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  گرايي او  صفويةحزين الهيجي و انديش
  ∗علي اكبر جعفري

  مقدمه
الدين اردبيلي بنيان گذاشته شد، فرصتي را فراهم   شيخ صفيتوسططريقت اردبيل كه 

 از نهايت ارادت و حمايت مريدان عنوان شيوخ طريقت، كرد كه خاندان شيخ در آن به
ام و قوت بيشتري برخوردار شد؛ مرور زمان از استحك اين رابطه به. برخوردار شوند

 اي كه، فرزندان خردسال حيدر، دومين رهبري كه از اين طريقت در جنگ گونه به
، توانستند از ميان خيل عظيم مخالفان و دشمنان خود در ١شروان شاهيان كشته شد با

 كه ارادت بسيار زيادي ٢مدد اهل اختصاص اردوگاه سلطان رستم آق قويونلو، تنها به
 اين نحوه ارتباط و تعامل بين شيخ صفوي. خاندان صفوي داشتند، نجات يابند به
 »گرايي صفوي« حيدر شدت گرفت و بنيان توسطتشكيل گروه قزلباش   بامريدان خود با

ي در روزگار حكومت اس، ناجي اين خاندان حتّمطلقي را گذاشت كه در مواقع حس
  .آنها شد

عنوان  ه بهروزگار قبل از پادشاهي صفويگرايي بنيان گذاشته شده در  صفوي
نمايش  ت صفويان را براي پادشاهي در ايران به اتكايي كه مشروعيةترين نقط مستحكم

گذاشت، اين سلسله و شاهان آن را از طوفان حوادث و بالياي مختلف بويژه  مي
 يها اين مسئله در آغاز بدليل آموزه. ي داخلي و حمالت خارجي حفظ كردها شورش
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اعتقاد مستحكمي حزين كه 
خاندان صفوي داشت، همه جاي  به

اي  احترام ويژه تاريخ خود از آنها با
كند و هيچگاه قلم خود را  ياد مي

اي بر صفحه كاغذ نكشيده  گونه به
صفويان  مهري نسبت به كه بوي بي
 .مشام رسد از آن به

مسائل   بامرور به اما .ر از رابطه مريد و مرادي در طريقت اردبيل بودصوفيانه و متأثّ
مذهب تشيع و يت  اعالم رسم,)ع(بيت اهل ديگري همچون ادعاي انتساب صفويان به

 ,دفاع از آن در مقابل دشمنان خارجي، شكست دشمنان، نجابت و اصالت خانوادگي
وجود تمامي اين   با.غيره تكميل شد االمري و اعي اولي و تد)عج(امام زمان  نيابتتصور

مرور ت براي صفويان، آنها بهنقاط قو 
رو شدند و  هروبيت ضعف مباني مشروع با

حاصل اين امر، .  رنگ باختگرايي صفوي
سقوط شهر اصفهان بدست جمعي محدود از 
شورشيان غلزايي قندهار و بدنبال آن 

 بر حكومت هفت ساله محمود و اشرف
 ها اخراج غلزايي  بايحتّ. تختگاه صفويان شد

در . پيشين صفوي احياء نشديت نيز مشروع
گيري اصفهان از  شش سال مابين بازپس

م و  ۱۷۳۵/ه ۱۱۴۸تا تشكيل شوراي دشت مغان ) نادر( طهماسب قلي توسط ها غلزايي
يت  مشروع,يرغم احياي دوباره دولت صفو تاج و تخت پادشاهي، علي دستيابي نادر به

وجود اين شرايط، همچنان بودند   با.ان براي پادشاهي بشدت تضعيف شده بودصفوي
. آنها گرايش داشتند  ارادت ورزيده و همچنان به,صفويان از اعماق وجود كساني كه به

 در اين دوره بود؛ موضوعي گرايي از صفوياي  علي حزين الهيجي نمونه محمدشيخ 
  . پرداخته خواهد شدكه در اين مقاله بدان

  حزين الهيجي و سقوط دولت صفوي
، عالمه ذوفنون و جامع )ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰(طالب حزين الهيجي  علي بن ابي محمدشيخ 

نويس   نجوم و تذكره,علوم و معارف مختلف و از جمله فقه، فلسفه، عرفان، رياضي
سرت و وارسته قرن دوازدهم هجري، در رديف معدود عالماني است كه روزگار ع

دوره حدود . تصوير كشيده است م به ۱۷۲۲/ه ۱۱۳۵دلتنگي سقوط اصفهان را در سال 
 و باليايي كه برسر مردم اين شهر و بويژه بر ها  غلزاييتوسط اصفهان ةنه ماهه محاصر
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حيات علمي و اجتماعي آن رفت را تا روزگاري نه چندان دور، تنها براساس 
ي مذهب اروپايي مقيم اصفهان در آن دوره و يا ي كشيشان و مبلغان عيسوها گزارش

 و ها نگاري تك. ١ي اروپايي شناخته شده بودها ي نمايندگان كمپانيها طريق گزارش از
را اي  اجمال بود كه در بازگويي مسائل، نكته تازه ي داخلي يا آنچنان بهها گزارش

. ربت بر آنها نشسته بودگفتند و يا ناشناخته و غريبانه در كنجي پنهان شده و گرد غ نمي
در حدود شصت سال قبل » حزين تاريخ« تي كه براي چاپ منقح هم,در اين ميان

ي ها براساس گزارش. ٢داد قين قرار منبعي ارزشمند را فراروي محقّ,صورت گرفت
رغم اينكه او مطالب خود را حدود بيست سال بعد از سقوط اصفهان و در  حزين و علي

توان تصوير روزگار محاصره و سقوط اصفهان را در آن  ، مي٣ست سه روز نوشته ا-دو
غرايت احوال روزگار «عنوان   بااصفهان  محمود بهة حملةحزين از حادث. ديد

او در بررسي علل اين حمله از آسودگي و وفور نعمت در ايران . كند  ياد مي٤»باز شعبده
 اختالف بين ,يان آسايش طلبو سپاه» غافل امراي«بود، » الكمال مستعد آسيب عين«كه 

اين   با.٥كند تدبير ياد مي  بيسپاهيان محمود و وجود امراي  باسرداران صفوي در مقابله
او در . شود  روحيه تقديرگرايي او در خالل همين توضيحات او نيز ديده مي,وجود

حزين . ٦نمايد  ميمعرفي» اسباب اجراي تقدير«هنگام بيان برخي از علل فوق، آنها را از 
وجود آنكه ممكن است بدليل   بادر بررسي اوضاع اصفهان در جريان حمله محمود و
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حادثه اصفهان داشته، دچار كم   باكه در زمان نگارش تاريخ خوداي  فاصله بيست ساله
اصفهان را در اوايل سال   محمود بهةاز جمله اينكه حمل  ـي شديد شده باشدها دقتي
/ ٢ه ۱۱۳۴ل سال االو كه اين مسئله در اواخر جمادي لي درحا١نويسد  ميهجري ۱۱۳۴
نويسد، از نگاهي عميق  آنچه مي اما ـ ندارديت  اوايل، موضوعةداده كه واژ م رخ ۱۷۲۱

 اينكه او استفاده از اغذيه نامناسب را ها از نمونه اين گزارش. و تحليلي برخوردار است
 تا اصل گرسنگي و قحطي، مرگ عده داند  و مرگ و ميرها ميها موجب تشديد بيماري

 حزين .٣ها  و كتابخانهها زيادي از هنرمندان و مستعدان و افاضل و اكابر، نابودي كتاب
مخالفت دوستان و   باكه در يك نوبت تصميم گرفته بود تا از شهر اصفهان خارج شود،

ه و در و جدقدر ماند تا عالوه بر اينكه شاهد مرگ دو برا  و آن٤رو شد هنزديكانش روب
 حزين در آخرين ٥.بيماري صعبي گرفتار آمد جمعي از بستگان نزديك خود باشد، به

ق شد تا از اصفهان خارج شود لذا از چگونگي خروج  اصفهان موفّةروزهاي محاصر
از اين . دهد كه شنيده است يي ميها شاه سلطان حسين از شهر و ورود محمود، گزارش

م جز  ۱۷۳۳/ ه ۱۱۴۶ در سال عباسخروج حزين از بندر  تا ـ ه ۱۱۳۵م محر  ـزمان
درخواست شاه صفوي و  مقطعي كه در مشهد و در اردوي طهماسب بود و بنا به

، شاه جمعي از مقربان خود را نزد حزين فرستاده و از او ها افغان  بامنظور مقابله به
فهان و مسائل ي حزين از واقعه سقوط اصها  تمام گزارش٦درخواست همراهي نمودند،

آيد كه او عالوه بر   چنين برميها از گزارش. باشد يش ميها بعدي آن حاصل شنيده
.  بوداصفهان و مسائل آن داشته، پيگيري موضوع دولت صفوي برايش مهم قي كه بهتعلّ

 اين است كه او عالوه بر بررسي اوضاع مردم و ها  در اين گزارشتوجهنكته قابل 
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هنگام ورود  در يك مورد به.  داشته استتوجهوضع و حال علما  به، ها صدمات و خرابي
  :نويسد اصفهان پس از خروج اشرف مي به

وجود بودن پادشاه،   بام رااصفهان آمدم و آن شهر معظّ مجمال من از طهران به”
مانده بود و در  بغايت خراب ديدم و از آن همه مردم و دوستان، كمتر كسي باقي

اصفهان  ه شفيع گيالني كه پيش مذكور شد بمحمدا  فاضل ملّوقت، موالناي آن
  ١.“االسالم بود و همانجا رحلت كرد آمده، شيخ

ي در روزگار وجود خاندان صفوي براي حزين الهيجي آنچنان بود كه حتّيت اهم
 حزين در. آنها بود ات مربوط بهاطّالعآباد هم در پي كسب اخبار و  اقامت در شاهجهان

مقتول شدن پادشاه مرحوم «عنوان   بااي  از تاريخ زندگي خود، از حادثهآخرين برگ
كند و پس از بيان چگونگي و چرايي قتل طهماسب و فرزندانش  ياد مي» طهماسب شاه
دست رضا قلي ميرزا پسر بزرگ نادر، در آخرين اظهار نظر در مورد صفويان  به
  :نويسد مي

 اين توجهر و متي كه اصالً فكر و خيال متذكّفاقات اينكه مرا در حالو از نوادر اتّ”
ت دولت سالطين گوش دل گفتند كه مد حادثات و واقعات نبود ناگهان گويا به

چون مالحظه نمودم، ديدم كه مطابق بود، چه . ه لفظ صفويون استصفوي
خروج خاقان سليمان شأن شاه اسماعيل از دارالسلطنه الهيجان اگرچه در اربع و 

تاريخ  جلوسش بر سرير سلطنت در دارالسلطنه تبريز به اما است) ۹۰۴( ئةتسع ما
 ميرزا از نام سلطنت و جلوس عباسروي داده و خلع ) ۹۰۷ (ئةسبع و تسع ما

. واقع شد) ۱۱۴۸( بعداالف ئةنادرشاه چنانكه نگاشته شد در ثمان و اربعين و ما
تمام ) ۲۴۲( علّيه دويست و چهل و دو سال ةت سلطنت اين سلسلپس مد

  ٢.“عدد صفويون مطابق است  باخواهد بود كه
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  گرايي حزين الهيجي و صفوي
ترين مشكالت صفويان در اواخر پادشاهي شاه سلطان حسين، ضعف شديد  يكي از مهم

معناي قانون گرفته   از ريشه التين و به(Legitimacy)يت مشروع. آنها بوديت مشروع
اد و حفظ اين اعتقاد را كه نظام سياسي موجود براي  همچنين توانايي ايج١.شده است

س آن را بپذيرند و اكراه از آن اطاعت كنند و تقد  بي بايدها جامعه مناسب است و توده
 آنچه در بررسي علل بلند .٢اند ناميدهيت آن را شايسته احترام و حرمت بدانند، مشروع

مدوزه مسائل ضعف اقتدار و ه در منابع گزارش شده است در حت در سقوط صفوي
اي  گونه صفويان بهيت و مشروعيت  اگرچه محبوب.٣آنها قابل بررسي استيت مشروع

ت، ي مشروعيها پايه اما ,٤همچنان تا سالها بعد از سقوط آنها در بين مردم وجود داشت
اند،  تمام منابع و تحقيقاتي كه در موضوع علل سقوط صفويه سخن گفته. سست شدند

نكته اين  اما ٥اند، ل مورد بررسي و تحليل قرار داده اوعباسع را از اقدامات شاه موضو
. ان همچنان ادامه داشتصفوي ، گرايش بهها وجود تمامي اين تبيين و تحليل  بااست كه
عيان سلطنت موجب شد كه كار  حاكم بر انديشه ايرانيان و برخي از مدگرايي صفوي

جانشيني اي  عيان افسانهپيدايش مد  باشكل سياسي و تدا بهتجديد حيات صفويان در اب
اگرچه غصب . شاهان آن سلسله در طول پنجاه سال پس از سقوط اصفهان نمايان شود

ا تأخير انداخت، تي بهسلطنت اين مسئله را براي مدعامل روحي احياي دودمان  ام
اين جريان . قرار گيرند توجهصفوي موجب شد تا پس از مرگ نادر باز هم آنها مورد 

ان منتسب بود، نيز در انتخاب صفوي در انتخاب شاهرخ، نواده نادر كه از ناحيه مادر به
 بعدها .٦شود شاه سليمان ثاني ديده مي سليمان ميرزا از سادات مرعشي و ملقب به

گانه نشانه  حاد سه سران زند و بختياري در اتّتوسطانتخاب شاه اسماعيل سوم صفوي 
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 اين است كه در اواخر قرن توجه نكته جالب .١ بودگرايي گري از اين صفويدي
اهل ايران بعد از شصت و هفت سال از ” :نويسد خي ميرؤدوازدهم هجري نيز م

 .٢“دوران عدالت آن سلسله علّيه داشتند ا بهانقراض دولت صفوي، باز چشم حسرت تمنّ
و باالتر اينكه، دولت قاجاريه را احياي مجدا هد سلطنت صفويتحت نامي جديد  ام

 ايران بعد از ة موجود در جامعگرايي  تمام اين حوادث نشان از روح صفوي.٣اند ناميده
علي  محمد است، اينكه شيخ توجهآنچه در اين ميان قابل  اما .سقوط اصفهان دارد

ابتدا و حزين. ه و معتقدين سرسخت آن بوده استحزين الهيجي از پيشروان اين نظري 
ارائه پيشنهادي   بامنظور حفظ دولت صفوي  اصفهان و بهةل محاصردر روزهاي او

 كه از او درحالي. نمايد صفويان را اعالم مي  گرايش خود به,شاه سلطان حسين به
 گاليه دارد، در پي دفاع از آنها برآمده، ها تدبيري امرا و كارگزاران در رفع غائله افغان بي
خصم   با آن هنگام صالح در حركت پادشاه بود، چه مجال مقاومتدر”: نويسد مي

طرفي نهضت  منسوبان و يا امرا و خزائن آنچه خواهد به  بانمانده و مقدور بود كه خود
اگر از آن مخمصه بيرون . كند، تمامي ممالك ايران سواي قندهار در تصرف او بود

يوستندي و چاره كار توانستي كرد او پ رفتي، سرداران و لشكرهاي متفرقه كل مملكت به
يك دو كس از  من اين معني را به. و الحق تدبير در آن وقت منحصر در اين بود

محرمان او فهمانيدم و تحريص كردم كه از اين رأي دربگذرند و استخالص اصفهان نيز 
موافق تقدير نيفتاد و چند كس از ”اگرچه اين پيشنهاد او . “در اين صورت بود

  .٤“گان مانع آمدند تا آنكه شد آنچه شدناسنجيد
 خاندان صفوي داشت، همه جاي تاريخ خود از آنها حزين كه اعتقاد مستحكمي به

بر صفحه كاغذ نكشيده كه اي  گونه كند و هيچگاه قلم خود را به ياد مياي  احترام ويژه با
و   ـ ادبياييگر  اين صفويةاز نمون. مشام رسد صفويان از آن به مهري نسبت به  بيبوي
. اره كردعيش و طرب اش چرايي گرايش تهماسب به توان به  او ميـ ه تاريخيالبتّ
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٥١

  

شنيدن خبر سقوط   باآوري سپاه از اصفهان خارج شده بود،منظور گرد تهماسب كه به
حزين اين . مستي گذراند غفلت و به  در قزوين تاجگذاري كرد و روزگار را به,اصفهان

پادشاه عاليجاه شاه طهماسب صفوي كه در بدايت ”: كند زارش ميگونه گ واقعه را اين
شباب و بعد از جلوس سلطنت از حادثه اصفهان و گرفتاري پدر بغايت افسرده و 
محزون بود، يكي از امراي جاهل بخيال آنكه او را از غصه و ا ندوه برآرد، باسباب 

 اين رفتار داشت و نه دراي   گو اينكه تهماسب نه سابقه,١“عيش و طرب داللت كرد
كاربردن  هب  با خويش راگرايي او در حالتي افراطي، صفوي. مند بود هآن عالق شخصاً به

جمالتي در توصيف فعدر نوبتي، . دهد خواننده نشان مي ي رزمي تهماسب بهها تالي
كند و در نوبت   ميمعرفي» ر و مردانگي آيتي بودآن پادشاه كه در تهو«تهماسب را 
ي ايستاده، ياد ها اعزام سپاه در مقابل عثماني  بارانه وعنوان كسي كه متهو ديگر از او به

شدت از صفويان حمايت كرده، ماجراي  يي كه حزين بهها  از ديگر صحنه.٢كند مي
نوشته  در اين ماجرا كه بنا به.  محمود استتوسطقتل شاهزادگان صفوي  مربوط به
تالفي كشتار اين  رسند، محمود به قتل مي ي و نه نفر از شاهزادگان صفوي بهحزين، س

همان شب حال بر وي گشته، ديوانه شد «، در »گناه  بيسيدسي و نه نفر صغير و كبير «
 حزين در گزارش .٣»كثافات خود را خوردي و دستهاي خود را خاييدن گرفت و

خود   را منحصر بهگرايي د كه صفوينويس مياي  گونه  بهها چگونگي اخراج غلزايي
او در ماجراي ملك محمود . كند  ميمعرفيگونه  ندانسته و جامعه ايران را هم اين

يت مردم سائر بالد و رع”: نويسد سيستاني در خراسان و شكست او از تهماسب مي
تصرف داده، فوج فوج  خراسان چون نمك پرورده خاندان صفويه بودند، شهرها به

 گرايي  صفويه.٤“ميان بستند  پادشاهي آمده، نطاق خدمتگزاري و جانسپاري برلشكر به
در اين مرحله، او خود . يابد مي  از پايتخت همچنان ادامهها حزين بعد از اخراج غلزايي

. نمايد  ميمعرفيعنوان راهنما و دلسوزي كه براي حفظ دولت صفوي تالش كرده،  را به
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  ٣٥٢  قند پارسي

  

در اصفهان بعد از خروج اشرف و سپاهيانش حضورش  او در گزارش مربوط به
بالجمله شش ماه در اصفهان اقامت نموده، پادشاه را سخنان سودمند گفتم و ”: نويسد مي
تقدير  به اما ,چيزي چند كه در ظاهر باعث بقاي ملك و دولت بود بارها داللت كردم به

ده و عالم فرزانه در عنوان يك چهره شناخته ش اين اساس، حزين به  بر.١“موافق نيفتاد
تمام وجود تالش كرد   باهر فرصتي از تالش براي حفظ دولت صفوي استفاده نمود و

در .  نمايدمعرفيترين گزينه براي سلطنت در ايران  عنوان شايسته هتا اين خاندان را ب
توانمندي صفويان در  مجموع تاريخ حزين تنها يك نوبت، نشان از نااميدي او نسبت به

مملكت خراب و ضوابط و قوانين ملكي در ”: نويسد آنجا كه مي. توان ديد  امور مياداره
تدبيري بايست كه   باام فترت همه از هم ريخته و پادشاه صاحب اقتدار وآن چندساله اي

اصالح  صعوبت تمام ملك را به احوال هر قصبه و قريه محال پردازد و به هتي بتا مد
اين ازمنه، رئيسي  قليله نشده بود و از مقتضيات فلكيه درت اين خود در آن مد. آورد

  .٢“رياست داشته باشد، در همه روي زمين ميان نيستيت كه صالح

   حزينگرايي ي صفويها داليل و انگيزه
 گرايي ي حزين در صفويها داليل و انگيزه  بهتوجهيكي از مسائل مهم در اين بررسي، 

ي او از اين جانبداري ها صفويان چه بوده و انگيزه و بهمندي و ارادت ا هداليل عالق. بود
ي ها گيرد، چه بود؟ از بررسي شرايط و زمينه خود مي كه گاهي اوقات شكل افراطي به

توان بيان كرد گونه مي ترين داليل اين امر را اين اين بحث مهم:  
ي ها وزهشده حيت عنوان يك عالم شيعه و ترب ه حزين ب:ي مذهبي و دينيها انگيزه

 اند ي شيعي تالش زيادي نمودهها پايگاهيت دانست كه صفويان در حفظ و تقو خوبي مي ديني به
دانش فقاهت و كالم شيعي  صفويه بزرگترين حق را به”تعبير مقام معظم رهبري  و به

، ٣“دارند، زيرا آنها بودند كه راه را باز كردند و علماي شيعه را در اين سطح پرورش دادند
  .داشته باشداي  گونه ي اينها توانست انگيزه  زيادي مي حمايت او از صفويان تا حدلذا
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  گرايي او حزين الهيجي و انديشة صفوي  ٣٥٣

  

عنوان يك چهره نخبه جامعه و كسي كه براي  حزين به: ي اجتماعيها انگيزه
دانست كه ناامني موجود در  خوبي مي هاي مختلف شناخته شده بود، به طبقات و گروه

صفويان يت عيان مشروععرضي است كه مدجامعه و برهم خوردن نظم جامعه بدليل ت
گرايشي  هيچيت لذا او براي ايجاد نظم دوباره در جامعه و برقراري امن. اند داشته

آمدنشان بر ناامني افزوده و ظلم و تعدي مأموران مالياتي آنها بر وخامت   باكساني كه به
اي  ن تنها گزينهاين اساس از نظر او، صفويان همچنا بر. اوضاع افزوده است، نداشت

  .بهبود اوضاع اجتماعي كمك نمايند توانستند به بودند كه مي
شيخ  شانزده پشت به  باعلي حزين الهيجي محمد شيخ :ي شخصيها وابستگي

بعد از مرگ شيخ زاهد و بنابر انتخاب او، . رسد زاهد گيالني، رئيس طريقت زاهديه مي
 اگرچه طريقت زاهديه.  انتخاب شدرياست اين طريقت الدين اردبيلي به شيخ صفي

 اما اين انتخاب هم از گيالن مهاجرت كرد و هم از خاندان شيخ زاهد خارج شد، با
اي  هرا بنيان گذاشت، ذر) اردبيل(شيخ جديد خود كه طريقت صفويه  ارادت زاهديه به

 راييگ لذا صفوي. ماند  اين ارادت همچنان در اين خاندان و طريقت باقي.١نيز كم نشد
  .ي شخصي نيز بوده باشدها تواند ناشي از اين وابستگي شيخ حزين مي

توان  صفوي مي ي حزين در گرايش بهها  از ديگر انگيزه:روابط دوسويه شيخ و شاه
شيخ در مراتب مختلفي ارادت و . شاه تهماسب صفوي اشاره كرد  باروابط او به

. القاب بزرگي ستوده است  با او راشاه جوان صفوي نشان داده و مندي خود را به هعالق
در جواب اشتياق نامه شاه اي  همچنين در ديوان حزين و در بخش مقطعات، قطعه

  :شرح زير موجود است تهماسب و به
  اي صاحبي كـه از اثـر رنـگ و بـوي تـو            
  گنجينـــه ضـــمير گـــشايم بمـــدح تـــو
ــاز  ــستان بوســه شــرم از لــب ني   صــد گل
  گر خامـه ريـزد از كـف جـود تـو رشـحه          

  ا حديث پنجـه خـصم افكنـت شـود         هرج

ــنم   ــستان ك ــر گل ــمه در جگ ــون كرش   خ
ــنم   ــشان ك ــواهر ف ــاز ج ــت و دل ني   دس
  خواهم نثـار راه تـو اي خـورده دان كـنم           
ــنم    ــشان ك ــون ف ــا خ ــار را زحي ــر به   اب

ــ  ــي بن ــه ن ــنم از طعن ــان ك ــير ژي   اخن ش
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  از اعتــدال طبــع تــو گــر ســركنم ســخن
  نگذاشت جوش رعشه خجلـت كـف مـرا        

 رورـد ضـاز شــاسـه نـانـردش زمــاز گ

ــنم   ــان ك ــي مهرگ ــدامن ته ــل ب   صــد گ
  اللـسان كـنم    تا خاصه در ثناي تـو رطـب       

 نمـدردان كـو اي قـزم تـدي وداع بـچن
  ١خواهم كه خويش را بفراق امتحان كنم  اـهـرور الفــغـد دل مــزن  مـيرـبـاز ص

 پاس شاه، تهماسب صفوي نيز حرمت و مقام حزين را در مقابل اين ارادت شيخ به
داشته، يك نوبت پس از شكست دادن ملك محمود سيستاني و اقامت در مشهد، 

منزل من آمد و مودت  پادشاه از قدرداني و مهرباني كه شعار آن سلسله عليه بود به”
اشراف از مشهد خارج   بابار ديگر در زماني كه تهماسب براي مقابله  و يك٢“بسيار كرد

ي شد و جمعي از مقربان را نزد من فرستاده، كوشش پادشاه در رفاقت من ساع”شد  مي
 حزين تا گرايي  نمود كه صفويتصورتوان چنين   ميها  از مجموع اين گزارش.٣“كردند
ي از اين روابط دوسويه نيز متأثر بوده استحد.  

يت  اصفهان محبوبةي آخر محاصرها اگرچه درماه. اقتضاي زمان وشرايط دوران
 از مردم اصفهان و آن هم بدليل شرايط سخت قطحي كاهش شاه صفوي دربين برخي

خود بسته و ةاز مردم چشم خوا را بر روي سنت هزاران سالاي  هيافته تا جايي كه عد 
ما ديگر سلطان حسين را شه خود ”در مقابل كاخ شاه تجمع نموده و فرياد برآوردند كه 

محمود و اشرف و سپس زياده جور و ستم يت بزودي و در پي حاكم اما ،٤“دانيم نمي
 و سربازانش، مردم بر اين باور رسيدند كه روزگار ـ نادر  ـالسلطنه ي نايبها ستاني

لذا موج . مراتب بهتر از اين دوران است رغم همه ناماليماتي كه داشتند، به صفويه علي
 صفويان نيز در اين  فضاي جامعه را گرفت كه گرايش حزين بهگرايي جديدي از صفوي

توانست اين كس ديگر ن قالب جديد قابل تحليل و بررسي است، اگرچه نه او و نه هيچ
  .خواسته را تحقق بخشد
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  سخن آخر
ترين جايگاه و اعتبار   علي حزين الهيجي در روزگاري كه صفويان در پايينمحمدشيخ 

» گرايي صفوي«نام  بردند، منادي حركتي به سر مي ميان مردم ايران به خود دريت و مشروع
هر انگيزه و دليل كه اقدام   باحزين. شد كه بزودي در گوشه و كنار ايران ريشه دواند

شرايط موجود، گرايش جديدي را در انديشه سياسي   بهتوجه  بااين كار كرده باشد، به
 ها ي اين گرايش، چهرهها فضاي حاكم بر جامعه آن روز ايران ايجاد كردكه اگرچه گزينه

 هدف تداوم حيات ايراني  بارسم قدرشناسي و يا به اما دي نبودند،و خاندان جدي
لين خاندان مشروع براي حكومت عنوان او ههويتي شيعي، بار ديگر صفويان را ب با

گاه نتوانست از قوت و استحكامي برخوردار  اين حركت اگرچه هيچ. نمود  ميمعرفي
كه اي  مطرح كرد، نظريه» گرايي ويصف«پرداز  عنوان نظريه هشيخ حزين را ب اما شود،

استفاده از آن توانستند ميراث سلطنت صفويه را تحت نامي جديد احيا   باقاجارها
  .نمايند

  منابع و مآخذ
تصحيح سيد , )تاريخ عصر نادرشاه(درة نادري استرآبادي، محمد مهدي بن محمد نصير،  .۱

  .۱۳۴۱جعفر شهيدي، تهران، انجمن آثار ملي، 
پژوهشكده , ، جلد اول، قمصفويه در عصر دين، فرهنگ و سياست رسول، ,جعفريان .۲
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