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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 alDin, 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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چکیده
جایگاه صوفیان برجسته صاحب طریقت ،بهواسطه شهرت کراماتشان در دورههای زمانی
مختلف تداوم مییافت که از جنبههای مهم آن حلقه مریدان فراوان و اهمیت مرقدشان برای
زیارت و تحصن بود .در دوره صفوی ،وراثت عنوان مرشد کامل طریقت توسط شاهان و کارویژه
ها و کرامات منبعث از آن ،مهمترین دلیل تداوم جایگاه مشروعیت بخش صوفیان برجسته بهویژه
شیخ صفیالدین اردبیلی موسس طریقت صفویه بود .بر این منوال ،پژوهش حاضر درصدد یافتن
پاسخ به این پرسش است :چه پیوند معنوی میان پادشاهان صفوی با شیخ صفیالدین اردبیلی وجود
داشت؟ برای پاسخگویی ،این فرضیه را به آزمون میگذاریم که از یکسو ،جایگاه کشوری و
لشکری مهم صوفیان و قزلباشان و از سوی دیگر ،جنگهای ممتد با حکومت عثمانی سبب شد تا
پادشاهان مذکور با بهرهگیری از عنوان مرشد کامل طریقت و ویژگیهای منبعث از آن که میراث
شیخ صفیالدین بود ،بتوانند مریدان را منسجم و به اطاعت از خود جلب نمایند .پژوهش حاضر ،با
استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمعآوری دادههای کتابخانهای از منابع دستاول تاریخی
پس از توصیف و طبقهبندی ویژگیهای شخصیتی شیخ صفیالدین ازجمله رویاهای صادقه به
تحلیل و تفسیر این ویژگیها و تاثیرات آن بر شرایط سیاسی -نظامی دوره موردنظر میپردازد.
واژههای کلیدی :پیوند معنوی ،شیخ صفیالدین ،پادشاهان صفوی ،مشروعیت ،قزلباشان.
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 .1مقدّمه
جنبه عینی و ذهنی در تصوف اهمیت فراوانی دارند .به همین جهت ،احوال و حاالت
صوفیان و بزرگان دین بهویژه آنانی که مرشد کامل محسوب میشدند در حالت بیداری،
خواب و خلسه برای مریدان و پیروانشان حجتی قاطع محسوب میشد .نمونه بارز آن
بنیانگذار طریقت صفویه ،شیخ صفیالدین اردبیلی است که اعمالش بهعنوان مرشد کامل
برای مریدان و نوادگانش تا دوره حکومت صفویه ،مشروعیت بخش بود .کرامات شیخ
صفیالدین در دوره حیاتش شهرت فراوانی داشت .با وفات وی ،کراماتش در قالب
رویاهایی که مریدان در مواقع بحرانی و فشار دشمنان طریقت صفویه مالحظه میکردند،
همچنان تداوم یافت .بر این پایه ،این سوال مطرح میشود که پادشاهان دوره نخست
سلطنت صفوی چه پیوند معنوی با شیخ صفیالدین داشتند؟ در دوره مذکور ،وراثت عنوان
مرشد کامل طریقت صفویه توسط شاهان و کارویژه ها و کرامات منبعث از آن که معموال
در قالب الهامات خلسه گونه در هنگام زیارت مرقد شیخ صفیالدین و همچنین رویاهای
صادقه تبلور مییافت ،مهمترین دلیل تداوم جایگاه برجسته و مشروعیت بخش شیخ
صفیالدین بود .شاهان صفوی با کاربست الهامات و کرامات مذکور در مقام مرشد کامل
طریقت صفوی ،موفق به جلب اطاعت ،انسجام و پشتیبانی مریدان (صوفیان و قزلباشان)
برای انجام اقدامات سیاسی -نظامی میشدند.
آثار پژوهشی متعددی پیرامون مقوله مشروعیت بخشی شیخ صفیالدین نسبت به
نوادگانش یعنی شاهان صفوی نوشته شده است .شعله کویین نحوه روایت شدن رویاهای
شیخ صفیالدین توسط مورخان را یکی از رسوم اساسی وقایعنگاریهای دوره صفوی
میداند که با تغییر جزیی در روایت رویا تالش کردهاند خوابهای وی را نشانه فرمانروایی
شاهان صفوی قلمداد نمایند( .کویین )70 :1379 ،سیوری نیز معتقد است که آیینهای
زیارت اجداد صفوی در تقویت عنوان مرشدی کامل شاهان بهویژه برای شاهعباس اول قبل
از اردوکشی نظامی یا برداشتن یک گام مهم سیاسی حائز اهمیت بود .نافرمانی در برابر
فرامین مرشد کامل ،خیانت به پادشاه و جرمی علیه حکومت و کشور به شمار میآمد که
مجازات آن مرگ بود؛ ازاینرو ،مفهوم مرشد کامل بیشتر برای منضبط ساختن فردی
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امرای قزلباش به کار گرفته میشد( .سیوری 254 :1382 ،و  )257تحقیقات مذکور با وجود
توجه به مولفه های مشروعیت بخشی ،توجه جامعی به سیر تاریخی عنوان مرشد کامل
طریقت شاهان و نتایج حاصل از آن نداشتهاند .پژوهش کنونی ،با بررسی کرامات و
همچنین رویاهای صادقه شیخ صفیالدین و تاثیری که بر شاهان صفوی تحت عنوان مرشد
کامل طریقت داشت ،ضمن ترسیم جایگاه مشروعیت بخش شیخ صفیالدین به ترسیم
جامعی از تاثیر کرامات و رویاهای مذکور برای اهداف سیاسی -نظامی پادشاهان دوره
موردنظر میپردازد.
با توجه بهضرورت انجام پژوهشهای تاریخ اجتماعی و فرهنگی برای شناخت کاملتر
جامعه کنونی ،تاکنون تحقیق جامعی بر پایه روش استقرایی برای تبارشناسی مناسبات
سیاسی -نظامی میان شاهان صفوی و مریدان طریقت صفویه نگاشته نشده است .شناخت
روابط درونی میان اقشار مختلف طریقت بر مبنای کرامات و الهامات ملهم از شیخ
صفیالدین ازجمله رویاهای صادقه شخصی شاهان ،موجب شناخت دقیقتری از مناسبات و
پیوندهای سیاسی میان اعضای طریقت و فرمانروای صفوی و همچنین نحوه تثبیت قدرت
شاهان در جلب وفاداری مریدان (صوفیان و قزلباشان) در مواقع بحرانی بهویژه جنگهای
خارجی خواهد بود .همانگونه که بیان شد ،مشروعیت بخشی شیخ صفیالدین در دوره
صفویه تحت عنوان مرشد کامل طریقت و کارویژه ها و کرامات منبعث از آن صورت
میپذیرفت .در ادامه ،محورهای پژوهش تحت عناوین شاهان صفویه و منصب مرشد کامل
طریقت ،تحصن شخصیتهای سیاسی -نظامی در مقبره شیخ صفیالدین ،راهنمایی و بیم
شیخ صفیالدین در قالب رویا و خلسه و تبلور شخصیت پیر خردمند در رویاهای شاهان
صفوی موردبحث قرار خواهند گرفت.
.2بحث و بررسی
 .1 -2شاهان صفويه و منصب مرشد کامل طريقت

میراث شیخ صفیالدین برای اعقابش ،جنبههای متعدد و متداخلی داشت که میتوان
ریشه اصلی آن را نحوه بروز کرامات شیخ صفیالدین در قالب رویاهایی دانست که در
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دوره حکمرانی شاهان صفویه نیز تداوم یافت .در تاریخ تصوف همواره نقش پیر و مرشد
در هر دو عالم بیداری و رویا نقش برجستهای در هدایت مریدان ایفا کرده است؛ برای
مثال ،سید حسین نصر مینگارد :پیر در تصوف نماینده رسالت باطنی پیامبر اسالم (ص) و
از این طریق ،تجلی لطف و رحمت الهی است که به طالبان آن عطا میگردد .نقش مرشد
روحانی ،فراهم کردن زمینه تولد معنوی و تحویل احوال است( .نصر )99 :1391 ،عدهای از
صوفیان در سلسلهمراتب سیر و سلوک ،یقظه و انتباه را منزل اول میدانند .یقظه یعنی
بیداری و انتباه به معنی به خود آمدن و آگاه شدن است .متصوفه معتقد بودند کسی که سیر
و سلوک را آغاز میکند در راه تازهای گام گذاشته که پیش از آن از پیمودنش غفلت
ورزیده است( .دهباشی و میرباقری فرد )186 /1 :1396 ،بر این مبنا ،میتوان گفت که
حاالت رویا و خلسه شاهان صفوی با پیروی از رویاها و کرامات شیخ صفیالدین ،زمینه
انسجام و اطاعت مریدان را بهویژه در عرصههای نبرد در تحت لوای مرشد کامل فراهم
میکرد .به همین سبب ،شاهان نقش مرشد کامل طریقت صفوی را بهصورت مقتدرانهای
برای مریدان خود یعنی صوفیان و قزلباشان ایفا میکردند تا بدین طریق به اهداف موردنظر

خود دست یابند.

شیخ صفیالدین در زمان حیات جایگاه برجستهای بهعنوان یک عالم و صوفی مشهور
داشت بهنحویکه معاصرانش وی را بهعنوان یکی از مجددین دین اسالم قلمداد میکردند.
قمی نویسنده کتاب خالصه التواریخ ،با استناد به حدیث «ان اللّه یبعث بهذه االمۀ على رأس
کل مائۀ من یجددلها دینها» ،معتقد بود که در هر صدسال یکی از علما ،صوفیان یا
پادشاهان بزرگ بهعنوان مصلح ،دین اسالم را رونق مجددی میدهد و مردم را هدایت
میکند .چنانکه در راس سده هفتم شیخ صفیالدین را مصلح دین اسالم میدانست .به
همین جهت ،با تعمیم نظر وی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که نویسنده ،شاه اسماعیل
اول و شاهعباس اول را که در راس قرون نهم و دهم قمری به پادشاهی دست یافتند را نیز
در این زمره میدانسته است چرا که عموم مورخین نیمه نخست دوره صفویه ،بهطور
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غیرمستقیم بسیاری از ویژگیهای شخصیتی شیخ صفیالدین را به شاهان صفوی که
جانشینان طریقت وی محسوب میشدند ،نسبت دادهاند( .قمی)9 /1 :1383 ،
مورخین دوره صفوی ،افزون بر تبار پدر-فرزندی که شاهان صفوی را به امامان معصوم
انتساب میداد با ذکر نسب نامه عرفانی« ،نسبت ارادت و خرقه و ارشاد» شیخ صفیالدین را
از طریق مرشدش شیخ زاهد به حضرت علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) پیوند دوبارهای
بخشیدهاند .در منابع تاریخی ،سلسله پیوند عرفانی مذکور به دو صورت بازتاب یافته است.
اولین نسب نامه عرفانی که به کرخی خادم امام رضا (ع) و دومی که از طریق حسن بصری
به امام علی (ع) و پیامبر اسالم (ص) منتهی میشود .برای نمونه ،اسکندر بیگ منشی برای
مشخص و برجسته نمودن جایگاه شاهعباس اول بهعنوان مرشد کامل طریقت صفوی ،وی
را دارای «انوار هدایت ازلی و مطلع از اسرار غیبی» میداند .به جهت چنین پیوندی،
فرمانروایانی مانند شاهطهماسب اول ،دو صفت طهارت و عصمت را جبلی خاندان صفوی
میدانستند( .ترکمان 448 ،13 /1 :1382 ،و 762 /2؛ نوایی)242 :1350 ،
منصب مرشدی به ارث رسیده از شیخ صفیالدین موجب شد تا شاهان صفوی با شیوه
مراد و مریدی اطاعت کاملی از صوفیان و قزلباشان در مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی
انتظار داشته باشند .شاهان صفوی ،عدم اطاعت از دستورات خود را با عنوان ناصوفی گری
مورد سرزنش قرار میدادند تا به این شیوه بتوانند نظم موثری به تشکیالت نظامی بدهند.
برای نمونه :شاه اسماعیل اول در فرمانی از قزلباشان خواست که دو هزار نفر از نفرات
جوان اردوی نظامی برای مواجهه با دشمن انتخاب شوند و هر کس سواى آنها از جاى
خود حرکت نماید ،دشمن اوجاق شیخ صفى و ناصوفى خواهد بود؛ درنتیجه این تهدید،
قزلباشان همگی بر جاى خود ایستادند و حرکت نکردند( .عالمآراى شاهاسماعیل:1384 ،
.)204
ساختار ایلی قزلباشان و رقابت آنان با یکدیگر موجب توطئهچینیهای سیاسی و شورش
آنان در دوره ضعف حکومت میشد که نهایتا با آغاز پادشاهی شاهعباس اول شدیدا
سرکوب شد ولی شکافی بزرگ میان ایالت قزلباش با پادشاه صفوی ایجاد نمود.
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باوجودآن ،شاهعباس اول به سبب جدالهای دامنهدار با حکومت عثمانی تالش داشت با
بهرهگیری از منصب مرشد کامل این شکاف را ترمیم بخشد .از نشانههای گسست پیوند
مراد -مریدی شاهان صفوی ،انجام حرکات نمادین شاهعباس اول بود تا بتواند قزلباشان را
به اطاعت و انضباط نظامی ترغیب نماید .برای نمونه :شاهوردی خان حاکم قراجه داغ که
خاندانش از صوفیان قدیمی محسوب میشد ،به سبب واگذاری ایالت آذربایجان به
حکومت عثمانی تابعیت خود را تغییر داد .به همین جهت ،در سال  1001ق ،شاهعباس اول
برای جلب تابعیت شاهوردی خان در حرکتی نمادین به زیارت مقبره شیخ صفیالدین
شتافت تا خان مذکور برای ابراز اطاعت به اردبیل بشتابد .با نافرمانی شاهوردی خان ،شاه
صفوی وی را ناصوفی خطاب کرد و اهللوردی خان را مامور اسارتش نمود( .ترکمان،
 )448 -447 /2 :1382علیرغم نافرمانی عدهای از سران قزلباش از مرشد کامل طریقت،
قداست مرقد شیخ صفیالدین ،مکانی مناسب برای تحصن شخصیتهای سیاسی محسوب
میشد.

 .2-2تحصن شخصیتهای سیاسی -نظامی در مقبره شیخ صفیالدين

ویژگی دیگر طریقت صفویه ،رونق و احترام روزافزون مرقد شیخ صفیالدین بود که
موجب میشد تا بسیاری از مردم و شخصیتهای برجسته سیاسی -نظامی در آنجا اقامت یا
تحصن نمایند .برای نمونه :محمدخان زیاد اوغلى قاجار حاکم سابق ایالت قراباغ پس از
گریز در برابر لشکریان عثمانی ،ترجیح داد در مرقد شیخ صفیالدین اردبیلی به سر برد که
با بازپسگیری ایالت قراباغ توسط شاهعباس اول ،حکومت ایالت خود را دوباره به دست
آورد( .حسینی780 :1362 ،؛ واله قزوینی)322-321 :1384 ،
مقامات حکومتی و بسیاری از رهبران ایالت در منطقه آذربایجان قادر بودند در
صورت انجام جرمهای سیاسی بهمنظور کسب مصونیت در مرقد شیخ صفیالدین بهویژه به
زنجیرهای متصل به درب بارگاه متحصن شوند .برای مثال :در سال  988ق ،سلطان
حسینخان حاکم معزول و خاطی آذربایجان برای جلوگیری از مجازات توسط اسماعیل
قلی خان حاکم جدید به مرقد شیخ صفیالدین پناهنده شد( .دالواله369 :1370 ،؛ وحید
قزوینی91 :1383 ،؛ ترکمان)260 /1 :1382 ،
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نقش تولیت طایفه شیخاوند در زمینه تحصن در مرقد شیخ صفیالدین چشمگیر بود.
اعضای طایفه ،مهمترین مجاوران مرقد را تشکیل میدادند که از نوادگان شیخ صفیالدین
و بالطبع از خویشاوندان شاهان صفوی محسوب میشدند .بنا به گفته دالواله ،اعضای طایفه
در دوره سلطنت شاهعباس اول قریب به دو هزار نفر بودند .نفوذ موثر آنان افزون بر انتساب
به شیخ صفیالدین بهواسطه حضور در مناصب مهم لشکری و کشوری برجستهتر میشد.
حضور مقامات متحصن در مرقد با جلب رضایت آنان ممکن میگردید .برای مثال :با
وفات شاهطهماسب اول ،سران قبیله استاجلو پس از اتحاد با رهبران طایفه شیخاوند،
خواهان به تخت نشستن شاهزاده حیدر میرزا بودند ولی علیرغم شکست در جدال
جانشینی توانستند با حمایت طایفه شیخاوند مدتی را در مرقد شیخ صفیالدین متحصن
شوند( .دالواله349 :1370 ،؛ مستوفی)83 :1375 ،
با این اوصاف ،رهبران طایفه شیخاوند با حضور در مناصب مختلف کشوری و لشکری
پیوند مستحکمی میان مرکز حکومت با اعضای طایفه خود در اردبیل برقرار میکردند.
پیوند مذکور بهواسطه علقه خویشاوندی و پیوند مرشد -مریدی اعضای طایفه شیخاوند،
موجب اعتماد فراوان شاهان در زمینههای مختلفی ازجمله نظارت بر شخصیتهای سیاسی
که در مرقد حضور مییافتند را فراهم میکرد .به همین جهت ،عالوه بر نقش اعضای طایفه
شیخاوند در دستگیری و قتل سلطان حسینخان حاکم معزول آذربایجان ،نمونه برجسته
دیگر ،نظارت آنان بر اقدامات سام میرزا برادر شاهطهماسب اول بود .برای نمونه :معصوم
بیگ وکیل السلطنه که از بزرگان طایفه شیخاوند محسوب میشد ،بهواسطه حضور
مالزمان و اعضای خاندانش در مرقد شیخ صفیالدین ،اطالع کاملی از فعالیتهای شاهزاده
صفوی کسب میکرد( .واله قزوینی614 :1372 ،؛ قمی )553 /1 :1383 ،بااینهمه ،صوفیان
شیخاوند همانند سران قزلباش نقش برجستهای در توطئهها و جنگهای داخلی بهویژه
کشمکشهای جانشینی ایفا میکردند؛ ازاینرو ،شاهان صفوی میبایست برای کسب
وجاهت الزم در برابر صوفیان و قزلباشان ،کرامات بزرگان دین ازجمله شیخ صفیالدین را

الگوی خود نمایند .الگویی که بیشتر در قالب رویا متبلور میشد.

 / 120پیوند معنوی پادشاهان صفوی با شیخ صفیالدین (از تأسیس...
 .3 -2راهنمايی و بیم شیخ صفیالدين در قالب رويا و خلسه

از علل مهم رونق مقبره شیخ صفیالدین و تحصن شخصیتهای برجسته ،دفن اجساد
شاهان و اعضای خاندان سلطنت بود .پیشینه این اقدام به دوره صدرالدین فرزند و جانشین
شیخ صفیالدین بازمیگشت .بسیاری از شاهان و شاهزادگان صفویه ازجمله :شاه اسماعیل
اول ،شاهزاده صفی میرزا فرزند شاهعباس اول و شاهزاده حیدر میرزای نایبالسلطنه پس از
وفات در مرقد شیخ صفیالدین دفن شدند .بااینوجود ،رونق روزافزون زیارت مرقد
بهمنظور تبرک و برآورده ساختن حاجات و نذرونیاز انجام میشد که دلیل مهم آن شهرت
کرامات شیخ صفیالدین بود( .عالمآراى شاهاسماعیل624 :1384 ،؛ خاتونآبادی:1352 ،
493؛ ترکمان15 /1 :1382 ،؛ نوایی)1 :1360 ،
کرامات مشهور شیخ صفیالدین در زمان حیات و حتی پس از وفاتش شامل مدد به
کلیه طبقات جامعه بهویژه جانشینان و مریدانش میشد .چنین کراماتی تاثیر امدادی مهمی
برای محافظت از خاندان و صوفیان در هنگام بروز خطر ایفا میکرد که از انگیزههای مهم
زیارت مرقد شیخ صفیالدین توسط شاهان صفویه محسوب میشد .به پیروی از کتاب
«صفوه الصفا» پیرامون زندگانی شیخ ،کرامات مشهور وی در منابع تاریخی نیمه نخست
حکومت صفوی بازتاب فراوانی یافت .برای مثال :ازجمله کرامات مشهور شیخ
صفیالدین ،نجات جان شخصی از مالزمان امیرچوپان امیراالمرای مغول بود( .ابن بزاز،
317 :1373؛ قمی19 /1 :1383 ،؛ جنابدی)80-79 :1378 ،
کرامات امدادی شیخ صفیالدین پس از وفاتش همچنان تداوم داشت .چنین کرامات
روحانی بهویژه پیرامون کمکهای موثر شیخ به فرزند و جانشینش صدرالدین موسی و در
قالب رویاهای مریدان تبلور یافت .عنصر اصلی چنین رویاهایی این بود که شیخ صفیالدین
هشدارهای الزم را به دشمنان طریقت صفوی اعالم میکرد و آنها را از تعقیب اهدافشان
بازمیداشت .پیرامون چنین رویاهای مشهوری ،میتوان بهعنوان نمونه :رویای بیره زکریا از
خلیفگان طریقت صفویه را ذکر کرد که موجب شکست جماعت تولیان در محاصره
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روستای آالرق شد( .ابن بزاز1046 :1373 ،؛ خواندمیر421 /4 :1380 ،؛ واله قزوینی:1372 ،
)40
راهنمایی و بیم شیخ صفیالدین در قالب رویا یا خلسه ،فرزندان و نوادگان را از
خطرات محفوظ میداشت و دشمنان را در بحبوحه جنگ و جدال بیم میداد .بهواسطه
تاثیر وحدتبخش کرامات مذکور برای پیروان طریقت صفویه یعنی صوفیان و قزلباشان،
زیارت خانقاه شیخ صفیالدین تاثیر روانی مهمی در تثبیت شاهان صفوی در روزهای
نخست سلطنت و همینطور طلب امداد آنان در هنگامه سرنوشتساز نبردها ایفا میکرد.
طلب حاجات شاهان تحت عنوان «مرشد کامل طریقت صفویه» از دوره تکاپوی شاه
اسماعیل اول برای تشکیل حکومت آغاز شد .وی به همراه «اهل اختصاص» قبل از یورش
به گرجستان از خانقاه شیخ صفیالدین زیارت و طلب استمداد نمود .استمدادی که بنا به
گفته خواندمیر نویسنده تاریخ حبیب السیر در روان شاه اسماعیل بهصورت اطمینان و
آرامش خاطر تجلی یافت( .خواندمیر448 /4 1380 ،؛ افوشته ای)27 :1373 ،
شهرت کرامات امدادی شیخ صفیالدین در جامعه بهویژه در میان قزلباشان موجب
گردید تا شاهان صفوی که جانشینان طریقت وی محسوب میشدند ،بسیاری از توفیقات و
پیروزیهای نظامی را افزون بر کرامات امامان معصوم از امدادهای روحانی شیخ
صفیالدین قلمداد نمایند که در این میان :میتوان به اطمینان و باور خلسه مانند شاهعباس
اول مبنی بر امداد شیخ صفیالدین در رخدادهای مهمی همچون مرگ عبداهلل خان
فرمانروای قدرتمند ازبکان و کشته شدن تکلو پاشا والی ایالت وان در نبرد سال  1028ق،
اشاره کرد .جنابدی نویسنده روضه الصفویه ،اعتقاد و باور شاهعباس اول را نشانه
درویشمسلکی و صوفی منشی وی بهعنوان مرشد کامل طریقت صفویه دانسته است.
کرامت دیگر در کتاب سری «قرا» که دستنوشته شیخ صفیالدین بود تبلور مییافت که
بنا به گفته شاردن ،حاوی چارهگریها و پیشگوییهای روشن برای مقابله با حمله دشمنان
بود( .جنابدی 738 :1378 ،و 865؛ شاردن.)1158/3 :1372 ،
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حالت خلسه مذکور که منجر به اعالم باور و اطمینان شاهان میشد با تداوم زیارت آنان
از مرقد شیخ صفیالدین یعنی دوره پرحادثه سلطنت شاه اسماعیل اول تا شاه صفی ،به
سنتی نمادین تبدیل شد که مهمترین کارویژه آن افزون بر جلب اطاعت و وفاداری صوفیان
و قزلباشان برای ممانعت از نافرمانی و شورش ،جلب حمایت و اطاعت آنان در نبردهای
خارجی ،بهویژه با حکومت عثمانی بود .منابع تاریخی از زیارتهای پیاپی شاهعباس اول از
مرقد شیخ صفیالدین قبل از انجام هر عملیات نظامی با سرداران عثمانی حکایت دارند .در
طی این زیارتها ،شاهعباس اول از ارواح شیخ صفیالدین و سایر اجدادش طلب تبرک و
استمداد مینمود( .ترکمان 447/1 :1382 ،و 642 /2؛ جنابدی)897 :1378 ،
به سبب همین اعتقاد به نقش امدادی شیخ صفیالدین ،شاهان صفوی هنگام زیارت
مرقد وی نذورات فراوانی صرف آستانه و کارکنان آنجا میکردند که جایگاه برجسته
مرقد را اعتبار بیشتری میبخشید .برای مثال :شاهعباس اول و جانشینش شاه صفی در هر بار
بازدید از خانقاه شیخ صفیالدین ،صدقات فراوانی برای اجابت حاجاتشان به متولیان و
مجاوران آنجا اهدا میکردند( .ترکمان 447/1 1382 ،و  682/2و 761؛ بدلیسی/2 :1377 ،
295؛ واله قزوینی)237 :1382 ،
شهرت کرامات شیخ صفیالدین و بازدید شاهان موجب شد تا ساالنه زایران فراوانی از
مرقد شیخ صفیالدین بازدید نمایند و نذورات خود را به آنجا تقدیم دارند .بنا به گفته
کارری بازدیدکننده ایتالیایی ،عالوه بر درآمد نذورات روستاهای اطراف اردبیل که موقوفه
بودند ،مرقد ساالنه هشتاد هزار لیره طال درآمد داشت که میان اشخاص بىبضاعت و
روحانیانى که مجاور و مأمور نگهدارى آستانه بودند ،توزیع مىشد .مامورانی که اکثرا از
صوفیان شیخاوند محسوب میشدند .به همین جهت ،تولیت مرقد شیخ صفیالدین در نیمه
نخست حکومت صفویه از مناصب مهم حکومتی محسوب میشد که شاهان صفویه به
سرداران بزرگ و مورد اعتماد خود بهویژه صوفیان شیخاوند مانند عیسی خان قورچی باشی
داماد شاهعباس اول و چراغ خان از نوادگان شیخ زاهد گیالنی واگذار میکردند.
(اولئاریوس131 :1363 ،؛ کارری42 :1348 ،؛ وحید قزوینی 240 :1383 ،و )307
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 .4 -2تبلور شخصیت پیر خردمند در روياهای شاهان صفوی

افزون بر اهمیت کرامات امدادی شیخ صفیالدین که موجب اطمینان و باور شاهان
صفوی میشد ،کرامات وی مبنی بر پیشگویی سلطنت فرزندانش تاثیر بسزایی در
مشروعیت بخشی به سلطنت شاهان صفوی و همچنین تبلور شخصیت پیر خردمند در
رویای آنان ایفا میکرد .در این زمینه ،شیخ رویاهای فراوانی مبنی بر به پادشاهی رسیدن
فرزندانش مشاهده میکرد که بهواسطه شهرت کراماتش ،طبیعتا مورخین دوره صفویه ،آن
را رویای صادقه تعبیر میکردند .برای نمونه :وی شبى در رویا مشاهده کرد که بر قبه
مسجد جامع اردبیل نشسته است که ناگاه آفتابى طالع شد که تمامى عالم از نور آن روشن
گشت و هنگامیکه دقت کرد ،مالحظه نمود که آن آفتاب صورت اوست که طلوع کرده
است .تعبیر این رویا توسط مادر وی که نمونهای از شخصیت کهنالگوی پیر خردمند
است ،چنین بود که شخصی از فرزندان شیخ صفیالدین به سلطنت دست خواهد یافت.
خواندمیر نویسنده حبیب السیر ،بهمنظور تاکید بر تعبیر رویای مذکور ،سلطنت شاهان
صفوی را نشاندهنده به وقوع پیوستن این رویا برای خردمندان دانسته است( .خواندمیر،
)413-414 /4 1380
منابع تاریخی ،پیرامون دستیابی نوادگان شیخ صفیالدین به سلطنت ،خواب دیگری از
وی را نقل کردهاند ،هرچند که در منابع تاریخی ،دوره زمانی خواب متفاوت عنوان شده
است؛ چنانکه ،خواندمیر رویای شیخ را متعلق به دوره کودکی ولی مولف گمنام تاریخ
عالمآرای شاه اسماعیل و همانند وی ،اسکندر بیگ منشی آن را متعلق به دوره بزرگسالی و
هنگام مریدی شیخ زاهد عنوان کردهاند .شیخ زاهد در هنگام تعبیر رویا که در نقش
شخصیت پیر خردمند ظاهر میشود برای شراکت در سلطنت فرزندان شیخ صفیالدین،
درخواست ازدواج شیخ با دخترش را مطرح مینماید .شرح رویای شیخ بدینصورت بود
که:
بر کوهى بلند نشسته است و شمشیرى در کمر و تاجى از پوست سمور بر سر نهاده و
در عالم خواب با خود گفت که پسر شیخ امین الدین جبریل را با شمشیر و تاج چه مناسبتی
است و قصد کرد که شمشیر را از میان بگشاید نتوانست پس تاج را از سر برداشت آفتابى
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از فرق وی ساطع شد که عالم را نورانی کرد و باز چون تاج را بر سر نهاد آن نور پوشیده
شد.
اسکندر بیگ منشی در این رابطه اظهار عقیده میکند که« :اگر صاحبدلى
روشنضمیر در تعبیر این خواب تامل نماید بهیقین داند که آن شمشیر کنایت از ظهور تیغ
جهانگشاى پادشاه مظفر لوا (شاه اسماعیل اول) بوده و آن افسر و آفتاب به تاج و هاج فرق
همایون آن حضرت اشارت مینمود( ».ترکمان)13 /1 :1382 ،
به پیروی از شیخ صفیالدین ،شاهان صفوی که مرشد کامل طریقت صفویه و جانشینان
وی محسوب میشدند ،میتوانستند مدعی مشاهده رویاهای صادقهای باشند که تاثیر
بسزایی در بسیج نیروهای نظامی در عرصه نبردهای خارجی ایفا میکرد .گستره روایت و
تاثیرات سیاسی -نظامی رویاهای شاهان صفوی نسبت به سایر فرمانروایان رواج و تاثیر
بیشتری داشت .رویاهای مذکور ماهیتی شخصی ،سیاسی و اکثرا نظامی داشتند که در طی
آن امامان شیعه بهمثابه شخصیت پیر خردمند ،شاهان را نصیحت و راهنمایی میکردند .برای
نمونه ،در سال  975ق :شاهطهماسب اول در عالم رویا ،توسط یکی از امامان معصوم
نصیحت شد تا نسبت به برادرش سام میرزا مهربان باشد چرا که پیش از وی فوت میشود و
نوبت سلطنت به او نمیرسد .شاهطهماسب این رویا را نشانهای از شکایت سام میرزا از امام
(ع) میدانست که بهواسطه بدگمانی وی نسبت به برادرش رخداده است( .قمی/1 :1383 ،
)552
شاه اسماعیل اول و همچنین شاهعباس دوم در عالم رویا الهامات بسیاری را دریافت
میکردند که اکثرا در منابع تاریخی دوره صفویه پیرامون تدابیر نظامی بدانها اشاره شده
است .برای مثال :تمایل قلبی شاه اسماعیل اول این بود که بهجای محاصره بیهوده قلعه
گلستان به تسخیر ایالت آذربایجان مبادرت ورزد .بر این منوال ،شاه صفوی در عالم رویا
یکی از امامان معصوم را مالحظه کرد که وی را بدین امر فرمان میدهد .کرامات شاه
اسماعیل اول بهعنوان مرشد کامل ،در حالت خوابوبیداری برای مریدانش فریضه واجبی
محسوب میشد لذا صدق خواب وی مورد تایید و ابراز شادمانی سرداران لشکرش واقع
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شد .نویسنده خلد برین ،رویای شاه اسماعیل اول را موجب بیمنتی شاه از مشورت با امرای
لشکر برای ترک محاصره قلعه گلستان و حمله به آذربایجان دانسته است( .واله قزوینی،
)113 :1372
بااینهمه ،قدرت اقناعکنندگی رویاهای شخصی شاهان صفوی بهمرورزمان کاهش
چشمگیری یافت که بازتابی از تنزل جایگاه صوفیان و قزلباشان در تشکیالت حکومتی
صفویه محسوب میشود؛ چنانکه وحید قزوینی برای توجیه رویای شاهعباس دوم مجبور به
نقل دالیل مختلفی شده است تا موردپذیرش مخاطبان قرار بگیرد .وی شاه را بهواسطه
مالحظه رویاهای صادقه از بزرگان عرفان دانسته که الهامات غیبی امامان معصوم و بهویژه
حضرت علی (ع) را در قالب رویا دریافت کرده است .برای مثال :رویای شاهعباس دوم
برای تصرف موفقیتآمیز شهر قندهار از حکومت گورکانی هند بدین شرح بود که شاه به
همراه سلطان العلما به نزد حضرت علی (ع) مشرف و دستور لشکرکشی به قندهار را
دریافت میکند .وحید قزوینی برای توجیهپذیرتر نمودن رویای مذکور و لشکرکشی به
قندهار ،انگیزه فرعی شاه برای بازپسگیری قلمرو سابق ایران را نشانه ملیگرایی وی
میداند( .وحید قزوینی)442-441 :1383 ،
یکی از عوامل کاهش نقش مرشدی شاه صفوی و همچنین جایگاه مریدانش (صوفیان
و قزلباشان) با انعقاد پیمان صلح قصر شیرین میان کشورهای ایران و عثمانی در اواخر
سلطنت شاه صفی برمیگردد .با این صلح طوالنی ،استغاثه شاهان صفویه در هنگام زیارت
مرقد ،توجه به رویاهای شیخ صفی و حتی توسل به رویاهای شخصی شاهان کاهش
چشمگیری یافت چرا که دیگر ضرورتی برای جلب وفاداری یا ترغیب و ابراز رشادت
صوفیان و قزلباشان برای حضور در جبهههای نبرد وجود نداشت که با کاهش تدریجی
جایگاه لشکری و کشوری آنان مشخص میشود .به همین جهت ،مراسمات سنتی صوفیان
در پیشگاه پادشاه از جمله تشریفات تبریک و تبرک هنگام پیروزی در نبردها نیز بیهوده
اعالم گردید و بعد از مدتی تعطیل شد؛ چنانکه شاه سلطان حسین مراسم ساالنه طواف
صوفیان و درباریان به دور پادشاه را ممنوع اعالم کرد .بااینوجود ،با زوال حکومت صفوی
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و وقوع مجدد جنگهای متعدد داخلی و خارجی ،رستم الحکما نویسنده کتاب رستم
التواریخ ،بهصورت گذرا به توجه دیرهنگام شاهطهماسب دوم به خانقاه شیخ صفیالدین
اشاره کرده است که طبق سنت قدیمی شاهان صفوی ،در هنگام جلوس بر تخت سلطنت به
زیارت مرقد شیخ صفیالدین شتافت( .سانسون56 :1346 ،؛ رستم الحکما)194 :1382 ،
 .3نتیجهگیری
با توجه به آنکه طریقت صفوی در نیمه نخست حکومت صفوی ،جریان اجتماعی-
سیاسی نیرومندی بود ،طبعاً ذکر و خاطره شیخ صفیالدین رواج فراوانی داشت .شاهان
تحت عنوان مرشد کامل تالش داشتند تا سلوک خود را همچون بنیانگذار طریقت نشان
بدهند تا ضمن انسجام بخشیدن به مریدان خود یعنی صوفیان و قزلباشان ،اطاعت آنان را
جلب نمایند .بااینهمه ،شاهان صفوی برای باورپذیر نمودن جایگاه مرشدی میبایست
اقدامات مقتضی برای رونق بخشیدن به مرقد شیخ صفیالدین نیز انجام میدادند .از
راهکارهای مهم آنان ،دفن اعضای خاندان سلطنت یا اجازه تحصن در مرقد بود ولی
مهمترین راهکار آنان بهرهگیری از شهرت رویاهای صادقه شیخ صفیالدین بود .شهرت
رویاهای صادقه شیخ صفیالدین در حمایت از اعضای خاندان خود در مواقع بحرانی
آشوب و درگیری نظامی ،بهصورت غیرمستقیم در دوره شاهان صفوی نیز تداوم یافت.
استمراری که بهصورت اطمینان و باور خلسه گونه شاهان به هنگام استغاثه در مرقد شیخ
صفیالدین یا به هنگام توفیقات سیاسی -نظامی متبلور میشد که موجب رونق زیارت مرقد
را فراهم میآورد .افزون بر آن ،شاهان صفوی به پیروی از شیخ صفیالدین مدعی مالحظه
رویاهای صادقه فراوانی میشدند که اکثرا ماهیت نظامی داشتند.
از یکسو ،کارویژه مهم رویاهای صادقه شیخ صفیالدین و شاهان صفوی ،در جهت
جلب اطاعت یا تهییج و بسیج صوفیان و قزلباشان برای مواجهه با هجوم کشورهای همسایه
بهویژه حکومت عثمانی جایگاه مهمی مییافت و از سوی دیگر ،نقش برجسته صوفیان
شیخاوند و قزلباشان در نبردهای خارجی ،موجب حضور و تثبیت جایگاه آنان در مناصب
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مهمی همچون تولیت مرقد شیخ صفیالدین و به همین ترتیب در کشمکشهای جانشینی
مدعیان مختلف سلطنت میگردید که همواره بیم شاهان صفوی از قدرت روزافزون آنها را
موجب میشد .بااینهمه ،با انعقاد پیمان صلح قصر شیرین میان حکومتهای صفوی و
عثمانی به میزان چشمگیری از اهمیت و جایگاه عنوان مرشدی کامل ،کرامات و رویاهای
مذکور و به همین ترتیب جایگاه کشوری و لشکری صوفیان و قزلباشان کاسته شد .ساختار
کرامات متبلور در رویاهای موردبررسی در قالب شخصیت پیر خردمند مشخص میشود
که دشمنان را تهدید و رویابین را نصیحت و راهنمایی میکند .شخصیتهای این رویاها
معموال شامل شیخ صفیالدین و امامان شیعه (ع) بهویژه حضرت علی (ع) بود .پیرامون
نقش هدایتگری حضرت علی (ع) در میان صوفیان و شیعیان توافق نظر گستردهای وجود
داشت که صدق رویاهای مذکور را برای مریدان طریقت ،اقناع پذیر مینمود.
يادداشتها
 .1در همین زمینه قمی مینویسد :سید جاللالدین ختنى مشهور به معشوق میگوید که در عالم خواب
پیامبر اسالم را در محلی بیرون از دروازه اسفریس اردبیل دقیقا در جایی که بعدا خانقاه شیخ صفیالدین شد
مشاهده میکند که برای شیخ صفیالدین که دین اسالم را رونق دوبارهای بخشیده است ،دعا میکند.
(قمی)11 /1 :1383 ،
 .2نمونه مشابه :کتاب تاریخ ایلچی نظام شاه ،ضمن مجزا نمودن جایگاه برجسته شیخ صفیالدین از
سایر اجداد شاهان صفوی ،از «کرامات و مقامات» عالی وی سخن گفته است( .حسینی)81 :1379 ،
 .3پیرامون نسب نامه دوم ،قمی در کتاب خالصه التواریخ مینگارد« :سلطان شیخ صفیالدین از شیخ
زاهد گیالنى و او از سید جمالالدین و او از قطبالدین ابوبکر االبهرى و او از شیخ ابو نجیب سهروردى و
او از قاضى وجیه عمر البکرى و او از پدر خود محمد البکرى و او از احمد اسود ابیوردى و او از ممشاد
دینورى و او از ابوالقاسم شیخ جنید بن محمد البغدادى و او از شیخ سرى سقطى و او از ابو محفوظ معروف
الکرخى و او از داود طایى و او از حبیب عجمى و او از شیخ حسن بصرى و او از امیرالمؤمنین على بن
ابیطالب و او از حضرت رسالت صلى اللّه علیه و آله و او از امین وحى ربانى مسند ارشاد و خرقه را به
میراث بردهاند»( .قمی)13 /1 :1383 ،
 .4نمونه مشابه :در سال  974ق ،شاهطهماسب اول روى به امرا و لشکریان آورد که «چند جوان از سر
گذشته مىخواهم که متعهد این خدمت شده به آن قلعه درآیند و حقى بر سلسله شیخ صفى ثابت کنند».
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هجده کس از امرازادهها که فیالواقع هریک ثانى رستم و ثالث اسفندیار بودند ،از جاى خود برخاسته قبول
این خدمت نمودند و بهتعجیل هرچهتمامتر با فرامین متوجه خراسان شدند( .تتوی)5821 /8 :1382 ،
 .5نمونه مشابه :به سبب اختالف میان میرزاى عالمیان وزیر و محراب خان حاکم آذربایجان ،میرزاى
عالمیان در مرقد شیخ صفیالدین متحصن شد ولی شاه با احضار وی به دربار ،خواجه محمدرضا را به
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خانقاه شیخ صفیالدین رهسپار اردبیل شد( .واله قزوینی237 :1382 ،؛ نوایی)8 :1360 ،
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