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 هاینگاری صفوی از جنگتحلیلی بر رویکرد مذهبی تاریخ
 هایی مقدسجنگ شیوخ صفوی؛ روایتی مقدس از
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 چکیده
ق( با 893ق( و شیخ حیدر )مرگ  864طریقت صفوی در زمان شیخ جنید )مرگ 

نشینی و ارشاد از راهبرد نظامی برای نیل به اهداف سیاسی عبور از مرحله سجاده
را به قدرت ها توانستند قدرت و نفوذ در امور دنیوی خویش استفاده نمودند. آن

ا به ای رمعنوی رهبران طریقت صفوی ضمیمه ساخته و تشکیالت منسجم نظامی
ق( در تشکیل سلسله 907-930اول )حکاسماعیلگر شاهوجود آورده که یاری

صفویان بود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر شیوه 
باشد که: به این سؤال میگردآوری اطالعات از منابع تاریخی، درصدد پاسخ 

نگاری دوره صفوی چگونه بازتاب های دوره شیخ جنید و حیدر در تاریخجنگ
-نگاری صفوی سعی نموده با روایتی تقدیسرسد که تاریخاند؟ به نظر مییافته

 دهد که شکست وها نشان میها ببخشد. یافتهای مقدس به این جنگگرایانه، جنبه
ها سراییین دوره بار حماسی به خود گرفته اما این حماسههای اپیروزی در جنگ

نگاری صفوی روایتی واقع تاریخرنگ و بوی اعتقادی و مذهبی دارند و نه ملی. به
هایی مقدس ارائه نموده که هر رخدادی )چه پیروزی و چه شکست( مقدس از جنگ

ان ین راستا مورخگرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در همدر بافتاری از تقدس
صفوی از تعابیر قرآنی و حدیثی و همچنین ایجاد شباهت میان رهبران طریقت 
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ه ها استفادالسالم( برای بیان و روایت این جنگعلیهمصفوی و ائمه معصومین )
 اند.نموده

نگاری صفوی، روایت مذهبی، شیخ جنید، شیخ حیدر، جنگ تاریخ ها:کلیدواژه
 مقدس.

 مقدمه

 رهبران طریقت صفوی حکومت صفوی در ایران حاصل بیش از دو قرن تالشتشکیل 
ق( تا پایان  735الدین اردبیلی )مرگ های مختلف بوده است. از زمان شیخ صفیبه شیوه

ق( بر طریقت صفوی، رهبران این طریقت تقریبًا از  851رهبری شیخ ابراهیم )مرگ 
 کردند. با رویبه امور معنوی، تبعیت میای واحد یعنی ارشاد مریدان و پرداختن شیوه

کار آمدن شیخ جنید رویکرد رهبران این جریان تغییر نموده و با توسل به حرکت نظامی، 
ای نزدیک فراهم نمودند. شیوخ گیری حکومت صفویان را در آیندههای شکلزمینه

خیص یقت تشای نوین برای پیشبرد اهداف طرصفوی در این برهه، راهبرد نظامی را شیوه
داده و با استفاده از ایدئولوژی صوفیانه و تشیع غالیانه در پی رسیدن به اهداف دنیوی 

ای هخویش برآمدند. به سبب آنکه اقدامات شیخ جنید و شیخ حیدر، نخستین تالش
ها به صورت جدی مورد های آننظامی خاندان صفوی برای تصاحب قدرت بود، جنگ

نگاری صفوی از رهبران قرارگرفته است. روایت تاریخ نگاری آن دورهتوجه تاریخ
وده که در آمیز بگیری حکومت صفویان( آمیخته با تعبیرات اغراقطریقت )پیش از شکل

ند اآمیز این رهبران بوده است. مورخان صفوی سعی کردههای تقدسآن تکیه بر جنبه
ا با دنیای ماورایی را امری هرهبران طریقت را افرادی فراعادی جلوه داده و ارتباط آن

های نگاری صفوی در زمان روایت جنگطبیعی جلوه دهند. چنین روایتی از سوی تاریخ
وره نگاری آن دشیخ حیدر و شیخ جنید به اوج خود رسیده و تکیه اصلی روایت تاریخ

 باشد.آمیز این رهبران میبر جنبه تقدس
 نگاری دوره صفوی ازهبی تاریخهدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین رویکرد مذ

های شیوخ صفوی است. در این پژوهش مقصود از شیوخ صفوی صرفاً شیخ جنید جنگ
آوری باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و جمعو شیخ حیدر می

ای است. ابزار اصلی پژوهش استناد به منابع اصلی دوره صفویه اطالعات به روش کتابخانه
عمل آمده های حاصل از آن، استنتاج، تبیین و تحلیل به ی یافتهدر نهایت بر پایه وبوده 
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باشد که چرا مورخان ها میپاسخ به این پرسش است. همچنین این پژوهش در صدد
اند؟ و روایت مذهبی های شیوخ صفوی بودهصفوی در پی ارائه روایتی مذهبی از جنگ

باشد؟ هایی مید و حیدر دارای چه مشخصههای جنینگاری صفوی از جنگتاریخ
ای ههای شیخ جنید و حیدر بر کدام جنبهنگاری صفوی در روایت جنگهمچنین تاریخ

ده نگاری صفوی بر آن بوتاریخمذهبی تأکید نموده است؟ فرض پژوهش بر این است که 
لوه هایی مقدس جهای شیخ جنید و شیخ حیدر را جنگگرایانه، جنگکه با ارائه روایتی تقدیس

 دهد.
نید های شیخ جنگاری صفوی از جنگتاکنون پژوهشی مستقل در مورد روایت تاریخ

ی و بررس»و شیخ حیدر به انجام نرسیده است. جهانبخش ثواقب در پژوهشی با عنوان 
ـ ق /  864-900نظامی شیوخ صفوی با شروانشاهان ) –تحلیل مناسبات سیاسی   -1495ه

های شیخ جنید و حیدر با شروانشاهان توجه نموده و سعی درگیری به موضوع« م( 1460
ها بپردازد. ثواقب در بررسی این موضوع سعی داشته کرده به شرح مفصلی از این جنگ

صفویان  نگاریاز منابع مختلف یاری بگیرد و اصوالً این پژوهش به موضوع رویکرد تاریخ
 نداشته است. های شیوخ صفوی نپرداخته و وروددر مورد جنگ

 تعریف جنگ و جنگ مقدس
اند تعریفی از واژه جنگ ارائه نمایند شناسان، روانشناسان و... هرکدام سعی کردهجامعه

بار از همین رو تعریف واحدی در این زمینه وجود ندارد. برخی جنگ را عملی خشونت
( 40-41: 1394های خود )عباسی و مرادی،با هدف وادار کردن رقیب به اجرای خواسته

کارگیری خشونت در حد اعال، تعریف یافته و بهو برخی نیز جنگ را خشونتی سازمان
(. با توجه به تعاریف گوناگونی که از جنگ وجود دارد، 3: 1384اند )شیرودی،نموده

توان برشمرد: حداقل دو گروه درگیر وجود داشته باشد؛ های جنگ را چنین میویژگی
قوای قهریه استفاده کند؛ برخورد هرچند ساده، برای مدتی جریان  حداقل یکی از آنان از

: 1371داشته باشد؛ هر دو طرف به اندازه معمول سازمان داده شده باشند )مسائلی و ازفعی،
ها وجود داشته و با (. آنچه مسلم است، جنگ از ابتدای خلقت بشر در میان انسان6

کن است نبرد میان دو حکومت و یا چند اهداف مختلفی به وقوع پیوسته است. جنگ مم
ها که در های داخلی باشد. یک نوع از جنگحکومت با یکدیگر و یا آنکه از نوع جنگ

 های زمانطول تاریخ متداول بوده، نبرد مدعیان برای تصاحب قدرت بوده است. جنگ
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 هایی قرار دارند. مدعیان کسب قدرت اگر عملکردیشیوخ صفوی در زمره چنین جنگ
آمیز داشته و موفق به تشکیل حکومت شوند، روایتی موافق و همراه با مقبولیت موفقیت
های کسب قدرت، در حکومت های خود ارائه خواهند کرد. چنین روایتی از جنگاز جنگ

صفویه به دلیل ماهیت مذهبی این حکومت روایتی مذهبی و مقدس بوده که سعی شده 
 هایی مقدس بنامند.وقوع پیوسته را جنگ هایی که در راه کسب قدرت بهجنگ

گیرد. جهاد در اسالم، جنگی مقدس است که در راه اسالم و خداوند صورت می
طورکلی از نظر اسالم و مسلمانان جنگ با کفار و مشرکین، جنگ با منافقین، جنگ با به

 د.وشهای یاغی و جنگ با ستمگران جنگ مقدس محسوب میشکنان، جنگ با گروهپیمان
های شیخ جنید و شیخ حیدر ارائه شده، نگاری صفوی از جنگآنچه توسط تاریخ

های شیوخ نگاری آن دوره سعی کرده جنگهای فوق بوده و تاریخمنطبق بر ویژگی
ها صفوی را جهاد در راه خداوند جلوه دهد؛ بنابراین از نظر مورخان آن دوره این جنگ

ر های ذکشیوخ را با یکی یا چند مورد از خصلت اند، دشمنانمقدس بوده و سعی داشته
ها ببخشند. آنچه در این پژوهش شده، انطباق داده و جنبه کامالً دینی و مقدس به جنگ

های نگاری صفوی از جنگاز آن به جنگ مقدس اطالق شده، روایتی است که تاریخ
 شیوخ ارائه نموده است.

 صفوی روایت مذهبی از تغییر کارکرد رهبران طریقت
رهبران اولیه طریقت صفوی بیش از یک قرن و نیم صرفاً به اموری که جنبه دنیوی آن 

نید پرداختند. از زمان شیخ جکمتر و بیشتر مربوط به امور معنوی و ارشاد مریدان بود، می
تمایل آشکاری در میان رهبران این طریقت در جهت گرایش به امور دنیوی و عبور از 

 دیگر به قدرت معنوی»ی به مرحله نظامی به وجود آمده و شیخ جنید نشینمرحله سجاده
(. مورخان صفوی از چنین تغییر رویکردی به 15: 1394)سیوری، « صرف راضی نبود

؛ خورشاه 238: 1314اند )قزوینی،بر سلطنت معنوی تعبیر نموده« سلطنت صوری»افزودن 
؛ قزوینی 109: 1378؛ منشی قزوینی،1/32: 1371؛ شاملو،1: 1379الحسینی،
طورکلی چنین گرایش و تغییر رویکردی توسط رهبران طریقت (. به48: 1372اصفهانی،

أکید اند با تها سعی کردهصفوی با روایتی موافق از سوی مورخان آن دوره بیان شده و آن
های مذهبی چنین تغییر ماهیتی به نوعی بدان مشروعیت بخشند. از نظر آنان چنین بر جنبه
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؛ 1: 1379الحسینی،غییری صرفاً در جهت تقویت دین پیامبر )ص( بوده است )خورشاهت
 (.238: 1314قزوینی،

های شیوخ صفوی در راستای حرکت نظامی، به زمان شیخ جنید نخستین تالش
ق( از اردبیل  841-872فشار جهانشاه قراقویونلو )حک گردد. شیخ جنید تحتبرمی

 – 882قویونلو )حک ضور وی در دربار اوزون حسن آقخارج شد که در ادامه سبب ح
ق(، گردید. این رخداد سرآغازی برای ورود شیوخ صفوی به مرحله نظامی بود.  857

مالقات جنید و اوزون حسن را امری  1عمرانسوره آل 125امینی هروی با استناد به آیه 
. همچنین در تاریخ (38: 1383کند )امینی هروی،تأیید شده از سوی خداوند تلقی می

 2سوره بقره 256ایلچی پذیرش جنید توسط اوزون حسن با به کار بردن بخشی از آیه 
های حکومت اوزون حسن تعبیر شده عنوان اقدامی در جهت استوار شدن پایهبه

شود. مورخان معرفی می« عروه الوثقی»( و جنید مصداق 2: 1379الحسینی،)خورشاه
 ند.اآیات به استقبال حرکت و اقدامات نظامی شیوخ صفوی رفته صفوی با استفاده از این

ری تدر زمان شیخ حیدر نیز رویکرد نظامی رهبر پیشین طریقت ادامه و شکل جدی
نیز به خود گرفت. شیخ حیدر ضمن به کارگیری تجربه اندوخته شده طریقت صفوی در 

نوینی جهت توفیق در امور  ویژه در دوره شیخ جنید، به اقداماتزمان رهبران پیشین به
نظامی دست زد. در همین راستا وی جهت انسجام بخشیدن بیشتر و بهتر به نیروهای 

ها کاله سرخ دوازده ترک را بر سر بگذارند. این کاله تحت امر خویش دستور داد تا آن
عالمت مخصوصی برای تشخیص پیروان خاندان صفوی در آن زمان گردید. چگونگی و 

اذ این تصمیم توسط شیخ حیدر از سوی منابع صفوی با رویکردی مذهبی چرایی اتخ
بیان شده است. مورخین صفوی تصمیم به چنین عملی از سوی شیخ حیدر را ناشی از 

ـ  اند. در این خصوص در روایت ترکمانامری که در رویا به وی القاء شده تلقی کرده
 ـ چنین آمده است:وبیش توسط دیگران نیز تکرار و تصدیق شدهکه کم
از رؤیاى صادقه شبى در خواب دید که او را منهیان عالم غیب مأمور گردانیدند که تاج »

دوازده ترک که عالمت اثنى عشریت است از سقرالط قرمزى ترتیب داده تارک اتباع خود 

                                                      
دار پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان« یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَ الْماَلئِکَةِ مُسَوِّمین. »1

 یارى خواهد کرد.
، یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیستبه« الَ انْفِصامَ لَها فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى. »2

 .نگ زده استچ
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سلطان از مشاهده این خواب کاله شادمانى بر تارک سرافکنده طاقیه  .را به آن افسر بیاراید
دوازده ترک حیدرى تبدیل نموده اتباع  1ترکمانى را که متعارف آن زمان بود بتاج دهاج

کرامش اقتدا به آن حضرت کرده تمامى منسوبان این خاندان به این افسر گرامى از سایر 
: 1382)ترکمان، « اشتهار یافتند جلى الشأن به قزلباش آن طبقه 2الناس امتیاز یافته بدین جهة

1 /19.) 
آرای شاه اسماعیل کسی که چنین دستوری به حیدر داده از نظر مؤلف ناشناس عالم

اند و ( اما منابع دیگر از شخص خاصی اسم نبرده26: 1384امام علی )ع( بوده )ناشناس،
اند. به هر ( استفاده کرده45: 1375)مستوفی،« شخصی نورانی»برخی از عناوینی چون 

باشد که تصمیمات خاندان صفوی در موارد نگاری صفوی مملو از مواردی میروی تاریخ
اند و در مورد ایجاد کاله مختلف را به امور غیرعادی چون رویای صادقه منتسب نموده

ف عی با هدرسد این امر به نواند که به نظر میقزلباشی نیز همین شیوه را اتخاذ نموده
ایجاد مشروعیت در اقدامات نظامی شیخ حیدر و تغییر قطعی ماهیت رهبران طریقت 

باشند که امور انجام شده توسط رهبران ها در پی القاء این نکته میباشد. آنصفوی، می
طریقت صفوی نه به اراده شخصی و از روی هوا و هوس فردی بلکه امری کامالً ماورایی 

اند. نکته جالب آنکه خواندمیر از نخستین مورخانی که به ات الهی بودهو صرفاً با تایید
 ای به نقش رویای حیدر درتهیه کاله دوازده ترک توسط شیخ حیدر پرداخته، هیچ اشاره

(. دیگر منابع متقدم 246 -247/ 4: 1380انجام چنین عملی نداشته است )خواندمیر،
ه سرایی مربوط برسد چنین داستانبه نظر میای ننموده و صفوی نیز به این امر اشاره

 باشد.مورخان نیمه دوم حکومت صفویان می

 های شیوخ صفوینگاری در روایت جنگآیهرویکرد 
نظر به رویکرد مذهبی حکومت صفویان و نفوذ این دیدگاه در همه ابعاد حاکمیتی آن 

ته شده است. یکی از نگاری در این سلسله نیز با رویکردی مذهبی نگاشدوره، تاریخ
نگاری صفوی به کاربردن آیات قرآن و های بازتاب اندیشه دینی و مذهبی در تاریخشیوه

رسد استفاده از این شیوه با دو هدف تعبیرات قرآنی در متون آن دوره است. به نظر می
مشروعیت بخشیدن به تغییر ماهیت شیوخ صفوی از قدرت دینی به قدرت دنیوی و روی 

                                                      
 . وهاج1
 . جهت2
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ها به امور نظامی و دیگری در جهت اثبات حقانیت عملکرد خاندان صفوی آنآوردن 
صورت گرفته باشد. روایت مورخان صفوی نسبت به عملکرد نظامی شیوخ صفوی متأثر 

های مذهبی بوده و در این راستا استفاده از آیات و تعابیر قرآنی در اولویت قرار از دیدگاه
ای ههای شیخ جنید و حیدر به شیوهی در روایت جنگداشته است. استفاده از آیات قرآن

 مختلف بوده که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

 الف( استفاده از آیات جهادی
اشند بهای زمان شیخ جنید و شیخ حیدر نخستین اقدامات نظامی خاندان صفوی میجنگ

 لیه شروانشاه بوده وها بر عترین این جنگکه منجر به کشته شدن این دو گردید. عمده
های جهادی ها به جنگغیرمسلمان نبوده اما مورخان صفوی از آن« دشمن»باوجودآنکه 

اند. گرچه هردو شیخ نظامی صفویان قصد تعبیر و به کرات از آیات جهادی استفاده نموده
اند اما به دلیل عبور از سرزمین شروان و نشین را داشتههای مسیحیحمله به سرزمین

 دهد.ها، درگیری میان طرفین رخ میساس ترس شروانشاه و در واقع تضاد منافع آناح
منابع این دوره اشاره چندانی به جنگ شیوخ صفوی با غیرمسلمانان ندارند و تقریبًا 

صورت گذرا در مورد قصد جنید و حتی حیدر برای حمله به منطقه داغستان و چرکسها به
؛ 94-96: 1378؛ جنابدی،1/31: 1371اند )نک؛ شاملو،جهت انجام جهاد اشاراتی داشته

؛ 25-26: 1366؛ حسینی استرآبادی،860/ 2: 1384؛ روملو،19/ 1: 1382ترکمان،
ای مختصر به حمله شیخ جنید به سرزمین (. تاریخ ایلچی اشاره28: 1334مالکمال،
وَ جاِهدُوا »ی ها دارد و مؤلف این اقدام جنید را ناشی از تبعیت وی از آیه جهادچرکس

(. در خالصه التواریخ نیز به این حمله 2: 1379داند )قبادالحسینی،می 1«فِی اللَّهِ َحقَّ جِهادِه
امری در راستای اطاعت  2«به انقیاد امر فَاقْتُلُوا الْمُشِْرکین»ای مختصر شده و آن را اشاره

 (.37/ 1: 1383داند )حسینی قمی،از خداوند و عبادتی واجب می
منابع صفوی کمتر به استفاده از آیات جهادی در مورد جنگ شیخ جنید و سلطان 

اند و صرفاً در فتوحات شاهی با استفاده از ق( توجه داشته 821 -867اهلل )حک خلیل
سازی جنید برای جنگ با شروانشاه که جنبه جهادی هم ندارند به موضوع آماده 3چند آیه

                                                      
 «.[ اوست جهاد کنیدو در راه خدا چنانکه حق جهاد ]در راه»سوره حج  78. آیه 1
 «.مشرکان را هر کجا یافتید بکشید»سوره توبه  5. آیه 2
 سوره یوسف. 54سوره ق و آیه  30. آیه 3
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های شیخ حیدر توجه ( اما منابع آن دوره به جنگ4: 1383اشاره شده است )امینی هروی،
های وی نیز بیشتری نموده و در همین راستا میزان تعبیرات جهادی برای جنگ

سازی ذهنی مخاطبان رسد مورخان صفوی در حال آمادهیافته است. به نظر میافزایش
جهاد  برای پذیرش یک حکومت مشروع مذهبی که رهبران آن بر اساس حکم الهی،

باشند. به همین جهت هر چه به زمان اند، مینموده و در این راه نیز به شهادت رسیده
شویم میزان استفاده از تعبیرات مذهبی و موعود )تشکیل حکومت صفوی( نزدیک می

شود. در همین راستا جنگ ایجاد فضای مذهبی از سوی مورخان آن دوره نیز بیشتر می
جویی شخصی رسد انتقامق( که به نظر می 867 -906)حک  میان شیخ حیدر و فرخ یسار

از سوی مورخان صفوی  1از سوی طرفین و کینه قدیمی در آن نقش پررنگی داشته،
هرروی بنابر روایت مورخان، شده است. بهمانند یک جنگ جهادی علیه کفار روایتبه

سوی دربند را آنسوره توبه قصد جهاد علیه کفار  5صفوی شیخ حیدر به اقتضای آیه 
داشت که شروانشاه به دلیل ترس از آسیب رسیدن به سرزمینش به مقابله با وی شتافت 

؛ 54: 1372؛ قزوینی اصفهانی، 51: 1383؛ امینی هروی، 432-433/ 4: 1380)خواندمیر، 
السیر و خالصه التواریخ آمده است باوجود تعداد زیاد (. در حبیب100: 1378جنابدی، 

پیروان  2«رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَْبراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا»تخاصم، حیدر با تمسک به آیه نیروهای م
/ 1: 1383قمی،؛ حسینی433/ 4: 1380نمود )خواندمیر، خود را به جنگ تحریض می

ا سازی نبرد حیدر و شروانشاه ب(؛ در واقع مورخان صفوی با بیان این آیه، در پی شبیه39
یه اند. همچنین با استناد به آت و جالوت و یا به عبارتی نبرد حق و باطل بودهنبرد طالو

-؛ امینی433/ 4: 1380السیر و فتوحات شاهی )خواندمیر، در حبیب 3سوره بقره 246

( این نبرد، جنگی جهادی که صرفاً در راه خدا بوده جلوه داده شده 54: 1383هروی،
 است.

 هاشدگان جنگب( تعبیرات قرآنی در وصف کشته

                                                      
شاره بدان ا« و البغض یتوارثالحب یتوارث ». در این زمینه برخی مورخان نیز با به کار بردن حدیث 1

-؛ امینی432/ 4: 1380اند )نک؛ خواندمیر، یسار دانستهاند اما این بغض را صرفاً متوجه فرخنموده

تر بایست در حیدر بیشصورت طبیعی میجویی بهکه این بغض و حس انتقام(. درحالی51: 1383هروی،
 بوده باشد.

 سوره بقره. 250. آیه 2
 چرا در راه خدا نجنگیم.« سَبیلِ اللَّه الَّ نُقاتِلَ فیوَ ما لَنا أَ. »3
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های اولیه طریقت صفوی، کشته شدن رهبران این جریان بود. منابع ترین حاصل جنگمهم
نند که البته کصفوی برای کشته شدن شیخ جنید و حیدر از لفظ مذهبی شهید استفاده می

نگاری آن دوره امری کامالً طبیعی است. این امر در فضای مذهبی حاکم بر جامعه و تاریخ
نگاری صفوی کشته شدن رهبران اولیه صفویان را به اشکال مختلف روایت نموده تاریخ

ی نگارباشد. یکی از وجوه روایت تاریخی مذهبی قابل رصد میو این امر از چند جنبه
ها آن دوره از مرگ شیخ جنید و حیدر به کار بردن آیات و تعبیرات قرآنی برای مرگ آن

مرگی جاودانه و در  1سوره بقره 154با استفاده از آیه التواریخ است. مرگ جنید در لب
( و قزوینی اصفهانی نیز احتماالً به تبعیت از 238: 1314راه خداوند تعبیر شده )قزوینی،

حسینی قزوینی ضمن به کار بردن لقب سلطان غازی برای جنید از همین آیه جهت بیان 
که به گفته قرآن هر چیزی که بر  شود( و یادآور می51: 1372کند )قتل وی استفاده می

رسد استفاده از این دو آیه با توجه (. به نظر می52)همان: 2باشد فانی استروی زمین می
ها عالوه بر بخشیدن جنبه معنوی به قتل جنید بیشتر در جهت به مضامین و معانی آن

 تسلی دادن به وقوع این فاجعه بوده باشد.
ورخان اند. برخی منگارانه داشتهنیز رویکردی آیه مورخان صفوی نسبت به قتل حیدر

صفوی در پی آن هستند تا با استفاده از آیاتی که معنی و مضمون تقدیرگرایانه دارند این 
حادثه را امری مقدر شده از سوی خداوند جلوه دهند. در همین راستا حسینی قزوینی با 

نگاهی بر حسب تقدیر به این واقعه داشته است  3سوره اعراف 34آوردن آیه 
این  4سوره نحل 61(. امینی هروی نیز سعی نموده با استفاده از آیه 239: 1314)قزوینی،

(. حسینی 57: 1383حادثه را امری از پیش تعیین شده و ازلی جلوه دهد )امینی هروی،
قتل حیدر را مقدمه ورود او  5«نادْخُلُوها بِسَالٍم آمِنی»سوره حجر  46قمی نیز با ذکر آیه 

 (.40/ 1: 1383داند )حسینی قمی،به بهشت می

                                                      
 و کسانى را که در راه خدا« سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ لکِنْ ال تَشْعُرُون وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی. »1

 دانید.اند؛ ولى شما نمىشوند، مرده نخوانید، بلکه زندهکشته مى
 سوره الرحمن. 26آیه « مَنْ عَلَیْها فان کُلُّ. »2
و براى هر امّتى اجلى است؛ پس « وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُون. »3

 توانند[ ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش.چون اجلشان فرا رسد، نه ]مى
یش وپو چون اجلشان فرا رسد، ساعتى آن را پس« أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُون فَإِذا جاءَ. »4

 توانند افکنند.نمى
 «.با سالمت و ایمنى در آنجا داخل شوید. »5



 | 13مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 110

اند از آیه ها کشته شدهدر فتوحات شاهی در مورد یاران شیوخ صفوی که در جنگ
مَقْعَدِ ِصدْقٍ عِنْدَ َملیکٍ مُقَْتدِر: در جایگاهی پسندیده نزد  فی»سوره قمر استفاده شده  55

رسد روایت قرآنی از قتل (. به نظر می43: 1383آسودند )امینی هروی،« فرمانروایی توانا
نگاری صفوی با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب بوده و گزینش جنید و حیدر در تاریخ

ها و کلمات با بار مذهبی به دلیل اثرات احتمالی آن است. هدف روایت آیه برخی واژه
ای هدر در بسیاری از موارد توجه به الیهنگاری صفوی از قتل جنید و حیی تاریخنگارانه

ی انگاری آن دوره چارهباشد. ظاهراً در فضای مذهبی جامعه صفوی، تاریخپنهان معانی می
 های مذهبی برای رهبران آن جامعه ندارد.جز ارائه تحلیل

 ج( تعبیرات قرآنی در وصف دشمنان شیوخ صفوی
با سه دشمن عمده مواجه بودند:  شیخ جنید و حیدر در طول دوره مبارزاتی خویش

اهلل و فرخ یسار( و سلطان یعقوب آق قویونلو جهانشاه قراقویونلو، شروانشاهان )خلیل
ق(. قتل شیوخ صفوی نتیجه اقدامات و دشمنی این سه گروه بود؛  883 -896)حک 

در  نگاری صفویبنابراین با استناد به چنین عملکردی از سوی دشمنان، روایت تاریخ
وی نگاری صفها با نوعی تنفر و توصیفات مغرضانه همراه است. ضدیّت تاریخورد آنم

با مخالفان شیوخ در دو قالبِ استفاده مستقیم و غیرمستقیم از آیات و تعبیرات قرآنی قابل 
 شناسایی است؛ لیکن در این مجال صرفاً به قالب اول پرداخته خواهد شد.

 نگاری آن دوره باشمنان شیوخ صفوی در تاریخاستفاده از آیات قرآنی بر علیه د
گرفته است. امینی هروی بیشتر از سایر منابع در به کار بردن آیات مهارت خاصی انجام

و تعبیرات قرآنی برای دشمنان جنید و حیدر اهتمام داشته است. وی از دشمنان حیدر به 
سوره  25مستقیم به آیه  ای( که اشاره52: 1383تعبیر کرده )امینی هروی،« فرقه نکال»

و خدا او را به کیفر دنیا و »فرماید: داد که در آن خداوند در مورد فرعون می 1نازعات
در اینجا ظاهراً هدف هروی ایجاد یک نوع تشبیه و تطبیق میان «. آخرت گرفتار کرد

دشمنان صفوی و فرعونیان است. وی در ادامه ضمن اشاره به سیادت خاندان صفوی و 
قُلْ ال َأسْئَلُکُمْ عََلیْهِ »کند: سوره شوری را ذکر می 23ها با پیامبر)ص( آیه اوندی آنخویش

دهد که شروانشاه و یعقوب آق قویونلو از این و شرح می 2«أَجْراً ِإالَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى
عرض ها را به شیخ حیدر ت( و حمله آن53اند )همان:دستور صریح خداوند چشم پوشیده

                                                      
 «فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى. »1
 «شما خواستار نیستم، مگر دوستى درباره خویشاوندان. [ پاداشى ازبه ازاى آن ]رسالت». بگو: 2
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کند. امینی هروی با نگاهی کامالً مذهبی به خاندان و خویشاوندان پیامبر)ص( تفسیر می
ضمن   1سوره یوسف 53و  18به مسئله قتل شیخ حیدر سعی نموده با استفاده از آیات 

ها را امری شنیع که از روی هوای نفس تطبیق مخالفان وی با دشمنان خداوند، عمل آن
 (. 54-55)همان:  داده، تفسیر نمایدرخ

حسن بیگ روملو با استفاده از آیات قرآنی دشمنان جنید را شایسته حضور در جهنم 
در وصف حال شروانشاه که موجب قتل جنید شده  2سوره نازعات 39داند. وی از آیه می

(. جنابدی در مورد دشمنان حیدر که توسط 2/604: 1384بود، استفاده نموده است )روملو،
بار لبان به وادى بطالن را به آب تیغ آتشبسیارى از تشنه»نویسد: اند میرسیدهاو به قتل 

(. 100: 1378)جنابدی، « از سرچشمه جهنم سیراب ساخته در سایه شجره زقّوم نشانیده
درختی جهنمی مخصوص اهل جهنم که در قرآن کریم چندین بار از آن « شجره زقوم»

(. استفاده از 52: واقعه آیه 43: دخان آیه 62آیه یاد شده است )برای نمونه نک: صافات 
ه و تصور ای از دیدگاتواند نشانهشدگان به دست حیدر میاین تعبیر برای دشمنان و کشته

نگاری آن دوره نسبت به مخالفان شیوخ صفوی باشد. او در ادامه در مورد کلی تاریخ
وف بود راه موص یَضَّتْ عَیْناهُو ابْ دیده بصیرتش به صفت»نویسد یعقوب آق قویونلو می

به معنای چشم سفید « ابْیَضَّتْ عَْیناهُ(. »101: 1378)جنابدی، « صواب بر وى مشتبه گشته
کاررفته باشد که در مورد کور شدن چشم یعقوب بهسوره یوسف می 84قسمتی از آیه 

-ز بیکنایه ا تواندباشد، همچنین میاست؛ بنابراین منظور از چشم سفید کور بودن می

رسد مراد جنابدی همان کور بودن سلطان یعقوب حیایی نیز باشد. به نظر میشرمی و بی
بوده که سبب شده راه درست را گم کند و دست به عملی ناصواب یعنی تقابل با شیخ 

نگاری در مورد دشمنان شیوخ صفوی بیشتر مختص به دوران حیدر است حیدر بزند. آیه
ارتباط با تقابالت آتی صفویان و آق قویونلوها نیست. دشمن اصلی  بیو این امر احتماالً

شیخ جنید، شروانشاه و جهانشاه قراقویونلو بودند که در زمان حیدر دیگر اثری از 
قراقویونلوها وجود نداشت و اساساً شروانشاه هم در مقام تهدیدی برای مشروعیت و 

ویونلوها رقیب خاندان صفوی در راه حکومت صفویان نبود اما سلطان یعقوب و آق ق
رسیدن به قدرت بودند و این دشمنی در زمان جانشینان حیدر نیز تداوم داشت؛ بنابراین 

                                                      
 (18)یوسف،«. بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْراً؛ نفس شما، کاری را در نظرتان بیاراسته است. »1
 (53)یوسف،« کندإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء؛ِ چرا که نفس قطعاً به بدى امر مى»
 .پس جایگاه او همان آتش است« الْجَحیمَ هِیَ الْمَأْوىفَإِنَّ . »2
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نین رویه قویونلوها است. همچنگاری صفوی با آقتبع تاریخبیشترین تنش صفویان و به
مل اتخریب حکومت پیشین توسط حکومت جدید امری طبیعی در تاریخ بوده و این ع

را نیز باید بر عوامل پیشین افزود تا بتوان به درک چرایی بیشترین تعبیرات و تشبیهات 
 نگاری صفوی دشمن اصلی آق قویونلوهاقرآنی بر علیه دشمنان شیخ حیدر )از نظر تاریخ

 بودند( پی برد.

 نگاری صفویسازی مذهبی در روایت تاریخشبیه
اند به ایجاد و شیخ حیدر سعی کردههای شیخ جنید مورخان صفوی در وصف جنگ

بیه السالم( بپردازند. تشها بین رهبران طریقت و ائمه معصومین )علیهمیکسری شباهت
نگاری کاربردی مؤثر دارد زیرا این عنصر خیال عملکرد افراد را در جایگاهی در تاریخ

و آن را به نفع دهد مشابه با الگوهای مورد قبول حاکمیت و جامعه مورد مقایسه قرار می
نماید. کند )معموالً حاکمان مورد تمجید مورخ( مصادره میقهرمانی که از او روایت می

سازی مورد نظر خویش را به در واقع مورخ آشکارا و مستقیم قضاوت نموده و شبیه
 1کند.مخاطب القاء می

ا در ربیشترین کاربرد  )ع(و امام حسین )ع(تشبیه شیخ جنید و حیدر به امام علی
السالم( داشته است. برای مثال سازی شیوخ صفوی با ائمه معصومین )علیهمشبیه

 سراید:چنین می )ع(خواندمیر با تشبیه قتل جنید با شهادت امام حسین
 گـرفتار شــد آن حـسینی تـبار  زبـــیـداد گـردون نــــاســازگـار 

 چـون حـسیننصیب آمـــدش    2بشمشیر خونریز ارباب شین شهادة
 (426 /4: 1380)خواندمیر،  

ترکمان و امینی هروی نیز در وصف شجاعت جنید در میدان جنگ او را به سلطان 
: 1383؛ امینی هروی، 19/ 1: 1382اند )ترکمان،( تشبیه نموده)ع(دلدل سوار )امام علی

ده تعبیر ش« به نیروی قدرت بازوی حیدری»(. در خلدبرین نیز شجاعت شیخ جنید 42
 (.51: 1372است )قزوینی اصفهانی،

های دوره شیخ حیدر مکرراً به تشبیه وی با نگاری صفوی در روایت جنگتاریخ
دن شیخ حیدر سازی، تطبیق داپیشوایان شیعه پرداخته است. در همین راستا بیشترین شبیه

                                                      
 .1/116: 1380قدر روشن که دیگر ابهامی وجود ندارد ـ براهنی، در تشبیه همه چیز ظاهری است و آن .1
 . شهادت2
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ول شیعیان ا رسد تشابه اسمی شیخ حیدر با لقب امامباشد که به نظر میبا امام علی )ع( می
تأثیر نبوده است. شیخ حیدر از چند جهت مختلف مانند شجاعت و قدرت بدنی به بی

اند. تشبیه شده و در این زمینه مورخان صفوی حتی راه افراط را پیموده )ع(امام علی
و « قوت بازوی حیدری»، « قوت سرپنجه حیدری»مورخان آن دوره با تعابیری چون 

حیدر »و « سلطان صفدر( »434و  427/ 4: 1380واندمیر، )خ« سلطان مرتضوی صفات»
)حسینی « آن مقتبس انوار شجاعت حیدر صفدر( »56: 1383)امینی هروی، « ثانی

اند. همچنین پرداخته )ع(( به بیان وجوه شباهت شیخ حیدر و امام علی39/ 1: 1383قمی،
؛ 2/868: 1384وملو،)ر« سمند دلدل رفتار»مورخان آن دوره با آوردن تعابیری مانند 

( در پی ایجاد تشابه میان حیدر و امام علی)ع( ازهرجهت حتی 39/ 1: 1383حسینی قمی،
ها به یکدیگر هستند. مورخان صفوی برای نیروهای حیدر نیز از القابی در تشبیه مرکب آن

و  52: 1383)امینی هروی،« عساکر حیدری»و « فرقه حیدری»، «اصحاب اسالم»چون 
 اند.تشبیه نموده )ع(ها را به لشکریان امام علیده کرده و آن( استفا55

تشبیه شده و در مورد وی  )ع(در یک مورد توسط خورشاه، شیخ حیدر به امام حسین
 چنین سروده:

 (4: 1379ز روی جفا و ستم شد شهید )  حـسینی گــرفتار آل یــزیـــد
 بیه در این مورد شباهتیاین مطلب در بیان کشته شدن حیدر آمده و شاید علت تش

و قتل حیدر )سر حیدر در نبرد از تن جدا شد(  )ع(است که میان نوع شهادت امام حسین
 وجود دارد.

و ما منا »نگاری صفوی سعی نموده قتل شیوخ این سلسله را با حدیث مشهور تاریخ
؛ 4: 1379الحسینی، : خورشاه42: 1383گره بزنند )امینی هروی، 1«اال مقتول شهید

(. مورخان صفوی در پی ایجاد شباهت و پیوند میان قتل شیوخ صفوی 239: 1314قزوینی،
السالم( سعی دارند مرگ شیخ جنید و حیدر را در ادامه و شهادت ائمه معصومین )علیهم

و امتداد شهادت پیشوایان شیعه جلوه دهند. در همین راستا امینی هروی در مورد قتل 
نسبت به خاندان حیدر کرار این نوع کارزار »بار دیگر ک یکنویسد که فلشیخ حیدر می

-( همچنین خواندمیر و جنابدی نیز می58: 1383)امینی هروی،« از پرده خفا اظهار کرد

سان اجداد نامدار و امامت نژادش شهد شهادت چشیده است )خواندمیر، نویسند حیدر به
 (.1378:102؛ جنابدی،434/ 4: 1380

                                                      
 .585/ 2تا: ـ شیخ صدوق، بی« نیست از ما مگر کشته شده به شهادت رسیده. »1
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کرات و با اصرار، به ایجاد شباهت میان جنید و حیدر نگاری صفوی بههرروی تاریخبه
ها السالم( هم در شیوه جنگیدن و هم در نوع کشته شدن آنبا ائمه معصومین )علیهم

: 1371اند. اصوالً هدف از تشبیه برکشیدن و کمال بخشیدن مشبه است )صادقیان، پرداخته
د باشد و با استفاده از آن قصدر ذهن مخاطب می(. تشبیه در پی القاء و تثبیت امری 173

شد. باوسو دادن به باورها و طرز تفکر مخاطب، هم سو با نظر و باور نویسنده میسمت
ر و نوعی سبب تطهیالسالم( بهایجاد شباهت میان شیوخ صفوی ائمه معصومین )علیهم

فوی رخان صنگاری صفوی شده است. موتقدیس شیوخ صفوی در ذهن مخاطبین تاریخ
و به  اندترین وجوه شباهت برای نیل به اهداف خود استفاده بردهدر این زمینه از کوچک

ای قدسی از شیخ جنید و حیدر در اند در ایجاد چهرهرسد تا حدودی توانستهنظر می
 جامعه آن روز موفق عمل نمایند.

 هااندیشه مشیت الهی در روایت جنگ
ای منبعث از تفکر دینی بوده که براساس آن امور خارج یشهتقدیرگرایی و مشیت الهی اند

طرح از پیش مقدر »باشد. در این تفکر تاریخ در کل از حیطه اراده و قدرت انسان می
صورت جدی در (. این اندیشه به66: 1379)ساثگیت،« کندشده پروردگار را آشکار می

تقدیرگرایانه را ویژگی کوب تاریخ نگاری اسالمی رسوخ نموده است. زرینتاریخ
دار نگاری صفوی میراث(. تاریخ198: 1375کوب،داند )زریننگاری دینی میتاریخ
ن تفکر باشد. اینگاری پیش از خود بوده و بشدت متأثر از اندیشه مشیت الهی میتاریخ

های شیخ جنید و حیدر ها بیشتر مورد استفاده مورخین بوده است. جنگدر زمان ناکامی
نشینی به مرحله اتخاذ تین اقدامات شیوخ صفوی برای عبور از مرحله سجادهنخس
های نظامی خاندان صفوی نیز همراه بود. باشد که با نخستین ناکامیهای جنگی میشیوه

های شیوخ صفوی رویکردی تقدیرگرایانه داشته و مورخان صفوی برای توجیه شکست
وجیه ها را تشیت الهی دانسته و به این شیوه آنها را ناشی از ماند این شکستسعی نموده

نمایند. خواندمیر علت شکست شیخ جنید در نبرد با شروانشاه را چنین توجیه نموده: 
چون دمیدن صبح سلطنت خاندان صفوى و شکفتن غنچه مراد مصطفوى را هنوز مهلتى »

ان ود و صوفیمقدور بود در آن معرکه صورت فتح و ظفر در نظر سلطان جنید جلوه ننم
( این تعبیر و توجیه تقدیرگرایانه توسط روملو 426/ 4: 1380)خواندمیر، « شکست یافته

( و از 51: 1372؛ قزوینی اصفهانی،2/604: 1384و واله قزوینی نیز تکرار شده )روملو،
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/ 1: 1382سوی اسکندربیگ ترکمان نیز برای قتل شیخ حیدر بیان شده است )ترکمان،
تری دارد و علت شکست جنید را بدان توجهاستا جنابدی توجیه جالب(. در همین ر20

داند که چون قضا و قدر از ازل امر کشورگشایی و خلعت پادشاهی را برای شاه دلیل می
کدام از خاندان صفوی توفیقی نیافته و اسماعیل دوخته بود بنابراین قبل از وی هیچ

 (.95: 1378شکست خوردند )جنابدی،
نگاری صفوی کشته شدن جنید نیز به مسئله قضا و مشیت الهی نسبت داده در تاریخ

: 1382)ترکمان،« شهادت آن حضرت بر لوح قضا ثبت شده بود»شده و با تعابیری چون 
( توصیف شده 2/604: 1384)روملو،« تیری از شست بد اختری رهائی یافته»( و یا 18/ 1

شیخ جنید با نیروهای شروانشاه را ناشی  است. وحید قزوینی و استرآبادی اساساً تقابل
(. امینی هروی 25: 1366: حسینی استرآبادی،25: 1383اند )وحیدقزوینی، از تقدیر دانسته

نیز از ابتدای رویارویی جنید و شروانشاه تا زمان قتل شیخ جنید را با نگاهی تقدیرگرایانه 
آنچه یعنی گریختن از« ال یطاق الفرار مما»نویسد: بررسی کرده است و درباره قتل وی می

( و با بیان این نکته، شکست و قتل جنید 43: 1383وتوان بر آن نباشد )امینی هروی،تاب
 را ناشی از تقدیری غیرقابل گریز دانسته است.

ه مشیت ها بتوجیهات تقدیرگرایانه در مورد ناکامی شیوخ صفوی و نسبت دادن ناکامی
سوی مورخان صفوی روایت شده است. تقریباً در همه  الهی در مورد شیخ حیدر نیز از

اند، داستانی مشابه از درگیری شیخ منابع صفوی که راوی جنگ حیدر و شروانشاه بوده
 اند که جهت جلوگیریحیدر و سلیمان ترکمان با رویکردی تقدیرگرایانه روایت نموده

 شود:از تکرار مطلب این جریان به نقل از خواندمیر روایت می
در آن معرکه هولناک بهنگام جوالن شجعان بیباک سلیمان ترکمان بآنشاه حیدر توان »

ستان از پشت زین بر روى زمین افتاد و در مقام مبارزه درآمده بضرب سنان جان
آنحضرت از کمال لطف و مرحمت دست از قتل آن سرگشته بادیه ضاللت کشیده 

نشان بودند افغان که مالزم رکاب هدایتداشته او را بجان امان داد بعضى از غازیان 
باوج آسمان رسانیده از موجب آن عفو و اغماض پرسیدند آنحضرت جواب داد که 
هنوز روزنامه اجل او باختتام نرسیده اما منشور حیات من برقم ختم مرقوم گردید مرا 
درین معرکه شهد شهادت میباید چشید و او را چندگاه دیگر مقاسات دنیاى بیوفا 
میباید کشید آنگاه کرة بعد اخرى آن سلطان کرامت انتما بر صف اعدا حمله نمود و 
نهایت کشش و کوشش ظاهر ساخته بسرپنجه قهر اقداح زهر مذاق مرک بر شروانیان 
بیمود و چون نزدیک بآن رسید که شروانشاه و سلیمان ترکمان از معرکه ستیز عنان 
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ت تقدیر تیر عمرفرسا گشاد یافته سبب یکران بوادى گریز منعطف گردانند از شس
 4/434: 1380)خواندمیر، « انقطاع رشته حیات آن سلطان مرتضوى صفات گردید

-102: 1378؛ جنابدی،868/ 2: 1384؛ روملو،57: 1383همچنین نک: امینی هروی،
؛ 58: 1372؛ قزوینی اصفهانی،40/ 1: 1383؛ حسینی قمی،28: 1384؛ ناشناس،101

 (.27: 1366استرآبادی،؛ حسینی19-20/ 1: 1382ترکمان،
َو »عمران آل 134برخی منابع گذشت حیدر نسبت به قتل سلیمان را با استفاده از آیه 

توانایی شیخ حیدر در فرو بردن خشم خود و همچنین نشانه  نشانه 1«الْعافینَ عَنِ النَّاس
-هرروی به نظر میبه(. 102: 1378دانند )جنابدی،عمل وی به دستورات کتاب الهی می

باشد. اول؛ نگاری صفوی از روایت مشترک این داستان دو عامل میرسد هدف تاریخ
داشته  بینی آینده راالقاء این امر که حیدر دارای چنان جایگاه مذهبی بوده که توانایی پیش

به  حیدر ای کهگونهباشد بهو تأکید بر آن. دوم؛ نقش مسئله مشیت الهی در قتل حیدر می
اشی نوعی قتل حیدر نه ندلیل آگاهی از تقدیر خویش سعی ننموده با آن مقابله نماید و به

ت. در شده اسشده جلوه دادهاز ضعف وی بلکه صرفاً به دلیل امری ازلی و از پیش تعیین
 سراید:همین راستا امینی هروی چنین می

 دفعش نه زره کند نه جوشن نه سپر     از شسـت قــضا اگر رسـد تیـر قـدر
(1383 :58) 
. روایت رسدبنا بر روایات شیخ حیدر براثر اصابت تیری در میدان جنگ به قتل می

مورخان صفوی از تیری که منجر به مرگ حیدر شده بر اساس رویکردی تقدیرگرایانه 
: 1314)قزوینی، بوده و به تیری که از کمان قضا و قدر خارج گردیده تعبیر شده است 

: 1366استرآبادی،؛ حسینی40/ 1: 1383؛ حسینی قمی، 110: 1378؛ منشی قزوینی،239
 (.56: 1372؛ قزوینی اصفهانی،27

نطقی صورت ماند با شکست و قتل شیخ جنید و حیدر بهمورخان صفوی نتوانسته
انه سعی ایبرخورد نمایند و به علل حقیقی آن بپردازند بنابراین با رویکردی تقدیرگر

حساب آورند. اتخاذ چنین رویکردی از سوی اند آن را امری از پیش مقدر شده بهنموده
نگاری صفوی در راستای تالش برای تفسیر مذهبی از اقدامات نظامی رهبران تاریخ

 طریقت صفوی است.

                                                      
 گذرند.. و از مردم درمی1
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 روایت مذهبی از مخالفان شیخ جنید و حیدر
ان نگاری صفوی، از مخالفدر روایت تاریخ ی مستقیم از آیات قرانیازاین استفادهپیش

ای از مواقع مورخان صفوی در به شیخ جنید و حیدر موردبررسی قرار گرفت. در پاره
ند اصورت غیرمستقیم از آیات قرآنی استفاده نمودهکار بردن تعبیرات مذهبی معموالً به

-کرده رآنی استفادهای مشخص، صرفاً از اصطالحات و تعبیرات قیعنی بدون اشاره به آیه

اند. همچنین مورخان صفوی از احادیث برای نشان دادن ضدیت خود بر علیه دشمنان 
 اند که در این بخش در پی بررسی موارد ذکر شده هستیم.شیوخ صفوی نیز بهره برده

مورخان صفوی در مورد دشمنان شیوخ از به کار بردن هر تشبیه و تعبیر منفی ابایی 
ها نشان دهند. انگیز و یاغی از آنای غیرمشروع، فتنهاند چهرهنمودهو سعی  نداشته

، استفاده نموده )خواندمیر« فئه باغیه»خواندمیر در وصف دشمنان شیخ جنید از تعبیر 
-ای به ماجرای کشته شدن عمار در جنگ صفین و پیش( این تعبیر اشاره425/ 4: 1380

ها به فئه باغیه یاد کرده بود، دارد ز آنا)ص( گویی در مورد قاتالن وی که پیامبر
نوعی در پی تشبیه مخالفان شیخ جنید به معاویه (. خواندمیر به2552/ 6: 1375)طبری،

باشد. وی همچنین در مورد دشمنان شیخ اند، میکه از دیدگاه شیعیان گروهی ستمگر بوده
: 1380ده )خواندمیر،استفاده نمو« وقاحت»و « ضاللت»، «شقاوت»حیدر از واژگانی چون 

باشد و در ( که دارای بار مذهبی است. شقاوت و ضاللت از مفاهیم قرآنی می434/ 4
ای است که در مقابل سعادت قرار ها اشاره شده است. شقاوت واژهقرآن کریم بارها به آن

 دباشد و معموالً در مورد افرادی که از دستورات خداونبختی میگیرد و به معنای تیرهمی
کاررفته است. همچنین ضاللت به معنای گمراه شدن در مقابل هدایت اند بهسرپیچی کرده

بخت و گمراه گیرد. با این اوصاف از نظر خواندمیر دشمنان حیدر گروهی تیرهقرار می
اند. موارد هایی بوده که در مقابل خاندان صفوی قرارگرفتهاند و بر اثر چنین ویژگیبوده

ها وجود ندارد اما مفاهیم و معانی ای مستقیم به آیات قرآنی در آنشارهیادشده گرچه ا
باشد. تعبیرات ها نشان از رویکرد خاص مذهبی وی برای انتخاب این واژگان میآن

: 1382شقاوت و ضاللت برای مخالفان شیخ حیدر توسط ترکمان نیز تکرار شده )ترکمان،
این اصطالحات از خواندمیر تبعیت نموده  رسد وی برای انتخاب( که به نظر می20/ 1

 است.
امینی هروی سعی نموده دشمنان شیخ حیدر را گروهی جاهل معرفی نماید و دشمنی 

رسد منظور (. به نظر می51و  1383:54داند )امینی هروی،ها را از روی جهالت میآن
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باشد که هروی از جهل مخالفان شیخ حیدر، جهل آنان نسبت به مقام مذهبی حیدر می
شد. باها در امور دینی و مذهبی میطبیعتاً این جهل نیز ناشی از عدم شناخت و جهالت آن

داند کمااینکه در جایی دیگر مخالفان حیدر را افرادی دور از قاعده اسالم و ایمان می
شود که منظور وی از تعبیر جهالت برای مخالفان (. به همین روی مشخص می53)همان: 

زعم وی شیخ حیدر( تبع رهبران اسالمی )بهها نسبت به اسالم و بهجهل آن حیدر همان
 است.

یکی دیگر از تعبیراتی که دارای رنگ و لعاب مذهبی بوده و در مورد مخالفان شیوخ 
: 1382؛ ترکمان، 37/ 1: 1383است )حسینی قمی،« اشرار»و « اهل شر»کاررفته صفوی به

داند )حسینی می« حزب شیطان»ن حیدر را (. همچنین حسینی قمی دشمنا18/ 1
کارگیری تعابیر منفی در مورد مخالفان شیوخ صفوی، (. در راستای به39/ 1: 1383قمی،

ند مانند: شکنی و نفاق داروحیدقزوینی و استرآبادی از تعابیری که بیشتر مفاهیم پیمان
-؛ حسینی25: 1383زوینی، اند )وحیدقاستفاده کرده« فرقه نابکار»و « کید و نفاق»، «غدار»

ای به صفات شیطان و کافران در توانند اشاره(. موارد ذکر شده می27: 1366استرآبادی،
ای آمده که اگر توسط گونهدر قرآن کریم به« کید»قرآن کریم باشند. به عنوان نمونه 

ای هخداوند به کار گرفته شود تدبیر بوده اما اگر توسط انسان به کار بسته شود، حیل
عنوان صفتی برای کافرین و شیطان استفاده شده است )برای باشد و از آن بهناپسند می

(. در نهایت آنکه جایگاه نهایی دشمنان و 76: نساء 18نمونه ن. ک؛ سوره انفال آیه 
: 1384مخالفان شیوخ صفوی توسط مورخان صفوی جهنم ترسیم شده است )روملو،

 (.29: 1384؛ ناشناس،2/603

 جهنتی
نگاری صفوی متأثر از فضای کلی جامعه عصر صفوی و تحت تأثیر سیاست حاکمان تاریخ

این سلسله، دارای رویکردی مذهبی بوده و این رویه در بیان عملکرد رهبران طریقت 
صفوی )پیش از تشکیل حکومت( به نسبت شاهان صفوی بیشتر جلوه داشته است. در 

ظامی شیخ جنید و حیدر را با بیشترین تعابیر همین راستا مورخان صفوی، اقدامات ن
وکاست ناشی از اراده ها را بدون کماند، اقدامات آنمذهبی روایت نموده و سعی داشته

گونه خطایی متوجه خداوند و به پیروی از دستورات الهی جلوه دهند. در این شیوه هیچ
 یپیروزی درنتیجهداده اعم از شکست و رهبران طریقت صفوی نبوده و هر آنچه رخ
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اراده الهی و اتخاذ رویکردی صحیح توسط شیخ جنید و حیدر بوده است. چنین تأیید 
-چون و چرایی در مورد عملکرد شاهان صفوی توسط مورخان آن دوره مشاهده نمیبی

نقد اقدامات برخی از شاهان صفوی نگاری صفوی حتی بهای از موارد تاریخشود و در پاره
رسد به سبب اهمیت اقدامات نظامی شیخ جنید هرروی به نظر میده است. بهنیز اقدام کر

روایت  یاند با اتخاذ شیوهو حیدر در تشکیل سلسله صفوی، مورخان آن دوره سعی کرده
ها، به قدرت رسیدن خاندان صفوی را ناشی از تاییدات الهی و مقدس در مورد آن جنگ

 نگاری صفوی جهت اثباتهند؛ بنابراین تاریخعملکرد مقدس رهبران این طریقت جلوه د
از گرایی از آغهایی با رویکرد تقدسمقدس بودن حکومت صفوی نیازمند ارائه تحلیل

الدین( تا روی کار آمدن شاه شروع به کار رهبران این طریقت )در زمان شیخ صفی
 گیرد.یاسماعیل بودند و در این میان هر اقدامی از سوی این رهبران جنبه تقدس م

ها های شیوخ صفوی، با استفاده از آیات قرآن به این جنگدر روایت مذهبی از جنگ
جنبه جهادی بخشیده و نبرد با شروانشاهان مسلمان، اقدامی در راستای جهاد علیه کفار 

زده و سازی دستجلوه داده شده است. مورخان صفوی با استفاده از آیات قرآنی به شبیه
اند و به دشمنان خداوند و راه حق که در دانسته« شر»ریقت را مصداق دشمنان رهبران ط

هه ها در جباند و در مقابل شیوخ صفوی و متابعان آنها یادشده، تشبیه شدهقرآن از آن
ند، انگاری صفوی با استفاده از نقل احادیث سعی کردهاند. همچنین تاریخخیر قرارگرفته

ی معرفالسالم( علیهماجداد خویش یعنی ائمه معصومین )دهنده راه شیوخ صفوی را ادامه
های نگاری صفوی از جنگهای روایت تاریخکنند. عالوه بر این یکی دیگر از مشخصه

-شیوخ، نسبت دادن امور به مشیت الهی است. این رویکرد بیشتر در زمان روایت ناکامی

 های طریقت، کاربرد داشته است.
رخان دوره صفوی نهایت تالش خویش را در استفاده از رسد موهرروی به نظر میبه

های شیخ جنید و شیخ حیدر به کار ها و تعبیرات مذهبی، در روایت جنگهمه جنبه
ای در جهت به کار بستن تعبیرات مذهبی اند از هر حادثهاند و در این راه سعی کردهبسته

 در مورد آن بهره ببرند.

 فهرست منابع و مآخذ:
 .قرآن کریم -



 | 13مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 120

، تصحیح محمدرضا فتوحات شاهی(. 1383امینی هروی، ابراهیم بن میرک جاللدین ) -
 نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ، تهران: زریاب.1، جطال در مس(. 1380براهنی، رضا ) -
 ، مصحح ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.آراى عباسىتاریخ عالم(. 1382، اسکندربیگ )ترکمان -
نظامی شیوخ صفوی با  –بررسی و تحلیل مناسبات سیاسی (. »1392ثواقب، جهانبخش ) -

، ش 49، سالتاریخی هایپژوهش، «م( 1460 -1495هـ ق /  864-900شروانشاهان )
 (.17)پیاپی1

به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد،  الصفویه،روضة(. 1378جنابدی، میرزابیگ بن حسن ) -
 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

، بکوشش از شیخ صفی تا شاه صفی(. 1366استرآبادی؛ سیدحسین بن مرتضی )حسینی -
 احسان اشراقی، تهران: انتشارات علمی.

تصحیح احسان اشراقی،  خالصةالتواریخ،(. 1383قمی، قاضی احمد بن حسین )حسینی -
 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: 

 ، تهران: خیام.4، ج تاریخ حبیب السیر(. 1380الدین )الدین بن همامخواندمیر، غیاث -
تصحیح محمدرضا نصیری و  شاه،تاریخ ایلچی نظام(. 1379خورشاه الحسینی، ابن قباد ) -

 دا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.کوئیچی هانه
، تهران: 2، تصحیح عبدالحسین نوایی، ج ن التواریخحس(. ا1384روملو، حسن بیگ ) -

 اساطیر.
 ، تهران: امیرکبیر.تاریخ در ترازو(. 1375کوب، عبدالحسین )زرین -
 ترجمه رویا منجم، تهران: نگاه سبز. تاریخ چیست و چرا،(. 1379ساثگیت، بورلی ) -
 نشر مرکز.کامبیز عزیزی، تهران،  ، ترجمهصفویعصر  ایران(. 1394سیوری، راجر ) -
، به تصحیح و پاورقی حسن سادات قصص الخاقانی(. 1371شاملو، ولی قلی بن داود قلی ) -

 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1ناصری، ج 
 ، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.2، جلد من الیحضره الفقیهتا(. شیخ صدوق )بی -
، رواق اندیشه، ش «ها و جنگ تحمیلیجنگ، انواع، انگیزه(. »1384شیرودی، مرتضی ) -

46. 
تهران: انتشارات علمی دانشگاه  طراز سخن در معانی و بیان،(. 1371صادقیان، محمدعلی ) -

 آزاد اسالمی.
 ، تهران: اساطیر.6، ج ، ترجمه ابوالقاسم پایندهتاریخ طبری(. 1375طبرى، محمد بن جریر ) -



 121 |...یهااز جنگ یصفو ینگارخیتار یمذهب کردیبر رو یلیتحل |

 

 

 

الملل جنگ سایبر از منظر حقوق بین(. »1394ی، حسین )عباسی، مجید و مراد -
 .81، ش 22، مجلس و راهبرد، سال «بشردوستانه

الدین طهرانی، مصحح سید جالل لب التواریخ،(. 1314قزوینی، یحیی بن عبدالطیف ) -
 تهران: موسسه خاور.

: ران، تصحیح میرهاشم محدث، تهخلدبرین(. 1372محمد یوسف واله )قزوینى اصفهانى، -
 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

، المللجنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین(. 1371مسائلی، محمود و ارفعی، عالیه ) -
 تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.

، تهران: بنیاد ، تصحیح بهروز گودرزىزبده التواریخ(. 1375مستوفى، محمد محسن ) -
 موقوفات دکتر محمود افشار.

 نا.با تصحیح ابراهیم دهگان، اراک: بی تاریخ مالکمال،(. 1334کمال )مال -
نژاد، تهران: میراث ، تصحیح محسن بهرامرجواهراالخبا(. 1378قزوینی، بوداق )منشی -

 مکتوب.
، با مقدمه و تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب، آرای شاه اسماعیلعالم(. 1384ناشناس ) -

 فرهنگی.تهران: انتشارات علمی و 
، مقدمه و تصحیح سید آرای عباسیتاریخ جهان(. 1383وحیدقزوینی، میرزا محمدطاهر ) -

سعید میرمحمدصادق زیر نظر احسان اشراقی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
 فرهنگی.

  



 | 13مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 122

THE HISTORICAL STUDY OF WAR 

Scientific Journal, Scientific Research Article 

Vol. 4, Issue 3, No.13, Autumn 2020 

An Analysis of the Religious Approach of Safavid 
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Abstract  
By surpassing the stage of prostration and guidance, the Safavid tariqa 

at the time of Sheikh Junayd (died in 864 AH) and Sheikh Haydar (died 
in 893 AH) adopted a military strategy to achieve their political goals. 
They were able to attach power and influence in worldly affairs to the 
spiritual power of the leaders of the Safavid tariqa and create a cohesive 
military organization that aided Shah Ismail-I (930-907 AH) in 
establishing the Safavid dynasty. Relying on collecting information from 
historical sources, the present descriptive-analytical study seeks to 
answer that question that how the wars fought in Sheikh Junayd and 
Sheikh Haydar's era have been reflected in the historiography of the 
Safavid period. It seems that Safavid historiography has tried to give a 
sacred aspect to these wars using a sacred narrative. The findings show 
that defeats and victories in the wars of this period have assumed an epic 
burden, but this epic writing practice has a religious rather than a 
national atmosphere. In fact, Safavid historiography has presented a 
sacred narrative of sacred wars in which every event (whether victory or 
defeat) has been evaluated within a context of sanctity. Against this 
backdrop, in describing and narrating these wars, Safavid historians 
have used Qur’anic and Hadith-based expressions besides drawing 
similarities between the leaders of Safavid tariqa and the Imams (AS).  
Keywords: Safavid historiography, religious narrative, Sheikh Junayd, 
Sheikh Haydar, sacred war. 
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