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ظهــور صفویــان در تاریــخ ایــران از نظــر سیاســی و مذهبــی جایــگاه خاصــی دارد .نقشآفرینی صفویــان در
تاریــخ منطقــه ،نــه از زمــان تشــکیل دولتشــان در  907هـ.ق .توســط شــاه اســماعیل ،بلکه از زمــان ظهور
ایــن سلســله در تاریــخ اجتماعــی ایــران شــروع میشــود .از ایــن عصــر ،دوره پیــش صفــوی نامیدهانــد.
ایــن دوره گرایــش مذهبــی و انتســاب آنهــا بــه نــوادگان حضــرت رســول اکــرم (ص) مــورد مجادلــه
صفویهپژوهــان بــوده ،بهطــوری کــه بحــث ســیادت ایــن خانــدان منجــر بــه طــرح فرضیههــای مختلفــی
شــده اســت .واکاوی ایــن موضــوع بــا رویکــرد مطالعــه تطبیقی اســناد تاریخــی و یافتههای باستانشناســی،
میتوانــد راهگشــای پاســخ بــه ابهامــات تاریخــی باشــد .ســنگ فرمانهــا و حــاوی اطالعــات ذیقیمتــی
هســتند کــه از طــرف شــخصیتهای سیاســی و مذهبــی ،تحــت عنــوان احــکام الزماالجــرا در بناهــای
مذهبــی و جــز آن ،جهــت اعــان عمومــی نصــب میشــدهاند .پژوهــش حاضــر ،ضمــن معرفــی ســنگ
فرمانــی نویافتــه کــه حاصــل تحقیقــات نگارنــدگان در مجموعــه شــیخ صفىالديــن اســت ،قصــد دارد بــا
نگاهــی نسبشــناختی بــه تحلیــل موضــوع ســیادت در خانــدان صفــوی بپــردازد .ایــن ســنگ فرمــان کــه
در دهـهی آخــر ســده  9هـــ.ق .بــه دســتور تولیــت مجموعــه ســلطانعلیمیرزا ،فرزنــد ارشــد شــیخ حیــدر
الصفــوی صــادر شــده ،دربــارهی عفــو و بخشــش مالیاتــی بــازار برنــج اردبیــل اســت .در ایــن فرمــان از
متولــی مجموعــه بــا القابــی چــون «والیــت ســماء» و «سیدالســادات» یــاد میشــود کــه نشــاندهندهی
وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی اســت .ایــن اثــر کــه بهتــر اســت از آن تحتعنــوان «ســنگ ســیادت»
نــام بردهشــود ،نـ ه تنهــا ســندی ارزشــمند بــرای اثبــات ســیادت و رد نظریــه مخالفــان آن در دوره پیــش
صفــوی اســت ،بلکــه بیانگــر قــدرت تدریجــی رو بــه رشــد نــوادگان ایشــان همزمــان بــا دوره قراقویونلــو و
آققویونلوهــا و تکاپــوی آنهــا بــرای رســیدن بــه حکومــت اســت .مطالعــه حاضــر میتوانــد بــاب جدیــدی
بــرای پژوهــش در ســاختار هــای اجتماعــی صفویــان در تاریــخ سیاســی و مذهبــی ایــران بگشــاید.
کلیــدواژگان :ســیادت صفويــان ،دوره پیــش صفــوی ،مجموعــه خانقاهــی و آرامگاهــی شــیخ
صفىالديــن اردبیلــی ،ســنگ فرمــان.
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مقدمه

بــه نظــر میرســد هنــوز مبحــث مربــوط بــه تبارشناســی و گرایــش مذهبــی صفویــان بــه
خاطــر پیچیدگــی موضــوع و مالحظههــای سیاســی از مباحــث جنجالــی عصــر صفوی اســت.
بــه بیــان روش ـنتر ،هرچنــد بــه بــاور برخــی از محققــان ،صفویــان ،امپراتــوری خــود را بــا
ـیدها و منســوب بــه امــام موســی الکاظــم (علیهالســام)( ،ف  183هـــ.ق ،).امــام
عنــوان سـ ّ
هفتــم شــیعیان ،آغــاز کردنــد و نســب موســوی معــروف کــه «راجــر ســیوری» آن را نســب
رســمی (موریموتــو )242 :1392 ،نامیــده اســت را ،میتــوان در بســیاری از تاریخهــای
نگاشــته شــده در طــول دوره صفــوی مشــاهده نمــود؛ ولــی تــا بهحــال ،اســناد کتیبــهای
قطعــی و شــفاف از دوره پیــش صفــوی کشــف و شناســایی نشــده اســت.
محققــان مخالــف و موافــق مبحــث وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی گمانـ ه زنیهــای
زیــادی دربــاره گرایــش مذهبــی سلســله صفــوی بهعمــل آوردهانــد؛ بحــث مقالــه حاضــر،
بررســی احتمــال وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی پیــش از تشــکیل حکومــت صفویــان
اســت .بنابرایــن شناســایی اســناد جدیــد مخصوصـ ًا نســخ خطــی ،شــجرهنامه ،فرامیــن ســنگی
و جــز آن نــه تنهــا نقــش مهمــی در روشــن ســاختن زاویههــای تاریــک تاریــخ ایــن سلســله
خواهدداشــت؛ بلکــه موجــب بازســازی درســت اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و حتــی
تاریــخ مذهبــی آن نیــز ،خواهــد شــد.
بــه بیــان روشـنتر ،همانگونــه کــه اظهــار نظــر قطعــی دربــارهی تبارشناســی خاســتگاه
ایرانــی و عربــی و ترکــی صفویــان ســخت بــه نظــر مــی رســد ،اظهــار نظــر قطعــی دربــاره
ســیادت و گرایــش مذهبــی صفویــان نیــز ،بــه خاطــر کمبــود منابــع و اســناد تاریخــی از
مبهمتریــن و در عینحــال از شــگفتانگیزترین ابعــاد مطالعاتــی عصــر صفــوی اســت.

پرسش تحقیق

سوالهای مهم تحقیق حاضر ،به شرح ذیل است.
 براســاس کتیبــه نویافتــه ادعــای ســیادت در سلســله صفــوی از چــه زمانــی آغــاز شــدها ست ؟
 کتیبه سیادت به کدام دوره از تاریخ صفوی و شخصیت این سلسله تعلق دارد؟ چه ارتباطی بین عناوین و القاب صفویان با گرایش مذهبی آنها وجود دارد؟فرضیات متناظر با سوالهال فوق عبارتند از:
 بنابــر کتیبــه پیــدا شــده در مجموعــه شــیخ صفــی ،ادعــای ســیادت در سلســله صفــویاز دهــه آخــر ســده  9هـــ.ق .قطعی اســت.
 بــا مقایســه نــوع خــط کتیبــه و ســنجش آن بــا سنگنبشــتههای دیگــر مجموعــهشــیخ صفــی ،ایــن فرمــان بــه دســتور متولــی وقــت آرامــگاه ،ســلطانعلی میــرزا فرزنــد ارشــد
شــیخ حیــدر صفــوی وبــرادر شــاه اســماعیل صادرشــده اســت.
 عنوانهــای بـهکار رفتــه ،ســید الســادات ووالیــت ســماء در ایــن فرمــان ،نشــان دهنــدهوجــود ســیادت در خانــدان صفــوی و پیونــد آن بــا مذهب تشــیع اســت.

روش تحقیق

ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از پژوهشهــای میدانــی (بررســی ،شناســایی و مســتندنگاری
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یافتههــای باستانشناســی) و مطالعــات تحلیــل اســنادی و کتابخان ـهای انجــام شــده اســت..

پیشینهی تحقیق

منابــع تحقیقاتــی موجــود دربــاره ســیادت و گرایــش مذهبــی صفویــان بــه دو گــروه عمــده
دســتهبندی میشــود؛ منابــع مربــوط بــه ســد ه  8هـــ.ق .تــا پایــان دوره قاجــار و منابعــی
کــه متعلــق بــه تحقیقــات گســترده محققــان دوره معاصــر اســت .منابــع گــروه اول ،شــامل
نســخ خطــی ارزشــمندی چــون «صفوهالصفــا»« ،نزههالقلــوب»« ،سلسلهالنســب صفویــه»،
ب صفــوى»،
ل و شــا ه طهماســ 
خ شــا ه اســماعي 
«روضاتالجنــان» و جناتالجنــان»« ،تاريــ 
«مجالسالمومنیــن»« ،عالــمآراى امينــى» و غیــره اســت .منابــع گــروه دوم نیــز ،شــامل
تحقیقــات جدیــد از جملــه کتابهــای عمــده ای ماننــد« :شــیخ صفــی و تبــارش»« ،در بــاب
ت صفــوى» و مقاالتــی
ش دولــ 
ف ايــران»« ،پيدايــ 
صفویــان»« ،دنبالــ ه جســتجو در تصــو 
چــون« :اولیــن نشــان از ســیادت صفویــان در کتــب انســاب :مدرکــی جدیــد بــرای ادعــای
پیــش صفــوی ســیادت»« ،تحلیلــی پیرامــون مذهــب و ســیادت شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی:
جــد بــزرگ پادشــاهان صفویــه» « ،ســیادت خانــدان صفــوی» و ســرانجام نوشــته« :تحلیلــی
پیرامــون مذهــب و ســیادت شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،جــد بــزرگ پادشــاهان صفویــه»
اســت.
البتــه محققــان بومــی نیــز ،در خصــوص آثــار تاریخــی و فرهنگــی شــهر اردبیــل
مخصوصــ ًا مجموعــه خانقاهــی و آرامگاهــی شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی و مســجد جامــع
عتیــق ،کتابهــای خوبــی نگاشــتهاند کــه مهمتریــن آنهــا؛ آثــار باســتانی آذربایجــان
شــرقی تالیــف :1زندهیــاد «ســید جمالالدیــن ترابــی طباطبایی»،کتــاب ســه جلــدی« :اردبیــل
در گــذرگاه تاریــخ نوشــته بابــا صفــری» و کتــاب دو جلــدی« :اردبیــل و دانشــمندان» ،نوشــته:
«ســید فخرالدیــن موســوی نجفــی اردبیلــی» اســت .در آثــار ایــن نویســندگان ،اشــارهای بــه
کتیبهایــی کــه در ایــن مقالــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه ،دیــده نمیشــود .در ایــن
نوشــتهها ،هیــچ ســندی بهطــور مســتقل در ارتبــاط بــا مذهــب و ســیادت صفویــان ارائــه
نشــده اســت.
ایــن نکتــه را نیــز ،نبایــد فرامــوش کــرد کــه دربــاره گرایــش مذهبــی صفویــان و ســیادت
آنهــا دو گــروه مخالــف و موافــق مقابــل هــم قــرار دارد؛ افــرادی چــون« :احمــد کســروی
تبریــزی»« ،ولیــدی طغــان»« ،عبدالحســین زریــن کــوب»« ،یوســف رحیملــو»« ،هانــس ر.
رومــر»« ،مریــم میراحمــدی»« ،بینــا مطلــق»« ،آلــوچ ،ش .کویــن»« ،فخرالدیــن موســوی
اردبیلــی نجفــی»« ،غــام ســرور»« ،والتــر هینتــس»« ،ژان اوبــن»« ،محمــد روشــن ضمیر»،
«محمــد درخشــان»« ،ع .رســتمی»« ،راجــر ســیوری»« ،محمــد محیــط طباطبایــی»« ،انــدرو
ج .نیومــن»« ،ک .موریموتــو» از جملــه ایــن محققــان هســتند کــه آثــار تحلیلــی خوبــی از
خــود بــه یــادگار گذاشــته و ابعــاد مختلــف تاریــک ایــن دوره را روشــن نمودهانــد.
بهطــور کلــی پیــشروان مخالفــت وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی« ،کســروی»
و «ولیــدی طغان(تــوگان)» هســتند کــه بــه دنبــال جم ـعآوری آراء مخالــف ضــد صفــوی،
بــرای رد وجــود ســیادت و تشــیع صفــوی (کســروی1379 ،؛ حیــدری1387 ،؛ ســیوری1363 ،؛
رویمــر )340-341 :1370،بودنــد« .رحیملــو» ،هــم ادعــای ســیادت صفویــان را ادعائــی
کــذب ،بــا اهــداف سیاســی نوشــته اســت (رحیملــو« .)217-232 :1370 ،تــوگان» ،ضمــن
 .1این کتاب ،در سال  1387با ویرایش جدید ،تحت عنوان« :آثار باستانی اردبیل» به چاپ رسید.
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اعتقــاد بــه تبــار « ُکــردی» صفویــان ،معتقــد اســت کــه در زمــان ســلطنت شاهاســماعیل بــود
کــه اولینبــار ادعــای دروغیــن ســیادت توســط صفویــان مطــرح شــد ،نــه همانطــور کــه
خیلیهــا معتقدنــد در زمــان ســلطنت فرزنــد وی ،یعنــی شاهطهماســب حــدود 930- 984
هـــ.ق( .موریموتــو.)241-263 :1390 ،
البتــه محققانــی چــون« :زرینکــوب»« ،ســیوری»« ،حیــدری» و دیگــران ،ضمن بررســی
بــدون غــرض و جانبدارانـهای در گرایــش مذهبــی صفویــان از ســیادت آنهــا دفــاع کردهاند.
زرینکــوب ،هماننــد «رویمــر» ،معتقــد بــود« ،ابــن الکربالیــی» ضــد صفــوی بــوده اســت.
او ًال ،او معتقــد بــود کــه «خواجــه علــی» ،نــه تنهــا خــودش را شــریف علــوی مینامیــد؛ بلکــه
عمدتـ ًا او را بههمیــن نــام میشــناختند .زرینکــوب ،اســتفاده از عبــارت «العلــوی الموســوی»
را بــرای «شــیخ ابراهیــم» در کتابــی کــه بــه وی ،توســط «عبدالرحیــم خلوتــی» (ف 859
هـــ.ق ).اهــدا شــده بــود و «ابــن الکربالئــی» نیــز ،بــه آن اشــاره کــرده ،نقــل مینمایــد.
همچنیــن ،قدیمیتریــن ســند خطــی مرتبــط بــا نســب رســمی ســیادت در مقالــهای
توســط «کازوئــو موریموتــو» ،محقــق ژاپنــی در  1390هـــ.ش .ارائه شــد .این مطالعــه نموداری
از شجرهشــناختی کــه در حــدود  865هـــ.ق .در عــراق (احتمــا ًال شــهر نجــف) ترســیم شــده
اســت را ،نشــان میدهــد .ایــن نمــودار ،نســب رســمی را بــه شــیوهای واضــح ضبــط کــرده
اســت و همچنیــن مدرکــی ارزشــمند بــرای اثبــات گــردش نســب رســمی ،حــدود ســه یــا
چهــار دهــه قبــل از تأســیس سلســله صفویــه اســت (موریموتــو.)241 - 263 :1390 ،
یــادآور میشــود کتیبــه ســیادت ،در زمــان مســتندنگاری و ســاماندهی ســنگ مــزارات
مجموعــه خانقاهــی و آرامگاهــی شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی در نیمــه دوم ســال  1381توســط
نگارنــدگان ،در تــاالر دارالحدیــث (طــاق متولــی یــا دارالســام) ایــن مجموعــه مذهبــی،
شناســایی گردیــد .در مســتندنگاری متــن کتیبــه ایــن اثــر تاریخــی ،عباراتــی وجــود دارد کــه
در دوره پیشصفــوی از چالشهــای مطالعــات مذهبــی عصــر صفــوی محســوب میشــود.
ت در خانــدان
ی ســیاد 
ف نوشــتار پی ـشرو ،بررســی پیشــین ه 
بــا توجــه بــه ایــن کــه هــد 
ل از دســتيابى آنهــا بــ ه قــدرتسياســى ،براســاس کتیبــهی تــازه کشــف
ی قبــ 
صفــو 
شــده در مجموعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی اسـت؛ در وهلـهی نخســت ،بــه خاطــر ارتبــاط
بحــث بــا تبارشناســی صفویــان ،بــه ایــن مســاله پرداختــه میشــود و در مرحلــه بعــد ،ســیادت
صفویــان براســاس کتیبـهی ســنگی نویافتــه در مجموعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی مــورد
بازنگــری قــرار خواهــد گرفــت.

تبارشناسی صفویان

هرچنــد ،فرضیههــای مختلفــی دربــارهی تبــار شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ارائــه شــده و
اصــل صفویــان را بــه طوایفــی از اقــوام ایرانــی ،تــرک و عــرب انتســاب دادهانــد ،ولــی برخــی
از مورخــان اصــل و نســب صفویــان را نامعلــوم میداننــد (بوســورث)531 :1381 ،؛ البتــه بــه
اســتناد برخــی منابــع تاریخــی نــام تبــار شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی تــا زمــان ظهورشــان در
تاریــخ اردبیــل بــا یمــن (ترکمانمنشــی10-1 :1350 ،؛ ابناثیــر260-11 :1371 ،؛ کاظـمزاده
ایرانشــهر8 :2536 ،؛ هینتــس161-162 :1362 ،؛ ابنبــزاز اردبیلــی )72 :1373 ،پیونــد
میخــورد .چنانچــه «راجــر ســیوری» معتقــد اســت« :منشــاء خانــدان صفویــه هنــوز هــم
در پــردهای از ابهــام قــرار دارد و در مــورد مهاجــرت ادعایــی فیروزشــاه از یمــن بــه آذربایجــان
صحبــت کــرده و ایــن را نشــانهای از منشــاء عربــی خانــدان صفــوی بــه حســاب آورده اســت؛

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

امــا «لــون» ،ادعــا کــرده کــه صفویــه تــرک بودهانــد» (ســیوری.)2 :1363 ،
حســب درج مورخــان ،همزمــان بــا حاکمیــت ارســان شــاه ســلجوقیان بــر ایــران ،در
 569هـــ.ق .فیروزشــاه زریــن کاله از یمــن یــا جنــوب عربســتان (هینتــس )2 :1362 ،بهطــرف
ایــران حرکــت نمــوده ،در محلــی بــه نــام رنگیــن در فاصلــه بیــن اردبیــل و گیــان کــه دارای
مراتــع سرســبز بــود ،مســتقر شــد (ابنبــزاز اردبیلــی72 :1373 ،؛ ترکمانمنشــی:1350 ،
10 ،27 -1؛ ابناثیــر )269-1 :1371 ،نتیجـهی تحقیقــات نگارنــدگان ،بیانگــر آن اســت کــه
محــل رنگیــن هونــی ،واقــع در اطــراف کوههــای بغــرو طالــش قــرار دارد و بهنظــر میرســد
همــان محلــی اســت کــه فیروزشــاه زریــن کاله ،بهعنــوان اقامـتگاه موقــت خــود انتخــاب
نمو د .
مورخــان ،علــت اصلــی جابهجایــی فیــروز را نشــر و توســعه آموزههــای اســام بیــان
کردهانــد؛ بهطــوری کــه «ولیــدی طغــان» احتمــال میدهــد کــه اجــداد صفویــه هنــگام
فتــح مناطــق اردبیــل ،مغــان و داربــوم در  415هـــ.ق .توســط امیــر روادی کــرد ممالنبــن
وهســودان همــراه وی بودهانــد» (ســیوری)2 :1363 ،؛ البتــه شــهرهای خراســان بــزرگ ،یعنــی
مشــهد و هــرات (موســویاردبیلی نجفــی )278-280 :1347 ،نیــز ،از جملــه مناطقــی اســت
کــه بهعنــوان خاســتگاه صفویــان قبــل از حرکــت بــه ســمت آذربایجــان و اردبیــل مــورد
توجــه مورخــان قــرار گرفتــه اســت؛ فیروزشــاه زری ـنکاله ،از جملــه اجــداد سلســله صفــوی
زمانــی در مشــهدالرضا تولیــت و نقابــت (ســرور )23 :1374 ،مــزار امــام هشــتم شــیعیان امــام
رضــا (ع) را بــر عهــده داشــت؛ البتــه نقابــت صفــوی بــر مشــهدالرضا ،بــه دورهی قبــل از
فیروزشــاه ،یعنــی «ســید احمدبــن محمداالعرابــی» از جملــه فرزنــدان «ابوالقاســم حمــزهی
بــن امــام موســی الکاظــم» میرســد کــه گفتــه میشــود ،وی ،از اولیــن نقیبــان ســادات
موســوی مشــهدالرضا ،جــد صفویــان بــود (طالیــی و دیگــران.)113 :1385 ،
نــام «اســاف» ،سلســله صفــوی بعــد از خراســان بــزرگ ،بهعنــوان یکــی از مراکــز مهــم
شــیعه در عصــر خالفــت عباســی ،بــا نواحــی گیــان (ابنبــزاز اردبیلــی72 :1373 ،؛ ســیوری،
 )4 :1363و ســنجار یــا ســنجان در کردســتان (ابنبــزاز اردبیلــی ،همــان 72 :؛ هینتــس:1373،
161؛ پطروشفســکی383 :1354 ،؛ نشــاطی شــیرازی36 :1388 ،؛ کســروی )79 :1352 ،و
ســنجار (ریاحــی114-116 :1372 ،؛ کســروی )46-48 :1379 ،در موصــل پیونــد میخــورد.
در دوره بعــد« ،عــواض» (عوض/عوضالخــواص) فرزنــد فیروزشــاه بــا حرکــت از
رنگیــن بهطــرف ناحیــه اردبیــل ،در آبادیــی بهنــام اســفرنجان (ابنبــزاز اردبیلــی:1373 ،
73؛ نشــاطی شــیرازی )37 :1388 ،ســکنی گزیــد .نــوادگان عوضالخــواص تــا زمــان
رحلــت «محمدالحافــظ» ،فرزنــد عوضالخــواص در اســفرنجان اقامــت داشــتند ،تــا اینکــه
«صالحالدیــن رشــيد» (نشاطیشــیرازی ،)37 :1388 ،فرزنــد محمدالحافــظ بعــد از تقســیم
تمامــی امــوال خــود ،در بیــن مــردم اســفرنجان (عالــم آرای صفــوی )369 :1363 ،تصمیــم
گرفــت ،بــه یکــی از روســتاهای نزدیــک اردبیــل ،بهنــام كلخــوران [در شمالشــرق اردبيــل]
مهاجــرت کنــد (ابنبــزاز اردبیلــی)73 :1373 ،
بــه هــر حــال« ،قطــب الدیــن احمدبــن صالــح» بــا نقــل مــکان بــه کلخــوران ،مقیــم
دایمــی ایــن روســتا گردیــد و تــا تبدیــل شــدن اردبیــل بــه آســتانگاه دولــت ظاهــري
(كرباليــي تبريــزي ،)284 :1344 ،بــا تکیــه بــر مســند ،ارشــاد بــه دســتگیری محتاجــان و
بینوایــان پرداخــت (طباطبایــی مجــد61 :1376 ،؛ کاظــمزاده ایرانشــهر)11 :2536 ،
یــادآور میگــردد ،ایــن دوره از تاریــخ اردبیــل ،مقــارن بــا حاکمیــت ایلدگزیــان (530-622
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هـــ.ق ).بــر آذربایجــان و چهارمیــن دوره جنگهــای صلیبــی و هجــوم متوالــی گرجیهــا و
ارمنیهــای مســیحی بــه آناتولــی شــرقی و نواحــی جنوبــی ارس اســت .ایلدگزیــان ،بهعنــوان
حاکمــان محلــی آذربایجــان و مــاوراء قفقــاز شــرقی ،ســخت تحــت فشــار گرجیــان قــرار
داشــتند و نتوانســتند از دهههــای پرتالطــم آغازیــن قــرن  7هـــ.ق .جــان ســالم بـهدر برنــد.
بدیــن ترتیــب ،هرچنــد اتابــکان احمدیلــی را کــه از رقیبــان آنهــا بودنــد ،برافکندنــد؛ ولــی در
برابــر تــوش و تــوان فوقالعــاده خوارزمشــاهیان ،تــاب مقاومــت نیاوردنــد و در  633هـــ.ق،.
«جاللالدیــن منکبرتــی اوزبــک بــن جهــان پهلــوان محمــد» را خلــع کــرد .بدینترتیــب،
اهمیــت تاریخــی ایــن اتابــکان ،در ســلطهی مقتدران ـهی آنهــا در دهههــای آخــر ســلطنت
ســلجوقیان بــزرگ ،بــر بیشــتر نواحــی شــمالغربی ایــران بــود و نیــز ،نقشــی کــه بهعنــوان
قهرمانــان عالــم اســام در برابــر شــاهان باگراتیــدی نــو برآمــدهی گرجســتان ،ایفــا نمودنــد
(بوســورث)385 :1381 ،
بــا ایــن توضیــح ،نقــش غازیگــری تبلیغــی شــیوخ صفــوی در آذربایجــان و فراســوی
رودخانــه ارس ،نبایــد تادیــده گرفتــه شــود .بهطــوری کــه ایــن اصالــت مهــم ،منجــر بــه
هجــوم قــوای گرجــی بــه اردبیــل شــده ،هســتی مــردم بــه فنــا رفــت؛ زمانــی کــه «ســيد
قطبالدیــن احمــد باقــی» ،بــه منصــب ارشــاد و هدايــت مــردم رســيد ،گرجيهــا بــراي نشــر
مســيحيت در آذربايجــان و اردبيــل بــه ایــن بخشهــا هجــوم آورده و چندیــن هــزار نفــر را
شــهید کردنــد (ابنبــزاز اردبیلــی.)73-74 :1373 ،
بهعبارتــی ،ســپاهيان گرجــى ،تحــت فرمــان ملكــه «تامــارا /تمــر» ( 539-609هـــ.ق).
بــراى تأديــب شــيخ اردبيــل كــه مهاجــم شــناخته شــدهبود ،از آن گذشــتند و شــهر را غــارت
کردنــد (ابودلــف ،)105 :1354 ،مؤلــف تاریــخ شــاه اســماعیل نيــز ،دلیــل تاخــت و تازهــا را،
یــک یــورش انتقامــی علیــه صالــح ،فرزنــد قطبالدیــن احمــد میدانــد کــه توانســته بــود
بســیاری از مســیحیان را بــه اســام درآورد (عال ـمآرای صفــوی)718 :1363 ،
بــه هــر حــال ،بعــد از قطبالدیــن احمــد ،فرزنــد او شــیخ امینالدیــن جبراییــل (ف
 656هـــ.ق ).بــه مقــام روحانــی جانشــینی صفویــان رســید و پــس از او ،شــاهد ظهــور شــیخ
صفیالدیــن اردبیلــی در سلســله صفــوی هســتیم .در  700هـــ.ق .شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی،
طبــق وصیــت شــیخ زاهــد گیالنــی ،اقــدام بــه ســاخت و بنیــاد خانقــاه خــود در شــهر اردبیــل(
ابنبــزاز اردبیلــی642 ،957-958 :1373 ،؛ کاظــمزاده ایرانشــهر12-17 :2536 ،؛ هینتــس،
 )162 :1362نمــود .بــا ایــن عمــل ،اردبیــل بــه «داراالرشــاد» تبدیــل شــده و جایــگاه ویــژهای
در بیــن شــهرهای آذربایجــان یافــت.

ســندی نویافتــه باستانشناســی مبنیبــر وجــود ســیادت در خانــدان
صفویــان متعلــق بــه دوره پیشصفــوی

مهمتریــن منبــع بــرای بررســی ســیادت صفویــان ،کتــاب «صفوهیالصفــا» و نســخههای
رونوشــتآن اســت کــه در موزههــای مختلــف داخلــی و خارجــی نگ ـهداری میشــود .مطالــب
منــدرج در ایــن کتــاب و نســخههای رونوشــت دربــاره گرایــش مذهبــی صفویــان ،بــه خاطــر
عــدم شــفافیت ،موجــب نظریــات دوگانــه و متناقــض شــده اســت؛ ضمــن آنکــه تــا یکصــد
ســال بعــد از تحریــر نســخه اصلــی صفوهیالصفــا ،هیــچ ســندی دالبــر تأییــد ســیادت
صفویــان شناســایی نشــده اســت.
چنانچــه میدانیــد« ،در نســخههای موجــود صفوهیالصفــا در آســتان قــدس رضــوی

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

(استنســاخ  1042هـــ.ق ،).مــوزه بریتانیــا ،کتابخانــه دانشــکدهی ادبیــات دانشــگاه تبریــز
(استنســاخ  1035هـــ.ق ).و نیــز ،نســخهی مربــوط بــه مرحــوم نخجوانــی ،بــه صراحــت از
زبــان شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،مذهــب وی تشــیع اهــل بیــت رســول خــدا (ص) بیــان
شــده ،امــا در نســخههای کتابخانههــای «شــچدرین لنینگــراد ســالتیکوف» و کتابخانــهی
«ایاصوفیــه» (استنســاخ  896هـــ.ق ،).از زبــان شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی چنیــن آمــده« :مــا
مذهــب صحابــه داریــم و هــر چهــار را دوســت داریــم و هــر چهــار را دعــا کنیــم؛ البتــه از
شــخص عارفــی چــون شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،بعیــد بــه نظــر میرســد ،ندانــد مذاهــب
چهــار صحابــه یعنــی :ابوبکــر ،عمــر ،عثمــان و علــی (ع) بــا مذهــب تشــیع اهــل بیــت رســول
خــدا (ص) ،باهــم جمــع شــدنی نیســت و ایــن مذاهــب دو چیــز متمایــز از هــم هســتند.
بنابرایــن ،ذکــر چنیــن جملـهای از شــیخ صفــی ،نمیتوانــد مقــرون بــه حقیقــت باشــد؛ اگرهــم
شــیخ چنیــن گفتــه ،احتمــا ًال بــه خاطــر پوشــیده داشــتن اعتقــاد خــود (تقیــه) بودهاســت»
(حیــدری« .)122 :1387 ،کربالیــی تبریــزی» (ف 977هـــ.ق- ).کــه خــود ســنی مذهــب و
مخالــف اخــاف صفیالدیــن اردبیلــی اســت -از قــول مرشــد خــود« ،شــاه مجتبــی» ،پســر
«امیــر بدرالدیــن اللــه» ،نقــل میکنــد کــه در زمــان صفیالدیــن ،نســب ســیادت او ظاهــر
بــود؛ امــا وی ،در اظهــار آن اصــرارى نداشــت .وقتــی از او ،ســؤال کردنــد کــه مگــر شــما را
س ك ـ ه مــا بــهكــدام
ب داد« :از روى حــز م نف ـ 
از اظهــار ایــن نســب خــوش نمیآیــد؟ جــوا 
ت داد» (کربالیــی
ن گرامــى نســب 
ن دودمــا 
ل شايســت ه و بايســته ،خــود را تواني ـ م ب ـ ه اي ـ 
عم ـ 
تبریــزی.)223 -225 :1344 ،
نکت ـهای کــه نبایــد در تحقیقــات مربــوط بــه گرایــش مذهبــی و تبارشناســی صفویــان
فرامــوش شــود ،مســاله تحریــف صفوهیالصفــا نــه توســط صفویــان ،بلکــه معاندیــن ایــن
سلســله اســت .بهعبارتــی ،برخــاف ادعــای رایــج دربــاره تحریــف صفوهیالصفــا نــوادگان
صفــوی ،توســط خــود صفویــان ،بلکــه کســانی اســت کــه با ایــن سلســله مخالــف بودنــد« .از
جملــه ،بــر ورق یکــی از دو نســخه متعلــق بــه دارالعلــم شــیراز ،نوشــتهای دیــده میشــود کــه
بــه عمــوم طالبیــن و راغبیــن کتــاب ،وصیــت شــده بــه نســخی کــه بــه خــط شــیخ کاتــب
اردبیلــی نشــر شــده مراجعــه کننــد ،و واال نســخههای دیگــر را ،معاندیــن تحریــف و تصحیــف
کردهانــد» (ابنبــزاز اردبیلــی.)29 :1373 ،
بنابرایــن دو بیــان و دو تفســیر متمایــز منجــر بــه دو رویکــرد ،حداقــل ،متناقــض و متضــاد
شــده اســت؛ برخــی چــون «کربالیــی تبریــزی» ،موافــق وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی
(همــان )223 -225 :و عــدهای چــون مؤلــف کتــاب «شــیخ صفــی و تبــارش» ،مخالــف وجود
تشــیع و ســیادت در صفویــان (کســروی )36-40 ،45 ،56 :1362 ،شــدهاند .بههــر حــال بعیــد
نیســت ،علــت ایــن دوگانگــی فرضیــه ،انعــدام و تحریــف منابــع مربــوط بــه گرایــش صفویان،
در دورههــای مختلــف تاریخــی ،عــدم دسترســی محققــان بــه برخــی منابــع معتبــر احتمالــی،
نــگاه غرضآلــود و تعصبگونــه و عــدم انصــاف در برداش ـتها و  ....از هــر دو طــرف باشــد.
ل "كســروى و همفكرانــش " را ،بــراى ترديد
در عصــر مــا نيــز ،برخــى صاحبنظــران ،دالي 
ن ُمهــر
ت صفويــا 
ب بــر ســياد 
ل قبــولندانســت ه و بدينترتيـ 
ن كافــى و قابـ 
ت صفويــا 
در ســياد 
تاييــد زدهانــد (درخشــان153 -162 :1353 ،؛ زرينكــوب )59 :1362 ،و طــرفدار ســیادت
و شــیعه بــودن صفویــان هســتند؛ «تیمــور ،در بازگشــت از عثمانــی و پیــروزی بــر «ایلــدرم
بایزیــد ســلطان عثمانــی» در  806هـــ.ق .در اردبیــل توقــف و بــا خواجــه علــی مالقــات نمود.
کرامتــی کــه از وی دیــده و مریــد او شــده اســت .خواجــه علــی ،از تیمــور خواســت تــا امیــران
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رومــی (آناتولــی) را کــه بــا خــود همــراه داشــت آزاد کنــد؛ او نیــز آنــان را بــدو بخشــید .خواجــه
علــی ،اســیران را آزاد کــرد و آنهــا را نزدیــک مــزار متبــرک «گنجــه بکــول» ،در محل ـهای
کــه بهنــام آنــان ،بــه محلــه رومیــان اردبیــل معــروف شــد ،ســکنی داد و از آن پــس ،آنــان
بــه «صوفیــان روملــو» معــروف شــدند» (کاظ ـمزاده ایرانشــهر ،)48 :2356 ،نــوادگان ایــن
صوفیــان ،در حقیقــت بهعنــوان فداییــان ،در تشــکیل دولــت صفــوی نقــش اصلــی داشــتند.
«خواجــه عبدالرحیــم خلوتــی» (ف  859هـــ.ق ،).تصنیفــی دارد بهنــام «ســامی شــیخ شــاه
ابراهیــم صفــوی» (ف  851ق) کــه نســب ایشــان را ،اینگونــه بیــان فرمــوده اســت؛ «ابراهیــم
العلــوی الموســوی و هــرگاه چنیــن باشــد ،دیگــر محــل ســخنی در ســیادت صفویــه نخواهــد
بــود؛ زیــرا کــه ســلطان خواجــه علــی تــا اعتمــاد نکنــد ،بــر نســب خــود نمینویســد و آن
نســبنامه بهشــرح ذیــل اســت :حضــرت شــیخ صفیالدیــن اســحاقبن ســید جبرئیلبــن
ســید صالحبــن ســید قطــب الدینبــن ســید صــاح الدیــن رشــیدبن ســید محمــد الحافــظ
بنســید عــوض الخواصبــن ســید فیروزشــاهبن ســید محمدبــن ســید شرفشــاهبن ســید
محمدبــن ســید حسـنبن ســید محمدبــن ســید ابراهیمبــن ســید قاسـمبن ســید ابیالقاســم
حمزهبــن االمــام اهمــام موســی الکاظمبــن االمــام جعفــر الصادقبــن االمــام محمــد باقربــن
االمــام علــی زیــن العابدیــن االمــام الحســین الشــهید بــه کربــا ســبط رســول اهلل صلـیاهلل
علیــه وآلــه و ســلمبن االمــام امیرالمومنیــن علیبــن ابیطالــب علیهــم الســام».
ل نــام او ،شــيع ه دانســت؛ امــا
ن بهدليــ 
ن خواجــ ه علــى را ،شــايد بتــوا 
خ ســلطا 
«شــي 
ن جهــتاو را پيــرو شــيع ه مىداننــد كــ ه گوينــد او علــى عليهالســام
مشــخص ًا ،بــ ه ايــ 
را ،بــ ه خوابديــد ه و در ابياتــى ستودهاســت» (رويمــر .)266:1380 ،والتــر هينتــس نيــز،
نقــش شــيعي خواجــه علــي را پذيرفتــه اســت (مــزاوي)180 :1363 ،؛ بنابرايــن ،ميتــوان
گفــت كــه «آئیــن باطنــي طریقــت صفــوی در روزگار خواجــه علــی صبغــه شــیعیانه بــه خــود
گرفــت» (بنانــی و دیگــران .)67 :1380 ،هرچنــد شکســت نهضتهــای انقالبــی ،همزمــان
چــون حروفیــه و نوربخشــیه و ســربداران و دیگــر جنبشهــا ســبب شــد کــه در ایــن عصــر
نیــز ،هماننــد دوره شــیخ صدرالدیــن موســی ،رفتــاری محافظهکارانــه در برابــر جریانهــای
سیاســی انتخــاب کننــد.
بــه نظــر محققــان ،نهضــت صفــوی در دوره شــیخ جنیــد و شــیخ حیــدر الصفــوی ،بــا
رویکــرد سیاســی و شــیعی ،در فکــر ایجــاد حکومــت برآمــد؛ بهطــوری کــه «شــیخ حیــدر
بــه الغــازي» (پارسادوســت )152 :1375 ،معــروف گردیــد .همیــن فعالیتهــا کــه در راســتای
آرمانهــای مذهبــی انجــام مییافــت ،ســبب شــد کــه وی ،از طــرف مورخــان اهلســنت
بــه الحــاد و رفــض متهــم شــود؛ «شــيخ ديــن اباحــت را بــرای ايشــان ترويــج داده ،قواعــد
شــريعت خرميــان بابکــی در ميــان شــان نهــاد» (خنجیاصفهانــی.)285 -294 :1379 ،

بررسی سنگ فرمان معروف به کتیبه سیادت

کتیبــه ســیادت کــه تــا دهـهی  1370هـــ.ش ،.در ســمت غربــی بدنــه منــاره برجــی شــکل
مســجد جامــع عتیــق نگ ـهداری میشــد (تصویــر )1؛ در نیم ـهی دوم دهــه موردنظــر ،بــرای
حفاظــت بهتــر و جلوگیــری از ســرقت ،بــه محوطــه شــهیدگاه بقعــه شــیخ صفیالدیــن
اردبیلــی منتقــل گردیــد .ایــن اثــر ،در  1381هـــ.ش .توســط نگارنــدگان شناســایی و متــن آن
خوانــده شــد .ایــن کتیبــه بــه خاطــر اهمیــت مضمــون آن در  1388هـــ.ش .بــه همــراه چنــد
ســنگ مــزار و ســنگ فرمــان ارزشــمند توســط مدیریــت موزههــای اســتان و مجموعــه

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

مذهبــی شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،خانــم «گلمغانـیزاده اصــل» ،بــه مــوزه باستانشناســی
اســتان انتقــال یافــت.
کتیبــه ســنگی ســیادت ،فارســی -عربــی بــوده و بهنظــر «صابــر صفایــی» ،خوشــنویس
معــروف معاصــر اردبیــل ،خــط آن ثلــث ریحانــی اســت .مضمــون ایــن کتیبــه ،بــه بخشــش
مالیاتــی بــازار برنــج فروشــان اردبیــل اشــاره دارد .ابعاد ســنگ فرمــان 6×43×117 ،ســانتیمتر
بــوده و از جنــس رســوبی آهکــی ســبز تیــره اســت .متــن ،متشــکل از  10ســطر بــوده کــه
هماکنــون  8ســطر ســنگ نوشــته ،تقریب ـ ًا ســالم و خوانــا اســت ،ادامــه متــن در ســطرهای
نــه و ده و تاریــخ آن ،بــه خاطــر فرســودگی بیــش از ،چنــد حــرف آن مشــخص نیســت .طــول
و عــرض هــر یــک از ســطرها  43×10ســانتیمتر بــوده کــه در داخــل کادرهــای چهارگــوش
بــا خطــوط نــواری  2ســانتیمتری از هــم متمایــز میشــود (تصویــر  .)2مقایســه نــوع خــط
کتیبههــای ســنگی عصــر صفــوی ،مخصوص ـ ًا کتیبــه ســنگی ســردر آشــپزخانه مجموعــه
مکشــوفه ،حاکــی از تعلــق آنــان بــه دوره شــاه عبــاس کبیــر در اردبیــل (یوســفی)169 :1386 ،
و اجــرای ضعیــف آن اســت.
متن سنگ فرمان ،بهشرح ذیل است.
سطر اول :از حضرت هدایت سماء ،والیت آثار وکرامت
سطر دوم :پناه ،سیدالسادات ،منبع زالل
سطر سوم :السعادت ابوالهدایه علی الصفوی
سطر چهارم :خیر ثبات دولت دو جهانی و حصول
سطر پنجم :سعادت جاودانی تمغای برنج بازار
سطر ششم :اردبیل را بخشید امید آنکه بواسطهی
سطر هفتم :این انعام حق تعالی ابواب جزیل کرامت دهد
سطر هشتم ]...............................[ :خداوند سوا []........
سطر نهم ].............................[ :اود  ][ .....سین
براســاس ایــن اثــر ارزشــمند نویافتــه و دیگــر اســناد تاریخــی ،دوره پیشصفــوی را،
میتــوان بــه دو دوره فرهنگــی :الــف .عصــر طریقــت؛ از زمــان شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی
تــا اواخــر حیــات صدرالدیــن موســی و ب .عصــر سیاســت و مذهــب؛ از زمــان خواجــه علــی
تــا اوایــل بنیــاد حکومــت صفــوی تقســیم نمــود .بررســی القــاب شــیوخ دوره اول ،بــر عملکرد
دینــی ایــن دوره داللــت دارد؛ هرچنــد بــا دور شــدن از ایــن عصــر و ظهــور خواجــه علــی،
شــاهد برنامههــای سیاســی و مذهبــی در دوره دوم هســتیم .بــه بیــان روشـنتر ،در دوره دوم
در القــاب شــیوخ و رهبــران صفــوی کــه از طــرف منابــع ایــن دورههــا در حــق آنهــا بیــان
شــده ،از یکطــرف ،بیانگــر عملکــرد سیاســی شــیوخ صفــوی و از ســوی دیگــر ،موقعیــت
معنــوی صفویــان و گرایــش عرفانــی و مذهبــی آنهاســت .مثــال دوره اول ،دقــت در القــاب
شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی و صدرالدیــن موســی اســت .جــد اعــای سلســله صفــوی ،بــا
عنوانهــای دینــی و عارفانهایــی چــون :ســلطان شــیخ صفیالدیــن و صفیالحــق والدیــن
و سلطانالمشــایخ (یوســفی و گلمغان ـیزاده اصــل ،)252 ،264 ،306 :1389 ،سلطانالمشــایخ
والمحققیــن (ابنبــزاز اردبیلــی ،نســخه لیــدن ،بــرگ  ،)13قطبالعارفیــن ســالک محجــه
الیقیــن (کســروی ،)74 :1362 ،قطبالعارفیــن ســلطانالمحققین و صفیالحــق (یوســفی
و گلمغان ـیزاده اصــل ،)215 :1389 ،قطبالعارفیــن مرشــدالخالق الــی الخالیــق (افوش ـهای
نطنــزی ،)27 :1350 ،قطــب فلــک والیــت و مهرســپهر هدایت (رشــیدالدین فضـلاهلل:1364 ،
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266؛ کســروی )76 :1362 ،شیخاالســام والمســلمین (رشــیدالدین فضــلاهلل309 :1364 ،؛
کســروی )75 :1362،خلیــل عجــم (کاظ ـمزاده ایرانشــهر ،)38 :2536 ،قطبآالفــاق ســلطان
شــیخ صفيالديــن اســحاق اردبیلــی (شــاملو24 :1371 ،؛ یوســفی و گلمغانــیزاده اصــل،
210 :1389؛ شوشــتری ،)78 -2 :1365 ،وحیــد آفــاق و نــادره آفــاق (خنجــی اصفهانــی،
نســخه خطــی 136 :الــف و  135ب) خوانــده شــده اســت.
«محییالدیــن محمــد» ،فرزنــد شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی نیــز ،در منابــع تاریخــی و
کتیبــه مرقــدش ،بــا عنــوان خواجــه «محيىالملهیوالديــن» نامیــده شدهاســت (ابنبــزاز
اردبیلــی1135 :1373 ،؛ یوســفی و گلمغانــیزاده اصــل 250 :1389 ،و )244؛ همچنیــن
شــیخ صدرالدیــن موســی ،فرزنــد دیگــر شــیخ صفیالدیــن بــا القابــی چــون :صدرديــن و
صدرالحق(یوســفی و گلمغانــیزاده اصــل ،)304 :1389 ،صدرالملــه والدیــن (خواندمیــر،
 ،)46 :1370درالحــق والملــه والدیــن (یوســفی و گلمغانــیزاده اصــل،)304 ،307 :1389 ،
سلطانالمشــایخ و العارفیــن (همــان ،)250 :شیخاالســام اعظــم (قایممقامــی-15 :1348 ،
 ،)13شیخاالســام (نخجوانــی ،)242 :1974 ،ســلطان خواجــه صدرالدیــن موســی (ابنبــزاز
اردبیلــی )1238 :1373 ،و حضــرت مرشــدالکاملین و ســلطان المحققیــن قطــب االوتــاد
(قزوینــی ،)385 :1363 ،نامیــده شــده اســت.
امــا در دوره دوم ،شــیخوخیت شــاهد کاربــرد القــاب متعــدد بــرای شــخصیتهای صفــوی
هســتیم .ایــن القــاب ،هــم بــر آمیختگــی دیــن و سیاســت و هــم بــر رویکــرد سیاســی و
نظامــی رهبــران صفــوی داللــت دارد .کاربــرد عنوانهایــی چــون :خواجــه ،شــاه ،ســلطان،
پادشــاه ،ابوالهدایــه ،ابوالوالیــه ،الغــازی و غیــره در پیشــوند و پســوند اســامی نــوادگان شــیخ
صفیالدیــن اردبیلــی ،بــر آرمانهــای بلنــد سیاســی صفویــان در قالــب فعالیتهــای دینــی
اشــاره دارد .بررســی زندگــی رهبــران صفــوی ،از جملــه خواجــه علــی و نــوادگان بعــد از او،
بیانگــر عملکــرد سیاســی و نظامــی صفویــان اســت .چنانچــه در عصــر خواجــه علــی ،آرام
آرام گرایــش بــه جنبههــای سیاســی تشــیع آشــکار شــده و خــط مشــی نهضــت ســازماندهی
میشــود .از ایـنرو ،خواجــه علــی ،از دو عنــوان اختصاصــی عارفانــه و مذهبــی برخــوردار بــود؛
از یکطــرف او را «بــه خاطــر اســتفاده از قبــاى ســياه بــرای نگهداشــتن تعزیــت بــر امــام
حســین (ع) ســیاهپوش میگفتنــد» (خواندمیــر241 :1353 ،؛ منجــم یــزدی )19 :1364 ،و
از ســوی دیگــر ،عنــوان حضــرت ســلطان خواجــه علــی (کاظ ـمزاده ایرانشــهر)48 :2536 ،
را داشــت؛ همچنیــن رونــد جــذب فدایــی رومــی ،شــامی و طالــش ،در دوره شــیخ ابراهیــم،
فرزنــد خواجــه علــی و آمیختگــی مذهــب و سیاســت ،تــا بــدان حــد افزایــش یافــت کــه ایــن
شــخصیت را« ،شــیخ شــاه» نامیدنــد .بنابرایــن ،تأثیــر معنــوی خواجــه علــی در اقتــدار فرزنــد و
شــروع عصــر نوینــی از تاریــخ سیاســی و نظامــی نــوادگان صفــوی و تــداوم آن ،در دورههــای
بعــد ،بــر هیــچ محقــق تاریــخ پوشــیده نیســت.
در دوره شــیخ جنیــد ،کــه همزمــان بــا نهضــت اردبیــل اســت (مــزاوی،)126 :1363 ،
خــط مشــی نظامیگــری ،کاربردیتریــن روش نــوادگان صفــوی ،بــرای بــه دســت گرفتــن
قــدرت تبدیــل گردیــد .از ایــنرو ،شــیخ جنیــد ،عنــوان «شــيخ» را كنــار گذاشــته ،بهنــام
ســلطان (بنانــی و دیگــران ،)50 :1380 ،بــه فرماندهــى پرداخــت .جنيــد ،اوليــن كــس از
دودمــان صفويــان اســت كــه ديــن و سياســت را در هــم آميخــت و هــر دو را بــراى رســيدن
بــه هــدف الزم شــمرد .جنيــد ،در ايــن راه دشــوار كــه بــراى اولينبــار ،در دودمــان صفــوى
انجــام مىگرفــت ،بــا شــخصيت نيرومنــد خــود توفيــق كامــل يافــت؛ مريدانــش ســپاهيان

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

آمــاده كارزار شــدند و جــان باختــن در راه پيــر ،را بــا شــوق قلبــى پذيــرا شــدند (پارسادوســت،
 )142 :1375وی ،عالوهبــر عنــوان ســلطان بــه ابوالهدايــه (آرام262 :1386 ،؛ هينتــس،
 )120 :1362نیــز ،اشــتهار یافــت .البتــه ،بــه نظــر میرســد از ایــن دوره بــه بعــد ،رفتــه رفتــه
ـوادگان ســودای تشــکیل حکومــت صفــوی ،عمومیــت
کاربــرد «ســلطان» ،در اول اســامی نـ
ِ
پیــدا میکنــد؛ بهطــوری کــه بایزیــد ،بــرادر شــیخ جنیــد و فرزنــد خواجــه شــیخ الصفــوی،
معــروف بــه «شــیخ شــاه» نیــز ،در کتیبــه ســنگ مــزارش در آرامــگاه محییالدیــن محمــد
واژه ســلطان (یوســفی و گلمغان ـیزاده اصــل ،)257 :1389 ،در اول نــام ایــن شــخصیت درج
میشــود.
شــیخ حيــدر الصفــوي ،نبیــره خواجــه علــی ،معــروف بــه «ســلطان» نیــز ،دو عنــوان
اختصاصــی داشــت؛ از یــک طــرف ،بــه ســلطان االوليــاء (حســینی جنابــذي-227 :1378 ،
 )226و بــه خاطــر تبلیغــات مــداوم در آناطولــی ،بــه ابوالواليــه اشــتهار داشــت (ســومر:1371 ،
)17و از ســوی دیگــر ،بــه علــت برنامههــای جهــادی متعــددش در قفقــاز و آناتولــی علیــه کفار
گرجيهــا و چركسهــاي مســيحي كــه كفارشــان ميناميــد (ثواقــب،)176-177 :1383 ،
بایــد او را «غــازی» نامیــد .وی ،اولیــن شــهریار سلســله صفــوی کــه خــود را ،در ســکهها بــا
عنــوان «الغــازی» (اســماعیلی )39 :1385 ،معرفــی کــرده اســت .ضمــن آنکــه در ادبیــات
عرفانــی ،تخلــص خطایــی را بــرای خــود برگزیــده ،در دیوانــش خــود را غــام حيــدر و چاكــر
قنبــر خوانــده اســت .در نوشــتهاي كــه بــه خــط او در كتابخانـهي دانشــگاه اســتانبول موجــود
اســت ،خــود را «اســماعيلبن حيــدر الحســيني» ميخوانــد و نيــز ،در نامـهاي كــه ظاهــراً در
 915هـــ.ق .بــه «محمــد شــاه بخــت خــان» ،معــروف بــه «شــيبك خــان» نوشــته ،خــود را به
اشــاره از «آل علــي» دانســته اســت (فلســفی.)20 :1375 ،
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد ،کتیبــه ســیادت ،از چنــد منظــر مهــم بــه نظــر
میرســد؛ اول اینکــه ،کتیبــه موردبحــث نــه یادداشــت خصوصــی ،بلکــه فرمانــی اســت کــه
در دورهای از تاریــخ صفــوی بــرای بخشــش مالیاتــی و حمایــت از امــور اقتصــادی بــازار برنــج
فروشــان اردبیــل صــادر شــده اســت .دوم اینکــه ،وجــود برخــی عبــارات و القــاب عارفانــه
و مذهبــی در متــن کتیبــه نــه تنهــا مکمــل تاریــخ مذهبــی عصــر پیشصفــوی و اواخــر
عصــر شــیخوخیت اســت ،بلکــه صــدور چنیــن فرمانــی نشــانهی آمادگــی نــوادگان صفــوی
بــرای تشــکیل قــدرت سیاســی اســت؛ بنابرایــن بــا اســتناد بــه ایــن ســند تاریخــی ،میتــوان
حــدس زد صفویــان در نیمــه دوم ســدهی  9هـــ.ق .در شــهر اردبیــل ،بــه مرحلـهای از قــدرت
سیاســی رســیده بودنــد کــه در آســتانه تصاحــب قــدرت سیاســی و تشــکیل حکومــت ملــی
و مذهبــی ایــران بودنــد .بهعبارتــی ،همزمــان بــا تولیــت ســلطانجنید بــر خانقــاه اردبیــل
و مقــارن بــا حکومــت جهانشــاه قراقویونلــو و درهــم پاشــیدگی تیموریــان ،زعامــت معنــوی
جنیــد ،نهضــت صفویــان را بــه جنبــش سیاســی تبدیــل نمــود (میراحمــدی.)44-45 :1363 ،
هرچنــد حرکتهــای نظامــی جنیــد و شــیخ حیــدر و ســلطانعلی ،بــا آگاهــی حاکمــان وقــت
در نطفــه خفــه شــد و ســلطانعلی ،در ایجــاد حکومــت نــاکام بــود ،ولــی در کمتــر از یــک
دهــه بعــد از قتــل ســلطانعلی ،پادشــاه دولــت صفــوی بهدســت شــاه اســماعیل و فداییــان
صفــوی تاســیس گردیــد.
امــا دربــاره صاحــب کتیبــه و تاریــخ آن ،بایــد گفــت کــه وجــود عبــارت :ابوالهدایــه (آرام،
262 :1386؛ هينتــس ،)120 :1362 ،علــی الصفــوی در کتیبــه نویافتــه ،هیــچ تردیــدی باقــی
نمیگــذارد کــه ایــن اثــر را ،بــه فرزنــد ارشــد شــیخ حیــدر الصفــوی ،متعلــق بدانیــم؛ چراکــه
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لقــب ســلطانعلی الصفــوی نیــز ،هماننــد پــدر بــزرگ خــود ،شــیخ جنیــد در منابــع تاریخــی
ابوالهدایــه (همــان) قیــد شــده اســت.
یــادآور میشــود ،در منابــع تاریخــی ،بــرادر ارشــد شــاه اســماعیل صفــوی ،با لقــب عرفانی
«ســلطان العارفيــن» و «برهــان الســالكين زبدﺓالمشــايخ» و «العظــام صفــوي» (کاظــم زاده
ایرانشــهر )45 :2536 ،آمــده اســت کــه «اندکــی بعــد از قتــل ســلطان حیــدر در  893هـــ.ق،.
فرزنــد ارشــدش ســلطانعلی پادشــاه ،در اردبیــل صاحــب ســجاده والیــت شــد» (ترابــی
طباطبایــی )16 :1387 ،و در رأس نهضــت صفویــه قــرار گرفــت (ســیوری)28 -29 :1380،؛ از
ایـنرو« ،جمعــی کثیــر از صوفیــان جهــت ادای تهنیــت منصــب والیتعهــد و طایفـهای بــرای
تحریــض بــر طلــب خــون حیــدر در اردبیــل جمــع شــدند» (بنانــی و دیگــران)51 :1380 ،؛
بــه عبارتــی دیگــر« ،برخــی تــا مناســبت کســب زعامــت فرقـهی صفویــه بــه او مبارکبــادی
گوینــد و گروهــی تــا وی را بــه کیــن خواهــی پــدر برانگیزنــد» (ســیوری .)29 :1380،بنابــر
منابــع تاریخــی« ،یعقــوب ســلطانعلی و دیگــر اعضــای خانــواده او را دســتگیر کــرده و بــه
قلعــه اصطخــر فــارس زندانــی کــرد» (بنانــی و دیگــران ،همــان51 :؛ ســرور )38 :1374 ،آنها
چهــار ســال و نیــم ،در زنــدان فــارس تحــت نظــر قــرار داشــتند.
«اقتــدار ســلطانعلی بعــد از آزادی از زنــدان نیــز ،موجــب تــرس رســتم میــرزا،
بــرادرزادهی یعقــوب آق قویونلــو شــد» (ترابــی طباطبایــی)16 :1387 ،؛ از ایـنرو ،حضــور او را
در اردبیــل بــرای حکومــت آق قویونلوهــا مناســب ندیــد .بدینترتیــب بــا نقش ـهای سیاســی
«ســلطانعلی از طــرف حاکــم آققویونلــو مأمــور شــد ،شــورش «کوســه حاجــی باینــدر» را،
در مرکــز ایــران ســرکوب کنــد .ســلطانعلی ،در ایــن کار موفــق شــده و پیروزمندانــه بــه
تبریــز بازگشــت و از رســتم رخصــت یافــت تــا بــا مــادر و برادرانــش بــرای ســرگیری فرقـهی
صفویــه و ارشــاد دینــی صوفیــان و مریــدان بــه اردبیــل بــاز شــود .زهــاد ،رفتهرفتــه در اردبیــل
کــه امــکان ایــن بــود کــه از حضــور در آن داراالرشــاد بهــری یابنــد ،گــرد آمدنــد و بــه زودی
شــمار صوفیــان انجمــن کــرده و در آنجــا فــراوان شــد.
در اواخــر  899هـــ.ق ،.رســتممیرزا ،همچــون عمــوی خویــش یعقــوب ،بیــش از ایــن،
دریافــت کــه ســوداهای سیاســی صفویــان تهدیــدی نســبت بــه موفقیــت خــود اوســت و
ســلطانعلی و برادرانــش را دســتگیر کــرد و بــرای اینکــه آنــان را از تمــاس بــا پیروانشــان
محــروم کنــد ،بــه اردوگاه خویــش در خــوی منتقــل ســاخت؛ او تصمیــم گرفــت آنهــا را بــه
قتــل آورد» (ســیوری.)30-31 :1380 ،
امــا در خصــوص ســال نــگارش کتیبــه ،بایــد گفــت کــه آن ،همزمــان بــا تولیــت
ســلطانعلی پادشــاه بــر آســتانه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی صــادر شــده اســت .نکتــه
قابلتوجــه در ارتبــاط بــا تاریــخ ســنگ فرمــان ،انطبــاق تاریــخ آن بــا یکــی از  9نســخه
1
موجــود استنســاخ شــدهی صفوهیالصفــا اســت کــه اصــل آن در کتابخانــه ایاصوفیــه ترکیــه
(استنســاخ  896هـــ.ق ،).بــه شــماره  3099و میکروفیلــم آن ،بــه شــماره  1118در کتابخانــه
مرکــزی دانشــگاه تهــران ،نگـهداری میشــود .ایــن نســخه ،در  18جمادیاالخــر  896هـــ.ق،.
همزمــان بــا حیــات ســلطانعلی پادشــاه و قبــل از تشــکیل دولــت صفــوی مقــارن بــا
کتابــت فرمــان و کتیب ـهی ســنگی ســیادت تحریــر شــده اســت.
در میــان ســنگ مــزارات مجموعــه مذهبــی شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی نیــز ،نمونههایــی
وجــود دارد کــه بــر ســیادت صفویــان در دوره پیــش صفــوی داللــت دارد؛ ســنگ مــزار بــرادر
 .1این نسخه برخالف ادعای برخی محققان ،مطلبی خالف سیادت شیخ صفیالدین اردبیلی ندارد.

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

ناتنــی شــاه اســماعیل صفــوی ،بــا عبــارت ســید داودبــن شــیخ حیــدر الصفــوی و ســنگ مــزار
دوم ســمت چــپ آرامــگاه محییالدیــن محمــد ،متعلــق بــه یکــی از نــوادگان صفــوی عبــارت:
«الشــاب هــذه روضهالخالصــه اوالدالمصطفــوی الســعید شــیخ اویــس بــن شــمسالدین
بــن محمدبــن صفــوی» (یوســفی و گلمغانـیزاده اصــل ،)258-259 :1389 ،درج شــده کــه در
اصــل ،مربــوط بــه نــوهی دختــری شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی و نــوهی پســری شــیخ زاهــد
ابراهیــم گیالنــی اســت.

نتیجهگیری

مطالعــات در خصــوص ادعــای ســیادت پیشصفــوی ،صفویــان بهخاطــر کمبــود یــا نبــود
منابــع معتبــر دشــوار اســت .محققــان حدسهــای زیــادی در اینخصــوص مطــرح کردهانــد؛
امــا هنــوز معلــوم نیســت ،ســیادت صفویــان و نســب رســمی موســوی ،در شــجرهنامه آنهــا
از چــه زمانــی مطــرح شــده اســت و پیدایــش اســناد نویافتــه احتمالــی دربــارهی ایــن مســاله
نظریــات جدیــدی را در مبحــث گرایــش مذهبــی صفویــان بــاز خواهــد گشــود.
شــهر داراالرشــا د اردبیــل ،بهعنــوان خاســتگاه نهضــت صفــوی در تاریــخ سیاســی
و فرهنگــی ایــران اهمیــت زیــادی داشــته و میتــوان اذعــان داشــت ،مجموعــه شــیخ
صفىالديــن اردبیلــی ،بــزرگ خانــدان صفــوی مهمتریــن نقــش در نهضــت صوفیانــه شــیوخ
صفــوی دارد .در دوره آق قویونلوهــا ،ایــن مــکان در شــکلگیری و رشــد و درپــی آن ،تبدیــل
شــدن نهضــت بــه کارآمدتریــن جنبــش سیاســی و مذهبــی ایــران و تشــکیل حکومــت ملــی،
تأثیــر بســزایی داشــته و مرکــز و اتــاق فکــر جنبــش محســوب میشــده اســت؛ از تحقیقــات
باستانشناســی نگارنــدگان ،در مجموعــه شــیخ صفىالديــن اردبیلــی کتیبــه ســنگی شناســایی
و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه در ایــن پژوهــش از آن تحتعنــوان «ســنگ ســیادت» نــام
بــرده شــد .ایــن ســنگ فرمــان ،بــه دســتور متولــی وقــت مجموعــه خانقاهــی و آرامگاهــی
شــیخ صفىالديــن اردبیلــی ،ســلطانعلی میــرزا ،فرزنــد ارشــد شــیخ حیــدر الصفــوی و بــرادر
شــاه اســماعیل صفــوی ،در دهــه آخــر ســده  9هـــ.ق .صــادر شــده و مفــاد آن دربــارهی عفــو
و بخشــش مالیاتــی بــازار برنــج اردبیــل اســت.
مطالعــه حاضــر در بــاب ایــن ســنگ فرمــان ،از دو حیــث مــورد توجه قــرار گرفــت .او ًال ،در
ایــن ســنگ فرمــان از متولــی مجموعــه بــا القابــی چــون« :والیــت ســماء» و «سیدالســادات»
کــه نشــاندهندهی وجــود ســیادت در خانــدان صفــوی اســت ،نــام بــرده شــده اســت .ایــن
مــدرک ،از جملــه اســناد مغفــول ارزشــمند در تحقیقــات تاریــخ سیاســی و فرهنگــی بــرای
بازنگــری گرایــش مذهبــی صفویــان اســت؛ چــرا کــه کاربــرد عبــارات مذهبــی و عرفانــی
در القــاب صفویــان ،در دوره پیشصفــوی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا رویکردشــان بــرای نشــر
ایدئولــوژی براســاس شــرایط سیاســی حاکــم داشــته اســت؛ بهعبارتــی یکــی از مشــخصههای
اصلــی ایــن اثــر ،درج نــام صاحــب کتیبــه بــا القــاب عارفانــه و مذهبــی اســت .درج چنیــن
عناویــن روحانــی و گاه سیاســی -نظامــی ،از مشــخصات کتیبههــای دورههــای تیمــوری
و صفــوی قلمــداد میشــود؛ بــه عبارتــی ،هرچنــد درج القــاب صفويــان در اســناد و منابــع
تاریخــی نــگاه عارفانــه و طريقــت گونــه آنهــا بــه وظیفـهی دینــی و عرفانــی اســت ،ولــي در
هميــن القــاب مــواردی وجــود دارد کــه حاکــی از گرایــش مذهبــی آنهاســت.
نکتــهی مهــم دیگــر اینکــه ،موضــوع ســنگ فرمــان ،بیانگــر قــدرت تدریجــی
روبهرشــد نــوادگان صفــوی ،همزمــان بــا دوره قراقویونلــو و حاکمیــت آققویونلوهــا و تکاپــوی
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آنهــا بــرای رســیدن بــه حکومــت اســت .فراهــم شــدن فرصــت مناســب در اواخــر ســدهی
 9هـــ.ق .بــرای اســاف شــاه اســماعیل اول جهــت اظهــار علنــی ســیادت و حتــی آمادگــی
نــوادگان صفــوی بــرای تشــکیل حکومتــی ،براســاس آموزههــای تشــیع در اواخــر حکومــت
آققویونلــو ،از آشــفتگي سياســي در اردوگاه ایــن سلســله حکایــت دارد .برخوردهــای شــتابزده
حاکــم وقــت آققویونلــو بــا نــوادگان شــیخ حیــدر و بازداشــت خانگــی تمامــی اعضــای خانواده
شــیخ صفــوی ،حتــی مادرشــان حلیمــه بیگــم و محبــوس شــدن آنهــا در زنــدان اصطخــر
فــارس یــا اســتوماری در وان ،از نشــانههای زوال حاکمیــت آققویونلــو اســت .ضمــن آنکــه
عنوانهــای شــاه بــرای شــیخ شــاه و پادشــاه و ســلطان بــرای ســلطانعلی و عنــوان ســلطان
بــرای جنیــد و بایزیــد بــرادر جنیــد و فرزنــد ســلطان خواجــه شــیخ و صــدور فرمانــی چــون
کتیبــه ســیادت و ســفارش ســلطانعلی بــه بــرادرش اســماعیلمیرزا ،در نبــردگاه شــام اســبی
نزدیــک اردبیــل ،در اواخــر  899و اوایــل  900هـــ.ق .و بخشــیدن تــاج صوفــی خــود بــه
اســماعیل میــرزا ،از نشــانههای آمادگــی نــوادگان شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی بــرای تشــکیل
حکومــت ملــی ایــران ،براســاس آموزههــای شــیعی در آینــده بــود .همــان تفکــری کــه نهایتـ ًا
توســط شــاه اســماعیل صفــوی بــه نتیجــه قطعــی رســید؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نتیجــه
تحقیــق ،نظریــه مورخانــی چــون :احمــد کســروی و ولیــدی طغــان مــورخ تــرک تبارکــه
اعتقــاد داشــتند در منابــع رســمی ،شــیوخ صفــوی قبــل از شــاه اســماعیل ،از عنــوان شــیخ
یــا خواجــه اســتفاده میکردنــد و هیــچ عنــوان افتخارآمیــز دیگــری کــه داللــت بــر ســیادت
و نســبت علــوی صفویــان باشــد ،وجــود نداشــته و بــه اعتقــاد «موریموتــو» ،ادعــای ســیادت
اولینبــار ،در زمــان شــاه اســماعیل مطــرح شــده؛ نمیتوانــد مســتند و مقــرون بــه حقیقــت
باشــد .در حالیکــه کشــف کتیبــه ســیادت در اردبیــل و خوانــش مضمــون آن نشــان میدهــد
کــه کاربــرد عنوانهایــی چــون سیدالســادات و ابوالهدایــه بــرای ســلطانعلی ،ضمــن آن
کــه دلیــل روشــنی بــرای اثبــات کاربــرد ســیادت در خانــدان صفــوی در دوره پیشصفــوی
در دهـهی آخــر ســدهی  9هـــ.ق .اســت ،بلکــه از نشــانههای نفــوذ و اقتــدار معنــوی سیاســی
فرزنــدان شــیخ حیــدر بــرای بهدســت گرفتــن حکومــت منطقــه و شــاید تشــکیل قدرتــی
فراتــر از مرزهــای آذربایجــان قبــل از ایجــاد حکومــت صفویــان توســط شــاه اســماعیل در
نیمـهی اول ســدهی  10هـــ.ق .اســت.

کتابنامه

 آرام ،محمد باقر ،1386 ،اندیشه تاریخ نگاری عصر صفوی ،تهران :امیر کبیر. ابــن اثیــر ،عزالدیــن علــی ،1371 ،تاریــخ کامــل :تاریــخ بــزرگ اســام و ایــران ،ج ،11ترجمــه :ابوالقاســم حالــت ،تهــران :شــرکت چــاپ و انتشــارات علمــی.
 ابــن بــزار اردبيلــى ،درویــش توکلــی بــن اســمعیل بــن الحــاج ،1373 ،صفوهیالصفــا،تصحيــح غالمرضــا طباطبايــى مجــد ،تبريــز :نشــر مصحــح.
 ابــن بــزار اردبيلــى ،درویــش توکلــی بــن اســمعیل بــن الحــاج ،1373 ،صفوهیالصفــا،نســخه خطــی لیــدن ،نســخه تصویــری شــماره  ،7019کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران.
 ابودلــف ،مســعربن مهلهــل خزرجــى ،1354 ،ســفرنامه ابودلــف در ايــران ،تعليقــاتوالديميــر مينورســكى ،ترجمــه :ابوالفضــل طباطبايــى ،تهــران :زوار.
 اســماعیلی ،صغــری ،1385 ،پژوهشــی در ســکهها و مهرهــای دوره صفــوی ،تهــران،ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری ،پژوهشــکده زبــان و گویــش.

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

 افوشـهای نطنــزی ،محمودبــن هدایــت اهلل ،1350 ،نقاوﺓآالثــار فــی ذکــر االخیــار ،بــهاهتمــام :احســان اشــراقی ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 الشــیبی ،کامــل مصطفــی ،1385 ،تشــیع و تصــوف تــا آغــاز ســدهی دوازدهــم هـــ.ق،.ترجمــه :علیرضــا ذکاوتیقراگزلــو ،تهــران :امیرکبیــر.
 بــراون ،ادوارد ،1375 ،تاریــخ ادبیــات ایــران :از صفویــه تــا عصــر حاضــر ،ج  ،4ترجمــه:رشــید یاســمی ،تهــران :انتشــارات مرواریــد.
 بنائــى ،اميــن و دارلــی ،دران و دوبرویــن و ســیوری ،راجــر و لکهــارت ،الرنــس و نیومــنو ولــش ،آنتونــی کــری ،1380،صفويــان ،ترجمــه :يعقــوب آژنــد ،تهــران :انتشــارات مولى.
 بوســورث ،كليفــوردو ادمونــد ،1371 ،سلســلههاى اســامى ،فريــدون بــدرهای ،تهــران:مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــى (پژوهشــگاه).
 بنائــى ،اميــن و دارلــی ،دران و دوبرویــن و ســیوری ،راجــر و لکهــارت ،الرنــس ونیومــن و ولــش ،آنتونــی کــری ،1381 ،سلســلههاى اســامی جدیــد :راهنمــای گاهشــماری و
تبارشناســی ،ترجمــه :فریــدون بــدرهای ،تهــران :مرکــز بازشناســی اســام و ایــران.
 ترابــی طباطبایــی ،ســید جمالالدیــن ،1387 ،آثــار باســتانی اســتان اردبیــل ،تبریــز:مهــد آزادی.
 تركمــان منشــی ،اســكندربيگ ،1350 ،تاريــخ عالــم آراى عباســى ،ج  ،1تصحيــح :ايــرجافشــار ،تهــران :اميركبيــر.
 پارسادوســت ،منوچهــر ،1375 ،شــاه اســماعيل ا ّول ،پادشــاهى بــا اثرهــاى ديرپــاى درايــران و ايرانــى ،تهــران :شــركت ســهامىانتشــار.
 پطروشفســكي ،ايلياپاولويــچ ،1354 ،اســام در ايــران؛ از هجــرت تــا پايــان قــرن 9هجــري ،ترجمــه :كريــم كشــاورز ،تهــران  :پيــام.
 ثواقــب ،جهانبخــش« ،1383 ،تحــوالت گرجســتان در عصــر صفويــه» ،مجموعــهمقــاالت صفويــه در گســتره تاريــخ ايــران زميــن ،بــه اهتمــام :مقصــود علــي صادقــي ،تبريــز:
دانشــگاه تبريــز و انتشــارات ســتوده.
 جامعــی ،بیــوک ،1372 ،نگاهــی بــه آثــار و ابنیــه تاریخــی اردبیــل ،تهــران :انتشــاراتعلمــی و فرهنگــی.
 حســيني جنابــدي ،ميرزابيــگ حســن ،1378 ،روضــه الصفويــه ،بــه كوشــش :غالمرضــامجــد طباطبايــي ،موقوفــات :محمــود افشــار يــزدي ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
 حیــدری ،اصغــر« ،1387 ،تحلیلــی پیرامــون مذهــب و ســیادت شــیخ صفیالدیــناردبیلــی جــد بــزرگ پادشــاهان صفویــه»( :نقــد نظریــات احمــد کســروی) ،تاریــخ معاصــر
ایــران ،ســال  ،12ش  ،46تابســتان.
 خانعلــی ،حمیــد ،1392 ،مطالعــه آثــار دوره اســامی شهرســتان کوثــر اســتان اردبیــلبراســاس بررســی باستانشــناختی منطقــه ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،اســتاد راهنمــا :دکتــر ســید مهــدی موســویکوهپر ،تهــران (منتشــر نشــده).
 خنجــی اصفهانــی ،فضــل اهلل بــن روزبهــان ،1379 ،تاریــخ عالــم آرای امینــی ،بــهکوشــش :مســعود شــرقی ،تهــران :انتشــارات خانــواده.
 خنجــی اصفهانــی ،فضــل اهلل بــن روزبهــان ،1379 ،تاریــخ عالــم آرای امینــی،تصویربــرداری شــده از نســخهی خطــی کتابخانــه فاتــح اســتانبول ،ش .4430
 خواندميــر ،غياثالديــن بــن همامالديــن الحســينى ،1353 ،تاريــخ حبيبالســير فــىاخبارافــراد البشــر ،ج  ،4زيــر نظــر :مح ّمــد دبيــر ســياقى ،تهــران :كتابفروشــى خيــام.
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 خواندميــر ،غياثالديــن بــن همامالديــن الحســينى ،1370 ،ایــران در روزگار شــاهاســماعیل و شــاه طهماســب صفــوی ،بــه کوشــش :غالمرضــا طباطبایــی مجــد ،مجموعــه
انتشــارات ادبــی و تاریــخ موقوفــات :محمــود افشــار یــزدی ،تهــران :چــاپ اول.
تو
خ و ســيد ،مجل ـ ه دانشــكد ه ادبيــا 
ن كلم ـ ه شــي 
 درخشــان ،مهــدى ،1353 ،پيرامــو علــو م انســانى ،دانشــگا ه تهــران ،ش ،4ســال .21
ت صفويــان ،يادنامه
 رحيـ م لــو ،يوسـف ،1370 ،مــواردى از دســتاويزهاى معنــوى سياسـ اســتاد جعفــر ســلطانالقرايى ،تبريــز :دانشــگاه تبریــز.
 رشــیدالدین فضــلاهلل .1364/1945 ،مکاتبــات رشــیدی ،گــردآوری :موالنــا محمــدابرقوهــی ،بــه اهتمــام و تصحیــح :محمــد شــفیع ،بــه اضافــه حواشــی و فهارســت ،الهــور:
پنجــاب ،ایجوکیشــنل پریــس.
 ریاحــی ،محمــد امیــن ،1349 ،تاریــخ خــوی ،سرگذشــت ســه هــزار ســاله منطقــهپرحادثــه شــمال غــرب ایــران و روابــط سیاســی و تاریخــی ایــران بــا اقــوام همســایه ،تهــران:
انتشــارات تــوس.
ن در را ه عصــر جديــد ،ترجمــه :آذر آهنچــی ،تهران:
س روبــرت ،1380 ،ايــرا 
 رويمــر ،هانـ انتشــارات دانشــگاه تهران.
س روبــرت ،1370 ،مذهــب شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،ترجمــه :کیکاووس
 رويمــر ،هانـ جهانــداری ،یکــی قطــره بــاران :یادنامــه عبــاس زریــاب خویــی ،بــه اهتمــام :احمــد تفضلــی،
تهــران :نشــر نــو.
 زریــن کــوب ،عبدالحســین ،۱۳۶۲ ،دنبالــه جســتجو در تصــوف ایــران ،تهران :انتشــاراتامیــر کبیر.
ن ديگــر (از صفويــ ه تــا عصــر حاضــر)،
 زریــن کــوب ،عبدالحســین ،1375 ،روزگارا ت ســخن.
تهــران :انتشــارا 
 ســرور ،غــام ،1374 ،تاريــخ شــاه اســماعيل صفــوى ،ترجمــه :مح ّمدباقــر آرام وعباســقلى غفارىفــرد ،تهــران :مركــز نشــر دانشــگاهى.
 ســومر ،فــاروق ،1371 ،نقــش تــرکان آناتولــی در تشــکیل و توســعه دولــت صفویــه،ترجمــه احســان اشــراقی و محمدتقــی امامــی ،تهــران :نشــر گســتره.
 سيورى ،راجر ،1363 ،ايران عصر صفوى ،ترجمه :احمد صبا ،تهران :نشر كتاب. ســيورى ،راجــر ،1380 ،در بــاب صفويــان ،ترجمــه :رمضانعلــى روح الهــى ،تهــران :نشــرمر كز .
 شــاملو ،ولــی قلیبــن داودقلــی ،1371 ،قصصالخاقانــی ،تصحیــح و پاورقــی :سیدحســنســادات ناصــری ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 شریعتی ،علی ،1379 ،شیعه (مجموعه آثار ش  ،)7تهران :انتشارات الهام. شوشتری ،نوراهلل 1365 .مجالس المومنین ،ج  ،2تهران :کتاب فروشی اسالمیه. طباطبائــی مجــد ،غالمرضــا ،1376 ،درد طلــب؛ احــوال و آراء شــيخ صفیالدیــناردبيلــي ،تبريــز :نشــر ابــو.
 طالیــی ،زهــرا ،1385 ،دفتــر اســناد ،جلدهــای دوم و ســوم ،مشــهد :ســازمان کتابخانــه،موزههــا و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی.
 عالمآرای صفوی ،1363 ،به کوششّ :يدالل شكرى ،تهران :انتشارات اطالعات.
 -فلسفى ،نصراهلل ،1375 ،زندگانى شاه عباس اول ،ج  ،3تهران :انتشارات علمی.

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی ...

 قایــم مقامــی ،جهانگیــر ،1348 ،یکصــد و پنجــاه ســند تاریخــی از جالیریــان تــا پهلوی،تهران :ســتاد بــزرگ ارتشــتاران.
 قزوینــی ،عبدالطیــف یحیــی ،1363 ،لــب التواریــخ ،بــه خــط :محمدباقــر نیرومنــد و بــهســفارش :ضیاءالدیــن محیط،تهــران :انتشــارات بنیــاد گویــا.
 کاظــم زاده ایرانشــهر ،حســین ،2536 ،پنــج اثــر ارزنــده از انتشــارات ایرانشــهر:سلسلهالنســب صفویــه ،تهــران :اقبــال.
ت الجنــان ،تصحيح:
ن و جنــا 
ت الجنــا 
ظ حســين ،1344 ،روضــا 
 كرباليــى تبريــزى ،حافـ ن القرايــى ،تهــران :بنــگاهترجمـ ه و نشــر كتاب.
جعفــر ســلطا 
 کسروی ،احمد ،1362 ،تاریخ پانصد ساله خوزستان ،تهران :انتشارات خواجو. کسروی ،احمد ،1379 ،شيخ صفي و تبارش ،تهران :فردوس. کســروی ،احمــد ،1352 ،شــيخ صفــي و تبــارش ،کارونــد کســروی؛ تدوین :یحیــی ذکاء،تهــران :کتابهــای جیبــی.
 گلمغانــیزاده اصــل ،ملکــه و یوســفی ،حســن ،1384 ،باستانشناســی و تاریــخ هنــربقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی ،اردبیــل :نیــک آمــوز.
 مــزاوى ،ميشــل ،1363 ،پيدايــش دولــت صفــوى ،ترجمــه :يعقــوب آژنــد ،تهــران:شــركت افســت.
 منجــم یــزدی ،مالجاللالديــن ،1364 ،تاریــخ عباســی یــا روزنامــه مالجــال (شــاملوقایــع دربــار شــاه عبــاس صفــوی) ،بــه اهتمــام :ســیفاهلل وحیدنیــا ،تهــران :انتشــارات وحیــد.
 موریموتــو ،کازوئــو« ،1390 ،اولیــن نشــان از ســیادت صفویــان در کتــب انســاب ،مدرکیجدیــد بــرای ادعــای پیــش صفــوی ســیادت» ،ترجمــه :علــی خاکپــور ،پیــام بهارســتان ،ش
 ،11ســال ســوم.
 موســوی اردبیلــی نجفــی ،فخرالدیــن ،1347 ،تاریــخ اردبیــل و دانشــمندان ،ج اول ،نجفاشــرف :مطعبه االداب.
 میراحمــدی ،مریــم ،1363 ،دیــن و مذهــب در عصــر صفــوی ،چــاپ اول ،تهــران:امیرکبیــر.
 نخجوانــی ،محمدبــن هندوشــاه ،1974 ،دســتورالکاتب فــی تعییــن المراتــب ،متــنعلمــی و انتقــادی بــا مقدمــه و فهرســت هــا بــه اهتمــام :عبدالکریــم علــی اوغلــی علـیزاده،
ج دوم ،مســکو :اداره انتشــارات دانــش.
 نشــاطي شيرازي(نشــاطی الکاتــب) ،محمــد ،1388 ،تذکــرهی شــیخ صفیالدیناردبیلــی،ترجمــه :داوود بهلولــی ،قــم :نشــر ادیــان.
 هينتــس ،والتــر ،1362 ،تشــكيل دولــت ملــى در ايــران ،ترجمــه :كيــكاووس جهانــدارى،چــاپ دوم ،تهــران :خوارزمــى.
 هينتــس ،والتــر ،1389 ،هنرهــای شــیعی در مجموعــه تاریخــی و فرهنگــی شــیخصفیالدیــن اردبیلــی ،اردبیــل :موسســه فرهنگــی انتشــاراتی یاوریــان.
 یوســفی ،حســن« ،1386 ،خالصــه گــزارش مقدماتــی نخســتین فصــل کاوش درمحوطــهی تاریخــی بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی» ،گزارشهــای باستانشناســی،
ویژهنامــه دوره اســامی :ش  ،6پژوهشــكده باستانشناســي ،ســازمان ميــراث فرهنگــي.
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