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1. Introduction  

The objective and subjective aspects are very important in Sufism. 

For this reason, the condition of Sufis and religious leaders especially 

those who were considered as perfect morshed (guides) in the state of 

awakening, sleep and ecstasy was a decisive argument for their 

followers. A clear example is the founder of the Safavid sect, Sheikh 

Safi al-Din Ardabili whose actions as a complete morshed were 

legitimizing for his followers and descendants until the Safavid 

period. The miracles of Sheikh Safi al-Din were very famous during 

his lifetime. With his death, his miracles continued in the form of 

dreams that the disciples observed in times of crisis and pressure from 

the enemies of the Safavid sect. On this basis, the question arises that 

what was the spiritual connection of the kings of the first period of the 

Safavid dynasty with Sheikh Safi al-Din? In the mentioned period, the 

inheritance title of the complete master of the Safavid sect by the 

kings and the special qualities and virtues that usually crystallized in 

the form of ecstatic inspirations during the pilgrimage to the shrine of 

Sheikh Safi al-Din and also sincere dreams is the most important 

reason for continuing status and legitimacy of Sheikh Safi al-Din. The 

safavid kings by using the above-mentioned inspirations and virtues as 

the perfect morshed of the Safavid sect succeeded in gaining the 

obedience, solidarity and support of the followers (Sufis and 
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Ghezelbashs) to carry out political-military actions. Due to the need to 

conduct research on social and cultural history to better understand the 

current society, so far no comprehensive research has been written 

based on the inductive method for genealogy of political-military 

relations between Safavid kings and followers of Safavid sect. for 

Understanding the internal relations between different groups of the 

sect based on the miracles and inspirations inspired by Sheikh Safi al-

Din, including the sincere personal dreams of the kings leads to a 

more accurate understanding of the political relations between the 

members of the sect and the Safavid ruler and how to Consolidation 

the power of kings In times of crisis especially foreign wars. As it was 

stated, the legitimation of Sheikh Safi al-Din in the Safavid period was 

done under the title of the sect complete morshed and the 

characteristics and virtues derived from it. In the following, the main 

topics of research will be discussed under the topics of Safavid kings 

and the position of sect perfect leader, the Refuge of political-military 

personalities in the tomb of Sheikh Safi-al-Din, guidance and fear of 

Sheikh Safi-al-Din in the form of dreams and ecstasy.   
 

2. Methodology  

The present study uses the method of historical research, the 

method of collecting library data from historical sources after 

describing and classifying the characteristics of Sheikh Safi al-Din, 

including his true dreams, to analyze and interpret these characteristics 

and its impact on the consolidation of the political and military status 

of the mentionded period. 

 

3. Discussion   
The position of Morshed inherited from Sheikh Safi al-Din caused 

the Safavid kings to expect complete obedience from the Sufis and 

Ghezelbashs in the face of internal and external enemies. The Safavid 

kings blamed disobedience to their orders as un-Sufism in order to 

give effective order to the military. For example: Shah Ismail I issued 

a decree for asking the Ghezelbashs to select 2,000 young men from 

the military to face the enemy and whoever moved away from them 

would be the enemy of Sheikh Safi and un-sufi; As a result of this 

threat, the Ghezelbashs all stood still and did not move. (alam-aray of 

Shah Ismail, 2005: 204) 
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The Ghezelbashs tribal structure and their rivalry with each other 

led to political conspiracies and revolts during the period of weak 

government which was finally severely suppressed with the beginning 

of the Shah Abbas I reign but created a great rift between the 

Ghezelbash tribes and the Safavid king. Nevertheless, Shah Abbas I 

tried to Reform by using the full morshed title due to widespread 

disputes with the Ottoman government. One of the signs of the rupture 

of the Murad-Muridi bond of the Safavid kings was the symbolic 

movements of Shah Abbas I in order to persuade the Ghezelbashs to 

obey and discipline the military. For example, Shahverdi Khan, the 

ruler of Qarajeh Dagh whose family was considered an ancient Sufi 

but he changed his Nationality due to the transfer of the Azerbaijan 

province to the Ottoman government. For this reason, in 1595, Shah 

Abbas I, in order to gain the Allegiance of Shahverdi Khan, in a 

symbolic move, visited the tomb of Sheikh Safi al-Din so that the 

mentioned Khan would rush to Ardabil to express his obedience. With 

the disobedience of Shahverdi Khan, the Safavid king called him an 

un-Sufi and sends Allah verdi Khan to his captive. (Turkman, 2003: 2 

/ 447- 448) Despite the disobedience of some Ghezelbash leaders to 

the sect morshed, the sanctity of the Sheikh Safi al-Din shrine was a 

suitable place to Refuge for political figures.   

Another feature of the Safavid sect was the growing prosperity and 

respect of Sheikh Safi al-Din shrine which caused many people and 

prominent political-military figures to reside or Refuge there. For 

example: Mohammad Khan Ziad Oghli Qajar, the former ruler of 

Qarabagh province after fleeing against the Ottoman army preferred to 

stay in the Sheikh Safi al-Din Ardabili shrine. He Reappointment to 

his province reign after Shah Abbas I regained control of Qarabagh. 

(Hosseini, 1983: 780; Valeh Qazvini, 2005: 321-322) 

 

4. Conclusion  

in the first half of the Safavid government the Safavid sect was a 

strong socio-political current and naturally the remembrance of Sheikh 

Safi al-Din was very common. Under the title of the morshed, the 

kings tried to show their behavior as the sect founder in order to unite 

their followers, the Sufis and the Ghezelbashs and gaining their 

obedience. However, the Safavid kings had to take appropriate actions 

to make the Sheikh Safi al-Din shrine prosperous in order to make 

credible the Morshed position. One of their most important strategies 
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was to bury members of the royal family or allow personalities to 

refuge in shrine but their most important strategy was to take 

advantage of the fame of Sheikh Safi al-Din's sincere dreams. Sheikh 

Safi al-Din's sincere dreams of supporting his family members in 

times of crisis and military conflict continued indirectly during the 

Safavid dynasty. Continuity that was crystallized in the form of the 

ecstatic confidence and belief of the kings during the supplication in 

the Sheikh Safi al-Din shrine or during the political-military successes 

that provided the pilgrimage prosperity to the shrine. In addition, the 

Safavid kings with following Sheikh Safi al-Din claimed to have 

many sincere dreams especially a military nature.   

On the one hand, the important feature of the sincere dreams of 

Sheikh Safi al-Din and the Safavid kings had important position in 

order to attract obedience or to mobilize Sufis and Ghezelbashs to face 

the invasions of neighboring countries especially the Ottoman 

government and on the other hand, Led to their presence and 

consolidation in important positions such as the trusteeship of the 

Sheikh Safi al-Din shrine and also in the struggles to replace the 

various claimants to the monarchy which always caused the Safavid 

kings fear of their growing power. However, with the conclusion of 

the Qasr Shirin peace treaty between the Safavid and Ottoman 

governments were significantly reduced the importance and status of 

the morshed title, the mentioned virtues and dreams as well as the 

national and military status of the Sufis and Ghezelbashs. The 

structure of the crystallized miracles in the studied dreams is 

determined in the form of the character of a wise old man who 

threatens the enemies and advises and guides the dreamers. The 

characters of these dreams usually included Sheikh Safi al-Din and the 

Shiite Imams Especially Imam Ali. There was widespread agreement 

among Sufis and Shiites about the guiding role of Imam Ali which 

made the fulfillment of these dreams convincing for the sect 

followers.  

 

Keywords Spiritual connection, sheikh Safi al-din, safavid kings, 

legitimacy, qhezelbashs. 
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 نيالدیصف خیش با یصفو پادشاهان یمعنو وندیپ

 (نيریش قصر صلح مانیپ تا یصفو سلسله سیتاس از)

 1ی دهقان یهدم                                                                                                     

                                                                          

                                                                               چکیده  

 یزمان یهادوره در کراماتشان شهرت واسطهبه قت،یطر صاحب برجسته انیصوف گاهیجا

 یبرا رقدشانم تیاهم و فراوان دانیمر حلقه آن مهم یهاجنبه از که افتییم تداوم مختلف

 ژهیاروک و شاهان توسط قتیطر کامل مرشد عنوان وراثت ،یصفو دوره در. بود تحصن و ارتیز

 ژهیوبه رجستهب انیصوف بخش تیمشروع گاهیجا تداوم لیدل نیترمهم آن، از منبعث کرامات و ها

 افتنی ددرصد حاضر پژوهش منوال، نیا بر. بود هیصفو قتیطر موسس یلیاردب نیالدیصف خیش

 وجود یلیاردب نیالدیصف خیش با یصفو پادشاهان انیم یمعنو وندیپ چه: است پرسش نیا به پاسخ

 و یکشور گاهیجا سو،کی از که میگذاریم آزمون به را هیفرض نیا ،ییپاسخگو یبرا داشت؟

 تا شد سبب یعثمان حکومت با ممتد یهاجنگ گر،ید یسو از و قزلباشان و انیصوف مهم یلشکر

 راثیم که آن از منبعث یهایژگیو و قتیطر کامل مرشد عنوان از یریگبهره با مذکور پادشاهان

 با حاضر، ژوهشپ. ندینما جلب خود از اطاعت به و منسجم را دانیمر بتوانند بود، نیالدیصف خیش

 یخیتار اولدست منابع از یاکتابخانه یهاداده یآورجمع وهیش و یخیتار قیتحق روش از استفاده

 به ادقهص یاهایرو ازجمله نیالدیصف خیش یتیشخص یهایژگیو یبندطبقه و فیتوص از پس

  .پردازدیم نظرردمو دوره ینظام -یاسیس طیشرا بر آن راتیتاث و هایژگیو نیا ریتفس و لیتحل

 .قزلباشان ت،یشروعم ،یصفو پادشاهان ن،یالدیصف خیش ،یمعنو وندیپهای کلیدی: واژه
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 مقدّمه. 1
 حاالت و احوال جهت، نیهم به. دارند یفراوان تیاهم تصوف در یذهن و ینیع جنبه

 ،یداریب حالت در شدندیم محسوب کامل مرشد که یآنان ژهیوبه نید بزرگان و انیصوف

 آن زبار نمونه. شدیم محسوب قاطع یحجت روانشانیپ و دانیمر یبرا خلسه و خواب

 کامل مرشد عنوانبه اعمالش که است یلیاردب نیالدیصف خیش ه،یصفو قتیطر گذارانیبن

 خیش کرامات. بود بخش تیمشروع ه،یصفو حکومت دوره تا نوادگانش و دانیمر یبرا

 لبقا در کراماتش ،یو وفات با. داشت یوانفرا شهرت اتشیح دوره در نیالدیصف

 کردند،یم مالحظه هیصفو قتیطر دشمنان فشار و یبحران مواقع در دانیمر که ییاهایرو

 نخست هدور پادشاهان که شودیم مطرح سوال نیا ه،یپا نیا بر. افتی تداوم همچنان

 عنوان اثتور ،مذکور دوره در داشتند؟ نیالدیصف خیش با یمعنو وندیپ چه یصفو سلطنت

 معموال هک آن از منبعث کرامات و ها ژهیکارو و شاهان توسط هیصفو قتیطر کامل مرشد

 یاهایرو نیهمچن و نیالدیصف خیش مرقد ارتیز هنگام در گونه خلسه الهامات قالب در

 خیش خشب تیمشروع و برجسته گاهیجا تداوم لیدل نیترمهم افت،ییم تبلور صادقه

 کامل رشدم مقام در مذکور کرامات و الهامات کاربست با یصفو شاهان. بود نیالدیصف

( لباشانقز و انیصوف) دانیمر یبانیپشت و انسجام اطاعت، جلب به موفق ،یصفو قتیطر

 .شدندیم ینظام -یاسیس اقدامات انجام یبرا

 به نسبت نیالدیصف خیش یبخش تیمشروع مقوله رامونیپ یمتعدد یپژوهش آثار

 یاهایرو شدن تیروا نحوه نییکو شعله. است شده نوشته یصفو شاهان یعنی نوادگانش

 یصفو دوره یهاینگارعیوقا یاساس رسوم از یکی را مورخان توسط نیالدیصف خیش

 ییفرمانروا نشانه را یو یهاخواب اندکرده تالش ایرو تیروا در ییجز رییتغ با که داندیم

 یهانییآ که است معتقد زین یوریس( 70: 1379 ن،ییکو. )ندینما قلمداد یصفو شاهان

 قبل اول عباسشاه یبرا ژهیوبه شاهان کامل یمرشد عنوان تیتقو در یصفو اجداد ارتیز

 برابر در ینافرمان. بود تیاهم حائز یاسیس مهم گام کی برداشتن ای ینظام یاردوکش از

 که آمدیم شمار به شورک و حکومت هیعل یجرم و پادشاه به انتیخ کامل، مرشد نیفرام

 یفرد ساختن منضبط یبرا شتریب کامل مرشد مفهوم رو،نیازا بود؛ مرگ آن مجازات
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 وجود با مذکور قاتیتحق( 257 و 254: 1382 ،یوریس. )شدیم گرفته کار به قزلباش یامرا

 کامل مرشد عنوان یخیتار ریس به یجامع توجه ،یبخش تیمشروع یها مولفه به توجه

 و کرامات یبررس با ،یکنون پژوهش. اندنداشته آن از حاصل جینتا و هانشا قتیطر

 مرشد عنوان تحت یصفو شاهان بر که یریتاث و نیالدیصف خیش صادقه یاهایرو نیهمچن

 میترس به نیالدیصف خیش بخش تیمشروع گاهیجا میترس ضمن داشت، قتیطر کامل

 دوره پادشاهان ینظام -یاسیس دافاه یبرا مذکور یاهایرو و کرامات ریتاث از یجامع

 .پردازدیم موردنظر

 ترکامل شناخت یبرا یفرهنگ و یاجتماع خیتار یهاپژوهش انجام ضرورتبه توجه با

 ناسباتم یتبارشناس یبرا ییاستقرا روش هیپا بر یجامع قیتحق تاکنون ،یکنون جامعه

 شناخت .است نشده هنگاشت هیصفو قتیطر دانیمر و یصفو شاهان انیم ینظام -یاسیس

 خیش از ملهم الهامات و کرامات یمبنا بر قتیطر مختلف اقشار انیم یدرون روابط

 و مناسبات از یترقیدق شناخت موجب شاهان، یشخص صادقه یاهایرو ازجمله نیالدیصف

 قدرت تیتثب نحوه نیهمچن و یصفو یفرمانروا و قتیطر یاعضا انیم یاسیس یوندهایپ

 یهاجنگ ژهیوبه یبحران مواقع در( قزلباشان و انیصوف) دانیمر یاداروف جلب در شاهان

 دوره در نیالدیصف خیش یبخش تیمشروع شد، انیب که گونههمان. بود خواهد یخارج

 رتصو آن از منبعث کرامات و ها ژهیکارو و قتیطر کامل مرشد عنوان تحت هیصفو

 کامل دمرش منصب و هیصفو شاهان نیعناو تحت پژوهش یمحورها ادامه، در. رفتیپذیم

 میب و ییراهنما ن،یالدیصف خیش مقبره در ینظام -یاسیس یهاتیشخص تحصن قت،یطر

 شاهان یاهایرو در خردمند ریپ تیشخص تبلور و خلسه و ایرو قالب در نیالدیصف خیش

 .گرفت خواهند قرار موردبحث یصفو

 

 .بحث و بررسی2

 قتيطر املک مرشد منصب و هيصفو شاهان. 1 -2

 توانیم که داشت یمتداخل و متعدد یهاجنبه اعقابش، یبرا نیالدیصف خیش راثیم

 در که دانست ییاهایرو قالب در نیالدیصف خیش کرامات بروز نحوه را آن یاصل شهیر
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 مرشد و ریپ نقش همواره تصوف خیتار در. افتی تداوم زین هیصفو شاهان یحکمران دوره

 یبرا است؛ کرده فایا دانیمر تیهدا در یابرجسته نقش ایرو و یداریب عالم دو هر در

 و( ص) اسالم امبریپ یباطن رسالت ندهینما تصوف در ریپ: نگاردیم نصر نیحس دیس مثال،

 مرشد نقش. گرددیم عطا آن طالبان به که است یاله رحمت و لطف یتجل ق،یطر نیا از

 از یاعده( 99: 1391 نصر،. )است احوال لیتحو و یمعنو تولد نهیزم کردن فراهم ،یروحان

 یعنی قظهی. دانندیم اول منزل را انتباه و قظهی سلوک، و ریس مراتبسلسله در انیصوف

 ریس که یکس بودند معتقد متصوفه. است شدن آگاه و آمدن خود به یمعن به انتباه و یداریب

 غفلت مودنشیپ از آن از شیپ که گذاشته گام یاتازه راه در کندیم آغاز را سلوک و

 که گفت توانیم مبنا، نیا بر( 186 /1: 1396 فرد، یرباقریم و یدهباش. )است دهیورز

 نهیزم ن،یالدیصف خیش کرامات و اهایرو از یرویپ با یصفو شاهان خلسه و ایرو حاالت

 فراهم کامل مرشد یلوا تحت در نبرد یهاعرصه در ژهیوبه را دانیمر اطاعت و انسجام

 یامقتدرانه صورتبه را یصفو قتیطر کامل مرشد نقش شاهان سبب، نیهم به. کردیم

 موردنظر اهداف به قیطر نیبد تا کردندیم فایا قزلباشان و انیصوف یعنی خود دانیمر یبرا

 .ابندی دست خود

 مشهور یصوف و عالم کی عنوانبه یابرجسته گاهیجا اتیح زمان در نیالدیصف خیش

. کردندیم قلمداد اسالم نید نیمجدد از یکی عنوانبه را یو معاصرانش کهینحوبه داشت

 رأس على االمۀ بهذه یبعث اللّه ان» ثیحد به استناد با خ،یالتوار خالصه کتاب سندهینو یقم

 ای انیصوف علما، از یکی صدسال هر در که بود معتقد ،«دینها یجددلها من مائۀ کل

 تیهدا را مردم و دهدیم یمجدد رونق را اسالم نید مصلح، عنوانبه بزرگ پادشاهان

 به. دانستیم اسالم نید مصلح را نیالدیصف خیش هفتم سده راس در چنانکه. کندیم

 لیاسماع شاه سنده،ینو که کرد یریگجهینت نیچن توانیم یو نظر میتعم با جهت، نیهم

 زین را افتندی دست یپادشاه به یرقم دهم و نهم قرون راس در که را اول عباسشاه و اول

 طوربه ه،یصفو دوره نخست مهین نیمورخ عموم که چرا است دانستهیم زمره نیا در
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 که یصفو شاهان به را نیالدیصف خیش یتیشخص یهایژگیو از یاریبس میرمستقیغ

 (9 /1: 1383 ،یقم. )اندداده نسبت شدند،یم محسوب یو قتیطر نانیجانش

 معصوم ماناما به را یصفو شاهان که یفرزند-پدر تبار بر افزون ،یصفو دوره نیمورخ

 را نیالدیصف خیش «ارشاد و خرقه و ارادت نسبت» ،یعرفان نامه نسب ذکر با دادیم انتساب

 یاهدوبار وندیپ( ص) اکرم امبریپ و( ع) یعل حضرت به زاهد خیش مرشدش قیطر از

. است افتهی ازتابب صورت دو به مذکور یعرفان وندیپ سلسله ،یخیتار منابع در. انددهیبخش

 یبصر حسن قیطر از که یدوم و( ع) رضا امام خادم یکرخ به که یعرفان نامه نسب نیاول

 یبرا یمنش گیب اسکندر نمونه، یبرا. شودیم یمنته( ص) اسالم امبریپ و( ع) یعل امام به

 یو ،یصفو قتیرط کامل مرشد عنوانبه اول عباسشاه گاهیجا نمودن برجسته و مشخص

 ،یوندیپ نیچن جهت به. داندیم «یبیغ اسرار از مطلع و یازل تیهدا انوار» یدارا را

 یصفو خاندان یجبل را عصمت و طهارت صفت دو اول، طهماسبشاه مانند یانیفرمانروا

 (242: 1350 ،یینوا ؛762 /2 و 448 ،13 /1: 1382 ترکمان،. )دانستندیم

 وهیش با یصفو شاهان تا شد موجب نیالدیصف خیش از دهیرس ارث به یمرشد منصب

 یخارج و یخلدا دشمنان با مواجهه در قزلباشان و انیصوف از یکامل اطاعت یدیمر و مراد

 یگر یناصوف عنوان با را خود دستورات از اطاعت عدم ،یصفو شاهان. باشند داشته انتظار

. بدهند ینظام التیتشک به یموثر نظم بتوانند وهیش نیا به تا دادندیم قرار سرزنش مورد

 نفرات از فرن هزار دو که خواست قزلباشان از یفرمان در اول لیاسماع شاه: نمونه یبرا

 جاى زا آنها سواى کس هر و شوند انتخاب دشمن با مواجهه یبرا ینظام یاردو جوان

 د،یهدت نیا جهیدرنت ؛بود خواهد ناصوفى و صفى شیخ اوجاق دشمن د،ینما حرکت خود

: 1384 اسماعیل،شاه آراىعالم. )نکردند حرکت و ایستادند خود جاى بر یهمگ قزلباشان

204.) 

 شورش و یاسیس یهاینیچتوطئه موجب گریکدی با آنان رقابت و قزلباشان یلیا ساختار

 دایشد اول عباسشاه یپادشاه آغاز با تاینها که شدیم حکومت ضعف دوره در آنان

. نمود جادیا یصفو پادشاه با قزلباش التیا انیم بزرگ یشکاف یول شد سرکوب
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 با داشت تالش یعثمان حکومت با داردامنه یهاجدال سبب به اول عباسشاه باوجودآن،

 وندیپ گسست یهانشانه از. بخشد میترم را شکاف نیا کامل مرشد منصب از یریگبهره

 را قزلباشان بتواند تا بود اول عباسشاه نینماد کاتحر انجام ،یصفو شاهان یدیمر -مراد

 که داغ قراجه حاکم خان یشاهورد: نمونه یبرا. دینما بیترغ ینظام انضباط و اطاعت به

 به جانیآذربا التیا یواگذار سبب به شد،یم محسوب یمیقد انیصوف از خاندانش

 اول عباسشاه ق، 1001 لسا در جهت، نیهم به. داد رییتغ را خود تیتابع یعثمان حکومت

 نیالدیصف خیش مقبره ارتیز به نینماد یحرکت در خان یشاهورد تیتابع جلب یبرا

 شاه خان، یشاهورد ینافرمان با. بشتابد لیاردب به اطاعت ابراز یبرا مذکور خان تا شتافت

 ترکمان،. )نمود اسارتش مامور را خان یورداهلل و کرد خطاب یناصوف را یو یصفو

 قت،یطر کامل مرشد از قزلباش سران از یاعده ینافرمان رغمیعل( 448 -447 /2: 1382

 محسوب یاسیس یهاتیشخص تحصن یبرا مناسب یمکان ن،یالدیصف خیش مرقد قداست

 .شدیم

 نيالدیصف خیش مقبره در ینظام -یاسیس یهاتیشخص تحصن .2-2

 که بود نیالدیصف خیش مرقد روزافزون احترام و رونق ه،یصفو قتیطر گرید یژگیو

 ای اقامت نجاآ در ینظام -یاسیس برجسته یهاتیشخص و مردم از یاریبس تا شدیم موجب

 از پس اباغقر ایالت سابق حاکم قاجار اوغلى زیاد محمدخان: نمونه یبرا. ندینما تحصن

 که برد سر به یلیاردب نیالدیصف خیش مرقد در داد حیترج ،یعثمان انیلشکر برابر در زیگر

 دست به دوباره ار خود التیا حکومت اول، عباسشاه توسط قراباغ التیا یریگبازپس با

 (322-321: 1384 ،ینیقزو واله ؛780: 1362 ،ینیحس. )آورد

 در ندبود قادر جانیآذربا منطقه در التیا رهبران از یاریبس و یحکومت مقامات

 به ژهیوبه نیالدیصف خیش مرقد در تیمصون کسب منظوربه یاسیس یهاجرم انجام صورت

 انسلط ق، 988 سال در: مثال یبرا. شوند متحصن بارگاه درب به متصل یرهایزنج

 لیسماعا توسط مجازات از یریجلوگ یبرا جانیآذربا یخاط و معزول حاکم خاننیحس

 دیوح ؛369: 1370 دالواله،. )شد پناهنده نیالدیصف خیش مرقد به دیجد حاکم خان یقل

 (260 /1: 1382 ترکمان، ؛91: 1383 ،ینیقزو
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. بود ریچشمگ نیالدیصف خیش مرقد در تحصن نهیزم در خاوندیش فهیطا تیتول نقش

 نیالدیصف خیش نوادگان از که دادندیم لیتشک را مرقد مجاوران نیترمهم فه،یطا یاعضا

 فهیطا یاعضا ،دالواله گفته به بنا. شدندیم محسوب یصفو شاهان شاوندانیخو از بالطبع و

 انتساب بر افزون نانآ موثر نفوذ. بودند نفر هزار دو به بیقر اول عباسشاه سلطنت دوره در

. شدیم ترهبرجست یکشور و یلشکر مهم مناصب در حضور واسطهبه نیالدیصف خیش به

 با: مثال یبرا. دیگردیم ممکن آنان تیرضا جلب با مرقد در متحصن مقامات حضور

 خاوند،یش فهیاط رهبران با اتحاد از پس استاجلو لهیقب سران اول، طهماسبشاه فاتو

 لجدا در شکست رغمیعل یول بودند رزایم دریح شاهزاده نشستن تخت به خواهان

 متحصن نیالدیصف شیخ مرقد در را یمدت خاوندیش فهیطا تیحما با توانستند ینیجانش

 (83: 1375 ،یمستوف ؛349: 1370 دالواله،. )شوند

 یشکرل و یکشور مختلف مناصب در حضور با خاوندیش فهیطا رهبران اوصاف، نیا با

. کردندیم برقرار لیاردب در خود فهیطا یاعضا با حکومت مرکز انیم یمستحکم وندیپ

 خاوند،یش فهیطا یاعضا یدیمر -مرشد وندیپ و یشاوندیخو علقه واسطهبه مذکور وندیپ

 یاسیس یهاتیشخص بر نظارت ازجمله یمختلف یهانهیزم در شاهان فراوان اعتماد موجب

 فهیطا یاعضا شنق بر عالوه جهت، نیهم به. کردیم فراهم را افتندییم حضور مرقد در که

 برجسته نهنمو جان،یآذربا معزول حاکم خاننیحس سلطان قتل و یریدستگ در خاوندیش

 معصوم: نمونه یبرا. بود اول طهماسبشاه ربراد رزایم سام اقدامات بر آنان نظارت گر،ید

 حضور واسطهبه شد،یم محسوب خاوندیش فهیطا بزرگان از که السلطنه لیوک گیب

 شاهزاده یهاتیفعال از یکامل اطالع ن،یالدیصف خیش مرقد در خاندانش یاعضا و مالزمان

 انیصوف همه،نیابا( 553 /1: 1383 ،یقم ؛614: 1372 ،ینیقزو واله. )کردیم کسب یصفو

 ژهیوبه یداخل یهاجنگ و هاتوطئه در یابرجسته نقش قزلباش سران همانند خاوندیش

 کسب یبرا ستیبایم یصفو شاهان رو،نیازا کردند؛یم فایا ینیجانش یهاکشمکش

 را نیالدیفص خیش ازجمله نید بزرگان کرامات قزلباشان، و انیصوف برابر در الزم وجاهت

 .شدیم متبلور ایرو قالب در شتریب که ییالگو. ندینما خود یالگو



 ...سیسأت از) نیالدیصف خیش با یصفو پادشاهان یمعنو وندیپ /

 

120 

 خلسه و ايرو قالب در نيالدیصف خیش میب و يیراهنما .3 -2

 اجساد دفن برجسته، یهاتیشخص تحصن و نیالدیصف خیش مقبره رونق مهم علل از

 نیجانش و زندفر نیصدرالد دوره به اقدام نیا نهیشیپ. بود سلطنت خاندان یاعضا و شاهان

 لیاسماع اهش: ازجمله هیصفو شاهزادگان و شاهان از یاریبس. گشتیبازم نیالدیصف خیش

 از پس السلطنهبیان یرزایم دریح شاهزاده و اول عباسشاه فرزند رزایم یصف شاهزاده اول،

 مرقد ارتیز روزافزون رونق وجود،نیباا. شدند دفن نیالدیصف خیش مرقد در وفات

 شهرت آن مهم لیدل که شدیم انجام ازینذرون و حاجات ساختن آوردهبر و تبرک منظوربه

: 1352 ،یآبادخاتون ؛624: 1384 اسماعیل،شاه آراىعالم. )بود نیالدیصف خیش کرامات

 (1: 1360 ،یینوا ؛15 /1: 1382 ترکمان، ؛493

 به مدد شامل وفاتش از پس یحت و اتیح زمان در نیالدیصف خیش مشهور کرامات

 یمهم یامداد ریتاث یکرامات نیچن. شدیم دانشیمر و نانیجانش ژهیوبه جامعه طبقات هیکل

 مهم یهازهیانگ از که کردیم فایا خطر بروز هنگام در انیصوف و خاندان از محافظت یبرا

 تابک از یرویپ به. شدیم محسوب هیصفو شاهان توسط نیالدیصف خیش مرقد ارتیز

 نخست مهین یخیتار منابع در یو مشهور کرامات خ،یش یندگانز رامونیپ «الصفا صفوه»

 خیش مشهور کرامات ازجمله: مثال یبرا. افتی یفراوان بازتاب یصفو حکومت

 بزاز، ابن). بود مغول یراالمرایام رچوپانیام مالزمان از یشخص جان نجات ن،یالدیصف

 (80-79: 1378 ،یجنابد ؛19 /1: 1383 ،یقم ؛317: 1373

 کرامات نیچن. داشت تداوم همچنان وفاتش از پس نیالدیصف خیش یامداد تکراما

 در و یموس نیصدرالد نشیجانش و فرزند به خیش موثر یهاکمک رامونیپ ژهیوبه یروحان

 نیالدیصف خیش که بود نیا ییاهایرو نیچن یاصل عنصر. افتی تبلور دانیمر یاهایرو قالب

 اهدافشان بیتعق از را آنها و کردیم اعالم یصفو تقیطر دشمنان به را الزم یهشدارها

 از ایزکر بیره یایرو: نمونه عنوانبه توانیم ،یمشهور یاهایرو نیچن رامونیپ. داشتیبازم

 محاصره در تولیان جماعت شکست موجب که کرد ذکر را هیصفو قتیطر فگانیخل
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: 1372 ،ینیقزو واله ؛421 /4: 1380 ر،یخواندم ؛1046: 1373 بزاز، ابن. )شد آالرق یروستا

40) 

 از را اننوادگ و فرزندان خلسه، ای ایرو قالب در نیالدیصف خیش میب و ییراهنما

 واسطهبه. دادیم میب جدال و جنگ بحبوحه در را دشمنان و داشتیم محفوظ خطرات

 قزلباشان، و انیصوف یعنی هیصفو قتیطر روانیپ یبرا مذکور کرامات بخشوحدت ریتاث

 یوزهار در یصفو شاهان تیتثب در یمهم یروان ریتاث نیالدیصف خیش خانقاه ارتیز

. کردیم فایا نبردها سازسرنوشت هنگامه در آنان امداد طلب طورنیهم و سلطنت نخست

 شاه یتکاپو دوره از «هیصفو قتیطر کامل مرشد» عنوان تحت شاهان حاجات طلب

 ورشی زا قبل «اختصاص اهل» همراه به یو. شد آغاز حکومت لیتشک یبرا اول لیاسماع

 به بنا که یاستمداد. نمود استمداد طلب و ارتیز نیالدیصف خیش خانقاه از گرجستان به

 و نانیاطم صورتبه لیاسماع شاه روان در ریالس بیحب خیتار سندهینو ریخواندم گفته

 (27: 1373 ،یا افوشته ؛448 /4 1380 ر،یخواندم. )افتی یتجل خاطر آرامش

 موجب نقزلباشا انیم در ژهیوبه جامعه در نیالدیصف خیش یامداد کرامات شهرت

 و قاتیفتو از یاریبس شدند،یم محسوب یو قتیطر نانیجانش که یصفو شاهان تا دیگرد

 خیش یروحان یامدادها از معصوم امامان کرامات بر افزون را ینظام یهایروزیپ

 عباسشاه مانند سهخل باور و نانیاطم به توانیم: انیم نیا در که ندینما قلمداد نیالدیصف

 انخ عبداهلل مرگ همچون یمهم یرخدادها در نیالدیصف خیش امداد بر یمبن اول

 ق، 1028 سال نبرد در وان التیا یوال پاشا تکلو شدن کشته و ازبکان قدرتمند یفرمانروا

 نشانه را اول عباسشاه باور و اداعتق ه،یالصفو روضه سندهینو یجنابد. کرد اشاره

. است انستهد هیصفو قتیطر کامل مرشد عنوانبه یو یمنش یصوف و یمسلکشیدرو

 که افتییم ورتبل بود نیالدیصف خیش نوشتهدست که «قرا» یسر کتاب در گرید کرامت

 دشمنان حمله با بلهمقا یبرا روشن یهاییگوشیپ و هایگرچاره یحاو شاردن، گفته به بنا

 (.3/1158: 1372 شاردن، ؛865 و 738: 1378 ،یجنابد. )بود
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 آنان ارتیز تداوم با شدیم شاهان نانیاطم و باور اعالم به منجر که مذکور خلسه حالت

 به ،یصف شاه تا اول لیاسماع شاه سلطنت پرحادثه دوره یعنی نیالدیصف خیش مرقد از

 انیصوف یفادارو و اطاعت جلب بر افزون آن هژیکارو نیترمهم که شد لیتبد نینماد یسنت

 ینبردها در آنان اطاعت و تیحما جلب شورش، و ینافرمان از ممانعت یبرا قزلباشان و

 از اول عباسشاه یاپیپ یهاارتیز از یخیتار منابع. بود یعثمان حکومت با ژهیوبه ،یخارج

 در. دارند تیاحک یعثمان ارانسرد با ینظام اتیعمل هر انجام از قبل نیالدیصف خیش مرقد

 و تبرک طلب جدادشا ریسا و نیالدیصف خیش ارواح از اول عباسشاه ها،ارتیز نیا یط

 (897: 1378 ،یجنابد ؛642 /2 و 1/447: 1382 ترکمان،. )نمودیم استمداد

 ارتیز هنگام یصفو شاهان ن،یالدیصف خیش یامداد نقش به اعتقاد نیهم سبب به

 رجستهب گاهیجا که کردندیم آنجا کارکنان و آستانه صرف یفراوان وراتنذ یو مرقد

 بار هر در یصف شاه شنیجانش و اول عباسشاه: مثال یبرا. دیبخشیم یشتریب اعتبار را مرقد

 و انیمتول به حاجاتشان اجابت یبرا یفراوان صدقات ن،یالدیصف خیش خانقاه از دیبازد

 /2: 1377 ،یسیبدل ؛761 و 2/682 و 1/447 1382 ترکمان،). کردندیم اهدا آنجا مجاوران

 (237: 1382 ،ینیقزو واله ؛295

 از یراوانف رانیزا ساالنه تا شد موجب شاهان دیبازد و نیالدیصف خیش کرامات شهرت

 گفته به بنا. دارند میتقد آنجا به را خود نذورات و ندینما دیبازد نیالدیصف خیش مرقد

 فهموقو که لیدبار اطراف یروستاها نذورات درآمد بر عالوه ،ییایتالیا ندهدکنیبازد یکارر

 و بضاعتبى اشخاص میان که داشت درآمد طال لیره هزار هشتاد ساالنه مرقد بودند،

 زا اکثرا که یماموران. شدمى توزیع بودند، آستانه نگهدارى مأمور و مجاور که روحانیانى

 مهین در نیالدیصف خیش مرقد تیتول جهت، نیهم به .شدندیم محسوب خاوندیش انیصوف

 به هیصفو شاهان که شدیم محسوب یحکومت مهم مناصب از هیصفو حکومت نخست

 یباش یقورچ نخا یسیع مانند خاوندیش انیصوف ژهیوبه خود اعتماد مورد و بزرگ سرداران

. کردندیم رواگذا یالنیگ زاهد خیش نوادگان از خان چراغ و اول عباسشاه داماد

 (307 و 240: 1383 ،ینیقزو دیوح ؛42: 1348 ،یکارر ؛131: 1363 وس،یاولئار)
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 یصفو شاهان یاهايرو در خردمند ریپ تیشخص تبلور. 4 -2

 اهانش باور و نانیاطم موجب که نیالدیصف خیش یامداد کرامات تیاهم بر افزون

 در ییبسزا ریتاث نشفرزندا سلطنت ییشگویپ بر یمبن یو کرامات شد،یم یصفو

 در خردمند ریپ تیشخص تبلور نیهمچن و یصفو شاهان سلطنت به یبخش تیمشروع

 دنیرس یپادشاه به بر یمبن یفراوان یهاایرو خیش نه،یزم نیا در. کردیم فایا آنان یایرو

 آن ه،یصفو ورهد نیمورخ عتایطب کراماتش، شهرت واسطهبه که کردیم مشاهده فرزندانش

 قبه بر که کرد مشاهده ایرو در شبى یو: نمونه یبرا. کردندیم ریتعب صادقه یایرو را

 روشن آن ورن از عالم تمامى که شد طالع آفتابى ناگاه که است نشسته اردبیل جامع مسجد

 ردهک طلوع که اوست صورت آفتاب آن که نمود مالحظه کرد، دقت کهیهنگام و گشت

 خردمند ریپ یالگوکهن تیشخص از یانمونه که یو مادر توسط ایرو نیا ریتعب. است

. فتای خواهد دست سلطنت به نیالدیصف خیش فرزندان از یشخص که بود نیچن است،

 شاهان سلطنت ر،مذکو یایرو ریتعب بر دیتاک منظوربه ر،یالس بیحب سندهینو ریخواندم

 ر،یخواندم. )است هدانست خردمندان یبرا ایرو نیا وستنیپ وقوع به دهندهنشان را یصفو

1380 4/ 413-414) 

 از یگرید خواب سلطنت، به نیالدیصف خیش نوادگان یابیدست رامونیپ ،یخیتار منابع

 شده عنوان فاوتمت خواب یزمان دوره ،یخیتار منابع در که هرچند اند،کرده نقل را یو

 خیتار ممناگ مولف یول یکودک دوره به متعلق را خیش یایرو ریخواندم چنانکه، است؛

 و یبزرگسال دوره به متعلق را آن یمنش گیب اسکندر ،یو همانند و لیاسماع شاه یآراعالم

 نقش در که ایرو ریتعب هنگام در زاهد خیش. اندکرده عنوان زاهد خیش یدیمر هنگام

 ن،یالدیصف خیش فرزندان سلطنت در شراکت یبرا شودیم ظاهر خردمند ریپ تیشخص

 بود صورتنیبد خیش یایرو شرح. دینمایم مطرح را دخترش با خیش ازدواج درخواست

 :که

 و نهاده سر بر سمور پوست از تاجى و کمر در شمشیرى و است نشسته بلند کوهى بر 

 یمناسبت چه تاج و شمشیر با را جبریل الدین امین شیخ پسر که گفت خود با خواب عالم در

 آفتابى برداشت سر از را تاج پس نتوانست یدبگشا میان از را شمشیر که کرد قصد و است
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 پوشیده نور آن نهاد سر بر را تاج چون باز و کرد ینوران را عالم که شد ساطع یو فرق از

 .شد

 دلىصاحب اگر»: که کندیم دهیعق اظهار رابطه نیا در یمنش گیب اسکندر

 تیغ ظهور از کنایت شمشیر آن که داند نیقیبه نماید تامل خواب این تعبیر در ضمیرروشن

 فرق هاج و تاج به آفتاب و افسر آن و بوده( اول لیاسماع شاه) لوا مظفر پادشاه جهانگشاى

 (13 /1: 1382 ترکمان،)« .نمودیم اشارت حضرت آن همایون

 نانیانشج و هیصفو قتیطر کامل مرشد که یصفو شاهان ن،یالدیصف خیش از یرویپ به

 ریتاث که باشند یهاصادق یاهایرو مشاهده یمدع تندتوانسیم شدند،یم محسوب یو

 و تیروا گستره. کردیم فایا یخارج ینبردها عرصه در ینظام یروهاین جیبس در ییبسزا

 ریتاث و واجر انیفرمانروا ریسا به نسبت یصفو شاهان یاهایرو ینظام -یاسیس راتیتاث

 یط در هک داشتند ینظام ااکثر و یاسیس ،یشخص یتیماه مذکور یاهایرو. داشت یشتریب

 یبرا. کردندیم ییماراهن و حتینص را شاهان خردمند، ریپ تیشخص مثابهبه عهیش امامان آن

 معصوم مامانا از یکی توسط ا،یرو عالم در اول طهماسبشاه: ق 975 سال در نمونه،

 و ودشیم تفو یو از شیپ که چرا باشد مهربان رزایم سام برادرش به نسبت تا شد حتینص

 ماما از رزایم سام تیشکا از یانشانه را ایرو نیا طهماسبشاه. رسدینم او به سلطنت نوبت

 /1: 1383 ،یقم. )است دادهرخ برادرش به نسبت یو یبدگمان واسطهبه که دانستیم( ع)

552) 

 افتیدر را یاریبس الهامات ایرو عالم در دوم عباسشاه نیهمچن و اول لیاسماع شاه

 شده اشاره هابدان ینظام ریتداب رامونیپ هیصفو دوره یخیتار منابع در اکثرا که دندکریم

 قلعه هودهیب محاصره یجابه که بود نیا اول لیاسماع شاه یقلب لیتما: مثال یبرا. است

 ایرو عالم در یصفو شاه منوال، نیا بر. ورزد مبادرت جانیآذربا التیا ریتسخ به گلستان

 شاه کرامات. دهدیم فرمان امر نیبد را یو که کرد مالحظه را صوممع امامان از یکی

 یواجب ضهیفر دانشیمر یبرا یداریوبخواب حالت در کامل، مرشد عنوانبه اول لیاسماع

 واقع لشکرش سرداران یشادمان ابراز و دییتا مورد یو خواب صدق لذا شدیم محسوب
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 یامرا با مشورت از شاه یمنتیب موجب را اول لیاسماع شاه یایرو ن،یبر خلد سندهینو. شد

 ،ینیقزو واله. )است دانسته جانیآذربا به حمله و گلستان قلعه محاصره ترک یبرا لشکر

1372 :113) 

 کاهش مرورزمانبه یصفو شاهان یشخص یاهایرو یکنندگاقناع قدرت همه،نیباا

 یکومتح التیتشک در قزلباشان و انیصوف گاهیجا تنزل از یبازتاب که افتی یریچشمگ

 به مجبور دوم عباسشاه یایرو هیتوج یبرا ینیقزو دیوح چنانکه شود؛یم محسوب هیصفو

 واسطههب را شاه یو. ردیبگ قرار مخاطبان رشیموردپذ تا است شده یمختلف لیدال نقل

 ژهیوبه و عصومم امامان یبیغ الهامات که دانسته عرفان بزرگان از صادقه یاهایرو مالحظه

 دوم عباسشاه یایرو: مثال یبرا. است کرده افتیدر ایرو قالب در را( ع) یعل حضرت

 به شاه که بود شرح نیبد هند یگورکان حکومت از قندهار شهر زیآمتیموفق تصرف یبرا

 را رقندها به یلشکرکش دستور و مشرف( ع) یعل حضرت نزد به العلما سلطان همراه

 به یشکرکشل و مذکور یایرو نمودن رتریپذهیتوج یبرا ینیقزو دیوح. کندیم افتیدر

 یو ییگرایلم نشانه را رانیا سابق قلمرو یریگبازپس یبرا شاه یفرع زهیانگ قندهار،

 (442-441: 1383 ،ینیقزو دیوح. )داندیم

 انیصوف) دانشیمر گاهیجا نیهمچن و یصفو شاه یمرشد نقش کاهش عوامل از یکی

 اواخر در یعثمان و رانیا یکشورها انیم نیریش قصر صلح مانیپ انعقاد با( قزلباشان و

 ارتیز هنگام در هیصفو شاهان استغاثه ،یطوالن صلح نیا با. گرددیبرم یصف شاه سلطنت

 کاهش شاهان یشخص یاهایرو به توسل یحت و یصف خیش یاهایرو به توجه مرقد،

 رشادت ابراز و بیغتر ای یوفادار جلب یبرا یضرورت گرید که چرا افتی یریچشمگ

 یجیتدر کاهش با که نداشت وجود نبرد یهاجبهه در حضور یبرا قزلباشان و انیصوف

 انیصوف یسنت مراسمات جهت، نیهم به. شودیم مشخص آنان یکشور و یلشکر گاهیجا

 هودهیب زین نبردها در یروزیپ هنگام تبرک و کیتبر فاتیتشر جمله از پادشاه شگاهیپ در

 طواف ساالنه مراسم نیحس سلطان شاه چنانکه شد؛ لیتعط یمدت از بعد و دیگرد اعالم

 یصفو حکومت زوال با وجود،نیباا. کرد اعالم ممنوع را پادشاه دور به انیدربار و انیصوف
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 رستم کتاب سندهینو الحکما رستم ،یخارج و یداخل متعدد یهاجنگ مجدد وقوع و

 نیالدیصف خیش خانقاه به دوم طهماسبشاه مرهنگاید توجه به گذرا صورتبه خ،یالتوار

 به سلطنت تخت بر جلوس هنگام در ،یصفو شاهان یمیقد سنت طبق که است کرده اشاره

 (194: 1382 الحکما، رستم ؛56: 1346 سانسون،. )شتافت نیالدیصف خیش مرقد ارتیز

 

 گیرینتیجه .3

 -یاجتماع انیجر ،یصفو حکومت نخست مهین در یصفو قتیطر آنکه به توجه با

 شاهان. تداش یفراوان رواج نیالدیصف خیش خاطره و ذکر طبعاً بود، یرومندین یاسیس

 نشان قتیطر گذارانیبن همچون را خود سلوک تا داشتند تالش کامل مرشد عنوان تحت

 را آنان عتاطا قزلباشان، و انیصوف یعنی خود دانیمر به دنیبخش انسجام ضمن تا بدهند

 ستیبایم یدمرش گاهیجا نمودن ریباورپذ یبرا یصفو شاهان همه،نیباا. دنینما جلب

 از. دادندیم انجام زین نیالدیصف خیش مرقد به دنیبخش رونق یبرا یمقتض اقدامات

 یول بود مرقد در تحصن اجازه ای سلطنت خاندان یاعضا دفن آنان، مهم یراهکارها

 شهرت. بود نیالدیصف خیش صادقه یاهایور شهرت از یریگبهره آنان راهکار نیترمهم

 یرانبح مواقع در خود خاندان یاعضا از تیحما در نیالدیصف خیش صادقه یاهایرو

. افتی اومتد زین یصفو شاهان دوره در میرمستقیغ صورتبه ،ینظام یریدرگ و آشوب

 خیش رقدم در اثهاستغ هنگام به شاهان گونه خلسه باور و نانیاطم صورتبه که یاستمرار

 مرقد ارتیز نقرو موجب که شدیم متبلور ینظام -یاسیس قاتیتوف هنگام به ای نیالدیصف

 مالحظه یمدع نیالدیصف خیش از یرویپ به یصفو شاهان آن، بر افزون. آوردیم فراهم را

 .داشتند ینظام تیماه اکثرا که شدندیم یفراوان صادقه یاهایرو

 جهت در ،یصفو شاهان و نیالدیصف خیش صادقه یاهایرو مهم ژهیکارو سو،کی از

 هیهمسا یکشورها هجوم با مواجهه یبرا قزلباشان و انیصوف جیبس و جییته ای اطاعت جلب

 انیصوف برجسته نقش گر،ید یسو از و افتییم یمهم گاهیجا یعثمان حکومت ژهیوبه

 مناصب در آنان گاهیجا تیتثب و حضور موجب ،یخارج ینبردها در قزلباشان و خاوندیش
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 ینیجانش یهاکشمکش در بیترت نیهم به و نیالدیصف خیش مرقد تیتول همچون یمهم

 را آنها روزافزون قدرت از یصفو شاهان میب همواره که دیگردیم سلطنت مختلف انیمدع

 و یصفو یهاحکومت انیم نیریش قصر صلح مانیپ انعقاد با همه،نیباا. شدیم موجب

 یاهایرو و کرامات کامل، یمرشد عنوان گاهیجا و تیاهم از یریچشمگ زانیم به یعثمان

 ساختار. شد کاسته قزلباشان و انیصوف یلشکر و یکشور گاهیجا بیترت نیهم به و مذکور

 شودیم مشخص خردمند ریپ تیشخص قالب در یموردبررس یاهایرو در متبلور کرامات

 اهایرو نیا یهاتیشخص. کندیم ییماراهن و حتینص را نیابیرو و دیتهد را دشمنان که

 رامونیپ. بود( ع) یعل حضرت ژهیوبه( ع) عهیش امامان و نیالدیصف خیش شامل معموال

 وجود یاگسترده نظر توافق انیعیش و انیصوف انیم در( ع) یعل حضرت یگرتیهدا نقش

 .نمودیم ریپذ اقناع قت،یطر دانیمر یبرا را مذکور یاهایرو صدق که داشت

 

 هايادداشت
 خواب عالم در که دیگویم معشوق به مشهور ختنى نیالدجالل سید: سدینویم یقم نهیزم نیهم در. 1

 شد نیالدیصف خیش نقاهخا بعدا که ییجا در قایدق اردبیل اسفریس دروازه از بیرون یمحل در را اسالم امبریپ

. کندیم دعا ،است دهیبخش یادوباره ونقر را اسالم نید که نیالدیصف خیش یبرا که کندیم مشاهده

 (11 /1: 1383 ،یقم)

 از نیالدیفص خیش برجسته گاهیجا نمودن مجزا ضمن شاه، نظام یلچیا خیتار کتاب: مشابه نمونه. 2

 (81: 1379 ،ینیحس. )است گفته سخن یو یعال «مقامات و کرامات» از ،یصفو شاهان اجداد ریسا

 شیخ از نیالدیصف شیخ سلطان»: نگاردیم خیالتوار خالصه کتاب در یقم دوم، نامه نسب رامونیپ. 3

 و سهروردى نجیب ابو شیخ از او و االبهرى ابوبکر نیالدقطب از او و نیالدجمال سید از او و گیالنى زاهد

 ممشاد از او و دىابیور اسود احمد از او و البکرى محمد خود پدر از او و البکرى عمر وجیه قاضى از او

 معروف محفوظ ابو زا او و سقطى سرى شیخ از او و البغدادى محمد بن جنید شیخ ابوالقاسم از او و دینورى

 بن على نیمؤمنرالیام از او و بصرى حسن شیخ از او و عجمى حبیب از او و طایى داود از او و الکرخى

 به را خرقه و رشادا مسند ربانى وحى ینام از او و آله و علیه اللّه صلى رسالت حضرت از او و طالبیاب

 (13 /1: 1383 ،یقم) .«اندبرده راثیم

 سر از جوان چند» که آورد لشکریان و امرا به روى اول طهماسبشاه ق، 974 سال در: مشابه نمونه. 4

« .کنند ثابت صفى شیخ سلسله بر حقى و درآیند قلعه آن به شده خدمت این متعهد که خواهممى گذشته



 ...سیسأت از) نیالدیصف خیش با یصفو پادشاهان یمعنو وندیپ /

 

128 

 قبول برخاسته خود جاى از بودند، اسفندیار ثالث و رستم ثانى هریک الواقعیف که هاامرازاده از کس هجده

 (5821 /8: 1382 ،یتتو. )شدند خراسان متوجه فرامین با ترتمامهرچه لیتعجبه و نمودند خدمت این

 میرزاى جان،یاآذرب حاکم انخ محراب و ریوز عالمیان میرزاى انیم اختالف سبب به: مشابه نمونه. 5

 به را درضامحم خواجه دربار، به یو احضار با شاه یول شد متحصن نیالدیصف خیش مرقد در عالمیان

 (168: 1383 ،ینیقزو دیوح. )کرد منصوب جانیآذربا وزارت

 ینظارت نقش به حایتلو اول، طهماسبشاه یدربار مقامات از یراز محمد یقاض خصوص، نیا در. 6

 (440 /1: 1383 ،یقم. )است کرده اشاره خاوندیش انیصوف

 یوسف موالنا شبى ن،یصدرالد خیش بازداشت یبرا اشرف ملک دوباره تالش انیجر در: مشابه نمونه. 7

 را ملک رگبز لشگرى با که دید ایرو عالم به را نیالدیصف شیخ ه،یصفو قتیطر دانیمر از برنیقى

 یاردو ینروافرما خان کیب یجان که وستیپ وقوع به نیچن ایرو نیا ریتعب یمدت از پس. دهدیم شکست

 به النیگ در پناهگاهش از محترمانه را نیصدرالد و داد شکست جانیآذربا در را اشرف ملک ن،یزر

 (423 /4: 1380 ر،یخواندم. )فراخواند خود یجنگ یاردو

 به حاجاتش شدن برآورده طلب و ارتیز یبرا بار نیچند یصف شاه نبردها، هنگامه در: مشابه نمونه. 8

 (8: 1360 ،یینوا ؛237: 1382 ،ینیقزو واله. )شد لیاردب رهسپار نیالدیصف خیش خانقاه
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