رعناشیان دزفول در دوره صفویان
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جمشیدزاده1

مسعود ولی
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چکیده
با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی بوجود
آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی درصدد توسعه
و بســط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در دزفول ،خاندانی به
نام خاندان رعناشــی ،به ســر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشــی ،با بر قراری رابطه
نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن مشعشعی و به نیابت
از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان مصـــادف با آغاز قدرت
گیری صــفویان ،اســت که آنها درصــدد ســرکوبی و به اطاعت در آوردن دیگر
حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت سروسامان دادن به
این نقطه از کشور تا سال  355هــ ـ  .ق به تأخیر افتاد .در این سال ،دربار صفوی با
برنامه ریزی دقیق به مشــعشــعیان حمله وپس از نابودی آنان ،به دزفول آمدند ،مأل
قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با تسلیم شدن آنان ،شاه
اســماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شــوشــتر را نیز به آنان داد .در این
پژوهش ،با روش توصـــیفی و بر پایه منابع کتابخانهای به مســـائل تاریخی پیرامون

خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی ˚ اجتماعی دزفول در دوره حاکمیت
این خاندان را بررسی نمودهایم.
واژههای کلیدی :خاندان رعناشــی ،مأل قوام الدین رعناشــی ،دزفول ،مشــعشــعیان،
صفویان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 .8کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
تاریخ دریافت 5535/55/85 :تاریخ پذیرش5533/85/53 :

M.valiarab@yahoo.com

مقدمه
ایران جزء معدود ک شورهای ا ست که بر تنوع جغرافیایی که شامل مناطق کویری،
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

مناطق جلگهای حاصـــلخیز ،رودخانه ها و در یاهایی چون مازندران ،کارون ،دز و
خلیج فارس ،جنگلهای ســـربه فلک کشـــیده شـــمال ،کوههای بلندی چون البرز،
زاگرس و ،...دارد ،همین تنوع جغراف یایی به نو به خود با عث تنوع آب و هوایی
گردیده ا ست ،حتی این تنوع نیز در عر صهی تاریخی قابل م شاهده ا ست چنانچه
بواســطه حمالت گســترده ملتهای مختلفی از روم ،عرب ،ترک ،مغول و ...به ویژه
در دوره ا سالمی ،سبب بوجود آمدن انواع حکومتهای م ستقل ونیمه م ستقل شده
اســـت این حکومت ها ،پیکره ای واحدی به نام تاریخ ایران ،را بوجود آوردهاند،
یکی از این حکومتهای محلی ،حکومتی به نام خاندان رعنا شی (353-355هــــ .
ق ) در دزفول ا ست که در ک شاکش قدرت بعد از فروپا شی حکومت تیموری و آق
قویونلوها ،توانستند در ابتدا ،به نیابت از مشعشعیان و پس از حمله شاه اسماعیل به
خوزســـتان ،و آمدن به دزفول عالوه بر تثبیت حکومت خود در دزفول ،حکومت
شوشتر را نیز به دست آوردند.
نگاهی به پیشینه شهردزفول
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پایه گذاری شــهر دزفول به دوره ســاســانیان و حکومت شــاپور دوم ســاســانی بر
میگردد که وی با ا ستفاده از ا سیران رومی ،پلی برروی ،رودخانه دزفول ساخت و
برای نگهبانی و نگهداری از این پل ،قلعه ای در کنار آن پل به نام اندمشک ساخت.
(ناشناس ،بی تا )62 :در منابع از پل و شهر دزفول به نامهای مختلفی یادشده است
چنانکه ،ابن رسته در قرن سوم پل دزفول را پل زاب نامیده است( .ابن رسته:5563 ،
 585و  )588اصــطخری نیز در نیمه اول قرن چهارم از آن پل به نام پل اندامش نام
برده اســـت چنانکه میگو ید :از لور تا اندامش دو فرســـنگ و از پول اندامش تا

از شهرهایش (جندی شاپور) دژ روناش ،بایوه ،قاضبین ،لور( .مقدسی)686 :5523 ،
به همین دلیل میتوان گفت با آســـیب دیدن و رو به ویرانی رفتن جندیشـــاپور به

دست کردان (بختیاریها و لرها) کم کم مردم آنجا در مرحله اول به اندامشو پس از
آن به دژ روناش که امنیت بی شتری دا شته ا ست مهاجرت کردهاند و باعث تو سعه و

آبادی آنجا شدهاند .درکتاب هایی که در سالها یا قرنهای بعد نو شته شده بود کم
وبیش دزفول را به یکی از این دو ،سه نام ،از جمله ،اندامش (حموی،)558 :5528 ،

«د سبول» (د سفول) (ابن بطوطه )888-885 :5565 ،اندیم شک (م ستوفی:5568 ،
مسعود ولی عرب

 ،)555دزپول (صـوراالقلیم ،)65 :5535 ،رعناش یا روناش (مقدسـی)686 :5523 ،
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

همان قرن از دژ روناش نام برده و آنرا از توابع جندی شاپور دان سته و گفته ا ست که:

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

میخواندهاند ،به گفته اصـطخری) در منابع نام برده شـده اسـت ،مقدسـی در اواخر

نامیدهاند  .بنابراین هر زمانی که ،در منابع نام اندامش به کار رفته ،منظور پرتگاه های

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

از قرن چ هارم ه .ق اســـت که از ا ندامش (چون در آن دوره دزفول را بدین نام

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

جندیشاپور دو فرسنگ (اصطخری ،بی تا )565 :پس همانطور که مالحظه شد تقریباً

شــرقی مُشــرف به رودخانه دز ،اســت که در حال حاضــر این نقطه را «محله قلعه»
مینامند ،و هر زمانی که در منابع ،نام رعناش به کار رفته ،منظور پرتگاه های غربی
مُشــرف به رودخانه دز اســت که در حال حاضــر به رعنا و یا رعناش نیز معروف
است .نام دزفول نیز تداعی کننده دژ+پل ،است که به صورت دزفول در آمده است.
پس ه مانطور که از م نابع بر میآ ید پل دزفول یکی از عوا مل تأثیر گذار در پا یه
گذاری شــهر دزفول بوده اســت به طوری که خواجه رشــیدالدین نیز به آن توجه
ن موده و مبلغی از مالیات دزفول را برای تعمیر پل دزفول تخصیص داده است تا این
پل نابود ن شود( .ف ضل اهلل همدانی )565 :5532 ،پس از آن در منابع نامی از دزفول
نیست تا دوره آل مظفر ،که مولف صور االقالیم (نویسنده این کتاب را درسال 752
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ه ـ  .ق نوشته است) را به امیرمبارزالدین محمد تقدیم کرده است ،وی در این کتاب
از شهر دزفول و پل آن بدینگونه یاد میکند « :در غرب شو شتر مو ضعی ه ست که
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

دزپول میخوانند و دهی بزرگ ا ست و قنطره ای ساختهاند که سی صد و پنجاه گز
است وقنطره های بزرگ دردنیا ب سیاراست .اما می گویند سرب گداختهاند و سنگ
در آن میان نهادهاند و ســتونهای قنطره برآوردهاند»( .صــوراالقلیم )65 :5535 ،در
مورد این مطلب مورخ ،باید به چند نکته اشــاره کرد .5 :این مورخ به جای آنکه در
مورد شـــهر دزفول توضـــیحی کافی بدهد .بیشـــتر در مورد ابعاد و ویژگیهای پل
دزفول صحبت کرده است ،که نشان از اهمیت پل دزفول دارد و این امر بر تداوم و
کارکرد مواصـــالتی و تدافعی دزفول و تأکید دوبارهای اســـت بر کارکرد ارتباطی
شهردزفول ،و یکی از عناصر تداوم شهردزفول به شمار میرفت .8 .آن مورخ گفته
دزفول دهی بزرگ ا ست ،این گفته مورخ ،ن شان از این دارد که شهر دزفول از مقام
شهر ،قلعه و شار ستان به مقام یک رو ستای یا دِه بزرگ سقوط کرده بود ،به همین
دلیل مورخ از شــهر دزفول کمتر صــحبت کرده اســت .پس از آن در منابع نامی از
دزفول نیســت .تیمور پس از تصــرف والیت لر کوچک به شــهر دزپل رفت( .میر
خواند 763 :5573 ،و)5865
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وجه تسمیه خاندان رعناشی
خاندا نی که در اوایل حکومت صـــفویان در دزفول ،به فرمانروایی رســـیدند به نام
خاندان رعناشی معروف بودند در حال حاضر ،پرتگاههای غربی مُشرف به رودخانه
دز ،به رعنا یا رعناش در دزفول معروف هســـت ند .به همین دل یل میتوان گفت
رعناشــیان که در زمان صــفویان بر دزفول حکومت کردهاند ،در این نقطه از شــهر
دزفول بودهاند و نامشــان را از آن منطقه جغرافیایی گرفتهاند .چنانکه منابع آن دوره
نیز ،این مطلب را تائید میکنند .قاضــی احمد غفاری گفته اســت :رعناش قریه ای

جندیشــاپور دانســته اســت (امام ،)588 :5573 ،بنابراین میتوان گفت دزفول همان
رعناش بوده است.

قدرت یافتنِ خاندان رعناشی در روزگار موالنا قوام الدین رعناشی

بزرگ این خاندان موالنا قوام الدین (رعنا شی) نام دا شته ا ست وی معلم اوالد سید

محسن (مُ شَع شَعی) بوده است( .غفاری قزوینی )35 :5555 ،با توجه به عنوان موالنا
که در ابتدای نام قوام الدین رعناشـــی آمده بود ،الزم اســـت .در مورد کلمه موالنا،
مسعود ولی عرب

توضــیحی ارائه شــود ،در آن زمان ،فقهارا در ایران و آن پیرامونها موالنا میگفتهاند

(کســروی )58 :5525 ،و اصــوالً معنای یک فرد روحانی را میدهد و همین کلمه
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

شـــد حتی مقدســـی در اواخر قرن چهارم نیز از دژ روناش نام برده و آنرا از توابع

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

تواریخ رعناش گفتهاند( .جزایری شوشتری )36 :5522 ،و چنانچه پیش از این گفته

است که در حال حا ضر تبدیل به مأل شده است پس با توجه به عنوانی که این فرد

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

همین مطلب را بیان کرده اســت و گفته اســت که :همین دزفول اســت که در بعض

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

اســـت از دزفول (غفاری قزوینی )35 :5555 ،و وســـید عبداهلل جزایری نیز تقریباً

از خاندان رعناشــی داشــت ،یعنی موالنا ،میتوان ،به جایگاه این خاندان در شــهر
دزفول پی برد .یعنی این شـــخص یا خاندان از جایگاه و نفوذ اجتماعی باالیی ،به
خ صوص از لحاظ مذهبی در شهر دزفول برخوردار بودهاند .به همین خاطر ا ست
که در هر منبعی که از این شـــخص نام بردهاند عنوان موالنا را پیش از نامش بیان
کردهاند .در منابع آن دوره مشــخص نیســت که خاندان رعناشــی از چه زمانی در
دزفول حکومت دا شتهاند( .ک سروی )38 :5525 ،چنانکه احمد ک سروی نیز همین
مطلب را بیان کرده ا ست .به نظر میر سد این خاندان از زمانی که موالنا قوام الدین
رعناشی به عنوان معلم اوالد سید محسن مُشَعشَعی ( 383-278ه ـ  .ق) انتخاب شد
از طرف مُشَعشَعیان و به نیابت از آنها در دزفول به حکومت رسیده است.
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شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر هجوم او به خوزستان ( 419هـ  .ق)
شاه ا سماعیل پس ازمطیع ساختن ایران و فتح دیار بکر و برانداختن بازماندگان آق
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

قو یونلو ها ،عازم بغداد شد ،او بعد از فتح بغداد ،در سال  355هـ  .ق برای اینکه به
اوضاع خوزستان سرو سامانی بدهد ،به خوزستان حمله کرد .در این زمان خوزستان،
در دســت خاندان مشــعشــعی به رهبری ســید ایوب و ســید علی ،اوالد محســن
(م شع شعی) بوده ا ست( .روملو552 :5537 ،؛ قباد ح سینی )57-53 :5573 ،قا ضی
احمد غفاری عالوه بر اینکه مورخ درباری بود ،تع صب مذهبی نیز دا شته ،به همین
خاطر در ابتدا ،حمله شاه اسماعیل به خوزستان را ،رنگ و صبغه مذهبی داده ،یعنی
آن جنگ را با دلیل مذهبی توجیه کرده ،بدین معنی که گفته ،مشعشعیان دین و آئین
در ستی ندا شتند به همین دلیل ،شاه ا سماعیل (هر چند بار به ا سناد معتبر تاریخی
جنایتهایی که شاه ا سماعیل با نام دین و مذهب انجام داد د ست کمی از کارهای
مشعشعیان نداشته است (غفاری قزوینی )35 :5535 ،به خوزستان لشکر کشید .نکته
جالبی که از گفتههای قاضـــی احمد غفاری و ســـید عبداهلل جزایری بر میآید این
ا ست که هر دو گفتهاند زمانی که شاه ا سماعیل به خوز ستان حمله کرد م شع شعیان
( سید ایوب و سید علی) به خدمت شاه در آمدند؛ یعنی اینکه از او اطاعت کردند.
(جزایری )558 :5522 ،پس به چه دلیلی ،شاه ا سماعیل ،ت صمیم به نابودی یا قتل
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آنها گرفت؟ پس با توجه به گفتههای ســـید عبداهلل جزایری ،میتوان گفت که ،با
حمله شاه ا سماعیل به خوز ستان ،م شع شعیان در ابتدا به شاه ا سماعیل میپیوندند؛
ولی علت مقتول شدن آنها به د ست شاه ا سماعیل ،تحریک میر حاجی محمد و
شیخ محمد رعنا شی بوده ا ست .این گفته سید عبداهلل جزایری نمیتواند در ست
با شد چرا که ،شاه ا سماعیل پس از حمله به م شع شعیان و قتل عام سران آنها به
دزفول آمد .البته این گفته سید عبداهلل جزایری ،از آنجا ن شأت گرفته ،که رعنا شیان،

شصت ونه ساله ( 253تا  355هـ ـ.ق) مشعشعیان در خوزستان پایان دهد وحکومت
آنجا را به کســـانی بدهد که از او اطاعت کنند .دومین دلیل که از دلیل اول بســـیار

مهمتر ا ست این ا ست که شاه ا سماعیل از م شع شعیان ترس دا شته چون آنها نیز
مانند خودش جزء غلّات شیعه بودند و تحمل ان سان خدایی دیگری مثل خودش را

نداشته است( .پارسا دوست )388 :5577 ،و احکام شریعت در میان آن طایفه مفقود
گ شته از بادیه ظاللت و گمراهی قدم فراتر نهاده در آن حین بالوهیت فیاض معترف

بودند( .ترکمان )53 :5528 ،این امر در واقع ن شان از ترس دربار صفوی و شخص
مسعود ولی عرب

شــاه اســماعیل ،از جایگاه و جذبه روحانی یا کاریزماتیک این خاندان دارد پس به
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

با برنامه ریزی دقیق و حســاب شــده به جنگ آنها رفته و میخواســته به حکومت

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

دالیل باشد که ابراز شد و دالیل آن میتواند این باشد که شاه اسماعیل در مرتبه اول

همین دلیل ،با ت سلیم شدن ،سید فیاض ،سلطان علی و برادرش سید ایوب و سایر

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

ولی بنا به نظر نگارنده دالیل حمله شــاه اســماعیل به مشــعشــعیان ،دلیلی ورای این

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

پس از سرکوبی شدید مشعشعیان بدست شاه اسماعیل ،رشد بی سابقه ای کردهاند.

سادات مشعشع بود( .مزاوی)552 :5565 ،
سیاست صفویان نسبت به حاکمیت رعناشیان دزفول ( 494-419هـ.ق)
شاه اسماعیل در ادامه سفر جنگیاش ،به دزفول رفت ،و بنا به گفتههای عبدی بیگ
شیرازی (حاکم آنجا مأل قوام الدین نامی ،از خاندان رعناشی همراه پسران خود بهاو
پیو ستند .شاه ا سماعیل نیز حکومت آنجا را به آن خاندان داده وپ سران موالنا قوام
الدین (رعناشــی) ترقی کردند (عبدی بیگ شــیرازی )558 :5563 ،بدین معنی که
شیخ محمد ( 355-355هـ.ق) به امارات دزفول و حاجی محمد ( 388-355هـ.ق)8
به حکومت شو شتر ر سیدند( .غفاری قزوینی )35 :5535 ،ت سلیم شدن مأل قوام
الدین رعنا شی و پ سرانش به شاه ا سماعیل ،ن شان از یک اقدام سیا سی و واقع بینی
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مأل قوام الدین دارد که وی آن شــرایط را درک کرده اســت ،و میدانســته مقاومت،
هیچ فایدهای ندارد .پس بدون جنگ و درگیری خود و خانوادهاش ،تســـلیم شـــاه
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

غازی شــدند ،تا عالوه بر اینکه باعث قتل خود و فرزندانش نشــود .به طوری که با
اطاعت از شاه ا سماعیل و جلب نظر او توان ست ،عالوه بر حفظ قدرت رعنا شیان،
در دزفول ،حوزه حکمرانیشان را تا شوشتر نیز گسترش دادند .و از این خالء قدرت
پیش آمده ،نهایت اســـتفاده را بردند ،ولی از این نکته نیز نباید غافل شـــد که دربار
صــفویه با بر نامه ریزی و ســیاســت دقیق ،به دزفول آمده بودند یعنی زمانی که به
دزفول ر سیدند و با ت سلیم شدن مأل قوام الدین و پ سرانش مواجهه شدند به جای
اینکه آنها را به قتل برســانند ،از آنها به عنوان اهرم فشــاری در برابر مشــعشــعیان
ا ستفاده کردند چون میدان ستند این خاندان آن جذبه روحانی م شع شعیان را ندارند.
درســت اســت که شــاه اســماعیل ،مأل قوام الدین رعناشــی را به خاطر رابطه با
مشــعشــعیان به قتل نمیرســاند؛ ولی به او هم اعتماد نمیکند و حکومت دزفول و
شوشتر را بین پسرانش تقسیم کرد .کسروی به نکته دیگری اشاره کرده و گفته :شاه
اسماعیل زور و نیرویش آن بوده که گرد سر خود داشته و پس از آنکه خوزستان را
گشــود .ســپاهی برای گذراندن در آنجا نداش ـت به همین دلیل بر رعناشــیان اعتماد
کرده ،شو شتر و دزفول را به آنان سپرده و برای هویزه نیز حاکمی تعیین کرد .و از
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اینجاست که پس از رفتن شاه اسماعیل از خوزستان سید فالح به آنجا بازگشته و به
آســانی به حویزه دســت یافت( .کســروی )35 :5525 ،ولی ســید فالح (388-355
هــــ.ق) چون از قدرت شاه اسماعیل بیمناک بود ،پی شکشهای برای شاه اسماعیل
فرستاد و تقاضا کرد حکومت بخش غربی خوزستان را به او واگذارد ،شاه اسماعیل
نیز با در خواست او موافقت کرد( .پارسا دوست )385 :5576 ،این کار شاه اسماعیل
ن شان از دا شتن هدف ،برنامه م شخص و معین و حتی توانایی سیا سی او در جهت

در خوز ستان را کنترل کند .چون وی توان سته بود رابطه خانوادگی این دوخاندان را
از بین برده ،و تبدیل به دشـــمنی کند چنانکه بعد از این خواهیم دید ،حتی آنها را

رو در روی هم قرار میدهد.

حاجی محمد ( 388-355ه ـ.ق) به حکومت شوشتر رسیده بود ولی حکومت او در
شو شتر چندان ادامه پیدا نکرد ،چون عبدی بیگ شیرازی مینوی سد :خلیل اهلل بن

شیخ محمد بعد از قتل عم حکومت یافته ،میانه او و سید بدرالدین مکرراً منازعات
شد( .عبدی بیگ شیرازی )555 :5563 ،یعنی حاجی محمد برد ست برادرزادهاش
مسعود ولی عرب

خلیل اهلل (پ سر شیخ محمد) ک شته شد ،این گفته (عبدی بیگ شیرازی) نام شخص
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

افتاد .وحتی شاه ا سماعیل باچنین اقدامی ،در آینده بهتر میتوان ست حاکمیت محلی

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

و به این طریق ،نیمی از خوزستان در دست رعناشیان و نیمی در دست مشعشعیان

ا ست .شاید منظور این با شد که خلیل اهلل ( 357-355هــــ.ق) پس از مرگ پدرش

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

خوزستان را از دست مشعشعیان در آورده ،و بین رعناشیان و مشعشیان تقسیم کرد

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

تضعیف حاکمیت محلی مشعشعیان در خوزستان بود ،که وی عمالً حاکمیت محلی

شیخ محمد (به احتمال زیاد در سال  355هـــــ.ق) به جای او به حکومت دزفول
رســید ،ســپس عموی خود را کشــته ،حکومت شــوشــتر را نیز بدســت گرفت و به
عبارتی وی هم جانشین پدر در دزفول و هم حکومت شوشتر را بدست آورد .شاید
به دلیل ،کشته شدن حاجی محمد در سال  388هــــ.ق بدست برادر زادهاش خلیل
اهلل ،و گسترش قدرتش تا شوشتر که همزمان مصادف بابه قدرت رسیدن سید بدران
پسر سید فالح (سال مرگ  388هـ.ق) به حکومت مشعشعیان از طرف دربار صفوی
است ،که سید بدران ( 356-388هــــ.ق) از آن کار خلیل اهلل رعناشی (یعنی کشتن
عموی خود و گسترش قلمروش تا شوشتر) به وحشت افتاده ،و در صد جنگ با او
برآمد .و بنا به گفته عبدی بیگ شــیرازی :میانه او و ســید بدرالدین مکرراً منازعات
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شــد( .عبدی بیگ شــیرازی )558 :5563 ،به عبارت دیگر در این زمان اختالف و
جنگ بین این دو خاندان باال گرفت ،و سرزمینهای خوزستان میدان جنگ میان دو
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

خاندان ،رعنا شی (خلیل اهلل رعنا شی) و م شع شعیان ( سید بَدران م شع شعی) (-388
 356هـــ.ق) بود (غفاری قزوینی35 :5535 ،؛ پارسا دوست )385 :5576 ،به طوری
که در خوزســتان فقط نامی از او بر جای مانده بود و فقط ســاالنه ،اندکی مالیات به
عنوان خراج نزد او میفر ستادند( .ک سروی )35 :5525 ،یعنی زمانی که سید بدران
واطرافیانش شنیدند شاه اسماعیل فوت کرده است آنها نیز دست از محاصره دزفول
برداشتند .بدین ترتیب بعد از مرگ شاه ا سماعیل (در  53رجب سال  358هــــ.ق)،
خلیل اهلل رعنا شی که شاید بتوان گفت ،پس از مأل قوام الدین رعنا شی مقتدرترین
فرد این خاندان بوده اســت ،توانســته عالوه بر جنگ و درگیری با مشــعشــعیان با
حکومت صــفوی نیز در افتاده و به دربار صــفویه خراج نمیفرســتد و حتی خود را
برای جنگ با افرادی که از طرف شاه اسماعیل مأمور سرکوبی او بودند ،آماده کردو
پس از مدتی مقاومت در برابر نیروهای رســالی از طرف شــاه اســماعیل ،به واســطه
شانس بلندش ،در زمان محاصره دزفول ،شاه اسماعیل وفات میکند ،و او ،با خیالی
آســوده حکومتش رادر دزفول و شــوشــترادامه میدهد ،ولی از ســال  358هـــــ.ق
حکومتش به دزفول محدود می شود و به نظر میر سد دربار صفوی در این زمان به
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خاطر وجود اختالفات و درگیریها درونی پس از مرگ شــاه اســماعیل و روی کار
آمدن شاه تهماسب تنها کاری که میتوان سته در قبال رعناشیان انجام دهد این بوده،
که حکومت خاندان رعناشــی (خلیل اهلل) را به دزفول محدود کند و دوباره حاکمی
برای شوشتر منصوب میکنند .چون تذکره شوشتر از سال  358هــ ـ.ق و پس از آن
حکمرانان شوشتر را که از جانب صفویانبه حکمرانی شوشتر فرستاده شده بودند را
نام برده ا ست( .جزایری558-555 :5522 ،؛ ک سروی )35-35 :5525 ،بدین ترتیب

حکومت صفوی به دلیل عدم پرداخت خراج ،کم کم این خاندان ،نفوذ و اعتبارخود

را در منطقه از د ست میدهند ،و رو در روی دربار صفوی قرار میگیرند ،صفویان

نیز چنانکه پیش از این گفته شد از سال  358ه ـ.ق به بعد ،حکمرانانی برای شوشتر

فرســـتادند( .جزایری558-555 :5522 ،؛ کســـروی )35-35 :5525 ،یعنی حوزه
حکمرانی این خاندان به دزفول محدود شـــده بود .بدین ترتیب میتوان گفت که

عالءالدوله ( 353-357ه ـ.ق) از سال  357ه ـ.ق که به حکومت رسید تا سال 353

هــــ.ق که شاه طهماسب به دزفول حمله کردتقریباً دوازده سال در دزفول استقالل
مسعود ولی عرب

داشته و اگر ما از زمان مرگ شاه اسماعیل (مرگ  358هــ.ق) حکمرانی این خاندان
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

نداشــته اســت ،در نتیجه ،پس از درگیری خاندان رعناش ـی (خلیل اهلل رعناشــی) با

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

دزفول ر سید (عبدی بیگ شیرازی )555 :5563 ،ولی گویا جز دزفول را در د ست

راحســاب کنیم ،در مجموع این خاندان به مدت نوزده ســال ( 358هـــــ.ق تا 353

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

 357هـ.ق وفات کرد و پس از مرگش ،پسرش عالء الدوله بن خلیل اهلل به حکومت

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

خلیل اهلل رعنا شی ،پس از چند سال حکومت م ستقل در دزفول ،سرانجام در سال

هــ ـ.ق) توانستهاند در دزفول استقالل داشته باشند .دالیلی که این خاندان به واسطه
آن ،توان ستهاند در این مدت به صورت م ستقل در دزفول حکمرانی کنند این بوده
است ،که شاه طهماسب ،پس از آنکه در سال  358هــ.ق به حکومت رسید تا مدتی
گرفتار اختالف امراء و جنگهای عثمانیان و ازبکان بود و فرصت آنرا نداشت که به
امور خوز ستان بپردازد( .ک سروی )35 :5525 ،به همین دلیل عالءالدوله (353-357
هـــــ.ق) آســوده به حکمرانی خود در آن منطقه پرداخته اســت .پس ازآنکه ،شــاه
طهما سب از آن گرفتاری ها رهایی پیدا کرد .با ل شکری فراوان به طرف خوز ستان
رفت .حسن بیک روملو که بنا به گفته خودش در این لشکر کشی همراه شاه بوده و
آن وقایع را از نزدیک دیده است ،گزارش مستندی از این رویداد در احسن التواریخ
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ارائه داده است که در سال  353هــ.ق شاه طهماسب پس آنکه سپاهی فراهم کرد به
طرف خوزســتان حرکت کرده و علت عزیمت به خوزســتان آن بود که عالءالدوله
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

(رعنا شی) والی دزفول از فرمان شاه طهما سب اطاعت نکرد .شاه طهما سب پس از
آنکه به حدود خرم آباد رســید .حاکم لر کوچک (لرســتان) «جهانگیر» نزد او آمد و
همراه با شاه طهماسب به طرف دزفول حرکت نمودند .عالءالدوله رعناشی از ترس
به بغداد گریخت و رعایای (مردم) دزفول به ا ستقبال شاه طهما سب آمده ،کلیدهای
قلعه (دزفول) را به شــاه دادند( .روملو )523-522 :5537 ،و در ادامه بوداق منشــی
قزوینی مینویســد :دزفول داخل ممالک محروســه گشــت( .منشــی قزوینی:5573 ،
 )538و شاه طهماسب حکومت دزفول را به حیدر قلی یا ابوالفتح سلطان افشار داد.
(روملو )523 :5537 ،ولی این رویداد را مؤلف تاریخ جهان آرا با اندکی تفاوت بیان
کرده است که به عرض نوّاب کامیاب شاهی (شاه طهماسب) رسید (خبر داده شد)
که وی (عالالدوله رعناشی  353-357ه ـ.ق) با اعدای دین و دولت (عثمانیان) زبان
یکی دارد( .به همین دلیل در سال  353هــــ.ق به دزفول حمله نمودند .ولی قبل از
آن ،عالء الدوله رعناشـی از حمله شـاه طهماسـب به دزفول باخبر شـده و به طرف
بغداد فرار کرد( .منشــی قزوینی538 :5573 ،؛ عبدی بیگ شــیرازی)555 :5563 ،
بنابراین میتوان گفت شاه طهما سب به چند دلیل به دزفول ،ل شکر ک شی کرد ،اول
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اینکه خلیل اهلل پدر عالءالدوله از زمان شاه ا سماعیل بنا را بر نا سازگاری گذا شته و
به دربار صــفویه خراج پرداخت نکرده بود ،عالءالدوله رعناشــی نیز همانند پدرش
همین رویه (عدم پرداخت خراج و اطاعت نکردن از شاه صفوی) را در پیش گرفته
بود .دوم ،عالءالدوله رعنا شی با دولت عثمانی که د شمن دولت صفوی بود مذاکره
کرده بود .قاضی احمد غفاری به نکته دیگری که کامل کننده مبحث است اشاره کرد
و مینویســد :آن قوم (خاندان رعناشــی) به او (عالءالدوله رعناشــی) ختم شــدند.

مخالفان یا خاندانهای محلی در وقت معین به ســراغ تک تک آنها رفته و با توجه
به اینکه ،هر کدام از مخالفانش در مواجهه با صـــفویان چه تصـــمیمی بگیرند رفتار

میکردند حتی در مقابله با برخی از خاندانها محلی با برنامهای دقیق تر و اســتفاده
حداکثری از آنها به سراغشان میرفتند چنانچه نمونه بارز آن برخورد با مشعشعیان
مسعود ولی عرب

بود چون پس از به قتل رســاندن ســید فیاض و بزرگان مشــعشــی ،دوباره حکومت

نواحی غربی خوز ستان را به سید فلّاح م شع شعی ،میدهد چون دربار صفوی به
چکیده

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

منســـجم و دقیق البته با توجه به اوضـــاع منطقهای و خطرناک بودن هر کدام از

حسن جمشیدزاده

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

دربار صــفوی و شــخص شــاه اســماعیل از اوایل حکومتش با داشــتن برنامه ریزی

نیروی م شع شعیان (اعتقادی) در برابر عثمانیها نیاز دا شت .از طرف دیگر ،ت سلیم

( 353-355هـ.ق)

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

نتیجه گیری

بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

رسید.

با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

(رعناشی) به بغداد ،حاکمیت خاندان رعناشی در سال  353ه ـ.ق در دزفول به پایان

رعناشیان دزفول در دوره صفویان

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در

دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

(عبدی بیگ شـــیرازی )555 :5563 ،پس بدین ترتیب با فرار کردن عالء الدوله

شدن مأل قوام الدین رعناشی و پسرانش به شاه اسماعیل ،نشان از یک اقدام سیاسی
و واقع بینی مأل قوام الدین داشـــت چون به جای جنگ و درگیری ،تســـلیم شـــاه
اسماعیل شدند ،تا عالوه بر حفظ جان و مال ،حوزه حکمرانی خود را تا شوشتر نیز
گســترش دادند .پس شــاه اســماعیل با تضــعیف حاکمیت محلی مشــعشــعیان در
خوزستان توانست عمالً حاکمیت محلی خوزستان را از دست مشعشعیان در آورده،
و بین رعناشیان و مشعشیان تقسیم کرد و به این طریق ،نیمی از خوزستان در دست
رعنا شیان و نیمی در د ست م شع شعیان افتاد .ولی پس از مدتی خلیل اهلل رعنا شی
( 357-388هــــ.ق) پ سر شیخ محمد ،به جای درک شرایط سیا سی خوز ستان و
نزدیکی به دربار ،و گســـترش قدرتش از آن طریق ،با قتل عمویش (حاجی محمد)
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اقدام به گ سترش حوزه حکمرانیش تا شو شتر کرد و با این اقدام مقدمات ت ضعیف
قدرت خاندان رعناشی را فراهم آورد چون رعناشیان را ،درگیر جنگ بیهوده با سید
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

بدران مشعشعی ( 356- 388هـ.ق) کرد .و درضمن با عدم پرداخت به دربار صفوی
ال رعناشـــیان را رو در روی دربار
اوضـــاع این خاندان را بدتر از پیش کرد و عم ً
صفوی قرار داد ،چنانکه دربار صفوی ،از این زمان به بعد در صد از میان بردا شتن
این خاندان افتاد و عده ای از نیرویهای وفادارش را ،مأمور سرکوبی رعناشیان کرد.
البته این اقدام با مرگ شـــاه اســـماعیل ( 358هــــــ.ق) نیمه تمام باقی ماند .ولی
دربارصفوی در سال  358ه ـ.ق حوزه حکمرانی رعناشیان را با فرستادن حکمرانانی
برای شو شتر محدود به دزفول کردند ،تا شرایط منا سب برای سرکوبی رعنا شیان
فراهم آید .با مرگ خلیل اهلل رعنا شی در سال  357هــــ.ق ،پ سرش عالء الدوله به
حکومت دزفول ر سید .وی عالوه براینکه ،رویه پدر (عدم اطاعت از دربار صفوی)
را در پیش گرفت ،با عثمانی ها نیز رابطه برقرار کرد ،به همین دلیل شاه طهما سب،
به دزفول حمله کرد ،و عالءالدوله رعناشی ( 353-357ه.ق) از ترس به طرف بغداد
گریخت .با این اقدام ،حاکمیت خاندان رعنا شی در سال  353هــــ.ق در دزفول به
پایان ر سید .پس به نظر میر سد اگر خاندان رعنا شی با دربار صفوی رابطه بهتری
برقرار کرده بودند حکومتشان پایداری بیشتری داشت چون آنها همانند مشعشعیان
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جذبه روحانی (کاریزماتیک) نداشتند یعنی با صفویان از این جهت در تضاد نبودند.
ولی به دلیل عدم درک شرایط پیش آمده ،رو در روی صفویان قرار گرفته و سرانجام
به دلیل ارتباط با عثمانی ،آخرین ضــربه را به ریشــه خود زدند ،که منجر به از میان
رفتن ،حاکمیت آنها در دزفول شد.
منابع

اصطخری ،ابواسحق ابراهیم (بی تا) .م سالک و الممالک ،بکوشش ایرج اف شار ،بی

ابن بطو طه ( .)5565رح له ابن بطو طه ،ترج مه مح مدعلی مو حد ،تهران :علمی و

مسعود ولی عرب

پارسا دوست ،منوچهر ( .)5577شاه تهماسب اول ،تهران :سهامی انتشار.
چکیده

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در
مهدی کدخدای طراحی ،اهواز :ترآوا.

امیرکبیر.

فرهنگی.

امیرکبیر.

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

جا.

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن

شهیدی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

حسن جمشیدزاده

البحر ،ترجمه سید حمید طبیبیان ،تهران :اساطیر.

داعی دزفولی ،ســـ ید عبداهلل ( .)5578مجمع االبرار و تذکره االخیار ،گردآورنده

حبیب اهلل نظیری دزفولی ،بیجا :بینا.

دهخدا ،علی اکبر ( .)5577لغت نامه دهخدا ،زیر نظر محمد معین و ســـید جعفر

( 353-355هـ.ق)
ترکمان ،اسکندر بیک ( .)5528تاریخ عالم آرای عباسی ،مقدمه ایرج افشار ،تهران:
بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

فرهنگی.
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دم شقی ،شمس الدین محمد بن ابی طالب ( .)5528نخبه الدهر فی عجایب البر و

رعناشیان دزفول در دوره صفویان
جزایری شوشتری ،سید عبداهلل ( .)5522تذکره شوشتر ،مقدمه وتصحیح و تعلیقات
با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

ابن رسته ،احمد بن عمر ( .)5563االعالق النفی سه ،ترجمه حسین قره قانلو ،تهران:
دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

امام ،ســـیدمحمد علی ( .)5573تاریخ خوزســتان ،تهران :انجمن آثار و مفاخر

پیرنیا ،حسن و عباس اقبال آشتیانی ( .)5528تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجار،

تهران :خیام.

روملو ،ح سن بیک ( .)5537اح سن التواریخ ،به کو شش عبدالح سین نوائی ،تهران:
بابک.
تاریخنامه خوارزمی -فصلنامه علمی-تخصصی -سال سوم ،تابستان 5533

حسـینی ،خورشـاه بن قباد ( .)5573تاریخ ایلچی نظام شاه ،تصـصـیح و تحشـیه
توضیح و اضافات محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه دا ،تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.
حموی بغدادی ،ابو عبداهلل یاقوت بن عبداهلل ( .)5528معجمالبلدان ،ترجمه علینقی
منزوی ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور.
حافظ ابرو ( .)5528زبده التواریخ ،تصـحیح سـید کمال حاج سـید جوادی ،تهران:
وزارت ارشاد اسالمی.
شامی .نظام الدین (بی تا) .ظفرنامه ،با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی ،تهران :بامداد.
طهرانی ،ابوبکر ( .)5536دیار بکریه ،بتصـــحیح و اهتمام نجاتی لوغال -فاروق،
تهران :کتابخانه طهوری.
کسروی ،احمد ( .)5525تاریخ پانصد ساله خوزستان ،تهران :دنیای کتاب.
کالویخو .)5566( ،ســفرنامه کالویخو ،ترجمه مســعود رجب نیا ،تهران :علمی و
فرهنگی
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مســتوفی ،حمداهلل ( .)5568نزهه القلوب ،اهتمام و تصــحیح گای لســترنج ،تهران:
دنیای کتاب.
مؤلف نا شناس ( .)5535هفت ک شور یا صور االقالیم ،ت صحیح منوچهر ستوده،
تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
مؤلف ناشــناس (بی تا) .مجمل التواریخ و القصــص ،تص ـحیح ملک الشــعرا بهار،
تهران :کالله خاور.

غفاری قزوینی .قاضی احمد ( .)5555تاریخ جهان آرا ،تصحیح حسن نراق ،تهران:

مقدســی .ابو عبداهلل محمد بن احمد ( .)5523اح سن التقا سیم فی معرفه االقالیم،

منشــی قزوینی ،بوداق ( .)5573جواهر االخبار ،تص ـحیح و تعلیقات محســن بهرام

چکیده

مسعود ولی عرب

حسن جمشیدزاده

با یادداشتهای تفصیلی) ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

درصدد توسعه و بسط قدرت خود بر آمدند یکی از این خاندانهای محلی در
ترجمه علینقی منزوی ،تهران :کومش.

مشعشعی و به نیابت از آنان ،در دزفول حکومت کنند .از طرف دیگر این زمان

عبدالحسین نوائی ،تهران :نی.

بر قراری رابطه نزدیک با مشعشعیان توانست ،به عنوان معلّم اوالد سیّد محسن
نژاد ،تهران :میراث مکتوب.

مسائل تاریخی پیرامون خاندان رعناشی پرداختهایم و تحوالت سیاسی – اجتماعی

به آنان داد .در این پژوهش ،با روش توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه¬ای به

تسلیم شدن آنان ،شاه اسماعیل ،عالوه بر حکومت دزفول ،حکومت شوشتر را نیز

به دزفول آمدند ،مأل قوام الدین رعناشی با پسرانش ،تسلیم شاه اسماعیل شدند ،با

سال ،دربار صفوی با برنامه ریزی دقیق به مشعشعیان حمله وپس از نابودی آنان،

سروسامان دادن به این نقطه از کشور تا سال  355هـ  .ق به تأخیر افتاد .در این

در آوردن دیگر حکمرانان محلی در سراسر کشور بودند ،به همین دلیل فرصت

کتابفروشی حافظ.

مصادف با آغاز قدرت گیری صفویان ،است که آنها درصدد سرکوبی و به اطاعت

محمدتقی دانش پژوه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

( 353-355هـ.ق)
نوائی ،عبدالحسین .)5557( ،شاه اسماعیل صفوی (اسناد و مکاتبات تاریخی همراه
بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور ،انواع و اقسام خاندانهای محلی

عباس زریاب ،تهران :علمی.
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همدانی ،رشــید الدین فضــل اهلل ( .)5532ســوانح االفکار رشــیدی ،به کوشــش

رعناشیان دزفول در دوره صفویان
مزاوی ،میشل ( .)5565پیدایش دولت صفوی ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :گستره.
با ازمیان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوها ،در ایران یک خالء قدرتی

عبدی ب یگ (نویدی) شـــیرازی ( .)5563تکلمه االخبار ،تصـــصـــیح و تعلیقات
دزفول ،خاندانی به نام خاندان رعناشی ،به سر کردگی ،مأل قوام الدین رعناشی ،با

میر خواند،محمد بن خاوندشــاه بلخی ( .)5573روضــه الصــفا ،تهذیب و تلخیص

نوائی ،عبدالحسـین .)5538( ،شاه عباس اول (مجموعه اسـناد و مکاتبات تاریخی

همراه با یادداشتهای تفصیلی) ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران

