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تاریخ مذھبی ایران   ھای جدید پژوھشگران غربی درباره دیدگاه  درباره تاریخ صفویه  دو سخنرانی
 در عصر صفویه

  فت گلصمنصور 

  ٢١ هرامش ، ١٣٧٨ ریت ، ایفارغج و خيرات هام باتك

.........................................................................................  

 *انگلستان.استاد مطالعات اسالمی دانشگاه بریستول)  Gleve Robert( سخنرانی دکتر رابرت گلیو ١

بریستول کشور انگلستان در این سخنرانی درباره بعضی از تحقیقات جدید   دکتر رابرت گلیو،استاد مطالعات اسالمی دانشگاه
پژوھشی تخصصی موجود در   او در آغاز به گرایش.ائه کردغربی مربوط به تاریخ مذھبی ایران در عصر صفوی،گزارشی را ار

ای که  نمونه.کرد و اظھار داشت که گرایش عمده در این زمینه بیشتر بر یک موضوع خاص متمرکز است  ھای غربی اشاره دانشگاه
میالدی  ١٩۵۵ه المعارف که از سال این دائر.انگلیسی و فرانسه بود  باره ارائه کرد،چاپ جدید دائره المعارف اسالم به زبان او در این

  است که کار تکمیل آن شتاب چندانی نداشته باشد،چرا که  اند و ھمین امر سبب شده تر شده آغاز شده است،موضوعات تخصصی
 دکتر گلیو اشاره کرد که در بخش مربوط به تاریخ صفویه، چندین. اند رسیده»  T« به تازگی از دیدگاه ترتیب الفبایی به حرف 

کرد که مطالعات مربوط   اند،سپس به این نکته اشاره پژوھشگر ابعاد مختلف تاریخ ایران در این دوره را در این دائره المعارف نوشته
  .یافته است  به صفویه اینک رونق بیشتری

وی از میان .بود  تحقیقات جدید درباره تاریخ مذھبی ایران در عصر صفوی  بخش اصلی سخنرانی دکتر گلیو،گزارش او درباره
این دو موضوع عبارت .ھای خود را ارائه کرد پژوھشگران غربی دو موضوع را مطرح و درباره آنھا دیدگاه  موضوعات مورد مناظره در میان

  :بودند از

  یکم به عنوان مذھب رسمی ایران،  اعالن تشیع اثنی عشری از سوی شاه اسماعیل-١

  .عصر صفویه  در ایران عالمه محمد باقر مجلسی و موضوع تصوف-٢

ای  پاره.یکم در این زمینه مطرح کرد  ھای شاه اسماعیل پژوھشگران غربی را درباره انگیزه  ھای درباره موضوع یکم وی در آغاز دیدگاه
معتقدند این گروه از پژوھشگران .اند مذھبی توصیف کرده  ھای این اقدام را صرفا یک اقدام سیاسی و بدون انگیزه  از محققان غربی

که بتواند   بود و پی برده بود که طریقت صفوی در سطحی قرار نداشت  ای که دولت تازه تاسیس صفویه نیازمند یک ابزار اندیشه
توان یافت  مورد را نمی  ھای شخصی شاه اسماعیل در این گفته است که انگیزه  راجر سیوری.پشتیبان یک ساختار حکومتی باشد

محقق دیگری به نام امیر ارجمند در ھمین باره گفته است که چون طریقت .کند اقدام تاکید می  این ھای اما وی بر سودمندی
ای جدید  صفوی خطرناک باشد،بنابراین یک ابزار اندیشه  توانست برای پادشاه تاکید بر فرھی فرمانروای معنوی می  صفوی به دلیل

ارجمند   اما نورمن کالدر محقق در گذشته دانشگاه منچستر به دیدگاه.برای ساختار حکومتی آنان در درازمدت مورد نیاز بود
دیدگاه اندرو نیومن استاد دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند اشاره کرد که نتیجه   دکتر گلیو ھمچنین به.انتقاداتی وارد کرده است

سر انجام به دیدگاه دیوید مورگان  از صمیم قلب در پی گسترش تشیع اثنی عشری نبود و  گرفته است که شاه اسماعیل یکم
و   مبانی فکری و روند تحوالت دینی  بر خالف بررسی قبلی خویش که عمدتا به  میشل مزاوی در این سخنرانی اشاره کرد که ضمن

 عصر صفوی مطرح نمودتاریخ نگاران   یابد،این موضوع را از دیدگاه پیوند می  سیاسی منجر به تشکیل دولت صفوی

است   او پیش از روی کار آمدن،دلبسته تشیع اثنی عشری بوده  تایید درستی اقدام شاه اسماعیل یکم،بر این باور است که
  .است  بنابراین وی آن را به دالیل سیاسی انتخاب نکرد، بلکه به دلیل ایمان خویش چنین اقدامی را در پیش گرفته

شیوه پژوھش آنان و   از دید او این موضوع به.اقدام شاه اسماعیل یکم پرداخت  ین اختالف نظر دربارهدکتر گلیو سپس به مبانی ا
روش شناسانه را از ھم متمایز   وی در این باره سه شیوه.برند،بستگی دارد ھایشان از آنان سود می منابعی که در پژوھش

ھا و کتب مربوط به شرح حال علماء تاکید دارند؛دسته  نگاری و تذکره نخست آن دسته از پژوھشگرانی که بیشتر بر منابع تاریخ.کرد
  کنند و چندان اعتنایی به تاریخ پژوھشگرانی است که در پژوھش درباره تاریخ مذھبی،صرفا بر آثار فقھا تکیه می  دوم روش

ویژه زبان   ی و آثار علمی علماء بهاست که ترکیبی از آثار تاریخ نگار  سیاسی این دوران ندارند؛دسته سوم،روش پژوھشگرانی
باره، اختالف و تفاوت در روش  از دید دکتر گلیو یکی از دالیل اختالف نظر در این  بنابراین.دھند عربی را مورد استفاده قرار می

  .شناسی آنان است

توضیح داد که تصوف   وی.بودموضوع دومی که دکتر گلیو به طرح آن پرداخت، چگونگی برخورد عالمه محمد باقر مجلسی با تصوف 
او به .دادند رھبران دینی صورت می  در دوره صفویه با دشواریھایی رو یا رو شد که بخشی از این دشواریھا در نتیجه اقداماتی بود که
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فت که دیدگاه اندرو نیومن را مطرح ساخت و گ  باره اشاره کرد و سر انجام دیدگاھھای موافق و مخالف پژوھشگران غربی در این
یک شخصیت تمام عیار و فقیھی متمایل به راز ورزی و در عین   گوید که عالمه مجلسی قابل توجه است زیرا نیومن می  دیدگاه وی

ھای شتابزده درباره شیوه رفتار عالمه مجلسی با تصوف در این دوره پرھیز  حال منتقد غلو صوفیانه بود به ھمین دلیل باید از داوری
  .کرد

  در نشر تاریخ ایران  سخنرانی پروفسور میشل مزاوی» دولت صفویپیدایش «٢

معروف او که با ھمین   ھای تاریخی با این کتاب مزاوی که دلبستگان به پژوھش  ،پروفسور میشل١٣٧٨خرداد ماه  ٣١روز دو شنبه 
میشل مزاوی .صفوی سخنرانی کرددولت   درباره پیدایش»نشر تاریخ ایران«نام به فارسی ترجمه شده است، آشنا ھستند،در دفتر

  در این سخنرانی، بر خالف بررسی قبلی خویش که عمدتا به مبانی فکری و روند تحوالت دینی و سیاسی منجر به تشکیل دولت
ی این از دید مزاو. عصر صفوی مطرح و به نکاتی گذرا درباره آن اشاره کرد  یابد،این موضوع را از دیدگاه تاریخ نگاران صفوی پیوند می

  نکته اھمیت دارد که پژوھشگر در یابد 

  سقف گنبد مسجد شیخ لطف اهللا- اصفھان

از آثار تاریخ نگاری   مزاوی برای این کار یک دسته بندی.اند صفوی نگاه کرده  مورخان عصر صفوی از چه دیدگاھی به تشکیل دولت
رخی چون روزبھان خنجی در تاریخ عالم آرای امینی موضوع پیدایش از دید او مو.ھا را مطرح نمود ارائه کرد و سه نمونه از این دیدگاه

  چون حسن روملو در احسن التواریخ،این موضوع از دیدگاه  اما برای مورخی.مطرح کرده است»غزا«دولت صفوی را از دیدگاه مفھوم
ھم و معروف اسکندر بیگ ترکمان پروفسور مزاوی به آن اشاره کرد،اثر م  نمونه سومی که.مذھب اثنی عشری بیشتر اھمیت دارد

مزاوی بر این نکته تاکید کرد که چون اسکندر بیگ اثر خویش را در دوران تثبیت دولت صفوی .یعنی تاریخ عالم آرای عباسی بود
د و ھای پادشاھی ایرانی توجه دار خاستگاه  او به.کند پیدایش دولت صفوی روایتی دیگر را مطرح می  نوشته است،بنابراین درباره

کند که در آن کسری و کیقباد اھمیت  مطرح می  صفویان را از دیدگاه مسئله استمرار فرمانروایی قدیم ایرانی  بنابراین پادشاھی
  .دارند

بندی مورد نظر او کمی دلبخواھانه  باره اھمیت دارد این است که تقسیم  نکته مھمی که درباره دیدگاھای پروفسور در این
ھای مورخان صفوی مطرح  کننده است زیرا ھر سه مفھومی که او برای تمایز دیدگاه گمراه  گفت تا حدودی شاید حتی بتوان.است

  برای نمونه روملو و اسکندر بیگ ھر دو ھم بر مساله. اند کند،در یک زمان و حتی در آثار اولیه تاریخ نگاری صفوی مطرح شده می
شھریاری ایرانی   گویند و ھم به الگوھای تشکیل دولت صفوی سخن می  شیعی ھای دینی کنند،ھم درباره انگیزه تاکید می»غزا«

از دیدگاه نویسنده تاریخ عالم   که پروفسور مزاوی»غزا«حتی مفھوم.صفوی اشاره دارند  پیش از اسالم و انطباق آن با فرمانروایان
صفویان بود و بنابراین او با دیدگاھی انتقادی   الفروزبھان مورخی مخ.کند، مفھومی مثبت از دیدگاه او نیست آرای امینی نقل می

  .نگریسته است  به این موضوع

  :پا نوشت

  .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تھران ایراد شده است  در دانشکده ١٣٧٨سخنرانی دکتر گلیو روز دھم خرداد (*)

اسماعیل یکم به عنوان مذھب   اثنی عشری ازسوی شاهتشیع   اعالن-١:ھای خود را ارائه کرد دیدگاه  دکتر گلیو درباره دو موضوع
  عالمه محمد باقر مجلسی و موضوع تصوف در ایران عصر صفویه-٢ایران،  رسمی

صفوی را از دیدگاه   آرای امینی،موضوع پیدایش دولت  چون روزبھان خنجی در تاریخ عالم  از دید پروفسور مزاوی مورخی
  مطرح کرده است» غزا«مفھوم

  

  


