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 چکیده 

ای  در قرن شانزدهم میالدی سلسله  ،م(   ۱۵۰۱-۱۵۲۴  /ق   ۹۰۷-۹۳۰)  شاه اسماعیل، اولین پادشاه صفوی

ایجاد کرد که تا قرن هجدهم ایران را به شکل یک دولت قدرتمند شیعی درآورد و خود همچون یک شخصیت  

جهان  بحث  تاریخ  در  چنان   برانگیز  ماند؛  باقی  تجسم   کهاسالم  یک  حد  در  را  خود  او  است  حاکی  شواهد 

-شاه اسماعیل بررسی می  ۀآهنگین ترکی را دربار   عنی داستان  ی  «حکایت» این مقاله،   خدایی معرفی کرد.نیمه 

حکایت یک نوع روایت شفاهی است که در اینجا، براساس یک شخصیت تاریخی که خود را به شکل یک   ند.ک

اما در   ،کند شکل گرفته است. اگرچه حکایت  شاه اسماعیل تا حدود زیادی فراموش شده بود منجی مطرح می

دوباره   در حالی منتشر شد.قرن هفدهم  اسماعیل  ادبی حکایت حکایت شاه  با ساختار  دارد، که  ها مطابقت 

های نامه ها و زندگیهای اروپاییان، سالنامه ثیر منابع بیرونی، از جمله گزارش أهای خاصی از آن تحت تبخش

-گونی قابل مالحظهرغم پایه و اساس تاریخی آشکار، حکایت شاه اسماعیل دگر باشد. علی وار صفوی میافسانه 

دهد. گرچه او در طی زندگی به عنوان یک فرمانروای مستبد  ای را در هویت و شخصیت شاه اسماعیل نشان می 

بی  بانجو  و  آهنگ  با  حکایت  این  در  اما  است،  شده  داده  نشان  جایگزین  ـ رحم  و  است  زهی  ساز  نوعی  که 
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-برای معرفی شخصیت جدید شاه اسماعیل بهبه یک نوازنده تبدیل شد. بانجو ابزاری است    ـشمشیرش شد

 مردمی.  یعنوان پهلوان 

 

قدرتمندی ایجاد کرد که ایران را در قرن    ۀسلسل  ،به عنوان اولین پادشاه صفوی  ،شاه اسماعیل

  ای درآورد و در همین عصر بود که جمعیت ایران کامالً شکل یک قدرت منطقه  ق به۱۰  م/۱۶

 ۀ های برجستبا توجه به یافته  1. شیعی شد، چنان که تا امروز به همین شکل باقی مانده است 

سالنامه  ،تاریخی که  ندارد  وجود  تاریختعجبی  و  صفوی  بههای  نو  شاه  های  به  یکسانی  طور 

این تحقیق به ماوراء شخصیت تاریخی شاه اسماعیل رفته تا این نکته   2.انداسماعیل توجه کرده

او در حکایات   که  کند  بررسی  نوع  ت    را  این  در  داده شده است.  نشان  از    رکی چگونه  برجسته 

ت    ادبیات   پهلوان  شفاهی  یک  مثل  دوباره  اسماعیل  شاه  می  رکی،  ظاهر  اما    3. شودمردمی 

چون در غیر این صورت حکایت به شکل یک    ،نیز وجود دارد  های تاریخیهمزمان با آن، نشانه

ای را در مورد شاه  قابل مالحظه . حکایت یک تغییر و دگرگونی  ماندساختگی باقی می  داستان  

دهد: بدین صورت که با حفظ اصالت تاریخی شخصیت شاه اسماعیل، او  اسماعیل نشان می

 رها کرد. ،کاری و ناکامی همراه بودتاریخی که با فریب ۀرا از یک گذشت

 
ــته .1 ــک دس ــیعه ی ــهش ــتق بندی فرق ــزب مش ــام ح ــه از ن ــیعۀ اولی ــت. ش ــده اس ــدا ش ــنی ج ــت س ــه از جمعی ــت ک ای اس

 ،م.(۶۳۲طالــب )ع(، پســرعمو و دامــاد پیــامبر محمــد)ص( )وفــاتشــده اســت کــه طرفــدار نــامزدی علــی بــن ابی

ــه ــهب ــین ب ــالعنوان جانش ــی در س ــات عل ــد از وف ــد. بع ــه( بودن ــا  ۶۶۱ق/ ۴۰حق )خلیف ــذهبی ب ــن م ــک انجم ــیعه ی م ش

 قدرت و قانون شکل دادند.
ــده،  .2 ــاقی مان ــی ب ــوگرافی کــه در انگلیس ــاه  Ghulam sarwar 1939  نگــاریتکتنهــا بی ــاریخ ش ــاب ت در ب

ــی در  ــات کل ــایر مطالع ــت. س ــفوی اس ــماعیل ص ــاملاس ــماعیل، ش ــاه اس ــورد ش -Roemer, 1986: 189 م

350 & Aubin, 1988: 1-130 است. 
ــابع پایان .3 ــاس من ــر اس ــی ب ــوع در بخش ــن موض ــای ــماعیل را در  ۀنام ــاه اس ــه ش ــده، ک ــته ش ــب نوش اینجان

 دهد.( توضیح میGallagher, 2004های ادبی )سایر گونه
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باسگوز  ایلهان  ملی  افسانه  پژوهشگر  ،  1گرچه  را    رکیت    های  حکایت  )فولکلوریست(، 

ترجمه کرده است، اما معادل دقیقی برای حکایت در فرهنگ    «داستانی همراه با نوازندگی»

 حکایت را چون یک روایت منثور    .(24 :1998)  غربی وجود ندارد  ۀعام
ً
این متخصصان معموال

  گذاری شده و شامل دو دسته اشعار  شعر عالمت  ۀاند که با فواصل معینی به وسیلتعریف کرده

(. با پیروی Boratav, 1959: 2/32; Kononenko Moyle, 1990: 1-5)  شودعاشقانه و قهرمانانه می

 برد. کار میعاشقانه به را برای روایت   نویسنده نیز اصطالح حکایت 2از باسگوز 

شاه اسماعیل و همچنین   حکایت، نیاز است تا میراث مادی و معنوی    قبل از ورود به بحث  

کودکیش تا امروزه    ۀهای اولیبررسی شود. شاه اسماعیل از زمان   ،ایلی که با او متحد شد   ۀجامع

-ینّ بوده است. از نظر دشمنان س  برانگیز و پیچیده در تاریخ جهان اسالم  یک شخصیت بحث

م  ۱۵۰۱اش، او بدترین نوع مرتد و در واقع یک مرتد موفق است که از زمان تسخیر تبریز در سال

کرد.  ها را فتح میطور پیوسته سرزمینهم ب۱۵۱۴ها در  تا شکست در چالدران توسط عثمانی

عنوان  چالدران،  به شاه اسماعیل بهم(، قهرمان جنگ    ۱۵۱۲- ۱۵۲۰)   سلطان سلیم عثمانی

 ,Brown)  اشاره کرده است  «بدصفت، ناپاک، گناهکار، شیاد، مذموم، و سفاک  صوفی    جوان  »

شدید  .(73-74 :1902 سخنان  از  الهام  با   شاید 
ّ
از  الل بعضی  در  که  است  عثمانی  سلطان  حن 

نشان داده شده    و قدرت عثمانی  سلطههای مسیحی، شاه اسماعیل تنها رقیب جدی  مجموعه

  الهی و غضب    عنوان نماد رحمت  )سلطان سلیم و شاه اسماعیل( به   به نحوی که آن دو  ؛است

الهی هستند. اما از نظر پیروان شاه اسماعیل با توجه به اینکه با تجهیزات ناکافی وارد جنگ 

-مجموعه  صورتشدند و مشتاق بودند جانشان را برای رهبرشان فدا کنند، شاه اسماعیل بهمی

  جان    ای از نمادهای مقدس مجسم شده است. اشعار شاه اسماعیل این وفاداری را تا حد ایثار  

 کند:  پیروانش منعکس می

 کنیم، ما این زندگی را همچون یک قربانی برای شاه فدا می

 
1. Ilhan Basgoz 
2. Basgoz 
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 ماست، شاه ایمان و باور   سخن  

 ما طوالنی است، بسیار طوالنی  ایمان   مسیر  

 ,Gandejei, 1959: no. 103; Memedov)  شودما گذاشته می  ایمان و عقاید    ما در راه    جان  

1966-1973: 1/134-35). 

وضوح بیان کرده است.  جانشان به  شاه اسماعیل اشتیاق جمعی پیروانش را برای فدا کردن  

دربار  اسماعیل  دیدگاه شخصی شاه  اشعار  را مطرح میه  ۀاین  در مجموعهویتش  های کند. 

-شده دیده میهای تحسینهای مختلفی از این بیانیهاشعار دیگری که معتبر هستند، نمونه

عنوان   تحت  خود  از  رقیبانش  با  صحبت  هنگام  اسماعیل  شاه  که  آنجا  خدا»شود؛  ،  « جوهر 

خدا» خداجدایی»و    «چشم  از  می  «ناپذیر  با  یاد  اسماعیل  شاه  مستعار  کند.  نام   انتخاب 

 ،ناپذیر، خود را همچون یک قربانی برای آن دسته از نیروی نظامی مصمم و آشتی«خطایی»

 نشان داد:  ،که صفویان را به قدرت رساند 

 کنم اند زندگی می من برای افرادی که ستایش شده

 ام همچون خطایی که زندگیش را چون یک قربانی فدا کرد، من آمده 

(Gandejei, 1959: no. 240; Memedov, 1966-1973: 1/489-490; Shah Ismail Safevi 

before, 1524: no.122). 

  

ثابت است. اینجا و هرجای دیگر شاه    بند  ترجیع  «اممن آمده»  در شعری که باال ذکر شد،

 
ً
صراحتا م    اسماعیل  م  به  و  تفکر   نجی  هدی  در  را  منتظران  تعداد  بیشترین  که  کسی  اسالم، 

،  ه اگرچه اعتقاد به مهدی)عج( در اسالم تا این زمان جریان داشت  1. کند اشاره می  ،اسالمی دارد 

 
عنوان یـــک شـــخص مطهـــر و دهندۀ اســـتفادۀ آن در دورۀ قبـــل از او بـــهالمســـیح )مســـیح( نشـــاناصـــطالح قرآنـــی  .1

شــده اســت. اگرچــه اشــتراکات معادشناســی بــا مســیحیت در اعتقــاد اســالمی وجــود دارد،  غســل عتعمیــدد داده

ــخص هدایت ــدی )ش ــش مه ــالنق ــه فع ــت( ک ــدۀ درس ــرای ش ــت، ب ــوده اس ــالم ب ــاریخ اس ــر ت ــیت در سراس ترین شخص

های عمــوم و بازگشــت نویــدبخش و آخرالزمــانی  عــدالت ظــاهر شــد. بنــابراین، در متــون بــر عقایــد و نظریــه تســلط
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آخر شخصیت  به  اعتقاد  شیعه  میان  در  عدالتاما  شخصیت  گستر  الزمانی  با  های )منجی( 

امامی،  شیعه، یعنی شیعیان دوازده  مذهب    ۀترین شاخ. بزرگه استمعینی پیوند خورد  تاریخی  

)دارای    ای سالهکه شاه اسماعیل به آن تعلق داشت، مهدی)عج( را شخص دوازده  همان گروهی 

که مرحلعالی( می  نیروی معنوی   آغاز شد  ۹۳۹ق/    ۲۶۰پایانی غیبتش در سال  ۀدانند   1. م 

بهره با  مشهور  مدعی  چندین  عقیدبنابراین  از  که    ۀمندی  خاستند،  پا  به  مهدی)عج(  غیبت 

این عقیده که شاه اسماعیل خود را به   .(Arjomand, 1984)  شودشامل شاه اسماعیل هم می

 منت    شکل یک مهدی  
 

 از میان آثار شعری او برمی آید. شیعه مهدی)عج(    ،ر مطرح کردظ
ً
عمدتا

ا بر عهده دارد، تجسم های واقعی ر عدالتینظامی بی  ۀنظامی، کسی که مواخذ  را یک شخصیت  

خصوص برای کیفر عامالن قتل امام حسین)ع( و خاندانش در کربال در سال  هب  ؛کرده است

-زیر از دیگر اشعار شاه اسماعیل، این پیوستگی اقدام نظامی و منجی  ۀم در قطع۶۸۰ق/۶۱

 انکار است. ری غیرقابل  گ

 رو آزاد هستند نیک مبارزان  

 ؛ سلطنت قرار دارد روی سرهایشان تاج  

 مهدی است   این زمان، زمان  

 .(Gandejei 1959: no. 252) جاودان آمده است گردش نور   برای جهان در حال  

رکـــی شـــاه اســـماعیل بـــه عنـــوان یکـــی از عوامـــل اصـــلی در ت   ۀدر واقـــع زبـــان شـــاعران

تـــرک  رود. صـــفویان ســـپاهیان خـــود را از میـــان ایـــالت  تبلیغـــات صـــفوی بـــه شـــمار مـــی

 آنـــاتولی   هـــای تـــرکمن  وجو کردنـــد تـــا بـــدین ترتیـــب بتواننـــد قـــدرت را از خانـــدان جســـت

ــران   ــی شــرقی و ای ــه  غرب ــه صــفویه ب ــن ایــالت ب ــد. بســیاری از افــراد ای )آق قویونلوهــا( بگیرن

 
خاطر ســبک نوشــته اســالمی در واقــع کــاربرد  مهــدی بیشــتر از مســیح بــوده کــه اشــاره بــه تعصــب مــذهبی دارد، امــا بــه

 شود.اینجا از اصطالح مسیح استفاده می
ــان .1 ــب« نش ــدی)عج(دهندۀ مو اصــطالح »غائ ــروه، محمدالمه ــن گ ــر ای ــام آخ ــت ام ــه نمی ،قعی ــی ک ــت؛ کس ــد اس توان

ــال  ــت و در س ــه اس ــا رفت ــه خف ــه ب ــرد، بلک ــمی بمی ــرگ جس ــه م ــن  ۹۴۱ب ــانی ای ــت. دورۀ زم ــده اس ــی ش ــیالدی مخف م

 شود.غیبت موقعی به پایان خواهد رسید که مهدی قبل از پایان زمان در زمین برای آغاز سلطنتش ظاهر می
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ــوفی   ــران ص ــوان رهب ــتند. تاریخ عن ــاد داش ــالمی اعتق ــدراس ــه حی ــد ک ــاد دارن ــاران اعتق  نگ

ــوفی  ــدر   ،م( ۱۴۸۸)متـ ــ پـ ــپاهیانش شـ ــه سـ ــز مشخصـــی را بـ ــرپوش قرمـ ــماعیل، سـ اه اسـ

ــ ــه بـ ــاند، کـ ــه آن  خاطرهپوشـ ــا سرخ»عنوان بـ ــاش یـ ــرقزلبـ ــده «سـ ــناخته شـ ــاه شـ اند. شـ

ــماعیل ــه ،اس ــی را ب ــار ادب ــتر آث ــانی، بیش ــی و زب ــیط فرهنگ ــن مح ــین ای ــوان وارث و جانش عن

در ایــن زمــان خواننــد. امــا جنــوبی تصــنیف کــرد کــه امــروزه آن را آذری مــی ترکــی   ۀدر لهجــ

ــی ــه ب ــت ک ــوز زود اس ــعار  هن ــاکی در اش ــاد  ب ــا ایج ــفوی ی ــات ص ــه تبلیغ ــماعیل را ب ــاه اس ش

طرحــی بــا هــدف جــذب ســربازان از ایــالت گونــاگون نســبت داد، زیــرا مــادر شــاه اســماعیل 

ای از خانــدان آق قویونلــو بــود و او از زمــان تولــد بــه صــحبت کــردن بــه زبــان ترکــی شــاهزاده

 مند بود.  هعالق

)یــا هــر کــدام از  س از مــرگ شــاه اســماعیل، جانشــینانش اعتقــاد بــه اینکــه اســماعیلپــ

ــی   ــفویه( منج ــاهان ص ــتند ش ــار گذاش ــتند را کن ــدی هس ــا مه ــود ی  .(Babayan, 1994) موع

ــود ــا وج ــن، ب ــاش در  ای ــالت قزلب ــدان ای ــان فرزن ــماعیل در می ــاه اس ــه ش ــوی ب ــاداری معن وف

ــ ــی   ۀجامع ــاطولی   ایل ــاش آن ــت. قزلب ــترش یاف ــدهم گس ــانزدهم و هف ــرن ش ــانی در ق ــا عثم ه

ــا بکتاشــیان   ،هــا تجلــی داشــتای از دراویــش بودنــد و اعتقــادات شــیعی در آن کــه شــعبه ،ب

ــان ــوری عثمـ ــد، در امپراتـ ــار جدیـ ــدند. در روزگـ ــد شـ ــارت متحـ ــیان عبـ ــروان بکتاشـ ی پیـ

)وفــادار بــه علــی)ع( یــا معتقــد بــه او( جــایگزین کردنــد. امــروزه  قزلبــاش را بــا عبــارت علــوی

انــد بکتاشــی مطــرح کــرده –بنــدی تحــت عنــوان ادبیــات علــوی ادیبــان در ترکیــه یــک طبقه

گردنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــا اعتقــادی از هــم متمــایز مــی-کــه توســط ایــن دو گــروه اجتمــاعی

ــه عنــوان یــک شخصــیت  ایــران   یــای عظمــت  اح قبــل از اســالم، شــاه اســماعیل همچنــان ب

 ماند. رکی پابرجات   در اشعار و حکایت  

ــ ــا مطالع ــه و جوامــع  ۀب ــه نقــش ســاختارهای چندگان ــه، محققــان ب فرهنــگ عامــه در ترکی

هـــای فرهنـــگ انـــواع ســـبک ۀعلـــوی و بکتاشـــی( در توســـع -)ماننـــد قزلبـــاش گونـــاگون 

ــان ترکــی تأکیــد نمــودهعمــومی در  ــد. مورخــان ادبیــات  زب ترکــی در قــرن بیســتم مشــتاق  ان
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نظر و در عـــوض از حکایـــت مردمـــی صـــرف ـیبودنـــد تـــا از منشـــأ مـــذهبی در ادبیـــات مل

ــاع کننــد کــه عشــق    طبیعی یــا رمزآلــود و یــا عشــق  ءمــاورا بشــری را در مقابــل عشــق   دف

شـه در سـاختارهای ایلـی بکتاشــی ، حکایـت ریحـالکنـد. بــا ایـن مقـدس بـه خـدا بیـان مـی

 ثابت شد. (Fuad Köprülü, 1962: 28-29) واد کوپرلؤ دارد، که اولین بار توسط ف

ــماعیل ــاه اس ــت ش ــه ،حکای ــومی ب ــت عم ــاختار حکای ــا س ــه ب ــی ک ــکل ادب ــک ش عنوان ی

ای، عرفــانی و تــاریخی قــرار هــای اســطورهارتبــاط دارد، تحــت تــأثیر برخــی مفــاهیم و نمونــه

مثــل  ،شــدههــای بزرگنمــاییرغــم ویژگــیود ایــن تــأثیرات خــارجی و علــیدارد. بــا وجــ

ــد   وفــاداری   ــه  عاشــقانه و شــدت احساســات، حکایــت شــاه اســماعیل دی جدیــدی از او را ارائ

دهــد. بـــا توجــه بــه ســـاختارها و ارتباطــات نظــامی، شـــاه اســماعیل همچــون یـــک مــی

ــا  ــی ب ــان و منج ــانجو»قهرم ــیر«ب ــایگزین شمش ــه ج ــازی ک ــود، ، س ــده ب ــد.  ش ــاهر گردی ظ

 سالح این قهرمان شد.   ،زهی است بانجو که یک آلت موسیقی و نوعی ساز  

 

 حکایت

اســت. حکایــت بــه « مردمــی داســتان  »معمــول انگلیســی، حکایــت بــه معنــای  ۀطبــق ترجمــ

نــوا بــا موســیقی و همــراه بــا پــردازد کــه هممــی (عاشــق) قهرمــان  ۀتوصــیف  گــرایش عاشــقان

عاطفــه بــودن و یــا بی ۀشــعر اســت. جــدایی عاشــق از معشــوق در سراســر روایــت نتیجــ

بلکــه بیشـــتر از  ؛نیســت -کالســـیک اســالمی   همچـــون اشــعار  ـمعشــوق  خجــالتی بــودن  

ــ ــدین و حضــور رقیبــان ت ــذیرد. هماننــد تمــامی ثیر مــیأشــرایط خــارجی ماننــد دخالــت وال پ

گیــرد. امــا هــا، عنــوان حکایــت شــاه اســماعیل از نــام مســتعار قهرمــانش نشــأت مــیحکایت

توانــد بــا ایــن حکایــت همــراه واقعــی شــاه اســماعیل، خطــایی، نمــی ۀتخلــص شــاعران

ــام بــزرگ میزیــرا قهرمــان د ؛گــردد شــود. تخلــص شــاه اســماعیل در ایــن ر حکایــت بــدون ن

نــویس بــرای بیــان هــا بــا هویــت تــاریخی او مطابقــت دارد کــه از تــالش داســتان روایــت

ــه ــت، بـ ــا حکایـ ــاریخی و بـ ــان تـ ــان و مکـ ــه در زمـ ــاریخ کـ ــی از تـ ــش واقعـ ــک بخـ عنوان یـ
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ــیت ــیشخص ــرده برم ــاده، پ ــاق افت ــی اتف ــای واقع ــت .(Basgoz, 1998: 25) دارده -حکای

هــای تــاریخی شــکل گرفتــه اســت؛ صــورت مشــابه بــر مبنــای شخصــیتهــای دیگــری نیــز به

ــاه عبـــاس صـــفوی ) ــارم ۱۵۷۱-۱۶۲۹مثـــل حکایـــت شـ م( و حکایـــت ســـلطان مـــراد چهـ

 م(.۱۶۱۲-۱۶۴۰عثمانی )

گــردد ادبــی بــاز مــی ۀگونــاین طالیــی   حکایــت شــاه اســماعیل بــه قــرن هفــدهم یــا عصــر  

ــت ــه حکای ــهور ک ــای مش ــه ــز ت ــری نی ــأدیگ ــد. ریش ــتر بــه آداب و  ۀلیف گردی ــت بیش حکای

فرهنــگ  ۀگــردد. بــا توجــه بــه توســعپــیش از اســالم در آســیای مرکــزی بــاز مــی ۀرســوم عمــد

ــ ــهت   ۀعام ــت ب ــی، حکای ــدیمی  رک ــوم ق ــتقیم از آداب و رس ــتت   طور مس ــه اس ــکل گرفت ــی ش  رک

(Basgoz, 1998: 70; Boratav, 1959ــه ــفا( و بـ ــات شـ ــعنوان ادبیـ ــک جامعـ  ۀهی در یـ

 )آناطولی( حفظ شده است. کشاورزی و متمرکز

ــ 1زیـــا گلکالـــپ عنوان یکـــی از اصـــول ترکیـــه بـــه ۀمعتقـــد اســـت اصـــول فرهنـــگ عامـ

آن،  ۀگرایـــی ترکیـــه و معمـــاری  هوشـــمندانملـــی ۀآکادمیـــک و دانشـــگاهی بایـــد در حـــوز 

ــود ) ــرح ش ــرد  .(Basgoz, 1998: 41-51مط ــاد ک ــه ایج ــور در ترکی ــن منظ ــه ای ــانی را ب او  مک

و شـــاگردان آنهـــا حفـــظ شـــد. تحقیـــق پیرامـــون  2کـــه توســـط کوپرلـــو، پرتـــو نـــایلی براتـــاو

ــ ــه ۀفرهنـــگ عامـ ــه ،ترکیـ ــرن بـ ــوری در قـ ــن جمهـ ــاختار فرهنگـــی ایـ ــی از سـ عنوان بخشـ

 اول توســط ۀبیســتم، انتشــار ایــن فرهنــگ را ســرعت بخشــید. ایــن فعالیــت بــرای مرتبــ

ــ ــگ عام ــازمان فرهن ــورد از حکایت ۀس ــدین م ــت و چن ــعه یاف ــه توس ــاترکی ــد ه ــر گردی  منتش

(Basgoz, 1998: 48).  ــاختار ــه بـــه نحـــوی سـ ــون منتشرشـــده در ایـــن زمینـ در واقـــع متـ

 تر کرد.شاه اسماعیل را روشن حکایت  

مـــرتبط بــا حکایـــت، الگـــوی  ۀباســگوز در تجزیـــه و تحلــیلش از ســـاختار فرهنـــگ عامــ

(. امـــا بـــر ۱۹۶۸) اقتبــاس کـــرد 3ســاختارگرای مشخصـــی را بـــه تقلیــد از والدیمیـــر پـــراپ

 
1. Ziya Golkalp 
2. Pertev Naili Boratav 
3. Vladimir Propp 



 پژوهش در تاریخ، سال  دوازدهم ، شماره  ۳۲،  بهار و تابستان  ۱۴۰۱/ ۸۷

 

 
 

ــاختارگرایی را رد می ــب س ــی مکت ــد متن ــد و بن ــایی از قی ــراپ، او ره ــالف پ ــت خ ــد و حکای کن

دانـــد. تحقیقـــات باســـگوز حکایـــت را در را بـــا مفـــاهیم فرهنگـــی و اجتمـــاعی مـــرتبط مـــی

ــا منشـــیعثمان ۀجامعــ ( کــه در 64 :1998هــای پیــدایش آن بررســی کــرد )و زمینــه اءتــرک ب

ــود ) ــد ب ــد خواه ــماعیل مفی ــاه اس ــت ش ــتان حکای ــث از داس  ;Basgoz, 1998: 64-75بح

Propp, 1968). 

 
ً
رسد.  گردد و با ازدواج او به پایان می)شاه اسماعیل( آغاز می  عاشق  حکایت با تولد    معموال

گردند.  او در زمان و مکانی مشخص توصیف می  ۀولیه و اصلی عاشق، خانوادشرایط ا  ۀبرای ارائ

یعنی عدم وجود فرزند، برای پدر شاه اسماعیل وجود دارد که پس از تولد    ،در آغاز یک بحران 

می برطرف  میاو  مواجه  نوجوانی  دوران  در  داستان  در  اصلی  بحران  با  عاشق    ؛ گردد شود. 

 ۀ یابد، که عبارت است از قابلیت ارائالهی دست می  ۀشود و به یک هدیهنگامی که عاشق می

حکایت، ساز همیشه همراه عاشق است. اما بحران   عشق خود با آوازهای شاعرانه. در طول روند  

ها و مشکالت  ای از محدودیتگردد و مجموعهاصلی با جدایی عاشق از معشوقش حاصل می

آنجا که عاشق تالش میحکایت را شکل می   ماندهباقی با معشوق خود دوباره  دهند؛  تا  کند 

آورد تا وجد و  یکی گردد. در طی زمان آزمایش و امتحان، عاشق به آوازهای شاعرانه روی می

ی ناأ شعف،  و  عامیاناس  ساختار  یک  نثرگونه  شعر  این  کند.  بیان  را  خود  درد  و  رنج  و    ۀ میدی 

تاریخی شاه اسماعیل دارد. طرح داستان   کمی با اشعار    و شباهت    مشخصی را بر عهده دارد

 . (Basgoz, 1998: 24)  شوددر نثر آشکار می

آنالیز   مبنای  بر  اسماعیل  شاه  حکایت  با  رابطه  در  زیر  صورت   توصیف  باسگوز  ساختاری 

  ۀ هایی انجام شده است. مقایسمنظور تطبیق چنین حکایتهایی بهپذیرفته است و دستکاری

هایی از حکایت شاه اسماعیل در ترکیه  این متون در این قسمت ضرورتی نخواهد داشت. نمونه

در    ۱۹۷۵تا    ۱۹۳۶های  بین سال تغییرات عمده  از  تعداد محدودی  م منتشر شد که شامل 

های قول   هایی که شامل تغییرات عمده و یا نقل  و تنها بخش  شودشکل، سبک یا جزئیات می
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ذکر   ،هستند مستقیم   به   Guney, 1960; Korgunal, 1944; Korok, 1937; Maarif)  ندالزم 

Kitaphanesi, 1943; Munir, 1936; Tevfic, 1940) . 

 

 بخش اول: بحران

ــدین   بخــش اول   ــت شــاه اســماعیل وال ــوده قنــدهار   کــه در شــهر   ،او را حکای ــران ســاکن ب -ای

ــدر شــاه اســماعیلتوصــیف مــی ،انــد ــه پ ــه ،کنــد. ب ( دار  حکومــت )پادشــاه، عنوان ســلطان ب

ــ ــتر ب ــدهار، بیش ــام  هقن ــده خاطر ن ــاکم  برازن ــت. ح ــده اس ــاره ش ــران   اش اش ــا بح ــدهار ب  قن

عمـــده بـــرای تعیـــین جانشـــین مواجـــه بـــود. بـــا توجـــه بـــه  فرزنـــد و مشـــکالت   نداشـــتن  

گــردد ایــن بحــران بــه ســرعت برطــرف می ،توصــیفاتی کــه توســط باســگوز ارائــه شــده اســت

 حساب آورد. داستان به اصلی    عنوان بحران  وان آن را بهتو نمی

ــا همســرش در میــان گذاشــت، او  (نداشــتن فرزنــد)هنگــامی کــه حــاکم ایــن مشــکل  را ب

پــس ســفر را آغــاز کردنــد.  ،حــل مســافرت کننــداز حــاکم خواســت تــا بــرای یــافتن راه

هیزیــر( در حــال اســتراحت  ۀ)فــوار  طبیعــی بــه نــام ۀهنگــامی کــه حــاکم نزدیــک یــک چشــم

  1.مرمــوز مواجــه شــد ۀبــا یــک غریبــ ،بــود
 
عنوان یــک گونــاگونی بــه شــکال  غریبــه خــود را بــه ا

ــافر   ــک مس ــش، ی ــی دروی ــش  ب ــی از دراوی ــا یک ــن و ی ــان  وط ــان( خراس ــنفکری از خراس  )روش

قابـــل شناســـایی اســـت کـــه  راحتیبـــه 2.(Maarif Kitaphanesi, 1943: 4) معرفـــی کـــرد

هــدایای  ۀهــای باســگوز معرفــی شــده، واســطمقــدس در عبــارت کــه بــه نــام حــامی   یدرویشــ

گــاه شــد و ســیبی را بــه پادشــاه شــکل معجزه الهــی اســت. او بــه آســایی از بحــران حکومــت آ

ــت  ــرش و پوس ــه همس ــر را ب ــی دیگ ــورد و نیم ــیب را بخ ــی از آن س ــه نیم ــت ک ــه او گف داد و ب

 
ــا هــدایت و ۶۵:۱۸خضــر کــه در تقــوا و پارســایی  اســالمی یــک شخصــیت مهــم اســت، کســی اســت کــه در قــرآن ) .1 ( ب

ــا راهنمــایی معنــوی و حیــات جــاودان و »آب ــود موســی شــناخته شــده اســت و ب هــای حیــات« محشــور راهنمــایی رمزآل

 شده است.
ــان بـــهدر ف .2 ــوفیانه، خراسـ ــوفی و رهنـــگ صـ ــه بـــرای مقدســـین صـ ــون خانـ ــان ارجمنـــد و واال همچـ عنوان یـــک مکـ

 های بانفوذ باقی ماند.جنبش
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آن را بــه اسبشــان بدهــد و قــول داد کــه کــودک و اســب جدیــدی بــه دنیــا خواهــد آمــد؛ کــه 

ــ ــد. غریب ــز ش ــین نی ــن چن ــدش را ۀای ــام فرزن ــد ن ــاکم نبای ــه ح ــت ک ــوز گف ــه  مرم ــانی ک ــا زم ت

 
ً
 همدیگر را ببینند انتخاب کند.   مجددا

 

 بخش دوم: 
 

 فصل اول:کودکی در خفا

مرمــوز و ســیبی کــه او بــه حــاکم  ۀدر ســاختار حکایــت باســگوز، بحــران اولیــه بــا کمــک غریبــ

شــود و تغییــر شــکل اصــلی )کــودک( بــزرگ مــی گــردد. پــس از آن عاشــقبرطــرف مــی ،داد

دهــد. امــا اش بــا معشــوقه و ابعــاد هنــری او رخ مــیهاولــین مواجهــدر رونــد بلــوغ او در 

ــدی   ــازی بع ــلی   جداس ــازیگران اص ــی ب ــبب م ــت س ــلی حکای ــیر اص ــت در مس ــه روای ــود ک ش

 خود قرار بگیرد.

ــد و شــامل بحــران در حکایــت، دگرگــونی عاشــق توســط یــک بخــش دیگــر ادامــه مــی یاب

 ســـالگی  در هفت .(Basgoz, 2008) تـــاریخی و روایــی را دارد ۀدیگریســت کـــه هــر دو جنبـــ

برنــد. در برخــی از ی مــیقنــدهار پــ   نــام  بی ۀشــاهزاد ۀقصــر بــه آینــد شناســان  عاشــق، ستاره

 ,Guney) خورشــید پنهــان دارد متــون، آنــان بــه پادشــاه توصــیه نمودنــد کــه کــودک را از نــور  

1960; Maarif Kitaphanesi, 1943). جداســـازی  هـــا مربـــی کـــودک امـــا در ســـایر مـــتن 

 ;Korgunal, 1944) نحوی توصــیه نمــود کــه بتوانــد او را همچنــان تعلــیم دهــدکــودک را بــه

Korok, 1937; Munir, 1936; Tevfic, 1940).  ــخن از ــابع س ــون و من ــن مت ــامی ای در تم

ــان   ــه قهرم ــت ک ــی اس ــاق زیرزمین ــک ات ــتان دوران   ی ــپری  داس ــا س ــود را در آنج ــودکی خ ک

ــا ــع او از دنی ــود. در واق ــرار نم ــاس برق ــا او تم ــتند ب ــر نتوانس ــراد دیگ ــد و اف ــدا ش ــارج ج ی خ

 اش بود.  مربی  ،نمایند و تنها فردی که با او در ارتباط بود
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 فصل دوم: ظهور و دگرگونی 

ــان در ــرانجام قهرم ــی س ــوان  ،بخش ــه عن ــگوز آن را ب ــه باس ــونی» ک ــی «دگرگ ــدم ــروز  ،خوان ب

شــود عاشــق تبــدیل می ســالگی بــه یــک هنرمنــد  یابــد. در ایــن بخــش قهرمــان در پانزدهمــی

(Basgoz, 1998: 66). یابــد کـــه همچنــین بـــه اســتعداد نوازنــدگی و شـــاعری دســت می

 بلکـه بـه ،خـود تولیـد نشـده هـا ماننـد نـام مسـتعار بـه خـودی  . ایـن ویژگـیاسـتهمراه بـا او  

ــ ــورت هدی ــن  ۀص ــه ای ــرزمین ب ــق از زی ــور عاش ــت. ظه ــده اس ــه گردی ــه او ارائ ــی ب ــش اله بخ

 اضافه شده است.

ــال ــت س ــس از گذش ــاهزادپ ــا، ش ــت   ۀه ــتخوانی را در گوش ــام اس ــدا  گمن ــود پی ــذای خ غ

ــا بــه حــال تمــامی اســتخوان  کنــدمــی شــد( و بــا اســتفاده از آن هــا از غــذای او حــذف می)ت

ــود ،ای رادریچــه ــع ب ــرزمین واق ــاالی زی ــه در ب ــور  مــی ،ک ــکافد و ن ــین  ش ــرای اول خورشــید را ب

-کنــد. از ایــن پـس شــاهزاده همــراه بـا معلمــش ظــاهر مــیها مشـاهده مــیبـار پــس از ســال

 ۀیابـد کـه بایـد نـام مناسـبی بـر فرزنـدش بگـذارد، غریبـاو درمـی  شود. در ایـن زمـان کـه پـدر  

ــی ــکار م  آش
ً
ــددا ــوز مج ــماعیل میمرم ــاه اس ــاهزاده را ش ــردد و ش ــام اســب او را گ ــد و ن نام

 رود.به شکار می کامرگذارد. در روز بعد شاه اسماعیل با )ماه( می کامر

ــق ــرات در عاش ــن تغیی ــگوز، ای ــر باس ــق نظ ــوالی ر طب ــماعیل( در ت ــاه اس ــهؤ)ش ای یاگون

 ۀگـــاه مســـتقیم بـــا غریبـــدر حکایـــت، شـــاه اســـماعیل هـــیچ .(66 :1998) دهـــدروی می

مسـتعار بـود بـه او اعطـا شـد.   ای کـه شـامل نـام  شـاعرانه  ۀمرموز ارتباط پیـدا نکـرد. امـا هدیـ

ــامی   ــا ح ــودش ب ــع وج ــدرش درواق ــود و پ ــرتبط ب ــدس م ــاکم   ،مق ــه ح ــود ک ــدهار ب ــش  ،قن نق

 واسطی در دریافت این هدایا ایفا کرد.

ــم ــه چش ــکار ب ــروه ش ــه گ ــامی ک ــماعیل  ۀهنگ ــاه اس ــد، ش ــتراحت آمدن ــرای اس ــی ب طبیع

در  او پیشــنهاد داد کــه افــراد پراکنــده شــوند تــا بتوانــد شــکار را بــه تنهــایی ادامــه دهــد. پــس

ــه کــوهی رســید و لنگ ــه چــادر  تعقیــب آهــویی، ب ــ لنگــان ب ــدگی  ۀقبیل اوروک کــه در آنجــا زن

رفــت. در آنجـا بــا دختــری کــه از چـادر بیــرون آمــد، مواجـه شــد. از فــرط هیجــان  ،کردنــدمـی
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 ،ای گرفــته زمــین افتــاد و زمــانی کــه بــه هــوش آمــد و جــان تــازهاز هــوش رفــت و از اســب بــ

 نوازنده شد.  ـتبدیل به شاعر

یــک هدیــه بــرای ) ایــن بخــش تغییــر و تبــدیل کــودک بــه عاشــق را همــراه بــا نــام مســتعار

ــنیف ــل می( تصـ ــوقتکمیـ ــماعیل و معشـ ــاه اسـ ــار شـ ــین بـ ــرای اولـ ــد. بـ ــزار  ۀنمایـ او گلیـ

بـــه حکایـــت  ۀاولیــ ۀیکـــی از اشــکال شـــاعران  را ســرودند.  مـــانی 1ای از مـــانیسمجموعــه

ــی ــمار م ــتقل در وزن  رودش ــاعی مس ــک رب ــامل ی ــه ش ــاییک ج ــت ) ه   :Basgoz, 1998اس

ای اســـت کـــه در هـــر ارتبـــاطی بـــین (. تبـــادل مـــانیس بـــین عاشـــق و معشـــوق شـــیوه62

رت شـــود. اولـــین مبـــادالت شـــاعرانه زمـــانی صـــوطـــرفین در سراســـر داســـتان تکـــرار مـــی

 پرسد:نام معشوق خود را می عاشقگرفت که 

 شاه اسماعیل:

 شاه اسماعیل به نزد تو آمده است،

 نام زیبای خود را به من بگو،

 اجازه نده که در این عشق بسوزم،

 جدایی از تو برای من مشکل است. 

 :  گلیزار

 تو است، گلیزار عاشق  

 یای خود دیده بودم،ؤتو را در ر ۀمن چهر 

 یا اکنون اتفاق افتاده است،ؤاین رخدای من 

ــرو قهرمــان  ــد ) امــا مــن مــال   !اکنــون ب ــو خــواهم مان -Maarif Kitaphanesi, 1943: 8ت

10). 

کننــد. بــا و متقابــل و اتحــاد خــود را اظهــار مــی هدوســوی در شــعر فــوق، قهرمانــان محبــت  

 
 
ــســ  قــول و ق ــزار، شــاه اســماعیل او را ب ــ   خاطر  هم گلی ــه ســمت جایگــاه شــکار ت رک بازگشــت ب

 
1. mānīs 
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 خــود اش بــه یــاران عاشــقانه هایودهاش را بــا ســر کنــد. او اســتعداد جدیــد شــعریمــی

 دهد:نشان می

  ،آه برادران، مدافعان ایمان و وفا

 ام، ما خودمان را در عشق یافتیم. من او را بوسیده

 ،ببین آنچه را که از آن جدا افتاده بودم

 ام! او جدا افتاده های شیرین  اکنون از لب

 یک روز ممکن است من شاد باشم، بخندم،

 ممکن است من به آرزویم از بهشت برسم،

 او باشم، یک شب ممکن است مهمان  

ز اش همانند گل  خود که چهره اما من از معشوق    ام.است جدا افتاده ر 

 بین ببرند، ها این عطش و دوری را از کند که آسمانشاه اسماعیل آرزو می

 ش که همانند یک سرو بلندی،حورو   ۀفرشت

 .(Maarif Kitaphanesi, 1943: 10-11) اممن از گلیزار جدا افتاده

 

 وجوجست بخش سوم:

ــش ــن بخ ــران   ،در ای ــات   بح ــک دوره مکالم ــس از ی ــت. پ ــده اس ــخص ش ــتان مش ــلی داس  اص

شــود. مشــخص بــین پــدر شــاه اســماعیل و پــدر گلیــزار ســرانجام بــا ازدواج آنهــا موافقــت مــی

ــی ــامی روی م ــران هنگ ــا بح ــادر  ام ــه م ــد ک ــی ده ــع م ــا مطل ــامزدی آنه ــزار از ن ــود. در گلی ش

ــالی ــتح ــمگین اس ــرای ازدواج آن دو خش ــوهرش ب ــت ش ــه از موافق ــی ،ک ــه از او م ــد ک خواه

عجوالنــه  هــا دالیــل او را بــرای تصــمیم  ی از نســخهبــه ســرعت بــه هندوســتان کــو  کننــد. یکــ

 دهد:  ارائه می

ــه ایــن ازدواج شــکل مــی ــا آمــده و چگون گیــرد؟ دختــری کــه در پشــت یــک اســب بــه دنی

ــ   ــد م ــم خواه ــب ه ــک اس ــت ی ــوار پش ــب گه ــک اس ــت ۀرد، ی ــز  ،اوس ــر او نی ــه قب ــان ک همچن

وارد گردنــد؟ پــدرش طالیــی  تواننــد بــه قفــس  نشــین هماننــد او میکــو  باشــد. آیــا دختــران  
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ــی ــر از مــن م ــن مــورد را بهت ــد، او میای ــا نمــیدان ــد ام ــم دان ــاه قــد عل ــل پادش ــد در مقاب توان

 ,Guney) گــاه نتوانــد بــه آن دســت یابــدمرتفعــی بــرویم کــه پادشــاه هیچ بیــا بــه دشــت   ؛کنــد

1960: 18). 

ــدین خــود را مطلــع مــی ــد شــدن گلیــزار، شــاه اســماعیل وال ــا اطــالع از ناپدی ســازد کــه ب

ــخه ــب نس ــا در اغل ــافتن او را دارد. ام ــد ی ــخ قص ــه او پاس ــل ب ــونت کام ــا خش ــدینش ب ــا وال ه

مــن هــیچ کــاری بــه  !بــرو ،بــه جهــنم ،خــواهیاگــر مــی :گویــددهنــد. پــدرش بــه او مــیمــی

ــدارم ــو ن ــون ت ــری چ ــردآوری تمــام  .(Munir, 1936: 24) پس ــماعیل از گ ــاه اس ــدین ش وال

طور نــاموفقی تــالش کردنــد هــای شــهر، بــهبســتن دروازه شــأن گلیــزار گرفتــه تــادختــران هــم

ــه ــماعیل را ب ــاه اس ــدام ش ــگوز اق ــد. باس ــوگیری کنن ــماعیل جل ــاه اس ــروج ش ــا از خ عنوان ت

ــه ــینمون ــاب م ــه حس ــی او ب ــداری جنس ــهای از بی ــا جبه ــه ب ــدرش آورد ک ــل پ ــری در مقاب گی

اده باعـــث والـــدینش و تشــکیل خـــانو رک  توجـــه عاشـــق بــه تـــ   .(71 :1998) همــراه اســـت

 .(ibid)  شودجدایی و وارد شدن ضربه به وحدت خانواده می

 

  موانع و ایجاد حرمسرا بخش چهارم:

شــود کــه قهرمــان در رونــد تــالش و جســتجویش ای از موانــع آغــاز مــیاز ایــن پــس مجموعــه

-توانــد ایــن بخــش را بــا تنــوعحکایــت مــی شــود. طبــق نظــر باســگوز، راوی  بــا آن مواجــه مــی

ــی بــه  ــاندبخش ــوالنی بکش ــدین مرحلــه ط ــا آن را بــه چن ــد ت ــرار کن ــع و مشــکالت تک  موان

ــرا» .(68 :1998) ــاد حرمسـ ــع عمـــده «ایجـ ــی از موانـ ــا طـ ــا آنهـ ــان بـ ــه قهرمـ ــت کـ ای اسـ

ــزار مواجــه می یوجوجســت ــه راهگلی ــط منجــر ب ــه فق ــه ن ــود ک ــل موفقیــتش ــیح ــز نم -آمی

 ،بــه هــر حــال 1.گــرددهــای بیشــتری نیــز مــیبلکــه باعــث ازدواج عاشــق بــا معشــوقه ،شــود

ــق ــود عش ــق اول خ ــب عش ــه از تعقی ــت ک ــن نیس ــانع از ای ــماعیل م ــاه اس ــدی ش ــای بع –ه

 پوشی کند. چشم -گلیزار

 
 را مشاهده کنید.  Boratav,1946: 86های . برای ساختارهای مشابه، دیدگاه1
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گردیـــد، ای بـــه ســـمت هندوســـتان مواجـــه شـــاه اســـماعیل بـــا اولـــین مـــانع در جـــاده

هنگامی کـه او بـه پـنج بـرادر کـه در حـال مبـارزه بـا یـک اژدهـا بودنـد، کمـک کـرد و بـرادران 

ــام گلپــری را بــه وی پیشــنهاد  ــه ن ــرای قــدردانی، خــواهر خــود ب را نجــات داد. بــرادران هــم ب

کنـد امـا آنـان را آگـاه اسـماعیل بـا ایـن وصـلت موافقـت مـی شـاهدادند تـا بـا او ازدواج کنـد. 

شــرمندگی خــود را بیــان نمــود و  او ه بایــد بــه دنبــال نــامزدش گلیــزار بــرود. پــسســازد کــمــی

 
ً
 برای ازدواج با گلپری بازگردد. قول داد که مجددا

آیــد. کمتــر بــه چشــم مــی ،شــاه اســماعیل قــرار گرفــت کــه پــیش روی عشــق   ،مـانع بعــدی

بــه نــام  ترســناک آفریقــایی   مســیر بــه ســمت هندوســتان اســت کــه او بــا یــک مبــارز   ۀدر ادامــ

-شــود. در افســانهشــود( مواجــه مــیســیاه خوانــده مــی زنگــی )کــه در ادبیــات عــرب   عــرب  

گــردد هــایی اســتفاده مــیییترکیــه، عــرب عبــارتی اســت کــه از آن بــرای آفریقا هــای قــومی  

عــرب و سفیدپوســت تفــاوت  کــه چنــدین نــوع ویژگــی مخصــوص بــه خــود را داشــته و بــا قــوم  

ــرب   ــد. ع ــب به دارن ــایی اغل ــود فوقآفریق ــک موج ــورت ی ــادص ــول ۀالع ــیغ ــیف م -پیکر توص

ــردد ) ــرب   .(Boratav, 1951: 83گ ــماعیل، ع ــاه اس ــت ش ــکل  در حکای ــین ش ــه هم ــی ب زنگ

ــه ــارز  ب ــک مب ــول عنوان ی ــیغ ــان داده م ــر نش ــردان پیک ــامی م ــه تم ــت ک ــتاق اس ــود و مش ش

 از پــای درآورد. در هنگــام نبــرد بــا ایــن مبــارز   ،گیرنــدراهــش قــرار مــیجــوانی را کــه در مســیر 

ــروز می ــم پی ــماعیل ه ــاه اس ــایی، ش ــناک آفریق ــف  ترس ــه کش ــم ب ــود و ه ــذابی  ش ــیار ج بس

 زیبایی قرار دارد.  مبارز، دختر   رسد: که پشت نقاب  می

ــر   ــن دخت ــا ای ــماعیل ب ــاه اس ــی ازدواج ش ــانی رخ م ــا زم ــاه زیب ــه ش ــه ب ــد ک ــماعیل ده اس

 ,Boratav) گویــد بــا اولــین فــردی کــه او را در مبــارزه شکســت دهــد ازدواج خواهــد کــردمــی

ــر ایــن عــرب   .(84 :1951 ــه او در پیــدا کــردن گلیــزار زنگــی پیشــنهاد مــی عــالوه ب ــا ب دهــد ت

هـــا و زنـــان فریقـــاییآزنگـــی چنـــدین ویژگـــی دارد کـــه بـــا  کمـــک کنـــد. شخصـــیت عـــرب  

 فـاوت اســت. عــرب زنگـی پــیش از ایـن بــه عنـوان یــک مبــارز  هــای اجـدادی ترکیــه متافسـانه

ــود. او همچــون یــک آدمخــوار   کــه یکــی دیگــر از  -مغــرور مهــاجم آفریقــایی شــناخته شــده ب
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کنـد کـه یـک ظـرف برنجـی تهیـه مـی  -هـای ترکیـه اسـتهـا در افسـانههای آفریقـاییویژگی

از آداب و رســوم جوامــع بــا پیــروی  .(Boratav, 1951: 14) شــودر مــیبــا خــون قربانیــانش پــ  

ــارز ایلـــی و بـــه طور معمـــول در ســـنت حماســـی پیشـــین، زن کامـــل بـــه صـــورت یـــک مبـ

ــیف می ــودتوصـ ــرب   .(Basgoz, 1998: 57) شـ ــونت عـ ــیات خشـ ــی خصوصـ آمیزش را زنگـ

ــ ــه شــاه اســماعیل مــوقعی ب ــاداری ب ــرای اعــالم وف ــایی نظــامیکار مــیهب ــرد کــه توان اش را ب

ــرای حــذف مهم ــرین مشــکالت خطب ــت ــر ســر راه او ب ــاک ب ــردکار مــیهرن  :Basgoz, 1998) ب

57; Glazer, 1978: 98-109).  ــاخبر ــی بـ ــرب زنگـ ــماعیل و عـ ــاه اسـ ــتان شـ در هندوسـ

ــا یــک شــاهزاده اســت. امــا طــی یــک مالقــاتمی ــزار در حــال ازدواج ب آنهــا  ،شــوند کــه گلی

ــه یکــدیگر اعــالم مــی عشــق   ــد کــه کننــد و تصــمیم مــیعمیقشــان را ب  بــه قنــدهار گیرن
ً
فــورا

ــمی، هم ــن ازدواج رس ــک جش ــل از ی ــد و قب ــیبرگردن ــتر م ــال میبس ــه وص ــوند و ب ــندش  رس

(Basgoz, 1998: 67).1  پــس از آنکــه عــرب زنگــی بــه تنهــایی ســربازانی را کــه بــه ســمت آن

ــ  رفتنــد ک  ســه مــی ی گرفتنــد و در بــین راه گلپــری هــم شــت، راه خــود را بــه ســمت قنــدهار پ

 به آنان پیوست.

 

 حلبخش پنجم: راه

 آمیز حکایــت، شــاه اســماعیل بعــد از بازگشــتش بــه قنــدهار بــا مــانع  پــیش از پایــان موفقیــت

 ۀهای مختلـــف متفـــاوت اســـت و اشـــار شـــود کـــه ایـــن مـــانع در نســـخهنهـــایی مواجـــه می

 
ــدن شــاه اســماعیل و گلیــزار در طــی حرکــت از هندوســتان، در تمــامی بخشبخــش هم. 1 ــاه بســتر ش هــای حکایــت ش

ــه ــده میاســماعیل، کــه اینجــا ب ــت: کار رفتــه اســت، دی ــب اس ــان دادن ایــن مطل ــرای نش ــه ب ــک نمون ــر ی شــود. مــتن زی

زیــدن بــه یکــدیگر کردنــد و شـاه اســماعیل و گلیــزار، بــا سـود بــردن از ایــن فرصــت، شـروع بــه دوســت داشــتن و عشـق ور 

ــد ) ــرو رفتن ــیرین ف ــواب ش ــه خ ــوم Korok, 1937: 19ب ــی رس ــت معرف ــی در جه ــده تالش ــر ش ــه ذک ــه ک ــاید آنچ (. ش

ــه ــر ب ــخۀ دیگ ــک نس ــد و ی ــنتی باش ــی س ــکار میجنس ــل آش ــهطور کام ــزار ب ــماعیل و گلی ــاه اس ــه ش ــد ک ــدا کن طور ج

 خوابیدند.
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ــه آن نشــده اســت  ،ها مــادر شــاه اســماعیلدر برخــی از نســخه .(Korok, 1937) یکســانی ب

ــی ــادت م ــود حس ــد خ ــخاوت فرزن ــادمانی و س ــه ش ــه ب ــاه ک ــذف ش ــه ح ــرش را ب ــد، همس کن

ــد می ــدیگر متقاع ــازی آن زوج از یک ــماعیل و جداس ــداس  ,Korgunal, 1944; Korok) کن

1937: Munir, 1936; Tevfic, 1940). ــخه ــدت در نس ــماعیل م ــاه اس ــادر ش ــر م های دیگ

ــه ــماعیل ب ــاه اس ــدایی ش ــس از ج ــاهی پ ــان کوت ــورزم ــت منظ ــزار میوجس ــرد و جوی گلی می

 
ً
ــددا ــدهار مج ــاکم قن ــی ح ــد. زن  ازدواج م ــد   کن ــد جدی ــاکم و مادرخوان ــماعیل،  ۀح ــاه اس ش

کننــد کــه شــاه اســماعیل را متقاعــد می همــراه بــا وزیــر، پــدر   اســت،کــه دختــر وزیــر خــائن 

دســت هخواهــد تخــت پادشــاهی را خــود باوســت و مــی پســرش در فکــر خیانــت و قتــل  

 .(Guney, 1960)  بگیرد

ــه هــر روی ــه کــاخ فــرا مــیشــاه اســماعیل را فریــب مــی حــاکم   ،ب ــا او را دهــد و ب ــد ت خوان

-قتــل او بــا شکســت مواجــه مــی ۀزنگــی، نقشــ بینــی عــرب  دلیل پــیشهمســموم کنــد. امــا بــ

شــاه اســماعیل را از حدقــه درآورنــد و او را تبعیــد  دهــد تــا چشــمان  گــردد. حــاکم دســتور مــی

ــه اقامتگــاه   ،عاشــق انتقــام   گــرفتن   بــرایزنگــی  کننــد. عــرب   حــاکم  یــک صــد زن آمــاده را ب

جنگـد و زمـانی کـه یکـی بکشـند. او در ادامـه بـا ارتـش حـاکم مـیفرسـتد تـا آنـان را یکیمـی

ــار دیگــر اش بهبــود یافــت برمــیآســایی بینــاییطور معجــزههشــاه اســماعیل بــ گــردد. آنهــا ب

ــی ــاهر م ــردی ظ ــه در آن در نب ــایی ک ــوند ج ــماعیل بهش ــاه اس ــرباز  ش ــک س ــکل ی ــاه  ش پادش

ــا عــرب   تغییــر   ــا ب ــد ت ــه مبــارزه طلبیدن ــود. پــس هنگــامی کــه حــاکم را ب زنگــی  قیافــه داده ب

 1.او حاکم را با یک حرکت به دو نیم کرد  ،بجنگد

 

 

 
ــاه اســماعیل توســط نســخه در  .1 ــدر ش ــر و دختــرش فریــب میهایی کــه پ شــود خــورد، حــاکم در آخــر بخشــیده میوزی

 رود.و با شناختن اشتباهش به نفع شاه اسماعیل از سلطنت کنار می
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 بخش ششم: اتحاد

 بخــش پایــانی، بــرای تأکیــد بــر عــدم  هــای حکایــت  شــاه اســماعیل ازبرخــی از نســخه

ــردههموچشم ــتفاده ک ــای او اس ــان نامزده ــت می ــمی و رقاب ــا چش ــه نامزده ــس از اینک ــد. پ ان

داســتان بیــان  خــود را بــرای یکــدیگر در بخــش شــاعرانه و نهــایی   ۀهــای خیرخواهانــنگرانــی

 کند:نمودند، شاه اسماعیل اعالم می

 زیبا دارم. من سه عاشق  

 درخشند و حسادت بین آنان نیست،ر میهمانند ز  

 همگی آنها زیباست، رشت و طبیعت  س 

 بینم،گلیزار را می من کمال و بزرگی  

 بینم،گلپری را نیز می من وجود  

 آورم،دست میهزنگی ب من خوشبختی را از عرب  

 آنان همگی زیباست، قامت  

 مردان خوشبخت باید شبیه به من باشند،

 کنند.خود را از خدا دریافت می ۀآنها هدی

 
ّ

 ت باطنی باشند، آنان باید سرشار از لذ

 .(Maarif Kitaphanesi, 1943: 47-50) سرشت و طبیعت همگی آنها زیباست

ــه ــب نمون ــد اغل ــت همانن ــت، حکای ــده اس ــای مان ــا برج ــرای م ــت ب ــن دس ــه از ای ــایی ک ه

ــان خوشــی دارد ــامزد خــود از  1.شــاه اســماعیل پای ــا ســه ن کنــد. در نتیجــه دواج میعاشــق ب

کشــد. امــا را بــه تصــویر مــی آرمــانیرســد یــک قهرمــان نظر مــیهحکایــت شــاه اســماعیل بــ

 عنوان شخصیت تاریخی مطرح است.هنوز هم شاه اسماعیل به

 

 

 
 .۷۰  ،۶۸  :۱۹۹۸در تغییر حکایت از شکل تراژدی باسگوز را ببینید:  .1
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 سایر منابع 

ــا تحلیــل باســگوز از همان  ــه کــه اشــاره شــد ســاختار عمــومی حکایــت شــاه اســماعیل ب گون

ــاط دارد.  ــت ارتب ــود داردحکای ــت وج ــاختار حکای ــه در درون س ــرنخ ،آنچ ــتند از س ــایی هس ه

ی نیــز مشــابه حکایــت وجــود دارد کــه مآخــذ آنــان دیگــر شــاه اســماعیل. منــابع زنــدگی آتــی  

ــانه ــوان افس ــه عن ــاو از آن ب ــت و بورات ــدادی نیس ــی و اج ــای مل ــع»ه ــه واق ــکار ب ــل آش -تمای

ــی ــی« گرای ــاد م ــد )ی ــان 374 :2005-1955کن ــه (؛ هم ــز طور ک ــابع نی ــن من ــالف ای ــوارد مخ م

ــود دارد ــل بــه  ،وج ــماعیل تمای ــاه اس ــت ش ــا حکای ــاریخی ب ــابع ت ــابهات من ــه تش ــایی ک ج

 کند.صفوی آشکار می  ۀیاپردازی و تخیل را میان راویان اولیؤر

ــه ــماعیل ب ــاه اس ــیف ش ــات توص ــه را در گزارش ــترین توج ــی بیش ــاه اله ــک پادش عنوان ی

ــ ــر وی و بازرگانـ ــایی معاصـ ــفیران اروپـ ــیاحان داردسـ ــامی  .(Amoretti, 1979) ان و سـ هنگـ

ــال  ــانی در س ــوری عثم ــوی امپرات ــماعیل در آن س ــاه اس ــه ش ــید۱۵۰۱ک ــت رس ــه حکوم  ،م ب

ــر این ــود دارد دال ب ــواهدی وج ــرد  ش ــک ف ــه او ی ــت ک ــدس اس ــات طوریهب ؛مق ــه از گزارش ک

ــدس   ــیحیان تق ــالمی   مس ــده می اس ــاه دی ــتپادش ــالمیرا بروم ــود. پ ــ 1ش ــه ق ــان ب درت از زم

ــیدن   ــ رسـ ــدران او را بـ ــتش در چالـ ــا شکسـ ــماعیل تـ ــاه اسـ ــههشـ ــخص بـ ــوان طور مشـ عنـ

 کند.مسیحی معرفی می  احیاکننده و منجی  

ــا متــون منحصــربهــا، ایــن مکتوبــات و داســتان امــا در طــول ســال فردی ههــای پیچیــده ب

ــال ــاز س ــای اولی ــد ) ۀه ــی ش ــماعیل یک ــاه اس ــدگی ش ــد  .(Brummett, 1996: 338زن همانن

ــان می ــیحیان نش ــات مس ــت، گزارش ــالحکای ــه س ــد ک ــماعیل دهن ــاه اس ــدگی ش ــایی از زن ه

ــا راهــب  ه اســتدر خفــا طــی شــد ــا یــک کشــیش ارمنــی ی ــه  . در واقــع ارتبــاط او ب صــومعه ب

ــو ــاترین  زن ــرد. ک ــک ک ــیحیت کم ــه مس ــماعیل ب ــاه اس ــرایش ش ــایعات گ ــت ش ــفیر 2تقوی ، س

 
1. Palmira Brummett 
2. Caterino Zeno 
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ــد ــتاده ش ــو فرس ــار آق قویونل ــه درب ــه ب ــه روم ک ــا اتحادی ــانی را ایت ــد عثم ــر ض ــکیل ب ــا تش ه

 اطالعاتی از کودکی اسماعیل را نوشته است:  ،دهد

 ؛پـــس از مـــرگ پـــدرش حیـــدر، اســـماعیل و بـــرادرانش از هـــم جـــدا شـــدند»

ــاتولی رفــت و ــه آن ــره یکــی ب ــه جزی ــه حلــب و ســومی ب ــ دیگــری ب  ۀای در دریاچ

کردنــد؛ جــایی هــای مســیحی زنــدگی می)ون(، کــه در آنجــا ارمنــی آتامــار

ــیچ ــرد و ه ــی ک ــا مخف ــال در آنج ــار س ــدت چه ــرای م ــود را ب ــه او خ کس در ک

ــوان ــن جـ ــت. ایـ ــر نداشـ ــود او خبـ ــران از وجـ ــی  ،ایـ ــماعیل مـ ــه او را اسـ کـ

ــد ــدرت  ۱۳ ،نامیدن ــی ق ــدعی واقع ــک م ــود و ی ــی ب ــت واالی ــاله و دارای هیب س

ــلطنت به ــمار میو سـ ــانشـ ــیمای او نشـ ــت، سـ ــود،  ۀرفـ ــیطره بـ ــی و سـ بزرگـ

ــ چنان ــدیل ه بهکـ ــی تبـ ــران بزرگـ ــه حکمـ ــه روزی او بـ ــان داد کـ ــنی نشـ روشـ

 .«... شودمی

ــا  ــت و ادع ــده داش ــر عه ــماعیل را ب ــایی اس ــه راهنم ــی ک ــو کشیش ــزارش زن ــرد میدر گ ک

ــه ستاره ــان  ک ــت و جری ــناس اس ــی ش ــمانی م ــاوراءطبیعی و آس ــر م ــدادها را از نظ ــد، روی دان

ــپیش ــد ش ــیا خواه ــاه آس ــانی پادش ــه او زم ــرد ک ــی ک ــرای بین ــادی ب ــتیاق زی ــیش اش د. کش

ــه شــاه اســماعیل نشــان مــی ــه هــر نــوع لطــف و بخشــش و کــدهــد، چنان خــدمت ب ــا او ب ه ب

ــا قــدرتش را گســترش دهــد، پــس شــاه اســماعیل قــدردانی عظیمــی ادب رفتــار مــی کنــد ت

 .(Grey, 1873b: 46-47)  را به او بدهکار بود

اســتقرار اســماعیل در ایالــت گــیالن را بــا دهــد تــا آنجــا کــه مکــان زنــو ســخن را ادامــه می

ــا ــدرش کارکی ــدیمی پ ــت ق ــت دوس ــی حمای ــان م ــرزا بی ــمی  می ــابع رس ــه من ــه ب ــا توج ــد. ب  کن

ــفویه ــال ،ص ــماعیل س ــت  اس ــت مراقب ــه را تح ــتقلبزرگ های اولی ــرد مس ــا  م ــیعه ت ــذهب ش م

ــه ــات ب ــن جزئی ــد. درای ــز گذران ــاهی تبری ــت پادش ــتح تخ ــل از ف ــانظر میقب ــو ت ــه زن ــد ک  رس

ــدی ــاریخی   ح ــابع ت ــفویه را ت من ــهأص ــت. اگرچ ــرده اس ــد ک ــا می ،یی ــان او ادع ــه مک ــد ک کن

 ارمنی بود.   واقعی مخفی اسماعیل تحت مراقبت کشیش  



 شاه اسماعیل صفوی در حکایت ترکی / ۱۰۰

 

ارتبــاط مســیحیان ارمنــی بــا قطعیــت در سراســر گزارشــات اروپاییــان در مــورد بــه قــدرت 

مشـــابهی از تربیـــت مســـیحی اســـماعیل در  ۀنســـخ 1.رســـیدن شـــاه جدیـــد ادامـــه یافـــت

نـــام و نشـــان پیـــدا شـــده اســـت. م از یـــک بازرگـــان ایتالیـــایی بی۱۵۰۸گزارشـــی در ســـال 

اســماعیل را بــر اســاس کتــاب مقــدس )انجیــل( و ایمــان  کــه کشــیش   کنــدبازرگــان بیــان می

دهـــد کـــه گـــزارش مـــی 3جیـــوان ماریـــا آنجیولـــو 2.(Grey, 1873b: 187) مـــا پـــرورش داد

ــی ــیحیمس ــد. مس ــداری کردن ــرادرانش نگه ــادر و ب ــا م ــراه ب ــماعیل هم ــی از اس ها حیان ارمن

قویونلوهـــا ســـپردند. میزبانـــان اســـماعیل را او را پـــس از ســـه ســـال بـــه دربـــار آق ۀخـــانواد

ــه ــهب ــتویژه ب ــه داش ــذابی ک ــیار ج ــای بس ــایی و رفتاره ــتند ،دلیل زیب ــت داش  ,Grey) دوس

1873b: 103). 

ــه گــزارش آنجی ــا توجــه ب ــار نبــود کــه اســماعیل از مــرگ نجــات یافتــه ب ــین ب ــو، ایــن اول ول

 
ً
ــا ــود. تقریب ــامی ب ــود؛ هنگ ــه ب ــرار گرفت ــرگ ق ــرض م ــدرش در مع ــط پ ــد توس ــان تول ــه در زم ک

ــه ــد اســماعیل ب ــا آم ــعیت  ،دنی ــن وض ــه اینکــه ای ــود. در پاســخ ب ــا او ب ــراه ب ــادی هم خــون زی

منی دانســـتند. پـــس پـــدرش دســـتور داد او را طور واضـــحی آن را بـــدی  هبـــ ،چیســـت ۀنشـــان

ــدگاه ــاید دی ــتان ش ــن داس ــند. ای ــد و بکش ــف دور کنن ــون لط ــونی را پیرام ــیحیان کن های مس

ــد ــتنش ش ــانع از کش ــماعیل م ــایی اس ــه زیب ــد ک ــرح کن ــی مط  .(Grey, 1873a: 103) اله

ــادآور   ــه ی ــودکی ک ــماعیل در ک ــاه اس ــل ش ــورد قت ــو در م ــزارش آنجیول ــوس ژوزف و ادی گ پ

  ـ مــی باشــد
ً
ایــن  . امــااســتفرد روایتــی منحصــربه -هاز منــابع عثمــانی جمــع شــد و احتمــاال

 
ــت. 1 ــرس )جس ــام پی ــالی، ت ــخص میPires Tomeوجوگر  پرتغ ــادر  ( مش ــاوندان م ــیحی او خویش ــان مس ــه مراقب ــد ک کن

 (.Hakluyt Society, 1944: 26-27شاه اسماعیل بودند )
،  شاه اسماعیل مجبور بود از نزد ۱۵۱۸( در سال  Barbosa Duarteوجوگر  پرتغالی دوآرت باربوسا )ر گزارشی از جستد  .2

 . (Dames, 1918: 1,83-84عنوان عرب مغربی بکشد )اسماعیل را به راهب ارمنی فرار کند، که مبادا او باید شاه
3. Giovan Maria Angiolello 
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موســـی و  داســـتان کـــودکی   ۀدربـــار ( اروپـــایی و ایرانـــی) هـــای دیگـــرگـــزارش بـــا گـــزارش

 1.مشترک است ،رگ بود، اما تقدیر بود که زنده بماندعیسی، که محکوم به م

ــابع   ــمی   من ــال رس ــفویه از س ــی  ص ــدگی مخف ــات او  های زن ــان حی ــا پای ــماعیل ت ــاه اس ش

ــاورده ــته نی ــب نوش ــزی در قال ــان  چی ــد. مورخ   ان
ً
ــوال ــد معم ــایع جدی ــهوق ــاری را نام ــای درب ه

ــد.  ــی پذیرن ــیرحبیبم ــر الس ــدمیر اث ــد ،خوان ــل ش ــماعیل تکمی ــاه اس ــرگ ش ــال م ــه در س  ک

ــنم(، و ۱۵۲۴ق/۹۳۰) ــر التواریخاحسـ ــو اثـ کـــه در دوران شـــاه تهماســـب  ،حســـن روملـ

ــد ) ــروع ش ــه ،م(۱۵۲۴-۱۵۷۶ش ــای وقایععنوان تاریخب ــدگی ه ــون زن ــفویه پیرام ــاری ص نگ

ــده ــاقی مان ــماعیل ب ــر دو دوران کــودکی  شــاه اس ــد. ه ــاطر پ   ان ــان می ۀرمخ ــاو را بی ــد و ب ا کنن

ــط راهنمایی ــماعیل توس ــاه اس ــودکی ش ــه ک ــد ک ــه موافقن ــن نکت ــی ای ــرزا عل ــا می ــای کارکی ه

ــناک   ــالم و ترس ــانروای ظ ــت و او را از فرم ــرکمن گذش ــارت  ،ت ــیالن را غ ــت گ ــی ایال ــه نزدیک ک

ــود ــی آمــوزش محافظــت کــرد. مربی ،کــرده ب ــب قرآن ــه مطال ــا توجــه ب هــا پادشــاه جــوان را ب

ــایی ب ــه از خانــــهدادنــــد، او طرفــــداران باوفــ ــا و  ۀدســــت آورد و حتــــی معاشــــی را کــ آبــ

ــدادی ــوداج ــرده ب ــب ک ــایع ،اش طل ــبــه او رســید. وق ــات قابــل ۀنام ــو جزئی توجهی را رومل

ارائــه  ،شــرایط خطرنــاکی کــه راه را بــرای خــروج شــاه اســماعیل از گــیالن آمــاده کــرد ۀدربــار 

ــه می ــه ب ــز اختفــای خان ــرادر بزرگتــر اســماعیل)علی( و نی دهــد. ایــن گــزارش شــامل قتــل ب

 . هستخانه و بالتکلیفی او در اردبیل نیز 

ــکونت   ــل سـ ــابع محـ ــن منـ ــامی ایـ ــال تمـ ــماعیل را در سـ ــاه اسـ ــی شـ ــمخفـ  ۀهای اولیـ

ــدگی ــر میزن ــالاش ذک ــت در س ــزارش حکای ــرای گ ــالبی ب ــنت ج ــه س ــد ک ــکنن  ۀهای اولی

ــدگی   ــماعی زنـ ــهاسـ ــخیر  ل بـ ــیش از تسـ ــای او پـ ــال  وجود آورد. اختفـ ــز در سـ م ۱۵۰۱تبریـ

-تــاریخی در حکایــت باشــد کــه بــه گزارشــات و وقــایع ۀیــک حادثــ ۀمانــدممکــن اســت باقی

 چـــه عوامـــل ونیـــزی و چـــه کشیشـــان   ،هـــای رســـمی شـــبیه اســـت. تمـــامی راویـــان نامـــه

 
نوشته شدهد، که   ۱۵۰۸( عدر ارتباط با دوک ونیز که قبل از Giovanni Rotaمانده از پزشک گییوانی روتا )گزارش باقی  .1

 ,Jodogneکند، یک استثنای قابل توجه است )مطابقت می با منابع صفوی در اینکه کودکی شاه اسماعیل در خفا بوده  

1980: 215-34).   
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ــتان را پذیرفتهدوره ــرد، ایــن داس ــش بــدگ ــدمیر در یــک پرس ســف أیهی اظهــار تانــد. خوان

ــتهمی ــخص برجس ــک ش ــه ی ــه چگون ــد ک ــتعدادهای  ،کن ــت اس ــه دریاف ــادر ب ــن او ق ــه ذه ک

ــت ــی اس ــار می ،اله ــعیفی گرفت ــالش ض ــین چ ــی در چن ــک شاهزاده،کس ــه ی ــود؟ چگون ش

 ،زمــین فرســتاده خواهــد شــد ۀکــه پــرچم درخشــش او بــر روی تمــامی بخــش مســکونی کــر 

 ؟(Thackston, 1994: 565برد )از افول و تیرگی رنج می

ــش  ــونی»در بخـ ــه «دگرگـ ــتبـ ــی از حکایـ ــد ،عنوان بخشـ ــه دربردارنـ ــا  ۀکـ ــابهاتی بـ تشـ

ــماعیل شخصــیت مقدرشــدهافســانه ــدادی اســت، اس ــت. ایــن های اج ــه اس اش را پذیرفت

ــت جدایی ــاختار حکای ــدبخــش از س ــان داده ش ــگوز نش ــل باس ــت و توســط تحلی ــذیر اس ه ناپ

ــابه ــش مش ــک بخ ــت. ی ــال ،اس ــول س ــه در ط ــوالی در طبقهک ــفویه های مت ــابع ص ــدی من بن

هــایی مطــرح اســت. اینهــا روایــت« نــام شــاه اســماعیلبی زنــدگی  »پیــدا شــده، تحــت عنــوان 

ــده ــراق ش ــفوی اغ ــاریخ ص ــر ت ــا عناص ــه در آنه ــتند ک ــون  1.اندهس ــدره مورت ــ 2آن ــن  اءمنش ای

ــتان  ــی را در داس ــهور  های روای ــرایان مش ــتان س ــه داس ــه مجموع ــرهحرف ــل ممب ــه میش  3ای ک

ــاه طهماســـب ــان شـ ــود م( ۱۵۷۶-۱۵۲۴)حکومـــت  طـــی زمـ ــرده بـ ــاهده کـ ــان را مشـ  ،آنـ

ــه ــتریش ــرده اس ــابی ک ــتان  .(Aubin, 1984: 1; Morton, 1993: 52) ی ــی از داس های یک

ــانه ــام زنـــدگیافسـ ــه نـ ــه بـ ــام و نشـــان رز بی» وار کـ ــناخته شـــده اســـت  و بـــه «نـ دلیـــل شـ

ــازمان تاریخ ــی در س ــش مهم ــتباه، نق ــاری اش ــاریخ  نگ ــت، در  دهی ت ــرده اس ــازی ک ــفویه ب ص

ــه ــول دهـ ــاوب، تاریخطـ ــه های متنـ ــک بـ ــابع نزدیـ ــی از منـ ــاران آن را یکـ ــیرحبیبنگـ  السـ

ــرح نموده ــدمیر مط ــدخوان ــ .(Ross, 1896: 251) ان ــون ریش ــه مورت ــی ک ــال از وقت ــه هرح  ۀب

دلیــل بســیار قابــل تــوجهی  ،رســد، ذکــر کــردم می۱۶۸۰ ۀکــه بــه انتهــای دهــ ،ایــن نوشــته را

 
ــانه. 1 ــات افس ــتر روی روای ــات بیش ــه تحقیق ــه اینک ــه ب ــا توج ــی زمانب ــان در بعض ــت، آن ــوب اس ــه وار مطل ــورد توج ــا م ه

 . Muntazir-Sahib, 1970; Shukri, 1971اند و دو نسخه از آنها منتشر شده است: بوده
2. Andrew Morton 
3. Michele Membere 



 پژوهش در تاریخ، سال  دوازدهم ، شماره  ۳۲،  بهار و تابستان   ۱۴۰۱/ ۱۰۳

 

 
 

ای زنــدگی اســماعیل ببینــیم هــای افســانهنــام را چــون ســایر بیــوگرافیوجــود دارد کــه رز بی

(1990: 181).  

ــن بیــوگرافی ــارت هــای افســانهدر تمــامی ای ــان عب  ۀدهندکــه نشــان –را  «خــروج»ای، راوی

ــت ــدن اس ــرون آم ــا بی ــور ی ــک ظه ــوم - ی ــای مفه ــه ج ــونی»ب ــه «دگرگ ــیب ــن کار م ــد. ای گیرن

گزارشــاتی اســت کــه جــدایی اســماعیل را از گــیالن تحــت محافظــت  ۀبخــش قســمت عمــد

ــرح می ــی مط ــرزا عل ــا می ــان کارکی ــور نش ــن ظه ــد. ای ــذر   ۀدهندنمای ــک گ ــاریخ  ی ــده در ت عم

ــفویه می ــهص ــد و نقط ــدان باش ــه در آن خان ــت ک ــفویه به ای اس ــتص ــکل موفقی -آمیزی آقش

ــش  ــد بخـ ــد. هماننـ ــاد کردنـ ــفویه را ایجـ ــاهی صـ ــیده و پادشـ ــالش کشـ ــه چـ ــو را بـ قویونلـ

ــونی» ــی «دگرگ ــدان زیرزمین ــماعیل از زن ــه در آن اس ــت، ک ــز حکای ــن نی ــد، ای ــرون آم اش بی

ــان  ــان  ۀدهندنش ــدن قهرم ــالغ ش ــتب ــا اس ــماعیل را ب ــابق اس ــم تط ــع ه ــش در واق ــن بخ . ای

 دهد.ی و هم قدرت فرابشری پیروانش را نشان مییک شخصیت مسیح

ــروج رارز بی ــش خ ــام بخ ــداد   ،ن ــین دو روی ــه ب ــاگون   ک ــت،  گون ــاده اس ــاق افت ــان اتف همزم

ــد   ــماعیل نشــان مــی یکــی از مریــدان   از دی ــزارش زیــر پیرامــون خــروج شــاه اس دهــد. گ

ــا 33-326 :1896رز ) ۀاســماعیل از ترجمــ اطــالع کارکیــا ( برگرفتــه شــده اســت. ایــن بخــش ب

 ســرزمین    ۀمانــدکــه باقی ،میــرزا علــی از تمایــل اســماعیل بــرای جــدایی بــه ســمت اردبیــل

ــدادی ــتاج ــاز می ،اش اس ــآغ ــردد. ب ــههگ ــن بیانی ــوفی   ،دنبال ای ــان ص ــا همراه ــماعیل ب  اس

گویــد کــه  اســماعیل بــه آنهــا مــی ،رســندرود. هنگــامی کــه بــه جنگــل میخــود بــه شــکار مــی

و بــه  «بلکـه منتظـر بازگشــت مـن از سـمت دیگــر بمانیـد ،همراهـی کنیــدشـما نبایـد بــا مـن »

اســـماعیل را بـــرای  ۀنـــام جذبـــشـــود. در همـــین زمـــان رز بیتنهـــایی بـــه جنگـــل وارد می

ــاهد   ــک ش ــی ی ــا معرف ــروانش ب ــب پی ــام   – گوغی ــه ن ــدد  د   ب ــ ،ه محم ــ ۀاز قبیل ــم رومل در   -ومه
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ــماعیل بیشــتر می ــدهنگــام ظهــور اس ــ 1.کن ــدگاه   ۀدر ادام ــو راد   داســتان دی  ،ده محمــد رومل

ــارت او از مکــه اتفــاق افتــاده اســت ــه می ،کــه پــس از زی  ،دهــد. هنگــام بازگشــت از مکــهارائ

آوری طور شـــگفتهشـــود. او ســـه روز را در بیابـــان بـــخـــود جـــدا می ده محمـــد از کـــاروان  د  

ن مــرگ، بــا جــوان شــود. در زمــاکنــد و تنهــا توســط نیــروی معنــوی حمایــت میســپری مــی

کنـد. گـردد کـه او را بـه سـمت کـاخی بـا تـاج و تخـت طالیـی رهنمـون مـیعربی مواجـه مـی

ــتدر حالی ــر روی تخ ــه ب ــخص   ،ک ــیده ش ــودپوش ــته ب ــه در  ،ای نشس ــدند ک ــی وارد ش گروه

ــا ــان آنهـ  » میـ
ً
ــدودا ــری حـ ــره۱۴ پسـ ــرخ، چهـ ــای سـ ــا موهـ ــاله بـ ــمان سـ ــفید و چشـ ای سـ

ــاله   ــره و یــک ک ــه خاکســتری تی ــا ب ــز   زیب ــگ قرم ــش   «روشــن رن ــن بخ ــان ای ــت. پای ــرار داش  ق

 گفتگو بین پسر و شخص پوشیده است.

ــیده می ــخص پوش ــه ش ــد: در ادام ــماعیل»گوی ــاعت   !اس ــون س ــیده  اکن ــرا رس ــو ف ورود ت

ــت. ــی «اس ــخ م ــری پاس ــددیگ ــت» :ده ــه فرش ــیده ک ــان آن رس ــون زم ــان  ۀاکن ــدس فرم مق

ــد. ــت:  «دهـ ــاهزاده گفـ ــه شـ ــپس بـ ــا»سـ ــوتر بیـ ــته .«جلـ ــد و فرشـ ــوتر آمـ ــخص  او جلـ )شـ

  پوشــیده( کمربنــد  
ً
ــار بــاال بــرد و مجــددا ــر روی زمــین گذاشــت.  مقدســش را گرفــت و ســه ب ب

ــرش  ــاله را از س ــگ زد و ک ــماعیل چن ــاه اس ــد ش ــود، در کمربن ــدس خ ــتان مق ــا دس ــپس ب س

 
ً
ــددا ــت و آن را مج ــت برداش ــاد. فرش ــود نه ــای خ ــر ج ــدس د ۀب ــدمتکارانش مق ــه خ ــه ب ر ادام

کمربنـــد کـــودک محکـــم  خـــود بـــر گویـــد تـــا شمشـــیر او را بیاورنـــد و آن را بـــا دســـتان  می

ــه ایــن ترتیــب بــا بیــان می ــا ســه فــردی میفاتحــه بندنــد. ب ســپارد کــه او را کــودک را بــه دو ی

 .(Ross, 1896: 330-31آورده بودند )

ــاهد ــس از مش ــخص   ۀپ ــین ش ــو ب ــن گفتگ ــت   ای ــر روی تخ ــه ب ــیده ک ــته  پوش ــاهی نشس ش

ــری ــود و پس ــماعیل) ب ــت (اس ــز داش ــاله قرم ــه ک ــوان   ،ک ــرب د   ج ــمت ع ــه س ــد را ب ده محم

 
ــه. 1 ــود ب ــۀ خ ــه نوب ــرو او ب ــرۀ  Hasan Khalifa Tikeliعنوان پی ــنده منظ ــورد، نویس ــن م ــت. در ای ــده اس ــناخت ش ش

ــر خــانواده ــاه اســماعیل ب ــروج ش ــتۀ خ ــا دس ــانی در آنــاتولی  shah Kuli Tekkeluاش را ب ــه قــدرت عثم کــه علی

   کند.شورش کرد، مرتبط می
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ــاروان گم ــدهک ــار ش ــایش درب ــان، او از راهنم ــن زم ــرد. در ای ــی ک ــخص   ۀاش همراه ــت ش  هوی

ــه  کنــد کــه او خداونــدگار  پرســد. جــوان عــرب بیــان مــیپوشــیده می اعصــار اســت. ســپس ب

ــتان طــرح اصــ ــماعیل  ،لی داس ــه منتظــر اس ــار رودخان ــوفیان در کن ــه گروهــی از ص جــایی ک

کــه از  ،گــردد. بــا دیــدن اســماعیلمیازبــ -چنانچــه خــود او تقاضــا کــرده بــود - بودنــد

افتنــد و در آخــر اســماعیل همــراه آنهــا بــه ســجده می ،گشــتجنگــل بــا یــک شمشــیر برمــی

 رود.با هفت صوفی به سمت اردبیل می

ــون  ــر تاکس ــاریخ بیویل ــروج را از ت ــتان خ ــالمداس ــام  ع ــرده ن ــان ک ــماعیل بی ــاه اس آرای ش

 .(56-55 :1989رز از دیــدگاه شــاهدان داســتان دارد ) ۀکــه تفــاوت چشــمگیری بــا نســخ

ــالی ــز میدرح ــیر مجه ــک شمش ــا ی ــماعیل را ب ــیده اس ــرد پوش ــه ف ــردک ــه ،ک ــت ک ــه او گف  :ب

)جـــوان  گوســـپس دده محمــد از درویـــش غیـــب .«مـــن، اجـــازه داری تــا برگـــردی فرزنــد  »

ــا هــم هویــت  عــرب( مــی پوشــیده را بــرای او توضــیح دهــد. در  پســر و هــم شــخص   خواهــد ت

 ای کــه او اربــاب و ســرور بــود؟آیــا تــو هنــوز تشــخیص نــداده: »شــودجــواب از او پرســیده می

ــد ســلطان ایــن پســر، اعلی ــه او اجــازه داد  حضــرت، شــاه اســماعیل فرزن حیــدر بــود. خــدا ب

 .(56-55) «تا ظاهر شود

ــت در ــروج   ،حکای ــش خ ــش بخ ــا بخ نشــان داده شــده  «دگرگــونی قهرمــان » رمزآلــود ب

اســت. شـــاه اســماعیل تنهـــا یـــک روز بعــد از دریافـــت نـــامش از درویــش رمزآلـــود، بـــرای 

ای فارســـی، هـــای افســـانهکنـــد. در تـــاریخاش را نمایـــان مـــیبـــار اســـتعداد شـــاعرانهاولین

اعطــای مقــام بــه او از طــرف امــام غائــب بــوده اســت. در تمــامی منــابع، شــاه اســماعیل بــه 

ــادا ــان وف ــروه همراه ــیگ ــرش برم ــه م ــا ب ــردد ت ــنت  أگ ــر دو س ــد. ه ــدام کن ــر موریتش اق  زی

ــروج، از  ــد؛ در خ ــی دهن ــزارش م ــماعیل را گ ــاه اس ــدن ش ــزرگ ش ــکل( ب ــر ش ــروج و تغیی )خ

ــک کــودک پنهــان و  ــانی و در حکایــت از ی ــور شــده بــه یــک فــاتح جه ــک کــودک محص ی

 نام به یک استاد موسیقی و شعر.بی
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 ،پادشــاهی نشســته بــر تخــت   بــرده شــده بــرای شخصــیت  کار ههــا واژگــان بــدر ایــن روایت

تمـــامی «؛ اربـــاب و ســرور» ،«پروردگـــار اعصــار» ،«پوشــیده یک شـــخص  »متفــاوت اســت:

ــ ــان ب ــن واژگ ــدی)عج(  طور  های ــا مه ــول ب ــت داردمعم ــاه مطابق ــی ش ــعار شخص ــرخالف اش . ب

اســـماعیل، ایـــن روایـــات زیـــاد دقیـــق نیســـتند تـــا شـــاه جـــوان را بـــا مهـــدی)عج( یکـــی 

تـــا بـــدان وســـیله  ،ارند. مهـــدی)عج( بـــه اســـماعیل اجـــازه داده اســـت ظـــاهر شـــودبشـــم

هــای بعــد از ســلطنت شــاه اســماعیل، بــا تشــویق دولــت یــا وکیــل وی باشــد. ســال ۀنماینــد

ــفویه و بــه ــوع فــداکاری فوقص ــر ن ــرویج ه ــاه کــه یــادآور منظور ت ــخص ش ــرای ش ــاده ب الع

ــه ــپایـ ــدای از  ۀهای موعودگرایانـ ــت. جـ ــترش یافـ ــات گسـ ــوع روایـ ــن نـ ــت، ایـ ــفوی اسـ صـ

ــ ــدرت ب ــه ق ــیدن ب ــان رس ــت او در زم ــیت و هوی ــورد شخص ــه در م ــایی ک ــده  هباوره ــت آم دس

ــویری پ   ــا تصـ ــماعیل در بخـــش خـــروج بـ ــاه اسـ ــویر شـ ســـت مـــدرن از اســـالم اســـت، تصـ

 کند.مطابقت می

ــی   ــت، ویژگ ــ در حکای ــ ۀموعودگرایان ــتر در تط ــود را بیش ــماعیل خ ــاه اس ــیش ــا ویژگ -ابق ب

ــی ــای مطلــوب عاشــق آشــکار م ــودش را ه ــای شــاعر در واژههــم کنــد کــه خ عشــق  انهه

هــای نظــامی موهبــت واقعــی کنــد. گرچــه مهــارتبشــری و هــم در زنــدگی مــادی ظــاهر مــی

ــی ــتفاده م ــز اس ــاهی از آن نی ــماعیل گ ــاه اس ــا ش ــتند ام ــتیزهنیس ــدا از س ــد. ج ــویی و کن ج

ــگ ــاریخیجنـ ــماعیل تـ ــاه اسـ ــه شـ ــایی کـ ــان  ق- هـ ــت هرمـ ــام داد -حکایـ ــعر  ،انجـ او از شـ

طــور مجزایــی نشــان دهــد. اشــعار زیــر اســتفاده کــرد تــا از خودگذشــتگی زمینــی را بــه

 :دهدزندگی شاه اسماعیل را مانند یک مبارز نشان می

 .او وارد نبرد شد .شاه اسماعیل آمد

 .دشمن را مجذوب کرد .اسبش را پیش برد

 ؛ممکن است این با خون نقاشی شده باشدذوالفقار را به کار برد، 

 .(Tevfik, 1940: 31) خدا رحم و مرحمت دارد، خدایا کمکم کن

ــ ــیر دو لب ــار، شمش ــه ذوالفق ــاره ب ــه ۀاش ــانگر فرق ــی)ع(، بی ــه عل ــام ب ــامی هنگ گرایی نظ

رغم نبردهــای مکــرر، . علــیۀ اوســتسیاســی اولیــ قــدرت رســیدن شــاه اســماعیل و وظــایف  
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ــاه اســماعیل   ــک عاشــق اســت حکایــت   ش ــرجیح داد تــا از جنــگ  ،ی نــه یــک مبــارز. او ت

جلــوگیری کنــد و بــرای امنیــت خــودش نیــازی بــه آن نداشــت. قبــل از اینکــه هویــت واقعــی 

 :گویدزنگی آشکار گردد، شاه اسماعیل در گفتگویی با او می عرب  

 ؛اممن از قندهار برای برآوردن آرزوهایم فراخوانده شده

 !به من آسیب نرسان !جله کنع ؛رحم داشته باش عرب

 خودم بروم، به من اجازه بده تا در مسیر  

 !به من آسیب نرسان !عجله کن ؛رحم داشته باش عرب

 عرب:

 .امتو کشته من قربانیان بسیاری شبیه  

 های بسیاری ساخته شده است،تو کاخی خواهی دید که از جمجمه

 .اجازه به خودت نده که مضطرب شوی و لرزه به اندامت بیفتد !حیرت نکن

 آنها کسانی هستند که سرهایشان را از دست دادند و کشته شدند.

 شاه اسماعیل:

 ؛ام را در دستانم قرار بدهاگر من به پا خاستم، نیزه

 .را بخوان 1های هیزار و فورتیمن نام بر زبان  

 اسماعیل خواهد آمد،پس سرور من، برای کمک به شاه 

 (Tevfik, 1940: 36-38)! بخاطر عشق به خدا، به من آسیب نرسان

برتری ادبی شاه اسماعیل بر شخصیت   ۀزنگی نشان  این گفتگو بین شاه اسماعیل و عرب  

گزارش تاریخی، شاه اسماعیل در یک دوره خشونت بسیاری از خود نشان   . دراستنظامی او 

ملی    ۀنمود و برای اینکه به شکل یک چهر قابل تحمل می نظامی او غیرداد، اما چون شکست 

نیازمند یک تغییر و دگرگونی بود. پس حکایت شاه اسماعیل در قرن هفدهم همان    ،باقی بماند

صفویان از زندگی شاه اسماعیل هستیم، شکل   وار  های افسانهای که شاهد فزونی روایتدوره

 
ــان .1 ــوی ۀدر افس ــی  ـ عل ــی)ع( در ط ــا عل ــه ب ــانی دارد ک ــانواده و همراه ــای خ ــه اعض ــاره ب ــل)فورتی( اش ــی چه بکتاش

  .پیامبر)ص( و معراج حاضر شدند  ۀسفر شبان
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توان منبع مشترکی برای حکایت و روایات اساطیری صفوی در  گرچه در این مقطع نمی  گرفت.

اما می آرمان نظر گرفت،  نمایانگر  ادبی  نوع  دو  با شاه توان گفت که هر  های سپسین مرتبط 

دهند. بازتاب  را  حیاتش  زمان  عقاید  آنکه  جای  به  هستند  چهره  اسماعیل  روایات  از  این  ای 

قهرمان    ،موعود یک  شکل  به  تغییر    که  استمردمی  می  ،یافته  نشان  یک  را  حکایت  دهند. 

خاطر عشق و شعرش. شاه هبلکه ب ،خاطر مبارز بودنش هنه ب ؛ دهدآرمانگرا را نشان می قهرمان  

 خره خود را در حکایت یافت و  ترجیح داد عاشق باشد تا اینکه جنگ بیافریند.اسماعیل بال 
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