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  یلیاردب الدین صفی شیخ مذهب
  *اصغر حیدري

  چكيده
نیازمند هنوز ، پاشاهان صفوي جد اعالي، الدین اردبیلی صفی یاي زندگی شیخبا زواآشنایی 

ـ یمذهب ش ژه در دو بعدیو به؛ است یخیو تار یقات علمیتحق هـا و   بحـث  ادت اویخ و س
را بـه  پژوهشـگرانی  ن دو موضوع گاه یاست. اشده ارائه  يمتعدد و گاه متضادهاي  لیتحل
ی انسـان بلنـد  را به اعتقاد به مراتب آنان و گاه ، نی عجیب با شیخ و صفویان کشانیدهدشم
ـ اسـت  مذهب تسنن بـوده   وریخ پیشه کته کن نیاواداشته است.  الدین صفی ة شیخباردر ا ی
 به مذهب شـیعۀ  را آنانیزیابد؛  می خاص یتیه اهمیصفو یپادشاهۀ سلسلدر مطالعۀ ، عیتش

ـ  دند. این مقاله مییت بخشیران رسمیدر ا یامام دوازده ـ   یکوشد پاسخی مبتن ی بـر پژوهش
  نگاري به دست دهد. هاي گذشته ه بر اسناد و یافتهکیبا تتاریخی و علمی ـ 
  مام موسی کاظم ا، سادات، مذهب تشیع، صفویان، الدین صفی ها: شیخ کلید واژه
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  مقدمه
یکی ، )مدفون در اردبیل ق 735ـ 650( اردبیلی الدین صفی شیخ جد بزرگ پادشاهان صفوي

ۀ نوشت، النسب صفویه سلسلۀ کتاب معروفاز مشایخ صوفیه در زمان ایلخانان مغول بود. در 
دربـارة  زن او) صـفی و نیـز پـدر    پیر و استاد شـیخ ( زاهد گیالنی حسین از نوادگان شیخ یخش

  چنین آمده است:صفی  نسب شیخ
بـن   الـدین  بـن قطـب   الـدین جبرئیـل   بن امین الدین ابوالفتح اسحاق صفی حضرت شیخ شیخ

بن محمـدبن   بن محمدبن شرفشاه شاه زرین کاله بن فیروز بن عوض    بن محمد الحافظ صالح
بـن سـیدمحمدبن    بن سیدجعفربن سیدمحمدبن سیداسـماعیل  بن سیدمحمدبن ابراهیم حسن

بـن   جعفر الصـادق بن  الکاظم بن موسیةبن سیدابوالقاسم حمز بن سیدقاسم سیداحمد اعرابی
  «.1طالب بن ابی بن علی حسینبن  محمدالباقربن امام زین العابدین

النسـب   سلسـلۀ  تـاب کدر ، یلـ یاردب الـدین  صـفی  شـیخ  پدران و اجـداد  یخ زندگیتارربارة د
  شود: می ه بازگوهست ک یوتاهکاخبار ، صفویه

شـاه  یروزف و، گردیـد  مقرر يکاله حکومت والیت اردبیل و توابع آن بر و فیروزشاه زرین
ـ کنت بود و به سبب کثروت و م مرد متمول و صاحب ـ   یثرت مواش ـ  یخـود و حواش ه ک

یهات اردبیـل اسـت.   ه از دک ه اسفرنجان رحلت کردیبه د، »عوض«، يفرزند و، ..داشت.
دند بـر  یبعد از هفت سال ناگاه محمد را د . مفقود شد... یسالگ هفتدر ، محمد، يپسر و

ل یاهللا حما المکاله بسته و مصحف کد بر یسف دستار، دهیپوش یعنابمۀ جا ستاده ویدر خانه ا
بعد از او  . ..مال داشت.کت ین و ورع و تشرع غایدر تقوا و تد، بعد از آن . رده...کگردن 

ول د مشغیسب کش گرفت و به یت پزراع و دهقنتقۀ طری، رشیدن یالد صالح، يفرزند و
 مولد هک داشت لخورانک هید در اقامت و داشت یوافرة بود و از جمال و حسن ظاهري به

بـود تـا    می لخورانکدر ، ین ابوباقیالد قطب، ي فرزند اواست. بعد از ون] یالد یصف[ خیش
ـ گرج . ...ل شدیشان بر اردبیا يالیو است یر گرجکهجوم لش ـ  ی ر بـه  یانش بگرفتنـد و شمش

 ؛].ن..یالـد  یصف[ خیت شیماند تا مدت والدت و طفول ین باقیالد قطباما  ؛..گردنش زدند.
وسـته بـه   یپ . ..متـورع. ، متشـرع ، نیبود متد يمرد، لین جبرئیالد نیام، بعد از او فرزندش

از  يداشـت. و  یعـال  يحظ وافر داشت و دست سخا یبود و از تمول می زراعت مشغول
بخواست ، ی تمام داشته دولتک، نام» دولتی« عصمت خدررة مستو ل دختریه باروق اردبید

 2وجود آمد.خ از آن به یه حضرت شکه یمتق، زاهده، بود عابده يا او مستوره

  الدين صفي شيخ تيمقام و موقع
دربـارة  ، را دریافته بودصفی  شیخ ق) که دوران حیات750(متوفاي حمداهللا مستوفی قزوینی

  نویسد: وي می
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الدین اردبیلی در قید حیات است و مردي صاحب وقت و قبولی عظـیم دارد و   شیخ صفی
اذیـت و  [ از آن قـوم را از ایـذاء   بسیاري، به برکت آنکه مغول را با او ارادتی تمام است

  3.و این کاري عظیم است، دارد ار] به مردم رسانیدن باز میآز
، بغـداد خـاتون  و همسـرش  ابوسـعید ایلخـان    سـلطان ، خـان مغـول   غـازان  پادشاهانی چون

اهللا همـدانی   الدین فضل خواجه رشید بزرگ ریوز حسن جالیري وامیرحسین و پسرش امیر
  4اند. رسیده و به حضور وي میاند  صفی بوده از ارادتمندان شیخ، ذدرباریان متنفدیگر و 

 بـه دعاهـا و شـفاعات   ، یاهللا همـدان  رشـیدالدین فضـل  ، مغـول  خـان  غـازان وزیر بزرگ 
 او را، الـدین  صـفی  شـیخ  خدمت یتوبکدر م يوداشته است.  یتوجه خاص الدین صفی شیخ

ـ ، قیـ تحق کمسـال  کسـال ، بلبل بوستان فصـاحت ، رستان براعتکش یطوط«  کممالـ  کمال
، ک والیـت قطب فلـ ، نوع انسانخالصۀ ، کاشف اسرار قرآن، یوان جاللا یمبان یبان، قیتوف

  5خوانده است.» نیقی کن و حارس ملیدحامی بیضۀ ، مهر سپهر هدایت
 در او 6بودنـد.  یلخـان یا ياز امپراتـور هـایی   م بخشکحان یالد دیرش ده پسر خواجهدواز

ت حـال مـردم   یـ بـه رعا پس از سـفارش  ، حاکم اردبیل، امیراحمد خطاب به پسرشاي  نامه
  یسد:نو می نیچن، شهر

اح  ، عتیسباح بحار شـر ، قتیحق که جناب قطب فلک[نوعی رفتار کنی] سازي  ینوع مسـ
 الملۀ یصف خیش، صفا قدوة صفۀ، الواصلین برهان، یناالسالم و المسلم یخش، قتیمضمار طر

 7. باشد...ر کو شا یاز تو راضالدین  و

، انـدوز  مـال ، شـجاعت ، تقـوا ، زهـد  صفی را صاحب اوصـاف نیکـویی چـون    شیخ مورخان
 8اند. به نفس دانستهاتکا و ت مجاهد
دار و یـ راز و دیرده بـود. سـفر او بـه شـ    کـ گـو  و ي مالقات و گفتاریخ با بزرگان بسیش
 یجـالب  یخیتارهاي  نکتهو خواندنی است  يرازیش ين سعدیالد مصلح خیبا شوگویش  گفت

 یراز مـال و جـاه  ه در شـ ـ کـ د  ین رشیالد دن برادرش صالحیدبراي ه در ظاهر ک ياست. و
چند بـار در  ، امل به آن شهر رفته بودک يافتن مرشد و استادی يو در واقع براـ تمام داشت  

خ یشـ «ن آمـده اسـت:   یچنـ باره  نیدر ا صفوةالصفا تابکدر  شد.حاضر  يخ سعدیش محضر
افتم یـ طبـع   ملـول  يرا مرد يو فرمود: سعد یشاعر رفت يرازیش يبه حضور سعد یگاه گاه

  10».نه، و اگر نه، مجال صحبت دادي، ی[منظر] داشت 9و صباحت يرو یسادگ یسکه اگر ک
  ل گرفت:یبازگشت به اردببه م یخ تصمیچون ش

 م].یا افتهیبا او  ییآشنا[ شده است یه معرفتکده باشد یرفتن پسند يع سعدیه به تودکگفت 
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ـ ا، شـان یبه اصحاب خود گفت: درو يرفت. سعد يپس به سبب وداع به حضور سعد ن ی
ـ کفش] و [ک پوش ياز پا از تبرکی البد باشد. هریکی، [قصد] سفر است ر بر جناحیپ  11کپن

ي از آن بتافت و رو، یافتخ چون خبر یردند. شک می ثاریا يزیو آنچه از لوازم راه باشد چ
چون امثـال  ، ریپ يا«گفت: ، یدن حال دیچون ا ينهاد. سعدول آن بازي قببه رو دست رد

ـ قبول . ام ل به خط خود نوشتهکموان اشعار خود مید، يردکزها قبول نین چیا ـ . »نک خ یش
ـ ن دیوان تو ندارم و با اید يه پرواکوان خدا دارم یمن چندان از د«گفت:  وان بـه خـدا   ی

ـ ره گردانیخشم] خاطر تی [رگیط يقدر، یدن بشنیچون ا يسعد. »دینتوان رس  ید و سـاعت ی
 زد و مـی  هـا بـر سـر    سر بـرآورد و دسـت   یانداخت]. بعد از ساعت نییسر فرو زد [سر پا

رد و دست بـر  ک می رکرو م، وان تو ندارمید يه پرواکوان خدا دارم یگفت: چندان از د می
 12زد. می سر

و در  یو جوان کیودکاش در  یسال دوران زندگ 25ن یرد. نخستکسال عمر  85 یصف یخش
ـ یزاهـد گ  خیش يو شاگرد يدیمردر سال آن  35 همچنین طلب مرشد و مراد گذشت.  یالن

انه نشسـت.  یقت صوفیت عرفان و طریسال آخر عمر بر مسند ارشاد و ترب 35شد و سپري 
ل بازگشـت  یق از سفر حج به اردب 735در اواخر عمر به سفر حج رفت. در اول محرم سال 

محـرم جـان بـه     12د و ظهـر روز دوشـنبه   یـ را در نقاهـت گذران  . دوازده روزشـد ار میو ب
وفـات  ، خداوندا«کرد:  می ر مردم بود و دعاکفدر ز یرد. در حال نقاهت نکم ین تسلیآفر جان

رش را روز یکـ پ 13.»ه هوا خوش باشد تـا مـردم را زحمـت نفـس نباشـد     کن ک یمن به وقت
دفن کردند که امروز به بقعۀ ، بودز یه خانقاهش نک، اش در خانه 735محرم سال  13شنبه  سه
 مـزار  يرو يبـا یار زیبسـ  صـندوق گفتنی است کـه  معروف است.  یلین اردبیالد یصف خیش

  14ساخته شد. زیتبر در الدین صفی شیخ

  ه و قزلباشيصوف
یافتن به  طالب راه، یق ریاضت و تعبدطر از کهشود  گفته می تصوفقۀ صوفیه به پیروان طری

، تفکرسبب شیوة دا شدند و به یدر اسالم پ ياز اواخر قرن دوم هجر. آنها اند حق و حقیقت
  عبادت و ریاضت مخصوص بدین نام معروف گشتند.، خوراك، لباس

اند: تصوف منسوب بـه اهـل صـفه     گفته یگروه، یان بدین نامصوفخواندن علت دربارة 
یغمبـر سـکونت   پ مسـجد فۀ و در ص مسلمان صدر اسالم بودندفقیران از  یاست که جماعت

بـه صـوف (پشـم)     یصـوف  کـه برآننـد   یجمعـ  . ...خوردند می يداشتند و از صدقات روز
را  ین است که صـوف ی. بهترین فرض ااند پوش از آن جهت که اینان پشمینه، منسوب است
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اول هـاي   قـرن کـه زاهـدان و مرتاضـان    سـبب  بدان . و مشتق از صوف بدانیم یي عربا واژه
  دانیم.بپوشیدن  ینهپشم را »تصوف«واژة  ياو معن، دندپوشی یم یلباس پشمین خشن اسالم

از  ییکـ ، يردر قرن نهـم هجـ  . شده استلۀ جدیدي تصوف وارد مرح، هدر عهد صفوی
کـه معاصـر بـا امیـر جهانشـاه ترکمـان       ، اسـماعیل  جد شـاه ، جنید شیخ ییعن، مشایخ صوفیه
تحصـیل قـدرت اسـتفاده     يصوفیان و مریدان خود براکه از گروه خواست ، قراقویونلو بود

منظور صوفیان را به جهاد با کفار  سازد. بدینهمراه  يرا با نفوذ معنو يکند و سلطنت صور
رزم پوش به لبـاس   صوفیان صوف، جنید خواند. از این تاریخ رد و خود را سلطانک صتحری

ویان بـه عـزم جهـاد بـا عیسـ      یهزار تن صوف جنید با ده نگذشت که شیخ يدرآمدند و چند
ار کدنبال  حیدر . پسر او سلطانکشته شددر جنگ  یول؛ حرکت کرد و از رود ارس گذشت

را از دیگـران   يآنکه صوفیان و مریـدان صـفو   يبرا يز جان باخت. ویپدر را گرفت و او ن
یشـان برداشـت و بـه تـاج سـرخ دوازده      ا سر از را یترکمانیۀ طاق، ممتاز و مشخص گرداند

نامیدنـد. در آغـاز کـار    » قزلبـاش «ترك مبدل کرد و به همین سـبب آنـان را از ایـن تـاریخ     
، به همـین سـبب  . خواندند یم یهمچنان صوف یمریدان و متابعان او را تا مدت، اسماعیل شاه

 یصـوف ، ده بودیرس ممالک بدان شهرتشزة را هم که آوا يپادشاه صفو، اروپا يدر کشورها
گر صوفیان از دی. رادف گشتتو قزلباش با یکدیگر م ینامیدند. سپس عنوان صوف یبزرگ م

و نسـبت بـدو فـداکارتر بودنـد. رئـیس تمـام صـوفیان        ، تـر  طوایف قزلباش به شاه نزدیـک 
چنـدي  از پـس  عبـاس   از مقامات بزرگ بود. شـاه  یلقب داشت و این مقام یک الخلفا خلیفۀ

 15. ...گرفتآنان را که در دست داشتند از  یانداخت و مشاغل مهم  نظرصوفیان را از 

  مورخانديدگاه الدين از  صفي مذهب شيخ
. است: مذهب و سـیادت او شده دو مطلب مناقشه در ، صفی در بررسی تاریخ زندگانی شیخ

 16بـوده اسـت.   اظمکـ و از اوالد امـام موسـی    صـفی سـید   شیخ، برخی مورخاناز دیدگاه 
  17ی صفویان مؤید این انتساب است.رسمۀ امن نسب

الـدین را خـالف واقـع     صـفی  تشیع و سیادت شیخ 19و خارجی 18ی مورخان ایرانیبرخ
انـد کـه در کتـاب     هاي احمد کسـروي اسـتناد کـرده    شتر آنان به نوشتهیبباره  در این، دانسته

تشـیع   مـذهب بـود و اعقـابش    صفی یک سنی شـافعی  شیخ«نویسد:  می صفی و تبارش شیخ
  20.»اند پذیرفته
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تـاریخ ایـران   از نویسـندگان  ( و جـی. ریپکـا   21مذهب شوروي سـابق  نویسندگان مادي
کامـل   24، الرنـس الکهـارت   23، اند. لمبتـون  مذهب دانسته صفی را سنی نیز شیخ 22)کمبریج

سنی) معرفی ( عهـــــشیفی را فردي غیرـــص نیز شیخ 26و پطروشفسکی 25مصطفی الشیبی
سندي صفی  شیخ مذهبدربارة در بیان ادعاي خود بیشتر نویسندگان این سفانه اند. متأ کرده

دچــار برخــی امــا . کننــد و گــاه نیــز بــه تحقیقــات کســروي اشــاره مــی کننــد  ارائــه نمــی
که استاد پژوهشگر تاریخ ایـران  ، دکتر جین گارثویتمثالً . دان شدههاي عجیبی  گویی پریشان

، تـذکرة االولیـاء  در ، صفی در شرح حال شیخ«نویسد:  می، در کالج دارتموث انگلستان است
  27.»مذهب وي را سنی ذکر کرده است، که تقریباً در عصر وي نوشته شده

نـامی  ، یشـابوري ن عطارتۀ نوش، ة االولیاءذکرتاین در صورتی است که در کتاب معروف 
 رة االولیـاء تـذک  کتـاب  مصـحح تۀ را طبق نوشـ زی؛ شود اردبیلی دیده نمی الدین صفی شیخ از
و  28، روي داده 632و  627، 619، 597، 589هـاي   مرگ عطار در یکی از سـال ، نیکلسون)(

  29.متولد شده است 650صفی در سال  شیخ
  نویسد: می، استاد دانشگاه فریبرگ، م رویمربه ناي مورخ دیگر

اعتقـادات او  یفیـت  کرة اما دربا؛ توان تردید کرد یک نفر سنی بود نمیصفی  شیخ در اینکه
زیست همخـوانی   چون عقاید جهانی که او در آن می؛ توان به درستی داوري کرد هم نمی

یعنـی مـذهبی کـه    ؛ شافعی مـذهب بـود  صفی  شیخ کامل با اعتقادات اهل تسنن نداشت.
مناسبات و تشابهات تنگاتنگی با مذهب شیعه داشـت و شـیعیانی کـه وانمـود بـه تسـنن       

  30پذیرفتند. این مذهب را می، کردند می

 كسروي دگاهينقد د
الزم ، اینبنـابر . کننـد  هاي کسروي اسـتناد مـی   به نوشته الدین صفی شیخ مخالفان تشیع شتریب

  مذهب تشیع بررسی کنیم.را دربارة است ابتدا به صورت کوتاه عقاید وي 
و  تـاریخ مشـروطه  دو کتـاب وي   31.کسروي یکی از مورخان پرکار معاصر ایران اسـت 

 ۀادامـ  . کسـروي در اسـت یت مشـروط  ةدور از منـابع اصـلی  ، یجانله آذرباده ساتاریخ هیج
و متأسفانه ضدیت شـدیدي بـا ایـن مـذهب     بررسی کرد نیز را یقات خود تاریخ تشیع تحق

کـردن دیـن نمـود.     نشان داد. او ادعاي برانگیختگی ـ به زعم خودش نبوت! ـ جهـت پـاك    
، که مملو از آیـات قرآنـی بودنـد   ، مفاتیح الجنانهاي دعا و  عاقبت کارش به سوزاندن کتاب
بـزرگ ایـران را در مقابـل چشـم مـردم روي هـم       شـاعران  رسید. وي و پیـروانش دیـوان   
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بـه طعـن و لعـن    ، پیرامـون ادبیـات  ، کسروي در کتاب دیگرش. زدند آتش میریختند و  می
ان اشعار آنان حافظ پرداخت و از سوزاندن دیوو  فردوسی، سعدي، فرزانگانی مانند مولوي

مانده از میـان بـرده شـوند؛ بـه     واهیم شعرهایی که از گذشتگان بازخ ما می« کرد:چنین دفاع 
مانده کـه بایـد بـه یکبـار     مولوي و مانند اینها باز، خیام، حافظ، ویژه شعرهایی که از سعدي

  32»شوند! نابود
کـه   مذهب تشیع نشان داده اسـت ا بضدیت عجیب و سخیفی  شیعیگريوي در کتاب 

  ند و به طرح آن نیازي نیست.ا اهل فضل و مطالعه از آن آگاه
ا به ادعاها و حضوري را بپذیرد ت ةمناظر مباحثه وکه خواستند او بزرگ بارها از  يعلما

سـرانجام  وي نپذیرفت و به انتشار عقاید نادرست خویش ادامه داد.  33د.ایراداتش پاسخ گوی
یـد  بـه اتهـام نشـر عقا   ، تهـران  کـاخ دادگسـتري  در  ییبـازجو هنگـام  به  1324اسفند  20در

  .کشته شد) گروه فداییان اسالم عضو( یبرادران امامبه دست ، یمذهبضد
بـا  ضدیت و دشمنی شدیدي که کسـروي  وجود با که توان گفت  ت میئبه جر، بنابراین

خـالی از غـرض   صـفی   شـیخ  تشـیع  در ردرا تـوان نظریـات وي    نمـی ، داشتمکتب تشیع 
  اند. تشیع در ایران رسمیت دادهبه اعقاب شیخ زیرا ؛ دانست

  يصف يخع شيو تش صفوةالصفا كتاب
، بـن اسـماعیل   کتابی است که درویش توکّلالدین  صفی ی شیخزندگ ةبارترین منبع در قدیمی

 نوشـته  صفوةالصـفا  عنوانبا ، صفی) شیخ پسر( صدرالدین از مریدان شیخ، بزّاز به ابنمعروف 
 الدین صفی شیخ کرامات و مقاماتو  شرح زندگیو دربردارندة ق) 759سال : (پایان نگارش

آمدن حکومت صفوي بازنویسی و تصحیح کار از رويپس هاي این کتاب  است. گویا نسخه
 -930 :حکومـت ( تهماسـب اول  است. شخصی به نام ابوالفتح حسینی به دسـتور شـاه  شده 
از طـرف  «نویسـد:   کتـاب مـی  آغـاز  و در کرده  صفوة الصفاق) اقدام به بازنویسی متن 984

  34.»شدم صفوةالصفا دار بازنویسی و تصحیح دربار عهده
مریدان آن خاندان هر عبارت و یا حکـایتی  «نویسد:  میچنین کتاب دربارة این کسروي 
عـوض  ، داشته الدین صفی شیخ بودن شیعهسیدبودن و غیربزّاز را که اشاره بر غیر از کتاب ابن

اند که با عقیده و  اند. آنها حکایات و عباراتی بدان افزوده کالً آنها را از بین بردهاند و یا  کرده
  35.»آید میشان جور درمرام خود
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شناسان نیست. آقـاي ریـو بـا     مورخان و نسخهپذیرش کسروي چندان مورد  دةاین عقی
  نویسد: بریتانیا می زةموجود در مو، صفوةالصفا خطی خۀنس بررسی

و ، الدین نوشته شده صفی شیخ همزمان با صفوةالصفا دهد که کتاب نشان میشواهد درونی 
آن در مقدمه و خاتمه بوده است. مقدمه حـاوي   دةکنن سرسد که اضافات بازنوی به نظر می
شامل گزارشـی از اعقـاب وي تـا شـاه      و خاتمه، صفی شیخ ظهوررة هایی دربا پیشگویی

  36.باشد تهماسب می
پـذیرفتنی  دادن متنی  جهت به دست، آقاي طباطبایی مجد، الصفاصفوة مصحح فاضل کتاب 

هـا نگهـداري    هـاي معتبـر و مـوزه    آنکه در کتابخانـه  شده از هاي شناخته به نسخه، از کتاب
رسـیده  خوانـدنی  بسـیار   یو به نتایج، و متن آنها را با هم تطبیق داده، کردهشود رجوع  می

  اند از: ها عبارت است. این نسخه
در ایـن هنگـام   ( .896االول  جمـادي  18در تاریخ تحریـر  ، ترکیهۀ یا صوفی نۀکتابخا خۀنسـ 

 )؛اسماعیل چهارساله بود شاه
 ؛دیوان هند ۀنسخـ 
آن معلـوم  نگارش  که نویسنده و تاریخ سالتیکوف شچدرین شهر لنینگرادنۀ کتابخاخۀ نسـ 

چ جار) ژنرال پاسـکوی شاه قا (زمان فتحعلی هاي ایران و روسیه نیست و در جریان جنگ
 ؛استبه روسیه برده  الدین صفی شیخ رةاز مقبآن را 

 ق.1035در تاریخ تحریر ، خلیل الجامیمیرکاتب ، پور خدابخش بانکی نۀکتابخا خۀنسـ 
 .ق1042در تاریخ تحریر ، آستان قدس رضويۀ کتابخانۀ نسخـ 
 ق.1339در  تحریر تاریخ، کریم تبریزي حاج بناحمد کاتب میرزا، چاپ سنگیۀ نسخـ 
 ؛میر مختوم شریفی حسینی گرگانی بن تصحیح میر ابوالفتح، بریتانیا ةموز ۀنسخـ 
، ملـی تبریـز   ۀکتابخانـ  حسین نخجوانی بـه  اهدایی مرحوم حاجهاي  از کتابخطی خۀ نسـ 

 ق.950در تاریخ تحریر 
  ادبیات دانشگاه تبریز. ةدانشکد ۀکتابخان خطی مربوط به ۀنسخـ 

  شدن سه موضوع بود: روشن نسخه هکار پرزحمت مقابله و تطبیق این نُ ۀنتیج
تهماسـب   شـاه سـوي  مبتنی بر صدور حکـم از  ، بر کتاباي  ابوالفتح حسینی مقدمه، اول

  .افزوده است صفوةالصفا جهت تصحیح و تنقیح متن اصلی
صـفی تـا    شـیخ  شـرح حـال و کرامـات اخـالف    دربردارنـدة  اي نیز که  وي خاتمه، دوم

  بر کتاب اضافه کرده است.، اسماعیل اول بوده اهش
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  اي از حکایات. حذف پاره، سوم
حکـم کلـی   ، مراجعه به متن کتاببدون محققان فقط با خواندن مقدمه و ، در مورد اول

 در .و مطالـب را عـوض کـرده اسـت    ، دهکتاب دست بر ۀهم اند که ابوالفتح حسینی در داده
  که چنین نیست. صورتی

، در مـتن ابـوالفتح حسـینی مشـخص شـده      الکتـاب  ۀخاتمـ که با عنـوان  ، در مورد دوم
آوردن پـس از  ، نعمـت خـویش   داشت حرمت ولی جهت پاسبه موضوع روشن است. وي 

شـأن   در بیان احوال بعضی از فرزنـدان عـالی  «مطالبی نیز با عنوان ، مطالب کتاب اصلیهمۀ 
، خواجه علی سلطان، ر الدینصد در شرح کرامات شیخ» حضرت شیخ و بعضی وقایع ایشان

اسماعیل آورده است. هدف اصلی ابوالفتح از تکمیل کتـاب   حیدر و شاه سلطان، جنید سلطان
 نعمـتش  بـر خـالف ادعـاي خـود یـا نظـر ولـی       اسـت  بزّاز این بوده که چون نتوانسـته   ابن

مطالـب  ، کتـاب بـه وجـود آورد    در مـتن اصـلی  چنـدانی   تهماسب) اصـالح و تغییـر   شاه(
  در تغییر و تصحیح متن اصلی سازد.نیافتن خواه و حجاب توفیق شده را عذر اضافه

بـا  حـذف شـده   این بود که مضمون و محتـواي حکایـات   بر غالب  ظن، مورد سومدر 
. تهماسب مطابقت نداشت یا با جو سیاسی روز و مصلحت زمانه متناسـب نبـود   مصالح شاه

نتیجه به دست آمد که اصالً چنین قصـدي  شده این  حکایات حذفهمۀ  بلۀاز مقاپس  ولی
هیچ ارتباطی بـه نسـب و   ، ابوالفتح ۀنسخحکایات در این زیرا محتواي ؛ در کار نبوده است

بیش از فقط که گاه ـ ی  یجزهاي  و تصرف ها اختالفهمۀ  . ندارد... الدین صفی شیخ مذهب
  37د.رسن صرفاً ناشی از اختالف سلیقه به نظر میـ شدند  دو سه سطر می

عنـوان  بـا  اي  مصحح کتاب در بخش جداگانـه را صفوةالصفا  هاي تمام اختالفات نسخه
دهد که  بخش نشان میاین دقیق  ۀمطالع 38است. کرده صفحه) تنظیم  48در ( اختالف نسخ

نداشـته اسـت   ارتباطی صفی  شیخ ابوالفتح به مذهب و سیادتبه دست شده  حکایات حذف
مـواردي را کـه   ، صفوةالصـفا  گویند ابـوالفتح در مـتن   که می کسانی راادعاي  و این حقیقت

و تغییـر داده  کـرده  حـذف  ، کـرد  سـنت مـی  اشاره یا تصریح به پیروي شیخ از مذهب اهل 
  کند. باطل می 39است

خواسـت از امـام حسـن و امـام      هنگامی که میصفی  شیخاست که  آمدهصفوةالصفا  در
از  ؤمنین حسـن و امیرالمـؤمنین حسـین   به صـورت امیرالمـ  ، ذکري به میان آورد حسین
 است. یشیعیان امیرالمؤمنین علبیان چنین القابی مختص  40کرد. یاد می ایشان
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 رابطة مشايخ و عارفان صوفي با مذهب تشيع
، اشـاعه یافتـه بـود. تـا ایـن زمـان       تصـوف در سراسـر عـالم اسـالم    ، در قرن پنجم هجري

کـه   از آنجـا امـا  . نمودنـد  طی طریـق مـی  هاي تصوف به ظاهر در مذهب اهل تسنن  سلسله
دانسـتند و   مـی ، یعنـی علـی   مشایخ بزرگ صوفی خاستگاه خود را داماد رسـول خـدا  

تقوا ، یکی از اقطاب اصلی تصوف قبول داشتند و در بزرگواريدر مقام آن امام را کم  دست
 قـرن پـنجم شـاهد بـروز و ظهـور     ، گرفتند هاي روحانی از آن حضرت درس می و ریاضت

افـزون تشـیع در   نه بوده است. در رخنه و نفـوذ روز هاي صوفیا خصایص شیعی در طریقت
 خود پیـر بـزرگ  ، کبري الدین نجم مکتب کبرویه اهمیت خاصی داشت. شیخ، تصوف ایرانی

چـه او مـذهب سـنت    ق در تهاجم مغول کشته شـد. اگر 618خوارزم بود و در سال  ۀصوفی
و اهل بیـت گفتـه بـود. از     مدایحی در مناقب علی ورزید و به شیعه نیز تمایل می، داشت

کـرد   که تعلیم می چنان. داشتهاي آشکار شیعی  گرایشبود که پیروان او سعدالدین حمویه 
عـدل  گسـترش  الزمان است که براي  و دوازدهمی صاحباند  اولیاي امت اسالمی دوازده تن

  41سراسر جهان باز خواهد گشت.در و داد 
شـکارا بـه تبلیـغ مـذهب تشـیع      رخی مشـایخ بـزرگ تصـوف آ   ب، در قرن ششم هجري

و مشـایخ  عارفـان  ق) از 618متوفاي ( الدین حیدر امامی پرداختند. یکی از آنان قطب دوازده
  نویسند: بزرگ صوفی بود. در مورد وي می

القدر و عارفی موحد بـود کـه    سیدي جلیل، الدین تونی موسوي الدین حیدر یا قطب قطب
پرشـور   و سـري ، موصول جعفربن  موسیبن  چندین واسطه به عبداهللانسب شریفش به 

کـه آن فرقـه بـه جهـت     ، باشد دري از فرق عرفا و صوفیه میحیقۀ داشت و سرسلسلۀ فر
از بـالد  ، یافته است. والدت او در شـهر تـون   انتساب او به همین اسم به حیدري شهرت

عشـري را تـرویج کـرد و     یع اثنـی و مدتی در تبریز اقامت گزید. مذهب تش، خراسان بوده
  42.قمري در تبریز وفات یافت 618جمع کثیري هم به مسلک وي درآمدند. او در سال 

هـاي   در نظام تفکري سلسـله  هاي آشکار شیعی هاي مکتب کبرویه با گرایش تعالیم و آموزه
ق) شـاگرد و مریــد  651(متوفــاي  الــدین جبلّـی  جمـال  بعـدي تصـوف نفــوذ یافـت. شــیخ   

شـاگرد مبـرّز   ، ق) 700زاهـد گیالنـی (متوفـاي     شـیخ همچنـین  الدین کبري بـود.   نجم شیخ
 الـدین  صـفی  شـیخ  زنپدرپیر و ، استادنیز  زاهد شیخشد و  میشمرده الدین جبلّی  جمال شیخ

میـزان  بیشـترین  صـفی   شـیخ ، صـفوة الصـفا  قطور هاي کتاب  اردبیلی بود. به استناد حکایت
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بـه اسـتاد   را در موارد فراوانی عالقه و ارادت قلبی خود  پذیري را از استادش داشت وتأثیر
  بود. بازگو کرده
تحاد تصوف با تشیع ادربارة ، شناس دانشگاه تمپل فیالدلفیا  استاد اسالم، ن نصریسیدحس

  نویسد: می
هفتم هجري/ سیزدهم میالدي به  ةسد در زمان صفویه) به ناگهان شیعه نشد. تشیع از( ایران

یعنـی  ؛ از طرایق صوفیگري در ایران رواج یافت که ظاهراً سـنی بودنـد  بعد توسط بعضی 
لـیکن ایـن   ؛ وابسته به یکی از مذاهب سنی و اغلب شـافعی بودنـد  ، آنها به لحاظ مذهبی

نقـش و   . و حتی برخی از آنها والیت ایشان را پذیرفته بودنـد...  علیدة سرسپر طرایق
 ةدور ه براي برقراري مذهب شیعه در ایرانسازي زمین تشیع و آماده ۀتوسع سهم تصوف در

صفوي از اهم مسائلی است که ارتباط مستقیم با نقش سیاسی فعال طریقت صفوي و نقش 
همچون کبرویه و مخصوصاً نوربخشیه دارد که ، هاي دیگر معنوي طریقتو سهم مذهبی و 

، عبداهللا یخ محمدبناند. ش سنن و تشیع برآمدهها در صدد ارتباط بین ت بیشتر از سایر طریقت
دو مذهب تسنن ، در ري تالش کرد تا با تصوف، ق) 869لقب به نوربخش (متوفاي سال م

این ، الدین بهاء بخش و شاه پسرش قاسم فیض، و تشیع را به هم نزدیک سازد. جانشینان او
هـاي   . طریقـت  نهضت را در همین جهت ادامه دادند و سرانجام کامالً به تشیع گراییدند...

مذهب به یـک مملکـت    ایران را از یک سرزمین سنی، شیعیهاي باطنی  با گرایش، تصوف
  43.مذهب تبدیل کردند کامالً شیعی

هـاي   تشـیع طریقـت   ۀزمینـ  در، هـا  موسوم به ذهبـی ، هی از صوفیهگرو ةعقید، میان این در
است. مورخان دانشـگاه کمبـریج   خواندنی رسیدن صفویان  از به قدرتپیش حتی ، صوفیانه

  نویسند: میباره این در
، شـیعی  ۀصـوفیان  هاي دیگر طریقت ۀهم مثل، هاي تصوف ترین طریقت از خالص، ها ذهبی

تشیع  صوفیه حتی پیش از ظهور صفویان شیعی بودند؛ ولی به دلیل تقیه لۀسلس معتقدند که
ـ     د. آنان مدعینکرد خود را کتمان می ان ضـرورت تقیـه از میـان    فویاند کـه بـا ظهـور ص

 44ها توانستند علناً خود را در ایران شیعه بنامند. تا آنجا که طریقت، برخاست

 الدين صفي شيخ حمداهللا مستوفي و
یـک  ، از جمله احمـد کسـروي  ، معتقدند الدین صفی شیخ بودن نویسندگانی که به سنیبیشتر 

کـه در کتـاب    انـد  شـاهد آورده ق) را  750متوفـاي  ( حمداهللا مستوفی قزوینـی  ۀسطر نوشت
 الـدین  صـفی  شیخ اند و مرید مردم اردبیل اکثراً بر مذهب امام شافعی«نویسد:  مینزهۀالقلوب 

  45»الرحمه باشند. علیه
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  کند. توضیح اینکه: مدعاي آنان را ثابت نمی مستوفی ۀانتقادي به نوشت گاهاما دید
ــ  694 :حکومـت ( خـان  غـازان بود و در زمـان  صفی  شیخ عصر حمداهللا مستوفی هم .1
) مـدتی حکومـت شـهرهاي    ق716ــ  703: حکومـت ( و اولجایتو محمـد خدابنـده   )ق703

ـ  ، ابهر، قزوین شـغل دولتـی   ، حکومـت  بـر افـزون  عهـده داشـت. وي    رزنجان و طـارم را ب
سفرهاي متعـددي بـه   ، . بنابراینحسابرس درآمد و هزینه) نیز داشت، گیر(آمار مستوفیگري

و بـه توضـیح نـواحی و شـهرها در     ، شیراز و بغداد کرده، اصفهان، ریزمانند تببرخی شهرها 
 هـاي توصـیف   مکـان ۀ هم پرداخته است. اما این بدان معنا نیست که وينزهۀالقلوب کتاب 

تـاریخی و   يها اباطالعات کت، را نیز دیده است. به یقین، هاي کوچک از جمله شهر، شده
 نگـارش در کـار   اودة مـورد اسـتفا  ، ته شـده بودنـد  ه پـیش از مسـتوفی نوشـ   ک، جغرافیایی

  نویسد: میباره  این قرار گرفته است. ادوارد براون درنزهۀالقلوب 
و اطالعـات و  ، تن کتابش از منـابعی اسـتفاده کـرده   کند که براي نوش مستوفی تصریح می

هایش به دست آورده است بر اطالعـات منـابع افـزوده     مشاهدات خود را که در مسافرت
 التبیـان ، سـهل  بنابوزیـد احمـد   االقالیمصوراز:  اند عبارتوي  دةمنابع مورد استفاست. ا

، محمـود قزوینـی   عجایب المخلوقات، خرداد به ابن المسالک و الممالک، عبداهللابن  احمد
یـاقوت   معجم البلـدان ، ابوریحان بیرونی ۀآثارالباقی، بلخی ابن ۀفارسنام، قزوینی آثار البالد

  46. عبدالرحمن اصفهانی و... تاریخ اصفهان، نصیرالدین طوسی ناصري اخالق، حموي
  ،هـا  در شـش صـفحه از میـوه   تفصـیل  زیـرا بـه   ؛ تبریـز را دیـده اسـت   ن یقیبه مستوفی . 2
  [دیـوار دور شـهر] غـازانی    دور باروي«است: سخن گفته دیگر چیزها  تبریز ولۀ زلز، ها غبا

  و شـهر شـش دروازه  ، هـزار گـام اسـت    25دور تبریز ساخته شده  خان غازانکه به دستور 
  47.»دارد و...

  رسد: اردبیل به ده سطر هم نمیدربارة وي نوشته  اما مجموع
، ی ساخت. در پاي کوه سبالن افتادهسیاووش کیانبن  اردبیل از اقلیم چهارم است. کیخسرو

روند به تمام خُرد [کوبیدن چنانکه غلّه در آن سال که بد؛ و هوایش در غایت سردي است
گـر  و جمع] نتوانند کرد و بعضی با سال دیگر بماند و آنجا خالف [غیر از] غلّه حاصل دی

خور] باشـند و  [پر و نیک گوارنده است و مردم آن اَکول، نباشد. آبش از کوه سبالن جاري
. والیتش صد پـاره  الرحمه باشند الدین علیه صفی شیخ اند و مرید اکثراً بر مذهب امام شافعی

، اي است] که در مقابل بابک خرمـدین بـوده   قلعهنام [ دیه و همه سردسیر است. دزِ شیدان
هزار دینار بر روي  85در کوه اردبیل است به جانب جیالن [گیالن]. حقوق دیوانی اردبیل 

  48.دفاتر است
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و بـا  ، شـته صـفی نو  شـیخ  ق در زمان حیـات 730را به سال  تاریخ گزیدهمستوفی کتاب . 3
الدین اردبیلی در حیات است و مـردي   صفی شیخ«احترام فراوان از او چنین یاد کرده است: 

بسـیاري  ، صاحب وقت و قبولی عظیم دارد و به برکت آنکه مغول را با او ارادتی تمام است
  49.»و این کاري عظیم است، دارد ذاء به مردم رسانیدن باز میاز آن قوم را از ای

و مسـتوفی بـا   ، هزنده نبـود صفی  شیخ، ق740به سال ، نزهۀالقلوباما در هنگام نگارش 
 ةمقبـر  زوارشـمار  فراوانـی  دربارة الرحمه از او یاد کرده است. منابع و مورخان  عبارت علیه

بسـیاري  احترام وجود با پرسش این است که حال  اند. با یکدیگر متفقدر اردبیل صفی  شیخ
اگر واقعاً وي بـه اردبیـل سـفر    ، نشان دادهصفی  شیخ ) بهتاریخ گزیدهاب که مستوفی(در کت

سفر صورت این یقین اگر  کند؟! به شیخ و زوار آن نمی ةمقبر چرا هیچ ذکري از، استکرده 
  دیدیم. مینزهۀالقلوب اطالعات بیشتري از شهر اردبیل را در کتاب ، گرفت می

را بیـان  صـفی   شـیخ  مذهبروشنی باریک است که مستوفی به  ۀنکت مطلب آخر این .4
نه همه را! مذهب شافعی مـذهبی بـود کـه    ، داند فعی میاهالی اردبیل را شابیشتر کند و  نمی

بـدان منتسـب    خـود را ، شـیعه حاکمیـت غیر  ةدور در، شیعیان براي رهایی از زجر و عذاب
اکثر مـردم تبریـز سـنی و شـافعی     : «نویسد مذهب اهالی تبریز میبارة کردند. مستوفی در می

  50.»شمارند از مذاهب و ادیان دیگر در آن بی اند و مذهب
» مـذاهب دیگـر  «از ، نـابراین ب. تـر  اما کوچک، اردبیل هم شهري بود مانند تبریز، ه یقینب

  هم حتماً در آن حضور داشتند.) مانند شیعیان(
مـذهب مـردم   دربـارة  مستوفی  توان با قاطعیت گفت که نظر می، شده بر مطالب گفتهبنا

هاي اوست. این امر دلیل دیگـري اسـت بـر     و از شنیده، نبوده یدانیممشاهدة اردبیل از راه 
 دانســتن ســنی، مــذهب مــردم اردبیــل و در نتیجــهرا دربــارة او ۀ نوشــت تــوان اینکــه نمــی

 دانست.ناپذیر  خدشهسندي  الدین صفی شیخ

 و لزوم رعايت تقيه الدين صفي شيخ اصل مذهب
پرسـیدند شـیخ را مـذهب چیسـت؟      الـدین  صفی شیخ از: «آمده استچنین  صفوة الصفادر 

  51.»فرمود که ما مذهب ائمه داریم و ائمه را دوست داریم
اسـت. میشـل   گفته را شیخ در شرایطی که تقیه جایی نداشت پاسخ این ، زیاد به احتمال
گـذاران مـذاهب    انبنیـ » ائمـه «از را صـفی   شـیخ  منظـور ، دلیل و برهـان آوردن  مزاوي بدون
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در امـا آیـا    52؛حنبل دانسـته اسـت   مالک و ابن، شافعی، ابوحنیفه یعنی، اهل سنت انۀچهارگ
  عشري نیستند؟! ائمه امامان اثنیمنظور از ، مراتب تصوف و تشیع

ادبیات  ةدانشکد، بریتانیا ةموز، موجود در آستان قدس رضويصفوةالصفا  هاي در نسخه
مذهب  صفی صراحت از زبان شیخ به، مربوط به مرحوم نخجوانی ۀنسخدانشگاه تبریز و نیز 

ـ  ۀنسـخ اما در  53؛بیان شده وي تشیع اهل بیت رسول خدا  ۀنسـخ سـالتیکوف و   ۀکتابخان
ما مذهب صـحابه داریـم و هـر چهـار را     « صوفیه از زبان شیخ چنین آمده است:ایا ۀکتابخان

  54.»هار را دعا کنیمدوست داریم و هر چ
ندانـد مـذهب   کـه  رسد  بعید به نظر میصفی  شیخ از شخص عارف و آگاهی چون البته

شـدنی   جمـع ، ع بـود یه تشک علی با مذهب امام، عثمانو  عمرو  ابوبکر یعنی، صحابه سه
صـفی   شـیخ  اي از ایـراد چنـین جملـه   ، اینبنـابر . انـد مشخص و متمایزاینها از هم نیست و 
خـودي و از راه  در جمع اشخاص غیربه احتمال ، . اگر هم شیخ چنین گفتهنیستپذیرفتنی 

  بوده است. تقیه
شیعیان به شیعی چنان خشونت و ظلمی هاي غیر حکومت، از اسالمپس در تاریخ ایران 

تقیـه  نـاگزیر از  حفـظ جـان و مـال و نـاموس     بـراي  که آنـان و بزرگانشـان   داشتند  روا می
  55دارد!را اجر بهشت  کشتن رافضیانکه دادند  فتوا می شیعیغیرعالمان شدند.  می

(متوفـاي   اسـماعیل بـن   الـدین احمـد   خشن رضیو  متعصب یدر قزوین به دستور عام
و پیشـانی بزرگـان و   سـاختند  ، ابوبکر و عمر کنده شده بودهاي  نامآن بر داغی که ، ق)590

، عمـر پایـان  تـا  ، وحشیانه جۀن شکناز تحمل ایپس ها  شده شیعی را داغ کردند. داغعالمان 
 56کشیدند تا اثر داغ دیده نشـود!  میهایشان را به طرف پیشانی پایین  ها و کاله ناچار عمامه به

مـذهب   مشایخ صـوفیه نیـز از راه تقیـه خـود را شـافعی     که شده بود سبب شدت خشونت 
یکان و بود به نزد را که والیت علیخویش  اصل مذهب، اما آنان در خلوت. معرفی کنند

  کردند. میاشخاص مورد اعتماد ابراز 
، کردنـد  خود را معرفی نمیشدند و تقیه ناگزیر از حتی امامان شیعه نیز ، در اوج خفقان

افتن با خبری )ق158ـ 136: (خالفت مگر به اشخاص نزدیک و مورد اعتماد. منصور عباسی
  اگـر امـام شـخص   کـه  تحقیـق کنـد    کـه  به حاکم مدینه دستور داد صادق امام شهادتاز 

  نـه در یم مدکحـا بزنـد.  گـردنش را  و  هکـرد دسـتگیر  او را ، اسـت را وصی قرار داده معینی 
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بـن   محمـد ، فـه یخل منصـور است: رده کت یوص نج نفربه پ جعفربن محمدپاسخ نوشت: 
  یو موسـ  ).اظمکـ  یمـادر امـام موسـ   ( دهیـ حم، امـام  عبـداهللا پسـر  ، نهیم مدکمان حایسل
نـان  یشـتن ا ک يبـرا  یگفـت: راهـ  ، یدبه منصـور رسـ  ها  نامن یچون ا). اظمک یامام موس(
را آنـان  یـ زیـه نوشـته بـود؛    چهار نفر را بر اساس تقاین نام  ن امام صادقیقیبه  57ست. ین

  یستۀ امامت نبودند.شا
پرسد پس از شهادت تا ب رسید محرمانه به خدمت امام موسی کاظم، از شیعیان يفرد

بـه آن شـخص   نـد و  کیست؟ امام خود را معرفـی کرد  ةعهد مامت برامر ا، پدر بزرگوارشان
بریدن است و به گلوي خود اشـاره  اش سر وگرنه نتیجه.دستور دادند تا مطلب را فاش نکند

، تمـان بـه شـرط ک  ، ی که رشد و استقامتشان را دریابـد به شیعیانهمچنین گفتند فرمود! امام 
  58امامت ایشان را اطالع دهد.

بـا انـواع   آنـان  بـه  کـه علمـاي بـزرگ عامـه      در صورتی، کردند تقیه نمیچگونه شیعیان 
خـون شـیعیان   نۀ همان علما تشـ  و حاکمان وقت به فتوايکردند حمله ها  دورغو ها  تهمت

شـیعیان را  ، فرید العقد، ق) در کتابش328(متوفاي  یاندلس مذهب عبد ربه مالکی بودند؟ ابن
بـا جبرئیـل   . دارنـد  اسـالم را دشـمن مـی    ند وا ن امتیهود ای شیعیان«کند:  ی مین معرفیچن

] پیـامبر[ بـراي  ] علـی[ جـاي  وحـی را بـه   و گویند خیانت کـرده   میکنند.  میدشمنی 
  59.»دانند مسلمانان را حالل میهمۀ شیعیان خون . آورد[؟!]
هـاي   تهمـت ، الفصـل فـی الملـل و النحـل    ، ق) در کتابش456اندلسی (متوفاي  حزم ابن

گویـانی   بلکـه کفـار و دروغ  ، شیعیان مسلمان نیستند« نویسد: میزند و  میعجیبی به شیعیان 
  60.»دانند[!!] می زیزن را جا نهاح کآنان ناند.  هستند که سرچشمه از یهود و نصاري گرفته

 ةمحمـد خدابنـد   عصـر عالمـه حلّـی (سـلطان     که هم، ق)738تیمیه حنبلی (متوفاي  ابن
  نویسد: می، السنّه منهاج، در کتابش، ي تشیع را پذیرفت) بودا ارشاد واولجایتو ب

بلکه حج آنـان  ، [!!]روند اهللا نمی به زیارت بیت. کنند شیعیان نماز جمعه و جماعت برپا نمی
هایشـان   شیعیان سگ. دانند خدا باالتر می انۀباشد که ثواب آن را از حج خ زیارت قبور می

یعنی ابوبکر و عمر را لعـن  ؛ کنند ند و پیوسته آنان را لعن مینام میرا به نام ابوبکر و عمر 
  61.اند[؟!] کرده

و نـاروا  تهمت  67، بعض فضائح الروافض، دین تواریخی شافعی مذهب در کتابشال شهاب
بعض مثالب النواصب فی  عبدالجلیل قزوینی در کتابکه شمرد  خطرناك علیه شیعیان برمی
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این از  یبرخقاطع داده است.  یبه آنها پاسخ نقضروف به مع نقض بعض فضائح الروافض
  ها چنین است: تهمت

ه کبل، یستا نیاشهمۀ  ند خدا خالقیپرستان را. گو نند مشابهت بتکان سجده بر لوح یرافض
قـدر   و ی بـه قضـا  دانند. رافض یکاست و خود را با خدا در خلق افعال شر یخالق بعض

ـ کد خواندن ید قرآن نشایاین د تا قائمیگو یمان ندارد. رافضیا ه یشـب  یه خطا باشد. رافض
ـ کند. ن یهم چن یند و رافضک يم رویسجده بر ن يهود. یان استیهودی چـون در   یرافض

ـ  یشان را نین بدعت جز ایش نهد و ایسه گام فراپ، االحرام ببندد تکبیرةنماز   یسـت. رافض
ـ یسه خل یها سه بار بر زانو زند به دشمن دست، کندچون نماز  عمـر و عثمـان.   ، رکبـوب  ۀف

بـه سـامرّه    يند و روکقبله را مخالفت  ید. رافضیدست شو یکچون گربه رو به  یرافض
ـ ن نخواند و گرد علـم د یعلم د یچ رافضیه . ..که قائم در سردابه است به سامرّه.ند ک ن ی

مان نـور  ي مسـل مایند. سیرا از گرمابه تا گرمابه پاها را بشویزیاه باشد؛ شان سینگردد. پاها
ـ کر نکمناز یمعروف و نه یاه باشد. هرگز امربهان سیرافض یشانیپباشد؛  گورهـا   ینند. رافض

ـ ننـد و بـه ز  کعبه را رها کنگارد. حج  می است. گورخانه ين علوید ایپرستد و گو ارت ی
 يان در عزاداریارت به هفتاد حج انگاشته است. رافضیند آن زیمشهد] شوند و گو[ طوس

  62نند.کزنان را آراسته ، نند و مردانکزن و مرد به هم شوند و عشرت ، عاشورا
ـ  ؛ بـود  مذهب جعفـري  الدین صفی شیخ مذهب( بزّاز ابن ۀنوشتاز ذکر پس کسروي  ه امـا ب

نویسد:  می )داشت مذهب واقعی خود را به کسی غیر از مریدان نزدیک بیان نمی، خاطر تقیه
بـودن   توانسـت جعفـري   و شیخ نمـی ، بوده ن تقیه میزما، صفی گوید زمان شیخ ابن بزّاز می«

چگونـه توانسـت   ، بود ه نزدیک به همان زمان شیخ میبزّاز ک خود را آشکار گرداند. پس ابن
  63»ا با این آشکاري نویسد؟ها ر این جمله

زمان شـیخ  ، بودن شیخ را در کتابش بنویسد جعفرياست بزّاز توانسته  چون ابن، بنابراین
نظـر   نیـ ا کرد. در نقـد  آشکارا ابراز می، نبود و اگر شیخ مذهب شیعی داشت هلزومی به تقی

شـیعی   همشایخ صوفی ۀدر مورد ضرورت تقی، گفتهپیش بر یادآوري مطالب افزون ، کسروي
  افزاییم: می و مریدانشان

 الـدین  صـفی  شیخ اصل مذهبدربارة بزّاز  خصوصی ابن ۀکه نوشتاست در هیچ منبعی نیامده 
د دیگـري  بـزّاز نیـز ماننـد هـر فـر      یعنی ابن؛ گرفت قرار میهمگان در معرض دید و قرائت 

ش بنویسد و به کسی ا خود را در کتاب خصوصی ةدور چند تلخهاي هر توانست واقعیت می
، خواندنـد  مـی یا براي افرادي کردند  میدیگران مطالعه را بزّاز  ابن ۀنوشتاگر  هم نشان ندهد.

  اند. صفوي بوده ۀمریدان طریقت صوفیانقۀ و از حل فراد خوديبه یقین آنان ا
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صـفویه صـورت    لۀسلس از حاکمیتپس ، صفوةالصفا، بزّاز رونویسی مکرر از کتاب ابن
توانسـتند   نیازي به رعایت تقیـه نبـود و شـیعیان بـه راحتـی مـی      ، در این زمان. گرفته است

 کنند.آشکار ، کردند میکتمان در پیش را که هایی  واقعیت

  الدين صفي شيخ هاي سروده
زبـانی کـه در   ( به زبان آذري الدین صفی شیخ ازهایی  بیتیدو، صفویهالنسب  سلسلۀ در کتاب

احتماالً تا قرن هفتم هجري قابل تکلم و فهم بود. با ترکی امـروزي  ، مناطق آذربایجانبیشتر 
صـفی   شـیخ  آنهـا توسـط  شدن  بودن و سروده ) نقل شده است. آذري.آذربایجان اشتباه نشود

  :خوانیم ها چنین می در یکی از دوبیتی 64مورد پذیرش کسروي است.
  بشـــتو بـــر آمـــریم حاجـــت روا بـــور
  راهـــرا دواربـــور بـــوردام بوپارســــ   

  

ــده    ــم زن ــام دل ــه ن ــورب ـــطفی ب   مصـــ
ــور  ــه دامــن مرتضــی ب  هــر دو دســتم ب

 از نقـل پـس  بیتـی را  دو، زاهـدي  دةرزاحسین پیـ  شیخ، صفویهالنسب  سلسلۀ کتابدة سننوی  
  کرده است: اچنین معن

، ملتجی شدم و پنـاه آوردم ، [خطاب به شیخ زاهد است] که استاد کاملی چون به درگاه تو
مصطفی شد. فردا  هاي من روا شد و از یمن توجه تو دلم زنده به نام حضرت حاجت کل

دست التجاي من به دامن حضرت علی ، ال اَعمال کنندؤاز من که س، که روز محشر است
  65.الثنا و آل مجتباي او باشد و ۀالتحیمرتضی علیه 

در روز قیامت با دو دستم به دامـن علـی مرتضـی پنـاه     «دارد: صفی  شیخ با این صراحتی که
بیـت   31، کتـاب ایـن  در صـفی   شیخ از توان وي را غیرشیعه دانست؟ آیا می، »خواهم آورد

یا اشاره کند بودن وي  هیچ بیتی که به سنی، در این اشعار 66است. شعر فارسی نیز نقل شده
شـیخ در ربـاعی جـذابی    ، در مقابـل . شـود  اداي احترامی به شیخین و عثمان باشد دیده نمی

  کند: میاشاره چنین بسیار هوشمندانه به تشیع خود 
  بخشـد  صاحب کرمی که صد خطـا مـی  

  آن را که جوي مهر علـی در دل اوسـت  
  

  بخشـد  صفی که جرم ما می خوش باش  
ــی  ــد خــدا م ــه کن ــد گن   67بخشــد هرچن

  
تلـویح   بـه کنـد و   مـی اظهـار شـگفتی   صـفی   شیخ شدن این رباعی توسط کسروي از سروده

 68شمارد! تساب آن را به وي دروغ میان
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  شيخ شيعي و مريدان سني
 اینکه مریـد ر مردم اردبیل و بیشتمذهب دربارة حمداهللا مستوفی  ۀنوشتذکر از پس کسروي 

مسـتوفی آن  ، پیداست که اگر شیخ سنی شافعی نبـودي «: نویسد می، اند بوده الدین صفی شیخ
  69.»را به آشکار آوردي. گذشته از آنکه پیر شیعی و پیروان سنی در خور باورکردن نیست

غیـر از   ادعاهاي کسروي بر مسـتندات تـاریخی متکـی نیسـت.    دیگر این ادعا نیز مانند 
 دومی نیز از پیروي مردم سنی ۀنمون، الدین صفی شیخ از اهل سنت اردبیل ازبسیاري پیروي 

  شود. ذربایجان دیده میدر تاریخ آ، به سیادتمشهور مذهب از شیخی شیعی و 
 از ذکر شـیعه پس ، المؤمنین مجالس، خود در کتاب مشهور 70قاضی سیدنوراهللا شوشتري

 نویسـد:  مـی هـاي سـیدحیدر تـونی     یغات و فعالیتتبلجۀ از مردم تبریز در نتیبسیاري شدن  
ملقـب بـه   [ روحـه ، هللاهللا قـدس ا  کـه خـود را مریـد سـیدنعمت    ، جمعی دیگر از اهل تبریز

 یۀصـوف لۀ و سرسلسـ  شیعی امـامی عارفان ترین  گ. از بزر)ق832ـ 730(، اهللا ولی نعمت شاه
  71.»اند شافعی بوده سنی، مذهب شافعی داشته به گمان آنکه سید، دانند ] میاللهی نعمت

بـه  «در اردبیـل   الـدین  صـفی  شیخ ت گفت که جمعی از مریدانأرتوان به ج می، نابراینب
گمـان جمعـی   ) الف، در نتیجه »!اند سنی شافعی بوده، گمان آنکه شیخ مذهب شافعی داشته

را  ایـن امـر  ) ب؛ اهللا مؤید تسنن وي نیست بودن سیدنعمت مذهب سنیدربارة از مردم تبریز 
پیـروي  ، در تـاریخ ایـران  ) پ؛ صفی نیز صـادق دانسـت   شیخ مردم اردبیل ودربارة توان  می

  است.پیشینه جمعی از اهل سنت از شیخ شیعی و سید داراي 

  گيري جهينت
کـه   رسـد  مـی  بـه نظـر  ، مسـتندات  ر مـتن مقالـه و ارائـۀ   شده دکرل متعدد ذیبا توجه به دال

ع در خانـدان او و فرزنـدان و   یبـوده و تشـ  مـذهب   یعیشـ  یشخص یلیاردب الدین صفی شیخ
 يع خاندان صـفو یتشهمچنین دارد.  نهیشیشه و پیر يل دولت صفوکیفرزندزادگانش تا تش

 هـاي  در مقابله با تهاجم، یران از آنانت مردم ایت و حمایسب مشروعک يبرا یاسیس یاقدام
ان و مجـال  کـ ز امگرچـه هنـو  ، ران نبوده استیمذهب به ا یان سنیعثمان یپدر ین و پیسنگ
  نظر باز است. نه وجود دارد و باب نقد و نظر استادان صاحبین زمیق و تفحص در ایتحق
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
 .11-10ص ، صفویهالنسب  سلسلۀ، هزاد ن کاظمیحس. 1
 .11-15ص، . همان2
 .675ص، تاریخ گزیده، . حمداهللا مستوفی قزوینی3
 .884-886و  348-349ص ، الصفا صفوة، بزّاز اردبیلی بن توکل بن اسماعیل. 4
 .265-270ص ، 45نامه، مکاتبات رشیدي، یهمدان اهللا ن فضلیدالدی. رش5
آمـده   19ـ   24ص ، جامع التواریخ، يکتاب معروف و ۀشان در مقدم یحکومت یپسران خواجه و نواحهاي  نام. 6

  است.
 .308 -311ص ، 49نامه، مکاتبات رشیدي، همان.7
 .10ص، یعقوب آژند ۀترجم، صفویان ةدورتاریخ ایران ، دانشگاه کمبریج .8
 ل صباحت.یذ: دهخدالغت نامه ، خوشگلى، جمال، ىیزیبا، . خوبروئى و سفیدى رنگ انسان9

 .104ص، صفوة الصفا، بزاز اردبیلی ابن. 10
  مالیدند. از نمد مى و. پوشش پشمینه که درویشان پوشند 11
 .107ص، همان .12
 . 955ص، . همان13
 . 1024ص ، همان. 14
  به صورت خالصه. ، هیل صوفیذ، دهخدا مهلغت نا، اکبر دهخدا علی. 15
 ۀترجمـ ، تاریخ ایران، سر پرسی سایکس ؛250ص، 1ج، عیل حیرتااسم ۀترجم، تاریخ ایران، سرجان مالکوم .16

 . 508ص، تاریخ مغول، ؛ عباس اقبال226ص ، 2ج، فخرداعی گیالنی
 .3احمد صبا، ص ۀترجم، ایران عصر صفویه، راجر سیوري ؛10ص، صفویهالنسب  سلسلۀ، زاده حسین کاظم. 17
مهـدي فرهـانی    ؛133ص، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عبـاس ، طاهري . ابوالقاسم18

 . 39-40ص ، مهاجرت علماي شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوي، منفرد
، یعقوب آژند ۀترجم، پیدایش دولت صفوي، ؛ میشل مزاوي17ص، نصفویا ةتاریخ ایران دور، . دانشگاه کمبریج19
 . 122ص
 . 79و 10، 22، 40ص، شیخ صفی و تبارش، . احمد کسروي20
، کـریم کشـاورز  ۀ ترجمـ ، هیجـدهم مـیالدي   ةتاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سد، . پیکولوسکایا و دیگران21
 . 471ص
، (جلد پنجم تاریخ ایران کمبریج)تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان ، جی.آ. بویل .22

 . 519ص، حسن انوشه ۀترجم
 .425ص، عباس صالحی و محمد مهدي فقیهی ۀترجم، دولت و حکومت در اسالم، لمبتونآن . 23
 . 15ص، مصطفی قلی عمادۀ ترجم، صفویه ۀانقراض سلسل، الکهارت . الرنس24
 . 374ص، علیرضا ذکاوتی ۀترجم، دوازدهم هجري دةتشیع و تصوف تا آغاز س، مصطفی الشیبی . کامل25
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 . 385ص، کریم کشاورز ۀترجم، اسالم در ایران، پطروشفسکی . ایلیا پاولویچ26
ـ    ۀترجم، سیري در تاریخ سیاسی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تا کنون، گارثویت . جین27 ، اییغالمرضـا علـی باب
 . 295ص
 . 55ص، مصحح ۀمقدم، تصحیح نیکلسون، االولیاء تذکرة، نیشابوري . شیخ عطار28
 . 10ص، النسب صفویه سلسلۀ، زاده حسین کاظم. 29
 نـۀ اهـل  از مذاهب چهارگا، مذهب شافعی نزدیکیاصل  .13ص، صفویان ةتاریخ ایران دور، . دانشگاه کمبریج30

ق) است که نسبش به حضرت 204 -150ادریس(  بن یعنی محمد، گذار آن مربوط به بنیان یعتش مذهب به، تسنن
یل حضـرت را نقـل   داشـت و فضـا   ي به علـی بسیارقۀ رسد. وي عال می بزرگ رسول خداپدر، المطلبعبد
 نویسـد:  مـی  اش بـه علـی   ادریس و عالقـه   بن در مورد محمد، ق)380(متوفاي مورخ معروف، ندیم کرد. ابن می

  بن هاشم  بن عبد زید  بن عبید  بن سائب  بن در مصر از فرزندان شافع، هجري 204متوفاي ، ادریس  بن ابوعبداهللا محمد
نیـز  او . الی کـرد ؤداد. روزي شخصی از او س شافعی در تشیع شدتی نشان می . عبد مناف است...  بن عبدالمطلب

ابوطالب است. شافعی به وي گفت: اگر ثابـت    بن یلتۀ عخالف گفتو برپاسخ این  :داد. آن شخص گفتپاسخی 
و از کنم  میگذارم و اعتراف به خطاي خود  میخاك  من صورتم را بر، است ابوطالب چنین گفته  بن کنی که علی

یز روزي به مجلسی درآمد که برخی طالبیان در آن مجلس بودنـد و  نگردم.  باز می] یعل[ گفتۀ او به تۀ خودگف
است  تۀ آنانگویی شایس سخن؛ زیرا گویم میجلسی که یک نفر از آنان حضور داشته باشد سخن نگفت: من در م

ابیاتی سرود که مضـمون آنهـا چنـین    امام شافعی  ).386ص، الفهرست، ندیم (ابنیاست و فضل براي آنهاستر و
دوست دارم. اگر  را شک بهترین امام و بهترین هادي من بی؛ ولی نه چنین است. به من گفتند رافضی شدي است:

اینکه بسـیاري شـیعیان    علتاما ام؛  مۀ مردمتر از ه پس من رافضی، داشتن وصی پیغمبر است معنی رفض دوست
ه و عالمان متعصب عامشیعه غیرحاکمان ي بود که فشار و خفقان شدت ۀجنتی، دادند خود را سنی شافعی نشان می

و چون در مذهب شافعی اعالم دوستی با اهل بیت ، داشتند ن میچار مذهب خود را پنهاپس ناآوردند؛  میبر آنان 
مـذهب  آن بـه  ، ادریس ـ منع چنـدانی نداشـت    به تبعیت از پیشوایشان محمدبنـ  خصوصاً علی رسول خدا

 کردند. میگرویدند یا به آن تظاهر  می
 )446-439ص، 1ج، 1340، رنگین ۀچاپخان، جا بی(مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی  . خانبابا مشار در کتاب31
، 1378، فرهنگ معاصر، تهران( پژوهشگران معاصر برد. هوشنگ اتحاد در کتاب کتاب کسروي نام می 75حدود از 
تفسـیر   در کتـاب  کند. امام خمینـی  عنوان معرفی می 105در قسمت شرح حال احمد کسروي آثار وي را  )4ج

. نـویس  کسروي یک آدمی بود تـاریخ «فرماید:  کسروي می ةدربار )123ص، تا یب، پیام آزادي، تهران( حمد ةسور
به آنجا کـه گفـت مـن هـم      اما غرور پیدا کرد. رسید؛ قلمش هم خوب بود. اش هم خوب بود اطالعات تاریخی

او را ، توانست برسد بـه بـاال   نمی. خودش شت. پیغمبري را پایین آورد تا حدرا هم کنار گذا هادعی ۀپیغمبرم! هم
ز از یـ را در شهر تبر يو سکونت احمد کسرو یکه دورة جوان ياهللا عبداهللا مجتهد تیمرحوم آ »بود پایین!آورده 

ك: .است. رآورده  يافکار و اعمال کسرو، سیتدر، لیاز تحصهایی خواندنی  نکتهدر خاطراتش بود، ده یک دینزد
 .193-202 ؛ صخاطرات آیت اهللا عبداهللا مجتهدي، عبداهللا مجتهدي
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 . 185ص، در پیرامون ادبیات، احمد کسروي. 32
رو بحث و مناظره نماییم تا کسروي پیام فرستادم که رودربارها به «نویسد:  الواعظین شیرازي می مرحوم سلطان. 33

. کسروي خود به درخواسـت مکـرر علمـا جهـت     57ص، شبهاي پیشاور» اشکاالت رفع گردد و او قبول ننمود!
بـه حـتم   . 25ص، شـیعیگري ، احمـد کسـروي   ها اشاره کرده اسـت.  ن درخواستاینپذیرفتن حضوري و ۀ مباحث

 خود را خواهد باخت! حضوري ۀدانست که در مناظره و مباحث می
 . 122ص، پیدایش دولت صفوي، ؛ مزاوي23ص، مصحح ۀمقدم، الصفا ةصفو، بزّاز ابن. 34
 . 41ص، 2535، آذربایجانآذري یا زبان باستانی ، ؛ کسروي21ص، شیخ صفی و تبارش، ي. کسرو35
 . 171ص، پیدایش دولت صفوي، مزاويمیشل . 36
  . 23-30ص ، مصحح ۀمقدم، الصفا وةصف، بزّاز ابن. 37
  1196 -1244 ص، . همان38
 . 21ص، شیخ صفی و تبارش، کسروياحمد . 39
 . 742ص، الصفا ةصفو، بزّاز ابن. 40
 . 517ص، تا فروپاشی دولت ایلخانان تاریخ ایران کمبریج از آمدن سلجوقیان، . جی.آ. بویل41
 . 465ص، 4ج، االدب انۀریح، محمدعلی مدرس. 42
 . 336-337ص، صفویان ةتاریخ ایران دور، . دانشگاه کمبریج43
 . 342ص، . همان44
 . 128ص، القلوبهۀ نز، مستوفیحمداهللا . 45
منبـع   23ع براون در مجمـو  .140-141ص، 4ج، علی اصغر حکمتۀ ترجم، تاریخ ادبی ایران، ادوارد، . براون46

 برد.  مستوفی را نام میة مورد استفاد
 . 124-127ص، نزهۀ القلوب، مستوفیحمداهللا . 47
 . 128ص، . همان48
 675ص، تاریخ گزیده: مستوفیحمداهللا . 49
 . 126ص، نزهۀ القلوب، . مستوفی50
 . 71ص، صفوة الصفا، بزّاز ابن. 51
 . 125ص، پیدایش دولت صفوي، . مزاوي52
 . 1231-1232ص، بخش ملحقات، صفوة الصفا، بزّاز ابن .53
 . 1231و  881ص، . همان54
  .128-130، ص1ج ، منهاج السنّه، هیمیت . ابن55
، بویـه  آل، اصـغر فقیهـی   به نقل از: علی ؛402ص، متن عربی، آثار البالد و اخبار العباد، محمود قزوینی . زکریابن56
امـا  ؛ )1366، جـوان  ۀاندیشـ  ، اسـت (تهـران  کرده الرحمن شرفکندي ترجمه عبدرا . کتاب زکریا قزوینی 455ص

ایـن  کـه  ، یافتهناشدنی و نقل ناشدنی دفاع ، سنگین، اسماعیل را به قدري سیاه ابناحمدالدین  مترجم اقدام رضی
 ؟شود پاك می) سانسور(خود نیاورده است! آیا ننگ با رنگ  ۀفراز را در ترجم
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 . 86-87ص، 2ج، سیدجواد مصطفوي ۀترجم، اصول کافی، یعقوب کلینیمحمدبن . 57
 .162-163ص، . همان58
 . 269ص، 1قمج، انید العریق محمد سعیتحق، العقد الفرید، عبد ربه محمدبن احمدبن. 59
 .334ص ، شبهاي پیشاوري، رازین شیبه نقل از سلطان الواعظ؛ 182ص ، 4ج، لنحلواالفصل فی الملل ، حزم ابن. 60
 .343و 335ص ، شبهاي پیشاوربه نقل از ؛ 131و 11ص، 1ج ، منهاج السنّه، هیمیت . ابن61
 .580-640، ص بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافضنقض ، بدالجلیل قزوینیع. 62
 .23-24ص، شیخ صفی و تبارش، کسروي. 63
 .41، صآذري یا زبان باستانی آذربایجان، . کسروي64
  . 31ص، صفویهالنسب  سلسلۀ، زاده حسین کاظم. 65
 . 35-33ص، . همان66
 . 35ص، . همان67
 . 83ص، شیخ صفی و تبارش، . کسروي68
 . 80ص، . همان69
اکبر شاه به ز سفر به هند و اقامت در آن کشور، از سوي پس ا، ق956 لسا متولدي، شوشترنوراهللا سید یقاض. 70

از  یکـ یاسـاس  بری بود، با توجه به اوضاع مذهبی هند، عیش ينکه مجتهدیبا ا شد.الهور منصوب  یسمت قاض
ر یپسرش جهانگ ینیشاه و جانشبربا مرگ اک. داد می ) فتوایحنفو  یمالکی، حنبلی، (شافع یسن ۀمذاهب چهارگان

نوراهللا را که در آنها از  یقاض يها نوشتهي، نفوذ يفردبا گماردن عامه  يعلماه در مذهب سنت تعصب داشت، ک
را گرفتند. به فتوا و دستور آنان چنـدان بـا   او پادشاه اجازة قتل از بود به دست آوردند و دفاع کرده  عهیاصول ش
  .دیو در آگرة هند دفن گردشهید شد ق 1019یخ به تار یسالگهفتاد کوفتند که در او دار بر بدن  غیشالق ت

  . 82ص، 1ج، المؤمنین مجالس، . قاضی نوراهللا شوشتري71
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