالسالم بدر این بین، شخصیت امیرالمؤمنین علیه

است. در ع شدههای مختلفی مورد توجه واقنگاری این عصر از جنبهصوفیان بود، در تاریخ
وی و ر صفنگاران عصاین پژوهش تالش بر این خواهد بود که با بررسی علل توجه تاریخ

رار دادند، قمدنظر  های خودالسالم در نوشتهحضرت علی علیه موردابعاد مختلفی که در 
ی منطقی و دور اگونهالسالم در تاریخ نگاری عصر صفوی بهسیمای کلی امیرالمؤمنین علیه

ان دوره نگاررسد دلیل اصلی تمرکز تاریخاز احساسات شیعی ترسیم گردد. به نظر می
ول شیعیان، ت امام االسالم با محوریّصفوی بر انعکاس مطالب با موضوع اهل بیت علیهم

، تمجید از دوم ۀاثناعشری و در وهل تشیّعنگاران این دوره به مههب باور قلبی تاریخ
ا روش هش بپادشاهان صفوی به عنوان احیاگران این مههب در ایران بوده است. این پژو

 توصیفی تحلیلی به بررسی موضوعات یاد شده می پردازد.
. 
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 مقدّمه  .1
ان ایران های الینفک بخش قابل توجهی از تاریخ نگارمدح سالطین هر عصر از ویژگی

الم الس اسالمی است. اما پادشاهان صفوی که خود را منسوب به اهل بیت علیهم ۀدور
نروا ماک فریصفوی جایگاهی باالتر از  ۀنگاران دوربودند، در نگاه تاریخمعرفی کرده

عی های شیرایشصفوی عمومای افرادی با گ ۀداشتند. دلیل این امر این بود که مورخان دور
د، آنها را های خونعمتقوی بودند که عالوه بر توجه به پادشاهان صفوی به عنوان ولی

را ملزم به  آوردند که به لحا  اعتقادی خودمیشماربه تشیّعقهرمانان میدان گسترش 
شم  صفوی به  ۀنگاران دوردانستند. این مسئله در جای جای آثار تاریخنان میحمایت از آ

قتدر مآمدن یک دولت پدید موردو شور و شعفی که در ایران عصر صفوی در  خوردمی
باترین وجه نگاری این دوره به زیکرد، در درون تاریخحمایت می تشیّعشدت از هکه ب

 است.ترسیم شده
 ر اصلیدارند محو تشیّعالسالم و جایگاهی که در بحث ن علیهشخصیت امیرالمؤمنی 
ترین ا مهمباست که نگاری عصر صفوی بودههات به اهل بیت علیهم السالم در تاریختوجّ 

لی عضرت حمسئله نوشتار حاضر یعنی  رایی و  گونگی نگاه تاریخ نگاران این عصر به 
گاه ر جایبوضوعاتی نظیر نقش ت کید السالم پیوند دارد. در کنار این مسئله، معلیه

ه جایگا یرتقااو  تشیّعخان صفوی در متغیرهایی نظیر ترویج امیرالمؤمنین علیه توسأ مورّ 
مورد  یب(غعالم  معنوی پادشاهان صفوی در منظر مردم )بواسطه ذکر ارتباط با حضرت در

 گرفت. بررسی قرار خواهد
 پيشينة پژوهش 2 – 1

خته پردا صورت مستقل به این موضوعه کنون اثری که بوع، تابا وجود اهمیت این موض
ه در نهمی صفویه نقطه عطف م ۀیافت نشد و جای خالی آن با توجه به اینکه دور ،باشد

که هزاران اثر  شود. هر  ندآید، احساس میبه شمار می تشیّعتاریخ ایران بلکه در تاریخ 
 ۀیرسگانی و زند ؤمنین علیه السالم و تاریخدر قالب کتاب و مقاله در مورد شخصیت امیرالم

ی( به ر صفونگاران عصای نو )نگاه تاریخاما پژوهش حاضر از دریچه ،ایشان وجود دارد
 است. این موضوع نگریسته

 . ترورت و اهميت پژوهش3 – 1
کرده است توجه به اهل بیت  بیشتر از همه نمود پیدا تشیّعآنچه که در این ترویج  
جایگاه آنها در بین مردم است. شخصیت  یالم و تالش برای معرفی و ارتقاالسعلیهم

السالم ای کامالی متمایز نسبت به سایر ائمه معصومین علیهمامیرالمؤمنین علیه السالم به گونه
در تاریخ نگاری عصر صفوی ظهور یافته است. اهمیت این نکته به این لحا  است که 

السالم، جود رابطه فرابشری بین خودشان با حضرت علی علیهپادشاهان صفوی با ت کید بر و
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باخته را بارها به رؤیت ایشان در عالم رؤیا اشاره کرده و به این ترتیب اعتقاد صوفیان پا 
 نمودند. ت حکومت صفوی تقویت مینسبت به خود و مشروعیّ

طرح  ابلقنبه ر صفوی از  ندجالسالم در تاریخ نگاری عصوجه به امیرالمؤمنین علیهت
ی برای حقیقتی همچنین تبه لحا  هویّ که در این تحقیق به آنها اشاره خواهد شد. است

ین شیعه ز معاندرخی ابر باشد. بر خالف نظر تواند بسیار مؤثّمههبی ایرانیان می معرفی پیشینۀ
 رادتت و اکنند، محبریزی اعتقادات مههبی ایرانیان را توسأ صفویان معرفی میکه پی
از  ها قبلاز قرن السالمطور مشخد حضرت علی علیههالسالم و بها به اهل بیت علیهمایرانی
ویان فوی نیز همانند خود صفص ۀنگاران دوررآمدن صفویان وجود داشته و تاریخب

دم آن ین مربر به جایگاه حضرت در مندی شده و در آثارشان مکرّداران این عالقهمیراث
اور بلوژی و یدئو را که ا ،ای که با زوال صفویان از بین نرفتعالقه ؛دروزگار اشاره کردن

 ود داشتصورت نهفته در بین مردم وجهمههب بهای سنیدرونی بود که در حضور دولت
 و با تشکیل دولت صفوی جنبه علنی به خود گرفت. 

ر )ص( یامبن پهای اخیر انتساب صفویان به خاندادر سال -مباحثی مانند سیادت صفویان 
د توانسازی ابعاد تاریک این موضوع میبه  الش کشیده شده و این پژوهش به روشن

ت ه حضرنگاران عصر صفوی بو اعتقادات مههبی آنان، بررسی  نگاه تاریخ -کمک کند
ا بصفوی  نگاریهایی که در تاریخنهایت هم آشنایی با احتجاجالسالم و درعلی علیه
 حث حائزگر مباالسالم در برابر دشمنان ذکر شده، از دیعلی علیهت والیت و محبت محوریّ

طبان ه مخابها تواند کمکی در رفع ابهامات در این حوزهاهمیتی است که این پژوهش می
 مباحث مههبی و تاریخی بکند. 

 
 و بررسی بحث – 2

د و پدید آم تشیّع ای بین ایرانیان برای تثبیتآوایی ویژهصفویان بر ایران، هم ۀبا سیطر
 نری اینهدبی و االسالم در آثار السالم و مشخصای حضرت علی علیهتوجه به اهل بیت علیهم

ا فت، پیدرمی  دوره، جایگاهی حتی فراتر از آنچه که در ابتدای ت سیس این سلسله انتظار
ر جهی دنگاران عصر صفوی، از نخبگانی محسوب می شدند که نقش قابل توکرد. تاریخ
 هایقیتای موفالسالم به عنوان یاریگر نهانی صفویان برامیرالمؤمنین علیه ۀ هرمعرفی 

ین ال توجه ایی علشان ایفا کردند. این نوشتار در ابتدا به  رالعادهسیاسی، اجتماعی فو 
هات را ین توجهای گوناگون االسالم پرداخته و سپس جنبهمورخان به امیرالمؤمنین علیه

 ذکر می کند.  
 
 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

229 

 فوی صنگاران ع ر السالم در آثار تاريخه ويژه به اميرالمنمنين عليه. علل توج1-2ّ
یاسی ساست. شرایطی ف در ایران رونق زیادی داشتهظهور صفویان تصوّ  ۀدر آستان

ار گرمی صوفیان ترین دلیل بازاجتماعی که بعد از حمله مغول در ایران حاکم شده بود مهم
شان ی مههبیهاالسالم به عنوان معشو  اصلی خود در حلقهیهکه عمومای از حضرت علی عل

واجه علی به رغم ادعای خود، از زمان خاست. خاندان صفوی که علیکردند، بودهیاد می
ا از ررسپرده ران سالدین این هوادادوازده امامی معتقد شده بودند، از زمان شیخ صفی تشیّع

افراطی ۀ ه به گوندیدند. اما اسماعیل جوان کود میماوراءالنهر تا عرا  و شام، در کنار خ
د، به ته بواثناعشری معتقد گش تشیّعدر دوران شش ساله اقامت خود در گیالن به مههب 

 کمک این صوفیان مطیع، به قدرت رسید. 
اشاعه  ود را درشاه اسماعیل خ»، نامهاسماعیلشاهبنا به گفته حسینی گنابادی در کتاب 

السالم مدانست که از جانب خدای عالم و حضرات ائمه معصومین علیهیشیعه م موری م
ر از ر مکرّطوه شاه اسماعیل ب .(66: 1387)حسینی گنابادی،  موظف به اجرای فرمان بود

ست. اردهالسالم به عنوان مقتدای خود در اشعار و گفتار خود یاد کحضرت علی علیه
میان  وی بهنگاری عصر صفالسالم در تاریخهبیشترین ذکری هم که از امیرالمؤمنین علی

 شود. مربوط به دوران شاه اسماعیل و شخد او می ،استآمده
ر تاریخ ایران دها ترین دورهنگاری، یکی از غنیعصر صفویه به لحا  تعداد منابع تاریخ

 هد آمد که بنگارانه پدیشود. در این دوره حدود  هل اثر تاریختا زمان خود محسوب می
)آرام، رسدنمی ای از این لحا  به پای این عصرنگاری هیچ سلسلهاحتمال قوی آثار تاریخ

 قرار وا که استر تشیّعنگارانی ظهور پیدا کردند که مههب در این دوره تاریخ .(228: 1386
ها با ذکر ارتباط کردند. آناسماعیل بود، در آثارشان ترویج میتثبیت آن، آرمان نهایی شاه

ا بول آن السالم، مشروعیت حکومت صفوی را که فرد ااسماعیل با حضرت علی علیهشاه
ان در ت ایشالسالم به قدرت رسیده بود و در مواقع حساس با رؤیعنایت حضرت علی علیه
 دادند. کرد، مورد ت کید قرار میهایی دریافت میعالم غیب، راهنمایی

ی اهل الگو به عنوان امام اول شیعیان و السالمدرمجموع، شخصیت امیرالمؤمنین علیه
 هایگیاثناعشری، ویژ تشّیعنگاران عصر صفوی به مههب ف، باور درونی تاریختصوّ

کری ایأ ففرد شاه اسماعیل، نیاز شدید حکومت نوپای صفوی به مشروعیت و شرمنحصربه
وجه ویژه تترین نیروهای انگیزشی برای جلب حاکم بر جامعه ایران در عصر صفوی، مهم

باشد که الم میهای مختلف از امیرالمؤمنین علیه السنگاران عصر صفوی و ذکر جنبهتاریخ
 در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
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 السالم. معرفی جايگاه اميرالمنمنين عليه2-2
ورد منگاران دوره صفوی با ذکر مطالبی در ترین اهدافی که تاریخیکی از مهم
بهتر و  معرفی هر  ه اند،کردن آن در جامعه بودهالسالم به دنبال نهادینهلیهامیرالمؤمنین ع

ست. ادهمردم بو ۀالسالم برای دولتمردان صفوی و عامبیشتر جایگاه حضرت علی علیه
دی از ای زیاعنوان الگوی اول شیعیان، با تمجیدهالسالم بهمعرفی امیرالمؤمنین علیه

االثار هنقاو، ای نطنزی در آغاز کتاب خودمدحی که افوشتهباشد. همراه می ایشانشخصیت 
دایح ماین  در تاریخ صفویه از حضرت علی علیه السالم نموده از جمله االخیارفی ذکر

 شود: است که در اینجا به عنوان نمونه به آن اشاره می
 ر، مدرسلفقاایخصوصای علی امام االبرار و اب االئمه االطهار، مؤسس اساس االسالم بالسیف ذ

شرف به ، الم«کم اهللانّما ولیّ»دروس سلّمونی ما دون العرش، بعلمه کالبحر الزخار، المکرّم بتکریم 
  ...تشریف من کنت مواله فهها علی مواله

 ستست       در نفس مساوی رسول مدنیشاهی که درِ مدینه علم نبی
 «ستحدیث، شاهد این دعوی قرآن و  از بعد نبی، خلیفه مطلق اوست             

 (3و  2: 1373ای نطنزی، افوشته)                                                                                                       
منین رالمؤگونه امینامه و در ابتدای کتاب، اینهمچنین وحید قزوینی در کتاب عباس

 کند: یالسالم را مدح معلیه
الق خار الطاف سهیم ملک نبوت را مشیر و وزیر، دهقان مزارع آمال خالیق منظور انظشهریار بی

یق ج دقاسنضرغام آجام فتح و ظفر ینبوع زالل وجود شبیر و شبر هادی گمگشتگان سبل مصلحت
حید و) .یبالغرالب کل غالب و مطلوب کل طالب مظهرالعجایب و مظهرصلح کل اسداهلل الغالب غا

 ( 3: 1329قزوینی، 
طلبی مطیب خالری شیرازی در کتاب شرفنامه نیز از تهکره ابوالقاسم ظهیری مشهور به 

 نویسد:در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علیه السالم آورده و می
مه  ی و انالیی منّع»نشان و وصایت عالیش نش فرموده آنکه بهترین انس و جان در اظهار ش ن والیت

و   علیهمالوات اهللص« و ان علیای وصیّ و وارثی»وارث « کلّ مؤمن بعدی و به کلّ نبی وصی و هو ولی
سالم  ،طالبابی آید که  ون حضرت امیرالمؤمنین علی ابنعلی الباقی االئمه المعصومین نموده می

: 1389، شیرازی )الری .آن طولی داردموجب احادیث مهکوره و دیگر روایات، که ذکر به ،اهلل علیه
390   ) 

اکثر تاریخ نگاران دوره صفوی که حوادث دوران ت سیس حکومت صفویان را به رشته 
در مسجد جامع تبریز  تشیّعاند، به رویداد بزرگ اعالم رسمیت مههب تحریر درآورده

پس از « اشهد ان علیای ولی اهلل»اشاره داشته و مشخصای به ذکر خبر مربوط به قرائت فراز 
ی مههب در ایران پرداخته های سنّ ماندن در دوران حاکمیت دولتمادی مهجورهای متسال
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اند. خواندمیر در این ارتباط و با افتخار این گزارش را در آثارشان منعکس ساخته
 نویسد: می

انند و لحشر خوایوم  خطبای ممالک آذربایجان خطبه به نام نامی ائمه اثنی عشر سالم اهلل علیهم الی
نند نسوخ گردامو سایر عبادات رسوم مهموم مبتدعه را ۀ تمامی بلدان در اقامت صلوان نمازپیش

 (   467: 1380یر، اندم)خو .مؤذنان مساجد و معابد لفظ اشهد ان علیای ولی اهلل داخل کلمات اذان سازند
 دهد: حسن بیگ روملو نیز این واقعه را اینگونه شرح می

ر ک االکبالمل ممالک خطبه ائمه اثنی عشر علیهم صلوات اهلل در اوایل جلوس امر کرد که خطبای
بن  میکائیل یک بنخوانند. اشهد ان علیای ولی اهلل و حیّ علی خیرالعمل که از آمدن سلطان طغرل ب

است از  ت سالسلجو  و فرار نمودن بساسیری که از آن تاریخ تا سنه مهکوره پانصد و بیست و هش
     (86و  85: 1357)روملو،  .د به اذان ضمّ کرده بگویندشده بوبالد اسالم بر طرف 

ه بم روی السال بیان جایگاه امیرالمؤمنین علیه موردهمچنین تاریخ نگاران این دوره در 
نین ه امیرالمؤمنهادن پادشاهان صفوی به جایگااند که در آنها به ارجذکر اخباری آورده

 ماعیل دراساهشایشان اشاره دارد. پاسخی که  السالم و خضوع و خشوع آنها در برابرعلیه
گویای  وبیخبه ،برابر سخن طعنه آمیز شیبک خان ازبک در قالب جواب نامه او می نویسد

 ن اشارهبه آ یآرای صفوعالمف السالم است که مؤلّد او در مورد امیرالمؤمنین علیهیعقا
لوم اسماعیل مع»ماعیل نوشت: ای به طعنه برای شاه اسخان ازبک در نامهکند. شیبکمی

ا  رع بفرمایید در میرزا بوده باشد که ما به اقبال و دولت، اراده زیارت مکه معظمه داریم.
 که اگر بر سر راه ما پل شکسته باشد، تعمیر نمایند اگر  ه: 

 ستب نیما را طمع به ملک عرا  خراب نیست           تا مکه و مدینه نگیرم حسا
 در پشت آن نامه با خأ خود برای او نوشت:  شاه اسماعیل هم

  «هر کس ز جان غالم شه بوتراب نیست    صد مکه و مدینه بگیرد حساب نیست
 ( 259: 1363)مؤلف ناشناخته،     

 .ستابوده «غالم شاه مردان است اسماعیل بن حیدر » نقش سکه و مهر شاه اسماعیل هم 
 (33: 1364)حسینی استرآبادی، 

شده او در به حدی بوده است که گفته تشیّعاسماعیل در ار افراطی و غالیانه شاهالبته افک
قناعت کرده و  تشیّعها به اقرار زبانی افراد به پهیرش مههب ف بعضی از سرزمینزمان تصرّ
علی »دار ظاهرای بر ذکر عبارت گهراند و در این گیروصورت، آنها را از دم تیغ میایندرغیر
اهالی اصفهان تمام با »در جریان فتح اصفهان :استأ طرف مقابل ت کید داشتهتوس« ولی اهلل
های قابل، به خدمت شاه آمدند و عهر خواستند و هرکس از جماعت ترکمان علی تحفه

« ولی اهلل گفتند و لعن بر اعداء دین کردند، نجات یافتند و باقی را به قتل آوردند
ن شاه اسماعیل در جنگ با حسین سلطان ترکمان  همچنی ؛(173: 1363، آرای صفویعالم)
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گفتند مالزم خود کرده و بقیه می« علی ولی اهلل»هر کدام از سپاهیان حسین سلطان که »هم 
  .(49)همان: « رساندرا به قتل می

 قعیتموارد متعددی هم از قول شاه طهماسب در تاریخ نگاری صفوی نقل شده و مو
ف ؤلّمی که ر رفتار و گفتار او مشخد گردیده است. اشعارالسالم دامیرالمؤمنین علیه

ر زمانی که دای که شاه طهماسب به سلطان سلیمان عثمانی کتاب جواهر االخبار در نامه
ماعیل در این و باورهای شاه اس ای از آرااست آورده، نمونهقصد حمله به ایران داشته

 ارتباط است. شاه طهماسب در این نامه نوشت: 
 ابرررن عرررم رسرررول خداسرررت علررری

 مرررررنم خرررررا  راه نبررررری و ولررررری

 کالمرررری کرررره دارد طررررراز قبررررول

 اگررر باورسررت« اولرری االمررر مررنکم» 

 خود انصاف پیش آر و برگوی راست

 کسرری کررش برره دل کینرره حیدرسررت

                                                

 علرررری نایررررب خرررراتم االنبیاسررررت 

 یمررررررنم دوحرررررره برررررراغ آل علرررررر

 «الرسررول عرروایو اط»اسررت  «اهلل عرروایاط»

 اسرررررت غمبرررررریآل پ نیقررررری یز رو

 ؟که در سلطنت حق به جانب کراسرت

 ز اسرررالم اگرررر دم زنرررد کافرسرررت
 

 (172: 1378)بودا  منشی قزوینی، 
 

مؤمنین م امیرالاز شاه طهماسب با عنوان غال االخبار رجواهبودا  منشی در همان کتاب    
 (.143کند)همان:مییاد 

-ن میمیا بهاحمد قمی در کتاب خالصه التواریخ با عباراتی مشابه،  ضمن اینکه قاضی

  .(37: 1359)قاضی احمد قمی،  آورد
م، السالن علیهنهادن پادشاهان صفوی به امیرالمؤمنیهای باشکوه ارجیکی دیگر از جلوه

علی  ل در اعطای طال به وزن شاعری که ابیاتی در مدح حضرتعباس اوّاقدام شاه
گونه شرح ینای نطنزی واقعه آن مجلس را اباشد که افوشتهمی ،الم سروده بودالسعلیه
 دهد: می

ای در غایت فصاحت در نی، قصیده الدین شجناب فصاحت و بالغت شعار نادرالزمانی موالنا وجیه
 ،طالب علیه الصلوه و السالم در سلک انشاء منتظم ساختهمنقبت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی

دشاه سمع ادرا  پاه آمد و در حضور ایلچیان مهکور، قصیده را باالشاره علیه به مجلس دربحس
میزان ه متوجّه شده جواهر مضامین آن ابیات را ب ،نفس اقدسه رس، بشرفنا  رسانید و شهریار سخن

ان عیار یافت، عنوزن و کاملطبع اشرف سنجید و  ون نقود آن معانی را در میزان سخندانی تمام
جایزۀ ه صوب کشور جود و بخشش تافت و هم در آن مجلس اشاره فرمود که به جواد طبع جوّاد، ب
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با او برابر کردند و  ،آن شعر، موالنا مشارالیه را در کفۀ میزان نهادند و زر رایج از خزانۀ عامره آورده
 (  464: 1373)افوشته ای نطنزی، .به موالنا انعام فرمودند
ران سات با بوده است و او حتی در مکاتب« کلب آستان علی»اه عباس، ضمن آنکه مُهر ش

 ی که بهشیائدول خارجی از همین مُهر استفاده کرده و آن را بر روی برخی از ظروف و ا
ی است که کنیم و این همان لقبنمود نیز هم اکنون مشاهده میاماکن متبرکه وقف می

یاد  ر با آن لقبشاه عباس را مکرّ« تاریخ عباسی»مالجالل الدین منجم در کتاب 
 (  424: 1366م، است. )منجّ کرده

از  و، فردیاولد و جالب آنکه بعدها و در زمان به دنیا آمدن شاه سلیمان، در مورد روز ت
ان سان بییک« کلب آستان امیرالمؤمنین»روی حروف ابجد، این روز را با حروف عبارت 

حضرت  در همان روز که بندگان»نویسد: د میدر این مور الخاقانیقصدکرد. مؤلف 
اریخ تولد آن تاند، احدی از بلند خیاالن بالد ایران داشتهپادشاهی، جشن مولود را می

جری( ه 1042« )کلب آستان امیرالمؤمنین»الدین را: زاده خاندان حضرت یعسوبخلف
خالص را برای م با اهم لقب غال خالصه التواریخف مؤلّ .(215: 1371)شاملو، « یافته بود

 .(685/  2، 1363)قاضی احمد قمی، « ...استسلطان محمد صفوی به کار برده 
ی از صفو ۀمههب دوریتمجید مورخان سنّ پایانی در این قسمت به  ۀبه عنوان نکت
عه د صد قلر که شمصراعی از یک بیت )غالم شاه مردان هالسالم از جمله امیرالمؤمنین علیه
الم در کتاب السدر ذکر فضایل امیرالمؤمنین علیه مههبسنی بهان خنجیوزر بگشاید(، که
ت علی ویای جایگاه واالی حضرشود که گکند، اشاره میذکر میخارا ب نامهمهمان
 .(278: 1341)روزبهان خنجی،  مههب عهد صفوی استیالسالم در نزد این مورخ سنّ علیه

بان به رها زبا الوقایعبدایعجماعت بود در  همچنین زین الدین محمود واصفی که از اهل
ی شاعر والسالم گشوده است. او که دستی بر شعر تعریف و بزرگداشت حضرت علی علیه

 داشته است در این باره اشعاری در کتابش آورده است: 
 در میانش زن  و حیدر سخت دست اعتصامآزادی طلب  ون مصطفی   نام حیدر خواهی

 .(341 / 1، 1349)واصفی،  
 هاالسالم در رؤيا نگاریحضور اميرالمنمنين عليه .3 -2

 نگاری آمیختگی زیادی دارد. نگاری عصر صفوی با رؤیاتاریخ
السالم و دریافت یک بخش قابل توجهی از این رؤیاها به رؤیت امیرالمؤمنین علیه

ان . بیشترین موارد هم به دورگیری در شرایأ سخت داردبرای تصمیم راهنمایی
طهماسب اختصاص دارد که در آن رؤیاها، خواسته یا ناخواسته این دو اسماعیل و شاهشاه

شوند. بازگو کردن همین رؤیاها توسأ شاه هایی فرابشری معرفی میپادشاه به عنوان انسان
که سرسپردگی و باور قلبی مریدان صفویان را نسبت به آنها  بوداسماعیل و شاه طهماسب 
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که از نزدیک رفتار هواخواهان که آنجوللو، بازرگان ونیزی ایگونهبه ؛دداافزایش می
بسیاری از سپاهیان »نویسد: اش میاست، در سفرنامهاسماعیل را مشاهده کردهشاه
جنگند و از مردن در راه سرور خود خرسندند. آنها با سینهجوشن و زره میاسماعیل بیشاه

  .(323: 1349)بازرگان ونیزی، « روندهای برهنه به میدان جنگ می
مردم  فتارروینچنتو دالساندری هم که در دوران شاه طهماسب در ایران حضور داشته و 

 نویسد: است، میرا در قبال او مشاهده کرده
علی  ۀاللسزیرا از  ،عشق و احترامی که مردم ایران به شاه طهماسب دارند باور نکردنی است

است که آبی  ای خوشبختترین مایه عشق و احترام ایشان است و خانوادهالسالم است که بزرگعلیه
 ( 445همان: )دانند. دست آورد و  نین آبی را دافع تب میه هایش را در آن شسته بکه شاه دست

لم غیب در عا صفوی به ذکر این ارتباطات پادشاهان صفوی ۀنگاران دورحال، تاریخهربه
ها که در مورد شاه وابخای از این اند. نمونهم در آثارشان پرداختهالسالبا امیرالمؤمنین علیه

 داشت:  شود که او قصد جنگ با ترکمانان رااسماعیل نقل شده، مربوط به زمانی می
ین افردا  ور اند  گرم گردید و در فکر بود که آیاوقت دمیدن شفق بود که دیده آن سر ون 

 گفت: ای شد و ر دید از برابرش نور جمال اسداهلل نمودارگردش افال   ه بازی کند، که به یکبا
ند ردبادی  ردا گففرزند هیچ غم به خاطر مگهران که نور پا  من و اوالد من همه با تو همراهند و 
 یوفص یآراعالم. )خواهی دید و آن گردبادها عالمت غبار سمند ما و اوالد ماست که دوازده امامند.

 (   81و  80: 1363، 
السالم ی علیهاسماعیل توسأ حضرت علهایی از ظهور شاهدر برخی موارد نیز پیش بینی  

ت، اعتقاد گرفمیدعاهای شاه اسماعیل کنار هم قرارزمانی که با رؤیاها و ا ،استذکر شده
ست که قاضی احمد اها مربوط به مطلبی بینیداد. یکی از این پیشمردم به او را افزایش می

این  تضی بهبینی را از قول سیدمراست. او این پیشالتواریخ ذکر کرده قمی در خالصه
  :کند کهصورت نقل می

ت شاه الرحمه که گفت: حضرالهدی علیهقین سیدمرتضی علممروی است از حضرت سیدالمحقّ
ن فضه بل من اصالب لنا کنز باردبیل ال من ذهب و ال م» اند السالم فرمودهاولیا علی مرتضی علیه

ه فاتوه و یتموما ررا اذالرجال فی ارحام النسا اسمه اسم نبی الجبال خوفای و رعبای صاحب العصابه الحم
 (  11: 1359انصروه ولو حطوا علی الثلج. )قاضی احمد قمی، 

هور مورد ظ م درهمچنین عبدی بیگ شیرازی نیز  نین عباراتی از امیرالمؤمنین علیه السال
 :استآوردهنگارش دراسماعیل و صفویان به شاه
همچنان که حضرت امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه خبر داد : ملک بنی عباس یسر ال عسر فیه لو  

اجتمع علیهم التر  و الدیلم و السند و الهند و البربره و الطبرستان علی ان یزیلوا ملکهم لما قدروا و 
ی تی علیهم من  علیهم ملک من التّر  وأ لن یزیلوه حتی یستدعیهم موالیهم و ارباب دولتهم و تسلّ
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حیث بدم ملکهم ال یمرّ بمدینه الّا فتحها و ال یرفع له رایه الّا نکسها الویل لمن ناواه فالیزال کهالک 
 ( 34: 1369)عبدی بیگ شیرازی،  .یظهر ثم یدفع الظفر الی رجل من عترتی یقول بالحق و یعمل به

م در لسالااط شاه اسماعیل با حضرت علی علیهبه عنوان مورد آخر در مورد ذکر ارتب
، کندل میآرای صفوی نقنگاری عصر صفوی، به ماجرایی که مؤلف ناشناخته عالمتاریخ

فت و گبوده و  رؤیتی که این بار نه در عالم خواب، بلکه در عالم بیداری :شوداشاره می
زدنش فحر بوده و صدای شنودی هم انجام شده است. ظاهرای زمانی که اسماعیل در اتاقی

ا که سخن ب»به اسماعیل گفت:  ،شد، کیا امیره در زده، داخل شدهبا شخصی شنیده می
 ند نظر کرد در آن خانه کسی نبود. شاهزاده گفت: با حضرت گفتی؟ و هرمی

،  یصفو رایآلمعا) .امیرالمؤمنین علی علیه السالم در سخن بودم و آنچه شنیده بود، بگفت
1369 :43 ) 

السالم لیه ؤمنین عرالماز ارتباط شاه اسماعیل با امی و رؤیانگارانه فانهاین نوع قرائت متصوّ
 زانه درؤیاپرداشود و نشان از نفوذ افکار روفور مشاهده میآرای صفوی بهدر کتاب عالم

ائمه  ضراتحاسماعیل با شاه ۀوجود مؤلف آن کتاب و اهتمام او به ت کید بر وجود رابط
 السالم در عالم معنا دارد.    همعلی

صورت  خورد کهمی شمنگاری عصر صفوی بهرؤیاهایی از شاه طهماسب هم در تاریخ
ینجا به شود. در االسالم در عالم خواب میغالب آن مربوط به رؤیت حضرت علی علیه

را  اش آنهشود که خود شاه طهماسب در کتاب تهکرای اشاره میعنوان مثال به مکاشفه
 دهد:گونه شرح میاین

 الغالب سداهللاالدین قین و یعسوبالمتّدر آن شب آقا و موالی خود حضرت امیرالمؤمنین و امام
ی نیکو فت: فتحگالسالم را در واقعه دیدم که بر روی من تبسّم فرموده و طالب علیهعلی بن ابی

. )شاه اندخورده و گریخته الحمدهلل تو را میسّر شد.  ون صبح شد دانستم که ازبک شکست
 (   12: 1363طهماسب، 

شاه  خود، خوابی را از قول االخبارجواهرهمچنین بودا  منشی قزوینی در کتاب 
... : اشته استدکند که در آن توفیق زیارت امیرالمؤمنین علیه السالم را طهماسب نقل می

ر خواب دیدم دالمؤمنین را ام بدین قاعده که امیرگوید موافق همین خوابی دیدهراست می
لقمی را معمور کن روم، فرمودند که اول نهر عو گفتم، یا امیرالمؤمنین به ماوراءالنهر می

 (                173: 1378)بودا  منشی قزوینی، .که فرصت با توست
کر شده ذایی در مورد برخی دیگر از پادشاهان نیز در منابع تاریخی دوره صفوی، رؤیاه

   :نها استله آجریان دیدار امیرالمؤمنین علیه السالم توسأ شاه عباس دوم از جم است که
فرمایند که شهریار انس و جان و یا  نان مشاهده میؤآباد عالم منام و شهرستان جهان ردر امن
 در – المنّان الملک اهلل السالم علیه –فرمای ممالک ارواح و ابدان امیرمؤمنان و پیشوای متقّیان فرمان
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العلما عازم ادرا  ستانی به مرافقت جناب سلطاناند و این خانۀ خدای شهرستان جهاننشسته خانه
ایستند و مقارن منتظر اذن دخول آن سرور بر در می ،سعادت زیارت آن حضرت به در آن خانه رسیده

 به ،نموده علماییالسلطان دخول به اشاره – االکبر الملک اهلل الصلوات علیه –آن قالع باب خیبر 
 ،نمایدفرمایند که خرم با ایرانیان دشمنی ورزیده خصمی میمی جهانیان نعمت ولی و جهان شهریار

جا به این عزیمت برگشته مقارن از همان ،برو و قندهار را بگیر و آن سرور انگشت قبول بر دیده نهاده
اطاعت فرمان ؛ ه تعبیرش تو باشیضمون صد  مشحون: خوشا خوابی کگردند و بنا بر مآن بیدار می

پهیر تسخیر پیوسته پیشنهاد ضمیر الهام ،موالی مؤمنان و پیشوای سفید رویان را به جان و جنان پهیرفته
 (447: 1382بود .... )واله قزوینی، دارالقرار قندهار می
ز افراد هایی اپادشاهان صفوی، تاریخ نگاران این دوره، خواب عالوه بر رؤیاهای

السالم لیهعاند که حضرت علی های خود نقل کردههور و سران دولتی نیز در کتابمش
ر عالم خواب داند. دیدن امیرالمؤمنین علیه السالم را در آن رؤیاها مشاهده نموده

از آن جمله  (43( و کیا امیره )همان: 30: 1363توسأ سلطان حیدر )مؤلف ناشناخته، 
 است.

وحی رگاران صفوی در موارد متعددی خصوصیات جسمی و عالوه بر رؤیاها، تاریخ ن
 ،دهبت داالسالم نسصورت ذهنی با خصوصیات امیرالمؤمنین علیههپادشاهان صفوی را ب

تاب کنده این موارد، عباراتی است که نویس ۀاز جمل ؛سعی در معرفی تشابهاتی هستند
 ه است:   ها نوشتمرآت واردات در مورد شاه اسماعیل و جنگ او با ازبک

ه از ه آوردهزار ازبک حملشاه اسماعیل در آن حالت با  هار هزار سوار قزلباش بر آن هفده
قوع ود از ت ییدات ایزدی و تفضالت سرمدی بر قوت بازوی حیدری و به زور سرپنجه صفدری، بع
-یغت ،اشتهحرب هولنا  قیامت آشکار و نبرد مردآزمای خونخوار، علم نصرت و رایت ظفر برافر

 ( 86: 1383)طهرانی،  .شجاعت به نفس نفیس گردید ۀآزمای معرک
ی و صفو صفوی با مطابقت دادن حروف اسامی پادشاهان ۀضمن آنکه تاریخ نگاران دور

این  رتباطدادن االسالم به حساب ابجد، سعی در ماورایی و ازلی جلوهحضرت علی علیه
ان آرا اریخ جهتاب تکبه عنوان مثال نویسنده  ؛السالم را دارندسالطین با امیرالمؤمنین علیه

الم السلیهین عدر مورد تناسب تاریخ تولد شاه اسماعیل با طالع همایون حضرت امیرالمؤمن
 نویسد:  می

مرجب پنجم شهر رجب الوکون اول صباح روز سه شنبه بیستوالدت همایون پادشاه ربع مس
موافق طالع به طالع عقرب ) 892و ثمان مائه  تری عجبا( سنه اثنی و تسعین رجبا مصدوقه )عش

یبیه غقد کنوز که ن همایون حضرت امیرالمؤمنین صلوات اهلل و سالمه علیه( و در اینجا از رموز خفیه
 (  263: 1343)غفاری قزوینی،  .ای به خاطر فاتر رسیده که از ایراد آن نا ار استاست نکته
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وی که در بین تمامی مورخین عصر صفحتی مورخی مانند اسکندربیگ ترکمان نیز 
ان قل سخنکمتر به ن آرای عباسیعالمگرایی بوده و در اثر مشهور خود سرآمد واقعیت

 نویسد: تردیدآمیز و احساسی پرداخته، در مورد تاریخ جلوس شاه طهماسب می
  خودهللی مع اپناه محرم اسرار امین ل ون از غایت اخالص و حسن اعتقاد به حضرت شاه والیت

ده خ جلوس همایون شتاری« بنده شاه والیت طهماسب»از اتفاقات حسنه  ،نامیدرا بندۀ شاه والیت می
 خاتم فرمان واجب گردید.
نقش نجف      شاه  شرف بندگی 

 جلررروس خیمهررررش شرررده ترررار

          (          45: 1350)ترکمان، 

 طهماسرب تی ون ز بردا افتهی 

 طهماسررب تیرربنررده شرراه وال
 

اد ودن تعدنظام الدین علی شیرازی هم در کتاب فتوحات همایون در مورد یکسان ب    
 باس اول مطلبی نوشته است کهالسالم و شاه عحروفات نام حضرت علی علیه

دادن رای نشاننگاران عصر صفوی بباشد از این جهت که برخی از تاریخبرانگیز میت مل
شدند. توسل میمهایی م و خاندان صفوی، به  ه روشالسالارتباط بین امیرالمؤمنین علیه

ینی مرکب از عباس حسطالب و اسم همایون شاهاسم علی بن ابی»نویسد: نظام الدین می
 .(83: 1393)سیاقی نظام، « .دوازده حرف است

هجری  1039میرزا محمدمعصوم هم درباره پیروزی شاه صفی بر سپاه عثمانی در سال 
لی ضرت عحاز سخنوران آن عصر آورده که این پیروزی را با عنایت اشعاری را از یکی 

تخراج دثه اسرا برای تاریخ این حا« دست والیت قوی بود»علیه السالم دانسته و عبارت 
 کرده است: 

 امم یشاه نجف امام بحق هاد
 ریفقیمن گفت اکه به دمشیدرخواب د

 شودیهمه زبون قزلباش م یروم
 ؟فتح او خیتار یاز پ میگفتم  ه گو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 بود یعل تیآنرا که نام شاه وال 
 بود یصف تیکه پادشاه وال یروز

 بدخواه دین ز نصرت و یاری بری بود
 بود یقو تیگفتا بگو که دست وال

 (59، 1350)محمدمعصوم،                  
 السالم به حضرت علی عليه. انتساب صفويان 4-2

السالم در امیرالمؤمنین علیه موردصفوی در  ۀنگاران دوربخشی از مطالبی که تاریخ
اند، مستقیم یا غیرمستقیم به بحث انتساب صفویان به هایشان به نگارش در آوردهکتاب

ن بحثی جهاب و مورد عالقه برای خاندا ؛شودالسالم مربوط میخاندان اهل بیت علیهم
طین این دودمان صفوی که از ابتدای ت سیس تا زمان سقوط این سلسله، مرتبای از سوی سال

ت این موضوع و صفوی نیز با در  حساسیّ  ۀنگاران دورگرفت. تاریخمیمورد ت کید قرار
احتماالی در برخی از موارد بدون غرض قبلی و تنها برای گزارش یک خبر، در این ارتباط 
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اند. آنها با این کار، خواسته یا ناخواسته در هر مورد بر سیادت صفویان دهمطالبی را ذکر کر
 اند. حکم ت ییدی دوباره زده

ام نکه فردی به  ها، مربوط به زیارت حرم مطهّر امیرالمؤمنین استای از این گزارشنمونه
 د. کنالسالم یاد میسیدمحمد از اسماعیل با عبارت فرزند امیرالمؤمنین علیه

دیده به روی ای زد و مدهوش گربین آن شاه آگاه بر صندو  شیرخدا افتاد، نعرهن  شم حق و
ت کسی قدر ویامد سه ساعت نجومی شد شاه بیرون ن ،در افتاد ... دورمش خان در بیرون در ایستاده

شد. سید ابآمده سر شاه کرد که ببیند که بر سر آن شهریار  ه آمد. امرا گفتند که مبادا حادثه برنمی
ید تبسم ساشد. بمحمد را گفتند که ای سید برو خبری معلوم کن که مبادا حادثه بر سر شاه آمده 
حرا صشت و دنموده، گفت: عجب از شما صوفیان به اخالص که حضرت امیرالمؤمنین در بیابان و 

فظت است، محاکند، حال که به منزل شریف آن حضرت تشریف آوردهمحافظت فرزند خود می
 (   128 :1363، صفویآرای عالمکند؟ صوفیان گفتند: صد  ای سید که ما غلأ کردیم. )مین

 عرفیمالسالم خود شاه اسماعیل هم در خطایی نامه خود را فرزند حضرت علی علیه
 سماعیلا. )شاهاوالد سرور مردان علی هستم ؛«سرور مردان علی نون اوالدی یم»کند: می

     .( 129تا: صفوی، بی
 ،د کردهیا« آل علی»، صفویان را با تعبیر االخبارتکملهعبدی بیگ شیرازی هم در 

 نویسد: می
ر سش در از هر بیشه شیری و از هر فوج دلیری که محبت آل علی در خاطر و عداوت دشمنان

ها رودخانه ها و همچنینها که به رودخانهها و همچون جویای که به جویداشت، همچون  شمه
ممتاز  ز جمعه دریای وسیع فضا روی نهند، از اطراف محبّان و موالیان یک یک و دو دو اکه ب
د. رسانیدنی میخود را به زیر لوای اعالی آل عل ،ساز گشتهآمدند و با هم دمبیرون می ،گشته

 (    37: 1369)عبدی بیگ شیرازی، 
یی که وحید آنجا؛شودمیمربوط ف آن، وحید قزوینی مورد بعدی به کتاب عباسنامه و مؤلّ

  :کندقزوینی شاه عباس دوم را با عبارت فرزند اسداهلل الغالب یاد می
ر بشمشیر  پناه آورده ودرگاه جهانه یساول صحبت غالم خاصۀ شریفه روی نیاز ب گبیسلمان

الب کل الب غصاحبقران زمان که فرزند اسداهلل الغ .ف گردیدگردن انداخته به شرف سجده مشرّ
موده عفو فره ن بگناه ایشان را مفرو ،اند بر عجز و استغاثۀ ایشان رحم فرمودهلب شاه مردانغا

 (  277: 1329کردهای ایشان را نسیای منسیای انگاشتند. )وحید قزوینی، 
یسد نوعباس میاز قول شاه فی ذکر االخیار اآلثارنقاوهای نطنزی هم در همچنین افوشته

  :بای همایون ماستکه علی ولی اهلل جد و آ
این معنی با عالمیان روشن  .خدای بر آن ببخشاید که قدر خود بداند و پای از حد خود فراتر ننهد

و هویدا است که قادر بر کمال و کریم لم یزل و الیزال جمیع خلق اهلل برای خاندان حضرت محمد 
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یقین حاصل است  ،شان آفریدهطفیل ایه رسول اهلل و علی ولی اهلل که جد و آبای همایون ما است ب
سعادت بالحاصل که روی نیاز از این آستان بگرداند و سر اطاعت از که هر جاهل غافل و هر بی

 ( 561: 1373مالزمت این خاندان بپیچد خسر الدنیا و االخره خواهد بود. )افوشته ای نطنزی، 
 رزندمضمون ف نگاران عصر صفوی اکثرای بر سیادت صفویان با اصطالحاتی کهتاریخ

ی هاوشتها با نکردند. آنهشد، ت کید میالسالم بودن از آنها استشمام میحضرت علی علیه
گهاشتند. یقی نمالسالم برای عموم باخود جای تردیدی بر انتساب صفویان به اهل بیت علیه

نگاری تواقعیه بن تقید بود. البته افکار و میزاآمیختههمهایی که واقعیت را با رؤیا درنوشته
  در بین همه تاریخ نگاران این عصر متفاوت بوده است. 

 السالم. بارگاه مطهر حضرت علی عليه5-2
به  السالملیهعنگاری عصر صفوی در مورد امیرالمؤمنین هایی که در تاریخاز دیگر جلوه
م السالاست، موضوعاتی است که پیرامون بارگاه مطهر حضرت علی علیهآن اشاره شده
أ ها عمدتای سخن از زیارت این مکان مقدس توساست. در این گزارشمطرح شده

مربوط به  های شاخد این دوره در حرم مطهر و اخبارپادشاهان صفوی، مدفون شدن  هره
 باشد. کارهای عمرانی این مکان می
که  کرداره ته اشالسالم شدن پادشاهان صفوی باید به این نکدر مورد زائر امام علی علیه
اشد که بعضای بنگاری عصر صفوی میهای تاریخترین بخشاخبار این زیارات، از جمله مهم

به  ه مربوطاینک صورت بسیار مفصّل و مطوّل آورده شده است. دلیل این امر عالوه بره هم ب
مندی القهعشود، به ها مینگاریترین بخش تاریخگزارش اعمال پادشاهان صفوی که مهم

د که از باط دارم ارتالسالنگاران این دوره به زیارات قبور ائمه علیهان صفوی و تاریخپادشاه
ائمه  نسبت به آرامگاه مطهرهای پادشاهان صفوی گزارش و ثبت ابراز ارادت ۀنحو
اسماعیل زیارت شاه ها، خبر مربوط بهشود. از جمله این ابراز ارادتالسالم نمایان میعلیهم

ای زیبا آن گونههباشد که مؤلف کتاب فتوحات شاهی بالسالم میمؤمنین علیهاز مرقد امیرال
 است. را نگاشته

معطّر  سی مشهدمتوجه خاکبو ،افسر ساختهپیمای از سر بیخود را از مرکب انداخته و پای راه
ت به دس ردید وکنان بر آن آستان زائر وحاضر گغریو افغان به آسمان رسید و ناله ،غروی گشته

ه ، زبان بیستادنوردید و  ون در برابر مشهد مکرّم بادی لباس فرخنده اساس رعونت را درنیازمن
 ( 303و  302: 1383ادای سالم و دعا برگشاد. )امینی هروی، 

  نی است:شنید آرای صفوی نیر عباراتی در مورد این زیارت دارد کهمؤلف ناشناخته عالم
خته، از آنجا دار شد، خود را با کل امرا از مرکبان به زیر اندا ون گنبد عرش اشتباه ولی اهلل نمو

کنان راهی شدند و  ون داخل حایل شدند سر و پای برهنه، آن شهریار مست گویان و ذکریاعلی
گویان قدم بر آن کلبه اخالص علیکنان و یاسر و پا برهنه، گریه ،شو  و کف بر لب مبار  آورده
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و امر کرده بود که دورمش خان کسی را نگهارد تا رخصت آن  و مرقد خاص نهاده، داخل شد
 ( 128: 1363،  یصفو آرایعالمحضرت نشود. )

 یا بنا یت ودر این دوره برخی از شاهزادگان صفوی و بزرگان و علمی مههبی بنا به وص
دفون م مالسالبه صالحدید مقامات دولت صفوی، در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه

 شاره کرد که والهاسلطان وزیر شاه عباس دوم توان به خلیفهاین افراد می ۀاز جمل ؛دشدنمی
 م به آنس دوقزوینی اصفهانی در کتاب خود با عنوان ایران در زمان شاه صفی و شاه عبا

ز که در عصر همچنین محمدباقر میرداماد نی ؛(523: 1382است)واله قزوینی، اشاره کرده
، تفرشی السالم به خا  سپرده شد )حسینیر حرم حضرت علی علیهصفی وفات کرد دشاه
1388 :55). 
ر اهی دهمچنین در تاریخ نگاری عصر صفوی به ساخت و سازها و ایجاد امکانات رف 

ان تومی که برای نمونه استمحوطه بارگاه مطهر رضوی و محدودۀ شهر نجف اشاره شده
ا ایناه آن رشظام ره کرد که مؤلف تاریخ ایلچی نبه اقدامات شاه اسماعیل در این زمینه اشا

 دهد:گونه شرح می
لیّه عشاهد در تعمیر عتبات جنّت آیات نهایت سعی به ظهور رسانید و جهت زینت و ترویج م 

 آواز و خدّاموشخهای الیق و صنادیق عالیه و تعیین حفّا  و مؤذّنان قنادیل طال و نقره و فرش
ر آن برب را ز برای ترویج و تنسیق مهام آنجا بعضی از محال عرا  عسیرت ترتیب داد و اپا 
نجف  د فرات بههای منوّر مطهّر، مسلّم داشت و به حفر نهری عظیم فرمان داد که از روآستانه

 (36: 1379 سینی،)خورشاه بن قبادالح .امیرالمؤمنین علی مرتضی علیه التحیّه و الثنا آب بردند
ا ود بنبت سیس حکومت صفوی، قرآنی را که خودش کتابت کرده اسماعیل حتی قبل از  

 شاه»د: دا کرالسالم اهبه آستان مقدس امیرالمؤمنین علیه االخبارجواهربه نوشته مؤلف 
کرد،  ون  نویسد. بعد از آنکه بیدار شد آغاز نوشتناسماعیل خوابی دید که مصحف می

ن بام علی ر امرفت و مصحف را بر سر قب به اتمام رسید از گیالن به عزم جهانگیری بیرون
   .(112: 1378)بودا  منشی قزوینی، « .السالم فرستادطالب علیهابی
اماکن  د سایرالسالم را مطال نمود و هماننعباس هم گنبد حرم امیرالمؤمنین علیهشاه

 موالاالسالم مههبی شیعی عصر صفوی، برای بارگاه مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه
ورت صاین  الخاقانی موارد این وقف را بهادی وقف نمود که ولی قلی شاملو در قصدزی
 شاه عباس: داند. می

آالت خود را بر مرقد مقدس و مشهد مطهر حضرت آالت و نقرهعجمیع جواهر و مرصّ
ن که از آن قین و سید الوصیین سالم اهلل علیه و آله و اوالده االئمه المعصومیامیرالمؤمنین و امام المتّ

نفس نفیس ان شاء اهلل ه آالت را خود ببر ضریح منور نصب شود و طال ،ع ساختهه مرصّ هار قبّ
ا سازد و اگر ف گردد و گنبد اشرف اقدس را از آن مطلّزیات آن عتبه عرش مرتبه مشرّه تعالی ب



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

241 

ون آن حضرت را ف نماید، خپادشاه وقت یکدانه از آن جواهر یا یک مثقال از آن طال یا نقره تصرّ
 (  194: 1371)شاملو،  .خورده باشد وقف نمودند

طهر مگاه اما یکی از پادشاهانی که بیشترین کارهای عمرانی را در نجف اشرف و بار
اریخ ایران تهای صفی، یکی از خونریزترین  هرهالسالم انجام داد، شاهحضرت علی علیه
حسینی  ، اثریصفتاریخ شاهامات در کتاب است. ذکر اخبار مربوط به این اقداسالمی بوده

 تفرشی آمده است.  
الحسنین و بادس معلّی، حضرت امام الثقلین و م گشت که تعمیر مشهد مقعزم اقبال برآن مصمّ

 ساخته، افزون وزر دولت افزونی دید پیش را – علیه اهلل صلوات –طالب المشهدین علی بن ابیزین
 و مسکون ربع شآرای که کنند ابداع سپهراساس عمارتی که داشتند رمقرّ را سپهررتبه مبار  گنبد

 لواتص ساکنها علی – اشرف نجف داخل آورده را فرات آب و گردد بوقلمون جهان زیوربخش
سلطنه رور از دارال ون دستور مکرم با سایر استادان هن»اه صفی: ش دستور  «سازند – الف الف اهلل

 ابنوّ که رجوهردا فوالد شبکه شدند، مقدس صوب آن متوجه – ناالما و باالمن تحفّ –اصفهان 
 پیرای یرایهپ نقصان وصامت از بری دولت عهد در و بودند گشته موفق او ساختن به آشیانی عرش
که بر  انه نمودندد، مصحوب ایشان بر قطار اشتران بار ساخته، روبو شده تمام آخرالزمان الی دهر

 ( 75 – 73:  1388ایند. )حسینی تفرشی، دور شبکه نقره آن را نصب نم
حسینی تفرشی پس از ذکر اقدامات شاه صفی در نجف و حرم مطهر حضرت علی 

د از آنها اشاره پردازد که در ذیل به یک مورالسالم، به ذکر دو واقعه اعجازآمیز میعلیه
  :شودمی

یده، ور رسدس به ظهمق الخافقین که در ایام تعمیر گنبداز خواص اعجاز ارجمند حضرت امام
ن ریزه است. استادکاران و معماراپهنای نجف اشرف تمام ریگ و سنگآنکه صحرای پر

ند و در کنکاش شود به سنگ مرمر که در آن آستانه مقدسه کار فرمایاالذهان را احتیاج میدقیق
ی شخص کیفرو رفته که کان این  نین سنگی در این حوالی و حواشی نیست که در این اثناء 

 (  75)همان:  .شودر نجف اشرف کان سنگ مرمر پیدا میگوید که در جواآمده، می
رح شنیز اقدامات شاه صفی در نجف را به این صورت  السیرخالصههمچنین مؤلف 

 دهد: می
انش از فۀ ایوبنایی بنیاد نهاد که صفای ص ،لقا را به حلیۀ عمارت آرایش دادهآن صحن بهشت
دهد، شان مینکند و رسوخ قواعد بنیانش از رسوخ اعتقاد پا  امر ی حکایت میصفای عقیدت بان

عیان ان به شرفات قدر رفیعش سر سوی افال  کشیده و  ون مراقی جاه بلند خیالش سدۀ منیع آ
از انوار سقف  اش پرده نور بر آیینۀ سپهر انداخته ونجوم دعوی مساوات کرده، فروغ صفای صفه

 (  130: 1368)ابن خواجگی اصفهانی،   .ۀ روشنایی نمودهعالیش ماه استعار
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 السالم. استمداد از اميرالمنمنين عليه 6- 2
ر ج در عصر رایالسالم و استمداد از ایشان، از جمله امول به ائمه معصومین علیهمتوسّ

 ر وقایعالل ذکنگاران این دوره به دور نمانده و در خاست که از نگاه تاریخصفوی بوده
ی بوده ن صفوالت مربوط به پادشاهااست. بخش اعظم این توسّ مختلف، به آنها اشاره شده

م نیز هم السالعلی الت سایرین اختصاص دارد. در بین امامانو بخشی نیز به استمدادها و توسّ 
مام یشان اااست و پس از السالم مرکز اصلی توجهات در این امور بودهحضرت علی علیه

باشند. صفوی می ۀنگاری دورها در تاریخم کانون اظهار نیازها و یاری جوییالسالرضا علیه
ی داد یک درانپاسخی که شاه اسماعیل به فرستاده سلطان سلیم عثمانی در آستانه جنگ  ال

ت علی ه اسماعیل به یاری حضرکای شاهایی است که به روشنی، میزان اتّاز نمونه
 :دهدالسالم را نشان میعلیه

 هریارآمد، روز دیگر الچی فرستاد به خدمت شلطان سلیم در صحرای  الدران فرودس  ون
فرار  انب عرا و به جگهر که: مرا گمان این بود که هنوز من داخل الکاء ایران نشده باشم که تعالی

قسم ه ما با شما به  ه ای ن حال بفرمایید کنموده باشی. بار  اهلل ن رحمت باد که در برابر ایستاده
را شنید،  فرمایی آنچنان جنگ کنیم.  ون نواب اشرف این سخنجنگ کنیم؟ به هر طریق که می

ت ازوی نیسور و بت و زای زد و در جواب فرمودند که برو به سلطان سلیم بگو که اگر مرا قوّ خنده
یر گیت خیبرت دست والتوانم در برابر سپاه تو در آیم، اما من به زور و بازوی و قوّو نمی

شار  و مام ماخیبرگشای، اسداهلل الغالب، غالب کل غالب، مظهرالعجایب، و پیغمبر را نایب و 
یی ر، روشناالقم والمغارب، شاه مردان، شیر یزدان، ولی سبحان، داماد رسول آخرالزمان، نور شمس 
ب علیه لبی طاادیده اهل نظر، کدخدای ملک داد، حیدر صفدر دالور، امیرالمؤمنین حیدر علی بن 

 .امتو ایستاده ام و در برابر نهصد هزار کسهزار کس که با خود برداشتهالسالم با این هیجده
 (  489: 1363، آرای صفویعالم)

ضرت هم خبری در مورد طلب کمک شاه اسماعیل از ح االخبارواهرجکتاب  ۀنویسند
 کند:السالم در شرایأ بحرانی را به این صورت بازگو میعلی علیه

هزار پنجاه انان رارور سان داد و ترکمپهزار کس شاه دیندر حدود همدان به هم رسیدند و دوازده
ل و دست توکّ کس بود و با اردو و خیل و حشم بودند و شاه غازی اصالی مالحظه کم و بیش نکرد.

زوینی، قی )بودا  منش .خواستالسالم مدد میطالب علیهالمتین زده، از علی بن ابیل به حبلتوسّ
1378 :120)  

در  السالمهای ت ثیرگهار توسل و اعتماد به حضرت علی علیهاما یکی از جلوه
 ه درباربرده و میرزا که به او خیانت کطهماسب به القاسشاه ۀنگاری صفوی، در نامتاریخ

میرزا لقاساسرمستانه  ۀطهماسب در جواب نامشود. شاهدیده می ،عثمانی فرار کرده بود
 نوشت: 
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بی به م در عقا و هاگر تو را این نقد دادند، مرا نیز در درون خزانه دل نقدی هست که هم در دنی
یده یاده فاو به تو زتببینم که نقد  ،طالب استآید و آن نقد محبت امیرالمؤمنین علی بن ابیکار می

و  و عزیزترتقای ی از آظاهر است که آقای من نزد حق سبحانه و تعال ؟خواهد داد یا نقد من به من
 ؟یبترسان ر راویهتر است. کی خواهد گهاشت که من به حالی گرفتار شوم که تو مرا از ده هزامکرم

ش ن  ربارهدو عال در ش ن او این آیات فرستاده )به پنج آیه  من غالم آن امامم که حق جلّ
لب مثل آقای تو  ان هزار تشنهنویسد که صد هزارکند( سپس میامیرالمؤمنین علیه السالم اشاره می

اند آب یق دالدر روز قیامت بر لب حوض کوثر از آقای من آب خواهند طلبید و او به هر کس که 
ه ایی حوالین آقخواهد داد. آن حضرت به ید والیت در از حصار خیبر برکند. من تو را به این  ن

خورشاه بن )کنند. یان ما  ه کار میام، تو هم مرا به آقای خود حواله کن تا بنگریم که آقاکرده
 (167 - 165: 1379قبادالحسینی، 

ل و وسّتنگاران این دوره از جز پادشاهان صفوی، تاریخهطور که گفته شد بهمان
خباری اهایشان استمدادهای برخی از بزرگان حکومت و شاهزادگان صفوی نیز در کتاب

لم عار کتاب دکه بعدها شیعه شده بود و اند. غزالی اغلی یکی از افرادی است نقل کرده
 :ستاالسالم اشاره شدهبه مناجات او و استمداد از حضرت علی علیه آرای صفوی

ریده و بروم  کنار آب درنا گردیده بودند اما اول بهار و آب نهایت بسیاری و جسر را سپاه 
ه درگاه باجات اغلی به منغزالی  ،کشتی را مانع گردیده برده بودند و ممکن از آب گهشتن نبوده

لب خ صفی طالسالم و اوجا  شیاستعانت از حضرت امیرالمؤمنین علیه ،آمدهالحاجات درقاضی
 (  568: 1363، آرای صفویعالم) .نموده تا آب قدری کم شود

وسأ السالم تهمچنین جریان طلب فرزند در کنار مضجع شریف امیرالمؤمنین علیه
وع ن موضنگاران صفوی به ایعیل، از دیگر اشارات تاریخهمسر شاه اسما ،تاجلوبیگم

در » است.دهاقع شآرای صفوی، سریعای نیز مورد اجابت وباشد که بنا به نوشته مؤلف عالممی
یگم عای بالسالم استدعای فرزند نمود. داندرون روضه، از حضرت امیرالمؤمنین علیه
   .(164: نهما)« .مستجاب گردیده، آثار حمل بر او ظاهر شد

ر دبیک سامح« یا علی»طهماسب هم در مورد ندای آرای شاهمؤلف ناشناخته کتاب عالم
در آنجا  وجمعی از بهادران ازبک به حوالی شهر تاختند »نویسد: ها میجنگ با ازبک

« یا علی»بیک دالور گرفتند و آن نامدار ن ازبک صف کشیدند و سر راه بر حساموقش
 ،ب هماسطشاه آرایعالم)« .کندشمشیر آبدار خیل سپاه ازبک را برگفت و به ضرب می
 المؤمنینا یاری رساندن امیرقلی بن داودقلی شاملو هم در ارتباط ب( ولی38: 1370
لب در ن مطالسالم مطلبی جالب توجه در کتاب خود، قصد الخاقانی نوشته که ذکر آعلیه

 اینجا خالی از لطف نیست.
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ری رسا دام دماغ خاطر فیض مظاهرش در نش ه شراب ناب هوشیاه که ب شعوریآری هر صاحب
مه حال هر در ت مل ساقی کوثت سرشار باده هیجا باشد، بالئو ایاغ دل شجاعت منزلش در بزم جر
میشه شیشه همست مغروری که دهد و هر سیاهکف همتش میه جام ماالمال اقبال در بزم جدال ب

باشد،  رروزه پدای بوزه هراسوداخردش از کیف کاسه سر بی اش از عر  شکر خالی واندیشه
نگ ا بر سرقرابه آمال آن بدسگال  ،نظیر مجلس دوران در هنگامه کار پیکاربالشک امیر بی

 (   465و  464: 1371شکست زند. )شاملو، 
از به دم نیعدر مورد  نامهعباسبه عنوان نکته پایانی، به سخن وحید قزوینی در کتاب 

ران ه در دوک« تادبا آل علی هر که در افتاد بر اف»ان و دلیل برای اثبات فحوای عبارت بره
 :نامهعباس شود. به اعتقاد نویسنده کتابصفویه کاربرد فراوانی داشته است اشاره می

هان نه و بربه بیّ محتاج« با آل علی هر که در افتاد بر افتاد»هر  ند اثبات مضمون صد  مشحون  
د بر نه مجدیّبقامت اران امور ارض و سما از وقوع امور هر روز ا کارکنان قدر و قضا و مدبّنیست ام

   و شبهات رامفتاح میل جواهر سرمه بینش قفل ابصار اهل شکوه نمایند و بثبوت این مدعا می
 ( 231: 1329)وحید قزوینی،  .گشایندمی

 

 گيری. نتيجه3
عرفی ممند ند برای مشروعیت هر  ه بیشتر، نیازتئوکراسی که صفویان ت سیس کرده بود

اران نگاریخ. تعهده داشتندران مههبی بود که تبلیغ آن را براین خاندان به عنوان سردمدا
ن فویاصات و باورهای مههبی صفوی یکی از ارکان ت ثیرگهار در شناساندن نیّ ۀدور
یادی ایش زاثناعشری گر تشّیعخان که همانند خود صفویان به مههب اند. این مورّ بوده

ا مورد ت یید رهای خود مرام و مسلک خاندان صفوی عی در نوشتههای متنوّداشتند با روش
است وفتی  کردند. الزم به ذکرحمایت می تشیّعاز اقدامات آنها در بسأ  ،قرار داده
ه ست کنی مطلب اعتقاد فراوانی داشتند به معنی بیان این تشّیعگوییم صفویان به مههب می

تند، از آن داش بلیغتآنها در عمل به احکام این مههب نیز همان تقیّد و عالقه را که در بُعد 
زم به حمایت توان گفت که تمامی پادشاهان صفوی خود را ملاما می ،دادندخود نشان می
 این بودنبر دارا حسین عالوهطهماسب و سلطاندانستند و در بین آنها شاهمی تشیّعاز مههب 

 دادند. ویژگی به احکام دینی نیز  پایبندی نشان می
ه بم و السالخصوص اهل بیت علیهمنگاران با نگارش مطالبی درصفوی تاریخ ۀدر دور

قبل از  هایهالسالم، بدون اینکه سبک جدیدی نسبت به دورطور خاص، امیرالمؤمنین علیه
ر جای ود بخمههبی آثاری از  خود ایجاد کنند، با همان رویه سابق اما با رنگ و بویی
 زد. گهاشتند که توجه به گسترش فرهنگ شیعی در آنها موج می
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ار السالم در آثلیهای به تبیین جایگاه امیرالمؤمنین عصفوی نگاه ویژه ۀنگاران دورتاریخ
ین رای تبیب تالش باند. این تمرکز بر ذکر نام امیرالمؤمنین علیه السالم در قالخود داشته

ن معرفی خاندا ل و استمداد،ها، توسّالسالم، ذکر رؤیاها و مکاشفهلت حضرت علی علیهمنز
ارگاه رامون بار پیالسالم هستند و اخبصفوی به عنوان افرادی که از نسل امیرالمؤمنین علیه

 پهیرفت.مطهر علوی صورت می
قی ش اخالبودن مرام و روالسالم و الگوبا توجه به تعلق خاطر به حضرت علی علیه 

جاعت و ظهر شداشتن ارتباط با مو تصوف بوده،  اظهار تشیّعحضرت که حلقه ارتباطی بین 
کر سازد. ذ توانست وضعیت را بیش از پیش برای صفویان در آغاز کار مساعدمعنویت، می

 ۀوردربوط به نگاری صفوی مالسالم در تاریخترین ارتباط معنوی با حضرت علی علیهبیش
مور مههبی و شود و بعدها با حضور فقهای شیعه در رمس اطهماسب میل و شاهاسماعیشاه

 اه طهماسب بهگری که از همان دوره شاه اسماعیل آغاز و در دوره شتقابل آنها با صوفی
ناصر عگرایی در دین، جای رؤیاپردازی و توجه به اوج خود رسید، عقالنیت و عمل

 فرابشری را گرفت. 
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