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  چكيده
 یبررس در مطالعه و ،يپاشاهان صفو يجد اعال ،یلیاردب الدین صفیخ یش ادتیموضوع س

د و ادعـاي سـیادت فرزنـدان و    د بـو یس یصفخ یا شیآ ار مهم است.یبس يومت صفوکح
ران را به دسـت  یا یومت و پادشاهکم حیکل یه اسماعک یژه زمانیبه و ي،زادگان وفرزند

ـ و در شـرق ا  ی)عثمـان  يامپراتـور (ران یا گرفت و با دو قدرت اهل تسنن در غرب ران ی
راست و ، ان تاختندیادت صفوید و سران آن دو دولت بارها به سششروع  )انکدولت ازب(

در  یعیان شیرانیت ایبه دست آوردن حما يو برا بوده يارک یاسیز سین نیا ایاست  یواقع
 پایه بر یوشد پاسخک می ن مقالهیا؟ فته استمذهب صورت گر یبرابر تهاجم دو دولت سن

  .دارد میتقد ينگار گذشتههاي  افتهی و اسناد بر یمبتن یخیتار – یعلم قیتحق
 شاه اسماعیل. و ادتیس، صفویان، امام موسی کاظم، الدین صفیخ یش :ها کلیدواژه
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مهمقد 

یکـی  ) مدفون در اردبیل جد بزرگ پادشاهان صـفوي  ،ق735ـ650(الدین اردبیلی شیخ صفی
موسـی  بـن   حمـزة ابوالقاسـم  سید به شنسبه ک مشایخ صوفیه در زمان ایلخانان مغول بوداز 

را  شـیخ صـفی  ق) کـه دوران حیـات   750م( حمـداهللا مسـتوفی قزوینـی    1رسد. می کاظم
ه بـه برکـت آنکـه    کرده ک یقبولی عظیم معرف يخ را مردي صاحب وقت و دارایش ،دریافته

اذیـت و آزار] بـه مـردم    [ ري از آن قـوم را از ایـذا  بسـیا ، مغول را با او ارادتی تمـام اسـت  
و  سـلطان ابوسـعید ایلخـان   ، خـان مغـول   غـازان  چـون  ،پادشـاهانی  2دارد. می باز ،رسانیدن

خواجـه  ر بـزرگ  یـ و وز امیرحسـن جالیـري   حسین و پسـرش ، امیربغداد خاتونهمسرش 
بـه   ،بـوده  شـیخ صـفی  و سایر درباریـان متنفـذ، از ارادتمنـدان     اهللا همدانی الدین فضل رشید

  3.ندرسید می حضور وي
شـیخ  بـه دعاهـا و شـفاعات     اهللا همدانی رشیدالدین فضل، خان مغول غازانوزیر بزرگ 

 یطـوط « ، او راالـدین  شیخ صفی خطاب به یتوبکدر م ي. وتوجه خاصی داشت الدین صفی
ـ یـ توف کممال کق، مالیتحق کمسال کرستان براعت، بلبل بوستان فصاحت، سالکش  یانق، ب

ک والیـت، مهـر سـپهر    لـ ف قطب انسان، نوع صهیوان جالل، کاشف اسرار قرآن، خالا یمبان
  4.است خوانده »نیقی کمل حارس و نید ضههدایت، حامی بی

وز، مجاهد و اند چون زهد، تقوا، شجاعت، مال ی،را صاحب اوصاف شیخ صفی، مورخان
الن، یچـون گـ   ،ییو شـهرها  یبـه نـواح   يادیزهاي  مسافرت يو 5.اند متکی به نفس دانسته

هر  6ز، زنجان و... داشت.یراز، تبریارمنستان)، ش( حج)، ارمن يبرا( ه، حجازیاروم ردستان،ک
واقـع در   ،هیدیو در خانقـاه رشـ  شد  رو می روبهاستقبال مردم  بارفت  می زیموقع به شهر تبر

بـرد و در آنجـا    مـی  به سر ،ساخته بود خواجه رشیدالدین فضل اهللا همدانیه ک يدیربع رش
 بزرگ فهنزدیک دو هزار خلی شیخ 7گفت. می سخن ،شدند می ه جمعک ییمردم و علما يبرا
 از هک یدانیمر، پرنیقی عبدالملک موالنا تهبه گف 8.دادند می توبه را مردم هک داشت کوچک و

 هـزار   سیزده ماه سه در رفتند می خیش حضرت خدمت به(از والیت اردبیل است)  قیپرن راه
 35و  شیخ زاهد گیالنـی  يو شاگرد يدیسال مر 35خ در یا احترام و عزت شیآ 9.بودند نفر

ا یـ نهفتـه بـود    يانه فقـط در تصـوف و  یقـت صـوف  یطر يرهبر ت عرفا ویسال ارشاد و ترب
 آنز از یـ نش بعد از وفـات  یه حتکش عزت و احترام یجاد و افزایز در ایادت او نیشهرت س
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و بـه تبـع او    الـدین  صـفی  شـیخ  ادتیس در این نوشتار، مسئلۀ دخالت داشت؟ ،استه نشدک
 ينگار گذشتههاي  افتهی و اسناد یهبرپا) يپادشاهان صفو( فرزندان و فرزندزادگان پادشاهش

  .شود بررسی می

  طالب في انساب آل ابي الطالب ةعمدكتاب هاي  بررسي نوشته
، ذکـر  احمـد کسـروي   ویـژه  ، بهالدین اردبیلی صفیشیخ از دالیلی که مخالفان سیادت یکی 

نگاشـته   الطّالب فی انساب آل ابـی طالـب   ةعمد کتـاب  در شیخ صفینام  عدم ذکرکنند،  می
معـروف بـه    ،عنبه داوودي حسنیبن  بن مهنا بن علی حسینبن  علیبن  الدین احمد سیدجمال

 ژهیـ بـه و  ،طالـب  معرفی فرزندان ابـی  هاست که در اوایل قرن نهم هجري در زمین 10عنَبه ابن
صـفحه بـه معرفـی     38طـی   الطّالـب  ةعمـد در کتـاب   عنبه ابن نوشته شده است. علی آل
  نویسد: می وي 11پرداخته است. زندان و اعقاب امام موسی کاظمفر

پسر بودند. پنج تن از پسـرانش   23و  12دختر 37فرزند داشت که   60امام موسی کاظم
سه تن ؛ لرحمن، عقیل، قاسم، یحیی و داوودعقب [نسل] نداشتند که عبارت بودند از: عبدا

عقب  نیقیبه ده تن از پسران امام ؛ دختر داشتند: سلیمان، فضل و احمداز پسران امام فقط 
حمزه، عبداهللا،  اسحاق، ]، ابراهیم اصغر، عباس، اسماعیل، محمد،امام رضا[ داشتند: علی

  13.عبیداهللا و جعفر
پـردازد. تـوالی معرفـی مـذکور چنـین       می وي سپس به معرفی فرزندان و فرزندزادگان امام

  ، ابراهیم، حسین، محمد، جعفر، زید، عبـداهللا، عبیـداهللا، حمـزه، عبـاس،    الرضا  است: علی
  .و حسن رونها

ـ  شیخ صفیالنسب صفویه، نسب  سلسلۀ نوشتهطبق  بـدین قـرار بـه امـام موسـی       دینال
بـن    الـدین  قطببن   الدین جبرئیل شیخ امینبن  )شیخ صفی( ابوالفتح اسحاق رسد: می کاظم
بـن   محمـد بـن   شرفشاهبن  محمدبن  بن فیروز شاه زرین کاله بن عوض محمد حافظبن  صالح
بـن   سـیدمحمد بـن   سیداسماعیلبن  بن سیدمحمدجعفرسیدبن  ابراهیمبن  سیدمحمدبن  حسن

 شـیخ صـفی  پس  .14موسی کاظم بن حمزةالقاسم ابو سیدبن  بن سیدقاسم سیداحمد اعرابی
  .رسد می با بیست واسطه به امامو  است پسر امام کاظم حمزهفرزندزادگان از 

 نویسـد:  می است، نیامده عنبه ابندر کتاب  اسم شیخ صفیبعد از اشاره به اینکه  کسروي
هاي بنـام را از نـژاد    خانواده مهبرد با آنکه ه صفوي در کتاب خود نمیوي نامی از خاندان «

  15.»] برشمرده استپسر موسی [کاظم ،حمزه
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به صورت مفصل و دقیـق   عنبه ابندر این فراز، القاي این شبهه است که  کسرويتالش 
ی از را معرفی کرده و چون نـام  پسر امام موسی کاظم ،حمزهنژاد بنام از هاي  خانوادههمه 

 عنبـه  ابـن  نوشـته نبوده است! اما دقت در متن  سید و فرزندان او نبرده پس شیخ شیخ صفی
و فرزنـدان او چنـین    حمـزه در مـورد   عنبه ابن نوشتههمه کند.  نمی را ثابت کسرويمدعاي 

  است:
القاسم و کوفی بود. اعقاب او در بالد عجم ابو کنیهداراي  پسر امام موسی کاظم ،حمزه

از دو پسرش قاسم و حمزه بسیار هستند. علی ابن حمزه از فرزندان اوست کـه در  [ایران] 
کـه   پسـر امـام کـاظم     ،ابن حمزه ةاما حمز .اصطخر مدفون استدروازه شیراز بیرون 

زیسـتند و   مـی  به خراسان رفت و اعقاب کمی داشت که برخی در بلخ ،ولد بود مادرش ام
 هسـتند و از آنهـا   ابـن موسـی کـاظم    ةابن حمز ةبن حمزاعقاب او از فرزندش علی ا

 بن امام موسی کاظمةبن حمزةبن حمز بن علی ةبن حمز بن علی ةبن حمز ةبن حمز علیسید
  است.

بود و براي او فرزندانی اسـت کـه    ام ولدمعروف به اعرابی و مادرش  ،حمزهپسر  ،قاسماما 
بـن   ةبن حمـز  قاسمبن  بن محمد موسیبن  ابوجعفر محمد .احمدو  علی، محمداز:  ندا عبارت

سامان، سامانیان. اشتباه رونویسی یـا چـاپی اسـت]    [ ساسان ، خادم ملوك آلموسی کاظم
از آنهاسـت   همچنـین بود.  نوشت و شاعر نیز می و مطالب آنها و وزیرانشان را ها نامهبود و 

 م موسـی کـاظم  بن اماةبن حمز بن قاسممجدور: سزاوار، الیق] ابن محمد[ احمد المجدور
و سادات طـوس از   16که نقبا محمد المجدورو  اسماعیلاست از جمله فرزندانی ش یکه برا

  بن احمد المجدور نقیب طبس است. ابوجعفر محمدبن موسی فرزندان او بودند و از آنها
پسـر   ،ملقـب بـه سـیاه    ،زیـد بـن   ، احمـد کاظمبن  ةحمزبن  قاسمبن  محمداز فرزندان 

بـراي او  فرزنـدانی  مقیم بغداد بـود و   کاظمبن  ةحمزبن   قاسمبن  محمدبن  عباسبن  جعفر
مـدفن وي در  ، حمزه سید امامزاده( الدین حمزه صدرمتولد شد. همچنین از فرزندان اوست 

بـن   محمـد بن   بن حسن ةحمز [ ایلخان مغول] که همان سلطان اولجایتودفتردار  )تبریز است
بـن   بـن عبـداهللا   بـن محمـد   بن حسین بن علی بن حسین علیبن محمدبن  محمدبن  علی حمزه

  18پردازد. می معرفی سایر پسران امام موسی کاظمبه سپس  عنبه ابن 17محمد مذکور است.
، بخصوص کوتاه است عنبه ابنشده توسط  شود اطالعات ارائه می گونه که مالحظه همان

چیزي گفته نشده اسـت.   پسر امام موسی کاظم ،بن حمزه قاسمبن  راجع به فرزندان احمد
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رسـد.   مـی  و از طریق او به امام موسـی کـاظم   احمدهم به همین  الدین شیخ صفینسب 
توانـد مؤیـد نبـود     نمـی  هرگـز  احمـد راجع به فرزنـدان و فرزنـد زادگـان     عنبه ابنسکوت 
  نیز مدعی نشده که احمد بالعقب بوده است! عنبه ابنباشد.  شیخ صفیبراي او تا  فرزندانی

علـی...  بن  ةحمزبن  ةبن حمز سیدعلی گاه اعقاب امام را در مورد عنبه ابن، طرف دیگراز 
شـمارد و   مـی  تا شانزده نسل) دفتردار سلطان اولجایتو( سیدحمزه تا هشت نسل و در مورد

عمـدة  در کتـاب   ترین انسابی است که در مورد فرزندان امـام موسـی کـاظم    این طوالنی
. ؛رسـد  می با بیست واسطه به امام شیخ صفی. شایان دقت است که نسب آمده است الطّالب

همـه  ایـن امـر شـامل     :توانست تا شانزده نسلِ امام را معرفی کند، اوالً می عنبه ابنیعنی اگر 
 ایـن شـمارش بیشـتر از شـانزده نسـل را دربـر       :ثانیـاً  ،شد نمی فرزندان و فرزندزادگان امام

حمزه به هیچ وجه بن  احمدابن قاسمدر مورد فرزندان  عنبه نابسکوت  ،اینگرفت. بنابر نمی
ب آن نیست. مگر یک نفر در دنیاي متعص الدین شیخ صفیدلیل موجهی براي انکار سیادت 

حکـام ظـالم و   هـاي   در امان مانـدن از تعقیـب   برايشیعه  مهائ فرزندانزمان که بسیاري از 
، اجرت به اقصی نقاط ممالک اسـالمی ریز مدعی پیروي از مذهب تسنن، مجبور به مه خون
ازه توان و امکان کسب اطالعـات  اند  تا چه، شدند می دنیاي اسالم نقطهبلخ، دورترین حتی 

  و اخبار انساب را داشت؟!
حـاکی از   انـد،  برخی از آنها شـهید شـده  ه ک در جاي جاي ایرانمدفون زادگان  انبوه امام

، منصـور عباسـی  همچـون   ،نبود امنیت جـانی بـراي آن بزرگـواران اسـت. حاکمـان جـور      
کردنـد و بعـد از دسـتگیري و شـهادت، سرشـان را       می را به عنوان شکار تعقیب علی آل

، بـه  ثبت شـده بـود   که در آنها نسبشان تا به علی را ییها زدند و نوشته می به دیوار ،بریده
از این سرها ترتیب داد و براي جانشینش به ارث اي  موزه منصورختند. آوی می یشانها گوش

  19گذاشت!
معرفـی یـا    زادگان ائمـه خـود را  همـه فرزنـد  ، آیـا  ها با این تعقیب و گریزها و شهادت 

فشـار بودنـد کـه    قـدر در   نیـز آن شیعیان ها،  زاده کردند؟ عالوه بر امام می سیادتشان را اعالم
  دند. کر می د را شافعی معرفیخو ،مجبور به تقیه شده
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 لقب شيخ با سيادت  رابطهبررسي 
ـ   کسـروي ـ باز بـه تبعیـت از     الدین اردبیلی شیخ صفیاز مستندات اصلی مخالفان سیادت 

  نویسد: می در این مورد کسروياست.  سید به لقب شیخ صفیعدم اشتهار 
جز بـا   ها و چه در نوشته ها شیخ صفی را چه در زمان خود و چه پس از آن، چه در زبان 

براي شیخ و پسرش صدرالدین دیـده نشـده اسـت. ایـن      سید . لقباند لقب شیخ نخوانده
 دلیلی است که شیخ و چند تـن از جانشـینانش در زمـان خودشـان بـه سـیدي شـناخته       

بود کـه سـیدان را چـه از     می زیرا هنوز پیش از زمان شیخ، این شیوه در ایران ،بودند نمی
  20یا شاه نخوانند. امیر یا سید جز با لقب ،چه از دیگرانصوفیان و 

و فرزنـدانش رفتـه و اصـرار     شیخ صفیدالیل نفی سیادت درپی همه جا  کسرويمتأسفانه 
غیـر از ایـن   اي  یشـه اند  این خاندان را مجعول نشـان دهـد. شـاید اگـر    نامه  نسب ورزیده تا

گذاشـت و بـا دالیلـی     مـی  بـاقی تـر   اثري قوي شیخ صفیداشت، در اثبات سیادت خاندان 
اطالعی خود  بیکسروي در فراز نیز ، در این حال کرد. به هر می سیادت آنان را ثابت ،بیشتر

 ،خوانـده نشـده   ، سـید را از تاریخ نشان داده است. اصل ادعاي وي این است که چون شیخ
  شود: می دلیل اساسی رد چهاربا  کسروي! این ادعاي ه استنبود سید پس

جـد   شـاه  فیروز: شوند می دهید» شاه«، دو نام با لقب الدین شیخ صفینامه  نسب در. الف
شاه لقب عامی بود که درویشان و صـوفیان بـه مـراد، مرشـد،     « جد هشتم. شرفشاهششم و 

معنـی   ،شـک  دادند. از ایـن لقـب، بـی    می ،رسانیدند می شیخ و پیرشان که نسبت به سیادت
شـاه قاسـم   و  اهللا ولـی  شـاه نعمـت  ماننـد   ،شد می نیز استفادهسروري، برتري و ممتاز بودن 

صـوفی  صـوفی و غیر ، سادات شیخ صفیقبل از « :نیز معتفد است که کسرويخود  21».انوار
از اجـداد   شرفشـاه و  فیروزشـاه آیا حال،  22».خواندند می شاه و امیر سید، ،را با القابی چون

  عالوه بر اشتهار به سیادت، پیر و مرشد صوفی نیز نبودند؟  شیخ صفی
متعددي از بزرگـان  هاي  نام امام علیفرزندان حال  در شرح الطّالب ةعمددر کتاب . ب

معـروف بودنـد. اسـامی    ) و نه سید( که در عین سیادت به لقب شیخوجود دارد و معاریف 
  تعدادي از این بزرگواران چنین است:

الـدین   شیخ نقیـب تـاج   23؛شیخ عمريمعروف به  ،بن محمد عمري علی الحسنابوشیخ 
سابه و فقیه بزرگ ، نبن فخار موسوي معدبن  الدین فخار شیخ شمس 24؛معیه حسنیبن  محمد

بـن   بن معد بن فخار الدین بن شیخ شمس الدین عبدالحمید شیخ جاللنسابه  25ق؛430متوفاي 
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الـدین   شـیخ جـالل  بن   الدین مرتضی علی علمشیخ ؛ قبل)شخصیت (فرزند  26فخار موسوي
بن  احمد اکبربن  ابراهیمبن  محمدبن  شیخ ابواحمد؛ قبل)شخصیت (فرزند  27... بن عبدالحمید

ایـن بـار نیـز    [ ، فقیـه شـافعی  شیخ جلیل احمد رفاعی 28؛بن کاظم بن ابراهیم اصغر سبحه یاب
اب کرامـات بـوده و بعضـی    ق که از بزرگان مشایخ طریقـت و از اربـ  578شافعی!] متوفاي 

شـیخ نسـابه و    30؛بن اسامه حسینی بن نقی شیخ عبدالحمید 29؛اند شناخته سید وي را ها نسابه
 31؛وزیرالوزراءصاحب کتاب  ،بن محمد بن حسن بن مهنا بن محمد الدین احمد نویسنده جمال

 33؛مـدنی حسـنی   هقتـاد بن  الدین حسین یخ رضیش 32؛تقیبن  عبدالحمیدبن  الدین شیخ جالل
شـیخ   35؛اعـرج حسـینی  بـن   شیخ فخرالدین 34؛حسنی هقتادبن  الدین حسن شیخ نسابه رضی

 37.مهنابن  سبیعبن  شیخ نسابه قریشو  36زید موسويبن  محمدبن  حافظ علی
براي جمعی از بزرگان و مشایخ صوفیه، چند قـرن   سید کاربرد توأم دو لقب شیخ وج. 

ناصـر  شود. این کاربرد را در دیوان  می ر نظم فارسی دیدهد ،قبل از روي کار آمدن صفویان
جـوانی را در  ) دوره ق773م( بـود  متولـد بخـارا   و ایرانی يشاعره ک يو بینیم. می بخارایی
سپس بـه سـیر و سـیاحت     ،گذراند و از مشایخ آنجا کسب دانش نمود) ماوراءالنهر( فرارود

) ق776ــ 757حکومـت  ( حسن ایلکانیشیخ پسر  سلطان اویسپرداخت. در بغداد به دربار 
پس از مدتی کـه در بغـداد    ناصردوست قرار گرفت.  راه یافت و مورد توجه آن پادشاه ادب

سـلوك  از مالزمـت وي دسـت کشـید و بـه سـیر و      ، کردخدمت  سلطان اویس بهو تبریز 
سـرود.   مـی  آمد. غزل و قصیده را به سبک شـعراي عـراق  پرداخت و در سلک درویشان در

  38رز است.اند  و پند و هایش بیشتر وصف خداوند، رسول اکرم قصیده موضوع
در  ق770ــ  740هاي  شود که ظاهراً بین سال می دیدهاي  قصیده ناصر بخاراییدر دیوان 

تمجید و مدح یکی از بزرگان صوفی که قطب و مرشد ابنـاي زمـان خـود بـود ـ و نـامش       
دوره)، قطب روي زمین و مرشد ( دور معلوم نیست ـ سروده شده است. شاعر، وي را شیخ 

  گوید:  می خواند و می زمان
  زشیخ دور طلب کن طریق رشد و ثبـات 

  
  که قطب زمین است و مرشد زمـن اسـت    

  
 سـید  یگانـه «کنـد و او را   مـی  به سیادت او نیز تصـریح ، خواند می سپس با آنکه او را شیخ

 دانـد و در مـدحش چنـین    مـی  »مصـطفی  آل«و از » نبـی  نهال آل«، »رسول سادات و فخر آل
  سراید: می
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  رســـول  ســـادات فخـــر آل  ســـید یگانـــه
ــ  ــه مــردي و هن   ربــه علــم و جــود و ســخاوت ب

ــه دارد  ــفاي آین ــت    ،ص ــوش اس ــد پ ــی نم   ول
ــا    ــد زیبـ ــورت نمـ ــد او صـ ــر قـ ــود بـ   نمـ

  مصـــطفی چمنـــی اســـت ریـــاض منقبـــت آل
 زمانـــه همچـــو مغـــیالن گهســـت غـــوالن را 

  

ــؤتم      ــار و م ــم مستش ــان ام ــه در می ــتک   ن اس
ــت   ــن اس ــاب بوالحس ــب من ــه نای ــه روز معرک   ب

ــه آی   ــاس ب ــزین لب ــهک ــرن  ن ــور مقت ــت ن   اس
  کــز آن بهــر ســر مــوئیش ســیرت حســن اســت 

ـ   ثنـاخوان چـومن در   صدهزار که   تآن چمـن اس
ــال آل ــت  نهـ ــمن اسـ ــوان و یاسـ ــی ارغـ   39نبـ

  
بودنـد هـم لقـب     سید آید که اقطاب، مرشدان و پیران طریقتی که چنین برمی ها از این بیت

و  هـا  در فرهنـگ  .را با عنوان شیخ خطـاب کننـد   سید نه آنکه هر شیخِ غیر ،گرفتند می شیخ
چنین است: عابد، زاهد، محـدث، اسـتاد، کثیـرالعلم، پیـر،     » شیخ« لغت نیز معانیهاي  کتاب

تأییـد   کسـروي نظـر   ،در هیچ مـورد البته  40. رهبر، صاحب رأي صائب، مرشد، خواجه و...
  نباشد.» سید«یعنی کسی که  ،»شیخ« کهفته شده و گفته شود رنشده تا این قول پذی

شـیخ  فرزنـد  ــ   شیخ صدرالدیندر مدح اي  قصیده ناصر بخاراییهمچنین در دیوان د. 
شـیخ  معاصر  بخاراییشود که در آن به سیادت وي تصریح شده است.  می دیده الدین صفی
یعنی یک قرن و نـیم پـیش    ،ق750هاي  که حدود ساله یادشده بوده و در قصید الدین صدر

  گوید: می سروده شده اکرمسلسه صفوي و در روز میالد پیامبر از ظهور
  عمــر رفیقــا به شتـــاب  هرود قافلــ می
  

  روز مولود رسول اسـت خـدا را دریـاب   
  

  پردازد: می چنین به مدح شیخ صدرالدیناین یی، ها شاعر پس از سرودن بیت
  ـــــــت هفت اقلیـم اس جهخلف حضرت او خوا 

  حسـلطان طریقـت کـه بـه شـر      خواجه صـدرالدین 
  

  
  آنکـه ســرحد جهـان راســت حـریمش محــراب   

ــ  ــد از راه ص ــت کن ــرار حقیق   وابـکشـــف اس
  

  گوید: ،تا آنجا که از غیاب به خطاب التفات کرده
ــرم    اي    ــوان ک ــت از خ ــف کافی ــه ک ــی ک   کریم
  دي ملــــت اســــالمی و از دار ســــالم  هــــا 

ــور   ــایض از ن ــت   ف ــوي ام ــه س ــت ب ــول اس   رس
  

ــاب     ــه ذب ــا ب ــی بخشــد و عنق ــا پشــه هم ــل ب   پی
  رســـد ذات تـــو را ســـلمک اهللا خطـــاب مـــی

  41طبــع فیــاض تــو در گــوهر بحراالنســاب    
  

توانـد   هرچند بیت اخیر صراحت در سیادت شیخ صدرالدین ندارد اما مؤید این معناي مـی 
و از خانـدان   سـید  اردبیلـی شـیخ صـدرالدین   در اواسط قرن هشتم هجري، بنابراین، باشد. 
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گونه بـا احتـرام و عـزّت     او را بدین بخاراییشد که شاعري چون  می شناخته رسول اکرم
  ه است.کردمدح 

  انيصفو ادتيس امهن ن شجرهيتر  ميقد
ه چنـد دهـه   کـ ادت آنان اسـت  یس يا شجره يان، نمودارهایادت صفویم سکار محیسند بس

گـر  یسـادات و د هـاي   ان خانوادهینجف اشرف م، در شهر يومت صفوکل حکیش از تشیپ
 يا شـجره  ين نمودارهـا یـ از ا یکـی . انـد  رش بـوده یطبقات مردم وجود داشته و مـورد پـذ  

 اظمکـ  یموسـ  امـام  به را آنانشجره  هک» لیخ اردویر نسب مشاکذ« ان تحت عنوانیصفو
 محسـن بـن   بـن علـی   حمـزه بـن   اسمقبن  علی نام به مذهب عهیش یشخص توسط ،رساند می

 یخطـ  يا در نسـخه  ،ان نداشـته یبـا صـفو   يشاوندیو خو یکیه نزدک نجفی موسوي حسین
 سـس ؤم ،پدر شاه اسماعیل( شیخ حیدرنامه،  ن شجرهینگاشته شده است. در زمان نگارش ا

ـ  1406،9شـماره   با یخطنسخه  نیا. است بوده ساله 5-4 کیودک هنوز) يصفوسلسه  ف ال
  . شود می ينگهدار) لندن( ایتانیبر هکتابخان در

 یرشده را طکذ يا و نمودار شجره 43بررسی کرده را نسخه نیا 42دکتر کازوئو موریموتو
 44.اسـت  ردهکـ  یمعرف) 2010 سپتامبر( 4شماره ، 43سال  Iranian Studiesمجله  در يا مقاله
نسـخه   ن اسـت: ی، چنـ يا ن نمـودار شـجره  یـ شان در مـورد ا یامل و روشنگر اکحات یتوض

 يرو بـر ) لیـ اردب خیمشـا شـجره  ل (یـ خ اردویر نسب مشـا کذ يا نمودار شجره 45فاکسیمیله
ـ ا. اسـت  آمـده  1406 شماره به ایتانیبر هکتابخان یخط نسخه  9شماره  ریتصو جلد پشت  نی
بـن محسـن الحسـین الموسـوي      بن علی حمزه بن بن قاسم  علی نام به یشخص توسط نسخه

 یـک  هکـ  الموسـوي النجفـی  . است شده میتنظ) نجف در ادیز احتمال به( عراق در النجفی
ن نسخه یمختلف در ا يها ادداشتیاز  یادت بود، منتخبیمند به س) عالقنسابهشناس ( شجره

شـماره  نسـخه   ن مفهـوم، یـ ادداشت نموده اسـت. در ا یاش  یاستفاده شخص يرا احتماالً برا
      .دانست یشخص نوشته یک ای »ادداشتی دفترچه« یک توان یم را 1406

ر یـ ز يهـا  بـر اسـاس نشـانه    یبـ یتوان فقط به طور تقر یرا م 1406ن نسخه یخ تدویتار
    معلوم نمود:

رسـد از   ینظـر مـ    فرد ناشناخته بود، به یکگر ید يه خود در جاک النجفی  الموسوي. 1
  ا بـه ی يو يپدر ي/عموییرا دایز ،مطرح شده باشدمیالدي مه دوم قرن پانزدهم یاواسط تا ن
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خاطر صدور آن مطرح  ا بهیم و 1458ق/862م و 1417ق/820ن یب اجازات ما افتیخاطر در
    شده بود.

 ،انـد  آمـده  1406نسخه  م در1463ق/868م و 1461ق/866، م1460ق/865 يها خی. تار2
 در مختلـف  اتفاقـات  ياهـ  خیتـار  دقـت  بـه  هکـ بل ،نسخه نیتدو يها خیتار دقت به نه یول

  .است وستهیپ وقوع به یخط نسخه نیتدو طول در احتماالً هک النجفی الموسوي  یزندگ
بـا   ،امالً متفاوت دو نفر است. بخـش اول کخط  نامه شامل دو بخش به دست ن شجرهیا
ابـد.  ی یادامه مـ  طهماسب شاهشجره تا فرزندان  ،رسد و بخش دوم یان میپا  به حیدر شیخنام 

 النجفـی   الموسويتوسط  حیدره نام کنیبعد از ا يا بخش اول نمودار شجره ،گریبه عبارت د
ده شـده اسـت.   یشـ ک ،فرزنـدان او بـه گوشـش بخـورد     يها ه نامکنیشناخته شده و قبل از ا

 طـور  همـان ) ردیگ یم قرار 1463/ق868 و م1460/ق865دوره ن یه بکر (کالذ فوق يها خیتار
 رایـ ز ،نـد ک یمـ  دنبال املک طور به را ویسنار نیا است، دهیگرد رکذ سیدستنونسخه  در هک

عنوان خلف جوان   به یول ،سال پنجر یبود احتماالً ز کیودک هنوز حیدر ،مدت نیا طول در
  .شناخته شده بود شیخ جنید

شجره قـرار گرفتـه    یشاخه اصل يه بر روکاست  جعفر ابن، حیدرو  جنیداز نام تر  شیپ
را در حـدود دو دهـه بعـد از فـوت      يومـت صـفو  کت حیموقع ،کن امر بدون شیاست. ا

ان بـه دو حـزب   ی، صـفو ابـراهیم دهـد. بعـد از    ینشان م م1447ق/851در سال  ابراهیم شیخ
ـ  ،یکـی  :م شدندیب تقسیرق بـا  شـد و   یت مـ یهـدا  حیـدر و  جنیـد ه توسـط  کـ بـود   یحزب
 ازدواج حسن اوزونبا دختر  حیدرو  حسن اوزونبا خواهر  جنید[ ونلوها متحد گشتیقو آق
شـد   یو نه پسـر او، اداره مـ   ابراهیمدر واقع برادر  ،جعفرتوسط  ،گریرده بودند] و حزب دک

 یمنــکومـت تر کب و دشـمن ح یــونلـو رق یقراقو یمنـ کومــت ترک[ح ونلوهـا یه بـا قراقو کـ 
 نتـرل ک ابـراهیم ه بعد از فـوت  کبود  جعفرن یه اکن است ی. مهم اونلو بود] متحد شدیقو آق

 توســط حیـدر  بـا  اش ینیگزیجــا تـا  و گرفـت  دســت  بـه  لیـ اردب در را صــفی شـیخ مقبـره  
 یعـ یطب ،نیبنابرا .داشت دست به را آن م1470 دهه لیاوا/ ق870 سال اواخر در حسن اوزون

ن یه بـا جانشـ  کـ بل ،ابـراهیم تنها بـا پسـر   او را نه  جعفرعصر  نفر هم یکه کرسد  ینظر م به
  رد.یاشتباه بگ يومت صفوکح يتر رهبر لیاص

  دارد. یهمخوان یژگین ویبا ا م1463ق/868تا  م1460ق/865 يها خیگر تاریبار د 
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  الف. 9، 1406منبع: نسخه کتابخانه بریتانیا، ش 
 يالدیمـ  پـانزدهم  قرن سوم ربع در 1406 شمارهنسخه  هکتوان گفت  یاط میبا احت ،نیبنابرا
 نیتـدو  آمده، نسخه در هک 1463/ق868 و م1ـ1460/ق865 يها سال از بعد یمک ای یحوال
ه در کت اس يا دوره ادیز احتمال به 1460م دهه اول مهین/  ق860دهه  دومنیمه  .است شده

ـ  الموسـوي النجفـی  ر شده توسـط  کذ يها خیرا تمام تاریز ،ن شده استینسخه تدو ،آن ن یب
خ یر نسب مشـا کذ یعنین نسخه، یا يا نمودار شجره ،نیا رد و بنابریگ یخ قرار مین دو تاریا

. 1رد: کـ م یتـوان بـه سـه بخـش تقسـ      ینمودار را م خ را داشته باشد.ین تارید همیل بایاردو
ه بـه خـط   کـ نامـه   از شجره ی. آن بخش3و  ،نامه ح در مورد شجرهی. توض2؛ ینامه اصل شجره

   بعداً اضافه شده است. يگرید
 حیـدر بـه   یمنتهـ  ،یکـی شود:  یم مینامه به دو شاخه تقس جرهن شیا نامه اصلی: . شجره1

گـاه پـر    چیه هـ کـ  جعفـر فرزند  يبرا یخال ییفضا ،يگریو د حیدر شیخ یعنی ؛جنیدفرزند 
 یعنـ ی ؛»عثمـان  بـن  علـی امه بنت «شده است:  ياز مادر و يرکذ حیدرل نام ینشده است. ذ

(از آنجـا بـه بعـد شـاخه      ابـراهیم تـا   یخطـ  کشجره تـ ». عثمان بودبن  یمادرش دختر عل«
ت المقـدس  یـ ن قبـر او در ب یصدرالدبن  یعلبن   میابراه خین صورت است: شیرد) به ایگ یم
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بـن    الحافظ محمدبن   نیالد صالحبن   نیالد قطببن   صالحبن   لیجبرائبن   نیالد یصفبن  است.)
بـن   جعفربن   میابراهبن  محمدبن   حسنبن  محمدبن   شاه شرفبن  محمدبن   روزشاهیفبن  عوض
ـ   بن  احمدبن  احمدبن   لیاسماعبن  محمد ـ  بـن القاسـم    یابوالحسـن احمـد االعراب بـن    یاالعراب
  اظم.کال یموسبن   ةحمز
نوشـته   صـدرالدین ر نـام  ین شجره در سه خط مورب زیانامه:  . توضیح در مورد شجره2

 ةعـد  یعلـ  یالئؤه وجدت نسب«لمات کاما  ،ستیامالً خوانا نکنامه  شده است. متن شجره
ا «ا یـ ردم و [کدا یمن شجره آنان را در انواع مختلف پ« یعنی» انواع و بسـته بـه عبـارت    »امـ ،

خره بعـد از  ألو بـا » قتیحق« یعنی ،»قهیالحق«لمه کا سه یدر آغاز و سپس بعد از دو ]» يبعد
  واضح هستند.» متعال يخدا« یعنی ،»یتعال اهللا«شتر، یا بیلمه ک یک

 يهـا  نـام  ،بـه آن اضـافه شـده    يدیخط جد ه بعداً و با دستکنامه  آن بخش از شجره .3
و  .انـد  دهیـ ر گردکـ ذ ابـراهیم  خشـی عنوان فرزنـدان   عبدالرحمن است که به و شیخ شاه خیش

به شـجره   یخط متفاوت طور واضح و دست و اخالفش بعداً به شاه اسماعیل ین اسامیهمچن
امـا خـط    ،ر شـده اسـت  کـ ه از او ذکـ بـود   اسماعیلتنها فرزند  طهماسبشده است. اضافه 
 یاسـام  ،جـدا شـده و سـپس بـه سـمت بـاال رفتـه       » بن«لمه که از سمت راست ک يا شجره

  . سلیمانو  حیدر، اسماعیل، امام قلیند از: ا ه عبارتکرده کد یرا ق طهماسبفرزندان شاه 
ان یصـفو  يبرا یواقع يا ه گردش شجرهکاست   نیا يا شجره ن نمودارِیمبرهن ا یژگیو

دهـد.   ینشـان مـ   ،گردد یمي بازالدیدر ربع سوم قرن پانزدهم م کاظم یه به امام موسکرا 
ن شـده  یل تـدو یـ در نجـف) دور از اردب  ين شجره در عراق (و به احتمال قویه اکن امر یا

ح یضمناً توض 46بوده است.ن شجره در آن زمان مرسوم یه استفاده از اکدهد  یاست، نشان م
ردم] کدا یمن شجره آنان را در انواع مختلف پ عبارات: یعنی[ یموجود در مورد نمودار اصل

اند اگرچـه مـا    در گردش بوده ين شجره متفاوت صفویه چندکبل ،یکیه نه کدهد  می نشان
 ةفوصـ  تـاب کموجود در » یرسم«. شجره يا موسویاند  بوده يها علو گر شجرهیم دیدان ینم

بـن    اسـحاق   ابوالفتح  الدین صفی خ یش« ن صورت است:یبه ا مجد غ. طباطباییح یتصح الصفا
بـن   دین رشـ یصـالح الـد  بـن   رکن ابـوب یالـد  قطـب بـن    الصـالح بن   لین جبرائیالد نیام  خیالش

بـن    الهکـ  نیـ زر  روزشـاه یپی نالسـنجا   يردکـ ال  روزیـ پبـن   ضعوابن   اهللا مالکل محمدالحافظ
بن  محمدبن  لیاسماع محمد بن  جعفربن   میابراهبن   محمدبن   حسنبن  محمدبن  اهفششر محمد
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 ییتا جا 47.»اظمکال  یموس  الهمام  االمامبن   ةحمز  ابوالقاسمبن   قاسم  ابومحمدبن   یاحمد اعراب
ده یـ ر دیز يها ل تنها در بخشیخ اردویر نسب مشاکدهد، تفاوت با ذ ینامه نشان م ه شجرهک
بـن   محمـد «ب یـ ترت  ما به يا در نمودار شجره .»لیاسماع محمد«و » شرفشاه محمد«شود:  یم

انـد.   نوشـته شـده  » محمـد « يجا به» احمدبن  احمد«آمده و » لیاسماعبن  محمد«و » شرفشاه
د یـ هـر دو شـجره با   ،نیها مرسـوم هسـتند و بنـابرا    نامه شجره ین نوع اختالفات در تمامیا

ه کـ ان یصـفو » یاصـل «ه شـجره  کتوان گفت  ین، حال میبنابرا .شوندسان در نظر گرفته  یک
ش یداند، حداقل چند دهـه پـ   یم حمزه] و فرزندش اظم[کال ینسب آنان را از [امام] موس

نامـه   همراه بـا شـجره   یحیشان بوده است. در دو نوشته توض يا ومت سلسلهکس حیاز تأس
آمـده  شیخ حیـدر   يونلویقو معروف آق مادر ،جهیخد يجا به» عثمانبن   یعل«، دختر یاصل

را  صـدرالدین ه قبـر  کـ گر ینوشته د بود. عثمان قرهبن  بن علی  حسن اوزونه خواهر ک یسک
 علـی  خواجـه ن یـ ب شده است. اکرا مرت يا رسد اشتباه ساده ینظر م داند، به یم میدر اورشل

  .صدرالدیننه  ،م استیه قبرش در اورشلکاست 
نامـه اضـافه    رسد بعدها به شـجره  ینظر م ه بهک ییها نام ةدربار ين بحث مختصریهمچن

  ما بـه  يا ه در نمودار شجرهک عبدالرحمن شیخت یرسد. موقع یبه نظر م يشده باشند، ضرور
ـ ا افتـه یگـر  یشـده اسـت، بـا آنچـه در منـابع د      یمعرفـ  جنیدو برادر  ابراهیمعنوان پسر   ،می

ن ین چنـ یدر واقع ا جعفره کطور  همان ،بود ابراهیماز برادران  یکی عبدالرحمانخواند.  ینم
رده باشـد.  کجاد یرا ا ییجا بجا ،نین است اکمم یدر نمودار اصل جعفرت اشتباه یبود. موقع

 ز نام پسر او نبوده و نام مستعارِین» شاه خیش« یعنی ،ابراهیمن نام در شجره پسران یضمناً آخر
  است. ابراهیمخود 
نسـخه  صـفحه  سـوم   یـک ه فقـط حـدود   کل یخ اردوینسب مشار کذ يا نمودار شجره 

 ارزش با معاصر كمدر قطعه یک کش یب ند،ک یم اشغال را 1406شماره  به ایتانیبر هکتابخان
 ومـت کح سیتأسـ  از شیپ دهه چهار تا سه حدود »یرسم« شجره نیا گردش قیتصد يبرا

  48.باشد یم يصفو
خ یمشـا « نامـه  عنوان شـجره  در موسوي نجفیشود،  می دهینامه د ه در شجرهکگونه  همان

 اظمکـ  یادت و از فرزندان امـام موسـ  یس يخ را داراین مشایا ینوشته و همگرا » لیاردو
 اشـخاص  هـا  نسـابه  اتیـ ادب در ،يصفوسلسه  سیش از تأسیپ ها د. پس دههینما ی میمعرف
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 هکـ  اسـت  کسـروي  يادعـا  رد يبـرا  يگـر ید لیـ دل هـم  نیا و اند گفته می زین خیش را دیس
د نبـوده  ید، پس سیخ خوانده شده و نه سیفقط با لقب ش الدین صفی شیخ چون« :سدینو می

  ».است

  تاريخي سيادت صفويانپيشينه 
  نویسند: می سیادت صفویان، مورخان دانشگاه کمبریجپیشینه در مورد 

میـت  حاکهـاي دوره   توانـد از افزودنـی   نمـی  الصفا که ةترین نسخ کتاب صفو یدر قدیم
  49.گفته است در نسب ما سیادت استالدین  یابیم که شیخ صفی می صفوي باشد،

به سـیادت وي   ناصر بخاراییکه  ه شدنیز گفت الدین شیخ صفیپسر  شیخ صدرالدین  درباره
  ه است. کردتصریح 

دهد چند ده سال قبـل از تشـکیل دولـت صـفوي،      می اسنادي در دست است که نشان 
را پذیرفته بودند.  الدین شیخ صفیسالطین و پادشاهانِ دشمن با آن خاندان، سیادت اعقاب 

 دولتـی هـاي   از رونوشـت نامـه  اي  مجموعه ،که در واقع منشآت السالطیندر کتاب معروف 
ق 982در سـال   تـوفیقی ملقـب بـه    ،فریـدون بیـک  عثمانی، ایرانـی و...) اسـت و توسـط    (

از اي  نامـه  50استانبول) چاپ شده اسـت، ( ق در قسطنطنیه1274آوري شده و در سال  جمع
را از ) شـاه اسـماعیل  جـد  ( حیـدر پدر  ،جنیدنقل شده که در آن، وي  اهللا شیروان شاه خلیل

  51شمرده است. سادات زمره
و چرکسان کـه هنـوز    در رأس پیروانش براي جهاد با کفار به گرجستان، داغستانجنید 

کـه متحـد    شـاه  شـروان رفـت و در نبـرد بـا     ،پرست داشـتند  مسلمان و بتجمع زیادي غیر
  52ق کشته شد.864بعد از هاي  در یکی از سال، گرجستان بود

 را شـاه اسـماعیل  پـدر   شیخ حیدر)، ق918ـ   886(حکومت  سلطان عثمانی بایزید دوم
اش به  که نیروهاي اعزامی) شاه اسماعیلی یاد( قویونلو سلطان یعقوب آق 53دانست. می سید

در نبـردي   )که او نیز همانند پدر بـه جهـاد در گرجسـتان رفتـه بـود     ( را شیخ حیدر ،دربند
 سلطان بایزیـد عثمـانی  خود خطاب به مه نا ق به قتل رساندند، در فتح 894در سال  خونین

  54».دودمان اصفیاء منتهی بودنسبت نسبش به خاندان اولیاء و ، شیخ حیدر«... نویسد: می
  ن است:یچن سلطان بایزید عثمانی به قویونلو لطان یعقوب آقس نامهاصل 
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ارباب ضالل، شیخ حیدر اگر چه نسبت نسبش بـه خانـدان اولیـاء و دودمـان      سرحلقه... 
 کننـده  بـدنام ، اصفیاء منتهی بود، مخالف سایر اخالف و مغایر طرق اسالف آن خانواده بود

رفیق  ،آن جانب شد و جمعی را به خدعه و تلبیسروانه به قصد غزو گرجستان  نکونامی،
بر عداوت قدیم که با عالی جناب سلطنت مآب شیروان شـاه   خود ساخته و بعد از آن بنا

خود بر سر شیروان شاه غافل، چون بلیه نازل شـده و دسـت ظلـم و     ضاله فرقهداشت با 
رده و هر کسی که پیش او آمده از ذکور و انـاث و  عدوان به نهب اموال مسلمانان دراز ک

صغار و کبار با اطفال و شیرخواره به هالکت آورده و آثار کفر و الحاد از گفتار و کـردار  
(شیروان شاه) استعانت از عساکر نصرت شـعار نمـود.    ایشان پدیدار آمده و عالی جناب

 اهل بغی و الحاد تعیین فرمـودیم  جمعی از امرا را با سلیمان بیک به اعانت و امداد و دفع
باب االبواب متوجه شد و شـهر را تصـرف کـرد. عسـاکر      ،شیخ حیدر به طرف دربند ...

نصرت با آن قوم یاغی که دوازده هزار کس مسلح بودند، محاربه و مقاتله نمودند. بر زالل 
 زنـدگانی شسـته شـد و شـیخ     هشمشیر آبدار، انحاس وجود خباثت هستی ایشان از صفح

ضال و مجمع ضالل، اعداي شرع نبوي و فرقه مقتول شد. آن  ،حیدر در حین جدال و قتال
  55».مرتضوي و خارجیان دین و دولت و (دشمن) ملک و ملت بودندطریقه خصماي 

  در جواب چنین نوشت: سلطان بایزید
 ضـاله برگـروه   ـ   ایـدهم اهللا ـ [نام دیگر آق قویونلوها]   ...از استیالء و تغلّب فرق بایندریه

این فتح و فیـروزي   اشعهجهانیان را فرحت درفزوده و از  ـ  و دمرهم لعنهم اهللاـ حیدریه  
  .ن روم و شام را نور و صفا درفزودانجم

ــد    ــر سرکش ــوفی اگ ــفت ص ــه ص   الل
ــ ـــرش   هغرق ــاله و سـ ــاد ک ــون ب   خ

  

  
ـــرخ ز فرمانب  ــه ســ ــا کُلَـ ـــريــــبـ   ــ

ــري  ــزدان بـ ــر ز یـ ــون قیـ ــا دل چـ   56»بـ
که دولت عثمانی با دولت جوان صفوي سرشاخ نشده بود و طـرفین بـه همـدیگر    در ایامی   

و پـدرانش معتقـد بـود.     شـاه اسـماعیل  بـه سـیادت    سلطان بایزید دومگذاشتند،  می احترام
زیـارت  براي زیستند و  می در آناطولی الدین شیخ صفیتوضیح اینکه جمع زیادي از پیروان 

 از طرف دولت عثمانی به دالیلی ایـن سـفر قـدغن اعـالم     اما  ،رفتند می مدفن وي به اردبیل
شـاه  و مأموران نظامی و سـرحدي مـانع خـروج زوار از مرزهـاي امپراتـوري شـدند.        شده

 شیخ صـفی خواست اجازه دهد پیروان  سلطان بایزیداز اي  بسیار محترمانه نامهدر  اسماعیل
چنـین  این او به  شاه اسماعیلنامه در جواب  بایزید 57همچنان در سفر به اردبیل آزاد باشند.

  د:کرخطاب 
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جناب سلطنت مآب، حکومت انتصاب، شوکت قباب، سـعادت ایـاب، سـیادت انتسـاب،     
 مبارزاللسلطنه و الحکومه و العزّ و االقبال شاه اسماعیل اسس بنیان عدله و افضاله الی یوم

  58. الدین...
او را مقبـره   و دیگر شیوخ مدفون در الدین شیخ صفینامه،  ادامهدر  با یزیدجالب است که 

  نویسد: می دانسته »اولیاء اهللا«
زیارت  داعیهمریدان شیخ صفی ] در وقتی که [ ... حکم فرمودیم که هر فردي از این طبقه

محبت چنانچه طریقه نمایند، هیچ احدي مانع و دافع نگردند تا  ـ علیهم الرحمه  ـ اهللا   اولیاء
  59معمور و دائر گردد. ،ین استدلخواه طرفین و مقصود جانب

بـا کشـتن   که بسیار جسور و سفاك بـود،  ق) 926 ـ 918(حکومت  سلطان سلیممدتی بعد 
، ي برنـده ابـه معنـ   »یـاووز « مورخان تـرك او را . به حکومت عثمانی رسید )بایزید(پدرش 

شام، مصر و ، دیاربکر، . وي ظرف هشت سال سلطنتش کردستاناند و قاطع لقب داده درنده
کمی بعد برحرمین (مکه و مدینه) سـیادت یافـت و   . تصرف کرد )ق923سال ( عربستان را

و حـق خالفـت    هاشیاي متعلق به پیامبر اسالم را از او گرفت ،مصر را مطیع خود کردهخلیفه 
را به خود اختصاص داد. از این تاریخ است که سالطین عثمانی لقب امیرالمؤمنین را اختیار 

دسـتور   ي. وسختگیر و زودکُش بود ،و در سیاست ،ذهب تسنن متعصبدر م سلیمکردند. 
فرمـان   ،گاه از میان هفتاد هزار شیعه ، آنهداد مخفیانه تعداد شیعیان عثمانی را به دست آورد

بـه  تا شـناخته شـوند!    هپیشانی بقیه را داغ زدهمچنین عام چهل هزار تن را صادر کرد.  قتل
   !شهر زده شده بود شیعهین بر پیشانی بزرگان از همان داغی که در قزو احتمال

شـاه  خطـاب بـه    ییهـا  به فکر حمله و تسخیر ایـران افتـاد، در نامـه    چون سلطان سلیم
و » سـید «چـون   ،ییهـا  از لقـب  ها نامه نیا وي را به باد فحش و تکفیر گرفت. در اسماعیل

 ،اي با عناوین تنـد و زننـده   شاه اسماعیل ،به هیچ وجه خبري نیست و در عوض» اهللا اولیاء«
لئـیم، ناپـاك اثـیم،    بچه  صوفی« 60،»ضحاك روزگار، داراب گیر و دار، افراسیاب عهد« مانند

طـی   سلیمهمچنین  کرد.خطاب  او را 62»کافر نژادزنادقه  شاه گمراه«و  61 »افاك ذمیم سفاك
) رسـمیت آن  از گرویدن به مذهب تشیع و انتشـار و ( خواست تا شاه اسماعیلچند نامه از 

به مـذهب سـنی حنفـی درآیـد و نـواحی و بـالد (ایـران) را بـا مضـافات و           کرده،استغفار 
سـعادت او را  «، کـه در ایـن صـورت    63امپراتـوري عثمـانی درآورد  سـلطه  تحت ، متعلقات

[سـلطان سـلیم] غیـر از نیکـویی و دلجـویی و عاطفـت و        خواهد بود و از نواب کامکاري
  64».خویی نخواهد دید خوش
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کنایـه از   65؛سلطان فرسـتاد راي نیز در جواب، ظرفی محتوي مواد افیونی ب اه اسماعیلش
 نتیجـه اینکه آنچه نظر و دستور سلطان است فقط در عالم نشئگی میسـور اسـت و ال غیـر!    

آري در عـالم سیاسـت و    عملی چنان ادعاهایی و چنین جوابی، جنگ خونین چالدران بود.
کتمان کـرد   اند صریح بیان داشتهاي  را که گذشتگان به گونه توان بسیاري حقایق می دشمنی،

  انجام داد. سلطان سلیمو این همان کاري بود که 
متخلص به خطایی که اولین شاعر از میان شاهان صفوي بـوده (غیـر    ،شاه اسماعیل اول

شـاه  مـتخلص بـه عـادلی و     ،شاه اسـماعیل دوم ، متخلص به عادل ،شاه تهماسب اول، از او
مـتخلص بـه فهمـی نیـز شـاعر بودنـد) و از شـاعران بـزرگ زبـان ترکـی            ،خدابنده محمد

آشکارا سیادت خود و پدرانش را بیان داشته اسـت  اشعاري شود، در  میشمرده آذربایجانی 
) الصـفا  ةصفواز جمله ( ،تاریخی هاي باو این بیان سیادت، قبل از دستکاري ادعایی در کت

  خوانیم:  می چنین شاه اسماعیلگرفته است. در دیوان  نشان دادن صفویان صورتسیدبراي 
ــم    ــم اوالدي ی ــی ی ــون آل ــی ن ــردان عل ــرور م   س
ــتم   ــی هســ ــردان علــ ــرور مــ   آل و اوالد ســ
آچـــارام دیـــن محمـــد مـــذهب جعفـــر یقـــین 

  دهـم  مـی  دین محمدومـذهب جعفـري را رسـمیت   
  

  

  تــاج دولــدول ذوالفقــار شــاه مــردان منــده دور
  ذوالفقار شاه مردان پیش من است و تاج دولدول

ــی  ــی االّ عل ــده دور  ، ال فت ــان من ــرّ پنه ــو س   ب
  66سـرّ پنهــان ال فتــی االّ علـی پــیش مــن اســت  

  
کـه بـا حکومـت صـفوي و مـذهب تشـیع        نیز ها ایران یعنی ازبک ،دشمن خطرناك شرقی

 نداشـتند.  الدین صفی شیخسیادت اعقاب  دادند، شکی در می عداوتی خشن و خونین نشان
شـاه  ق بـه  926در تـاریخ  ) ق946م( پادشاه مقتدر ازبـک  ،خان عبیداهللاکه اي  در جواب نامه
ارا بـه  کنوشـته، آشـ   شاه اسـماعیل ن یفرزند و جانش) ق984ـ 930ومت کح( تهماسب اول

بـدون ذکـر    کسـروي یی از ایـن نامـه را   ها اصل سیادت صفویان اعتراف نموده است. بخش
  منبع چنین نقل کرده است: 

علی هر که درافتاد برافتاد؛ هر که مؤمن و مسـلمان اسـت و امیـد     ر نوشته بودند با آلدیگ
دهـد و حضـرت    نمی نجات آخرت دارد محبت اصحاب کبار حضرت رسول را از دست

امیرالمؤمنین علی یکی از آن مذکورانند. با اوالد امجاد ایشان مخالفت کردن در تعـادل از  
گو داریم کـه رفـض   و آن طایفه [صفویان] مجادله و گفت دیانت و اسالم دور است. اما با

 ،این کفر را شـب و روز  .دانند رفض کفر است می (تشیع) را اختیار نموده، با وجود آنکه
انه لیس من اهلک، کریمه به مضمون  .زنند می دم از اوالدي آن بزرگوار ،شعار خود ساخته
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مخبر صادق در کالم مجیـد خـود    حضرت مرتضی علی از آن نوع فرزندان بیزار است ...
؛ )101 ،مومنون» (اذا نفخ فی الصور فال انساب بینهم یومئذ و ال یتسائلون«: دهد که می خبر

  67.از اب و نسب نخواهد بود ،واهد بوددر روز جزا پرسش از عمل خ
از  یبرخـ  يان بـا دولـت صـفو   کـ ازب كار خطرنـا یبسـ  یش دشمنیجاد و افزایمتأسفانه در ا

 یشـافع  بن روزبهان خنجـی  اهللا فضلن علما یاز ا یکیداشتند.  یز نقش مهمین ینرایا يعلما
سـلطان یعقـوب   ه در دربـار  کبود  )رازیمتولد خنج الرستان از توابع شق 927ـ862( مذهب

را نگاشـته و در آن   عـالم آراي امینـی  تـاب  ک ،حضور داشت و به فرمان سـلطان  قویونلو آق
به مهاجرت رو  و از همیننوشت  اسماعیل صفويشاه  جد و پدردربارة تند و زننده  یمطالب

و  خـان شـیبک   محمـد همـواره   يان پنـاه بـرد. و  کو به دربار ازبمجبور شد و فرار از وطن 
خـان ازبـک را    ه محمـد کـ  یدر حـال او رد. کـ  یک میه تحریه صفویرا عل خان شیبک عبیداهللا

عه یخوانـد، شـ   مـی  ...یان واهللا الـد  الرحمان، ظل فۀیخل ،امام زمان، العلم و شمس العرفانبحر
 با مجاهده از افضل را] انیصفو. قزلباش[ سرخ الهک هفیو مقاتله با طا ،مذهبان را مهدورالدم

 خان ازبک عبیداهللا یکدر تحر اهللا روزبهان فضلن یهمچن 68.دانست می) فرنگ( افرنج افرانک
 یگانگـان یان] بیاله. صـفو کـ سـرخ  [ كفار قزل برک« گفت: ي میان به ویجنگ با صفوبراي 

شـان انتقـام   یز اد ایـ و با انـد  شـده  یشـما مسـتول   یموروث کو مل یه بر بالد اسالمکهستند 
  69».دیریپادشاهانه بگ

اش  که رابطـه  یهنگام شاه سلیمان عثمانیدانستند.  می سید را شاه تهماسبان نیز یعثمان
مرتبـت، فلـک    یحضرتعال چون ،ییها وي را با عنواناي  در نامه ،حسنه بود شاه تهماسببا 

ن بـه  ین نامـه چنـ  یده و در آخر اکرخطاب » ت و...کوان عزت، آسمان شویا شمسهمکنت، 
 عرصـه ت و سعادت و بارگاه حشمت و مکنـت در  کشو ...« ح کرده است:یادت او تصریس

م و دائم باد بالنبی و آلـه  کمستح ،ادت به تأییدیان سیمجد و عزت قائم و اساس دولت و بن
  70»االمجاد.

و ( قویونلـو  یعقـوب آق و  شیروان شـاه پادشاهانی چون  ،شود می گونه که مالحظه همان
قبـل   ها سال) بود اسماعیلی شاه یآید چون وي دا می این دیگر شاهدي از درون به حساب

از تشکیل حکومت صفوي و احتمال ادعایی دسـتکاري در متـون تـاریخی، اصـل سـیادت      
شـاه سـلیمان   ، بایزیـد عثمـانی  چـون   ،را پذیرفته بودند. سالطینی الدین شیخ صفیفرزندان 

نیز به سیادت پادشاهان صفوي و پدرانشان اعتقـاد داشـتند. بـا     خان ازبک عبیداهللاو  عثمانی
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پـذیرد! و نویسـندگان زیـادي     نمی این سیادت را ،بعد از پنج قرن احمد کسرويوجود این، 
  .اند ردهکرا بدون بررسی و تجزیه و تحلیل قبول ش ادعاهاي ناصحیح يو ریز تحت تاثین

  گيري نتيجه
و  صـفی  شـیخ ادت ی، سـ و بررسی شدل یتحل ،ه در متن مقالهک یلیبر اساس مستندات و دال

پـس   شاه اسماعیل یکمه کست ین نیاست و چن یو واقع یقیفرزندان و فرزندزادگان او حق
ان از کـ و ازب ،از غرب یآن چون با تهاجم عثمان یپارچگ یکران و یومت در اکل حکیاز تش
مـذهب در برابـر    یعیان شیرانیا یبانیت و پشتیبه دست آوردن حما ي، برارو شد روبهشرق 
کنـد، بلکـه   ادت یسـ  يادعـا  ،مـذهب بودنـد   یه سنکومت مستبد و مهاجم آن زمان کدو ح

 آنـان  هکـ  سـت ین معنا بدان نیاو البته . است داشته یقیحق و یخیتار هشیان ریادت صفویس
ـ با را یموضوع هر اند، چراکه بوده تیجنا و اشتباه بدون ای معصوم  گـاهش یجا و جـا  در دی

  .دکر لیتحل و یبررس
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