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 :دهیچک -*

 ، يخيارف تآن، به سبب موقعیت استراتژيکي ،دردوران مختل يداشت که استان امروزه  اردبیل ونواح ديترد دينبا

نه تنها درمنابع  ينواح نيکه ا يبرخوردار بوده است.به طور يواقتصاد ي،مذهبي،فرهنگياسیس ژهيو گاهياز جا

بعد  زیازاسالم ون شیدردوران پ ينواح نيا نینبوده ،بلکه ساک يخيتار زی،ازمناطق حادثه خ يخيوتار ييایجغراف

مده و اين امر خود دلیل آشکار برجايگاه مهم فرهنگي و تمدني ، سرنوشت ساز به شمارآ يخيتار عيازاسالم، در وقا

باني ، محوريت مرز لیاردب يمناطق  در دوران  مختلف تاريخي ، مي تواند باشد . به طوري که مرکز استان کنون نيا

مهم ترين را دردوره ي اسالمي به عهده داشته و تا قرن چهارم هجري ، اردبیل هنوز بزرگ ترين و  آذربايجانايالت 

 .شهر آذربايجان ، مرکز ايالت آذربايجان و قرارگاه لشکريان بوده است

سدههاي نخستین اسالمي ،به نام هاي دانشمندان و بزرگاني از اردبیل بر میخوريم که نه تنها در  گر،دريد يازسو

ز خالفت اسالمي به نشر ، از حافظان قرآن، در مراک"بوجعفر بن محمد اردبیلي"اردبیل بلکه برخي از آنان همچون 

، "يعبدالواحد بکر ورثان"و "االردبیلي ابن موسي بابوالحسن يعقو"علوم اسالمي پرداخته و بعضي ديگر همچون 

 انيوصف ياسیو س يمذهب ياصل ز،خاستگاهیدر قرون سوم وچهارم هجري، از علماء و معلمان به نام بغداد بوده اند. ن

را در  ي، نقش مهم وموثر لیدر دوران حکومت به اردب يپادشاهان صفو ژهيو بوده و به جهت توجه لیهمانا اردب

 .کرده است فايا ياسالم يگرکشورهايو د رانيدرا يعیش يها شهياند زیون يعلوم اسالم سعهرشد وتو

 ،يمذهب ،ياسیآن با آن سوابق س يو نواح لیاردب گاهيجا ژهيو يوپژوهش يعلم يگمان ، بررس يحال، ب نيا با

 اریمجموعه بس کيدرکشور و جهان، در يعیش يها شهياند زیون يدر رشد وتوسعه علوم اسالم يواقتصاد ينگفره

 شدهادي،ضرورت  يبرجسته  استان شگرانو پژوه دیاسات ياريو يکران خداوند يب اتينمود،لذا،با عنا يم يضرور

و  يعلم يموعه حاضرمورد بررسدرمج ،يخيجامه عمل به خود گرفت وجوانب گوناگون آن دردوران مختلف تار

اب چاپ مجموعه را درقالب کت نيا میآن ،بتوان لیتکم زیون قیدق ينیبا بازب ندهياست،درآ دیقرارگرفت .ام يپژوهش

 .ميیصاحبان علم دراستان وکشور نما ميو تقد

 نانید ،خرمیلیاردب ل،محققیاردب ،دانشمندانیاسالم ل،علومیاردب جان،استانیواژه ها: آذربا دیکل-*

 .،قفقازیلیاردب نیالد یصف خیش ،بقعهیعیش یها شهیعه،اندیه،شی،مغان، دولت صفو

 

 :مقدمه  -*

مربع  به اردبیل  لومتریک 953هزار  17حدود  يو با مساحت رانيکه امروزه به نام يکي از شهرهاي کهن ا استاني

 به شمار مي رود . اردبیل به عنوان مرکز شهرت يافته است ، يکي از کانون هاي مهم فرهنگ و تمدن ايران و اسالم
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استثنايي طبیعي و استراتژيکي ، از دير بازمورد  تاستان و شهرستان ها و مناطق ديگر آن به سبب داشتن موقعی

توجه جدي حکومت گران و تالشگران عرصه علم و هنر به اين خطه ي سر سبز و تاريخي بوده است و اين امر 

مهم فرهنگي و تمدني منطقه  در دوران  مختلف تاريخي ، مي تواند باشد . به طوري  خود دلیل واضحي برجايگاه

مرزباني ايالت آذربايجان را دردوره ي اسالمي به عهده داشته و تا قرن چهارم هجري ،  محوريتکه مرکز استان ، 

ه لشکريان بوده است. بر اردبیل هنوز بزرگ ترين و مهم ترين شهر آذربايجان ، مرکز ايالت آذربايجان و قرارگا

از اسالم و نیز به عنوان پاره اي  یشهمین اساس ، استان اردبیل به عنوان بخشي از آذربايجان ايران در دوره ي پ

از سرزمین پهناور اسالمي در دوره ي بعد از اسالم ، همچون ساير مناطق کشور، يکي از مراکز مهم فرهنگ خیز 

عني به م ليست .و در اين راستا ، ارتباط وجه تسمیه اردبیل با واژه اوستايي آرتاوو تمدن ساز ايران و جهان بوده ا

. و نیز زمان پیدايش شهر به دوره هاي سومري ، کیاني ، اشکاني ، سلوکي و ساساني و ستشهر مقدس بوده ا

در  وتمدن بشرياهمیت اين استان از نظر فرهنگ   زبریهمچنین انتساب منطقه ي مغان به روحانیون زرتشتي ، ن

، برزند ، وراوي ، فیروزآباد  انطول تاريخ بوده و برخي از شهرها و مناطق اين استان ، همچون اولتان ،ورثان ، باجرو

  .، و... ، جايگاه ويژه اي را در منابع تاريخي و جغرافیايي به خود اختصاص داده است

ت و نخستین مسجد الم جايگزين آئین گذشته گشق، دين اس 22با فتح اردبیل به دست اعراب مسلمان در سال 

حاکم اردبیل تأسیس شد و دين اسالم جايگزين ،"اشعث بن قیس کندي"ق توسط 36 يا 35سال جامع اين شهر در

کیش زرتشتي گرديد و مردم در مدت کوتاهي با احکام و اصول قرآني آشنا شدند. وحتي در سدههاي نخستین 

و بزرگاني از اردبیل بر میخوريم که نه تنها در اردبیل بلکه برخي از آنان همچون اسالمي به نام هاي دانشمندان 

از حافظان قرآن، در مراکز خالفت اسالمي به نشر علوم اسالمي پرداخته و بعضي ديگر "ابوجعفر بن محمد اردبیلي"

 يثانعبدالواحد بکر ور"،"يلیواقد اردب"،"يلیبن عمر اردب نیحس"،"االردبیلي موسي ابنابوالحسن يعقوب "همچون

  .در قرن سوم وچهارم هجري از علما و معلمان بنام بغداد بوده اند"

چه ريشه تاريخي عالقه ايرانیان به تشیع را بايد در همان اوايل ظهور اسالم جستجو کرد و ارادت ايرانیان  اگر

 حضرت رسول )ص( برمیگردد ونسبت به جانشین پیامبر اسالم)ص(، حضرت علیابن ابیطالب)ع(، به زمان حیات 

حمايت شده، لیکن در عصر صفوي ،اين  يرانیاناز همان دوره، جانشیني ايشان به جاي پیامبر اکرم)ص(، از جانب ا

  .مذهب به عنوان مذهب رسمي در ايران شناخته شد

دان و هنرمن فراهم شد که حکماء، فقهاء، علماء يطيشراع،یمذهب تش تیو رسم انيصفو ياسیس تیدوران حاکم در

 ادجيو توانمند در جهت ا تیحاکم يدئولوژيرا به عنوان ا عیمذهب، با تالش و اهتمام خود، توان مذهب تش يعیش

 يالماز علوم اس يریمذهب را بر اساس بهره گ نيا توانستند ز،آنانی. ونندينما تیو تمدن ساز، تثب ديجد يتيهو

 ي، اصول و مبان قيطر نيکرده. و از ا يرو به تکامل و جهان نديفرآ کيبه  ليکرده، و آن را تبد تيروز به روز تقو
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و  يرا در جهان به صورت منطق خاص يبه معن يعیعام و علوم ش يبه معن يعلوم اسالم نیوهمچن عیمذهب تش

 لیهمانا اردب انيصفو ياسیو س يمذهب يداشت،که خاستگاه اصل ديترد ديو گسترش دهند. و نبا تيقبول تقو لقاب

 نيا يکياستراتژ تیاز موقع يو بهره مند لیدر دوران حکومت به اردب يپادشاهان صفو ژهيده و به جهت توجه وبو

 يرا در رشد وتوسعه علوم اسالم يوموثر همآن، نقش م يونواح لی،اردب يومذهب ياسیدر وصول به اهداف س هیناح

 .کرده است فايا ياسالم يگرکشورهايو د رانيدرا يعیش يها شهياند ز،یون يعیوش

 يگمان ، بررس ي؛ب يده،وليموضوعات مورد اشاره چاپ ونشر گرد رامونیپ ييحال،گرچه تاکنون مجموعه ها نيا با

عه در رشد وتوس يواقتصاد ي،فرهنگي،مذهبياسیآن با آن سوابق س يو نواح لیاردب گاهيجا ژهيو يوپژوهش يعلم

 يب اتينمود،لذا،با عنا يم يضرور اریسمجموعه ب کيدردرکشور و جهان  يعیش يها شهياند زیون يعلوم اسالم

جامه عمل به خود گرفت وجوانب  ادشدهي،ضرورت  يو پژوهشگران برجسته  استان دیاسات ياريو يکران خداوند

با  هندياست،درآ دیقرارگرفت .ام يو پژوهش يعلم يدرچهار فصل مورد بررس يخيگوناگون آن دردوران مختلف تار

ور صاحبان علم دراستان وکش ميمجموعه را درقالب کتاب چاپ و تقد نيا می،بتوانآن  لیتکم زینو قیدق ينیبازب

 .ميینما

 

 شاءاهلل ان

 احدزاده فرکوش رهیمن
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 لفصل اوّ

 

 اتکلیّ
 

 

 

 

 

 

 :بیان مساله -9-9

بررسي اسناد و منابع  بر اساس تحلیل و ،تدوين تاريخ استان اردبیل از دوران پیش از تاريخ تا دوره ي معاصر

تاريخي، هدف اصلي تحقیق حاضر است تا در نهايت با بررسي کلیه ي اسناد، به شناخت کامل و دقیق تاريخ 
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استان، با رفع شبهات و ابهامات موجود دست يابد و نتیجه پژوهش را در اختیار محققان و عموم مردم قرار دهد. 

مل سه استان آذربايجان شرقي، غربي و اردبیل کنوني است. همراه با آذربايجان به معني عام کلمه که امروزه، شا

نواحي پیرامون خود و ديگر مناطق مربوطه همانند دوران پیش از اسالم، در دوران اسالمي به خصوص از قرون 

از مراکز مهم تحوالت سیاسي، مذهبي، فرهنگي و اجتماعي بوده و حوادث مختلفي در اين  هم نخستین اسالمي

از قرون نخستین تا عصر حاضرمي توان گفت که، خطه ي آذربايجان  ،احي به وقوع پیوسته است. بر همین اساسنو

اين نواحي آثار سیاسي، اجتماعي و فرهنگي به همراه داشته که توسعه ي علوم  براعراب مسلمان  پس ازسلطه 

متعدد از اين خطه و نقش آنان در ايجاد اسالمي در قالب رشته هاي مختلف علمي و به تبع آن، ظهور دانشمندان 

 به آثار علمي و آموزش علوم اسالمي و نیز ايجاد مراکز آموزشي، از مهم ترين پیامدهاي ورود اسالم به آذربايجان

بوده است. که در اين طرح تالش خواهد شد، به نقش اردبیل در به معني خاص کلمه و اردبیل  معني عام کلمه 

سالمي در رشته هاي مختلف، که در واقع اردبیل توانست با ايجاد زمینه مناسب در رشد و رشد و تکامل علوم ا

 ،آن مربوط به دوره صفويه در اردبیل هست تاثیرگذاري گسترش اين علوم و با وجهه بخشیدن به تشیع، که زمان 

 باعث تبیین و رشد و گسترش يافتن مسئله تشیع در جهان اسالم شود. 

در دوران طلوع صفویه، سرزمین اردبیل توانست دو خدمت بزرگ بر  و تاریخ گذشتهدر دراین راستا،

 داشته باشد:این کشور 

. اين که توانست از کشوري که بخش هاي آن از هم جدا و با هم در حال اختالف و در گیري بودند، يک کشور 1 

دوران سلجوقیان، ايران کشوري بود که متحد ، بزرگ و مقتدر به وجود آورد. چون قبل از طلوع صفويه و بعد از 

اين عزت  و هر بخشي از آن آهنگ جداگانه اي را مي نواخت و از عزت و عظمت ايران در آن دوران ها خبري نبود

في ص"را صفويه به ايران دادند. و صفويه از اردبیل طلوع کردند و خاندان عرفاي مجاهد و مبارز يعني اوالد شیخ 

ستند اين زمینه را به وجود آورند تا فرزندان آنها ايران را به همه عالمیان در دنیاي آن روز به اردبیلي توان "الدين

 صورت متحد، مقتدرو عزيز و سربلند و پیشرفته معرفي کنند. 

. عاملي بود که در واقع پشتیبان معنوي عامل اول محسوب مي شود، يعني احیاي مذهب شیعه، مذهب اهل 2

مردم همین ديار، با نام امیرالمومنین، با نام امام حسین، با نام شهداي کربال،  پسدان پیامبر. بیت و ارادت به خان

با نام ائمه معصومین توانستند، ياد اهل بیت و آئین مقدس اسالم و فقه و اصول اسالمي را در ايران مستقر کنند و 

که از معنويت، از دين و از تعالیم اهل بیت کشوري يک پارچه ، محکم و مقتدر به وجود آورند. اين اقتداري بود 

به وجود آمد و بزرگاني که در اين مدت، در طول چند قرن در اردبیل پرورش پیدا کرده اند، ادامه دهنده همین 

رورش خاستگاه اصلي پیدايش و پ بنابراين،خط مستقیم بودند تا بتوانند تشیع را در دنیاي اسالم معرفي کنند. 

 هشتم تا دهم هجري ور، شهر اردبیل است و مردان بزرگ و چهره هاي بر جسته آن در قرننهضت تشیع در کش
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 ه دوازده امامي  با ويژگي هاي خاص خودشنقش بسیار اساسي در شکل گیري انديشه هاي نخستین دولت شیع،

. که همین امر امروز، در جهان ايفا کرده، و مسئولیت و رسالت اين زمینه سازي را در طول تاريخ بر عهده داشته اند

مرداد به روز اردبیل در تقويم ملي شده است. غیور مردان اردبیل، همچون شیخ  چهارممنجر به نام گذاري روز 

با پايه ريزي افکار تشیع در اردبیل موفق به پي ،اردبیلي پس ازدو قرن تالش، مجاهدت و مبارزه  "صفي الدين"

آثار برکات آن تا به امروز نه تنها به ايران بلکه به قلمرو مناطق شیعه  ريزي دولت مقتدر شیعي در کشور شدند که

ه.ق( توسط اخالف شیخ صفي 917نشین خاورمیانه نیز حیاتي دوباره بخشیده است. رسمیت يافتن تشیع در سال) 

اي يکي از رويدادهاي ديني و مذهبي برجسته اي بود که رودي از جريانات قوي و کشمکش ه ،الدين اردبیلي

ها و مبارزات به ظهور و طلوع خورشید  نهايت همه اين مجاهدتدر چندين و چند ساله را در پس خود داشت که 

منجر شد. اردبیل به عنوان شهري درازاي تاريخ که  ه اثني عشريتشیع در اردبیل به عنوان خاستگاه مذهب شیع

به عنوان جهاد گر مذهبي به ان از دوره صفوي داراي سابقه طوالني در عرصه روابط تجاري و نظامي بود، توانست

کشورهاي مجاور همانند داغستان و گرجستان حمله برد که در نهايت نتیجه همین حمالت باعث ورود مذهب 

از لحاظ مذهب تشیع در رديف مناطق اسالمي و شیعي قرون نهم ودهم هجري تشیع به اين مناطق شد. اردبیل در 

و غیره نام   "دارالعرفان "، "داراالرشاد"هاي  آمد که اگر هم اکنون از اردبیل به نام همچون مکه، نجف و کربال در

مي توان اردبیل را به عنوان اولین ،همه در نتیجه چهارچوب  ديني و شیعي اين استان است. بنابر اين  ،مي برند

 اسالمي مطرح کرد. برقراري مذهب تشیع و جريان دادن و وارد کردن آن به ساير کشورهاي  کانون مهم

 :فرضیات و سواالت تحقیق -9-2

 :سوال هاي تحقیق -الف

 پیشینه ي تاريخي استان اردبیل از دوران پیش از تاريخ تا دوره ي معاصر چیست؟

 کدام مقاطع تاريخي بوده است؟اردبیل  استان کنوني نقاط عطف تاريخي در 

 ه است؟وضعیت استان اردبیل در مقاطع حساس تاريخي چگونه بود

 :فرضیه هاي تحقیق -ب

از اهمیت زيادي برخوردار بوده و حوادث  ،موقعیت خاص جغرافیايي و استراتژيک، در طول تاريخ سبباردبیل به 

دوره ي ساساني، قرون نخستین اسالمي و دوران صفويه از مهم ترين  ومهم تاريخي در اين منطقه روي داده 

 مقاطع تاريخي اين منطقه است.

 :میت و ضرورت تحقیقاه -9-9
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ترين ضرورت هاي مطرح شده در اين طرح، تجزيه و تحلیل چگونگي علوم اسالمي، شامل رشته هاي  از مهم

، و نیز دانشمندان و صاحبان علم ونواحي آنمختلف علمي و شیوه هاي آموزشي موجود در مراکز آموزشي اين شهر

ن از نواحي مهم دنیاي اسالم در اين مقطع زماني بوده در اين دوران که بي گما ومناطق مختلف آن در اردبیل

بهره مندي از يافته هاي به دست آمده در راستاي بهبود و توسعه ي هر چه بیشتر انديشه ها و بي گمان،است. و 

شاخه هاي علمي قديم و جديد و رشد و گسترده کردن آن در ساير مناطق الزم و ضروري است. و امروزه احیاء و 

 پیشینه و هويت ملي مردم در هر کشوري از ضروريات و بايسته هاي فرهنگي، سیاسي و اجتماعي است شناساندن

با توجه به شیوع هويت زدايي و تحريف تاريخ در عصر حاضر، ضرورت اين موضوع بیش از پیش آشکار مي  و

سیاسي، مورد هجمه ي تحريف اردبیل که بنا به داليل  کنوني در مورد منطقه ي آذربايجان و استان ،به ويژه شود

 و تاريخ سازي توسط معاندان و مغرضان قرار گرفته است. 

 :بیان اهداف تحقیق -9-6

تدوين تاريخ استان اردبیل از آغاز تا دوره ي معاصر بر اساس بررسي و تحلیل منابع و اسناد تاريخي، هدف اصلي 

 . استتحقیق حاضر 

 :تحقیق ی پیشینه -9-5

و نتايج آن به صورت کتاب منتشر شده  صورت گرفتهاردبیل  کنوني  حوزه ي تاريخ استان درپژوهش ها برخي 

 آن ها: . از جملهستاغلب آنها يکي از مقاطع تاريخي استان و يا شهر اردبیل را مورد توجه قرار داده ا ولکن؛ است

خرالدين تالیف ف "و دانشمندان آن تاريخ اردبیل" ،کتاب ؛تالیف بابا صفري در سه جلد، "اردبیل در گذرگاه تاريخ"

ف علي تالی "تاريخ انقالب اسالمي در اردبیل" ؛تالیف صیاد نوري "تاريخ اردبیل در عهد قاجار" ؛موسوي ننه کران

،فاطمه "وضعیت فرهنگي اردبیل براساس تراجم رجال ازقزون نخستین اسالمي تاقرن دهم هجري  "؛درازي

خي مغان دردوران اسالمي )پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تاريخ وتمدن ملل اوضاع جغرافیايي وتاري" جعفرنیا؛

سیدمهدى جوادى هردو از، "در قرون نخستین اسالمى اوضاع فرهنگى آذربايجان، ارّان و ارمینیه"نیز،،" اسالمي(

 اقد رويکرد علمي وتحقیات انجام شده در اين زمینه با وجود قوت هايي که داشته اند، اغلب فشايان ذکراست، و....

پژوهشي در بررسي و تحلیل منابع و اسناد و همچنین فاقد جامعیت در پوشش کامل تاريخ اردبیل ازدوران پیش 

 از تاريخ تا معاصر بوده اند. 

 :قیچارچوب و مبانی نظری تحق -9-4
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به صورت فیش روش پژوهش با توجه به موضوع آن به صورت کتابخانه اي است که پس از گردآوري اطالعات 

دوره هاي اساس برداري ازمنابع مرتبط، مورد تحلیل و بررسي قرار مي گیرد و در نهايت به صورت موضوعي بر 

 مختلف تاريخي تدوين مي گردد. 

 :مدل تحلیلی تحقیق -9-7

 تحلیلي –توصیفي 

روش پژوهش و مراحل انجام  -9-8

 :طرح ) دلیل انتخاب این روش(

 -وضوع آن، توصیفيروش پژوهش با توجه به م

مطالعات کتابخانه اي خواهد پايه تحلیلي بر 

 بود. 

 : فنون و ابزار گرد آوری اطالعات -9-1

فیش برداري از منابع و اسناد تاريخي و تحلیل  

 و بررسي يافته ها بر اساس موضوع تحقیق

 مهم ترین منابع و مآخذ فارسی و-9-92

) انگلیسی ، عربی ، ترکی عثمانی  خارجی

 ترکی آذربایجانی(: ،

 ، "الفتوح"ابن اعثم کوفي، ابو محمد احمد، 

دايره المعارف تشیع،تشیع)سیري در فرهنگ 

مسعودي، ابو الحسن علي بن  ؛ سلیم ،زيرنظر مصطفي میر"(1)جلد ب دانشنامه جهان اسالم" وتاريخ تشیع(؛

اجم رجال ازقزون نخستین اسالمي وضعیت فرهنگي اردبیل براساس تر "؛مروج الذّهب و معادن الجوهر"حسین، 

)پايان نامه کارشناسي ارشد "اوضاع جغرافیايي وتاريخي مغان دردوران اسالمي" ؛ ،فاطمه جعفرنیا"قرن دهم  تا

 "اخبار الطّوال"الدّينوري، ابو حنیفه احمد ابن داود،  ؛(،سیدمهدي جوادي قوزلو رشته تاريخ وتمدن ملل اسالمي

( 11دائرة المعارف بزرگ اسالمي )جلد" ؛"الملل والنّحل"والفتح محمدبن عبدالکريم،ق( ،اب548الشهرستاني )م؛

نوبختي، حسن بن موسي، ؛"بابک خرّم دين دالور آذربايجان"نفیسي، سعید،  ؛کاظم موسوي بجنوردي نظر ،زير"

ريخ تا، حمداهلل،نزهة القلوب ؛  مستوفي؛  عقوبيیخ الي، ابن واضح   تار ق(284)م عقوبيیش؛ ال1362، "فرق الشّیعه"
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هاي اسالمي  باسورث، کلیفورد ادموند، سلسله  ؛ايران پژوهش کمبريج، )از اسالم تا سالجقه(، به کوشش ر.ن.فراي

 ق( ، عبدالرحمن بن محمد،العبر و ديوان818)مابن خلدون  ؛جديد راهنماي گاهشماري و تبارشناسي

 ؛ق( ، عزّالدّين ابوالحسن علي بن محمد؛الکامل في التّاريخ  631)م ابن اثیر ( ؛تاريخ ابن خلدونالمبتداوالخبر...)

ق(، احمد 255بالذرى)م ؛،سیدمهدى جوادى "در قرون نخستین اسالمى اوضاع فرهنگى آذربايجان، ارّان و ارمینیه"

م االدباء معج" ،کامل سلمان،الجبوري  ؛؛دانشمندان آذربايجان علي محمد تربیت، ؛بن يحیى بن جابر، فتوح البلدان

(،کشف الظنون عن اسامي الکتب -ق1167م -)کاتب چلبي حاجي خلیفه، ؛م2112من العصرالجاهلي حتي سنة 

دانشنامه ايران  ؛د في معرفة علماءالحديث ( ، االرشا ق446الخلیلي القزويني ، الخلیل بن عبداهلل )م؛والفنون

عبدالکريم بن ؛ق( 623الرافعي القزويني)م،ديهیم، محمد، تذکره شعراي آذربايجان ؛واسالم،علمي و فرهنگي

ق( ، تاج الدين ابونصرعبدالوهاب بن عبدالکافي، طبقات الشافعیة 771) ؛السُبکيمحمد،الّتد وين في اخبارقزوين 

ق( ، شمس الدين محمد ابن عبدالرحمن ،التحفة اللطیفه في تاريخ المدينة الشريفة ؛ 912الکبري ؛السّخاوي)م

،تاريخ  ق( ، ابوالقاسم حمزه بن يوسف ابن ابراهیم427)م سَهمي؛ ،االنساب ق(،عبدالکريم بن محمد562السمعاني )م

صفري، بابا؛اردبیل نتظرالقائم؛م اصغر و شاهمرادي مسعود سید ،"ق( . ه 873-780) قراقويونلوها تشیع  " ؛جرجان 

عزتى، ابوالفضل، آموزش و  ؛،الّذريعة الي تصانیف الشّیعة ،شیخ آقابزرگ ( ق1389الطّهراني)م در گذرگاه  تاريخ؛ 

ق( ،شهاب الدين عبدالحي بن احمد، شذرات 1189-1132) العکري )ابن العماد( الحنبلي الدمشقي ؛پرورش اسالمى

ق(، محمد 375مقدسى)م ؛ الشیعه؛ حديقه ،.ق 993 - محمد، بن احمد اردبیلي، دس؛مقالذّهب في اخبارمن ذهب

موسوي بجنوردي ،دايرة المعارف بزرگ  ؛بن احمد، رحلة المقدسى )احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم(

زش وکیلیان، منوچهر، تاريخ آمو؛،تاريخ اردبیل ودانشمندان آن ش؛موسوي ننه کران1377، ،7و4اسالمي،جلدهاي

ق( ، شهاب الدين 626؛ياقوت حموي)م5؛دانشنامه ايران واسالم،جلد ،احسان شاطر يار؛ و پرورش در اسالم و ايران

  و... مزاوي، میشل، پیدايش دولت صفوي، ترجمه يعقوب آژندبن عبداهلل،معجم البلدان ؛ 
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 مفصل دوّ

 

 

 وجغرافیای تاریخی 

 جایگاه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و

 صادی اردبیل و نواحی آن در دوراناقت

 مختلف تاریخی

 نیز، و

 ق(456بر آذربایجان تا ظهور ایلخانان) آنپایتختی 

 

 

 

 جغرافیای تاریخی اردبیل:  -2-9

ق  ( ، اردبیل 31 -م224پیرامون جغرافیاي تاريخي اردبیل درپیش ازاسالم، مي توان گفت که در دوره ساسانیان)  

اساني، مرکز مرزباني و پیش ازفتوحات اسالمي نیز، شهرممتاز حاکم ]مرزبان [ آذربايجان به عنوان بخشي ازدولت س

ق( ازدو راوي اردبیلي به نام هاي 279)م ( و به روايت بالذريTDVIA ،  "اردبیل"مقاله؛  ACE، "اردبیل"مقاله)
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دينة م"توسط اعراب، اين شهر،از اردبیل، به هنگام فتح آذربايجان  "واقد اردبیلي"و  "حسین بن عمرو اردبیلي"

 دان)فتوح البل "بوده  و خراج آن ديارنیز،به اردبیل سرازير مي شد. "، "آذربیجان وبها مرزبانها والیه جباية خراجها

 (  196ق(: 1421،

درقرن سوم وچهارم  هجري قمري، فاصله  سراه]سراب[ تا نیّر] نیر[ پنج فرسخ، وازآنجا تا اردبیل، پنج فرسخ، و   

ن ابنیز ازاردبیل تا خشّ)قوشا(،که پايگاه بابک بوده،هشت فرسخ، وازآنجا تا برزند شش فرسخ عنوان شده ) 

منزلي زنجان و نخستین  چهار ( و نیزگاهي، اردبیل در66 :1371، قدامة ابن جعفر)؛ (121-119، :1889 :،خرداذبه

اهالي شهرها و استان هاي  ]مسافت[ و سه روزشهرهاي آذربايجان عنوان شده و فاصله اردبیل تا برزند  شهر از

 ) . بوده اند ،" جاودانیّه" و " آذريّه" را، مردمي به هم آمیخته عنوان کرده اند که ازعجم هاي کهن  آذربايجان

[  ]آذربايجان بزرگ ترين شهر در ذربايگان ، [ اردبیل ] دراين دوران،اردويل ، همچنین (47 -46 :2536،يعقوبي

و فرسنگ پهنا ، سراي امارت آنجا و با ديوار و چهار دروازه ، جايي پرنعمت و با روستا بوده و بر دو و داراي د

آگاهي مردم حدود ارمینیّه ،  ،از نیز سنگ اردبیل ، هزار و چهل درم و فرسنگي آن، کوه سبالن قرارداشته و

: ش1374، ارمني، گزارش شده است. ) اصطخريمردمان اردبیل از زبان  آذربايجان وارّان از زبان تازي وپارسي ونیز

161 -161). 

برخي جغرافي دانان اين قرون هم ، با احتساب ارمینیّه،ارّان وآذربايجان به عنوان يک اقلیم، به سبب حاکمیت يک 

تن براين نواحي،کامل ترين اين نواحي سه گانه را آذربايجان وبزرگ ترين ومهم ترين شهرآن ويا يکي ازخوره هاي 

آن را اردبیل عنوان کرده ودرعین حال، از بي رونقي وفرسودگي بناهاي گلي وآجري ،و لکن؛حصار استوار شهراردبیل 

و ويراني اين شهر به دست مرزبان محمد بن مسافر وعلل آن ونیزاز برخي داستان ها درباره مردم اردبیل درآن 

 فراخ نعمت و با نرخ ارزان وداراي روستاها و زمان،خبر مي دهند. با اين حال، اردبیل دراين دوران، شهري

نواحي،چشمه هاي جاري وچاه هايي با آب هاي شیرين بوده ودرآنجا پنجاه قرص نان به بهاي يک درهم و نیزگوشت 

خريد وفروش مي شده وعسل و روغن گردو و مويز وخوردني هاي ديگر،به حد رايگان، ارزان بوده است. "من"با

 (122 :1356، ابن رسته ؛84-83، 81 :1366،)ابن حوقل

هاي عباسیان تا ق( ، در اوايل خالفت عباسیان مراغه و سپس اردبیل، و در اواخر دوره375دراين میان،مقدسي)ت

زمان تالیف اين اثر، تبريز را در میان شهرها ي ياد شده، ازمقام باال دانسته و با بیان اردبیل به عنوان قصبة 

وداراي باروئي بازدارنده و بازارهاي  "قصبه آذربايجان ومرکزاين سرزمین"،اين شهر را "اَذربیجان ومصراالقلیم "

صلیبي و]مسجد[ جامع آن را درمیان چهارراه و باالي تپه ، عنوان مي کند و از وجود ربضي آباد و  ساختمان هاي 

ويي هاي بسیاروگرمابه هاي گلي زياد و داراي روشني گیر، میوه وآلودگي زياد ، آب هاي روان،سپاه منظم،نیک

( 317-316،م: 2113مقدسي، پاکیزه خبرداده وساکنان اردبیل را نسبت به مذهب ديگران بي گذشت مي نامد.) 
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مقدسي همچنین، به بیان چگونگي شخم زدن کشاورزان و روستائیان اردبیل دريخ بندان پرداخته و ازسبالن ،به .

ي ديه و کشتزار واز وجود هفتاد زبان در آن ونیز يک سنگ بزرگ کوهي با يک صد و چهل فرسنگ و همگ عنوان

در جامع اردبیل، که آن را آسماني دانسته وازطريق انتقال آن به بیرون از شهر ،براي باران خواهي استفاده مي 

 (321-315،319-314 م:2113، کرده  اند،گزارش مي دهد. )همان

شهري عظیم وداراي بارو ، به عنوان قصبه ي آذربادگان(، گذشته از گذشته از آن دراين دوران، ازاردويل)اردبیل 

ونعمت بسیار و قرارگاه ملوک آذربادگان اسم به میان آمده، که درآن، جامه هاي برد و رنگین تولید مي شد. )حدود 

پیامبر)ص(  ( دريکي ازآثار جغرافي دانان قرن هفتم ه.ق، با اشاره به حديث معروف از416-415  ش:1372، العالم

داراي برج وباروي  پیرامون سبالن ودفن يکي از انبیاء حق دردل آن کوه ،همچنان اردبیل را شهري درآذربايجان و

صنايع مربوطه عنوان  منیع ومحکم ودشت اطراف اردبیل را تا دل بخواهد پرگیاه وچراگاه وداراي  درختان جنگلي و

 برخي رفتارهاي يد وفروش گربه دراين شهرگزارش مشروح داده و ازکرده ونیزاز کثرت موش دراردبیل وبازارگرم خر

 (.76-66،73: 2537، مردم اين شهردراين عصر ، خبرداده مي شود.) زکريّاي قزويني

 "باذان فیروز"ق(هم دراين عصر، با بیان اين که نخستین بار،فیروزشاه آن شهررا ساخت ونام 626ياقوت حموي)م 

 ،منسوب دانسته واردبیل را ،که در "اَردبیل بن اَرمیني بن لنطي بن يونان "،آن را به برآن نهاد ،ازقول ابوسعد

ينة مد "ونیز" من اشهرمدن اَذربیجان،وکانت قبل االسالم قصبة النّاحیة"ق ازآن شهرديدن کرده، با بیان617سال

 شهري بسیار"و "يتخت ايالتازمعروف ترين شهر هاي آذربايجان وپیش از ورود اسالم، پا "،آن را "کبیرة جدّاً

ق ، درقلمرو پهناوري، شاهد بوده است.به گزارش وي، دراين ايام 671، عنوان کرده و  اردبیل را، درسال "بزرگ

،گرچه درداخل وبیرون شهر، رودهاي پرآبي روان بوده؛ لکن، درتمام قلمرو آن، درختان میوه، يافت نمي شده 

ده ،ثمربخش نمي شده واين موضوع ،با وجود خوشي هوا وگوارايي آب واگرچیزي درآن کشت و يا غرس مي گردي

و حاصلخیزي خاک آن ،ياقوت را به شگفتي واداشته است.به نوشته ياقوت، میان اردبیل ودرياي خزر، دو روز 

ي ازکسانمسافت و بین آن دو، بیشه ها ونهال هايي بوده که درموارد الزم، مردم بدان پناه برده وآن درختان، مردم را 

که درصدد آزار واذيت آنان برمي آمده اند، باز مي داشته وامان مي داده ،فلذا آنجا را پناهگاه کسان مي کرده اند 

وبه گفته او،ازآنجا چوب هايي به دست مي آمده که مردم ،ازآنها ، سیني هاي بزرگ چوبي خلج وصواني مي ساخته 

امر يافت مي شده است.ياقوت درادامه، سطل اردبیل را بزرگ و اند ودرشهر، شغل هاي مرتبط گوناگوني با اين 

]سراب[را دو روز ،بین آن و تبريز را هفت روز ومیان اردبیل  وزن آن را هزاروچهل درهم ،فاصله میان اردبیل وسراو

اري را سیدانشمندان ب"،"ينسب اِلیها خلق کثیرمن اهل العلم في کلّ فنّ"وخلخال را دو روز، عنوان کرده وبا بیان

 (146-1/145 ،]بي تا[:حموي)  "دررشته هاي مختلف علمي وفني، به اين شهر،منسوب دانسته است.
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 ومانعوا عن انفسهم احسن ممانعة حتّي صرفوهم عنهم مرّتین "ياقوت همچنین، از ورود مغوالن به اردبیل و با بیان

ه سپاه مغول ازشهرخبرداده و اوضاع اردبیل را دفاع شجاعانه مردم اين شهر ازخود وعقب نشیني چندين بار، از "

آنگاه مغوالن با مسلمانان جنگیدند وبه قتل عام آنان پرداختند و ازکساني که  " پس ازآن،چنین توصیف مي کند:

چشمشان به آنان مي افتاد، سالم نمي گذاشتند وبه جز کساني که درجايي پنهان گشته بودند،جان سالم بدرنبردند 

هاي وسیعي را به راه انداختند. مغوالن پس ازآن، ازآنجا منصرف شدند، درحالي که شهر ازخرابي وضع  ونیز ويراني

تاسف باري داشت وجمعیت آن  کاهش يافته بود. با اين حال، شهر اکنون به حالت نخستین خود باز گشته وحتي 

 (1/145 ، ]بي تا[:حموي) . "ازوضعیت گذشته بهتر شده است 

ازجغرافي دانان مسلمان، درقرن هشتم ه.ق نیز، اردبیل همچنان بزرگ ترين شهر آذربايجان و ازآنجا به نوشته يکي 

تا زنجان پنج مرحله ونیز اردبیل ، شهري داراي ني زارفراوان و در دو فرسنگي آن کوهي به نام سبالن و با ارتفاع 

دائمي و نیز از برخي   کوهي داراي برفدرجه ودرجهت غربي آن،41، عرض آن ، "المهلّبي"زياد بوده و ازقول 

رفتارهاي مردمان آن ناحیه، گزارش شده و فاصله میان تبريز و اردبیل،بیست وپنج فرسنگ، عنوان شده است. ) 

، به فتح همزه ،سکون راء ،ضمّ دال ،کسرباء "الّلباب"( همچنین، ضبط واژه اردبیل به نقل از399 م:1841، ابي الفداء

 "اطوال"اساس  طرح طول جغرافیايي اردبیل بر قلیم حقیقي چهارم و ازاقلیم عرفي آذربايجان ووسکون ياء واز ا

، ديگرگزارش هاي موجود دراين اثراست.) همان دقیقه، از 8درجه و38دقیقه وعرض آن 31درجه و 71،به صورت 

 (398م: 1841]بي تا[: 

ن ،آب آن ازکوه سبال "تومان اردبیل"، به صورت ازسوي ديگر،دربرخي منابع نگاشته شده دراين عصر،اين ناحیه 

نیک گوارنده وبدين سبب مردم آنجا اَکوُل تمام ،بیان گرديده وازنظراعتقادات ديني هم، اکثرمردم اردبیل برمذهب  و

امام شافعي و مريد شیخ صفي الدّين علیه الرّحمه عنوان شده و واليتش صد پاره ديه وهمه سردسیر و از وجود 

 در اين اثر،به سروده خوانده اند و نیز "رويین دز"و "دزبهمن"کم برسرکوه سبالن، گزارش شده، که آن را قلعه مح

هاي فردوسي در شاهنامه اشاره شده که به وقت نزاع پادشاهي میان کیخسرو وفريبرز، قرار بر فتح آن گذاشته شد 

شد. با اين حال، دراين دوران، دژ يادشده  مقررو فريبرز از فتح آن عاجز وکیخسرو آن دژ را فتح و پادشاهي بدو 

(،که مقابل بابک خرّم دين قرار داشته، درکوه اردبیل به جانب جیالن بوده است.  رشیدان ) خراب و دز شیدان

 انجه گزارش يکي از درهمچنین، -حاضر(نقشه ) اشپولر -اسالمي نخستین قرون در آذربايجان نقشه -(81،:1362،)مستوفي

بندر معروف و يکي  فعلي و " فوکیدن " و سابق"تسئوتون "،که همانلمان ازشهر زيتون دراين عصرگردان مس

 "يتاج الدين االردويل"يعني  قاضي اين شهر و نیز ديدارخود با وي درچین بوده ،از اردبیلي بودن ازمراکز مهم اداري 

، )ابن بطوطه،عنوان کرده است.  "از فضال وکريمان"، "فاضل الکرماءمن اال"او را خبرداده ودرآنجا،  ]اردبیلي[

 (2/741،؛ 282 :1359
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م، که 17ق( ، اولئاريوس، دبیر اول سفارت آلمان در ايران در قرن 1148 -917دردوران حاکمیت صفويان برايران)

راه يافته ، هفت فصل از سفرنامه ي خود را به اردبیل در عهد سلطنت شاه صفي به ايران  آمده و به درگاه شاه 

اختصاص داده است.اودراين بخش ازسفرنامه خويش، درابتدا، پس ازبیان چگونگي استقبال ازهیات آنان در روستاي 

ازطرف پادشاهان "ق( دراين شهر،آرامگاه او را735شیخ کلخوران اردبیل،با اشاره به قرارگرفتن مدفن شیخ صفي )م

 در عنوان وصرف هرسفیر و يا میهمان خارجي حاضر"به صورت يک دربار وداراي تشريفات و رسوم خاصصفوي 

: 1359. )موحد،را،ازجمله اين تشريفات مي نامد "تبرّک" اردبیل، ازغذاي مخصوص آشپزخانه بقعه شیخ صفي به نام

2/481-484). 

نوجوانان، درکوچه وخیابان دورهم جمع شده "سد:او با اشاره به عزاداري مردم اردبیل دردهه ماه محرم مي نوي

رف مي کشیدند،به ط"ياحسین،ياحسین"ودسته هايي را تشکیل مي دادند وبا بیرق هاي بلند درحالي که فرياد

مساجد وتکايا مي رفتند و در شب هاي سه روزآخرايّام عاشورا]محرّم[،مردان هم درتکايا ودرزيرچادرهاي بزرگ 

که مشعل هايي دردست داشتند،با فرياد وشیون زياد، که خون به صورت آنها آمده و رنگ  اجتماع کرده و درحالي

دراردبیل پنج "دراين باره مي افزايد:( اولئاريوس 487: 1359، .)همانو رويشان سرخ مي شد،عزاداري مي کردند

ته اي درست کرده خیابان ومحله وجود دارد ودر هرمحله اي نیز،اصناف مختلفي هستند که هريک جداگانه دس

ودرمراسم عزاداري شرکت مي نمايند.اين دسته جات، قبالً سعي مي کنند که ازشعراي اردبیل بهترين اشعار ونوحه 

ها را گرفته وآن را به وسیله يک نوحه خوان خوش آواز درمیدان و درحضورخان، به اجرا درآورند وهردسته که 

 (489: 1359، )همان " به افراد شربت مي دهند. رارمي گیرد ونوحه واشعاربهتري را عرضه کرد،مورد تشويق ق

اولئاريوس درادامه،زبان اهالي وبومیان اردبیل را ترکي،شهر را به صورت يک دايره ومهم ترين کوه آن را سبالن،هواي 

روان آن رانسبتاً سرد،سیب وگالبي درآنجا را زياد،زمین هاي کشاورزي آن نواحي را خوب وحاصل خیز،رودخانه 

با سه وروديه وکاروان سراهاي مختلف،مساجد "قیصريّه"،عنوان کرده وازمیدان بزرگ، بازار "بالوخلو"ازمیان شهر را

اين ( 494-492: 1359، )همان زياد ،به ويژه مسجدآدينه]جمعه[درتپه اي درمرکز شهر و يک کلیسا،خبرمي دهد.

آداب خاص الزم براي ورود به مجموعه،چهل خانه]چله جهانگرد اروپايي، درگزارش خود از مزارشیخ صفي هم،از 

خانه[،رواق حافظان ،قبرشیخ صفي،جنت سرا وکتابخانه ،ظروف وگلدان هاي چیني ونفیس،موقوفات مختلف ومقابر 

ق( 656سیّد]شیخ[ جبرئیل)م مزار گزارش از( 511-495: 1359، .)همانبازماندگان شیخ ،گزارش مبسوط دارد

،سنگ فرش ها،قالي هاي نفیس  ن[ و بناي آن ازسوي شیخ صدرالدّين،رواق ها،گچ بري هادرکلهران]شیخ کلخورا

و وجود قبري ازخانواده سید جبرائیل درکنار بقعه يادشده،و نیز وجود آب هاي گرم معدني دراطراف اردبیل ودامنه 

-512-511: 1359، .)همانهاي سبالن ونبود مراکز فحشاء دراردبیل دراين ايام،از ديگر گزارشات اين سفر است 

647) 
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عباس به ايران سفر کرده ، اطالعات جامع و يکي ازسیّاحان ايتالیائي نیز ، که در زمان شاه همچنین، دراين عصر،

خوبي از شهر اردبیل و بناهاي آن منعکس کرده و بخش مهمي از گزارش او، پیرامون توصیف بناهاي بقعه شیخ 

به حیات شیخ صفي به عنوان يکي از اوالد امام علي)ع( وجد بزرگ شاهان صفوي صفي الدّين است. او،با اشاره 

دراردبیل وشهرت نیکوکاري او دراين شهرونیزايجاد زمینه هاي الزم براي مذهب تشیع ازسوي وي وتداوم آن 

ني ها عثما توسط بازماندگانش، بیشتر گزارشات خويش ازاردبیل وايران را دراين ايام، به محوريت نگراني ازهجوم

به ايران واردبیل قرارداده ودر روزهاي حضورشاه عباس دراردبیل،حتي از گريه و زاري شاه دربقعه شیخ صفي و نیز 

وي ،اردبیل را ازلحاظ وسعت، يکي  ديدار وي با فرستاده عثماني براي رهايي ازحمالت عثماني ها ،خبر مي دهد.

بدقواره وپرپیچ وخم وبي نظم، وضع خانه ها را نامناسب، ولکن؛ ازشهرهاي متوسط ايران وکوچه هاي اين شهر را 

جمعیت آن را زياد وامتعه درآن را فراوان گزارش مي کند. او همچنین ،گزارش کاملي ازآرامگاه شیخ صفي درجنب 

میدان بزرگ شهرداده است که درب و داالن بزرگ، صحن، آشپزخانه واستفاده ازآن جهت اطعام بینوايان،مسجد 

شیوه هاي معماري بناهاي اصفهان،حرم گنبد دار با مقبره شیخ صفي وبا پوششي ازپارچه هاي گران قیمت ونیز  با

قبور پادشاهان و بستگان آن خاندان وچراغ ها وقنديل ها،بخشي ازنگاشته هاي او را شامل مي شود. گذشته 

ب خواري در اردبیل ونیزاز توسعه کشاورزي ازآن،وي ، از اعتقادات مذهبي مردم شهر وعدم تولید شراب و رواج شرا

ايتالیا، زيادي ماهي قزل « ونیز»وفور آب ونهرهاي فراوان در اردبیل وتشبیه آن به شهر ،ويژگي هاي کوه سبالن ، 

،  53-51 ش:1384آال و درختان در کنار نهرها ونقش آنها در زيبايي شهر ،سخن به میان مي آورد. )دالواله، 

366- 368،372-387) 

ق(،يکي ازسفراي اروپايي در ايران،با ارائه 1138 -996دراين باره،دردوره ي پادشاهي شاه عباس کبیرصفوي)حک

گزارش ازاوضاع اردبیل درروزهاي جنگ شاه عباس صفوي با عثماني ها،اين شهر را با سلطانیّه ومشهد ،ازشهرهاي 

( و نیز، يکي از جهان گردان 313-312، 297، 294، 293، 282مشهور ومذهبي ايران عنوان کرده )فیگوئروا، 

آلماني دراين عصر،با اشاره به شجره نامه وپیشینه ي مذهبي، سیاسي، اقتصادي واجتماعي شیخ صفي وچگونگي 

به قدرت رسیدن صفويان ،بقعه اردبیل را از مشهورترين بقاع ايران و درکنار حرم امام رضا)ع( ونیز حرم حضرت 

 23-9،19-7جسته ترين ، بزرگ ترين و زيباترين مقابر متبرک ايران مي نامد. ) کِمپفِر،معصومه )ع(درقم، ازبر

( همچنین ، وجود گروه هاي حیدري ونعمتي دراردبیل واختالفات میان آنان،از گزارش هاي شاردن، 129،136،

 (983 :1381، م( ، دراين دوران است. )دانش پژوه1713سیّاح مشهور فرانسوي)م 

چه اشاره شد،با وجود برخي دشمني ها میان حاکمان صفوي وعثماني، درمنابع عثماني اين دوران هم، گذشته ازآن

مشهورترين  ،يکي از اطالعات خوبي پیرامون اردبیل ونواحي آن وجود دارد. چنان که  دراواسط قرن يازدهم ه.ق

ن  در سرزمی "پايتخت کهن ايران زمیناوصاف دژ اردبیل، "سیاحان عثماني ،درسیاحتنامه خود، از اردبیل،با عنوان

آذربايجان، به عنوان نخستین پايتخت شاهان عجم]ايراني[ و اقامتگاه  شیخ صفي نام مي برد و با اشاره به تصرف 
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مرکزيت آن درمنطقه و نیز از وجود  آن ازسوي عثماني ها و ويراني دژ،غارت شهر و کشتارمردم آن،ازتجديد بنا و

اردبیل ، خبرمي دهد.وي همچنین،از وجود  ه، کالنتري ،منشي، قاضي وشیخ االسالم درسه هزارسپاهي، داروغ

، اردبیل ، گزارش داده است. )اولیاء چلبي سنگ باران و استفاده مردم ازآن و نیزکثرت موش وفروش گربه در

1314: 2/272-274  ) 

ران صفويه ، به سبب انتساب خاندان ازسوي ديگر،به نوشته يکي ديگرازاين جهان گردان عثماني ،اردبیل دردو

صفوي به آن، به ويژه ،وجود مرقد شیخ صفي الدّين در اين شهر ،شهرت يافته و بعد از ظهورشاهان صفوي، بر 

مجرم واجب القتل، هر چند جرم عظیم کرده باشد،اگربه آن آرامگاه  "اعتبار آن افزوده است.به طوري که،به بیان او،

.و به گفته وي، سلسله نسب شیخ صفي، با بیست ويک واسطه، به امام "خالص مي گردد پناه ببرد،ازدست شاهي،

یخ شیراز، ازجمله ش موسي کاظم)ع( منتهي مي گردد و او، پیشواي سلسله هاي صوفیه بوده و با بزرگان صوفیه در

اده ردبیل برسجابوعبداهلل خفیف وشیخ سعدي،ديدار و سخن گفته وپس ازتکمیل طريقت از زاهد گیالني، در ا

 (  214: 1391، جوادي) جانشیني تکیه زده وشهرت يافته است.

آرامگاه شیخ صفي الدّين اسحاق،جد اعالي پادشاهان صفوي در شهراردبیل و بقعه مجلل آن،  همچنین، دفن و

پاشا ه.ق همراه با اکثرنواحي آذربايجان ازسوي سپاه عثماني وتحت فرماندهي احمد 1141تصرف اردبیل درسال 

 ،آبادي شهراردبیل در دوران پادشاهي صفويّه، ولکن؛ رو به ويراني نهادن آن در دوره هاي بعد،ازگزارش هاي ديگر

 (1/114ق: 1311، مولفان عثماني از اردبیل، دراين دوران، است. )سامي

وجود دربرخي ق(،يکي از رجال دربار ناصرالدّين شاه ،ضمن بیان گزارشات م1342 -ق1211در دوره قاجاريّه )

آثاردوره اسالمي وسیاحان اروپايي پیرامون اردبیل، با اشاره به اين نکته که اردبیل ازشهرهاي بزرگ آذربايجان و 

 مقبره شیخ صفي الدّين اردبیلي وبعضي از فرزندان او،دراين شهر بوده و درزمان صفويه، اين شهر بسیار آباد و

ته، کتابخانه اردبیل را در دنیا مشهور واغلب کتب آن را به زبان عربي موقوفات زيادي براي طلّاب و محصّلین داش

قلیلي به فارسي وترکي وجلدهاي آنها را غالباً طال ونقره عنوان کرده ، ولکن؛مي افزايد که حاالچیزي ازآن باقي  و

ن سفیرفرانسه دراي همکاري عباس میرزاي ولیعهد و با نیست .او، ازبناي قلعه اي دراين شهردرزمان فتحعلي شاه و

(،گیالن ،تبريز،بادکوبه)باکو تهران امر،خبرمي دهد. وي،به سبب قرارگرفتن اردبیل درمسیر راه هاي ارتباطي تفلیس،

ياد کرده و واقع شدن اين شهردر دامنه کوه سبالن را از محسنات "تجارت خانه معتبر"ودربند، از اردبیل به عنوان 

 ]مقدّس[ درمقبره شیخ صفي، مال احمد")ص( حضرت نبوي"وجود يکي ازنعلین آن قلمداد نموده وبا اشاره به 

 (43-1/38 ش:1367،السّلطنه ق( را ازاجلّه علماء ومنسوب به اردبیل،عنوان مي کند. )اعتماد993اردبیلي)م

را  ق(،در ديدار ازاردبیل،عمده مقصود خودازسفربه اين شهر1312دراوايل قرن چهاردهم ه.ق هم، مراغه اي )ح 

همانا زيارت مرقد شیخ صفي الدّين اردبیلي عنوان کرده است.او ،درگزارش ازچیني خانه بقعه شیخ صفي،آن را با 
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درآن دائره، ازبس ظروف گران بهاي چیني ازهرسوي چیده اند که ديده ازتماشاي آنها سیر نمي "بیان اين که

ارين . او،آنگاه، ازن"ها در استیالي روس به يغما رفته اما جاي بسیاري ازظروف خالي بود.گفتند اين"،مي افزايد:"شد

قلعه به عنوان قلعه بسیارمحکم نام برده و از وجود توپچي وقراول ونیز عمارات حاکم نشین ،مسجدعالي ،دوازده 

،دربخشي ديگرازگزارشات  .او عرّاده توپ وحمّام ودرعین حال، ازآلودگي بسیارزياد ومتعفّن آن دژ، خبرمي دهد

ش ازاردبیل، ، به بیان به جنگ در انداختن گاومیش ها دراردبیل ازسوي مردم درمیدان نارين قلعه پرداخته خوي

ودرباره سوابق واستعدادهاي شهراردبیل ،اين شهر را ازبالد قديمه ي دنیا و داراي جلگه بسیار وسیع خوب، ولي؛ 

ق(، علیه يکي ازماموران 1319م -آقا میرصالح)ره فاقد باغ وبوستان، عنوان مي کند. اعالم جهاد دراردبیل ازسوي

ق(، به عنوان 1295م -حکومتي وقیام دو هزار نفرازمردم شهربه دنبال اين حکم ونیز، حضور آقا میرزا علي اکبر)ره

: 2537، يکي ازعلماي کشوري دراردبیل و روابط آنان با يکديگر، از ديگربخش هاي سیاحتنامه اوست. )مراغه اي

164- 171.) 

پس ازدوره صفويّه، گرچه،دربرخي آثار،اردبیل ، به عنوان شهري  خراب و ويران توصیف شده ،ولي؛ يکي ازسیاحان 

ق، ازسکونت قزلباشان شیعي مذهب دراين ناحیه خبر داده و گیالس وگندم اردبیل 1337شیرواني، درحدود سال 

ياد مي کند وبا ذکر شجره نامه شیخ صفي، "وزگارمطاف طوايف اهل ر"را ممتازدانسته وازمزار شیخ صفي به عنوان 

همچنین ،در سفرنامه يکي ازسیّاحان  (35 -34 :1339، نسب او را به امام موسي کاظم )ع( مي رساند.) شیرواني

غیرمسلمان،  که شامل ماجراي سفر يک ديپلمات فرانسوي به ايران درزمان انقالب مشروطیت است ، ازاردبیل با 

ها، سخن به میان آمده است. نیز،نقش اردبیل درتربیت صفويان و رسمیت مذهب تشیّع،اهداي عنوان شهرقالي 

قالي هاي اردبیل به موزه هاي خارجي،آرامگاه شیخ صفي وشاه اسماعیل به همراه ذکر بخش هاي مختلف وجزئیات 

 84شده وباالخره وجود  الزم ،دژهاي اردبیل که توسط افسران فرانسوي ناپلئون به رياست ژنرال گاردان ساخته

 (  1321-2/1317: 1381، دانش پژوه)مله مطالب مهم دراين گزارش است. مسجد مجلل دراين شهر، ازج

 دوران مختلف تاریخیی واقتصادی اردبیل و نواحی آن دراجتماعجایگاه سیاسی،فرهنگی، -2-2

 :ق(456بر آذربایجان تا ظهور ایلخانان) آنپایتختی  و

ق. 22ق(، به سال 23-13ه سرزمین ايران و سقوط دولت ساساني؛ در زمان خالفت عمر بن خطاب )با ورود اسالم ب

سپاهي به فرماندهي حُذيفه بن يمان عازم آذربايجان شد. در اين زمان، اردبیل پايتخت ايالت آذربايجان و مقرّ 

 پرداخت و پس از نبرد شديدي؛ پیماني مرزبان آن ايالت بود. با ورود سپاهیان مسلمان به اردبیل، مرزبان به مقابله

که سپاهیان مسلمان کسي را به قتل نرسانند يا به اسارت نگیرند و میان طرفین مشروط بر پرداخت مال و اين 

 (. 1/161: 1995؛ ياقوت، 317: 1421اي را خاموش نکنند، منعقد شد )بالذري، هیچ آتشکده
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ه هنگام حکمراني اشعث بن قیس کندي بر آذربايجان، بیشتر مردم ق( و ب41-35ي خالفت امام علي)ع( )در دوره 

(. پس اشعث گروهي از اعراب اهل عطا را در اردبیل 381: 1981اين منطقه اسالم آورده بودند )قدامه بن جعفر، 

خود گاه، اشعث اردبیل را پايتخت سکونت داده و از آنان خواست که مردم اين منطقه را به اسالم دعوت کنند. آن

قرار داد و در مدت حکومت او اردبیل آباد شد. به دستور وي مسجدي در اردبیل بنا کردند و اين مسجد بعدها 

 سال به( ق125-115) -اموي خلیفه –(.در زمان خالفت هشام بن عبدالملک321: 1421توسعه يافت )بالذري، 

ابله با آنان پرداخت و در اين نبرد جرّاح و ي خزرها به اردبیل، جراح بن عبداهلل حکمي به مقحمله با ،.ق 112

(. مردم اردبیل با وجود مقاومت به دلیل طوالني شدن محاصره و 284: 1364همراهانش کشته شدند ) مستوفي، 

اسارت گرفته گاه، خزريان مردان را کشته و زنان و کودکان را به ، ناگزير شهر را تسلیم کردند. آن عدم ياري رساني

 (5/159: 1385 اثیر، ابن) .رت کردندو شهر را غا

شد، يک نهضت مذهبي و اشتراکي اداره مي بغداددر اواخر قرن دوم هجري، که آذربايجان همچنان به دست خلفاي 

هاي زندگي دينان جمعي از مردم ايران بودند که بر اثر فشار اعراب و سختي پديد آمد. خرم"دينان خرم"به نام 

بابک خرَمدين در حدود سال   .برآمدند و تشکیالت وسیعي را در ايران به وجود آوردند آيین مزدکدر صدد ترويج 

سال مبارزه او با دولت عبّاسي طول  22ه.ق( به پیشوايي خرمدينان رسید و در اردبیل و حوالي آن مدت  211)

گذاري اين نهضت به خرَمدينان، برخي از دانشمندان معتقدند ( پیرامون علّت نام11/148: 2539، )يارشاطر.کشید

يا  "خرّمیان"که چون بابک از روستايي به نام خرّم در نزديکي اردبیل برخاسته بود، از اين جهت طرفداران وي به 

گويد که خرّمدين از خوردين گرفته شده و بدان جهت مي "خواجه نظام الملک"اند و معروف گشته "خرّمدينان"

از آن جهت نیست که چند ( اشتهار و اهمیت اردبیل تنها 1/32)بابا صفري، .انداين طايفه به خرّمدين شهرت يافته

شیخ ، صفويهتن از پادشاهان ايران آن شهر را قرارگاه خود ساختند، بلکه از آن لحاظ است که سر حلقه فرقه 

 ( 112، 116-1/115ش: 1369اشپولر،  )جا به خاک سپرده شد.، از اين جا برخاست و در همینالدينصفي

چنان توسط ت آذربايجان همق. اردبیل به عنوان يکي از شهرهاي ايال132با روي کار آمدن عباسیان در سال 

شد. برهمین اساس، در دوره ي حکومت ساجیان شدند اداره ميحاکماني که از بغداد به آن منطقه اعزام مي

اج که بر مذهب خوارج بود بعد از ق(:  (، ديسم بن ابراهیم کُرد، از سرداران يوسف بن ابي السّ 318 - 266)حک

لشکري "يافت. سپاهیان او بیشتر از اکراد بودند. در اين میان ديسم با ادعاي  مرگ ابن ابي الساج بر آذربايجان غلبه

ي جبال را به از سرداران وشمگیر زياري بود که منطقه "لشکري"براي نفوذ در آذربايجان روبرو شد. "بن مردي

ي قلمرو ضمیمهق. به آذربايجان حمله کرد و قصد داشت تا اين منطقه را 326وي واگذار کرد. او نیز در سال 

ي قرن چهارم ي قرن سوم تا نخستین دههاي از امرا بوده، که از نیمهخويش کند. بايد گفت که بني ساج، سلسله

 "ق. به مقابله با او پرداخت؛ ولي شکست خورد و 326ق. بر آذربايجان حکومت داشتند. ديسیم در حدود سال 

بیل غلبه يافت. علت اين امر آن بود که شهر اردبیل بارويي بر مناطق بسیاري از آذربايجان به جز ارد "لشکري

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 مقاومت کنند "لشکري"ي مستحکم داشت و مجهز به تجهیزات بود؛ لذا، مردم شهر توانستند در مقابل حمله

هاي او اعتنايي تالش کرد تا با دادن وعده، مردم اردبیل را به خود متمايل کند؛ امّا مردم به وعده "لشکري".

 .تر کرد و توانست با ايجاد شکاف در باروي شهر به آن رخنه کند ي شهر را تنگمحاصره "لشکري"د؛ لذا، نکردن

از بیم غارت شهر توسط سربازان دستور داد تا سپاهیانش در بیرون شهر اردو بزنند  "لشکري"با فرا رسیدن شب، 

 .ها را بسته و دوباره به جنگ برخاستند دروازه هاي بارو،و بامدادان بازگردند. مردم شهر شبانه با پرکردن شکاف

 (8/346: 1385ابن اثیر،  ؛ 6/3: 1379 )ابن مسکويه،

گاه به اطاعت خلفاي عباسي درنیامد. او در دوران يوسف بن ابوالسّاج قدرتمندترين امیر ساجیان بود که هیچ

زران و ايران و براي جلوگیري از حمالت حکومت خود، ديوارهاي سد دربند را تعمیر کرد. اين سد میان سرزمین خ

احتمالي خزران بنا شده بود . امیران ساجي، به ويژه يوسف، در دوران حکومت خود در شهرهايي از قبیل اردبیل 

(. 354-353: 1983ي رونق اقتصادي در قلمرو ايشان بود )ابن حوقل، داشتند که نشانه  "دارالضّرب"و بردعه 

ي اردبیل پرداخت. مردم شهر از ديسم تقاضاي کمک کردند. در نتیجه ديسم ه محاصرهيک بار ديگر ب "لشکري"

ها حمله کردند. ديسم در آن روز با گروهي از کردان به جنگ و مردم شهر از روبرو به آن "لشکري"از پشت سپاه 

گ پرداختند. گفته شده، پرداخت. در اين میان در حدود ده هزار تن از مردم اردبیل با لباس مردمان ديلمي به جن

ها را پوشیده بودند )همان(. مردم اردبیل به دلیل تمايل به کُردان و براي گمراه کردن سربازان ديلمي، لباس آن

ي سپاه به مغان گريختند و از اسپهبد شکست خورد و بیشتر سپاهیان او به قتل رسیدند و بازمانده "لشکري"سپاه 

 (1/151: 1369،اشپولر؛  8/347 :1385)ابن اثیر، آن منطقه درخواست ياري کردند 

 ق( ، او اردبیل را در اختیار گرفت و برادرش، جستان511 - 331با قدرت يافتن ناصر ازحکمرانان  آل مسافر )حک 

ها را فريب داده است. لذا؛ ، به دژ نیر پناه برد. پس از مدتي پسران مرزبان دريافتند که عمويشان، وهسوذان، آن

د صلح با يکديگر برآمدند. پس از پذيرفتن رياست جستان از سوي برادرش، ناصر، او از دژ بیرون آمده و به درصد

که اموال و دارايي ايشان به دست همان(. امّا به دلیل آن : 1385، ابن اثیراتفاق يکديگر به اردبیل وارد شدند )

ه با وهسوذان بسته بودند به وي پناه بردند. امّا، وهسوذان دشمنانشان افتاده بود، ناگزير پس از اطمینان از پیماني ک

پیمان شکني کرد؛ آن ها را به زندان انداخت، سپاه را در اختیار گرفت و فرماندهي آن را به پسرش، اسماعیل، 

ي و تازها ق. بر طبق منابع گرجي، تاخت 617واگذار کرد. در اواخر عمر اتابک نصرالدّين محمد ابوبکر، به سال 

، يکي از حمالت بزرگ خود را به "مخارگرادزلي"گرجیان شدت گرفت و سپاهیان گرجي، تحت رهبري برادران 

در اين هنگام)سلجوقیان(، گروه ديگري از قشون گرجي، از تبريز به طرف اردبیل  .اراضي آذربايجان آغاز کردند

گونه درگیري، شدند و بدون هیچ  وارد شهر آورد. اردوي گرجیان ي خويش درحرکت نمود و اردبیل را به محاصره

گرفتند. اشیاي قیمتي شهر از قبیل جواهر، قالیچه، طال و غیره به شهر را تصرف کرده و حاکم شهر را به اسارت 

توان در مورد میزان آن سخن گفت. گرجیان، براي بار کردن اموال غارت شده، قدري زياد بود که به سختي مي
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ان بارکش نیز از دست اهالي اردبیل گرفتند. آنان دوازده هزار نفر از اهالي شهر را که براي نجات تعداد زيادي حیو

ي هاي ارمني و گرجي، اين حمله، به انتقام حملهکردند، به قتل رساندند. بر طبق گزارش سالنامهخود تالش مي

در اواخر عهد .شهر، صورت گرفت م. و قتل عام جمعیت مسیحي آن 1218حاکم مسلمان محلي به آني به سال 

آسیب بسیار ديد و در)  گرجیانکه مصادف با قدرت يافتن دولت گرجستان بود، اردبیل از حمالت  سلجوقیان

اند که دوازده هزار تن از مردم آن کشته شدند. حمله گرجیان از حوادث ناگوار اين . ق( غارت شد و گفتهه615

بزرگي براي ها متجاوز از يک قرن نوشته شده، بالي عهد است. گرجیان در اين دوران، که مدت آن در کتاب

شهرها و روستاها را ويران کردند،  .مسلمانان آذربايجان به ويژه اردبیل بودند و از قتل و آزار آنان خودداري ننمودند

مردم بي گناه بسیاري را کشتند. حتي در اردبیل به انتقام سوخته شدگان نخجوان، جمعي را در آتش انداخته و 

  (53/،1: 1371،صفري ؛1/167: 1369، اشپولر. )ت روي برنتافتندسوزانیدند و از هیچ گونه رفتار ناشايس

ه.ق(، به ايران حمله 616فتح و غارت شد. چنگیز در سال)  مغوالناردبیل اندکي بعد از هجوم گرجیان، به دست 

شکست خورد و فراري شد، واليات ايران يکي پس از ديگري در مقابل اين  سلطان محمد خوارزمشاه؛"و چون کرد 

به ماوراءالنهر و خراسان، يمه و  چنگیز خانسیل خروشان تاب مقاومت نیاورده، سقوط نمودند. پس از حمله 

سبستاي، دو تن از سرداران مغول به دنبال سلطان محمد خوارزمشاه و تعقیب کسان او، شهرهاي ايران را به باد 

ه.ق(، به آذربايجان رسیدند. مردم تبريز انقیاد  618و  617هاي) غارت و ويراني دادند. لشکريان مغول بین سال

ات يافتند. اما مردم اردبیل مقاومت کردند و دو بار سپاه مغول را عقب راندند، ولي سرانجام مدافعین کردند و نج

شمار شهر ضعیف تر گرديده و در نتیجه، شهر اردبیل به دست مغول افتاد و با خاک يکسان گرديد و از سکنه بي

زودي اردبیل پس از اين واقعه، باز رونق از  هايي که قبالً فرار کرده بودند، کسي زنده نماند؛ ولي بهآن، جز آن

سرگرفت. در اوايل قرن هشتم هجري قمري، که حمداهلل مستوفي از اردبیل ديدن کرده، توابع آن را صد پارچه و 

، تبريز ترقّي بسیار ايلخانان مغول( در عهد 1/56 :2536، است.)يارشاطرحقوق ديوانش را پانصد هزار دينار نوشته

سردودمان خاندان صفوي، اردبیل  شیخ صفي الدينکرد و به جاي اردبیل، مرکز آذربايجان شد، اما با ظهور 

 شد و در زمان شاهان صفوي اهمیتي نوين يافت. "داراالرشاد"

ي گرجیان از حوادث ناگوار دوران حکمراني اتابکان آذربايجان بود. گرجیان، در اين دوران، که حدود يک حمله

قرن به طول انجامید، بالي بزرگي براي مسلمانان آذربايجان، به ويژه اردبیل بودند و از قتل و آزار آنان خودداري 

گناه بسیاري را کشتند و حتّي در اردبیل به انتقام سوخته ننمودند. آنان، شهرها و روستاها را ويران کردند، مردم بي

گونه رفتار ناشايست، خودداري نکردند و با زاندند و از هیچ شدگان نخجوان، جمعي را در آتش انداخته و سو

قساوت، به کُشت و کُشتار دست زدند. بسیاري از بناها و مساجد را ويران ساختند و اموال بسیاري را به غارت 

بسیار باره به گرجستان انتقال دادند. حتي، درب مسجد جمعه اردبیل را، که بردند و ثروت اهالي اردبیل را به يک 

وبدين ترتیب،  با قتل ابراهیم بن مرزبان در سال  (54-1/53: 1371بها بود به تفلیس بردند )صفري، زيبا و گران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
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ق. قدرت سلّاريانِ اسماعیلي مذهب در آذربايجان خاتمه يافت. پس از آن رَوّاديانِ سني مذهب در اين منطقه 371

 به حکومت رسیدند.

ها بود و به اين دلیل، به آن ناحیه لقب ق(، آذربايجان محل تردد ترکمن591-429ي سالجقه )حک: در دوره

ي آذربايجان، در اختیار امیران نظامي قرار داشته و شهر اردبیل، )مهمان( داده بودند؛در اين دوران ، منطقه "قوناق"

نظامي قدرتمند سلجوقي، شد و همواره، يکي از امیران در حکم پايتخت سیاسي نواحي آذربايجان و ارّان تلقي مي

قوش، حاکم اردبیل، که جزو مخالفین سلطنت ارسالن بن ي آن را بر عهده داشته است. امیر ناصرالدّين آقاداره

ي ارضي در ق. وفات يافت. ايلدگز، که از همان آغار حاکمیت خويش، سیاست توسعه 561طغرل بود، به سال 

در اردبیل نهايت استفاده را برد و شهر مزبور را، همراه با نواحي اطراف برد، از خالء قدرت آذربايجان را پیش مي

ي حکمراني اتابکان آذربايجان، يکي از ي امالک جانشین خود، محمد جهان پهلوان، ساخت. در دورهآن، ضمیمه

-582حک:الدّين قزل ارسالن عثمان )وزارت اتابک مظفر "الدّين اردبیليرضي"صاحب منصبان اردبیل به نام  

 (278: 1333)راوندي، .ق( را برعهده داشت 587

 به هاي فراواني ديده بود، با موج جديدي از تهاجمات روها، خسارتدر شرايطي که شهر اردبیل از حمالت گرجي

ي تاخت و تاز قرار دادند. مغوالن، با فرماندهي چنگیزخان اردبیل را عرصه ق(657-614مغوالن )بار، رو شد. اين

انستند، مناطق وسیعي را به تصرف خود درآورند. بعد از مرگ او، فرزندانش در جهت توسعه و گسترش قلمروشان، تو

شاهان در ايران را، به زانو هاي بزرگ آن زمان، يعني خالفت عباسي در بغداد، اسماعیلیّه و خوارزمتوانستند، قدرت

ي آن، با لشکرکشي چنگیزخان به ايران، مصادف بود. با بعهدرآورند ورود سپاهیان مغول به آذربايجان و واليات تا

ق. به اردبیل حمله  618اي از سپاهیان مغول، در سال ق(، عده 617-596شاه )حک:شکست سلطان محمد خوارزم

مغوالن در تصرف اين شهر، بر خالف شهري چون ري، که تسلیم مغوالن   (97-3/94 :1333کردند. )خواند میر، 

قاومت شديد اهالي آن، مواجه شدند. مغوالن طي دوبار حمله به اردبیل، نتوانستند، به شهر دست پیدا شدند، با م

؛ ابن خلدون،  1/182 :1995کنند؛ امّا در نوبت سوم اردبیل سقوط کرد و مردم زيادي به قتل رسیدند )حموي، 

در اين اردوکشي،  .حت انتخاب کردند . مغوالن، به علت سردي هوا، دشت مغان را براي استرا (4/227-869: 1383

شهرهاي اردبیل، مشگین، سراب و دشت مغان در جنوب رود ارس و ايالت ارّان و شروان در شمال ارس، غارت و 

گاه، مغوالن، دشت مغان را که در دست قبايل ترکمان بود، تصرف و پس از آن .در معرض ويراني قرار گرفتند 

جا به گرجستان و آذربايجان، لشکرکشي کردند ستاني خويش قرار داده و از آن گاه زمخارج کردن آنان، سکونت

 (262: 1366)زکريا قزويني، 

ي اردبیل و دشت مغان، بنا به داليل مذهبي، اقتصادي، تجاري، ي استیالي مغوالن بر آذربايجان، دو منطقهدر دوره

ي مغول، اردبیل تا حمله.، مورد توجه قرار گرفت به ويژه کشاورزي و دامداري، بیش از ساير مناطق اين ناحیه
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ي مغول، خراب و ويران گرديد. ياقوت حموي، جغرافيق. با حمله 617شهري آباد و پرجمعیت بود؛ امّا، در سال 

در اين دوره، شهر و  .دان نامي، که اندکي قبل از يورش مغول، اردبیل را ديده بود، اين موضوع را تايید مي کند 

در اين ناحیه ساخته شد.  "سلطان آباد"کبوت اولتان، محمود آباد، بیله سوار و شهرهاي جديدي چون  شیر يقلعه

 .هايي مشهور به شهرهاي چادري ساخته شد که دوام چنداني نداشتند و به زودي از بین رفتند چنین شهرهم

جنگ با مهاجماني چون گرجیان پرداخته و هايي در دشت مغان و تجهیز سپاه خود، به مغوالن، با برپايي اردوگاه

 (.447-446: 1383؛ اشپولر، 329: 1338)همداني، .جوار را تصرف کردند مناطق هم

ي اولتان، فرود آمد. تیمور، پس از ق. تیمور در حال مراجعت به ماوراءالنهر از طريق مغان، در قلعه816در سال 

ها را احیا سازد؛ لذا، دستور ي چند شهر قديمي، تالش کرد، آنآن، به سیاحت در دشت مغان پرداخت. با مشاهده

ها برج و باروي بلندي هاي بسیاري برپا شد. آنها و حمامجا بنا کنند. در اين شهر بازار و خانه داد شهري در آن

رفت؛ يک شد. ساخته شدن اين شهر که بیلقان نام گبر آن احداث کردند که دور تا دور آن با خندقي محافظت مي

ي عباسي براي تحقق اين سیاست، منجر به روابط تنش آمیز با سلطان طغرل اقدامات خلیفه.ماه به طول انجامید 

ق( گشت. در نتیجه، خلیفه در بغداد با ملک مسعود بن محمد 527-525بن محمد معروف به طغرل ثاني )حک:

در  .ي سلطنت به نام ملک مسعود خواند هپیمان شده و خطبق( علیه طغرل ثاني هم547-529سلجوقي )حک: 

با گروهي از امیران سپاه در آذربايجان به سر  "قراسنقر"اين زمان، سلطان طغرل ثاني، در همدان بود و اتابکش 

ي عباسي هاي معنوي از سوي خلیفه(. ملک مسعود سلجوقي پس از کسب حمايت196: 1356بردند )بنداري، مي

ي اردبیل، مردم شهر )بوالق( به اردبیل رفت؛ به هنگام محاصره "امیر بالق"و همراه وي طرف آذربايجان رفت به 

جا را تصرف کرد و ي خويش درآورد و آن به شدت مقاومت کردند. سلطان مسعود سلجوقي، اردبیل را به محاصره

؛ ابن خلدون، 196: 1356بسیاري از اهالي اردبیل را به قتل رساند و سبب فرار عده ي ديگري گرديد )بنداري، 

 (11/245: 1385؛ ابن اثیر،  4/119: 1368

الدّين، وارد اردبیل و دشت مغان شد و جنگ سختي با گرجیان شمال رود ارس، ق. سلطان جالل 622در سال 

ها به آذربايجان طي دو سال داشت. او با رسیدن خبر نزديکي مغوالن، پس از موفقیت در مغان، براي جنگ با آن

الدّين، سالکردند. سلطان جاللها، سلطان را همراهي ميمردم مناطق اردبیل و مغان نیز، در اين جنگ .گشت بر

هاي ارس، خود را به کبوت در روستاي اولتان مغان به سر برد؛ و با رسیدن مغوالن، از کنارهي شیرها در قلعه

  .کبوت، محل نگهداري خزاين او بودي شیرهو در مدت اقامت سلطان در آذربايجان، قلع .ارومیه رسانید 

هايي را بر مردم اين مناطق روا داشت، امّا خدمات شايان گرچه وزير، به علت جمع آوري سپاه و خراج، سختي

ي ارس، حفر و هايي براي انتقال آب رودخانهاز جمله براي بهبود اوضاع کشاورزي، کانال .توجهي را نیز انجام داد 

گذاري الملک نام، فخرالدّين و نظام الملکدر اشاره به القاب خود شرف "نظامي"و  "فخري"، "شرفي"هايبه نام
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بسیار، کانال بزرگي  چنین، او در بازگشت از فتح گشتاسفي، با وجود سرماي زياد، با فراهم آوردن آتشکرد . هم

ها، در ي سلطان( معروف شد. اين کانال)جو "سلطان آرخي"الدّين، به را حفر کرد که به افتخار سلطان جالل

-192: 1365ي کشاورزي منطقه، موثر واقع شدند و عوايد بسیاري براي سلطان به دنبال داشت )نسوي، توسعه

کبوت اولتان احداث گرديد و اين همان کانالي است ي شیري باالتر از قلعه(. کانال آبیاري ياد شده، در نقطه193

ي آن، در زير آباد مغان و روستاهاي حومهمعروف شد. اراضي فعلي شهرستان پارس "درينهر نا"که بعدها، به 

 (. 123: 1385ي آبیاري، قرار دارد )عزيززاده، کشت اين شبکه

در  "سلطان آباد"کبوت اولتان، محمود آباد، بیله سوار و شهرهاي جديدي چون  ي شیردر اين دوره، شهر و قلعه

هايي مشهور به شهرهاي چادري ساخته شد که دوام چنداني نداشتند و به چنین شهرهماين ناحیه ساخته شد. 

هايي در دشت مغان و تجهیز سپاه خود، به جنگ با مهاجماني چون زودي از بین رفتند  مغوالن، با برپايي اردوگاه

ق.  631ق( وبه سال 756-657-ي حکومت ايلخانان در دوره.جوار را تصرف کردند گرجیان پرداخته و مناطق هم

زمان با ورود هالکوخان از سوي مغوالن، حکمراني واليات ق. بايجو نويان، هم 641جرماغون نويان و در سال 

اردبیل و توابع آن را در اختیار داشتند هالکو به عنوان اولین ايلخان، حکومت بر اردبیل، مغان و ارّان را به پسرش 

  (5/4121 :1381میرخواند،  ؛ 3/91: 1338يشموت سپرد )همداني، 

ي آن، مورد توجه ايلخانان قرار گرفت. در دوران فرمانروايي ي جانشینان هالکو نیز، اردبیل و واليات تابعهدر دوره

ق. لبید بن  666ق( حاکمیت برادرش يشموت، بر اردبیل و توابع آن تايید شد. به سال  681-663آباقاخان )حک:

ق. امیر نورين و  677جا منصوب گرديد. پس از آن، به سال لدّوله يهودي، به حکومت آن ابي ربیع، از جانب سعدا

ق. امیر حسین و به دنبال آن، فخرالدّين احمد تبريزي، امور آن واليات را در دست داشتند؛ و يک 692در سال 

اردبیل و توابع آن، با ورود  .شد  سال بعد، امیر جوانبخت، براي حفاظت از اردبیل، ارّان و مغان، به آن واليات اعزام

مغوالن و حاکمیت ايلخانان بر اين سرزمین به لحاظ سیاسي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي، دچار تغییر و تحول 

بسیاري گرديد. با انتخاب تبريز و سلطانیّه، به عنوان پايتخت ايلخانان، اردبیل، اهمیت خود را از دست داد و در 

شاهان، اردبیل تبديل به چون شروان هاي محلي، در مناطق شمال اردبیل، همحکومتقرن هفتم ق. با تشکیل 

شهري کوچک و تا حدي به دور از مسیر رفت و آمد شد؛ ولي، به لحاظ اقتصادي، هنوز يکي از واليات مهم محسوب 

 (32: 1383پولر، کردند )اشهايي بود که در آن مغوالن، سکه ضرب ميشد، چرا که، اردبیل، از جمله محلمي

ي اولتان، فرود آمد. تیمور، پس از ق. تیمور در حال مراجعت به ماوراءالنهر از طريق مغان، در قلعه816در سال 

ها را احیا سازد؛ لذا، دستور ي چند شهر قديمي، تالش کرد، آنآن، به سیاحت در دشت مغان پرداخت. با مشاهده

زاده ق. امیر817هاي بسیاري برپا شد. در سال ها و حمامشهر بازار و خانهجا بنا کنند. در اين  داد شهري در آن

عمر، با عبور از رود ارس، در روستاي نعمت آباد نزديک نهر برالس، اردو زد و عروسي بزرگي برپا کرد. پس از آن، 
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ن اردبیل و کوه طالش، ي میاق. در منطقه818به سال  .[ شد يآباد کنوناز راه اهر و مشگین، عازم اوجان ]بستان

ق.  امیر817شاه صورت گرفت در همین سال، در سال درگیري و نزاع بزرگي میان سپاه شاهرخ، و میرزا میران

جا به مغان رفت. پس، امیر بسطام به حاکم زاده عمر براي دستگیري امیر بسطام جاگیرلو، به اردبیل و از آن 

)دهي از دهستان اجارود، از بخش گرمي( فرود آمد و براي  "بابي"یز، درشروان و قراباغ پناهنده شد. عمر میرزا ن

ق.( 811-811شاه )هاي خود، میرزا ابابکر بن میرانق. تیمور، در جريان لشکرکشي796در سال  .جنگ آماده شد 

را منهزم  ها امیر ترکمانو میرزا رستم بن عمر شیخ، نوادگان خود را به دفع قرايوسف قراقويونلو فرستاد و آن

جا به دست سلطان مصر به اسارت درآمد؛ که اين امر قدرتساختند و او ناگزير به مصر گريخت؛ لیکن در آن 

نمايي قراقويونلوها در آذربايجان را تا مرگ امیر تیمور به تعويق انداخت. از سوي ديگر، امیر بسطام جاگیرلو، حاکم 

  (1/12 :1384اردبیل به اطاعت تیمور گردن نهاد. )روملو، 

ي اردبیل )بالغلو چاي( ساخته بود، اقامت گزيد؛ قويونلو در باغي که شیخ حیدر در کنار رودخانهسلطان يعقوب آق

شاه به اردوگاه او ملحق ي راه، منشي شروانامّا، بعد از يک هفته از اردبیل به طرف شمال حرکت کرد و در میانه

ايلخانان ق( بود. در عهد 917-913قويونلو )حک:در دست الوند میرزا آق شد. آذربايجان و اردبیل در اين زمان

سردودمان  شیخ صفي الدينذربايجان شد، اما با ظهور ، تبريز ترقّي بسیار کرد و به جاي اردبیل، مرکز آمغول

که  سلجوقیاندر اواخر عهد  شد و در زمان شاهان صفوي اهمیتي نوين يافت. "داراالرشاد"خاندان صفوي، اردبیل 

. ق( غارت ه615آسیب بسیار ديد و در)  گرجیانمصادف با قدرت يافتن دولت گرجستان بود، اردبیل از حمالت 

اند که دوازده هزار تن از مردم آن کشته شدند. حمله گرجیان از حوادث ناگوار اين عهد است. گرجیان شد و گفته

انان آذربايجان به ها متجاوز از يک قرن نوشته شده، بالي بزرگي براي مسلمدر اين دوران، که مدت آن در کتاب

شهرها و روستاها را ويران کردند، مردم بي گناه بسیاري  .ويژه اردبیل بودند و از قتل و آزار آنان خودداري ننمودند

را کشتند. حتي در اردبیل به انتقام سوخته شدگان نخجوان، جمعي را در آتش انداخته و سوزانیدند و از هیچ گونه 

 ( 1/53: 1371ي، صفر* ).رفتار ناشايست روي برنتافتند

 "تا کنون ق(654)ح ظهور ايلخانان پس ازجايگاه سیاسي، فرهنگي، اجتماعي واقتصادي اردبیل و نواحي آن در دوران "براي ادامه  -*

 ،ر.که به:فصل چهارم ازمجموعه حاضر.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 مفصل سوّ

 

 ندانشمندا علماء و،آموزش وپرورش 

 اردبیل و

 نواحی آن دردوران اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 :(صفویان ورود اسالم تا ظهور از)آموزش وپرورش دراردبیل ونواحی آن دردوران اسالمی- 9-9

م(، در بین شهرهاي 224 -ق م251بايد گفت که اردبیل در دوران پیش از اسالم به ويژه در دوره اشکاني) حک

ده است. بر همین اساس ، با فتح آذربايجان ممتاز و هم زمان با حمله اعراب مسلمان مقرَ مرزبان آذربايجان بو

ق(، دين اسالم جايگزين آئین گذشته گشت؛ و نخستین مسجد جامع  22اردبیل به دست اعراب مسلمان در سال) 

حاکم اردبیل تاسیس شد. و دين اسالم ، جايگزين  "اشعث بن قیس کندي"ق، توسط 36يا 35اين شهر در سال 

احکام و اصول قرآني و اسالمي آشنا شدند. و با نفوذ اسالم در میان  کیش زرتشتي شده و مردم در مدت کوتاهي با
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مردم، رفته رفته بر پیروان اين دين جديد افزوده شد و مساجد به عنوان اولین پايگاه هاي تعلیم و تربیت اسالمي 

 و تعلیمي در مناطق مفتوحه در کانون توجه قرار گرفت. و چون در مناطق مختلف آذربايجان، فعالیت هاي علمي

و تربیتي از سابقه خوبي برخوردار بود. در شهر اردبیل نیز به دلیل وجود چنین سابقه اي در زمینه تعلیم و تربیت، 

مردم اردبیل با استقبال از علومي مانند قرائت قرآن سعي در وارد کردن و رشد و گسترش علوم اسالمي شدند، با 

( در سه 198ق: 1421، والي امام علي )بالذري« ث بن قیساشع»تاسیس نخستین مسجد جامع اردبیل توسط 

قرن اول ، با توجه به مرکزيت اردبیل در ايالت آذربايجان، اين مسجد فعالیت علمي و مذهبي چشمگیري از خود 

نشان داد؛ ولي از اواسط قرن چهارم قمري به بعد، به علت دستیابي رواديان به قدرت و انتقال پايتخت از اردبیل 

شهرهاي مراغه و تبريز، شهر اردبیل و مسجد جامع به تدريج رونق اولیه خود را از دست داد. و دانشمندان براي به 

 541اقامت درآنجا چندان رغبتي از خود نشان نمي دادند. اما با تمام اين اوصاف، در دوره اتابکان آذربايجان) حک 

-2/121حموي،]بي تا[: زي علمي و مذهبي فعال بود. )م(، اين مسجد هنوز به عنوان مرک1225تا  1146ق/ 622تا

122 ) 

ق( ضمن گزارش وضعیت علوم و آموزش در ايالت آذربايجان و مخصوصا اردبیل به وجود مسجدها، 375مقدسي)م

( پیرامون نهاد 38تا 33 :1383 جوادي،؛ 315م: 2113، ها اشاره میکند. )مقدسي کاروانسراها، ديرها و خانقاه

رش درجهان اسالم به ويژه اردبیل، پیش ازورود سیستم جديد وآمیخته با شیوه هاي غرب به اين آموزش و پرو

خطه بايد گفت که  به دلیل مناسب بودن زمینه هاى تعلیم و تربیت مسلمانان در بدو ورود به آذربايجان ونواحي 

دنبال آن، خلفاي نخست اسالمي همانند پیرامون آن ،اين امربا استقبال عامه مردم از قرائت قرآن روبه رو شد و به 

ديگر نواحي اسالمي، قاريانى را در برخى از شهرهاى آن مقیم ساختند. و بدين ترتیب، پس از تأمین معلمان قرآن، 

ق نخستین مسجد جامع اردبیل،ودرواقع اولین مرکزآموزش اسالمي، در مرکز ايالت آذربايجان به 35درحدود سال 

 (  198ق: 1421، الى و فرستاده امام على)ع( به آذربايجان، تأسیس گرديد.) بالذرىدستور اشعث بن قیس، و

 اردبیل به عنوان مرکز و نیزشهرستان ها و مناطق ديگر اين استان،به سبب موقعیت استثنايي طبیعي و استراتژيکي

ر سبز و تاريخي جلب ،از دير باز،توجه جدي حکومت گران و تالش گران عرصه ي علم و هنر را به اين خطه ي س

مختلف تاريخي مي تواند  فرهنگي و تمدني منطقه در دوران نموده است و اين امر خود دلیل روشني برجايگاه مهم

م( ،در بین شهرهاي آذربايجان  224-ق.م 251باشد. اردبیل، در دوران پیش از اسالم به ويژه دوره ي اشکاني )حک

وهم زمان با حمله ي اعراب مسلمان، مقر مرزبان آذربايجان بوده  م(224-651ممتاز و دردوره ي ساساني)حک 

ق، دين اسالم جايگزين کیش زرتشتي  22است. برهمین اساس، با فتح اردبیل به دست اعراب مسلمان در سال 

 درمجموعه حاضر("(-منابع نوشتاري براساس  ازاسالم پیش ي دوره -اردبیل"ر.ک به:مدخلگرديد.)
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شاره شد،در ابتداي قرن دوّم اسالمي، گرچه اردبیل مورد تاخت و تاز خزران قرار گرفت ولکن؛ با توجه به آنچه ا

ق ( ،بار ديگر در میان شهرهاي آذربايجان مقام اول يافت و وقوع  132- 656اين شهر ،در اوايل خالفت عباسیان )

ز انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت بخشي از قیام خرّم دينان و فعالیت آنان در برابر عباسیان در اردبیل و نی

ق( وضرب نخستین سکه هاي داراي عنوان اردبیل در اين دوره و تداوم مرکزيت اردبیل  317- 267ساجیان )حک

،نشان دهنده جايگاه ويژه  ق(،از اوايل قرن چهارم ه.ق در آذربايجان483-314در بخشي از حکومت آل مسافر)حک

يني اين منطقه در اين دوران تاريخي است ونیز، در قرن چهارم هجري، سیاسي،علمي،فرهنگي ،اجتماعي و د

اردبیل از بزرگترين و مهم ترين شهرها و نیز مرکز ايالت و همچنین قرارگاه لشگريان آذربايجان بوده است.)ر.ک 

م به درمجموعه حاضر( پیرامون نهاد آموزش و پرورش درجهان اسال")ق چهارم و سوّم قرون( اردبیل "به:مدخل

ويژه اردبیل، پیش ازورود سیستم جديد وآمیخته با شیوه هاي غرب به اين خطه بايد گفت که  به دلیل مناسب 

بودن زمینه هاى تعلیم و تربیت مسلمانان در بدو ورود به آذربايجان ونواحي پیرامون آن ،اين امربا استقبال عامه 

ي نخست اسالمي همانند ديگر نواحي اسالمي، قاريانى را در مردم از قرائت قرآن روبه رو شد و به دنبال آن، خلفا

ق نخستین 35برخى از شهرهاى آن مقیم ساختند. و بدين ترتیب، پس از تأمین معلمان قرآن، درحدود سال 

واقع اولین مرکزآموزش اسالمي، در مرکز ايالت آذربايجان به دستور اشعث بن قیس،  در و مسجد جامع اردبیل،

 (  198ق: 1421، ده امام على)ع( به آذربايجان، تأسیس گرديد.) بالذرىوالى و فرستا

ق( به عنوان يک جهانگرد شهیرمسلمان ونیز حضور خود 375در اين راستا،با توجه به جايگاه مهم احمد مَقدِسي)م

م في احسن التّقاسی"وي در اردبیل آن هم درقرن چهارم هجري وبه تبع آن جايگاه منحصربه فرد اثرمعروف او

درجغرافیاي تاريخي،بازتاب تعلیم وتربیت اسالمي در رِحاب)آذربايجان،ارّان وارمینیّه( به معني عام "معرفة االقالیم

واردبیل به معني خاص دراين اثر،مي تواند ما را با چگونگي وجوانب مختلف  اين امرمهم دراين دوران آشنا 

ني بر رشد و حضور چهره هاى برجسته علمى و فرهنگى ،هم سازد.ودراين باره، گرچه شواهد و قراين مختلفى مب

ق( و ... ،در قرون اولیه اسالمى در 372چون حسین بن عمرو اردبیلى، واقد اردبیلى، عبدالواحد بکر ورثانى )م 

رحاب، داليل کافى بر اهمیت ويژه علم و دانش در اين نواحى مى تواند باشد، اما در گزارش هاى مقدِسى نیز 

 (2-5:  1383، جوادىالمى در رحاب انعکاس يافته است.)ت بسیار خوبى درباره آموزش و پرورش اساطالعا

با توجه به آنچه اشاره شد،مهم ترين و جالب ترين بخش گزارش هاى مقدسى از رحاب در زمینه آموزش و پرورش، 

پیدا مى کند وبا دقت در گزارشى است از يک جلسه علمى و محفل آموزشى در اردبیل که خود او در آن حضور 

متن اين بخش ازگزارش ، مى توان بخش عمده ومهمي ازتاريخ تعلیم و تربیت در رحاب )آذربايجان، ارّان و ارمینیه( 

به معني عام واردبیل به عنوان مرکز ايالت آذربايجان  در قرن چهارم هجرى قمرى را به دست آورد.بر اساس همین 

موزش و پرورش فعّال آن هم با حضور چهره هاى برجسته بومى و علمى هم چون گزارش، وجود محافل و مراکز آ

ق( که زماني در بغداد سکونت داشته ،در اين نواحي در زمان گزارش ومعاصربا مقدسى  381ابو]عمرو[اردبیلي)م
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و تربیت  ق و درواقع به عنوان مظهرجايگاه مهم اين منطقه دراين برهه ي زماني در تعلیم 375يعنى حدود سال 

اسالمى،رواج قرائت قرآن، حديث، فقه و عرفان به عنوان موضوعات جارى مراکز آموزشى آذربايجان در قرن چهارم 

هجرى،انعکاس نبود تمايل آنچناني به علم کالم و پیروى از آن ، رواج پرسش و پاسخ، مناظره و مباحثه از شیوه 

هاى علمى در اين دوره حتى از رحاب به ساير ايالت  هاى تدريس در قرن چهارم هجرى،وجود رحله و مسافرت

ها، نبود موانع خاص در يک مرکز آموزشى اردبیل و حتى در يک جلسه درس براي طرح موضوعات مختلف علمى 

، عدم موانع براى حضور پیروان مذاهب مختلف در محافل آموزشى ، آزاد بودن حضور پیرمردان و افراد مسن در 

ات مهم موجود درگزارش مقدسي پیرامون آموزش وپرورش درآذربايجان واردبیل درقرون مراکز آموزشى،ازنک

 (91: 1377، ؛ وکیلیان313-321 م: 2113، مقدسي نخستین اسالمي است.)

بنابراين ،با يادآورى اين نکته که اولین مرکز تعلیم و تربیت اسالمى مسجدالنبى و سپس ساير مساجد بوده و خود 

نخستین معلم، و قرآن اولین کتاب درسى در اسالم بوده است، مى توان نتیجه گرفت که مردم پیامبراسالم)ص( 

رحاب، از ابتداى پذيرش اسالم مشغول تعلیم و تعلّم قرآن کريم در مساجد جامع بوده اند و ازآنجاکه، قرائت قرآن 

هسته اصلى آموزش و پرورش اسالمى  و قاريان آن، کتابت قرآن و کاتبان آن در صدر اسالم اولین مسئله اى بود که

را تشکیل مى داد ،لذا جلسات قرائت و کتابت قرآن و آموزش آن ها در ابتداى امر مورد توجه مسلمانان واقع شد. 

نیز،بايد افزود که با تکمیل آموزش قرآن و اعتقادات اسالمى و شکل گیرى احکام عبادى، تجارى، سیاسى و عقود 

نبوى، به تعلیم و تعلم دستورات اسالمى نیز توجه شد و چون مسلمانان براى اداى فرايض  و ايقاعات اسالمى درعصر

پنج گانه، در مساجد اجتماع مى کردند، مساجد ابتدا محل تعلیم دستورات اسالمى هم درکنار خواندن و نوشتن 

زوده علیم نیز به شمار مى آمد،افتوسعه اسالم، بر تعداد مساجد که طبعاً مراکز ت قرآن تعیین گرديد. با اين حال، با

ق(ادامه يافت. درعین حال،ازاين به بعد تغییرات مهمى 11-41شد و اين وضع تا اواخر عصرخلفاي راشدين) حک

در آموزش و پرورش اسالمى در قرن چهارم هجرى روى داد که قسمت عمده آن مرهون پیدايش و تخصیص 

م عمومى بود وبه همین جهت، از اين دوره به بعد عالوه بر مساجد، موقوفات از طرف مسلمانان به امر تعلیم و تعلّ

بر تعداد و انواع مراکز آموزش و پرورش افزوده شد و گذشته از مساجد، توجه مسلمانان به خانقاه ها، ديرها،کاروان 

جرى، سراها و خان ها افزايش يافت و چنان که در گزارش هاى مقدسى هم مشاهده مى شود، در قرن چهارم ه

-65 :1356، تعداد زيادى از رباط ها، کاروان سراها و خانقاه ها در نقاط مختلف رحاب فعالیت داشته است. )عزّتى

 (7: 1383جوادي،  ؛ 67

 پیرامون تعلیم وتربیت قديم در اردبیل وپیش ازنهادهاي آموزشي جديد وبرگرفته ازغرب که بیشتربه آموزش و

فت که دوره ي نخست تحصیلي ، همان کودکستان و به صورت مکتب خانه پرورش اسالمي نام گرفته، بايد گ

اداره مي شد ودراين مقطع تحصیلي کالس هاي  "آخوند باجي"کوچکي بوده که ازطريق  زن هاي عالمه اي به نام 

ساله معموال درشبستان هاي مساجد محالت تشکیل مي شد وموادآموزشي به محوريت قرآن بوده 7تا4کودکان 
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و شامل جزء سي ام قرآن کريم به دانش آموزان تدريس "عمّ جزء"ز آموزش حروف عربي وحرکات)اعراب(، وپس ا

 مي شد.درمرحله ي دوّم تحصیل  که در دبستان وبه مديريت  آخوند مرد انجام مي گرفت ،معموالخواندن عربي و

 ،نجوم ،آموزش درموضوعات حکمتنوشتن فارسي وعربي درراس برنامه هاي آموزشي بوده و آنگاه دردوره ي سوّم

،ادبیات عرب ،علوم اسالمي ونیزمقدماتي ازطب ورياضیات صورت مي گرفت و باالخره، دوره عالي که همان خارج 

بوده ودوره تخصصي به شمارمي آمد، علم رجال،اصول،منطق،تاريخ فلسفه و...درمحوريت  موضوعات تدريس قرار 

 (151-3/179 :1371، داشت. )صفري

ثبت نام در مکتب خانه بدون اينکه همراه با تشريفات هم بايد گفت  که  اردبیل در نخستین مدارس مليره دربا

اردبیل " کتاب نويسنده بابا صفري .استباشد صرفاً با مالک توان کودک براي نشستن و تعلیم گرفتن همراه بوده

شیند و توانسته بنپذيرفته و همین که طفل ميآورده که مکتب دار کودکان را از پنج سالگي مي"در گذرگاه تاريخ

چهار دوره آموزشي با تنوع تدريس در  .شود پذيرفته يادگیري براي خانه مکتب در توانستهمي باشد خواندنآماده 

 دورهي و سوم دوره دبستان، دبستان، از پیش يهاي آموزشي به چهار بخش دورههاي اردبیل دورهخانهکتبم

ها بوده که هايي با حضور آخوند باجيپیش از دبستان مربوط به مکتب خانه يدوره .بود شده بنديتقسیم عالي

در  .کردندکودکان تا اذان ظهر تحصیل مي اند. در اين دورهآموزش اولیه به مانند مهد کودک را بر عهده داشته

شد. لي آغاز ميعا آموزش و مدرسه آن از پس و دادندمي تعلیم را کودک برجسته آخوندهاي و مال دبستان دوره

هاي در اين دوره نیز تحصیل از اذان صبح تا اذان مغرب با وقفه يک ساعته براي ناهار همراه بود. اما تفاوت دوره

 يظهور طبقهبا اين حال، .استبوده پله به پله صورت به و درسي مواد در فعلي آموزش يند شیوهآموزشي به مان

سنت گرايان و روشنفکران جهت تأسیس مدارس گرديد. تعطیل شدن  ستیز به منجر ايران در منورالفکر جديد

ا که چرافزود،مي جديد سمدار با مخالفت برشدت بود روحانیت و خانواده بین ارتباطي يها که وسیلهمکتب خانه

گرديد. از جمله افرادي که دهي ذهنیت ديني دچار آسیب ميها، اولین مکان مؤثر در شکلبا تعطیلي مکتب خانه

در اردبیل مانع بزرگي در جهت تأسیس مدارس نوين بود میرزا علي اکبر مجتهد بود. او مدارس نوين را اشکوال 

گفت که تحصیل در چنین مدارسي سبب خواند به مردم عامي ميرسه( ميبه معني مد School )برگرفته از واژه

دوره ي نخست تحصیلي ، همان کودکستان و به صورت مکتب خانه کوچکي بنابراين، .شودگري ميترويج بابي

اداره مي شد ودراين مقطع تحصیلي کالس هاي کودکان  "آخوند باجي"بوده که ازطريق  زن هاي عالمه اي به نام 

ساله معموال درشبستان هاي مساجد محالت تشکیل مي شد وموادآموزشي به محوريت قرآن بوده وپس از 7ات4

 و شامل جزء سي ام قرآن کريم به دانش آموزان تدريس مي شد."عمّ جزء"آموزش حروف عربي وحرکات)اعراب(، 

،معموالخواندن عربي ونوشتن درمرحله ي دوّم تحصیل  که در دبستان وبه مديريت  آخوند مرد انجام مي گرفت 

فارسي وعربي درراس برنامه هاي آموزشي بوده و آنگاه دردوره ي سوّم،آموزش درموضوعات حکمت،نجوم،ادبیات 

 عرب ،علوم اسالمي ونیزمقدماتي ازطب ورياضیات صورت مي گرفت و باالخره، دوره عالي که همان خارج بوده و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C
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 داشت. موضوعات تدريس قرار ل،منطق،تاريخ فلسفه و...درمحوريتدوره تخصصي به شمارمي آمد،علم رجال،اصو

 (151-3/179 :1371، )صفري

 ، ش1311 درباره مدارس ملي دردوره ي معاصر دراردبیل هم بايد گفت که دبستان شش کالسه هدايت در سال

ان ش ودبست1352 ش ودبستان صداقت به سال1311ش،دبستان رشديه به سال 1311دبستان معرفت درسال

ق به مديريت مجیدتدين 1336نخستین دبیرستان درشهراردبیل دبیرستان تدين بودکه به سال ،نیز حکمت و

 ( ونیز،از مدارس دولتي، اولین دبستاني که درشهراردبیل تاسیس شد،56-57: 1329، تاسیس گرديد.) صفوت

لطنه(حکمران اردبیل وبا ق توسط مرحوم محمدولي خان سپهدار)نصرالس1322دبستان نصريه بوده که درسال 

 سال مديريت میرزا حسین رشدي برادرمیرزا حسن رشديه آغازبه کارکرد وبه دنبال آن،مدرسه نشرمعارف در

 الس ،دبستان جعفريه با سرمايه محمدجعفرتاجراردبیلي وبامديريت میرزاحمید آموزگار،دبستان شرافت در ق1324

احمديه دراردبیل تاسیس گرديد، ولي ؛به سبب مخالفت برخي ق ودبستان 1333،دبستان رشديه به سال  ق1325

 (53-54 : 1329 ماني تعطیل گرديد.) صفوت،ساکنین شهر تعدادي ازاين مدارس دراندک ز از

 علماء ودانشمندان اردبیل ونواحی آن دردوران اسالمی: -9-2

 ق(:127ورود اسالم تا ظهورصفویان) از-9-2-9

لی وحسین بن عمرو اردبیلی، ازراویان وتاریخنگاران قرون نخست واقد بن عمرو اردبی -9-2-9-9

 اسالمی:

نخستین فتوحات اسالمي درجهان را مي بايست سرآغاز تاريخ اسالم وسرچشمه تاريخ نگاري دردوران اسالمي به 

 ازمیان شمارآورد ودرعین حال،نبود امکانات کافي کتابت،عدم فراهم شدن زمینه هاي ظهور راويان وتاريخ نگاران

خود مسلمانان،تزلزل هاي سیاسي ومذهبي درابتداي فتوحات و ورود اسالم به نواحي جديد وفتح چندين باره 

برخي نواحي ازسوي سپاه اسالم،اختالفات موجود میان خودمسلمانان درعصرفتوحات،تهديدات موجود ازسوي 

ط به فتوحات مسلمانان درنواحي مختلف دولت هاي حاکم برنواحي مفتوحه پیش ازفتح ،روايت وثبت وقايع مربو

وجديد را بسیاردشوارمي ساخت وبه همین سبب،درتاريخنگاري اسالمي،نخستین فتوحات مسلمانان در يک ناحیه 

بخش اساسي تاريخ آن ناحیه را تشکیل مي دهد.دراين راستا،با توجه به گستره ي جغرافیايي،موقعیت استراتژيکي 

عصرفتوحات اسالمي دراين سرزمین و وقايع نگاري مربوط به آن در تاريخنگاري وپیشینه تاريخي آذربايجان ،

ازاردبیل به نام هاي واقد  اسالمي ازاهمیت خاص برخوردار است.با اين حال،ظهور دوتن ازراويان تاريخ دراين عصر

یل جان به ويژه اردببن عمرو اردبیلي وحسین بن عمرو اردبیلي ومهم ترازآن ثبت بخشي ازتاريخ اين دوران آذرباي

ونواحي آن ازسوي آنان ،موجبات سهولت درامرمهم تدوين تاريخ آذربايجان دردوره اسالمي گرديده وراه  براي 
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زدودن برخي ابهامات احتمالي  درتاريخ اين سرزمین ،که به پاره اي ازآن درهمین نگاشته اشاره خواهدشد،را 

 رنواحي آذربايجان به معني عام به اردبیل اختصاص دارد.هموارساخته است واين امتیازدرمقايسه با ديگ

حدثنا الحسین بن عمرو "،درگزارش فتح آذربايجان با عنوان"فتوح البلدان"ق( در279براين اساس،بالذري)م 

ايالت ( به گزارش چگونگي فتح 196-195: 1421بالذري، )"االردبیلي عن واقد االردبیلي عن مشايخ ادرکتهم ان...

حسین بن عمرو اردبیلي ازواقداردبیلي واوازشیوخي که خودديده بودند،روايت "ن مي پردازد ومي نويسد: آذربايجا

کند که:چون مغیرة بن شعبه ازجانب عمربن خطاب والي کوفه شد،فرمان واليت آذربايجان را نیزازبراي حذيفة بن 

 یل رفت .اردبیل پايتخت آذربايجان بود ويمان بیاورد.درآن زمان حذيفة درنهاوند ودرحوالي آن بود.پس به اردب

 مرزبان درآنجا مي نشست وخراج شهربه دست او جمع مي آمد.مرزبان ،گروهي ازازجنگجويان  باجروان ومیمذ و

سراة)سراب کنوني( وشیز)گنجه کنوني( ومیانه وديگرجاي ها را گرد خود جمع کرده بود وايشان  و )نیرکنوني( نرير

 (196-195: 1421همان، ) "یدند....چند روزي به سختي جنگ

وحدّثني الحسین بن عمرو واحمدبن مصلح االزدي عن "دربخش ديگر ازاين گزارش، بالذري باز با جمله آغازين 

گويد:حسین بن عمرو  واحمدبن مصلح ازدي ازشیوخ اهل آذربايجان روايت کنند که "مشايخ من اهل اذربیجان

ث بن قیس همراه وي بود.وچون خودبازگشت اشعث را برآنجاي گمارد.درآن ولیدين عقبه به آذربايجان آمد واشع

قال الحسین بن عمرو  "نیزدرادامه گزارش بالذري با عنوان (197 :1421، هنگام اهل آذربايجان شوريدند.....)همان

،عشیره هاي  آمدند آمده:حسین بن عمرو ازواقد روايت کند که چون تازيان درآذربايجان فرود"اخبرني واقد ان و

وگروهي نیز زمین پارسیان  عرب ازکوفه وبصره وشام بدان جا روي آوردند.هرقوم برهرچه که توانست مسلط گرديد

( آنگاه بالذري درادامه گزارش ازنواحي اردبیل ازقول تنها حسین]بن عمرو 198: 1421، ازآنان خريدند و....)همان را

پلي بود مانند  پل وحش واَرشق که هردواخیرا درزمان بابک اصالح  ورثان)اولتان کنوني مغان("اردبیلي[ گويد: 

 پیرامون برزند مي "هم او]حسین بن عمرو اردبیلي[ گويد"شدند ....ودرادامه گزارش ازاين نواحي بارديگر با بیان

 نستان ومبرزند ديهي بودکه افشین حیدربن کاووس عامل امیرالمومنین المعتصم باهلل برآذربايجان  وار"نويسد: 

 (199: 1421، )همان . گردانید جبال درزمان جنگ با بابک خرمي کافر،درآن لشکرگاه ساخت وآن را استوار

با توجه به آنچه اشاره شد،گزارش فتح آذربايجان بیشتربرپايه گزارشات دو راوي اردبیلي يعني واقد بن عمرو اردبیلي 

ش اعظم گزارشات آنان براردبیل ونواحي آن همچون سبالن، وحسین بن عمرو اردبیلي استواراست.ازسوي ديگر، بخ

 "احدّثن"باجروان ،میمذ ،نرير،ورثان، برزند و... منحصر بوده ودرگزارش بالذري ،گزارش راويان اردبیلي با  عنوان 

ه انبهمراه بوده ونیز،اطالعات مربوط به اردبیل ونواحي آن درمقايسه با ديگر نواحي آذربايجان همه ج "حدّثني"و

و کامل است به طوري که حتي به پايتختي اردبیل برآذربايجان ومرزبان نشیني آن هم اشاره دارد واين امر اوال 

معاصربودن راويان اردبیلي با بالذري واحتمال روايت حوادث تاريخي يادشده ازروي يک مجموعه نگاشته شده 
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ش را نشان مي دهد وثانیا ،اشرافیت واقد وحسین بر ازسوي راويان اردبیلي وبه تبع آن اعتبار تاريخي اين گزار

.وگذشته ازآن، در گزارش بالذري،اين  اطالعات الزم پیرامون اردبیل ونواحي آن خود نشانگر اردبیلي بودن آنان است

دو راوي اردبیلي هم رديف با محدثین وراوايان تاريخ درقرون نخست اسالمي همچون ابن کلبي،مدائني،ابومخنف 

 يحیي،واقدي و... ذکرشده است. لوط بن

را از واقدبن عمرو تمیمي به  "اخبار خرمیان بابکي"خود ،"الفهرست"ق( نیزدر381گذشته ازبالذري، ابن نديم )م 

قال واقد بن عمرو التمیمي وعمل اخباربابک  "صورت مشروح بیان مي کند واو درابتداي گزارش خويش آورده :

پدربابک ازمردم مدائن وکارش روغن فروشي بوده "،گويد:"ر بابک راجمع کرده واقد بن عمرو تمیمي که اخبا "،"

 بنابراين (529-611م: 1993سخاوي، اقامت نمود و......) وبه مرزآذربايجان آمد ودردهکده بالل آبادازبلوک میمذ

ه عنوان مرجع ،درگزارش ابن نديم هم ،گذشته ازذکر واقدبن عمرو تمیمي که همان واقدبن عمرو اردبیلي است،ب

اخذ اخبارمربوط به خرم دينان  وبابک خرمي، به وجود مجموعه مکتوب ازسوي واقد پیرامون خبرخرم دينان اشاره 

الفهرست "در"واقدبن عمرو"شده واحتماال اين مجموعه دردسترس ابن نديم هم بوده است وحتي با توجه به ذکر

 ( 531-611م: 1993همان، )آمده اند ."بن عمرو "ا هردو با قیدابن نديم،احتماال واقد وحسین برادر بوده اند زير"

امروزه درپژوهش هاي صورت گرفته جديد پیرامون اين موضوع هم به برخي موارد اشاره شده درسطورباال اذعان 

شده است .چنانچه دريکي ازدانشنامه هاي ايراني آمده است که کهن ترين روايت موجود درباب فعالیت خرمیه،پیش 

بابک،گزارشي است که ابن نديم ازاثري نوشته ي واقدبن عمروتمیمي نقل کرده  واوبه احتمال نزديک به يقین از

ازطريق حسین بن عمرو اردبیلي اخبارمربوط به فتوحات  "فتوح البلدان"،همان واقد اردبیلي است که بالذري در

ر واقد را دردست داشته، ازاو با نسبت تمیمي ياد واستقرارعرب ها درآذربايجان ازقول او آورده است.ابن نديم که اث

کرده است .بنابراين اوازاعراب تمیم بوده است واين نکته را مي توان ازتعبیر اودرباره دوتن از پیشوايان خرمي هم 

خوانده است که عرب ها براي طعن وناسزا،آن را دراشاره به غیرمسلمانان "من العلوج"استنباط کرد که آن دو را

رب  به ويژه ايرانیان  به کارمي بردند. به هرحال،واقد که ازنظرزماني به احتمال بسیاردر حول وحوش جنبش غیرع

ي موسوبابک زندگي مي کرده ،آگاهي هاي بسیارمفیدي ازشرايط آذربايجان پس ازفتوحات به دست داده است.)

 (22/327: 1381بجنوردي، 

.ق،بابیان 41وايات مربوط به نخستین فاتحان آذربايجان تاسال با اين حال،برخي پژوهش گران درنقد وبررسي ر

اين مطلب که درمنابع فتوح وتاريخ هاي عمومي نام چند نفربه عنوان نخستین فاتحان آذربايجان واردبیل ذکرشده، 

ق( صحابه رسول اهلل)ص(که يکي ازشیعیان 36مدعي هستندکه طبق صحیح ترين روايات، حذيفه بن يمان)م

مام علي)ع( وبا شناخت عمیقي که ازاسالم داشت تاهنگام رحلت مدافع راستین امام علي)ع(بود؛نخستین نخستین ا

 .اشیدپ کسي است که اسالم رابا پیمان صلح به آذربايجان واردبیل واردآورد وبذردوستي اهل بیت )ع( رادراين شهر
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مورد فتح آذربايجان  ر درتاريخ طبري در( همچنین،آنان درنقدمتن خبرسیف بن عم22-15: 1391منتظر القائم، ")

عني ي مشايخ اردبیلي خود نفراز ،گزارش بالذري را معتبردانسته ودرداليل اين امرمدعي هستند که بالذري ازدو

راويان محلي آگاه به اخبارمنطقه ،خبرفتح آذربايجان رابه وسیله حذيفه نقل  بن عمرو ،از واقد حسین بن عمرو و

زآن ،توازن ،هماهنگي ومعقول بودن ونبود مطالب اغراق آمیز وافسانه ونیزتطابق روايت بالذري کرده است.وگذشته ا

با روايت مدائني و واقدي وباالخره دشمني سیف بن عمر ،راوي خبرطبري با امام علي)ع( وشیعیان آن حضرت را 

تاريخي پیرامون حمايت همه دلیل اصلي حذف نام حذيفه به عنوان فاتح آذربايجان دانسته  وبه برخي روايات 

جانبه حذيفه ازپیامبر اسالم)ص( واين که ازياران نزديک ايشان بوده وپس ازايشان هم دفاع او ازامام علي وانديشه 

ق(پس 1415هاي شیعي درمنابع مختلف شیعه واهل سنت که گاهي ازسوي بزرگان شیعه ازجمله شیخ طوسي)م

ر منتظومقداد( ازشیعیان راستین امام علي دانسته اند،اشاره مي کنند.) ازارکان اربعه شیعه )سلمان ،ابوذر،عمار

 (22-21 :1391القائم،

يان ، واقد اردبیلي وابوسعید اردبیلي، از راوستین اسالمي،حسین بن عمرواردبیليبا توجه به آنچه گذشت،درقرون نخ

اين باره  شیوخ آذربايجان درق(،حسین بن عمراردبیلي رااز255معروف قرن سوم هجري بوده وحتي بالذري)م

 :1378،؛ موسوي87-84 ق:1421،ابوسعید نیزازمريدان جنید بغدادي بوده است .)بالذري عنوان مي کند و

ق( 339)م اردبیلي همچنین دراين دوران، به نام دانشمندان و بزرگاني از اردبیل همچون حفص بن عمر.( 165،112

يم که نه تنها در اردبیل بلکه درديگرنواحي ايران ازمراجع علمي خوربر مي ق(،369فرزندش علي بن حفص )م و

االرشاد " ق( ،مولف446دانش آموختگان مسلمان دوران حیات خويش شده اند. به طوري که خلیلي قزويني)م 

 رود علمي ومرجع امام درمقام خويش درزمان – بالحفظ وقته،عرف في امام "بیان با ،"في معرفة علماء الحديث 

 اردبیلي ،از ابوالقاسم حفص بن عمر"درمورد حفص بن عمراردبیلي،گويد:"-قرآن وحديث شهرت داشته حفظ 

بزرگان عصرخويش بود ودرحفظ شهرت يافت.او به ري هجرت کردوازابوحاتم ونزديکان اوحديث شنید ودرحالي 

ث درقزوين ،بغداد ،کوفه که مرحله ي ابتدائي آموختن راطي مي نمود،حفظ او رضايت بخش بود.وي ازبزرگان حدي

بن طاهرمیانجي  نهاوند وديگرشهرها حديث شنید وداراي تالیفات و ازبزرگان قابل اعتماد درجهان است.ازاو احمد ،

درهمدان ابن الل ودرعراق ابوالفضل  نزديکان وي دراردبیل ودرقزوين ابوعبداهلل بن اسحاق وابويعلي الزيدي و و

( 2/781دنیا رفت.) االرشاد في...،  ق از339شتافتند.وي درسال  ان به سوي اوالکوفي حديث شنیدند واهل خراس

 ،منسوب به اردبیل ازشهرهاي آذربايجان دانسته و در"الحافظ "العکري هم ،حفص بن عمراالردُبیلي  را با عنوان 

اتم رازي ويحیي بن ق ،اورا محدث آذربايجاني وداراي تالیفات عنوان کرده که ازابي ح339بیان بزرگان علمي سال

ابن .) ابي طالب روايت نموده وابن الل وديگران ازوي روايت کرده اند واو فردي بسیارسفرکننده ومولف بوده است

 ( 4/217ق: 1416العماد العکري، 

 ق(:454ثان وفقهای اردبیلی تا ظهورمغوالن)قاریان قرآن،محدّ -9-2-9-2
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ي اردبیل ردبیل،به شرح حال علي بن حفص،فرزند حفص بن عمرقزويني درادامه گزارش خويش ازبزرگان علمي ا

ن ابراهیم ب علي ازپدرش ونیزحسن بن علي طوسي ،محمدبن ابراهیم اصفهاني ، "پرداخته ودرباره وي مي نويسد:

حسن الطیان وعثمان بن نصر بغدادي حديث شنید وابن ابي زرعة که از وي)علي بن حفص( حديث شنیده ،علي 

بهلولي و همکاران،ش .)"ق، درزندان وفات يافت. 369نمندتر ازنزديکان او دانسته است.علي درسال را درحفظ توا

،را ازثقه ونیز ازکساني عنوان مي کند که درعراق  ( قزويني همچنین ،کثیربن سجاح اردبیلي64-65: 1393، 25

 ،معروف به اللحیاني هم،اسم به میان آورده است.  قدماء را درک کرده ونیز،ازحمدان بن حسن اردبیلي

ق( هم،ازحافظان قرآن در مراکز خالفت اسالمي بوده و به 342)حدود"ابوجعفر بن محمد اردبیلي"دراين دوران،

ن ق( ،درقر381)م "اردبیليابوالحسین يعقوب ابن موسي"نشرعلوم اسالمي پرداخته است و بعضي ديگر مانند 

بن چهارم هجري ،ازعلماءومعلمان به نام بغداد ونیز قابل اعتماد،امانتدار،فاضل ودرمذهب شافعي فقیه وازاحمد 

 (.نیز، سَهمي 169،143: 1378، ؛موسوي ننه کران1/177ق: 1411،سمعانيطاهر میانجي روايت کرده است.)

 ي نامه برزندگي ومشتمل تاريخي بي،که کتا"جرجان اهل علماء معرفة کتاب "يا،"تاريخ جرجان"درق( 427)م

 ودرآن اند آمده سرزمین بدين ازخارج که ،وکساني آن ونواحي جرجان ازمردم حديث وراويات ازراويان تن1194

ق 371درضمن گزارش خويش از تدوين کتابي درنعت شیخ امام ابوبکراسماعیلي درسال گزيده بوده اند،است، سکني

) .نش آموختگان درفقه ازجمله ابوالحسن يعقوب بن موسي اردبیلي خبرمي دهد،ازگردهم آمدن گروهي ازفقها ودا

 حال دوتن ازعلماي ورثاني ناحیه مغان مي پردازد ودرباره  شرح ديگر،به درجايسهمي ( 1/111 ق:1411سهمي، 

 اب و فراوان کتب داراي الصوفي بکرالورثاني عبدالواحدبن ابوالفرج "د:نويس مي بکرالورثاني بن عبدالواحد ابوالفرج

 را اخبار و شد واردجرجان ابوبکراسماعیلي، وايام[ ق365]65 او درسال .بود دوست درشام منصورشیرازي احمدبن

 ،از .اوهمچنین".کرد درحجازوفات ق372 ،درسال ابوالفرج.کرد نقل را واحاديثي واخباروحکايات شنید درجرجان

 ن،هما) .است کرده روايت درجرجان[ ق345]45 درسال که برد مي نام الورثاني عالء احمدبن بن ابونصر،نعیم

، شیخي ق(415)م ابوزُرعه عبدالوهاب بن محمدبن ايوب اردبیليهمچنین، (1/317،481؛ 1/111،253ق:1411

زاهد و ازبزرگان صوفیه و از اعیان علماء بود ونیز،او کسي است که به هنگام  ورود حضرت رضا )ع( به نیشابورجزو 

ق درفارس درگذشت ودرشیراز مدفون است و زين العابدين 451ق ويا 415عاقبت درسال حضرت بوده ومحافظین 

،شیخ عبدالوهاب ابوذ]ز[رعه را درعلوم ظاهري وباطني يگانه  ق( درگزارش خوداز علماي اردبیل1253)ح شیرواني

محل درگذشت وي رادارالعلم شیرازعنوان کرده است. ق و425ودرزهد وورع وحید زمانه دانسته، سال وفات او را

محمدجعفربن محمد بن جعفراردبیلي است ،که ازياران نصراردبیلي الحافظ  مشغول تدريس دربغداد بود  ،ابو ديگر

يعني صاحب "الحافظ "ق به اصفهان آمد وچنانچه اشاره شد، وي داراي عنوان342و براي آموختن حديث درسال 

ابوالفرج  و "تفسیر کبیر"ق( صاحب 546بشیربن حامد اردبیلي)م متن وهم سند آنها بوده،ونیز،صد هزارحديث هم 

ازعالمان ديني اردبیل  ق( که ابوحامد اندلسي دراردبیل با او ديدارکرده است،551بن عبدالرحمن اردبیلي )حدود 
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، ننه کران موسوي  ؛56-55 :1339شیرواني، ؛،همان ؛ 178/ 1ق:1411، درقرون نخستین اسالمي هستند.)سمعاني

1378 :113 -132.) 

 ، ق(562)مصالح بَرزَندِي،از راويان ودانشمندان نواحي اردبیل دراواخرقرن پنجم هجري است.به گفته سمعاني

ق( که به برزند،ازشهرهاي معروف مغان درپیش ازاسالم وقرون 493ابومنصورصالح بن بديل بن علي البرزندي)م

ستاهاي شهرستان کنوني گرمي ، منسوب است ، وارد بغداد شد وهمراه با پدرش ازابو الغنائم نخستین اسالمي وازرو

د روايات شنیدند.به نظرسمعاني، پدرش ابومحم عبدالصمدبن علي المامون  ونیزابومنصوربکربن محمدابن حندالتاجر

ه ها تي االصبهاني ازاو نگاشتکسي است که دربغدادسکونت گزيد وصالح دربغداد به دنیا آمد.ابوالقاسم الرويدش

( ابوالقاسم محمود ابن يوسف 148-2/149ق: 1411، دربغداد درگذشت. )سمعاني493دريافت کرد ودرشعبان سال 

 رد بن الحسین البرزندي التفلیسي ،ازديگر دانشمندان برزندي دراوايل قرن ششم هجري است که وارد بغداد شد و

شیرازي به فقاهت پرداخت وازدوچهره شريف ابو الحسین محمدبن علي بن  آنجا اقامت گزيد وبا شیخ ابو اسحاق

المهتدي باهلل  وابو الغنائم عبدالصمدبن علي ابن المامون الهاشمیین حديث شنید وبه شهر خويش بازگشت وازآن 

ق   د ازسالدو درآنجا حديث گفت و ابوبکرالطیب بن احمدالغضائري االبیوردي ازاو براي من درمرو روايت کرد.وبع

(نیز،ازچهره هاي قديمي اين ناحیه ،ابوعلي حسن بن ابو الحسن البرزندي 2/147: 1411، درگذشت .)همان515

است که درآمل طبرستان ازعبدالرحمن بن قريش الهروي حديث گفت وابواحمدعبداهلل بن عدي الجرجاني الحافظ 

 (148-2/149 ق:1411، روايت کرد. )سمعاني ازاو

ق( هم دراين باره ،گذشته ازاين که برزندراشهري ازنواحي تفلیس وازبناهاوپايگاه هاي نظامي 626مياقوت حموي)

 عنوان مي کند ،ابومنصور، صالح ابن علي البرزندي ، آن رادرپانزده فرسخي اردبیلافشین دانسته وازقول اصطخري

 دانسته وبه شرحال آن دومي بديل البرزندي راازبزرگان علم وفقه منسوب به برزند ق(و بديل ابن علي بن493)م

راشهري درآخرحدودآذربايجان  مي داندکه فاصله آن تارودارس  ( اوهمچنین،ورثان1/382 ]بي تا[:حموي،پردازد. )

ق(وعلي بن السري بن الصقربن حمّادالورثاني را 372بکرالورثاني )مفرسخ عنوان کرده وابوالفرج عبدالواحدبن  دو

 و درآذريايجان دانسته ( راشهري کوچک ازنواحي اردبیلمنسوب به ورثان)اولتان کنوني(مي داند. ياقوت، نريز)نیر

ق( را ازبزرگان منسوب به نريز 491النريزي المراغي )مابن عثمان النريزي ونیز ابوتراب عبدالباقي بن يوسف  احمد

 (5/371؛1/313 ق:1411،عنوان مي کند. )همان

بديل "،درباره بديل البرزندي مي نويسد: "طبقات الشافعیة الکبري"ق( ،ازعلماي شافعي مصر نیزدر 771السُبکي)

گفته اند.اودربغدادفقه آموخت وازقاضي بن علي بن بديل البرزندي ،کنیه اش ابومحمدوابوالقاسم وابوعبداهلل هم 

ابوالطیب والحسن بن علي الجوهري وابوالحسین بن المهتدي وابوالغنائم بن المامون وغیره حديث شنیدواسماعیل 
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 السبکي) "ق درگذشت.475بن السمرقندي وابوالعزبن کادش وگروهي ديگر، ازاوروايت کرده اند.البرزندي درسال 

 (4/297م:1992،

همچنین،وَرَثان)اولتان(،مرکز ايالت مغان وازشهرهاي معروف مغان درپیش ازاسالم وقرون ق(،562)مسمعاني

نخستین اسالمي وازروستاهاي شهرستان کنوني پارس آباد،ضمن انتساب ورثان به باني آن ورثان بن ارمیني ابن 

 وشته سمعاني،ابوالفرج عبدالواحد بنلظي بن يونان، عبدالواحد الوَرَثاني را ازمحدثین قرن چهارم دانسته است.به ن

الوَرَثاني الصّوفي،کسي است که به شام وعراق بسیار سفرکرد ونیزدرآن نواحي بسیارنگاشت.واو دوست احمدبن  بکر

ازاونام مي برد ومي ستايد وگويد:درسال  "تاريخ جرجان"شیرازي درشام بود.ابوالقاسم حمزه بن يوسف در منصور

ابو بکراسماعیلي وارد جرجان شد ودرآنجا اخبار،احاديث وحکايات شنید وگفت وبه سال روزهاي حیات شیخ  و365

 درحجازدرگذشت.نیز به گفته سمعاني ،ابوبکرمحمد بن خزيمة القاضي الوَرَثاني،قاضي ورثان بوده وازابي ذر372ّ

-12/243 ق:1411، انيامام ابوبکرابن الل، ازوي روايت نموده است. )سمع بن يوسف بن محمدحديث کرده و محمد

242) 

دانشمندان بسیاري "ق( درقرن هفتم هجري مبني براين که 626درقرون بعدي هم عالوه بربیان ياقوت حموي)م

، پس ازحمله  (146-1/145، ]بي تا[: )حموي"دررشته هاي مختلف علمي وفني به شهراردبیل منسوب هستند

 654- 675عث ازآنان به ويژه در دوره ي ايلخاني)حک ق وتاسیس دولت هاي منب656مغوالن به ايران به سال 

ق( نیز،اردبیل همچنان ازمراکزعلوم اسالمي بوده ودانشمنداني دررشته هاي مختلف 771-912ق( و تیموري)حک

که برخي از آنان، ازچهره هاي درخشان درعلوم اسالمي به معني عام و رشته هاي علمي ازاين ناحیه برخاسته اند 

 یعي به معني خاص نه تنها دراردبیل وايران بلکه درجهان اسالم بوده اند. مختلف علوم ش

،ازفقیه شافعي واز محدثین  ق(623رافعي قزويني)مي اردبیل در اين دوران بوده است.ازعلماهبة اهلل کموني اردبیلي،

قه والف اهل العلم من کبار "با بیان،"دوين في اخبارقزوينالتّ "ومورخین اسالمي قرن هفتم هجري قمري، وصاحب

 عفربن جاحمد  بن عبداهلل بن اهلل هبة":نويسد مي االردبیلي، الکموني درمورد"- وفقه دانش صاحب ازبزرگان –

الکموني االردبیلي ،ابوالقاسم الفقیه ،ازبزرگان اهل علم وفقه واصلش ازاردبیل بود.واجداداو به قزوين مهاجرت کرده 

 ديگران شنید. داهلل بن حسین بن احمدفقیه وقاضي عبدالجباربن احمد وبودند.وي حديث را ازابو زرعه عب

قزوين  ق در526دراين اثر،ازمحمدبن عمربن شاه الموقاني نام مي برد،که درسال الرافعي  (34: ش 1374ذکايي،)

لحسن ا ابو نوان  مي کند که ازراازکساني ع ازاستادعلي بن شافعي ودرجاي ديگرازکتاب خود، احمدبن دلف ورثاني

القطان حديث شنیده اند.همچنین، مولف دربیان ديگر دانشمندان ناحیه موقان،ازعلي بن السّري الورثاني اسم به 

میان مي آوردکه قرائت هاي ابوحاتم سجستاني راازابوعلي طوسي درقزوين شنیده ونیز عمربن شهرموقان الموقاني 

 ه ازابوعلي حسنويه علم فراگرفته استالصوفي راازعلمايي مي داندک
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بايد گفت،برپايه نتايج حاصله از يکي ازمقاالت منتشره يیرامون دانشمندان اردبیل دردوران اسالمي تا قرن نهم 

تن ازصاحبان علوم  85هجري قمري،ازقرن نخست تا قرن ششم ،نزديک به شصت تن وازقرن هقتم تا نهم هجري 

 درمنابع دست اول احصاء شده که دررشته هاي مختلف علمي فعالیت داشته اند و اسالمي درسطح عالي دراردبیل

تن درفقه )شافعي وحنفي( تالش مي  21تن درحديث و 38تن درعرفان وتصوف، 41درمجموع با توجه به اين که 

لمي ي عموضوعات ورشته ها کرده اند،لذا،به ترتیب عرفان وتصوف،فقه شافعي وحنفي ونیزحديث، درمیان آنان از

اولويت داربوده است.وازمیان دانشمندان اردبیلي يادشده ،به سبب برخي عوامل ازجمله موقعیت استراتژيکي  اردبیل 

نواحي آن وقرار گرفتن آن درجبهه نخست تهاجم اقوام ساکن درکناره هاي درياي خزر وقفقاز وماوراء قفقاز،وجود  و

علمي الزم درحد ديگرمراکزعلمي جهان اسالم  ونبود مراکزتزلزل هاي سیاسي درحکومت هاي موجود درمنطقه 

 48آن زمان دراين ناحیه  وديگرعلل تاثیرگذار که خود مي تواند ازموضوعات مهم پژوهشي پیرامون اردبیل باشد،

علمي جهان اسالم مشغول به تحصیل شده وآنگاه برخي  مراکز تن ازآنان  دست به رحله ومهاجرت علمي زده ودر

درهمان مراکزعلمي، جزو صاحبان کرسي هاي علمي شده اند که دراين راستا هم، به ترتیب مراکزعلمي ازآنان 

شهرهاي قاهره،دمشق،حلب،نیشابور،مکه ودهلي، ، ند اردبیلي دررتبه نخست وپس ازآنتن دانشم11بغداد با 

 (151-161 :1396جعفر نیا،  دان اردبیلي را پذيرا بوده اند.)بیشترين تعداد ازدانشمن

 ق( ابن بزّاز751)ح "صفّوة الصّفا"ق( و729ابن فوطی)م"مجمع اآلداب فی معجم االلقاب"-9-2-9-9

 اردبیلی ازمنابع تدوین شده درآذربایجان واردبیل وآثارمرجع درعلوم اسالمی دراردبیل :

دي، پیرامون علوم ،حنبلي بغدا "ابن الصّابوني"ق( ومعروف به723دراين میان،اطالعات موجود درآثارابن فوطي)م

 ق به سبب حضور754-654دانشمندان آذربايجان به ويژه استان کنوني اردبیل دردوره ي ايلخاني ) ،اسالمي ونیز 

خود او حدود بیست سال درآذربايجان آن هم دردربارحکم رانان ايلخاني آن هم رصدخانه مراغه به عنوان رئیس 

ان اسالم وتلمذخود وي ازچهره هاي سرشناس علمي آن زمان اين مرکز مهم علمي آن دوران درايران ونیزجه

ازجمله خواجه نصیرالدين طوسي،نخستین  رئیس اين رصدخانه، بسیارمهم است.او که نسبش به معن بن زائده 

شیباني مي رسد وازاين  نسل يزيدبن مزيدبن زائده الشیباني )شروانشاه( ازوالیان آذربايجان بوده ودوبار در سال 

ق به حکمراني آذربايجان به مرکزيت اردبیل رسیده ،مورخ،اديب وکاتب بغدادي بوده که دردوران 183و171هاي 

ق زندگي اورا متحول 656تحصیل دربغداد وسن چهارده سالگي حادثه بزرگ استیالي مغوالن بربغداد به سال 

آذربايجان به خدمت   اهر بتدا درساخت ،به طوريکه دراين حادثه، وي وبرادرش اسیروبه آذربايجان برده شدند.اوا

 کمال الدين محمد کساني ازحکماء و صوفیان همچون قطب الدين عبدالقادر اهري،شمس الدين حبش فخّار و

ق آغاز وبه همت خواجه نصیرالدين طوسي مجمع دانشمندان 657نخجواني رسید وآنگاه که رصدخانه مراغه به سال 

سال  21بدين ترتیب، ابن فوطي نزديک به  خواجه نصیر حضور يافت.ق درمحضر  659يا 658گرديد،درسال هاي 

درآذربايجان بوده وسال ها کتابداري رصدخانه مراغه را عهده داربود.همچنین درهمین دوران، وي دردوره نخست 
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تا 714،اصفهان سفرکرد ودردوره دوم اقامت درايران ازسال  اقامت خود درايران به شهرهاي ديگرايران ازجمله شیراز

ق هم،او همراه اردوي سلطان مغول اماکن مختلف شمال غرب ايران راازهمدان وسلطانیه تا اوجان)بستان 717

آبادکنوني( وتبريز و ارّان)بخشي ازکشور جمهوري کنوني آذربايجان( وموقان )مغان( زير پاگذاشت.با اين حال،بخش 

اين ديار گذشته از خواجه نصیر واساتیديادشده،ازمحضر سالگي درآذربايجان بوده ودر 36مهم دوران آموزشي  او تا

 زا استاداني همچون ابن الجوزي ،ابن طقطقي ، رشیدالدين فضل اهلل ،عطاملک جويني  وابن باقالني نیزبهره برد و

سعدي شیرازي هم اجازه روايت داشته است. درمذهب اواختالف است وگذشته ازشهرت او برمذهب حنبلي، گاهي 

هب شافعي ومعتزلي وحتي برخي شاگردي اودرنزد خواجه نصیرالدين ونیزغیاث الدين عبدالکريم بن احمد اورا برمذ

ق( واختصاص يکي ازآثارخود به او واخذ حديث ازبسیاري ازعلويان ونیز اخذعلم انساب 693ابن طاووس علوي)د

هم آمده  "اعیان الشیعه"وي در ازسادات  رادلیل برتشیع اودانسته اند ومي توان دانست، به طوريکه شرح حال

 (426-422/ 4ش: 1381موسوي بجنوردي، )است.

مجمع اآلداب "است که ذهبي ازاصل آن با نام "تلخیص مجمع اآلداب في معجم االلقاب"ازآثارچاپ شده ابن فوطي،

پس ازتحريرآن  جلد يادکرده است.اين اثر که ابن فوطي51وبه عنوان تاريخ در"في معجم االسماء علي معجم االلقاب 

 ق درتصحیح وتکمیل آن کوشید،مشمل بر تراجم بزرگان علم وسیاست اعصار721ق،بعدها تاسال712درسال

اسالمي تازمان ابن فوطي بوده وتفصیل تراجم بسیارمتفاوت ومعموال مشتمل براطالعاتي درموردتولد ووفات صاحب 

 دوارپیش ازخودازنوشته هاي ديگران بهره جسته وترجمه ونمونه اي ازسخنان يا نظم ونثراوست.وي براي رجال ا

دردايره اهل علم وکتاب ودردستگاه  درهرمورد مآخذخودرا ذکرکرده است.با توجه به اين که زندگي ابن فوطي بیشتر

 ارزشمندي درباره دانشمندان وهنرمندان و حاکمان زمان گذشته بوده،لذا درتراجم معاصران او آگاهي هاي بسیار

دشده است.ازسوي ديگر،به علت ارتباط نزديک ابن فوطي با ايران وبه ويژه آذربايجان ،تلخیص او منبع آثارشان قی

سودمندي براي آگاهي درموردزندگي فکري وفرهنگي اين سرزمین درآن روزگاراست.بنابراين اين اثر،که به عنوان 

مختلف علمي درآذربايجان دردوره يکي ازمنابع مهم درتاريخ علوم اسالمي ودانشمندان مسلمان دررشته هاي 

ايلخانان وپیش ازآن به شمارمي رود،گذشته ازنواحي ديگر آذربايجان تنها پیرامون دانشمندان استان کنوني اردبیل 

تن ازدانشمندان خلخالي پرداخته است وازاين جهت اين اثرمي تواند 4تن ازعلماي اردبیلي ونیز  14به شرح حال 

ي آذربايجان به معني عام واستان کنوني اردبیل به معني خاص باشد ونیزدراين باره يکي ازمنابع مهم اختصاص

گذشته از حضور پیشینیان قبیله مولف درآذربايجان آن هم درجايگاه حکمراني،اقامت طوالني مدت ابن فوطي در 

وم دولت درتوسعه ونشرعل دربار ايلخانیان ودر واقع بهره مندي وي ازامکانات حکومتي نه تن ازيازده تن حکمران اين

 اسالمي درآذربايجان آن زمان ،رياست ودستیابي اوبه آثارمکتوب موجود دررصدخانه مراغه،مسافرت وي به ديگر

نواحي آذربايجان همراه با حکومتگران ايلخاني ومهم ترازآن ديدارخود ابن فوطي با برخي ازصاحبان علوم اسالمي 

اشعار ونگاشته هاي دانشمندان اين دوران،بي گمان چنانچه اين اثرگرانسنگ اين سرزمین ويا مشاهده برخي آثار و
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نشانگرآنست اطالعات مولف هم ازنظرکمي وهم ازنظرکیفي ونیزصحیح ودقیق ومیداني بودن نوشته هاي وي 

  ( 4/425: 1381، ) همانپیرامون دانشمندان آذربايجان قابل اعتماد خواهدبود.

اثرچاپ شده ديگرابن فوطي است.دراين اثر،مولف مطالبي "النافعة في المائة السابعة الحوادث الجامعة والتجارب"

ق وبا آشفتگي مختصري درمیانه اثرنقل کرده ومطالب کتاب 711ق به بعد وبه صورت سال به سال تا626ازسال 

اي اسالمي مربوط به وفیات ومسائل اقتصادي ومالي ونظامي وحوادث طبیعي روي داده درعراق وکشوره بیشتر

اثربه ابن فوطي منسوب است که تاکنون يافت نشده است که برخي ازآنها 15مجاورآن است. همچنین،بیش از

ن م الدرّالنظیم في ذکر"،"اريخالتّ"،"بدائع التحف في ذکر من نسب من العلماء الي الصنائع والحرف"از: عبارتند

 ق( نگاشته است693يم بن احمد ابن طاووس علوي)د،که براي استادش غیاث الدين عبدالکر"تسميَ بعبدالکريم

 (427/ 4: 1381، ،)همانواحتماال مجموعه اي ازنظم ونثرفارسي و...،ازجمله آنهاست. "المجموع الفارسي"،

 دراين اثر،ابن فوطي، گذشته ازعنوان عزالدين ابوالفضل عبدالرحمن بن رواحة بن ادريس بن احمداالردبیلي القاضي

دانشمندان اردبیل، پیرامون شخصیت فلک  (، از246/ 3ق: 1419مقدس اردبیلي،  ؛ 1/217 :1374ابن فوطي، )

 "الدين ابوالنصرالجنیدبن اسماعیل بن علي بن اسماعیل االردبیلي الرئیس ،ديگردانشمند اردبیلي مي نويسد که 

عزام به حج وارد بغداد شد وپس ق براي ا 616ابوعبداهلل ابن الدبیثي درتاريخ خود ازاوياد کرده وگفته که درسال 

بازگشتش با اوديدارکردم ووي داراي فضل وبرتري هايي بود وازتاريخ  تولدش سوال کردم پس گفت درماه ربیع  از

(. نیز،ازقوام الدين ابونصربن 3/267 ش:1374، دراردبیل درگذشت.)ابن فوطي651ق و اوبه سال  535االخرسال 

دبیلي الفقیه هم دراين اثرازعلماي اردبیل درعلوم اسالمي يادشده که به نوشته االر العزيز يونس بن محمدبن عبد

درکودکي به اربل آمد وقران مجیدرا درآنجا خواند ودر دارالحديث ازبزرگان حديث شنید واو مظفرالدين "مولف 

 بود.با خط خودش خواندم:

 الکالم اصیالً حتي يکون مع                        اليُعجبنَّکَ من قوول خطبة 

 جُعل اللسانُ علي الفواد دلیال                      انَّ الکالم لفي الفوءاد وانّما   

 (569/ 3 :1374،)همان

ابن فوطي دراين اثر خود،ازيک خاندان اردبیلي گزارش مي دهدکه اهل حکمت وقضاوت بوده است.مولف ضمن  

ان ،کمال الدين موسي بن عبداهلل بن محمودبن اسماعیل بن کاکلة بیان اين نکته که يکي ازوابستگان به اين خاند

ازخانواده حکمت وقضاوت بوده وما درکتاب خودگروهي ازآنان را ذکرکرده ايم واين "االردبیلي بوده ،مي نويسد: 

 و کمال الدين، دانشمندترين،پرهیزگارترين ومشهورترين آنان بوده است، او،براي آموختن دانش راهي موصل شد

، )همان "ق درمدرسه سلطانیه غزانیه حضور دارد...714اصول را درنزد سیدرکن الدين خواند واکنون درسال  فقه و
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(. ديگرازاين خاندان،مجدالدين محمودبن اسماعیل بن حامدبن کاکلة الکاکلي االردبیلي بوده که به 4/264: 1374

ونیز ازنوادگان کمال الدين موسي بن عبداهلل بن محمود  گفته مولف شايدبرادر عمادالدين احمدبن اسماعیل الکاکلي

( وهمانطوري که اشاره شد،عمادالدين احمدبن احمدبن اسماعیل الکاکلي 4/536: 1374همان، بوده است. )

االردبیلي القاضي هم ازاعضاي اين خاندان بوده که به نوشته ابن فوطي،او ازشهاب الدين سهروردي حديث شنید 

 (3/12: 1374، ح السّنة ومعالم التنزيل را ازابوالمجد قزويني آموخت.)هماننیز کتاب شر و

 "اضلالحکیم الف"همچنین،ابن فوطي،ازکمال الدين ابوالعباس احمدبن محمد االردبیلي معروف به العارض، با عنوان 

ود مت نماو کسي است که برصاحب السعید شمس الدين محمدبن محمد جويني خد"ياد کرده واضافه مي کندکه

نزدما درمراغه آمد وآنگاه عازم بغداد شد ودردارالمدرسین درداالن 667مدتي درروم سکني گزيد وآنگاه درسال و

وي همچنان اهتمام به ذکر وانديشیدن  714نظامیه سکونت يافت وکساني نزداو رفت وآمد داشتند...وبه سال 

 عبداهلل بن عبدالرحمن االردبیلي الخطیب راهم از( او کمال الدين ابومحمدعلي بن 4/118: 1374، دارد.)همان

علماي اردبیل نام برده ودرقالب داستاني ازمامون،ابیات زيررا ازقول يک فرد جاروکش دستشويي نقل مي کند که 

 با خود زمزمه مي کرده است:

 واکرم نفسي عن امور کثیرة           ااَل انّ اکرام النفوس  من العقل

 رايتهم ال يکرمون اخا  الفضل      ون عن االولي   واربا بالفضل المص

 وما شانني کنسُ الکنیف و انّما    يشین الفتي ان يستعین ذوي البذل

 نوال فتيً  مثلي واين فتيً مِثلي    واقبح ما بي من وقوفي موماّلً     

... 

 (211/ 4: 1374، ساخته است.)همان ازيارانش رهايي داده و تا اين که مامون پس ازشنیدن آن ، اورا ازخدمتگزاري

 ازديگرعلماي اردبیل دراين مجموعه ،مجدالدين ابوعبداهلل منصوربن يوسف بن عبداهلل االردبیلي الفقیه است که از

(نیز،عمادالدين ابوالمظفر 542-4/541 :1374ابن فوطي، فقها وحافظان قرآن ومحدثین زمان خودبوده است. )

 به خط ابوالمظفرخوانده است: د االردبیلي که به گفته مولف ابیات زير رابن عمربن احمد بن محم محمد

 و معرّش للهو اصبح زهرهُ        جدّل النفوس ومذهب االحزان

 يُزهي ببهجته  علي نیسان          حلّاه نیسان به حلالً غدا  

... 
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 (3/155: 1374 ،)همان

الردبیلي الفقیه راهم ازازفقیهان عالم عنوان کرده و ازقول او وي  المختارابوالفضل عبدالحمیدبن حسّان بن يوسف ا

برشماست که ازبرادري با اشرار دوري نمايید وبرشماست که با پرهیزگاران "درقالب آموزه هاي اخالقي مي نويسد:

مي ننیکوکار همراه باشید،همانا خداوندمتعال ازبرخي ازاصحاب آتش حکايت کرده که اي کاش فالني را به دوستي 

؛پس مارا آگاه ساخت که همانا دوست بد "گرفتم ،همانا او پس ازآمدنش پیش من مرا ازذکرخدا گمراه ساخت

(. مصلح الدين 131-5/129: 1374ابن فوطي، ؛ 28: 1377، اردبیلي قدس. )معامل ورود به آتش دوزخ مي شود

مي اين دوران بوده که به گفته ابن فوتي، بن علي بن الحسین االردبیلي الملحي هم ازچهره هاي عل ابوعمرو مسعود

 طاهرالسلفي ازاويادکرده وگفته که درشهراردبیل بروي گردآمديم واو ازعلي محمدبن وشاح برما روايت نمود و ابو

ذکرشده، ابوعمرو القاضي االردبیلي معروف به ابن  "تاريخ دمشق"بسیارعمرکرده بود. درپاورقي اين اثرآمده که در

شق آمد ودرآن ديار به حديث گفتن پرداخت وازابوعلي محمدبن وشاح روايت کرد.ومحمدبن وشاح الملحي به دم

( نیز،ابن فوطي موفق 5/251،: 1374 وفات کرده است. )همان 463بوده ودرسال  "الزينبي"ابوعلي معروف به 

وانا وگفته که علم استیفاء تالدين ابونصرعبدالمحسن بن عبداهلل بن ابي اسحاق االردبیلي المستوفي رادرحساب ونیز

 (626/ 5: 1374، ق( روايت کرده است. )همان391وي ازابوالقاسم عیسي بن علي بن عیسي وزير)م

 ابن فوطي دراين اثر،ازديگرنواحي اردبیل،ازچهارچهره معروف درعلوم اسالمي ازخلخال يادمي کند. وي دراين میان

 لخلخالي الصوفي داراي لطافت کالم ،خوش اخالق ،سفرهاي زياد،کريم الدين ابوالقاسم بن محمدبن عبدالرحمن ا

 از سروده هاي او مي داند: ،خوش برخورد عنوان کرده وابیات زير را

 ما ضاقت االرض علي راغب     في طلب الرزق وال راهب

 بل ضاقت الدنیا علي صابر     اصبح يشکو جفوة الحاجب

 (78-4/77: 1374، )همان

لدين ابوالعباس احمدبن تمیم بن علي الخلخالي الصوفي را ازجمله علماي خلخالي عنوان مي مولف همچنین، مجدا

که  خدايا ازدانشي"با استناد به انس بن مالک دعايي مي خواندومي گويد: پیامبر )ص( فرموده: "کند ومي نويسد:

ه نشود مي شود وازدعايي که شنیدندارد به توپناه مي برم،نیز ازدلي که فروتني درآن نباشد،وازنفسي که سیرن سود

( ابن فوطي دراين باره گذشته ازموفق الدين ابوعبداهلل 4/381: 1374، )همان"خدايا ازاين چهار به توپناه مي برم. و

(، مخلص الدين ابوبکرمحمدبن ابي بکربن 5/651: 1374، بن علي بن عبدالمومن الخلخالي الصوفي )همان محمد

وينده گ"کاتب راهم ازدانشمندان خلخال دانسته وازسخنانش پیرامون تقلید مي نويسد: القدّوس الخلخالي ال عبد



 

50 
 

، )همان. ...و آن مي بايست ازپشتوانه آثاروارده ازرسول خدا)ص(برخورداربوده وروايت ها وسندهاي آن صحیح باشد

1374 :5/161 ) 

 ينالد غیاث وازسکونت کرده عنوان يجانآذربا شهرهاي از را "-مشکین شهرکنوني -وراوي"ابن فوطي دراين میان،

 ومدعي ارّان سرزمین ،دانشمند البلخي– السمرقندي االنصاري محمد بن عبدالرحیم بن عبدالمومن ابومحمد

 قوام نیزگويدکه(2/444: 1374) ابن فوطي، .دهد مي واهرگزارش وراوي در انصاري ابوايوب فرزندان به منتسب

 رحمن بن عالءالدين عبداللطیف بن عبدالرشید الرجائي االصفهاني المحدث، از محمدبن عبدالابوعبداهلل الدين

-3/527: 1374، درموقان)مغان( ديدم. )همان716محدثین وشعراي اصفهاني را در خیمه گاه سلطاني به سال 

528) 

اشاره شد ونیزبنا ق( پیرامون علوم اسالمي دراردبیل ودانشمندان آن 723بنابراين ، با توجه به آنچه ازابن فوطي)م

ق( ،که درواقع میان قرون نخستین اسالمي 754-654به داليلي که برخي ازآنها درذيل آمده ، دوره ايلخانان )حک 

ق واقع شده ومتاسفانه دراين دوران درمورد علوم اسالمي دراردبیل ودانشمندان 917پیش ازظهورصفويان به سال  و

است، هم ازدوران درخشش اردبیل ونواحي آن دررشد وتوسعه علوم آن درمنابع دست اول اطالعات بسیاراندک 

 وجهان اسالم بوده است: ناسالمي درايرا

مرجع اين اطالعات درمورد علوم اسالمي دراردبیل ودانشمندان آن،تالیف يک چهره ي علمي و متخصص دراين  -

 ده وسال ها مسئولیت کتابداري رصدفن وصاحب تالیفات مهم ومتعدد وآشنا به زبان فارسي درحد تالیف کتاب بو

 ، خانه مراغه به عنوان يکي ازمراکز مهم علمي آن دوران درايران ونیزجهان اسالم  رابه عهده داشته وسوي ديگر

،نخستین رئیس اين  خود وي درنزد چهره هاي سرشناس علمي آن زمان ازجمله خواجه نصیرالدين طوسي تلمذ

 عطاملک جويني  وابن باقالني و لجوزي ،ابن طقطقي ، رشیدالدين فضل اهلل ،رصدخانه و استاداني همچون ابن ا

 عنوان اثر،نیز کاتب بغدادي بوده و دريافت اجازت روايت از سعدي شیرازي واين که  خودابن فوطي مورخ،اديب و

لمي وفني ديگر مکمل هاي پرمفهوم ع و"اآلداب "درکنارآن  و"المجمع "يا  "المعجم"مرجع داراي واژه مشخص 

 هست که بي گمان اين نشانه هاي علمي اعتماد به موضوع اصلي را چندبرابرخواهد کرد. 

گذشته ازنواحي ديگر آذربايجان،ابن فوطي فقط دراين اثرخود، تنها پیرامون دانشمندان استان کنوني اردبیل ،  -

با اطالعات الزم پیرامون جايگاه علمي تن ازدانشمندان خلخالي همراه 4تن ازعلماي اردبیلي ونیز  14به شرح حال 

آنان پرداخته است وازاين جهت اين اثرمي تواند يکي ازمنابع مهم اختصاصي آذربايجان به معني عام واستان کنوني 

 اردبیل به معني خاص باشد.

یرامون پ "حضوردرمکه و بغداد"،"داراي فضل وبرتري"،"الرئیس "و"الفقیه"به کارگیري عبارات وعناويني همچون -

 شنیدن حديث از "و"حضوردر اربل وخواندن قرآن مجید درآنجا"ق ؛ 616شخصیت فلک الدين اردبیلي به سال 
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درمورد قوام الدين اردبیلي ؛خبرابن فوطي دراين اثر،ازيک خاندان اردبیلي به قول  "بزرگان حديث دردارالحديث

 ،پرهیزگارترين و دانشمندترين"مراه باعبارات و معروف به کاکلي اردبیلي ه "اهل حکمت وقضاوت  "خود مولف

 حضور در"،"سفربه موصل براي آموختن دانش وآموختن فقه واصول درنزد سیدرکن الدين "،"مشهورترين آنان

 درمورد کمال الدين موسي کاکلة اردبیلي به عنوان يکي اعضاي آن خاندان "ق 714مدرسه سلطانیه غزانیه درسال 

 درمورد عمادالدين الکاکلي االردبیلي و باالخره نام بردن از "شهاب الدين سهرورديشنیدن حديث از"؛عبارت

الحکیم "مجدالدين الکاکلي االردبیلي ازاعضاي ديگراين خاندان بسیارقابل توجه است.همچنین استفاده ازعنوان

 ظامیه بغداد والمدرسین ن سکونت درروم و دار"،"الخطیب"،"همنشیني با شمس الدين محمد جويني"،"الفاضل

 ازفقها و حافظان قرآن و " عبارت و "الفقیه"درمورد کمال الدين احمد االردبیلي؛عنوان"پذيرش دانش آموخنگان

 "ق( 391از عیسي وزير)م روايت "و"توانا درحساب ونیزعلم استیفاء"؛درمورد مجدالدين منصور اردبیلي "محدثین

،مي تواندما را به صورت دقیق وروشن به جايگاه علمي اردبیل مورد موفق الدين عبدالمحسن اردبیلي مستوفي در

 صاحبان علوم اسالمي اين نواحي دراين دوره رهنمون سازد. و

 "گذشته ازاردبیل ،انعکاس چهارتن ازدانشمندان خلخالي به عنوان يکي ازنواحي اردبیل وبه کارگیري عبارات  -

 درمورد کريم الدين ابوالقاسم خلخالي؛ عنوان "برخوردداراي لطافت کالم ،خوش اخالق ،سفرهاي زياد،خوش 

 درمورد مخلص الدين خلخالي ،نشان دهنده جايگاه نواحي ديگراردبیل دررشد وتوسعه علوم اسالمي در "الکاتب"

 اين مقطع زماني است.

درواقع  ق( که754-654وجود اطالعات الزم پیرامون موضوع دراين مقطع تاريخي  يعني دوره ايلخانان )حک  -

ق واقع شده ومتاسفانه دراين دوران درمورد علوم 917میان قرون نخستین اسالمي وپیش ازظهورصفويان به سال 

 اسالمي دراردبیل ودانشمندان آن درمنابع دست اول اطالعات بسیاراندک است.

  36وزشي او تاحضورخود ابن فوطي حدود بیست سال درآذربايجان وبا اين حال،سپري شدن بخش مهم دوران آم -

ق( ودر واقع بهره مندي وي ازامکانات حکومتي 754-654سالگي درآذربايجان آن هم دردربارحکم رانان ايلخاني) 

نه تن ازيازده تن حکمران اين دولت درتوسعه ونشرعلوم اسالمي درآذربايجان آن زمان ،رياست ودستیابي مولف به 

 ن اثرگرانسنگ نشانگرآنست اطالعات مولف هم ازنظرکمي وهم ازآثارمکتوب موجود دررصدخانه مراغه، چنانچه اي

 نظرکیفي ونیزصحیح ودقیق ومیداني بودن نوشته هاي وي پیرامون دانشمندان آذربايجان قابل اعتماد خواهدبود.

به طوري که پیرامون رصدخانه مراغه وتاثیر آن دررشد وتوسعه علوم اسالمي درجهان بايد گفت که تکامل رصدخانه 

ها با تاسیس رصدخانه مراغه به اوج تازه اي رسید وزيج ايلخاني درآنجا فراهم شد وچون درآن زمان دوران مبادله 

چي وهمچنین ابن العبري مسیحي  -مون -اطالعات نجومي میان ايران وچین بود دانشمندي چیني نیزبه نام فائو

 (74: 1359)نصرهم براي تدريس اصول اقلیدس والمجسطي بطلمیوس اشتغال داشت. 
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 همچنین درهمین دوران، ابن فوطي دردوره نخست اقامت خود درايران به شهرهاي ديگرايران ازجمله شیراز -

ق هم،او همراه اردوي سلطان مغول اماکن مختلف 717تا 714،اصفهان سفرکرد ودردوره دوم اقامت درايران ازسال 

بادکنوني( وتبريز و ارّان )بخشي ازکشور جمهوري کنوني شمال غرب ايران ازهمدان وسلطانیه تا اوجان)بستان آ

آذربايجان( وموقان )مغان( را زير پاگذاشته ونیز ديدارخود ابن فوطي با برخي ازصاحبان علوم اسالمي اين سرزمین 

 يا مشاهده برخي آثار واشعار ونگاشته هاي دانشمندان اين دوران ،درواقع نشانگرتحقیق میداني پیرامون موضوع و

 است. 

درمذهب اواختالف است وگذشته ازشهرت او برمذهب حنبلي، گاهي اورا برمذهب شافعي ومعتزلي وحتي برخي  -

ق( واختصاص 693،شاگردي اودرنزد خواجه نصیرالدين ونیزغیاث الدين عبدالکريم بن احمد ابن طاووس علوي)د

انساب ازسادات را دلیل برتشیع اودانسته اند، به يکي ازآثارخود به او واخذ حديث ازبسیاري ازعلويان ونیز اخذعلم 

هم آمده است. بنابراين،انعکاس جايگاه علمي اردبیل ودانشمندان آن  "یعهاعیان الشّ"طوريکه شرح حال وي در

بدون ذکر مذهب هیچکدام ازآنان)برخالف ديگر آثارمشابه( که مي توانند دارا ي مذاهب مختلف باشند،دريک منبع 

 اطالعات موردنظر خواهدافزود.  اعتبار ف آن داراي اين اعتقادات مذهبي وسعه صدرمذهبي بوده برتخصصي که مول

رخي ب تبحر ازسوي ديگر عالوه برفعالیت اين چهره ها ي اردبیلي ونواحي آن دررشته هاي مختلف علوم اسالمي ، -

 ثرا آن هم در "اديب "مورد تايید مولف  ازآنان درشعرهمراه با ذکرابیاتي ازنمونه هاي شعري آنان  که بدون ترديد

 ،موجبات ارتقاء مقام علمي وادبي آنان را فراهم ساخته است."معجم اآلداب"مرجع 

دراين باره،پیرامون ديگر دانشمندان اردبیل ونواحي آن دراين دوران بايد گفت که عبدالحمیدبن علي موغاني 

التحفة اللطیفه "ق( صاحب912ست.به گزارش السّخاوي )مق(،ازعرفاء وپارسايان قرن هشتم هجري بوده ا727)م

موغاني  ازبزرگان موثروثمربخش وداراي اعتبار وفناي درخدا و پیامبر و از همسايگان ": "في تاريخ المدينة الشريفة

 حرم آنان بود.اوشخصیتي بزرگوار،درستکار،پارساوپرورش يافته و در کارهاي نیک وثمربخش براي مردم، داراي مقام

انیس گشت...واين چنین  وااليي بود.عبدالحمید ازدنیا بريد وبرآخرت روي آوردوشب و روز درمسجد با قرآن کريم

 ق( ،771( والسُبکي)2/113: 1374، همان)"ق، در قطیا و درمسیرمصروفات يافت.727بود، تا اين که درسال 

نیز معروفست، را ازصاحبان علوم "خطیبي  "که به  ق(745)ماليبن مظفرالدين عالمه شمس الدين خلخ محمد

.اسنوي درطبقات خود از اونام برده وگويد:وي سرآمدعلوم عقلي "اسالمي دراين دوران عنوان مي کند ومي نويسد:

 المفتاح و"،"جبمختصرابن حا"،"شرح المصابیح  "نقلي وداراي تصانیف بسیارمشهوري بود.که ازآن جمله، و

و مولف ،درجاي ديگرازکتاب ،ضیاءبن سعداهلل بن "ودرمنطق هم داراي تالیفات است . "التلخیص في علم البیان

 م1992السبکي، محمدبن عثمان راازجمله افرادي نام مي برد که از شمس الدين خلخالي علم آنوخته است.) 

ب انیس القلو"بن احمدبن محمد البدري االردبیلي،کتاب ( درنیمه دوم قرن هشتم هجري نیز ، اسماعیل 3/66،93:
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اذکار تالیف کرده،که درآن اذکارالنووي وآنچه درکتب معروف هشتگانه يعني  دعوات و در را"وغاية المطلوب

درمسجداقصي به پايان   763الصحیحین والسنن چهارگانه وابن السني والهارمي گردآوري کرده  وآن را به سال

 (1/198 ق:1413حاجي خلیفه، است.)  رسانده

ابن بزّازاردبیلي هم درنیمه دوم قرن هشتم هجري نه تنها خود يکي ازچهره هاي علمي دوره ي ايلخانان بوده، بلکه 

اثر او نیز ازمنابع مهم دانشمندان اردبیل ونواحي آن دراين دوران است. وي که همان درويش توکّلي بن اسماعیل 

است،خود ازمردم اردبیل و از پیروان شیخ صدرالدّين ،پسر وجانشین شیخ  "ن بزّازاب"بن حاجي محمد مشهوربه 

ح حال درتصوف وشر "اسس المواهب السنیّة في مناقب الصفويّة"يا"صفّوة الصّفا"صفي بوده وصاحب کتاب معروف 

ق آن را تالیف کرده است. )حاجي 759ق( است،که درسال 735ومناقب شیخ صفي الدين اردبیلي )م

(. مصحح کتاب، اين اثر رايکي 16-18و2-3: 1376، ابن بزاز ؛15/49ق: 1389؛ طهراني2/1179ق:1413،لیفهخ

ازمعتبرترين کتاب ها درباره تصوف وگران قدرترين منبع درباره حاالت وکرامات ومناقب ومقامات شیخ صفي الدين 

 ب ،عالوه برشرح احوال شیخ صفي ،اطالعاتبنیان گذار سلسله صفويه، عنوان مي کند. کتا ،جدپنجم شاه اسماعیل و

مشايخ معاصر با شیخ صفي  گیالني وبرخي ديگرازعرفا و خوبي هم پیرامون شرح حال مرشدان شیخ وشیخ زاهد

،اوضاع اجتماعي  بزرگان وطبقات مختلف مردم همچون اخي هاوپهلوانان،مشاغل مريدان شیخ صفي ،حکام ،

ونواحي آن ودروازه هاي شهراردبیل دارد. تحريف اين اثر دردوره  به ويژه اردبیل ،جغرافیايي واقتصادي آذربايجان

هاي مختلف تاريخي، ازمباحث مهمي است که مورد توجه صاحب نظران قرارگرفته است.و ازمیان آنان، زکي ولیدي 

رابايدنام برد.به نظر طوغان ،نخستین دستبرد وتحريف درمتن طوغان،ازچهره هاي برجسته علمي ترک درجهان ، 

ق(به میرابوالفتح 984اصلي صفوة الصفا،تقريبا چهل سال پیش ازصدوردستورتحريف آن ازسوي شاه طهماسب )م

حسیني ،صورت گرفته است.نیزاحمدکسروي، احتمال وقوع تحريف درمتن کتاب رابه اواخر قرن نهم ق، يعني زمان 

 را درنقدصفوة الصفا نوشته"شیخ صفي وتبارش "وبه دست شیخ حسین کاتب، مي داند.اوکتاب  سلطان حیدر

است.بايدگفت که به نظر اين صاحب نظران، بیشتر تحريفات درکتاب صفوة الصفا، پیرامون شیعه بودن مذهب شیخ 

: 1376،ابن بزازست.) بودن  او ورساندن شجره نامه وي به امام موسي کاظم )ع(،صورت گرفته ا سید صفي ونیز

21-25) 

که ازدانشمندان اين دوره همچنین دراين اثر، ازچهل وچهارتن ازدانشمندان اين ناحیه اسم به میان آورده ابن بزّاز

د بکربیاني موقاني، احم،ابو،ابراهیم خلخالياحمداردبیلي،احمدانزابي،احمدپرنیقي،آدم برزندي ي اردبیل بوده اند.

 يلي،خضربرزندي،امین الدين اردبیلاسمعیل اردبیحاجي اردبیلي،اسحق حافظ اردبیلي،،موذن اردبیلي خلخالي،احمد

،واعظ ردبیليتوکلي ا ، ،امین الدين جبرائیل،بدل خلخالي،بگي پاالن دوزاردبیلي،کاله دوزاردبیلي،بهاء الدين خلخالي

 لخالي ،،حسن خجمال الدين اردبیلي،چنگي اردبیلي،جبرئیل خلخالي،مشرقي اردبیلي،سالحي اردبیلي،لياردبی

ه زرين پیروزشا حسین خلخالي،خسروخلخالي،خواجه اردبیلي،رستم ولکجي،رکن الدين اردبیلي،ساران کلخوراني ،
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مس الدين ش ، الدين پرنیقيکاله ،سلطان شاه اردبیلي،سلیمان موقاني،سید ارشقي،سیف الدين پرنیقي،شمس 

عبدالخالق  ، اردبیلي ،عادل بزاز اردبیلي ،شمس موقاني، شیخ فرج اردبیلي،صدرالدين اردبیلي،پهلوان صفي اردبیلي

علي  ، ،عالء الدين اردبیلي ،عبدالملک پرنیقي، عزيزه خلخالي اردبیلي عبدالماجد اردبیلي ،عبدالکريم خلخالي،

 یشکینيپ پرنیقي،عمرحلوايي اردبیلي،عوض ترکار ابوني اردبیلي،عمرانزابي اردبیلي،عمرپرنیقي،علي شاه اردبیلي ،ص

،  یلي،لطیف اردب اردبیلي ،کمال موزه دوز ،کمال اردبیلي،عرب شاه اردبیلي فخرالدين پرنیقي ،کاکي اردبیلي ،

، نظام ک خواه کلخوراني،محي الدين اردبیلي،مل خلخالي ،محمد مجدالدين کاکلي اردبیلي ،مجیرالدين پیشکیني

 ونواحي آن دراين دوران بوده که در الدين اردبیلي ويحیي فرخان اردبیلي، ازجمله شخصیت هاي معروف اردبیل

 ،ارس برزند ،اردبیل، اين مجموعه، ازآنهااسمي به میان آمده  ونیزدرباره برخي از آنها مطالبي وجوددارد. عالوه برآن

(،سیاه ،سنجبد)سنجبیدسبالن ،اردبیل،بندبالن موقان،بیله سوار،پرنیق،خلخال  بازار موقان، )ديه(،ايمن آبادارشق ،

 جامع اردبیل ، کزج ،مسجد،شیخ کلخوران  ،عموقین یوان اردبیل،شق ال ،شاهرود اردبیل کمرخلخال،سیاه رود

،موقان،گريوه نیروويند ،ازجمله نواحي اردبیل وآثار آن است که، دراين کتاب، به آنها پرداخته شده است.  ،مشکین

 (.16-18و2-3: 1376،  همان)

مهم ومنابع مظاهردیگرق( از9281دمشقی)م ،ابن عماد"فی اخبارمن ذهب شذرات الذّهب "-9-2-9-6

 دانشمندان اردبیلی:

شذرات  "يکي ازمظاهرمهم نقش دانشمندان اردبیلي دررشد ،تکامل وتوسعه ي علوم اسالمي درجهان اسالم  ،

عبدالحي بن احمد،  ق( ،شهاب الدين1189)م-العَکَري-،ابن عماددمشقي است. ابن عِماد"الذّهب في اخبارمن ذهب

 فقیه ،اديب،مورخ اخباري واستادشامي مذهب حنبلي دمشقي ،در دمشق به دنیا آمد وتحصیالت خويش را پس از

بغیة "،" شذرات"ق درمکه درگذشت.به جز 1189دمشق درقاهره ادامه داد وبازبه دمشق بازگشت وعاقبت درسال 

نزهة ذات العماد علي تفسیرالعالمة "درفقه و "ث االَيمانمعطیة االمان من حن"، "اولي النّهي في شرح المنتهي

 (91-1/86 ق:1416العکري،، ازتالیفات اوست.)"البیضاوي لسورة يس

،ازنظرفني ازمهم ترين تالیفات مختصر درتاريخ عربي اسالمي به شمارمي آيد ومولف "شذرات"آثارابن عماد، ،درمیان

هجري ازجمله درگیري  ها، غزوات ،میادين نبرد ،والدت ها،وفات  آن دراين اثر توانسته رخدادهاي ده قرن نخست

ها وشرح حال بزرگان  وديگر وقايعي که تاريخ عربي اسالمي ما دراين فاصله زماني طوالني به خودديده است را به 

 کتاب اختصار ودوراز خدشه وطوالني بودن آن ها مگر به ندرت ،ثبت تاريخي نمايدواين امرازامتیازات ويژه اين

ق به پايان 1181( مولف ،اين اثر را در سال1/92ق:1416، درمقايسه با ديگرمنابع مشابه اسالمي است.)همان

، به ترتیب سال هاتنظیم شده وازسال نخست تا سال هزارم هجري راشامل است. به گفته "شذرات"رسانده و

 دانشنامه ايران و"ونگارنده اين مدخل در، ازصاحب نظران معروف وداراي تالیف درتاريخنگاري اسالم "روزنتال"
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، به سبب تاخر زمان تالیف اين اثر وجامعیت آن،به عنوان منبع دست اول ازاطالعات هنوزهم قابل استفاده "اسالم

 (5/735ش: 1375میر سلیم، بوده وبه همین جهت غالبا دراين اوراق به آن استنادشده است.)

،منسوب به اردبیل از "الحافظ "اسم حفص بن عمراالردُبیلي را با عنواندراين اثر،ابن عماد دمشقي هم ،ابوالق

ق ،اورا محدث آذربايجاني وداراي تالیفات عنوان کرده 339شهرهاي آذربايجان دانسته و دربیان بزرگان علمي سال

 فردي بسیارکه ازابي حاتم رازي ويحیي بن ابي طالب روايت نموده وابن الل وديگران ازوي روايت کرده اند واو 

 (4/217ق:1416العکري، سفرکننده ومولف بوده است.)

ق نیز،ازتاج الدين علي بن عبداهلل بن ابي الحسن االردبیلي 746مولف، دربیان سرآمدان علوم اسالمي درسال

 ، قهف التبريزي الشافعي ،اسم به میان آورده واورا مسلط به اکثريت شیوه ها وفنون ورشته هاي علمي معقوالت ،

به دنیا آمد،ازقطب الدين شیرازي وعالءالدين نعماني 667،حساب وفرائض دانسته و گويد که وي درسال  نحو

 شد. [ وارد مصر7] 22[وارد بغداد شد،آنگاه حج گزارد ودرسال7]16خوارزمي وديگران علم آموخت ،درسال 

،داراي  دانشمندي بزرگ و معروف(.ابن عماد،ازقول ذهبي،تاج الدين اردبیلي را 257-8/256ق: 1416العکري، )

آماده ساختن علوم به  شاگردان زياد وازرهبران وبزرگان صوفیه عنوان کرده است. ونیزازقول اسنوي ،اورا فعال در

صورت فردي وگروهي وبسیارعالم درعلوم مختلف عنوان کرده وبه گفته برخي ديگر،عده اي ازجمله برهان الدين 

،ازقول السبکي، اردبیلي را صاحب  ب ازوي بهره هاي علمي برده اند.مولف همچنینرشیدي ،ناظرالجیش وابن النقی

را "الحاوي"مصنفات درتفسیر ، حديث،اصول وحساب دانسته وازقول برخي ديگر نقل مي کند که اردبیلي، همه 

گرديد.  درعرض يک ماه هفت بارخواند.وي عاقبت درقاهره درگذشت ودرآرامگاه نزديک خانقاه الدويداريه دفن

 (.257-8/256ق: 1416، )همان

ق(،جالل الدين 817دراين سال )"درمورد يکي ديگرازدانشمندان اردبیل مي نويسد: "شذرات الذّهب"مولف 

 عبیداهلل بن عبداهلل االردبیلي الحنفي ،با گروهي ازبزرگان درسرزمین عراق وغیره ديدارکرد،آنگاه وارد قاهره شد و

هده دارشد ودرمدرسه االشرف درالتبانه وبه جزآن تدريس نمود ودرآخرماه رمضان قضائي لشکريان را ع امور

دراين سال "ق، مي نويسد:915همچنین ابن عماد ،دربیان رخدادهاي سال  ( 114/ 9ق: 1416، )همان"درگذشت.

ه ،شرف الدين موسي بن احمد النحالوي ،که اصش ازحلب ،ساکن اردبیل، داراي خرقه شافعي مذهب ومشهورب

شیخ موسي اريحاوي به سبب سکونت وي درقديم دراريحا ، رهبر مذهبي ،عالم،زاهد وصوفي بود ، دراواخرذي 

 (11/113ق: 1416، الحجه درحلب درگذشت ودرآرامگاه الخشّابین وداخل باب قنسرين دفن گرديد.)همان

 شد، اثر ،همان طوری که اشارهاین ، ذیل گفت ، با توجه به آنچه اشاره شد ونیزبنا به دالیل بنابراین باید

 تجلی گاه های مهم نقش اردبیل ودانشمندان آن دررشد،تکامل وتوسعه علوم اسالمی در می تواند از

 :دوران اسالمی درجهان باشد



 

56 
 

، که شايدگفته روزنتال "هبشذرات الذّ"ازتاب نقش چندتن ازدانشمندان اردبیل دريک اثرمهمي همچون ب -1

 .دراين باره کافي باشد

انعکاس نقش علماي اردبیلي دراثري که مولف آن نه تنها دراردبیل حتي درايران حضورنیافته ودرمقابل چون  -2

مولف تنها عمرخويش را درمحل تولدخويش دمشق ونیزقاهره مصر،که ازمراکزعلمي مشهورآن زمان بوده ،سپري 

را  "راتشذ"مولف درانعکاس اين امردر کتاب  کرده ،بنابراين بايد گفت که  تنها جايگاه علمي آنان موجبات توجه

 فراهم ساخته است.

الحافظ "، عنوان "ق339ازبزرگان علمي سال "عبارات به کاررفته ازسوي مولف پیرامون علماي اردبیلي ازجمله-3

 اردُبیلي ؛ عبارات درمورد حفص بن عمر"بسیارسفرکننده درطلب علم "،"از وي روايت شده"،"صاحب تالیفات"، "

امت اق"،"فرائض  حساب و ،نحو، مسلط به اکثريت شیوه ها وفنون ورشته هاي علمي معقوالت ،فقه "مسلط به "

بزرگان صوفیه،  رهبران و ازقول ديگران دانشمندي بزرگ ومعروف،داراي شاگردان زياد واز"، "بغداد ،مکه ومصر در

را درعرض يک ماه  " الحاوي"همه "اب، وبسیارعالم درعلوم مختلف، صاحب مصنفات درتفسیر،حديث،اصول و حس

ديدار با گروهي "ق ؛عبارات 746سال ، درباره تاج الدين االردبیلي در"عاقبت درقاهره درگذشت"و "هفت بارخواند

تدريس درمدرسه "، "قضائي لشکريان  ورود به  قاهره وعهده دارشدن امور "،"ازبزرگان درسرزمین عراق وغیره 

سکونت وحضوردرحلب "ق؛عبارات ،817سال درموردجالل الدين اردبیلي در "زآن)درقاهره( االشرف درالتبانه وبه ج

،درمورد شیخ موسي اريحاوي "،زاهد وصوفي  عالم رهبر مذهبي ،"و "، اردبیل، اريحا وعاقبت درگذشت درحلب

 ق.915اردبیلي االصل به سال 

اردبیلي درعلوم اسالمي که داراي مذاهب  توسعه شاخه هاي مختلف علوم اسالمي ازسوي چهره هاي برجسته -4

 ومهم تر مختلف شافعي وحنفي وآن هم درمراکزعلمي مطرح جهان اسالم درآن دوران يعني دمشق،قاهره وبغداد

ازآن با چنین بازتابي دريک اثرمهم ومعروف که مولف آن خوددانشمندان اردبیلي برمذهب حنبلي بوده،جاي بس 

 خرسندي وقابل توجه است. 

نیز، نورالدين ابومحمد فرج بن محمد بن احمد بن ابي الفرج   "طبقات الشّافعیّه"اين زمینه،ابن قاضي شهبه دردر

 و آموخت تبريز در او، معقوالت را "عنوان کرده و درباره او گويد که"عالمه فقیه واصولي"و"امام عالم"االردبیلي را

برانیة والجاروخیة وآنگاه درناصرية الجوانیة به تدريس سپس وارد دمشق شد ومشغول فقه گرديد ودرالظاهرية ال

ق 749را شرح کرد ودرسال  "منهاج النوي"پرداخت وگذشته ازشرح ارزشمند او برالمنهاج بیضاوي ،بخش بزرگي از

( بدري اردبیلي نیزازعالمان اين دوره بوده است، وي که اسماعیل 3/59،61ق: 1417، درگذشت.) ابن قاضي شهبه

رادرادعیه وذکر تالیف کرده و  "انیس القلوب وغاية المطلوب"ن محمد بدري اردبیلي نام داشته  کتاب بن احمدب

درآن اذکارالنووي وآنچه درکتب معروف هشتگانه يعني الصحیحین والسنن چهارگانه وابن السني والدارمي بوده 
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( 1/198ق:1413حاجي خلیفه، ده است.)درمسجداقصي به پايان رسان  763دراين اثر گردآوري کرده  وآن را به سال

ق (،همچنین ، ازثورالدين اردبیلي والشمس اردبیلي به عنوان چهره هاي شناخته شده اين ايام  774ابن کثیر)م

 .(14/149،151اسم به میان آورده است.)ابن کثیر، 

 "فوکیدن "بق وسا"تسئوتون"همچنین،درگزارش يکي ازجهانگردان مسلمان ازشهر زيتون دراين عصر،که همان

 درچین بوده ،از اردبیلي بودن قاضي اين شهر و نیز ديدارخود با ويفعلي وبندر معروف و يکي ازمراکز مهم اداري 

 ،عنوان "از فضال وکريمان"، "من االفاضل الکرماء"او را خبرداده ودرآنجا،  يعني تاج الدين االردويلي ]اردبیلي[

بايد افزود، با توجه به ورود تاج الدين علي بن عبداهلل بن ابي الحسن االردبیلي  (2/741: 1359،وحدمکرده است. )

 گزارشات العکري، تاج الدين علي با تاج الدين مورد ق وفوت او درقاهره در 722التبريزي الشافعي به مصر در سال

ي، العکرمشابهت دارند.) "تاج الدين"درلقبنظر ابن بطوطه وساکن دريکي ازشهرهاي چین جداي ازهم بوده وتنها 

 (. 257-8/256ق: 1416

ق ( است و درخشش نامش براساس تالیف اثري 779وسف بن ابراهیم اردبیلي) مي ]جمال الدين[عزّالدينديگر،

ه قرا برپايه ف "معتبرومعروف"وبه گفته حاجي خلیفه  که اين اثر مهم"االبرار )لعمل(االنوارالعمال"است با عنوان 

 ح اللباب،شر الروضة شافعي ، دردومجلد وبراساس هفت اثرمعروف مذهب شافعي يعني الشرح الکبیر،الشرح الصغیر،

،المجرر،الحاوي والتعلیقة ،تدوين کرده است وبه همین جهت،اين کتاب به زودي درسرزمین هاي اسالمي رواج 

ه سبب اهمیت آن،تعلیقات و شرح هايي همانند يافت وبه عنوان کتابي مرجع مورد استفاده فقها قرارگرفت ونیزب

ق(،شیخ نورالدين علي ابن محمد اشموني 917عالمه جالل الدين محمدبن اسعد صديق دواني الشافعي)مشرح 

 ق(887ق ،شیخ سراج عمربن محمد يمني )م856ثورالدين علي بن احمدبوشي شافعي)م"شرح االنوار"ق( ،911)م

ش: 1381موسوي بجنوردي،  ؛195-196/ 1ش: 1391، )حاجي خلیفه شته شده است.)برآن نو "انواراالنوار "به نام 

يوسف ابن ابراهیم اردبیلي، مصنف  "،آمده که:"الدررالکامنة"دراين راستا،در( "الدين بوسفاردبیلي،عزّ"،مدخل7ج

 ل بوده و وي درق[ دراردبی779] 79درفقه دردو مجلد بوده و قاضي صفد گويد که اردبیلي، درسال "االنوار"کتاب 

 وعالي رتبه است.و او جد شیخ جالل الدين عبیداهلل ابن شیخ تاج الدين عوض ابن محمد "شیخ المشرق"اين عصر

ق( هم 851( ابن قاضي شهبه )م484/ 4ق است.)ابن حجرعسقالني،  779سال وفاتش "شذرات"اردبیلي ودر

نام نهاد "االنوار"االردبیلي ،کتابي درفقه تدوين وآن را  گويد که امام العلّامه،يوسف عزّالدين"هطبقات الشّافعیّ"در

 وديگر]آثار[ رادرآن گردآورد وآن راخالصه مذهب قرارداد.وي در"الرّوضه"که دردومجلد زيبا،داراي بهره ي بسیار و

 (.187-3/186ق: 1417 ابن قاضي شهبه،.) اردبیل ماندگارشد

البدري  دردعوات واذکار، تالیف اسماعیل بن احمدبن محمدرا نیز"انیس القلوب وغاية المطلوب"حاجي خلیفه،

 االردبیلي عنوان کرده ،که درآن اذکارالنووي وآنچه درکتب معروف هشتگانه يعني الصحیحین والسنن چهارگانه و
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حاجي ق درمسجداقصي به پايان رسانده است.)ک763ابن السني والهارمي بوده، گردآوري کرده  وآن را به سال

 ق(، عالءالدين علي بن عیسي اردبیلي تلمیذ ،1167همچنین،به نوشته حاجي خلیفه )م( 1/198: 1413خلیفه، 

که شاگردش علي االنصاري، ضمائمي پیرامون شرح  ،"نیا وقدرالقوي الجبارنزهة االخیارفي ابتداءالدّ"مولف کتاب 

فه، حاجي خلی)،ه ترکي هستوترجمه متن وشرح آن ب نیل وشگفتي هاي آن به صورت خالصه برآن نگاشته است

،عبدالغني اردبیلي،حسین اردبیلي الهي،کمال الدين حسیني ( ونیز،السعیدي اردبیلي2/1939-1938: 1413

 1/842،721،198  :1413، هماناردبیل هستند.)به  ق ( و...هم ازصاحبان علوم اسالمي منسوب951)م  اردبیلي

،حاشیه محقق مال حسین الخلخالي الحسیني ازسوره يس تا پايان قرآن بر  "لظّنونکشف ا"مولف  (185، 195،

 يا785تالیف قاضي امام عالمه ناصرالدين ابي سعیدعبداهلل بن عمرالبیضاوي الشافعي )م "انوارالتنزيل واسرارالتاويل"

 (186-1/191 : 1413ان، همق درتبريز،را ازديگرآثار مربوط به خلخال ازنواحي اردبیل عنوان کرده است.)692

از جالل الدين عبیداهلل بن  ق،817دربیان صاحبان علوم مختلف درسال  ،" هبشذرات الذّ" مولف دراين راستا،

گروهي ازبزرگان نواحي عراق وغیره با او ديدارکردند وبه قاهره "عبداهلل االردبیلي الحنفي نام مي برد ومي نويسد:

وغیره تدريس نمود ودراواخرماه رمضان درگذشت.  "مدرسه االشرف بالتبانه"ودروبه رياست قضائي سپاه رسید  آمد

 ق  اشاره مي کند915وي، به يک چهره ديگرعلمي به نام شرف الدين موسي بن احمدالنّحالوي اردبیلي در سال  

ت ند وعاقبتوصیف مي ک بوده والعکري اورا امام،زاهد،عالم وصوفي درعصرخود "شیخ موسي اريحاوي"که مشهوربه 

 (.11/113،  114/ 9ق: 1416، درحلب درگذشته است.) العکري

یش پ علماء و دانشمندان اردبیل و نواحي آن در دوران اسالمي يکي ازمقاالت منتشره پیرامون اوضاع فرهنگي ونیز

 نوضعیت فرهنگي اردبیل براساس تراجم رجال ازقزون نخستی"حکومت صفويان چاپ وانتشاريافته،مقاله ي از

،ازسوي خانم دکترفاطمه جعفرنیا،ازاعضاي هیات علمي ومدرس تاريخ دانشگاه پیام نور اردبیل "اسالمي تاقرن دهم 

است که ذراين مقاله ،تقسیم بندي هاي خوبي ازدانشمندان اردبیل درفعالیت آنان دررشته هاي مختلف علوم به 

ل و...آنان ارائه داده است.دربخشي ازاين مقاله،آمده معني عام وعلوم اسالمي به معني خاص ونیزآثار ومراکز تحصی

مي، اسالاسالمي و غیرهاي مختلف علومظهور دانشمندان و متفکران بسیار در آذربايجان، واردبیل، در رشته"است:

ها، ظريهو نءآوران و مشاهیر بزرگ با ابداع و ترويج آرا  در شکوفايي و گسترش فرهنگ و تمدن اسالمي مؤثر بود. نام

ین اردبیل، انديشمنداني در علوم گوناگون پا به عرصه سرزم از. برداشتند ايارزنده هايگام اسالمي ةدر رشد انديش

گذاشتند که براي اعتالي فرهنگ و تمدن اسالمي خدمات ارزشمندي انجام دادند. ذکر اين نکته الزم است که 

 يک که است معنوي و مادي دستاوردهاي ةنظور مجموعآيد، موقتي از فرهنگ و تمدن اسالمي سخن به میان مي

توان بین ايران و اسالم جدايي قائل شد. بنابراين در اين زمینه، تمام کساني . در اين نگرش، نميسازدمي را تمدن

ها در جهت رشد اند، خدمت آنهاي علوم از ايران و از جمله اردبیل برخاسته و خدمت کردهکه در يکي از رشته

 (151دوم،  : ش1396جعفر نیا،")شود.گ و تمدن اسالمي که )اسالمي ايراني( است، محسوب ميفرهن
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 طقهمن اين علماي اکثر ةگفتني است که به جز معدودي از دانشمندان اردبیل، دربار"نويسنده مقاله مي افزايد:

ها اشاره خواهیم کرد، مه به آنکه در اداواسامي صاحبان علم دراردبیل . شودنمي ديده منابع در چنداني اطالعات

 شده آوريجمع اند،کرده اشاره افراد اين به موضوعي ةکه گاهي ضمن گزارش دربار،طور عمده از منابع مختلف به

 اطالعات اند،داشته حضور منطقه از خارج علمي مراکز در که اردبیل دانشمندان از دسته آن ةدربار البته. است

 مرا اين. نیست دست در اند،بوده منطقه علمي مراکز در که علمايي ةربارد مبسوطي اطالعات اما است؛ بیشتر

نداشتن مراکز علمي اردبیل، حضورنداشتن دانشمندان مناطق ديگر در اردبیل نبودن و رونقپويا  علت به تواندمي

ماي رجال و تراجم کمتر شد علهاي علمي باشد که باعث مينداشتن مراکز علمي منطقه با ساير کانونو ارتباط 

  . (151،: 1396، )همانها توجه کنند.به آن

با توجه به  ی براساس مقاله یادشده :سهم اندیشمندان اردبیل در علوم دینی و غیردین -9-2-9-5

 هايحوزه در ترتیب به و ديني علوم ةزمین در منطقه دانشمندان فعالیت ةتوان دريافت که عمدمينمودارفوق 

 لسفه،ف طب، شعر، ةزمین در نیز دينيغیر علوم ةاست. در حوزو تفسیر متمرکز بوده فقه حديث، تصوف، و عرفان

 رشد در اردبیل دانشمندان که گفت بايد مجموع در اما اند؛پرداخته پژوهش و مطالعه به ادبیات و رياضیات تاريخ،

ربیت ر اين حوزه و تألیف آثار و تد فعالیت با و هداشت بیشتري نقش حديث، و عرفان ويژهبه اسالمي،علوم بالندگي و

اند. در بحث از وضعیت فرهنگي اردبیل و جايگاه اين منطقه در تمدن شاگردان بر غناي اين دسته از علوم افزوده

 اظهارنظر تاثیرگذار عوامل ةصورت جزئي و عیني دربارتوان به تفصیل و به اسالمي، با توجه به کمبود اطالعات، نمي

رسد که در بررسي اين موضوع، بايد به دو دسته عوامل بیروني و دروني توجه کرد. در بُعد بیروني، مي نظر به. کرد

بايد به موقعیت جغرافیايي و وضع سیاسي منطقه اشاره کرد. به علت موقعیت ژئوپولتیک منطقه در ادوار مختلف، 

ابت بر سر تصاحب منطقه و حمالت اقوام مختلف از ابتداي است. رقهاي بسیار بودهاين سرزمین معبر اقوام و گروه

 ايهگروه با مقابله صرف منطقه هايدولت توان ةعمد تا بود شده باعث بحث، موضوع ةورود اسالم تا سرتاسر دور

 مشآرا. کردمي تهديد را منطقه سیاسي امنیت نوعي به امر همین گفت بتوان شايد. باشد حمالت دفع و رقیب

ها بودند. امري که در بیشتر مناطق ها و لشکرکشيلي وجود نداشت و مردم مدام شاهد نزاعاها براي پايدار و الزم

 (1396، جعفر نیا، )همان. است هاي مختلف وجود داشتهايران در دوره

بر  ينهردي ةهاي علمي و تعلیمي و تربیتي از سابق، بايد توجه کرد که اردبیل از حیث فعالیتهم در بُعد دروني

 خراسان، همچون مناطقي علمي مراکز با مقايسه در اردبیل علمي مراکز اسالمي، ةاست ؛ اما در دوربوده  خوردار

است. نداشته  شهرتي و آوازه و نام ري و جرجان اصفهان، فارس، نسف، هرات، مرو، بلخ، نیشابور، بخارا، سمرقند،

لي، هاي محنامه مناطق، با استناد به منابع رجال و تراجم و زندگي حضور تعداد کثیري از علما و دانشمندان در اين

لي در است؛ وهاي علمي بودهکردني است. اين بدان معنا نیست که اردبیل مراکز علمي نداشته يا فاقد چهرهاثبات

منطقه در  اند، مراکز علمي اينهاي علمي مهم جهان اسالم که محل اجتماع انديشمندان بودهمقايسه با کانون



 

60 
 

 دسته آن را درصد61 حدود در شده،تالیف آثار ةاست. اينکه عمدتري قرار داشتهپايین ةهاي مختلف در رتبحوزه

ان اند و نیز فعالیت مدرسآوردهدر  نگارش به داشته، فعالیت منطقه از خارج علمي مراکز در که اردبیل دانشمندان از

راکز علمي مناطق مختلف، دلیلي بر اين مدعاست. البته از قرن هشتم و استادان معروف و نامدار اردبیلي در م

 عرفان ةعنوان مرکزي علمي و نقش شیوخ آن در تربیت شاگردان در زمینالدين بهصفيقمري، فعالیت خانقاه شیخ

 (164: 1396، )همان.شد اردبیل در اسالميعلوم از شاخه اين پیشرفت و رونق موجب تصوف و

 صورت موقت و گذرا. دراند، آن هم بهنها تعداد معدودي از دانشمندان به اين منطقه سفر کردهاشاره شد که ت

که در مراکز علمي مهم، با مهاجرت بسیاري از دانشمندان مناطق مختلف به آن مراکز، بر غناي علمي آن حالي

نويسندگان تراجم، گواه آن  است. همچنین ذکرنکردن شرح احوال علماي اين منطقه توسطها افزوده شدهکانون

 هاياست؛ چراکه در صورت داشتن کانوندادهاست که اين منطقه با مراکز علمي محدود خود، به فعالیت ادامه مي

، گزيدند. در مقابلطور حتم دانشمندان مناطق ديگر در اين سرزمین توطّن ميعلمي فعال و علماي سرشناس، به

دان اردبیل که در مراکز علمي خارج از منطقه حضور يافتند و برخي از آنان از نويسندگان به آن دسته از دانشمن

 آن مطرح علمي مراکز در اردبیل دانشمندان حضور. اندکرده اشاره آمدند،مي حساب به علمي ةهاي برجستچهره

 اهیرمش از ما اختشن از بخشي که شد باعث آنان شهرت و ديگر دانشمندان با تعامل و ارزشمند آثار تألیف و زمان

 غولم ةهاي علماي اردبیل مربوط به قبل از حملاي از رحلهمحلي اين مناطق باشد. دسته تواريخ طريق از اردبیل،

 علت به اردبیل، در جمله از محلي، هايسلسله حاکمان و امرا میان رقابت و خالفت دستگاه فترت آغاز با. است

راکز علمي بزرگ و ضرورت م هايجاذبه نیز و اردبیل علمي مراکز ودنپويانب ديگر سوي از و سیاسي ثبات نبود

هايي به مناطق مختلف صورت گرفت. در شرق جهان اسالم، حمله مغول ويراني هاي علمي، مهاجرتانجام رحله

شهرها و تخريب مراکز علمي را به دنبال داشت؛ اما دولت ممالیک در غرب جهان اسالم توانست حمالت مغوالن 

 نهم تا هفتم قرون ةر اختیار دولت ممالیک باقي ماند. در فاصلد مصر و شام ةمتوقف کند. پس از آن، منطق را

 کرسي اختیارداشتن در و قاهره و دمشق و حلب علمي مراکز در اردبیل دانشمدان و رجال از تعدادي حضور قمري،

 قمناط اين به اردبیل نخبگان مهاجرت از ق،مناط اين محلي تواريخ در آنان از برخي نام ذکر و تعلیم و تدريس

 (165: 1396، )همانحکايت دارد.

 قشن فرهنگي و سیاسي مناسبات در ايرانیان خلفا، سیاست علت به ايران، به اسالم ورود از بعد قرن دو حدود 

مي وارد ن اسالگیري تمدني نداشتند. با آغاز خالفت عباسیان و نفوذ ايرانیان در دستگاه خالفت، روند شکلچندا

گذار بودند. مناطق گیري تمدن اسالمي تأثیرير اقوام و ملل، در شکلسا همراهبه ايرانیان. شد جديدي ةمرحل

 در العاتاط کمبود به توجه با. بودند سهیم امر اين در فرهنگي ةمختلف ايران با توجه به وضع سیاسي و پیشین

تواند در بررسي وضعیت فرهنگي مناطق و دانشمندان مي علماء تراجم به توجه فرهنگي، و اجتماعي مسائل ةحوز

 ةمینز در منطقه علماي علمي هايفعالیت ةشود که عمدمؤثر باشد. با بررسي تراجم دانشمندان اردبیل روشن مي



 

61 
 

. دانودهب سهیم اسالمي علوم از دسته اين بالندگي و رشد در اردبیل علماي تعبیري به. است فقه و حديث و عرفان

هاي ش، کشمک است. در مجموع موقعیت ژئوپولتیک منطقهگرفته صورت هاييفعالیت نیز علوم ساير در هرچندکه

نداشتن و پويانبودن مراکز علمي منطقه در مدعیان قدرت در ادوار مختلف و نبود ثبات سیاسي از يک سو و رونق

اي هنشمندان مناطق ديگر از سوي ديگر و نیز رحلههاي مختلف علوم و برخوردارنبودن از جاذبه براي جذب داحوزه

 (165-164: 1396، )هماناست. علمي فراوان دانشمندان بر وضعیت فرهنگي اردبیل تأثیرگذار بوده

زديک ن بايد گفت، درمنابع دست اول ،ازقرن نخست تا قرن ششم ، اين مقاله، به اجمال نتايج حاصله از  ي  برپايه

تن ازصاحبان علوم اسالمي درسطح عالي دراردبیل احصاء شده که  85 ،م تا نهم هجريبه شصت تن وازقرن هقت

تن 38تن درعرفان وتصوف، 41رشته هاي مختلف علمي فعالیت داشته اند ودرمجموع با توجه به اين که  در

 في ونیزنتن درفقه )شافعي وحنفي( تالش مي کرده اند،لذا،به ترتیب عرفان وتصوف،فقه شافعي وح 21درحديث و 

حديث، درمیان آنان ازموضوعات ورشته هاي علمي اولويت داربوده است.وازمیان دانشمندان اردبیلي يادشده ،به 

سبب برخي عوامل ازجمله موقعیت استراتژيکي  اردبیل ونواحي آن وقرار گرفتن آن درجبهه نخست تهاجم اقوام 

 د تزلزل هاي سیاسي درحکومت هاي موجود درمنطقه وساکن درکناره هاي درياي خزر وقفقاز وماوراء قفقاز،وجو

علل تاثیرگذار که خود مي  ديگر نبود مراکزعلمي الزم درحد ديگرمراکزعلمي جهان اسالم آن زمان دراين ناحیه  و

 مراکز در مهاجرت علمي زده و تن ازآنان دست به رحله و 48تواند ازموضوعات مهم پژوهشي پیرامون اردبیل باشد،

ان اسالم مشغول به تحصیل شده وآنگاه برخي ازآنان درهمان مراکزعلمي، جزو صاحبان کرسي هاي علمي جه

تن دانشمند اردبیلي دررتبه نخست وپس ازآن  11علمي شده اند که دراين راستا هم، به ترتیب مراکزعلمي بغداد با 

عفر نیا، جاردبیلي را پذيرا بوده اند.) دانشمندان شهرهاي قاهره،دمشق،حلب،نیشابور،مکه ودهلي،  بیشترين تعداد از

1396: 161-151) 

با توجه به آنچه پیرامون حوزه فعالیت هاي علمي  وآثاربرجاي مانده از صاحبان علوم اسالمي اردبیلي اشاره شد 

 ،مي توان گفت که ازنظر حاکمیت مذاهب اسالمي دراردبیل دراين دوران،با توجه به برخي شواهد وقرائن تاريخي

رمحدوده استان کنوني اردبیل هم دردوران اسالمي و پیش ازظهورصفويان، همانند ديگرنواحي ايران به ويژه ،د

مناطق همجوار،مذهب غالب در ناحیه مذهب شافعي، ازمذاهب چهارگانه اهل سنت، بوده است.ودراين راستا،خود 

فويان اردبیل پیش ازبه قدرت رسیدن ص اين موضوع همراه با داليل ديگر نشانگرشافعي بودن مذهب بیشتر ساکنین

یز نو اغلب ساکنینشافعی بودن مذهب بنابراین،درمجموع ،موارد ذیل می تواند دالیلی بربوده است.

 دراین مقطع زمانی باشد: نواحی آندانشمندان منسوب به اردبیل و 

ويژه درقرون نخستین اسالمي وجود اسامي برخي ازچهره هاي طراز اول دانشمندان اردبیل ونواحي آن  به  - الف

 تاريخنگاري نظر از."هافعیّبقات الشّالطّ"نیزپیش ازورود پیشینیان صفويه به اردبیل درآثارمرجع واختصاصي  و
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 معیارهاي در اشتراک اساس بر که افراد است زندگینامه ها خاص طور به و مطالب تنظیم شیوه يک طبقات، اسالمي،

 عناصر اين و مي شوند دسته بندي ...و شخصیتي يا ويژگي هاي جسمي صنفي، علمي، اعتقادي، مکاني، زماني،

 سبکي، از "افعیه الکبريطبقات الشّ"،به عنوان مثال، در  داد موضوع قرار و مکان زمان، عنوان سه در مي توان را

ازاينگونه  ،دربرخي ( برهمین اساس93،137 :1379، دانشمندان شافعي مذهب بحث شده است.)سجادي وعالم زاده

منابع که  شرح حال علماي شافعي راشامل مي شوند،تعدادي ازعلماي اردبیل ونواحي آن مورد بحث وبررسي 

 ، ق(749)م قرارگرفته است که ازجمله آنان ، نورالدين ابومحمد فرج بن محمد بن احمد بن ابي الفرج االردبیلي

بن بکر  الواحد (،ابوالفرج عبد186-187، 59-3/61: ق1417، ق(،)ابن قاضي شهبه799يوسف عزالدين االردبیلي)م

، ق( )السُبکي475)م ق(،علي بن السري بن الصقربن حمّاد الورثاني و بديل بن علي بن بديل برزندي372الورثاني )م

 ( را مي توان نام برد.5/371، 4/297م: 1992

اتي موجود برشافعي بودن مذهب درخود اسامي برخي دانشمندان اردبیلي ويا اشار"شافعي"وجود عنوان  - ب

 ازجمله تاج الدين علي بن عبداهلل بن ابي الحسن االردبیلي التبريزي الشافعي و تعدادي ازآنان درمنابع اولويت دار

(ونیز 11/113، 257-8/256ق:1416، ق )العکري915نیز شرف الدين موسي بن احمدالنحالوي اردبیلي در سال

 (1/177ق: 1411، ردبیلي که درمذهب شافعي فقیه بوده است. )سمعانيالحسین يعقوب ابن موسي اال ابو

 وجود اسامي برخي ازچهره هاي طراز اول دانشمندان اردبیل ونواحي آن  به ويژه درقرون نخستین اسالمي از - ج

علم  يجمله ابوالحسین يعقوب ابن موسي االردبیلي ، ابومحمدجعفربن محمد بن جعفراالردبیلي ،که ازنصراالردبیل

(، يوسف ابن ابراهیم االردبیلي 1/177ق: 1411، آموخته، وابوزرعه عبدالوهاب بن محمد بن ايوب االردبیلي)سمعاني

ق( و محمود ابن يوسف 493(، صالح بن بديل بن علي البرزندي )م484/ 4: 1387، )ابن حجرعسقالني ق(779)م

 (، ابوالفرج عبدالواحد بن بکر148-2/149ق:1411 ،بن الحسین البرزندي حسن بن ابو الحسن البرزندي) سمعاني

ق( 727(،عبدالحمید بن علي موغاني)م242-12/243ق: 1411همان، الوَرَثاني ومحمد بن خزيمة القاضي الوَرَثاني)

 ق( )رافعي قزويني )م526بن عمربن شاه الموقاني،علي بن السّري الورثاني)ح ( ،محمد2/113م:1993،)السخاوي

( ،  درآثارمرجع مولفین برجسته و مشهورشافعي  هم ازداليل 3/364،446، 2/78،175ق: 1993همان، ( ) ق623

 بسیار قوي دراين باره مي تواند باشد.

،در باره مذهب "نزهة القلوب"ق(، درکتاب735ق(ومعاصربا شیخ صفي الدين اردبیلي)م741مستوفي قزويني )م -د

 ."الرحمه الدين علیهصفياند ومريد شیخل[بر مذهب شافعياکثريت ]مردم اردبی "نويسد کهمردم اردبیل مي

ق به رشته تحرير درآمده است، بیشتر اطالعات 741(.شايان ذکراست، اين اثرکه درسال81: 1362، )مستوفي

موجود دراين اثر به زمان مولف مربوط بوده وازمشاهدات شخصي اونشات گرفته ونیز درجغرافیاي اقتصادي خود 
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ديواني اشرافیت داشته است، لذا،اين اثر ازآثارمهم، به ويژه درجغرافیاي تاريخي درقرن هشتم ق،به  وي به مراکز

 (16: 1387، )بیاتشمارمي رود. 

برپايه نتايج حاصله از يکي ازمقاالت منتشره يیرامون دانشمندان اردبیل دردوران چنانچه پیش ازاين گذشت، -ه

 85خست تا قرن ششم ،نزديک به شصت تن وازقرن هقتم تا نهم هجري اسالمي تا قرن نهم هجري قمري،ازقرن ن

تن ازآنان درفقه )شافعي  21تن ازصاحبان علوم اسالمي درسطوح عالي دراردبیل درمنابع دست اول احصاء شده که 

ب نظر بوده اند واين گرايش فقهي پس از عرفان وتصوف دررديف دوم قرارگرفته است. ازسوي صاححنفي(  و

تن ازعلماي يادشده دست به رحله ومهاجرت علمي زده ودرمراکزعلمي جهان اسالم مشغول به تحصیل  48ديگر،

شده وآنگاه برخي ازآنان درهمان مراکزعلمي جزو صاحبان کرسي هاي علمي شده اند که دراين راستا هم، به 

 ،حلب، دمشق ي قاهره،تن دانشمند اردبیلي دررتبه نخست وپس ازآن شهرها11ترتیب مراکزعلمي بغداد با 

دانشمندان اردبیلي را پذيرا بوده اندوبا توجه به اين که مراکزيادشده دردوران  نیشابور،مکه ودهلي،بیشترين تعداد از

 بحث ازمراکز علمي وسیاسي اهل سنت به ويژه مذهب شافعي بوده، لذا تمايل علماي اردبیلي براي تحصیل مورد

ا پايان عمر ونیزپذيزش اين علماءازسوي مراکزيادشده مي تواند ازداليل گرايش ،تدريس واقامت دراين شهرهاحتي ت

 (151-161 :ش دوم،1396جعفرنیا، مذهبي دانشمندان اردبیلي مذکوربه اهل سنت ومذهب شافعي باشد.)

دربرخي آثارمرجع ومهم دوران يادشده که مولف آنها ازچهره هاي معروف اهل سنت بوده ولکن درگرايش  -و

هم،نام  ق(1167)م ق( وحاجي خلیفه626ق(،ياقوت حموي)م255بي آنان ابهاماتي وجود داردازجمله بالذري)ممذه

دانشمندان اردبیل ونواحي آن ازجمله حسین بن عمرواردبیلي و واقد اردبیلي ازراويان مشهور اردبیل که اخبار 

(،اسماعیل بن احمدبن 87-84ق:1421، يبسیارمهمي را ازآذربايجان به مرکزيت اردبیل روايت کرده اند.)بالذر

ق( )کشف 799(،جمال الدين يوسف بن ابراهیم االردبیلي )م1/198: 1413حاجي خلیفه، ) البدري االردبیلي محمد

ق( 493(،صالح ابن علي البرزندي )م1938-2/1939: 1413همان،(عالءالدين علي بن عیسي االردبیلي )1الظنون،ج

ق( )العکري 664(، جمال الدين المقدسي]موقاني[)ح1/382]بي تا[: حمويدي )بديل ابن علي بن بديل البرزن

 (، وارد شده است.3/316 ق: 1416، الدمشقي

مرجع  یزن نبود اشاراتي مبني برشیعه بودن مذهب دانشمندان اردبیلي يادشده درسطورباال درمنابع دست اول و -ز

 شیعه وحتي سني .

اهل سنت به ويژه مذهب شافعي براردبیل به معني خاص و آذربايجان به  اما بي گمان ،پیرامون حاکمیت مذاهب

معني عام پیش ازحکومت صفويان ويا به عبارت ديگر،پس ازبرخورد با گستره ي کمي و کیفي بسیارزياد مذهب 

ق( ازجمله تعداد زياد 917شافعي دراردبیل ونواحي آن همانند بیشتر نواحي جهان اسالم پیش ازظهورصفويان)

یروان آن مذهب درمیان حکومت گران،دانشمندان  ونیزتوده مردم، وحتي اختصاص بسیاري از مراکزآموزشي و پ
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ته نگاش "-شرح حال دانشمندان -طبقات"تالیفات زياد پیرامون اين مذهب ومحدودساختن تالیف کتب درقالب 

ن پژوهش گران ايجاد شود که شده دراين مقاطع زماني صرفا به مذهب شافعي ،ممکن است اين سوال مهم درذه

عوامل اين چه مي تواندباشد؟براي پاسخ به اين سوال بايد گفت که ايجاد محدوديت ها براي ديگرپیروان مذاهب 

 رايج درآن دوران ازسوي حکومت گران ،ازعوامل مهم اين امربوده است.به طوري که خواجه نظام الملک طوسي

ق( ،به عنوان مراکزفراگیر آموزشي وداراي 591-429جوقیان)حکق(،موسس مدارس نظامیه در دوره سل485)م

پشتوانه حکومتي وبه تبع آن داراي امکانات مطلوب آن زمان ،خود يک رجل متعصب وازپیروان مذهب شافعي بود 

 با اين تصورکه بتواند با تاسیس اين مراکز وتعلیم وتعمیم مذهب شافعي، جلوي تبلیغات شیعه اثني عشري و و

لیه وحتي سايرزمذاهب را سدنمايد،به تاسیس اين مدارس اقدام نمود وتعلیم وتعلم درآن  را تنها به پیروان اسماعی

مذهب شافعي اختصاص داد وکلیه امکانات مادي وقدرت سیاسي خويش را درتحقق بخشیدن بدين آرمان به 

تعدد به تحقیق وتفحص وتالیف کتب م کاربرد.بنابراين گذشته ازآموزش ،طالبان دين با استفاده از راتبه ومستمري

دراين مذهب پرداختند وبهترين کتاب ها را درباره مذهب شافعي تالیف نمودند وحتي مطابق وقف نامه مدارس 

يکي ازشرايط بسیارجدي وواجب الرعايه براي مدرس اعتقاد وپیروي ازمذهب شافعي بود وبعضي اساتید همچون 

 ( و126،269: 1363، رنظامیه ازحنبلي به شافعي تغییر مذهب داد.)کسائياحمدبن علي بن برهان براي تدريس د

 ق( وآنگاه حضور درآذربايجان ونخجوان و465-455اتفاقا، خواجه پس ازورود به وزارت آلپ ارسالن سلجوقي)حک

، نکناره هاي ارس همراه با آلپ  ارسالن سلطان سلجوقي براي جنگ با گرجستان وارمنستان وبازگشت به اصفها

ق به تاسیس مدرسه بزرگ نظامیه بغدادهمت گذاشت. 457بزرگ ترين سیاست مذهبي خودرا طرح نمود و به سال 

سال وزارت دولت 21( 485-465ازقضا وزارت او بسیارطوالني تنها دردوره پادشاهي ملک شاه سلجوقي)حک  و

ق(،که بر 622-531ايجان يا ايلدگزيان)( ومهم ترازآن،اتابکان آذرب31،33: 1363، سلجوقي رابرعهده داشت .)همان

آذربايجان حکم راندند ،درواقع خود ازسلجوقیان بودند ،زيرا ، ايلدگزموسس اين سلسله خود وزير سلجوقیان بود. 

( ونیز نکته جالب اين که تاسیس اين مدارس مقطعي نبوده وحتي نظامیه بغداد تا سال 191: 1381، )بوسورث

ربوده وگرچه بسیاري ازاين مدارس درحمالت مغول ازبین رفت ولکن برخي ازآن ها ق ازرونق الزم برخوردا631

 (247: 1381، همچون نظامیه هرات همراه با تعصبات مذهبي يادشده تا اواخرقرن هشتم ق باقي بوده است.)همان

رايران ها نه تنها دهمچنین برنکات مذکورپیرامون مدارس نظامیه اين نکته راهم بايد افزود که تاثیرگذاري نظامیه 

-125: 1374، بلکه اسپانیاي مسلمان را هم در بر گرفت .پیشرفت مذهب شافعي ازتاثیرات نظامیه ها بود.)ضمیري

127) 

 :ق(9968-127صفویان دراردبیل تا پایان حکومت صفوی)سیاسی ازظهور-9-2-2

ف،نهضت ديني ومذهبي اجداد نبايد ترديد داشت که به جهت ظهور صفويان ازاردبیل وطي مراحل مختلف تصو

 شیخ صفي ونیز بازماندگان وي، که همانا پادشاهان صفوي هستند، ازاردبیل ،گذشته از نقش علماي خود اردبیل و
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نواحي آن درعصرپادشاهي صفويان دراعتالي علوم اسالمي وشیعي درايران وديگر کشورهاي اسالمي  ،ايجاد تحوالت 

احبان علوم منسوب به  ديگرنواحي ايران ونیز خارج ازکشور هم،مرهون مهم درعرصه علوم  يادشده ازسوي ص

حمايت بي دريغ شاهان صفوي بوده که ريشه دراردبیل دارند وبه همین دلیل،دراين مجموعه، رشد، تکامل وتوسعه 

 علوم وانديشه هاي شیعي دردوره حکومت صفويه درسطح کالن مرتبط با اردبیل دانسته شده است.

به علت ريشه مذهبي  و صر صفويه يکي از با اهمیت ترين دوره هاي تاريخ ايران محسوب مي شودعدرعین حال،

آن، چهره ويژه اي از حکومت جلوه گر مي شود که زمینه بسیاري از تحوالت اجتماعي، سیاسي، و مذهبي در 

ترين آن ها  بي ترديد مهم شاهان صفوي با انگیزه هاي خاص که،اعصار بعدي را نیز پديد مي آورد. در اين دوران 

حفظ تاج و تخت و استمرار استیال بر سرزمین و پايداري در برابر دولت عثماني بود، دست ياري به سوي عالمان 

ديني و به طور مشخص فقیهان شیعي دراز کردند و آن ها نیز که مطلوب خويش را، که همانا تبلیغ و ترويج 

تند، اين دعوت را به نیکي اجابت کرده و به ياري و به پشتوانه قدرت مذهب تشیع امامیه و فقه جعفري مي دانس

 شاهان صفوي به تثبیت و تحکیم مباني آموزش ديني درجهت ترويج اشاعه فقه جعفري پرداختند. 

يکي از دوره هاي پرورنق بازار آموزش و پرورش علوم ديني و به ويژه علوم نقلي شیعه رقم خورد. اين ،بدين سان 

توسط سیاحان اروپايي که در عهد صفويه به ايران سفر کرده اند، مورد توجه قرار گرفته و در نوشته وضعیت 

آموزش و پرورش از ارکان عمده و اصلي ساختار فرهنگ و اصلي وازآنجائي که يشان به خوبي قابل مشاهده است. ها

تماعي پديده اي تاريخي است و وجود سیال اين نهاد نیز مانند سايرنهادهاي اج بوده ،لذا،ساختار هر قوم و ملتي 

آن در بستر جاري زمان به پیش مي آيد و همواره براي شناخت افکار يک ملت، بايد به شناخت اين پديده 

 ازعوامل موثر دررشد وتوسعه علوم اسالمی در دوره حکومت صفویان با خاستگاه اردبیل در.پرداخت

 ایران عبارتند از:

 :به ایرانی شیعه  ازدیگر کشورها  امهاجرت علم - 9-2-2-9

ن پس از به قدرت رسیدن شاه با اعالم رسمي مذهب شیعه اثني عشري به عنوان مذهب رسمي درکشورايرا

ق ونیز، تداوم آن در دوران جانشینان وي ودرکنارآن،تالش بي وقفه شاهان صفوي  917یل صفوي به سال اسماع

ي شیعي در ايران ونیز ديگر سرزمین هاي همجوار،نیاز به علماي شیعه راستاي تثبیت ،رشد وتوسعه انديشه ها در

پیدايش کشوري شیعه مذهب با دولتي مقتدر، محوريت و سوي پادشاهان صفوي ضرورت پیدا کرد. بنابراين، از

شان بخشید و موجب شد تا شیعیان ساکن در نواحي ديگر که تحت هايمرکزيتي خاص به شیعیان و فعالیت

مندي از موقعیت برتر پديد آمده در حکومت شیعه هاي سني مذهب قرار داشتند، به دلیل بهرهولتحاکمیت د

ي عاملاي از اين مهاجران، انديشمندان و دانشمندان جبلبخش عمده ومذهب صفويان، به اين کشور مهاجرت کنند. 

ر دسزايي ه حضور آنان در ايران، تأثیر ببودند که از اوايل قرن دهم هجري، مهاجرت خود را به ايران آغاز کردند و 
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به ويژه رشد وگسترش رشته هاي مختلف علوم شیعي دوازده امامي درايران ونیز نواحي وضعیت فرهنگي وعلمي 

وحتي درزمان پادشاهي طهماسب ،فراخواني اين عالمان به به جاي گذاشت. همجوار، علي الخصوص قفقاز وعراق 

شد وشاه دست آنان را درکارهاي حکومتي بازگذاشت  وازاين هنگام مهاجرت  ايران ازسیاست هاي اصلي دولت

 (12-9: 1388، گسترده علماي جبل عامل به ايران آغاز وتاپايان حکومت صفوي ادامه يافت. )فرهاني منفرد

يد. از هاي علمیه شیعه در ايران گردحضور اين عالمان در ايران موجب رشد کارهاي علمي و رونق و برپايي حوزه

ال نورالدين علي بن عبدالع شیخ ،ترين عالماني که در اوايل حکومت صفويان به ايران آمد، محقق ثانياولین و مهم

ق( نیز از مهاجران  993)درگذشته  "محقق کرکي شیخ عبدالعال"ق( است.. فرزند  941عاملي کرکي )درگذشته 

 "ي عامليلشیخ حسین بن عبدالصمد جب"توان به قبیل مي. از اين .عاملي بود که همراه پدر به ايران آمدجبل

طهماسب اول و با دريافت هداياي فراوان از جانب وي به قزوين،  ق( اشاره کرد که به دعوت شاه 984)درگذشته 

اي در ها در قزوين و مشهد به ترويج مذهب تشیع پرداخت و از مقام برجستهپايتخت صفويان، وارد شد.او مدت

االسالمي مشهد و هرات را داشت که اين منصب را پس از او پسرش خوردار گرديد و مدتي نیز منصب شیخدربار بر

عامل لبنان شمار زيادي از عالمان جبل ،اين ترتیب به  .دار شدعهده "شیخ بهائي"شیخ محمد عاملي معروف به 

برخي از آنان در زمره مشهورترين دانشمندان و نیز عراق و بحرين به ايران مهاجرت کردند و در آن اقامت گزيدند که 

 ؛5: 1369، )صفاروند. در اين عصر به شمار ميواساتید و مروجین شاخه هاي مختلف علوم شیعي و فقیهان شیعه 

 (5/245: 1374، مدرس تبريزي

ازصاحبان علوم  های شاهان صفویحمایت شیعی درایران و ظهور دانشمندان بزرگ -9-2-2-2

 مختلف:

ق (عصرنفوذ وايفاي نقش قاطع دين اسالم به خصوص مذهب شیعه درتثبیت 1148-917ن صفويه )حک دورا

حکومت واثرگذاري آن برآموزش وپرورش بود.شاهان صفوي به مذهب بیش ازهرنهاد اجتماعي ديگراهمیت مي 

 ،به طوري که خیلي ازدادند وبالطبع علماي ديني ازمقام وموقعیت واعتباري واالترازهرزمان ديگربرخورداربودند 

( دراين عصر،گذشته 98-94: 1374، ارزش هاي رايج وحرکات اجتماعي تحت تاثیر افکاروايده آنان بود.)ضمیري

د ثاني و ف به شهی،تالیف شیخ زين الدين حرعاملي معرو"منیة المريد في آداب المفید والمستفید"ازاين که کتب 

یعي رآمد،هفت کتاب شلسي ازمنابع وماخذ تعلیم وتربیت صفوي به شماازعالمه مج "عین الحیاة"و"حلیة المتّقین"

 "استبصار  " ،ق(381ازابن با بويه)م "من اليحضره الفقیه"ق(،329ني)مازشیخ کلی"افياصول ک"درحديث يعني

ازمال محسن  "وافي"ق( ، 1197ازحرعاملي)م  "وسايل الشیعه"ق( ،461ازمحمدطوسي)م "تهذيب االحکام "و

 (99: 1374، ق(هم، اساس تعلیم دراين عصر شد.)همان1111ازعالمه مجلسي)م"بحاراالنوار "ق( و1191فیض )م
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 از نظر فراواني دانشمندان شیعه و کارهاي علمي بسیاري که ارائه کردند، يکي از دوره ،قرن دهم و يازدهم هجري

یرون از پهنه فرمانروايي صفويان نشیني که برود. گذشته از نواحي شیعههاي درخشان تاريخ شیعه به شمار مي

عامل و در برخي دوره عراق( و به جز دانشمنداني که از اين نواحي به ايران صفوي مهاجرت قرار داشت )مانند جبل

هاي گوناگون کردند، شمار چشمگیري از انديشمندان ايراني در اين دوره ظهور کردند که هر يک در عرصه دانش

عامل بودند که ه، نجف و جبلهاي حلّآموختگان حوزهواسطه دانش واسطه يا باغلب بيسرآمد بودند. اين افراد ا

از میان شمار فراوان این دانشمندان و اندیشمندان در اینجا  .اينک خود در مقام استادي قرار گرفته بودند

 :شودتنها به نام برخی از ایشان اشاره می

از دانشمندان برجسته در فلسفه، کالم، رياضیات ،ق(  948گذشته )در "الدين منصور شیرازي دشتکيغیاث" -الف

و فلکیات که در فقه نیز تبحر داشت و اين علوم را از دانشمندان معاصر خود فراگرفته بود. تألیفات فراوان وي که 

 (89 :1374همان، .(انش هستنداکثر آنها در فلسفه است، شروحي بر آثار دانشمندان پیش از وي يا نقد بر معاصر

در  "الدين دشتکيغیاث"از معاصران و شاگردان ،ق(  951 م) ياردبیل "الدين عبدالحقبن شرف سینح" - ب

هاي خود را به سه زبان عربي، ، گذشته از فلسفه و کالم در عرفان و تصوف نیز قدمي راسخ داشت. او کتاب شیراز

 "المناقبتاج"البالغه )به نام شاه اسماعیل اول( و کتاب نوشت که از آن جمله شرح فارسي بر نهجفارسي و ترکي مي

 ( 89: 1374،) همان .در فضائل امامان است

ابوالقاسم حسیني "ق(،  1141)درگذشته  "میرداماد"میرمحمد استرآبادي و فرزند او میرمحمدباقر معروف به  - ج

از ديگر فیلسوفان و انديشمندان ، ق( 1151)درگذشته  "مالصدراي شیرازي"ق( و  1151)درگذشته  "فندرسکي

  ( 91: 1374، ) همان نام اين دوره هستند.ه ب

ق(  933 متوان از فقیهان و نويسندگان فراواني ياد کرد. احمد بن محمد اردبیلي )در علوم شرعیه نیز مي - د

رباره صر او آثاري د، از نخستین فقیهان اين دوره است که میان تألیفات مفصل و مخت"مقدس اردبیلي"مشهور به 

 ( 91: 1374، ) همانرود.خورد. او استاد بسیاري از فقیهان اين دوره به شمار ميفقه حکومت نیز به چشم مي

ق( پس از فراگیري علوم شرعي در ايران، به خصوص در مشهد، به  1119قاضي نوراهلل شوشتري )درگذشته  - ه

هايي در در الهور ساکن گرديد. او به جز کتب فقهي، کتاب نشر مذهب امامیه عازم هندوستان شد و مدتيجهت 

 فضل بن روزبهان حنفي"اي بر کتاب ، رديه"احقاق الحق"اعتقادات، به خصوص امامت، نوشت که مشهورترين آنها 

به طور طبیعي، وجود  .عالمان ديگري اشاره خواهد شدهمین کتاب نیزبه فقیهان وفقاهت از بخش فقه واست.در"

 درهاي علمیه شیعه هاي علمي و رونق حوزهدان و انديشمندان فراوان و پرکار موجب شکوفايي فعالیتدانشمن

 ( 91: 1374، ) همان .گرديدميدوره صفويه 
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هاي هنري و ادبي ها و کوشششاهان صفوي و اعضاي ديگر اين خاندان، افرادي فرهیخته بودند و شخصاً در تالش

هاي گوناگون از دانشمندان و کارهاي علمي و آموزشي هاي مختلف و شکله انگیزهکردند و باين دوره شرکت مي

ها نیز دست کم در سده نخست ها فقط خاص دربار نبود و حکام ايالتنمودند. اين حمايتپشتیباني و حمايت مي

کردند شور دعوت ميآنها از عالمان شیعه در خارج از ک  .شدندحکومت صفويان از حامیان ادب و هنر برشمرده مي

گرفتند. گاه براي آنها حقوقي براي هاي مالي و معنوي براي دانشمندان در نظر ميکه به ايران بیايند و کمک

ساختند. شاهان صفوي دانشمندان را به تألیف و مند ميکردند و اکثر آنان را از موقوفات بهرهتدريس مقرر مي

 ورزيدندنان به ساخت و نوسازي مساجد و مدارس علمیه مبادرت مينمودند و آترجمه کتب تشويق و ترغیب مي

 (147 :1374)ضمیري، .

در دوره صفوي در شهرهاي بزرگ وکوچک ايران، مساجد بزرگ و زيبايي ساخته شد يا مساجد ادوار گذشته نیز،

ه شدند. در دورري ميبردابازسازي و تعمیر شدند که به طور معمول به عنوان مکاني براي آموزش علوم ديني بهره

شاه طهماسب اول مساجد متعددي مانند مسجد سفید مراغه ساخته شد که معلوم نیست کدام يک به فرمان شاه 

بوده؛ ولي اقدامات وي در بازسازي برخي مساجد، مشخص و معلوم است؛ مانند الحاقاتي به مسجد جامع قزوين و 

اقدامات، ساخت مسجد جامع اصفهان بود که در زمان شاه عباس  ترين ايننوسازي مسجد ذوالفقار اصفهان. از مهم

هاي ديگرش در زمان شاه صفي و شاه عباس دوم به پايان هايي از آن در زمان وي و بخشاول آغاز شد؛ بخش

 (149: 1374، )همان .رسید

 ماءعل تألیفاتوافزایش های مختلف علوم در عصر صفوی رشتهوهای علمیه گسترش حوزه -9-2-2-9

 ونقش چهره های برجسته اردبیلی درآن:

درعصر حکومت صفوي، رشته هاي مختلف علوم اسالمي به ويژه شیعي ازتوسعه الزم برخوردارشد که برخي از آنها 

 عبارتند از:

 :فقه و فقاهت-9

شکیل ت هاي عصر صفوي، کثرت فقیهان و آثار فقهي است که ناشي از تحوالت سیاسي اين دوره بود.يکي از ويژگي

مذهبي با مرزهاي وسیع، حمايت شاهان صفوي از عالمان و فقیهان شیعه، تشويق و ترغیب به نگارش  يدولت شیع

ين رود. با اکتب ديني و مهاجرت عالمان و فقیهان شیعه به ايران، از عوامل توسعه فقه شیعه در ايران به شمار مي

هاي شد و همچنان حوزههاي علمیه در اين کشور نميزهفقاهت شیعي در اين عصر منحصر به ايران و حو ،حال

دادند. در شرايط سیاسي آن هاي علمي خود ادامه ميعامل به فعالیتاي مانند نجف، حله و جبلقديمي و با سابقه

شد، در ايران و عراق درخشش نمود و حاصل زمان، مباحث فقهي، به خصوص آنچه به فقه حکومتي مربوط مي

 ها وفراواني بود که به ثمر رسید. از مباحث فقهي که در اين دوره بسیار مورد توجه بود و کتاب آن، تألیفات



 

69 
 

هاي متعددي درباره آن نوشته شد، مسئله نماز جمعه بود. اغلب فقیهان شیعه تا اين زمان يکي از شرايط رساله

دانستند، اما اينک با تشکیل حکومت الید مي وجوب نماز جمعه را وجود امام عادل، يعني امام معصوم، مبسوط

شیعي مستقل، که در آن فقیهان شیعه جايگاه ممتازي داشتند، به اين مسئله توجه شد، چنان که فقیهان عصر 

هاي فراواني در اين موضوع )اثبات يا نفي وجوب نماز جمعه( نوشتند و کمتر فقیهي است که در اين صفوي رساله

مباحث مورد توجه ديگر، بحث درباره حدود کار فقیه، رابطه او با حکومت و دلیل باره مطلبي ننوشته باشد. از 

مشروعیت حکومت بود. البته اين موضوعات از ديرباز مورد توجه فقیهان شیعه بوده، ولي شرايط جديد حاصل از 

ها با گونه کتابيننمودبر اين اساس، فقیهان اين دوره به اتر ميحاکمیت صفويان، پرداختن به اين موضع را جدي

 :1396)شانه چي، .داننوشتههايي در رد نظرات مخالفان خود اند و حتي کتاباين موضوعات عنايت بیشتري داشته

 (72-69: 1398نجفي نژاد ، ؛4،ص"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه"

 :اشاره کردتوان به نکات قابل مالحظه زیر می ،های فقاهتی عصر صفویهدر فعالیتبا این حال،

اثني " هايهاي قبل نوشته شدند؛ مانند کتابتر نسبت به دورهتر و دامنهتر، عمیقدر اين دوره متون فقهي دقیق -

و نیز شیخ بهايي که در مسیر کارهاي عالمه حلي  -الدين عاملي حسن بن زين -نوشته صاحب معالم  ،"عشريات

شهید ثاني که در مسیر  - "ةشرح اللمعة الدمشقی" -" ةة البهیالروض"و شهید ثاني قرار داشتند و آثاري چون 

 هايهاي انجام شده براي مبتني ساختن فقه شیعه بر مباني استداللي مذهب امامیه قرار داشت. مجموعهتالش

محقق کرکي به وجود آمدند؛ همچنین شرايط براي  "جامع المقاصد"فقهي بزرگي نیز با نظم و ترتیب بیشتر مثل 

هاي حديثي مبادرت ورزيدند احاديث اهل بیت مناسب بود و شماري از فقیهان محدث به گردآوري مجموعهنشر 

ي الواف"هاي هاي بزرگ بايد کتابکه در آنها احاديث فراوان مربوط به فروع فقهي ذکر شده بودند. از اين مجموعه

 بحراني عبداهلل شیخ"عوالم العلوم"مجلسي و  عالمه "بحاراالنوار"شیخ حر عاملي،  "ةوسايل الشیع"فیض کاشاني، "

هاي فقیهان به احکام السلطانیه و فقه حکومتي توجه بیشتري نشان دادند و نوشتهنیز دراين دوره ، .را نام برد

متعددي در اين زمینه ارائه کردند؛ همچنین توجه و گرايش آنان به تفسیر آيات االحکام قابل مالحظه است، چنان 

ع را در اين موضو "البیانزبدة"را در دو جلد و مقدس اردبیلي"معارج السوول "حسن استرآبادي کتاب که محمد بن

 (251، 248،231: 1396شانه چي، ) .تألیف نمودند

گري است. در قرن يازدهم هجري، گروهي از هاي فقاهت در عصر صفويه، ظهور و رشد اخبارييکي از ويژگي -

اند و اصحاب امامان براي به دست آوردن احکام ه اين که اهل سنت مؤسس علم اصولدانشمندان شیعه با استناد ب

کردند و با استناد به اين که استفاده از قواعد علم اصول در استنباط احکام، شرعي از قواعد اين علم استفاده نمي

نت شیعه فقط کتاب و س شود احاديث اهمیت خود را از دست بدهند، معتقد بودند که منبع استنباط فقهسبب مي

 1136ترين پیشوايان اين گروه، مولي محمد امین استرآبادي )درگذشته از مهم .گوينداست، نه آنچه مجتهدان مي
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گرفت و همه را پیرو مکتب اهل ق( است که همه مجتهدان را، از قديمین تا شهیدين و ديگران، به باد انتقاد مي

د و کرحدثان شیعه بود  و مسلک اخباري را در بین علماي شیعه ترويج ميدانست. او که از محققان و مسنت مي

را در زمان اقامتش در شهر مدينه و به " ةالفوائد المدين "کرد، کتابگیري ميدر برابر اصولیین به شدت موضع

يافت، به  شگري بین فقیهان شیعه افزايمنظور رد مجتهدان و اصولیین نوشت. به زودي گرايش به انديشه اخباري

النهرين نفوذ کرد، طوري که از دهه چهارم قرن يازدهم هجري به اين مسلک در برخي شهرها و مراکز علمي بین

به سرعت مورد پذيرش بسیاري از فقیهان اين سامان قرار گرفت و سپس در ايران نیز به مرور، هواداراني پیدا کرد 

ين نیز ا "الدين علي بن سلیمان بحرانيزين"داري کردند و بو بسیاري از فقیهان در شهرهاي مختلف از آن جان

هاي نخست قرن دوازدهم بر مراکز علمي ايران گري از دههاخباري ،گرايش را از ايران به بحرين برد. بدين ترتیب

 نو عراق غلبه پیدا کرد و چند دهه فقه شیعه را در تصرف انحصاري خود داشت تا اين که در نیمه دوم همین قر

هاي اصولي شکست خورد و مراکز اصلي اخباريان به بحرين منتقل گرديد. آخرين چهره برجسته در برابر گرايش

 "ةالحدائق الناضر"ق( فقیه مشهور و صاحب کتاب  1186شیخ يوسف بحراني )درگذشته ،از اخباريان اين دوره 

ن به شکوفايي و رشد چشمگیري رسید. يکي بودبه هر حال فقه شیعه با وجود فقیهان بزرگ و پر کار دراين دورا

تر شد، محقق کرکي است که پیشاز نامداران اين فقیهان که استاد شماري از دانشمندان اين عصر نیز محسوب مي

عالمه  "قواعد االحکام"نام دارد که در شرح کتاب  "جامع المقاصد"ترين کتاب ماندگار فقهي مهم .از او ياد شد

گرچه به همه مباحث فقهي نپرداخته، تا امروز از منابع مورد توجه فقیهان بوده است. او حلي نوشته شده و ا

االسالم اصفهان در عصر عباس هاي فقهي ديگري نیز داشت و از شاگردان مشهور او شیخ علي منشار، شیخکتاب

 965)درگذشته  "بن علي عامليالدين شیخ زين"توان نام برد. را مي -پدر میرداماد  -آبادي اول و میر محمد استر

نیز از فقیهان بزرگ و متبحر امامیه است که اگرچه در قلمرو حکومت صفويان "شهید ثاني"ق( معروف به 

عاملي را داشت که به ايران مهاجرت کرد. شهید ثاني در طول زيست؛ ولي سمت استادي برخي از فقیهان جبلنمي

 ةالروضة البهی"ختلف نوشت که برخي کتب فقهي وي مانند عمرش حدود شصت کتاب و رساله درموضوعات م

) .، تأثیر زيادي در گسترش فقه شیعه داشت"مسالک االفهام )شرح شرائع االسالم("و  ")شرح اللمعة الدمشقیه(

 (4،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه "؛ 241: 1396شانه چي، 

پدر شیخ  -ق(  984)درگذشته  "بن عبدالصمد عاملي عزالدين حسین"برخي شاگردان شهید ثاني، مانند نیز، -

مکتب و آراي فقهي وي را نشر دادند وبرخي از اعضاي خانواده او، مانند محمد بن  ،با مهاجرت به ايران -بهايي 

 ،ق(  1111الدين )درگذشته و حسن بن زين "مدارک االحکام"صاحب ، ق(  1119علي عاملي جبعي )درگذشته 

مقدس "ق( معروف به  993شاگردان فقیه مشهور احمد بن محمد اردبیلي )درگذشته ازکه ،"ينمعالم الد"صاحب 

نیز بودند، موجب شکوفايي حوزه علمیه نجف در همین عصر شدند. فقیهان نام برده از مجتهدان اصولي   "اردبیلي
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در  "جامع عباسي "ف کتاب ق( را نام برد که با تألی 1131بودند که از آخرين آنها بايد شیخ بهايي )درگذشته 

 ؛(229: 1396همان، ) .واقع اولین رساله عملیه را نگارش نمود

فقیهاني ظهور کردند که گرايشي اخباري يا رويکردي  ،از نیمه دوم قرن يازدهم هجري، با رواج مسلک اخباريه -

 یت مولي محمدتقي مجلسيشخص ،حديثي داشتند؛ به جز محمدامین استرآبادي که مروج اخباريه در اين دوره بود

قابل توجه است. او که نزد شیخ بهائي نیز دانش آموخته بود، به  "مجلسي اول"ق( مشهور به  1171درگذشته )

 نمود. اوجمع و شرح و تدريس احاديث ائمه )علیهم السالم( پرداخت و در طريق استنباط احکام بر آنها اعتماد مي

به  .شمرد، ولي بعدها نظر اصالحي نسبت به آن ابراز داشتادي را نیکو مياسترآب "ةالفوائد المدنی"نخست کتاب 

هاي فقهي به زبان فارسي ها و رسالهتوان به تألیف کتاباز کارهاي ارزنده وي مي،هاي وي بر کتب قدما جز شرح

د ر گرفت. شاگرد و داماکه مورد استفاده مردم عادي ايران قرا "ةحديقة المتقین واللوامع القدسی"اشاره کرد؛ مانند 

که شاگرد شیخ بهائي نیز بود، گرايش اخباري قوي نداشت، ،ق(  1181او مولي محمد صالح مازندراني )درگذشته 

چنان که به شرح کتب اصولي شیخ بهايي و ديگران پرداخت؛  ولي فرزند مجلسي اول مولي محمدباقر معروف به 

آوري و نشر احاديث و وه حديثي داشت و همت خود را در گردکامالً شی "ق( 1111عالمه مجلسي )درگذشته "

از فقیهان برجسته ديگر  .توان ديدمي "بحاراالنوار"شرح کتب حديثي قدما صرف کرد و نتیجه بارز آن را در کتاب 

ق( است که تألیفات متعدد و مفصلي در فقه و حديث  1191اين عصر، مولي محسن فیض کاشاني )درگذشته 

شامل يک دوره کامل "مفاتیح الشرايع "و  "ه شیعهاربع"در جمع و ترتیب و تهذيب روايات کتب  "وافيال"دارد. 

شمار زيادي از دانشمندان بعدي عصر صفوي از جمله عالمه مجلسي و سید نعمت اهلل  و فقه، از آن جمله هستند

ق( است  1114ر عاملي )درگذشته جزايري شاگردان وي بودند. از فقیهان پرکار ديگر اين عصر، محمد بن حسن ح

 است. در همین زمینه بايد از قاضي نوراهلل شوشتري، سي "ةوسائل الشیع"که شهرت وي به سبب تألیف کتاب 

اهلل جزايري، آقا جمال خوانساري و شیخ يوسف بحراني نیز نام برد که هر يک داراي تألیفات متعددي در دنعمت

 ( 5،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه "؛ 245، 233: 1396شانه چي،(.دفقه و حديث هستن

 :تفسیر قرآن -2

علوم اسالمي است که در دوره حکومت صفويان مورد توجه دانشمندان شیعه بود، شاخه هاي تفسیر، يکي ديگر از 

ادرت بهايي در اين باب مچنان که شمار قابل توجهي از فقیهان، محدثان و انديشمندان اين دوره به نگارش کتاب

ورزيدند. تفاسیر اين دوره بیشتر روايي هستند؛ يعني نويسنده تالش کرده روايات معصومین در تفسیر هر يک از 

یر ترين تفاسآيات را ذيل آن بیاورد. برخي از اين تفسیرها بسیار مفصل و بعضي مختصر موجز هستند. از مهم

یري هاي تفسرد که مشتمل بر سه کتاب است. وي کتابتوان به آثار فیض کاشاني اشاره کروايي در اين دوره مي

زرگ هاي بکه به مطالعه کتاب -صافي، اصفي و مصفي را به صورت مفصل و مختصر تدوين کرد تا هم اصل علم 
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مند شوند. از آنها بهره -که خواندن مطالب گسترده علمي برايشان دشوار است  -و هم عموم مردم  -عادت دارند 

مار ترين تألیفات تفسیري شیعي به شترين اثر است و در پنج جلد منتشر شده، ازمهمکه مفصل ،"تفسیر صافي"

گرفته است. فیض در اين پژوهان قرار ميبرداري و دانشرود و در گذشته مورد استقبال علماي حوزه و بهرهمي

ي کرده است؛ همچنین در تفسیر آيات کتاب به فراواني از روايات بهره گرفته و داللت آنها بر آيات را نقد و بررس

 ،ر صافيکند. تفسیاز نکات ادبي و بالغي سود جسته که در اين زمینه از متن عبارات تفسیر بیضاوي استفاده مي

نمايد. دو اي باشد، دفاع ميکند و هر جا شبههدهد و استدالل مياي شرح ميهاي امامیه را به طور گستردهديدگاه

اند، که در نهايت فشردگي و ايجاز و با هدف مطالعه تفسیر به همراه تالوت نوشته شده ،"صفيم"و  "اصفي"کتاب 

 (5،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه " .اي از الصافي هستنددر واقع خالصه

ق( يک تفسیر روايي است که بحراني  1117نوشته سید هاشم بحراني )درگذشته   "البرهان في تفسیر القرآن"

ن کتاب به گردآوري و تنظیم روايات اهل بیت )علیهم السالم( ذيل آيات پرداخته و از نقد و توضیح اين در اي

کتاب است که بین آنها آثاري از مؤلفان ضعیف و  58روايات خودداري کرده است. منابع روايي نويسنده بیش از 

شیخ عبدعلي عروسي هويزي )درگذشته  .خوردمتهم به غلو و رواياتي ساختگي و مشتمل بر غلو نیز به چشم مي

شي از نوشته که تنها در برگیرنده بخ "قلیننورالثّ"ق( از معاصران بحراني نیز تفسیري مشابه البرهان با نام  1112

آيات است و در آن به تبیین معناي آيات و بیان فضائل اهل بیت )علیهم السالم( که منطبق با آيات بوده، پرداخته 

فاسیر روايي، که به طور عمده به قلم محدثان تدوين شدند، تفسیرهايي نیز به قلم فیلسوفان اين در کنار ت.است

الدين دشتکي شیرازي از حکماي اوايل عصر صفوي، تفسیري بر سوره هل اتي  نوشت اند. غیاثعصر نوشته شده

میان تألیفات شیخ  .ي تدوين کردالدين اردبیلي از معاصران وي، تفسیر الهي را در دو جلد به زبان فارسو کمال

اي بر تفسیر بیضاوي نیز نام برده شده است. تفاسیر فالسفه در آثار مالصدراي شیرازي به اوج خود بهائي از حاشیه

هاي نور، سجده، واقعه، جمعه و برخي الکرسي، سورهالکتاب، آيةرسد. تفسیر قرآن وي شامل تفسیر فاتحةمي

: 1369، صفا) .اي بر تفسیر بیضاوي به وي نسبت داده شده استهمچنین حاشیه هاي کوچک ديگر است؛سوره

1/ 249 ) 

نويسي متون ديني بود که بر اين اساس، تفاسیري نیز فارسي ،مذهبي در دوره صفويه -هاي تبلیغي يکي از برنامه

اي  است. ابوالحسن زواره "الخواصترجمة"يا  "ايتفسیر زواره"به زبان فارسي پديد آمدند که از اولین آنها 

ها، به ذکر روايات وارده ذيل هر آيه ق( در اين نگاشت مختصر خود پس از توضیح مفاهیم واژه 947)درگذشته 

یت توجهي تفسیر نويسان به اخبار اهل بپرداخته است. او در تفسیر خود به شیوه روايي نگاشته و در اين باره به بي

ق( تفسیري مفصل )در ده جلد( به فارسي  998اهلل کاشاني )درگذشته اي، مال فتحهشاگرد زوار .اشاره کرده است

ند شهرت يافته است. اين اثر نیز مان"ادقین )في الزام المخالفین( منهج الصّ"و  "تفسیرکبیر"تدوين کرده که به

توجهي خبار اهل بیت بيبه ا که نسبت -مالحسین کاشفي  -ه یّاي واکنشي بوده به تفسیر مواهب علّتفسیر زواره
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به شرح و تفسیر تنها بسنده نکرده و تفسیري جامع مشتمل بر مباحث مختلف و  "ادقینالصّمنهج"کرده است. 

 "انالبیمجمع"اي و بیضاوي و نیز مباحث ادبي و بالغي زمخشري را آورده و ازمتنوع است که بیشتر نظرات زواره

وي  و در ايران به چاپ رسیده است و هتفسیر منهج را خالصه کرد ،انيکاشودر باب قصص و تاريخ نقل قول کرده 

ته محمد توان تفسیر شريف الهیجي نوشرا نیز به عربي نوشت. از ديگر تفاسیر فارسي مي "زبدة التفاسیر"تفسیر

ه ق( را نام برد که به روش روايي تدوين و در چهار جلد چاپ شد 1188بن شیخ علي شريف الهیجي )درگذشته 

 (252:  1369، صفا  ؛6،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه ") .است

 

 :حکمت و فلسفه -9

تحت توجهات شاهان صفوي به عالمان و انديشمندان، فلسفه شیعي از رونق و رشد خوبي برخوردار  ،در عصر صفوي

ئه کردند. البته اکثر آنها اي در اين زمینه اراشد و انديشمندان صاحب نامي پديد آمدند که دستاوردهاي ارزنده

اي هبه جز برخي چهره -نويسان بر آثار دانشمندان پیش از خود بودند و در کار آنان و حاشیه ءشرح کنندگان آرا

ان، بر اين اساس بنابر نظر برخي نويسندگخورد.ري و ابتکار کمي به چشم مينوآو-برجسته مانند مالصدراي شیرازي

يگر غیرشرعي در اين دوره نه تنها ترقي نیافت بلکه تنزل هم کرد، چنان که پس هاي دحکمت و فلسفه و دانش

شأن با ايشان محسوب گردد، ظهور نکرد. با اين حال شمار کس که بتواند هماز دانشمندان دوره تیموري هیچ

هاي و رسالهها زيادي از دانشمندان قرن دهم و يازدهم در ايران به علوم عقلي و غیرشرحي پرداختند و کتاب

 شیعه علمیه حوزه توسعه " .رودفراواني به نگارش درآوردند و اين خود حرکتي بزرگ در اين زمینه به شمار مي

 (6،"ايران در

به عنوان يکي از دانشمندان ايراني اين عصر ياد شد و در  "الدين شیرازي دشتکي غیاث"تر از پیشدراين باره،

فیلسوف مشهور اواخر  -الدين دواني اي بکنیم. وي معاصر با جاللم عقلي اشارهاينجا بايد به جايگاه وي در علو

 .بود که با وي مناظراتي نیز داشت که برخي از آن مناظرات در بعضي آثار مکتوبش آمده است -قرن نهم هجري 

الدين ا نام برد. کمالتوان حاشیه بر الهیات شفا و حاشیه بر شرح اشارات خواجه نصیر طوسي راز آثار برجسته وي مي

زي )شرح الدين راهايي بر آثار قطبحسین اردبیلي بیشتر کارهايش بر رياضیات متمرکز بود و در عین حال حاشیه

مطالع و شمسیه(، محمود چغمیني )شرح چغمیني بر فلکیات( و خواجه نصیرالدين طوسي )تحرير اقلیدس در 

شکوفايي علوم عقلي در عصر صفوي بدانیم، چنان که او و برخي شیخ بهايي را بايد آغاز دوره . هندسه( نوشت

هاي عقلي آنها را به رشد و شکوفايي فراواني رساندند. شیخ بهايي عصرش با تألیف و تدريس دانشانديشمندان هم

ق( بود و خود شاگردان بسیاري را  981در حکمت و منطق شاگرد مولي عبداهلل بن حسین يزدي )درگذشته 

رد که از جمله آنها شیخ جواد بن سعداهلل بغدادي کاظمي معروف به فاضل جواد است که برخي از کتب تربیت ک
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استاد خود را نیز شرح کرده است؛ همچنین مالحسن فیض کاشاني، سیدرفیع الدين محمد نايیني و مالصدراي 

ز جايگاه و شهرت بسیاري روند. شیخ بهايي بین دانشمندان عصر صفوي اشیرازي از شاگردان وي به شمار مي

 هايبرخوردار است و درباره ابداعات و اختراعات وي در معماري و صنعت مطالب فراواني نوشته شده است. از کتاب

شناسي اختصاص يافته و همین امر موجب تمايز وي از متعدد وي، شمار زيادي به موضوع علم حساب و ستاره

: 1381آژند، ).است "االفالک تشريح "و"الحسابخالصة"هاي ن کتاباقرانش گرديده است. شهرت وي بیشتر مرهو

 ("ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه "؛ 344-362

زيست و با وي مراودات علمي داشت، در حکمت، فلسفه، زمان با شیخ بهائي ميمیر محمدباقر استرآبادي که هم

انست و ذوق فراواني براي تحقیق در علوم طبیعي داشت. درياضي و طبیعات تبحر يافته بود و خود را معلم ثالث مي

ها و تعالیم وي و در روح دو شاگرد روح اشراق و عرفان بر انديشه وي تأثیر فراوان گذاشت و همین تأثیر در کتاب

 خورد. او در تألیفاتش بسیار دشوارنويس بود، چنان که نوشتهاش )مالصدرا و فیض کاشاني( به چشم ميبرجسته

در  است که "القبسات"کنند. مشهورترين کتاب وي ي وي را فقط افراد متخصص و متبحر در فلسفه درک ميها

برخالف میرداماد، ابوالقاسم فندرسکي بیشتر تمايل  .آن نظرات جديد در باب حدوث و قدم عالم ابراز داشته است

برخي وي را به سبب ،کرد. با اين حال يسینا و فلسفه مشاء داشت و معموالً آثار وي را تدريس مبه آراي ابن

  .اندوارستگي و همنشیني با درويشان و متصوفه از حکماي اشراقي دانسته

ق( به اوج خود رسید. او که آراي  1151حکمت شیعي در اين عصر با ظهور صدرالدين محمد شیرازي )درگذشته 

طرحي نو در اين دانش پديد آورد که تلفیقي از  حکماي زمان خود را ديده و از مکتب علمي آنان بهره برده بود،

رود و به حکمت متعالیه شهرت يافت و پس از مرگ وي مورد توجه و اقبال آراي مختلف فلسفي به شمار مي

سفي بیان ساده مطالب دشوار فل -شگفت طالبان فلسفه قرار گرفت. ويژگي ديگر مالصدرا به جز ارائه طرحي جديد 

ردند. کهاي وي مطالب آنها را درک ميترين طالب علوم ديني نیز با خواندن کتابي، ضعیفبود، چنان که به قول

هايي بر اند که برخي از آنها مانند اسفار اربعه بارها شرح و حاشیهعنوان نام بردده 25آثار مکتوب وي را بیش از 

 هاي متعدديها و رساله، هر يک کتابآن نوشته شده است. )شاگردان مالصدرا پس از او به نشر افکار وي پرداخته

ق( متخلص به فیاض عالوه بر کتب عربي  1172به رشته تحرير درآوردند؛ از جمله عبدالرزاق الهیجي )درگذشته 

هاي سرمايه ايمان و گوهر مراد نوشت ومالمحسن فیض کاشاني خود در اين زمینه دو کتاب به زبان فارسي به نام

 (364:1388همان، )  .اب در تبیین و اثبات اصول دين تألیف کردق( چند کت 1191)درگذشته 

 :دیگر علوم )غیرشرعی( -6

آوران عصر خود بود. پدر او محمدحسین از نام،ق(  934در علم حساب، عبدالعلي بیرجندي حنفي )درگذشته 

 ت و سمرقند تحصیل کردهکرد. او نزد دانشمندان هراخانه سمرقند کار ميبیرجندي از دانشمنداني بود که در رصد
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هاي متعددي در علم حساب و نجوم دارد که برخي شرح آثار قدما و برخي تألیف وي هستند. بود. بیرجندي کتاب

ترين آنها هايي از اين قبیل دارد که مهمق( معاصر وي نیز کتاب 942الدين محمد خفري )درگذشته شمس

شناسان ديگر اين دوره م و هیئت بود. از رياضیدانان و ستارهدر علم نجو "منتهي االدراک في مدارک االفالک"

و  "دانشمند"ق( مشهور به  969الدين دشتکي شیرازي معروف، ابوالحسن ابیوردي )درگذشته توان به غیاثمي

اشاره کرد. شیخ بهائي در علم حساب شاگرد  "خانم المهندسین"ق( ملقب به  1147محمدباقر يزدي )زنده در  مال

است که  "خالصة الحساب"ترين آنها هاي متعددي در اين دانش نگاشته که مهممحمدباقر يزدي بود و کتاب مال

 (293-292: 1369، صفا؛7، ،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه " .هاي چندي بر آن نوشته شده استشرح

نها بازمانده عهد تیموري و رشد زيستند که اکثر آهاي نامداري ميدر دانش پزشکي در اوايل قرن دهم، شخصیت

به هند  -گیري حکومت صفوي پس از شکل -يافته در مکتب هرات و خراسان بودند وبه دلیل تضاد مذهبي 

مهاجرت کردند؛ اما از حکیمان و طبیبان مقیم در ايران حکیم شفايي مظفربن محمد حسیني کاشاني اصفهاني 

( 361 :1369داروشناسي از جمله طب شفايي تألیف کرد. )صفا، هاي چندي در پزشکي وق( کتاب 963)درگذشته 

انواع داروها و روش استفاده  "الفوايدجامع"الدين افضل گیالني از پزشکان عهد شاه عباس بود که در کتاب کمال

ي شاه سلیمان ( محمد مؤمن حسیني تنکابیني معروف به حکیم مؤمن که در دوره362آنها را بیان کرد. )همان، 

 عهتوس ") در داروشناسي به شهرت رسید."المؤمنین )يا تحفه حکیم مؤمن( تحفة"کتاب  نزيست با نوشتمي

  (  319-317: 1369، صفا،6،"ايران در شیعه علمیه حوزه

 :سیره و مناقب -5

دوين ت ها، تألیف وکردند که از جمله آنهاي تبلیغي شیعي حمايت ميصفويان با هر انگیزه و دلیلي از فعالیت

کرد. و تألیفات مناقب و سیره ائمه از اين قبیل بودند. حتي هاي شیعي را ترويج ميکتبي بود که عقايد و آموزه

شماري از اين تألیفات به درخواست و فرمان برخي شاهان اين خاندان مانند شاه طهماسب اول و شاه سلیمان 

شدند، تألیفاتي نیز به نام ايشان صورت ردان نوشته ميهايي که به دستور شاهان و دولتمپديد آمدند. جز کتاب

هايي که به نام طهماسب اول، عباس گرديد؛  مانند کتابشان به آنان تقديم ميگرفت و از سوي نويسندگانمي

مه گرديد؛ مانند ترجهايي براي برخي امیران و وزيران تدوين مياول و سلطان حسین تألیف شدند؛ همچنین کتاب

د سی :االبرارحلیة"اهلل بن قريش رضوي مشهدي )درگذشته قرن دهم هجري( براي امیرخان و نعمت :لغمهکشف ا:

حاکمیت صفويان زمینه ر. دراين دوران ،بیک وزيهجري( براي ايماني 1119يا  1117هاشم بحراني )درگذشته 

نان چاين نويسندگان بود، آن مساعدتري براي فعالیت نويسندگان شیعه فراهم آورد و اين امر، موجب خرسندي

هايشان به تبجیل و تمجید از شاهان صفوي و عملکرد ايشان در ترويج و تعالي مذهب تشیّع که در مقدمه کتاب

آمدند. بدين ترتیب در عصر صفويه آثار متعددي شامل نوزده کتاب در سیره و چهارده کتاب در مناقب دوازده برمي
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محمد بن اسحق حموي  "المؤمنینانیس"هايتوان به کتاباز آن جمله مي که ،امام به رشته تحرير درآمدند 

و نیز  "جالء العیون"اربلي و آثاري از محمدباقر مجلسي مانند  "الغمه "هايي از کشفق(، ترجمه 981)درگذشته 

از  "المعاجزعالمعاجز و ينابیمدينة"هاي ق( و کتاب 951الدين حسین اردبیلي )درگذشته کمال "تاج المناقب"

 (364،369،: 1381 ،آژند8 -7،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه ")ر.ک به:  .سید هاشم بحراني ياد کرد

 

 :شعر و ادب -4

ن زيستند که البته همه آناسراي بسیار و نامداري مينويس و فارسينويسندگان و شاعران فارسي ،در دوره صفوي

ي کردند. برخماري از آنها در جاهاي مختلف در هند يا قلمرو عثماني زندگي ميبردند، بلکه شدر ايران به سر نمي

از اين افراد همه عمر خود را در کشورهاي مذکور سپري کردند و بعضي پس از مدتي زندگي در ايران به آن 

یده ور کردند، عقها کوچ نمودند. با وجود اين که در اين عصر نويسندگان و سرايندگان فراواني در ايران ظهسرزمین

مايگي زبان فارسي در ايران به نظران در تاريخ ادبیات ايران بر اين است که عصر صفوي دوره ضعف و بيصاحب

هاي ديني که به منظور ترويج مذهب بود و ورود دانشمندان و نويسندگان رود. توجه فراوان به دانششمار مي

نوشتند، سبب شد زبان و ادب فارسي در حکومت صفويه مورد ربي ميزبان به ايران، که آثار خود را به زبان ععرب

 حوزه توسعه " .هاي رشد ادبي را از میان بردکم توجهي قرار گیرد و تأثیرات باقي مانده از عصر تیموري نیز زمینه

 (8،"ايران در شیعه علمیه

 .شوددامه به برخي از آنها اشاره مينويسندگان و شاعران متعددي ظهور کردند که در ا،با اين حال در اين عصر 

ین هاي پیشاين دوره به طور عمده از نثري ساده برخوردارند و از نثرهاي منشیانه، پیچیده و مصنوع، که در دوره در

اه عالم آراي ش"توان در کتب تاريخي اين دوره، مانند گونه نثرها را ميتاريخ ايران متداول بود، خبري نیست. اين

 يجامع عباس"هاي علمي مذهبي مانند آثار شیخ بهائي )و کتاب "رموز حمزه"هاي داستاني مانند کتاب ،"اسماعیل

ها نیز به نثري و...( ديد. به جز اين شیوه، برخي کتاب "القلوبحیات"، "الیقینحق"( و آثار عالمه مجلسي ) "

و شاعري  شعر ،عالوه بر نثر فارسي .روده شمار مياي از آنها بنمونه "عالم آراي عباسي"شدند که بین نوشته ميبین

شأن با سرايندگان اعصار قبل سنگ و همهاي اين دوره را همنیز در اين دوره چشمگیر بوده است، اگرچه سروده

هاي سرايندگي در اين دوره، رواج سبک هندي )يا اصفهاني( است که ناشي از اند. يکي از ويژگيبرآورده نکرده

هاي مثنوي، قصیده و غزل، موضوعات سراي ايران و هند بود. شعرهاي سروده شده در قالبران پارسيتعامل شاع

غنايي، عرفاني و ديني داشتند؛ اما اشعار مذهبي به دلیل سیاسي و ديني بیشتر بودند. در عصر صفوي سرايندگان 

قلي شاملو در کتاب خود نام صد و يک  بسیاري ظهور کردند که از آنها آثار قابل توجهي به جاي مانده است. ولي

. هايشان آورده استتن از شاعران و کساني را که دستي در سرايندگي داشتند به همراه تخلص و ابیاتي از سروده
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صفي ب تبريزي است که در جواني به هندوستان رفت و در زمان شاهائيکي از مشهورترين آنان، میرزامحمد علي ص

درآمد. از وي ديواني بزرگ و هفت جلدي مشتمل بر دويست هزار بیت به جاي مانده الشعرايي به منصب ملک

 (151-144 :1398نجفي نژاد ، ؛8،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه ") .است

از ديگر شاعران نامي اين عصر و از رجال و ،ق(  1112)درگذشته "وحید "طاهر قزويني متخلص به  میرزا محمد

نگار( وي بود. او با صائب تبريزي دوستي داشت و صائب دوم صفوي و مجلس نويس )وقايع صدور عصر شاه عباس

ان تواز اشعار او انتخابي به عمل آورده است. از آثار وي به جز ديوان شعرش، که گويا حدود سي هزار بیت بود، مي

 ید )دويست و پنجاه نامه دولتيمنشآت وح"و مجموعه "نامه يا تاريخ طاهر وحید )تاريخ شاه عباس دوم(عباس"به 

اشاره کرد که برخي از آثار مذکور به صورت نسخه خطي و ناقص موجود است. مالمراد تبريزي متخلص به  "(

 سرود و مجموعهاي اشعار خود را ميشناسي نیز داشت، به تقلید از نظامي گنجه، که تبحري در ستاره"حاصل"

و کتاب ديگري  "عشق و حسن )در بحر يوسف و زلیخا("، "االسرار(حر مخزنالمراد )در بحصول"هاي هايي به نام

نیز عالوه بر اشعار غیر مدونش، دو  "رمزي"به تقلید از لیلي و مجنون فراهم آورد. میرزا هادي کاشي متخلص به 

 (8،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه " .دارد "رمزالرياحین "و "رمزالحقايق"هاي مثنوي به نام

توان به چند دسته تفکیک کرد. موضوعات مذهبي هاي اين دوره را از نظر مضمون و محتوا ميسرودهدراين باره،

يکي از مضامیني است که مورد توجه شماري از شاعران قرار داشت و میان موضوعات مذهبي، شخصیت امامان 

 هاي متعددي در قالببود، چنان که سروده مند شدهشیعه و اهل بیت پیامبر )علیهم السالم( از عنايت خاصي بهره

اشعار فراواني در مدح دوازده  "مجذوب"ستايش، سوک و سیره ايشان به وجود آمدند. مالمیرزامحمد متخلص به 

اي به نام شاهراه نجات گرد آورده بود. و موالنا فاضل کاشاني پنج ديوان در اوصاف پنج امام سروده که در مجموعه

، "گلشن اخالص"، "البالدتحفة"، "کفر و ايمان"هاي ن داشت و پنج مجموعه شعري ديگر به نامامام نخست شیعیا

 669محتشم کاشاني )درگذشته ،سراي اين دوره مشهورترين مرثیه .گرد آورده بود ،"خبرنامهبي"و  "قندهارنامه"

 (همان :1398نجفي نژاد ،) .استق( است که دوازده بند وي در سوگ واقعه عاشورا مقبولیت عامه فراوان يافته 

شهرت بسیار يافته است. او که در انواع ،ق(  991الدين محمد وحشي بافقي )درگذشته در مضامین عاشقانه، شمس

را پديد " فرهاد و شیرين"و"ناظر و منظور"هايي دارد، دو مثنويشعر و نظم )غزل، قصیده، مثنوي و ...( سروده

رود و شهرت بسیار يافته است. به همین گونه میرزا اي ادبي ايران به شمار ميآورد که مثنوي دوم از شاهکاره

که به سرايندگي در سبک هندي شهره است به پرداختن به نکات ،ق(  1188محمدعلي صائب تبريزي )درگذشته 

هاست. اي از اين سرودهدقیق اخالقي، حکمي، عرفاني و اجتماعي معروف گرديده است. کلیات اشعار وي مجموعه

ها گونه ديگري از سروده .)توان مشاهده کرده استهاي شیخ بهايي و فیض کاشاني نیز مياين مضامین را در سروده

اي که قاسمي گنابادي شاعر معاصر با شاه اسماعیل اول قالب حماسي يا گزارش تاريخ داشتند؛ مانند دو منظومه
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، "شاهنامه نواب عالي"و"شاهنامه ماضي"هايم آورد به نامو شاه طهماسب اول در گزارش احوال اين دو تن فراه

ر در ذک "نامهجرون"و  "نامه قشمجنگ"بیک و نیز ، اثر صادق"شاهنامه صادقي"عباس نامدار مشهور به "نامه فتح

سروده موالنا بهشتي مشکوکي در بیان  "شاهنامه بهشتي"از آثار دوره شاه عباس اول هستند. ،وقايع خلیج فارس 

 .اينده گونه سرودهاي ديگر ايناز نمونه ،سروده کمال سبزواري"شاهنامه عباسي"هاي عصر محمد خدابنده وجنگ

 (9،"ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه "؛ 218 : 1369،)میر احمدي

اوج و ق( را بايد دوران  1148- 917،دوران ظهوراجداد صفويان دراردبیل ونیز پادشاهي صفويه )حک از نگاه ديگر

اعتالي علمي،فرهنگي وهنري اردبیل نامید. زيرا با حضور دودمان شیخ صفي الدين اردبیلي در امرحکومت ،اين 

ه تبديل شد، دانشمنداني دررشت "داراالرشاد"شهر، عالوه بر توسعه ي سیاسي ، فرهنگي ،،اقتصادي و اجتماعي، به 

اگر احی "یان،حضورعالمه اردبیلي درنجف  وشهرت او به که دراين مهاي مختلف علوم اسالمي ازاردبیل برخاستند 

محقق سوم ازادوار حیات علمي اين مرکز مهم علوم اسالمي به دوره ي  دوره ونام گذاري  "نجفعلمیه حوزه 

 )م - صاحب معالم -حسن بن زين الدّين دوشاگرد برجسته لبناني محقق اردبیلي،يعني  او، شاگردان اردبیلي و

ايشان  مکتب فقهي جديدو در واقع  روش فقهى ،- مدارکصاحب  -سید محمد موسوي عاملي، و (هـ .ق.  1111

 زرگاندر گفتار باردبیلي مقدس ،شخصیت علمي،کرامات و پرهیزگاري سیره  فقه شیعه ازطريق معظم له، تکامل و

،ازديگر مظاهرشخصیتي محقق اردبیلي است که مي تواند نقش اردبیل را دررشد وتکامل علوم  ديني ومذهبي

 عه حاضرازتکرار آن پرهیزاسالمي درجهان نشان دهدکه به سبب انعکاس مشروح اين عناوين دربخش ديگرازمجمو

 (484-7/483ش:1381موسوي بجنوردي، شد.)

سیّدحسین عاملي اردبیلي)م قرن دهم  ، 951الدين حسین اردبیلي )درگذشته کمال "تاج المناقب"گذشته ازو نیز 

 رافالشسیادة ا"درشآن امام علي)ع( و"دفع المنافاة عن التّفضیل و المساوات "ق(، داراي بیش ازبیست اثرازجمله 

ق(،عالم پژوهش گر و خبره  و فاضل کامل ورجال شناس شهیر امامي،که درنجف 1111محمدبن علي اردبیلي)م ؛ "

دررجال  "جامع الرّواة"کربال اقامت داشته وعالمه مجلسي ازمشايخ او بوده واهمیت وي به سبب تالیف کتاب  و

  (484-7/483ش: 1381موسوي بجنوردي؛ 157: 1378، امامیه است.)موسوي ننه کران

دراين مقطع زماني،مرکزيت دوران طريقت صفويان يعني شیخ صفي الدين اردبیلي و شیخ صدرالدين ازسوي ديگر،

،خواجه علي سیاهپوش وشیخ ابراهیم ،سه جانشین او  ،اردبیل بوده واين دوران درتاريخ تصوف وعرفان، به عنوان 

ان مراکز مهم تصوف وعرف اردبیل ازشهرت دارد. وبه همین سبب، "طريقت اردبیل"ونیز به "طرايق صوفیان"يکي از

یخ تذکره ش"اختصاصشاعري بوده وعرفا وشعراي متعددي ازاين ناحیه برخاسته اند،به طوري که گذشته از شعرو و

شیخ صفي الدين وحکاياتي ازبه جايگاه  ق(759ي ابن بزاز)ت"صفوة الصفا"کتاب  ونیز، "صفي الدين اردبیلي

ق( درتصوف وعرفان که اين امرخود نشانگر مقام تاثیرگذار اين شخصیت اردبیلي دررشد وتکامل 735)م ياردبیل

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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نیزسرزمین هاي مجاور است،ابن بزاز، از شمس محمد زرگر،نجم الدين پیره  تصوف وعرفان دراردبیل ونواحي آن و

ید قاضي جمال الدين اردبیلي،پیره الدين عطاءاهلل،شمس الدين اقمیوني،شه ،عطاء اردبیل،تاج الدين عوض شاه

 و ،پیره زکريا،پیره جمال آهنگر،پیره حاجي آقیموني،پیره احمد برنیقي،پیره اسماعیل،ملکشاه عموقیني اردبیلي 

شمس الدين کاسه گر اردبیلي، به عنوان برخي ازعرفا ومشايخ هم عصرشیخ صفي درداراالرشاداردبیل نام برده 

؛ تذکره شیخ صفي الدين اردبیلي،صفحات مختلف ازجمله:  صفوة الصفاش هاي مختلف ،بخ: 1376، ابن بزاز) است.

ازجمله "پیر مادر"معروف شده اند،"پیر"دراين میان،ازمشايخ و بزرگان صوفیه دراردبیل که به  (74،82،85،87

 ي به همین نام درمادر سه تن از پیران اردبیل بوده ودر در محله ا آنهاست که بانويي عارفه درقرن ششم هجري و

از مشايخ  عرفان در قرن ششم هجري بوده و قبرش در مسجدي به  "عبدالملک پیر" ديگر، اردبیل مدفون است.

 که وي هم از مشايخ عرفان و تصوف در قرن ششم هجري و هم عصر پیر"پیر شمس الدين".نیز، نام وي قرار دارد

-2/187 :1371،صفري ؛121ش: 1363، مزاوي) وي هست. عبدالملک بوده و قبرش در مسجد محله اي به نام خود

 (137: 1378، ننه کرانموسوي  ؛185

بايد افزود که به نظر برخي متخصصین هنرومعماري اسالمي،مباني عرفان وتصوف دراين دوران ،درخود آرامگاه 

طوري که اين شیخ امین الدين جبرائیل به صورمختلف به وسیله هنرمندان خبره آن زمان خلق شده است.به 

هنرمندان با بهره گیري ازمکتوبات ديني وتفاسیراحاديث نبوي درخلق مصورجنت يا بهشت برين جهان آخرت 

درصورت ظاهري آرامگاه با استفاده ازگل وگیاه وآب درفضاي پیرامون وحیاط آرامگاه واستفاده ازتزئینات کاشي 

دنیوي واخروي مثل خروس ،طاووس ومرغان بهشتي  کاري،گچ بري هاي رنگي،نگاره هاي ديواري ،نقوش موجودات

با رنگ بندي هاي روح نواز وطرح هاي اسلیمي ومهم ترازاين ها، ايجاد گنبدي بزرگ به تقلید ازطاق عرش برباالي 

اتاق اصلي هشت ضلعي مقبره وازطرف ديگر، استفاده گسترده ازنام مقدس علي)ع( در کنار اسماءمقدس اهلل ومحمد 

نماي سطوح خارجي بنا وکتیبه نواري داخلي واتاق مقبره که مشتمل بر آيات سوره فتح وفرمايش  درکتیبه هاي

هاي امیرمومنان حضرت علي)ع( رهبرشیعیان و راهنماي به حق تصوف وساير کتیبه ها واشعارفارسي درواقع سعي 

م تبیین عقالني درتجلي براين شده تا با تلفیق زندگي دنیوي واخروي انسان ها يک هدف عمده واصلي وآن ه

عرفان وروحانیت بخشي برفضاي آن جايگاه مقدس واشاعه ي عرفان وتصوف وتشیع نه تنها درمنطقه،بلکه در ايران 

جهان اسالم ا را دنبال کنند.بنابراين خود اين بنا هم همواره از مظاهر وتجلي گاه هاي تصوف وعرفان بوده است.)  و

 (65-64، صص "امین الدين جبرائیل داراالرشاد اردبیل شیختجلي عرفان وتصوف دربقعه  "

 :ش(9957-ق9968ازحکومت افشاریه تا پیروزی انقالب اسالمی)-9-9

درتراجم غیرايراني ،يکي از منابع مهم ومرجع ودرواقع دانشنامه "م2112معجم االدباء من العصرالجاهلي حتي سنة "

صراست.مولف اين اثر،کامل سلمان)جاسم عباس دلّي( الجبوري پیرامون علماء ودانشمندان اردبیلي تا دوره معاو
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م دربیروت به چاپ رسانده است. مولف درمقدمه اين کتاب،احساس ضرورت 2112اين اثررا درسال او،  بوده و

غیرعرب را دلیل اصلي  تدوين يک مجموعه ادبي ازعصرجاهلي تا زمان انتشارمجموعه پیرامون شعراء وادباي عرب و

 "معجمال"، "تراجم"قالب در دراين باره که بیشتر عگذشته از منابع مرج،ن اثرعنوان کرده وبراي اين کارتالیف اي

ريات نیز روزنامه ونش و موضوعات ديگر تدوين شده ،آثارنگاشته شده به زبان هاي غیرعربي وحتي در "دانشنامه ها"و

جلد وبه ترتیب حروف  الفبا  8در، عمال ده ازاين اثردراين باره اعالم مي کند.نسخه مورد استفا را هم ازمنابع خود

 (9-1/3م: 2112الجبوري، )تنظیم شده است. 

ه داد لوپس ازتحصیالت مقدماتي دربیروت لبنان ادامه تحصی هق درکوفه به دنیا آمد1369درسال  ،الجبوري

 ز.گذشته اه استتاسیس نمودرا "شرباعة والنّموسسة المواهب للطّ"و هدربیروت اقامت گزيد م1999درسالاو،.است

االمام زين "اثر ازوي درنجف،بیروت وبغداد چاپ شده که ازمیان آنها  61 متعدد ودرموضوعات مختلف، مقاالت

ضائل ف"، "سبايا الحسین"،"ذکري االمام الحسین"،"رکيديوان المال علي التّ"،"ديوان فاطمة الزهراء"، "العابدين

 ي،بن ابي عبیدة الثقف المختار اخبار"، "الکوفة مساجد"دريازده مجلد،"فة العربیةموسوعة الخط والزخر"،"االمام علي

 (83-7/79م: 2112، )همانرا مي توان نام برد. "برواية ابي مخنف ولوط بن يحیي االزدي الکوفي

 .تدراين دانشنامه،شرح حال شش تن ازدانشمندان اردبیل ونواحي آن دررشته هاي مختلف علوم اسالمي آمده اس

ق(است که به نوشته الجبوري ،شمس 745میان دانشمندان استان کنوني اردبیل ،خطیبي خلخالي)مدراين اثر،از

 " وآن شرحي بر "-خطي – المصابیح شرح"الدين محمدبن مظفرخطیبي خلخالي، درادبیات دانا بوده و از آثاراو 

 ام نهاد که بخشي ازآن به صورت خطي درن "المفاتیح في حل المصابیح"خطیبي آن را.مصابیح السنة بغوي است

ه کاست، ديگر در دارالکتبنسخه و واردشده"الشاهرودي"،کلمه "الخلخالي"يک مجلد ودرمقدمه اش پیش از ذکر

شرح " ، "شرح المفتاح"و "شرح المختصر"،آمده است.اثرديگرخلخالي "الخطیبي" به جاي "الطیبي"درآن هم کلمه

یص مفتاح تلخ"با عنوان)مراکش(  رباطکتابخانه فته الجبوري ،آن را درخزانه که به گ "خطي –تلخیص المفتاح 

 ( 6/125 م:2112، )همانتالیف کرده است.  771ديده  ومولف ،آن را درسال  "المفتاح

 در ق(،ازعلماي ناحیه مغان دراستان کنوني اردبیل ،ديگر دانشمند مذکور1341-1267لطف علي مغاني اردبیلي)

رده ک  گفته الجبوري،لطف علي ابن میرزا احمدمغاني اردبیلي،فقیه،اديب وشاعربوده،به نجف مهاجرت اين اثراست.به

درمحضربزرگان علمي وفقهي واساتید زمان خودشاگردي نموده وبه تدريس وتصنیف  پرداخته است .آنگاه  به  و

عن  ملجاءالباحث" و "یة القوانینحاش"شهرتبريز درايران بازگشته وتا وفاتش به جهاد علمي مبادرت نموده است. 

اردبیلي عالم  ،ديگر ق(1346-1269( علي اکبر اردبیلي)5/45: 1419مقدسي اردبیلي،  اوست.) آثار از"احوال الوارث

است که دراين معجم به او اشاره شده است.به گفته مولف اين اثرمرجع،علي اکبرابن میرزا محسن بن عبداهلل 

ني واديب،به نجف اشرف هجرت کرد ودر محضر میرزا حبیب اهلل رشتي ومولي محمد ،دانشمند وزعیم دياردبیلي 
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 متبحر يشربیاني شاگردي نمود.وبه اردبیل بازگشت وبه تدريس،امامت جماعت ،تقلید وتالیف پرداخت واردبیل

 درشعبان وبسیط الید بود.او جاللتشیريني بیان همراه با و  زبان در وت وتوجیه ، سخنورعدرعلوم اسالمي ود

 ودعم"، "وزينب السوال عن زيد  جواب ،"المیت تقلید"،" نشور بعث و"،"اصول الدين"ق درگذشت.ازآثار او ،1346

 ة العبادمعذر" و" مجالس االحزان "، "کیفیة التعلیم و التعلم"، "کشف الخطا"، "فتح العلوم"، "عوام الناس"،" النور

 (. 4/243 :1419،)همان. را بايد نام برد "

.براساس  . علمي خلخالي مذکوردراين معجم استهاي يادشده چهره ديگر  از ، ق(1333)م باقرخلخالي محمد نیز،

جف ن در ، "فخرالواعظین الخلخالي " ملقب به ،خطیب و فاضل خلخالي رضوي نجفي، باقر ،محمد گزارش الجبوري

ودرآنجا درگذشت. ازآثار او،  سفرکرد ضا)ع(به مشهد امام رآنگاه . ساکن شد وبه تدريس وپژوهش وتالیف پرداخت

مشتمل برتواريخ بقاع شريفه مکه،مدينه، آن اثر وکرد ق تالیف 1331درسال آن را کهاست ،"الجنات الثمانیة "

 )همان. قم است خاتمه آن درباره شهر خراسان و بخش پاياني و ،مشهد ،نجف، کربالء، کاظمین ،سامراء قدس

،1419 :5/159) 

درشهرستان "ننه کران"ازروستاي ،،ازصاحبان علوم اسالمي-تصويرحاضر-ق(1347فخرالدين اردبیلي)تباالخره ،

زه ننه محمدبن حم کنوني نمین دراستان اردبیل واکنون درقیدحیات است.به نوشته الجبوري،فخرالدين ابن سید

 در اشرف هجرت نمود و ، مقدمات علوم رادرشهرخود کامل نمود،به نجف مورخو ،دانشمند،اديب کراني موسوي

سي براي برربزرگان وپیشگامان علمي حضوريافت وبه سوي تالیف وپژوهش تمايل يافت و محضرعلمي جمعي از

لیف تا انتقال يافت ودرآنجا به تدريس و -مشهد-به شهر امام رضا )ع(،اختالفات موجود درگنجینه هاي نسخ خطي 

اموراداري  در سیاست روي آورد ودانش وادبیات را ترک کرد وموسوي درسال هاي اخیربه  با اين حال،پرداخت. 

تاريخ اردبیل "،وبه مجلس نمايندگان)شوراي اسالمي(درطهران وارد شد.ازآثار او ومسائل مهم اجتماعي مشغول شد

تاريخ "،"5-1-حديقة االفراح ومزيل االتراح"، "االصول تقريرات شیوخه في الفقه و"،"2-1-آن-ودانشمندان

 ( 4/429: 1419، هماناست.)"تفسیر سورة عم" و "تفسیرسورة االحزاب"و "شرح کشکول بهائي"،"التشیع

،به محمد ديهیم "تذکره شعراي آذربايجان "در شعراي آذربايجان واردبیل،تنها درايراني وازمیان تذکره هاي مختلف 

ردبیلي ،نیک گهر اردبیلي،ساواالن صد وبیست تن ازشعراي اردبیل پرداخته شده که ازمیان آنان يانار ا شرح حال

ارف اردبیلي،حجابي ،ع اردبیلي،صادق اردبیلي،فغان اردبیلي،واله اردبیلي،نصرت اردبیلي،فايض اردبیلي، کافي اردبیلي

زود که برخي بايد اف اردبیلي،سامي اردبیلي،بقايي اردبیلي،بزمي اردبیلي و...را مي توان نام برد. )ديهیم ،جلد نخست(

علم ونیزعرفا وشعراي اردبیلي يادشده درمنابع مورد اشاره درباال ازجمله ام کلثوم،بانو باغبان،پريخان  ازصاحبان

 ،114،135: 1367،را چهره هاي زن تشکیل مي دهند.)موسوي ننه کراننم،جهان خانم وزينب دخت ابراهیم،خا

145 ،192) 
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ل برايالت آذربايجان درقرون نخستین اسالمي وبه دراين راستا،با توجه به آنچه اشاره شد،به سبب مرکزيت اردبی

 تبع آن پیشینه ي علمي،فرهنگي وسیاسي آن،اردبیل ونواحي آن دردوران اسالمي ازمراکزمهم علمي وفرهنگي در

ايران ونیز نواحي همجواربوده ،گذشته ازقرون نخستین اسالمي دردوره هاي بعد هم چهره هاي برجسته ي متعددي 

دائرة المعارف "رشته هاي مختلف علوم اسالمي ازاردبیل سربلندکرده اند،به طوري که تنها در دانشمندان در از

،گذشته ازمقاالت مختلف اين مجموعه که به طورغیرمستقیم با دانشمندان استان کنوني اردبیل ونواحي  "تشیع

رقالب مدخل هاي مستقل تن ازچهره هاي مشهور علمي اردبیل ونواحي آن د 31آن ارتباط دارد ، به شرح حال 

 ؛ ق(1281وفرزندش سیّد صالح موسوي اردبیلي)م  عبدالرحیم اردبیلي)انواري(پرداخته شده که ازجمله ي آنان،

 ق( وفرزندش میرزاعلي اکبر1294شیخ انصاري،میرزا محسن مجتهد اردبیلي)م"رسائل"صاحب تعلیقات برکتاب

 ق1198،يوسف مجتهد اردبیلي ،الهي اردبیلي )م "فتح العلوم"،"البعث والنّشور"حبق(،صا1348مجتهد اردبیلي )م

 ،تاج الدين ابوالحسن اردبیلي، عبدالرحیم اردبیلي ، ،میرزا اسحاق اردبیلي(،صدر العلماي اردبیلي،ابراهیم اردبیلي

 ،صادق محمدقفقازي اردبیلي،الهي اردبیلي بیلي، محمدعبدالستار اردبیلي ، محمد شفیع اردبیلي ،میرزا محسن ارد

الظاهراردبیلي،جلیل علوي اردبیلي و... را مي توان نام برد.)  تقي اردبیلي ،حالي اردبیلي،سیدمرتضي اردبیلي،عبد

 (": مدخل اردبیل(1386سید جوادي، 

ناپذيري را درراستاي رشد شايان ذکراست که در دوره معاصر،شايد هیچ حادثه ي تاريخي، آسیب هاي جبران 

وتوسعه بیش ازپیش علم دراردبیل به اندازه انتقال کتابخانه غني بقعه شیخ صفي اردبیل به روسیه به همراه نداشته 

است.اين کتابخانه که شامل نسخ فارسي ازجمله ديوان هاي ادبي،کتب تاريخي وممصنفات اهل عجم ازدربار 

ق( بوده وهم زمان با ايجاد تاالرچیني خانه بقعه شیخ 996-1138)حک صفوي سلطنتي درعهدشاه عباس کبیر

قطعه 224جلد کتاب و228مجلد سي پاره ، 224مجلدمصحف مجید سي جزو ،744صفي احداث گرديده وداراي 

مرقّعات بوده ، درجريان اشغال اردبیل از سوي نیروهاي روسي در دوره ي دوم جنگ هاي ايران و روس به سال 

بورگ]لنین گراد کنوني[ روسیه انتقال  ق دردوره قاجار، اين کتب و آثارگرانسنگ به سن پترز1241-1243هاي 

جاي گرفت وبا کمال تاسف، در دوره پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار دربقعه تعمیراتي "ارمیتاژ"يافت ودرموزه 

ردم اردبیل ونواحي آن از حاصل شد وباقي مانده کتب اين کتابخانه هم به تهران منتقل گرديد وبدين طريق ،م

عنوان  114بهره مندي ازاين آثارمحروم شدند،به طوري که دريک فهرست به دست آمده ازاين آثار انتقال يافته، 

جامع التّواريخ رشیدالدين فضل اهلل ،بیاض مکالمه شاه  کتاب به روسیه انتقال يافته که درمیان آنها، تاريخ طبري،

عراء،ديوان شاعراني طراز اول کشوري همانند خاقاني ،عطار،جامي و...،گلستان طهماسب با ايلچیان،مجموعه ش

امید است با بازگشت اين  سعدي ،شاهنامه شاه اسماعیل،نظم ونثر ترکي ،مجمع االنساب و...،به چشم مي خورد و

-2/263 :1371، آثار به اردبیل، بیش ازپیش برجايگاه علمي وفرهنگي اين منطقه افزون گردد.)صفري

 (11/1483: 1371اسالم و ايران، دانشنامه ؛251
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محمد ديهیم،به شرح  "تذکره شعراي آذربايجان "ازمیان تذکره هاي مختلف در شعراي آذربايجان واردبیل،تنها در

صد وبیست تن ازشعراي اردبیل پرداخته شده که ازمیان آنان يانار اردبیلي ،نیک گهر اردبیلي،ساواالن  حال

حجابي ، ردبیلي،فغان اردبیلي،واله اردبیلي،نصرت اردبیلي،فايض اردبیلي، کافي اردبیلي،عارف اردبیلياردبیلي،صادق ا

فزود که بايد ا ،سامي اردبیلي،بقايي اردبیلي،بزمي اردبیلي و...را مي توان نام برد. )ديهیم ،جلد نخست( اردبیلي

 ورد اشاره درباال ازجمله ام کلثوم،بانو باغبانبرخي ازصاحبان علم ونیزعرفا وشعراي اردبیلي يادشده درمنابع م

 :1378،موسوي ننه کران ،پريخان خانم،جهان خانم وزينب دخت ابراهیم، را چهره هاي زن تشکیل مي دهند.)

114،135،145،192) 

 تبريز ش ،در1256محمدعلي تربیت،يکي ازچهره هاي شناخته شده علمي وفرهنگي آذربايجان است که،درسال

،طبیعیات  هان گشود.او،تحصیالت جديد وقديم رادرتبريز و درراستاي هم آغازوعلومي هم چون هیاتديده به ج

بتدابه .تربیت، ا وطب رابه طورکامل فراگرفت وآنگاه به تحصیل ادبیات فارسي،عربي،منطق وحکمت وفقه پرداخت

مشروطیت، ضمن برقراري  وفروشي وکتاب فروشي مشغول شد وباآغازتحرکات پیرامون تاسیس عدالت خانه  دارو

 ارتباط نزديک باسیدحسن تقي زاده،که برادرهمسرش بود ومیرزايوسف اعتصامي، دراين عرصه واردعمل شد و

محمدعلیشاه، ورود به مجلس دوره  ق،شرکت درقیام علیه استبداد1326درتبريزبه سال"اتحاد"تاسیس روزنامه 

امات اودراين دوران است.پس ازپايان دوره دوم مجلس،تربیت دوم ازتبريزوعضويت همزمان درحزب دموکرات ،ازاقد

 به اروپا رفت وچندي با ادوارد براون همکاري داشت.اوبعد ازبازگشت ازاروپا،به رياست معارف آذربايجان انتخاب و

دراين سمت به توسعه مدارس همت گماشته و نخستین مدارس حرفه اي ودخترانه ونیزپايه هاي اولیه کتابخانه 

 ش،به رياست بلديه تبريزرسید وبا توجه به عملکرد وي دراين ايام،1316ران را درتبريزگذاشت.تربیت درسالاي

 سال دردوره هاي هشتم،نهم،دهم،يازدهم ودوازدهم نیز،ازسوي مردم تبريز،وارد مجلس شد.تربیت،عاقبت در

 (4-3 : 1378،)تربیت سالگي درگذشت. 64ش،درسن 1318

تن از رجال علمي وبرجسته آذربايجان ونیزمعرفي اجمالي 934، مشتمل برشرح حال "يجاندانشمندان آذربا"کتاب

يک صدوپنج روزنامه انتشاريافته درآذربايجان است.اين اثر، يکي ازمهم ترين کتب کالسیک درموضوع رجال 

ومولفین ش،همواره مورداستفاده واقتباس محققین 1314آذربايجان است ،که اززمان نخستین چاپ آن به سال

 رجال آذربايجان در"ازواعظ خیاباني،"علماء معاصرين"،تالیف مدرس خیاباني،"ريحانة االدب..."قرارگرفته است.

 "سخنوران آذربايجان" نگاشته محمدعلي صفوت و"داستان دوستان"تالیف دکترمهدي مجتهدي،"مشروطیت عصر

صلي منبع ا که درتهیه وتدوين آنها،کتاب حاضر عزيزدولت آبادي و...،دم دست ترين منابع وکتب رجالي هستند از

 (5: 1378، بوده است.)همان
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گذشته از دانشمندان وچهره هاي معروف آذربايجان ،که اردبیل هم بخشي ازآن به شمارمي رود،ونیزبرخي ازآنان 

 ن محمدب که ازاردبیل ونواحي آن بوده ولکن بدون پسوندمحلي دراين کتاب موردبررسي قرارگرفته است،سیدصالح

 االردبیلي،شاه اسمعیل بن سلطان حیدر،حکیم خلخالي،ابوالحسین االردبیلي،ابوذرعه اردبیلي،احمدبن محمد سعید

ردبیلي حسین بن موسي اال ، الهي اردبیلي،برهان اردبیلي،ثابت خلخالي،حاجي اردبیلي،حسین الحسیني الخلخالي

یل خل الخطیب الخلخالي، بن مظفر س الدين محمدشم خاقاني خلخالي، صفوي، بن شیخ جنید سلطان حیدر ،

اردبیلي  ،سالمي ،سعدي اردبیلي ،سالم اردبیلي ،ذکري اردبیلي،راغب اردبیلي ،درويش اردبیلي خلخالي ،الخلخالي

 دبیليعابد االر ، اظم طاهر اردبیليک محمد صالح خلخالي،شیخ صفي الدين اردبیلي، ،حاجي مال ،سمطوري اردبیلي

،مايلي اردبیلي  فضل خلخالي ،میرعلینقي اردبیلي،عیشي اردبیلي،فائق اردبیلي ، مالعبداهلل اردبیلي بیلي ،عارف ارد ،

لي ع مقصود ،مستوفي اردبیلي، اردبیلي محمداردبیلي،شیخ محمد حکیم میرزا ،مجرمي اردبیلي ،مجروح مغاني،

وفائي ، واقف خلخالي،والهي اردبیلي مال اردبیلي،،نکهت اردبیلي،نوري  الممالک اردبیلي خلخالي ،میرزا نصراهلل صدر

ابوالحسن يعقوب بن موسي االردبیلي،جمال الدين يوسف اردبیلي،ازجمله شخصیت هاي  اردبیلي ،يعقوب اردبیلي،

بحث  بوده ودرمجموعه حاضرمورد علمي وفرهنگي اردبیل ونواحي آن هستند،که با پسوندهاي محلي مشهور

 )همان(قرارگرفته اند. 

، سال اخیر درصد،ادبي  وفرهنگي از اين استان  فقهي ظهور چهره هاي برجسته علمي،گذشته از درعین حال، 

 سیّد يونس اردبیلي،ش(،1311)م بیضاي اردبیلي ش( ،1324همچون آيات عظام مرحوم مفتي الشّیعه اردبیلي) م

حمّد میني،مصطفي نوراني،سید حاتمي، ،آيت اهلل  مشگ سیّد عبدالکريم موسوي اردبیلي،امروزه  و...، ق(1377)م

،سیّدفخرالدّين موسوي "اردبیل درگذرگاه تاريخ"،صاحب کتاب  ق( ،خلیل زاده )مروّج( ، بابا صفري1414مسائلي)م

ت ،آي،تاج الشّعراء يحیوي ، منزوي ،انور، شاهي،سلیم موذن زاده "دانشمندان آن تاريخ اردبیل و"ننه کران،مولف 

که ،و...، نشانگر جايگاه مهم اين استان در زمینه هاي يادشده درعصرحاضر است  کلخوران عاملياهلل دکترسیّدحسن 

 شده است.پرداخت به شرح حال برخي ازآنان  اين مجموعه ،در
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 فصل چهارم

 

 ع دراردبیل ونقش اردبیلتشیّ

 شعائر وی ،تقویت وتوسعه نواحی آن درتبیین و

 جهانایران واندیشه های شیعی در

 

 
 

 

 

 

 تشکیل دولت های شیعی ویا استقرار حکم رانان شیعی دراردبیل ونواحی آن: -9- 6

 پیش ازتاسیس دولت صفوی: -6-9-9

 (  ق 998 - 244 حک) دولت آل ساج (،ق599- 992)حک  دولت آل مسافرق(،229 -222)حم دینانخرّ-6-9-9-9

 (: ق879 -782) حک  راقویون لوهاق (،ق 794-729حک:)،اولجایتو ایلخانی ق(668-922حک)،آل بویه 
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اسالم شیعي( پسنديدند. )س از مدتي گرايش خاصي از آن راپ را رسماً پذيرفتند و اسالم، خلیفه دومدر زمان  رانیاناي

، فعالیت مذهب تشیعايرانیان با  اعتقاداتبه وسیله ايرانیان، پیامد عواملي از قبیل سازگاري باورها و  تشیعپذيرش 

هاي شیعي را تعداد پذيرش آموزهجا که ايرانیان اسدر محدوده جفرافیايي ايرانیان و...بود از آن شیعیانو  علويان

هاي رسمي نمود پیدا کرده و به دولت دولتداشتند، مذهب تشیع به تدريج گسترش يافت و در مواردي بصورت 

شد. در ايران نیز  ايرانموجب مهاجرت آنان به سوي  سادات علويبه  خلفاي عباسيشیعي معروف شدند. فشار 

ساز مردم نیز به سادات علوي گرايش داشته و همین گرايش زمینه مناطق شمالي بهترين جا براي استقرار آنان بود.

افیايي، و مناطق شمالي ايران، از نظر جغر ديلمآنان علیه حاکمان عباسي شد. منطقه  قیامحضور علويان در منطقه و 

شیعي، نه الزاماً شیعه دوازده امامي را داشت. البته آشنايي بیشتر مردم  نهضتسیاسي و امنیتي آمادگي ايجاد يک 

اين سرزمین انجامید. در قرن سوم،  استقالل.ق بود که به قیام و با تشیع در قرن سوم ه درياي مازندرانهاي کرانه

هاي مانند کرانه به مناطق دور دست و امن،  بیتاهلزندان ، علويان مورد تعقیب بودند فرمتوکلبه ويژه زمان 

( بنا بر روايتي بیشتر مردم آذربايجان قبول اسالم کرده بودند و در 2/224)اقبال،.بردنددرياي مازندران پناه مي

یست که اين روايت به جاي هاي محدودي اشاره دارد، و شايد خصوصا خالفت علي)ع( قرآن مي خواندند. اما شکي ن

 (329: 1421، منظور اردبیل بوده باشد.) بالذري

م اعال دراين باره آنچه مهم مي نمايد اين است که گذشته ازحضوربازماندگان ائمه اطهار)ع( دراين نواحي، پیش از

هجري قمري، دربرخي 917اسماعیل صفوي به سال شیعه اثني عشري به عنوان مذهب رسمي کشور ازسوي شاه 

 دوران تاريخي، استان کنوني اردبیل، از کانون هاي مهم وحتي پايتخت دولت ها وبرخي حکمرانان  شیعي بوده و

 سکه  آن هم براي اولین باردردوره اسالمي به نام اردبیل ضرب شده است.چنانکه ،درقرون نخستین اسالمي و نیز

ق( 511-331صفوي، اردبیل پايتخت دولت شیعي اسماعیلي مذهب آل مسافر يا سلّاريان) حک تا آغازدولت  نیز

ق(، 454-321ق(،آل بويه )حک 318 - 266گرديد ونیزبرخي حکم رانان شیعي مذهب دولت ساجیان)حک

ازاين  ،با استقراردر اردبیل و نواحي آن سال ها"ق(873 -781ق( وقراقويونلوها) حک 756 - 657)حک  ايلخانیان

حضورچهارده تن ازدانشمندان  مناطق استراتژيک به عنوان پايگاه سیاسي و نظامي بهره برده اند وازسوي ديگر،

معروف اردبیلي در اين خطه بیان کننده قدمت تاريخي اين منطقه از لحاظ ريشه مذهبي است.  برخي شیعه 

 داده وآن را داراي آگاهي هاي منحصر ران قرارپژوهان مستوفي را منبع اطالعاتي خويش درباره مذهب شهرهاي اي

 (775-774: 1379،درقرن هشتم عنوان مي کنند.)جعفريان

زمان بود، موج فتوحات اسالمى با وحدت شبه جزيره عربستان تحت لواى اسالم، که با افول قدرت ساسانیان هم

ز هايى امسلمانان درآمد. ابتدا مقاومتشروع شد و در پى آن، آذربايجان نیز همچون ديگر مناطق ايران، به تصرف 

دم تر بود و مرآسانى ممکن نشد، ولى جذبه اسالم از شمشیر فاتحان کارىسوى اهالى منطقه روى داد و تصرف به

آذربايجان را نیز مفتون خود نمود و در زمان کوتاهى، اسالم در اين منطقه گسترش يافت. بسیارى از صحابه در 
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هاى شیعى در فتح آذربايجان حضور داشتند که موجب اى از صحابه با گرايشد و دستهفتح ايران شرکت کردن

 "مسلم بن عوسجه"و  "سلمان فارسي"هاى شیعى به آذربايجان گرديدند. حضور افرادى چون ورود اولین انديشه

 ،رضاييده باشد.) تواند موجبات آشنايى مردم را با عقايد شیعى فراهم کراگرچه کوتاه مدت بوده است، ولى مى

 (31-13صص

قرار داشت. در اين  "آل مسافر"و "ساجي "هاي سوم و چهارم هجري تحت تسلط حاکمان  آذربايجان در قرن

از  "یانجسا"نیز حضوري تاثیر گذار در آذربايجان داشته اند. سلسله  "آل بويه"و به ويژه "حمدانیان "دوران، 

ق(، به حکومت آذربايجان منصوب شدند.  276بودند؛ که در سال ) حاکمان خلفاي عباسي در شمال غربي ايران

حضور تشیع در دوران ساجیان در آذربايجان، گرويدن حاکمان ساجي به تشیع اسماعیلي و رونق اين مذهب در 

آذربايجان است. در طي اين دوران حمدانیان و به ويژه آل بويه نیز در صحنه مناسبات آذربايجان حضوري داشته 

. اهمیت اين نکته بیشتر از آن روي است که هر دو اين حکومت ها، حکومت هايي شیعي بودند. در واقع قرن اند

دين ترين آنها تشکیل چن چهارم ، قرن گسترش تشیع است. چنین گسترشي معلول عوامل متعددي بود، که از مهم

شام بود که هر دو، به ويژه آل بويه، با دولت شیعي، نظیر دولت آل بويه در عراق و ايران و دولت حمداني ها در 

 ( 177-175: 1381، بدره ايآذربايجان و حاکمان آن تعامالتي مستقیم داشته اند. )

ها با ابزارهاى گوناگونى که در اختیار دارند، نقش غیر قابل انکارى در رشد يک مذهب دارند. در بنابراين حکومت

توان ناديده گرفت. هاى شیعى را نمىجوار با گرايشهاى همروند گسترش تشیع در آذربايجان، نقش حکومت

(، آل  ه.ق 251)حک ه.ق(، علويان طبرستان393-292ق(، حمدانیان)حک448-322هاى آل بويه)حکحکومت

ها هستند که در برخى مقاطع تاريخى، نقش خاصى در تحوالت ه.ق( و... از جمله اين حکومت371-331مسافر)حک

( آذربايجان در میانه قرن پنجم تا میانه قرن هفتم هجري، تحت 42-31، هماناند.)يفا کردهسیاسى آذربايجان ا

تسلط سلجوقیان و سپس اتابکان قرار گرفت. از زمان سلجوقیان تغییر بسیار مهمي در وضع آذربايجان پیش آمد. 

ت سلجوقي به مذهب تسنن ( که در باره اوضاع کلي تشیع در اين روزگاران بايد گفت حاکمی362) بدره اي، ص 

( با اين حال فعالیت شیعیان مانع بزرگي در 426، : 1362، تعصب داشته و حامي قطعي تسنن بودند. ) مستوفي

اين راه به شمار مي آمد. در اين دوران غالیان شیعه، زيديان، اسماعیلیان و شیعه دوازده امامي همچنان در ايران 

هاي سیاسي و مذهبي، شیعه همچنان با اقدامات گسترده  د همه محدوديت( با وجو277،بدره ايفعال بودند. )

فرهنگي و همچنین از طريق نفوذ در دستگاه ديواني، سعي داشت هويت مذهبي و فرهنگي خود را به عنوان يک 

تند شنمونه برتر در جامعه ثابت کند.شیعیان امامي در دوره هاي مختلف از طريق نفوذ در دستگاه ديواني، تالش دا

 ( 77م: 1996همدانيکیان خود را حفظ کرده و نیروي الزم براي تحقق ديگر اهداف خود را بیابند.) 

 ق( و انتساب آنان به شیعه:229-222ح-جنبش خرّمیّه)خرّم دینان -
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 غالة را يکي ازپنج فرقه شیعه دانسته  وخرمیّه را ازغالة دانسته ودرمورد،"الملل والنحل"در ق(548) مشهرستاني

آنان اعتقاد دارد که اصول عقیده غاله ،مبني برظهور،اتحاد،حلول وتناسخ وازعقايدمشترک همه فرقه هاي غاله 

چهارچیزاست:تشبیه،تناسخ،بداء ورجعت.شهرستاني معتقداست که غالب غاله درعقیده مشترک هستند ودرحقیقت 

 ومکان زندگي، نامي برخويش نهادند ويا يک فرقه بیش نیستند؛اما به نام هاي مختلف.آنان خودبسته به موقعیت

آنها رابه اين نام ها خوانده اند.مثال اين گروه را دراصفهان خرمیّه  وکوذيّه ،در ري مزدکیّه ،سنباديّه ،درآذربايجان 

 دقولیّه )ذاقولیّه(،دربعصي نقاط،محمّره يا سرخ جامگان ودر ماوراء النهر مبیّضه يا سفیدجامگان نامیده اند..اينان

درآغازتنها به غلو درباره پیامبر)ص(  وامامان خودمي پرداختند؛ ولي ازقرن دوم هجري به بعد، بعضي ازفرقه هاي 

، ي)شهرستان غالیه مطالب غلوآمیز خودرا با سیاست آمیخته وبا دولت امويان وعباسیان به مخالفت برخاستند.

 (23-22 :1373محبي، ؛ 141ق: 1424

 اي ديني و سیاسي و يا جنبشي ايراني پس از کشته شدن ابومسلم خراسانيدينیّه،فرقه دينان،خرّمیّه،خرّمخرّم

ق(،پیشواي خرّم دينان در 223( و بابک خرّم دين)م22/326ش: 1381موسوي بجنوردي، ق( )137)م بوده

میر ق( شورش کرد. )656-132که در آغاز قرن سوم هجري قمري بر ضد خالفت عباسي)حکاست آذربايجان 

، "فرق الشّیعه" ي دوّم قرن سوّم هجري در( نوبختي هم از مشهورترين علماي امامیّه در نیمه1/77ش: 1375یم، سل

اند که اند و نام آن فرقه را برخويش نهادهاند که خود را به شیعه بستهبرد که گزافه گوياني بودهاي نام مياز دسته

 (46-45:  1375)همان،اند،رچشمه گرفتهاز خرّم دينان و مزدکیان و زنديقان و دهريان س

ها قبل از بابک در مناطق وسیعي از ايران، از جمله در خراسان، ري، اصفهان، آذربايجان و کرج خرّم دينان، سال

(. آنان نخستین بار در سال 442 /3: 1346اند)مسعودي، ابودلف و ديگر نواحي و بیشتر در روستاها پراکنده بوده

ق(، در سرزمین جبال خروج کردند و هارون، 193-171)حکفت هارون الرشید عباسي در عصر خالو ق192

: 1368)دينوري، .پسرش محمد امین را به مقابله با آنها فرستاد و بسیاري از ايشان کشته و بقیه پراکنده شدند

در آذربايجان  ق، بابک211يا  211در زمان حکومت مامون عباسي، به سال  و (. نه سال بعد از اين واقعه391

ي ( و قیام خود را با کشتن مردمي که در ناحیه315؛ مسعودي، ]بي تا[: ص75: ص1363خروج کرد )گرديزي، 

؛ يعقوبي، ]بي تا[:  411: 1368)دينوري، ق ادامه يافت. 223وتا سالساکن بودند آغاز کرد و کار او باال گرفت  "بذّ"

2/473 .) 

( در 68 /4: 1363خطرناکترين نهضت مقاومت محلي درعصر عباسي )فراي،  به عنوان مرکزيت نهضت خرّمدينان 

ي فاصله و (438، ص2؛ يعقوبي، ]بي تا[: 415: 1368مغرب ايران و در بذّ میان ارّان و آذربايجان بود )دينوري، 

گ ( و در منابع ديگر هیجده فرسن195: 1347اردبیل تا بذّ در برخي منابع بیست و يک فرسنگ )اصطخري، 

سرزمیني که بابک خرّم دين در آن فرمانروايي کرده و آيین خود را بنابراين،( ذکر شده است. 111: 1371)قدامه، 
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رواج داده، سرزمین وسیعي است در شمال غربي ايران که امروزه قسمتي از آن در آذربايجان ايران و قسمتي ديگر 

جنوب به حدود اردبیل و مرند و از سوي شرق به  در جمهوري آذربايجان است؛ چنان که سرزمین بابک از سوي

ي رود اردبیل و ارس و اردوباد و ي شماخي و شروان و از سوي شمال به دشت مغان و کرانهدرياي خزر و ناحیه

؛ 175: 1363؛ گرديزي، 214: 2537؛ نظام الملک، 437: 1411جلفا و نخجوان محدود بوده است )ابن اعثم، 

 (. 28: 1384نفیسي، 

 : ،نخستین دولت اسالمی شیعی مذهب دراردبیلق(599 - 992)حک  یا سلّاریان آل مسافر -

گذشته ازحضوربازماندگان ائمه اطهار)ع( دراين نواحي، پیش ازاعالم شیعه اثني عشري به عنوان مذهب بايد گفت،

ان کنوني اردبیل، هجري قمري، دربرخي دوران تاريخي، است917رسمي کشور ازسوي شاه اسماعیل صفوي به سال 

از کانون هاي مهم وحتي پايتخت دولت ها وبرخي حکمرانان  شیعي بوده ونیزسکه  آن هم براي اولین باردردوره 

اسالمي به نام اردبیل ضرب شده است.چنانکه ،درقرون نخستین اسالمي ونیزتا آغازدولت صفوي، اردبیل پايتخت 

ق( گرديد ونیزبرخي حکم رانان شیعي 511-331) حک  اندولت شیعي اسماعیلي مذهب آل مسافر يا سلّاري

 قراقويون ق( و756-657)حک  ق(، ايلخانیان454-321ق(،آل بويه )حک 318 - 266مذهب دولت ساجیان)حک

،با استقراردر اردبیل و نواحي آن سال ها ازاين مناطق استراتژيک به عنوان پايگاه " ق(873 -781لوها)حک 

چهارده تن ازدانشمندان معروف اردبیلي در اين خطه بیان  حضور سوي ديگر، از ه اند وسیاسي و نظامي بهره برد

کننده قدمت تاريخي اين منطقه از لحاظ ريشه مذهبي است. برخي شیعه پژوهان مستوفي را منبع اطالعاتي 

ي خويش درباره مذهب شهرهاي ايران قرارداده وآن را داراي آگاهي هاي منحصردرقرن هشتم عنوان م

 (775-774: 1379، کنند.)جعفريان

دولت  آل مسافر،ازجمله دولت هاي شیعي مذهب اسماعیلي بودند،که بربخش هايي ازاستان کنوني اردبیل حکم 

پس از زنداني شدن محمد بن راندند ونیزحکم راناني نیزازخود بربرخي نواحي اردبیل برگزيدند.برهمین اساس،

رانش، خاندان آل مسافر به دو شعبه تقسیم شد؛ وهسودان در طارم باقي ي پسق به وسیله 331مسافر در سال 

ماند و برادرش مرزبان خود را به سمت شمال و غرب به آذربايجان، ارّان و بعضي از نواحي شرقي ارمنستان تا دربند 

ي اسماعیلي هي درياي خزر گسترش داد. ظاهراً در حدود همین ايام آل مسافر به حمايت از عقايد شیعبر کرانه

 (.294: 1379: جعفريان، 1381 )بوسورث،برخاستند.  ،يافتکه به داخل ديلم انتشار مي

از حمالت لشکري به "خبرازدولت مسافرديلمي درآذربايجان "ق( ،در818با توجه به آنچه اشاره شد،ابن خلدون)م

لشکري نزدمردم اردبیل کس فرستادوآنان راوعده هاي "ومقاومت مردم اين شهرخبرداده ومي نويسد: اردبیل

نیکوداد،مردم به سخن اوگوش ندادند .او نیز محاصره راشديدترکرد وباروي شهررا سوراخ نمود وبرشهرغلبه يافت و 

چند روز شهر را دردست داشت. روزها به درون شهرمي رفت وشب ها بیرون مي آمد ودرلشکرگاه خودمي غنود 
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اف هاي باروراسدکردندو راه رابر دشمن بستند.لشکري بارديگربه محاصره پرداخت .مردم اردبیل .يک شب مردم شک

ازديسم ياري خواستند.ديسم بیامدوازپشت سربه لشکري حمله کرد ومردم اردبیل از رو بروي اوحمله کردند.لشکري 

 پسر دلوله يا )دلوله( ياري منهزم شد واکثر يارانش به قتل رسیدند.باقي لشکر به موقان گريخت واز اسپهبد

 :1362، خواست.واوچون لشکري گردآوردبه نبردديسم آمد.ديسم شکست خورد وازنهرارس بگذشت. )گنابادي

3/416،727) 

بريز ديسم ازت"خبرداده و مي نويسد: او همچنین، درگزارش ازدولت آل مسافر،ازفرارديسم بن ابراهیم کرد به اردبیل

اردبیل گريخت وعلي بن جعفر)وزيرديسم واهل آدربايجان(ازشهربیرون آمدوبه مرزبان پیوست، مرزبان نیزبه به 

ابراهیم پسرمرزبان همچنان "هرچه سوگندخورده بود وفاکرد)مرزبان اردبیل رامحاصره کرد(.اودراين باره مي افزايد:

 .اوباجستان بن شرمزن نیزباب مصالحه بگشود.درصددکینه خواهي بود.ملوک ارمینیه بیشترازکردان وارمن بودند

  :1362، ) همان"دراين احوال خبريافت که پسرعمش اسماعیل مرده است،پس به اردبیل آمد و آنجا را بگرفت.

السّاج  بي، بااشاره به جنگ مونس بايوسف بن ابي السّاج وپیروزي ابن اق( نیزدراين باره631( ابن اثیر)م3/729،734

ق، ازاستیالي لشکربن مردي  بر شهرهاي  326ق،در ذکر حوادث سال314درسال ووروداسراي سپاه مونس به اردبیل

مقابله سرسختانه ساکنین اردبیل بالشکري،  و به جز  پايتخت آن اردبیل و عدم اطاعت و  دفاع ازشهر آذربايجان

لشکري با ديسم بن ابراهیم الکردي، ازياران يوسف بن ابي السّاج وحمايت مردم اردبیل ازديسم وباالخره  جنگ

شکست ديسم وپناه بردن وي به موقان ،گرامي داشتن حضور ديسم درموقان ازسوي سپهبدموقان به نام دلوله، 

هاي مرزبان با رفع فتنه (167، 1/151ش: 1369، اشپولر ؛351، 8/112،349: 1412)ابن اثیر، گزارش مي دهد. 

ق. به تدريج بر ارمنستان و دبیل دست يافت و ارّان و دربند را هم گرفت. با قتل ابراهیم 333، در حدود سال  محلي

ق. قدرت سلّاريانِ اسماعیلي مذهب در آذربايجان خاتمه يافت. پس از آن رَوّاديانِ سني 371بن مرزبان در سال 

  (4/212: 1363 انوشه،به حکومت رسیدند. )مذهب در اين منطقه 

 ق(668-922)حکخاندان ها ،امراء وحکم رانان شیعی مذهب دولت های  طائی،ازدی،آل بویه  -

 ق( درآذربایجان ونواحی اردبیل:794-456وایلخانی )حک 

شیع به ت هاي متمايل توجه برخي حکومت و مخصوصا اردبیل، يکي از داليل رشد و گسترش تشیع در آذربايجان

ها با تمايالت شیعیانه مانند آل بويه،  برخي حکومت.ها بي توجه بود لذا نمي توان به نقش اين حکومت،مي باشد 

حمدانیان، علويان طبرستان، آل مسافر و حتي خاندان بني دولف را در اين روند نمي توان بي تأثیر دانست. برخي 

آل بويه که خلفاي عباسي را دست نشاندة .ائز اهمیت بوده انداز اين سالله ها در تحوالت سیاسي آذربايجان ح

. در اين دوره با ورود شیعیان امامي به مناصب دولتي، افق بوده استها  خود نموده بودند از جمله اين حکومت

تازه اي به روي ايشان گشوده شد و تشیع بي آنکه رسمیت يابد مذهب بسیاري از دولت مردان و طبقات متمايز 
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-)کمبريج .عامل تحکیم فقه شیعه شدند "شیخ مفید"و  "شیخ صدوق"عه شد. در عصر ايشان فقهايي مانند جام

 (44-43: 1398نجفي نژاد،؛  196: 1388،-تاريخ ايران)دوره صفويان(

. ايفا نمودند و اردبیل ط در غرب ايران نقش مهمي را در تحوالت سیاسي آذربايجانآل بويه به عنوان قدرت مسلَ

 -کشمکش هاي بین آل بويه و خاندان هاي محلي حضور عناصر ديلمي که تمايالت شیعیانه مانند زيديدر 

اين کشمکش ها در ورود افکار شیعي به منطقه .اسماعیلي و حتي دوازده امامي داشتند، عامل رواج تشیع گرديد

در اين زمان، و نیز ايجاد شعبه و بسیاري از سپاهیان ديلمي  "ابن عمید"اهمیت خاصي دارد. حضور افرادي چون 

 به غیر از.در آذربايجان عاملي براي رشد عقايد شیعیانه شد "آل مظفر"يا  "مظفريه"اي از حکومت ديلمیان بنام 

 نگاشتا را که داراي تمايالت شیعیانه بودند، نمي توان در اين امر ناديده  "حمدانیان موصل"و  "آل بويه"و"ديالمه"

قاضي .وان مرزداران امپراطوري اسالمي در مقابل بیزانس از اهمیت ويژه اي در تاريخ برخوردارندبه عن "حمدانیان".

 "هناصرالدول"رساله اي در مبحث امامت بنام  "شیخ مفید"، ناصرالدوله را شیعي دانسته و "نور اهلل شوشتري"

 دانسته است. به علت نزديکي نوشته است. مورخین سني مانند ابن کثیر، ايشان را رافضي و دوستدار شیعیان

جغرافیايي پیوند هاي زيادي بین دو منطقه به وجود آمد و حمدانیان مدتي بر آذربايجان و شهر مراغه مسلط 

-تاريخ ايران)دوره صفويان(- )کمبريج) آل مسافر نفوذي در آذربايجان به هم رسانیدند. ،بعد ازبني ساج.  دشدن

   (همان؛ ر.ک به: 218: 1388،

نیز معروفند مدتي در آذربايجان رواج  "ساالريان و کنگريان"همین دوره اسماعیلیه توسط آل مسافر که به در 

که از داعیان اسماعیلي در شهر ري بود با اعزام مبلغاني به آذربايجان  "ابوحاتم رازي"يافت و داراي مقبولیت گرديد. 

سم وزير دي "ابوالقاسم علي ابن جعفر"ر و تسلط ايشاندرپیروزي آل مسافمود.مذهب خود را دراين ناحیه ترويج ن

نقش خاصي را دارا بود و زمینه حضور ايشان را آماده نمود. ابوالقاسم که از بومیان منطقه و پیرو مذهب باطني بود 

 وبه راحتي آذربايجان را تصرف نمايد. با حمايت اين فرمانرواي اسماعیلي فعالیت داعیان  تا به مرزبان کمک کرد

مبلغان اسماعیلي در آذربايجان گسترش بیشتري يافت، چنان که ابن حوقل شمار اسماعیلیه را در آذربايجان قابل 

گروهي از آنان اکنون داراي مذهب اهل حديث و قائل به » توجه دانسته است. وي در سفرنامه خود مي نويسد: 

نروا و وزيرش در نشر مذهب اسماعیلي موجب رونق همراهي فرما .حشو اند و بیشتر ايشان از باطنیه بقلیه هستند

 .مذهب اسماعیلي در آذربايجان گرديد و هسودان از حکام ديگر آذربايجان نیز پیرو مذهب اسماعیلي بوده است

  (167 -1/151،ش: 1369، اشپولر.)

ع اودرروايات ق( ازآذربايجان ،که خودازشیعیان  بوده وتاثیرگذاري مذهب تشی284براساس گزارشات يعقوبي)م

( ونیزطائیان،درنواحي ق511-421حک تاريخي وذکراقوال وسیرت امامان شیعه آشکاراست،برخي امراي روّاديان )

وامیري اين دولت ها براين نواحي راعهده داربوده اند.چنان که درگزارش  آذربايجان واردبیل مقام والي)استاندار(
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 لمي راوالي ارمنستان ويزيد بن حاتم مهلبي را والي آذربايجانابوجعفر منصور، يزيد بن س "يعقوبي آمده است:

ازبصره به آذربايجان منتقل ساخت ونخستین کسي بود که آنان رامنتقل کرد وروادبن  ،يزيد،يمني ها را قرارداد

 118-117: 1379؛ .) عالم زاده"... مثني ازدي رادرتبريز تا بذ ازنواحي مغان فرودآورد ومرّبن علي طائي را در نريز

 ( 361، 314، 312، 286/ 2: 1371، ؛ آيتي2/371: 2536، ؛ يعقوبي

گذشته ازآن،دربرخي منابع،نه تنها خبرازحضور سران دولت آل بويه درنواحي اردبیل داده شده بلکه بنیانگذار 

 نزهة"هم به يکي از حکم رانان بويهي انتساب داده شده است.به طوري که مستوفي درشهربیله سوار درمغان 

( ابن 82،84نام، ازامراي آل بويه اعالم مي کند. )نزهة القلوب ،صص "پیله سوار"امیري  ، باني پیلسوار را"القلوب

ق، 342ق،نبردديسم باآل بويه دراردبیل درسال 331رسالدرادامه اين حادثه،به بیان محاصره ديسم دراردبیل د اثیر

)ابن ق، مي پردازد. 355درسال  ق وحضورابراهیم بن مرزبان در اردبیل349ورود جستان به موقان واردبیل درسال

 (  531-511- 8/388: 1412اثیر،

که غازان خان به مشاهد مقدس امامان شیعه  نزديکي تشیع وتصوف درآذربايجان ازدوره ايلخانان آغازشد.توجهي

ازخودنشان دارد،مويدفعالیت بزرگان اين مذهب وموقعیت آن ها درآذربايجان است که با سقوط بغداد مرکز اسالم 

سنتي ،پیروان مذهب تشیع درموقعیتي چشمگیر قرارگرفته بودند.ايجاد دارالسیاده ها درتمامي شهرهاي آذربايجان 

ن دادن به اوضاع مالي وحمايتي شیعیان بود،توجه دولتیان ومردم را که اغلب شافعي مذهب که مختص سروساما

بودند به خاندان پیامبراکرم  مي رساند.با اين حال،هرچندتشیع وتصوف درمباني اعتقادي همسويي ذاتي داشتند،اما 

برخي ازخاندان صفي الدين دردوره ايلخاني به جز -که درآن زمان مرکزفعالیت شیعیان شده بود-درآذربايجان

اردبیلي ،به ندرت صوفي وعارفي را مي توان يافت که درمذهب تشیع باشد.درواقع خاندان صفي الدين اردبیلي 

بودند که درابتدا با اظهارسیادت وبعدتشیع قبايل ترکمان وعلوي را ازاقصي نقاط ايران وآناتولي دورخودجمع کردند 

رسیدند.اگرچه تشیع نتوانست تصوف آذربايجان را ازشیوه سنتي آن خارج  وازتخت پوست درويشي بخ تخت شاهي

کند،ولي توانست عناصري ازاعتقادات شیعه رادرتفکر صوفیان وارد سازد،ازجمله احترام به ائمه اطهار)ع(،هم چنین 

-131: 1387، زمینه رابراي تاسیس سلسله شاهي صفويه وظهورتصوف شیعي دردوره بعد فراهم کرد.)قربان نژاد

 (51-48: 1398نجفي نژاد،؛132

ق( هم شیعیان وعلويان نیز 713-694ق( ،گرچه دردوره حکومت غازان)حک736-654دردوره ي ايلخانان)حک 

ق ازعراق ديدن و قبور 696ق براي عراق حاکم علوي تعیین کرد ودرسال  693مورد توجه قرارگرفتند ودرسال 

 . ان که درتاريخ با نام الجايتو ولقب خدابنده معروف است جانشین اوشدامامان شیعه رازيارت کرد،ولي؛برادر غاز

اولجايتو ابتدا  پس از اسالم آوردن ابتدا مذهب حنفي وسپس شافعي را برگزيد وپس ازمدت زماني در شمارشیعیان 

شیع را مذهب اثني عشري قرار گرفت و دستور داد که نام دوازده امام برروي سکه ها حک شود. خدابنده به زودي ت
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،ازحکام ايلخاني است که نه تنها   ق(717-713)حکبا اين حال،سلطان محمدخدابنده اولجايتو رسمي اعالم کرد.

 "ي به نامشهر درمغان ودرکناررودخانه ارس پیدا کرده بلکه به دستور او،اقامت يافته و حضور، درنواحي اردبیل 

ترين ايلخانان ايرانست که براقامه مراسم ديني وشعائراسالم ورعايت تاسیس گرديد.اولجايتو يکي ازبه "آباد اولجايتو

اساهاي غازاني فرامیني صادرنمود وئرترويج مذهب تشیع سعي بلیغ به جاي آورده به آباداني عالقه داشته ي قوانین و

 196ه،  ش س1333،؛ خواندمیر319 :1374،آشتیاني؛   5/429: 1339، خواند میر ؛17: 1369،  )میراحمدي است.

 (524-51: 1398نجفي نژاد،؛؛نشريه دانشکده 

سلطان محمد خدابنده ملقب به اولجايتو )فرخنده(،ازآن زمامداران است که دوران فرمانروائي شان ،نقطه عطفي 

درتاريخ تحوالت فکري اين بوم وبر محسوب تواندباشد.اگر سلف وبرادراو غازان، به ياساها واصالحاتش آوازه يافته 

ايتو نیز به انتخاب طريقه تشیع وترويج مسالمت آمیز آن شهره گرديده است.دربررسي استقرارتشیع به عنوان ،اولج

آيین رسمي ايران درعصرصفوي، به يقین نمي توان اولجايتو ومحیط مذهبي عصراورا همچون پیشاهنگ وتمهید 

اهي علوم دوست وعلما نواز ودانش زمینه ناديده گرفت.مورخان عصرايلخاني وپس ازآن عموما خدابنده راپادش

پرور،عادل وباذل ومبارک قدم ،دوستداراهل بیت ونخستین پادشاه ازچنگیزخانیان دانسته اند که به سعادت متابعت 

رساله فوايد "ر.ک به:مذهب علیّه امامیه رسیده ونام ائمه اثني عشررا درخطبه وسکه مندرج گردانیده است.)

 (54: 1398ژاد،نجفي ن؛ 136-135، "اولجايتو

اولجايتو ، که متعلق به اولجايتو وازاسناد مهم ومنحصربه فرد تاريخي بوده و تاريخ "رساله فوائد"دربخشي از 

ق را داراست ونگارنده مقاله يادشده که خود ازاساتید وچهره هاي برجسته تاريخ پژوهان ايران 987شعبان سال 22

استادعلي اکبرمحققي ديده ،اولجايتو پیرامون چگونگي انتخاب  است ، خودشان  نسخه خطي آن را دردرکتاخانه

ازآنجا که بعد ازپیغمبرصلي اهلل علیه وآله "مذهب تشیع پس از سال ها تحقیق درمذاهب رايج آن عصرمي نويسد: 

املتر کوسلم ،سخن امیرالمومنین  وامام المتقین علي بن ابي طالب علیه الصلوة والسالم نشنودند که ازهمه عالمتر و

وبه پیغمبرنزديکتربود، دانستم که اين سخن راست خواهد بود ودرين سخن نیک تامل کردم ودانشمندان اهل بیت 

وسادات راحاضرکردم وبتحقیق اين سخن مشغول شدم تاخداي تعالي بواسطه سخن ايشان راه حق پیش ما روشن 

وي آنگاه ، به ذکر امتیازات حضرت "ه اند...گردانید که دراسالم مذهب حق اينست که اهل البیت پیغمبر  داشت

علي)ع( براساس آيات قرآني،احاديث وارده ونیز اقدامات منحصر به فرد ايشان دردفاع ازدين اسالم وپیامبر )ص( 

پرداخته وآن هارا ازداليل انتخاب حضرت علي)ع( به عنوان جانشین پیامبر)ص( ومذهب تشیع اثني عشري عنوان 

 (151-144 -136له فوائد الجايتو، ، رساهمانمي کند.)

 همچنین، .کرد زيارت را )ع( على حضرت بارگاه و رفت کوفه و حله بايد افزود، سلطان محمد خدابنده اولجايتو، به

 جا همه در داد فرمان وى که نويسد مى بطوطه ابن .آمد نايل  )ع( موسى الرضا ابن على مقدس مشهد زيارت به
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 فرستاد فرمان هايى خراسان و کرمان ، آذربايجان فارس، عجم، عراق عراق عرب، به و ادارندو تشیّع قبول به را مردم

 پیشوايان تا داد فرمان ، تشیّع مذهب اشاعه براى حتى خدابنده .عملى کنند را مهم اين که داشت گسیل مأمورانى و

 کنار در چنانکه دهند، ترتیب شیعه عقايد اصول آموزش اى براى ويژه مدارس و فراخوانند اطراف از را مذهب اين

 آموختن به آن در شاگرد نفر 311و  کردند مى آنجاتدريس در معلّم نفر 21 که کرد بنا اى مدرسه سلطانیه گنبد

 را آن و داشت پا به کرباس و خیمه از طورسیّار به ديگر اى مدرسه خود اردوى در و بودند سرگرم شیعه عقايد

 از .داشتند درس حلقه و کردند حرکت مى آن با دين عالمان بزرگان از گروهى و دگرداندن مى اردو در پیوسته

عالمه  گرفتند، قرار مغول ايلخان استقبال مورد و آمدند ايران به تشیّع مذهب اشاعه و ترويج براى که علمايى جمله

 علّامه .ق( بودند.771محمّد )م الدّين فخر المحقّقین پسرش فخر ق( و726حلّى)م مطهّر بن حسن الدين جمال

 در کتاب دو بود، طوسى الدين نصیر خواجه شاگردان از و امامى شیعه دوازده دانشمندان مشهورترين از که حلّى

 سلطان به و کرد تألیف االمامه معرفه فى الکرامه منهاج و کشف الصدق و الحق نهج نامهاى به شیعه عقايد اصول

 زيادى اندازه تا صفوى، حکومت از پیش آن، احکام اصول وتأيید یعهش مذهب تجديدبناى حقیقت، در داد هديه

 شیعه مذهب پیشبرد در مخالفان با او هاى بحث و علّامه هاى نگاشته .اوست شاگردان و علّامه کوشش هاى مرهون

 (54: 1398نجفي نژاد،؛ 31-29: 1388، . )فرهانيداشت بسزايى تأثیر امامى

پس از جلوس به تخت ايلخاني ايران، برادر خود شیمون )شیموت( هم هـ( 681 – 663)حکدوره ،اباقاخان اين  در

( بعد از 2/713: 1362نوري،  )فضل اهللرا به حکومت دربند و شروان و دشت موقان و آالداغ )آالتاغ( نامزد کرد. 

ن رفت و اواسط پايیز هـ( نیز به موغان وارا 691 – 683الدين و استقالل امیر بوقا، ارغون خان )قتل خواجه شمس

همان سال در ناحیه بین سراب و اردبیل و صائین قلعه قوريلتائي تشکیل، بعد به تبريز آمد و در زمستان بار ديگر 

هجري قمري در مغان وفات يافت. )  691. وعاقبت،ارغون درسال وجشني درپیله سوار گرفت به قشالق اران رفت

 (113و  112ادبیات ،  / نشريه دانشکده 5/361: 1339،میرخواند

ق(از حکم رانان اين دولت که دربرخي منابع داراي مذهب شیعه عنوان شده 694-691همچنین ،گیخاتو)حک

ق( ، در 718)م،مدت ها به عنوان حکم ران دولت ايلخانان درنواحي مغان  حضورپیدا کرد. رشیدالدين فضل اهلل

دستگیري واعزام بايدو، که علیه گیخاتو قیام کرده  ق ،از694یخاتو ايلخاني درسال بیان حوادث دوران حکومت گ

به سوي تبريزو نیز حضور گیخاتودراران و پیلسوارمغان خبرداده و به چگونگي دستگیري اين  بود، ازراه اردبیل

پنج شنبه ششم جمادي االول تاتیاق و  روز"حاکم ايلخاني درپیلسواروکشته شدن وي  پرداخته ومي نويسد: 

طوغريلجه درحدود همدان با باشماق اغول وقراجا دامادسلطان احمدمصاف دادند وظفرتاتیاق رابود.وتوکال 

ايلچي به تبريز فرستاد بامراء که محبوس بودندکه من بالشکري تمام بمدد شهزاده  و ازگرجستان با لشکري مي آمد

دارم بقصدگیخاتو،شمابايدکه روز بمن پیونديد،وايشان برفوررفتند وبکنار کر به نوکال رسیدند و  ايلدرم عزم اران

باتفاق درطلب اوپويان شدند.هزاره باريم که درپیلسواربودند واقف شدندکه گیخاتو کجاست ،رفتند واورا گرفتند 
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نبه درروزپنجش-اورا هالک گردانیدند سوار[مغان ]بیلهدر پیلسوار،به دستور بايدوخان  وبامراي عاصي سپردند تا

موقع "؛ 2/367،374: 1362فضل اهلل نوري،). "ق[ 694ششم جمادي االول سنه ي اربع وتسعین وستما ئه ]=

 (112 ، "جغرافیايي دشت مغان وچند رويداد تاريخي درآن

عهد اولجايتو و ابوسعید بوده، در  هـق( که از عرفاي 735 – 651الدين )شیخ صفي، دوراندر اين بايد افزود که 

هـ.ق امیر محمودالیسن قتلغ و  738گیالن و آذربايجان غربي و موقان و اران مخلصان بسیار داشته است. در سال 

ر نمودند؛ دامیرالرنج را که سرمايه انواع فتنه و فساد بودند و در آن ايام از تو هم وي در ري اهل تصرف سلوک مي

 ش:1333، )خواندمیر اسار سانیدند و اين واقعه به دوران ايلخاني طغاتیمورخان مربوط است.قشالق موغان به ي

 (61-57: 1398نجفي نژاد،؛ 3/227

 :ق(879-782 ها)حکلو قویونقرا حکم رانان شیعی مذهب ی دورهدر اردبیل  -

بنا شد.  لوها قراقويونهايي در قسمت غربي و شمال غربي ايران توسط ، حکومتتیموريانزمان با اواخر دوره  هم

ايران نقطه مثبتي تلقي  تاريخ تشیعتواند در اين حکومت کوتاه مدت در محدوده مکاني آذربايجان و عراق، مي

آنان با داشتن تمايالت، باورها و اعتقادات شیعي، زمینه باروري و ظهور مذهب تشیع را به منزله مذهب  .شود

صمیم شد، با ترسمي حکومت صفويه فراهم ساختند. تبريز که در زمان اولجايتو مرکز حکومت ايلخاني محسوب مي

وها ل حضور قراقويون هاي بعد نیز مهد تشیع ايران باشد.به رسمي کردن مذهب تشیع آمادگي يافت تا در زمانوي 

 .ق( بنیانه 823-811)حک قرايوسف .ساختم محیط مناسبي براي پذيرش شیعه فراهدر آذربايجان و تبريز، 

،شهرت بود شاهرخ تیموريحکومتش همزمان با و لوها به داشتن تمايالت شیعي معروف  گذار حکومت قراقويون

لوها در قالب سیاسي  و پیروي از قراقويون از تیموريان  ساوهدر عدم اطاعت مردم تبريز و ،  تشیع قرقويون لوها 

در داشتن تمايالت شیعي  ترکمانان  شهرتنیز  ق(872- 839)حک لو شاه قراقويوني يافت. در زمان جهانتجلَ

پناه بردند. ها مردم اين شهرها به اين،تاخت  قمبه جانب ساوه و  يتیموربابر چنان بود که وقتي وگرويدن به شیعه 

 (55،ص "ق(. ه 873-781): 1392، لوهاقراقويون  تشیع  "ر.ک.به:)

دراردبیل و نواحي آن درتوسعه انديشه  لو قويونقراپیش از ورود به اصل موضوع يعني تاثیرحکم رانان  بااين حال،

در خارج ازمرزهاي ايران ، بي گمان چگونگي ارتباط اين دولت با مذهب تشیع ضروري مي نمايد  هاي  شیعي

.ودراين باره بايد گفت به سبب وجود روايت هاي مختلف تاريخي پیرامون اعتقادات مذهبي سران قراقويون لوها 

مربوط به اين موضوع اکتفا مي در منابع دست اول ونیز پژوهش ها جديد ،دراين باره به يکي از مقاالت پژوهشي 

 هاي مالکبايدگفت که برپايه برخي ،"ق(. ه 873-781)تشیع قراقويون لوها "شود. براساس اين پژوهش با عنوان

 معیارهاي میان از کهرسیده  نتیجه اين لوها به قراقويون بر آن تطبیق ويک فرد يا طايفه يا دولت  بودن شیعه

 کنار در تدفین مورخان، يا مولفان نظیرتصريح آنها از تعدادي خانداني، يا فرد شیعت اثبات برايومعمول  شده  بیان

http://wikifeqh.ir/تیموریان
http://wikifeqh.ir/تیموریان
http://wikifeqh.ir/قراقویونلوها
http://wikifeqh.ir/تاریخ_تشیع
http://wikifeqh.ir/تاریخ_تشیع
http://wikifeqh.ir/قرایوسف
http://wikifeqh.ir/قرایوسف
http://wikifeqh.ir/شاهرخ_تیموری
http://wikifeqh.ir/شاهرخ_تیموری
http://wikifeqh.ir/ساوه
http://wikifeqh.ir/ساوه
http://wikifeqh.ir/قم
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 اي  خاص گونه به معماري آثار و ها سکه بر شیعیان شعارهاي مخصوص انتخاب فرد، خود تصريح قبورامامزادگان،

تشیع ") .کرد اثبات عام يا گونه به را لوها قراقويون توان تشیع مي طريق اين از و دارند صدق لوها نوقراقوي بر

 ( 61-54: 1392، قراقويون لوها

 دوازده تسنن به موسوم فرآيندي ايجاد سبب مغول که از بعد دوران در ايران مذهبي تطورات دلیل به اين وجود با .

طريق  از خاص طور به که يافت رواج ايران در ازتشیع خاص نوعي گرديد، سنت اهل مذهب شدن وشیعه امامي

 .نامید "صوفیانه تشیع "يا "طريقتي تشیع "را آن توان ومي شد مي ترويج و تبلیغ صوفیان تبلیغاتي هاي دستگاه

 سنت را اهل مذهب عناصر از برخي حتي و تصوف تشیع امامي، غالي، تشیع از گوناگوني عناصر تشیع از اين گونه

 تشیع از اي متفاوت گونه بايد را صوفیانه يا قتيطري تشیع اين.آن بودند دار میراث نیز قراقويونلوها و داشت خود در

 متداول فرق طريق از خود را راه و است شده ايجاد سنت اهل مذهب بر مفاهیم شیعي شدن بار طريق از که نامید

 را لوها قراقويون نوع مذهب تنها نه که است نکته همین و است نپیموده تشیع غالیانه و امامي دوازده مانند شیعه

 از هرکدام زيرا ،نمايد مي راتبیین لوها قراقويون مذهب نوع درباره محققان نظرات گوناگون بلکه کند مي مشخص

 دوازده صوفیانه، ، غالیانه عناصر مانند  - صوفیانه يا طريقتي تشیع دهنده تشکیل به عناصر مجزا استناد با محققان

 نظر در بدون و است قابل مشاهده ضعف و شدت هب لو قراقويون حکمرانان از يک درهر که - ها آن جز و امامي

 نهايتا .اند کرده اظهار لوها مذهب قراقويون درباره متضاد گاه و متنوع نظرات تشیع طريقتي، عناصر کلیت گرفتن

 تشیع تاريخ در تواند مي عرب وعراق آذربايجان مکاني محدوده در لوها قراقويون مدت حکومت کوتاه گفت بايد

 در تشیع پذيرش براي مناسبي شیعي محیط عقايد و باورها تمايالت، داشتن با آنان .شود بتي تلقيمث نقطه ايران

 صفويه حکومت رسمي مذهب منزله رابه تشیع مذهب ظهور و باروري زمینه و ساختند تبريزفراهم و آذربايجان

 (  65: 1392، .)همانساختند فراهم

 معرفي شیعه مذهب به معتقدان ازرا  ول قراقويون همه فرمان روايان،"مجالس المومنین"در  شوشتري اهلل نور قاضي

قراقويون  يقین، و قطع با شوشتري نوراهلل .برده است نام مذهب شیعه مسلمان عنوان به نیز ازجهانشاه و است کرده

شیعه با  نايشا مخدرات ساير بلکه و علیه طايفه اين سالطین جمیع که نماند مخفي"مي کند: معرفي راشیعه لوها

 دختران اسکندر از تن دو انگشترهاي نقوش شیعي شعارهاي  به خود گفته اثبات براي .او "اند بوده خاندان اخالص

 بر روي . مي کند استناد جهانشاه پسر پیربوداق میرزا انگشتر1نگین نقش ق( و841-823قراقويونلو )حک بیگ

 :است بوده ستهب نقش زير شعر اسکندر دختر" بیگم آرايش " نگین نقش

 اسکندر آرايش گويد ع()علي آل محشر       از معرکه در دنیا مشغله در

 : از است عبارت بوده اسکندر ديگر دختر سلطان اوراق نگین نقش

 سکندر شه بنت سلطان اوراق       حیدر آل محب جان از بود
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 (53،"...: 1392، تشیع قراقويون لوها" ؛2/371،582: 1377، شوشتري)

 ازاکراه تاريخي منابع که است روايتي باشد، تشیع قراقويون لوها بر دلیلي تواند مي که تاريخي روايات ديگر زا -

 تاريخي، گزارش منابع مطابق. اند کرده ذکر - ايدئولوژيک سبب تشابهات به - صفويان با درگیري از قراقويون لوها

 طي او و شد جهانشاه برانگیخته حسادت ، کرد جذب دبیلار به را پیروان زيادي جنید دينداري آوازه که هنگامي

 مورد و رفت دياربکر به جنید بنابراين، گويد. ترک را اردبیل و سازد متفرق را داد پیروانش دستور جنید به اي نامه

 وليمت را او و ساخت برقرار رابطه جنید جعفرعموي شیخ با جهانشاه، میان اين در .گرفت قرار اوزون حسن استقبال

 تبعید را او گرفت تصمیم ديگر بار اردبیل به مجدد جنید بازگشت از اطالع با جهانشاه .کرد صفي بقعه شیخ

میان  در است ( .گفتني426ش:1333،  میر خواند)چرکس گرديد... و طرابوزان در جهاد عازم جنید اين کند،بنابر

 شديد وسوءظن ناراحتي زمینه و شده نیويد رياست و مدعي حکومت که بود کسي اولین جنید شیخ صفوي شیوخ

 پیروان از که مردي روحاني جنگي قواي با که دانست نمي صالح وجود،جهانشاه اين با . کرد فراهم را جهانشاه

 فوق مي تاريخي روايت از برداشت اين تايید در. بود مذهب شیعي نیز خود زيرا :برخیزد نبرد به بود تشیع مذهب

 درآذربايجان صفويه موفق نظامي کودتاي هرگونه مانع که قوي بودند قدر آن نظامي لحاظ از هاقراقويونلو گفت توان

 براين بنا بود.کرده اعتراف امر اين به ضمني طور به صفويه قدرت نهضت مرکز اردبیل ترک با نیز جنید و شوند

 در مشترکشان مواضع سبب به بلکه ضعف آنها سبب به نه دوران اين در صفويان با آنها آمیز مسامحه برخورد

 نشانگر نیز صفي شیخ بقعه تولیت به عموي جنید، جعفر، شیخ انتصاب ديگر، طرف از .است تشیع بوده از پیروي

 تشابهات که رقیبي يافتن قدرت به او نسبت حسادت جهت  به تنها صفويان با جهانشاه برخورد که نکته است اين

 هیچ قراقويون لو حاکم ، نزده بود دست قدرت کسب جهت اقداماتي به جنید اگر است و بوده داشته، او با مذهبي

 ( 56 -55، "...:1392، تشیع قراقويون لوها"داشت.) نمي او با مشکلي

 مسجد  مقابل در ظاهرا که" دارالضیافه" به موسوم امارت به دستور جهان شاه در "ولي اهلل علي"عبارت  نوشتن

 سکه اصفهان  ووجود امام درب درمجموعه امامزاده دو جوار در قراقويون لو جهانشاه دره ،آرامگاه ما بود واقع کبود

 جهانشاه از که دهد مي نشان را واقعیت اين سکه شناسي از حاصل هاي آگاهي .است آنها از شیعي با شعاير هايي

: 1392، هماناست) یعيش مذهبي شعاير داراي که است قي مانده با هايي سکه ، میرزا اسپندو میرزا حسنعلي ،

55،58،59) 

لو  از جانب شاهرخ به امارت منصوب شد. او دولت قراقويون ،ق839شاه قراقويونلو، در سال امیر جهانبا اين حال ،

ب، به سمت تبريز لو، وارد اردبیل شد و از سرا شاه قراقويونجهان ،ق841را به اوج عظمت و وسعت رساند؛ به سال 

، به حاکمیت نیمه  ق. يعني زمان مرگ شاهرخ851حال، وي تا سال (. با اين 369، 1: 1384، وعزيمت کرد )رومل

جواري پايتخت وي، شاه در آذربايجان، در همهاي حکومت جهانمستقل اکتفاء کرده بود. مقارن با تحکیم پايه



 

98 
 

هديد ناشي از آن براي گیري بود؛ و به زودي تيعني اردبیل، قدرت جديدي در قالب طريقت صوفیان در حال شکل

ي شیخ صفينواده "شیخ شاه"ق(، معروف به 851-831لوها آشکار شد. وقتي شیخ ابراهیم صفوي ) قراقويون

هاي نقل شده، پسر کوچک خود شیخ جنید را به جانشیني ي مرگ قرار گرفت؛ بنابر روايتالدّين اردبیلي، در آستانه

 (. 36: 1383روي، ؛ امیني ه261: 1343انتخاب کرد )غفاري، 

در نقش اردبیل ونواحی آن در در توسعه اندیشه های مذهبی و تصوف در آذربایجان و قفقاز  -6-2

 صفویان)دوره حیات شیخ جنید وشیخ حیدر(:ی نهضت دوره

نقش وسهم تصوف درتوسعه تشیع وآماده سازي  هستند که پژوهش گران تاريخ صفويان درکمبريج،براين اعتقاد

ي برقراري مذهب شیعه درايران دوره صفوي ازاهم مسائلي است که ارتباط مستقیم با نقش سیاسي فعال زمینه برا

طريقت صفوي دارد.دراين راستا،شیخ صفي الدين اردبیلي که دراردبیل بود،درآغازصوفیان اهل سنتي چون انجمن 

تدريج شکل ظاهري اين طريقت ها را هاي اخوت شاذلیه و قادريه بودند،لیکن؛اعتقاد باطني به واليت علي)ع( به 

-هم تغییرداد وصورت شیعي بدان ها بخشید ،گو اين که ساختاردروني اين طرائق که صوفیانه بود،همچنان شیعیانه

صوفیانه باقي ماند،طريقت نعمت اللهي درزمان صفويان به تشیع گرائید،درحالي که طريقت صفوي اززمان جنیدبه 

را نمود وبه نهصت مشعشع جذب شد ودرزمان علي بن جنید کامال متشیع ش،ولي؛ بعدگرايش هاي شیعي ازخود ف

درهمه اين موارد ،فرآيند مشابهي رخ داد.طريقت هاي تصوف با گرايش هاي باطني شیعي ايران ازيک سرزمین 

، نسني مذهب به يک مملکت کامال شیعي مذهب تبديل کرد.بنابراين دربررسي ومطالعه زمینه هاي دوره صفويا

: 1381، (-دوره صفويان-کمبريج)تاريخ ايران)بايد تصوف را يکي ازمهم ترين نیروهاي معنوي دخیل برشمرد. 

336-337) . 

ذ و بیش ازدويست سال برمنطقه قفقاز نفو انصفوياين تاثیر، گذشته ازايران برقفقازنیزکارساز شد،به طوري که 

 ،ق ( 917در سال)  .منطقه گسترش و ترويج مذهب شیعه بود يکي از تأثیرات مهم ايشان در اينو  تأثیر داشتند

صفويان در ايران به حکومت رسیدند. صفويان با قفقاز مخصوصا شیروان دشمني ديرينه اي داشتند. در طول دوران 

حمالت به قفقاز ادامه يافت. البته اين کشورگشايي هاي صفويان با موانع گوناگون مواجه شد. از  ،حکومت صفويان

 ويانصف. بود ستیز و جنگ حال در صفويان با همیشه مناطق، اين حاکمیت سر بر عثماني قدرتمند  مله دولتج

سترش ان در اين منطقه گصفوي وجود مهم تأثیرات از يکي. داشتند تأثیر و نفوذ منطقه اين بر سال دويست از بیش

شیع در اين منطقه کمابیش وجود داشت، اما و ترويج مذهب حقّه اهل بیت )ع( بود. با اين که قبال نیز مذهب ت

صفويان چون شیعه مذهب بودند، با حمايت خود باعث شدند اين مذهب طرفداران بسیاري را در اين منطقه پیدا 

 (همان) .کند
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مسلمانان به ناحیه آذربايجان، و به اعتبار آنکه جاي دولت ساساني را گرفته بودند، پیشروي  ورودپس از دراين راستا،

هاي وسیعي از قفقاز آنان در دوره خالفت عثمان، توانستند، بخش .خود را به سمت ناحیه قفقاز جنوبي ادامه دادند

هاي جنوبي در آذربايجان را تحت سلطه خود درآورند. ساکنان مناطق قفقاز جنوبي، آن مقدار که به سرزمین

ه از ناحیه آذربايجان به شمال اين منطقه در ارَان شد، تا حدودي تحت تأثیر آيین اسالم قرار گرفتند کنزديک مي

رسید. طي قرون بعدي، اسالم از ناحیه سلجوقیان روم، که نواحي زيادي از بخش  و ارمنستان و در کل قفقاز مي

هاي محلي مسلمان آن نواحي و تا شرقي دولت روم مستقر در قسطنطنیه را دراختیار خود داشتند،و نیز دولت

اندک زماني پیش از روي کار آمدن دولت صفوي،  .آوردهم، از ناحیه غرب بر اين منطقه فشار ميدوره عثماني 

بخش مهمي از آسیاي صغیر )شرق ترکیه فعلي(، تا بغداد و آذربايجان، و حتي مناطق مرکزي ايران، زير سلطه 

دولت شروانشاهان در شهر زمان،  شود. همشناخته مي "دولت ترکمانان"لو بود که به عنوان  دولت آق قويون

هايي از قفقاز شمالي را در بر  شماخي حکومت داشت و گستره قدرت آن بخش زيادي از قفقاز و حتي بخش

کردند و عمدتاً سني مذهب بودند. با اين اين زمان، مسلمانان اين ناحیه، در کنار مسیحیان زندگي مي درگرفت.مي

با تمايالت شیعي ترکیب شد. به عالوه، افکار شیعي افراطي هم از حال، طي يکي و دو قرن، تسنن اين نواحي، 

ناحیه استرآباد و توسط شماري از پیروان مذهب حروفیه که شیعیان غالي بودند، از قرن نهم هجري به بعد در اين 

 همان(). منطقه گسترش يافته بود

مانی  درآسیای صغیر ق( ونقش وی درصدور شیعه به قلمرو عث892)مشیخ خواجه علی سیاه پوش _*

 قفقاز: و

که او نیز در مقامات علمي و معنوي جانشین پدر و جد  استوي فرزند صدرالدين موسي و نوه شیخ صفي الدين 

هجري به هنگام سفر به بیت  832خود گرديد و نفوذ و هیمنه معنوي اين خاندان را حفظ کرد و نهايتاً در سال 

 مشهور است. "مزار شیخ العجم"انجا مدفون گرديد و اکنون قبر شريفش به المقدس، دار فاني را وداع گفت و هم

 محول بدو مريدان ارشاد و گرديد سجاده صاحب "سیاهپوش "به معروف علي خواجه فرزندش، الدين صدر از بعد

به  توان مي او با اردبیل در را گورکان تیمور امیر مالقات واقعه و بود بافضیلتي و دانشمند علي مرد خواجه .شد

 طايفه هفت سران آزادي وسیله شیخ که بود مالقات اين در زيرا صفويان دانست، سلطنت بناي اول سنگ تعبیري،

 مؤثر صفويه  سلسله تأسیس در و گشتند قدرت ايران صاحب در قزلباش به نام بعدها که طوايفي .گرديد بزرگ

 (1/72: 1371)صفري .شدند

 را بايزيد عثماني ايلدرم آنکه سلطان از پس هجري، 816 سال در تیمور امیر که پیرامون اين ديدارنوشته اند

 اين در اردو، استراحت براي روزي چند و گرديد سمرقند عازم اردبیل طريق  از زيادي غنائم و اسرا با داد شکست

 عارفي و دانشمند يمرد را او مذاکره ضمن .نمود مالقات با وي و شنید را شیخ آوازه اين موقع در .کرد توقف شهر
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 الدين صفي شیخ بقعه بر وقف خريده نیزامالک مبالغي حتي و کرد آزاد وي به خواهش را اسرا همه و يافت کمال با

 گفته اند وي حاالت در به طوريکه تیمور، که است معروف چنین علي خواجه با تیمور امیر مالقات داستان .نمود

 با خود ديدار در بود تسنن به مذهب که وي داشت، ديني علوم در کافي اطالعات بود و باسوادي و دانشمند مرد

 پیامبران از بعد گفت شیخ .نمود سئواالتي او از دارند، بدان ها اعتقاد شیعیان که عشر، اثني ائمه در باره شیخ

 شريعت که بودند انبیائي بودند، شده مردم برانگیخته هدايت براي )ص( محمد حضرت از قبل که شريعت، صاحب

 خاتم "اسالم  پیامبر الهي بیان طبق چون و.مي نمودند اقدام آنها اشاعه در و مي کردند تفسیر و تبیین را آنها

 را اسالم شريعت و خدا دين تا هستند او اوصیاي مذکور ائمه بود، نخواهد رسولي و نبي او از بعد و است " النبیّین

بدين  آنان نسبت که گفت مي توان نظر اين از و سازند آشنا دين ولاص با را مسلمانان و نمايند تقويت و توجیه

 او از و آمد خوش جواب اين را پس تیمور... و، ابراهیم و موسي شريعت به است اسرائیل بني انبیاي مثل اسالم

 شد تارخواس را اسرا آزادي شیخ .نمود اصرار تیمور ولي کرد بي نیازي اظهار شیخ .بخواهد چیزي وي از تا خواست

 بدو ديدند شیخ عنايات پرتو در را خود آزادي چون اسیران .بخشید بدو را ترک اسراي و پذيرفت آن را تیمور و

 و ماندند ايران در يافتند، لقب "قزلباش "بعدا بزرگي که طايفه هفت رؤساي جمله از آنان، از برخي و گرويدند

 به آئین را گروهي آنجا درو  برگشتند به ترکیه نیز ديگر جمع .کردند جانفشاني ها صفوي شاهان خدمت در بعدها

 هنگام آنکه براي" چالدران " به جنگ اقدام از قبل  سلیم سلطان که بودند همانهائي شیعیان اين و درآوردند تشیع

.گويند نمود عام قتل را آنها از هزار صدها باشد، امان در جبهه پشت در آنان ، آزار و صدمات از ايران سپاه با محاربه

 " انداراالم " اردبیل را دارد ،براي نخستین بار آنگاه امیرتیمورگورکاني که درقساوت وبي رحمي شهرت تاريخي

 (72-68،: 1371، حکام را به امان دادن ملتجیان  آن بارگاه امرنمود. )همان داد و قرار

در اواخر قرن نهم  "جنید  شیخ " و سپس "خواجه علي"، در زمان " شیخ صفي"از زماني که مريدان خانقاه 

مايل به اقامت آنان در آن ناحیه نبود.  "جهانشاه"زيرا هاد، محیط اردبیل برآنان تنگ شد،، رو به فزوني ن هجري

شیخ جنید با مريدانش به سمت حلب رفت، اما از آنجا برگشت و باز نتوانست در اردبیل بماند. در  ،در يک مرحله

 "شروان "شدند و پس از آن به سمت  "طرابوزان"همراه مريدانش راهي  "غزاي با کفار" تحت عنوان، مرحله بعد 

خلیل اهلل بن "شاهیان به امیري  ق با شروان861  رفتند. نخستین جنگ جدي آنان در اين ناحیه در حوالي سال

در سال  ،"خ حیدرشی"منجر شد. در مرحله بعد،  "شیخ جنید"بود که به دستگیري و کشته شدن  " شیخ ابراهیم

، و وقوع جنگ در "يعقوب میرزا"شاهان با  ،همکاري شروان دست به حمله به اين ناحیه زد که اين بار هم 893

از  داد که صفويان از پیشاين نشان مي .( سبب شکست و کشته شدن او شد.  تبرسران )جنوب داغستان کنوني

 .ر اين ناحیه بوده اندآنکه حتي دولتي مستقر داشته باشند، به فکر نفوذ د

بیشتر در آذربايجان،  هزارمريد شیخ جنید به مرکزيت اردبیل خبرداده مي شود که 12ق، از863در حدود سال 

 (.24 /6 :1363انوشه،  ؛612: 1384، ؛ روملو426ش: 1333، )خواندمیربوده اند.  آناطولي و شمال سوريه پراکنده
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ق. به طرف شمال  864دين هزار نفر صوفي فراهم کرد و در سال شیخ جنید، قشون مسلحي مرکب از چن گويند

( و با حاکم شروان روبرو گشت؛ 154: 1363، ، مزاوي26: 1392شکري،ها، حرکت کرد )قفقاز براي جنگ با چرکس

شاه خلیل بن ابراهیم شاه در لکن، نیروهاي صفوي شکست خوردند و شیخ جنید در اين جنگ به دست شروان

 "غزا"ي جنید و حیدر در دورهوبايد گفت که (.52: 1346جهانداري، ؛ 613: 1384، ه شد )روملوطبرسران کشت

تحت رهبري  ،ي ثابت رهبران طريقت و مريدانش تبديل شد. مريدان اين طريقتبه يک سیاست دولتي و مشغله

: 1363، جنگیدند.)مزاويي طرابوزان و گرجیان قفقاز ميهاي عظیمي علیه مسیحیان ناحیهجنید و حیدر در گروه

153.) 

اي گرفت؛ به طوري که پیروان پدرش، از نقاط مختلف آسیاي دوباره نهضت صوفیان رونق تازه،شیخ حیدر دردوره 

طريق، با رهبري شیخ حیدر، تالش نهضت چنین از تالش، به سوي اردبیل هجوم آوردند و بدينصغیر، شام و هم

ر، داغستان را مورد تهاجم قرار داد و پیروز گرديد  و در اين باره، وجود صفوي، سرعت بیشتري يافت. شیخ حید

پايگاه مستقلي چون اردبیل، در پیشرفت کار شیخ حیدر بسیار موثر بود. او در اردبیل به سازمان دادن به صوفیان 

اين بار نیز  ها حمله کند .ق. بار ديگر راهي قفقاز شد تا به چرکس 892ي سالح پرداخت و در سال و تهیه

ق. براي سومین بار، مريدان خويش را  893ها و اسیران زياد به اردبیل بازگشت. او، در سال پیروزمندانه با غنیمت

ي جهاد با کفار چرکس داغستان فرا خواند  و شیخ حیدر و صوفیان جنگجويش، بیشتر قواي متّحد سلطان به بهانه

 :1378عزيزي،)با اصابت تیري، شیخ حیدر کشته شدي در اين هنگام، شاه را در هم کوبیدند؛ وليعقوب و شروان

17)  

 :ق(9968-127-ی سلطنت پادشاهان صفوی دوره -9- 6

نقش آن دررسمیت یافتن مذهب شیعه اثنی عشری ونیز حاکمیت اردبیل خاستگاه صفویان و -6-9-9

 وحدت ملی درایران:

که درمقطعي کوتاه و يا طوالني بنا به دالئل سیاسي،  ه اندشهرهاي بسیاري درمناطق مختلف ازجهان وجود داشت

اما اينکه يک شهردرمقطعي .اجتماعي ويا فرهنگي اهمیت زيادي يافته ودر بین شهرهاي ديگرشاخص شدند 

علت آن هم اين است که ا .ازتاريخ از لحاظ مذهبي جايگاهي فوق العاده پیداکند درتاريخ کمترديده شده است 

گردد يک رشته دالئل و باورهاي فرابشري عامل آن بوده است  ک شهربه عنوان شهرمذهبي مطرح ميساساً وقتي ي

اما درمورد .اين چیزي نیست که باعوض شدن يک حکومت ويا يک رژيم به سادگي به  فراموشي سپرده شود  و

م ، که تعداد آنها هم کدر منابع تاريخي مربوط به دوره صفويه .اردبیل عصرصفوي قضیه کامالًمتفاوت بوده است

نیست، سعي شده است شهر اردبیل به عنوان يک مرکز مذهبي شیعي معرفي گردد. اصوالً در حکومت هايي که 

جنبه تئوکراسي دارند مکان هاي مذهبي از اهمیت خاصي برخوردار هستند و حکام وقت براي تحکیم وحدت 
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ل عصر صفوي هم به مثابه مکاني بوده که فردي بسیار اردبی .مذهبي از اين ابزار بهره برداري مي کنند -ملي

الم در آن آرمیده بوده و اکنون فرزندان او مردم از نوادگان امام موسي کاظم علیه السّ ]وبه نظر خود صفويان[پارسا

صوفیان هم جداي برخي ويژگي هاي خاص خودشان، در گذشته از مريدان سینه  .را به دين حق دعوت مي کنند

صفي الدين و اخالفش بوده و با به قدرت رسیدن اسماعیل جوان به خدمت او درآمدند. اسماعیل که چاک شیخ 

در گیالن و تحت تعلیم کارکیا، به مذهب تشیع اثناعشري اعتقاد افراطي پیدا کرده بود، از سرسپردگي صوفیان 

مد و شد هاي همراه با خضوع آنها براي ترويج تشیع در ايران استفاده کرد. با توجه به کثرت جمعیت صوفیان و آ

در برابر آرامگاه شیخ صفي الدين، بر گرمي بازار زيارت اين مکان و به تبع آن موقعیت مذهبي شهر اردبیل افزوده 

فراز و فرود جايگاه مذهبي اردبیل در دوره صفوي و پس از آن، از مباحث مهمي است که نیاز به کاوش  .مي شد

یت اين موضوع از اين حیث است که پس از گذشت قرن ها از رسمي سازي مذهب هاي گسترده اي دارد. اهم

تشیع اثناعشري در ايران توسط صفويان، و گسترش آن در عرصه هاي جغرافیايي گسترده بسیار مورد توجه بوده 

 است. 

ه اين شهر ک طوري هاي يافت، بالدين و خاندان صفوي، اردبیل اعتبار ويژهبا ظهور شیخ صفيبا اين حال بايد گفت،

ازجايگاه خاصّ سیاسي، اجتماعي و فرهنگي "داراالرشاد"و"داراالمان"به عنوانسالطین صفوي ، ونیزدر زمان تیمور

ها را که در ايران وجود داشت، برانداخت و يک حکومت برخوردار گرديد. حکومت صفوي بسیاري از هرج و مرج

ترين وقايع ته بسیاري از کارشناسان تاريخ، تشکیل دولت يکي از مهمگذاري کرد که به گفديني و مذهبي را پايه

آيد.شیخ صفي به هنگام حکومت مغول بر ايران به شهر اردبیل آمده و در آن جا بزيست. شمار مي تاريخ ايران به

بود شیخ صفي مدعي  .مورد احترام همگان قرار گرفت "الدينشیخ اسحق صفي"يا  "شیخ صفي"و بعدها به نام 

لي )ع( و پیغمبر )ص( امام هفتم است، و به اين وسیله سلسله نسب خود را به ع موسي کاظم )ع(که از نسل 

را به ازدواج خود درآورده  بي بي فاطمه، که دختر او شیخ زاهد گیالنيسال شیخ صفي نزد  25رساند. مدت مي

رديد که گ "ه دراويشيسلسل"بود، تعلیم گرفت. چون شیخ زاهد درگذشت، شیخ صفي جانشین او گرديد و شیخ 

رشیدالدين  "هاي مرد بزرگ و مورّخ مشهور دربار ايلخاني، يعني وزير اعظماز نامه .شیخ زاهد مرشد آنان بود

. در استکم تا چه پايه جاللت، قدر و شهرت يافتهالدين کمآيد که شیخ صفيبه خوبي بر مي "اهلل همدانيفضل

کند، او هر سال در روز میالد پیامبر )ص( الدين اردبیلي استدعا دارد تا موافقت ها، او از شیخ صفييکي از اين نامه

اي ديگر رشیدالدين مقداري دوشاب، روغن، گوسفند، قند، عسل و محصوالت ديگر به خانقاه او وقف کند. در نامه

دهد که همواره در برخورد با شیخ صفي به فرزند خود میر احمد، که در آن روزگار حکمران اردبیل بود، هشدار مي

 ( 21: 1378عزيزي،.) ام را در حقّ او مرعي دارد و از رعايت حال او دمي غافل نماندکمال ادب و احتر

د، پس از پايان تعمیر پايتختش مغول که فرمانرواي ايران بوايلخاني و، خان اولجايتوبر طبق يک سند ديگر، 

ه.ق(، مجلس جشني برپاي داشت و اعاظم علما و مردان راه حقّ را دعوت کرد.  721، در حدود سال)  سلطانیه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_(%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
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 الدينالدين شد، پیک مخصوص نزد او فرستاد. اما شیخ صفيشیخ صفي هنگامي که خان متوجّه عدم حضور

الدين که از ( شیخ صفي3 ش:1346، سالخوردگي خود را بهانه آورد و از حضور در جشن عذر خواست .)جهانداري

شمس الدين "موالنا است و عرفا و سالکان طريقت مثل  "ابوسعید ايلخاني"و  "اولجايتو"عرفاي نامي دوران 

امیر تیمور اند، چنانچه حتي شتافتهارتش مياز مقام معنوي او سخناني گفته و سالطین زمان به زي"برنیقي

رد، به مقام معنوي شیخ ارادت ورزيده، مزار او را زيارت رحمي شهرت تاريخي دا، که در قساوت و بيگورکاني

فرزند خويش را به عنوان جانشین و  "شیخ صدرالدين"است، پس از مراجعت از آخرين سفر حج و تعیین کرده

محرّم به داعي حقّ  12سالگي در ظهر روز دوشنبه  85صاحب خرقه و سجّاده بعد از خود انتخاب کرد و در سن 

جانشین پدر شد. صدرالدين موسي  صدرالدين موسياز مرگ شیخ صفي، فرزند دوم وي به نام  لبیک گفت. پس

خاتون دختر شیخ زاهد گیالني متولّد گرديد و نود سال عمر کرد، در  ه.ق، از بطن فاطمه 714روز عید فطر سال 

سال بر مسند ارشاد نشست، مردي عالم و مفسّر بود  59سال داشت. صدرالدين موسي که  31موقع وفات پدرش 

 (1/68: 1371، صفري ؛43-41: 1369، )میراحمدي .و طبع شعر داشت

از خواجه علي،  پس، صاحب سجّاده گرديد و "سیاهپوش"واجه علي معروف به خفرزندش  ،بعد از صدرالدين موسي

المقدس به تجهیز او که در سفر حج همراه پدر بود، در بیت .فرزندش ابراهیم معروف به شیخ شاه جانشین وي شد

وفیق يافت و سال به اين کار ت 21جنازه پدر مباشرت کرد و چون به اردبیل بازگشت، به ارشاد مريدان پرداخت و 

فعالیت پس   .ه.ق( هنگام ارتحال به سراي باقي، سجّاده ارشاد را به فرزندش شیخ جنید واگذاشت 851در سال) 

صوفیانه خانقاه همچنان تداوم يافت. طي اين دوران، خانقاه گسترش فراواني يافت و بر تعداد مريدان آن افزوده 

جنید و شیخ حیدر به يک مرکز عمده سیاسي و نظامي تبديل شد. شد. بیشتر فعالیت خانقاه اردبیل در دوره شیخ 

لو وصلت کردند و به اين وسیله موقعیت  اين دو شیخ صفوي با خانواده سلطنتي وقت يعني خاندان آق قويون

شیخ جنید در نبرد با شروانشاهیان و شیخ حیدر پسر او در  ،سیاسي آنان بیش از پیش مستحکم شد. پس از آن

نیروهاي حکومتي کشته شدند و اعضاي خانواده شیخ حیدر يعني اسماعیل و برادران او تحت تعقیب قرار نبردي با 

 (47-44: 1369، میراحمديگرفتند.)

رهبران طريقت صفوي کوشش خود را تنها صرف تبلیغ و ارشاد مريدان خود در  ،ه.ق831از اوايل قرن هشتم تا 

عتبار و قدرت فرقه صفويه میان عشاير محروم و تهي دست آناتولي و مناطق دور و نزديک مي کردند. تا اينکه ا

شان  ه.ق، که شیخ جنید رهبري خانقاه طريقت صفوي را بر عهده گرفت. خانقاه835شامات باال گرفت. از سال 

و "و ل قراقويون"و  "لو آق قويون"انحصارا به تبلیغ مذهب تشیع پرداخت. بروز اختالف بین حکام سلسله هاي 

وقعیت خانقاه در اين کشمکش موجب شد طريقت صفوي عالوه بر ارشاد و تبلیغ به جريان هاي سیاسي و نظامي م

وقت کشانده شود. مبارزه شیوخ طريقت صفوي با حاکمان وقت ادامه داشت، تا اينکه شاه اسماعیل در سال) 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
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سال بعد شهر تبريز را فتح و دولت  ه.ق،( در حالي که تنها دوازده سال داشت، نهضت خود را آغاز کرد و در915

 (   48: 1369همان، صفوي را تاسیس کرد.)

بیان  ،موقعیت بقعه شیخ صفي الدين و شهر اردبیل که نقش مهمي در توسعه مذهب تشیع در عصر صفوي داشتند

رفتن قبل از صفويه هم به و  .کننده تقدس شهر اردبیل است که به قرن ها پیش از ظهور صفويان برمي گردد

شیخ صفي براي يافتن مرشد و همچنین برداشتن آب و خاک به نیّت تبرّک از کوه سبالن اشاره شده است و حتي 

مخصوصاً از زمان جنید، جدشاه اسماعیل اول در شمار  و "شیخ صفي الدين"عده اي اردبیل را پس از مرگ 

: 1376،)ابن بزاز اردبیلي .حساب آورده اندشهرهاي محترم و مقدس شیعیان، مانند مکه ، نجف، مشهد و کربال به 

93 ) 

ماجراي معروف ديدار تیمور و جنید هم مي تواند مؤيدي براي مقدس بودن اردبیل قبل از صفوي باشد. بعد از 

مالقات تیمور با خواجه علي و مشاهده چند کرامت از او بود که تیمور دستور داد که شهر اردبیل را دربست با 

به شیخ صفي الدين وآستانه او وقف کنند و آستانه شیخ صفي الدين را بست قرار دهند که اگر حوالي و توابع 

شخصي هزار گناه کرده و از طرف مشرق و مغرب فرار نموده باشد، اگر به آنجا پناه برد تا زماني که در آن روضه 

در دوره صفويه تقديس اردبیل وارد اما  .مقدسه باشد در امان است، مگر اينکه به اراده خود از آنجا بیرون آيد

مطرح شدن اردبیل به عنوان يک شهر مذهبي مهم در  .مرحله جديدي شد که تفاوت زيادي با ادوار قبل داشت

، مرکزيت شهر اردبیل براي نوشیعیاني که آن شهر "شیخ صفي الدين اردبیلي"دوره صفويه، به دلیل وجود آرامگاه 

ده است. مطرح ش،وفیاني که به شاهان صفوي به چشم مرشد کامل نگاه مي کردندرا پايگاه تشیع مي دانستند و ص

 (  112: 1376،)همان

که خود ازماموران عالي رتبه امورمالي  ق(735ومعاصربا شیخ صفي الدين اردبیلي)م ق(741مستوفي قزويني )م

 مذهب کثريت]مردم اردبیل[بر ا"که نويسداردبیل مي ،در باره مذهب مردم"نزهة القلوب"، درکتابمغوالن بوده 

اطالعات موجود دراين اثر به زمان مولف مربوط بوده وازمشاهدات شخصي .و"الدينصفي شیخ"مريد و اندشافعي

اونشات گرفته ونیز درجغرافیاي اقتصادي خود وي به مراکز ديواني اشرافیت داشته است، لذا، اين اثر ازآثارمهم، به 

دراين میان  (16: 1387،بیات؛164: 1387،قربان نژادقرن هشتم ق،به شمارمي رود. )ويژه درجغرافیاي تاريخي در

 يعني همین نظريه تسنن دوازده جديد يا شیعي،بايدازديد اينکه آيا صفويان از زمان شیخ صفي سني بوده اند،

ازتشیع  صفيامامي تبیین شود.و شافعي بودن مريدان شیخ صفي دراردبیل نشانه آن نیست که درآن زمان شیخ 

برکنار بوده است.کتاب هاي فراواني ازقرن نهم ودهم دردست است که باوجود سني بودن مولفان آنها نسبت به 

جنات "و "روضات الجنان"اثرمنظوم محیي الري، "فتوح الحرمین"چهارده معصوم ارادتي تام داشته اند. مثل 
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 اثرابن حجرهیتمي "الصواعق المحرقه"لف عثماني وازمو "کنه االخبار"اثردرويش حسین کرباليي و نیز،"الجنان

 (844-843: 1379، که مشتمل برشرح حال ائمه اطهار ومناقب آنان هستند.)جعفريان

اولین حکومت ايدئولوژيکي به حساب آورد که بناي حکومت خود  را شايد به جرأت بتوان صفويانحکومت بنابراين،

را بر باورهاي صوفي گرايانه قرار داده و از اين راه استفاده فراوان بردند. رهبران اولیه نهضت صفويه و بعدها به 

شد کامل ها به عنوان مرمیزان کمتري، پادشاهان بعدي، در نزد طرفداران خودشان مقام واالي معنوي داشتند. آن

ل ها سرسپردگي کامشد، پیروانشان نسبت به آنبراي خود تصويري معنوي و خدايي ساخته بودند که باعث مي

پادشاهان اولیه صفوي سعي نمودند، از تشکیالت عظیمي که بر اساس باورهاي صوفیانه  ،داشته باشند. از طرف ديگر

ها شکل گرفته بود، به عنوان نیرويي منسجم و تشکیالتي براي پیشرفت کارهاي تبلیغاتي و حتي و رباط خانقاهدر 

قرار داشت که در نظر صوفیان  "ءالخلفا ةخلیف"در رأس اين تشکیالت عظیم، مقام معنوي  . نظامي استفاده نمايند

فراواني برخوردار بود. اين مقام معنوي که بعدها وجودش در تشکیالت حکومت صفوي غیرقابل انکار  از اهمیت

: 1369، )میراحمدي .هاي گوناگوني شدبود، در طول دوران طوالني حکومت صفويان دچار حوادث و فراز و نشیب

41) 

ل در رشته هاي مختلف علوم اسالمي و ظهور و ورود  دانشمندان و متفکران بسیاري در اردبیبايد افزود که  نیز

غیر اسالمي، در شکوفايي و گسترش علم و در کنار آن تقويت مذهب بر اساس علوم اسالمي صورت گرفته است. 

و مشاهیر بزرگ با ابداع و ترويج آرا و نظريه ها در رشد انديشه هاي شیعي گام هاي ارزنده اي برداشته اند. در اين 

در زمینه قرائت  "عمر بن محمد اردبیلي "شمندان نامداري از خطه اردبیل به افرادي مانند مورد مي توان به اندي

 "در زمینه علم حديث، و علم فقه و  "تاج الدين علي بن عبداهلل بن ابي الحسن بن ابي بکر اردبیلي "قرآن ، و 

دين صدر ال "وف و عرفان، و در زمینه تص "ابو موسي اردبیلي "در زمینه تفسیر و "بشیر بن حامد بن سلیمان

از حاقظان  "ابو جعفر بن محمد اردبیلي "در زمینه علوم ديني و تفسیر قرآن، و  "شیخ صفي الدين"، فرزند "موسي

از عالمان مشهورو معلمان به نام بغداد و نیز افراد ديگري از علماي  "ابوالحسن يعقوب ابن موسي اردبیلي"قرآن و

ا ه مختلف علوم اسالمي در اين ايام بوده اند. تا اينکه اردبیل در دوره حکومت صفوي شهیر اردبیلي در رشته هاي

ق( دوره اوج و اعتالي خود را آغاز کرد. زيرا با ظهور دودمان شیخ صفي الدين اردبیلي در 1148 -917) حک 

  شد. به طوري که در زمانتبديل  "داراالرشاد "اردبیل، اين شهر عالوه بر توسعه علمي، فرهنگي از نظر مذهبي به 

ق(، جد شاه اسماعیل اول، اردبیل در شمار شهرهاي مقدس شیعیان در آمد و در کنار تبريز 865سلطان جنید ) م 

و قزوين و اصفهان، به عنوان پايتخت سیاسي مطرح شد. و در دوران ديگر شاهان صفوي هم، اردبیل در واقع، مقام 

اگر چه ريشه ي تاريخي عالقه ي ايرانیان به تشیع  بنابراين،( 41: 1369،مان) هپايتخت معنوي صفويان را يافت. 

را بايد در همان اوايل ظهور اسالم جستجو کرد و ارادت ايرانیان نسبت به جانشین پیامبر اسالم) ص(، حضرت 

جاي پیامبر  علي ابن ابي طالب ) ع(، به زمان حیات رسول )ص( بر مي گردد و از همان دوره، جانشیني ايشان به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
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اکرم)ص(، از جانب ايرانیان حمايت شده و دولت هايي با اعتقادات شیعي در برخي نواحي ايران به قدرت رسیده 

در عصر صفويان که خاستگاه مذهبي آنان اردبیل بود، اين مذهب به عنوان مذهب رسمي در سراسر ؛است، لیکن 

 "ق(،معروف به993. احمد بن محمد اردبیلي نجفي )م سرزمین ايران و ديگر قلمرو حکومتي صفويان شناخته شد

. از علما و فقهاي شیعه امامیه در قرن دهم هجري، از جمله عالماني هستند  "محقق اردبیلي "و"مقدس اردبیلي

که در اين عصر، ضمن ارتباط با دربار صفوي، در گسترش تشیع و حل مشکالت شیعیان تالش هاي فراواني نمود 

راي مصالح تشیع و شیعیان، همواره به دربار صفوي تذکراتي مي داد، ونیززهد و تقوايش زبان زد و در عین حال ب

در علوم عقلي و نقلي تبحر داشت و حوزه ي علمیه نجف در زمان رياست او رونقي دوباره  "مقدس اردبیلي"بود. 

،صاحب "عباس قمي شیخ"،"شیخ حرعاملي"يافت. وي مورد تجلیل علما و فقهاي برجسته ي شیعه،همچون

محقق "محقق اردبیلي ر.ک به:بخش پیرامون  ؛9.) مجتهد زاده ، قرار گرفته است "محدث بحراني"و  "جواهر

 درمجموعه حاضر( "اردبیلي

با توجه به آنچه گذشت، اردبیل و نواحي آن در دوران تاريخي، خاستگاه علماي دين، فقها، محدثین و دانشمندان 

تلف علمي بوده است. پس با رسمیت يافتن مذهب شیعه اثني عشري در ايران، در متعددي در عرصه هاي مخ

ابتداي حکومت صفويان که يکي از اقدامات مهم صفويان و يکي از ويژگي هاي خاص دولت صفوي در نظر صاحب 

در  نظران قرار گرفته است. و حتي گاهي مذهب تشیع را يکي از عوامل استحکام وحدت ملي چه در ايران و چه

ن ها در اردبیل هست. بنابراي ترين دستاوردهاي صفوي ارتباط با ساير ملل اسالمي مي دانند. که اين تشیع از مهم

اي ه بايد از اين حکومت به عنوان حکومت ديني در اردبیل ياد کرد که توانست تاثیر گذاري خود را در حکومت

ک هويت ملي که مقوله اي درپايايي يک ملت است ديني ساير جوامع در جهان مطرح کند. و همچنین توانست ي

به ايران بدهد، که شخصیت و هويت ملي، هنگامي موجوديت پیدا مي کند که تارو پود يا پديده هاي سازنده آن ، 

يعني نهادهاي فرهنگي و روحاني ويژه آن ملت يا کشور موجود باشند، اين نهادها در هر سرزمین، زايیده گونه 

دل انديشه ها، سلیقه ها، باورها و رويکردهاي اجتماعي مردمان آن سرزمین است. که از فضاي انساني ويژه اي از تبا

و اجتماعي ويژه آن محیط سرچشمه مي گیرد. و بر همان فضا سايه افکنده و ضامن يکپارچگي آن است و شناسنامه 

 .يا هويت آن فضا شناخته مي شود

يل قرن دهم ه.ق، از رويدادهاي مهم تاريخ تشیع ايران است. پیدايش اين تشکیل دولت صفوي در اوابايد افزود که 

دولت که بايد آن را سر آغاز عصر تازه اي در حیات سیاسي و مذهبي ايران دانست، موجب استقالل ايران بر اساس 

یعه ش مذهب رسمي تشیع و سازمان اداري نسبتا متمرکز شد. تشکیل دولت صفويه در ايران، در قالب يک دولت

اثني عشري، يکي از طوالني ترين و پر جاذبه ترين فصول تاريخ اسالم و ايران است؛ زيرا پیروان اين مذهب به 

مدت نه قرن به مبارزات بي امان خود ادامه دادند تا آنکه مذهب شیعه دين رسمي ايران اعالم شد. قبل از ظهور 

ردند، و هیچ گونه تمرکز اداري به عنوان دولت ملي وجود صفويان گروه ها و اقوام مختلفي در ايران حکومت مي ک
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نداشت. ايجاد دولت صفوي نقطه اوج نهضت هايي بود که طرفداري از تشیع علیه حکومت هاي بني امیه و بني 

 (21، :1343، عباس و قدرتهاي همسوي آنان صورت گرفت. )غفاري فرد

که در طول تاريخ توانسته است بر تفکر انحرافي پیروز  جريان اصلي شیعه و حکومت هاي برخاسته از اين انديشه

در ه صفويبا بیان اينکه ملت ايران به سبب تشکیل حکومت شیعي و اسالمي . ، از اردبیل نشات گرفته استشود

یل ثبت روز ملي اردباشاره کرد.  به نقش برجسته استان اردبیل در طول تاريخمي توان  کشور وامدار اردبیل است،

شهر اردبیل خاستگاه  .حث مهندسي فرهنگي استان و تاثیرات مثبت آن در منطقه بسیار مهم و ضروري استدر ب

معنوي و سیاسي جنبش عرفاني و سیاسي صفويه است و نقش مهمي اين شهر کهن و مقدس در تاريخ ايران 

 .يي سلسله صفويه استاصفهان میراث دار اردبیل و تبريز و پايتخت سیاسي و فرهنگي دوره طال داشته است.

لحاظ  طريقت صفويه از"نويسد: استاد مطالعات اسالمي دانشگاه جورج واشنگتن مي "سید حسین نصر"پروفسور 

ي اجتماع –تاريخ قرون اخیر ايران از اهمیت خاصي برخوردار است. از آنجا که اين طريقت نه تنها تاريخ سیاسي 

بار پس از انقراض ساسانیان به ايران وحدت سیاسي بخشید، بلکه از ن کلي متحول کرد و براي نخستیايران را به 

امامي داشت. در  آغاز يک طريقت شیعي بود و سهم اساسي در مبدل ساختن ايران به يک مملکت شیعه دوازده

شود که در آن يک طريقت عرفاني چنین نفوذ سیاسي و مستمري در تاريخ اسالم هیچ مورد ديگري ديده نمي

یني چنان پهناور مانند ايران داشته باشد. طريقت صفويه مستقیماً توسط خاندان صفوي، سلسله صفويه را سرزم

 آورد، ايران را متحد ساخت و مذهب جعفري را مذهب رسمي يکي از بزرگترين بالد اسالمي گردانید.وجود  به

 (26: 1371،)صفري

مدرن به عنوان مرکز تشیع در جهان  مت صفويه و ايرانالدين اردبیلي پدر معنوي حکوبه بیان ديگر،شیخ صفي

سازي چندين کار مهم انجام داد: اوالً ايران را براي همیشه از يوغ نظريه خالفت است. طريقت صفويه از جهت تمدن

هاي اموي، عباسي و عثماني مطرح شده بود، جدا آزاد کرد و راه خود را از نظريه خالف اهل تسنن که در حکومت

، چرا که آيدترين دوران تاريخي ايران اسالمي به شمار ميد. ثانیاً ايران مستقل را تأسیس کرد. دوره صفويه مهمکر

نهصد سال پس از انقراض ساسانیان، يک فرمانروايي متمرکز ايراني بر سراسر ايران آن روزگار حاکمیت يافت. پس 

دام کبويه و سربداران به حکومت رسیدند، اما هیچمانیان، آلاز اسالم چندين فرمانروايي ايراني مانند صفاريان، سا

نتوانستند تمام ايران را تحت پوشش خود درآورده، ملت ايران را تحت يک لواي متحد در آورند. ثالثاً صفويه تشیع 

د شد. اترتیب مرکزيتي پهناور و مقتدر براي شیعیان جهان ايجعشري در ايران احیاء و تثبیت کردند و بديناثني

ند مذهبي مستقل و قدرتم –پس از صفويه؛ شیعیان عالوه بر نجات از تقیه و آوارگي داراي يک جغرافیاي سیاسي 

ترين جنبش عرفاني ايران طريقت صفويه مهم :رابعاًشدند که حامي شیعیان جهان در نقاط مختلف جهان گرديد. 

ندگاري بر جاي گذاشته است. طريقت صفويه عالوه بر است که تأثیر سازنده، شگرف و ما در تاريخ ايران اسالمي

 در شیعي هنري –عشري در ايران؛ موجب آغاز يک نهضت عظیم فرهنگي تأسیس حکومت و جامعه شیعه اثني
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توسط  "حکمت متعالیه"ارد. براي مثال در دوره صفويه د استمرار تاکنون آن ارزشمند آثار که گرديد جهان

دو  "وافي"و  "االنوار بحار"کاشاني و عالمه محمدتقي مجلسي و مالمحسن فیض تأسیس شد "هینصدرالمتالّ"

 المعارف روايي شیعه را تدوين کردند.  دايره

بنابراين،همین مردم شجاع همین عشاير غیور، از اين سرزمین با نام امیرالمؤمنین علي)ع(، با نام امام حسین)ع(، 

 بیت)ع( و آئین مقدس اسالم و فقه)ع( توانستند بروند و نام خدا، ياد اهلمعصومینبا نام شهداي کربال، با نام ائمه

پارچه، محکم و مقتدر به وجود آورند. اين متین جعفري را در سرتاسر اين کشور مستقر کنند و کشوري يک

طول چند  بیت)ع( به وجود آمد. بزرگاني که در اين مدت دراقتداري بود که از معنويت، از دين و از تعالیم اهل

تسلط مغوالن يکي از  دهند. دورههمه همین خط مستقیم را نشان مي ،اندقرن در اردبیل پرورش پیدا کرده

 هاي اجتماعي فراواني برشود. در اين دوره آسیبترين ادوار تاريخ ايران محسوب ميانگیزترين و پرتحرکشگفت

ترين پیامدهاي حمله مغول است، با اين جتماعي از مهممردم ايران وارد شد. سقوط اخالقیات و رواج انحرافات ا

ساختند؛ مغوالن را از وجود ملت ايران در صدد برآمدند مانند قبل که متجاوزان را در جنگ فرهنگي مغلوب مي

بیلي با الدين اردخاطر مردي از تبار علويان به نام شیخ صفياسب سرکش تاخت و تاز و غارت به زير بکشند. بدين

ه قلم و فرهنگ و دين به مبارزه آرام با آنها پرداخت. شیخ با برقراري ارتباط با ايلخانان مغول توانست به اسلح

عنوان مرشد طريقت، مغوالن را مريد خود گردانَد و نبرد فرهنگي، علمي و ادبي او که منجر به تغییر خلق و خوي 

ن و عمران و آباداني بودند، به سازندگان بناها و ها مخرب فرهنگ و تمدمغوالن گرديد؛ سبب شد مغوالن که سال

محمد "آغاز شد و در دوره سلطان  "خانغازان"شهرها تبديل شوند. اصالحات مغوالن و ساختن آثار و ابنیه از دوره 

ادامه يافت. اين سه ايلخان مغول و عده کثیري از بزرگان از جمله خواجه  "ابوسعید بهادرخان"و  "لجايتووا

 الدين بودند. اهلل همداني مريد و پیرو شیخ صفيين فضلرشیدالد

الدين از جمله مرشدان طريقت بود که با پیروي از مباني اعتقادي شیعي ضمن حديث آخرت، حديث شیخ صفي

گفت. شیخ با کرامات صوفیانه و فروتني و خضوع گروههاي کثیري از مردم را مريد خود گردانید و از دنیا نیز مي

مردم را از روي آوردن به زندگي اين جهاني منع نکرد. شیخ بر قدرت و جالل و جبروت خويش افزود  سوي ديگر

ايلخانان مغول که به شیخ توجه ويژه داشتند،  و در نهايت قدرت خويش را بر قدرتمندان نیز جاري و نافذ ساخت.

 ع گرايش يافتند. برخي طوايف مغولالدين به مذهب تشیدست اطاعت به او دادند و با تأثیرپذيري از شیخ صفي

نام  "آل جالير"توان ازها ميهاي مذهبي شیخ؛ مذهب تشیع را پذيرفتند، از جمله اين خانداننیز به خاطر فعالیت

اي هبرد که در حوزه فرهنگ و هنر از مقام وااليي برخوردار بودند و بناهاي بسیاري در تبريز و بغداد ساختند. فعالیت

: 1371، )صفري ساز حکومت شیعي گرديد.الدين باعث رشد تشیع و در نهايت زمینهي شیخ صفيديني و مذهب

619) 
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لدين انظیري دست يافت. نهضت شیخ صفيهاي بيالدين در ادامه نهضت امامان شیعه، به موفقیتنهضت شیخ صفي

ک يالملل تشیع داشت که با هیچیناي در عرفان، هنر، تمدن، جغرافیاي سیاسي و روابط بتأثیر ماندگار و سازنده

ترين هممقايسه نیست. مهاي نظامي، سیاسي و فرهنگي قابلاز ديگر مکاتب فقهي، کالمي و فلسفي و يا شخصیت

 ها و مغول الدين؛ احیاي استقالل ايران پس از نهصد سال اشغال از سوي عربمیراث نهضت عرفاني شیخ صفي

ع و ايجاد يک مرکزيت مقتدر در ايران براي شیعیان جهان است که به منزله ها، استقالل جغرافیاي سیاسي تشی

اه الدين و شمشیر شاند. شمشیر دو لبه ذوالفقار امیرالمؤمنین علي)ع( با تجلي در معنويت شیخ صفيامت واحده

بین  در روابط آن امروز سیاسي –اسماعیل؛ اثري بديع در تاريخ فرهنگ و تمدن تشیع ايجاد کرد که آثار فرهنگي 

  المللي جاري است. 

دراين باره آنچه مهم مي نمايد اين است که گذشته ازحضوربازماندگان ائمه اطهار)ع( دراين شايان ذکراست ، 

 917نواحي، پیش ازاعالم شیعه اثني عشري به عنوان مذهب رسمي کشور ازسوي شاه اسماعیل صفوي به سال 

ستان کنوني اردبیل، از کانون هاي مهم وحتي پايتخت دولت ها وبرخي هجري قمري، دربرخي دوران تاريخي، ا

 آن هم براي اولین باردردوره اسالمي به نام اردبیل ضرب شده است.چنانکه ، وحکمرانان  شیعي بوده ونیزسکه 

درقرون نخستین اسالمي ونیزتا آغازدولت صفوي، اردبیل پايتخت دولت شیعي اسماعیلي مذهب آل مسافر يا 

ق(،آل  318 - 266ق( گرديد ونیزبرخي حکم رانان شیعي مذهب دولت ساجیان)حک511-331اريان) حک سلّ

،با استقراردراردبیل "ق(873 -781قراقويون لوها) حک  ق( و756 - 657ق(، ايلخانیان)حک 454-321بويه )حک

 ضورح برده اند وازسوي ديگر،نواحي آن سال ها ازاين مناطق استراتژيک به عنوان پايگاه سیاسي و نظامي بهره  و

واين امربرخالف آنچه احمد مقدسي ازتعصب مذهبي مردم اردبیل سخن به  و... چهارده تن ازدانشمندان اردبیلي

میان آورده ودرسطور باال اشاره گرديد ،نشانگر وجود انديشه هاي شیعي و معتقدان به اين مذهب ويا حداقل زمینه 

 "لاردبی دولت هاي شیعي در"ر.ک به:بخش )ر به ويژه شیعه دراين نواحي است.هاي پذيرش اعتقادات مذهبي ديگ

 درمجموعه حاضر(

در تاريخ گذشته، در دوران طلوع صفويّه، سرزمین اردبیل توانست دو خدمت بزرگ به بنابراين مي توان گفت که 

م در حال اختالف و درگیري هاي آن از هم جدا و با هاين کشور بکند. اوّل اين که توانست از کشوري که بخش

وجود آورد. قبل از طلوع صفويّه و بعد از دوران سلجوقیان، ايران کشوري بودند، يک کشور متّحد، بزرگ و مقتدر، به

ها خبري نبود. اين نواخت و از عزّت و عظمت ايران در آن دوراناي مي بود که هر بخشي از آن آهنگ جداگانه

الدّين شیخ صفي"يعني اوالد  -ويّه از اردبیل طلوع کردند و خاندان عرفاي مجاهد و مبارز عزّت را صفويّه دادند و صف

توانستند اين زمینه را به وجود آورند، تا فرزندان آنها، يعني اوالد ايران را به همه عالمیان در دنیاي آن  - "اردبیلي

 .روز، به صورت متّحد، مقتدر، عزيز، سربلند و پیشرفته معرفي کنند
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شود؛ يعني احیاي مذهب شیعه، مذهب خدمت دوم عاملي بود که در واقع پشتیباني معنوىِ عامل اول محسوب مي

از اين سرزمین با نام امیرالمومنین، با  -بیت و ارادت به خاندان پیامبر. همین مردم شجاع، همین عشاير غیور اهل

بیت و السّالم توانستند بروند و نام خدا، ياد اهلین علیهمنام امام حسین، با نام شهداي کربال، با نام ائمه معصوم

آئین مقدس اسالم و فقه متین جعفري را در سرتاسر اين کشوراعالم کنند، خاستگاه اصلي پیدايش و پرورش 

هاي برجسته آن در قرون هشتم تا دهم هجري نهضت تشیع در کشور شهر اردبیل است و مردان بزرگ و چهره

هاي نخستین دولت شیعي در جهان ايفا کرده و مسئولیت و گیري انديشهار اساسي در شکلقمري نقشي بسی

مرداد به  4اند که همین امر امروزه منجر به نامگذاري روز سازي را در طول تاريخ بر عهده داشتهرسالت اين زمینه

 .روز اردبیل در تقويم ملي شده است

 ريزي افکارن اردبیلي پس از دو قرن تالش، مجاهدت و مبارزه با پايهالديصفي غیور مردان اردبیل همچون شیخ

ريزي دولت مقتدر شیعي در کشور شدند که آثار برکات آن تا به امروز نه تنها به ايران تشیع در اردبیل موفق به پي

 917ر سال دنشین خاورمیانه نیز حیاتي دوباره بخشیده است. رسمیت يافتن تشیع بلکه به قلمرو مناطق شیعه

اي بود که رودي از يکي از رويدادهاي ديني و مذهبي برجسته "الدين اردبیليشیخ صفي"هجري توسط اخالف 

ها و مبارزات هاي چندين و چند ساله را در پس خود داشت که نهايتا همه اين مجاهدتجريانات قوي و کشمکش

مذهب شیعي منجر شد و کشوري يکپارچه، محکم  به ظهور و طلوع خورشید تشیع در اردبیل به عنوان خاستگاه

 مردم  وجود آورند   شهر اردبیل در عهد صفويه از منظرهاي مختلف به حد اعالي ترقي خود رسید کهو مقتدر به

 یلاردب در تشیع نهضت خورشید نهم قرن اوايل در نهايتا که داشتند شافعي مذهب هجري هشتم قرن تا اردبیل

یلي به عنوان جهادگران مذهبي به اردب صفي شیخ مالزمان و مريدان که بود قرن همان اواسط در و کرد طلوع

بردند که در نهايت همین نهضت تشیع موجب کشورهاي مجاور همانند داغستان و چرکسان و گرجستان حمله مي

مي و شیعي اردبیل در دوره قرن نهم و دهم از لحاظ مذهب تشیع در رديف مناطق اسال .تشکیل دولت صفوي شد

هاي داراالمان، داراالرشاد، دارالعرفان و دارالملک همچون مکه، نجف و کربال درآمد که اگر هم اکنون از اردبیل به نام

 .شود همه اينها در نتیجه سبقه ديني و شیعي اين استان استنام برده مي

در پايان  "نويسد:مي و ارتباط آنان با اردبیل ، درباره به قدرت رسیدن صفويان "و سلطانخلیفه "بارتولد در کتاب 

 ي دولتيها )مشايخ صوفیه( توانست شالودهي شانزدهم میالدي در ايران، دودمان شیخي پانزدهم و آغاز سدهسده

 ه از آذربايجانک ين خاندان اردبیليکنیم که اگذاري کند. در بررسي اين مسئله بسیار کندوکار نمينیرومند را پايه

 اين نکته که اسماعیل صفوي بنیانگذارنمايد،برخاسته بود، کامیابي بزرگ خود را مديون چه بوده است. چنین مي

پس مذهب رسمي ايران شد. اين دولت به مذهب تشیع گرويده است، داراي اهمیتي بزرگ بوده باشد. تشیع از آن 

اسماعیل و جانشینان، به ياري دستکاري جسورانه در تاريخ، حتي نیاکان سني خود را نیز شیعي کردند و آرامگاه 

  (53خلیفه وسلطان ،، بي ]تا[،بارتولد)آنان را در اردبیل زيارتگاه شیعیان ساختند. 
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آذربايجان را به تصرف کامل خود درآورد؛ در تبريز  ي فرمانروايي شاه اسماعیل بسط يافت وکه حیطه پس از آن

به تخت سلطنت نشست و مذهب شیعه را مذهب رسمي ايران تعیین کرد. تاسیس حکومت صفويّه دو پیامد مهم 

اى براى ايران داشت: يکى احیاى دولت ملّى و ديگرى رسمیّت يافتن مذهب تشیّع اثنا عشري. اين دو پیامد، نتیجه

ن استقالل و بقاى ايران بود. مردم اردبیل پیش از شاه اسماعیل به مذهب شافعي گرايش داشتند. واحد داشت و آ

 (2/379: 1333، )راوندي

اي به سلطان بايزيد، از ماموران عثماني که از ورود طرفداران صفويّه به ايران و ارديبل شاه اسماعیل با ارسال نامه

(؛ ولي 368: 1362، ان خواست تا مانع اين کار ماموران شود )گناباديکردند، انتقاد کرد و از سلط جلوگیري مي

ي اين اختالفات اين دشمني با تشکیل حکومت شیعي توسط شاه اسماعیل در ايران به اوج خود رسید و دامنه

م ههاي بعدي نیز ادامه پیدا کرد. با مرگ سلطان بايزيد، سلطان سلیم به جاي وي نشست. او مذهبي حتي تا دوره

هاي مذهبي تند و اختالف برانگیزش انتقاد و عملکرد شاه را مورد اي به شاه اسماعیل از سیاستبا ارسال نامه

نظر (. سلطان عثماني همیشه حرکات سپاه و سیاست شاه اسماعیل را زير 515 :1362، سرزنش قرار داد )همان

 (. 63: 1379، )اسپناقچي پاشازاده .داشت

سماعیل، به حدود عثمانیّه حمله برد و خسارت زيادي را در اين مناطق به بار گذاشت. به ق. شاه ا 913در سال 

اي فرستاد. صدر اعظم نیز در پاسخ عنوان کرد، چون نامهدنبال اين ماجرا؛ سلطان سلیم به صدر اعظم خود، توبیخ 

توان کرد. در اين  دهد، کاري نمي غالب اهالى و ايالت را تراکمه آناطولى صوفى و تابع شاه اسماعیل تشکیل مي

دانست؛ به نیروهاي عثماني دستور داد دوره، سلطان سلیم عثماني که جنگ با شاه اسماعیل را از واجبات دين مي

نشیني به ها، شاه اسماعیل سیاست زمین سوخته و عقبتا جهت جنگ با ايران آماده شوند. با پیشروي عثماني

شد. اين سیاست جنگي شاه اسماعیل باعث خستگي و فرسودگي سپاه عثماني مي سمت اردبیل را در پیش گرفت.

(. با وجود 76: 1379، )همانکه نیروهاي عثماني چندين بار خواستند تا اردو را ترک کرده و برگردند  به طوري

لح با شاه ها نبودند؛ تصمیم به صجا که حاضر به قبول شکست در برابر قزلباشخستگي سپاه عثماني؛ از آن 

میان، سلطان سلیم با سپاه انبوهي وارد تبريز شد. پس از آن (. در اين 111: 1379، گرفتند )هماناسماعیل 

ها به اردبیل فرار کردند و از تصمیم سلطان سلیم جهت تسخیر اردبیل، شاه اسماعیل را مطلع گروهي از قزلباش

 (. 362 :1392شکري،کردند )

ي هايي از واليات تابعههاي مختلفي از اقصي نقاط ايران شرکت داشتند. گروهیل، گروهدر بین نیروهاي شاه اسماع

اردبیل از جمله حاکم مغان، حاکم بردع و گنجه، که به همراه سپاهیانشان در لشکر صفويان حضور فعالي داشتند 

ران در جنگ چالدران عشاير دشت مغان، اردبیل و ارسبا(. از جان گذشتگي 111: 1379، )اسپناقچي پاشازاده

(. سلطان سلیم دلیل 435-425ها از صفويان بوده است )بیگدلي، نشان از سرسپردگي و اطاعت بي حد و حصر آن
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کند نه جنگ براي ي حمالتش به ايران و به خصوص اردبیل را پس از جنگ چالدران، جنگ دينى عنوان ميادامه

فرزندانش نیز به ارث گذاشت ي حکومت صفويّه را براي تصرف سرزمین. وي اين دشمني و تالش براي نابود

 (.185: 1379، )اسپناقچي پاشازاده

 دراردبیل،تجلی گاه علوم وهنرهای اسالمی وشیعی: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی -6-9-9-9

شیخ صفي الدين اسحاق اردبیلي ، نیاي بزرگ صفويان و پیشواي فرقه صفويه در عصر ايلخاني چنانچه گذشت،

ه.ق شیخ صفي الدين به ارشاد 711زندگي مي کرد و معاصر غازان خان و سلطان ابو سعید بهادر خان بود. از سال 

مردم اردبیل و اطراف پرداخت، تا حدي که نفوذ وي در شهرهاي گیالن ، آذربايجان و آناتولي ترکیه گسترش 

پس از مدفون  . در اردبیل درگذشت "جايتوال"پسر  زمان سلطان ابوسعید ( درق715يافت. شیخ صفي الدين درسال

در خانقاه اش که کعبه آمال هزاران نفر از سراسر ايران و عراق و شام شده بود، اين مکان  "شیخ صفي "شدن 

تبديل به مجموعه اي شد که زائران بسیاري براي زيارت قبر شیخ صفي و استمداد از روح او به اين مکان مي 

 از دفن شیخ صفي الدين در اردبیل تا تأسیس حکومت صفوي توسط شاه اسماعیل در طي دوره زماني .آمدند

اما آنچه موجب شد اين بقعه کانون  .ه ق(، اين مکان همواره مورد توجه دوستداران اين خاندان بود715-917)

ري و توجه بسیاري از مردم ايران و برخي از مردم سرزمین هاي مجاور شود، رسمي شدن مذهب تشیع اثني عش

انتساب اين خاندان به امام هفتم شیعیان بود. بقعه شیخ صفي الدين در اين زمان ديگر آرامگاه يک مرشد صوفي 

نبود بلکه قبر يکي از امامزادگان محسوب مي شد که در ايران شیعي عصر صفوي داراي منزلت ويژه اي بود. اين 

-135 :1398نجفي نژاد ،) .ورد تأکید واقع شده استجايگاه بقعه شیخ صفي الدين در سفرنامه هاي اروپائیان م

144) 

در  "صفي الدين"که در دوره صفويه از نزديک شاهد امور بوده، در رابطه با اهمیت بقعه شیخ  "انگلبرت کمپفر.

برجسته ترين، بزرگترين و زيباترين مقابر متبرک ايران بدون ترديد اينها ":دوره صفوي در سفرنامه اش مي نويسد

ند؛ اول حرم امام هشتم حضرت امام رضا علیه السالم در مشهد، دوم حرم خواهرش حضرت معصومه)س( در هست

قم و در مرحله سوم بقعه شیخ صفي در اردبیل ، اين گزارش از بقعه شیخ صفي الدين براي ما و در اين زمان که 

مي رسد. اما براي مردم آن دوران،  اين بقعه جايگاه خود را از دست داده است بسیار نامأنوس و غريب به نظر

جايگاه اين مکان بسیار گرانقدر و با ارزش بود و اين نوع اظهارات در خصوص آنجا کامالً ملموس و منطقي بوده 

 .داراي قداست فوق العاده اي بوده است)تصوير حاضر( است. چرا که آرامگاه شیخ صفي الدين در دوره صفوي 

بسیاري از بزرگان دوره صفوي آرزو داشته  .ارند که نمايانگر اين قداست مي باشندشواهد تاريخي بسیاري وجود د

اند که در اين مکان مقدس آن روزگار، مدفون گردند. چرا که معتقد بودند دفن شدن در کنار ارواح اجداد اين 

  .ان خواهد شدخاندان که متصل به خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم بوده اند، موجب بخشايش گناهان آن
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در اين دوران عوام و حتي بسیاري از نخبگان تحت تأثیر پادشاهان صفوي و وابستگان به آن خاندان و عالقه مندي 

به مذهب تشیع، به اين بقعه و بزرگان مدفون در آن اظهار ارادت مي کردند. هر چند اين احتمال نیز وجود دارد 

بهره مندي از منافع مادي به اين کار مبادرت ورزيده باشند. اما که عده اي اندک از مردم براي حفظ ظاهر و 

گزارش هاي تاريخي حاکي از شور و شوق فراوان مردم ايران در اظهار ارادت به اين مکان مي باشد. شاهد مدعا 

هره بنیز موقوفات و نذورات فراواني بود که به اين مکان اختصاص داده مي شد. با افزوده شدن میزان موقوفات و 

هاي حاصل از آنها، بر اهمیت اقتصادي مجموعه آرامگاه شیخ صفي الدين افزوده مي گرديد. اين امر موجب بهبود 

 شد.شرايط اقتصادي شهر اردبیل نیز 

( اين آباداني موجبات افزايش رفاه 1:1367/41اردبیل در عصرصفويه بسیار معمور وآباد بوده است)اعتماد السلطنه، 

جز اردبیل در شهرهاي ه اين محل حضور مي يافتند را نیز فراهم مي آورد. موقوفات دوره صفوي بزائراني که در 

 تتر بوده اس ديگر نیز وجود داشته است اما در مجموع، موقوفات آستانه مشهد و آستانه اردبیل از ساير نقاط مهم

ي اروپاست ،قالي مجلل ومعروف .يکي ازصنايع منحصربه فرد دستي دوران صفوي،که امروزه زينت بخش موزه ها

 مهم تر "است: نوشته اين قالي مختلف نقشه هاي ربارهد، "ايران  صنايع تاريخ"کريستي ويلسن در اردبیل است.

 که است اردبیل مسجد قالي نقشه، قسم اين مشهور خیلي نمونه دارد. ترنجي وسط در که است طرحي همه، از

 آن عرض و نیم و متر يازده آن طول که است بزرگي قالي فرش، آن .است دنلن در آلبرت و ويکتوريا موزه در فعال

 دور .دارد گره میلیون 32 قالي تقريبا اين که کرده اند معین تخمین از روي. است نیم و متر پنج از کمتر قدري

 بیضي وريامد ازنقش عبارت آن و نموده احاطه است موسوم عباسي شاه گل به که کوچکي نقشه اي را مرکزي ترنج

 يک چهارم ترنج قالي متن هرگوشه در .گرفته برگ يا گل از حلقه اي آن را دور و گل آن وسط در که است شکلي

 اينکه مثل کشیده ترنج سر دو در که مي باشد مسجد قنديل نمايش بزرگ قالي اين خصايص از يکي .شده کشیده

 کامل نظم با را پرکاري و مشبک تاک نقش آنها و شده پوشیده برگ و گل و نقش از قالي متن .آويزان است آن از

 رنگ .مي آيد به نظر برجسته رنگ سورمه اي زمینه روي خود رنگ هاي گوناگون با گل ها .مي دهند تشکیل

 نقشه اين در نیز سبز رنگ .است قنديل مايل به رنگ و نیست شفاف زياد دارد تباين سورمه اي زمینه با که قرمز

 مسئله .مي باشد عباسي شاه گل آنها بین که است شده تعبیه نقشه ائي قالي حاشیه .است ستهبرج رنگ هاي از

 اين حاشیه در .مي شود ديده اردبیل مسجد صحن ديوار کاشي هاي روي قالي اين حاشیه نقش آنکه توجه قابل

 تقديم کننده يا بوده اليق بافنده و سازنده شخص اين که نیست معلوم ولي است شده برده کاشاني اسم مقصود قالي

 شاه زمان صنعت شاهکارهاي از قالي اين .است (میالدي 1536هجري) 946 نوشته برطبق اين قالي اين تاريخ .آن

مي نمايد  تأيید را مطلب اين آن پشم جنس زيرا باشد، شده بافته تبريز در که مي شود تصور و مي باشد طهماسب

قنديل هاي بزرگ بیضي شکل نوک دارازيک "وبه گفته ارنست کونل،( 191-189، ]بي تا[:.)کريستي ويلسن"
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ستاره مرکزي به داخل سطح وسط فرش طرح ريزي شده است.تزيین نوارهاي حاشیه اغلب با برگ نخل دربین 

 انجام گرفته است.  "ارابسک"رشته هاي ابر يا 

ه سهم قابل توجهي در پیشرفت اين نذورات و موقوفات فراواني به اين مکان اختصاص مي يافت کدراين دوران،

 در مورد نذر و وقفي که مردم براي بقعه انجام مي دادند مي نويسد: "اولئاريوس." مکان داشت

همچنین آرامگاه شیخ صفي الدين داراي مطبخ ويژه خود بوده است که روزانه افراد زيادي در آنجا اطعام مي  "

بقعه شیخ صفي الدين براي ما آوردند . از جمله تشريفات اين است شدند. در اردبیل غذاي تبرک را از آشپزخانه 

که هروقت سفیر و يا مهمان خارجي وارد اردبیل مي شود دو يا سه بار بايد از آشپزخانه مخصوص بقعه غذا بخورد 

رانیان الزم به ذکر است که اين توجهات مختص اي (2/484: 1369، )اولئاريوس"و اين غذا را آنها تبرک مي نامند.

نبوده و بسیاري از مقامات سرزمین هاي ديگر در مدت زماني که در ايران اقامت داشتند به زيارت آرامگاه شیخ 

صفي مي رفتند. يکي از اين افراد همايون پادشاه هندوستان بود که از تبريز به ؛داراالرشاد؛ اردبیل رفته به لوازم 

صفويه که برگزيدگان درگاه اله و پادشاهان عالم معني بوده اند،  طواف مرقد منور سلطان االولیاء و مشايخ کرام

 قیام نموده سلسله پیر مريدي را با اين خانواده رفیعه به تازه استحکام دادند. 

اروپايي  سیاح ،"مورير"صندوق بسیار ارزشمندي که هم اکنون بر روي قبر شاه اسماعیل قرار دارد نیز بنا به گفته 

زديک ديده است، توسط همايون پادشاه گورکاني هند به آرامگاه او هديه شده است )جمالي، که مقبره را از ن

( فارغ از اينکه اين نوع زيارت ها جنبه سیاسي داشته يا اعتقادي، بايد به اين نکته توجه داشت که 322، 1387

 .دوره صفوي مي باشد صِرف حضور يک پادشاه يا مقام سیاسي عالي رتبه بیگانه، مؤيد اهمیت اين مکان در

نسخ خطي بقعه شیخ صفي دراردبیل که  از زکرياي رازي،"عجايب المخلوقات"نسخه خطي کتاب  -حاضر-)تصوير

اما آرامگاه شیخ صفي در دوران صفويه، تنها يک مکان زيارتي نبوده اکنون درموزه ملي ايران نگهداري مي شود.( 

ي داشته است. در مجموعه شیخ صفي الدين، واحدهايي نظیر بلکه کارکردهاي متعدد ديگر فرهنگي و اجتماع

کتابخانه، مدرسه، چله خانه، مطبخ، حرم سرا، جنت سرا، و ... وجود داشته است که متناسب با کارائي آنها، افراد 

سوي خود مي کشاند. اما زيرمجموعه هاي آن بازهم از سنخ مذهبي و معنوي ه مختلف از قشرهاي گوناگون را ب

د و تقدس اين مکان با ضمیمه شدن اين واحدهاي اقماري نه تنها کمتر نمي شد بلکه افزايش نیز پیدا مي بودن

در داخل مجموعه خانقاه شیخ صفي، چلّه خانه هاي زيادي به چشم مي خورد. درچلّه خانه قديم، خود شیخ .کرد

، )عبدي بیگ شیرازي.ده شده استافزو "صدرالدين موسي"صفي مي نشسته است و چله خانه جديد در زمان شیخ 

1369 :111)  

بقعه شیخ صفي کتابخانه اي داشت که شاهان صفوي، بهترين آثار را وقف آن مي نمودند. بقعه شیخ  ،همچنین

صفي، افزون بر کتابخانه، مدرسه نیز تلقي مي شد که از طرف حکومت، شخصي به عنوان مدرس درآن تعیین مي 
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کتابخانه اردبیل در دنیا معروف بوده است. اين کتابخانه بعد از انقراض صفويان  .( 91: 1379، گرديد)جعفريان

 تا ايام سلطنت فتحعلي شاه و زمان جنگ باروس ها مقداري ازکتب آن باقي بوده است ؛متفرق گرديده ولي

اين کتاب ها  در اين زمینه گوياي اهمیت"خاورشناسي در روسیه و اروپا  "عبارات مؤلف کتابو (115عبدالعزيز،)

او اعتقاد دارد که دانش روس مرهون موفقیتي است که قیمت روي آن نمي شود گذاشت و آن مجموعه  .مي باشد

خانه تأسیس کتاب .نسخ خطي فارسي است که اکنون در کتابخانه عمومي لنین گراد موجود مي باشد و اردبیلي

( برخي از محققان در دوره صفوي به اردبیل رفته و از 43، بي ]تا[: )بارتولداست. اردبیل مرهون شاه عباس کبیر 

یگ عبدي ب"کتابخانه غني بقعه شیخ صفي براي تألیف کتاب هايشان استفاده مي کردند از جمله اين افراد 

هجري 981هجري به دستور شاه طهماسب از قزوين به اردبیل رفت و تا سال 973بوده است. او در سال  "شیرازي

هجري کتاب 977وي در سال  .ين شهر زندگي کرد و در همانجا به فعالیت هاي ادبي پرداختسال در ا7به مدت 

ر راکه کتاب تاريخي است د"االخبار  ةتکمل"و کتاب"شیخ صفي"را پیرامون امالک موقوفه مقبره"صريح الملک "

کتب شیعي  هجري در اردبیل وفات يافت . از سوي ديگر988او در سال  و هجري در اردبیل نوشت978سال 

، خشايشيعقیقي ب)ر.ک به: برافراشتند.  زيادي در دوره صفويه در اردبیل نوشته شد و علماي زيادي نیز از اردبیل سر

وجود کتابخانه غني بقعه شیخ  درمجموعه حاضر(. "دانشمندان اردبیل درعصرصفوي"؛بخش ( 71/ 1: 1375

طور کلي فضاي ه ب .و مؤلفان مي توانست مؤثر باشددر دوره صفوي در شکوفايي اين دانشمندان  "صفي الدين"

معنوي حاکم بر آرامگاه شیخ صفي الدين که هم اکنون پس از گذشت چند قرن از دوره صفوي نیز در اين مکان 

در جاي جاي بقعه شیخ صفي الدين آيات  .محسوس مي باشد، در ايجاد روح مذهبي در اين شهر تأثیر داشته است

در مدح اهل  ...احاديثي مانند حديث سفینه و  .به چشم مي خورد )ع(اسامي چهارده معصوم قرآني و احاديث و 

در حیاط اصلي ديده مي شود که همگي حکايت از معنويت حاکم بر اين مکان دارد مي کردند. و نهايتاً  )ع(بیت 

 بیان کننده اهتمام و توجه جدَي پادشاهان صفوي براي تکريم اين شهراست.

عتبات عالیات  درکنارتداوم مرکزیت مذهب شیعی شهر اردبیل دردوران حکومت صفوی  -6-9-9-2

 شهرهای مشهد وقم: و

چرا که اجداد  .شهر اردبیل در دوره صفوي در نظر بسیاري از ايرانیان، مرکز طلوع دوباره مذهب تشیع بوده است

گفته شده که مردم اردبیل  وگرچه .ندسلسله جديدي که مذهب تشیع را بسط مي دادند از اين شهر برخاسته بود

 ولي؛( 81)مستوفي، . قبل از تشکیل سلسله صفويه اکثراً بر مذهب امام شافعي و مريد شیخ صفي الدين بوده اند

آورده، نشانه آن نیست که در آن زمان،  "نزهه القلوب"شافعي بودن مريدان شیخ صفي در اردبیل که مستوفي در 

ذکر همین نکته از مستوفي، گوياي میزان عالقه  و( 71: 1374بوده است)جعفريان، شیخ صفي از تشیع برکنار 

مردم اين شهر به نیاکان صفويان بوده که بعد از به حکومت رسیدن اخالف آنها، با توجه به زمینه ذهني که از 

يباً همگي به مذهب تشیع داشتند به راحتي و بدون مقاومتي خاص، مذهب جديد اين خاندان را پذيرفته و تقر
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ضمن آنکه بايد به اين نکته  .تشیع امامیه گرويده و مبلغان پرشوري نیز براي اين مذهب از میان آنان برخاستند

از ترس حکام جور تقیه مي  ؛توجه کرد که غالب اهالي آذربايجان قبل از ظهور صفويان مذهب تشیع داشتند اما

نام اردبیل را درکنار شهرهايي مانند قم، آوه و ، "تحفه فیروزيه"میرزا عبداهلل افندي در کتاب  چنانکه کردند. 

 همگي قبل از آغاز حکومت صفويان نیز شیعه "شیخ صفي الدين"سبزوار آورده و مي نويسد: شهر اردبیل به برکت 

: 1398د،نجفي نژا؛ 31: 1378بوده ولیکن با تقیّه و با تحمل سختي و ظلم سنیان روزگار مي گذراندند. )جعفريان ، 

51) 

به هر حال، حضور خاندان شیخ صفي الدين در اردبیل قبل از تشکیل سلسله صفوي، زمینه را براي معرفي اين 

شهر به عنوان يک مرکز مذهبي فراهم ساخته بود. موروثي شدن حلقه اقطاب در خاندان صفوي از عوامل مؤثر در 

امنیت خانقاه ها و روحیه برادري وبرابري  .بعد بوده است تداوم مرکزيت مذهبي اردبیل از زمان شیخ صفي الدين به

و تا حدودي تأمین نیازهاي اقتصادي اهالي خانقاه ها نیز سبب شده بود که مردمان نواحي گوناگون ايران به خانقاه 

قّي مي لترين شهر آذربايجان ت با اينکه تبريز مهم ،در حکومت ايلخانانو هاي صوفیان و بويژه اردبیل روي بیاورند

و  "ادداراالرش"اما باز هم اردبیل به عنوان  ،شد و از لحاظ فرهنگي و اقتصادي و سیاسي جايگزين اردبیل شده بود

مرکز تجمّع صوفیه، جايگاه خاصي داشت و اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده بود. طبیعي است که در چنین 

 ديگر قشرهاي مرتبط با مسائل فرهنگي فعالیت داشته شهري با موقعیت چشمگیري که داشت بايد علما و صوفیه و

با به قدرت رسیدن صفويان اين روند شتاب فوق العاده اي به خود گرفت. در ابتداي کار شاه اسماعیل .اما،باشند 

حضور صوفیان و هواداران پر شور او، بیش از پیش فضا را براي مرکزيت مذهبي اردبیل آماده کرد. هر چند بسیاري 

 گويان"يا هو "جوه مسلک و مرام صوفیان مورد تأيید دين اسالم و مذهب تشیع نبوده است اما حضور افرادي از و

با خرقه اي برتن و کشکولي بر دست، مسلماً موجب جذب جمعیت کثیري از عارف مسلکان مناطق مختلف ايران 

صوفیه، نفوذ در توده مردم بود که  همانطور که مي دانیم ويژگي بارز اغلب طريقت هاي .به سمت اردبیل مي شد

آنها را قادر مي ساخت از نوعي وحدت مذهبي اجتماعي سخن گويند علويان آناتولي و قبايل بسیاري از عراق و 

شام نیز با پیوستن به طريقت صفوي و آمد و شد فراوان به اردبیل، باعث گرديدند عالقه مردم عادي نیز روزبه روز 

 .مقدس آنها بیشتر گرددبه خاندان صفوي و شهر 

شهر اردبیل در عهد صفويه به حد اعالي ترقّي خود رسید. مردم اردبیل تا قرن هشتم هجري قمري، شافعي مذهب 

در اردبیل بروز کرد  تشیعنهضت  خواجه علي معروف به سیاهپوشبودند. اما در قرن نهم هجري قمري، در زمان 

 چرکسانو در اواسط اين قرن بود که مريدان شیخ صفي به عنوان جهاد مذهبي به کشورهاي مجاور، داغستان و 

سرانجام همین نهضت تشیع موجب تشکیل دولت جديد صفوي گرديد. اردبیل در بردند. و گرجستان حمله مي

و  مشهد، نجف، مکّهزمان سلطان جنید، جد شاه اسماعیل اول در شمار شهرهاي محترم و مقدس شیعیان مانند 

ه.ق،  1114اردبیل داراالمان و بست و پناهگاه مجرمان بود و شاه عبّاس در شعبان در دورة صفوي،  .درآمد کربال

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%91%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%91%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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داراالمان اعالم شده بود، همچنان داراالمان باقي  امیر تیمور گورکانفرماني صادر کرد که اردبیل که به وسیله 

 (192: 1398)نجفي نژاد، (213: 1361، بماند. )نوائي

عالوه بر جماعت صوفي حاضر در آذربايجان و اردبیل عده زيادي  ق(،1148-917ان)حکصفويحکومت در دوره 

حتي خودشاه اسماعیل نیزافرادي براي جمع  .رد آذربايجان و اردبیل شدنداز سرزمین هاي تحت تصرف عثماني وا

طوري که حتي در آن زمان يکي ازمسائل سیاسي روزدولت عثماني، ه ب .آوري آنان به متصرفات عثمانیان فرستاد 

درسال ( به عنوان مثال تنها 1/36: 1379، مهاجرت شیعیان وپیروان صفويان ازعثماني به ايران بود)جعفريان

 هجري، پانزده هزار خانوار ترکمان تکلو از سرزمین هاي عثماني نزد شاه اسماعیل آمده و به او پیوستند917

صورت گروهي جهت کمک به او وارد ه ( در اوايل کار شاه اسماعیل، ترکان آناتولي ب162: 1413، )حاجي خلیفه

اني وسیله نمايندگه ا پیش از آن، ترکان اين منطقه بآذربايجان و شهر اردبیل مي شدند. در اين زمان و حتي مدت ه

نامیده مي شدند با خانقاه اردبیل در ارتباط بودند. خلفاء مدتي در شهر اردبیل براي يادگیري اصول و "خلفا "که 

ارکان طريقت تحصیل مي کردند و بعد به اوطان خود بازگشته، با ترتیب دادن محافل و مجالس، تعلیمات و قوانین 

يقت را به پیروان مي آموختند و با اين کار وابستگي آنها را روز به روز مستحکم تر کرده و پیروان طريقت را طر

با جمع آوري نذر و نیاز به شکل مالیات از پیروان و ارسال آنها به ايران، مرکز طريقت ،افزايش مي دادند. از طرفي 

عثماني شعبات بسیاري داشت که روز به روز بر تعداد  را تقويت مالي مي کردند. طريقت اردبیل در درون خاک

در کتب مختلفي که در آستانه ظهور  "صفي الدين"اعضاي آن افزوده مي گرديد. ذکر کرامات فراواني از شیخ 

صفويان و دوره صفويه به تألیف رسید نیز بر اهمیت شهر اردبیل در دوره صفويه افزوده بود. تقريباً تمام تاريخ 

وره صفوي خواسته يا ناخواسته، در آثارشان بر موقعیت و اهمیت شهر اردبیل در بین مردم آن عصر، تأکید نگاران د

هم که قبل از دوره صفوي نگاشته شده است، آکنده از داستان هايي است که  "صفوه الصفا "کتاب  ..کرده اند

در اين کتاب بیش از هزار  "بن بزازا" .شیخ صفي الدين اردبیلي را در حد يک انسان فرابشري معرفي مي کند

صفحه به کرامات و فضايل شیخ صفي الدين اختصاص داده و معجزاتي از او نقل مي کند که در دوراني که بازار 

صوفي گري و عرفان بسیار پررونق بوده، باعث جذب عده زيادي از مردم به سوي شیخ صفي و شهر اردبیل شده 

 (61-59: 1398نجفي نژاد،ک به: ؛ر.4/111 :1379،  )جعفريان .است

در مجموع اگر به منابع تاريخي تدوين شده در دوره صفويه مراجعه کنیم، خواهیم ديد که اکثر آنها با روشي ثابت 

نمونه اي ازچیني هاي بقعه  -حاضر-. )تصويرو مشخص براي اثبات مقام معنوي دودمان صفوي تالش کرده اند

حتي در اين بین، آنها به خاستگاه صفويان زه ملي ايران نگهداري مي شود.( شیخ صفي دراردبیل که اکنون درمو

نمونه هاي فراواني در کتب تاريخي مربوط به دوره صفوي يافت مي شود که از .نیز جنبه اي روحاني بخشیدند 

، ترکمان " (رشادداراال" عباراتي نظیر .اردبیل با عناوين بسیار وزين وبا کلماتي با بار معنوي باال، ياد شده است

 "خطه خلد نشان اردبیل "(254: 1364، حسیني استرآبادي) "بلد طیبه" ، " ةخطه متبرک " ( 2/933: 1351

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
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در دوره اول صفوي، شهر اردبیل در برخي از امور مذهبي در بین   .دوره يافت مي شودو... ،به وفور در منابع اين 

بوده است. ظاهراً اردبیل از نخستین   ن موارد برگزاري نماز جمعهساير شهرهاي ايران شاخص بوده است. يکي از اي

اردبیل  دردوران شاه طهماسب، نمازجمعه درتبريز و .شهرهايي بوده که نماز جمعه در آن برگزار مي شده است

 همو(). برگزارمي شد

ترين نمادهاي شیعي  از سويي ديگر، نماد هاي شیعي در دوران صفويه بشدت مورد توجه واقع شدند. يکي از مهم

اماکن مذهبي هستند که در دوره صفويه بقعه شیخ صفي الدين و شهر اردبیل از مهمترين اين اماکن در داخل 

، شهر اردبیل در اين زمان مکان مناسبي براي اشاعه )ع(سرزمین ايران بودند. با توجه به انتساب صفويان به ائمه 

که در ماه محرم و روزهاي تاسوعا و عاشورا دراردبیل به نظاره  "اريوسآدام اولئ"فرهنگ شیعي به شمار مي رفت. 

دسته هاي عزاداري و مراسم خاص اردبیلي ها رفته بوده، گزارش هاي مفصلي از اين مراسم در سفرنامه اش ذکر 

 (489-487 :1369،)اولئاريوس.کرده است

هرهاي تحت سیطره صفويان متمايز ساخته از نکات ديگري که شهر اردبیل را در دوره صفوي نسبت به ساير ش

بود، تالش براي مصون ماندن اين شهر از مفاسد اجتماعي بود. در طول دوره صفويه علیرغم ترويج گسترده مذهب 

تشیع توسط دولت و سختگیري هاي برخي از پادشاهان صفوي نظیر شاه طهماسب اول، منکرات رواج قابل توجهي 

جز شاه ه چراکه تمامي آنها ب .ي صفويان با اين امر، چندان ره گشا نبوده استداشته است و برخوردهاي مقطع

طهماسب و سلطان حسین، تقید ديني آنچناني نداشتند. اما با وجود اين، طبق مطالب موجود در سفرنامه ها، مي 

اصفهان، اماکن  توان گفت تقريباً در تمامي شهرهاي ايران شرابخواري وجود داشته و حتي در برخي شهرها مانند

فساد و بي بندوباري نیز مشاهده شده است. اما شرايط در اردبیل به عنوان يک شهر مذهبي، به گونه اي ديگر بوده 

در تمام شهرها به استثناء اردبیل فاحشه خانه هاي زيادي وجود داشته است. بنا به مشاهدات دالواله، طايفه  .است

حاظ انتساب به صفويان، موقعیت خوبي داشتند، نمي خواستند در اردبیل شیخاوند که در اردبیل عصر صفوي به ل

شراب مصرف شود. زيرا از يک طرف طبق قوانین اسالم شرابخواري گناه است و از طرف ديگر، چون مقبره شاه 

براي ايرانیان مقدس ترين محل محسوب مي شود، در آنجا  )ع(و حسین  )ع(صفي که بعد از مکه و مقابر علي 

در دوران حکومت شاه طهماسب اول و به دنبال توبه معروفش، ارتکاب  .و قع شده، بايد حرمت آن را نگه داشتوا

تمامي منکرات در سطح کشور ممنوع گرديد. در اين زمان احکام و فرامیني مبني بر تعطیل شدن شراب خانه ها 

تن نامه شاه طهماسب درخصوص ممنوعیت م .و بیت اللطف ها صادر گرديده و به نقاط مختلف کشور ارسال گرديد

صورت حکاکي شده در کتیبه اي بر ديوار بقعه شیخ صفي الدين ه هرنوع عمل خالف شرع در داراالرشاد اردبیل، ب

 (294: 1384ه، )دالوال .نصب گرديده است
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گاه شیخ که زاددر روستاي کلخوران اردبیل  "شیخ امین الدين جبرائیل"، بقعه "صفي الدين"عالوه بر بقعه شیخ 

صفي بوده است نیز از اماکن مهم زيارتي اردبیل در عصر صفويه محسوب مي گرديده است. عمارت فعلي آستانه 

هجري، يکي از جلوه هاي مستمر اين تالش ها، زائر 115شیخ امین الدين جبرائیل اردبیل شهر مقدس صفويان

پادشاهان صفوي در طول دوران حکومت خويش، بارها براي  .شدن اين سالطین براي بقعه شیخ صفي بوده است

زيارت و استمداد از صاحب آرامگاه به زيارت آن بقعه مي رفتند. اين زيارت ها موجب جلب توجه بیشتر مردم براي 

اقبال به اين مکان مي شد. احترامي که پادشاهان صفوي براي اجداد خود قائل بودند، نه از آن نوع احترامي بود 

فرزند به نیاي خود قائل است بلکه احترامي توأم با تکريم جايگاه معنوي بوده که رگه هايي از رابطه مريد و  که

در مورد ارج نهادن شاه عباس به اين مکان در سفرنامه اش  "اولئاريوس"مرادي تصوف نیز در آن ديده مي شد. 

آنها گفته که شاه عباس موقعي که به اين مکان  خان اردبیل در زمان بازديد از بقعه شیخ صفي به"که  مي نويسد

و براي زيارت مزار آمده بود، از خارج شهر اردبیل چکمه هاي خود رادرآورده وبا جوراب پیاده تا مزار حرکت مي 

 (2/496 : 1369،)اولئاريوس "کرده است.

ل باعث هنجارسازي در جامعه بروز اين نوع رفتاراز پادشاهان صفوي در قبال بقعه شیخ صفي الدين و شهر اردبی 

سیاح ايتالیايي که در جريان يکي  "پیترو دالواله"مي شد و بر شدت عالقه و احترام مردم به اين مکان مي افزود. 

از جنگ هاي ايران و عثماني در زمان شاه عباس در اردبیل همراه شاه بوده است به طور مفصل در مورد اين جنگ 

حتمال تصرف اردبیل و خطر تخريب قبور اجدادش توصیف کرده و راز و نیازها و و نگراني هاي شاه عباس از ا

هم که از پادشاهان  "شاه صفي"استمدادهاي شاه عباس از نیاکان خود در بقعه شیخ صفي را شرح داده است. 

ار ماه در چهمدت حدود ه خونريز صفوي بوده، بعد از فتح قلعه ايروان، به زيارت شیخ صفي الدين اردبیلي رفته وب

اقامت چهارماهه يک پادشاه در شهري نه چندان بزرگ در شرايطي که پايتخت او )اصفهان(  و .آن مکان ماند

 .فرسنگ ها دورتر بوده است در نوع خود کم نظیر است و شايد آن را تنها بتوان با انگیزه هاي مذهبي توجیه کرد

راني زيادي نیز در محل بقعه انجام دادند که بیشترين آنها عالوه بر اين زيارت ها، پادشاهان صفوي اقدامات عم

 "نشیخ صدرالدي"متعلق به شاه طهماسب و شاه عباس اول بود. بناي اصلي آرامگاه شیخ صفي الدين مربوط به 

پسر او بود که بعدها شاه طهماسب ساختمان ها و امکانات زيادي به اين مجموعه اضافه کرد. شاه عباس هم با 

 نت سرا و وقف چیني ها و کتاب هاي فراوان ارزشمند به اين مجموعه نقش مهمي در توسعه آن داشت. احداث ج

عالوه بر پادشاهان صفوي، برخي از بزرگان حکومتي و شاهزادگان نیز که تمکن مالي خوبي داشتند، در بايد گفت،

، خواهر شاه طهماسب بود. در "خانم تاجلو بیگ"اين مکان اقدام به کارهاي عمراني مي کردند که از جمله آنها 

اهمیت مذهبي شهر اردبیل در حدي بود که حاکمان شهر اردبیل و متولیان بقعه شیخ صفي الدين،  ،دوره صفويه

شخصا توسط پادشاهان صفوي منصوب مي گرديدند. متولیان بقعه شیخ صفي از میان افراد متشرعي انتخاب مي 

به اعتقاد برخي از محققان، . عموماً اين فرد از طبقه سادات انتخاب مي گرديدشدند که در تشیع آنها شکي نبود و 
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اين متولیان ازشأن وجايگاه مذهبي خاصي .حکمران اردبیل و اطراف آن از خود خاندان صفوي انتخاب مي شدند

منصوب مي  افرادي هم که به عنوان شیخ االسالم جهت اجراي امور شرعي در شهرها درمیان مردم برخورداربودند

شدند از میان علماي بزرگ کشور انتخاب مي گرديدند و در اين بین، شیخ االسالم شهر مذهبي مانند اردبیل الزم 

جايگاه واالي مذهبي شهر  .يکي از اين افراد بود "حسین کرکي سید" و بود از علماي مشهور و تراز اول باشد

اسي نیز اين شهر مورد توجه قرار گیرد و مقامات سیاسي اردبیل در دوره صفويه موجب شده بود تا از لحاظ سی

سرزمین هاي مجاور براي عرض ادب و زيارت آرامگاه شیخ صفي به اين شهر بیايند. اين آمد و شد ها مي توانسته 

براي تقرّب به پادشاهان صفوي بوده باشد و يا اينکه زيارتي از روي عقیده باشد. حتي قبل از به قدرت رسیدن 

 ن هم اين شرايط برقرار بوده است و حکام وقت براي زيارت به اين مکان مي آمده اند. صفويا

بافى از ايران به هندوستان  در زمان شاه طهماسب، هنر قاليدراين دوران ،اردبیل ازمراکز مهم قالي بافي درايران بود.

ارت مزار شیخ صفي عازم اردبیل گشت ق. وارد ايران شد و براي زي951انتقال يافت. همايون، پادشاه هند در سال 

(. وي پس از بازگشت به هند و رسیدن به قدرت با کمک شاه طهماسب، چند تن از استادان 161: 1361، ) نوايي

طراح و قالیباف را از اردبیل، کاشان و خراسان به هندوستان برد و مکتبى به نام قالیبافى ايران و هند ترتیب داد 

شد جا به ساير نقاط ارسال مي هاى پشمى و انواع فرش تولید و از آن(. در اردبیل، پارچه391/ 5: 1333، )راوندي

ق.  946، کار مقصود کاشانى که در تاريخ "قالى اردبیل"(. در اين دوره، قالى معروف به 357/ 3: 1333، )راوندي

: 1378، خ صفي اهدا شد )سیوريي شی( توسط شاه طهماسب به مقبره355/ 3: 1333، بافته شده بود )همان

در اين دوره، سلطان سلیمان عثماني جهت حمله به ايران، با نیروي عظیمي به جانب اردبیل گويند (. 133-134

روانه شد و توانست بیشتر واليات را به تصرف درآورد. شاه طهماسب با اطالع از اين امر، از خراسان حرکت کرده 

 (. 67: 1362: 1362، فيي آذربايجان شد )مستوو روانه

چنان مورد توجه بود. ق(، اردبیل، پايتخت مذهبى صفويان هم 1138-996ي سلطنت شاه عباس اول )در دوره

سزايي برخوردار ه ي حکومت شاه عباس اول از اهمیت تجاري و مذهبي بهاي تاريخي، اردبیل در دورهطبق گزارش

 ه شیخ صفى و برخى از بزرگان دودمان صفوى بر اين اهمیت ميبود. موقعیت تجارى ابريشم و مقبره و آرامگا

ي فراوان شد؛ امّا جمعیت زياد شهر و امتعهافزود. اردبیل به لحاظ وسعت از شهرهاى متوسط ايران محسوب مي

ن، اجا، شهري پويا و پررونق فراهم ساخته بود. اردبیل بر سر چهارراهى قرار داشت که از ارمنستان، کردست در آن

اين  (294-293: 1384،شد. )دالوالهجا حمل مىهاي فراوانى به آن التّجارهگرجستان، قفقاز و ايالت گیالن مال

دراين  هاى خطى فراوانى را به خانقاه شیخ صفي اهدا کرد.ي شاه عباس هم بود و نسخهشهر مورد توجه ويژه

 باردبیل عباس شاه رفتن "،با عنوانن پادشاهي شاه عباس اول يژه دورا،ازآثار و"عباسي عالم آراي تاريخ"باره،مولف 

 ،مي نويسد:"عظام مشايخ ساير و صفي شیخ بزيارت
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 در آمده حرکت در صوب بدان افزون روز سلطنت مقر از پذيرفته ازدياد منیر ضمیر در عظام مشايخ مطهره"

 بصالت را علیه عتبه آن سکنه و انیدندرس بتقديم زيارت شرايط رسیده نشان سدره آستان بدان زماني خوشترين

 فرمودند خراسان توجه عزم فرموده همت استمداد ملکوتي دقايق کاشفان آن مقدسه ارواح از فرموده نوازش صدقات

 (2/448: 1351، )ترکمان".

امل شبود که کتابخانه غني بقعه شیخ صفي اردبیل  يکي از مجموعه هاي مهم فرهنگي درقلمرو حکومت صفويه 

 سخ فارسي ازجمله ديوان هاي ادبي،کتب تاريخي وممصنفات اهل عجم ازدربار سلطنتي درعهدشاه عباس کبیرن

داراي  ق( بوده وهم زمان با ايجاد تاالرچیني خانه بقعه شیخ صفي احداث گرديده و996-1138)حک صفوي

)تصاوير  ات بودهقطعه مرقّع 224 جلد کتاب و228مجلد سي پاره ، 224مصحف مجید سي جزو ، مجلد744

جريان اشغال اردبیل از سوي نیروهاي روسي در دوره ي دوم جنگ هاي ايران و روس به سال هاي  ، در پیوستي(

[ روسیه انتقال  گرانسنگ به سن پترزبورگ]لنین گراد کنوني ق دردوره قاجار، اين کتب و آثار1243-1241

  ه(،درهمین مجموع "مت افشاريه تا پیروزي انقالب اسالميازحکودانشمندان اردبیلي  علماء و".)ر.ک به:بخش يافت

نیز دراين دوران ،اردبیل ازدارالضرب هاي شاهان صفوي بود وسکه هاي  برخي ازشاهان صفوي دراين شهر ضرب 

شاه صفي،شاه عباس دوم،شاه صفي دوم)سلیمان( مي شد که ازجمله سکه هاي موجود ضرب شده دراردبیل به نام 

است.وجالب اين که تنها برروي سکه هاي ضرب شده دراردبیل ونیز مشهد )امام رضا( لقب شهرهاي  ازشاهان صفوي

 ضرب"داراالرشاد اردبیل"داراي دارالضرب ديده مي شود وبراساس آن،برروي سکه هاي ضرب شده دراردبیل عنوان

نام دوازده امام وعنوان شده است.بايد افزود که برروي سکه هاي شاه عباس اول ضرب اردبیل هم شعارشیعه و

که س"را به اين عنوان مي نامید ،برروي سکه ها ديده مي شود. ) که شاه خود"کلب علي"يا"کلب آستان علي)ع("

 (123: 1375، "شناسي دوره صفويه

 توجه ویژه شاهان صفوی به عتبات عالیات شیعی وتعمیرات اساسی درآن ها : -6-9-9-9

اي براي حمايت از خود قرار داد و با  سمي نمودن تشیع در ايران، آن را پشتوانهدولت صفوي از آغاز تأسیس، با ر

هاي مختلف توسل و تمسک مذهبي کوشید خود را بیش از پیش مطرح و قلوب شیعیان را به صفويه جلب  روش

 کن مقدس شیعي،توسعه و آباداني اين اما ،نمايد. بنابراين، با مهم شمردن زيارت قبور ائمه اطهار)ع( در عراق عرب

 : 1386دلیگاني،  )ر.ک به:هاي مذهبي، فرهنگي و سیاسي، اجتماعي دولت صفوي قرار گرفت.  در رأس برنامه

دم به ق ق914هنگامي که شاه اسماعیل اول، در سال  (،1،ص"اقدامات عمراني شاهان صفوي در عتبات عالیات"

و شهداي کربال و سپس به سوي نجف رفت و عالقه و  خاک عراق نهاد، ابتدا به زيارت مرقد مطهر امام حسین)ع(

شیفتگي خود را به ائمه اطهار)ع( آشکارا ابراز نمود و از سوي ديگر، بر انتسابش به امام موسي کاظم)ع( تأکید کرد. 

زمان با ورود شاه اسماعیل به عراق، اقدامات عمراني و تالش براي بازسازي و توسعه عتبات آغاز شد. او جهت  هم
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د بن ر يک از آن شش عتبه کعبه مرتبه نقاره و راتبه مقرر ساخت و فرمود که نجاران هنرمند و مهندسان خاتمه

از اطراف ممالک محروسه در بغداد جمع آمده، شش صندوق منقش به نقوش اسالمي و ختائي در غايت تکلف و 

هاي مجدد را به جايش نهند. در  قزيبايي ترتیب دهند و صناديق قديم را از آن مرقد عطرپاش برداشته صندو

چون دربار سالطین، هر روز صبح و عصر به  هايي ساختند که در آنها هم خانه آستانه هر يک از ائمه)ع(، نقاره

چنین براي آباداني شهر نجف و حتي رساندن آب به حرم مطهر امیرالمؤمنین)ع(  پرداختند. هم انجام مراسم مي

هاي زمان گذشته و قرار داشتن  ظمین)ع( که بر اثر طغیان رودخانه دجله، و غفلتتالش بسیار گرديد. آستانه کا

اي، ويران شده بود، مورد توجه خاص شاه اسماعیل قرار گرفت و از بنیاد خراب گرديد و  در کانون منازعات فرقه

. گرفت را در بر مي اين بازسازي جديد، تمامي حرم و عمارت از پیش طراحي شده و زيبايي از نو بر آن ساخته شد

هاي چوبي قديمي را برداشته و جاي آن،  همچنین صحن توسعه يافت و با مرمر، سنگ فرش گرديد. صندوق

راي س ها تزيین شد. کاروان کاري زيبا قرار گرفت. حرم با بناي دو گلدسته و بهترين کاشي هاي خاتم صندوق

ها زيبا نمودند و براي آن  ها و چلچراغ رم را با فرشدرون صحن با انتقال به بیرون، در پشت آن ساخته شد. ح

خادم و موذن و نگهبان تعیین گرديد. درباره شاه اسماعیل اول، پس از زيارت حرم عسکريین)ع( در سامرا نقل 

هاي الوان انداخته به فراشي و خدمت آن مکان تفاخر  هاي رنگین و فرش ... به آن آستان عرش نشان، قالي"است: 

  (2-1: 1375قائني،) ."... ندنمود مي

با جدايي عراق عرب از حکومت صفوي، آن اماکن تحت سلطه عثماني ، ق931تنها يک دهه پس از مرگ او در سال 

قرار گرفت، اما با وجود تمام موانعي که آن دولت ايجاد کرده بود در هر فرصت ممکن، اقدامات عمراني در عتبات 

 در اي¬فرزند و جانشین شاه اسماعیل اول، ، تعمیرات گسترده( ق996ـ931)يافت. شاه طهماسب اول  ادامه مي

. گرديد بنا زمان، اين در امام حرم شمالي صحن و شد آغاز کربال در( ع) ابوالفضل حضرت و( ع)حسین امام حرم

ماکن مقدس ترين آثار هنر و معماري در ا بود که از زيبا "مناره غالم"يا  "مناره العبد" طهماسب شاه اصالحات

 (-نقشه حاضر -ي حاجي خلیفه"جهان نما")قلمرو آذربايجان درنقشه (2: 1375، )همان.آيد عراق به شمار مي

م. در اوج قدرت سیاسي و نظامي قرار داشت، و با موفقیت، سپاه عثماني را در 1623ق/1132عباس اول، سال 

د نداشت که او سیادت حکومت سني مذهب عثماني ها شکست داد و آنان را عقب راند؛ ديگر دلیلي وجو تمام جبهه

نامید، با توجه به مشکالت  مي "کلب آستان علي"را بر اعتاب مقدس شیعیان بپذيرد، شاه که همیشه خود را 

دولت عثماني و فترت حاصل از عدم وجود حکومتي مقتدر در عراق عرب، به قصد زيارت آستان امیرالمؤمنین)ع( 

در نظر شاهان صفوي و در رأس همه کت نمود و موفق به فتح آن گرديد.ت عراق حرهـ . به سم1132در سال 

آنان، شاه عباس اول، سرزمین عراق عرب حکم سنگر ايران و پل ارتباطي شرق به غرب و محل اتصال مسلمانان 

هار)ع( بود که از سوي ديگر، عراق و عتبات عالیات، آرامگاه ائمه اط .آمد اين کشور به سرزمین حجاز به شمار مي

 ، قلمداد مي اي ديگر، آمال همه شیعیان جهان و عاملي مهم در گسترش مذهب و فرهنگ تشیع به سان کعبه
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شد و اين دولت از آغاز تاسیس، به آن توجه  گرديد و همانند پشتیباني محکم، براي شاه بزرگ صفوي محسوب مي

اق نهاد، مشاهد مشرفه درعراق باتوسعه و آباداني خاصي داشت. زماني که شاه عباس، مظفرانه قدم به خاک عر

  (4-3: 1375، )همان.اي مواجه گرديد فزاينده

در اين زمان، حرم مقدس حضرت علي)ع( در نجف اشرف در جايگاه اوّل قرار داشت. در واقع، بناي اصلي نجف، در 

ه مطهر را بر عهده يافت، او طرح اين دوران گذاشته شد. شیخ بهايي، وظیفه طراحي و نظارت بر بناي اين آستان

بسیار جامع و باشکوهي را ايجاد کرد. گنبد بسیار رفیعي براي حرم بنا شد و اطرافش را رواقي به عرض دوازده 

کاري بر آنها نصب نمودند. قبه حرم  زراع که گرداگرد آن رواق، حجرات ساختند و درهاي بسیار نفیس از هنر خاتم

هاي مرمر، تزيین  هاي اصفهان و سنگ ش آراسته شد و داخل آن با بهترين کاشيهاي زمرّدي منقّ با کاشي

سرا، دارالشفاء و  گرديد. در چوبي قديمي حرم را برداشتند و دري از نقره به جاي آن قرار دادند. وضوخانه، کاروان

هاي  س ضريحچنین به دستور شاه عبا مطبخ نیز جهت اقامت و آسايش زائران دور و نزديک ساخته شد. هم

فوالدي با شکوهي ساخته شد که روي هر شش صندوق قديمي در سامراء، کاظمین، کربال و نجف قرار گرفت، و 

کاري حرم امام  در همه اين اماکن مقدس، در حد توان ساخت و سازهايي انجام داد. شاه دستور به تعمیر کاشي

)قائني، سکه شناسي دوره صفويه،  .بر طرف نمودهاي حرم کاظمین را  حسین)ع( را نیز داد و ويراني و آسیب

1375 :5  ) 

. آباداني نمودند نخستین شاهان سلسله صفوي، کوشش فراواني در راه بازسازي و توسعه عتبات انجام ميبنابراين،

شد، زيرا عتبات و تأثیر ناشي از آن   اماکن مقدسي که در آن اهداف مذهبي، اجتماعي و سیاسي مهمي دنبال مي

ش مهمي در گسترش مذهب و فرهنگ شیعه در سطح جهان اسالم داشت، و دولت صفوي را از آغاز تاسیس، نق

داد؛ از سويي آنان در پي گسترش مذهب تشیع و از  در رقابتي تنگاتنگ با دولت سُني مذهب عثماني قرار مي

دند، و براي رسیدن به سوي ديگر خواستار مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و نفوذ در منطقه عراق عرب بو

نمودند. بازسازي و مرمت اماکن مقدس شیعیان در عراق، از سوي  گذاري نمي شان از هیچ کوششي فرو اهداف

وب ها محس شاهان صفوي جنبه تبلیغي فراواني داشت و هر چند از اعتقادات واقعي، تهي نبود، در زمره اين کوشش

، نقش مهمي در اصالح و بازسازي عتبات داشت، حتي در اش گرديد. دولت صفوي در تمام مدت حاکمیت مي

دوراني که منطقه عراق در تسلط آنان نبود. اين امر، سبب شد تا بناي اصلي و امروزي بیشتر اين اماکن مقدس در 

ها ادامه يابد و از  چهار شهر سامراء، کاظمین، کربال و نجف در عصر صفوي ايجاد شود و پس از آن نیز اين فعالیت

 ( 5: 1375 )همان.ريق اين اقدامات بود که معماري عراق عرب تحت تاثیر سبک معماري ايراني قرار گرفتط

 به ایران ء شیعی ازمراکز شیعی مذهب درجهانمهاجرت علماایجاد زمینه واقدام برای -6-9-9-6

 صفوی:علمیه در ایران درعصرهای توسعه و باروری حوزه ونقش آنان در 
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صفويان و اعالم مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمي کشور، تشیع در اين سرزمین از پراکندگي با روي کار آمدن 

و تفرق رهايي يافت و به نوعي انسجام و وحدت رسید. اين امر اگرچه در ابتداي کار، با مشکالتي همراه بود، اما به 

یتي عام برخوردار گرديد. پیدايش دار بودن تشیع در نواحي مختلف سرزمین ايران، به زودي از مقبولدلیل ريشه

شان بخشید و موجب هايکشوري شیعه مذهب با دولتي مقتدر، محوريت و مرکزيتي خاص به شیعیان و فعالیت

ندي مهاي سني مذهب قرار داشتند، به دلیل بهرهشد تا شیعیان ساکن در نواحي ديگر که تحت حاکمیت دولت

 ها در کناره مذهب صفويان، به اين کشور مهاجرت کنند. اين مهاجرتاز موقعیت برتر پديد آمده در حکومت شیع

يي به شکوفا -عامل مانند حلّه و جبل -هاي سني مذهب هاي تابع دولتتضعیف موقعیت مراکز تشیع در سرزمین

د بودن عاملياي از اين مهاجران، انديشمندان و دانشمندان جبلهاي شیعیان در ايران انجامید. بخش عمدهفعالیت

که از اوايل قرن دهم هجري، مهاجرت خود را به ايران آغاز کردند و حضور آنان در ايران، تأثیر بسزايي بر وضعیت 

هاي سختگیر سني مذهب حاکم بر فرهنگي وعلمي تشیع به جاي گذاشت. به جز انگیزه رهايي از سیطره دولت

ان توها به ايران دخالت داشت که از جمله آنها مييعاملسرزمین شام، عوامل ديگري نیز در گسترش مهاجرت جبل

نیاز به تکمیل نیروي فرهنگي کارآمد و الزم براي ترويج تشیع در دولت نوپاي صفوي را برشمرد. حضور اين عالمان 

ترين هاي علمیه شیعه در ايران گرديد. از اولین و مهمدر ايران موجب رشد کارهاي علمي و رونق و برپايي حوزه

نورالدين علي بن عبدالعال عاملي کرکي لماني که در اوايل حکومت صفويان به ايران آمد، محقق ثاني شیخعا

زمان با فتح اين سرزمین به دست شاه ق( است. وي که براي تحصیل مدتي به عراق رفته بود، هم 941)درگذشته 

ران آمد و اقامت گزيد. محقق کرکي مورد طهماسب به اياسماعیل اول به ايران سفر کرد وبار ديگر در زمان شاه

االسالمي منصوب گرديد و نفوذ وي در دربار صفوي به حدي توجه بسیار شاه صفوي واقع شد و به منصب شیخ

اه به يافت و حتي شگرفتند. فرامین و دستورات شاهانه با تأيید او رسمیت ميرسید که درباريان از وي دستور مي

د که امتثال امر شیخ بر همه الزم است؛ زيرا وي نايب امام دوازدهم بوده و سلطنت همه نقاط کشور فرمان دا

 993حقیقي از آن اوست و شاه خود را يکي از عمال او معرفي کرد. فرزند محقق کرکي شیخ عبدالعال )درگذشته 

 (2ص :1396چي،شانه  )حسن زاده .عاملي بود که همراه پدر به ايران آمدق( نیز از مهاجران جبل

نقش نبودند و شاهان صفوي، به ويژه شاه طهماسب اول نیز در ترغیب عالمان شیعه براي مهاجرت به ايران بي

توان به شیخ حسین بن عبدالصمد کردند. از اين قبیل ميبرخي از ايشان را به آمدن به مملکت خود دعوت مي

و با دريافت هداياي فراوان از جانب وي به طهماسب اول ق( اشاره کرد که به دعوت شاه 984جبعي عاملي )م 

اي ها در قزوين و مشهد به ترويج مذهب تشیع پرداخت و از مقام برجستهقزوين، پايتخت صفويان، وارد شد.او مدت

االسالمي مشهد و هرات را داشت که اين منصب را پس از او در دربار برخوردار گرديد و مدتي نیز منصب شیخ

عامل شمار زيادي از عالمان جبل،به اين ترتیب  .دار شدلي معروف به شیخ بهائي عهدهپسرش شیخ محمد عام

لبنان و نیز عراق و بحرين به ايران مهاجرت کردند و در آن اقامت گزيدند که برخي از آنان در زمره مشهورترين 
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ر د -از اين عالمان است که خود يکي-روند. شیخ حر عامليدانشمندان و فقیهان شیعه در اين عصر به شمار مي

هاي علمي مناطق ديگر طبیعي است که حضور شخصیت .، شرح حال ايشان را ذکر کرده است"االمل اآلمل"کتاب 

هاي علمي که براي اي به تعدادي از چهرهتوانست رونق و غناي مراکز علمي منطقه را باعث شود. تنها اشارهمي

هايي که وارد است. از بارزترين شخصیتاند، شدهز منطقه عبور کردهمدت کوتاهي در اردبیل اقامت داشته يا ا

 از شاعران معروف "سعدالدين نزاري بیرجندي قهستاني حکیم"توان به اين افراد اشاره کرد: اند، مياردبیل شده

وفیه بزرگان ص از "الدين عالءالدوله بیابانکي سمنانيابوالمکارم رکنشیخ"(، 2/131: 1357قرن هفتم قمري )صفا، 

 محمد بن عبداهلل الدين ابوبکرنجم"(، 2/142: 1357، و از شاعران و نويسندگان قرن هفتم و هشتم قمري )همان

، از صوفیان مشهور نیمه اول قرن هفتم و از جمله "نجم"و متخلص به "دايه "معروف به  "الرازيشاهوار االسديبن

بار در که چندين "عالءالدين عطاملک جويني"و  "ابوحامد اندلسي"(، 2/212: 1357، نويسندگان معروف )همان

 "ايران در شیعه علمیه حوزه توسعه "؛ر.ک به: 2/142: 1357، رکاب مغوالن وارد اردبیل و واليات آن شدند)همان

 (2،ص

 :دولت صفویه در تاریخ تشیعایجاد جایگاه خاص برای  -9-9-5- 6

کم در جهان اسالم از اوايل تشکیل دولت اسالمي و بعد از رحلت پیامبر اسالم مذهب تشیع به عنوان ايدئولوژي حا 

)صل اهلل علیه و آله( جز در مقاطع کوتاهي و آن هم کم اثر، هیچگاه نتوانسته بود به جايگاه خود دست يابد. اين 

نمايد. با اين تاکید، نفي گسترش گرايش به تشیع را در طول دوران حاکمیت ايدئولوژي منشعب از تسنن نمي

وجود، دولت صفويه براي اولین بار موفق شد تا اين جايگاه را براي مذهب تشیع بازيابي نمايد. همچنین ايران به 

هايش بر همان اصول و شرايطي که عنوان تنها جغرافیاي سیاسي داراي فرهنگ غالب تشیع در جهان امروز، پايه

(  بر همین اساس، نگاه به دولت صفويه را 13، کمپفر، قرار دارد. )از زمان صفويه در اردبیل بنیان گذاشته شده

هاي پادشاهي پیش از آن در ايران محدود کرد. در بعد سیاسي، ثبات و دوام نبايد همچون نگاه به يکي از سلسله

ي هو قوام استقالل سیاسي ايران در چهار قرن گذشته، وامدار دولت صفويه است. تثبیت مرزهاي سیاسي، ارائ

هويت سیاسي مستقل، تامین امنیت و ثبات معین ارضي، دفاع از کشور در برابر دشمنان خارج و به ويژه رهانیدن 

ها کارکرد مهم سیاسي ديگر، تصويري از اهمیت اين دولت را در تاريخ کار و دهايران از دست همسايگان طمع

اين دسته از داليل اهمیت دولت صفوي گفته شده  سیاسي ايران و جهان تشیع به نمايش مي گذارد؛ لذا در مورد

ي تاريخ شود، بلکه صفويان بودند که ايران را مجددا به صحنهاهمیت اين سلسله به تاريخ ملي ايران محدود نمي»

 (252: 1381، رويمر)جهاني آورد. 

 :دوازده امامی اختصاص یک جغرافیای سیاسی مشخص برای مذهب تشیع-4 -9-9- 6
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 یعتش مذهب رسمیت. دارد برعهده تاريخ تحول و پیدايش در مهمي نقش تاريخي حوادث بستر عنوان به جغرافیا 

اسماعیل اول، مذهب تشیع را داراي جغرافیايي نمود که به  شاه توسط آغاز در و اردبیل در صفويه يدوره در

المي براي خود، موقعیت مهمي ي قدرت سیاسي حاکم بر اين جغرافیا، توانست در میان ديگر مذاهب اسپشتوانه

گر ديگري در ايران و خارج از آن، مذهب تشیع به هاي حکومتبدست آورد. اگرچه پیش از اين و در زمان خاندان

ها نتوانستند يک جغرافیاي ثابت و مستحکم و کدام از آنشود، اما هیچها ديده ميعنوان گرايش مذهبي آن

دبیل ، براي اين مذهب فراهم نمايند. اما صفويها توانستند در اين منطقه جغرافیايي اي را مانند صفويها در ارجاودانه

ها براي مذهب تشیع فراهم شد، جايگاه ها و منشجديد که به تدريج و در طول سالیان متمادي و به انواع روش

کان یاسي عثماني و ازبمناسبي را به وجود آورند. به رغم آنکه در میانه دو سنگ آسیاب تسنن يعني جغرافیاي س

قرار داشت، به دلیل موجوديت مستقلي که پیدا نموده بود، توانست در برابر تمام ناماليمات ناشي از اين همجواري 

: 1391 ،منتظر القائم )مقاومت نمايد و به عنوان پايگاهي مستحکم براي مذهب تشیع تا زمان حاضر باقي بماند. .

234) 

 :تشیع در پیدایش و تکوین هویت جدید ایرانیابی مذهب مکان -6-9-9-7

اين مفهوم نسبي به عوامل متعددي وابسته   دهد.مي تشکیل را ديگران و ما مرز نسبي، مفهوم يک عنوان به هويت 

هاي اصلي در هاي معنوي، يکي از شاخصهگمان، دين و گرايشاش داراي نقش هستند. بيگیرياست که در شکل

اي هاي ديني ويژهتوان برشمرد که از شاخصههاي متعددي را ميتاريخ ايران، سلسله معرفي هويت است. در

ها اند. از اين میان، اکثريت قريب به اتفاق آناند که به استناد به آن، هويت جامعه را تعیین نمودهبرخوردار بوده

من اعیل و پي گیري آن در اردبیل،  ضنتوانستند پايدار باقي بمانند. اما اعالم رسمیت مذهب تشیع توسط شاه اسم

توجه دوباره به عنصر دين و مذهب به عنوان رکن هويت بخش جامعه و بازگرداندن مذهب به ارکان هويت بخش 

و اختصاص مکاني براي آن در میان عوامل موثر، هويت جديدي را براي جامعه ايران تعريف نمود که شاخص آن، 

ه هر دلیلي که بوده باشد، مذهب تشیع را در جايگاه ايجادي براي هويت قرار همین نوع مذهب بود. اين اقدام ب

ي داد و لذا به همین دلیل گفته شده اسماعیل اول در کنار به اطاعت در آوردن مناطق و اياالت داخلي، در سايه

هاد مستقر سعي و تالش و تهديد و تشويق، مذهب تشیع را هم به همراه خود از يک نیروي اجتماعي به يک ن

ها نیز اي بود که حتي در نامیدن آن( هويت جديد ايرانیان به گونه244: 1391، هويت بخش تبديل نمود. )همان

شود. ) براي معرفي آنان استفاده مي«مسلمان شیعه ايراني فارسي زبان»از اصطالح تشیع استفاده شد و از عنوان 

گي پیش گفته است که براساس آن، هويّت سیاسي و فرهنگي ( اين اقدام صفويان همان ويژ14: 1379، جعفريان

 (15: 1379، همان)شود.امروز ايران نیز در قالب آن تعريف مي

 :م شیعیوتوجه به عل-6-9-9-8
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ها شد، نشان داد که مذهب تشیع با نگاهي تشیع در اين دوره و توجهي که به علوم و دانش مذهب رسمیت 

هاي مختلف علمي نیز براي پیروان خود، برنامه و دستورالعمل دارد. ، در حوزهسرچشمه گرفته از حکمت متعالیه

گیرد. هاي روحي است که عالئق علمي و ذوق هنري بشريت را نیز در نظر ميمذهبي نوگرا و منطبق بر خواسته

ي تمدني اين هاتوجه به علوم و فنون مختلف، هنرها و صنايع گوناگون و ادبیات در دوره صفويه، يکي از شاخص

کردند، در ايجاد مدارس و شود. شاهان صفوي به همان میزاني که در ترويج تشیع تالش ميدوره محسوب مي

کوشیدند. ين توجه وِيژه موجب رشد و گسترش علوم و هاي مذهبي نیز ميبسترهاي مناسب براي آموزش دانش

روبرو هستیم. رشد چشمگیر مدارس در «مکتب»ه نام اي بها با پديدهها شد تا جايي که در بیشتر اين رشتهدانش

ها، باعث شکوفا شدن علومي در چهارچوب شعائر شیعي در  داخل شهرهاي مختلف آذربايجان از طرف صفوي

اي که بررسي تاريخ تمدن شیعه بدون در نظر گرفتن دوره حکومتي صفويه منابع و متون ادبي و علمي شد. به گونه

 )همان(.آن دوره امکان پذير نخواهد بودو علوم مورد توجه در 

 ودر حوزه ادبیات نیز شعر شیعي تحول شگرف يافت که مرثیه محتشم کاشاني در رثاي شهادت امام حسین)ع( 

هاي برجسته آن است. در عصر صفويه کتب علمي و ديني متعددي به زبان از نمونهنـامه میررضي آرتیماني ساقي

از علي بن حسین زواري از علماي  "ترجمة ا لخواص يا تفسیر زواري"ر تفسیر قرآن: فارسي ترجمه يا تألیف شد. د

به اتمام رسید. وي کتب متعدد ديگري نیز  946مشهور امامیه معاصر شاه طهماسب صفوي. اين تفسیر در سال 

خالق االترجمه مکارم"مالکرائمکارم"البالغه، در شرح نهج "روضة االنوار"به فارسي تألیف و ترجمه کرده، از قبیل 

اهلل حفت"به زبان فارسي تألیف مال  "خالصه المنهج"تفسیر ديگر . …و  "االنبیاءقصص"طبرسي، وتفسیر معروف به 

شاگرد علي بن حسین زواري است. کاشاني کتب ديني ديگري هم به فارسي دارد، از قبیل  (988کاشاني  )متوفي 

فسیر اختصار اين ت "خالصة المنهج"در تفسیر قرآن در پنج جلد که کتاب  "ینالمخالفالصادقین في الزام  منهج"

شیخ "تألیف"جامع عباسي".البالغهبه زبان فارسي در شرح نهج"العارفینالغافلین و تذکرةتنبیه"است و کتاب 

اتمام ف نمعاصر شاه عباس صفوي است که با فوت مؤل "شیخ بهائي"محمد بن حسین عاملي معروف به"بهاءالدين

به فرمان شاه عباس آن را تکمیل ( 1138ساوجي)متوفي بعد از محمد بن حسین قرشي الدينماند و موالنا نظام

 .نداترين کتب فقهي شیعه در روزگاران اخیر است که چندين شرح و حاشیه بر آن نگاشتهکرد. اين کتاب از مهم

 (235 :1398نجفي نژاد ،)

االسالم ايران از اواخر عهد شاه سلیمان نفوذ پايان دوره صفويه و شیخاز علماي ذي( 1111مال محمدباقر مجلسي)م 

تا اواخر عهد شاه سلطان حسین نیز کتب متعددي در شرح مسائل مذهبي و اخالقي شیعه به فارسي و عربي تألیف 

-عین"، "زادالمعاد"، "جالءالعیون"، "المؤمنینمعراج"، "مشکوةاالنوار"، "بحاراالنوار"توان به کرده که از جمله مي

از جمله کتب معتبر کالمي در اين عصر به فارسي و عربي تألیف مال  "کلمات مکنونة" .اشاره کرد …و  "الحیات

شاگرد مالصدرا است. مال محسن فیض عالوه بر نگارش کتب متعدد، شعر ( 1111کاشاني )متوفي محسن فیض
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ر او را حدود شش هفت هزار بیت تخمین زده است. عبدالرزاق بن علي بن سروده است. هدايت ديوان اشعاهم مي

ن آنها تريشاگرد ديگر مالصدرا نیز تألیفاتي در حکمت و کالم دارد که مهم "فیاض"حسین الهیجي متخلص به 

با روي کار آمدن صفويه زمینه جديدي براي "اي در اصول عقايد به زبان فارسي است. خالصه "گوهر مراد"

به  معروف "مواهب علیه"کريم به زبان فارسي فراهم آمد که شاخص آنها تفسیر قرآن سترش تفسیر و ترجمهگ

 )همان( .اهلل کاشاني استمال فتح "الصادقینمنهج"و تفسیر  "کاشفي محسن واعظ"از مال  "تفسیر حسیني"

وگسترش مناسبت های  امامیدوازده شیعه های مبتنی بر آموزه ،فنون وصنایع اعتالی هنر -6-9-9-1

 :شیعی

هاي متعالي تشیع در حوزه مسائل هنري نیز با تشکیل و تثبیت دولت شیعي صفوي فرصت تجلي و اعتال آموزه

ها موجب شد تا هنر شیعي نیز به دست يافتند. در واقع، حمايت دولتمردان صفوي از هنرمندان و تشويق آن

ها و را پیموده، به عنوان مکتب و سبک خاص، مورد استفاده در دورههنرمندان به سرعت مسیر تعالي و تکامل 

هاي مختلف هنري مورد توجه بود. هنر نمايش با استقبالي که از هاي ديگر قرار گیرد. در اين رشد، شاخهمکان

اي جهبه در السالم( و ياران ايشان در اين دوره شد،هاي محلي در سوگواري امام حسین )علیهبرپايي تعزيه و نمايش

از رشد رسید که حتي به عنوان الگويي مورد استفاده غربیان نیز قرار گرفته است. تجلي شعائر شیعي در آثار 

معماري اين دوره پا را از اين فراتر گذاشت و عصر طاليي معماري اسالمي با رويکرد شیعي و به وِيژه در تزئینات 

اين ويژگي که به عنوان سرمشق و الگو مورد استفاده قرار گیرند،  هاي آن نیز ازبه نمايش درآمد، اگر چه سازه

توان ديد که به طور حتم، برخوردار هستند. اوج اين تعالي را در طراحي شهري و معماري شهر اصفهان مي

گري و بافي و نساجي، سفالکلکسیون معماري و تزئینات هنري شیعي است. تجلي هنر شیعي را حتي در قالي

هاي توان ديد. اما در میان، رشد هنر نقاشي و به ويژه خوشنويسي با رويکردي مبتني برآموزهاين دوره مي فلزکاري

ها و بناهاي سلطنتي که نمايش نامطلوبي هاي کاخهاي بیشتري برخوردار است. به استثناي نقاشيشیعي ازجلوه

 را–ايي چیني و اروپ -فته از نقاشي غیر ايرانياز هنر نقاشي غیر ديني و نفساني و شهواني و همچنین تاثیر پذير

ترين دهند. عاليکند، تمامي آثار دوره صفوي، اوج تجلي هنر نقاشي و خوشنويسي شیعي را نشان ميمي عرضه

ها و آثار با محتوايي مبتني بر عقايد شیعه و به زيباترين هاي مساجد و منارههاي خوشنويسي در کتیبهنمونه

هاي برگرفته از حکمت متعالیه هنر شیعي در آثار اين دوره، نشانگر اين واقعیت اه با طرح و نقشنمايش ممکن همر

ي صفويه هاي شیعي نیز پس از دوران طوالني صبر و انتظار، تنها از دورهمهم هستند که هنرهاي مبتني بر انگاره

نان و ديگر جوامع بشري به عنوان الگو مورد توانستند جايگاه خود را در تمدن اسالمي بازيابند و براي ساير مسلما

همان ؛ نجفي  :1391، منتظرالقائم ،"مروري بر اهمیت و نقش دولت صفويه در تاريخ تشیع")استفاده قرار گیرند.

 93-253،84 :1398نژاد ،
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اتور، اند. در اين دوره هنرهاي مینیهنر ايراني خوانده« عصر طاليي»بنابراين،متخصصین هنر دوره صفويه را 

ها تجلي يافت، معماري تشیع در مساجد، خانقاه ها و حسینه کاري به اوج خود رسید. وخطاطي، نقاشي و کاشي

در اصفهان سه نمونه برتر معماري  "مسجد امام"و "اهللمسجد شیخ لطف"در اردبیل و  "الدينخانقاه شیخ صفي"

 )همان(تشیع در استاندارد جهاني است.

ها و توجه به آموزهو های شیعیعلمای شیعه و فراهم کردن زمینه رشد دانشحمایت از -6-9-9-92

 :شعائر مذهبی تشیع

هاي علمي و فرهنگي عالمان و فرهیختگان بزرگواري است که عمر خود ها و تالشمجاهدت از سرشار تشیع تاريخ 

ع و پايبندي به اين مذهب، اند. دولت صفويه با اعالم رسمیت مذهب تشیرا صرف اعتالي فرهنگي تشیع نموده

پشتوانه محکمي براي اين دسته از دانشمندان فراهم کرد. دعوت از علماي شیعه ساير مناطق جهان اسالم و 

ها و توجه و حمايت وِيژه از اين عده در کنار حمايت از علماي ايراني و واگذاري برخي مشاغل و امور استقبال از آن

ستون حرکت فرهنگي شیعي دوره صفويه تبديل نمود. نهضت فرهنگي شیعي مهم، علماي شیعه را به محور و 

دوره صفويه به واسطه وجود اين بزرگان جهان تشیع که به طور جدي مورد حمايت و توجه دولت صفوي بودند، 

ا ب ممکن شد. ناگفته نماند که همراهي علما با دولت صفوي، يک نیاز ضروري براي دفاع از تشیع بود، لذا اين عده

هاي شیعي و عمق بخشیدن به آن، نقش اساسي را در ها، از راه گسترش انديشهحضور در حیطه قدرت قزلباش

( 88ها وجود داشت، ايفا کردند. ) پارسا نیا، کنترل قدرت موجود و پیشگیري از انحرافات بیشتري که خطر آن

اي حرکت نمودند که نتیجه آن، تبديل ه گونهعالوه بر اين، علماي شیعه با در نظر گرفتن وظیفه اصلي خويش، ب

هاي شیعي اعتقادي و فقاهتي بود. در واقع، مهندسي فرهنگي شیعه که مبین هاي شیعي سیاسي به گرايشگرايش

ريزي و مديريت جامعه بود، به تدريج در اختیار علما قرار گرفت. عالوه بر موارد فوق، دولتمردان صفوي با برنامه

هاي هاي مختلف علمي و مشاوره با آنان و عمل به رهنمونمندان شیعي صاحب تخصص در گرايشحمايت از دانش

مروري بر اهمیت و نقش " )ها در جهان اسالم فراهم نمودند. .آنان، فرصت و امکانات الزم را براي درخشش آن

 همان(: 1391، منتظر القائم ،"دولت صفويه در تاريخ تشیع

ي همچون شیخ بهايي، مالصدرا، میرفندرسکي و عالمه مجلسي در صدر متخصصین و از اين رو بود که افراد

اند. اين نظران علوم مختلف زمان خود قرار گرفته و خود و آثارشان در جهان علم و دانش شناخته شدهصاحب

ه از مقامات ي واقعي حکیم مسلمان و جامع علوم گوناگون بودند، با استفادحکما و دانشمندان که هر کدام چهره

، علوم گوناگون مبتني بر ساز را نمودند که در نتیجهرسمي که در اختیار گرفتند، طراحي يک برنامه جامع تمدن

گونه که مدنیت صفوي با راهبرد مهندسي فرهنگي شیعي به اوج شکوفايي معارف معنوي تشیع گسترش يافت، آن

فويه به ثبوت رسید و حکما و معماران و مهندسان شهرساز، رسید و بار ديگر تجديد حیات علمي ايران در دوره ص
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ها و قصرها و محالت و کاروانسراهاي گوناگون را که برپا داشتند. همه حکايت از آن طرح مدارس و مساجد و پل

ساز صفوي بر مبناي مهندسي فرهنگي مبتني بر عقالنیت شیعي دارد. آن گونه که اين مهندسي از جامع تمدن

ها، جوانب وجودي وحدت هستند. هنر معماري شیعي صفوي، طرح طني تشیع حکايت دارد و کثرتمعارف با

گونه که در طرح گنبد صفوي به عنوان نماد کهکشان، دو کند، آني نور را بازنمايي ميشناسي قرآن در آيهجهان

جهان از لحاظ زماني، متکي شود که مستلزم آن است که صفت الهي اول و آخر و اشراق نورالهي نمايش داده مي

گردد و نور او بر مبدا الهي ديده شود و خدا، اول است و عالم از او آغاز شده و خدا، آخر است و عالم به او باز مي

: 1391، )منتظر القائمهاست و همه چیز از اوست و بازگشت همه به سوي اوست.ي تاريکيروشنايي بخش همه

 همان(

بخش و البته عنصر تمايز بخش بین هاي وحدتعائر خاص يک مذهب به عنوان شاخصهاي مذهبي و شآموزهنیز،

هاي دولت صفوي در تاريخ تشیع ها و اهمیتترين نقششوند. يکي از مهمهاي مختلف مذهبي شناخته ميگروه

یعه نمودند ها و شعائر مذهبي شها پس از اعالم رسمیت اين مذهب، تالش زيادي در احیاي آموزهاين است که آن

ها و خرافات و رفتارهاي ناشايست از سوي اي از آنها داشتند. ضمن اعتراف به وجود برخي افراطو حمايت پیوسته

ها به وِيژه در اواخر اين دوره و هم زمان با تغییر محتوايي در نوع تشیع بعضي از سالطین صفوي و کارگزاران آن

ها و شعائر مذهبي تر آموزهاعتقادي، شاهد رشد بیشتر و توجه دقیق حاکم بر جامعه صفوي از سیاسي به فقاهتي و

شیعه نیز در اين دوره هستیم. اين رشد و توسعه موجب شد تا متون فقهي و حديثي متعددي نیز در راستاي توجه 

اين هاي شیعي نداشتند. ي تحرير درآيد که هدفي جز نهادينه کردن آموزههاي شیعي به رشتهبیشتر به آموزه

اند، در ها، مورد غفلت واقع شدهنقش مهم و کلیدي صفويه در بررسي تاريخ تشیع متاسفانه به دلیل همین انحراف

هاي ديگر در اين دوره، حالي که مباحث بسیار مهم و اساسي همچون وجوب و يا استحباب نماز جمعه و نمونه

هاي شاخص ت صفويه با توجه به اين مسائل، نشانهسخت مورد توجه و اظهار نظر علما قرار گرفت. در واقع، دول

هاي ها، مراسم سوگواري و جشندر اعمال و رفتار شیعیان را تثبیت و نهادينه کرد که در نقطه اوج اين شاخص

مذهبي قرار داشت. همچنین توجه به سنت وقف با کارکردهاي توسعه معارف شیعي و فرهنگ ديني حاکم بر 

هاي متفاوت صورت پذيرفت که حاصل آن، گرايش به سمت احیا و توسعه موقوفاتي نقشجامعه در اين دوره با 

) ترين محل تامین مخارج ضروري براي توسعه مدارس ديني و معارف شیعي محسوب مي شدند. .بود که عمده

 (236 ،1391 :منتظر القائم

 

وان رکن اساسی در نظام به عنوتحکیم مبانی آن دوازده امامی قرار دادن مذهب تشیع  -6-9-9-99

 :سیاسی و قضایی
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هايي و حتي در دوره -مشکالت مذهب تشیع تا پیش از رسمیت آن در دوره صفويه اين بود که هیچگاه  از يکي 

هاي سیاسي و قضايي پذيرفته نشده به عنوان مالک و معیاري براي نظام -ها بودکه مورد توجه و پذيرش حکومت

هاي حکومتي پیش از هاي محلي و سلسلهدن قواعد و قوانین شیعي در برخي حکومتبود. حتي با فرض رايج بو

پذيري خويش و هاي مذهب تشیع در تثبیت حاکمیت خود و مشروعیتگاه آنها نتوانستند از آموزهصفويه، هیچ

رواج  باسي ونیز اعمال قوانین قضايي استفاده نمايند. اين مسئله حتي در دوران پس از سقوط بغداد و خالفت ع

هاي موزهها با استفاده از آاسالم مردمي پیش گفته نیز ممکن نشد. دولت صفويه را از اين نظر بايد پیشرو دانست.آن

شیعي، اوال در راه تثبیت حاکمیت خود و مشروع جلوه دادن خود براي حکومت استفاده کردند و ثانیا با در اختیار 

شد به همراه برخي در که متولي آن از بین روحانیون ديني انتخاب ميقرار دادن مقام قضاوت در دست مقام ص

ديگر از مشاغل و مناصب که در اختیار علماي دين بود، مذهب تشیع را از حالت يک مذهب ساده و صرفا در بعد 

 رضهع جامعه اجتماعي–عبادي، خارج و آن را به عنوان مذهبي پويا و فعال و صاحب نقش و اثر در زندگي سیاسي 

هاي صورت گرفته از مذهب تشیع براي منافع انحرافات و سودجويي برخي به اذعان با نیز زمینه اين در. نمودند

شخصي سالطین و يا رفتارها و فرامین خالف دستورات شرعي، برکشیدن مذهب تشیع را تا حد مالکي براي 

ها با انتساب خود به شناسیم. آنخ تشیع ميپذيرش يا رد سلطان به عنوان تاثیر و اهمیت وِيژه صفويان در تاري

ترين تالش نمودند تا از نوعي مشروعیت ديني استفاده و خود را شايسته )عج( ( و ادعاي نیابت امام زمانعاهل بیت )

هاي شیعي، افراد براي حکومت معرفي نمايند. از سوي ديگر، رسیدگي به جرائم و صدور حکم بر مبناي آموزه

هاي مذهبي و علما بود. اين دو موضوع به عنوان رويکردي جديد و ي گروهکه در اين دوره برعهدهمسئولیتي بود 

 (238: 1391جعفري، )ي صفويه است.با ثبات در تاريخ تشیع در ايران، يادگار دوره

 به هتوج ،کشور درکل تشیع مذهب انتشار براي آن از استفاده و تمرکزگرايي و امنیت ايجاد فوق، موارد بر عالوه 

وساز و گسترش اماکن ديني و لسالم(و عتبات عالیات، ساختا علیه)رضا امام حرم ويژه به شیعه مذهبي اماکن

هاي ديگري از اقدامات صفويان است که در بررسي اهمیت مزين نمودن آنها به نمادها و شعائر شیعي و ...، نمونه

وجه نمود. اين اقدامات صفويان خواه مبتني بر نیازهاي سیاسي ها نیز تتوان به آندولت صفويه در تاريخ تشیع مي

هاي جديدي را براي مذهب تشیع فراهم کرد که پرداختن به فرصت ها به تشیعباشد و يا نشانگر اعتقاد راسخ آن

صفوي قیام مؤثر خود را بر ضد امیران آق قويونلو به  شاه اسماعیل اول)همان(ها در تاريخ تشیع ضرورت دارد.آن

از هجري قمري، اردبیل آغاز کرد ولي پايتخت خود را به تبريز انتقال داد. با وجود اين، اردبیل به سبب  917سال 

رفت و از تقدس و احترام خاصّي شمار ميآن که مدفن شیخ صفي الدين بود، پايتخت معنوي شاهان صفوي به

 .رفتندآوردند، براي زيارت قبر جد خود به آن جا ميشاهان صفوي هرگاه که فرصتي به دست مي .مند بودبهره

آورد و با پاي برهنه، پیاده به زيارت آرامگاه از نیم فرسنگي شهر، چکمه و پاپوش از پا درمي شاه عبّاس بزرگ

 . شتافتجدش مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
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سب در قیاس با ديگر پادشاهان صفوي، نسبت به تشیع حساسیت بیشتري داشته است. متون و اسناد طهما شاه

تاريخي اين دوران از اقدامات و کوششهاي شاه طهماسب در گسترش تشیع حکايت مي کنند. يکي از مهمترين 

ه جا ابراز عالقه وافري باين اسناد، نامه بلندي است که شاه طهماسب براي سلطان سلیمان عثماني نوشته و در آن

( شاه طهماسب براي گسترش تشیع اقدامات 213: 1361، ائمه اثناعشر و مذهب اهل بیت )ع( مي کند.)نوائي

گسترده اي انجام داد، که زمینه تثبیت تشیع را در اکثر مناطق ايران فراهم آورد. براي گسترش تشیع کوشید 

علماء و فقهاي تشیع گسترش دهد. از علماء در سمت هايي مانند مذهبي حکومت را با بکارگیري  -تشکیالت ديني

شیخ االسالم، امامت جمعه و پیش نماز بهره برد. او بر قدرت فقها افزود تا بتوانند جامعه شیعي را استوار سازد. 

ه از بموقعي که تشیع امامي به عنوان مذهب رسمي اعالم شد، دشواري هاي فراواني فراروي صفويان بود. آنان نی

علماء شیعي براي تبلیغ اين مذهب و اجراي احکام آن داشتند. در آغاز دوران صفوي چنین علماء و فقیهاني در 

ايران به ندرت يافت مي شد. کمبود روحانیان و فقیهان شیعي به اندازه اي بود که حتي برخي از صدور که از 

: 1388، اطالعات بسنده اي نداشتند. )فرهاني منفردمقامهاي عالي رتبه دولت صفوي بودند، درباره تشیع امامي 

91-92 ) 

عالوه بر کمبود عالمان و فقیهان شیعي، کتب ديني و فقهي الزم هم براي آموزش مذهب تشیع در ايران به حد 

 ل کتابجلد او» . تنها نصراللَه زيتوني"از کتب فقه امامیه چیزي در میان نبود "نیاز نبود. به گفته حسن روملو: 

قواعد اسالم .... شیخ جمال الدين مطهر حلي ...) را داشت که( از روي آن تعلیم و تعلَم مسائل دين مي نمودند. 

کمبود فقها و کتب ديني و فقهي و از طرف ديگر نیاز به تنظیم قواعدي براي کشورداري و مالیات بر اساس فقه 

شاه طهماسب به طور گسترده از علماي شیعه خارج شیعه موجب گرديد که در ابتدا شاه اسماعیل و بعد از آن، 

ايران براي مهاجرت دعوت به عمل آورند. علماي شیعي عرب با ورود به ايران به مذهب شیعه غناي بیشتري دادند، 

ها و تدريس در حوزه هاي ديني که بر تعداد آنها پیوسته افزوده مي شد، پرداختند. دولت  آنان به تالیف کتاب

گرفتند همان شیوه اي را در پیش بگیرد که حکومت سربداران براي دعوت شهید اول به ايران،  صفويه تصمیم

ترويج و گسترش تشیع به کار برده بود. در نتیجه تربیت يافتگان مکتب علمي شهید اول را از جبل عامل به ايران 

ي اصلي دولت شد. و دست آنان فرا خواندند. در زمان حکومت شاه طهماسب، فراخواني اين عالمان از سیاست ها

را در کارهاي حکومتي باز گذاشت. در اين زمان مهاجرت گسترده علماي شیعي به خصوص از جبل عامل به ايران 

مذهبي حکومت را با بکارگیري علما و فقیهان متخصص توسعه  -آغاز شد. شاه طهماسب کوشید تا تشکیالت ديني

ن صدر، امامت جمعه و بعضي مقامات ديگر به کار گرفت و اختیارات دهد. علماي مهاجر را در سمت هايي همچو

 (512: 1361، ) نواييفراواني به آنان داد. 

مهم ترين و قدرتمندترين عالم شیعي مهاجر دوره شاه طهماسب محقق کرکي بود. او در زمان شاه اسماعیل به 

اسماعیل و ده سال در زمان شاه طهماسب در عراق، ايران آمد. به نوشته خالصه التواريخ، پانزده سال در زمان شاه 
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خراسان، آذربايجان و برخي از ديگر شهرها سفر کرد و  همواره در اردوي همايون به نشر احاديث و تالیف و تصنیف 

 صاحب ديني، –و درس و فتوي اشتغال داشتند. محقق کرکي در دوران شاه طهماسب در همه شوءون سیاسي 

 نمايندگاني اول شهید شیوه به وي. آمد مي شمار به او نايب طهماسب شاه شخص که آنجا تا. شد مطلق اختیار

وشت صفويه ن قلمرو شهرهاي تمام به دستورالعمل هايي شیوه، اين با کرکي محقق. گماشت مختلف نواحي در ويژه

ه.ق( از طرف شاه 939و از مردم هر شهر بر اساس قانون اسالم در خواست مالیات کرد. در فرماني که در سال)

طهماسب صادر شد، از محقق کرکي با احترام بسیار ياد مي کند و در آن وي نايب امام شمرده شد. ادبیات شیعي 

و میراث ديني آن، تا قبل از دوره صفوي، اکثراَ به زبان عربي نوشته شده بود. همزمان با روي کار آمدن صفويان و 

ت فارسي کردن متون مذهبي شیعه در رأس اقدامات فرهنگي دولت قرار گرفتن تشیع به مذهب رسمي، ضرور

جديد قرار گرفت. به دنبال چنین هدفي، عالوه بر نگارش تعدادي اثر جديد به زبان فارسي، بسیاري از متون ديني 

شیعه هم ترجمه گرديد. شاهان صفوي سیاست فرهنگي ويژه اي در اين مورد داشته و به طور رسمي از عالمان 

ي خواستند. تا به ترجمه مواريث شیعه بپردازند. البته علماي شیعه، نقش خط دهي فرهنگي را عهده دار شیع

بودند. از اقدامات شاه طهماسب براي تقويت مذهب تشیع، فرمان ترجمه بسیاري از متون عربي شیعه به زبان 

 )همو(فارسي بود. 

 مي که شد، تالیف شیعي عقايد اصول و امامت مبحث در زيادي هاي کتاب وي ةهمچنین در اين دوران، با اشار

ري صفويان سرزمین آرماني سادات بود. آنان ضمن دا حکومت دوره در ايران. باشد مؤثر تشیع تثبیت در توانست

رهايي از فشارهايي که در گذشته بر آنان وارد مي آمد، داراي ثروت و مقام اجتماعي گرديدند. که اين کار موجب 

احترام و نفوذ اجتماعي آنان در جامعه ايران گرديد. همچنین در اين دوره توجه خاصي به تأمین رفاه باال رفتن 

سادات شد. افزون بر خمس براي بسیاري از سادات مقرري معین شد. شاه در روز والدت هر يک از ائمه معصومین 

ن متیق "رري سالیانه به سادات شهرهاي)ع( مبالغي معین و کلي نذر مي کرد. و اين مبالغ را همراه با خمس و مق

مثل مشهد، سبزوار، قم، اردبیل و تبريز مي پرداخت. شاه طهماسب روي بسیاري از مقابر امام زادگان  "عالتشیّ

بناهاي زيبايي ساخت و ارتباط مردم را با اين مراکز بیشتر کرد. البته از میان مشايخ صوفي نیز برخي احترامشان 

در رأس آنها قبر شیخ صفي الدين اردبیلي بود. که مورد اعتناي کامل صفويان بوده، و به  همچنان حفظ شد، که

طور مرتب مورد بازسازي و زيارت قرار مي گرفت. جداي از امامزادگان، مساجد بسیاري در اين دوره ساخته شده 

دن تشیع، بخشودگي مالیات که نام شاه طهماسب بر پیشاني آنها حک شده است. از ديگر اقدامات در مورد رشد دا

شهرهايي بود که در تشیع پیشگام بودند. که شاه طهماسب معموأل ثواب اين بخشودگي را هديه به ارواح مطهر 

حضرات چهارده معصوم صلوة اهلل علیهم السالم مي کرد و هر مورد را اهداء به  روح پرفتوح يکي از امامان معصوم 

 همو(مي کرد. ) 
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هماسب مبني بر گسترش تشیع در ايران از يک سو سبب تقويت مذهب تشیع در ايران شد سیاست مذهبي شاه ط

که اين مسأله از نظر مذهبي براي ايران يک امتیاز به شما مي آيد. ولي از سوي ديگر، اين سیاست آثار سیاسي و 

يران، عمدتأ بر اين محور ها با ا ها و ازبک فرهنگي خاصَي از خود بر جاي گذاشت . از نظر سیاسي، دشمني عثماني

بود. شاه طهماسب در تذکره اش گواهي مي دهد، سیاست مذهبي و کینه توزي نسبت به سنَیان از عوامل جنگ 

عثماني با ايران بود. هنگامي که سلطان سلیمان براي بار سوم به ايران حمله کرد. او بزرگان و کدخدايان هر محل 

دعاي بد به ما نکنید که باعث "ردن و از میان بردن آذوقه و قناتها گفت: را طلبید و پس از ذکر سیاست ويران ک

( از انگیزه هاي هجوم مکرر عثماني ها و ازبک ها به ايران در 51: 1371، )صفري "اين فتنه و آشوب ما شده ايم.

هب شیعه را دوران پادشاهي شاه طهماسب، کینه مذهبي بود. امراي عثماني و ازبک به فتواي مجتهدان خود، مذ

بدعتي در اسالم تلقي کردند و آن را رفض و شیعیان ايران را از دين برگشتگان و يا رافضي خواندند و قتل آنان را 

واجب شمردند. آنان وظیفه ديني خود مي دانستند که خاندان صفويان را که از ديدگاه آنان کفر را در سرزمین 

بب امراي عثماني و ازبک به ايران حمالت متعددي کردند و ايران را ايران ترويح مي کرد، نابود کنند. به همین س

از دوسوي شرق و غرب تحت فشار قرار دادند. عبید خان ازبک برانداختن مذهب شیعه را وظیفه ديني خود مي 

دانست. ازبکان بسیاري از مردم را به جرم شیعه بودن در هرات و شهرهاي ديگر خراسان با بي رحمي کشتند. 

( عثماني ها هم همانند ازبک ها، صفويان را از دين برگشته مي دانستند که طبق حکم 1/64: 1351، کمان)تر

اسالمي قتل آنان واجب بود. سلطان سلیمان براي حفظ اعتبار عنوان مذهبي خود در جهان اسالم و جلب رضايت 

تن دودمان صفويان و از میان بردن عالمان دين تسنن در عثماني خود را ناگزير به جنگ شاه طهماسب، برانداخ

 (158: 1361، نوايير. ک به: مذهب شیعه در ايران مي دانست. )

پس از فتح تبريز به دست ترکان  شاه تهماسب دوم .استهاي ايران و عثماني مکرّر آمدهنام اردبیل در جنگ 

گريخت. آذربايجان موقّتاً زير فرمان ترکان عثماني قرار  تهرانو  قزوينعثماني، از آنجا به اردبیل و سرانجام به 

گذاري کرد و ه.ق( بیرون راند و چند سال بعد در مغان تاج 1142را در سال)  عثمانیان، نادر شاه ؛ولي ،گرفت

دست  زگذاري در اردبیل به عمل آمد. بعد از انقراض صفويه، اردبیل اهمیت و اعتبار اولیة خود را اتشريفات اين تاج

داد و در اين امر، خواست نادر شاه اثر مستقیم داشت، زيرا که او از صوفیان و شیخاوندان صفوي اردبیل بیم داشت 

نمود و براي از بین بردن عالقه مندان مؤثّر خاندان شد، خودداري نميها ميو از هر اقدامي که موجب تضعیف آن

  .نمودشیخ صفوي همواره تالش مي

 

 واندیشه های شیعی در قفقاز:دوازده امامی ن وسیاست توسعه مذهب شیعه صفویا-6-9-2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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نقش پیشینیان شاهان صفوی در توسعه اندیشه های مذهبی و تصوف در آذربایجان و  -6-9-2-9

 قفقاز:

صفويه بیش از دويست سال بر منطقه قفقاز نفوذ و تأثیر داشتند. يکي از تأثیرات مهم ايشان در اين منطقه   

صفويان در ايران به حکومت رسیدند. صفويان با قفقاز ، ق  917در سال  .ش و ترويج مذهب شیعه بودگستر

حمالت به قفقاز ادامه يافت. البته  ،مخصوصا شیروان دشمني ديرينه اي داشتند. در طول دوران حکومت صفويان

 ينا حاکمیت سر بر عثماني تمندقدر  اين کشورگشايي هاي صفويان با موانع گوناگون مواجه شد. از جمله دولت

 أثیرت و نفوذ منطقه اين بر سال دويست از بیش صفويان. بود ستیز و جنگ حال در صفويان با همیشه مناطق،

گسترش و ترويج مذهب حقّه اهل بیت )ع( بود. با اين ،د. يکي از تأثیرات مهم وجود صفويان در اين منطقه داشتن

نطقه کمابیش وجود داشت، اما صفويان چون شیعه مذهب بودند، با حمايت که قبال نیز مذهب تشیع در اين م

 .خود باعث شدند اين مذهب طرفداران بسیاري را در اين منطقه پیدا کند

پس از آمدن مسلمانان به ناحیه آذربايجان، و به اعتبار آنکه جاي دولت ساساني را گرفته بودند، پیشروي خود را 

هاي وسیعي از قفقاز را تحت آنان در دوره خالفت عثمان، توانستند، بخش .ادامه دادند به سمت ناحیه قفقاز جنوبي

شد، هاي جنوبي در آذربايجان نزديک ميسلطه خود درآورند. ساکنان مناطق قفقاز جنوبي، آن مقدار که به سرزمین

و  ان و ارمنستانن منطقه در ارَتا حدودي تحت تأثیر آيین اسالم قرار گرفتند که از ناحیه آذربايجان به شمال اي

رسید. طي قرون بعدي، اسالم از ناحیه سلجوقیان روم، که نواحي زيادي از بخش شرقي دولت  در کل قفقاز مي

هاي محلي مسلمان آن نواحي و تا دوره عثماني روم مستقر در قسطنطنیه را در اختیار خود داشتند، و نیز دولت

اندک زماني پیش از روي کار آمدن دولت صفوي، بخش مهمي از  .آوردفشار مي هم، از ناحیه غرب بر اين منطقه

 آسیاي صغیر )شرق ترکیه فعلي(، تا بغداد و آذربايجان، و حتي مناطق مرکزي ايران، زير سلطه دولت آق قويون

مت داشت شود. همزمان، دولت شروانشاهان در شهر شماخي حکولو بود که به عنوان دولت ترکمانان شناخته مي

گرفت. اين زمان، مسلمانان هايي از قفقاز شمالي را در بر مي و گستره قدرت آن بخش زيادي از قفقازوحتي بخش

کردند و عمدتاً سني مذهب بودند. با اين حال، طي يکي و دو قرن، تسنن اين ناحیه، در کنار مسیحیان زندگي مي

افکار شیعي افراطي هم از ناحیه استرآباد و توسط شماري از اين نواحي، با تمايالت شیعي ترکیب شد. به عالوه، 

)ر.ک .پیروان مذهب حروفیه که شیعیان غالي بودند، از قرن نهم هجري به بعد در اين منطقه گسترش يافته بود

 (26-23:،1373به:گوگجه،

جان و آسیاي صغیر و او از اردبیل تبعید شد و هفت سال در آذرباي ،در پي نزاع شیخ جنید با جعفردراين میان،

شمال سوريه، البته به شیوه ي صوفیان راحل سفر کرد، آنچه جنید براي آن تالش مي کرد موفقیت سیاسي و 

بايد  شي اهاي نظامي طرفدارانش بود که مي توانست به او در کسب موفقیت کمک کند، جلوه ي شخصیت کمک
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و به ا ،مي رفتند، تأثیر نهاده باشد. از طرف ديگرخصوص بر عناصر ماجراجوي قبايل ترکمن که به ديدارش ه ب

ند. لو جستجو ک لو و آق قويون درستي دريافته بود که بايد موفقیت خود را در رقابت بین دو اتحاديه قراقويون

بنابراين به علت خصومتي که شیخ جنید با جهانشاه قراقويونلو بر سر اصرار بر ماندنش در اردبیل داشت او را به 

لوها نیز متشکل از قبايل ترک نژاد  لو رقیب جهانشاه سوق داد. اتحاديه ي آق قويون وزون حسن آق قويونسمت ا

ر.ک  )ند.لو پیوست بود که ذوالقدرها نیز يکي از اين قبايل بودند که به اتحاديه ي بزرگ قبايل ترکمن آق قويون

 (51،:1394،ي لشکزکشي هاي...هاپیامد"؛46-45، "خاندان ذوالقدر و خلیج فارس":1389فرخي، به:

در اواخر قرن نهم هجري، "شیخ جنید"و سپس"خواجه علي"، در زمان"شیخ صفي"از زماني که مريدان خانقاه 

عاقبت ولي؛مايل به اقامت آنان در آن ناحیه نبود.  "جهانشاه"رو به فزوني نهاد، محیط اردبیل برآنان تنگ شد، زيرا 

ته شد و حتي با خواهر او نیز ازدواج کرد. مي توان قبول کرد که جنید در شیخ جنید توسط اوزون حسن پذيرف

زمان اقامتش در آسیاي صغیر و شمال سوريه از روابط و مناسباتي استفاده کرد که خانقاه اردبیل در آن نواحي ـ 

مود، اين روابط را هاي ديگر ـ برقرار کرده بود و حتي اهتمام تمام ن هاي قديم در خیلي از جاي و قطعاً از زمان

تقويت و به میل خود در آن نفوذ کند. اين معنا از گزارش هايي استنباط مي شود که مطابق آن جنید در آن زمان 

که حتي از آنجا  طرفداران کثیري داشت که در اثناي اقامتش درآمد هر روز بر تعدادشان افزوده مي شد، به طوري

گسترده اي انجام داد. در آنجا بود که گروهي ماجراجويان از طايفه ي  با تعیین نايبان جديد )خلیفه( تبلیغات

ذوالقدرها که میل به کوچ داشتند هنگامي که شیخ جنید با جمعي از صوفیان و هواخواهان خويش به ديار بکر 

 11به نزد اوزون حسن رفت به خدمت وي پیوستند و با او به اردبیل آمدند و در اندک مدتي عده طرفداران جنید 

هايي که جنید در دربار اوزون حسن کسب کرد، قطعاً جذابیت خاصي به افکارش  هزار نفر بالغ گرديد. موفقیت

بخشید، خاصه در بین گروه هايي که براي وي اهمیت داشتند، بسیار محتمل است که ترکمانان طرفدار صفويان 

حضور يکي از اعقاب فعال و بي  ،د، از طرف ديگراکثراً در آذربايجان، آسیاي صغیر و شمال سوريه پراکنده بودن

ز بوده هاي صوفي محلي نی شک فرهمند شیخ صفي اردبیلي، و نیز تأثیر تبلیغي سفر وي مطمئناً به نفع گروه

در نبرد ق  864باالخره بر سر همان مقاصد نظامي خود جان خويش را از دست داد و در سال ،است، شیخ جنید 

ر اصابت تیر به قتل رسید. به هر حال مطمئناً يکي از اين قبايل همراه و رهروي جنید، بي با شروانشاهیان بر اث

: 1363، ): مزاوينیست( که ذکر آن در صفحات پیشین رفته بود. "دالغادر"شک قبیله ذوالقدر، )چیزي جز معرّب 

149-166) 

نجا برگشت و باز نتوانست در اردبیل شیخ جنید، با مريدانش، به سمت حلب رفت، اما از آ ،در يک مرحلهآنگاه 

شدند و پس از آن به سمت  "طرابوزان"همراه مريدانش راهي  "غزاي با کفار"بماند. در مرحله بعد تحت عنوان 

خلیل "با شروانشاهیان به امیري  ق861رفتند. نخستین جنگ جدي آنان در اين ناحیه در حوالي سال  "شروان"

د منجر شد. بعد از مرگ شیخ جنید فرزن "شیخ جنید"به دستگیري و کشته شدن  بود که "اهلل بن شیخ ابراهیم 
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او شیخ حیدر ـ پدر شاه اسماعیل صفوي ـ به رياست طريقت صفويه رسید، حیدر از همان زمان نیز بیشتر براي 

ارد که دهیچ تعجبي ن و نیل به مرتبه ي يک امیر زاده ي دنیايي تالش مي کرد تا رهبري آتي يک طريقت معنوي

 167 ،:1363، )همانهاي بیشتري کرد. تحت رهبري او طريقت صفوي درجهت امور دنیوي پیشرفت

زودي بقعه ي اردبیل را به زرادخانه ه حیدر که بسیار جنگجو بود و شخصاً در اسلحه سازي تجربه و مهارت داشت، ب

کرد. حیدر براي ايجاد همبستگي  اي تبديل و به کمک پیروان خويش چندين هزار شمشیر و سپر و نیزه درست

الت قرمز بر سر خود گذاشت که مشتمل رمیان پیروان خود، به ابتکار جالبي دست زد، به طوري که تاجي از سق

بر دوازده ترک بود و هر کس اظهار مريدي مي کرد کالهي مانند آن به او مي داد. اين شیوه باعث شد که نوعي 

آيد و آنها بعد از اين به قزلباش )سرخ سر( شهرت يافتند و بعدها اين لقب  همبستگي میان پیروان او به وجود

براي دوره هاي بعد هم به کار رفت. ذوالقدرها نیز به مانند قبايل ديگر مثل قبیله شاملو و استاجلو و قاجار نیز به 

ت داشتند. دده علیه ي کفار شرک "غزا"هاي حیدر موسوم به  کمک شیخ حیدر شتافتند و همراه وي در جنگ

ابدال بیگ از مريدان بسیار نزديک شیخ حیدر از اين ايل بوده است. سلطان يعقوب آق قويونلو بر خالف اوزون 

حسن روابط خوبي با حیدر نداشت و از قدرت شیخ حیدر نگران بود و او را به تبريز احضار کرد، حیدر در آنجا 

بعد از اين در فکر انتقام از شروانشاهیان برآمد، اما در جنگ با به اردبیل باز گشت و  و سوگند وفاداري ياد کرد

لو که سلطان يعقوب اعزام کرده بود وي به  فرخ يسار شروانشاه کشته شد، البته به کمک سپاه امدادي آق قويون

ي ولو از شروانشاه نشان مي دهد که سپاه شیخ حیدر ق پیروزي رسید. مي توان نتیجه گرفت که حمايت آق قويون

زيرا که حاکم شروان توانست بدون کمک خارجي بر جنید غلبه يابد. مي توان  ،تر از پدرش شیخ جنید بوده است

اينگونه بیان داشت که شیخ جنید و حیدر بر پايه نیروهاي قبايلي و گريز از مرکز واقع در آسیاي صغیر و آناطولي 

روز بر پیروان اين طريقت ديني ـ سیاسي بیافزايند و توانستند قدرت خانقاه اردبیل را گسترش دهند و روز به 

نیروي پشتیباني قوي و وفادار از اين قبايل را براي اسماعیل مهیا کنند و اسماعیل صفوي براي نیل به اهداف 

خويش آنها را در پشت سر خود مي ديد و ذوالقدرها نیز به نوبه ي خود چه در زمان جنید و چه حیدر و حتي در 

ر.ک )اسماعیل نقش مهمي ـ به همراه ديگر قبايل ـ در استقرار و تأسیس سلسله ي صفويان داشتند.  زمان شاه

 (46-45،"خاندان ذوالقدر و خلیج فارس:1389فرخي، "به:

دست به حمله به اين ناحیه زد که اين بار هم، همکاري شروانشاهان  893، در سال "شیخ حیدر"در مرحله بعد، پس 

، و وقوع جنگ در تبرسران )جنوب داغستان کنوني( سبب شکست و کشته شدن او شد. اين "يعقوب میرزا"با 

) .داد که صفويان از پیش از آنکه حتي دولتي مستقر داشته باشند، به فکر نفوذ در اين ناحیه بوده اندنشان مي

  (162-161: 1363، مزاوي
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واندیشه های شیعی به امامی  دوازدهشاهان صفوی وتداوم سیاست توسعه مذهب شیعه  -6-9-2-2

 قفقاز:

دولت صفوي را در تبريز بنیاد گذاشت، انگیزه اش براي   916ها پس از آن، وقتي شاه اسماعیل در سال قسال

گرفتن انتقام خون پدر و جدش، و در واقع، ادامه سیاست نفوذ در شمال، اصل اساسي براي دولت او بود. روشن 

یاست خود را بر ترويج مذهب شیعه گذاشته، در اين نبردها نیز به اين مسأله توجه بود، دولت صفوي که از آغاز س

هاي جدي در پیش گرفته سازي شده و سیاستخواهد کرد، هرچند زمان زيادي نیاز بود تا در اين خصوص زمینه

 .شد

واح طیبه امامان انجام نخستین تصمیم شاه اسماعیل جوان حمله به شروان بود. او گفت که اين کار را به الهام ار

مناسب  "پادشاه دين پناه امراي دولت خواه را طلب کرده فرمود که " :دهد. در خالصه التواريخ آمده استمي

دريغ کوتاه سازي و اتباع ذوي االقتدار او آنست که اول به جانب شروان رفته دست اختیار شروانشاه را به تیغ بي

در جريان همین لشکر کشي پیش از تصرف شروان، سپاهي را نیز به  ."را از تخت عزت برتخته ذلت اندازي

بازگشت . بعد از آن هم، خودش عازم شروان شد. او  "تا ب"فرستاد  "به طرف گرجستان"فرماندهي خلفا بیک 

هزار نفري شروانشاه ايستادگي کرد و او را شکست داد.  24در حالي که سپاهش هفت هزار نفر بود، براي لشکر 

 (51،:1394،...هاي لشکرکشي هايپیامد").درخ دا 916واقعه،در سال  اين

رفتن به سمت باکو و فتح آن بود. مردم به سادگي تسلیم شدند و شاه اسماعیل هم مانع از تعدي  او اقدام بعدي

فقاز ارتي ق،منطقه ارّان و به عب تصرف آورد بدين ترتیب،شاه اسماعیل پیش از آنکه آذربايجان را در ..به آنها شد.

او را شکست داد. اين ق  917جنوبي را به تصرف خود در آورد. او سپس به سراغ امیرزاده الوند رفت و در سال 

روز جمعه امر کردند که خطیب آن شهر خطبه ائمه "اري کرد:ذ گ زمان بود که شاه اسماعیل به تبريز رفت و تاج

ها  .  اين"به اذان ضم نمايد "حي علي خیر العمل"و جمله "علیا ولي اهلل اشهد أنّ"اثنا عشر خوانده، کلمه طیبه

و  "شروان"و "انارّ"نخستین اخباري است که از آغازين روزهاي تشکیل دولت صفوي، در باره رفتن به سمت

در منابع تاريخي آمده است. شاه اسماعیل در پي تأسیس دولتي بود تا تمامي ايران را از هرات تا  "گرجستان"

و از دربند قفقاز تا جنوب ايران را در برگیرد، اما نقطه ثقل او، پس از فتح آذربايجان، مرکز ايران، و  ارزنجان،

هاي محلي اين نواحي را تا بار ديگر عزم آذربايجان کرد تا بقاياي دولتق  913و  912خراسان بود. وي سال 

مجدداً به شروان، باکو و شابران  915در سال کردستان براندازد و حکومت صفوي را در اين نواحي مستقر کند. او 

 هاي رويارويي واکاوي ")رفت تا اطمینان حاصل کند که اين نواحي، همچنان زير سلطه دولت صفوي قرار دارد. 

 (259-258،: 1396،....صفوي مذهبي
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بر آن نواحي، تا ها جنگ چالدران با سلطان سلیم، راه شاه اسماعیل را در سمت غرب، سد کرد، اما تسلط عثماني

دولت صفوي، همچنان مناطق مفتوحه خود در عراق عرب و ارّان را حفظ کرد.در  ،ها طول کشید. بنابر اين مدت

الوند خان حاکم گرجستان خواست از زير سلطه صفويان خارج شود که شاه اسماعیل به آن ناحیه ق، 927سال 

م بار ديگر براي قشالق در نخجوان بود و از آنجا به هق  931.شاه اسماعیل آخرين سال حیات خود  لشکر کشید

شیخ شاه حاکم شروان بود که خدمت شاه اسماعیل رسید و دوباره به مقر خويش ،  سمت شکي رفت.اين زمان

درگذشت در حالي که میراث بزرگي را در اختیار فرزند ده ساله ق  931رجب سال  19بازگشت. شاه اسماعیل در 

طهماسب طي  . حاضر( تصوير-حاجي خلیفهی  "جهان نما"کتاب-)نقشه قلمرو ايران درعصرصفوي .اش طهماسب قرار داد

ه ک سالیان دراز در بخش روم يا همان غرب آذربايجان و نیز خراسان به نبرد با دشمنان صفوي مشغول بود، تا اين

اين نبردها در تمام دوره  .کرد سلطان سلیمان عثماني به محدوده حکومت او حمله کرده از وان تا بغداد را تصرف

اسماعیل و پس از آن طهماسب ادامه داشت و به ويژه با برانداختن خاندان شروانشاهان توسط طهماسب در سال 

هاي موقعیت صفويان در قفقاز شرقي تثبیت شد. قفقاز غربي که خط حايل آن با قفقاز شرقي از کوهق  945

 1555ق /  962ه تسلط عثماني رسید و بعداً طبق عهدنامه آماسیه )کند بسورامي در وسط گرجستان عبور مي

 947شاه طهماسب، در سال  .م( به رسمیت رسید، تقسیم قلمروي که در دوره ساساني با بیزانس توافق شده بود

 :عازم گرجستان شد. اين حمالت، ضمن نگاه داشتن نفوذ در اين منطقه، به اسم اسالم و گرفتن باج و خراج بود ق

هر که به تلقین  .از هیبت غازيان غضنفر صولت هراس تمام بر گبران ناتمام مستولي گشته، قلعه را تسلیم نمودند"

موفق گشت، امان يافت، و هر کس که از کمال جهل  "د رسول اهلل و علي ولي اهللا اهلل و محمّال اله الّ"کلمه طیبه 

سال پس از آن نیز برخي از امراي صفوي، نبردهايي در باکو و . "و ضاللت ابا نمود، خرمن هستي به باد فنا داد

از اين زمان به بعد، تحولي در مناسبات سیاسي و نظامي منطقه گرجستان و اطراف آن پیش  .اطراف آن داشتند

هايي که از جنوب و غرب به دنبال تصرف و آمد. چنان که در آغاز اشاره کرديم، ناحیه قفقاز، همیشه میان دولت

هاي ترکماني از بین رفته بود و صفويان، تنها  ها، دولتشد. طي اين سالدست ميه لط بر آن بودند، دست بتس

ي "جهان نما")قلمرو ايران درعصرصفوي براساس نقشه قدرت مطرح بودند که با اقوام محلي در داخل ايران درگیر بودند. 

ها به اين ناحیه باز شد. امري که از تبعات آمدن سلطان اما از اين زمان، پاي عثماني (-نقشه حاضر-حاجي خلیفه

میان حاکمان عثماني ق   951ها در سال ها و عثمانيسلیمان عثماني به شرق بود. نخستین نبرد میان گرجي

ها که در مرحله نخست شکست خورده بودند، فشار خود را بیشتر ها روي داد. عثمانيمستقر در ارزالروم با گرجي

پس نه فقط در آذربايجان، بلکه در قفقاز نیز دو دولت صفوي و عثماني زين  .دادندگرجیان را شکست  کردند و

ودند، ها بهايي که عثمانيرقیب يکديگر شدند و به تالش براي نفوذ در اين منطقه کوشیدند. طبعاً، در بخش

ان اسالم شیعي و مهاجران ترک اي که صفويان حکومت داشتند، جريمهاجران ترک و مسلمان سني، و در ناحیه

 ( 52-51 ،: 1394 ،کشي هاي..رلشک  پیامدهاي " ؛(262-259،: 1396)همان.شدندآذري ساکن مي
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هاي آن نواحي آغاز  القاس میرزا که مدعي نوعي استقالل در شروان بود، جنگي را علیه چرکسق  954در سال 

نفوذ او را تا دربند کشاند. با اين حال، طهماسب با سپاهي کرد که آنان را هزيمت کشاند. اين جنگ و گريز دامنه 

 میان سپاه القاس،راهي اين ديار شد تا او را که بر حکومت مرکزي سرکشي کرده بود، سرکوب نمايد. در اين وقت

میرزا و سپاهي اعزامي شاه، نبرد شد که القاس شکست خورده و در نهايت گريخته به استانبول رفت و به سلطان 

سال  .شاه که در منطقه باالي شماخي بود، به سوي قلعه دربند لشکر کشید و آن را هم گشود .یمان پناه برد سل

بعد،سلطان سلیمان به آذربايجان يورش آورد، تبريز و خوي و بسیاري از شهرها را تصرف کرد.او اندکي بعد تبريز 

ه طهماسب و فرزندش اسماعیل و فرماندهان را ترک کرد و راه بازگشت در پیش گرفت. در تمام اين مدت، شا

ست بايقزلباش در نواحي مختلف، تا قارص و شروان و نقاط ديگري از قفقاز جنوبي رفت و آمد داشتند، زيرا نمي

ها با صفويان، با آمدن سلطان سلیمان، دامنه منازعات عثماني .دادندها را در اين نواحي مياجازه نفوذ به عثماني

قفقاز جنوبي و از سوي ديگر در کردستان و عراق، گسترش يافت. در میانه اين نبردها، القاس میرزا  از يک سو در

ها و کردها، به قم و کاشان و اصفهان تاخت و از آنجا تا شوشتر رفت و سپس عازم عراق شد همراه سپاهي از رومي

ين هم سرانجامي نیافت و وي پس از و درخواست صلح کرد که طهماسب پذيرفت و شروان را به او سپرد، اما ا

: 1396 صفوي... مذهبي هاي رويارويي واکاوي ")ر.ک به:.قلعه قهقهه زنداني شد. ق  956دستگیري در سال 

،259-262) 

شود. مورخان در منابع آن دوره هدف شاه طهماسب از رفتن به سمت گرجستان و نواحي آن، بسط اسالم اعالم مي

تمه يافتن کار القاس میرزا که عامل اصلي کشاندن سلطان سلیمان به آذربايجان بود، با نوشته اند که شاه با خا

. "بعد از اين، به غزاي کفار چرکس و گرجي اقدام نموده با هیچکس از سالطین اسالم نزاع نکند"خود عهد کرد که 

مسأله  اني نیز تاکید کرد. ايندر کنار آن بايستي به مسائل سیاسي و ژپوپلتیک به ويژه رقابت و هماوردي با عثم

پیمانان صفويه در شکي و شروان از سوي اسکندرپاشا عامل  همزمان رسیدن شکاياتي از مشکالتي بود که براي هم

به آن سمت لشکر کشید. او توانست بخش ق  958ها در نواحي وان پديد آمده بود و شاه طهماسب در سال عثماني

رفتار صفويان با مسیحیان گرجي ،دست آورد. در موارد زيادي ه نايم زيادي بوسیعي از گرجستان را فتح کرده غ

چندان مناسب نبود از جمله کشتن کشیشان که در اين نبرد گزارش شده  و اين البته رسمي بود که از قديم در 

 ي ادامه تسلط برها براشد. اما به هر روي، تالشها در فتح اين مناطق در پیش گرفته ميمیان آنها و نیز عثماني

ها داوطلبانه و با هدف کسب حمايت سیاسي و اقتصادي به اسالم گرويدند اين مناطق، ادامه يافت. بسیاري از گرجي

بعد از آن شاه عالمیان همت بر مسلمان شدن آن جماعت "و با حمايت صفوي، به اداره اين مناطق گماشته شدند: 

ادشاهانه اکثر کفار و سرداران آن ديار را میل به اسالم شده و نواب هاي پفرموده به نوازشات و رعايت مصروف

کامیاب ممالک طرح وصلت با آن جماعت انداخته همشیره امان بیگ سلطانزاده خانم را که به شرف اسالم مشرف 

ها وذ عثمانيها در نبرد بودند، بايد مراقب نفها، همزمان که با محليصفوي .. "شده بود به عقد نکاح خود درآوردند
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مجدداً از اخباري از شورش ق  961کردند. در سال آوردند مقابله ميروم و وان يورش ميهم که از طريق ارض

 ،کشي هاي...رپیامدهاي لشک"؛ (261،: 1396همان)شاه طهماسب به آن سوي لشکر کشید.گرجیان رسید و 

1394:، 52-58) 

ها در يک دوره طوالني، و بعدها تا نزديک به دو قرن به ادامه فويها بیان شد تا روشن شود، چگونه، صاين نمونه

 جايي ايالت و عشاير( در بخشه نفوذ خود در قفقاز جنوبي ادامه دادند و به تدريج به گسترش تشیع )از طريق جاب

که  ها به اطراف اصفهانصفويان به استثناي کوچاندن گرجي،هايي از گرجستان و اران دست زدند. در مجموع 

در ساير موارد اصراري براي تغییر دين بومیان ارمني و گرجي نداشتند  ،همراه با تغییر ديني و گرايش به اسالم بود

بافت  کردند. هاي مهم آنجا عمدتاً به دلیل منافع سیاسي و اقتصادي به اسالم گرايش پیدا ميو اقلیتي از خاندان

نقشه حاضر: نقشه ايران،در  -)* .صفويه تغییر معناداري پیدا نکرد مسیحي در قفقاز از ابتدا تا انتهاي  جمعیتي

 آنکارا( -م 2119ق (،نسخه 1167ي حاجي خلیفه )م "جهان نما: 1391جوادي، "دوره حکومت شاهان صفوي )

هاي زيادي وجود داشت که هر بار صفويان براي تسخیر آنها به که عمدتاً کوهستاني بود، قلعه ،در ناحیه گرجستان

دادند. صفويان نیز در ، و پس از رفتن، باز امراي گرجي تسلط خويش را بر آنها ادامه مي افتادند زحمت مي

باز شاهوردي سلطان قاجار با سپاه قراباغ عازم گرجستان شده ق  964گشتند. در سال هاي مناسب باز ميفرصت

مراي برجسته گرجستان مسلمان شد، خبري يکي از اق  967در سال  . "مواضع و مساکن کفار را خراب ساختند"

و هم درين سال عیسي خان ولد لوند خان گرجي که به "شود: که اغلب در منابع صفوي، با استقبال مواجه مي

 عالم درگاه به …کیش و آيین گبران و مذهب ترسايان بود و نهايت حسن و رعنايي و غايت صفا و زيبايي داشت

ثر گرديده، در روز سه شنبه پانزدهم شهر جمادي االولي سنه مذکوره به شرف اسالم کیمیا ا نظر منظور آمده پناه

ادامه يافت و  968جنگ با گرجیان در سال  .."مشرف گشته شاه عالمیان او را به رتبه فرزندي سرافراز ساختند

ت و گرگین خان از شاهوردي سلطان، باز هم با استقرار در جنگ و لشکر کشي از آن ناحیه، به نبرد با آنان رف

امراي آنان را با بیش از يک هزار نفر از آنان در میدان جنگ کشت. مذاکرات صلح میان دولت عثماني با دولت 

به تدريج به نتیجه رسید و اين سبب شد تا آرامشي ق 971 - 969 هاي در سالها بود ادامه داشت، صفوي که مدت

 (58-52،  :1394 لشکرکشي هاي..پیامدهاي " ).میان اين دو دولت برقرار شود. 

درگذشت و فرزندش اسماعیل دوم هم که اين وقت توازني در رفتار نداشت، بعد از  984شاه طهماسب در سال 

يک سال کشته شد. با روي کار آمدن سلطان محمدخدابنده صفوي، به رغم تزلزلي که در دوره صفوي در مرزهاي 

کاپوهايي صورت گرفت. داستان از اين قرار بود که عثماني که دولت شرقي و غربي پديد آمد، در حوزه قفقاز ت

نیروهايي به فرماندهي پیاله پاشا و هلل پاشا به گرجستان اعزام کردند. ق  986صفوي را در ضعف ديدند، در سال 

حمله  شآنان تفلیس را تصرف کرد و بر قلعه آن حاکم شدند. آنان قصد يورش به شروان را داشتند که سپاه قزلبا
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ها در آشفتگي اوضاع صفويان سبب شد تا عثماني ..ها ماند آنان را دفع کرد اما تفلیس همچنان در اختیار عثماني

. جسارت .به ايروان يورش برده و آن ناحیه را نیز به دلیل قلت غازيان و قزلباشان، تصرف کردند ق  991سال 

حمله کردند. اين زمان قزلباشان در نهايت ضعف بوده و توان به تبريز نیز ق  994ها به حدي شد که سال عثماني

دفاع از تبريز را هم نداشتند. شهر تصرف شد، هرچند اندکي بعد قزلباشان با همراهي محمد شاه توانستند آنان را 

تسلط دولت صفوي بر آن نواحي تا قفقاز به کلي ضعیف ،دهد که در اين دوره اين اخبار نشان مي .شکست دهند

، شددر بسیاري از موارد از بین رفت. هربار که دولت صفوي از نواحي ديگر يا در داخل خود گرفتار مشکل مي و

ها و چرکس ها به هايي از گرجي ها، شخصیتدر اين سال .دادمناطق متصرفي خود را در اين نواحي از دست مي

آنها در اين وقايع، درست مانند قزلباشان براي  تدريج مسلمان شده و در میان قزلباشان بالیده بودند. شماري از

کردند. يکي از آنها محمد قلي میرزا پسر ولد عیسي خان گرجي بود که در قضاياي حفظ دولت صفوي تالش مي

حمله عثمان پاشا به تبريز، از باالي بام به پايین افتاد و درگذشت. میرزا احمد خان منشي نوشته است که سلطان 

نعش او را برداشته، به قصد آنکه به مشهد مقدس رضیه رضويه برده دفن "شمخال خان چرکس خلیل بیک ولد 

اين اخبار نشانگر آن است که که مردمان اين نواحي تا چه اندازه با سپاه   ."نمايد، متوجه دار السلطنه قزوين شد

ها دست و ا بتوانند با عثمانيو فرهنگ صفوي درآمیخته بودند. صفويان همچنان نیروهايي در گرجستان داشتند ت

 (262-261، : 1396 صفوي.... مذهبي هاي رويارويي واکاوي") .پنجه نرم کرده و آن ناحیه را براي آنان نگاه دارند 

 (32-31: 1373؛ر.ک به:گوگجه،

به تدريج اوضاع دولت صفوي که بسیار آشفته بود، نقطه  ق،996با روي کار آمدن شاه عباس صفوي در سال 

دست آورد و حرکت خود را براي استوار کردن دولت صفوي و بازپس گیري مناطق از دست رفته ه تقراري باس

آغاز کرد. منابع تاريخي، مملو از وقايع و نبردهايي است که از يک سوي میان رقباي داخلي در دولت صفوي 

ستان و استرآباد و بحرين و هرمز و درگرفته و از سوي ديگر، در خراسان و استرآباد و آذربايجان و گیالن و خوز

هاي اصلي ايران را از دست رقیبان و شورشیان نجات نقاط ديگر در جريان بود. شاه عباس در گام اول، سرزمین

ها ترين آنها گیالن و مازندران بود که به طور کامل زير سلطه دولت مرکزي درآمد. وقايع اين سالداد و يکي از مهم

اقدامات  .هاي هزار تا هزار و پنج هجري مشاهده کرد ذيل رويدادهاي سال"عالم آراي عباسي "توان در را در مي

 شد که در آن نواحي، مزاحمتآغاز شد. گفته ميق  1112شاه عباس در آذربايجان و بخش قفقاز جنوبي از سال 

بر اين شاه عباس تصمیم به و بنا "افعال ذمیمه مردم سرحد از اعتدال تجاوز نموده"هاي زيادي يا به اصطالح 

تسخیر مجدد اين نواحي در دستور کار  .اقدام گرفت. از نظر صفويان آذربايجان و شروان ملک موروث همايون بود

طرفه "شاه عباس قرار گرفت. در نخستین قدم، تبريز از عثماني باز پس گرفته شد، شهري که در مدت تسلط آنان 

 همان().در آمده بود  "ويرانه
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د دانست اگر نتوانبعدي شاه عباس، رفتن به سمت نخجوان و ايروان و فتح قالع آن نواحي بود. شاه عباس ميگام 

ها را از قفقاز جنوبي به طور خاص از نخجوان تا شروان بیرون کند، در گرجستان هم نخواهد توانست کاري عثماني

تصرف رومیه درآمد باج و خراج ه ان و آذربايجان بانجام دهد. الکساندر خان يکي از امراي گرجي چون واليات شیرو

 :1351ترکمان،)نمود. تصرف ايروان، قلعه جديد و قديم آن قبول کرده نسبت به خواندگار روم اظهار اخالص مي

رقرار تسلط صفويان بر اين ناحیه ب ،زمینهي تسلیم گرجستان نیز هموار کرد و به اين ترتیب برراه را (656 -2/654

.  اقدام به لشکر کشي به آذربايجان کردند، اما راه به جايي نبردندق  1114ها در همین سال يعني انيشد. عثم

ها از سمت بغداد هم به خوي و مرند و شهرهاي ديگر آغاز شد، اما سپاه قزلباش با فرماندهي شاه فشار عثماني

ند سرنوشت نبردهاي قزلباش نمنتظر بودند بببیامراي محلي گرجي، اغلب  .ها ايستادعباس، فعاالنه برابر اين يورش

عثماني به کجا منجر خواهد شد. هر کدام غلبه کردند طرف آنها را بگیرند: الکسندر خان و گرگین میرزا منتظرند 

که فیصل مهام جنود قزلباش و سردار روم در اين سال چه صورت خواهد يافت و غلبه از کدام طرف خواهد بود به 

طقه، ها در منسپاه قزلباش اين دوره بسیار نیرومند شده و در برابر تهديدهاي عثماني .ل نمايندمقتضاي وقت عم

مشکل گرجیان به جز قدرت سیاسي و توازن عثماني  .بردسخت ايستادگي کرده و در مواقعي بر آنان يورش مي

عي ت باقي مانده بودند. طبیصفوي منطقه، اين بود که يک گروه به اسالم متمايل شده و گروه ديگر، بر مسیحی

بود که دولت صفوي، دوست داشت حکومت آن نواحي را نومسلمانان آنان بدهد و همین امر، شورش بخش ديگر 

وقت طلوع آفتاب "را به همراه داشت. به اين خبر که به درگیري داخلي میان گرجیان اشاره دارد، توجه کنید: 

به گرجیان رسید طايفه گرجي عنان از رفتن پیچیده در مقام مدافعه کستنديل خان با معدودي بیشتر از ديگران 

 ."بايدايستاده پاي ثبات فشردند و صريحاً به آواز بلند فرياد برآوردند که تو مسلماني و ما را حاکم نصاري مي

 (59-58،:1394 ،هاي لشکرکشي هاي...پیامد"؛ (262-261؛ :1396 ،صفوي.... مذهبي هاي رويارويي واکاوي")

شاه عباس يکسره درگیر مسائل قفقاز جنوبي، شرق ترکیه و نواحي ق ، 1115و  1114ها، يعني در اين سال

به قراباغ لشکر کشید و قلعه گنجه را فتح کرد . شاه به حاکم قراباغ اين پیام ق ، 1114کردستان بود. وي در سال 

اقع چي وشده در کنار رود ارس منازل خلف بیک سفره  بعد از فراغ امور مزبور بجانب ارسبار کوچ واقع"را فرستاد: 

در آنجا نزول اجالل فرمودند و به جهت روزه داشتن در آنجا قصد اقامت فرمودند ماه صیام را به اختتام رسانیدند 

و در آن منزل منشور عاطفت به جهت رفع حجت روز قیام به جماعت اروام مستحفظان قلعه گنجه مشتمل بر 

هانه ارسال نموده به پاشا و قاضي و مفتي و اعیان سپاه اعالم کردند که ممالک آذربايجان و شیروان نصايح پادشا

فرصتي نموده  ملک موروث نواب کامیاب همايون ماست که رومیان بعد از ارتحال شاه جنت مکان ]طهماسب[ کم

همت به استرداد آن مصروف  واال نقض عهد و مواثیق سابقه روا داشته به تغلب متصرف شده بودند و اکنون همت

ايم کامیاب داريم و تا غايت بهر طرف توجه فرموده وجه دست از دامن مقصود بازنمي و معطوف داشته، به هیچ

د. قلعه کردنقزلباشان، فعالیت خود را با همین سیاست دنبال مي ."ايمفتح و ظفر اختصاص يافته  به مطلب گشته 
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قالع مهمي در گرجستان به تصرف شاه عباس درآمد. شاه عباس  ،شد و به دنبال آن فتحق  1115گنجه در سال 

تمام اين سال را بین گنجه و تفلیس و شروان و ايروان در حرکت بود و تالش براي استقرار دولت قزلباش در آن 

 همان(،: 1394 ،...پیامدهاي لشکزکشي هاي")نواحي داشت. او در نهايت به سراغ قلعه شماخي و بادکوبه رفت. 

اين اقدامات، به مقدار زيادي اوضاع قفقاز جنوبي را به نفع صفويان تثبیت کرد، اما اين منطقه، طبق معمول، هیچ 

به نیت غزا به صوت گرجستان و "بار ديگر شاه عباس  ق 1123 -1122 هاي گاه خالي از مشکل نبود. در سال

 .(2/868: 1351ترکمان،)آمد. به آن ناحیه  "تنبیه و تأديب گرجیان بي ايمان

انتشار يافت، بار ديگر، اوضاع منطقه بهم ق  1124زماني که خبر آمدن لشکر روم به نواحي آذربايجان در سال 

لشکري از قزلباش به آن نواحي فرستاد که  ،هاي فراوني از جمله در گرجستان رخ داد. شاه عباس ريخته و شورش

ن تازه از راه رسیده قزلباش يورش برده و انتقام کشتگان مرحله قبل خويش سپاهیا ،اندکي بعد .شرکت خوردند 

به هر روي، در مراکز اصلي، ؛دار هر دو گروه شکست و پیروزيِ در هم تنیده داشتند اما و را گرفتند. در اين گیر

یان را کشته صفويان شمار زيادي از گرج(. 911 - 899: 1351،همان)قدرت قزلباشان بیشتر بود و مسلط بودند 

ها در سمت آذربايجان فشار آورده و حتي و هزاران اسیر از زن و بچه را از آنجا به ايران بردند. همین زمان، عثماني

اين رويدادها مربوط به سال  .صدر اعظم عثماني خود به ايرون لشکر کشید که بدون دستیابي به هدف، بازگشت

 (913-892-2/891: 1351همان، ).است ق1125

ها، از زمان طهماسب تا عباس اول، تعدادي از نیروهاي گرجي و ارمني، به تدريج به قزلباشان ر تمام اين سالد

پیوستند و خدمات شايسته اي در دولت صفوي کردند. يکي از آنها قرچقاي سپسهساالر بود که به فرماندهي کل 

(. 3/921: 1351همان،  )آنها را هدايت کرد.  ،ها نیروهاي صفوي رسید و بارها در نبردهاي مختلف در برابر عثماني

يوسف خان نیز همین دست افراد بود که همراه با قرچقاي خان در گرجستان در سال ياد شده کشته شد. 

تعداد زيادي مسجد و حتي مدرسه در شهرهاي مختلف منطقه  ،سلطنت شاه عباس در  .(3/1139 :1351همان،)

اين بناها، تاکنون بر جاي مانده است. فقط مسجد جامع تفلیس که شاه عباس قفقاز ساخته شد که بسیاري از 

ساخت در دوره شوروي به بهانه تعريض خیابان و ساخت پل بر رودخانه کورا تخريب شد. با اين حال، و در حال 

 .هاي بعدي برجاي مانده استحاضر نیز مسجد ديگري در تفلیس از همان روزگاران با بازسازي

وماوراء قفقازدراين باره مي تواند ازاسناد مهم درتوجه ويژه ها فرمان از شاهان صفوي در باره منطقه قفقازصدصدور 

ترين میراث معنوي برجاي مانده از دوره مهمآنان ازنظر سیاسي ،مذهبي واقتصادي به اين نواحي باشد.دراين راستا،

جزء مسائل گرجستان است که بسیاري از اين  صفوي در گرجستان، صدها فرمان از دربار صفوي در باره جزء

فرامین، نه در ايران، بلکه در آرشیوه هاي گرجیستان برجاي مانده و شمار زيادي از آنها که متعلق به دوره صفوي 

گزيده "اي سه جلدي با عنوان هايي منتشر شده است. يکي از آنها، مجموعهو تا دوره قاجاري است، در مجموعه
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است که مجلد نخست آن، از زمان شاه طهماسب تا شاه سلیمان  "ن شاهان ايران به حکام قفقازاحکام و فرامی

صفوي، و مجلد دوم، دوران شاه سلطان حسین و طهماسب دوم، و مجلد سوم، دوران نادر شاه افشار و علي مراد 

ان ايران که در مخازن فرامین شاه"م منتشر شده و عنوان  1995خان زند است. مجلدي هم در گرجستان در سال 

باشد. اين فرامین، نشان دهنده دخالت کامل شاهان صفوي در امور اين نواحي مي "تفلیس بايگاني شده است

شدند و آنها عنوان حاکم آن نواحي بودند. است، هرچند همیشه چنین بود که امیراني از خود ناحیه انتخاب مي

تان به دلیل عدم اطاعت از نظر علي خان حاکم گرجستان و برکناري اسقف اعظم گرجس"يک فرمان با عنوان 

 .از شاه سلیمان[ 71سند شماره  اول، مجلد: …است ]گزيده احکام و فرامین "تعیین يوحنا به جانشیني وي

هاي عرفي و نیز رسم و رسوم جاري، با توجه به قواعد شرع قوانین حاکم بر امور آن ناحیه، ضمن احترام به سنت

. هرچند گاه کلمه شرعي در اينجا، به معناي حقوقي (/ سند شماره يک و سیزده2، )همانبوده است.  اسالمي هم

شود. شاه سلیمان هايي از تعیین شیخ االسالم در آن ناحیه ديده ميهمچنین نمونه.يعني رعايت حقوق قانوني است

زرگ و منتسب به نصیرالدين طوسي هاي خانداني ب]از چهره "جالل الدين محمد نصیري اردوبادي"در فرماني 

عیین ت "ي اردوباد، آزاد جیران، اکلیس، شروط و توابع اردوباد و قپاناتمشیخ االسال"را به عنوان  دساکن در اردوباد

 . (61شماره ، سند 211 - 1/198 همان،)کرده است: 

د که کردنحي قفقاز انتخاب ميشاهان صفوي، عالوه بر تعیین شیخ اسالم، مدرساني را هم براي مراکز بزرگي نوا

به عنون مدرس در شهر شماخي مرکز  "حاجي محمد بن محمد تبريزي"نمونه آن تعیین يک عالم تبريزي با نام 

است. از وي آثاري و از جمله متني در وصف شهر شماخي بر جاي مانده  "شاه سلیمان"کرسي شروان توسط 

   .شد و ظهیراي تفارسي مدتي صاحب اين منصب بودام مينماز هم توسط دربار صفوي انجارسال پیش، است

دهد که شاهان صفوي، شخصي را که مسلمان شده، امتیاز داده و به کاري در آن نواحي برخي از فرامین نشان مي

اعالم مسلمان شدن آفتانديل بیک، و تغییر نام او به "گماشته اند. براي مثال، شاه سلطان حسین، فرماني در باره 

: …گزيده فرامین )کرده است  "مد قلي، و انتصاب وي به خدمت امیالخوري، داروغگي و سرداري صفي آبادمح

نوشتند و شاه دستور . مردمان آن نواحي نیز، در وقت تظلم خواهي نامه به شاهان ايران مي(44 فرمان دوم، مجلد

حتي ،اقدام شود  "ي، مطابق قواعد شرعيعريضه درخواست کنندگان و احقاق حق و رفع ظلم و تعد"داد تا به مي

 .شوددخالت کردن در امور مساجد تفلیس و تأمین نیازهاي آنها نیز در يکي از فرامین شاه سلطان حسین ديده مي

 . (43مجلد دوم، سند شماره  )همان،

 :قفقازنواحی کنونی در  صفویان فرهنگ شیعیمیراث -6-9-2-9

که سلطه سیاسي اين دولت در منطقه قفقاز از بین رفته بود و  و به رغم آن با اين همه، در دوره اخیر قاجاري،

روس گرايي در آنجا شديد بود، به دلیل انبوهي از ساکنان شیعه در شهرهاي مختلف، رابطه ديني میان اين ناحیه 
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ن آذري ادامه اي از ساکنان بومي و نیز ترکاو ايران ادامه داشت. فرهنگ تشیع، در قالب جمعیت قابل مالحظه

رفتند و اغلب ارتباط خود را با اين مناطق حفظ يافت. به عالوه، شماري از اينان، براي تحصیل به عتبات ميمي

کردند. برخي از اينها، در عتبات، به مقامات علمي بااليي رسیدند. اين ارتباط، سبب شد تا اين اواخر، و زماني مي

ها در هايي از آندر تفلیس و باکو منتشر شود، آثاري که تا امروزه نمونه که چاپ کتاب باب شد، آثاري از شیعیان

ها، نام داشت. طبعاً در اين چاپخانه "غیرت"ها، مطبعه شود. يکي از اين چاپ خانهکتابخانه هاي ايران يافت مي

آثار طالبوف که  .فتياآثاري به زبان فارسي در مسائل رايج علمي وقت ونیز مسائل ديني در باکو نیز انتشار مي

 "درة التاج"کتاب م  1916شد. در سال برخي از آنها آثار مذهبي و علمي و درسي بود، در همین شهر منتشر مي

ق  1299به صورت سنگي در تفلیس در سال  "دلگشا"از حاجي تاج نیشابوري در تفلیس انتشار يافت. کتاب 

بود. اين جريان تا پیش از انقالب کمونیستي و تسلط روسیه  "کارخانه ابراهیم کتابفروش"منتشر شد و ناشر آن 

، اثري مفصل و شیعي در باره مکه و مدينه و حج "مصباح الحرمین"کمونیست بر اين نواحي، ادامه داشت. کتاب 

 .در همان شهر منتشر شدم  1916در باکو انتشار يافت. احواالت سید الساجدين نیز در سال  م1914در سال 

اشران در همین شهرها، پس از انقالب کمونیستي، از آنجا به عراق آمده و در نجف به کار نشر مشغول برخي از ن

 (2/422: 1381) دانش پژوه، .شدند و سنت نشر را در اين شهر دنبال کردند

صلي ابخش قابل توجهي از ارتباط ايرانیان از نظر مذهبي با تفلیس، از آن روي بود که يکي از مسیرهاي بايد گفت،

حج براي نیمه شمالي ايران راهي بود که از آذربايجان به تفلیس و از آنجا به باتومي در ساحل درياي سیاه عبور 

شدند. ايرانیان زيادي در دوره قاجار، به تفلیس آمدند رفتند و از آنجا عازم حج ميکرده و با کشتي به استانبول مي

هاي تماس بودند. بخش مهمي از اين خاطرات در مجموعه سفرنامهو با جامعه شیعي ايراني کوچک اين ديار در 

توان نشان ها ميج شده و به گرجي نیز ترجمه و در اثري مستقل منتشر شده است. در اين گزارشرحج قاجاري د

ن يداد که همچنان ارتباط روحي میان مردم ايران با مردماني در گرجستان و نواحي ديگر برقرار بوده است. نمونه ا

است که اطالعات جالبي از باکو، گنجه و نقاط ديگر، در باره آثار باقي مانده از  "سفرنامه فرهاد میرزا"،موارد 

سالطین صفوي و قاجاري دارد. برخي از اين موارد، مانند مسجدهاي بناي آن روزگار، باقي ماندن برخي از فرامین 

ن گذارند . يکي از زيباتريبسیار سودمندي را در اختیار مي شاهان صفوي در دست مردم، و نیز بناهاي ديگر، نکات

هم شهرت دارد. مسجدي نیز در حاشیه  "مسجد جمعه"اين آثار، مسجد شاه عباس در شهر گنجه است که به نام 

میالدي از سوي حزب کمونیست اين  1967اين مسجد بوده که بعدها از میان رفته است. خود مسجد هم در سال 

. ازسفرنامه هاي ديگردر اين  باره،سفرنامه  کاترنیوزنو ونیزي وزه هنرهاي سنتي آذربايجان تبديل شدکشور، به م

است.او که درزمان اوزون حسن آق قويون لو به ايران سفرکرده و از ماجراهاي پس ازمرگ او سخن به میان آورده 

بیان  کرده است.او جنگ شیخ حیدر  است،چگونگي روي کارآمدن صفويه رااززمان شیخ حیدر، به صورت مبسوط،،

باچرکس ها درشماخي ودربند وکشته شدن وي به دست چرکس ها،،پیگیري جنگ باچرکس ها ازسوي اسماعیل 
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بوده وبا حمايت صوفیان وياران آنان  پیروزي وي برچرکس ها، که درهمه اين نبردها پايگاه هردوي آنها اردبیل و

 همان(ت مي گرفت،دراين اثرخود، مورد بحث قرارداده است.) دراردبیل صور

شايسته است نقش صفويان دررشد وتوسعه انديشه هاي شیعي را دريکي ازآثارمنتشره درکشورجمهوري آذربايجان 

ازآثارمکتوب جمهوري آذربايجان بوده و پیرامون آثارتاريخي وهنرهاي اسالمي درآن  کهاين کتاب مالحظه کرد. 

براساس شناسنامه کتاب،مولف اين اثر،مشدي خانم نعمت ، وه زبان ترکي وبه خط سیريلیک،نگاشته شده کشور ،ب

دختر کربالئي سعداهلل، دانشمند شرق شناس وداراي دکتراي علوم تاريخي و مدير گروه کتیبه خواني مؤسسه 

براين مولف اين اثر،دراين باره مي . بناتاريخ آکادمي علوم آذربايجان است و کتب بي شماري  را انتشار داده است

  نويسد:

عصر صفويه يکي از با اهمیت ترين دوره هاي تاريخ ايران محسوب مي شود. به علت ريشه مذهبي آن، چهره     "

ويژه اي از حکومت جلوه گر مي شود که زمینه بسیاري از تحوالت اجتماعي، سیاسي، و مذهبي در اعصار بعدي را 

ترين آن ها حفظ تاج و  شاهان صفوي با انگیزه هاي خاص که بي ترديد مهم،در اين دوران نیز پديد مي آورد. 

تخت و استمرار استیال بر سرزمین و پايداري در برابر دولت عثماني بود، دست ياري به سوي عالمان ديني و به 

و ترويج مذهب تشیع  طور مشخص فقیهان شیعي دراز کردند و آن ها نیز که مطلوب خويش را، که همانا تبلیغ

امامیه و فقه جعفري مي دانستند، اين دعوت را به نیکي اجابت کرده و به ياري و به پشتوانه قدرت شاهان صفوي 

ره هاي يکي از دو،به تثبیت و تحکیم مباني آموزش ديني درجهت ترويج اشاعه فقه جعفري پرداختند. بدين سان 

ايي توسط سیاحان اروپ،به ويژه علوم نقلي شیعه رقم خورد. اين وضعیت  پرورنق بازار آموزش و پرورش علوم ديني و

) ."که در عهد صفويه به ايران سفر کرده اند، مورد توجه قرار گرفته و در نوشته يشان به خوبي قابل مشاهده است

 (41-38: 1992،مشهدي خانم نعمت

 م اسالمی:ازطریق راویان،محدثان ودانشمندان اردبیل ونواحی آن درعلو -6-6

 پیش ازصفویان: -6-6-9

نگاران قرون نخست  واقد بن عمرو اردبیلی وحسین بن عمرو اردبیلی، ازراویان وتاریخ -6-6-9-9

 اسالمی:

نخستین فتوحات اسالمي درجهان را مي بايست سرآغاز تاريخ اسالم وسرچشمه تاريخ نگاري دردوران اسالمي به 

افي کتابت،عدم فراهم شدن زمینه هاي ظهور راويان وتاريخ نگاران ازمیان شمارآورد ودرعین حال،نبود امکانات ک

خود مسلمانان،تزلزل هاي سیاسي ومذهبي درابتداي فتوحات و ورود اسالم به نواحي جديد وفتح چندين باره 

برخي نواحي ازسوي سپاه اسالم،اختالفات موجود میان خودمسلمانان درعصرفتوحات،تهديدات موجود ازسوي 
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لت هاي حاکم برنواحي مفتوحه پیش ازفتح ،روايت وثبت وقايع مربوط به فتوحات مسلمانان درنواحي مختلف دو

وجديد را بسیاردشوارمي ساخت وبه همین سبب،درتاريخنگاري اسالمي،نخستین فتوحات مسلمانان در يک ناحیه 

کي تره ي جغرافیايي،موقعیت استراتژيبخش اساسي تاريخ آن ناحیه را تشکیل مي دهد.دراين راستا،با توجه به گس،

وپیشینه تاريخي آذربايجان ،عصرفتوحات اسالمي دراين سرزمین و وقايع نگاري مربوط به آن در تاريخنگاري 

ازاردبیل به نام هاي واقد  اسالمي ازاهمیت خاص برخوردار است.با اين حال،ظهور دوتن ازراويان تاريخ دراين عصر

ن عمرو اردبیلي ومهم ترازآن ثبت بخشي ازتاريخ اين دوران آذربايجان به ويژه اردبیل بن عمرو اردبیلي وحسین ب

ونواحي آن ازسوي آنان ،موجبات سهولت درامرمهم تدوين تاريخ آذربايجان دردوره اسالمي گرديده وراه  براي 

ه اشاره خواهدشد،را زدودن برخي ابهامات احتمالي  درتاريخ اين سرزمین ،که به پاره اي ازآن درهمین نگاشت

 هموارساخته است واين امتیازدرمقايسه با ديگرنواحي آذربايجان به معني عام به اردبیل اختصاص دارد.

حدثنا الحسین بن عمرو "،درگزارش فتح آذربايجان با عنوان"فتوح البلدان"ق( در279براين اساس،بالذري)م 

( به گزارش چگونگي فتح آذربايجان مي 196-195)ص ".االردبیلي عن واقد االردبیلي عن مشايخ ادرکتهم ان..

حسین بن عمرو اردبیلي ازواقداردبیلي واوازشیوخي که خودديده بودند،روايت کند که:چون "پردازد ومي نويسد: 

 مغیرة بن شعبه ازجانب عمربن خطاب والي کوفه شد،فرمان واليت آذربايجان را نیزازبراي حذيفة بن يمان بیاورد.

حذيفة درنهاوند ودرحوالي آن بود.پس به اردبیل رفت .اردبیل پايتخت آذربايجان بود ومرزبان درآنجا ،ن درآن زما

 )نیرکنوني( نرير مي نشست وخراج شهربه دست او جمع مي آمد.مرزبان ،گروهي ازازجنگجويان  باجروان ومیمذ و

ايشان چند روزي به  ود جمع کرده بود وسراة)سراب کنوني( وشیز)گنجه کنوني( ومیانه وديگرجاي ها را گرد خ و

 (196-195: 1421بالذري، ) "سختي جنگیدند......

وحدّثني الحسین بن عمرو واحمدبن مصلح االزدي عن "دربخش ديگر ازاين گزارش، بالذري باز با جمله آغازين 

روايت کنند که  گويد:حسین بن عمرو  واحمدبن مصلح ازدي ازشیوخ اهل آذربايجان"مشايخ من اهل اذربیجان

ولیدين عقبه به آذربايجان آمد واشعث بن قیس همراه وي بود.وچون خودبازگشت اشعث را برآنجاي گمارد.درآن 

قال الحسین بن عمرو  "درادامه گزارش بالذري با عنوان،نیز (197: 1421، هنگام اهل آذربايجان شوريدند.....)همان

ازواقد روايت کند که چون تازيان درآذربايجان فرودآمدند،عشیره هاي آمده:حسین بن عمرو  " ... واخبرني واقد ان

وگروهي نیز زمین پارسیان  عرب ازکوفه وبصره وشام بدان جا روي آوردند.هرقوم برهرچه که توانست مسلط گرديد

 (198: 1421، راازآنان خريدند و....)همان

ورثان)اولتان کنوني "ین]بن عمرو اردبیلي[ گويد: آنگاه بالذري درادامه گزارش ازنواحي اردبیل ازقول تنها حس

مغان( پلي بود مانند  پل وحش واَرشق که هردواخیرا درزمان بابک اصالح شدند ....ودرادامه گزارش ازاين نواحي 

فشین که ا برزند ديهي بود"پیرامون برزند مي نويسد:  "هم او]حسین بن عمرو اردبیلي[ گويد"بارديگر با بیان
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ووس عامل امیرالمومنین المعتصم باهلل برآذربايجان  وارمنستان وجبال درزمان جنگ با بابک خرمي حیدربن کا

 . کافر،درآن لشکرگاه ساخت وآن را استوارگردانید

با توجه به آنچه اشاره شد،گزارش فتح آذربايجان بیشتربرپايه گزارشات دو راوي اردبیلي يعني واقد بن عمرو اردبیلي 

اردبیلي استواراست.ازسوي ديگر، بخش اعظم گزارشات آنان براردبیل ونواحي آن همچون سبالن، وحسین بن عمرو 

 "احدّثن"باجروان ،میمذ ،نرير،ورثان، برزند و... منحصر بوده ودرگزارش بالذري ،گزارش راويان اردبیلي با  عنوان 

سه با ديگر نواحي آذربايجان همه جانبه همراه بوده ونیز،اطالعات مربوط به اردبیل ونواحي آن درمقاي "حدّثني"و

و کامل است به طوري که حتي به پايتختي اردبیل برآذربايجان ومرزبان نشیني آن هم اشاره دارد واين امر اوال 

معاصربودن راويان اردبیلي با بالذري واحتمال روايت حوادث تاريخي يادشده ازروي يک مجموعه نگاشته شده 

به تبع آن اعتبار تاريخي اين گزارش را نشان مي دهد وثانیا ،اشرافیت واقد وحسین بر ازسوي راويان اردبیلي و

وگذشته ازآن، در گزارش بالذري،اين  اطالعات الزم پیرامون اردبیل ونواحي آن خود نشانگر اردبیلي بودن آنان است.

ون ابن کلبي،مدائني،ابومخنف هم رديف با محدثین وراوايان تاريخ درقرون نخست اسالمي همچ ،دو راوي اردبیلي

 لوط بن يحیي،واقدي و... ذکرشده است.

را از واقدبن عمرو تمیمي به  "اخبار خرمیان بابکي"خود ،"الفهرست"ق( نیزدر381گذشته ازبالذري، ابن نديم )م 

 "،"ابکب قال واقد بن عمرو التمیمي وعمل اخبار "صورت مشروح بیان مي کند واو درابتداي گزارش خويش آورده :

پدربابک ازمردم مدائن وکارش روغن فروشي بوده وبه "،گويد:"واقد بن عمرو تمیمي که اخبار بابک راجمع کرده 

 (611-529ق: 1421بالذري، مرزآذربايجان آمد ودردهکده بالل آبادازبلوک میمذاقامت نمود و......)

ه همان واقدبن عمرو اردبیلي است،به عنوان بنابراين،درگزارش ابن نديم هم ،گذشته ازذکر واقدبن عمرو تمیمي ک

مرجع اخذ اخبارمربوط به خرم دينان  وبابک خرمي، به وجود مجموعه مکتوب ازسوي واقد پیرامون خبرخرم دينان 

 "بن عمرو واقد"اشاره شده واحتماال اين مجموعه دردسترس ابن نديم هم بوده است وحتي با توجه به ذکر

 آمده اند ."بن عمرو "زيرا هردو با قید ،ماال واقد وحسین برادر بوده اندابن نديم،احت"الفهرست "در

امروزه درپژوهش هاي صورت گرفته جديد پیرامون اين موضوع هم به برخي موارد اشاره شده درسطورباال اذعان 

،پیش همیّخرّشده است .چنانچه دريکي ازدانشنامه هاي ايراني آمده است که کهن ترين روايت موجود درباب فعالیت 

ازبابک،گزارشي است که ابن نديم ازاثري نوشته ي واقدبن عمروتمیمي نقل کرده  واوبه احتمال نزديک به يقین 

ازطريق حسین بن عمرو اردبیلي اخبارمربوط به فتوحات  "فتوح البلدان"،همان واقد اردبیلي است که بالذري در

.ابن نديم که اثر واقد را دردست داشته، ازاو با نسبت تمیمي ياد ازقول او آورده است ،واستقرارعرب ها درآذربايجان

کرده است .بنابراين اوازاعراب تمیم بوده است واين نکته را مي توان ازتعبیر اودرباره دوتن از پیشوايان خرمي هم 

یرمسلمانان خوانده است که عرب ها براي طعن وناسزا،آن را دراشاره به غ"من العلوج"استنباط کرد که آن دو را
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زماني به احتمال بسیاردر حول وحوش جنبش  نظر غیرعرب  به ويژه ايرانیان  به کارمي بردند. به هرحال،واقد که از

ي موسون پس ازفتوحات به دست داده است.)بابک زندگي مي کرده ،آگاهي هاي بسیارمفیدي ازشرايط آذربايجا

 (22/327: 1381بجنوردي، 

.ق،بابیان 41ان درنقد وبررسي روايات مربوط به نخستین فاتحان آذربايجان تاسال با اين حال،برخي پژوهش گر

اين مطلب که درمنابع فتوح وتاريخ هاي عمومي نام چند نفربه عنوان نخستین فاتحان آذربايجان واردبیل ذکرشده، 

ازشیعیان  ق( صحابه رسول اهلل)ص(که يکي36که طبق صحیح ترين روايات، حذيفه بن يمان)م مدعي هستند

نخستین امام علي)ع( وبا شناخت عمیقي که ازاسالم داشت تاهنگام رحلت مدافع راستین امام علي)ع(بود؛نخستین 

 آورد وبذردوستي اهل بیت )ع( رادراين شهر با پیمان صلح به آذربايجان واردبیل وارد کسي است که اسالم را

 (15،22: 1391، وبررسي نقدمنتظر القائم، "پاشید.)

انسته د چنین،آنان درنقدمتن خبرسیف بن عمر درتاريخ طبري درمورد فتح آذربايجان ،گزارش بالذري را معتبرهم

 يعني حسین بن عمرو وواقدبن عمرو ،از ودرداليل اين امرمدعي هستند که بالذري ازدونفرازمشايخ اردبیلي خود

 حذيفه نقل کرده است.وگذشته ازآن ،توازن ،راويان محلي آگاه به اخبارمنطقه ،خبرفتح آذربايجان رابه وسیله 

 هماهنگي ومعقول بودن ونبود مطالب اغراق آمیز وافسانه ونیزتطابق روايت بالذري با روايت مدائني و واقدي و

باالخره دشمني سیف بن عمر ،راوي خبرطبري با امام علي)ع( وشیعیان آن حضرت را دلیل اصلي حذف نام حذيفه 

ص( ) يجان دانسته  وبه برخي روايات تاريخي پیرامون حمايت همه جانبه حذيفه ازپیامبر اسالمبه عنوان فاتح آذربا

واين که ازياران نزديک ايشان بوده وپس ازايشان هم دفاع او ازامام علي وانديشه هاي شیعي درمنابع مختلف شیعه 

ن اربعه شیعه )سلمان پس ازارکا ق(1415واهل سنت که گاهي ازسوي بزرگان شیعه ازجمله شیخ طوسي)م

 (22-21: 1391، ،ابوذر،عمار ومقداد( ازشیعیان راستین امام علي دانسته اند،اشاره مي کنند.):همان

با توجه به آنچه گذشت،درقرون نخستین اسالمي،حسین بن عمرواردبیلي ، واقد اردبیلي وابوسعید اردبیلي، از 

ازشیوخ آذربايجان دراين  ق(،حسین بن عمراردبیلي را255راويان معروف قرن سوم هجري بوده وحتي بالذري)م

ازسوي ديگر،چنانچه گذشت، حساسیت سیف باره عنوان مي کند وابوسعید نیزازمريدان جنید بغدادي بوده است.

بن عمر،ازمخالفان معروف امام علي)ع( برروايت فتح آذربايجان ازسوي دو راوي اردبیلي ازطريق چهره شناخته شده 

( يعني حذيفه بن يمان، وحتي حذف روايت آنان درتاريخ طبري ازطرف سیف ،خود مي تواند ارنشانه مدافع علي)ع

؛ 87-84: 1421، )بالذريهاي حمايت اين دو راوي اردبیلي از امام علي)ع( و رهبران شیعي درآن دوران باشد.

 (112، 165: 1381اردبیلي،  موسوي

 ق(:9968-127دوره صفوی)حک -6-6-2

 :ق(119)محقق اردبیلیم -6-6-2-9
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  :تولد و تحصیل -

او بعد از رشد و  . در شهر اردبیل کودکي سعادتمند پا به عرصه وجود گذاشت ،در قرن دهم هجري قمري  

شکوفايي و طي مراحل علمي و کسب کماالت معنوي و عرفاني به مرتبه اي از دانش و معرفت و زهد و تقوا رسید 

نامش احمد و فرزند محمد و از خانواده اي دوستدار او  .عالمان و پرهیزکاران است  که پس از چهار قرن هنوز الگوي

پس از رشد و گذراندن تحصیالت و کسب کماالت معنوي به نجف اشرف مهاجرت کرد و در  .بود )ع(اهل بیت 

را از محضر  وي علوم نقلي و فقه . به کسب علم و فضیلت پرداخت )ع(جوار مرقد مطهر موالي متقیان امام علي 

سید علي صائغ از آن جمله شاگردان برجسته شهید ثاني  .سید علي صائغ و ديگر استادان حوزه نجف فرا گرفت 

همواره در جستجوي دانش بود و در طول عمر پربرکت خود از  اردبیلي .بود که استاد به وي عالقه فراوان داشت 

وجود دانشمند و عالمي نشاني مي يافت به خدمتش مي  هیچ کوششي براي آموختن غفلت نمي کرد. هر جا که از

زماني نیز براي استفاده از محضر فیلسوف و عالم ،شتافت و از علم و معرفت وي بهره مي گرفت . به همین دلیل 

وارسته جمال الدين محمود )از شاگردان فیلسوف نامي جمال الدين اسد دواني( به شیراز مهاجرت کرد و مدتي 

حصیل علوم عقلي مشغول گرديد. او علم و عمل را وجهه همت خويش ساخت و در زهد و تقوا به نزد وي به ت

شهرت يافت و در تحقیق و ژرف نگري علمي به اندازه اي تبحر داشت که به "مقدس"درجه اي رسید که به 

 (گروه حوزه علمیه تبیان: 1348، مرتجي) .معروف شد " محقق"

با ارتباط با دربار صفوي،در  ، از جمله عالماني است که در اين عصر دبیلي نجفياحمد بن محمد ار با اين حال، 

هاي فراواني نمود ودرعین حال ،براي مصالح تشیع و شیعیان، همواره گسترش تشیع و حل مشکالت شیعیان، تالش

 تبحّر داشت نقليو  علوم عقليداد و نیز زهد و تقوايش زبانزد بود. مقدّس اردبیلي دربه دربار صفوي تذکراتي مي

موالنا "ق(1253زين العابدين شیرواني)ح و رونقي دوباره يافت وبه گفته در زمان رياست ا حوزه علمیّه نجفو 

درعلم فقه واصول امامیه ماهر ودرفنون ديگر قادرونیز درتقدس ذات وسالمتي نفس وتقوي، پیشرو فضالي "احمد

 ؛حديقة الشیعه،مقدمه(  15/21، 6/12: 1389،عصربود.) طهراني

 :نجفلمیه عحوزه حضوردرنجف و ایجاد حیات جدید در-

کعبه است که  سرزمیني معروف نبود و شرافت آن از مولود  )ع(علي تا قبل از شهادت امیرالمؤمنین نجف اشرف

اگر چه پیش از شیخ طوسي نیز  .کرد مید و سیل عشاق را به سوي خود جلبردر آن سرزمین آپس از شهادتش 

اين شهر قبل  .بوده است شکل گرفته حوزه علمیه برقرار و )ع( هاي بحث و درس در جوار مرقد امیرمؤمنانحلقه

را در خود جاي داده   )ع( امیرمؤمنان خاص شیعیان و علويان برخي از ، سرزمیني بود کهشیخ طوسي از هجرت

دانشگاه بزرگ شیعه  را به مرکز شیعه و نجف اشرف ،اسالمي دانشجويان علوم ،با هجرت شیخ طوسي ؛لیکن ،بود

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
http://wikifeqh.ir/نجف_اشرف
http://wikifeqh.ir/علی_(علیهالسّلام)
http://wikifeqh.ir/علی_(علیهالسّلام)
http://wikifeqh.ir/حوزه_علمیه
http://wikifeqh.ir/حوزه_علمیه
http://wikifeqh.ir/شیخ_طوسی
http://wikifeqh.ir/شیخ_طوسی
http://wikifeqh.ir/علویان
http://wikifeqh.ir/علویان
http://wikifeqh.ir/شیعیان
http://wikifeqh.ir/شیعیان
http://wikifeqh.ir/امیرمؤمنان_(علیهالسلام)
http://wikifeqh.ir/امیرمؤمنان_(علیهالسلام)
http://wikifeqh.ir/نجف_اشرف
http://wikifeqh.ir/نجف_اشرف
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دانشگاه پرورش يافته به نشر معارف اهل  پس از آن هزارن دانشجو و متفکر شیعي در اين امامیه تبديل کردند و

 ( 1،"حوزه علمیه نجف" ).بیت )ع( همت گماردند

زعمای شیعه  های متمادی ماوا و مرکز تجمع حوزه علمیه نجف اشرف با قدمت بیش از هزار سال، سال

 :رار استبه ترتیب از این ق آن بزرگانامامیه بود که نام 

 ق(461ـ385، ابوجعفر، محمد بن حسن بن علي طوسي )ائفهشیخ الطّ .1

 ق(515سال  )زنده در -طوسي فرزند شیخ - شیخ ابوعلي .2

 طوسي ابونصر محمد بن ابي علي الحسن بن ابي جعفر محمد .3

 ق(826 متوفي) فاضل مقداد .4

 ق(937متوفي ) جزايري لعلي بن هال شیخ االسالم .5

 ق(941عبدالعالي کرکي )متوفي  علي بن ،ق ثانيمحقّ .6

 ق(993متوفي ) مقدس اردبیلي احمد بن محمد اردبیلي، مشهور به .7

 ق(1212ـ1155) سید مهدي بحرالعلوم .8

 ق(1228متوفي ) شیخ جعفر کاشف الغطا .9

 ق(1266ـ1211، صاحب جواهر )محمدحسن نجفي شیخ .11

 ق(1281ـ1214) شیخ مرتضي انصاري .11

 ق(1329ـ1255) خراساني مالمحمدکاظم آخوند .12

 ق(1355ـ1276) محمدحسن نايیني عالمه میرزا .13

 ق(1339ـ1266) اصفهاني شیخ الشريعه اهللآيت .14

 ق(1338ـ1247) کاظم طباطبايي يزدي سید محمد اهللآيت .15

 ق(1365ـ1277) سید ابوالحسن اصفهاني اهللآيت .16

 ق(  1391ـ1264) سید محسن حکیم اهللآيت .17

 (2-1)ر.ک به:همان،

 : حوزه علمیه نجفدوره های مختلف فعالیت -

 :دوره تکوین و تثبیت -9

متوفي ) شیخ مفید وي که از شاگردانِ برجسته .مقارن است( ق461ـ448دوره با حضور شیخ طوسي در نجف ) اين

رياست علمي شیعیان بغداد را بر  ،الهديبود، پس از وفات علم( ق436متوفي ) الهديسید مرتضي علم و( ق413

http://wikifeqh.ir/شیخ_الطائفه
http://wikifeqh.ir/شیخ_الطائفه
http://wikifeqh.ir/شیخ_ابوعلی
http://wikifeqh.ir/شیخ_ابوعلی
http://wikifeqh.ir/فاضل_مقداد
http://wikifeqh.ir/فاضل_مقداد
http://wikifeqh.ir/علی_بن_هلال_جزایری
http://wikifeqh.ir/علی_بن_هلال_جزایری
http://wikifeqh.ir/محقق_ثانی
http://wikifeqh.ir/محقق_ثانی
http://wikifeqh.ir/مقدس_اردبیلی
http://wikifeqh.ir/مقدس_اردبیلی
http://wikifeqh.ir/سید_مهدی_بحرالعلوم
http://wikifeqh.ir/سید_مهدی_بحرالعلوم
http://wikifeqh.ir/شیخ_جعفر_کاشف_الغطا
http://wikifeqh.ir/شیخ_جعفر_کاشف_الغطا
http://wikifeqh.ir/محمدحسن_نجفی
http://wikifeqh.ir/محمدحسن_نجفی
http://wikifeqh.ir/شیخ_مرتضی_انصاری
http://wikifeqh.ir/شیخ_مرتضی_انصاری
http://wikifeqh.ir/ملامحمدکاظم_خراسانی
http://wikifeqh.ir/ملامحمدکاظم_خراسانی
http://wikifeqh.ir/محمدحسن_نایینی
http://wikifeqh.ir/محمدحسن_نایینی
http://wikifeqh.ir/شیخ_الشریعه_اصفهانی
http://wikifeqh.ir/شیخ_الشریعه_اصفهانی
http://wikifeqh.ir/سید_محمد_کاظم_طباطبایی_یزدی
http://wikifeqh.ir/سید_محمد_کاظم_طباطبایی_یزدی
http://wikifeqh.ir/سید_ابوالحسن_اصفهانی
http://wikifeqh.ir/سید_ابوالحسن_اصفهانی
http://wikifeqh.ir/سید_محسن_حکیم
http://wikifeqh.ir/سید_محسن_حکیم
http://wikifeqh.ir/شیخ_مفید
http://wikifeqh.ir/شیخ_مفید
http://wikifeqh.ir/سید_مرتضی_علمالهدی
http://wikifeqh.ir/سید_مرتضی_علمالهدی
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سال مرجعیت در بغداد به نجف اشرف هجرت کرد و پس از  22شیخ الطائفه پس از  ،بدين ترتیب .عهده گرفت

شیعي در  ها دانشمندب گشت تا دههجرت شیخ طوسي به نجف اشرف موج .سال به ديار باقي شتافت 12گذشت 

دانشمندان بهره برند. و همین امر به  پژوه به تحقیق و تالیف پردازند و از محضراين حوزه گرد آيند و صدها دانش

هاي دانشکده،اي که با برخورداري از بزرگان علم و عمل حوزه .گذاري حوزه علمیه نجف اشرف انجامیدبنیان

 حديث و تفسیر و کالم و فقه نشگاه بزرگ شیعي تاسیس نمود و به علوم اسالمي دردا مختلف خود را در اين

ـ زنده در سال  فرزندش ،هجري 461پس از رحلت شیخ طوسي در سال  .پرداخت هجري  515شیخ ابوعلي طوسي 

ابونصر محمد بن ابي علي الحسن بن ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  دار گرديد و ـ مرجعیت شیعه را عهده

 (6)ر.ک به:همان، .اداره نمود ،بود اي را که جدش داير کردهاز پدرش حوزه فرزند ابوعلي پس

 :دوره رکود -2

عوامل متعددي در ايجاد رکود  .شیخ طوسي آغاز شد و تا اوايل قرن دهم ادامه يافت اين دوره طوالني با وفات

از تحرّک  حوزه علمیه کربال ،تا نهم هجري به طول انجامید در اين دوره که از قرن ششم .از شیخ دخیل بودند پس

 ، شمسعلي بن طاووس ، رضي الدينحائري سید فخار موسويبیشتري برخوردار بوده است و دانشمنداني چون 

اند. از اين ربیت دانشجويان علوم ديني مشغول بودهت در آن به ابن فهد حلّيو  -اول شهید - محمد بن مکي الدين

رونق چنداني برخوردار نبود، چه آنکه اغلب رجال علم در حوزه کربال سکني  از ،رو حوزه علمیه نجف در آن برهه

آل  علمیه اند و بیوتاته در اين عصر دانستهعلت رکود علمي اين دوره را به سبب تحرک حوزه حلّ گزيدند. برخي

 )همان( .اندگفتار خويش ساخته و... را دلیل آل طاووس ،آل فهد ،ورام  آل شیخ ،ادريس

 او: شاگردان محقق اردبیلی و سوم یا دوره ی  دوره-9

 يابد.گردد و تا قرن يازدهم هجري ادامه مياشرف از قرن نهم هجري آغاز مي دوره سوم حوزه علمیه نجف

ازدوران مختلف ومهم حوزه علمیه نجف بوده وبزرگان علمي دوره اردبیلى و شاگردان اودوره محقق با اين حال،

بن اردبیلى )متوفى  نقش مولى احمد سوم ،حیات اين حوزه را به محقق اردبیلي وشاگردان او عنوان کرده اند.

 .ار برجسته بود در بازيابى رونق حوزه علمیه نجف در اين دوره بسی،( مشهور به مقدس/ محقق اردبیلى ق993

جانبه در احاديث و توجه به  حضور محقق اردبیلى در حوزه نجف و مقبول افتادن مکتب فقهى او، يعنى تتبع همه

اعتنايى يا اعراض فقهاى سَلَف قرار گرفته بودــ در برابر قول به ي بسا مورد ب که چه احاديث صحیح السند ــ

ن الدي کسانى چون شمس.رى را در حلقات درس او حاضر ساخت پذيرش فتواى مشهور، پژوهشگران و طالب بسیا

الدين، فرزند  و حسنبن زين ق(1119)متوفى  "االحکام مدارک"ثانى، صاحب  محمدبن على عاملى، نوه شهید

 .( از تربیت شدگان بزرگ مکتبِ فقهى و اصولى او هستند ق1111)متوفى  "صاحب معالم"ثانى معروف به  شهید

 (9-8همان،)
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ن ب ىالدين دوره کوتاه از تاريخ حوزه نجف از حیث تعداد دانشمندان و نويسندگان، کم اهمیت نیست: محي اين

الدين على قُهپايى از شاگردان مکتب اردبیلى،  ( در شعر و ادب دستى داشت ؛ رکنق1131محمود نجفى )متوفى 

مالعبداللّه يزدى . گرش مشهورتر استاو از آثار دي "الرجال مجمع"در علم روايت و رجال متبحر بود و کتاب 

اثر تفتازانى متعلق به همین دوره حوزه  ،"تهذيب المنطق و الکالم"( مؤلف حاشیه بر بخش منطق ق981)متوفى 

ابوالحسن فتونىِ عاملى  شیخ .هاى علمیه است  هاى رايج در حوزه نامه نجف بوده و کتاب او همچنان يکى از درس

در "مرآة االنوار "هايى چون  المحدثین ياد شده، صاحب نوشته عنوان افقه از او بهکه ،( ق1141نجفى )متوفى 

وى  . رود ترين تألیفات کالمى به شمار مى در کالم است. کتاب اخیر در زمره مفصّل "ضیاءالعالمین"تفسیر و 

 ؛9)همان،.تیف کرده اسدر نفى نسبت تشبیه و رؤيت به محدّثان قم، تأل "القمیین تنزيه"همچنین کتابى با عنوان 

 (23،حسن عیسى الحکیم ،"حوزه علمیه نجف"

 

 

 :آنان دوره اخباریان و افول -6

 .گري شدهاي شیعه درگیر موضوع اخباريحوزه حوزه علمیه نجف همانند ديگرهجري ،از دهه چهارم قرن يازدهم 

وي که خود درس آموخته حوزه  .داشت( ق1133متوفي ) استرآبادي محمدامین بین ترين تأثیر را در اين بزرگ

 در "الفوائد المدنیة "اجازه روايت داشت با تألیف کتاب "مدارک"و صاحب  "معالم"صاحب  علمیه نجف بود و از

طوسي در حوزه  الطائفه، به نقادي سخت روش اصولي و فقهي مجتهدان شیعه، که میراث پربهاي شیخق1131

يازدهم شروع شد و تا آخر آن امتداد داشت و به اخبارياني  اين دوره از اوايل قرن .علمیه نجف بود، پرداخت

رکود علمي مباحث اصولي  ،علمیه نجف به فعالیت علمي اشتغال داشتند. در اين عصر اختصاص يافت که در حوزه

منطق اجتهاد را تقويت  هاياست تا اينکه وحید بهبهاني از ايران به کربال و نجف آمد و با مباحث علمي پايه مشهور

 گروه حوزه علمیه تبیان،مرتجي؛363: 1363انوشه، - 152: 1388،-دوره صفویان( )تاريخ ايران  -کمبريج ) .کرد

،11). 

افراط برخى از فقیهان اصولى در عقل گرايى, به واکنش و افراط گروهى ديگر در پذيرش خبر  دراثراين جريان و

سرچشمه ها و پیامدهاى اخبارى ازواحد, تنگ کردن دايره عقل و يا در برخى موارد, بستن راه عقل در استنباط 

گسترش رويکرد  ;بردن جايگاه عقل در استنباط و لغو شمردن حجیت دلیل عقل از میانودرمجموع گرى انجامید. 

از حر  "وسايل الشیعه"از مجلسى,  "بحاراالنوار"به حجیت احاديث و گردآورى مجموعه هاى بزرگ حديثى, چون: 

یرى در تمام سختگ ؛نامعتبر دانستن ظواهر قرآن کريم ;نامعتبر دانستن اجماع ;از فیض کاشانى "الوافى"عاملى و 
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نپذيرفتن تقلید از  ;شبهه ها و اجراى اصل احتیاط در شک هاى بدوى و جلوگیرى از اجراى اصل برائت در آنها

 (ان،گري بود.)هم پیامدهاى اين افراط ( ازمجتهدان و گرايش دادن آنان به روايات اهل بیت)ع

 :حذف اخباریون -5

نقش مهمي در از میان بردن صولت و ( ق1215)متوفي  اکمل معروف به وحید بهبهاني باقر بن محمد محمد

گردد از پرتکاپوترين دوازدهم تا قرن پانزدهم هجري را شامل مي اين دوره که از قرن .اخباريان داشت قدرت

 شروع دوره پنجم حوزه نجف با هجرت وحید بهبهاني و .رودنجف اشرف به شمار مي هاي حوزه علمیهدوره

هـ.( از شاگردان وحید بهبهاني و 1212ـ1155/1154) بحرالعلوم سید محمد مهدي .گرددشاگردان وي آغاز مي

علمیه نجف را برعهده گرفت و آن  کل زعامت شیعیان و مديريت حوزه ،استاد است که پس از يوسف بحراني شیخ

اي است که مقامات از دانشمندان فرزانه،بحرالعلوم  .سال تجاوز نکرده بود 31در حالي بود که هنوز سنش از 

به شمار  نیکو طي کرده و مورد احترام علماي شیعه بوده است و تالي معصوم معنوي و سیر و سلوکي را به نحو

: 1363انوشه، - 152: 1388،-تاريخ ايران)دوره صفويان(-)کمبريج .کرامات زيادي از او نقل شده است .رودمي

 (12-1، گروه حوزه علمیه تبیان،مرتجي ؛363

 :دوره زعامت علمی -4

درخشش  اوج توان عصر کمال ويابد، ميشود و تا زمان حال ادامه ميکه از قرن سیزدهم شروع مي دوره بعدي را

عالمان و فقیهان بسیاري که به همت  با آغاز فعالیت عالمه بحرالعلوم در نجف و .و زعامت علمي حوزه نجف دانست

شکوه خود را بازيافت و از نو به مرکز علمي جهان تشیع  وحید بهبهاني تربیت شده بودند، حوزه نجف عظمت و

 (1384، مرتجي)همان.تبديل شد

 :نجفعلمیه ر حوزه احیاگمحقق اردبیلی -

ها تحصیل و تحقیق در پرتو زهد و تقوا، از مقدس اردبیلي فقیه و عالمي کم نظیر ساخته بود و طولي نکشید  سال

 هنگامي که مقدس اردبیلي پا به عرصه فعالیت .که رياست و زعامت شیعه و حوزه علمیه نجف را عهده دار شد

بي تحرک بود و دانش پژوهان اندکي در آنجا مشغول تحصیل  هاي علمي و تبلیغي گذاشت نجف بسیار خاموش و

احیاگري سراسر پاکي و فضیلت قیام کرد  ،در اين زمان .بودند و حوزه آن از شکوه دوران شیخ طوسي بي بهره بود

با تقوا و صبر خود به رفع کاستي ها برخاست و با معنويت خويش به حوزه ،و با زهد خود به مقابله با کمبودها 

 .جف روح و صفا بخشید و نجف را میعادگاه طالب دانش پژوه ساخت و جويندگان دانش را به آنجا جلب کردن

 .دوباره کوچ علمي به نجف آغاز شد ،در زمان مقدس اردبیلي :"آيت اهلل سید حسن صدر در اين باره مي نويسد

دند و آن شهر به صورت بزرگترين مرکز حوزه تقويت يافت و مردم از اطراف ديگر شهرها و بالد به آنجا روي آور
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وي پس از  .محقق اردبیلي در مدت عمر گرانمايه خود خدمات ارزنده اي براي عالم تشیع انجام داد .علمي در آمد

کسب علوم عالي بر کرسي تدريس نشست و با کمال دقت و حوصله مسائل و مباحث علمي را به شاگردان خويش 

 هاي درسي معتقد به تهذيب زوايد و اضافات کتاب ،نفس خويش را تهذيب کرده بوداو همان گونه که  .تعلیم داد

حوزه بود و از تدريس و تعلیم مطالبي که فايده اي بر آن مترتب نبود پرهیز مي کرد. او با نفس قدسي خود کساني 

منشا آثار ارزنده اي را براي جامعه بزرگ تشیع تربیت کرد که هر يک چهره اي برجسته در علم و اجتهاد شدند و 

صاحب "،معروف به ق( فرزند شهید ثاني 1111شیخ حسن )متوفي  که ازمیان آنان، براي عالم اسالم گرديدند

( نوه دختري شهید ثاني ، معروف ق1119سید محمد )متوفي ؛ هاي معالم االصول و المنتقي مولف کتابو "معالم

 مال عبداهلل؛ رجالي صاحب چندين کتاب  کوهپايه اي ، عنايت اهلل؛ میر فیض اهلل تفرشي؛ "صاحب مدارک"به 

 ،همان(گروه حوزه علمیه تبیان،مرتجيق( را مي توان نام برد. )1112شوشتري )متوفي 

 

 

 

 دوشاگرد برجسته لبنانی محقق اردبیلی،تداوم بخش اندیشه های شیعی درجهان اسالم: -

 (:هـ .ق. 9299 )م -صاحب معالم -حسن بن زین الدّین -9

هـ .ق.( در جبل  959، در سال )"صاحب معالم"ن زين الدّين، فرزند شهید ثانى، معروف به بابو منصور حسن 

معروف به شهید ثانى و اجداد بزرگوارش  و شیخ زين الدّينيعني  پدر صاحب معالم   عامل لبنان به دنیا آمد.

لى هفت سال تحت تربیت عالمانه پدر بزرگوارش شیخ حسن به مدّت چهار سال و به قو.همگى از دانشوران بوده اند

قرار گرفت. پس از شهادت پدر چند سالى نیز در زادگاه خود به سر برد و از محضر عالمان فرهیخته آن ديار 

مالّ عبداهلل يزدى، هنگام حضور در جبل ،شیخ حسین بن عبدالصّمد حارثى همدانى،استفاده کرد. سیّد على صائغ

دّ شیخ حسن زمانى که به حبودند وقابل توجه اين که دوتن ازآنان ايراني بوده اند.آنگاه،در لبنان استادان او از عامل

به نجف اشرف مهاجرت کرد و تا اواخر عمر شريفش در  "مدارک"بلوغ جسمانى و عقالنى رسید، همراه صاحب 

بوده است وپیرامون اين دوره  اردبیلى مقدّس ونیز مالّ عبداهلل يزدى ،بازاستادان او در نجف  واز آن جا ماندگار شد

 گويند:

درخواست ، وارد عراق شدند و به حضور مقدّس اردبیلى رسیدند  "مدارک"و صاحب"معالم"هنگامى که صاحب"

کردند تا مراتب و مطالبى که در اجتهاد دخالت دارند به آنان بیاموزد. مقدّس پذيرفت و نخست مقدارى از فن 

د. سپس به آن ها دستور داد تا اصول فقه را بخوانند و مخصوصاً متعرض شد بهترين کتابى منطق به آن ها تعلیم دا
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که در اصول تألیف شده شرح عمیدى است. شیخ پس از آن که مراتب علمى را از جناب مقدّس فراگرفت و خواست 

بدارد. مقدّس هم چند از مقدّس درخواست کرد تا مطالبى را محض تذکر و پند براى او مرقوم  ،به وطن بازگردد

اين احاديث را احمد طبق درخواست دوست ارجمندش گرد "حديثى در ورقه اى گرد آورد و در پايان آن نوشت: 

 (3-1،محبوبى  ،"صاحب معالم")."آورده تا فرمان او را امتثال کرده و مراتب خشنودى او را به دست آورده باشد

شاگردان زيادى تربیت نمود که بسیارى از ،زادگاه خويش برگشت شیخ بعد از رسیدن به کماالت علمى وقتى به 

خ شیوشیخ محمّد ،نجیب الدّين على بن محمّد بن مکى عاملى جبیلى وازمیان آنان، آن ها عالمان بزرگى بودند

 سیّد محمّد حسینىو شیخ عبدالسّالم حرّ عاملى مشغرى،سیّد على حسینى عاملىان خود شیخ حسن، على، پسر

است  نقل شدهاست، به طوري که  بى اعتنايى به دنیاشیخ حسن ، ويژگى هاى اخالقىامي توان نام برد. از ر عاملى

وسیله با بینوايان همدردى کرده و  آذوقه بیش از يک هفته خود را جمع نمى کرد، تا بدين، "صاحب معالم"که 

م سالى که صاحب معالاست وگويند، (عشق به حضرت ولى عصر)عجديگر، خود را شبیه ثروت اندوزان نکرده باشد.

 به مکّه مکرّمه مشرف شد به همراهان خود گفت: 

امیدوارم امسال به زيارت حضرت ولى عصر)عج( نائل شوم، زيرا آن حضرت هر سال به مکه مشرف مى شود. در 

پردازد. او در حالى که عرفات از يارانش خواست که او را در خیمه تنها بگذارند تا به دعا و امور مربوط به آن روز ب

از ، "معالم"مرد ناشناسى وارد خیمه شد و سالم کرد و نشست. صاحب  ،به راز و نیاز با خداى خود مشغول بود

ديدار آن بزرگوار چنان مبهوت شد که نتوانست سخنى بگويد. حضرت سخنانى بر او فرموده بود که او فراموش 

با تنى لرزان و شگفت زده بیرون آمد و براى دوستانش تعريف کرد: او ،کرده بود. وقتى حضرت از خیمه خارج شد 

متأسفانه ؛ولى ،... وى به گمانم همان آيت حقّ و همان نهايت آرزوى من بود. از خیمه به دنبال او خارج شدم "

صاحب برخى ويژگى هاى هنرى نیز بود. ،عالوه بر مراتب علمى و اخالقى  ،شیخ حسنهمچنین  کسى را نديدم.

 یرزا عبداهلل افندى اصفهانى مى نويسد: م

وى شعر را در کمال زيبايى و سالست مى گفت. شعر زير نیز از ، زندگى بوده استرخط او در کمال خوبى و ا"

 سروده هاى ادبى عرفانى ايشان است: 

 و جسمى قاطن ارض العراق   ***    فئوادى ظاعن اثر النیاق 

 حل بعض و البعض باقو من عجب الزّمان حیات شخص *** تر

 *** له اللّیل النّوى لیل المحاق   و حلّ السّقم فى بدنى فامسى

 لشدة لوعتى و لظى اشتیاق     ***    و صبرى راحل عمّا قلیل 

 و لمّا ينوفى الدّنیا فراق    ***     و فرط الوجد اصبح بى حلیفا 
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اقامت نموده و شگفت اين جاست که شخصى در آرى دلم همراه کاروان است و بدنم در سرزمین عراق ترجمه: 

حال، زنده بماند که برخى از آن کوچ کرده و بعضى از آن باقى مانده باشد. بدن من در درياى رنجورى فرو رفته و 

تیرگى همه جا را فراگرفته بود. ديرى نخواهد پايید که صبر و شکیبايى از کف من بیرون خواهد رفت. زيرا به 

 (4)همان،کشداراحتم و آتش اشتیاقم زبانه مى شدّت از جدايى ن

 :گويد"صاحب معالم"،درمورد شخصیت "أمل اآلمل"صاحب ازمیان بزرگان علوم اسالمي ،

معظم له عالمى فاضل و عاملى کامل و متبحّرى محقّق و ثقه اى فقیه و موجهى نبیه و محدّثى جامع فنون و "

ثیرالمحاسن و يکتاى دهر و از ديگران به فقه و حديث و رجال داناتر اديبى شاعر و پارسايى عابد و جلیل القدر و ک

حسن بن زين الدّين بن على بن احمد عاملى ـ رضى اهلل عنه ـ يکى از وجوه "گويد که: تفرشى.  نیز بوده است

اصحاب ماست که ثقه اى بزرگ و مسلم و صحیح الحديث بوده و روشى روشن و سخنى پیراسته و آثارى پسنديده 

 (5)همان، .و با اعتبار داشته است

 در حديث "منتقى الجمان فى احاديث الصّحاح و الحسان"که ازمیان آنها،صاحب معالم داراى آثار زيادى بوده 

 عالمه حلي، مختلفکتاب حاشیه بر  ،مناسک حج  ،"جواب المسائل المدنیات "در رجال "التّحرير الطاووسى"،

 (6،)همان. "المجتهدين معالم الدّين و مالذ" معروف  کتابو ديوان اشعار ، و تقلیدمشکات القول السّديد در اجتهاد 

خ شناخته شد و در تاري"صاحب معالم "از مشهورترين تصانیف شیخ حسن است که بدين وسیله ،"معالم "کتاب 

قسمت فقه  ماندگار گشت. معالم از يک مقدمه و دو قسمت مهم اصول و فقه تشکیل شده بود که به مرور زمان

آن جدا شده و قسمت اصولش مورد توجّه دانشوران در تدريس قرار گرفته است. مقدّمه اين کتاب داراى يک خطبه 

بسیار ارزشمند است و شامل دو مقصد و يک خاتمه نیز هست. مقصد اوّل در فضل علم و عالمان و آنچه که بر آن 

وص قرآنى. مقصد دوم درباره نُه مطلب اصولى است ها واجب است نوشته شده به ضمیمه سى و نه حديث و نص

ارزش دانشوران ديگر. و امّا  که نويسنده آراى خاص خودش را ضمیمه آن ها کرده به اضافه مجموعه اى از آراى با

تاريخ فراغت از اين اثر مهم را چنین ضبط کرده  "معالم"خاتمه کتاب در مورد تعادل و تراجیح است. صاحب 

نوشته شده است که  "معالم".حاشیه ها و شروح زيادى بر "هجرى 994به، ربیع الثّانى، سال شب يکشن"است: 

برخى از آن ها عربى و برخى فارسى، برخى مبسوط و برخى مختصر، برخى مستقل و برخى هامش، برخى لفظى 

توان به حاشیه  و برخى استداللى، برخى خطى است و تعدادى هم چاپ شده است. از مهم ترين اين حاشیه ها مى

، شیخ صالح مازندرانى، شیخ مدقّق شیروانى، شیخ محمّدتقى اصفهانى، شیخ ءپسرش شیخ محمّد، سلطان العلما

 (7)همان،.محمّد طه نجف، سیّد بحرالعلوم، شیخ مصطفى اعتمادى و... اشاره کرد

زرگوار يکى ابوجعفر محمّد، پدر صاحب معالم دو فرزند داشت که هر دو از معظم له اجازه اجتهاد داشتند. آن دو ب

 صاحب معالم پس از سال شیخ على و ديگرى شیخ زين الدّين اند که هر دو از دانشمندان معروف اين سلسله اند.
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سالگى در  52هـ .ق.( در  1111ها تالش و کوشش خستگى ناپذير در راه اسالم سرانجام در اوّل محرّم سال )

 )همان( .زادگاه خود به رحمت ايزدى پیوست

 :"صاحب مدارک"-2

است. او شخصیتي  صفويهدر عهد  شیعهاز علماي بزرگ ،"مدارکصاحب "سید محمد موسوي عاملي، معروف به

ید س ،بود. شمس الدين ورعد و صاحب بزرگوار، دانشمندي فاضل، متبحر، ماهر و محققي تیز بین بود و زاهد و عاب

اسالمي متولد شد. پدرش عالم فاضل سید علي  احکامو عارف به  تقواقمري در خانواده اي با  946محمد در سال 

 (شهید ثانيشمندي ممتاز بود. مادرش نیز دختر شیخ زين الدين عاملي )موسوي عاملي بود که در زمان خود دان

محسوب مي شود. کسي که واژه شهید و شهادت زيباترين لقب اوست  شیعهبود که از دانشمندان بزرگ و سرآمد 

سید محمد از ناحیه ،تیب در میان علماي شیعه همچون خورشیدي مي درخشند. بدين تر شهید اولسان ه و ب

و دانشمندان؛ و از ناحیه مادر نیز از نوادگان شهید ثاني محسوب شده و سبط آن دانشمند شهید  ساداتپدر از تبار 

صاحب "آسماني براي اين خاندان پاک نمي توان پیدا نمود. است؛ لذا به همین دلیل عنواني بهتر از خانواده 

، او فقیهي فاضل"در خصوص او گفته:  شیخ حر عامليفرزندي فرزانه داشت که نامش سیدحسین بود. و  "مدارک

هنگامي که "ماهر، جلیل القدر و عظیم الشان است که از پدرش و بهاء الدين محمد عاملي درس فراگرفته است.

منصب شیخ االسالمي به او داده شد و قاضي القضات خراسان هم شد. او عالوه  ،سید حسین درخراسان ساکن شد

)ع( کرسي درسي داير نمود وعده زيادي از محضر او بهره بردند. فرزند  امام رضادر کنار مضجع شريف  ،بر اين

شمند فرزانه اي بوده و به همراه دو فرزندش )نوه هاي صاحب مدارک( أبي ديگرش سید نجم الدين بوده که دان

  (9-8)همان،.بوده اند اجازهداراي "معالم "عبد اهلل محمد و أبي الصالح علي، از صاحب 

واقع شده است. چون  تشیعدر دوره اي ممتاز در تاريخ جهان  ،ساله اين دانشمند خستگي ناپذير 62دوره زندگي 

مذهب  اسالمدر بخش وسیعي از جهان  ،بار مذهب نجات بخش شیعه مصادف با دوره اي است که براي اولین

تحصیالتش را در زادگاه خود آغاز نمود. در طول تحصیل با دائي خود ،رسمي حکومتي مقتدر شد. سیدمحمد 

هم درس بوده و حتي اساتید آنها هم مشترک بوده است. آنها  شهید ثاني( فرزند "معالم")صاحب  شیخ حسن

ن اسبي سرکش بر دشت و دامن دانش مي اشرف نیز با هم مهاجرت نمودند. اين دو چونا نجفبراي تحصیل در 

ه که به درج تاختند و در دانش اندوزي چون شیرخواره اي سیري ناپذير بودند. بعد از دو سال و اندي آنها در حالي

پدرش سید نورالدين علي که از اعیان دراين میان،ن در ناحیه جبل عامل بازگشتند. رسیده بودند به وطنشا اجتهاد

علماي جبل عامل بود اولین استاد او بوده است. استاد ديگر او شخصي بنام سید علي صائغ حسیني جزيني بوده 

و  رياضي، منطق، ادبیات عربهاي  که سید محمد در نزد اين دو استاد که از شاگردان شهید ثاني بودند درس

 (11)همان، علوم معقول و منقول و فروع را فراگرفت.
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http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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اشرف مهاجرت نمودند.  نجفبراي تکمیل معلومات خود به  "صاحب معالم"به همراه  ،پس از آن"صاحب مدارک"

حاضر شدند از او درخواست نمودند چون ما نمي توانیم مدت زيادي را در  مقدس اردبیليدر درس و هنگامي که 

طور که ما مي خواهیم براي ما تدريس کني! استاد به آنان گفت: چگونه؟  بمانیم اگر صالح مي داني آن عراق

ها را مطالعه مي کنیم؛ اگر مطلبي را فهمیديم نیازي به تقرير شما نیست و اگر چیزي  گفتند: ما پیشاپیش درس

استاد کار آنان را پسنديد و آنان در محضر او برخي دروس از جمله: پس يس کنید. را نفهمیديم آنگاه شما تدر

هايي چون شرح مختصر عضدي و شرح شمسیة و شرح المطالع را فرا گرفتند.  جالب  و کتاب کالم، منطق، اصول

فراگیري آنان از اين استاد فرزانه؛ در زماني بود که مقدس اردبیلي بر کتاب ارشاد شرحي را مي نوشت و  ،است

هايي از نوشته اش را به آنان مي داد تا در عبارت آن نگاه کرده و برخي نوشته هاي غیر فصیح را اصالح  بخش

کنند. از جمله شاگردان او مي توان به: سید اسماعیل بن علي کفرحوني، حسن بن علي حانیني، و عبد السالم بن 

 )همان(فقها و علما اشاره نمود. و ديگراني از بزرگان  "أمل اآلمل"محمد مشغر پدر بزرگ )مادري( مؤلف کتاب 

آن را به کثرت تحقیق آراسته است و تألیفاتش منقح، مهذب ؛با آنکه تألیفات زيادي ندارد ولي  ،"صاحب مدارک"

 مدارک االحکام في شرح شرائع االسالم"و حاوي فوايد بسیار است. يکي از تألیفات گرانسنگ او کتاب شريف 

به صورت تعلیقه و حاشیه شرح نموده است.  حجرا از اول تا آخر باب  "شرايع"کتاب  ،است. ايشان در اين نوشته"

متانت در استدالل و اعتماد بر  ،نگاشته شده است محقق حلي"سالم شرايع اال"از ممیزات اين کتاب که در شرح 

هرچند ناقص مانده و فقط مبحث عبادات آن "مدارک "روايات مسلم است که مبتني بر داليل عقلیه است. کتاب 

، و از نوشته هاي استوار و فاخر در فقه استداللي به شمار فقهااثري است مورد اعتماد  ؛در سه جزء تالیف شده، لکن

به  998در سال  "االحکام مدارک"مي رود و مرجع علماء و فقها است. الزم به ذکر است که تألیف کتاب شريف 

نوشته شده نشانگر آن است  "مدارک االحکام"حواشي و تعلیقات گسترده اي که بر کتاب وپايان رسیده است.  

که اين تألیف نقطه عطفي در نوشتار فقهي جهان تشیع بوده است که البته براي کوتاه شدن سخن به برخي از 

 هانيوحید بهبکاري سترگ از استاد بزرگ آيت اهلل "مدارک االحکام "آنها اشاره مي شود. برجسته ترين حاشیه بر 

جواد  سید، مفتاح الکرامهبه صاحب  است. و از علمايي که بر اين کتاب حواشي و تعلیقاتي نوشته اند مي توان

اض ري، مولف کتاب وافیهصاحب  مال عبداهلل توني، محمد امین بن محمد استر آبادي، حسیني شقرايي نجفي

 شیخ يوسفد )سبط شهید ثاني( معروف است، و محدث بزرگوار که به شیخ محم صاحب معالم، فرزند المسائل

حاشیه  ؛المختصر النافع؛ شرح شهیدیة بر ألفیة از ديگر تألیفات او مي توان حاش.، صاحب حدائق اشاره کردبحراني

وه و صاحب مدارک اس "ايشان گويند: شخصیت علمي و معنويپیرامون را نام برد.  تهذيبو حاشیه بر  استبصاربر 

از فقهاي ما )شیعیان( بود. سید محمد  يز بزرگان ما و فقیهجلودار محققان است. او سیدي از سادات ما و بزرگي ا

زيرا از آن بیم داشت  ،)ع( را ترک نمود امام رضااز کثرت ورع و تقوي و عالمندي شديد به اشتغاالت علمي، زيارت 

و جامع فنون و  محدث؛ شاه عباس کبیر از او بخواهد که وارد دربار شود. او فقیهي ايرانکه در صورت مسافرت به 
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http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
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http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84&action=edit&redlink=1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ه در برخي کتب روايي نقل شده است. نقل کرده است ک شهیدثانيعلوم بود و رواياتي را به واسطه اساتیدش از 

را دنبال مي نمود بدين گونه که در احاديث تحقیق و تفحص مي  مقدس اردبیليسیدمحمد روش فقهي استادش 

هاي علما را داراي حجیت نمي دانست. و در عین حال او الگوي محققان و مقتداي  و اقوال و دريافت ءود و آرانم

نکته پردازان و زبان علماي متاخر بود. سید محمد موسوي عاملي از جمله علماي شیعه است که به وجوب عیني 

 62تصريح نموده است. سر انجام اين دانشمند کوشا در قائل و بر آن در تألیفاتش نیز  غیبتدر زمان  نماز جمعه

 (12-11)همان، .در قريه جبع رحلت نمودق  1119سال  ربیع االولو در شب دهم  سالگي

 صاحب"ها ) هر دوي آنبه سبب روابط صمیمي مداوم میان اين دوشاگرد واال مقام محقق اردبیلي بايد گفت که 

به يکديگر اقتدا مى کردند و در درس  نمازسلیم بودند و در ( مصداق حقیقى نفس "صاحب معالم"و  "مدارک

همديگر حاضر مى شدند. فضل اين دو مشهورتر از آنست که انکار شود. هر کدام از اين دو نفر که کتابي را تالیف 

ه مي داشتند و بعد از مذاکره در اطراف مطلب و تنقیح آن با توافق هر دو؛ به تالیف مي نمودند بر ديگري عرض

اقدام مي نمودند. در اين میان بسیار پیش مي آمد که اگر مسأله اي از يکي از آن دو پرسیده مي شد او سئوال 

بود( ارجاع مي داد و مي گفت کننده را به ديگري )که اين مسأله را با اجتهاد استنباط وحکم آن را استخراج نموده 

او مرا از زحمت استنباط اين سئوال آسوده ساخته است. آن دو در اخبار طريق خاصي ابداع کردند و به صحیح 

و عادل باشند و بر عدالتشان نیز دو نفر  اثني عشري، حديثت ياعاليي قائل شدند؛ که بر اساس آن بايستي روا

 )همان(آنان بسیاري از اقوال علماي قبل از خود را رد نمودند. ،شهادت داده شده باشد. به اين ترتیب 

ين حال،درپايان اين بخش به عنوان بخشي ازنقش مقدس اردبیلي ودرواقع اردبیل درتحکیم وتوسعه علوم با ا

 نانلببايد اشاره نمود که اگر کمک علماي شیعه مخصوصا علماي ناحیه جبل عامل وانديشه هاي شیعي  درجهان 

هرگز به انجام اين کار شگرف نائل نمي شدند. اين دوره؛ دوره رونق علم و فرهنگ شیعي است که  صفويان ،نبود

نها همراه صفويان شده و به تبلیغ و تحکیم هاي علماي جبل عامل در اين خصوص ستودني است. برخي از آ تالش

مباني تشیع مشغول شدند و برخي نیز که به همکاري با صفويان روي نیاوردند به پیشبرد فرهنگ و علوم تشیع 

کمک فراواني نمودند. سیدمحمد موسوي عاملي جُبَعي از جمله کساني است که وارد دربار صفوي نشد و به کوشش 

 (9)همان، فرهنگ غني و علوم انسان ساز شیعي روي آورد. هر چه بیشتر در پیشبرد

 آثار و تالیفات: –

عات کالم ، فقه ، اصول ، سیره وهاي پر ارجي نیز در موض فقیه بزرگوار محقق اردبیلي عالوه بر تدريس ، کتاب

اين آثار عبارت  فهرست قسمتي از .اهل بیت علیه السالم و عقايد تالیف کرد که برخي از آنها اثري در دست نیست

 :اند از

  در علم کالم "ةاستیناس المعنویّ "-9
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87


 

162 
 

 "بحر المناقب "-2

 :"حاشیه بر شرح تجرید" -9

 در میان ساير شرح ،معروف به شرح جديد ق(879از عالءالدين على بن محمد قوشچى )م ،"العقائد تجريد"شرح 

هاى خواجه به دفاع از اعتقادات  از شرح عبارتپس  ،ها از اهمیت ويژه اى برخوردار است. زيرا وى در اين کتاب

هاى خواجه نصیر بیان کرده است. کتاب او نه  اهل سنت پرداخته و اعتراضات خود و همکیشانش را بر استدالل

 .بهترين میدان برخورد آراء اهل سنت و شیعه است،اين کتاب ،شرح, بلکه )جرح( تجريد است. به همین جهت 

تاب او به عنوان متن درسى کالمى در حوزه هاى علمى شیعه قرار داشته و طالب ضمن ها ک مدت،پس از قوشچى 

خواندن آن به نقد و بررسى محتواى آن مى پرداختند. محقق اردبیلى نیز از کسانى است که ضمن تدريس اين 

رع و هد و وکتاب به نوشتن حاشیه و نقد کلمات قوشچى پرداخته است. گرچه وجهه فقهى محقق اردبیلى و نیز ز

با  اما ،پارسايى او ساير جنبه هايش را تحت الشعاع قرار داده و سبب گشته که از نظر کالمى کمتر مطرح شود

مى گردد. وى گرچه کتاب و رساله هاى   لوم عقلى و علم کالم کامالً روشنمطالعه اين کتاب تبحّر و تضلّع او در ع

 هاى کالمى فراوانى بحث "الشیعه حديقة"و  "مجمع الفائده"و "زبدةالبیان "زيادى نوشته و مخصوصاً در کتاب 

 .ستا "الحاشیة على إلهیات الشرح الجديد للتجريد"ترين اثر او در علوم عقلى همین  را عنوان کرده است, اما مهم

الم کچون اين کتاب هم تعلیقه بر متن تجريد است و هم بر شرح قوشچى, و گاهى به شرح و تفسیر و احیاناً نقد 

لى الحواشى ع"يا  "تعلیقه تجريد"خواجه نصیر مى پردازد, و زمانى به شرح و نقد سخنان قوشچى, گاهى از آن به 

)  مدرس  .ياد مى شود "حاشیه بر الهیات شرح جديد"يا  "حاشیه بر شرح قوشچى"و گاهى نیز به  "التجريد

 احمد عابدي(،"ترين کتاب کالمى محقق اردبیلى مهم "؛5/369 :1374، تبريزي

 :"یعهالشّ ةحدیق "-6

 حديقة"،"السالم علیهم األئمه و النّبي احوال تفصیل في الشیعة حديقة"عنوان هاي  با فهرست ها اين اثر، در

 اين.است شده معرفي "األئمه و آله و علیه اللّه صلّي النبي احوال تفصیل في یعهالشّزبدة  "و "الدين اصول في الشّیعة

 و شیعه حقانیت از دفاع و السّالم علیهم معصومین ةائم و آله و علیه اللّه صلّي خدا رسول ندگانيز شرحدر ، کتاب

 حديقه "همین که-دوم جلد و آله و علیه اللّه صلّي پیامبراکرم زندگاني شرح در اول جلدکه  است بوده جلد دو در

 نداريم اطالعي هیچ الشیعه حديقه اول جلد از .است شیعه امامان زندگاني و امامت اثبات در-است فعلي "الشیعه

 و داده ارجاع اول جلد به مورد فعلي،سه "الشیعه حديقه" خود در اينکه نیست،جز دست در هم آن از اي نسخه و

 معروف و الشیعه حديقه مقبولیت و شهرت علت ..است کرده تصريح کتاب اين بودن دوم جلد به هم مورد دو در

 که باشد اردبیلي مقدس به کتاب انتساب تواند آن،مي بودن سلیس و ساده از غیرشیعیان، میان در آن شدن

 مطاعن ذکر و صوفیه نکوهش قسمت همچنین.است بوده خاص و عام بین در پرنفوذ و محبوب و وارسته شخصیتي
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 علمي ةبرجست موقعیت و نام از استفاده با که چرا .است نبوده تأثیر بي کتاب اين ساختن معروف در آنها مفاسد و

؛ 33-32: 1374، کنند.)مدرس تبريزي مطرود و محکوم را آنها طرفداران و صوفیه توانستند مي اردبیلي معنوي و

 (مقدمه مصحح، ، حديقه الشیعه

 "ةخراجیّ ةرسال "-5

 "زبدة البیان فی آیات االحکام "-4

 ( )در علم اصول "یفی االمر بالشّ ةمقال "-7

 همان(: 9976، مدرس تبریزی ؛68-67)ر. ک به: همان،(  )فارسی "مناسک حج" -8

 اين کتاب يکي از مشهورترين و عمیق ترين دايرة المعارف:"و البرهان في شرح ارشاد االذهان ةمجمع الفايد "-9

که همواره مورد توجه مجتهدان بوده بوده هاي فقه استداللي و يکي از مصادر و منابع گران سنگ فقه جعفري 

 خود کتابي بسیار مفصل و ؛عالمه حلي نوشته ولي "ارشاد "اين کتاب را به مثابه شرحي بر کتاباست . محقق 

محقق تالیف اين اثررا . عمیق است که با دقت و کنکاشي عظیم به تحلیل و بررسي مباحث فقهي پرداخته است

ق به پايان رسانده 986سال ق درکربالء آغاز ودر 977بوده،درسال  "ارشاد االذهان الي احکام االيمان"که شرح 

 (36-21/35: 1389، آقا بزرگ طهراني ؛35: 1374، مدرس تبريزي ولکن؛ نسخه موجود کامل نیست.)

 : محقق اردبیلی وتکامل فقه شیعه  -

هــ.ق( در دهه هاى آخر قرن دهم هجرى و 993 مبرابر با پیدايى مکتب محقق اردبیلى )،محدوده زمانى اين دوره

, اين دوران نیز آغاز شد. "صاحب مدارک"و "صاحب معالم "او توسط شاگردان مشهور او, مانند: پى گیرى مکتب 

برخورد سخت گیرانه اين مکتب در پذيرش خبر واحد, به برانگیخته شدن مکتب اخبارى گرى انجامید, زيرا پى 

ودند تگان آنها را گردآورده بآمد اين نگرش سخت گیرانه, به نامعتبر شدن اخبار بسیار زيادى مى انجامید که گذش

هـ.ق( که از گسترش اخبارى گرى پیش گیرى 1215موحید بهبهانى) .و مورد استفاده پیشینیان قرار گرفته بود

کرد, اصولیان را نیز به میانه گرايى بازگرداند و آن گاه به دور از هر گونه افراط و تفريطى, شیوه اى را بر پايه اصول 

در اين دوران که دو قرن  .دهه هاى آخر قرن دوازدهم را پايان اين دوره مى توان دانست و عقلى و نقلى بنا کرد

به طول انجامید, روش فقهى دست کم هفت نسل از فقیهان شیعه, به رغم وابستگى شان به مکتب اهل بیت)ع( 

  (8/37م: 1992ترمذي،  حکیم) .دوسويه و جدا از هم بود

استدالل هاى مشهور که دو اثر به کارگیرى دقیق قواعد اصولى و رجالى جديد در  نقد فراوان فتاوا ودراين دوره،

دوران پیشین طراحى شده بود, پذيرفتن روايات بسیارى را سخت مى نمود. اگرچه پیشینیان از فقیهان, اخبار را 
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ح, حسن, موثّق و ضعیف يا مقبول مى دانستند و يا مردود, فقیهان اين دوره اخبار و احاديث را به چهار دسته: صحی

خبر واحدى که بیشتر دلیل  ;تقسیم کردند که پديد آمدن آراء جديدى را در باره اعتبار خبر واحد نشان مى دهد

ها و استدالل هاى فقهى در احکام شرعى بر پايه آن است. فقیهانِ سختگیر در پذيرش شهادت گواهان بر عدالت 

اديث را بايد کنار مى گذاشتند, و گام به گام از سنت دورى مى گزيدند و راويان اخبار به ناچار نجموعه اى از اح

بیشتر به دو منبع ديگر اجتهاد, يعنى: عقل و قرآن کريم بايد رو مى آوردند. پسینه سختگیرى در سند, به 

 (8/38،م1992،)همان.سختگیرى و نازک بینى در داللت و پیام احاديث نیز انجامید

عقلى محض در مفاهیم روايات و چگونگى استدالل به آنها, پديده عقل گرايى را در فقه ژرف نگرى ازسوي ديگر،

سبب شد. البته تالش هاى فلسفى مکتب اصفهان نیز تأثیرگذار بود, زيرا در اين دوران, گروهى از فقیهان بزرگ, 

آنها افزون بر زياده روى در پیچیده کردن قوانین علم اصول و بازنگرى در  .از فیلسوفانى نام آور شمرده مى شدند

پايه هاى اصلى قوانین اسالمى, بر عموم و اطالقات  ;عقل گرايى, رويکردى گسترده را به قرآن کريم سبب شد

قرآن استوار است و نه همانند خبر واحد که استنادش به معصوم بايد به اثبات برسد, اين رويکرد را در سوگیرى 

فقیهان به پشتوانه عموم و اطالقات  .او, به آيات قرآن مى توان يافت "زبدةالبیان"ويژه ه آثار فقهى محقق اردبیلى ب

قرآنى که قید يا استثناپذيرى آنها با خبر واحد معتبر ثابت نشده, به نگرش جديدى که دست يافتند که اين دوره 

قیدهاى روائى نداشته و مى نتیجه اى جز اعتماد فراوان به اطالقات و عموم قرآنى و چشم پوشى از  وبه وجود آمد

از سويى, زياده از   زيرا هم نامیده اند،اين گذار را دوران تندروى .توان آن را يک نوع از تساهل و تسامح پنداشت

اندازه در معتبر دانستن خبر واحد و منابع نقلى اجتهاد نازک بینى و سختگیرى مى شد و از سوى ديگر, يک نوع 

قلى و دلیل هاى نقلى قطعى يا شبه قطعى, مى شد. بدين گونه, فقه شیعه که پیوسته توجه افراطى به دلیل هاى ع

از نظريه پردازى هاى ناکارآمد پرهیز مى کرد, آرام آرام به سوى نظريه پردازى هاى عقلى و اجرا ناشدنى پیش 

ان آن در زندگى انسرفت که برخالف مبناى اصلى اين مکتب, يعنى تسلیم بودن در برابر وحى و محور قرار دادن 

با توجه به توضیحاتى که گذشت, توجه ويژه به علم اصول فقه و زياده ژرف نگرى عقلى و بهره بردارى و مى نمود.

ترديد در اعتبار بسیارى از ؛محدود نمودن دايره حجیت خبر واحد؛از قواعد فلسفى در اثبات برخى قواعد اصولى

ى فراوان قواعد فلسفى در جريان استنباط و اجتهاد در زمینه کشف به کارگیر؛اجماع ها و آراى فقیهان پیشین

فراهم شدن بستر نظريه حجیت مطلق ظن, همراه با نامعتبر شدن خبرهاى ؛قوانین الهى و استدالل هاى فقهى

رويکرد جدّى به عمومات و اطالقات قرآن کريم با توجه به محدود شدن روايات مخصّص  و واحد کارا در اجتهاد

 (8/38: 1992)همان،. شمردويژگى هاى اين دوره مى توان  رااز اطالقاتات يا مقیّد عموم

 :ق اردبیلىروش فقهى محقّ-
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 بودن حجت او ، نه منکر اصل . انسدادي است و نه به شیوه اخباري روش اجتهادى محقق اردبیلى ، نه از گونه

در فقه نه نسبت به افکار و آراى پیشینیان بى  ح شدهو شهرت هاى مطر اجماع ها است و نه مخالف خبر واحد

فتواهاى عقالنى و  به ظواهر است و نه اهل جمود نه اهل .کندمي نقض  حريم بزرگان را حرمت اعتناست و نه

 ، با مباحث دقیق فلسفى روايات و آيات ، هیچ گاه مسائل عرفى فقهى را در بررسىاجتهاد و استنباط در .فلسفى

، به خوبى نشانگر روش فقهى  "ةمجمع الفائد"مطالعه دقیق آثار وى ، به ويژه سیرى در کتاب  .در هم نمى آمیزد

قانون هاى شناخته شده اصولى و اجتهادى  استوار و قواعد محکماجتهادى اوست که بر اساس معیار هاى  سبک و

دقت در مباحث اصولى،  : و اجتهاد است فقاهت ساله تاريخ هزار بنا شده است و به همان شیوه رايج و معمول

و طرح  ظهور ، اصل ظهور، حجت بودنجهت صدور روايى، با به کار گرفتن راه هاى اطمینان به صدور و رجالى و

مالک، ظهور  راين باور است که در مقام استنباط و برداشت از آيات و روايات،ب .و کردن آن ناسازگارى و بر طرف

روش   ( 1/2: 1381، اسالمي دانشنامه بزرگ  ،"نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي".)و درک و فهم عرف است

 هاي فقهي اردبیلي عبارتنداز:

 :عرفی فقهی با مباحث عقلی فلسفی عدم آمیختن مسائل -9

بر درک و فهم عرف ، به بايستگى پرهیز از در هم آمیختن مسائل  وى ، ضمن نگهداشت اين معیار ها و تکیه 

اجتماع امر و  مثال ، در مساله مشهور و با اهمیت . کر مى دهددقیق عقلى و فلسفى، تذ عرفى فقهى، با مباحث

غصبى بودن مکان و حکم  که اگر شخصى با آگاهى از غصبي گرفتن در مکان وضو گزاردن و نماز :از جمله و نهي

کردن راى مشهور،  استقرار است، يا خیر ؟ در باطل هم شده، آيا نمازش گناه آن، وضو بگیرد و نماز بگزارد، مرتکب

مکان غصبى انجام داد و  ب، اگر شخصى، نماز را درعرفى، در دو خطاب: صل، و ال تغص ارتکاز برابر فهم و": به که

را ناديده گرفت، نماز مورد نظر و خواست مولى را انجام نداده است و  و نهى از تصرف در مکان غصبى منع خطاب

است  ب گناه شده و خطاب صل را نیز پیروى نکرده و نمازش باطلمخالفت خطاب ال تغصب، مرتک افزون بر اين، با

مقدس اردبیلي، مجمع  به :همان؛ر.ک ) " . قضاء و يا به گونه ادا بخواند، يا به گونه مباح و بايد دوباره در مکان

 (2/419، 2/397 ،127 /1الفائده، 

 :حجت بودن خبر واحد -2

، "مدارک صاحب"و  "معالم صاحب"وى،  شاگرد که در میان علما، مشهور شده که محقق اردبیلى و دو گفتنى است

، عادل شمرده عادل آن را دو راوي معتبر نمى دانند، بلکه فقط به خبر صحیح اعالى که هر خبر واحدى را حجت و

دارد خبر مى ، پس از آن که ابرازاستصحاب ، در رسالهبهبهاني باقر وحید بله، آقا ..اند، استناد و اعتماد مى کنند

 :است، مى نويسد معتبر حجت و در نزد مشهور علما حسن و موثق واحد
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اشخاصى مانند: صاحب مدارک و  خبر واحد موثق و حسن، از نظر مشهور اصولیان حجت و معتبر است. بله،

 تخطي غفلت ورزيده و در نتیجه، در روش مشهور، تخلف و همفکران و پیروان او از پسینیان، چه بسا از اين نکته

فقه را بسته اند؛ و در موارد بسیارى تصريح  ثبوت باب کرده اند و بدين وسیله، با انکار حجت بودن خبر غیر صحیح،

  :کرده

 غسل و يا بى وضو و کافر يا فاسق روشن شود که امام جماعت، ماموم ، در صورتى که براىجماعت نماز در بحث"

به الزم نبودن  فتوا عالمه که کند، يا نه، در توضیح نظر قضا نماز خود را دوباره بگزارد و بوده است، آيا بايد ماموم

 :درباره گزاردن داده است، مى نويسد

، احکام به علم استوارند؛ زيرامعتبر  گمان ، بر اساسحقوق الهي احکام مربوط به بسیارى از احکام شريعت، به ويژه"

ست و يا آن که به دست آوردن دشوار را نخواسته ا متعال، از بندگانش حکم خداوند يا دشوار است و غیر ممکن و

 و شريعت، سختى و تنگنايى از بندگان برداشته شده است. بر اين عقل علم، سبب فشار و سختى است که به حکم

بر اين اساس، نماز گزارد و پس از نماز معلوم  امام جماعت پیدا کرد و تعدال اساس، اگر شخصى گمان معتبر به

 ".است و نیاز به دوباره گزاردن ندارد شد که عادل و يا پاک نبوده، نمازش صحیح

غیر صحیح، به محقق اردبیلى نادرست است. چگونه اين نسبت  در هر حال، نسبت قول حجت نبودن خبر واحد

 تنها از سخنان او چنین استفاده ايى نمى شود، بلکه از پاره اى ديدگاه هاى او، به که نهپذيرفته باشد، در حالى 

گسترده و باز  مشربي خوبى استناد مى شود که در باب حجت بودن خبر واحد، با همه دقت هايى که دارد داراى

مقدس )همان؛نیز، حجت مى داند.  را اهل سنت کسانى به شمار مى آيد که خبر واحد وارد از طريق و جزءاست، ا

 (2/53، 269-3/268مجمع الفائده، ش: 1377،اردبیلي

 :اخالق در هم آمیختگى فقه و -9

مى خورد، در هم آمیختن، فقه  چشم فقهى او، به هاد ، که در سراسر مباحثاز ويژگى هاى محقق اردبیلى در اجت

و فکرى آزاد، تا آن جا  نقاد و روحى وقاد او، با برخوردارى از ذهنى .است تعلیم و تربیت آمیختن و در هم اخالق و

خیلى از احکام مسلم فقهى از نظر ديگر فقیهان را زير سوال مى برد و مسائل  قه،که در موارد بسیارى از باب هاى ف

بخش مستقلى عنوان  چنانکه در .و اتفاق مشهور بین علما را به بوته نقد و سرانجام رد مى گذارد مورد پذيرش

و اصولى، در که با دقت هاى فنى  او، در اصل، يک جرات و شجاعت علمى و استقالل فکرى دارد ،خواهیم کرد

تشکیک و ترديد مى کند و خود باب هاى جديدى در فقه  بسیارى از مسائل پذيرفته شده و مورد اتفاق پیشینیان

قرار مى دهد، لیکن هیچ گاه، به  استوار فقهى و عملى مناقشه را مورد درنگ و مى گشايد و خیلى از آراء و افکار

 مقدس فقیهان حريم حرمت اعتنائى نورزيده است و هیچ گاه مقام علمى بزرگان بى احترامى و به آراى آن ها بى

 ("نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي") به:)ر.ک  .پیشین را نشکسته است
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نجس و  ؛است، لکن نجس قطع، پاک و ديگرى يا دو مکانى که يکى به طور لباس ، يا دوظرف رابطه با حکم دو در

خالف نظر مشهور فقها که بر اين باورند: دوري از هر دو واجب است، برابر يک  شده اند، بر مشتبه پاک به هم

و لباس و مکان است. آن گاه در پايان، چنین ابراز مى  بودن استفاده از هر دو ظرف جايز دلیل ها معتقد به سلسله

خارج شدن و برگشتن از "ترجمه: "عن قول االصحاب مع عدم الشريک يحتاج الى جراة تامة اال ان العدول" :دارد

 )".جرات زيادى است و هم فکر نیست، نیازمند عقیده علما، با توجه به اين که کسى با ما هم راه و نظر مشهور

 (1/282 :1377، مقدس اردبیلي

شرح  در خور توجهى بیان کرده که در جاى خود، به ير، مطالب بسیا غیبت در زمان نماز جمعه در مورد حکم

 و نائب واجب بودن عینى، بدون اعتبار درباره حکم نماز جمعه، يا بايد بر " :نقل خواهیم کرد، از جمله مى نويسد

 نخست مى نگارد آن گاه درباره ديدگاه."بايد به حرام بودن و باز داشتن از گزاردن آن شد باور داشت و يا ولي فقیه

از تنهايى در راى و مخالف وبدين ترتیب ، "عظیمة ولکنه قول مع عدم الرفیق ... و يحتاج خالف ذلک الى جراة " :

که نظرى  از اينو   کند و نظر بر خالف اصحاب را نیازمند به جرات زيادى مى داند وحشت مى با مشهور، احساس

سوئى رو در روى مشهور قرار گیرد،  و راى ابراز کند که در آن راى تنها باشد و هیچ همراهى نداشته باشد و از

 (2/363: 1377، )همان. سخت گريزان است

در آراى  بر محقق اردبیلى، درباره خرده گیرى ها و درنگ هاى وىبهبهانى، پس از اشکال و ايراد  آقا باقر وحید

 اصحاب اشتباه روش محقق اردبیلى، روش پسنديده اى است که هیچ گاه حکم به خطا و" :مشهور، مى نويسد

آنچه را مشهور گفته اند، نمى فهمم، نه اينکه  نمى کند، بلکه در فرض هماهنگ بودن با مشهور مى گويد: من

نیز، ضمن انتقاد شديد به او، درباره پاره اى تند روى ها  "صاحب جواهر ".اند مشهور نفهمیده اند و اشتباه کرده

نگاهي به مکتب ":)ر.ک به .نیست مخالفت با مشهور، اعتراف مى کند که او، در صدد بى اعتنايى به آراى مشهور در

 ("اردبیليحقق فقهي م

تفضل اهلل علینا ببرکاته رشحة من " : مى نويسد عالمه حلي ياد مى کند . درباره از علما به احترامبنابراين،مقدس 

رحمت کرده است، به ما نیز، دانش که به او م خداوند به برکت عالمه حلى، يک نمى از يم" ".بحر علم افاضه علیه

ارزشمند  آثار و شیخ طوسي در بزرگداشت مقام علمى( و2/371،مقدس اردبیلي، مجمع الفائده )."مرحمت فرمايد

 "مصباح "احیاء گر دين ) شیخ طوسى ( در دو کتاب جتهدان و حديث شناسان، وپیشواى[ م ]" :نويسد وى مى

به هر صورت، اصل اعتنا به  ." را آورده حديث که مدار اجتهاد و استنباط احکام شرعى است ، اين ،"تهذيب" و

شن و آشکار آثار محقق اردبیلى رو ، آنچنان دردانش و دين اهتمام و احترام به مقام علمى بزرگان آراى فقیهان و

 .روى، او مخالفت با مشهور را امرى مشکل مى داند است که جاى کوچک ترين ترديدى در او نیست؛ از اين

 (2/295: 1377، مقدس اردبیلي)
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 :راى دلیل مدارى و استقالل در -6

و استفاده از و افکار و مقام علمى بزرگان فقه  ءآرا محقق اردبیلى، ضمن اعتقاد راسخ و اهتمام و اعتناى تمام به

اجتهاد و خود فقیه مى داند و معتقد است، مالک در اظهار نظر و راى علمى، فهم  افکار آنان، اساس را فهم و فکر و

مجتهدحجت نمى  اجتهاد خود فقیه در باب دلیل هاست و متن هاست و فهم و برداشت مشهور را در حق فقیه و و

و همگامى با مشهور را بدون دلیل، کارى  هاست؛ از اين روى همراهىداند؛ زيرا حجت براى مجتهد، فهم او از دلیل 

 :نويسد در حال فردى، مى ز گزارنما دادن سالم در بحث از چگونگى .شمرد دشوار تر از مخالفت با آنان مى

اين که اصحاب فتوا داده اند شخص "، "دلیال و اما المنفرد سالم تجاه القبلة و يؤمى بمؤخر عینیه فما رايت له "

اشاره کند، دلیل و مدرکى بر  چپ و راست به جانب چشمش در حال فردى، هنگام سالم دادن، با گوشه نمازگزار

 (2/295: 1377، مقدس اردبیلي) ".نیافتم آن

ن گیرى توان فتوا داد. او، ضمن قبول قاعده آسا مرحوم اردبیلى بر اين باور است که بدون دلیل معتبر شرعى، نمى

 با داشتن روايت ضعیف، يا حتى نبود روايت و احتمال استحباب و بر اساس اين قاعده، که در سنن، مى گويد

 و آن ها، فتوا به مستحب بودن عملى، بدون داشتن دلیل معتبر شرعى، جايز نیست. محقق ، حمل جايز است ثواب

بزرگان فقه و استفاده از افکار آنان،  لى، ضمن اعتقاد راسخ و اهتمام و اعتناى تمام به آرا و افکار و مقام علمىاردبی

داند و معتقد است، مالک در اظهار نظر و راى علمى، فهم و اجتهاد  اساس را فهم و فکر و اجتهاد و خود فقیه مى

 اشت مشهور را در حق فقیه و مجتهد حجت نمى داند؛دلیل هاست و متن هاست و فهم و برد خود فقیه در باب

بدون دلیل، کارى  همراهى و همگامى با مشهور را ،زيرا حجت براى مجتهد، فهم او از دلیل هاست؛ از اين روى

 (2/296: 1377، مقدس اردبیلي) .دشوار تر از مخالفت با آنان مى شمرد

 :عملى جمع بین احتیاط علمى و -5

و ترس از مخالفت با  خوف اظهار موارد بسیارى ، ضمن اعتراف به بزرگى مقام علمى اصحاب ودر محقق اردبیلي ،

اظهار مى  با مشهور باشد، مى کند و آنچه را فهمیده هر چند مخالف احتیاط مشهور، به مقتضاى تقواى علمى،

 :، مى نويسدصورت و سر موي زير پوست لزوم رساندن آب به نسبت به نگهداشت ترتیب و غسل در بحث .کند

صورت ، چنانکه اصحاب گفته اند و بعضى از روايات  حکم به واجب بودن رساندن آب غسل به پوست زير موى سر و

، براى غسل سر و صورت بسنده مى کند، به ويژه در فرضى که آب يا سه مشت نیز بر آن داللت دارند ريختن دو و

مردان که بى گمان  و موى پرپشت صورت بعضى از زنان سر و صورت بلند و پرپشت باشند، مانند موى سر موى

دسته روايات، به ضمیمه آنچه بیان شد، معلوم مى  از اين .ست سر و صورت نمى رسداين مقدار آب، به تمام پو

پوست بدن، واجب نیست، از اين روى، بر زنانى که موى سر را بافته اند در  شود علم به رسیدن آب غسل به تمام
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دن آب غسل به تمام رسان بنابراين، اگر اجماع بر واجب بودن .واجب نیست که گیسوانشان را باز کنند موقع غسل

 .ظاهر موى سر داده شود پوست زير موى نباشد، امکان دارد فتوا به بسنده بودن شستن

 : در پايان اين بحث مى نويسداو ،

مشهور فقیهان نسبت به آن نظر داده اند، شايسته تر از اظهار نظر  سکوت کردن در رابطه با چنین مسائلى که"

با  .او تراوش مى کند پر تکاپو، آرامش ندارد و در نتیجه چنین اظهار نظر هائى از ذهن که مخالف است، مگر اين

فهمیده ايم نظر نداده اند، براى کسى چون من، اظهار نظر  توجه به اين که هیچ يک از فقیهان پسین، به آنچه ما

ه علماء و فقیهان پیشین و پسین، کار آسانى نیست ولکن چه کنم که ذهنم برابر هم کردن در مساله اين چنین در

حکم شرعى، دلیل معتبر  در و و تشويش دارد و مادامى که به دلیل قانع کننده اى نرسد، آرام نمى گیرد دغدغه

، يبیلنگاهي به مکتب فقهي محقق ارد"ر.ک به:)شرعى را فقط مالک حکم قرار مى دهد و نه هیچ چیز ديگرى را 

 (12/481،مقدس اردبیلي، مجمع الفائده؛: 1377

 :نويسد مى نماز ، درحمد پس از قراءت آمین در بحث از حکم گفتناردبیلي ،

: 1377، مقدس اردبیلي .)"گفتن آن، راى و نظر مشهور فقهاست حرام بودن گفتن آمین و باطل شدن نماز با "

اعتمادى بر اين ديدگاه مشهور وجود ندارد و  هیچ گونه دلیل در خورکه آن گاه مى نويسد  .(2/234مجمع الفائده،

بى  تئبرا  ن ديدگاه ها که اصل نبود چیزى را به عهدهکشد. وى، بر اي دلیل هاى مشهور را به نقد و بررسى مى

با اين حال، در پايان ابراز مى  ،آمین را ثابت مى کند قید و شرط بودن امرها، درستى نماز و حرام نبودن گفتن

 :دارد

که شايسته  اين است که گفتن آمین در نماز ترک شود، همان گونه شهرت فتوايي شايسته احتیاط عملى و "

بودن آمین، حکم بدون دلیل  احتیاط علمى آن است که حکم به حرام بودن گفتن آمین نشود، چون حکم به حرام

 (2/235مع الفائده،مج: 1377، مقدس اردبیلي) ."است

 :ادب علمى-4

 برخوردارى از شجاعت علمى و آزادگى فکرى تا مرز اظهار نظر مخالف، در برابر مشهور محقق اردبیلى، در عین

و به بزرگان تندى نکرده است،  نشده خارج اعتدال فقیهان، هیچ گاه در اين اظهار نظر ها و نقد و رد ها، از مرز

 :و علمى و ثابت و باطل کردن ديدگاهى مى نويسد بلکه همه جا، پس از بررسى و دقت و تحقیق هاى فنى

شايد مشهور دلیلى داشته "،يا "ن استد مو اجتها فهم اين برابر،نفهمیده باشم  آنچه را مشهور گفته، شايد من "

 اين "، ". من است عقیده اين برداشت و "ويا  "من نمى رسد اند يا از دلیل موجود چیزى فهمیده اند که به فکر

 "،" .سودمند نیست اى کسىچیزى است که من به آن اطمینان و گمان پیدا کرده ام، برداشت و گمان من بر
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در موارد بسیارى، ضمن بحث و بررسى همچنین، ...و "ام بازخواست نکند  من را بر آنچه فهمیده خداوند امیدوارم

تمام توانش را جهت حل  ود ودقیق، پس از آن که با اخبار ناسازگار و آراى گوناگون ناسازوار رو به رو مى ش هاى

پیچیدگى ويژه فقهى مى داند و به اطمینان نمى  ناسازوارى و جمع بین آرا، به کار مى گیرد، چون مساله را داراى

در گشودن گره هاى پیچیده مساله، از اين روى از خداوند درخواست فهم  رسد، در حقیقت اقرار به ناتوانى مى کند

االعتماد على ظنى اشکل  و المسالة مشکلة، و الدلیل قاصر، و التقلید مشکل، و " :جملهکند، از  مطالب دقیق را مى

مجمع : 1377، مقدس اردبیلي .)"فى العلوم الدينیة و الى اهلل الشکوى من قلة الفهم، و نقص اآللة، و عدم المعلم

 مان(،ه"نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي"؛ر.ک به: (3/147 ،1/71،125،159،الفائده

 :سفارش به احتیاط -7

آنان، بدون  اين که مخالفت با فهم و آراى مشهور جرات مى خواهد و کارى است دشوار و هماهنگى با با توجه به

و ترديد است و  شبهه آمیخته با شک و داشتن دلیل معتبر، دشوار تر از آنجا که فهم و برداشت از آيات و روايات،

اين  پیدا کردن، بسیار اندک، راه نجات، تنها در نگهداشت دقیق احتیاط است؛ و از الهي احکام يقین و قطع به

امکان دارد، به  جايى کهسفارش همیشگى من اين است که تا  ":روى، محقق، به احتیاط بسیار سفارش مى کند

با همه تحقیق و  .نیز ترک نشود روايت ضعیف به راى سست، و عمل گونه کامل احتیاط نگهداشته شود، و حتى

ست به گونه کامل احتیاط رعايت شود؛ زيرا راه رسیدن به حکم الهى دشوار است ا دقتى که به عمل آمد، شايسته

 بسته است و در سراسر باب هاى فقه، تا، جايى که امکان دارد، به ويژه اين زمان که باب علم واقعى و همچنین

، 1/99مجمع الفائده،: 1377، مقدس اردبیلي) ".نهان، احتیاط به گونه کامل رعايت شود ع( از ديده ها) امام زمان

 (؛همان(83

 :فقه روایى-8

را در  فروع يک دوره روايات مربوط به است. وى، روايات از امتیاز هاى محقق اردبیلى هدايت کردن فقه بر مدار

به  البه الى مباحث فقهى و اصولى پیاده کرده است. استوارى فقه و اجتهاد بر اساس روايات، در و،"مجمع الفائده"

 .ه باشدسابق تنظیم شده، به اين شکل و گسترش، شايد در تاريخ فقه بى "مجمع الفائده"روشى که در 

 " :زمان هاى دور، در کتاب هاى فقهى مانند در کتاب هاى استداللى فقه، از نزديک به عصر محقق اردبیلى تا به

بررسى روايات به آن گونه محقق اردبیلى  از طرح و،و ... "غاية المرام" ،"روض الجنان" و "مسالک "،"المقاصد جامع

گونه که  و عالج و بر طرف آن، آن تعارض ، داللت، ظهور،فقه الحديث آورده که در برگیرنده بررسى رجال حديث

، با حبل المتین در کتاب شیخ بهائي هم روزگار او، انديشه ور مشهور، .مطرح شد اثرى نیست "مجمع الفائده"در 

است؛اما تا پیش  روايات مربوط به هر باب و فرع فقهى را مطرح و مورد استدالل و استفاده قرار داده روشى خاص،

طرح و  .است مطرح نبوده ،، مطرح شد"مجمع الفائده"، به شیوه اى که در فقه روايي از روزگار محقق اردبیلى،
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شکل گسترده و با اين روش نو، تا آن جا که  بررسى روايات، در ضمن هر يک از باب ها و فرع هاى فقهى، با اين

)ر.ک  ).اردبیلى است و او در اين جهت، بحق گشاينده و پیشتاز است رسى کرده ايم، از نو آورى هاى محققما بر

 ("83/ 1: 1377، مقدس اردبیلي، نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي"به:

در کتاب  ، استفاده از روايات و تکیه بر فقه به روش روايى"مجمع الفائده"اردبیلى و پس از نگارش  پس از روزگار

روش فقهى محقق اردبیلى است،  هاى فقهى و مباحث اجتهادى رواج پیدا کرده، يا به شیوه اجتهادى و اصولى، که

و مانند "رياض "و "معالم" و "مدارک "و در میرزاي شیرازي "مباحث"، تا حدودى و"جواهر"همان گونه که در 

در هر حال، روايى  .پى گرفته است ،"حدائق"رد شیخ يوسف بحراني که اخباري آن ها مطرح شده و يا به روش

مباحث فقهى و اجتهادى، خواه به سبک اصولى يا به سبک اخبارى، آن هم  کردن فقه و جريان يافتن روايات در

فکرى، فقهى،  آثار و برکات .آغاز گرش، محقق اردبیلى بوده و ديگران از وى پیروى کرده اند به گونه گسترده،

امروزه در بیشتر حوزه هاى  خوشبختانه .اين روش فقهى،بر کسى پوشیده نیست تربیتي رجالى، روايى، معنوى و

 تدريس دقیق و جدى، دور مى زند و استادان درحوزه فقهى ما، فقه و فتوا بر محور روايات با بحث و بررسى هاى

همراه دارند  کتاب هاى معتبر روايى را به و ديگر وسائل الشیعه براى ارائه مباحث استداللى فقه، کتاب ،خارج فقه

 (1/84: 1377مقدس اردبیلي، ).و روايات است حديث و گويا متن و محور درس و بحث

 :همه سویه نگرى-1

و تئورى زندگى  زندگي روش فقاهى و سبک اجتهادى محقق اردبیلى به خوبى نشان مى دهد که او فقه را دانش

دينى، شیوه ايى بسیار متعادل و  متون و نصوص از استظهار مى داند. در مقام استنباط و گور تا گهواره انسان از

شريعت را شرح  و احکام تفسیر را دين نیاز هاى زندگى و سازگار با واقعیت هاست. چنان عرفى دارد که هماهنگ با

عبادت ها تا داد و ستد ها و از سیاست  مى دهد که هیچ گونه برخوردى با زندگى نداشته باشد. احکام شرعى را از

در زاويه هاى  بشر و مزاحم فعالیت ها و پیشرفت هاى دنیاى نى مى کند که دست و پا گیرها ، تا ... چنان مع

با نظر به روح کلى دين ، به اجتهاد در جزئى  .نباشد ... ، هنرى و اقتصادي فرهنگى، اجتماعى، گوناگون، فکرى،

اجتهاد  حقیقت ، او ، دين را در همه زاويه هاى آن مى بیند و روح دين را درک کرده و فقاهت و در . ها مى پردازد

، عملى به فقه روح جمعى ، اجتماعى  . خود بر آن پايه استوار مى سازد . تنها فقه را در محور فرد و افراد نمى بیند

به اصل يا قاعده يا مبناى آسان گیرى شرعى و آسانى دينى و در  و کلى مى دهد . در اين رابطه ، توجه فراگیر او

ما جعل اهلل علیکم "،" العسر يريد اهلل بکم الیسر و ال يريد بکم" :وى، بر اساس دلیل هائي، چون . خور اهمیت است

، اسالم باور دارد که،" بعثت بالشريعة السهلة السمعة" : يا"  وسعهاال يکلف اهلل نفسا اال "و "فى الدين من حرج

گیرى  با چنگ زدن به اصل آسان .است سعادت دين آسمانى، دين زندگى، دين اجتماعى است و دين پیشرفت و
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بلکه تنها  روانى دين، بسیارى از احکام دشوار و آراى دست و پا گیر را که دلیل قاطعى ندارند، شريعت و آسانى و

  )همان( .و بررسى مى نهد نقد اجتهاد ها و استنباط هاى از روى گمان و احتیاط هاى فقهى اند، به بوته

 مشهور فقها ، بر اين باور است که اصل اولى در مرحوم اردبیلى بر خالف مذهبمین اساس،به عنوان مثال:بره

 ؟ آياگوشت حرام تهیه شده اند، يا حالل گوشت حیوان و پوست هاى مورد شک که روشن نیست آيا از گوشت

مسلمانان و مانند آن نیز  بازار شرعى مانند يا میته اند. حتى در صورتى که هیچ گونه نشانه شرعى شده اند ذبح

اصالة  الجواز، اصالة اصالة االباحة اصالة الطهاره :و به دلیل هاى مانند وجود نداشته باشد، درديدگاه او پاک و حاللند

جمله دلیل  داللت بر پاکى و حاللى چیز ها مى کنند، تمسک جسته است. ازآيه ها و روايت هايى که  و نیز  البرائة

به آسان گیرى شرعى و  هاى او بر حکم به واجب نبودن دورى گزيدن از چنین گوشت و پوست هائى، تمسک

پاکى، نجسى، حاللى و  اگر اصل اولى در گوشت و پوست هايى که شک در ":آسان بودن دين است که مى نويسد

مى شود؛  دشوار و زندگى دچار اشکال مردم نباشد، کار بر و جايز بودن استفاده حالل آن ها داريم، پاک وحرامى 

ساخته  چاقو و شمشیر غالف و پوستین هايى که دوخته مى شود و آنچه به عنوان پوستي زيرا بیشتر لباس هاى

حیوان حالل گوشت ساخته  پوست اينها معلوم نیست که آيا از مى شود و به بازار ها عرضه مى شود، هیچ کدام از

انجام نشده است. اگر حکم به واجب بودن دورى گزيدن  شرعى انجام شده، يا یهتذک يا حرام گوشت، آيا ذبح و شده

و احتمال اين که گمان  .مردم در زندگى دچار تنگنا خواهند شد و لوازم زندگى بشود، پوستین ،لباس از اين گونه

که  پاکى اينها پیدا مى شود، احتمال بسیار ضعیفى است و غیر در خور پذيرش؛ زيرا روشن است و اطمینان به

بنابراين، حکم شرعى اين است  .ندارند بیشتر مردم مصرف کننده اين گونه کاالها، چنین اطمینانى به پاکى آن ها

بودن به  نجس و يا اطمینان به علم جايز بودن استفاده باشند، مگر آن که که اين گونه کاال ها، محکوم به پاکى و

 (2/95مجمع الفائده،: 1377، مقدس اردبیلي ).دست آيد

ه مساله زندگى توجه شده و روح جمعى و اجتماعى در فتوا، لحاظ نظر فقهى، ب مى بینید که چگونه در اين فتوا و

دورى  حالى که امکان دارد فقیهى اگر چنین بینش و گرايش اجتماعى نداشته باشد، بگويد: اگر شده است در

 در بحث از محقق ،.استفاده نکنند گزيدن از اين همه کاال هاى وارداتى، براى مردم دشوار است، مهم نیست بايد

 ،اصالة العدالة ":و جماعت، با اين که عقیده اش اين است که درباره شخص ناشناخته به استناد جمعه امام عدالت

امور  نمى شود حکم به عدالت کرد، زيرا عدالت، امر وجودى است و بستگى دارد به يک سلسله ،"اصالة عدم الفسق

از او سر  فسقي که ان شاء اهلل مسلمان شود و به استناد ظاهر حال شود، تا حکم به عدالت احراز وجودى که بايد

با آنچه از بیشتر مسلمانان ديده مى شود، ديگر چنین ظهورى،  شود حکم به عدالت کرد، زيرا نزده و مانند آن، نمى

 نمى،، ظاهر حال مسلمان و ... "اصالة العدالة، اصالة عدم الفسق "بنابراين، به استناد: بر ظهورش باقى نمى ماند،

آمد، نشست و برخاست،  بر اثر رفت وتوان حکم به عدالت شخص ناشناخته کرد، بلکه بايد تحقیق و بررسى کرد و 

 اما با .اشخاص آگاه، يقین به عدالت پیدا کرد و آن گاه آثار عدالت را بار کرد و در غیر سفر، يا پرسش از سفر در
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انجام بگیرد، امکان دارد،  کند و کاو توجه به اين که اگر بنا باشد براى علم به عدالت اشخاص، تحقیق پرس و جو و

سبب از هم گسستگى در کارهاى اجتماعى مردم  مشکالتى به بار آيد و دقت هاى بیش از حد دست و پاگیر و

عدالت، پرس و جو و بررسى و دقت هاى زياد که سبب زحمت و  بايد توجه داشت در علم به"باشد، مى نويسد: 

ولکن ال ينبغى التفتیش کثیرا و ال دقة  " :آسانى دينى است الزم نیست شرعى و اشکال است، خالف آسان گیرى

سزاوار نیست که در امر عدالت بررسى  (.3/248مجمع الفائده،: 1377، مقدس اردبیلي) ."...بل االکتفاء بما قلنا  ،

شخص بسنده مى  امانتداري و دين داري کاو و دقت بیش از اندازه کرد، بلکه در علم به عدالت اطمینان به و کند و

عقیده من، امر عدالت اين اندازه دشوار  ، اين گونه بوده است و بهتاريخ هم در طول شیعه کند، چنانکه روش عملى

همین است. افزون بر اين که خواست شريعت و سیره عملى  و پیچیده نیست و خواست شريعت آسان اسالم هم

، امامت است، مانند: داورى، ، بستگى بر عدالت اشخاصجامعه بسیارى از امور در شیعه آسان گیرى است. جريان

باشند، يا  يا وجود نداشته عادل باشد در حکم به عدالت چنان سخت گیرى شود که افراد اگر بنا وشهادت و ...

ارزش هائى چون شرکت در جمعه  اندک و نادر باشند، بسیارى از امور اجتماعى دچار از هم گسیختگى مى شود و

بايد حکم به عدالت روى جريان عادى به گونه شناخته شده و  بنابراين، .و جماعت از دست مردم گرفته مى شود

شخصى  در موردباز، .حمت و دشوارى و از هم گسیختگى و اشکالى در زندگى پديد نیايدز میانه باشد، تا هیچ گونه

ندارد و واجب است به جست و جوى آب حرکت کند، مى  در اختیار وضوء براى آب واقع شده و بیاباني که در

هموار، به اندازه پرتاب  زمین هیچ جاى حديث، استفاده نمى شود که در از هیچ جاى قرآن و همچنین از "نويسد:

چهار سويى که احتمال وجود آب  و با فراز و نشیب، به اندازه پرتاب دو تیر، بايد در کوهستاني و در زمین تیر يک

و  تیر انداز و با کدام کمان کدامتیر چقدر است؟ با  داده مى شود، حرکت کرد، تا بحث شود که اندازه پرتاب يک

: 1377، مقدس اردبیلي .)"دبجويد تا اطمینان عرفى برايش حاصل شود که در اطرافش آبى وجود ندار بلکه ،...

 ("نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي"(؛ ر.ک به:21زبدة البیان، ص

 در اعمال طلبه ها و به تعبیر خود محقق اردبیلى، بعضى از دينداران مورد پاره اى از دقت هايى که بعض از در

و دشوارى و  مذهب است که اين ها خالف احتیاط و سبب سستى در بر اين نظر اردبیلي ، انجام مى دهند،حج

در مورد آغاز  ازجمله .و به پیدايش بدعت هايى مى انجامد که الزم است از اين روش دورى گزيد فايدهزحمت بى 

 -و ترک التقیة  العظیم فى فعله و المشقة من المخالفینانه مع الضرر "  :مى نويسد االسود حجر به طواف و پايان

مورد  در بايد گفت، (.7/76مجمع الفائده،: 1377، مقدس اردبیلي  )"غیر معقول بل يحتمل عدم الجواز و الصحة

بعض کارهايى در نماز  " :نويسد مى "صاحب جواهر"اين گونه دقت هاى خارج از اندازه معمول و شناخته شده، 

 بیشتر همانندى دارد، تا به انجام ديوانه حرکت هاى يک دهند و حرکت هايى نشان مى دهند که به انجام مى

 شکنجه ها که به بدترين خت گیرانه استپاره اى از فتواها، س" : مى نويسد .اوانسانى خردمند از سوى عبادت

 نگاهي به...،همان(")" .و تربیتى عبادي هماننديشان بیشتر است، از يک برنامه
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فقه را در قالب در خور پذيرش اجرا و هماهنگ با واقعیت هاى  تالشش اين است کهکوتاه سخن، محقق اردبیلى 

و آراى خشک، دست و پاگیر و مزاحم زندگى  و به دور از فتاوا روح جمعي و سازوار با خارجى و سازگار با زندگى

پیاده شدن، کار آمد و پاسخ گو به نیاز ها و کاربرى داشته باشد. روشن  ه دهد، تا فقه در عرصه زندگى در خورارائ

کار گیرى  روش، با به کار بردن دقت هاى اصولى و فنى و با نگهداشت دقیق معیار هاى اجتهادى و به است که اين

پايه فقهى محقق اردبیلى است،  اين مبناى فکرى و معیار هاى اسالمى است، بدون اندکى برگشت از اصول و قاعده

 گرفته از روح کلى گرايى و جامع نگرى او و فقه را که توجه به اصل آسانى و آسان گیرى دينى است و سرچشمه

گذاشته است،  ه هاى فقهى او، تاثیر چشم گیرىدانستن است. اين نگرش، در بسیارى از فتاوا و انديش زندگى قانون

 نیز آن شناخت جامع و يقینى استداللى شرط تحقق اسالم و صدق اصول دين در"تا بدان جا که تصريح مى کند: 

بلکه  چه به عنوان ديگرى امکان دارد واجب باشد، ولى براى تحقق اسالم و ايمان واجب نیست، یست، اگرن ايمان

غیر اين صورت، زندگى مردمان،  باشد، بسنده مى کند و در مادر و پدر از تقلید اعتقاد و يقین اجمالى، گرچه از راه

  ()همان ود.دچار از هم گسیختگى و اشکال مى ش

 :درنگ هاى فقهى-92

از مطالب و مسائل مسلم  از ديگر ويژگى هاى محقق اردبیلى در مباحث استداللى و اجتهادى آن است که بسیارى

بر اساس معیار ها و قواعد شناخته شده، اصولى  يرفته شده فقهى را پس از تحقیق و بررسى هاى دقیق و فنىو پذ

رده ايم، تا پیش تا آن جا که ما در اين باره کند و کاو ک .دهد قرار مى -تامل  - درنگ و اجتهادى، مورد مناقشه و

 .است اردبیلى، مناقشه و درنگى در مباحث و مسائل فقهى، به اين گستردگى رائج و معمول نبوده از روزگار محقق

در فقه و مسائل فقهى را باز کرد و  باب درنگ ،و شايد براى نخستین بار به ويژه به گونه گسترده، محقق اردبیلى

، آن قدر درنگ هاى فقهى مطرح "رياض"آن جا که صاحب  باز شد، تاپس از عصر ايشان، باب درنگ ها در فقه 

، در نقد "جواهر"، در سراسر کتاب "رياض "، شرح نوشتند و پس از"رياض" کرد که بعضى از علما بر درنگ هاى

 و مانند آن فراوان به چشم مى خورد و همچنین در دو اثر شیخ اعظم "فافهم"، "فتدبر" ،"فتامل"و ايراد ها، 

و بعضى بر درنگ هاى  قرار گرفته ، مورد درنگ و مناقشهمباني ، بسیارى از مطالب و"رسائل "و "مکاسب" نصارى،ا

 ()همان .شیخ انصارى در مکاسب، شرح نوشته اند

 :ها، نشانگر دو جهت با اهمیت هستند درنگبا اين حال،

م سرشار قاد و فه و پويايى و قدرت فکر را مى رساند. کسى که فکر پويا و ذهن و ذهن دغدغه و قرار نگرفتن آن،-1

مسلم مى پذيرد، اما کسى که قدرت فکر و  ندارد، زود آرام مى گیرد و مسائل را پس از اندکى بررسى، به طور

کسى که به سرعت به مطلبى مى رسد و  .قرار و آرام علمى مى گیرد پويايى ذهن دارد، براى وى کم تر و دير تر

 .ذهنى محدود است بلکه قطع به مطلب مى يابد، داراى فکر و زود اطمینان و
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ندانند  گو باز باشد، تا ديگران بیشتر بینديشند و کار را تمام شده و بحث را پايان پذيرفته باب بحث و گفت و - 2

 )همان(.که هیچ به فکر اشکال و ايراد نیفتند

 :گشایش هاى فقهى -99

، نقد و رد انديشه  ءدر آرا و مگوگشايش باب نو انديشى، دقت نظر در مسائل، ترديد و شبهه در مبانى، درنگ و بگ

تحقیق و نقد و بررسى دقیق آراء و مبانى، از جمله  ها و سر انجام آغاز يک حرکت فقهى جديد ، با باز گشائى راه

افزون بر اين که مطالعه و  . مجتهد دقیق انديش محقق اردبیلى است ويژگى هاى برجسته فقیه گشايش گر و

گرى و نو  ، به روشنى نشانگر آغاز"زبدة البیان "و "مجمع الفائده"ه ويژه مراجعه به هاى فقهى او، ب بررسى انديشه

مجتهدان زبردستى چونان استاد مجدد آقا  فقیهان نام آور و ،آورى هاى فقهى او در باب هاى گوناگون فقهى است

ز شیخ انصارى، به اين و در مواردى نی "صاحب جواهر"ويژه  و به"مفتاح الکرامة "باقر وحید بهبهانى، صاحب 

 اين بزرگان به گونه روشن، در آثارشان از محقق اردبیلى به .اعتراف کرده اند برجستگى محقق اردبیلى تصريح و

در اجتهاد و سر انجام داراى مکتب فقهى، ياد  سبک فقهى و صاحب نهضت عنوان فقیه گشاينده و آغاز گر يک

انديشه هاى او، بعضى از آراى  اينان، در ضمن اشاره به گشايش هاى فقهى محقق اردبیلى و نقل و نقد .اند کرده

 ده اند. و نسبت به نقد بعضى از آرا و انکار او، تا مرزرد کر دقیق او را ستوده و پذيرفته اند و بعضى را نیز نقد و

ن از باب نمونه، به پاره اصل روش اجتهادى او، اشکال کرده اند. اکنو پیش رفته اند و حتى در نکوهش و نیشخند

 :بزرگان، درباره آراى محقق اردبیلى اشاره مى کنیم اى از سخنان اين

اک و مانند آن بسنده مى کند، خ که آيا يک بار دست زدن به غسل بدل از وضوء و تیمم در بحث از چگونگى - 1

، به "صاحب جواهر"در بدل از غسل دو بار؟ پس از آن که  يا بايد دو بار باشد؟ آن که در بدل از وضو، يک بار و

هیچ يک  ":مى کند در رد بر مخالفت محقق اردبیلى با راى مشهور که مى نويسد راى مشهور اشاره و آن را تقويت

کاشانى که باب گفت و گو در آراى اصحاب را در فقه گشودند، فتوا به بسنده بودن  لى واز فقیهان، تا روزگار اردبی

، "بحار"نند مجلسى صاحب دو ( و گروهى از پیروان آنان، ما و مانند آن نداده اند. ) اين خاک بر دست زدن يک بار

صاحب "اگر چه  .، فتوا به بسنده بودن يک بار داده اند"رياض"صاحب  و "حدائق"، صاحب "مدارک"صاحب 

 روشنى اعتراف دارد که محققبه  ؛بزند و اشکال کند، لکن طعن عبارت ، بر آن بوده که بر محقق در اين "جواهر

است. و روشن است که  اردبیلى، گشاينده باب مناقشه در سخنان اصحاب و گروهى را نیز به دنبال خويش کشیده

، هم گشاينده است و "جواهر"برابر اين عبارت  کاشانى نیز، از آراى اردبیلى اثر پذيرفته است. پس محقق اردبیلى،

 .کشیده است نبال خودهم داراى مکتب که جمعى را به د

آب يا دو لباس يا دو مکان که يکى به طور قطع، نجس و غصبى  ظرف ، مانند دوشبهه محصوره در بحث از حکم-2

ظرف و لباس داده اند، اما  است و اشتباه شود. مشهور فتوا به واجب بودن دورى از هر دو مباح ديگرى پاک و و
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و بررسى گذاشته و بر آن اشکال  با به بوته نقد شبهه محصوره محقق اردبیلى، قاعده مسلم واجب بودن دورى از

قاعده اشکال و درنگ  ما از هیچ يک از اصحاب نشنیده ايم که در اين  " :کرده است. صاحب جواهر مى نويسد وارد

گذاشت و اين قاعده را زير سوال برد و مورد  کرده باشد تا آن گاه که موالنا مقدس اردبیلى، پا به عرصه فقاهت

بسیارى از باب هاى فقه، روش و شیوه اجتهادى اوست و گروهى از  اشکال و درنگ دراشکال قرار داد، چنانکه 

 :در خور دقتند "صاحب جواهر"اين سخنان ودراين باره،".روش، از او پیروى کرده اند فقهاى پسین نیز در اين

مسلم  لآن که: آغاز گرى يک شیوه خاص فقهى است که همانا درنگ و گشودن باب گفت و گو در مسائ نخست

 .پیش فقیهان باشد

 .داند دو آن که: اين حرکت فکرى را يک عادت، يعنى روش مى

 .اند سه آن که: در اين روش، گروهى از پسینیان، از او پیروى کرده

غیر کلمات نیز، به محقق اردبیلى  درنگ و گفت و گو در بسیارى از باب هاى فقه و مسائل مورد پذيرش اصحاب در

روش ) محقق اردبیلى ( اين است که در بیشتر  " :مى نويسد ت، از جمله آقا باقر وحید بهبهانىنسبت داده شده اس

 و اگر اين شیوه "بر فتوا و راى مشهور دلیلى نیافتم "اشکال و ايراد مى گیرد  که  باب ها و مسائل فقهى، چنین

يافت نمى شود، مگر  خور اعتمادى درست باشد، ديگر اثرى از فقه و شريعت باقى نمى ماند و هیچ حکم شرعى در

نگاهي به مکتب فقهي محقق ") ر.ک به: دارد؟ بسیار اندک و اين روش فقهى، چه تناسبى با دين و شريعت

 همان ( ،"اردبیلي

 مکتب فقهی جدید:و محقق اردبیلی  -

 .وي فقهى است مکتب بلکه داراىصاحب سبک و آورى است که درفقه، فقیهان نام ملهج از مقدس اردبیلي

فقه  ديدى است . همان گونه که مى توان عصرويژه و صاحب آراى ج انديشه ، در فقه منشا اثر چشم گیر و داراى

 " شريف کتاب يک دوره و انديشه فقهى او را نقطه عطف مهمى در تاريخ فقاهت دانست ، مطالعه و بررسى دقیق

استداللى است ، و  فقه دائرة المعارف يک که به راستى خود " مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد االذهان

و افکار فقیهان  ءاجتهادى مرحوم اردبیلى با کتاب هاى فقهى و آرا ديدگاه هاى فقهى ء وبسنجیدن و برابر سازى آرا

فقه ،  داورى پسینیان از او ، نشانگر اين واقعیت ترديد ناپذير است که به راستى اردبیلى در پیشین و توجه به

فقهى تا پیش ار محقق اردبیلى،  ز هايى است که بسیارى از اين افکار و آراىگشاينده و در اجتهاد صاحب امتیا

، به روشنى اشاره شده که او در فقه صاحب سبک و "صاحب جواهر "ردپايى ندارند. در کلمات پسینیان، به ويژه

اى عده ؛ولکن ى بر راه و روش اجتهادى او خرده گرفته اند ، چنانکه خواهد آمدمکتب است، اگر چه بعض داراى

هاى فقهى ، به عنوان پیرو مکتب فقهى  نیز، از افکار و روش او به شدت اثر پذيرفته اند که از اين گروه در کتاب
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اثر پربهاى ديگرش ،  و نیز در "مجمع الفائده "ارزشمند فقهى محقق اردبیلى ياد شده است . او، چنانکه در کتاب

 ،تفسیري ، رجالي ،اصولي فقهى، کرده و شخصیت علمى، فکرى، تجلي " في احکام القرآن زبدة البیان "به نام

 ،"محقق اردبیلينگاهي به مکتب فقهي ") . و اخالقى خود را نمايانده، داراى ويژگى هاى فراوان است کالمي

   (1اسالمي ، ص دانشنامه بزرگ

 

 

 

 :فقیهی نواندیش،محقق اردبیلی  -

، راي بودن در علمى و آزاد شجاعت چشم گیرتر و برجسته تر است ، دقت نظر، ي محقق علمى و فکر آنچه در بعد

وى را پیش از هر ويژگى ديگر ، در مقام علمى  و نو آورى و نو انديشى او است ؛ و از اين روى ، شايسته است

 ( همان، "به مکتب فقهي محقق اردبیلينگاهي ") ر.ک به:.شناخت شجاع فقیهى گشاينده و مجتهدى

دراين راستا،محقق اردبیلي از معدود فقهاء وانديشمندان شیعي است که به بحث پیرامون واليت فقیه واختیارات 

 سید ، طوسي شیخ ، مفید شیخ همچون  پیشین یهانفق از بسیارياو پرداخته است.بايد گفت،درباره واليت فقیه،

 گارانش، روزهم  و اردبیلي مقدس ه جمل از و شهیدين ،حلي ه عالم ، حل محقق همانند ینپس قیهانف و مرتضي

 هاي مناسبت ه ب هاي فقهي  کتاب ضمن در آن ه ب و انده  نپرداخت ه مقول اين ه ب ومستدل مستقل ايه گون هب

 ه عالم ، العلوم بحر ، سنيح فتاح میر ، نراقي مرحوم چون قیهانف از ديگر برخي .انده  داشت اي اشاره گوناگون

 چند هر .انده  گذاشت بحثه ب را آن هب مربوط مسائل و ه فقی واليت ،مستدل و مستقل اي ه گون ه ب ...،و نائیني

 هاي باب در ولي اند، نکرده موضوع طرح مستقل اي ه گون ه ب خود، زمان هاي نیاز شرايط سبب ه ب نخست، گروه

 کرده بحث آن از شده مي مرتبط غیبت، عصر در او اختیارات و ه فقی واليت وضوعم ه ب ه ک جا هرفقهي، گوناگون

 (  2،"اردبیلي مقدس ديدگاه از هفقی واليت قلمرو ".) اند

 جمیع في االمام مناب نائباه کون مھف حکما، هکون من و ":نويسد مي باره اين در ي اردبیل محققدراين میان ،

 بزمان بل ذلک القائل (ع) االمام بزمان خصوصیة ال رھالظا ان و ...والراد رد علینا و) عه )قول يشعره به لعل و االمور،

 امامه ک اين از (12/11هان،البر و الفائده مجمع )".مھفان ذلک علي يدل ...حکم فاذا) : عه )قول فان حاضر، امام

 جاي ه ب امور، مه ھ در ه فقی ه ک شود مي استفاده است، داده قرار حاکم "حکماه ب فلیرضوا :"ه جمل با را هفقی (ع)

 از هفق واليت قلمرو ".  گیرد مي بر در نیز را حاضر زمان، "بحکمنا حکم اذا :"ه جملو  نشیند مي (ع) معصوم امام

 هب الشرايط جامع هفقی هاي اختیار از اي پاره هب ه آنک از پس ديگر، جاي در وي، ( 2، "اردبیلي مقدس ديدگاه
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 قائم اسالمي، حاکم چون ،"هعن نائب و (ع)االمام مقام قائم هالن" :نويسد مي، کند مي اشاره المياس حاکم عنوان

 ه عام نیابت اساس بر الشرائط، جامع ه فقی (8/161هان،البر و الفائده مجمع) .اوست نايب و )ع(معصوم امام مقام

 و دهد فتوا دارد ه وظیف ه ک ه گون مانھ ين،بنابرا .گیرد مي عهده بر را (ع)امام هاي کار مانھ غیبت، روزگار در

 در اردبیلي، محقق. ...و بپردازد داوري هب مردم بین و کند اجرا را احکام دارد ه وظیف کند، تبیین را شرعي احکام

 پردازد مي شرايط داراي ه فق براي افتاء منصب اثبات ه ب ها، دلیل ديگر و روايات ه ب استناد با باال، عبارت ذيل

 مانھ است، (ع) امام نايب ،ه فقی ه ک چرا (7/546)همان ،.  داند مي واجب ه ک جايز ه تنهان را ه فقی نظر ظهاراو

 مقدس ديدگاه از ه فقی واليت قلمرو " .بپردازد بايد نیز ه فقی بپردازد، شرعي احکام تبیین هب بايد (ع) امام هک ه گون

 ( 3، " ،اردبیلي

 مي بر در را اولي شرعي احکام بیان ه ک ه گون مانھ و است فراگیر فتوا، در واليت ،ه عام نیابت مبناي اساس بر

 مصلحت هک مواردي در (ع) امام ه ک ه گون مانھبنابراين، .گیرد مي بر در نیز را ثانوي حکم و حکومتي حکم ، گیرد

 ديگر عناوين يا و ضرر ، اضطرار ، حرج ناتواني، دلیل ه ب ه ک مواردي در يا و کردند مي صادر را اييھدستور بود،

 در امام از نیابت ه ک نیز الشرائط جامع ه فقی ،کردند مي بیان را ثانوي احکام نبود، ممکن اولي تکلیف ه ب عمل

 ( 3)همان،  .کند صادر ثانوي و حکومتي احکام بتواند بايد دارد، را امور مه ھ

 :محقق اردبیلى شک و شبهه افکنى هاى فقهى-

فرع هاى فقهى است و حتى مباحث اساسى و  افکندن در بسیارى از مسائل شبهه هاى محقق اردبیلى،از ويژگى 

پس از به کار بردن دقت هاى فراوان علمى و تحقیق  اوفقیهان بوده است. کلى اجتهاد که تا روزگار او مورد پذيرش

مورداشکال و  هى، اصولى و رجالى، براى نخستین بار، آنچه را که مورد پذيرش پیشینیان بوده،فق و بررسى فراگیر

مانده و مساله از مسائل دشوار فن  اشکال و شبهه، حل نشده و که مناقشه قرار مى دهد و سرانجام نظر مى دهد

گذرد و باب بحث گفت و گو  شک و شبهه مى گذارد و مى فقه است و بدون اظهار نظر قطعى، مساله را همراه با

جائى برسند .  بنشینند، شايد انان به انديشه زند، تا ديگران درباره مساله به را هیچ نمى بندد و حرف آخر را نمى

از مسائل است و نه پايان دهنده آن  بسیارى از اين روى، بايد گفت: او، به راستى گشاينده باب اجتهاد و فقاهت در

که چرا و چگونه، در میان فقیهان پیشین، پاره اى از گفت و گو  همواره اين مطلب پرسش برايم مطرح بوده است

پسینیان، باب توقف  ما در میانا .توقف گونه مطرح مى شده اند: ثابت کردن، رد کردن و ها و مسائل، تنها به سه

( ديگر  "ال ادرى"گونه سوم ) توقف و  .بسته است و مسائل به دو گونه مطرح مى شوند: پذيرفتن و نپذيرفتن

 ( 15-16، "نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي".ک به:) ر .مطرح نیست

از مقلدان، در واقع ممکن است جايى  و نیز فتوا، براى بر طرف کردن سرگردانى البته روشن است که در مقام عمل

خدشه در اصل  نباشد، زيرا بر فرض تمام نبودن مساله از نظر دلیل هاى اجتهادى به خاطر "ال ادرى"و  براى توقف

http://wikifeqh.ir/شبهه
http://wikifeqh.ir/شبهه
http://wikifeqh.ir/اندیشه
http://wikifeqh.ir/اندیشه
http://wikifeqh.ir/توقف
http://wikifeqh.ir/توقف


 

179 
 

فقهى و اصول عملى مى رسد و  صدور، بسته شدن ظهور، يا ناسازگارى و بر طرف شدن آن، نوبت به دلیل هاى

مقلدانش را در مقام عمل تعیین و در نتیجه، سرگردانى را  صول عملیه، وظیفه خود وسرانجام، فقیه با تمسک به ا

سخن بر سر اين است که از نظر مباحث نظرى و استداللى در مقام استفاده از دلیل  ؛ولکن .بر طرف مى سازد

مسائل به سه گونه  باز و در نتیجه پاره اى از "ال ادرى"اجتهادى در میان پیشینیان، بابى به نام توقف و  هاى

 :ما، اين باب بسته و مسائل به دو گونه بیشتر مطرح نمى شوند عصر مطرح مى شدند، اما در روزگار ما و نزديک به

و بحثى  درس در استادي پذيرفتن و نپذيرفتن. در نوشته ها و حوزه هاى دروس عالى فقه و اصول، امروزه کم تر

کند و در نتیجه به شبهه و اشکال اعتراف کند و بگويد  است که در مقام استدالل به دلیل هاى اجتهادى، توقف

 )همان(.ترديدم اين مساله متوقف در من در

 ... اشکال به فقیهان و نه ، ستو فتاوا تفاوت سبک هاى اجتهادىنیز،  و بیان اختالف روش ها ،اگرچه غرض

و فقهى فقیهان بزرگ را ناشى از ضعف و کوتاه فکرى  ها و توقف هاى علمى ينبايد ترديد ها و شبهه افکن ؛ لیکن

از سوى اين بزرگان ، موجب کند و کاو و تالش بیشتر اهل دقت و تحقیق،  شبهه ها آنان دانست، بلکه اين گونه

 . اينک براى نمونه به چند مورد اشاره مى شود که در گذشته نیز، درمي گرددو حل آن دشوارى  درباره آن مساله

شکلة، و الدلیل م ةو المسال ".اردبیلي،دربخشي ازبحث هاي خود بیان مي کند: ضمن بعضى از بحث ها نقل شد

اآللة، و عدم المعلم  التقلید مشکل، و االعتماد على ظنى اشکل، و الى اهلل الشکوى من قلة الفهم، و نقص قاصى، و

 روز جمعه: ) بیع ذان ظهرا ستد، به هنگام پس از تحقیق دقیق درباره حکم داد و .اوهمچنین،" فى العلوم الدينیة

دانى که من در بیشتر مسائل دچار ترديد و شکم،  در مطلب دقت بیشترى شود، زيرا مى " :عند النداء ( مى نويسد

 ".ناب و بى آمیخته از شبهه و اشکال و از بین برنده شک و شبهه است خداوند توفیق دهنده براى رسیدن به حق

 :، چنین اظهار نظر مى کند"مجمع الفائده"شکال ، در رابطه با اين ا"صاحب جواهر"

در  ؛اشکال ياد شده بر کالم فقیهان، بحث را به درازا کشانده اند ولکن اردبیلى و بعضى از پیروان او در رابطه با"

 :آن گاه مى نويسد" .به حل اشکال پیدا نکرده اند پايان، اطمینان

خداوند خواسته است، تا او را بر حل دشوارى ها توفیق دهد  زاگر چه اردبیلى، موفق به حل مشکل نشده، لکن ا"

 از آنچه گفتیم، حال ديگر اشکال هاى او بر ...،.را بر آورد، به آنچه من بیان کردم و بى گمان خداوند، دعاى او

 ( 15-16، محقق اردبیلينگاهي به مکتب فقهي ) ر.ک به:."اصحاب نیز، روشن مى شود

 :صفوی مقدس اردبیلی و دربار -

ضمن احترام و تقديس علماي دين از آنها  ،شاهان صفوي بنا به داليل مختلف ديني و سیاسي و مصالح حکومتي

ه و ب ها بیشتر براي حفظ موقعیت خويش  ها و تقديس در امور مختلف نظرخواهي مي کردند. اگر چه اين احترام

سر در فرمان عالمان و فقیهان داشتند. از آن سو منظور برخورداري از حمايت و پشتیباني جامعه شیعي بود که 
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علما نیز از اين موقعیت براي گسترش و نفوذ مکتب تشیع استفاده فراوان بردند و به واقع ارتباط آنان با پادشاهان ،

صفوي نقشي انکارناپذير در گسترش و نفوذ تشیع داشت به طوري که تشیع در اين زمان از انزوا خارج شد و با 

مذهب تشیع نشر و تبلیغ انديشه هاي شیعي رواج فراوان يافت . و دانشمندان و بزرگاني چون محقق ثاني رسمیت 

هاي دربار صفوي به سمت ترويج و تبلیغ تشیع  ، شیخ بهايي و عالمه بزرگوار مجلسي با جهت دادن سیاست

يشه اوج گیري اند وران يکي از دورانبه طوري که اين د ،خدمات بي نظیري را براي اسالم و تشیع به انجام رساندند

 (مرتجي،":1377، مقدس اردبیلي "؛5/368 :1374،مدرس تبريزي ). هاي شیعي است

ل در گسترش تشیع و ح ،مقدس اردبیلي نیز از جمله عالماني است که در پرتو رابطه با دربار صفويدراين راستا،

ند که او به درخواست شاه عباس صفوي براي ترک هر چ .هاي فراواني را به ثمر نشاند مشکالت شیعیان تالش

براي مصالح تشیع و شیعیان همواره به دربار صفوي تذکراتي مي  ،ولي؛نجف و مهاجرت به ايران پاسخ منفي داد

 به شاه اسماعیل صفوي يعنى شاه ،جمعه روز"ازجمله گويند:.تاريخ برخي از آن وقايع را نقل کرده است  وداد.

اسکندر ) " . رفت منبر بود ، بر سر شیعه اکابر موالنا احمد اردبیلى که يکى از و و فرمود رفت تبريز مسجد جامع

 همان(ق: 1419، ،مقدس اردبیلي  "؛ .64بیگ منشي، 

نوشته اند: زماني يکي از کارگزاران دربار صفوي مورد غضب شاه عباس قرار گرفت و به مقدس اردبیلي پناه برد  نیز

 :امه اي به وي داد تا شاه از تقصیر او بگذرد. نامه مقدس اردبیلي به شاه عباس چنین بودو او ن

باني ملک عاريت ، عباس ! بدان که چه اين مرد اول ظالم بود اکنون مظلوم مي نمايد چنانچه از تقصیر او بگذري "

گفت اين از ش.و"واليت :احمد اردبیلي از پاره اي از تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه -سبحانه و تعالي  -شايد که حق 

نامه هايي است که در آن هیچ توصیف و تعريفي از شاه نشده و مقدس اردبیلي در آن خود را از پیروان و غالمان 

شاه عباس بدون تاخیر فرمان مقدس پس، .امام علي علیه السالم معرفي کرده است و نه از چاکران و غالمان شاه 

 : و پاسخي بدين گونه نوشتاردبیلي را اجرا کرد 

به عرض مي رساند عباس خدماتي که فرموده بوديد به جان منت داشته ، به تقديم رسانید که اين محب را از "

 (5/368 : 1374، مدرس تبريزي )"دعاي خیر فراموش نکنید. کتبه کلب آستانه علي : عباس

، دقت در  علمى و انديشه هاى فکرى فقیهان از جمله امور بايسته توجه و درنگ در بررسى شخصیتبنابراين،

ويژه چگونگى ارتباط با حاکمان ه و شرائط اجتماعى ، ب جامعه فرهنگي ، و جو حاکم بر فضاى فکرى سیاسي اوضاع

يا در گاه  . بااليى در نزد حاکمان داشته است مى زيسته و موقعیت صفويان محقق اردبیلى، در دوران . وقت است

با اين همه ، هیچ گاه ، به  . مى نگاشت ، شاه نامه وى را مى بوسید و بر ديده مى نهاد شاه ضرورت ، نامه اى به

انسانى خود را حفظ کرد . اين گونه ابراز عالقه هاى آقايى عالى علمى و  نزديک نشد و آزادگى و سلطنتي دستگاه

 و انديشه هاى فقهى و اجتهادى وى به وجود نیاورد و تحت اجتماعي ترين اثرى در بینش سیاسى، شاه ، کوچک
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فقهاى درجه اول ، به گونه  در دوران صفويه، مساله فقهى در میانچنانچه  . تاثیر شرايط و جو حاکم قرار نگرفت

معیار ها و  محقق اردبیلى، از آن جا که برابر .مالیات و مقاسمه و خراج جدى مورد بحث واقع شد ، به نام مساله

دارد، با کمال شجاعت و با احترام به محقق نظر  غیبت دوران نبودن خراج و مقاسمه در مشروع دلیل هاى فقهى، بر

وسیله ، اثبات کرد  و بدين . رساله خراجیه در رد ديدگاه او و هماهنگ با ديدگاه فاضل قطیفى نوشت کرکى، دو

نیست و اين نشانگر استقالل فکرى و  که در اظهار راى فقهى، اهل هیچ گونه مالحظه کارى و حمايات سیاسى

فقهى و رويارويى با آراى مشهور فقها، اين ويژگى: شجاعت  در مباحث .مى اوستحريت سیاسى و شجاعت عل

. در واقع،درطول علمى از برجسته ترين ويژگى هاى فقهى محقق اردبیلى است علمى در عین نگهداشت ادب

حکومت صفويه،قدرت مذهبي وقدرت دنیوي ،جزدرموارد نادري مانند شیخ احمداردبیلي )مقدس اردبیلي( که 

ش عباس يکم رادراداره حکومت نمي پسنديد وآن را حکومت برملک عاريه مي دانست،عدم تفاهم چنداني بین رو

پیش نیامد واتحاد دولت وعلماء به صورت پديدارشدن مشاغل -قدرت مذهبي و قدرت دنیوي –دوقدرت حاکم 

 ( 5/371: 1374مدرس تبريزي،  ؛63-62 :1369، ومناصبي تجلي کرد. )میر احمدي

 : دینی ومذهبی در گفتار بزرگاناردبیلی مقدس ،کرامات وشخصیت یره س-

مقدس اردبیلي بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش خود را فوق العاده کوچک مي شمرد و آنان را مورد  

ده وهاي بارز مقدس اردبیلي ب اخالص در کار تعلیم و تدريس نیز از خصلت .تکريم و احترام فراوان قرار مي داد

است . مال عبداهلل شوشتري از شاگردان مقدس اردبیلي در مجلسي مساله اي را از استاد خويش پرسید. کمک به 

  (5/368: 1374، مدرس تبريزي)محرومان نیز از خصوصیات پسنديده مقدس اردبیلي بوده است

 :ه آن اشاره مي کنیم از زندگي اين فقیه عابد و عارف کامل کراماتي نقل شده است . در ذيل به دو نمون

فردي از اهل تفرش به نام میرغالم )میر فیض اهلل ( که يکي از شاگردان و نزديکان مقدس اردبیلي و فردي دانشمند 

من در مدرسه اي که حجره هاي آن در صحن مطهر امیرالمومنین علي علیه السالم قرار  ":و پارسا بود، مي گويد

هاي تاريک پس از آنکه از مطالعه فارغ  لم اشتغال داشتیم . در يکي از شبداشت ، سکونت کرده به فرا گرفتن ع

شدم از حجره بیرون آمدم و به اطراف نگاه مي کردم که ناگهان ديدم مردي با سرعت به طرف قبه مبارک مي 

به  هاي حرم مطهر را رود. با خود گفتم شايد اين مرد دزدي است که مي خواهد به حرم دستبرد بزند و قنديل

ديدم در حرم مبارک رفت و اندکي توقف کرد.  ،تعقیبش کردم ،يغما ببرد! به ناچار به طوري که او متوجه نشود

بالفاصله قفل در گشوده شد و بر زمین افتاد و در باز شد و او وارد گرديد و بعد در دوم و سوم نیز به همان صورت 

سالم عرض کرد و از جانب قبر مطهر پاسخ داده شد. من  باز شد. ديدم آن مرد به کنار مرقد مطهر مشرف شده ،

صدايش را شناختم و متوجه شدم با امام علیه السالم درباره يکي از مسائل علمي گفتگو مي کند. سپس از حرم 

خارج و به جانب مسجد کوفه رهسپار شد. من هم پشت سر او به طوري که متوجه من نبود حرکت کردم )تا از 
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بیاورم ( وقتي به مسجد رسید به محراب مسجد نزديک شد و باز شنیدم که با بزرگي درباره همان  اسرار او سر در

 پس از آنکه پاسخ خود را شنید از آنجا بیرون آمد. من هم در تعقیب او حرکت کردم .مساله علمي گفتگو مي کند

رج شود با صداي بلند او را مورد خطاب وقتي به دروازه شهر رسید، هوا روشن شده بود. پیش از آنکه از دروازه خا .

قرار داده ، گفتم : اي موالي ما، من از آغاز تا انجام کار همراه شما بودم ، اينک بفرمايید آن دو بزرگ که با آنها 

درباره مسائل علمي صحبت مي کرديد چه کساني بودند؟ مقدس وقتي اين درخواست را شنید، پس از آنکه تعهدات 

ه تا موقع حیاتش به کسي اطالع ندهم ، فرمود: اي فرزند من ! بسیاري از اوقات مسائل مختلفي الزم را گرفت ک

براي من گنگ و مبهم مي ماند، پس در هنگام شب به مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السالم مي روم و مساله را 

انور شرفیاب شدم و حضرت  براي حضرت مطرح و جوابش را دريافت مي کنم . امشب نیز بر طبق معمول به حضور

مرا به صاحب الزمان علیه السالم حواله کرد و فرمود: فرزندم مهدي )عج ( در مسجد کوفه است ، به حضورش 

عج ( )برس و پاسخ مسائل خود را از آن حضرت استدعا کن آن مردي که در مسجد کوفه ديدي حضرت مهدي 

 (5/369: 1374، )همان.بود

بر اسالم صلي اهلل علیه و آله را در خواب ديد که حضرت موسي علیه السالم در خدمت وي شبي پیامنیز گويند، 

آن بزرگوار نشسته است و مقدس نیز در آنجا حضور دارد. پس حضرت موسي از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله 

و قدس پرسید: تسوال کرد: اين مرد کیست ؟ پیامبر فرمود: از خودش سوال کن . حضرت موسي علیه السالم از م

کیستي ؟ مقدس جواب داد: من احمد پسر محمد از اهل اردبیل هستم و در فالن کوچه ، فالن خانه منزل من 

است . حضرت موسي علیه السالم تعجب کرد و گفت : من از اسم تو سوال کردم اين همه تفصیل براي چه بود؟ 

اين چیست که در دست تو است ، تو چرا آن قدر  مقدس در جواب گفت : خداوند عالم وقتي از تو سوال کرد که

در پاسخ تفضیل دادي! حضرت موسي علیه السالم به پیغمبر صلي اهلل علیه و آله گفت : راست گفتي که علماي 

 (5/371: 1374، )همان.امت من همانند انبیاي بني اسرائیل مي باشند

سید مصطفي تفرشي از  . فقها قرار گرفته استوي از آن جمله عالماني است که مورد تجلیل فراوان علما و 

در جاللت و اطمینان و امانت مشهورتر از آن است که ذکر شود و  امرش "معاصران محقق اردبیلي مي نويسد: 

باالتر از آن است که عبارتي بتواند آن را وصف کند. او متکلمي فقیه و عظیم الشان و جلیل القدر و بلند منزلت و 

شیخ حر عاملي که خود از چهره ها و بزرگان .نیز".خص زمانش و عابدترين و با تقواترين آنها بودورع ترين ش با

عالمي فاضل ، محققي عابد، مورد اطمینان و پارسا، عظیم  ،احمد بن محمد اردبیلي"دين و دانش است مي نويسد: 

محقق اردبیلي در قداست "نويسد: مي هم عالمه بزرگوار مجلسي ."الشان و جلیل القدر و معاصر شیخ بهايي بود

نفس و تقوا و زهد و فضل به مقام نهايي رسید و در میان عالمان متقدم و متاخر شخصیت بزرگي چون او را سراغ 

محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمي .وباالخره،"ندارم ... کتب او داراي باالترين مراتب دقت نظر و تحقیق است

فقیه محقق صمداني معروف به محقق اردبیلي ... در مراتب علم و فضل و عبادت  شیخ اجل عالم رباني":مي نويسد
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و زهد و کرامت و وثاقت و تقوا و ورع و جاللت به درجه اي رسید که توصیف نشود و در قدس و تقوا به مرتبه اي 

 جلي کرده بر هیچرسید که به او مثل زده شود و به راستي اشعه انوار جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال چنان ت

 مرتجي ( ،"نگاهي به مکتب فقهي محقق اردبیلي" .)" ديده پوشیده نیست

وى تا به امروز ، همواره بر  قدس و تقواى مقدس اردبیلى ، آنچنان روشن و همگان بر آن ايمان دارند که از دوران

در  "جواهر صاحب "ياد مى شود . الگوى پسنديده اخالقى سر زبان ها بوده و هست و از او به عنوان نمونه عالى و

عدم  هى "، در رد ديدگاه کسانى که در تعريف عدالت گفته اند :  عدالت و اعتبار امام جماعت بحث از شرايط

به گناه اطمینان  گرايش چگونه مى توان به وجود عدالت ، به معناى نبود ": ، ابراز مى دارد "صیة المیل الى المع

بسیار زيبا و با  زني اردبیلى پرسیده شد اگر در شرايطى قرار گیريد که از مقدس ،پیدا کرد ، در حالى که نقل شده

و در  امتحاني چنین پناه مى برد از اين که به خدا ، خود را بر تو عرضه کند ، چه خواهى کرد ؟ به آرايشى تمام

 (5/368: 1374، مدرس تبريزي ).را نکرد عمل دورى از اين رايطى قرار گیرد و هیچ گاه ادعاىچنین صحنه و ش

 :رحلت -

آفتاب فقاهت که از شهر اردبیل درخشیدن آغاز کرده و  ،ق . فرا رسید. در اين سال 993سرانجام ماه رجب سال  

پس از عمري تالش و کوشش خستگي ناپذير در راه دين و شريعت  ،یع پرتوافشاني نموده بوددر سراسر جهان تش

پیکر مطهر مقدس اردبیلي را شیعیان و دوستانش در حرم مطهر موالي و جاوداني اسالم در نجف اشرف غروب کرد

 (5،"احمدبن محمد،مقدس اردبیلي".)مرتجي،متقیان حضرت علي علیه السالم به خاک سپردند 

 ناشران علوم وافکارشیعی دردوره صفویه: دیگرعالمان و-6-6-2-2

است، او ( ق931ظهیرالدين اردبیلي معروف به قاضي زاده)م ازديگر ناشران علوم وافکار شیعه دردوره صفويه، 

 داردبیل مي باش "داراالرشاد"ظهیرالدين، يکي ازفقها وعلماي برخاسته از ."رجال"راه تشیع وصاحب کتاب  ،شهید

 ( 71/ 1: 1375، )عقیقي بخشايشيبوده است. "لطیفي "او پدر شاعر نامي  و

ق(،ازچهره هاي معروف ديگرعلمي دررشته هاي مختلف علوم اسالمي وشیعي  در 951)م حاردبیلي )الهي(حسین

 را نوجواني و کودکي ايام. هجري در اردبیل ديده به جهان گشود 871وي درسال دوره حکومت صفويان است. 

 مقدمات آموختن به اردبیل شھزادگا در جواني دوره از او تشويق با و کرد سپري پدر معنوي و اخالقي تربیت تحت

 :توفي) حیدر شیخ ديگرش استاد و  آملي علي استادش اولین .پرداخت شرعي علوم مباني و عربي ادبیات و زبان

ن حیدرصفوي به شیراز و خراسان سفر کرد مساعدت سلطا پس از تحصیل مقدمات ، باوي،   .بوده است( ق 893

مدتي نیز در هرات به نديمي امیر علي شیرنوائي و شاهزاده غريب میرزا ولد سلطان میرزا گذراند و پس از  و

 -3/311: 1371، صفري تخلص مي کرد.)" الهي" شعر درو  .ادرگذشت اين شاهزاده به آذربايجان مراجعت کرد 

http://wikifeqh.ir/امام_جماعت
http://wikifeqh.ir/امام_جماعت
http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/گرایش
http://wikifeqh.ir/گرایش
http://wikifeqh.ir/زن
http://wikifeqh.ir/زن
http://wikifeqh.ir/خدا
http://wikifeqh.ir/خدا
http://wikifeqh.ir/امتحان
http://wikifeqh.ir/امتحان
http://wikifeqh.ir/عمل
http://wikifeqh.ir/عمل
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 صفوي حیدر شیخ افکار از اردبیل در ق 891 حدود تا الهي رود مي احتمال. ، (قهدانشنامه حوزوي ويکي ف ؛314

 اردبیلي الهي روح و ذهن در را معنوي و ذوقي ه  هايجنب صفوي حیدر ه عارفان يھا آموزش .باشد برده بهره

 حیدر شیخ ه وصیته  ب الهي و شد برقرار عاطفي و قلبي پیوند استاد و شاگرد بین دلیل مینھ ه ب و ساخت شکوفا

 فعالیت هب و گرديد اعزام (النهرماوراء و افغانستان از هايي بخش و کنوني خراسان شامل) بزرگ خراسان ه منطق ه ب

 سال از و شود مي ديده فراواني اختالف ،اردبیلي الهي ارتحال زمان در .پرداخت عرفاني ه هايانديش نشر و تبلیغي

هاي  زبانه کتاب و رسائل و تعلیقات و حواشي ب اثر 32 ..اند کرده ضبطات او به عنوان تاريخ وف ق 951 تا ق 914

 ياتھ و منطق رياضیات و اعتقادي حکمت و کالمي حديث مباحث و تفسیر و قرآني در علومفارسي وعربي و ترکي 

مهم از  ،"ه الصة الفقخ"،از الهي اردبیلي يادشده که  برخي از آنها عبارتند از: عرفان و اصول ادبیات و ه نجوم فق و

ق  911مولف آن را در سال  ه زبان فارسي است ک ه و نخستین اثر جامع در اين مورد ب شیعه  فقهيترين آثار 

 هب مفصل است کتاب ،"عشر االثني االئمة فضائل في المناقب تاج"است. تالیف کردهبراي شاه اسماعیل صفوي 

 نقلي و عقلي داليل با و برشمرده را امامت آسمان درخشان رگانستا خصال و فضايل مولف آن طي هک فارسي زبان

 ماسبھط شاه براي جوهر دوازده در را آن مولف .است ه پرداخت فروزان هاي فروغ آن امامت اثبات به

کتاب شرح  ه ]ويا به تعبیرديگر،البالغ نهج  شرح در "ه الفصاحمنهاج "،"اردبیلي تفسیر "يا "الهيتفسیر".نیز،نوشت

 هشیاح" و "القواعد في اصول الفوائد اسسا"، "الهي ديوان "[،  را به نام شاه طهماسب نوشت"نهج البالغه"سي فار

ن در حظیره شیخ صفي الدي،پس از بازگشت به اردبیل الهي  ، ازديگرآثار اوست. )همان("الکالم تجريد "بر "ه جاللی

هجري ، که بیش از هفتاد سال داشت  941در سال تدريس وتعلیم علوم مختلف پرداخت و سرانجام ه قدس سره ب

  (3/315: 1371، )همان ودر آنجا دفن گرديد. وفات کرددر اين شهر 

رجال ،هم ازچهره هاي برجسته درعلوم اسالمي وشیعي اين دوران است. او (ق 1111محمدبن علي اردبیلي)م 

.اصل وي ازاردبیل بود، به دنیا آمدق  1158ازعالمان ديگرعصر صفوي است که در حدود  شناس شهیر امامي و

و از استادان او جعفربن عبداللّه کمره اي،محمدعلي بن احمد استرآبادي و  ولي درنجف وکربالء اقامت داشت

موسوي بجنوردي، ) وفات کرده است .ق  1111قعدة  محمدباقر مجلسي بوده است .اردبیلي در کربال و در ذي

، کتاب رجالي به عربي  ومهم ترين اثر شناخته "جامعُ الرُواة"(. 1/436: 1375میر سلیم، ؛ 483-484/،7: 1381

اردبیلي است.اين کتاب، از لحاظ شیوه بحث مؤلف و کارآمدي و سودمندي ، در دانش رجال و محمد علي  هشد

ا بیان کرده روند نگارش آثار رجالي ، جايگاهي ويژه دارد. اردبیلي در مقدمه ، هدف ، روش و شیوة تدوين کتاب ر

است . وي در هنگام فراگرفتن احاديث اهل بیت علیهم السالم ، خود را ملزم به بررسي صحت طريق يا ضعف آن 

، معلوم يا مجهول بودن روات و حُسن يا وثاقت آنها کرده ، اما در حین تتبع و مراجعه به منابع بسیار، به لحاظ 

نسخه ها دچار حیرت مي شده و راهي براي ترجیح حکم به يادکرد راويان بدون ذکر مشخصات،و نیز اختالف 

صحت يا ضعف نمي يافته و همچون بسیاري از فقیهان ، نظر مي داده که حديث ، ضعیف است ، و حال آنکه به 



 

185 
 

وي تأکید کرده که اينگونه روايات در منابع حديثي فراوان است . اردبیلي براي حل اين  واقع چنین نبوده است  و

عد از تأمل و بررسي شیوه هاي گوناگون ، به اين نتیجه رسیده که از طريق تأمل در راوي و مرويٌ عنه مشکل ، ب

مي توان ابهام موجود در نام راويان را زدود و چه بسا به هويت واقعي راويان پي برد. اردبیلي ، پس از اشاره به اين 

یوه اي نداشته و تنها گاه به اشاراتي کوتاه در بارة شیوه ، توضیح داده است که هیچ يک از عالمان رجالي چنین ش

راويانِ يک فرد بسنده کرده اند؛اما او نام تمام راويان را گرد آورده است . وي  عناوين کتاب ها و شیوة خود را در 

 جمع و تدوين ذکر کرده است . با توجه به آنچه در مقدمه آمده ، بايد اين کتاب را روشنگري در باب مشترکات

 (1/437: 1375، )همان.)اسم هاي مشابه ( و اولین اثر مکتوب در اين زمینه دانست 

میرزامحمد  "تلخیص المقال في تحقیق احوال الرجال )رجال وسیط ("جامع الرواة را همچنین مي توان ذيلي بر

 ع رجالي شیعه ذکر شدهاسترآبادي دانست . اردبیلي نام راويان را به صورت کامل ، افزون بر نام هايي که در مناب

و نام هايي که در منابع رجالي نبوده و در کتب چهارگانة حديثي شیعه آمده ، آورده است.از ويژگي هاي مهم 

روات است.او در مقابل نام هر يک از اصحاب امامان ، رمز نام آن امام را، بر  هکتاب اردبیلي، روشن کردن طبق

د کرده است.همچنین کوشیده است تا پس از ذکر نام راوي و دادن اساس رمزهاي ابواب رجال شیخ طوسي ، يا

او، نام کساني را که از آن راوي روايت کرده اند، ذکر کند و براي اين کار روايات هر راوي  هآگاهي هاي الزم در بار

ارجاع داده حديثي شیعه ، استخراج کرده و به ترتیب ، با نشانه هاي خاص ، به آنها  هرا از کتاب هاي چهارگان

اردبیلي با اين تالش ، راهي براي شناخت راويان و تمییز مشترکات گشوده و مشکالت فراواني را حل کرده . است

است . او از بسیاري از راويان مجهول رفع ابهام کرده و اسانید متعددِ به ظاهر مرسل را مسند ساخته و روايات 

شناسايي و معرفي بسیاري از روات امامیه است که در منابع  ضعیف را از ضعف رهانده است . ويژگي چنین روشي

معمول رجالي شرح حال آنها ذکر نشده است. اردبیلي  تصريح کرده، قريب دوازده هزار روايت را که عالمان به 

صورت هاي ياد شده مي پنداشتند، با اين شیوه تصحیح کرده است . جامع الرواة، خاتمه اي دارد که مؤلف در آن 

  (1/439: 1375،)همانگزارش کرده است .  "فوائد"موضوعات مهمي سخن گفته و آنها را با عنوان  از

و آنگاه شاه سلیمان صفوي  به پايان رسید ق1111 سالتألیف جامع الرواة حدود بیست سال طول کشید و در 

مال به سبب جامعیت و اشت. اين کتاب ، دستورداد تا نسخه اي براساس نسخه اصل مولف براي وي استنساخ کردند

آن بر رجال کتب اربعه ، مورداستفادة فراوان عالمان و فقهاي امامیه قرار گرفته است .به طوري که، غروي تبريزي 

و آقابزرگ طهراني، اين کتاب را بي نظیر، و سبحاني،  مؤلف را مبتکر در اين فن دانسته و کارآمدي اثرش را ستوده 

ره گیري از اسانید براي تمییز مشترکات ، موردتوجه عالمان امامیه قرار گرفته است . است . شیوة اردبیلي در به

آيت اللّه بروجردي نیز چنین شیوه اي را در بحث هاي رجالي خود، پیش از اطالع از روش کتاب جامع الرواة ، به 

،  "معجم رجال الحديث"در  کار بسته و آن را با گسترده کردن منابع ، کمال بخشیده است. آيت اللّه خويي نیز

مان برخي از عال هدر بحث رجال امامیه ، شیوه اي شبیه به کار اردبیلي داشته است . اردبیلي در جامع الرواة ،در بار
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معاصر خود هم مطالب کوتاهي آورده است. جامع الرواة ،به سفارش و تأکید آيت اللّه بروجردي و همراه مقدمة 

رسیده  و پس از آن بارها منتشر شده است . سیدحسین حسیني قزويني )متوفي  وي به چاپ هکتنکوتاه و پر

خود تلخیص کرده و سیدعلي محمد دستغیب ، نام راويان موثق  "معارج االحکام"( آن را در ضمن کتاب ق1218

  "صحیح االسانیدت"اردبیلي کتابي نیز به نام  . ، گردآوري کرده است"معجم الثقات في جامع الرواة "آن را با عنوان 

 داشته که تلخیصي از آن را در انتهاي جامع الرواة آورده است. )همان(

 

 دوره معاصر: -6-6-9

 ش(:9957-ق9968از حکومت افشاریه تا پیروزی انقالب اسالمی ) -6-6-9-9

ق( به جنگ و 1145-1135ها )ساختار سیاسي و ديني ضعیف شد. حکومت افغان،با سقوط حکومت صفوي 

پي، صرف درق( هم به سبب تعارضات پي1161-1148ي ده ساله ختم گرديد و شیوة کشورداري نادر شاه )گريز

ها و نبود امنیت اجتماعي و فشار روزافزون بر مردم موجب هاي متعدد داخلي و خارجي شد. اين جنگلشکرکشي

ق( 1219-1163)حکزنديه  هورمهاجرت تعداد فراواني از ايران گرديد. حاکمیت سیاسي و آرامش کوتاه مدت د

هاي هايي از ايران بود. بر اثر اين تحواّلت، ساختار دين هم به ضعف گرايید؛ زيرا عالوه بر افغانهم محدود به بخش

اهمیتي به علما، آنان را به حاشیه راند. خاندان زند هم با وجود سنّي، نادر با ابزار سیاست با دين مواجه شد و با بي

اين بحران و نبود قرابت  هها در دورة صفويه برنیامدند. در نتیجما، درصدد احیاي جايگاه سابق آناحترام به عل

 اي از علما ناچار به مهاجرت شدند. میان علما با حکمرانان، عده

اند. خاندان حزين الهیجي گذراندهبعضي از علما، بدون نیاز به مواجب ديواني، از دارايي شخصي خويش روزگار مي

مار مستقل به ش ه از علماي مشهور اواخر صفويه و دوره افشاريه بودند، از اين نمونه هستند. آنها از نظر اقتصاديک

ويژه در  به به سبب ناهماهنگي نیروهاي سیاسي با علماي دين و فاصله گرفتن علما از مناصب دولتي،. رفتندمي

مذهبي همراه بود ـ زمینه براي رشد  براي ايجاد وحدتعصر نادرشاه افشار ـ که با سیاست تسامح مذهبي و تالش 

قلمرو حکومت نادر عالوه بر ايران، به سرحدات هند و افغانستان  هاي فکري و مذهبي فراهم آمد و چونديگر نحله

جامحل برخورد شیعه و سنّي بود، براي وحدت نظامي و ملّي، ناچار سیاست مذهبي خاصي رسیده بود و همه

مسئولیت وقف و تنزّل مقاماتي همچون  اقدامات نادر علیه علما، همچون توقیف اموال، ستاندندرپیش گرفت. 

ت اهمیعرفي موجب ضعف ساختار دين شد. با اين تحواّلت و بي کارهاي قضايي به محاکم هصدر و محدود کردن هم

مناصب مذهبي  ،ديه همشدن مناصب ديني، ديگرنفوذي براي علما در ساختار سیاسي باقي نماند. در دورة زن

هاي واضح شیعي، احترام بیشتري براي علما قايل بودند و حداقل کارکرد را داشت. با اينکه خاندان زند با گرايش



 

187 
 

االسالم، قاضي و صدر صرفاً به اجراي ترين وظايف شیخبراي علماي طراز اول مستمري برقرار کردند، ولي مهم

مذهبي از درون خود نهاد دين  هشد. در اين دوران، حرکت عمدود ميامامت جمعه، جماعت و قضاوت شرعي محد

 ،برخاست و آن پیروزي فقه اصولي بر اخباري بود که تأثیر عمدة آن بر سیاست سدة سیزدهم آشکار شد. )غفاري

 (همان؛ ر.ک به:فلسفي،114 :1359 شعباني،؛ 371 :1343

موجب مهاجرت عدة زيادي از مردم، از جمله علما شد. آشوب و نبود امنیت اجتماعي ناشي از تحواّلت سیاسي 

هاي هانوي آمده است که مأموران هاي عراق يا هند باشد. در گزارشتوانست سرزمینمقصد اين حرکت صرفاً مي

دند. شاي از مردم بودند که با کشتي عازم بندر سورات ميتجاري انگلیس در بندر عبّاس، هر روزه شاهد گريز عده

اه گیري عالمان از دستگ اعتمادي پادشاهان اين دوران نسبت به علماي شیعه سبب کنارهتوجهي و بي، بيدر واقع

حکومتي شد. نبود محیط مناسب براي کسب و نشر معاريف ديني و مصونیت جايگاه علما در متن جامعه در 

وان صله و پاداش دريافت کرد و تپراکندگي علما نقش داشت. با وجود اخباري مبني بر اينکه در دربار هند مي

تجارت و بازرگاني به راه انداخت ، در نجف نه زمین بود )به استثناي زمینداران عرب( و نه تجارت و نه درباري که 

به علما ارج نهد. سکونت در کنار مرقدهاي مقدّس شیعه تنها به عنوان مکاني دور از سیاست دربار عثماني و 

 (ر.ک به:فلسفي،همانت محیط مناسبي براي علما در کسب و نشر معارف ديني باشد. )توانسهاي ايران، ميآشوب

د. با توجه انجامپراکنش علما در اين شرايط تاريخي از نکات قابل توجه است؛ زيرا به نتايج مهمي مي هبنابراين، نحو

يي انش، به لحاظ جغرافیابه نکات مطرح شده و از سوي ديگر، يافتن محیط مناسب براي زندگي، کسب ثروت يا د

گیري است: اول. عزلت در شهرها و مهاجرت به روستاها، دوم. مهاجرت به نجف، و سوم. سه جريان قابل پي

 ها بايد به ايننويسي و تذکرهشناسي، شرح حالمهاجرت به هند. با توجه به منابع اصیل تاريخي و متون رجال

ت علماي برجسته و با اهمی هو طالب ديني در سرتاسر ايران، محور عمد نکته اشاره کرد که با وجود قشر کثیر علما

 .اين دوره برخاسته از خاندان مجلسي بودند

، با توجه به نیاز شديدي که شاهان قاجار خصوصا فتحعلي شاه به علما براي مشروعیت هم در اوايل سلطنت قاجاريه

ورد لطف و محبت قرار دادند و اين امر باعث مهاجرت بخشیدن به سلطنت خود داشتند؛ علماي برجسته شیعه را م

مال احمد نراقي، میرزا مسیح مجتهد استرآبادي، شیخ جعفر کاشف  .برخي از علماي مشهور شیعه به ايران شد

الغطا، سید محمد باقر شفتي، میرزاي قمي، مال علي کني، سید جمال الدين اسد آبادي، میرزاي شیرازي، شیخ 

یخ فضل اهلل نوري، شیخ محمد تقي اصفهاني )آقانجفي(، آخوند خراساني، سید عبداهلل بهبهاني، مرتضي انصاري، ش

سید محمد طباطبائي، آيت اهلل محمد حسین نائیني، سید حسن مدرس و سید ابوالقاسم کاشاني رضوان اهلل 

 .علیهم
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نفوذ و قدرت بیشتر علماي شیعه بود، گیري قاجاريان و حمايت آنها از علماي شیعه و مجتهدين که با با آغاز قدرت

شاه بود، در دوره فتحعلي دگرباره مناصب عهد قاجار رونق گرفت؛ ولي در زمان محمدخان محدودتر از دوره فتحعلي

شاه مثل دوره شاه طهماسب صفوي نفوذ علما و ارادت فتحعلي شاه به علماء و عنايت او به مشاهد متبرکه و 

نام مُال باشي که مالمحمدحسین مازندراني ه در زمان مؤسس قاجار منصبي ب. بود مدارس ديني بیش از ديگران

کرد، حمايت علما و توجه فتحعلي شاه باکارهاي مذهبي سعي مي .نفوذان شاه بوددار آن بود، از نزديکان و ذيعهده

ي صدقات گماشت، مقام نندهآنها را به خود جلب کند، در آغاز کارش، مال اسماعیل مازندراني را به مقام تفسیم ک

 االسالم تعیینجمعه و شیخ امام مختلف شهرهاي به و  گي را ترويج و به رونق انداخت االسالمي و امام جمعهشیخ

االسالم و امام جمعه کرد. در تبريز، اصفهان، تهران، شیراز، همدان، زنجان، رشت، مازندران، و تمام شهرها شیخ

  .تعیین کرده بود

ها و مدارس تهران به تهران شاه علمايي از شهرهاي مختلف براي رونق گرفتن فرهنگ تهران و حوزهفتحعلي 

براي هر شهر که حاکمي تعیین  ،چنینهم دعوت کرد؛ از جمله مال محمدجعفر استرآبادي، مالمحمدتقي برغاني،

السالم خويي را به عنوان سفیر انمود. به استانبول شیخهمراه او به آن شهر گسیل مي "مالباشي"کرد، يک مي

گسیل نمود، میرزا حسن نظام العلماء را به همراه هوالکوخان به کرمان گسیل نمود. فتحعلي شاه به خاطر نفوذي 

فرستاد، تا از محبوبیت آنها براي ساکت کردن، شورشیان که علما در بین مردم و خوانین داشتند، به جمع آنها مي

ي حکومت خويش را محکم و استوار گرداند، شیخ جعفر کاشف الغطاء )نجفي( در عتبات به هااستفاده کند، تا پايه

عنوان واسطه بین عثماني و دولت ايران براي صلح مأمور شد و اين وظیفه را انجام داد. سید محمدباقر شفتي حاکم 

د و مورد تأيید حکومت بود، به نموشرع در اصفهان با نفوذ و با هیبت الزم به اجراي احکام شرع و حدود اقدام مي

برد. در دوران عباس میرزا، اين ارادت و ارتباط وجود داشت او خاطر نفوذي که داشت حکومت نیز از او حساب مي

ترين مرجع قضايي عرف( را تشکیل داد که دو تن از علماي بزرگ در آن به حل مشکل در تبريز ديوانخانه )عالي

در بین مردم زياد بود؛ ولي به خاطر  روحانیت نفوذ چه اگر محمدشاه زمان در. ندپرداختقضايي و شرعي مردم مي

برخورد روحانیت با نفوذ خارجیان و تجدد، میان دولت و آنها تیرگي بوجود آمد؛ اما در همین دوره برخي از علما 

 .احمد کرمانشاهيو روحانیت به عنوان حاکم به حکومت شهرهايي نظیر دزفول گماشته شدند از جمله: حاج مال

 نصر ق(،از ادباء وشعراي عهدقاجار ونیز از وزراي محمد شاه قاجار بوده است. میرزا1271صدرالممالک اردبیلي)م

 لسان طالقت و فصاحت از .است هجري 13 قرن دانشمندان ،از"اردبیلي نصرت" به الممالک متخلص صدر اهلل

 را طريقت رهروان و عصر علماي اغلب صحبت .مي آ مد اربه شم خود عهد عرفاي زمره در و داشت کافي  بهره

 و گذرانیده اردبیل در را خود تحصیالت .است کرده کسب ارشاد و تلقین"علیشاه حسن"از تصوّف در و دريافته

 از بعد که  میرزا عباس  فرزند میرزا محمد  معلّم به عنوان .پرداخته است آن به تکمیل اصفهان در نیز مدتي

 به وزارت وي سلطنت عهد در و ،يافت راه قاجار به دربار است، نشسته تخت بر شاه محمد به نام هفتحعلي شا
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 در هجري 1271 سال در سرانجام و برد به سر عراق در سپس و قم در مدتي پادشاه آن فوت از بعد .رسید وظايف

 نام به همین ديواني .است مي نموده تخلّص " نصرت "و مي سروده خوبي اشعار الممالک، صدر درگذشت. آنجا

 :اوست اشعار از نمونه اي ابیات، اين .مي باشد نصیري الدين فخر نزد ازآن نسخه اي "الذريعه "نوشته طبق و دارد

 است ناپسند گويد هرچه زاهد  شو                 که  مغان پیر خاطر پسند

 است پند که گويد مي دهد است        فريبت راه که گويد مي برد راهت ز

 کردند ديوانه مرا  دين و کفر ز        کردند    شانه  را خود زلف خوبان چو

 :اوست از هم رباعي ها اين

 کردن دراز سفر گرفتن تو زلف سر            کردن   باز تو برخ حسرت چشم است خوش چه

 کردن نماز دچه کن ندانم بي کفن خواهد                 تن غسل نه کفن نه تیغت کشتگان تن

 (331-3/331،: 1371، )صفري

شايان ذکراست که در دوره معاصر،شايد هیچ حادثه ي تاريخي، آسیب هاي جبران ناپذيري را درراستاي رشد 

ردوره قاجار دوتوسعه بیش ازپیش علم دراردبیل به اندازه انتقال کتابخانه غني بقعه شیخ صفي اردبیل به روسیه 

اين کتابخانه که شامل نسخ فارسي ازجمله ديوان هاي ادبي،کتب تاريخي ومصنفات اهل به همراه نداشته است.را 

ق( بوده وهم زمان با ايجاد تاالرچیني خانه 996-1138عجم ازدربار سلطنتي درعهدشاه عباس کبیرصفوي)حک

ب جلد کتا228مجلد سي پاره ، 224، ءمصحف مجید سي جز مجلد744بقعه شیخ صفي احداث گرديده وداراي 

قطعه مرقّعات بوده ، درجريان اشغال اردبیل از سوي نیروهاي روسي در دوره ي دوم جنگ هاي ايران و 224و

ق دردوره قاجار، اين کتب و آثارگرانسنگ به سن پترزبورگ]لنین گراد کنوني[ 1241-1243روس به سال هاي 

ه پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار دربقعه جاي گرفت وبا کمال تاسف، در دور"ارمیتاژ"روسیه انتقال يافت ودرموزه 

تعمیراتي حاصل شد وباقي مانده کتب اين کتابخانه هم به تهران منتقل گرديد وبدين طريق ،مردم اردبیل ونواحي 

 114آن از بهره مندي ازاين آثارمحروم شدند،به طوري که دريک فهرست به دست آمده ازاين آثار انتقال يافته، 

مه ،جامع التّواريخ رشیدالدين فضل اهلل ،بیاض مکال ه انتقال يافته که درمیان آنها، تاريخ طبريعنوان کتاب به روسی

شاه طهماسب با ايلچیان،مجموعه شعراء،ديوان شاعراني طراز اول کشوري همانند خاقاني ،عطار،جامي و...،گلستان 

-2/263 :1371، )صفري.مي خورد  سعدي ،شاهنامه شاه اسماعیل،نظم ونثر ترکي ،مجمع االنساب و...،به چشم

 (11/1483؛دانشنامه ايران واسالم،251
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دردوره پهلوي،مبارزات سیدعلي موسوي اردبیلي وسیديونس اردبیلي با محمد رضا شاه،ازحوادث مهم اين دوران 

، پسر جوانش آفريقاي جنوبياز قدرت و تبعید به  رضا شاهو رفتن  ش1321بعد از شهريور است.دراين راستا،

او به ديدار مراجع ديني رفت و رابطه خوبي ،روش پدرش را عوض کرد  ،شاه جوان .به قدرت رسید محمدرضاشاه

هاي مردم فرصت دوباره براي احیاي سنت ،قرار شد هايي در مملکت بربا آنان برقرار کرد. در اين دوره که آزادي

رابطه خوبي داشت  شاهبا  ،را در دست داشت شیعیانکه زمام امور ، آيت اهلل بروجردي. از دست رفته خود داشتند

يکي  که نواب صفويو  کاشانيکرد. بودند روحانیوني مثل مي و تندروهاي مذهبي را از دخالت در سیاست منع

بي ثبات مذه آيت اهلل بروجردياما با وجود  ،خواهان سهم در قدرت و يکي خواهان حذف دولتمردان از قدرت بود

از مهم ترين علمايي که در اين دوران از اردبیل در عرصة فعالیت  .برقرار بود و رابطه دولت و مذهب حسنه بود

و فرزندش سید فتحعلي )میر  اشاره کرد اردبیلسید علي موسوي اردبیلي از علماي بزرگ بودند، مي توان به 

دستورالعملي  ،آقا بزرگ تهرانيبه درجات عالي رسید. به نوشته  عرفان عمليعالوه بر مقامات علمي در  ،حعلي(فت

د.)موسوي شنهاد. اين نگاشته نزد نواده اش سید نگاهداري مي شیخ مرتضي انصاريار عرفاني نگاشت و در اختی

 (171ج/ :1378،اردبیلي

  سید محمد تقي موسويفرزند يونس اردبیلي وپدرش هم از تالشگران مذهبي وسیاسي اين دوران بوده است.او 

هاي اخالقي پدر پارسايش به  اي ارزشمند و با روش. سید يونس با زمینهبه دنیا آمدهـ. ق 1293در سال  بود و

و به سرعت طريق معرفت را پیمود. او در سنین کودکي و سجاياي معنوي و معارف قرآني و روايي عالقه مند شد 

و عربي و برخي آثار زيربنايي در علوم اسالمي را نزد پدر و برخي اساتید  ادبیات فارسينوجواني مقدمات زبان و 

راگیري و تیزهوشي ويژه اش استادان و خانواده را دچار شگفتي ساخته حوزه اردبیل آموخت. در اين دوره سرعت ف

ع از مراج پدر اوو اصول روي آورد.  فقهبه فراگیري  پدرهـ. ق در محضر 1318تا  1316 سالسید يونس از  .بود

میرزا محمد حسن و غیره، بعد از ارتحال  همدانرفت و اکثر شیعیان قفقاز، آذربايجان، زنجان، تقلید به شمار مي

هاي او  کردند. قدرت معنوي، اجراي قاطعانه حدود و قضاوت ماهرانه از ويژگيمي تقلیداز وي  شیرازي

هـ. ق به دست يپرم خان 1327در ماجراي مشروطه، خواهان نظام مشروعه شد و قیام وي در سال  پدريونس،بود.

مستشار نظامي خارجي در زنجان شکست خورد و او را در حالي که حدود صد  ارمني، سردار اسعد بختیاري و چند

 .ودر آنجا به طرزمشکوکي رحلت کرد کردند تبعید کاظمینسال داشت،به 

شخصیت مبارزي رشد کرد. حافظه قوي استاد در طرح مباحث فقهي و تبیین دقايق  سید يونس در مکتب چنین

سال  31سید يونس در مدت  (19،)احمدي زنجاني.دانش اصول نیز در شکوفايي اين جوان تاثیر بسیار داشت

و  فقهاقامت در نجف غالب ايام خوشه چین خرمن انديشه و معرفت شیخ الشريعة اصفهاني بود و دروس عالي 

را در مکتب وي آموخت. در درس ويژه او که فتواها و  کالمو  هفلسف،  علوم قرآنو  تفسیراصول، رجال و درايه، 

هاي ارزنده استاد در روزهاي جمعه بي يافت و از موعظهگرديد، نیز حضور مينظرات گوناگون فقهي بررسي مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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طه گري را از وي ياد گرفت و او را در ستیز با استبداد و ماند. مهم تر اينکه مبارزه با استبداد و سلنصیب نمي

 (3/368: 1371 )صفري .يورش فرهنگي رضاخان اسوه خود قرار داد

ق به هـ.  1346 سالدر عراق به دلیل بیماري چشم، براي او با مشقت همراه بود، از اين رو در  او ه فعالیتندام

اردبیل بازگشت و در مدت هفت سال اقامت در اين سامان به تدريس فقه و اصول، اقامه جماعت و رسیدگي به 

امور شرعي و مسائل اجتماعي مردم روي آورد. او براي ساماندهي به مسائل فرهنگي، تقويت هويت مذهبي و احیاي 

را در عمل زنده کرد و  امر به معروف و نهي از منکرهاي الهي تمام توان خود را به کار گرفت و فريضه مهم  ارزش

ترين مانع  هاي الزم را براي احیاي آن فراهم ساخت. او که بزرگدر حد مقررات و شرايط و مقتضیات زمان، زمینه

ديد، اولويت نخست خود را به ستیز با ستم رضاخاني وانین و ضوابط اسالمي را رژيم پهلوي ميبراي اجراي ق

اختصاص داد و چون حکومت پهلوي نظام قضايي را متمرکز و از مشي اسالمي جدا ساخته بود، حاضر نشد تحت 

اعي و سیاسي مردم حکومت سلطان ستم به حل و فصل دعاوي بپردازد. با اين همه فضايل در حل مشکالت اجتم

اين ديار و حتي آذربايجان کوشا بود. وي با توجه به شرايط آشفته و اختناق شديد رژيم پهلوي هرگونه حرکتي را 

شد. در عین حال مي آقا نجفي اصفهانياهلل مدرس و وگرنه گرفتار سرنوشتي چون آيت دادانجام مي احتیاطبايد با 

موجب شد با شهامتي ويژه به میدان سیاسي و اجتماعي  مسلمانزنگ خطر اسالم ستیزي و هويت زدايي از امت 

نظامي  - هاي خطرناک ضد ديانت را خنثي سازد. مخالفت با تجاوزهاي سیاسيم با علماي ديگر توطئهبیايد و همگا

ها در قلمرو آذربايجان که تحت پوشش تشکیل حزب، با دستیاري عوامل محلي و سردمداري فردي آشکار روس

  .هاي اين مرد بزرگ است قفقازي و تبعه روس )باقراوف( انجام گرفت از جمله مجاهدت

ارتباط تمام اقشار و طبقات مردم در جريان انقالب از سراسر کشور با مراجع تقلید هم اکنون در اسناد به طور  

ساير شهرها از امام  اردبیل وو مشهدو قم، و  نجفشائبه مراجع عظام حمايت مجدانه و بي .مستند موجود است

و ادامه روند تشیع در جهان  خمیني يکي از عوامل مهم وحدت و حمايت مردم از انقالب و در نهايت پیروزي آن

  اسالم بوده است.

سي ادر اين دوران،آيت اهلل العظمي سیدعبدالکريم اردبیلي وآيت اهلل  مشگیني ،ازچهره هاي علمي، مذهبي  وسی

بدالکريم عسیدآيت اهلل  پیشگام وموثر درپیروزي انقالب اسالمي درايران ونیز از مسئوالن عالي کشوري بوده اند .

هـ.ش  1314بهمن  8او در ،ازفقهاء ومراجع تقلید ونیز ازسران نظام جمهوري اسالمي ايران است.موسوى اردبیلى

هـ.ش به قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوى،  1319سال در  .در شهر اردبیل، در خانواده اى روحانى متولد شد

هـ.ش  به شهر مقدس  1322 سالوارد مدرسه علمیه مال ابراهیم در شهرستان اردبیل شدند. موسوى اردبیلى در 

 ، آيت اهللايگانىسید محمدرضا گلپآيت اهلل العظمى  ن ي همچودر اين مدت از محضر اساتید  ومهاجرت نمود قم

و آيت اهلل سلطانى، آيت اهلل حاج میرزا  شیخ مرتضى حائرى، آيت اهلل حاج سید احمد خوانسارىالعظمى حاج 
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 قدس سرهم، به تحصیل پرداختند. موسوى اردبیلى حسین طباطبائى سید محمدمهدى مازندرانى و آيت اهلل 

مرحوم آيت اهلل العظمى  ازمحضراشرف،  نجفدر مدت اقامت در به نجف مهاجرت کرد و هـ.ش  1324 درسال 

، مرحوم آيت اهلل العظمى سید عبدالهادى شیرازى، مرحوم آيت اهلل العظمى حکیم، مرحوم آيت اهلل العظمى خوئى

گشت زپس از باو.  ، مرحوم آيت اهلل العظمى شیخ محمدکاظم شیرازى، مرحوم صدراى بادکوبى تحصیل نمودمیالنى

وارداردبیل  هـ.ش1339ر سال اقامت گزيدند. د مدرسه فیضیهشده در  قمهـ.ش وارد  1327از عراق، در سال 

،دانشنامه اسالمي؛سايت حضرت "سیدعبدالکريم موسوي اردبیلي".)ر.ک به:هـ.ش وارد تهران شدند 1347 ودرسال 

 آيت اهلل العظمي موسوي اردبیل(  

مشغول تحصیل بودند، اقدام به تأسیس مؤسسه اى  قمحضرت آيت اهلل العظمى موسوى اردبیلى، از دورانى که در 

هدف از تأسیس اين دانشگاه اين است که علوم مورد نظر وبه نام دانشگاه علوم انسانى )دارالعلم( مفید نمودند. 

 ث وجا تدريس شود و نظرات اسالم نیز در رديف نظرات ساير مکاتب مورد بحاسالم، يعنى علوم انسانى در آن

در اين مؤسسه در  علوم قرآنبررسى قرار گیرد. در حال حاضر رشته هاى حقوق، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسى و 

نظر است مقطع دکترى نیز در دانشگاه ايجاد شده  سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد تدريس مى گردد و در

اينک قريب به ششصد دانشجو در اين دانشگاه مطابق مقررات آموزش عالى کشور به تحصیل اشتغال دارند  است.

هاى عالى حوزوى نیز مى پردازند. شرط ورود طالب به اين مرکز و همزمان به طور مستقل به تحصیالت و پژوهش

مظفر و داشتن مدرک ديپلم و قبولى در کنکور سراسرى است. به عالوه  "اصول"و " شرح لمعه"علمى، اتمام 

 تحصیل دروس حوزوىدانشجويان ورودى ملزم هستند که پس از ورود به اين مؤسسه عالوه بر تحصیل دانشگاهى، 

 (، صفري)همان. را نیز ادامه دهند

؛فقه الديات؛فقه القصاص؛فقه 1/2/3/4؛فقه الحدود والتعزيرات، جلد 1/2فقه القضاء، جلد  ايشان است: تألیفاتاز 

(؛ حاشیه بر خیارات مکاسب )مخطوط(؛ يک دوره کامل اصول زيرچاپالشرکة والتأمین؛فقه المضاربة؛فقه الشهادات )

(؛ الرسائل الفقهیة )مشتمل بر خطيدر فقه و اصول ) "تقريرات دروس آيات عظام حکیم و خوئى"(؛خطي) فقه

؛مقاالتى در تفسیر قرآن؛اخالق )تدريس در دانشگاه خطيهاى: ربا، تلقیح مصنوعى، ذبیحه اهل کتاب...(، بحث

(؛ جمال ابهى )در خطيب و سنت )(؛ يک دوره اقتصاد اسالمى بر اساس کتاخطي؛چهار جلد اقتصاد )خطيمفید(، 

؛نهج الرشاد )رساله عملیه به زبان عربى(؛ مناسک الحج، عربي؛استفتائات. آيت حجرد بهائیت(؛ رساله عملیه؛مناسک 

سالگي درگذشت. پیکر  91ر د قلبي، ٔ  رضهعلت عا بهش  1395آذر  3اهلل العظمى موسوى اردبیلى سرانجام در 

  (، صفري)همان.مدفون شد عالمه طباطباييدر کنار قبر  حضرت معصومهو در حرم  تشییعايشان در قم 

آلني  علي اکبر فیضآيت اهلل مشگیني، ازديگرچهره هاي تاثیرگذار درپیروزي انقالب اسالمي وتداوم اهداف آن بود.

که  اردبیلشهر خیاو  در روستاي آلني از توابع ش1311مصادف با  ق1341مشهور به آيت اهلل مشکیني، در سال 
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https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
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شهر تغییر يافت، متولد شد. علي مشکیني، پس از مرگ پدر و به سفارش وي، براي تحصیل بعدها نام آن به مشکین

را در آنجا فرا گرفت و سپس عازم قم شد. او در قم در  نحوو  صرفبه اردبیل سفر کرده و مقداري از  علوم ديني

سید و  سید محمد محقق داماد،  سید حسین طباطبائي بروجردي، ايسید محمد حجت کوه کمرههاي درس

ش بوده و دروس 1341در دهه  مدرسه حقانيشد. آيت اهلل مشکیني، از مؤسسان حاضر مي محمدصادق روحاني

شیخ مرتضي  مکاسبو  رسائلهاي وي همچنین کتاب. کرده استو مکاسب را در آن مدرسه تدريس مي اخالق

، در اختیار طالب آن مدرسه قرار حوزه علمیهرا خالصه کرد و با سبک و سیاقي متفاوت با ساير مدارس  انصاري

نفره را شکل دادند که براي اصالح حوزه فعالیت  11اي کیني به همراه تعداد ديگري از استادان حوزه، حلقهداد. مش

در همین دوران آيت اهلل مشکیني به منظور  .کردندهاي خود مطرح ميهاي سیاسي را در بحثکرده و دغدغه

اي از هاي درس عدهساکن شد و در کالس نجفمتواري شدن و رهايي از تعقیب ساواک، نزديک به هفت ماه در 

مراجع، خصوصاً امام خمیني حاضر شد. با اين حال او به دلیل ضعف مزاج و هواي گرم نجف، بار ديگر به قم 

 ( دانشنامه اسالمي ،"آيت اهلل مشگیني")بازگشت.

 تقريظي نوشت. مشکیني نعمت اهلل صالحي نجف آبادياثر  شهید جاويدش بر کتاب 1349، در سال علي مشکیني

هايي را در علوم مختلف به زبان فارسي و عربي تألیف کرد. مرکز تحقیقات کامپیوتري در دوران عمر خويش، کتاب

را در سال  "مجموعه آثار همايش بزرگداشت حضرت آية اهلل مشکیني"افزاري موسوم به م اسالمي نور، نرمعلو

هاي نماز جمعه(، يادنامه و هاي تألیفي، گفتارها )خطبهش تولید کرد. اين مجموعه در چند بخش کتاب1393

 )همان(ف( به همراه تصاوير منتشر شد. ها سخنراني درس اخالق )ارائه شده در شبکه راديويي معارنگارخانه )ده

 ست. کارهاي فردي و مخفي، ارتباط با شخصیتبه جمع مبارزين پیو پانزده خردادآيت اهلل مشکیني بعداز حوادث 

زه هاي مبار گیري صريح در برابر حکومت پهلوي از ويژگيو مبارزه علني و موضع امام خمینيهاي سیاسي پیرو 

متواري و با نام  تهرانوي بود. وي چندين بار در زندان ساواک قم و زندان شهرباني زنداني شد. او چهار ماه در 

تبعید  مشهدرفت و بعد از بازگشت بالفاصله به  نجفمستعار زندگي کرد. پس از اين چهار ماه به مدت هفت ماه به 

 و طالب از نفر 27 تبعید حکم ٬ماه در مشهد ساکن شد. مدت کوتاهي پس از بازگشت از مشهد 15و قريب 

خرابکاري بودند صادر شد. آيت اهلل مشکیني هم جزو اين افراد  و تخريب عاملین ساواک نظر از که حوزه مدرسین

به سه سال تبعید به شهر ماهان کرمان محکوم شد. وي به مدت يک سال در شهر ماهان تحت مراقبت زندگي 

تان تبعید شد. اقامت او در شهرس گلپايگانديد شهرباني به شهرستان هاي مختلف و به صالح کرد و در اثر فعالیت

 وي ساواک دلیل همین به. شد موجب را آنان بسیار آمدهاي و رفت و بطال وسیع ارتباط -قم نزديک –گلپايگان 

و پس از بازگشت از کاشمر و هم زمان  57تبعید کرد. در سال  خراسان کاشمرز گلپايگان به مدت دو سال به ا را

اهلل مشکیني را دستگیر کرد. پس از خروج محمدرضا پهلوي يتبا حرکت امام خمیني از نجف به پاريس، ساواک آ

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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براي ورود امام خمیني علیه  دانشگاه تهران در متحصن روحانیان از يکي وي ٬امام خمینياز کشور و بازگشت 

 )همان( بود.حکومت بختیار

را از هنگام  مجلس خبرگان رهبريرياست  مشگینيبود.  انقالب اسالمي ايراناز روحانیون تاثیرگذار در وي ،

 امام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قمتا پايان عمر بر عهده داشت. آيت اهلل مشکیني رئیس  ش1361تأسیس در 

گزارش  حوزه علمیه قمهاي اخالق وي از دروس مهم بود. درس اخالقو  تفسیر، اصول، فقهو استاد  قمدائم  جمعه

ش بوده است. مشکیني به 1349در سال  امام خمیني مرجعیتامضاکننده اعالمیه  12شده است. وي يکي از 

نقش  61-59هاي در تدوين قانون اراضي شهري در سال سید محمد حسیني بهشتيو  حسینعلي منتظريهمراه 

ران جنگ ايمشکیني در دوران  آيت اهللاساسي را هم برعهده داشت.  شوراي بازنگري قانون داشته است. او رياست

 )همان(هاي جنگ حضور داشت. در جبهه و عراق

 ،در ش (ازديگرعلماي نواحي اردبیل درعصرحاضراست. وي1386)محیم جعفرياهلل استاد حاج شیخ عبدالرّآيت

عموي  .ديده به جهان گشودشهرستان گرمي  برزندي منطقه  "اسمعلي کندي"در روستاي ش ،هـــ. 1311سال 

در يازده سالگي وارد حوزه علمیه ،  استاد جعفري. رفتاز علماي متنفذ و مشهور منطقه به شمار ميوي ،ر بزرگوا

 ، "مالعلي قره باغي"آخوند  ازجملهاز محضر اساتید وقت حوزه اردبیل  "مال ابراهیم" ي اردبیل شد و در مدرسه

 عفريجاستاد  بهره برد. "بدالغفور عالميشیخ ع"و "حاج شیخ محمدصادق متشکري نمیني"، "سید کريم انواري"

 آيات عظامازمحضربه کسب فیض  قمسال در  11ه.ش به حوزه علمیه قم عزيمت کرد و مدت  1323در سال ،

و "امام خمیني)ره( "، " بروجردي"بهره برد ودردرس خارج آيات عظام "سلطاني طباطبايي"و"مرعشي نجفي"

اهلل از درس خارج آيت درآن شهراي هم در مشهد مقدس داشت وماههاقامت پنج  .اوحاضر شد "صدرالدين صدر"

اهلل شیخ اسحاق آستارايي را نزد مرحوم آيت "عتقاداال شرح تجريد"،وي عالوه بر آن.بردبهره  "سید يونس اردبیلي"

 گرفتا بیلي فراهلل سید عبدالغني ارديار ديرينه و صمیمي خود مرحوم آيتبا مباحثه  اقفقازي و شرح منظومه را ب

ياران  وجز ،استاد جعفري به مدت هفت سال .جستبهره هم  طباطبايي  مدتي از درس تفسیر عالمه ،و همچنین

، اغلب مکاتبات الدين صدر بوده و از آنجا که قلمي روان و خطي خوش داشتهاهلل آقا سید صدرو نزديکان آيت

 (165-164بهنام  و.....،)کريمي، .شده استايشان به واسطه استاد انجام مي

 

 برخی چهره های برجسته علمی اردبیل وجایگاه آنان درعلوم اسالمی وشیعی: -6-5

 :اردبیلی شیخ ابوسعید -*

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B1_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_(%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
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، شیخ ابوسعید اردبیلي بودهنخستین عارف شناخته شده در اردبیل که از اقدم عرفاي معروف داراإلرشاد اردبیل 

به احتمال قوي در نیمه دوم قرن سوم هجري  ؛مشخص نیست، لکن. گرچه سال تولد و وفات وي به دقت است

متولد گرديده و اگر عمري متعارف داشته است، در نیمه اول قرن چهارم هجري وفات يافته، چرا که وي شاگرد و 

هجري قمري است و مسلماً شیخ  298و يا  297است و شیخ جنید متوفي به سال  "جنید بغدادي"نربیت يافته 

دهه هاي آخر عمر شريف شیخ المشايخ جنید بغدادي را درک کرده و سپس به مسقط الرأس خود اردبیل ابوسعید 

هاي بعد از وفاتش، قبر مطهرش  مراجعت نموده است. وي عارفي صاحب مقامات و کرامات بوده و در طول قرن

در ايام " فاصفوةالصّ"بزاز در  الدين اردبیلي به تصريح ابن مزار مردمان و قبله آمال صاحبدالن بوده و شیخ صفي

شمسي پا  1348جواني در بقعه شريف ايشان بیتوته داشته و چله نشیني مي کرده است؛ بقعه مبارکش تا سال 

ط لین امر وقت توسئوبر جا بوده ولي با کمال تأسف اين گنجینه عظیم معنوي در سال مذکور با بي توجهي مس

 (3/298: 1371، )صفري.استاز آن بر جاي نمانده  عده اي سودجو تخريب شده و اکنون اثري

 ق(:695)مشیخ ابوذرعه اردبیلی -*

عالم و  ،"نفحات األنس"وي از مشايخ بزرگ صوفیه در قرن چهارم و پنجم هجري قمري بوده و به تعبیر جامي در

رده و ان بسیار سفر کزاهد بوده و عمر بسیار يافته بود، و با ابوعبداهلل خفیف شیرازي مصاحبت داشته است. ايش

هجري در شیراز بدرود حیات گفت و همانجا مدفون گرديد و قبر شريفش تا قرن ها بعد از  415نهايتاً در سال 

وفاتش مزار صاحبدالن بوده و شیخ صفي الدين اردبیلي نیز به هنگام سفر به شیراز در بقعه وي بیتوته کرده است. 

نما خروج کرده و با ايشان در افتاده  گذاران و دکان داران صوفي ه بدعتوي در اواخر عمر، علی،به نوشته جامي 

است. اين حکايت جامي نشانگر روحیه تقیّد به شريعت شیخ ابوذرعه بوده که از مشخصه هاي عارفان و صوفیان 

 (3/297: 1371، )صفريداراإلرشاد است.

 :پیران و اقطاب اردبیل -*

در منابع و مآخذ ذکري از آنان گرديده، پیران و اقطابي نیز در قرون قبل از  عالوه بر مشايخ و بزرگان صوفیه که

ا نفر ه زيسته اند که شايد تعدادشان بالغ بر ده ظهور شیخ صفي الدين در اردبیل و شهرها و روستاهاي اطراف مي

شان همچنان  یتباشد و اکنون قبور و نامشان موجود است، هرچند پژوهش بايسته اي درباره آنان نشده و شخص

در هاله ابهام و گمنامي قرار گرفته و در اثر بي اطالعي و يا سهل انگاري، آثارشان منهدم و يا قبور مبارکشان 

 شده است که به مشاهیر آنان اشاره مي گردد:منهدم 

 :پیر مادر -*
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و مورد زيارت مردمان و در محله اي به همین نام قبري متعلق به بانويي عارف قرار دارد که از دير باز مشهور 

احترام بزرگان و علماء بوده و چنین مشهور است که وي در قرن ششم هجري زيسته و مادر سه تن از پیران اردبیل 

است که به ترتیب ذکر خواهد شد. بايد توجه داشت که در میان صوفیان و عارفان بانواني بوده اند که به کماالت 

تن از اين بانوان را نام مي برد،  34 "نفحات األنس"اند، عبدالرحمان جامي در  عرفاني و مقامات معنوي نايل گشته

ده ها از ايشان نقل ش سر برده اند، بازهم حکايته همچنین به رغم اينکه اين بانوان به داليل مختلف در گمنامي ب

 (2/186: 1371، )صفرياست. 

 :پیر عبدالملک  -*

در قرن ششم هجري بوده که قبر شريفش در مسجدي واقع است که به  پیر عبدالملک از اقطاب و مشايخ عرفان

آيد که مدت ها  . از روايت ابن بزاز برمياست نام وي معروف و تا چندين سال پیش داراي ضريح و مزار مردم بوده

قبل از حضور شیخ صفي الدين رحلت نموده و در مسجد خود مدفون گشته است. ابن بزاز همچنین حکاياتي 

ره وي نقل کرده است که حاکي از مقام واالي معنوي ايشان است، لکن جزئیات زندگاني و سلسله اساتیدش دربا

 (2/186: 1371، )صفريدانسته نیست.

 :پیر شمس الدین -*

وي نیز از اقطاب و مشايخ عرفان و تصوف در قرن ششم هجري و هم عصر پیرعبدالملک بوده و قبر شريفش در 

 (185: 1371،)همان است.خود وي و تا چندي پیش داراي ضريح و مزار مردم بوده  مسجد محله اي به نام

 :پیر زرگر _*

هما( )رحمة اهلل علی"پیرشمس الدين"و"پیر عبدالملک"ايشان نیز از مشايخ و عرفاي داراالرشاد است که همزمان با 

ه موقوفاتي است و البته مرقدش در اردبیل مي زيسته و قبر شريفش اکنون در محله اي بدين نام موجود است ک

با بدترين وضع ممکن به صورت متروکه در آمده است، گرچه تا چند سال پیش مزار مردم مؤمن بوده است. بنابر 

آنچه مرحوم عالم رباني حضرت حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ عبدالرحیم جعفري )رحمة اهلل علیه( و حضرت 

عه )دامت برکاته( مي فرمودند، اين سه بزرگوار با هم برادر و فرزندان پیر مادر آيت اهلل حاج سید محمد مفتي الشی

بوده اند و هر سه ايشان شخصیت هايي علمي و ديني و مفسر قرآن و محدث و در زمره مروّجان محبت اهل بیت 

 (2/187: 1371، .همان)علیهم السالم( بوده اند

 

 ق(:795م)شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی ،ابوالفتح _*
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از تابناک ترين چهره هاي عرفاني قرن هفتم و هشتم عالم اسالمي بوده و از مفیدترين عرفاء و مشايخ به شريعت 

ياد مي کند و عالمه مال محمدتقي مجلسي او را  "قطب األقطاب "نبوي شمرده مي شود. شیخ بهايي از ايشان به 

توصیف مي نمايد. شیخ االسالم عالمه محمد باقر مجلسي  "یليشیخ أعظم القُمقَام المُعظَّم شیخ صفي الدين اردب"

حضرت سلطان العارفین و برهان الواصلین شیخ صفي الدين )نور اهلل برهانه( "نیز او را با اين عبارت ياد مي کند که: 

یخ يوسف . عالمه ش "که از آفتاب مشهورتر بوده و در علم و فضل و حال و مقامات و کرامات از همه در پیش بوده

کانَ مِن عُلَمَاءِ الشَّريعَة وَ کُبَرَاءِ مَشايِخِ الطَّريقَةِ وَ الحَقِیقَةِ وَ قَد جَمَعَ مِن "بحراني در خصوص شخصیت شیخ گويد: 

. شیخ صفي الدين در "المُعُلُومِ البَواطِنِ وَ الظَّوَاهِرِ وَ هُوَ مِن أجِلَّةِ سَادَةِ آلِ اإلمامِ الهُمامِ مُوسَي بنِ جَعفَرَ عَلَیهِمَا السَّ

به ديدار معبود شتافت. بحث و بررسي ق  735محرم سال  12کلخوران متولد و در شیخ هجري در قريه  651سال 

در خصوص حاالت و مقامات ايشان مجالي وسیع مي طلبد. اجماالً آنکه سه جنبه از شخصیت اين بزرگوار مي 

که اين سه مورد محل ترديد و سخن عده اي از پژوهشگران به بايست مورد بررسي هاي دقیق قرار گیرد، چرا 

انگیزه هاي مختلف واقع شده است و آن سه جنبه عبارت است از سیادت، مذهب و عرفان شیخ صفي الدين )رحمة 

 بقعه شیخ صفي الدين...،مجموعه حاصر(   "؛ر.ک به:بخش223-218: 1378، )موسوي ننه کراناهلل علیه(.

و حضور حضرت شیخ صفي الدين، اردبیل را مرکز توجه عارفان و صوفیان و صاحبدالن و نیز  ظهور،در هر حال 

هاي اسالمي براي درک محضر شیخ  دلدادگان اهل بیت )علیهم السالم( قرار داد و افراد بسیاري از سراسر سرزمین

ساله  35ران نفر در طول ارشاد اردبیل در زمره شهرهاي مقدس در آمد و هزا ،به اردبیل روانه شدند و بدين ترتیب

حضرتش، از محضرش مستفیض و به راه رستگاري رهنمون گشتند. نفوذ معنوي و سیطره عرفاني شیخ نقريباً تمام 

جهان اسالم از ايران و عراق و آناتولي و شبه قاره و حجاز و شمال آفريقا را دربرگرفت که بعدها اين نفوذ معنوي، 

 ( 225: 1378، ) همانايران يکپارچه علوي شیعي گرديد.منشأ تحول عظیم و برپايي 

 :شیخ صدرالدین موسی -*

فرزند شیخ صفي الدين و جانشین او که در مقامات علمي و معنوي حائر مقام خالفت شیخ گرديد و مسیر نوراني 

شیخ االسالم "نموده: پدر بزرگوار خود را ادامه داد. سلطان احمد جالير در نامه خود او را با القابي چنین توصیف 

شیخ  . "اعظم سلطان المشايخ و المحققین، قدوة السالکین، ناصح الملوک و السالطین، مرشد الخاليق اجمعین،

 به طوريکه موسي الدين صدر شیخ رحلت کرد و در جوار مرقد مطهر پدر آرمید.ق  794صدرالدين موسي در سال 

 714 سال فطر روزعید وي .گرديد واليت سجاده صاحب او از دبع و بود الدين صفي شیخ ارشد فرزند، شد گفته

سال  31 پدرش وفات به موقع و کرد عمر سال 91 و گرديد متولد زاهد شیخ دختر خاتون فاطمه بطن از هجري

 درهاي که بود او .داشت شعر طبع و بود مفسر و عالم مردي، نشست ارشاد مسند بر سال 59 که الدين صدر .داشت

آورد.آرامگاه شیخ صفي درزمان او ساخته شد  به اردبیل تفلیس از و گرفت پس ازگرجیان را اردبیل جمعه مسجد
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 :1371،؛صفري43: 1369، میر احمدي به دستور وي تالیف گرديد. )"صفوه الصفا"ومرکز صوفیان گرديد  وکتاب 

1 /71-71) 

 :شیخ خواجه علی سیاه پوش _*

که او نیز در مقامات علمي و معنوي جانشین پدر و جد  استفي الدين وي فرزند صدرالدين موسي و نوه شیخ ص

هجري به هنگام سفر به بیت  832خود گرديد و نفوذ و هیمنه معنوي اين خاندان را حفظ کرد و نهايتاً در سال 

 ت.سمشهور ا "مزار شیخ العجم"المقدس، دار فاني را وداع گفت و همانجا مدفون گرديد و اکنون قبر شريفش به 

 .شد محول بدو مريدان ارشاد و گرديد سجاده صاحب سیاهپوش به معروف علي خواجه فرزندش الدين صدر از بعد

 به تعبیري، مي توان او با اردبیل در را گورکان تیمور امیر مالقات واقعه و بود بافضیلتي و دانشمند علي مرد خواجه

 بزرگ طايفه هفت سران آزادي وسیله شیخ که بود قاتمال اين در زيرا صفويان دانست، سلطنت بناي اول سنگ

 .شدند مؤثر صفويه  سلسله تأسیس در و گشتند قدرت ايران صاحب در قزلباش به نام بعدها که طوايفي .گرديد

 داد شکست را بايزيد عثماني ايلدرم آنکه سلطان از پس هجري 816 سال در تیمور امیر که دراين باره نوشته اند

 توقف شهر اين در اردو، استراحت براي روزي چند و گرديد سمرقند عازم اردبیل طريق  از زيادي غنائم و اسرا با،

 کمال با عارفي و دانشمند مردي را او مذاکره ضمن .نمود مالقات باوي و شنید را شیخ آوازه اين موقع در .کرد

 .نمود الدين صفي شیخ بقعه بر وقف ريدهخ نیزامالک مبالغي حتي و کرد آزاد وي به خواهش را اسرا همه و يافت

 (76-1/71: 1371؛صفري44-43: 1369)میراحمدي، 

گفته  وي حاالت در به طوريکه تیمور، که است معروف چنین علي خواجه با تیمور امیر مالقات داستانبا اين حال،

 خود ديدار در بود تسنن ببه مذه که وي داشت، ديني علوم در کافي اطالعات و بود باسوادي و دانشمند مرد اند

 پیامبران از بعد گفت شیخ .نمود سئواالتي او از دارند، بدان هااعتقاد شیعیان که عشر، اثني ائمه درباره شیخ با

 شريعت که بودند انبیائي بودند، شده مردم برانگیخته هدايت براي (ص) محمد حضرت از قبل که شريعت، صاحب

 نالنبیی خاتم "اسالم پیامبر الهي بیان طبق چون .مي نمودند اقدام آنها اشاعه در و مي کردند تفسیر و تبیین را آنها

 توجیه را اسالم شريعت و خدا دين تا هستند او اوصیاي مذکور ائمه، بود نخواهد رسولي و نبي او از بعد و است "

 مثل بدين اسالم آنان نسبت که تگف مي توان نظر اين از و سازند آشنا دين اصول با را مسلمانان و نمايند تقويت و

 وي از تا خواست او از و آمد خوش جواب اين را تیمور .... و ابراهیم و موسي شريعت به است اسرائیل بني انبیاي

 آنرا تیمور و شد خواستار را اسرا آزادي شیخ .نمود اصرار تیمور ولي کرد، بي نیازي اظهار شیخ .بخواهد چیزي

 برخي و گرويدند بدو ديدند شیخ عنايات پرتو در را خود آزادي چون اسیران .بدوبخشید را ترک اسراي و پذيرفت

 شاهان خدمت در بعدها و ماندند ايران در يافتند، لقب قزلباش بعدا بزرگي که طايفه هفت رؤساي جمله از آنان، از

 اين و درآوردند تشیع ه آئینب را گروهي آنجا درو  برگشتند به ترکیه نیز ديگر جمع .کردند جانفشاني ها صفوي



 

199 
 

 از ايران سپاه با محاربه هنگام آنکه براي چالدران  به جنگ اقدام از قبل  سلیم سلطان که بودند همانهائي شیعیان

  )همو(.نمود عام قتل را آنها از هزار صدها باشد، امان در جبهه پشت در آنان آزار و صدمات

 :نوادگان شیخ صفی الدین _*

 "یدشیخ جن"و فرزندش  "شاه شیخ"علي سیاهپوش به ترتیب فرزندان وي شیخ ابراهیم معروف به پس از خواجه 

دار شدند.  رهبري معنوي و سیاسي و اجتماعي مريدان و منطقه نفوذ خود را عهده "شیخ حیدر"و فرزند جنید 

انستند عنوان شیخوخیت فرزندان خواجه علي هر کدام با جايگاه متفاوتي که از نظر علمي و معنوي داشتند، تو

معنوي را براي خود حفظ کنند، تا جايي که بزرگترين چهره علمي و معنوي غیرصفوي اردبیل در قرن نهم و دهم 

هجري يعني خواجه کمال الدين حسین الهي اردبیلي در جواني تحت تربیت وي واقع شد و سپس به ارشاد شیخ 

 (78-1/76: 1371، ؛صفري47-44،: 1369،،میراحمدي )حیدر به اساتید ديگر مراجعه نمود.

 :شاگردان شیخ صفی الدین _*

ي در طول هاي عالوه بر فرزندان و نوادگان شیخ صفي که تربیت يافتگان مکتب عرفاني وي نیز بودند، شخصیت

 وةصف"اند که نام جمعي از آنان در  ها پس از شیخ به عنوان چهره هاي معنوي و پیر و پیره در اردبیل بوده سال

و منابع ديگر آمده که جهت رعايت اختصار از تفصیل و تحلیل اطالعات موجود درباره آنان صرفنظر نموده  "الصفا

شیخ صالح الدين  -3خواجه محي الدين  -2شیخ شمس الدين زاهدي  -1و تنها به ذکر نامشان اکتفا مي کنیم: 

پیره  -7پیره بابا مراغي  -6پیره يوسف گاوزني  -5پیره عزالدين  -4رشید که برادر شیخ صفي الدين بوده از پدر 

شیخ کرده  -11موالنا نجم الدين آقمیوني  -11پیره يوسف ايالونقي  -9پیره احمد کشمیري  -8محمد داروري 

پیره سلیمان محمود  -15پیره احمد اسپاوي  -14پیره کمال  -13پیره ابراهیم رواسي اردبیلي  -12ابراهیم 

پیره سلیمان موقاني  -19پیره اسماعیل اردبیلي  -18خالو احمد انزابي  -17احمد اردبیلي پیره  -16نخجواني 

  (187-2/186: 1371، )ر.به:صفريموالنا عبدالحمید سرسکاني. -21

 :شاهان اردبیل _*

ان وعالوه بر آنچه گفته آمد، در شهر اردبیل قريب به ده محله و مسجد شهر به نام يکي از عرفائي است که با عن

شاه معروف شده اند و متأسفانه اطالعات بسیار اندکي از آنان در دست مي باشد و اغلب اين محالت و يا مساجد 

 ،"اقلیم شاه"، "سلیمان شاه"محل دفن و مزار آنان و يا محل زندگیشان بوده است، شخصیت هايي با نام هاي 

به نظر مي رسد اينان از اقطاب سلسله نعمت و . ..و."کلبعلي شاه"، "زينال شاه"، "رحمان شاه"، "چراغعلي شاه"

اللهیه بوده اند که پس از قرن نهم هجري در اردبیل زيسته اند، چرا که در میان فرقه هاي صوفیه، پیروان سید 

هجري قمري اقطاب و  834متوفي به سال  "شاه نعمت اهلل ولي"نورالدين نعمت اهلل بن عبداهلل کرماني ملقب به 
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: 1371، )همانملقب مي نمودند و البته پس از آنها فرقه هاي ديگر نیز چنین کردند."شاه "را با عنوان مشايخ خود

1/188) 

 ق( :795باغبان اردبیلی)ح بانو-*

 آذري به زبان و مي زيسته الدين صفي شیخ عهد در بانو ازاديبان وشعراي زن ومعاصربا اجداد صفويان است. اين

مي  ارادات شیخ به او که است نوشته و آورده "طالبه"را  او  نام "الصفا صفوة" در زبزا اين .است مي گفته سخن

 او از شیخ و شد آرزوسپري اين در مدتي ولي؛ باشد، خود مراد عنايت و مهر مورد که بود عالقمند سخت و ورزيد

 :نمود انشاء شیخ به خطاب را زير رباعي و گشت لبريز صبرش کاسه روزي .نکرد يادي

 اسرهريچي چوخونین چش کین کیچي    ديره ته بسوداي سر کین هدير

 کیچي چو بختي کوور خووه نه واجي       دارم     ته اچ باستانه سر ديره

 و آورد شیخ به حضور را مادر هديه پسر .فرستاد شیخ خدمت پسرش به وسیله  چیده باغ از تره و سبزي آنگاه

با  مي فروشي بي وزن تره و سبزي تو که بگو به مادرت گفت شیخ .خواند او خدمت قول وي از نیز را فوق رباعي

 ( 316-315: 1371، )بابا صفري.نمايم ياد تو از چگونه من اين حال

 جهان خانم: -*

ق( بوده،طبعي موزون داشته وشعرمي سروده است.گويند،چون شاه اسماعیل 931ازهمسران شاه اسماعیل صفوي)م

 اشته ،لذا،جهان خانم خطاب به شاه مي گويد:د"حیات"همسرديگري به نام

 توپادشاه جهاني جهان زدست مده    که پادشاه جهان را جهان به کارآيد

 خانم هم که شاعره بوده، پاسخ مي دهد:"حیات"

 ترک غم جهان بکن تا زحیات برخوري     هرکه غم جهان خورد،کي زحیات برخورد

 (145: 1378، )موسوي ننه کران

 ق( : 751)تز  اردبیلیابن بزّا-*

 ...،درهمین مجموعه(اردبیلي ق( ابن بزّاز759)ح "صفّوة الصّفا"و ...مجمع اآلداب في ")ر.ک به:بخش 

 

 :ق(896اردبیلی)م کلثوم ام-*
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 محمد بن احمد نب ابراهیم البرهان بنت کلثوم ام "به نام بانوئي ديگر ، از"التاسع قرن الهل الالمع الضوء " درکتاب

 با بانوئي را او الفارسي که است نوشته وي حاالت در السخاوي و آمده به میان سخن ،"المکي االردبیلي احمد بن

، )صفري است شده دفن "المعلّاة "در و داده رخ مکه در 814 ق ماه شوال در کلثوم ام مرگ .است گفته خیّر و تدين

1371:،3 /314 ) 

  (:ق192)م-ختایی-خطایی _*

او در عین حال که اهل جنگ و مبارزه بود درشعر و شاعري نیز استعداد قابل .تخلص شعري شاه اسماعیل است 

نسخه خطي ديوان ختايي ،ازنسخ  -حاضر–.)تصوير توجهي داشت و از شعراي قرن دهم هجري به شمار مي آمد 

هجري  892ماه رجب  25اودر شود(  خطي موجود در بقعه شیخ صفي که اکنون درموزه ملي ايران نگهداري مي

هاي اول عمر را ، پس از شهادت  قمري از عالمشاه دختر اوزون حسن آق قويونلو در اردبیل به دنیا آمد و سال

که سیزده سال داشت  هجري هنگامي 915درسال  و پدرش در شیروان ، به اسارت در قلعه استخر فارس گذرانید

زار نفر از مريدان به قصد خونخواهي پدرش به شیروان حمله نمود و فرخ يسار را به اردبیل آمد و ازآنجا با هفت ه

در محلي به نام جاني شکست داد و به سوي نخجوان پیش راند و الوند میرزا را مغلوب ساخته عازم تبريز گرديد 

بدرود زندگي که  931هجري اعالم سلطنت کرد و به نام شاه اسماعیل بر تخت نشست و تا سال  916به سال  و

هرگاه که فرصتي يافت اشعاري سرود و ديواني که ،حال  با اين .گفت دائما درحال جنگ و ارد وکشي گذرانید

 ”بهجت االحرار”و” مناقب االسرار“مصنفات ديگري به نام .از خود به جاي گذاشت  ،معروف به ديوان خطائي است

م 1966به سال "شاه اسماعیل خطائي اثرلري"اعیل با عنوانوديوان ترکي آذربايجاني شاه اسم. نیز بدو منسوب است

 (424 /1: 1369 ا،فص ؛3/321: 1371، ازسوي آکادمي علوم آذربايجان شوروي)سابق( انتشارياقته است.)همان

 :الیاس اردبیلی  _*

نجوم و  ويژه در رياضي وه در علوم مختلفه ، ب.در قرن دهم هجري مي زيسته و دائي مقدس اردبیلي بوده است 

او يعني الیاس در عصر مادر علم هیئت بي  "تاريخ اردبیل و دانشمندان "بنا به نوشته و هندسه يد طواليي داشته

الیاس به دعوت همايون تیموري به هندوستان رفته و در آنجا مورد اکرام و احترام قرار گرفته است .نظیر است 

ان س و مقامي بدست آورد و مورد حقد وحسد قرار گرفت وبديننوشته اند که چون او در هند ضیاع و عقار و رتبت 

 (3/311: 1371، )صفري .گفت در اواخر عمر مجبور به مراجعت به زادگاهش گشت و در آنجا زندگي را بدرود 

دراين راستا،با توجه به آنچه اشاره شد،به سبب مرکزيت اردبیل برايالت آذربايجان درقرون نخستین اسالمي وبه 

پیشینه ي علمي،فرهنگي وسیاسي آن،اردبیل ونواحي آن دردوران اسالمي ازمراکزمهم علمي وفرهنگي  تبع آن

درايران ونیز نواحي همجواربوده ،گذشته ازقرون نخستین اسالمي دردوره هاي بعد هم چهره هاي برجسته ي 

ة دائر"طوري که تنها در  متعددي ازدانشمندان دررشته هاي مختلف علوم اسالمي ازاردبیل سربلندکرده اند،به
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،گذشته ازمقاالت مختلف اين مجموعه که به طورغیرمستقیم با دانشمندان استان کنوني اردبیل "المعارف  تشیع

تن ازچهره هاي مشهور علمي اردبیل ونواحي آن درقالب مدخل هاي  31ونواحي  آن ارتباط دارد ، به شرح حال 

عبدالرحیم اردبیلي)انواري( وفرزندش سیّد صالح موسوي اردبیلي)م ، مستقل پرداخته شده که ازجمله ي آنان

 ق( وفرزندش میرزا1294)م شیخ انصاري،میرزا محسن مجتهد اردبیلي"رسائل"ق(؛صاحب تعلیقات برکتاب1281

 لي ،الهي اردبیلي،يوسف مجتهد اردبی" فتح العلوم"،"البعث والنّشور" صاحب ، ق(1348علي اکبرمجتهد اردبیلي )م

عبدالرحیم ، ،تاج الدين ابوالحسن اردبیلي میرزا اسحاق اردبیلي ، ،صدرالعلماي اردبیلي،ابراهیم اردبیلي ق(1198)م

لي،الهي قفقازي اردبی صادق محمد محسن اردبیلي، محمد  اردبیلي ،عبدالستار اردبیلي ، محمد شفیع اردبیلي ،میرزا

ي توان جلیل علوي اردبیلي و... را م اردبیلي، ،عبدالظاهر ،تقي اردبیلي ،حالي اردبیلي،سیدمرتضي اردبیلياردبیلي

وبي گمان هريک ازآنان ازانديشمندان شیعي بوده ونقش خويش را درآموزش علوم اسالمي وشیعي  نام برد

 ر.ک به:دائرة المعارف تشیع،.) اند ونیزتوسعه افکارشیعه درداخل وخارج ازايران دوران حیات خويش ايفاء کرده

 ("اردبیلي"مدخل هاي

 :جنونی اردبیلی _*

از سخنوران قرن دوازدهم هجري است. مردي اديب وشاعر بوده و در غزل و ترجیع بند و قصیده و رباعیات مولفاتي  

 "الذريعه"شته از گفته هاي خود ديواني تنظیم نموده که بنا به نو ق1117قابل تحسیني داشته است. در سال 

طان سل"آن ديوان را ، منضم به يک جنگ نامه ترکي درکتابخانه  "الذريعه"و مولف  بودهبیت شعر  3254حاوي 

 (3/313: 1371، )صفري.در تبريز ديده است "القرائي

 :آیت الحق مال ابراهیم امام جمعه _*

ل متولد شد. اوعنوان امامت جمعه اردبیل را ه.ق. در واليت اردبی 1217نام اردبیل بوده که در سال ه از علماي ب 

مدرسه اش ، خانه اش بود که در قرب مسجد قرار داشت و  .داشت و در مسجد اوچدکان اقامه جماعت مي کرد

اين مدرسه در  . بنا نهاد ق1267مدرسه طالب مال ابراهیم را در سال ،چون تعداد طالب رو به فزوني گذاشت 

باز به همان نام مرکز تربیت دانشمندان مذهبي گرديد . او قريب يکصد سال عمر خورشیدي نوسازي شد و  1352

کرد و پس از وي فرزند ارشدش مرحوم میرزا حاجي آقا امام جمعه شد . مقبره خانوادگي آنها در حجره اي متصل 

 (3/292: 1371، )همان.دکان قرار دارد به مسجد اوچ

 :استاد سلیمی _*

اهل فن، او را به عنوان يک  . جان ايران، از همین غواصّان درياي خروشان موسیقي استدان بزرگ آذرباي موسیقي

هاي زيبا و استوار نیز ، منزلت رفیع براي شناسند و در آهنگسازي و خلق نغمهپرداز بلند مرتبه مينواز و بداهه تک
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و  و کمتر آسان ، مثالي زنده است از عشق اند. زندگي پربار و پرکار استاد سلیمي در شرايطي بیشتر سختاو قائل

اند . اند و زندگي را ادامه دادهاند ، گريستههاي او زيستهها انسان با نغمهپشتکار يک هنرمند شرقي ، که میلیون

 .هاي او ، از بن دل ، آذري است ، ايراني است، جهاني است و داراي احساسات لطیف انساني استنغمه

 :اردبیلیسید حسین  _*

تحصیالت اولیه خود را در اردبیل گذرانید و  ،قمري در قريه گازر از قراء دامنه سبالن به دنیا آمد 1297در سال  

آنگاه از طريق قفقاز  ،میرزا محمد علي میرآخوراوغلي کسب دانش نمود جمله آخوند  در محضر اساتید بزرگ من

معارف اسالمي دست يافت و درضمن با توجه به وضع سیاسي او در مشهد به مراحل عالي ادب و .عازم مشهد شد

ابتدا با نشر شبنامه در اين راه قدم برداشت و مدتي بعد روزنامه  .خواهي کوشش نمود روز در نشر افکار آزادي

اين روزنامه جوانان مستعد و پرشور  .قمري به انتشار آن اقدام نمود 1327از سال و خراسان را پي ريزي کرده 

ها در دوره دوم مجلس  خراساني .ان مثل شادروان محمد تقي ملک الشعراي بهار را به دورخود جمع کردخراس

اقامت او در تهران و حشر و نشرش با .ن را به نمايندگي خود درآن مجلس انتخاب کردند یسید حس ،شوراي ملي

و باالخره وي در بیستم رمضان وي را در رديف مهره هاي مهم سیاسي کشور قرار داد  ،خواهان رجال و آزادي

 (3/316: 1371، )همان.دار فاني را وداع گفت 1336

  :بیضای اردبیلی _*

اوشغل تجارت داشته و در عین حال طبع  .از شعراي معاصر اردبیل است،" ءبیضا"مرحوم میرزا صادق متخلص به 

مدايح و مراثي اولیاي دين وخاندان اشعارش غالبا به زبان ترکي و در  .شعر قوي و مطالعات زيادي داشته است

مجموعه اشعار وي تدوين نگرديده و به گفته .درگفته هايش ذوق عرفاني به چشم مي خورد .امامت شیعیان است 

يکي از نوادگانش خود بیضا در ايام بیماري مشرف به موتش سروده هايش را که با مرکب نوشته بوده است در 

 .هاي ديگران باقي مانده است حال جسته گريخته از اشعار او در يادداشت نظرف آبي ريخته و شسته است با اي

 (3/318: 1371، )صفري

 

 :موسی شیخ حبیب اردی _*

از قريه ايرديموسي ، درجوار قريه سرعین برخاسته و بر اثر  .از فقهاي بزرگ نیمه اول قرن چهاردهم هجري است 

در حوزه درسي آخوند خراساني از برگزيده ترين  .جف گشته استتالش وپشتکار ، از بزرگان فضالء حوزه علمیه ن

خود رساله .دانشجويان به شمار مي آمده و مراتب فضل وکماالت وي مورد مدح وستايش معاصرينش بوده است 

 .تا آخر عمرش درنجف مانده و در آنجا درگذشته است.عملیه داشته و مقلدين زيادي در عراق پیداکرده است 
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دوره شهرت و معروفیتش در ثلث دوم قرن چهاردهم هجري بوده است.  ؛ت و وفاتش معلوم نیست وليتاريخ والد

سید کاظم قا که منتسب به مرحوم آ "”حاشیه بر مکاسب شیخ انصاري"کتاب معروف  ،به زعم برخي از علما

 ،ولي ئي تالیف کرده استو او اين کتاب را با مرحوم طباطبا بودهشیخ حبیب قا تالیف شادروان آ ،طباطبا ئي است

 (3/314: 1371، )صفري.بعداً کتاب به نام خود طباطبائي معروف گشته است

 (:کلخوران شیخ)حاج میرصالح مجتهد اردبیلی -*

ازقريه کلخوران شیخ برخاسته و در نجف اشرف تحصیالت علمي  ،حاج میرصالح بن عبدالرحیم موسوي اردبیلي

 هاو از کیاست و فراست فراوان بهره مند بوده و ب .کمري به پايان رسانیده استسیدحسین کوه قاخود را درمحضر آ

 به قصد اقامت درموطنش ،زعامت عالم تشیع برسد وليه زعم بعضي از ارباب نظر استعداد آن را داشته است که ب

تقريرات استاد در  وااز آثار .نجف را ترک و با تدريس و افاضه در حوزه علمیه اردبیل شهرت وسیعي به دست آورد

قمري در اردبیل  1319دو جلد و نیز حاشیه بر رسائل شیخ مرتضي انصاري است. وي در چهاردهم صفر سال 

فرزندان حاج میرصالح به نام  .دفن گشته است،بدرود زندگي گفته و درکنارمسجدي که به نام او معروف است 

 (3/329: 1371همان، ) .شناخته مي شوند "انواري"خانوادگي 

 ق(:9964)ماردبیلی اکبر علی میرزا آقا-*

 در را سطح و مقدمات .آمد به دنیا شهر اين در قمري هجري 1269 سال در است که  اردبیل معاصر علماي از

 شیرازي  وسید میرزاي محضر در شد و نجف عازم معلومات تکمیل براي و بروجرد فراگرفت و زنجان و اردبیل

 به زادگاهش آنگاه .رسید اجتهاد به درجه و رسانید به پايان را  خارج ،علم، یداسات ديگر و کوهکمري حسین

 با مصادف زادگاهش در او اقامت گرديد. محل بالمنازع مجتهد،عالم صالح میر حاج مرحوم فوت از پس و برگشت

 ... و روسیه رکبی وانقالب اول الملل بین جنگ مشروطیت، نهضت آغاز قاجار، دولت ضعف مثل ايران، در حوادثي

 (3/342: 1371)صفري،  گرفت. قرار خطه اين در اتفاقات اين کانون کلیه در و وي

 مشروطیت نهضت رهبر و خود زمان تشیع پیشواي خراساني، کاظم محمد مال آخوند مخالف سیاسي او   لحاظ از

 خراساني مرحوم نزديکان از و نجف برجسته علماء از که يوسف میرزا حاج خودمرحوم برادر با بدين جهت و بود

 زيادي بالنسبه طالب و مي کرد تدريس بود مسجدش جوار در درمدرسه اي که شخصا او .نداشت دلخوشي بود،

  )همان(.بود سیاسي و ديني از اعمّ روز اجتماعي مسائل وفحص بحث مرکز حیاتش زمان در او مسجد .نمود تربیت را

 .مي آورد به نظم ترکي به زبان عوام فهم براي را مذهبي مسائل بعضي و دين اصول و داشت هم شعر طبع او

 .است معروف "عوامي الدين اصول "به که مي دهد تشکیل را کتابي محتواي اين باب، در وي گفته هاي مجموعه

به  که است موجود او از به فارسي "مسلمین الدين اصول "به نام  ديگري کتاب "اسالم المعارف دائرة "به نوشته
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 "خوانساري الخطاء کشف"، "الذريعه "به قول وي ديگر قلمي آثار از . است جواب و سوال به صورت و رسیده هم طبع

 عملیه رساله .است رسیده به طبع ايران در و بوده " شیخیّه "عقايد ردّ احسائي و احمد شیخ  احوال در که است

 مرگ .مي شود خوانده"العباد معذرة"به نام  و است محرّمه مکاسب و مزارعه و ربا و زکوة باب در اکبر علي میرزا آقا

 افتاد. )همو( اتفّاق اردبیل در قمري 1346 يا خورشیدي 1316 به سال وي

 ق(:9922کواکبی)م الرحمن عبد-*

 توطن آنجا در کرده مهاجرت شامات به بود، اردبیل بزرگ امراي از که صفوي ابراهیم فرزندان از تیره هاي

 الرحمن عبد .يافتند بزرگي معروفیت و شهرت عرب جهان در بعدها و آن حدود در کواکبي نام با و داختیارنمودن

 در .است يافته تربیت شهر آن در و آمده به دنیا حلب هجري در 1266  سال در که خانواده است اين از فرزندي

 آنها علیه الرحمن عبد .بودند زحمت در آنان ستم و ظلم از مردم داشتند تسلط شامات بر عثماني ها که او، زمان

 همه او .کردند حبس مدت ها از پس و راگرفتند او عثماني ها .انداخت به راه منطقه آن در نهضتي و به پاخاست

 رحل مصر در سرانجام و سفرکرد ديگر نقاط و هند حبشه، زنگبار، به مسلمین بیداري براي و کرد تحمل را آنها

 بزرگ انقالبي يک به عنوان عرب جهان در که الرحمن عبد .درگذشت آنجا در هجري1321 سال در و افکند اقامت

معروف  که درآورد تحرير به رشته .نیز کتاب هائي سیاسي تالش هاي به موازات مي شود شناخته آزادي خواه و

 (341-3/339: 1371همان، ) است." القري امّ " و " االستبداد طبايع"آنها  ترين

 ق(:9949)میعه اردبیلی الشّ مفتی -*

 و دانشمند فقهاي از مرتضي، سید پدرش .است اردبیل اخیر يک قرن بزرگ فقهاي از تقي، محمد سید الحق آيت

 که بود کودک هنوز و آمد به دنیا نجف در قمري هجري 1282 سال حدود او .بود اشرف درنجف امامیّه باذکاوت

 اين در تقي محمد نشوونماي .نمود اردبیل در توطن قصد ديچن از پس و خلخال برگشت در به زادگاهش پدرش

 از و فراگرفت مجتهد صالح میر حاج مرحوم و پدر نزد شهر، درهمین نیز را سطح و مقدمات و گرفت صورت شهر

 يک سالگي و چهل در .آموخت طب و هیئت و نیزرياضیات معروف الحکماي شمس مرحوم بزرگ دانشمند محضر

 خود اجتهاد درجه احراز با و نمود شرکت ديگران و کاظم خراساني مال آخوند درس حوزه در و رفت اشرف به نجف

 يافت بهبود چون و گرديد به اردبیل به بازگشت مجبور و شد بیمار اقامت سال نهمین در .پرداخت به تدريس نیز

 از بزرگي قسمت که شجرةو گیالن و قفقاز براي ديني علماي تربیت جهت مرکزي آن زمان در که شهر، اين در

شجرة  "به نام عملیّه رساله او .شد مردم براي مرجعي ديني مشکالت رفع در و پرداخت به تدريس بود، آذربايجان

 سال ذيقعده شب آخرين در او وفات .کردند تقلید او از نیز گروهي و نمود منتشر و چاپ"الجزا  يوم لثمرة التقوي

 تقي آقاسید مرحوم از ارزنده اي تألیفات .شد سپرده به خاک جمعه ورت مسجدمجا در و افتاد اتفاق هجري 1361
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 کتاب "بر نیز تعلیقه اي و خراساني کاظم مال آخوند خارج درس تقريرات يک دوره آنها جمله از که است باقي

 (3/355: 1371، )صفري .اوست ديگر آثار از،انصاري  شیخ "مکاسب "بر حاشیهو آخوند "االصول

  ق(:9946)مننه کرانیموسوی د بن حمزه محم _*

سه فرسخي شمال غربي اردبیل برخاسته و در نجف اشرف از محضر  واز دانشمندان متاخر است که از قريه ننه کران

نوشته است که سید میر محمد بن حمزه  "الذريعه"صاحب .درس مرحومین ممقاني و شربیاني استفاده کرده است 

صفحه درسه موضوع  378مجموعه اول در  ،دارد که از سه مجموعه تشکیل يافته استالموسوي ننه کراني کتابي 

تاريخ آنها. مجموعه  : دربعضي نوادر و قصص و حکايات عبرت آمیز ، در توحید و امامت ، در فضائل اهل بیت و

تر و در يک مجموعه سوم در انساب بعضي سادات که نسبت به مجموعه اول کوچک .دوم: درنصايح ومواعظ وفضائل

وي جد پدري آيت اهلل سیدفخرالدين موسوي ننه کراني .قمري درگذشته است 1364وي در سال  .صفحه است

ودرمیان مردم اردبیل، خلخال ،آستارا، لنکران وباکو ازجايگاه مهمي  "تاريخ اردبیل ودانشمندان آن"مولف کتاب

 (172: 1378، ؛موسوي ننه کران3/351: 1371صفري، برخورداربوده است.)

 صادق خلخالی:-*

، از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. در نوجواني وارد حوزه علمیه قم يدر روستاي گیو ش1315شیخ به سال 

شیخ محمدصادق .اش با مرحوم مصطفي خمیني شروع شددرسي و بحثيجا ارتباطات و همشد و از همین

نزديکي خلخالي و امام خمیني .سالگي در حالي درگذشت  77در 13 82خلخالي، به تاريخ پنجم آذر گیويصادقي

 گردد.به کودکي او و مرحوم مصطفي بازمي

 

 اردبیلی: صفری  بابا -* 

است.صفري اين کتاب را درسه جلدچاپ کرده است.  " گذرگاه تاريخ در اردبیل"او متولد اردبیل  ومولف کتاب 

 ونیزافزودن پیرامون تاريخ اردبیل ،گردآوري نوشته هاي پراکنده که درمقدمه کتاب اشاره شده ،مولف با چنان

مجموعه حاضررادرسه جلدو به عنوان  ، سال خوردگان اخذکرده است از اطالعات جديد به آنها، که بخشي ازآنها را

راجمالي يک نظ،ده است. جلدنخست اين اثر، درپنج گفتار وبا عناوين بخشي ارتاريخ اردبیل به رشته تحرير درآور

 ،اردبیل ازنظر مورخان داخلي ،اردبیل قبل ازاسالم ،اردبیل ازحمله اعراب تامشروطیت ايران درباره جغرافیاي اردبیل

جلددوم ازکتاب خود، که ، تدوين شده است. مولف در وجهان گردان خارجي واردبیل دردوران مشروطیت

م ،رسو درزمان سلطنت مؤسس سلسله پهلوي ،زبان ومذهب مردم اردبیل بردارد، اردبیل دهم رادر گفتارششم تا

وسنن مردم اردبیل وآثارتاريخي اردبیل راموردبررسي قرارداده وگفتاردهم رابه نقدها ونظريه هاي صاحب نظران 
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،جلدسوم اين مجموعه رادرپنج گفتاروبراساس،  ول اين مجموعه درنظرگرفته  است. صفريدرباره مطالب جلدا

درگذشته هاي اردبیل  اقتصاد ،فرهنگ ومعارف درتاريخ اردبیل ،1357تاانقالب  1321ازسوم شهريور اردبیل

 نظرات خوانندگان درموردمطالب و وگفتارپانزدهم، به نقدهاوپزشکي وبهداشت درگذشته هاي اردبیل، تنظیم شده 

  (253-251: 1389، جوادي) مجلدات پیشین،اختصاص يافته است.

 اردبیلی: دکتر علی اصغر حلبی -*

در شهرستان اردبیل متولد شده و تحصیالت ابتدايي و متوسطه را همراه با  1323دکتر علي اصغر حلبي سال 

ون فقه، اصول، منطق و فلسفه در مدارس همان شهر آموخته است. پس از آن وارد مقدمات علوم عربي همچ

براي تکمیل تحصیالت خود  1353دانشگاه شده و لیسانس فلسفه را از دانشگاه تهران دريافت نموده. وي در سال 

ي اخذ نموده مبه کشور انگلستان مسافرت و در رشته فلسفه در دانشگاه اديتبورگ، دکتراي فلسفه و فرهنگ اسال

، (جلد 2توان به: معجزه ايراني بودن )آثاري را تالیف نموده که از جمله مي انگلستانپس از بازگشت از  .است

وي ترجمه متون هاي  از جمله فعالیت .اشاره نمود -آشنايي با علوم قرآن، تاثیر قرآن و حديث در ادب فارسي

هاي خود  اشاره نمود. وي در ادامه فعالیت تفسیر کبیر فخر رازيتوان به ترجمه باشد که در اين زمینه ميمي

نمايد هاي خود را در اين زمینه متمرکز مي تگیرد و مدتي از فعالیتصمیم به ترجمه قرآن مجید به زبان فارسي مي

و نیز از آنجا که  ادبیات عربرا به پايان برساند. وي با توجه به قواعد ترجمه و  ترجمه قرآنشود تا اينکه موفق مي

ه نمايد اي ارائمتون عربي را به فارسي ترجمه نموده و آشنايي نسبي که از لغات عربي داشته است توانسته ترجمه

که اشکاالت کمتري داشته باشد و از طرف ديگر با استفاده از جمالت سلیس و روان، به ترجمه خود سالست و 

 توان بهاصغر حلبي ميدر دسترس علي اثر 26 از جمله .ه عموم قرار گیردرواني مورد نیاز را ببخشد تا مورد استفاد

الم تاريخ علم ک ،تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسالمي ،آشنايي با علوم قراني،ترجمه قران مجید با متن عربي : 

 ،تاريخ فالسفه ايراني ،اخالق االشراف و رساله دلگشا عبید زاکاني ،تاريخ تمدن در اسالم ،در ايران و جهان اسالم

 جلد 5 )شرح مثنوي موالنا ،تاريخ نهضت هاي ديني و سیاسي معاصر ،تاريخ فلسفه اروپا ،تاريخ تصوف و عرفان

 (و...اشاره کرد.

 :ن زاده اردبیلیمرحوم رحیم موذّ _*

 رسیده استازآنجا به گوش جهانیان درقالب نوحه و مرثیه سرايي اردبیل ازمناطقي است که صداهاي ماندگاري 

توان به صداها ي خانواده موذن زاده اردبیلي اشاره کرد. يکي از نخبگان وهنرمندان  براي نمونه مي ودراين باب

در اردبیل به دنیا آمد. ش 1313مرحوم موذن زاده اردبیلي است. مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلي درسال  ،اردبیلي

آشنا به رديف هاي موسیقي بود. شیخ عبدالکريم در سال  پدرش شیخ عبدالکريم بسیار خوش صدا خوش خلق و

ز راديو اذان گفت و بعد از آن پسرش رحیم نیز بااو همراه شد. اذان ماندگار رحیم موذن زاده دردستگاه ش ا1326

http://wikifeqh.ir/انگلستان
http://wikifeqh.ir/انگلستان
http://wikifeqh.ir/تفسیر_کبیر_فخر_رازی
http://wikifeqh.ir/تفسیر_کبیر_فخر_رازی
http://wikifeqh.ir/ترجمه_قرآن
http://wikifeqh.ir/ترجمه_قرآن
http://wikifeqh.ir/ادبیات_عرب
http://wikifeqh.ir/ادبیات_عرب
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 گوييهاي مذهبي و اذانموذن زاده که اغلب به فعالیت در خانواده  . بیات ترک گوشه روح االرواح اجرا شده است

اند، رحیم موذن زاده ، فرزند ارشد شیخ عبدالکريم ، راه پدر را با جديت بیشتر پي گرفت و عمالً پس از پرداخته

گويند . رحیم برادر درگذشت پدرش، به جاي او قرائت اذان را ادامه داد. برادران رحیم ، سلیم و داوود نیز اذان مي

رود . نام خانوادگي سالگي از دنیا مي 25در سن ؛فته است ولي گديگري نیز داشته است به نام نعیم که اذان مي

 .اندگان راديو همواره از نام موذن زاده براي معرفي او استفاده کردهگويند،رحیم در شناسنامه ، موذن است اما 

تداوم حیات مرثیه سرایی شیعی به سبک آذرباییجان به ویژه اردبیل درمیان شیعیان کشورهای  -6-4

 ه :همسای

امروزه وجود مرثیه سرايي به معني عام کلمه دربرخي کشورهاي جهان به ويژه جمهوري آذربايجان به عنوان يکي 

از مظاهر انديشه هاي شیعي ،ازآثار سیاست مذهبي صفويان درنشر آن درخارج ازقلمرو حکومتي آنان بوده که هم 

اردبیل ونواحي آن را داراست.دراين باره بايد گفت، خود صفويان وهم مرثیه سرايي درگذشته وحال بیشتر خاستگاه 

مرثیه ساالرشهیدان درآذربايجان به روزگارصفويه بازمي گردد.سوگواري ساالرشهیدان را درسه شکل مجالس 

سوگواري وروضه خواني درتکايا ومساجد؛تعزيه وبه راه انداختن دسته جات سینه زني وزنجیرزني پديدار گشت.اولین 

رمزثیه آذري )ترکي آذربايجاني( درقرن دهم هجري سروده شد.محمدفضولي که درحلّه به دنیا آمد نمونه هاي شع

وبیشتر دربغداد اقامت گزيد،اولین ترکیب بندمرثیه رادر رثاي ساالرشهیدان سروده است. فضولي،عالوه برقصیده 

 وبا اضافاتي به ترکي"لسعداء حديقة ا"مالحسین کاشفي رابه نام "روضة الشهداء "سرايي درنعت اهل بیت )ع(،

 آذري)ترکي آذربايجاني (  برگردانده است.بندي ازترکیب بند مرثیه فضولي بغدادي چنین است:

 تدبیرقتل آل عبا قیلدون اي اي فلک         فکرغلط خیال خطا قیلدون اي فلک

 درجايي ديگرگفته است:،ونیز

 بال باللرينه  مبتال حسین)ع(اي درد پرورالم  کربال حسین)ع(             وي کر

؛مدرس 131-129،"هويت ايراني درادبیات عاشورا ؛.... "ق درحلّه اتفاق افتاد.)ر.ک به:963فضولي حدود سال 

قفقاز به معني عام کلمه خود از مراکزمهم مرثیه سرايي بوده که ازمیان آنها ديوان  .(345-3/343: 1374، تبريزي

 (131هويت ايراني در ادبیات عاشورا،  .)مي توان نام برد قمري دربندي وشعاعي دربندي را

اکنون ،مرثیه سرايي ،تعزيه خواني وشبیه خواني مردم اردبیل درايام محرم وسوگواري شهادت ابا عبداهلل الحسین)ع( 

ي خوياران باوفاي آن حضرت ،گذشته از فراگیرشدن آن درنقاط مختلف کشور،حتي مرزهاي ايران رادرنورديده ودربر

کشورهاي جهان هم مورد استفاده قرارمي گیرد ،چنانچه درجمهوري آذربايجان به ويژه پس از استقالل نه تنها 

بیش ازپیش پررنگ تر برگزارشد ،بلکه مردم آن کشور همه ساله دردهه محرم نوحه خوان هايي را ازاردبیل 
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در زنجیر زني ،سینه زني وحتي شبیه خواني وديگرنواحي آذربايجان به آن کشوردعوت کرده وازمرثیه خواني آنان 

 بهره مي برند.

اين حال،يحیوي اردبیلي )تاج الشعراء(،منزوي اردبیلي،استاد شهريار،انوراردبیلي،کالمي زنجاني،منعم اردبیلي ،  با

لیم همچنین،س( 132هويت ايراني در ادبیات عاشورا،  .،)و.... از چهره هاي برجسته درمرثیه سرايي درايران است

موذن زاده اردبیلي،تمدن اردبیلي،...از نوحه خوانان شهیر استان اردبیل هستند که نه تنها مردم استان اردبیل بلکه 

 مردم ديگر استان ها ازجمله مرکزکشورهم دردهه محرم از نوحه خواني آنان بهره مي برند.

 کتاب های چاپ وانتشاریافته پیرامون استان اردبیل: -6-7

استان درمقايسه با گذشته رشد خوبي  منابع اختصاصي تالیف آثار پیرامون استان اردبیل به عنوان  امروزه،گرچه

دارد ولکن،فاصله استان با وضعیت مطلوب دراين باره ازفاصله زيادي برخوردار است ،بنابراين، صاحبان تخصص ها 

ارعلمي درمورد پیشینه ونیز در رشته هاي مختلف علمي درسطح استان مي بايست بیش از پیش درتالیف آث

استعدادهاي بالقوه استان کام هاي عملي بردارند ومتولیان امر دراستان هم درحمايت ازاين امر بیش ازگذشته 

احساس وظیفه نمايند چراکه اين تالیفات با ارائه يافته هاي علمي خويش به عنوان زيرساخت توسعه همه جانبه 

به همراه خواهد داشت.با اين حال،دريکي از آثار نگاشته شده دراين زمینه با  ،زمینه هاي رشد وبالندگي استان را

ش( ،گذشته از خود اين کتاب و نیز ،مقاالت ،بیش از 1389-1ج) "شناسي توصیفي استان اردبیلکتاب "عنوان

به ترتیب رعنوان کتاب اختصاصي پیرامون استان اردبیل تالیف وتصحیح وچاپ وانتشار يافته است ،که اين آثا 38

 حروف الفبايي عبارتنداز:

                                             پژوهشي درجغرافیاي مغان؛ ابراهیمي،سید محمد

                                            صفوة الصفا؛ ابن بزّازاردبیلي،درويش بن اسماعیل

      . شهید داوريسري( سردار سبالن ) گل گشتي در زندگي .. ؛احمدي ، عمار

  پژوهشي استان اردبیل  چهره هاي ماندگار؛ اداره کل فرهنگ وارشاداسالمي استان اردبیل

                                       ايالت مغان عشايرآذربايجان و؛ اسماعیل پور،جمشید

                                                  اردبیل؛ به آذين،داريوش

                                                                     قلعه قهقهه؛ بهراد رزي،رستم

                     مشگین شهر، نگین سبز آذربايجان  ؛پورايمان ،قاسم 
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                        ابنیه تاريخي اردبیل و نگاهي به آثار؛ جامعي،بیوک

                                رس در گذرگاه تاريخا؛حافظ زاده ،محمد

                                     معاصر خلخالي چهره هاي ماندگار ؛خاک نژاد،فرهنگ

         استان اردبیل)مجموعه راهنماي جامع ايران گردي(؛ زنده دل،حسن ودستیاران

 1377 -78جامع توسعه استان اردبیل،طرح مطالعات ؛ بودجه استان اردبیل سازمان برنامه و

                          تاريخ و فرهنگ نمین؛ ستودي نمین، فرح بخش

                                     جغرافیاي اردبیل؛ شهبازي شیران، حبیب

     سازه اي مقابر باغ شیخ کلخوران اردبیل بررسي معماري و؛ شهبازي شیران،حبیب

                 بقعه شیخ صفي الدين اردبیلي فهرست اسناد؛ ي،عمادالدينشیخ الحکماي

         جاذبه هاي گردشگري سرعین اردبیل  ؛صادق مغانلو، حسین علي

                                                           اردبیل درگذرگاه تاريخ؛  صفري،بابا

                                                           تاريخ دشت مغان؛ عزيززاده ،میرنبي

                                                    زمان دشت مغان درگذر؛ عوض پور،اعظم

                                  شگفتي هاي سبالن؛  و... علیزاده پروين

                                            مغان ننه ؛فیاضي شکرلو ، وهاب

   نگین آذربايجان )جغرافیاي شهرستان هاي پارس آباد، بیله سوار، گرمي( ؛قاسمي، احد ،مغان

                                                         گستره تاريخ مغان در؛  قلمي،عزيزاهلل 

                                   )مغان(  خمره هاي اشکاني گور؛ کامبخش فرد، سیف اهلل

         باستان شناسي وتاريخ هنر بقعه شیخ صفي الدين اردبیلي؛ گلمغاني زاده اصل،ملکه و... 

          پیام سبالن)نگرشي براستعدادهاي اقتصادي ،توسعه وعمران مشگین شهر(؛ اليق،مهدي

                                               تاريخ مطبوعات اردبیل؛ محمديان اردي،حیدر
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 تاريخ                            نیربه روايت؛ مشنچي اصل)طوفان(،امیر

                                        مغان، جغرافیاي کهن ، کا لبد نوين

                                                          اردبیل درعصرصفويه؛ موسوي،رئوف

                            آن تاريخ اردبیل ودانشمندان؛ موسوي )ننه کران(،سیّدفخرالدّين

                                      گذرگاه تاريخ د،شت مغان در؛  ناصري بیله سوار،احد

         تاريخ جامع آستارا و حکّام نمین؛ نعمت اللهي )آستارايي(، بهروز

                                                     مشاهیر خلخال و؛ حمدمسعودنقیب،سیدم

                                                           خیاو گمشده تاريخ؛ نوبختي خیاوي

 (  297-197)ر.ک به:جوادي،کتاب شناسي توصیفي ... ،مبارزات آيت اهلل سید يونس اردبیلي ؛نیکبخت،رحیم

 

 

 نتیجه گیری: -*

گذشته از  پیشینه ي تاريخ سیاسي،مذهبي،فرهنگي واقتصادي اردبیل ونواحي آن و مرکزيت اين شهر ازپیش از 

-917ق( برآذربايجان به معني عام کلمه ،اردبیل نه تنها خاستگاه صفويان)حک654اسالم تا دوره ي ايلخاني)ح

قرن ونیم بر ايران بوده اند،بلکه ،دردوره ي پادشاهي اين دودمان ق(، به عنوان صاحبان حکومت نزديک به دو 1148

هم،اردبیل و نواحي آن به عنوان پايگاه اصلي شاهان صفوي درتحکیم حکومت ونیز رشد وتوسعه علوم اسالمي 

وشیعي وهمچنین انديشه هاي شیعي درايران وديگرکشورهاي اسالمي، مورد استفاده آنان قرارگرفت و اردبیل 

ي آن با شايستگي توانست دراين زمینه ها ايفاي نقش نمايد.دراين راستا،بررسي هاي علمي و پژوهشي ،که ونواح

درمجموعه حاضر پیرامون موضوعات يادشده صورت گرفت،نشانگر تاثیرگذاري مهم اردبیل ونواحي آن به طرق 

ي مذهب پیش از ظهور صفويان مختلف ازجمله مرکزيت اين نواحي دردوران  برخي دولت ها ويا حکم رانان شیع

ق( 448-322 )حک(،آل بويه ق 318 - 266 حک(،دولت آل ساج ) ق511- 331)حک  همچون ،دولت آل مسافر

( ،ظهور دانشمندان برجسته ق873 -781)حک  (، قراقويون لوهاق 716-713حک:،اولجايتو حکم ران ايلخاني)

ون نخستین اسالمي تا دوره معاصر،رياست و زعامت درعلوم اسالمي وشیعي در دوره هاي مختلف تاريخي ازقر

برخي دانشمندان اردبیلي همانند محقق اردبیلي دربرخي دوران  تاريخي بر حوزه ها ومراکز علوم اسالمي وشیعي 
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درجهان اسالم و... ،در موضوعات مورد اشاره  بوده است .و امید است،درآينده ،اين موضوعات بیش ازاين و با گستره 

 مورد بررسي هاي علمي و پژوهشي قرار گیرد تا ديگرزواياي  موضوعات بیش ازپیش برعالقه مندان آشکاربیشتر 

 گردد.
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،دارالکتب الفهرستق(: 1422، )ق(،ابي الفرج محمدبن اب يعقوب اسحاق المعروف بالنديم381ابن نديم)م -21

 .، بیروت ،لبنان العلمیه

 موسسه زاده، حسن صادق تصحیح ؛ الشّیعه حدیقة ق(:1419، )محمد بن اردبیلي) مقدس(،احمد -21

  .انصاريان،قم

جامع الرواة وازاحة االشتباهات عن الطرق ق( :1413) ق(،محمدبن علي،1111اردبیلي الغروي الحائري)م  -22

 .،مکتبة المرعشي النجفي،قم1،ج واالسناد

 رهنگيف ترجمه فالطوري،علمي و(،9تاریخ ایران درقرون نخستین اسالمی)جش(: 1369) اشپولر،برتولد، -23

 .،تهران

، به اهتمام ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه المسالک و الممالک ش(: 1347) اصطخري، ابواسحاق ابراهیم، -24

  .و نشر کتاب

،احسان اشراقي، تهران، شرکت نقاوه االثارفی ذکراالخیار(: 1372افوشته اي نطنزي، محمود بن هدايه اهلل،) -25

 .انتشارات علمي و فرهنگي

رضا نصیري، تهران، ، تصحیح دکتر محمدفتوحات شاهیش(: 1381)امیني هروي، امیر صدرالدّين ابراهیم،  -26

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 ، ترجمه ي سیروس ايزدي، )بي تا(. خلیفه و سلطان ، واسیلي والديمیر، بار تولد -27

، جدید راهنمای گاهشماری و تبارشناسی های اسالمیسلسلهش(: 1381)باسورث،کلیفورد ادموند، -28

  .شناسي اسالم و ايراناي، تهران، مرکز باستانترجمه فريدون بدره

 ،نشرآذربايجان،تبريز.مفاخرآذربایجان(: 1375) بخشايشي،عقیقي، -29

  .العلمیه، بیروت، دارالکتب فتوح البلدان ق(:1421)ق(، احمد بن يحیى بن جابر،255بالذرى)م -31

، ترجمه محمد حسین جلیلي، تهران، بنیاد العصرالنصر و نخبةةزبد ش(:1356) بنداري، فتح بن علي، -31

  .فرهنگي ايران

 ، امیرکبیر.شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران: 1387بیات، عزيزاهلل؛  -32

  .، تهران، انتشارات فتحيتاریخ بیگدلیش(: 1372)حسین، بیگدلي، غالم -33 
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  .، ]بي جا[، شرکت سهامي انتشارشاه اسماعیل اول ش(:1381) پارسادوست، منوچهر، -34

به کوشش الرنس الکهارت و پیتر جکسون، ترجمه  1388)دوره صفويان(، تاریخ ایران پژوهش کمبریج -35

  .يعقوب آژند، تهران، نشر جامي

قه(، به کوشش ر.ن.فراي، ترجمه حسن انوشه، )از اسالم تا سالج ش:1363) ،تاریخ ایران پژوهش کمبریج -36

  .تهران، امیرکبیر

 ،به کوشش غالم رضاطباطبائي مجد ،چاپ وانتشارات،دانشمندان آذربایجان (: 1378) تربیت،محمدعلي؛ -37

  تهران

  .، امیرکبیر، تهرانعباسی عالم آرای تاریخ ش(:1351)بیگ، ترکمان، اسکندر -38

،دارالکتب  "م،2112حتي سنة  معجم االدباء من العصرالجاهلی" ق(:1424)الجبوري ،کامل سلمان، -39

 .بیروت ،لبنان العلمیه،

، ج اول، قم، پژوهشکده حوزه و صفویه در عرصه دین و فرهنگ وسیاست(،  1379جعفريان، رسول، ) -41

 .دانشگاه

 ل.قق اردبیلي،اردبی)بخش نخست(،محکتاب شناسی توصیفی استان اردبیل(: 1389) جوادي،سید مهدي، -41

رضا طباطبايي مجد، تهران، بنیاد موقوفات ، تصحیح غالمروضة الصّفویّهش(: 1378) جنابدي، میرزا بیگ،  -42

  .دکتر محمود افشار

،دار التراث کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنونق(: 1413، )کاتب چلبيق(، 1167، )محاجي خلیفه -43

 ،بیروت. العربي

 .ق1413،........؛ ...................،دارالکتب العلمیه،بیروت،............-44

]چاپ ويژه سال کاتب چلبي[؛تورک تاريخ  جهان نماش(: 1391) [،ق(1167)محاجي خلیفه]کاتب چلبي -45

 .م2119، آنکارا کورومو،

 .)بخش ايران وقفقاز(؛ترجمه دکترسید مهدي جوادي،محقّق اردبیلي، اردبیل.،   .............، ........................،............ -46

نامعلوم، تصحیح مريم میر احمدي، غالمرضا ش(: 1372)ق(؛ 375)تحدودالعالم من المشرق الی المغرب -47

  .رهرام، تهران، دانشگاه الزهرا و
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 .ا[، نشر مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي دهسرا]بي ج آستارا در گذرگاه تاریخ،ش(: 1385)حريري، اشرف آقا،  -48

، تحقیق عبدالرحمن عمیره، نوادر االصول فی احادیث الرسولم(: 1992حکیم ترمذي، محمد بن علي،) -49

 . بیروت، دارالجمیل

)تاريخ سلطاني(،  از شیخ صفی تا شاه صفیش(: 1364)حسیني استرآبادي، سیّد حسین بن مرتضي،  -51

  .هران، نشر علميتصحیح حسن اشرفي، ت

، مکتبة  االرشاد فی معرفة علماءالحدیث ق(: 1419) ،الخلیل بن عبداهلل ق(،446، )مالخلیلي القزويني -51

  .الرشد، الرياض

بشر، زير تاریخ حبیب السّیر فی اخبار افراد ش(: 1333)الدّين الحسیني، الدّين بن همامخواندمیر، غیاث -52

  .هران، خیام، ت سیا قينظر محمد دبیر

 .ران)...تاپخته شودخامي( ، نشرثالث ، تهسفرنامه (:1381)دانش پژوه ، منوچهر)به اهتمام(، -53

 .11،شماره 1371،علمي و فرهنگي، اول ،دانشنامه ایران واسالم -54

 .،نشرسعیدمحبي،تهرانش: 1373، ،تشیع)سیري درفرهنگ وتاريخ تشیع(دایره المعارف تشیع -55

 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، سفرنامه ش(:1384) پیترو ، دالواله، -56

  .، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم، منشورات الرضياخبار الطّوال ش(:1368) الدّينوري، ابو حنیفه احمد ابن داود، -57

 .)تاريخ زندگي وآثار(،آذرآبادگان ،تبريزتذکره شعرای آذربایجان (:1367)ديهیم، محمد، -58

، دارالکتب العلمیة  وینالّتد وین فی اخبارقزم( : 1987) ق( ،عبدالکريم بن محمد623فعي القزويني)مالرا -59

   .، بیروت

  .، تصحیح محمود اقبال، تهران، امیرکبیرالسرورالصدور وآیةراحة ش(:1333) راوندي، محمد بن علي،-61

، تصحیح محمد اکبر عشیق، تهران، میراث یتاریخ عالم آرای امین ش(:1382) روزبهان خنجي، فضل اللّه، -61

  .مکتوب

 .، تصحیح دکتر عبدالحسین نوائي، تهران، اساطیر احسن التّواریخ (:1384) روملو، حسن بیگ، -62

 .ترجمه آذر آهنچي، تهران، دانشگاه تهران ایران در راه عصر جدید،(، 1381هانس روبرت ، ) رويمر، -63
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 .؛ مهران مطبعه سي، استانبول  قاموس االعالم ق(:1311) ،، شمس الدينق (1322)مسامي -64

،  طبقات الشافعیة الکبری م(:1992) ، تاج الدين ابونصرعبدالوهاب بن عبدالکافي،ق(771السُبکي) -65

 .هجرللطباعة ، الجیزه 

 سمت،تهران. ،تاریخنگاری دراسالم (:1379) ؛سجادي،سیدصادق و هادي عالم زاده -66

التحفة اللطیفه فی تاریخ المدینة م(: 1993) ق( ، شمس الدين محمد ابن عبدالرحمن،912السّخاوي)م -67

 .دارالکتب العلمیة ،بیروت ،الشریفة

 .،قاهرهمکتبه ابن تیمیهق(: 1411، )ق(،عبدالکريم بن محمد،االنساب562السمعاني )م -68

 .، عالم الکتب ، بیروت تاریخ جرجان ق(:1411) وسف ابن ابراهیم،ق( ، ابوالقاسم حمزه بن ي427سَهمي)م -69

  .، ترجمه کامبیز عزيزي، تهران، نشر مرکزایران عصر صفویش(: 1378) سیوري، راجر،  -71

 .، نشر شهید محبي، تهراندایره المعارف تشیع(: 1386سید جوادي، احمد صدر، ) -71

 ، تهران، علمي و فرهنگي.روایت ویل دورانت تاریخ تئاتر به (،1377)شادروان، عباس، -72

  .رضا ذکاوتي قراگوزلو، تهران، امیرکبیر، ترجمه عليتشیع و تصوّف ش(:1385) الشیبي، کامل مصطفي، -73

 .،المکتبة العصرية،بیروت "الملل والنّحلق(: 1424)"ق( ،ابوالفتح محمدبن عبدالکريم،548الشهرستاني )م -74

 .، سعدي،تصحیح اصغرحامدربانيریاض السّیاحه(: 1339)، زين العابدين،  ق(1253شیرواني)ح -75

 .، قم، موسسه نشر اسالميقاموس الرجالش(: 1377شوشتري، محمد تقي،) -76

 .(،انتشارات فردوس، تهرانبخش نخست9تاریخ ادبیات در ایران)جش(: 1369) صفا،ذبیح اهلل،-77

 .، دانشگاه آزاد اسالمي،اردبیل 2د؛جلاردبیل در گذرگاه  تاریخ(: 1371) صفري، بابا؛ -78

 .،دانشگاه آزاد اسالمي،اردبیل3جلد(: 1371) ..........، ...........، .........، -79

  .، ،قمتاریخ فرهنگ آذربایجان (: 1329) صفوت ،محمدعلي، -81

 .، ،راهگشا،شیرازاسالمتاریخ آموزش وپرورش ایران و (:1374) ضمیري ،محمدعلي، -81

  .الطبعة الثانیة، داراالضواء ،بیروت ،الّذریعة الی تصانیف الشّیعة ق(،شیخ آقابزرگ،1389الطّهراني)م  -82
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، به کوشش دکتر جعفر شعار، "(سیاست نامه )سیرالملوک"ش(: 1377)طوسي، خواجه نظام الملک،  -83

 انتشارات علمي و فرهنگي،  ،تهران

ق(،  978)تاريخ صفويّه از آغاز تا  تکملةاالخبار ش(:1369) العابدين علي،یرازي، خواجه زينعبدي بیگ ش -84

  .تصحیح دکتر عبدالحسین نوايي، ]بي جا[، طلوع آزادي

  .، آثار بعثتآموزش و پرورش اسالمى(: 1356)عزتى، ابوالفضل،  -85

شذرات ق(: 1416)الدين عبدالحي بن احمد، ق( ،شهاب 1189-1132العکري )ابن العماد( الحنبلي الدمشقي) -86

 .بیروت  -، دارابن کثیر ،دمشقالذّهب فی اخبارمن ذهب

نامه کارشناسي ارشد، ، پاياناتابکان آذربایجان و آران در دوره سلجوقیش(: 1389)عزيزنژاد، محمد، -87

  .تهران، دانشگاه تهران

 .اهتمام مجتبي مینوي، تهران، کتابفروشي حافظبه  تاریخ جهان آرا، ش(:1343) غفاري، قاضي احمد، -88

  .ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، سروش ،"عصر زرّین فرهنگ ایران"ش(:1363)فراي، ريچارد،  -89

 ،امیر صفوی عصر مهاجرت علمای شیعه ازجبل عامل به ایران در(: 1388) فرهاني منفرد،مهدي؛ -91

 کبیر،تهران.

 .مام احمدآتش، دنیاي کتاب ، تهران، به اهت جامع التواریخ(: 1362) ق( ، رشیدالدين،718)مفضل اهلل -91

 ، انتشارات وحید ، بي تا ، بي جا. چندمقاله تاریخی وادبیفلسفي ، نصراهلل،-92

 .؛ ترجمه غالم رضا سمیعي، نشرنو، تهرانسفرنامهش(: 1363) فیگوئروا،د. گ. د سیلوا،-93

  .، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، البرزکتاب الخراج و صنعة الکتابة ش(:1371) بن جعفر، ابوالفرج،قدامه  -94

 .،علمي وفرهنگي،تهران-عهدمغول-تصوف درآذربایجان(: 1387) قربان نژاد،پريسا، -95

ه عبدالرحمن ؛ترجمآثارالبالد واخبارالعباد ش(:1366) ، محمد بن محمود،المکموني ؛زکريّا(ق 682م)قزويني-96

 .شرفکندي )هژير(،مؤسسه انديشه جوان، تهران

 ،ترجمه عبداهلل فريار،فرهنگسرا،تهران.تاریخ صنایع ایران کريستي ويلسن،ج، -97
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ورثان)اولتان(  شهرهای تاریخی برزند،باجروان و (:1399کريمي،بهنام ودکترسید مهدي جوادي قوزلو،)-98

 محقق اردبیلي،اردبیل.(،شناختی و تاریخینی مغان )موقان( )از نظر باستادرناحیه

 .، امیرکبیر،تهرانمدارس نظامیه وتاثیرات علمی واجتماعی آن (:1363، )کسائي ،دکترنوراهلل -99

 .سوم چاپ خوارزمي، –، ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران سفرنامه(، 1363کمپفر، انگلبرت )  -111

 رجمه هوشنگ طاهري،توس،تهران.،تهنرهای اسالمی(: 1368) کونل،ارنست، -111

، تحقیق عبدالحي "تاریخ گردیزی"ش(: 1363)گرديزي، ابوسعید عبدالحي بن ضحاک بن محمود،  -112

  .حبیبي، تهران، دنیاي کتاب

، تصحیح جعفر شجاع تهراني، تهران، فرهنگستان شاه اسماعیل نامهش(: 1387)گنابادي، قاسمي حسیني،  -113

  .زبان و ادب فارسي

، تکوین جامعه شناختی هویت ملی در ایران با تاکید بر دوره صفویه(، 1387گودرزي، حسین، )  -114

  .تهران

 ،ترجمه وهاب ولي،وزارت امور خارجه، تهران.قفقاز وسیاست امپراتوری غثمانی(: ،1373گوگجه،جمال،)-115

  .قم مدرسین، به جامعه  وابسته  اسالمي انتشارات ،انھالبر و الفائده مجمعاردبیلي ، محقق -116

  .خیام،تهرانریحانة االدب، (: 1374، )مدرس تبريزي،محمد علي -117

؛ سیاحت نامه ابراهیم بیگ یا بالی تعصب او(: 2537)ق(،حاج زين العابدين، 1312مراغه اي)ح -118

 .نشرسپیده ،چهارم ،تهران

 .ژند، ]بي جا[، نشر گسترترجمه يعقوب آ پیدایش دولت صفوی، ش(:1363) مزاوي، میشل، -119

 ، دنیاي کتاب ، تهران. ، تصحیح لسترنج نزهة القلوب(: 1362) ، حمداهلل؛ مستوفي -111

، مصر، مطبعه البهیّه مروج الذّهب و معادن الجوهرق(: 1346)مسعودي، ابو الحسن علي بن حسین،  -111

  .المصريّه

 .نشرياتي پولیگرافیا بیرلیي،باکو ؛ آذربايجان دولت آرامگاه های آذربایجان م(: 1992، )دي خانم نعمتمش -112
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 با زاده، حسن صادق تصحیح ؛ الشیعه حدیقهش(: 1377د، )محم بن احمد ق(993)اردبیلي، مقدس -113

  .قم انصاريان، نژاد،موسسه زماني اکبر علي همکاري

)احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم(،  رحلة المقدسى م(: 2113) احمد، ق(، محمد بن375مقدسى)م -114

 .بیروت، دراسات و النشر

 .؛ ترجمه منزوي، شرکت مولفاناحسن الّتقاسیم فی معرفة االقالیم. ............ ،...............؛ -115

 .اردبیلي،اردبیل،شیخ صفي الدين تاریخ اردبیل ودانشمندان آنش(: 1378) موسوي ننه کران، -116

، مرکز دايره المعارف بزرگ اسالمي، دایره المعارف بزرگ اسالمی(: 1381موسوي بجنوردي، کاظم،) -117

 .تهران

 .، بنیاد دايره المعارف اسالمي، تهراندانشنامه جهان اسالم(: 1375میر سلیم، مصطفي،)  -118

 .،تهران،امیرکبیردین ودولت درعصرصفوی(: 1369) میراحمدي،مريم،-119

 ،1، جلملوک والخلفاروضه الصفافی سیرةاالنبیاءوا (:1339) میرخواند، محمدبن خاوندشاه بن محمود؛-121

 .، تهرانخیام 

 علمي وفرهنگي،تهران.(: 1375) ؛ تهذيب وتلخیص دکترعباس زرياب خوئي،------121

، بر تذکرة الملوک سازمان اداری حکومت صفوی یا تعلیقات مینورسکیش(: 1378)مینورسکي،  -122

  .نیا، تهران، امیرکبیرترجمه مسعود رجب

 ،حکمت فراز،قم.تاثیرتشیع برتحوالت اجتماعی آذربایجان درعصرصفویه:1398نجفي نژاد،سعید، -123

،ترجمه داود بهلولي، تذکره شیخ صفی الدین اردبیلیش(: 1388)ق(،محمد،  11نشاطي شیرازي)قرن -124

 .اديان ،قمنشر 
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*- Abstract:  

There should be no doubt that Ardabil province and its regions, due to their special 

strategic position, have had a special political, cultural, religious and economic 

status in different historical periods. So that these areas are not only accident-

prone areas in geographical and historical sources, but also the inhabitants of these 

areas in pre-Islamic and post-Islamic times, in historical events, and this is a clear 

reason for the important cultural and civilizational location of these areas. In 

different historical periods, it can be. So that the center of the current province of 

Ardabil was the border of the province of Azerbaijan in the Islamic period and until 

the fourth century AH, Ardabil was still the largest and most important city of 

Azerbaijan, and the capital of the province of Azerbaijan and the camp of the army. 
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On the other hand, in the first centuries of Islam, we come across the names of 

scientists and great people from Ardabil who not only in Ardabil but also some of 

them such as "ABujafar bin Mohammad Ardabili", one of the memorizers of the 

Qur'an, published Islamic sciences in the centers of the Islamic Caliphate and some 

Others, such as "Abu al-Hasan Ya'qub Ibn Muusa al-Ardabili" and "Abd al-Waahed 

Bakr al-Warthani", in the third and fourth centuries AH, were scholars and teachers 

named Baghdad. Also, the main religious and political origin of the Safavids is 

Ardabil and due to the special attention of Safavid kings during the rule to Ardabil, 

has played an important and effective role in the growth and development of 

Islamic sciences and Shiite ideas in Iran and other Islamic countries. 

However, without a doubt, a special scientific and research study of the position of 

Ardabil and its areas with its political, religious, cultural and economic backgrounds 

in the growth and development of Islamic sciences and Shiite ideas in the country 

and the world, in a collection is very necessary. Therefore, with the infinite 

blessings of God and the help of prominent professors and researchers in the 

province, the mentioned necessity was realized and its various aspects in different 

historical periods were included in the present scientific and research study. To 

publish the collection in the form of a book and present it to the scholars in the 

province and the country. 

-Keywords: Azerbaijan, Ardabil Province, Islamic Sciences, Ardabil Scientists, 

Mohaghegh Ardabili, Khorramdinan, Moghan, Safavid Government, Shiites, Shiite 

Thoughts, Tomb of Sheikh Safiuddin Ardabili, Caucasus 
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