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چکیده
ــري      ــک ســال رهب ــه بیســت و ی ــود ک ــت صــفوي ب ــارمین مرشــد طریق ــراهیم چه شــیخ اب

ــان و قر    ــا مرشــدي او، تیموری ــان ب ــم زم ــت. ه ــده گرف ــر عه ــل را ب ــاه اردبی ــا در خانق اقویونلوه
ــی  ــانروایی م ــاطولی فرم ــران  و  آن ــرزمین  ای ــرف س ــدد تص ــز در ص ــا نی ــد و عثمانیه ــایی کردن ه

تیمور گورکانی جدا شده بود.امیربودند که توسط
در چنــین شــرایطی بــود کــه شــیخ ابــراهیم توانســت بــا قــدرت معنــوي خــود و بــا بــذل و  

برســاند و حتــی از پــدران خــود نیــز هــایش آوازه و شــهرتش را تــا منــاطق دور دســت بخشــش
در این زمینـه پیشـی گیـرد. او در ایـن دوره کـه جنـگ و رقابـت بـین قراقویونلوهـا و تیموریـان           
ــا دوري جســتن از     ــود توانســت ب ــاآرام ب ــان ن ــز هــم چن ــاطولی نی ــران وجــود داشــت و آن در ای

ــ   ــه خانق ــادي را ب ــدان زی ــدامات نظــامی و ســازماندهی دســتگاه تبلیغــاتی خــود مری ــل اق اه اردبی
.جذب نماید و زمینه را براي فعالیتهاي جدید شیخ جنید فراهم سازد

ایران، آناطولی، خانقاه اردبیل، شیخ ابراهیم صفوي.:کلید واژه ها
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مقدمه
ق فصــل نــوینی در تــاریخ ایــران گشــوده شــد. 907بــا تاســیس حکومــت صــفویه در ســال 

ــا پیشــینه  ــن سلســله ب ــاریخی دویســت ســاله، ازای ــه ي ت ــی موســوم ب ســر » صــفویه«دل طریقت
ق) و طـریقتش را بـه صـورت    735الـدین اردبیلـی بـود(ف   گـذار آن شـیخ صـفی   برآورد که بنیـان 

هــاي خانقــاهی در غــرب و شــمال غــرب ایــران یکــی از بــا نفــوذترین و قدرتمنــدترین گــرایش
درآورد.

بـر عهـده   از این زمان تا تشـکیل حکومـت صـفوي، هفـت نفـر مرشـدي خانقـاه اردبیـل را         
ــی و       ــدر، عل ــد، حی ــراهیم، جنی ــی، اب ــه عل ــی، خواج ــدرالدین موس ــد از: ص ــه عبارتن ــد ک گرفتن

ي پرآشــوب هــاي هشــتم و نهــم قمــري یعنــی دورهاســماعیل. هــر یــک از ایــن رهبــران در قــرن
سیاسـی بـا   ــ سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایـران و آنـاطولی توانسـتند بـا برقـراري روابـط مـذهبی       

ــدرت و ف  ــاحبان ق ــتص ــا عالی ــاي تبلیغ ــافع و    ته ــري دادن من ــاطولی و برت اً در آن ــ ی، خصوص
ــر عقایــد مــذهبی ــرد اهــداف خانقــاه شــان در بعضــی مواقــع، نقــش مهمــی در پــیش مصــالح ب ب

اردبیل ایفا نمایند.
هــا و تفکــرات هــر کــدام از مرشــدان طریقــت صــفوي مســتلزم شــناخت چگــونگی فعالیــت

باشـد کـه ایـن موضـوع بـه مـدارك و مسـتندات کـافی         اي مـی هـاي جداگانـه  مطالعات و بررسـی 
هـاي هـر کـدام از ایـن مرشـدان      وابسته است. اما بـا توجـه بـه کمبـود منـابع و مـدارك  فعالیـت       

باشـد. زمـان حیـات شـیخ     با ابهاماتی روبـرو اسـت کـه یکـی از آنـان شـیخ ابـراهیم صـفوي مـی         
اي شـود. مسـاله  محسـوب مـی  هـاي مرشـدان صـفوي    فعالیـت تـرین دوران ابراهیم یکی از تاریک

ــراهیم صــفوي در زمــان مرشــدي کــه در ایــن جــا مطــرح مــی  اش چــه باشــد ایــن کــه، شــیخ اب
هایی را در راستاي پیشرفت خانقاه اردبیل انجام داده است؟  تالش

ــژوهش   ــات و پ ــه تحقیق ــاره  گرچ ــد درب ــاي جدی ــات   ه ــفوي اطالع ــراهیم ص ــیخ اب ي ش
انـد امـا  ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا براسـاس روش         مختصري، آن هم در چند سـطر ارائـه نـداده   

ي مرشــدي شــیخ ابــراهیم صــفوي را پــس از توصــیف اوضــاع عمــومی ایــران  اي، دورهکتابخانــه
هاي تاریخی ترسیم و روشن سازد.و آناطولی، با تکیه بر گزارش
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اوضاع عمومی زمان مرشدي شیخ ابراهیم              
المقـدس کـه بـه سـفر حـج رفتـه بـود، فرزنـدش شـیخ          علـی در بیـت  به دنبال فوت خواجه

و مرشـد طریقـت   ابراهیم کـه همـراه او بـود پـس از بازگشـت بـه اردبیـل بـه طـور رسـمی پیـر           
هـاي قراقویونلــو  زمــان بـا حکومــت ق). رهبــري شـیخ ابــراهیم هـم  850-830صـفوي گردیـد (  

و تیموریان در ایران بود.  
هــاي بــا پیــروزي بــر رقیبــانش بــر ســرزمیندر ایــن زمــان شــاهرخ تیمــوري توانســته بــود

رانـی نمایـد و آرامـش نسـبی را در قلمـرو خـود برقـرار سـازد. بـا          وسیعی از جملـه ایـران حکـم   
ق آذربایجـان را بـه قلمـرو خـود     823این وجود گرچه شـاهرخ توانسـته بـود بـا حملـه خـود در       

بـا نیـروي جنگـاوري    ضمیمه کند، ولی قراقویونلوهـا بـا رهبـر جدیـد خـود یعنـی اسـکندرمیرزا        
شــان توانســته بودنــد بــر آذربایجــان و عــراق عــرب مســلط شــوند، و بــا اقــدامات و  و ســماجت

هـاي معـروف خـود غـرب ایـران را نـاآرام کننـد. پـس در آغـاز مرشـدي شـیخ ابـراهیم             سرکشی
اً در آذربایجان و آناطولی ادامه داشت.چنان ناآرامیهم هاي دوران پدرش خصوص

یرزا درصـدد برآمـد تـا حـاکم شروانشـاه را مطیـع خـود نمایـد امـا امیـر           ق اسکندرم831در 
چنــین اســکندر در کــرد فــرار نمــود. هــماهللا حــاکم شــروان، کــه از شــاهرخ اطاعــت مــی خلیــل

ــو،      832 ــرد (رومل ــرف ک ــر را تص ــان و ابه ــزوین، زنج ــلطانیه، ق ــن 325/1: ص1384ق س ). ای
تحـت نفـوذ شـاهرخ بـود باعـث دومـین       اش اعالم جنگ و تعـرض بـه منـاطق    اقدامات که نتیجه

ــرد    ــه، شــاهرخ در نب ــن حمل ــد. در ای ــه آذربایجــان گردی ــه او ب ــا را » ســلماس«حمل قراقویونلوه
-ق). شـاهرخ کـه دیگـر فهمیـده بـود نمـی      832شکست داد و اسـکندر بـه آنـاطولی فـرار کـرد (     

ــري    ــات و درگی ــد از اختالف ــل شکســت ده ــه طــور کام ــا را ب ــد قراقویونلوه ــرادتوان ــاي ب ران ه
)را بــه حکومــت  1اســکندر اســتفاده نمــود و ابوســعید قراقویونلــو از فرزنــدان قرایوســف(      

ــا تشــدید اختالفــات    ــا ضــمن بدســت آوردن ایــن منــاطق ب آذربایجــان و اران منصــوب نمــود ت
قراقویونلوها بتواند آن قوم را تحت کنترل خود در آورد.

ـ        اره بـا بازگشـت اسـکندر از    حکومت ابوسعید بیش از چنـد مـاه بـه طـول نینجامیـد کـه دوب
ــا ســال    ــر آذربایجــان مســلط گردیــد. ت ــرادرش ب ق در قلمــرو شــاهرخ 838آنــاطولی و کشــتن ب

ي سـوم خـود بـه آذربایجـان را صـورت داد.      واقعه خاصـی رخ نـداد امـا در ایـن سـال او حملـه      
ه و اهللا دامـاد شـاهرخ نیـز فـرار کـرد     ق اسکندر به شروان حملـه نمـود و امیـر خلیـل    836زیرا در 

www.SID.ir
www.SID.ir


فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سوم.شماره یازدهم                                              ٣٨

هـایی از  اهللا طـی نامـه  شروان به مدت یک سال غـارت گردیـد بـه دنبـال ایـن حادثـه امیـر خلیـل        
ــاهرخ و آق ــمرقندي،  شـ ــود (سـ ــک نمـ ــاي کمـ ــا تقاضـ ــ1383قویونلوهـ ؛ 447/2-456ص: صـ

).107-108: ص1356طهرانی، 
هـاي میـان پسـران قرایوسـف،     شاهرخ قبـل از حملـه بـه آذربایجـان بـا اسـتفاده از درگیـري       

هـا بـا اسـکندر اخـتالف داشـت حمایـت نمـود. در واقـع شـاهرخ دوبـاره           هانشاه کـه مـدت  از ج
ــل       ــار قبای ــت مه ــف را جه ــدان قرایوس ــی از فرزن ــه یک ــت ب ــذاري حکوم ــت واگ ــان سیاس هم

ــه     ــت. نتیج ــار بس ــدانش بک ــو و متح ــاره    قراقویونل ــروزي دوب ــاهرخ، پی ــوم ش ــه س ي ي حمل
ا نیروهــاي تیمــوري را نداشــت بــه آنــاطولی کــه تــوان مقابلــه بــتیموریــان بــود و اســکندرمیرزا 

ق). او 839فــرار نمــود، شــاهرخ نیــز حکومــت آذربایجــان و اران را بــه جهانشــاه واگــذار کــرد ( 
ــادانی       ــران و آب ــد و در عم ــت نمای ــه حکوم ــا عادالن ــود ت ــیه نم ــاه توص ــه جهانش ــی ب در حکم

انسـت  درخ مـی هـاي طـوالنی ویـران شـده بـود بکوشـد. در واقـع شـاه        سرزمینش که بر اثر جنگ
هـاي قراقویونلـو نخواهـد بـود و آنهـا نیـز تنهـا بـه         که به هیچ وجه قادر به مطیـع کـردن تـرکمن   

کننـد و پیوسـته بـراي تسـخیر عـراق      اشغال اخـالط، آذربایجـان، اران و عـراق عـرب اکتفـا نمـی      
). پــس او سیاســت واگــذاري 250-251ص: صــ1375عجــم اقــدام خواهنــد کــرد (خلیــل ینــانچ، 

یکی از اعضاي خانواده قرایوسف را بکار بست.  حکومت به
ــانده     ــت نش ــوان دس ــه عن ــاه ب ــگ    جهانش ــت در جن ــدا توانس ــاهرخ، ابت ــوفیان«ي ش » ص

ــد (   ــت ده ــکندرمیرزا را شکس ــان     841اس ــود در آذربایج ــت خ ــت موقعی ــه تثبی ــپس ب ق) و س
ــردازد. او در  ــا تاخــت و در 842بپ ــر کرده ــه گرجســتان  844ق ب ــر شــکی ب ــاختن ب ــس از ت ق پ

ق بـا مـرگ بـرادرش اسـپند     847هـزار اسـیر از آن کشـور بـه اسـارت گرفـت. و در      له، و سـی حم
ــات جانشــینی، طــی جنگــی     ــانرواي مســتقل عــراق عــرب و آغــاز اختالف ــرزا فرم (اصــفهان) می

ــرد (    ــود کـ ــرو خـ ــمیمه قلمـ ــداد را ضـ ــو، 850بغـ ــ1384ق) (روملـ ، 395، 386-397ص: صـ
381/1  .(

-لمـرو عثمــانی سـلطان مـراد دوم حکومـت مــی    هـم زمـان بـا مرشــدي شـیخ ابـراهیم، در ق     
ــود ( ــعف و      825-860نم ــع ض ــود را از موض ــد خ ــته بودن ــان توانس ــن زم ــان در ای ق). عثمانی

اضــمحالل ناشــی از شکســت از تیمــور گورکــانی خــارج نماینــد. ســلطان مــراد دوم در آنــاطولی 
ا دوبـاره  هـایی کـه در حملـه امیـر تیمـور از دسـت رفتـه بـود ر        تصمیم گرفت تـا تمـام سـرزمین   
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ــا        ــاروخان ب ــدین و ص ــان، آی ــه، گرمی ــا، تک ــات منتش ــرف والی ــمن تص ــس ض ــت آورد پ بدس
بیـک امیـر قرامـان پسـرش ابـراهیم بیـک را بـه        قرامانیان سه بار جنگید. او پـس از کشـتن محمـد   

هــا، عبــارت بودنــد از عنــوان مقــامی دســت نشــانده حکومــت قرامــان داد. از دالیــل ایــن جنــگ 
ــانهــا از ذحمایــت عثمــانی ــل قرام ــان والقــدرها در مقاب ــق پنهــانی قرام ــک هــا، تواف ــا ممال هــا ب

-هـا (مجارسـتان) و نیـز دخالـت ممالیـک مصـر در امـور داخلـی قرامـان         اروپایی چون هـونگري 
هـایی کـه تیمـور باعـث جـدایی آنهـا شـده بـود را         ها. به این ترتیب مراد دوم توانسـت سـرزمین  

ــدبیک    ــد (فری ــاز گردان ــان ب ــرو عثمانی ــه قلم ــی،  33: ص1332، ب ــتانفورد ج ــ1370؛ اس ص : ص
95-94/1.(

قویونلوهــا بــا حکومــت قراقویونلوهــا درگیــر بودنــد. ي آقدر آنــاطولی شــرقی نیــز اتحادیــه
در جریــان حمــالت دوم و ســوم شــاهرخ بــه آذربایجــان و آشــفتگی اوضــاع قراقویونلوهــا بعــد  

شـان فشـار آورنـد.    بـر رقیـب  قویونلوهـا تـالش کردنـد در کنـار تیموریـان     از مرگ قرایوسف، آق
الـروم را کـه مطیـع قراقویونلوهـا     ق به دنبال حملـه اسـکندر بـه شـروان، قراعثمـان ارزنـۀ      838در 

ي سـوم شـاهرخ بـه آذربایجـان و     بود تصرف نمود. حتی بعـد از فـرار اسـکندر میـرزا، در حملـه     
ــراد دوم، آق   ــلطان م ــزد س ــدنش ن ــده ش ــا   پناهن ــد ت ــدد برآمدن ــا در ص ــرار  قویونلوه ــانع از ف م

اسکندرمیرزا شوند. امـا آنـان طـی جنگـی از قراقویونلوهـا شکسـت خوردنـد و رهبرشـان یعنـی          
ــو،   ــز کشــته شــد (رومل ــی، 348/1-358ص: صــ1384قراعثمــان نی ــن 114: ص1356؛ طهران ). ای

قویونلوهـا، فتـرت و ضـعف سیاسـی آنهـا      ي قبـایلی آق حادثه باعـث بـروز آشـفتگی در اتحادیـه    
گردید.

کـرد.  مت شاهرخ از آن جا که او فـردي بسـیار مـذهبی بـود بـه تصـوف توجـه مـی        در حکو
-هـاي مـذهبی و صـوفیان کـرده    منابع عصر تیموري اشارات زیـادي بـه توجـه شـاهرخ بـه مکـان      

شـتافت و مـدارس   هـاي متعـددش بـه زیـارت صـوفیان و قبـور اولیـاءاهللا مـی        اند. او در مسافرت
ر کلــی در حکومــت او بــه موضــوع مــذهب توجــه ســاخت. بــه طــوهــاي بســیاري مــیو خانقــاه
-شـد و بـازار مباحـث دینـی نیـز گـرم بـود. عبـدالرزاق سـمرقندي در ایـن مـورد مـی            زیادي می

شاهرخ] همیشـه تقویـت دیـن و تمشـیت شـرع پـیش نهـاد. شـراب چـو آب حیـات در           «[گوید: 
ــاب      ــی اجتن ــه کل ــراب ب ــان و مخصوصــان از ارتکــاب ش ــام مقرب ــد تم ــان ش چشــمه خضــر نه
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ــد    فر ــوص نمودن ــه نص ــداوم توج ــرب م ــوام از ش ــواص و ع ــد و خ ــمرقندي، » مودن : 1383(س
).495/2-499صص

ــاد نهــاده شــد. نهضــتی     ــود کــه نهضــت مشعشــعیان بنی ــراهیم ب در زمــان مرشــدي شــیخ اب
ي تنـدش، کـه توسـط سـید محمـد بـن فـالح صـوفی         شیعیانه بـا رنـگ و بـوي غالیانـه    -صوفی

ــ  ــد. او ب ــاز گردی ــلک آغ ــالت و    مس ــت درآوردن ای ــه حرک ــا ب ــودش و ب ــاص خ ــادات خ ا اعتق
ــت سیاســی   ــائح حرک ــر بط ــان فقی ــرب و مردم ــامی-عشــایر ع ــمنظ ــا اش را درســت ه ــان ب زم

ــري ــه    درگی ــرد. و نتیج ــروع ک ــران ش ــرب ای ــا در غ ــان و قراقویونلوه ــاي تیموری ــیس ه اش تاس
ان نامید.حکومتی با مرکزیت هویزه بود که خود را مشعشع و پیروانش را مشعشعی

ي سـید محمـد مهـدویت مقـام واالیـی دارد گفتـه شـده، کـه او اظهـار مهــدویت          در اندیشـه 
دادنـد (الشـیبی،   خواندنـد و بـه درگـاه خـدا شـفیع قـرار مـی       اهللا مـی نموده و اصحابش او را ولـی 

). بــا ایــن وجــود محمــد علــی رنجبــر در تحقیقــی جــامع معتقــد اســت  288-289ص: صــ1385
-دانسـته بلکـه خـودش را نایـب امـام زمـان مـی       د را مهـدي زمـان نمـی   که محمد بن فـالح خـو  

شـمرده، نیـابتی کـه معتقـد بــود از طـرف خداونـد بـه او تفــویض گردیـده تـا مـردم را آزمــایش           
دانسـت کـه حکومـت داشـتن را حـق      چنین محمـد بـن فـالح خـود را امـام امـت مـی       نماید. هم

ــی  ــمار م ــه ش ــود ب ــر، خ ــ1382آورد (رنجب ــین212، 221، 225، 228ص: ص ــی ). هم ــور او عل ط
(ع) را بــه مرتبــه الوهیــت رســانید کــه فرزنــداش نیــز در حکــم مالئکــه بودنــد و هــر کســی کــه 

؛ 308شـد (همـان: ص  آورد کـافر، و شایسـته کشـته شـدن مـی     گونـه بـه حسـاب نمـی    آنان را این
).303: ص1385الشیبی،

یـه ظلـم ظالمـان بـود کـه      اش علهـاي حـال و گذشـته   قیام مشعشعیان نیـز ماننـد دیگـر قیـام    
داد.خبر از نارضایتی اجتماعی طبقات پایین جامعه را می

ــه در دوره ــی، فرق ــورد بررس ــل ي م ــط فض ــه توس ــه ک ــاده  ي حروفی ــاد نه ــترآبادي بنی اهللا اس
ق و سـرکوب  831چنـان فعـال بـود. حروفیـان بعـد از تـرور نافرجـام شـاهرخ در         شده بـود هـم   

ق حروفیــان در اصــفهان کــه یکــی از 834یــت نمودنــد. در شــان، بــه صــورت مخفیانــه فعالشــدن
شـان بـود بـه رهبـري حـاجی سـرخ نـامی قیـام کردنـد امـا توسـط نیروهـاي             مراکز اصلی فعالیت

). 87: ص1369؛ آژند، 333/1-334ص: ص1384تیموري سرکوب شدند (روملو، 
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وجــه بــاز توســط جهانشــاه ســرکوب گردیدنــد زیــرا بــا تق حروفیــان 845ده ســال بعــد در 
هـاي حاکمـه، بـه مـرور     ي او و تـالش حروفیـان بـراي نفـوذ در دسـتگاه     گیرانـه ي سهلبه روحیه

باعث گرایش جهانشاه به خـود شـدند. رهبـر آنـان موالنـا یوسـف نـامی بـود کـه در کنـار دختـر            
پرداخـت. بـا ایـن وجـود در نهایـت جهانشـاه کـه بـا مخالفـت          اهللا حروفـی بـه فعالیـت مـی    فضل

گردیـد بـا فتـواي علمـا تعـداد زیـادي از حروفیـان را کـه حـدود پانصـد نفـر            روحانیون مواجـه 
: 1383بودنــد بــه اتهــام اباحــت و زنــدیقی قتــل و عــام نمــود (ابــن کربالیــی تبریــزي،           

ــ ــو، 478/1-480صصـ ــوب، 392/1: ص1384؛ روملـ ــن کـ ــد، 58: ص1366؛ زریـ : 1369؛ آژنـ
).94-101صص

ــد.     ــوذ کردن ــز نف ــاطولی نی ــامات و آن ــه در ش ــل حروفی ــاي فض ــترآبادي در از خلف اهللا اس
الـدین نسـیمی بودنـد،    االعلـی و عمـاد  آسیاي صغیر شـیخ ابوالحسـن اصـفهانی معـروف بـه علـی      

ــا تبلیغــات ي حروفیــه را در آن ســرزمین گســترش دادنــد. ایــن فرقــه توانســت  شــان فرقــهکــه ب
چــون هــاي بــزرگ صــوفیانه هــمهــا تــاثیر زیــادي بــر طریقــتچــريضــمن نفــوذ در میــان ینــی

).377-378ص: ص1366بکتاشیه و مولویه بگذارد (گولپینارلی، 
ــغیر در دوره     ــیاي ص ــران و آس ــومی ای ــاع عم ــی، اوض ــاه کل ــک نگ ــیخ  در ی ــدگی ش ي زن

گونـه بـود کـه، ده سـال اول رهبـري شـیخ ابـراهیم، در آذربایجـان و غـرب ایـران           ابراهیم بـدین  
در ده ســال دوم مرشــدي او مــا شــاهد چنــان ادامــه داشــت، امــاآرامــی و جنــگ و گریــز هــمنــا

چنـان تحـت تـاثیر    آرامش نسـبی در اوضـاع عمـومی ایـران هسـتیم. سـرزمین آنـاطولی نیـز هـم          
چنـان  هـا قـرار داشـت. از نظـر مـذهبی نیـز هـم        ها و اعمال قـدرت عثمـانی  ي امیرنشینهارقابت

توجــه مــردم پســند فعــال بــود. و ایــن جریــان مــذهبی در کــانونتصــوف در لبــاس تشــیع عامــه
درپـی بودنـد از   هـاي پـی  هـا و جنـگ  طلبـی چنـان قربـانی اصـلی جـاه    قرار داشت، مردمی که هـم 

جستند.  ها میشان را در خانقاهترین پناهگاهرو مهماین

مرشدي شیخ ابراهیم
اً مرشـدي خانقـاه    » شـیخ شـاه  «علـی، صـدرالدین ابـراهیم معـروف بـه      با فوت خواجـه  رسـم

-ي رهبــري او یکـی از تاریــک و یـک ســال را بـر عهــده گرفـت. دوره   اردبیـل بــه مـدت بیســت   
شـود. اطالعـاتی کـه    ي طریقـت صـفوي، محسـوب مـی    هـا در سلسـله  تـرین زمـان  ترین و مـبهم 
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دهنـد بسـیار انـدك اسـت کـه ایــن      هـاي ایـن مرشـد ارائـه مـی     ي فعالیـت منـابع تـاریخی دربـاره   
مـی شـود کـه پـس از تاسـیس سلسـله       ها بیشتر مربوط بـه کتـب و نوشـته هـایی    اطالعات و داده

پادشاهی صـفویه بـه نگـارش در آمـده انـد و روشـن اسـت کـه ایـن نویسـندگان تـالش نمـوده             
اند که از شیوخ و بزرگان صفوي به نیکـی یـاد کننـد و مقـام آنـان را بـاال ببرنـد بـا ایـن حـال از           

ایـن جـا جهـت    هـایی دسـت یافـت کـه در     تـوان بـه قـراین و واقعیـت    البه الي این اطالعات می
آوریم.نگاران ایرانی را میهاي تعدادي از وقایعي تطبیقی، گزارشتحلیل و مطالعه

در میــان اجداد...اشــتهار بــه شــیخ شــاه دارد، «در فتوحــات شــاهی آمــده کــه: شــیخ ابــراهیم 
بـر مسـند طریقـت نشسـته، و بـه حسـن اخـالق و طیـب اعـراق در ممالـک آذربایجـان و عــراق            

کـرد و  د. مسـند ارشـادش از غایـت رفعـت بـا گـرد بـالش فلـک برابـري مـی          مذکور و مشهور بو
امتنـان  نمودنـد. احسـان بـی   خدام حریم خلـوت آبـادش بـا سـاکنان زوایـاي ملـک همسـري مـی        

اش مـورد اطعـام وحـش    ي جـود و خیـر، و خـوان آسـمان نشـان بلنـد پایـه       اش پیرایـه گران مایه
ي عــامش از مــرغ اهی و حاضــران ســفرهو طیــر، فــیض اکــرامش پادشــاهانه و تخــم انعــامش شــ

عــدیلش رتبــت گرفتــی...و طغــراي تــا بــه مــاهی. خــوان خلیــل از زینــت نقــره آالت مطــبخ بــی
).35-36ص: ص1383(امینی هروي، » منشور والیتش الکریم بن الکریم الکریم

ي تقویــت شــریعت خــاتم النبیــین نشســته، بــر ســجاده«گویــد: الــدین خوانــدمیر مــیغیــاث
شـان  اش بـر صـفحات احـوال اهـل سـلوك تافـت. معتقـدان آن خانـدان عـالی         ر بـاطن فروغ انـوا 

غاشــیه مالزمــت آن حضــرت بــر دوش کشــیدند و گــوش هــوش را بــه حلقــه ارادتــش زینــت   
چنـین خوانـد میـر در گـزارش خـود از شـیخ ابـراهیم بـا لقـب          ). هـم 424/4(خواند میر: ص» داد

یاد نکرده است.» شیخ شاه«
ــدم  ــود خوان ــر محم ــراهیم  امی ــه: شــیخ اب ــه «یر آورده اســت ک وادي بســیاري از متعطشــان ب

انکــار و ضــاللت را بــه زالل معــارف ســیرآب گردانیــد، و گمراهــان قوافــل غوایــت را بــه جــاده 
).26: ص1370(خواندمیر، » هدایت رسانید

برمســند ارشــاد تکیــه زده در بخشــش و اطعــام فقــرا از  «در جهانگشــاي خاقــان آمــده کــه: 
).  34: ص1364(جهانگشاي خاقان، » داد عالمیان برتر بودآباء و اج

سـلطان ابـراهیم مشـهور بـه سـلطان شـیخ شـاه بـه         «کنـد کـه:   قاضی احمد غفاري نقـل مـی  
داراالرشاد عـود فرمـوده، بـر مقـر والیـت و هـدایت مـتمکن گردیدنـد. و بعـد از انقضـاي اجـل            
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: 1343(غفــاري قزوینــی، » فرمـوده مقـرر ســلطان جنیـد انــاراهللا برهانـه بــه اورنــگ والیـت تکیــه     
).     261ص

ــراهیم در میانــه«الخاقــانی آمــده کــه: در قصــص ي اوالد عظــام صــفویه بــه شــیخ ســلطان اب
ــه  ــت. مرتب ــوم اس ــاه موس ــدان و    ش ــق و مری ــام خالی ــه از ازدح ــاالیی یافت ــاطنش ب ــاهر و ب ي ظ

ز عطـا و بخشـش   معتقدان بر درگاه کرامت پناهش مجـال بـار نبـوده اسـت دسـت دریـا نـوالش ا       
(شــاملو، » اش از ظــروف نقــره مملــو بــودایســتاد. اطــوار پادشــاهانه داشــت. مطــبخ معمــورهنمــی
).  42/1: ص1371

در زمــان حضــرت اعلــی شــاهی ظــل اللهــی بــه شــیخ شــاه «گویــد: عــالم آراي عباســی مــی
را اشــتهار دارد. و بــه دســتور آبــاء و اجــداد بــر مســند ارشــاد تکیــه زد و طالبــان طریــق و قــویم

نمــود. و خلفــاء و اعیــان بــه اطــراف و پــروري داللــت مــیبــه منهــاج مســتقیم شــریعت و دیــن
ــاه ســدره   ــانی، درگ ــدك زم ــتاده در ان ــاف فرس ــی گشــته،  اکن ــتباهش مرجــع اقاصــی و ادان ي اش

ــه  ــه علی ــراب عتب ــاب ارادت  اش کحــل الجــواهر دیــدهخالیــق ت ــار دانســته از ازدحــام ارب ي اعتب
حضـور اقـدس مجـال بـار نبـود. و شـان معـالی نشـانش روز بـه روز          طایفان حریم عزتش را در

-ارتفاع یافته، احـدي از مـردم آن والیـت از فرمـان واجـب االذعـانش مجـال تخلـف محـال مـی          
-ور مـی و اکـرامش فقـرا و محتاجـان بـل عمـوم سـاکنان آن دیـار بهـره        نمود و از فواضـل انعـام  

ــوره  ــبخ معم ــتند. مط ــی  گش ــروف و اوان ــو از ظ ــان از  اش ممل ــش و احس ــیم و زر و در بخش س
(ترکمـان،  » اش پادشـاهانه بـود  اش شـاهانه و شـمایل پسـندیده   آباء و اجـداد برتـر، اطـوار حمیـده    

).17/1: ص1350
ــه:   ــابش آورده اســت ک ــه اصــفهانی در کت ــان اجــداد   «وال ــه در می ــراهیم ک ــیخ اب ســلطان ش

..چــون قــدم بــر مســند ي علیــه بــه شــیخ شــاه اشــتهار دارد.ســالطین جنــت مکــین ایــن سلســله
هـراه طریقـت گشـاد...و    ي حـال سـالکان شـا   کرامت و ارشاد نهاد ابواب رشـد و رشـاد بـر چهـره    

ي عبـاد بـه اطـراف دیـار و بـالد فرسـتاد. و در کـم زمـانی         خلفا و داعیان بـه جهـت ارشـاد کافـه    
کرامـت  ي ي سـپهر مرتبـه  خلقی بسیار از هر دیار احـرام حـریم طـواف خـدمتش بسـته بـه عتبـه       

ــده   ــان فرخن ــتند...در زم ــاد پیوس ــاب ارادت راه   و ارش ــوم ارب ــاد از هج ــت و ارش ي او اوان کرام
الحـرام طلــب دور بـاش ادب قــائم   تـردد بـر نســیم سـبک روح مســدود شـد، و بــر زایـران بیــت     

االذعـانش بـا حکـم حـتم قضـا مطـابق افتـاد و مجـال         مقام چـوب دربـان گردیـد. فرمـان واجـب     
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ي آفتـاب گسـترده   ي انعـامش بـه پهنـاي پـرده    االمتثـالش محـال نبـود. سـفره    تخلف از مثال الزم 
اش از یـک مطلــع طلــوع  در عهـد خجســته تــاب سـلطنت صــوري و معنــوي گشـت. مهــر جهـان  

ي غیــرت، صــحن آســمان گردیــد. کــرانش از ظــروف طــال و نقــرهنمــود. و خــوان احســان بــی
و کـان بگشـود و غنـی و فقیـر     ي بحـر  دست گوهر بـارش بـه کلیـد احسـان و جـود در گنجینـه      

اش شــاهانه و ســراي جــود و احســانش بــر ســر یــک خــوان نشســتند. شــمایل رضــیه در مهمــان
).47: ص1372(واله اصفهانی، » اش پادشاهانه گردیدخصایل مرضیه

-یـاد مـی  » شـیخ شـاه  «ي کتاب سلسلۀالنسب نیـز وقتـی از شـیخ ابـراهیم بـا عنـوان       نویسنده

ي شـش پسـر او یعنـی شـیخ ابوسـعید،      دهـد، تنهـا دربـاره   ارائـه مـی  ترین اطالعـاتی کـه  کند مهم
الـدین ثـانی)، بیـک متـولی، شـیخ      سید احمد، شیخ بایزیـد، خوجـه جـان میـرزا (یـا شـیخ جمـال       

-گویـد. و هـیچ مطلـب دیگـري از ایـن مرشـد صـفوي ارائـه نمـی         جنید و فرزندانشان سخن می
).65-66ص: ص1343دهد (پیرزاده زاهدي، 

ــالم ــاب ع ــاره   کت ــه و متعصــبانه دارد درب ــه رویکــردي جانبداران ــز ک ــاه اســماعیل نی آراي ش
دانـد نـه   دهـد، و سـلطان جنیـد را فرزنـد خواجـه علـی مـی       شیخ ابراهیم هیچ مطلبـی ارائـه نمـی   

).21-22ص: ص1349شیخ ابراهیم (عالم آراي شاه اسماعیل، 
ــلطان جن     ــفوي از س ــدان ص ــوادث خان ــرح ح ــینی در ش ــن قبادالحس ــاه ب ــاز  خورش ــد آغ ی

ــراهیم، صــدر ــدین و صــفینمــوده، امــا از اب ــدین هــیچ ســخنی نگفتــه اســت (قبادالحســینی،  ال ال
).1: ص1379

ــز آندر ســفرنامه ــان نی ــارهي ونیزی ــه شــده، تنهــا مخــتص  چــه درب ــدان صــفوي گفت ي خان
اند.شیخ حیدر و شاه اسماعیل بوده و چیزي فراتر از آن نرفته

تـوان گفـت،   رائـه شـده در بـاال نخسـتین مطلبـی کـه مـی       هـاي ا بـر اسـاس اطالعـات و داده   
چـه بیشـتر مشـخص اسـت     باشـد. بـر ایـن اسـاس آن     برجستگی بعـد معنـوي شـیخ ابـراهیم مـی     

هــاي دور و ي والیـت و دینـداریش در سـرزمین   قـدرت و نفـوذ معنـوي ابـراهیم اسـت کـه آوازه      
ف نبـود. حتـی شـیخ    االذعـانش بـه هـیچ وجـه مجـال تخلـ      نزدیک پیچیده بـود، و فرمـان واجـب   

هـا و  ي صـفوي نامـه  شاه خلفا و داعیانی را به اطراف و اکنـاف فرسـتاد، کـه بـه قـول رحـیم زاده      
شــد (رحــیم زاده هــاي وي از طــرف پادشــاهان جهــان بــا حرمــت و غیــرت پذیرفتــه مــی پیغــام

ــم102: ص1341صــفوي،  ــین از احســان، بخشــش ). ه ــا و ســفرهچن ــدازيه ــیان ــاي ب حــد و ه
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آیـد کـه در ایـن زمینـه حتـی شـیخ ابـراهیم را        فقیر و غنی صـحبت بـه میـان مـی    حصر نسبت به
رسـد کـه در زمـان ابـراهیم، خانقـاه اردبیـل توسـعه یافتـه         نظـر مـی  اند. بـه برتر از اجدادش دانسته

هـاي هشـتم و نهـم قمـري امرایـی از      ي قـرن شان ثروتمنـدتر گردیـده باشـد. در فاصـله    و طریقت
انــد. ایــن کــه مرشــدان صــفوي در چــه لو صــاحب اردبیــل بــودهایــل صحرانشــین تــرك جــاگیر

ــراهیم        ــیخ اب اً ش ــاهر ــت ظ ــن نیس ــابع روش ــدند، در من ــل ش ــاحب اردبی ــه ص ــاریخی و چگون ت
).385: ص1354فرمانرواي اردبیل بوده است (پطروشفسکی، 

ي منـابع، هجـوم و سـیل مریـدان ارادتمنـد و عاشـق بـه خانقـاه         از موضوعات مـورد اشـاره  
ــهاردبیــل ا ــه گون ــان نمــی ســت، ب ــدان آن ــه از ازدحــام مری ــدار مرشدشــان  اي ک ــه دی توانســتند ب

-جـا کــه  برسـند. در بیـان علـت آن مـا ابتــدا بایـد اوضـاع زمانـه را مـد نظــر قـرار دهـیم، از آن           

بردنــد پــی در ایــران و آنــاطولی مــردم در فقــر و نــاامنی بــه ســر مــی درهــاي پــیبخــاطر جنــگ
-مـردم بـه اردبیـل مـوثر بـود. ایـن موضـوع بخصـوص دربـاره         تبلیغات شیوخ صفوي در هجـوم 

ــاطولی بیشــتر موضــوعیت پیــدا مــی  کنــد، زیــرا آذربایجــان و منــاطق اطــراف  ي آذربایجــان و آن
چنـین آنـاطولی   هـاي ترکمانـان دچـار ویرانـی بیشـتري شـده بودنـد. هـم        ها و جنگبخاطر خرابی

چنـان نـاآرام بـود.    افرجـام بعـد از آن، هـم   هـاي ن هاي تیمور و آشـفتگی و قیـام  نیز بعد از ویرانی
اً میـان ایـالت و عشـایر تمرکـز           و از آن جا که تبلیغـات طریقـت صـفوي در ایـن منطقـه خصوصـ

شــد هـا و انعامـاتی کــه از شـیخ ابـراهیم تبلیــغ مـی     داشـت، بـا توجــه بـه آن روحانیـت، بخشــش    
بت بــه آذربایجــان، توانســتند نیروهــاي مردمــی بیشــتري را از آنــاطولی نســمرشــدان صــفوي مــی

) در ایـن مـورد مـا نبایـد از اسـیرانی کـه       2به طـرف خـود جـذب و آنـان را سـازماندهی کننـد.(      
علـی و ابـراهیم پـرورش    توسط تیمور آزاد شـدند غافـل شـویم، چـون آنـان کـه توسـط خواجـه        

توانسـتند بـه عنـوان نماینـدگان صـفوي در آنـاطولی و شـامات ابـزار مـوثري جهـت           یافتند میمی
ــند. آن     ــراهیم باش ــیخ اب ــراي ش ــد ب ــذب مری ــبکه     ج ــراهیم ش ــه اب ــن ک ــت ای ــکار اس ــه آش چ

ــد را      ــاط بودن ــر نق ــاطولی و دیگ ــفوي در آن ــت ص ــات طریق ــغول تبلیغ ــه مش ــانی را ک هواخواه
شــد قــرار نامیــده مــی» الخلفــاخلیفــۀ«حفــظ و تقویــت کــرد. در راس ایــن ســازمان مقــامی کــه  
).  15: ص1374داشت که معاون و نایب شخص مرشد کامل بود (سیوري، 

ــان در آذربایجــان را    ــراهیم حکومــت ترکمان ــدان در زمــان شــیخ اب ــزایش مری در بررســی اف
قویونلوهـا در  هـا و سـپس آق  نباید از نظـر دور داشـت، زیـرا بـا توجـه بـه حکومـت قراقویونلـو        
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ان از ایــن زمــان مهــاجرت ترکمانــان از آنــاطولی بــه آذربایجــان کــه از ســقوط ایلخانــان آذربایجــ
ــان،    ــت (جعفری ــود شــدت بیشــتري یاف ــاز شــده ب ــه  19/4: ص1378آغ ــا توجــه ب ــر ب ــن ام ). ای

توانست در تبلیغات طریقت صفوي موثر باشد.ي ایلیاتی ترکمانان میروحیه
ونگی رابطـه و تعـاملش بـا حکـام و     این در حـالی اسـت کـه مرشـدي شـیخ ابـراهیم و چگـ       

ــد بســیاري از شخصــیت  ــه صــاحبان قــدرت مانن ــران در هال ــاریخ ای اي از ابهــام هــا و حــوادث ت
باشـد تـا بتـوانیم بـه     تـوان انجـام داد حـدس، گمـان و فرضـیه مـی      است، و حداقل کاري کـه مـی  

قراینی دست یابیم.
ي آرامــش اده و یــک دورهاي معتقدنــد در زمــان شــیخ ابــراهیم اتفــاق مهمــی روي نــد عــده

برقرار بوده، و فعالیت طریقـت اردبیـل در حـد بسـیار پـایین خـود قـرار داشـته اسـت. زیـرا ایـن            
انــد و دوره مطــابق بــا حکومــت شــاهرخ و قراقویونلوهــا بــود کــه هــر دو خواهــان تمرکــز بــوده 

ان و خانقـاه اردبیـل دور  طریقت صـفوي از سـوي ایـن دو حکومـت مـورد تهدیـد و فشـار بـوده        
ــی  ــود را م ــعف خ ــزاوي، ض ــد (م ــا   131: ص1388گذرانی ــیه م ــن فرض ــول ای ــورت قب ). در ص

چنـین بـا توجـه بـه     العمل طریقـت صـفوي در ایـن رابطـه چگونـه بـوده، هـم       دانیم که عکسنمی
افزایش مریدان و قـدرت و نفـوذ مـذهبی شـیخ ابـراهیم و عنـوان شـیخ شـاه و اطـوار شـاهانه او           

اً توضــیح خــواهیم دا تــوان گفــت کــه فعالیــت طریقــت صــفوي در حــد بســیار د) نمــی(کــه بعــد
گذرانـده اسـت. بلکـه ایـن جریـان در ایـن زمـان رونـق         پایین بوده و دوران ضـعف خـود را مـی   

داشته است.
ــایع ــی، وق ــاره از طرف ــه درب ــارانی ک ــه نگ ــخن گفت ــراهیم س ــیخ اب ــد شخصــیتي ش ــاي ان ه

هـاي شـیخ ابـراهیم بسـیار     ي فعالیـت هانـد کـه دربـار   درباري و وابسته به حکومـت صـفوي بـوده   
تـوان مـورد بررسـی قـرار     ي دالیـل آن سـه فـرض را مـی    انـد. کـه دربـاره   مختصر صـحبت کـرده  

هـاي انـدك، مربـوط بـه آرامـش ناشـی از دوران اوسـت کـه اتفـاق مهمـی           ـ ایـن گـزارش  1داد: 
ي شــیخـــ گــرایش شــیخ ابــراهیم بــه تســنن و بازگشــت بــه عقایــد و رویــه2صــورت نگرفــت. 

نگـاران، شخصـیت و عملکـرد شـیخ ابـراهیم را در آن حـد       ــ وقـایع  3.الدین سـنی مـذهب  صفی
دانستند که توضیحات بیشتري از او ارائه دهند. نمی
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رســد، چــرا کــه الــذکر درســت بــه نظــر نمــیدر فــرض اول، بایــد گفــت کــه موضــوع فــوق
حرکـات نظـامی و   دهـد کـه تحریـک و ت   اوضاع و احوال سیاسی و اجتمـاعی زمـان او نشـان مـی    

است.  سیاسی بسیاري رخ داده است و آذربایجان و اردبیل نیز از این تحوالت بدور نبوده
ي حمـداهللا  ي گـرایش بـه تسـنن شـیخ ابـراهیم بـا اسـتناد بـه گفتـه         اما در فرض دوم، درباره

الـدین اردبیلـی، سـنی شـافعی بـوده و      )، اگر مـا ایـن نظـر را بپـذیریم کـه شـیخ صـفی       3مستوفی(
علـی از نظـر عقایـد مـذهبی و صـوفیانه از عقایـد       الـدین و خواجـه  انشینانش یعنی شـیخ صـدر  ج

انـد و یـا مـواردي چـون تـالش بـراي کسـب قـدرت دنیـوي و          الـدین منحـرف شـده   شیخ صفی
تـوان گفـت کـه بـا مرشـدي شـیخ ابـراهیم او یـک نـوع بازگشـت بـه            ادعاي سیادت، آن گاه مـی 

ــار جــدش شــیخ صــفی  ــدینافکــار و رفت ــا تفکــرات  ال ــق ب ــن عملکــرد مواف داشــته اســت. و ای
ــدرت ــین مرشــدان ق ــوده، هم ــد از او نب ــب بع ــیطل ــدان از  طــور م ــه هجــوم مری ــت ک ــوان گف ت

-روي ابــراهیم از روش صــفیتوانــد نشــان از دنبالــهآنــاطولی و شــامات نــزد شــیخ ابــراهیم مــی
کردنـد و مـانع   هـاي وقـت بـا او مخالفـت نمـی     الدین و گرایش به تسـنن او باشـد کـه حکومـت    

-از دیدار و زیـارت مریـدان صـفوي سـاکن در شـامات و آسـیاي صـغیر بـا شـیخ ابـراهیم نمـی           
ــا ایــن موضــوع را مــی  ــوانیم در نحــوهشــدند. کــه م ــد  ي برخــورد حکومــتت ــا شــیخ جنی هــا ب

رو شـد. از ایـن  طلـب، و مریـدانش مقایسـه نمـاییم کـه بـا خشـونت بـا آنـان برخـورد مـی           قدرت
انـد ایـن گـرایش ابـراهیم را بـا مختصـرگویی و حتـی حـذف         سـعی نمـوده  منابع درباري صفوي

اي ي خانـدان طریقـت از بیـان آن خـودداري کننـد. بـا ایـن وجـود ایـن فرضـیه          نامش از سلسـله 
هاي به آن نیاز به مدرك تاریخی محکم و موثقی دارد.بیش نیست که پاسخ

-طفی الشـیبی مـی  ي شخصـیت شـیخ ابـراهیم اسـت، کامـل مصـ      سومین فـرض کـه دربـاره   

ــد:  ــار    «گوی ــل ب ــه شایســتگی تحم ــته ک ــش را نداش ــوش و دان ــه شخصــیت و ه ــراهیم آن مای اب
اً علیـل بـوده و انـدوه از دسـت دادن پـدر        هگین چنان مسـئولیت بزرگـی را داشـت   سن باشـد. ظـاهر

ــبش       ــراهیم، جن ــاتوانی اب ــاهرخ و ن ــدرت ش ــود...و ق ــته ب ــا گذاش ــه ج ــدیدي در وي ب ــاثیر ش ت
-). ایــن اظهــار نظــر الشــیبی نمــی378-379: ص1385(الشــیبی، » ر انــداختصــفوي را بــه تــاخی

توانــد درســت باشــد زیــرا اگــر شــیخ ابــراهیم آن شخصــیت و هــوش الزم را نداشــته بــود، چــرا 
ــن     ــار ای ــه او تحمــل ســنگینی ب ــرار داد. و در صــورتی ک ــل ق ــاه اردبی ــدرش او را مرشــد خانق پ

ـ     باشـد  اثیر شـدیدي گذاشـته بـود چگونـه مـی     مسئولیت را نداشـت و از دسـت دادن پـدر در او ت
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-که بیست و یک سـال او مرشـد طریقـت صـفوي بـوده و سـیل مریـدان بـه طـرفش روانـه مـی           
فرســتاده اســت. و خانقــاه اردبیــل رونــق فراوانــی شــده اســت و خلفــا بــه اطــراف و اکنــاف مــی

وي چنـین چگونـه اسـت کـه در ایـن زمـان جنـبش صـف        گیـرد. هـم   داشته و عنوان شیخ شاه مـی 
افتد!؟.به تاخیر می

هــاي هــایش حــدس و گمــاني شــیخ ابــراهیم و فعالیــتتــوان دربــارهخالصــه آن کــه مــی
تــوان بــه طــور قطــع بــه دلیــل نداشــتن مــدارك کــافی و فراوانــی ارائــه داد، بــا ایــن وجــود نمــی

ي مرشدي شیخ ابراهیم پرده برداشت.مستند از ابهامات دوره
ــا داده ــادي از م ــاریخی زی ــا ســالطین و حاکمــان  هــاي ت ــراهیم ب ــط شــیخ اب چگــونگی رواب

شـاه بـا شـاهرخ تیمـوري چگونـه      ي شـیخ دانـیم کـه رابطـه   وقت ایران و آناطولی نـداریم، و نمـی  
-بوده اسـت بخصـوص کـه او در زمـان مرشـدي ابـراهیم دو بـار بـه آذربایجـان آمـد. و همـین            

تیموریـان و در زمـان اختالفهـاي    ي ترکمانـان قراقویونلـو هنگـام جنـگ بـا      دانیم رابطـه طور نمی
داخلی که با هم دیگر داشـتند در ارتبـاط بـا طریقـت اردبیـل چگونـه بـوده اسـت. بـا ایـن حـال            
ــه         ــت ک ــت اس ــندي در دس ــفوي س ــراهیم ص ــیخ اب ــا ش ــوري ب ــاهرخ تیم ــان ش ــاط می در ارتب

باشد:مشخصات آن بدین شرح می
دیــوانی، و بــه زبــان فارســی ق اســت، نــوع ســند 838ي قعــدهتــاریخ ســند مربــوط بــه ذي«

ي آن بـا عنـوان شـاهرخ بهـادر مشـخص اسـت، مکـان مـورد اشـاره:          باشـد کـه صـادر کننـده    می
باشـد: خطـاب بـه شـیخ صـدرالدین ابـراهیم بـراي بـاقی         گونـه مـی  اردبیل، که مضمون سـند ایـن  

(شــیخ الحکمــایی، » مانــدن در امــالك و مواضــع خــود و جلــوگیري از تعــرض بــه امــوال ایشــان
ــه      126: ص1387 ــوري ب ــاهرخ تیم ــوم ش ــه س ــا حمل ــان ب ــم زم ــت ه ــه درس ــدرك ک ــن م ). ای

-باشد، ضـمن توجـه شـاهرخ بـه طریقـت صـفوي و بـه طـور کلـی صـوفیان، مـی           آذربایجان می

انـد و  ي این موضوع باشـد کـه پیـروان صـفوي در ایـن زمـان تحـت فشـار بـوده         تواند بیان کننده
ــا    ــت. ش ــته اس ــرار داش ــرض ق ــرض تع ــان در مع ــرف  اموالش ــار از ط ــدودیت و فش ــن مح ید ای

ترکمانان قراقویونلو بـه رهبـري اسـکندرمیرزا بـوده باشـد کـه بـه علـت ثـروت خانقـاه اردبیـل و            
ــب ــا جان ــل رابطــه  ی ــاه اردبی ــا خانق ــان، اســکندرمیرزا ب ــراهیم از تیموری ــدان داري شــیخ اب ي چن

اول خــود ي هچنــین بایــد بــه یــاد داشــت کــه شــاهرخ در حملــاي نداشــته اســت. هــم دوســتانه
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علیه قراقویونلوها پـس از تصـرف شـهر سـلطانیه بـه اردبیـل رفـت و پـس از زیـارت قبـر شـیخ            
).4الدین با خواجه علی دیدار نمود(صفی

زمـان بـا مرشـدي شـیخ ابـراهیم، بـا ایـن مضـمون         همین طور سندي دیگـر از شـاهرخ هـم    
در دست است:

ي آن شـاهرخ بهـادر،   صـادر کننـده  ق، زبـان مـدرك فارسـی و   839ي قعـده تاریخ سـند ذي «
ــه اســت: دســتور پرداخــت     ــرور و الغــر، مــتن ســند ایــن گون مکــان مــورد اشــاره: کلخــوران، ب

ــدمالیــات زارعــین اردبیــل در همــان مکــانی کــه زراعــت کــرده  همانجــا). گرچــه ایــن ســند »(ان
دانــیم کــه هــدف شــاهرخ از مربــوط بــه اردبیــل یعنــی مرکــز مرشــدان صــفوي اســت امــا نمــی 

اً در ارتباط با خانقاه اردبیل چه بوده است.    صدور این سند خصوص
چنین یک مـورد گزارشـی ثبـت گردیـده، و آن نیـز همراهـی شـیخ ابـراهیم بـا جهانشـاه           هم 

) مــورخ ارمنــی Thomas de medzophدر جنــگ بــا گرجیــان اســت. تومــاس دومــدزوف (
مالیــات از الکســاندر دهــد کــه جهانشــاه بــه دلیــل درخواســت معاصــر ایــن دوره، گــزارش مــی

ق). از 834پادشــاه گرجســتان کــه بــا پاســخ منفــی او روبــرو گردیــد بــه آن کشــور حملــه کــرد ( 
اي از علمـا و مشـایخ از   ي جهـاد دهـد عـده   رو جهانشـاه بـراي آن کـه بـه جنـگ خـود جنبـه       این

؛ 252-253ص: صــ1375ینـانچ،  جـا بـرد (خلیـل   جملـه شـیخ ابـراهیم صـفوي را بـا خـود بـه آن        
کـاري اطـالع نـداریم شـاید بـا توجـه       درسـتی از دالیـل ایـن هـم     ). ما بـه 267: ص1385ر، رویم

نمـود بـا همـراه نمـودن روحـانیون و      نشـاندگی جهانشـاه توسـط شـاهرخ او تـالش مـی      به دست
مشایخی چون شیخ ابـراهیم قـدرتش را تثبیـت نمایـد تـا از نیروهـاي آنـان در ایـران و آنـاطولی          

-سـویی و هـم   کـرده بـا هـم    . و شـیخ ابـراهیم نیـز در ظـاهر تـالش مـی      به نفع خود استفاده کند

طرفــی در منازعــات، خانقــاه اردبیــل و نیروهــاي کــاري بــا شــاهرخ و جهانشــاه و یــا اتخــاذ بــی 
اً ایــن صــوفیانه در ـــهــاي شــیعیکــه تــا آن زمــان نهضــتطرفــدارش را حفــظ نمایــد، خصوصــ

ها حساس بودند.وریان نسبت به این قیامایران به شکست انجامیده بود و ترکمانان و تیم
شـیخ  «کـه، از او بـا عنـوان    تـوان گفـت ایـن   ي شـیخ ابـراهیم مـی   از موارد دیگري که درباره

در زمـان  » شـاه «یـا  » سـلطان «هـایی چـون   کننـد. احمـد کسـروي معتقـد اسـت لقـب      یاد می» شاه
-نیـز ماننـد سـید بـودن    انـد کـه ایـن القـاب    پادشاهی فرزندان مرشدان صفوي بـه آنـان داده شـده   

کــرده شــان ســاختگی اســت. و شــیخ ابــراهیم شروانشــاه کــه معاصــر شــاه اســماعیل زنــدگی مــی
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شــاه داشــته اســت،  مشــخص نیســت بــه چــه علــت ایــن لقــب را بــه شــیخ اســت و لقــب شــیخ
ــراهیم داده ــروي،  اب ــد (کس ــال از دوره 73: ص1352ان ــن ح ــا ای ــد  ). ب ــلطان جنی ــدي س ي مرش

دهـد دوازده سـال بعـد از فـوت شـیخ ابـراهیم در زمـان جنیـد         شـان مـی  سندي موجود است که ن
مشـهور بـوده اسـت، و چـه بسـا در حیـات خـود شـیخ ابـراهیم نیـز           » شیخ شـاه «شیخ ابراهیم به 

-تـاریخ سـند ذي  «ي ایـن مـدرك بـدین شـرح اسـت:      داشـته اسـت. خالصـه   » شیخ شاه «او لقب 
ي آالرق و ی، مکـان مـورد اشـاره: قریـه    نامـه بـه زبـان فارسـ    ق، نوع سند فسـخ مبایعـه  863حجه 

شـیخ ابـراهیم مشـهور بـه خواجـه      مزرعه کوسویر، مضـمون سـند: خواجـه سـیدي احمـد بـن       
ي االرق و ثابت کرد کـه هجـده هـزار دینـار از مـال خـود را بـراي بهـاي نصـف قریـه          شیخ شاه،

ــه ــد   مزرع ــخ کردن ــه را فس ــداالول مبایع ــه عب ــه خواج ــویر ب ــایی، » ي کوس ــیخ الحکم : 1387(ش
).70ص

دادنـد و  هـر دو القـابی هسـتند کـه بـه صـوفیان مـی       » شـاه «و » شـیخ «گرچه عنـاوینی چـون   
انـد، امـا لقـب شـاه بـراي شـیخ ابـراهیم داراي پیـام و بـار سیاسـی اسـت. و            جنبه مـذهبی داشـته  

نشان از آن دارد کـه خانقـاه اردبیـل در ایـن زمـان از قـدرت و نفـوذ بیشـتري برخـوردار بـوده و           
بردنـد مرتبـه بـاالتري دارد    ه نسـبت بـه خواجـه کـه بـراي پـدر شـیخ ابـراهیم بکـار مـی          لفظ شـا 

اطــوار «گونــه کــه از منــابع تــاریخی نقــل گردیــد، گفتــه شــده کــه شــیخ ابــراهیم   ). و همــان 5(
ــده ــوداش شــاهانه و شــمایل پســندیدهحمی ، کــه هــم ســلطنت صــوري و هــم  »اش پادشــاهانه ب

ــن  ــراهیم در جســتجوي  نشــان مــیهــاتوصــیفســلطنت معنــوي داشــت. ای ــد کــه شــیخ اب دهن
قدرت دنیایی و سیاسی بوده است.  
ــا زمــان تــالش  ــاط ب ــراي دســت در ارتب ــدرت هــاي مخفــی مرشــدان صــفوي ب ــه ق ــابی ب ی

الــدین و علــی یـا شــیخ صـدر  هـا را بــه مرشـدي خواجـه   دنیـایی، برخـی از مورخــان ایـن تــالش   
ایـن اقـدام سـري در زمـان شـیخ ابـراهیم بـا        رسـانند. بـا ایـن وجـود     الدین میحتی به شیخ صفی

جـا کـه در مرشـدي سـلطان جنیـد مـا ناگهـان بـا اقـدامات          قوت بیشتري ادامه پیدا کـرد و از آن 
شـویم، بـه نظـر نگارنـده ایـن حادثـه داراي یـک مقدمـه و         آشکار دنیایی و نظـامی او مواجـه مـی   

بایــد دیــد. زیــرا او بــه عنــوان اي بــوده کــه ایــن پشــتوانه را در مرشــدي شــیخ ابــراهیم  پشــتوانه
ــین خواجــه  ــه واســط، ب ــرورش و   حلق ــادي طریقــت و پ ــدرت م ــا اســتفاده از ق ــد ب ــی و جنی عل

ي رومـی و شـامی بـا کمـک خلفـاي خـود بـه        سازماندهی مریدان، بخصـوص اسـیران آزاد شـده   
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ریـزي کـرد. بـا ایـن حـال شـیخ       هـاي قـدرت نظـامی جنیـد را پـی     صورت سري و مخفیانه پایـه 
علیـه آنـان انجـام    توانسـت اقـدام نظـامی   خاطر قـدرت شـاهرخ و ترکمانـان کـه نمـی     به  ابراهیم 

اً موافق حاکمان وقت عمـل مـی   گونـه کـه گفتـه شـد تـا      چنـین آن نمـود. هـم  دهد، زیرکانه ظاهر
ــدامات  ـــهــاي شــیعیآن زمــان بیشــتر نهضــت ــد و تبلیغــات و اق صــوفیانه ســرکوب شــده بودن

کومــت منجــر شــده بــود پــس هرگونــه تحرکــات صــوفیانه بــا نظــامی مشعشــعیان بــه تشــکیل ح
ي شــیخ شــاه، شــاید شــد. در راســتاي اقــدامات مخفیانــهحساســیت حاکمــان وقــت روبــرو مــی

ــتن   مســافرت ــه حــج و رف ــدرش ب ــراهیم همــراه پ ــتن شــیخ اب ــه شــامات هنگــام رف ــه او ب اش ب
ت بــراي اقــدامات توانســگرجسـتان بســیار مــوثر بــوده باشــد. زیــرا او بــا دیـدن ایــن منــاطق مــی  

-نگرانـه ترتیـب دهـد کـه نتیجـه     اي آینـده سري خود و در نهایـت بـراي فرزنـدش جنیـد برنامـه     

یابی به قدرت در زمان مناسب بود.اش دست
هـایی اسـت کـه تـوان بـرد و خـدا       هـا همـه گمـان   ایـن «با تمام این احوال به قول کسـروي:  

).72: ص1352(کسروي، » بودهها چه میداند که راستیمی

نتیجه
ي قــدرت معنــوي و مــادي طریقــت صــفوي مراحــل مختلفــی را طــی کــرد  فراینــد توســعه

اً طـوالنی           که یک مرحله ي آن در حیـات شـیخ ابـراهیم بـوده اسـت. ایـن مرشـد در حیـات نسـبت
انــد را بیشــتر هــایی کــه پــدرانش بــه آن معــروف بــودهخــود آن نفــوذ معنــوي و بــذل و بخشــش

بـا توجــه بـه شــرایط خـاص سیاسـی، اجتمــاعی و مـذهبی ایــران و      گـر نمــود. و توانسـت   جلـوه 
آسیاي صغیر مریدان زیادي را به طریقت صفوي جذب کند.

ي شـیخ ابـراهیم بـا حاکمـان وقـت اطـالع چنـدانی در دسـت نیسـت شـاید بتـوان            از رابطه
کــرد امــا ایــن ادعــا نیــاز بــه اطالعــات تــاریخی گفــت کــه او از شــاهرخ تیمــوري حمایــت مــی

-و کافی دارد. بـا ایـن حـال فعالیـت او در جهـت افـزایش قـدرت، بـه صـورت مسـالمت          محکم 
آمیز بوده است نه تحریک صاحبان قدرت علیه طریقت صفوي.

هــاي خانقــاه اردبیــل هــم چــون مریــدان و رهبــري شــیخ ابــراهیم فرصــتی بــوده تــا داشــته 
ي مرشــدي شــیخ دســتگاه تبلیغــاتی کــه تــا آن موقــع بدســت آمــده بــود تثبیــت شــوند. در دوره 

افتـد بلکـه ایـن جریـان رونـق داشـته اسـت. او توانــایی        ابـراهیم جنـبش صـفوي بـه تـاخیر نمـی      
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هــاي طرفــی زمینــه را بــراي فعالیــتي طریقــت صــفوي را داشــته، و زیرکانــه بــا حفــظ بــیاداره
کرده است.نظامی شیخ جنید فراهم می

نوشتپی
قرایوسف شـش پسـر داشـت یکـی از آنـان پیـر بـوداق بـود کـه در زمـان پـدرش فـوت             .1

-نمود اما پـنج پسـري کـه بعـد از قرایوسـف زنـده بودنـد بـا یکـدیگر بـه جنـگ و رقابـت مـی             
پرداختند که عبارتند از شاه محمد، اسکندر، اسپند (اصفهان)، جهانشاه و ابوسعید.

اي صـغیر بودنـد امـا از مـردم بـومی ایـران تنهـا        . بیشترین مریـدان خانقـاه اردبیـل از آسـی    2
تـوان در خاسـتگاه نیاکـان شـیخ     ها به آنان گرویدند یکـی از دالیـل عمـده ایـن امـر را مـی      تالشی
الصــفا شــیخ زاهــد گیالنــی و ةالــدین و شــیخ زاهــد گیالنــی یافــت. براســاس کتــاب صــفوصــفی

-انـد کـه جـد شـیخ صـفی     الـدین اردبیلـی نسـبی کـردي بـا خاسـتگاه سـنجانی داشـته        شیخ صفی

ــدین  ــنجانی «ال ــردي الس ــروز الک ــروت و    » پی ــاحب ث ــاله، ص ــن ک ــاه زری ــه فیروزش ــروف ب مع
هــا چارپایــان زیــادي بــوده و در جســتجوي چراگــاهی حاصــلخیز  در گــیالن و در میــان تالشــی 

-گزیند. پس از ایـن زمـان مـردم تـالش بـه فیروزشـاه و فرزنـدانش گـرایش پیـدا مـی          مسکن می
ن مـردم آنـاطولی و بـه ویـژه پیرامـون سـنجان یـا سـنجار از زمـان فیروزشـاه زریـن            چنیکنند. هم

ــا      ــد و رابطــه خــود را ب ــه او وابســته بودن ــد ب ــوذ و ثروتمن ــردي صــاحب نف ــوان ف ــه عن ــاله ب ک
ــا  فیروزشــاه پــس از مهــاجرت او بــه مغــان و گــیالن هــم  چنــان حفــظ کردنــد و ایــن رابــط را ب

الـدین  ژه بـا تاسـیس طریقـت اردبیـل توسـط شـیخ صـفی       فرزندان او هم تداوم بخشیدند، بـه ویـ  
کـاله را در مقـامی   که آنـان مرشـدي از نوادگـان فـرد مـورد عالقـه خـود یعنـی فیروزشـاه زریـن          

رفیع یافتنـد و در حلقـه مریـدان او درآمدنـد. جهـت اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه خواننـدگان           
خاسـتگاه نیاکـان شـیخ زاهـد و     «عنـوان  فـرد بـا  توانند به مقالـه دکتـر عباسـقلی غفـاري    محترم می

).67-68، ص1387رجوع نمایند ( غفاري فرد، » محل کنونی آرامگاه او
و اکثــر «گویــد: القلــوب در توصــیف شــهر اردبیــل مــی. حمــداهللا مســتوفی در کتــاب نزهــۀ3

: 1387(مســتوفی، » الرحمــه باشــندالــدین علیــهانــد و مریــد شــیخ صــفیبــر مــذهب امــام شــافعی
128.(
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قعـده سـنه   در روز پـنج شـنبه بیسـت و هشـت ذي    «گویـد:  . حافظ ابرو در ایـن مـورد مـی   4
ــه بلــده823ة [مــاثــالث و عشــرین و ثمــان ــارت  ق] ب ي اردبیــل رســیده [شــاهرخ تیمــوري]، زی

الحـق و الـدین رفتـه شـرایط زیـارت بـه جـاي        شیخ المشایخ قطب االوتاد سـلطان االولیـاء صـفی   
المرتقـی الـی   ة قـین دلیـل السـالکین المهتـدي الـی سـبیل النجـا       آورد و برکت صحبت برهـان المت 

عــوالی الــدرجات عــالء الملــۀ و الــدین علــی مــداهللا ظلــه [راهنمــاي ســالکان هــدایت شــده بــه  
رســتگاري بــاال رونــده بــر درجــات بلنــد] دریافتــه، از آن جــا بــه راه موغــان متوجــه قرابــاغ اران 

).729/2: 1372(حافظ ابرو، » گشته
رفـت بلکـه آن را بـراي افـراد مـتمکن و      خواجـه نـه تنهـا بـراي صـوفیان بکـار مـی       . لقب 5

ي بــاالتري از علــی مرتبــهتوانســت بــراي خواجــهبردنــد کــه مــیصــاحب احشــام نیــز بکــار مــی
الدین و صدرالدین این لقب را داشتند.باشد که صفی» شیخ«عنوان 

و مآخذمنابع
، چاپ اول.تاریخ، تهران، نیحروفیه در )، 1369آژند، یعقوب، (-1
ــات و جنــات الجنــان، جلــد 1383ابــن کربالیــی تبریــزي، حســین، (-2 ، 1)، روضــات الجن

به تصحیح و مقدمه جعفر سلطان القرایی، تبریز، ستوده، چاپ اول.
ــاو، (-3 ــتانفورد.جی، ش ــد   1370اس ــد، جل ــه جدی ــانی و ترکی ــوري عثم ــاریخ امپراط ، 1)، ت

مشهد، آستان قدس، چاپ اول. ترجمه محمود رمضان زاده، 
ــراهیم، ( -4 ــدین ســلطان اب )، فتوحــات شــاهی، تهــران، 1383امینــی هــروي، امیــر صــدر ال

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول.
)، اســالم در ایــران، ترجمــه کــریم کشـــاورز ،     1354پطروشفســکی، ایلیاپــاولوویچ، (  -5

تهران، پیام، چاپ چهارم.
النســب صــفویه، بــرلین، چاپخانــه    ۀ)، سلسل1343ن، (پیــرزاده زاهــدي، شــیخ حســی   -6

ایرانشهر، چاپ اول.
ــه کوشــش ایــرج افشــار، 1)، عــالم آراي عباســی، جلــد1350ترکمــان، اســکندربیک، (-7 ، ب

تهران، امیرکبیر، چاپ دوم.
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ــان، رســول، (-8 ــد 1378جعفری ــران اســالمی، جل ــاریخ ای ــی  4)، ت ــران، موسســه فرهنگ ، ته
اول.دانش و اندیشه معاصر، چاپ

ــرو،   -9 ــافظ اب ــف اهللا  ح ــن لطی ــداهللا ب ــوراهللا عب ــد 1372، (ن ــواریخ، جل ــدة الت ــا 2)، زب ، ب
تصحیح و تعلیقات سید کمال حاج سید جوادي، تهران، نی، چاپ اول.

ــرمین، ( -10 ــانچ، مک ــل ین ــو «)، 1375خلی ــاه  قراقویونل ــگ  ، »جهانش ــلنامه فرهن ــژه «فص وی
).251تاص 250ترجمه وهاب ولی، سال نهم، شماره سه (از ص،»تاریخ

ــود، (-11 ــدمیر، امیرمحم ــاه طهماســب   1370خوان ــماعیل و ش ــاه اس ــار ش ــران در روزگ )، ای
صفوي، تهران، بنیاد موقوفات محمودافشار، چاپ اول.

الســیر فــی تــاریخ)، تــاریخ حبیــببــن همــام الحســینی، (بــیخوانــدمیر، غیــاث الــدین-12
، تهران، کتابخانه خیام.4فراد بشر، جلداخبار ا

ــی -13 ــفوي، عل ــیم زاده ص ــغر، (رح ــگ1341اص ــرح جن ــاه  )، ش ــدگانی ش ــاریخ زن ــا و ت ه
اسماعیل صفوي، به کوشش یوسف پور صفوي، تهران، خیام، چاپ اول. 

)، مشعشعیان، تهران، آگاه، چاپ اول.1382رنجبر، محمد علی، (-14
الحســین عبــدتصــحیح و تحشــیه ، بــه 1لــدتــواریخ، جالاحســن)،1384(روملــو، حســن،-15

اساطیر، چاپ اول.نوایی، تهران، 
ــرت، ( -16 ــانس روب ــر، ه ــی ،   1385رویم ــه آذر آهنچ ــد، ترجم ــر جدی ــران در راه عص )، ای

تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.
ــین، (  -17 ــوب، عبدالحس ــن ک ــه1366زری ــران،   )، دنبال ــران، ته ــوف ای ــتجو در تص ي جس

پ دوم.امیرکبیر، چا
ســعدین و مجمــع بحــرین،   )، مطلــع1383الــدین عبــدالرزاق، ( ســمرقندي، کمــال -18

، بـه کوشـش عبدالحسـین نـوایی، تهـران، موسسـه مطالعـات و تحقیقـات فرهنگـی، چـاپ           2جلد
اول.

)، ایـران عصـر صـفوي، ترجمـه کـامبیز عزیـزي، تهـران، مرکـز،         1374سیوري، راجـر، ( -19
چاپ چهاردهم.

بــه تصــحیح ســید ،1جلــدالخاقانی،)، قصــص1371بــن داود قلــی، (شــاملو، ولــی قلــی-20
حسن سادات ناصري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول.
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ي دوازدهـم، ترجمـه   )، تشـیع و تصـوف تـا آغـاز سـده     1385الشیبی، کامـل مصـطفی، (  -21
علیرضا ذکاوتی قراگزلو ، تهران، امیر کبیر، چاپ چهارم.

ــیخ-22 ــایی،ش ــدین، (الحکم ــه  1387عمادال ــناد بقع ــت اس ــفی )، فهرس ــیخ ص ــدین ي ش ال
اردبیلی، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، چاپ اول.

ــوبکر، (-23 ــی، اب ــومر،   1356طهران ــاروق س ــال و ف ــاتی لوغ ــه کوشــش نج ــه، ب )، دیاربکری
تهران، کتابخانه طهوري، چاپ اول.

ــد،  -24 ــی احم ــی، قاض ــاري قزوین ــان 1343(غف ــاریخ جه ــاپ  )، ت ــافظ، چ ــران، ح آرا، ته
اول.

خاســتگاه نیاکــان شــیخ زاهــد و محــل کنــونی      «)، 1387فــرد، عباســقلی، ( غفــاري-25
، (از 12، شــماره3نامــه تــاریخ دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد، ســال، پــژوهش»آرامگــاه او

).67تاص 68ص
ــد، ( -26 ــدبیک، محم ــه   1332فری ــواریخ، ترجم ــن الت ــتوفی   )، احس ــدالباقی مس ــرزا عب می

جـا، انتشـارات بـرادران    اصفهانی، به کوشـش سـلطان  محمـد خـان سـردار اشـجع بختیـاري، بـی        
باقرزاده، چاپ اول.

ــاد الحســینی، خورشــاه، (-27 ــه تصــحیح و توضــیح  1379قب ــاریخ ایلچــی نظــام شــاه، ب )، ت
، چاپ اول. دا، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگیمحمد رضا نصیري و کوئیچی هانه

کارونــد ، بــه کوشــش یحیــی ذکــاء،»شــیخ صــفی و تبــارش«)، 1352(کســروي، احمــد، -28
).73تاص72، تهران، فرانکلین، (از صمقاالت)(مجموعهکسروي
ــدالباقی، ( -29 ــارلی، عب ــبحانی،    1366گولپین ــق ه.س ــه توفی ــا، ترجم ــد از موالن ــه بع )، مولوی

تهران، کیهان، چاپ اول. 
)، پیـدایش دولـت صـفویه، ترجمـه یعقـوب آژنـد، تهـران، نشـر         1388مزاوي، میشـل، ( -30

گستره، چاپ اول.
ــی بکــر، ( -31 ــن اب ــداهللا ب ــۀ1387مســتوفی، حم ــر  )، نزه ــد دبی ــه کوشــش محم ــوب، ب القل

سیاقی، تهران، طه، چاپ اول. 
)، جهانگشــاي خاقــان، بــا مقدمــه الــه دتــا مضــطر، اســالم آبــاد، مرکــز  1364نــامعلوم، (-32

سی ایران و پاکستان، چاپ اول.تحقیقات فار
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)، بامقدمــه و تصــحیح اصــغر منتظــر    1349نــامعلوم، عــالم آراي شــاه اســماعیل، (   -33
صاحب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول.

)، خلـد بـرین، بـه کوشـش میـر هاشـم محـدث،        1372واله اصـفهانی، محمـد یوسـف، (   -34
.تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار، چاپ اول
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