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    دلیجان –ايران  –صفويه 

  سید محمد حسین رضايي

  http://iichs.org :منبع

   مقدمه

مي رود و به آن دورۀ تضادھاي مديريتي دوره صفوي بدون شك از ادوار بسیار پرفراز و نشیب در تاريخ ايران به شمار 

مي توان گفت زيرا اين دوره شاھد ظھور پادشاھان با لیاقت و مدبري چون شاه اسماعیل و شاه طھماسب و شاه 

عباس از نظر مملكت داري و دورانديشي از يك سو و بي لیاقتي و بي محتوايي شاه سلطان حسین آخرين پادشاه 

  .صفوي از سوي ديگر بوده است

   

جنگھاي بزرگ، پیروزيھا و شكستھا كه ھر كدام سرنوشت آينده ايران را رقم زدند در اين دوره اتفاق افتاد و مذھب 

  .تشیع از اين زمان پاي گرفت

   

بودند و ھدف آنان بزرگي و اقتدار شیعه ) ع(با توجه به سیاست صفويه و اينكه ايشان منصوب به امام موسي كاظم 

لیه سادات احترام مي گذاشتند آنان را در جايگاھھاي رفیع مذھبي و گاھي سیاسي مي نشاندند تا بود از اين رو به ك

و گاھي براي آنان تیولھاي وسیع در كشور قرار . بدين وسیله ارادت خود را به ائمه اطھار علیھم السالم نشان دھند

تند كه در دلیجان سیدجالل الدين مھدي جد مي دادند و حقوق بسیار باال از خزانه دولت براي آنان در نظر مي گرف

  .سادات دلیجان از اين افراد بود كه منسوب به خانواده صفوي ھم مي باشد مشمول الطاف شاھي قرار گرفت

   

در اردبیل در خانواده اي مذھبي به دنیا آمد پدرش شیخ حیدر و پدربزرگش شیخ  ٨٩٢شاه اسماعیل صفوي در سال 

و از حكام محلي بودند كه اجدادشان سالھا به واسطه اينكه بزرگ آن منطقه بودند در آن جنید از شیوخ اھل تصوف 

سالگي به شاه اسماعیل رسید و او با تدبیر و  ٢٢در سن  ٩١۴ناحیه حكمراني مي كردند لذا حكومت محلي در سال 

اسان وسعت بخشید و خود را دورانديشي كه داشت حكومت خود را تا تبريز و قزوين سپس تا گیالن و مازندران و خر

در زمان شاه اسماعیل بزرگترين و خونخوارترين دشمن صفوي سالطین عثماني براي سركوب . شاه ايران اعالم كرد

اما به لطف . حكومت شیعي اقدام كردند و در شمال شرق ايران ازبكان وارد ايران شدند و جنگھاي خونین درگرفت

شیبك خان ازبك توسط شاه اسماعیل كشته شد و تا . شتر حكومت صفوي گرديدخداوند ھمه اينھا باعث استحكام بی

تیري بود بر قلب ايرانیان و شكست در اين جنگ نقطۀ  ٩٢٠مدت ھا فتنه ازبكان خاموش شد اما واقعه چالدران در سال 

  .تاريكي شد براي خاندان صفوي كه شرح جزئیات آن در اين مقال نمي گنجد

   

  لدلیجان در عھد شاه اسماعی

در اوايل اين دوره . با توجه به موارد فوق الذكر بزرگان دلیجان كه عمدتاٌ از سادات بودند داراي موقعیت خاصي شده اند

سال، شاه اسماعیل  ٢۵٠از كل دورۀ سلطنت پادشاھي در كشور ايران را شامل مي شود يعني حدود % ١٠كه 

فقره نشان شاھي به مرحوم سیدجالل الدين مھدي اعطاء كرده كه اختیارات محوله  دو ٩١٧و  ٩١۶صفوي در سالھاي 

در اين اسناد نشان از موقعیت ممتاز نامبرده در خانواده صفوي دارد زيرا چنین اسنادي به افرادي واگذار شده كه 
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نشان داده باشند كه البته مورد  كارھاي بسیار بزرگ براي كشور انجام داده باشند يا در جنگھا از خود دالوريھاي زيادي

اخیر نمي تواند صحیح باشد زيرا تیولي با اين وسعت به بزرگترين جنگاوران ھم داده نمي شد، فقط به منسوبین به 

دلیجان در شروع دوران صفويان وسعت فعلي را نداشته و بیشتر . خانواده سلطنتي و بزرگان داده مي شده است

كه ابتدا از مدينه به دربار مامون براي ديدن برادر يا پدرشان ) ع(به فرزندان امام محمدتقيساكنان آن را سادات منسوب 

به دلیل بدرفتاري خلیفه در سراسر ايران ) ع(حضرت امام رضا آمدند سپس در مشھد و پس از رحلت حضرت امام رضا 

نسل قبل از  ١٧جالل الدين مھدي پراكنده شدند از جمله در روستاي تكیه از توابع شھرستان نطنز كه مدفن سید

سیدجالل الدين مھدي مورد بحث در اسناد صفويه كه جد سادات فعلي دلیجان مي باشد كه البته تعدادي از اين افراد 

ھم بعدھا به كشورھاي مختلف دنیا و شھرھاي مختلف ايران مھاجرت كردند اما ھنوز ھم كه ھنوز است ھمگي در 

  .و دعاي خیر ائمه اطھار در كارھاي دنیوي و اخروي موفق ھستند)عج(صر ظل الطاف مراحم حضرت ولي ع

   

در . قمري تخمین زده مي شود ٩۵٠تا  ٩٣٠ارتحال سیدجالل الدين مھدي طبق اسناد و مدارك موجود بین سالھاي 

ي اين مزارع بوده دوران شاه اسماعیل دلیجان داراي باغھا و مزارع بزرگ زيادي بوده و داراي قناتھاي زياد جھت آبیار

است جدا از اينھا رودخانه اناربار قم ھم كه يكي از منابع تأمین كننده كشاورزي و آب شرب اھالي دلیجان بوده است و 

  .روستاھاي توابع دلیجان نیز از اين منابع آبي در امور كشاورزي استفاده ھاي شاياني به عمل آورده و مي آورند

   

جاري بودند عبارتند از قنات عاليي و بھريار يا بريار و قناتھاي خارج از شھر قنات جرجش و  قناتھايي كه در داخل دلیجان

قنات كھريزنو مي باشند كه ھم اكنون قناتھاي مذكور به جز قنات عاليي كه به علت ساخت و ساز بي رويه و ورود 

   .استفاضالبھا آسیب كلي ديده بقیه ھنوز مورد استفاده عموم كشاورزان حومه شھر 

   

   اوضاع سیاسي و اجتماعي و اقتصادي ايران در زمان شاه طھماسب صفوي

قمري پس از  ٩٣٠قمري يك سال قبل از جنگ چالدران به دنیا آمد در حدود سال  ٩١٩شاه طھماسب صفوي در سال 

عث سال سن داشت كه ھمین مسئله با ١١مرگ شاه اسماعیل به تخت سلطنت جلوس كرد در آن سال فقط حدود 

از خارج زمینه را براي براندازي حكومت ) ازبكان و عثمانیان(شد كه سران قزلباش در داخل و دشمنان ديرينه ايران 

در خراسان . صفويان مناسب ببینند و ھر يك سودايي در سر بپرورانند و قسمتھاي مختلف كشور را به آشوب بكشانند

جنگ سختي شروع شد كه در نھايت شاه صفوي با سن كمي كه  ازبكان وارد خاك ايران شوند و در ناحیه تربت جام

   .داشت با توجه به افراد مجربي كه مشاور او بودند در اين جنگھا پیروز شد

   

سلطان سلیمان خان عثماني كه جواني شاه را ديد و اين كه او سرگرم جنگ ازبكان است از غرب به ايران حمله كرد 

تصاحب كند اما شاه صفوي با وجود تمام اين خطرھا ايران را نجات داد و حكومت تا تاج و تخت صفوي را سرنگون و 

   .صفوي را تا دويست سال بعد از خود تثبیت كرد

   

سال آخر عمر او روي آرامش  ٢٠سالھاي اول حكومت شاه صفوي به سركوبي مخالفان و شورشیان گذشت تنھا در 

مقارن بود با شخصیتھاي مھم سیاسي كشورھاي ) سال ۵۴(ودن دوران حكومت اين پادشاه به علت طوالني ب. ديد

 –خیانت  -شجاعت(اروپايي كه در تاريخ كشور خود سھم بسزايي داشتند و بسیار صاحب نام بودند حال به ھر دلیلي 
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  در فرانسه. در انگستان ھانري ھشتم و دخترش ملكه الیزابت ھمعصر شاه طھماسب بودند) درنده خو بودن

اول، در آلمان و اطريش و مجارستان و اسپانیا كه ھمگي در آن زمان يك كشور بودند شارلكن كه از  فرانسواي

پادشاھان معروف اروپايي است حكومت داشت و در روسیه ايوان چھارم و به دلیل سبعیتي كه داشت او را ايوان 

ن سلیم دشمن ديرينه صفويه قمري ھم به دنبال مرگ سلطا ٩٢۶در كشور عثماني در سال . مخوف مي نامیدند

چھار (فرزندش سلطان سلیمان خان قانوني به سلطنت رسید كه تقريباٌ ھمزمان با شروع سلطنت شاه طھماسب 

سلطان سلیمان را به اين دلیل قانوني مي خواندند كه قوانین و مقررات نوين بسیاري در . مي باشد) سال جلوتر

سلطان سلیمان بعدھا كلیۀ كشورھاي فوق . و دينداري تدوين كردخصوص مملكت داري، لشكركشي و نظامي گري 

سلطان سلیمان . الذكر بجز روسیه را توانست به خاك عثماني ملحق كند و فصل جديدي در تاريخ عثماني بگشايد

از ترس مھمترين رقیب شاه طھماسب صفوي بود فردي كه با آن اقتدار تقريباٌ تمام اروپا را فتح كرد روايت مي كنند كه 

  .حملۀ قزلباشان گاھي شب تا به صبح را روي زين اسب مي گذراند

   

اجتماعي و  –اقتصادي  –دوران شاه طھماسب صفوي يكي از دوران ھاي بسیار درخشان كشور ايران از نظر سیاسي 

ه طوري شاه صفوي شاه بسیار متدين و دينداري بود و اصول شرع اسالم را به شدت رعايت مي كرد ب. مذھبي است

در زمان او ھیچ كس حق شرب خمر نداشت و در صورت ارتكاب در مورد خاطي . كه گاھي به افراط كشیده مي شد

در زمان زمامداري شاه طھماسب ايران در اوج اقتدار اقتصادي بود و مردم بسیار ثروتمند بودند و . حد جاري مي كردند

سفراي ايران به كشورھاي مختلف داشتند خدمه و مالزمین در مسافرتھايي كه . كمتر فقیر در كشور ديده مي شد

ركاب ايرانیان جلب نظر ھمه را مي كرد زيرا اين افراد با لباس ھاي بسیار فاخر بر مركبھاي بسیار گران قیمت سوار 

كنار شده از خیابانھاي شھر عبور مي كردند و تحفه ھايي كه براي پادشاه مي بردند چشم ھمه را خیره مي كرد و در 

  .آن تحفه شاھان ديگر اصالٌ مورد توجه قرار نمي گرفت

   

سال آخر عمر شاه صفوي است كه جنگي در  ٢٠علت مرفه بودن و مناسب بودن وضع مالي مردم بیشتر مربوط به 

پیش نبود و درآمدھاي دولت خرج كشور مي شد و از مردم مالیات كمتري گرفته مي شد و كلیۀ عايدي دولت خرج 

شاه صفوي در عین داشتن پیروزيھاي سیاسي در تاريخ سلطنت خود دچار مسائل و مشكالت . شد مردم مي

خانوادگي و عاطفي زيادي بود از جمله رفتن برادرش القاس میرزا به دربار عثماني و سركشي پسرش اسماعیل میرزا 

اجھاي متعددي داشت و ثمره شاه طھماسب ازدو. روح و خاطر شاه را پريشان و آزرده نمود) شاه اسماعیل دوم(

دختر بود كه تعدادي از پسران او توسط شاه اسماعیل دوم كشته شدند و بقیه بجز سلطان  ٧پسر و  ١٢زندگي او 

  .محمد فوت كردند 

   

  ياوضاع شھرستان دلیجان در زمان سلطنت شاه طھماسب صفو

ھم مسلك ايشان ھم بودند و اين كه ايشان باتوجه به نظر خاص صفويه به سادات خصوصاٌ سیدجالل الدين مھدي كه 

شاه طھماسب . اھل دلیجان بودند اين ارتباط و دوستي منشا خیر و بركات زيادي براي دلیجان و اھالي آن شده است

. در زمان حكومت خود تیول فرزندان سید جالل الدين مھدي را وسعت بخشید و با ايشان رابطه بسیار نزديكي داشت

سناد باقیمانده ذكر شده قسمت عمده عراق عجم را به ايشان ھبه كرده است و در شھر دلیجان به اين طور كه در ا

تومان ) ٠٠٠/٠٠٠/۴٢٠(دستور مستقیم شاه قنات عاليي احداث شده كه ھزينه آن را چھارده تومان كه به پول فعلي 
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ورزي شھر را مشروب مي ساخته مي شود كه اين قنات تمامي باغات و عمده كشا) چھارصدو بیست میلیون تومان(

از زمان صفويه تعداد كمي بنا در دلیجان و اطراف باقیمانده از . اين آب ھم اكنون ھم به مصرف كشـــاورزي مي رسد

جمله كاروانسراي دودھك كه سالم است و قلعه نشست آباد كه مخروبه شده و چیز زيادي از آن باقي نمانده و علت 

در دلیجان در ھاله اي از ابھام است كه به چه دلیل شھري با اين موقعیت و اھمیت سوق عدم وجود بناھاي تاريخي 

الجیشي كه شاھراه كشور است و تمام راھھاي مواصالتي از آن مي گذرد بناي تاريخي كم دارد كه بنده ھمین 

يا خراب مي شده و موقعیت شاھراه بودن را سبب اين مسئله مي دانم كه ھرچند سال يك بار بناھاي قبلي مرمت 

  .تجديد شده است 

   

از خوانندگان عزيز درخواست دارم ھرگونه اطالعاتي در اين مورد دارند در اختیار حقیر يا مركز پژوھشكده تاريخ معاصر 

  .ايران قرار دھند

دارد وجود    ٩١۶در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده و شاه عباس با توجه به تأيیديه اي كه در ظھر سند مورخ 

در دورۀ سلطنت شاه صفي اول پسر شاه . تمام مفاد سند مورد تأكید قرار گرفته است و چیزي به آن اضافه نشده

عباس كبیر در سند به شھادت عده اي از سادات كه از منسوبین سید جالل الدين بوده اند كه احتماالٌ در جنگ با 

داء سند با تايید و نیز توشیح شاه در باالي آن تغییري ايجاد پرتغالیھا بر سر تصرف جزاير جنوبي ايران بوده ضمن اھ

تغییر پیدا كرده و در آن اشاره به قنات عاليي شده ) چھارده ھزار دينار( تومان  ١۴شده بدين ترتیب كه مبلغ ماھیانه به 

لیجان مورد حمايت قابل ذكر است كه در اين دوره ھم د. كه منظور شاه عمران و آباداني بیشتر در دلیجان مي باشد

  .شاه بوده و بر پیشرفت آن تكیه شده است

   

 


