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چکیده
حوادث تاریخی گاه به دلیل وقوع رویدادها بهطور پیوستتت ه و گاه به علت دور بودن از دیدگاه مورخان تمام و
کمال ثبتنشده است و تا سالیان سال باقی میماند تا زمانی که مس ند و مس ند در این مورد کسب شود .بعد از
ایلخانان مغول ایران به شتتیوه قبیلهای اداره میشتتود و حکومتهای محلی ناشتتنوایی برای یکدیگر و وضتتعیت
اق صادی ک شور پیش رف ند .در اواخر قرن نهم هجری جنبشهای در شمال غرب تو سط سلطان جنید و بعد
فرزندان ستتتلطان حیدر و ستتتال بعد استتتماعیل پس از بازگشتتتت از پناهندگی از الهیجان آغازگر نبردها و
سرکوبهای پیاپی حکومتهای محلی و تشکیل حکومت واحد با ماهیت مذهبی قدرتمند علیه دولت عثمانی و
بازگرداندن ثبات و امنیت و قدرت به سرزمین ایران تبدیل شده ا ست .در این تحقیق سعی شده ا ست که طی
چند بخش در اب دای کار با اس فاده از مدرک جدید ازجمله سکههای جدید پیداشده از این دوره و کنار گذاش ن
و مقایسه با رویدادهای نوش ه شده و ثبت شده توسط مورخین که بیش ر به واقعیت و زمان رویداد نزدیک بودند
و تجزیهوتحلیل آنها و زمان واقعی اتفاقها و جنگهای مهم که عبارتاند از نبرد با فرخ یستتتار و الوند بیک و
سلطان مراد آق قویونلو ،و تطبیق دادن آن با سکههای مربوط به شاه ا سماعیل و خ صو صاً سکههای نویاف ه
مربوط به وی زمان و ترتیب حقیقی این رویدادها را یاف ه و به نگارش درآید.
واژگان کلیدی :شاه اسماعیل ،سلسله صفوی ،سکه سورشارژ  ،اردبیل.
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برادرش ابراهیم توستتط نهضتتت نواب شتتاه (ستتران
طوایف قزلباش؛ حسین بیک اهلل شاملو و خادم بیک

مقدمه

طالش و ابدال بیک دده ذوالقدر) ، 4جان ستتتالم به

بر طبق نوشتتت هها ابو مظفر استتتماعیل بهادر خان

دربرده و پناهنده امارت الهیجان شتتتد میرزاعلی

فرزند سلطان حیدر و نوه شیخ جنید در  26تیرماه

حاکم الهیجان آنها را ب سیار عزیز دا شت و حدود

 886خور شیدی ,م صادف با  17جوالی  1487م و

هفت ستتتال در آن دیار ماند تا آنکه برادرش ستتتید

 16رجب  892ه.ق دیده به جهان گشود( 1ولی طبق

ابراهیم دلتنگ مادر شتتتد و عزم اردبیل کرد طبق

نو ش ه خال صه ال واریخ والدت وی در شهر رجب

نوشتت ه قزوینی شتتاه استتماعیل در تاریخ  906ه.ق

سنه  890ه.ق بوده ا ست )2پدر را در جنگ شروان

روانه آس ارا شد و زمس ان را در آنجا گذراند و بهار

شتتاه از دستتت داد و شتتهید شتتد و پدربزرگش نیز

سال بعد وارد داراالرشاد اردبیل شد.

ستتتتال های پیش در حین ج نگ با ترک ما نان و

از زمان براف ادن ایلخانان ایران به مدت حدود دو

شروان شاهان بر سر عقاید ک ش ه شد .خود نیز به

قرن بهصتتتورت ملوکالطوایفی اداره میشتتتد و هر

همراه برادر بزرگترش ستتلطانعلی و مادر و برادر

خطه این دیار دستتتت حکام محلی بود و این امر

دیگرش توسط یعقوب آق قویونلو که دایی وی بود

ایران را چه ازلحاظ امنیت و چه ازنظر اق صتتتادی

به قلعه کالت تبعید و زندانی شتتد و حدود مدت 7

بیثبات و م زلزل کرده بود .استتماعیل جوان بیش از

ستتتال طبق مک وبات در حبس و تبعید بود تا زمان

همه از این اوضاع آشف ه و خصوصاً از ترکمانان آق

رس ت م آق قویونلو که بعد از یک ستتال به ستتلطنت

قویولو لط مات د یده بود و در تالش برای یاف ن

رستتیدن به فکر فرزندان ستتلطان حیدر اف اد به گف ه

زمان مناسب و جمعآوری حمایت و تشکیل نیروی

حستتن بیگ روملو در ستتال  900ه.ق رستت م بیگ

جنگآوری برای مغلوب ستتتاخ ن و آزاد کردن هر

شاهزادگان عالیتبار را به دار االرشاد اردبیل فرس اد

وجب این خ طه عزیز از چ نگ حکام آشتتتوبگر و

که به طریق سابق در آنجا م مکن بوده خالئق را از

محلی بود

ضتتتاللت به هدایت ارشتتتاد فرمایند و بهموجب

استتتماعیل بهادر خان از اردبیل به قره باغ رف ه با

رخ صت ر س م بیک ،اردبیل را از پرتو انوار هدایت

سلطان ح سین بارانی که از ن سل جهان شاه بود و

آثار رشتتک خلد برین ستتاخ ند و چون خبر ازدحام

داعیه است قالل داشتتت حمایت جذب کرده و روانه

اهل ارادت بر سر شاهزادگان فلک رتبت به ر س م

ارزنجان شد و هفت هزار صوفی در آنجا به خدمت

5

پاد شاه ر سید ،خائف و م وهم گ ش ه از زوال ملک

وی پیوس ند

اندی شیده کس به اح ضار شاهزادگان فر س اد ولی

در آنجا خان محمد ا س اجلو با تعداد زیادی نیروی

سرانجام با د سی سههای اطرافیان ر س م بیک در بهار

جنگاور به وی پیوس ند و ازآنجا عزم شروان شاه و

سال بعد درنبرد با آنان کش ه شد 3و شاه اسماعیل و

پیکار با فرخ یستتتار و نهای اً به کشتتت ه شتتتدن وی

 1جهانگشای خاقان ،تاریخ شاه اسماعیل146 :

 4قزوینی ،تاریخ جهانآرای عباسی28:

 2حسینی قمی ،بخش صفویان.6: 1374 ،

 5همان28:

 3روملو.12 :1357 ،

 6همان28:
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ان جام ید قل عه بادکو به بهراح ی ف ح شتتتد و قل عه

سکههای ضرب مجدد ( سور شارژ) بر یک سوی

گل س ان مقاومت کرد و از محا صره و ف ح این قلعه

سکه نام شاه با عناوین "عدل ،بهبود شعائر خاص"

منصرف شدند و بهجای آن روانه آذربایجان شد7

و مانند آن ضتترب میشتتد و یا با عنوان "ف ح ستتنه

در نزد یک نخجوان الو ند میرزای آق قویونلو در

خاص" و در هرزمان یک سوی سکه ضرب می شد

سال  907ه.ق باآنکه  30هزار نفر جنگاور داشت از

پاد شاه فاتح بعد از ت صرف شهر و یا منطقه اقدام به

سپاه ن صرت پناه شاه ا سماعیل شک ست خورد و

جمعآوری سکههای رایج سلطان قبلی در منطقه و

قرین ف ح و نصرت شد و بعدازآن پیروزمندانه وارد

یا شتتهر و عمل ضتترب مجدد ستتکه غالباً بر روی

تبریز شد و تاجگذاری و اقدام به ضرب سکههای

سکه و بر روی نام سالطین قبلی عنوان نام خود نقر

طالی اشرفی نمود.8

می شد .این نوع سکهها ( سور شارژ) چندین مزیت

شاه اسماعیل پسازآنکه آذربایجان را تصرف کرد و

دارد نخست اینکه شاه جدید به دلیل کمبود زمان و

مذهب تشیع را رسمیت بخشید ،در سال 908ه.ق از

نیاز شدید مالی به تأمین هزینه قوای جنگجوی خود

آذربایجان بیرون آمد و به ستتتمت عراق و فار

در ستتریعترین زمان الزم به این کار اقدام میکند و

لشتتتکر کشتتتید .ستتتلطان مراد چون از آمدن شتتتاه

سکههای رایج بین مردم درواقع تنها با حرارت دادن

استتتماعیل خبر یافت ،از شتتتیراز به همدان آمد .در

و مهرهای موق ی یکستتتویه با ع ناوینی چون نام

همان محل میان قزلباشتتتان و ترکمانان آق قویونلو

ستتتل طان و کل ماتی نظیر«ف ح»و در دوره های ب عد

جنگ درگرفت .ستتلطان مراد شتتکستتت خورد و به

«بهبود» این کارها به ستتریعترین شتتکل و کم رین

شیراز گریخت .9شاه ا سماعیل در تعقیب او شیراز

هزینه انجام میشد .از طرفی نیز با این کار سکههای

را هم ت صرف و آزاد نمود .سلطان مراد از شیراز به

م داول که به نام شاه مخلوع و یا ک ش ه شده ه ست

نزد باریک بیک در بغداد گریخت.10

از درجه اع بار ساقط و نام وی را از روی سکهها و
اذهان سکهها محو میکردند .سکههای ضرب مجدد

مسکوکات مربوط به شاه اسماعیل اول صفوی:

در همان مسیر حرکت و گس رش قلمرو در نخس ین

در هر ستتتلستتتله تاریخی در اوایل شتتتکلگیری

روزهای حکومت ضرب می شد و با پیگیری مکان

حکومت ،تأثیر دوران قبلی را بر سکههای این دوره

یافت شدن این مسکوکات میتوان به مسیر حرکت

مشتتتاهده میکنیم و یا ستتتکههای ضتتترب مجدد

و گس رش و محدوده قلمرو شاه جدید در روزهای

موردا س فاده قرار میگرف ه و این به دلیل عدم ثبات

نخس ین بعد از تشکیل حکومت پی برد.

کامل شتتتکلگیری دستتت گاه حکوم ی و درگیر نبرد

در مورد سکههای مربوط به شاه ا سماعیل میتوان

بودن ستتتالطین جدید استتتت ،که بهمرور این امر

آنها را به لحاظ زمانی به سه دس ه تقسیم کرد :

بهصورت سازمانیاف ه و منظم انجام میگرفت.

دس ه اول سکههای نقره ضرب مجدد ( سور شارژ)
بر روی سکه ترکمانان آق قویونلو با عنوان پوشیده

 7همان28 :

 9بهرام نژاد165 :1384 ،

 8قزوینی ،تاریخ جهانآرای عباسی28 :

 10همان165 :
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زندگی سیا سی شاه ا سماعیل و اقدامات و حوادث

و بدون ذکر نام وتنها حاوی م ن :من ال جا الی الحق

وی را به دو دوره نخست؛ تا زمان پناهندگی و دوم؛

النجا (به دنبال پناه بهحق جان ستتتالم به دربرده) در

دوران خروج از پناهندگی و شتتروع ف وحات بخش

کادر م س طیلی ،11که این م ن دقیقا ن شان از شرایط

میکنیم ،اقدامات شاه ا سماعیل در دوران دوم را به

وی دارد( .به سال  903ه.ق  904 -ه.ق) در الهیجان

شرح زیر میتوان طبقهبندی کرد.

تا اردبیل ضرب شده است(تصویر شماره .)1

 -خروج از پناهندگی الهیجان و اراده و حرکت به

د س ه دوم سکههای نویاف ه از نوع ضرب مجدد بر

ستتتمت اردبیل برای دیدار مادر و جذب قوا برای

ستتتکههای ترکمانان آق قویونلو درروی ستتتکه نام

انجام اهدافی که در سر میپروراند ،ت سخیر طارم و

با سران قزلباش

خلخال و اردبیل به ستتال پیش از 904ه.ق در مورد

ضرب شده – نوع دیگر سکه ها از این د س ه بر

شبهات من سوب بودن سکههای نویاف ه به ف وحاتی

پ شت سکه عنوان م ن ف ح سنه  904و  905ه.ق -

قبل و یا بهغیراز ف ح نخجوان و شتتتروان این نک ه

بعد از پیروزی در پیکارهای مهم فرخ یستتتار(نبرد

قابلعرض استتتت که بهغیراز افرادی چون روملو و

شتتتروان) و الوند بیک آق قویونلو(نبرد نخجوان) -

حستتتینی قمی که به تصتتترف طارم و خلخال تنها

ضرب شده است( .تصویر شماره .)2

ا شاره کوتاه کردهاند 12.و اینکه در مقابل نبرد با فرخ

د س ه سوم م سکوکات از زمان ورود و تاجگذاری

یسار و الوند بیک آق قویونلو رویداد کماهمیتتری

رسمی شاه اسماعیل در تبریز و ضرب سکه اشرفی

استتت که اقدام به ضتترب ستتکه نماید که اگر اتفاق

طال و نقره به سال  907ه.ق که ر سماً آغاز سلطنت

میاف اد ،بای س ی در موارد مهمتر (نبرد با فرخی سار)

سل سله صفوی و اعالم مذهب ر سمی ک شور شیعه

بازخورد بیش ری جلوه نماید و مسکوکات زیادی از

دوازدهامامی و تأستتیس ضتترابخانههای رستتمی و

آن ها بهدستتتتآمده باشتتتد که در حقیقت چنین

تشتتتکیالت منظم آن ها و اوزان مشتتتخو پولی

ن شدها ست از سوی دیگر ت صرف طارم و خلخال

عدل شاه اسماعیل -بعد از اجال

است(تصویر شماره .)3

قبل از انجام اجال

و علنی کردن ادعای شتتتاهی

شاه ا سماعیل بوده حالآنکه م سکوکات نویاف ه از
تحلیل و نتیجه گیری پژوهش:

وی در مرحله بعد اجال

و ادعای شتتاهی ضتترب

در طول انجام این پژوهش با دو مستتهله استتاستتی

شده ا ست .سایر ت صرفات و ف وحات نیز ازلحاظ

روبرو بودیم یکی زمان رویدادها و دیگری ترتیب

زمانی با جلو

در تبریز به سال  907ه.ق همخوانی

اتفاق اف ادنشتتتان .همننین به دلیل عدم ثبت دقیق

ندارد.

رویدادها تنها با کنار هم گذاشت ن و دالیل منطقی و

 -طبق گف ه جواهر االخ بار در ستتتال  905ه.ق از

سایر مدارکی که هرازگاهی یافت می شود (همنون

ستتتامان دیلمان خروج و در بهار به اردبیل رفت

13

سکههای نویاف ه) میتوان تصویر نزدیک به واقعیت

( که این رو یداد به طور ح م یک ستتتال پیشتر

از آن زمان را به رشتتت ه تحریر درآورد .بهطورکلی

رخداده ا ست) .در سال  879خور شیدی م صادف

 11سرفراز و آورزمانی245 :1389 ,

 13بوداق منشی قزوینی.113 :1378 ،

 12روملو.11 :1357 ،

–
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 907ه.ق ه شت تن از سران قزلباش( سران طوایف

اول از زمان خروج از پناهندگی الهیجان ،ستترکوب

چندگانه ) جل سه م شورتی با ح ضور شاه ا سماعیل

ح کام محلی طارم خل خال و اردب یل(طبق نوشتتت ه

بر طبق گف ه روملو و حستتتینی قزوینی در ارزنجان

حستتینی قمی ،)17کش ت ن فرخ یستتار شتتروان شتتاه،

صتتتورت گرف ه 14و وی به ستتتال  907ه.ق به

شتتکستتت الوند بیک و تصتترف نخجوان (جنگ در

جمعآوری قوا به قره باغ و وان ر فت 15و در این

شتترور نخجوان ستتنه 907ه.ق طبق نوشتت ه تاریخ

سال بر شروان ل شکر ک شید و فرخ ی سار مغلوب و

جهانآرا 18و تکمله االخبار )19که با توجه به مطالب

کش ت ه شتتد و این به نظر نخس ت ین ف ح بزرگ شتتاه

گف ه شتتتده خیلی پیشتر از آن رخ داده استتتت)،

استتماعی بود ،با توجه به ستتکههای نویاف ه از وی

شتتکستتت مراد آق قویونلو و تصتترف عراق عجم؛

(ضتتترب مجدد روی ستتتکه آق قویونلوها) تحت

همدان و بیجار( 28ذیالحجه ستتتنه  908ه.ق طبق

عنوان ف ح ستتت نه  904ه.ق و  905ه.ق و همننین

نوشتت ه لب ال واریخ 20و خالصتته ال واریخ ،)21نزول

که در قلب دولت عثمانی ا ست رف ه؛

اجالل در شیراز ( در ربیعاالول سنه  909ه.ق طبق

در همان ستتتال به دو نبرد ستتتنگین پرداخ ه (ف ح

نو ش ه لب ال واریخ ،)22قم و سمنان (ق شالق سنه

شتتروان و نخجوان) و بالفاصتتله در همان ستتال در

 909ه.ق در قم و کش ت ه شتتدن حستتین کالوی در

تبریز جلو

کرده با شد ،که دور از حقیقت ا ست.

ستتمنان ستتنه  910ه.ق ،بر طبق نوشتت ه خالصتته

پس اجال

و آغاز ف وحات شتتاه استتماعیل خیلی

ال واریخ ،)23یزد و اصتتتفهان(طبق نگارش خالصتتته

پیشتر از  907ه.ق ( 904 -903ه.ق) و در م کانی

ال واریخ محمد کره در شهر رجب  910ه.ق دس گیر

در مستتیر حرکت از الهیجان به شتتروان و نخجوان

و کش ه شد )24و بازپسگیری بغداد و نجف و بصره

(اح ماال اردبیل) صورت گرف هاست ،ضمن اینکه بر

(طبق نوش ت ه خالصتته ال واریخ عراق عرب و نجف

طبق م ونی چون خالصتتته ال واریخ مراجعه کنیم و

در ستتنه  914ه.ق بدون نبرد ف ح شتتد ،)25کشتت ن

سال تولد حقیقی شاه ا سماعیل را  890ه.ق در نظر

شتتتیبک خان ازبک (طبق نوشتتت ه لب ال واریخ 26و

بگیریم وی در زمان ف ح شروان شاه (به سال 904

خالصه ال واریخ 27در آخر رجب سنه  916ه.ق شاه

ه.ق) حدود  14ستتال داشت ه که بستتیاری از م ون و

ا سماعیل از هرات به مرو رفت و جنگ مرو رخ داد

نویستتتندگان همنون روملو و خواند میر و مؤلف

 )28و تصتتترف گرگان و مشتتت هد و بلخ و درواقع

ک اب عالمآرای صتتفوی( 13ستتال) 16نیز این مطلب

یک پار چه کردن ایران ت حت لوای حکو مت وا حد

را تأیید کردهاند .مهمترین اقدامات شتتاه استتماعیل

شیعهمذهب در تقابل با دولت عثمانی سنی مذهب

 14روملو.11 :1357 ،

 22حسینی قزوینی.232 :1315 ،

 15حسینی قزوینی.230 :1315 ،

 23حسینی قمی  ،بخش صفویان.4: 1374 ،

 16عالم آرای شاه اسماعیل(صفوی).47 :1363 ،
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 17حسینی قمی ،بخش صفویان.3: 1374 ،

 25همان.6 :

 18غفاری قزوینی.266 :1343 ،

 26حسینی قزوینی.233 :1315 ،

 19عبدی بیک شیرازی.39 :1369 ،

 27حسینی قمی ،بخش صفویان.6: 1374 ،

 20حسینی قزوینی.232 :1315 ،
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مکان اجال

 21حسینی قمی ،بخش صفویان.4: 1374 ،

همان.5 :

امینی هروی.450 :1383 ،

17

18

بازنگری بر تاریخ ظهور شاه اسماعیل صفوی..

 -جهانگشای خاقان1364 ،تاریخ شاه اسماعیل،

بود .درنهایت به تحریک و دستتتتاندازی ستتتلطان

مقدمه دک ر اهلل دنا مظطر راولیندی ،مرکز تحقیقات

سلیم عثمانی به اراضی آذربایجان جنگ در چالدران

فارسی ایران و پاکس ان.،

در ستتت نه 920ه.ق روی داد (بر طبق ن گارش در

 -حسینی قزوینی ،یحیی بن عبدالطیف ،1314 ،لب

ک اب های احستتتن ال واریخ 29و لب ال واریخ 30و

ال واریخ ،مؤسسه خاور ،تهران.

خال صه ال واریخ .) 31این اقدامات در طی حدود 27

 -حسینی قمی ،قاضی احمد بن شرفالدین

سال سلطنت وی انجام گرفت .بر روی نق شهای که

الحسین ،1374 ،خالصه ال واریخ (بخش صفویان)،

راههای مواصتالتی شتهرهای مخ لف در زمان شتاه

تهران.

اسماعیل را به تصویر کشیده ،مسیر حرکت و انجام

 -روملو ،حسن بیگ ،1357 ،احسن ال واریخ ،بابک،

نبردهای وی ترستتیمشتتده که دقیقاً منطبق با راههای

تهران.

ارتباطی شهرهای آن دوران ا ست (ت صویر شماره

 -سرفراز ،علیاکبر؛ آور زمانی ،فریدون،1389 ،

.)4

سکههای ایران از آغاز تا دوران زندیه ،سمت،

رویدادهای قبل از جلو

شتتاه استتماعیل  907ه.ق

چاپ هش م ،تهران.

در منتابع گونتاگون تتاریخی و توستتتط مورخین

 -عبدی بیگ شیرازی ،خواجه زین العابدین علی،

مخ لف با تاریخ مغایر باهم ذکرشتتده که با توجه به

 ،1369تکمله االخبار ،با مقدمه تصحیم و م علقات

م سکوکات نویاف ه و تجزیهوتحلیل اطالعات ،م سیر

دک ر عبدالحسین نوایی ،نی ،چاپ اول ،تهران.

حرکت و زمان حقیقی رویدادها مشخو و تصحیح

 -غفاری قزوینی ،قاضی احمد ،1343 ،تاریخ

شد ،در مقابل حوادث بعد از جلو

تبریز از لحاظ

ترتیب و زمان تقریبا منطبق با واقیت است.

جهان آرا ،حافظ ،تهران.
 منشی قزوینی ،بوداق ،1378 ،جواهر االخبار،(بخش تاریخ ایران از قراقویونلوها تا 984ه.ق)،

منابع :

مقدمه تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد ،میراث

 -امینی هروی ،امیر صدرالدین ابراهیم،1383 ،

مک وب ،چاپ اول ،تهران.

ف وحات شاهی ،تصحیح و تعلیق دک ر محمدرضا

 -وحید قزوینی ،میر محمد طاهر ،بی ا تاریخ

نصیری ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.

جهانآرای عباسی ،مرکز رایانهای قائمیه اصفهان.

 بهرام نژاد ،محسن1384 ،سرگذشت قراقویونلوهاو آق قویونلوها ،موسسه فرهنگی اهلقلم ،تهران.
 بینا ،عالمآرای صفوی (شاه اسماعیل)،1363 ،تصحیح یداهلل شکری ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.

 29روملو9 :1375 ،
 30حسینی قزوینی.233 :1315 ،

 31حسینی قمی ،بخش صفویان6: 1374 ،
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