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 :گفتار نخست
 خاندان صفوي

ــا اســت  » قزلباشــان«پديــدة  ــدة تشــيع صــفوي در كشــور م ــرين  ،كــه زاين از بحــث انگيزت
(ني چـون ادواردبـراون و والتـرهينتس   شناسـا  موضوعات تاريخ ايران است، ايران

0F

اني و كسـ  .)1
(گريچون لرد استانلي و جارلز

1F

اين پديده را يك ضرورت تاريخي براي حفظ وحدت ملي  )2
ــرده   ــي ك ــران تلق ــي اي ــتقالل ميهن ــد؛ و اس ــون     ان ــابق چ ــوروي س ــوم ش ــادمي عل ــان اك محقق

(روشوفسكي و پيكولوسكايا و ديگرانپت
2F

زلباشان يـك امـر عـادي و    عقيده دارند كه دولت ق )3
مذهب معاصر ظهـور   ياستمرار طبيعي حاكميت قوم ترك در ايران بوده است. نويسندگان سن

(ويژه شيخ فضل اهللا روزبهان خنجي قزلباشان به
3F

(و شرف الدين بدليسـي  )4
4F

از پديـدة قزلبـاش    )5
انـي قـرن حاضـر    شـماري از مورخـان اير   اند، كردهبه عنوان بالي ايران ستيز و دين برانداز ياد 

علي شريعتي نيـز   اند، ظهور صفويه را يكي از الطاف خدائي براي انتشار و تقويت تشيع دانسته
مـذهب   در بارة صفويه و تشيع صفوي نظر خاصي دارد كه در حد داوري يك انديشمند شيعه

متدين و روشنفكر آرزومند حاكميت جهاني شيعه در خور توجه و مطالعه است، سـيد احمـد   
» شيخ صـفي و تبـارش  «ي نيز در بارة صفويه نظر خاص به خودش را دارد كه در جزوة كسرو

 بيان شده است.

                                           
 ».تشكيل دولت ملي در ايران«و دومي در كتاب » تاريخ ادبيات ايران«اولي در كتاب  -)1(
 ».سفرنامة و نيزيان در ايران«هاي ترجمه شده به فارسي تحت عنوان  داشتدر ياد -)2(
 ».تاريخ ايران«و در » اسالم در ايران«در  -)3(
 ».عالم آراي اميني«در كتاب  -)4(
 ».شرفنامه«در كتاب  -)5(
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 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   8

هاي زيـادي از   هاي پيدايش دولت قزلباشان در ايران كتاب براي آشنائي با عوامل و انگيزه
توانـد   نويسندگان وابسته به دربار شاه اسماعيل و شـاه تهماسـب اول در دسـت اسـت كـه مـي      

سال اول حكومت قزلباشـان   50خذ پژوهندة تاريخ صفويه باشد، اين نويسندگان در بهترين مأ
كـه حـاوي مطالـب ارزشـمندي در بـارة پيـدايش و       انـد   ب تأليف كـرده نوان كتادستكم ده ع

الـدين   ) تـاريخ حبيـب السـير، تـأليف غيـاث     1اعتالي صفويه است، اين مؤلفـات عبارتنـد از:   
) ذيل تاريخ حبيب السـير يـا تـاريخ شـاه     3ف ابراهيم اميني؛ ) فتوحات شاهي، تألي2خواندمير؛ 

قزوينـي؛   ) لب التواريخ، تـأليف يحيـا  4دمير؛ اسماعيل و شاه تهماسب، تأليف ميرمحمود خوان
) تاريخ 7) جهانگشاي خاقان، مؤلف ناشناس؛ 6) احسن التواريخ، تأليف حسن بيك روملو؛ 5

) 9ه األخبـار، تـأليف عبـدي بيـك نويـدي؛      ) تكملـ 8جهان آرا، تأليف قاضي احمـد غفـاري؛   
) عـالم آراي شـاه تهماسـب، تـأليف يـك مؤلـف       10جواهر االخبار، تـأليف بـوداق قزوينـي؛    

 مجهول.
به  – ظاهراً –شماري از اروپائيان كه در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب ها  اين عالوه بر

ئي به صورت سفرنامه از  هاي ارزنده يادداشت اند، كرده عنوان بازرگان در ايران آمد و شد مي
كه حاوي حقايق ارزشمندي در بارة رخدادهاي دوران اوليـة روي كـار   اند  خود بر جاي نهاده

 آمدن قزلباشان صفوي است.

 شيخ صفي الدين اردبيلي
 631لقب صفويه از نام صفي الدين اردبيلي گرفته شده است، صفي الدين اردبيلي در سال 

(شاورز نسبتا مرفه آذري زبانادة كخ در يك خانو
5F

در روستاي كلخوران از توابع اردبيـل بـه    )1
دنيا آمد، او در كودكي به تحصيل پرداخته با قرآن و سنت و مقدمات علوم دينـي آشـنا شـد،    

                                           
زبـان  هـاي كهـن    شود، ولـي آذري از گـويش   گفته مي» زبان آذري«ها  اكنون به زبان تركي آذربايجاني -)1(

هاي شمال غرب ايران بوده كه از دوران ما قبل مادها تـا زمـان صـفويه در سراسـر      ايراني از خانوادة لهجه
آذربايجان رواج داشته است، چنانكه در اين كتاب خواهيم ديد، زبان آذري در زمان صفويه جايش را به 

 زبان تركي داد كه زبان قزلباشان حاكم بود.
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 9 اشفصل نخست: خاندانِ صفوي و پديدة قزلب

سپس تحصيل علوم ديني را ادامه داد؛ و در جـواني در صـدد برآمـد كـه وارد دار و دسـتگاه      
 صوفيان شود.

(ششم هجـري  هاي ظهور تصوف قرن
6F

 بـه بعـد ارتبـاط مسـتقيم بـا خـزش قبايـل تـرك و         )1
اسكانشان در درون ايران و آناتولي دارد، از ربع اول قرن پنجم هجري به بعد قبايـل تـرك از   

دانيم امپراتـوري   و چنانكه ميئي راهي ايران شدند،  آسياي ميانه و غرب چين در امواج پيوسته
ئـي   جـادوگران قبيلـه   ان كه سابقا دين نياپرستي و تقدسپهناور سلجوقي را تشكيل دادند، ترك

داشتند، پس از آنكه مسلمان شـدند عقايـد دينـي كهنشـان را بـا خـود كشـيدند، و بسـياري از         
ئـي   هـاي مقـدس و جـادوگران قبيلـه     هاي مدعي تقدس و مسلمان را بـه جـاي تـوتم    شخصيت

(گنبد و بارگاه برافراشتندها  اين نهادند؛ و براي مردگان
7F

مالهـاي زيـرك در    بسياري از نيمـه  .)2
آگاه بـه  ايران و آناتولي با درك اين گرايش عقيدتي تركان خودشان را به صورت اشخاصي 

                                           
زمـان   و بنابر گردش خورشـيد و  ،آيد يك سدة كامل است ز قرن سخن به ميان ميدر اين كتاب هرجا ا -)1(

 سال است مورد نظر نيست. 97و قرن عربي كه  ،شود طبيعي حساب مي
گـاه و محـل نيـازخواهي و     ها به زيارت كردن آن ساختن گنبد بر روي گورهاي رهبران مذهبي و تبديل -)2(

خ ايران توسط تركان غزنوي و سلجوقي ساخته شـد، و پـيش از آن   نيايش و دعا براي نخستين بار در تاري
چنان رسمي در ايران به وجود نيامده بود، مثال براي آرامگاه امـام رضـا در زمـان مسـعود غزنـوي توسـط       

رديد. در آن زمـان امـام رضـا در درون    گاه ساخته شد و متولي تعيين گ تركان سني حاكم بر ايران زيارت
شهرت داشت؛ زيرا كه آرامگاه هـارون الرشـيد   » مشهد اميرالمؤمنين هارون«بود كه به يك بنائي آراميده 

عباسي بود، و امام رضا را نيز به دستور مأمون در كنار هـارون دفـن كـرده بودنـد، ولـي در زمـان سـلطان        
غييـر  مذهب تغيير هويت داده شد و به مشهد امام رضـا ت  مسعود غزنوي شناسنامة اين بنا توسط تركان سني

هـا وسـعت بيشـتري     ارتگاه و محل نيازخواهي گرديد، اين بنـا در زمـان سـلجوقي   و تبديل به زي ،نام يافت
سـني در  ها بناي باشكوهي توسـط   و خدمتكاراني در اختيارش نهاده شد، در زمان مغولها  هيافت و موقوف

ك مسجد و مدرسـة  اينجا احداث گرديد، سپس توسط گوهرشاد خانم كه يك سني بسيار متعصب بود ي
روز برپا است. به شناسنامة در كنار آرامگاه امام رضا احداث شد كه تا ام ،هاي پر درآمد باشكوه با موقوفه

هركدام از گنبدهاي موجود در ايران كه بنگريم خـواهيم ديـد كـه نخسـتين بـار توسـط يكـي از تركـان         
 ود نداشته است.غزنوي يا سلجوقي يا مغول يا تيموري بنا شده و پيش از آن وج
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 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   10

گشائي و دخل و تصرف در امور جهان مطرح كرده به حاكمان ترك امور غيبي و قادر به راز
زبـان   هـاي پارسـي   عـرب  كـه از هـا   ايـن  يكي از :نزديك شدند تا به نان و نوا دست يابند، مثالً

و و بـرادرش بـه بركـت دعـاي او ايـران را گرفتـه       خراسان بود ادعا كرد طغـرل سـلجوقي و د  
چنان  –نام تاريخ ايران است  كه اكنون از صوفيان صاحب –اين مرد پرادعا  اند، پادشاهي يافته

 هـاي خونخـوار و ويرانگـر سـلجوقي يافـت كـه دار و دسـتگاهش در        نارجي در دستگاه غـز 
خراسان همچون دار و دستگاه شاهان بود، اين وضعيتي بود كه از اوائل قرن ششـم هجـري از   

ترين نقاط ايران وجود داشت؛ و بسياري از كساني كه ما به نام صوفي  اواسط آناتولي تا شرقي
دسـتگاه   و شناسيم در چنين ظرفيتي پـا بـه عرصـة اجتمـاعي نهادنـد، و بـراي خودشـان دار        مي

دادنـد، خـواهي نخـواهي نـوعي تبليـغ در ميـان        ميها  اين سي كه تركان حاكم بهساختند، تقد
در ميان ها  اين بودن و رازگشابودن كرد، و عقيده به مقدس ايجاد ميها  اين عوام مردم نيز براي

هاي سـلجوقي   نشد؛ چنانكه همين صوفي خراساني معاصر تشكيل سلطنت غز عوام ترويج مي
هـاي   ر زمان خودش تا پاية انبياي بزرگ ارتقاي مقام يافت؛ و نمونـه دها  آن و مبلغ مشروعيت

» اسـرار التوحيـد  «توان در كتـاب   ها است مي گوئي ئي از گزافه اين ارتقاي مقام را كه مجموعه
حفـظ امتيازهـاي اقتصـادي خودشـان     آميزي كه مراكز فقهي به خـاطر   هائي رقابت تالشديد. 

بردند، به سبب چتر حمايتي كه حاكمـان تـرك    ن به كار ميبراي مقابله با سر برآوردن صوفيا
هـا بـه مقابلـة دسـتگاه      ها افراشته بودند به جائي نرسيد، و سرانجام در زمان مغـول  بر سر صوفي

ها در آن برنده شدند، و خود داسـتان   فقاهت با دستگاه نوبنياد صوفيان كشانده شد (كه صوفي
 رد).جالبي به نام تقابل شريعت و طريقت دا

قرن هفتم هجري كه با خزش بسيار گستردة نژاد ترك به همراه يـورش مغـوالن بـه درون    
ايران و آناتولي آغاز شده بود، دوران عروج كاروبار صوفيان بود؛ و هركسي كه در تالش نام 

دسـتگاهي بـه راه    و آورد و دار و نان بود و در مسير صحيح زندگي واميماند رو به تصوف مي
كه ريشه در تعاليم ديني ايرانيان » عرفان«پرور  رسيد، مكتب انسان و به نان و نوا ميانداخت  مي

داشت و از قرن چهارم هجري به بعد در ايران پديد آمد، تـا اوائـل قـرن ششـم در كنـار خـود       
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 11 اشفصل نخست: خاندانِ صفوي و پديدة قزلب

هـا دسـتگاه ريـز و درشـت      ايجاد كـرد و از درون ايـن صـورت بـدلي ده    » صورت بدلي«يك 
هـائي در   خانقاهها  اين راسر ايران و آناتولي و شام پراكنده شدند،تصوف بيرون آمدند و در س

هـا در ايـن دوران جـاي     آوردند، خانقاه همه جا دائر كرده بودند كه مريدان را در آن گرد مي
معابد كهن اقوام سامي خاور ميانه و مراكـز مقـدس تركـان نياپرسـت آسـياي ميانـه را گرفتـه        

ها يك نيمه خدا شبيه شاهخدايان كهن دنياي باسـتان بـود    نقاهبودند، و شيخ هركدام از اين خا
  .كرد در خلقت و هستي دخل و تصرف دارد كه ادعا مي

پنداشـتند، و گمـان    گـزار مـي   نشـينان را خداپرسـتاني عبـادت    هاي مسلمان خانقـاه  دل ساده
شــان را جلــب كننــد ســعادت  دســتي در كائنــات دارنــد و اگــر محبــتهــا  آن كردنــد كــه مــي
دادنـد و   يهـا تحويـل مـ    شود؛ و بر همين گمان نـذر و نيازهايشـان را بـه خانقـاه     شان مي يبنص

همـواره  طلبيدند؛ و از ايـن نظـر هـر خانقـاه      ها مي برآورده شدن اميدهايشان را از شيوخ خانقاه
هـاي   هاي كالني بود، گاه بزرگمالكـان تـرك كـه امالكشـان چيـزي جـز زمـين        داراي ثروت

كردند و كشاورزاني كه روي  ها مي هائي وقف خانقاه ان ايراني نبود، زمينئي كشاورز مصادره
گرفتنـد و حالـت بردگـان شـيوخ      كردند عمال در خدمت خانقاه قـرار مـي   ها كار مي اين زمين

هـا   شد، به همين سبب شـيوخ خانقـاه   يافتند و درآمدهايشان به خانقاه تحويل مي تصوف را مي
هاي) بزرگ و ثروتمندان طراز اول بودند و صـدها و هـزاران    لهميشه در زمرة مالكين (فئودا

كشــي  و بــا اســتفاده از حمايــت تركــان حــاكم از عــوام فريبخــورده بهــره  ،شــبه بــرده داشــتند
 كردند. مي

صــفي الــدين اردبيلــي بعــد از آنكــه مقــدمات علــوم دينــي را فــرا گرفــت، نــزد يكــي از   
او به هواي وصول به مقامات موهـوم و كسـب    داران به نام شيخ فرج اردبيلي مريد شد،خانقاه

افكندن دار و دستگاه صوفيانه يك چند در كوه سبالن به اعتكاف نشست،  نام و آوازه و به راه
آذربايجان را رها كرده به شيراز سفر كرد و در خانقاه  ،ئي حاصل نكرد و چون در اينجا آوازه

سير و سلوك پرداخته به مقام برسد، او  شيخ عبداهللا خفيف ماندگار شد تا به گمان خودش به
همچنين مدتي در شيراز به خدمت يك صوفي پرآوازة ديگر به نام مير عبداهللا فارسي مشـغول  
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 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   12

ها بود كه او با فنون مريدپروري آشنا گرديـد، بعـد از طـي برخـي مراحـل       شد، در اين خانقاه
هـاي بـا    توانـد بـا شـيخ    سلوك به اردبيل برگشت؛ لكن متوجه شـد كـه هنـوز نمـي    «موسوم به 

لـذا در  تر از خودش رقابت كرده براي خودش زاويه دائر كند و مريـد بـه دسـت آورد.     سابقه
كـران گـيالن در زاويـة شـيخ زاهـد گيالنـي        خ به گـيالن رفـت و در روسـتاي هليـه     655سال 

معتكف گرديد، شيخ زاهد كه مورد حمايت غازان خان مغول بود و به سـبب برخـورداري از   
كـرد، مثـل    شدن ايرانيان به حاكميت مغوالن را تبليغ مـي  هاي او ضرورت تسليم شل و بخشبذ

بود، و مريـدان   –از خويشاوندان شيخ صفي شايد  –صفي الدين از بوميان كُرتبار آذربايجاني 
صـفي الـدين بـه    ها داشت.  بسياري در گيالن و مازندران و آذربايجان در ميان تركان و ايراني

نمايندة ويژة شـيخ   شيخ زاهد را به خود جلب كرد و توانست به مقام مريد اول و زودي توجه
ئي كه به صفي الدين پيدا كرده بود، دخترش را به عقـد نكـاح    دست يابد، شيخ به سبب عالقه

 و گويا در اواخر عمرش وصيت كرد كه صفي الدين جانشين او گردد. ،او درآورد
ئـي در سـر    هاي بلند پروازانه صفي الدين كه برنامهگذشت و خ در 679شيخ زاهد در سال 

پـا كـرد و   هي بررنك به اردبيل رفت و به عنوان شيخ طريقت براي خودش خانقـا د داشت، بي
مذهب بود، همچـون   مريدان شيخ زاهد را پيرامون خودش گرد آورد، او كه يك شيخ شافعي

ي امـر معـروف و نهـي منكـر     شيخ عبداهللا خفيف و شيخ زاهد به تبليغ احكـام شـرعي و اجـرا   
مشغول شد و به نشر زهد و عبادت همت گماشت، تا از اين طريق بتواند شمار هرچه بيشـتري  
از عوام دين باور را پيرامون خويش گرد آورد، شيخ صفي الدين به سماع عالقه داشت، و آن 

اند جوانان ديـن  را در خانقاه خويش مرسوم نموده در آذربايجان رواج داد، تا به وسيلة آن بتو
(فزايدا باور ولي عالقمند به شادزيستن را به خانقاه خويش بكشاند و بر شمار مريدانش بي

8F

1(. 

                                           
تصـحيح  صـفوه الصـفا،   براي شرح زندگي شيخ صفي الدين اردبيلي بنگريد: الف) ابن بزار اردبيلـي،   -)1(

در: كارونــد كســروي،  –شــيخ صــفي و تبــارش غــالم رضــا طباطبــائي مجــد. ب) احمــد كســروي، 
، تهـران،  (شركت سهامي انتشـار شاه اسماعيل اول گردآورنده يحيي ذكاء. ج) منوچهر پارسادوست، 

 .124 – 115ص  هاي اول و دوم): ص چاپ
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 13 اشفصل نخست: خاندانِ صفوي و پديدة قزلب

سماع در لغت به معناي شنيدن اسـت، و در تصـوف مفهـوم خاصـي دارد، يـك شـاخه از       
شـود، روحـش بـه معبـود      صوفيان عقيده داشتند كـه وقتـي انسـان در ذكـر خـدا مسـتغرق مـي       

او را بــه رقــص و پــايكوبي و  ودهــد  حــالتي از وجــد و ســرور بــه او دســت مــي پيونــدد و مــي
غزلخواني واميدارد، اين طريقت را البته صوفياني ابداع كرده بودند كه پس از طي مراحلـي از  

خاصيت بودن راه خويش شده  به يكباره متوجه بيچشي  كشي و محروميت زهد خشك و رنج
احكـام شـرعي را در پـش     تـوجهي بـه   بـي  –حدي تا  –و  از آن راه برگشته، شيوة شادزيستي

گرفته بودند، مولوي (جالل الدين بلخي) پس از مالقات با يكي از صوفيان شادزي كـه مـا او   
شناسيم به سماع روي آورد، و شبها بـا مريـدانش در خانقـاهش بـه      را به نام شمس تبريزي مي

هـاي پـرآوازة ديـوان     كرد، غـزل  بي ميافشاني و پايكو خواند و دست آواز دف و ناي غزل مي
مولوي كه نام شمس تبريزي را بر سر دارد توليد اين دوره از زندگي مولوي است، مولوي در 

 ) در وصف سماع چنين گفته است:4مثنوي (دفتر 
 اســـت اينكـــه خلـــق چـــرخ هـــاي بانـــگ گـــردش

ــي ــق   مـــ ــه حلـــ ــور و بـــ ــه طنبـــ ــرايندش بـــ ــ سـ 
 مؤمنـــــــــان گوينـــــــــد كآثـــــــــار بهشـــــــــت

 ر آواز زشـــــــــتنغـــــــــز گردانيـــــــــد هـــــــــ
 مــــــا همــــــه اجــــــزاي عــــــالم بــــــوده ايــــــم 
 در بهشــــــــت آن لحنهــــــــا بشــــــــنيده ايــــــــم
 گرچــــه بــــر مــــا ريخــــت ز آب و گــــل شــــكي

ــده از  ــان مانــــــ ــا  آن يادمــــــ ــيهــــــ  چيزكــــــ
ــماع     ــد ســــ ــقان آمــــ ــذاي عاشــــ ــس غــــ  پــــ
 كانــــــــدر او باشــــــــد خيــــــــال اجتمــــــــاع   
ــمير  ــاالت ضـــــــ ــرد خيـــــــ ــوتي گيـــــــ  قـــــــ
 بلكـــــه صـــــورت گـــــردد از بانـــــگ و صـــــفير 
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موسيقي و سـرود انسـان را بـه يـاد نظـم موجـود در كـل        جا تصريح دارد كه نيمولوي در ا
انـدازد و او را در شـعف و شـور بـرده بـه رقـص و جنـبش و         طبيعت و به ياد لذات بهشتي مي

 دهد. آورد و با كل طبيعت پيوند مي چرخيدن درمي
معلوم نيست كه سماع از چه وقت وارد رسوم صوفيان شده باشـد، آنچـه محقـق اسـت آن     

هاي ايران رواج داشته است، سـماع اگـر    هجري سماع در بخش اعظم خانقاه كه در قرن هفتم
شـد، بـراي    براي صوفياني كه به عرفان حالجي رسيده بودند نوعي عبادت خالص پنداشته مـي 

ئـي   صوفياني كه فقط براي كسب قدرت و ثروت و جاه و نام خانقاه برپـا كـرده بونـد، وسـيله    
هشت به سلك مريدان خانقاه بـود تـا بـه ايـن وسـيله بـر       براي جذب جوانان بيكاره و جوياي ب

تعداد مريدان بيفزايند، داستان يك مورد از سماع را كه در مثنوي مولوي نقل شـده اسـت در   
 نويسم: اينجا باز مي

ــوفي ــيد  صــــــ ــاه از ره رســــــ ــي در خانقــــــ  ئــــــ
 مـــــــركبش را بـــــــرد و در آخـــــــور كشـــــــيد   
 آبكـــــــش داد و علـــــــف از دســـــــت خـــــــويش

 يم پــــيشنــــه چنــــان صــــوفي كــــه مــــا گفتــــ     
ــي  ــوفيان بـــــ ــز بودنـــــــ  صـــــ ــرچيـــــ  د و فقيـــــ

ــر  ــراً يبيــــــ ــن كفــــــ ــرٌ ان يكــــــ ــاد فقــــــ  كــــــ
ــد   ــرك بفروختنـــــــ ــم در آن دم آن خـــــــ  هـــــــ
 لــــــــوت آوردنــــــــد و شــــــــمع افروختنــــــــد   
ـــه  ـــدر خـــانـــقـــــــــ ـــاد انـــــــ ـــه افتـــــ  ولولــــــ
 كــــه امشــــبان لــــوت و ســــماع اســــت و شــــره     
ــز از راه دراز ــافر نيــــــــــــــــــ  آن مســــــــــــــــــ
 خســـــــته بـــــــود و ديـــــــد آن اقبـــــــال و نـــــــاز 

 ه يــــــك بنواختنــــــد صــــــوفيانش يــــــك بــــــ  
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ــدمت ــرد خـــ ــي  نـــ ــوش مـــ ــاي خـــ ــاختند هـــ  ســـ
 -چـــــون ميديـــــد ميالنشـــــان بـــــه وي  –گفـــــت 

 گـــــر طـــــرب امشـــــب نخـــــواهم كـــــرد، كـــــي 
ــرد    ــاز كــــ ــماع آغــــ ــد و ســــ ــوت خوردنــــ  لــــ
ــرد     ــردود و گـــ ــد پـــ ــقف شـــ ــا ســـ ــه تـــ  خانقـــ

 كوفتنـــــد گـــــاه دســـــت افشـــــان قـــــدم مـــــي    
ـــــفه را مــــــي روفتنــــــد گــــــه بــــــه ســــــجده صـ 

ــوفتن  ــا كـــــــ ــرد آن پـــــــ ــبخ گـــــــ  دود مطـــــــ
 آشـــــــــــوفتن ز اشـــــــــــتياق و وجدشـــــــــــان  

 ديــــــــر يابــــــــد صــــــــوفي آز از روزگـــــــــار   
ــوار  ــيار خــــ ــود بســــ ــوفي بــــ ــبب صــــ  ز آن ســــ
 چـــــــون ســـــــماع آمـــــــد ز اول تـــــــا كـــــــران
ــران    ــرب گــــ ــك ضــــ ــد يــــ ــرب آغازيــــ  مطــــ

ــت « ــر برفـــ ــت و خـــ ــر برفـــ ــرد» خـــ ــاز كـــ  آغـــ
ــرد    ــاز كــــ ــه را همبــــ ــراره جملــــ ــن حــــ  ز ايــــ
ــحر   ــا ســـــ ــان تـــــ ــراره پايكوبـــــ ــن حـــــ  ز ايـــــ

ــان   ــف زنـ ــر  «كـ ــت اي پسـ ــر رفـ ــت و خـ ــر رفـ  »خـ
ــ  ــوفي همــــــــــ ــد آن صــــــــــ  يناز ره تقليــــــــــ

ــت « ــر برفـــ ــين   » خـــ ــدر حنـــ ــرد انـــ ــاز كـــ  آغـــ
ــماع     ــوش و آن سـ ــوش و جـ ــت آن نـ ــون گذشـ  چـ
ــوداع   ــتن الــــ ــه گفــــ ــت و جملــــ ــبح گشــــ  صــــ
 خانقـــــــه خـــــــالي شـــــــد و صـــــــوفي بمانـــــــد
 گــــــــرد از رخــــــــت، آن مســــــــافر برفشــــــــاند
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ــي    ــان او مــــ ــد در همرهــــ ــا رســــ ــتافت تــــ  شــــ
ــت    ــر را نيافــــ ــي خــــ ــور ولــــ ــت در آخــــ  رفــــ
ــت؟    ــا اسـ ــر كجـ ــوفي: خـ ــت صـ ــد، گفـ ــادم آمـ  خـ

ــين! ج  ــش بــ ــادم: ريــ ــت خــ ــتگفــ ــي بخاســ  نگــ
 گفـــــت: مـــــن خـــــر را بـــــه تـــــو بســـــپرده ام     
 مــــــن تــــــو را بــــــر خــــــر موكــــــل كــــــرده ام
ــوفيان    ــودم، صــــ ــوب بــــ ــن مغلــــ ــت: مــــ  گفــــ
ــان   ــيم جـــــ ــودم بـــــ ــد و بـــــ ــه آوردنـــــ  حملـــــ
 تـــــــــو جگربنـــــــــدي ميـــــــــان گربكـــــــــان   
ــان  ــوئي ز آن نشــــــ ــدازي و جــــــ ــدر انــــــ  انــــــ
ــز   ــر داري تميـــ ــت اگـــ ــه اســـ ــوفي آن گربـــ  صـــ
ــز  ــدار، اي عزيــــــــ ــت از وي دور ميــــــــ  مالــــــــ

 اً بســــــتندگفــــــت: گيــــــرم كــــــاز تــــــو جبــــــر
ــدند   ــكين شـــــ ــن مســـــ ــون مـــــ ــد خـــــ  قاصـــــ
ــرا     ــر مــــــ ــوئي مــــــ ــائي و نگــــــ ــو نيــــــ  تــــــ

ــي   ــد اي بـــــ ــرت را ميبرنـــــ ــه خـــــ ــوا كـــــ  نـــــ
ــرم؟    ــي بـــ ــه را قاضـــ ــرم كـــ ــه را گيـــ ــن كـــ  مـــ
ــرم   ــر ســـ ــد بـــ ــو آمـــ ــود از تـــ ــا خـــ  ايـــــن قضـــ
 گفــــــــــت: واهللا آمــــــــــدم مــــــــــن بارهــــــــــا
 تـــــــا تـــــــو را واقـــــــف كـــــــنم از كارهـــــــا    
ــر    ــت اي پســ ــر رفــ ــه خــ ــي كــ ــي گفتــ ــو همــ  تــ
 از دگـــــــــر گوينـــــــــدگان بـــــــــا ذوقتـــــــــر   

ــي ــاز مــ ــت گ بــ ــود واقــــف اســ ــه او خــ ــتم كــ  شــ
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ــت   ز ــردي عارفســ ــت مــ ــي اســ ــا راضــ ــن قضــ  ايــ
 گفتنـــــد خـــــوش  گفـــــت: آن را جملـــــه مـــــي  

ــنش    ــد گفتـــــ ــم ذوق آمـــــ ــرا هـــــ ــر مـــــ  مـــــ
ــاد داد  ــان بربــــــــ ــرا تقليدشــــــــ ــر مــــــــ  مــــــــ
 كـــــه دو صـــــد لعنـــــت بـــــه ايـــــن تقليـــــد بـــــاد

 

ــار  عهــد شــيخ صــفي الــدين دوران عــروج تصــوف و شــكوه خانقــاه  هــا و رواج كــار و ب
هـاي مختلـف در سراسـر خاورميانـه بـا       ها و طريقه جات صوفيان با نحله داران بود، دسته خانقاه

هاي طويل و عريض و پررونقـي داشـتند و    دستگاه هاي حاكمان مغول برخورداري از حمايت
گران مغول كه در اصل نياپرست بودند و بـراي جـادوگران و    باهم در رقابت بودند، حكومت

و » انسان برتـر «تجوي شدند در جس دند، وقتي مسلمانئي شان مقام خدائي قائل بو قديسان قبيله
به شيوخ تصوف روي آوردند، و با عقيده بـه اينكـه پيـران طريقـت داراي     » گر قديس معجزه«

هـا دخـل و تصـرف     و قادرند كه در جهان انسـان  ،گر هستند هاي خارق العاده و معجزه قدرت
از همه سـو سـر برآوردنـد و در    كنند، براي شيوخ تصوف احترام خاصي قائل شدند، صوفيان 

هـا مبـذول    ئي دسـتگاهي برپـا كردنـد تـا از تـوجهي كـه مغـوالن بـه شـيوخ خانقـاه           هر گوشه
كردند؛ زيرا  پيشة مغول فعاليت مي ها در جهت تأييد سلطة ستم داشتند بهره برگيرند، خانقاه مي

د و رسـيده بودنـ   گران مغول به كار و كيـا  هاي مادي و معنوي شاهان و حكومت كه از نوازش
 دانستند كه مغوالن ايجاد كرده بودند. ن اوضاعي ميحيثيت و موجوديت خود را مديو

كردنـد،   پيـروي مـي  » جبريـه «صوفيان به هر طريقت و نحله و مذهبي كـه بودنـد از عقائـد    
جبريه يك نحلة مذهبي بودند كه در اوائل دوران اموي در شام و سپس بصره پديـدار شـدند،   

ئي از  است و انسان هيچ ارادهدهد به ارادة اهللا  ديدند كه هركس هركاري انجام ميو معتقد گر
و انسان حق ندارد در بارة نيـك و   ،كند همه از اهللا است خود ندارد؛ لذا هركس نيك يا بد مي

ر دهند تكفي هائي كه انجام مي ها نظر بدهد و حكام ستمگر را به خاطر ستم بدبودن افعال انسان
آيـد راضـي و قـانع باشـد، صـوفيان ايـن        حال به آنچه پـيش مـي  ه بندة خدا بايد به هركند؛ بلك
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دهد  ئي كه در زندگي فردي و اجتماعي رخ مي دادند كه هر حادثه و واقعه عقيده را انتشار مي
 :گفتنـد  هـاي خداپرسـت اسـت؛ و مـي     ست كه معشوق واقعي انسـان ائي از عنايات الهي  جلوه

قهر بورزد هردو پسنديده اسـت، و هرچـه بـر سـر انسـان بيايـد از        معشوق چه لطف كند و چه
كردنـد   آمدي اتفاق نخواهد افتاد؛ و به عوام تلقين مي حبيب است و بدون مشيئت او هيچ پيش

و از خدا بدانـد و بـه هنگـام درد     ،كه خوشي و درد هردو بايد به يكسان مورد قبول بنده باشد
 نزند. يكي از صوفيان در اين باره چنين گفته است: خودش را تسليم ارادة خدا كند و دم

 مـــــن از درمـــــان و درد و وصـــــل و هجـــــران 
 پســــــــندم آنچــــــــه را جانــــــــان پســــــــندد

 

تـا جـائي پـيش     و جبريـان  در ضرورت تسليم محض در برابر ارادة خدا برخي از صـوفيان 
دنند، رفتند كه معتقد شدند اگر انسان ببيند جمعي از مردم در كشتي نشسته در حـال غـرق شـ   

دست به هيچ كاري ها  آن براي نجات شايسته است كه در قبال مشيئت خدائي فضولي نكند و
آمدي را به خواست و ارادة خدا محـول سـازد. ايـن جنبـه از      نزند؛ بلكه بهتر است كه هر پيش

 عقيدة صوفيه در دفتر سوم مثنوي مولوي اينگونه بيان شده است:
، يعاشــق    ئــي     آن دقــوقي داشــت خــوش ديباجــه

ــه  ــاحب كرامـــــــــت خواجـــــــ ــي صـــــــ  ئـــــــ
شـد چـو مـه بـر آسـمان         شـبروان را        بر زمين مي

 گشـــــــــــــــــــته زا و روشـــــــــــــــــــن روان 
ــاختي  ــم ســــــ ــكني كــــــ ــامي مســــــ  در مقــــــ
 كــــــــم دو روز انــــــــدر دهــــــــي انــــــــداختي

گفت: در يك خانه گـر باشـم دو روز            عشـق    
 آن مســــــــكن كنــــــــد در مــــــــن فــــــــروز   
ــاز،   ــب در نمــــ ــد، شــــ ــير بــــ ــدر ســــ  روز انــــ

ــدر   ــم انــــ ــاز  چشــــ ــو بــــ ــاهباز او همچــــ  شــــ
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شدم مشتاق وار            تـا ببيـنم در    گفت: روزي مي
 بشـــــــــــــــــر انـــــــــــــــــوار يـــــــــــــــــار  

چون رسيدم سوي يك ساحل به گام         بود بيگـه  
ــام   ــت شـــــــــــ ــته روز و وقـــــــــــ  گشـــــــــــ
ــان    ــدم ناگهـــــ ــمع از دور ديـــــ ــت شـــــ  هفـــــ
 انــــــــدر آن ســــــــاحل، شــــــــتابيدم بــــــــه آن
ــمعي از آن   ــي شــــ ــر يكــــ ــعلة هــــ ــور شــــ  نــــ
 بـــــر شـــــده خـــــوش تـــــا عنـــــان آســـــمان     

مـوج         يره گشـتم، خيرگـي هـم خيـره گشـت       خ
ــت  ــر گذشــــــ ــل را از ســــــ ــرت عقــــــ  حيــــــ

ميشـكافد     شـد هفـت، يـك           ديدم كه مي باز مي
ــك  ــب فلـــــــــــــ ــور او جيـــــــــــــ  نـــــــــــــ

ــاز آن ــد    بـــ ــت شـــ ــر هفـــ ــار ديگـــ ــك بـــ  يـــ
 مســـــــتي و حيرانـــــــي مـــــــن زفـــــــت شـــــــد

ـــات ــان شــــــــ ـــا معـــــــــــصاالتي ميـــــــ  هــــــــ
ــا   ــت مــــ ــان و گفــــ ــر زبــــ ــد بــــ ــه نيايــــ  كــــ

ــيش ــم   پـــ ــآن شـــ ــتم دوان كـــ ــر رفـــ ــا عتـــ  هـــ
ــ ــا    تـــ ــان كبريـــ ــت از نشـــ ــز اســـ ــه چيـــ  ا چـــ
تــا         خــويش و مــدهوش و خــراب  شــدم بــي مــي

 ز تعجيــــــــــــل و شــــــــــــتاب  بيفتــــــــــــادم
بر سـر   افتادم       عقل اندر اين  هوش و بي ساعتي بي

ــين  ــاك زمــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــــــ
ــتم   ــدم برخاســـــ ــوش آمـــــ ــا هـــــ ــاز، بـــــ  بـــــ
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 در روش گـــــوئي نـــــه ســـــر نـــــي پـــــا اســـــتم 
هفت شمع انـدر نظـر شـد هفـت مـرد         نورشـان       

 ســــــــــقف الژورد شــــــــــد بــــــــــه مــــــــــي
بــاز هريــك مــرد شــد شــكل درخــت         چشــم از 
 ســــــــــــــبزي ايشــــــــــــــان نيكبخــــــــــــــت
 هــــــر درختــــــي شــــــاخ بــــــر ســــــدره زده    
ــده   ــرون شـــ ــال بيـــ ــود از خـــ ــه بـــ ــدره چـــ  ســـ

ــي  ــت مــ ــرد مي  هفــ ــد، فــ ــشــ ــي شــ ــر دمــ  د هــ
 گشـــتم از حيـــرت همـــي   مـــن چـــه ســـان مـــي   

بعد از آن ديدم درختان در نماز           صف كشيده 
 يــــــــــك جماعــــــــــت كــــــــــرده ســــــــــاز

از پيش، مانند امام        ديگران اندر پي يك درخت 
ــام  او در قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــجود  ــوع و آن ســـــــ ــام و آن ركـــــــ  آن قيـــــــ

ــي  ــگفتم مــــ ــس شــــ ــان بــــ ــود از درختــــ  نمــــ
هفـت مـرد          جملـه در    هـا   آن بعد ديري گشـت 

 قعـــــــــــده پـــــــــــي يـــــــــــدان فــــــــــــرد   
چشم ماليدم كه آن هفت ارسالن           تـا كياننـد و   
ــان  ــد از جهـــــــــــــ ــه دارنـــــــــــــ  چـــــــــــــ

كـردم ايشـان       ن ز راه     چون به نزديكي رسيدم م
ــاه  ــالم از انتبــــــــــــــــــــــ  را ســــــــــــــــــــــ

ــواب آن:    ــد جــــــ ــوم گفتنــــــ ــالم«قــــــ  ســــــ
 »اي دقـــــــــوقي مفخـــــــــر تـــــــــاج كـــــــــرام
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 گفــــــتم آخــــــر چــــــون مــــــرا بشــــــناختند    
ــد    ــر ننداختنـــ ــن نظـــ ــر مـــ ــن بـــ ــيش از ايـــ  پـــ

اقتداكردن به      بعد از آن گفتند ما را آرزو است    
 تـــــــــــــــو اي پـــــــــــــــاك دوســـــــــــــــت
ــيش در شـــــــد آن دقـــــــوقي در نمـــــــاز     پـــــ

ــرازقــــــوم همچــــــون اط  لــــــس آمــــــد او طــــ
ــاد   ــا فتــــ ــوي دريــــ ــمش ســــ ــان چشــــ  ناگهــــ

ــا  ــنيد از ســــــــوي دريــــــ ــه شــــــ  داد داد كــــــ
ــتي    ــد او كشــــ ــوج ديــــ ــان مــــ  ئــــــي در ميــــ

 ئـــــــــي در بـــــــــال و زشـــــــــتي در قضـــــــــا و
هم شب و هم ابر و هم مـوج عظـيم            ايـن سـه     

ــاريكي و ــيم  تــــــــــ ــاب، بــــــــــ  از غرقــــــــــ
 اهــــــــل كشـــــــــتي از مهابــــــــت كاســـــــــته  

ــل ــره و واويــــــــ ــته نعــــــــ ــا برداشــــــــ  هــــــــ
ــان و د  ــا ايشـــــــــــــ  ر زاري و آهدر دعـــــــــــــ

ــياه   ــده دود ســــ ــان شــــ ــك ز ايشــــ ــر فلــــ  بــــ
ــم او     ــد           رح ــت را بدي ــوقي آن قيام ــون دق چ

 اشــــــــــــك او دويــــــــــــد  جوشــــــــــــيد و
شـان   شـان          دسـت   گفت: يا رب منگر اندر فعـل 

ــان    ــو نشــــــــ ــه نيكــــــــ ــر اي شــــــــ  گيــــــــ
شان به ساحل بـاز بـر         اي رسـيده     خوش سالمت

 دســــــــــت تــــــــــو در بحــــــــــر و بــــــــــر   
ــي ــمش اشــــك مــ ــت از دو چشــ ــا            رفــ و آن دعــ
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ــي ــي  بـــ ــود از وي مـــ ــما  خـــ ــا ســـ ــد تـــ  برآمـــ
تا رهيد آن كشتي و آمد بـه كـام              شـد نمـاز     
ــام  ــم تمــــــــــــ ــت هــــــــــــ  آن جماعــــــــــــ
 فجفجـــــــــي افتادشـــــــــان بـــــــــا همـــــــــدگر
ــدر    ــا اي پـــ ــت از مـــ ــولي كيســـ ــاين فضـــ  كـــ

گفت هريك: من نكرده استم كنون         ايـن دعـا،   
ــرون  ــي از بـــــــــــ ــي از دروننـــــــــــ  نـــــــــــ

ــن امــامما«گفــت:  ــا اي ــا ز درد         بوالفضــوالنه  ن م
ــرد ــاتي بكـــــــــــــــــــــــ  مناجـــــــــــــــــــــــ
ــاض   ــت، از انقبـــــ ــوده اســـــ ــولي بـــــ  او فضـــــ
 »كــــــرد بــــــر مختــــــار مطلــــــق اعتــــــراض    

ــرم    ــا بنگـــ ــس تـــ ــردم ز پـــ ــه كـــ ــون نگـــ  چـــ
ــي   ــه مـــ ــه چـــ ــرم   كـــ ــل كـــ ــد آن اهـــ  گوينـــ

 يـــــــك از ايشـــــــان را نديـــــــدم در مقـــــــام   
 رفتـــــــه بودنـــــــد از مقـــــــام خـــــــود تمـــــــام 

 

در برابر ارادة خـدا   وباشد رضا داد،  صوفيان براساس اين عقيده كه بايد به دادة حق هرچه
دانسـتند و اطاعـت از    هيچ اعتراضي نبايد كرد، حاكميت سياسي روز را هرچه بود مقبـول مـي  

يـك جلـوه از   » پادشـاهي «معتقـد بودنـد كـه    هـا   آن كردند، دستگاه سلطه را به عوام تلقين مي
هر عملي كه انجام دهد عـين  و پادشاه مسلماني كه با دين خدا در ستيز نباشد،  ،است» خدائي«

هـاي بيگنـاه را بـدون     عدل است؛ حتي اگر شاه براي ارضاي اميال شهواني خويش خون انسان
ه بنج ق ندارد به او اعتراض كند، اينئي بريزد كاري خداپسند كرده است و كسي ح هيچ بهانه

، در ايـن  ه بـه كنيـزك بيـان كـرده اسـت     ادر داسـتان عشـق پادشـ     از عقيدة صوفيان را مولوي
داستان كه در آغاز دفتر اول مثنوي آمده است، پادشاهي كنيزكي زيباروي ميخرد و دل بـه او  
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شود، پادشاه طبيبـان را حاضـر    بندد؛ ولي كنيزك كه دلش به جاي ديگر بند بوده بيمار مي مي
شود كه دل كنيزك بيچاره در گرو عشـقي اسـت،    آورد؛ تا سرانجام يك طبيبي متوجه مي مي
رد او درد عشق است، اين طبيـب نـام و نشـاني معشـوق كنيـزك را كـه يـك زرگـر اهـل          و د

و زرگـر را بـه    ،دفرسـت  كشد؛ و پادشاه كس به سـمرقند مـي   سمرقند است از زبان او بيرون مي
آورد، و طبيب بـه امـر شـاه دواهـائي بـه       بهانة اين كه شاه به هنر او نيازمند است از سمرقند مي

شـود و آهسـته    خبر در اثر اين دواها بيمـار مـي   گر بيچاره و از همه جا بينوشاند، زر زرگر مي
ميـرد، و عشـق او از دل    ريزد و سپس مـي  مرد و رنگ رويش ميژپ آهسته در برابر كنيزك مي

 يابد تا شهوت پادشاه ارضا گردد. رود، و كنيزك سالمتش را باز مي كنيزك بيرون مي
نشدني توسـط يـك پادشـاه هوسـباز      جنايت توجيه كه داستان تخيلي يك –اين داستان را 

كند كه كاري كه شاه كرد كـاري درسـت بـود؛ و     در پايانش چنين توجيه ميمولوي  –است 
هرچه كرد از روي حكمتي بود كه خدا به او الهام كرده بـود، زيـرا كـه شـاه مثـل خـدا قـادر        

هركه را بكشـد كـاري   بخشد  بخشد، و كسيكه جان مي ستاند و جان مي مطلق است و جان مي
 ناروا نكرده است:

 جـــان بخشـــد اگـــر بكشـــد روا اســـت     آن كـــه
 نايـــب اســـت و دســـت او دســـت خـــدا اســـت     

 

دانسـتند و   ف خـدا مـي  طـ لي صوفيان كه نيك و بد را جلـوة  رگ  نتيجة طبيعي عقيدة جبري
كردند، تأييد وضع موجـود سياسـي بـود،     تعبير مي» عنايت معشوق به عاشق«هردو حالت را با 

گـران مغـول را توجيـه     بخشيد و اقـدامات سـلطه   ين عقيده به حاكميت مغوالن مشروعيت ميا
هـاي   و حربـه  ،داد مبـاالتي نسـبت بـه سرنوشـت خـويش سـوق مـي        كرد، و جامعه را به بـي  مي

 كرد. ها سلب مي مقاومت و مبارزة سياسي را از توده
هـم   بودند؛ وا تقدس قائل ه هم حكمرانان مغول بنابر خرافات خودشان براي شيوخ خانقاه

شد، حكمرانان مغول بـراي   هاي قدرت مغوالن مي م پايهيكگسترش افكار صوفيانه موجب تح
هـا و نـذورات    نشان بدهند، مساعدت ها  شان را به شيوخ نيرومند و پرمريد خانقاه ت آن كه اراد
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ئـي ايرانيـان    ههاي پر درآمدي را كه عمومـاً امـالك و امـوال مصـادر     مالي چشمگير و موقوفه
داري در دادند، به همين سبب صـوفيگري و خانقاهـ   ها قرار مي تحت ستم بود در اختيار خانقاه

كدام از شيوخ خانقاهدار مثـل يـك   زماني در ايران شيوع يافت؛ و هر دوران مغول بيش از هر
 كرد. پادشاه پرقدرت و ثروتمند بود و برخيل مريدانش شاهي مي

ه رفت، ايـن خانقـا   ها به شمار مي بيل يكي از پردرآمدترين خانقاهخانقاه شيخ صفي در ارد
و  –وزير نومسلمان غازانخان مغول  –يدالدين فضل اهللا شروان كارش مورد توجه خواجه آاز 

الدين فضل اهللا پيش از آن كه بـه دربـار مغـول راه    اجه رشيدشخص غازانخان قرار داشت، خو
هـاي   عطاري داشت، او عالوه بر كار طبابت به فعاليتيابد يك طبيب مقيم همدان بود و دكة 

اه پيشـة  ها يكي استنساخ و ترجمة تورات بود، او از ر پرداخت، و از جملة اين فعاليت ديني مي
ان تقرب يافت و توانست عنوان وزير دربار ايـن خـان نيرومنـد را    خعطاري و طبابت نزد غازان

عهد الجايتو نيز در اين مقـام بـاقي مانـد، و در     احراز كند و همه كارة خان بزرگ شود، او در
خيز ايران را براي خودش مصادره كـرد و كشـاورزان ايرانـي را     ها روستاي حاصل اين مقام ده

بردة خودش تبديل ساخت، او چهارده پسر داشـت؛ و هركـدام را در يكـي از     به مزارعين نيمه
خـود و پسـرانش (كـه احتمـاال      هاي حساس كشوري گماشت، و سرنوشت ايران را ميـان  مقام

شان برادرزادگانش بودند) تقسيم كرد، خواجه پس از آن كه بـه حكـم ضـرورت مقـام      اغلب
داران برآمـد تـا از ايـن راه بـراي خـودش       دولتيش مسلمان شد در صدد كسب حمايت خانقاه

مـداد  معنويتي بتراشد، او به شيخ صفي الدين نزديك شد و خويشتن را مريد طراز اول شيخ قل
و نـذوراتش را بـه آسـتانة خانقـاه      ارفت و هـداي  كرد، و به هر مناسبتي به زيارت خانقاه مي مي

آمده، خواجه به مناسبت يكي از اعياد » مكاتبات رشيدي«نابر سندي كه در داشت. ب تقديم مي
كيلـو؛ بـرنج سـفيد كـرده      15000تقديم داشت: گندم » بزرگوار«اجناس زير را به درگاه شيخ 

كيلـو؛    800 ه كردة ديرپاكيلو؛ ماست كيس 3200كيلو؛ عسل  1600كيلو؛ روغن گاو  30000
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رأس؛  30كيلـو؛ گـاو نـر     400كيلو؛ نبات مصـري   400كيلو؛ شكر  400دوشاب (شيرة خرما) 
(دينار 10000قرابه؛ پول  30عدد؛ گالب  600عدد؛ ماكيان  190رأس؛ غاز  130گوسفند 

9F

1(. 
جيب وزيـر و  «ئي، و با چنين درآمدهاي نجومي كه از  شاهانهشيخ صفي با چنين توجهات 

تاراج شده و فلكزدة ايران به بارگاه قدسيش سـرازير  ، و در حقيقت از دسترنج روستائيان »شاه
كرد، و هزاران مريـد بيكـاره    سال بر دستگاه تصوف اردبيل رهبري مي 35شد، براي مدت  مي

امونش گرد آمـده بودنـد، و از عطايـاي شـاهان و     هاي بهشت در پير تذخور و منتظر ل و مفت
كردنـد، و   شـان دعـاي خيـر مـي     خورند و به جان پادشاهان مغـول و وزيـران   وزيران روزي مي

كردنـد،   را تبليغ مـي ها  آن بودن مخالفت با ضرورت اطاعت از شاهان و حاكمان مغول و حرام
پادشـاه مغـول   آخرين  –د با وفات ابوسعي ،خ مصادف بود 713در گذشت شيخ صفي به سال 

 :گفتنـد  و آغاز دوران شاهك شاهكي موسوم به ملوك الطوائفي يا آنگونه كـه تركـان مـي    –
 ».ايلخاني«

 فرزندان شيخ صفي الدين
بيـل را بـه دسـت    دره ااز شيخ صفي بنا به وصيت او فرزندش صدرالدين رياست خانقا پس

ه صـدد آن كـه بارگـاه پـدرش را بـه      گرفت، شيخ صدرالدين از پدرش بلند پروازتر بود، و بـ 
هاي ايران تبديل سازد گنبد عظيمي براي شـيخ صـفي در اردبيـل بنـا      يكي از بزرگترين بارگاه
تر باشد دانست كه گنبد رهبر هرچه با شكوه ها به طول انجاميد، او مي كرد كه كار بنايش سال

تــر خواهنــد  ام عــاليداراي مقــ عــوام توجــه بيشــتري بــه آن نشــان خواهنــد داد و صــاحبش را 
پنداشت، و در نتيجه نذر و نيازهاي بيشتري به آن تقديم خواهند كرد، اين چيـزي بـود كـه از    
عهد تركان سلجوقي شيوخ طريقت و متوليان دين سنتي به آن واقـف بودنـد، و بـه همـين رو     

مختلـف   هاي بينيم در كشور ما از دوران سلجوقي به بعد اين قدر كنبدها و بارگاه است كه مي

                                           
ها را به ذهـن امـروز نزديـك كـرده باشـم، بـه        اوزان باال به من و خرور ذكر شده، و من براي آن كه آن -)1(

 ام. كيلو نوشته
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ئـي ايجـاد كردنـد،     و دسـتگاه شـاهانه   الشكل از همه سو برآورد و هركدام براي خودشـان دار 
همه گونه ظرافتكاري هنـري بـه كـار    ها  آن كردند و در گنبدها را به اين خاطر با شكوه بنا مي

و همـين اثـر بـراي     ،شان اثـر كنـد   بردند كه وقتي عوام وارد گنبد شوند شكوه گنبد در دل مي
وادارد، وقتـي گنبـد مـورد    هـا   آن آورد و عوام را به پرستش دكوه قدسي پديحب گنبد شصا

عوام  –سادگي به  –توانند  شوند و مي پرستش باشد، متوليان گنبد به نمايندگان خدا تبديل مي
 كشي كنند. بهرهها  آن به هر راهي كه ميال باشند سوق دهند، و از را 

ان مغـول همچنـان رونقـش را حفـظ كـرد و همـواره مـورد        اردبيل در دوران ايلخان خانقاه
خ كـه اميـر تيمـور در دنبـال تصـرف و       766توجه شـاهان و شـاهكان ايلخـاني بـود، در سـال      

تخريب و تاراج شرق و شمال ايران به آذربايجان رسيد صدرالدين همچنان مسندنشين خانقـاه  
رده بود به حضور شيخ صـدرالدين  ها كه در ايران ك اردبيل بود، تيمور پس از آن همه جنايت

و شيخ نيز بازوي او را گرفته بركـت داد و كارهـايش در    ،رسيده نسبت به او ابراز ارادت كرد
هـاي بسـيار    خ كـه خرابـي   778ايران را تأييد كرد، در حملة دوم امير تيمور به ايـران در سـال   

ها برپـا شـد، خواجـه علـي      هزيادي به بار آورد و از سرهاي ايرانيان شهرهاي مختلف كله منار
سياهپوش پسر شيخ صدرالدين بر جاي پدرش رياست خانقاه اردبيل را داشـت، خواجـه علـي    

امير تيمور را پادشاهي عادل ناميد و مورد احترام بسـيار اميـر تيمـور واقـع      –پدرش مثل  –نيز 
شـت بـه   شد، امير تيمور سپس قصـد آنـاتولي (تركيـة كنـوني) كـرد، و دو سـال بعـد در بازگ       

به عنـوان   ،آذربايجان هزاران نوجوان تاتار را كه در آناتولي اسير گرفته بود با خود آورده بود
تـر   چنانكـه پـائين   –تقديم كرد، اين چند هـزار جـوان تاتـار در آينـده      صدقه به خانقاه اردبيل

 ند.گرفتقزلباش اولية يك گروهي را تشكيل دادند كه بعدها نام تركي هستة  –خواهيم ديد 
خ كه ابراهيم پسر خواجه علي پس از پدرش به رياست خانقاه اردبيـل رسـيد    806در سال 

آذربايجان در دست قره يوسف قره قويونلو بود، قره يوسف نيز مثل اسالف ترك خويش بـه  
شـت، شـيخ   م هرگونه كمك مـالي بـه خانقـاه دريـغ ندا    د، و از تقدياد ابراهيم ارادت نشان مي

گذشت، و با درگذشت او جنگ رياسـت اوالد شـيخ صـفي آغـاز     خ در 826ابراهيم در سال 
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شد، از طرفي جعفر برادر ابـراهيم مـدعي رياسـت خانقـاه بـود، و از طـرف ديگـر جنيـد پسـر          
ابراهيم ادعاي ميراث پدرش در رياست خانقاه را داشت، اكنون جهانشاه قره قويونلو (پسر قره 

ه بود بخش بزرگي از ايران را در قلمرو داشت و قرار داد شوييوسف) كه تبريز را پايتخت خ
گتـر بـود گرفـت، و جنييـد از     رشاه جانب جعفر را كـه بز  ناميد، جهان خودش را شاه ايران مي

جعفر شكست يافت و با جمعي از مريدان خانقاه كه خواهان رهبري او بودند (همان تاتارهاي 
آمد سرآغاز يك تحول بـزرگ در   يشتقديمي تيمور) به آناتولي گريخت يا تبعيد شد، اين پ

بود؛ و در همين سفر بـود كـه خشـت اوليـة بنـاي تشـكيالت قزلباشـان در        شيخ جنيد  عقيدة
 آناتولي نهاده شد.
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 :گفتار دوم
 ها منشأ قزلباشان و عقايد آن

پيروان طريقت نويني در ميان تاتارها در ارتباط شد كـه  د وقتي به آناتولي رفت با شيخ جني
تشيع مبتني بر نياپرستي خودشان را داشتند، او در اثر اين ارتبـاط متوجـه نفـوذ و     نوعي مذهب

ي آنـاتولي كسـب كـرده بودنـد، او     قدرت و ثروتي شد كه شيوخ اين طريقت در ميان تاتارها
آن شد كه خودش را به عنوان يكي از شيوخ اين فرقه معرفي كند و تشـكيل دار و دسـتگاه   بر

 نويني بدهد.
سـاز در عقيـدة مـذهبي شـيخ جنيـد تحـت تـأثير عقائـد افراطـي           سرنوشـت  چونكه تحـول 

تاتارهاي شيعة پيرپرست در آناتولي به وقوع پيوست، و سپس همين تاتارها بودند كه انحصارا 
مريدان شيخ جنيد و جانشينانش را تشكيل دادند و به درون ايران مهـاجرت كـرده تشـكيالت    

الزم اسـت   ،كردن قدرت سياسي ايران برآمدنـد  قبضه و در صدد ،قزلباش را به وجود آوردند
شـان نظـري بيفكنـيم؛ زيـرا بـدون شـناخت        هاي مذهب و عقيده كه به ماهيت قزلباشان و ريشه

 بريده خواهد ماند. ئي در بارة پديدة صفويه ناقص و دم قزلباشان هرگونه مطالعه
پـنجم هجـري عمومـا يـك      هاي قـرن  ) تا نيمهحالي ين آناتولي (تركيهة غربي در سرزمنيم

ارسـالن سـلجوقي    آلپبود، » نشين داخل در قلمرو دولت بيزانت (روم شرقي سرزمين مسيحي
خ قيصر ارمانوس را كه به قصد تصرف نواحي شرقي آناتولي لشكر آراسته بود،  451در سال 

ق شرائطي آزادش سـاخت، در  طبدر شرق آناتولي به سختي شكست داده به اسارت گرفت و 
ارسـالن درآمـد،    آلپ هائي از نواحي مركزي آناتولي از جمله قونيه به تصرف سال بخش اين

نشين مسلمان تحت رياست قتلمش سلجوقي تشكيل شد، از ايـن زمـان    و در آينده يك حاكم
به بعد حكـام سـلجوقي خـزش قبايـل تـرك بـه درون آنـاتولي را تشـويق كردنـد، در خـالل           

تفاده از ضعف دولت بيزانـت نـواحي مختلـف آنـاتولي را     هاي بعدي مهاجران ترك با اس دهه
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يكي بعد از ديگري طي يك سلسلة طويل از حمالت مداوم جهادي به تصرف درآوردنـد، و  
 شهر قونيه بود.را تشكيل دادند كه مركزش » سلجوقيان روم«دولت 

امـا   ،خ حملة مغول به آناتولي نظام سياسـي سـلجوقيان روم را از هـم پاشـاند     622در سال 
رژيمي كه بتواند جاي اين نظام را پر كند به وجود نيـاورد، در خـالل دهـة بعـد خـزش قبايـل       

تيباني خـان بـزرگ مغـول برخـوردار     ادامه يافت، اين قبايل كـه از پشـ   ترك به درون آناتولي
بدون آن كه تشكيل حكومتي بدهنـد در آنـاتولي بـه دنبـال چراگـاه در نقـل و انتقـال         ،نبودند

 هـا دوازده  گذراندنـد، بـه دنبـال ايـن جريـان      از راه دزدي و غـارتگري روزگـار مـي   بودند، و 
اميرنشين قونيه بود، قبايل ها  آن ا در آناتولي تشكيل شد كه مهمتريناميرنشين كوچك و مجز

كيل دادند، و منطقه را بـه نـام خودشـان    كيه تشيمان اين اميرنشين را در منطقة كيل تاتار نژاد قره
كـرد   امگذاري كردند، اين اميرنشين چونكه قونيه را پايتخت قرار داده بود ادعا مـي ن» مان قره«

هاي  وقيان است و در صدد گسترش قلمروش به حساب ديگر اميرنشينكه وارث سياسي سلج
 مغول برآمد.

قـرن هفـتم هجـري شـمار بسـياري از      همراه بـا خـزش قبايـل تـرك بـه درون آنـاتولي در       
ن مذهبي به درون آناتولي سرازير شدند، خرافات مبتني بر نياپرسـتي  فان و همچنين مبلغاوصمت

شدند به كار و بار اين متصـوفان رونـق    ها مسلمان مي مغوالن و تاتارها كه توسط همين صوفي
هـائي از تركـان را بـه سـلك مريـدان       هـا بخـش   بخشـيد، و هركـدام از صـوفي    گيري مي چشم

كرد، يكـي از صـوفيان تـرك     اهي درست ميآورد و براي خودش دار و دستگ خودش درمي
حـاجي بكتـاش ولـي    ءالنهر به درون آناتولي رسيد مردي بود كه خود را انژاد كه از ماور

و جـذب   خ) در ميان مهاجران تـرك بـه تبليـغ مسـلماني     676ناميد، حاجي بكتاش (متوفي  مي
تبديل شـد، او كـه    نيرومندترين صوفي در ميان تركان آناتولي بهمريد پرداخت، و خيلي زود 

اساس عقيدة پيرپرستي را از تركستان با خـود آورده بـود، براسـاس مطالعـاتي كـه از زنـدگي       
امامان شيعه و قديسين مسيحيان انجام داد طريقتي را ابداع كرد كـه در جـذب تركـان مهـاجر     

و كرد اساسش بر پرستش رهبـر   كارآئي بسيار موفقيت آميزي داشت، طريقتي كه او تبليغ مي
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ــري « ــة رهب ــت مطلق ــداواي    » والي ــل م ــاتي از قبي ــود، او مــدعي كشــف و كرام ــاده شــده ب نه
هاي صعب العالج بود، و تركان خرافاتي و نومسلمان به او عقيـدة اسـتواري يافتنـد، او     بيماري

و » نصـرت بـه رعـب   «نخستين رهبر طريقة صوفيانه در خاورميانه بود كه تبليغاتش را براسـاس  
بـه  دانسـت كـه تركـان بـراي غـارتگري       بنا نهاده بود، او مي» براي جلب پيرومبارزة قهرآميز «

آن شد كه از اين امر در جهت گسترش قدرت و ثروت خـودش  و بر اند؛ آناتولي سرازير شده
ه بهتــرين ابــزار دســت مردمــي بــوده كــه هميشــ» جهــاد بــراي نشــر ديــن«بــرداري كنــد،  بهــره

را تاراج كنند؛ و اين ها  آن ام ضعيفتر حمله ببرند و اموالبا دستيازي به آن به اقواند  خواسته مي
ان داشتند يك رسـم ديرينـه بـود،    تامر نزد اقوامي كه زندگي بيابانگرد قبايلي شبيه قبايل عربس

آن شد كه يك تشـكيالت مسـلح از داوطلبـان جـوان     ي بكتاش با توجه به اين موضوع برحاج
نشين آناتولي  هاي مسيحي به آبادي» جهاد با كفار«هانة تاتار به وجود آورد كه آماده بودند به ب

هاي ترك مستعد جهاد روستاهاي آناتولي را مورد  ه ببرند، او پس از متشكل كردن جوانلمح
هـاي مـادي چشـمگيري همـراه بـود،       حمالت مداوم قرار داد، چونكـه اقـداماتش بـا موفقيـت    

گرفت، طبيعي بود كه تركـاني   باال مي شد و كار و بارش همواره بر شمار مريدانش افزوده مي
ب بسـ پذيرفتنـد، و همـين امـر     آمدنـد عقائـد و افكـارش را مـي     كه به سلك مريدان او درمـي 

 گسترش عقائد وي در نواحي مختلف آناتولي گرديد.
حـاجي بكتـاش   پاي صوفي كه زير دست  ها تن از شيخان تازه تا پايان قرن هفتم هجري ده

و اطراف آناتولي در ميان قبايل تـرك  خليفگي رسيده بودند، در انحاء پرورش يافته و به مقام 
جاتي از مريـد بودنـد؛ و چنـان     شان براي خودشان داراي دسته و تاتار پراكنده بودند و هركدام

بود كه بخش اعظم تركاني كه تا آن زمان در مناطق مختلف آنـاتولي جـاگير شـده بودنـد از     
شد پيـروي   ناميده ميبكتاشي ام حاجي بكتاش منسوب شده اشكال مختلفي از مذهبي كه به ن

 كردند. مي
كـه مثـل ديگـر مهـاجران      –سال پس از وفات حاجي بكتاش يك قبيلة اوغـوز   30حدود 

» بورسـا «اي ميانه به آناتولي رسيده بودند، با تصرف شهر هاي آسي در هجرت از بيابان –ترك 
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نـد، بورسـا تـا پـيش از سـقوطش بـه دسـت        در منتهااليه غرب آنـاتولي تشـكيل حاكميـت داد   
نشين و در قلمرو دولت بيزانت بود، اورخان بيگ فرزنـد عثمـان در    اوغوزها يك شهر مسيحي

در محاصـره  ا را مـورد حملـه قـرار داده آن را    سـ شـهر بور » جنگ با كفار«خ با نيت  711سال 
ه مسـلمان شـوند،   و ساكنانش را مجبور كرد كـ  گرفت، و در بهار سال بعد به تصرف درآورد

پس از آن كه در اين شهر تشكيل حاكميت داد، تاتارها و تركـان آنـاتولي دعـوت كـرد كـه      
براي جنگ با كافران (يعني بوميان مسيحي آنـاتولي) بـه او ملحـق شـوند، او سـپس در خـالل       

نشين سواحل غربـي آنـاتولي را يكـي پـس از ديگـري بـه        چهار سال شهرهاي بزرگ مسيحي
 داد.سلطنت عثماني و تشكيل تصرف درآورد 

خ توجه خود را معطوف شبه جزيرة بالكان نمود، و با تصـرف   724ارتش عثماني در سال 
دروازة بالكان را بر روي خزش تـاريخي تركـان بـه درون بالكـان گشـود، بـه       » گاليپولي«شهر 

لكـان را  سراسـر با  768ها قدم به قـدم در بالكـان پيشـروي كردنـد و تـا سـال        دنبال آن عثماني
هـائي از جهـادگران    متصرف شدند، همراه با اين فتوحات در نيمة شـمالي آنـاتولي نيـز بخـش    

آنكـارا و كوتاهيـه را بـه تصـرف درآوردنـد، در       738ارتش عثماني پيشروي كردند و تا سال 
قلمـرو   776ها درآمدنـد، و تـا سـال     چهار اميرنشين جنوب آناتولي به تبعيت عثماني 769سال 

تولي در ها در شرق آنـا  فتوحات عثمانيا در شرق آناتولي به مالطيه و سيواس رسيد. ه عثماني
 ة تيمور گوركاني به درون آناتولي متوقف شد.لمبا ح 781سال 

كه از نظر تاريخي جـزو   –ناميد بخش شرقي آناتولي را  را پادشاه ايران مي تيمور كه خود
قويونلو سپرد، ولي بقية آناتولي را بـه حـال    لة آقعنوان تيول به قبيبه  –رفت  ايران به شمار مي

 خود رها كرده به ايران برگشت.
يزيد عثماني در جنگ با تيمـور شكسـت خـورده بـه اسـارت تيمـور افتـاده بـود،         سلطان با

هرچند كه تيمور وي را آزاد كرده به آناتولي باز فرستاد، او در راه بازگشت به غرب آناتولي 
افتـاد، در آنـاتولي    ن فرزندانش بر سر مقـام سـلطنت نـزاع   گ او مياخودكشي كرد، پس از مر

يكي از فرزندان او به نام محمد چلبي بر رقيبانش پيروز شد و قدرت را به دست گرفت، پسـر  
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اَدرنه واقع در بخش اروپائي متصرفات عثماني خودش را سلطان ديگرش موسا چلبي در شهر 
بـر او پيـروز    792ع افتاد، سرانجام محمد چلبي در سال خواند، و با برادرش محمد چلبي به نزا

 آمد و برادر را كشت، و بر سراسر متصرفات سابق عثماني دست يافت.
نشين آناتولي و شرق اروپـا درآمـدهاي بسـياري را     هاي مسيحي از آنجا كه حمله به آبادي

دنـد، شـيوخ   كر ها ايـن حمـالت را تنظـيم و هـدايت مـي      كرد، و عثماني نصيب جهادگران مي
شان به ارتش جهادگر عثمـاني پيوسـته بودنـد، و     هاي حاجي بكتاش) با مريدان بكتاشيه (خليفه

بودنـد،  ش از جهادگران بود كه مريـدان خـود   ها رهبر يك تيپ چون كه هركدام از اين شيخ
در ارتـش   شسـربازان تحـت فرمـان خـود    طبيعي بود كه هر شيخي مسـئول عقيـدتي سياسـي    

» قاضـي عسـكر  «ز هيمن رو بود كه اين شيوخ در ارتش عثماني داراي منصـب  عثماني باشد، ا
عثماني در قبـال خـدمت ايـن شـيوخ و      ن(به زبان امروز: مسئول عقيدتي سياسي) بودند، سلطا

هـاي   هـائي از زمـين   اختصـاص داد، و بخـش  هـا   آن شان سهمهائي از غنـايم جنگـي بـه    مريدان
هايشـان   دام شـان بـه چراگـاه    واگـذار كـرد تـا مريـدان    ها  آن مصادره شدة بوميان آناتولي را به

 مستقر شوند.ها  آن و در ،تبديل كنند
شـيخ  زماني كه موسـا چلبـي در ادرنـه بـه سـلطنت نشسـت، يـك شـيخ بكتاشـي بـه نـام            

در ارتش او قاضي عسـكر بـود، پـدر بـزرگ شـيخ بدرالـدين در فتوحـات اوليـة         بدرالدين 
يزيـد اول عثمـاني قاضـي    د شده بـود)؛ و پـدرش در زمـان با   هيها به قتل رسيده بود (ش عثماني

عسكر شهر سماونه در بخش اروپائي عثماني بود، شيخ بدرالـدين تحصـيالت مقـدماتي را در    
سپس براي تكميـل   ،شهرهاي بورسا و قونيه به پايان برده بود و براي ادامة تحصيل به شام رفته

فلسفه و منطق را در شـام و مصـر فـرا گرفتـه و      علوم ديني به مصر سفر كرده بود، او الهيات و
خ در اواخـر   776و در سال  ،مدتي نزد يكي از شيوخ طريقت در مصر به خدمت پرداخته بود

، پـس از آن مـدتي در ناحيـة اسـكندرون (منتهااليـه      ديزيد اول به آناتولي برگشـته بـو  ادوران ب
كـه  اهـل حـق   مذهب موسـوم بـه   شمالغرب شام در زاوية درياي مديترانه) در ميان پيروان 

شيعيان افراطي و معتقد به الوهيت امام علي بودند به سر برده بود، سفري هم به خاطر آشـنائي  
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بيشتر با فن مريدپروري به تبريز و قزوين كرده بود، و در بازگشـت بـه آنـاتولي همـراه شـيوخ      
(سفر پرداخته بود مان به تبليغ و سير و طريقت اهل حق در مناطق آيدين و گرميان و قره

10F

1(. 
يزيـد اول بـه خـدمت موسـا چلبـي      هاي داخلـي فرزنـدان با   شيخ بدرالدين در خالل جنگ

شدن موسا چلبي بـه دسـتور    درآمد و در ادرنه سمت قاضي عسكر را احراز كرد، پس از كشته
سلطان محمد از مقامش معزول و به شهر ازنيك در غرب آناتولي تبعيـد شـد و تحـت اقامـت     

ر تـوجهي  مستمري در خـو اش   خ). سلطان محمد براي او و خانواده 792ر گرفت (اقراجباري 
 ش آزاد گذاشت.مقرر كرد، و او را در برقراري ارتباط با مريدان

كـه از   بـرد دو شخصـيت نومسـلمان    شيخ بدرالدين زماني كه در ميان اهل حق بـه سـر مـي   
دو كه از شـيعيان افراطـي آنـاتولي     كردند، اين پيروان مذهب بكتاشي بودند با او همكاري مي

دده مصطفا ر كليجه مصطفا نام داشت و ملقب به و ديگري بوطورالق كمال بودند يكي 
بود. شيخ بدرالدين وقتي به مقام قاضي عسكري ارتش موسا چلبي رسيد رسيد ايـن دو تـن را   

و تبعيـد شـد،    به عنوان مشاوران خويش وارد ارتش عثماني كرد، وقتي شيخ بدرالدين معزول
نشـين مانيسـه در غـرب آنـاتولي منتقـل شـد، و دده مصـطفا بـه          طورالق كمال به منطقـة شـيعه  

بورن در غرب آناتولي رفت، هركدام از اين دو تن در منطقة خويش به تبليغ براي رهبـري   قره
(شيخ بدرالدين ادامه داد، و ارتباط با شيخ بدرالدين را حفظ كرد

11F

2(. 
واردات عيد ازنيـك بـه تـدوين عقائـدش پرداخـت و كتـابي بـه نـام         شيخ بدرالدين در تب

تأليف كرد، طريقت تصوف شيخ بدرالدين كه از بكتاشيه و غالت شيعه (اهل حق) سرچشـمه  
اهـل  پرسـتي   اماممسيحيت، تثليث ابن عربي، وحدت وجود ئي بود از  گرفت، آميزه مي

(حق،
12F

و ذات  ،يقت حامل روح خـدا اسـت  تاتارها، او عقيده داشت كه شيخ طرپرستي نياو  )3

                                           
 .408 – 407/  1اسماعيل حقي اوزون، تاريخ عثماني، ترجمة ايرج نوبخت:  -)1(
 .409همان،  -)2(
خدائي امام علي ريشه در باورهاي ديرينـة بخشـي از جماعـت روسـتائي شـمال سـرزمين شـام        عقيده به  -)3(

شـدند   هـا در روزگـاران بسـيار دوري خدايشـان فرعـون بـود، سـپس وقتـي مسـيحي          داشت. اين جماعت
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معصوم و منزه و واجب الوجود و واجب الطاعـه اسـت كـه تمـام كائنـات بـر مـدار ارادة وي        
است، او » واليت مطلقه«ميچرخد، و نظم امر جهان در دست او است، و بر مردم جهان داراي 

اطني (تأويـل)  با ابداع اين عقيده مذهب بكتاشي را وارد مرحلة نويني سـاخت، او بـا تفسـير بـ    
يـن قـرار داد، و وجـوب    احكام مندرج در متون اسالمي، اطاعـت از شـيخ را نقطـة محـوري د    

كـرد از   چون نماز و روزه و حج را بـا تـأويالتي كـه از ديـن مـي      هاي شرعي گزاري عبادتبر
دوش پيروانش انداخت، و چونكه مريدانش عموما تاتارهاي نومسلماني بودند كه تـوجهي بـه   

و فقط از نظر اسمي مسـلمان شـده بودنـد تـا بـه نـان و نـوا برسـند، او          ،مي نداشتنداحكام اسال
هـايش بـراي مريـدانش مبـاح      محرمات شرعي چون خمر و زنا و حتي لواط را براساس تأويل

و جهـاد بـراي   » شـيخ «گردانيد، تنها امر واجب در طريقت او محبت امام علي اطاعت مطلق از 
 نشر دين بود.

اي ابـاحي و انحـالل اخالقـي مـذهب شـيخ بدرالـدين بـاب طبـع تاتارهـاي          هـ  چونكه جنبه
را به او جذب كرد، وقتي كساني به طريقت او ملحـق  ها  آن هاي زيادي از نومسلمان بود گروه

خواســت كــه از عقائــد  مــيهــا  آن ازاش   شــدند تــا در ســلك مريــدان او درآينــد، خليفــه مــي
توبـه كننـد،   انـد   رهائي كه در گذشـته انجـام داده  شان به كلي دست بكشند، از همة كا گذشته

اعتقادشان قرار دهند، و با او بيعت كننـد كـه    ساسارا » محبت شيخ بدرالدين«و » محبت علي«
هيچگاه از اطاعت شيخ بيرون نشوند و در برابر او چون و چرا نشان ندهند و بـا جـان و دل در   

بگذارنـد و از  شيخ از جان خودشـان مايـه   و براي خشنودي  ،هاي او كوشا باشند اجراي فرمان
شـده   ذوب«خواست آن بود كـه   آنچه او از مريدانش مي :هيچ خطري رويگردان نشوند، يعني

بود، يك معناي اين صفت تائب محب صفت  اشند، صفتي كه او به مريدانش دادب» در ولي

                                                                                                             
ه مسـلمان كـرده شـدند    ها تشكيل سلطنت ديني بدهد، بعد كـ  خدايشان مسيح بود كه قرار بود مثل فرعون

را با خود داشتند تا مذهب شيعه را گرفتند و معتقد به خدائي علـي شـدند، اكنـون تاتارهـا بـا       همين عقيده
 شان شكل نويني به آن داده بودند. آميختن باورهاي نياپرستانه
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ارتش قزلباشان را ايجـاد   بود كه همين تاتارها چند دهه بعد كه به ايران رفته» تبرائي و توالئي«
 كرده قدرت سياسي را قبضه كردند، در ايران متداول ساختند.

دده مصطفا و اش  شيخ بدرالدين در مدت اقامت اجباريش در ازنيك با همكاري دو خليفه
ريـزي كـرد، او در    هـا بـراي كسـب قـدرت سياسـي را پـي       ق كمال برنامة قيام بكتاشـي طورال

انة سفر حج بـا كسـب اجـازه از سـلطان عثمـاني از شـهر ازنيـك        آخرين سال قرن هشتم به به
نشين در بخش اروپائي عثماني موسوم به روملي شـرقي كـه بـه     خارج شده به يك منطقة شيعه

شورش مورد نظـرش را از آنجـا آغـاز    پايتخت عثماني نزديك بود رفته در آنجا مسقتر شد تا 
 كند.

ها رويـش كـار كـرده     ئي كه مدت بق برنامهط ،مصطفا و طورالق كمال شيخ بدرالدين دده
را در جنـگ   كردنـد، دده مصـطفا فرمانـدار ازميـر     ر همزمان در سـه منطقـه قيـام   و، به طبودند

كشت و نيروي ديگر عثماني را كه زير فرمان حاكم صاروخان بـود شكسـت داد و در منطقـه    
ست آورد و مثـل دده  هائي به د دست به غارت و كشتار زد، طورالق كمال در مانيسه پيروزي

ها را كشتار كرد و دسـت غـارت برگشـود، سـلطان محمـد يـك سـپاه عظـيم بـه           مصطفا سني
ان فرستاد، اين سپاه بـا دادن  يشظم و شاهزاده مراد به مقابلة شورفرماندهي بيگلربيگ و وزير اع
كمال را يكي پـس از ديگـري   شورش دده مصطفا و طورالق  ،تلفات بسيار سنگيني موفق شد

شــيخ هــا  آن ، دده مصــطفا و طــورالق كمــال دســتگير و اعــدام شــدند، پــس ازدنهــم شــكدر
ي داشت، يـك  اربدرالدين شكست يافته دستگير شد، ولي چون در ارتش عثماني مريدان بسي

هاي طراز اول عثماني به رياست يك فقيه ايراني به نام موالنا دادگاه ويژة شرعي متشكل از فق
 ،ارتـداد  شيخ تشكيل شد، شيخ بدرالدين در ايـن دادگـاه مـتهم بـه    هراتي براي محاكمة علني 

زدن امنيت مسلمانان گرديد و محكوم بـه مـرگ    فريب و تضليل مسلمين و شورش براي برهم
 خ به دار آويخته شد. 799در سال  ،شده

در نهضت شيخ بدرالدين كـه حالـت عصـيان عمـومي تاتارهـاي بكتاشـي بـر ضـد دولـت          
هـا   ايـن  ه بود، بسياري از بوميان مسيحي نيز شركت داشتند، علت شركتعثماني به خود گرفت
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حد و حصر جهادگران عثماني داشتند، نهضت شـيخ   هاي بي ت خشمي بود كه از ستمضدر نه
ده شود و دوران جهاد براي ود كه دستگاه حاكميت عثماني برچياميد داده بها  آن بدرالدين به

و مسـيحيان   ،و دختران بوميـان آنـاتولي بـه پايـان برسـد     هاي زنان  گسترش اسالم و اسيركردن
رفت برهند، دامنـة نهضـت    ميها  آن كه توسط جهادگران ترك بر يئها آناتولي از درد و رنج

ان يهـودان  بودند كه چندين تن از كشيشـان و همچنـين رهبـر   شيخ بدرالدين به حدي گسترده 
(نيز در آن شركت داشتند

13F

ان خلوصي نسبت به او داشتند كه پـس  . مريدان شيخ بدرالدين چن)1
بلكـه در   اند، نمردهها  آن كردند كه شدن او و دده مصطفا و طورالق كمال تصريح مي از كشته

 غيبتند و به زودي باز خواهند گشت.
بـه  هـا   آن از د و بسيارينهاي شيخ بدرالدين پس از او مورد تعقيب و آزار قرار گرفت خليفه

ديگر نيز متواري گشـتند و در ميـان قبايـل تاتـار بـه تبليـغ مخفيانـه         يرادار آويخته شدند، بسي
كردند كه شيخ  در ميان تاتارها تبليغ مي ،اودانگي شيخ بودندون معتقد به جچها  آن پرداختند،

هـد رسـاند، سـركوب و خفقـاني     هد كرد و قيام خويش را به سرانجام خواابه زودي ظهور خو
ناپذير با كل  آشتي را به سوي يك عداوتيها  آن واجه شدندكه مريدان شيخ بدرالدين با آن م

ابـدي نسـبت بـه اهـل سـنت       دستگاه ديني دولت عثماني، و به عبارت ديگر: به سوي عداوتي
سوق داد، پيروان شيخ بدرالدين از آنجا كـه در سراسـر خـاك عثمـاني مـورد تعقيـب بودنـد        

را اصل اساسي اعتقاد  تقيهردند، و ب ر ميداشتند و همواره در تقيه به س عقائدشان را مخفي مي
 خويش قرار دادند.

 شيخ جنيد در آناتولي
و بـه آنـاتولي گريخـت،     گفتيم كه جنيد در نبرد قدرت خانقاه اردبيل شكست يافـت،  قبالً

ي اتارهائي كه امير تيمـور از آنـاتول  همان ت –در اين سفر گروهي از مريدان خانقاه شيخ صفي 
همراه او بودند، او از سلطان عثمـاني تقاضـا كـرد كـه قطعـه       –كرده بود  آورده تقديم خانقاه

                                           
 .411 – 409همان،  -)1(
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د، سلطان به او التفات نمود، و نزميني در اختيارش بگذارد تا با مريدانش در آن سكونت گزين
ها و مريدان شيخ  او مدتي در زمين اهدائي سلطان اقامت گرفت، در همين زمان بود كه خليفه

يخ بزرگوار از تبريز آمـده و مريـدانش تاتارهـا هسـتند، بعضـي از      بدرالدين شنيدند كه يك ش
درالـدين  افكارش به ديـدارش رفتنـد، و او بـا مريـدان شـيخ ب      ها براي آشنائي با او و اين خليفه

 گرفتن رهبري اين فرقه افتاد. آشنا شد و به فكر در دست
وارد خـاك آنـاتولي   از وقتي كه شيخ بدرالدين به دار آويخته شد تا وقتي كه شيخ جنيـد  

هـا را دوبـاره    سال فاصله بود، در اين فاصلة زماني هيچ شخصـيتي كـه بتوانـد بكتاشـي     27شد 
ي بودند كـه جـاي   »رهبر«ها چشم در راه ظهور  سازماندهي كند در آناتولي پيدا نشد، بكتاشي

ر و انـداختن دار و دسـتگاهي شـبيه دا    پر كنـد، شـيخ جنيـد بـا هـدف بـه راه       شيخ بدرالدين را
ريدان شيخ بدرالدين تماس يافت، كه با برخي از مدستگاه پدرش به آناتولي آمده بود، و همين

را پيرامـون خـودش گـرد آورد فـراهم اسـت؛ و      هـا   آن ها بـراي آن كـه   دانست كه همة زمينه
 درنگ دست به كار جذب مريدان شيخ بدرالدين شد. بي

هـاي شـيخ    م عثمـاني بودنـد، فعاليـت   از آنجا كه مريدان شيخ بدرالدين تحت تعقيب حكـا 
و او مجبور شد كه به كيليكيـه بـرود و در قونيـه اقامـت      ،ها مواجه شد جنيد با مخالفت عثماني

را براي غـارت و تـاراج    ميزد و مريدانش فبگيرد، در قونيه نيز چونكه دست به كارهاي خال
يليكيـه را تـرك گفتـه بـه     كرد، اقامتش با مخالفت فقها مواجـه شـد و او ك   يق ميوشروستاها ت

پيرو مذهب اهل حق (معتقـدان بـه خـدائي    هاي شيعيان تاتار اسكندرون رفت كه مركز فعاليت
هاي تبليغي پرداخـت، و خلفـايش را    علي) بود، او در اسكندرون خانقاهي بنا كرد و به فعاليت

و شـيخ   به نواحي اطراف گسيل كرد، متشرعان شام از دست او به حاكم حلب شكايت بردند،
ر در ميان تركـان  حي ديگهايش در نوا )، تا به فعاليت835جنيد از اسكندرون اخراج شد (سال 

 ادامه دهد.
كامـل تحـت   شيخ جنيد در هشت سالي كه در آناتولي و اسكندرون اقامت داشت به طور 

از مذهب آبائيش كه مذهب اهل سنت (مـذهب   ،ها و اهل حق قرار گرفته تأثير عقايد بكتاشي
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هاي آناتولي تبديل شد، در اين زمان بود  فعي) بود دست كشيد، و به رهبر بالمنازع بكتاشيشا
را بر خودش نهاد، و اين بدان مفهوم بـود كـه او داعيـة رهبـري     سلطان المشايخ كه او لقب 

ديني و سياسي را در سر داشت، اينك همة خلفاي شيخ بدرالـدين وي را بـه رهبـري خـويش     
 قبول داشتند.

هشت سال اقامت در آناتولي دو تغيير عمـده در شخصـيت شـيخ جنيـد رخ      رر حال دبه ه
زبان ميزيست و عموم مريدانش تاتار بودند، بـه   داد: يكي آن كه چون در ميان تاتارهاي ترك

زبان شـد، ديگـر    زبان نژاديش بود را رها كرده تركخاطر خوشامد مريدانش زبان آذري كه 
هب پدر و نياكانش بود را رها كرده و مذهب اهل حـق را كـه   آن كه مذهب شافعي را كه مذ

به اولوهيت امام علي قائل بودند اتخاذ كرد، تغيير مورد اول او را از نظر ظـواهر شخصـيتي بـه    
يكي از تاتارها تبديل كرد؛ و تغيير مورد دوم وي را رهبري بخشيد و تا مقام الوهيت باال بـرد؛  

بسته در فرمـانش بودنـد،   او قرار گرفتند كه چشم و گوش و مريدانش عمال در سلك بندگان 
اين هشت سال مردي بود كه از همة احكام ديني دست شسته به طور كامل ابـاحي   نااو در پاي

دينـي معـاف داشـته و بـه نسـخة دوم شـيخ        ضخود و مريدانش را از انجـام فـراي  مذهب شده 
 بدرالدين تبديل شده بود.

گي از مريدانش به شماليترين نقطـة آنـاتولي   رشد با گروه بزاو وقتي از اسكندرون اخراج 
منتقل شد و در بندر جانيق در ساحل جنوبي دريـاي سـياه رحـل اقامـت افكنـد، ايـن بنـدر در        

در آن هنگـام نيروهـاي    نشـين ترابـزون (تراپيزونـت) بـود.     همسايگي كشور كوچك مسـيحي 
مـد فـاتح عثمـاني بودنـد، سـلطان      ترابزون درگير مقاومت در برابر گسترش طلبـي سـلطان مح  

خ دولـت روم شـرقي را    832محمد فـاتح كـه بـا تصـرف قسـطنطنيه (كنسـتانيناپول) در سـال        
رق نيز بخش اعظـم آنـاتولي   هاي بسيار كرده بود، و در ش برانداخته در اروپاي شرقي پيشرفت

بـزون سراسـر   در صدد بود كه با الحاق ترارا تا حدود غربي دياربكر به تصرف درآورده بود، 
 و هيچ نيروي غير مسلماني را در آن سرزمين باقي نگذارد. ،آناتولي را يكدست كند

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   40

هاي دولت ترابزون  جنيد و مريدانش كه تمايالت غارتگرانه داشتند، با استفاده از گرفتاري
نـد،  دبه روستاهاي آن كشور دستبرد زده غارت و كشتار كردند و غنايم بسياري به دست آور

ولـت  عثماني به وساطت سلطان حسن بايندر (معروف به اوزون حسن) با د ناثناء سلطادر اين 
 صلح گرديد و جنيد با مريدانش از جانيق اخراج گشتند. درترابزون وا

ي مهـاجرت كـرده   قويونلو بود كه در عهد مغول به آنـاتول  اين اوزون حسن رئيس قبيلة آق
شـان   سپاه او درآمدند، تيمـور بـه پـاس خـدمات    ور به آناتولي به خدمت ميبودند و در حملة ت

در جنـوب   –منطقـة ديـاربكر    ردهـا   آن واگـذار كـرد، و  هـا   آن مناطقي از شرق آناتولي را به
نـد، حسـن بيـك معـروف بـه      دجاگير شده زير حمايت تيمور تشكيل امارتي دا –درياچة وان 

بـه حكومـت رسـيد، و    آمد خ در شـهر   832ترين امير اين قبايل در سال  قوياوزون حسن 
هـائي از ارمنسـتان دسـت يافـت و      ان خانـدانيش بـر ارزنجـان و بخـش    بـ يوزي بر رقريپس از پ

قلمروش با كشور ترابزون همسايه شد، پادشاه يونـاني تبـار ترابـزون كـه از ناحيـة عثمـاني در       
و دختـرش دسـپيناكاترينا را بـه عقـد      ،معرض خطر بود با اوزون حسـن پيمـان حمـايتي بسـت    

انـدازي   مـدتي در مقابـل دسـت    واج اوزون حسن درآورده بود، ترابزون را اين اتحاد برايازد
ري از حمايت اوزون حسـن در مقابـل   اها مصون نگاه داشت، و شاه ترابزون با برخورد عثماني

برقراري صلح ميـان سـلطان عثمـاني و پادشـاه      عثماني پايداري نشان داد، و اوزون حسن براي
و سلطان عثماني مجبور شـد كـه يكچنـد اسـتقالل آن كشـور را بـه        ،اني كردترابزون پا در مي

ها درآمـد و   ترابزون به زودي به تصرف عثماني رسميت بشناسد، البته اين وضع ديري نپائيد و
 سلمان شوند!.ر شدند كه موخاندان سلطنتي ترابزون قتل عام شدند و مردم ترابزون مجب

جنيـد را  شـدن از جـانيق راهـي ديـاربكر شـدند، شـيخ        هنداشيخ جنيد با مريدانش پس از ر
آن شد كـه او بـا خـانوادة    او را در پايتخت اقامت داد؛ و براوزون حسن زير حمايت گرفت و 

خودش پيوند دهد، و با اين هدف خواهرش خديجه بيگم را به همسري او درآورد، اين واقعه 
اكنـاف گسـيل    يدانش را به اطراف وبر قدرت و شوكت شيخ جنيد افزود، و او از دياربكر مر

 داشت، و مريدان بيشتري را به طرف خويش جذب كرد.
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گذراندنـد، جنيـد در    شـان از راه تـاراج مـي    چونكه مريدان شيخ جنيد از نظر سنتي زندگي
از اوزون حسن اجازه گرفت كه به جهاد چركسـان بـرود، چركسـان اقـوام مسـيحي       838سال 

 .زيستند، ق درياي سياه و شمال گرجستان و غرب داغستان ميئي در شر بودند كه در منطقه
گرانه به سرزمين چركسان همه گونـه احتيـاط را بـه كـار بـرد، و بـا       تاراججنيد براي حملة 

اعالم اينكه قصد زيارت مرقد جدش را دارد با مريدانش از دياربكر وارد آذربايجـان شـده از   
سرزمين چركسان حمله ببرد، شـروان يـك كشـور    آنجا راهي شروان شد تا از راه داغستان به 

نـي بـا لقـب    و غـرب دريـاي خـزر كـه يـك خانـدان ايرا       ،كوچكي بود در شمال آذربايجـان 
پيمـان و تحـت    در آن زمـان هـم  انشـاه  شروكردنـد،   آن حكومـت مـي  شروانشاه از ديرباز بـر 

يز را پايتخت خواند، تبر بود، جهانشاه خودش را شاه ايران ميقويونلو  جهانشاه قرهحمايت 
 قرار داده بود، و بخش اعظم ايران را جز خراسان و سيستان و دياربكر در تصرف داشت.

دند و قويونلو در عهد مغـول وارد آذربايجـان شـ    اين را نيز در حاشيه بگويم كه قبايل قروه
س يوسف قره قويونو در تبريز مستقر شد، پـ   در اواخر دوران ايلخانان قدرتي به هم زدند، قره

خ متصرفات جانشينان تيمور در ايران مركزي و غربي را به تصرف  820از او جهانشاه در دهة 
هاي كـوير دسـت يافـت و دولتـي      بر عراق و بقية نواحي ايران تا كرانه 836درآورد، و تا سال 

شبه سراسري تشكيل داد، تالش او براي پيشروي در آناتولي توسط اوزون حسن متوقف شد، 
ان با گسترش سلطة او اوزون حسن نيز در صدد دستيابي بر ارمنستان بود، ميان او و چون همزم

حسن بر سر ارمنستان نزاع افتاد، اين بود كه وقتي شيخ جنيـد از اوزون حسـن اجـازه    و اوزون 
ميل نبود كه او بـراي جهانشـاه دردسـر     طلبيد كه براي جهاد با چركسان برود، اوزون حسن بي

 درافتاده تضعيفش سازد.درست كند و با او 
شيخ جنيد وارد شروان شد، شروانشاه از جهانشاه مدد طلبيـد تـا جلـو پيشـروي او بـه       چون

داغستان را بگيرد، نيروي مشترك جهانشاه و شروانشاه در تبرسران بـا جنيـد مقابلـه كردنـد، و     
تـوري  ميان دو طرف درگرفت، جنيد كشته شد و ميـردانش م  838در جنگي كه در پائيز سال 

 شده به آمد برگشتند.
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 شيخ حيدر
كـه بـا    ئي به نام حيدر از خواهر اوزون حسن داشت وقتي جنيد كشته شد فرزند شيرخواره

كـرد، ايـن كـودك را مريـدان جنيـد پـس از او شـيخ         مادرش نزد اوزون حسـن زنـدگي مـي   
يـد نيـز   داشتن مريـدان شـيخ جن   خواندند و به دورش گرد آمدند، سعي اوزون حسن براي نگاه

در اين ميان كارگر بود، زيرا او همين كودك شيرخواره را لقب شيخ داد و مريـدان جنيـد را   
گفـت كـه انـواراالهي را از جبـين او      تشويق كرد كه از اين كودك اطاعت نشان دهند، و مي

شـك خـود اوزون حسـن بـه      و شايسته است كه مقام شيخ را تحويل بگيرد، بي ،بيند ساطع مي
فريبانـه نداشـت، او هـم مثـل همـة سـالطين        هدف عـوام مند بود، و  كودك عقيدهرهبري اين 

ورش بـه وجـود   شـ ترك داراي عقايد پيرپرستانة مبتني بر نياپرستي كهن بود، و به عالوه در ك
يك پير طريقت كه مطاع باشد احتياج داشت تا از نظر معنوي تركان را بسيج كند، و سـلطنت  

   .خود را مشروعيت بيشتر بخشد
توانسـت   در غياب يك پيرطريقت بالغ و عاقـل ايـن كـودك بهتـرين فـردي بـود كـه مـي        

ئـي خـود اوزون    ئي اوزون حسن را برآورده سازد؛ به ويژه كه اين كودك از خـانواده  خواسته
خشـيد، از ايـن گذشـته شـيخ جنيـد در      ب حسن نيز بود، و به خانـدانش يـك معنويـت واال مـي    

كـردن ايـن پيـر شـيرخواره از      توانست با علَـم  و اوزون حسن مي ،آناتولي مريدان بسيار داشت
 مريدان شيخ جنيد در جهت مقاصد سياسي و نظاميش استفاده كند.

يافـت، مريـدان تاتـارش در عمـل بـه       چونكه شيخ حيدر در خانة اوزون حسن پرورش مـي 
او بـا   هـائي كـه   خدمت اوزون حسن درآمده، بخشي از سپاه او را تشكيل دادنـد، و در جنـگ  

 شاه بگيرند.شان را از جهانخت شركت نمودند، تا انتقام خون شيشاه داشجهان
و بـه   ن جنگ درگرفت، جهانشـاه شكسـت يافـت   ميان جهانشاه و اوزون حس 846در سال 

قويونلوها به سر آمد، از آن پـس قلمـرو جهانشـاه بـه      شدن او سلطنت قره قتل رسيد، و با كشته
خود را شاه ايران ناميـد، او در بهـار سـال بعـد پايتخـت را از       تصرف اوزون حسن درآمد و او

 –آخرين سلطان تيموري  –آمد به تبريز منتقل كرد، در آن هنگام خراسان در دست ابوسعيد 
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ناميـد، اوزون حسـن را    بود كه هرات را پايتخت قرار داده بود، او نيز خودش را شاه ايران مـي 
دانسـت، او   ان، و خـودش را وارث كشـور تيمـور مـي    سلطان ابوسعيد غاصب تاج و تخت ايـر 

ر كشيد؛ ولي در دشت مغان شكست يافته اسير كشاندازي اوزون حسن به آذربايجان لبراي بر
از آن سلطان حسين بايقرا كه در آن هنگام امير گرگان بود، با استفاده از و كشته گرديد، پس 

ورده بود، بر خراسـان دسـت يافتـه در    خأل قدرتي كه مرگ ابوسعيد در شرق ايران به وجود آ
هرات مستقر شد و خود را شاه ايران ناميد، اين مرد نخستين شاه شيعه در ايران است كـه البتـه   

كردند، و در فـروع مـذهب بـه اهـل سـنت آن       شيعة زيدي بود كه از مذهب معتزله پيروي مي
در عـراق بودنـد    شـان بـا مـذهب شـيعيان امـامي كـه عمـدتا        روزگار نزديك بودند، و مذهب

ان شيعيان اثناعشري را شان اوالد امام حسن بودند، و امام اختالف داشت، شيعيان زيدي امامان
 به امامت قبول نداشتند. –جز علي و حسن و حسين  –

چون شيخ جعفر صفوي (عموي شيخ جنيـد) مـورد حمايـت جهانشـاه بـود، اوزون حسـن       
رياسـت خانقـاه اردبيـل و امـالك موقوفـة       ،داد وقتي در تبريز مستقر شد به شيخ جعفر دستور

ايـن مقصـود    يكناره بگيرد، براي اجراتحويل داده از منصب خويش  خانقاه را به شيخ حيدر
سالگي رسيده بود، توسط مريدانش بـه اردبيـل فرسـتاده برمسـند      9را كه اينك به  شيخ حيدر

ه بعد از شيخ جعفر و فرزندانش و رهبري خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلي نشاند، از اين زمان ب
دانيم چه بر سرشان آمـده اسـت، بـه     ديگر افراد خاندان صفوي ذكري به ميان نيست، و ما نمي

از خرد و بـزرگ و زن و مـرد و كـودك بـه دسـت مريـدان شـيخ        ها  آن رسد كه همة نظر مي
بايسـت در   صـوالً مـي  حيدر قتلِ عام شده باشند، زيرا اگر يكي از اين خاندان زنده مانده بود، ا

آمد، ولي جالب است بـدانيم كـه از ايـن     ورد و نامي از او به ميان ميآ جائي از ايران سر درمي
پس كسي از ايرانيان به سلك مريدان شيخ حيدر درنيامد، و مريدان او را منحصـراً تاتارهـائي   

نـوعي مـذهب ابـاحي     تشكيل دادند كه از آناتولي به همراه او وارد ايران شده بودند، و عموماً
 داشتند كه در ايران به طور كلي ناشناخته بود.
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هـاي سـابق    شيخ حيدر از اوان كودكي تحت تربيت خليفگان برجسـتة پـدرش كـه خليفـه    
به دور از چشمان اوزون حسن او را با عقايد افراطي ها  آن شيخ بدرالدين بودند قرار داشت؛ و

يافتنـد، وي را مثـل خودشـان و    ردبيل بـا او اسـكان   وقتي در اها  آن ساختند، خودشان آشنا مي
هاي سخت نظـامي و جهـادي قـرار دادنـد، و بـا انـواع        بنابر تعاليم شيخ بدرالدين تحت تمرين

فنون جنگ و گريز كه الزمة زندگي غارتگرانة تاتارها بود آشنا كردند، اوزون حسن به پاس 
ادي عمل داد كه در اردبيـل كارگـاه   آزها  آن هاي شيخ حيدر بقدري به خدمات نظامي خليفه

مت در حكومـت  سازي خاص خودشان را دائر كردند و خانقاه اردبيل را به نوعي حكو اسلحه
، از زماني كه شيخ حيدر وارد اردبيل شد تا وقتـي كـه اوزون حسـن درگذشـت     دمبدل ساختن

يـدر بـود تـا در    سال وقت مبتني بر استقالل عمل در اختيار خليفگان تاتار شيخ ح 9خ)،  856(
اردبيل براي خودشان نوعي دستگاه سـلطنتي بـه مقيـاس كوچـك را تشـكيل بدهنـد، خانقـاه        

درآمد  فه بود كه مغوالن در اختيارش گذاشته بودند،واردبيل مالك حدود بيست روستاي موق
بـرگ  داد، تا در راه تهية ساز و  قرار ميها  آن هاي الزم را در اختيار سرشار اين روستاها هزينه

جنگي مورد استفاده قرار دهند و در اردبيل براي خودشان زرادخانه بسـازند و آن را بـا انـواع    
 اسلحة روز انباشته كنند.

ز شيوة تقيـة بسـيار منظبطـي پيـروي     اشخص او ها  آن چونكه خليفگان شيخ حيدر و به تبع
حسن هيچ اطالعي  داشتند، اوزون ها مخفي مي كردند و عقائدشان را به كلي از غير خودي مي
پنداشت، وقتي شـيخ حيـدر بـه سـن      عقائد شيخ حيدر نداشت، و او را بر عقيدة نياكانش مي از

مـذهب ترابزونـي    را كه از كاتريناي مسيحي -مارتا-جواني رسيد، اوزون حسن دختر خويش 
دامــاد خــويش ســاخت، طبيعــي بــود كــه ايــن وصــلت ا بــود بــه عقــد ازدواج او درآورده او ر

 ،ست وضع سياسي شيخ حيدر را به عنوان خواهرزاده و داماد شاه بسيار مستحكم سـازد توان مي
هايش براي دستيابي به مقاصد پنهاني و درازمدت بيش از پـيش   و دست او را در اجراي برنامه

باز بگذارد، فضل اهللا روزبهان خنجي كه معاصر اين جريانـات در تبريـز بـوده اسـت، در بـارة      
 نويسد: يدر در اردبيل چنين ميهاي شيخ ح فعاليت
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مصـروف بـود...    پرداختن ساختن و تيغ مقدمات لشكركشي از نيزه ئي اكثر اوقاتش در تهيه
ئي زمان بود، شـنيده ام كـه چنـد     ئي آالت طعن و ضرب يگانه در ساختن اسباب حرب و تهيه

محتـاج گـردد،   آنكه به دسـتياري صـانعان    بي ،هزار سرنيزه و جوشن و شمشير و سپر مهيا كرد
هـا   آن چه به نفس خويش تمام آن را تكفل نمودي، و مريدان را بـه حسـن ارشـاد در سـاختن    

(تعليم فرمودي
14F

1(. 

 سلطان يعقوب بايندر و شيخ حيدر
در گذشت و بر سـر جانشـيني او ميـان پسـرانش خليـل،       856اوزون حسن در زمستان سال 

فـارس بـود خـود را شـاه خوانـده تبريـز را       مقصود و يعقوب نزاع افتاد، ابتدا خليل كه حـاكم  
 خفه كرد، و يعقوب را بـه خـود نزديـك   گرفت، مقصود را كه مادرش كاترينا بود دستگير و 

ساخته حاكميت دياربكر را به او محول كرد، شش مـاه بعـد يعقـوب بـر او شـوريده بـه تبريـز        
 لشكر كشيد، و وي را از ميان برداشت و خود در تبريز به سلطنت نشست.

دوسـت بـود، و بـه تـاريخ و فرهنـگ ايـران        كـرده و ادب  شاهي تحصيلدسلطان يعقوب پا
وران ايـران را در تبريـز گـرد آورد، و زيـر چتـر       عالقه داشت، او ادبيـان و هنرمنـدان و دانـش   

حمايت گرفت، او بـه هـدف رونـق بخشـيدن بـه علـم و ادب، مـدارس متعـددي را در نقـاط          
نهـاد، و مقـرر كـرد كـه زنـدگي علمـا و       هـا   آن ا در اختيارمختلف تأسيس كرد و موقوفاتي ر

 دوسـت بـود   ها تأمين گردد، او همچنين پادشاهي صلح مدرسين و طالب از درآمد اين موقوفه
دولـت عثمـاني    :يعني –آميز با همسايگان غربي  ط مسالمتباآن شد كه با برقراركردن روو بر

جارت بين المللي ايران با غـرب را بـاز نگـاه    هاي ت راه –در آناتولي و دولت مملوكي در شام 
يزيد دوم پسـر سـلطان   د، در آن زمان در كشور عثماني بادارد و به بازرگاني كشور رونق بخش

ئي  طلب بود، و انديشه م برخالف پدرش پادشاهي صلحويزيد دكرد، با محمد فاتح سلطنت مي
سـلطان يعقـوب بازرگـاني    ئـي   جويانـه  سياسـت مسـالمت  كشورگشائي در سر نداشت، در اثـر  

                                           
 ، به نقل از عالم آراي اميني.147منوچهر پارسادوست:  -)1(
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هاي هرموز و سيراف و بصره به صورت بزرگترين بنـادر   خارجي ايران شكوفا شد، و بندرگاه
تجارت خارجي ايران كه از زرنگ و بلـخ و هـرات بـه     زميني بازرگاني خاورميانه درآمد، راه

ا وصـل  رسيد، از يك طرف به تبريز و از آنجا بـه سـرزمين آنـاتولي و اروپـ     ري و اصفهان مي
هاي ايراني كاالهـاي   شد، كاروان شد، و از طرف ديگر به بغداد و از آنجا به شام منتهي مي مي

دادنـد، و   هند و چين و مـاوراءالنهر را بـه درون ايـران و سـپس بـه آنـاتولي و شـام انتقـال مـي         
بصـره  هاي ايران كه از بنـادر   يتگرداندند، كش ها را به هند و چين باز مي كاالهاي آن سرزمين

هـاي   كردند، كاالهاي شرق آفريقا و جنوب هند را به بنـدرگاه  و سيراف و هرموز حركت مي
هـا   داران ايرانـي بـه ايـن بنـدرگاه     كردند، و متقابال كاالهائي كه توسط كـاروان  ايران حمل مي

ي كشـور  گرداندند، رونق تجارت به رشد صنايع داخلـ  ز ميارسيده بود به هند و شرق آفريقا ب
ان سلطان يعقـوب باينـدر قـدم در راه ترقـي و شـكوفائي نهـاد،       مزمك كرد، و ايران در نيز ك

سلطان يعقوب در شهرهاي ايران نيز دست به يك سلسله اقدامات عمراني زد كه يـك نمونـة   
 در اصفهان است.» پل خواجو«آن پل معروف به 

در اثـر   هـا در كشـور بـه احيـاي فكـر دينـي منجـر شـد، و         گسترش مـدارس و آموزشـگاه  
ها از رونق افتاد و كار و بار شيوخ صـوفيه كـه    هاي تبليغي علما و فقهاي كشور، خانقاه فعاليت

نان اكردند كساد شد، نزاع طريقت و شريعت كه در زمان مغول و ايلخ گريز از دنيا را تبيلغ مي
 هـا و كـاهش   هاي تحت حمايـت خـان   و تيمور و جانشينانش به بهاي اوجگيري قدرت خانقاه

نفوذ مدارس تمام شده بود، در زمان سلطان يعقوب تغيير جهت داد، و فقها و متشـرعان مـورد   
هـاي كشـور از    حمايت دولت قرار گرفتند، در اين رهگـذر خانقـاه اردبيـل مثـل همـة خانقـاه      

گرائــي سـلطان يعقـوب متــأثر شـد، تاتارهــاي مريـد خانقـاه اردبيــل كـه هزينــة        سياسـت شـرع  
هاي اطراف آذربايجان به خصوص حمله بـه   حمالت غارتگرانه به آباديشان را از راه  زندگي

شـدند، و   طلبي سلطان يعقوب متضرر مـي  سياست صلحكردند، از  سرزمين چركسان تأمين مي
شد، در اثر نزاع خانقاه و مدرسـه خانقـاه اردبيـل بسـياري از موقوفـات       راه درآمدشان بسته مي
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يافت، و شيخ حيدر از اين  داد و درآمدش كاهش مي خود را به نفع مدارس ديني از دست مي
 شد. كاسته مياش   گرديد، و از سلطه راه متضرر مي

آن شد كه به هربهائي شده باشد از موقعيت خانقاه اردبيل در خ بر 858شيخ حيدر در سال 
 مقابل متشرعان و فقيهان آذربايجان حفاظت كند، او براي اين منظور سياست و شيوة مبارزاتي

شيخ بدرالدين را احياء كرده مقرر كرد كه مريدانش لباس متحدالشكل بپوشند و كاله نمـدي  
زادگان شـيخ بدرالـدين در    خليفه بر سر بگذارند، در اين زمان عمومترك   رنگ دوازده سرخ

كردنـد، از آنجـا    ميان تاتارهاي آناتولي فعاليت مي هاي شيخ حيدر بودند، و در آناتولي خليفه
آذربايجان در آن زمان سني بودند، شيخ حيدر در اين سال بـه طـور عملـي جهـاد بـا       كه مردم

در حكـم  ضمن يك فتواي صريح اعـالم داشـت كـه همـة اهـل سـنت        ،ها را آغاز نموده سني
تبعيت و تقليـد كنـد از   ها  آن و هركه از ،روند كفارند، و فقيهان سني دشمنان خدا به شمار مي

او در اين فتوا اعالم كـرد  گردد.  شود، و قتلش واجب مي لحق ميدين خارج شده به كافران م
و غارت اموال و اسيركردن و فروختن زنان و  ،كه جهاد با اهل سنت يك واجب شرعي است

د، او عقائد شيخ بدرالدين را مو به مو اجرا كرد، و همان عقيـدة  ثواب عظيم دارها  آن فرزندان
طالب را تا مقام الـوهي بـاال بـرده، وي را     كه علي ابن ابيافراطي تاتارهاي بكتاشي آناتولي را 

دادند، به صراحت تبليغ كرد؛ و كلية واجبات شـرعي را از نمـاز و روزه    مورد پرستش قرار مي
و حج را تأويل كرده از گردن مريدانش انداخت، مريدان او كه از اين زمان بـه طـور رسـمي    

جـات مسـلح و منضـبط جهـادي متشـكل       دسـته  سر) يافتنـد در  (به فارسي: سرخقزلباش لقب 
مـذهب بودنـد،    ناطقي از قفقـاز را كـه عمومـاً سـني    م هاي شروان و داغستان و شدند، و آبادي

 تحت عنوان جهاد با كافران مورد حمالت غارتگرانه قرار دادند.
و  ،مريدان شيخ حيدر در اردبيل و روستاهاي اطراف دسـت بـه غـارت و تـاراج گشـودند     

شـان در   هـاي شـديدي را درپـيش گرفتنـد تـا مخالفـان       آميز همراه با خشونت ارعابهاي  شيوه
تمـام اقـدامات   هـا   آن بازدارنـد، هـا   آن ارعاب دائم نگـاه دارنـد، و از فكـر هرگونـه مقابلـه بـا      

شان كه در حقيقت براي تحكيم قدرت خودشان و به خاطر اخـاذي از مـردم اردبيـل و     ارعابي
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دادند را براي سلطان يعقوب به صـورت تـالش بـراي نابودسـازي      يهاي اطراف انجام م آبادي
بـراي  هـا   آن كردند تا همواره حمايـت او را بـا خـود داشـته باشـند،      مخالفان سلطان وانمود مي

مـو را بـر   هـا   آن كردند كه شنيدن باري اعمال مي هاي خشونت شان چنان شيوه ارعاب مخالفان
هـاي   وزبهان خنجـي در ذكـر يـك مـورد از ايـن شـيوه      كند، فضل اهللا ر اندام انسان راست مي

 نويسد: اي ايراني است، چنين ميه انگيز كه يادآور رفتار ديوهاي افسانه رعب
جملـه   شـد، از  ئـي متشـبث مـي    رساندن به مخالفانش به هـر وسـيله   او در اردبيل براي آسيب

كشيد،  به آتش مي و شب هنگام كه همه در خواب بودندكرد،  سگ زنده را آلوده به نفت مي
سـوخت، از   هاي آتش مي كرد، سگ كه زنده زنده در ميان شعله و در سراي مخالفش رها مي

كشـيد،   هاي آن آتش به كام خود مـي  دويد و خانه را شعله شدت سوزش به هر طرف خانه مي
(كشاند و هستي فرد مخالف را به نابودي مي

15F

1(. 
يعقوب بود، سلطان با او بـه مـدارا رفتـار    پسر عمه و شوهر خواهر سلطان  چون شيخ حيدر

بـه  اش  خواست شيخ حيدر را از كارهاي ناروايش منع كند، عمه كرد، هربار كه سلطان مي مي
او اش  نمود، و سلطان به پاس احتـرام عمـه   رفت و از فرزندش نزد سلطان شفاعت مي تبريز مي

اتار شيخ حيدر دسـت اسـتغاثة   داد، يك بار كه تجاوزهاي مريدان ت را مورد بخشايش قرار مي
ب بلند كرده بـود، سـلطان يعقـوب وي را    وروستائيان شمال آذربايجان را به درگاه سلطان يعق

كاري آشنائي داشت، و  نمائي و فريب مظلوم هاي به تبريز فرا خواند، شيخ حيدر كه به همة راه
د و در هيئت يـك  تقيه اساس دين خودش و دين پدرش بود، لباسي مندرس و ژنده بر تن كر

ت به تبريز رفت، او براي سلطان يعقوب به قرآن سوگند ياد كرد كـه  چيز و تهيدس درويش بي
و از آن پس هم نخواهند كرد، و هرچه اند  مريدانش به جان و مال هيچ مسلماني تعدي نكرده

ادي و اسـاس و بنيـ  انـد   شـايعاتي اسـت كـه دشـمنان خانـدان او رواج داده     اند  گفتهاش  در باره
نــدارد، ولــي او گفــت كــه جهــاد بــا چركســان مســيحي وظيفــة شــرعي مريــدان او اســت و او 

تواند حكم خدا را رها سازد، و چون سلطان وي را از اينگونه جهان نيز منع كرد، او براي  نمي

                                           
 اميني.، به نقل از عالم آراي 148همان:  -)1(
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سلطان سوگند قرآن ياد كرد كه از آن پس مريدانش را به جهاد نخواهد فرستاد، و در گوشـة  
بــه عبــادت خواهــد پرداخــت، و از اردبيــل پــا بيــرون نخواهــد نهــاد، و بــه  زاويــة شــيخ صــفي

 آورند قناعت خواهد ورزيد. درآمدهاي موقوفات و نذوراتي كه زائران برايش مي
مـادرش را بـه    ،با وجودي كه او چنين قولي به سلطان داده بود، چون بـه اردبيـل برگشـت   

ئـي از مريـدانش را بـراي جهـاد بـا       د دسـته تبريز فرستاد و از سلطان تقاضا كرد كه اجـازه دهـ  
و به مال نياز دارند، و بايد به وسيله اند  اعزام دارد؛ زيرا او و مريدانش تنگدست شده چركسان

را اسـير   و گروهـي از دختـران و پسـران چركسـان     ،جهاد بروند تا اموالي را به غنيمت بگيرند
ايـن درخواسـت   د، سلطان يعقوب به ي كسب كننبازارها به فروش برسانند و درآمدكرده در 

 و در عين حال با جهادكردن مريدانش شيخ حيدر نيز مخالفـت ننمـود، امـا    ،پاسخ مساعد نداد
ه هدف ديگري در سر داشت، او كه اينك خود را به حـد  شيخ حيدر با عنوان كردن اين مسئل

و  ،ن حملـه كنـد  يافت درنظر داشت كه به بهانة جهاد بـا چركسـان بـه شـروا     كافي نيرومند مي
شـاه  انشاه كشته شده بود از شروانشرو قصاص خون پدرش شيخ جنيد را كه به دست نيروهاي

بگيرد، او در اين زمان در آناتولي هزاران مريد تاتار داشت كه آمـاده بودنـد در موقـع الزم و    
 هايش را به اجرا نهند. فرصت مناسب به او بپيوندند و فرمان

در شـمال  با چند تـن از مريـدانش از اردبيـل خـارج شـد و       867 شيخ حيدر در اواخر بهار
د تـا  اهـايش را بـه آنـاتولي فرسـت     آذربايجان در كنار رود كُر اقامت گرفت، و از آنجـا خليفـه  

جوانان تاتـار را گـردآوري كـرده بـه نـزد او بفرسـتند، در خـالل دومـاه بـيش از شـش هـزار            
ذربايجان رفته به او ملحق شـدند، در اواسـط   جوي تاتار از اطراف و كناف آناتولي به آ جنگ

هاي ناحية بـردع و محمودآبـاد    تابستان شيخ حيدر با اين عده از رود كر عبور كرد و به آبادي
و شمار بسيار زيادي از سـاكنان   كه عموماً سني بودند يورش برده روستاها را به باد غارت داد

ام كرد، او سـپس متوجـه شـماخي شـد و     اين روستاها را به خصوص علماي روستاها را قتل ع
شروانشاه را كه براي دفاع از شـماخي لشـكر آراسـته بـود شكسـت و فـراري داده وارد شـهر        

ه اردبيل را سـلطان يعقـوب بـه نفـع     اشماخي شد، او به قصاص آن كه برخي از موقوفات خانق
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سـاجد شـماخي   مدارس ديني آذربايجان مصادره كرده بود، تمامي فقيهان و مدرسان و ائمـة م 
بـه آتـش    و شـهر را  را به كلـي غـارت كـرد    دستگير كرده به قتل آورد، و اموال مردم شهر را

ه از شماخي بـه دربنـد حملـ    كشيد، او درنظر داشت با همة شهرهاي شروان چنين كند، او پس
را فقها و علما و مردم را قتل عام نموده امـوال   برد، و با آن شهر نيز مثل شماخي رفتار كرد، و

 غارت كرد و شهر را به آتش كشيد.
شروانشاه پس از شكسـت و فـرار از برابـر قزلباشـان در قلعـة گلسـتان موضـع گرفـت و از         

درنگ نيروئي به منطقه گسيل كرد، در ناحية  سلطان يعقوب استمداد طلبيد، سلطان يعقوب بي
ي شروانشاه و سلطان دو نيرو –بود شيخ جنيد به قتل رسيده  موضعي كه قبالًهمان  –تبرسران 

يعقوب به هم پيوستند، جنگ بزرگ قزلباشان با نيروي متحد سـلطان يعقـوب و شروانشـاه در    
خ رخ داد، قزلباشان در آغاز تلفات سنگيني بر نيروهاي مشترك سلطان يعقوب و  867تيرماه 

يخ شروانشاه وارد آوردند، ولي در حيني كه نيروي مشترك در آستانة شكست قرار داشت، ش
آسيمه پا بـه فـرار    فرمانده شده بودند سر حيدر تير خورد و كشته شد، و مريدان تاتارش كه بي

در حين فرار به كشتن رفتند، فرمانده سپاه سلطان يعقوب سـر شـيخ   ها  آن و بسياري از ،نهادند
 ردهـائي   هـاي اخيـر جنايـت    كـرده بـه تبريـز بـرد، شـيخ حيـدر در سـال       حيـدر را از تـن جـدا    

هاي اخير نيز شمار بسياري از بزرگان ديـن را در شـروان بـه     و در جنگ ،ان كرده بودآذربايج
چندين مسجد و مدرسه را به آتش كشيده يا منهدم ساخته بود و مردم آذربايجان  ،قتل رسانده

دانستند، طبيعي بود كه  خشم بودند؛ و چون شيخ حيدر را وابسته به سلطان يعقوب مي از او در
شـاندن خشـم مـردم     متوجه سلطان يعقوب نيز بشود، سلطان يعقوب بـراي فـرون   شان نارضايتي

هـاي تبريـز گردانـده در معـرض تماشـاي       خيابـان  ردايجان دستور داد سر شيخ حيـدر را  آذرب
 عموم نهادند، و سپس آن را در پيش سگان انداختند.

و تـرور تبـديل   ها بود به مركـز ارعـاب و وحشـت     پس از اين قضايا خانقاه اردبيل كه سال
به فرمان سلطان يعقوب تعطيل گرديد و امالكش مصادره شـد، همسـر شـيخ حيـدر      ،شده بود

بـه  اسـماعيل  سه فرزندش علي و بـراهيم و  با  –خواهر نامادري سلطان يعقوب   -يعني مارتا 
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 –هاي مريدان شيخ حيدر  مركز فعاليت –برده شدند، براي اين كه اين پسران از آناتولي تبريز 
و بـه حـاكم فـارس دسـتور      ،را با مادرشان به شيراز فرستادها  آن دور باشند، سلطان يعقوببه 

 را در دژ استخر اقامت دهد.ها  آن نوشت كه

 سلطان علي
سـال درگذشـت،    مبتال شد و در بهمن ماه همـان  869گير سال  وباي همه سلطان يعقوب در

و ده سـال تمـام سراسـر     ،در آغار شـد پس از او جنگ خانگي مدعيان سلطنت در خاندان باين
ايران را در آشوب و نابساماني و ناامني فرو برد، ابتدا بايسـنقر پسـر ارشـد سـلطان يعقـوب در      
تبريز بر تخت نشست، مسيح ميرزا بايندر كه براي تصاحب مقام سلطنت برخاسته بود در برابر 

كـه در فـارس    –عقـوب  برادرزادة سلطان ي –يك كست خورده به كشتن رفت، محمود باو ش
حاكم ماردين  –يك بايندر نزديكي همدان كشته شد، سليمان بسر به شورش برداشت، نيز در 

و فـراري داد و   ،مدعي ديگر سلطنت بود كه بايسنقر را در آذربايجان شكسـت  –و كردستان 
يـك فرزنـد مقصـود و نـوادة اوزون حسـن      رستم ب ايران خواند،تبريز را گرفت و خود را شاه 

يك سر به شورش برداشته او را مغلـوب  ان سلطنت بود كه بر ضد سليمان بيكي ديگر از مدعي
اين ميان بايسنقر كه به شروان گريخته بود تدارك سپاه ديد و قصد تبريز  و مقتول ساخت، در

يك بر تبريـز  مجدداً به شروان گريخت و رستم ب ،يك شكست يافتهد و در جنگ با رستم بكر
يـك بـا چنـدين مـدعي سـلطنت      )، ولـي رسـتم ب  871ن ناميد (بهار را شاه ايرا دست يافته خود

ه با او برخوردار بودنـد، احمـد   ي مواجهاردام به نوبة خود از نيروي كافي بروبرو بود كه هرك
پس از قتـل مسـيح ميـرزا بـه عثمـاني       ،هوادار مسيح ميرزا بود يك نوادة اوزون حسن كه قبالًب

راد رو براي بازگشت به ايران و تصـاحب تـاج و تخـت برآمـد، مـ     و در صدد تهية ني ،گريخت
آوري نيـرو   دست به كار جمع بيك برادر بايسنقر به شروان گريخته به برادرش پيوست و با او

نيـز   –ديگـر اوزون حسـن   نوادگـان   –ه به تبريز شد، محمدي بيـك و الونـد بيـك    لمبراي ح
پشـتيباني بخشـي از تركـان و امـراي باينـدري      هركدام بدون ارتباط با ديگري به نوبة خـود از  

آوردند تا سلطنت را قبضه كنند، در ميـان ايـن اوضـاع آشـفته      برخوردار بودند و نيرو گرد مي
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ثباتي فرا گرفت، و هريك از مـدعيان سـلطنت بـا هـوادارانش در      سراسر كشور را ناامني و بي
جمـع مـال بـراي تـأمين هزينـة مبـارزة       هاي سنگين از مردم به  ئي از ايران با گرفتن ماليت نقطه

 دادند. هاي كشور را برباد مي سياسي مشغول بود و به دين طريق ثروت
هاي بسـياري در كشـور    آن كه ويرانيي مدعيان سلطنت بايندري عالوه برهاي داخل جنگ

و  ،گاني و كشاورزي را از رونق افكندرزهاي كاروانرو را ناامن كرد، و با به دنبال آورد، جاده
آميزي كـه   هاي سنگين و اجحاف تائي شديد وارد آورد، مالي در نتيجه به صنعت كشور لطمه

بستند، كشور را در  شان بر مردم مي هاي قدرت هاي جنگ مدعيان سطنت به خاطر تأمين هزينه
هـاي خـانگي بـه ايـران      ئي ايـن جنـگ   دستي فرو برد، بزرگترين ستمي كه در نتيجه فقر و تهي

قزلباشان تاتار به ايران بود، رستم بيك پس از آن كه در تبريز مسـتقر شـد، بـه    رسيد بازگشت 
خودش استفاده كند، و نيروي مريدان هدف آن كه از نفوذ معنوي فرزندان شيخ حيدر به نفع 

در برابـر رقبـايش   هـا   آن در جنـگ قـدرت داخلـي از    ،تاتار شيخ حيدر را بـه خـدمت گرفتـه   
مارتا را با فرزندانش از شيراز بـه تبريـز بازآوردنـد، او سـپس     اش  كند، دستور داد عمهاستفاده 

، و برمسند به رياست خانقاه اردبيل نشاندسلطان علي را با لقب  –فرزند ارشد حيدر  –علي 
 خانقاه را صادر كرد. ةشد ه رددستور اعادة امالك مصا

ايل خودشـان پراكنـده   قزلباشان تاتار كه در اين زمان در مناطق مختلف آناتولي در ميان قب
بودند به محض شنيدن خبر آزادشـدن اوالد شـيخ حيـدر و بازگشـائي خانقـاه اردبيـل بـه دور        

گرد آمده به سوي آذربايجان به راه افتادند و پيرامون سلطان علي جمع هاي شيخ حيدر  خليفه
را بـا   شدند، رستم بيك اين نيرو را براي مقابله با دشـمنانش بـه كـار گرفـت، او سـلطان علـي      

گروهي از مريدانش كه تازه به آذربايجان آمده بودند براي مقابله با بايسنقر به شـروان گسـيل   
را به سوي يكي از هواداران بايسنقر كه در همـدان مسـتقر بـود    ها  آن كرد؛ و گروه ديگري از

فرستاد، بايسنقر در جنگ با قزلباشان كشته شد و هوادارانش نيز در نزديكي همـدان شكسـت   
را در اردبيـل بـاز   هـا   آن آمد بر اهميت قزلباشان نزد رستم بيك افزود و دست يافتند، اين پيش

هاي ديرينه را از سر گيرند، از آن پس قزلباشان در اردبيل و روستاهي  تا همان شيوه ،گذاشت
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اطراف دست تعدي به جان و مال مردم گشودند، و جهاد با سني را سرلوحة كار خويش قـرار  
ز مساجد و مـدارس  هاي گوناگون ترور كردند، و بسياري ا علماي آذربايجان را به شيوه ،داده

مان رستم بيـك بـه تبريـز    رها سبب شد كه علي و برادرانش به ف را به آتش كشيدند، اين شيوه
جلوگيري شود، لـيكن  ها  آن ها با برده شده تحت اقامت اجباري قرار گيرند، و از تماس خليفه

اهي علــي و دو بــرادرش را شــبانه چنــد تــن از فــدائيان قزلبــاش از محــل  پــس از مــدت كوتــ
خ). روز بعـد رسـتم بيـك يـك دسـتة مسـلح        873( شان ربوده از تبريز خـارج سـاختند   اقامت

شـان فرسـتاد، ايـن دسـته در روسـتاي شماسـبي نزديـك اردبيـل بـه           پانصد نفري را به تعقيـب 
گروه بـه جنـگ   دفاع از علي و برادرانش با اين در  –گويا  –قزلباشان رسيدند؛ ولي قزلباشان 

بـه   برخاستند و چند تن را كشته بقيه را فراري دادند، در اين ميانه علي به نحو اسرارآميزي سر
نيست شد، و گفته شد كه در حين درگيـري در اثـر سـقوط اسـبش در رودخانـه كشـته شـده        

برده در خانة امني پنهان كردند، ولي  است، پس از او ابراهيم و اسماعيل را قزلباشان به اردبيل
را مخفيانـه از  هـا   آن روز بعـد  دبودنـد، چنـ  هـا   آن چونكه مأموران رستم بيـك در جسـتجوي  

خارج ساخته به رشت منتقل كردند، اين دو برادر مدت چند هفتـه در رشـت در يـك    اردبيل 
ا برداشته رشت را رها  آن نهان شدند، سپس قزلباشاننجم مسجد و در منزل يك زرگر به نام 

مـذهب   حـاكم زيـدي   –ترك كرده به الهيجان رفتند، و اسـماعيل را بـه كاركيـا ميـرزا علـي      
ورزيد؛ و در  سپردند كه از مريدان شيخ صفي الدين بود و به نوادگان او ارادت مي –الهيجان 

ز ايـن  عين حال به علت دوربودن از آذربايجان هيچگونه اطالعي از عقيدة قزلباشان نداشت، ا
 هنگام به بعد از ابراهيم خبري به دست داده نشده است.
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 :فصل دوم

قزلباش تشكيل سلطنت 
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 :گفتار نخست
 شاه اسماعيل صفوي

 كودكي و نوجواني شاه اسماعيل
خ در اردبيل به دنيـا آمـد، مـادرش مارتـا دختـر اوزون       866اسماعيل فرزند حيدر در سال 

ر بزرگش كاترينـا بـا ايـن شـرط بـا اوزون حسـن ازدواج       حسن و كاتريناي ترابزوني بود، ماد
كرده بود كه دين خودش را نگـاه دارد و تـا آخـر عمـرش از آزادي كامـل دينـي برخـوردار        

گر  شد، يك كشيش و چند موعظهآمد باشد، او وقتي به عنوان همسر اوزون حسن وارد شهر 
ليسا بنا كرد تا روزهاي كد يك و نديم و چاكر و كُلف مسيحي را همراه آورد، او در شهر آم

 يكشنبه در آن نماز بگزارد و به موعظة كشيش گوش فرا دهد.
پس از آن كه اوزون حسن بر بخش اعظـم ايـران دسـت يافتـه شـاه ايـران شـد و تبريـز را         

و كاترينـا در تبريـز بـراي خـودش كليسـاي باشـكوهي سـاخت و كشيشـان          ،پايتخت قرار داد
ز برد، كاترينا زني متعصب و زيرك بود، او وقتي پسري به دنيـا آورد  مبلغان مسيحي را به تبري

برگزيد و او را مقصود ناميـد، او اميـدوار بـود كـه ايـن پسـر روزي        شيك اسم با مسمي براي
دخترش مارتا را نيـز بـا خـودش    رفت و  پادشاه ايران شود، او روزهاي يكشنبه كه به كليسا مي

 آشنا سازد.اش  آبائي تا او را با تعاليم دين ،برد مي
كشــور پــدر بــزرگ مــادريش هــاي  كــودك بــود كــه عثمــاني –مــادر اســماعيل  –مارتــا 

(ترابزون) را تصرف كردند و خانوادة مادريش را قتل عام نمودند، پس از چند سـال بـرادران   
سلطان پدريش خليل و يعقوب برادر پدر و مادريش مقصود را خفه كرده از بين بردند، سپس 

سگان تبريز افكنـد، و او و فرزنـدانش   را جلو  شوهرش حيدر را به قتل رساند و سرشيعقوب 
را به شيراز تبعيد كرد، بعد از آن نيز پسر بزرگش علي به هنگام فرار از برايـر مـأموران رسـتم    
بيك بايندري كشته شد، و او با دو فرزند ديگرش متواري شدند و در الهيجان پنهان گشـتند،  
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طلـب   جـو و انتقـام   ئـي كينـه   هاي تلخ بر اين زن اثر بگذارد و روحيـه  اين رخدادطبيعي بود كه 
را در او پـرورش دهـد،   ن چنين دشمني ورزيده بودنـد  نسبت به همة كساني كه با خاندانش اي

رفتند، و همة قزلباشان  ناپذير خانوادة او به شمار مي هردو دولت عثماني و ايران دشمنان آشتي
شـدند، او بـا    دوستان طبيعي او و خاندانش محسـوب مـي   –شوهرش بودند  كه مريدان –تاتار 

 ئي اسماعيل را در دامنش پرورد. چنين روحيه
هـاي   ساله را هفت تن تاتار از سران و فرماندهان برجستة قزلباش كـه خليفـه   اسماعيل هفت

ركيـا از  شيخ حيدر بودند به الهيجان بردند و در منزل كاركيـا ميـرزا علـي مخفـي كردنـد، كا     
مذهب طبرستان بود كه خاندانش از ديرباز در الهيجـان قـدرت را    بقاياي حاكمان شيعة زيدي

در دست داشتند، ميرزا علي كاركيا اسماعيل را از آن نظـر در خانـة خـويش پنهـان كـرد كـه       
شيخ زاهد بود و مأموران رسـتم بيـك باينـدر در تعقيـبش بودنـد، او       نوادة شيخ صفي الدين و

آن او شـيعه بـود، و قزلباشـان نيـز     وه بـر ز از رسـتم بيـك دل خوشـي نداشـت، عـال     خودش نيـ 
رچند كه بين مذهب كاركيا بـا مـذهب قزلباشـان    هناميدند،  خودشان را و اسماعيل را شيعه مي

دادنـد   هاي شيخ حيدر نشان مـي  هيچگونه همساني وجود نداشت، ولي تقية شديدي كه خليفه
 اطالعي به دست آورند.ها  آن ها از دين شد كه غير خودي مانع از آن مي

داده بودند، شاه در فرهنـگ صـوفيه بـه    » شاه«اسماعيل را مريدانش از همان كودكي لقب 
و » شـاه «پس از شيخ بدرالدين به هركـدام از شـيوخ خودشـان    ها  آن معناي شيخ طريقت بود،

بـراي  هـا   آن د، بعـدها نيـز  لقب داده بودند، از اين القاب مفهوم سياسي در مد نظر نبو» سلطان«
به كار بردند، چنانكه وقتي شـيخ نعمـت اهللا   » شاه«و مرده لقب  ههمة شيوخ طريقت اعم از زند

بودن و  از ايراني ادگانش (كه كارگزار قزلباشان شد)ماهاني اهل كرمان در اثر تبيلغ يكي از نو
و  ،اسمش افـزوده گشـت  شاه به اول   بودن خارج كرده شد، و شيعة لبناني گرديد، صفت سني

براي امام رضا نيز همين لقب را به كـار  ها  آن خواندند،» شاه نعمت اهللا ولي«از آن پس وي را 
شـاه  «و او را  م امام علـي نيـز ايـن صـفت اضـافه شـد      خواندند، به نا» شاه غريبان«بردند و او را 

 لقب دادند.» واليت
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) حسـين بيـك هللا   1بـارت بودنـد از:   را بـه الهيجـان بردنـد ع   » شاه اسماعيل«هفت تني كه 
ئي خاص شيخ جنيـد و شـيخ    ) خادم بيك، خليفه2شاملو پدر روحي و مربي خاص اسماعيل؛ 

) بـايرام بيـك   5مـانلو؛   ) رستم بيك قـره 4پيري قاجار فرمانده مجاهدان قزلباش؛  ) قره3حيدر؛ 
ايغـوت اوغلـي.    ) اليـاس بيـك  7، علي بيك دده، مربي خـاص شـيخ حيـدر    ) ابدال6مانلو؛  قره

شـان هيچگـاه در درون يـا     از تاتارهاي درون آناتولي بودنـد، و قبيلـه يـا خـانواده    ها  اين عموم
نزديكي مرزهاي ايران نزيسته بودند، و طبيعي بود كه نسبت به فرهنـگ و زبـان ايرانـي كـامالً     

شان از  يقلتا يك دسته را داشتند كه تنهحالت  –شان  ه خصيصة نژاديب –ها  اين ناآشنا باشند،
 كردن آن پيدا شود. و بايد راهي براي تاراج ،ايران آن بود كه كشور ثروتمندي است

اعيل در آن كاركيا يك قسمت از سراي خويش را در اختيار اين دسته نهاد و آنان با اسـم 
هايشـان در   پس از اقامـت در الهيجـان بـه طـور مرتـب بـا خليفـه       ها  اين قسمت اقامت گرفتند،

شاه اسماعيل در ارتباط بودند، و براي رهبري اسماعيل كه او را از همان كودكيش  آناتولي
سازي براي كسب  كردند، و از همان زمان در تدارك زمينه فعاليت و تبليغ مي لقب داده بودند

اسـماعيل را از نظـر   هـا   ايـن  اسماعيل برآمدنـد، كشي از دشمنان خانوادة  قدرت به منظور كينه
شان پرورش داده آماده ساختند، براي  و حتي نظامي براي رهبري قيام آينده عقيدتي و سياسي

را كرايه كردند تا در منزل شمس  ماليك مالي مكتبي به نام  ،آن كه اسماعيل سواد بياموزد
شـاه اسـماعيل در الهيجـان چنـين      كاركيا به او آموزش دهد، اسكندر بيك در بـارة كـودكي  

 نويسد: مي
در فهم و فراست آيتي و آن حضرت زياده از هفت سال نبوده، اما  در آن وقت سن شريف

داري از ناصية همايونش ظـاهر   در عقل و جوهر دانش عالمتي بود، در مبادي حال آئين جهان
آراي خالفـت را بـه    زمان موكب عالي كه آن نونهـال چمـن   ايزدي از جبشنش مباهر، مال و فر

لهام غيبـي بـه سـمت واالي شـاهي موسـوم سـاخته بـا        دادند، به ا زالل حسن اعتقاد پرورش مي
(خواندند وجود صغَرِ سن به عقيدة راست و ارادة شامل مرشد كامل و پادشاه مي

16F

1(. 

                                           
 .25عالم آراي عباسي:  -)1(
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ــت دل   ــاه والي ــودكيش ش ــالم ك ــماعيل در آن ع ــود،    اس ــاتولي ب ــار آن ــان تات ــاي قزلباش ه
يدند، حقيقـت  پرسـت  هايش از او يك خداي مطاع ساخته بودند و وي را همچون بت مي خليفه

ئي اين تاتارهاي بيابانگرد را گرفته بود و به تمام معني خـدا   آن بود كه اسماعيل جاي بت قبيله
مرشدشــان وارد ايــران شــده بــود، قزلباشــاني كــه از آنــاتولي بــه طــور مخفيانــه بــراي زيــارت 

يشـگاهش  سـائيدند، در پ  كردند، سر بر قـدمش مـي   شدند، نذر و نيازهايشان را به او نثار مي مي
سـن و سـال نيـز در اثـر ايـن رفتـار        گرفتند، اسـماعيل كـم   كردند، و از او بركت مي سجده مي

مريدانش باورش شده بود كه يك ذات قدسي و آسماني و خداگونه و مافوق بشري است، او 
هاي تاتارش بـاور كـرده بـود كـه      تحت تأثير سخنان مادرش و تحت تلقين شبانه روزي خليفه

هـا   آن شان كه تقـدس  مذهب كه به دست دشمنان سنياند  هاي مقدسي بوده پدر و جدش ذات
هـائي كـه بـه دسـت      داستان سـتم  اند، به قتل رسيدهاند  كرده و دين و ايماني نداشته را باور نمي

 شهـا بـا آب و تـاب بـراي     رفته بـود را مـادرش مارتـا شـب    اش   گران سني بر خانواده حكومت
هـاي   جان داستان كربال و مظلوميـت امامـان شـيعه و سـتمگري    در الهي كرد، اكنون تعريف مي

را بـا داسـتان قتـل پـدر و جـدش      هـا   آن كردند، و او هايش برايش تعريف مي ها را خليفه سني
كرد تا يك خط طويل تاريخي را در ذهن كودكانة خويش مجسم كند كـه عمـوم    مقايسه مي

ام علي و امـام حسـين و شـيخ جنيـد و     ئي چون ام هاي برجسته ها در آن در برابر شخصيت سني
در جنگ بودند، بدين ترتيـب از سـني در ذهـن او يـك     ها  آن گرفتند و با شيخ حيدر قرار مي

  .شد موجود خطرناك و ضد بشر تصوير مي
هائي از اسماعيل يك موجود داراي جنـون مـذهبي و    ها و تلقين شنيدن مكرر چنين داستان

او در كودكيش در منزل كاركيا چشم ديـد هـيچ موجـود     ستيز ساخته بود، پرخاشگر و حيات
چنانكه ستايشگرانش در بارة عالقة او به كشتار و نابودسازي موجـودات   –ئي نداشت، و  زنده

و از  ،گرديد همه وقت شاه اسماعيل تير و كمان به دست مي«در خانة كاركيا  –اند  زنده نوشته
او در همـان دوران كـودكيش ميـل شـديدي بـه      . )17F1(»و غاز و اردك خانگي به تيـر ميـزد  مرغ 

                                           
 به نقل از جواهر االخبار بوداق قزويني. 247پارسا دوست:  -)1(
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هـا را   و كين شديد بـه سـني   ،كردند ريزي داشت، و قزلباشان اين ميل را در او تقويت مي خون
د ايـ نشسـت بـه    دادند، هرگاه يك قزلبـاش در برابـر او مـي    در او به بدترين وجهي پرورش مي

هـائي كـه پـدرش و     بـه سـني   رفـت و  و قربان صدقة اسماعيل مـي  ،افتاد مي شيخ حيدر به گريه
فرصت بدهد ها  آن كرد كه خدا به فرستاد، و آرزو مي جدش را كشته بودند لعنت و نفرين مي

 هــا بگيرنـد، ايــن رفتـار همــواره احسـاس اســماعيل را بــراي    انتقــام خـون ايشــان را از سـني   تـا 
هـا   كه شبهائي  انگيخت، داستان كرد و حس درندگي را در او برمي جوئي تحريك مي انتقام

كـرد مزيـد بـر كينـة او      هاي ضد سني كه در او ايجاد مي و تلقين ،گفت مادرش برايش باز مي
 ساخت. كُشي افزون مي و آرزوي او را براي سني ،شد نسبت به سني مي

يك خانـه بـه دور از   انگيزي در درون  زماني كه اسماعيل در چنين شرايط نامساعد و كين
هاي خانگي بودنـد   جنگ رين سلطنت در خاندان بايندري درگمدعيا ،يافت ميجامعه پرورش 

دادند، احمد بيك بايندر كه در جنگ قدرت  و كشور را به سوي اضمحالل و تباهي سوق مي
پس از همآهنگي با هوادارانش در ايـران و   876در سال  ،شكست يافته به عثماني گريخته بود

و بـه سـوي آذربايجـان حركـت كـرد، در      قويونلـ  به همراه يك نيروي مسلح از جنگاوران آق
نبردي كه در تابستان آن سال در كنار رود ارس ميـان او و رسـتم بيـك درگرفـت، برخـي از      

رستم بيك با سربازانشان به احمد بيك پيوستند، و در نتيجـه رسـتم بيـك شكسـت      هسران سپا
ود را شـاه خوانـد،   يافته دستگير و كشته شد، پس از آن تبريز به دست احمد بيك افتاد و او خ

به احمد  كايبه سلطان يكي از امراي سپاه رستم بيك بود كه در جنگ رستم بيك و احمد بي
ه سلطان داده بود عمل نكـرد، ايبـه   بيهائي كه به ا بيك پيوسته بود، چونكه احمد بيك به وعده

و در قيـام   ،و به قاسم بيك پرناك پيوست ،سلطان از او ناراضي شده با افرادش به پارس رفت
 پرناك بر ضد احمد بيك همكاري كرد، در جنگي كه در نزديكي اسپهان ميان احمد بيك و

سپس از مراد بيك كـه در شـروان   ها  آن ه شد،درگرفت، احمد بيك شكست يافته كشتها  اين
زيست دعوت كردند كه به تبريز رفته سلطنت را به دست گيرد، اما همين كه مراد بيك به  مي

ئي بازداشت كرده به زندان افكند، در اين اثناء  وي را طي دسيسهيك شد ايبه سلطان تبريز نزد
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و آذربايجـان را   ،محمدي بيك سر به شورش برداشته بر پارس و اسـپهان و ري دسـت يافـت   
و از آنجـا   ،گرفته خود را شاه خواند، الوند بيك نيز دياربكر را گرفت و خودش را شاه ناميـد 

كشيده محمدي بيك را در جنگ شكست و فراري داد و خود به سلطنت به آذربايجان لشكر 
نشست، محمدي بيك پس از اين شكست روانـة اسـپهان گرديـد، ولـي ايبـه سـلطان خواهـان        

شد، جنگ ميان اين دو تن به شكسـت  يابي او به اسپهان  اسپهان براي خودش بود و مانع دست
ن كشته گرديد، مراد بيك كه تا آن زمـان در  شدن ايبه سلطان انجاميد، چون ايبه سلطا و كشته

ئي از هوادارانش شيراز را گرفت و خـود را شـاه خوانـد،     زندان او بود، رهائي يافت و با دسته
خ). او سپس شيراز را به قاسم بيك پرناك سپرد و خود به اسپهان لشكر كشيده  878(زمستان 

كـت كـرد، در اوائـل سـال     محمدي بيك را شكست داده كشت و به قصد تصـرف تبريـز حر  
هـاي داخلـي دراز    الوند بيك در ميان سلطانيه و ابهر با مراد بيك روبرو شد، ولـي جنـگ   879

هـا   رفت كه ادامة اين جنگ مدت بخش اعظم سران بايندري را درو كرده بود، و خطر آن مي
كردنـد،   ينمنجر شود، پيش از آن كه جنگي دربگيرد كساني پا در مياها  آن به نابودي بقاياي

و ميان دو رقيب مذاكره آغاز شد، به دنبال اين مذاكرات قرار بر اين رفت كـه مغـان و اران و   
آذربايجان و دياربكر (آذربايجان تاريخي) در دست الوند بيك باشد كه پايتختش تبريز بـود،  

قلمـرو و  نيـز   –شـد   در آن زمان بغداد ناميده مـي كه  –ه عراق لمها از ج بقية قلمرو و بايندري
دو تـن لقـب شـاه    ، هركـدام از ايـن   كه شيراز را پايتخت قـرار داده بـود  مراد بيك شناخته شد 

(قزل اوزون مرز ميان دو دولت باشدد داشتند، قرار شد كه رود وايران را بر خ
18F

1(. 

 انشاهانتقام از شرو
ة هاي رقيبان قدرت بايندري سران قزلباش در الهيجـان دسـت بـه كـار تهيـ      در ميان جنگ
در ايــن زمــان بــه طــور  –بزرگتــر اســماعيل بــرادر  –شــان شــدند، ابــراهيم  مقــدمات حركــت

هـا بـه    و هيچگاه معلوم نشد كه بر سر او چه آمد، قزلبـاش  ،اسرارآميزي سر به نيست كرده شد

                                           
 .446حبيب السير:  -)1(
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 63 فصل دوم: تشكيل سلطنت قزلباش

بهانة زيارت مرقد شيخ صفي مارتا و اسماعيل را با كسب اجـازه از كاركيـا بـه اردبيـل بردنـد      
(سالگي رسيده بود اسماعيل در اين هنگام به سن دوازدهخ).  878يورماه  (شهر

19F

پنج سال از  و )1
گذشت، هدف قزلباشان از طرح مسئلة زيارت بقعة اردبيـل خـروج از    اقامتش در الهيجان مي
مارتا را به اردبيل فرسـتادند تـا در زاويـة شـيخ صـفي معتكـف       ها  آن حيطة سلطة كاركيا بود،

به ناحية خلخال رفتند، و نزديك به سه ماه در روستاهاي قزلباش بـه  گردد؛ و خود با اسماعيل 
شدند  هاي قزلباش از آناتولي به طرق گوناگون به آذربايجان وارد مي آناتولي فرستادند، گروه

پـس از سـه مـاه كـه حـدود دو هـزار قزلبـاش در پيرامـون         پيوسـتند،   مـي  و به اردوي اسماعيل
هـايش بـه بهانـة زيـارت مرقـد نيـايش بـه         چند تن از خليفـه گرد آمدند، اسماعيل را  اسماعيل

اخطـار  هـا   آن ولي حاكم اردبيل بههايش چند روز در اردبيل ماندند،  اردبيل بردند، او و خليفه
كرد كه شهر را ترك كنند، قزلباشان به بهانة صيد ماهي و فروش آن مشغول شـدند، در ميـان   

درافتـاد كـه شـيخ اوغلـي شـاه اسـماعيل عـزم خـروج و         ه زآوا«هاي آنـاتولي   قبايل تاتار بيابان
جهانگيري دارد، چهار هزار تن از مريدان سلسلة صفويه از حـدود شـام و ديـاربكر و سـيواس     

بـاغ   قزلباشـان از راه موغـان عـازم قـره     879. در بهـار سـال   )20F2(»به عسكر نصرت مماس پيوستند
نخجوانان رحل اقامت افكندنـد، در  شدند، و سرانجام در كنار درياچة گوگچه واقع در شمال 

از آناتولي وارد شده بودند به هزاران تـن بـالغ شـد و     اين ناحيه شمار قزلباشان تاتار كه عموماً
شـان روسـتاهاي نـواحي ايـروان و      بـراي گـذران معيشـت   هـا   ايـن  نيروي مهمي تشكيل دادند،

 ت گشودند.نخجوان و هزار چشمه را مورد تعدي قرار داده دست به چپاول و غار
ئي ايـران   وارد منطقة ارزنجان شد كه نزديكترين نقطه 879اردوي قزلباش در تابستان سال 

هاي تاتار به اين اردو پيوسـتند، و شمارشـان بـه     اتولي بود، در ارزنجان بازهم گروهبه خاك آن
هفت هزار تن رسـيد، از وقتـي كـه اسـماعيل را از الهيجـان خـارج سـاختند تـا وقتـي كـه در           

فعاالنـه مشـغول جـذب تاتارهـا     پيوسـته در آنـاتولي   هاي اسـماعيل   زنجان اردو زدند، خليفهار

                                           
 سال و يك ماه سن داشت. 12خ بود، و در اين هنگام درست  866تولد اسماعيل در مردادماه  -)1(
 .10روضه الصفا:  -)2(
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ي حركت جهادي تاراجگرانة بزرگي در پـيش خواهـد   دبودند؛ و تاتارها به اميد اين كه به زو
 پيوستند. شان خواهد شد به اردوي اسماعيل مي بود و غنايم بسياري نصيب

قبيلة تاتار آناتولي بودند كـه   9افراد  اه اسماعيل عموماًقزلباشان اردوي هفت هزار نفري ش
پيشـترها وارد ايـران نشـده    هـا   آن تا پيش از آن در بيرون از مرزهاي سنتي ايران زيسته بودنـد، 

بودند، و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ايران به كلي بيگانه بودند، ايـن قبايـل بـه قـرار زيـر      
 بودند:

 غرب شام. شرق مديترانه و شمال احية واقع در زاوية شمالشاملو از تاتارهاي ن )1
 لو از قبايل تاتار تكه در ناحية جنوبي آناتولي. تكه) 2
 ) قاجار از تاتارهاي شمال و شرق آناتولي.3
 تاتارهائي كه امير تيمور به خواجه علي هديه كرده بود. ) روملو4
 تولي و اطراف قونيه.مان از تاتارهاي ناحية كيليكيه در جنوب آنا ) قره5
 ياي مديترانه.ر) ورساق از تاتارهاي جنوب كيليكيه در شمال د6
 تاتارهاي غرب بخش علياي فرات بين سوريه و تركيه كنوني. ) ذوالقدر از7
 ) استاجلوه از تاتارهاي شرق آناتولي.8
 ) بيات از شرق آناتولي.9

ر نواحي طـالش و سـواد كـوه نيـز در     قل دتندسته جائي از بقاياي مغوالن مها  اين بر عالوه
ئـي بـر خـود نداشـتند، و بـه       اردوي قزلباش بودند كه نسبت به تاتارها اندك بودند، و نام قبيله

 ايز باشند.ها متم ناميده تا از ديگر قزلباش» صوفيان تالشي«زودي 
 ناميـده » اهل اختصـاص «هاي طراز اول شاه اسماعيل بودند و  هفت سران قزلباش كه خليفه

در ارزنجان يك جلسة مشورتي با حضور شـاه اسـماعيل تشـكيل     879شدند، در پائيز سال  مي
شان تصميم بگيرند، موضوعي كه در اين جلسه مطرح بود آن كـه يـا    دادند تا در بارة حركت

نشـين بودنـد)    ايـن منـاطق مسـيحي   براي جهاد به گرجستان حمله كنند، يا به ايـروان (هـردوي   
سـران   :نشـين) بـود، يعنـي    هـاي سـني   هاي آذربايجان (آبادي مله به آباديپيشنهاد بعضي هم ح
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 65 فصل دوم: تشكيل سلطنت قزلباش

هاي غـارتگري هميشـگي را    قزلباش هنوز به فكر نهضت سياسي نيفتاده بودند، بلكه همان نيت
ار بر ايـن  ، قردر سر داشتند، چون نتوانستند بر سر حمله به يك منطقة مشخص به توافق برسند

ان به اسماعيل (ولي اعظم) وحي و الهـام برسـد از فـردا بـه     رفت كه هرچه در آن شب از آسم
 مورد اجرا نهاده شود.
گيري از كشندگان پدر و جـدش را در سـر داشـت،     ي انتقاموزها بود آر اسماعيل كه سال

آن شب در خواب ديد كه به شروان حمله كنند و از شروانشاه قصاص بگيرند، اين رؤيـا نـزد   
درنـگ از ارزنجـان بـه طـرف      سـماني تلقـي شـد، قزلباشـان بـي     سران قزلباش به مثابة وحـي آ 

خـاك شـروان    درن آن سرزمين از اران بگذرند و واپا گذاشترجستان به راه افتادند تا با زيرگ
شان در گرجستان را تاراج كردند، سپس بـه راهشـان    هاي سر راه بعضي از آباديها  آن شوند،

ژ روســتا را در محاصــره گرفتــه بــه تصــرف ه دديرســگــل  ادامــه دادنــد تــا بــه روســتاي شــوره
ادامه دادند تا بـه محـل تالقـي دورود ارس و كُـر رسـيدند، سـپس        شان درآوردند، و باز به راه

شان از رود كر عبور كرده به سوي شماخي پيش رفتنـد، مـردم شـماخي كـه از      سوار بر اسبان
ها كرده به درون شهر را رها  نآ ها و تجاوزات قزلباشان خبر يافته بودند، پيش از رسيدن تاراج

قزلباشان وارد شماخي شـده دسـت بـه كشـتار گشـودند، شـهر را ويـران         كوهستان گريختند،
 ساختند.

ماننـدي   هاي بي شروانشاه در نزديكي گلستان به مقابلة قزلباشان شتافت، قزلباشان با رشادت
شـتند، جسـدش را بـه آتـش     و بعد از دادن تلفات بسيار زياد بر شروانشـاه پيـروز شـده او را ك   

شـدن شروانشـاه ديگـر در شـمال      كشيدند و خاكسترش را زيـر سـم اسـبان ريختنـد، بـا كشـته      
شهرهاي شروان را به قصاص خون ها  آن آذربايجان مقاومتي در برابر قزلباشان وجود نداشت،

قلعـة بـاكو كـه خزانـة شروانشـاه در آن نگاهـداري        فجنيد و حيدر به آتـش كشـيدند، تصـر   
ل انبوهي را نصيب قزلباشان ساخت، و آن را در ميـان خودشـان تقسـيم كردنـد، و     اشد امو مي

شـان افتـاد زنـده بـه      شروانشـاه كـه بـه دسـت    باكو را ويران ساختند، هركدام از افراد خـانوادة  
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حتـي گورهـاي خانـدان شروانشـاه را شـكافتند، و اجسـاد مردگـان را        هـا   آن آتشش كشيدند،
 خ). 879(پائيز برآورده و سوزاندند، 

 تشكيل سلطنت در تبريز و تسخير آذربايجان
و قصدشـان آن بـود كـه در     ،در اين زمان قزلباشان هيچ در فكر حمله به آذربايجان نبودند

شدند  هاي شروان و اران به تاراجهايشان ادامه بدهند، شايد اگر به حال خود رها مي بقية آبادي
افتادند؛ زيرا كه در اران و شـروان و ارمنسـتان و    ان نميهيچگاه به فكر حمله به درون آذربايج

توانستند غنايم بسيار زيادي به دست بياورند، وحتي اگر قصد تشكيل حاكميـت   گرجستان مي
 ئي ديگر پيش رفت. دادند، ولي اتفاقات به گونه هم داشتند، در همان شروان تشكيل مي

توافقي دست يافتـه پادشـاه آذربايجـان و    با مراد بيك به  879الوند بيك كه در اوائل سال 
 هاي قزلباشان در اران و شروان را شنيد به قصـد سـركوب   دياربكر شده بود، وقتي خبر جنايت

به سوي نخجوان حركت كرد، قزلباشان كه تصميم به حمله به گلستان گرفته بودنـد، بـا   ها  آن
جنگ بسـيار سـختي ميـان او و    » رشرو« شنيدن اين خبر به مقابلة الوند بيك شتافتند، در منطقة

ناشـدني از خودشـان بـه روز دادنـد، و الونـد       هاي وصف قزلباشان درگرفت، قزلباشان رشادت
بيك شكست يافته به ارزنجان گريخت، شاه اسماعيل و قزلباشان روز بعد از ايـن پيـروزي بـه    

ميـان  سوي تبريز حركت كردند، زكريا كججي كه روزگـاري وزيـر اوزون حسـن بـود و در     
شدن شروانشاه بـه اردوي شـاه    و پس از كشته ،ها به شروان گريخته بود جنگ قدرت بايندري

اسماعيل پيوسـته بـود، و از باينـدريها كـين شـديدي در دل داشـت، در تسـليم تبريـز بـه شـاه           
فهمانـد  هـا   آن اسماعيل نقش عمده ايفا كرد، او با بزرگان و علماي شهر وارد مذاكره شده بـه 

كنـد، و   سماعيل يك صوفي خيرخواه است كه نيت بد ندارد، و بـراي خـدا كـار مـي    كه شاه ا
خواهد بـه مـردم تبريـز كمـك      ها است، و مي دادن آذربايجان از دست بايندري هدفش نجات

هـاي داخلـي چندسـالة     هاي جنگ امنيت برسند، مردم تبريز كه از مصيبتكند تا به آرامش و 
و از قزلباشان هيچگونه اطالعي نداشتند، جـز آن كـه يكـي از     ها به ستوه آمده بودند، بايندري
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شان را در دست دارد، شهر را داوطلبانه بـدون هيچگونـه پـيش     اوالد شيخ صفي الدين رهبري
 خ). 880شرطي به شاه اسماعيل تحويل دادند (اوائل فرور دين 

جـود داشـتند   در اين هنگام در ميان مجموع هفت هشت هزار نفري قزلباشان فقط سه تن و
مـال  بـود؛ و ديگـر   زكريا كججـي  كه ترك نبودند، و سابقة اقامت در ايران داشتند؛ يكـي  

كه معلم اسماعيل بود، و او را از الهيجان با خودشـان آورده بودنـد؛ ديگـر    شمس الهيجي 
هاي تاراجي همراه قزلباشان رشتي كه به احتمال زياد به قصد خريدن اموال گرانبنجم زرگر 

دانسـتند، بقيـة قزلباشـان     ميان همة قزلباشان فقط اين سه تن بودند كه زبان فارسـي مـي   بود، در
زدنـد، شـاه    هـاي مختلـف تركـي حـرف مـي      هيچ اطالعي از زبان فارسي نداشتند، و به لهجـه 

گفتند، و از كودكي در دامـن   و با او تركي مي زبان بودند اسماعيل نيز چونكه مريدانش ترك
 زد.بود، به تركي حرف ميتاتارها تربيت شده 

شاه اسماعيل را يكراسـت   ،قزلباشان پس از آن كه با توافق مردم تبريز وارد آن شهر شدند
به كاخ سـلطنتي هشـت بهشـت بردنـد كـه از يادگارهـاي جهانشـاه و اوزون حسـن و سـلطان          

شـاه   بودنـد، اكنـون   به نوبة خودشان بر شكوه اين كاخ افزودهها  آن يعقوب بود، و هركدام از
ماه رسيده بود بـا داشـتن تبريـز عمـال پادشـاه ايـران ناميـده         8سال و  13ش به اسماعيل كه سن

آن  ،هاي سياسي كه از هزاران سال قبـل در جهـان رواج داشـت    شد، عرف معمولي جنگ مي
بــود كــه اگــر مــردم شــهري بــدون مقاومــت و داوطلبانــه شهرشــان را بــه يــك فــاتحي تســليم 

بايست از هرگونه تعرض و تجـاوزي در امـان باشـند، و فاتحـان پـس از       كردند، اصوالً مي مي
شان بپردازنـد، ايـن    نامه بدهند، تا به كار و زندگي روزمره ورود به شهر به همة مردم شهر امان

كاراني چون اسكندر مقدوني و چنگيز و هوالكو نيز بـه آن پـابني    رسمي بود كه حتي جنايت
 نشان داده بودند.
اند: بيش از دويسـت هـزار تـن جمعيـت داشـت، جمعيـت        زمان چنانكه نوشته تبريز در آن

ــره ســني    ــاكو و غي ــد و ب ــل اردبيــل و خــوي و مرن ــز و ديگــر شــهرهاي آذربايجــان مث  و تبري
هاي كهن زبـان ايرانـي    كردند كه يكي از لهجه مذهب بودند، و به زبان آذري تكلم مي شافعي
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ان داشتند بـه همـين زبـان آشـنا شـده بـا آن تكلـم        بود، حتي تركان مهاجري كه در تبريز اسك
هاي مهاجر به درون يك منطقه از ايران  كردند، در آن زمان هنوز رسم نشده بود كه ترك مي

يافـت خيلـي    ئي اسـكان مـي   هبه زبان تركي سخن بگويند؛ بلكه هر جماعت ترك كه در منطق
گانه به شمار نرود، اين موضـوعي  شد، تا همرنگ مردم گردد، و بي زود با زبان فارسي آشنا مي

ها و ايلخانان اعمال شده بـود؛   در دوران مغولها  آن ها و بعد از بد كه در تمام دوران سلجوقي
ها بـه بعـد در آذربايجـان جـاگير      و هرچند كه جماعت بزرگي از تركان مهاجر از زمان مغول

نـه   ،زبـان آذري بـود   –نـي  تـرك و ايرا از  –شده بودند، زبان محاورة عموم مردم آذربايجان 
 تركي.

هاي چندين سالة مادر و اطرافيانش كينة بسيار شديدي نسبت  شاه اسماعيل كه در اثر تلقين
به مذهب سني در دل داشت، پس از تحويل گرفتن تبريـز تصـميم گرفـت كـه مـردم شـهر را       

يعه نشـده  احتماال زكريا كججي كه هنوز ش –مجبور به تغيير مذهب كند، يكي از مشاورانش 
به او مشورت داد كه چنين كاري نكند، او به شاه اسماعيل گفـت كـه چهـار دانـگ از      –بود 

و اگر چنـين شـود مـردم تبريـز ناراضـي       اند، شان سني دويست سيصد هزار جمعيت تبريز همه
(خواهيم و خواهند گفت كه شاه شيعه نمي ،خواهند شد

21F

. ولـي اسـماعيل تصـميم خـودش را     )1
پنداشـت بيـرون آورده بـه ديـن      م بود كه مردم را از آن چـه گمراهـي مـي   ممص گرفته بود، او

احسـاس  اش  قزلباشان كه به نظر او تنها دين خدائي بـود وارد سـازد، او در اثـر سـوابق تربيتـي     
داد كه هر لحظه هـر   و به خودش حق مي ،پنداشت را پيامبرگونه مي شكرد و خود خدائي مي

ناپـذير   ها يك كينـة آشـتي   مورد اجرا بگذارد، او نسبت به سنيبدون تأمل به  ،تصميمي بگيرد
هـا بـود كـه مترصـد      شـده بـود، و سـال    تان مادرش تراويده با خـون او عجـين  پس داشت كه از

ها خالي كند، او چنان غرق اوهام خرافي ناشـي   ها را بر سر سني فرصتي بود تا انباشتة اين كينه
ئي كه ميان امـام علـي و    قرنه هصلة زماني نُوانست فات نمي هاي قزلباشان تاتارش بود كه از تلقين

كـرد كـه قـاتالن امـام      امام حسين با مردم آن زمان تبريز وجود داشت درك كند، و گمان مي
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آن بود كـه همـة   د، او بركنن علي و امام حسين همين مردم تبريز كه اكنون در شهر زندگي مي
هـا   آن م تيغ كين بگذارند و خـون علـي و حسـين را از   مردم شهر را يا وادار به توبه كند و يا د

ديـن و فاسـد    بي جرند و هر نژادي  كه داشتند را خواها در هرجا كه بود بازستاند، او همة سني
ن برنامـه يـك مأموريـت    بـود، او بـراي آ  هـا   آن نابودسازياش   پنداشت، و برنامه مي ريزو خون

كه از وقتي نـام خـودش را يـاد گرفتـه بـود در      آسماني براي خودش قائل بود، او به سبب آن 
و  انـد،  كرد كه مردم جهان مسـلمان و شـيعه   اطراف خودش قزلباشان شيعه ديده بود، خيال مي

هايش شنيده بود كه  كه بايد نابود شوند، او از خليفهاند  دين و سني برخي هم بيها  آن در ميان
ه خون مثل سيالب جاري گردد و تا وقتي امام غائب ظهور كند آن قدر سني خواهد كشت ك

هاي شنيده بود كه وقتي امام ظهور كند همـة خلفـاي عـرب     زانوان اسب او برسد، او از خليفه
و در ميدان كوفـه محاكمـه و    ،را زنده خواهد كرداند  ه علي و فرزندانش ستم كرده بودهكه ب

بسـت و اعـدام    دار خواهـد مجازات خواهد كرد و همه را در آن ميدان تازيانه خواهد زد و به 
و خـودش   ،و در آتش خواهد سوزاند، او اين شنيده را به يقين قبلي بـاور داشـت   خواهد كرد

ها پاكسـازي كنـد تـا دشـمن      نيز در صدد آن بود كه پيش از ظهور امام غائب زمين را از سني
دد امام بر روي زمـين بـاقي نمانـد، ايـن بـود كـه وقتـي مـردي بـه او مشـورت داد كـه در صـ            

 شان برنيايد، چنين پاسخ داد: مجبوركردن مردم تبريز به تغييردادن دين
من از هـيچكس   اند، خداي عالم و همة ائمة معصومين همراه من اند، مرا به اين كار واداشته

كشـم و يـك تـن را زنـده      ميباك ندارم، به توفيق اهللا تعالي اگر رعيت حرفي بگويند شمشير 
(گذارم نمي

22F

1(. 
و  ،ئطي پرورش يافته بود كه حقيقتاً باورش شده بود كه ولي اهللا و برگزيده استاو در شرا

ها مبعوث شده اسـت، ايـن احسـاس مأموريـت آسـماني       ها از دست سني براي رهاسازي انسان
او چنـان در رؤيـاي    ،»بـه ايـن كـار واداشـته انـد     «وي را  شب شده بود كـه او خيـال كنـد كـه    

وجـه قـادر نبـود حقـايق را درك كنـد، جهـان در نظـر او         غرق بود كـه بـه هـيچ   اش  كودكانه
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آلود دو نيروي خير و شر بود كه يكي شيعه و رهرو راه خدا و امامـان   ئي خون ئي مبارزه صحنه
اهل بيت پيغمبر بود، و ديگري سني و پيرو راه شيطان و ابوبكر و عمـر و عثمـان و يزيـد، و او    

شيطان بستيزد و همه را نابود سازد، او يك قزلباش  دانست كه با رهروان راه خود را مأمور مي
تمام عيار بود با بارگراني از كينه و نفرت و حس انتقام از همه كس و همه چيز، فراتـر از ايـن   

سـالگي) كـه هـيچ چيـزي جـز رؤيـا و احساسـات بـر          13( ،زيسـت  عمرش مي او در سنيني از
كـش كـه    و موجودي بود كينهكرد و قدرت تعقل صحيح را نداشت، ا شعورش حكومت نمي

 عقل نداشت و قدرت بسيار نيز داشت.
عه بود، روز جمعه شاه اسماعيل فرداي روزي كه قزلباشان شهر تبريز را تحويل گرفتند جم

مسجد جامع تبريز شد، و در حالي كه قزلباشـان بـا شمشـيرهاي آختـه در ميـان صـفوف        دروا
ن مشورت با علماي بـزرگ تبريـز كـه همـه در     نمازگزاران ايستاده تشنة خونريزي بودند، بدو

ئـي خطـاب بـه جمعيـت      مسجد جمع بودند، بر باالي منبر رفته ايستاد و بدون هيچگونه مقدمـه 
وبكر و عمر و عثمان لعنت بفرستيد، قزلباشان حاضر در مسجد گفت: از سنيان تبرا كنيد و به اب

شمشيرهاي آخته در ميان جمعيـت  كه با  –گران صفوي، دو دانگ مردم  ير گزارشيا به تعب –
(گفتنـد  »بيش بـاد و كـم مبـاد   «ايستاده بودند لعنت فرستادند و 

23F

ر بـا  ؛ ولـي جمعيـت نمـازگزا   )1
پرسيدند كه چگونـه ممكـن اسـت     از خود ميها  آن شنيدن اين عبارت غرق در حيرت شدند،

يلـي اسـت،   چون شيخ صـفي الـدين اردب  ي داند و از اوالد مرد خود را مسلمان مي كه يك نفر
هانت بزرگي را نسبت به ياران و خلفاي پيامبر و نسبت به همسر محبوب پيامبر خدا روا چنين ا

شـناخت،   بدارد؟ ولي شاه اسماعيل نه از تاريخ اسالم اطالعي داشت و نه اصحاب پيامبر را مي
ابـوبكر و  كـه   هاي بكتاشي شنيده بود او از خليفه اند؛ چه كساني بودهها  آن دانست كه و نه مي

عمرشـان پيـامبر را آزار    و در تمام ؛ه دين نداشتند، و دشمنان اسالم بودندعمر و عثمان و عائش
پيامبر بود از منصب واليتعهدي بركنار كردند تا خودشان دادند، و سرانجام علي را كه وليعهد 

مر و عثمـان  ند خالفت تكيه بزنند و در جهان پادشاهي كنند، او نشيده بود كه ابوبكر و عسمبر
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به ناحق به جاي پيامبر نشستند و مردم را از دين خارج ساختند و ديـن سـني را كـه يـك ديـن      
بـود امـام   هـا   آن ضد اسالمي بود رواج دادند و با اسالم و مسلمانان جنگيدنـد، و يزيـد كـه از   

مـه را  ها شنيده بود كه عمر به خانة علـي حملـه كـرد و فاط    حسين را به قتل رساند، او از خليفه
ش كه در شكم مادرش محسن نـام  و سبب شد كه فاطمه سقط جنين كند و جنين ،زخمي كرد

و خـودش نيـز چنـد روز بعـد از ايـن واقعـه شـهيد گـردد، مجموعـة           ،به شهادت برسد داشت
هـا   را خليفـه ها  اين كرد، و اطالعاتي كه او در بارة اسالم داشت از اين چند داستان تجاوز نمي

كرد كـه   و تفصيل برايش تعريف كرده بودند كه همه را از بر بود، و آرزو مي آنقدر به تكرار
گيري فرا رسيده  روزي بتواند انتقام آن مظلومان را از اين ظالمان بگيرد، اكنون وقت آن انتقام

د كـه مـردم تبريـز همـان     كـر  و گمـان مـي   ،ود و او قدرت كافي بـراي ايـن انتقـام را داشـت    ب
 ها كردند. ادة علي بديهايند كه با خانو سني

مردم حاضر در مسجد وقتي پس از لحظاتي از حيـرت بيـرون آمدنـد، بـازهم خودشـان را      
داد و  مورد خطاب اين جوانك يافتند كه برفراز منبر ايستاده بود، شمشيرش را مرتبا تكان مـي 

كر و عمـر  گفت: به ابوب فارسي خطاب به مردم مي ي نيمهكرت آميزي به زباني نيمه با لحن تحكم
هـاي ايـن    بـيش از آن اهانـت  تبرا جوئيد، مردم براي آن كـه  ها  آن و عثمان لعنت بفرستيد و از

ها كه قـادر بـه ممانعـت از     وند، و در اثر شنيدن اين اهانتنجوانك به مقدسات مسلمانان را نش
هايشان كردند  شان را در گوش د، انگشتاننآن نبود مستوجب خشم خدا و عذاب دوزخ نگرد

شان را بستند، چند تني از علما و رجال شهر تصميم گرفتند كه از مسـجد برونـد، و    و راه سمع
. چونكـه  )24F1(»رفتند كه از جا حركت كنند؛ ولـي شـاه شمشـير بلنـد كـرد و گفـت: تبـرا كنيـد        «

هيچكس به دستور شاه پاسخي نداد، شاه از فراز منبر به قزلباشان شمشير به دست كه در ميـان  
هـاي   دسـتور داد كـه گـردن    ،ذن خونريزي بودندزگزاران ايستاده منتظر صدور اهاي نما صف

همه را بزنند، مسجد تبريز در آن روز به قتلگاه عظيمـي تبـديل شـد، و هـيچكس نتوانسـت از      
 دست قزلباشان جان سالم ببرد.
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سـوزي، غـارت، و    آتـش  ،جمعـي مكـرر   از آن روز به بعد شهر تبريز صـحنة كشـتار دسـته   
داران  بنمازان، مؤذنان، قاضـيان، و مكتـ   موسي بود، همة علما، فقيهان، مدرسان، پيشتجاوز نا

و مجبـور كننـد كـه از     ،را توبـه دهنـد  ها  آن در روزهاي آينده بازداشت كردند تا قزلباشانرا 
تـرس  از  –دشـنام بدهنـد؛ و چونكـه هـيچ مسـلماني      ها  آن ابوبكر و عمر و عائشه تبرا جسته به

شد كه چنين اهانتي به مقدسات خودش بكند، المحالـه سرنوشـت    حاضر نمي –كيفر اخروي 
شـان   هايشان بـه آتـش كشـيده شـد، زن و فرزنـدان      همه شوم بود، بسياري قتل عام شدند، خانه

مير مملكـت  تند؛ و به بيان امير محمود خوانـد دستگير شده مورد تجاوزهاي وحشيانه قرار گرف
(جهال و متعصبان پاك شد بسياري ازآذربايجان از لوث وجود 

25F

جات مسلح قزلباشـان   . دسته)1
خواستند  و از مردم مي ،دادند هاي شهر تبريز به راه افتاده شعار مي تاتار به دشنه و تبر در كوچه

شـدند و بـا    شـان خـارج نمـي   ائي كه از خانـه   ها بيرون آمده تبرا كنند، اهل هر خانه كه از خانه
گشتند، تجـاوز   شدند و نابود مي كردند، مورد غضب واقع مي شعارهاي قزلباشان همنوائي نمي

 نكشيدن اجساد كشـتگا  به دختران و پسران تبريز و دريدن شكم زنان باردار و به آتش جنسي
كوي و برزني در شبانه روز در هر تدر روزهاي آينده يك امر تكراري بود كه در همة ساعا

راسي بر مردم شـهر تبريـز مسـتولي شـده بـود كـه       افتاد، چنان ه برابر ديدگان همگان اتفاق مي
 را تاريخ ايران به ياد نداشت.اش  نمونه

آلـودي كـه    جات بزهكاران شهري نيز به قزلباشان پيوستند تا از آب گـل  اين ميان دسته در
هـاي بزهكارانـة    دهيـا عقـ   فراز آمده بود ماهي بگيرند و از اين رهگذر به نان و نـوائي برسـند،  

يدند كه قزلباشان از هركه تبرا كند و مردم را به د شايند، اين بزهكاران چون ميخودشان را بگ
و  ،تشـكيل دادنـد  تبرائـي  جات  آيد، در روزهاي آينده دسته شان مي تبراكردن وادارد خوش

ن اجبار مـردم  ها به راه افتادند تا با بهانه قرارداد هائي بر سر دست گرفته در كوچه تبرها و دشنه
درازي  م دسـت درقزلباشان به جان و مال و نـاموس مـ  ها و درآمدن به دين  ن از سنيبه تبراكرد

كنند، يكي از بازرگانان اروپائي كه در آن زمان به هدف خريداري اموال تاراجي از قزلباشان 

                                           
 .66امير محمود خواندمير، تاريخ شاه اسماعيل و شاه تهماسب:  -)1(
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شـان را   هـا بيـرون كشـيده شـكم     اشتش نوشته كه زنان آبستن را از خانهددر تبريز بوده، در ياد
(كشتند هايشان را مي يندريدند و جن مي

26F

نوشته كـه در خـالل چنـد روز    ها  اين . يكي ديگر از)1
(زار تن از مردم تبريز كشتار شدندبيست ه

27F

در يادداشتش متذكر شده ها  اين . و يكي ديگر از)2
ان فقـط  سابقه است، و شـايد بتـو   رحمي در تبريز كرد در جهان بي كه آنچه شاه اسماعيل با بي

(سه كردنرون را با او مقاي
28F

دهنده بود كه در مدت كوتاهي خبرش به  . فجايع تبريز چنان تكان)3
 خ چنين نوشت: 880نگار اروپائي در وقايع زمستان  اروپا رسيد، و يك وقايع

افريني سم در بارة پيغمبر جديد [يعني شاه اسماعيل] از قول 1501گزارشي به تاريخ دسامبر 
ساله و ادعاي پيغمبـري و خـدائي    14ه كه در بارة صوفي داده شد اند، كه تازه از ايران برگشته

(كند دهند بحث مي كه اعمال مذهبي را از طرف او انجام مياش   خليفه 40او و 
29F

4(. 
قزلباشان در مدت كوتاهي همة بناهاي ديني و مذهبي تبريـز را اعـم از مسـاجد و مـدارس     

ه اهـل سـنت بـود از بـين بردنـد،      را كـه نشـانگر تعلـق بـ    ها  آن هائي از يا بخش منهدم ساختند،
كارهـاي   و از شاه ،هاي هنري مسجد جامع عظيم تبريز كه به مسجد كبود شهرت داشت بخش

رفت را تخريب كرده صحن و شبسـتانش را بـه طويلـة اسـب و      هنر معماري ايران به شمار مي
ي منهدم سـاخته  استر مبدل ساختند، آنچه مارس و مقابر و گنبد و بارگاه در تبريز بود را به كل

ا برخود داشتند، چونكـه سـني   هاي كساني كه نام اولي با خاك يكسان كردند، و حتي استخوان
ــد ــين      بودن ــرود، بســياري از اجســاد چن ــين ب ــا آثارشــان از ب ــد ت ــرآورده پراكندن ــا ب از گوره

ها پراكندند تـا پامـال رهگـذران     سترش را در كوچههائي را به آتش كشيدند و خاك شخصيت
شدة اهل بيت پيامبر در كوفـه و كـربال    هاي بناحق ريخته قصاص خونها  آن و به عقيدةگردد، 

 و جاهاي ديگر گرفته شود.

                                           
 .408): 1349هاي ونيزيان در ايران، ترجمة منوچهر اميري (انتشارات خوارزمي، تهران،  سفرنامه -)1(
 .310زيان در ايران: هاي وني سفرنامه -)2(
 .409همان،  -)3(
 .702پارسادوست:  -)4(
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بعد از تبريز نوبت به ديگر شهرهاي آذربايجان رسيد، انهدام مدارس و مساجد و گنبدها و 
 يافـت،  ادامـه  ناپـذيري  هاي آذربايجان به مدت يك سال به طور پيگير و خسـتگي  مقابر آبادي

نيز همـان كردنـد    –كه شهر شيخ صفي بود و تمام مردمش سني بودند  –با شهر اردبيل ها  آن
كه با تبريز كـرده بودنـد، در اردبيـل فقهـا و مدرسـان و مؤذنـان و ائمـة مسـاجد را گرفتـه بـه           

ا شان ر هايشان را تاراج كرده زنان و دختران و پسران ترين نحوي به قتل رساندند، و خانه فجيع
مورد تجاوزهاي شنيع جنسي قرار دادند، شاه اسماعيل مردم شهر اردبيـل را مجبـور كـرد كـه     

هاي  جات قزلباشان در كوچه ي هيزم در سراي خودشان گرد آورند، آنگاه دستههركدام پشته
براي همصدا شدن با شعارهاي قزلباشان از خانـه بيـرون    ئي كه شهر به راه افتادند، اهل هر خانه

شـد، و اهـل خانـه در آن آتـش      شان توسـط قزلباشـان بـه آتـش كشـيده مـي       ند، خانهآمد نمي
(شدند سوزانده مي

30F

1(. 
سازي شد، هـركس از   آذربايجان در خالل يك سال از رجال دين و ادب و فرهنگ پاك

(ا موفق نشد از منطقه بگريزده اينگونه شخصيت
31F

مانـدن   شكار قزلباشان گرديد، و بـراي زنـده   )2
مذهب خود را رها كرده خودش را پيرو مذهب قزلباشان اعالم دارد، به ابـوبكر  ناچار شد كه 

فرزنـدانش را از تجـاوز مصـون دارد، در    و زن و  ،و عمر و عثمان دشنام دهد و لعنت بفرسـتد 
جات بزهكار شـهري از فرصـت اسـتفاده كـرده بـه       اين ميان در همة شهرهاي آذربايجان دسته

هـا   ي كه قزلباشان گسترده بودند نعمتپيوستند تا از خوان يغمائبه دست  جات تبرائي تبر دسته
 مورد تجاوز قرار بدهنـد،  اج كنند و زنان و دختران مردم رابچينند و اموال مردم فلكزده را تار

رفتنـد كـه بـراي نشـر      به شمار مـي » هاي خودجوش نودين تبرائي گروه«از نظر قزلباشان ها  اين
كـه   دكردند، كـافي بـو   رده بودند، و با تبرهايشان تبليغ دين ميدين خدائي در شهرها سر برآو

اشـته  ئي زن يا دختر زيبـائي را سـراغ د   جات بزهكار شهري موسوم به تبرائي در خانه اين دسته

                                           
 .54عالم آراي صفوي:  -)1(
روي بـه اطـراف آفـاق    «هـائي از آذربايجـان گريختنـد و     غياث الدين خواندمير از اينكه چنين شخصيت -)2(

 ].468كند [حبيب السير:  ابراز شادماني مي» نهادند
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بـودن   بهانـة كـافربودن و سـني    بـه  ئي ببرند، تا آن خانه را باشند، يا گمان وجود ثروتي در خانه
 ان و مال اهل آن خانه هرچه بخواهند بكنند.و با ج ،مورد حمله قرار دهند

هـاي مورخـان وابسـته بـه      چنانكه از گـزارش  –تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان 
سـال اول حاكميـت قزلباشـان بـه شـهرهاي      در  –آيد  دربار شاه اسماعيل و شاه تهماسب برمي

ز خـارج از مرزهـاي ايـران    مرگ و خاكستر و فقر و فحشاء تبديل شدند، قزلباشان تاتـار كـه ا  
وارد آذربايجان شده بودند و هيچ تعلق خـاطري بـه ايـران و ايرانـي نداشـتند، بـه هـيچ اصـول         

پابند نبودند، در تجاوزهاي ناموسي اخالقي و انساني جز به اصول غارتگري و كشتار و تجاوز 
ر داشـتند پسـران   قراها  آن گرفت، بيشتر افرادي كه مورد هدف كه به دست قزلباشان انجام مي

شاه اسـماعيل   ،شد جوان آذربايجان بودند، لواط يك رسم پسنديده نزد قزلباشان محسوب مي
(دست بود گران چيره از لواط –اند  چنانكه مداحانش نوشته –نيز 

32F

1(.  
حتـي پسـران   ها  آن كردند، قزلباشان زنان و دختران را اسير كرده مجبور به خودفروشي مي

زنان و دختران و پسران را در اماكن مخصوصي نگـاه  ها  آن داشتند، ري واميرا نيز به چنين كا
( ه مبلغ معيني درآمد داشـته باشـند  و بر آنان مقرر كرده بودند كه روزان ،داشته بودند

33F

و اگـر   ؛)2
دادنـد تـا بـه     هـا قـرار مـي    را زيـر شـديدترين شـكنجه   هـا   آن رسيد درآمدشان به حد مقرر نمي

دستور شده بود عمل كنند، اگر پسر يا دختـري حاضـر بـه خودفروشـي     ا ه آن همانگونه كه به
كندنـد،   مي اكردند و زنده زنده پوستش ر شد او را بر ديوار يا كندة درختي ميخكوب مي نمي

هـاي   كشـتند، ايـن شـكنجه    گرفتنـد و آهسـته آهسـته مـي     يا سـرش را در ديـگ جوشـاب مـي    
گرديـد كـه ديگـران فكـر      سـبب مـي   ،شـد  وحشتناك كه در برابر ديدگان ديگران انجـام مـي  

شـد را بـه    هاي قزلباشـان كـه فرمـان ولـي مطلـق و فرمـان خـدا شـمرده مـي          سرپيچي از فرمان
 شان راه ندهند. ذهن

                                           
 .429سفرنامة ونيزيان:  -)1(
 .386همان:  -)2(
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و و كوشـيدند كـه ايـن رسـم را در شـهرها       ،دانسـتند  گسـاري را پسـنديده مـي   قزلباشان مي
هـاي بـاده    ئي دائر كردنـد و خـم   هبر سر هر برزني دكها  آن روستاهاي آذربايجان رواج دهند،

كردنـد كـه بـاده را از ايـن مراكـز بخرنـد و در همانجـا         برپا داشتند، و رهگذران را مجبور مي
و » سـني و كـافر و ضـد ديـن    «شـد، بـه عنـوان     نمـي ها  آن بنوشند، هركس حاضر به موافقت با

يد قزلباشان بود كه هاي تفتيش عقا شد، اين يكي از شيوه مجازات مي» مخالف فرمان ولي امر«
شد كه چه كسي هنوز بر دين سابق مانده و در اطاعـت كامـل شـاه     شان مي  به وسيلة آن معلوم

اسماعيل نيست، و چه كسي به دين قزلباشان درآمده است، طبيعي بود كه اگـر كسـي حاضـر    
عي را گرديد، قزلباشان كه محرمـات شـر   باده بخرد و بياشامد در جا كشته ميها  آن شد از نمي

 دانستند، و اين را قبالً شيخ بدرالدين و سپس شيخ جنيد و اينك شـاه اسـماعيل بـراي    مباح مي
تا با شيعيان مخالفت نشان اند  كردند باده را سنيان تحريم كرده مباح كرده بود، گمان ميها  آن

ه را كردنـد كـه دسـت از مخالفـت بردارنـد و بـاد       داده باشند، به همين سبب مردم را وادار مي
هـا   آن و كسـاني كـه قزلباشـان بـه    هـا   آن گساري پيشه كنند، تـا مشـابهت ميـان   مباح شمرده مي

 لقب داده بودند، از ميان برود.» دين هاي بي سني«
ي بـود، از همـان سـنين    گـر) قهـار   بـاز (لـواط   آن كـه بچـه  شخص شاه اسـماعيل عـالوه بـر   

ين خواندمير كه از مداحان استوار رفت، غياث الد كودكيش از ميگساران قهار نيز به شمار مي
 ستايد: گساري شاه اسماعيل را چنين ميهاي عياشي و ميشاه اسماعيل است، بزم

بـزم فلـك    ف سرخگون) چـون جـام زريـن آفتـاب در    فاهاي ش وش (جام اقدام رقيق عقيق
هاي شراب رقيق بيغش بسان ساغر سيمين هالل در دست سـاقيان سـيم    آغاز گردش كرده جام

(شدة تبريز) در گردش بود(دختران و پسران اسيراندام 
34F

1(. 
عناصر سرگردان طوايف تاتار آناتولي بودند كه ابتدا بـه   عموم قزلباشان، چنانكه گفته شد

غـارتگري بـه دور شـاه اسـماعيل      و سرانجام بـه اميـد   ،شيخ بدرالدين و سپس به جنيد پيوستند
و با فرهنگ و دين و تمدن ايراني هيچگونه  هيچگاه در ايران نزيسته بودند،ها  آن گرد آمدند،

                                           
 .505/  3حبيب السير:  -)1(
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نبـود  ها  آن شان گرفته شده بود، هركس از ئي كه از سنن قبيلهها  آن آشنائي نداشتند، در عرف
با اين ديدگاه به ايرانيـان (بـه عمـوم ايرانيـان بـا هـر ديـن و        ها  آن شد، بيگانه و دشمن تلقي مي

ئـي   بنابر بينش قبيلـه  –ها  آن نگريستند، ودي ميئي دشمن در خور ناب مذهبي كه بودند) به ديده
تقسيم كرده بودند، و هـركس شـيعة صـفوي    » غير خودي«و » خودي«مردم ايران را به  – شان
؛ و پـيش خودشـان فكـر    شـمردند  ماند را غير خـودي مـي   شد را خودي و هركس سني مي مي
امـوالش را  كردند كه هركـه غيـر خـودي اسـت دشـمن اسـت و دشـمن را بايـد كشـت و           مي

رحمي و قساوتي كـه   وقتي بر آذربايجان و خيرات آن دست يافتند، با بيها  آن تصاحب كرد،
كردن شهرها و  وجه به وصف نتوان آورد دست تعدي و ستمگري گشودند و به ويران به هيچ

انهدام عناصر مادي تمدن ايراني پرداختند، بـدون آن كـه هـيچ ترحمـي در اعمـاق خودشـان       
 .احساس كنند

در تاريخ خاورميانه از دوران اسكندر تا آن زمـان هـيچ قـومي بـه وحشـيگري و ددمنشـي       
هـائي از آن   هاي قزلباشان كه مداحانشان در بـارة بخـش   قزلباشان ديده نشده بود، ذكر جنايت

بــا بيــان و قلــم  انــد، هايشــان را ســتوده هــا بــا آب و تــاب قلمفرســائي كــرده و جنايــت جنايــت
تا  ،هاي مداحان شاه اسماعيل و قزلباشان او را بخواند بود، انسان بايد نوشته پذير نخواهد امكان

ئي از تبر  تصورش را بكنيم كه دسته اند، ستيزي بوده نچه موجودات تمدها  آن توجه شود كهم
كنند، و پـدر و   را زنده زنده به ميان خرمن آتش پرتاب مي يكودك كمسال به دستان قزلباش

شـود،   هاي كودكشانند كه در آتش زغـال مـي   وزهرماندگي كامل شاهد زمادر و خواهر در د
را بـراي خـودش نگـاه    اش  آخر مگر يك انسان چقدر طاقت و تحمل دارد كه ديـن و عقيـده  

بـه جنـون و عصـيان     ربتي كافي است كه يك انسان را هرقدر هم بردبـار باشـد  دارد؟ چنين ض
ابوبكر و عمر و عائشه بلكه به خدا و پيامبر هـم  بكشاند، و در آن حالت فرياد برآورد كه نه به 

 هرچه بخواهيد خواهم گفت.
قزلباشان با چنين رفتارهائي كساني كه در آذربايجان مانده بودند، و پاي فرار نداشتند را به 
جمعي از بيماران رواني مبدل ساختند كه شديداً عصبي مزاج شده بودند، از همه كس و همـه  
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هاي انزوا به حالت تحير و گريه و تفكـر و خموشـي روزگـار را     ر گوشهچيز گريزان بودند، د
كردند و منتظر مرگ خود بودند، در اين عالم درماندگي و نوميدي و سـرخوردگي   سپري مي

ديده حمايت كند، جان و مـال و   و خموشي مطلق هيچ مرجعي وجود نداشت كه از مردم ستم
» تبرائـي «جات تبر بـه دسـت    و دسته» شهريخودجوش «ناموس مردم بازيچة دست بزهكاران 

به غارت رفته اش   شده بود، تصورش را بكنيم كه يك تاجر بازار تبريز كه مغازه و انبار و خانه
بريزند، اش  به خانه» تبرائيان تبر به دست«يند كه يك دسته از اين ببده است، ناگاه نشين ش خانه

هـا   را بـر سـر دسـت   ها  آن برابرش برهنه سازند و او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در
نهـان كـرده اسـت را بيـرون     اش  باخته بخواهند كه هرچـه در خانـه   و از آن مرد هستي ،ننداشبن

 تحويل بدهد.ها  آن بياورد و به
نيز تصورش را بكنيم كه زن و مردي دختر و پسر جـوان و زيبـارو دارنـد، و روزي چنـين     

بـا خـود ببرنـد، در    سر برسند، دختر و پسرشـان را بازداشـت كـرده    ئي از اوباشان شهري  دسته
برند، يا تصورش را  را براي چه كاري ميها  آن دانند كه زده نيك مي حاليكه پدر و مادر فلك

بكنيم پير مرد دانشمند و محترمي كه از سر خشم و عصبانيت و حميـت بـه قزلباشـان پرخـاش     
و چشم لوي را گرفته عريان كرده در سر چار كوچه و ج اند، از او به خشم آمدهها  آن كرده و
آنگا به تنش شيره ماليـده وي   اند، چند تن از قزلباشان پرزور به او تجاوز جنسي كرده ،همگان

و ايـن قفـس را    انـد،  و مشتي مورچـه را در قفـس رهـا سـاخته    اند  را در قفسي آهنين بند كرده
تـا ايـن بيچـاره در زيـر شـديدترين       انـد،  آويختـه ئي در ميدان شهر  همچون فانوسي بر سر ميله

هـاي   كننـد، روزهـا و شـب    ها به سر ببرد؛ و مردمي كه بنا به ضرورتي از آنجا عبور مي شكنجه
 شـوند، يـا تصـورش را بكنـيم:     هاي جـانخراش اوينـد و شـكنجة روحـي مـي      د نالهمتوالي شاه

و سـيخي از   انـد،  ، آتش افروختـه دانشوري را قزلباشان گرفته برهنه كرده به ميدان شهر آورده
زير پوست كمر اين مرد فرو برده از پشت گردنش بيرون آورده او را مثل الشة آهـو بـر روي   

تا اندك انـدك بريـان گـردد؛ و آنگـاه قزلباشـان بـه دسـتور شـاه اسـماعيل از          اند  آتش داشته
ز بزرگان تبريز يا يكي اها  آن اين مرد تغذيه كنند، يا تصورش را بكنيم كه ةشد گوشت كباب
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خكـوب  ها و پاهايش را بر كندة درختي مي اردبيل را كه نخواسته شيعه شود گرفته كف دست
 كشند. و در اين حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند برمي اند، كرده

 هاي مداحان فتوحات قزلباشان صفوي چندان از اين موارد ذكر شده كه خواندن در نوشته
و  ،زند كند و اعماق قلبش را چنگ مي سرشتي راست مي بر اندام هر انسان نيك موي راها  آن

كبـاب  انـد   خوئي اسير بـوده  هاي درنده جگرش را به حال ايرانياني كه در دست چنين ددمنش
تـا   اند، مطالبي است كه مداحان شاه اسماعيل و شاه تهماسب صفوي نقل كردهها  اين كند، مي

به قدرتي براي نشر آئين خـدائي  » ولي امر مسلمين جهان«و » عت پناهشاه شري«نشان بدهند كه 
و چگونـه مـردم ايـران را     ،كشـيده  هائي مي و در راه خداي خودش چه زحمت ،خودش داشته

قزلباشان درآيند؛ و چگونه با كساني كه كرده كه دست از لجاجت بردارند و به دين  وادار مي
 اند. لمانان جهان را پذيرا باشند به مجازات ميرساندهاطاعت از ولي امر مساند  خواسته نمي

و مـا در راه آشـنائي بـا تـاريخ      اند، شاه اسماعيل و قزلباشان صفوي بخشي از تاريخ ما بوده
بازنمـائي  انـد   را به همانسان كه بـوده اند  مان نقش داشته خودمان بايد تمام كساني كه در تاريخ

روان تمدن جهاني عقب مانده ايم؛ خيلي هم عقب مانده كنيم، ما اكنون ملتي هستيم كه از كا
هـا نـه تنهـا     دانيم كـه مـا ملتـي تمـدن آفـرين بـوده ايـم، و قـرن         ايم، در حالي كه به خوبي مي

يـز مـا آمـادگي داريـم كـه همـان       نپرچمدار تمدن جهاني بلكه سازندة تمدن بوده ايم، اكنون 
، ولي چه چيزي ما را از ايفـاي ايـن نقـش بـاز     نقشي را ايفا كنيم كه پيش از اين ايفا كرده ايم

ئي را كه بايستة مـا اسـت بـه     داشته است؟ چه چيزي مانع شده كه ما بتوانيم آن خدمت شايسته
خودمان و به بشريت بكنيم، ما ذاتاً خادم تمدن و فرهنگ بـوده ايـم، ولـي چـه چيـزي اكنـون       

؟ چرا ما به جاي آن كـه مشـعلدار   گزاري باز داشته است هاي ما را بسته و از اين خدمت دست
اشيم، اين همه از كاروان تمدن عقب نگاه داشته شده ايم؟ چه كساني يا چه فرهنگ و تمدن ب

يابي كـرد   ها را شناخت و ريشه وان اين علتت ماندگي هستند؟ آيا مي عث اين عقباچيزهائي ب
كـه مـا بـه حـدي از     انـد   كردهرهائي يافت؟ آيا واقعاً رخدادهاي تاريخي با ما چنان ها  آن و از

كه امكان بازگشت به خودمان وجود نـدارد؟ و يـا بـراي بازگشـت بـه      ايم  خودمان بيگانه شده
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هائي اسـت كـه مطالعـة     پرسشها  اين مان راهي هست كه بايد آن را بيابيم و بپيمائيم؟ خويشتن
وان معلـوم  تـ  اينجا مـي  گذارد، فايدة مطالعة تاريخ را از هايش را در اختيار ما مي تاريخي پاسخ

مـان را بـه    سـازان گذشـته   مند خواهد بود كه همة تاريخ داشت، مطالعة تاريخ در صورتي فايده
بازشناســي كنــيم، و براســاس ايــن بازشناســي بــه عملكردهــا و نتــايج  انــد  همانســان كــه بــوده

هـاي   م كـه جنبـه  كوش ميهايم  عملكردهايشان پي ببريم، به همين خاطر است كه من در نوشته
را بازخواني كـنم، حتـي   اند  روانشناسي شخصيتي كساني كه در ساختن تاريخ ما سهمي داشته

ا ايـن حقـايق را اهانـت بـه شـخص خودشـان       ناگوار بيايد ياگر اين بازخواني به مذاق بسياري 
د بـه زبـان   نـ خواه مـي هـا   ايـن  شـود،  و بر آشوبند كه چرا اين حقايق بازخواني مـي  ،تلقي كنند

ند و كاو كنـد  را كَها  آن و ،هاي ما كاري داشته باشد بگويند كه كسي نبايد با گذشته زباني بي
 و در معرض ديد قرار دهد.

زماني كه قزلباشان تبريز را گرفتنـد و شـاه اسـماعيل را در كـاخ هشـت بهشـت بـر تخـت         
ش را هـاي كـودكي   سلطنت نشانده شاه ايران ناميدند، او در آستانة چارده سالگي بـود، او سـال  

نده بـود، و يـك سـال و چنـد     اراستخر و خانة كاركياي گيالني گذ هاي دژ درون چارديواري
 ماه پيش از تصرف تبريز را در اطراف روستاهاي آذربايجان در ميـان قزلباشـان سـپري كـرده    

هـايش كـه عمومـاً تاتارهـاي      فقط بـا خليفـه   ،سالگي كه به گيالن برده شد بود، او از سن هفت
ند سر و كار داشت، و در اطراف او كسي ديگري نبـود، تنهـا تمـاس او بـا دنيـاي      آناتولي بود

آوردنـد، و بـراي    هائي بود كه تاتارهاي آناتولي از او به عمل مي خارج از خانة كاركيا زيارت
رساندند،  بوسيدن پاي او صدها كيلومتر راه را با پاي پياده طي كرده، خودشان را به گيالن مي

شان كـه از طريـق راهزنـي بـه دسـت       هاي شايسته و تقديم صدقات و نذورات و پس از تعظيم
ــاز مــي  ــاتولي ب ــه درون آن ــد ب ــدان شــاه اســماعيل حــج    آورده بودن گشــتند، ايــن كــار را مري

ــان   مــي ــاي بياب ــرون و اعصــار و ژرف ــود كــه از وراي ق هــاي خشــك و  پنداشــتند؛ و رســمي ب
و اكنـون تحـت نـام شـيعه و      ،تولي بـرده مغزپرور تاتارستان با خودشان كشـيده بـه آنـا    خشك

 وار و در اثر رفتار بنـده  ،پروردة چنين عناصري بود شاه اسماعيل دست دادند، مسلمان انجام مي
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پنداشت، و بـا ايـن تصـرف وارد     خود را در آن عالم كودكانه متصرف امور كائنات ميها  آن
اعـالم داشـت كـه مـأموريتي     و رسماً  ،كاخ هشت بهشت شده بر مسند پادشاهي تكيه زده بود

 ».به اين كار واداشته اند«اويند و او را » ائمة معصومين پشتيبان«آسماني دارد و 
اهل اختصـاص  شاه اسماعيل در كاخ هشت بهشت به راهنمائي هفت سران قزلباش كه 

شان از تاتارهاي آناتولي بودند، دست به كار ايجاد تشكيالت براي دولتش  لقب داشتند و همه
فرمانـده كـل قزلباشـان شـد، و     ئـي تـام االختيـار شـاه و      نماينـده حسين بيك هللا شاملو . شد

هـا   ئـي تـرك   هـاي قبيلـه   لقب يافت، او كه بر طبق سنتوكيل نفس همايون و اميراألمرا 
گيـر شـئون نظـامي و     نخسـتين تصـميم   ي شاه اسماعيل داشت، در اين منصـب مقام پدر نيز برا

 سياسي شد.
تن حساب اموال شاه و نظارت بر تقسيم غنـائمي كـه قزلباشـان از مـردم     گرف براي در دست

ر با سواد بود، هيچكـدام از قزلباشـان سـواد    اد كردند، نياز به يك حساب آذربايجان غارت مي
سـپرده شـد كـه از    زكريـا كججـي   دانستند، اين وظيفه بـه   نداشتند و خواندن و نوشتن نمي

لقـب  وزيـر ديـوان اعلـي    ة وزارت داشـت، او را  گريختگان دستگاه بايندري بود و سـابق 
 دادند.

انتخاب شـد، گويـا ايـن مـرد     مال شمس الهيجي براي رياست دستگاه قضائي قزلباشان 
هـاي مورخـان    خانه داشت، راجع به سوابق ايـن مـرد در نوشـته    در الهيجان مكتب پيش از آن

ه راجع به سوابق او آن است معاصر شاه اسماعيل و پس از او هيچ سخني نرفته است، تنها اشار
ين مـرد  اكه اسماعيل در كودكيش نزد او سواد آموخته بوده است، جالب است كه بدانيم كه 

مت  موالنا شمس الدين الهيجي وقتي با لقب  در رأس دسـتگاه قضـائي و   صـدر  و با سـ
ي ع خويش براج، تا آن را مرديني قزلباشان قرار گرفت، حتي يك جلد كتاب مذهبي نداشت

(تعليم دين قرار بدهد
35F

باشـد، زيـرا شـاه     البتـه الزم هـم نبـود كـه او كتـابي در اختيـار داشـته        .)1

                                           
 .61/  12 التواريخ: ناحس -)1(
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احكام و فتواها بود، و قزلباشان به هيچ اصول عقيدتي و حكـم شـرعي    ئي اسماعيل مرجع همه
نـاظر   ميني پيش آيد، مال شـمس در ايـن مقـا   تا ضرورت وجود متن د ،دادند پابندي نشان نمي

هـاي تبرائيـان    اوقاف و درآمدهاي آن مسئول عقيدتي و تبليغات و رئيس كـل دسـته   كل امور
هـم   هاي كه مال شمس بـر عهـده گرفتـه بـود     كه عموما بزهكاران شهري بودند، مسئوليت بود

هـا   نيازي به مراجعه به متون ديني نداشت، تبرداران كار خودشان را كه گرفتن و كشتن انسـان 
دانستند، اوقاف هـم معلـوم بـود و درآمـدهايش نيـاز بـه        بود خوب ميهاي مردم  خانه و تاراج
اشـي بـه اصـحاب پيـامبر و نوحـه بـراي       دار داشت نه رجل دين، تبليغ ديـن هـم در فح   حساب

كـرد، پـس اگـر     شد كه ضرورت وجود مـتن دينـي را ايجـاب نمـي     شهيدان كربال خالصه مي
تي يك كتاب ديني هـم نداشـته اسـت    ترين مرجع ديني قزلباشان پس از شاه اسماعيل ح عالي

انگيزد، ولي دل انسـان بـه درد    او است)، هيچگونه شگفتي ما را برنمي بودنِسواد كم (كه نشانِ
 بيند كه كار ايران و ايرانيان به جائي كشيده بود كه كسـاني بـه جـاي انوشـه     وقتي مي ،آيد مي

جـه نظـام الملـك و غزالـي     ن ملـك شـاه و خوا  مهر يا حتي به جاي كساني چو  روان و بزرگ 
تكيه زده بودند كه تنها هنرشان تاراجگري و آدمكشي و لواطگري و ميگساري بود، در اينجا 

بـوده   تا دريابد كـه ايرانـي را چـه شـده     ،كند ها را مرور شود گذشته است كه انسان مجبور مي
كـارش بـه    كـه  كه كارش به چنين جائي كشيده بوده، و اكنون (در زمـان مـا) او را چـه شـده    

 و اين همه از كاروان تمدن بشري عقب افتاده است. ،وضعيت فعلي كشيده
شـد، بـه جـز     سال نخست حكومت شاه اسماعيل كه به آذربايجـان محـدود مـي    ئي در باره

به زنان و دختران و گزارش تخريب و انهدام و شكنجه و كشتار و غارت و تجاوزهاي جنسي 
 وجود ئي هنشده است، بر پاي ري هيچ گزارشي به دست دادههيچ فعاليت ديگ ئي هپسران در بار

تـاز ميـدان    يابيم كه مال شمس تنها يكـه  هائي ما يقين مي ها و عدم چنان گزارش چنين گزارش
هـاي شـيريني كـه از واقعـة كـربال و       دين و مذهب بعد از شاه اسماعيل بود، و حتما با داسـتان 

شدن محسن در شكم مـادر و   ست عمر و شهيدشدن فاطمه به د شهادت امام حسين و مضروب
قزلباشـان را سـرگرم    سـاخت  هاي خلفاي پيامبر به امام علي و اهـل بيـتش مـي    هاي ستم داستان
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را هـا   آن و ،قزلباشـان خواهـد بـود    دانست خوشايند هاي جانگدازي كه مي كرد، و با نوحه مي
را به يك سلطان مـالي مبـدل    وادار خواهد كرد تا هرچه بيشتر به او بذل و بخشش كنند و وي

آورد، در خـالل ايـن مـدت     شان را از دل برمـي » احسنت«افكند و  را به گريه ميها  آن سازند،
و هـركس زودتـر    ،افتـاده » چپـاول «آناتولي كه شنيده بودند در آذربايجـان  تاتارهاي بيابانگرد 

 ،پيوسـتند  ه قزلباشان مـي برسد بيشتر خواهد برد، دسته دسته به سوي آذربايجان روان بودند و ب
دريغي كه شاه اسماعيل گسـترده بـود بهـره برگيرنـد، در نتيجـه خـزش بـزرگ         تا از خوان بي

ها در زمان شاه اسماعيل اتفاق افتاد، و بخش  جماعات ترك به درون آذربايجان پس از مغول
مـان از  هـاي ايـن بيگانگـان نورسـيده، در ايـن ز      عظيمي از مـردم آذربايجـان در فـرار از سـتم    

قبيلـة   72بيـك تركمـان نـام و نشـان      زادبومهايشان به درون ايران نقل مكان كردنـد، اسـكندر  
(دهد ترك و تاتار كه از درون آناتولي به ايران آمدند را به دست مي

36F

. البتـه سـخن او از ايـن    )1
پسـرش  ها در دوران شاه اسماعيل و  ها مربوط به زمان شاه عباس اول است؛ ولي اين قبيله قبيله

و در كشـور مـا    ،شاه تهماسب به قصد تاراج و غارتگري به درون ايـران سـرازير شـده بودنـد    
هايشان بر ايراني بيايد آنچه آمـد، و مـا را بـه ايـن      تاز ميدان شدند، تا از ستم ماندگار شده يكه

 روز كشاند.

                                           
 .1087 – 1084عالم آراي عباسي:  -)1(
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 :گفتار دوم
 تسخير ايران توسط قزلباشان

تبريــز و اردبيــل و ديگــر شــهرهاي آذربايجــان و رســد كــه قزلباشــان بــا تســخير  نظــر مــيب
ي گـردش  پنداشتند، ولـ  شده مي آن سرزمين هدف خودشان را تكميل يها گيري از سنيانتقام

بايست بـه دسـت همـين عناصـر      ي براي ايران تهيه ديده بود كه ميروزگار يك بازي خطرناك
ششـم هجـري (در آسـتانة     رسـد كـه در پايـان قـرن     چنين به نظر مي آمد، تبهكار به اجرا درمي

حملة مغول به ايران) تاريخ تصميم گرفته بود كه به نقش سـازندة ايـران در تمـدن خاورميانـه     
گيـري در تمـدن خاورميانـه دور     و ايران از آن پس قدم به قدم از صحنة تصـميم  ،پايان بخشد

ادن و به سوي يك انـزواي درازمـدت سـوق داده شـود، ضـربة مغـوالن بـراي پايـان د         ،گردد
هميشگي به نقش ايران كافي نبود، هرچند كه اين ضربة شديد مراكـز تمـدني زاينـده و پربـار     

نـد و  ايران همچون بلخ و بخارا و مرو هرات و نيشابور و ري و اصفهان را ويران كرد، و سير ت
كردن از زير ضـربات عـرب از    ن دوم هجري و بعد از شانه راستتيز تمدن ايراني را كه از قر

رفته شده بود متوقف ساخت؛ ولي در دوران ايلخاني و تيموري بـاز ايـران مثـل سـمندر     سر گ
و با آهنگي آهسته در راه  ،هاي ايراني از زير آوارهاي ناشي از زلزلة مغوالن سر برآورد افسانه

قـرا و يعقـوب باينـدر ايـن      ه حركت درآمد، و در عهد حسـين بـاي  بازگشت به شكوه ديرينه ب
را وارد عرصـة  » قزلباش«كرد، اين بار گردش روزگار يك عنصر تازه به نام حركت را تندتر 
ايـن  تا به دست او ضربة نهائي را بر پيكر تمدن ايراني وارد سازد، بـا ورود   ،ايران ستيزي كرد

يران وارد آمد كه تـا امـروز نتوانسـته اسـت كمـرش را      ائي بر پيكر  عنصر ويرانگر چنان ضربه
كشـد، و   كنـد و رنـج مـي    آن ضربه را با همة وجـودش احسـاس مـي    راست كند؛ و هنوز درد

 سازي افتد. د كه شايد از زمين برخيزد و به راه تمدنكوش مي
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در ارزنجـان لشـكر   سران قزلباش خبر يافتنـد كـه الونـد بيـك باينـدر       880در زمستان سال 
سـپاه قزلبـاش را    ه به راه افتادند، الوند بيك كه يـا تـاب مقاومـت در برابـر    آراسته و قصد حمل

براي تصرف تبريز را دارد، الوند بيك كه يـا تـاب مقاومـت در برابـر سـپاه       نقشه و يا ،نداشت
رهـا كـرده   هـا   آن و يا نقشه براي تصرف تبريز چيده بود، ارزنجان را براي ،قزلباش را نداشت

راج راه نخجوان درپيش گرفت، قزلباشان بـر ارزنجـان دسـت يافتنـد و دسـت بـه كشـتار و تـا        
گشودند، در اين اثناء الوند بيك از راه نخجوان به سوي تبريز حركت كرد، و مردم تبريـز در  

و شهر را داوطلبانـه بـه او تسـليم     ،غياب شاه اسماعيل و قزلباشان با شادي از او استقبال كردند
 ،تكردند، مردم تبريز به گمان آن كه ديگر دوران سياه و كابوسي قزلباشان به سر رسيده اسـ 
هاي  شهر را آذين بستند و چند روز به جشن و پايكوبي مشغول شدند، او باشان شهري و دسته

 تبرائي و بقاياي قزلباشان از شهر گريختند.
ولي شادي مردم تبريز چندان ديرپا نبود، سران قزلبـاش همينكـه از تسـليم تبريـز بـه الونـد       

اختند، و به سـوي تبريـز تـاختن گرفتنـد،     تاراج كرده رها س بيك اطالع يافتند ارزنجان را نيمه
شكسـت يافـت و شـهر    هـا   آن از شهر بيرون شد، ولي در برابـر ها  آن الوند بيك براي مقابله با

و از آنجا به  ،دوباره به دست قزلباشان افتاد، الوند بيك پس از اين شكست به همدان گريخت
ر مقابلـه بـا قزلباشـان نيفتـاد، و     پس هيچگاه بـه فكـ  بغداد و سپس به دياربكر رفت، ولي از آن 

 حدود يك سال بعد در ارزنجان درگذشت.
زدة تبريـز را نشـانة تيـر انتقـام سـاختند، و بخـش        اين بار قزلباشان بيش از پيش مردم فلـك 

و هـزاران خانـه    ،عظيمي از باقيماندگان شهر را به انتقام همكاري با الوند بيك قتل عام كردند
ين اثناء مراد بيك بايندر كه در شـيراز مسـتقر بـود، بـه قصـد نجـات       را به آتش كشيدند، در ا

اسـماعيل را برداشـته در   آذربايجان حركـت كـرد و در همـدان اردو زد، سـران قزلبـاش شـاه       
دوازده هزار جنگندة تاتار به مقابلة مراد بيـك شـتافتند، در نبـرد سـختي كـه نزديـك همـدان        

يخـت، همـدان و نـواحي اطـراف بـه دسـت       درگرفت مراد بيك شكسـت يافتـه بـه شـيراز گر    
سـپس  هـا   آن و در آن شهر و روستاهاي تابعه دست تعدي و تخريب گشودند، ،قزلباشان افتاد
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از آنجا راهي اصفهان شدند، و شهر را در محاصره گرفتند، و بعد از مدت كوتاهي اصفهان را 
 ،است و بايد تنبيـه شـود  با اين عقيده كه اصفهان از ممتلكات مراد بيك ها  آن متصرف شدند،

هايشان در آذربايجان در مقابل آن انـدك   در آن شهر دست به چنان فجايعي زدند كه جنايت
هـا و   هـا و ديلمـي   از دوران طـاهري  ،مدرسه و ابنية تـاريخي بازمانـده   نمود، هرچه مسجد و مي

ظم علما آسيب ديد، بخش اعها  آن ها در اصفهان وجود داشت به دست ها و تيموري سلجوقي
و فقها و مدرسان و اهل دانش به كشتن رفتند، كشتار مردم اصفهان چندين روز متـوالي ادامـه   

و بخش عظيمي از مردم اصفهان قتل عام شدند، در اين ميـان امـوال مـردم بـه غـارت       ،داشت
 ها به آتش كشيده شد. رفت و مزارع و باغستان

را بـه عنـوان تيـول بـه دامـادش (شـوهر       هاي تابعه  شاه اسماعيل سپس اصفهان و كلية زمين
فرزندي عبدي بيك بخشيد، در اصفهان نيز مثـل تبريـز و   دورميش خان شاملو خواهرش) 

اردبيل جماعات اوباش و بزهكار شهري به خدمت قزلباشان درآمدند، يكي از چنـين افـرادي   
دورمـيش  دار  بـه عنـوان حسـاب   ميرزا حسين معمار بود كه با لقب حسين بنا مردي به نام 

و او را بـا   ،خان منصوب شد، دورميش خان اين مـرد را نماينـدة تـام االختيـار خـود قـرار داد      
در كاخ فرمـانروائي اصـفهان نشـاند، او همـة اختيـارات خـودش را كـه        وزيرديوان منصب 

 هاي تابعه بود به اين مرد تفويض كرد، گروهي از قزلباشان تاتـار  مالكيت تام اصفهان و آبادي
ئي كه به حسـين بنـاه محـول     و سپرد، و خود با اردوي شاه اسماعيل حركت كرد، وظيفهبه ا را

مـيش خـان بفرسـتد،    روي كرده براي دآور هاي اصفهان و توابع را جمع شد آن بود كه ماليات
حسين بنا از آن پس صاحب اختيار جان و مال و ملك مردم منطقة اصـفهان شـد، و بـه وسـيلة     

وباشان و بزهكاران شهري بودند دست تعـدي بـه جـان و مـال مـردم      كه عموماً اكارگزارانش 
خيـز   اصفهان گشودن گرفت، او با كسـب اجـازه از دورمـيش خـان چنـدين روسـتاي حاصـل       

و در  ،اسـماعيل دريافـت كـرد    شـان را از شـاه   و سند مالكيت ،اصفهان را براي خودش گرفت
 مدت كوتاهي به يك بزرگ مالك تبديل شد.
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تصرف و تاراج اصفهان به قصد شيراز حركت كردند، مراد بيـك باينـدر    قزلباشان پس از
دانست كه از پس قزلباشان برنخواهد آمد در شهر متحصـن   كه نيروهايش اندك بودند، و مي

و مراد  ،شيراز سقوط كرد 882شد، قزلباشان شهر را در محاصره گرفتند، سرانجام در مهر ماه 
 بيك راه فرار درپيش گرفت.

در آن زمان يكي از بزرگترين مراكز فرهنگي ايران بود، و چندين مدرسه با صـدها  شيراز 
مـذهب بودنـد، و تـا جـائي كـه اسـناد        مدرس در آن وجود داشتند، و مردمش عمومـاً شـافعي  

 –دهد كسي از مردم شيراز و ديگر شهرها و روستاهاي فارس مـذهب شـيعه    تاريخي نشان مي
آن كه يك شهر صنعتي و بازرگـاني و  نداشت، شيراز عالوه بر –نه شيعة زيدي نه شيعة امامي 

مركز وصل بندرهاي جنوب كشور به درون كشور بود، يكي از شهرهاي مقـدس كشـور نيـز    
از رجال بـزرگ ديـن و ادب و فرهنـگ بـود،      رفت؛ زيرا از ديرباز مسكن بسياري به شمار مي

و در زمـان   ،سـوم سـاخته شـده   ن مـة قـر  يراز كه توسط يعقوب ليث صفار در نمسجد عتيق شي
هـاي   يكي از بزرگترين حوزه ،عضدالدوله كه شيراز را پايتخت كرد به اوج شكوه رسيده بود

ها دانشمند نامدار به نقاط مختلف ايـران   شد، از اين مدرسه بود كه ده ديني ايران محسوب مي
سـعدي، حـافظ،   يـده بودنـد كـه    مرشده بودند، در ايـن شـهر بزرگـاني آ   و حتي به مصر اعزام 

بودند، بر فراز سر در دروازة شيراز ها  آن خواجو، شيخ روزبهان، شيخ عبداهللا خفيف، از جملة
يكي از عرفـاي بـزرگ    ،شد كه مردم شنيده بودند قرآن بزرگي به عنوان تبرك نگهداري مي

فارس به دست خودش تحرير كرده بوده است، در مسجد عتيق شيراز هشت سـنگاب بـزرگ   
زمان ها مخصوص وضو نصب بود كه از يادگارهاي هنري  ها و سنگنوشته انواع زينت مزين به

بگيـرد و در مسـجد    هـا وضـو   عضدالدوله بود، و مردم عقيده داشتند كه هركه در اين سنگاب
ند ثواب يك حج خواهد برد، در ميان صحن مسجد عتيق بنائي وجـود داشـت   عتيق نماز بخوا

آن ران ديلمي بود، اين بنا عـالوه بـر  و اين نيز از يادگارهاي دو گفتند، كه آن را خدايخانه مي
كه مركز تعليم حج به كساني بود كه قصد رفتن به مكـه را داشـتند، جايگـاه نگهـداري يـك      

د: شيخ روزبهـان خنجـي بـه دسـت خـودش نوشـته بـوده        گفتن نفيس از قرآن بود كه مي نسخة
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از را به زيارتگاه مسلمانان ايران مبدل ساخته به ها مورد مشابه ديگر شهر شير و دهها  اين است،
كـرد،   آن شهر تقدسي عظيم بخشيده بود، شيراز قدسيت خويش را از عهود باستان حاصل مي

و به سبب نزديكيش با استخر از احترام خاصي نزد ايرانيان برخوردار بود، اين تقدس به حدي 
ر بـه ديـدة احتـرام نگريسـته بودنـد، و      بود كه حتي كشورگشايان ايلخاني و تيموري به آن شه

وقتي شهر را متصرف شده بودند به پاس احترام بزرگاني كه در شيراز آرميده بودند، حرمـت  
 مردم آن شهر و بناهايش را حفظ كرده بودند.

قزلباشان تاتار صفوي نه براي تاريخ و فرهنگ ايران ارزش قائل بودنـد، و نـه حرمتـي     ولي
شناختند، و نه مفهوم مـردمش و بـا همـة عظمـت ايـران را درك       ران ميبراي بزرگان تاريخ اي

 ر شيراز با تمام مردمش و با همة آثار تاريخيش و با همة مساجد وهشها  آن كردند، در نظر مي
هـا   آن شـد، آنچـه   دين و دشمن بود كه بايد نابود مـي  مدارس و گنبدهايش يك شهر سني بي

شـد،   هـا ناشـي مـي    هايشان بـه سـني   ئي شديد بود كه از كينه ز در دل داشتند كينهانسبت به شير
هـاي دشـمن    ها مراكـز فصـاد ناصـبي    ها و مسجدها و كتابخانه ها و مدرسه همة بقعهها  آن براي

گرديد، هيچ چيزي بيش از نـام   شد كه بايد از روي زمين محو مي اهل بيت پيامبر محسوب مي
هـا و سـردرهاي    ها در ميان تزيينات ديـواره  ين نامكرد، و ا را تحريك نميها  آن ابوبكر و عمر

با هدف انهدام شيراز وارد آن شهر شده ها  آن خورد، همة مساجد و مدارس شيراز به چشم مي
ئـي   بودند، و اين هدف را جانانه دنبال كردند، شيراز زيبا در خالل مدت كوتـاهي بـه مخروبـه   

زيســتند كــه از دســت  گردان مــيهــاي در آن ســر انســانشــدة  مبــدل شــد كــه اشــباح مرعــوب
گفتن بـا خودشـان نيـز هـراس      تجاوزهاي قزلباشان چنان درمانده شده بودند كه حتي از سخن

 .داشتند
وقتي شاه اسماعيل و قزلباشانش در شيراز مشغول انهدام و غارتگري و تجاوزهـاي جنسـي   

، و گروهـي بـه   بودند، گروهي از قزلباشان به كرمان، گروهي به الرسـتان، گروهـي بـه بصـره    
هرموز (بندر عباس بعدي) اعزام شدند، و از احكام اين شهرها خواسته شد كه به اطاعـت شـاه   
اسماعيل درآيند، كرمان پايداري نشان داد، و بـه قـوة قهريـه فـتح شـده ويـران گرديـد، الر و        
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اسماعيل  داشتند تسليم شدند، پس از آن شاههرموز كه چندان نيروئي براي مقابله با قزلباشان ن
حسـين بيـك هللا   و منطقـة كرمـان را بـه    ذوالقـدر  الياس بيك شيراز و كل فارس را به 

 بخشيد.شاملو 
در ميان شهرهاي فـارس، كـازرون و فيروزآبـاد و كـارزين حاضـر نبودنـد دسـت از ديـن         

رفـت،   كشيده به اطاعت قزلباشان درآيد، كازرون از ديرباز يك شهر نسبتاً مقدس به شمار مي
مـذهب   ها شـافعي  از سنيهردو  –روني و عالمه دواني زني همچون شيخ ابواسحاق كاو بزرگا

مـذهب   يهمة مردم فارس شافعاز آن شهر سر برآورده بودند، عموم مردم كازرون، همانند  –
بودند، و از تشيع و مذهب قزلباشان چيزي نشنيده بودند، شاه اسماعيل وقتي بر كازرون دست 

تخريب را صادر كرد، از مردم كازرون فقط آن عده زنده ماندنـد كـه   يافت دستور قتل عام و 
شـاه  «عمومـاً از دم تيـغ گذشـتند، مـداحان فتوحـات ايـن       م توانستند از شهر بگريزند، بقية مرد

هاي كازرون را هم  ها و گربه كه قزلباشان سگاند  حتي با افتخار از اين ياد كرده» شريعت پناه
ها و ابنيـة آن را بـا    و همة خانه ،ام كردند، و شهر را به آتش كشيدندبودن قتل ع به اتهام ناصبي

خاك يكسان كردند، شهرهاي فيروزآباد و كارزين نيز همين سرنوشت را داشـتند و بـه كلـي    
هـا و   سـگ  ،شـت رويران گشتند، در فيروزآباد نيز پس از كشتار همة مـردم شـهر از خـرد و د   

و مردمش چنان كشـتار   ،هر كارزين نيز چنان ويران شدبودن كشتند، ش ها را به جرم سني گربه
شدند كه پس از آن ديگر هيچگاه نتوانست آبادي سابق را باز يابد، شهر الغر نيـز كـه نـامش    

از آن پـس از   ،هاي جغرافيائي به عنوان يك شـهر مهـم آمـده اسـت     در ميان بسياري از كتاب
 صحنة روزگار محو گرديد.

ه امر فارس راهي قم و كاشان شدند، اين دو شهر كـه بـر كرانـة    قزلباشان پس از پرداختن ب
هـاي   هـاي كوفـه از تيـره    باز مراكز تجمع بخشي از عـرب ، از ديرغربي كوير قرار گرفته بودند

قبايل مذحج از اصل يمني بود، بنا به گزارشي كه صاحب معجم البلدان آورده، قم يك شـهر  
و هيچ آثاري مربـوط بـه پـيش از     ،د شده استنشين است كه در زمان حجاج ثقفي ايجا عرب

نويسد كه وقتي عبدالرحمان اشعث در شورش ضد حجاج به  اسالم در آن وجود ندارد، او مي
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هاي قبايـل مـذحج كـه همـراه او      ق شكست يافته به كابل گريخت، گروهي از عرب 83سال 
منطقـه  هـا   آن سكان يافتند،اها  آن شوريده بودند به اين ناحيه رفته هفت روستا را گرفتند و در

ناميدند، ديگراني نيـز از  قم  –ها  تحريف در برخي از حرفبا  –را به نام يكي از اين روستاها 
شـيعه بودنـد، قـم و كاشـان     هـا   ايـن  اين قبايل از كوفه به قم رفتند و اسـكان يافتنـد؛ و چونكـه   

(جود نداردوها  آن ئي كه هيچ فردي از اهل سنت در شدند، به گونهنشين  شيعه
37F

و ابن حوقل  .)1
و غيـر از خودشـان در قـم وجـود نـدارد،      انـد   ثناء شـيعه تاسـ  همـة مـردم قـم بـي    «نويسد كه  مي

. در دوران امـوي و عباسـي جماعـات شـيعة     )38F2(»شان فارسـي اسـت   شان عربند، ولي زبان اغلب
فتنـد،  گر گريختنـد در آنجـا پنـاه مـي     كوفه كه از فشارهاي سياسي حاكمان به ايـن ناحيـه مـي   

ناپذيري نسبت به  هاي تسكين زيستند عموماً كينه ها مي طبيعي بود كه كساني كه در اين آبادي
ن قم و كاشان از شـيعيان افراطـي بـه    ادولت سني در دل نگاه دارند، به همين سبب عموم شيعي

اشتند؛ ذاتاً نسبت به ايران و ايراني تعلق خاطري ند د،رفتند؛ و چون از نژاد عرب بودن شمار مي
شد كـه   پرسيده ميها  آن شان بود؛ و اگر احياناً از يكي از شان در اين دنيا به مذهب و تنها تعلق

 ».هيچ!«داد  نسبت به ايران چه احساسي داري؟ حتماً پاسخ مي
نويسد كـه   مي –مؤلف آثار البالد  –تبار كاشان، قزويني  پرستي شيعيان عرب در بارة خرافه

از شيعيان امامي را ديـده   مان برخي ق الشيعه آورده است كه من در منطقهابن بابه در كتاب فر
و  ،شـوند  روزه سحرگاهان شمشيرهايشان را گرفته سوار بر اسب از روستا بيرون مي ام كه همه

آيـد و از   همراهش بروند، و چون خورشـيد برمـي  ها  آن شان ظهور كند و انتظار دارند كه امام
(گردند هايشان بازمي ندوه بسيار به خانهشود، با ا امام خبري نمي

39F

3(. 
نش شـيعة اهـل   شـا طبيعي بود كه مردم قم و كاشان با شنيدن اين كه شـاه اسـماعيل و قزلبا  

بندي  گرامي دارند، اين دو شهر پيش از ورود شاه اسماعيل آذينها  آن بيت علي هستند، مقدم

                                           
 .398 – 397/  4ياقوت حموي، معجم البلدان:  -)1(
 .370ابن حوقل، صورت االرض:  -)2(
  .152/  2آثار البالد قزويني:  -)3(
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شـور و هلهلـه از قزلباشـان     و بـا  ،شدند، و مردمش به شـادي فتوحـات شـيعيان جشـن گرفتنـد     
اســتقبال كردنــد، در بــاغ فــين كاشــان جشــن باشــكوهي ترتيــب داده شــد، و در حضــور شــاه 

ـ   قص برپا گرديد، مردي به نام ر ماعيل بزم باده و موسيقي واس كـه  ي قاضـي محمـد كاش
در اين باغ به حضور شاه اسماعيل رسيد، شـاه اسـماعيل    ،گويا در آن هنگام حاكم كاشان بود

قدري از اين مرد خوشش آمد كه در عين حالي كه مال شـمس الهيجـي در رأس دسـتگاه     به
و او را شـريك و   ،دينيش قرار داشت، اين مرد را نيز به رياسـت ايـن دسـتگاه منصـوب كـرد     

و در  ،رفت همكار مال شمس قرار داد، قاضي محمد از آن پس همراه اردوي شاه اسماعيل مي
 بودنـد » ديـن  ناصبي و بي«كرد، و كساني كه در نظر او  وظيفه مي جات تبرائي انجام رأس دسته

 فرستاد. يا به جهان آخرت مي ،كرد را توسط تبرداران تبرائي هدايت مي
اشـان را مـأمور فـتح سـمنان و     ئـي از قزلب  شاه اسـماعيل وقتـي از شـيراز بـه راه افتـاد دسـته      

دادند كه مذهب معتزلي  ي تشكيل ميكوه كرد، مردم اين منطقه را از ديرباز شيعيان زيدفيروز
پرستي و افكار اباحي قزلباشان مخالف باشـند، در آن زمـان    داشتند؛ و طبيعي بود كه با شخص

كوه را در دست داشت، ايـن  وي حاكميت سمنان و خوار و فيروزمردي به نام حسين كيا چال
ري داد، شـاه  را شكست و فرا و سپاه آورده، شان را به قتل مرد با قزلباشان مقابله كرده فرمانده

گيـري از حسـين كيـاي چـالوي      گرفتن قم و كاشـان بـه قصـد انتقـام    اسماعيل پس از تحويل 
قلعة گلخندان را در منطقه به تصـرف درآورد،   882حركت كرد، او در آخرين روزهاي سال 

اث همـه شـيعة زيـدي بودنـد، غيـ     هـا   ايـن  و سه هزار تن پير و جوان و زن و دختر كشتار كرد،
تمـامي  «ها به  نويسد كه مردم اين آبادي مي ،الدين خواندمير كه از مداحان شاه اسماعيل است

شـاه   .)40F1(»و در آن ديار ديار (هيچكس) نمانـد  ،صغير و كبير و برنا و پير و عرصة تيغ تيز شدند
اثري  هاي منطقه به آتش كشيده شود، تا هيچ نين دستور داد تا مزارع و باغستاناسماعيل همچ

كـوه را گشـود و   قلعـة فيروز  كـوه شـد،  ن باقي نماند، او سپس راهي فيروزاز حيات در آن زمي
ي مردم فيروزكوه از دم شمشير قزلباشان گذشـتند، و شـهر در آتـش     همه دستور قتل عام داد،

                                           
 .478حبيب السير:  -)1(
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سوخته خاكستر شد، حسين كياي چالوي در دژي كوهستاني به نـام دژ اُسـتا موضـع گرفـت،     
ن دژ را محاصره كرد و مجراي آب را از دژ قطع كرد، حسين كيا حدود يـك  شاه اسماعيل آ

شدن حتمي  آبي او و افرادش را در معرض تلف ماه و نيم پايداري ورزيد، و چون قحطي و بي
دسـتگير  اش  حسين كياي چالوي و افراد خـانواده  ).883تن به تسليم داد (ارديبهشت  قرار داد

ساكنان روستاهاي اطـراف كـه تعدادشـان بـه چنـدين هـزار تـن        شدند، و دستور قتل عام بقية 
تمـامي اهـل    حسـب االمـر  «ف به آتش كشيده شـدند.  هاي اطرا و باغستان ،رسيد صادر شد مي

قلعه به وادي عدم روي نهادند و در آتش قهر قهرمان، هر ماده و نر و خشـك و تـر و نـادان و    
شـمرد در قفـس كـرده     ود را از اوالد كيـان مـي  دانا و پير و برنا بسوختند.... و حسين كيا كه خ

معذب بداشتند، تا آن كه او خود را بكشت و به امر خسرو و پيروز او را با همان قفس چـوبين  
تسـليم   نويسد كه شاه اسماعيل ده هزار تن را كـه  .  مؤلف جهانگشاي خاقان مي)41F1(»آتش زدند

(او شده بودند قتل عام كـرد 
42F

حسـين كيـا را پـس از تجاوزهـاي      انزن و فرزنـدان و وابسـتگ  . )2
جنسي در برابر ديدگان او زنده زنده در آتش افكندنـد، خـود حسـين كيـا را بـه دسـتور شـاه        

هـاش شمشـير و خنجـر خراشـيدند، بـر بـدنش شـيره         اسماعيل برهنه كردند، پوستش را بـا لبـه  
كيـا چنـدين    ماليدند، او را در قفسي چوبين افكندند، و قفس را پر از مورچـه كردنـد، حسـين   

ئـي زيسـت، و چـون عفونـت كـرد و كـرم در آن ايجـاد شـد تـاب           روز در زير چنين شكنجه
هاي گـردنش پـاره    هاي قفس سابيد تا رگ مقاومت را از دست داد، و شبي گردنش را به ميله

و او چند روز ديگر زيـر   ،شد، ولي نگهبانان متوجه شدند و از خودكشي او جلوگيري كردند
بود، وقتي او در اين حالت درگذشت، جسدش را سوزاندند، و خاكسـترش را   ها زنده شكنجه

(برباد دادند
43F

3(. 

                                           
 .16تاريخ روضه الصفا:  -)1(
 .209گشاي خاقان:  جهان -)2(
 .244لب التواريخ:  -)3(
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هـا   وقتي شاه اسماعيل دژ اُستا را در محاصره داشت، مردي به نام مراد از خانـدان باينـدري  
كه پيش از آن در نبرد قدرت بايندريان از پسر عموهايش گريخته به حسين كيا پناهنـده شـده   

و دسـتور داد   ،شاه اسماعيل پس از سـقوط دژ ايـن مـرد را گرفـت     زيست. ن دژ ميبود، در اي
ن نقطة يره طوري كه يك سرش از پوست روي آخب ،سيخي آهنين از زير پوستش گذراندند

آمـد، آنگـاه آتشـي     سر ديگر از پشت گـردنش بيـرون مـي    گذشت، و يك ستون فقراتش مي
ها قرار داشت، بـر فـراز    ر زير شديدترين شكنجهو اين بيچاره را كه در اين حالت د ،افروخت

هـاي جـانخراش بريـان شـد، سـپس قزلباشـان بـه         آتش گرفتند تا اندك اندك در ميـان زوزه 
هايش را به آتش كشـيده   دستور شاه اسماعيل گوشت كباب الشة اين مرد را خورده استخوان

(خاكسترش را پراكندند
44F

1(. 
حـاكم   –هاي قزلباشان از محمـد كُـره    و سياهكاري ها در اين اثناء مردم يزد از دست ستم

گرفت، در اين  ه به يزد لشكر كشيده شهر را از قزلباشانمحمد كراستمداد طلبيدند،  –ابركوه 
واقعه گروهي از قزلباشان كشته شدند و بقيه گريختند، وقتي خبر اين واقعـه بـه شـاه اسـماعيل     

 ،ي كه ميان محمد كره و شاه اسماعيل درگرفترسيد به قصد محمد كره به راه افتاد، در نبرد
بـا بـدن    ثـل حسـين كيـا   محمد كره شكست يافته دستگير شد، وي را به دستور شاه اسماعيل م

برهنه و پوست خراشيده در قفس پر از مورچه افكندند، و چندتا قزلباش را بر او گماشـتند تـا   
ه اسـماعيل  اشهر يزد را ش. )45F2(دو روزهاي درازي در زير شكنجه بمان ،دست به خودكشي نزند

كـه بـا دشـمنان    هـا   آن درآوردند، و از مردمبه قزلباشان سپرد تا هرگونه كه مايل باشند بر سر 
اهل بيت همدست شده قزلباشان شيعة اهل بيت را از شهر رانده دين ابوبكر و عمر را بـر ديـن   

 دادند، انتقام بگيرند. امام علي ترجيع مي
و زماني كه هنوز شاه اسـماعيل در يـزد بـود، سـفير سـلطان حسـين        ،ها در ميان اين جريان

نامـه و هـدايا و تبريـك فتوحـات شـاه      با  –مذهب خراسان  شيعة زيدي پادشاه ترك –قرا  باي

                                           
 .245همان:  -)1(
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اسماعيل به يزد رسيد، او در اين نامه خود را سـلطان و همطـراز شـاه اسـماعيل قلمـداد كـرده       
شاه اسماعيل از اين امر در خشم شـد و دسـتور حركـت     ود،ب نسبت به او اظهار اطاعت نكرده

به طبس رسيد  884قرا را تنبيه كند، او در اواخر بهمن  قزلباشان به خراسان را صادر كرد تا باي
هـاي تاتـاري را بـا     قـرا بـود، قزلباشـان كـه همـة سـنت       كه آخرين شهر در غرب قلمرو و بـاي 

قـرا در هرجـا كـه باشـند در حكـم       بـاي كردنـد كـه رعايـاي     كشيدند، خيـال مـي   خودشان مي
روابط شـاه و ملـت را براسـاس    ها  آن ئي و مريدان اويند، و در همة امور با او شريكند، همقبيله

كردند، و هر شـاهي را در هرجـا كـه بـود يـك پيـر        روابط خودشان با شاه اسماعيل تفسير مي
از شـاه اسـماعيل بـر    كردند، و هر شاه ديگري را غيـر   طريقت براي ملت خودش محسوب مي

دانستند، شاه  دين مي انگاشتند، و پيروانش را كه پيرو شاه اسماعيل نبودند گمراه و بي باطل مي
قرا در دل داشت بر سر مردم بيچارة شهر طبس  اسماعيل در اين سفر همة خشمي را كه از باي

ل شهر را قزلباشانش و تمامي اموا ،هيچ گناهي به دم شمشير داد هزاران تن را بي خالي كرد، و
غازيـان عظـام از گـرد    «نويسد كه  تاراج كردند، مداحات جنايات شاه اسماعيل و قزلباشان مي

دريـغ   از دم تيغ بـي  ،لده (آبادي) يافتندو هركس را در آن ب ،راه نرسيده در شهر طبس تاختند
ن غـارت  هفت هشت هزار كس كشته شـدند و شـهر را غازيـا   «. و بعد از آن كه )46F1(»گذراندند

 .)47F2(»نمودند، سورت غضب پادشاه كشورگير تسكين يافت
يكبار ديگر اين گزارش را بخوانيم تا دريابيم كه شاه اسماعيل و قزلباشانش چه آگـاهي و  

شـد را بـه    شان مي اطالعي از سياست و كشورداري داشتند، و فتوحاتي كه در كشور ما نصيب
كـه شـاهان بـراي شـاهانِ جديـد       رسم معمول زمانهنگريستند، پادشاه خراسان به  چه ديدي مي

شـاه اسـماعيل نگاشـته اسـت تـا بـه او نهنيـت         ئي محترمانه به فرستند، نامه تبريك و تهنيت مي
خطـاب نكـرده و   » مقتـدا «و » مـوال «و » رهبر معظم«شاه اسماعيل را اش  بگويد، ولي او در نامه

به جاي آن كه به نامة محترمانـة تهنيـت او   براز اطاعت ننموده است، شاه اسماعيل انسبت به او 
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گنـاه و  بي گيـرد، آن هـم بـا كشـتار مـردم      او مـي  پاسخ درخور بدهـد، تصـميم بـه ادب كـردنِ    
تـازد، مثـل راهزنـان وارد     دارد، يكتاخت به طبس مي كردن طبس. او قزلباشانش را برمي تاراج

نه پليس و نـه كارمنـد دسـتگاه     شود، و مردمِ شهر را كه نه ارتشي بودند و دفاع مي آن شهر بي
يعنـي   –و زن و كودك را  آماج خشم كودكانة خويش قرار داده چندين هزار تن مردبايقرا، 

» سـورت غضـبش  «و آنگـاه   ،كنـد  را قتل عام مي –هائي كه نتوانستند از شهر بگريزند  همة آن
ريدان سـلطان حسـين   نشيند، او براي فتح طبس نرفته، بلكه رفته است تا كساني را كه م فرو مي

رهــا كــرده اش  شــده را بــا هــزاران كشــته پنداشــت را كشــتار كنــد، بعــد هــم شــهر ويــران مــي
گردد، چنين بود نگرش شاه اسماعيل به ايران و ايراني، همة كسـاني كـه او كشـتار كـرد      برمي

نشـنيده  نامش را هـم   و ،شناختند ايرانياني بودند كه هيچ دشمني با او نداشتند و شايد او را نمي
و براساس اين نگرش  ،نگريست اي تاراجگر به ايران و ايراني ميبودند، ولي او با چشم تاتاره

 زد كـه شـنيدن   هـاي فجيعـي مـي    و دست به جنايت ،شد براي خودش رسالتي آسماني قائل مي
 لرزاند. يانديشي را م دل هر انسان نيكها  آن

و پـس از چنـد روز بـه     ،د برگشـتند قزلباشان پس از كشتار و غارت و تخريب طبس به يـز 
شان عالوه بر شكار جانوران، مردم هـر روسـتا كـه بـر سـر       در راهها  آن سوي اصفهان شتافتند،

به اصفهان رسيدند، خواننده با خواندن همين » شكاركنان«كردند، و  شان بودند را شكار مي راه
دن بـه اصـفهان در   رسـي  در راههـا   آن توانـد درك كنـد كـه    يك گـزارش در بـارة طـبس مـي    

 ها كردند، من براي آن كه خواننـده را خسـته نكـنم از ذكـر     شان چه جنايت هاي سر راه آبادي
ز سـني مانـده   در اصفهان شمار ديگري از علما و بزرگان شـهر را كـه هنـو    گذرم. درميها  آن

رسـاندند، و  از تيغ قزلباشان رهيده جان به در برده بوند، گرفته به قتـل   يلبودند، و در نوبت قب
شان را به غارت بردند، در اينجا باز شـاه اسـماعيل بـه يـاد محمـد كـره افتـاد كـه همـراه           اموال

ديـد، او كسـاني را بـه ابـر كـوه فرسـتاد تـا زن و         شد و در قفس شكنجه مي اردوي او برده مي
سـتور  ها تحويل گرفته به اصفهان آوردنـد، او سـپس د   فرزندان و افراد خاندان او را از قزلباش

را از زن و مرد و بزرگ و كوچـك  ها  آن داد در ميدان شهر خرمني آتش افروختند، و تمامي
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بـود، در  هـا   آن هـاي  هد شـكنجه زنده زنده در برابر چشمان محمد كره كه از درون قفسش شا
آتش سوزاندند، خود محمد كره را نيز پـس از آن بـا قفسـش در آتـش افكندنـد، تـا آهسـته        

(كباب شودآهسته زير شكنجه 
48F

1(. 
هــاي  بــا بــازخواني گــزارش –ي را وفيم اردوي خشــم و تجــاوز قزلباشــان صــاگــر بخــواه

شود، برخي از رفتارهـاي   آزار مي ، سخن دراز و دلدنبال كنيم  -آور مورخان صفوي  چندش
 ،هاي مداحان شاه اسـماعيل آمـده اسـت    شاه اسماعيل و قزلباشانش با مردم ايران كه در نوشته

 ام، خودداري كردهها  آن من از ذكر آورد، و كه خواندش روح ما را به چندش ميچنان است 
هاي اندكي از رفتار شاه اسماعيل و قزلباشانش با مردم ايران و بـا   رفتارهائي كه ذكر شد نمونه

با همة  ،دانستند يزي در بارة ايران و ايراني نميفرهنگ و تمدن ايراني بود، قزلباشان كه هيچ چ
هـاي آنـاتولي    ئـي را بـا خودشـان از بيابـان     عقيـده هـا   آن ورزيدند، راني بود دشمني ميآنچه اي

بر مردم ايران تحميل كنند، رفتـار و آداب   ي شده باشدخواستند به هر قيمت و مي ،آورده بودند
نيز چنان بود كه به نظر مردم ايـران   ،ئي آن بود شان كه ميگساري و لواطگري از جمله و رسوم
شـد، ولـي    آور و غيـر قابـل پيـروي تلقـي مـي      آمد، و مذهب آنان نيـز چنـدش   مي آور چندش

قزلباشان در نظر داشتند كه اين مذهب و آداب و رسـومش را بـر مـردم ايـران تحميـل كننـد،       
تـرين   رسـيد، زيـرا قزلباشـان از سـياه     فايـده بـه نظـر مـي     بيها  آن مقاومت مردم ايران در مقابل

را در مورد موالنا خفري ديديم)، در نتيجـه بخـش   اش  (كه نمونه كردند ها استفاده مي شكنجه
اعظم ايران در طي دهة اول سلطنت قزلباشان منهدم شد، و بخش بزرگـي از مـردم كشـور در    

يا در وباي همگاني يا قحطي ساختگي كه توسط قزلباشـان پراكنـده    ،اين ميانه به كشتن رفتند
هـاي   هـا آب  كـه قزلباشـان بـراي ارعـاب آبـادي      دشد تلف شدند، و باي همگاني چنين بو مي

نـد، و قحطـي   يرگنوشـيدند و بـا ب   انباشتند، تا مردمي كـه مـي   هاي كشتگان مي رودها را با الشه
تا مردم نتوانند به خوار بار  ،كشيدند  ها را به آتش مي ساختگي آن بود كه كشتزارها و باغستان

                                           
 .226 – 225. جهانگشاي خاقان: 482 – 480/  3حبيب السير:  -)1(
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خواستند  كردند كه نمي هائي مي را با آبادي اشوند، اين رفتاره دست يابند و از گرسنگي تلف
 شان را رها كنند و شيعه شوند. داوطلبانه به اطاعت درآيند و مذهب

جـز در قـم و    –از آنجا كه هرچه آثار اسالمي و مدرسه و مسجد در ايران وجـود داشـت   
د، در شـدن  شـامل نابودسـازي مـي   ها  آن بود، همة ها همه بدون استثناء مربوط به سني –كاشان 

هـا بنـاي عظـيم     بارة مساجد شيراز و مسجد كبود تبريز قبالً سـخن گفتـيم، در اصـفهان نيـز ده    
اولية اسالمي و سپس در زمان ديلميان و سلجوقيان و همچنين سلطان  وجود داشت كه در قرن

به دست قزلباشان آسيب ديدند، مسجد جـامعي در  ها  آن يعقوب بايندر احداث شده بود، همة
و توسـط شـاهان    ،شـد  هنري خاورميانه محسـوب مـي  وجود داشت كه از شاهكارهاي ورامين 

 ه بود، چونكه نام چهـار ديزيبائي رس ديلمي احداث شده، بعدتر توسط شاهان سلجوقي به اوج
نگيزي نقش شده بود، شـاه  ا هاي اين مسجد به نحو دل خليفة پيامبر در ميان تزيينات و خطاطي

 نهـاي ايـ   هـا و خشـت   را مجبـور كـرد تـا كاشـي    ها  آن رد آورد واسماعيل مردم ورامين را گ
يكي يكي بركنده پراكندند، او سپس دستور داد  –به عقيدة او مركز فساد بود كه  –مسجد را 

نقـش بـود را در سـاختمان مسـتراح     هـا   آن هاي اين مسجد كـه نـام خلفـا بـر     آن عده از كاشي
س به مستراح برود در درون مسـتراح چشـمش   بزرگ اردوي قزلباشان به كار گرفتند، تا هرك

لعنـت  هـا   آن كردند، و در آن حال بـر  پيروي ميها  آن ها از هاي سه خليفه بيفتد كه سني به نام
بفرستند، ورامين چنان تخريب شد و مردمش چنان كشتار شدند كه ورامين هيچگاه نتوانسـت  

 رونق سابقش را باز بيابد.
پس از فرار از شيراز به بغداد رفت، در اين زمـان حاكميـت   باالتر اشاره شد كه مراد بيك 

نشاندگان سابق مراد بيك به نـام باريـك بيـك پرنـاك بـود، و       عراق در دست مردي از دست
بيك وي را به حاكميت عراق منصوب كـرده بـود، در اينجـا يـادآوري ايـن نكتـه        همين مراد

دوران هخامنشي، پـارت، ساسـاني، و    م به بعد در تمام د كه عراق از قرن ششم قرضرورت دا
ايران بـه شـمار    ها تا زمان قزلباشان بخشي از سرزمين درون مرزهاي سنتي از زمان دلمي سپس

شـد، و در جاهـائي تـا     رفت، و مرزهاي سنتي ايران در غـرب كشـور بـه فـرات منتهـي مـي       مي
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از ايـن نظـر عـراق    رسيد،  يافت و به نزديكي حلب مي ماوراي فرات اوسط و جنوبي امتداد مي
ز ايران بود كه جدائيش از مثل خراسان و فارس و خوزستان و مازندران و آذربايجان، بخشي ا

رفت، در اين زمان نيز عراق تابع پادشاهي بـود كـه پيشـتر در شـيراز اسـتقرار       ايران تصور نمي
اريـك  داشت، و حاكميتش در دست مردي بود كه از شيراز تعيـين و اعـزام شـده بـود؛ و او ب    

 بيك پرناك بود و در بغداد مستقر بود.
را بـراي  ظاهراً باريك بيك پس از شكست و فرار مراد بيـك در صـدد برآمـد كـه عـراق      

خودش نگاه دارد، و از فرمان مراد بيك بيرون شود، لذا وقتي مـراد بيـك بـه بغـداد گريخـت      
بايسـت در   يـك بيـك مـي   مانـد بار  حمايتي از او نشان نداد؛ زيرا اگر مراد بيك در بغـداد مـي  

اطاعت او باشد، مراد بيك پس از آن به حلب رفته از سلطان مملـوكي مصـر و شـام تقاضـاي     
كمك كرد، ولي جواب مساعد نشنيد، بعد از آن به نزد عالءالدولـه ذوالقـدر (از قبيلـة تـرك     

ــين دو كشــور عثمــاني و   ددولگــا ــاتولي (ب ور) رفــت كــه در كشــور كــوچكي در جنــوب آن
كـرد و پـايتختش بسـتان نـام داشـت، عالءالدولـه بـه مـراد بيـك قـول            كومت ميمملوكي) ح

مساعدت داد و دخترش را به عقد ازدواج او درآورد، ولي چـون در ايـن هنگـام در آنـاتولي     
ه مردان قـادر بـه جنـگ تاتـار، از جملـ      ، و»در ايران چپاول افتاده است«بانگ درافتاده بود كه 

گري رو به ايـران آورده بـه قزلباشـان پيوسـته     لواالقدر براي چپبخش عظيمي از قبيلة همين ذو
آوري كنـد، و   بودند، عالءالدوله قادر نبود كه نيروي كافي براي حمايت از مـراد بيـك جمـع   

 مراد بيك در بستان به انتظار نشست.
از طريـق   886شاه اسماعيل وقتي شنيد كه مراد بيك در بستان پناه گرفته است، در تابستان 

تـا قلمـرو عالءالدولـه را از شـمال مـورد حملـه قـرار دهـد،          ،زنجان وارد خاك عثماني شـد ار
ارزنجان در آن هنگام بخشي از ايران بود، و ايران در غرب ارزنجان با كشور عثماني همسـايه  

بـا   لمللـي، و بـدون اطـالع دولـت عثمـاني     شد، شاه اسماعيل بـدون توجـه بـه عـرف بـين ا      مي
هاي عثمـاني   عثماني شد، البته او به قزلباشان دستور داده بود كه آباديقزلباشانش وارد خاك 

سر راه را به هيچ وجه مورد تعدي قرار ندهند، و مايحتاج خود را با پرداختن قيمـتش از مـردم   
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بخرند، ولي او آنقدر شعور سياسي نداشت كه بداند صرف واردشدن به خاك يك كشـوري  
توانـد دولـت عثمـاني را بـه جنـگ او       شـود، و مـي   مـي تجاوز به مرزهاي آن كشور محسـوب  

بكشاند، قزلباشان كه خودشان اهل آناتولي بودند، و تا پيش از آن آزادانه در آناتولي رفـت و  
هايشان عموماً در خاك آناتولي ساكن بودند، خيـال كـرده بودنـد كـه      كردند، و قبيله آمد مي

پـا نهنـد و وارد   توانند خاك آنـاتولي را زير  يمثل هميشه است، و با همان آزادي ماين بار نيز 
يزيـد دوم بـر   آن بود كه آن هنگام در عثماني باكشور ذوالقدر شوند، خوشبختي قزلباشان در 

يزيد وقتي خبر ورود قزلباشان بـه  د، بادوست بو جو و مسالمت سر قدرت بود كه سلطاني صلح
بـه شـرق آنـاتولي فرسـتاد، و     به همين بسنده كرد كـه يـك سـپاه را     ،خاك كشورش را شنيد

و علت اين كه بـدون اجـازة دولـت عثمـاني وارد آن      ،هيئتي را به نزد شاه اسماعيل اعزام كرد
كشور شده است را جويا شد، شاه اسماعيل كه تازه متوجه اشتباه سياسـي خـودش شـده بـود،     

در آن و  ،يزيـد نوشـت  خاضـعانه بـه با  زبانش جـوابي بسـيار آرامـبخش و     توسط منشي فارسي
او در . )49F1(»و من به سرزمين او چشم طمع نـدارم  ،پادشاه در حكم پدر من است«متذكر شد كه 

آمـد، چـون    ل قبـول مـي  بايزيد قظاهر به نظر باهائي را مطرح كرده بود كه به  اين نامه موضوع
آمد كه عالءالدولـه   يزيد متوجه شد كه شاه اسماعيل قصد حمله به بستان را دارد، بدش نميبا

در اين حمله از بين برود يا تضـعيف شـود، تـا او در فرصـتي سـرزمين وي را ضـميمة كشـور        
عثماني كند، شاه اسماعيل سپس بـه سـرعت وارد خـاك ذوالقـدر شـد، و عالءالدولـه را كـه        

غافلگير  ،هيچگاه فكر نكرده بود ممكن باشد كه از راه كشور عثماني به كشورش تعدي شود
اد، عالءالدوله شكست يافته به نواحي كوهستاني گريخـت، و شـاه   كرده مورد محاصره قرار د

و شهر را پس از تـاراج بـه آتـش كشـيد، شـهرهاي مـرعش و        ،اسماعيل بر بستان دست يافت
بـه شـهرهاي اخـالط و    خربوط نيز به روال بستان منهدم گرديدنـد، پـس از آن شـاه اسـماعيل     

رها را به اطاعات كشاند، او پس از ايـن  بدليس در كردستان شمالي حمله برد، و حكام آن شه
هاي جنوب غرب آمد را كه پيشـترها جـزو قلمـرو اوزون حسـن بـود ضـميمة        فتوحات آبادي

                                           
 .245/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 101 فصل دوم: تشكيل سلطنت قزلباش

بـه   تاتـار  قزلباشاندياربكر و ارزنجان كرد، حاكميت ارزنجان در اين هنگام در دست يكي از 
 د.بوخان محمد استاجلو نام 

و با خـان محمـد    ،ن عالءالدوله به بستان برگشتپس از برگشت شاه اسماعيل به آذربايجا
اســتاجلو وارد جنــگ شــد، ولــي در دو جنــگ طــي يــك ســال دو پســرش را از دســت داد و 
نيروهايش به تحليل رفت، و نااميد شده دست از ادامة جنگ كشيد، پـس از آن كمـك او بـه    

 مراد بيك بايندر نيز منتفي شد.
با هدايا و خلعت و كـاله و كمـر قزلبـاش بـه بغـداد      هيئتي را  887شاه اسماعيل در تابستان 

و از باريك بيك پرناك خواست كه به اطاعت درآيـد، باريـك بيـك در ايـن زمـان       ،فرستاد
ديد، و بهترين راه در آن يافت كـه اطاعـت از    هيچ راهي جز حفظ حاكميتش را در پيش نمي

هـائي   با احترام پذيرفت، و خلعـت شاه اسماعيل را قبول كند، او هيئت اعزامي شاه اسماعيل را 
و كاله قزلباش بر سر نهاده رسماً بـه سـلك    ،را كه شاه اسماعيل برايش فرستاده بود قبول كرد

نشاندگان قزلباشان درآمد، او همچنين هيئتي را با هداياي گرانبها همراه فرستادگان شـاه   دست
اعيل برسـانند، شـاه اسـماعيل بـه     اسماعيل به تبريز فرستاد تا مراتب اطاعـت او را بـه شـاه اسـم    

زودي وي را به تبريز طلبيد، باريك بيك با خود انديشيد كه شاه اسماعيل قصد بدي در بـارة  
خواهد وي را زير فشار بگذارد تا دست از مذهب خودش بكشد و شـيعه شـود،    او دارد، و مي

 احتمالي قزلباشان كرد.بغداد را آمادة دفاع در مقابل حملة  ،لذا كاله قزلباش را كنار نهاده
ر كشيد، آن بخش از افـراد سـپاه باريـك بيـك     كشبه عراق ل 887اسماعيل در مهرماه شاه 

آمادگي كامل داشتند كه در جنـگ بـه قزلباشـان بپيوندنـد، در نتيجـه       ،كه شيعيان عراق بودند
ك همراه با حملة شاه اسماعيل به بغداد در ارتش باريك بيك شورش درگرفت، و باريك بيـ 

را برداشته به حلب گريخته به دولت مملوكي پناهنـده  اش  ديد خانواده كه خود را در خطر مي
داوطلبانه تسـليم شـاه اسـماعيل شـدند، قزلباشـان پـس از        –شيعه و سني از  –شد، مردم بغداد 

يابي بر بغداد بر مردم آن شهر همان درآوردند كه با مردم ديگـر شـهرهاي ايـران كـرده      دست
هايشان تخريب شد، كلية فقها و مدرسان و  مة افراد قبيلة پرناك قتل عام شدند و خانهبودند، ه
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و زير فشار قرار گرفتند كه  ،شاه اسماعيل دستگير شدندعلما و دانشوران سني بغداد به دستور 
و  ،شـان را نگـاه دارنـد از دم تيـغ گذشـتند      خواستند دين تغيير مذهب دهند؛ و آن عده كه مي

هايشان تخريب شد، قزلباشـان در بغـداد    قزلباشان درآمد و خانه شان به تصرف مالكل و ااامو
به  –چندين روز مشغول كشتار و تخريب بودند، و چندان مردم كشتند و به دجله افكندند كه 

(آب دجله به رنگ خون درآمد –نوشتة مداحات شاه اسماعيل 
50F

1(. 
رين مركز تمدن اسالمي بود، در آن شـهر  از آنجا كه بغداد از قرن دوم هجري به بعد مهمت

صدها بناي مهم تاريخي از مسجد و مدرسه و گنبد و بارگاه وجود داشت كـه در طـول قرنهـا    
بنا شده بود، صدها تن از بزرگان تاريخ اسالم در آن شهر خفته بودند، و گنبـدهاي مجللشـان   

لجوقي بـه بغـداد زيبـائي    از دوران عباسـي و ديلمـي و سـ    ،در كنار مدارس و مساجد بازمانـده 
منهـدم سـاختند، يـك    را  خي شهر بغداديبخشيد، قزلباشان همة بناهاي تار ئي مي مسحوركننده

بـا آرامگـاه ابوحنيفـه    هـا   آن خي بغداد كه مربوط به رفتارينمونه از رفتار قزلباشان با بناهاي تار
رسة بـزرگ بـا   (رئيس مذهب حنفي) است، اين آرامگاه عبارت بود از يك مسجد و يك مد

بناي مجللي كه بر گور ابوحنيفه ساخته شده بود، رفتـار قزلباشـان صـوفي بـا ايـن بنـاي عظـيم        
با عناصر مـادي تمـدن در بغـداد و ديگـر شـهرهاي عـراق و       ها  آن تاريخي يك نمونه از رفتار

ايران است، شاه اسماعيل دستور داد اين بناي عظيم را منهدم ساخته با خاك يكسـان كردنـد،   
هــاي ابوحنيفــه را از گــور برآوردنــد، و جــاي گــورش  گــور ابوحنيفــه را شــكافتند، اســتخوان

چاهكي كنده الشة سگي را به جاي ابوحنيفه در ته چاهك افكندند؛ و در بغـداد نـدا در داده   
(دينار تبريزي پاداش خواهد گرفت 25شد كه هركس در اين مستراح قضاي حاجت كند 

51F

2(.  
ي عراق براي قزلباشان چندان مشكل نبود، تا اين زمان اديگر شهرهبا سقوط بغداد تصرف 

گرفـت،   سراسر ايران تاريخي جز خراسان و ماوراءالنهر در درون قلمرو شاه اسماعيل قرار مي
هـاي پيـاپي از او    سـالگي و در عنفـوان جـواني و غـرور بـود، پيـروزي       22اكنون او در آستانة 

                                           
 .249. لب التواريخ: 103. احسن التواريخ: 499خواندمير:  -)1(
 .477ي: عالم آراي صوف -)2(
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هـاي دوران   شـد، عقـده   كردن راضي نمي متر از خدائيشخصيتي ساخته بود كه به هيچ چيز ك
اطالعي از جامعه  احساس قدرت فائقه، بيها  آن هاي كودكي و پرورش غلط قزلباشان و تلقين

چـون و   وار سـران قزلبـاش و خليفگـان و فرمـانبري بـي      و تاريخ و دين و مذهب، اطاعت بنـده 
سـوز تـوهم   ميـان تارهـاي عنكبـوتي خرد    ل را درشاه اسماعيها  اين .. همةچراي مريدان از او.

جاهالنه اسير كرده بود، او با تمام وجودش باور كرده بـود كـه تنهـا رهبـر مسـلمانان جهـان و       
و در تمام لحظات زنـدگيش توسـط الهـام آسـماني و رهنمودهـاي       ،نمايندة امامان شيعه است

مشيئت خـدا و امامـان   زند خواست و  شود، و هركاري كه از او سر مي غيبي امامان هدايت مي
است، او باورش شده بود كه ولي اهللا اعظم است و رسالت نابودسازي سنيان به او محول شـده  

 كرد. اين باور را تقويت مي ،ديد است، رؤياهائي كه بنابر آرزوهايش مي
هاي آناتولي رهيـده   ها و بيابان قزلباشان كه از بركت شاه اسماعيل از آوارگي در كوهستان

ها غرق ثـروت   با تاراج اموال ايراني ،هاي ژنده و پا برهنگي و گرسنگي بيرون آمده امهو از ج
و همة دختران و پسران ايران را در اختيار داشتند تا هرچه دلشان بخواهد  ،و دولت شده بودند

دانستند، و واقعاً هـم بـه جـاي     درآورند، وي را با صميم قلبشان خداي خويش ميها  آن بر سر
شناختند، يـك بازرگـان ونيـزي     عمالً خدائي جز شاه اسماعيل را نميها  آن پرستيدند، خدا مي

تـا امـوال    ،رفـت  ي شـاه اسـماعيل بـه اينسـو و آنسـو مـي      كه با ديگـر همكـارانش همـراه اردو   
و به اروپا بفرستند و بـا بهـاي    ،شدة مردم ايران را با بهاي دلخواهشان از قزلباشان بخرند غارت

هايش راجع  ئي بيندوزند، در يادداشت هاي افسانه و از اين راه ثروت ،برسانندمناسب به فروش 
ام خـدا را مـردم [يعنـي قزلباشـان] در     نـ «نويسـد:   مـي پرستانة قزلباشان چنـين   به عقيدة اسماعيل

اگـر كسـي هنگـام     انـد،  و فقط نـام اسـماعيل را بـه خـاطر سـپرده      ،سراسر ايران فراموش كرده
افتد يا از اسپ پياده شود، خداي ديگري را جز شيخ [يعني اسماعيل]  سب بر زميناسواري از 

 طلبد. به ياري نمي
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گويند:  اما ايرانيان [يعني قزلباشان] مي !اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  اللَّهُ  ِإال ِإَلهَ  ال@گويند:  مسلمانان مي
نويسد كه اسـماعيل   گان ميرديفان اين بازر. و يكي ديگر از هم)52F1(»ال اله اهللا، اسماعيل ولي اهللا

(شيخ طريقت و ،و هم ولي امر ،هم پيامبر است ،براي قزلباشان هم خدا است
53F

2(. 

 جدائي ماوراءالنهر از ايران
زماني كه قزلباشان در ايران مشغول كشتار و تاراج و كشورگيري بودند سغد و خـوارزم و  

شـهبيك  كـه لقـب    دن بـو خراسان و گرگان در دست يكي از امراي ازبك به نام محمد خـا 
توانستند ايـن لقـب را درسـت تلفـظ كننـد او را       ها چون نمي برخورد نهاده بود، قزلباشخان 

بر سمرقند و بخارا دست يافـت و   880و  879هاي  ناميدند، شيبك خان در سالشيبك خان 
 887هـاي ناكـام و كاميـاب تـا سـال       كشيو طي سلسله لشكر ،فرغانه را از بابر تيموري گرفت

خ)  885قـرا (متـوفي    بلخ و مرو و هرات و نيشاپور و گرگان را از فرزندان سلطان حسـين بـاي  
ناميـد فضـال و    و دامنة متصرفاتش را به دامغان رسـاند، او كـه خـود را شـاه ايـران مـي       ،گرفت

آن شد كـه بـه جنـگ قزلباشـان     و بر ،دانشمندان فراري از قزلباشان را زير چتر حمايت گرفت
هاي روزگـار آن كـه درسـت هنگـامي كـه او       را براندازد، اما از شگفتيها  آن طةبرخيزد و سل

ر كشـ به خوارزم ل – پادشاه مغول دشت قبچاق –آمادة حركت به درون ايران بود قائم سلطان 
رانـدن قـائم    كشيد، و شيبك خان مجبور شد به دفع اين خطر بشتابد، وقتي او در تالش عقـب 

هـاي   هـا و بقايـاي عـرب    يل شيعة هزاره كه تركيبي از بقاياي مغـول سلطان از خوارزم بود، قبائ
در خراسان ميان سر به شورش برداشتند، و شيبك خان مجبور  ،خراسان بودندشدة  زبان فارسي

قـائم  از  889او در سـال   هـا گسـيل كنـد،    شد كه بخشي از نيروهايش را براي سركوب هـزاره 
وارزم به دست مغوالن افتاد، در جنگ با هـزاره  و خ ،نشست سلطان شكست يافته به مرو عقب

                                           
 .386سفرنامة ونيزيان:  -)1(
 .323همان:  -)2(
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هاي  و از توانائي ،ها روحية سربازان او را درهم شكست نيز او تلقات سنگيني داد، اين شگست
 نظاميش كاست.

هـاي شـيبك خـان اطـالع يافتـه بـود، در زمسـتان آن سـال بـا           شاه اسماعيل كه از شكست
مشهد حركت كرد، او دامغان و گركان را گرفتـه  مرقد امام رضا به قزلباشانش به بهانة زيارت 

منهدم كرد و از آنجا وارد مشـهد شـد، و پـس از كشـتاري كـه در مشـهد كـرد، يـك گـروه          
نيـروي آن   ،قزلباش را روانة مرو موضوع گرفت، و مأموراني را بـه سـمرقند و بخـارا فرسـتاده    

روزه  تنـد، شـيبك خـان همـه    در محاصـره گرف  نواحي را به مدد فرا خواند، قزلباشان دژ مرو را
شكست يافته ها  اين فرستاد تا محاصره را درهم شكند، ولي هربار اهيانش را از دژ بيرون ميپس

گشتند، پيش از آن كه نيروي امدادي از سمرقند و بخـارا بـراي شـكيب خـان نامـه       به دژ برمي
 ،رخ داده اسـت  و متذكر شد كه چـون در آذربايجـان حـوادثي    ،نوشته به او پيشنهاد صلح داد

تصميم دارد به آذربايجان برگردد و جنگ با او را به وقـت ديگـري موكـول كنـد، او سـپس      
و به ظاهر آن شـهر را بـه    ،شود به محاصرة مرو پايان داد خان بدون آن كه منتظر پاسخ شيبك

ئي كـه سـران قزلبـاش انديشـيده بودنـد، يـك دسـته از         قصد آذربايجان ترك كرد، بنابر حيله
و دستور يافتند كه هرگاه شـيبك خـان از قلعـه بيـرون      ،باشان در نزديكي مرو مستقر شدندقزل

شان كند،  برآيد در برابرش پا به فرار نهند تا شيبك خان تعقيبها  آن شود و در صدد حمله به
و در كنار دهي به نام محمودآباد اردو  ،شاه اسماعيل و قزلباشانش مرو را رها كرده دور شدند

گفتـه شـده بـود كـه بـه طـرف        ،ي كه قرار بود از برابر شيبك خـان بگريزنـد  شانبه قزلبا زدند،
 شان به دام افتد. در آنجا شيبك خان در حين تعقيبمحمودآباد به راه افتند تا 

نقشة سران قزلباش كارگر افتاد، و شيبك خان به گمان آن كه شاه اسماعيل از جنگ با او 
و  ،بعد از حركت واردي شاه اسـماعيل از مـرو بيـرون آمـد     ترسيده و عقب نشسته است، روز

تا او را ديدند پا بـه فـرار نهادنـد، شـيبك     ها  اين گروهي از قزلباشان را در نزديكي مرو يافت،
 ،را تعقيب كرد، ولي در محمودآباد خود را با شاه اسماعيل و قزلباشان مواجه ديـد ها  آن خان

شـد   اسماعيل عادتش آن بود كه وقتي جنـگ آغـاز مـي   و راهي جز جنگيدن براي نماند، شاه 
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شد، اينجا نيز وقتي شيبك خان  ئي از نديمانش مشغول سرگرمي مي با دسته ،دور از ميدان نبرد
دورتر از عرصة نبـرد   –به همان عادت  –و قزلباشان در برابر هم صف آراستند، شاه اسماعيل 

ام قزلباشـان را مـورد حملـه قـرار داد، و     مشغول شكار بلدرچين بود، شيبك خان با رشادت تم
را به خاك هالكت افكند، چـون قزلباشـان در آسـتانة    ها  آن شمار بسياري از ددر دور اول نبر

سـران قزلبـاش رفتـه شـاه اسـماعيل را از ميـدان بـازي بـه ميـدان نبـرد            ،شكست قـرار گرفتنـد  
را مطمئن سازد كه ها  آن و ،تا حضورش به قزلباشان روحيه باخته قوت قلب ببخشد ،كشاندند

به امداد آسماني به پيروزي خواهند رسيد، در دور دوم نبرد در نيروي شـيبك خـان شكسـت    
تـن عقـب نشسـته     500افتاد، بخش اعظم افرادش كشته شدند يا فرار كردند، و شيبك خان با 

د و شـيبك  ئي در كوهستان پناه بردند، قزلباشان در اين تگناه بر سر شيبك خـان ريختنـ   به دره
و سر وي را براي شـاه اسـماعيل بردنـد، شـاه دسـتور داد       ،خان را با همراهانش به قتل آوردند

هاي شيبك خان را از الشه جدا كرده كناري نهـاد،   جسد او را نيز يافته برايش بردند، او دست
 حكـم «سپس شكمش را با شمشيرش دريده امعا و احشايش را بيرون آورد، آنگاه به قزلباشان 

داد تا گوشـت الشـة شـيبك خـان را خـام خـام خوردنـد، مؤلـف جهانگشـاي خاقـان           » والئي
 ستايد: خوردن گوشت الشة شيبك خان توسط قزلباشان را چنين مي

[شاه اسماعيل] به لفظ گهربار فرمودند كه هركه سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من 
اكل گوشت ميتة (= خوردن م جهت طعمه سازد.... به مجرد سماع اين فرمان كوشش و ازدحا

هـا كشـيده قصـد     ئي رسيد كه صـوفيان (= قزلباشـان) تيـغ    گوشت مردار) شيبك خان به مرتبه
يكديگر نمودند، و آن گوشت متعفن با خاك و خون آغشته را به نحوي از يكـديگر ربودنـد   

(كه چرغان شكاري در حال گرسنگي آهو را بدان رغبت از يكديگر ربايند
54F

1(. 
نويسد كه صوفيان بـراي خـوردن گوشـت گنديـده و آغشـته بـه        محمود خواندمير مي امير

تا ديگران را  ،دست به شمشير بردندها  آن خاك و خون شيبك خان هجوم آوردند، بعضي از
كنار بزنند و خود به الشه برسند؛ و در نتيجه چند تن زخمي شدند، كساني كه نتوانستند خـود  

                                           
 .381 – 380جهانگشاي خاقان:  -)1(
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خريدنـد و بـا عالقـه     گوشت كوچكي را به مبلغ گزافي از ديگران مي را به الشه برسانند، پاره
(خوردند مي

55F

1(. 
قزلباشان پس از اين پيروزي به مرو حمله برده آن شهر را گرفته سه روز ابنية تاريخي مـرو  

كردنـد، و جوانـان را    كشيدند، و ساكنان شهر را كشتار مي ساختند، يا به آتش مي را منهدم مي
تـا   ،دادند، از سرهاي كشتگان مرو چندين كله منـاره برپـا گرديـد    ي قرار ميمورد تجاوز جنس

شده بود، شاه اسـماعيل همچنـين دسـتور    » شاه دين پناه«يادگار اين فتح عظيم باشد كه نصيب 
تـا از   ،داد كاسة جمجمة شيبك خان را پوست بركنده پاك كردند و در ظرفـي نگـاه داشـتند   

اده بنوشـد، شـاه اسـماعيل يـك دسـت شـيبك خـان را بـراي         آن جامي بسازند كه او در آن ب
فرستاد، و بـه او نوشـت    –كه اخيراً كابل را براي خودش گرفته بود  -» رالدين محمد بابرينص«

كه شيبك خان دست تو را از سمرقند كوتاه كرد؛ اينك ما دست او را براي تـو فرسـتاديم، و   
مــذهب  فرمــانرواي شــيعة زيــدي -» اميــر رســتم روزافــزون«دســت ديگــرش را بــراي ارعــاب 

و دسـت بـه دامـن     ،و به او نوشت كه تو نخواستي بـه اطاعـت مـا درآئـي     فرستاد، –مازندران 
دست تو بـه دامـن شـيبك خـان نرسـيد؛ اينـك مـا دسـت او را بـراي تـو           «شيبك خان شدي، 

يـد  زيبا«ي ، و شاه اسـماعيل آن را بـرا  شيبك خان را نيز با كاه انباشتند پوست سر». فرستيم مي
(فرستاد» دوم عثماني

56F

هـاي الشـه را در آتـش سـوزانده خاكسـترش را       . بقاياي سر و استخوان)2
 زير سم اسبان پراكندند.

خان دوبـاره جـان گرفتـه    چنگيزپس از مرو نوبت هرات رسيد، هرات پس از ويراني زمان 
ري و سـپس  يد تيمـو نشين خراسـان شـده بـود، سـلطان ابوسـع      بود، و در دوران تيموري حاكم

شـكوه و جاللـي بـه آن بخشـيده بودنـد،       ،قرا آن شهر را پايتخت قـرار داده  سلطان حسين باي
ترين شهر خراسـان بـود، در    هرات در آن زمان يكي از مراكز مهم فرهنگي ايران و پرجمعيت

                                           
 .71امير محمود خواندمير:  -)1(
/  3. حبيـب السـير:   72. اميـر محمـود خوانـدمير:    38آراي عباسـي:   . عالم 383 – 379جهانگشان خافان:  -)2(

 .333 – 332ي صفوي: آرا  . عالم252. لب التواريخ: 28. روضه الصفا: 513
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تـدريس  ها  آن اين شهر مدارس پررونقي دائر بود كه علماي نامداري چون موالنا تفتازاني در
بـه  هـا   آن جويـان بسـياري حتـي از مـاوراءالنهر و هندوسـتان و عثمـاني در       ردند، و دانشك مي

شود كـه بـدانيم    تحصيل اشتغال داشتند، اهميت فرهنگي هرات در آن زمان از اينجا معلوم مي
بزرگاني چون استاد بهـزاد در آن شـهر تحصـيل كـرده بودنـد، و هـم در آن شـهر بـه تربيـت          

نيـز از همـين شـهر     –عارف نامـدار ايـران    –ي اشتغال داشتند، جامي هنرمندان و آفرينش هنر
و در همــين شــهر تحصــيل كــرده بــود، و انــدكي پــيش از ايــن رخــدادها در ايــن شــهر   ،بــود

هاي ايران در هرات دائر بود كه بـه همـت    درگذشته بود، به عالوه يكي از بزرگترين كتابخانه
هـا هـزار جلـد كتـاب در آن      شـكوه رسـيده بـود، و ده   به  –قرا  وزير باي –شير نوائي  امير علي

هـاي شـيعة    شـد، هرچنـد كـه حاكميـت هـرات در آن اواخـر بـه دسـت تـرك          نگهداري مـي 
و نـه يـك    ،كردنـد  مذهب افتاده بود، ولي در هرات نه مردم از مذهب شيعه پيـروي مـي   زيدي

ان عمومـاً سـني   عالم و سخنور و دانشمند شيعه وجود داشت؛ زيرا كه مردم هـرات در آن زمـ  
، شايد خوانندة اين كتاب تعجب كند كه اولين و آخرين ايراني كه پـيش از صـفويه در   بودند

مـذهب از مـردم    ر سرود، يك مـالي شـاعر سـني حنفـي    رثية امام حسين و شهيدان كربال شعم
(يعنـي بهشـت شـهيدان)    » روضـه الشـهدا  «هـايش را   نام مال حسين بود كه مرثيـه همين شهر به 

راي نخستين بار توسط تبرائيان و به تقليـد  بكه با روي كارآمدن صفويه » روضه خواني« ناميد،
بـود،  » روضـه «هـاي همـين كتـاب     ز قزلباشان در ايران مرسوم شد، در آغازش خواندن مرثيـه ا

هـا و شـاه    هاي ايران در بارة اوالد پيـامبر مثـل مـال حسـين بـود؛ ولـي قزلبـاش        عقيدة همة سني
 ها دشمنان اهل بيت پيامبرند. پنداشتند كه سني هائي كه شنيده بودند مي نهاسماعيل با افسا

از سردسـتگان تبرائـي بـه هـرات     قلـي جـان   زير فرمان مردي به نـام   يك گروه قزلباش
راه چـاره را در آن   ،هاي قزلباشان در مرو را شنيده بودند گسيل شدند، مردم هرات كه جنايت

ان پـس از آن  جيد از تجاوز و كشتار برهند، قلي شا ،شان شوندديدند كه داوطلبانه تسليم قزلبا
ي كه شهر را تحويل گرفت علما و اعيان را به مسجد جامع فـرا خوانـد، او در مسـجد بـه قاضـ     

و برفراز منبـر رفتـه تبـرا كنـد و بـه ابـوبكر و عمـر و         ،القضات هرات دستور داد كه شيعه شود
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اره كــه چــا صــادر كنــد، قاضــي القضــات بيهــا ر و حكــم كفــر ســني ،عثمــان لعنــت بفرســتد
در همانجا در كنار منبر به دست قزلباشـان بـه قتـل     ،توانست چنين دستوري را اجابت كند نمي

(شكمش را دريدند و امعا و احشايش را به پاي منبر ريختند)، دومين مردي كه دسـتور   ،رسيد
و از مذهبش دست بكشد، حـافظ   يافت به فراز منبر رفته ابوبكر و عمره و عائشه را دشنام دهد

جـان سـرباز زد،    بود، اين فقيه نيز از اجراي فرمان قلي –مفتي اعظم هرات  –زين الدين علي 
جان به دست خودش شكم وي را دريد و امعا و احشايش را بيرون كشيده به ميـان مـردم    قلي

قزلباشـان   حاضر در مسجد افكند، و سپس سرش ر از تن جدا كرد، پـس از آن قلـي جـان بـه    
دستور داد كه همة حاضران در مسجد را از خُرد و درشت به قتـل برسـانند، جسـدهاي قاضـي     

ديگر از بزرگان و اعيـان هـرات در   دين را به همراه اجساد چندين تن القضات و حافظ زين ال
(به آتش كشيدند ميدان شهر

57F

بنـد كـرده    . روزهاي آينده بقاياي بزرگان شهر بازداشـت و در )1
 تصميم بگيرد.ها  آن تا شاه اسماعيل خودش در بارة ،شدند

بـراي كشـتار و انهـدام و    » حكـم والئـي  «و  ،ت شـد د هراروا 889شاه اسماعيل در آذرماه 
تاراج صادر كرد، موالنا تفتازاني كه بزرگترين فقيه جهان اسـالم در زمـان خـودش بـه شـمار      

هندوسـتان و   و مـاوراءالنهر و هـاي خراسـان و سيسـتان     و برترين مرجـع دينـي سـني    ،رفت مي
در آن وقت در بند قلي جان  ،عثماني، و حتي مرجع ديني بايزيد دوم و دولتمردان عثماني بود

مذهب «بود، شاه اسماعيل وي را به حضور خواست و به او حكم كرد كه تبرا كند و دست از 
ر او از اسالم بيگانـه  به فرمان مردي گردن نهد كه به نظ ،چون موالنا حاضر نبودبكشد، » باطل

تـا چنـدين سـاعت در زيـر      ،بود، شاه اسماعيل دستور داد وي را آرام آرام قطعه قطعه كردنـد 
و  ،هـاي جسـد موالنـا را نيـز بـه آتـش كشـيدند        شكنجه بماند و مردم شـهر تماشـاگر شـكنجه   

و ها پراكندند تا لگدكوب عوام گردد، كشتار مردم و انهـدام مسـاجد    خاكسترش را در كوچه
رات بـه يـك   مدارس و بناهاي تاريخي در هرات چندين روز ادامه داشت، و چنان شد كـه هـ  

بر بزرگي كه در هرات خفته بودند شكافته گرديـد و اجسادشـان از   اقمخروبه تبديل گرديد، م

                                           
 .73 – 72. امير محمود خواندمير: 389. جهانگشاي خاقان: 346عالم آراي صفوي:  -)1(
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نيز از گورهـا   هاي بزرگ هرات را هاي خواجه گورها برآورده شده به آتش كشيده شد، الشه
(عارف بزرگ تاريخ ايران) نيز از جمله بزرگاني بود كـه گنبـدش   جامي  برآورده پراكندند،

و  ،بـودن بـه او تازيانـه زدنـد     منهدم گرديد و جسدش از گور بـرآورده شـد، و بـه جـرم سـني     
 هايش را در بيابان پراكندند. استخوان

قي ماندگان هـرات بـا   زندههاي  و اموالي كه در خانه شاه اسماعيل چهار ماه در هرات ماند،
د كه استاد بهـزاد از شـيعيان هـرات اسـت، از     وبشد، شاه اسماعيل شنيده  مانده بود مصادره مي

اين رو وقتي او را دستگير كردند وي را مـورد بخشـايش قـرار داد و نـزد خـود نگـاه داشـت،        
دسـتور داد كـه از آن   هـا   آن و ،كاسة سر شيبك خان را شاه اسماعيل به زرگران هراتي سـپرد 

شد از آن پس نديم دائمـي شـاه   كاسه جمجمه ده بسازند، اين جام كه موسوم به يك جام با
اسماعيل بود، و او تا آخر عمرش در همـة مجـالس و محافـل ميگسـاريش بـاده در ايـن جـام        

 داشت. و ياد پيروزيش بر شاه نيرومند سني را همواره زنده نگاه مي ،نوشيد مي
رون شـده شـكاركنان و غـارتگران تـا ميهنـه و      شاه اسماعيل از هرات بي 890در اوائل سال 

 تكرار گرديد، ها ها و تخريب فارياب و شرق خراسان پيش رفت، و در بلخ و ديگر شهرها قتل
بخشيد، و بلخ و خراسان شرقي را حسين بيك هللا او سپس هرات و مرو را به عنوان تيول به 

هاي  از بقاياي عربياث الدين مير غداد، او همچنين مردي به نام ي مان بيرام بيك قرهبه 
زبان خراسان را كه سيد و شيعه بود به رياست دستگاه ديني خراسان منصـوب كـرد، و    فارسي

هاي ايران را كه هنوز دستش به  تا بقاياي آبادي ،خراسان را به قصد ايران مركزي ترك گفت
ي تمـدن ايرانـي را   آن نرسيده بود به تاراج دهد و تخريب كند، و آثار فرهنگي و عناصر مـاد 

هـاي   هاي سياهكاري قزلباشـان در بسـياري از شـهرها و آبـادي     منهدم سازد، از آنجا كه نمونه
خواهم با بازگوئي موارد ديگري كه در بازگشـت شـاه اسـماعيل از     نمي ام، ايران را بيان كرده

 آزرده كنم. هرات تكرار شد خواننده را خسته و دل
ظهير الدين بابر تيموري كه در كابل مسـتقر بـود بـه سـغد      به دنبال قتل شيبك خان ازبك،

لشكر كشيد و سمرقند را متصرف شد، بابر فرزنـد ميـرزا عمـر شـيخ از نوادگـان تيمـور بـود،        
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گرفـت،   و قلمـروش سـمرقند و بخـارا دربـر مـي      ،پدرش حاكميت فرغانه را در دست داشـت 
ته بود، بابر پس از آن بـا سـپاهش   از دست بابر گرف 880ها را در سال  شيبك خان اين سرزمين

در صدد بازگرفتن سـغد  و  ،به كابل رفته آن شهر را گرفته در آنجا تشكيل حاكميت داده بود
شدن شـيبك خـان بـه     (ماوراءالنهر) برآمده بود، ولي ناكام مانده بود، او سرانجام پس از كشته

زادة شـيبك  راهللا خان بـراد اين هدف دست يافت، ليكن پيروزي بابر چندان ديري نپائيد، عبيد
و با برخورداري از حمايـت امـراي ازبـك در بهـار      ،خان خود را وارث عمويش اعالم داشت

ه بـا شـاه اسـماعيل دسـت دوسـتي داده بـود در تركـان        چونكـ  ربه جنگ بابر شتافت، بـاب  891
بـود   ماورءالنهر چندان مقبوليت نيافت؛ زيرا كه شاه اسماعيل در خراسان چندان جنايت كـرده 

آور داشتند؛ و بابر نيز به علت رابطه به شاه اسـماعيل   مة مردم خراسان از او نفرتي چندشكه ه
مورد نفرت واقع شد، او در جنگ با عبيداهللا خان شكست يافته به حصار شـادمان در نزديكـي   
بلخ پناه برد، و از آنجا دست به دامن حاكم قزلباش بلـخ شـد، حـاكم بلـخ مراتـب را بـه شـاه        

ماعيل گزارش فرستاد، شاه اسماعيل كـه در آن هنگـام در نـواحي مركـزي ايـران مشـغول       اس
امير نجم كه اينـك  اش  شكار و عشرت بود، يك لشكر قزلباش را به فرماندهي نائب السلطنه

و بـه حسـين بيـك هللا و     ،تر خواهيم شناخت) به ياري او گسـيل كـرد   (و او را پائين ،بودثاني 
 دستور فرستاد كه به امير نجم بپيوندند.ماني  بيرام بيك قره

از جيحون گذشـته قلعـة خـراز در نزديكـي بخـارا را در محاصـره        891قزلباشان در تيرماه 
گرفتند، بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و اميـد داشـت كـه مـاوراءالنهر را قزلباشـان بـراي       

 اينجـا  ي تسليم او شـد، قزلباشـان در  بگيرند، بابر با حاكم قلعه مذاكره كرد و قلعه بدون مقاومت
و بدون توجه به نظر بابر حاكم را دستگير كرده  ،پا گذاشتندنيز اعراف سياسي و نظامي را زير

 و بر افرادش كه در قلعه بودند تيغ گشوده همـه را بـه قتـل آوردنـد،     ،بودن كشتند به جرم سني
شـودند، اميـر نجـم    عد از مدتي گسپس قلعة قرشي در منطقة خراز را محاصره كردند و بها  آن

او پـا در ميـاني كـرد كـه جمعيـت خـراز        دم خراز را صـادر كـرد، بـابر نـز    دردستور قتل عام م
هـا   آن واند بر رعاياي خودش تيـغ بگشـاند، بلكـه وظيفـه دارد كـه از     ت و او نمي ،رعاياي اويند
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سان سني را زنـده  توانست هيچ ان حمايت كند، ولي نجم قزلباش كه تشنة خونريزي بود و نمي
گفتنـد از سـادات    ند كـه مـي  تنكرد، در خراز كسـاني وجـود داشـ   به تقاضاي او توجهي  ،ببيند

بـه نـزد ميـر غيـاث الـدين (صـدر قزلباشـان در        هـا   ايـن  عرب تبار و علوي هستند، چند تـن از 
الد خراسان) رفته گفتند: تو عرب هستي و مـا نيـز عـربيم، تـو از اوالد پيـامبري و مـا نيـز از او       

اعت كـن تـا از خونمـان    فپيامبريم، ما و تو عموزادگان يكديگريم، بر ايمان نزد اميـر نجـم شـ   
درگذرد، وقتي غياث الدين با امير نجم در بارة اين سيدها سخن گفـت، اميـر نجـم پاسـخ داد     

هـا   ت كند؟ سنيو از اوالد پيامبر باشد و ادعاي سياد ،شود كه يك نفر شيعه نباشد كه مگر مي
گوينـد، چـون غيـاث     دروغ مـي  سـيدند د گوينـ  كه ميها  اين شان دشمن اوالد پيامبرند، و همه

دانند كه سـادات اوالد پيامبرنـد و    و مي ،شناسند را همه كس ميها  اين الدين اصرار ورزيد كه
دانـيم، در خـراز حـدود     امير نجم به او گفت: ما سيد سني را سيد نمـي  ،نزد مردم احترام دارند

ار تن قتل عام شدند، مساجد و مدارس ويران گرديد، گروهي بـه مسـاجد پنـاه بـرده     پانزده هز
(به آتش كشيدند و همه را نابود كردندها  آن بودند، قزلباشان مسجدها را بر سر

58F

1(. 
و  ،هائي كه قزلباشان در خراز كردند بـابر را از درخواسـت حمايـت پشـيمان كـرد      جنايت

ي قزلباشان در ماوراءالنهر جلوگيري كند، چون اميـر نجـم   ها آن داشت كه از ادامة پيشرويبر
قصد پيشروي به سوي غجدوان داشت، بابر به او گفت كه زمسـتان در پـيش اسـت و نبـرد در     

ايـم   ها به صالح نيست، بهتر است كه فعالً به همين اندازه كـه فـتح كـرده    زمستان در اين بيابان
هي نشان نداد، و به غجدوان رفته دژ غجـدوان را در  بسنده نمائيم، امير نجم به نصايح بابر توج

محاصره گرفت، غجدوان با تمام توانش در برابر قزلباشان پايداري ورزيـد و از عبيـداهللا خـان    
هـاي   استمداد كرد، عبيداهللا خان به زودي به غجدوان رسيد، در اين ميان بـابر كـه از ددمنشـي   

ه امير نجم را رها كرد و رفت، ميـر غيـاث الـدين    قزلباشان به ستوه آمده بود سپاهش را برداشت
نيز كه اكنون متوجه شده بود كه مذهب شاه اسماعيل و قزلباشان نه شـيعه بلكـه يـك مـذهب     

گنـاه قرشـي نيـز ناراضـي و از همكـاري بـا دسـتگاه         مخصوص است، و از كشتار سـادات بـي  

                                           
 .78 – 77. امير محمود خواندمير: 432 – 430. جهانگشاي خاقان: 372 – 371عالم آراي صفوي:  -)1(
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ين بيك هللا نيز در نخستين دور ده به بابر پيوست، حسقزلباشان را رها كر ،قزلباشان پشيمان بود
نبرد با عبيداهللا خان از ميدان گريخته به سوي هرات شتافت، به دنبـال او گروهـي از قزلباشـان    
نيز راه فرار در پيش گرفتند، به اين ترتيب در قزلباشان شكست افتاد؛ بايرام بيك كشته شد؛ و 

 خان دستور داد سرش را بريدند.و عبيداهللا  ،امير نجم خود را به عبيداهللا خان تسليم كرد
دانست، بـه شـكرانة ايـن پيـروزي راهـي مشـهد و        را شاه ايران مي شعبيداهللا خان كه خود

زيارت بارگاه امام رضا شد، و در جوار بارگاه امام رضا تـاج شـاهي را بـر سـر نهـاد (آذرمـاه       
ش از ) او سپاهش را از مشهد بـه قصـد تصـرف هـرات گسـيل كـرد، حسـين بيـك هللا پـي         891

هـاي   و در يكي از شكارگاه ،ن مركزي شدافرارسيدن سپاه عبيداهللا از هرات گريخته راهي اير
تـا خبـر شكسـت بـزرگ قزلباشـان را بـه او        ،اطراف اصفهان به اردوي شاه اسـماعيل پيوسـت  

ت م هـرات وارد آن شـهر شـد، مـردم هـرا     برساند، عبيداهللا خان در ميان سـرور و شـادي مـرد   
ب قرار داده به قتل رساندند، به دنبـال آن سراسـر خراسـان بـه     ياش را مورد تعقهاي قزلب تبرائي

 تصرف عبيداهللا خان درآمد.
شدن زمستان شاه اسماعيل قزلباشانش را براي حركت به خراسـان آمـاده كـرد، او     با سپري

 و چند روزي را به عيش و عشرت گذراند، و قزلباشانش ،ابتدا مراسم جشن بهار را برپا داشت
ه هـائي كـ   ها و نعمت و به شكرانة پيروزي ،از دختران و پسران اسيرشدة ايراني كام دل ستاندند

ها نوشدند؛ آنگاه بـه قصـد خراسـان حركـت كردنـد، عبيـداهللا        داده بود بادهها  آن خدايشان به
خان در اين زمان در مشهد بود، زيرا مشهد را پايتخت خويش كرده بود تا سلطنتش را به امام 

ا متبرك كند، از آنجا كه بخش اعظم نيروهايش در هرات و مرو بودند، وقتي قزلباشان به رض
و  ،مشهد رسيدند او مشهد را رها كرده به مـاوراءالنهر برگشـت، قزلباشـان وارد مشـهد شـدند     

 ،مردم مشهد را به خاطر آنكه از عبيداهللا خان حمايت نشان داده بودند مورد انتقام قـرار دادنـد  
ن تن از مردم شهر را از دم تيغ گذراندند، شاه اسماعيل سپس بـه سـوي هـرات بـه راه     و هزارا

آن شهر دست يافت، او بـه انتقـام خـون     زبك را در كنار هرات شكست داده بهسپاه او  ،افتاد
و بخش اعظم مـردم   ،تبرائيان كه به دست مردم هرات كشته شده بودند دست به كشتار گشود
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ي از تيغ قزلباشان رهيده بودند قتل عام كرد، و هزاران خانه را كه هنـوز  شهر را كه در دور قبل
هاي روستاهاي اطراف هرات را به آتـش كشـيد    ر آتش سوزاند، و مزارع و باغستانبرپا بود د

تا بقاياي مردم در قحطي تلف شوند، پس از فتح و تخريب هرات مدتي را در نواحي مختلف 
هائي كه  تا انتقام خون بايرام بيك و امير نجم را از سني ،ه دادخراسان به كشتار و تخريب ادام

هـا و   پـس از آن كـه از كشـتارها و تـاراج     از عبيداهللا خان اطاعت نمـوده بودنـد گرفتـه باشـد،    
و بلخ زينل بيك شاملو فروكش كرد، هرات و مرو را به اش  ها فراغت يافت و كينه تخريب

بخشـيد، و خـود بـا قزلباشـانش بـه سـوي ايـران        وملـو  سلطان ر ديوو ميهنه و فارياب را به 
 گشت تا به عشرتش ادامه دهد. مركزي باز

پس از اين قضايا سراسر خوارزم و سغد و فرغانه و بخشي از سرزمين پـارت و گرگـان در   
، و از تـالش  دانسـت  دست عبيداهللا خان ماند، عبيداهللا خان تا زنده بود خودش را شاه ايران مي

كشيدن بقية ايران از دست قزلباشان دسـت نكشـيد، او در تـرويج فرهنـگ و زبـان       براي بيرون
سـرود، و در   ايراني كوشيد، او در ادبيات فارسي تحصيالت عالي داشت و به فارسي شعر مـي 

كند  هايش تصريح مي داشت، او در يكي از غزل شعرهايش عالقه به ايران و ايراني را ابراز مي
است به مثابة جمسي است كه جانش يعني ايران از آن جدا شـده  كه كشوري كه در دست او 

 شود: است، مطلع اين غزل چنين آغاز مي
 خـــــــاطرم بـــــــاز تمنـــــــاي خراســـــــان دارد   

 شــــدة مــــن هــــوس جــــان دارد جــــان تــــن بــــي
 

گـر فرهنـگ ايرانـي بودنـد،      از ادبا و فقيهان ايراني در دربـار او بودنـد كـه تـرويج     شماري
را در همـين  » نامـة بخـارا   مهمـان «روزبهان خنجي بود كـه كتـاب    فضل اهللاها  اين ترين معروف

زمان به رشتة تحرير درآورد، عبيداهللا خان در همين زمان كه پادشاه بود نزد فضل اهللا روزبهان 
 آموخت. و فقه اسالمي و ادبيات فارسي مي ،كرد شاگردي مي

راءالنهر ايجـاد شـد بـه    بعد از عبيداهللا خان نفرتي كه از تشيع صـفوي در ميـان تركـان مـاو    
و تركان ماوراءالنهر در طي دو نسل بعـد زبـان و    ،احساس نفرت از دولت ايران تبديل گرديد
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ادب فارسي را نيز كنار نهاده پيوندهاي تاريخي با ايران را بـراي هميشـه از خـاطر زدودنـد، از     
هب قزلباشـان بـود، بـه    با ايران رابطة خصمانه و مبتني بر نفرت از مـذ ها  اين آن پس تنها رابطة

ردان سـاماني و خانـة   متـ دول م كـه روزگـاري زايشـگاه و پرورشـگاه    اين ترتيب سغد و خوارز
تـاريخ بـود، بـه سـبب جنـون       سـازانِ  رودكي و بوعلي سينا و فارابي و خوارزمي و ديگر ايران

لـت  تـا در آينـده ضـديت بـا دو     ،مذهبي شاه اسماعيل براي هميشه از دامن ايران بريده گرديد
و ايرانيان منطقه مجبور شوند كه پس ، صفوي به ضديت با فرهنگ و زبان ايراني تبديل گردد

 زبان شوند. از هزاران سال زيستن در بوم خودشان خويشتن را همرنگ تركان نشان داده ترك

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 
 
 

 

 :فصل سوم

 فاجعة چالديران و پيامدهاي آن 
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 :گفتار نخست
 ي در كشور عثمانيوفتحريكات قزلباشان ص

يكـي از دو   –زماني كه دولت قزلباشان تشكيل شد سلطنت عثماني در دسـت بايزيـد دوم   
خ به سلطنت رسـيده   860كه پس از درگذشت پدرش در سال بود  –پسر سلطان محمد فاتح 

پس از وفات پدر با برادرش به رقابت برخاست، ولي شكست يافته بـه  » جم«بود، تنها برادر او 
 هاي رودس پناه برد. به شواليه و جزيرة رودس گريخته

بايزيد و جم در ادبيات فارسي تحصيالت عاليه داشتند، به تاريخ و فرهنـگ ايـران دلبسـته    
هـاي بسـياري بـه جـا مانـده       سـروده ها  آن سرودند؛ و از بودند، و هردو به زبان فارسي شعر مي

بـود، بايزيـد   گفت، و تخلص جم نـام خـودش (جـم)     شعر مي» عادلي«است، بايزيد با تخلص 
تـرك  مـورخ   –دوم پادشاهي عارف مسلك و پابند احكام شرعي بود، اسماعيل حقي اوزون 

ــي – ــد دوم در يكــي از     م ــان ســلطان بايزي ــار عثمــاني در زم ــز در درب نويســد كــه ســفير و ني
 دارد: هايش اخالقيات بايزيد را چنين بيان مي گزارش

راي هيچيك از فـرايض دينـي اهمـال    خورد، در اج نوشد، غذا اندك مي مطلقا شراب نمي
باليـد، و   خود ميكه از فلسفه بهره و معلوماتي دارد به  دهد، از اين كند، و صدقه بسيار مي نمي

(شود زياده از حد با هيئت و نجوم مشغول مي
59F

1(. 
هـائي كـه در قيـد     و بـا شخصـيت   ،نهـاد  بايزيد به بزرگان فرهنگ و ادب ايران احتـرام مـي  

هائي چون جالل الدين دواني، نورالدين جـامي، و   كرد، او با شخصيت ه ميحيات بودند مكاتب
نامـة فردوسـي را زيـاد مطالعـه      او شـاه  .كاتبـه و روابـط دوسـتانه داشـته اسـت     موالنا تفتازاني م

نامـه بـود و ايـران را كشـوري      هـاي شـاه   و به همين سبب به شدت تحت تأثير داستان ،كرد مي
ئي هستند كـه هيچگـاه    گفت كه ايرانيان ملت آزاده نداشت، او ميپ نيرومند و تسخيرناپذير مي

                                           
 .264/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(
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و تـا پادشـاه از ميـان خودشـان نباشـد در برابـرش تسـليم         انـد،  بار حاكم غيـر ايرانـي نرفتـه   زير
(برند و از حاكم بيگانه فرمان نمي ،شوند نمي

60F

1(. 
ن را قتـل  و علما و فقها و مدرسـان و بزرگـا   ،چون قزلباشان در ايران دست تعدي گشودند

و از سلطان تقاضا كردند كـه   ،عام كردند، شماري از علما و بزرگان ايران به عثماني گريختند
هـاي   هاي قزلباشان اقدامي انجام دهد، بايزيد كوشيد كـه بـا مكاتبـه    كردن جنايت براي متوقف

ه تـوفيقي  ستيزانة قزلباشـان را تعـديل كنـد؛ ولـي در ايـن را      ه با شاه اسماعيل رفتار ايرانندوستا
پنداشت، به جاي آن كه  نيافت، شاه اسماعيل كه خودش را تنها نمايندة خدا بر روي زمين مي

هايش را كه عموماً از قبايل آنـاتولي   نسبت به عثماني رفتار سياسي متقابل درپيش گيرد، خليفه
كرد  لب ميعناصر تاتار را به ايران جها  آن و توسط ،فرستاد بودند به طور مرتب به عثماني مي

خ چنـدده   890از اوايل سلطنت شاه اسـماعيل تـا سـال     رتش قزلباش را نيرومند نگاه دارد.تا ا
هـا   و ده ،هزار خانوار از چهارده قبيلة تاتار از نواحي مختلف آناتولي به ايران كوچانـده شـدند  

حال توسط شاه اسماعيل در عين  .ين قبايل به ارتش قزلباش پيوستندهزار تن از عناصر جوان ا
كرد تا بر تعداد مريدانش در ميان تاتارهـا   هايش در خاك عثماني براي خودش تبيلغ مي خليفه

ملت ايـران بـا   و بازهم شمار بيشتري از تاتارها را به ايران بكوچاند، چونكه همة  ،افزوده سازد
 بـه ايـران  يد كه با واردكردن عناصر تاتـار  كوش ميشاه اسماعيل و قزلباشانش دشمن بودند، او 

 را افزايش دهد. نيرويش
ري افتاد، و پسرانش براي دستيابي به مقـام وليعهـدي او بـه    ابر بستر بيم 888بايزيد در سال 

ئي از آنـاتولي حكومـت    تالش و رقابت افتادند، بايزيد چهار پسر داشت كه هركدام در منطقه
احمـد دويمـن    داشـت. كه حاكميت قونيه را در دست  كرد، بزرگترين پسرش شهنشاه بود مي

قورقـود حـاكم    حاكم بـود،  –در همسايگي ايران  –پسرش بود و بر آماسيه در شرق آناتولي 
در  مانيسه در منتهااليه غرب آنـاتولي بـود، و كـوچكترين پسـرش سـليم حكومـت ترابـزون را       

در شمالغرب ارزنجان با ايـران همسـايه بـود، هرچهـار      دست داشت كه از جهت جنوب شرق

                                           
 يزيد دوم به شاه اسماعيل صفوي.، از نامة سلطان با815پارسا دوست:  -)1(
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و به زبـان فارسـي آشـنائي كامـل داشـتند،       ،زيد نزد معلمان ايراني تحصيل كرده بودندپسر باي
به تمدن و فرهنگ ايراني براي تعلـيم فرزنـدانش معلمـان و مدرسـان     اش  بايزيد به علت عالقه

تا زبان فارسي را خوب بياموزند و با فرهنگ ايراني آراسته شـوند،   ،تخدام كرده بودايراني اس
شـان بـه طـور كلـي      د و سليم چنان در ادبيات فارسي تبحر داشتند كه زبان ادبيشهنشاه و احم

سليم در دوران حـاكميتش   ،ندكرد هاي فارسي مطالعه مي و عموماً در كتاب ،زبان فارسي بود
و به دست خودش بـر ايـن متـون بـه      كرد، همه شب متون ادبي و تاريخي فارسي را مطالعه مي

 ،هـاي سـليم اسـت    نويسـي  بـا حاشـيه   هـا   (برخي از اين كتاب ،شتگافارسي تفسير و حاشيه مين
 شود). اكنون در موزه استانبول نگهداري مي

تــدبيرتر بــود، و از نظــر شــان بلنــدپروازتر و با كــه كهتــرين پســر بايزيــد بــود از همــهســليم 
شخصيتي شباهت زيادي به جـدش سـلطان محمـد فـاتح داشـت، در مقابـل او احمـد از همـه         

ر بود، بايزيد عالقه داشـت كـه احمـد را وليعهـد سـازد، ولـي سـه پسـر ديگـرش          جوت مسالمت
خواسـتند، چونكـه مانيسـه مركـز حاكميـت       هركدام به نوبة خود سلطنت را براي خودشان مي

آن شـد كـه قورقـود را از آن محـل دور     (اسالمبول) نزديك بود، سلطان بر قورقود به پايتخت
مشـكلي بـراي احمـد ايجـاد     ايـن بـرادر    ،ليعهد اعالم كنـد سازد، تا هرگاه احمد را به عنوان و

و از او خواست كه فـوراً از   ،نكند، او حاكميت انتاليه در جنوب مركزي آناتولي را به وي داد
عمـره بـا يـك     فراين مسئله ناراضي شد و به بهانة سمانيسه به انتاليه نقل مكان كند، قورقود از 

د، بايزيد چند ماه بعد وسائلي انگيخت و رضـايت  شم راهي مصر شكشتي و شماري خدم و ح
او را جلب كرده به آناتولي بازآورد، و با وعدة اين كه به زودي مانيسه را به او بازخواهـد داد  

 او را روانة انتاليه كرد.
بايزيد با جلب موافقت وزير اعظـم و ديگـر بلنـدپايگان كشـوري و لشـكري       889در سال 

ت ناراضي شـد و شـماري از افسـران ارشـد     دش، سليم از اين امر به وليعهد كرداحمد را رسماً 
بزون به قصد پايتخـت حركـت   او از تر ،ارتش عثماني را با خود همنوا ساخته لشكري آراست

كرد تا پدرش را به انصراف از اين تصميم وادارد، او بـا ايـن برنامـه در روملـي شـرقي (شـرق       

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   122

بيمار شد و پس از چند روزي درگذشـت، قروقـود   مستقر شد، در همين وقت شهنشاه  )بالكان
ه گرفتن حاكميت مانيسه از انتاليـه حركـت كـرد و در مانيسـ     در دست كه در انتاليه بود به بهانة

بـه راه   ليعهدي از آماسيه به طـرف اسـالمبول  گرفتن حكم و مستقر شد، احمد نيز براي تحويل
بايزيد با وجود پيـري و بيمـاري در رأس   افتاد، پيش از آن كه احمد به اسالمبول برسد سلطان 

و با او وارد مذاكره شده وعده داد كه تـا زنـده اسـت     ،يك سپاه بزرگ به مقابلة سليم شتافت
حكم وليعهدي به هيچكدام از پسرانش ندهد، او از سليم خواسـت كـه بـه ترابـزون برگـردد،      

شنيده بـود   بول را نيزاسالمسليم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حركت احمد به طرف 
و همينكــه احمــد وارد اســالمبول شــد حكــم  ،در روملــي مانــد، و پــدرش بــه ادرنــه برگشــت

عهدي را برايش فرستاد، سليم به محض شنيدن اين خبر به طرف اردوي پدرش بـه راه   واليت
 افتاد و آمادة جنگ شد.

سـواحل غربـي    و سليم شكسـت يافتـه بـه    ،ميان پسر و پدر جنگ درگرفت 890در تيرماه 
درياي سياه گريخت، چون احمد در اسالمبول مستقر شـد، امـراي هـوادار سـليم ارتـش را بـه       

نمودنـد، احمـد   و با تصميم سلطان دائر بر اعالم واليتعهدي احمد مخالفـت   ،شورش كشاندند
چـري) را بـا    و بايزيد كوشيد كـه شـورش ارتـش (ينـي     ،به مشورت پدرش به آماسيه برگشت

قود وي را به اسالمبول فرا خواندند، و ايـن امـر   رواند، در اين زمان امراي هوادار قتدبير فرونش
چري باال گرفته شيرازة امور سياسي را  و دامنة شورش يني ،به شكاف بيشتر ارتش كمك كرد

چري  پاشيدن قرار داد، آشوب چند ماه ادامه يافت، سرانجام بايزيد تسليم يني در معرض از هم
تا بقية  ،و سلطنت را به او تفويض كرده خود كناره گرفت ،به پايتخت فرا خواندشده سليم را 

كـه اينـك سـلطان     –عمرش را دور از پايتخت بگذراند، او به ارادة خود يا به خواست سـليم  
توقه در بالكان شد، ولي پـيش از   كاران و نديمانش راهي ديمه ئي از خدمت با عده –شده بود 

 خ). 891در اثر تشديد بيماري يا در اثر خوردن زهر درگذشت (بهار آن كه به محل برسد، 
هاي شـاه اسـماعيل در زمـان بايزيـد دوم بـه عنـاوين گونـاگون در آنـاتولي فعاليـت           خليفه

علي خليفه (از تاتارهاي آنـاتولي) حـاكم   دادند، نور كردند، و قزلباشان را به ايران كوچ مي مي
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كـرد،   هـا را رهبـري مـي    و ايـن فعاليـت   ،اه اسـماعيل بـود  ارزنجان و يكي از خلفاي برجستة ش
قـرار   –محل حاكميـت سـليم در زمـان بايزيـد دوم      –چونكه ارزنجان در همسايگي ترابزون 

انگيز نورعلي خليفه باعث خشم سليم شد، سـليم بـه ارزنجـان لشـكر      داشت، اقدامات تحريك
ه بيـرون كـرد، و بـه پسـرش سـليم      كشيده آن ناحيه را گرفت و كارگزاران قزلباش را از منطق

(هاي ايران را تخليـه كنـد   فرمان داد كه زمين
61F

. وقتـي اوضـاع سياسـي عثمـاني در اثـر رقابـت       )1
هـاي آنـاتولي را    قدرت پسران بايزيد آشفته گرديد، شاه اسماعيل به وسيلة خلفـايش بكتاشـي  

 تشويق به شورش كرد.
از خلفـاي شـيخ حيـدر و     –آنـاتولي   رئيس خانقاه بكتاشي انتاليه در جنوب –حسن خليفه 
آنـاتولي  ي هـا   زيسـت، و در ميـان بكتاشـي    و در روستائي نزديكي انتاليه مي ،شاه اسماعيل بود

و بيشتر اوقاتش را در غـاري در   ،گري درپيش گرفته بود نفوذ بسيار داشت، او طريقت صوفي
ان شـاه اسـماعيل بـود،    گذراند، اين غار خانة اسرار و محل تجمع مريـد  نزديكي روستايش مي

و باعـث شـد كـه     ،جلب كرد دزهد و رياضت ظاهري حسن خليفه توجه بايزيد دوم را به خو
هـاي بسـيار داشـت كـه در      ستد، حسن خليفه در آنـاتولي خليفـه  سلطان هدايائي را براي او بفر

كردنــد، و در عمــل بــراي شــاه اســماعيل پيــرو بــه دســت  ميــان قبايــل تاتــار بــرايش تبليــغ مــي
آوردند، او پسري داشت كه نامش را شاهقُلي نهاده بود، شاهقلي هميشـه در كنـار پـدرش     مي
 و منصب خليفة اول او را داشت. ،بود

و در اوج رقابت سياسي پسران بايزيد دوم كه قورقـود از انتاليـه خـارج     889در اوايل سال 
زلباشان صفوي قيام كرد تـا  و به روال كار ق ،شد، شاهقلي مريدان پدرش را به انتاليه فرا خواند

ــران    ــه كــه قزلباشــان در اي قــدرت را در عثمــاني قبضــه كنــد، او انتاليــه را گرفــت و همانگون
ها را نذر آتـش كـرد و    كردند، علما و بزرگان شهر را گرفته كشتار كرد و بسياري از خانه مي

كـه بـه    رقود رادست به تاراج اموال مردم گشود، او همچنين كاروان حامل خزائن و اموال قو
تاراج كرده ميـان   كرد مورد دستبرد قرار داد، و كلية اموال قورقود را سوي مانيسه حركت مي

                                           
 .279اسماعيل حقي اوزون:  -)1(
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مريدانش تقسيم كرد و كاروانيان را به قتل آورد، او سپس راهـي كوتاهيـه در غـرب آنـاتولي     
انهـدام  پاول و كشتار و هاي سر راه را مورد تعرض و تجاوز قرار داده دست به چ و آبادي ،شد

ولي از او شكست يافـت و   گشود، يك لشكر عثماني در نزديكي كوتاهيه به مقابلة او شتافت،
كوتاهيـه را بـه محاصـره     890دهش به دست شاهقلي كشته شد، شـاهقلي در ارديبهشـت   فرمان

ي بـراي شهرگشـائي در   و او ابـراز كـاف   ،گرفت، ولي متوجه شد كه دفاع شهر مستحكم است
 ا از محاصره دست كشيد و راهي بورسا در منتهااليه غرب آناتولي شد، لشـكر لذ اختيار ندارد،

ساختن او گسيل شده بود نيز مغلوب و متواري گرديد، در اين زمـان   ديگري كه براي متوقف
صدر اعظم عثماني شخصاً در رأس يك سپاه عظيم به مقابلة شاهقلي حركت كرد، شاهقلي از 

مان شد، و حـاكم قونيـه را    آنجا روانة قرهو از  ،وتاهيه برگشتبرابر اين سپاه عقب نشسته به ك
كه با نيروئي به مقابلة وي بيرون شده بود شكست داده كشت و قونيه را تاراج و مردم شـهر را  

سـوزي زد، او سـپس راهـي سـيواس شـد و بسـياري از        كشتار كرد و دست به تخريب و آتش
و شــمار بســياري از  ،د را تخريــب كــردهــاي شــرق آنــاتولي كــه بــر ســر راهــش بودنــ آبــادي

ئـي بـين    اعظـم در نقطـه   وزيـر  890كارگزاران دولت عثماني را از ميـان برداشـت، در تيرمـاه    
ت تلفـات  قيصريه و سيواس با شاهقلي درگير شد، در نبرد سختي كه ميـان دو طـرف درگرفـ   

، و شـاهقلي بـا   سنگيني بر سپاه صدر اعظم وارد شد، ولي سرانجام در قزلباشان شكسـت افتـاد  
افتـاد و كشـته شـد،    هـا   آن افرادش فرار كردند، وزير اعظم به هنگـام تعقيـب قزلباشـان بـه دام    

شاهقلي نيز كشته گرديد، ولي قزلباشان به فرارشان بـه ادامـه داده وارد ايـران شـدند، آنـان در      
بـه  ( ،نزديكي ارزنجان به يك كـاروان تجـارتي برخوردنـد كـه از تبريـز راهـي آنـاتولي بـود        

هـا   آن شـد)،  شدة ايران بود كه توسط ونيزيها به اروپا بـرده مـي   احتمال زياد حامل اموال تاراج
اين كاروان را مورد حمله قرار داده تاراج كردند، و بازرگان را كه پانصد تن بودند بـا تمـامي   

 ها و نوكرها كشتند. باركش
سـند، در آن هنگـام شـاه    يل برخواستند به خدمت ولي امرشان شاه اسـماع  اين قزلباشان مي

تا شـاه اسـماعيل    ،مدتي در آذربايجان سرگردان ماندندها  اين در خراسان بود، زواسماعيل هن
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از خراسان برگشت و در شهريار (نزديك شهر ري) به حضـور او رسـيدند، شـاه اسـماعيل در     
ن مركـزي  باري از نخوت و غرور و بـا كاسـة جمجمـة شـيبك خـان بـه ايـرا        اين زمان با كوله

هايش در آناتولي نيـز   برگشته بود تا مراسم پيروزيش را جشن بگيرد، او اميدوار بود كه خليفه
» ينسـ «شنيد كـه از برابـر دشـمن    ها  آن هاي مشابهي دست يافته باشند، ولي وقتي از به پيروزي

به دستور شان  با خشونت رفتار كرد؛ دو نفر از رهبرانها  آن نسبت به اند، شكست يافته گريخته
را ميـان  هـا   ايـن  و چند تن ديگـر را گـردن زدنـد، او بقيـة     ،او در ديگ جوشاب افكنده شدند

گزار و نـه سـرباز در ارتـش قزلبـاش بـه خـدمت        امراي قزلباش تقسيم كرد تا به عنوان خدمت
 ادامه دهند.

اتولي فرمان فرستاد كه قزلباشان آن –والي ارزنجان  –شاه اسماعيل سپس به نورعلي خليفه 
يكي از خلفاي شاه اسماعيل كه عيسا خليفه نـام   خليفه را بشوراند و آناتولي را بگيرد، نورعلي

داشت را براي رهبري شورش مورد نظر انتخاب كرد، اين شـورش در اوج اخـتالف سـليم بـا     
داري بـا شـركت شـمار بسـياري از جنگنـدگان قبايـل آنـاتولي (افشـار،          پدرش به نحـو دامنـه  

قود) در مناطق سيواس و چوروم و طوقـات  رودلو، بوزوقلو، و طيملو، ح مان، تكه هوارساق، قر
 .آغاز شد

مراد و قاسـم   –در اين ميان سلطان سليم به سلطنت نشست، برادرش احمد دو پسر خويش 
 كـرد تـا سـلطنت را از سـليم بسـتاند،      و از شاه اسماعيل تقاضاي كمـك  ،را به ايران فرستاد –

ين سفر به شاه اسماعيل قول داد كه شيعه شود، زيرا شاه اسماعيل در پاسـخ بـه   در ا رادظاهراً م
درخواست احمد به نورعلي خليفه فرمان فرستاد كه از مراد پسر احمد حمايت كند و او را بـه  

پشـت بـود    عنوان سلطان عثماني به رسميت بشناسد، مـراد كـه بـه يـاوري شـاه اسـماعيل گـرم       
و پدرش را تشويق كـرد كـه بـه مالطيـه      ،خودش را سلطان خواندهمينكه به آناتولي برگشت 

ئـي   منتقل شود، عيسي خليفه با قزلباشانش به دستور شاه اسماعيل به مراد پيوسـتند، و بـه بهانـه   
مبارزه با سليم در شهرهاي شرق آناتولي دست به كشتار و تاراج زدند، اسماعيل حقـي اوزون  

نويسد كه در اين هنگام بيش از ده هـزار تـن    تركيه) ميبه نقل از يك سند آرشيو توپ قاپي (
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به دور ملحدي به نام صوفي عيسي خليفه گرد آمدند،... چندين روستا را تارج كردنـد، مـردم   
در ميان اين فتنه تاج بر سر نهاد،  موال مردم را به يغما بردند، مرادبسياري را كشتند و اسبها و ا

شدند وارد ارتش خود كرد، به زودي بيست هزار صوفي در  را كه قزلباش خوانده ميها  اين و
آماسيه گرد آمدند و مسلمانان بسياري را كشتند و سلطان مراد را با خود به گولدوگون بردند 

نـد و وارد شـهر شـده    دو در آنجا فسـاد عظـيم بـه راه انداختنـد، علمـا و بزرگـان را فـراري دا       
(واگذاشتندها  آن گريخته شهر را بهبرابرشان  نوشيروان قاضي چوروم را كشتند، و مردم از

62F

1(. 
يـروزي دسـت خواهنـد    هايش در آنـاتولي بـه پ   شاه اسماعيل چونكه يقين داشت كه خليفه

پنداشت برقرار بدارند، وقتي سليم به سلطنت نشست نـه   تا دين او را كه دين خدائي مي ،يافت
به رسميت شناخت، تنها كسي كـه در  پيام تبريك براي سلطان سليم فرستاد و نه سلطنت او را 

 –رقيب سلطان سليم  –شد سلطان مراد  اين زمان از طرف شاه اسماعيل به رسميت شناخته مي
دانسـت مـراد بـدون     ماه در دست سلطان مراد بود، سلطان سـليم كـه مـي    9بود، شرق آناتولي 

قـادر بـه ادامـة    حمايت واليان ديـاربكر و ارزنجـان (خـان محمـد اسـتاجلو و نـورعلي خليفـه)        
داد كه دست از تحريك و آشوب بكشـند   سلطنتش نخواهد بود، مرتب به اين دو تن پيغام مي

كه تاتارهاي آناتولي را با خودشـان  ها  اين ه و فساد به راه نيندازند، ولينو در خاك عثماني فت
كـه او را بـه   يدند كوشـ  مـي و  ،نوشـتند  آميزي به سلطان سليم مي هاي توهين داشتند متقابال نامه

و  ،و او را به جنگ دعـوت كردنـد   ،فرستادند هجنگ بكشانند، حتي يكبار براي او رخت زنان
(د، و از سلطنت بركنار خواهند كردتهديد نمودند كه به زودي او را شكست خواهند دا

63F

2(. 
مـذهب تشـكيل    در آن زمان بخش اعظم جمعيت آناتولي شرقي را تاتارها و تركـان شـيعه  

و تاتارها عموماً شيعيان بكتاشي و مريد شاه اسماعيل بودند، شـاه اسـماعيل اميـدوار    دادند،  مي
بود كه اگر جنگي ميان او و عثماني در بگيرد، او به ياري اين جمعيت عظيم شيعه بـر عثمـاني   

تـا مثـل كـاري كـه در ايـرن       ،و دولت سني عثماني را برخواهد انـداخت  ،دست خواهد يافت

                                           
 .6، زيرنويس 276/  2همان:  -)1(
 .343 – 342/  12احسن التواريخ:  -)2(
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زلبـاش در آنـاتولي رسـميت بخشـد، بـا همـين تـوهم بـود كـه او بـه           كرده است، به مـذهب ق 
، شاه رهنمود داده بود كه در آناتولي آشوب به راه اندازند ياربكرديش در ارزنجان و اه هخليف

اسماعيل قبالً نيز وقتي شيبك خان را كشت پوست سرش را با كاه انباشته براي سلطان بايزيـد  
سلطان بكشد و سلطان را مرعوب سازد، بايزيد اين عمل شاه  رخفرستاده بود، تا قدرتش را به 

و بـراي شـاه    ،اسماعيل را يك اقدام ابلهانـه تلقـي كـرده هـردو فرسـتادة وي را گرفتـه كشـته       
 اسماعيل هيچ پاسخي نفرستاده بود.

سلطان سليم تا وقتـي كـه گرفتـار رقابـت بـرادرانش بـود نتوانسـت بـراي فرونشـاندن فتنـة           
خ بـرادرش قورقـود را در مانيسـه     891 لامي بـه عمـل آورد، او در اواسـط سـ    اها اقـد  بكتاشي

غاري نهـان شـد، بـه زودي جاسوسـان سـلطان       قود با لباس مبدل گريخته دررشكست داد، قو
برداشتن برادرش احمـد و   كردند، سلطان سليم براي از ميان سليم او را يافتند و دستگير و خفه

او به چند تن از امراي ارتش رهنمود داد كه احمد را بـه بورسـا   پسران او نيز تدبيري انديشيد، 
و به او قول بدهند كه براي تصرف پايتخت به او كمـك خواهنـد كـرد، احمـد      ،دعوت كنند

 ارا خورده از مالطيه به آماسيه رفته سپاهش را برداشته از راه قونيه به طرف بورسـ ها  آن فريب
پاه آمادة سلطان سليم افتاد و دستگير شده به قتل رسيد، حركت كرد، او در راه بورسا به دام س

را  –فرزنـدان احمـد    –بعد از آن سپاه سـلطان سـليم بـه آماسـيه حملـه كـرد و مـراد و قاسـم         
اسـماعيل پناهنـده شـد    شكست داد، قاسم به مصر گريخت، و احمد به ايران گريختـه بـه شـاه    

نيز پس از اين قضـايا بـه ميـان قبايـل      ،بودندقزلباشان بكتاشي كه در سپاه مراد  ).891(زمستان 
 خودشان در نواحي مختلف آناتولي برگشتند.

نش را با نجم ثاني بـه جنـگ   شااين وقايع زماني اتفاق افتاد كه شاه اسماعيل بخشي از قزلبا
عبيداهللا خان فرستاده بود، و آنان شكست يافته بودند و نجم ثاني به قتل رسيده بود، وقتي سپاه 

شاه اسماعيل در وضعي نبود كه بتواند نيرو به  ،ن سليم به جنگ مراد و قاسم فرستاده شدسلطا
داده بود عمل كند، سپس وقتـي مـراد بـه ايـران     ها  آن هائي كه به بفرستد و به وعدهها  آن مدد

ريخت شاه اسماعيل در صدد آمادگي براي حمله به خراسان و گرفتن انتقام خون نجم ثاني گ
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 قول داد او ه به خان و گرفتن مشهد از دست او بود، او مراد را مورد احترام قرار داداز عبيداهللا
كه از دست داده فارس را به او خواهد بخشيد، او به ايـن وعـده وفـا    كه به جاي ملك پدرش 

و مراد به عنوان تيولدار فارس كه شاه اسماعيل بـه او بخشـيده بـود حركـت كـرد، ولـي        ،كرد
ي را در راه سـربه  و ،آمـد  ان نمـي وارد خوششـ  قزلباش كه از اين شريك تـازه ديگر تيولداران 

 نيست كردند.
بـه   هـاي گـوش   آن شد كه بكتاشيداختن به امر رقيبان خاندانيش برسلطان سليم پس از پر

ن خاتمـه دهـد، او   هايشـا  فرمان شاه اسماعيل را به جاي خودشان بنشاند و براي هميشه بـه فتنـه  
در دسـت داشـت بـه     سي ويژه كه رياستش را شخص خودشهيئت بازر براي اين منظور يك

تــا در منطقــه از مريــدان شــاه اســماعيل يــك  ،شــرق آنــاتولي فرســتاد و بــه آن مأموريــت داد
داد كه با اين هيئت همكاري الزم ئي دستور  آمارگيري دقيق به عمل آورد، او به حكام منطقه

م داشـته باشـد در اختيـارش بگذارنـد، ايـن هيئـت       و هرگونه وسائلي را كه الز ،را انجام دهند
مأموريت داشت كه اسامي كلية قزلباشان را از هفت ساله تا هفتـاد سـاله در دفتـر مخصوصـي     

ر را به درستي شناسائي كـرده از  هاي اخي ثبت كند، هدف او از اين اقدام آن بود كه سران فتنه
از قزلباشـان در شـرق آنـاتولي     ميان بـردارد، در پـي ايـن آمـارگيري حـدود چهـل هـزار تـن        

بـه نـواحي اروپـائي    هايشان  داشت شدند؛ چندين هزارشان كشتار گرديدند و بقيه با خانوادهباز
 اعيل به دور باشند.هاي شاه اسم تا از مناطق نفوذ خليفه ،كشور عثماني كوچانده شدند

خليفـه فرمـان   مندانـه از خراسـان برگشـت، و بـه نـورعلي      وزدر اين ميان شاه اسـماعيل پير 
فرستاد كه براي كوچاندن قزلباشان به ايران دست به كار شود، اكنون قدرت سلطان سـليم در  

و آن عده از تاتارهاي بكتاشـي كـه از تيـغ و تبعيـد رهيـده بودنـد بـه         ،آناتولي تثبيت شده بود
هـاي شـاه اسـماعيل     در مناطق كوهستاني پراكنده شـده بودنـد؛ و خليفـه    ،شدت مرعوب شده

علي خليفه به دنبال دريافـت فرمـان   رأت نداشتند در منطقه دست به فعاليت جدي بزنند، نوجر
تـا   ،هاي آناتولي را به ايران كوچانـد  شاه اسماعيل چند ده هزار خانوار تاتارهاي بكتاشي بيابان

 ايران بپيوندند. نبه خيل عظيم قزلباشان درو
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 :گفتار دوم
 رب ايرانغ رفتن شمال جنگ چالديران و از دست

ــت ن ســليم كــه مــي ســلطا ــد دخال هــا و تحريكــات شــاه اســماعيل در خــاك عثمــاني    دي
ها پايان دهد هـيچ راهـي جـز جنگيـدن را در      شدني نيست، براي آن كه به اين دخالت متوقف

ش بـراي سـركوب قزلباشـان    اتديد، او براي اين كـه شـاه اسـماعيل را از اقـدام     پيش خود نمي
هـاي شـاه اسـماعيل را كـه در پاكسـازي اخيـر دسـتگير و         از خليفـه آناتولي آگاه سازد، يكي 

 .)64F1(»برو و آنچه را ديدي بـازگو كـن  «زنداني كرده بود با يك نامه به ايران فرستاه به او گفت: 
ه ااو اميدوار بود كه شاه اسماعيل به مجرد دريافت پيام او به طرف مرزهـاي غربـي ايـران بـه ر    

امراي ارتش و بلنـدپايگان   892هد شد، او در اواخر اسفند ماه خواهد افتاد و آمادة جنگ خوا
ايـن   رتشكيل داد، دها  آن شورتي با حضورو يك جلسة م ،نداكشوري را به شهر ادرنه فرا خو

ه ضمن يك سخنراني مفصل در بارة خطر شـاه اسـماعيل و قزلباشـان او موافقـت امـراي      سلج
و  ،اي طراز اول كشورش فتـواي جهـاد گرفـت   و از فقه ،ارتش را به جنگ با ايران جلب كرد

به امراي ارتش دستور داد كه ارتش را براي حركت آماده كنند، او همچنين نامـة مفصـلي بـه    
برداشـتن شـاه اسـماعيل بـا او متحـد       و به او پيشنهاد كرد كه براي از ميان ،عبيداهللا خان نوشت

(شود
65F

ي ماوراءالنهر و شرق خراسان بود، و ولي عبيداهللا خان در آن زمان درگير مسائل داخل. )2
براي حملة ديگري به قزلباشان آمادگي نداشت، و نتوانست پاسخ مسـاعدي بـه سـلطان سـليم     

 بدهد.
و چنـد روز بعـد بـا ارتـش     سلطان سليم سه روز بعد از شواري ادرنـه بـه اسـالمبول منتقـل     

وسـط يكـي از خلفـاي    نامـة ديگـري ت   893آناتولي شد، او در اوائل ارديبهشـت   درعثماني وا

                                           
 .278همان،  -)1(
 .1اثر فريدون بيك، ج » منشأت السالطين«متن كامل نامه در  -)2(
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محبوس به نام قليج خليفه براي شاه اسماعيل فرستاد و رسما به او اعالن جنگ داد، او در ايـن  
نامه به شاه اسماعيل نوشت كه فقهاي اسـالم فتـواي كفـر و ارتـداد وي و مريـدانش را صـادر       

حركـت  و اينك او در رأس سـپاه عثمـاني بـه سـوي ايـران در      اند، كرده حكم به قتل وي داده
و آتـش فتنـه و فسادشـان را فـرو      ،كن كنـد  و تصميم دارد كه قزلباشان را از ايران ريشه ،است
(نشاند

66F

1(. 
ة سلطان سليم را دريافـت  هاي اطراف اصفهان بود نام شاه اسماعيل در حاليكه در شكارگاه

اسـارت  و قليج خان را به جرم آن كه به  ،كرد، او اعالن جنگ سلطان را با ناباوري تلقي كرد
يك شاه سني افتاده بود گردن زد، و بدون آن كه واكنشي به اعالن جنگ سلطان سليم نشـان  

كـرد كـه چـون بـه حمايـت       دهد به شكار و عشرتش ادامه داد، شايد او نزد خودش گمان مي
هيچ قدرتي در جهان وجود ندارد كه ياراي مخالفت بـا او را داشـته    ،ائمة اطهار مستظهر است

گذرانـد، ايـن احتمـال را نيـز      و وقت را بـه بطالـت مـي   كرد  هم به راستي ابلهي ميباشد، شايد 
هايش در ارزنجان و دياربكر دستور فرسـتاده بـوده    وان از نظر دور داشت كه او به خليفهت نمي

كه جلو سلطان سليم را بگيرند و او را از ميان بردارند؛ و اطمينان داشت كه قزلباشـان آنـاتولي   
كـه او بـه   و نخواهنـد گذاشـت    ،از او كار سلطان سليم را يكسـره خواهنـد كـرد    به نمايندگي

تفاوتي او در قبال اعالن جنگ سلطان سـليم هرچـه    بي ،به هرحال .مرزهاي ايران نزديك شود
آمـد، او   بود، يك عمل ناشـيانه و كودكانـه بـود كـه از يـك مغـز ناسـالم و خودشـيفته برمـي         

انديشيد  نزد خود مي ،يت خويش و رسالت آسمانيش داشتبراساس باور موهومي كه به حقان
 ».تواند بكند هيج غلطي نمي«كه سلطان عثماني 

نفري را روانة سـيواس كـرد، و   ارسلطان سليم پس از ورود به آناتولي يك لشكر بيست هز
 قاتل الكفره«ئي تند و تيز ديگري براي شاه اسماعيل فرستاد، او در اين نامه خود شرا  يك نامه
سـرور شـرور و سـردار    «(كشندة كافران و تبهكاران) لقـب داد، و شـاه اسـماعيل را    » و الفجره

و  ،هـايش دسـت بـردارد    گـري  ناميد، و او را تهديد كرد كه از ستم» اشرار و ضحاك روزگار

                                           
 .280/  2اسماعيل حقي، اوزون:  -)1(
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مذهب ابداعيش را رها كرده به مذهب آبائيش برگردد يا كفن بردوش گرفته آمادة مقابلـه بـا   
(ود كه هم اكنون به طرف ايران درحركت استني شاارتش عثم

67F

1(. 
در عين دريافت دو اعالن جنگ رسمي و با اطالع به اينكه ارتش عثماني در شاه اسماعيل 

گرفـت و مشـغول عياشـي و     رسيدن بـه مرزهـاي ايـران اسـت، هنـوز مسـئله را جـدي نمـي         راه
سلطان سليم تصـريح كـرد    خوشگذراني بود، ولي به اين نامه پاسخ نوشت، او در پاسخ به نامة

ن را داشته باشد؛ زيرا بـه نظـر او هرقـدر هـم     اشود كه سلطان قصد حمله به اير كه باورش نمي
كه سلطان با او مخالف باشد نبايد به ايران لشكر بكشد، او به سلطان گوشزد كرد كه اكثريـت  

بـا دولـت عثمـاني    جمعيت آناتولي مريدان و پيروان او و پدرانش هستند، و او مايل نيست كه 
كـرد بـا او (بـا سـلطان سـليم)      » بايزيـد اول «و كاري كه امير تيمور با جد او  ،وارد جنگ شود

بشود، او به سلطان سليم توصيه كرد كه كاري نكند كه پشيماني بخورد، او در اين نامه تقدس 
سـت  خويش را به رخ سلطان كشيده نوشت كه دشمني با او كه از خاندان مقدس امـام علـي ا  

 به سلطان سليم نوشت:اش  عاقبتي شوم دربر خواهد داشت، او شعري اين چنين در نامه
بس تجربه كـرديم در ايـن دار مكافـات         بـا آل     

ــاد   ــاد ورافتــــــ ــه درافتــــــ ــي هركــــــ (علــــــ
68F

2(. 
 

هايش ادامه داد، بـدون آن كـه در    او اين نامه را براي سلطان سليم فرستاد و خود به عياشي
بـراي مقابلـه بـا     و اقـدام احتيـاطي را   ،ئي به مرزهاي غربي كشـور بفرسـتد  صدد برآيد كه نيرو

 سلطان سليم و خطر ارتش عثماني انجام دهد.
(و چهل هـزار سـپاهي در سـيواس مسـتقر شـد      با صد 893سلطان در خردادماه 

69F

سـيواس   .)3
ان بـا  ترين نقطه به مرزهاي ايران در غرب ارزنجان بود، شاه اسماعيل خبر اسـتقرار سـلط  نزديك

تفاوتي كامل تلقي كـرد و بـه شـكارش در اطـراف همـدان       اين سپاه عظيم در سيواس را با بي

                                           
 .823 – 812امة سلطان سليم به شاه اسماعيل در: پارسا دوست: متن كامل هردو ن -)1(
 .826 – 825متن كامل نامه در: پارسا دوست:  -)2(
 .283/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)3(
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كرد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، او از وقتي كه از خراسان برگشته بود  ادامه داد، گوئي خيال مي
مدام با ده هزار جوان قزلباش در نواحي خوش آب و هواي ايـران در نقـل و انتقـال و عياشـي     

هـاي   د با جگيرانش همچون بالي ناگهـاني بـر سـر مـردم آبـادي     زد، و در هر منزلي اردو ميبو
بـراي  هـا   آن كـزده اخـاذي كننـد،   لهايشان را از مـردم ف  تا هزينة عياشي ،شدند اطراف نازل مي

و پـس   ،بردند هاي مختلف گرفته مي فرونشاندن هوسهايشان دختران و زنان و پسران را به بهانه
جان و مال و نـاموس مـردم ايـران را بـراي     » ولي امر مسلمين«كردند،  نسي رها مياز تجاوز ج

و قزلباشـان آزاد بودنـد كـه هرچـه مايـل باشـند بـر سـر مـردم           ،سپاهش مباح اعالم داشته بود
 دفاع ايران درآورند. بي

از روزي كه نخستين اعالن جنگ سلطان سليم به شاه اسماعيل رسيد تا وقتـي كـه سـلطان    
در اين مدت بـه جـاي آن   » ولي امر مسلمين«واس اردو زد نزديك به سه ماه فاصله بود، در سي

داد، شايد نـورعلي   گري براي دفاع از مرزهاي كشور باشد به عياشي ادامه مي كه به فكر چاره
خليفه و محمد خان استاجلو به او اطمينان داده بودند كـه در آنـاتولي بـه حـد كـافي قزلبـاش       

مقابله كنند، شاه اسماعيل در اوهام جاهالنه غـرق  » ديني چون سليم مرد بي«نند با دارند كه بتوا
مـار  روكرد كه در لحظة مناسب امداد غيبي از آسمان فرا برسد و دشـمن را تا  بود، و خيال مي

 كند.
نفـري را در  سـپاه چهـل هزار   نيروهايش را به دو بخش كرد، يكسلطان سليم در سيواس 

ديـاربكر و كردسـتان   تا اگر شاه اسماعيل به فكر آن باشد كه از راه  ،ردشرق عثماني مستقر ك
و درنظر داشته باشد كه وقتي او وارد خـاك ايـران    ،شمالي به خاك عثماني حملة متقابل كند

با يك سـپاه صـد    شود از پشت سر به او حمله كند با اين نيروي دفاعي مواجه گردد، او سپس
خانـة مـرزي چايسـو    دواز ر 893سبك و سـنگين در تيرمـاه    پنفري و با سيصد عراده توهزار

عبور كرده وارد خاك ايران شد، بدون آن كه با هيچگونه مقاومتي روبرو شود، بعد از آن نيز 
 او بدون مقاومتي به طرف ارزنجان به راهش ادامه داد و در كنار شهر اردو زد.
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بـدون آن كـه    ،شـده بودنـد  نورعلي خليفه و خان محمـد اسـتاجلو كـه تـازه متوجـه خطـر       
هيچگونه اقدامي براي ممانعت از سلطان سليم به ادامة پيشروي در ايران انجـام دهنـد يـا بـا او     

درنـگ افرادشـان را برداشـته     ئي مانع از جنگ شوند، بي شايد بتوانند به وسيله ،مذاكراتي كنند
ان بـه اردوي شـاه   و در عشـرتگاه نزديـك همـد    ،منطقه را رها كرده بـه آذربايجـان گريختنـد   

 اسماعيل پيوستند تا خبر سقوط ارزنجان را به گوش شاه برسانند.
از آنجا كه هنوز هيچ نشاني از تحركات شاه اسماعيل براي روياروئي با سلطان سليم ديده 

آميزي از ارزنجان براي شـاه اسـماعيل فرسـتاد تـا او را      شد، سلطان سليم بازهم نامة اهانت نمي
 ي براي جنگ كند، او در اين نامه به شاه اسماعيل چنين نوشت:تحريك به آمادگ

و هر سلطاني وظيفـه دارد كـه از ايـن     ،مملكت براي سالطين در حكم ناموس ايشان است
و نگذارد كه مورد تجاوز دشمن قرار گيرد، حال آن كه مـدت زمـاني    ،ناموس پاسداري كند

تازند و از تو هـيچ خبـري    به جلو مي است كه سربازان من وارد خاك كشور تو شده و در آن
غيرتي مثل تو حق ندارد ادعاي مردانگي كند، بلكه بهتر است به جاي مغفر و  .... مرد بينيست

(و سوادي شاهي و سرداري را از سر بنهد ،زره، چارقد و چادر بر سر و تن كند
70F

1(. 
براي ايـران  ساند، او هاي ايران آسيبي بر ها و آبادي سلطان سليم درنظر نداشت كه به زمين

و ايـران را   دنامة فردوسـي را خوانـده بـو    و ايراني احترام و عزت قائل بود، او بارها و بارها شاه
دانست، و عالقه داشت كه ايـران در امنيـت و آبـاداني و سـربلندي باشـد،       كشوري مقدس مي

در خـاك عثمـاني   تقصير از شاه اسماعيل و قزلباشانش بود كـه   داگر به ايران لشكر كشيده بو
ركشـي بـه   كشخواست كه بـا ايـن ل   فتنه و فساد و آشوب به راه افكنده بودند، سلطان سليم مي

چشم نشان بدهد و او را به سر جاي خـودش بنشـاند، چنانكـه وقـايع بعـدي       شاه اسماعيل زهر
نشان داد، او حتي در صدد اشغال خاك ايران نيز نبـود، او پـس از آن كـه وارد خـاك ايـران      

، از كنار دژ مرزي كماخ كه آخرين دژ ايراني در شرق آناتولي بود گذشت، و نخواسـت  شد
شـت قـادر بـود دژ را بگيـرد و     به آن دژ تعرضي بكند، او بـا توپخانـة پرقـدرتي كـه همـراه دا     

                                           
 .282 – 281همان:  -)1(
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و آن را دور زده به راهـش در خـاك ايـران     ،نش را به قتل آورد، ولي اين كار را نكردساكنا
 ادامه داد.

شـاه اسـماعيل    كـرد،  ي كه چند روز بود سلطان سليم در خاك ايران پيشروي ميبا وجود
هاي سـلطان سـليم در خـاك ايـران را      ن نداد، او پيوسته خبر پيشروياشهيچ حركتي از خود ن

دادن نبود،  حال رخشد، انگار هيچ اتفاقي در  و بازهم به عياشيش مشغول مي ،كرد دريافت مي
آورد، او تا آن وقت نشنيده بود كه شـاه يـك    ش از پيش به خشم مياين امر سلطان سليم را بي

غيرت باشد كه در مقابل پيشـروي سـپاه دشـمن در خـاك كشـورش هـيچ        كشوري آنقدر بي
 واكنشي از خود نشان ندهد، او يقين يافته بود كه شاه اسـماعيل از رويـاروئي بـا سـپاه عثمـاني     

شاه اسـماعيل را كـاهش دهـد و او را بـه ميـدان      ئي هراس  آن شد كه به وسيلهميهراسد، لذا بر
را كـه از بقايـاي وابسـتگان    » شـيخ احمـد  «مـردي بـه نـام     جنگ بكشاند، براي ايـن منظـور او  

به نزد شاه اسـماعيل فرسـتاد، شـيخ     طلبيد، و او را با رهنمودي فريباها بود به نزد خود  بايندري
اعيل رسيده مراتب اطاعتش را نسبت به حضور شاه اسم» اوجان«احمد پيش از آن يك بار در 

از ايران گريختـه بـه عثمـاني     ،قزلباشان را ديده بود هاي به او ابراز داشته بود؛ و بعد كه جنايت
پنداشت، بدون آن كه از  شناخت و از اتباع خويش مي پناهنده شده بود، شاه اسماعيل او را مي

حمـد در شـكارگاه اطـراف همـدان بـه      به عثماني اطالعي داشته باشـد، شـيخ ا  شدن او  پناهنده
و به او اطالع داد كه بسياري از امراي شيعة ارتش سلطان سليم  ،اردوي شاه اسماعيل وارد شد

بگيرد از سلطان كنار كشيده به او بپيوندند، او به  كه اگر جنگي دراند  و آماده ،هواخواه اويند
و  ،تا مراتب را به عرض شـاه برسـاند  اند  شاه اسماعيل خبر داد كه اين امرا به او مأموريت داده

و سلطان عثماني را بـه   ،فرار خواهند كردها  آن به شاه اطمينان دهد كه وقتي جنگ آغاز شود
 شكست خواهند كشاند.

گر افتـاد، شـاه   رحيلة سلطان سليم براي بـه ميـدان كشـاندن شـاه اسـماعيل و قزلباشـان كـا       
و بدون فوت وقت به قزلباشانش فرمـان حركـت    اسماعيل با شنيدن اين پيام ساختگي خام شد

نفري قزلباشان كه در ادرويش و از آنجا با يك عدة دوازده هزاربه آذربايجان را صادر كرد، ا
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تا بقية نيروهاي قزلبـاش بـه او بپيوندنـد، او از خـوي بـه       ،بودند به راه افتاد و در خوي اردو زد
ادارش پيـام بدهـد كـه شـاه در چالـديران بـا       هـو شيخ احمد مأموريت داد كه برود و به امراي 

سلطان را بـه  ها  آن و منتظر است كه همينكه جنگ آغاز شود ،سلطان سليم مقابله خواهد كرد
 شكست بكشانند.

اردو زد، در اثـر  » الشـگرد « سلطان سليم در مردادماه از ارزنجان به راه افتاد و در كنار رود
ها از سكنه و گياه تهي شـده بـود، سـپاه سـلطان      زمينهاي قزلباشان در اين منطقه همة  تخريب

مانـده   هـاي ويـران   هـاي سـوخته و آبـادي    پيمائيش روزهاي متمـادي از زمـين   سليم در طي راه
شد، هرچند كه  آمد و نه علفي يافت مي و در سر راهش نه خوارباري به دست مي ،گذشت مي

قدري نبود كه كفـاف لشـكر    رسيد، ولي به خواربار مورد نياز سپاه او مرتبا از بندر ترابزون مي
نفري او را بدهد، سربازان سلطان سليم اجازه نداشتند كه به رسم يك ارتش متجاوز صد هزار

بـيم داشـتند كـه    ها  آن زدة ايران بگيرند، هاي قحطي و دشمن آذوقة مورد نيازشان را از آبادي
و وقتـي بـا شـاه اسـماعيل      ،دهندشان را از دست ب دچار كمبود خواربار و قحطي شوند و توان

ة زمزمــ ،اردو زد» الشـگرد «مواجـه گردنـد شكسـت يابنـد، از ايــن رو وقتـي سـلطان سـليم در        
مخالفت با پيشروي در خاك ايران آغاز شد، و يك روز سربازان سر بـه شـورش برداشـتند و    

لطان سـليم  هايشان را به نشانة نبودن غذا واژگون سـاختند، سـ   چادرهايشان را بركندند و ديگ
را قوت قلب داد و آرام كرد، در ايـن  ها  آن سوار بر اسب شد و براي سربازان سخنراني كرده

بـه   ،و گزارش مأموريتش را بـه سـلطان داده   ،اثناء شيخ احمد از خوي به اردوي سلطان رسيد
 اطالع او رساند كه شاه اسماعيل در چالديران اردو زده منتظر رسيدن او است.

 893و در روز اول شـهريور   ،درنگ دستور حركت به سوي چالديران داد بيسلطان سليم 
خ در آن سوي دشـت چالـديران در برابـر اردوي شـاه اسـماعيل اردو زد، صـبح روز بعـد دو        

نفري سلطان سليم بود كه به آراستند، در يك سو سپاه صد هزار لشكر در برابر يكديگر صف
صد عرادة توپ و ده هزار تنفگدار همـراه داشـتند،   و سي ،آخرين جنگ ابزار روز مسلح بودند

ارتش عثماني در آن روزگار نيرومندترين و مجهزترين ارتش در آسيا و اروپا بـود، در سـوي   
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پـر و تبـر اردو    ديگر لشكر عظيم قزلباشان مسلح به شمشير و تير و كمان و خود و زره و شـش 
چالديران شده  درو آمادگي كامل واني و عيش و نوش ها خوشگذرا زده بودند كه پس از ماه

بود را ديده بودند،  ي نويني كه در اختيار سپاه عثمانيها تا آن روز نه سالحها  آن بودند، بيشتر
ن خطور نكرده بود كه جز تير شا برد توپ و تفنگ اطالعي داشتند، و شايد به ذهنو نه از كار

 باشد.ان و خود و زره سالح ديگري در جهان وجود داشته و كم
و  ميد پيروزي حتمـي فـردا جشـن گرفتنـد    شب آن روز را قزلباشان به عادت هميشگي به ا

و  ،كردنـد  گساري ميشات چنان بود كه پيش از هر نبردي مي عادتها  آن گساري كردند، باده
هـا   آن افـزود، چونكـه   شان مي بردند؛ زيرا اين امر بر جسارت در حال مستي به دشمن حمله مي

دست داده بـود كـه وقتـي مسـت     ها  آن رفتند، اين توهم به حالت طبيعي بيرون ميدر مستي از 
را از بـين  ها  آن گردند كه همة ترس و بيم شوند به يك نيروي غيبي و آسماني مستظهر مي مي
ميگسـاري را يـك سـنت    ها  آن دارد، اينكه امان نگاه ميرا در برابر خطرها در ها  آن ، وبرَد مي

كردند در باده يك نيروي خـدائي   شده بود كه گمان مياز همينجا ناشي  ،تندسندا پسنديده مي
 سازد. را نيرومند و بيباك ميها  آن هست كه

شاه تهماسب بعدها ميگساري شـاه اسـماعيل و قزلباشـانش در شـب نبـرد چالـديران را در       
ه با پـدر  ز كپدر من در آن رو«چنين توضيح داد:  ،ئي كه به سلطان سليمان عثماني نوشت نامه

شما جنگ كرد، دورميش خان و ساير امرا بلكه تمامي لشكر او مست بودنـد، شـب تـا صـبح     
 .)71F1(»شراب خورده آهنگ بر جنگ نموده بودند

سپاه سلطان سليم پس از نماز صبح كه به جماعت برگزار كردند در برابر قزلباشـان صـف   
اسماعيل به رسم هميشـگيش بـا چنـد     آراستند، در لحظاتي كه دو سپاه آمادة مقابله شدند شاه

لدرچين شد، و انتظـار داشـت   صد تن از نديمان قزلباشش دورتر از ميدان نبرد مشغول شكار ب
مسـت   ين بازي مژدة نصرت را دريافت كند، آغازگران حملـه سـواران پيشـتاز و نـيم    كه در ح

شمشيرهايشـان   آسـا بـه قلـب سـپاه سـلطان زدنـد و بـا        در يك حملة برقها  آن قزلباش بودند،

                                           
 ، به نقل از تذكرة شاه تهماسب.424پارسا دوست:  -)1(
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 شماري از سربازان عثماني را از پاي افكندنـد، ولـي بـه زودي تفنگـداران عثمـاني بسـياري از      
را بر زمين انداختند و بقيه عقب نشستند، امراي قزلباش با مشاهدة اين امر شـاه اسـماعيل   ها  آن

 تا روحية سواران با حضور او تقويت شود. ،را به عرصة نبرد فرا خواندند
شـود، هـدف سـلطان سـليم آن      كننده مي ن از چگونگي جنگ در اين روز خستهتگف سخن

ر تيررس قرار گيرنـد، از  بود كه قزلباشان را به نزديكترين نقطة سپاه عثماني بكشاند تا كامالً د
» اسالم«فرصت داد تا به سپاهش حمله كنند، قزلباشان كه اين نبرد را درگيري ها  آن بهاين رو 

يقين داشتند كه به نيروي امداد غيبي به پيروزي خواهنـد   ،دانستند ها مي سني »كفر«خودشان و 
بـا رشـادت   هـا   آن و سپاه عثماني تار و مار خواهد شد و سلطان به كشتن خواهد رفت، ،رسيد

و در هر يورشي شماري از  ،بردند سپاه عثماني حمله ميزايدالوصفي كه ناشي از مستي بود به 
هـاي مسـتانة شـاه اسـماعيل و      هـا رشـادت   افكندنـد، عثمـاني   ر زمـين مـي  سربازان عثمـاني را بـ  

مشابه يك پهلوان به نام شـده  ثير مستي، هريكي به تأ«آوردند كه  قزلباشانش را چنين به ياد مي
(دانستند نه چاه را طوري گرفته بود كه نه راه ميها  آن بودند، پردة مستي بصر بصيرت

72F

1(. 
ررس توپ قرار گرفتند سلطان دستور شليك داد، شليك تـوپ  وقتي قزلباشان كامالً در تي

را بـه خـاك   هـا   آن و صدها تـن از  ،و تفنگ در خالل چند دقيقه آرايش قزلباشان را برهم زد
شـاه   امـداد تـا پيشـين)    ، (بـه هالكت افكند، نبرد چالديران بيش از چنـد سـاعت طـول نكشـيد    

هـا در مقابـل    نشان دادند؛ ولي اين رشادتمانندي از خود  هاي بي اسماعيل و قزلباشان رشادت
(اثر بود افزار نيرومند سلطان عثماني بي سپاه مجهز و جنگ

73F

امراي برجستة قزلباش بـر خـاك    .)2
و خون غلتيدند، شاه اسماعيل تيـر خـورده مجـروح شـد و از اسـب فـرو افتـاد، او خـود را در         

ه او بيفتـد وي را مـرده   تـا اگـر چشـم كسـي بـ      ،گودالي نهان كرده خودش را بـه مردگـي زد  
هـا   آن ها درپيش گرفتنـد، بسـياري از   ماندگان قزلباش راه فرار به طرف كوهستان پندارد، زنده

دستگير شده به قتل آمدند، بقيه خود را در غارها پنهان داشتند، اردوي شاه اسـماعيل بـا افـراد    

                                           
 همان: به نقل از انقالب اسالم. -)1(
 .450 – 424جنگ چالديران، بنگريد پارسا دوست:  براي شرح -)2(
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ا اموال و اثاث بـه تصـرف   هاي امراي قزلباش و از جمله يكي از زنان شاه اسماعيل و ب خانواده
سلطان سليم درآمد، در اين حين يكي از قزلباشان لباس شاه اسماعيل را بر تن كـرده خـود را   

شـناخت وي را شـاه اسـماعيل     تسليم سلطان سليم كرد، سلطان سليم كه شاه اسـماعيل را نمـي  
 پنداشته دربند كرد و دستور آتش بس داد.

و سپس با استفاده از تاريكي شب به يـاري   ،دال ماندشاه اسماعيل تا اواخر روز در آن گو
و از آنجـا يكتاخـت تـا درگـزين      ،چند تن از مريدان خاصش خودش را برپشت اسبي افكنـد 

گـزين  دشت چالديران تـا در همدان رفت، او چنان از سلطان سليم ترسيده بود كه فاصلة ميان 
بريز برگردد، زيرا بيم داشـت كـه   به ت درا بدون هيچگونه توقفي طي كرد، او جرأت نكرده بو

آن مـردم تبريـز عمومـاً    و را دستگير كرده بكشد، عالوه بـر سلطان سليم بر تبريز دست يابد و ا
داشـت كـه در تبريـز توسـط      دشمن او و قزلباشانش بودند، و او اين احتمال را از نظر دور نمي
ند، شاه اسماعيل هرچند كـه  مردم به قتل برسد، يا مردم تبريز وي را گرفته تحويل سلطان بده

ماندن او  كه كسي از ايرانيان خواهان زنده ولي يقين داشت ،پنداشت خود را نمايندة امامان مي
نيست، او جز قزلباشان تاتار كه از فراسوي مرزهاي غربي ايران به درون ايران كوچيده بودنـد  

ي خودش سـراغ نداشـت، او   هيچ دوست و ياوري را برا ،و عموماً دشمن ايران و ايراني بودند
، و در ميان ايرانيان هيچ دوستي نداشت تا به او پناه ببرد، او از ايرانيان به شدت در واهمـه بـود  

را به هيچ آبادي برساند، او در نزديكي درگزين خود را در غـاري   شجرأت نداشت كه خود
كه او كشـته شـده    و روزهاي متمادي كسي از او خبر نداشت، قزلباشانش پنداشتند ،نهان كرد

 است.
م تصور بكنيم كه شاه اسماعيل در آن عـالم تنهـائي كـه جـز چنـد تنـي بـه همـراه         يوانت مي
كرد كـه آن سـلطنت و آن هـاپ و هـوپ و آن بگيـر و ببنـد و        نزد خودش خيال مي ،نداشت

هـا و   بكش و كباب كن و به آتش بكش و منهدم كن به سر رسيده است، و آن عشرت كردن
ها و آن شكارهاي انساني و حيواني و آن  ها و آن ميگساري ن ايراني كام دل ستاندنااز نوجوان

ديگر هيچگاه تكرار » احكام والئي«هاي زنده و مرده و آن صادركردن  خوردن گوشت انسان
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هد شد، در تمام چهارده سال گذشته او خود را مالك مطلق ايران و ايراني پنداشـته بـود،   انخو
اعيل هيچ اثري را در ايـران بـر سـر پـا نگذاشـته بـود، او بخـش اعظـم آثـار          و جز نام شاه اسم

همـة   ،ها و مسـاجد و مـدارس را بـه آتـش كشـيده      خانهتاريخي ايران را منهدم كرده همة كتاب
رجال علمي و ادبي ايران را قتل عام كرده يا تارانده، و بخش بزرگي از ملت ايـران را از بـين   

هـا در   ودش و قزلباشان تاتارش باقي بمانـد، اكنـون بـه يـاد آن سـال     تا ايران براي خ ،برده بود
ديـد، او در آن   ئي را فرار وي خود نمـي  و هيچ آينده ،برد تنهائي رنج ميي سياه در گوشة غار

ترسـيد،   و از همه كس و همه چيز مي ،گرفتن سراغ نداشت لم تنهائي هيچ جائي را براي پناهعا
و حاميــان و مربيــانش را از دســت داده بــود، حســين بيــك هللا  او در چالــديران بهتــرين يــاران

پرورنده و خالق شخصيت او؛ خان محمد استاجلو دليرتـرين قهرمـان سـپاه او؛ ميـر عبـدالباقي      
سيد شريف صدر باالترين مقام دينـي و قضـائي او؛ سـيد محمـد      روكيل و نائب السلطنة او؛ مي

و نجـف؛ و چنـدين تـن ديگـر از برجسـتگان       ي كربالاه آوري اوقاف بقعه كمونه متولي جمع
قزلباش در چالديران به كشتن رفته بودند، او خبر نداشـت كـه بـر سـر زنـان و فرزنـدانش چـه        

تواند ايـران   آمده است، و ديده بود كه سپاه سلطان سليم آنقدر نيرومند است كه به آساني مي
هيچگونه پايگاهي ندارنـد و منفـور   دانست قزلباشان او در ايران  را تسخير كند، به ويژه كه مي

رنـج  ها  اين شكي نيست كه او از همة اند، مانده نفرمانده و سرگردا و اكنون بي اند، عموم ملت
د روز گريست؛ زيـرا ايـن چنـ    و چند روزي كه در آن غار پنهان بود براي خودش مي ،برد مي

جنون و وارفتگي دچار شد،  شيفته اثر نهاد كه از آن پس به نوعيچنان بر روحية اين مرد خود
و او را بــه  ،و ايــن حالــت تــا دهســال آينــده (تــا آخــرين روز عمــرش) شــب و روز بــا او بــود

 گريز مبدل ساخت. گريز و خويشتن ي مفلوج و مفلوك و منزوي و انسانموجود
هرچند كه او در اين عالم تنهائي به جان خويش نيز اميدي نداشت، ولي گـردش روزگـار   

تا رسالت نابودسازي تمدن ايراني و به انـزوا كشـاندن ايـران     ،بود كه او زنده بمانداراده كرده 
اثـر و   تـا ايـران را بـه يـك كشـور منـزوي و بـي        ،را ادامه دهد، انگار او را تقدير فرستاده بـود 

مانده از كاروان تمدن مبدل سازد، انگار دوران ايفاي نقش ايران در صحنة تمدن جهاني  عقب
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بايست پايان بخش اين دوران باشد، به جز شاه اسـماعيل   و شاه اسماعيل مي ،بود به سر رسيده
نـده ايفـا   و قزلباشانش هيچ نيروي ديگري در جهان قادر نبـود چنـين نقـش ويرانگـر و نابودكن    

كند، انگار دست تقدير ايفاي اين نقش را به شاه اسماعيل و قزلباشان محول كرده بـود، هـيچ   
سـتيزي و تخريـب را بـه انجـام برسـاند، قزلباشـان        آن رسـالت ايـران  ت توانس قوم ديگري نمي

شـان ايـران را بـه زيانبـارترين نكبـت       انههاي ابله شان و با خصومت صفوي با تعصبات جاهالنه
مغزهاي انديشمند ايراني را به كلي نابود ساختند، اطراف ايـران را  ها  آن تاريخي مبتال كردند،

و ايـران را بـه يـك كشـور كوچـك و       ،هايشان قيچـي كردنـد   ماقتتدبيريهايشان و با ح با بي
با افكاري كه به ملت ايران تحميل كردند، از ملـت رشـيد ايـران    ها  آن كمتوان تبديل كردند،

مزاج ساختند كه جز فرورفتن در الك خويشتن هيچ  گرا و عصبي پرست و توهم مردمي خرافه
چنـان ميـراث دسـت و پـاگير و منحوسـي از      ديد، قزلباشان صـفوي   راهي را درپيش خود نمي

خودشان برجا نهادند كه ايراني هيچگاه نتوانست از قيد و بند آن رهـائي يابـد، و تـا امـروز در     
 اسارت آن گرفتار است.

هاي بسـياري را از سـر گذرانـده،     سالة خويش فراز و نشيبايران در طول تاريخ چند هزار
و هوالكو و تيمور به ايـران   ، چنگيزخانكندر مقدونيشده، دشمناني چون اسبارها گرفتار بال 

هاي ايرانـي از زيـر خاكسـتر بيـرون      افسانه ولي ايران هربار همچون سمندرحمله كرده بودند؛ 
ادامـه داده بـود، شـاه اسـماعيل و قزلباشـانش چنـان ضـربت        اش  آمده بود و بـه نقـش سـازنده   

ته اسـت كـه كمـرش را راسـت كنـد، و      آوردنـد كـه تـا امـروز نتوانسـ      درائي بر ايران و كاري
كند كه شـايد بـه نحـوي     و تالش مي ،زند هنوزهم در زير درد شديد آن ضربت دست و پا مي

و سـهمش را   ،بتواند بر روي پاهاي خودش بايستد تا دوباره نقش تاريخيش را به دست گيـرد 
 در تمدن جهاني ايفا كند.

آن هنگام مدعي سلطنت ايران بـود و بـه   از عجايب روزگار آن كه مراد بيك بايندر كه تا 
الـديران اردو  زيست، درست در زماني كـه سـلطان سـليم در چ    ذوالقدر پناه برده در بستان مي

د حملـه بـرد،     زد، تصميم گرفت كه دياربكر را از دست قزلباشان بگيرد، و بدين منظور به آمـ
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كرد تـا   سليم به او كمك ميماند سلطان  ولي در جنگ كشته گرديد، شايد اگر او را زنده مي
سلطان سليم در نظر داشت كـه   را به روال گذشته بازگرداند. به سلطنت ايران برگردد، و ايران

ئـي بـراي او بـه     روزي كه در جالديران پيروز شد نامـه چنين كاري بكند، و عمالً هم در همان 
رساند، ولي هيچگاه بـه  و از او دعوت كرد كه هرچه زودتر خودش را به تبريز ب ،بستان فرستاد

 اين نامه پاسخ داده نشد.
هاي روزگار آن كه در آن اوضاع و احـوال عبيـداهللا خـان كـه خـود را شـاه        از ديگر بازي

خواند و سلطان سليم قبالً به او پيشنهاد كرده بود كـه همزمـان بـا او بـه طـرف مركـز        ايران مي
ي قوم هزاره در خراسان بـرايش  ها ايران حركت كند، درگير مشكالت داخلي بود كه شورش

توانست به موقع به نجات ايرانيان بشتابد و ايران را از دست قزلباشـان   درست كرده بود، و نمي
 برهاند.

زير اعظمش احمد پاشـا هرسـك   چالديران ماند، در ايران ميان و سلطان حدود دو هفته در
بريز كـرد، مـردم تبريـز پـس از     بود، با يك لشكري روانة ت» هرزي گوين«زاده را كه از اهالي 

ها امـاكن اسـتقرار تبرائيـان را     جات مقاومت تشكيل دادند، و شب دريافت خبر چالديران دسته
وقتـي   كشـتند.  يافتنـد مـي   و تبرائيان را در هرجا مـي  ،كشيدند مورد حمله قرار داده به آتش مي

ا از شـهر  به قتل رسيده ي شان در شورش مردميسلطان وارد تبريز شد بخشي از تبرائيان و قزلبا
گريخته بودنـد، و بخشـي در درون ارگ موضـع گرفتـه بودنـد، مـردم تبريـز بـا شـنيدن خبـر           

شاه اسماعيل جشن شـادي برپـا داشـتند و     ،به نيست شدن شكست قزلباشان در چالديران و سر
كـرده  با شـادي از احمـد پاشـا اسـتقبال     ها  آن شهر را چراغان كرده به سور و سرور پرداختند،

مرشـد  «و » ولـي امـر مسـلمين   «شهر را به او تسليم كردند، قزلباشـان ارگ تبريـز كـه موضـوع     
كردند تسليم احمد پاشا شدند و از او تقاضاي بخشايش كردنـد،   را پايان يافته تلقي مي» كامل

د، سـلطان دسـتور داد   را به دو گروه تقسـيم كـرد و بـه اردوي سـلطان فرسـتا     ها  آن احمد پاشا
 ن را گردن زدند.شا همه
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زدة تبريـز مسـير سـلطان را     يور راهي تبريز شد، مردم قزلباشسلطان سليم در نيمة دوم شهر
هايشـان پوشـاندند و    هاي خانه ها را با فرش و زمين ،هاي شهر آذين بستند ها و كوچه در خيابان

د، و روز موكب او را با هلهله و تكبير گلباران كردند، او يكراست وارد كاخ هشت بهشت شـ 
ايـن مسـجد    شـهر رفـت،  ويـران   بعد كه جمعه بود براي اداي نماز جمعه به مسجد جـامع نيمـه  

هـا را از مسـجد روفتنـد،     به دسـتور او زبالـه   يلة اسبان و استران قزلباشان بود.ها بود كه طو سال
هـا و آجرهـاي مسـجد را كـه هنـوز در       ها و ديوارهاي مسجد را شستشـو دادنـد، كاشـي    زمين
ئي تهيه كرده دستور داد تا مسـجد كبـود بـه     ف مسجد پراكنده بود جمع آوردند؛ و هزينهاطرا

 همانگونه كه قبالً بوده تعمير شود.
تبريزيان با ورود سلطان به شهرشان نفس راحتي كشيدند، و گمان كردند كـه آن سـالهاي   

بازيچـة  شهر  ها بود كه مقدسات و ناموس مردم سال ر آمده است.سياه كابوس و وحشت به س
هيچ فريادرسي را براي ها  آن باشان شهري موسوم به تبرائي بود، ودست هوسباز قزلباشان و او

خـود را بـه كشـتن     شـان  فـاع از نـاموس  دتوانسـتند در راه   حتي نميها  آن يافتند، خودشان نمي
زيـر   كردنـد و  را اسـير مـي   شـان  دهند؛ زيرا در چنين صورتي قزلباشـان بقايـاي افـراد خـانواده    

هاي مـردان و زنانـه كـه در تبريـز دائـر كـرده        خانه را به روسپيها  آن دادند، و شكنجه قرار مي
ديدند كه بـدون مقـاومتي تماشـاگر     دادند، مردم تبريز خودشان را مجبور مي بودند تحويل مي

هايشـان نـرود    حد و حصر قزلباشان باشند، و براي آن كه ستم بيشتري بـر خـانواده   هاي بي ستم
كه مردم تبريز را نسبت بـه آينـده اميـدوار    ئي بود  ورود سلطان سليم به تبريز بارقه زنده بمانند.

 كرد. مي
ولي سلطان سليم قصد ماندن در ايران نداشت، بلكه براي نجات ايران از دست قزلباشان به 

 ،فـت ر هيچگـاه قزلباشـان جـان نخواهنـد گر    ين به اين كه ديگـ ايران لشكر كشيده بود؛ و با يق
كرد، شاه اسماعيل متواري شده بود و هيچ خبري از او نبود،  يافته تلقي مي وظيفة خود را پايان

تا دو هفته بعد كه او در چالديران بود نيز خبري از حركت قزلباشان نشد، و او اطمينـان يافـت   
اد بيـك  كه ديگر كار قزلباشان تمام شده است، او قبالً درنظر داشت كه سلطنت ايران را به مر
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ئي كه به او نوشته بود به  نامه بايندر بسپارد؛ ولي پس از گذشتن دو سه هفته كه خبري از پاسخ
گرفتن سلطنت ايـران   و هيچكس ديگر را كه شايستة تحويلاو نيز نااميد شد،  از دست نياورد

باشد نيز سراغ نداشت، اگر سـلطان سـليم در انديشـة تصـرف ايـران بـود، در آن هنگـام هـيچ         
توانست ايران را اشغال كند، ولي  اني ميجلو او را بگيرد، و او به آسيروئي وجود نداشت كه ن

قزلباشان بـه ايـران لشـكر كشـيده      دادن به جنايت او نه به قصد اشغال ايران بلكه به هدف پايان
و كرد، او با خيال آن كه مردم ايـران رشـيد    يافته تلقي مي بود؛ و اكنون وظيفة خويش را پايان

در آن شرايط اين ملت خواهد توانسـت شـاه مـورد نظـر خـويش را       كرد كه گمان مي ،عاقلند
بگيـرد، تبريـز را در هفتـة    بيابد؛ و با اين خيال بدون آن كه هيچ تصميمي در بارة آيندة ايـران  

 دراسـپاهش را برداشـته از راه نخجـوان و ارمنسـتان و     ،يور به حال خـود رهـا كـرده   آخر شهر
 در آن شهر اردو زد. آماسيه شد و

صاحب تبـديل شـد كـه اگـر      ني سلطان سليم عمالً به يك كشور بيينش ايران پس از عقب
د. قزلباشان چنـان  وانست قدرت را در كشور به دست گيرت داشت مي نيروي ديگري وجود مي

شـان   دست و پايشان را باخته بودند كه از هر نيروي ديگري در هـراس بودنـد، و همـة آرزوي   
تـا  هـا   آن شان ادامه بدهند. ولي و بتوانند به زندگي عادي ،ود كه مورد تعقيب واقع نشوندآن ب

آن هنگام با ايران و ايراني كاري كرده بودند كه هيچ سري در كشور باقي نمانـده بـود تـا در    
رسـت  چنين مـوقعي حركتـي بـروز دهـد، و بـه نجـات مـردم برخيـزد و كشـور را بـه جـادة د           

هاي گذشته هرچه سـر و شخصـيت در ايـران وجـود داشـت را       ر خالل سالدها  آن برگرداند.
تـاز   و ايران را به يك كشور تهي از مرد مبدل ساخته بودند تا خودشان يكه ،نابود كرده بودند

ميدان غارتگري و چپاول باشند، اين بود كه وقتي سلطان سـليم كشـور را بـه حـال خـود رهـا       
از طرف هيچ مدعي در برابر قزلباشـان بـروز نكـرد، و     هيچ حركتي ،كرده به آناتولي برگشت

 آن دست يابند.رها ماند تا قزلباشان دوباره بر كشور همچنان
گزين پنهان شده بـود، يكـي از مريـدان قزلبـاش را بـه تبريـز       شاه اسماعيل وقتي در غار در

م از ان سـلي او همينكه مطلع شـد كـه سـلط    د،ضاع آذربايجان برايش خبر بازآورفرستاد تا از او
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چنـد قزلباشـي كـه همـراهش بودنـد را بـه اطـراف فرسـتاد تـا           ايران رفته است، بدون معطلـي 
تبريز برگردند و مـردم را   بخواهند كه بهها  آن بودن او را به اطالع قزلباشان برسانند، و از زنده

دادنـد   مـي  تا او نيز به تبريز مراجعت كند، با وجود تالشي كه اين مأموران به خـرج آرام كنند 
شـان خيـال    داد، و همـه  ئي بـه بازگشـت بـه تبريـز نشـان نمـي       هيچكدام از امراي قزلباش عالقه

كردند كه شاه اسماعيل كشته شده است، مدتي بعد كه شـاه اسـماعيل اطمينـان يافـت كـه       مي
و با آن چنـد نفـري    ،سلطان سليم قصد بازگشت به آذربايجان را ندارد از مخفيگاه خارج شد

در راه هزاران تـن از قزلباشـان بـه او     د محرمانه به سوي تبريز حركت كرد،اهش بودنكه همر
و  ،پيوستند، شاه اسماعيل در ميان ناباوري و رعب زايدالوصف مردم تبريز وارد آن شـهر شـد  

دفاع تبريز خالي كـرد،   ئي كه از سلطان سليم در دل داشت را بر سر مردم بي همة خشم و كينه
غياب قزلباشان به مذهب خودشان برگشته بودند، و ايـن عمـل بـه نظـر او يـك       مردم تبريز در

د كـه از مـردم تبريـز    آن بـو او دوباره جان گرفته بـود، و بـر   رفت. گناه نابخشودني به شمار مي
سـو بـه    بودن و بازگشتن شاه اسـماعيل از همـه   قزلباشان به مجرد شنيدن خبر زنده انتقام بگيرد،

 تادند.طرف تبريز به راه اف
حسين بناي اصفهاني پس از فرار شاه اسماعيل و رهاشدن اردويش يكي از زنان حرم شـاه  

نهان كرده بود، او وقتي اسماعيل را با مقداري اثاث و اسباب از اردوگاه فراري داده در جائي 
ويـل  ندن شاه اسماعيل را شنيد اين زن را با اثاث و اسبابش به تبريز برده به شـاه تح ام خبر زنده

آمد به يكي از نزديكترين كسان شاه  داد، حسين بنا مردي بسيار زيرك بود، و در اثر اين پيش
اسماعيل تبديل شد، و چونكه نايـب السـلطنه در جنـگ چالـديران بـه كشـتن رفتـه بـود، شـاه          

 اسماعيل وي را به مقام نيابت سلطنت خويش منصوب كرد.
كرد؛ و وقتي اصفهان به دست قزلباشـان افتـاد،    يقبالً گفتيم كه اين مرد در اصفهان بنائي م

طلب و بزهكاران شهري به قزلباشان نزديك شد، و دورميش خـان   همراه ديگر عناصر فرصت
هـاي قزلباشـان بـراي او     دار تـاراج  وي را به مقام وزارت ديوان خودش تعيين كـرد تـا حسـاب   
يارات خودش را بـه او تفـويض   اختباشد، سپس ادارة امور اصفهان را به دست وي داد و كلية 
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حاكم مطلقُ العنـان ناحيـة اصـفهان    » ميرزا حسين اصفهاني«كرد، حسين بنا از اين زمان با لقب 
و چه بسا كـه پيشـترها نجـم     ،ئي از سلسلة اصفهاني نجم زرگر بوده گرديد، يقيناً اين مرد حلقه

اسـماعيل را بـه او معطـوف    و توجه شـاه   ،زرگر از او نزد شاه اسماعيل تمجيدهائي كرده بوده
 داشته بوده است.

هـاي پرقـدرت قزلبـاش همچـون      زماني ميرزا حسين به نيابت سلطنت رسيد كـه شخصـيت  
سـيد شـريف و ميـر عبـدالباقي و بسـياري ديگـر در        خان محمد استاجلو، ميـر  ،حسين بيك هللا

ا شـاه  ميـرز جنگ چالديران به خاك هالكت افتاده بودنـد، حسـين بنـا در ايـن مقـام لقـب       
و  ،سال آخر عمر شاه اسماعيل فرمانرواي سراسر كشور شد يافت، و در دهحسين اصفهاني 

و همـة امـور    ،كـرد  زل و نصـب مـي  با استقالل كامل و بدون مراجعه به شاه فرمان ميرانـد و عـ  
تـر   كشور را انحصار در دست داشـت، شـاه اسـماعيل در ايـن دوره از عمـرش چنانكـه پـائين       

اراده و دائـم الخمـر تبـديل شـده بـود كـه جـز         يـك موجـود مفلـوك و بـي    خواهيم ديد، بـه  
و شـب و روزش را در كنـار جوانـاني كـه بـه زور       ،ميگساري و لواطگري هيچ كاري نداشت

زيسـت. غيـاث الـدين     بيهـوش مـي   گذراند، و هميشـه مسـت و نيمـه    شدند مي برايش شكار مي
لت نفس همايون را به اين مـرد داد، بـه   كااسماعيل منصب ونويسد كه وقتي شاه  خواندمير مي

ميـرزا  «كارة امور سلطنت  فرمان نوشت كه از آن به بعد همه همة امرا و وزرا و بزرگان قزلباش
االنفراد متعهد به انجام امور سـلطنت و  من حيثُ اإلستقالل و«و او  ،است» شاه حسين اصفهاني

متــابعتش را بپيماينــد و غاشــية و همگــان در كشــور بايــد كــه طريــق  ،جهانبــاني خواهــد بــود
وقوف و مشورتش در هيچ مهم از مهمات جزئي و كلي مدخل  بي ،مطاوعتش بر دوش گرفته

(بدون اطالع و مشورت حسين بنا در هيچ امري از امـور كشـوري و لشـكري اعـم از      ،ننمايند
 سين امـروز حسين بناي ديروز و ميرزا شاه ح . با چنين فرماني)74F1(»جزئي و كلي دخالت نورزند)

 گرديد. شد، و هيچ تصميمي بدون ارادة او اتخاذ نمي حاكم مطلق كل كشور مي

                                           
 .549حبيب السير:  -)1(
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و شخصيتي نوين يافته بود كه به  ،را باختهاش  شاه اسماعيل پس از جنگ چالديران روحيه
كلي با شخصيت سابقش تفاوت داشت، از آن پس او آن خودشيفتگي و نخوت گذشته را در 

بردن به مستي و هماغوشي با دختران و پسـران زيبـا    يد كه با پناهكوش ميسر نداشت، و همواره 
هراسي كه از سلطان در دل داشت را فرو نشاند، او در چالديران متوجه شده بود كـه نـه خـدا    
است و نه نمايندة خدا و نه مورد حمايت ائمة اطهار، بلكه يك موجـود نـاتوان و حقيـر اسـت     

ن عثمـاني بـه او   اگودالي نهـان شـود، تـا دسـت سـرباز      كه مجبور است براي نجات جانش در
نرسد، و وي را به سر چوبة اعدام نفرستد. او در اين جنـگ سـلطان عثمـاني را چنـان نيرومنـد      

ئـي كـه در اختيـار داشـت وي را و همـة       توانسـت بـا ابـزار و آالت پيشـرفته     يافته بـود كـه مـي   
 ترسـيد كـه   اينـك او از آن مـي   .كنـد  عدم بفرسـتد و ايـران را تصـاحب   را به ديار  شقزلباشان

ئـي   سلطان دوباره تصميم به بازگشت بگيرد، لذا پس از آن كـه در تبريـز اسـتقرار يافـت نامـه     
ها را  تهو از سلطان تقاضا كرد كه گذش ،سراسر عجز و التماس و زاري به سلطان سليم نگاشت

سليم در سيواس ايـن   كنار بگذارد و دست دوستي و مودت را به سوي وي دراز كند، سلطان
(نامه را دريافت كرد، و جوابش آن بود كه فرستادة شاه اسماعيل را گرفته دربند كرد

75F

1(. 
سلطان سليم در عين حاليكه چشم طمع به ايران نداشت، ولـي وقتـي متوجـه شـد كـه شـاه       

و ايران دوباره به دست قزلباشان افتاده است، صـالح كشـورش را در آن    ،اسماعيل زنده است
هـائي از ايـران در اطـراف درياچـة وان      انست كه مرزهاي شـرق عثمـاني را بـا تصـرف پـاره     د

د و مـاردين      گسترش دهد، او از سيواس لشكرهائي را به قصد تسخير ارزنجـان و كيفـي و آمـ
فرستاد، و دژ كماخ كه مستحكمترين پادگـان ايرانـي در غـرب بـود را تصـرف كـرده ويـران        

همه را ضميمة خاك كشورش كرد، به  ،ن را متصرف گرديدههاي اطراف آ ساخت، و آبادي
سرزمين ارزنجان و ديـاربكر كـه در تمـام تـاريخ و از زمـان       894اين ترتيب در نيمة اول سال 

رفـت، از ايـران سـلب شـده      ناپذير آذربايجان به شمار مـي  تشكيل سلطنت مادها بخش جدائي
ي از ارمنستان كهن و شرق كاپادوكيـة  ضميمة كشور عثماني گرديد، اين بخش از ايران قسمت

                                           
 .290/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(
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د پايتخـت    .رفت، و آمد مهمترين شهرش بود كهن به شمار مي نيم قرن پيشتر از اين قضايا آمـ
ايران در دولت اوزون حسن بود، دولت عثماني كه تا آن هنگام هيچ مـرز مشـتركي بـا عـراق     

ست خـاك عـراق را كـه    توان از اين پس عمالً در همسايگي عراق قرار گرفت، و مي ،نداشت
 عموم مردمش از قزلباشان ناراضي بودن در معرض تهديد قرار دهد.

هاي چندين صدسالة ايران و روم در زمان پارتيـان و ساسـانيان را بـه يـاد      اگر تاريخ جنگ
يـابي بـه    هاي روميان براي دست ها در اثر تالش متوجه خواهيم شد كه همة آن جنگ ،بياوريم

صـرف گرديـد، روميـان در زمـان     تكـه اكنـون سـلطان سـليم بـه راحتـي م      همين سرزميني بود 
دانستند كه اگر بر ايـن منطقـه دسـت يابنـد آنگـاه از طـرف شـمال در         ها و ساسانيان مي پارت

نسـت از شـمال و غـرب ايـن سـرزمين را      او خواهنـد تو  ،همسايگي عراق قرار خواهند گرفت
رگترين جنگ شاپور دوم ساساني كـه موضـوع   مورد حمله قرار دهند و از ايران جدا كنند، بز

نيـز در همـين منطقـه اتفـاق افتـاد؛ و       ،كتاب يكي از مورخان رومي به نام آمين مارسلين بـوده 
هـا   آن و در كتاب مارسلين بـه  ،ا تهور و جان بركفي بودهائي كه همراه ب شاپور دوم با رشادت

يار سـختي بـر روميـان وارد    اعتراف شده است، از اين بخش ايـران دفـاع كـرد و شكسـت بسـ     
 آورد.

و نـه   ،هاي ايران خبر داشـتند  دانستند و نه از گذشته شاه اسماعيل و قزلباشانش نه تاريخ مي
يقين داشـتند كـه در درون   ها  آن يافتند، نسبت به ايرن هيچگونه احساس دلبستگي در خود مي

ن اصـالً مهـم نبـود كـه ايـ      هـا  آن كردن وجود دارد، براي ايران به حد كافي ثروت براي تاراج
شـان در درون   مهـم بـود آن كـه قـدرت    هـا   آن آنچه براي نقطه از خاك ايران از دست برود،

ايرانيان به زندگي ادامه داده هاي  تا بتوانند با استفاده از ممتلكات و ثروت ،ايران محفوظ باشد
ود سـازند، ايـن   هـا را نـاب   و دين خودشـان را بـر مـردم تحميـل كننـد و سـني       ،خوش بگذرانند

ها گرفته بودند نه ميـراث پـدران قزلباشـان بـود، نـه نياكانشـان        هائي كه اكنون عثماني سرزمين
 براي از دسـت رفـتن  ها  آن ئي وجود داشت تا براي نگهداري آن خون داده بودند، و نه انگيزه

 دل بسوزانند.ها  اين
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هـاي آنـاتولي بـا     هـاي كوهسـتان   ها و از درون دره قزلباشان مردمي بودند كه از عمق بيابان
هـاي ايـران را در اختيـار     و همـة نعمـت   ،پاي برهنه و دست خالي به ايران سرازير شـده بودنـد  

مفـاهيمي چـون وطـن و    هـا   آن خواستند، اصالً براي گرفته بودند، و بيش از آن هم چيزي نمي
مرزهـاي كشـور ايـران    تا در صدد حفظ  ،داد هائي از اين قبيل معنا نمي شرف و تاريخ و مقوله

 باشند.
شدن آن به خـاك كشـور عثمـاني     جداشدن سرزمين ارزنجان و دياربكر از ايران و ضميمه

ي جهان) و تحريكات اه بالئي بود كه شعار ابلهانة شاه اسماعيل صفوي (جنگ تا نابودي سني
ر سـر  هـاي آنـاتولي) بـ    هاي كشور عثماني به هدف امحاي سني كودكانة او (شوراندن قزلباش

هاي مـاوراءالنهر و خـوارزم از    ايران آورده بود، چند سال پيش از اين در شرق كشور سرزمين
دولت ازبكي تشكيل شود و براي هميشـه از ايـرن بريـده بمانـد، و در      ات ،ايران بريده شده بود

 بودن مـورد تعـدي ازبكهـا واقـع شـوند      آينده ايرانيان سمرقند و بخارا و خوارزم به جرم ايراني
يزانة دولت صفوي به قومي ضد ايراني تبديل گرديده بودند، تا تس هاي انسان كه در اثر سياست

ئي كه به تاريخ و فرهنگ ايران داشـت ايـن قضـيه پـيش      عبيداهللا خان زنده بود، به سبب عالقه
و چيـزي نگذشـت كـه     ،ستيزي در ازبكان پديـدار گشـت   نيامد، ولي پس از او سياست ايراني

ماندن چاره جـز آن   ماندن و از تعدي تركان مصون وارزم و ماوراءالنهر به خاطر زندهايرانيان خ
اموزنـد و زبـان ملـي خودشـان را     نداشتند كه خودشان را همرنگ تركان كنند و زبان تركي بي

شان را براي هميشـه از   بودن شوند، و ايراني» ترك«رها سازند، و در خالل دو سه نسل به كلي 
عـراق نيـز از   تـا   ،شـد  و اكنون ارزنجان و دياربكر در غرب از ايران بريـده مـي  خاطر بزدايند، 

 طرف شمال در معرض خطر دشمن واقع گردد.
گـري بـراي ممانعـت از الحـاق      شاه اسماعيل و قزلباشانش به جاي آن كـه در صـدد چـاره   

و بـه  كـردن خطـر عثمـاني برآمدنـد      هاي ايران به دولت عثماني باشند، در صدد فراموش زمين
عيش و نوش و ميگسـاري و بازيهـاي مسـتانه روي آوردنـد، وقتـي سـلطان سـليم ارزنجـان و         

شاه اسـماعيل و قزلباشـان تبريـز را رهـا كـرده بـه        ،كرد دياربكر را رسماً ضميمة كشورش مي

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 149 فصل سوم: فاجعة چالديران و پيامدهاي آن

دشت اوجان رفتند و به شكار و عشرت پرداختند، و چون از اينجا سير شدند به دشت سـلطان  
هـاي تابسـتان از سـيواس بـه      هايشان ادامه دهنـد، سـلطان سـليم در نيمـه     ه عشرتآباد رفتند تا ب

اسالمبول برگشت؛ ولي شاه اسماعيل در فكر نبود كه از فرصت دورشدن او از منطقه استفاده 
هاي اشغالي را باز پس گيرد، او بازهم از تبريز دور شد و در منطقة خـوش آب و   زمين ،كرده

خر پائيز كه هوا رو به سردي نهاد در آن ناحيه ماند، او اكند، و تا اوهواي سهند رحل اقامت اف
نورعلي خليفه و سقوط نهائي دياربكر را شـنيد، و  اش  در سهند بود كه خبر قتل خليفة برجسته

 تفاوتي كامل برگزار كرد. اين خبر را با بي
ملـه شـيخ   پس از مراجعت سلطان سليم بـه اسـالمبول چنـد تـن از امـراي كردسـتان (از ج      

راي نجـات مـردم   و از او تقاضـا كردنـد كـه بـ     ،ادريس بدليسـي) بـه حضـور سـلطان رسـيدند     
ي اقدامي انجام دهـد، وقتـي شـاه اسـماعيل از ايـن      وفهاي قزلباشان ص كردستان از دست ستم

بيك اسـتاجلو و دورمـيش خـان را بـه ديـاربكر       قضيه اطالع يافت، شوهران دو خواهرش قره
ربكر كـه تابعيـت سـلطان عثمـاني را بـر تابعيـت شـاه اسـماعيل ترجيـع          گسيل كرد، مردم ديـا 

هـا بـه    شدند، در اين هنگام شيخ ادريس بدليسـي بـا حمايـت تـرك    ها  اين دادند مانع ورود مي
قره بيك كشته شـد و دومـيش خـان     .)895(فروردين  ،جنگ دورميش خان و قره بيك رفت

تفرجگاهي كه تازه نـام سـورلوق را بـه آن    گريخته خود را به اردوي عشرت شاه اسماعيل در 
اين خبر به وحشت افتاد  نرا به او برساند. شاه اسماعيل با شنيد هداده بودند رساند، تا خبر واقع
جنـگ مجـدد و برانـدازي قزلباشـان بيفتـد، او مجـدداً در صـدد        كه مبادا سلطان بـاز بـه فكـر    

نبهـا و يـك نامـة بسـيار خاضـعانه و      اگردلجوئي از سلطان سليم برآمد، و هيئتي را بـا هـداياي   
ملتمسانه به اسالمبول اعزام كرد، او در اين نامه سلطان سليم را كه تا پيش از جنگ چالـديران  

داد، اكنـون   لقب مي» ناصبي ملحد و خارجي فاسق و فاجر و منافق پيرو يزيد و ابوبكر و عمر«
» تأييدشـدة درگـاه بـاري تعـالي    «و  »حامي اسـالم و مسـلمين  «، »برافرازندة پرچم ملك و دين«

هـاي   از سلطان تقاضا كرد كه دست صلح و آشتي به طرف او دراز كند و كينه ،خطاب كرده
تا آرامش در ميان ايران و عثماني برقـرار شـود، او همچنـين بـه      ،گذشته را به فراموشي بسپارد
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فـت بـا او بـه اسـالم     كـه مخال  انـد د سلطان نوشت كه هيچ مخالفتي با سلطان نـدارد، زيـرا مـي   
ناپذير وارد خواهد كرد و باعث جسارت دشـمنان اسـالم خواهـد گرديـد، او      گزندهاي جبران

و اميد دارد كه سلطان نيز بـه ايـن    ،براي سلطان تأكيد كرد كه خواهان دوستي با سلطان است
(درخواست جواب مساعد دهد

76F

1(. 
هـاي   سـميت بشناسـد و هيئـت   ولي سلطان سليم خيال نداشت كه دولـت قزلباشـان را بـه ر   

شان را به حضور بپذيرد، او كه هيئت سفارتي قبلـي شـاه اسـماعيل را بازداشـت كـرده       اعزامي
بود، اعضاي اين هيئت را نيز گرفته در بند كرد و هيچ پاسخي به نامه نداد، ولي از آنجا كه در 

راند در صدد جنـگ  پرو آن هنگام نقشة حمله به غرب اروپا و آزادسازي اندلس را در سر مي
ديگري با قزلباشان نبود، و با يقين به اين كـه قزلباشـان در آينـده هـيچ خطـري بـراي عثمـاني        

و ايران را همچنان به حال  ،هاي دياربكر و ارزنجان اكتفا كرد نخواهد كرد، به الحاق سرزمين
 خود واگذاشت.

                                           
 .835 – 832متن كامل نامه در: پارسا دوست:  -)1(
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 :گفتار سوم
 تاريخي ايرانها در خاورميانه آغاز انزواي  گسترش نفوذ عثماني

و  داشـت،  دولت عثماني تا پيش از جنگ چالديران همة توجهش را معطوف به اروپـا مـي  
زماني كه دولـت صـفوي در ايـران تشـكيل      ،داد ادامه مينشر اسالم در اروپاي شرقي به  براي

هاي قزلباشان از كشور گريخته به عثمـاني   شد، با وجودي كه بسياري از بزرگان از دست ستم
دولت عثماني تقاضاي مداخله كردند، سلطان عثماني واكنشي نسبت به دولت  و از ،ردندپناه ب

دانست، ولي  گذشت را مربوط به خود ايرانيان مي صفوي نشان نداد، و اموري كه در ايران مي
سرانجام به جنگ چالديران و بـه   ،دادند تحريكاتي كه قزلباشان در خاك آن كشور انجام مي

هاي ايراني ارزنجان و دياربكر به خاك عثماني منجـر شـد، بعـد از     اق سرزميندنبال آن به الح
ند، نقشة سـلطان سـليم آن بـود    را به اروپا برگردااش  آن نيز سلطان عثماني توجه توسعة طلبانه

د، دولـت اسـالمي غَرناطـه    كشبنيز و جنوا را به تصرف درآورد و از آنجا به اسپانيا لشكر كه و
مشترك مسيحي اروپا منقرض سال از جنگ چالديران توسط نيروهاي  22ا) در اندلس (اسپاني

غرناطـه همـة عـالم اسـالمي را در      ان در اندلس برچيده شده بـود. سـقوط  شده و سلطة مسلمان
سوگ فرو برده بود، سلطان سليم از آغـاز سـلطنتش در انديشـه بـود كـه انـدلس را از دسـت        

در تعقيـب   در اندلس دولت اسـالمي تشـكيل دهـد،    و دوباره ،پس گيرد مسيحيان اروپائي باز
 عثماني دستور داده بود كه صد فروند كشتي جنگي بسازد، وهمين هدف او به نيروي دريائي 

ايـن ميـان موضـوع     ترين و كارآمدترين ساز و برگ نظامي مجهـز سـازد. در   را با مدرنها  آن
ديران نيز مسائل عجيبـي در  درنگ پس از جنگ چال ي سلطان به ايران پيش آمد، بيكركشلش

ــروز كــرد كــه توجــه او را از برنامــة اروپاگشــائي منصــرف كــرده او را متوجــه     ــه ب خاورميان
نـان از تصـميم سـلطان سـليم بـه بـازگرفتن       نگاران اروپـائي چ  كشورهاي عربي ساخت، تاريخ
 ناميدند.» ترين انسان ديوانه«اندلس در خشم شدند كه او را 
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ائيان در ميان قزلباشان صفوي به عنوان بازرگـان بـا بـروز مسـائلي     دادن حضور اروپارتباط 
كه توجه سلطان سليم را معطوف به ايران و كشورهاي عربي ساخت براي نگارندة تاريخ يك 

 بـاره اظهـار نظـري كـرد،    يـن  تـوان در ا  كار بسيار دشوار است؛ و در غياب اسناد تاريخي نمي
هـاي   دهند، عالقه دارند كـه بـروز جنـگ    انجام ميحتي برخي از كساني كه مطالعات تاريخي 

توان گفت و درست هم هسـت آن   عثماني و ايران را به همين موضوع مرتبط سازند، آنچه مي
انظـار آن دولـت    ،كه جنگ ايران و عثماني و سپس توجه عثماني به كشورهاي عربي و ايران

لـي از اروپـا منصـرف سـاخت، و     هاي دور و درازي براي اروپا در سر داشت به ك را كه برنامه
هـاي درازمـدت    اروپا را از خطر حتمي نجات داد. بعد هم تحريكات اروپائيـان سـبب جنـگ   

 و دولت عثماني را براي دو قرن آينده مشغول شرق كرد. ،ايران عثماني شد
بود، قانصوه غوري در اين هنگام سلطنت مملوكي مصر و شام در دست پادشاهي به نام 

(يتخت اين دولت بـود و قاهره پا
77F

فـرات منتهـي   . قلمـرو دولـت مملـوكي در غـرب ايـران بـه       )1
                                           

تا آغاز قرن هفتم هجري چند امارت نسبتا نيرومند صليبي (رهـا، انطاكيـه، طـرابلس، بيـت المقـدس) در       -)1(
ود، در ربـع نخسـت قـرن ششـم دمشـق در دسـت خانـدان تـرك بـوري از همپيمانـان           شام تشكيل شده بـ 

پسـر و   –ود، نورالدين زنگـي  ها، و بقية شام در دست عمادالدين زنگي از سرداران سلجوقي شام ب صليبي
رها و انطاكيه و طـرابلس را از دسـت    هاي صليبي امارت 532خ تا سال  525از سال  –جانشين عمادالدين 

هـا خـارج سـاخت. دولـت صـليبي بيـت        هاي همپيمـان آن  دمشق را از سلطة بوري ،ا بيرون آوردهه صليبي
با استفاده از ضعف دولت فاطمي، مصر را زير حمـالت مكـرر قـرار داده در صـدد      540المقدس در دهة 

رفـت، بـه دسـت     عسقالن كه دروازة مصـر در فلسـطين بـه شـمار مـي      532تسخير آن كشور بود. در سال 
كردنـد، و خطـر    هـا همكـاري مـي    هاي بيت المقدس افتاد. مسيحيان مصر در اين حمالت با صليبي صليبي
هاي نافرجامبراي دستيابي بـر بيـت المقـدس بـرآن      ز تالشها براي مصر جدي بود، نورالدين پس ا صليبي

ن هـدف  قدس را از شمال و جنوب مورد حمله قرار دهد، او بـا ايـ  و سپس بيت الم ،شد كه مصر را بگيرد
فرمانده كُردتبار سپاهش موسوم به اسدالدين شيركوه را مأمور فتح مصر كـرد. اسـدالدين بـا     542در سال 

مقاومت نيروهاي صليبي بيت المقدس مواجه شد كه از ياري مسيحيان لبنان و فلسطين برخـوردار بودنـد.   
رفـت، و  قـاهره را گ  547ال ناپذير و مكرر، اسدالدين در زمستان س سرانجام پس از چندين حملة خستگي

اش صـالح   نيروهاي صليبي را مجبور به ترك خاك مصر ساخت. وي دوماه بعد در گذشت و بـرادرزاده 
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امـروزين سـودان و    شد، و در جنوب آناتولي تا ناحية كيليكيه گسترده بـود؛ و كشـورهاي   مي
گرفت؛ و حجـاز نيـز بخشـي از متصـرفات      بر ميوريه و اردن را درمصر و فلسطين و لبنان و س

 رفت. آن دولت به شمار مي
كشـاندن   هاي خود را بـراي بـه مصـالحه    شاه اسماعيل وقتي تالش جنگ چالديران، پس از

آن شد كه قانصوه غوري را ميان خودش و سلطان واسـطة صـلح   بر ،نتيجه ديد سلطان سليم بي
از قرار دهد، قانصوه غوري كه در آن هنگام روابط بسيار نيكي با سلطان عثماني داشت، پـس  

ئي به  و نامه ،نامة او هيئتي را به اسالمبول فرستاد  اسماعيل و دريافتت اعزامي شاه ئيديدار با ه
سلطان نوشته به او نصيحت كرد كه دست از دشمني با يك دولـت مسـلمان بـردارد و بـا شـاه      

سلطان در حكم پدر من اسـت،  «داد كه سليم به او پاسخ درِ آشتي درآيد، سلطان  اسماعيل از
لـيكن توقـع دارم كـه بـين مـن و شـاه اسـماعيل ميـانجيگري          من از او طلب دعاي خيـر دارم، 

 .)78F1(»نكند
در اين زمان عناصري در قاهره و حلب و اسالمبول مشغول ايجـاد بـدبيني سياسـي در بـين     

در اسالمبول اين شايعه قوت گرفت كـه سـلطان مصـر و     ،هاي مملوكي و عثماني بودند دولت
نيز  رههتحدا به عثماني حمله كنند، در قاكه مشاه اسماعيل دست اتحاد به هم داده در صددند 

                                                                                                             
خ  550الدين شيركوه فرماندهي نيروهاي مصرا را به دست گرفت، صالح الدين شيركوه در شهر يورمـاه  

داشت، و در سـالهاي آينـده حمـالت    پايان عمر خالفت فاطمي و تشكيل سلطنت ايوبي را در مصر اعالم 
هـا گرفـت    ئي به نيروهاي صليبي برد، و سرانجام سراسر شام و فلسطين و لبنان را از دست صـليبي  گسترده

ها به ارتـش   او از آغاز كارش اقدام به خريدن بردگان نوجوان و واردكردن آنشام و مصر را متحد كرد. 
دادنـد،   رتش را بردگـان زرخريـد (مملوكـان) تشـكيل مـي     خ) همة عناصر ا 572كرد، و تا پايان عمرش (

آخرين سلطان  –با كشتن تورانشاه  629ي نظامي رسيدند، و سرانجام در سال همين بردگان به مراتب باال
تشكيل دولت مملوكي (دولت بردگان) دادند. همزمان با سلطنت شاه اسماعيل يكي از مملوكان  –ايوبي 

ان افغانستان امروزي) سلطنت مصر و شام را در دست داشت، و قلمـروش در  به نام قانصوه غوري (از ترك
 غرب فرات با ايران همسايه بود.

 .301/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   154

و در ايـن راه   ،حاكم حلب در انديشة جداكردن سوريه از مصر است» خير بيك«شايع شد كه 
با سلطان سليم روابط برقرار كرده و از او وعدة حمايت دريافت داشته اسـت. قانصـوه غـوري    

ر بيـك از سـلطان سـليم    تصميم گرفت كه خير بيك را از حاكميـت حلـب بركنـار كنـد، خيـ     
تقاضا كرد كه ميان او و سلطان مصر واسطه شود تا بدبيني سلطان نسبت به او برطـرف گـردد.   
همين امر بر شايعة تالش عناصري در شام براي جداشدن از مصر و اتحاد با عثمـاني در قـاهره   

نفر عرب كه در همين اثناء چند  بط مصر و عثماني را به طرف تيرگي برد،و روا ،قوت بخشيد
دستگير شدند، و پـس از يـك    دنداد انگيزي از خود نشان مي در خاك عثماني رفتارهاي شبهه

فـاش سـاختند كـه    هـا   آن محاكمة مقدماتي اعتراف كردند كه مأموران سـلطان مصـر هسـتند،   
بـا  كـه از طـرف شـرق و جنـوب     انـد   سلطان مصر و شاه اسماعيل متحد شـده و قـرار گذاشـته   

نفـري را تحـت فرمانـدهي وزيـر     گ شوند، سلطان سليم يك سپاه چهـل هزار د جنرعثماني وا
و شايع كرد كه قصد حمله به ايـران   ،ساختآناتولي  ياعظمش (سنان پاشا) راهي نواحي شرق

دارد، ولي در قاهره كساني به سلطان مصر اطالع دادند كه خبر دقيق دارند كه سلطان عثمـاني  
 دش از اين لشكركشي گرفتن سوريه است.و قص ،با خير بيك تباني كرده است

از قاهره بـه  نفري ه مطلع شد با يك سپاه پنجاه هزاراپسينكه از حركت اين مسلطان مصر ه
ئي به اطالع سلطان سليم رساند كه چون شـنيده كـه    سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه

يـران  رج شده تا ميان دو دولت ابا اين سپاه از مصر خا ،ارتش عثماني قصد حمله به ايران دارد
وساطت كند و مانع بروز جنگ شود، در همين وقت در اسالمبول اين شايعه بر سـر   و عثماني

سلطان سليم پس  ،ستها افتاد كه سلطان مصر براي جنگ با عثماني از مصر خارج شده ا زبان
گان كشـوري در  از دريافت نامة قانصوه يك جلسة مشورتي با شـركت امـرا و فقهـا و بلنـدپاي    

اسالمبول تشكيل داد، و ضمن بزرگ جلوه دادن خطر مصر و ايران و طرح ايـن موضـوع كـه    
دهد و براي جنگ با عثماني آماده شده است، راجع بـه   سلطان مصر از ايران حمايت نشان مي

او در ايـن جلسـه از فقهـاي عاليرتبـة      ،قانصوه غوري به تبادل نظر پرداختتصميم به جنگ با 
ني فتواي جواز جنـگ بـا مصـر را گرفـت، و دسـتور داد كـه نيروهـاي زمينـي و دريـائي          عثما
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عثماني به طرف مرزهاي شام به حركت درآيند، چند نفر را نيز مأمور كرد به اطالع خير بيك 
برسانند كه به قصد اخـراج نيروهـاي مصـري از شـام درحركـت اسـت؛ و از او خواسـت كـه         

 وستن به وي آماده سازد.نيروهاي تابع خويش را براي پي
رج دابِـق   در محلي بـه نـام    895يور سلطان سليم در اوائل شهر يكـي حلـب بـا    در نزدمـ

آرائـي كردنـد خيـر بيـك كـه       وقتـي دو سـپاه در برابـر هـم صـف      قانصوه غوري روبرو شـد، 
با سربازانش از معركه كنـار كشـيد و    ،فرماندهي جناح راست سپاه قانصوه را در دست داشت

قانصوه بيش از چند ساعت نتوانسـت در برابـر    .ست سپاه قانصوه را به شكست كشانداجناح ر
او شكست يافته گريخت، ولي پيش از آن كـه بـه حلـب     پاه مجهز سلطان سليم دوام بياورد،س

برسد در حين نماز سكته كرد و جان داد. سلطان سليم در خالل سه ماه همة شـهرهاي سـوريه   
سـال از راه غـزه وارد خـاك مصـر شـد.       ف كـرد و در ديمـاه همـان   سطين را تصرلو لبنان و ف

بـا حفـر خنـدق در     دكه سلطان جديد مصر شـده بـو  باي  طومانبرادرزادة قانصوه موسوم به 
پيرامون قاهره و نصب دويست عراده توپ دفاع شـهر را مسـتحكم سـاخته بـود، نبـرد سـلطان       

تلفات ارتـش عثمـاني بسـيار     دامه يافت،ه اقاهره در ديماه آغاز شد و دو ماسليم براي تصرف 
و قـاهره بـه دسـت    بـاي گريخـت    سنگين بود، ولي سرانجام دفاع شهر درهم شكست و طومان

و قـاهره را از  باي به قرارگاه سـلطان سـليم حملـه بـرد      چند شب بعد طومان ،سلطان سليم افتاد
د، مـردم قـاهره خواهـان    سلطان سليم مجددا قاهره را مورد حمله قرار دا ،دست او بيرون آورد

د مـردم شـهر بـا سـربازان     نبـر  ،كردند ها مقاومت مي و جانانه در برابر عثماني ،باي بودند طومان
هاي شهر ادامـه داشـت، چونكـه افـراد بسـياري در       ها و خيابان شبانه روز در كوچه عثماني سه

ا او بـ  ،بردارنـد  ان داد كـه دسـت از مقاومـت   باي به مردم شهر فرمـ  شهر به كشتن رفتند طومان
شـد،   ور هـا حملـه   يك بار ديگر در فرور دين به عثماني هفت تن از يارانش از شهر گريخت،

او را بـه زنـدان    رار از پلـي بـر روي نيـل دسـتگير شـد،     ولي اين بار شكست يافت و در حين ف
افكندند و يك هفته بعد به فرمان سـلطان سـليم اعـدام كـرده جسـدش را بـر سـر در يكـي از         

 هاي شهر آويختند. ازهدرو
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در اين اثناء شريف مكه موسـوم بـه ابوالبركـات هاشـمي      ماه در قاهره ماند، 8سلطان سليم 
تـي بـه   ئيا ه) كه كارگزار سلطان مصر بود پسرش را بيمز اجداد پادشاهان كنوني اردن هاش(ا

براي او نوشت ئي كه  و كليد كعبه را براي سلطان سليم ارسال داشت، و در نامه ،قاهره فرستاد
(لقب داد» حامي الحرمين الشريفين«او را 

79F

. سلطان سليم سپس خير بيك را به حاكميت مصـر  )1
خانة قاهره را بربار هزار شتر كـرده از راه   هاي كتاب و اموال خزائن سلطنتي و كتاب ،گماشت

مدرسان  گران و بعد از آن شماري از هنرمندان و صنعت سطين و سوريه به اسالمبول فرستاد.فل
در اين سفر، او المتوكل علي اهللا سوم  ،و به سوي شام به راه افتاد مصري را با خود همراه كرد

(را نيز با خود برد –آخرين خليفة عباسي مستقر در مصر  –
80F

. او در شام نيز حـدود شـش مـاه    )2
و بـه   سـپرد » غزاليبردي  جان«را به يكي از مماليك به نام  حكومت شامتوقف كرد، و آنگاه 

شمشـير عمـر   «و » خلعت خالفت«اسالمبول برد، و  او متوكل علي اهللا را به اسالمبول برگشت،
كه نـزد او بـود را از او گرفـت، و از او تقاضـا كـرد كـه مقـام خالفـت را بـه وي          » ابن خطاب

نهادن به خواست سلطان سليم نداشت، و طي  ئي جز گردن تفويض كند، متوكل علي اهللا چاره
از آن پـس سـلطان سـليم     م داشـت، فت به سلطان سليم را اعالرسمي تفويض خال يك مراسم

بـر  عثمـاني   خليفـة به خود گرفت، و سالطين عثماني از زمان او به بعد لقـب  » خليفه«لقب 
 ناميده شد.خالفت عثماني از اين زمان به بعد دولت عثماني نيز  شتند،خود دا

                                           
رفت، و در اين هنگام نيز تابع دولـت مملـوكي    ها بخشي از مصر به شمار مي حجاز و يمن از زمان ايوبي -)1(

 دست سلطان سليم، حجاز به دولت عثماني ملحق گرديد.بود. پس از سقوط دولت مملوكي به 
بغداد را تصرف كرد و خليفه و همـة افـراد خانـدان عباسـي را دسـتگير       637وقتي هوالكو خان در سال  -)2(

سـلطان   -» ظاهر بيبـرس «كرده به قتل رساند، مردي از اين خاندان به نام ابوالعباس احمد به شام گريخت. 
بـه وي بخشـيد. از آن   » الحاكم بـأمراهللا «را به مصر طلبيده با او بيعت كرد و لقب  اين مرد –مملوكي مصر 

توسط سلطان وقت به خالفـت نشـانده    زيستند، و يكي بعد از ديگري پس نوادگان اين خليفه در مصر مي
، سالطين مملوكي مشروعيت خويش را از دست همين تا نوبت به همين المتوكل علي اهللا رسيد ،شدند مي
 گرفتند. لفا ميخ
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 ،دانسـت  مـي » ولي امر مسـلمين جهـان  «دش را اينك سلطان سليم در مقام خليفة پيامبر خو
ن شد، وجـود دو خليفـه در يـك زمـان در     يوي اسالمي كه در قرن پنجم هجري تدطبق تئور

جهان اسالم جائز نبود. از آنجا كه شاه اسماعيل صفوي نيز در ايران به نحوي ادعاي جانشـيني  
آن شـد  رفت، سلطان سليم بر ميبه شمار » خليفه«پيامبر و امام علي را داشت، و به نوبة خودش 

او بـه ايـن    .اسالمي يك حكومت واحد تشـكيل دهـد   كه ايران را بگيرد و در همة كشورهاي
به ادرنه حركت كرد، ولي در راه بر بستر بيماري افتاد و دوماه بعـد   899هدف در مهرماه سال 

 درگذشت.
نيز حتي يك نفـر وجـود   بهره بود، در دستگاه او  شاه اسماعيل از هرگونه شعور سياسي بي

سران قزلباش كـه از برهنگـي    گيري درست باشد،نداشت كه در مواقع حساس قادر به تصميم
رسـيده بودنـد، كشـور را ميـان     و گرسنگي و راهزنـي بـه مقـام و قـدرت و ثـروت و شـوكت       

بودنـد جاهـل و   مردمـي   –شـان   بـه خصيصـة نـژادي    –خودشان تقسيم كرده بودنـد و عمومـا   
توانستند تصميم درستي اتخاذ كننـد، تنهـا    پذير كه در هيچ شرايطي نمي حريكاحساساتي و ت

خصــائص بيشــتر هــا  آن خصــايص نژاديشــان مكــاري در راه تــاراجگري بــود، و ديگــر هــيچ.
شاه اسماعيل نيز كه تمام  ،شوند جانوراني داشتند كه در مواقع شكار به مكر و حيله متوسل مي

را داشت، و از هرگونه ها  آن هاي عليم ديده بود خصلتعمرش در زير دست چنين عناصري ت
تنها عاملي كه به شاه اسماعيل و قزلباشانش كمك كرد كه ايران را  بهره بود، تدبير و تفكر بي

 بود.ها  آن رحمي و ددمنشي توحش و بي ،بگيرند و ويران سازند
فرصـت مناسـبي   وقتي سلطان سليم همة نيروهاي عثماني را متوجه فتح شـام و مصـر كـرد    

هـائي   و سـرزمين  ،پيش آمده بود تا شاه اسماعيل دست به كار جبران شكست چالـديران شـود  
ولي نه او جسـارت چنـين تفكـري را    پس گيرد.  كه سلطان سليم از ايران جدا كرده بود را باز

شـد كـه در غـم ايـران باشـد، او حتـي        داشت و نه در ميان همة قزلباشانش يك نفر يافـت مـي  
تدبير نداشت كه دست كم در اين دوران به فكر مهاركردن بانـدهاي تبهكـار تبـرائيش    آنقدر 

 تا ملت را بيش از آن از خـودش نرنجانـد، و وادار نسـازد كـه بـراي نجـات از سـتمهاي        بيفتد

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   158

 ،خواست هم كه چنـين كنـد    ولي او چنين نكرد و نمي ،شوند تبرائيان دست به دامن دشمن او
هـا   او جز به نابودسازي سني ،داد داشت، و دلجوئي از ملت معنائي نميبراي او ملت مفهومي ن

 انديشيد. و نشر مذهب خودش به هيچ چيزي نمي
د    ؤيـشاه اسماعيل تا پيش از شكست چالديران، خودش را يك ذات مقدس فوق بشـري م

ط كـرد كـه مـادرگيتي فقـ     پنداشت، و خيال مـي  گر و خداگونه مي به امدادهاي غيبي و معجزه
ئي كـه بـراي شـيبك خـان فرسـتاد،       او در نامه ،پاك را زائيده است و آنهم او استيك ذات 

كه در آية قرآن نامش آمده است منم، و هزار اسماعيل صديق و نبي تصريح كرد كه آن 
او در ايـن نامـه ادعـا     خوانـده اسـت،  ها مرا راستگو و برگزيده  سال پيش از اين خداي آسمان

و  ،آسماني داده شده كه در آخـر زمـان بـر جهـان بشـريت سـلطنت كنـد        كرد كه به او وعدة
ها بگستراند؛ و ايـن حـديث را آورد كـه     سراسر گيتي را بگشايد و دين خود را در ميان انسان

دانسـت   او خودش را مصداق اين حـديث مـي  ». ودولتُنا فی آخِر الزمان ِلُکلِّ اُناٍس دوله،«گفت:  مي
گفته شده بود كـه امامـان شـيعه در آخـر زمـان تشـكيل دولـت شـيعه         كه از زبان امامان شيعه 

(خواهند داد
81F

1(. 
هـاي اطرافيـان تاتـارش خـود شـيفته شـده        شاه اسماعيل كه به سبب پرورش غلط و كرنش

و از طـرف اهللا هـدايت و حمايـت     ،هـا اسـت   به راستي باور داشت كـه برگزيـدة آسـمان    ،بود
 هـا را از  خواهد بود تا دين حق را بگستراند و همة سنيو همواره در همه جا پيروزمند  دشو مي

و نام و نشان ابوبكر و عمر را كه به گمان او دشمنان خدا و پيامبر و اهل  ،صحنة گيتي براندازد
تا پيش از جنگ چالديران اين عقيدة قلبـي او بـود و سـخت هـم بـه آن       ،بيت بودند محو كند

 كرد. يو در همه جا به آن تصريح م د،پايبند بو
چنـان   ،وقتي در چالديران تير خورد و نقشِ زمين شد و مرگ تحقيرآميز را به چشـم ديـد  

رعب و هراسي در دلش افتاد كه ساختمان خودشيفتگي و نخوتش بـه يكبـاره فـرو ريخـت و     
ن گذشـته  ه كمك يكي دو قزلباش از جاخويش را موجودي ناتوان و درمانده يافت كه نياز ب

                                           
 .810 – 805متن كامل نامه در: پارسا دوست:  -)1(
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تـوان   بگريزد و جانش را نجات دهد تا به دست افراد سپاه عثماني نيفتـد. مـي  تا از ميدان  ،دارد
هاي جانگدازي كه خودش به بسـياري از بزرگـان و    تصور كرد كه او در آن لحظات شكنجه

 ،آوران ايران وارد آورده بود را به خاطر آورد، و در وحشت شد كه اسير سلطان سليم شود نام
او به چشم خود ديده بـود كـه وقتـي بـه      ،هائي را تحمل كند و مجبور گردد كه چنان شكنجه

ها با تأني  و اين كار را ساعت ،كندند فرمان او يكي از بزرگان ايران را زنده زنده پوست برمي
هـاي   و زجر شكنجه را بيشتر نوش كنـد، چـه زوزه   ،دادند تا آن شخص بيهوش نشود انجام مي

آمد، او به چشم خـود ديـده بـود كـه وقتـي       ون ميزجرديده بير جانخراشي از اعماق جان آن
ماليدند و دست و پا بسـته در آفتـاب    يك نفر از بزرگان ايران را به فرمان او روغن و شمع مي

 ؟شـد  در پوستش پيدا مي كرد و كرم كردند، چگونه پوستش آهسته آهسته عفونت مي رها مي
هاي متمـادي در زيـر    زها و شبو آن بدبخت رو خوردند؟ ها چگونه پوستش را مي و آن كرم

 !!.شد هايش خاموش نمي ئي ضجه و لحظه ؟كرد شكنجه ضجه مي
ولي در لحظاتي كـه   كرد، ها احساس لذت مي شاه اسماعيل با اينگونه شكنجه كردنِ انسان

هـا را بـر روي    خورده در گودال ميدان چالديران افتاده بـود، همـة ايـن شـكنجه     به حالت زخم
هـا كـه فكـر     تفكر در بارة اين شكنجه كشيد، د و شكنجه نشده درد ميكر خودش احساس مي

شكست  روحش را درهم مي ،كرد به زودي به فرمان سلطان عثماني بر او وارد خواهد آمد مي
فاصلة طـوالني ميـان چالـديران و     ،ساخت بودن خودش واقف مي و او را بيش از پيش به ذليل

بلكـه نشـانة    ،نشانة دليـري اسـت و نـه نشـانة بيبـاكي      درگزين همدان را به يك منزل تاختن نه
گويند كه هميشه شخصيت قهرمانان  ضعف شخصيتي و هراس و وحشت است، اهل تاريخ مي

را بايد در لحظات شكست شناخت و نه در عرصة پيروزي؛ و در لحظات شكسـت اسـت كـه    
هاي قبلي را به ارمغان  ها براي او پيروزي يا تصادف ،شود يك نفر واقعا قهرمان است معلوم مي

نبوده است. شاه اسماعيل به آن سبب همينكه خود را از گـودال  ها  آن آورده بوده و او شايستة
ه از بيرون كشيده بر پشت اسب انداخت تا وقتـي بـه درگـزين رسـيد از اسـب فـرود نيامـد كـ        

ريخـت  ها شاه اسماعيل را چنان شكست و فرو  اين وحشت سلطان سليم در وحشت شده بود،
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بـار چنـان بـر     شكسـت و فـرار خفـت    ،به حالت يك انسان معمولي درنيامـد كه ديگر هيچگاه 
روحية او اثر نهاد كه او از آن پس عمال به يك موجود ناكاره و مهمل و سرخورده و نااميد و 

آورد و به فكـر   او را به لرزه درمي» جنگ«بزدل و مرعوب تبديل گشت، چنانكه شنيدن كلمة 
هائي كه پـس از آن بـه سـلطان سـليم      توانيم در نامه بازتابِ اين روحيه را ما مي فكند.ا فرار مي

 نوشته است ببينيم.
از آن پس قـدرت تصـميمگيري را    د،باخته بو او كه ديگر يك موجود فروريخته و روحيه

و امور قزلباشان را بـه دسـت ميـرزا     ،به كلي از دست داد و از صحنة تصميمگيري كنار كشيد
نويسـد كـه بعـد از جنـگ      بوداق قزوينـي مـورخ در بـار شـاه تهماسـب مـي       حسين سپرد. شاه

و تمامي [امـور كشـور] بـه دسـت و      ،خسرو دين مطلقا از مهمات خود خبر نداشت«چالديران 
در تمام اين مـدت او   ت چالديران ده سال ديگر زنده بود،. او پس از شكس)82F1(»كال و وزرا بود

 ،ود كه از شدت فشار روحي به ميگساري و مستي دائم روي آوردموجود بيچاره و مفلوكي ب
هـا خـودش را در بـاده و مسـتي      برد، او در اين سـال  خبري به سر مي و شب و روزش را در بي

رسـالت   يئي به پيگير او ديگر عالقه ،خبر بماند ها و از خويشتن بي غرق كرد تا از جهان انسان
همة ساعات شبانه روز را بـا ميگسـاري و لـواط در     ،تهومِ پيش از شكست چالديران نداشمو

يد كـه بيشـترين لـذت را از    كوشـ  مـي گذرانـد، و   هـاي دور از پايتخـت در چادرهـا مـي     دشت
 خبر بماند. و در عين حال از دنيا بي ،زندگيش ببرد

در قلمـرو عالءالدولـه ذوالقـدر آن     –چنانكـه در جـاي خـود ديـديم      –او كه پيش از آن 
سـال نامـه و   د، اكنون از ترس اين كه عالءالدوله بخواهد به ايران حمله كند، با ارها كر جنايت

ام سلطان سليم هداياي گرانبها كوشيد كه دوستي عالءالدوله را جلب كند، ولي در همين هنگ
نفري را براي تصرف قلمرو عالءالدوله گسيل كرد، عالءالدولـه كشـته   يك نيروي چهل هزار

 كشور عثماني شد.شد، و سرزمينش ضميمة 

                                           
 ، به نقل از جواهر األخبار بوداق قزويني.617پارسا دوست:  -)1(
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شاه كه با سلطان عثماني روابـط  شاه اسماعيل همچنين كوشيد كه به دشمن خونينش شروان
ترسيد كه شروانشاه بـه كـين پـدرش بـه      انه برقرار كرده بود نزديك شود؛ زيرا از آن ميتسدو

ه نجنگ او برخيزد، عالوه بر اين او اميدوار بود كه شروانشاه واسـطة برقـراري ارتبـاط دوسـتا    
سـلطان را از او دور كنـد. شـاه     و خطـر جنـگ احتمـاليِ آينـدة     ،ميان او و سلطان سـليم شـود  

دانسـت كـه در    و چون مي انديشيد، ماندن به هيچ چيزي نمي اسماعيل در اين زمان جز به زنده
به دوستيش با شروانشاه افزود تـا اگـر بـار ديگـر در برابـر       ،درون ايران همة ملت با او دشمنند

مجبور به فرار شود نزد شروانشاه به فكر افتاد كه بـا او پيمـان وصـلت ببنـد، و بـه      سليم  سلطان
آن شـاه   اسماعيل) را براي پسر خـويش بگيـرد،  شروانشاه پيشنهاد كرد كه دخترش (دختر شاه 

ماندن  توانست بشنود كه هركس سني است حق زنده ستيز كه تا ديروز حتي نمي اسماعيل سني
نـداني او بـه شـمار    ن به ذلت افتاده بود كه يك شـاهزادة سـني كـه دشـمن خا    دارد، امروز چنا

شايد او در شكست احتمالي آينده نزد اين سني جائي براي  ،رفت دخترش را به زني بگيرد يم
ختر شروانشاه را نيز بـه زنـي   بلكه د ،او نه تنها دخترش را به پسر شروانشاه داد شدن بيابد، پنهان

كه وقتـي موكـب عـروس از شـروان      دي اين وصلت اهميت قائل شده بواو آنقدر برا گرفت،
بيرون آمد خود با تمام بزرگان دولتش در يك موكـب بـزرگ و باشـكوه تـا چنـد فرسـنگي       

 تبريز به پيشواز موكب عروس رفت.
بـه   او دست به دامن شروانشاه شد تا نزد سلطان سليم شـفاعت كنـد كـه وي را ببخشـايد و    

ماعيل بـرايش نـزد   شروانشاه نيز بنا به تقاضاي ملتمسانة شاه اسـ  ادامه ندهد،دشمني نسبت به او 
سلطان سليم كه تا آن زمان سوريه و لبنان و فلسطين و مصر و حجـاز را   سلطان وساطت كرد،

هـايش   نامة مفصل شامل گزارش پيـروزي  گرفته بود، وقتي از قاهره به حلب برگشت يك فتح
شـاه   او شـاه اسـماعيل خواهـد بـود،    او نوشـت كـه مقصـد بعـدي     و به  ،براي شروانشاه فرستاد

اسماعيل نيز وقتـي شـنيد كـه سـلطان سـليم بـه حلـب رسـيده اسـت، يـك هيئـت سـفارتي از             
ة مفصل به نـزد سـلطان سـليم    نام هنيتترين مقامات دولتش را با هداياي گرانقيمت و ت بلندپايه
شريفين و اسكندر زمـان و مالـك بـالد و    حامي حرمين «سلطان سليم را اش  او در نامه ،فرستاد
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خواست و قصد تو هرچه باشـد، مـن آن را بـه جـاي     «نوشت كه و خاضعانه به او  ،خواند» امم
به سلطان سليم خودش را تا حد يكي از چاكران سلطان پـائين  اش  . او در نامه)83F1(»خواهم آورد

ه او دهد را اطاعت كنـد.  و صراحتا اعالم داشت كه حاضر است هر فرماني كه سلطان ب ،آورد
با وجودي كه شاه اسماعيل تا اين حد خودش را نزد سلطان سليم ذليل نشان داده بـود، بـازهم   

مراه هيئتش هه ئي با هداياي بسيار ب شاه اسماعيل حتي نامه او توجهي نشان نداد، سلطان به نامة
و توسـط او سـلطان    ،د، شايد بتواند عطوفت آن زن را جلب كنـ )84F2(تبه مادر سلطان سليم نوش

 سليم را از حملة مجدد به ايران باز دارد.
ثمر مانـد، ايـن امـر     هاي شاه اسماعيل براي جلب دوستي سلطان عثماني بي ولي همة تالش

در ايـن   ا بيشـتر بـه ميگسـاري و مسـتي كشـاند،     بر وحشت شاه اسـماعيل از او افـزود، و وي ر  
تنها دلخوشيش كاسة جمجمة شيبك خان كه وي دوران تنها كار او ميگساري و لواط بود، و 

افراط در ميگسـاري و لـواطگري او    ،داد افكند و دالسائي مي هاي گذشته مي را به ياد پيروزي
همة غـذايش   ئي كه ديگر اشتهائي به غذا نداشت،تا جا ،را از پا افكند و به شدت رنجور كرد

و  ،تـر شـد   وز ضعيف و ضعيفو هررنوشيد، ا ئي كه در كاسة سر شيبك خان مي شده بود باده
 37خ در آسـتانة   903و سـرانجام در خردادمـاه    ،در اثر نخوردن غـذا رنجـوريش افـزوده شـد    

 سالگي درگذشت.
متولـد   892نيمـة اسـفندماه   شان طهماسـب در   شاه اسماعيل چهار پسر داشت كه بزرگترين

بـه  » ولـي مطلـق  «و » كامـل مرشد «قزلباشان اين كودك دهسال و سه ماهه را با لقب  ،شده بود
و خود به حاكميت تاراجگرانه بر ايران ادامه دادنـد. ايـن كـودك نيـز شـيوة       ،سلطنت نشاندند

همان ميگساري و همان لواطگري را دنبال كرد و امـور كشـور را بـراي     :عياشي پدرش، يعني
 قزلباشان رها ساخت.

                                           
 .316/  2اسماعيل حقي اوزون:  -)1(
 .557پارسا دوست:  -)2(
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 جدائي عراق و كردستان از ايران
ب كه دوران ورود فقيهان لبناني و احسـائي بـه ايـران و ادارة    در دوران سلطنت شاه تهماس

يران براي تغيير مـذهب  ريزي شده بر مردم ا فشار برنامه ،بودها  آن دستگاه ديني صفوي توسط
كردنـد كـه    جـات بسـيار مـنظم تبرائـي اداره مـي      در زمان او كشور را عمال دسـته  ،ادامه يافت

ئـي بسـيار    هـا در ايـن دوران كارنامـه    ئي بودنـد، تبرائـي  قيم فقهاي لبناني و احسـا زيرفرمان مست
وارد آوردنـد  هاي بزرگي بـه كشـور    و چنان زيان ،سياهتر از كارنامة شاه اسماعيل نشان دادند

به دامـن عبيـداهللا خـان     در مشهد و گرگان و مرو و هرات مردم دست كه هيچگاه جبران نشد،
از آن پـس ايـن شـهر تـا پايـان حيـات شـاه         عبيداهللا خان اين شـهرها را گرفـت،   ازبك شدند،

شـد، و هربـار كـه قزلباشـان بـر ايـن        ها و قزلباشان دست به دست مـي  تهماسب در ميان ازبك
هـا توسـط قزلباشـان     يافتند مردم به صورت مكرر به اتهـام همدسـتي بـا سـني     شهرها دست مي

ديدند با  مي ندند زياخور ها مي هائي كه از ازبك لباشان چونكه از شكستقز ،شدند كشتار مي
هـاي   در مورد يكي از لشكركشي :مثال ،پرداختند شان مي كردن مردم به جربان خسارات تاراج

آن ر را تحويل ازبكان دهند مشـروط بـر  عبيداهللا خان به هرات، وقتي قزلباشان پذيرفتند كه شه
از طايفـة تكلـو   «ك، سالم از شهر بروند، به نوشتة اسكندر بيها  آن كه عبيداهللا خان اجازه دهد

اره رسيد؛ نقود و اسباب ظاهر را از ايشان گرفته جه ستم و تعدي بسيار به رعاياي بيدر آن واقع
رفـتنِ   پرداختنـد، و بعـد از بيـرون    جوي اشياي نهـاني نيـز مـي   و كردند، بلكه به جست بيرون مي

هـا   وقتي خانـه  :يعني» (بردند شد مي ريان، بيوت و مساكن ايشان را كنده اگر دفينه يافت ميهش
ها را به اميـد آن كـه شـايد     و خانه ،كردند هايشان بيرون مي كردند مردم را از خانه ج ميارا تار

(كردند) چيزي در ديوارها نهان باشد منهدم مي
85F

. در يك مورد ديگر در بارة بازگيري هـرات  )1
در هـرات بـه   «، براي هرات فرستاده شـده بـود   نويسد كه حاكم جديد قزلباش كه از مشهد مي

سخنِ جمعي اشرار، باب ستم و زورگيري بر روي خاليق گشود،... و به هركس از مردم شهر 
د كـر  به مصادره و مؤاخذة او گرفتار گشت.... اظهـار مـي   ،و بلوكات گمان اندكي تمولي بود

                                           
 .59اسكندر بيك:  -)1(
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به من اشاره شد كه از فـالن شـخص فـالن     إده امام زاوكه دوشينه در واقعه از حضرات د
حكم امام را پاره نيسـت.... و فرمـودة امامـان     گرفته به غازيان ده و دفع دشمنان ما كن، ومبلغ 

القصه... زرِ بسيار بـه حصـول پيوسـت و مـردم از جـور او بـه جـان         ،را كم و زياد جايز نيست
 .)86F1(»رسيدند

مـان  خواستند انجام دهند را به فر هائي كه مي سران قزلباش با اين ترتيب، بسياري از جنايت
زيـرا كـه    ،ديدند گفتند و اين را در خواب مي دادند، شايد هم راست مي امامان شيعه نسبت مي

كردنـد كـه اجراكننـدة خواسـت امامـان شـيعه هسـتند؛ پـس          شب و روز به خودشان تلقين مي
مامـان دسـتور   رؤياهايشان نيز بازتاب يابـد، و در خـواب از ا  طبيعي بود كه اين خودتلقيني در 

ها هنـوز از امـام غائـب دوازدهـم چنـدان اطالعـي        در آن زمان قزلباش جنايت كنند،يابند كه 
 ديدند. نداشتند تا بتوانند در بيداري او را ببينند؛ پس هرچه الزم بود را در خواب مي

شـان از   مردم كردستان و عراق همواره در تالش بودند كه از دولـت عثمـاني بـراي نجـات    
كـه پـس از   سـليمان قـانوني   سـلطان   سب حمايت كننـد. اي تبرائيان صفوي كه دست ستم

 ،پدرش (سـلطان سـليم) بـه سـلطنت رسـيد ارتـش عثمـاني را متوجـه اروپـاي شـرقي سـاخت           
و وي را بـه لشكركشـي بـه     ،كردنـد  هاي كردستان و عراق همواره از او استمداد مي شخصيت

ئي كردسـتان و عـراق از   ها را براي جـدا  شاه اسماعيل همة زمينه خواندند. ناحية خويش فرا مي
ستيزي دنبال شد، و مردم  در زمان شاه تهماسب نيز همان سياست مردمايران فراهم آورده بود. 

 912افكنـد. سـلطان سـليمان در سـال     گري براي يافتن راه نجات  را بيش از پيش به فكر چاره
قتـي سـپاه   و تان به سوي شرق آناتولي حركت كرد،پس از همآهنگي با رهبران عراق و كردس

ي سرگرم تفـريح و بـازي و   عثماني به مرزهاي آذربايجان رسيد، شاه تهماسب در ايران مركز
سپاه عثماني بدون هيچگونه مقاومتي  ن هيچگونه دفاعي نداشت،مرزهاي آذربايجا شكار بود،

با شـادي از   مردم تبريز ريز را بدون جنگي به تصرف درآورد،ان شد و تبجوارد خاك آذرباي
سراسـر آذربايجـان بـه     تصـرف تبريـز  تسليم كردند. با ها  آن شهر را بهها استقبال كرده  يعثمان

                                           
 .63همان:  -)1(
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قزلباشان هيچ واكنشي در برابر سقوط آذربايجان از خود نشـان ندادنـد،    ها افتاد، دست عثماني
بردنـد و   هـاي خـوش آب و هـوا مـي     را همچنان با اردوي عشـرتش بـه دشـت   و شاه تهماسب 

يز به زودي به قـزوين منتقـل   شان را ن كردند، پايتخت دولت شي سپري ميروزهايشان را به خو
داوطلبانـه تسـليم سـلطان    همـدان نيـز    دان شـد، سليمان قانوني از آذربايجان راهي همـ  كردند،

مقـاومتي  تا ورود او به بغداد هيچگونـه   ن عثماني از همدان راهي بغداد شد،سلطا عثماني شد،
ر شهرهاي عـراق نيـز تسـليم او    بغداد را به آساني گرفت، و ديگ او در برابرش نشان داده نشد،

دهندة آنست كه  اين كه در عراق هيچ مقاومتي از طرف هيچ گروهي بروز نكرد، نشان شدند،
دادنـد، از دسـت قزلباشـان و     شيعيان عراق نيز كه بخش اعظـم جمعيـت عـراق را تشـكيل مـي     

طـور   عـراق را بـه   سـليمان قـانوني   انـد.  ودهبه ستوه آمده بوده و آرزومند نجـات بـ   نشا مذهب
خ معاهدة صلحي از طرف دولت عثمـاني بـه    934در سال  رسمي ضميمة دولت عثماني كرد،

شاه تهماسب تحميل شد كه به موجب آن دولت ايران الحاق كردستان و عراق بـه عثمـاني را   
 شناخت. به رسميت مي
شتند، و در حمالتي كه بـه اران و شـروان   شان برگ آن پس به همان رسمِ ديرينه قزلباشان از

بردند، آن سرزمين را متصرف شده خاندانِ ايراني تبار شروانشـاهان را بـه كلـي نـابود كـرده،      
آميـزِ مـذهب مـردم همـت      بـه تغييـردادن خشـونت    ،كشورشان را ضميمة قلمرو خويش كرده

انجــام گيــري  همچنــين در حمــالت جهــادي بــه گرجســتان كــه بــه هــدف غنيمــت ،گماشــتند
هـائي از آن سـرزمين را نيـز بـه      بخـش هاي گرجسـتان   دادند، ضمن تاراج و تخريب آبادي مي

هـا   ولي بخش اعظم آذربايجان شامل تبريز همچنان در دسـت عثمـاني  قلمرو خويش افزودند. 
دادنـد؛ زيـرا    هيچ اقدامي براي تخليص آذربايجان انجام نمي شبود، و شاه تهماسب و قزلباشان

و با بقية نقـاط ايـران كـاري     ،ار كرده بودرآميز برق روابط صلحها  آن ان عثماني باهمينكه سلط
كردنـد بـه    ايران مي نقاط هائي كه در بقية توانستند با تاراج و مي كافي بود؛ها  آن نداشت براي

شاه تهماسب نيز از اين زمـان بـه بعـد در وضـعي بـود كـه اصـال از        عيش و نوش ادامه بدهند. 
و همـواره در منـاطق خـوش آب و هـواي اطـراف قـزوين در        ،رفـت  ن بيرون نمـي منطقة قزوي
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هـا   گذراند؛ و اين بـه آن سـبب بـود كـه قزلبـاش      را در چادر و بيابان مي گردش بود و زندگي
دادنـد، و همـواره شـاه     ند و بيابان را بر شهر ترجيح ميدشهري خوگر نشده بو هنوز به زندگي

نامـة   نـدگي زاز اين رو است كه در بردند.  شت و آن دشت ميتهماسب را با خودشان به اين د
خوانيم كه در فالن دشت در چادرش فـالن كـار كـرد يـا فـالن چيـز        شاه تهماسب پيوسته مي

هاي تجاوز و تعـدي بـه جـان و مـال مـردم       داستان ،ن دشت اينقدر شكار كردگفت، يا در فال
احان صفوي آمده است كه خوانـدنش دل  هاي مد تابپناه نيز در اين دوران به كرات در ك بي

 آورد. هر ايراني را به درد مي
بدين ترتيب در نيمة اول قرن دهم خورشيدي آنچه به نـام كشـور ايـران مانـده بـود ايـران       

ســغد و خــوارزم و بخشــي از  بــود،مركــزي و جنــوبي و گــيالن و مازنــدران و اران و شــروان 
د، و آذربايجان و همدان و عراق و دياربكر خراسان و بخش اعظم گرگان در دست ازبكان بو

بعدها در زمان شاه  ،تبي ضميمة كشور عثماني شده بودندنامة ك و كردستان رسما و طبق توافق
 عباس، دولت عثماني فقط همدان و بخش كوچكي از كردستان به عالوه تبريز را به ايران بـاز 

 ها ماند. اي هميشه در اشغال عثمانيپس داد، ولي بقية ايران غربي شامل عراق و كردستان بر
ت قزلباشـان  با روي كارآمدن دولت قزلباش در ايران، بلوچستان همة روابط خود را با دول

ر) بـه  ادخضـدار، تربـت، گـو   به زودي بخش بزرگي از بلوچستان (كويته، كـالت،   قطع كرد،
 شـان در امـان باشـد،   هاي قزلباتا از حيطـة سـتم   ،زبانِ هندوستان پيوست قلمرو تيموريان فارسي

زننـد، بـراي    و به لهجة بلوچي حـرف مـي  اند  اين سرزمينِ كامال ايراني كه همة مردمش ايراني
    هميشه و تا امروز از ايران جدا ماند، و پس از تشكيل دولت پاكستان، به صـورت يـك ايالـت

ان و ديـاربكر  عراق و ارزنج و بلوچستانِ پاكستان ناميده شد. خودمختارِ اين كشور درآمد نيمه
نيز ديگر هيچگاه به دامن ايران برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهاني كه دولت تركيـه تشـكيل   

هسـت (كشـور عـراق)     روزمـ ردستان به يك كشور بـه صـورتي كـه ا   شد عراق و بخشي از ك
تبديل گرديد؛ و ارزنجان و ديـاربكر و بخـش اعظـم كردسـتان همچنـان جـزو كشـور تركيـه         

 ها قرار دارند). ين منطقه تا امروز تحت ستم مضاعف تركماندند (و كردهاي ا
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پس از فروپاشي دولت صفوي كه نادرشاه افشار به سلطنت رسـيد، سياسـيت    :بعدها، يعني
هاي كشور بـه عنـوان مسـلمان بـه رسـميت شـناخته        سازي ايرانيان كنار گذاشته شد، سني شيعه

رائيـان  بر و دسـتگاه ت يـان داده شـد و دا  شدند، به دوران تاخت و تازهاي تبرائيان در كشـور پا 
يه فودر نتيجة اين سياست مدبرانه، بخش شرقي كشور كه در تمـام دوران صـ   متالشي گرديد،

از ايران بريده بود دوباره به دامن كشور برگشت. البته نادرشاه قزبـاني ايـن سياسـت گرديـد و     
نوشتند)؛ ولي راهي را كـه  » رفت به درك نارد«اي تبرائي، تاريخ ترور او را ترور شد (و ماله

ادامه يافت. با اين  –ها و قاجاريان  يعني توسط زندي –عدي هاي ب او آغاز كرده بود در دولت
هـاي   آزادي عمـل دسـتگاه   –از قبايـلِ قزلبـاش بودنـد     كـه يكـي   –هـا   حال، در زمان قاجاري

آوردن بر ايرانيـان بـه   نقاط مختلف كشور براي فشار وارد فقاهتي پرقدرت و ثروتمند شيعه در
اين سياست سبب شـد كـه در    هاي ايرانيان از يتغيير مذهب كم و بيش ادامه يافت، و نارضايت

از  يز براي هميشه از ايـران جـدا شـوند،   هاي سيستان و خراسان ن هجري سرزمين 13ن راوائل ق
ن بـراي  آنچـه از خراسـا   كشوري به نام افغانستان تشـكيل شـد،  بخش اعظم خراسان و سيستان 

نـاچيزي  ايران ماند بخش ناچيزي شامل مشهد و نيشابور و توس بود. از سيستان نيز جز بخـش  
از سـغد و خـوارزم و بخشـي از گرگـان بعـدها دو       مل زاهـدان چيـزي بـراي ايـران نمانـد،     شا

بـه وجـود آمدنـد؛ و فقـط بخـش نـاچيزي از       انـد   كشوري كه اكنون ازبكسـتان و تركمنسـتان  
ماند. تاجيكستان نيز بخشي از آستان بلخ بود كه در همـان هنگـام از دامـن    گرگان براي ايران 
 ايران جدا گرديد.
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 :فصل چهارم

 نتايج ظهور قزلباشان در ايران
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 :گفتار نخست
 سازمان و تشكيالت قزلباشان صفوي

حسـين بيـك هللا    ،كه وقتي قزلباشان بر تبريز دست يافتند و تشكيل حاكميت دادنـد فتيم گ
اميـر األمـراء   نائب تام االختيار شاه اسماعيل شد، و با لقـب  كيل نفس همايون وبا لقب 

قاف رئيس دستگاه ديني و قضائي و اوصدر شمس الهيجي با لقب فرمانده قزلباشان شد؛ مال 
قزلباشان وقتي  شد، رئيس دستگاه ماليهوزير ديوان اعلي شد؛ و مير زكريا كججي با لقب 

و بـه   ،هـاي درون كشـور را ميـان خودشـان تقسـيم كردنـد       د زمـين بقية مناطق ايران را گشودن
بخشي از ايـران بـه عنـوان تيـول (ملـك شخصـي)       ها  آن هركدام از سران قزلباش و وابستگان

 ،ر بـر سرنوشـت مـردم كشـور مسـلط باشـد      واگذار شد، تا به عنوان حـاكم آن نقطـه از كشـو   
نيز بـراي خـودش داراي وزيـر    » والي«ر ه ،گفتند ميوالي هركدام از اين تيولدارانِ بزرگ را 
سواد بودند، معموال وزيـر ديـوان و صـدر از     شان بيها خود ديوان و صدر بود. چونكه قزلباش

ايـن ترتيـبِ    دادنـد،  گشـتند كـه نسـبت بـه قزلباشـان عالقـه نشـان مـي         ميان ايرانياني تعيين مـي 
ايرانيان باستان يا ايرانيان دوران هاي  تشكيالتي كه از مغوالن برجا مانده بود و ارتباطي با سنت

 اسالمي نداشت، ضمن جابجائي متصديان، تا آخر سلطنت شاه تهماسب برقرار ماند.
حسين بيك هللا شـاملو بـر طبـق سـنت قبـايلي تاتارهـا، در مقـام پـدر شـاه اسـماعيل بـود و            

د شاه اسـماعيل وقتـي بـه سـن بلـوغ رسـي       ر دست داشت،سرپرستي او را از زمان كودكيش د
ز ايـن  اداشت كه يكي از مريدان و چاكرانش در مقام سرپرستش قرار داشته باشد.  خوش نمي

حسـين بيـك هللا را از نيابـت سـلطنت      887رو به فكر كاسـتن از اختيـارات او افتـاد و در سـال     
كالت نفس و«نجم زرگر در منصب  از اين زمان كرده آن منصب را به نجم زرگر داد،بركنار 
امير نجم الـدين مسـعود   و لقب  ،دة تام االختيار شاه اسماعيل در كشور شدنماين» همايون
 را برخود نهاد.رشتي 
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از ريشـه و خانـدان او    مجهـول الهويـة تـاريخ قزلباشـان اسـت،     نجم زرگر يكـي از مـردان   
دانـيم آن كـه صـرافان و     تنهـا چيـزي كـه مـا مـي      ونه سوابقي به دست داده نشده است،هيچگ

يـاز بـه   اين موضوع به قدري در ايران شـيوع داشـته كـه ن    ،وما يهود بودندزرگران آن زمان عم
اين باره كه يهودان ايران از اوضاع آشفتة بعد از تسلط اقوامي  در شاهد و دليل تاريخي ندارد،
در مقام مشاور مغـوالن و تاتارهـاي   ها  آن گرفته و بسياري از ها مي چون مغوالن و تاتارها بهره

معروفتـرين   ،شـواهد بسـياري در دسـت داريـم     انـد،  يافتـه  عـالي دسـت مـي    متجاوز به مناصب
ها خواجه رشيدالدين فضل اهللا است كه مسـلمان شـد تـا بـه مقـام       شخصيت يهودي عهد مغول

 صدارت مغوالن برسد؛ و دست بـه اقـداماتي زد تـا مـردم ايـران وي را يـك مسـلمان دينـدار        
ئـي در مراكـز    هـاي گسـترده   كرد تبليغ فيان ميهائي كه به صو به سبب بذل و بخشش ،بپندارند

يم كه ايـن شـخص پراسـرار    افزود، جالب است بدان شد و بر محبوبيتش مي خانقاهي برايش مي
هائي نيـز در ديـن    و كتاب ،رفته يكي از نويسندگان صاحبنام يهود نيز به شمار مي لتاريخ مغو

 يهود تأليف كرده بوده است.
شاه اسماعيل بر تبريـز بـراي مـدت هفـت سـال همـراه اردوي       نجم زرگر از زمان دستيابي 

هـا   آن كردنـد را از  و طالهائي كه قزلباشان از مردم ايران تـاراج مـي   ،قزلباشان در حركت بود
 –زيرا كه يهودان ايران عموما باسواد بودند  –و چون به احتمال زياد باسواد نيز بود  خريد، مي

هـا   كـرد؛ و داسـتان   ميهاي شيرين ديني نقل  رايش داستاننشست و ب ها با شاه اسماعيل مي شب
او با اين كارش خـودش   ايند شاه اسماعيل و قزلباشان بود،پرداخت كه خوش ئي مي را به گونه

هاي شاه  تا آن كه همدم روزها و شب ،را هرروز بيش از پيش به شاه اسماعيل نزديك ساخت
و بر طبـق   –د نامي ن مرد شد كه وي را پدر ميشاه اسماعيل به حدي عالقمند اي ،ماعيل شداس

كالت نفـس  و«ه وي تفويض كرده او را با لقب مقام پدري را رسما ب –ها  ئي ترك رسوم قبيله
 نمايندة تام االختيار خويش و همه كارة دولت قزلباشان ساخت.» همايون

ور بعـد از  ياسي كشكالت نفس همايون رسيد دومين تصميمگير سامير نجم وقتي به مقام و
اختيار مطلق تفويض كرده بود، و او مجاز بود كه هر تصـميمي را  شاه به او  شاه اسماعيل شد،
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(شاه بگيرد و به مورد اجرا بگذاردبدون مشورت با 
87F

آن اين مرد از اوان روي كارآمدنش بـر . )1
نشـاندگان   و دسـت  ،شد كه عناصـر پرنفـوذ قزلبـاش را از دور و بـر شـاه اسـماعيل دور سـازد       

او در اين مسير با حسين بيك هللا و قاضي محمد  ،دش را در مناصب حساس كشور بگماردخو
او تصميم داشت كه بـه   ،با او آغاز شدها  آن پنهانيهاي  و مخالفت ،كاشي به رقابت برخاست

ن دو منصـب حسـاس را بـه    و ايـ  ،تي باشد اين دو تـن را از امـارت و صـدارت بينـدازد    هر قيم
 ارد.خودش بسپ پروردگان

او براي آن كه قاضـي محمـد را از چشـم شـاه اسـماعيل بيفكنـد، بـه يكـي از سردسـتگان          
هائي داد و او را تشويق كرد  ستيزان پرحرارت بود، وعده تبرائيان كه طبع شعر داشت و از سني

موالنـا  و منتشـر كنـد. ايـن مـرد تبرائـي نـام       كه قصايدي در بدگوئي از قاضي محمد بسرايد 
خود نهاده بود، و خودش از كارگزاران دستگاه سركوبگر قاضي محمـد بـه   برحيراني قمي 

 بود:ها  اين از جمله اشعاري كه اين مرد در هجو قاضي محمد سرود ،رفت شمار مي
ــردانش   ــرخ گــ ــپهر و چــ ــتن دارد ســ ــرخون ريخــ  ســ

ــانش       ــي كاشـ ــونريزي قاضـ ــر خـ ــد مگـ ــاد آمـ ــه يـ  بـ
 چـــه قاضـــي آن كـــزاو باشـــد خـــدا و خلـــق ناراضـــي 

 كفـــرو بـــه غـــارت بـــرده ايمـــانش    رســـيده لشـــكر  
ــلمانان   ــي مسـ ــورده قاضـ ــجد خـ ــف مسـ ــراب از وقـ  شـ

ــي ــون مـ ــد از دل كنـ ــانش  يابـ ــرغ بريـ ــوزان مـ ــاي سـ  هـ
ــوال آن بـــي  ــافران احـ ــر كـ ــر بـ ــاهر اگـ ــود ظـ  ديـــن شـ

ــتانش   ــافر ســ ــوي كــ ــد ســ ــگ نگذارنــ ــان از ننــ  مغــ
 

كه شاه اسماعيل از بغداد و خوزستان به شـيراز برگشـت، جنـگ علنـي ميـان       888در سال 
مـتهم بـه اخـتالس     نجم و قاضي محمد آغاز شد، و هركدام ديگري را نزد شاه اسـماعيل  امير

گفتند، و هردو از راه دزدي و اختالسِ اموال خزانة شاه  هردو هم راست مي اموال شاه كردند،
                                           

 .491حبيب السير:  -)1(

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 تاريخ شاه اسماعيل صفوي   174

قاضي محمد يـك روز   ها شده بودند، كه از تاراج اموال ايرانيان انباشته شده بود صاحب گنج
و  ،ورز اسـت  ي و مستي در شيراز به شاه اسماعيل گفت كه امير نجـم خيانـت  در حين ميگسار

او به تحقيق خبر دارد كه وي مبلغ بيست هزار تومان از اموال شاه اختالس كرده است، و اگـر  
هدف قاضي محمد آن بـود  شاه وي را به او بسپارد، اين اموال را از او باز پس خواهد گرفت. 

هانه محاكمه و اعدام كند، امير نجم متقابال همين اتهـام را نـزد شـاه بـه     كه امير نجم را به اين ب
و از شاه اجازه يافت كـه در بـارة قاضـي محمـد و دارائـيش تحقيـق        ،قاضي محمد وارد آورد

هاي مال حيراني نيز به گوش شاه رسيده بود، و همدستان اميـر نجـم نيـز     چونكه بدگوئي ،كند
پراكندند، و يكي از تبرائيان به نـام يـار احمـد     د شايعه ميدر گوشه و كنار بر ضد قاضي محم

كـرد، قاضـي    خوزاني كه وزير ديوان (حسابدار) شاه اسماعيل بود نيز با امير نجم همدستي مي
نتيجـة تحقيقـات اميـر نجـم از قاضـي       ،عيل براي تحقيق به اميـر نجـم سـپرد   محمد را شاه اسما

و او را بـه قزلباشـان سـپرده     ،از قاضي به خشم آوردئي بود كه شاه اسماعيل را  محمد به گونه
را اش  كردنـد و گوشـت الشـه   اش  هايشـان تكـه پـاره    حكم والئي داد تا زنده زنـده بـا دنـدان   

 اموال و امالك قاضي محمد نيز به فرمان شاه اسـماعيل مصـادره شـده تحويـل اميـر      خوردند،
 نجم شد.

كردن شاه بر ضد او نيز آسـان   تحريك محمد نوبت به حسين بيك هللا رسيد، پس از قاضي
به ويژه آن كه شـاه  توانست با روش پيچيدة خويش شاه را از او بدبين سازد،  امير نجم مي بود،

شاه اسماعيل در نتيجة مساعي امير نجم  خوشي نداشت، از تصرفات آمرانة حسين بيك هللا دلِ
منصب را به توصية امير نجم به آن دهي كل قزلباشان بركنار كرد، و حسين بيك هللا را از فرمان

چـي خـاص شـاه     يك قزلباش دونپايه به نام محمد بيك از قبيلة تاتار استاجلو سپرد كـه سـفره  
چـي را خـوب    ترديدي نيست كه امير نجم در مقام همدم دائمي شاه اسماعيل، اين سـفره  ،بود
بعـد از آن لقـب    ايـن محمـد بيـك    ه سرسپردگي او اطمينان داشته اسـت، شناخته و نسبت ب مي

 گرفت.چايان سلطان 
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هاي نهاني امير نجم مورد خشم شاه اسـماعيل   يكي ديگر از سران قزلباش كه در اثر تالش
كه از حاكميت ري و قزوين و ساوجبالغ بركنار شد، و تاتاري به نـام   دواقع شد، دده بيك بو

مالك و حاكم اين نواحي جاي او به  –هاي اسكندرون  از يك قبيلة بيابان –زينل بيك شاملو 
 شد.

جات تبرائي اصفهان كه خود  شدن الشة قاضي محمد، يكي از رؤساي دسته پس از خورده
مقـام وزارت   ،زلباشان رسيدناميد به رياست دستگاه ديني ق ميسيد شريف شيرازي  ميررا 

اه ديني و به اين ترتيب هم رئيس دستگ به نام يار احمد خوزاني سپرده شد،ديوان نيز به مردي 
نشاندگان امير نجم بودند، و فرمانده كل قـوا   قضائي و اوقاف، و هم رئيس امور مالي از دست

 نيز در اطاعت او بود، و نجم زرگر همه كارة كشور ايران شد.
حسين بيك هللا و همدستانش نيز در برابر امير نجم بيكار ننشستند، و چنـد مـاه پـس از ايـن     

دده بيك نيز در اين توطئه  ،ئي شد كه حسين بيك هللا چيده بود ئهقضايا نجم زرگر قرباني توط
خ) بـه قصـد شـكار و     888شاه اسـماعيل در همـين سـال (    .كرد با حسين بيك هللا همكاري مي

وقتي اردوي شاه اسماعيل به خامنـه رسـيد،    ن شده رهسپار خوي گرديد،عشرت از تبريز بيرو
 دوي عشرت شاه را به ماتم مبدل ساخت.و ار ،ناگهان امير نجم بيمار شد و درگذشت

سـلطنت  بعد از نجم زرگر، يـار احمـد خـوزاني كـه از پروردگـان او بـود بـه مقـام نيابـت          
و براي آن كه مـرگ او   ،شاه اسماعيل نسبت به نجم زرگر ارادت خاص داشت منصوب شد،

گـذارد؛ و يـار   را فراموش كند، به يار احمد دستور داد كه از اين پس نام خـود را اميـر نجـم ب   
 برخود نهاد.نجم ثاني احمد خوزاني لقب 

سيد شريف شيرازي از دست پروردگان امير نجم بـود، نجـم ثـاني بـا او      با وجودي كه مير
ز رياست دسـتگاه دينـي   توافق نداشت، و همينكه به نيابت سلطنت رسيد به او فشار آورد كه ا

يش را بـه  له با نجم ثاني را ندارد استعفادانست قدرت مقاب سيد شريف كه مي رمي استعفا بدهد.
ميـر  پس از او يكـي از رؤسـاي تبرائـي اصـفهان كـه خـودش را        ،شاه اسماعيل تقديم داشت

 ناميد به رياست دستگاه ديني رسيد. ميعبدالباقي 
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باقي، هرسه سيد شريف شيرازي، و هم مير عبدال رهم يار احمد خوزاني (نجم ثاني)، هم مي
ئي نيست كـه در اصـفهان آن زمـان     هتوجه به اين واقعيت نيز خالي از فايد ،اهل اصفهان بودند

 زيستند كه بيشترشان پيشة زرگري و صرافي داشـتند و عمومـاً   يك جمعيت بزرگ يهودي مي
در اواخر  ،رسيد سابقة اسكان يهودان در اصفهان به دوران پيش از هخامنشي مي اد بودند،باسو

شـد كـه او اولـي را     و بخـش يهـودي و زرتشـتي تشـكيل مـي     عهد ساساني شـهر اصـفهان از د  
هـاي فـاتح ايـران يهوديـه      جهودستان را بعدها عـرب  ،گفتند ميجي و دومي را جهودستان 

(ناميدند
88F

در هـا   آن هرچند كـه  صفوي جمعيت قابل توجهي بودند، وديان اصفهان در عهده. ي)1
ر اواخر دوران صفوي، فقهاي لبنـاني  شاه اسماعيل و شاه تهماسب آسيبي نديدند، ولي د نزما

عالمه مجلسي به رياست دستگاه ديني گماشته شدند، و در كنـار نابودسـازي   ها  آن و در رأس
هـاي بسـيار    سازي يهوديان اصـفهان را بـا روش   ها ايران، نهضت شيعه سنيسيستماتيك بقاياي 

 دارد. اشخرآميزي به راه افكندند كه داستاني دل تخشون
رئـيس   وزاني موسوم به نجم ثاني كـه پـيش از آن از يـك بزهكـار شـهري بـه      يار احمد خ
هاي تبرائي تبديل شده بود، ابتدا در مقام وزارت ديوان و سپس در مقـام نيابـت    برخي از دسته

بـه   –كـه  و در مـدت كوتـاهي چنـان شـد      ،سلطنت دست به تاراج اموال و امالك ايرانيان زد
روت و مكنتش از جميـع امـراي عظـيم الشـأن بلكـه از اكثـر       ث« -نوشتة غياث الدين خواندمير 
او براي خودش يـك سـپاه ويـژه متشـكل از پـنج هـزار سـوار        ». سالطين نافذفرمان درگذشت

ورزيده تشكيل داد كه از ميان جوانان تبرائي دستچين كـرده بـود و شـب و روز در خـدمتش     
(كردند بودند و فرمانهايش را اجرا مي

89F

هـاي   ن نيروي آمـاده بـه خـدمت زمـين    لة اي. او به وسي)2
هـايش   بسياري از روستاهاي ايران را مصادره كرده به ملك خالصة خودش تبديل كرد و قباله

 را به امضاي شاه رساند، و به يكي از مالكانِ بزرگ تبديل شد.

                                           
 .306ان: بنگريد فتوح البلد -)1(
 .527حبيب السير:  -)2(
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هاي خراسان و به خصوص در قتل عـام مـردم خـراز را     هاي نجم ثاني در جنگ كاري سياه
و كشـته شـد و    در جنگ با عبيداهللا خان به اسارت افتاد 891ديديم كه او در سال  خوانديم، و

را بـه   تنبت سلطشدن نجم ثاني منصب نيا شاه اسماعيل پس از كشته روزگارش به سر رسيد،
اين  ،ستگاه ديني قزلباشان (صدارت) بودمير عبدالباقي داد كه در آن هنگام در مقام رياست د

پـس از او حسـين بنـاي     اين مقام ماند، و در جنگ چالـديران كشـته شـد.   در  893مرد تا سال 
 –اصفهاني كه باالتر شناختيمش، و در آن هنگام وزير ديوان (حسابدار اموال) دورميش خـان  

بود، نائب السلطنة شاه اسماعيل شد. ولي اين ميـرزا حسـين در مقـام     –حاكمِ قزلباشِ اصفهان 
و بـه قـدري در    ،هاي خشني درپـيش گرفـت   چنان شيوه گيري كشورترين مرجع تصميم عالي
نيز از دستش به سـتوه آمدنـد و    آوري مال و ملك دست تعدي گشود كه حتي قزلباشان جمع

يكشـب كـه او مسـت و     902آن شدند كه وي را از ميان بردارنـد. سـرانجام در فـرور ديـن     بر
ن از قمه به دسـتان قزلبـاش   مدهوش از بزم شاه اسماعيل بيرون آمده روانة كاخش بود، چند ت

و او را بـه   ،به همراه يكي از فرماندهانشان به نام مهتر شـاهقلي بـر سـر راهـش كمـين گرفتنـد      
(كاردو و خنجر تكه پاره كردند ضرب

90F

1(. 
ي خودش وزير و وكيل و صـدر داشـت، هركـدام از سـران     ارنه كه شاه اسماعيل بهمانگو

كشـيدند، نيـز بـراي     ند و صفت حاكم را يدك مـي قزلباش كه تيولدار يك ناحيه از ايران بود
و هركـدام در   ،ايران را ميان خودشان تقسيم كرده بودنـد ها  آن خودشان وزير و صدر داشتند.

دن چيـزي جـز غـارتگري آموختـه     كـر  كردند، بـدون آن كـه از حكومـت    جائي حكومت مي
حسين  :مثال ر دست داشت،ناحية جداافتاده را د تيولداري دو سهها  اين گاه يك نفر از باشند،

هم حاكم خراسان و هـم حـاكم گـيالن و مازنـدران.      ،شد بيك هللا هم حاكم فارس ناميده مي
بخشي از خراسان. اين حاكميـت  و هم حاكم  ،شد دورميش خان هم حاكم اصفهان ناميده مي

 هـاي  گفتنـد كـه درآمـدهاي زمـين     حاكم مـي ها  آن در حقيقتش تيولداري بود، و از آن رو به
ايـن حاكمـان    ،بخشـيده بـود  ها  آن رگاني را شاه بههاي صنايع و باز كشاورزي منطقه و ماليات

                                           
 .41 – 40روضه الصفا:  -)1(
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تاتار در حقيقت رؤساي كل تاراجگرانِ قزلباش بودند و نـه چيـز ديگـري. هركـدام از وزرا و     
را به خودشـان   هاي وسيعي از كشور وكال و صدرهاي شاه اسماعيل نيز به نوبة خودشان بخش

هـا بـه حسـاب     رفتند حاكم آن بخـش  و در عين حالي كه همراه شاه مي ،بودند اختصاص داده
 تعلق داشت.ها  آن شان به و امالك و اموال ناحية حاكميت ،آمدند مي

ن تشكيل داده بود كه وزير و صـدرش آ  هر تيولداري در منطقة حاكميتش يك دستگاهي
و  ،ا را وكيـل و وزيـر كـرده بـود    دورميش خان در اصفهان ميرزا حسين بن ،كردند را اداره مي

داد. هر وزيـر   هاي او را انجام مي رفت و ميرزا حسين مسئوليت خودش همراه شاه اسماعيل مي
ئي به نوبة خودش تيولدار بخشي از روستاهاي منطقه بـود كـه اربـابش بـه عنـوان ملـك        منطقه

هـا   آوري ماليـات  جمـع شخصي به او بخشيده بود؛ و او افرادي را مـأمور ادارة ايـن روسـتاها و    
در هر منطقه يك صدر وجود داشـت كـه رياسـت دسـتگاه دينـي قزلباشـان را در        ،ساخته بود

كردند، اموال اوقاف را برايش  دست او كار مي جات تبرائي زير دست داشت، و رؤساي دسته
هـا و   آوري كـه همـراه بـا سـياهترين جنايـت      هاي خشـن و چنـدش   آوردند، و با شيوه جمع مي

 رهاي همگاني بود به تبليغ دين قزلباشان مشغول بودند.كشتا
و به عنوان اهرم  ،از اوباشان و بزهكاران شهري تشكيل شده بودند ات تبرائي عموماًج دسته

محول شده بـود آن بـود كـه    ها  اين مسئوليتي كه به ،كردند فشار دستگاه دولتي ديني عمل مي
نـام داده بودنـد بيـرون آورده بـه راه     » و منسـوخ  مذهب باطـل «ملت ايران را از آنچه قزلباشان 

ــد درمــي مــي» مــذهب حــق«هــدايت و آنچــه  ــد. دســته ناميدن ــا از جــ آوردن ــي عموم ات تبرائ
شان به قزلباشـان پيوسـته تغييـر     راي انجام مقاصد تبهكارانهب هاي سني برخاسته بودند و خانواده

ائي تحت رياست يـك مـال انجـام    مذهب داده به مذهب قزلباشان درآمده بودند. هر دستة تبر
و  ،شگفت آن كه اين مالها با آمدن قزلباشان سر از زير زمين بـرآورده بودنـد   ،كرد وظيفه مي

تبرائي را تحت هدايت خود گرفته بودند. معلوم نيست كه آن همه مـالي  جات  به يكباره دسته
ما اطالع دقيـق داريـم    تبرائي پيرو مذهب قزلباشان تاتار در كدام مدرسه تحصيل كرده بودند.

 ،شد ا توسط علما و فقهاي سني اداره ميكه در ايران پيش از شاه اسماعيل مدارس ديني عموم
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حتي شهرهائي كه حاكميتش در دست تركان شيعة زيـدي بـود (مشخصـا شـهرهاي هـرات و      
هـا   آن گرگان و سبزوار) نيز فقهاي بزرگ و كـوچكش عمومـا سـني بودنـد و فقيـه شـيعه در      

در بارة  :تدريس شود دائر نبود. مثالها  آن و هيچ مدرسة ديني كه فقه شيعه در ،نداشتوجود 
 كند كـه در  بود، صاحب رياض العلماء تأكيد ميمذهب  قرا شيعه هرات كه پايتخت حسين باي

. در )91F1(»در هرات نه عالم دين وجود داشت و نـه كسـي بـر مـذهب اثناعشـري بـود      «نگام آن ه
و او موالنا تفتازاني بود كـه   ،زيست ن فقيه وقت جهان اسالم در هرات ميهمان زمان بزرگتري

كردنـد و  اش  قزلباشان به فرمان شاه اسماعيل پوستش را كندند و تكه تكـه  –چنانكه ديديم  –
كاشـان و طالقـانِ   هـاي قـم و    آبـادي  دانـيم كـه حتـي در    گوشتش را خوردند. ما به تحقيق مي

هـيچ   ، نيز مدرسة دينـي شـيعه وجـود نداشـت،    و شيعه بودند تبار عرب نشا قزوين كه جمعيت
ود نشـين وجـ   هاي شـيعه  شخص شيعه نيز در آستانة تشكيل دولت صفوي در قم يا ديگر آبادي

 .كند هاي تاريخي اين سخن را تأييد مي گزارش راق تحصيل كرده باشد،در ع نداشت كه مثال
را در دسـت  جـات تبرائـي    بـري دسـته  شود كه كسانيكه با صفت مالي شيعه ره پس معلوم مي

شـان   د كـه چـون سـوادي داشـتند و از بقيـه     داشتند نيز از ميان بزهكاران شهري برخاسـته بودنـ  
ديگـران كـه    د،گرفتنـ  را به دسـت مـي  ها  آن و رهبرينهادند  عمامه بر سر مي ،هوشيارتر بودند

 .كردند تبعيت ميها  آن دند ازسواد بو عموما جاهل و بي
و براي خـودش حكـومتي تشـكيل     ،رائي شماري دستة تبرائي در اختيار داشتهر مالي تب

در هـر دسـتة تبرائـي افـرادي وجـود       ،كـرد  داده بر جان و مال و ناموس مردم اعمال سلطه مـي 
انـد   تا معلوم بدارند كه آيا كساني كه تغيير مـذهب داده  ،داشتند كه كارشان تفتيش عقايد بود

بهتـرين   ،كننـد  يا در نهان از مذهب سابقشان پيـروي مـي   اند، انر مذهب قزلباشب راست گفته و
روش ديگر  هاي عمومي بود،راه اين تفتيش عقايد واداركردن مردم به ميگساري در چارسوك

كـه آيـا كسـي در ايـن      تـا ببيننـد   ،كشيدند ها به مساجد سر مي تفتيش عقايد آن بود كه تبرائي
رفـت هنـوز    ه! معلوم بود كه هركس بـه مسـجدي مـي   خواند يا ن ويران نماز مي مسجدهاي نيمه

                                           
 .119/  2شهاب الدين مرعشي، رياض العلماء:  -)1(
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و به نظر  ،ها تعلق داشت به سني –در سراسر كشور  –سني بود؛ زيرا مسجدهاي كشور عموما 
هركس به و  شد، گري) تلقي مي مركز تبليغ سني :شان مراكز فحشا و فساد (يعني قزلباشان همه

رفـت، و هنـوز همـدين     به مركز فساد مـي ها  ها و تبرائي رفت و از نظر قزلباش اين مسجدها مي
قزلباشان نشده بود. تبرائيان دستور داشتند كه در هرجا كسي را بيابند كه به روش سنيان وضـو  

 خواند وي را در جا به قتل برسانند. نماز ميها  آن گيرد يا به روش مي
اعيل رفـت، شـاه اسـم    گذاشتن از مستحبات ديني مسـلمانان بـه شـمار مـي     ريشاز آنجا كه 

والئـي موظـف   داشتن ريش را در كشور ممنوع اعالم داشته بود، و همة مردم كشور به حكـم  
تراشـيدن و   بگذارنـد تـا همشـكل قزلباشـان شـوند،      راشـند و سـبيل  تبودند كه ريش را تـا تـه ب  

هركس به اين حكم  ،شده توسط شاه اسماعيل شد  گذاشتن سبيل يكي از واجبات ديني اعالن
رائيان دستور داشـتند كـه هركـه را بـا ريـش      برفت، و ت كرد سني به شمار مي والئي توجه نمي

 بيابند درجا بكشند.
جات تبرائي مالكان جـان و مـال و نـاموس جمعيـت شـهري ايـران محسـوب         رؤساي دسته

جانبـه و اختيـارات گسـترده برخـوردار      هايشان از آزادي عمـل همـه   در حوزهها  آن ،شدند مي
ئي را در هرلحظه از شبانه روز مورد تفتيش قـرار داده اهـل    كه هر خانه و اجازه داشتند ،بودند

خانه را اگر سني مانده بودند به گروگان بگيرند، دختران و پسران خانه را مـورد تجـاوز قـرار    
دانسـت   مـي دهند، و اموال خانه را مصادره كنند. شاه كه خودش را نمايندة خدا و ائمة اطهـار  

؛ و ايـن فرمـان   »سني حالل و ملك و مال و ناموس سني مبـاح اسـت  خون «حكم داده بود كه 
 شد. شامل تمامي مردم ايرن مي

نفاق و دوروئـي   جوامع شهري ايران در نتيجة اين شيوة قزلباشان و تبرائيان، هيچ راهي جز
گري كنند، كـاله قزلبـاش بـر سـر نهنـد، ريـش        مردم مجبور بودند كه تظاهر به شيعه نداشتند،

ه بـود  ها نصب شـد  هائي كه بر سر چارسوكسبيل بگذارند، در معابر عمومي از خم بتراشند و
كـه شـيعه    جد نروند و تظاهر به ترك نماز كنند، تا قزلباشان بدانندسباده بخرند و بنوشند، به م

بايست از  براي آن كه ثابت شود يك نفر واليت مطلقة شاه اسماعيل را قبول دارد مي اند، شده
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و چونكـه شــاه اسـماعيل و قزلباشــان نمــاز    ،كــرد چــون و چـرا اطاعــت مـي   و بـي هــاي ا فرمـان 
كردنـد، اطاعـت از شـاه بـا همشـكلي بـا شـاه و قزلباشـان تحقـق           خواندند و ميگساري مي نمي
 يافت. مي

آن بخش از مردم كشور كه نسبت به احكام ديني تعلق خاطر داشتند نيز بـه زودي متوجـه   
ران و اوباشان معروف ديروزيننـد كـه جـز تجـاوز و جمـع مـال       شدند كه تبرائيان همان بزهكا

آمدن از مخمصة تفتيش عقايـد ماليـان تبرائـي بـه جسـتجوي يـافتن        هدفي ندارند، براي بيرون
هائي تحت  و با پرداختن رشوهديدند  هاي تبرائيان را مي سردستهها  آن د،هاي نجات برآمدن راه

دهـد) خودشـان را از اجـراي حكـم قزلباشـان       ان مـي (مالياتي كه كافر به مسـلم » جزيه«عنوان 
بـاج  هـائي بـه نـام     اين رسم به قدري عموميت يافت كه ماليان تبرائي رسم ،كردند معاف مي

ها را كساني به ماليان تبرائي  اين باج كشور رواج دادند، را درريش، باج وضو و باج نماز 
و در عين حال از آزار تبـرداران   ،دارندشان را نگاه  خواستند رسوم مذهبي پرداختند كه مي مي

ها درآمدهاي انبـوهي بـه جيـب ماليـان تبرائـي سـرازير        تبرائي در امان بمانند. چونكه اين باج
پـردازان   گرفتند و در برابر انجام مراسم مذهبي بـاج  كرد، ماليان تبرائي باج خودشان را مي مي

نت مالي داشتند قادر بـه پـرداختن   ولي معلوم است كه فقط كساني كه مك كردند. اغماض مي
و چونكه قزلباشـان همـة كشـور را تـاراج كـرده       ،گزاف تحميلي ماليان تبرائي بودندهاي  باج

بودند، بسيار اندك بودند كساني كه بتوانند باج مقررشده را بپردازنـد، و اكثريـت ملـت هـيچ     
را فـراروي ملـت نهـاده     ماليان تبرائي يكي از سـه راه  يير مذهب درپيش نداشتند،راهي جز تغ

بسـيار   هـاي كـالنِ مقررشـده را بپردازنـد.     بودند: يا كشته شوند يا تغيير مذهب دهند و يـا بـاج  
دادند و خودشان را آسوده  بودند كساني كه براي گريز از باج گزاف تبرائيان تغيير مذهب مي

 كردند. مي
 هـا بـه   كنش بـه ايـن نفـرت   در وا ،مردم مواجه بودند يمالهاي تبرائي چون با نفرت همگان

 كردنـد،  وگذاري نميرئي ف ستيزي از هيچ حربه ستيز بودند، و در مردم نحو بسيار شديدي مردم
و اشـعار بسـياري در نكـوهش ديـن سـنيان و       ،مال حيراني قمي از سرانِ برجسـتة تبرائيـان بـود   
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ال ايـران در  م شـم درتـرين مـ   ن از سرسـخت يمردم قزو زه با آن سرود،تحريك تبرائيان به مبار
هـائي بـراي حفـظ ديـن و گريـز از       و بـا زيركـي خـاص خودشـان راه     ،شـان بودنـد   حفظ دين

سـط عهـد شـاه تهماسـب     يم كه تا اواخوان شدن يافته بودند؛ و به همين سبب در تاريخ مي شيعه
هنوز سني مانـده بـود؛ ولـي     –با وجود كشتار وسيعي كه از مردم شده بود  -اول شهر قزوين  

آن اين شهر مورد خشم واقع شد و بخش اعظـم مـردمش قتـل عـام شـدند، جوانـان بـه        بعد از 
 ،گـري كـرده شـدند    دختـران وارد بازارهـاي روسـپي   اجبار به خودفروشي درآورده شـدند، و  

ايـن   ان بـر ضـد مـردم قـزوين سـرود.     داراني اشعار زيادي را در تحريك تبـر همين موالنا حير
 رباعي از او است:

 يعيانند چــــو گــــرگســــني مــــيش اســــت و شــــ
ــرك     ــه تـ ــك و چـ ــه تاجيـ ــرا چـ ــخن مـ ــد سـ  دانـ
 صــــــد لــــــعنت حــــق بــــه ســــنيان قزويــــــــــن
ــزرگ    ــورد و بـ ــر خـ ــي و بـ ــر غنـ ــس و بـ ــر مفلـ  بـ

 

ماندگان شناخته شوند، دسـتور شـده بـود     در ديگر شهرهاي ايران براي آن كه بقاياي سني
 هايشان اين دو بيت شعر را نقش كنند: كه مردم بر سر در خانه
 ن! لعــــــن بــــــر امــــــام شــــــما   ســــــنيا

ــد   ــي الـــ ــازِ علـــ ـــر نمـــ ــماوبــــــــ  امِ شـــ
ــلماني  ــد در مســـــــــ ــا تماميـــــــــ  نـــــــــ
ــما    ــام شـــ ــر تمـــ ــن بـــ ــد لعـــ  اي دو صـــ

 

به زودي مالهاي تبرائي متوجه شدند كه نسب سيادت داشتن بهترين امتياز در پـي خواهـد   
ار خواهد انگيخت، در زمـان شـاه اسـماعيل شـمار بسـي      آورد، و احترانم بيمانند قزلباشان را بر

بودن در بـين تبرائيـان عمامـة    نشـانة سـيد   ،جات تبرائي سر برآوردنـد  زيادي سيد در ميان دسته
سبزرنگ بر سرنهادن يا شال سبزرنگ بر كمربستن بود. همينكـه كسـي عمامـة سـبزي بـر سـر       

كردند كه او سيد اوالد علـي اسـت و    بست قزلباشان خيال مي نهاد يا شال سبزي بر كمر مي مي
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ميل نبودند كـه   بي ردند. فرمانبران جاهلِ تبرائي همب قامش را باال مينهادند و م م ميبه او احترا
شـناختند   طبيعي بود كه افراد يك دسته اگر هم رهبرشان را به خوبي مي سيد باشد، شان رئيس

شان افزوده شود. ايـن بـود كـه سـيدپروري      دادند كه او را سيد بنمايانند تا بر اهميت ترجيع مي
جات تبرائي در عهد شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب اول شـد، و       هاي دسته گر از شيوهيكي دي

سيدهاي بسيار زيادي در همه جاي ايران سر برآوردند. تصور اين امر بسـيار آسـان اسـت كـه     
يك تبرائي مجهول الهويه كه در يك شهري فعاليت داشته ابتدا شال سبزرنگي بـر كمـر بسـته    

گـرفتن رهبـري يـك دسـتة      سبزي بر سر نهاده، سپس براي به دسـت  بوده؛ بعد از مدتي عمامة
را به تمـام معنـي بـا خـودش بـه آن       دو اين بار صفت سي ،رفته تبرائي ديگر به شهر ديگري مي

تبديل بـه   اند، پنداشته ميو تبرائيان شهر جديد وي را يك سيد تمام عيار  ،كرده شهر منتقل مي
ايران از امور تكراري بـود و در بسـياري جاهـا اتفـاق      سيدشدن تا همين يك قرن پيش نيز در

افتاد؛ و چه بسيار مردان مجهول الهويه كه از جاهاي مجهولي وارد يـك شـهر يـا روسـتاي      مي
 گشـتند (كـه برخـي از    داشتند و به زودي به سيد تبديل مي شدند و ادعاهائي ابراز مي ايران مي

 .شناسيم) را ما ميها  آن
در  ،دادنـد  م تشكيالتي سياسي قزلباشان را تشكيل مـي تبرائي قاعدة هر جات تبرداران دسته

و » ولـي مطلـق  «نوك اين هرم شخص شـاه اسـماعيل ايسـتاده بـود كـه نماينـدة ائمـة اطهـار و         
فـس  ترتيب از باال به پـائين، وكيـل ن   بدنة هرم را به ،شد شمرده مي» واجب الطاعه«و » ممعصو«

ئـي   اران بزرگ از امراي قزلباش، وزيران و صدرهاي منطقههمايون، صدر، وزير ديوان، تيولد
در جمع خود وضيعت يك باند گسترده داشتند كـه جـز غـارتگري و    ها  اين دادند. تشكيل مي

شـناختند، و تنهـا هنرشـان ميگسـاري و لـواطگري و آدمكشـي و        چپاول هـيچ مسـئوليتي نمـي   
 تخريب و تاراج بود و ديگر هيچ.

سـران قزلبـاش و نـه كسـي از افـراد دار و دسـتگاه        چكـدام از هفـت  ه اسماعيل، نـه هي انه ش
شـاه   ،دانستند يا چيزي از مفهوم دولت و ملت مي ،قزلباشان ايدة منسجم سياسي در سر داشتند

ور پهنـاور ايـران   و صاحب بخش بزرگي از كش كشيد، را يدك مي» شاه ايران«اسماعيل لقب 
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مانـده يـك بانـد تبهكـار فراتـر      از چارچوب فر ئي كردهايش در هيچ لحظهشده بود، ولي عمل
كشـي و تخريـب و تـاراج و خوشـگذراني دائمـي       او قدرتش را به ابزاري بـراي مـردم   ،نرفت

ملت و  ،داشته است مي برداشتي جز اين» قدرت سياسي« رود كه از درآورده بود، و گمان نمي
وريـت ويـژه و آسـماني    او براي خودش يك مأم ر انديشة شاه اسماعيل جائي نداشت،ميهن د

(مأموريــت نابودســازي ســني در ايــران)، و در تمــام عمــرش در راه اجــراي ايــن    ،قائــل بــود
مأموريت كوشيد، و در اين راه هستي تاريخي ايران را برباد داد. شاه اسماعيل چنان كـاري بـا   

و تمـدن  او ايـران   ريخ با ايـران و ايرانـي نكـرده بـود،    ايران كرد كه هيچ مهاجم ديگري در تا
 نابودي به پيش برد. و ايران را تا لبة ،را منهدم ساختايراني 

در بارة اين كه قزلباشان شاه اسماعيل اجساد متالشي شدة بزرگان ايران را با شور و شـوق  
مـداحان شـاه اسـماعيل     هـاي  ها مـورد در نوشـته   ده اند، خورده دريده و خام خام مي فراوان مي

 هـا آمـده اسـت،    اين گزارش هاي زنده نيز در ن گوشت انساندريدن و خورد ذكر شده است،
در ميان قزلباشان يك دستة تاتار وجود داشتند كه رسما صفت آدمخوار بـه خودشـان گرفتـه    

كـه كارشـان دريـدن و خـوردن     هـا   ايـن  ،گفتنـد  مـي چِگـين  ها  آن بودند، و به زبان تركي به
شـان موجـود بـوده     خواري در قبايـل انسـان  نيست آيـا سـابقة   ممعلو ،هاي زنده و مرده بود انسان

افرادي بودند كه از اوائـل كـار قزلباشـان در تبريـز و اردبيـل بـه فرمـان شـاه         ها  اين است يا نه!
خوردنـد؛   دريدنـد و مـي   اسماعيل فرزندان برخي از بزرگان را در برابر پدر و مادرهايشان مـي 

 شـماري از  تا خورده شوند كـه بـه   ،شدسپرده ها  آن هاي بسياري از مردان ايران به سپس الشه
 هاري دچار شـده انسان به نوعي بيماري  شتخوردن گو در اثرها  اين ،باالتر اشاره رفتها  آن

افتـاد كـه يكـي از بزرگـان ايـران       بسـيار اتفـاق مـي    معتاد به خوردن گوشت انسان شده بودند،
 ،شد قزلباش محلي برده مي جات تبرائي دستگير شده به نزد شاه اسماعيل يا حاكم توسط دسته

طبيعي بود كه اغلب بزرگان ايـران   خواست كه توبه كند و تبرا نمايد، و شاه يا حاكم از او مي
برداشته بـه   و دست از دين خودشان ،شاه اسماعيل را بپذيرند» واليت مطلقة«حاضر نبودند كه 

سـپردند تـا او را زنـده     مي »چگيني«چنين افرادي را به دستة آدمخواران  دين قزلباشان درآيند،
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ئـي را آهسـته آهسـته     آدمخواران شاه اسماعيل چنـين شـخص درمانـده   زنده بدرند و بخورند. 
هـاي زنـده چنـان بـود كـه ابتـدا گوشـش را بـا دندانشـان           ترتيـب خـوردن انسـان    خوردند، مي

بعـدي   جويدند؛ در مرحلة كندند و مي ويدند؛ سپس بينيش را با دندانشان ميج ميدريدند و مي
ايـن شـكنجه   خوردنـد.   كندند و مي هايشان برمي هاي او را با دندان گوشت بازوان و سپس ران
اين رفتاري بود كه آمخوارانِ شاه اسماعيل بـر   ،يافت رفت ادامه مي تا وقتي كه او به كشتن مي

نـر  با بسياري از بزرگان ايران كردند، و كشور را از مردان علـم و ادب و ه » حكم والئي«طبق 
 تهي ساختند.

شان گرفتن و بـه   از ديگر ترفندهاي شاه اسماعيل براي مجبوركردن ايرانيان به تغيير مذهب
ئي بود كه نسبت به كسي  كردن، شديدترين شكنجه به قفسكشيدن بود.  كردن يا به سيخ قفس

نجـر  هـاي نـي يـا بـا نـوك خ      دادند؛ زيرا ابتدا پوست بدن فرد مورد نظـر را بـا تراشـه    انجام مي
اندودنـد و آنگـاه وي را در    خراشيدند و تمام بدنش را با دوشاب (شيرة خرما) يا عسل مـي  مي

هـا شـب و روز    هكردند، مورچـ  كردند و صدها مورچه را در اين صندوق رها مي صندوقي مي
مشغول خوردن گوشت تن مرد بيچاره بودند؛ و پوست بدنش در زير اين شكنجه بـه صـورت   

در مـواردي نيـز كـه     ،شـد  د و او روزهاي درازي اينگونـه شـكنجه مـي   كر شديدي عفونت مي
ئـي   خواستند از اين شكنجه براي ارعاب بزرگان يك شهري استفاده كنند قفس را بـر ميلـه   مي

و  ،زنداني قفس را بشوندهاي جانخراش  تا همة مردم صداي زوزه ،آويختند در ميدان شهر مي
يكـي از انـواع كشـتن بـا      ،ان را از سـر بيـرون كننـد   ش فكر هرگونه مقاومت براي تغيير مذهب

بوده كه مـرد را در  آن  –هاي مداحان صفوي آمده  در نوشتهچنانكه  –هاي شديد نيز  شكنجه
هـا   نهادند، و آن بيچـاره سـاعت   كردند، صندوق را بر روي خرمن آتش مي صندوق آهني مي

 كشيد. سوخت و زجر مي آهسته آهسته پوست و استخوانش مي
كشيدن نيز چنان بود كه مفتولي آهنين كه دو سرش تراشيده و تيـز شـده بـود را از     سيخ به

گذراندند، چنانكه يك سرش از نقطة باالي نشـيمنگاه فـرو    زير پوست كمر فرد مورد نظر مي
كشيدند، و در اين حالـت وي را بـر بـاالي آتـشِ      گردن بيرون مي كردند و از پوست پائين مي
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گرداندند تـا   شده مي و مثل الشة گوسفند ذبح ،داشتند نه چندان نزديكي ميافروخته در فاصلة 
هـائي كـه از    گـزارش  ساعت بسوزد و در نهايت كبـاب شـود،   آهسته آهسته در خالل چندين

دهنـد كـه    هاي مداحان شاه اسماعيل آمده عمومـا خبـر از آن مـي    كردن انسان در كتاب كباب
 خوردند. ان شاه اسماعيل ميها به فرم شده را قزلباش الشة كباب

م به عـيالم حملـه    در قرن هفتم ق –پادشاه آشور  –در تواريخ آمده است كه آشوربانيپال 
ئـي چنـين برجـا     سنگ نوشـته  م را برالينهدم ساخت، و مناسبت پيروزي بر عكرد و عيالم را م

ساخته و در گذاشت كه سراسر عيالم را ويران كرده، شوش را به كلي از صحنة روزگار محو 
ئـي بـه گـوش     گاه نواي شادي هيچ پرنده و چرندهشهر شوش چنان كرده است كه ديگر هيچ

آنچـه شـاه اسـماعيل بـا مـردم ايـران كـرد شـباهت تـام و تمـامي بـه كارهـاي              ،نخواهد رسيد
: نژاد آشـوربانيپال (يعنـي   توانيم حدس بزنيم كه اين شاه اسماعيل هم آشوربانيپال داشت. ما مي

ايرانـي  شـاه اسـماعيل از هـر نـژادي كـه بـوده خـون         ،بـه هرحـال   سـامي) بـوده باشـد،    از نژاد
با يك مطالعه در تـاريخ ايـران از عهـد هخامنشـي و      ،وانسته در تبارش وجود داشته باشدت نمي

شـويم   ها و ساسانيان و صفاريان و سامانيان و ديلميان ما به خوبي متوجـه مـي   سپس عهد پارت
و  وده،بـ ستيز ن ايراني هيچگاه دين ستيز و نابودگر فرهنگ نبوده است، دنكه ايراني هيچگاه تم

پرور بـوده و بـه همـة     ايراني، آزاده و آزاده ان و عقائد مردم كاري نداشته است،هيچگاه با ادي
در هيچ زماني هيچ فرمانرواي ايراني  نگريسته است، آميز مي ها و اديان با ديدي احترام فرهنگ

نسبت به دين مردم خصومتي نشان نـداده، و ايرانـي در هـيچ زمـاني در صـدد      تبار در هيچ جا 
 .تحميل دين خودش به ديگران نبوده است.

به زبان آذري شعرهائي سروده بوده، سيد احمد كسـروي كوشـيده تـا     چونكه صفي الدين
يادت نژاد بوده و در سلسله نسبش س تبار و ايراني شيخ صفي الدين اردبيلي آذري هثابت كند ك

تحقيـق   انـد،  به دروغ به خودشان بسته بودهو پادشاهان صفوي نسبت سيادت را وجود نداشته، 
هاي مقـيم ايـران در    او فراموش كرده بوده كه عرب ،برد كسروي البته راه به هيچ حقيقتي نمي

ه شان نيز زبان مردم منطقة اسكانشـان بـود   و زبان اند، روستاها و شهرهاي مختلفي پراكنده بوده

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 187 فصل چهارم: نتايج ظهور قزلباشان در ايران

هاي ايران تا اوائـل قـرن    دهد كه عرب هاي تاريخي كه در دست است نشان مي است. گزارش
رب خوزسـتان و متصـل بـه    تنهـا در روسـتاهاي غـ    ،ده بودندزبان ش سوم هجري عموما فارسي

كردن تبـار   قضاوت كسروي براي نفي قي ماند،ابعراق، زبان عربي براي بعضي از قبايل عرب 
دين آنست كه او از كُرد آذربايجاني بوده و زبانش زبان مـردم منطقـه   سيادت از شيخ صفي ال

توان ترديد كـرد كـه سـيادت     ولي كمتر مي او سيد است. و كسي از مريدانش نگفته كه ،بوده
ن تـا حـد زيـادي هـم بـه جـا       رسيده بوده، و ادعايشاها  آن اوالد شيخ صفي الدين از اين راه به

 توان مورد ترديد قرار داد. را ميها  آن امبربودنفقط ادعاي اوالد پي بوده است،
ي در عهد شاه اسماعيل بخش اعظم آثار تاريخي و فرهنگي ايران را منهـدم  وفقزلباشان ص

هاي كشاورزي را به طور مرتب به آتش كشيدند، وباي تعمدي در  ساختند، بخش اعظم زمين
در  ران را به كام مرگ فرسـتادند، لت ايو بخش عظيمي از م ،ها منتشر كردند بسياري از آبادي

ل و گير در تبريز و اصفهان و شيراز و كرمان و كازرون و اردبيـ  وباي همهها  آن اثر كشتارهاي
و بـا از طرفـي و قحطـي از طرفـي و نـاامني شـديدي كـه         ،بسياري مناطق ديگـر شـيوع يافـت   

 براي ايران آورده بود،اه اسماعيل ئي بود كه ش كردند از طرف ديگر، هديه قزلباشان ايجاد مي
رو ايران حاكم بود حمل و نقل كاال در درون كشـور را   اروانهاي ك ناامني مطلقي كه بر جاده

كـه از مـردم در   كشتارهاي وسيعي  ،اخت و كشور را به ورشكستگي كشاندبه كلي متوقف س
ران رونـق  تنها تجارتي كـه در ايـ   يران را به آستانة اضمحالل رساند،ا عيمناطق شهري شد صنا

و  ،زدند هاي قزلباشان پرسه مي داشت تجارت كساني بود كه به نام ونيزي در پيرامون اردوگاه
و آنچه خواربـار بـود را    ،خريدند شدة مردم كشور را به قيمت نازل از قزلباشان مي اموال تاراج

ة ببرند، و بقي فروختند تا پولش را به اروپا زدة ايران مي آور به مردم قحطي هاي سرسام به قيمت
كردنـد. در ايـن راه    وزن و پربها را كه در اروپا خريدار داشت به اروپا منتقل مـي  كاالهاي كم

ماعيل صـفوي بـه اروپـا    سالة سلطنت شـاه اسـ   23هاي ايران در دوران  بخش عظيمي از ثروت
 ار بودنـد، ايراني سران قزلباش تات در اين دوران، حاكمان و مالكان اصلي ايران و ،انتقال يافت

هـا   آن هـاي  نيـز در تـاراج   پيوسته بودنـد ها  آن ري سابق كه بهئي و اوباشان شه بزهكاران حرفه
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و در دستگاه سياسي و اداري قزلباشـان   ،شدند و به متشخصان كشور تبديل مي ،بردند سهم مي
 گيران كشور تبديل شوند. شد تا به تصميم جايگاه داده ميها  آن به

ناشــي از مــدت سياســي  هــاي كوتــاه اســماعيل در ميــان آشــفتگيپــس از درگذشــت شــاه 
مردگي، و در ميان مشغوليت قزلباشان به گردآوري مال و رقابت قدرتي كـه پـس از شـاه     شاه

 ،هـا محـروم شـده بودنـد     ها كه موقتا از حمايت شمشيرهاي قزلباش اسماعيل بروز كرد، تبرائي
 سياست شاه جديد چگونـه خواهـد بـود!    و ،نددانستند بايد چه كن در سر درگمي بودند و نمي

در ناخشـنودي از   در همه جا به دين خودشان برگشتند،مردم كشور با استفاده از اين فرصت، 
و از او خواسته شـد   ،اين وضع جديد، فرياد سردستگان تبرائي به درگاه شاه تهماسب بلند شد

 ،شـان دسـت بـه اقـدام بزنـد      قكه هرچه زودتر براي جلوگيري از برگشتن مردم به مذهب ساب
از نزديكترين شهرها به يكي  –هاي قزوين  از اين فريادها كه توسط سردستة تبرائي يك نمونه

ئـي بـراي عمـوم شـهرهاي ايـران بـوده        آورم، تا نمونـه  بلند شده بود را در اينجا مي –پايتخت 
كـنم، يـك    خسـته نمـي   باشد؛ و با ذكر موارد ديگري كه همه شبيه به قزوين بودند خواننده را

خطـاب بـه شـاه تهماسـب     اش  كردن مردم قزوين شده بود، در نامه مالي قُمي كه مسئول شيعه
و با مشاهدة آن كه همة مردم قزوين به مـذهب   ،نوشت كه نه ماه است تا دندان بر جگر نهاده

 شــويند، و در وقــت نمازخوانــدن و در وقــت وضــوگرفتن پاهايشــان را مــيانــد  ســني برگشــته
هيچ كاري هـم از دسـتش سـاخته     خورد و گذارند، خون جگر مي هايشان را بر سينه مي ستد

كند، يا دست  او از شاه تهماسب تقاضا كرد كه يا فرمان قتل عام مردم قزوين را صادر ،نيست
كـه بسـياري از    –هاي برجستة شـهر قـزوين    ها و شخصيت هاي و قاضيكم دستور دهد كه فق

خـاطر رضـاي خـدا اعـدام     بـه   –شاه اسماعيل قتل عام كـرده بـوده اسـت    شان را  افراد خاندان
 گردند:

ــاتوان     پاد ــاين نــ ــد كــ ــاه شــ ــه مــ ــدت نُــ ــاها مــ  شــ
يـافتم   مانده در قـزوين خـراب و خسـته و مجـروح و زار    

ــريف  ــيع و در شــــــ ــنن در وضــــــ ــعِ تســــــ  وضــــــ
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 ج در صــــــغار و در كبــــــارديــــــدم آثــــــار تَخَــــــرُّ
ــ  ــابر پــــ ــي   يادر مقــــ ــر و از غنــــ ــته از فقيــــ  شُســــ

ــاج ــار در مســـ ــين و از يســـ ــته از يمـــ ــت بســـ  د دســـ
بستن در نماز   هست كاري  ن تو شاهي دستدر زمان چو
ــت ــالي   دســــــ ــه عــــــ ــته اي شــــــ ــار بســــــ  تبــــــ

ــد     ــن الوليــ ــد ابــ ــلِ خالــ ــك نســ ــن ملــ ــي ايــ  قاضــ
 مفتــــــي ايــــــن شــــــهر فرزنــــــد ســــــعيد نابكــــــار
 كشــــته گرديــــده ز تيــــغِ شــــاه غــــازي هــــردو را     

قتـل عـامي    هم برادر هم پدر هم يار و هم خويش و تبـار 
ــي    ــي مــــ ــل خاصــــ ــد، قتــــ ــر نباشــــ ــوان گــــ  تــــ

ــار    ــرت پروردگــ ــاي حضــ ــرِ رضــ ــه از بهــ (خاصــ
92F

1(. 
 

هـا و   و دوبـاره كشـتارها و قتـل عـام     ،وضعيت برگشت به مذهب چندان ديـري نپائيـد   البته
ها از سر گرفته شد، و مردم نيز مجبـور شـدند كـه خودشـان را شـيعة صـفوي        تخريب و تاراج

ين بود كه با آمدن قزلباشان به درون ايران كشـور مـا از   نشان دهند، تا بتوانند زندگي كنند. چن
هـا   مردان سازنده تهي گرديد؛ نفاق و دوروئي و تظاهر بـه داشـتن مـذهب بـاب طبـع قزلبـاش      

هـا   آن دانسـت، اكنـون در   گير شد؛ و ملت ايران كه تا پـيش از آن دوروئـي و نفـاق نمـي     همه
جان و مـال و ملـك و    تشكيل دهد، شان را تا در آينده بخش اصلي شخصيت ،عموميت يافت

جات بزهكـار   ناموس مردم كشور ما در زمان شاه اسماعيل بازيچة دست قزلباشان تاتار و دسته
هـاي وسـيعي كـه     جنايـت  دم كشـورمان هـيچ فريادرسـي نداشـتند،    و مر ،موسوم به تبرائي بود

ا را بـه افـرادي   گرفـت، مـردم كشـور مـ     روزه در همه جا در برابر ديدگان مردم انجام مـي  همه
فقـط   .ه به كار و زنـدگي تبـديل كـرده بـود    عالق ، درخود فرورفته، بيمزاج ناك، عصبي هواند

شـان را برداشـته راهـي ديارهـاي      كساني كه مـالي و امكـاني داشـتند توانسـتند زن و فرزنـدان     

                                           
 .714متن شعر در پارسا دوست:  -)1(
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كه بـه زور   –حتي برخي از مورخان دربار صفوي  ،دستي چون هندوستان و عثماني شونددور
همينكه فرصتي  –تهديد نگاه داشته شده بودند تا براي فتوحات شاه اسماعيل تاريخ بنگارند و 

شـان نباشـند؛ چنانكـه غيـاث الـدين       يافتند از ايران گريختند تا شاهد آن همه درد و رنج مردم
هايشـان اشـاره    خواندمير و امير محمود خواندمير كه در اين كتاب در جاهاي بسياري به نوشته

شان را تحرير كردند به هندوستان  كتاب –اسير و به اجبار  در حالتي نيمه –س از آن كه پ ،شد
ايران نيز كه نتوانستند  گريختند و همانجا ماندگار شدند تا درگذشتند. شمار بسياري از شيعيان

را كـه در هندوسـتان   هـا   آن به هندوستان گريختند كـه مـا برخـي از    ،قزلباشان را تحميل كنند
حتي شمار بسيار زيادي از فقهاي شيعة ايران نيـز در   ،شناسيم ام كردند با نام و نشان ميكسب ن

در هندوستان ها  آن و برخي از ،زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب مجبور به ترك وطن شدند
هـا   ايـن  و تأليفاتي از خود برجاي نهادند كه تـا امـروز بـاقي اسـت. از     ،كسب نام و نان كردند

ما اطالع داريـم، ولـي از هـزاران مهنـدس و پزشـك و      اند  ي از خودشان برجا نهادهچونكه نام
ستان گريختند اطالعي در دست عالم و متخصص كه به درون عثماني يا به ماوراءالنهر و هندو

هاي بعـدي بـه هندوسـتان گريختنـد،      يعنوان يك نمونه از مهندسان ايراني كه در دوره نيست.
كنم تا دريـابيم كـه در    اشاره مي ،را ساخت» محل تاج«معماري كه فقط به آن مهندس بزرگ 

ئي مجبور به ترك وطـن خـويش    هاي ارزنده زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب چه شخصيت
 شدند.
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 :گفتار دوم
 انتشار ايدئولوژي صفوي در ايران

 مذهب قزلباشان صفوي
هـاي   از آن كه ديگر گروهپس  قبيلة تاتار بودند، 9صفوي اعضاي  قزلباشان مؤسس دولت

قبيلـه بـالغ    14تاتار آناتولي به اميد دستيابي به غنايم ايران به درون كشور كوچ داده شـدند بـه   
تجمـع ايـن    ،قبيلة بزرگ و كوچك رسـيد  73ان به ش گشتند؛ و در آينده چنانكه گفتيم، جمع

جـات   حالـت دسـته   در مجمـوع خـود  هـا   آن ئي بود كه قبايل در پيرامون شاه اسماعيل به گونه
ختلـف  هزار مرد جنگي را داشـتند كـه همـواره در منـاطق م     بزرگ غارتگر متشكل از چند ده

يل هيچگـاه در  هيچكدام از قبايـل قزلبـاش پـيش از شـاه اسـماع      كشور در نقل و انتقال بودند،
خ ايجان شدند در زمان شيبرنخستين باري كه شماري از قزلباشان وارد آذ ايران نزيسته بودند،

ئـي قزلبـاش بـه آذربايجـان      بعد از آن دسـته  نيز به زودي به آناتولي برگشتند،ها  اين جنيد بود،
شـدن او از ايـران گريختـه بـه      وارد شده پيرامون شيخ حيدر گرد آمدند، و بازهم پس از كشته

ان به ايـر ها  آن شماري از مجددا در زمان رستم ميرزا بايندرآناتولي برگشتند. بعد از چند سال 
 ت نفـر از سـران  قتل سلطان علي از ايران گريختند، از آن پس فقط هف آمدند، و بازهم پس از

و هاي اعظم بودند در كنار اسـماعيل مانـدگار شـدند تـا او را پـرورش دهنـد.        كه خليفهها  آن
سـپس چنانكــه ديـديم، بــا روي كارآمـدن شــاه اسـماعيل خــزش بـزرگ تركــان و تاتارهــاي      

 به درون ايران در خالل چندين سال انجام گرفت. هاي آناتولي بيابان
ئي شعائر ابتـدائي ناشـي از نياپرسـتي سـابق      كليت فرهنگ قزلباشان عبارت بود از مجموعه

ي آسياي ميانه با خود به آناتولي برده بودنـد، و وقتـي مسـلمان شـدند بـه شـكل       اه كه از بيابان
يش از آن كه در آناتولي پيرامون شـيوخ  پها  آن ،تي و پيرپرستي و رهبرپرستي درآمدپرس شيخ

ئـي بودنـد    بكتاشي گرد آيند و نام مسلمان و شيعه به خود بگيرند، پيرو رهبران جـادوگر قبيلـه  
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نند در امر جهان توا و مي ،در اختيار دارند را هاها در ارتباطند و جن كردند با آسمان كه ادعا مي
ده را حفظ كردند و شيخ را بـه جـاي   يعق شان همين شدن بعد از مسلمان ،دخل و تصرف كنند

شان نهادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور كائنـات پنداشـتند و مـورد     ئي جادوگر قبيله
شان نهادند  ئي هاي سابق قبيله امام علي و امامان شيعه را به جاي توتمها  آن پرستش قرار دادند.

بكتاشــي كــه از ميــان همــين تاتارهــا شــيوخ و خلفــاي  خــدائي قائــل شــدند،هــا  ايــن بــرايو 
خدا باشد در محمد و بعد ستي خاستند اين عقيده را ابراز داشتند كه نخستين روح مدبر ه برمي

در علي حلول كرد و سپس به امامان شيعه منتقل شد، آنگاه از راه ائمه به شيوخ صفوي رسـيد  
خـدا  ها  آن اسماعيل هم برايو پس از شيخ حيدر در شاه اسماعيل حلول يافت. از اين رو شاه 

شـاه اسـماعيل    :يعني خ طريقت و داراي معجزات و كرامات؛بود هم پيامبر و هم امام و هم شي
براساس اين عقيده شاه ها  آن راند، حكم ميها  آن بود و به جاي خدا برواليت مطلقه داراي 

 پرستيدند. اسماعيل را مي
هـاي   تـن از رهبـران بكتاشـي آنـاتولي بـه نـام      عقايد بكتاشي را بعـد از شـيخ بدرالـدين دو    

سلطان حيدر كتابي تأليف كـرد كـه در    ،تنظيم كردند» شاه اسماعيل ختائي«و » سلطان حيدر«
و  ،گفته شده بود كه جان و مال سني براي شيعيان مبـاح اسـت   ،ها توجيه شده آن جهاد با سني

هب سني نيز حالل است، زيـرا  و خريد و فروش پيروان مذ ،زن و دختر سني براي شيعه حالل
شاه اسـماعيل ختـائي اشـعار زيـادي بـه زبـان خـودش (زبـان         سني در حكم كافر حربي است. 

هـايش مسـئلة تناسـخ     او در سـروده  غلوآميز علي و امامان شـيعه سـرود،   تركي) در مدح بسيار
 هـاي  خليفـه  لي ذات خدا و پيامبر و علي دانسـت، تجروح خدائي مطرح ساخت، و خودش را 

هـاي ذكـري كـه پيـروان شـيخ       لقـه حو در  ،ها را در ميان تاتارها پراكندنـد  بكتاشي اين سروده
شاه اسماعيل ختائي به زبـان فارسـي نيـز آشـنا بـود و       ،شد كردند خوانده مي بدرالدين برپا مي

آوري شـده و تحـت    هـاي او بعـدها جمـع    (سروده ،اشعاري به تقليد از عارفان ايراني نيز سرود
در باكو به چاپ رسيده است). اين شاه اسماعيل از شيعيان » ديوان شاه اسماعيل ختائي«عنوان 

» درويشان علـي اللهـي  «ها  آن و به ،قايايشان در جاهائي وجود دارندب اهل حق بود كه هنوزهم
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فهم بود، و به طور مكرر در  او به زبان تركي ساده و عام هاي از آنجا كه سرودهشود.  گفته مي
را از بـر داشـتند،   هـا   آن هـا  شد، بسياري از بكتاشـي  ذكر صوفيان بكتاشي خوانده مي يها حلقه

هـا و   هـاي تركـي او را حفـظ كـرده بـود، و در بـزم       ئي از سروده شاه اسماعيل صفوي نيز پاره
ا به تركـي شـعر   نًنُّخود نيز گاه به گاه تَفَ«گويا خواند؛ و  را به تركي ميها  آن هاي جنگ ميدان

 .)93F1(»سرود مي
ا شـاه  هاي سلطان حيدر صفوي با سلطان حيدر بكتاشي و شاه اسماعيل صـفوي بـ   تشابه نام

 هاي قزلباشان باهم درآميخت، و حيـدر و اسـماعيل   را در ذهنها  آن اسماعيل ختائي به زودي
وقتي شاه اسماعيل بـه سـلطنت رسـيده جانشـين خـدا و ولـي مطلـق و         ،آناتولي را از يادها برد

شد، ديگر نيازي به يادآوري از شاه اسماعيل ديگري نبود، اشـعار شـاه اسـماعيل    مرشد كامل 
خواند به خود شاه اسماعيل صفوي نسـبت دادنـد، و بـدين     ختائي كه شاه اسماعيل صفوي مي

ترتيب شاه اسماعيل صفوي نيز براي قزلباشـان يـك شـاعر پنداشـته شـد كـه داد از خـدائي و        
ه شاه اسماعيل صفوي به حدي مقبول افتـاد كـه حتـي يكـي از     نبوت ميزد. انتساب اين اشعار ب

آقاي فيروز  ااخير را از آنِ شاه اسماعيل دانست،ها  آن »سام ميرزا«فرزندان شاه اسماعيل به نام 
ثابت كرده كه شـاه اسـماعيل صـفوي اصـال شـعر      » رازهائي در دل تاريخ«منصوري در كتاب 

 ائن و شـواهد كـافي وجـود دارد كـه شـاه     قر است، بنياد گفته و انتساب اين اشعار به او بي نمي
گفتـه، و   دانسته، شعر نمي اسماعيل صفوي چندان سوادي نداشته، فارسي را چندان خوب نمي

 بهره بوده است. از معنويات به كلي بي
گرفتنـد، و   خواندنـد، روزه نمـي   قزلباشان هيچ آشنائي با احكام شرعي نداشتند، نمـاز نمـي  

هائي كـه توسـط مـداحان     اين موارد در اغلب كتاب پنداشتند، ط را فضيلت ميميگساري و لوا
مملكـت قزلبـاش   شاه اسماعيل كشور ايران را  ،ر گريده استشاه اسماعيل تحرير شده ذك

داد كه قزلباشان از جاهـاي دوردسـتي آمـده     و خبر از آن مي ،مسمي بود ناميد. اين يك نام با
بـر روي ايـن كشـور    هـا   آن و بايد نـام  اند، وردهك خودشان درآتملاز مردم گرفته به  ايران را

                                           
 .43روضه الصفا:  -)1(
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ها وقتي ايران را گرفتند، هيچگاه كشور ايـران را   ها و تيموري ها، مغول سلجوقي گذاشته شود.
از آنِ قوم خودشان ندانستند، بلكه خيلي زود كوشيدند كه ايراني شـوند؛ ولـي شـاه اسـماعيل     

باشـان تاتـار منتسـب كـرده مالكيـت ايرانيـان بـر كشـور         كشور ايـران را بـه قزل  ها  آن برعكسِ
 خودشان را سلب كرد.

قرار تو هيچگـاه در يكجـا اسـ    ،قزلباشان كه در طول تاريخ همواره در نقل و انتقـال زيسـته  
به عنوان فاتحان بيگانه از ها  آن ،ميهن را درك كنند توانستند مفهوم كشور و نمي ،نيافته بودند

و عقيـده داشـتند كـه ايـران را گرفتـه و       ،خواندنـد  ا بردگـان خـويش مـي   ايران اقوام ايرانـي ر 
بـراي ايرانـي   هـا   آن مانـد، بها  آن و ايراني همچنان بايد بندة اند، مردمش را به بندگي درآورده

را ايحـا  » غـالم «گفتنـد كـه معنـاي     مـي » تـات «بردند، بلكـه ايرانـي را    به كار نمي» ايراني«لفظ 
ان بـه بردگـان و بنـدگان تعلـق داشـت و زبـ       ن ايراني نيز زباني بود كـه زباها  آن براي ،كرد مي

تشكيل دادنـد زبـان فارسـي فقـط در     ها  آن در دولتي كه ذليل بود، –ها  آن به توهم –مردمي 
در خـارج ايـن محـدوده زبـان تركـي رسـميت        ،رفـت  مراسالت و مكاتبات رسمي به كار مي

اداري دولــت قزلباشــان تنهــا زبــان محــاوره  هــاي و در همــة ادارات و دســتگاه ،كامــل داشــت
ها وقتي به ايران آمدند زبان ايراني را  ها، مغوالن و تيموري سلجوقي (گفتگو) زبان تركي بود.

فارسـي  هـا   آن و زبان رسمي و محاوراتي همة ،كردند فرا گرفتند و به زبان فارسي صحبت مي
بـار و ادارات دولتـي زبـان فارسـي     دراجازه نداد در محاورات شد. ولي شاه اسماعيل هيچگاه 

اعمال شود، بلكه در همة ادارات دولتي زبان تركي رواج داشت، و مردم كشور مجبور بودنـد  
ايرانـي و زبـان    مدان زبـان تركـي را يـاد بگيرنـد.     براي مراوده با اين اربابان ناخواسته و فارسي

خواسـت   كـه هـركس مـي    ايراني در زمان شاه اسماعيل و شـاه تهماسـب چنـان تحقيـر شـدند     
دانست يـا   كسب كند، يا خودش را ترك مي خودش را به قزلباشان نزديك سازد و شخصيتي

در آذربايجان كه پيش از ديگر مناطق بـه   گفت. آموخت و تركي مي به هر نحو بود تركي مي
، دست قزلباشان افتاد و قزلباشان سلطة بيشتري داشتند و پايتخت در آن ناحيـه واقـع شـده بـود    

ديدند كه براي آن كه از دسـت   بقاياي مردم كه به نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور مي
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هاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند. از اين رو مردم آذربايجان خيلـي زود   ستم
خود را مجبور يافتند كه زبان تركي را عموميت دهند، و در مدت كوتاهي گويش آذري كـه  

و آذربايجـان عمـال يـك     ،راني بود متروك ماند و زبان تركي جـايش را گرفـت  يك لهجة اي
زبان شد؛ و كار به جائي رسيد كه كساني در قرن حاضر گمان كنند اين منطقـه از   منطقة ترك

 ديرباز منطقة تركان بوده است.
ي ن تركـي آذربايجـان را آذر  ها در ايران عالقه دارند كه زبـا  از چند دهه به اين سو بعضي

زبان تركـي   لوم است از كجا سرچشمه گرفته است،اين يك غلط تعمدي است كه مع ،بنامند
هـاي   زبـان آذري يـك لهجـه از زبـان     بان آذري وجود داشته است،ولي ز زبان آذري نيست،

» لجهـة آذربايجـاني   زبان تركي«اگر بگوئيم  ايراني بوده و هيچ ارتباطي با تركي نداشته است.
بناميم غلط فاحشي مرتكب شـده ايـم.   » آذري«لي اگر تركي آذربايجاني را و غلط نگفته ايم،

زباننـد نژادشـان تـرك اسـت      كه ترك به همينگونه است اگر خيال كنيم همة مردم آذربايجان
ولـي در اثـر اجبـاري كـه در زمـان       ،ايراني تبارنـد  چنين نيست، بخشي اعظم مردم آذربايجان

شـود نيـز    در كشوري كه اكنون تركيه ناميـده مـي   ،است شان تركي شده زباناند  صفوي داشته
ــت  ــاق رخ داده اس ــين اتف ــي  هم ــه ايران ــت تركي ــم جمعي ــش اعظ ــ ، بخ ــوريتب ــار، و  ار، آش تب

امـروز تركـي اسـت، و حتـي     هـا   ايـن  زبـان همـة   –از كردها كه بگذريم  –ولي  تبارند. يوناني
ه همينگونـه ايرانيـان از   درسـت بـ   .كننـد  نژادبـودن خودشـان افتخـار هـم مـي      شان به ترك همه
هاي دوم تا چهارم هجري دين خودشان را رها كردند و مجبور شدند كه مسـلمان شـوند؛    قرن

نويسـانِ ايـران از ديـن كهـن      و بعد از آن چنان از آئين ايراني بيگانه شدند كه برخـي از عربـي  
سپس در زمـان   و هيچ احساسي هم نزد كسي برنيانگيخت. ،ايراني با نفرين و لعنت ياد كردند

بـود، چـه   هرچه  –شان را  مجبور شدند كه مذهبها  آن شاه اسماعيل و شاه تهماسب و بعد از
هند و به زنـدگي  رها كرده شيعة صفوي شوند تا از گزند تبرداران تبرائي بر –شيعه و چه سني 

نِ هاي آينـده بـه ايـن ديـن عـادت كـرده و آن را از آ       با گذشت زمان نسل عادي ادامه بدهند،
 شان پنداشتند. خود و نياكان
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وقتي سلطنت شاه اسماعيل در ايران تشكيل شد نه كتابي كه موافق مذهب قزلباشـان باشـد   
مـال شـمس الهيجـي و     باشـد؛ هـا   آن عقيدة ي پيدا شد كه همدر ايران يافت شد و نه يك فقيه

ر دنـد، ولـي هـيچ كتـاب مـذهبي د     دار بو قاضي محمد كاشـي هـم هرچنـد كـه مـالي مكتـب      
در اواخـر   هاي مذهبي شيعه نبودنـد،  شان نداشتند، و البته داراي هيچ شناختي هم از كتاب خانه

فقيه شيعه از روستاهاي جنوب لبنـان   يل و در سلطنت شاه تهماسب شماريسلطنت شاه اسماع
هاي مذهبي  برخي از كتابها  اين ،ها به تبليغ دين پرداختند وارد ايران شدند و در ميان قزلباش

شـيع صـفوي   تبـه عنـوان متـون عقيـدتي     هـا   آن را از لبنان را با خودشان به ايران آوردند تـا از 
استفاده كنند. نخستين كتاب شيعي كه يك فقيـه لبنـاني وارد ايـران كـرد، كتـابي بـود بـه نـام         

نوشتة جمال الدين ابن مطهر حلـي. پـيش از ايـن كتـاب، آنگونـه كـه حسـن        » قواعد االسالم«
كرده است، نـه كسـي در ايـران از اصـول مـذهب شـيعه (البتـه شـيعة صـفوي)          روملو تصريح 
و نه هيچ كتاب مذهبي كه در مذهب تشيع صفوي نوشته شده باشد در ايـران   ،اطالعي داشت

(شد يافت مي
94F

. به تدريج بر شمار فقيهاني كه از منـاطق كوهسـتاني جنـوب لبنـان وارد ايـران      )1
ارة دين در دولت صفوي شدند و كـل دسـتگاه دينـي در    همه كها  اين شدند افزوده شد؛ و مي

 هائي كه پرداختند به آن مذهب شكل دادند. انحصارشان قرار گرفت، و با تئوري
صـفويه تحـت فشـار و در تقيـه      كساني عالقه دارند بنويسند كه شـيعيانِ ايـران تـا پـيش از    

ي تـاريخي آن را تأييـد   هـا  كند، و گـزارش  ايران صدق نمي اين ادعا در هيچ زماني در بودند،
جانبـة دينـي و مـذهبي در ايـران      در زمان مغوالن و ايلخانان و تيموريان آزادي همهنمايد.  نمي

ئي باز بود كه از عـراق و لبنـان مبلغـان شـيعه      برقرار بود، و ميدان فعاليت براي شيعيان به اندازه
 ،كردنـد  قيتي حاصـل نمـي  پرداختنـد؛ ولـي مـوف    شـدند و آزادانـه بـه تبليـغ مـي      وارد ايران مـي 

ترين فقيه شيعه كه در زمان اولجايتو و خواجـه رشـيدالدين فضـل اهللا وارد ايـران شـد       معروف
و حتي توانست اولجـايتو را كـه تـازه مسـلمان      ،عالمه حلي بود كه به دربار اولجايتو راه يافت

مـه محمـد تقـي    شـدن اولجـايتو، عال   در داسـتان شـيعه   ه بود شيعة امامي (اثناعشري) كنـد، شد
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آن را در كتــاب خــويش نقــل كــرده داســتاني را آورده كــه صــاحب تــاريخ العلمــاء  يمجلســ
(است

95F

ولـي   ،گويد كه اولجايتو همسرش را در يك حالت خشمي طـالق داد  . اين داستان مي)1
كسـاني بـه    ايران به او اين اجازه را ندادنـد، فقهاي  ،يمان شد و خواست او را بازگرداندبعد پش

توانـد گـره از كـارت     لجايتو رساندند كه يك فقيهي در حلـة عـراق هسـت كـه مـي     گوش او
اولجـايتو فقهـاي ايـران را     ه ايـران آوردنـد،  اولجايتو كس فرستاد و عالمه حلـي را بـ   ،بگشايد

هايش را بيرون آورده زير  دعوت كرد، و عالمه چون خواست وارد مجلس الجايتو شود نعلين
جلو رفته در كنـار اولجـايتو    از آن كه سالم كرد يكراست بهو پس  ،بغلش گرفت و وارد شد

دانست، اولجايتو به مترجمش گفـت: از او بپـرس كـه     چونكه عالمه حلي فارسي نمي ،نشست
و چـرا  هايش را زيربغل گرفتـه بـه اينجـا آورد     تعظيم نكرد، و چرا نعلين هچرا سر فرود نياورد

كه پيغمبر اسالم پادشاه بـود و مـردم فقـط بـه او      عربي پاسخ داد كنار پادشاه نشست! عالمه به
امـا ايـن    كردند؛ ديگر آن كه چون در اين مجلس جا نبود من كنار پادشاه نشسـتم؛ و  سالم مي

يـامبر  شان ابوحنيفه كه نعلين پ ها مثل امام كه نعلينم را با خودم دارم از بيم آنست كه اين حنفي
ي بر اين سخنِ او اعتراض كرده به اولجـايتو فهماندنـد   فقهاي ايران را دزديد نعلين مرا بدزدند،

كه ابوحنيفه در زمان پيامبر زنده نبوده، بلكه يك قرن بعد از پيامبر به دنيـا آمـده اسـت. حلـي     
 گفتنـد: شـافعي بعـد از    عي بود كه نعلـين پيـامبر را دزديـد،   شاف ،كنم گفت: شايد من اشتباه مي

گفتند: امام مالـك هـم    ،ها بوده گفت: شايد امام مالكي حلي ابوحنيفه به دنيا آمده بوده است،
گفتند: ابن حنبل هـم در آن   ،ودهها ب گفت: شايد امام حنبلي زمان پيامبر به دنيا نيامده بوده،در 

هـا در   حلي سپس به اولجايتو گفت: ميشنوي كه هيچكدام از امامان سـني  ،ها نبوده است وقت
را  شـان  شان علـم  نكنند كه اماما و ادعا مي ،ا پيروان آنهاينده زمان پيامبر زنده نبوده، ولي سني

 ،رادر و پسر عمو و وصـي پيـامبر اسـت   ها پيرو علي هستيم كه ب ولي ما شيعه اند. از پيامبر گرفته
حلـي گفـت: چونكـه طـالق در حضـور دو       ،دادن اولجايتو پيش آمد بعد از آن موضوع طالق
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توانـد زنـش را بـه خانـه      نشـده اسـت و او مـي    پـس طـالق واقـع    ،شاهد عادل صورت نگرفتـه 
 برگرداند.

ولـي   ،امد سبب شد كه اولجايتو بداند كه مذهب شيعه در زمان پيامبر وجود داشـته اين پيش
ها يك قرن و بيشتر بعد از پيامبر ساخته شده اسـت و ربطـي بـه پيـامبر نـدارد؛ نيـز        مذهب سني

در نتيجه اولجايتو مـذهب   ،دانند ها مي سني متوجه شد كه احكام شرعي را فقهاي شيعه بهتر از
حنفي را رها كرده شيعه شد، و بـه تشـويق عالمـه حلـي دسـتور داد كـه در تمـامي ممـالكش         

 هاي دوازده امام بخوانند. و خطبه به نام ،هاي امامان شيعه را بر روي سكه ضرب كنند نام
ها كتـابي بـه    طالن مذهب سنيو براي بيان ب ،عالمه حلي پس از آن در دربار اولجايتو ماند

اين نخستين كتـابي   زبان خودش كه عربي بود تأليف كرد،به » كشف الحق و نهج الصدق«نام 
بودن مذهب سني تأليف شده است، و  بودن مذهب شيعه و باطل است كه در ايران در بارة حق

 كند. ها را تبليغ مي ضرورت نابودسازي سني
سـني، شـيعه   بودن مـذهب   هاي فقهاي حنفي در اثبات درست البته اولجايتو در اثر استدالل

عالمـه حلـي نيـز     ،يـر داد هـايش را نيـز تغي   نماند و چندي بعد به مذهب حنفي برگشت و سكه
و  ،ن هيچ گوش شنوائي نيافـت اردر ميان شيعيان اي ،آميز مذهبي بود چونكه مبلّغِ ستيزِ خشونت

ه سالها به توليد عقيده حله زيستود در شهر خودش مجبور شد كه به عراق برگردد، و تا زنده ب
ز و مبلـغ خشـونت مـذهبي بـود كـه      يتسـ  كتابش نهج الحق نيز چونكه شديدا سني مشغول شد،

هاي بسياري به اصحاب پيامبر در آن بود كه  هنوز با روحية ايراني سازگاري نداشت، و اهانت
اگـر عالمـه حلـي در     يـران پـذيرش نيافـت،   د، نزد شـيعيان ا قابل انتقاد بودند و قابل دفاع نبودن

شـناختيم؛   مانده بود، اكنون مـا او را بـا لقـب عالمـه طوسـي مـي       –مثل توس  –جائي از ايران 
و پـس از   ،هـاي ديگـري بـه ايـران آمدنـد      همانگونه كه جز او بعضي از شيعيان عراق در زمان

 خودشان القابي از قبيل طوسي و طبرسي را براي خود حفظ كردند.
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گويند فقهـاي شـيعة عراقـي كـه بـه ايـران        هائي در دست داريم كه مي قتي چنين گزارشو
توانسـتند اينگونـه بـه     هـا امكـان عمـل داشـتند كـه مـي       ان مغـول مزتا اين اندازه در  ،آمدند مي

 تهمت دزدي بزنند.ها  آن ر داده بهها را مورد اهانت قرا صراحت و آشكارا امامان سني
مـذهب قزلباشـان باشـد وجـود      هيچ فقيه شيعه كـه هـم   –نكه گفتيم چنا –چونكه در ايران 

تبليغ مـذهب وارد  نداشت، از اواخر سلطنت شاه اسماعيل شماري از فقهاي جنوبِ لبنان براي 
منـاطق كوهسـتاني جنـوب لبنـان و نيـز       و مذهب شيعة صفوي را تدوين كردنـد،  ،ايران شدند

بـودن و   و افراطي بود كه همواره در اقليـت مطي شمال سوريه از ديرباز مراكز تجمع شيعيان قر
شام از نظر تاريخي مركـز فعاليـت پيـروان مـذهب تنـدرو       ،زيستند تحت سلطة حكام سني مي

در نتيجـه بـه يـك     آزادي كامل مذهبي برخوردار باشند،توانستند از  حنبلي بود، و شيعيان نمي
بـروز  هـا   آن هائي ميان درگيري و همواره ،سوق داده شدنداهل سنت حالت واكنشي در برابر 

شدند و  متهم ميها  در دوران حمالت صليبي به شام شيعيان شام به همدستي با صليبي كرد، مي
ها عرصـه بـر شـيعيان شـام بسـيار       در نتيجه در دوران ايوبيگرفتند.  مورد آزار و اذيت قرار مي

شــدن  اني و اعــدامزنــد هايشــان زنــداني و اعــدام گشــتند، و بســياري از شخصــيت ،تنــگ شــد
بـودن را بـر او    سهروردي (شيخ اشراق) نيز به تحريك فقيهان حنبلي ضد شيعه كه گمان شيعه

فقيهـان   در همـين راسـتا صـورت گرفـت،     –نه سني  و در حالي كه او نه شيعه بود –بردند  مي
راي حنبلي شام در زمان صالح الدين ايوبي چنان عرصه را بر شيعيان شام تنگ كردند كه او ب

بردند نيـز همـين    هائي كه از او فرمان مي شيعيان سوريه و لبنان تجسم عيني شيطان شد؛ و سني
در بسيج مردم براي جهاد با  يلكام هوالكو خان به شام، شيوخ حنبدر حملة نا ،ندحالت را يافت

 و در اثر همين فعاليـت هـم بـود كـه هوالكـو      ،آميزي داشند هاي بسيار موفقيت مغوالن فعاليت
 كست يافت و شام از خطر مغول رهيد.خان در معركة معروف عين جالوت به سختي ش

هيچگـاه ميـان    –دهـد   چنانكه اسناد تـاريخي گـواهي مـي    –در ايران پيش از عهد صفوي 
تنها مـوردي از درگيـري شـيعه و سـني كـه تـاريخ        و سني هيچ ضديتي ايجاد نشده بود، شيعه

خ (در زمان  335در سال  –و فقط يكبار  –كه يكبار  براي ما گزارش كرده است نزاعي است
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سبب اين فتنه آن بود كـه مـردم اصـفهان شـنيدند كـه يكـي از        ،ها) در اصفهان رخ داد ديلمي
بود، به اصحاب پيامبر دشنام داده است، انبـوهي از مـردم بـر در خانـة      مردم قم كه افسر پليس

شان  ند؛ ولي پاسخ مناسبي به درخواستجمع شده خواستار مجازات اين افسر شد رئيس پليس
گروهي از مـردم بـه كشـتن رفتنـد، و      ،تيجه سراسر شهر را شورش فرا گرفتو در ن ،داده نشد

ي بـه كـار   مـ سرانجام با تدبيرهائي كه ركن الدوله ديل بازرگانان قمي به تاراج برده شد، اموال
(برد اين فتنه فرو خوابيد

96F

هاي كسي از مردم قم در اصفهان يا جاي  بعد ديگر از فتنه . از اين به)1
شيعيان قمي از اصـفهان  رسد كه  و به نظر مي ،ديگري از ايران خبري به دست داده نشده است

اگر در جاهائي مثل هرات يا توس يا طالقان قزوين كه جماعات شيعة زيـدي از   اخراج شدند،
هـم بـروز    اختالفـاتي  گـاهي ميـان شـيعه و سـني     زبـان شـدة خراسـان    هاي فارسي بقاياي عرب

داد، و نتـايجش   هـا رخ مـي   هـا و حنفـي   كرد، در حد همان اختالفاتي بود كـه ميـان شـافعي    مي
هرگـاه مـدعيان    ،كـرد  ل بـود و ضـديتي ايجـاد نمـي    هرچه بود براي هـردو طـرف قابـل تحمـ    

بر ضد هم  را سرپرستي مذاهب براي حصول يا حفظ منافع اقتصادي رقابتي باهم داشتند، عوام
گاللود ماهي بگيرنـد و  ، تا از ميان آب انداختند كردند و آشوب مذهبي به راه مي ريك ميتح

و خودشان در دسـتگاه ايـن سـلطان يـا آن فرمـانروا بـر كرسـي         ،رقيب را از ميدان به در كنند
وقتـي ايـن رهبـران     سه قرار بگيرنـد، رياست دستگاه قضائي يا رياست پردرآمد اين يا آن مدر

و بازهم شـيعه   ،گشت يافتند، اوضاع به روال سابق برمي دست مي شان نگيز به هدفا ديني عوام
هـا را فرامـوش    دادنـد و كينـه   ر هم به زندگي عادي ادامـه مـي  او سني يا شافعي و حنفي در كن

 كردند. و اختالف عميقي ميان خودشان احساس نمي ،كردند مي
مـان و اصـفهان و آذربايجـان و    مردم ايران در جنوب و غرب و مركز كشور (فـارس و كر 

ــي   ــروي م ــذهب شــافعي پي ــ همــدان و كردســتان) از م در شــرق كشــور (خــوارزم و   ،دكردن
و بخشـي از   ،ماوراءالنهر و خراسان و سيستان و بلوچستان) مـذهب ابوحنيفـه اكثريـت داشـت    

در خراســان  ،كردنــد پيــروي مــي» كَرّامــي«هب زيــدي (شــيعه) و شــافعي و امــردم نيــز از مــذ

                                           
 .486همان:  -)1(
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هـاي هـواداران امـام     بود. داسـتان جنـگ   ها ها و كرامي رين اختالف مذهبي بين شافعيشديدت
خ) بـا پيــروان مــذهب كراميـه كــه هــردو طـرف يكــديگر را تكفيــر     588فخـر رازي (متــوفي  

اريخي آمـده  هـاي تـ   كردند، و داستان ترورشدن فخر رازي توسط همين كراميه در كتـاب  مي
امـا اخـتالف شـيعه و سـني در      ين اختالفاتي بـاهم داشـتند،  ند و چنهردو سني بودها  اين ،است

ر نيز آن بود كه شيعيان ايـران  امعلت اين ها بود.  ها با كرامي هاي حنفي ايران كمتر از اختالف
هـا بسـيار نزديـك     هـا و شـافعي   بـا حنفـي   –كه جز شيعيان قم و كاشان عموما زيدي بودنـد   –

نظر داشتند. مؤسس مذهب حنفـي از يـك خانـدان    ق ر بسياري از مسائل فقهي اتفاو د ،بودند
و  ،خالصا ايراني اهل خراسان و مقيم كوفه، و يكي از چهار فقيـه بـزرگ تـاريخ اسـالم اسـت     

اختصـاص داده اسـت    شمذهب حنفي كه امروز در جهان بيشترين پيـرو مسـلمان را بـه خـود    
داري خانـدان   دوسـت (حدود يك ميليارد مسلمان) منسوب به او است. ابوحنيفـه معـروف بـه    

رفـت و بـا امـام علـي      پدر بزرگش از موالي مقيم كوفه و از پيروان علي به شمار مي بود،علي 
شـد بـراي افـراد خـانوادة علـي هـداياي        روابط داشت، و در مراسمي كه مربوط به ايرانيان مي

او در يكـي از  كـه  انـد   نوشـته  ب و رسوم ايراني آشنا سـازد، را با آداها  آن برد تا گرانبهائي مي
او  ها به مناسبت فرارسيدن نوروز، پالوده براي فرزندان علي به خانة علـي بـرد؛ و علـي بـه     سال

(گفت: هرروزمان را نوروز كنيد
97F

اري از نوادگـان امـام علـي روابـط نزديـك      يس. ابوحنيفه با ب)1
كرد، و بـه   يحمايت مها  آن در برابر دستگاه سياسي اموي ازها  آن داشت، و همواره از پيروان

يكبـار هـم او را صـد تازيانـه      همين سبب هم او در اواخر عهد اموي بازداشت و زنداني شد و
(زدند

98F

. او در آغاز خالفت عباسي نيز به اتهام تبليغ براي خالفت اوالد علي مورد خشم خليفه )2
ه سـر  (منصور عباسي) واقع شد، و بازداشت و زنداني گرديد، و بـيش از ده سـال در زنـدان بـ    

برد، و بارها او را شكنجه كردند، و وقتي در شرف مرگ قرارگرفت آزادش كردنـد، و چنـد   
 روز پس از آزاديش درگذشت.

                                           
 .327/  13تاريخ بغداد:  -)1(
 .327همان:  -)2(
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در  –در خالفت منصور عباسـي   –و در جوانيش  ،شافعي نيز هوادار نوادگان امام علي بود
د و و در اثـر آن دسـتگير و بـه عـراق اعـزام گرديـ       ،يك نهضت شيعي در يمن شـركت كـرد  

محبـت او بـه    شده بود به اثبـات نرسـيد تبرئـه شـد،    محاكمه شد، و چون اتهامي كه بر او وارد 
اين بيت  زدند، بودن مي رافضي هاي عراق به او تهمت خاندان امام علي به حدي بود كه حنبلي

 شعر منسوب به شافعي است:
 ي راِفضينّ ن أَقالفَـْلَيْشَهِد الثـَّ  =   دٍ آِل ُمَحمَّ  ًضا ُحبُّ و كاَن َرفْ لَ 

بودن است، جن و انس گواه باشند كه من   (ترجمه: اگر دوستداري آل محمد نشانة رافضي
 ام). رافضي

اگـر امـام    شيعيان ايران هـيچ ضـديتي نداشـتند،    اهل سنت ايران پيروان اين دوتا بودند و با
 علـي و براي اهل سـنت ميـان    س داشت براي اهل سنت هم مقدس بود،علي براي شيعيان تقد

هايشان در هر جمعه پـس از صـلوات    اهل سنت در خطبه ابوبكر و عمر تفاوتي وجود نداشت،
وسالم بر پيامبر به ابوبكر و عمر و عثمان و علي و حسن و حسين و خديجه و فاطمـه و عايشـه   

(فرستادند درود مي
99F

كه در مسـاجد سـني نمـاز     –جز شيعيان قم و كاشان  –. شيعيان ايران نيز )1

                                           
لهـم عـن   ام: وارض ال ها را من در يك كتاب قديميِ خطبة جمعة پيروان اهل سنت ايران ديـده  اين جمله -)1(

حيدر الكرار، صاحب ذي الفقار، زوج زهراء البتـول، ابـن عـم الرسـول، سـيف اهللا المسـلول. امـام الـدين         
تت الكتائـب، ليـث بنـي غالـب، امـام      وعالمه، قاضي الشرع وحاكمه، منصف كل مظلـوم مـن ظالمـه، مشـ    

المشارق والمغارب، الذي قال في حقه رسول الملك الواهب: انا مدينت العلم وبابها علي ابـن ابـي طالـب.    
وارض اللهم عن االمامين الهمامين الشهيدين السعيدين الدرين القمرين، لعرش الرحمان قرطين، وللزهـراء  

 محمد الحسن وابي عبداهللا الحسين.قرتي عينين، سيدي شباب اهل الجنه ابي 
(ترجمه: و خشنود باش بارخدايا از حيدر كرار، صاحب ذوالفقار، همسـر زهـراي بتـول، پسـر عمـوي پيـامبر،       
شمشيري كه خدايش آخته است، امام دين و عالم دين، قاضي شرع و حاكم شرع، كسيكه حق مظلومـان  

يامبر، امام شرق و غـرب جهـان،   كرد، شير خاندان پ يگرفت، كسيكه لشكرها را تارومار م را از ظالمان مي
اش فرموده: من شهر علمم و علي ابن طالب دروازة آنست. و خشنود بـاش بارخـدايا    كسيكه پيامبر در باره
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ظـر  دانستند كـه اهـل سـنت ايـران از ن     شنيدند، و مي ديدند و مي را ميها  اين خواندند ميجمعه 
هاي شيعه در ميان اكثريـت سـني ايـران بـه      اقليت قرنها بود كه تفاوتي ندارند،ها  آن عقيدتي با

دولتمـردان آل بويـه شـيعة زيـدي بودنـد؛ در هـرات عهـد         دادنـد،  زندگي برادرانـه ادامـه مـي   
مي حاكميت در دست تركان شيعة زيدي بود كه از گرگان آمـده بودنـد، و الزم   نورالدين جا

ن روسـتاهاي  شـيعيا  شهر در همين زمان همه سني بودنـد،  نيست بگوئيم كه علماي بزرگ اين
در شـان از بقيـة مـردم ايـران جـدا بـود.        و حساب ،تبار و تندرو بودند قم و كاشان عموما عرب

ز تشـكيل  امشعشعيانِ عرب كـه انـدكي پـيش     ،زيستند زيدي مي گيالن و مازندران نيز شيعيان
حـويزه را بـراي    ،دولت صـفوي در يـك قبيلـه از جنـوب عـراق وارد خوزسـتان شـده بودنـد        

شـيعيان   شـيعة امـامي و نسـبتا تنـدرو بودنـد،      خودشان گرفته تشـكيل حـاكميتي داده بودنـد و   
د كه از نظر فكـري اثـري در ميـان    روستاهاي قم و كاشان نسبت به جمعيت ايران چندان نبودن

را هـا   آن افكـار تندروانـة   مردم كشور برجا گذارند، و مردم نيز ذاتا آمادگي پذيرش عقايـد و 
آميز اقليت شيعه و اكثريت سـني ايـران تـا پـيش از شـاه اسـماعيل        همزيستي مسالمت نداشتند،

ر تمـام شـهرهاي ايـران    د درازمدت در ميان اين دو فرقه نشد،ئي شديد و  هيچگاه سبب ستيزه
سني و شيعه عموما يكي بود، و در هيچ جا ما سراغ نداريم كه شيعيان بـراي خودشـان    مساجد
ي باشند كه معلوم شود به اهـل سـنت تعلـق    جداگانه ساخته باشند، و يا داراي عبادتگاه مسجد

 اواخر قـرن نهـم حاكميـت در دسـت شـيعيان زيـدي بـود        در نداشته است. حتي در هرات كه
خواندنـد و امـام    هـا در كنـار هـم نمـاز مـي      مسجد خاص شيعه بنا نشـد؛ بلكـه شـيعيان و سـني    

 شان سني بود. جماعت
و در جاهائي  ،گاه ممكن بود كه يك فقيه شيعه از جنوب لبنان يا از كوفه وارد ايران شود

ان را به خـود  ولي چنين افرادي هيچگاه نتوانسته بودند نظر شيعيان ايرهائي بزند.  دست به تبليغ
ي خـالف شـيوة   را بـه رفتـار  هـا   آن جوي آنان اثر بگذارند و تو بر روحية مسالم ،جلب كنند

                                                                                                             
هاي عرش خدا و نور چشم زهرا بودند،  از دو امام همام، دو شهيد سعيد، دو مرواريد، دو ماه كه گوشواره

 ومحمد حسن و ابوعبداهللا حسين).دو سرور اهل بهشت، اب
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ايراني تا پيش از عهد صفوي بر عادت ديرينه و برمبنـاي خصوصـيت    ،ديرينة خويش بكشانند
اه نژاديش، اهل مدارا و همزيستي با همة افكار و عقايد و مذاهب و اديان بود. ولي با آمدن شـ 

هـاي خشـونت    شان با شيوه نخستين بار در تاريخاسماعيل اين وضع تغيير كرد، و ايرانيان براي 
ي نابودسـازي  خـودي، و تـالش بـرا   ت به خودي و غيرشدن مل براي تحميل عقيده، و با تقسيم

 ها آشنا شدند. خوديغير
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 :گفتار سوم
 شدن تشيع صفوي توسط فقهاي لبناني تئوريزه

هـاي   ايرانيـان بيگانـه بـود كـه در نوشـته     ن وارد ايران كردند به حدي بـا  مذهبي كه قزلباشا
و  ،سـي شـيعه نبـود   كخوانيم كه وقتي قزلباشان تشكيل دولت دادند در ايـران   حسن روملو مي

 شد: هيچ كتابي كه از آنِ شيعه باشد در ايران يافت نمي
ملت ائمة اثني اعشري در آن اوان، مردمان از مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و قوانين 

قواعـد  «و جلـد اول كتـاب    تب فقه اماميه چيزي در ميـان نبـود،  اطالعي نداشتند؛ زيرا كه از ك
كه از جمله تصانيف سلطان العلماء المتبحرين شيخ جمال الدين [ابن] مطهر حلي است » اسالم

دينــي كــه شــريعت پنــاه قاضــي نصــراهللا زيتــوني داشــت، از روي آن تعلــيم و تعلــيم مســائل   
(نمودند، تا آن كه روز به روز آفتاب حقيقت مذهب اثني عشري ارتفاع يافت مي

100F

1(. 
گزارش چنين اسـت: كسـي در ايـران از مـذهب شـيعه اطـالع نداشـت.         اين يك بخش از

قسمت دومش چنين است: كتاب شيعي در هـيچ جـاي ايـران نـزد هـيچكس وجـود نداشـت.        
ن مطهر حلي گرفتند. قسمت آخرش چنـين  قسمت ديگرش چنين است: مذهب را از كتاب اب

 است: اين كتاب را نصراهللا زيتوني با خودش به ايران آورد.
ئـي كـه قزلباشـان آورده     شود: هيچكس در ايران از عقيده بازخواني اين گزارش چنين مي

؛ و هيچ كتابي كه حاوي معتقداتي همگون با عقيـدة قزلباشـان باشـد در    كرد بودند پيروي نمي
و يـك فقيـه غيـر ايرانـي      ،ولي كتابي كه يك فقيه غير ايراني نوشـته بـود  شد.  فت نميايران يا

 عقايد مذهبي قرار داده شد.ديگر آن را آورد مقبول طبع افتاد، و متن آن اساس تدريس 

                                           
 .16/  12حسن روملو:  -)1(
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كند كه وقتي در ايـران سـلطنت قزلبـاش تشـكيل شـد       صاحب روضه الصفا نيز تصريح مي
بودند، و زور شمشير قزلباشان بـود كـه مـردم را شـيعه      عموم مردم كشور بر مذهب اهل سنت

 كرد:
در آن عهد، عموم اهـالي ايـران بـر مـذهب اهـل سـنت و جماعـت بودنـد، و زمـرة شـيعة           

شمشـير،   بوي (يعني شـاه اسـماعيل) بـه ضـر     ،نمودند اثناعشري در عين ذلت و قلت تقيه مي
(مروج مذهب جعفري شد و رونق به طريقت اثناعشري داد

101F

1(. 
 ازتوان چنين تفسير كرد كه تشيع صفوي را قزلباشـان   ه هرحال، نوشتة حسن روملو را ميب

كسي از علماي شيعه در  وج بود به ايرن آوردند،ستيزي در ا خارج ايران و از محيطي كه سني
هـا   آن ئـي در ايـران بـا    در نتيجه هـيچ عـالم شـيعه    را قبول كند،ها  آن توانست عقايد ايران نمي
هيچ كتـابي از متـون مـذهبي شـيعيان ايـران بـاب طبـع ماليـان تبرائـي نيفتـاد؛            ،كردهمكاري ن

آورد و آن را اسـاس   وارد عرب كتاب ابن مطهر حلي را بـا خـود بـه ايـران     سرانجام يك تازه
تر خواهيم ديد كـه   كردند؟ اين را پائين و اما چه كساني كتاب او را تدريس مي ،دين قرار داد

سـتيزي بـه ايـران     بارِ بغـض و نفـرت و سـني    جنوب لبنان بودند كه با كوله عموما از روستاهاي
آمدند و وارد دار و دستة قزلباشان شدند، و وظيفة تبليـغ ديـن و تـدريس و افتـاء را بـه دسـت       

 گرفتند.
گزاري ايران نهادند، امام علي كه تا آن زمان امام  از وقتي كه قزلباشان پا به عرصة سياست

جات تبرائـي بـه رهبـري     دسته ،دائي ارتقاء يافتفة چهارم پيامبر بود به مقام خاول شيعه و خلي
مالياني از خودشان كه از ميان بزهكاران شهري سر برآورده و يكشنبه مال شده بودنـد، روز و  

دادنـد، و از مـردم    ها به بانگ بلند به ابوبكر و عمـر و عائشـه دشـنام مـي     شب در كوي و برزن
بـيش بـاد و كـم    «همنـوا گردنـد و   ها  آن و با ،هايشان بيرون آيند كه از خانهخواستند  ايران مي

كـافر خواندنـد و جـان و مـال و      –كـه عمـوم مـردم ايـران بودنـد       –سـني را   دهنـد،  سر» مباد
 ها كردند كه عقل از بازگوئيش ننگ دارد. و جنايت ،ناموسش را حالل شناختند

                                           
 .43روضه الصفا:  -)1(
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جات تبرائـي را   و دسته ،ديني قزلباشان شدند چون فقهاي عرب به ايران آمده وارد دستگاه
ستيزانة تبرائيان تئوريزه شده به شكل عقيدة ديني به  پيرامون خودشان گرد آوردند، رفتار سني

هـاي   زبانِ عربي تدوين شد. نخستين، معروفترين و پرنفوذترين فقيه لبناني كـه در آخـرين مـاه   
لقـب   نام داشت كه در تاريخ فقـه شـيعه  ي شيخ علي كَرَكعمر شاه اسماعيل وارد ايران شد 

شيخ علي كركي توانست توجه شـاه تهماسـب و سـران قزلبـاش را بـه خـود        محقق ثاني دارد،
 جلب كرده وارد دستگاه ديني صفويه شود.

تا آن هنگام يكي از تبرائيان سابق به نام امير غياث الدين منصور، و يـك عـربِ اهـل حلـه     
در بودنـد،  به نامِ امير نعمت اهللا حلّي مكه تازه به ايران آمده بود  شـيخ علـي كركـي     ستركًا صـ

 نشاندة خودش داده تحت سلطة خويش درآورد، با ي آن كه مقام صدارت را به يك دستبرا
 از ايـران گريختـه بـه    در كرد، و نعمت اهللا او ابتدا نعمت اهللا حلي را از ميدان بهاين دو درافتاد. 

اسـكندر بيـك    ان بيرونش كرد.ي به غياث الدين پرداخته از ميدبعد از آن كرك ،حله برگشت
 نويسد: مي چنين تركمان در اين باره

مير نعمت اهللا به جهت خصومت و نزاع خاتم المجتهدين شيخ علي عبـدالعالي [كركـي] و   
موافقت شيخ ابراهيم قطيفي كه معاند خاتم المجتهدين بود، از صدارت معزول گشته بـه حلـه   

او و خـاتم  و امـا ميانـة    حيـث االنفـراد صـدر بـود،    المه العلمائي [غياث الـدين] مـن   رفت، و ع
اطالعـي از   (متهم به بـي  ،كرد مير [غياث الدين] او را تجهالت مي المجتهدين طرح بد نشست،

 داشـت،  كرد) و او ميرزا را به عدمِ قيد (يعني عدم تقيد به امور دينـي) مـتهم مـي    امور ديني مي
 ة علمي واقع شده منجر به نزاع شـد، اشرف [شاه تهماسب] ميانة ايشان مباحث روزي در خدمت

شـاه مراعـات    حضـرت  ،رفته رفته منازعات ايشان به قباحات كلي (يعني دشنام متقابل) نجاميد
(جانب خاتم المجتهدين كرده ميرزا از صدارت معزول گرديد

102F
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ي فرمـان رياسـت دسـتگاه دينـي     ولـي شـيخ كركـ    ث الدين منصور به شيراز تبعيد شد،غيا
(پارس را برايش فرستاد

103F

 ها يارانِ بسيار داشت، و ؛ زيرا كه غياث الدين منصور در ميان تبرائي)1
نشـاندة خـود    يخ كركي ترجيح داد او را با خود داشته باشـد، و بـا ايـن اقـدامش او را دسـت     ش

نـد و بـه فرمـان او    تمامي ياران كركـي عـرب بود  «كه اند  مورخان صفوي تصريح كرده كرد،
از وابسـتگان بـه خـانوادة    ها  اين . شماري از)104F2(»دادند امور مربوط به مذهب و شرع را انجام مي

 –زادة شيخ كركـي  دختر –شان مير سيد حسين جبل عاملي  شيخ كركي بودند كه معروفترين
ه تـدريس  از جبل عامل آمده، مدتي در دارااالرشاد اردبيل ب«ين مرد همراه شيخ كركي بود، ا

بعـد از آن (يعنـي پـس از درگذشـت      فصل مهام شرعيه قيام داشت،و شيخ االسالمي و قطع و 
و منظور  ،نمود شيخ كركي) به درگاه معلي (يعني دربار شاه تهماسب) آمده دعوي اجتهاد مي

مكان گرديد.... توقيع او را سيد المحققين و سند المدققين وارث علـوم   نظر حضرت شاه جنت
 ،ساختند، اگرچه علما در اين باب سخن داشـتند  اء والمرسلين خاتم المجتهدين مرقوم مياالنبي

نمودند.... تصانيف بسيار در فقه و حقيقت مذهب اثناعشـري و رد مـذاهب    و غايبانه اذعان مي
 .)105F3(»مبتدعه دارد

شاه تهماسب كه نوجواني نابالغ بود نسبت به شيخ كركـي ارادت خاصـي ورزيـد، و بـه او     
ئي را كـه مناسـب بدانـد بـه مـورد اجـرا        هر شيوه» دين ائمة اطهار«ختيار تام داد كه براي نشر ا

در زمان شاه اسماعيل هنوز موضوع جانشيني و نمايندگي امام غائب و موضوعاتي از بگذارد. 
ها وارد ايـران شـدند    و ديگر لبنانيوقتي شيخ كركي  ل وارد انديشة قزلباشان نشده بود،اين قبي

ماندند كه پادشاه بايد سلطنتش را از امـام غائـب   هسران قزلباش و به شاه تهماسب نوجوان ف به
شيخ كركي پس از آن كه  اين عقيده را جا انـداخت،   داشته باشد،دريافت دارد تا مشروعيت 

ا منبـع  و شاه تهماسب نيز ايـن را قبـول كـرده وي ر    ،خودش را نمايندة امام غائب معرفي كرد

                                           
 ..454/  3رياض العلماء:  -)1(
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در نتيجه براي نخستين بـار در تـاريخ ايـران (و در تـاريخ      طنت خودش دانست،مشروعيت سل
و اين عقيده تدوين  ،شناسيم درست شد ئي كه اكنون مي اسالم) مقام مرجعيت شرعي به گونه

پيش  ائب است هيچ سطنتي مشروعيت ندارد،اذن مرجعيت كه نمايندة امام غ دونگرديد كه ب
و  انـد،  بود كه پيامبر و خلفا منبع هرگونـه مشـروعيت سياسـي   از آن در تئوري سني گفته شده 

كـه در   ئـي  ولي خليفههاي چهارم و پنجم نوشته شده بود.  براي اين تئوري چند كتاب در قرن
در دسـت داشـت و يـك فقيـه     ها بود (خليفة عباسـي) حاكميـت را    آن تئوري منبع مشروعيت

دولت صفوي ساختند فقيه ساده و بدون قدرت ئي كه فقهاي لبناني براي  اما تئوري ،ساده نبود
و به ايـن طريـق فقهـا در حاكميـت شـريك       ،سياسي را منبع مشروعيت قدرت سياسي دانست

شدند و براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حاكميت دوگانه ايجاد گرديد كه تا امروز برجا 
 مانده است.

ياست كل اوقاف كشور را نيز بـه  ضائي، رب عالوه بر رياست دستگاه ديني و قشاه تهماس
هي كـه صـالح بدانـد بـه مصـرف      و اجازه داد كه اموال اوقاف را به هر را ،شيخ كركي سپرد

يعني شيخ كركي وقتي وارد ايران شد بـه رياسـت كـل دسـتگاه دينـي، رياسـت كـل         برساند،
 زگرديـد، و دسـتش بـا   قضائي، و رياست كل امور اوقاف در كشـور ايـران منصـوب     دستگاه

گرفـت را   گذاشته شد تا هرگونه كه دلش بخواهد عمل كند، و انبوه اموالي كه در اختيار مـي 
 به هرگونه كه مايل باشد به مصرف برساند.

ئـوري موسـوم   كردن عقيدة قزلباشان، تـدوين ت  ي كركي براي تئوريزهنخستين كارِ شيخ عل
ات الالهوت فـي وجـوب لَعـن    نَفَحاو در اين زمينه كتابي با عنـوان   بود،» توال و تبرا«به 

بـه جِبـت و طـاغوت)    ملكـوتي در ضـرورت لعنـت     (يعني: نسيم خنكالجِبت والطاغوت 
را تنها وسـيلة راهيـابي بـه بهشـت     ها  آن جِبت و طاغوت كه شيخ كركي لعنت به تحرير كرد،

جِبـت  شيخ كركي ابـوبكر را   هاي عرب گفته شده است. معرفي كرده، در زبان قرآن به بت
 اهـ  ناميد كه گويا خدا در قرآن به پيامبرش خبر داده بود كه مسلمانطاغوت ده و عمر را نامي

شـوند و بـا    رونـد و سـني مـي    آورند و از اسالم بيـرون مـي   پس از او به ابوبكر و عمر ايمان مي
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هـاي قـرآن    هـايش بـا داليـل و بـراهين شـرعي و بـا آوردنِ آيـه        او نوشـته جنگنـد؟.   اسالم مي
بكر و عمر را به اثبات رساند، و ثابت كرد كه اين دو تن بـراي آن كـه اسـالم را    كافربودن ابو

منحرف كنند، منافقانه مسلمان شدند و خودشان را به پيامبر نزديك كردنـد، و همينكـه پيـامبر    
هـا چونكـه    او نوشـت كـه سـني    ه كردند و اسالم را منهـدم سـاختند،  درگذشت قدرت را قبض

بـراي توجيـه    ،د از جهان برافتنـد و به فرمان خدا باياند  دين و بي افرتن هستند ك پيروان اين دو
و  ،، او آيات قرآن را كـه در ضـرورت مبـارزه بـا كـافران آمـده بـود آورد       »جهاد«شرعي اين 

 ها گفته است. را خدا در بارة سنيها  اين گفت كه
ني جنـوب  همزمان با ورود شيخ كركي به ايران چند تن ديگـر از علمـاي منـاطق كوهسـتا    

دشان را به قزلباشان لبنان و شماري از فقهاي احساء (شرق عربستان) نيز وارد ايران شدند و خو
در آن زمان قبايـل مختلـف قزلبـاش بـر سـر تقسـيم خيـرات كشـور در ميـان           نزديك كردند،

هاي مورخان آن زمان به تفصيل آمـده   خودشان به رقابتي افتاده بودند (كه داستانش در كتاب
چون فقهاي لبناني و احسائي وارد ايران شدند هركدام از سران قزلبـاش بـه هـدف آن    . است)

و شـاه تهماسـب را آلـت دسـت      ،جات تبرائي برخوردار شود كه از حمايت هرچه بيشتر دسته
وارد رقابـت   در نتيجه ميـان فقهـاي تـازه   را در دامن حمايت گرفت. ها  آن خود سازد يكي از

ترين  سرسخت ،منجر شدهاي شديدي  ديد كه در مواردي به ستيزهئي آغاز گر قدرت گسترده
از اهالي روستاي حلـة لبنـان و ديگـري بـه نـام      » امير نعمت اهللا«رقيبان شيخ كركي يكي به نام 

هركدام از اين دو تن بخشي از ماليان تبرائـي را بـه    از اهالي قطيف احساء بود،» راهيمشيخ اب«
خي از قزلباشان را با خودشان همدم كـرده بـراي دسـتيابي بـه     و بر ،خودشان گرد آوردنددور 

شـماري  هـا   اين از خ كركي رقابت سختي را آغاز كردند،مناصب عالي و پردرآمد ديني با شي
از ماليان تبرائي و قزلباشان از قبيل مال حسين اردبيلي الهي، قاضي مسافر، مير غياث دشـتكي،  

در دربـار شـاه    هطرفـ بـه اتهامـات دو  ها  اين درگيريد. كردن محمود بيك مهردار طرفداري مي
در ايـن رهگـذر كـه     ،كردنـد  هائي در افشاي يكديگر پخش مـي  نامه طهماسب انجاميد و شب
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سر به نيست شدند، و برخـي ديگـر   ها  اين د را به وجود آورده بود، برخي ازستيزي بسيار شدي
 يد گشتند.عبهمچون امير نعمت اهللا به كربال ت

كـج اسـت و   اند  هاي مساجدي كه در ايران ساخته شده سپس فتوا داد كه قبلهشيخ كركي 
هـا   هاي مساجد ايران را سـني  او فتوا داد كه قبله ،مساجد را ويران كرد و از نو ساختبايد اين 

تـا قبلـه كـج    انـد   و ديوار همة مساجد را كج نهـاده اند  و تعمدا كج تعيين كرده اند، تعيين كرده
 منين باطل شود.باشد و نماز مؤ

ايـران از زمـاني كـه ديـن      هاي مساجد ايران درست است، دانستند كه قبله شيعيان ايران مي
از  –اسالم را شناخته بود خود رهبري آن دين را بـه دسـت گرفتـه بـود و صـدها فقيـه نامـدار        

ابوحنيفه گرفته تا جويني و غزالي (هردو اهل توس) و ابواسـحاق كـازروني و بيضـاوي (اهـل     
 را به جهـان اسـالم داده بـود،    –ها  اين ني و امثالفسا) و عضدالدين ايجي شيرازي و عالمه دوا

شـيعيان   ،ا و ادبا و هنرمندان اسالمي بودفقها و علما و حكم  ايران هميشه زايشگاه و پرورشگاه
و تمـدن   ،ن در طول تاريخ اسالمي خويش پرورندة ديـن اسـالم بـوده   ادانستند كه اير ايران مي

اكنون شيخ كركي از لبنان آمـده بـود تـا    فرهنگ اسالمي با ايرن بالندگي و شكوه يافته است. 
 ،انيـد و مسـاجدتان را كـج سـاخته ايـد     د به مردم ايران بياموزد كه شـما چيـزي از اسـالم نمـي    

هـا   و حتي بعضي ،بسياري ديگر از فتواهاي شيخ كركي نيز با مخالفت شيعيان ايران مواجه شد
(ناميدند» مخترع مذهب«و او را  ،ت زدند كه مذهب جديدي آورده استه او تهمب

106F

1(. 
كشيدند، مذهب مـردم   كشتند، شهرها را به آتش مي تا آن هنگام اگر قزلباشان مردم را مي

دادند، به هيچ شيعة ايراني نگفته بودند كه راه تو تاكنون غلط بوده اسـت و   را به زور تغيير مي
شـيعيان انتظـار نداشـتند كـه قزلباشـان در صـدد تغييـردادن         ،و بيـاموزيم يا تا ما مذهب را به تـ ب

نيز باشند. ولي اكنون شيخ كركي در صدد بود كـه مـذهب شـيعيان ايـران را بـه      ها  آن مذهب
اين يك اقدام غيرقابل تحمل بود، و شيعيان ايران هيچ راهـي   رو كند، و طور سيستماتيك زير

 –جـز شـيعيان قـم و كاشـان      –شـيعيان ايـران    ،ي نداشـتند هاي شيخ كركـ  جز مقابله با فعاليت
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هـا   آن تاكنون به دور از قزلباشان و كارهايشان صـرفا تماشـاگر و قـايع نشسـته بودنـد، و نـه بـا       
دانستند كه قزلباشان مردمي  ميها  آن همراه شده بودند.ها  آن ، و نه بامخالفتي نشان داده بودند

همـين ادعـا شـيعيان ايـران را اميـدوار       ،كننـد  بـودن مـي   عهناشناسند كه ادعاي شـي  جاهل و دين
ساخته بود كه اين جاهالن در آينده با تشيع آشنا شوند و به طـرف ديـن گـرايش يابنـد. ولـي      

پيوســته برايشــان تشــكيالت مــذهبي ســاخته بودنــد كــه در تــالش   هــا  آن كســاني بــه ناكنــو
رده بودند كه اساس مذهبي كه شـيعيان  كردن عقائد قزلباشان بودند، و افكار نويني آو تئوريزه

اين يك وضع بسيار خطرناك بود، زيـرا ايـن    ،كرد رو مي و شناختند و داشتند را زير ايران مي
بـر   توانستند و مي ،شان تحت قيمومت شاه صفوي و قزلباشان بودند واردانِ بيگانه و مذهب تازه

 ورده بودند.ها درآ آورند كه بر سر سنيسر شيعيان ايران نيز همان در
ولـي شـيخ كركـي     خ كركي بر سر تغييردادن قبله بود،نخستين مخالفت شيعيان ايران با شي

يكـي   رسـيد،  ها به جائي نمي چنان بر روح شاه تهماسبِ نوجوان مستولي شده بود كه مخالفت
نصور بود كه جدها، غياث الدين من شيخ كركي در تغييردادن قبلة مسترين مخالفا از سرسخت

 –شـيراز   –يـدگاهش  بعغياث الدين منصور حاضر به تغييـر قبلـة مسـاجد ت    ،تر از او ياد شدباال
. ولي شيخ كركي نيز استدالل )107F1(»تعيين قبله وظيفة مهندسان است نه فقيهان«گفت:  نبود؛ و مي

درست است، زيرا كه بـه همـة علـوم زمانـه      گويم كرد كه من نايب امام زمانم و هرچه مي مي
شـيخ   ،كـرد  ه تهماسب نيز او را قبول داشت و به فريادهاي مخالفانش توجهي نميواقفم؛ و شا

آن شد كه ايـن  شر مذهب و عقايد خودش داشت، و برهاي دور و درازي براي ن كركي برنامه
ران متـوجهش گـردد بـه    برنامه را با آزادي كامل و بدون آن كه انتقادي از طـرف شـيعيان ايـ   

اهميـت داشـت آن كـه هـم شـاه نوجـوان و هـم بخشـي از سـران          آنچه براي او  ،انجام برساند
جات تبرائي با او بودند، و هم درآمدهاي نجومي اوقاف ايران  هم بخش اعظم دسته قزلباش و

وب و ارعاب و اسـكات برخـوردار   گونه ابزار سرك تيار شخص او قرار داشت، و از همهدر اخ
با اين حال بـراي آن كـه    هايش را دنبال كند، امهتوانست با اين پشتيباني نيرومند برن او مي ،بود
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او هرلحظه بتواند نيروي قزلباش را بـراي سـركوب مخالفـانش بـه حركـت درآورد، و كسـي       
جرأت نكند كه در برابر فرمان او براي نابودسازي كس يا كساني ترديد كند، از شاه تهماسب 

گرفت كه شاه آن را بـه دسـت   يك فرمان كتبي  –كه در آن زمان نوجواني احساساتي بود  –
خودش با امالي شيخ كركي نوشته بود، و در ميان سران قزلباش توزيع كرد. مـتن ايـن حكـم    

 چنين بود:
المرسلين، نائب األئمه المعصومين [شيخ خاتم المجتهدين، وارث علوم سيد هركه مخالفت

[اسـت]، و بـه سياسـات     شائبه ملعون و مـردود  علي كركي] بكند، و در مقام متابعت نباشد، بي
(خواهد شد هيد و مجازات سخت) مؤاخذعظيمه و تأديب بليغه (= توبيخ شد

108F

1(. 
شيخ كركي با  ديگر. روي اين خطاب شديداللهجه مستقيما به شيعيان ايران بود و نه كسان

رقيبانِ  يظ دست به كار تصفية مخالفانش شد، چند تن ازداشتن اين حكم شديد و غل دست در
انـيِ او  ها وارد ايران شده بودند دستگير و تبعيد شدند، و مخالفـان اير  و كه در آن سالعراقي ا

شيخ كركي در مقام رياسـت كـل دسـتگاه دينـي همـة اوقـاف        ،نيز شديدا سركوب گرديدند
هـايش   ست به كارساختن مدارس شد، و پرداخت همة هزينهايران را در اختيار خود گرفت، د

 ،نظـر كنـد  و به كسي اجـازه نـداد كـه در كـارش ابـراز       ،داشترا خودش شخصا زير نظارت 
دستگاه قضائي را نيز در اختيار خود گرفت و به تعيين قاضيان مورد نظر خويش كه از خـارج  

مدرسان، قاضـيان، امامـان مسـاجد و     .شدند پرداخت كشور و مشخصا از جنوب لبنان وارد مي
شـدند و طبـق خواسـتة او     كركـي آورده مـي   د كه توسط شيخنمبلغان عموما فقهاي لبناني بود

ر دسـتگاه دينـي و   ما سراغ نداريم كـه يـك فقيـه شـيعة ايرانـي در زمـان او د       .ردندك ل ميعم
شـك نيسـت كـه شـيخ      ،كند اين سخن را همة منابعِ كتبيِ موجود تأييد مي قضائي بوده باشد؛

ران نيـز بـا او همعقيـده    ايـ داده و شـيعيان   كركي به شيعيان غير قزلباش ايـران هـيچ بهـائي نمـي    
در ايران آن زمان شيعياني كه معلومات وافـي در مـذهب شـيعه     اند، گرنه كم نبوده و اند؛ نبوده

اين كه باالتر خوانـديم كـه در    جديد نيز در اختيار داشته باشند، داشته متوني از فقهاي قديم و
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توانـد   نا نبـود نمـي  ايران هيچ كتاب شيعه وجود نداشت، و كسي بـه اصـول مـذهب شـيعه آشـ     
هـا   آن بفقط مردم با مذهب قزلباشان اشـنا نبودنـد و كتـابي كـه در مـذه      ؛اساسي داشته باشد

در نظـر قزلباشـان    –جز شيعيان قم و كاشان  –ولي شيعيان ايران  باشد در ايران وجود نداشت،
 شـان  دينـي همچنان كه متـون   اند، رفته شان شيعة واقعي به شمار نمي مذهب و شيخ كركي و هم

 هـاي مؤلفـان زمـان شـاه     رفته است، به همـين سـبب هـم در كتـاب     نيز متون ديني به شمار نمي
و  ،خوانيم كه در آن زمان كسي در ايران از اصول مذهب شيعه آگـاهي نداشـت   تهماسب مي

 مذهبي شيعه در ايران نبود. بهيچ كتا
 اسـت، معانـدين  ري و ديگـ مخـالفين  ما در اين دوره با دو اصطالح مواجهيم كه يكي 

ولي اصطالح اول براي شيعيان  اند، هرچند كه اين دو تعبير در مواردي به جاي هم به كار رفته
توسط شـيخ كركـي    اين هردو اصطالح ،رفته استايران و اصطالح دوم براي سنيان به كار مي

يـا   »مخـالف «تا همة كساني كه با مذهب فقهاي لبنـاني همسـو نبودنـد بـا چـوب       ،ابداع شدند
در ايرانِ آن زمان شيعه و سني چندان به هم نزديك  تكفير شده از ميان برداشته شوند، »معاند«

هـيچ تفـاوتي ميـان آن دو گـروه     توانستند  بودند كه قزلباشان و شيخ كركي و هموندانش نمي
هـا را   و سـني » مخـالفين «هـا را   راندند؛ و شيعه درك كنند؛ لذا هردو گروه را با يك چوب مي

 ناميدند. مي» عاندينم«
نامة شاه تهماسب، فتـوائي شـرعي صـادر كـرد كـه در       شيخ كركي پس از نويساندنِ حكم

او امر كرد كه مخالفان « ،زندگي كنند» معاندان«و » انمخالف«هيچ كدام از شهرهاي ايران بايد 
با اين فتوا هـم بـه    . او)109F1(»و سنيان را [از شهرها] بيرون كنند تا مبادا كه موافقين را گمراه نمايند

يه لبنـاني  جنگ شيعيان ايران برخاسته بود و هم به جنگ سنيان. اين بدان معنا است كه يك فق
افتادة لبنان براي اولين بار به ايـران وارد شـده بـود، خـود را در پنـاه      از يكي از روستاهاي دور

به جنگ همه چيز ايران و  برائيان قرار داده وهاي قزلباشان و تبرهاي ت سپرها و شمشيرها و نيزه
ه بود ويران سازد و از ميان تا هرآنچه را ايراني در طول هزاران سال ساخت ،ايراني برخاسته بود

                                           
 .347ميرزا محمد تنكابني، قصص العلماء:  -)1(

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 215 فصل چهارم: نتايج ظهور قزلباشان در ايران

وارد بيگانـه از ايـران و    ههـاي تـاز   دستگاه ديني كه او تشكيل داد يك مجموعه از عـرب  ببرد،
س از ورود به ايران به قزلباشان دين و فرهنگ و تمدن ايران و بيگانه با زبان ايراني بودند كه پ

هاي تـاريخي كـه از مـذهب     تا كينه ،جات تبرائي را به دست گرفته بودند پيوسته رهبري دسته
هـا   آن د را بر سر مـردم ايـران خـالي كننـد،    حنبلي در دل داشتند و از لبنان با خود آورده بودن

و  ،د نداشـته اسـت  دانسـتند كـه مـذهب حنبلـي هيچگـاه در هـيچ جـاي ايـران وجـو          حتي نمي
 اند. ها بيگانه عقايد حنبلي اهاي ايران ب سني

شان را حفـظ كـرده بودنـد و     بدين ترتيب بقايائي از مردم ايران كه كم و بيش عقايد سابق
وارد از  هـاي تـازه   را نـابود سـازند، بـه تحريـك لبنـاني     هـا   آن جات تبرائي نتوانسته بودند دسته

ماليـانِ   گشتند كه عقايدشـان را بـا عقايـد قزلباشـان و     جبور مييا م ،شدند زادبومشان رانده مي
مجبـور   ،شـان هـيچ راهـي نداشـتند     مردم شهرها كه جز تغييردادن مـذهب  لبناني همسو سازند،

خوانيم كه  در گاتا مي گري كنند، شدند براي آن كه از ديارشان اخراج نگردند تظاهر به شيعه
پنـدار و  «داده كـه انسـان بايـد     ها تعلـيم  به انسان – آزادانديش جهان بشريتپيامبر  –زرتشت 

بودنِ پندار و گفتار نزد زرتشت آنست كه انسان فكـر   اگر نيك ش نيكو باشد،»گفتار و كردار
هـائي   دادن به انسـان  بد به ذهنش راه ندهد و سخن ناروا بر زبان نياورد؛ نزد شيخ كركي دشنام

اين تعاليم را شيخ كركي از جنوب لبنان بـا   ،بود او مرده بودند فضيلت كه نهصد سال پيش از
را ها  اين شته وسال تمدن را پشت سر گذا خود آورده بود تا به ايرانياني ياد بدهد كه سه هزار

 كـج بـوده و  اش  گفت كه مساجد شما تا امـروز قبلـه   او نه تنها به ايرانيان مي ياد نگرفته بودند،
تان به كساني كه  گفت: فحش ندادن ه مينيستيد؛ بلك متوجه اين مسئلهسال است كه  900ما ش

تاكنون جرم بوده است؛ زيرا هركس تبرا نكند مجرم است؛ و هركس اند  سال پيشتر مرده 900
به ابوبكر و عمر و عائشه دشنام ندهد مجرم است. فقهاي جنوب لبنان آمده بودند تا به ايرانيان 

بـه مردگـان نهصدسـاله دشـنام      با صداي بلند و همنـوا ها به راه افتند و  ياد بدهند كه در كوچه
را بـه همـين   » نفحات الالهوت في وجوب لعن الجبت والطـاغوت «شيخ كركي كتاب  ،بدهند

يك بار ديگر به عنوان اين  ه مردگان را به ايرانيان بياموزد،منظور نوشت تا راه و رسم دشنام ب
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ملكـوتي، در   كنسـيم خنـ  «شـود:   ن مـي كتاب نظري بيفكنيم. عنوان اين كتاب به فارسي چنـي 
هـان اي ايرانيـان! اينسـت    ». دادن بـه جبـت و طـاغوت (ابـوبكر و عمـر) اسـت       ضرورت دشنام

ايـن اسـت   بهـره مانـده ايـد!     و از اين فضيلت بي ،گذرانده ايدها در غفلت  فضيلت! و شما قرن
م بده تـا شـيعه   له دشنابه مردگان نهصدسا كن،» تولي«كن و بعد » تبرا«! اول »تبرا و تولي«اصل 

» لعنت بر...«كالم اول يا شعار نخست: شود:  دين در دو كالم خالصه مي بودنت را ثابت كني،
(جنـگ بـا زنـدگاني كـه     » مـرگ بـر...  «(جنگ بـا مردگـان هزارسـاله)؛ كـالم يـا شـعار دوم:       

ر و مـرگ بـ   انـد،  پس: لعنـت بـر مردگـاني كـه واليـت را قبـول نداشـته       مذهب ما نيستند).  هم
اش  زندگاني كه واليت را قبول نداشته باشند (مرگ و نفرين بر ضد واليت مطلقـه چـه مـرده   

چه زنده اش). اين بود شعارهائي كه شيخ كركي از يك روستاهاي جنوب لبنان آمده بـود تـا   
 به مرم ايران ياد بدهد.

يرانـي  مـذهب ا  شود؟ ايجاد نفرت ابدي در بين جماعات غيـر هـم   نتيجة اين شعارها چه مي
شـان   هـا بـا عمـل    و از قـديمترين دوران  انـد،  آموزگاران مدارا و همزيسـتي بـوده   ها قرن كه ده

فرزنـدان همـان    انـد.  ها را در ايـن زمينـه بـه بشـريت ارائـه داده      ترين كارنامه بهترين و درخشان
شـدند تـا بـه مردگـان      هاشـان بيـرون كشـانده مـي     مردمي كه به زور شمشير قزلباشـان از خانـه  

و به طور خود به خودي  ،شنيدند شان مي ها را از زبان پدران صدساله دشنام دهند، اين دشنامنه
كي توسـط پـدراني كـه    گرفتند كه بايد دشنام داد. پـس عقيـدة تشـيع صـفوي از كـود      ياد مي

و ديگـر امكـان    ،شـد  در ذهـن كـودك تلقـين مـي     شـدند، ناخواسـته   دادن مي مجبور به دشنام
نسـلهاي دوم و سـوم    ،شـان نفـرت نداشـته باشـند     مـذهب  ينده از غير همدر آها  آن نداشت كه

رحـم قزلباشـان درو كـرده بـود، و      هاي بـي  ايرانيان در غياب اهل فكر و تعقل كه همه را داس
 ،شـدند  التحصـيل مـي   غعلمائي كه از مدارس شيخ كركي فارهاي  تحت تأثير تبليغات و تلقين

در نتيجـه در خـالل دو سـه نسـل همـة       كردند، ا تبليغ ميدانستند كه اين علم تشيع را همين مي
كساني كه در ايران شيعه بودند مذهب واحدي داشتند كه شـيخ كركـي و همفكـران لبنـانيش     

و توسط تبرهـاي   ،اساس عقيدتي آن را از ديارشان با خود آورده در ايران توريزه كرده بودند
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نفرت كـه بـه زور شمشـير قزلباشـان و      ئوريت مغزهاي مردم ايران كاشته شده بود،تبرائيان در 
هاي مستحكمي گرفت كه تا امـروز   تبرهاي تبرائيان در سرهاي ايرانيان كاشته شد، چنان ريشه

هائي كه اخيرا توسط همفكـران   و در بسياري از كتاب ،ايستاده است همچون درخت تنومندي
عبـارت بـود از دشـمني    هـا   اين عاليمنتيجة ت ،كند يابد خودنمائي مي انتشار ميها  آن و همزبانانِ

هـاي اجتمـاعيِ ملتـي بـزرگ در كشـور كـوروش و داريـوش و خشيارشـا و          ناپذير اليه آشتي
مهـر و خـوارزمي و ابـن سـينا و فـارابي و       روان و زرتشت و مـزدك و برزويـه و بـزرگ    انوشه

.. و فردوسي و نظامي و عطـار و مولـوي و سـعدي و حـافظ و شبسـتري و جـامي و دوانـي و..       
مانـده از كـاروان تمـدني و گرفتـار مشـتي اوهـام و        مـا ملتـي عقـب    –حاصلِ اين كشته مـائيم  

تا ببينـيم چـه   نگاه داريم  ،جز آن كه مشتهامان را هميشه گره كرده ،نداريم خرافات كه كاري
هروقت هم كامال بيكار شـديم   ،دهد تا بر سر يكديگر بكوبيم مان دست مي وقت فرصتي براي

ئـي بكنـيم و    وي غمي بينديشـيم و گريـه  ، و براي حصول ثواب اخرمانديم كنجي بيابيمو تنها 
 اشكي بريزيم.

مطـاعنُ المجرميـه فـي رد    عالوه بر كتابي كه نام بردم، شيخ كركي كتابي با عنـوان  
شـيعيان ايـران    ز او با بقاياي شيعيان ايران بـود، به شاگردانش امالء كرد كه حربة ستيالصوفيه 

گـري   هاي صوفي شد در عقايدشان مايه گري كوبيد، مي شد به چوب تكفير و سني نميرا اگر 
گـري در ايـران    مگر نه اينسـت كـه صـوفي    ،ا با اين بهانه كوفت و نابود كردرا يافت و آنان ر

تـوان   هاي شيعي دارد؟ مگر نه اينست كه بسياري از صوفيان ايران شيعه بوده اند؟ پس مي مايه
عقيده با قزلباشان و تشيع لبنان نباشد را با اين حربه تفكير كرد و كشـت   كه همهر شيعة ايراني 
 كشاند.» ها راه خودي«يا توبه داد و به 
تا مگر ميـراث عرَفـا را هرچـه     ،هاي زيرك براي اين شيوه نيز فكري انديشيدند ولي ايراني

ر كرمان و ماهان شايع شـد  مثال د ،جات بخشند و از نابودشدن برهانندبشود از دست تبرائيان ن
ه ايران آمده و شـيعه  اصال لبناني و اهل جبل عامل بوده و براي تبليغ دين ب» نعمت اهللا ولي«كه 

(كه باالتر شناختيم) وقتي » مير عبدالباقي«گفتند كه ها  آن براي اثبات اين مدعا هم بوده است،
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 ت اهللا ولي شيعة لبنـاني بـوده اسـت،   گفته كه از اوالد نعمت اهللا ولي است، و نعم مي ،زنده بود
ميهنـان   طبيعي بود كه كركي هرچند كه با فرهنگ و تـاريخ ايـران كينـه داشـته باشـد، بـه هـم       

تبديل شده رسما بـه  » شاه نعمت اهللا«اين بود كه شيخ نعمت اهللا به خودش عطوفت نشان دهد. 
و صـوفيان پيـرو او نيـز از    او تابعيت لبناني و جبل عاملي داده شد و گنبدش از تخريب رهيـد،  

و بقايـاي عرفـاي ايـران كـه زنـده مانـده بودنـد كـم و بـيش           ،شكنجه و قتل عام نجات يافتنـد 
در فرصـت كوتـاهي كـه در     –تا در آينده  ،پيرامون اين محور و محورهاي مشابه گرد آمدند

بشـريت  را تحويـل جامعـة   » صـدرالمتألهين «سر برآورنـد و   –دوران شاه عباس اول پديد آمد 
هاي فكري اين عارفان بزرگوار براي ملت ايران فراهم  ئي كه فعاليت دهند؛ و به توالي آزادي

آورده بود، شاهكارهاي هنري اصفهان به منصة ظهور برسد، و ايراني بداند كـه هنـوز قـدرت    
ولـي   د او همان ايراني عهـد ديرينـه اسـت،   و اگر رهايش كنن ،خالقيت از او سلب نشده است

جرقة زودگذر بود كه به دوران شاه عباس محـدود شـد و زود خـاموش گرديـد، تـا       اين يك
نفس از متوليان ديني از لبنان و كوفه و احساء وارد ايران  پس از شاه عباس دوباره لشكري تازه

 داري كنند و دوراني سياهتر از دوران شاه اسماعيل و شاه تهماسب آغاز گردد. و ميدان ،شوند
اي كه در بارة شاه نعمت اهللا ولي به كار رفت اسـتفاده   بسياري جاها از شيوهمردم ايران در 

چنانكـه بـراي آن كـه     ،و از دستبرد قزلباشان نجات دادندو بسياري از آثار را بدين نح ،كردند
مقبرة امام محمد غزالي از تخريب مصون بماند، در خراسان شايع شد كـه ايـن مقبـره نيسـت،     

رون الرشيد ساخته بوده و يـك بـار امـام رضـا نيـز در آن منـزل گرفتـه        بلكه بنائي است كه ها
كساني ديگر شايع كردند كه اين بنا را هارون الرشيد ساخته بـوده و امـام موسـا كـاظم      ست،ا

(اين بنا هنـوز بـه همـان شـكل اوليـة       ،مدتي در آن زنداني بوده، و در واقع زندان هارون است
ن هارون شهرت دارد). مردم شيراز نيـز بـه همـين شـيوه عمـل      و به نام زندا ،برجا است خود پا

اين يـك شـگرد كهنـه بـود كـه ايرانيـان از        ين بنا را از تخريب نجات بخشيدند،كردند و چند
ديرباز به كار برده بودند و موفقيتش را نيز آزموده بودند، و به آن وسيله توانسته بودند بسياري 

دسـت مهاجمـانِ نجـات بخشـند؛ چنانكـه مـثال مقبـرة        شـدن بـه    از مقدسات ملي را از تخريب
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هـا بـرايش تقـدس     (پيامبرشاه يهود) ناميدند تا عـرب » قبر مادرِ سليمانِ نبي«كوروش بزرگ را 
تخـت   مشـهور بـود،  » قبر مادر سليمان«ئل قرن حاضر در ايران به نام ، و اين بنا تا اواقائل شوند

و يكـي از   ،آن آسـيب نرسـانند  هـا بـه    تـا عـرب   ،جمشيد را نيـز تختگـاه سـليمانِ نبـي ناميدنـد     
ئـيِ   ش خوزسـتان را نيـز قبـر دانيـال نبـي (پيـامبر افسـانه       ن در شهر شوهاي بزرگانِ ايرا آرامگاه

ر خوزستان به همين نام شـهرت  اين بنا هنوز د مصون بماند، رفي كردند تا از گزند تورات) مع
هاي صدر اسالم  شان را در برابر عرب مدنتايرانياني كه هويت و بخشي از عناصر مادي  دارد،

كردن بخش اندكي از عناصـر مـادي تمـدن خـويش از      اينگونه حفظ كرده بودند، براي حفظ
 دست قزلباشان نيز به همين شگرد كهنه متوسل شدند.

وارد عرب با شيخ كركي كه از حمايت سرانِ متنازعِ قزلبـاش   هاي ديگر فقهاي تازه رقابت
خ به مسـموميت از   913ل اسكار خودش را كرد و شيخ كركي در  سرانجام ،برخوردار بودند
هاي مداوم شيخ كركي به او فرصـت داده بـود كـه چنـد      ها فعاليت ولي سال ،ميان برداشته شد

ها مدرس را از جبل عامل و احساء و حلّه بـه   ده ،مدرسه در نقاط مختلف كشور تأسيس كرده
جات تبرائي پرشور و شعف انتخاب  وانان را كه از ميان دستههائي از ج گروه ،ايران وارد كرده

هـا   او در طي ايـن سـال   ،توانستند جاي خالي او را پر كنند شده بودند پرورش داده بود كه مي
و از ايـن افكـار چنـد     ،امالء كرده به رشـتة تحريـر درآورد  عقايد و افكارش را به شاگردانش 

وارد او نيـز هرچنـد    رقيبان تازه ،نماي شاگردانش شدكه پس از او راهجلد كتاب تهيه گرديد 
هائي وارد ايران شده بود كـه   كه او را از ميان برداشتند، ولي با همان طرز تفكر و با همان كينه

 او شده بود؛ و راهش را پس از او دنبال كردند.
بخش شيخ كركي و همدستانش بـراي نشـر مـذهب شـيعه در      يكي از كارهاي بسيار نتيجه

گرفتنـد و پـرورش مـذهبي     سرپرسـت را زيـر قيمومـت مـي     يران آن بود كه كودكان يتيم بيا
ايـن ترتيـب    دهندة راه ايشـان گردنـد.   تا ادامه ،پروردند دادند و به شيوة دلخواه خويش مي مي

نويسـد: چنـان بـود     گرفت، آنگونه كه اسكندر بيك مي كه به فرمان شاه تهماسب صورت مي
ملبـوس و مايحتـاج   «گرفتنـد،   تيم پسر و چهل يتيم دختر را تحويل ميكه در هر شهري چهل ي
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شـعار قـرار داده    كـاران صـالحت   زكار و خـدمت يمذهبِ پره تعيين فرموده معلم و معلمة شيعه
ديگري تزويج داده، غير بالغي را در عـوض  را با  مكردند؛ و در هنگامِ بلوغ، هركدا تربيت مي

شـدند، در آينـده    مـي  تربيـت هـا   ايـن  ودكـاني كـه در مكتـب   ك . به اين ترتيـب: )110F1(»آوردند مي
كـردن تأليفـات    دان شده بودند، و از طرف ديگـر بـا حفـظ    زوجهائي بودند كه از طرفي عربي

هـا بـار آمـده بودنـد، و در آينـده راه و رسـمِ        يدة اين لبنـاني قع فقهاي لبناني، به طور كامل هم
 كردند. ن دنبال ميمذهبيِ شيخ كركي و فقهاي لبناني را در ايرا

تأليفات شيخ كركي بعد از خودش اساس كار مدارس مذهبي صفوي قرار گرفت، و يك 
در ايران شكل گرفت كه به تمامـه مـذهب خشـنِ اسـكندرون و     ها  آن مذهب رسمي براساس

لبنان و حلّه بود. پروردگان مكتب شيخ كركي پس از او دسـت بـه كـار بازنويسـي و اصـالح      
هاي مذهبي شيعه كه از قرن چهارم بـه بعـد در بغـداد تـأليف      ، و عموم كتابمتون شيعه شدند

ل عامل و احسـاء و  تا با اصول عقيدتي مذهب شيعيان جب ،شده بود بازنويسي و اصالح گرديد
نامـة شـيخ صـفي كـه توسـط       يت بدانيم كه در اين راه حتـي زنـدگ  جالب اس حله توافق يابد.

 يِن، تا از شيخ صـفيِ سـ  هاي الزم بازنويسي شد ف و اضافهمريدانش تأليف شده بود نيز با حذ
ي بـه  اين كار را يك مالي تبرائ عقيدة شيعيان قزلباش ساخته شود، شافعي يك شيعة تندرو هم

شدة شـيخ صـفي الـدين     نامة بازنويسي گيدمير ابوالفتح در مقدمة زن نام مير ابوالفتح انجام داد،
ماسب به كار بسيار مهم جرح و تعديل و حـذف و اضـافه و   اردبيلي از اين كه به فرمان شاه ته

كه چونكه سيرة شيخ صفي  گويد پرداخته است، با افتخار مي صفي نامة شيخ بازنويسي زندگي
ته كه گويا شيخ صفي سـني بـوده   در آن چنان سخن رف ،را مريد سني شيخ صفي نگاشته بوده

بودن را از شيخ صـفي دور   و تهمت سنيو اينك او آمده تا آن كتاب را بازنويسي كند  است،
 نويسد: او در اين باره ميسازد. 

دعـوي ارادت  يكي از مخالفان و منافقان كه در طريق اهل خالف خالي از فضلي نبوده، و 
ايشـان [يعنـي شـيخ     نمود، كتابي در مقاالت و كشـف و كرامـات   و عقيدت به اين خاندان مي

                                           
 .133اسكندر بيك:  -)1(
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و رائحـة هـدايت و حقيقـت بـه      ،قاد تابع سنيان بـود و چون در مذهب و اعت ،صفي] ترتيب داد
نيه   مشام وي نرسيده بود، بعضي كلمات كه مخالف مذهب حق اماميه و موافق ملـت   باطلـة سـ

اين كتاب در ميان خواص و عوام [يعني  بودند مذكور گردانيد، و تا غايت [يعني تا اين زمان]
عنـي شـاه   نواب كامكـار [ي  تمقدمات، حضر شيعيان و سنيان] و خلفا و صوفيان مانده. بنابراين

را مـأمور گردانيـد كـه كتـاب      –ابـوالفتح حسـيني    –ي و دعاگوي حقيقي تهماسب] بندة داع
(مذكور را تصحيح نمايد

111F

1(. 
ي لبناني در ايران ايجاد كردند، در سلطنت درازمدت شـاه  اترتيباتي كه شيخ كركي و فقه

اعي را از بطـن خـود بيـرون داد كـه در تـاريخ      خ) يك الية نوين اجتم 954 – 903تهماسب (
اين اليه رجال مذهبي شيعة صفوي بودند كـه بـه زودي لقـب     ،سابقه بود ايران بعد از اسالم بي

(و اين لقبي بود كه براي نخستين بار در تاريخ ايران ايجاد شـد) و   ،به خود گرفت» روحانيت«
هاي  كردن روح و فكر نسل ، تا با قبضهكرد سازمان و تشكيالت بسيار منظمي براي خود ايجاد

شدگانِ ايران به يك اهرم قدرت سياسي بسيار نيرومند تبديل گردد، و نوعي  سومِ شيعهدوم و 
 هاي سياسي كشور سهم عمده را ايفا كند. دولت در دولت تشكيل دهد و در جريان

ملكـرد)  شگفت آن كه تشكيالت كليسائيِ تشيع صفوي از حيث محتـوا و مضـمون (نـه ع   
شناسـانِ قـرن اخيـر كـه در      ني داشـت؛ و بسـياري از شـرق   اشباهتي به دستگاه ديني ايران ساس

تاريخ ايران مطالعه كردند، به علت ناآگاهي از روند تـاريخي تشـيع صـفوي، بـه گمـان غلـط       
احياي فرهنگ كهن ايراني بـوده  ادند كه اختراعِ تشيع صفوي تالشي از طرف ايرانيان براي تاف

از آنجا كه در عهد صفوي يك دولت واحـد و متمركـز بـا يـك مـذهب رسـمي در        و است،
كه اصوال تشـكيل دولـت قزلباشـان    اند  كردهشناسان گمان  گرفت، شرق لبخشي از ايران شك

در ايـران نيـز بسـياري از     ،هاي باسـتاني بـوده اسـت    يك نهضت ايراني براي بازگشت به ريشه
ايعِ عهـد صـفوي عـاجز بودنـد، يـا حوصـلة خوانـد متـون         كه از تحليل و ق گران تاريخ مطالعه

زلباشـانِ تاتـار را ايرانـي    تاريخي نوشته شده در عهد صفوي را نداشتند، يا عالقه داشـتند كـه ق  

                                           
 .62در كاروند كسروي:  –شيخ صفي و تبارش  -)1(
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(بنامند
112F

هاي غربيان بودند، بدون توجه بـه ايـن كـه نـه تنهـا تمـاميِ        بردارِ نوشته ، يا صرفا نسخه)1
دانستند، بلكه تمـامي   شده بودند و حتي زبان ايراني نيز نمي قزلباشان از خارج ايران وارد ايران

شـده بـه ايـران شـكل داده شـد نـه توسـط         هـاي وارده  دستگاه ديني تشيع صفوي توسط عرب
شناسـان واقـع شـدند و دولـت صـفوي را احياءكننـدة        هـاي شـرق   ايرانيان، تحـت تـأثير نوشـته   

 شاهنشاهي ايران دانستند.
دنيـاي كهـن را در   صفوي همة خصوصـيات شـاهان سـامي     شاه اين يك نگرش غلط بود.

ها  كهنِ سامي عموما انبياي برگزيدة آسمان و مالك زمين يشاهان دنيا خويشتن جمع داشت،
نماينـدة خـدا در روي زمـين و مرشـد      بزعم خـويش  شاه صفوي نيز ،و مردم كشورشان بودند

فرمان شـاه صـفوي مثـل     ب داشت،ارتباط مستقيم با عالم غي ادعايليِ مطلق بود كه وكامل و 
رفـت   شاهان سامي به مثابة فرمان آسماني بود، و تخطي از آن گناهي نابخشودني به شمار مـي 

زيرا هركس از شاه صـفوي   ،پي داشت و هم مجازات اخروي را كه هم مجازات دنيائي را در
آن كـه  وه بـر شد، و عـال  دين و كافر شمرده مي كرد و در سلك مريدان او نبود بي اطاعت نمي

رفـت.   در آخرت هم به جهـنم مـي   ،ديني كشته شود بيبايست در اين دنيا به جرم ارتداد و  مي
پردازان ديني دولت صفوي عمومـا از اقـوام سـامي بودنـد، و در      اين از آن سبب بود كه نظريه

م هيچ ايراني وجود نداشت؛ و تئوريِ سياسي را براساس همـان نظريـات كهـن اقـوا    ها  آن ميان
 سامي پرداختند.

                                           
رفتنـد   بودن قزلباشان تا جـائي پـيش   بعضي از ايرانيان معاصر كه از تبار همين قزلباشانند در اثبات ايراني -)1(

بـه درون   –در اوائل فتوحات اسـالمي   –هاي دوري  زمان و در ،اند ها اصال ايراني بوده كه نوشتند قزلباش
خبر نيستند و  اند. اينها از تاريخ بي اند، و بعدها در زمان شاه اسماعيل به ايران برگشته آناتولي گريخته بوده

 هاي تاتـار همـين   ان ايرانيان را بربندند، تا نتوانند قبيلهخواهند چشم كنند، ولي مي داني هم مي ادعاي تاريخ
هـاي   خواهنـد جنايـت   ون آناتولي را ببينند، اينهـا در حقيقـت مـي   شان به در هاي مهاجرت قزلباشان و زمان

شان در ايران را توجيه كنند. و گرنه كدام كسي است كه تاريخ را مطالعه كرده باشـد و ندانـد كـه     نياكان
س ايـن تركـان   هجرت قبايل ترك به درون آنـاتولي چگونـه و در چـه شـرايطي صـورت گرفـت، و سـپ       

 چگونه مسلمان شدند و چگونه مذهب قزلباشان در آناتولي پديدار گشت؟.
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در  ،اشتهاي دنياي كهن د تشكيالت ديني صفويه نيز شباهت تام به تشكيالت ديني سامي
رأس اين تشكيالت يك فقيهي ايستاده بود كه به واسطة امام معصوم با آسمان ارتباط داشت، 

ان شـد؛ و فرمـانش فرمـ    و برترين نشانة قدرت خدا بر روي زمين (آيت اهللا العظما) شناخته مـي 
اصطالح آيت اهللا براي نخستين بار توسط فقهاي لبناني در ايران عهد شـاه تهماسـب   خدا بود. 

چه و هر ،همة مردم روي زمين موظف بودند از او اطاعت كوركورانه داشته باشند ساخته شد،
از اين حيث رئيس مذهب در دستگاه ديني صـفويه جـاي    گفت بدون پرس و جو تقليد كنند،

يـاي اروشـليم و   هـا و چـه انب   هـا و بـابلي   نياي كهن (چـه كاهنـان دوران آشـوري   انبياي سامي د
هـاي دنيـاي    تشكيالت سياسي و ديني صـفويه بـه تمامـه تشـكيالت سـامي      يهوديه) را گرفتند،

هاي ايران باستان و چه ايـران اسـالمي    چه سنت –هاي ايراني  باستان بود، و هيچ ربطي با سنت
 نداشت. –

كه شاه اسماعيل با اجبـار مـردم بـه اتخـاذ مـذهب شـيعه، يـك وحـدت         د ان ها نوشته بعضي
و همين وحـدت مـذهبي بـود كـه وحـدت ملـي را در ايـران         ،مذهبي را در كشور برقرار كرد

 ايجاد كرد.
دولـت صـفوي در    ها تا پـيش از تشـكيل   آيا ايراني ،برَد چنين سخني راه به هيچ جائي نمي

غدي و خـوارزمي و       ان افتخار نميش بودن هرجا كه بودند به ايراني كردنـد؟ آيـا خراسـاني و سـ
كُراني و كردستاني و مازندراني و آذربايجـاني تـا پـيش از     پارسي و كرماني و سيستاني و مك
دلبسـتگي نداشـتند؟ آيـا سـبب جداشـدن      ، و نسبت به هـم  عهد صفوي از همديگر جدا بودند

اعظم گرگان و سرار سغد و خوارزم و نيم  كران و نيمِ بيشتر خراسان و بخش كردستان و مك
هـاي تحميـل    بيشتر آذربايجان (كه اكنون در شرق تركيه اسـت) از ايـران كـه بـه سـبب شـيوه      

را معادل » ملت«نشانة ايجاد وحدت ملي بود؟ اگر مذهب شاه اسماعيل و جانشينانش رخ داد، 
سازيم، آنگاه خواهيم توانسـت   بودن محروم تعريف كنيم و بقية ملت ايران را از ايراني» شيعه«

كنند شاه اسماعيل در ايران وحدت ملي ايجاد كرد،  كساني كه فكر مي ،ا بپذيريمادعاي باال ر
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را به » ملت«كنند، و تعريف  ندانسته و ناخواسته ملت ايران را به خودي و غيرخودي تقسيم مي
 اه قضاوت كرد.ست خواند و آنگسازند، تاريخ را بايد در محدود مي» شيعة صفوي«

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 
 
 

 انزواي تاريخي ايران از صحنة تمدن جهاني

مقارن بود بـا حركـت   ها  آن ظهور ميالدي بر ايران مسلط شدند، 16رن قزلباشان در آغاز ق
سال اول  روپائيان و توجه آنان به سوي شرق،تمدني نوين اروپا و آغاز نهضت استعمارگرانة ا

پرتگاليـان در سـواحل هنـد بـه رهبـري واسـكو        سلطنت شاه اسماعيل مصادف بود با اسـتقرار 
، هفـت سـال بعـد از ظهـور     تين مستعمرة پرتگـالي در هندوسـتان  گاما و سپس تأسيس نخس دي

و بندرِ ايرانـيِ هرمـوز را كـه     ،آلبوكرك پرتگالي از هندوستان به خليج فارس رسيد قزلباشان
و به دنبال آن بر تمام بنادر مهـم   ،بزرگترين بندر بازرگاني در خاورميانه بود به اشغال درآورد

گـرفتن ايـن مهمتـرين و     پـس  خليج فارس دست يافت. شاه اسـماعيل هـيچ اقـدامي بـراي بـاز     
در آن زمـان جـزو الرسـتان، و حـاكم      چونكـه هرمـوز   تمندترين بندر ايراني انجـام نـداد،  ثرو

وة كالنـي از  رسد كه حاكم قزلبـاش الر بـا دريافـت رشـ     هرموز تابع حاكم الر بود، به نظر مي
درنـگ بـه    هـا بـي   يموافقت كرده باشد، پرتگالها  آن رگاه توسطها با تصرف اين بند پرتگالي

در ايرانيِ تا از آنجا به تصرف ديگر بنا ،ساختن يك دژ مستحكم در اين بندرگاه اقدام كردند
بر سر شش سال بعد از آن نمايندة شاه پرتگال در هند و خليج فارس  خليج فارس اقدام كنند،

 و به او وعده داد كه در جنگ بـر ضـد   ،حاكميت بر خليج فارس با شاه اسماعيل مذاكره كرد
او با اين وعدة دروغين به حضور پرتگـال در خلـيج فـارس     عثماني به او ياري خواهند رساند،

تبـع آن كـل    و بـه  –رسما الحاق هرموز  ، و دو سال بعد از آن شاه اسماعيلمشروعيت بخشيد
خلـيج   به پرتگال را به رسميت شناخت، از آن زمان سلطة ايران بر –وبي خليج فارس بنادر جن

چنـدي بعـد    خاورميانـه بـاز شـد.   و پـاي اروپائيـان در ايـن نقطـة حسـاس       ،فارس پايـان يافـت  
و  ،هـا در خلـيج فـارس را تصـرف كردنـد      پرتگـالي ميـراث   –ها  با توافق قزلباش –انگليسيان 

و شـروع بـه دخالـت در امـور      ،تجارت دريائي جنوب ايران شدندصاحب اختيار مطلق العنان 
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ها به شاه عبـاس كمـك كردنـد تـا بنـدر       شان با پرتگالي داخلي ايران كردند، و به سبب رقابت
 ها بگيرد. هرموز را از پرتگالي

امير تيمور گوركاني خـزش نـژاد تـرك بـه درون خاورميانـه بـراي هميشـه         پس از يورش
ر اقوام بـه نهايـت خـويش    هاي تاريخي ديگ كه اين خزش نيز مثل خزشمتوقف گرديد، زيرا 

نژاد ترك كه تا آن زمان در سراسر آناتولي پراكنده بودند تشكيل دولت نيرومنـد   ،رسيده بود
نام  شان را متوجه اروپا كردند كه عثماني دادند و با ايران همسايه شدند، و از آن پس فتوحات

ة شاه اسماعيل و تحريكـات  ها و رؤياهاي ابلهان اگر حماقت ،جهاد براي گسترش اسالم داشت
و چه بسـا كـه ادامـة     شدند؛ ها شايد هيچگاه متوجه دشمني با ايران نمي ة او نبود عثمانيجاهالن

بـا   جـز آنچـه شـد بـراي جهـان رقـم ميـزد،        ئـي  ها در اروپا تاريخ را بـه گونـه   فتوحات عثماني
نگام آن شده بـود كـه تـا پـيش از قزلباشـان در ايـران       بيگانه، هشدن خطر خزش اقوام  برطرف

عموما فرهنگ و آداب و رسوم ايراني را پذيرفته و ايراني شده به تمـدن و   ،جاگير شده بودند
توان در پادشـاهاني   اين حقيقت را مي ،دادند فرهنگ و افتخارات گذشتة ايران عالقه نشان مي
 قويونلـو، اوزون  قـرا، جهانشـاه قـره    سين بـاي چون شيبك خان و عبيداهللا خان ازبك، سلطان ح

سـخن  » اگـر «تـوان از   در تـاريخ نمـي   ،يعقوب بايندر به وضوح مشاهده كـرد حسن، و سلطان 
آوردند آنچه را درآوردند، خواه و نـاخواه يـك    گفت؛ ليكن اگر قزلباشان بر سر ايران درنمي

تـري   ايـران مسـير درسـت   شد و  خواهان تشكيل مي دولت سراسر در ايران توسط ديگر قدرت
ولي قزلباشان اين راه را بر روي  گشت، سازي و شكوه برمي و دوباره به ميدان تمدن ،پيمود مي

ايران مسدود كردند و ايران دوباره به دست تركاني به مراتب ويرانگرتر از مغـوالن افتـاد كـه    
 خورد. ايراني را ميامروز همچون خوره هستيِ ملت ما را دچار بالئي ناشناخته كردند كه تا 
موقعيـت  » جهـان اسـالم  «هاي پهنـاور موسـوم بـه     قوم ايراني در دوران اسالمي در سرزمين

همـين موقعيـت    وم ديگري هيچگاه نتوانست كسـب كنـد،  ئي كسب كرده بود كه هيچ ق ويژه
حتي در  ار وسيعي از جهان اسالمي شده بود،ويژه سبب گسترش فرهنگ ايراني در بخش بسي

كميت مغوالن و ايلخاهان و تيموريان بر ايران هم ايراني نه تنها نتوانست اين موقعيـت  زمان حا
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را حفظ كند، بلكه آن را تقويت نيز كرد. ولي با آمدن قزلباشان، بـه ايـن جريـان خاتمـه داده     
 اثر تبديل شد. و ايراني به يك ملت بي ،شد و ايران براي هميشه منزوي گرديد

سي در ميان خود تقسيم كـرده  زمين را چهار حاكميت سيا ان، ايراندر آستانة ظهور قزلباش
از كويتـه   :منطقة پهناور بلوچستان از پشت مرزهاي غربي هند در سند و پنجاب، يعنـي  بودند،

هاي درياي عرب در دست سرداران  در شمال تا كالچي (كراچي امروزي) در جنوب و كرانه
زو قلمـر آخـرين   د فرغانـه تـا طـبس و گرگـان جـ     خراسان و سغد و خـوارزم از حـ   بلوچ بود.

منطقة شـروان و داغسـتان    ،ناميدند نيز خودشان را شاهان ايران ميها  اين سالطين تيموري بود،
بازمانـدگان خانـدان    تبار موسوم به شروانشاه بود كه گويا آخـرين  زير حاكميت شاهان ايراني

و از گرگـان تـا سـواحل خلـيج فـارس و      هاي غربـي كـوير    بقية ايران از كرانه ،ساساني بودند
ي فرات در دست شـاهان  ها جنوب درياي خزر تا ارزنجان و دياربكر و عراق امروزي تا كرانه

مجموعـة قلمـرو ايـن چهـار      ،خواندنـد  مـي  نيـز خودشـان را شـاهان ايـران    ها  اين بايندري بود،
آغـاز پيـدايش    ايـن همـان سـرزميني بـود كـه از      ،داد كيل مـي تشـ حاكميت را ايران تـاريخي  

سـاني نـام و   شد، و تا واپسين دم شاهنشـاهي سا  زمين شناخته مي شاهنشاهي در ايران با نام ايران
پس از سلطة عرب نيز اين سرزمين پهنـاور بـه هـر صـورتي كـه       هويت خويش را حفظ كرد،

هـاي   و هرچنـد كـه پيوسـته در ميـان سلسـله      ،د، ايران بود و هويـت ايرانـي داشـت   ش اداره مي
 گرديد، چه ميشد و قلمروهاي سالطين محلي بزرگ و كوچك  اگون دست به دست ميگون
كـه در ارزنجـان و   هـا   آن كردند، و چـه  كه در سغد و خوارزم و تخارستان حكومت ميها  آن

حتي بابر تيمـوري   ،دانستند دياربكر بودند خود را شاه ايران و مروج فرهنگ و زبان ايراني مي
كـرد، خـودش را ايرانـي و شـاه ايـران       غيزستان امـروزي) سـلطنت مـي   رب قركه در فرغانه (غ

هـا   ايـن پادشـاه بـه زودي در برابـر ازبـك      بان رسمي در بارش زبان فارسـي بـود،  ناميد و ز مي
و در آينــده بــه هندوســتان رفتــه تشــكيل دولــت تيمــوري  ،شكســت يافتــه بــه كابــل گريخــت

 تان ترويج كرد.هندوستان داد و زبان و فرهنگ ايراني را در هندوس
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فرهنگ ايراني در طول تاريخ بيست قرنة پيش از عهد صـفوي فرهنـگ مسـلط خاورميانـه     
ايـن فرهنـگ    ،ن در اين دوران دراز پشت سر نهادهائي كه ايرا بود، و ضمن همة فراز و نشيب

بالنـدگي و شـكوه   و پيوسـته بـه طـرف     ،همواره سلطة معنوي خويش را در منطقه حفظ كـرد 
 –زيسـت   هـا مـي   سالي كه تحت سلطة عرب حتي در صد –ايراني هميشه  ،و رفتبيشتر به جل

هاي چهارم و پنجم هجري بـه بعـد زبـان     زبان فارسي از قرن سرافرازترين ملت خاورميانه بود،
انـه تـا ارزنجـان بـود، و در     نشين از فرغ رسمي فرهنگ و ادب بخش اعظم كشورهاي مسلمان

بالندگي فرهنـگ   نه كمك كرد،ي در اين بخش از خاورميارشد فرهنگ اسالمي با زيور ايران
و زبان ايران اسالمي چنان بود كه تا قرن هفتم هجري زبان و ادبيات فارسـي حتـي در جنـوب    

ر كـه مسـلمان وجـود داشـت     ئي چون جـاوه و هرجـاي ديگـ    شرق آسيا و در مناطق دورافتاده
دبيـات در دهلـي و الهـور و    در قـرن هفـتم هجـري زبـان فارسـي زبـان شـرع و ا        ،رواج يافت

ديگـري را بـه   ها يك ايران  گوي در اين سرزمين حيدرآباد و بنگال بود، و سخنسرايان پارسي
وجود آورده بودند كه بخش اعظم عناصر فرهنـگ ايرانـي را بـه خـود جـذب كـرده بـود، و        

نـدي قـرن هفـتم    شـد، يـك شـاعر ه    مـي  گوئي بزرگترين افتخار شـمرده  داني و فارسي فارسي
ولـي بـه آداب    ،كند كه هنـدي اسـت   جري به نام تاج الدين سنگريزه با افتخار از اين ياد ميه

 ايراني مزين است:
مولد و منشأ ببين در خاك هندوستان مـرا      نظـم و   
 نثـــــرم بـــــين كـــــه بـــــا آب خراســـــان آمـــــده 

 

و شــاعران و  ،در عهــد ســالطين خَلَجــي در هندوســتان ادب فارســي رشــد بســيار داشــت 
خسرو دهلوي يك نمونـه  ن بزرگي در اين سرزمين پا به عرصة ادب نهادند كه امير نويسندگا

شايد برخي از خوانندگان اين كتاب ندانند كه نخستين اثـر منثـور صـوفيانه بـه      است،ها  آن از
در هندوستان تأليف شده؛ يا شـايد نداننـد كـه     -» كشف المحجوب«موسوم به  –زبان فارسي 

هـاي كالسـيك    نامـه  ستان سروده شده است؛ يا شـايد نداننـد كـه واژه   در هندو» ديوان عراقي«
 اند. شده فارسي به فارسي در هندوستان نوشته
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كرده  جالل الدين فيروز خلجي كه در آستانة حملة مغول به ايران بر هندوستان سلطنت مي
 يـك ربـاعي او بـه مناسـبت     ،سراي هندوستان است دوست و فارسي يك نمونه از شاهان ادب

بناي كاخي در دهلي نشانگر تواضع و انسانيت اين مرد است كـه از فرهنـگ ايرانـي برخاسـته     
 است:

 آن را كـــــه قـــــدم بـــــر ســـــر گـــــردون ســـــايد
ــد     ــدر افزايــ ــه قــ ــل چــ ــنگ و گــ ــودة ســ  از تــ
ــت    ــاديم درســ ــته ز آن نهــ ــنگ شكســ ــن ســ  ايــ

 ئــــــي آســــــايد  باشــــــد كــــــه دل شكســــــته  
 

در اين باره كه توجه عمومي مراكز و محافـل علمـي   
ي در كشورهاي اسالمي در اقصي نقـاط جهـان   و ادب

تا پـيش از عهـد صـفوي معطـوف بـه ايـران بـوده، و        
فرهنــگ ايرانــي همــواره در شــرق و غــرب در حــال 

وده اسـت، شـواهد بسـياري وجـود دارد،     گسترش بـ 
كردن شاه بنگال (سلطان غياث الدين)  داستان دعوت

از حافظ شيرازي به بنگـال (اينـك بـنگالديش) كـه     
گسـتردگي دامنـة شـعاع فرهنـگ ايرانـي در       نشانگر

ــرين  ــنيد  دورت ــه ش ــت را هم ــان اس ــاط جه ــم، هنق  اي
  

 زيـادي  رياهجري ادب و فرهنگ ايراني در شبه قارة هند به شكوه بسـ  10تا  7هاي  در قرن
هاي عظيم هند ماالمـال از   هجري)، كتابخانه 10شاه (قرن دست يافت، و در زمان سلطنت اكبر

نگـار   شـد، و مترجمـان فارسـي    ها خطاط و نساخ تهيـه مـي   د كه توسط دهوبهاي فارسي  كتاب
دسـتي   مؤلفان چيـره  ،كريت و عربي به زبان فارسي بودندهاي سانس دست به كار ترجمة كتاب
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هاي ارزشمندي به خصوص در تـاريخ هنـد    زيستند كه كتاب در زمان اين پادشاه در دهلي مي
، تا اكنـون بـراي مـا يادگـار شـكوه فرهنـگ و زبـان        به زبان فارسي به رشتة تحرير درآوردند

(همينقدر كه بدانيم كه اكنون منابع اصلي تاريخ هندوستان در بـين   ،ايراني در هندوستان باشد
هندوسـتان تـأليف شـده،     هاي ششم تا يازدهم هجري به زبان فارسـي اسـت كـه در خـود     قرن

شـود).   مـان نمايـان مـي    يخي بـراي برهـة دراز تـار   گستردة فرهنگ ايراني در هندوستان در آن
  نهضت ادبي همراه با ترويج زبان فارسي در هندوستان براي ميراث فرهنگ ايران بيش از حـد

هـا تـأليف فارسـي در هندوسـتان      تصور ما ارزشمند بود؛ زيرا در اثر همين نهضت بـود كـه ده  
ان قزلباشـان و فقهـاي   اگر در اير ،وزگار مصون بماندنگهداري يا بازنويسي شد تا از دستبرد ر

هاي فارسي اقدام كردند، بسياري  شدة كتاب ريزيِ لبناني و احسائي و حلّي به نابودسازيِ برنامه
شايد خواننده تعجب كند اگر  برجا ماند، و سپس به دست ما رسيد،از اين متون در هندوستان 

دست ما است يـا در   بشنود كه جز چند كتاب، تمامي متون فارسيِ ماقبل صفويه كه اكنون در
در  اهـ  اگـر ايـن كتـاب    :يعنـي  رسـيدند،  هندوستان يا در عثماني نگهداري شدند و بعـد بـه مـا   

نـة  يجير نشده بـود، مـا امـروز از ايـن گن    ندوستان و عثماني و بعضي هم در بخارا حفظ و تكثه
و عظيم ادب و فرهنگ مكتوب ايراني همـان انـدازه در اختيـار داشـتيم كـه از آثـار رودكـي        

به زبان ديگر: شايد ما  طاهري و ساماني در اختيار داريم، ديگر سخنوران و ادبيان بزرگ عهد
خوانديم كه مثال مولوي رومي يا حافظ يا سعدي يـا... يـا... يـك شـاعر      ها مي امروز در كتاب

 ،هـائي از آن ايـن و ايـن اسـت     ار زيادي هم سروده بوده كـه نمونـه  بلندآوازه بوده و اشعار بسي
تـوان بـه چنـدين     و مي ،ي در آن ديارها حفظ نشد براي ما نيز محفوظ نماندچنانكه هر كتابهم

سـپس در   ،هاي مفقودشده اشاره كرد كه تا پيش از صـفويه موجـوده بـوده    نمونه از اين كتاب
 زمان صفويه اعدام گشته است.

و تا زمـان   ،يافتدر آناتولي نيز از زمان سلجوقيان روم به بعد فرهنگ و زبان ايراني رواج 
اوج تـرويج زبـان و    ،هاي ايران و عثماني ادامه يافت سلطنت سلطان سليم اول عثماني و جنگ

 :هاي بزرگ موالنا رومي (يعنـي  فرهنگ ايراني در آسياي صغير در قرن هفتم بود كه با تأليف

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 231 انزواي تاريخي ايران از صحنة تمدن جهاني

د جذابيت و نفوذ ادب فارسي بـه حـدي بـو    ،تبريزي و مثنوي مولوي) همراه شد ديوان شمس
ي آوردنـد،  وران عثماني به فراگرفتن اين زبان كه از زمان سلطان محمد فاتح به بعد شاهزادگ

شته ديـديم سـلطان بايزيـد، جـم سـلطان، و سـلطان سـليم از جملـه         ذو چنانكه در صفحات گ
بزرگان دولت عثماني بودند كه زبان فارسي را بهتر از زبان مـادري خودشـان كـه تركـي بـود      

احساسـات  هـا   آن معنايش آنست كـه  ،سرودند مين كه به زبان فارسي شعر ميدانستند، و ه مي
بـه فارسـي فكـر    هـا   آن كردنـد، و معنـاي ديگـرش آن اسـت كـه      خود را با اين زبان بيـان مـي  

 ديدند. و حتي چه بسا كه به فارسي خواب مي ،كردند مي
اني متـروك  با وجودي كه پس از تشكيل دولت صفويه زبان فارسي در كشور پهناور عثم

تضـارآميز بـه   حهـاي تـابع دولـت عثمـاني بـه صـورتي ا       ماند، بازهم اثر اين زبـان در سـرزمين  
مركـز نشـر زبـان و    هـاي هفـتم بـه بعـد      حياتي ادامه داد. حتي در كشور مصـر كـه از قـرن    نيمه

تا شـاهد   ،نيز زبان فارسي جاي پاي خويش را براي ما برجا گذاشته است ،دهوبفرهنگ عربي 
كسي كه به قاهره رفته و از بناهـاي تـاريخي    ين زبان به عالمگيرشدن بوده باشد،ذاتيِ ا قابليت

ديدن كرده باشد ديده است كه در قـرن نـوزده مـيالدي در مصـر هنـوز كسـاني وجـود         مصر
شاهد اين مورد ابياتي اسـت   خود را به زبان فارسي بيان كنند، كه بخواهند احساساتاند  داشته

حياط زيباترين مسجد قاهره (مسجد محمد علي بيك كبير) به  رگخانة بزكه بر اطراف وضو
فارسي بر سنگ نقش بسته است، و هركس براي ديدار به آنجا بـرود چشـمش بـه شـماري از     
ابيات فارسي خواهد افتاد كه به خط نستعليق زيبائي نگاشته شده است؛ و اگر در زبان فارسـي  

اصـوال بايـد سـرودة    هـا   ايـن  شود كه به خوبي متوجه مي تبحر داشته باشد، وقتي آن را بخواند
و زبـان فارسـي را بـراي     ،زبان باشد كه مطالعه در ادبيات فارسي داشته زبان يا ترك يك عرب

مگر نه اينست كه اقبال الهـوري در قـرن    ،زبان خودش يافته بوده است بيان احساسش بهتر از
 گويد: را برگزيد؟ او است كه مي بيستم ميالدي براي بيان احساساتش زبان فارسي

شـــــكر اســـــت گرچـــــه هنـــــدي در حـــــالوت 
ــرز  ــيرينطــــ ــار دري شــــ ــت گفتــــ ــر اســــ  تــــ
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ها به زبـان   او ابتدا سال ،اقبال به همان حجمي كه به فارسي شعر گفته به اردو نيز شعر دارد
و تواند احساساتش را چنانكـه بايـد    د متوجه شده كه به هيچ زباني نميعبگفته و  اردو شعر مي

هـاي اردوي اقبـال الهـوري را در كنـار      آدم وقتـي سـروده   شايد ادا كند، مگر به زبان فارسي.
شود كه  كه زبان اردو بداند، آن وقت متوجه مي گذارد، به شرط اين هاي فارسي او مي سروده

 .فارسي چقدر شيرين و جذاب است، و چه قدرتي براي بيانِ احساسات انساني دارد!
نيز در عين حاليكه ازبكان با دولت صفوي دشمني داشتند، زبان فارسـي نـه   در ماوراءالنهر 

ان بلكه زبان ادب حكمرانان ازبك نيز بود. عبيداهللا خـان خـود بـه زبـان فارسـي      بتنها زبان ادي
بـود در صـفحات   هاي او را كه ماالمال از عشـق بـه ايـران     ئي از سروده و نمونه ،سرود شعر مي

معـروفش   ين پادشاه بود كه شيخ فضل اهللا روزبهان خنجي تأليفـات براي هم گذشته خوانديم،
ولي ستيزهاي مذهبي صفويه كرد با ماوراءالنهر آنچه كرد، و باالتر  را به رشتة تحرير درآورد،

 ئي به آن داشتيم. اشاره
هـاي   رست به هنگـامي كـه فرهنـگ ايرانـي در اثـر ويژگـي      د آن كه هاي روزگار از بازي

آفـرين   سـتيز و دشـمن   رفـت تـا جهانگسـتر شـود، پديـدة ايـران       ه فردش مـي بالندگي منحصر ب
اش  هاي ابلهانـه  قزلباشان پا به عرصة ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهالنه و سياست

ي كارآمـدن  پـس از رو  ه فرهنـگ و تمـدن ايرانـي وارد آورد،   بزرگترين ضربة تـاريخي را بـ  
ز يكطـرف و ايـران و ازبكـان از طـرف ديگـر روابـط       ن و عثمـاني ا ارقزلباشان، چون ميـان ايـ  

خصمانة مذهبي برقرار شد، اين خصومت در مدت كوتاهي به خصومت بـا هويـت ايرانـي در    
هـا   آن نـزد د، و آمـوزش و تـرويج زبـان فارسـي     هاي عثماني و ماوراءالنهر تبديل گرديـ  ترك

ناپذير ايران، و  ش جدائيتاريخي بخدر سغد و خوارزم كه از نظر  متوقف و ممنوع اعالم شد،
هـا و پرورشـگاه    ه زرتشـت بـوده، و زمـاني نيـز مركـز سـاماني      اروزگاري زادگـاه و پرورشـگ  

بزرگاني چون رودكـي و خـوارزمي و فـارابي و بيرونـي و ابـن سـينا بـوده، تركـانِ حـاكم در          
را سـتيزي   ستيزيِ قزلباشان صفوي، به تدريج سياست ايـران  هاي منفور سني واكنش به سياست

 .و زبان تركي را جايگزين زبان فارسي كردند ،در پيش گرفتند
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در تمـام   قزلباشان به ايران لطمه نزده بـود، هيچ قوم مهاجمي در طول تاريخ ايران به اندازة 
شدة كشـتار همگـاني علمـا و     ريزي دوران سلطنت شاه اسماعيل و شاه تهماسب سياست برنامه

امكـان انتشـار متـون     ي و مراكز فرهنگي ايران دنبـال شـد،  يخادبا و دانشوران و انهدام آثار تار
سنتي (كالسيك) فارسـي بـه كلـي در ايـران از بـين رفـت، زيـرا همـة متـون موجـود در نظـر            

هاي غزالـي   حتي برخي از متون فارسي چون كتاب اهل سنت تعلق داشت،قزلباشان صفوي به 
در زمـرة   –فتـواي فقهـاي لبنـاني     بـه بنـا   –و خواجه نظام الملك و عطـار و مولـوي و جـامي    

نابخشودني و در حكم كفر تلقـي گرديـد   جرمي ها  آن محرمات شرعي قرار گرفتند، و داشتن
تقريبـا همـة متـون دينـي كـه در ايـران وجـود داشـت          ،آورد كه مجازات اعدام را به دنبال مي

قزلباشـان از  هـاي اوليـة يـورش     هائي كـه بـه نحـوي در سـال     خانهمعدوم گرديدند، و همة كتاب
در ايـن دوران چنـان اختنـاق     بودند، به تدريج نـابود كـرده شـدند،   به دور مانده ها  آن دستبرد

ورزي جـرأت جنبيـدن در ايـران پيـدا      فكري شديدي بر كشور حاكم شد كه هيچ سرِ انديشـه 
ايـن كـه اهـل مطالعـه در      ،ير شتابان قهقرائي را درپيش گرفـت نكرد، و فرهنگ ايراني يك س

نظر به همين  اند، فرهنگ ايران، جامي را آخرين فرد از تبار بزرگان ادبيات ايران دانسته تاريخ
در تمـام دوران صـفويه يـك سـخنور      ادبي و فرهنگي در ايـران بـوده اسـت،   ندگي توقف زاي

همطراز رودكي و فردوسي و عراقي و عطار و سعدي و رومي و حافظ و جامي پـا بـه عرصـة    
مند همطراز ابن سينا و فارابي و خوارزمي و خيام و حتي خواجه نصير جامعه ننهاد؛ يك انديش

به وجود نيامد؛ يك عالم ديني همچون طبري و فخر رازي و جـويني و اشـعري و مـاوردي و    
در عرصة سياست نيز چنين بود، و انگار كه ايـران بـه كلـي     جامعة ايراني ديده نشد، غزالي در

همه خالقيت فرهنگي در عرصة تمدن بشـري داشـته اسـت،     و ايراني كه آن ،ستَرون شده بود
 انگار كه مسخ شده و به مخلوق ديگري جز خودش بدل شده بود.

اختالف مذهبي كه در طول تاريخ ايران سابقه نداشت از عهد صـفويه يكـي از خصـايص    
دن بعد از روي كارآم ن را به دشمنان يكديگر مبدل ساخت،اجتماعي ملت ايران شد، و ايرانيا

گـرا كـه    قزلباشان صفوي از ايراني قومي ساخته شد پرتعصب و جامدانديش و متحجر و توهم
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داد كه زمـاني توسـط    هائي تشكيل مي ئي از اوهام وخرافات و افسانه هكليت فكرش را مجموع
ساز ديـروز   ب عراق ساخته شده بودند؛ و ايرانيِ تمدنوهاي نواحي كوفه و جن هاي بيابان عرب

و به مباحثي مشغول شد كـه نـه بـه درد زنـدگي      ،زندگي به اوهام و افسانه رو آوردبه جاي سا
خورد و نه به درد آخرت. در ايران از زمان شاه اسماعيل تا پايان عهد قاجـار حاكميـت در    مي

هاي آنـاتولي بـه ايـران كوچانـده      كه در زمان شاه اسماعيل از بياباندست همان جماعاتي بود 
ر ايران تشكيل دادند براي چهارصد سـال  حاكميت منحوسي كه قزلباشان د :شده بودند؛ يعني

كار ادب در اين دوران دراز به حـدي از انحطـاط رسـيد كـه      ،تمام در كشور ما تداوم داشت
 ارسالن رومي بود،ود، داستان امير آنچه مورد پسند شاهزادگان و شاهان بازمانده از قزلباشان ب

ي، سلمه مجو مذهبي فقيهان لبناني در دوران صفوي، به ويژه عال من كاري با تأليفات عقيدتي
ندارم كه داستاني دراز دارد؛ زيرا هدف من در اين كتاب نه بررسي تشيع صفوي بلكه بررسي 

 .  سرايان اين دوران نيز شدند سخن بهترين ،گرفتن دولت قزلباشان است چگونگي شكل
هـائي در جهـت كـاهش قـدرت      خ) تالش 1008 – 967با روي كارآمدن شاه عباس اول (

در  يني پرتوان تشيع صفوي به عمل آمد،قزلباشان و تمركز دستگاه سياسي و كنترل دستگاه د
و در غيـاب خفقـان    ،ئـي از سـر گرفـت    اين دوران فرهنگ ايرانـي حركـت و فعاليـت دوبـاره    

راي احياي فرهنگ تا ب ،مذهبي تمام عيار ماليان صفوي، بقاياي متفكران ايراني فرصتي يافتند
به دنبال اين تـالش، كسـاني بـه تـدوين تفكـر       ،ادة ايران اقداماتي به عمل آورندبه احتضار افت

صـدا بـه جـوي     آرام و بـي  نمود كه آبِ رفته در حـال بازگشـتنِ   عرفاني پرداختند، و چنان مي
شـاه  به خصـوص در اصـفهان كـه پايخـت      بناهائي نيز در نقاطي از ايرن ،فرهنگ ايراني است

ولـي   داد هنـر ايرانـي عقـيم نشـده اسـت.      د احداث گرديد يا تعمير شد كه نشـان مـي  بوعباس 
هاي اصالحيِ زمان شاه عباس با مرگ او پايان گرفت، و حوزة فقاهتي صـفوي دوبـاره    تالش

هنگ و ادب شد تا سـتيز باانديشـه   دار فر واردان لبناني و كوفي و احسائي ميدان با پيشوائيِ تازه
گ به صورتي كريهتر از پيش آغاز گردد، و بقاياي اهل انديشه و تفكر با تحت تعقيب و فرهن

 درو شوند.» معاندان و مخالفان«و با حربة تكفير و تحت عنوان مبارزه با  ،قرار گيرند
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هـا در زمـان سـلطان     با تشكيل دولت صفوي، از ايـران چـه مانـد؟ قلمـرو دولـت باينـدري      
و همـين يـك قلمـرو     ،لت صفوي يكي از سه دولت ايراني بوديعقوب و در آستانة تشكيل دو

و  ،در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب، ارزنجان و شروان و كردستان و عراق از دست رفت
قلمرو دو دولت ديگرِ ايراني نيز كه خراسان  شد،ايران صفوي به نيمي از ايران بايندري تبديل 

ينـده كشـورهاي   ، و در آميشـه از ايـران بريـده شـد    و خوارزم و سغد و تخارستان بود بـراي ه 
و فرهـگ و تمـدن ايرانـي در آن     ،هـائي جـز نـام ايـران از آنجاهـا سـر بـرآورد        ديگري با نـام 

كُران نيز در زمان صفويه از ايران جدا شده  بخش اعظم مك هاي ايراني از ميان رفت، سرزمين
خليج فارس به اضافه عمـان نيـز كـه     تمامي جزاير هاي هندوستان ملحق شد، به قلمرو تيموري

در طول تاريخ از ماقبـل اسـالم تـا فتوحـات عـرب، و سـپس از زمـان طاهريـان بـه بعـد جـزو            
در زمـان شـاه    ،كـرد  ناپذير ايران بـود و حاكمـانش را هميشـه دولـت ايـران تعيـين مـي        جدائي

ا از دست دادند يكي قاجارها نيز كه بقاياي ايران ر اسماعيل براي هميشه از ايران بريده شدند.
هيچ دشمني در طـول تـاريخ دراز ايـران بـا ايـران و       ،هاي صفوي بودند از قبايل همين قزلباش

 ايراني آن نكرده بود كه قزلباشان صفوي با ايران و ايراني كردند.
و چــه  ،بــراي آن كــه بــدانيم ملــت ايــران تــا پايــان عهــد صــفوي در چــه وضــعي بودنــد  

هـائي در بـارة دوران سـلطنت شـاه      آمـد، نوشـته   ان بر سرشان مـي هائي از دست قزلباش مصيبت
و عالمـه   ،پـرورد و مريـد عالمـه مجلسـي بـود      سلطان حسين (آخرين شاه صفوي) كـه دسـت  

ده را از روي كتـاب  مجلسي به نمايندگي از طرف امام زمان سلطنت را به او تفويض كـرد بـو  
(رستم التواريخ

113F

 م:آور مي )1
سيرت و قلنـدران   ئي بود پر از درويشان پاك حسين را) توحيدخانه شاه سلطان :او را (يعني

 اند. اهللا با افغان و نفير بودهضمير كه شب و روز به ذكر اسماء صافي يرت و صوفياننيكوس
معرفـت و   چون بيست و پنج سال از مدت سلطنت آن فخرالسالطين گذشت... زاهدانِ بـي 

و وي را از  د،ش و طبع لطيفش رسـوخ نمودنـ  كياست به تدريج در مزاج شريف خرصالحان بي

                                           
 .116 – 115و  111 – 107، 103 – 102، 98، 90رستم التواريخ:  -)1(
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ــه    ــوجِ گمراهــي وي را داخــل، و ب عــاني بيــرون و در طريــق م ــاني و شــاهراه خاق جــادة جهانب
حاصل او را مغرور و مفتون نمودند.... امور خرصالحي و زاهدي چنان باال  هاي باطلِ بي افسانه

 مور نيست و نابود گرديد.و امور عقليه و كارهاي موافق حكمت و تدبير در ا ،گرفت
ديباچة بعضي از مؤلفات جناب عالمه العلمائي آخوند مال محمد باقر شيخ االسالم شهير به 
مجلسي را چون سلطان جمشيدنشان و اتباعش خواندند كه آن جنـت آرامگـاهي بـه داليـل و     

نسـل   هاي صريح نموده كه سلسلة جليلية ملـوك صـفويه نسـالً بعـد     حكم ييات قرآنهينِ آبرا
دل شـدند و تكيـه بـر     شك به ظهور جناب قائم آل محمد خواهد رسيد، از اين احكام قوي بي

.. و طرقِ متعددة فتنه و سبل مداري را از دست رها نمودند. تمملك اين قول نمودند و سررشتة
و ظلـم بـه صـورت عـدل بـر روي جهانيـان       فسـاد و ابـواب افـراط و تفـريط در امـور       معدودة

 در ميان خاليق هرج و مرجي زياده از حدّ تقرير و تحرير روي داد.و  ،گشودند
و  ،نمودندزمرة خرصالحان به افسانه و افسون رسوخ در مزاج آن خالصة ايجاد عصرِ خود 

و به كريوة گمراهي كه مخالف عقـل   ،داري بيرون كردندحكيمانة جهاناو را از شاهراه قانونِ 
 نمودند.و حكمت و مصلحت است او را داخل 

 ،فتادندهم امهتر شد، خاليق به شيريني در اصفهان بلكه همة ايران مانند طويله و اصطبل بي
توانست از زن و دختر و پسر و مال هركس محفوظ و  روي كه مي و هركس به پهلواني و شب

 و به هرجا و به هر سرائي كه زن يا دختر جميله با پسر جميليكرد....  متلذذ بشود كوتاهي نمي
روي و  رفتنـد و بـه پهلـواني و شـب     مـي  ،نمودند اسب و استر رهواري گرانبهائي سراغ مي ياو 

ربودنـد و كـام خـود را از حاصـل      سـتي و بـه فنـون عيـاري و مكـاري آن را مـي      چچاالكي و 
 نمودند. مي

انديشيِ كارِ خود، خسروخان گرجي والي تفليس را با  امناي دولت از روي مصلحت
كه از مريدان عالمه آخوند مال محمد باقر شهير به مجلسي بود، به پسرش گرگين خان 

و در آن استصواب علما و فضال و فقها حاكم و بيگلربيگي كابل و قندهار و هرات نمودند.... 
معرفت از مطالعة مصنفات و مؤلفات علماي آن زمان  بي وقت شيعيانِ باحماقت و رعونت
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خان و روشان و فرزندشان حالل است.... خس لشان و زندانستند كه خون سنيان و ما چنان مي
ئي  جاتش شروع نمودند به ايذا و آزارنمودنِ اهل سنت به مرتبه گرگين خان و اتباع و عمله

بردند و به جور و  ور و شلتاق ميز اموالشان را به :يعني بيرون است،كه از حد تحرير و تقرير 
و كار چنان بر سنيان تنگ شد كه با  ،كردند يروا نمريختند به ناحق، و پ شان را مي جفا خون

ّ�ِ َمۡغلُوٞب ﴿رب « اميدي و حسرت مأنوس شده، و هريك از ايشان يأس و ناكامي و نا
َ
�

 خواندند. مي ﴾١ نَتِ�ۡ ٱفَ 
 پايان
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