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را تجربه  یزیمتما ینیخود تحوالت د اتیدر طول ح یصفو قتیطر
 دیجن خیاز ش ،یصفو قتیطر ینید شهینمود. تحوالت و تطورات اند

 هیپژوهش با تک نیمقاله است. ا نیا یموضوع بررس ل،یتا شاه اسماع
 کردیمورد مطالعه و با رو یهانییآ ینیو منابع د یبر منابع دوره صفو

را  یصفو قتیطر ینید شهیتحول اند یچگونگ ،یلتحلی – یفیتوص
توان گفت همه یدهد. میقرار م لیو تحل هیو تجز یمورد بررس

را تأیید  انیصفو شةیاند نیدورة نو د،یجد قاتیها و تحقپژوهش
دورة  نیتحول ا یمنتها اختالف در منشأ، آغاز و چگونگ نند،کیم

 یچگونگ بررسیپژوهش،  نیا یموضوع اصل نیاست. بنابرا دیجد
پژوهش  نیدر ا .برآمده از آن است جیتحول، منشأ و نتا نیا ریس

 ةاز دور ی،صفو قتینشان داده شده که تحوالت صورت گرفته طر
(، ییحق )کاکه اهل یهانیآی ریتحت تأث ،لیتا شاه اسماع دیجن خیش

 بوده است. انیشبک و علو
 

 شه،یتحول اند د،یجن خیش ،یصفو قتیطر کلیدی:هایواژه

 .انی، شبک، علویی()کاکه حقاهل

 
 

The Safavid Tarighat ‘Sufi Religious Order’, 

experienced distinct religious events during its life. 

Sufi religious thought evolution of the Safavids, 

from Sheikh Junayd to Shah Ismail, has been 

reviewed in this article. The research relying on 

the resources from the Safavid period and religious 

resources of the orders under investigation, and 

through application of descriptive- analytical 

approach, examines the evolution of the Safavid 

Sufi religious thought. It can be said that all 

modern researches confirms the modern thought of 

the Safavid era. But the difference in origin is the 

beginning of the development of the new period. 

The main issue of this study was to evaluate the 

course of this evolution, the origin and their 

achieved results. The current study demonstrated 

that the changes undergone in the Safavid religious 

order, from Sheikh Junayd to Shah Ismail, have 

been influenced by the religious orders of Ahl-e 

Haq, Kakeyi, Shabaks and Alawiyan. 
 

Keywords: The Safavid Tarighat, Sheikh Junayd, 

the evolution of thought, Ahl-e Haq, Shabaks, 

Kakeyi, Alawiyan.      
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 مقدمه
دچار  یدتیاز لحاظ عق شیخو اتیدر طول ح یصفو قتیطر

 یدر آغاز مش قتیطر نی. ادش یتحوالت و تطورات
 :8661 ،یمستوفحمداهلل داشت ) یگرصوفی - یگریشافع
 طریقت سیاسی –از پژوهشگران تحول عقیدتی  ی(. برخ29

؛ 81: 8668هینتس، ) دانندیی معل خواجه دورة از را صفوی
(. اما منابع دورة صفوی از اعتقادات 892: 8681پارسادوست، 
دهند. تنها ارائه نمی یهای خواجه علی اطالعاتو باورداشت

توان به دست آورد، اطالعاتی که در این خصوص از منابع می
مریدان صفوی با همان شور و  ،ینیاین است که پس از جانش

ها آمدند و برای او نذرها و هدیهمی یتیاق به دیدن واش
(. به نظر 86/ 8: 8685 ،یمنش گیاسکندرب) وردندآمی
رسد نزدیکی و وابستگی بیشتر تصوف و تشیع در طول می

هایی شده گیریها و نتیجهقرن نهم سبب چنین برداشت
های چهارم و پنجم اشتراکات است؛ چرا که در طی قرن

صوف و تشیع به وجود آمده بود، هر چند به بین ت یادیز
تصوف و  شتریب یکینزد مالپیوستگی کامل نینجامید. احت

جویی حکومت عباسی و فقیهان اهل سنت را به چاره ،عیتش
کوشیدند تا پیوندهای استواری میان »واداشت و به دنبال آن 

(. 69-68: 8652)الشیبی، « تصوف و تسنن برقرار کنند
رای نزدیکی به تصوف و موجه و مشروع جلوه تالش تسنن ب

برای ممانعت از بستگی  یکه به عنوان راهکار ،دادن آن
کامل تشیع و تصوف صورت گرفته بود، پس از سقوط بغداد و 
از بین رفتن خالفت عباسی و متعاقب آن سیطرة مغوالن بر 

و درهم  یکیهای اسالمی، نزدبخش زیادی از سرزمین
را هموار نمود. با وجود تالشی که  عیتصوف و تش یختگیآم

تسنن در توجیه و  فکراندستگاه خالفت عباسی و برخی از مت
تبلیغ تصوف، در دو سه قرن اخیر خالفت عباسی داشتند، 
اینک در نبود خالفت عباسی، پیروان آن با تصوف خو گرفته 

گری بودند و از این زمان به بعد کفة تصوف نسبت به سنی
های ای برای طریقتکرد. اما چنین ویژگی کلیسنگینی می

که به یکباره تغییر عقیده  نیستتصوف در این دوره بیانگر آن 
های این دوره در ظاهر سنی ماندند، دادند، بلکه بیشتر طریقت

اگرچه مخالف شیعیان بودند اما نقش اهل بیت به ویژه نقش 
(. حمداهلل 588-581: 8681 ل،یستودند )بوعلی)ع( را می

مورخ معاصر شیخ صفی، به صراحت وی را شافعی  ،یمستوف

گذشته از آن، از متن  ؛(29 :8661 وفی،مستخوانده است )
یا »الدین در تفسیر آیة آید که شیخ صفیبر می الصفاةصفو

موضع شیعی ندارد و « أیُّهَا الرَّسولَ بلغ مَا أنزل إلَیْکَ
را چون شیعیان تفسیر نکرده و « الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»

 ی،غزال اربعینو  العلوماحیاءهایی چون به کتاب الصفاصفوة
الدین رازی اشاره نجم مرصادالعبادسهروردی و  المعارفعوارف
منفرد،  یاز هیچ کتاب شیعی نام نبرده است )فراهان یکرده ول
خان (. شاه تهماسب نیز در جواب نامة عبیداهلل14: 8611
به سنی بودن اجدادش اعتراف کرده  ،به صورت ضمنی ،ازبک

از آباء و اجداد  معیاگر ج»آن را تخطئه نموده است:  یول
کسی مدتی بر مذهب باطل بوده، صفحة خاطر را به اعتقادات 

)نوایی، « الطائل آلوده باشند، بدان استدالل و استناد نباید کرد
(. جدای از تعلقات تشیع و تسنن صفویان، زندگی 61: 8654

صرف امور روحانی و »رهبران طریقت از آغاز تا شیخ جنید 
قات خویش را مصروف دعا و نماز شد و تمام اومعنوی می

الدهر بودند و عموم مردم، آنان را صاحب کردند و صائممی
(. در واقع 914: 8618 عا،یسم رزای)م« دانستندکرامات می

بیشتر به آوازة زهد و کرامات »پیروان نخستین صفویان 
منسوب به مشایخ جذب آنها شده بودند، نه به خاطر مذهب و 

 (.88: 8615 کوب،نیر)ز« یا مجالس وعظ
از زمان شیخ جنید، طریقت صفوی به یکباره با تحول  اما

کارانة سابق فاصله گرفت اساسی مواجه شد و از رویة محافظه
و صورت دیگری یافت. این تغییر و تحول، از دو جنبة نظری 
و عملی کامال محسوس است: از جنبة نظری، طریقت صفوی 

 لیتد پذیرش و سرلوحه فعاگرایش رادیکال غالیانه را مور
خویش قرار داد. از جنبة عملی نیز تالش آشکاری برای به 

به وضوح  کردیدو رو نیگیری قدرت سیاسی آغاز نمود. ادست
 با گذشته و سیر جریان طریقت صفوی در تعارض بود. 

نفوذ و  یو چگونگ انهیغال شةیمنشاء و سرچشمة اند -
در حوزة  یبه عنوان مسئله اصل ،یصفو قتیآن در طر ریتأث
چه مجراها و  نکهیمقاله قلمداد گشته است و ا نیا

 قتیبه طر انهیغال یهاشهیورود اند سازنهیزم ییهاانیجر
 یگرید یفرع یهابه سوال نهیزم نیاند؟ در همبوده یصفو
 شده است که عبارتند از:  رداختههم پ

در  یریچه تأث یدتعقی – یفکر یتضادها -
 داشته است؟ دیجن خیجعفر و ش خیش یهاالفاخت



 1        «یی، علویان و شبکهای اهل حق )کاکهنقش آیین»مطلب مطلبی، مهری ادریسی: بنیادها و تحول اندیشه غالیانه صفویان از شیخ جنید تا شاه اسماعیل  کریم نجفی برزگر  

 

 یهانییرا از آ یمیو مفاه شهیچه اند یصفو قتیطر -
 مورد مطالعه اخذ نمود؟ 

 

  هیفرض
 د،یجن خیاز ش انیصفو انهیغال شهیاند رسدیبه نظر م -

و شبک  انی، علو -ییکاکه  -اهل حق یهانییآ ریتحت تأث
و  یصفو قتیاز رهبران طر گونهیبوده است. تصور خدا

 قیهمچون حلول، تناسخ، عنوان سلطان و ... از طر یمیمفاه
 نیالنهرنیبه نواحی ب دیجن خیها و پس از مهاجرت شنییاین آ

 است. افتهیراه  یصفو قتیو شام، به طر
 یهاسفرنامه ان،یصفو یمنابع رسم هیپژوهش بر پا نیا
مطالعه انجام  مورد یهانییو متون و کتب مقدس آ یخارج

است. با وجود آنکه  یلتحلی – یفیو روش آن توص افتهی
مورد مطالعه کامال  یهانییدرباره نقش آ یخیتار یهاداده
 وهیو ش یقیتطب کردیتوان با استفاده از رواما می ستندین ایگو

 ها را زدود.از ابهام یبرخ ییاستقرا
 

 سازنهیزم شاه،خیش میپس از ابراه ینینزاع مسندنش

 ی صفو قتیطر یدتیو عق یاسیس یدو دستگ
شاه، بر طبق سنت صفویان فرزند پس از فوت ابراهیم شیخ

وی، شیخ جنید، جانشین او شد. تا آن زمان قاعدة 

صورت نانوشته،  مسندنشینی طریقت صفوی هر چند به

فرزندی بود، ولی لزوماً نه فرزند بزرگتر. اما پس از  -پدر 

شاه، برادرش شیخ جعفر مدعی جانشینی و شیخابراهیم 

شاه، شیخ جنید، شد. در این مسندنشینی پسر خردسال شیخ

میان، اقدام شیخ جعفر مورد حمایت جهانشاه قراقوینلو هم 

(. 26: 8618 ،ی؛ جناباد61: 8686 ،یقم یقرار گرفت )منش

ای به تضاد فکری و اعتقادی در در منابع موجود هیچ اشاره

انشینی ابراهیم شیخ شاه نشده و دلیل حمایت مسئلة ج

قراقوینلو از شیخ جعفر، وابستگی سببی بین این  اهجهانش

( 648/ 9: 8682روملو، بیگ حسندو دانسته شده است )

جدای از وابستگی سببی، مقام برجسته شیخ جعفر، در این 

تأثیر نبوده است چرا که وی در آن زمان هم مسئله بی

نشاه و هم اوزون حسن، دو رقیب دیرینه مورد احترام جها

( بدین نحو رهبری طریقت صفوی 649 مان،بوده است )ه

و خانقاه شیخ صفی به شیخ جعفر رسید. فشار و تهدید 

طوری که جهانشاه و شیخ جعفر بر جنید افزایش یافت، به

 دیق مجبور به ترك اردبیل شد )وح859وی در سال 

(. به 92: 8612ازاده، پاش ی؛ اسپناقچ95: 8686 ،ینیقزو

رسد اختالف و تنش بین شیخ جعفر و شیخ جنید نظر می

های در درجة اول ناشی از حس قدرت بود و گرایش

(،  8: 8668عقیدتی کمترین تأثیر را بر آن داشت )هینتس، 

 که تا پایان زندگی شیخ جعفر ادامه یافت. یاختالف

بیل و چگونگی ترك یا تبعید شیخ جنید از ارد چرایی
هم در منابع چندان مورد توجه واقع نشده است. حتی 

های مخالفش با شیخ جنید خنجی هم که به خاطر گرایش
رفت جزئیات بیشتری در این زمینه و فرزندانش، امید می

بنا »ارائه دهد، در چرایی خروج وی از اردبیل به دلیل کلی 
: 8689بسنده نموده است )خنجی،  «اسباببر بعضی 

اطالعات در مورد دوری دوازده سالة وی از اردبیل (. 964
( بیش از این نیست، به ویژه در منابع رسمی 861 – 859)

دورة صفویه این سکوت و ابهام چشمگیرتر است. در این 
منابع به دورة دوازده سالة شیخ جنید در آناتولی و شمال 

ای گذرا و مختصر بسنده شده به اشاره شامالنهرین و بین
از وطن خویش به طرف دیاربکر در »شیخ جنید  است.

)خواندمیر، « حرکت آمده و در حصن کیف اقامت نمود
(. روملو در مورد سیر مسافرت سلطان جنید، 52: 8614

تر پس از ترك اردبیل و مدت آن، به اختصار هرچه تمام
بیگ حسنبسنده نموده و به ذکر جزئیات نپرداخته است )

فقط از رفتن جنید به  السیرحبیب (.649/ 9: 8682روملو، 
دیاربکر و حصن کیف سخن رانده و در مورد جزئیات امر و 

: 8684 ر،یهای متعدد وی ساکت است )خواندممسافرت
195.) 

منابع رسمی صفویه نیز اطالعاتی بیش از این  سایر
دهند. پس، هشت سال باقی مانده، شیخ جنید ارئه نمی

ار و فعالیتی مشغول بوده کجا به سر برده است؟ به چه ک
 است؟

پژوهشگر به منابع رسمی صفویه بسنده نماید،  اگر
پذیرد که شیخ جنید حامل اندیشة جدید به آناتولی و می
ترین حالت، وجود بینانهالنهرین و شام بود. یا در خوشبین

این اندیشه و گرایش را در هر دو طرف مرید و مراد 
پذیرد. ولی آیا واقعیت امر نیز چنین بود؟ یا اینکه می
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 دارند؟ شواهد چیز دیگری را بیان میمدارك و 
رسمی صفوی پس از کوچ اجباری شیخ جنید از  منابع

اند اما در اردبیل، به اقامت وی در دیاربکر اشاره نموده
اند. خصوص حوادث قبل از رسیدن به دیاربکر سکوت کرده

حقیقت این است که جنید از اردبیل مستقیماً به دیاربکر »
اربل و آنگاه به حلب روی نهاد و در نرفت، بلکه نخست به 

صفویه  خینزد شیخ محمد بن اویس اربلی که از مشا نجاآ
« در حلب بود، اقامت گزید و دختر او را به زنی گرفت

های دیگری هم به این امر (. پژوهش684: 8652)الشیبی، 
(. این مرحله از 15: 8662اند )میراحمدی، دهکر هاشار

فی در تاریخ صفویان است. به عط هزندگی شیخ جنید نقط
آغاز تحول و تطور اندیشة شیخ جنید در دورة  رسدینظر م

اقامت نزد شیخ محمد بن اویس اربیلی بوده باشد، نه 
 اکتساب این اندیشه از شیخ محمد اربیلی.

را  دیجن خیمحمد بن اویس اربیلی در ابتدا ش شیخ
این امر  پذیرفت و حتی دختر خویش را به ازدواج او درآورد.

دهد که تا این زمان تحول و تطور کلی در می نشان
اندیشه وی روی نداده است. اینکه ما این دوره از زندگی 
شیخ جنید را نقطة عطفی در تاریخ صفویان دانستیم، از آن 

که در دورة اقامت در نزد اربیلی دو رویکرد  استجهت 
ه شود: نخست اینکمتفاوت از جانب شیخ محمد دیده می

به عنوان یکی از شیوخ وابسته به طریقت صفوی از 
 یمرشدزادگان خود پذیرایی و حتی بستگی سببی با و

نماید. اما پس از آنکه آثار بدعت در رفتار و گفتار ایجاد می
گردد تا شیخ جنید از جانب وی می ابد،یمیشیخ جنید بروز 

. در دینماجایی که وی را مجبور به طالق دختر خویش می
واقع این مرحله از زندگی شیخ جنید تأثیر زیادی بر تحول 

ای صفویان در آینده گذاشت و این دوره، حلقة اندیشه
 گمشدة تحول و تطور اندیشة طریقت صفوی است. 

ایرانی و غربی به این مهم، کمترین  پژوهشگران
اند. ظاهراً تنها کسی که به این موضوع توجهی نکرده

تشیع الشیبی در کتاب مصطفی کمال اشاراتی گذارا نموده،
ظاهراً »است. وی در این باره چنین آورده است:  و تصوف

جنید با استفاده از نفوذ معنوی در دل پیروانش و به منظور 
سیاسی خود، تحت تأثیر مشعشعیان، شروع  هدافتحقق ا

: 8652)الشیبی، « به تشکیل یک فرقة غالی کرده است
ی به درستی متوجه تحول (. در اینجا الشیب684-688

اندیشة صفویان در جریان سفر جنید به نواحی اربیل و 
حلب شده اما منشأ تحول را به درستی درنیافته است و 

تحت »از طرف جنید را  عیتشکیل یک فرقة غالیانة شی
داند. فراهانی منفرد نیز تأثیرپذیری می« تأثیر مشعشعیان

به مشعشعیان نسبت صفویان از غلو در حق امام علی)ع( را 
(. اگر حوزة جغرافیایی 16: 8611دهد )فراهانی منفرد، می

شویم آنها نفوذ مشعشعیان را در نظر آوریم، متوجه می
متصرفات »گاه به نواحی اربیل و حلب راه نیافتند. هیچ

تقریباً ثابت حکومت مشعشعیان از حومة واسط در غرب و 
شوش در شرق تا شوشتر و دزفول و   -نه خود آن شهر

(. پس با وجود این، چه نیروها و 898: 8681)رنجبر، « بود
های دیگری در آن حدود فعالیت داشتند که جریان

و چرا  د؟تفکراتی نزدیک به مشعشعیان داشته باشن
پژوهشگر دقیقی همچون الشیبی از نام و نشان آنها غافل 

اره اطالع مانده و در تحقیق جامع خود به آنها کمتر اشو بی
 داشته است؟

مستقیم صفویان از مشعشعیان به چند  تأثیرپذیری
ای که شیخ جنید رسد زیرا در منطقهدلیل بعید به نظر می

متعددی داشته است،  یهاها و اقامتدر آن مسافرت
ها، اهل حق، علویان و... حضور هایی همچون شبکآیین

ها به سفر در حوزة نفوذ این آیین دیداشتند. شیخ جن
(. اینکه 988-984: 8686 نیا،یسپرداخته است )رئ

پژوهشگران به دنبال یافتن جواب و منشأ اندیشه این دورة 
تواند اند، میحوزة غربی صفویان از مشعشیان نام برده

 متأثر از عوامل چندی باشد:
تری مشعشعیان در منابع تاریخی حضور پررنگ .8
 اند.داشته
از قدیم در دسترس بوده آثار مدون چندی از آنها  .9
 است.
پوشانی و نقاط اشتراك زیاد بین این وجود هم .6
پژوهشگران  یها و مشعشعیان که سبب شده برخآیین

 تحول صورت گرفته را متأثر از مشعشعیان بدانند.
زمان رسد که چرا منابع هماین سؤال به ذهن می حال

سخ به این اند؟ برای پاها نداشتهای به این آئینهم اشاره
ها اشاره کرد سؤال باید به یکی از اصول اعتقادی این آئین

:  م8281ورامانی، بودن آنهاست ) هه« سرّ مگو»و آن 
ها مکلف ، پیروان این آئین«سرّ مگو»(. برطبق اصل 85
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به پوشیده داشتن اعتقادات خویش از دیگران هستند. 
آنها  همین مسئله یکی از عوامل اصلی نادیده گرفته شدن

، خاص رهبران «دفاتر»در طول قرون شده است. اطالع از 
آئینی بود. بالطبع در این باور و اعتقاد، جایی برای انتشار و 

 ندمکتوب کردن آئین و اعتقادات وجود نداشت. تنها در چ
دهه اخیر است که نسبت به انتشار برخی متون مقدس و 

 های آنها اقداماتی صورت گرفته است.باورداشت
 

 دیجن خیش رشیپذ یبسترها
ذات »ها: (، علویان و شبکییدر اعتقاد اهل حق )کاکه

الهی از ذات علی جدا نیست؛ علی)ع( تجلی ذات الهی 
است و اینان که انتظار ظهور و رجعت آن حضرت را به 

برند، به سادگی ممکن است بشارت ظهور را به ها میقرن
-191،  8ش : 8659)نوایی، « جان و دل پذیره شوند

ها هر آن منتظر و این فرق و آئین رسدی(. به نظر م195
مستعد پذیرش چنین ادعاهایی بودند. در این میان شیخ 

که  یهای آتشینهای شخصی و سخنرانیجنید با توانایی
هایی کرد، به نحو مطلوبی توانست از چنین زمینهایراد می

ی آن را در برداری نماید و بر موج سوار شده و رهبربهره
 دست گیرد.

دیگر از بسترهای پذیرش شیخ جنید، بازماندگان  یکی
ق( بودند. سماوی 891-166و مریدان بدرالدین سماوی )

ای بود که در محضر استادان زیادی تعلیم دید و زادهقاضی
در بسیاری از علوم رایج زمان، یکی از سرآمدان گردید. اما 

ست، تغییر و تحول آنچه مربوط به حوزه پژوهش حاضر ا
وی است. چرا که آنچه وی را در رأس یک جنبش  یفکر

قرار گیری قدرت اعتراضی علیه عثمانی، جهت به دست
بدرالدین در ابتدا تصوف و »د، دانش اکتسابی وی نبود. دا

وی « کرد... اما مصاحبت حسین اخالطیسماع را انکار می
ف قرار را در جرگه تصوف در آورد و در  رأس جنبش تصو

داد، قیامی که حکومت عثمانی را با چالش جدی مواجه 
(. قیام بدرالدین سماوی به طور 985: 8686نیا، کرد )رئیس

اگرچه دولت  ،زمان به دنبال تحول دینی و سیاسی بودهم
یابی عثمانی با سرکوب قیام و کشتن رهبران آن، دست

ری از آنها را به قدرت سیاسی غیرممکن نمود، اما در جلوگی
 تحول دینی منطقه ناکام ماند.

اند که در واقع حق شمرده پیروان بدرالدین را از اهل
باورها و اعتقادات آنها نیز این امر و یا حداقل نزدیکی این 

نماید. پس دو را به ویژه در باور به تناسخ و حلول، تأیید می
اعتقاد داشتند  شاز کشته شدن بدرالدین، پیروان و مریدان

وی نمرده و زنده است. همین امر سبب جلب و جذب که 
-984 :صفویه شد )همان قتیمریدان بدرالدین در طر

(. از وقتی شیخ بدرالدین به دار آویخته شد، تا وقتی 988
سال فاصله بود. در  91که شیخ جنید وارد آناتولی گردید، 

این فاصله زمانی هیچ شخصیتی که بتواند پیروان بدرالدین 
پیدا نشد و پیروان  اتولیه سازماندهی کند، در آنرا دوبار

بودند که جای شیخ « رهبری»بدرالدین چشم به راه ظهور 
( بین 859-891ساله ) 91بدرالدین را پر کند. فاصله کوتاه 

اعدام شیخ بدرالدین و ورود شیخ جنید به شام، در پذیرش 
وی در بین مریدان تأثیر زیادی داشت، به ویژه اینکه شیخ 

 بدرالدین جانشینی نداشت. 
از شورش شیخ بدرالدین و باور و اعتقاد مریدان  گذشته

در  یصفو قتیو، سابقه ارتباط و اعتقاد مردم شام به طرا
مؤثر بوده است )محیط طباطبایی،  دیجن خیش رشیپذ

 (. 196، 66: ش8615
 

 یصفو قتیطر تطور
قرار  هانییآ نیا رشیمورد پذ دیجن خیاز آنکه ش پس

 :شد جادیا یصفو قتیدر طر یگرفت، دو دگرگون
در  یبود. و انیصفو شهیاول تحول و چرخش اند یدگرگون

 انیرا از م یادیز روانیتوانست پ ینواح نیمدت اقامت در ا
ها، به دور خود فرق مشابه، از جمله شبک گریو د انیعلو

 ییهانییها از جمله آحق و شبکو اهل انیوگرد آورد. عل
ها به انجام گروه نیاند. استند که به غالت موسومه

و به تناسخ و حلول روح  ستندین بندیپا یفرائض مذهب
که  دیمعتقدند. جن یگریخداوند در انسان و انتقال آن به د

اعتقادات  نیداشت، از ا یطلبجاه هیممتاز و روح تیشخص
 یاو را مظهر تجل د،یجد دانی. مردیگرد ثرسود جست و متأ

 نیا یژگی(. و811: 8611خداوند دانستند )پارسادوست، 
 شهیاز لحاظ تطور و تحول اند ژهیمرحله از نهضت، به و

 قاتیبود که در تحق ییهاگروه شهیوارد شدن اند ان،یصفو
 هاپژوهش نیاند. اشده ریتعب «عهیش انیغال»با عنوان  دیجد
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 موجود در یهانییها و آدر مورد گروه شبدون کنکا
آنها به  نیدر طول سفر خود در ب دیجن خیکه ش یامنطقه

 ادی «عهیش انیغال» از آنها با نام  یسر برد، به طور کل
 اند.کرده
 ،یورامان)هه هانییآ نیبودن ا« سرّ مگو»توجه به  با
. مشترکات دینمایموجه م یغفلت تاحدود نی( ا85: م8281

 یافرق به اندازه نیا یهادر اعتقادات و باورداشت ادیز
که  شوندینحله دانسته م کیاست که همه آنها وابسته به 

 یدر هر منطقه اسم خاص ییایجغراف یبه سبب پراکندگ
 (.869: 8629 ،ییخو ی)امام اندافتهی

 ها،نییآ نیا رگذاریثأاز اصول مشترك مهم و ت یکی
 گریو د دیجن خیش رشیحلول و تناسخ است که در پذ

 یکار آنها نقش بارز شبردیو پ یصفو قتیرهبران طر
 ،یورامانداشت. اهل حق به تناسخ روح معتقدند )هه

از اهل حق  یاکه فرقه زین انی(، مشعشع88: م8281
 :8616 ،یداشتند )کسرو تقادبه حلول اع شوند،یشناخته م

نمود دارد، تا  یبه شکل بارز زین انی(. حلول در نزد علو68
محمد)ص( به  دنیرس»را  امبریکه فلسفه معراج پ ییجا

 نیبر ا(. 811: 8666 ،ینارلی)گلپ دانندیم« )ع(یاسرار عل
که در مقابل او و  رودیم شیپ ییاساس محمد)ص( تا جا

در مقابل اصرار محمد اجازه  خدانماند.  یباق یاخدا پرده
 امبریپ. »ندیپرده را کنار بزند و صورت او را بب یو دهدیم

خداست  یاساس، عل نی. بر اندیبیرا م یدر مقابل خود عل
 «شود؟یبر محمد ظاهر م یخدا در قالب عل نکهیا ای

و  هاشهیاند نی(. چن96: م9488 شات،یفرما ای)فرمان 
آن  انهیغال یهاو نهضت یآناتول قیاز طر» ییهاباورداشت

منفرد،  ی)فراهان «افتیراه  یمنطقه به نهضت صفو
چه فرق  شهیاند نیمنشأ و سرچشمه ا نکهی( اما ا15: 8611

 نیترساده دیجد یهاو پژوهش قاتیتحق ،بود ییهانییو آ
 .انهیغال عیاند؛ تشجواب دادن انتخاب نموده یراه را برا

 جهیو نت امدیپ توانیم یدوم را به نوع یدگرگون
 قتیو طر دیدانست. جن انیصفو یاشهیاند یدگرگون

 قتیو به طر رفتندیرا پذ ییهاشهیاند نیکه چن یصفو
مسئله بودند که عالمان  نیوارد کردند، متوجه ا هیصفو
و متشرعان آنها را آسوده نخواهند گذاشت؛ در  یمذهب

 قتیمسلحانه وارد طر یطلبمبارزه حزمان رو نیاز ا جهینت
(. 965: 8689 ،یخنجروزبهان بن اهلل شد )فضل یصفو

-859) لیاز اردبدوازده ساله  یپس از دور دیجن خیش
مخالفت  لیبه آنجا بازگشت اما به دل 861ق( در سال 861

شهر  نینتوانست در ا نلویجعفر و جهانشاه قراقو خیش
به  میتصم ت،یوضع نیبرون رفت از ا یمستقر شود. برا

رهسپار شد. الزمه  اریبا کفار چرکس گرفت و بدان د ادجه
شاه بود ها عبور از قلمرو شروانچرکس نیورود به سرزم

 ،ینیقزو دیکشته شد )وح دیداد جن یکه رو یدر جنگ یول
 ارانشی یبعض» ولی(. 66 :8686 ،یقم ی؛ منش95: 8686

 نین(. چ688: 8652 ،یبی)الش« شدند که زنده است یمدع
 انیها، علواهل حق، شبک دهیکامالً موافق عق یباورداشت

 بود. یسماو نیبدرالد روانیو پ
شاخه  نیا یو تطور بعد دیجن خیش یو دور دیتبع حال

 نیا یدر قلمرو شرق یو بازتاب ریچه تأث یصفو قتیطر
 خاندان داشت؟

جعفر و  خیذکر شد، آغاز تنش و اختالف ش کههمچنان
 یهاشیبود و گرا یطلباز حس قدرت یناش د،یجن خیش
(. 8: 8668 نتس،یرا در آن داشت )ه ریتأث نیکمتر یدتیعق

تطور و  د،یجن خیدوازده ساله ش یو دور دیپس از تبع
 یرو یصفو قتیطر ینفوذ معنو یدر حوزه غرب یتحوالت

جنبه  قت،یطر یرهبر یو ادعا استیداد که عالوه بر ر
آن، ارشاد  جهیهم به خود گرفته بود. در نت کیدئولوژیا

شد.  میتقس یو غرب یبه دو منطقه شرق یصفو قتیطر
ته شده از شناخ یشوایجعفر پ خیش ی،در قسمت شرق»

به کوشش  دیجن ،مغرب یطرف سلطان وقت بود و در سو
و  اهیس یایدر انیکه م یاو پشت کار خود، در عرصه

و رود دجله و فرات گسترده بود، به توسعه  ترانهیمد یایدر
عناصر  انی. در مپرداختیم یصفو قتیقلمرو و نفوذ طر

جمع کرد که بعدها  شیرا دور خو یمنطقه، عناصر نیا
 طی)مح« را استوار ساختند یاساس سلطنت صفو

به  لیجعفر در اردب خی(. ش816، 61ش :8615 ،ییطباطبا
. نه تنها کردیعمل م یصفو قتیسابق طر رانروال رهب

داشته  قتیطر یهاکه نشان تحول ادعا و باورداشت یامر
 یهانشده است، بلکه نشانه دهید یباشد در حوزه نفوذ و

مشاهده  دریو ح دیجن خیبا ش یدال بر مخالفت و یادیز
به منظور جهاد با  د،یجن خیش کهی. هنگامشودیم

 یدر ط»جعفر  خیشد، ش روانشاهها، وارد قلمرو شچرکس
که به شروانشاه نوشت، او را به شدت  یامحرمانه یهانامه
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کوب، نی)زر« ترساند دیجن ارانیاز احتمال سوء قصد 
 زیآمتضاد و اختالف دو حوزه تا حذف ابهام(. 91: 8615

ماند و از آن پس  یدو شاخه باق یرهبر نیجعفر، در ب خیش
 ،هیسلسلة صفو سیتا تأس ،وزهدو ح دانیدر حوزه مر زین

 انیموریو سپس ت نلوهایجعفر و قراقو خیکرد. ش دایادامه پ
اتحاد در مقابل  نیداشتند. ا گریاز همد یادو جانبه تیحما

چون اوزون  یکه از جانب شخص قدرتمند یشاخه غرب
به خود گرفت  یتریشکل عمل شد،یم تیحسن حما

 ییارویجعفر در ابتدا از رو خی(. ش61: 8668 نتس،ی)ه
دو  ییارویاز رو یگریکه شکل د نلوهایقوو آق نلوهایقراقو

 تیحما نلویبود، از جهانشاه قراقو یصفو قتیشاخه طر
 یموریت دیشاه، ابوسعو پس از شکست و قتل جهان کرد

قلمرو  یریگاز متحد خود و باز پس تیبه منظور حما
. در دیلشکر کش رانیبه قصد اوزون حسن به ا نلوها،یقراقو

و تسلط اوزون  یروزیجعفر به حق از پ خیش انیم نیا
خاطر تا آخر، در جبهه  نیحسن واهمه داشت. به هم

نمود.  زین ییهاماند و مساعدت یمخالفان اوزون حسن باق
به قصد  یموریت دیسعکه ابو یراستا، زمان نیدر هم
و  یحسنعل» دیلشکر کش رانیاوزون حسن به ا یسرکوب

به درگاه  یجعفر صفو خیبه اتفاق ش دیزیاب ریاوالد ام
فر رفته جع خیش دنیسلطان به د گری... روز ددندیرس

/ 9: 8682روملو، بیگ حسن« )داشتند یصحبت طوالن
گرفت قشالق را در  میتصم دیکه ابوسع ی( و زمان621

 گیو عمرب یجعفر صفو خیش»کند  یقراباغ و مغان سپر
رفتند و پس  لیبه اردب شتریاز جهت خسرو آفاق پ ،لوریجاگ

داخل شده، به  لیبه اردب دیسعاز دو سه روز سلطان ابو
 اریاسحاق آمده، با اکابر آن د نیالدیصف خیخانقاه ش

جعفر که سرنوشت  خی(. ش622/ 9: همان« )مالقات نمود
 دانست،یمرتبط م انیموریو ت هانلویخود را به قراقو

 تالش کرد. دیابوسع یروزیپ یصادقانه برا
بود چرا که اوزون حسن، بالفاصله  یپنداشت درست نیا

را که  دریح خیش ز،یبر دشمنان و فتح تبر یروزیپس از پ
نشاند و  انیسال نداشت، بر مسند ارشاد صفو 2از  شیب

(؛ با 949: 8681جعفر را بر کنار کرد )پارسادوست،  خیش
 یجعفر را به خاطر اتحاد با دشمنان و خیش ،وجود نیا

 تیمقبول رسدی(. به نظر م86: 8668 نتس،ی)ه دنکر هیتنب
مانع از  دان،یمر انیدر م یجعفر صفو خیش تیو محبوب

شد و به رغم بر  یو هیاوزون حسن عل تریاقدام جد
را در مورد بخشش مجرمان  یبعضا خواهش و ی،و یکنار
(. جالب 161/ 9: 8682روملو، بیگ حسن) رفتیپذمی

 نلوهاست،یقوآق یسمر خیکه تار هیاربکریددر کتاب  نکهیا
شده  ادی« جعفر خیاعظم ش االسالمخیش»به عنوان  یاز و

جعفر هنوز در   خی(. ش598: 8656 ،یطهرانابوبکر است )
( و 852/ 9: 8682بیگ روملو، حسنزنده بود ) 882سال 

حساب  یاز و دریآنقدر قدرت و نفوذ داشت که سلطان ح
 دیننما کیرا تحر یآنکه و یبرا دریببرد. سلطان ح

ابواب دخول و خروج را مسدود ساخت و  ورهبالضر»
خاندان جاللت و معتقدان خاندان کرامت از ممالک  دانیمر

آن حضرت  یممالک نذورات برا گریروم و شام و د
و مطلقا  «فرمودیقسمت م یو در مجلس عال آوردندیم

 (. 852)همان:  نمودیها توجه نمبدان
ها، چرکس هیعل دریح خیموفق ش یکشلشکر رد

سبب شد و در صدد منع آمد و را  نلویآق قو یامرا یگرانن
بن اهلل برآمدند )فضل« خصوصا خلفا روم» دانیشد مر

 خیش یهاتی(. تالش و موفق918: 8689 ،یخنجروزبهان 
. ختیبرانگ یو هیرا عل نیروزید انیسرانجام حام دریح

با جبهه  یبه جنگ و دریسلطان ح یلشکرکش نیسوم
ق 826شروانشاه در سال  ساریپادشاه و فرخ  عقوبیمتحد 

مهم است،  نجایکه در ا یادر طبرسران منجر شد. نکته
که بر  یریبه دست مخالفان کشته نشد، بلکه ت یو نکهیا

 لیبود که بر سب دریاز لشکر سلطان ح» ،اثر آن کشته شد
(. کشته 868 :8682بیگ روملو، )حسن« خطا واقع شده بود
مخالف بلکه به  یروینه از جانب ن دریشدن سلطان ح

 یادیتا حدود ز« خطا لیسب»و بر  یخود انیدست لشکر
را به ذهن متبادر  یاالت چندؤو س دینمایمشکوك م

. هرچند در سکوت معنادار منابع در مورد سرنوشت کندیم
زمان  نیدر ا یو اتیاز ح توانیجعفر، نم خیش زیآمابهام

چند  ییهاالؤاز طرح س عامر مان نیا یمطمئن بود، ول
جنگ،  نیدر ا دریکشته شدن سلطان ح ای: آشودینم
 جهینت تواندیامر نم نیا نکهیا ایجعفر بود؟  خیش سهیدس

در مقابل  جانیو آذربا لیاردب انیصوف روانهیتضاد شاخه م
باشد؟ آنچه مشخص  یشاخه غرب یو انقالب کالیجبهه راد

به  یوان پاسخ روشنتیاست، با توجه به منابع موجود نم
که پس از به قدرت  یفوق داد. منابع صفو یهاسؤال



 8های محلی ایران، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           89

 

 نیاند، در انوشته شده یشاخه غرب تیو حاکم دنیرس
ارتباط، دوره ارشاد  نیاند و در همسکوت کامل کرده نهیزم

ترك  - 811تا  858جعفر در فاصله  خیش ینینشو مسند
مدت  یعنی - دریح خیش ینیتا مسندنش دیجن خیش یاجبار

منابع  نی. اگرفته شده است دهیو سه سال کامالً ناد ستیب
باور داشتند، در  یرهبران صفو یاز آنجا که به رسالت اله

 انیصفو دنیقبل از به سلطنت رس یدرون یمورد تضادها
اند زعامت آنها را مورد چالش قرار سکوت نموده و نخواسته

 دهند.
هرچند  ،یو غرب یدو حوزه شرق زیتما یما برا یمدعا

به صراحت در منابع مورد اشاره قرار نگرفته است، شواهد و 
نمونه در  یاست که در دنباله خواهد آمد. برا ینیقرا

 ،یو مراد دیو بنابر رسم مر یصفو قتیطر التیتشک
 یرهنمودها افتیدر یبرا یمکلف بودند هرازچندگاه دانیمر
 د،یجن خیکه ش یامر در زمان نیبروند و ا یدار ویبه د خیش
مستقر شده بودند،  یدر حوزه شرق لیو اسماع دریح خیش

به کرات از جانب منابع مورد اشاره قرار گرفته است )همان: 
از  دیجن خیکه ش ییها(. اما در تمام سال251، 265، 882
 خیش ینیو جانش یدور بود و پس از کشته شدن و لیاردب

و سه ساله است،  ستیب یکه مدت زمان 811تا سال  دریح
به جانب آنها در  یاز حوزه شرق دانیرفتن مر کبار،ی یحت

داشت، به  انیجر یامر نیمنابع ذکر نشده است. اگر چن
 دهیسلسله پوش نیا یرسم نیمورخ دیطور قطع از د

 .ماندینم
 ریدست به شمش انیصفو کهیاز هنگام یصفو منابع

 یز تجمع سپاها یآنها، وقت دنیتا زمان به قدرت رس ،بردند
روم و شام نام  انیفقط از صوف ،ندینمایو غزا بحث م

 ینام لیو اردب جانیآذربا دانیو مر انیو از صوف برندیم
قرائن نشانه  نیا ای(. آ829-882)همان:  شودیبرده نم

 نیآیا ا ست؟ین یو غرب یدو حوزه شرق یاورهاب زیتما
 روانیو پ یسنت یگرااعتدال انیوجود دو جر انگریمسئله ب

 نیست؟ دیجد کالیراد
هم   النیاز گ رزایم لیخروج اسماع انیامر در جر نیا

از  رزایم لیق اسماع245است. در سال  یریگیقابل پ
قبل از خروج تعداد  یخروج کرد. همراهان و جانیاله
 یعل رزایم ایخاطر چند بار کارک نیبودند. به هم یکم

که بدون  رزایم لیگردد. اسماع یخواست مانع خروج و

 التیتشک قیو از طر جانیالهقبل از خروج از  ،شک
 یآراگذاشته بود )عالم انیخود را در جر دانیمر ان،یصفو

(، به طارم رفت و در آنجا 11: 8681 ل،یشاه اسماع
روم و شام، مالزم  انیهزار و پانصد کس از صوف یمواز»

 (.265: 8682بیگ روملو، شدند )حسن« رکاب ظفر انتساب
 جانیآذربا و لیاز دو قرن اردب شیب نکهیبا توجه به ا

بود، بالطبع  یصفو قتیمسکن و مأمن رهبران طر
 نیخود را از ا دانیمر نیترییو فدا نیوفادارتر ستیبایم

با اقبال  لیو اسماع دریح د،یاما اعمال جن داشتند،یم هیناح
 یبه شاخه اعتدال نهایا ایو استقبال آنها مواجه نشد. آ

آن بود، وفادار بودند؟  ندهیجعفر نما خیکه ش یخاندان صفو
به بعد، از جانب  دیجن خیتحول و تطور رهبران، از ش ایآ

  شد؟یم ستهینگر یبه عنوان بدعت یحوزه شرق دانیمر
 یدر ارزنجان برا رزایم لیق که اسماع246سال  در

و  دانیمر فیدر آنجا از طوا» ،توقف کرد یسپاه یآورجمع
هفت هزار کس از استاجلو، شاملو، روملو، تکلو،  هیصوف

داغ... به قراجه هیذوالقدر و افشار و قاجار و ورساق و صوف
 دانیرم گاهی(. جا251: نهما« )پناه جمع شدنددرگاه جهان

 اینهضت قرار دارد؟  یدر کجا یصفو قتیطر یحوزه شرق
در   یحوزه شرق دانیچرا از حضور مر گریبه عبارت د

 م؟یابیینم یردنهضت 
به عبارت بهتر، موارد  ایادامه به وجوه اشتراك و  در
 .میپردازیمورد نظر م یهانییاز آ انیصفو یاکتساب
تصوف و  قتیو تأثرات طر ریدرك بهتر تأث یبرا

مورد مطالعه پژوهش حاضر، به تحوالت تصوف  یهانییآ
 .میکنیگذار م یاقرن هفتم تا نهم اشاره یدر فاصله زمان

از  عیقرن هفتم تقرب اسالم اهل تسنن با تش یژگیو
تسنن »که از آن با عنوان  ییتصوف بود. تا جا قیطر

 نی(. ا859: 8612شده است )شادان،  رییتعب «یدوازده امام
 انیعلو یهاهیاز تک یکیکه در  یریموضوع در تصو

 ،یهشتم و نهم هجر یهااحتماال مربوط به قرن ،یآناتول
 -اهلل  ثیتثل ر،یتصو نیاست. در ا ترایومانده، گ یباق

دوازده  یو در اطراف آن اسام شودیم دهید یعل -محمد
(. 94ش  ری: تصو8682 ،یامام ذکر شده است )مخبر دزفول

است که با مفهوم  یموضوع ریتصو نینکته مهم در ا
منطبق و همخوان است، چرا که در  «یتسنن دوازده امام»

در  زین« اهلل عنه یرض»عبارت  م،ضمن اعتقاد به دوازده اما
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 یبرا یمفهوم تسنن کیمقابل آنها درج شده که به وضوح 
در مورد  عیعبارت با اعتقادات تش نیامامان است. درج ا

 دارد. نیامامان تبا تیمعصوم
ات )ع( در مرکز و محور باورها و اعتقادیعل امام

: 8682اجاق،  اشاریمورد پژوهش قرار دارد ) یهانییآ
 ی)ع(، سببیبه امام عل اریعالقه و ارادت بس نی(، بنابرا861

 یهاشیگرا یرگذاریو تأث یریرپذیارتباط و تأث یبرا
و  لیپتانس نیمورد نظر بود. چن یهانییمختلف تصوف و آ

. نمودیتر مآن را آسان رشیو پذ عیبه تش شیگرا یانهیزم
حال  د،یگرد یعیکال ش یاللهنعمت قتیطر»که همچنان

(. 686: 8652 ،یبی)الش« بود یحنف یسن یآنکه خود و
را در  یصفو قتیطر دانیرهبران و مر ییفضا نیچن
)ع( محور یکه عل ییهانییو متأثر شدن از آ رشیپذ

: 8682اجاق،  اشاری) نمودیم تراعتقادات آنها بود، آسان
861) 
 یهابه جنبه ییشبک و کاکه ان،یعلو میتعال شتریب

دارند و  دیتأک دیاز عقا شیشناخت خدا ب یو تجرب یاحساس
 هانییآ نیو گسترش ا یریگدر شکل سدریبه نظر م

 نداشته باشد. ینوشتار نقش چندان

 

 مزبور یهانییاز آ انیصفو یموارد اکتساب
 تیحلول و الوه .1

اما معتقدات  شمارندیم عهیخود را ش انیکه علو هرچند
 یاست از برخ یاختهیندارد و آم یارتباط عهیآنها با فقه ش»

و آداب تصوف و  یلیو اسماع یو افکار باطن عهیش اتیروا
 (.61: 8668 ،یاحی)ر« اعتقاد به حلول و تناسخ

امامان در همان قرن اول  ییبه حلول و مقام خدا باور
: 8652 ،یبی؛ الش11-16: 8651 ،یوجود داشت )فروغ یهجر
وارد  یترکالیاز امامان به شکل راد گونهی(. تصور خدا81

 قتیرا از رهبران طر یریتصو نیچن انیتصوف شد و صوف
بر  یحق مبتناهل ینید یاز مبان یکی(. 91داشتند )همان: 

زمره آنکه  نیا یاصل دهیتناسخ است و عق ینوع ای لولح»
باز،  لیاز قب واناتیح ریانسان و سا کریحق جل و عال در پ

حسب  یو در قالب دیحلول نموده و نما رهیو غ نیشاه
، 965-961، ش8651 ،ی)فروغ «دیفرمایالمصلحه جلوه م

و  هاییکاکه ینیو د یاعتقاد ی(. تناسخ و حلول از مبان11

طرز فکر و  نی(. ا88 م:8281 ،یورامان)هه هاستحقلاه
 گشت. یصفو قتیطر یغربباورداشت وارد شاخه 

بر مسند نشست و  دریح خیش د،یجن خیاز ش پس
باطل  یناقوس دعوا»گردش جمع شدند.  یو انیصوف
ثالث  هیعالم زدند و چون امت غاو ریرا بر بام د ینصار

ولدش را ابن اهلل « اهلل»را به مجاهر  دریح خیثلثه ... ش
الشه زبونش را آغشته خاك  انیگفتند... با آنکه به چشم ع

... اگر دندیگز شیاال هو در ثنا اهللال یهو ح دند،یو خون د
شربت  گرید ،یرا به مرگ نسبت کرد دیجن خیش یکس

از وجود  یادانه یگفت یکیو اگر  ینخورد اتیخوشگوار ح
پدر  ی...خلفایبر باد فنا دادند شیاو ناقص شد، خرمن بقا

او را به شهادت  تیالوه یدعوااز هر سو رو بدو آوردند و 
 شیهمگان او را معبود خو ندی...گوکردندسفاهت آشکار 

-965: 8689 ،یخنجروزبهان بن اهلل )فضل «دانستندیم
منابع و اطالعات  لی(. از آنجا که در مورد شاه اسماع961

 زانیاز م توانیو بهتر م شتریاست، ب اریدر اخت یشتریب
 ،یعلو یهانییآ یهاو ورود باورداشت یریرپذیتأث

 برد. یپ انیصفو انی( و شبک در مییحق )کاکهاهل
 یوجود روانشیداشت از جانب پ لیتما لیاسماع شاه

 سرودیم زین ییمنظور شعرها نیا یگردد و برا یتلق یاله
 نیاز اشعارش چن یکیدر  ی(. و56: 8688 ،ی)آقاجر

 : دیگویم
 دور    یعل امـدور فاطمه آت امـآن»

 «میریامامونک من داخ ب یکیاون 
 است یدرم علـاطمه پـف ادرمـم
 ام هستمـاز دوازده ام یکین ـم

)ع( و فاطمه یآشکارا خود را از اوالد عل ت،یب نیدر ا او
 نیو ا کندیم یاز دوازده امام معرف یکیو  امبریدختر پ

 یاز مقدسان مذهب یکیکه روح  دیبگو خواهدینکته را م
 عه،یبه همان درجه امامان ش زیدر روح او حلول کرده و او ن

 (.156: 8681)پارسادوست، « از مقدسان است
امر اعتقاد  نیبوده و بر ا شهیاند نیدر ا لیاسماع شاه

حق  نیداشته که از جانب خداوند و ائمه مأمور گسترش د
بلکه در  ،یرصفوینه تنها از منابع غ یمعن نیبوده است. ا

که مخالفان و  ییآنجا ژهیبه و ان،یمنابع صفو یجایجا
 انیح نماوبه وض دهند،یرا مورد خطاب قرار م بانیرق

:  داردیم انیالدوله ذوالقدر بدر جواب نامه عالء یاست. و
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که  میاخروج کرده یو ائمه هد یتعال زدیما از جانب ا»
شاه  یآرا)عالم «میجهان را از اهل ظلم پاك ساز

 ی(. اعتقاد به تناسخ و حلول از مبان948: 8681 ل،یاسماع
روشن  یاست. برا ییحق و کاکهاهل یو اعتقاد ینید

شدن مطلب اشعار سه تن از رهبران آنان، در ادوار مختلف 
 .شودیآورده م
 نیدر ا ،حقاهل یهااز هفتوانه یکی ،نیخوش شاه
 :دیگویم نیمورد چن
 والمر نه دوون مهوه یسال نه ستیدوو

 ،یورامانالم )هههـک نیریـوه ش اطـسـیوه ب امـامـئ
8281 :815) 
به  یبا کالم جذاب میاز روح موال شیسال پ ستیدو

 عرصه آمدم
)ع( نیباور بوده است که امام حس نیبر ا زین ادگاریبابا  
 است:
 اــجم وهــرت وئهــش انـنارهـادگیـ

 واهـوا به قهـام قـامـوه دوون ئ دوون
 (. 816)همان:  اهـنشههشه یننانئ پوور نیحس مامیئ
  آورم،یم یرا به جا شیخو مانیکه عهد و پ ادگارمی

 ام. من به صورت حلول و تناسخ آمده
 )ع([ هستم.یپسر شاهنشاه ]امام عل نیامام حس
 :دیگویم نیچن بارهنیدر ا زیاسحاق ن سلطان

 بوولقه نهییوز نهـو جـبنه کهیـس اـت
 سوول ر رهـتا ئاخ مهیـاـاوه ئـله ب رهـه

 ئوسول وه ئوسول مئیئاماوه دوون  دوون
 (811: مانوول )هـبهـق ارانیر هـن پهـققحه یاری راه
 قابل قبول است. شیخو یدر جا یامر هر
 آدم تا خاتم از
 میاراه تناسخ و حلول و بر طبق اصول آمده  از

 را مژه باد ارانیحق است  یاری قتیطر
 لیشاه اسماع یهااشعار با اشعار و باور نیا یوقت

 شیاز پ شیآنها ب ییمنشأو هم یکسانی شود،یم سهیمقا
 است. انینما

را در ارتباط با  یدر سفرنامه خود مطالب یزیون بازرگان
نسبت به او آورده  دانیمر دگاهیو د لیاعتقادات شاه اسماع

در نزد شاه  ییهاباورداشت نیده وجود چنکنن انیاست که ب
(. با 618 :8688 گران،یاست )باربارو و د یو دانیو مر

با  کینزد ازاش بازرگان به خاطر حرفه نیا نکهیتوجه به ا
تماس و معاشرت داشته  لیشاه اسماع دانیو مر روانیپ

صحت  نیقر تواندیم یادیتا حدود ز یو یهااست، گفته
را مردم کشورش مانند  یصوف نیا»آورده است:  یباشد. و

بخصوص  کنند،یم میو تعظ میدوست دارند و تکر یمعبود
و  روندیبه جنگ م زرهیاز آنان ب یاریکه بس انشیسپاه

باشد.  شانیانگهدار  کاریدر پ لیانتظار دارند که اسماع
و جوشن به جنگ  زرهیهستند که ب گریکسان د نیهمچن

که در راه پادشاه خود کشته شوند. از   اندیو راض روندیم
 زنندیم ادیو فر تازندیم شیبرهنه به پ یهانهیرو با س نیا

کرده و  موشفرا رانی. نام خدا را در سراسر ا«خیش خیش»
هنگام  یاند. اگر کسرا به خاطر سپرده لیفقط اسم اسماع

 یخدا چیشود، ه ادهیپ ایافتد  نیاز اسب بر زم یسوار
. نام او را به دو گونه طلبدینم یاریبه  خیرا جز ش یگرید
 یبه معن خیبه مفهوم خدا، دوم ش خی: نخست شکنندیم ادی
اال اهلل محمد  هللال ا: ندیگویمسلمانان م رایز غمبر،یپ

 لی: ال اهلل اال اهلل اسماعندیگویم انیرانیرسول اهلل، اما ا
 (.156 :انهم« )اهلل یول
 
 اختصاصهفتوانه، اهل تن، هفت .2

را در « قباله سرّ مگو»)ع( یمعتقدند که امام عل حقاهل
مسجد کوفه پنهان کرده است و  یهااز ستون یستون ریز
با  یشخص»اند: فرموده انیب نیاز عالئم ظهور را چن یکی

... آنچه در قبالة مذکور است از جهت شما دیآیتن مهفت
که او منم، من  دید او باشو منقا عی... مطدینمایمطالعه م

برآنند از آغاز  هایی( کاکه8511: 8612 ،یبی)طب «میاو
 نی. اگرددیهفت بار خداوند ظاهر م امت،یتا ق نشیآفر

 ،یورامانظهور به صورت حلول در اشخاص است )هه
 نیمجدد ا لهیحق که به وساهل یها(. خاندان88م: 8281

هفت  ،شدند سیسلطان اسحاق )سهاك(، تأس ن،ییآ
خود را  ارانیاز  یکی ک،یرأس هر  رخاندان بود و د
که مسئول  ی(. افراد56-55، 8658 ،یبیمنصوب کرد )طب

 دریح خیپس از ش یصفو قتیطر یو سازمانده التیتشک
شاه  یآرامعروفند )عالم« اهل اختصاص»شدند، به 

 نی(. تعداد ا111: 8684 ر،ی؛ خواندم 82م: 8286 ل،یاسماع
؛ 1: 8612 ،ینیالحسهفت نفر بود )خورشاه بن قباد گروه 
: 8616 ،ینطنز یا؛ افوشته55: 8681 ،یگناباد یقاسم



 85        «یی، علویان و شبکهای اهل حق )کاکهنقش آیین»مطلب مطلبی، مهری ادریسی: بنیادها و تحول اندیشه غالیانه صفویان از شیخ جنید تا شاه اسماعیل  کریم نجفی برزگر  

 

اند: را فقط به همراه هفت نفر دانسته یخروج و ی(. حت95
پاك اعتقاد برداشته، از  یآن حضرت هفت نفر صوف»

: 8681 ل،یشاه اسماع یآرا)عالم« آمد رونیب جانیاله
11.) 

و مذاهب  انیاد نیچند تقدس عدد هفت در ب هر
؛ 69: 8686 ،ینوریدارد )د یطوالن یامختلف سابقه

( اما به 151: 8668 سن،نی؛ کرست69: 8685مبارك، 
 ینفوذ معنو یایجغراف یختگیو درهم آم یوستگیواسطة پ

از منشأ  یجدا رسدیمذکور، به نظر م یهانییو آ انیصفو
 باشد. افتهیراه  یصفو تقیبه طر ق،یطر نیآن، از ا

 
 یظاهر یهانشانه .3

 نیمورد مطالعه ا یهانییآ یظاهر یهااز نشانه یکی
تا  زنندیسبات خود را نم یمو یعنیشارب است، »پژوهش 

بلند شود و لب باال را بپوشاند، آنها شارب را معرف مسلک 
 زی)ع(، نیعل ت،یدارند شاه وال دهیو عق دانندیم قتیحق

(. 51-56: 8658 ،یبی)طب« است زدهیشارب خود را نم
: 8659 ،یی)نوا «کنندیرا کوتاه نم هالیسب» زین اهشبک

 شیآمده است: ر یصفو دانی(. در مورد مر566، 6ش
)پارسادوست،  گذاشتندیبلند م یهالیو سب دندیتراشیم

مشخصه  نی(. ا688 :8651 ،ی؛ پطروشفسک 818 :8611
و  یحوزه غرب دانیمر نیمورد نظر در ب یهانییآ یظاهر

: 8688 گران،ی)باربارو و د شودیم دهید لیشاه اسماع
که مورد توجه و اشاره بازرگان  یژگیو نی(. ا611-615

 دانیقرار گرفته است، نشان دهنده آن است که مر یزیون
 یآشکار زیتما گرانیلحاظ با د نیاز ا یقزلباش صفو

 اند.داشته
 
 سلطان .4

در آن دوره  انیصفو خیکه به تار یمنابع یتمام بایتقر
را با عنوان  دیتا جن یصفو قتیاند، رهبران طرپرداخته

؛ 89 :8612 ،ینیالحساند )خورشاه بن قباد ذکر نموده خیش
( اما 66-65 :8686 ،یهرو ینی؛ ام191 :8684 ر،یخواندم

عنوان رهبران  انیصفو ینید شهیبا تحول اند انیم نیدر ا
 ابدییم رییتغ« سلطان»به  «خیش»از  یصفو قتیطر

 ی؛ منش86 :8619 ،ینی؛ واله قزو196 :8684 ر،ی)خواندم
سه تن از رهبران  یعنوان برا نی(. ا66 :8686 ،یقم

به کار برده  -یو عل دریح د،یجن - یصفو قتیبالفصل طر
 ،یاصفهان ینی؛ واله قزو166 :8684 ر،یشده است )خواندم

 ییامر در جا نی(. ا98 :8686 ،ینیقزو دی؛ وح845 :8689
 زیاند، نسلسله را ذکر نموده نینسب شاهان ا نیکه مورخ

 شاه اسمعیل بن سلطان حیدر بن سلطان: »شودیم دهید
جنید بن شیخ صدرالدین ابراهیم بن شیخ خواجه على بن 

« الدین ابو اسحاق...شیخ صدرالدین موسى بن شیخ صفى
عبارت  نی(  و در ا88 :8612 ،ینیالحس)خورشاه بن قباد 

جنید  ابوالمظفر شاه اسماعیل بن سلطان حیدر بن سلطان»
بن شیخ ابراهیم بن خواجه على بن شیخ صدرالدین موسى 

 یقاسم« ) الدین اسحاق...بن قدوه اولیاء آفاق، شیخ صفى
دوره  نیمنابع ا شتریدر ب بیترت نی( ا68 :8681 ،یگناباد

 نیا نییپژوهشگران درصدد تب یشده است. برخ تیرعا
فرد  نیاول» دیاند. پارسادوست بر آن است جنعنوان برآمده
 «شودیاست که به نام سلطان خوانده م یدودمان صفو

پژوهشگران،  نیا لی(. در تحل814: 8681)پارسادوست، 
... موجب شده دیطلبانه جنو قدرت مدارانهایدن» یهایژگیو

: 8681؛ رنجبر، 85: 8611 ،یوری)س« او را سلطان بنامند
آنها به خاطر  افتنیواقعا عنوان سلطان  ایآ ی( ول25

 نیا ایآنها بود « طلبانهو قدرت امدارانهیدن» اتیخصوص
مذکور  یهانییدر آ یدهنده و معرف مقامعنوان نشان

 است؟
حق و در نامة سرانجام، از سان اصطالح اهل  در

شده است. در  ریحق تعب ینماتمام نةیی)سلطان( به مظهر و آ
 ارانیو  روانیپ یاصطالحاً به معن ارسانیمجموع واژة 

مسلک سلطان  رویعده پ نیا رایسلطان اسحاق است، ز
هستند که در قرن  یو یاسحاق و معتقد به مقام مظهر الله

را  ارسانی ایحق  اهل یکنون یهاراه و روش یهشتم هجر
 نیدر ب نکهی(. ا99: 8615 ه،زادیکرده است )صف یزیریپ

فرزند محمد بن  ،(ی)موال عل یسلطان عل زین انیمشعشع
و  زیمتما دگاهید یرهبران مشعشع گریفالح که نسبت به د

 دانست،یزنده م یداشت و خود را تجسم خدا یترکالیراد
از  ی(، حاک862: 8681عنوان ذکر شده است )رنجبر،  نیبا ا

سلطان خواندن  رسدیاست. به نظر م ینییآ یمقام و عنوان
 دانیباور و اعتقاد مر جهیدر نت لیو اسماع یعل در،یح د،یجن

 کیدر آنها بوده باشد و اشاره به  یبر حلول خدا و امام عل
 .یویدارد نه مقام دن یمقام معنو
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 گیریبحث و نتیجه
شکل گرفت که تسنن فاقد  یادر برهه یصفو قتیطر

از  قتیطر نیوجود ا نیود. با اب یرسم یدستگاه و حام
تسنن را حفظ  یدوم قرن نهم صورت ظاهر مهیآغاز تا ن

 خیکرد. در نتیجه بحران مسندنشینی طریقت صفوی، ش
 یآناتول یشد و به نواح لیاردب یمجبور به ترك اجبار دیجن

 دیجن خیجعفر و ش خی. تضاد و تقابل شودو شام مهاجرت نم
بود اما مهاجرت  یدتیو عق کیدئولوژیدر آغاز فاقد جنبه ا

 یرا برا یگرید تیو شام وضع یآناتول یبه نواح یو
مسکن  ربازیاز د ینواح نیرقم زد. ا یصفو قتیطر

 رشیبودند و مستعد پذ بود که به غالت موسوم ییهانییآ
در اعتقاد به حلول و  شهیامر ر نیپرجاذبه بودند. ا یرهبر

مورد  یهانییآ یاز اصول و مباد یکیتناسخ داشت که 
را در  دیجن خیش یانهیبستر و زم نیمطالعه پژوهش بود. چن

رهبر مورد  کیجنبش قرار داد و به عنوان  کیرأس 
 یسابقه خانوادگ ،یصفو دانیقرار گرفت. وجود مر رشیپذ

نمود.  لیامر را تسه نیا دیجن خیش یشخص یهاییو توانا
 یصفو تقیطر دانیاز مر یگریهسته د یشامدیپ نیبا چن

 یصفو قتیطر ریبا س یآشکار زیشکل گرفت که تما
به دو حوزه  یصفو قتیزمان به بعد طر نیداشت. از ا

را  یجعفر حوزه شرق خیشد. ش میتقس یو غرب یشرق
قرار  دیجن خیش یو در رأس حوزه غرب کردیم یندگینما
 یدارا ،یو هم نظر یدو حوزه، هم از جنبه عمل نی. اتداش
 یمش یکه حوزه شرق یآشکار بودند. در حال زاتیتما

جهت به  یاو فاقد برنامه دادیکارانه را ادامه ممحافظه
 یمش یدارا یبود، حوزه غرب یاسیقدرت س یریگدست

به  دنیطلبانه بود و آشکارا جهت رسو مبارزه کالیراد
 هیبا تک ی. رهبران حوزة غربکردیم الشت یاسیقدرت س

 یهااز اعتقادات و باور داشت ریو با تأث روهاین نیبر هم
 شیخو ییاسده میمناطق تالش ن نیموجود در ا یهانییآ

ادامه دادند. براساس  یویبه قدرت دن یابیدست ریرا در مس
 انیبودند که صفو روهاین نیمنابع و اطالعات موجود، هم

  یسلسله صفو سیتا تأس دیجن خیاز زمان ش را یحوزة غرب
 ریراه غ نیدر ا یحوزة غرب انیو در واقع صفو دادند یاری

 ینداشتند. حوزة شرق یگریها همراهان دگروه نیاز ا
بود  انیصفو یهرچند در ظاهر مخالف تحوالت حوزة غرب

نداشت  یحوزة غرب یو نظر یبا تحوالت عمل یو همراه
 ةینزد و بر همان رو یداماما عمالً دست به اق

که حاال  یاسیماند. اختالف س یباق شیکارانه خومحافظه
دو حوزه  یرهبر نیهم گرفته بود، ب کیدئولوژیا یچاشن

وقت نتوانست و  چیجعفر ه خیش نیوجود داشت، با وجود ا
 نیرا به واکنش فعاالنه وا دارد؛ از ا دانشینخواست مر ای

نداشت  یبا حوزة غرب یهر چند همراه یلحاظ حوزة شرق
 یحوزة غرب یهابرنامه هیعل یدیاما عمالً هم مانع و تهد

حق، شبک و اهل یهانییآ یهانشد. اعتقادات و باورداشت
 قتیطر یاند، در حوزة غربکه به غالت موسوم انیعلو

 بیرقیب ،یسلسله صفو سیتا تأس دیجن خیاز ش ،یصفو
ها به هنگام اقامت پنج سالة شاه باورداشت نیبود. ا
 یبرا ینزد و ،یعیش یریدر دربار ام الن،یدر گ لیاسماع

از  یپس از خروج و یجانیاما در جو ه افتی لیتعد یمدت
در صدر قرار گرفتند.  یشتریبا شدت ب گریبار د جانیاله
 لیرا تشک یصفو یروهایها ستون فقرات نگروه نیهم

از ذهن  ورآنها در کوتاه مدت د یبرا ینیگزیو جا دادندیم
الزم بود که در دورة  یشتریکار مدت زمان ب نیا یبود. برا

 شهیو ورود فقها، اند عتیشر ینیگزیشاه طهماسب، با جا
 انةیغال یهاشد و از آموزه یگریوارد دورة د انیصفو ینید

 فاصله گرفت. نینخست
 

 منابع 
و دولت  نیبر مناسبات د یامقدمه(. 8688) دهاشمیس ،یآقاجر

 . چاپ دوم. تهران: طرح نو.یعصر صفو رانیدر ا
لوغال  ینجات حی. تصحهیاربکریکتاب د(. 8656) یطهرانابوبکر 

 .یو فاروق سومر. چاپ دوم. تهران: طهور
 نیانقالب االسالم ب(. 8612پاشازاده، محمدعارف ) یناقچیاسپ

. چاپ اول. قم: انیرسول جعفر حی. تصحالخواص و العوام
 .لیدل

 حیح. تصیعباس یآراعالم(. 8689ترکمان ) یمنش گیاسکندرب
 .ریرکبیافشار. چاپ سوم. تهران: ام رجیا

اآلثار  ةنقاو(. 8616) اهللتیهدابن محمود ،ینطنز یاافوشته
. یاحسان اشراق حی. تصحهیالصفو خیتار یذکر االخبار ف یف

 .یو فرهنگ یچاپ دوم. تهران: علم
 -یگریترکان، اسالم و علو(. 8629) یتقمحمد ،ییخویامام

. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم یدر آناتول یگریبکتاش
 .یو مطالعات فرهنگ یانسان
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. یفتوحات شاه(. 8686) میابراهنیصدرالد ریام ،یهروینیام
. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و یریرضا نصمحمد حیتصح

 .یمفاخر فرهنگ
للو، آنجو؛  نو؛یزنو، کاتر و؛یآمبروز ،ینیجوزفا؛ کنتار باربارو،

. رانیدر ا انیزیسفرنامه ون(. 8688) نچنتویو ،یردالساند
 . ی. چاپ دوم. تهران: خوارزمیریترجمه منوچهر ام

. ترجمه حسن انوشه. جیکمبر رانیا خیتار(. 8681آ ) .یج ل،یبو
 .ریرکبیچاپ هفتم. تهران: ام

. چاپ اول. شاه تهماسب اول .(8611منوچهر ) پارسادوست،
 انتشار. یتهران: سهام

. چاپ سوم. اول لیشاه اسماع(. 8681) -------------
 .یتهران: خوارزم

 می. ترجمه کررانیاسالم در ا(. 8651.پ )یا ،یشفسکپطرو
 .امیکشاورز. چاپ چهارم. تهران: پ

رضا غالم حی. تصحهیالصفوضةرو(. 8618) گیبرزایم ،یجناباد
موقوفات دکتر  ادیمجد. چاپ اول. تهران: بن ییطباطبا

 محمود افشار.
 نی. به اهتمام عبدالحسخیالتواراحسن(. 8682) روملو گیبحسن

 .ری. چاپ دوم. تهران: اساطیینوا
 نیعبدالحس حیتصح .دهیگز خیتار .(8661) یمستوفحمداهلل 

 .ریرکبیتهران: ام .چاپ سوم یی.نوا
و  لیدر زمان شاه اسماع رانیا(. 8614) محمودریام ر،یخواندم

. ییرضا طباطبا. به کوشش غالمیشاه طهماسب صفو
 موقوفات دکتر محمود افشار. ادیچاپ اول. تهران: بن

. ریالسبیحب خیتار(. 8684) نیالدبن همام نیالداثیغ ر،یخواندم
 .امیچاپ چهارم. تهران: خ

. شاهنظام یلچیا خیتار(. 8612) ینیالحسخورشاه بن قباد 
دا. چاپ اول. هانه یچیوئو ک یریمحمدرضا نص حیتصح

 .یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ
 ی(. اخبارالطوال. ترجمه محمود مهدو8686) فهیابوحن ،ینورید

 .ی. چاپ چهارم. تهران: نشر نیدامغان
 – یفکر تی. ماهانیمشعشع(. 8681) یمحمدعل رنجبر،

 . چاپ دوم. تهران: آگه.یخیتحوالت تار ندیو فرا اجتماعی
 . تهران: توس.رانیا یهاسفارتنامه(. 8668) نیمحمدام ،یاحیر
و   وندیهم پ یآرمان یهانهضت(. 8686) میرح ا،ینسیرئ

 . چاپ اول. تهران: مبنا.نیبدرالد
تا  هی: از صفوگریروزگاران د(. 8615) نیعبدالحس کوب،نیزر

 . چاپ اول. تهران: سخن.عصر حاضر

و توسعه  لیدر تشک ینقش ترکان آناتول(. 8618فاروق ) سومر،
. یامام یو محمدتق ی. ترجمه احسان اشراقیدولت صفو

 چاپ اول. تهران: گستره.
از  یا)حلقه یبناکت نامهخیتار(. »8612) لیجبرئ شادان،

. مجله حوزه اصفهان(«. یامامتسنن دوازده  یهانگارش
 .8684و بهار  8612. زمستان 5و  1شماره 

و تصوف: تا آغاز سده  عیتش(. 8652) یکمال المصطف ،یبیالش
قراگزلو. چاپ اول. تهران:  رضای. ترجمه علدوازدهم

 .ریرکبیام
سلطان. چاپ  می. ترجمه مرفرمان روقیبوم(. 9488) یصفشیخ 
 : آراس.لی. اربکمی
تهران:  .نامة سرانجام .(8615ای، دصیق )کهبوره زادهصفی
 .رمندیه

 های پراکنده درباره(. نوشته8668)  ------------------
 یارسان. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. 

. 1. سال دیمجله وح«. حقاهل(. »8612اهلل )حشمت ،یبیطب
 .89شماره 

معتقدات کردان  یمشاء اجتماع(. »8658) ------------
 یهادرباره خاندان «یشناسمطالعه جامعه»حق اهل 

 .5. شماره 1. سال یخیارت یهایمجله بررس. «قتیحق
اصغر منتظرصاحب. چاپ دوم.  حیتصح .لیشاه اسماع یآراعالم

 .8681 .یو فرهنگ یتهران: علم
 انیگورکان خیتار ،اکبرنامه .(8685)بن مبارك  ابوالفضل عالمی،
تهران:  .چاپ اول .مجد ییغالمرضا طباطبا حیتصح .هند

 .یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
تا تخت  یشیاز تخت پوست درو(. »8615) ییطباطبامحیط 

مهاجر از  یمهاجرت علما(. 8611) یمنفرد، مهد یفراهان
. چاپ اول. تهران: یعصر صفو رانیجبل عامل به ا

 .ریرکبیام
 میفواد بوزکوت. ترجمه مر یو بررس قیتحق شاتیفرما ای فرمان

 .م9488: آراس. لی. اربکمی. چاپ یسلطان
 قهیطر در مذهب قیتحق» (.8651) نیمحمدحس ،یفروغ

«. معروفند زیحق نو اهل یو غال یریکه به نص یاللهیعل
 .965-961شماره  ،دیمجله وح

. ینیام یآراعالم خیتار(. 8689) یخنجروزبهان بن اهلل فضل
 مکتوب. راثیاول. تهران: م. چاپقیاکبر عشمحمد حیتصح

 حی. تصحنامهلیشاه اسماع(. 8681محمدقاسم ) ،یگنابادیقاسم
. چاپ اول. تهران: فرهنگستان زبان و یهانیجعفر شجاع ک

 .یادب فارس
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. ترجمه انیدر زمان ساسان رانیا(. 8668سن، آرتور ) ستنیکر
 کتاب. یای. چاپ ششم. تهران: دنیاسمی دیرش
 .چاپ اول .پانصدساله خوزستان خیتار(. 8616احمد ) ،یکسرو

 تهران: موسسه آنزان.
 ی.ترجمه وهاب ول .«قزلباش» .(8666) یعبدالباق ،ینارلیگلپ

 .کمیشماره  .مجله فرهنگ
 .61– 66 یها. شمارهدیمجله وح. «یپادشاه
 – یعلو قتیطر شیدایپ .(8682) مهیفه ،یدزفول مخبر

 .یو فرهنگ یتهران: علم .یدر آناتول بکتاشی
 عقوبیترجمه  .یدولت صفو شیدایپ .(8688م ) .شلیم ،یمزاو

 تهران: نشر گستره. .چاپ دوم .آژند
سجده بر شاه در دربار  یماجرا» .(8688) یمحمدتق ان،یمشکور

 یهاپژوهش هینشر .«و شاه طهماسب لیشاه اسماع
 .9شماره  .دیدوره جد .سال چهل و پنجم .یخیتار

 حیتصح .خیخالصه التوار .(8686) نیاحمد بن حس ،یقم یمنش
 چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران. ی.احسان اشراق

. چاپ یو دولت در عصر صفو نید(. 8662) میمر ،یراحمدیم
 .ریرکبیدوم. تهران: ام

حکومت  یسازمان ادار(. 8618) عیسم رزایم عا،یسم رزایم
محمد  دی(. به کوشش دکتر سینورسکیم قاتی)تعل یصفو

. چاپ سوم. تهران: این. ترجمه مسعود رجبیاقیرسیدب
 .ریبرکیام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. مجموعه ی(. شاه طهماسب صفو8654) نیعبدالحس ،یینوا
. یلیتفص یهاادداشتیهمراه با  یخیمکاتبات تارو  اسناد

 .رانیفرهنگ ا ادیچاپ اول. تهران: بن
و  اتیادب«. 9 خیدر دل تار یراز(. »8659)  ------------

 .6. شماره مجله گوهرها. زبان
و  اتیادب«. 6 خیدر دل تار یراز(. »8659)  -----------

 . 8. شماره مجله گوهرها. زبان
 حی. تصحنیخلدبر(. 8619) وسفیمحمد ،یاصفهان ینیقزوواله

موقوفات دکتر  ادیمحدث. چاپ دوم. تهران: بن رهاشمیم
 محمود افشار.

در زمان  رانیا(. 8689)  ------------------------
. یریرضا نصمحمد حیتصح. و شاه عباس دوم یشاه صف

 .یچاپ دوم. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ
 یآراخ جهانیتار(. 8686محمدطاهر ) رزایم ،ینیقزودیوح

. چاپ اول. رمحمدصادقیم دیسع دیس حی. تصحیعباس
 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان

 غدا.به. ییکاکه(. 8281) نیمد ئهمهمحه ،یورامانهه
. ترجمه رانیدر ا یدولت مل لیتشک(. 8668والتر ) نتس،یه

 .ی. چاپ دوم. تهران: خوارزمیجهاندار کاوسیک
 ؛یگرتا قزلباش انیبابا انیاز عص(. »8682احمد ) اجاق،اشاری

. ترجمه شهاب «هیدر ترک انیو رشد علو خیبه تار ینگاه
  .91. شماره اسالم خیتار. یول
  

 
 

 
 

 

 


