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----------------------------------- 

مان را به همانسـان كـه    سازان گذشته مند خواهد بود كه همة تاريخ اريخ در صورتي فايدهمطالعة ت
به   بوده اند بازشناسي كنيم، و براساس اين بازشناسي به عملكردها و نتايج عملكردهايشان پي ببريم،

هاي روانشناسي شخصـيتي كسـاني كـه در     هايم ميكوشم كه جنبه همين خاطر است كه من در نوشته
اختن تاريخ ما سهمي داشته اند را بازخواني كنم، حتي اگر اين بازخواني به مذاق بسـياري نـاگوار   س

بيايد يا اين حقايق را اهانـت بـه شـخص خودشـان تلقـي كننـد، و بـر آشـوبند كـه چـرا ايـن حقـايق             
كـاري   هـاي مـا   زباني بگويند كه كسي نبايد با گذشـته  خواهند به زبان بي شود، اينها مي بازخواني مي

  69ص » مولف«.داشته باشد، و آنها را كَند و كاو كند و در معرض ديد قرار دهد
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        ﴾4﴿     شاه اسماعيل صفوي 

)1(  
  فصل نخست

  خاندانِ صفوي و پديدة قزلباش 
  

  گفتار نخست
  خاندان صفوي

از بحـث انگيزتـرين    ،كه زايندة تشيع صفوي در كشور ما است» قزلباشان«پديدة 
و  .)1(ني چـون ادواردبـراون و والتـرهينتس   موضوعات تاريخ ايران است، ايران شناسا

يده را يك ضرورت تـاريخي بـراي   اين پد )2(گرياني چون لرد استانلي و جارلزكس
حفظ وحدت ملي و استقالل ميهني ايران تلقـي كـرده انـد؛ محققـان اكـادمي علـوم       

عقيـده دارنـد كـه     )3(روشوفسـكي و پيكولوسـكايا و ديگـران   شوروي سابق چـون پت 
دولت قزلباشان يك امر عادي و استمرار طبيعي حاكميت قوم ترك در ايـران بـوده   

ويژه شيخ فضل اهللا روزبهـان   هب معاصر ظهور قزلباشان بهمذ ينويسندگان سن. است
از پديدة قزلباش به عنوان بالي ايران ستيز و ديـن   )5(و شرف الدين بدليسي )4(خنجي

كرده اند، شماري از مورخان ايراني قرن حاضر ظهور صـفويه را يكـي از   برانداز ياد 
شـريعتي نيـز در بـارة     الطاف خدائي براي انتشـار و تقويـت تشـيع دانسـته انـد، علـي      

ــمند       ــك انديش ــد داوري ي ــه در ح ــي دارد ك ــر خاص ــفوي نظ ــيع ص ــفويه و تش ص
مذهب متدين و روشنفكر آرزومند حاكميـت جهـاني شـيعه در خـور توجـه و       شيعه

مطالعه است، سيد احمد كسروي نيز در بارة صفويه نظر خـاص بـه خـودش را دارد    
  .بيان شده است» شيخ صفي و تبارش«كه در جزوة 

هـاي   هاي پيدايش دولت قزلباشان در ايران كتاب براي آشنائي با عوامل و انگيزه
زيادي از نويسندگان وابسته به دربار شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب اول در دسـت      

                                         

  .»تشكيل دولت ملي در ايران«و دومي در كتاب » تاريخ ادبيات ايران«اولي در كتاب  -)1(
  .»و نيزيان در ايرانسفرنامة «هاي ترجمه شده به فارسي تحت عنوان  در يادداشت -)2(
  .»تاريخ ايران«و در » اسالم در ايران«در  -)3(
  .»عالم آراي اميني«در كتاب  -)4(
  .»شرفنامه«در كتاب  -)5(



   

 

  
  

 

        ﴾5﴿     شاه اسماعيل صفوي 

 50تواند بهترين مأخذ پژوهندة تاريخ صفويه باشد، اين نويسـندگان در   است كه مي
ب تـأليف كـرده انـد كـه حـاوي      كتـا  نـوان سال اول حكومت قزلباشان دستكم ده ع

: مطالب ارزشمندي در بارة پيدايش و اعتالي صفويه است، اين مؤلفـات عبارتنـد از  
فتوحـات شـاهي، تـأليف    ) 2الـدين خوانـدمير؛    تاريخ حبيب السير، تأليف غيـاث ) 1

ذيل تاريخ حبيب السير يـا تـاريخ شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب،       ) 3ابراهيم اميني؛ 
ــتــأليف ميرم احســن ) 5قزوينــي؛  لــب التــواريخ، تــأليف يحيــا) 4دمير؛ حمــود خوان

تـاريخ  ) 7جهانگشاي خاقان، مؤلف ناشناس؛ ) 6التواريخ، تأليف حسن بيك روملو؛ 
تكملـه األخبـار، تـأليف عبـدي بيـك      ) 8جهان آرا، تـأليف قاضـي احمـد غفـاري؛     

اه تهماسـب،  عـالم آراي شـ  ) 10جواهر االخبار، تـأليف بـوداق قزوينـي؛    ) 9نويدي؛ 
  .تأليف يك مؤلف مجهول

 –عالوه بر اينها شماري از اروپائيان كه در زمان شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب     
ئـي   هاي ارزنده ند، يادداشتكرده ا به عنوان بازرگان در ايران آمد و شد مي – ظاهراً

به صورت سفرنامه از خود بر جاي نهاده اند كه حـاوي حقـايق ارزشـمندي در بـارة     
  .دادهاي دوران اولية روي كار آمدن قزلباشان صفوي استرخ

  
  شيخ صفي الدين اردبيلي

لقب صفويه از نام صفي الدين اردبيلي گرفته شده است، صفي الدين اردبيلي در 
ــال  ــانو  631س ــك خ ــان  خ در ي ــه آذري زب ــبتا مرف ــاورز نس ــتاي  )1(ادة كش در روس

كي به تحصيل پرداختـه بـا قـرآن و    كلخوران از توابع اردبيل به دنيا آمد، او در كود
سنت و مقدمات علوم ديني آشنا شد، سپس تحصيل علـوم دينـي را ادامـه داد؛ و در    

  .جواني در صدد برآمد كه وارد دار و دستگاه صوفيان شود

                                         

هـاي   شود، ولـي آذري از گـويش   گفته مي» زبان آذري«ها  اكنون به زبان تركي آذربايجاني -)1(
بـوده كـه از دوران مـا قبـل مادهـا تـا       هاي شمال غرب ايران  كهن زبان ايراني از خانوادة لهجه

زمان صفويه در سراسر 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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بـه بعـد ارتبـاط مسـتقيم بـا خـزش قبايـل         )1(هاي ششم هجري ظهور تصوف قرن
دارد، از ربع اول قرن پـنجم هجـري بـه    اسكانشان در درون ايران و آناتولي  ترك و

ئي راهي ايـران شـدند،    بعد قبايل ترك از آسياي ميانه و غرب چين در امواج پيوسته
دانيم امپراتوري پهناور سلجوقي را تشكيل دادند، تركان كه سابقا ديـن   و چنانكه مي

 ئي داشـتند، پـس از آنكـه مسـلمان شـدند عقايـد       جادوگران قبيله نياپرستي و تقدس
هـاي مـدعي تقـدس و     ديني كهنشـان را بـا خـود كشـيدند، و بسـياري از شخصـيت      

ئـي نهادنـد؛ و بـراي مردگـان      هاي مقدس و جادوگران قبيله مسلمان را به جاي توتم
مالهاي زيـرك در ايـران و آنـاتولي     بسياري از نيمه .)2(اينها گنبد و بارگاه برافراشتند

آگاه بـه امـور   را به صورت اشخاصي با درك اين گرايش عقيدتي تركان خودشان 
گشائي و دخل و تصرف در امور جهان مطرح كرده بـه حاكمـان   غيبي و قادر به راز

هـاي   يكي از اينها كـه از عـرب   :ترك نزديك شدند تا به نان و نوا دست يابند، مثالً
و برادرش به بركـت دعـاي او   زبان خراسان بود ادعا كرد طغرل سلجوقي و د پارسي

                                         

بر گـردش  و بنـا  ،آيـد يـك سـدة كامـل اسـت      در اين كتاب هرجا از قرن سخن به ميـان مـي   -)1(
  .سال است مورد نظر نيست 97و قرن عربي كه  ،شود زمان طبيعي حساب مي خورشيد و

گـاه و محـل    كـردن آنهـا بـه زيـارت     ساختن گنبد بر روي گورهاي رهبران مـذهبي و تبـديل   -)2(
نيازخواهي و نيايش و دعا براي نخستين بار در تاريخ ايران توسط تركان غزنـوي و سـلجوقي   

ش از آن چنان رسمي در ايران به وجود نيامده بود، مثال بـراي آرامگـاه امـام    ساخته شد، و پي
گاه ساخته شد و متولي  رضا در زمان مسعود غزنوي توسط تركان سني حاكم بر ايران زيارت

ــه   . رديــدتعيــين گ ــود كــه ب ــائي آراميــده ب مشــهد «در آن زمــان امــام رضــا در درون يــك بن
يرا كه آرامگاه هارون الرشيد عباسي بـود، و امـام رضـا    شهرت داشت؛ ز» اميرالمؤمنين هارون

را نيز به دستور مأمون در كنار هارون دفن كرده بودند، ولي در زمان سـلطان مسـعود غزنـوي    
مذهب تغيير هويت داده شد و به مشهد امام رضا تغييـر نـام    شناسنامة اين بنا توسط تركان سني

هـا وسـعت    هي گرديد، اين بنـا در زمـان سـلجوقي   ارتگاه و محل نيازخواو تبديل به زي ،يافت
هـا بنـاي    و خـدمتكاراني در اختيـارش نهـاده شـد، در زمـان مغـول      هـا   هبيشتري يافت و موقوفـ 

سني در اينجا احداث گرديد، سپس توسط گوهرشاد خـانم كـه يـك سـني     باشكوهي توسط 
كنـار آرامگـاه    در ،هاي پـر درآمـد   بسيار متعصب بود يك مسجد و مدرسة باشكوه با موقوفه

به شناسنامة هركدام از گنبدهاي موجود در ايران . روز برپا استامام رضا احداث شد كه تا ام
كه بنگريم خواهيم ديد كه نخستين بار توسط يكي از تركان غزنوي يا سلجوقي يـا مغـول يـا    

  .تيموري بنا شده و پيش از آن وجود نداشته است
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كــه اكنــون از صــوفيان  –و پادشــاهي يافتــه انــد، ايــن مــرد پرادعــا گرفتــه  ايــران را
هاي خونخوار و ويرانگـر  نچنان ارجي در دستگاه غز –نام تاريخ ايران است  صاحب

سلجوقي يافت كه دار و دستگاهش در خراسان همچون دار و دستگاه شـاهان بـود،   
ترين نقـاط   اتولي تا شرقياين وضعيتي بود كه از اوائل قرن ششم هجري از اواسط آن

شناسـيم در چنـين    ايران وجود داشت؛ و بسياري از كساني كه ما بـه نـام صـوفي مـي    
دسـتگاه ســاختند،   و ظرفيتـي پـا بـه عرصــة اجتمـاعي نهادنـد، و بــراي خودشـان دار      

دادند، خواهي نخواهي نوعي تبليغ در ميان عوام  تقدسي كه تركان حاكم به اينها مي
بـودن و رازگشـابودن اينهـا در     كرد، و عقيده به مقـدس  نها ايجاد ميمردم نيز براي اي

شد؛ چنانكه همـين صـوفي خراسـاني معاصـر تشـكيل سـلطنت        ميان عوام ترويج مي
هاي سلجوقي و مبلغ مشـروعيت آنهـا در زمـان خـودش تـا پايـة انبيـاي بـزرگ         نغز

هـا   گوئي از گزافهئي  هاي اين ارتقاي مقام را كه مجموعه ارتقاي مقام يافت؛ و نمونه
آميـزي كـه مراكـز     هـائي رقابـت   تالش. ديد» اسرار التوحيد«توان در كتاب  است مي

حفـظ امتيازهـاي اقتصـادي خودشـان بـراي مقابلـه بـا سـر بـرآوردن          فقهي به خاطر 
هـا   بردند، به سبب چتر حمايتي كه حاكمان ترك بـر سـر صـوفي    صوفيان به كار مي

ها به مقابلة دستگاه فقاهت با  و سرانجام در زمان مغولافراشته بودند به جائي نرسيد، 
ها در آن برنده شدند، و خود داسـتان   كه صوفي(دستگاه نوبنياد صوفيان كشانده شد 

  ).جالبي به نام تقابل شريعت و طريقت دارد
قرن هفتم هجري كه با خزش بسيار گستردة نژاد ترك به همراه يـورش مغـوالن   

ي آغـاز شـده بـود، دوران عـروج كاروبـار صـوفيان بـود؛ و        به درون ايران و آنـاتول 
هركسي كـه در تـالش نـام و نـان بـود و در مسـير صـحيح زنـدگي واميمانـد رو بـه           

رسيد، مكتب  انداخت و به نان و نوا مي دستگاهي به راه مي و آورد و دار تصوف مي
چهـارم هجـري   كه ريشه در تعاليم ديني ايرانيان داشت و از قرن » عرفان«پرور  انسان

» صـورت بـدلي  «به بعد در ايران پديد آمد، تا اوائل قرن ششـم در كنـار خـود يـك     
ها دستگاه ريز و درشـت تصـوف بيـرون     ايجاد كرد و از درون اين صورت بدلي ده

هـائي در همـه    آمدند و در سراسر ايران و آناتولي و شام پراكنده شدند، اينها خانقـاه 
هـا در ايـن دوران    آوردنـد، خانقـاه   را در آن گرد مي جا دائر كرده بودند كه مريدان

جاي معابد كهن اقوام سامي خاور ميانـه و مراكـز مقـدس تركـان نياپرسـت آسـياي       
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ها يك نيمه خدا شبيه شـاهخدايان   ميانه را گرفته بودند، و شيخ هركدام از اين خانقاه
   .ف داردكرد در خلقت و هستي دخل و تصر كهن دنياي باستان بود كه ادعا مي

  
پنداشـتند، و   گـزار مـي   نشينان را خداپرستاني عبـادت  هاي مسلمان خانقاه دل ساده

شـان را جلـب كننـد     كردند كه آنها دستي در كائنات دارند و اگـر محبـت   گمان مي
هـا   شـود؛ و بـر همـين گمـان نـذر و نيازهايشـان را بـه خانقـاه         شان مي سعادت نصيب

طلبيدنـد؛ و از   ها مـي  دهايشان را از شيوخ خانقاهدادند و برآورده شدن امي يتحويل م
هاي كالني بود، گاه بزرگمالكان تـرك كـه    همواره داراي ثروتاين نظر هر خانقاه 

هـائي وقـف    ئي كشاورزان ايراني نبود، زمين هاي مصادره امالكشان چيزي جز زمين
ال در كردنـد عمـ   هـا كـار مـي    كردند و كشاورزاني كه روي ايـن زمـين   ها مي خانقاه

يافتنـد و   گرفتنـد و حالـت بردگـان شـيوخ تصـوف را مـي       خدمت خانقـاه قـرار مـي   
هـا هميشـه در    شد، به همين سـبب شـيوخ خانقـاه    درآمدهايشان به خانقاه تحويل مي

بزرگ و ثروتمندان طراز اول بودنـد و صـدها و هـزاران    ) هاي فئودال(زمرة مالكين 
كشـي   ركان حاكم از عوام فريبخورده بهرهو با استفاده از حمايت ت ،شبه برده داشتند

  .كردند مي
صفي الدين اردبيلي بعد از آنكه مقدمات علوم ديني را فرا گرفت، نـزد يكـي از   

داران به نام شيخ فرج اردبيلي مريد شد، او به هواي وصول به مقامات موهـوم  خانقاه
در كوه سـبالن  افكندن دار و دستگاه صوفيانه يك چند  و كسب نام و آوازه و به راه

آذربايجان را رها كـرده   ،ئي حاصل نكرد به اعتكاف نشست، و چون در اينجا آوازه
به شيراز سفر كرد و در خانقاه شيخ عبداهللا خفيف ماندگار شد تا بـه گمـان خـودش    
به سير و سلوك پرداخته به مقام برسد، او همچنين مدتي در شيراز به خـدمت يـك   

هـا بـود كـه     ير عبداهللا فارسي مشغول شد، در اين خانقاهصوفي پرآوازة ديگر به نام م
سـلوك بـه   «او با فنون مريدپروري آشنا گرديد، بعد از طي برخي مراحل موسوم بـه  

تر از خودش  هاي با سابقه تواند با شيخ اردبيل برگشت؛ لكن متوجه شد كه هنوز نمي
خ  655ذا در سال ل. رقابت كرده براي خودش زاويه دائر كند و مريد به دست آورد

كران گيالن در زاوية شيخ زاهد گيالنـي معتكـف    به گيالن رفت و در روستاي هليه
گرديد، شيخ زاهد كه مورد حمايت غازان خان مغول بود و به سبب برخورداري از 
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شـدن ايرانيـان بـه حاكميـت مغـوالن را تبليـغ        هاي او ضرورت تسـليم  شبذل و بخش
از خويشاوندان شـيخ  شايد  –يان كُرتبار آذربايجاني كرد، مثل صفي الدين از بوم مي

بود، و مريدان بسياري در گيالن و مازندران و آذربايجان در ميان تركـان و   –صفي 
صفي الدين به زودي توجـه شـيخ زاهـد را بـه خـود جلـب كـرد و        . ها داشت ايراني

ئي كـه   القهنمايندة ويژة شيخ دست يابد، شيخ به سبب ع توانست به مقام مريد اول و
و گويا در اواخر  ،به صفي الدين پيدا كرده بود، دخترش را به عقد نكاح او درآورد

  .عمرش وصيت كرد كه صفي الدين جانشين او گردد
ــدين كــه برنامــه خ در 679شــيخ زاهــد در ســال  ــد  گذشــت و صــفي ال هــاي بلن

بـراي   رنك به اردبيل رفت و به عنـوان شـيخ طريقـت   د ئي در سر داشت، بي پروازانه
پا كرد و مريدان شيخ زاهد را پيرامون خودش گرد آورد، او كه هي برخودش خانقا

مذهب بود، همچـون شـيخ عبـداهللا خفيـف و شـيخ زاهـد بـه تبليـغ          يك شيخ شافعي
احكام شرعي و اجراي امر معروف و نهي منكر مشغول شد و به نشر زهـد و عبـادت   

بيشـتري از عـوام ديـن بـاور را      همت گماشت، تا از اين طريـق بتوانـد شـمار هرچـه    
پيرامون خويش گرد آورد، شيخ صفي الـدين بـه سـماع عالقـه داشـت، و آن را در      
خانقاه خويش مرسوم نموده در آذربايجان رواج داد، تا به وسيلة آن بتوانـد جوانـان   
ديــن بــاور ولــي عالقمنــد بــه شادزيســتن را بــه خانقــاه خــويش بكشــاند و بــر شــمار 

  .)1(دفزايا مريدانش بي
سماع در لغت به معناي شنيدن اسـت، و در تصـوف مفهـوم خاصـي دارد، يـك      

شـود،   شاخه از صوفيان عقيده داشـتند كـه وقتـي انسـان در ذكـر خـدا مسـتغرق مـي        
او را بـه   ودهـد   پيوندد و حالتي از وجد و سرور به او دست مـي  روحش به معبود مي

ا البتـه صـوفياني ابـداع كـرده     رقص و پايكوبي و غزلخواني واميدارد، اين طريقت ر
بـه  چشـي   كشـي و محروميـت   بودند كه پس از طي مراحلي از زهـد خشـك و رنـج   

خاصيت بودن راه خويش شده از آن راه برگشته، شيوة شادزيسـتي   يكباره متوجه بي

                                         

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

كاروند : در –شيخ صفي و تبارش احمد كسروي، ) ب. تصحيح غالم رضا طباطبائي مجد
شـركت  (شاه اسـماعيل اول  منوچهر پارسادوست، ) ج. كسروي، گردآورنده يحيي ذكاء

  .124 – 115ص  ص): هاي اول و دوم سهامي انتشار، تهران، چاپ
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جـالل  (احكام شرعي را در پش گرفته بودنـد، مولـوي    توجهي به بي –حدي تا  –و 
با يكي از صوفيان شـادزي كـه مـا او را بـه نـام شـمس        پس از مالقات) الدين بلخي
شناسيم به سماع روي آورد، و شـبها بـا مريـدانش در خانقـاهش بـه آواز       تبريزي مي

هـاي پـرآوازة    كـرد، غـزل   افشاني و پـايكوبي مـي   خواند و دست دف و ناي غزل مي
مولـوي  ديوان مولوي كه نام شمس تبريزي را بر سر دارد توليد اين دوره از زندگي 

  :در وصف سماع چنين گفته است) 4دفتر (است، مولوي در مثنوي 
  است اينكـه خلـق   چرخ هاي بانگ گردش

ــي ــق  مـ ــه حلـ ــور و بـ ــه طنبـ ــرايندش بـ سـ  
  مؤمنـــــان گوينـــــد كĤثـــــار بهشـــــت   
  نغـــــز گردانيــــــد هـــــر آواز زشــــــت  
  مــــا همــــه اجــــزاي عــــالم بــــوده ايــــم
  در بهشــــت آن لحنهــــا بشــــنيده ايــــم   
  گرچه بـر مـا ريخـت ز آب و گـل شـكي     
ــي   ــا چيزكـــ ــده از آنهـــ ــان مانـــ   يادمـــ
ــماع  ــد ســ   پــــس غــــذاي عاشــــقان آمــ
ــاع    ــال اجتمـــ ــد خيـــ ــدر او باشـــ   كانـــ
  قــــــوتي گيــــــرد خيــــــاالت ضــــــمير
ــفير    ــگ و ص ــردد از بان ــورت گ ــه ص   بلك

  
جا تصريح دارد كه موسيقي و سرود انسان را به ياد نظم موجود در نيمولوي در ا

و شور برده به رقـص و   اندازد و او را در شعف كل طبيعت و به ياد لذات بهشتي مي
  .دهد آورد و با كل طبيعت پيوند مي جنبش و چرخيدن درمي

معلوم نيست كه سماع از چه وقت وارد رسوم صوفيان شده باشـد، آنچـه محقـق    
هـاي ايـران رواج    است آن كه در قرن هفتم هجـري سـماع در بخـش اعظـم خانقـاه     

رسـيده بودنـد نـوعي    داشته است، سماع اگر براي صوفياني كـه بـه عرفـان حالجـي     
شد، براي صوفياني كه فقط براي كسب قـدرت و ثـروت    عبادت خالص پنداشته مي

ئي بـراي جـذب جوانـان بيكـاره و جويـاي       و جاه و نام خانقاه برپا كرده بوند، وسيله
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بهشت به سلك مريدان خانقاه بود تا به اين وسيله بر تعداد مريدان بيفزاينـد، داسـتان   
  :نويسم كه در مثنوي مولوي نقل شده است در اينجا باز مي يك مورد از سماع را

ــوفي ــيد  صـــ ــاه از ره رســـ ــي در خانقـــ   ئـــ
ــيد    ــور كشــ ــرد و در آخــ ــركبش را بــ   مــ
ــويش    ــش داد و علـــف از دســـت خـ   آبكـ
  نـــه چنـــان صـــوفي كـــه مـــا گفتـــيم پـــيش 

ــرچيـــــز بودنـــــ صـــــوفيان بـــــي   د و فقيـــ
ــراً يبيـــــر     ــرٌ ان يكـــــن كفـــ ــاد فقـــ   كـــ
ــد  ــرك بفروختنـــ ــم در آن دم آن خـــ   هـــ

ــوت  ــد  لـــ ــمع افروختنـــ ــد و شـــ   آوردنـــ
  ولولــــــه افتـــــاد انـــــــدر خـــانـــقـــــــــه
ــت و شــره      ــه امشــبان لــوت و ســماع اس   ك
  آن مســـــــــــــافر نيــــــــــــــز از راه دراز 
ــاز    ــال و نــ ــد آن اقبــ ــود و ديــ ــته بــ   خســ
ــد   ــك بنواختنــ ــه يــ ــك بــ ــوفيانش يــ   صــ

ــرد خـــدمت ــي  نـ ــوش مـ ــاي خـ ــاختند هـ   سـ
ــت  ــه وي    –گف ــان ب ــد ميالنش ــون ميدي   -چ

  ، كـــيگـــر طـــرب امشـــب نخـــواهم كـــرد
  لــــوت خوردنــــد و ســــماع آغــــاز كــــرد
ــرد     ــردود و گـ ــد پـ ــقف شـ ــا سـ ــه تـ   خانقـ

ــي    ــدم مـ ــان قـ ــت افشـ ــاه دسـ ــد گـ   كوفتنـ
  روفتنـــد  گـــه بـــه ســـجده صـــفه را مـــي    

  دود مطــــــبخ گــــــرد آن پــــــا كــــــوفتن
ــوفتن   ــان آشـــــ ــتياق و وجدشـــــ   ز اشـــــ
ــوفي آز از روزگـــــار    ــد صـــ ــر يابـــ   ديـــ
ــوار     ــيار خـ ــود بسـ ــوفي بـ ــبب صـ   ز آن سـ
ــران    ــا كــ ــد ز اول تــ ــماع آمــ ــون ســ   چــ
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  غازيــــد يــــك ضــــرب گــــرانمطــــرب آ
ــت « ــر برفـ ــر برفـــت و خـ ــرد» خـ ــاز كـ   آغـ

  ز ايــــن حــــراره جملــــه را همبــــاز كــــرد 
  ز ايــــن حــــراره پايكوبــــان تــــا ســــحر    

  »خـر رفـت و خـر رفـت اي پسـر     «كف زنان 
  از ره تقليــــــــد آن صــــــــوفي همــــــــين

ــت « ــر برفـ ــين  » خـ ــدر حنـ ــرد انـ ــاز كـ   آغـ
  چون گذشت آن نوش و جوش و آن سـماع 
  صـــبح گشـــت و جملـــه گفـــتن الـــوداع    

ــه ــد   خانقــ ــوفي بمانــ ــد و صــ ــالي شــ   خــ
ــت، آن مســــافر برفشــــاند      گــــرد از رخــ

ــتافت تــــا رســــد در همرهــــان او مــــي    شــ
  رفــــت در آخــــور ولــــي خــــر را نيافــــت

  خـر كجـا اسـت؟   : خادم آمد، گفـت صـوفي  
ــين: گفــت خــادم ــش ب   جنگــي بخاســت! ري

ــت ــپرده ام   : گفـ ــو بسـ ــه تـ ــر را بـ ــن خـ   مـ
  مــــن تــــو را بــــر خــــر موكــــل كــــرده ام

  مــــن مغلــــوب بــــودم، صــــوفيان: گفــــت
ــودم بــــيم جــــان     ــد و بــ   حملــــه آوردنــ
ــان   ــان گربكــــ ــدي ميــــ ــو جگربنــــ   تــــ
  انـــــدر انـــــدازي و جـــــوئي ز آن نشـــــان
  صـــوفي آن گربـــه اســـت اگـــر داري تميـــز
  مالــــــت از وي دور ميــــــدار، اي عزيــــــز

  گيـــرم كـــاز تـــو جبـــراً بســـتند    : گفـــت
  قاصــــد خــــون مــــن مســــكين شــــدند    
ــرا  ــر مــــ ــوئي مــــ ــائي و نگــــ   تــــــو نيــــ

  نـــــوا كـــــه خـــــرت را ميبرنـــــد اي بـــــي



   

 

  
  

 

        ﴾13﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ــرم  ــه را گيـ ــن كـ ــرم؟  مـ ــي بـ ــه را قاضـ   كـ
ــرم    ــر سـ ــد بـ ــو آمـ ــود از تـ ــا خـ ــن قضـ   ايـ

ــت   واهللا آمــــــدم مــــــن بارهــــــا  : گفــــ
ــا  ــنم از كارهـــ ــو را واقـــــف كـــ ــا تـــ   تـــ
ــر      ــت اي پس ــر رف ــه خ ــي ك ــي گفت ــو هم   ت
ــر    ــا ذوقتــــ ــدگان بــــ ــر گوينــــ   از دگــــ

ــي  ــاز م ــت   ب ــف اس ــود واق ــه او خ ــتم ك   گش
ــردي عارفســت   ز ــن قضــا راضــي اســت م   اي

ــت ــي: گفـ ــه مـ ــوش آن را جملـ ــد خـ   گفتنـ
  آمـــــد گفتـــــنش مـــــر مـــــرا هـــــم ذوق

  مـــــــر مـــــــرا تقليدشـــــــان بربـــــــاد داد
ــاد    كـــه دو صـــد لعنـــت بـــه ايـــن تقليـــد بـ

  
ها و رواج كار و بـار   عهد شيخ صفي الدين دوران عروج تصوف و شكوه خانقاه

هـاي مختلـف در سراسـر     هـا و طريقـه   جات صـوفيان بـا نحلـه    داران بود، دسته خانقاه
هاي طويل و عريض  دستگاه هاي حاكمان مغول خاورميانه با برخورداري از حمايت

گــران مغـول كـه در اصــل    و پررونقـي داشـتند و بـاهم در رقابــت بودنـد، حكومـت     
ئي شان مقـام خـدائي قائـل بودنـد،      نياپرست بودند و براي جادوگران و قديسان قبيله

بـه شـيوخ   » گـر  قـديس معجـزه  «و » انسـان برتـر  «تجوي شـدند در جسـ   وقتي مسلمان
هـاي خـارق    ده به اينكه پيران طريقـت داراي قـدرت  تصوف روي آوردند، و با عقي

ها دخل و تصرف كنند، براي  و قادرند كه در جهان انسان ،گر هستند العاده و معجزه
شيوخ تصوف احترام خاصي قائل شدند، صوفيان از همه سو سر برآوردند و در هـر  

مبـذول   هـا  ئي دستگاهي برپا كردند تا از توجهي كه مغوالن به شـيوخ خانقـاه   گوشه
پيشـة مغـول فعاليـت     هـا در جهـت تأييـد سـلطة سـتم      داشتند بهره برگيرند، خانقاه مي
گـران مغـول بـه     هاي مادي و معنوي شاهان و حكومت كردند؛ زيرا كه از نوازش مي

دانسـتند   ن اوضـاعي مـي  د و حيثيت و موجوديت خود را مديوكار و كيا رسيده بودن
  .كه مغوالن ايجاد كرده بودند



   

 

  
  

 

        ﴾14﴿     شاه اسماعيل صفوي 

پيـروي  » جبريـه «به هـر طريقـت و نحلـه و مـذهبي كـه بودنـد از عقائـد         صوفيان
كردند، جبريه يك نحلة مذهبي بودند كه در اوائل دوران اموي در شام و سـپس   مي

دهـد بـه ارادة    بصره پديدار شدند، و معتقد گرديدند كه هركس هركاري انجام مـي 
كنـد همـه از    نيك يا بد ميئي از خود ندارد؛ لذا هركس  است و انسان هيچ ارادهاهللا 

ها نظر بدهد و حكام  و انسان حق ندارد در بارة نيك و بدبودن افعال انسان ،اهللا است
ر كند؛ بلكـه بنـدة خـدا بايـد بـه      دهند تكفي هائي كه انجام مي ستمگر را به خاطر ستم

آيـد راضـي و قـانع باشـد، صـوفيان ايـن عقيـده را انتشـار          حال به آنچه پـيش مـي  هر
دهـد   ئـي كـه در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي رخ مـي       د كه هر حادثه و واقعهدادن مي

هـاي خداپرسـت اسـت؛ و     ست كـه معشـوق واقعـي انسـان    ائي از عنايات الهي  جلوه
معشوق چه لطف كند و چه قهر بورزد هردو پسنديده اسـت، و هرچـه بـر     :گفتند مي

تفـاق نخواهـد   آمـدي ا  سر انسان بيايد از حبيب است و بـدون مشـيئت او هـيچ پـيش    
كردند كه خوشي و درد هردو بايد به يكسـان مـورد قبـول     افتاد؛ و به عوام تلقين مي

و از خدا بداند و بـه هنگـام درد خـودش را تسـليم ارادة خـدا كنـد و دم        ،بنده باشد
  :يكي از صوفيان در اين باره چنين گفته است. نزند

  مــن از درمــان و درد و وصــل و هجــران
  نــــان پســـــندد پســــندم آنچـــــه را جا 

  
تا جائي  و جبريان در ضرورت تسليم محض در برابر ارادة خدا برخي از صوفيان

پيش رفتند كه معتقد شدند اگر انسان ببيند جمعي از مردم در كشتي نشسته در حـال  
بـراي نجـات    غرق شدنند، شايسته است كه در قبال مشيئت خدائي فضـولي نكنـد و  

آمـدي را بـه خواسـت و     هتر است كه هر پـيش آنها دست به هيچ كاري نزند؛ بلكه ب
ايـن جنبـه از عقيـدة صـوفيه در دفتـر سـوم مثنـوي مولـوي         . ارادة خدا محول سـازد 
  :اينگونه بيان شده است

ئـــي         آن دقـــوقي داشـــت خـــوش ديباجـــه
  ئـــي ، صــاحب كرامــت خواجــه   يعاشــق 

ــي   ــين م ــر زم ــمان             ب ــر آس ــه ب ــو م ــد چ ش
  شــــبروان را گشــــته زا و روشـــــن روان  
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  در مقـــــامي مســـــكني كـــــم ســـــاختي
  كــــم دو روز انــــدر دهــــي انــــداختي   

ــت ــم دو روز             : گف ــر باش ــه گ ــك خان در ي
ــروز  ــن فـ ــد در مـ ــكن كنـ ــق آن مسـ   عشـ
  روز انـــدر ســـير بـــد، شـــب در نمـــاز،    
  چشــــم انــــدر شــــاهباز او همچــــو بــــاز

شــــدم مشــــتاق وار             روزي مــــي: گفــــت
  تـــــا ببيـــــنم در بشـــــر انـــــوار يـــــار    

يـك سـاحل بـه گـام             چـون رسـيدم سـوي    
  بـــود بيگـــه گشـــته روز و وقـــت شـــام    
ــان   ــدم ناگهــ ــمع از دور ديــ ــت شــ   هفــ
  انـــــدر آن ســـــاحل، شـــــتابيدم بـــــه آن
  نـــور شـــعلة هـــر يكـــي شـــمعي از آن    
  بـــر شـــده خـــوش تـــا عنـــان آســـمان     

       خيــره گشــتم، خيرگــي هــم خيــره گشــت   
  مـــوج حيـــرت عقـــل را از ســـر گذشـــت

ــي ــاز م ــي  ب ــدم كــه م ــك        دي     شــد هفــت، ي
  ميشـــــكافد نـــــور او جيـــــب فلـــــك   

ــاز آن ــد   بـ ــت شـ ــر هفـ ــار ديگـ ــك بـ   يـ
ــد   ــت شــ ــن زفــ ــي مــ ــتي و حيرانــ   مســ

  هــــــــا معــــــــصاالتي ميــــــان شــــــــات
ــا   ــت مــ ــان و گفــ ــر زبــ ــد بــ ــه نيايــ   كــ

ــيش ــم   پـ ــĤن شـ ــتم دوان كـ ــر رفـ ــا عتـ   هـ
ــا     ــان كبريـ ــت از نشـ ــز اسـ ــه چيـ ــا چـ   تـ

        خـويش و مـدهوش و خـراب     شـدم بـي   مي
  ز تعجيـــــل و شــــــتاب  تـــــا بيفتــــــادم 

ــاعتي  ــيس ــي  ب ــوش و ب ــن   ه ــدر اي ــل ان        عق
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ــادم ــين   افتـــ ــاك زمـــ ــر خـــ ــر ســـ   بـــ
ــا هــــوش آمــــدم برخاســــتم       بــــاز، بــ
  در روش گـــوئي نـــه ســـر نـــي پـــا اســـتم

ــرد              ــت م ــد هف ــر ش ــدر نظ ــمع ان ــت ش هف
ــي  ــان مـ ــه ســـقف الژورد   نورشـ ــد بـ   شـ

بـــاز هريـــك مـــرد شـــد شـــكل درخـــت         
  چشــــم از ســــبزي ايشــــان نيكبخــــت   
ــدره زده   ــر ســ ــاخ بــ ــي شــ ــر درختــ   هــ

ــده ســـد   ره چـــه بـــود از خـــال بيـــرون شـ
  د هــر دمــي  شــشــد، فــرد مي  هفــت مــي 

  گشــتم از حيــرت همــي مــن چــه ســان مــي
ــاز             ــان در نمــ ــدم درختــ ــد از آن ديــ بعــ

  صــف كشــيده يــك جماعــت كــرده ســاز
يـــك درخـــت از پـــيش، ماننـــد امـــام            

  ديگــــــران انــــــدر پــــــي او در قيــــــام
  آن قيـــــام و آن ركـــــوع و آن ســـــجود

  نمـــود م مـــياز درختـــان بـــس شـــگفت  
ــرد             ــت مـ ــا هفـ ــري گشـــت آنهـ ــد ديـ بعـ

  جملــــه در قعــــده پــــي يــــدان فــــرد    
ــالن             ــت ارسـ ــه آن هفـ ــدم كـ ــم ماليـ چشـ

ــان   ــد از جهــ ــه دارنــ ــد و چــ ــا كياننــ   تــ
ــن ز راه        ــيدم مـ ــي رسـ ــه نزديكـ ــون بـ     چـ

ــاه   ــالم از انتبـــ ــان را ســـ ــردم ايشـــ   كـــ
ــواب آن  ــد جـــ ــوم گفتنـــ ــالم«: قـــ   ســـ

  »اي دقـــــوقي مفخـــــر تـــــاج كـــــرام   
ــتم ــناختند  گفــ ــرا بشــ ــون مــ ــر چــ   آخــ

ــد   ــر ننداختنـ ــن نظـ ــر مـ ــن بـ ــيش از ايـ   پـ
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     بعــــد از آن گفتنــــد مــــا را آرزو اســــت    
ــت   ــاك دوسـ ــو اي پـ ــه تـ ــداكردن بـ   اقتـ
ــاز   ــوقي در نمــ ــد آن دقــ ــيش در شــ   پــ
ــراز    ــد او طـ ــس آمـ ــون اطلـ ــوم همچـ   قـ
  ناگهـــان چشـــمش ســـوي دريـــا فتـــاد    

  داد داد كـــــه شـــــنيد از ســـــوي دريـــــا
ــتي  ــد او كشــ ــوج ديــ ــان مــ ــي در ميــ   ئــ

ــال و زشـــــتي  قضـــــا و در   ئـــــي در بـــ
ــيم                ــوج عظ ــم م ــر و ه ــم اب ــب و ه ــم ش ه

ــاريكي و   ــه تـ ــن سـ ــيم  ايـ ــاب، بـ   از غرقـ
ــته    ــت كاســـ ــتي از مهابـــ ــل كشـــ   اهـــ

  هـــــــا برداشـــــــته نعـــــــره و واويـــــــل
ــا ايشـــــــــان و در زاري و آه   در دعـــــــ
  بــــر فلــــك ز ايشــــان شــــده دود ســــياه

ــد               ــت را بديــ ــوقي آن قيامــ ــون دقــ چــ
  دويــــد اشــــك او رحــــم او جوشــــيد و

شـــان           يـــا رب منگـــر انـــدر فعـــل: گفـــت
  شـــان گيـــر اي شـــه نيكـــو نشـــان  دســـت

ــالمت  ــوش س ــر            خ ــاز ب ــاحل ب ــه س ــان ب ش
ــر    ــر و بـ ــو در بحـ ــت تـ ــيده دسـ   اي رسـ

رفـت از دو چشـمش و آن دعـا               اشك مـي 
ــي ــي  بـ ــود از وي مـ ــما  خـ ــا سـ ــد تـ   برآمـ

ــام                 ــه كـ ــد بـ ــتي و آمـ ــد آن كشـ ــا رهيـ تـ
ــاز ــد نمــ ــام  شــ ــم تمــ   آن جماعــــت هــ

ــدگر    ــا همـــ ــان بـــ ــي افتادشـــ   فجفجـــ
ــدر  ــا اي پـ   كـــاين فضـــولي كيســـت از مـ

ــك ــون          : گفــت هري ــرده اســتم كن ــن نك م
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ــرون    ــي از بـ ــا، نـ ــن دعـ ــي از درونايـ   نـ
ــت ــا ز درد           ما«: گفــ ــام مــ ــن امــ ــا ايــ نــ

ــرد   ــوالنه مناجـــــــاتي بكـــــ   بوالفضـــــ
ــاض  ــوده اســــت، از انقبــ ــولي بــ   او فضــ
ــراض  ــق اعتــ ــار مطلــ ــر مختــ ــرد بــ   »كــ

ــرم   ــا بنگـ ــس تـ ــردم ز پـ ــه كـ ــون نگـ   چـ
ــي  ــه مـ ــه چـ ــرم  كـ ــل كـ ــد آن اهـ   گوينـ

ــدم در مقــــام    ــان را نديــ ــك از ايشــ   يــ
ــام    ــود تمــ ــام خــ ــد از مقــ ــه بودنــ   رفتــ

  
در برابـر   وصوفيان براساس اين عقيده كه بايد به دادة حق هرچه باشد رضـا داد،  

ارادة خدا هيچ اعتراضـي نبايـد كـرد، حاكميـت سياسـي روز را هرچـه بـود مقبـول         
كردند، آنها معتقـد بودنـد    انستند و اطاعت از دستگاه سلطه را به عوام تلقين ميد مي
و پادشاه مسـلماني كـه بـا ديـن خـدا در       ،است» خدائي«يك جلوه از » پادشاهي«كه 

ستيز نباشد، هر عملي كه انجام دهد عين عدل است؛ حتـي اگـر شـاه بـراي ارضـاي      
ئـي بريـزد كـاري     بـدون هـيچ بهانـه   هـاي بيگنـاه را    اميال شهواني خويش خون انسان
ه از عقيـدة  بـ نج ق نـدارد بـه او اعتـراض كنـد، ايـن     خداپسند كرده است و كسي حـ 

ه بـه كنيـزك بيـان كـرده اسـت، در ايـن       ادر داستان عشـق پادشـ    صوفيان را مولوي
داستان كه در آغاز دفتر اول مثنوي آمده است، پادشاهي كنيزكي زيبـاروي ميخـرد   

شـود،   ؛ ولي كنيزك كه دلش به جاي ديگـر بنـد بـوده بيمـار مـي     بندد و دل به او مي
شـود كـه دل    آورد؛ تا سـرانجام يـك طبيبـي متوجـه مـي      پادشاه طبيبان را حاضر مي

كنيزك بيچاره در گرو عشقي اسـت، و درد او درد عشـق اسـت، ايـن طبيـب نـام و       
نشـاني معشـوق كنيـزك را كـه يـك زرگـر اهـل سـمرقند اسـت از زبـان او بيــرون           

و زرگر را به بهانة اين كه شاه بـه هنـر    ،دفرست كشد؛ و پادشاه كس به سمرقند مي يم
ــد اســت از ســمرقند مــي  ــه زرگــر    او نيازمن ــه امــر شــاه دواهــائي ب آورد، و طبيــب ب

شـود و   خبـر در اثـر ايـن دواهـا بيمـار مـي       نوشاند، زرگر بيچاره و از همه جـا بـي   مي
ميرد، و  ريزد و سپس مي رنگ رويش ميمرد و ژپ آهسته آهسته در برابر كنيزك مي
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يابـد تـا شـهوت     رود، و كنيزك سالمتش را باز مي عشق او از دل كنيزك بيرون مي
  .پادشاه ارضا گردد
نشدني توسط يـك پادشـاه    كه داستان تخيلي يك جنايت توجيه –اين داستان را 

 كنـد كـه كـاري كـه شـاه كـرد       در پايانش چنين توجيـه مـي  مولوي  –هوسباز است 
كاري درست بود؛ و هرچه كرد از روي حكمتي بود كه خدا به او الهام كرده بـود،  

بخشـد، و كسـيكه    ستاند و جان مـي  زيرا كه شاه مثل خدا قادر مطلق است و جان مي
  :بخشد هركه را بكشد كاري ناروا نكرده است جان مي

  جـان بخشـد اگـر بكشـد روا اسـت      آن كه
  نايب اسـت و دسـت او دسـت خـدا اسـت     

  
ف خـدا  طـ لي صـوفيان كـه نيـك و بـد را جلـوة      رگـ   تيجة طبيعي عقيدة جبـري ن
كردند، تأييد وضع  تعبير مي» عنايت معشوق به عاشق«دانستند و هردو حالت را با  مي

بخشيد و اقـدامات   موجود سياسي بود، اين عقيده به حاكميت مغوالن مشروعيت مي
مبـاالتي نسـبت بـه سرنوشـت      بـي كرد، و جامعه را بـه   گران مغول را توجيه مي سلطه

هـا سـلب    هـاي مقاومـت و مبـارزة سياسـي را از تـوده      و حربـه  ،داد خويش سوق مي
  .كرد مي

هـا تقـدس قائـل     هم حكمرانان مغول بنابر خرافات خودشان براي شـيوخ خانقـاه  
شـد،   هاي قدرت مغوالن مي م پايهيكهم گسترش افكار صوفيانه موجب تح بودند؛ و

 هـا   شـان را بـه شـيوخ نيرومنـد و پرمريـد خانقـاه       ت اي آن كه ارادحكمرانان مغول بر
هاي پر درآمـدي را كـه    ها و نذورات مالي چشمگير و موقوفه نشان بدهند، مساعدت

هـا قـرار    ئي ايرانيان تحت ستم بـود در اختيـار خانقـاه    عموماً امالك و اموال مصادره
 ران مغـول بـيش از هـر   داري در دودادند، به همـين سـبب صـوفيگري و خانقاهـ     مي

كــدام از شــيوخ خانقاهــدار مثــل يــك پادشــاه  زمــاني در ايــران شــيوع يافــت؛ و هر
  .كرد پرقدرت و ثروتمند بود و برخيل مريدانش شاهي مي

رفـت،   ها بـه شـمار مـي    خانقاه شيخ صفي در اردبيل يكي از پردرآمدترين خانقاه
ــا ــن خانق ــه  آه از اي ــه خواج ــورد توج ــر  –فضــل اهللا يدالدين شــروان كــارش م وزي

الدين اجـه رشـيد  و شخص غازانخـان قـرار داشـت، خو    –نومسلمان غازانخان مغول 
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فضل اهللا پيش از آن كه به دربار مغول راه يابد يك طبيب مقيم همـدان بـود و دكـة    
پرداخت، و از جملـة   هاي ديني مي عطاري داشت، او عالوه بر كار طبابت به فعاليت

اه پيشـة عطـاري و طبابـت    و ترجمة تورات بـود، او از ر  ها يكي استنساخ اين فعاليت
ان تقرب يافت و توانست عنوان وزير دربار ايـن خـان نيرومنـد را احـراز     خنزد غازان

كند و همه كارة خان بزرگ شود، او در عهد الجايتو نيز در اين مقـام بـاقي مانـد، و    
ره كــرد و خيــز ايــران را بــراي خــودش مصــاد هــا روســتاي حاصــل در ايــن مقــام ده

بـردة خـودش تبـديل سـاخت، او چهـارده پسـر        كشاورزان ايراني را به مزارعين نيمه
هاي حسـاس كشـوري گماشـت، و سرنوشـت      داشت؛ و هركدام را در يكي از مقام

تقسـيم  ) شان برادرزادگـانش بودنـد   كه احتماال اغلب(ايران را ميان خود و پسرانش 
ام دولتـيش مسـلمان شـد در صـدد     كرد، خواجه پس از آن كه به حكم ضرورت مق

داران برآمد تا از اين راه براي خودش معنـويتي بتراشـد، او بـه     كسب حمايت خانقاه
كـرد، و   شيخ صفي الدين نزديك شد و خويشتن را مريد طراز اول شيخ قلمـداد مـي  

و نـذوراتش را بـه آسـتانة خانقـاه      ارفـت و هـداي   به هر مناسبتي به زيارت خانقاه مـي 
آمـده، خواجـه بـه مناسـبت     » مكاتبات رشـيدي «نابر سندي كه در ب. داشت تقديم مي

 15000گنـدم  : تقـديم داشـت  » بزرگـوار «يكي از اعياد اجناس زير را به درگاه شيخ 
كيلـو؛   3200كيلـو؛ عسـل    1600كيلـو؛ روغـن گـاو     30000كيلو؛ برنج سفيد كرده 

 400يلـو؛ شـكر   ك 400) شـيرة خرمـا  (كيلو؛ دوشـاب    800 ه كردة ديرپاماست كيس
عـدد؛   190رأس؛ غاز  130رأس؛ گوسفند  30كيلو؛ گاو نر  400كيلو؛ نبات مصري 

  .)1(دينار 10000قرابه؛ پول  30عدد؛ گالب  600ماكيان 
ئـي، و بـا چنـين درآمـدهاي نجـومي كـه از        شيخ صفي با چنين توجهات شـاهانه 

ه و فلكـزدة ايـران   تاراج شـد ، و در حقيقت از دسترنج روستائيان »جيب وزير و شاه«
سـال بـر دسـتگاه تصـوف اردبيـل       35شد، براي مـدت   به بارگاه قدسيش سرازير مي

هـاي بهشـت در    تذخـور و منتظـر لـ    كرد، و هزاران مريد بيكاره و مفـت  رهبري مي
خورنـد و بـه    پيرامونش گرد آمده بودند، و از عطايـاي شـاهان و وزيـران روزي مـي    

كردنـد، و ضـرورت اطاعـت از     دعـاي خيـر مـي   شـان   جان پادشاهان مغول و وزيران
                                         

اوزان باال به من و خرور ذكر شده، و من براي آن كه آنها را به ذهـن امـروز نزديـك كـرده      -)1(
  .باشم، به كيلو نوشته ام
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كردند، در گذشـت   بودن مخالفت با آنها را تبليغ مي شاهان و حاكمان مغول و حرام
 –پادشـاه مغـول   آخرين  –با وفات ابوسعيد  ،خ مصادف بود 713شيخ صفي به سال 

و آغاز دوران شاهك شاهكي موسـوم بـه ملـوك الطـوائفي يـا آنگونـه كـه تركـان         
  .»ايلخاني« :گفتند مي

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

به دست گرفت، شيخ صدرالدين از پـدرش بلنـد پروازتـر بـود، و بـه صـدد آن كـه        
هاي ايـران تبـديل سـازد گنبـد عظيمـي       بارگاه پدرش را به يكي از بزرگترين بارگاه

هـا بـه طـول انجاميـد، او      اردبيل بنـا كـرد كـه كـار بنـايش سـال       براي شيخ صفي در
تر باشـد عـوام توجـه بيشـتري بـه آن نشـان       دانست كه گنبد رهبر هرچه با شكوه مي

تر خواهند پنداشـت، و در نتيجـه نـذر و     داراي مقام عالي خواهند داد و صاحبش را 
عهـد تركـان    نيازهاي بيشتري بـه آن تقـديم خواهنـد كـرد، ايـن چيـزي بـود كـه از        

سلجوقي شيوخ طريقت و متوليان دين سنتي به آن واقف بودند، و به همين رو است 
هـاي   بينيم در كشور ما از دوران سلجوقي به بعـد ايـن قـدر كنبـدها و بارگـاه      كه مي

ئـي   و دستگاه شاهانه مختلف الشكل از همه سو برآورد و هركدام براي خودشان دار
كردنـد و در آنهـا همـه گونـه      اين خاطر با شكوه بنـا مـي  ايجاد كردند، گنبدها را به 

بردند كه وقتي عوام وارد گنبـد شـوند شـكوه گنبـد در      ظرافتكاري هنري به كار مي
آورد و عـوام را   دكوه قدسي پديـ و همين اثر براي صاحب گنبد ش ،شان اثر كند دل

ه نماينـدگان  به پرستش آنها وادارد، وقتي گنبد مورد پرستش باشد، متوليان گنبـد بـ  
به هر راهي كه ميـال باشـند    عوام را  –سادگي به  –توانند  شوند و مي خدا تبديل مي

  .كشي كنند سوق دهند، و از آنها بهره
اردبيل در دوران ايلخانان مغول همچنان رونقش را حفظ كـرد و همـواره    خانقاه

ور در دنبـال  خ كه اميـر تيمـ   766مورد توجه شاهان و شاهكان ايلخاني بود، در سال 
تصرف و تخريـب و تـاراج شـرق و شـمال ايـران بـه آذربايجـان رسـيد صـدرالدين          

ها كـه در ايـران    همچنان مسندنشين خانقاه اردبيل بود، تيمور پس از آن همه جنايت
و شيخ نيز  ،كرده بود به حضور شيخ صدرالدين رسيده نسبت به او ابراز ارادت كرد

ارهايش در ايران را تأييد كرد، در حملة دوم اميـر  بازوي او را گرفته بركت داد و ك
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هاي بسيار زيادي به بـار آورد و از سـرهاي    خ كه خرابي 778تيمور به ايران در سال 
ها برپـا شـد، خواجـه علـي سـياهپوش پسـر شـيخ         ايرانيان شهرهاي مختلف كله مناره

مثـل   – صدرالدين بر جاي پدرش رياست خانقاه اردبيل را داشت، خواجه علـي نيـز  
امير تيمور را پادشاهي عادل ناميد و مورد احتـرام بسـيار اميـر تيمـور واقـع       –پدرش 

كرد، و دو سال بعد در بازگشت ) تركية كنوني(شد، امير تيمور سپس قصد آناتولي 
به آذربايجان هزاران نوجوان تاتار را كه در آناتولي اسير گرفته بـود بـا خـود آورده    

تقـديم كـرد، ايـن چنـد هـزار جـوان تاتـار در         خانقاه اردبيلبه عنوان صدقه به  ،بود
اولية يك گروهي را تشكيل دادند كـه  هستة  –تر خواهيم ديد  چنانكه پائين –آينده 

  .گرفتندقزلباش بعدها نام تركي 
خ كه ابراهيم پسر خواجه علـي پـس از پـدرش بـه رياسـت خانقـاه        806در سال 

وسف قره قويونلو بود، قره يوسـف نيـز مثـل    اردبيل رسيد آذربايجان در دست قره ي
م هرگونـه كمـك   د، و از تقـدي اد اسالف ترك خويش به ابـراهيم ارادت نشـان مـي   

ــغ ندا  ــاه دري ــه خانق ــالي ب ــراهيم در ســال  م ــا خ در 826شــت، شــيخ اب گذشــت، و ب
درگذشت او جنگ رياست اوالد شيخ صفي آغاز شد، از طرفي جعفر برادر ابراهيم 

ه بود، و از طرف ديگر جنيد پسر ابراهيم ادعاي ميـراث پـدرش   مدعي رياست خانقا
كه تبريـز  ) پسر قره يوسف(در رياست خانقاه را داشت، اكنون جهانشاه قره قويونلو 

قــرار داده بــود بخــش بزرگــي از ايــران را در قلمــرو داشــت و  شويرا پايتخــت خــ
بـود گرفـت، و    گتـر رشاه جانب جعفر را كـه بز  ناميد، جهان خودش را شاه ايران مي

جنييد از جعفر شكست يافت و با جمعي از مريـدان خانقـاه كـه خواهـان رهبـري او      
بـه آنـاتولي گريخـت يـا تبعيـد شـد، ايـن        ) همـان تاتارهـاي تقـديمي تيمـور    (بودند 

بـود؛ و در همـين سـفر    شيخ جنيد  آمد سرآغاز يك تحول بزرگ در عقيـدة  پيش
  .در آناتولي نهاده شدبود كه خشت اولية بناي تشكيالت قزلباشان 
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2  
  

  گفتار دوم
  منشأ قزلباشان و عقايد آنها

  
پيـروان طريقـت نـويني در ميـان تاتارهـا در      د وقتي به آناتولي رفـت بـا   شيخ جني

ارتباط شد كه نوعي مذهب تشيع مبتني بر نياپرسـتي خودشـان را داشـتند، او در اثـر     
يوخ ايـن طريقـت در ميـان    اين ارتباط متوجـه نفـوذ و قـدرت و ثروتـي شـد كـه شـ       

آن شد كه خـودش را بـه عنـوان يكـي از     ي آناتولي كسب كرده بودند، او برتاتارها
  .شيوخ اين فرقه معرفي كند و تشكيل دار و دستگاه نويني بدهد

سـاز در عقيـدة مـذهبي شـيخ جنيـد تحـت تـأثير عقائـد          چونكه تحول سرنوشت
قوع پيوست، و سپس همين تاتارهـا  افراطي تاتارهاي شيعة پيرپرست در آناتولي به و

بودند كه انحصارا مريدان شيخ جنيد و جانشينانش را تشكيل دادند و به درون ايـران  
كـردن   و در صـدد قبضـه   ،مهاجرت كرده تشـكيالت قزلبـاش را بـه وجـود آوردنـد     

هـاي مـذهب    الزم است كه به ماهيت قزلباشان و ريشه ،قدرت سياسي ايران برآمدند
ئـي در بـارة    ظري بيفكنيم؛ زيرا بدون شناخت قزلباشان هرگونه مطالعـه شان ن و عقيده

  .بريده خواهد ماند پديدة صفويه ناقص و دم
هـاي قـرن پـنجم هجـري      تـا نيمـه  ) حـالي  تركيـه (ين آناتولي ة غربي در سرزمنيم

بـود،  » روم شـرقي (نشين داخل در قلمرو دولت بيزانـت   عموما يك سرزمين مسيحي
خ قيصر ارمانوس را كه به قصد تصرف نـواحي   451ي در سال ارسالن سلجوق آلپ

شرقي آناتولي لشكر آراسته بود، در شرق آناتولي به سختي شكست داده به اسارت 
هـائي از نـواحي مركـزي     ق شرائطي آزادش ساخت، در اين سال بخـش طبگرفت و 

نشـين   ارسالن درآمد، و در آينده يك حـاكم  آلپ آناتولي از جمله قونيه به تصرف
مسلمان تحت رياست قـتلمش سـلجوقي تشـكيل شـد، از ايـن زمـان بـه بعـد حكـام          

هـاي   سلجوقي خزش قبايل ترك به درون آناتولي را تشويق كردند، در خـالل دهـه  
بعدي مهاجران ترك با استفاده از ضعف دولت بيزانت نـواحي مختلـف آنـاتولي را    

جهـادي بـه تصـرف     يكي بعد از ديگري طي يك سلسلة طويـل از حمـالت مـداوم   
  .شهر قونيه بودرا تشكيل دادند كه مركزش » سلجوقيان روم«درآوردند، و دولت 
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خ حملة مغـول بـه آنـاتولي نظـام سياسـي سـلجوقيان روم را از هـم         622در سال 
اما رژيمي كه بتواند جاي اين نظام را پر كند به وجود نياورد، در خالل دهـة   ،پاشاند

تيباني خـان  ادامه يافت، اين قبايل كـه از پشـ   ن آناتوليبعد خزش قبايل ترك به درو
بدون آن كه تشكيل حكومتي بدهند در آنـاتولي بـه    ،بزرگ مغول برخوردار نبودند

دنبـــال چراگـــاه در نقـــل و انتقـــال بودنـــد، و از راه دزدي و غـــارتگري روزگـــار 
نـاتولي  ا در آاميرنشـين كوچـك و مجـز    ها دوازده گذراندند، به دنبال اين جريان مي

مـان ايـن    تشكيل شد كه مهمتـرين آنهـا اميرنشـين قونيـه بـود، قبايـل تاتـار نـژاد قـره         
» مـان  قـره «كيل دادند، و منطقه را بـه نـام خودشـان    كيه تشياميرنشين را در منطقة كيل

كـرد   نامگذاري كردند، اين اميرنشين چونكه قونيه را پايتخت قرار داده بود ادعا مـي 
ن است و در صدد گسـترش قلمـروش بـه حسـاب ديگـر      وقياكه وارث سياسي سلج

  .هاي مغول برآمد اميرنشين
قرن هفتم هجري شـمار بسـياري   همراه با خزش قبايل ترك به درون آناتولي در 

فان و همچنين مبلغان مذهبي به درون آناتولي سرازير شدند، خرافات مبتني وصاز مت
شـدند بـه كـار و     ها مسلمان مي بر نياپرستي مغوالن و تاتارها كه توسط همين صوفي

هـائي از   ها بخـش  بخشيد، و هركدام از صوفي گيري مي بار اين متصوفان رونق چشم
آورد و بـراي خـودش دار و دسـتگاهي     تركان را به سـلك مريـدان خـودش درمـي    

ءالنهر بـه درون آنـاتولي   اكرد، يكي از صـوفيان تـرك نـژاد كـه از مـاور      درست مي
متـوفي  (ناميد، حاجي بكتاش  ميحاجي بكتاش ولي  رسيد مردي بود كه خود را

و جذب مريـد پرداخـت، و خيلـي     در ميان مهاجران ترك به تبليغ مسلماني) خ 676
نيرومندترين صوفي در ميان تركان آناتولي تبديل شد، او كـه اسـاس عقيـدة     بهزود 

امامـان  پيرپرستي را از تركستان با خود آورده بود، براساس مطالعاتي كه از زنـدگي  
شيعه و قديسين مسيحيان انجام داد طريقتي را ابداع كرد كه در جذب تركان مهاجر 

كـرد اساسـش بـر     كارآئي بسيار موفقيت آميـزي داشـت، طريقتـي كـه او تبليـغ مـي      
نهاده شده بود، او مدعي كشـف و كرامـاتي   » واليت مطلقة رهبري«پرستش رهبر و 

ود، و تركان خرافـاتي و نومسـلمان بـه او    هاي صعب العالج ب از قبيل مداواي بيماري
عقيــدة اســتواري يافتنــد، او نخســتين رهبــر طريقــة صــوفيانه در خاورميانــه بــود كــه  

بنـا نهـاده   » مبارزة قهرآميز براي جلب پيرو«و » نصرت به رعب«تبليغاتش را براساس 
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شـد   آنبه آناتولي سرازير شده اند؛ و بردانست كه تركان براي غارتگري  بود، او مي
جهـاد  «بـرداري كنـد،    كه از اين امر در جهت گسترش قدرت و ثروت خودش بهره

خواسته اند با دسـتيازي   ه بهترين ابزار دست مردمي بوده كه ميهميش» براي نشر دين
به آن به اقوام ضعيفتر حمله ببرند و اموال آنها را تاراج كنند؛ و اين امـر نـزد اقـوامي    

ي ان داشتند يك رسم ديرينه بود، حـاج تبيه قبايل عربسكه زندگي بيابانگرد قبايلي ش
آن شد كه يك تشكيالت مسلح از داوطلبان جوان بكتاش با توجه به اين موضوع بر

هــاي  بــه آبــادي» جهــاد بــا كفــار«تاتــار بــه وجــود آورد كــه آمــاده بودنــد بــه بهانــة 
سـتعد  هـاي تـرك م   ه ببرند، او پس از متشكل كردن جوانلمنشين آناتولي ح مسيحي

جهاد روستاهاي آنـاتولي را مـورد حمـالت مـداوم قـرار داد، چونكـه اقـداماتش بـا         
شـد   هاي مادي چشمگيري همراه بود، همواره بر شمار مريدانش افزوده مـي  موفقيت

گرفـت، طبيعـي بـود كـه تركـاني كـه بـه سـلك مريـدان او           و كار و بارش بـاال مـي  
ب گسـترش عقائـد وي   بسهمين امر  پذيرفتند، و آمدند عقائد و افكارش را مي درمي

  .در نواحي مختلف آناتولي گرديد
پـاي صـوفي كـه زيـر دسـت       هـا تـن از شـيخان تـازه     تا پايان قرن هفتم هجري ده

و اطـراف  خليفگـي رسـيده بودنـد، در انحـاء     حاجي بكتاش پرورش يافته و به مقـام  
بـراي خودشـان   شـان   آناتولي در ميان قبايل ترك و تاتار پراكنـده بودنـد و هركـدام   

جاتي از مريد بودند؛ و چنان بود كه بخش اعظم تركاني كه تا آن زمـان   داراي دسته
در مناطق مختلف آناتولي جاگير شده بودند از اشكال مختلفي از مذهبي كه بـه نـام   

  .كردند شد پيروي مي ناميده ميبكتاشي حاجي بكتاش منسوب شده 
كـه مثـل ديگـر     –بيلـة اوغـوز   سال پس از وفات حاجي بكتاش يك ق 30حدود 

اي ميانه به آنـاتولي رسـيده بودنـد، بـا     هاي آسي در هجرت از بيابان –مهاجران ترك 
در منتهااليه غرب آناتولي تشكيل حاكميـت دادنـد، بورسـا تـا     » بورسا«تصرف شهر 

نشين و در قلمرو دولت بيزانت  پيش از سقوطش به دست اوغوزها يك شهر مسيحي
ا سـ شـهر بور » جنگ با كفـار «خ با نيت  711فرزند عثمان در سال بود، اورخان بيگ 

در محاصره گرفت، و در بهـار سـال بعـد بـه تصـرف      را مورد حمله قرار داده آن را 
و ساكنانش را مجبور كرد كه مسلمان شوند، پـس از آن كـه در ايـن شـهر      درآورد

نـگ بـا   تشكيل حاكميت داد، تاتارهـا و تركـان آنـاتولي دعـوت كـرد كـه بـراي ج       
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به او ملحق شـوند، او سـپس در خـالل چهـار     ) يعني بوميان مسيحي آناتولي(كافران 
نشين سواحل غربي آناتولي را يكي پس از ديگري بـه   سال شهرهاي بزرگ مسيحي

  .دادسلطنت عثماني تصرف درآورد و تشكيل 
خ توجه خود را معطوف شبه جزيرة بالكان نمـود، و   724ارتش عثماني در سال 

دروازة بالكان را بر روي خزش تاريخي تركـان بـه درون   » گاليپولي«صرف شهر با ت
ها قدم به قدم در بالكان پيشروي كردند و تا سـال   بالكان گشود، به دنبال آن عثماني

سراسر بالكان را متصرف شدند، همراه با اين فتوحات در نيمة شـمالي آنـاتولي    768
آنكـارا و   738پيشروي كردند و تـا سـال    هائي از جهادگران ارتش عثماني نيز بخش

چهـار اميرنشـين جنـوب آنـاتولي بـه       769كوتاهيه را به تصرف درآوردند، در سال 
ها در شرق آناتولي به مالطيه  قلمرو عثماني 776ها درآمدند، و تا سال  تبعيت عثماني

ة تيمـور  لـ مبـا ح  781تولي در سـال  ها در شرق آنـا  فتوحات عثماني. و سيواس رسيد
  .گوركاني به درون آناتولي متوقف شد

كـه از نظـر    –ناميـد بخـش شـرقي آنـاتولي را      را پادشاه ايران مي تيمور كه خود
قويونلو سپرد، ولـي   عنوان تيول به قبيلة آقبه  –رفت  تاريخي جزو ايران به شمار مي

  .بقية آناتولي را به حال خود رها كرده به ايران برگشت
جنگ با تيمور شكست خورده به اسارت تيمـور افتـاده    يزيد عثماني درسلطان با

بود، هرچند كه تيمور وي را آزاد كرده به آناتولي باز فرستاد، او در راه بازگشت به 
ن فرزندانش بر سر مقـام سـلطنت   غرب آناتولي خودكشي كرد، پس از مرگ او ميا

قيبانش پيروز شـد و  افتاد، در آناتولي يكي از فرزندان او به نام محمد چلبي بر ر نزاع
اَدرنـه واقـع در بخـش    قدرت را به دست گرفت، پسر ديگرش موسا چلبي در شـهر  

اروپائي متصرفات عثماني خودش را سلطان خواند، و بـا بـرادرش محمـد چلبـي بـه      
بر او پيروز آمـد و بـرادر را كشـت، و     792نزاع افتاد، سرانجام محمد چلبي در سال 

  .ني دست يافتبر سراسر متصرفات سابق عثما
نشين آنـاتولي و شـرق اروپـا درآمـدهاي      هاي مسيحي از آنجا كه حمله به آبادي

ها ايـن حمـالت را تنظـيم و هـدايت      كرد، و عثماني بسياري را نصيب جهادگران مي
شـان بـه ارتـش     بـا مريـدان  ) هـاي حـاجي بكتـاش    خليفـه (كردند، شيوخ بكتاشيه  مي

از  ها رهبر يـك تيـپ   ه هركدام از اين شيخجهادگر عثماني پيوسته بودند، و چون ك
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بودند، طبيعي بود كه هر شيخي مسـئول عقيـدتي   ش جهادگران بود كه مريدان خود
در ارتش عثمـاني باشـد، از هـيمن رو بـود كـه       شسربازان تحت فرمان خودسياسي 

مسـئول  : بـه زبـان امـروز   (» قاضي عسكر«اين شيوخ در ارتش عثماني داراي منصب 
شـان   عثماني در قبـال خـدمت ايـن شـيوخ و مريـدان      نبودند، سلطا) عقيدتي سياسي

هـاي مصـادره    هائي از زمين سهمهائي از غنايم جنگي به آنها اختصاص داد، و بخش
هايشـان   دام شـان بـه چراگـاه    شدة بوميان آناتولي را به آنها واگذار كـرد تـا مريـدان   

  .مستقر شوندو در آنها  ،تبديل كنند
شيخ ي در ادرنه به سلطنت نشست، يك شيخ بكتاشي به نـام  زماني كه موسا چلب

در ارتش او قاضي عسكر بود، پدر بزرگ شيخ بدرالـدين در فتوحـات   بدرالدين 
يزيـد اول  ؛ و پـدرش در زمـان با  )هيد شـده بـود  شـ (ها به قتل رسيده بود  اولية عثماني

لـدين  عثماني قاضي عسكر شهر سماونه در بخـش اروپـائي عثمـاني بـود، شـيخ بدرا     
تحصيالت مقدماتي را در شهرهاي بورسا و قونيه بـه پايـان بـرده بـود و بـراي ادامـة       

سپس براي تكميـل علـوم دينـي بـه مصـر سـفر كـرده بـود، او          ،تحصيل به شام رفته
الهيات و فلسفه و منطق را در شـام و مصـر فـرا گرفتـه و مـدتي نـزد يكـي از شـيوخ         

يزيـد  اخ در اواخـر دوران ب  776سـال   و در ،طريقت در مصر به خدمت پرداخته بود
ــو  ــاتولي برگشــته ب ــه آن ــة اســكندرون  داول ب ــدتي در ناحي ــه (، پــس از آن م منتهاالي

اهـل  در ميان پيـروان مـذهب موسـوم بـه     ) شمالغرب شام در زاوية درياي مديترانه

كه شيعيان افراطي و معتقد به الوهيت امام علي بودند به سر بـرده بـود، سـفري    حق 
ر آشنائي بيشـتر بـا فـن مريـدپروري بـه تبريـز و قـزوين كـرده بـود، و در          هم به خاط

بازگشت به آناتولي همراه شيوخ طريقـت اهـل حـق در منـاطق آيـدين و گرميـان و       
  .)1(مان به تبليغ و سير و سفر پرداخته بود قره

يزيد اول بـه خـدمت موسـا    هاي داخلي فرزندان با شيخ بدرالدين در خالل جنگ
شدن موسـا   در ادرنه سمت قاضي عسكر را احراز كرد، پس از كشتهچلبي درآمد و 

چلبي به دستور سلطان محمد از مقامش معزول و به شهر ازنيـك در غـرب آنـاتولي    
سـلطان محمـد بـراي او و    ). خ 792(ر گرفـت  اتبعيد شد و تحت اقامت اجبـاري قـر  
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        ﴾28﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ارتبـاط بـا   ر تـوجهي مقـرر كـرد، و او را در برقـراري     اش مستمري در خـو   خانواده
  .ش آزاد گذاشتمريدان

 برد دو شخصـيت نومسـلمان   شيخ بدرالدين زماني كه در ميان اهل حق به سر مي
كردند، ايـن دو كـه از شـيعيان     كه از پيروان مذهب بكتاشي بودند با او همكاري مي

ر كليجـه مصـطفا نـام    و ديگـري بـو  طورالق كمـال  افراطي آناتولي بودند يكـي  
شيخ بدرالدين وقتي بـه مقـام قاضـي عسـكري     . بوده مصطفا ددداشت و ملقب به 

ارتش موسا چلبي رسيد رسيد اين دو تن را به عنوان مشـاوران خـويش وارد ارتـش    
عثماني كرد، وقتي شيخ بدرالـدين معـزول و تبعيـد شـد، طـورالق كمـال بـه منطقـة         

ر غـرب  بـورن د  نشين مانيسه در غرب آناتولي منتقل شد، و دده مصطفا بـه قـره   شيعه
آناتولي رفت، هركدام از اين دو تن در منطقة خويش بـه تبليـغ بـراي رهبـري شـيخ      

  .)1(بدرالدين ادامه داد، و ارتباط با شيخ بدرالدين را حفظ كرد
شيخ بدرالدين در تبعيد ازنيـك بـه تـدوين عقائـدش پرداخـت و كتـابي بـه نـام         

يه و غـالت شـيعه   تأليف كرد، طريقت تصوف شيخ بدرالدين كه از بكتاشواردات 
تثليث ابن عربي، وحدت وجود ئي بود از  گرفت، آميزه سرچشمه مي) اهل حق(

تاتارها، او عقيده داشت كـه شـيخ   پرستي نياو  )2(اهل حق،پرستي  اماممسيحيت، 
و ذات معصـوم و منـزه و واجـب الوجـود و واجـب       ،طريقت حامل روح خدا است

وي ميچرخد، و نظم امر جهان در دسـت   الطاعه است كه تمام كائنات بر مدار ارادة
است، او با ابداع اين عقيده مـذهب  » واليت مطلقه«او است، و بر مردم جهان داراي 

احكـام منـدرج در   ) تأويـل (بكتاشي را وارد مرحلة نويني ساخت، او با تفسير باطني 
گـزاري  يـن قـرار داد، و وجـوب بر   متون اسالمي، اطاعت از شيخ را نقطة محوري د

                                         

  .409همان،  -)1(
عـت روسـتائي شـمال    عقيده به خـدائي امـام علـي ريشـه در باورهـاي ديرينـة بخشـي از جما        -)2(

ها در روزگاران بسيار دوري خدايشـان فرعـون بـود، سـپس      اين جماعت. سرزمين شام داشت
هـا تشـكيل سـلطنت دينـي      شدند خدايشان مسيح بود كه قرار بـود مثـل فرعـون    وقتي مسيحي
ه مسلمان كرده شدند همين عقيده را با خود داشتند تا مذهب شـيعه را گرفتنـد و   بدهد، بعد ك

شان شـكل نـويني بـه     به خدائي علي شدند، اكنون تاتارها با آميختن باورهاي نياپرستانهمعتقد 
  .آن داده بودند



   

 

  
  

 

        ﴾29﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كـرد از   چون نماز و روزه و حج را بـا تـأويالتي كـه از ديـن مـي      هاي شرعي تعباد
دوش پيروانش انداخت، و چونكه مريدانش عموما تاتارهاي نومسـلماني بودنـد كـه    

و فقط از نظر اسمي مسلمان شده بودند تا بـه نـان    ،توجهي به احكام اسالمي نداشتند
ــا و    ــر و زن ــون خم ــرعي چ ــات ش ــند، او محرم ــوا برس ــاس   و ن ــواط را براس ــي ل حت

هايش براي مريدانش مباح گردانيد، تنها امر واجب در طريقت او محبت امـام   تأويل
  .و جهاد براي نشر دين بود» شيخ«علي اطاعت مطلق از 

هـاي ابـاحي و انحـالل اخالقـي مـذهب شـيخ بدرالـدين بـاب طبـع           چونكه جنبه
او جذب كـرد، وقتـي كسـاني     هاي زيادي از آنها را به تاتارهاي نومسلمان بود گروه

اش از آنهـا    شـدند تـا در سـلك مريـدان او درآينـد، خليفـه       به طريقت او ملحق مـي 
شان به كلي دست بكشند، از همـة كارهـائي كـه در     خواست كه از عقائد گذشته مي

 سـاس ارا » محبت شـيخ بدرالـدين  «و » محبت علي«گذشته انجام داده اند توبه كنند، 
د، و با او بيعت كنند كه هيچگاه از اطاعت شيخ بيـرون نشـوند و   اعتقادشان قرار دهن

هـاي او كوشـا    در برابر او چون و چرا نشان ندهند و با جـان و دل در اجـراي فرمـان   
بگذارنـد و از هـيچ خطـري    و بـراي خشـنودي شـيخ از جـان خودشـان مايـه        ،باشند

شـده در   ذوب«ه خواست آن بود ك آنچه او از مريدانش مي :رويگردان نشوند، يعني
بود، يك معناي ايـن  تائب محب صفت  اشند، صفتي كه او به مريدانش دادب» ولي

بود كه همين تاتارها چند دهه بعد كه به ايران رفتـه ارتـش   » تبرائي و توالئي«صفت 
  .قزلباشان را ايجاد كرده قدرت سياسي را قبضه كردند، در ايران متداول ساختند

اش  ت اجباريش در ازنيـك بـا همكـاري دو خليفـه    شيخ بدرالدين در مدت اقام
هـا بـراي كسـب قـدرت سياسـي را       ق كمال برنامة قيام بكتاشـي دده مصطفا و طورال

ريزي كرد، او در آخرين سال قرن هشتم به بهانـة سـفر حـج بـا كسـب اجـازه از        پي
نشين در بخش اروپائي  سلطان عثماني از شهر ازنيك خارج شده به يك منطقة شيعه

ني موسوم به روملي شرقي كه به پايتخـت عثمـاني نزديـك بـود رفتـه در آنجـا       عثما
  .شورش مورد نظرش را از آنجا آغاز كندمسقتر شد تا 

هـا رويـش    ئي كه مـدت  طبق برنامه ،مصطفا و طورالق كمال شيخ بدرالدين دده
كردنـد، دده مصـطفا فرمانـدار     ر همزمان در سـه منطقـه قيـام   و، به طكار كرده بودند

را در جنگ كشت و نيروي ديگر عثماني را كه زير فرمـان حـاكم صـاروخان     ميراز



   

 

  
  

 

        ﴾30﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بود شكست داد و در منطقه دست به غارت و كشتار زد، طورالق كمـال در مانيسـه   
ها را كشتار كرد و دست غـارت   هائي به دست آورد و مثل دده مصطفا سني پيروزي

ظـم و  ربيـگ و وزيـر اع  برگشود، سلطان محمد يك سـپاه عظـيم بـه فرمانـدهي بيگل    
ان فرستاد، اين سپاه با دادن تلفات بسيار سنگيني موفق يششاهزاده مراد به مقابلة شور

، دده دنكمال را يكي پس از ديگري درهم شـك شورش دده مصطفا و طورالق  ،شد
شيخ بدرالدين شكسـت   آنهامصطفا و طورالق كمال دستگير و اعدام شدند، پس از 

ي داشت، يـك دادگـاه   ارچون در ارتش عثماني مريدان بسي يافته دستگير شد، ولي
هاي طراز اول عثماني به رياسـت يـك فقيـه ايرانـي بـه نـام       ويژة شرعي متشكل از فق

موالنا هراتي براي محاكمة علني شيخ تشكيل شـد، شـيخ بدرالـدين در ايـن دادگـاه      
مسـلمانان  زدن امنيـت   فريب و تضليل مسلمين و شورش بـراي بـرهم   ،ارتداد متهم به

  .خ به دار آويخته شد 799در سال  ،گرديد و محكوم به مرگ شده
در نهضت شيخ بدرالدين كه حالت عصيان عمـومي تاتارهـاي بكتاشـي بـر ضـد      
دولت عثماني به خود گرفته بود، بسـياري از بوميـان مسـيحي نيـز شـركت داشـتند،       

جهـادگران   حد و حصـر  هاي بي ت خشمي بود كه از ستمضعلت شركت اينها در نه
ود كـه دسـتگاه حاكميـت    عثماني داشتند، نهضت شيخ بدرالدين به آنها اميد داده بـ 

هـاي زنـان و    ده شود و دوران جهاد براي گسترش اسـالم و اسـيركردن  عثماني برچي
كـه   يئهـا  و مسـيحيان آنـاتولي از درد و رنـج    ،دختران بوميان آناتولي به پايان برسد

رفـت برهنـد، دامنـة نهضـت شـيخ بدرالـدين بـه         توسط جهادگران ترك بر آنها مي
ان يهودان نيز در آن بودند كه چندين تن از كشيشان و همچنين رهبرحدي گسترده 
مريدان شيخ بدرالدين چنان خلوصي نسبت به او داشتند كـه پـس   . )1(شركت داشتند

كردنـد كـه آنهـا نمـرده      شدن او و دده مصطفا و طورالق كمال تصريح مـي  از كشته
  .بلكه در غيبتند و به زودي باز خواهند گشت ،اند

 د و بسـياري نـ هاي شيخ بدرالدين پس از او مورد تعقيب و آزار قـرار گرفت  خليفه
ي ديگر نيز متواري گشتند و در ميان قبايـل تاتـار   رااز آنها به دار آويخته شدند، بسي

در ميان تاتارها  ،اودانگي شيخ بودندون معتقد به جبه تبليغ مخفيانه پرداختند، آنها چ
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هد كرد و قيـام خـويش را بـه سـرانجام     اكردند كه شيخ به زودي ظهور خو تبليغ مي
هد رساند، سركوب و خفقاني كه مريـدان شـيخ بدرالـدين بـا آن مواجـه شـدند       خوا

ناپذير با كل دستگاه دينـي دولـت عثمـاني، و بـه      آشتي آنها را به سوي يك عداوتي
بدي نسبت بـه اهـل سـنت سـوق داد، پيـروان شـيخ       ا به سوي عداوتي: عبارت ديگر

بدرالدين از آنجا كه در سراسـر خـاك عثمـاني مـورد تعقيـب بودنـد عقائدشـان را        
را اصـل اساسـي اعتقـاد     تقيـه ردند، و ب داشتند و همواره در تقيه به سر مي مخفي مي

  .خويش قرار دادند
  

  شيخ جنيد در آناتولي
و بـه آنـاتولي    انقاه اردبيل شكسـت يافـت،  گفتيم كه جنيد در نبرد قدرت خ قبالً

اتارهـائي كـه   همـان ت  –گريخت، در اين سفر گروهي از مريدان خانقاه شيخ صـفي  
همراه او بودنـد، او از سـلطان    –ي آورده تقديم خانقاه كرده بود امير تيمور از آناتول

عثماني تقاضا كـرد كـه قطعـه زمينـي در اختيـارش بگـذارد تـا بـا مريـدانش در آن          
د، سـلطان بـه او التفـات نمـود، و او مـدتي در زمـين اهـدائي سـلطان         نكونت گزينس

ها و مريدان شيخ بدرالـدين شـنيدند كـه     اقامت گرفت، در همين زمان بود كه خليفه
هـا   يك شيخ بزرگوار از تبريز آمده و مريدانش تاتارها هستند، بعضي از ايـن خليفـه  

درالـدين آشـنا   تند، و او با مريدان شـيخ ب افكارش به ديدارش رف براي آشنائي با او و
  .گرفتن رهبري اين فرقه افتاد شد و به فكر در دست

از وقتي كه شيخ بدرالدين به دار آويخته شد تا وقتي كه شيخ جنيـد وارد خـاك   
سال فاصـله بـود، در ايـن فاصـلة زمـاني هـيچ شخصـيتي كـه بتوانـد           27آناتولي شد 

هـا چشـم در راه    د در آناتولي پيدا نشد، بكتاشـي ها را دوباره سازماندهي كن بكتاشي
پـر كنـد، شـيخ جنيـد بـا هـدف بـه         ي بودند كه جاي شيخ بدرالدين را»رهبر«ظهور 

انداختن دار و دسـتگاهي شـبيه دار و دسـتگاه پـدرش بـه آنـاتولي آمـده بـود، و          راه
هـا   ريدان شيخ بدرالدين تمـاس يافـت، دانسـت كـه همـة زمينـه      كه با برخي از مهمين

درنـگ دسـت بـه     براي آن كه آنها را پيرامون خودش گرد آورد فراهم است؛ و بي
  .كار جذب مريدان شيخ بدرالدين شد
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هاي  از آنجا كه مريدان شيخ بدرالدين تحت تعقيب حكام عثماني بودند، فعاليت
و او مجبور شد كه به كيليكيه برود و در  ،ها مواجه شد شيخ جنيد با مخالفت عثماني

را  ميزد و مريدانش فقامت بگيرد، در قونيه نيز چونكه دست به كارهاي خالقونيه ا
كرد، اقامتش با مخالفت فقهـا مواجـه شـد و     يق ميوشبراي غارت و تاراج روستاها ت

پيرو هاي شيعيان تاتـار  او كيليكيه را ترك گفته به اسكندرون رفت كه مركز فعاليت
او در اسكندرون خانقاهي بنا كـرد و  بود، ) معتقدان به خدائي علي(مذهب اهل حق 

هــاي تبليغــي پرداخــت، و خلفــايش را بــه نــواحي اطــراف گســيل كــرد،  بــه فعاليــت
متشرعان شام از دست او به حاكم حلب شكايت بردند، و شيخ جنيد از اسـكندرون  

ر در ميـان تركـان ادامـه    حي ديگـ هـايش در نـوا   ، تا به فعاليت)835سال (اخراج شد 
  .دهد

ر هشت سالي كه در آناتولي و اسـكندرون اقامـت داشـت بـه طـور      شيخ جنيد د
از مـذهب آبـائيش كـه     ،ها و اهل حـق قـرار گرفتـه    كامل تحت تأثير عقايد بكتاشي

هاي  بود دست كشيد، و به رهبر بالمنازع بكتاشي) مذهب شافعي(مذهب اهل سنت 
ـ سـلطان المشـايخ   آناتولي تبديل شد، در اين زمان بود كه او لقب  ر خـودش  را ب

نهاد، و اين بدان مفهوم بود كه او داعية رهبـري دينـي و سياسـي را در سـر داشـت،      
  .اينك همة خلفاي شيخ بدرالدين وي را به رهبري خويش قبول داشتند

هشت سال اقامت در آناتولي دو تغييـر عمـده در شخصـيت شـيخ      ربه هر حال د
ان ميزيسـت و عمـوم   زبـ  يكي آن كه چـون در ميـان تاتارهـاي تـرك    : جنيد رخ داد

زبان نـژاديش بـود   مريدانش تاتار بودند، به خاطر خوشامد مريدانش زبان آذري كه 
زبـان شـد، ديگـر آن كـه مـذهب شـافعي را كـه مـذهب پـدر و           را رها كرده تـرك 

نياكانش بود را رها كرده و مذهب اهل حق را كه به اولوهيت امام علي قائـل بودنـد   
و را از نظر ظواهر شخصيتي بـه يكـي از تاتارهـا تبـديل     اتخاذ كرد، تغيير مورد اول ا

كرد؛ و تغيير مورد دوم وي را رهبري بخشيد و تا مقام الوهيت باال برد؛ و مريـدانش  
بسته در فرمانش بودنـد، او  عمال در سلك بندگان او قرار گرفتند كه چشم و گوش 

ه به طور كامل اين هشت سال مردي بود كه از همة احكام ديني دست شست نادر پاي
ديني معاف داشته و به نسخة  ضخود و مريدانش را از انجام فراياباحي مذهب شده 

  .دوم شيخ بدرالدين تبديل شده بود
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گي از مريدانش به شماليترين نقطـة  راو وقتي از اسكندرون اخراج شد با گروه بز
مـت  آناتولي منتقل شد و در بنـدر جـانيق در سـاحل جنـوبي دريـاي سـياه رحـل اقا       

) تراپيزونـت (نشـين ترابـزون    افكند، اين بندر در همسايگي كشور كوچك مسـيحي 
در آن هنگام نيروهاي ترابزون درگير مقاومت در برابر گسـترش طلبـي سـلطان     .بود

ــطنطنيه         ــرف قس ــا تص ــه ب ــاتح ك ــد ف ــلطان محم ــد، س ــاني بودن ــاتح عثم ــد ف محم
ه در اروپــاي شــرقي خ دولــت روم شــرقي را برانداختــ 832در ســال ) كنســتانيناپول(

رق نيز بخش اعظم آناتولي را تا حـدود غربـي   هاي بسيار كرده بود، و در ش پيشرفت
در صدد بود كه با الحاق ترابزون سراسـر آنـاتولي   دياربكر به تصرف درآورده بود، 

  .و هيچ نيروي غير مسلماني را در آن سرزمين باقي نگذارد ،را يكدست كند
هـاي   غارتگرانـه داشـتند، بـا اسـتفاده از گرفتـاري      جنيد و مريدانش كه تمايالت

دولت ترابزون به روستاهاي آن كشور دستبرد زده غارت و كشـتار كردنـد و غنـايم    
عثماني به وساطت سلطان حسن بايندر  نند، در اين اثناء سلطادبسياري به دست آور

انش از صلح گرديد و جنيد با مريـد  درولت ترابزون وابا د) معروف به اوزون حسن(
  .جانيق اخراج گشتند

ي قويونلـو بـود كـه در عهـد مغـول بـه آنـاتول        اين اوزون حسـن رئـيس قبيلـة آق   
ور بـه آنـاتولي بـه خـدمت سـپاه او درآمدنـد،       مـ يمهاجرت كرده بودند و در حملة ت

آنهـا واگـذار كـرد، و آنهـا     شان مناطقي از شرق آناتولي را به  تيمور به پاس خدمات
جـاگير شــده زيـر حمايــت تيمــور    –در جنـوب درياچــة وان   –منطقـة ديــاربكر   رد

تـرين اميـر ايـن     قـوي اوزون حسـن  ند، حسن بيك معروف بـه  دتشكيل امارتي دا
ان بـ يوزي بـر رق ريـ به حكومت رسيد، و پس از پآمد خ در شهر  832قبايل در سال 

هائي از ارمنستان دسـت يافـت و قلمـروش بـا كشـور       خاندانيش بر ارزنجان و بخش
زون همسايه شد، پادشاه يوناني تبار ترابزون كه از ناحية عثماني در معرض خطـر  تراب

و دخترش دسپيناكاترينا را بـه عقـد ازدواج    ،بود با اوزون حسن پيمان حمايتي بست
انـدازي   مدتي در مقابل دست اوزون حسن درآورده بود، ترابزون را اين اتحاد براي

ري از حمايت اوزون حسـن  ابزون با برخوردها مصون نگاه داشت، و شاه ترا عثماني
برقراري صلح ميان سـلطان   در مقابل عثماني پايداري نشان داد، و اوزون حسن براي

و سلطان عثماني مجبور شـد كـه يكچنـد     ،عثماني و پادشاه ترابزون پا در مياني كرد
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بـه   ترابـزون  استقالل آن كشور را به رسميت بشناسد، البته اين وضـع ديـري نپائيـد و   
ها درآمد و خاندان سلطنتي ترابزون قتل عام شدند و مـردم   زودي به تصرف عثماني

  !.سلمان شوندر شدند كه موترابزون مجب
شدن از جـانيق راهـي ديـاربكر شـدند، شـيخ       ندهاشيخ جنيد با مريدانش پس از ر

آن شـد  او را در پايتخت اقامت داد؛ و برجنيد را اوزون حسن زير حمايت گرفت و 
او با خانوادة خودش پيوند دهد، و با اين هـدف خـواهرش خديجـه بـيگم را بـه      كه 

همسري او درآورد، اين واقعه بر قدرت و شوكت شيخ جنيد افزود، و او از دياربكر 
اكناف گسيل داشت، و مريدان بيشتري را به طرف خويش  مريدانش را به اطراف و

  .جذب كرد
گذراندنـد،   شـان از راه تـاراج مـي    دگيچونكه مريدان شيخ جنيد از نظر سنتي زن

از اوزون حســن اجــازه گرفــت كــه بــه جهــاد چركســان بــرود،  838جنيــد در ســال 
ئــي در شــرق دريــاي ســياه و شــمال  چركســان اقــوام مســيحي بودنــد كــه در منطقــه

  .زيستند، گرجستان و غرب داغستان مي
را بـه كـار   گرانه به سرزمين چركسان همـه گونـه احتيـاط    تاراججنيد براي حملة 

برد، و با اعالم اينكه قصد زيارت مرقد جدش را دارد با مريـدانش از ديـاربكر وارد   
آذربايجان شده از آنجا راهي شروان شـد تـا از راه داغسـتان بـه سـرزمين چركسـان       

و غـرب دريـاي    ،حمله ببرد، شروان يك كشور كوچكي بود در شـمال آذربايجـان  
كردنـد،   آن حكومـت مـي  وانشاه از ديرباز بـر ني با لقب شرخزر كه يك خاندان ايرا

بـود،  قويونلـو   جهانشـاه قـره  پيمان و تحت حمايـت   در آن زمان همانشاه شرو
خوانـد، تبريـز را پايتخـت قـرار داده بـود، و بخـش        جهانشاه خودش را شاه ايران مي

  .اعظم ايران را جز خراسان و سيستان و دياربكر در تصرف داشت
قويونلو در عهد مغول وارد آذربايجـان   ويم كه قبايل قروهاين را نيز در حاشيه بگ

يوسـف قـره قويونـو در      دند و در اواخر دوران ايلخانان قدرتي به هـم زدنـد، قـره   ش
خ متصـرفات جانشـينان تيمـور در     820تبريز مستقر شد، پس از او جهانشاه در دهـة  

و بقيـة نـواحي    بـر عـراق   836ايران مركزي و غربي را به تصرف درآورد، و تا سال 
هاي كوير دست يافت و دولتي شـبه سراسـري تشـكيل داد، تـالش او      ايران تا كرانه

بـراي پيشـروي در آنـاتولي توسـط اوزون حسـن متوقـف شـد، و چـون همزمـان بـا           
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گسترش سلطة او اوزون حسـن نيـز در صـدد دسـتيابي بـر ارمنسـتان بـود، ميـان او و         
اين بود كه وقتي شيخ جنيد از اوزون حسـن  حسن بر سر ارمنستان نزاع افتاد، اوزون 

ميل نبـود كـه او بـراي     اجازه طلبيد كه براي جهاد با چركسان برود، اوزون حسن بي
  .جهانشاه دردسر درست كند و با او درافتاده تضعيفش سازد

شـيخ جنيـد وارد شـروان شـد، شروانشـاه از جهانشـاه مـدد طلبيـد تـا جلـو            چون
يرد، نيروي مشترك جهانشاه و شروانشاه در تبرسـران بـا   پيشروي او به داغستان را بگ

ميـان دو طـرف درگرفـت،     838جنيد مقابله كردند، و در جنگي كـه در پـائيز سـال    
  .جنيد كشته شد و ميردانش متوري شده به آمد برگشتند

  
  شيخ حيدر

ئـي بـه نـام حيـدر از خـواهر اوزون حسـن        وقتي جنيد كشته شد فرزند شيرخواره
كرد، اين كودك را مريدان جنيـد   مادرش نزد اوزون حسن زندگي مي كه با داشت

داشتن  پس از او شيخ خواندند و به دورش گرد آمدند، سعي اوزون حسن براي نگاه
مريدان شيخ جنيد نيز در اين ميان كارگر بود، زيرا او همـين كـودك شـيرخواره را    

ك اطاعت نشـان دهنـد،   لقب شيخ داد و مريدان جنيد را تشويق كرد كه از اين كود
و شايسته است كه مقام شـيخ   ،بيند گفت كه انواراالهي را از جبين او ساطع مي و مي

مند بود، و  شك خود اوزون حسن به رهبري اين كودك عقيده را تحويل بگيرد، بي
فريبانه نداشت، او هم مثل همة سـالطين تـرك داراي عقايـد پيرپرسـتانة      هدف عوام

ورش به وجود يك پيـر طريقـت كـه    شكهن بود، و به عالوه در كمبتني بر نياپرستي 
مطاع باشد احتياج داشت تا از نظر معنوي تركان را بسـيج كنـد، و سـلطنت خـود را     

   .مشروعيت بيشتر بخشد
در غيــاب يــك پيرطريقــت بــالغ و عاقــل ايــن كــودك بهتــرين فــردي بــود كــه 

ويـژه كـه ايـن كـودك از     ئي اوزون حسن را برآورده سازد؛ بـه   توانست خواسته مي
خشيد، از ب ئي خود اوزون حسن نيز بود، و به خاندانش يك معنويت واال مي خانواده

توانسـت   و اوزون حسن مـي  ،اين گذشته شيخ جنيد در آناتولي مريدان بسيار داشت
كردن اين پير شـيرخواره از مريـدان شـيخ جنيـد در جهـت مقاصـد سياسـي و         با علَم

  .نظاميش استفاده كند
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يافـت، مريـدان تاتـارش در     چونكه شيخ حيدر در خانة اوزون حسن پرورش مي
عمل بـه خـدمت اوزون حسـن درآمـده، بخشـي از سـپاه او را تشـكيل دادنـد، و در         

شـان را از  خت شركت نمودنـد، تـا انتقـام خـون شي    شاه داشجهانهائي كه او با  جنگ
  .شاه بگيرندجهان

جنـگ درگرفـت، جهانشـاه شكسـت     ن ميان جهانشاه و اوزون حس 846در سال 
قويونلوها به سر آمد، از آن پـس   شدن او سلطنت قره و به قتل رسيد، و با كشته يافت

قلمرو جهانشاه به تصرف اوزون حسن درآمـد و او خـود را شـاه ايـران ناميـد، او در      
بهار سال بعد پايتخت را از آمد به تبريز منتقل كرد، در آن هنگام خراسان در دست 

بود كه هرات را پايتخت قرار داده بـود، او نيـز    –آخرين سلطان تيموري  –عيد ابوس
ناميد، اوزون حسن را سلطان ابوسعيد غاصـب تـاج و تخـت     خودش را شاه ايران مي

اندازي اوزون حسن به دانست، او براي بر ايران، و خودش را وارث كشور تيمور مي
يافته اسير و كشته گرديد، پس ر كشيد؛ ولي در دشت مغان شكست كشآذربايجان ل

از آن سلطان حسين بايقرا كـه در آن هنگـام اميـر گرگـان بـود، بـا اسـتفاده از خـأل         
قدرتي كه مرگ ابوسعيد در شرق ايران به وجود آورده بود، بر خراسان دست يافته 
در هرات مستقر شد و خود را شاه ايران ناميد، اين مرد نخستين شـاه شـيعه در ايـران    

كردنـد، و در فـروع    البته شيعة زيدي بود كه از مـذهب معتزلـه پيـروي مـي     است كه
شـان بـا مـذهب شـيعيان      مذهب به اهل سنت آن روزگار نزديـك بودنـد، و مـذهب   

شان اوالد امـام   امامي كه عمدتا در عراق بودند اختالف داشت، شيعيان زيدي امامان
بـه امامـت    –حسن و حسين جز علي و  –ان شيعيان اثناعشري را حسن بودند، و امام

  .قبول نداشتند
مورد حمايت جهانشـاه بـود، اوزون   ) عموي شيخ جنيد(چون شيخ جعفر صفوي 

رياسـت خانقـاه اردبيـل و     ،حسن وقتي در تبريز مستقر شد به شيخ جعفر دسـتور داد 
كنـاره بگيـرد،   تحويل داده از منصب خويش  امالك موقوفة خانقاه را به شيخ حيدر

سـالگي رسـيده بـود، توسـط      9را كه اينـك بـه    ين مقصود شيخ حيدرا يبراي اجرا
مريدانش به اردبيل فرستاده برمسند رهبري خانقاه شيخ صفي الدين اردبيلـي نشـاند،   
از اين زمان به بعد از شيخ جعفر و فرزندانش و ديگر افراد خاندان صفوي ذكري بـه  

رسد كه همة آنهـا از   نظر مي دانيم چه بر سرشان آمده است، به ميان نيست، و ما نمي
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خرد و بزرگ و زن و مرد و كودك به دسـت مريـدان شـيخ حيـدر قتـلِ عـام شـده        
بايسـت در جـائي از    باشند، زيرا اگر يكي از اين خاندان زنده مانده بود، اصـوالً مـي  

آمد، ولي جالب است بدانيم كه از ايـن   ورد و نامي از او به ميان ميآ ايران سر درمي
ايرانيان به سلك مريدان شيخ حيدر درنيامـد، و مريـدان او را منحصـراً     پس كسي از

تاتارهائي تشكيل دادند كه از آناتولي به همراه او وارد ايران شـده بودنـد، و عمومـاً    
  .نوعي مذهب اباحي داشتند كه در ايران به طور كلي ناشناخته بود

هـاي   كه خليفه شيخ حيدر از اوان كودكي تحت تربيت خليفگان برجستة پدرش
سابق شيخ بدرالدين بودند قرار داشت؛ و آنها بـه دور از چشـمان اوزون حسـن او را    

يافتنـد،  ساختند، آنها وقتي در اردبيل با او اسـكان   با عقايد افراطي خودشان آشنا مي
هـاي سـخت نظـامي و     وي را مثل خودشان و بنابر تعاليم شيخ بدرالدين تحت تمرين

و با انـواع فنـون جنـگ و گريـز كـه الزمـة زنـدگي غارتگرانـة         جهادي قرار دادند، 
هاي شـيخ حيـدر    تاتارها بود آشنا كردند، اوزون حسن به پاس خدمات نظامي خليفه

سازي خـاص خودشـان    بقدري به آنها آزادي عمل داد كه در اردبيل كارگاه اسلحه
، از داختنمت در حكومـت مبـدل سـ   را دائر كردند و خانقاه اردبيل را به نوعي حكو

، )خ 856(زماني كه شيخ حيدر وارد اردبيل شد تا وقتي كه اوزون حسن درگذشت 
سال وقت مبتني بر استقالل عمل در اختيار خليفگان تاتار شـيخ حيـدر بـود تـا در      9

اردبيل براي خودشان نوعي دستگاه سلطنتي به مقيـاس كوچـك را تشـكيل بدهنـد،     
فـه بـود كـه مغـوالن در اختيـارش      وي موقخانقاه اردبيل مالك حدود بيسـت روسـتا  

هـاي الزم را در اختيـار آنهـا قـرار      درآمد سرشار اين روستاها هزينـه  گذاشته بودند،
داد، تا در راه تهية ساز و برگ جنگي مورد استفاده قرار دهند و در اردبيل بـراي   مي

  .خودشان زرادخانه بسازند و آن را با انواع اسلحة روز انباشته كنند
ز شيوة تقية بسـيار منظبطـي   اه خليفگان شيخ حيدر و به تبع آنها شخص او چونك

داشـتند، اوزون   ها مخفـي مـي   كردند و عقائدشان را به كلي از غير خودي پيروي مي
ــدة نياكــانش    حســن هــيچ اطالعــي از  ــر عقي ــدر نداشــت، و او را ب ــد شــيخ حي عقائ

-دختـر خـويش    پنداشت، وقتي شيخ حيدر به سن جـواني رسـيد، اوزون حسـن    مي
مذهب ترابزوني بود به عقـد ازدواج او درآورده او   را كه از كاتريناي مسيحي -مارتا

توانست وضـع سياسـي شـيخ     داماد خويش ساخت، طبيعي بود كه اين وصلت ميا ر
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و دسـت او را در   ،حيدر را به عنوان خواهرزاده و داماد شـاه بسـيار مسـتحكم سـازد    
بي به مقاصـد پنهـاني و درازمـدت بـيش از پـيش بـاز       هايش براي دستيا اجراي برنامه

بگذارد، فضل اهللا روزبهان خنجي كه معاصر اين جريانات در تبريز بـوده اسـت، در   
  :نويسد هاي شيخ حيدر در اردبيل چنين مي بارة فعاليت

 پــرداختن ســاختن و تيـغ  مقــدمات لشكركشـي از نيـزه   ئـي  اكثـر اوقـاتش در تهيــه  
ئـي   ئـي آالت طعـن و ضـرب يگانـه     سباب حرب و تهيـه در ساختن ا... مصروف بود

 ،زمان بود، شـنيده ام كـه چنـد هـزار سـرنيزه و جوشـن و شمشـير و سـپر مهيـا كـرد          
آنكه به دستياري صانعان محتاج گردد، چه بـه نفـس خـويش تمـام آن را تكفـل       بي

  .)1(نمودي، و مريدان را به حسن ارشاد در ساختن آنها تعليم فرمودي
  

  ب بايندر و شيخ حيدرسلطان يعقو
در گذشت و بر سر جانشيني او ميان پسـرانش   856اوزون حسن در زمستان سال 

خليل، مقصود و يعقوب نزاع افتاد، ابتدا خليل كـه حـاكم فـارس بـود خـود را شـاه       
خفـه كـرد، و   خوانده تبريز را گرفت، مقصود را كه مادرش كاترينا بـود دسـتگير و   

ه حاكميت دياربكر را به او محول كـرد، شـش مـاه    ساخت يعقوب را به خود نزديك
بعد يعقوب بر او شوريده به تبريز لشكر كشيد، و وي را از ميان برداشـت و خـود در   

  .تبريز به سلطنت نشست
دوست بود، و به تـاريخ و فرهنـگ    كرده و ادب شاهي تحصيلدسلطان يعقوب پا

ايران را در تبريـز گـرد آورد،   وران  ايران عالقه داشت، او ادبيان و هنرمندان و دانش
و زير چتر حمايـت گرفـت، او بـه هـدف رونـق بخشـيدن بـه علـم و ادب، مـدارس          
متعددي را در نقاط مختلف تأسيس كرد و موقوفاتي را در اختيار آنها نهاد، و مقـرر  

هـا تـأمين گـردد، او     كرد كه زندگي علما و مدرسين و طالب از درآمد اين موقوفـه 
ــ  ــاهي ص ــين پادش ــود لحهمچن ــت ب ــر دوس ــردن رو و ب ــا برقرارك ــه ب ــد ك ــاآن ش ط ب

دولــت عثمــاني در آنــاتولي و دولــت  :يعنــي –آميــز بــا همســايگان غربــي  مســالمت
هاي تجارت بين المللي ايران با غـرب را بـاز نگـاه دارد و بـه      راه –مملوكي در شام 

طان يزيد دوم پسر سـل د، در آن زمان در كشور عثماني بابازرگاني كشور رونق بخش
                                         

  .، به نقل از عالم آراي اميني147: منوچهر پارسادوست -)1(
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طلب بود، و  م برخالف پدرش پادشاهي صلحويزيد دكرد، با محمد فاتح سلطنت مي
ئـي سـلطان    جويانـه  سياسـت مسـالمت  ئي كشورگشائي در سر نداشت، در اثر  انديشه

هاي هرموز و سيراف و بصره  يعقوب بازرگاني خارجي ايران شكوفا شد، و بندرگاه
تجـارت خـارجي    زمينـي  درآمد، راه به صورت بزرگترين بنادر بازرگاني خاورميانه

رسيد، از يك طرف به تبريـز   ايران كه از زرنگ و بلخ و هرات به ري و اصفهان مي
شد، و از طـرف ديگـر بـه بغـداد و از      و از آنجا به سرزمين آناتولي و اروپا وصل مي

هاي ايراني كاالهاي هند و چـين و مـاوراءالنهر را    شد، كاروان آنجا به شام منتهي مي
هـا   دادند، و كاالهـاي آن سـرزمين   به درون ايران و سپس به آناتولي و شام انتقال مي

بصـره و سـيراف و   هاي ايـران كـه از بنـادر     يتگرداندند، كش را به هند و چين باز مي
هـاي   كردند، كاالهاي شرق آفريقا و جنـوب هنـد را بـه بنـدرگاه     هرموز حركت مي

داران ايرانـي بـه ايـن     ائي كـه توسـط كـاروان   كردند، و متقابال كاالهـ  ايران حمل مي
گرداندند، رونق تجـارت بـه رشـد     ز مياها رسيده بود به هند و شرق آفريقا ب بندرگاه

ان سلطان يعقوب بايندر قـدم در  مزي كشور نيز كمك كرد، و ايران در صنايع داخل
سله راه ترقي و شكوفائي نهاد، سلطان يعقوب در شهرهاي ايران نيز دست به يك سل

  .در اصفهان است» پل خواجو«اقدامات عمراني زد كه يك نمونة آن پل معروف به 
ها در كشور به احياي فكر دينـي منجـر شـد، و در     گسترش مدارس و آموزشگاه

هـا از رونـق افتـاد و كـار و بـار       هاي تبليغي علما و فقهـاي كشـور، خانقـاه    اثر فعاليت
كردند كساد شد، نزاع طريقـت و شـريعت    شيوخ صوفيه كه گريز از دنيا را تبيلغ مي

نـان و تيمـور و جانشـينانش بـه بهـاي اوجگيـري قـدرت        اكه در زمـان مغـول و ايلخ  
ها و كاهش نفـوذ مـدارس تمـام شـده بـود، در زمـان        هاي تحت حمايت خان خانقاه

سلطان يعقوب تغيير جهت داد، و فقها و متشرعان مورد حمايت دولت قرار گرفتند، 
گرائـي   هـاي كشـور از سياسـت شـرع     خانقاه اردبيل مثل همة خانقـاه  در اين رهگذر

شـان را از   سلطان يعقوب متأثر شد، تاتارهاي مريد خانقاه اردبيل كـه هزينـة زنـدگي   
هـاي اطـراف آذربايجـان بـه خصـوص حملـه بـه         راه حمالت غارتگرانـه بـه آبـادي   

ب متضـرر  طلبـي سـلطان يعقـو    سياست صـلح كردند، از  سرزمين چركسان تأمين مي
شد، در اثر نزاع خانقاه و مدرسـه خانقـاه اردبيـل     شدند، و راه درآمدشان بسته مي مي
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داد و درآمدش كاهش  بسياري از موقوفات خود را به نفع مدارس ديني از دست مي
  .شد اش كاسته مي  گرديد، و از سلطه يافت، و شيخ حيدر از اين راه متضرر مي مي

شد كه به هربهائي شده باشد از موقعيت خانقـاه   آنخ بر 858شيخ حيدر در سال 
اردبيل در مقابل متشرعان و فقيهان آذربايجـان حفاظـت كنـد، او بـراي ايـن منظـور       
سياست و شيوة مبارزاتي شيخ بدرالدين را احياء كرده مقرر كرد كه مريدانش لباس 

ايـن   بر سر بگذارنـد، در ترك   رنگ دوازده متحدالشكل بپوشند و كاله نمدي سرخ
هاي شيخ حيدر بودنـد، و   زادگان شيخ بدرالدين در آناتولي خليفه خليفه زمان عموم

كردنـد، از آنجـا كـه مـردم آذربايجـان در آن       ميان تاتارهاي آناتولي فعاليت مي در
هـا را آغـاز    زمان سني بودند، شيخ حيدر در اين سال به طـور عملـي جهـاد بـا سـني     

در حكم كفارند، و داشت كه همة اهل سنت ضمن يك فتواي صريح اعالم  ،نموده
و هركـه از آنهـا تبعيـت و تقليـد كنـد از       ،روند فقيهان سني دشمنان خدا به شمار مي
او در ايـن فتـوا   . گـردد  شود، و قتلش واجب مي دين خارج شده به كافران ملحق مي

و غـارت امـوال و    ،اعالم كرد كه جهـاد بـا اهـل سـنت يـك واجـب شـرعي اسـت        
د، او عقائد شيخ بدرالدين فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب عظيم دار اسيركردن و

را مو به مو اجرا كرد، و همان عقيدة افراطي تاتارهاي بكتاشي آنـاتولي را كـه علـي    
دادنـد، بـه    طالب را تا مقام الوهي بـاال بـرده، وي را مـورد پرسـتش قـرار مـي       ابن ابي

از نماز و روزه و حج را تأويـل كـرده    صراحت تبليغ كرد؛ و كلية واجبات شرعي را
قزلباش از گردن مريدانش انداخت، مريدان او كه از اين زمان به طور رسمي لقب 

جات مسلح و منضبط جهادي متشكل شـدند، و   يافتند در دسته) سر سرخ: به فارسي(
مـذهب بودنـد،    ناطقي از قفقاز را كـه عمومـاً سـني   م هاي شروان و داغستان و آبادي

  .نوان جهاد با كافران مورد حمالت غارتگرانه قرار دادندتحت ع
مريدان شيخ حيـدر در اردبيـل و روسـتاهاي اطـراف دسـت بـه غـارت و تـاراج         

هاي شديدي را درپـيش گرفتنـد    آميز همراه با خشونت هاي ارعاب و شيوه ،گشودند
هـا بازدارنـد،   شان در ارعاب دائم نگاه دارند، و از فكر هرگونه مقابله با آن تا مخالفان

شان كه در حقيقـت بـراي تحكـيم قـدرت خودشـان و بـه        آنها تمام اقدامات ارعابي
دادنـد را بـراي سـلطان     هاي اطراف انجـام مـي   خاطر اخاذي از مردم اردبيل و آبادي

كردنـد تـا    يعقوب به صورت تالش بـراي نابودسـازي مخالفـان سـلطان وانمـود مـي      
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شـان چنـان    شـند، آنهـا بـراي ارعـاب مخالفـان     همواره حمايت او را با خود داشـته با 
كردند كه شنيدن آنها مو را بر اندام انسـان راسـت    باري اعمال مي هاي خشونت شيوه

انگيـز   هـاي رعـب   كند، فضل اهللا روزبهان خنجي در ذكر يك مورد از اين شـيوه  مي
  :نويسد اي ايراني است، چنين ميه كه يادآور رفتار ديوهاي افسانه

 شـد، از  ئي متشبث مـي  رساندن به مخالفانش به هر وسيله يل براي آسيباو در اردب
بـه   و شب هنگام كه همه در خواب بودندكرد،  جمله سگ زنده را آلوده به نفت مي

كـرد، سـگ كـه زنـده زنـده در ميـان        كشيد، و در سراي مخالفش رها مـي  آتش مي
د و خانـه را  دويـ  سوخت، از شدت سوزش به هر طرف خانـه مـي   هاي آتش مي شعله
كشـيد، و هسـتي فـرد مخـالف را بـه نـابودي        هاي آن آتـش بـه كـام خـود مـي      شعله

  .)1(كشاند مي
پسر عمه و شوهر خواهر سـلطان يعقـوب بـود، سـلطان بـا او بـه        چون شيخ حيدر

خواست شيخ حيدر را از كارهاي ناروايش  كرد، هربار كه سلطان مي مدارا رفتار مي
نمـود، و   رفت و از فرزندش نـزد سـلطان شـفاعت مـي     مياش به تبريز  منع كند، عمه

داد، يـك بـار كـه     سلطان به پـاس احتـرام عمـه اش او را مـورد بخشـايش قـرار مـي       
تجاوزهاي مريدان تاتار شيخ حيدر دست استغاثة روستائيان شمال آذربايجـان را بـه   

د، شـيخ  ب بلند كرده بود، سلطان يعقوب وي را به تبريز فرا خوانودرگاه سلطان يعق
كاري آشـنائي داشـت، و تقيـه اسـاس      نمائي و فريب مظلوم هاي حيدر كه به همة راه

دين خودش و دين پدرش بود، لباسي مندرس و ژنده بر تن كـرد و در هيئـت يـك    
ت به تبريز رفت، او براي سلطان يعقـوب بـه قـرآن سـوگند     چيز و تهيدس درويش بي

اني تعدي نكرده اند و از آن پـس هـم   ياد كرد كه مريدانش به جان و مال هيچ مسلم
اش گفته اند شايعاتي اسـت كـه دشـمنان خانـدان او      نخواهند كرد، و هرچه در باره

رواج داده اند و اساس و بنيادي ندارد، ولي او گفت كه جهاد بـا چركسـان مسـيحي    
تواند حكم خدا را رها سازد، و چون سـلطان   وظيفة شرعي مريدان او است و او نمي

از اينگونه جهان نيز منع كرد، او براي سلطان سوگند قرآن ياد كرد كه از آن وي را 
پس مريدانش را به جهاد نخواهد فرستاد، و در گوشة زاوية شـيخ صـفي بـه عبـادت     
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خواهد پرداخت، و از اردبيل پا بيـرون نخواهـد نهـاد، و بـه درآمـدهاي موقوفـات و       
  .د ورزيدآورند قناعت خواه نذوراتي كه زائران برايش مي

 ،با وجودي كه او چنـين قـولي بـه سـلطان داده بـود، چـون بـه اردبيـل برگشـت         
ئـي از   مادرش را بـه تبريـز فرسـتاد و از سـلطان تقاضـا كـرد كـه اجـازه دهـد دسـته          

اعزام دارد؛ زيرا او و مريـدانش تنگدسـت شـده     مريدانش را براي جهاد با چركسان
و  ،جهاد بروند تا اموالي را به غنيمـت بگيرنـد   اند و به مال نياز دارند، و بايد به وسيله
بازارها بـه فـروش برسـانند و    را اسير كرده در  گروهي از دختران و پسران چركسان

و در  ،ايـن درخواسـت پاسـخ مسـاعد نـداد     ي كسب كنند، سلطان يعقوب به درآمد
شـيخ حيـدر بـا     عين حال با جهادكردن مريدانش شيخ حيدر نيز مخالفت ننمود، امـا 

ه هدف ديگري در سر داشت، او كـه اينـك خـود را بـه حـد      وان كردن اين مسئلعن
يافت درنظر داشت كه به بهانة جهاد با چركسان بـه شـروان حملـه     كافي نيرومند مي

انشـاه كشـته   شرو و قصاص خون پدرش شيخ جنيد را كـه بـه دسـت نيروهـاي     ،كند
هـزاران مريـد تاتـار داشـت     شاه بگيرد، او در اين زمان در آناتولي شده بود از شروان

هـايش را بـه    كه آماده بودند در موقع الزم و فرصت مناسب به او بپيوندنـد و فرمـان  
  .اجرا نهند

در با چند تن از مريدانش از اردبيل خـارج شـد و    867شيخ حيدر در اواخر بهار 
هـايش را بـه    شمال آذربايجـان در كنـار رود كُـر اقامـت گرفـت، و از آنجـا خليفـه       

د تا جوانان تاتـار را گـردآوري كـرده بـه نـزد او بفرسـتند، در خـالل        اي فرستآناتول
جوي تاتار از اطراف و كناف آناتولي به آذربايجـان   دوماه بيش از شش هزار جنگ

رفته به او ملحق شدند، در اواسط تابستان شيخ حيدر بـا ايـن عـده از رود كـر عبـور      
كه عمومـاً سـني بودنـد يـورش بـرده      هاي ناحية بردع و محمودآباد  كرد و به آبادي

و شـمار بسـيار زيـادي از سـاكنان ايـن روسـتاها را بـه         روستاها را به بـاد غـارت داد  
خصوص علماي روستاها را قتل عام كرد، او سپس متوجه شماخي شـد و شروانشـاه   
را كه براي دفاع از شـماخي لشـكر آراسـته بـود شكسـت و فـراري داده وارد شـهر        

ه اردبيل را سلطان يعقوب اقصاص آن كه برخي از موقوفات خانقشماخي شد، او به 
به نفع مدارس ديني آذربايجان مصادره كرده بود، تمامي فقيهـان و مدرسـان و ائمـة    

را به كلـي غـارت    دستگير كرده به قتل آورد، و اموال مردم شهر مساجد شماخي را
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شروان چنين كند، او به آتش كشيد، او درنظر داشت با همة شهرهاي  و شهر را كرد
فقهـا   ه برد، و با آن شهر نيز مثل شماخي رفتار كـرد، و از شماخي به دربند حمل پس

  .و علما و مردم را قتل عام نموده اموال را غارت كرد و شهر را به آتش كشيد
شروانشاه پس از شكست و فرار از برابر قزلباشان در قلعة گلستان موضـع گرفـت   

درنگ نيروئي به منطقه گسـيل   داد طلبيد، سلطان يعقوب بيو از سلطان يعقوب استم
دو  –بـود  شيخ جنيد به قتل رسـيده   موضعي كه قبالًهمان  –كرد، در ناحية تبرسران 

نيروي شروانشاه و سلطان يعقوب به هم پيوستند، جنگ بـزرگ قزلباشـان بـا نيـروي     
ان در آغاز تلفـات  خ رخ داد، قزلباش 867متحد سلطان يعقوب و شروانشاه در تيرماه 

سنگيني بر نيروهاي مشترك سلطان يعقوب و شروانشاه وارد آوردند، ولي در حيني 
كه نيروي مشترك در آستانة شكست قرار داشت، شـيخ حيـدر تيـر خـورد و كشـته      

و  ،آسـيمه پـا بـه فـرار نهادنـد      فرمانده شـده بودنـد سـر    شد، و مريدان تاتارش كه بي
به كشتن رفتند، فرمانده سپاه سـلطان يعقـوب سـر شـيخ     بسياري از آنها در حين فرار 

 ردهـائي   هاي اخير جنايت كرده به تبريز برد، شيخ حيدر در سالحيدر را از تن جدا 
هاي اخير نيز شمار بسياري از بزرگـان ديـن را در    و در جنگ ،آذربايجان كرده بود
منهـدم سـاخته   چندين مسجد و مدرسه را به آتش كشـيده يـا    ،شروان به قتل رسانده

خشم بودند؛ و چون شيخ حيدر را وابسته بـه سـلطان    بود و مردم آذربايجان از او در
شان متوجـه سـلطان يعقـوب نيـز بشـود،       دانستند، طبيعي بود كه نارضايتي يعقوب مي

ايجان دستور داد سر شيخ حيدر را شاندن خشم مردم آذرب سلطان يعقوب براي فرون
ده در معـرض تماشـاي عمـوم نهادنـد، و سـپس آن را در      هاي تبريز گردان خيابان رد

  .پيش سگان انداختند
ها بود به مركز ارعاب و وحشت و تـرور   پس از اين قضايا خانقاه اردبيل كه سال

به فرمان سلطان يعقـوب تعطيـل گرديـد و امالكـش مصـادره شـد،        ،تبديل شده بود
سـه فرزنـدش   بـا   –وب خواهر نامادري سـلطان يعقـ    -همسر شيخ حيدر يعني مارتا 

 –برده شدند، براي اين كه اين پسران از آناتولي به تبريز اسماعيل علي و براهيم و 
دور باشـند، سـلطان يعقـوب آنهـا را بـا      بـه   –هاي مريدان شـيخ حيـدر    مركز فعاليت

و به حاكم فارس دستور نوشت كه آنهـا را در دژ اسـتخر    ،مادرشان به شيراز فرستاد
  .اقامت دهد
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  طان عليسل
سـال   مبتال شـد و در بهمـن مـاه همـان     869گير سال  وباي همه سلطان يعقوب در

و  ،درگذشت، پس از او جنگ خانگي مدعيان سلطنت در خاندان بايندر آغـار شـد  
ده سال تمام سراسر ايران را در آشوب و نابساماني و ناامني فـرو بـرد، ابتـدا بايسـنقر     

تخـت نشسـت، مسـيح ميـرزا باينـدر كـه بـراي        پسر ارشد سلطان يعقوب در تبريز بر 
كسـت خـورده بـه كشـتن رفـت،      تصاحب مقام سلطنت برخاسته بـود در برابـر او ش  

كه در فارس سر به شورش برداشت، نيز  –برادرزادة سلطان يعقوب  –يك محمود ب
 –حـاكم مـاردين و كردسـتان     –يك باينـدر  نزديكي همدان كشته شد، سليمان بدر 

و فراري داد و تبريـز   ،بود كه بايسنقر را در آذربايجان شكستمدعي ديگر سلطنت 
يك فرزند مقصود و نوادة اوزون حسن رستم ب ايران خواند،را گرفت و خود را شاه 

يك سر به شـورش برداشـته او   ان سلطنت بود كه بر ضد سليمان بيكي ديگر از مدعي
گريختـه بـود تـدارك    اين ميان بايسنقر كه به شروان  را مغلوب و مقتول ساخت، در

مجـدداً بـه    ،يـك شكسـت يافتـه   د و در جنـگ بـا رسـتم ب   سپاه ديد و قصد تبريز كر
بهـار  (ن ناميـد  يك بر تبريز دسـت يافتـه خـود را شـاه ايـرا     شروان گريخت و رستم ب

دام به نوبـة خـود   يك با چندين مدعي سلطنت روبرو بود كه هرك، ولي رستم ب)871
يـك نـوادة اوزون حسـن    او برخوردار بودند، احمد به با ي مواجهاراز نيروي كافي ب

و در  ،پس از قتل مسيح ميـرزا بـه عثمـاني گريخـت     ،هوادار مسيح ميرزا بود كه قبالً
راد بيـك  صدد تهية نيرو براي بازگشت به ايران و تصاحب تـاج و تخـت برآمـد، مـ    

آوري  دست به كـار جمـع   برادر بايسنقر به شروان گريخته به برادرش پيوست و با او
ديگـر اوزون  نوادگـان   –ه به تبريز شد، محمدي بيك و الونـد بيـك   لمنيرو براي ح

نيز هركدام بدون ارتباط با ديگري به نوبة خود از پشتيباني بخشي از تركان  –حسن 
آوردند تا سـلطنت را قبضـه كننـد،     و امراي بايندري برخوردار بودند و نيرو گرد مي

ثباتي فرا گرفت، و هريـك از   ر كشور را ناامني و بيدر ميان اين اوضاع آشفته سراس
هـاي سـنگين از    ئي از ايران بـا گـرفتن ماليـت    مدعيان سلطنت با هوادارانش در نقطه
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مردم به جمع مال براي تـأمين هزينـة مبـارزة سياسـي مشـغول بـود و بـه ديـن طريـق          
  .دادند هاي كشور را برباد مي ثروت

هـاي بسـياري    آن كه ويرانيدري عالوه بري مدعيان سلطنت باينهاي داخل جنگ
گاني و كشاورزي رزهاي كاروانرو را ناامن كرد، و با در كشور به دنبال آورد، جاده

ــد  ــق افكن ــه   ،را از رون ــور لطم ــنعت كش ــه ص ــه ب ــديد وارد آورد،   و در نتيج ــي ش ئ
هـاي   آميزي كه مدعيان سطنت به خـاطر تـأمين هزينـه    هاي سنگين و اجحاف تامالي

دسـتي فـرو بـرد،     بستند، كشـور را در فقـر و تهـي    شان بر مردم مي قدرتهاي  جنگ
هـاي خـانگي بـه ايـران رسـيد بازگشـت        ئي اين جنگ بزرگترين ستمي كه در نتيجه

قزلباشان تاتار به ايران بود، رستم بيك پس از آن كه در تبريز مستقر شد، بـه هـدف   
سـتفاده كنـد، و نيـروي    خـودش ا آن كه از نفوذ معنوي فرزندان شيخ حيدر بـه نفـع   

در جنـگ قـدرت داخلـي از آنهـا در      ،مريدان تاتار شيخ حيدر را به خدمت گرفتـه 
كند، دسـتور داد عمـه اش مارتـا را بـا فرزنـدانش از شـيراز بـه        برابر رقبايش استفاده 

سـلطان علـي   را بـا لقـب    –فرزند ارشد حيـدر   –تبريز بازآوردند، او سپس علي 

خانقاه را  ةشد ه رد، و دستور اعادة امالك مصااردبيل نشاندبرمسند به رياست خانقاه 
  .صادر كرد

قزلباشان تاتار كه در اين زمان در مناطق مختلف آناتولي در ميان قبايل خودشان 
پراكنده بودند به محض شنيدن خبر آزادشدن اوالد شيخ حيدر و بازگشـائي خانقـاه   

سوي آذربايجـان بـه راه افتادنـد و     گرد آمده بههاي شيخ حيدر  اردبيل به دور خليفه
پيرامون سلطان علي جمع شدند، رستم بيك اين نيرو را براي مقابله با دشـمنانش بـه   
كار گرفت، او سلطان علي را با گروهي از مريدانش كـه تـازه بـه آذربايجـان آمـده      
بودند براي مقابله با بايسنقر به شـروان گسـيل كـرد؛ و گـروه ديگـري از آنهـا را بـه        

ي يكي از هواداران بايسنقر كه در همدان مستقر بود فرستاد، بايسنقر در جنگ با سو
قزلباشــان كشــته شــد و هــوادارانش نيــز در نزديكــي همــدان شكســت يافتنــد، ايــن  

آمد بر اهميت قزلباشان نزد رستم بيـك افـزود و دسـت آنهـا را در اردبيـل بـاز        پيش
ند، از آن پس قزلباشان در اردبيـل و  هاي ديرينه را از سر گير تا همان شيوه ،گذاشت

روستاهي اطراف دست تعدي بـه جـان و مـال مـردم گشـودند، و جهـاد بـا سـني را         
هـاي گونـاگون تـرور     علماي آذربايجان را به شـيوه  ،سرلوحة كار خويش قرار داده
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هـا سـبب شـد     ز مساجد و مدارس را به آتش كشيدند، اين شـيوه كردند، و بسياري ا
مان رستم بيك به تبريز بـرده شـده تحـت اقامـت اجبـاري      رنش به فكه علي و برادرا

ها با آنها جلوگيري شود، ليكن پس از مدت كوتـاهي   قرار گيرند، و از تماس خليفه
شـان ربـوده از    علي و دو برادرش را شبانه چند تن از فدائيان قزلباش از محل اقامـت 

ة مسلح پانصد نفـري را  روز بعد رستم بيك يك دست). خ 873( تبريز خارج ساختند
شان فرستاد، اين دسته در روسـتاي شماسـبي نزديـك اردبيـل بـه قزلباشـان        به تعقيب

گروه بـه جنـگ   در دفاع از علي و برادرانش با اين  –گويا  –رسيدند؛ ولي قزلباشان 
برخاســتند و چنــد تــن را كشــته بقيــه را فــراري دادنــد، در ايــن ميانــه علــي بــه نحــو 

نيست شد، و گفته شد كه در حين درگيري در اثر سقوط اسـبش  به  اسرارآميزي سر
در رودخانه كشته شده است، پس از او ابـراهيم و اسـماعيل را قزلباشـان بـه اردبيـل      
برده در خانة امني پنهان كردند، ولي چونكه مأموران رستم بيك در جستجوي آنهـا  

به رشت منتقـل كردنـد،   خارج ساخته روز بعد آنها را مخفيانه از اردبيل  دبودند، چن
اين دو برادر مدت چند هفته در رشت در يك مسجد و در منزل يك زرگر بـه نـام   

نهان شدند، سپس قزلباشان آنها را برداشته رشت را تـرك كـرده بـه الهيجـان     نجم 
سـپردند   –مذهب الهيجان  حاكم زيدي –رفتند، و اسماعيل را به كاركيا ميرزا علي 

ورزيـد؛ و در عـين    لدين بـود و بـه نوادگـان او ارادت مـي    كه از مريدان شيخ صفي ا
حال به علت دوربودن از آذربايجان هيچگونه اطالعي از عقيدة قزلباشان نداشت، از 

  .اين هنگام به بعد از ابراهيم خبري به دست داده نشده است
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  فصل دوم

 قزلباش تشكيل سلطنت  
  

  
  گفتار نخست

  شاه اسماعيل صفوي
  

  اني شاه اسماعيلكودكي و نوجو
خ در اردبيل به دنيا آمد، مادرش مارتا دختـر   866اسماعيل فرزند حيدر در سال 

اوزون حسن و كاتريناي ترابزوني بود، مادر بزرگش كاترينا با ايـن شـرط بـا اوزون    
حسن ازدواج كرده بود كه دين خودش را نگـاه دارد و تـا آخـر عمـرش از آزادي     

آمـد  و وقتي به عنوان همسر اوزون حسـن وارد شـهر   كامل ديني برخوردار باشد، ا

گر و نديم و چاكر و ُكلف مسيحي را همـراه آورد،   شد، يك كشيش و چند موعظه
ليسا بنـا كـرد تـا روزهـاي يكشـنبه در آن نمـاز بگـزارد و بـه         كاو در شهر آمد يك 

  .موعظة كشيش گوش فرا دهد
فتـه شـاه ايـران شـد و     پس از آن كه اوزون حسن بر بخش اعظم ايـران دسـت يا  

كاترينا در تبريز براي خودش كليساي باشكوهي سـاخت   ،تبريز را پايتخت قرار داد
و مبلغان مسيحي را به تبريز برد، كاترينا زني متعصـب و زيـرك بـود، او    و كشيشان 

برگزيد و او را مقصـود ناميـد، او    شوقتي پسري به دنيا آورد يك اسم با مسمي براي
اين پسر روزي پادشاه ايران شود، او روزهاي يكشـنبه كـه بـه كليسـا     اميدوار بود كه 

تـا او را بـا تعـاليم ديـن آبـائي اش       ،برد دخترش مارتا را نيز با خودش ميرفت و  مي
  .آشنا سازد
كشور پدر بزرگ مادريش هاي  كودك بود كه عثماني –مادر اسماعيل  –مارتا 

ا قتل عام نمودند، پس از چند سال را تصرف كردند و خانوادة مادريش ر) ترابزون(
برادران پدريش خليل و يعقوب برادر پدر و مادريش مقصود را خفـه كـرده از بـين    

سـگان  را جلـو   سلطان يعقوب شوهرش حيدر را به قتل رساند و سرشبردند، سپس 
تبريز افكند، و او و فرزندانش را به شيراز تبعيد كـرد، بعـد از آن نيـز پسـر بـزرگش      



   

 

  
  

 

        ﴾48﴿     شاه اسماعيل صفوي 

گام فرار از براير مأموران رستم بيك بايندري كشته شد، و او بـا دو فرزنـد   علي به هن
هـاي   ديگرش متواري شدند و در الهيجان پنهان گشتند، طبيعي بود كه ايـن رخـداد  

طلب نسبت به همة كساني كـه   جو و انتقام ئي كينه تلخ بر اين زن اثر بگذارد و روحيه
را در او پـرورش دهـد، هـردو دولـت      ن چنين دشمني ورزيـده بودنـد  با خاندانش اي

رفتنـد، و همـة قزلباشـان     ناپذير خانوادة او به شمار مـي  عثماني و ايران دشمنان آشتي
دوســتان طبيعــي او و خانــدانش محســوب  –كــه مريــدان شــوهرش بودنــد  –تاتــار 

  .ئي اسماعيل را در دامنش پرورد شدند، او با چنين روحيه مي
تاتار از سران و فرمانـدهان برجسـتة قزلبـاش كـه     ساله را هفت تن  اسماعيل هفت

هاي شيخ حيدر بودند به الهيجان بردند و در منزل كاركيا ميـرزا علـي مخفـي     خليفه
مذهب طبرستان بود كـه خانـدانش از    كردند، كاركيا از بقاياي حاكمان شيعة زيدي

ا از آن ديرباز در الهيجان قدرت را در دست داشتند، ميرزا علي كاركيا اسـماعيل ر 
شـيخ زاهـد بـود و     نظر در خانة خويش پنهان كـرد كـه نـوادة شـيخ صـفي الـدين و      

مأموران رستم بيـك باينـدر در تعقيـبش بودنـد، او خـودش نيـز از رسـتم بيـك دل         
آن او شيعه بود، و قزلباشان نيـز خودشـان را و اسـماعيل را    وه برخوشي نداشت، عال

يـا بـا مـذهب قزلباشـان هيچگونـه      رچنـد كـه بـين مـذهب كارك    هناميدنـد،   شيعه مي
دادنـد   هاي شيخ حيدر نشان مـي  همساني وجود نداشت، ولي تقية شديدي كه خليفه

  .ها از دين آنها اطالعي به دست آورند شد كه غير خودي مانع از آن مي
داده بودنـد، شـاه در فرهنـگ    » شاه«اسماعيل را مريدانش از همان كودكي لقب 

بود، آنها پس از شيخ بدرالدين بـه هركـدام از شـيوخ    صوفيه به معناي شيخ طريقت 
لقب داده بودند، از اين القاب مفهوم سياسـي در مـد نظـر    » سلطان«و » شاه«خودشان 

بـه كـار   » شـاه «و مرده لقب  هنبود، بعدها نيز آنها براي همة شيوخ طريقت اعم از زند
بيلــغ يكــي از بردنــد، چنانكــه وقتــي شــيخ نعمــت اهللا ماهــاني اهــل كرمــان در اثــر ت 

بودن خارج كـرده شـد،    بودن و سني از ايراني )كه كارگزار قزلباشان شد(ادگانش نو
و از آن پـس وي را   ،شاه به اول اسمش افـزوده گشـت    و شيعة لبناني گرديد، صفت

خواندند، آنها براي امام رضا نيز همين لقب را بـه كـار بردنـد و    » شاه نعمت اهللا ولي«
شـاه  «و او را  م امام علي نيز ايـن صـفت اضـافه شـد    واندند، به ناخ» شاه غريبان«او را 

  .لقب دادند» واليت



   

 

  
  

 

        ﴾49﴿     شاه اسماعيل صفوي 

حسـين  ) 1: را به الهيجـان بردنـد عبـارت بودنـد از    » شاه اسماعيل«هفت تني كه 
ئـي خـاص    خادم بيك، خليفه) 2بيك هللا شاملو پدر روحي و مربي خاص اسماعيل؛ 

رسـتم  ) 4انـده مجاهـدان قزلبـاش؛    پيـري قاجـار فرم   قـره ) 3شيخ جنيد و شيخ حيدر؛ 
علي بيـك دده، مربـي خـاص شـيخ      ابدال) 6مانلو؛  بايرام بيك قره) 5مانلو؛  بيك قره

عموم اينها از تاتارهاي درون آناتولي بودنـد، و  . الياس بيك ايغوت اوغلي) 7، حيدر
شان هيچگاه در درون يـا نزديكـي مرزهـاي ايـران نزيسـته بودنـد، و        قبيله يا خانواده

ه خصيصة ب –طبيعي بود كه نسبت به فرهنگ و زبان ايراني كامالً ناآشنا باشند، اينها 
شان از ايران آن بود كه كشور  يقلتيك دسته را داشتند كه تنها حالت  –شان  نژادي

  .كردن آن پيدا شود و بايد راهي براي تاراج ،ثروتمندي است
سـته نهـاد و آنـان بـا     كاركيا يك قسـمت از سـراي خـويش را در اختيـار ايـن د     

ها پس از اقامت در الهيجان به طور مرتب نياعيل در آن قسمت اقامت گرفتند، ااسم
هايشان در آناتولي در ارتباط بودنـد، و بـراي رهبـري اسـماعيل كـه او را از       با خليفه

كردنـد، و از   فعاليـت و تبليـغ مـي    لقـب داده بودنـد  شاه اسماعيل همان كودكيش 
كشـي از   سـازي بـراي كسـب قـدرت بـه منظـور كينـه        ك زمينـه همان زمان در تدار

اسماعيل برآمدند، اينها اسماعيل را از نظر عقيدتي و سياسي و حتي دشمنان خانوادة 
شــان پــرورش داده آمــاده ســاختند، بــراي آن كــه  نظــامي بــراي رهبــري قيــام آينــده

نـد تـا در   را كرايـه كرد شمس  ماليك مالي مكتبي به نـام   ،اسماعيل سواد بياموزد
شـاه اسـماعيل در    منزل كاركيا به او آموزش دهد، اسكندر بيـك در بـارة كـودكي   

  :نويسد الهيجان چنين مي
در فهـم و  در آن وقت سن شريف آن حضرت زيـاده از هفـت سـال نبـوده، امـا      

داري  فراست آيتي و در عقل و جوهر دانش عالمتي بود، در مبادي حال آئين جهـان 
زمان موكب عالي كه آن  ايزدي از جبشنش مباهر، مال ر و فراز ناصية همايونش ظاه

دادند، به الهام غيبي به  آراي خالفت را به زالل حسن اعتقاد پرورش مي نونهال چمن
سمت واالي شاهي موسوم ساخته با وجود صغَرِ سن به عقيـدة راسـت و ارادة شـامل    

  .)1(خواندند مرشد كامل و پادشاه مي

                                         

  .25: عالم آراي عباسي -)1(
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هاي قزلباشان تاتار آنـاتولي بـود،    كودكيش شاه واليت دلاسماعيل در آن عالم 
پرسـتيدند،   هايش از او يك خداي مطاع ساخته بودند و وي را همچون بت مي خليفه

ئي اين تاتارهاي بيابانگرد را گرفته بود و  حقيقت آن بود كه اسماعيل جاي بت قبيله
ور مخفيانـه بـراي زيـارت    به تمام معني خدا شده بود، قزلباشاني كه از آناتولي به طـ 

كردنـد، سـر بـر     شدند، نـذر و نيازهايشـان را بـه او نثـار مـي      مرشدشان وارد ايران مي
گرفتنـد،   كردنـد، و از او بركـت مـي    سائيدند، در پيشـگاهش سـجده مـي    قدمش مي

سن و سال نيز در اثر اين رفتار مريدانش باورش شده بود كه يـك ذات   اسماعيل كم
گونه و مافوق بشري است، او تحت تأثير سـخنان مـادرش و   قدسي و آسماني و خدا

هـاي تاتـارش بـاور كـرده بـود كـه پـدر و جـدش          تحت تلقـين شـبانه روزي خليفـه   
شـان كـه تقـدس آنهـا را      مذهب هاي مقدسي بوده اند كه به دست دشمنان سني ذات

ي كـه بـه   هـائ  كرده و دين و ايماني نداشته اند به قتل رسيده اند، داستان ستم باور نمي
هـا بـا آب و    اش رفته بود را مادرش مارتا شب  گران سني بر خانواده دست حكومت

در الهيجان داسـتان كـربال و مظلوميـت امامـان      كرد، اكنون تعريف مي شتاب براي
كردند، و او آنها را با  هايش برايش تعريف مي ها را خليفه هاي سني شيعه و ستمگري

كـرد تـا يـك خـط طويـل تـاريخي را در ذهـن         ميداستان قتل پدر و جدش مقايسه 
هـاي   هـا در آن در برابـر شخصـيت    كودكانة خـويش مجسـم كنـد كـه عمـوم سـني      

گرفتنـد و   ئي چون امام علي و امام حسين و شيخ جنيد و شيخ حيدر قرار مـي  برجسته
با آنها در جنگ بودند، بدين ترتيب از سني در ذهـن او يـك موجـود خطرنـاك و     

   .شد يضد بشر تصوير م
هائي از اسماعيل يك موجود داراي جنـون   ها و تلقين شنيدن مكرر چنين داستان

او در كودكيش در منزل كاركيا چشم  ستيز ساخته بود، مذهبي و پرخاشگر و حيات
چنانكـه ستايشـگرانش در بـارة عالقـة او بـه       –ئـي نداشـت، و    ديد هيچ موجود زنده

همـه وقـت شـاه    «در خانـة كاركيـا    –اند كشتار و نابودسازي موجودات زنده نوشته 
و غـاز و اردك خـانگي بـه تيـر     و از مـرغ   ،گرديد اسماعيل تير و كمان به دست مي

ريزي داشت، و قزلباشان  او در همان دوران كودكيش ميل شديدي به خون. )1(»ميزد

                                         

  .به نقل از جواهر االخبار بوداق قزويني 247 :پارسا دوست -)1(
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هـا را در او بـه بـدترين     و كـين شـديد بـه سـني     ،كردنـد  اين ميل را در او تقويت مي
د شـيخ  ايـ نشسـت بـه    دادند، هرگاه يك قزلبـاش در برابـر او مـي    پرورش ميوجهي 

هائي كه پـدرش و   رفت و به سني و قربان صدقة اسماعيل مي ،افتاد مي حيدر به گريه
كـرد كـه خـدا بـه آنهـا       فرستاد، و آرزو مـي  جدش را كشته بودند لعنت و نفرين مي

نـد، ايـن رفتـار همـواره احسـاس      ها بگير انتقام خون ايشان را از سني فرصت بدهد تا
ــراي  ــماعيل را ب ــام اس ــي   انتق ــك م ــوئي تحري ــدگي را در او    ج ــس درن ــرد و ح ك

هاي ضد  و تلقين ،گفت ها مادرش برايش باز مي هائي كه شب انگيخت، داستان برمي
و آرزوي او را  ،شـد  كرد مزيد بر كينة او نسبت به سـني مـي   سني كه در او ايجاد مي

  .ساخت مي ُكشي افزون براي سني
يـك خانـه   انگيزي در درون  زماني كه اسماعيل در چنين شرايط نامساعد و كين

 ريـ مـدعيان سـلطنت در خانـدان باينـدري درگ     ،يافـت  مـي به دور از جامعه پـرورش  
دادنـد،   هاي خانگي بودند و كشور را به سوي اضـمحالل و تبـاهي سـوق مـي     جنگ

در  ،ه عثمـاني گريختـه بـود   احمد بيك بايندر كه در جنگ قدرت شكسـت يافتـه بـ   
پس از همĤهنگي با هوادارانش در ايران و به همراه يـك نيـروي مسـلح از     876سال 

قويونلو به سوي آذربايجان حركت كرد، در نبردي كه در تابستان آن  جنگاوران آق
رسـتم   هسال در كنار رود ارس ميان او و رستم بيك درگرفت، برخي از سـران سـپا  

به احمد بيك پيوسـتند، و در نتيجـه رسـتم بيـك شكسـت يافتـه        بيك با سربازانشان
دستگير و كشته شد، پس از آن تبريز به دست احمـد بيـك افتـاد و او خـود را شـاه      
خواند، ايبه سلطان يكي از امراي سپاه رستم بيك بود كـه در جنـگ رسـتم بيـك و     

ه بـ يه بـه ا هـائي كـ   به احمد بيك پيوسته بود، چونكه احمد بيك به وعده كاحمد بي
 ،سلطان داده بود عمل نكرد، ايبه سلطان از او ناراضي شده با افرادش به پارس رفـت 

و در قيام پرناك بر ضد احمد بيك همكاري كـرد،   ،و به قاسم بيك پرناك پيوست
درگرفـت، احمـد بيـك     در جنگي كه در نزديكي اسپهان ميان احمـد بيـك و اينهـا   

زيسـت دعـوت    مراد بيك كه در شـروان مـي  ه شد، آنها سپس از شكست يافته كشت
كردند كه به تبريز رفته سلطنت را به دست گيرد، اما همين كه مراد بيـك بـه تبريـز    

ئي بازداشت كرده به زندان افكند، در ايـن   وي را طي دسيسهنزديك شد ايبه سلطان 
و  ،اثناء محمدي بيك سر به شورش برداشته بر پارس و اسـپهان و ري دسـت يافـت   



   

 

  
  

 

        ﴾52﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ايجان را گرفته خود را شاه خواند، الوند بيك نيز دياربكر را گرفت و خـودش  آذرب
و از آنجـا بـه آذربايجـان لشـكر كشـيده محمـدي بيـك را در جنـگ          ،را شاه ناميد

شكست و فراري داد و خود به سلطنت نشست، محمدي بيك پس از ايـن شكسـت   
ودش بـود و مـانع   روانة اسپهان گرديد، ولي ايبـه سـلطان خواهـان اسـپهان بـراي خـ      

شـدن ايبـه    شد، جنگ ميان ايـن دو تـن بـه شكسـت و كشـته     يابي او به اسپهان  دست
سلطان انجاميد، چون ايبه سلطان كشته گرديد، مراد بيك كه تا آن زمـان در زنـدان   

ئـي از هـوادارانش شـيراز را گرفـت و خـود را شـاه        او بود، رهائي يافـت و بـا دسـته   
سپس شيراز را به قاسم بيـك پرنـاك سـپرد و خـود بـه      او ). خ 878زمستان (خواند، 

اسپهان لشكر كشيده محمدي بيك را شكست داده كشت و به قصد تصـرف تبريـز   
الوند بيك در ميـان سـلطانيه و ابهـر بـا مـراد بيـك        879حركت كرد، در اوائل سال 

هاي داخلي دراز مـدت بخـش اعظـم سـران باينـدري را درو       روبرو شد، ولي جنگ
ها بـه نـابودي بقايـاي آنهـا منجـر       رفت كه ادامة اين جنگ ، و خطر آن ميكرده بود

كردنـد، و ميـان دو رقيـب     يشود، پيش از آن كه جنگي دربگيرد كساني پا در ميـان 
مذاكره آغاز شـد، بـه دنبـال ايـن مـذاكرات قـرار بـر ايـن رفـت كـه مغـان و اران و            

د بيك باشد كـه پـايتختش   در دست الون) آذربايجان تاريخي(آذربايجان و دياربكر 
در آن زمـان بغـداد ناميـده    كـه   –ه عـراق  لـ مها از ج تبريز بود، بقية قلمرو و بايندري

، كـه شـيراز را پايتخـت قـرار داده بـود     قلمرو و مراد بيك شـناخته شـد   نيز  –شد  مي
قزل اوزون د داشتند، قرار شد كه رود ودو تن لقب شاه ايران را بر خهركدام از اين 

  .)1(ن دو دولت باشدمرز ميا
  

  انشاهانتقام از شرو
هاي رقيبان قدرت بايندري سران قزلبـاش در الهيجـان دسـت بـه      در ميان جنگ

در ايـن   –بزرگتـر اسـماعيل   بـرادر   –شان شدند، ابـراهيم   كار تهية مقدمات حركت
و هيچگاه معلوم نشد كه بـر سـر او    ،زمان به طور اسرارآميزي سر به نيست كرده شد

ها به بهانة زيارت مرقد شـيخ صـفي مارتـا و اسـماعيل را بـا كسـب        ، قزلباشچه آمد
اسـماعيل در ايـن هنگـام بـه     ). خ 878يورمـاه   شهر(اجازه از كاركيا به اردبيل بردند 
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گذشـت،   پـنج سـال از اقـامتش در الهيجـان مـي      و )1(سالگي رسيده بـود  سن دوازده
روج از حيطة سلطة كاركيا بود، هدف قزلباشان از طرح مسئلة زيارت بقعة اردبيل خ

آنها مارتا را به اردبيل فرستادند تا در زاوية شـيخ صـفي معتكـف گـردد؛ و خـود بـا       
اسماعيل به ناحية خلخـال رفتنـد، و نزديـك بـه سـه مـاه در روسـتاهاي قزلبـاش بـه          

هاي قزلباش از آنـاتولي بـه طـرق گونـاگون بـه آذربايجـان        آناتولي فرستادند، گروه
پس از سه ماه كـه حـدود دو هـزار    پيوستند،  مي ند و به اردوي اسماعيلشد وارد مي

هايش به بهانة  گرد آمدند، اسماعيل را چند تن از خليفه قزلباش در پيرامون اسماعيل
هايش چنـد روز در اردبيـل ماندنـد،     زيارت مرقد نيايش به اردبيل بردند، او و خليفه

ر را ترك كنند، قزلباشان به بهانة صـيد  ولي حاكم اردبيل به آنها اخطار كرد كه شه
ه زآوا«هـاي آنـاتولي    ماهي و فروش آن مشغول شـدند، در ميـان قبايـل تاتـار بيابـان     

درافتاد كه شيخ اوغلي شاه اسماعيل عزم خروج و جهانگيري دارد، چهار هـزار تـن   
از مريدان سلسلة صفويه از حدود شام و دياربكر و سيواس به عسكر نصرت ممـاس  

باغ شـدند، و سـرانجام    قزلباشان از راه موغان عازم قره 879در بهار سال . )2(»تندپيوس
در كنار درياچة گوگچه واقع در شـمال نخجوانـان رحـل اقامـت افكندنـد، در ايـن       

از آناتولي وارد شده بودند بـه هـزاران تـن بـالغ      ناحيه شمار قزلباشان تاتار كه عموماً
شان روسـتاهاي نـواحي    نها براي گذران معيشتشد و نيروي مهمي تشكيل دادند، اي

ايروان و نخجوان و هزار چشمه را مورد تعدي قرار داده دست بـه چپـاول و غـارت    
  .گشودند

وارد منطقـة ارزنجـان شـد كـه نزديكتـرين       879اردوي قزلباش در تابستان سـال  
يـن اردو  هاي تاتـار بـه ا   اتولي بود، در ارزنجان بازهم گروهبه خاك آنئي ايران  نقطه

پيوستند، و شمارشان به هفت هزار تن رسـيد، از وقتـي كـه اسـماعيل را از الهيجـان      
پيوسـته در  هـاي اسـماعيل    خارج ساختند تا وقتي كه در ارزنجان اردو زدند، خليفـه 

ي دفعاالنه مشغول جذب تاتارهـا بودنـد؛ و تاتارهـا بـه اميـد ايـن كـه بـه زو        آناتولي 

                                         

سـال و يـك مـاه سـن      12خ بـود، و در ايـن هنگـام درسـت      866تولد اسماعيل در مردادماه  -)1(
  .داشت
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شـان   در پيش خواهد بود و غنايم بسياري نصيبحركت جهادي تاراجگرانة بزرگي 
  .پيوستند خواهد شد به اردوي اسماعيل مي

قبيلة تاتار آنـاتولي   9افراد  قزلباشان اردوي هفت هزار نفري شاه اسماعيل عموماً
بودند كه تا پيش از آن در بيرون از مرزهاي سنتي ايران زيسته بودند، آنهـا پيشـترها   

و با زبـان و فرهنـگ و مـذهب مـردم ايـران بـه كلـي بيگانـه         وارد ايران نشده بودند، 
  :بودند، اين قبايل به قرار زير بودند

 شـرق مديترانـه و شـمال    شاملو از تاتارهاي ناحية واقع در زاويـة شـمال   )1
  .غرب شام

  .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 روملو) 4
  .مان از تاتارهاي ناحية كيليكيه در جنوب آناتولي و اطراف قونيه قره) 5
  .ياي مديترانهرورساق از تاتارهاي جنوب كيليكيه در شمال د) 6
تاتارهاي غـرب بخـش عليـاي فـرات بـين سـوريه و تركيـه         ذوالقدر از) 7

  .كنوني
  .استاجلوه از تاتارهاي شرق آناتولي) 8
  .بيات از شرق آناتولي) 9

قل در نواحي طالش و سـواد كـوه   تنها دسته جائي از بقاياي مغوالن مبر اين عالوه
ئي بـر خـود    نيز در اردوي قزلباش بودند كه نسبت به تاتارها اندك بودند، و نام قبيله

  .ايز باشندها متم ديگر قزلباش ناميده تا از» صوفيان تالشي«نداشتند، و به زودي 
اهــل «هــاي طــراز اول شــاه اســماعيل بودنــد و  هفــت ســران قزلبــاش كــه خليفــه

در ارزنجان يـك جلسـة مشـورتي بـا      879شدند، در پائيز سال  ناميده مي» اختصاص
شان تصميم بگيرند، موضـوعي   حضور شاه اسماعيل تشكيل دادند تا در بارة حركت

آن كه يا براي جهـاد بـه گرجسـتان حملـه كننـد، يـا بـه         كه در اين جلسه مطرح بود
پيشــنهاد بعضــي هــم حملــه بــه ) نشــين بودنــد ايــن منــاطق مســيحيهــردوي (ايــروان 

سران قزلباش هنوز به فكـر   :بود، يعني) نشين هاي سني آبادي(هاي آذربايجان  آبادي
ر هـاي غـارتگري هميشـگي را در سـ     نهضت سياسي نيفتاده بودند، بلكه همـان نيـت  
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ار بـر  ، قـر داشتند، چون نتوانستند بر سر حمله به يك منطقة مشخص به توافق برسـند 
وحـي و الهـام   ) ولـي اعظـم  (اين رفت كه هرچه در آن شب از آسمان بـه اسـماعيل   

  .برسد از فردا به مورد اجرا نهاده شود
گيري از كشندگان پدر و جدش را در سـر   ي انتقاموزها بود آر اسماعيل كه سال

آن شب در خواب ديد كـه بـه شـروان حملـه كننـد و از شروانشـاه قصـاص         داشت،
بگيرند، اين رؤيا نـزد سـران قزلبـاش بـه مثابـة وحـي آسـماني تلقـي شـد، قزلباشـان           

ن آن پـا گذاشـت  رجسـتان بـه راه افتادنـد تـا بـا زير     درنگ از ارزنجان بـه طـرف گ   بي
هـاي سـر    از آبـادي  خاك شروان شوند، آنها بعضي درسرزمين از اران بگذرند و وا

شان در گرجستان را تاراج كردند، سپس به راهشان ادامـه دادنـد تـا بـه روسـتاي       راه
ه دژ روستا را در محاصـره گرفتـه بـه تصـرف درآوردنـد، و بـاز بـه        ديرسگل  شوره

ادامه دادند تا به محـل تالقـي دورود ارس و كُـر رسـيدند، سـپس سـوار بـر         شان راه
كرده به سوي شماخي پيش رفتند، مـردم شـماخي كـه از     شان از رود كر عبور اسبان
ها كرده ها و تجاوزات قزلباشان خبر يافته بودند، پيش از رسيدن آنها شهر را ر تاراج

قزلباشان وارد شماخي شده دست به كشـتار گشـودند،    به درون كوهستان گريختند،
  .شهر را ويران ساختند

هـاي   باشان شتافت، قزلباشان با رشادتشروانشاه در نزديكي گلستان به مقابلة قزل
مانندي و بعد از دادن تلفات بسـيار زيـاد بـر شروانشـاه پيـروز شـده او را كشـتند،         بي

شـدن   جسدش را به آتش كشيدند و خاكسترش را زير سم اسبان ريختنـد، بـا كشـته   
شروانشاه ديگر در شمال آذربايجان مقاومتي در برابر قزلباشان وجود نداشـت، آنهـا   

قلعـة   فرهاي شروان را به قصاص خون جنيد و حيدر بـه آتـش كشـيدند، تصـر    شه
ل انبـوهي را نصـيب قزلباشـان    اشد امو باكو كه خزانة شروانشاه در آن نگاهداري مي

ساخت، و آن را در ميان خودشان تقسيم كردند، و باكو را ويران سـاختند، هركـدام   
زنده به آتشش كشـيدند، آنهـا حتـي    شان افتاد  شروانشاه كه به دستاز افراد خانوادة 

گورهاي خاندان شروانشاه را شكافتند، و اجسـاد مردگـان را بـرآورده و سـوزاندند،     
  ).خ 879پائيز (
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  تشكيل سلطنت در تبريز و تسخير آذربايجان
و قصدشـان آن   ،در اين زمان قزلباشان هيچ در فكر حمله بـه آذربايجـان نبودنـد   

وان و اران به تاراجهايشان ادامه بدهنـد، شـايد اگـر بـه     هاي شر بود كه در بقية آبادي
افتادنـد؛ زيـرا    شدند هيچگاه به فكر حمله به درون آذربايجان نمـي  حال خود رها مي

توانسـتند غنـايم بسـيار زيـادي بـه       كه در اران و شروان و ارمنستان و گرجسـتان مـي  
شـروان   دست بياورند، وحتي اگـر قصـد تشـكيل حاكميـت هـم داشـتند، در همـان       

  .ئي ديگر پيش رفت دادند، ولي اتفاقات به گونه تشكيل مي
بـا مـراد بيـك بـه تـوافقي دسـت يافتـه پادشـاه          879الوند بيك كه در اوائل سال 

هاي قزلباشان در اران و شـروان را   آذربايجان و دياربكر شده بود، وقتي خبر جنايت
اشان كـه تصـميم بـه    شنيد به قصد سركوب آنها به سوي نخجوان حركت كرد، قزلب

حمله به گلستان گرفته بودند، با شنيدن اين خبـر بـه مقابلـة الونـد بيـك شـتافتند، در       
ــة ــرور« منطق ــان     » ش ــت، قزلباش ــان درگرف ــان او و قزلباش ــختي مي ــيار س ــگ بس جن

ناشدني از خودشان به روز دادند، و الوند بيك شكست يافتـه بـه    هاي وصف رشادت
و قزلباشان روز بعد از اين پيـروزي بـه سـوي تبريـز     ارزنجان گريخت، شاه اسماعيل 

حركت كردند، زكريا كججـي كـه روزگـاري وزيـر اوزون حسـن بـود و در ميـان        
شـدن شروانشـاه بـه     و پـس از كشـته   ،ها به شروان گريخته بود جنگ قدرت بايندري

اردوي شاه اسـماعيل پيوسـته بـود، و از باينـدريها كـين شـديدي در دل داشـت، در        
بريز به شاه اسماعيل نقش عمده ايفا كرد، او با بزرگـان و علمـاي شـهر وارد    تسليم ت

مذاكره شده به آنها فهماند كه شاه اسماعيل يك صوفي خيرخواه است كه نيـت بـد   
ــراي خــدا كــار مــي  ــدارد، و ب ــد، و هــدفش نجــات ن دادن آذربايجــان از دســت  كن

امنيـت  بـه آرامـش و   خواهد به مـردم تبريـز كمـك كنـد تـا       ها است، و مي بايندري
ها به ستوه  هاي داخلي چندسالة بايندري هاي جنگ برسند، مردم تبريز كه از مصيبت

آمده بودند، و از قزلباشان هيچگونه اطالعي نداشتند، جز آن كه يكي از اوالد شـيخ  
شان را در دست دارد، شهر را داوطلبانـه بـدون هيچگونـه پـيش      صفي الدين رهبري

  ).خ 880اوائل فرور دين (ل تحويل دادند شرطي به شاه اسماعي
در اين هنگام در ميان مجموع هفت هشـت هـزار نفـري قزلباشـان فقـط سـه تـن        

زكريـا  وجود داشتند كـه تـرك نبودنـد، و سـابقة اقامـت در ايـران داشـتند؛ يكـي         
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كـه معلـم اسـماعيل بـود، و او را از     مال شـمس الهيجـي   بود؛ و ديگر كججي 
رشتي كه بـه احتمـال زيـاد بـه     نجم زرگر ه بودند؛ ديگر الهيجان با خودشان آورد
هاي تاراجي همراه قزلباشـان بـود، در ميـان همـة قزلباشـان      قصد خريدن اموال گرانب

دانسـتند، بقيـة قزلباشـان هـيچ اطالعـي از       فقط اين سه تن بودند كه زبان فارسي مـي 
ه اسماعيل نيز زدند، شا هاي مختلف تركي حرف مي زبان فارسي نداشتند، و به لهجه

گفتنـد، و از كـودكي در دامـن     و با او تركـي مـي   زبان بودند چونكه مريدانش ترك
  .زدتاتارها تربيت شده بود، به تركي حرف مي

شاه اسـماعيل را   ،قزلباشان پس از آن كه با توافق مردم تبريز وارد آن شهر شدند
شـاه و اوزون  يكراست به كاخ سلطنتي هشت بهشت بردنـد كـه از يادگارهـاي جهان   

حسن و سلطان يعقوب بود، و هركدام از آنها به نوبة خودشان بـر شـكوه ايـن كـاخ     
ماه رسيده بود بـا داشـتن    8سال و  13ش به بودند، اكنون شاه اسماعيل كه سن افزوده

هـاي سياسـي كـه از     شـد، عـرف معمـولي جنـگ     تبريز عمال پادشاه ايران ناميده مـي 
آن بود كه اگر مردم شهري بدون مقاومـت   ،داشتهزاران سال قبل در جهان رواج 

بايست از هرگونـه   كردند، اصوالً مي و داوطلبانه شهرشان را به يك فاتحي تسليم مي
تعرض و تجاوزي در امان باشند، و فاتحان پس از ورود به شهر به همـة مـردم شـهر    

ود كـه حتـي   شان بپردازند، اين رسـمي بـ   نامه بدهند، تا به كار و زندگي روزمره امان
كاراني چون اسكندر مقدوني و چنگيز و هوالكو نيز بـه آن پـابني نشـان داده     جنايت

  .بودند
بيش از دويست هزار تـن جمعيـت داشـت،    : تبريز در آن زمان چنانكه نوشته اند

جمعيت تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان مثل اردبيل و خوي و مرند و باكو و غيره 
هـاي   كردند كه يكي از لهجـه  و به زبان آذري تكلم مي مذهب بودند، شافعي و سني

كهن زبان ايراني بود، حتي تركان مهاجري كـه در تبريـز اسـكان داشـتند بـه همـين       
كردنـد، در آن زمـان هنـوز رسـم نشـده بـود كـه         زبان آشـنا شـده بـا آن تكلـم مـي     

هـر   هاي مهاجر به درون يك منطقه از ايران به زبان تركي سخن بگويند؛ بلكه ترك
يافـت خيلـي زود بـا زبـان فارسـي آشـنا        ئي اسـكان مـي   هجماعت ترك كه در منطق

گانه به شمار نرود، اين موضوعي بد كه در تمام شد، تا همرنگ مردم گردد، و بي مي
هـا و ايلخانـان اعمـال شـده بـود؛ و       ها و بعد از آنها در دوران مغـول  دوران سلجوقي
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ها بـه بعـد در آذربايجـان     از زمان مغول هرچند كه جماعت بزرگي از تركان مهاجر
زبـان   –ترك و ايرانـي  از  –جاگير شده بودند، زبان محاورة عموم مردم آذربايجان 

  .نه تركي ،آذري بود
هاي چنـدين سـالة مـادر و اطرافيـانش كينـة بسـيار        شاه اسماعيل كه در اثر تلقين

ريـز تصـميم   شديدي نسبت به مذهب سني در دل داشت، پـس از تحويـل گـرفتن تب   
احتمـاال   –گرفت كه مردم شهر را مجبور به تغيير مذهب كند، يكـي از مشـاورانش   

به او مشورت داد كه چنـين كـاري نكنـد،     –زكريا كججي كه هنوز شيعه نشده بود 
دويسـت سيصـد هـزار جمعيـت تبريـز      او به شاه اسماعيل گفت كه چهـار دانـگ از   

و خواهنـد   ،ريـز ناراضـي خواهنـد شـد    شان سني اند، و اگر چنين شـود مـردم تب   همه
ولي اسماعيل تصـميم خـودش را گرفتـه بـود، او     . )1(خواهيم گفت كه شاه شيعه نمي

پنداشت بيرون آورده به دين قزلباشـان   م بود كه مردم را از آن چه گمراهي ميممص
كه به نظر او تنها دين خدائي بود وارد سازد، او در اثـر سـوابق تربيتـي اش احسـاس     

داد كه هـر   و به خودش حق مي ،پنداشت را پيامبرگونه مي شكرد و خود مي خدائي
ها يـك   بدون تأمل به مورد اجرا بگذارد، او نسبت به سني ،لحظه هر تصميمي بگيرد

شـده بـود، و    تان مادرش تراويده با خون او عجـين پس ناپذير داشت كه از كينة آشتي
هـا خـالي كنـد،     ها را بر سر سني ين كينهها بود كه مترصد فرصتي بود تا انباشتة ا سال

وانسـت  ت هاي قزلباشان تاتارش بود كه نمي او چنان غرق اوهام خرافي ناشي از تلقين
ئي كه ميان امام علي و امام حسين با مردم آن زمان تبريـز وجـود    قرنه هصلة زماني ُنفا

مـردم   كرد كه قاتالن امام علي و امـام حسـين همـين    داشت درك كند، و گمان مي
آن بود كه همة مردم شهر را يـا وادار  د، او بركنن تبريز كه اكنون در شهر زندگي مي

به توبه كند و يا دم تيغ كين بگذارند و خـون علـي و حسـين را از آنهـا بازسـتاند، او      
ديـن و فاسـد و    بي جرند و هر نژادي  كه داشتند را خواها در هرجا كه بود همة سني

ن برنامـه يـك   اش نابودسـازي آنهـا بـود، او بـراي آ      رنامـه پنداشـت، و ب  مـي  ريزخون
مأموريت آسماني براي خودش قائل بود، او به سبب آن كه از وقتي نـام خـودش را   

كـرد كـه مـردم     ياد گرفته بود در اطراف خودش قزلباشان شيعه ديده بود، خيال مـي 

                                         

  .64: عالم آراي صفوي -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾59﴿     شاه اسماعيل صفوي 

د كه بايـد نـابود   دين و سني ان و در ميان آنها برخي هم بي ،جهان مسلمان و شيعه اند
هايش شنيده بود كه وقتي امـام غائـب ظهـور كنـد آن قـدر سـني        شوند، او از خليفه

خواهد كشت كه خون مثل سيالب جاري گـردد و تـا زانـوان اسـب او برسـد، او از      
ه علـي و  هاي شنيده بود كه وقتي امـام ظهـور كنـد همـة خلفـاي عـرب كـه بـ         خليفه

و در ميـدان كوفـه محاكمـه و     ،ه خواهـد كـرد  اند را زنـد  فرزندانش ستم كرده بوده
بسـت   مجازات خواهد كرد و همه را در آن ميدان تازيانه خواهد زد و به دار خواهد

و در آتش خواهد سوزاند، او اين شنيده را به يقـين قبلـي بـاور     و اعدام خواهد كرد
و خودش نيز در صـدد آن بـود كـه پـيش از ظهـور امـام غائـب زمـين را از          ،داشت

ها پاكسازي كند تا دشمن امام بر روي زمـين بـاقي نمانـد، ايـن بـود كـه وقتـي         يسن
شـان   مردي به او مشورت داد كه در صدد مجبوركردن مردم تبريز به تغييردادن دين

  :برنيايد، چنين پاسخ داد
مرا به اين كار واداشته اند، خداي عالم و همة ائمة معصومين همراه مـن انـد، مـن    

ارم، بـه توفيـق اهللا تعـالي اگـر رعيـت حرفـي بگوينـد شمشـير         از هـيچكس بـاك نـد   
  .)1(گذارم كشم و يك تن را زنده نمي مي

او در شرائطي پـرورش يافتـه بـود كـه حقيقتـاً بـاورش شـده بـود كـه ولـي اهللا و           
ها مبعـوث شـده اسـت، ايـن      ها از دست سني و براي رهاسازي انسان ،برگزيده است

بـه ايـن كـار    «وي را  ود كه او خيال كنـد كـه  احساس مأموريت آسماني شب شده ب
وجـه قـادر نبـود     او چنان در رؤياي كودكانه اش غرق بود كه به هـيچ  ،»واداشته اند

آلود دو نيـروي خيـر    ئي خون ئي مبارزه حقايق را درك كند، جهان در نظر او صحنه
ري و شر بود كه يكي شيعه و رهرو راه خدا و امامان اهـل بيـت پيغمبـر بـود، و ديگـ     

ــأمور     ــود را م ــد، و او خ ــر و عثمــان و يزي ــوبكر و عم ــيطان و اب ــرو راه ش ــني و پي س
دانست كه با رهروان راه شيطان بستيزد و همه را نابود سازد، او يك قزلباش تمام  مي

عيار بود با بارگراني از كينه و نفرت و حس انتقام از همه كس و همه چيز، فراتـر از  
كـه هـيچ چيـزي جـز رؤيـا و      ) سـالگي  13( ،زيسـت  عمرش مـي  اين او در سنيني از
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كـرد و قـدرت تعقـل صـحيح را نداشـت، او       احساسات بر شـعورش حكومـت نمـي   
  .كش كه عقل نداشت و قدرت بسيار نيز داشت موجودي بود كينه

عـه بـود، روز جمعـه    فرداي روزي كه قزلباشان شهر تبريز را تحويل گرفتنـد جم 
شد، و در حـالي كـه قزلباشـان بـا شمشـيرهاي      مسجد جامع تبريز  درشاه اسماعيل وا

آخته در ميان صفوف نمازگزاران ايستاده تشنة خونريزي بودنـد، بـدون مشـورت بـا     
علماي بزرگ تبريز كه همه در مسجد جمع بودند، بر باالي منبر رفته ايستاد و بدون 

از سنيان تبـرا كنيـد و   : ئي خطاب به جمعيت حاضر در مسجد گفت هيچگونه مقدمه
گـران   يـر گـزارش  يـا بـه تعب   –وبكر و عمـر و عثمـان لعنـت بفرسـتيد، قزلباشـان      ه ابب

كه با شمشيرهاي آخته در ميـان جمعيـت ايسـتاده بودنـد      –صفوي، دو دانگ مردم 
ر بـا شـنيدن   ؛ ولـي جمعيـت نمـازگزا   )1(گفتند »بيش باد و كم مباد«لعنت فرستادند و 

پرسيدند كه چگونه ممكن اسـت   آنها از خود مي اين عبارت غرق در حيرت شدند،
چـون شـيخ صـفي الـدين     ي دانـد و از اوالد مـرد   خـود را مسـلمان مـي    كـه  يك نفر

هانت بزرگي را نسـبت بـه يـاران و خلفـاي پيـامبر و نسـبت بـه        اردبيلي است، چنين ا
همسر محبوب پيامبر خدا روا بدارد؟ ولي شاه اسماعيل نه از تـاريخ اسـالم اطالعـي    

دانست كه آنهـا چـه كسـاني بـوده      شناخت، و نه مي يامبر را ميداشت و نه اصحاب پ
ه ديـن  كـه ابـوبكر و عمـر و عثمـان و عائشـ      هاي بكتاشي شنيده بـود  اند؛ او از خليفه

عمرشان پيامبر را آزار دادند، و سـرانجام   و در تمام ؛نداشتند، و دشمنان اسالم بودند
ند سمركنار كردند تا خودشان برپيامبر بود از منصب واليتعهدي بعلي را كه وليعهد 

خالفت تكيه بزنند و در جهان پادشـاهي كننـد، او نشـيده بـود كـه ابـوبكر و عمـر و        
عثمان به ناحق به جاي پيامبر نشستند و مردم را از دين خارج ساختند و دين سـني را  
كه يك دين ضد اسالمي بود رواج دادند و با اسالم و مسـلمانان جنگيدنـد، و يزيـد    

ها شنيده بود كه عمر بـه خانـة    آنها بود امام حسين را به قتل رساند، او از خليفه كه از
و سبب شد كه فاطمـه سـقط جنـين كنـد و      ،علي حمله كرد و فاطمه را زخمي كرد

و خودش نيـز چنـد    ،به شهادت برسد ش كه در شكم مادرش محسن نام داشتجنين
ي كه او در بارة اسالم داشـت از  روز بعد از اين واقعه شهيد گردد، مجموعة اطالعات
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ها آنقدر به تكرار و تفصيل بـرايش   كرد، و اينها را خليفه اين چند داستان تجاوز نمي
كرد كه روزي بتواند انتقـام آن   تعريف كرده بودند كه همه را از بر بود، و آرزو مي

و او  ودگيـري فـرا رسـيده بـ     مظلومان را از اين ظالمان بگيرد، اكنون وقت آن انتقـام 
د كـه مـردم تبريـز همـان     كـر  و گمـان مـي   ،قدرت كافي براي ايـن انتقـام را داشـت   

  .ها كردند هايند كه با خانوادة علي بدي سني
مردم حاضر در مسجد وقتـي پـس از لحظـاتي از حيـرت بيـرون آمدنـد، بـازهم        
خودشان را مورد خطاب اين جوانك يافتند كه برفراز منبر ايسـتاده بـود، شمشـيرش    

فارسي خطاب به  ي نيمهكرت آميزي به زباني نيمه داد و با لحن تحكم تبا تكان ميرا مر
به ابوبكر و عمر و عثمان لعنت بفرستيد و از آنها تبـرا جوئيـد، مـردم    : گفت مردم مي

وند، و نهاي اين جوانك به مقدسات مسـلمانان را نشـ   بيش از آن اهانتبراي آن كه 
ر به ممانعـت از آن نبـود مسـتوجب خشـم خـدا و      ها كه قاد در اثر شنيدن اين اهانت

شـان را   هايشـان كردنـد و راه سـمع    شان را در گـوش  د، انگشتاننعذاب دوزخ نگرد
رفتنـد  «بستند، چند تني از علما و رجال شهر تصميم گرفتند كـه از مسـجد برونـد، و    

چونكـه  . )1(»تبـرا كنيـد  : كه از جا حركت كنند؛ ولي شاه شمشير بلند كـرد و گفـت  
يچكس به دستور شاه پاسخي نداد، شاه از فراز منبر به قزلباشـان شمشـير بـه دسـت     ه

دستور  ،ذن خونريزي بودندهاي نمازگزاران ايستاده منتظر صدور ا كه در ميان صف
هاي همه را بزنند، مسجد تبريـز در آن روز بـه قتلگـاه عظيمـي تبـديل       داد كه گردن

  .ن سالم ببردشد، و هيچكس نتوانست از دست قزلباشان جا
سـوزي،   آتـش  ،جمعـي مكـرر   از آن روز به بعد شهر تبريـز صـحنة كشـتار دسـته    

نمـازان، مؤذنـان،    غارت، و تجاوز ناموسي بود، همة علمـا، فقيهـان، مدرسـان، پـيش    
در روزهاي آينده بازداشت كردند تا آنها را توبه  قزلباشانداران را  بقاضيان، و مكت

بكر و عمر و عائشه تبرا جسته به آنها دشنام بدهنـد؛ و  و مجبور كنند كه از ابو ،دهند
شد كه چنـين اهـانتي بـه     حاضر نمي –ترس كيفر اخروي از  –چونكه هيچ مسلماني 

مقدسات خودش بكند، المحاله سرنوشت همه شوم بود، بسـياري قتـل عـام شـدند،     
اي شان دستگير شـده مـورد تجاوزهـ    هايشان به آتش كشيده شد، زن و فرزندان خانه
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مير مملكـت آذربايجـان از لـوث    تند؛ و به بيان امير محمود خوانـد وحشيانه قرار گرف
جات مسـلح قزلباشـان تاتـار بـه      دسته. )1(بسياري از جهال و متعصبان پاك شدوجود 

و از مــردم  ،دادنــد هــاي شــهر تبريــز بــه راه افتــاده شــعار مــي دشــنه و تبــر در كوچــه
شـان  ائـي كـه از خانـه     ه تبرا كنند، اهل هر خانهها بيرون آمد خواستند كه از خانه مي

كردنـد، مـورد غضـب واقـع      شدند و با شعارهاي قزلباشان همنـوائي نمـي   خارج نمي
به دختران و پسران تبريـز و دريـدن شـكم     گشتند، تجاوز جنسي شدند و نابود مي مي

در روزهاي آينده يـك امـر تكـراري     نكشيدن اجساد كشتگا زنان باردار و به آتش
كـوي و برزنـي در برابـر ديـدگان همگـان      شـبانه روز در هر  تبود كه در همة ساعا

افتاد، چنان هراسي بر مردم شهر تبريز مستولي شـده بـود كـه نمونـه اش را      اتفاق مي
  .تاريخ ايران به ياد نداشت

جـات بزهكـاران شـهري نيـز بـه قزلباشـان پيوسـتند تـا از آب          اين ميان دسـته  در
يـا   مده بود ماهي بگيرند و از اين رهگذر به نان و نوائي برسند،آلودي كه فراز آ گل
يدند كه قزلباشان د هاي بزهكارانة خودشان را بگشايند، اين بزهكاران چون مي دهعق

آيـد، در روزهـاي    شـان مـي   از هركه تبرا كند و مردم را به تبراكـردن وادارد خـوش  
هائي بر سر دسـت گرفتـه در    هو تبرها و دشن ،تشكيل دادندتبرائي جات  آينده دسته

هـا و   ن اجبـار مـردم بـه تبراكـردن از سـني     ها به راه افتادند تا بـا بهانـه قـرارداد    كوچه
درازي كننـد، يكـي از    م دسـت درقزلباشان به جان و مال و ناموس مدرآمدن به دين 

بازرگانان اروپائي كه در آن زمان به هدف خريداري اموال تـاراجي از قزلباشـان در   
شان  ها بيرون كشيده شكم اشتش نوشته كه زنان آبستن را از خانهدز بوده، در يادتبري

يكي ديگر از اينها نوشته كـه در خـالل   . )2(كشتند هايشان را مي دريدند و جنين را مي
و يكـي ديگـر از اينهـا در    . )3(زار تن از مـردم تبريـز كشـتار شـدند    چند روز بيست ه

رحمي در تبريـز كـرد در جهـان     اسماعيل با بييادداشتش متذكر شده كه آنچه شاه 

                                         

  .66: مير، تاريخ شاه اسماعيل و شاه تهماسبامير محمود خواند -)1(
): 1349انتشـارات خـوارزمي، تهـران،    (هاي ونيزيان در ايران، ترجمة منوچهر اميري  سفرنامه -)2(

408.  
  .310: زيان در ايرانهاي وني سفرنامه -)3(



   

 

  
  

 

        ﴾63﴿     شاه اسماعيل صفوي 

فجـايع تبريـز چنـان    . )1(ان فقط نرون را بـا او مقايسـه كـرد   سابقه است، و شايد بتو بي
نگـار   دهنده بود كه در مدت كوتـاهي خبـرش بـه اروپـا رسـيد، و يـك وقـايع        تكان

  :خ چنين نوشت 880اروپائي در وقايع زمستان 
 از قول] يعني شاه اسماعيل[بارة پيغمبر جديد  در 1501گزارشي به تاريخ دسامبر 

ساله و ادعاي  14افريني كه تازه از ايران برگشته اند، داده شده كه در بارة صوفي سم
دهنـد   اش كه اعمال مذهبي را از طرف او انجام مي  خليفه 40پيغمبري و خدائي او و 

  .)2(كند بحث مي
ذهبي تبريز را اعـم از مسـاجد و   قزلباشان در مدت كوتاهي همة بناهاي ديني و م

هائي از آنها را كه نشانگر تعلق به اهل سـنت بـود از    يا بخش مدارس منهدم ساختند،
هاي هنري مسجد جامع عظيم تبريـز كـه بـه مسـجد كبـود شـهرت        بين بردند، بخش

رفت را تخريب كرده صحن  كارهاي هنر معماري ايران به شمار مي و از شاه ،داشت
به طويلة اسب و استر مبدل ساختند، آنچـه مـارس و مقـابر و گنبـد و     و شبستانش را 

بارگاه در تبريـز بـود را بـه كلـي منهـدم سـاخته بـا خـاك يكسـان كردنـد، و حتـي            
از گورهـا   ا برخـود داشـتند، چونكـه سـني بودنـد     هاي كساني كـه نـام اوليـ    استخوان

هـائي را   نين شخصيتبرآورده پراكندند تا آثارشان از بين برود، بسياري از اجساد چ
ها پراكندند تا پامال رهگذران گـردد، و   سترش را در كوچهبه آتش كشيدند و خاك

شدة اهل بيت پيامبر در كوفه و كربال و  هاي بناحق ريخته به عقيدة آنها قصاص خون
  .جاهاي ديگر گرفته شود

د و بعد از تبريز نوبت به ديگر شهرهاي آذربايجان رسيد، انهدام مدارس و مساج
ــادي  ــابر آب ــدها و مق ــر و     گنب ــه طــور پيگي ــه مــدت يــك ســال ب ــاي آذربايجــان ب ه

كه شهر شـيخ صـفي بـود و تمـام      –ادامه يافت، آنها با شهر اردبيل  ناپذيري خستگي
نيز همان كردند كه با تبريـز كـرده بودنـد، در اردبيـل فقهـا و       –مردمش سني بودند 

تـرين نحـوي بـه قتـل رسـاندند، و       فجيعمدرسان و مؤذنان و ائمة مساجد را گرفته به 
شـان را مـورد تجاوزهـاي شـنيع      هايشان را تاراج كرده زنان و دختران و پسـران  خانه

ي جنسي قرار دادند، شاه اسماعيل مردم شهر اردبيل را مجبور كرد كه هركدام پشته
                                         

  .409همان،  -)1(
  .702: پارسادوست -)2(



   

 

  
  

 

        ﴾64﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هاي شـهر   جات قزلباشان در كوچه هيزم در سراي خودشان گرد آورند، آنگاه دسته
براي همصدا شدن بـا شـعارهاي قزلباشـان از خانـه      ئي كه اه افتادند، اهل هر خانهبه ر

شد، و اهـل خانـه در    شان توسط قزلباشان به آتش كشيده مي آمدند، خانه بيرون نمي
  .)1(شدند آن آتش سوزانده مي

سـازي شـد،    آذربايجان در خالل يك سال از رجال دين و ادب و فرهنگ پاك
شكار قزلباشان گرديد،  )2(ا موفق نشد از منطقه بگريزده صيتهركس از اينگونه شخ

ماندن ناچار شد كه مذهب خود را رهـا كـرده خـودش را پيـرو مـذهب       و براي زنده
و زن و  ،قزلباشان اعالم دارد، به ابوبكر و عمر و عثمان دشنام دهـد و لعنـت بفرسـتد   

هاي آذربايجــان فرزنــدانش را از تجــاوز مصــون دارد، در ايــن ميــان در همــة شــهر 
به دسـت   جات تبرائي تبر جات بزهكار شهري از فرصت استفاده كرده به دسته دسته

ها بچينند و اموال مـردم   ي كه قزلباشان گسترده بودند نعمتپيوستند تا از خوان يغمائ
مورد تجاوز قرار بدهند، اينها از نظر  اج كنند و زنان و دختران مردم رافلكزده را تار

رفتند كه بـراي نشـر ديـن     به شمار مي» هاي خودجوش نودين تبرائي گروه«قزلباشان 
 دكردند، كافي بـو  خدائي در شهرها سر برآورده بودند، و با تبرهايشان تبليغ دين مي

ئي زن يا دختر زيبـائي را   جات بزهكار شهري موسوم به تبرائي در خانه كه اين دسته
بهانـة   بـه  ئي ببرنـد، تـا آن خانـه را    خانهاشته باشند، يا گمان وجود ثروتي در سراغ د

و با جان و مـال اهـل آن خانـه هرچـه      ،بودن مورد حمله قرار دهند كافربودن و سني
  .بخواهند بكنند

هـاي مورخـان    چنانكـه از گـزارش   –تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان 
حاكميـت   سـال اول در  –آيـد   وابسته به دربار شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب برمـي     

قزلباشان به شهرهاي مرگ و خاكستر و فقر و فحشاء تبـديل شـدند، قزلباشـان تاتـار     
كه از خارج از مرزهاي ايران وارد آذربايجان شده بودنـد و هـيچ تعلـق خـاطري بـه      
ايران و ايراني نداشتند، به هيچ اصول اخالقـي و انسـاني جـز بـه اصـول غـارتگري و       

تجاوزهـاي ناموسـي كـه بـه دسـت قزلباشـان انجـام         پابند نبودند، دركشتار و تجاوز 
                                         

  .54: عالم آراي صفوي -)1(
روي بـه  «هـائي از آذربايجـان گريختنـد و     مير از اينكـه چنـين شخصـيت   غياث الدين خوانـد  -)2(

  ].468: حبيب السير[كند  ابراز شادماني مي» اطراف آفاق نهادند



   

 

  
  

 

        ﴾65﴿     شاه اسماعيل صفوي 

گرفت، بيشتر افرادي كه مورد هدف آنها قرار داشـتند پسـران جـوان آذربايجـان      مي
 –شـاه اسـماعيل نيـز     ،شـد  بودند، لواط يك رسم پسنديده نزد قزلباشان محسوب مي

   .)1(دست بود گران چيره از لواط –چنانكه مداحانش نوشته اند 
كردنـد، آنهـا    و دختران را اسير كرده مجبـور بـه خودفروشـي مـي     قزلباشان زنان

داشتند، آنهـا زنـان و دختـران و پسـران را در      حتي پسران را نيز به چنين كاري وامي
ه مبلـغ  و بر آنان مقـرر كـرده بودنـد كـه روزانـ      ،اماكن مخصوصي نگاه داشته بودند

رسـيد آنهـا را زيـر     رر نمـي و اگر درآمدشان به حد مق ؛)2( معيني درآمد داشته باشند
دادند تا به همانگونه كه به آنها دستور شده بـود عمـل    ها قرار مي شديدترين شكنجه

شـد او را بـر ديـوار يـا كنـدة       كنند، اگر پسر يا دختري حاضـر بـه خودفروشـي نمـي    
كندند، يا سرش را در ديگ  مي اكردند و زنده زنده پوستش ر درختي ميخكوب مي

هـاي وحشـتناك كـه در     كشتند، اين شكنجه و آهسته آهسته ميگرفتند  جوشاب مي
گرديـد كـه ديگـران فكـر سـرپيچي از       سبب مي ،شد برابر ديدگان ديگران انجام مي

شـان   شد را به ذهـن  هاي قزلباشان كه فرمان ولي مطلق و فرمان خدا شمرده مي فرمان
  .راه ندهند

د كـه ايـن رســم را در   و كوشـيدن  ،دانســتند گسـاري را پسـنديده مـي   قزلباشـان مي 
ئي دائر كردند  و روستاهاي آذربايجان رواج دهند، آنها بر سر هر برزني دكهشهرها 

كردند كه باده را از اين مراكـز   هاي باده برپا داشتند، و رهگذران را مجبور مي و خم
شـد، بـه عنـوان     بخرند و در همانجا بنوشند، هركس حاضر به موافقـت بـا آنهـا نمـي    

شـد، ايـن يكـي از     مجازات مـي » مخالف فرمان ولي امر«و » و ضد دين سني و كافر«
شـد كـه چـه     شـان مـي    هاي تفتيش عقايد قزلباشان بود كه به وسـيلة آن معلـوم   شيوه

كسي هنوز بر دين سابق مانده و در اطاعت كامل شاه اسماعيل نيست، و چـه كسـي   
شد از آنهـا بـاده    نميبه دين قزلباشان درآمده است، طبيعي بود كه اگر كسي حاضر 

گرديـد، قزلباشـان كـه محرمـات شـرعي را مبـاح        بخرد و بياشامد در جـا كشـته مـي   
دانستند، و اين را قبالً شيخ بدرالدين و سپس شـيخ جنيـد و اينـك شـاه اسـماعيل       مي

كردنـد بـاده را سـنيان تحـريم كـرده انـد تـا بـا          براي آنها مباح كرده بود، گمان مـي 
                                         

  .429: سفرنامة ونيزيان -)1(
  .386: همان -)2(



   

 

  
  

 

        ﴾66﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كردند كـه دسـت    اده باشند، به همين سبب مردم را وادار ميشيعيان مخالفت نشان د
گساري پيشه كنند، تا مشابهت ميان آنهـا  از مخالفت بردارند و باده را مباح شمرده مي

  .لقب داده بودند، از ميان برود» دين هاي بي سني«و كساني كه قزلباشان به آنها 
ي بـود، از همـان   ارقهـ ) گـر  لـواط (بـاز   آن كه بچـه شخص شاه اسماعيل عالوه بر

رفت، غياث الدين خواندمير كه از  سنين كودكيش از ميگساران قهار نيز به شمار مي
گسـاري شـاه اسـماعيل را    هـاي عياشـي و مي  مداحان استوار شاه اسـماعيل اسـت، بزم  

  :ستايد چنين مي
بـزم   چون جام زرين آفتاب در) ف سرخگونفاهاي ش جام(وش  اقدام رقيق عقيق
هاي شراب رقيق بـيغش بسـان سـاغر سـيمين هـالل در       كرده جام فلك آغاز گردش

  .)1(در گردش بود) شدة تبريزدختران و پسران اسير(دست ساقيان سيم اندام 
عناصر سرگردان طوايف تاتـار آنـاتولي بودنـد     عموم قزلباشان، چنانكه گفته شد

غـارتگري بـه    و سرانجام به اميـد  ،كه ابتدا به شيخ بدرالدين و سپس به جنيد پيوستند
دور شاه اسماعيل گرد آمدند، آنها هيچگاه در ايران نزيسته بودنـد، و بـا فرهنـگ و    

شـان   ئي دين و تمدن ايراني هيچگونه آشنائي نداشتند، در عرف آنها كه از سنن قبيله
شد، آنها با اين ديدگاه  گرفته شده بود، هركس از آنها نبود بيگانه و دشمن تلقي مي

ئـي دشـمن در    بـه ديـده  ) ه عموم ايرانيان با هر دين و مذهبي كـه بودنـد  ب(به ايرانيان 
مـردم ايـران را بـه     – ئـي شـان   بنـابر بيـنش قبيلـه    –نگريسـتند، آنهـا    خور نابودي مي

شـد را   تقسـيم كـرده بودنـد، و هـركس شـيعة صـفوي مـي       » غير خودي«و » خودي«
دشـان فكـر   ؛ و پـيش خو شـمردند  ماند را غير خـودي مـي   خودي و هركس سني مي

كردند كه هركه غير خودي است دشمن است و دشمن را بايد كشت و امـوالش   مي
رحمـي و   را تصاحب كرد، آنها وقتي بر آذربايجان و خيرات آن دست يافتند، با بـي 

وجه به وصف نتوان آورد دست تعدي و ستمگري گشودند و به  قساوتي كه به هيچ
مدن ايراني پرداختند، بدون آن كـه هـيچ   كردن شهرها و انهدام عناصر مادي ت ويران

  .ترحمي در اعماق خودشان احساس كنند

                                         

  .505/  3: حبيب السير -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾67﴿     شاه اسماعيل صفوي 

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

هايشـان را   ئي كـرده و جنايـت  هـا بـا آب و تـاب قلمفرسـا     هائي از آن جنايـت  بخش
هـاي مـداحان شـاه     پذير نخواهد بود، انسان بايد نوشـته  ستوده اند، با بيان و قلم امكان

ستيزي  نتوجه شود كه آنها چه موجودات تمدتا م ،اسماعيل و قزلباشان او را بخواند
را  يكودك كمسـال  ئي از تبر به دستان قزلباش بوده اند، تصورش را بكنيم كه دسته

كننــد، و پــدر و مــادر و خــواهر در  زنــده زنــده بــه ميــان خــرمن آتــش پرتــاب مــي 
شود، آخر مگـر   هاي كودكشانند كه در آتش زغال مي وزهدرماندگي كامل شاهد ز

يك انسان چقدر طاقت و تحمل دارد كه دين و عقيـده اش را بـراي خـودش نگـاه     
بـه جنـون و    ار باشدربتي كافي است كه يك انسان را هرقدر هم بردبدارد؟ چنين ض

عصيان بكشاند، و در آن حالت فرياد برآورد كه نه به ابوبكر و عمر و عائشه بلكه به 
  .خدا و پيامبر هم هرچه بخواهيد خواهم گفت

قزلباشان با چنين رفتارهائي كساني كه در آذربايجان مانـده بودنـد، و پـاي فـرار     
كـه شـديداً عصـبي مـزاج شـده       نداشتند را به جمعي از بيماران رواني مبدل سـاختند 

هاي انزوا به حالـت تحيـر و    بودند، از همه كس و همه چيز گريزان بودند، در گوشه
كردند و منتظر مرگ خود بودنـد، در   گريه و تفكر و خموشي روزگار را سپري مي

اين عالم درماندگي و نوميدي و سرخوردگي و خموشي مطلق هيچ مرجعي وجـود  
ديده حمايت كند، جان و مال و ناموس مردم بازيچة دسـت   نداشت كه از مردم ستم

شده بود، تصورش » تبرائي«جات تبر به دست  و دسته» خودجوش شهري«بزهكاران 
اش بـه غـارت رفتـه      را بكنيم كه يـك تـاجر بـازار تبريـز كـه مغـازه و انبـار و خانـه        

بـه خانـه   » ه دستتبرائيان تبر ب«يند كه يك دسته از اين ببده است، ناگاه نشين ش خانه
اش بريزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابرش برهنه سازند و آنها 

باخته بخواهند كـه هرچـه در خانـه اش     و از آن مرد هستي ،ننداشها بن را بر سر دست
  .نهان كرده است را بيرون بياورد و به آنها تحويل بدهد

ر و پسـر جـوان و زيبـارو دارنـد، و     نيز تصورش را بكنـيم كـه زن و مـردي دختـ    
ئي از اوباشـان شـهري سـر برسـند، دختـر و پسرشـان را بازداشـت         روزي چنين دسته

دانند كـه آنهـا را بـراي     زده نيك مي با خود ببرند، در حاليكه پدر و مادر فلككرده 
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برند، يا تصورش را بكنيم پير مرد دانشمند و محترمي كه از سـر خشـم    چه كاري مي
نيت و حميت به قزلباشان پرخاش كرده و آنها از او به خشـم آمـده انـد، وي    و عصبا

چنـد تـن از قزلباشـان     ،و چشم همگانلرا گرفته عريان كرده در سر چار كوچه و ج
پرزور به او تجاوز جنسي كـرده انـد، آنگـا بـه تـنش شـيره ماليـده وي را در قفسـي         

اخته انـد، و ايـن قفـس را    آهنين بند كرده انـد و مشـتي مورچـه را در قفـس رهـا سـ      
ئي در ميـدان شـهر آويختـه انـد، تـا ايـن بيچـاره در زيـر          همچون فانوسي بر سر ميله

كنند،  ها به سر ببرد؛ و مردمي كه بنا به ضرورتي از آنجا عبور مي شديدترين شكنجه
شـوند،   هاي جانخراش اويند و شكنجة روحي مي د نالههاي متوالي شاه روزها و شب
دانشوري را قزلباشان گرفته برهنه كرده به ميـدان شـهر آورده،    :بكنيم يا تصورش را

آتش افروخته اند، و سيخي از زير پوست كمر اين مرد فرو بـرده از پشـت گـردنش    
بيرون آورده او را مثل الشة آهو بر روي آتـش داشـته انـد تـا انـدك انـدك بريـان        

اين مرد تغذيه  ةشد ت كبابگردد؛ و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعيل از گوش
كنند، يا تصورش را بكنيم كه آنها يكي از بزرگان تبريز يـا اردبيـل را كـه نخواسـته     

و  ،خكوب كرده انـد ها و پاهايش را بر كندة درختي مي شيعه شود گرفته كف دست
  .كشند در اين حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند برمي

زلباشان صفوي چندان از اين مـوارد ذكـر شـده    هاي مداحان فتوحات ق در نوشته
كنـد و اعمـاق    سرشـتي راسـت مـي    كه خواندن آنها موي را بر اندام هر انسـان نيـك  

ــبش را چنــگ مــي  ــد قل ــين    ،زن ــاني كــه در دســت چن ــه حــال ايراني و جگــرش را ب
كند، اينها مطالبي است كه مداحان  خوئي اسير بوده اند كباب مي هاي درنده ددمنش

شـاه شـريعت   «تا نشان بدهند كه  ،يل و شاه تهماسب صفوي نقل كرده اندشاه اسماع
و  ،به قدرتي براي نشر آئـين خـدائي خـودش داشـته    » ولي امر مسلمين جهان«و » پناه

و چگونـه مـردم ايـران را وادار     ،كشـيده  هـائي مـي   در راه خداي خودش چه زحمت
آينـد؛ و چگونـه بـا    قزلباشـان در كرده كه دسـت از لجاجـت بردارنـد و بـه ديـن       مي

خواسته اند اطاعـت از ولـي امـر مسـلمانان جهـان را پـذيرا باشـند بـه          كساني كه نمي
  .مجازات ميرسانده اند

و مـا در راه آشـنائي    ،شاه اسماعيل و قزلباشان صفوي بخشي از تاريخ ما بوده اند
نسان كه مان نقش داشته اند را به هما با تاريخ خودمان بايد تمام كساني كه در تاريخ
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بوده اند بازنمائي كنيم، ما اكنون ملتـي هسـتيم كـه از كـاروان تمـدن جهـاني عقـب        
دانـيم كـه مـا ملتـي      مانده ايم؛ خيلي هم عقب مانده ايم، در حالي كه بـه خـوبي مـي   

ها نه تنها پرچمدار تمـدن جهـاني بلكـه سـازندة تمـدن       تمدن آفرين بوده ايم، و قرن
داريم كه همان نقشي را ايفا كنـيم كـه پـيش از ايـن      يز ما آمادگينبوده ايم، اكنون 

ايفا كرده ايم، ولي چه چيزي ما را از ايفاي اين نقش بـاز داشـته اسـت؟ چـه چيـزي      
ئي را كه بايستة ما اسـت بـه خودمـان و بـه      مانع شده كه ما بتوانيم آن خدمت شايسته

ي اكنـون  بشريت بكنيم، ما ذاتـاً خـادم تمـدن و فرهنـگ بـوده ايـم، ولـي چـه چيـز         
گزاري باز داشته است؟ چرا ما به جاي آن كـه   هاي ما را بسته و از اين خدمت دست

اشيم، اين همه از كاروان تمـدن عقـب نگـاه داشـته شـده      مشعلدار فرهنگ و تمدن ب
وان ايـن  تـ  ماندگي هسـتند؟ آيـا مـي    عث اين عقباايم؟ چه كساني يا چه چيزهائي ب

از آنهـا رهـائي يافـت؟ آيـا واقعـاً رخـدادهاي        يابي كرد و ها را شناخت و ريشه علت
تاريخي با ما چنان كرده اند كه ما به حدي از خودمان بيگانـه شـده ايـم كـه امكـان      

مـان راهـي هسـت     بازگشت به خودمان وجود ندارد؟ و يا براي بازگشت به خويشتن
ــاريخي   كــه بايــد آن را بيــابيم و بپيمــائيم؟ اينهــا پرســش  هــائي اســت كــه مطالعــة ت

وان معلـوم  ت گذارد، فايدة مطالعة تاريخ را از اينجا مي هايش را در اختيار ما مي سخپا
ســازان  منـد خواهـد بــود كـه همــة تـاريخ     داشـت، مطالعـة تــاريخ در صـورتي فايــده   

مان را به همانسان كه بوده اند بازشناسي كنيم، و براسـاس ايـن بازشناسـي بـه      گذشته
بـريم، بـه همـين خـاطر اسـت كـه مـن در        عملكردها و نتـايج عملكردهايشـان پـي ب   

هاي روانشناسي شخصيتي كساني كه در ساختن تـاريخ   هايم ميكوشم كه جنبه نوشته
ما سهمي داشته اند را بازخواني كـنم، حتـي اگـر ايـن بـازخواني بـه مـذاق بسـياري         

و بر آشـوبند كـه    ،ا اين حقايق را اهانت به شخص خودشان تلقي كنندناگوار بيايد ي
زبـاني بگوينـد كـه     د بـه زبـان بـي   نـ خواه شود، اينها مي حقايق بازخواني مي چرا اين

نـد و كـاو كنـد و در    و آنهـا را َك  ،هاي مـا كـاري داشـته باشـد     كسي نبايد با گذشته
  .معرض ديد قرار دهد

زماني كه قزلباشان تبريز را گرفتند و شاه اسماعيل را در كـاخ هشـت بهشـت بـر     
هاي  ناميدند، او در آستانة چارده سالگي بود، او سالتخت سلطنت نشانده شاه ايران 
نـده  اراستخر و خانـة كاركيـاي گيالنـي گذ    هاي دژ كودكيش را درون چارديواري
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ــتاهاي      ــراف روس ــز را در اط ــرف تبري ــيش از تص ــاه پ ــد م ــك ســال و چن ــود، و ي ب
سـالگي كـه بـه گـيالن      بود، او از سن هفت آذربايجان در ميان قزلباشان سپري كرده

هايش كه عموماً تاتارهاي آناتولي بودند سر و كار داشـت، و   فقط با خليفه ،ده شدبر
در اطراف او كسي ديگري نبـود، تنهـا تمـاس او بـا دنيـاي خـارج از خانـة كاركيـا         

آوردند، و براي بوسيدن پـاي   هائي بود كه تاتارهاي آناتولي از او به عمل مي زيارت
رسـاندند، و   ه طي كرده، خودشان را به گيالن مـي او صدها كيلومتر راه را با پاي پياد

شان كـه از طريـق راهزنـي بـه      هاي شايسته و تقديم صدقات و نذورات پس از تعظيم
گشتند، اين كار را مريدان شاه اسـماعيل   دست آورده بودند به درون آناتولي باز مي

هـاي   پنداشتند؛ و رسـمي بـود كـه از وراي قـرون و اعصـار و ژرفـاي بيابـان        حج مي
و اكنـون   ،مغزپرور تاتارستان با خودشان كشـيده بـه آنـاتولي بـرده     خشك و خشك

پروردة چنين عناصـري   شاه اسماعيل دست دادند، تحت نام شيعه و مسلمان انجام مي
وار آنها خود را در آن عالم كودكانه متصرف امور كائنـات   و در اثر رفتار بنده ،بود
اخ هشت بهشت شده بـر مسـند پادشـاهي تكيـه     پنداشت، و با اين تصرف وارد ك مي

» ائمة معصومين پشتيبان«و رسماً اعالم داشت كه مأموريتي آسماني دارد و  ،زده بود
  .»به اين كار واداشته اند«اويند و او را 

اهـل  شاه اسماعيل در كاخ هشت بهشت به راهنمائي هفت سـران قزلبـاش كـه    

آناتولي بودند، دست به كـار ايجـاد    شان از تاتارهاي لقب داشتند و همهاختصاص 
ئي تام االختيـار شـاه و    نمايندهحسين بيك هللا شاملو . تشكيالت براي دولتش شد

لقـب يافـت، او   وكيل نفس همايون و اميراألمـرا  فرمانده كل قزلباشان شد، و 
ي شاه اسماعيل داشت، در اين ها مقام پدر نيز برا ئي ترك هاي قبيله كه بر طبق سنت

  .گير شئون نظامي و سياسي شد خستين تصميمن منصب
گرفتن حساب اموال شاه و نظارت بر تقسيم غنائمي كـه قزلباشـان    براي در دست

ر با سواد بـود، هيچكـدام   اد كردند، نياز به يك حساب از مردم آذربايجان غارت مي
زكريـا  دانسـتند، ايـن وظيفـه بـه      از قزلباشان سواد نداشتند و خواندن و نوشتن نمـي 

سپرده شد كه از گريختگان دستگاه بايندري بود و سابقة وزارت داشـت،  كججي 
  .لقب دادندوزير ديوان اعلي او را 
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انتخاب شـد، گويـا   مال شمس الهيجي براي رياست دستگاه قضائي قزلباشان 
خانـه داشـت، راجـع بـه سـوابق ايـن مـرد در         در الهيجان مكتب اين مرد پيش از آن

ر شاه اسماعيل و پس از او هـيچ سـخني نرفتـه اسـت، تنهـا      هاي مورخان معاص نوشته
اشاره راجع به سوابق او آن است كه اسماعيل در كـودكيش نـزد او سـواد آموختـه     

موالنا شمس الـدين  ين مرد وقتي با لقـب  ابوده است، جالب است كه بدانيم كه 

ت، در رأس دستگاه قضائي و ديني قزلباشـان قـرار گرفـ   صدر و با سمت الهيجي 
ع خويش براي تعلـيم ديـن قـرار    ج، تا آن را مرحتي يك جلد كتاب مذهبي نداشت

باشـد، زيـرا شـاه اسـماعيل      البته الزم هم نبود كه او كتابي در اختيار داشـته  .)1(بدهد
احكام و فتواها بود، و قزلباشان به هيچ اصول عقيدتي و حكـم شـرعي    ئي مرجع همه

يني پيش آيـد، مـال شـمس در ايـن     جود متن دتا ضرورت و ،دادند پابندي نشان نمي
ناظر كل امور اوقاف و درآمدهاي آن مسئول عقيدتي و تبليغات و رئـيس كـل    ممقا

هـاي كـه مـال     كه عموما بزهكـاران شـهري بودنـد، مسـئوليت     هاي تبرائيان بود دسته
هم نيازي به مراجعه به متون ديني نداشت، تبـرداران كـار    شمس بر عهده گرفته بود

هــاي مــردم بــود خــوب  خانــه هــا و تــاراج شــان را كــه گــرفتن و كشــتن انســانخود
دار داشـت نـه رجـل     دانستند، اوقاف هم معلوم بود و درآمدهايش نياز به حساب مي

اشي به اصحاب پيامبر و نوحه براي شهيدان كربال خالصه دين، تبليغ دين هم در فح
تـرين مرجـع    س اگر عاليكرد، پ شد كه ضرورت وجود متن ديني را ايجاب نمي مي

كـه  (ديني قزلباشان پس از شاه اسماعيل حتي يـك كتـاب دينـي هـم نداشـته اسـت       
انگيزد، ولي دل انسان بـه   ، هيچگونه شگفتي ما را برنمي)او است بودنِسواد كم نشانِ

بيند كه كار ايران و ايرانيان به جائي كشيده بود كه كساني بـه   وقتي مي ،آيد درد مي
ن ملـك شـاه و خواجـه    مهر يا حتي به جـاي كسـاني چـو     روان و بزرگ  جاي انوشه

نظام الملك و غزالي تكيـه زده بودنـد كـه تنهـا هنرشـان تـاراجگري و آدمكشـي و        
هـا را   شـود گذشـته   لواطگري و ميگساري بود، در اينجا است كه انسـان مجبـور مـي   

جـائي كشـيده    بوده كه كـارش بـه چنـين    تا دريابد كه ايراني را چه شده ،كند مرور
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و اين  ،كه كارش به وضعيت فعلي كشيده او را چه شده) در زمان ما(بوده، و اكنون 
  .همه از كاروان تمدن بشري عقب افتاده است

شـد،   سال نخست حكومت شاه اسماعيل كه به آذربايجان محدود مـي  ئي در باره
بـه  نسـي  به جز گزارش تخريب و انهدام و شكنجه و كشتار و غارت و تجاوزهاي ج

 هيچ فعاليت ديگري هيچ گزارشي به دسـت داده  ئي هزنان و دختران و پسران در بار
هـائي مـا يقـين     ها و عـدم چنـان گـزارش    چنين گزارش وجود ئي هنشده است، بر پاي

تاز ميدان دين و مذهب بعد از شـاه اسـماعيل بـود، و     يابيم كه مال شمس تنها يكه مي
شـدن   ز واقعة كربال و شهادت امام حسين و مضروبهاي شيريني كه ا حتما با داستان

هـاي   هـاي سـتم   شـدن محسـن در شـكم مـادر و داسـتان      فاطمه به دست عمر و شهيد
كـرد، و بـا    قزلباشان را سرگرم مـي  ساخت خلفاي پيامبر به امام علي و اهل بيتش مي

ار و آنهـا را واد  ،قزلباشان خواهـد بـود   دانست خوشايند هاي جانگدازي كه مي نوحه
خواهد كرد تا هرچه بيشتر به او بذل و بخشش كنند و وي را بـه يـك سـلطان مـالي     

آورد، در  شـان را از دل برمـي  » احسـنت «افكنـد و   مبدل سازند، آنها را به گريـه مـي  
» چپـاول «آناتولي كه شنيده بودند در آذربايجـان  خالل اين مدت تاتارهاي بيابانگرد 

خواهد برد، دسته دسته به سوي آذربايجان روان و هركس زودتر برسد بيشتر  ،افتاده
دريغي كه شاه اسماعيل گسـترده بـود    تا از خوان بي ،پيوستند بودند و به قزلباشان مي

بهره برگيرند، در نتيجه خزش بزرگ جماعات تـرك بـه درون آذربايجـان پـس از     
ان در ها در زمان شاه اسماعيل اتفاق افتاد، و بخـش عظيمـي از مـردم آذربايجـ     مغول

هاي اين بيگانگان نورسيده، در اين زمان از زادبومهايشان به درون ايـران   فرار از ستم
قبيلـة تـرك و تاتـار كـه از      72بيك تركمان نـام و نشـان    نقل مكان كردند، اسكندر

هـا   البتـه سـخن او از ايـن قبيلـه    . )1(دهـد  درون آناتولي به ايران آمدند را به دست مي
هـا در دوران شـاه اسـماعيل و     اس اول اسـت؛ ولـي ايـن قبيلـه    مربوط به زمان شاه عب

و  ،پسرش شاه تهماسب به قصد تاراج و غارتگري به درون ايران سرازير شده بودنـد 
هايشان بر ايراني بيايد آنچـه   تاز ميدان شدند، تا از ستم در كشور ما ماندگار شده يكه
  .آمد، و ما را به اين روز كشاند
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4  
  
  دوم گفتار

  تسخير ايران توسط قزلباشان
  

رسد كه قزلباشان با تسخير تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان و  نظر ميب
پنداشـتند،   شـده مـي   آن سرزمين هـدف خودشـان را تكميـل    يها گيري از سنيانتقام

بايست به  ي براي ايران تهيه ديده بود كه ميي گردش روزگار يك بازي خطرناكول
رسد كه در پايان قرن  چنين به نظر مي آمد، عناصر تبهكار به اجرا درميدست همين 
تاريخ تصميم گرفته بود كـه بـه نقـش    ) در آستانة حملة مغول به ايران(ششم هجري 

و ايـران از آن پـس قـدم بـه قـدم از       ،سازندة ايران در تمدن خاورميانه پايـان بخشـد  
و بــه ســوي يــك انــزواي  ،گيــري در تمــدن خاورميانــه دور گــردد صــحنة تصــميم

درازمدت سوق داده شود، ضربة مغوالن براي پايان دادن هميشـگي بـه نقـش ايـران     
كافي نبود، هرچند كه اين ضربة شديد مراكز تمدني زاينـده و پربـار ايـران همچـون     

نـد و تيـز   بلخ و بخارا و مرو هرات و نيشابور و ري و اصفهان را ويران كرد، و سـير ت 
كـردن از زيـر ضـربات     ن دوم هجري و بعـد از شـانه راسـت   از قر تمدن ايراني را كه

عرب از سر گرفته شده بود متوقف ساخت؛ ولي در دوران ايلخـاني و تيمـوري بـاز    
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هـاي ايرانـي از زيـر آوارهـاي ناشـي از زلزلـة مغـوالن سـر          ايران مثل سمندر افسـانه 
كـت درآمـد، و   ه حرو با آهنگي آهسته در راه بازگشت به شكوه ديرينـه بـ   ،برآورد

قرا و يعقوب بايندر اين حركت را تندتر كـرد، ايـن بـار گـردش      در عهد حسين باي
تـا بـه    ،را وارد عرصـة ايـران سـتيزي كـرد    » قزلبـاش «روزگار يك عنصر تازه به نام 

اين عنصر ويرانگـر  دست او ضربة نهائي را بر پيكر تمدن ايراني وارد سازد، با ورود 
ان وارد آمد كه تا امروز نتوانسته اسـت كمـرش را راسـت    يرائي بر پيكر  چنان ضربه

كشـد، و   كنـد و رنـج مـي    كند؛ و هنوز درد آن ضربه را با همة وجودش احساس مي
  .سازي افتد كوشد كه شايد از زمين برخيزد و به راه تمدن مي

در ارزنجـان  سران قزلباش خبر يافتند كه الوند بيك باينـدر   880در زمستان سال 
ه به راه افتادند، الوند بيك كـه يـا تـاب مقاومـت در برابـر      ته و قصد حمللشكر آراس

براي تصرف تبريز را دارد، الوند بيك كه يا تـاب   نقشه و يا ،سپاه قزلباش را نداشت
و يا نقشه براي تصـرف تبريـز چيـده بـود،      ،مقاومت در برابر سپاه قزلباش را نداشت

ن درپيش گرفـت، قزلباشـان بـر ارزنجـان     ارزنجان را براي آنها رها كرده راه نخجوا
دست يافتند و دست بـه كشـتار و تـاراج گشـودند، در ايـن اثنـاء الونـد بيـك از راه         
نخجـوان بــه سـوي تبريــز حركـت كــرد، و مـردم تبريــز در غيـاب شــاه اســماعيل و      

و شهر را داوطلبانه به او تسليم كردند، مـردم   ،قزلباشان با شادي از او استقبال كردند
شهر  ،ز به گمان آن كه ديگر دوران سياه و كابوسي قزلباشان به سر رسيده استتبري

را آذين بستند و چند روز بـه جشـن و پـايكوبي مشـغول شـدند، او باشـان شـهري و        
  .هاي تبرائي و بقاياي قزلباشان از شهر گريختند دسته

تبريز بـه  ولي شادي مردم تبريز چندان ديرپا نبود، سران قزلباش همينكه از تسليم 
تاراج كرده رها سـاختند، و بـه سـوي تبريـز      الوند بيك اطالع يافتند ارزنجان را نيمه

تاختن گرفتند، الوند بيك براي مقابله با آنها از شهر بيرون شـد، ولـي در برابـر آنهـا     
شكست يافت و شهر دوباره به دست قزلباشان افتاد، الوند بيك پس از اين شكسـت  

پـس  آنجا به بغداد و سپس بـه ديـاربكر رفـت، ولـي از آن      و از ،به همدان گريخت
هيچگـاه بــه فكــر مقابلــه بـا قزلباشــان نيفتــاد، و حــدود يـك ســال بعــد در ارزنجــان    

  .درگذشت
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زدة تبريز را نشانة تير انتقـام سـاختند، و    اين بار قزلباشان بيش از پيش مردم فلك
 ،الوند بيك قتل عام كردند بخش عظيمي از باقيماندگان شهر را به انتقام همكاري با

و هزاران خانه را به آتش كشيدند، در اين اثناء مراد بيك بايندر كه در شيراز مستقر 
بود، به قصد نجات آذربايجان حركت كرد و در همدان اردو زد، سران قزلباش شاه 
اسماعيل را برداشته در دوازده هزار جنگندة تاتار به مقابلـة مـراد بيـك شـتافتند، در     

برد سختي كه نزديك همدان درگرفت مراد بيك شكست يافته به شيراز گريخت، ن
و در آن شـهر و روسـتاهاي تابعـه     ،همدان و نواحي اطراف به دست قزلباشـان افتـاد  

دست تعدي و تخريب گشودند، آنها سپس از آنجا راهي اصفهان شـدند، و شـهر را   
متصرف شدند، آنهـا بـا ايـن    در محاصره گرفتند، و بعد از مدت كوتاهي اصفهان را 

در آن شـهر دسـت    ،عقيده كه اصفهان از ممتلكات مراد بيك است و بايد تنبيه شود
نمود،  هايشان در آذربايجان در مقابل آن اندك مي به چنان فجايعي زدند كه جنايت

هـا و   هـا و ديلمـي   از دوران طـاهري  ،مدرسه و ابنية تاريخي بازمانـده  هرچه مسجد و
ها در اصفهان وجود داشت به دست آنها آسـيب ديـد، بخـش     تيموري ها و سلجوقي

اعظم علما و فقها و مدرسان و اهل دانـش بـه كشـتن رفتنـد، كشـتار مـردم اصـفهان        
و بخش عظيمي از مردم اصـفهان قتـل عـام شـدند،      ،چندين روز متوالي ادامه داشت

  .آتش كشيده شدها به  در اين ميان اموال مردم به غارت رفت و مزارع و باغستان
هاي تابعه را به عنوان تيـول بـه دامـادش     شاه اسماعيل سپس اصفهان و كلية زمين

فرزندي عبدي بيك بخشيد، در اصفهان دورميش خان شاملو ) شوهر خواهرش(
نيز مثـل تبريـز و اردبيـل جماعـات اوبـاش و بزهكـار شـهري بـه خـدمت قزلباشـان           

ميـرزا  بـود كـه بـا لقـب     حسين بنـا   درآمدند، يكي از چنين افرادي مردي به نـام 

دار دورميش خان منصوب شد، دورميش خـان ايـن    به عنوان حسابحسين معمار 
در كـاخ  وزيرديـوان  و او را بـا منصـب    ،مرد را نمايندة تام االختيار خود قرار داد

فرمانروائي اصفهان نشاند، او همة اختيارات خـودش را كـه مالكيـت تـام اصـفهان و      
بـه او   را ه بود به اين مـرد تفـويض كـرد، گروهـي از قزلباشـان تاتـار      هاي تابع آبادي

ئي كه به حسين بناه محول  سپرد، و خود با اردوي شاه اسماعيل حركت كرد، وظيفه
ميش خـان  روي كرده براي دآور هاي اصفهان و توابع را جمع شد آن بود كه ماليات

ملك مردم منطقة اصفهان بفرستد، حسين بنا از آن پس صاحب اختيار جان و مال و 
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كه عموماً اوباشـان و بزهكـاران شـهري بودنـد دسـت      شد، و به وسيلة كارگزارانش 
تعدي به جان و مال مردم اصفهان گشودن گرفت، او بـا كسـب اجـازه از دورمـيش     

ــل   ــتاي حاص ــدين روس ــان چن ــت   خ ــودش گرف ــراي خ ــفهان را ب ــز اص ــند  ،خي و س
و در مدت كوتـاهي بـه يـك بـزرگ      ،داسماعيل دريافت كر شان را از شاه مالكيت

  .مالك تبديل شد
قزلباشان پس از تصرف و تاراج اصفهان به قصـد شـيراز حركـت كردنـد، مـراد      

دانست كه از پس قزلباشان برنخواهـد   بيك بايندر كه نيروهايش اندك بودند، و مي
 آمد در شهر متحصن شد، قزلباشان شهر را در محاصره گرفتند، سرانجام در مهر ماه

  .و مراد بيك راه فرار درپيش گرفت ،شيراز سقوط كرد 882
شيراز در آن زمان يكي از بزرگترين مراكز فرهنگي ايران بود، و چندين مدرسه 

مـذهب بودنـد، و تـا     با صدها مدرس در آن وجود داشتند، و مردمش عموماً شـافعي 
ا و دهـد كسـي از مـردم شـيراز و ديگـر شـهره       جائي كـه اسـناد تـاريخي نشـان مـي     

نداشـت، شـيراز    –نه شـيعة زيـدي نـه شـيعة امـامي       –روستاهاي فارس مذهب شيعه 
آن كه يك شهر صنعتي و بازرگاني و مركز وصل بندرهاي جنـوب كشـور   عالوه بر

رفـت؛ زيـرا از    به درون كشور بود، يكي از شهرهاي مقدس كشور نيز به شـمار مـي  
نـگ بـود، مسـجد عتيـق     از رجـال بـزرگ ديـن و ادب و فره    ديرباز مسكن بسياري

و در زمـان   ،ن سـوم سـاخته شـده   مـة قـر  يراز كه توسط يعقـوب ليـث صـفار در ن   شي
يكـي از بزرگتـرين    ،عضدالدوله كه شيراز را پايتخت كرد به اوج شكوه رسيده بـود 

ها دانشمند نامدار به  شد، از اين مدرسه بود كه ده هاي ديني ايران محسوب مي حوزه
يـده  مرشده بودند، در اين شـهر بزرگـاني آ  به مصر اعزام نقاط مختلف ايران و حتي 

بودند كه سعدي، حافظ، خواجو، شيخ روزبهان، شيخ عبداهللا خفيف، از جملـة آنهـا   
شـد   بودند، بر فراز سر در دروازة شيراز قرآن بزرگي به عنوان تبرك نگهـداري مـي  

ر كـرده  يكي از عرفاي بزرگ فارس به دست خـودش تحريـ   ،كه مردم شنيده بودند
هـا و   بوده است، در مسجد عتيق شيراز هشت سنگاب بزرگ مـزين بـه انـواع زينـت    

زمـان عضـدالدوله   ها مخصوص وضو نصب بود كه از يادگارهاي هنـري   سنگنوشته
بگيرد و در مسجد عتيق  ها وضو بود، و مردم عقيده داشتند كه هركه در اين سنگاب

صـحن مسـجد عتيـق بنـائي وجـود       ند ثواب يك حج خواهد برد، در مياننماز بخوا
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ران ديلمي بود، اين گفتند، و اين نيز از يادگارهاي دو داشت كه آن را خدايخانه مي
آن كه مركز تعليم حج به كساني بود كه قصد رفتن بـه مكـه را داشـتند،    بنا عالوه بر

شيخ روزبهان خنجـي  : دگفتن نفيس از قرآن بود كه مي جايگاه نگهداري يك نسخة
ها مورد مشابه ديگـر شـهر شـيراز را بـه      ودش نوشته بوده است، اينها و دهبه دست خ

زيارتگاه مسلمانان ايران مبدل ساخته به آن شهر تقدسي عظيم بخشـيده بـود، شـيراز    
كرد، و به سبب نزديكيش با اسـتخر از   قدسيت خويش را از عهود باستان حاصل مي

دس بـه حـدي بـود كـه حتـي      احترام خاصـي نـزد ايرانيـان برخـوردار بـود، ايـن تقـ       
كشورگشايان ايلخاني و تيموري به آن شهر به ديدة احترام نگريسته بودنـد، و وقتـي   
شهر را متصرف شده بودند به پاس احتـرام بزرگـاني كـه در شـيراز آرميـده بودنـد،       

  .حرمت مردم آن شهر و بناهايش را حفظ كرده بودند
نگ ايران ارزش قائل بودند، و نه قزلباشان تاتار صفوي نه براي تاريخ و فره ولي

شناختند، و نه مفهوم مردمش و با همـة عظمـت    حرمتي براي بزرگان تاريخ ايران مي
ر شـيراز بـا تمـام مـردمش و بـا همـة آثـار        هشكردند، در نظر آنها  ايران را درك مي

ديـن و دشـمن    مدارس و گنبدهايش يك شهر سني بي تاريخيش و با همة مساجد و
ئي شديد بـود   ز در دل داشتند كينهاشد، آنچه آنها نسبت به شير نابود ميبود كه بايد 

هـا و   هـا و مدرسـه   شـد، بـراي آنهـا همـة بقعـه      ها ناشي مـي  هايشان به سني كه از كينه
هـاي دشـمن اهـل بيـت پيـامبر محسـوب        ها مراكز فصاد ناصـبي  مسجدها و كتابخانه

زي بيش از نام ابـوبكر و عمـر   گرديد، هيچ چي شد كه بايد از روي زمين محو مي مي
هـا و سـردرهاي همـة     ها در ميان تزيينات ديـواره  كرد، و اين نام آنها را تحريك نمي

خورد، آنها با هدف انهدام شيراز وارد آن شـهر   مساجد و مدارس شيراز به چشم مي
شده بودند، و اين هدف را جانانه دنبال كردند، شيراز زيبا در خالل مـدت كوتـاهي   

هــاي در آن ســرگردان  انســانشــدة  ئــي مبــدل شــد كــه اشــباح مرعــوب وبــهبــه مخر
زيستند كه از دست تجاوزهاي قزلباشان چنان درمانـده شـده بودنـد كـه حتـي از       مي

  .گفتن با خودشان نيز هراس داشتند سخن
ــارتگري و      ــدام و غ ــغول انه ــيراز مش ــانش در ش ــماعيل و قزلباش ــاه اس ــي ش وقت

ز قزلباشـان بـه كرمـان، گروهـي بـه الرسـتان،       تجاوزهاي جنسـي بودنـد، گروهـي ا   
اعـزام شـدند، و از احكـام    ) بندر عباس بعدي(گروهي به بصره، و گروهي به هرموز 
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اين شهرها خواسته شد كه به اطاعت شاه اسـماعيل درآينـد، كرمـان پايـداري نشـان      
داد، و به قوة قهريه فتح شده ويران گرديد، الر و هرمـوز كـه چنـدان نيروئـي بـراي      

اسماعيل شيراز و كـل فـارس    داشتند تسليم شدند، پس از آن شاهمقابله با قزلباشان ن
  .بخشيدحسين بيك هللا شاملو و منطقة كرمان را به ذوالقدر الياس بيك را به 

در ميان شهرهاي فارس، كازرون و فيروزآباد و كارزين حاضر نبودنـد دسـت از   
از ديرباز يك شهر نسبتاً مقـدس بـه   دين كشيده به اطاعت قزلباشان درآيد، كازرون 

هردو  –روني و عالمه دواني زو بزرگاني همچون شيخ ابواسحاق كارفت،  شمار مي
از آن شـهر سـر بـرآورده بودنـد، عمـوم مـردم كـازرون،         –مذهب  ها شافعي از سني
مذهب بودند، و از تشـيع و مـذهب قزلباشـان چيـزي      يهمة مردم فارس شافعهمانند 

شاه اسماعيل وقتي بر كازرون دست يافت دستور قتل عـام و تخريـب   نشنيده بودند، 
را صادر كرد، از مـردم كـازرون فقـط آن عـده زنـده ماندنـد كـه توانسـتند از شـهر          

شـاه شـريعت   «عموماً از دم تيغ گذشتند، مـداحان فتوحـات ايـن    م بگريزند، بقية مرد
هـاي كـازرون را    ها و گربه حتي با افتخار از اين ياد كرده اند كه قزلباشان سگ» پناه

هـا و   و همة خانه ،بودن قتل عام كردند، و شهر را به آتش كشيدند هم به اتهام ناصبي
ــاد و كــارزين نيــز همــين    ــا خــاك يكســان كردنــد، شــهرهاي فيروزآب ابنيــة آن را ب
سرنوشت را داشتند و به كلي ويران گشتند، در فيروزآبـاد نيـز پـس از كشـتار همـة      

بـودن كشـتند، شـهر     ها را به جـرم سـني   ها و گربه سگ ،شترو د مردم شهر از خرد
و مـردمش چنـان كشـتار شـدند كـه پـس از آن ديگـر         ،كارزين نيز چنان ويران شد

هيچگاه نتوانست آبادي سابق را باز يابد، شهر الغر نيز كه نامش در ميان بسـياري از  
س از صـحنة  از آن پـ  ،هاي جغرافيائي به عنـوان يـك شـهر مهـم آمـده اسـت       كتاب

  .روزگار محو گرديد
قزلباشان پس از پرداختن به امر فارس راهي قم و كاشان شدند، اين دو شهر كـه  

هـاي   باز مراكز تجمع بخشـي از عـرب  ، از ديربر كرانة غربي كوير قرار گرفته بودند
هاي قبايل مذحج از اصل يمني بود، بنا به گزارشي كـه صـاحب معجـم     كوفه از تيره
نشين است كه در زمان حجاج ثقفـي ايجـاد شـده     ده، قم يك شهر عربالبلدان آور

نويسـد كـه    و هيچ آثاري مربوط به پيش از اسالم در آن وجود نـدارد، او مـي   ،است
ق شكست يافته به كابل  83وقتي عبدالرحمان اشعث در شورش ضد حجاج به سال 
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د بـه ايـن   هاي قبايل مـذحج كـه همـراه او شـوريده بودنـ      گريخت، گروهي از عرب
ناحيه رفته هفت روستا را گرفتند و در آنها اسكان يافتند، آنها منطقه را به نـام يكـي   

ناميدند، ديگراني نيز از ايـن  قم  –ها  تحريف در برخي از حرفبا  –از اين روستاها 
قبايل از كوفه به قم رفتند و اسكان يافتند؛ و چونكه اينها شيعه بودنـد، قـم و كاشـان    

و  .)1(ئي كه هيچ فردي از اهل سنت در آنهـا وجـود نـدارد    دند، به گونهشنشين  شيعه
ثناء شيعه اند و غيـر از خودشـان در قـم    تاس همة مردم قم بي«نويسد كه  ابن حوقل مي

در دوران امـوي و  . )2(»شـان فارسـي اسـت    شان عربند، ولي زبـان  وجود ندارد، اغلب
ــه كــه از فشــارهاي سياســي ح   ــه  عباســي جماعــات شــيعة كوف ــن ناحي ــه اي اكمــان ب

هـا   گرفتند، طبيعي بـود كـه كسـاني كـه در ايـن آبـادي       گريختند در آنجا پناه مي مي
ناپذيري نسبت به دولت سني در دل نگـاه دارنـد،    هاي تسكين زيستند عموماً كينه مي

رفتند؛ و چون  ن قم و كاشان از شيعيان افراطي به شمار ميابه همين سبب عموم شيعي
ذاتـاً نسـبت بـه ايـران و ايرانـي تعلـق خـاطري نداشـتند؛ و تنهـا           د،ودناز نژاد عرب ب

شـد   شان بود؛ و اگر احياناً از يكي از آنها پرسـيده مـي   شان در اين دنيا به مذهب تعلق
  .»!هيچ«داد  كه نسبت به ايران چه احساسي داري؟ حتماً پاسخ مي

 –ف آثـار الـبالد   مؤلـ  –تبار كاشـان، قزوينـي    پرستي شيعيان عرب در بارة خرافه
 مـان برخـي   نويسد كه ابن بابه در كتاب فرق الشيعه آورده است كه من در منطقه مي

روزه سحرگاهان شمشيرهايشـان را گرفتـه سـوار     از شيعيان امامي را ديده ام كه همه
شـان ظهـور كنـد و آنهـا      و انتظـار دارنـد كـه امـام     ،شوند بر اسب از روستا بيرون مي

شود، با انـدوه بسـيار    آيد و از امام خبري نمي ن خورشيد برميهمراهش بروند، و چو
  .)3(گردند هايشان بازمي به خانه

نش شـا طبيعي بود كه مردم قم و كاشان با شـنيدن ايـن كـه شـاه اسـماعيل و قزلبا     
شيعة اهل بيت علي هستند، مقدم آنها گرامي دارند، اين دو شهر پـيش از ورود شـاه   

و بـا   ،مردمش به شادي فتوحات شيعيان جشن گرفتنـد  بندي شدند، و اسماعيل آذين
شور و هلهله از قزلباشان استقبال كردند، در باغ فين كاشان جشن باشكوهي ترتيـب  

                                         

  .398 – 397/  4: ياقوت حموي، معجم البلدان -)1(
  .370: ابن حوقل، صورت االرض -)2(
   .152/  2: آثار البالد قزويني -)3(
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قص برپا گرديـد، مـردي   ر ماعيل بزم باده و موسيقي وداده شد، و در حضور شاه اس
بـاغ   در ايـن  ،كه گويا در آن هنگام حاكم كاشان بودي قاضي محمد كاشبه نام 

به حضور شاه اسماعيل رسيد، شاه اسماعيل به قدري از اين مرد خوشش آمد كه در 
عين حالي كه مال شمس الهيجي در رأس دستگاه دينيش قرار داشـت، ايـن مـرد را    

و او را شريك و همكـار مـال شـمس قـرار      ،نيز به رياست اين دستگاه منصوب كرد
و در رأس  ،رفــت ســماعيل مــيداد، قاضــي محمــد از آن پــس همــراه اردوي شــاه ا

» ديـن  ناصـبي و بـي  «كرد، و كساني كه در نظـر او   جات تبرائي انجام وظيفه مي دسته
  .فرستاد يا به جهان آخرت مي ،كرد را توسط تبرداران تبرائي هدايت مي بودند

اشان را مأمور فـتح سـمنان   ئي از قزلب شاه اسماعيل وقتي از شيراز به راه افتاد دسته
دادنـد كـه    ه كرد، مردم اين منطقه را از ديرباز شيعيان زيدي تشـكيل مـي  كوو فيروز

پرسـتي و افكـار ابـاحي قزلباشـان      مذهب معتزلي داشتند؛ و طبيعي بود كه با شـخص 
وي حاكميت سمنان و خوار مخالف باشند، در آن زمان مردي به نام حسين كيا چال

شـان را بـه    ابله كرده فرمانـده كوه را در دست داشت، اين مرد با قزلباشان مقو فيروز
گـرفتن قـم   ري داد، شاه اسماعيل پس از تحويل و سپاه را شكست و فرا آورده، قتل

گيري از حسين كياي چـالوي حركـت كـرد، او در آخـرين      و كاشان به قصد انتقام
قلعة گلخندان را در منطقه به تصرف درآورد، و سه هزار تن پيـر   882روزهاي سال 

ختـر كشـتار كـرد، اينهـا همـه شـيعة زيـدي بودنـد، غيـاث الـدين           و جوان و زن و د
هـا بـه    نويسـد كـه مـردم ايـن آبـادي      مي ،خواندمير كه از مداحان شاه اسماعيل است

ــار  ،تمــامي صــغير و كبيــر و برنــا و پيــر و عرصــة تيــغ تيــز شــدند « يو در آن ديــار د
هـاي   و باغسـتان نـين دسـتور داد تـا مـزارع     شاه اسـماعيل همچ  .)1(»نماند) هيچكس(

ن باقي نماند، او سـپس  منطقه به آتش كشيده شود، تا هيچ اثري از حيات در آن زمي
ي مـردم   همـه  كوه را گشود و دستور قتـل عـام داد،  قلعة فيروز كوه شد،راهي فيروز

فيروزكوه از دم شمشير قزلباشان گذشتند، و شـهر در آتـش سـوخته خاكسـتر شـد،      
اني به نام دژ اُستا موضع گرفت، شاه اسـماعيل  حسين كياي چالوي در دژي كوهست

آن دژ را محاصره كرد و مجراي آب را از دژ قطع كرد، حسين كيا حدود يك مـاه  

                                         

  .478: حبيب السير -)1(
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شـدن   آبي او و افرادش را در معرض تلف و نيم پايداري ورزيد، و چون قحطي و بي
حسـين كيـاي چـالوي و افـراد      ).883ارديبهشـت  (تن به تسـليم داد   حتمي قرار داد

انواده اش دستگير شدند، و دستور قتل عـام بقيـة سـاكنان روسـتاهاي اطـراف كـه       خ
ف بـه آتـش   هـاي اطـرا   و باغسـتان  ،رسيد صادر شد تعدادشان به چندين هزار تن مي

تمامي اهل قلعه بـه وادي عـدم روي نهادنـد و در آتـش      حسب االمر«. كشيده شدند
و .... انـا و پيـر و برنـا بسـوختند    قهر قهرمان، هر ماده و نر و خشك و تـر و نـادان و د  

شمرد در قفس كرده معذب بداشتند، تـا آن   حسين كيا كه خود را از اوالد كيان مي
كه او خود را بكشت و بـه امـر خسـرو و پيـروز او را بـا همـان قفـس چـوبين آتـش          

 نويسد كه شـاه اسـماعيل ده هـزار تـن را كـه      مؤلف جهانگشاي خاقان مي.  )1(»زدند
حسين كيا را پـس از   زن و فرزندان و وابستگان. )2(بودند قتل عام كرد تسليم او شده

تجاوزهاي جنسي در برابر ديدگان او زنده زنده در آتش افكندند، خود حسين كيـا  
هـاش شمشـير و خنجـر     را به دستور شاه اسـماعيل برهنـه كردنـد، پوسـتش را بـا لبـه      

ين افكندنـد، و قفـس را پـر از    خراشيدند، بر بدنش شيره ماليدند، او را در قفسي چوب
ئـي زيسـت، و چـون     مورچه كردند، حسين كيا چنـدين روز در زيـر چنـين شـكنجه    

عفونت كرد و كرم در آن ايجاد شد تاب مقاومت را از دست داد، و شبي گـردنش  
هاي گردنش پاره شد، ولي نگهبانان متوجـه شـدند    هاي قفس سابيد تا رگ را به ميله

هـا زنـده بـود،     و او چند روز ديگر زير شكنجه ،ي كردندو از خودكشي او جلوگير
وقتي او در ايـن حالـت درگذشـت، جسـدش را سـوزاندند، و خاكسـترش را بربـاد        

  .)3(دادند
وقتي شاه اسماعيل دژ اُستا را در محاصره داشت، مردي بـه نـام مـراد از خانـدان     

يش گريختـه بـه   ها كه پيش از آن در نبرد قدرت باينـدريان از پسـر عموهـا    بايندري
شـاه اسـماعيل پـس از سـقوط دژ      .زيست حسين كيا پناهنده شده بود، در اين دژ مي

ه طـوري  بـ  ،و دستور داد سيخي آهنين از زير پوستش گذراندنـد  ،اين مرد را گرفت
سـر   گذشـت، و يـك   ن نقطة ستون فقراتش مييركه يك سرش از پوست روي آخ
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        ﴾82﴿     شاه اسماعيل صفوي 

و اين بيچاره را كه در  ،تشي افروختآمد، آنگاه آ ديگر از پشت گردنش بيرون مي
ها قرار داشت، بر فراز آتش گرفتند تـا انـدك    اين حالت در زير شديدترين شكنجه

هـاي جـانخراش بريـان شـد، سـپس قزلباشـان بـه دسـتور شـاه           انـدك در ميـان زوزه  
هايش را بـه آتـش كشـيده     اسماعيل گوشت كباب الشة اين مرد را خورده استخوان

  .)1(ندندخاكسترش را پراك
هاي قزلباشـان از محمـد ُكـره     ها و سياهكاري در اين اثناء مردم يزد از دست ستم

ه بـه يـزد لشـكر كشـيده شـهر را از      محمـد كـر  استمداد طلبيدند،  –ابركوه حاكم  –
گرفت، در اين واقعه گروهـي از قزلباشـان كشـته شـدند و بقيـه گريختنـد،        قزلباشان

ل رسيد به قصد محمد كره به راه افتاد، در نبـردي  وقتي خبر اين واقعه به شاه اسماعي
محمـد كـره شكسـت يافتـه دسـتگير       ،كه ميان محمد كره و شاه اسماعيل درگرفت

با بـدن برهنـه و پوسـت خراشـيده      ثل حسين كياشد، وي را به دستور شاه اسماعيل م
در قفس پـر از مورچـه افكندنـد، و چنـدتا قزلبـاش را بـر او گماشـتند تـا دسـت بـه           

ه اسماعيل اشهر يزد را ش. )2(و روزهاي درازي در زير شكنجه بماند ،ودكشي نزندخ
درآوردنـد، و از آنهـا كـه بـا      مردمبه قزلباشان سپرد تا هرگونه كه مايل باشند بر سر 

دشمنان اهل بيت همدست شده قزلباشان شيعة اهل بيت را از شهر رانده دين ابـوبكر  
  .دادند، انتقام بگيرند ميو عمر را بر دين امام علي ترجيع 

و زماني كه هنوز شاه اسماعيل در يزد بـود، سـفير سـلطان     ،ها در ميان اين جريان
نامه و هدايا و تبريـك  با  –مذهب خراسان  شيعة زيدي پادشاه ترك –قرا  حسين باي

فتوحات شاه اسماعيل به يزد رسيد، او در ايـن نامـه خـود را سـلطان و همطـراز شـاه       
ود، شاه اسماعيل از اين امـر  ب مداد كرده نسبت به او اظهار اطاعت نكردهاسماعيل قل

قـرا را تنبيـه    در خشم شد و دستور حركت قزلباشان به خراسان را صادر كرد تـا بـاي  
بـه طـبس رسـيد كـه آخـرين شـهر در غـرب قلمـرو و          884كند، او در اواخر بهمن 

كشـيدند، خيـال    خودشـان مـي   هاي تاتـاري را بـا   قرا بود، قزلباشان كه همة سنت باي
ئـي و مريـدان    قـرا در هرجـا كـه باشـند در حكـم همقبيلـه       كردند كه رعاياي باي مي

اويند، و در همة امـور بـا او شـريكند، آنهـا روابـط شـاه و ملـت را براسـاس روابـط          
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        ﴾83﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كردند، و هر شاهي را در هرجا كه بود يـك پيـر    خودشان با شاه اسماعيل تفسير مي
كردنـد، و هـر شـاه ديگـري را غيـر از شـاه        ودش محسوب ميطريقت براي ملت خ
انگاشتند، و پيروانش را كه پيرو شاه اسـماعيل نبودنـد گمـراه و     اسماعيل بر باطل مي

قـرا در دل   دانستند، شاه اسماعيل در اين سفر همـة خشـمي را كـه از بـاي     دين مي بي
هـيچ گنـاهي بـه     بيهزاران تن را  داشت بر سر مردم بيچارة شهر طبس خالي كرد، و

و تمامي اموال شهر را قزلباشانش تـاراج كردنـد، مـداحات جنايـات      ،دم شمشير داد
غازيـان عظـام از گـرد راه نرسـيده در شـهر      «نويسد كـه   شاه اسماعيل و قزلباشان مي

ــد  ــبس تاختن ــركس را در آن ب ،ط ــده و ه ــادي(ل ــد) آب ــي  ،يافتن ــغ ب ــغ  از دم تي دري
هفت هشت هزار كس كشته شدند و شهر را غازيـان  « و بعد از آن كه. )1(»گذراندند

  .)2(»غارت نمودند، سورت غضب پادشاه كشورگير تسكين يافت
يكبار ديگر اين گزارش را بخوانيم تا دريابيم كه شاه اسماعيل و قزلباشانش چـه  
آگاهي و اطالعي از سياست و كشـورداري داشـتند، و فتوحـاتي كـه در كشـور مـا       

 نگريستند، پادشاه خراسان به رسم معمول زمانه به چه ديدي مي شد را شان مي نصيب
شـاه   ئـي محترمانـه بـه    فرستند، نامه كه شاهان براي شاهانِ جديد تبريك و تهنيت مي

اسماعيل نگاشته است تا به او نهنيـت بگويـد، ولـي او در نامـه اش شـاه اسـماعيل را       
بـراز اطاعـت ننمـوده    ابـه او  خطاب نكرده و نسـبت  » مقتدا«و » موال«و » رهبر معظم«

است، شاه اسماعيل به جاي آن كه به نامة محترمانة تهنيت او پاسـخ درخـور بدهـد،    
. كردن طبس گناه و تاراجبي گيرد، آن هم با كشتار مردم او مي تصميم به ادب كردنِ
تـازد، مثـل راهزنـان وارد آن شـهر      دارد، يكتاخت به طبس مي او قزلباشانش را برمي

شود، و مردمِ شهر را كه نه ارتشي بودند و نه پليس و نه كارمنـد دسـتگاه    ميدفاع  بي
و زن و كـودك   آماج خشم كودكانة خويش قرار داده چندين هزار تن مـرد بايقرا، 

و آنگـاه   ،كنـد  را قتل عام مـي  –يعني همة آنهائي كه نتوانستند از شهر بگريزند  –را 
طبس نرفته، بلكه رفته است تـا كسـاني   نشيند، او براي فتح  فرو مي» سورت غضبش«

شـده را بـا    پنداشت را كشتار كند، بعد هم شهر ويران را كه مريدان سلطان حسين مي
گردد، چنين بود نگرش شـاه اسـماعيل بـه ايـران و      هزاران كشته اش رها كرده برمي
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        ﴾84﴿     شاه اسماعيل صفوي 

د و ايراني، همة كساني كه او كشتار كرد ايرانياني بودند كه هيچ دشمني با او نداشـتن 
اي نـامش را هـم نشـنيده بودنـد، ولـي او بـا چشـم تاتارهـ         و ،شناختند شايد او را نمي

و براساس اين نگرش براي خودش رسـالتي   ،نگريست تاراجگر به ايران و ايراني مي
زد كـه شـنيدن آنهـا دل هـر      هاي فجيعي مـي  و دست به جنايت ،شد آسماني قائل مي

  .لرزاند يانديشي را م انسان نيك
و پـس از چنـد    ،شان پس از كشتار و غارت و تخريب طبس به يزد برگشتندقزلبا

شان عالوه بـر شـكار جـانوران، مـردم هـر       روز به سوي اصفهان شتافتند، آنها در راه
بـه اصـفهان   » شـكاركنان «كردنـد، و   شـان بودنـد را شـكار مـي     روستا كه بـر سـر راه  

توانـد درك كنـد    بس مـي رسيدند، خواننده با خواندن همين يك گزارش در بارة ط
ها كردند، من  شان چه جنايت هاي سر راه رسيدن به اصفهان در آبادي كه آنها در راه

در اصـفهان شـمار    .گـذرم  براي آن كه خواننده را خسته نكـنم از ذكـر آنهـا درمـي    
از تيـغ   يلز سني مانده بودند، و در نوبت قبديگري از علما و بزرگان شهر را كه هنو

شان را به غارت  ده جان به در برده بوند، گرفته به قتل رساندند، و اموالقزلباشان رهي
بردند، در اينجا باز شاه اسماعيل به ياد محمد كـره افتـاد كـه همـراه اردوي او بـرده      

ديد، او كساني را به ابر كوه فرستاد تا زن و فرزنـدان و   شد و در قفس شكنجه مي مي
حويل گرفته به اصـفهان آوردنـد، او سـپس دسـتور     ها ت افراد خاندان او را از قزلباش

داد در ميدان شهر خرمني آتش افروختند، و تمامي آنها را از زن و مـرد و بـزرگ و   
ــر چشــمان محمــد كــره كــه از درون قفســش شــا    ــده در براب ــده زن هد كوچــك زن

هاي آنها بود، در آتـش سـوزاندند، خـود محمـد كـره را نيـز پـس از آن بـا          شكنجه
  .)1(افكندند، تا آهسته آهسته زير شكنجه كباب شود قفسش در آتش
ــواه  ــر بخ ــان صــ   اگ ــاوز قزلباش ــم و تج ــازخواني   –ي را وفيم اردوي خش ــا ب ب

آزار  ، ســخن دراز و دلدنبـال كنـيم    -آور مورخــان صـفوي   هـاي چنـدش   گـزارش 
شــود، برخــي از رفتارهــاي شــاه اســماعيل و قزلباشــانش بــا مــردم ايــران كــه در  مــي

چنان است كه خواندش روح مـا را بـه    ،حان شاه اسماعيل آمده استهاي مدا نوشته
من از ذكر آنها خـودداري كـرده ام، رفتارهـائي كـه ذكـر شـد        آورد، و چندش مي
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        ﴾85﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هاي اندكي از رفتار شاه اسماعيل و قزلباشانش بـا مـردم ايـران و بـا فرهنـگ و       نمونه
با همـة   ،دانستند ايراني نمييزي در بارة ايران و تمدن ايراني بود، قزلباشان كه هيچ چ

هـاي   ئـي را بـا خودشـان از بيابـان     ورزيدند، آنهـا عقيـده   آنچه ايراني بود دشمني مي
بـر مـردم ايـران تحميـل      ي شده باشدخواستند به هر قيمت و مي ،آناتولي آورده بودند

نيـز   ،ئي آن بـود  شان كه ميگساري و لواطگري از جمله كنند، رفتار و آداب و رسوم
آور و  آمد، و مذهب آنان نيز چنـدش  آور مي بود كه به نظر مردم ايران چندشچنان 

شد، ولي قزلباشان در نظر داشتند كه اين مـذهب و آداب و   غير قابل پيروي تلقي مي
فايـده   رسومش را بر مردم ايران تحميل كنند، مقاومت مردم ايران در مقابل آنها بـي 

كـه نمونـه   (كردنـد   ها استفاده مي ترين شكنجه هرسيد، زيرا قزلباشان از سيا به نظر مي
، در نتيجه بخش اعظم ايـران در طـي دهـة اول    )اش را در مورد موالنا خفري ديديم

سلطنت قزلباشان منهدم شد، و بخش بزرگي از مردم كشور در اين ميانـه بـه كشـتن    
 شـد  يا در وباي همگاني يا قحطي ساختگي كه توسط قزلباشـان پراكنـده مـي    ،رفتند

هـاي   هـا آب  كه قزلباشان براي ارعـاب آبـادي   دتلف شدند، و باي همگاني چنين بو
نـد، و  يرگنوشـيدند و بـا ب   انباشتند، تا مردمي كه مي هاي كشتگان مي رودها را با الشه

تـا مـردم    ،كشيدند  ها را به آتش مي قحطي ساختگي آن بود كه كشتزارها و باغستان
را بــا  اشــوند، ايــن رفتارهــ از گرســنگي تلــف نتواننــد بــه خــوار بــار دســت يابنــد و

شـان را   خواستند داوطلبانه به اطاعت درآيند و مـذهب  كردند كه نمي هائي مي آبادي
  .رها كنند و شيعه شوند

جـز   –از آنجا كه هرچه آثار اسالمي و مدرسه و مسجد در ايران وجـود داشـت   
همــة آنهــا شــامل  بــود، هــا همــه بــدون اســتثناء مربــوط بــه ســني –در قــم و كاشــان 

شدند، در بارة مساجد شيراز و مسجد كبود تبريز قـبالً سـخن گفتـيم،     نابودسازي مي
اوليـة اسـالمي و سـپس در     ها بناي عظيم وجود داشت كه در قـرن  در اصفهان نيز ده

زمان ديلميان و سلجوقيان و همچنين سلطان يعقوب بايندر احـداث شـده بـود، همـة     
ب ديدند، مسجد جامعي در ورامين وجود داشـت كـه از   آنها به دست قزلباشان آسي

و توسط شاهان ديلمي احداث شـده،   ،شد هنري خاورميانه محسوب ميشاهكارهاي 
خليفـة   ه بـود، چونكـه نـام چهـار    ديزيبـائي رسـ   بعدتر توسط شاهان سلجوقي به اوج

، نگيزي نقش شـده بـود  ا هاي اين مسجد به نحو دل پيامبر در ميان تزيينات و خطاطي
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هــا و  شــاه اســماعيل مــردم ورامــين را گــرد آورد و آنهــا را مجبــور كــرد تــا كاشــي
يكـي يكـي بركنـده     –به عقيدة او مركـز فسـاد بـود    كه  –مسجد را  نهاي اي خشت

هاي اين مسجد كه نام خلفا بـر آنهـا    پراكندند، او سپس دستور داد آن عده از كاشي
لباشان به كار گرفتند، تا هـركس  نقش بود را در ساختمان مستراح بزرگ اردوي قز

هـا از   هاي سه خليفه بيفتد كـه سـني   به مستراح برود در درون مستراح چشمش به نام
كردند، و در آن حال بر آنها لعنت بفرسـتند، ورامـين چنـان تخريـب      آنها پيروي مي

شد و مردمش چنان كشتار شدند كه ورامين هيچگاه نتوانست رونـق سـابقش را بـاز    
  .بيابد
التر اشاره شد كه مراد بيك پس از فرار از شيراز به بغداد رفـت، در ايـن زمـان    با

نشاندگان سابق مـراد بيـك بـه نـام باريـك       حاكميت عراق در دست مردي از دست
بيك وي را به حاكميت عراق منصـوب كـرده بـود،     بيك پرناك بود، و همين مراد

م به بعد در تمـام   قرن ششم قد كه عراق از ردر اينجا يادآوري اين نكته ضرورت دا
ها تا زمان قزلباشـان بخشـي    از زمان دلمي دوران هخامنشي، پارت، ساساني، و سپس

رفـت، و مرزهـاي سـنتي ايـران در      ايران به شمار مي از سرزمين درون مرزهاي سنتي
شد، و در جاهائي تا ماوراي فـرات اوسـط و جنـوبي     غرب كشور به فرات منتهي مي

رسيد، از اين نظر عراق مثل خراسان و فـارس   و به نزديكي حلب مي يافت امتداد مي
ز ايـران بـود كـه جـدائيش از ايـران      و خوزستان و مازندران و آذربايجـان، بخشـي ا  

رفت، در اين زمان نيز عراق تابع پادشاهي بود كه پيشتر در شيراز استقرار  تصور نمي
ين و اعزام شـده بـود؛ و او   داشت، و حاكميتش در دست مردي بود كه از شيراز تعي

  .باريك بيك پرناك بود و در بغداد مستقر بود
را ظاهراً باريك بيك پس از شكست و فرار مراد بيك در صدد برآمد كه عراق 

براي خودش نگاه دارد، و از فرمان مراد بيك بيرون شود، لـذا وقتـي مـراد بيـك بـه      
ماند باريك  د بيك در بغداد ميبغداد گريخت حمايتي از او نشان نداد؛ زيرا اگر مرا

بايست در اطاعت او باشد، مراد بيك پـس از آن بـه حلـب رفتـه از سـلطان       بيك مي
مملوكي مصر و شام تقاضاي كمك كرد، ولي جواب مساعد نشـنيد، بعـد از آن بـه    

رفت كه در كشـور كـوچكي در   ) ورداز قبيلة ترك دولگا(نزد عالءالدوله ذوالقدر 
كـرد و پـايتختش    حكومـت مـي  ) دو كشور عثماني و مملـوكي بين (جنوب آناتولي 



   

 

  
  

 

        ﴾87﴿     شاه اسماعيل صفوي 

بستان نام داشت، عالءالدوله به مراد بيك قول مسـاعدت داد و دختـرش را بـه عقـد     
در «ازدواج او درآورد، ولي چون در اين هنگام در آناتولي بانگ درافتاده بـود كـه   

بخـش عظيمـي از   ه مردان قادر به جنگ تاتـار، از جملـ   ، و»ايران چپاول افتاده است
گري رو به ايران آورده بـه قزلباشـان پيوسـته بودنـد،     لواقبيلة همين ذوالقدر براي چپ

آوري كنـد، و   عالءالدوله قادر نبود كه نيروي كافي براي حمايت از مراد بيك جمع
  .مراد بيك در بستان به انتظار نشست

در تابسـتان   شاه اسماعيل وقتي شنيد كه مراد بيـك در بسـتان پنـاه گرفتـه اسـت،     
تـا قلمـرو عالءالدولـه را از شـمال      ،از طريق ارزنجان وارد خـاك عثمـاني شـد    886

مورد حمله قرار دهد، ارزنجان در آن هنگام بخشي از ايران بـود، و ايـران در غـرب    
شد، شاه اسـماعيل بـدون توجـه بـه عـرف بـين        ارزنجان با كشور عثماني همسايه مي

با قزلباشانش وارد خاك عثماني شد، البته او به  انيلمللي، و بدون اطالع دولت عثما
هاي عثماني سر راه را به هيچ وجـه مـورد تعـدي     قزلباشان دستور داده بود كه آبادي

قرار ندهند، و مايحتاج خود را با پـرداختن قيمـتش از مـردم بخرنـد، ولـي او آنقـدر       
ز بـه  شعور سياسي نداشت كه بداند صرف واردشدن به خاك يـك كشـوري تجـاو   

توانـد دولـت عثمـاني را بـه جنـگ او       شـود، و مـي   مرزهاي آن كشور محسوب مـي 
بكشاند، قزلباشان كـه خودشـان اهـل آنـاتولي بودنـد، و تـا پـيش از آن آزادانـه در         

هايشـان عمومـاً در خـاك آنـاتولي سـاكن       كردنـد، و قبيلـه   آناتولي رفت و آمد مـي 
يشـه اسـت، و بـا همـان آزادي     مثـل هم بودند، خيـال كـرده بودنـد كـه ايـن بـار نيـز        

پـا نهنـد و وارد كشـور ذوالقـدر شـوند، خوشـبختي       توانند خاك آنـاتولي را زير  مي
يزيـد دوم بـر سـر قـدرت بـود كـه       آن بود كـه آن هنگـام در عثمـاني با   قزلباشان در 

يزيد وقتي خبر ورود قزلباشـان بـه خـاك    د، بادوست بو جو و مسالمت سلطاني صلح
ن بسنده كرد كه يك سپاه را بـه شـرق آنـاتولي فرسـتاد، و     به همي ،كشورش را شنيد

و علت اين كه بدون اجـازة دولـت عثمـاني     ،هيئتي را به نزد شاه اسماعيل اعزام كرد
وارد آن كشور شده است را جويا شد، شاه اسماعيل كه تازه متوجـه اشـتباه سياسـي    

خاضـعانه بـه   زبانش جوابي بسيار آرامبخش و  خودش شده بود، توسط منشي فارسي
و مـن بـه    ،پادشـاه در حكـم پـدر مـن اسـت     «و در آن متذكر شد كه  ،يزيد نوشتبا



   

 

  
  

 

        ﴾88﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هائي را مطرح كرده بـود كـه    او در اين نامه موضوع. )1(»سرزمين او چشم طمع ندارم
يزيد متوجـه شـد كـه شـاه اسـماعيل      آمد، چون با ل قبول ميبايزيد قظاهر به نظر بابه 

آمد كه عالءالدوله در اين حمله از بين بـرود   بدش نميقصد حمله به بستان را دارد، 
يا تضعيف شود، تا او در فرصتي سرزمين وي را ضـميمة كشـور عثمـاني كنـد، شـاه      
اسماعيل سپس به سرعت وارد خاك ذوالقدر شد، و عالءالدوله را كه هيچگاه فكر 

ير غـافلگ  ،نكرده بود ممكن باشد كه از راه كشور عثماني بـه كشـورش تعـدي شـود    
كــرده مــورد محاصــره قــرار داد، عالءالدولــه شكســت يافتــه بــه نــواحي كوهســتاني 

و شـهر را پـس از تـاراج بـه آتـش       ،گريخت، و شاه اسماعيل بر بستان دسـت يافـت  
كشيد، شهرهاي مرعش و خربوط نيز به روال بستان منهدم گرديدند، پس از آن شاه 

الي حملـه بـرد، و حكـام آن    به شهرهاي اخالط و بدليس در كردستان شـم اسماعيل 
د را   شهرها را به اطاعات كشاند، او پس از اين فتوحات آبادي هاي جنوب غرب آمـ

كه پيشترها جزو قلمرو اوزون حسن بود ضميمة دياربكر و ارزنجان كرد، حاكميـت  
خـان محمـد   بـه نـام    تاتـار  قزلباشـان ارزنجان در ايـن هنگـام در دسـت يكـي از     

  .دبواستاجلو 
و بـا   ،شت شاه اسماعيل به آذربايجان عالءالدولـه بـه بسـتان برگشـت    پس از برگ

خان محمد استاجلو وارد جنگ شد، ولي در دو جنگ طي يك سـال دو پسـرش را   
از دست داد و نيروهايش به تحليل رفت، و نااميد شده دست از ادامة جنگ كشـيد،  

  .پس از آن كمك او به مراد بيك بايندر نيز منتفي شد
هيئتي را با هدايا و خلعت و كاله و كمر قزلباش به  887ل در تابستان شاه اسماعي

و از باريك بيك پرناك خواست كه به اطاعت درآيد، باريك بيـك   ،بغداد فرستاد
ديـد، و بهتـرين راه در    در اين زمان هيچ راهي جز حفظ حاكميتش را در پيش نمـي 

يئت اعزامي شـاه اسـماعيل را   آن يافت كه اطاعت از شاه اسماعيل را قبول كند، او ه
 ،هائي را كه شاه اسماعيل برايش فرستاده بود قبول كـرد  با احترام پذيرفت، و خلعت

نشـاندگان قزلباشـان درآمـد، او     و كاله قزلباش بر سر نهـاده رسـماً بـه سـلك دسـت     
همچنين هيئتي را با هداياي گرانبها همراه فرستادگان شاه اسماعيل بـه تبريـز فرسـتاد    
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        ﴾89﴿     شاه اسماعيل صفوي 

اتب اطاعت او را به شاه اسـماعيل برسـانند، شـاه اسـماعيل بـه زودي وي را بـه       تا مر
تبريز طلبيد، باريك بيك با خود انديشيد كـه شـاه اسـماعيل قصـد بـدي در بـارة او       

خواهد وي را زير فشار بگذارد تا دست از مذهب خودش بكشد و شيعه  دارد، و مي
آمادة دفـاع در مقابـل حملـة احتمـالي      بغداد را ،شود، لذا كاله قزلباش را كنار نهاده

  .قزلباشان كرد
ر كشـيد، آن بخـش از افـراد سـپاه     كشـ بـه عـراق ل   887اسـماعيل در مهرمـاه   شاه 

آمـادگي كامـل داشـتند كـه در جنـگ بـه        ،باريك بيك كـه شـيعيان عـراق بودنـد    
قزلباشان بپيوندند، در نتيجه همراه با حملة شاه اسماعيل به بغـداد در ارتـش باريـك    

ديـد خـانواده اش را    يك شورش درگرفت، و باريك بيك كه خود را در خطر ميب
شـيعه و  از  –برداشته به حلب گريخته به دولت مملوكي پناهنـده شـد، مـردم بغـداد     

يابي بـر بغـداد بـر     داوطلبانه تسليم شاه اسماعيل شدند، قزلباشان پس از دست –سني 
شهرهاي ايـران كـرده بودنـد، همـة     مردم آن شهر همان درآوردند كه با مردم ديگر 

هايشان تخريب شد، كلية فقهـا و مدرسـان و    افراد قبيلة پرناك قتل عام شدند و خانه
و زير فشـار قـرار    ،شاه اسماعيل دستگير شدندعلما و دانشوران سني بغداد به دستور 

شـان را نگـاه دارنـد از     خواستند دين گرفتند كه تغيير مذهب دهند؛ و آن عده كه مي
هايشـان   قزلباشـان درآمـد و خانـه    شان به تصـرف  ل و امالكاو امو ،دم تيغ گذشتند

تخريب شـد، قزلباشـان در بغـداد چنـدين روز مشـغول كشـتار و تخريـب بودنـد، و         
آب  –نوشتة مداحات شاه اسـماعيل  به  –چندان مردم كشتند و به دجله افكندند كه 

  .)1(دجله به رنگ خون درآمد
ز قرن دوم هجري به بعد مهمترين مركـز تمـدن اسـالمي بـود،     از آنجا كه بغداد ا

در آن شهر صدها بناي مهم تـاريخي از مسـجد و مدرسـه و گنبـد و بارگـاه وجـود       
داشت كه در طول قرنها بنا شده بود، صدها تن از بزرگان تاريخ اسـالم در آن شـهر   

از دوران  ،خفته بودند، و گنبـدهاي مجللشـان در كنـار مـدارس و مسـاجد بازمانـده      
بخشـيد، قزلباشـان    ئـي مـي   عباسي و ديلمي و سلجوقي به بغداد زيبائي مسـحوركننده 

منهدم سـاختند، يـك نمونـه از رفتـار قزلباشـان بـا       را  خي شهر بغداديهمة بناهاي تار
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        ﴾90﴿     شاه اسماعيل صفوي 

رئـيس مـذهب   (خي بغداد كه مربوط به رفتار آنها بـا آرامگـاه ابوحنيفـه    يبناهاي تار
رت بود از يك مسجد و يك مدرسة بـزرگ بـا بنـاي    است، اين آرامگاه عبا) حنفي

مجللي كه بر گور ابوحنيفه ساخته شده بود، رفتار قزلباشان صوفي با اين بناي عظـيم  
تاريخي يك نمونه از رفتار آنها با عناصر مـادي تمـدن در بغـداد و ديگـر شـهرهاي      

خته بـا  عراق و ايران است، شاه اسـماعيل دسـتور داد ايـن بنـاي عظـيم را منهـدم سـا       
هـاي ابوحنيفـه را از گـور     خاك يكسان كردند، گور ابوحنيفه را شكافتند، استخوان

        برآوردند، و جاي گورش چاهكي كنـده الشـة سـگي را بـه جـاي ابوحنيفـه در تـه
چاهك افكندند؛ و در بغداد نـدا در داده شـد كـه هـركس در ايـن مسـتراح قضـاي        

   .)1(دينار تبريزي پاداش خواهد گرفت 25حاجت كند 
ي عراق براي قزلباشان چندان مشـكل نبـود،   ابا سقوط بغداد تصرف ديگر شهره

سراسر ايران تـاريخي جـز خراسـان و مـاوراءالنهر در درون قلمـرو شـاه       تا اين زمان 
سـالگي و در عنفـوان جـواني و     22گرفـت، اكنـون او در آسـتانة     اسماعيل قرار مـي 

اخته بـود كـه بـه هـيچ چيـز كمتـر از       هاي پياپي از او شخصيتي س غرور بود، پيروزي
هاي دوران كودكي و پـرورش غلـط قزلباشـان و     شد، عقده كردن راضي نمي خدائي

اطالعي از جامعه و تاريخ و ديـن و مـذهب،    هاي آنها احساس قدرت فائقه، بي تلقين
چـون و چـراي مريـدان از     وار سران قزلباش و خليفگان و فرمـانبري بـي   اطاعت بنده

سـوز تـوهم جاهالنـه    ل را در ميان تارهـاي عنكبـوتي خرد  ينها شاه اسماعيهمة ا.. .او
اسير كرده بود، او با تمام وجودش باور كرده بود كه تنهـا رهبـر مسـلمانان جهـان و     

و در تمـام لحظـات زنـدگيش توسـط الهـام آسـماني و        ،نمايندة امامان شـيعه اسـت  
زند خواست و  او سر مي شود، و هركاري كه از رهنمودهاي غيبي امامان هدايت مي

مشيئت خدا و امامان است، او باورش شده بود كـه ولـي اهللا اعظـم اسـت و رسـالت      
ايـن   ،ديد نابودسازي سنيان به او محول شده است، رؤياهائي كه بنابر آرزوهايش مي

  .كرد باور را تقويت مي
ي هـا  هـا و بيابـان   قزلباشان كه از بركت شـاه اسـماعيل از آوارگـي در كوهسـتان    

بـا تـاراج    ،هاي ژنده و پا برهنگي و گرسنگي بيـرون آمـده   آناتولي رهيده و از جامه

                                         

  .477: عالم آراي صوفي -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾91﴿     شاه اسماعيل صفوي 

و همة دختران و پسـران ايـران را در    ،ها غرق ثروت و دولت شده بودند اموال ايراني
اختيار داشتند تا هرچه دلشان بخواهد بر سر آنها درآورند، وي را بـا صـميم قلبشـان    

پرستيدند، آنهـا عمـالً خـدائي     عاً هم به جاي خدا ميدانستند، و واق خداي خويش مي
شناختند، يك بازرگان ونيزي كه با ديگر همكارانش همراه  جز شاه اسماعيل را نمي

شدة مـردم ايـران را بـا     تا اموال غارت ،رفت ي شاه اسماعيل به اينسو و آنسو مياردو
بهاي مناسب بـه فـروش    و به اروپا بفرستند و با ،بهاي دلخواهشان از قزلباشان بخرند

هـايش راجـع بـه     ئـي بيندوزنـد، در يادداشـت    هاي افسانه و از اين راه ثروت ،برسانند
] يعنـي قزلباشـان  [ام خدا را مـردم  ن«: نويسد ميپرستانة قزلباشان چنين  عقيدة اسماعيل

و فقط نام اسماعيل را به خاطر سپرده اند، اگر كسي  ،در سراسر ايران فراموش كرده
سب بر زمين افتد يا از اسپ پياده شود، خداي ديگري را جز شيخ اسواري از هنگام 

  .طلبد به ياري نمي] يعني اسماعيل[
] يعني قزلباشان[اما ايرانيان  !اللَّه رسولُ محمد اللَّه إِال إِلَه ال@: گويند مسلمانان مي

رديفـان ايـن بازرگـان    از همو يكي ديگـر  . )1(»ال اله اهللا، اسماعيل ولي اهللا: گويند مي
 ،و هم ولي امـر  ،هم پيامبر است ،نويسد كه اسماعيل براي قزلباشان هم خدا است مي

  .)2(شيخ طريقت و
  

  جدائي ماوراءالنهر از ايران
غد و    زماني كه قزلباشان در ايران مشغول كشتار و تاراج و كشورگيري بودنـد سـ

 دي ازبك به نام محمـد خـان بـو   خوارزم و خراسان و گرگان در دست يكي از امرا
توانستند اين لقب را  ها چون نمي برخورد نهاده بود، قزلباششهبيك خان كه لقب 

 880و  879هاي  ناميدند، شيبك خان در سالشيبك خان درست تلفظ كنند او را 
و طـي سلسـله    ،بر سمرقند و بخارا دست يافت و فرغانـه را از بـابر تيمـوري گرفـت    

بلخ و مرو و هرات و نيشاپور و گرگـان   887م و كامياب تا سال هاي ناكا كشيلشكر
و دامنـة متصـرفاتش را    ،گرفـت ) خ 885متوفي (قرا  را از فرزندان سلطان حسين باي

ناميـد فضـال و دانشـمندان فـراري از      به دامغان رساند، او كه خـود را شـاه ايـران مـي    
                                         

  .386: سفرنامة ونيزيان -)1(
  .323: همان -)2(
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قزلباشـان برخيـزد و    آن شد كـه بـه جنـگ   و بر ،قزلباشان را زير چتر حمايت گرفت
هـاي روزگـار آن كـه درسـت هنگـامي كـه او        سلطة آنها را براندازد، اما از شـگفتي 

بـه   – پادشـاه مغـول دشـت قبچـاق     –آمادة حركت به درون ايران بود قـائم سـلطان   
ر كشيد، و شيبك خان مجبور شد به دفع اين خطر بشـتابد، وقتـي او در   كشخوارزم ل

از خـوارزم بـود، قبائيـل شـيعة هـزاره كـه تركيبـي از         راندن قائم سلطان تالش عقب
در خراسـان ميـان    ،خراسان بودندشدة  زبان هاي فارسي ها و بقاياي عرب بقاياي مغول

سر به شورش برداشتند، و شيبك خان مجبور شد كه بخشـي از نيروهـايش را بـراي    
بـه مـرو   قائم سلطان شكسـت يافتـه   از  889او در سال  ها گسيل كند، سركوب هزاره

و خوارزم به دست مغـوالن افتـاد، در جنـگ بـا هـزاره نيـز او تلقـات         ،نشست عقب
هـاي   و از توانـائي  ،ها روحية سربازان او را درهم شكسـت  سنگيني داد، اين شگست

  .نظاميش كاست
هاي شيبك خـان اطـالع يافتـه بـود، در زمسـتان آن       شاه اسماعيل كه از شكست

مرقد امام رضا به مشهد حركت كرد، او دامغـان و  رت سال با قزلباشانش به بهانة زيا
گركان را گرفته منهدم كرد و از آنجا وارد مشـهد شـد، و پـس از كشـتاري كـه در      
مشهد كرد، يك گـروه قزلبـاش را روانـة مـرو موضـوع گرفـت، و مـأموراني را بـه         

 مـرو را نيروي آن نواحي را به مدد فرا خواند، قزلباشان دژ  ،سمرقند و بخارا فرستاده
فرسـتاد تـا    اهيانش را از دژ بيـرون مـي  پسروزه  در محاصره گرفتند، شيبك خان همه

گشـتند، پـيش از    محاصره را درهم شكند، ولي هربار اينها شكست يافته به دژ برمـي 
آن كه نيروي امدادي از سمرقند و بخارا براي شكيب خان نامه نوشته بـه او پيشـنهاد   

تصميم دارد  ،در آذربايجان حوادثي رخ داده استو متذكر شد كه چون  ،صلح داد
به آذربايجان برگردد و جنگ با او را به وقت ديگري موكول كند، او سـپس بـدون   

و به ظاهر آن شهر را  ،شود به محاصرة مرو پايان داد خان آن كه منتظر پاسخ شيبك
دنـد، يـك   ئي كه سران قزلباش انديشيده بو به قصد آذربايجان ترك كرد، بنابر حيله

و دسـتور يافتنـد كـه هرگـاه شـيبك       ،دسته از قزلباشان در نزديكي مرو مستقر شدند
خان از قلعه بيرون شود و در صدد حمله به آنها برآيد در برابرش پا به فـرار نهنـد تـا    

شـان كنـد، شـاه اسـماعيل و قزلباشـانش مـرو را رهـا كـرده دور          شيبك خان تعقيب
ي كـه قـرار بـود از    شـان مودآباد اردو زدنـد، بـه قزلبا  و در كنار دهي به نام مح ،شدند
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در گفته شده بود كه به طرف محمودآباد به راه افتنـد تـا    ،برابر شيبك خان بگريزند
  .شان به دام افتد آنجا شيبك خان در حين تعقيب

نقشة سران قزلباش كارگر افتاد، و شيبك خان به گمان آن كه شـاه اسـماعيل از   
عقب نشسته است، روز بعد از حركت واردي شاه اسـماعيل از  جنگ با او ترسيده و 

و گروهي از قزلباشان را در نزديكي مرو يافت، اينها تـا او را ديدنـد    ،مرو بيرون آمد
پا به فرار نهادند، شيبك خان آنها را تعقيب كرد، ولي در محمودآباد خود را با شـاه  

بـراي نمانـد، شـاه اسـماعيل     و راهـي جـز جنگيـدن     ،اسماعيل و قزلباشان مواجه ديد
ئـي از   بـا دسـته   ،شـد دور از ميـدان نبـرد    عادتش آن بود كه وقتي جنـگ آغـاز مـي   

شد، اينجا نيز وقتي شيبك خـان و قزلباشـان در برابـر     نديمانش مشغول سرگرمي مي
دورتر از عرصـة نبـرد مشـغول     –به همان عادت  –هم صف آراستند، شاه اسماعيل 

خان با رشادت تمام قزلباشان را مورد حمله قـرار داد، و   شكار بلدرچين بود، شيبك
شمار بسياري از آنها را به خاك هالكت افكند، چون قزلباشـان در   ددر دور اول نبر

سران قزلباش رفته شـاه اسـماعيل را از ميـدان بـازي بـه       ،آستانة شكست قرار گرفتند
و آنها  ،وت قلب ببخشدتا حضورش به قزلباشان روحيه باخته ق ،ميدان نبرد كشاندند

را مطمئن سازد كه به امداد آسماني به پيروزي خواهند رسـيد، در دور دوم نبـرد در   
نيروي شيبك خان شكست افتاد، بخش اعظم افرادش كشته شدند يا فرار كردنـد، و  

ئي در كوهستان پنـاه بردنـد، قزلباشـان در     تن عقب نشسته به دره 500شيبك خان با 
 ،شيبك خان ريختند و شيبك خان را با همراهانش به قتـل آوردنـد  اين تگناه بر سر 

و سر وي را براي شاه اسماعيل بردند، شاه دسـتور داد جسـد او را نيـز يافتـه بـرايش      
هاي شيبك خان را از الشه جدا كرده كناري نهـاد، سـپس شـكمش     بردند، او دست

حكـم  «قزلباشـان   را با شمشيرش دريده امعـا و احشـايش را بيـرون آورد، آنگـاه بـه     
داد تا گوشت الشة شيبك خان را خـام خـام خوردنـد، مؤلـف جهانگشـاي      » والئي

  :ستايد خاقان خوردن گوشت الشة شيبك خان توسط قزلباشان را چنين مي
به لفظ گهربار فرمودند كه هركه سر مرا دوست دارد از گوشـت  ] شاه اسماعيل[

اكـل  ن كوشـش و ازدحـام جهـت    به مجرد سماع اين فرما.... دشمن من طعمه سازد
(= ئي رسيد كه صوفيان  شيبك خان به مرتبه) خوردن گوشت مردار(= گوشت ميتة 

ها كشيده قصد يكديگر نمودند، و آن گوشت متعفن با خاك و خـون   تيغ) قزلباشان
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آغشته را به نحوي از يكديگر ربودند كه چرغان شكاري در حال گرسنگي آهـو را  
  .)1(بايندبدان رغبت از يكديگر ر

نويسد كه صـوفيان بـراي خـوردن گوشـت گنديـده و       امير محمود خواندمير مي
آغشته به خاك و خون شيبك خان هجوم آوردند، بعضي از آنها دست بـه شمشـير   

تا ديگران را كنار بزنند و خود به الشه برسـند؛ و در نتيجـه چنـد تـن زخمـي       ،بردند
برسـانند، پـاره گوشـت كـوچكي را بـه      شدند، كساني كه نتوانستند خود را به الشـه  

  .)2(خوردند خريدند و با عالقه مي مبلغ گزافي از ديگران مي
قزلباشان پس از اين پيروزي به مرو حمله بـرده آن شـهر را گرفتـه سـه روز ابنيـة      

كشيدند، و سـاكنان شـهر را كشـتار     ساختند، يا به آتش مي تاريخي مرو را منهدم مي
دادند، از سـرهاي كشـتگان مـرو     ورد تجاوز جنسي قرار ميكردند، و جوانان را م مي

شـاه ديـن   «تا يادگار اين فتح عظيم باشـد كـه نصـيب     ،چندين كله مناره برپا گرديد
شده بود، شـاه اسـماعيل همچنـين دسـتور داد كاسـة جمجمـة شـيبك خـان را         » پناه

كـه او  تـا از آن جـامي بسـازند     ،پوست بركنده پاك كردند و در ظرفي نگاه داشتند
رالدين محمـد  ينصـ «در آن باده بنوشد، شاه اسماعيل يك دست شيبك خان را براي 

فرسـتاد، و بـه او نوشـت كـه      –كه اخيراً كابـل را بـراي خـودش گرفتـه بـود       -» بابر
شيبك خان دسـت تـو را از سـمرقند كوتـاه كـرد؛ اينـك مـا دسـت او را بـراي تـو           

فرمـانرواي   -» رسـتم روزافـزون  اميـر  «فرستاديم، و دست ديگرش را بـراي ارعـاب   
و به او نوشت كه تو نخواستي به اطاعـت مـا    فرستاد، –مذهب مازندران  شيعة زيدي

دست تو به دامن شيبك خـان نرسـيد؛   «و دست به دامن شيبك خان شدي،  ،درآئي
شـيبك خـان را نيـز بـا كـاه       پوسـت سـر  . »فرسـتيم  اينك ما دست او را براي تـو مـي  

بقايـاي سـر و   . )3(فرسـتاد » يـد دوم عثمـاني  زيبا«عيل آن را بـراي  ، و شاه اسماانباشتند
  .هاي الشه را در آتش سوزانده خاكسترش را زير سم اسبان پراكندند استخوان

                                         

  .381 – 380: جهانگشاي خاقان -)1(
  .71: امير محمود خواندمير -)2(
حبيـب  . 72: اميـر محمـود خوانـدمير   . 38: آراي عباسـي  عالم . 383 – 379: جهانگشان خافان -)3(

  .333 – 332: آراي صفوي  عالم. 252: لب التواريخ. 28: روضه الصفا. 513/  3: السير
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خـان دوبـاره   چنگيزپس از مرو نوبت هرات رسيد، هرات پـس از ويرانـي زمـان    
يد ابوسـع  نشين خراسان شده بود، سلطان جان گرفته بود، و در دوران تيموري حاكم

شكوه و جاللي  ،قرا آن شهر را پايتخت قرار داده تيموري و سپس سلطان حسين باي
بـه آن بخشـيده بودنـد، هــرات در آن زمـان يكـي از مراكــز مهـم فرهنگـي ايــران و        

ترين شهر خراسان بود، در اين شهر مدارس پررونقي دائر بود كه علمـاي   پرجمعيت
جويـان بسـياري    كردنـد، و دانـش   مـي ا تدريس نامداري چون موالنا تفتازاني در آنه

حتي از ماوراءالنهر و هندوستان و عثماني در آنها به تحصيل اشتغال داشتند، اهميـت  
شود كه بـدانيم بزرگـاني چـون اسـتاد      فرهنگي هرات در آن زمان از اينجا معلوم مي

 بهزاد در آن شهر تحصـيل كـرده بودنـد، و هـم در آن شـهر بـه تربيـت هنرمنـدان و        
 ،نيز از همين شهر بـود  –عارف نامدار ايران  –آفرينش هنري اشتغال داشتند، جامي 

و در همين شهر تحصيل كرده بـود، و انـدكي پـيش از ايـن رخـدادها در ايـن شـهر        
هاي ايران در هرات دائر بود كـه   درگذشته بود، به عالوه يكي از بزرگترين كتابخانه

ها هزار جلـد   شكوه رسيده بود، و دهبه  –قرا  يوزير با –شير نوائي  به همت امير علي
شد، هرچند كه حاكميت هرات در آن اواخـر بـه دسـت     كتاب در آن نگهداري مي

مذهب افتاده بـود، ولـي در هـرات نـه مـردم از مـذهب شـيعه         هاي شيعة زيدي ترك
و نه يك عالم و سخنور و دانشمند شيعه وجود داشـت؛ زيـرا كـه     ،كردند پيروي مي

، شايد خوانندة اين كتاب تعجب كند كه ات در آن زمان عموماً سني بودندمردم هر
ر رثية امام حسين و شهيدان كربال شـع اولين و آخرين ايراني كه پيش از صفويه در م

نام مال حسـين بـود   مذهب از مردم همين شهر به  سرود، يك مالي شاعر سني حنفي
كه با » روضه خواني«ناميد، ) دانيعني بهشت شهي(» روضه الشهدا«هايش را  كه مرثيه

ز قزلباشـان در  راي نخستين بار توسـط تبرائيـان و بـه تقليـد ا    بروي كارآمدن صفويه 
بـود، عقيـدة   » روضـه «هاي همين كتـاب   ايران مرسوم شد، در آغازش خواندن مرثيه

هـا و شـاه    هاي ايران در بارة اوالد پيامبر مثل مال حسين بـود؛ ولـي قزلبـاش    همة سني
هـا دشـمنان اهـل بيـت      پنداشتند كـه سـني   هائي كه شنيده بودند مي عيل با افسانهاسما

  .پيامبرند
از سردسـتگان تبرائـي بـه    قلي جان زير فرمان مردي به نـام   يك گروه قزلباش

 ،هاي قزلباشـان در مـرو را شـنيده بودنـد     هرات گسيل شدند، مردم هرات كه جنايت
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يد از تجـاوز و  شـا  ،تسـليم قزلباشـان شـوند   راه چاره را در آن ديدنـد كـه داوطلبانـه    
ان پس از آن كـه شـهر را تحويـل گرفـت علمـا و اعيـان را بـه        جكشتار برهند، قلي 

ي القضات هرات دسـتور داد كـه شـيعه    مسجد جامع فرا خواند، او در مسجد به قاض
و حكـم   ،و برفراز منبر رفته تبرا كند و به ابوبكر و عمر و عثمان لعنت بفرسـتد  ،شود

توانست چنين دسـتوري را   اره كه نميچها را صادر كند، قاضي القضات بي فر سنيك
شـكمش را  ( ،در همانجا در كنار منبر به دست قزلباشان بـه قتـل رسـيد    ،اجابت كند

، دومين مردي كه دستور يافـت بـه   )دريدند و امعا و احشايش را به پاي منبر ريختند
ا دشـنام دهـد و از مـذهبش دسـت بكشـد،      فراز منبر رفته ابوبكر و عمـره و عائشـه ر  

 بود، اين فقيه نيز از اجراي فرمـان قلـي   –مفتي اعظم هرات  –حافظ زين الدين علي 
جان به دست خودش شـكم وي را دريـد و امعـا و احشـايش را      جان سرباز زد، قلي

بيرون كشيده به ميان مردم حاضـر در مسـجد افكنـد، و سـپس سـرش ر از تـن جـدا        
قلي جان به قزلباشان دستور داد كه همـة حاضـران در مسـجد را از     كرد، پس از آن

دين را بـه  ُخرد و درشت به قتل برسانند، جسدهاي قاضي القضات و حـافظ زيـن الـ   
بـه آتـش    ديگر از بزرگـان و اعيـان هـرات در ميـدان شـهر     همراه اجساد چندين تن 

تـا   ،كـرده شـدند   بنـد  روزهاي آينده بقاياي بزرگان شهر بازداشـت و در . )1(كشيدند
  .شاه اسماعيل خودش در بارة آنها تصميم بگيرد

بـراي كشـتار و   » حكـم والئـي  «و  ،ت شـد د هراروا 889شاه اسماعيل در آذرماه 
انهدام و تاراج صادر كرد، موالنا تفتازاني كه بزرگترين فقيه جهـان اسـالم در زمـان    

و سيسـتان و   هـاي خراسـان   و برتـرين مرجـع دينـي سـني     ،رفـت  خودش به شمار مي
هندوسـتان و عثمـاني، و حتـي مرجـع دينـي بايزيـد دوم و دولتمـردان         ماوراءالنهر و

در آن وقـت در بنـد قلـي جـان بـود، شـاه اسـماعيل وي را بـه حضـور           ،عثماني بود
چـون  بكشـد،  » مـذهب باطـل  «خواست و به او حكم كرد كه تبـرا كنـد و دسـت از    

د كه به نظر او از اسالم بيگانه بـود، شـاه   به فرمان مردي گردن نه ،موالنا حاضر نبود
تـا چنـدين سـاعت در زيـر      ،اسماعيل دستور داد وي را آرام آرام قطعه قطعه كردند

 ،هاي جسد موالنا را نيز به آتش كشيدند شكنجه بماند و مردم شهر تماشاگر شكنجه
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        ﴾97﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ها پراكندنـد تـا لگـدكوب عـوام گـردد، كشـتار مـردم و         و خاكسترش را در كوچه
دام مساجد و مدارس و بناهـاي تـاريخي در هـرات چنـدين روز ادامـه داشـت، و       انه

بر بزرگي كه در هـرات خفتـه   اقرات به يك مخروبه تبديل گرديد، مچنان شد كه ه
بودند شكافته گرديد و اجسادشان از گورها بـرآورده شـده بـه آتـش كشـيده شـد،       

جـامي   پراكندنـد،  نيـز از گورهـا بـرآورده    هاي بزرگ هـرات را  هاي خواجه الشه

نيز از جمله بزرگاني بود كه گنبـدش منهـدم گرديـد و    ) عارف بزرگ تاريخ ايران(
ــني     ــرم س ــه ج ــد، و ب ــرآورده ش ــور ب ــدش از گ ــد   جس ــه زدن ــه او تازيان ــودن ب و  ،ب

  .هايش را در بيابان پراكندند استخوان
ان مانـدگ  زنـده هـاي   و اموالي كه در خانـه  شاه اسماعيل چهار ماه در هرات ماند،

د كـه اسـتاد بهـزاد از    وبـ شد، شاه اسـماعيل شـنيده    هرات باقي مانده بود مصادره مي
شيعيان هرات است، از اين رو وقتي او را دستگير كردند وي را مورد بخشايش قرار 
داد و نزد خود نگاه داشت، كاسة سر شيبك خان را شاه اسماعيل به زرگران هراتـي  

يك جام بـاده بسـازند، ايـن جـام كـه موسـوم بـه        و آنها دستور داد كه از آن  ،سپرد
شد از آن پس نديم دائمي شاه اسماعيل بود، و او تا آخـر عمـرش   كاسه جمجمه 

و ياد پيروزيش بـر   ،نوشيد در همة مجالس و محافل ميگساريش باده در اين جام مي
  .داشت شاه نيرومند سني را همواره زنده نگاه مي

ز هرات بيرون شده شكاركنان و غـارتگران تـا   شاه اسماعيل ا 890در اوائل سال 
هـا و   ميهنه و فارياب و شـرق خراسـان پـيش رفـت، و در بلـخ و ديگـر شـهرها قتـل        

حسـين بيـك   او سپس هرات و مرو را به عنوان تيول بـه   تكرار گرديد، ها تخريب

داد، او همچنـين  ي مـان  بيرام بيك قـره بخشيد، و بلخ و خراسان شرقي را بـه  هللا 
زبان خراسان را كه سـيد   هاي فارسي از بقاياي عربمير غياث الدين نام مردي به 

و شيعه بود به رياست دستگاه ديني خراسان منصـوب كـرد، و خراسـان را بـه قصـد      
هـاي ايـران را كـه هنـوز دسـتش بـه آن        تا بقاياي آبـادي  ،ايران مركزي ترك گفت

عناصـر مـادي تمـدن    نرسيده بود به تاراج دهد و تخريـب كنـد، و آثـار فرهنگـي و     
هـاي سـياهكاري قزلباشـان در بسـياري از      ايراني را منهدم سازد، از آنجـا كـه نمونـه   

خواهم با بازگوئي موارد ديگري كـه   نمي ،هاي ايران را بيان كرده ام شهرها و آبادي
  .آزرده كنم در بازگشت شاه اسماعيل از هرات تكرار شد خواننده را خسته و دل



   

 

  
  

 

        ﴾98﴿     شاه اسماعيل صفوي 

خان ازبك، ظهير الدين بابر تيموري كه در كابل مستقر بـود  به دنبال قتل شيبك 
به سغد لشكر كشيد و سمرقند را متصرف شد، بابر فرزند ميرزا عمر شيخ از نوادگان 

و قلمروش سمرقند و بخـارا   ،تيمور بود، پدرش حاكميت فرغانه را در دست داشت
بابر گرفته بود،  از دست 880ها را در سال  گرفت، شيبك خان اين سرزمين دربر مي

بابر پس از آن با سپاهش به كابل رفته آن شهر را گرفته در آنجا تشـكيل حاكميـت   
برآمده بود، ولي ناكام مانده بـود،  ) ماوراءالنهر(در صدد بازگرفتن سغد و  ،داده بود

شدن شيبك خان به اين هدف دست يافت، لـيكن پيـروزي    او سرانجام پس از كشته
زادة شيبك خان خـود را وارث عمـويش   رئيد، عبيداهللا خان برادبابر چندان ديري نپا

بـه جنـگ بـابر     891و با برخورداري از حمايت امراي ازبك در بهـار   ،اعالم داشت
ه با شاه اسـماعيل دسـت دوسـتي داده بـود در تركـان مـاورءالنهر       چونك رشتافت، باب

نايـت كـرده بـود    چندان مقبوليت نيافت؛ زيرا كه شاه اسماعيل در خراسان چندان ج
آور داشتند؛ و بابر نيز به علت رابطه به شاه  مة مردم خراسان از او نفرتي چندشكه ه

اسماعيل مورد نفرت واقع شد، او در جنگ با عبيداهللا خان شكست يافتـه بـه حصـار    
شادمان در نزديكي بلخ پناه برد، و از آنجا دست به دامن حـاكم قزلبـاش بلـخ شـد،     

به شاه اسماعيل گزارش فرستاد، شاه اسماعيل كه در آن هنگام حاكم بلخ مراتب را 
در نواحي مركزي ايران مشـغول شـكار و عشـرت بـود، يـك لشـكر قزلبـاش را بـه         

تر خواهيم  و او را پائين( ،بودامير نجم ثاني فرماندهي نائب السلطنه اش كه اينك 
مـاني دسـتور    قـره و به حسين بيك هللا و بيرام بيـك   ،به ياري او گسيل كرد) شناخت

  .فرستاد كه به امير نجم بپيوندند
از جيحون گذشـته قلعـة خـراز در نزديكـي بخـارا را در       891قزلباشان در تيرماه 

محاصره گرفتند، بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و اميد داشت كه مـاوراءالنهر را  
ون مقاومتي تسـليم او  قزلباشان براي بگيرند، بابر با حاكم قلعه مذاكره كرد و قلعه بد

و بـدون توجـه    ،پا گذاشـتند نيز اعراف سياسي و نظامي را زير اينجا شد، قزلباشان در
و بـر افـرادش كـه در     ،بـودن كشـتند   به نظر بابر حاكم را دستگير كرده به جرم سـني 

قلعه بودند تيغ گشوده همه را به قتل آوردند، آنها سپس قلعة قرشي در منطقة خـراز  
م خـراز را  درشودند، امير نجم دستور قتل عام مـ ردند و بعد از مدتي گرا محاصره ك

و او  ،او پـا در ميـاني كـرد كـه جمعيـت خـراز رعايـاي اوينـد         دصادر كرد، بـابر نـز  



   

 

  
  

 

        ﴾99﴿     شاه اسماعيل صفوي 

واند بر رعاياي خودش تيغ بگشاند، بلكه وظيفه دارد كه از آنها حمايـت كنـد،   ت نمي
هـيچ انسـان سـني را زنـده      توانسـت  ولي نجم قزلباش كه تشنة خونريزي بـود و نمـي  

گفتنـد از   ند كـه مـي  تنكرد، در خراز كساني وجود داشـ به تقاضاي او توجهي  ،ببيند
صـدر  (سادات عرب تبار و علوي هستند، چند تن از اينها بـه نـزد ميـر غيـاث الـدين      

تو عرب هستي و ما نيز عربيم، تو از اوالد پيامبري : رفته گفتند) قزلباشان در خراسان
از اوالد پيامبريم، ما و تو عموزادگان يكـديگريم، بـر ايمـان نـزد اميـر نجـم        و ما نيز

اعت كن تا از خونمان درگذرد، وقتي غياث الدين با امير نجم در بارة اين سيدها فش
و از اوالد  ،شود كه يك نفر شيعه نباشد سخن گفت، امير نجم پاسخ داد كه مگر مي

شان دشمن اوالد پيامبرند، و اينهـا كـه    ا همهه ت كند؟ سنيپيامبر باشد و ادعاي سياد
گويند، چون غياث الدين اصرار ورزيد كـه اينهـا را همـه     دروغ مي سيدندد گوين مي

اميـر   ،دانند كه سادات اوالد پيامبرند و نزد مردم احترام دارند و مي ،شناسند كس مي
ه هزار تـن قتـل   دانيم، در خراز حدود پانزد ما سيد سني را سيد نمي: نجم به او گفت

عام شدند، مساجد و مدارس ويران گرديـد، گروهـي بـه مسـاجد پنـاه بـرده بودنـد،        
  .)1(قزلباشان مسجدها را بر سر آنها به آتش كشيدند و همه را نابود كردند

هائي كه قزلباشان در خراز كردند بابر را از درخواسـت حمايـت پشـيمان     جنايت
هـاي قزلباشـان در مـاوراءالنهر جلـوگيري      آن داشت كه از ادامة پيشـروي و بر ،كرد

كند، چون امير نجم قصد پيشروي به سوي غجـدوان داشـت، بـابر بـه او گفـت كـه       
ها به صالح نيست، بهتـر اسـت    زمستان در پيش است و نبرد در زمستان در اين بيابان

كه فعالً به همين اندازه كه فتح كرده ايـم بسـنده نمـائيم، اميـر نجـم بـه نصـايح بـابر         
توجهي نشان نداد، و به غجدوان رفته دژ غجدوان را در محاصره گرفـت، غجـدوان   
با تمام توانش در برابر قزلباشان پايـداري ورزيـد و از عبيـداهللا خـان اسـتمداد كـرد،       

هـاي   عبيداهللا خان بـه زودي بـه غجـدوان رسـيد، در ايـن ميـان بـابر كـه از ددمنشـي         
اشته اميـر نجـم را رهـا كـرد و رفـت، ميـر       قزلباشان به ستوه آمده بود سپاهش را برد

غياث الدين نيز كه اكنون متوجه شده بود كه مـذهب شـاه اسـماعيل و قزلباشـان نـه      
گنـاه قرشـي نيـز     شيعه بلكه يك مذهب مخصـوص اسـت، و از كشـتار سـادات بـي     

                                         

 77: امير محمـود خوانـدمير  . 432 – 430: جهانگشاي خاقان. 372 – 371: عالم آراي صفوي -)1(
– 78.  



   

 

  
  

 

        ﴾100﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ده بـه بـابر   قزلباشان را رها كر ،ناراضي و از همكاري با دستگاه قزلباشان پشيمان بود
حسين بيك هللا نيز در نخستين دور نبرد با عبيداهللا خان از ميدان گريختـه بـه    پيوست،

سوي هرات شتافت، به دنبال او گروهي از قزلباشان نيز راه فرار در پيش گرفتند، بـه  
اين ترتيب در قزلباشان شكست افتاد؛ بايرام بيك كشته شد؛ و امير نجـم خـود را بـه    

  . خان دستور داد سرش را بريدندو عبيداهللا ،عبيداهللا خان تسليم كرد
دانست، به شـكرانة ايـن پيـروزي راهـي      را شاه ايران مي شعبيداهللا خان كه خود

مشهد و زيارت بارگاه امام رضا شد، و در جوار بارگاه امام رضا تاج شاهي را بر سر 
او سپاهش را از مشهد به قصد تصرف هرات گسيل كرد، حسين ) 891آذرماه (نهاد 

و  ،ن مركزي شـد اپيش از فرارسيدن سپاه عبيداهللا از هرات گريخته راهي اير بيك هللا
تـا خبـر    ،هاي اطراف اصفهان به اردوي شـاه اسـماعيل پيوسـت    در يكي از شكارگاه

م شكست بزرگ قزلباشان را به او برساند، عبيداهللا خان در ميان سرور و شـادي مـرد  
ب قـرار داده  يـ زلباش را مـورد تعق هاي ق ت تبرائيهرات وارد آن شهر شد، مردم هرا

  .به قتل رساندند، به دنبال آن سراسر خراسان به تصرف عبيداهللا خان درآمد
شدن زمستان شاه اسماعيل قزلباشانش را براي حركت به خراسان آمـاده   با سپري

و چنـد روزي را بـه عـيش و عشـرت      ،كرد، او ابتدا مراسم جشن بهار را برپا داشـت 
و بـه   ،انش از دختران و پسـران اسيرشـدة ايرانـي كـام دل سـتاندند     گذراند، و قزلباش

ها نوشـدند؛ آنگـاه    ه خدايشان به آنها داده بود بادههائي ك ها و نعمت شكرانة پيروزي
به قصد خراسان حركت كردند، عبيداهللا خان در اين زمان در مشهد بود، زيرا مشهد 

رضـا متبـرك كنـد، از آنجـا كـه      را پايتخت خويش كرده بود تا سلطنتش را به امام 
بخش اعظم نيروهايش در هرات و مرو بودند، وقتي قزلباشـان بـه مشـهد رسـيدند او     

و مـردم   ،مشهد را رها كـرده بـه مـاوراءالنهر برگشـت، قزلباشـان وارد مشـهد شـدند       
مشهد را به خاطر آنكه از عبيداهللا خان حمايـت نشـان داده بودنـد مـورد انتقـام قـرار       

ران تن از مردم شـهر را از دم تيـغ گذراندنـد، شـاه اسـماعيل سـپس بـه        و هزا ،دادند
آن شـهر   زبك را در كنـار هـرات شكسـت داده بـه    سپاه او  ،سوي هرات به راه افتاد

دست يافت، او به انتقام خون تبرائيان كه به دسـت مـردم هـرات كشـته شـده بودنـد       
بلي از تيغ قزلباشـان  و بخش اعظم مردم شهر را كه در دور ق ،دست به كشتار گشود

ر آتـش سـوزاند، و   رهيده بودند قتل عام كرد، و هزاران خانه را كه هنوز برپا بـود د 
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هاي روستاهاي اطراف هرات را به آتش كشيد تـا بقايـاي مـردم در     مزارع و باغستان
قحطي تلف شوند، پس از فتح و تخريب هرات مدتي را در نواحي مختلف خراسان 

هـائي   تا انتقام خون بايرام بيك و امير نجـم را از سـني   ،امه دادبه كشتار و تخريب اد
پـس از آن كـه از كشـتارها و     كه از عبيداهللا خان اطاعت نموده بودند گرفتـه باشـد،  

ها فراغت يافـت و كينـه اش فـروكش كـرد، هـرات و مـرو را بـه         ها و تخريب تاراج
بخشـيد، و  روملـو   سلطان ديوو بلخ و ميهنه و فارياب را بـه  زينل بيك شاملو 

  .گشت تا به عشرتش ادامه دهد خود با قزلباشانش به سوي ايران مركزي باز
پس از اين قضايا سراسر خوارزم و سغد و فرغانـه و بخشـي از سـرزمين پـارت و     
گرگان در دست عبيداهللا خان ماند، عبيداهللا خان تا زنده بـود خـودش را شـاه ايـران     

كشـيدن بقيـة ايـران از دسـت قزلباشـان دسـت        ن، و از تـالش بـراي بيـرو   دانسـت  مي
نكشيد، او در ترويج فرهنگ و زبان ايراني كوشيد، او در ادبيات فارسي تحصـيالت  

سرود، و در شعرهايش عالقـه بـه ايـران و ايرانـي را      عالي داشت و به فارسي شعر مي
كند كه كشوري كه در دسـت   هايش تصريح مي داشت، او در يكي از غزل ابراز مي

و است به مثابة جمسي است كه جانش يعني ايران از آن جدا شده است، مطلع ايـن  ا
  :شود غزل چنين آغاز مي

ــان دارد    ــاي خراســ ــاز تمنــ ــاطرم بــ   خــ
ــي ــن ب ــان دارد  جــان ت   شــدة مــن هــوس ج

  
گـر فرهنـگ ايرانـي     از ادبا و فقيهان ايراني در دربار او بودند كه تـرويج  شماري

» نامة بخـارا  مهمان« روزبهان خنجي بود كه كتاب ترين اينها فضل اهللا بودند، معروف
را در همين زمان به رشتة تحرير درآورد، عبيداهللا خان در همين زمان كه پادشاه بود 

  .آموخت و فقه اسالمي و ادبيات فارسي مي ،كرد نزد فضل اهللا روزبهان شاگردي مي
وراءالنهر ايجـاد  بعد از عبيداهللا خان نفرتي كه از تشيع صفوي در ميان تركـان مـا  

و تركان مـاوراءالنهر در طـي دو    ،شد به احساس نفرت از دولت ايران تبديل گرديد
نسل بعد زبان و ادب فارسي را نيز كنار نهـاده پيونـدهاي تـاريخي بـا ايـران را بـراي       
هميشه از خاطر زدودند، از آن پس تنها رابطة اينها با ايران رابطة خصمانه و مبتني بر 

م كه روزگـاري زايشـگاه   هب قزلباشان بود، به اين ترتيب سغد و خوارزنفرت از مذ
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ردان ساماني و خانة رودكي و بوعلي سينا و فارابي و خـوارزمي و  متدول و پرورشگاه
تاريخ بود، به سبب جنـون مـذهبي شـاه اسـماعيل بـراي هميشـه از        سازانِ ديگر ايران

لت صفوي به ضديت بـا فرهنـگ   تا در آينده ضديت با دو ،دامن ايران بريده گرديد
و ايرانيان منطقه مجبور شـوند كـه پـس از هـزاران سـال      ، و زبان ايراني تبديل گردد

  .زبان شوند زيستن در بوم خودشان خويشتن را همرنگ تركان نشان داده ترك
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5  
  فصل سوم

  فاجعة چالديران و پيامدهاي آن 
  
  

  گفتار نخست
  ي در كشور عثمانيوفتحريكات قزلباشان ص

  
 –زماني كه دولت قزلباشان تشكيل شـد سـلطنت عثمـاني در دسـت بايزيـد دوم      

 860كه پس از درگذشت پدرش در سال بود  –يكي از دو پسر سلطان محمد فاتح 
پس از وفات پدر با برادرش بـه رقابـت   » جم«خ به سلطنت رسيده بود، تنها برادر او 

هـاي رودس پنـاه    به شـواليه  و رة رودس گريختهبرخاست، ولي شكست يافته به جزي
  .برد

بايزيد و جم در ادبيات فارسي تحصيالت عاليه داشتند، به تاريخ و فرهنگ ايران 
هاي بسـياري   سرودند؛ و از آنها سروده دلبسته بودند، و هردو به زبان فارسي شعر مي

م نام خودش گفت، و تخلص ج شعر مي» عادلي«به جا مانده است، بايزيد با تخلص 
بود، بايزيد دوم پادشاهي عارف مسلك و پابند احكام شـرعي بـود، اسـماعيل    ) جم(

نويسد كه سـفير و نيـز در دربـار عثمـاني در زمـان       مي –ترك مورخ  –حقي اوزون 
  :دارد هايش اخالقيات بايزيد را چنين بيان مي سلطان بايزيد دوم در يكي از گزارش

خـورد، در اجـراي هيچيـك از فـرايض      ك مـي نوشد، غذا انـد  مطلقا شراب نمي
كـه از فلسـفه بهـره و معلومـاتي      دهد، از اين كند، و صدقه بسيار مي ديني اهمال نمي

  .)1(شود باليد، و زياده از حد با هيئت و نجوم مشغول مي خود ميدارد به 
هائي كـه در   و با شخصيت ،نهاد بايزيد به بزرگان فرهنگ و ادب ايران احترام مي

هـائي چـون جـالل الـدين دوانـي،       كرد، او بـا شخصـيت   حيات بودند مكاتبه ميقيد 
نامـة   او شـاه  .كاتبه و روابط دوستانه داشـته اسـت  نورالدين جامي، و موالنا تفتازاني م

هـاي   و به همين سبب به شدت تحت تـأثير داسـتان   ،كرد فردوسي را زياد مطالعه مي

                                         

  .264/  2: اسماعيل حقي اوزون -)1(
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گفـت كـه    پنداشت، او مي تسخيرناپذير مينامه بود و ايران را كشوري نيرومند و  شاه
بـار حـاكم غيـر ايرانـي نرفتـه انـد، و تـا        ئي هستند كه هيچگاه زير ايرانيان ملت آزاده

و از حاكم بيگانـه فرمـان    ،شوند پادشاه از ميان خودشان نباشد در برابرش تسليم نمي
  .)1(برند نمي

و مدرســان و و علمــا و فقهــا  ،چــون قزلباشــان در ايــران دســت تعــدي گشــودند
و از  ،بزرگان را قتل عام كردند، شماري از علما و بزرگان ايران به عثماني گريختنـد 

هاي قزلباشان اقدامي انجام دهد،  كردن جنايت سلطان تقاضا كردند كه براي متوقف
سـتيزانة قزلباشـان    ه با شاه اسماعيل رفتار ايراننهاي دوستا بايزيد كوشيد كه با مكاتبه

د؛ ولي در ايـن راه تـوفيقي نيافـت، شـاه اسـماعيل كـه خـودش را تنهـا         را تعديل كن
پنداشت، به جاي آن كه نسبت به عثماني رفتار سياسي  نمايندة خدا بر روي زمين مي

هايش را كه عموماً از قبايل آناتولي بودند به طور مرتب  متقابل درپيش گيرد، خليفه
رتـش  كـرد تـا ا   ر را به ايران جلب مـي و توسط آنها عناصر تاتا ،فرستاد به عثماني مي

خ چنـدده   890از اوايل سلطنت شاه اسماعيل تـا سـال    .قزلباش را نيرومند نگاه دارد
هزار خانوار از چهارده قبيلـة تاتـار از نـواحي مختلـف آنـاتولي بـه ايـران كوچانـده         

شـاه   .يـن قبايـل بـه ارتـش قزلبـاش پيوسـتند      ها هزار تن از عناصر جوان ا و ده ،شدند
هـايش در خـاك عثمـاني بـراي خـودش تبيلـغ        اسماعيل در عين حال توسط خليفـه 

و بازهم شـمار بيشـتري از    ،كرد تا بر تعداد مريدانش در ميان تاتارها افزوده سازد مي
ملت ايـران بـا شـاه اسـماعيل و قزلباشـانش      تاتارها را به ايران بكوچاند، چونكه همة 

را افزايش  نيرويش دن عناصر تاتار به ايرانكوشيد كه با واردكر دشمن بودند، او مي
  .دهد

ري افتـاد، و پسـرانش بـراي دسـتيابي بـه مقـام       ابـر بسـتر بيمـ    888بايزيد در سـال  
وليعهدي او به تالش و رقابـت افتادنـد، بايزيـد چهـار پسـر داشـت كـه هركـدام در         

كـه حاكميـت    كرد، بزرگترين پسرش شهنشاه بـود  ئي از آناتولي حكومت مي منطقه
 –احمد دويمن پسرش بود و بر آماسيه در شـرق آنـاتولي    .ونيه را در دست داشتق

قورقود حاكم مانيسـه در منتهااليـه غـرب آنـاتولي      حاكم بود، –در همسايگي ايران 

                                         

  .، از نامة سلطان بايزيد دوم به شاه اسماعيل صفوي815: پارسا دوست -)1(
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در دست داشت كـه از جهـت    بود، و كوچكترين پسرش سليم حكومت ترابزون را
هرچهـار پسـر بايزيـد نـزد      در شمالغرب ارزنجان با ايران همسـايه بـود،   جنوب شرق

و به زبان فارسي آشنائي كامل داشتند، بايزيد به  ،معلمان ايراني تحصيل كرده بودند
اش به تمدن و فرهنگ ايراني براي تعليم فرزندانش معلمـان و مدرسـان    علت عالقه

تا زبـان فارسـي را خـوب بياموزنـد و بـا فرهنـگ ايرانـي         ،تخدام كرده بودايراني اس
د، شهنشاه و احمد و سليم چنان در ادبيات فارسي تبحر داشتند كه زبـان  آراسته شون

هـاي فارسـي مطالعـه     و عمومـاً در كتـاب   ،شان به طور كلـي زبـان فارسـي بـود     ادبي
سليم در دوران حاكميتش همـه شـب متـون ادبـي و تـاريخي فارسـي را        ،ندكرد مي

 ،گاشـت ر و حاشيه مينو به دست خودش بر اين متون به فارسي تفسي كرد، مطالعه مي
اكنـون در مـوزه اسـتانبول     ،هـاي سـليم اسـت    نويسي با حاشيه ها  برخي از اين كتاب(

  ).شود نگهداري مي
تدبيرتر بود، و از نظر شان بلندپروازتر و با كه كهترين پسر بايزيد بود از همهسليم 

 شخصيتي شباهت زيادي به جدش سلطان محمد فاتح داشت، در مقابـل او احمـد از  
جوتر بود، بايزيد عالقه داشت كه احمد را وليعهد سازد، ولي سـه پسـر    همه مسالمت

خواستند، چونكه مانيسـه   ديگرش هركدام به نوبة خود سلطنت را براي خودشان مي
آن شـد كـه   نزديك بـود، سـلطان بـر   ) اسالمبول( مركز حاكميت قورقود به پايتخت

ايـن   ،د را به عنوان وليعهد اعالم كندقورقود را از آن محل دور سازد، تا هرگاه احم
مشكلي براي احمد ايجاد نكند، او حاكميت انتاليه در جنوب مركزي آنـاتولي  برادر 

و از او خواست كه فوراً از مانيسه به انتاليه نقل مكان كنـد، قورقـود از    ،را به وي داد
شـم  ح عمره با يـك كشـتي و شـماري خـدم و     فراين مسئله ناراضي شد و به بهانة س

راهي مصر شد، بايزيد چند ماه بعد وسائلي انگيخت و رضايت او را جلب كـرده بـه   
آناتولي بازآورد، و با وعدة اين كه به زودي مانيسه را به او بازخواهد داد او را روانة 

  .انتاليه كرد
بايزيد با جلب موافقت وزير اعظم و ديگـر بلنـدپايگان كشـوري و     889در سال 

ت ناراضي شد و شـماري  دشوليعهد كرد، سليم از اين امر به سماً لشكري احمد را ر
بـزون  او از تر ،از افسران ارشد ارتش عثماني را با خود همنوا ساخته لشكري آراست

به قصد پايتخت حركت كرد تا پدرش را به انصراف از اين تصميم وادارد، او با اين 
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مين وقت شهنشاه بيمار شد و مستقر شد، در ه )شرق بالكان(برنامه در روملي شرقي 
گـرفتن   در دسـت  پس از چند روزي درگذشت، قروقود كه در انتاليـه بـود بـه بهانـة    

ه مسـتقر شـد، احمـد نيـز بـراي      حاكميت مانيسه از انتاليـه حركـت كـرد و در مانيسـ    
به راه افتـاد، پـيش از آن    ليعهدي از آماسيه به طرف اسالمبولگرفتن حكم و تحويل

بول برسد سلطان بايزيد بـا وجـود پيـري و بيمـاري در رأس يـك      كه احمد به اسالم
و با او وارد مذاكره شده وعـده داد كـه تـا زنـده      ،سپاه بزرگ به مقابلة سليم شتافت

است حكم وليعهدي بـه هيچكـدام از پسـرانش ندهـد، او از سـليم خواسـت كـه بـه         
مد به طرف ترابزون برگردد، سليم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حركت اح

و همينكـه   ،شنيده بود در روملي مانـد، و پـدرش بـه ادرنـه برگشـت      اسالمبول را نيز
عهـدي را بـرايش فرسـتاد، سـليم بـه محـض        احمد وارد اسالمبول شد حكم واليـت 

  .شنيدن اين خبر به طرف اردوي پدرش به راه افتاد و آمادة جنگ شد
م شكست يافته به سـواحل  و سلي ،ميان پسر و پدر جنگ درگرفت 890در تيرماه 

غربي درياي سياه گريخت، چون احمد در اسالمبول مستقر شد، امراي هوادار سليم 
و با تصميم سـلطان دائـر بـر اعـالم واليتعهـدي احمـد        ،ارتش را به شورش كشاندند

و بايزيـد كوشـيد كـه     ،نمودند، احمد به مشورت پدرش به آماسيه برگشتمخالفت 
قـود  روبا تدبير فرونشاند، در اين زمـان امـراي هـوادار ق    را) چري يني(شورش ارتش 

و  ،وي را به اسالمبول فرا خواندند، و اين امر به شـكاف بيشـتر ارتـش كمـك كـرد     
پاشـيدن   چري باال گرفته شيرازة امور سياسـي را در معـرض از هـم    دامنة شورش يني

ري شـده سـليم را   چ قرار داد، آشوب چند ماه ادامه يافت، سرانجام بايزيد تسليم يني
تـا بقيـة    ،و سلطنت را به او تفويض كرده خود كنـاره گرفـت   ،به پايتخت فرا خواند

كه اينـك   –عمرش را دور از پايتخت بگذراند، او به ارادة خود يا به خواست سليم 
توقـه در بالكـان    كاران و نديمانش راهي ديمه ئي از خدمت با عده –سلطان شده بود 

ه به محل برسد، در اثر تشديد بيماري يا در اثر خـوردن زهـر   شد، ولي پيش از آن ك
  ).خ 891بهار (درگذشت 

هاي شاه اسماعيل در زمـان بايزيـد دوم بـه عنـاوين گونـاگون در آنـاتولي        خليفه
از تاتارهاي (علي خليفه دادند، نور كردند، و قزلباشان را به ايران كوچ مي فعاليت مي

ــاتولي و ايــن  ،خلفــاي برجســتة شــاه اســماعيل بــود  حــاكم ارزنجــان و يكــي از) آن



   

 

  
  

 

        ﴾107﴿     شاه اسماعيل صفوي 

محــل  –كــرد، چونكــه ارزنجــان در همســايگي ترابــزون  هــا را رهبــري مــي فعاليــت
انگيـز نـورعلي    قرار داشت، اقدامات تحريـك  –حاكميت سليم در زمان بايزيد دوم 

خليفه باعث خشم سليم شد، سليم به ارزنجان لشـكر كشـيده آن ناحيـه را گرفـت و     
ــه پســرش ســليم فرمــان داد كــه   كــارگزاران قز لبــاش را از منطقــه بيــرون كــرد، و ب

وقتي اوضاع سياسي عثمـاني در اثـر رقابـت قـدرت     . )1(هاي ايران را تخليه كند زمين
هاي آنـاتولي را   پسران بايزيد آشفته گرديد، شاه اسماعيل به وسيلة خلفايش بكتاشي

  .تشويق به شورش كرد
از خلفـاي شـيخ    –انتاليه در جنوب آناتولي رئيس خانقاه بكتاشي  –حسن خليفه 

زيسـت، و در ميـان    و در روسـتائي نزديكـي انتاليـه مـي     ،حيدر و شـاه اسـماعيل بـود   
 ،گري درپيش گرفتـه بـود   آناتولي نفوذ بسيار داشت، او طريقت صوفيي ها  بكتاشي

گذراند، اين غار خانـة اسـرار    و بيشتر اوقاتش را در غاري در نزديكي روستايش مي
و محل تجمع مريدان شاه اسماعيل بود، زهد و رياضت ظاهري حسن خليفـه توجـه   

ستد، و باعث شد كه سلطان هدايائي را براي او بفر ،جلب كرد دبايزيد دوم را به خو
هاي بسيار داشت كه در ميان قبايل تاتار بـرايش تبليـغ    حسن خليفه در آناتولي خليفه

آوردند، او پسري داشـت   پيرو به دست مي كردند، و در عمل براي شاه اسماعيل مي
و منصـب   ،كه نامش را شاهُقلي نهـاده بـود، شـاهقلي هميشـه در كنـار پـدرش بـود       

  .خليفة اول او را داشت
و در اوج رقابـت سياسـي پسـران بايزيـد دوم كـه قورقـود از        889در اوايل سال 

و بـه روال كـار    ،انتاليه خارج شد، شاهقلي مريـدان پـدرش را بـه انتاليـه فـرا خوانـد      
قزلباشان صفوي قيام كرد تا قدرت را در عثماني قبضـه كنـد، او انتاليـه را گرفـت و     

كردند، علما و بزرگان شهر را گرفته كشتار كرد  همانگونه كه قزلباشان در ايران مي
ها را نـذر آتـش كـرد و دسـت بـه تـاراج امـوال مـردم گشـود، او           و بسياري از خانه

كرد  كه به سوي مانيسه حركت مي زائن و اموال قورقود راهمچنين كاروان حامل خ
تـاراج كـرده ميـان مريـدانش تقسـيم       مورد دستبرد قرار داد، و كلية اموال قورقود را

و  ،كرد و كاروانيان را به قتل آورد، او سپس راهي كوتاهيـه در غـرب آنـاتولي شـد    

                                         

  .279: زوناسماعيل حقي او -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾108﴿     شاه اسماعيل صفوي 

پـاول و كشـتار و   هاي سر راه را مورد تعرض و تجاوز قـرار داده دسـت بـه چ    آبادي
ولـي از او   انهدام گشود، يك لشكر عثماني در نزديكي كوتاهيه به مقابلة او شتافت،

 890دهش به دست شاهقلي كشته شد، شاهقلي در ارديبهشت شكست يافت و فرمان
و او  ،كوتاهيه را به محاصره گرفت، ولي متوجه شد كه دفاع شـهر مسـتحكم اسـت   

لذا از محاصـره دسـت كشـيد و راهـي      ختيار ندارد،ي براي شهرگشائي در اابراز كاف
سـاختن او   ديگـري كـه بـراي متوقـف     بورسا در منتهااليه غرب آناتولي شـد، لشـكر  

گسيل شده بود نيز مغلـوب و متـواري گرديـد، در ايـن زمـان صـدر اعظـم عثمـاني         
شخصاً در رأس يك سپاه عظيم به مقابلة شاهقلي حركت كرد، شاهقلي از برابر اين 

مان شد، و حـاكم قونيـه را    آنجا روانة قرهو از  ،عقب نشسته به كوتاهيه برگشت سپاه
كه با نيروئي به مقابلة وي بيرون شده بـود شكسـت داده كشـت و قونيـه را تـاراج و      

سـوزي زد، او سـپس راهـي     مردم شهر را كشتار كـرد و دسـت بـه تخريـب و آتـش     
بر سر راهش بودند را تخريـب  هاي شرق آناتولي كه  سيواس شد و بسياري از آبادي

و شمار بسياري از كارگزاران دولـت عثمـاني را از ميـان برداشـت، در تيرمـاه       ،كرد
ئي بين قيصريه و سيواس بـا شـاهقلي درگيـر شـد، در نبـرد       اعظم در نقطه وزير 890

ت تلفات سنگيني بـر سـپاه صـدر اعظـم وارد شـد،      سختي كه ميان دو طرف درگرف
اشان شكست افتاد، و شـاهقلي بـا افـرادش فـرار كردنـد، وزيـر       ولي سرانجام در قزلب

اعظم به هنگام تعقيب قزلباشان بـه دام آنهـا افتـاد و كشـته شـد، شـاهقلي نيـز كشـته         
گرديد، ولي قزلباشان به فرارشان به ادامه داده وارد ايـران شـدند، آنـان در نزديكـي     

بـه  ( ،ي آنـاتولي بـود  ارزنجان به يك كاروان تجـارتي برخوردنـد كـه از تبريـز راهـ     
شـدة ايـران بـود كـه توسـط ونيزيهـا بـه اروپـا بـرده           احتمال زياد حامل اموال تـاراج 

، آنها اين كاروان را مورد حمله قرار داده تـاراج كردنـد، و بازرگـان را كـه     )شد مي
  .ها و نوكرها كشتند پانصد تن بودند با تمامي باركش

سـند، در آن  شـان شـاه اسـماعيل بر   خواستند به خدمت ولـي امر  اين قزلباشان مي
در خراسـان بـود، اينهـا مـدتي در آذربايجـان سـرگردان        زوهنگام شاه اسماعيل هنـ 

بـه  ) نزديـك شـهر ري  (تا شاه اسـماعيل از خراسـان برگشـت و در شـهريار      ،ماندند
بـاري از نخـوت و غـرور و بـا      حضور او رسيدند، شاه اسماعيل در اين زمان با كولـه 

خان به ايران مركزي برگشته بود تا مراسم پيروزيش را جشـن   كاسة جمجمة شيبك



   

 

  
  

 

        ﴾109﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هاي مشـابهي دسـت    هايش در آناتولي نيز به پيروزي بگيرد، او اميدوار بود كه خليفه
شكست يافتـه گريختـه   » ينس«يافته باشند، ولي وقتي از آنها شنيد كه از برابر دشمن 

شان به دستور او در ديـگ   هبراناند، نسبت به آنها با خشونت رفتار كرد؛ دو نفر از ر
و چند تن ديگر را گردن زدند، او بقيـة اينهـا را ميـان امـراي      ،جوشاب افكنده شدند

گزار و نه سرباز در ارتش قزلباش بـه خـدمت    قزلباش تقسيم كرد تا به عنوان خدمت
  .ادامه دهند

فرمـان فرسـتاد كـه     –والـي ارزنجـان    –شاه اسماعيل سـپس بـه نـورعلي خليفـه     
يكي از خلفـاي شـاه    خليفه لباشان آناتولي را بشوراند و آناتولي را بگيرد، نورعليقز

اسماعيل كه عيسا خليفه نام داشت را براي رهبري شورش مورد نظر انتخـاب كـرد،   
داري بـا شـركت شـمار     اين شورش در اوج اختالف سليم بـا پـدرش بـه نحـو دامنـه     

دلو، يـ ملـو، ح  مـان، تكـه   ارسـاق، قـره  افشـار، و (بسياري از جنگندگان قبايل آناتولي 
  .در مناطق سيواس و چوروم و طوقات آغاز شد) قودروبوزوقلو، و ط

 –در اين ميان سلطان سليم به سلطنت نشست، بـرادرش احمـد دو پسـر خـويش     
كرد تا سـلطنت   و از شاه اسماعيل تقاضاي كمك ،را به ايران فرستاد –مراد و قاسم 

در اين سفر به شاه اسماعيل قـول داد كـه شـيعه شـود،      رادمظاهراً  را از سليم بستاند،
زيرا شاه اسماعيل در پاسخ به درخواست احمد به نورعلي خليفه فرمـان فرسـتاد كـه    
از مراد پسر احمد حمايت كند و او را به عنوان سلطان عثماني بـه رسـميت بشناسـد،    

لي برگشت خودش را پشت بود همينكه به آناتو مراد كه به ياوري شاه اسماعيل گرم
و پدرش را تشويق كرد كه به مالطيـه منتقـل شـود، عيسـي خليفـه بـا        ،سلطان خواند

ئـي مبـارزه بـا سـليم در      قزلباشانش به دستور شاه اسماعيل به مراد پيوستند، و به بهانه
شهرهاي شرق آناتولي دست به كشتار و تاراج زدند، اسماعيل حقي اوزون بـه نقـل   

نويسد كه در اين هنگـام بـيش از ده هـزار     مي) تركيه(وپ قاپي از يك سند آرشيو ت
چنـدين روسـتا را تـارج    ... تن به دور ملحدي به نام صوفي عيسي خليفه گرد آمدند،

در ميـان   موال مردم را به يغما بردند، مـراد كردند، مردم بسياري را كشتند و اسبها و ا
شـدند وارد ارتـش خـود     وانـده مـي  اين فتنه تاج بر سر نهاد، و اينها را كه قزلبـاش خ 

كرد، به زودي بيست هزار صـوفي در آماسـيه گـرد آمدنـد و مسـلمانان بسـياري را       
كشتند و سلطان مراد را با خود به گولدوگون بردنـد و در آنجـا فسـاد عظـيم بـه راه      



   

 

  
  

 

        ﴾110﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ند و وارد شهر شده نوشيروان قاضـي چـوروم   دانداختند، علما و بزرگان را فراري دا
  .)1(گريخته شهر را به آنها واگذاشتندمردم از برابرشان  را كشتند، و

يـروزي دسـت   هايش در آناتولي بـه پ  شاه اسماعيل چونكه يقين داشت كه خليفه
پنداشت برقرار بدارند، وقتي سليم بـه   تا دين او را كه دين خدائي مي ،خواهند يافت

او را بـه   سلطنت نشست نـه پيـام تبريـك بـراي سـلطان سـليم فرسـتاد و نـه سـلطنت         
رسميت شناخت، تنها كسي كه در ايـن زمـان از طـرف شـاه اسـماعيل بـه رسـميت        

مـاه در   9بـود، شـرق آنـاتولي     –رقيـب سـلطان سـليم     –شد سلطان مراد  شناخته مي
دانسـت مـراد بـدون حمايـت واليـان       دست سلطان مراد بـود، سـلطان سـليم كـه مـي     

قـادر بـه ادامـة سـلطنتش     ) خليفهخان محمد استاجلو و نورعلي (دياربكر و ارزنجان 
داد كه دست از تحريك و آشوب بكشند  نخواهد بود، مرتب به اين دو تن پيغام مي

ه و فساد به راه نيندازند، ولي اينها كه تاتارهـاي آنـاتولي را بـا    نو در خاك عثماني فت
و  ،نوشــتند آميـزي بــه ســلطان سـليم مــي   هــاي تــوهين خودشـان داشــتند متقــابال نامـه  

 ،فرسـتادند  هشيدند كه او را به جنگ بكشانند، حتي يكبار براي او رخت زنانـ كو مي
و تهديد نمودند كه به زودي او را شكست خواهنـد   ،و او را به جنگ دعوت كردند

  .)2(د، و از سلطنت بركنار خواهند كرددا
مـذهب   در آن زمان بخش اعظم جمعيت آناتولي شرقي را تاتارها و تركان شـيعه 

ادند، و تاتارها عموماً شيعيان بكتاشي و مريد شاه اسـماعيل بودنـد، شـاه    د تشكيل مي
اسماعيل اميدوار بود كه اگر جنگي ميـان او و عثمـاني در بگيـرد، او بـه يـاري ايـن       

و دولــت ســني عثمــاني را  ،جمعيــت عظــيم شــيعه بــر عثمــاني دســت خواهــد يافــت
مـذهب قزلبـاش در   تا مثل كـاري كـه در ايـرن كـرده اسـت، بـه        ،برخواهد انداخت

يش در ارزنجـان و  اهـ  هآناتولي رسميت بخشد، با همـين تـوهم بـود كـه او بـه خليفـ      
، شاه اسماعيل قبالً نيز رهنمود داده بود كه در آناتولي آشوب به راه اندازند ياربكرد

وقتي شيبك خـان را كشـت پوسـت سـرش را بـا كـاه انباشـته بـراي سـلطان بايزيـد           
رخ سلطان بكشد و سلطان را مرعوب سازد، بايزيد اين به  فرستاده بود، تا قدرتش را
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        ﴾111﴿     شاه اسماعيل صفوي 

عمل شاه اسماعيل را يـك اقـدام ابلهانـه تلقـي كـرده هـردو فرسـتادة وي را گرفتـه         
  .و براي شاه اسماعيل هيچ پاسخي نفرستاده بود ،كشته

سلطان سليم تا وقتي كه گرفتار رقابت برادرانش بود نتوانسـت بـراي فرونشـاندن    
خ بـرادرش قورقـود را    891 لاامي به عمل آورد، او در اواسط سـ ا اقده فتنة بكتاشي

غاري نهان شـد، بـه زودي    قود با لباس مبدل گريخته درردر مانيسه شكست داد، قو
كردنـد، سـلطان سـليم بـراي از      جاسوسان سلطان سليم او را يافتند و دستگير و خفـه 

يشيد، او به چنـد تـن از امـراي    برداشتن برادرش احمد و پسران او نيز تدبيري اند ميان
و به او قـول بدهنـد كـه بـراي      ،ارتش رهنمود داد كه احمد را به بورسا دعوت كنند

تصرف پايتخت به او كمك خواهند كرد، احمد فريب آنها را خورده از مالطيـه بـه   
حركـت كـرد، او در راه    اآماسيه رفته سپاهش را برداشته از راه قونيه به طرف بورسـ 

پاه آمادة سلطان سليم افتاد و دستگير شـده بـه قتـل رسـيد، بعـد از آن      دام سبورسا به 
را شكست  –فرزندان احمد  –سپاه سلطان سليم به آماسيه حمله كرد و مراد و قاسم 

اسـماعيل پناهنـده شـد    داد، قاسم به مصر گريخت، و احمد به ايران گريخته به شـاه  
نيـز پـس از ايـن قضـايا بـه       ،مراد بودندقزلباشان بكتاشي كه در سپاه  ).891زمستان (

  .ميان قبايل خودشان در نواحي مختلف آناتولي برگشتند
نش را با نجـم ثـاني   شااين وقايع زماني اتفاق افتاد كه شاه اسماعيل بخشي از قزلبا

به جنگ عبيداهللا خان فرستاده بود، و آنان شكست يافته بودند و نجـم ثـاني بـه قتـل     
شاه اسـماعيل   ،سلطان سليم به جنگ مراد و قاسم فرستاده شد رسيده بود، وقتي سپاه

هـائي كـه بـه آنهـا داده      در وضعي نبود كه بتواند نيرو به مدد آنها بفرستد و به وعـده 
ريخت شـاه اسـماعيل در صـدد آمـادگي     گبود عمل كند، سپس وقتي مراد به ايران 

اهللا خان و گرفتن مشهد براي حمله به خراسان و گرفتن انتقام خون نجم ثاني از عبيد
كـه بـه جـاي ملـك      قـول داد  او ه بهاز دست او بود، او مراد را مورد احترام قرار داد

و  ،كه از دست داده فارس را به او خواهد بخشيد، او به اين وعـده وفـا كـرد   پدرش 
مراد به عنوان تيولدار فارس كه شاه اسماعيل به او بخشيده بود حركـت كـرد، ولـي    

ي را در و ،آمـد  ان نمـي وارد خوششـ  ان قزلباش كه از اين شريك تـازه ديگر تيولدار
  .راه سربه نيست كردند
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هـاي   آن شد كـه بكتاشـي  داختن به امر رقيبان خاندانيش برسلطان سليم پس از پر
ن هايشا به فرمان شاه اسماعيل را به جاي خودشان بنشاند و براي هميشه به فتنه گوش

سـي ويـژه كـه رياسـتش را شـخص      يك هيئـت بازر  خاتمه دهد، او براي اين منظور
تا در منطقـه   ،در دست داشت به شرق آناتولي فرستاد و به آن مأموريت داد خودش

ئـي   از مريدان شاه اسماعيل يك آمارگيري دقيق به عمل آورد، او بـه حكـام منطقـه   
و هرگونـه وسـائلي را كـه     ،داد كه با اين هيئت همكاري الزم را انجام دهنـد دستور 

الزم داشته باشد در اختيارش بگذارند، اين هيئت مأموريت داشت كـه اسـامي كليـة    
قزلباشان را از هفت ساله تا هفتاد ساله در دفتـر مخصوصـي ثبـت كنـد، هـدف او از      

ر را به درستي شناسائي كرده از ميان بـردارد،  هاي اخي اين اقدام آن بود كه سران فتنه
داشـت  از قزلباشان در شـرق آنـاتولي باز   تن در پي اين آمارگيري حدود چهل هزار

به نـواحي اروپـائي   هايشان  شدند؛ چندين هزارشان كشتار گرديدند و بقيه با خانواده
اعيل بـه دور  هـاي شـاه اسـم    تا از مناطق نفـوذ خليفـه   ،كشور عثماني كوچانده شدند

  .باشند
لي خليفـه  مندانه از خراسان برگشـت، و بـه نـورع   وزدر اين ميان شاه اسماعيل پير

فرمان فرستاد كه براي كوچاندن قزلباشان به ايران دست به كار شود، اكنون قـدرت  
و آن عده از تاتارهاي بكتاشي كه از تيـغ و   ،سلطان سليم در آناتولي تثبيت شده بود

در مناطق كوهستاني پراكنده شده بودنـد؛   ،تبعيد رهيده بودند به شدت مرعوب شده
جرأت نداشتند در منطقه دست بـه فعاليـت جـدي بزننـد،      هاي شاه اسماعيل و خليفه

علي خليفه به دنبال دريافت فرمان شاه اسماعيل چنـد ده هـزار خـانوار تاتارهـاي     رنو
ايران  نتا به خيل عظيم قزلباشان درو ،هاي آناتولي را به ايران كوچاند بكتاشي بيابان

  .بپيوندند
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  گفتار دوم

  غرب ايران ن شمالرفت جنگ چالديران و از دست
  

ها و تحريكات شاه اسـماعيل در خـاك عثمـاني     ديد دخالت ن سليم كه ميسلطا
هـا پايـان دهـد هـيچ راهـي جـز        شدني نيست، بـراي آن كـه بـه ايـن دخالـت      متوقف

ش اتديد، او بـراي ايـن كـه شـاه اسـماعيل را از اقـدام       جنگيدن را در پيش خود نمي
هاي شاه اسـماعيل را كـه    براي سركوب قزلباشان آناتولي آگاه سازد، يكي از خليفه

در پاكسازي اخير دستگير و زنداني كرده بـود بـا يـك نامـه بـه ايـران فرسـتاه بـه او         
او اميدوار بود كه شاه اسماعيل به مجـرد   .)1(»برو و آنچه را ديدي بازگو كن«: گفت

ه خواهـد افتـاد و آمـادة جنـگ     اغربـي ايـران بـه ر   دريافت پيام او به طرف مرزهاي 
امـراي ارتـش و بلنـدپايگان كشـوري را بـه       892خواهد شد، او در اواخر اسفند مـاه  

ه سلاين ج رشورتي با حضور آنها تشكيل داد، دو يك جلسة م ،نداشهر ادرنه فرا خو
اي ضمن يك سخنراني مفصل در بارة خطر شاه اسماعيل و قزلباشان او موافقت امـر 

و از فقهاي طراز اول كشـورش فتـواي جهـاد     ،ارتش را به جنگ با ايران جلب كرد
و به امراي ارتش دسـتور داد كـه ارتـش را بـراي حركـت آمـاده كننـد، او         ،گرفت

و بـه او پيشـنهاد كـرد كـه بـراي از       ،همچنين نامة مفصـلي بـه عبيـداهللا خـان نوشـت     
ولي عبيداهللا خـان در آن زمـان درگيـر    . )2(برداشتن شاه اسماعيل با او متحد شود ميان

مسائل داخلي ماوراءالنهر و شرق خراسان بود، و بـراي حملـة ديگـري بـه قزلباشـان      
  .آمادگي نداشت، و نتوانست پاسخ مساعدي به سلطان سليم بدهد
و چنـد روز بعـد بـا    سلطان سليم سه روز بعد از شواري ادرنه به اسالمبول منتقـل  

نامـة ديگـري توسـط     893لي شد، او در اوائـل ارديبهشـت   آناتو درارتش عثماني وا
يكي از خلفاي محبوس به نام قليج خليفه براي شـاه اسـماعيل فرسـتاد و رسـما بـه او      
اعالن جنگ داد، او در اين نامه به شاه اسماعيل نوشت كه فقهاي اسالم فتواي كفـر  

و اينـك او در   ،و ارتداد وي و مريدانش را صادر كرده حكـم بـه قتـل وي داده انـد    

                                         

  .278همان،  -)1(
  .1اثر فريدون بيك، ج » منشأت السالطين«متن كامل نامه در  -)2(
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و تصميم دارد كـه قزلباشـان را از    ،رأس سپاه عثماني به سوي ايران درحركت است
  .)1(و آتش فتنه و فسادشان را فرو نشاند ،كن كند ايران ريشه

ة سـلطان سـليم   هاي اطراف اصفهان بود نام شاه اسماعيل در حاليكه در شكارگاه
و قلـيج خـان را بـه     ،وري تلقي كـرد را دريافت كرد، او اعالن جنگ سلطان را با نابا

جرم آن كه به اسارت يك شاه سني افتاده بود گردن زد، و بدون آن كه واكنشي به 
اعالن جنگ سلطان سليم نشان دهـد بـه شـكار و عشـرتش ادامـه داد، شـايد او نـزد        

هيچ قدرتي در  ،كرد كه چون به حمايت ائمة اطهار مستظهر است خودش گمان مي
د كه ياراي مخالفت با او را داشته باشد، شايد هم به راسـتي ابلهـي   جهان وجود ندار

وان از نظـر دور  تـ  گذرانـد، ايـن احتمـال را نيـز نمـي      و وقت را به بطالت ميكرد  مي
هايش در ارزنجان و دياربكر دسـتور فرسـتاده بـوده كـه جلـو       داشت كه او به خليفه

اطمينــان داشــت كــه قزلباشــان ســلطان ســليم را بگيرنــد و او را از ميــان بردارنــد؛ و 
و نخواهنـد   ،آناتولي به نمايندگي از او كـار سـلطان سـليم را يكسـره خواهنـد كـرد      

تفـاوتي او در قبـال    بـي  ،بـه هرحـال   .كه او به مرزهاي ايـران نزديـك شـود   گذاشت 
اعالن جنگ سلطان سليم هرچه بود، يك عمل ناشيانه و كودكانه بـود كـه از يـك    

آمد، او براساس باور موهومي كه به حقانيت خويش و  ه برميمغز ناسالم و خودشيفت
هـيج غلطـي   «انديشـيد كـه سـلطان عثمـاني      نزد خـود مـي   ،رسالت آسمانيش داشت

  .»تواند بكند نمي
نفـري را روانـة   ارسلطان سـليم پـس از ورود بـه آنـاتولي يـك لشـكر بيسـت هز       

فرسـتاد، او در ايـن    ئي تند و تيز ديگري براي شاه اسماعيل سيواس كرد، و يك نامه
لقـب داد، و شـاه   ) كشندة كافران و تبهكـاران (» قاتل الكفره و الفجره«نامه خود شرا 

ناميـد، و او را تهديـد   » سرور شرور و سردار اشرار و ضـحاك روزگـار  «اسماعيل را 
و مذهب ابداعيش را رها كرده به مـذهب   ،هايش دست بردارد گري كرد كه از ستم

ني شـود كـه هـم    افن بردوش گرفته آمادة مقابله با ارتـش عثمـ  آبائيش برگردد يا ك
  .)2(اكنون به طرف ايران درحركت است

                                         

  .280/  2: اسماعيل حقي، اوزون -)1(
  .823 – 812: پارسا دوست: متن كامل هردو نامة سلطان سليم به شاه اسماعيل در -)2(
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در عين دريافت دو اعالن جنگ رسمي و با اطالع به اينكـه ارتـش   شاه اسماعيل 
گرفـت و   رسيدن به مرزهاي ايران اسـت، هنـوز مسـئله را جـدي نمـي      عثماني در راه

لي به اين نامه پاسخ نوشت، او در پاسخ به نامـة  مشغول عياشي و خوشگذراني بود، و
ن را اشود كـه سـلطان قصـد حملـه بـه ايـر       سلطان سليم تصريح كرد كه باورش نمي

داشته باشد؛ زيرا به نظر او هرقدر هم كه سلطان بـا او مخـالف باشـد نبايـد بـه ايـران       
لشكر بكشد، او به سـلطان گوشـزد كـرد كـه اكثريـت جمعيـت آنـاتولي مريـدان و         

 ،پيروان او و پدرانش هستند، و او مايل نيست كه با دولت عثماني وارد جنـگ شـود  
بشـود، او بـه   ) با سلطان سليم(كرد با او » بايزيد اول«و كاري كه امير تيمور با جد او 

سلطان سليم توصيه كرد كه كاري نكند كه پشيماني بخورد، او در اين نامـه تقـدس   
كه دشمني با او كـه از خانـدان مقـدس امـام      خويش را به رخ سلطان كشيده نوشت

علي است عاقبتي شوم دربـر خواهـد داشـت، او شـعري ايـن چنـين در نامـه اش بـه         
  :سلطان سليم نوشت

ــه كــرديم در ايــن دار مكافــات           بــس تجرب
  .)1(بـــا آل علـــي هركـــه درافتـــاد ورافتـــاد

  
ش ادامـه داد، بـدون   هـاي  او اين نامه را براي سلطان سليم فرستاد و خود به عياشي

و اقـدام احتيـاطي    ،آن كه در صدد برآيد كه نيروئي به مرزهاي غربي كشور بفرستد
  .براي مقابله با سلطان سليم و خطر ارتش عثماني انجام دهد را

 .)2(و چهل هزار سـپاهي در سـيواس مسـتقر شـد     با صد 893سلطان در خردادماه 
غرب ارزنجان بود، شاه اسـماعيل خبـر   ترين نقطه به مرزهاي ايران در سيواس نزديك

تفـاوتي كامـل تلقـي كـرد و بـه       استقرار سلطان با اين سپاه عظيم در سيواس را با بـي 
كرد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد،  شكارش در اطراف همدان ادامه داد، گوئي خيال مي

او از وقتي كه از خراسان برگشـته بـود مـدام بـا ده هـزار جـوان قزلبـاش در نـواحي         
د بـا  زش آب و هواي ايران در نقل و انتقال و عياشي بود، و در هر منزلي اردو ميخو

تـا   ،شـدند  هاي اطراف نازل مـي  جگيرانش همچون بالي ناگهاني بر سر مردم آبادي
                                         

  .826 – 825: پارسا دوست: متن كامل نامه در -)1(
  .283/  2: اسماعيل حقي اوزون -)2(
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ــة عياشــي ــردم ف هزين ــراي فرونشــاندن  لهايشــان را از م ــد، آنهــا ب كــزده اخــاذي كنن
و پـس   ،بردنـد  هاي مختلف گرفته مي ههوسهايشان دختران و زنان و پسران را به بهان

جان و مال و ناموس مـردم ايـران   » ولي امر مسلمين«كردند،  از تجاوز جنسي رها مي
و قزلباشان آزاد بودند كه هرچه مايـل باشـند    ،را براي سپاهش مباح اعالم داشته بود

  .دفاع ايران درآورند بر سر مردم بي
به شاه اسماعيل رسيد تا وقتي كه  از روزي كه نخستين اعالن جنگ سلطان سليم

در ايـن  » ولي امـر مسـلمين  «سلطان در سيواس اردو زد نزديك به سه ماه فاصله بود، 
گري براي دفاع از مرزهاي كشور باشد به عياشـي   مدت به جاي آن كه به فكر چاره

 داد، شايد نورعلي خليفه و محمد خان استاجلو به او اطمينان داده بودند كـه  ادامه مي
مقابلـه  » ديني چون سـليم  مرد بي«در آناتولي به حد كافي قزلباش دارند كه بتوانند با 

كـرد كـه در لحظـة     كنند، شاه اسماعيل در اوهـام جاهالنـه غـرق بـود، و خيـال مـي      
  .مار كندرومناسب امداد غيبي از آسمان فرا برسد و دشمن را تا

ــه دو بخــش كــرد، يــك ســلطان ســليم در ســيواس  ســپاه چهــل  نيروهــايش را ب
تا اگر شاه اسماعيل به فكـر آن باشـد كـه     ،نفري را در شرق عثماني مستقر كردهزار

و درنظـر   ،دياربكر و كردستان شمالي بـه خـاك عثمـاني حملـة متقابـل كنـد      از راه 
داشته باشد كه وقتي او وارد خاك ايران شود از پشت سر بـه او حملـه كنـد بـا ايـن      

نفـري و بـا سيصـد عـراده     با يك سپاه صد هزار سنيروي دفاعي مواجه گردد، او سپ
خانـة مـرزي چايسـو عبـور كـرده وارد      دواز ر 893سبك و سنگين در تيرمـاه   توپ

خاك ايران شد، بدون آن كه با هيچگونـه مقـاومتي روبـرو شـود، بعـد از آن نيـز او       
  .بدون مقاومتي به طرف ارزنجان به راهش ادامه داد و در كنار شهر اردو زد

بـدون آن   ،خليفه و خان محمد استاجلو كه تازه متوجه خطر شده بودنـد نورعلي 
كه هيچگونه اقدامي براي ممانعت از سلطان سليم به ادامة پيشـروي در ايـران انجـام    

ئـي مـانع از جنـگ شـوند،      شـايد بتواننـد بـه وسـيله     ،دهند يـا بـا او مـذاكراتي كننـد    
و در  ،ه آذربايجـان گريختنـد  درنگ افرادشان را برداشـته منطقـه را رهـا كـرده بـ      بي

عشرتگاه نزديك همدان به اردوي شاه اسماعيل پيوستند تا خبر سـقوط ارزنجـان را   
  .به گوش شاه برسانند
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از آنجا كه هنوز هيچ نشاني از تحركات شاه اسماعيل براي روياروئي بـا سـلطان   
شـاه   آميـزي از ارزنجـان بـراي    شد، سلطان سـليم بـازهم نامـة اهانـت     سليم ديده نمي

اسماعيل فرستاد تا او را تحريك به آمادگي براي جنگ كند، او در اين نامه به شـاه  
  :اسماعيل چنين نوشت

و هـر سـلطاني وظيفـه دارد     ،مملكت براي سالطين در حكم ناموس ايشان اسـت 
و نگذارد كه مورد تجاوز دشمن قرار گيـرد، حـال    ،كه از اين ناموس پاسداري كند

كه سربازان من وارد خاك كشور تو شده و در آن به جلو  آن كه مدت زماني است
غيرتـي مثـل تـو حـق نـدارد ادعـاي        مـرد بـي  .... تازند و از تو هيچ خبـري نيسـت   مي

 ،مردانگي كند، بلكه بهتر است به جاي مغفر و زره، چارقد و چادر بر سر و تن كنـد 
  .)1(و سوادي شاهي و سرداري را از سر بنهد

هاي ايـران آسـيبي برسـاند، او     ها و آبادي شت كه به زمينسلطان سليم درنظر ندا
نامـة فردوسـي را    براي ايران و ايراني احترام و عزت قائل بـود، او بارهـا و بارهـا شـاه    

دانسـت، و عالقـه داشـت كـه ايـران در       و ايران را كشـوري مقـدس مـي    دخوانده بو
تقصـير از شـاه    دوامنيت و آباداني و سربلندي باشد، اگـر بـه ايـران لشـكر كشـيده بـ      

اسماعيل و قزلباشانش بود كه در خاك عثماني فتنه و فساد و آشوب بـه راه افكنـده   
چشـم   ركشـي بـه شـاه اسـماعيل زهـر     كشخواست كه با اين ل بودند، سلطان سليم مي

نشان بدهد و او را به سر جاي خودش بنشاند، چنانكه وقايع بعدي نشان داد، او حتي 
نيز نبود، او پس از آن كه وارد خاك ايران شد، از كنار  در صدد اشغال خاك ايران

دژ مرزي كماخ كه آخرين دژ ايراني در شرق آناتولي بود گذشت، و نخواسـت بـه   
شت قادر بود دژ را بگيرد و آن دژ تعرضي بكند، او با توپخانة پرقدرتي كه همراه دا

زده بـه راهـش در   و آن را دور  ،نش را به قتـل آورد، ولـي ايـن كـار را نكـرد     ساكنا
  .خاك ايران ادامه داد

شـاه   كـرد،  با وجودي كه چند روز بود سلطان سليم در خاك ايران پيشروي مـي 
هـاي سـلطان سـليم     ن نداد، او پيوسته خبر پيشروياشاسماعيل هيچ حركتي از خود ن
شد، انگـار هـيچ    و بازهم به عياشيش مشغول مي ،كرد در خاك ايران را دريافت مي
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آورد،  دادن نبود، اين امر سلطان سليم را بيش از پيش به خشم مي حال رخ اتفاقي در
غيرت باشـد كـه در مقابـل     او تا آن وقت نشنيده بود كه شاه يك كشوري آنقدر بي

پيشروي سپاه دشمن در خاك كشورش هيچ واكنشي از خود نشـان ندهـد، او يقـين    
آن شد كـه بـه   ميهراسد، لذا بر ييافته بود كه شاه اسماعيل از روياروئي با سپاه عثمان

ئي هراس شاه اسماعيل را كاهش دهد و او را به ميدان جنـگ بكشـاند، بـراي     وسيله
هـا بـود بـه     را كه از بقاياي وابستگان بايندري» شيخ احمد«مردي به نام  اين منظور او

به نزد شـاه اسـماعيل فرسـتاد، شـيخ احمـد       طلبيد، و او را با رهنمودي فريبانزد خود 
به حضور شاه اسـماعيل رسـيده مراتـب اطـاعتش را     » اوجان«پيش از آن يك بار در 

از ايـران   ،قزلباشـان را ديـده بـود    هـاي  نسبت به او ابراز داشته بود؛ و بعد كه جنايـت 
شناخت و از اتباع خويش  گريخته به عثماني پناهنده شده بود، شاه اسماعيل او را مي

به عثمـاني اطالعـي داشـته باشـد، شـيخ      شدن او  هپنداشت، بدون آن كه از پناهند مي
و بـه او اطـالع    ،احمد در شكارگاه اطراف همدان به اردوي شاه اسـماعيل وارد شـد  

و آمـاده انـد كـه     ،داد كه بسياري از امراي شيعة ارتش سلطان سليم هواخـواه اوينـد  
عيل خبـر  بگيرد از سلطان كنار كشيده به او بپيوندند، او بـه شـاه اسـما    اگر جنگي در

و بـه شـاه    ،داد كه اين امرا به او مأموريت داده اند تا مراتب را به عرض شـاه برسـاند  
و سـلطان عثمـاني را    ،اطمينان دهد كه وقتي جنگ آغاز شود آنها فرار خواهند كرد

  .به شكست خواهند كشاند
گر افتـاد،  رحيلة سلطان سليم براي به ميدان كشاندن شاه اسماعيل و قزلباشان كـا 

اه اسماعيل با شنيدن اين پيام ساختگي خام شد و بدون فوت وقـت بـه قزلباشـانش    ش
نفـري  و از آنجا با يك عدة دوازده هزارفرمان حركت به آذربايجان را صادر كرد، ا

تـا بقيـة نيروهـاي     ،قزلباشان كه در ادرويش بودند بـه راه افتـاد و در خـوي اردو زد   
شيخ احمد مأموريت داد كـه بـرود و بـه امـراي     قزلباش به او بپيوندند، او از خوي به 

و منتظـر   ،هوادارش پيام بدهد كه شاه در چالديران با سلطان سليم مقابله خواهد كرد
  .است كه همينكه جنگ آغاز شود آنها سلطان را به شكست بكشانند
اردو » الشـگرد « سلطان سليم در مردادماه از ارزنجان به راه افتـاد و در كنـار رود  

هـا از سـكنه و گيـاه تهـي      هاي قزلباشان در اين منطقه همـة زمـين   اثر تخريب زد، در
هـاي   پيمـائيش روزهـاي متمـادي از زمـين     شده بود، سـپاه سـلطان سـليم در طـي راه    
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و در سر راهش نه خوارباري به دسـت   ،گذشت مانده مي هاي ويران سوخته و آبادي
رد نياز سـپاه او مرتبـا از بنـدر    شد، هرچند كه خواربار مو آمد و نه علفي يافت مي مي

نفـري او را بدهـد،   قدري نبود كه كفاف لشـكر صـد هزار   رسيد، ولي به ترابزون مي
سربازان سلطان سليم اجازه نداشتند كه به رسم يك ارتش متجاوز و دشـمن آذوقـة   

زدة ايران بگيرند، آنهـا بـيم داشـتند كـه دچـار       هاي قحطي مورد نيازشان را از آبادي
و وقتــي بــا شــاه  ،شــان را از دســت بدهنــد اربــار و قحطــي شــوند و تــوانكمبــود خو

» الشـگرد «اسماعيل مواجه گردند شكست يابنـد، از ايـن رو وقتـي سـلطان سـليم در      
ة مخالفت با پيشروي در خاك ايران آغاز شد، و يـك روز سـربازان   زمزم ،اردو زد

ن را به نشـانة نبـودن   هايشا سر به شورش برداشتند و چادرهايشان را بركندند و ديگ
غذا واژگون ساختند، سلطان سليم سوار بر اسب شد و براي سربازان سخنراني كرده 
آنها را قوت قلب داد و آرام كرد، در اين اثناء شيخ احمد از خوي به اردوي سلطان 

به اطالع او رساند كـه شـاه اسـماعيل     ،و گزارش مأموريتش را به سلطان داده ،رسيد
  .ردو زده منتظر رسيدن او استدر چالديران ا

و در روز اول  ،درنـگ دسـتور حركـت بـه سـوي چالـديران داد       سلطان سليم بي
خ در آن سوي دشت چالديران در برابر اردوي شاه اسماعيل اردو زد،  893شهريور 

آراسـتند، در يـك سـو سـپاه صـد       صبح روز بعد دو لشكر در برابر يكـديگر صـف  
و سيصـد   ،به آخرين جنـگ ابـزار روز مسـلح بودنـد    نفري سلطان سليم بود كه هزار

عــرادة تــوپ و ده هــزار تنفگــدار همــراه داشــتند، ارتــش عثمــاني در آن روزگــار   
نيرومندترين و مجهزترين ارتش در آسيا و اروپا بود، در سـوي ديگـر لشـكر عظـيم     

 پر و تبر اردو زده بودند قزلباشان مسلح به شمشير و تير و كمان و خود و زره و شش
چالديران شـده   درني و عيش و نوش و آمادگي كامل واها خوشگذرا كه پس از ماه

بـود را   ي نويني كـه در اختيـار سـپاه عثمـاني    ها بودند، بيشتر آنها تا آن روز نه سالح
ن شـا  برد تـوپ و تفنـگ اطالعـي داشـتند، و شـايد بـه ذهـن       ديده بودند، و نه از كار

د و زره سالح ديگـري در جهـان وجـود    ان و خوخطور نكرده بود كه جز تير و كم
  .داشته باشد

ميد پيـروزي حتمـي فـردا جشـن     شب آن روز را قزلباشان به عادت هميشگي به ا
شـات چنـان بـود كـه پـيش از هـر نبـردي         گساري كردند، آنها عـادت  و باده گرفتند
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بردنـد؛ زيـرا ايـن امـر بـر       و در حال مستي به دشمن حملـه مـي   ،كردند گساري ميمي
رفتنـد، ايـن    افزود، چونكه آنها در مستي از حالت طبيعي بيرون مـي  شان مي جسارت

شوند به يك نيروي غيبي و آسـماني   توهم به آنها دست داده بود كه وقتي مست مي
رَد  گردند كه همة تـرس و بـيم آنهـا را از بـين مـي      مستظهر مي و آنهـا را در برابـر   بـ ،
ــا در  ــي خطره ــاه م ــان نگ ــا م ام ــه آنه ــنديده  دارد، اينك ــنت پس ــك س ــاري را ي يگس

كردنـد در بـاده يـك نيـروي      شـده بـود كـه گمـان مـي     از همينجا ناشي  ،ستندندا مي
  .سازد خدائي هست كه آنها را نيرومند و بيباك مي

شاه تهماسب بعدها ميگساري شاه اسماعيل و قزلباشانش در شب نبرد چالـديران  
پدر من در آن «: نين توضيح دادچ ،ئي كه به سلطان سليمان عثماني نوشت را در نامه

ه با پدر شما جنگ كرد، دورمـيش خـان و سـاير امـرا بلكـه تمـامي لشـكر او        روز ك
  .)1(»مست بودند، شب تا صبح شراب خورده آهنگ بر جنگ نموده بودند

سپاه سلطان سليم پـس از نمـاز صـبح كـه بـه جماعـت برگـزار كردنـد در برابـر          
ه دو سپاه آمادة مقابله شدند شاه اسـماعيل بـه   قزلباشان صف آراستند، در لحظاتي ك

رسم هميشگيش با چند صد تن از نديمان قزلباشـش دورتـر از ميـدان نبـرد مشـغول      
ين بازي مژدة نصرت را دريافت كنـد،  لدرچين شد، و انتظار داشت كه در حشكار ب

مسـت قزلبـاش بودنـد، آنهـا در يـك حملـة        آغازگران حمله سـواران پيشـتاز و نـيم   
سا به قلب سپاه سلطان زدند و با شمشيرهايشان شماري از سربازان عثماني را از آ برق

پاي افكندند، ولي به زودي تفنگداران عثماني بسياري از آنها را بر زمين انداختنـد و  
بقيه عقب نشستند، امراي قزلباش با مشاهدة اين امر شاه اسـماعيل را بـه عرصـة نبـرد     

  .با حضور او تقويت شود تا روحية سواران ،فرا خواندند
شـود، هـدف سـلطان     كننده مي ن از چگونگي جنگ در اين روز خستهگفت سخن

ر سليم آن بود كه قزلباشان را به نزديكترين نقطـة سـپاه عثمـاني بكشـاند تـا كـامالً د      
به آنها فرصت داد تا به سپاهش حمله كنند، قزلباشـان  تيررس قرار گيرند، از اين رو 

يقـين داشـتند    ،دانسـتند  ها مي سني» كفر«خودشان و » اسالم«رگيري كه اين نبرد را د
و سپاه عثماني تـار و مـار خواهـد     ،كه به نيروي امداد غيبي به پيروزي خواهند رسيد

                                         

  .، به نقل از تذكرة شاه تهماسب424: پارسا دوست -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾121﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شد و سلطان به كشتن خواهد رفت، آنها با رشادت زايدالوصفي كه ناشـي از مسـتي   
ماري از سربازان عثماني را بـر  و در هر يورشي ش ،بردند سپاه عثماني حمله ميبود به 

هاي مستانة شاه اسماعيل و قزلباشـانش را چنـين    ها رشادت افكندند، عثماني زمين مي
مشابه يك پهلوان بـه نـام شـده بودنـد،     ثير مستي، هريكي به تأ«آوردند كه  به ياد مي

  .)1(دانستند نه چاه پردة مستي بصر بصيرت آنها را طوري گرفته بود كه نه راه مي
وقتي قزلباشان كامالً در تيررس توپ قـرار گرفتنـد سـلطان دسـتور شـليك داد،      

و صدها تـن   ،شليك توپ و تفنگ در خالل چند دقيقه آرايش قزلباشان را برهم زد
، از آنها را به خاك هالكت افكند، نبرد چالديران بيش از چند ساعت طـول نكشـيد  

ماننـدي از خـود نشـان     هـاي بـي   ادتشاه اسماعيل و قزلباشان رش )امداد تا پيشين به(
افزار نيرومند سلطان عثمـاني   ها در مقابل سپاه مجهز و جنگ دادند؛ ولي اين رشادت

امراي برجستة قزلباش بـر خـاك و خـون غلتيدنـد، شـاه اسـماعيل تيـر         .)2(اثر بود بي
خورده مجروح شد و از اسب فرو افتاد، او خود را در گودالي نهان كرده خودش را 

مانـدگان   تا اگر چشـم كسـي بـه او بيفتـد وي را مـرده پنـدارد، زنـده        ،ردگي زدبه م
ها درپيش گرفتند، بسياري از آنها دسـتگير شـده    قزلباش راه فرار به طرف كوهستان

به قتل آمدند، بقيه خود را در غارهـا پنهـان داشـتند، اردوي شـاه اسـماعيل بـا افـراد        
از زنان شاه اسماعيل و با اموال و اثاث به  هاي امراي قزلباش و از جمله يكي خانواده

تصرف سلطان سليم درآمد، در اين حين يكي از قزلباشان لباس شاه اسـماعيل را بـر   
تـن كــرده خــود را تســليم سـلطان ســليم كــرد، ســلطان سـليم كــه شــاه اســماعيل را    

  .شناخت وي را شاه اسماعيل پنداشته دربند كرد و دستور آتش بس داد نمي
و سـپس بـا اسـتفاده از تـاريكي      ،يل تا اواخر روز در آن گـودال مانـد  شاه اسماع

و از آنجـا   ،شب به ياري چند تن از مريدان خاصش خودش را برپشت اسبي افكنـد 
يكتاخت تا درگزين همدان رفت، او چنان از سلطان سـليم ترسـيده بـود كـه فاصـلة      

، او جـرأت  گـزين را بـدون هيچگونـه تـوقفي طـي كـرد      دشت چالديران تـا در ميان 
و به تبريز برگردد، زيرا بيم داشت كه سلطان سليم بر تبريز دست يابـد و ا  دنكرده بو

آن مردم تبريز عموماً دشمن او و قزلباشانش بودند، را دستگير كرده بكشد، عالوه بر
                                         

  .به نقل از انقالب اسالم: همان -)1(
  .450 – 424: براي شرح جنگ چالديران، بنگريد پارسا دوست -)2(



   

 

  
  

 

        ﴾122﴿     شاه اسماعيل صفوي 

داشت كه در تبريز توسط مردم به قتل برسـد، يـا    و او اين احتمال را از نظر دور نمي
را گرفته تحويل سلطان بدهنـد، شـاه اسـماعيل هرچنـد كـه خـود را       مردم تبريز وي 

مانـدن   كه كسي از ايرانيان خواهان زنده ولي يقين داشت ،پنداشت نمايندة امامان مي
او نيست، او جز قزلباشان تاتار كه از فراسوي مرزهـاي غربـي ايـران بـه درون ايـران      

هيچ دوسـت و يـاوري را بـراي     ،كوچيده بودند و عموماً دشمن ايران و ايراني بودند
خودش سراغ نداشت، او در ميان ايرانيان هيچ دوستي نداشت تا به او پناه ببرد، او از 

را بـه هـيچ آبـادي     ش، و جـرأت نداشـت كـه خـود    ايرانيان به شدت در واهمه بـود 
و روزهـاي متمـادي    ،برساند، او در نزديكي درگزين خـود را در غـاري نهـان كـرد    

  .داشت، قزلباشانش پنداشتند كه او كشته شده استكسي از او خبر ن
م تصور بكنيم كه شاه اسماعيل در آن عالم تنهائي كه جـز چنـد تنـي بـه     يوانت مي

كرد كه آن سـلطنت و آن هـاپ و هـوپ و آن     نزد خودش خيال مي ،همراه نداشت
بگير و ببند و بكش و كباب كن و به آتش بكش و منهدم كن به سر رسـيده اسـت،   

هـا و   هـا و آن ميگسـاري   ن ايراني كام دل سـتاندن ها و از نوجوانا عشرت كردنو آن 
هـاي زنـده و مـرده و آن     آن شكارهاي انساني و حيواني و آن خوردن گوشت انسان

هد شد، در تمام چهارده سـال  اديگر هيچگاه تكرار نخو» احكام والئي«صادركردن 
ته بـود، و جـز نـام شـاه اسـماعيل      گذشته او خود را مالك مطلق ايران و ايراني پنداش

هيچ اثري را در ايران بر سر پا نگذاشته بود، او بخـش اعظـم آثـار تـاريخي ايـران را      
همـة رجـال    ،ها و مسـاجد و مـدارس را بـه آتـش كشـيده      خانهمنهدم كرده همة كتاب

علمي و ادبي ايران را قتل عام كرده يا تارانده، و بخش بزرگـي از ملـت ايـران را از    
تا ايران براي خودش و قزلباشان تاتارش باقي بماند، اكنون بـه يـاد آن    ،رده بودبين ب
ئي را فرار وي خـود   و هيچ آينده ،برد تنهائي رنج ميي سياه در ها در گوشة غار سال
و از  ،گـرفتن سـراغ نداشـت    لم تنهائي هيچ جائي را بـراي پنـاه  ديد، او در آن عا نمي

در چالديران بهترين يـاران و حاميـان و مربيـانش    ترسيد، او  همه كس و همه چيز مي
را از دست داده بود، حسـين بيـك هللا پرورنـده و خـالق شخصـيت او؛ خـان محمـد        

سـيد   راستاجلو دليرترين قهرمان سپاه او؛ مير عبدالباقي وكيل و نائب السـلطنة او؛ ميـ  
وري آ شريف صدر باالترين مقام ديني و قضائي او؛ سيد محمد كمونه متـولي جمـع  

ي كــربال و نجــف؛ و چنــدين تــن ديگــر از برجســتگان قزلبــاش در اهــ اوقــاف بقعــه



   

 

  
  

 

        ﴾123﴿     شاه اسماعيل صفوي 

چالديران به كشتن رفته بودند، او خبر نداشت كه بر سر زنان و فرزندانش چه آمـده  
توانـد   است، و ديده بود كه سپاه سلطان سليم آنقدر نيرومند است كه به آسـاني مـي  

ست قزلباشان او در ايران هيچگونـه پايگـاهي   دان ايران را تسخير كند، به ويژه كه مي
مانـده انـد، شـكي     نفرمانـده و سـرگردا   و اكنون بـي  ،ندارند و منفور عموم ملت اند

و چند روزي كه در آن غـار پنهـان بـود بـراي      ،برد نيست كه او از همة اينها رنج مي
هـاد  شـيفته اثـر ن  د روز چنان بر روحية اين مرد خودگريست؛ زيرا اين چن خودش مي

كه از آن پس به نوعي جنون و وارفتگي دچار شد، و ايـن حالـت تـا دهسـال آينـده      
ي مفلوج و مفلـوك  و او را به موجود ،شب و روز با او بود) تا آخرين روز عمرش(

  .گريز مبدل ساخت گريز و خويشتن و منزوي و انسان
گردش هرچند كه او در اين عالم تنهائي به جان خويش نيز اميدي نداشت، ولي 

تا رسالت نابودسـازي تمـدن ايرانـي و بـه      ،روزگار اراده كرده بود كه او زنده بماند
تا ايـران را بـه يـك     ،انزوا كشاندن ايران را ادامه دهد، انگار او را تقدير فرستاده بود

مانده از كاروان تمدن مبدل سازد، انگار دوران ايفـاي   اثر و عقب كشور منزوي و بي
بايست پايان  و شاه اسماعيل مي ،تمدن جهاني به سر رسيده بود نقش ايران در صحنة

بخش اين دوران باشد، به جز شاه اسـماعيل و قزلباشـانش هـيچ نيـروي ديگـري در      
نده ايفا كند، انگار دست تقدير ايفـاي  جهان قادر نبود چنين نقش ويرانگر و نابودكن

هــيچ قــوم ديگــري ايــن نقــش را بــه شــاه اســماعيل و قزلباشــان محــول كــرده بــود، 
ستيزي و تخريب را به انجام برساند، قزلباشـان صـفوي    آن رسالت ايرانتوانست  نمي

شان ايران را بـه زيانبـارترين نكبـت     انههاي ابله شان و با خصومت با تعصبات جاهالنه
تاريخي مبتال كردند، آنها مغزهاي انديشمند ايراني را به كلي نابود ساختند، اطـراف  

و ايـران را بـه يـك     ،هايشـان قيچـي كردنـد    تدبيريهايشان و بـا حماقـت   بيايران را با 
كشور كوچك و كمتوان تبديل كردند، آنها با افكاري كـه بـه ملـت ايـران تحميـل      

مـزاج سـاختند    گرا و عصـبي  پرست و توهم كردند، از ملت رشيد ايران مردمي خرافه
ديـد، قزلباشـان    يكه جز فرورفتن در الك خويشتن هيچ راهي را درپـيش خـود نمـ   

صفوي چنان ميراث دست و پاگير و منحوسي از خودشان برجـا نهادنـد كـه ايرانـي     
هيچگاه نتوانست از قيـد و بنـد آن رهـائي يابـد، و تـا امـروز در اسـارت آن گرفتـار         

  .است



   

 

  
  

 

        ﴾124﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هـاي بسـياري را از سـر     سالة خويش فراز و نشـيب ايران در طول تاريخ چند هزار
و  ، چنگيزخـان شـده، دشـمناني چـون اسـكندر مقـدوني      گذرانده، بارها گرفتار بـال 

 ولـي ايـران هربـار همچـون سـمندر     هوالكو و تيمور بـه ايـران حملـه كـرده بودنـد؛      
اش ادامـه داده   هاي ايراني از زير خاكستر بيرون آمده بود و بـه نقـش سـازنده    افسانه

نـد كـه تـا    آورد درائي بر ايران و بود، شاه اسماعيل و قزلباشانش چنان ضربت كاري
امروز نتوانسته است كه كمـرش را راسـت كنـد، و هنـوزهم در زيـر درد شـديد آن       

كند كه شايد به نحوي بتوانـد بـر روي پاهـاي     و تالش مي ،زند ضربت دست و پا مي
و سـهمش را در تمـدن    ،خودش بايستد تا دوباره نقش تاريخيش را به دسـت گيـرد  

  .جهاني ايفا كند
راد بيك بايندر كه تا آن هنگام مدعي سلطنت ايران از عجايب روزگار آن كه م

زيست، درست در زماني كه سلطان سليم در  بود و به ذوالقدر پناه برده در بستان مي
الديران اردو زد، تصميم گرفت كه دياربكر را از دست قزلباشان بگيـرد، و بـدين   چ

مانـد   ا زنـده مـي  منظور به آمد حمله برد، ولي در جنگ كشته گرديد، شايد اگر او ر
را بـه روال   كرد تا بـه سـلطنت ايـران برگـردد، و ايـران      سلطان سليم به او كمك مي

سلطان سليم در نظر داشت كه چنين كاري بكند، و عمالً هـم در   .گذشته بازگرداند
و از او  ،ئـي بـراي او بـه بسـتان فرسـتاد      روزي كه در جالديران پيروز شـد نامـه  همان 

تر خودش را به تبريز برساند، ولـي هيچگـاه بـه ايـن نامـه      دعوت كرد كه هرچه زود
  .پاسخ داده نشد

هاي روزگار آن كه در آن اوضاع و احوال عبيداهللا خان كـه خـود    از ديگر بازي
خواند و سلطان سليم قبالً به او پيشنهاد كرده بود كه همزمان با او بـه   را شاه ايران مي

هـاي قـوم    داخلي بود كـه شـورش   طرف مركز ايران حركت كند، درگير مشكالت
توانست به موقع به نجات ايرانيـان   هزاره در خراسان برايش درست كرده بود، و نمي

  .بشتابد و ايران را از دست قزلباشان برهاند
زير اعظمش احمد پاشا چالديران ماند، در ايران ميان و سلطان حدود دو هفته در
، با يك لشـكري روانـة تبريـز كـرد،     بود» هرزي گوين«هرسك زاده را كه از اهالي 

جـات مقاومـت تشـكيل دادنـد، و      مردم تبريز پس از دريافـت خبـر چالـديران دسـته    
و  ،كشـيدند  ها اماكن اسـتقرار تبرائيـان را مـورد حملـه قـرار داده بـه آتـش مـي         شب
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وقتـي سـلطان وارد تبريـز شـد بخشـي از       .كشـتند  يافتنـد مـي   تبرائيان را در هرجا مـي 
ا از شـهر گريختـه بودنـد، و    شان در شورش مردمي بـه قتـل رسـيده يـ    زلباتبرائيان و ق

بخشي در درون ارگ موضـع گرفتـه بودنـد، مـردم تبريـز بـا شـنيدن خبـر شكسـت          
شاه اسماعيل جشن شادي برپا داشـتند و   ،به نيست شدن قزلباشان در چالديران و سر

ز احمد پاشـا اسـتقبال   شهر را چراغان كرده به سور و سرور پرداختند، آنها با شادي ا
ولــي امــر «كــرده شــهر را بــه او تســليم كردنــد، قزلباشــان ارگ تبريــز كــه موضــوع 

كردند تسليم احمد پاشـا شـدند و از    را پايان يافته تلقي مي» مرشد كامل«و » مسلمين
او تقاضاي بخشايش كردند، احمد پاشا آنها را به دو گروه تقسيم كـرد و بـه اردوي   

  .شان را گردن زدند ان دستور داد همهد، سلطسلطان فرستا
زدة تبريـز مسـير    يور راهي تبريز شد، مردم قزلبـاش سلطان سليم در نيمة دوم شهر

هـاي   هـا را بـا فـرش    و زمـين  ،هاي شهر آذيـن بسـتند   ها و كوچه سلطان را در خيابان
هايشان پوشاندند و موكب او را با هلهله و تكبير گلبـاران كردنـد، او يكراسـت     خانه

وارد كاخ هشت بهشت شد، و روز بعـد كـه جمعـه بـود بـراي اداي نمـاز جمعـه بـه         
يلـة اسـبان و اسـتران    ها بود كه طو اين مسجد سال شهر رفت،ويران  مسجد جامع نيمه

ها و ديوارهاي مسـجد را   ها را از مسجد روفتند، زمين به دستور او زباله .قزلباشان بود
را كـه هنـوز در اطـراف مسـجد پراكنـده       ها و آجرهاي مسجد شستشو دادند، كاشي

ئي تهيه كرده دستور داد تا مسجد كبود به همانگونـه كـه    بود جمع آوردند؛ و هزينه
  .قبالً بوده تعمير شود

تبريزيان با ورود سلطان به شهرشان نفس راحتي كشـيدند، و گمـان كردنـد كـه     
مقدسـات و  هـا بـود كـه     سـال  .ر آمده اسـت آن سالهاي سياه كابوس و وحشت به س

باشان شهري موسوم به تبرائـي  بازيچة دست هوسباز قزلباشان و اوناموس مردم شهر 
توانسـتند در   يافتند، آنها حتـي نمـي   بود، و آنها هيچ فريادرسي را براي خودشان نمي

خود را بـه كشـتن دهنـد؛ زيـرا در چنـين صـورتي قزلباشـان         شان فاع از ناموسدراه 
دادند، و آنها را بـه   كردند و زير شكنجه قرار مي ا اسير مير شان بقاياي افراد خانواده

دادند، مـردم   هاي مردان و زنانه كه در تبريز دائر كرده بودند تحويل مي خانه روسپي
حـد و   هـاي بـي   ديدند كه بدون مقاومتي تماشـاگر سـتم   تبريز خودشان را مجبور مي

هايشـان نـرود زنـده     ادهحصر قزلباشان باشند، و براي آن كـه سـتم بيشـتري بـر خـانو     
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كـه مـردم تبريـز را نسـبت بـه آينـده       ئي بـود   ورود سلطان سليم به تبريز بارقه .بمانند
  .كرد اميدوار مي

ولي سلطان سليم قصد ماندن در ايران نداشت، بلكه براي نجات ايـران از دسـت   
ن جـان  ر هيچگاه قزلباشاين به اين كه ديگقزلباشان به ايران لشكر كشيده بود؛ و با يق

كرد، شاه اسماعيل متـواري شـده    يافته تلقي مي وظيفة خود را پايان ،نخواهند گرفت
بود و هيچ خبري از او نبود، تا دو هفته بعـد كـه او در چالـديران بـود نيـز خبـري از       
حركت قزلباشان نشد، و او اطمينان يافت كه ديگر كار قزلباشان تمام شده اسـت، او  

ت ايـران را بـه مـراد بيـك باينـدر بسـپارد؛ ولـي پـس از         قبالً درنظر داشت كه سلطن
 از ئي كه به او نوشته بود به دسـت نيـاورد   نامه گذشتن دو سه هفته كه خبري از پاسخ

گرفتن سلطنت ايـران باشـد    و هيچكس ديگر را كه شايستة تحويلاو نيز نااميد شد، 
ر آن هنگـام هـيچ   نيز سراغ نداشت، اگر سلطان سليم در انديشة تصرف ايران بود، د

توانست ايران را اشـغال   اني ميجلو او را بگيرد، و او به آسنيروئي وجود نداشت كه 
قزلباشـان بـه    دادن به جنايـت  كند، ولي او نه به قصد اشغال ايران بلكه به هدف پايان

كـرد، او بـا    يافتـه تلقـي مـي    ايران لشكر كشيده بود؛ و اكنون وظيفة خويش را پايـان 
در آن شـرايط ايـن ملـت     كرد كه گمان مي ،مردم ايران رشيد و عاقلندخيال آن كه 

خواهد توانست شاه مورد نظر خويش را بيابـد؛ و بـا ايـن خيـال بـدون آن كـه هـيچ        
يور به حال خود رهـا  بگيرد، تبريز را در هفتة آخر شهرتصميمي در بارة آيندة ايران 

آماسيه شـد و در آن شـهر    دراوسپاهش را برداشته از راه نخجوان و ارمنستان  ،كرده
  .اردو زد

صاحب تبـديل شـد    ني سلطان سليم عمالً به يك كشور بيينش ايران پس از عقب
وانسـت قـدرت را در كشـور بـه دسـت      ت داشت مي كه اگر نيروي ديگري وجود مي

قزلباشان چنان دست و پايشان را باختـه بودنـد كـه از هـر نيـروي ديگـري در       . دگير
و بتواننـد بـه    ،شان آن بود كه مورد تعقيب واقـع نشـوند   ة آرزويهراس بودند، و هم

ولي آنها تا آن هنگام با ايران و ايرانـي كـاري كـرده    . شان ادامه بدهند زندگي عادي
بودند كه هيچ سري در كشور باقي نمانـده بـود تـا در چنـين مـوقعي حركتـي بـروز        

آنهـا در خـالل    .گرداندرست بردهد، و به نجات مردم برخيزد و كشور را به جادة د
 ،هاي گذشته هرچه سر و شخصيت در ايران وجود داشت را نابود كـرده بودنـد   سال
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تـاز ميـدان    و ايران را به يك كشور تهي از مرد مبدل ساخته بودند تا خودشـان يكـه  
غارتگري و چپاول باشند، اين بود كه وقتي سلطان سليم كشور را به حال خـود رهـا   

هيچ حركتي از طرف هيچ مدعي در برابر قزلباشان بـروز   ،گشتكرده به آناتولي بر
  .آن دست يابندرها ماند تا قزلباشان دوباره بر نكرد، و كشور همچنان

گزين پنهان شده بـود، يكـي از مريـدان قزلبـاش را     شاه اسماعيل وقتي در غار در
مطلع شد كـه  او همينكه  د،ضاع آذربايجان برايش خبر بازآوربه تبريز فرستاد تا از او

چند قزلباشي كه همراهش بودند را به  م از ايران رفته است، بدون معطليسلطان سلي
 بودن او را به اطالع قزلباشان برسانند، و از آنها بخواهند كه بـه  اطراف فرستاد تا زنده

تا او نيز به تبريز مراجعت كند، با وجـود تالشـي   تبريز برگردند و مردم را آرام كنند 
ئـي بـه بازگشـت     دادند هيچكدام از امراي قزلباش عالقه أموران به خرج ميكه اين م

كردند كه شاه اسماعيل كشته شده است،  شان خيال مي داد، و همه به تبريز نشان نمي
مدتي بعد كـه شـاه اسـماعيل اطمينـان يافـت كـه سـلطان سـليم قصـد بازگشـت بـه            

د د نفري كـه همـراهش بودنـ   و با آن چن ،آذربايجان را ندارد از مخفيگاه خارج شد
در راه هزاران تـن از قزلباشـان بـه او پيوسـتند،      محرمانه به سوي تبريز حركت كرد،

و  ،شاه اسماعيل در ميان ناباوري و رعب زايدالوصف مردم تبريز وارد آن شهر شـد 
دفـاع تبريـز    ئي كه از سلطان سليم در دل داشت را بر سر مردم بـي  همة خشم و كينه

مردم تبريز در غياب قزلباشان به مذهب خودشان برگشته بودنـد، و ايـن   خالي كرد، 
او دوباره جان گرفتـه بـود، و    .رفت عمل به نظر او يك گناه نابخشودني به شمار مي

بـودن و   قزلباشان به مجرد شنيدن خبـر زنـده   د كه از مردم تبريز انتقام بگيرد،آن بوبر
  .ريز به راه افتادندسو به طرف تب بازگشتن شاه اسماعيل از همه

حسين بناي اصفهاني پس از فرار شاه اسماعيل و رهاشدن اردويش يكي از زنـان  
نهان حرم شاه اسماعيل را با مقداري اثاث و اسباب از اردوگاه فراري داده در جائي 

ندن شاه اسماعيل را شنيد اين زن را با اثاث و اسبابش ام كرده بود، او وقتي خبر زنده
رده به شاه تحويل داد، حسين بنا مـردي بسـيار زيـرك بـود، و در اثـر ايـن       به تبريز ب

آمد به يكي از نزديكتـرين كسـان شـاه اسـماعيل تبـديل شـد، و چونكـه نايـب          پيش
السلطنه در جنگ چالديران به كشتن رفته بود، شاه اسـماعيل وي را بـه مقـام نيابـت     

  .سلطنت خويش منصوب كرد
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كـرد؛ و وقتـي اصـفهان بـه دسـت       صـفهان بنـائي مـي   قبالً گفتيم كه اين مرد در ا
طلـب و بزهكـاران شـهري بـه قزلباشـان       قزلباشان افتاد، همراه ديگر عناصـر فرصـت  

نزديك شد، و دورميش خان وي را به مقام وزارت ديـوان خـودش تعيـين كـرد تـا      
هاي قزلباشان براي او باشد، سپس ادارة امور اصـفهان را بـه دسـت     دار تاراج حساب

اختيارات خودش را به او تفويض كـرد، حسـين بنـا از ايـن زمـان بـا       اد و كلية وي د
حاكم مطلقُ العنان ناحية اصفهان گرديد، يقيناً اين مـرد  » ميرزا حسين اصفهاني«لقب 
و چه بسا كه پيشـترها نجـم زرگـر از او     ،ئي از سلسلة اصفهاني نجم زرگر بوده حلقه

و توجـه شـاه اسـماعيل را بـه او معطـوف       ،نزد شاه اسماعيل تمجيدهائي كرده بـوده 
  .داشته بوده است

هـاي پرقـدرت قزلبـاش     زماني ميرزا حسين به نيابت سلطنت رسيد كه شخصـيت 
سـيد شـريف و ميـر عبـدالباقي و      خان محمد اسـتاجلو، ميـر   ،همچون حسين بيك هللا

بسياري ديگر در جنگ چالديران به خاك هالكت افتاده بودند، حسـين بنـا در ايـن    
سال آخر عمر شاه اسماعيل  يافت، و در دهميرزا شاه حسين اصفهاني مقام لقب 

و با استقالل كامل و بدون مراجعه به شاه فرمان ميرانـد   ،فرمانرواي سراسر كشور شد
و همـة امـور كشـور را انحصـار در دسـت داشـت، شـاه         ،كـرد  زل و نصـب مـي  و ع

اهيم ديـد، بـه يـك موجـود     تـر خـو   اسماعيل در اين دوره از عمـرش چنانكـه پـائين   
اراده و دائم الخمر تبديل شده بود كه جز ميگساري و لـواطگري هـيچ    مفلوك و بي

و شــب و روزش را در كنــار جوانــاني كــه بــه زور بــرايش شــكار   ،كــاري نداشــت
غياث الدين خواندمير . زيست بيهوش مي گذراند، و هميشه مست و نيمه شدند مي مي
كالت نفس همايون را به اين مـرد داد، بـه   اعيل منصب واسمنويسد كه وقتي شاه  مي

كـارة امـور    فرمان نوشـت كـه از آن بـه بعـد همـه      همة امرا و وزرا و بزرگان قزلباش
االنفراد متعهد من حيثُ اإلستقالل و«و او  ،است» ميرزا شاه حسين اصفهاني«سلطنت 

بايـد كـه طريـق    و همگـان در كشـور    ،به انجام امور سلطنت و جهانباني خواهد بـود 
وقـوف و مشـورتش در    بـي  ،متابعتش را بپيمايند و غاشية مطاوعتش بر دوش گرفتـه 

بدون اطالع و مشورت حسين بنـا  ( ،هيچ مهم از مهمات جزئي و كلي مدخل ننمايند
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با . )1(»)در هيچ امري از امور كشوري و لشكري اعم از جزئي و كلي دخالت نورزند
حـاكم مطلـق كـل كشـور      و ميرزا شاه حسين امروزحسين بناي ديروز  چنين فرماني

  .گرديد شد، و هيچ تصميمي بدون ارادة او اتخاذ نمي مي
و شخصـيتي نـوين    ،اش را باختـه  شاه اسماعيل پس از جنـگ چالـديران روحيـه   

ــا شخصــيت ســابقش تفــاوت داشــت، از آن پــس او آن     ــي ب ــه كل ــود كــه ب ــه ب يافت
بردن  كوشيد كه با پناه و همواره مي خودشيفتگي و نخوت گذشته را در سر نداشت،

به مستي و هماغوشي با دختران و پسران زيبا هراسي كه از سـلطان در دل داشـت را   
فرو نشاند، او در چالديران متوجه شده بود كه نه خدا است و نـه نماينـدة خـدا و نـه     
مورد حمايت ائمة اطهار، بلكه يك موجود ناتوان و حقيـر اسـت كـه مجبـور اسـت      

ن عثمـاني بـه او نرسـد، و    انجات جانش در گودالي نهان شود، تا دست سـرباز  براي
او در اين جنگ سـلطان عثمـاني را چنـان نيرومنـد     . وي را به سر چوبة اعدام نفرستد

ئـي كـه در اختيـار داشـت وي را و      توانست با ابزار و آالت پيشـرفته  يافته بود كه مي
اينـك او از آن   .يـران را تصـاحب كنـد   عـدم بفرسـتد و ا  را به ديـار   شهمة قزلباشان

سلطان دوباره تصميم به بازگشت بگيرد، لذا پـس از آن كـه در تبريـز     ترسيد كه مي
و از  ،ئي سراسر عجز و التمـاس و زاري بـه سـلطان سـليم نگاشـت      استقرار يافت نامه

ها را كنار بگذارد و دست دوستي و مودت را به سوي  تهسلطان تقاضا كرد كه گذش
از كند، سلطان سليم در سيواس اين نامه را دريافت كرد، و جـوابش آن بـود   وي در

  .)2(كه فرستادة شاه اسماعيل را گرفته دربند كرد
سلطان سليم در عين حاليكه چشم طمع به ايران نداشت، ولي وقتـي متوجـه شـد    

و ايران دوباره به دست قزلباشـان افتـاده اسـت، صـالح      ،كه شاه اسماعيل زنده است
هـائي از ايـران    رش را در آن دانست كه مرزهاي شرق عثماني را با تصرف پارهكشو

در اطراف درياچة وان گسترش دهد، او از سـيواس لشـكرهائي را بـه قصـد تسـخير      
ارزنجان و كيفي و آمد و مـاردين فرسـتاد، و دژ كمـاخ كـه مسـتحكمترين پادگـان       

هـاي اطـراف آن را    يايراني در غرب بود را تصـرف كـرده ويـران سـاخت، و آبـاد     
همه را ضميمة خاك كشورش كرد، به ايـن ترتيـب در نيمـة اول     ،متصرف گرديده

                                         

  .549: حبيب السير -)1(
  .290/  2: اسماعيل حقي اوزون -)2(
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سرزمين ارزنجان و دياربكر كه در تمام تاريخ و از زمان تشـكيل سـلطنت    894سال 
رفت، از ايران سـلب شـده ضـميمة     ناپذير آذربايجان به شمار مي مادها بخش جدائي

ــن بخــش   ــد، اي ــران قســمتي از ارمنســتان كهــن و شــرق  كشــور عثمــاني گردي از اي
نيم قرن پيشتر از اين  .رفت، و آمد مهمترين شهرش بود كاپادوكية كهن به شمار مي

قضايا آمد پايتخت ايران در دولت اوزون حسن بود، دولت عثماني كه تا آن هنگـام  
از ايـن پـس عمـالً در همسـايگي عـراق قـرار        ،هيچ مرز مشتركي بـا عـراق نداشـت   

توانست خاك عراق را كه عموم مردمش از قزلباشـان ناراضـي بـودن     فت، و ميگر
  .در معرض تهديد قرار دهد

هاي چندين صدسالة ايران و روم در زمـان پارتيـان و ساسـانيان     اگر تاريخ جنگ
هـاي روميـان    ها در اثر تالش متوجه خواهيم شد كه همة آن جنگ ،را به ياد بياوريم

صـرف  تسرزميني بود كه اكنون سـلطان سـليم بـه راحتـي م     يابي به همين براي دست
دانستند كه اگر بر اين منطقـه دسـت    ها و ساسانيان مي گرديد، روميان در زمان پارت

و خواهنـد   ،يابند آنگاه از طرف شـمال در همسـايگي عـراق قـرار خواهنـد گرفـت      
جـدا   نست از شمال و غرب ايـن سـرزمين را مـورد حملـه قـرار دهنـد و از ايـران       اتو

كنند، بزرگترين جنگ شـاپور دوم ساسـاني كـه موضـوع كتـاب يكـي از مورخـان        
نيز در همـين منطقـه اتفـاق افتـاد؛ و شـاپور دوم بـا        ،رومي به نام آمين مارسلين بوده

و در كتـاب مارسـلين بـه آنهـا      ،ا تهور و جـان بركفـي بـود   هائي كه همراه ب رشادت
رد و شكست بسيار سختي بـر روميـان   اعتراف شده است، از اين بخش ايران دفاع ك

  .وارد آورد
هـاي ايـران خبـر     دانسـتند و نـه از گذشـته    شاه اسماعيل و قزلباشانش نه تاريخ مي

يافتند، آنها يقـين   و نه نسبت به ايرن هيچگونه احساس دلبستگي در خود مي ،داشتند
بـراي   كـردن وجـود دارد،   داشتند كه در درون ايران به حد كافي ثروت براي تـاراج 

آنچه براي آنهـا مهـم    ن نقطه از خاك ايران از دست برود،آنها اصالً مهم نبود كه اي
تا بتوانند با استفاده از ممتلكات  ،شان در درون ايران محفوظ باشد بود آن كه قدرت

و ديـن خودشـان را بـر     ،ايرانيان به زندگي ادامه داده خـوش بگذراننـد  هاي  و ثروت
هـا   هائي كـه اكنـون عثمـاني    ها را نابود سازند، اين سرزمين مردم تحميل كنند و سني

گرفته بودند نه ميراث پدران قزلباشان بود، نـه نياكانشـان بـراي نگهـداري آن خـون      
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ئـي وجـود داشـت تـا آنهـا بـراي از دسـت رفـتن اينهـا دل           داده بودند، و نـه انگيـزه  
  .بسوزانند

هـاي   هـاي كوهسـتان   رون درههـا و از د  قزلباشان مردمي بودند كه از عمق بيابـان 
هـاي   و همـة نعمـت   ،آناتولي با پاي برهنه و دست خالي به ايران سرازير شـده بودنـد  

خواسـتند، اصـالً بـراي     ايران را در اختيار گرفته بودند، و بيش از آن هم چيزي نمـي 
تـا   ،داد هائي از اين قبيل معنـا نمـي   آنها مفاهيمي چون وطن و شرف و تاريخ و مقوله

  .د حفظ مرزهاي كشور ايران باشنددر صد
شدن آن به خاك كشور  جداشدن سرزمين ارزنجان و دياربكر از ايران و ضميمه

ي اهـ  جنگ تا نـابودي سـني  (عثماني بالئي بود كه شعار ابلهانة شاه اسماعيل صفوي 
هـاي كشـور عثمـاني بـه هـدف       شـوراندن قزلبـاش  (و تحريكات كودكانة او ) جهان

بر سر ايران آورده بود، چنـد سـال پـيش از ايـن در شـرق      ) وليهاي آنات امحاي سني
دولـت ازبكـي    اتـ  ،هاي ماوراءالنهر و خوارزم از ايران بريده شده بود كشور سرزمين

تشكيل شود و براي هميشه از ايرن بريده بماند، و در آينده ايرانيان سـمرقند و بخـارا   
هـاي   ع شوند كه در اثر سياسـت بودن مورد تعدي ازبكها واق و خوارزم به جرم ايراني

يزانة دولت صفوي به قومي ضد ايراني تبديل گرديده بودند، تا عبيداهللا خان تس انسان
ئي كه به تـاريخ و فرهنـگ ايـران داشـت ايـن قضـيه پـيش         زنده بود، به سبب عالقه

و چيـزي   ،سـتيزي در ازبكـان پديـدار گشـت     نيامد، ولـي پـس از او سياسـت ايرانـي    
مانـدن و از تعـدي تركـان     نيان خوارزم و ماوراءالنهر به خـاطر زنـده  نگذشت كه ايرا

ماندن چاره جز آن نداشـتند كـه خودشـان را همرنـگ تركـان كننـد و زبـان         مصون
اموزند و زبان ملي خودشان را رها سازند، و در خالل دو سه نسـل بـه كلـي    تركي بي

ايند، و اكنـون ارزنجـان   شان را براي هميشه از خاطر بزد بودن شوند، و ايراني» ترك«
عـراق نيـز از طـرف شـمال در معـرض      تا  ،شد و دياربكر در غرب از ايران بريده مي

  .خطر دشمن واقع گردد
گـري بـراي ممانعـت از     شاه اسماعيل و قزلباشانش به جاي آن كه در صدد چاره

كردن خطر عثمـاني   هاي ايران به دولت عثماني باشند، در صدد فراموش الحاق زمين
آمدند و به عيش و نوش و ميگساري و بازيهاي مستانه روي آوردند، وقتي سلطان بر

شــاه اســماعيل و  ،كــرد ســليم ارزنجــان و ديــاربكر را رســماً ضــميمة كشــورش مــي
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قزلباشان تبريز را رها كرده به دشت اوجان رفتند و به شكار و عشـرت پرداختنـد، و   
هايشان ادامـه دهنـد،    د تا به عشرتچون از اينجا سير شدند به دشت سلطان آباد رفتن

هاي تابستان از سيواس به اسالمبول برگشت؛ ولي شاه اسـماعيل   سلطان سليم در نيمه
هـاي اشـغالي را    زمين ،در فكر نبود كه از فرصت دورشدن او از منطقه استفاده كرده

باز پس گيرد، او بازهم از تبريز دور شد و در منطقة خوش آب و هواي سهند رحل 
خر پائيز كه هـوا رو بـه سـردي نهـاد در آن ناحيـه مانـد، او در       اامت افكند، و تا اواق

سهند بود كه خبر قتل خليفة برجسته اش نورعلي خليفه و سقوط نهـائي ديـاربكر را   
  .تفاوتي كامل برگزار كرد شنيد، و اين خبر را با بي

از جملـه  ( پس از مراجعت سلطان سليم به اسالمبول چند تن از امـراي كردسـتان  
راي و از او تقاضـا كردنـد كـه بـ     ،به حضـور سـلطان رسـيدند   ) شيخ ادريس بدليسي

ي اقدامي انجـام دهـد، وقتـي    وفهاي قزلباشان ص نجات مردم كردستان از دست ستم
بيـك اسـتاجلو و    شاه اسماعيل از اين قضيه اطالع يافت، شوهران دو خـواهرش قـره  

دم دياربكر كه تابعيت سلطان عثماني را دورميش خان را به دياربكر گسيل كرد، مر
دادند مانع ورود اينها شـدند، در ايـن هنگـام شـيخ      بر تابعيت شاه اسماعيل ترجيع مي
 ،هـا بـه جنـگ دورمـيش خـان و قـره بيـك رفـت         ادريس بدليسي با حمايت تـرك 

قره بيك كشـته شـد و دومـيش خـان گريختـه خـود را بـه اردوي         .)895فروردين (
ل در تفرجگاهي كه تازه نام سورلوق را به آن داده بودند رساند، عشرت شاه اسماعي

اين خبر به وحشت افتاد كه مبـادا   نشاه اسماعيل با شنيد. را به او برساند هتا خبر واقع
جنـگ مجـدد و برانـدازي قزلباشـان بيفتـد، او مجـدداً در صـدد        سلطان باز بـه فكـر   

نبهـا و يـك نامـة بسـيار     ااياي گردلجوئي از سلطان سـليم برآمـد، و هيئتـي را بـا هـد     
خاضعانه و ملتمسانه به اسالمبول اعزام كرد، او در ايـن نامـه سـلطان سـليم را كـه تـا       

ناصبي ملحد و خارجي فاسق و فاجر و منافق پيـرو يزيـد و   «پيش از جنگ چالديران 
حـامي اسـالم و   «، »برافرازندة پرچم ملك و دين«داد، اكنون  لقب مي» ابوبكر و عمر

از سـلطان تقاضـا كـرد كـه      ،خطاب كرده» تأييدشدة درگاه باري تعالي«و » لمينمس
 ،هاي گذشته را به فراموشي بسپارد دست صلح و آشتي به طرف او دراز كند و كينه

تا آرامش در ميان ايران و عثماني برقرار شود، او همچنين به سلطان نوشت كه هـيچ  
مخالفـت بـا او بـه اسـالم گزنــدهاي      كـه  انــدد مخـالفتي بـا سـلطان نـدارد، زيـرا مـي      
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ناپذير وارد خواهد كرد و باعث جسارت دشـمنان اسـالم خواهـد گرديـد، او      جبران
و اميـد دارد كـه سـلطان     ،براي سلطان تأكيد كرد كه خواهان دوستي با سلطان است

  .)1(نيز به اين درخواست جواب مساعد دهد
بـه رسـميت بشناسـد و     ولي سلطان سليم خيـال نداشـت كـه دولـت قزلباشـان را     

شان را به حضور بپذيرد، او كه هيئت سفارتي قبلي شـاه اسـماعيل    هاي اعزامي هيئت
را بازداشت كرده بود، اعضاي اين هيئت را نيز گرفته در بند كرد و هيچ پاسخي بـه  
نامه نداد، ولي از آنجا كه در آن هنگـام نقشـة حملـه بـه غـرب اروپـا و آزادسـازي        

پروراند در صدد جنگ ديگري با قزلباشان نبـود، و بـا يقـين بـه      ياندلس را در سر م
اين كـه قزلباشـان در آينـده هـيچ خطـري بـراي عثمـاني نخواهـد كـرد، بـه الحـاق            

و ايـران را همچنـان بـه حـال خـود       ،هـاي ديـاربكر و ارزنجـان اكتفـا كـرد      سرزمين
  .واگذاشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         

  .835 – 832: پارسا دوست: متن كامل نامه در -)1(
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6  

  
  گفتار سوم

  اورميانه آغاز انزواي تاريخي ايرانها در خ گسترش نفوذ عثماني
دولت عثماني تا پيش از جنـگ چالـديران همـة تـوجهش را معطـوف بـه اروپـا        

زمـاني كـه دولـت     ،داد ادامـه مـي  نشر اسالم در اروپاي شرقي بـه   و براي داشت، مي
هـاي   صفوي در ايران تشكيل شد، با وجودي كه بسـياري از بزرگـان از دسـت سـتم    

دولت عثماني تقاضاي مداخلـه   و از ،يخته به عثماني پناه بردندقزلباشان از كشور گر
كردند، سلطان عثماني واكنشي نسبت به دولت صفوي نشان نداد، و امـوري كـه در   

دانست، ولي تحريكاتي كـه قزلباشـان    گذشت را مربوط به خود ايرانيان مي ايران مي
و بـه دنبـال آن بـه     سرانجام به جنگ چالـديران  ،دادند در خاك آن كشور انجام مي

هاي ايراني ارزنجان و دياربكر به خاك عثماني منجر شد، بعـد از آن   الحاق سرزمين
نـد، نقشـة سـلطان سـليم     نيز سلطان عثماني توجه توسعة طلبانه اش را به اروپا برگردا

د، دولت كشبنيز و جنوا را به تصرف درآورد و از آنجا به اسپانيا لشكر آن بود كه و
سـال از جنـگ چالـديران توسـط نيروهـاي       22) اسـپانيا (ناطه در انـدلس  اسالمي غَر

. ان در اندلس برچيـده شـده بـود   مشترك مسيحي اروپا منقرض شده و سلطة مسلمان
غرناطه همة عالم اسالمي را در سوگ فرو برده بـود، سـلطان سـليم از آغـاز      سقوط

و  ،پـس گيـرد   بـاز سلطنتش در انديشه بود كه اندلس را از دست مسيحيان اروپـائي  
در تعقيب همـين هـدف او بـه نيـروي      در اندلس دولت اسالمي تشكيل دهد، دوباره

عثماني دستور داده بود كه صـد فرونـد كشـتي جنگـي بسـازد، و آنهـا را بـا        دريائي 
ايـن ميـان موضـوع     در. ترين و كارآمدترين ساز و برگ نظـامي مجهـز سـازد    مدرن

درنگ پس از جنگ چالـديران نيـز مسـائل     يي سلطان به ايران پيش آمد، بكركشلش
عجيبي در خاورميانه بروز كرد كه توجه او را از برنامة اروپاگشائي منصـرف كـرده   

نان از تصـميم سـلطان   نگاران اروپائي چ او را متوجه كشورهاي عربي ساخت، تاريخ
  .ناميدند» ترين انسان ديوانه«سليم به بازگرفتن اندلس در خشم شدند كه او را 
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دادن حضور اروپائيان در ميان قزلباشان صفوي به عنوان بازرگان با بـروز  رتباط ا
مسائلي كه توجه سلطان سليم را معطوف به ايران و كشورهاي عربـي سـاخت بـراي    

تـوان در   نگارندة تاريخ يك كار بسيار دشوار است؛ و در غياب اسناد تـاريخي نمـي  
ي كـه مطالعـات تـاريخي انجـام     حتـي برخـي از كسـان    باره اظهـار نظـري كـرد،   ين ا

هاي عثماني و ايران را به همين موضوع مرتبط  دهند، عالقه دارند كه بروز جنگ مي
توان گفت و درست هـم هسـت آن كـه جنـگ ايـران و عثمـاني و        سازند، آنچه مي

هـاي   انظار آن دولـت را كـه برنامـه    ،سپس توجه عثماني به كشورهاي عربي و ايران
روپا در سر داشت به كلي از اروپا منصرف سـاخت، و اروپـا را   دور و درازي براي ا

هـاي درازمـدت    بعد هم تحريكات اروپائيان سبب جنـگ . از خطر حتمي نجات داد
  .و دولت عثماني را براي دو قرن آينده مشغول شرق كرد ،ايران عثماني شد

قانصـوه  در اين هنگام سلطنت مملوكي مصر و شام در دست پادشـاهي بـه نـام    

قلمـرو دولـت مملـوكي در غـرب     . )1(بود، و قاهره پايتخت اين دولـت بـود  غوري 
                                         

رهـا، انطاكيـه، طـرابلس، بيـت     (تا آغاز قرن هفتم هجري چند امارت نسـبتا نيرومنـد صـليبي     -)1(
در شام تشكيل شده بود، در ربع نخست قرن ششم دمشق در دسـت خانـدان تـرك    ) المقدس

ها، و بقية شام در دست عمادالدين زنگي از سرداران سلجوقي شـام   ري از همپيمانان صليبيبو
هـاي   امـارت  532خ تـا سـال    525از سال  –پسر و جانشين عمادالدين  –ود، نورالدين زنگي ب

دمشــق را از ســلطة  ،هــا بيــرون آورده رهــا و انطاكيــه و طــرابلس را از دســت صــليبي صــليبي
بـا اسـتفاده از    540دولت صليبي بيت المقدس در دهة . نها خارج ساختهاي همپيمان آ بوري

در . ضعف دولت فاطمي، مصر را زير حمالت مكرر قرار داده در صدد تسخير آن كشور بود
هـاي بيـت    رفت، بـه دسـت صـليبي    عسقالن كه دروازة مصر در فلسطين به شمار مي 532سال 

كردنـد، و خطـر    هـا همكـاري مـي    صـليبي  مسـيحيان مصـر در ايـن حمـالت بـا     . المقدس افتاد
هـاي نافرجـامبراي دسـتيابي بـر بيـت       ز تـالش ها براي مصر جدي بود، نورالدين پـس ا  صليبي

قدس را از شمال و جنوب مـورد حملـه   و سپس بيت الم ،المقدس برآن شد كه مصر را بگيرد
سدالدين شـيركوه  فرمانده كُردتبار سپاهش موسوم به ا 542قرار دهد، او با اين هدف در سال 

اسدالدين با مقاومت نيروهاي صليبي بيت المقدس مواجه شد كـه از  . را مأمور فتح مصر كرد
ناپـذير   سرانجام پس از چندين حملة خستگي. ياري مسيحيان لبنان و فلسطين برخوردار بودند

رفـت، و نيروهـاي صـليبي را مجبـور بـه      قـاهره را گ  547و مكرر، اسدالدين در زمسـتان سـال   
وي دوماه بعد در گذشت و برادرزاده اش صـالح الـدين شـيركوه    . ترك خاك مصر ساخت

خ  550فرماندهي نيروهاي مصرا را به دست گرفت، صالح الـدين شـيركوه در شـهر يورمـاه     
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شد، و در جنوب آناتولي تا ناحية كيليكيـه گسـترده بـود؛ و     فرات منتهي ميايران به 
بــر وريه و اردن را درامــروزين ســودان و مصــر و فلســطين و لبنــان و ســ كشــورهاي

  .رفت ه شمار ميگرفت؛ و حجاز نيز بخشي از متصرفات آن دولت ب مي
هــاي خــود را بــراي بــه  شــاه اســماعيل وقتــي تــالش پــس از جنــگ چالــديران،

آن شـد كـه قانصـوه غـوري را ميـان      بـر  ،نتيجه ديـد  كشاندن سلطان سليم بي مصالحه
خودش و سلطان واسطة صلح قرار دهد، قانصـوه غـوري كـه در آن هنگـام روابـط      

ت اعزامـي شـاه اسـماعيل و    ئيبا ه از ديداربسيار نيكي با سلطان عثماني داشت، پس 
ئي به سلطان نوشته به او نصيحت  و نامه ،نامة او هيئتي را به اسالمبول فرستاد  دريافت

درِ آشتي  كرد كه دست از دشمني با يك دولت مسلمان بردارد و با شاه اسماعيل از
 سلطان در حكـم پـدر مـن اسـت، مـن از او     «داد كه سليم به او پاسخ درآيد، سلطان 

لـيكن توقـع دارم كـه بـين مـن و شـاه اسـماعيل ميـانجيگري          طلب دعاي خير دارم،
  .)1(»نكند

در اين زمان عناصري در قاهره و حلب و اسالمبول مشغول ايجاد بدبيني سياسـي  
در اسالمبول ايـن شـايعه قـوت گرفـت      ،هاي مملوكي و عثماني بودند در بين دولت

تحـدا بـه   بـه هـم داده در صـددند كـه م    كه سلطان مصر و شاه اسماعيل دست اتحاد 
حـاكم حلـب در انديشـة    » خير بيـك «نيز شايع شد كه  رههعثماني حمله كنند، در قا

و در اين راه با سلطان سليم روابط برقرار كرده و از  ،جداكردن سوريه از مصر است
قانصوه غوري تصميم گرفت كه خير بيك را . او وعدة حمايت دريافت داشته است

                                                                                              

پايان عمر خالفت فاطمي و تشكيل سـلطنت ايـوبي را در مصـر اعـالم داشـت، و در سـالهاي       
صليبي برد، و سرانجام سراسر شام و فلسـطين و لبنـان را    ئي به نيروهاي آينده حمالت گسترده

او از آغـاز كـارش اقـدام بـه خريـدن      . ها گرفـت شـام و مصـر را متحـد كـرد      از دست صليبي
همـة عناصـر   ) خ 572(بردگان نوجوان و واردكردن آنها به ارتـش كـرد، و تـا پايـان عمـرش      

ي نظـامي  بردگان به مراتب باال دادند، همين تشكيل مي) مملوكان(ارتش را بردگان زرخريد 
تشـكيل دولـت    –آخرين سلطان ايـوبي   –با كشتن تورانشاه  629رسيدند، و سرانجام در سال 

همزمان با سـلطنت شـاه اسـماعيل يكـي از مملوكـان بـه نـام        . دادند) دولت بردگان(مملوكي 
، و سـلطنت مصـر و شـام را در دسـت داشـت     ) از تركـان افغانسـتان امـروزي   (قانصوه غـوري  

  .قلمروش در غرب فرات با ايران همسايه بود
  .301/  2: اسماعيل حقي اوزون -)1(
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ت حلب بركنار كند، خير بيك از سلطان سليم تقاضـا كـرد كـه ميـان او و     از حاكمي
همـين امـر بـر    . سلطان مصر واسطه شود تا بدبيني سلطان نسبت به او برطـرف گـردد  

شايعة تالش عناصري در شام براي جداشدن از مصـر و اتحـاد بـا عثمـاني در قـاهره      
در همين اثناء چند نفر  ،بط مصر و عثماني را به طرف تيرگي بردو روا ،قوت بخشيد

دسـتگير   دنـ داد انگيزي از خود نشـان مـي   عرب كه در خاك عثماني رفتارهاي شبهه
شدند، و پس از يك محاكمة مقدماتي اعتـراف كردنـد كـه مـأموران سـلطان مصـر       
هستند، آنها فاش ساختند كه سلطان مصر و شاه اسماعيل متحد شده و قرار گذاشـته  

د جنگ شوند، سلطان سليم يـك سـپاه   ربا عثماني واب اند كه از طرف شرق و جنو
 يراهـي نـواحي شـرق   ) سنان پاشا(نفري را تحت فرماندهي وزير اعظمش چهل هزار

و شايع كرد كه قصد حمله به ايران دارد، ولي در قاهره كسـاني بـه    ،ساختآناتولي 
بـاني  سلطان مصر اطالع دادند كه خبر دقيق دارند كه سلطان عثماني بـا خيـر بيـك ت   

  .و قصدش از اين لشكركشي گرفتن سوريه است ،كرده است
نفـري  ه مطلع شد با يك سـپاه پنجـاه هزار  اپسينكه از حركت اين مسلطان مصر ه

ئي به اطالع سلطان سليم رسـاند   از قاهره به سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه
ايـن سـپاه از مصـر     بـا  ،كه چون شنيده كه ارتش عثماني قصـد حملـه بـه ايـران دارد    

وساطت كند و مانع بروز جنـگ شـود،    يران و عثمانيخارج شده تا ميان دو دولت ا
هـا افتـاد كـه سـلطان مصـر بـراي        در همين وقت در اسالمبول اين شايعه بر سر زبـان 

سلطان سليم پس از دريافت نامة قانصـوه   ،ستجنگ با عثماني از مصر خارج شده ا
را و فقهـا و بلنـدپايگان كشـوري در اسـالمبول     يك جلسـة مشـورتي بـا شـركت امـ     

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،  سلطان مصر از ايران حمايت نشان مي

او در اين جلسـه از   ،قانصوه غوري به تبادل نظر پرداختراجع به تصميم به جنگ با 
فقهاي عاليرتبة عثمـاني فتـواي جـواز جنـگ بـا مصـر را گرفـت، و دسـتور داد كـه          
نيروهاي زميني و دريائي عثماني به طرف مرزهاي شام به حركت درآيند، چنـد نفـر   
را نيز مأمور كرد به اطالع خير بيك برسانند كه به قصد اخراج نيروهـاي مصـري از   

ابع خويش را بـراي پيوسـتن بـه    شام درحركت است؛ و از او خواست كه نيروهاي ت
  .وي آماده سازد
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يكـي  در نزدمـرج داِبـق   در محلي بـه نـام    895يور سلطان سليم در اوائل شهر
آرائي كردند خير  وقتي دو سپاه در برابر هم صف حلب با قانصوه غوري روبرو شد،

بـا سـربازانش از    ،بيك كه فرماندهي جناح راست سپاه قانصوه را در دسـت داشـت  
قانصوه بـيش از   .ست سپاه قانصوه را به شكست كشاندكنار كشيد و جناح را معركه

او شكسـت يافتـه    پاه مجهز سلطان سليم دوام بياورد،چند ساعت نتوانست در برابر س
. گريخت، ولي پيش از آن كه به حلب برسد در حين نمـاز سـكته كـرد و جـان داد    

سطين را تصرف كـرد  لنان و فسلطان سليم در خالل سه ماه همة شهرهاي سوريه و لب
برادرزادة قانصوه موسـوم بـه   . سال از راه غزه وارد خاك مصر شد و در ديماه همان

بـا حفـر خنـدق در پيرامـون قـاهره و       دكه سلطان جديد مصر شـده بـو  باي  طومان
نصب دويست عراده توپ دفاع شهر را مستحكم ساخته بود، نبرد سلطان سليم براي 

تلفـات ارتـش عثمـاني بسـيار      ه ادامه يافت،آغاز شد و دو ما قاهره در ديماهتصرف 
و قـاهره  بـاي گريخـت    سنگين بود، ولي سرانجام دفاع شهر درهم شكست و طومان

باي به قرارگاه سـلطان سـليم حملـه     چند شب بعد طومان ،به دست سلطان سليم افتاد
ا مورد حمله قرار سلطان سليم مجددا قاهره ر ،و قاهره را از دست او بيرون آوردبرد 

هـا مقاومـت    و جانانـه در برابـر عثمـاني    ،بـاي بودنـد   داد، مردم قاهره خواهان طومان
هاي  ها و خيابان شبانه روز در كوچه د مردم شهر با سربازان عثماني سهنبر ،كردند مي

بـاي بـه مـردم     شهر ادامه داشت، چونكه افراد بسياري در شهر به كشتن رفتند طومان
ا هفـت تـن از يـارانش از شـهر     او بـ  ،اد كه دسـت از مقاومـت بردارنـد   ان دشهر فرم

شـد، ولـي ايـن بـار      ور هـا حملـه   يك بار ديگر در فـرور ديـن بـه عثمـاني     گريخت،
او را بـه زنـدان    رار از پلـي بـر روي نيـل دسـتگير شـد،     شكست يافـت و در حـين فـ   

بـر سـر در   افكندند و يك هفته بعد به فرمان سلطان سـليم اعـدام كـرده جسـدش را     
  .هاي شهر آويختند يكي از دروازه

در اين اثناء شريف مكه موسوم بـه ابوالبركـات    ماه در قاهره ماند، 8سلطان سليم 
كـه كـارگزار سـلطان مصـر بـود      ) يمز اجداد پادشاهان كنوني اردن هاشـ ا(هاشمي 

ت، و كليد كعبه را براي سلطان سليم ارسال داشـ  ،تي به قاهره فرستادئيا هپسرش را ب
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سـلطان  . )1(لقـب داد » حامي الحرمين الشـريفين «ئي كه براي او نوشت او را  و در نامه
و امـوال خـزائن سـلطنتي و     ،سليم سپس خير بيـك را بـه حاكميـت مصـر گماشـت     

سـطين و سـوريه بـه    خانة قـاهره را بربـار هـزار شـتر كـرده از راه فل      هاي كتاب كتاب
گـران و مدرسـان مصـري     مندان و صنعتبعد از آن شماري از هنر .اسالمبول فرستاد

در ايـن سـفر، او المتوكـل علـي اهللا      ،و به سوي شام به راه افتاد را با خود همراه كرد
او در شـام نيـز   . )2(را نيز بـا خـود بـرد    –آخرين خليفة عباسي مستقر در مصر  –سوم 

را بـه يكـي از مماليـك بـه نـام       حكومـت شـام  حدود شش ماه توقف كرد، و آنگاه 
اسـالمبول   او متوكل علي اهللا را بـه  سپرد و به اسالمبول برگشت،» غزاليبردي  نجا«

كه نزد او بود را از او گرفت، و » شمشير عمر ابن خطاب«و » خلعت خالفت«برد، و 
ئـي   از او تقاضا كرد كه مقام خالفت را به وي تفويض كند، متوكـل علـي اهللا چـاره   

داشت، و طي يك مراسم رسمي تفـويض  نهادن به خواست سلطان سليم ن جز گردن
بـه  » خليفـه «از آن پـس سـلطان سـليم لقـب      م داشت،فت به سلطان سليم را اعالخال

بـر خـود   عثمـاني   خليفـة خود گرفت، و سالطين عثماني از زمان او به بعد لقـب  
  .ناميده شدخالفت عثماني از اين زمان به بعد دولت عثماني نيز  شتند،دا

» ولـي امـر مسـلمين جهـان    «قام خليفـة پيـامبر خـودش را    اينك سلطان سليم در م
ن شـد، وجـود دو   يوي اسالمي كـه در قـرن پـنجم هجـري تـد     طبق تئور ،دانست مي

از آنجا كه شاه اسماعيل صـفوي نيـز   . خليفه در يك زمان در جهان اسالم جائز نبود
دش در ايران به نحوي ادعاي جانشيني پيامبر و امـام علـي را داشـت، و بـه نوبـة خـو      

                                         

رفـت، و در ايـن هنگـام نيـز تـابع       ها بخشي از مصر بـه شـمار مـي    حجاز و يمن از زمان ايوبي -)1(
پس از سقوط دولت مملوكي به دست سـلطان سـليم، حجـاز بـه دولـت      . دولت مملوكي بود

  .عثماني ملحق گرديد
بغداد را تصرف كرد و خليفه و همة افراد خاندان عباسـي را   637وقتي هوالكو خان در سال  -)2(

. دستگير كرده به قتل رساند، مردي از اين خاندان به نـام ابوالعبـاس احمـد بـه شـام گريخـت      
اين مرد را به مصر طلبيـده بـا او بيعـت كـرد و لقـب       –سلطان مملوكي مصر  -» ظاهر بيبرس«
زيستند، و يكي بعد  از آن پس نوادگان اين خليفه در مصر مي. به وي بخشيد» اهللالحاكم بأمر«

تا نوبت به همين المتوكل علـي اهللا   ،شدند توسط سلطان وقت به خالفت نشانده مي از ديگري
  .گرفتند ، سالطين مملوكي مشروعيت خويش را از دست همين خلفا ميرسيد
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آن شـد كـه ايـران را بگيـرد و در همـة      رفـت، سـلطان سـليم بـر     به شمار مي» خليفه«
او بـه ايـن هـدف در مهرمـاه      .اسالمي يك حكومت واحد تشـكيل دهـد   كشورهاي

به ادرنـه حركـت كـرد، ولـي در راه بـر بسـتر بيمـاري افتـاد و دومـاه بعـد            899سال 
  .درگذشت

بود، در دستگاه او نيـز حتـي يـك     بهره شاه اسماعيل از هرگونه شعور سياسي بي
سـران   گيري درسـت باشـد،  نفر وجود نداشت كه در مواقع حساس قادر بـه تصـميم  

قزلباش كه از برهنگي و گرسنگي و راهزني بـه مقـام و قـدرت و ثـروت و شـوكت      
بـه خصيصـة    –رسيده بودند، كشور را ميان خودشان تقسـيم كـرده بودنـد و عمومـا     

پذير كه در هـيچ شـرايطي    جاهل و احساساتي و تحريكبودند مردمي  –شان  نژادي
توانستند تصميم درستي اتخـاذ كننـد، تنهـا خصـايص نژاديشـان مكـاري در راه        نمي

خصـائص جـانوراني داشـتند كـه در مواقـع      آنها بيشتر . تاراجگري بود، و ديگر هيچ
 شاه اسـماعيل نيـز كـه تمـام عمـرش در زيـر       ،شوند شكار به مكر و حيله متوسل مي

هاي آنها را داشت، و از هرگونه تـدبير   دست چنين عناصري تعليم ديده بود خصلت
تنها عاملي كه به شاه اسـماعيل و قزلباشـانش كمـك كـرد كـه       بهره بود، و تفكر بي

  .رحمي و ددمنشي آنها بود توحش و بي ،ايران را بگيرند و ويران سازند
ح شام و مصـر كـرد فرصـت    وقتي سلطان سليم همة نيروهاي عثماني را متوجه فت

 ،مناسبي پيش آمده بود تا شاه اسماعيل دست به كار جبران شكست چالديران شـود 
ولـي نـه او   . پس گيـرد  هائي كه سلطان سليم از ايران جدا كرده بود را باز و سرزمين

شـد   جسارت چنين تفكري را داشت و نه در ميان همة قزلباشانش يك نفر يافت مـي 
د، او حتي آنقدر تدبير نداشت كه دست كـم در ايـن دوران بـه    كه در غم ايران باش

تـا ملـت را بـيش از آن از خـودش      فكر مهاركردن باندهاي تبهكـار تبـرائيش بيفتـد   
 تبرائيان دست به دامـن دشـمن او   نرنجاند، و وادار نسازد كه براي نجات از ستمهاي

او ملـت مفهـومي    بـراي  ،خواست هم كه چنين كند  ولي او چنين نكرد و نمي ،شوند
هـا و نشـر    او جـز بـه نابودسـازي سـني     ،داد نداشت، و دلجوئي از ملـت معنـائي نمـي   

  .انديشيد مذهب خودش به هيچ چيزي نمي
شاه اسماعيل تا پيش از شكست چالـديران، خـودش را يـك ذات مقـدس فـوق      

د كـر  پنداشت، و خيال مي گر و خداگونه مي بشري مؤيد به امدادهاي غيبي و معجزه
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ئي كـه   او در نامه ،پاك را زائيده است و آنهم او استكه مادرگيتي فقط يك ذات 
كه در آية اسماعيل صديق و نبي براي شيبك خان فرستاد، تصريح كرد كه آن 

ها مرا راسـتگو و   قرآن نامش آمده است منم، و هزار سال پيش از اين خداي آسمان
رد كه به او وعدة آسماني داده شده كه او در اين نامه ادعا ك خوانده است،برگزيده 

و سراسر گيتي را بگشايد و ديـن خـود    ،در آخر زمان بر جهان بشريت سلطنت كند
 لکُلِّ اُناسٍ دولـه، «: گفـت  ها بگستراند؛ و اين حديث را آورد كه مي را در ميان انسان

بـان  دانسـت كـه از ز   او خودش را مصـداق ايـن حـديث مـي    . »ودولتنا فی آخرِ الزمان
امامان شيعه گفته شده بود كه امامان شيعه در آخر زمان تشكيل دولت شيعه خواهند 

  .)1(داد
هـاي اطرافيـان تاتـارش خـود      شاه اسماعيل كه به سبب پـرورش غلـط و كـرنش   

و از طـرف اهللا   ،هـا اسـت   به راستي باور داشت كه برگزيـدة آسـمان   ،شيفته شده بود
همه جا پيروزمند خواهد بود تا ديـن حـق را   و همواره در  دشو هدايت و حمايت مي
و نام و نشان ابوبكر و عمر را كـه   ،صحنة گيتي براندازد ها را از بگستراند و همة سني

تـا پـيش از جنـگ     ،به گمان او دشمنان خدا و پيامبر و اهـل بيـت بودنـد محـو كنـد     
جـا بـه آن   و در همـه   د،چالديران اين عقيدة قلبي او بود و سخت هم به آن پايبند بو

  .كرد تصريح مي
وقتي در چالديران تير خورد و نقشِ زمين شـد و مـرگ تحقيرآميـز را بـه چشـم      

چنان رعب و هراسي در دلش افتاد كه سـاختمان خودشـيفتگي و نخـوتش بـه      ،ديد
ه كمـك  يكباره فرو ريخت و خويش را موجودي ناتوان و درمانده يافت كه نيـاز بـ  

تا از ميدان بگريزد و جانش را نجات دهـد تـا    ،ردن گذشته دايكي دو قزلباش از جا
تــوان تصــور كــرد كــه او در آن لحظــات  مــي. بــه دســت افــراد ســپاه عثمــاني نيفتــد

آوران ايـران وارد   هاي جانگدازي كه خـودش بـه بسـياري از بزرگـان و نـام      شكنجه
و مجبـور   ،آورده بود را به خاطر آورد، و در وحشت شد كه اسير سلطان سليم شود

او به چشم خود ديده بـود كـه وقتـي بـه      ،هائي را تحمل كند دد كه چنان شكنجهگر
و ايـن كـار را    ،كندنـد  فرمان او يكي از بزرگـان ايـران را زنـده زنـده پوسـت برمـي      
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و زجر شكنجه را بيشـتر   ،دادند تا آن شخص بيهوش نشود ها با تأني انجام مي ساعت
آمـد، او   زجرديده بيرون مـي  ن آنهاي جانخراشي از اعماق جا نوش كند، چه زوزه

به چشم خود ديده بود كه وقتي يك نفر از بزرگـان ايـران را بـه فرمـان او روغـن و      
كردند، چگونه پوسـتش آهسـته    ماليدند و دست و پا بسته در آفتاب رها مي شمع مي

ها چگونه پوسـتش   و آن كرم ؟شد در پوستش پيدا مي كرد و كرم آهسته عفونت مي
هـاي متمـادي در زيـر شـكنجه ضـجه       و آن بـدبخت روزهـا و شـب    د؟خوردن را مي

  !!.شد هايش خاموش نمي ئي ضجه و لحظه ؟كرد مي
ولـي در   كـرد،  ها احساس لـذت مـي   شاه اسماعيل با اينگونه شكنجه كردنِ انسان

خورده در گودال ميدان چالـديران افتـاده بـود، همـة ايـن       لحظاتي كه به حالت زخم
تفكـر   كشـيد،  كرد و شكنجه نشده درد مي خودش احساس ميها را بر روي  شكنجه

كرد به زودي به فرمان سـلطان عثمـاني بـر او وارد     ها كه فكر مي در بارة اين شكنجه
بودن خـودش   شكست و او را بيش از پيش به ذليل روحش را درهم مي ،خواهد آمد

يـك منـزل   فاصلة طوالني ميان چالديران و درگزين همدان را بـه   ،ساخت واقف مي
بلكه نشانة ضعف شخصـيتي و هـراس    ،تاختن نه نشانة دليري است و نه نشانة بيباكي

گوينـد كـه هميشـه شخصـيت قهرمانـان را بايـد در        و وحشت است، اهل تاريخ مـي 
لحظات شكست شناخت و نه در عرصة پيروزي؛ و در لحظـات شكسـت اسـت كـه     

هـاي قبلـي    ا براي او پيـروزي ه يا تصادف ،شود يك نفر واقعا قهرمان است معلوم مي
شـاه اسـماعيل بـه آن سـبب     . را به ارمغان آورده بوده و او شايستة آنهـا نبـوده اسـت   

همينكه خود را از گودال بيرون كشيده بر پشت اسب انداخت تا وقتـي بـه درگـزين    
ها شاه  اين وحشت ه از سلطان سليم در وحشت شده بود،رسيد از اسب فرود نيامد ك

بـه حالـت يـك انسـان     نان شكست و فرو ريخت كـه ديگـر هيچگـاه    اسماعيل را چ
بار چنان بـر روحيـة او اثـر نهـاد كـه او از آن       شكست و فرار خفت ،معمولي درنيامد

پس عمال به يك موجود ناكاره و مهمـل و سـرخورده و نااميـد و بـزدل و مرعـوب      
ه فكـر فـرار   آورد و بـ  او را به لرزه درمي» جنگ«تبديل گشت، چنانكه شنيدن كلمة 

هـائي كـه پـس از آن بـه سـلطان       توانيم در نامه بازتابِ اين روحيه را ما مي .افكند مي
  .سليم نوشته است ببينيم
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از آن پــس قــدرت  د،باختــه بــو او كــه ديگــر يــك موجــود فروريختــه و روحيــه
و امـور   ،تصميمگيري را به كلي از دست داد و از صحنة تصـميمگيري كنـار كشـيد   

بـوداق قزوينـي مـورخ در بـار شـاه       .ه دسـت ميـرزا شـاه حسـين سـپرد     قزلباشان را بـ 
خسرو ديـن مطلقـا از مهمـات خـود     «نويسد كه بعد از جنگ چالديران  تهماسب مي

او پــس از . )1(»بــه دســت و كــال و وزرا بــود] امــور كشــور[و تمــامي  ،خبــر نداشــت
چـاره و  در تمـام ايـن مـدت او موجـود بي     ت چالديران ده سال ديگر زنده بود،شكس

و شب  ،مفلوكي بود كه از شدت فشار روحي به ميگساري و مستي دائم روي آورد
ها خودش را در بـاده و مسـتي    برد، او در اين سال خبري به سر مي و روزش را در بي

ئـي بـه    او ديگـر عالقـه   ،خبـر بمانـد   هـا و از خويشـتن بـي    غرق كرد تا از جهان انسان
همة ساعات شبانه روز را  ،ت چالديران نداشتهومِ پيش از شكسرسالت مو يپيگير

ــواط در دشــت  ــا ميگســاري و ل ــد، و  هــاي دور از پايتخــت در چادرهــا مــي  ب گذران
خبـر   و در عـين حـال از دنيـا بـي     ،كوشيد كه بيشترين لذت را از زنـدگيش ببـرد   مي

  .بماند
ــيش از آن  ــديم   –او كــه پ ــه  –چنانكــه در جــاي خــود دي در قلمــرو عالءالدول

ها كرد، اكنون از ترس اين كه عالءالدوله بخواهد به ايران حمله  آن جنايت ذوالقدر
سال نامه و هداياي گرانبها كوشيد كه دوسـتي عالءالدولـه را جلـب كنـد،     كند، با ار

نفري را براي تصرف قلمرو ام سلطان سليم يك نيروي چهل هزارولي در همين هنگ
سـرزمينش ضـميمة كشـور عثمـاني      عالءالدوله گسيل كرد، عالءالدوله كشته شد، و

  .شد
شـاه كـه بـا سـلطان     شاه اسماعيل همچنين كوشيد كه بـه دشـمن خـونينش شروان   

ترسـيد كـه    انه برقرار كـرده بـود نزديـك شـود؛ زيـرا از آن مـي      تسعثماني روابط دو
شروانشاه به كين پـدرش بـه جنـگ او برخيـزد، عـالوه بـر ايـن او اميـدوار بـود كـه           

و خطر جنـگ   ،ه ميان او و سلطان سليم شودنري ارتباط دوستاشروانشاه واسطة برقرا
مانـدن   شاه اسماعيل در اين زمان جز به زنده. سلطان را از او دور كند احتماليِ آيندة

دانسـت كـه در درون ايـران همـة ملـت بـا او        و چون مي انديشيد، به هيچ چيزي نمي
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مجبـور  در برابر سلطان سليم  به دوستيش با شروانشاه افزود تا اگر بار ديگر ،دشمنند
به فرار شود نزد شروانشاه به فكر افتاد كه بـا او پيمـان وصـلت ببنـد، و بـه شروانشـاه       

آن شـاه   را براي پسر خويش بگيـرد، ) اسماعيلدختر شاه (پيشنهاد كرد كه دخترش 
توانست بشنود كه هركس سني اسـت حـق    ستيز كه تا ديروز حتي نمي اسماعيل سني

دارد، امروز چنان به ذلت افتاده بود كه يـك شـاهزادة سـني كـه دشـمن      ماندن  زنده
شايد او در شكست احتمـالي   ،رفت دخترش را به زني بگيرد ينداني او به شمار مخا

او نـه تنهـا دختـرش را بـه پسـر       شـدن بيابـد،   آينده نزد اين سـني جـائي بـراي پنهـان    
او آنقدر براي ايـن وصـلت    ت،ختر شروانشاه را نيز به زني گرفبلكه د ،شروانشاه داد

كه وقتي موكب عروس از شـروان بيـرون آمـد خـود بـا تمـام        داهميت قائل شده بو
بزرگان دولتش در يك موكب بزرگ و باشكوه تا چند فرسـنگي تبريـز بـه پيشـواز     

  .موكب عروس رفت
او دست به دامن شروانشـاه شـد تـا نـزد سـلطان سـليم شـفاعت كنـد كـه وي را          

شروانشاه نيز بنـا بـه تقاضـاي ملتمسـانة      مني نسبت به او ادامه ندهد،به دش ببخشايد و
سلطان سليم كه تا آن زمان سـوريه و   ماعيل برايش نزد سلطان وساطت كرد،شاه اس

لبنان و فلسطين و مصر و حجاز را گرفته بود، وقتي از قاهره به حلب برگشـت يـك   
و بـه او نوشـت    ،ه فرسـتاد هايش براي شروانشا نامة مفصل شامل گزارش پيروزي فتح

شاه اسماعيل نيز وقتي شنيد كه سـلطان   او شاه اسماعيل خواهد بود،كه مقصد بعدي 
ترين مقامات دولتش را بـا   سليم به حلب رسيده است، يك هيئت سفارتي از بلندپايه

او در نامـه اش   ،ة مفصل به نـزد سـلطان سـليم فرسـتاد    نام هنيتهداياي گرانقيمت و ت
 ،خوانـد » حامي حرمين شريفين و اسكندر زمان و مالك بالد و امـم «را سلطان سليم 

خواسـت و قصـد تـو هرچـه باشـد، مـن آن را بـه جـاي         «نوشت كه و خاضعانه به او 
او در نامه اش به سلطان سليم خودش را تـا حـد يكـي از چـاكران     . )1(»خواهم آورد

ماني كه سـلطان بـه   و صراحتا اعالم داشت كه حاضر است هر فر ،سلطان پائين آورد
با وجودي كه شاه اسماعيل تا اين حد خودش را نزد سـلطان  . او دهد را اطاعت كند

شـاه اسـماعيل    او توجهي نشان نـداد،  سليم ذليل نشان داده بود، بازهم سلطان به نامة
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، شـايد  )1(تمراه هيئتش به مادر سـلطان سـليم نوشـ   هه ئي با هداياي بسيار ب حتي نامه
و توسط او سلطان سـليم را از حملـة مجـدد بـه      ،آن زن را جلب كندبتواند عطوفت 

  .ايران باز دارد
ثمر مانـد،   هاي شاه اسماعيل براي جلب دوستي سلطان عثماني بي ولي همة تالش

ا بيشـتر بـه ميگسـاري و مسـتي     اين امر بر وحشت شاه اسـماعيل از او افـزود، و وي ر  
و لـواط بـود، و تنهـا دلخوشـيش كاسـة       در اين دوران تنها كار او ميگساري كشاند،

افكنـد و دالسـائي    هـاي گذشـته مـي    جمجمة شيبك خان كه وي را به يـاد پيـروزي  
تـا   ،افراط در ميگساري و لواطگري او را از پا افكند و به شدت رنجور كـرد  ،داد مي
ئـي كـه در كاسـة     همة غذايش شده بود باده ئي كه ديگر اشتهائي به غذا نداشت،جا

و در اثر نخوردن غـذا   ،تر شد وز ضعيف و ضعيفنوشيد، او هرر خان ميسر شيبك 
ــد  ــزوده ش ــوريش اف ــاه  ،رنج ــتانة  903و ســرانجام در خردادم ــالگي  37خ در آس س

  .درگذشت
نيمـة اسـفندماه   شـان طهماسـب در    شاه اسماعيل چهار پسر داشت كه بزرگتـرين 

مرشـد  «ا بـا لقـب   قزلباشان ايـن كـودك دهسـال و سـه ماهـه ر      ،متولد شده بود 892
و خود به حاكميـت تاراجگرانـه بـر ايـران      ،به سلطنت نشاندند» ولي مطلق«و » كامل

همـان ميگسـاري و همـان     :اين كودك نيز شيوة عياشـي پـدرش، يعنـي   . ادامه دادند
  .لواطگري را دنبال كرد و امور كشور را براي قزلباشان رها ساخت

  
  

  جدائي عراق و كردستان از ايران
ن سلطنت شاه تهماسب كه دوران ورود فقيهان لبناني و احسائي به ايران در دورا

يـران  ريزي شـده بـر مـردم ا    فشار برنامه ،و ادارة دستگاه ديني صفوي توسط آنها بود
جـات بسـيار مـنظم     در زمان او كشـور را عمـال دسـته    ،براي تغيير مذهب ادامه يافت

هـا   اي لبناني و احسائي بودند، تبرائيقيم فقهكردند كه زيرفرمان مست تبرائي اداره مي
و چنـان   ،ئي بسيار سياهتر از كارنامة شاه اسماعيل نشان دادنـد  در اين دوران كارنامه

در مشهد و گرگان  وارد آوردند كه هيچگاه جبران نشد،هاي بزرگي به كشور  زيان
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ن عبيـداهللا خـان ايـ    به دامن عبيـداهللا خـان ازبـك شـدند،     و مرو و هرات مردم دست
هـا   از آن پس اين شهر تا پايان حيات شاه تهماسب در ميان ازبـك  شهرها را گرفت،

شـد، و هربـار كـه قزلباشـان بـر ايـن شـهرها دسـت          و قزلباشان دست بـه دسـت مـي   
ها توسـط قزلباشـان كشـتار     يافتند مردم به صورت مكرر به اتهام همدستي با سني مي
 نخوردنـد زيـا   هـا مـي   ز ازبـك هـائي كـه ا   لباشـان چونكـه از شكسـت   قز ،شـدند  مي
در مـورد   :مـثال  ،پرداختنـد  شان مـي  كردن مردم به جربان خسارات ديدند با تاراج مي

ر را هاي عبيداهللا خان به هرات، وقتي قزلباشان پذيرفتنـد كـه شـه    يكي از لشكركشي
آن كه عبيداهللا خان اجـازه دهـد آنهـا سـالم از شـهر      تحويل ازبكان دهند مشروط بر

ه سـتم و تعـدي بسـيار بـه     از طايفة تكلو در آن واقعـ «نوشتة اسكندر بيك، بروند، به 
كردنـد، بلكـه    اره رسيد؛ نقود و اسباب ظاهر را از ايشان گرفته بيرون ميجرعاياي بي
ريان، بيـوت و  هشـ رفتنِ  پرداختند، و بعد از بيرون جوي اشياي نهاني نيز ميو به جست

ج اها را تار وقتي خانه :يعني(» بردند شد مي مساكن ايشان را كنده اگر دفينه يافت مي
ها را به اميد آن كـه شـايد    و خانه ،كردند هايشان بيرون مي كردند مردم را از خانه مي

در يـك مـورد ديگـر در بـارة     . )1()كردنـد  چيزي در ديوارها نهان باشـد منهـدم مـي   
فرسـتاده  براي هرات  نويسد كه حاكم جديد قزلباش كه از مشهد بازگيري هرات مي

در هرات به سخنِ جمعي اشرار، باب سـتم و زورگيـري بـر روي خاليـق     «شده بود، 
بـه مصـادره    ،و به هركس از مردم شهر و بلوكات گمان اندكي تمولي بود... گشود،

ده زاود كه دوشينه در واقعه از حضرات دكر اظهار مي.... و مؤاخذة او گرفتار گشت
شخص فالن مبلغ گرفته بـه غازيـان ده و دفـع     به من اشاره شد كه از فالن إامام 

و فرمـودة امامـان را كـم و زيـاد جـايز      .... حكم امام را پاره نيست دشمنان ما كن، و
  .)2(»زرِ بسيار به حصول پيوست و مردم از جور او به جان رسيدند... القصه ،نيست

م دهنـد  خواسـتند انجـا   هائي كه مي سران قزلباش با اين ترتيب، بسياري از جنايت
گفتنـد و ايـن را در    دادنـد، شـايد هـم راسـت مـي      را به فرمان امامان شيعه نسبت مـي 

كردنـد كـه اجراكننـدة     زيرا كه شب و روز به خودشان تلقين مـي  ،ديدند خواب مي
رؤياهايشـان نيـز   خواست امامان شيعه هستند؛ پس طبيعي بود كه اين خـودتلقيني در  

                                         

  .59: اسكندر بيك -)1(
  .63: همان -)2(
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در آن زمـان   دسـتور يابنـد كـه جنايـت كننـد،     مامـان  بازتاب يابـد، و در خـواب از ا  
ها هنوز از امام غائب دوازدهم چندان اطالعي نداشتند تا بتواننـد در بيـداري    قزلباش

  .ديدند او را ببينند؛ پس هرچه الزم بود را در خواب مي
مردم كردسـتان و عـراق همـواره در تـالش بودنـد كـه از دولـت عثمـاني بـراي          

سـليمان  سـلطان   .تبرائيان صفوي كسب حمايت كننداي ه شان از دست ستم نجات

به سلطنت رسيد ارتـش عثمـاني را متوجـه    ) سلطان سليم(كه پس از پدرش قانوني 
هــاي كردســتان و عــراق همــواره از او اســتمداد  شخصــيت ،اروپــاي شــرقي ســاخت

شـاه اسـماعيل    .خواندنـد  و وي را به لشكركشي به ناحية خويش فـرا مـي   ،كردند مي
در زمـان  . ها را براي جدائي كردستان و عراق از ايـران فـراهم آورده بـود    همة زمينه

ستيزي دنبال شـد، و مـردم را بـيش از پـيش بـه       شاه تهماسب نيز همان سياست مردم
پـس از   912سـلطان سـليمان در سـال    . افكنـد گري براي يافتن راه نجـات   فكر چاره

وقتـي   ولي حركـت كـرد،  تان به سوي شـرق آنـات  همĤهنگي با رهبران عراق و كردس
ي سـرگرم  سپاه عثماني به مرزهاي آذربايجان رسيد، شاه تهماسـب در ايـران مركـز   

سـپاه   ن هيچگونـه دفـاعي نداشـت،   مرزهـاي آذربايجـا   تفريح و بازي و شـكار بـود،  
ريز را بـدون جنگـي   ان شد و تبجعثماني بدون هيچگونه مقاومتي وارد خاك آذرباي

شـهر را بـه آنهـا    ها استقبال كـرده   ا شادي از عثمانيب مردم تبريز به تصرف درآورد،
قزلباشـان   هـا افتـاد،   سراسر آذربايجان به دست عثماني تصرف تبريزبا . تسليم كردند

را هيچ واكنشي در برابر سقوط آذربايجـان از خـود نشـان ندادنـد، و شـاه تهماسـب       
ايشان را بردند و روزه هاي خوش آب و هوا مي همچنان با اردوي عشرتش به دشت

يـز بـه زودي بـه قـزوين منتقـل      شـان را ن  كردند، پايتخت دولـت  به خوشي سپري مي
داوطلبانـه تسـليم   همـدان نيـز    دان شد،سليمان قانوني از آذربايجان راهي هم كردند،

تـا ورود او بـه بغـداد     ن عثماني از همدان راهي بغـداد شـد،  سلطا سلطان عثماني شد،
ر او بغداد را به آساني گرفـت، و ديگـ   ن داده نشد،مقاومتي در برابرش نشاهيچگونه 

اين كـه در عـراق هـيچ مقـاومتي از طـرف هـيچ        شهرهاي عراق نيز تسليم او شدند،
دهندة آنست كه شيعيان عراق نيز كه بخش اعظم جمعيت  گروهي بروز نكرد، نشان

بـه سـتوه آمـده بـوده و      نشـا  دادند، از دست قزلباشـان و مـذهب   عراق را تشكيل مي
طـور رسـمي ضـميمة دولـت      عـراق را بـه   سـليمان قـانوني  . آرزومند نجات بوده اند
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خ معاهدة صلحي از طرف دولت عثماني به شاه تهماسب  934در سال  عثماني كرد،
تحميل شد كه به موجب آن دولت ايران الحاق كردستان و عـراق بـه عثمـاني را بـه     

  .شناخت رسميت مي
شان برگشتند، و در حمالتي كه بـه اران   ديرينهآن پس به همان رسمِ  قزلباشان از

و شروان بردند، آن سرزمين را متصرف شده خاندانِ ايرانـي تبـار شروانشـاهان را بـه     
ــرده    ــويش ك ــرو خ ــميمة قلم ــان را ض ــرده، كشورش ــابود ك ــي ن ــردادن  ،كل ــه تغيي ب

ــه  ،آميــزِ مــذهب مــردم همــت گماشــتند  خشــونت همچنــين در حمــالت جهــادي ب
دادنـد، ضـمن تـاراج و تخريـب      گيـري انجـام مـي    دف غنيمـت گرجستان كه بـه هـ  

. هائي از آن سرزمين را نيـز بـه قلمـرو خـويش افزودنـد      بخشهاي گرجستان  آبادي
هـا بـود، و شـاه     ولي بخش اعظم آذربايجان شامل تبريز همچنـان در دسـت عثمـاني   

يـرا  دادنـد؛ ز  هيچ اقدامي براي تخليص آذربايجان انجام نمـي  شتهماسب و قزلباشان
و با بقية نقاط ايـران   ،ار كرده بودرآميز برق همينكه سلطان عثماني با آنها روابط صلح

 نقـاط  هـائي كـه در بقيـة    توانستند بـا تـاراج   و مي كاري نداشت براي آنها كافي بود؛
شاه تهماسب نيز از اين زمان به بعـد در  . كردند به عيش و نوش ادامه بدهند ايران مي

و همـواره در منـاطق خـوش     ،رفـت  ز منطقة قزوين بيرون نمـي وضعي بود كه اصال ا
ــردش بــود و زنــدگي      ــزوين در گ ــادر و بيابــان   آب و هــواي اطــراف ق را در چ

شهري خوگر نشـده   ها هنوز به زندگي گذراند؛ و اين به آن سبب بود كه قزلباش مي
شـان بـه   دادند، و همواره شاه تهماسب را بـا خود  ند و بيابان را بر شهر ترجيح ميدبو

نامـة شـاه تهماسـب     نـدگي زاز اين رو است كـه در  . بردند اين دشت و آن دشت مي
خوانيم كه در فالن دشت در چادرش فالن كار كرد يا فالن چيـز گفـت،    پيوسته مي

هاي تجاوز و تعدي به جان و مـال مـردم    داستان ،ن دشت اينقدر شكار كرديا در فال
هـاي مـداحان صـفوي آمـده اسـت كـه        تـاب ك پناه نيز در اين دوران به كرات در بي

  .آورد خواندنش دل هر ايراني را به درد مي
بدين ترتيب در نيمة اول قرن دهم خورشيدي آنچه به نام كشور ايران مانده بـود  

سـغد و خـوارزم و    بود،ايران مركزي و جنوبي و گيالن و مازندران و اران و شروان 
سـت ازبكـان بـود، و آذربايجـان و     بخشي از خراسـان و بخـش اعظـم گرگـان در د    

تبـي ضـميمة كشـور    نامـة ك  همدان و عراق و دياربكر و كردستان رسما و طبق توافق
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بعدها در زمان شاه عباس، دولت عثماني فقـط همـدان و بخـش     ،عثماني شده بودند
پس داد، ولـي بقيـة ايـران غربـي      كوچكي از كردستان به عالوه تبريز را به ايران باز

  .ها ماند و كردستان براي هميشه در اشغال عثمانيشامل عراق 
ت با روي كارآمدن دولت قزلباش در ايران، بلوچستان همة روابط خود را با دول

خضـدار،  كويتـه، كـالت،   (به زودي بخش بزرگي از بلوچستان  قزلباشان قطع كرد،
تـا از حيطـة    ،زبـانِ هندوسـتان پيوسـت    بـه قلمـرو تيموريـان فارسـي    ) رادتربت، گـو 

اين سرزمينِ كامال ايراني كـه همـة مـردمش ايرانـي      هاي قزلباشان در امان باشد،ستم
زنند، براي هميشه و تـا امـروز از ايـران جـدا مانـد، و       اند و به لهجة بلوچي حرف مي

خودمختـارِ ايـن كشـور     پس از تشكيل دولت پاكستان، به صورت يـك ايالـت نيمـه   
عـراق و ارزنجــان و ديــاربكر نيــز ديگــر   .و بلوچســتانِ پاكســتان ناميــده شــد درآمـد 

هيچگاه به دامن ايران برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهاني كه دولت تركيـه تشـكيل   
كشـور  (هسـت   روزمـ ردستان به يك كشور به صورتي كـه ا شد عراق و بخشي از ك

تبديل گرديد؛ و ارزنجان و دياربكر و بخش اعظم كردسـتان همچنـان جـزو    ) عراق
هـا   و كردهاي اين منطقه تا امروز تحـت سـتم مضـاعف تـرك    ( كشور تركيه ماندند

  ).قرار دارند
پس از فروپاشي دولت صفوي كه نادرشاه افشار به سـلطنت رسـيد،    :بعدها، يعني

هاي كشور به عنوان مسـلمان بـه    سازي ايرانيان كنار گذاشته شد، سني سياسيت شيعه
ن در كشور پايان داده شد و رسميت شناخته شدند، به دوران تاخت و تازهاي تبرائيا

در نتيجة اين سياست مدبرانـه، بخـش شـرقي     رائيان متالشي گرديد،بر و دستگاه تدا
. يه از ايران بريده بود دوباره به دامن كشـور برگشـت  فوكشور كه در تمام دوران ص

اي تبرائي، تاريخ ترور او و ماله(البته نادرشاه قزباني اين سياست گرديد و ترور شد 
هـاي   ؛ ولي راهي را كه او آغاز كرده بود در دولـت )نوشتند» به درك رفت نارد«را 

بـا ايـن حـال، در زمـان     . ادامـه يافـت   –هـا و قاجاريـان    يعني توسـط زنـدي   –عدي ب
هـاي فقـاهتي    آزادي عمـل دسـتگاه   –از قبايلِ قزلباش بودنـد   كه يكي –ها  قاجاري

آوردن بـر ايرانيـان   اي فشار واردنقاط مختلف كشور بر پرقدرت و ثروتمند شيعه در
اين سياست سـبب   هاي ايرانيان از يبه تغيير مذهب كم و بيش ادامه يافت، و نارضايت

يز بـراي هميشـه از   هاي سيستان و خراسان ن هجري سرزمين 13ن رشد كه در اوائل ق
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كشوري به نام افغانسـتان تشـكيل   از بخش اعظم خراسان و سيستان  ايران جدا شوند،
نچه از خراسان براي ايران ماند بخش ناچيزي شامل مشهد و نيشـابور و تـوس   آ شد،
از سـغد   مل زاهدان چيزي براي ايران نمانـد، ناچيزي شااز سيستان نيز جز بخش . بود

و خوارزم و بخشي از گرگان بعدها دو كشوري كه اكنون ازبكسـتان و تركمنسـتان   
تاجيكستان نيـز  . براي ايران ماند اند به وجود آمدند؛ و فقط بخش ناچيزي از گرگان

  .بخشي از آستان بلخ بود كه در همان هنگام از دامن ايران جدا گرديد
  
  
  
  

  



   

 

  
  

 

        ﴾151﴿     شاه اسماعيل صفوي 

7  
  فصل چهارم

  نتايج ظهور قزلباشان در ايران 
  
  

  گفتار نخست
  سازمان و تشكيالت قزلباشان صفوي

ن حسـي  ،كه وقتي قزلباشان بر تبريز دست يافتند و تشكيل حاكميت دادنـد فتيم گ
نائب تـام االختيـار شـاه اسـماعيل شـد، و بـا       وكيل نفس همايون بيك هللا با لقب 

رئـيس  صـدر  شمس الهيجي با لقـب  فرمانده قزلباشان شد؛ مال امير األمراء لقب 
وزيـر ديـوان   قاف شد؛ و مير زكريا كججي بـا لقـب   دستگاه ديني و قضائي و او

اطق ايــران را گشــودند قزلباشــان وقتــي بقيــة منــ شــد، رئــيس دســتگاه ماليــهاعلــي 
و بـه هركـدام از سـران     ،هـاي درون كشـور را ميـان خودشـان تقسـيم كردنـد       زمـين 

واگذار شـد،  ) ملك شخصي(قزلباش و وابستگان آنها بخشي از ايران به عنوان تيول 
هركـدام   ،ر بر سرنوشت مردم كشور مسلط باشـد تا به عنوان حاكم آن نقطه از كشو

نيز براي خودش داراي وزيـر  » والي«هر  ،گفتند ميوالي  از اين تيولدارانِ بزرگ را
سواد بودند، معموال وزير ديـوان و   شان بيها خود چونكه قزلباش. ديوان و صدر بود

 دادنـد،  گشتند كه نسبت به قزلباشان عالقه نشـان مـي   صدر از ميان ايرانياني تعيين مي
هـاي ايرانيـان    تباطي بـا سـنت  اين ترتيبِ تشكيالتي كه از مغوالن برجا مانده بود و ار

باستان يا ايرانيان دوران اسالمي نداشت، ضمن جابجائي متصديان، تا آخـر سـلطنت   
  .شاه تهماسب برقرار ماند

حسين بيك هللا شاملو بر طبق سنت قبايلي تاتارها، در مقام پدر شاه اسماعيل بـود  
تـي بـه سـن    شـاه اسـماعيل وق   ر دست داشـت، و سرپرستي او را از زمان كودكيش د

داشت كه يكي از مريـدان و چـاكرانش در مقـام سرپرسـتش      بلوغ رسيد خوش نمي
حسـين   887ز اين رو به فكر كاستن از اختيارات او افتاد و در سال ا. قرار داشته باشد

از ايـن   كرده آن منصـب را بـه نجـم زرگـر داد،    بيك هللا را از نيابت سلطنت بركنار 



   

 

  
  

 

        ﴾152﴿     شاه اسماعيل صفوي 

نمايندة تام االختيار شاه اسماعيل » نفس همايونكالت و«نجم زرگر در منصب  زمان
  .را برخود نهادامير نجم الدين مسعود رشتي و لقب  ،در كشور شد

از ريشـه و   مجهـول الهويـة تـاريخ قزلباشـان اسـت،     نجم زرگـر يكـي از مـردان    
دانيم آن  تنها چيزي كه ما مي ونه سوابقي به دست داده نشده است،خاندان او هيچگ

اين موضوع بـه قـدري در ايـران     ،زرگران آن زمان عموما يهود بودندكه صرافان و 
اين باره كه يهـودان ايـران از    در ياز به شاهد و دليل تاريخي ندارد،شيوع داشته كه ن

گرفته و بسـياري   ها مي اوضاع آشفتة بعد از تسلط اقوامي چون مغوالن و تاتارها بهره
 يافتـه  متجاوز به مناصـب عـالي دسـت مـي     از آنها در مقام مشاور مغوالن و تاتارهاي

هـا   معروفتـرين شخصـيت يهـودي عهـد مغـول      ،اند، شواهد بسياري در دست داريم
خواجه رشيدالدين فضل اهللا است كه مسلمان شد تا به مقام صدارت مغـوالن برسـد؛   

بـه سـبب    ،بپندارنـد  و دست به اقداماتي زد تا مردم ايران وي را يك مسلمان دينـدار 
ئي در مراكـز خانقـاهي    هاي گسترده كرد تبليغ هائي كه به صوفيان مي ششبذل و بخ

يم كه اين شـخص پراسـرار   افزود، جالب است بدان شد و بر محبوبيتش مي برايش مي
هائي نيز  و كتاب ،رفته يكي از نويسندگان صاحبنام يهود نيز به شمار مي لتاريخ مغو

  .در دين يهود تأليف كرده بوده است
از زمان دستيابي شاه اسماعيل بر تبريز براي مدت هفـت سـال همـراه    نجم زرگر 

و طالهــائي كــه قزلباشــان از مــردم ايــران تــاراج  ،اردوي قزلباشــان در حركــت بــود
زيـرا كـه    –و چون به احتمـال زيـاد باسـواد نيـز بـود       خريد، كردند را از آنها مي مي

نشسـت و بـرايش    عيل مـي هـا بـا شـاه اسـما     شب –يهودان ايران عموما باسواد بودند 
پرداخـت كـه    ئـي مـي   هـا را بـه گونـه    كرد؛ و داستان ميهاي شيرين ديني نقل  داستان

او با اين كـارش خـودش را هـرروز بـيش از      ايند شاه اسماعيل و قزلباشان بود،خوش
هـاي شـاه    تـا آن كـه همـدم روزهـا و شـب      ،پيش به شاه اسـماعيل نزديـك سـاخت   

 –د ناميـ  حدي عالقمند اين مرد شد كه وي را پدر ميشاه اسماعيل به  ،ماعيل شداس
ه وي تفويض كـرده او را بـا   مقام پدري را رسما ب –ها  ئي ترك و بر طبق رسوم قبيله

نمايندة تام االختيار خويش و همه كارة دولت قزلباشان » كالت نفس همايونو«لقب 
  .ساخت



   

 

  
  

 

        ﴾153﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ياسـي  ميمگير سكالت نفـس همـايون رسـيد دومـين تصـ     امير نجم وقتي به مقام و
اختيار مطلق تفويض كرده بود، و او مجـاز  شاه به او  كشور بعد از شاه اسماعيل شد،

ايـن  . )1(شاه بگيرد و به مـورد اجـرا بگـذارد   بود كه هر تصميمي را بدون مشورت با 
آن شد كه عناصر پرنفوذ قزلباش را از دور و بر شـاه  مرد از اوان روي كارآمدنش بر

 ،دش را در مناصب حساس كشور بگماردنشاندگان خو و دست ،اسماعيل دور سازد
و  ،او در اين مسير بـا حسـين بيـك هللا و قاضـي محمـد كاشـي بـه رقابـت برخاسـت         

تي باشـد ايـن   او تصميم داشت كه به هر قيم ،پنهاني آنها با او آغاز شدهاي  مخالفت
 ردگـان ن دو منصـب حسـاس را بـه پرو   و ايـ  ،دو تن را از امارت و صدارت بينـدازد 

  .خودش بسپارد
او بــراي آن كــه قاضــي محمــد را از چشــم شــاه اســماعيل بيفكنــد، بــه يكــي از  

هـائي   ستيزان پرحرارت بود، وعـده  سردستگان تبرائيان كه طبع شعر داشت و از سني
و منتشـر  داد و او را تشويق كرد كه قصايدي در بـدگوئي از قاضـي محمـد بسـرايد     

برخـود نهـاده بـود، و خـودش از     حيرانـي قمـي    موالنااين مرد تبرائي نـام  . كند
از جملـه اشـعاري كـه     ،رفت كارگزاران دستگاه سركوبگر قاضي محمد به شمار مي

  :اين مرد در هجو قاضي محمد سرود اينها بود
  سرخون ريخـتن دارد سـپهر و چـرخ گـردانش    

  به يـاد آمـد مگـر خـونريزي قاضـي كاشـانش       
  يچه قاضي آن كزاو باشد خـدا و خلـق ناراضـ   

  رســيده لشــكر كفــرو بــه غــارت بــرده ايمــانش
  شراب از وقف مسجد خورده قاضـي مسـلمانان  

  هـاي سـوزان مـرغ بريـانش     يابد از دل كنون مي
  ديـن شـود ظـاهر    اگر بر كـافران احـوال آن بـي   

ــتانش   ــوي كــافر س ــد س ــگ نگذارن ــان از نن   مغ
  

                                         

  .491: حبيب السير -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾154﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كه شاه اسماعيل از بغـداد و خوزسـتان بـه شـيراز برگشـت، جنـگ        888در سال 
 لني ميان امير نجم و قاضي محمد آغاز شد، و هركدام ديگري را نزد شاه اسماعيلع

گفتند، و هـردو از راه دزدي   هردو هم راست مي متهم به اختالس اموال شاه كردند،
و اختالسِ اموال خزانة شاه كـه از تـاراج امـوال ايرانيـان انباشـته شـده بـود صـاحب         

در حين ميگساري و مسـتي در شـيراز بـه    قاضي محمد يك روز  ها شده بودند، گنج
و او به تحقيق خبـر دارد كـه وي    ،ورز است شاه اسماعيل گفت كه امير نجم خيانت

مبلغ بيست هزار تومان از اموال شاه اخـتالس كـرده اسـت، و اگـر شـاه وي را بـه او       
هـدف قاضـي محمـد آن بـود كـه      . بسپارد، اين اموال را از او باز پس خواهد گرفت

م را به اين بهانه محاكمه و اعدام كند، امير نجـم متقـابال همـين اتهـام را نـزد      امير نج
و از شاه اجـازه يافـت كـه در بـارة قاضـي محمـد و        ،شاه به قاضي محمد وارد آورد

هاي مال حيراني نيز به گوش شاه رسـيده بـود،    چونكه بدگوئي ،دارائيش تحقيق كند
پراكندند، و  ر ضد قاضي محمد شايعه ميو همدستان امير نجم نيز در گوشه و كنار ب

شاه اسماعيل بود ) حسابدار(يكي از تبرائيان به نام يار احمد خوزاني كه وزير ديوان 
عيل براي تحقيـق بـه اميـر    كرد، قاضي محمد را شاه اسما نيز با امير نجم همدستي مي

ه ئـي بـود كـه شـا     نتيجة تحقيقـات اميـر نجـم از قاضـي محمـد بـه گونـه        ،نجم سپرد
و او را به قزلباشـان سـپرده حكـم والئـي داد تـا       ،اسماعيل را از قاضي به خشم آورد

 كردنـد و گوشـت الشـه اش را خوردنـد،    هايشـان تكـه پـاره اش     زنده زنده با دندان
 اموال و امالك قاضي محمد نيز به فرمان شاه اسـماعيل مصـادره شـده تحويـل اميـر     

  .نجم شد
كردن شاه بر ضـد او   تحريك بيك هللا رسيد،محمد نوبت به حسين  پس از قاضي

توانست با روش پيچيدة خويش شاه را از او بدبين سـازد،   امير نجم مي نيز آسان بود،
شـاه   خوشـي نداشـت،   به ويژه آن كـه شـاه از تصـرفات آمرانـة حسـين بيـك هللا دلِ      

دهي كـل قزلباشـان   اسماعيل در نتيجة مساعي امير نجـم حسـين بيـك هللا را از فرمانـ    
منصب را به توصية امير نجم به يك قزلباش دونپايه به نام محمـد  ركنار كرد، و آن ب

ترديـدي نيسـت كـه     ،چي خاص شـاه بـود   بيك از قبيلة تاتار استاجلو سپرد كه سفره
شـناخته و   چـي را خـوب مـي    امير نجم در مقام همدم دائمي شاه اسماعيل، اين سفره



   

 

  
  

 

        ﴾155﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ايـن محمـد بيـك بعـد از آن لقـب       ه سرسـپردگي او اطمينـان داشـته اسـت،    نسبت ب
  .گرفتچايان سلطان 

هاي نهاني امير نجم مورد خشم شـاه   يكي ديگر از سران قزلباش كه در اثر تالش
كه از حاكميت ري و قـزوين و سـاوجبالغ بركنـار     داسماعيل واقع شد، دده بيك بو

بـه   – هـاي اسـكندرون   از يـك قبيلـة بيابـان    –شد، و تاتاري به نام زينل بيك شاملو 
  .جاي او مالك و حاكم اين نواحي شد

جـات تبرائـي    شـدن الشـة قاضـي محمـد، يكـي از رؤسـاي دسـته        پس از خورده
ناميد به رياسـت دسـتگاه دينـي     ميسيد شريف شيرازي  ميراصفهان كه خود را 

 به نام يار احمد خوزاني سپرده شـد، مقام وزارت ديوان نيز به مردي  ،زلباشان رسيدق
هم رئيس دستگاه ديني و قضائي و اوقاف، و هم رئـيس امـور مـالي از     به اين ترتيب

نشاندگان امير نجم بودند، و فرمانـده كـل قـوا نيـز در اطاعـت او بـود، و نجـم         دست
  .زرگر همه كارة كشور ايران شد

حسين بيك هللا و همدستانش نيز در برابر امير نجم بيكار ننشستند، و چند ماه پس 
دده بيـك   ،ئي شد كه حسين بيك هللا چيده بود گر قرباني توطئهاز اين قضايا نجم زر

شـاه اسـماعيل در همـين سـال      .كـرد  نيز در اين توطئه با حسين بيك هللا همكاري مي
وقتـي   ن شده رهسپار خـوي گرديـد،  به قصد شكار و عشرت از تبريز بيرو) خ 888(

و  ،درگذشـت  اردوي شاه اسماعيل به خامنه رسـيد، ناگهـان اميـر نجـم بيمـار شـد و      
  .اردوي عشرت شاه را به ماتم مبدل ساخت

بعد از نجم زرگر، يار احمـد خـوزاني كـه از پروردگـان او بـود بـه مقـام نيابـت         
و  ،شاه اسماعيل نسـبت بـه نجـم زرگـر ارادت خـاص داشـت       سلطنت منصوب شد،

براي آن كه مرگ او را فراموش كند، به يار احمد دسـتور داد كـه از ايـن پـس نـام      
  .برخود نهادنجم ثاني را امير نجم بگذارد؛ و يار احمد خوزاني لقب خود 

سيد شريف شيرازي از دست پروردگان امير نجـم بـود، نجـم     با وجودي كه مير
ز ثاني با او توافق نداشت، و همينكه به نيابت سـلطنت رسـيد بـه او فشـار آورد كـه ا     

نسـت قـدرت مقابلـه بـا     دا سيد شريف كه مي رمي .رياست دستگاه ديني استعفا بدهد
پـس از او يكـي از    ،يش را به شاه اسـماعيل تقـديم داشـت   نجم ثاني را ندارد استعفا
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ناميد بـه رياسـت دسـتگاه     ميمير عبدالباقي رؤساي تبرائي اصفهان كه خودش را 
  .ديني رسيد

سـيد شـريف شـيرازي، و هـم ميـر       ر، هـم ميـ  )نجـم ثـاني  (هم يار احمد خوزاني 
ئـي   هتوجـه بـه ايـن واقعيـت نيـز خـالي از فايـد        اصفهان بودند، باقي، هرسه اهلعبدال

زيستند كه بيشترشـان   نيست كه در اصفهان آن زمان يك جمعيت بزرگ يهودي مي
سـابقة اسـكان يهـودان در     اد بودنـد، باسـو  پيشة زرگري و صـرافي داشـتند و عمومـاً   

ر اصـفهان  در اواخر عهد ساساني شـه  ،رسيد اصفهان به دوران پيش از هخامنشي مي
و دومـي  جهودسـتان  شد كه او اولي را  از دو بخش يهودي و زرتشتي تشكيل مي

. )1(هـاي فـاتح ايـران يهوديـه ناميدنـد      جهودستان را بعـدها عـرب   ،گفتند ميجي را 
هرچنـد كـه آنهـا در     صفوي جمعيت قابل توجهي بودنـد،  وديان اصفهان در عهدهي

ديدنـد، ولـي در اواخـر دوران صـفوي،     شاه اسماعيل و شاه تهماسب آسـيبي ن  نزما
فقهاي لبناني و در رأس آنها عالمه مجلسي به رياست دستگاه ديني گماشـته شـدند،   

سازي يهوديـان   ها ايران، نهضت شيعه سنيو در كنار نابودسازي سيستماتيك بقاياي 
 اشخـر آميزي به راه افكندنـد كـه داسـتاني دل    تهاي بسيار خشون اصفهان را با روش

  .دارد
 يار احمد خوزاني موسوم به نجم ثاني كه پيش از آن از يك بزهكـار شـهري بـه   

هاي تبرائـي تبـديل شـده بـود، ابتـدا در مقـام وزارت ديـوان و         رئيس برخي از دسته
و در مـدت   ،سپس در مقام نيابت سلطنت دست به تاراج اموال و امالك ايرانيان زد

ثـروت و مكنـتش از   « -انـدمير  بـه نوشـتة غيـاث الـدين خو     –كه كوتاهي چنان شد 
او بـراي  . »جميع امـراي عظـيم الشـأن بلكـه از اكثـر سـالطين نافـذفرمان درگذشـت        

خودش يك سپاه ويژه متشكل از پنج هزار سـوار ورزيـده تشـكيل داد كـه از ميـان      
جوانان تبرائي دستچين كرده بود و شب و روز در خـدمتش بودنـد و فرمانهـايش را    

هـاي بسـياري از    لة ايـن نيـروي آمـاده بـه خـدمت زمـين      به وسياو . )2(كردند اجرا مي
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هـايش   روستاهاي ايران را مصادره كرده به ملك خالصة خودش تبديل كرد و قبالـه 
  .را به امضاي شاه رساند، و به يكي از مالكانِ بزرگ تبديل شد

هاي خراسان و به خصوص در قتل عام مـردم   هاي نجم ثاني در جنگ كاري سياه
در جنگ با عبيداهللا خـان بـه اسـارت     891خوانديم، و ديديم كه او در سال  خراز را

شـدن نجـم    شاه اسـماعيل پـس از كشـته    و كشته شد و روزگارش به سر رسيد، افتاد
را به مير عبدالباقي داد كه در آن هنگام در مقـام رياسـت    تنبت سلطثاني منصب نيا

در اين مقـام مانـد، و در    893سال اين مرد تا  ،بود) صدارت(ستگاه ديني قزلباشان د
پس از او حسين بناي اصفهاني كه بـاالتر شـناختيمش، و    .جنگ چالديران كشته شد
حاكمِ قزلبـاشِ اصـفهان    –دورميش خان ) حسابدار اموال(در آن هنگام وزير ديوان 

تـرين   ولـي ايـن ميـرزا حسـين در مقـام عـالي      . بود، نائب السلطنة شاه اسماعيل شد –
و بـه قـدري در    ،هاي خشـني درپـيش گرفـت    گيري كشور چنان شيوهيممرجع تصم

نيز از دستش به سـتوه   آوري مال و ملك دست تعدي گشود كه حتي قزلباشان جمع
يكشـب   902سرانجام در فرور ديـن  . آن شدند كه وي را از ميان بردارندآمدند و بر

بود، چنـد تـن    كه او مست و مدهوش از بزم شاه اسماعيل بيرون آمده روانة كاخش
از قمه به دستان قزلباش به همراه يكي از فرماندهانشان به نـام مهتـر شـاهقلي بـر سـر      

  .)1(كاردو و خنجر تكه پاره كردند و او را به ضرب ،راهش كمين گرفتند
ي خودش وزير و وكيل و صدر داشـت، هركـدام   ارنه كه شاه اسماعيل بهمانگو

ز ايـران بودنـد و صـفت حـاكم را يـدك      از سران قزلباش كه تيولـدار يـك ناحيـه ا   
آنهـا ايـران را ميـان خودشـان     . كشيدند، نيز براي خودشان وزير و صـدر داشـتند   مي

كردنــد، بـدون آن كــه از   و هركــدام در جـائي حكومــت مـي   ،تقسـيم كــرده بودنـد  
گاه يك نفر از اينهـا تيولـداري    دن چيزي جز غارتگري آموخته باشند،كر حكومت

حسـين بيـك هللا هـم حـاكم فـارس       :مثال تاده را در دست داشت،ناحية جدااف دو سه
دورميش خان هـم  . هم حاكم خراسان و هم حاكم گيالن و مازندران ،شد ناميده مي

ايـن حاكميـت در   . بخشـي از خراسـان  و هـم حـاكم    ،شـد  حاكم اصفهان ناميده مـي 
ــه آنهــا حــاكم مــي  گفتنــد كــه درآمــدهاي  حقيقــتش تيولــداري بــود، و از آن رو ب
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رگاني را شاه بـه آنهـا بخشـيده    هاي صنايع و باز هاي كشاورزي منطقه و ماليات زمين
اين حاكمان تاتار در حقيقت رؤساي كل تاراجگرانِ قزلباش بودنـد و نـه چيـز     ،بود

هركدام از وزرا و وكال و صـدرهاي شـاه اسـماعيل نيـز بـه نوبـة خودشـان        . ديگري
و در عـين حـالي    ،اص داده بودنـد را به خودشان اختصـ  هاي وسيعي از كشور بخش

و امـالك و امـوال    ،آمدنـد  ها به حساب مـي  رفتند حاكم آن بخش كه همراه شاه مي
  .شان به آنها تعلق داشت ناحية حاكميت

تشـكيل داده بـود كـه وزيـر و      هر تيولداري در منطقة حاكميتش يك دستگاهي
سين بنـا را وكيـل   دورميش خان در اصفهان ميرزا ح ،كردند ن را اداره ميصدرش آ

ــود  ــرده ب ــر ك ــي   ،و وزي ــماعيل م ــاه اس ــراه ش ــودش هم ــين   و خ ــرزا حس ــت و مي رف
ئي به نوبة خودش تيولدار بخشـي از   هر وزير منطقه. داد هاي او را انجام مي مسئوليت

روستاهاي منطقه بود كه اربابش به عنـوان ملـك شخصـي بـه او بخشـيده بـود؛ و او       
در هـر منطقـه    ،ها ساخته بود آوري ماليات اها و جمعافرادي را مأمور ادارة اين روست

يك صدر وجود داشت كه رياست دستگاه دينـي قزلباشـان را در دسـت داشـت، و     
كردند، اموال اوقاف را برايش جمـع   دست او كار مي جات تبرائي زير رؤساي دسته

و هـا   آوري كه همراه با سياهترين جنايـت  هاي خشن و چندش آوردند، و با شيوه مي
  .كشتارهاي همگاني بود به تبليغ دين قزلباشان مشغول بودند

و بـه   ،از اوباشان و بزهكاران شهري تشكيل شده بودنـد  ات تبرائي عموماًج دسته
مسئوليتي كه بـه اينهـا محـول     ،كردند عنوان اهرم فشار دستگاه دولتي ديني عمل مي

نام داده » باطل و منسوخ مذهب«شده بود آن بود كه ملت ايران را از آنچه قزلباشان 
. آوردنـد  ناميدنـد درمـي   مـي » مذهب حـق «بودند بيرون آورده به راه هدايت و آنچه 

راي انجـام مقاصـد   بـ  هاي سني برخاسته بودنـد و  ات تبرائي عموما از خانوادهج دسته
شان به قزلباشـان پيوسـته تغييـر مـذهب داده بـه مـذهب قزلباشـان درآمـده          تبهكارانه

شـگفت آن كـه    ،كرد ة تبرائي تحت رياست يك مال انجام وظيفه ميهر دست. بودند
جـات   و به يكبـاره دسـته   ،اين مالها با آمدن قزلباشان سر از زير زمين برآورده بودند

معلوم نيسـت كـه آن همـه مـالي تبرائـي      . تبرائي را تحت هدايت خود گرفته بودند
مـا اطـالع دقيـق    . ودنـد پيرو مذهب قزلباشان تاتار در كدام مدرسه تحصـيل كـرده ب  
ا توسـط علمـا و فقهـاي    داريم كه در ايران پيش از شاه اسماعيل مدارس ديني عموم
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حتي شهرهائي كه حاكميتش در دست تركـان شـيعة زيـدي بـود      ،شد سني اداره مي
نيز فقهاي بزرگ و كوچكش عمومـا  ) مشخصا شهرهاي هرات و گرگان و سبزوار(

و هيچ مدرسة ديني كه فقـه شـيعه در    ،جود نداشتسني بودند و فقيه شيعه در آنها و
قــرا  در بــارة هــرات كــه پايتخــت حســين بــاي :مــثال. آنهــا تــدريس شــود دائــر نبــود

در هـرات  «نگـام  آن ه كند كـه در  بود، صاحب رياض العلماء تأكيد ميمذهب  شيعه
در همـان زمـان   . )1(»نه عالم دين وجود داشت و نه كسي بـر مـذهب اثناعشـري بـود    

 –و او موالنا تفتازاني بود كه  ،زيست ترين فقيه وقت جهان اسالم در هرات ميبزرگ
قزلباشان به فرمان شاه اسماعيل پوستش را كندنـد و تكـه تكـه اش     –چنانكه ديديم 

هـاي قـم و    آبـادي  دانيم كـه حتـي در   ما به تحقيق مي. كردند و گوشتش را خوردند
، نيـز مدرسـة دينـي    بار و شـيعه بودنـد  ت عرب نشا كاشان و طالقانِ قزوين كه جمعيت

هيچ شخص شيعه نيز در آستانة تشكيل دولت صفوي در قم يـا   شيعه وجود نداشت،
 راق تحصـيل كـرده باشـد،   در عـ  ود نداشت كه مـثال نشين وج هاي شيعه ديگر آبادي

شود كه كسـانيكه بـا    پس معلوم مي .كند هاي تاريخي اين سخن را تأييد مي گزارش
را در دست داشتند نيز از ميان بزهكاران جات تبرائي  رهبري دسته صفت مالي شيعه

عمامـه   ،شان هوشيارتر بودند د كه چون سوادي داشتند و از بقيهشهري برخاسته بودن
ديگـران كـه عمومـا جاهـل و      د،گرفتن و رهبري آنها را به دست مينهادند  بر سر مي

  .كردند دند از آنها تبعيت ميسواد بو بي
و براي خودش حكـومتي   ،برائي شماري دستة تبرائي در اختيار داشتهر مالي ت

در هر دسـتة تبرائـي    ،كرد تشكيل داده بر جان و مال و ناموس مردم اعمال سلطه مي
تا معلوم بدارند كه آيـا كسـاني    ،افرادي وجود داشتند كه كارشان تفتيش عقايد بود

يا در نهان از مـذهب   ،شان اندر مذهب قزلباب كه تغيير مذهب داده اند راست گفته و
بهتــرين راه ايــن تفتــيش عقايــد واداركــردن مــردم بــه   ،كننــد سابقشــان پيــروي مــي

روش ديگـر تفتـيش عقايـد آن بـود كـه       هاي عمـومي بـود،  ميگساري در چارسـوك 
كـه آيـا كسـي در ايـن مسـجدهاي       تـا ببيننـد   ،كشـيدند  ها به مسـاجد سـر مـي    تبرائي

رفت هنوز سني  معلوم بود كه هركس به مسجدي مي! نهخواند يا  ويران نماز مي نيمه
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و  ،هـا تعلـق داشـت    به سني –در سراسر كشور  –بود؛ زيرا مسجدهاي كشور عموما 
تلقـي  ) گـري  مركـز تبليـغ سـني    :يعنـي (شان مراكز فحشا و فساد  به نظر قزلباشان همه

بـه مركـز    هـا  ها و تبرائـي  رفت و از نظر قزلباش هركس به اين مسجدها ميو  شد، مي
تبرائيـان دسـتور داشـتند كـه در     . رفت، و هنوز همدين قزلباشان نشـده بـود   فساد مي

خواند  گيرد يا به روش آنها نماز مي هرجا كسي را بيابند كه به روش سنيان وضو مي
  .وي را در جا به قتل برسانند

رفـت، شـاه    گذاشتن از مستحبات ديني مسـلمانان بـه شـمار مـي     ريشاز آنجا كه 
اعيل داشتن ريش را در كشور ممنوع اعالم داشته بود، و همـة مـردم كشـور بـه     اسم

بگذارنـد تـا همشـكل     راشـند و سـبيل  توالئي موظف بودند كه ريش را تا تـه ب حكم 
شـده توسـط     تراشيدن و گذاشتن سبيل يكي از واجبات ديني اعـالن  قزلباشان شوند،

رفت،  كرد سني به شمار مي هركس به اين حكم والئي توجه نمي ،شاه اسماعيل شد
  .رائيان دستور داشتند كه هركه را با ريش بيابند درجا بكشندبو ت

جات تبرائي مالكان جـان و مـال و نـاموس جمعيـت شـهري ايـران        رؤساي دسته
جانبـه و اختيـارات    هايشـان از آزادي عمـل همـه    آنهـا در حـوزه   ،شدند محسوب مي

ئي را در هرلحظه از شبانه روز  كه هر خانهو اجازه داشتند  ،گسترده برخوردار بودند
مورد تفتيش قـرار داده اهـل خانـه را اگـر سـني مانـده بودنـد بـه گروگـان بگيرنـد،           

شـاه  . دختران و پسران خانه را مورد تجاوز قرار دهند، و اموال خانه را مصادره كنند
ني خـون سـ  «دانست حكم داده بـود كـه    ميكه خودش را نمايندة خدا و ائمة اطهار 

؛ و اين فرمان شامل تمامي مردم ايرن »حالل و ملك و مال و ناموس سني مباح است
  .شد مي

نفاق و  جوامع شهري ايران در نتيجة اين شيوة قزلباشان و تبرائيان، هيچ راهي جز
گري كنند، كاله قزلبـاش بـر    مردم مجبور بودند كه تظاهر به شيعه دوروئي نداشتند،

هـائي كـه بـر سـر     سبيل بگذارنـد، در معـابر عمـومي از خم   سر نهند، ريش بتراشند و 
جد نروند و تظاهر به تـرك  سه بود باده بخرند و بنوشند، به مها نصب شد چارسوك

بـراي آن كـه ثابـت شـود يـك نفـر        ،كه شيعه شده اند نماز كنند، تا قزلباشان بدانند
چـون و چـرا    بـي  هاي او بايست از فرمان واليت مطلقة شاه اسماعيل را قبول دارد مي
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خواندنـد و ميگسـاري    و چونكه شاه اسماعيل و قزلباشان نمـاز نمـي   ،كرد اطاعت مي
  .يافت كردند، اطاعت از شاه با همشكلي با شاه و قزلباشان تحقق مي مي

آن بخش از مردم كشور كه نسبت به احكـام دينـي تعلـق خـاطر داشـتند نيـز بـه        
ان و اوباشان معروف ديروزينند كه جز زودي متوجه شدند كه تبرائيان همان بزهكار
آمدن از مخمصة تفتيش عقايـد ماليـان    تجاوز و جمع مال هدفي ندارند، براي بيرون

هـاي تبرائيـان را    آنهـا سردسـته   د،هـاي نجـات برآمدنـ    تبرائي به جستجوي يـافتن راه 
 مالياتي كه كافر بـه مسـلمان  (» جزيه«هائي تحت عنوان  و با پرداختن رشوهديدند  مي
اين رسم بـه قـدري    ،كردند خودشان را از اجراي حكم قزلباشان معاف مي) دهد مي

باج ريش، بـاج وضـو و بـاج    هائي به نام  عموميت يافت كه ماليان تبرائي رسم

پرداختند كه  ها را كساني به ماليان تبرائي مي اين باج كشور رواج دادند، را درنماز 
و در عين حال از آزار تبرداران تبرائـي   ،رندشان را نگاه دا خواستند رسوم مذهبي مي

ها درآمدهاي انبوهي به جيب ماليـان تبرائـي سـرازير     چونكه اين باج. در امان بمانند
گرفتنـد و در برابـر انجـام مراسـم مـذهبي       كرد، ماليان تبرائي باج خودشان را مي مي
مـالي   ولي معلوم است كه فقـط كسـاني كـه مكنـت     .كردند پردازان اغماض مي باج

و چونكـه   ،گـزاف تحميلـي ماليـان تبرائـي بودنـد     هـاي   داشتند قادر به پرداختن باج
قزلباشان همة كشور را تاراج كرده بودند، بسيار اندك بودند كساني كه بتوانند بـاج  

 يير مذهب درپـيش نداشـتند،  مقررشده را بپردازند، و اكثريت ملت هيچ راهي جز تغ
يـا كشـته شـوند يـا تغييـر      : ا فراروي ملت نهاده بودنـد ماليان تبرائي يكي از سه راه ر

بسيار بودند كساني كـه بـراي    .هاي كالنِ مقررشده را بپردازند مذهب دهند و يا باج
  .كردند دادند و خودشان را آسوده مي گريز از باج گزاف تبرائيان تغيير مذهب مي

ش بـه ايـن   در واكـن  ،مـردم مواجـه بودنـد    يمالهاي تبرائي چون با نفرت همگان
ئـي   سـتيزي از هـيچ حربـه    ستيز بودند، و در مردم نحو بسيار شديدي مردم ها به نفرت

و اشـعار   ،مـال حيرانـي قمـي از سـرانِ برجسـتة تبرائيـان بـود        كردند، وگذاري نميرف
مـردم   زه بـا آن سـرود،  بسياري در نكوهش دين سنيان و تحريـك تبرائيـان بـه مبـار    

و بـا زيركـي    ،شـان بودنـد   ايران در حفـظ ديـن   م شمالدرترين م ن از سرسختيقزو
شـدن يافتـه بودنـد؛ و بـه      هائي براي حفظ ديـن و گريـز از شـيعه    خاص خودشان راه

 -سط عهد شاه تهماسب اول شهر قـزوين   يم كه تا اواخوان همين سبب در تاريخ مي
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 هنوز سني مانده بود؛ ولـي بعـد از آن   –با وجود كشتار وسيعي كه از مردم شده بود 
اين شهر مورد خشم واقع شد و بخش اعظم مردمش قتل عام شدند، جوانان به اجبار 

 ،گري كـرده شـدند   دختران وارد بازارهاي روسپيبه خودفروشي درآورده شدند، و 
 .ان بر ضد مردم قزوين سرودداراني اشعار زيادي را در تحريك تبرهمين موالنا حير

  :اين رباعي از او است
  يانند چــو گــرگســني مــيش اســت و شــيع

  داند سخن مـرا چـه تاجيـك و چـه تـرك     
  صـــد لـــعنت حـق بـه سـنيان قزويــــــــن     
  بر مفلس و بـر غنـي و بـر خـورد و بـزرگ     

  
ماندگان شناخته شـوند، دسـتور    در ديگر شهرهاي ايران براي آن كه بقاياي سني

  :هايشان اين دو بيت شعر را نقش كنند شده بود كه مردم بر سر در خانه
ــنيان ــما  !ســ ــام شــ ــر امــ ــن بــ   لعــ

  امِ شـــماوبـــــــــر نمـــازِ علـــي الـــد
ــلماني ــا تماميـــــــد در مســـــ   نـــــ
  اي دو صـــد لعـــن بـــر تمـــام شـــما 

  
به زودي مالهاي تبرائي متوجه شدند كه نسب سيادت داشـتن بهتـرين امتيـاز در    

خواهـد انگيخـت، در زمـان شـاه      پي خواهد آورد، و احترانم بيمانند قزلباشان را بـر 
نشـانة   ،جـات تبرائـي سـر برآوردنـد     زيادي سيد در ميـان دسـته   اسماعيل شمار بسيار

بودن در بين تبرائيان عمامة سبزرنگ بر سرنهادن يا شال سبزرنگ بـر كمربسـتن   سيد
بسـت   نهـاد يـا شـال سـبزي بـر كمـر مـي        همينكه كسي عمامة سبزي بر سـر مـي  . بود

نهادنـد و   مـي كردند كه او سـيد اوالد علـي اسـت و بـه او احتـرام       قزلباشان خيال مي
سيد  شان ميل نبودند كه رئيس بي فرمانبران جاهلِ تبرائي هم. ردندب قامش را باال ميم

شـناختند   طبيعي بود كه افراد يك دسـته اگـر هـم رهبرشـان را بـه خـوبي مـي        باشد،
ايـن بـود كـه    . شـان افـزوده شـود    دادند كه او را سيد بنمايانند تا بر اهميت ترجيع مي

جات تبرائي در عهـد شـاه اسـماعيل و شـاه      هاي دسته از شيوه سيدپروري يكي ديگر
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تصـور  . تهماسب اول شد، و سيدهاي بسيار زيادي در همه جاي ايران سر برآوردنـد 
اين امر بسيار آسان است كه يك تبرائي مجهول الهويه كه در يـك شـهري فعاليـت    

بزي بر سر نهـاده،  داشته ابتدا شال سبزرنگي بر كمر بسته بوده؛ بعد از مدتي عمامة س
 ،رفتـه  گرفتن رهبري يك دستة تبرائي ديگر به شهر ديگري مـي  سپس براي به دست

و تبرائيان  ،كرده را به تمام معني با خودش به آن شهر منتقل مي دو اين بار صفت سي
تبـديل بـه سيدشـدن تـا همـين       ،پنداشته اند ميشهر جديد وي را يك سيد تمام عيار 

افتـاد؛ و   يران از امور تكراري بود و در بسياري جاها اتفاق مييك قرن پيش نيز در ا
چه بسيار مردان مجهول الهويه كه از جاهاي مجهـولي وارد يـك شـهر يـا روسـتاي      

كـه  (گشـتند   داشتند و به زودي به سيد تبديل مـي  شدند و ادعاهائي ابراز مي ايران مي
  .)شناسيم برخي از آنها را ما مي

م تشـكيالتي سياسـي قزلباشـان را تشـكيل     رائي قاعـدة هـر  جات تبرداران تب دسته
در نوك اين هرم شخص شاه اسماعيل ايستاده بود كه نمايندة ائمة اطهـار   ،دادند مي
ترتيـب از   بدنة هرم را به ،شد شمرده مي» واجب الطاعه«و » ممعصو«و » ولي مطلق«و 

ن بـزرگ از امـراي   فس همايون، صـدر، وزيـر ديـوان، تيولـدارا    باال به پائين، وكيل ن
اينها در جمع خود وضـيعت  . دادند ئي تشكيل مي قزلباش، وزيران و صدرهاي منطقه

شـناختند، و   يك باند گسترده داشتند كه جز غارتگري و چپاول هيچ مسئوليتي نمـي 
  .تنها هنرشان ميگساري و لواطگري و آدمكشي و تخريب و تاراج بود و ديگر هيچ

سـران قزلبـاش و نـه كسـي از افـراد دار و       م از هفـت ه اسماعيل، نه هيچكـدا انه ش
يـا چيـزي از مفهـوم دولـت و      ،دستگاه قزلباشان ايدة منسجم سياسي در سـر داشـتند  

و صاحب بخـش   كشيد، را يدك مي» شاه ايران«شاه اسماعيل لقب  ،دانستند ملت مي
ئـي از   كردهـايش در هـيچ لحظـه   ور پهناور ايران شـده بـود، ولـي عمل   بزرگي از كش
او قـدرتش را بـه ابـزاري بـراي      ،مانده يـك بانـد تبهكـار فراتـر نرفـت     چارچوب فر

رود  كشي و تخريب و تاراج و خوشگذراني دائمي درآورده بود، و گمان نمي مردم
ر انديشة شـاه  ملت و ميهن د ،داشته است مي برداشتي جز اين» قدرت سياسي« كه از

 ،ويـژه و آسـماني قائـل بـود     او براي خودش يك مأموريت اسماعيل جائي نداشت،
ــران  ( ــني در اي ــازي س ــت نابودس ــن   )مأموري ــراي اي ــرش در راه اج ــام عم ، و در تم

شاه اسماعيل چنـان  . مأموريت كوشيد، و در اين راه هستي تاريخي ايران را برباد داد
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او  ريخ با ايران و ايراني نكرده بـود، كاري با ايران كرد كه هيچ مهاجم ديگري در تا
  .نابودي به پيش برد و ايران را تا لبة ،را منهدم ساختدن ايراني ايران و تم

در بارة اين كه قزلباشان شاه اسماعيل اجسـاد متالشـي شـدة بزرگـان ايـران را بـا       
 هـاي  هـا مـورد در نوشـته    ده ،خورده اند دريده و خام خام مي شور و شوق فراوان مي

هاي زنده نيـز   شت انساندريدن و خوردن گو مداحان شاه اسماعيل ذكر شده است،
در ميان قزلباشان يك دستة تاتـار وجـود داشـتند كـه      ها آمده است، اين گزارش در

ِچگـين  رسما صفت آدمخوار به خودشان گرفته بودند، و بـه زبـان تركـي بـه آنهـا      

 ممعلـو  ،هـاي زنـده و مـرده بـود     اينها كه كارشان دريدن و خوردن انسـان  ،گفتند مي
اينها افرادي بودند ! شان موجود بوده است يا نه خواري در قبايلانسان نيست آيا سابقة

كه از اوائل كار قزلباشان در تبريز و اردبيل به فرمان شاه اسماعيل فرزندان برخـي از  
هـاي   خوردنـد؛ سـپس الشـه    دريدنـد و مـي   بزرگان را در برابر پدر و مادرهايشان مي
شـماري از آنهـا    ورده شـوند كـه بـه   تـا خـ   ،بسياري از مردان ايران به آنها سپرده شد

هـاري دچـار   انسان به نـوعي بيمـاري    شتخوردن گو اينها در اثر ،باالتر اشاره رفت
افتـاد كـه يكـي از     بسـيار اتفـاق مـي    معتاد به خوردن گوشت انسان شده بودند، شده

جات تبرائي دستگير شده به نـزد شـاه اسـماعيل يـا حـاكم       بزرگان ايران توسط دسته
خواسـت كـه توبـه كنـد و تبـرا       و شاه يا حـاكم از او مـي   ،شد لي برده ميقزلباش مح

شـاه  » واليـت مطلقـة  «طبيعي بود كه اغلب بزرگان ايـران حاضـر نبودنـد كـه      نمايد،
 برداشـته بـه ديـن قزلباشـان درآينـد،      و دست از ديـن خودشـان   ،اسماعيل را بپذيرند

تا او را زنده زنده بدرنـد و   سپردند مي» چگيني«چنين افرادي را به دستة آدمخواران 
ئــي را آهســته آهســته  آدمخــواران شــاه اســماعيل چنــين شــخص درمانــده. بخورنــد

هـاي زنـده چنـان بـود كـه ابتـدا گوشـش را بـا          ترتيـب خـوردن انسـان    خوردند، مي
ــي  ــد و م ــي  ج دندانشــان ميدريدن ــا دندانشــان م ــيش را ب ــپس بين ــد؛ س ــد و  ويدن كندن

هايشـان   هاي او را بـا دنـدان   بازوان و سپس ران جويدند؛ در مرحلة بعدي گوشت مي
رفـت ادامـه    ايـن شـكنجه تـا وقتـي كـه او بـه كشـتن مـي        . خوردند كندند و مي برمي

بـا  » حكـم والئـي  «اين رفتاري بود كه آمخـوارانِ شـاه اسـماعيل بـر طبـق       ،يافت مي
بســياري از بزرگــان ايــران كردنــد، و كشــور را از مــردان علــم و ادب و هنــر تهــي  

  .تندساخ
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شـان   از ديگر ترفندهاي شاه اسماعيل براي مجبوركردن ايرانيان به تغييـر مـذهب  
ئـي   كردن، شديدترين شكنجه به قفس. كشيدن بود كردن يا به سيخ گرفتن و به قفس

دادند؛ زيرا ابتـدا پوسـت بـدن فـرد مـورد نظـر را بـا         بود كه نسبت به كسي انجام مي
شـيرة  (شـيدند و تمـام بـدنش را بـا دوشـاب      خرا هاي ني يا با نوك خنجـر مـي   تراشه
كردند و صدها مورچـه را   اندودند و آنگاه وي را در صندوقي مي يا عسل مي) خرما

ها شب و روز مشـغول خـوردن گوشـت تـن      هكردند، مورچ در اين صندوق رها مي
مرد بيچاره بودند؛ و پوست بدنش در زير اين شكنجه به صـورت شـديدي عفونـت    

ــي ــرد و او روز م ــي  ك ــكنجه م ــه ش ــاي درازي اينگون ــد ه ــه   ،ش ــز ك ــواردي ني در م
خواستند از اين شكنجه براي ارعاب بزرگان يك شهري اسـتفاده كننـد قفـس را     مي

هـاي جـانخراش    تـا همـة مـردم صـداي زوزه     ،آويختنـد  ئي در ميدان شهر مي بر ميله
ر شـان را از سـ   و فكر هرگونـه مقاومـت بـراي تغييـر مـذهب      ،زنداني قفس را بشوند

هـاي   در نوشـته چنانكـه   –هاي شديد نيـز   شكنجهيكي از انواع كشتن با  ،بيرون كنند
كردند، صـندوق را   بوده كه مرد را در صندوق آهني ميآن  –مداحان صفوي آمده 

هـا آهسـته آهسـته پوسـت و      نهادنـد، و آن بيچـاره سـاعت    بر روي خرمن آتش مـي 
  .كشيد سوخت و زجر مي استخوانش مي

نيز چنان بود كه مفتولي آهنين كه دو سرش تراشـيده و تيـز شـده     كشيدن به سيخ
گذراندند، چنانكـه يـك سـرش از نقطـة      بود را از زير پوست كمر فرد مورد نظر مي

كشـيدند، و در ايـن    گردن بيرون مي كردند و از پوست پائين باالي نشيمنگاه فرو مي
و مثـل   ،داشـتند  زديكي ميحالت وي را بر باالي آتشِ افروخته در فاصلة نه چندان ن

ساعت بسوزد  گرداندند تا آهسته آهسته در خالل چندين شده مي الشة گوسفند ذبح
هـاي   كـردن انسـان در كتـاب    هـائي كـه از كبـاب    گـزارش  و در نهايت كباب شـود، 

شـده را   دهنـد كـه الشـة كبـاب     مداحان شاه اسـماعيل آمـده عمومـا خبـر از آن مـي     
  .خوردند اعيل ميها به فرمان شاه اسم قزلباش

م بـه   در قـرن هفـتم ق   –پادشـاه آشـور    –در تواريخ آمده است كه آشوربانيپال 
سـنگ   م را بـر الينهدم ساخت، و مناسبت پيروزي بر ععيالم حمله كرد و عيالم را م

ئي چنين برجا گذاشت كه سراسر عيالم را ويران كرده، شـوش را بـه كلـي از     نوشته
گـاه  شهر شوش چنان كـرده اسـت كـه ديگـر هيچ     صحنة روزگار محو ساخته و در
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آنچـه شـاه اسـماعيل بـا      ،ئي به گوش نخواهد رسـيد  نواي شادي هيچ پرنده و چرنده
تـوانيم   مـا مـي  . مردم ايران كرد شباهت تام و تمامي به كارهاي آشـوربانيپال داشـت  

ه بـود ) از نـژاد سـامي  : يعنـي (نژاد آشـوربانيپال   حدس بزنيم كه اين شاه اسماعيل هم
وانسـته در  ت ايرانـي نمـي  شاه اسماعيل از هر نژادي كـه بـوده خـون     ،به هرحال باشد،

با يك مطالعه در تاريخ ايران از عهـد هخامنشـي و سـپس     ،تبارش وجود داشته باشد
هـا و ساسـانيان و صـفاريان و ســامانيان و ديلميـان مـا بـه خـوبي متوجــه         عهـد پـارت  

ايرانـي   نـابودگر فرهنـگ نبـوده اسـت،    سـتيز و   شويم كـه ايرانـي هيچگـاه تمـدن     مي
ايراني،  ان و عقائد مردم كاري نداشته است،و هيچگاه با ادي وده،بستيز ن هيچگاه دين

ــگ   آزاده و آزاده ــة فرهن ــه هم ــوده و ب ــرور ب ــرام   پ ــدي احت ــا دي ــان ب ــا و ادي ــز  ه آمي
در هيچ زماني هيچ فرمانرواي ايراني تبـار در هـيچ جـا نسـبت بـه       نگريسته است، مي
ن مردم خصومتي نشـان نـداده، و ايرانـي در هـيچ زمـاني در صـدد تحميـل ديـن         دي

  ..خودش به ديگران نبوده است
به زبان آذري شعرهائي سروده بـوده، سـيد احمـد كسـروي      چونكه صفي الدين
نژاد بـوده و در   تبار و ايراني شيخ صفي الدين اردبيلي آذري هكوشيده تا ثابت كند ك

به دروغ به و پادشاهان صفوي نسبت سيادت را نداشته، سلسله نسبش سيادت وجود 
او فراموش  ،برد تحقيق كسروي البته راه به هيچ حقيقتي نمي خودشان بسته بوده اند،

هاي مقيم ايران در روستاها و شـهرهاي مختلفـي پراكنـده بـوده      كرده بوده كه عرب
هاي تـاريخي كـه    رشگزا. شان نيز زبان مردم منطقة اسكانشان بوده است و زبان ،اند

هاي ايران تا اوائل قـرن سـوم هجـري عمومـا      دهد كه عرب در دست است نشان مي
رب خوزستان و متصل بـه عـراق، زبـان    تنها در روستاهاي غ ،ده بودندزبان ش فارسي

كـردن تبـار    قضاوت كسروي بـراي نفـي   قي ماند،ابعربي براي بعضي از قبايل عرب 
ه او از ُكـرد آذربايجـاني بـوده و زبـانش زبـان      سيادت از شيخ صفي الدين آنست ك

تـوان   ولـي كمتـر مـي    .او سيد است و كسي از مريدانش نگفته كه ،مردم منطقه بوده
اوالد شيخ صـفي الـدين از ايـن راه بـه آنهـا رسـيده بـوده، و        ترديد كرد كه سيادت 

هـا را  فقـط ادعـاي اوالد پيـامبربودن آن    ن تا حد زيادي هم به جا بوده اسـت، ادعايشا
  .توان مورد ترديد قرار داد مي
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ي در عهد شاه اسماعيل بخش اعظم آثار تاريخي و فرهنگي ايران وفقزلباشان ص
هـاي كشـاورزي را بـه طـور مرتـب بـه آتـش         را منهدم ساختند، بخش اعظـم زمـين  

و بخـش عظيمـي از    ،هـا منتشـر كردنـد    كشيدند، وباي تعمدي در بسياري از آبـادي 
گيـر در تبريـز    در اثر كشتارهاي آنها وباي همه م مرگ فرستادند،لت ايران را به كام

 ،ل و بسياري مناطق ديگر شيوع يافـت و اصفهان و شيراز و كرمان و كازرون و اردبي
كردنـد از   و با از طرفي و قحطي از طرفي و ناامني شديدي كـه قزلباشـان ايجـاد مـي    

ناامني مطلقـي كـه    رده بود،اه اسماعيل براي ايران آوئي بود كه ش طرف ديگر، هديه
رو ايران حاكم بود حمل و نقل كاال در درون كشور را به كلـي   اروانهاي ك بر جاده

كـه از مـردم   كشتارهاي وسـيعي   ،اخت و كشور را به ورشكستگي كشاندمتوقف س
تنها تجارتي كـه در   يران را به آستانة اضمحالل رساند،ا عيدر مناطق شهري شد صنا

هـاي   تجارت كساني بود كه بـه نـام ونيـزي در پيرامـون اردوگـاه      ايران رونق داشت
شدة مردم كشور را به قيمت نازل از قزلباشـان   و اموال تاراج ،زدند قزلباشان پرسه مي

زدة  آور بـه مـردم قحطـي    هـاي سرسـام   و آنچه خواربار بود را به قيمـت  ،خريدند مي
وزن و پربهـا را كـه    ة كاالهـاي كـم  فروختند تا پولش را به اروپا ببرند، و بقي ايران مي

در ايـن راه بخـش عظيمـي از    . كردنـد  در اروپا خريدار داشـت بـه اروپـا منتقـل مـي     
ماعيل صـفوي بـه اروپـا انتقـال     سالة سـلطنت شـاه اسـ    23هاي ايران در دوران  ثروت
ايرانـي سـران قزلبـاش تاتـار      در اين دوران، حاكمان و مالكان اصـلي ايـران و   ،يافت

نيـز در   ري سابق كـه بـه آنهـا پيوسـته بودنـد     ئي و اوباشان شه كاران حرفهبزه بودند،
و در دسـتگاه   ،شدند و به متشخصان كشور تبديل مي ،بردند هاي آنها سهم مي تاراج

گيران كشور تبديل  شد تا به تصميم سياسي و اداري قزلباشان به آنها جايگاه داده مي
  .شوند

ناشـي  مدت سياسـي   هاي كوتاه آشفتگيپس از درگذشت شاه اسماعيل در ميان 
مردگي، و در ميان مشغوليت قزلباشان به گردآوري مال و رقابت قـدرتي كـه    از شاه

هـا   ها كه موقتا از حمايت شمشيرهاي قزلبـاش  پس از شاه اسماعيل بروز كرد، تبرائي
سياسـت   و ،دانسـتند بايـد چـه كننـد     در سر درگمي بودند و نمي ،محروم شده بودند

در همـه جـا بـه    مردم كشور با استفاده از اين فرصت،  !جديد چگونه خواهد بودشاه 
در ناخشنودي از اين وضع جديد، فرياد سردسـتگان تبرائـي    دين خودشان برگشتند،
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و از او خواســته شــد كــه هرچــه زودتــر بــراي  ،بــه درگــاه شــاه تهماســب بلنــد شــد
از  يـك نمونـه   ،ام بزنـد شان دست به اقـد  جلوگيري از برگشتن مردم به مذهب سابق

از نزديكتـرين شـهرها بـه    يكـي   –هاي قـزوين   اين فريادها كه توسط سردستة تبرائي
ئي براي عموم شهرهاي ايـران   آورم، تا نمونه بلند شده بود را در اينجا مي –پايتخت 

بوده باشد؛ و با ذكر موارد ديگري كه همه شبيه به قـزوين بودنـد خواننـده را خسـته     
اش  كردن مردم قزوين شده بـود، در نامـه   ك مالي قُمي كه مسئول شيعهكنم، ي نمي

و بـا مشـاهدة    ،خطاب به شاه تهماسب نوشت كه نه ماه است تا دندان بر جگر نهـاده 
آن كه همة مردم قزوين به مذهب سني برگشته اند و در وقت وضوگرفتن پاهايشـان  

گذارند، خون جگر  سينه ميهايشان را بر  دست شويند، و در وقت نمازخواندن را مي
او از شاه تهماسـب تقاضـا كـرد     ،هيچ كاري هم از دستش ساخته نيست خورد و مي

هـاي  كند، يا دست كم دستور دهد كه فق كه يا فرمان قتل عام مردم قزوين را صادر
شـان را   كه بسياري از افراد خاندان –هاي برجستة شهر قزوين  ها و شخصيت و قاضي

  :خاطر رضاي خدا اعدام گردندبه  –عام كرده بوده است شاه اسماعيل قتل 
  شـــاها مـــدت نُـــه مـــاه شـــد كـــاين نـــاتوانپاد

 مانده در قزوين خراب و خسته و مجروح و زار
  يــافتم وضــعِ تســـنن در وضــيع و در شـــريف   

ــرُّ  ــار َتخَـ ــدم آثـ ــار ديـ ــغار و در كبـ   ج در صـ
  ُشســــته از فقيــــر و از غنــــي يادر مقــــابر پــــ

  ين و از يســاردر مســاجد دســت بســته از يمــ   
بسـتن در نمـاز      ن تـو شـاهي دسـت   در زمان چو

ــت  ــاري دس ــت ك ــالي  هس ــه ع ــار بســته اي ش   تب
  قاضــي ايــن ملــك نســلِ خالــد ابــن الوليــد      
  مفتـــي ايــــن شــــهر فرزنــــد ســــعيد نابكــــار 
ــردو را     ــازي ه ــاه غ ــغِ ش ــده ز تي ــته گردي   كش
 هم برادر هم پدر هم يار و هـم خـويش و تبـار   

  تــوان صــي مــيقتــل عــامي گــر نباشــد، قتــل خا
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  .)1(خاصــه از بهــرِ رضــاي حضــرت پروردگــار 
  

و دوبـاره كشـتارها و قتـل     ،وضعيت برگشت به مذهب چندان ديـري نپائيـد   البته
ها از سر گرفته شد، و مردم نيز مجبور شـدند كـه خودشـان     ها و تخريب و تاراج عام

ن قزلباشـان  چنين بود كه بـا آمـد  . را شيعة صفوي نشان دهند، تا بتوانند زندگي كنند
به درون ايران كشور ما از مردان سازنده تهي گرديد؛ نفـاق و دوروئـي و تظـاهر بـه     

گيـر شـد؛ و ملـت ايـران كـه تـا پـيش از آن         ها همـه  داشتن مذهب باب طبع قزلباش
تا در آينده بخش اصلي  ،دانست، اكنون در آنها عموميت يافت دوروئي و نفاق نمي

مال و ملك و ناموس مردم كشور ما در زمـان   جان و شان را تشكيل دهد، شخصيت
 ،جات بزهكار موسوم به تبرائي بود شاه اسماعيل بازيچة دست قزلباشان تاتار و دسته

روزه در همـه   هاي وسيعي كه همه جنايت دم كشورمان هيچ فريادرسي نداشتند،و مر
نـاك،   هودگرفت، مردم كشور ما را به افرادي انـ  جا در برابر ديدگان مردم انجام مي

فقـط   .ه بـه كـار و زنـدگي تبـديل كـرده بـود      عالق ، درخود فرورفته، بيمزاج عصبي
شـان را برداشـته راهـي     كساني كـه مـالي و امكـاني داشـتند توانسـتند زن و فرزنـدان      

حتي برخـي از مورخـان دربـار     ،دستي چون هندوستان و عثماني شوندديارهاي دور
شده بودند تا براي فتوحـات شـاه اسـماعيل    كه به زور و تهديد نگاه داشته  –صفوي 

همينكه فرصتي يافتند از ايـران گريختنـد تـا شـاهد آن همـه درد و       –تاريخ بنگارند 
شان نباشند؛ چنانكه غياث الدين خواندمير و امير محمود خواندمير كـه در   رنج مردم

التي در حـ  –پس از آن كه  ،هايشان اشاره شد اين كتاب در جاهاي بسياري به نوشته
شان را تحرير كردند بـه هندوسـتان گريختنـد و همانجـا      كتاب –اسير و به اجبار  نيمه

ايران نيز كه نتوانستند قزلباشـان   شمار بسياري از شيعيان. ماندگار شدند تا درگذشتند
به هندوستان گريختنـد كـه مـا برخـي از آنهـا را كـه در هندوسـتان         ،را تحميل كنند

حتي شمار بسـيار زيـادي از فقهـاي شـيعة      ،شناسيم نشان ميكسب نام كردند با نام و 
و برخـي   ،ايران نيز در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب مجبور به ترك وطن شدند

و تأليفاتي از خود برجاي نهادند كه تـا   ،از آنها در هندوستان كسب نام و نان كردند

                                         

  .714: متن شعر در پارسا دوست -)1(
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ده انـد مـا اطـالع داريـم،     از اينها چونكه نامي از خودشان برجا نهـا . امروز باقي است
ولي از هزاران مهندس و پزشـك و عـالم و متخصـص كـه بـه درون عثمـاني يـا بـه         

يعنـوان يـك نمونـه از     .ستان گريختند اطالعـي در دسـت نيسـت   ماوراءالنهر و هندو
هاي بعدي به هندوستان گريختند، فقـط بـه آن مهنـدس     مهندسان ايراني كه در دوره

كنم تا دريابيم كه در زمـان شـاه    اشاره مي ،را ساخت» محل تاج«بزرگ معماري كه 
ئي مجبور به ترك وطـن خـويش    هاي ارزنده اسماعيل و شاه تهماسب چه شخصيت

  .شدند
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8  
  

  گفتار دوم
  انتشار ايدئولوژي صفوي در ايران

  
  مذهب قزلباشان صفوي

پس از آن كـه ديگـر    د،قبيلة تاتار بودن 9صفوي اعضاي  قزلباشان مؤسس دولت
هاي تاتار آناتولي به اميد دستيابي به غنـايم ايـران بـه درون كشـور كـوچ داده       گروه

قبيلة بزرگ  73ان به ش قبيله بالغ گشتند؛ و در آينده چنانكه گفتيم، جمع 14شدند به 
ئي بود كـه آنهـا    تجمع اين قبايل در پيرامون شاه اسماعيل به گونه ،و كوچك رسيد

هـزار مـرد    جـات بـزرگ غـارتگر متشـكل از چنـد ده      ع خود حالت دستهدر مجمو
 ختلـف كشـور در نقـل و انتقـال بودنـد،     جنگي را داشـتند كـه همـواره در منـاطق م    

 يل هيچگـاه در ايـران نزيسـته بودنـد،    هيچكدام از قبايل قزلباش پيش از شـاه اسـماع  
 ان شيخ جنيد بود،ايجان شدند در زمبرنخستين باري كه شماري از قزلباشان وارد آذ

ئي قزلباش به آذربايجـان وارد   بعد از آن دسته نيز به زودي به آناتولي برگشتند، اينها
شدن او از ايران گريختـه   شده پيرامون شيخ حيدر گرد آمدند، و بازهم پس از كشته

شـماري از   مجددا در زمان رستم ميـرزا باينـدر  بعد از چند سال . به آناتولي برگشتند
قتل سلطان علي از ايـران گريختنـد، از آن پـس     ايران آمدند، و بازهم پس ازآنها به 
هاي اعظـم بودنـد در كنـار اسـماعيل مانـدگار       ت نفر از سران آنها كه خليفهفقط هف

و سپس چنانكه ديديم، با روي كارآمدن شاه اسـماعيل  . شدند تا او را پرورش دهند
لي به درون ايران در خـالل چنـدين   هاي آناتو خزش بزرگ تركان و تاتارهاي بيابان

  .سال انجام گرفت
ئــي شــعائر ابتــدائي ناشــي از  كليــت فرهنــگ قزلباشــان عبــارت بــود از مجموعــه

ي آسياي ميانه با خود به آنـاتولي بـرده بودنـد، و وقتـي     اه نياپرستي سابق كه از بيابان
پـيش از  آنهـا   ،تي و پيرپرستي و رهبرپرسـتي درآمـد  پرس مسلمان شدند به شكل شيخ

آن كه در آناتولي پيرامون شيوخ بكتاشي گرد آيند و نام مسـلمان و شـيعه بـه خـود     
هـا در   كردنـد بـا آسـمان    ئي بودنـد كـه ادعـا مـي     بگيرند، پيرو رهبران جادوگر قبيله
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 ،نند در امر جهان دخل و تصـرف كننـد  توا و مي ،در اختيار دارند را هاارتباطند و جن
ده را حفـظ كردنـد و شـيخ را بـه جـاي جـادوگر       ين عقشان همي شدن بعد از مسلمان

شان نهادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور كائنات پنداشـتند و مـورد    ئي قبيله
هــاي ســابق  آنهــا امــام علــي و امامـان شــيعه را بــه جــاي تــوتم . پرسـتش قــرار دادنــد 

كتاشـي كـه از   شـيوخ و خلفـاي ب   براي اينها خدائي قائل شدند،شان نهادند و  ئي قبيله
خاستند اين عقيـده را ابـراز داشـتند كـه نخسـتين روح مـدبر        ميان همين تاتارها برمي

خدا باشد در محمد و بعد در علي حلول كرد و سپس به امامـان شـيعه منتقـل    ستي ه
شد، آنگاه از راه ائمه به شيوخ صفوي رسيد و پس از شيخ حيـدر در شـاه اسـماعيل    

سماعيل هم براي آنها خدا بود هـم پيـامبر و هـم امـام و     از اين رو شاه ا. حلول يافت
واليـت  شـاه اسـماعيل داراي    :يعني خ طريقت و داراي معجزات و كرامات؛هم شي

رانـد، آنهـا براسـاس ايـن عقيـده شـاه        بود و به جاي خدا بـر آنهـا حكـم مـي    مطلقه 
  .پرستيدند اسماعيل را مي

ز رهبـران بكتاشـي آنـاتولي بـه     عقايد بكتاشي را بعد از شـيخ بدرالـدين دو تـن ا   
سـلطان حيـدر كتـابي     ،تنظيم كردنـد » شاه اسماعيل ختائي«و » سلطان حيدر«هاي  نام

گفتـه شـده بـود كـه جـان و مـال        ،ها توجيه شده تأليف كرد كه در آن جهاد با سني
و خريد و فروش  ،و زن و دختر سني براي شيعه حالل ،سني براي شيعيان مباح است

شـاه  . ني نيز حالل اسـت، زيـرا سـني در حكـم كـافر حربـي اسـت       پيروان مذهب س
غلـوآميز   در مـدح بسـيار  ) زبان تركي(اسماعيل ختائي اشعار زيادي به زبان خودش 

هـايش مسـئلة تناسـخ روح خـدائي مطـرح       او در سـروده  علي و امامان شيعه سـرود، 
اشـي  هـاي بكت  خليفـه  لي ذات خدا و پيامبر و علـي دانسـت،  تجساخت، و خودش را 

هـاي ذكـري كـه پيـروان شـيخ       لقهحو در  ،ها را در ميان تاتارها پراكندند اين سروده
شاه اسماعيل ختائي به زبان فارسي نيز آشـنا   ،شد كردند خوانده مي بدرالدين برپا مي

آوري  هاي او بعـدها جمـع   سروده( ،بود و اشعاري به تقليد از عارفان ايراني نيز سرود
ايـن  ). در باكو به چاپ رسيده است» ن شاه اسماعيل ختائيديوا«شده و تحت عنوان 

 ،قايايشان در جاهائي وجود دارنـد ب شاه اسماعيل از شيعيان اهل حق بود كه هنوزهم
او بـه زبـان    هـاي  از آنجـا كـه سـروده   . شود گفته مي» درويشان علي اللهي«و به آنها 

صـوفيان بكتاشـي    ذكـر  هـاي  فهم بود، و بـه طـور مكـرر در حلقـه     تركي ساده و عام
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شاه اسـماعيل صـفوي نيـز    ها آنها را از بر داشتند،  شد، بسياري از بكتاشي خوانده مي
هـاي جنـگ    هـا و ميـدان   هاي تركي او را حفظ كرده بود، و در بزم ئي از سروده پاره

ا بـه تركـي شـعر    ًنـ نُّخـود نيـز گـاه بـه گـاه َتَف     «گويـا  خوانـد؛ و   آنها را به تركـي مـي  
  .)1(»سرود مي

هاي سـلطان حيـدر صـفوي بـا سـلطان حيـدر بكتاشـي و شـاه اسـماعيل           شابه نامت
ــه زودي آنهــا را در ذهــن صــفوي بــ ــاهم  ا شــاه اســماعيل ختــائي ب هــاي قزلباشــان ب

وقتـي شـاه اسـماعيل بـه      ،آنـاتولي را از يادهـا بـرد    درآميخت، و حيـدر و اسـماعيل  
نيـازي بـه    سلطنت رسـيده جانشـين خـدا و ولـي مطلـق و مرشـد كامـل شـد، ديگـر         

يادآوري از شاه اسماعيل ديگري نبود، اشعار شاه اسماعيل ختائي كه شـاه اسـماعيل   
خواند به خود شاه اسـماعيل صـفوي نسـبت دادنـد، و بـدين ترتيـب شـاه         صفوي مي

اسماعيل صفوي نيز براي قزلباشان يك شاعر پنداشته شد كه داد از خدائي و نبـوت  
ماعيل صفوي به حدي مقبول افتاد كـه حتـي يكـي    انتساب اين اشعار به شاه اس. ميزد

 ااخيـر  نها را از آنِ شاه اسماعيل دانست،آ» سام ميرزا«از فرزندان شاه اسماعيل به نام 
ثابت كرده كه شاه اسماعيل » رازهائي در دل تاريخ«آقاي فيروز منصوري در كتاب 

ائن و شـواهد  قـر  ،اسـت  بنياد گفته و انتساب اين اشعار به او بي صفوي اصال شعر نمي
اسماعيل صفوي چندان سوادي نداشته، فارسـي را چنـدان    كافي وجود دارد كه شاه

  .بهره بوده است گفته، و از معنويات به كلي بي دانسته، شعر نمي خوب نمي
خواندنــد، روزه  قزلباشــان هــيچ آشــنائي بــا احكــام شــرعي نداشــتند، نمــاز نمــي 

ايــن مـوارد در اغلــب   پنداشـتند،  ت مــيگرفتنــد، و ميگسـاري و لــواط را فضـيل   نمـي 
شـاه   ،ر گريـده اسـت  هائي كه توسط مداحان شاه اسـماعيل تحريـر شـده ذكـ     كتاب

و خبـر   ،مسمي بـود  اين يك نام با. ناميدمملكت قزلباش اسماعيل كشور ايران را 
از مـردم گرفتـه بـه     داد كه قزلباشـان از جاهـاي دوردسـتي آمـده ايـران را      از آن مي

 .آنهـا بـر روي ايـن كشـور گذاشـته شـود      و بايـد نـام    ،ورده انددرآتملك خودشان 
ها وقتي ايران را گرفتند، هيچگـاه كشـور ايـران را از     ها و تيموري ها، مغول سلجوقي

آنِ قوم خودشان ندانستند، بلكه خيلـي زود كوشـيدند كـه ايرانـي شـوند؛ ولـي شـاه        

                                         

  .43: روضه الصفا -)1(
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منتسـب كـرده مالكيـت     اسماعيل برعكسِ آنهـا كشـور ايـران را بـه قزلباشـان تاتـار      
  .ايرانيان بر كشور خودشان را سلب كرد

و هيچگـاه در يكجـا    ،قزلباشان كه در طول تاريخ همواره در نقل و انتقال زيسـته 
آنها به عنوان  ،ميهن را درك كنند توانستند مفهوم كشور و نمي ،قرار نيافته بودندتاس

و عقيـده داشـتند    ،خواندنـد  ش ميفاتحان بيگانه از ايران اقوام ايراني را بردگان خوي
كه ايران را گرفته و مردمش را به بندگي درآورده اند، و ايراني همچنـان بايـد بنـدة    

» تـات «بردنـد، بلكـه ايرانـي را     به كار نمـي » ايراني«آنها براي ايراني لفظ  ماند،آنها ب
 اني بـود كـه  براي آنها زبان ايراني نيز زبـ  ،كرد را ايحا مي» غالم«گفتند كه معناي  مي

در  ذليـل بـود،   –بـه تـوهم آنهـا     –ان مردمـي  به بردگان و بندگان تعلق داشت و زبـ 
دولتي كه آنها تشكيل دادند زبان فارسي فقـط در مراسـالت و مكاتبـات رسـمي بـه      

و در همـة   ،در خارج اين محدوده زبان تركي رسميت كامـل داشـت   ،رفت كار مي
زبان تركـي  ) گفتگو(شان تنها زبان محاوره هاي اداري دولت قزلبا ادارات و دستگاه

ها وقتي به ايران آمدند زبان ايراني را فرا گرفتنـد   ها، مغوالن و تيموري سلجوقي .بود
و زبان رسـمي و محـاوراتي همـة آنهـا فارسـي       ،كردند و به زبان فارسي صحبت مي

تي زبـان  بار و ادارات دولاجازه نداد در محاورات درولي شاه اسماعيل هيچگاه . شد
فارسي اعمال شود، بلكه در همة ادارات دولتي زبـان تركـي رواج داشـت، و مـردم     

مدان زبان تركي را  كشور مجبور بودند براي مراوده با اين اربابان ناخواسته و فارسي
ايراني و زبان ايراني در زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسـب چنـان تحقيـر     .ياد بگيرند

 خـودش را بـه قزلباشـان نزديـك سـازد و شخصـيتي      خواسـت   شدند كه هركس مي
آموخـت و   دانست يا به هر نحـو بـود تركـي مـي     كسب كند، يا خودش را ترك مي

در آذربايجان كه پيش از ديگر منـاطق بـه دسـت قزلباشـان افتـاد و       .گفت تركي مي
قزلباشان سلطة بيشتري داشتند و پايتخت در آن ناحيه واقع شـده بـود، بقايـاي مـردم     

ديدنـد كـه بـراي آن كـه از دسـت       ه نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور ميكه ب
از ايـن رو مـردم آذربايجـان    . هاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند ستم

خيلي زود خـود را مجبـور يافتنـد كـه زبـان تركـي را عموميـت دهنـد، و در مـدت          
د و زبان تركـي جـايش   كوتاهي گويش آذري كه يك لهجة ايراني بود متروك مان
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زبان شد؛ و كار بـه جـائي رسـيد كـه      و آذربايجان عمال يك منطقة ترك ،را گرفت
  .كساني در قرن حاضر گمان كنند اين منطقه از ديرباز منطقة تركان بوده است

ن تركـي آذربايجـان   ها در ايران عالقه دارند كه زبا از چند دهه به اين سو بعضي
لـوم اسـت از كجـا سرچشـمه     لـط تعمـدي اسـت كـه مع    اين يك غ ،را آذري بنامند

 بـان آذري وجـود داشـته اسـت،    ولـي ز  زبان تركي زبان آذري نيست، گرفته است،
 .هاي ايراني بوده و هيچ ارتباطي با تركي نداشته اسـت  زبان آذري يك لهجه از زبان

ولـي اگـر تركــي    غلـط نگفتـه ايـم،   » لجهـة آذربايجـاني   زبـان تركـي  «اگـر بگـوئيم   
به همينگونه است اگـر  . بناميم غلط فاحشي مرتكب شده ايم» آذري«جاني را آذرباي

زبانند نژادشان ترك اسـت چنـين نيسـت،     كه ترك خيال كنيم همة مردم آذربايجان
ولي در اثر اجباري كه در زمان صـفوي   ،ايراني تبارند بخشي اعظم مردم آذربايجان

شود نيز  اكنون تركيه ناميده ميدر كشوري كه  ،شان تركي شده است داشته اند زبان
تبـار، و   ار، آشـوري تبـ  ، بخش اعظم جمعيت تركيه ايرانيهمين اتفاق رخ داده است

اينهـا امـروز تركـي اسـت، و     زبان همة  –از كردها كه بگذريم  –ولي  .تبارند يوناني
درسـت بـه همينگونـه     .كننـد  نژادبودن خودشان افتخار هم مي شان به ترك حتي همه

هاي دوم تا چهارم هجري دين خودشان را رها كردند و مجبور شدند  از قرن ايرانيان
كه مسـلمان شـوند؛ و بعـد از آن چنـان از آئـين ايرانـي بيگانـه شـدند كـه برخـي از           

و هـيچ احساسـي    ،نويسانِ ايران از دين كهن ايراني با نفرين و لعنت ياد كردند عربي
ماعيل و شاه تهماسب و بعد از آنها سپس در زمان شاه اس. هم نزد كسي برنيانگيخت

رها كرده شـيعة   –بود، چه شيعه و چه سني هرچه  –شان را  مجبور شدند كه مذهب
بـا   هند و به زنـدگي عـادي ادامـه بدهنـد،    صفوي شوند تا از گزند تبرداران تبرائي بر

هــاي آينــده بــه ايــن ديــن عــادت كــرده و آن را از آنِ خــود و  گذشــت زمــان نســل
  .پنداشتندشان  نياكان

وقتي سلطنت شاه اسماعيل در ايـران تشـكيل شـد نـه كتـابي كـه موافـق مـذهب         
 عقيـدة آنهـا باشـد؛    ي پيدا شد كه همقزلباشان باشد در ايران يافت شد و نه يك فقيه

دنـد،  دار بو مال شمس الهيجي و قاضي محمد كاشي هم هرچنـد كـه مـالي مكتـب    
البتـه داراي هـيچ شـناختي هـم از      شـان نداشـتند، و   ولي هيچ كتاب مـذهبي در خانـه  

يل و در سـلطنت شـاه   در اواخر سلطنت شـاه اسـماع   هاي مذهبي شيعه نبودند، كتاب
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فقيه شيعه از روستاهاي جنوب لبنـان وارد ايـران شـدند و در ميـان      تهماسب شماري
هـاي مـذهبي را از لبنـان را بـا      اينها برخي از كتـاب  ،ها به تبليغ دين پرداختند قزلباش
شـيع صـفوي اسـتفاده    تآنها به عنـوان متـون عقيـدتي    ان به ايران آوردند تا از خودش

نخستين كتاب شيعي كه يك فقيه لبناني وارد ايـران كـرد، كتـابي بـود بـه نـام       . كنند
پيش از اين كتـاب، آنگونـه كـه    . نوشتة جمال الدين ابن مطهر حلي» قواعد االسالم«

البته شيعة (ان از اصول مذهب شيعه حسن روملو تصريح كرده است، نه كسي در اير
و نه هيچ كتاب مذهبي كه در مذهب تشـيع صـفوي نوشـته     ،اطالعي داشت) صفوي

بـه تـدريج بـر شـمار فقيهـاني كـه از منـاطق        . )1(شـد  شده باشـد در ايـران يافـت مـي    
اينهـا همـه كـارة ديـن در      شدند افزوده شد؛ و كوهستاني جنوب لبنان وارد ايران مي

ــفوي شــدن  ــت ص ــا   دول ــت، و ب ــرار گرف ــي در انحصارشــان ق د و كــل دســتگاه دين
  .هائي كه پرداختند به آن مذهب شكل دادند تئوري

صفويه تحـت فشـار و در    كساني عالقه دارند بنويسند كه شيعيانِ ايران تا پيش از
هاي تـاريخي   كند، و گزارش ايران صدق نمي اين ادعا در هيچ زماني در تقيه بودند،

جانبة ديني  در زمان مغوالن و ايلخانان و تيموريان آزادي همه. نمايد آن را تأييد نمي
ئي باز بود كـه از   و مذهبي در ايران برقرار بود، و ميدان فعاليت براي شيعيان به اندازه

پرداختنـد؛ ولـي    شدند و آزادانه به تبليـغ مـي   عراق و لبنان مبلغان شيعه وارد ايران مي
ترين فقيه شيعه كه در زمان اولجـايتو و خواجـه    وفمعر ،كردند موفقيتي حاصل نمي

 ،رشيدالدين فضل اهللا وارد ايران شد عالمه حلي بود كه به دربار اولجـايتو راه يافـت  
 كنـد، ) اثناعشـري (ه بود شيعة امـامي  و حتي توانست اولجايتو را كه تازه مسلمان شد

ي را آورده كـه  داسـتان  يشدن اولجـايتو، عالمـه محمـد تقـي مجلسـ      در داستان شيعه
ايـن داســتان  . )2(آن را در كتـاب خــويش نقـل كـرده اسـت    صـاحب تـاريخ العلمـاء    

ولـي بعـد    ،گويد كـه اولجـايتو همسـرش را در يـك حالـت خشـمي طـالق داد        مي
 ايـران بـه او ايـن اجـازه را ندادنـد،     فقهـاي   ،يمان شد و خواسـت او را بازگردانـد  پش

توانـد   هي در حلة عراق هست كه مـي كساني به گوش اولجايتو رساندند كه يك فقي
 ه ايـران آوردنـد،  اولجايتو كـس فرسـتاد و عالمـه حلـي را بـ      ،گره از كارت بگشايد

                                         

  .61/  12: حسن روملو -)1(
  .161 – 160: تاريخ العلماء -)2(
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اولجايتو فقهاي ايران را دعوت كرد، و عالمه چـون خواسـت وارد مجلـس الجـايتو     
و پـس از آن كـه    ،هايش را بيرون آورده زيـر بغلـش گرفـت و وارد شـد     شود نعلين

چونكـه عالمـه حلـي     ،جلـو رفتـه در كنـار اولجـايتو نشسـت      به سالم كرد يكراست
از او بپـرس كـه چـرا سـر فـرود      : دانست، اولجـايتو بـه متـرجمش گفـت     فارسي نمي

و چـرا كنـار   هايش را زيربغل گرفته به اينجـا آورد   تعظيم نكرد، و چرا نعلين هنياورد
بود و مردم فقـط بـه   عربي پاسخ داد كه پيغمبر اسالم پادشاه  عالمه به! پادشاه نشست

كردند؛ ديگر آن كه چـون در ايـن مجلـس جـا نبـود مـن كنـار پادشـاه          او سالم مي
هـا مثـل    اما اين كه نعلينم را بـا خـودم دارم از بـيم آنسـت كـه ايـن حنفـي        نشستم؛ و

فقهـاي ايرانـي بـر ايـن      يامبر را دزديد نعلين مرا بدزدند،شان ابوحنيفه كه نعلين پ امام
كرده به اولجايتو فهماندند كه ابوحنيفه در زمان پيامبر زنده نبـوده،  سخنِ او اعتراض 

 ،كـنم  شايد من اشتباه مـي : حلي گفت. بلكه يك قرن بعد از پيامبر به دنيا آمده است
ابوحنيفـه بـه دنيـا آمـده      شـافعي بعـد از  : گفتند عي بود كه نعلين پيامبر را دزديد،شاف

زمـان  امـام مالـك هـم در    : گفتنـد  ،بوده ها شايد امام مالكي: حلي گفت بوده است،
ابـن حنبـل هـم در    : گفتنـد  ،ودهها ب شايد امام حنبلي: گفت پيامبر به دنيا نيامده بوده،

ميشـنوي كـه هيچكـدام از    : حلي سـپس بـه اولجـايتو گفـت     ،ها نبوده است آن وقت
كننـد   مي و ادعا ،ها پيروان آنهايند ها در زمان پيامبر زنده نبوده، ولي سني امامان سني

هـا پيـرو علـي هسـتيم كـه       ولي ما شيعه. را از پيامبر گرفته اند شان شان علم نكه اماما
دادن اولجـايتو پـيش    بعد از آن موضوع طالق ،رادر و پسر عمو و وصي پيامبر استب

پـس   ،چونكه طالق در حضـور دو شـاهد عـادل صـورت نگرفتـه     : حلي گفت ،آمد
  .زنش را به خانه برگرداندتواند  طالق واقع نشده است و او مي

امد سبب شد كه اولجايتو بداند كه مذهب شـيعه در زمـان پيـامبر وجـود     اين پيش
ها يك قرن و بيشتر بعد از پيامبر ساخته شده اسـت و ربطـي    ولي مذهب سني ،داشته

هـا   به پيامبر ندارد؛ نيز متوجه شـد كـه احكـام شـرعي را فقهـاي شـيعه بهتـر از سـني        
جه اولجايتو مذهب حنفي را رها كرده شيعه شد، و به تشـويق عالمـه   در نتي ،دانند مي

هاي امامان شيعه را بر روي سـكه ضـرب    حلي دستور داد كه در تمامي ممالكش نام
  .هاي دوازده امام بخوانند و خطبه به نام ،كنند
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هـا   و براي بيان بطالن مذهب سني ،عالمه حلي پس از آن در دربار اولجايتو ماند
 زبان خودش كه عربي بود تأليف كـرد، به » كشف الحق و نهج الصدق«ه نام كتابي ب

بـودن   بـودن مـذهب شـيعه و باطـل     اين نخستين كتابي است كه در ايران در بارة حق
  .كند ها را تبليغ مي مذهب سني تأليف شده است، و ضرورت نابودسازي سني

بـودن مـذهب    درسـت هاي فقهاي حنفـي در اثبـات    البته اولجايتو در اثر استدالل
يـر  هـايش را نيـز تغي   سني، شيعه نماند و چندي بعد به مذهب حنفي برگشـت و سـكه  

در ميـان شـيعيان    ،آميـز مـذهبي بـود    عالمه حلي نيز چونكه مبلّغِ سـتيزِ خشـونت   ،داد
و مجبور شد كه به عراق برگردد، و تا زنده بـود در   ،ن هيچ گوش شنوائي نيافتاراي

كتـابش نهـج الحـق نيـز      سالها به توليد عقيـده مشـغول شـد،    هحله زيستشهر خودش 
ز و مبلـغ خشـونت مـذهبي بـود كـه هنـوز بـا روحيـة ايرانـي          يتسـ  چونكه شديدا سني

هاي بسياري به اصحاب پيامبر در آن بود كه قابل انتقـاد   سازگاري نداشت، و اهانت
مه حلي در جائي اگر عال د، نزد شيعيان ايران پذيرش نيافت،بودند و قابل دفاع نبودن

شـناختيم؛   مانده بود، اكنون ما او را با لقب عالمه طوسي مـي  –مثل توس  –از ايران 
و  ،هاي ديگري بـه ايـران آمدنـد    همانگونه كه جز او بعضي از شيعيان عراق در زمان

  .پس از خودشان القابي از قبيل طوسي و طبرسي را براي خود حفظ كردند
گويند فقهاي شيعة عراقي كه به  ست داريم كه ميهائي در د وقتي چنين گزارش

توانسـتند   ها امكان عمل داشـتند كـه مـي    ان مغولمزتا اين اندازه در  ،آمدند ايران مي
ر داده به آنهـا تهمـت   ها را مورد اهانت قرا اينگونه به صراحت و آشكارا امامان سني

  .دزدي بزنند
مذهب قزلباشـان باشـد    كه هم هيچ فقيه شيعه –چنانكه گفتيم  –چونكه در ايران 

وجود نداشت، از اواخر سلطنت شاه اسماعيل شماري از فقهاي جنـوبِ لبنـان بـراي    
منـاطق   و مـذهب شـيعة صـفوي را تـدوين كردنـد،      ،تبليغ مذهب وارد ايـران شـدند  

و كوهستاني جنوب لبنان و نيز شمال سوريه از ديرباز مراكز تجمـع شـيعيان قرمطـي    
شـام از   ،زيسـتند  بودن و تحت سلطة حكام سني مـي  ه در اقليتافراطي بود كه هموار

توانستند از  نظر تاريخي مركز فعاليت پيروان مذهب تندرو حنبلي بود، و شيعيان نمي
اهـل  در نتيجه به يك حالت واكنشي در برابر  آزادي كامل مذهبي برخوردار باشند،

در دوران  كـرد،  وز مـي هائي ميان آنها بـر  و همواره درگيري ،سوق داده شدندسنت 
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شـدند و مـورد    مـتهم مـي  ها  حمالت صليبي به شام شيعيان شام به همدستي با صليبي
ها عرصه بر شيعيان شام بسيار  در نتيجه در دوران ايوبي. گرفتند آزار و اذيت قرار مي

ــد  ــگ ش ــيت  ،تن ــياري از شخص ــتند،   و بس ــدام گش ــداني و اع ــان زن ــداني و  هايش زن
نيز بـه تحريـك فقيهـان حنبلـي ضـد شـيعه كـه        ) يخ اشراقش(شدن سهروردي  اعدام

در  –نـه سـني    و در حـالي كـه او نـه شـيعه بـود      –بردند  بودن را بر او مي گمان شيعه
فقيهان حنبلي شام در زمان صـالح الـدين ايـوبي چنـان      همين راستا صورت گرفت،

جسـم عينـي   عرصه را بر شيعيان شام تنگ كردند كه او براي شيعيان سوريه و لبنان ت
در حملـة   ،ندبردند نيز همين حالت را يافت هائي كه از او فرمان مي شيطان شد؛ و سني

در بسـيج مـردم بـراي جهـاد بـا مغـوالن        يلـ كام هوالكو خان بـه شـام، شـيوخ حنب   نا
و در اثر همين فعاليت هم بود كـه هوالكـو    ،آميزي داشند هاي بسيار موفقيت فعاليت

كست يافت و شـام از خطـر مغـول    لوت به سختي شخان در معركة معروف عين جا
  .رهيد

هيچگاه  –دهد  چنانكه اسناد تاريخي گواهي مي –در ايران پيش از عهد صفوي 
تنها موردي از درگيري شيعه و سـني   و سني هيچ ضديتي ايجاد نشده بود، ميان شيعه

در  –و فقـط يكبـار    –كه تاريخ براي ما گزارش كرده است نزاعي است كه يكبـار  
سبب اين فتنه آن بود كه مردم  ،در اصفهان رخ داد) ها در زمان ديلمي(خ  335سال 

بـود، بـه اصـحاب پيـامبر دشـنام       اصفهان شنيدند كه يكي از مردم قم كه افسر پليس
جمع شده خواستار مجازات ايـن   داده است، انبوهي از مردم بر در خانة رئيس پليس

تيجه سراسـر شـهر   و در ن ،شان داده نشد واستافسر شدند؛ ولي پاسخ مناسبي به درخ
بازرگانـان قمـي بـه     گروهي از مردم به كشتن رفتند، و امـوال  ،را شورش فرا گرفت

ي به كار برد اين فتنه فـرو  مسرانجام با تدبيرهائي كه ركن الدوله ديل تاراج برده شد،
ان يـا جـاي   هـاي كسـي از مـردم قـم در اصـفه      بعد ديگر از فتنـه  از اين به. )1(خوابيد

شـيعيان قمـي   رسد كه  و به نظر مي ،ديگري از ايران خبري به دست داده نشده است
اگر در جاهائي مثل هرات يا تـوس يـا طالقـان قـزوين كـه       از اصفهان اخراج شدند،

گاهي ميان شيعه  زبان شدة خراسان هاي فارسي جماعات شيعة زيدي از بقاياي عرب

                                         

  .486: همان -)1(
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هـا و   در حد همان اختالفاتي بود كه ميان شافعي كرد، هم بروز مي و سني اختالفاتي
ل بـود و  هرچـه بـود بـراي هـردو طـرف قابـل تحمـ       داد، و نتايجش  ها رخ مي حنفي

هرگاه مدعيان سرپرسـتي مـذاهب بـراي حصـول يـا حفـظ        ،كرد ضديتي ايجاد نمي
كردند و آشـوب   بر ضد هم تحريك مي را منافع اقتصادي رقابتي باهم داشتند، عوام

گاللود ماهي بگيرنـد و رقيـب را از ميـدان    ، تا از ميان آب انداختند به راه ميمذهبي 
و خودشان در دستگاه ايـن سـلطان يـا آن فرمـانروا بـر كرسـي رياسـت         ،به در كنند

وقتي ايـن رهبـران    سه قرار بگيرند،دستگاه قضائي يا رياست پردرآمد اين يا آن مدر
و  ،گشـت  تند، اوضاع به روال سـابق برمـي  ياف دست مي شان انگيز به هدف ديني عوام

دادنـد و   ر هم به زندگي عادي ادامه مـي ابازهم شيعه و سني يا شافعي و حنفي در كن
  .كردند و اختالف عميقي ميان خودشان احساس نمي ،كردند ها را فراموش مي كينه

فـارس و كرمـان و اصـفهان و    (مردم ايـران در جنـوب و غـرب و مركـز كشـور      
در شـرق   ،دكردنـ  از مـذهب شـافعي پيـروي مـي    ) همـدان و كردسـتان   آذربايجان و

مـذهب ابوحنيفـه   ) خوارزم و ماوراءالنهر و خراسـان و سيسـتان و بلوچسـتان   (كشور 
» َكرّامـي «و شـافعي و  ) شـيعه (هب زيدي او بخشي از مردم نيز از مذ ،اكثريت داشت

 هـا  ها و كرامـي  در خراسان شديدترين اختالف مذهبي بين شافعي ،كردند پيروي مي
بـا پيـروان مـذهب    ) خ 588متـوفي  (هاي هواداران امام فخر رازي  داستان جنگ. بود

كردند، و داستان ترورشدن فخـر رازي   كراميه كه هردو طرف يكديگر را تكفير مي
نـد و  اينهـا هـردو سـني بود    ،اريخي آمـده اسـت  هاي ت توسط همين كراميه در كتاب

ــتند،   ــاهم داش ــاتي ب ــين اختالف ــر از    ا چن ــران كمت ــني در اي ــيعه و س ــتالف ش ــا اخ م
 –ر نيز آن بـود كـه شـيعيان ايـران     امعلت اين . ها بود ها با كرامي هاي حنفي اختالف

هـا بسـيار    هـا و شـافعي   بـا حنفـي   –كه جز شيعيان قم و كاشان عمومـا زيـدي بودنـد    
ي مؤسس مذهب حنف. نظر داشتندر بسياري از مسائل فقهي اتفاق و د ،نزديك بودند

از يك خاندان خالصا ايراني اهل خراسان و مقيم كوفه، و يكي از چهار فقيه بزرگ 
و مذهب حنفي كه امروز در جهان بيشـترين پيـرو مسـلمان را بـه      ،تاريخ اسالم است

. منسـوب بـه او اسـت   ) حـدود يـك ميليـارد مسـلمان    (اختصاص داده است  شخود
در بزرگش از موالي مقيم كوفه پ بود،داري خاندان علي  ابوحنيفه معروف به دوست

رفت و با امـام علـي روابـط داشـت، و در مراسـمي كـه        و از پيروان علي به شمار مي



   

 

  
  

 

        ﴾181﴿     شاه اسماعيل صفوي 

برد تا آنهـا را   شد براي افراد خانوادة علي هداياي گرانبهائي مي مربوط به ايرانيان مي
ت هـا بـه مناسـب    نوشته اند كه او در يكـي از سـال   ب و رسوم ايراني آشنا سازد،با آدا

: او گفـت  فرارسيدن نوروز، پالوده براي فرزندان علي به خانة علـي بـرد؛ و علـي بـه    
اري از نوادگان امام علي روابط نزديـك  يسابوحنيفه با ب. )1(هرروزمان را نوروز كنيد

داشت، و همواره از پيـروان آنهـا در برابـر دسـتگاه سياسـي امـوي از آنهـا حمايـت         
يكبـار   اواخر عهد اموي بازداشت و زنداني شد وكرد، و به همين سبب هم او در  مي

او در آغـاز خالفـت عباسـي نيـز بـه اتهـام تبليـغ بـراي         . )2(هم او را صد تازيانه زدند
واقـع شـد، و بازداشـت و    ) منصـور عباسـي  (خالفت اوالد علي مـورد خشـم خليفـه    

كردنـد،  زنداني گرديد، و بيش از ده سال در زندان به سر برد، و بارها او را شـكنجه  
و وقتي در شرف مرگ قرارگرفـت آزادش كردنـد، و چنـد روز پـس از آزاديـش      

  .درگذشت
در خالفـت منصـور    –و در جـوانيش   ،شافعي نيز هوادار نوادگان امام علـي بـود  

و در اثـر آن دسـتگير و بـه     ،در يك نهضت شيعي در يمـن شـركت كـرد    –عباسي 
شده بـود بـه اثبـات    بر او وارد  عراق اعزام گرديد و محاكمه شد، و چون اتهامي كه

هاي عـراق بـه    محبت او به خاندان امام علي به حدي بود كه حنبلي نرسيد تبرئه شد،
  :اين بيت شعر منسوب به شافعي است زدند، بودن مي رافضي او تهمت

  ي رافضينقَالن أفَلْيشهد الثَّ =   دآلِ محم ضا حبو كانَ رفْلَ
بودن اسـت، جـن و انـس گـواه       تداري آل محمد نشانة رافضياگر دوس: ترجمه(

  ).باشند كه من رافضي ام
 شيعيان ايـران هـيچ ضـديتي نداشـتند،     اهل سنت ايران پيروان اين دوتا بودند و با

بـراي اهـل    س داشت براي اهل سنت هم مقدس بود،اگر امام علي براي شيعيان تقد
هايشـان   اهل سـنت در خطبـه   نداشت، ابوبكر و عمر تفاوتي وجود سنت ميان علي و

در هر جمعه پس از صلوات وسالم بـر پيـامبر بـه ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و        

                                         

  .327/  13: تاريخ بغداد -)1(
  .327: همان -)2(
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 –شيعيان ايـران نيـز   . )1(فرستادند حسن و حسين و خديجه و فاطمه و عايشه درود مي
خواندنـد اينهـا را    كـه در مسـاجد سـني نمـاز جمعـه مـي       –جز شيعيان قم و كاشـان  

ظـر عقيـدتي بـا آنهـا     دانستند كـه اهـل سـنت ايـران از ن     شنيدند، و مي مي ديدند و مي
هاي شيعه در ميان اكثريت سني ايران بـه زنـدگي    اقليت قرنها بود كه تفاوتي ندارند،

دولتمـردان آل بويـه شـيعة زيـدي بودنـد؛ در هـرات عهـد         دادنـد،  برادرانه ادامه مـي 
بـود كـه از گرگـان آمـده      نورالدين جامي حاكميت در دست تركـان شـيعة زيـدي   

شـهر در همـين زمـان همـه سـني       بودند، و الزم نيست بگوئيم كه علماي بزرگ اين
شان  و حساب ،تبار و تندرو بودند ن روستاهاي قم و كاشان عموما عربشيعيا بودند،

 ،زيسـتند  در گـيالن و مازنـدران نيـز شـيعيان زيـدي مـي      . از بقية مردم ايران جدا بود
ز تشكيل دولت صـفوي در يـك قبيلـه از جنـوب     اه اندكي پيش مشعشعيانِ عرب ك

حويزه را براي خودشان گرفتـه تشـكيل حـاكميتي     ،عراق وارد خوزستان شده بودند
شيعيان روستاهاي قم و كاشـان نسـبت    شيعة امامي و نسبتا تندرو بودند، داده بودند و

دم كشـور برجـا   به جمعيت ايران چندان نبودند كه از نظر فكـري اثـري در ميـان مـر    
 افكـار تندروانـة آنهـا را نداشـتند،     گذارند، و مردم نيز ذاتا آمادگي پذيرش عقايد و

                                         

وارض : قديميِ خطبة جمعة پيروان اهل سنت ايران ديده امها را من در يك كتاب  اين جمله -)1(
لهم عن حيدر الكرار، صاحب ذي الفقار، زوج زهـراء البتـول، ابـن عـم الرسـول، سـيف اهللا       ال

امام الدين وعالمه، قاضي الشرع وحاكمه، منصـف كـل مظلـوم مـن ظالمـه، مشـتت       . المسلول
: ذي قال في حقه رسول الملـك الواهـب  الكتائب، ليث بني غالب، امام المشارق والمغارب، ال

وارض اللهـم عـن االمـامين الهمـامين الشـهيدين      . انا مدينت العلم وبابها علـي ابـن ابـي طالـب    
السعيدين الدرين القمرين، لعرش الرحمان قرطين، وللزهراء قرتي عينـين، سـيدي شـباب اهـل     

  .الجنه ابي محمد الحسن وابي عبداهللا الحسين
بارخدايا از حيدر كرار، صاحب ذوالفقار، همسـر زهـراي بتـول، پسـر      و خشنود باش: ترجمه(

عموي پيامبر، شمشيري كه خدايش آخته است، امام دين و عالم دين، قاضـي شـرع و حـاكم    
كـرد، شـير    گرفت، كسيكه لشكرها را تارومار مي شرع، كسيكه حق مظلومان را از ظالمان مي

مـن شـهر علمـم و    : ه پيامبر در باره اش فرمودهيامبر، امام شرق و غرب جهان، كسيكخاندان پ
و خشنود باش بارخدايا از دو امـام همـام، دو شـهيد سـعيد، دو     . علي ابن طالب دروازة آنست
هاي عرش خدا و نور چشم زهرا بودند، دو سرور اهـل بهشـت،    مرواريد، دو ماه كه گوشواره

  ).ابومحمد حسن و ابوعبداهللا حسين



   

 

  
  

 

        ﴾183﴿     شاه اسماعيل صفوي 

آميز اقليت شيعه و اكثريت سني ايـران تـا پـيش از شـاه اسـماعيل       همزيستي مسالمت
در تمـام   درازمـدت در ميـان ايـن دو فرقـه نشـد،     ئـي شـديد و    هيچگاه سـبب سـتيزه  

يعه عموما يكي بود، و در هيچ جا مـا سـراغ نـداريم    سني و ش شهرهاي ايران مساجد
ي جداگانـه سـاخته باشـند، و يـا داراي عبادتگـاه      كه شيعيان براي خودشـان مسـجد  

اواخـر   در حتـي در هـرات كـه   . باشند كه معلوم شود به اهل سنت تعلق نداشته است
قرن نهم حاكميت در دست شيعيان زيدي بود مسـجد خـاص شـيعه بنـا نشـد؛ بلكـه       

  .شان سني بود خواندند و امام جماعت ها در كنار هم نماز مي ان و سنيشيعي
و  ،گاه ممكن بود كه يك فقيه شيعه از جنوب لبنان يا از كوفـه وارد ايـران شـود   

ولي چنين افرادي هيچگـاه نتوانسـته بودنـد نظـر     . هائي بزند در جاهائي دست به تبليغ
جـوي آنـان اثـر بگذارنـد و      تمسالم و بر روحية ،شيعيان ايران را به خود جلب كنند

ايرانـي تـا پـيش از عهـد      ،ي خـالف شـيوة ديرينـة خـويش بكشـانند     آنها را به رفتار
صفوي بر عادت ديرينه و برمبناي خصوصيت نـژاديش، اهـل مـدارا و همزيسـتي بـا      

ولي با آمدن شاه اسماعيل اين وضع تغييـر  . همة افكار و عقايد و مذاهب و اديان بود
هـاي خشـونت بـراي تحميـل      شان با شـيوه  نخستين بار در تاريخرانيان براي كرد، و اي

ي نابودسـازي  خـودي، و تـالش بـرا   ت بـه خـودي و غير  شـدن ملـ   عقيده، و با تقسيم
  .ها آشنا شدند خوديغير
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  گفتار سوم

  هاي لبنانيقفشدن تشيع صفوي توسط  تئوريزه
  

ايرانيـان بيگانـه بـود كـه در     دي بـا  مذهبي كه قزلباشان وارد ايران كردنـد بـه حـ   
خوانيم كه وقتي قزلباشان تشكيل دولـت دادنـد در ايـران     هاي حسن روملو مي نوشته

  :شد و هيچ كتابي كه از آنِ شيعه باشد در ايران يافت نمي ،سي شيعه نبودك
در آن اوان، مردمان از مسائل مذهب حق جعفري و قواعـد و قـوانين ملـت ائمـة     

و  تـب فقـه اماميـه چيـزي در ميـان نبـود،      عي نداشتند؛ زيرا كه از كاثني اعشري اطال
كه از جمله تصانيف سلطان العلمـاء المتبحـرين شـيخ    » قواعد اسالم«جلد اول كتاب 

مطهر حلي است كه شريعت پناه قاضي نصراهللا زيتوني داشـت، از  ] ابن[جمال الدين 
ه روز به روز آفتاب حقيقـت  نمودند، تا آن ك روي آن تعليم و تعليم مسائل ديني مي

  .)1(مذهب اثني عشري ارتفاع يافت
كسـي در ايـران از مـذهب شـيعه اطـالع      : گزارش چنين اسـت  اين يك بخش از

كتاب شيعي در هيچ جاي ايـران نـزد هـيچكس    : قسمت دومش چنين است. نداشت
مـذهب را از كتـاب ابـن مطهـر حلـي      : قسمت ديگرش چنـين اسـت  . وجود نداشت

اين كتاب را نصراهللا زيتوني با خودش بـه ايـران   : آخرش چنين است قسمت. گرفتند
  .آورد

ئي كه قزلباشان  هيچكس در ايران از عقيده: شود بازخواني اين گزارش چنين مي
؛ و هيچ كتابي كه حاوي معتقـداتي همگـون بـا عقيـدة     كرد آورده بودند پيروي نمي

يـك فقيـه غيـر ايرانـي نوشـته       ولي كتابي كـه . شد قزلباشان باشد در ايران يافت نمي
و يك فقيه غير ايراني ديگـر آن را آورد مقبـول طبـع افتـاد، و مـتن آن اسـاس        ،بود

  .عقايد مذهبي قرار داده شدتدريس 
كنـد كـه وقتـي در ايـران سـلطنت قزلبـاش        صاحب روضه الصفا نيز تصريح مـي 

باشـان  تشكيل شد عموم مردم كشور بر مذهب اهل سـنت بودنـد، و زور شمشـير قزل   
  :بود كه مردم را شيعه كرد

                                         

  .16/  12: حسن روملو -)1(
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در آن عهد، عموم اهالي ايران بر مذهب اهـل سـنت و جماعـت بودنـد، و زمـرة      
بـه  ) يعنـي شـاه اسـماعيل   (وي  ،نمودنـد  شيعة اثناعشري در عين ذلت و قلت تقيه مي

  .)1(شمشير، مروج مذهب جعفري شد و رونق به طريقت اثناعشري داد بضر
توان چنين تفسير كـرد كـه تشـيع صـفوي را      و را ميبه هرحال، نوشتة حسن رومل

 وج بـود بـه ايـرن آوردنـد،    ستيزي در ا خارج ايران و از محيطي كه سني ازقزلباشان 
در نتيجـه هـيچ    توانست عقايد آنها را قبول كنـد،  كسي از علماي شيعه در ايران نمي

هبي شـيعيان  هـيچ كتـابي از متـون مـذ     ،ئي در ايران با آنها همكاري نكـرد  عالم شيعه
وارد عـرب كتـاب ابـن مطهـر      ايران باب طبع ماليان تبرائي نيفتاد؛ سرانجام يك تازه

و اما چه كساني كتاب او  ،آورد و آن را اساس دين قرار داد حلي را با خود به ايران
تر خواهيم ديد كـه عمومـا از روسـتاهاي جنـوب      كردند؟ اين را پائين را تدريس مي

ستيزي بـه ايـران آمدنـد و وارد دار و     بارِ بغض و نفرت و سني ولهلبنان بودند كه با ك
  .دستة قزلباشان شدند، و وظيفة تبليغ دين و تدريس و افتاء را به دست گرفتند

گزاري ايران نهادند، امام علي كه تـا آن   از وقتي كه قزلباشان پا به عرصة سياست
جات  دسته ،دائي ارتقاء يافتام خزمان امام اول شيعه و خليفة چهارم پيامبر بود به مق

تبرائي به رهبري مالياني از خودشان كه از ميـان بزهكـاران شـهري سـر بـرآورده و      
ها به بانگ بلند به ابوبكر و عمر  يكشنبه مال شده بودند، روز و شب در كوي و برزن

 ،يندهايشان بيرون آ خواستند كه از خانه دادند، و از مردم ايران مي و عائشه دشنام مي
كـه عمـوم مـردم     –سـني را   دهند، سر» بيش باد و كم مباد«و با آنها همنوا گردند و 

هـا   و جنايت ،كافر خواندند و جان و مال و ناموسش را حالل شناختند –ايران بودند 
  .كردند كه عقل از بازگوئيش ننگ دارد

جات  هو دست ،چون فقهاي عرب به ايران آمده وارد دستگاه ديني قزلباشان شدند
ستيزانة تبرائيان تئـوريزه شـده بـه     تبرائي را پيرامون خودشان گرد آوردند، رفتار سني

نخستين، معروفترين و پرنفـوذترين فقيـه   . شكل عقيدة ديني به زبانِ عربي تدوين شد
شيخ علي َكرَكـي  هاي عمر شاه اسماعيل وارد ايران شد  لبناني كه در آخرين ماه

شيخ علـي كركـي توانسـت     لقب محقق ثاني دارد، شيعه نام داشت كه در تاريخ فقه

                                         

  .43: روضه الصفا -)1(
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توجه شاه تهماسب و سران قزلباش را به خود جلب كرده وارد دستگاه ديني صفويه 
  .شود

تا آن هنگام يكي از تبرائيان سابق به نام امير غياث الدين منصـور، و يـك عـربِ    
ـ   سـترًكا صـدر بودنـد،   ي ماهل حله كه تازه به ايران آمده بود به نامِ امير نعمت اهللا حّل

نشـاندة خـودش داده    ي آن كه مقام صدارت را بـه يـك دسـت   شيخ علي كركي برا
او ابتـدا نعمـت اهللا حلـي را از ميـدان     . اين دو درافتاد تحت سلطة خويش درآورد، با

بعد از آن كركي بـه غيـاث    ، از ايران گريخته به حله برگشتدر كرد، و نعمت اهللا به
 چنـين  اسـكندر بيـك تركمـان در ايـن بـاره      .ان بيـرونش كـرد  ميد الدين پرداخته از

  :نويسد مي
مير نعمت اهللا به جهت خصومت و نزاع خاتم المجتهـدين شـيخ علـي عبـدالعالي     

و موافقت شيخ ابراهيم قطيفي كه معاند خاتم المجتهدين بـود، از صـدارت   ] كركي[
حيـث االنفـراد صـدر    من  ]غياث الدين[معزول گشته به حله رفت، و عالمه العلمائي 

او را ] غيـاث الـدين  [ميـر   او و خـاتم المجتهـدين طـرح بـد نشسـت،     و اما ميانـة   بود،
و او ميـرزا را بـه عـدمِ    ) كـرد  اطالعي از امور ديني مي متهم به بي( ،كرد تجهالت مي

شـاه  [روزي در خـدمت اشـرف    داشـت،  متهم مي) يعني عدم تقيد به امور ديني(قيد 
رفتـه رفتـه منازعـات     ة علمي واقع شده منجر به نزاع شد،يشان مباحثميانة ا] تهماسب

شـاه مراعـات جانـب     حضـرت  ،نجاميـد ) يعني دشنام متقابـل (ايشان به قباحات كلي 
  .)1(خاتم المجتهدين كرده ميرزا از صدارت معزول گرديد

ولي شيخ كركي فرمان رياسـت دسـتگاه    ث الدين منصور به شيراز تبعيد شد،غيا
ها يـارانِ   ؛ زيرا كه غياث الدين منصور در ميان تبرائي)2(پارس را برايش فرستادديني 

يخ كركي ترجيح داد او را با خود داشته باشد، و با اين اقـدامش او  ش بسيار داشت، و
تمـامي يـاران   «مورخـان صـفوي تصـريح كـرده انـد كـه        نشاندة خود كرد، را دست

ــو    ــور مرب ــان او ام ــه فرم ــد و ب ــرب بودن ــي ع ــام  كرك ــرع را انج ــذهب و ش ــه م ط ب
شــماري از اينهــا از وابســتگان بــه خــانوادة شــيخ كركــي بودنــد كــه  . )3(»دادنــد مــي
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ين مـرد  بود، ا –زادة شيخ كركي دختر –شان مير سيد حسين جبل عاملي  معروفترين
از جبل عامل آمده، مدتي در دارااالرشاد اردبيـل بـه تـدريس و    «همراه شيخ كركي 
يعنـي پـس از   (بعـد از آن   فصـل مهـام شـرعيه قيـام داشـت،     ع و شيخ االسالمي و قط

آمـده دعـوي   ) يعنـي دربـار شـاه تهماسـب    (به درگاه معلي ) درگذشت شيخ كركي
توقيـع او را سـيد   .... مكـان گرديـد   و منظور نظر حضرت شاه جنـت  ،نمود اجتهاد مي

مرقـوم   المحققين و سند المدققين وارث علوم االنبياء والمرسـلين خـاتم المجتهـدين   
.... نمودنـد  و غايبانـه اذعـان مـي    ،ساختند، اگرچه علما در اين باب سخن داشـتند  مي

  .)1(»تصانيف بسيار در فقه و حقيقت مذهب اثناعشري و رد مذاهب مبتدعه دارد
شاه تهماسب كه نوجواني نابالغ بود نسبت به شيخ كركي ارادت خاصي ورزيـد،  

ئي را كه مناسـب بدانـد    هر شيوه» دين ائمة اطهار«و به او اختيار تام داد كه براي نشر 
در زمان شاه اسماعيل هنوز موضوع جانشيني و نمايندگي امام . به مورد اجرا بگذارد

و وقتي شيخ كركي  ل وارد انديشة قزلباشان نشده بود،غائب و موضوعاتي از اين قبي
ماندنـد  هب نوجوان فها وارد ايران شدند به سران قزلباش و به شاه تهماس ديگر لبناني

 داشـته باشـد،  كه پادشاه بايد سلطنتش را از امام غائـب دريافـت دارد تـا مشـروعيت     
شيخ كركي پس از آن كه  اين عقيده را جا انداخت، خودش را نمايندة امـام غائـب   

ا منبـع مشـروعيت سـلطنت    و شاه تهماسب نيز اين را قبول كـرده وي ر  ،معرفي كرد
مقـام  ) و در تاريخ اسالم(اي نخستين بار در تاريخ ايران در نتيجه بر خودش دانست،

و ايـن عقيـده تـدوين     ،شناسيم درست شد ئي كه اكنون مي مرجعيت شرعي به گونه
ائب است هـيچ سـطنتي مشـروعيت    اذن مرجعيت كه نمايندة امام غ دونگرديد كه ب

رگونـه  پيش از آن در تئوري سني گفته شـده بـود كـه پيـامبر و خلفـا منبـع ه       ندارد،
هـاي چهـارم و پـنجم     مشروعيت سياسي اند، و براي اين تئوري چند كتـاب در قـرن  

خليفـة  (هـا بـود    كـه در آن تئـوري منبـع مشـروعيت     ئـي  ولي خليفـه . نوشته شده بود
ئي كه فقهاي  اما تئوري ،در دست داشت و يك فقيه ساده نبودحاكميت را ) عباسي

و بــدون قــدرت سياســي را منبــع لبنــاني بــراي دولــت صــفوي ســاختند فقيــه ســاده  
و به اين طريق فقها در حاكميت شريك شـدند و   ،مشروعيت قدرت سياسي دانست
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براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حاكميت دوگانه ايجاد گرديـد كـه تـا امـروز     
  .برجا مانده است

ضـائي، رياسـت كـل اوقـاف     ب عالوه بـر رياسـت دسـتگاه دينـي و ق    شاه تهماس
هـي كـه   و اجازه داد كه اموال اوقاف را بـه هـر را   ،ه شيخ كركي سپردكشور را نيز ب

يعني شيخ كركي وقتـي وارد ايـران شـد بـه رياسـت       صالح بداند به مصرف برساند،
قضائي، و رياست كل امور اوقاف در كشور  كل دستگاه ديني، رياست كل دستگاه

بخواهـد عمـل   گذاشته شد تا هرگونه كه دلـش   زگرديد، و دستش باايران منصوب 
گرفت را به هرگونه كه مايل باشـد بـه مصـرف     كند، و انبوه اموالي كه در اختيار مي

  .برساند
كـردن عقيـدة قزلباشـان، تـدوين      ي كركـي بـراي تئـوريزه   نخستين كارِ شـيخ علـ  

نََفحــات او در ايــن زمينــه كتـابي بــا عنـوان    بـود، » تــوال و تبــرا«ئـوري موســوم بـه   ت

ملكوتي در  نسيم خنك: يعني(ِجبت والطاغوت الالهوت في وجوب لَعن ال
جِبت و طـاغوت كـه شـيخ كركـي      تحرير كرد،) به ِجبت و طاغوتضرورت لعنت 

هـاي   لعنت به آنها را تنها وسيلة راهيابي به بهشت معرفي كرده، در زبان قرآن به بـت 
ناميـد  طاغوت ناميده و عمر را ِجبت شيخ كركي ابوبكر را  .عرب گفته شده است

پس از او به ابـوبكر و   اه ويا خدا در قرآن به پيامبرش خبر داده بود كه مسلمانكه گ
شــوند و بــا اســالم  رونــد و ســني مــي آورنــد و از اســالم بيــرون مــي عمــر ايمــان مــي

هـاي قـرآن    هايش با داليـل و بـراهين شـرعي و بـا آوردنِ آيـه      او نوشته. جنگند؟ مي
و ثابت كرد كه اين دو تن بـراي آن كـه    كافربودن ابوبكر و عمر را به اثبات رساند،

اسالم را منحـرف كننـد، منافقانـه مسـلمان شـدند و خودشـان را بـه پيـامبر نزديـك          
ه كردنــد و اســالم را منهــدم كردنــد، و همينكــه پيــامبر درگذشــت قــدرت را قبضــ 

ديـن انـد و    و بـي  تن هستند كافر ها چونكه پيروان اين دو او نوشت كه سني ساختند،
، او آيات قرآن را »جهاد«براي توجيه شرعي اين  ،د از جهان برافتندخدا بايبه فرمان 

و گفت كـه اينهـا را خـدا در بـارة      ،كه در ضرورت مبارزه با كافران آمده بود آورد
  .ها گفته است سني

همزمان با ورود شيخ كركي به ايران چند تن ديگر از علماي منـاطق كوهسـتاني   
نيـز وارد ايـران شـدند و    ) شـرق عربسـتان  (ي احسـاء  جنوب لبنان و شـماري از فقهـا  
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در آن زمان قبايل مختلـف قزلبـاش بـر سـر      دشان را به قزلباشان نزديك كردند،خو
كـه داسـتانش در   (تقسيم خيرات كشور در ميان خودشـان بـه رقـابتي افتـاده بودنـد      

چـون فقهـاي لبنـاني و احسـائي     ). هاي مورخان آن زمان به تفصيل آمده است كتاب
ارد ايران شدند هركدام از سران قزلباش به هدف آن كـه از حمايـت هرچـه بيشـتر     و

و شاه تهماسب را آلت دست خود سازد يكـي از   ،جات تبرائي برخوردار شود دسته
وارد رقابـت قـدرت    در نتيجـه ميـان فقهـاي تـازه    . آنها را در دامن حمايـت گرفـت  

ــه ســتيزه   گســترده ــد كــه در مــواردي ب ــي آغــاز گردي  ،منجــر شــدشــديدي هــاي  ئ
از اهالي روستاي حلـة  » امير نعمت اهللا«ترين رقيبان شيخ كركي يكي به نام  سرسخت

هركـدام از ايـن دو    از اهالي قطيف احساء بـود، » راهيمشيخ اب«لبنان و ديگري به نام 
و برخـي از قزلباشـان را    ،خودشان گرد آوردندتن بخشي از ماليان تبرائي را به دور 

خ دم كرده براي دستيابي بـه مناصـب عـالي و پردرآمـد دينـي بـا شـي       با خودشان هم
از اينها شماري از ماليان تبرائي و قزلباشـان از   كركي رقابت سختي را آغاز كردند،

قبيل مال حسين اردبيلي الهي، قاضي مسافر، مير غياث دشتكي، محمود بيك مهردار 
در دربـار شـاه طهماسـب     هطرفـ درگيري اينهـا بـه اتهامـات دو   . دكردن طرفداري مي

در ايـن رهگـذر كـه     ،كردنـد  هائي در افشاي يكديگر پخـش مـي   نامه انجاميد و شب
د را به وجود آورده بـود، برخـي از اينهـا سـر بـه نيسـت شـدند، و        ستيزي بسيار شدي

  .يد گشتندعبهمچون امير نعمت اهللا به كربال تبرخي ديگر 
ه در ايـران سـاخته شـده انـد     هاي مساجدي ك شيخ كركي سپس فتوا داد كه قبله

هـاي   او فتـوا داد كـه قبلـه    ،مساجد را ويران كرد و از نو ساختكج است و بايد اين 
و تعمدا كج تعيـين كـرده انـد و ديـوار همـة       ،ها تعيين كرده اند مساجد ايران را سني

  .مساجد را كج نهاده اند تا قبله كج باشد و نماز مؤمنين باطل شود
ايـران از زمـاني    هاي مساجد ايران درست اسـت،  نستند كه قبلهدا شيعيان ايران مي

كه دين اسالم را شناخته بود خود رهبري آن دين را به دسـت گرفتـه بـود و صـدها     
و ابواسـحاق  ) هـردو اهـل تـوس   (از ابوحنيفه گرفته تا جويني و غزالي  –فقيه نامدار 

نـي و امثـال   مـه دوا و عضدالدين ايجي شيرازي و عال) اهل فسا(كازروني و بيضاوي 
فقهـا و علمـا و     ايران هميشه زايشگاه و پرورشگاه را به جهان اسالم داده بود، –نها اي

ن در طـول  ادانسـتند كـه ايـر    شيعيان ايـران مـي   ،ا و ادبا و هنرمندان اسالمي بودحكم
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و تمـدن فرهنـگ اسـالمي بـا ايـرن       ،تاريخ اسالمي خويش پرورندة دين اسالم بوده
اكنون شيخ كركي از لبنان آمده بود تا بـه مـردم ايـران    . ه يافته استبالندگي و شكو

بسـياري   ،انيد و مساجدتان را كـج سـاخته ايـد   د بياموزد كه شما چيزي از اسالم نمي
و حتـي   ،ديگر از فتواهاي شـيخ كركـي نيـز بـا مخالفـت شـيعيان ايـران مواجـه شـد         

» مخترع مذهب«او را و  ،ه او تهمت زدند كه مذهب جديدي آورده استها ب بعضي
  .)1(ناميدند

كشـيدند،   كشـتند، شـهرها را بـه آتـش مـي      تا آن هنگام اگر قزلباشان مردم را مي
دادند، به هيچ شيعة ايرانـي نگفتـه بودنـد كـه راه تـو       مذهب مردم را به زور تغيير مي

كه شيعيان انتظار نداشتند  ،يا تا ما مذهب را به تو بياموزيمتاكنون غلط بوده است و ب
ولي اكنون شيخ كركي در صدد . قزلباشان در صدد تغييردادن مذهب آنها نيز باشند

ايـن يـك اقـدام     رو كنـد،  و بود كه مذهب شيعيان ايران را به طور سيستماتيك زير
هاي شـيخ كركـي    غيرقابل تحمل بود، و شيعيان ايران هيچ راهي جز مقابله با فعاليت

تـاكنون بـه دور از قزلباشـان و     –قـم و كاشـان    جز شـيعيان  –شيعيان ايران  ،نداشتند
كارهايشان صرفا تماشاگر و قـايع نشسـته بودنـد، و نـه بـا آنهـا مخـالفتي نشـان داده         

دانستند كـه قزلباشـان مردمـي جاهـل و      آنها مي .، و نه با آنها همراه شده بودندبودند
ن را اميـدوار  همـين ادعـا شـيعيان ايـرا     ،كننـد  بودن مـي  ناشناسند كه ادعاي شيعه دين

ساخته بود كه اين جاهالن در آينده با تشيع آشـنا شـوند و بـه طـرف ديـن گـرايش       
كساني به آنها پيوسته برايشان تشكيالت مذهبي سـاخته بودنـد كـه     نولي اكنو. يابند

كردن عقائد قزلباشان بودند، و افكار نويني آورده بودند كه اساس  در تالش تئوريزه
ايـن يـك وضـع     ،كـرد  رو مي و شناختند و داشتند را زير مي مذهبي كه شيعيان ايران

شـان تحـت قيمومـت شـاه      واردانِ بيگانه و مـذهب  بسيار خطرناك بود، زيرا اين تازه
آورند كه بر بر سر شيعيان ايران نيز همان در توانستند و مي ،صفوي و قزلباشان بودند

  .ها درآورده بودند سر سني
ولي شيخ  خ كركي بر سر تغييردادن قبله بود،با شينخستين مخالفت شيعيان ايران 

ها به جـائي   كركي چنان بر روح شاه تهماسبِ نوجوان مستولي شده بود كه مخالفت
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جدها، ن شيخ كركي در تغييردادن قبلة مسـ ترين مخالفا يكي از سرسخت رسيد، نمي
بـه تغييـر   غياث الدين منصور حاضـر   ،نصور بود كه باالتر از او ياد شدغياث الدين م
تعيـين قبلـه وظيفـة مهندسـان     «: گفت نبود؛ و مي –شيراز  –يدگاهش بعقبلة مساجد ت

كرد كه من نايـب امـام زمـانم و     ولي شيخ كركي نيز استدالل مي. )1(»است نه فقيهان
درست است، زيرا كه به همة علوم زمانه واقفم؛ و شاه تهماسـب نيـز    گويم هرچه مي

هاي  شيخ كركي برنامه ،كرد هاي مخالفانش توجهي نمياو را قبول داشت و به فرياد
آن شد كه اين برنامـه را  شر مذهب و عقايد خودش داشت، و بردور و درازي براي ن

ران متـوجهش گـردد بـه    با آزادي كامل و بدون آن كه انتقادي از طرف شـيعيان ايـ  
شـي از  آنچه براي او اهميت داشت آن كه هم شـاه نوجـوان و هـم بخ    ،انجام برساند

جـات تبرائـي بـا او بودنـد، و هـم درآمـدهاي        هم بخش اعظم دسته سران قزلباش و
وب گونه ابـزار سـرك   تيار شخص او قرار داشت، و از همهنجومي اوقاف ايران در اخ

ــود   ــوردار ب ــكات برخ ــاب و اس ــي ،و ارع ــد    او م ــتيباني نيرومن ــن پش ــا اي ــت ب توانس
آن كه او هرلحظه بتواند نيـروي قزلبـاش   با اين حال براي  هايش را دنبال كند، برنامه

را براي سركوب مخالفانش به حركت درآورد، و كسي جرأت نكنـد كـه در برابـر    
كـه در آن   –فرمان او براي نابودسازي كس يا كساني ترديد كند، از شاه تهماسـب  

يك فرمان كتبـي گرفـت كـه شـاه آن را بـه دسـت        –زمان نوجواني احساساتي بود 
مـتن  . شيخ كركي نوشته بود، و در ميان سران قزلباش توزيـع كـرد  خودش با امالي 

  :اين حكم چنين بود
ــوم سيد  هركــه مخالفــت ــب األئمــه  خــاتم المجتهــدين، وارث عل المرســلين، نائ

شـائبه ملعـون و    بكند، و در مقـام متابعـت نباشـد، بـي    ] شيخ علي كركي[المعصومين 
يد و مجـازات  تـوبيخ شـد  (=  ، و بـه سياسـات عظيمـه و تأديـب بليغـه     ]اسـت [مردود 
  .)2(خواهد شد همؤاخذ) سخت

شيخ  .ديگر روي اين خطاب شديداللهجه مستقيما به شيعيان ايران بود و نه كسان
يظ دست بـه كـار تصـفية مخالفـانش     داشتن اين حكم شديد و غل دست كركي با در

دسـتگير و  ها وارد ايران شـده بودنـد    رقيبانِ عراقي او كه در آن سال شد، چند تن از
                                         

  .453/  3: رياض العلماء -)1(
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        ﴾192﴿     شاه اسماعيل صفوي 

شيخ كركي در مقـام   ،انيِ او نيز شديدا سركوب گرديدندتبعيد شدند، و مخالفان اير
سـت بـه   رياست كل دستگاه ديني همة اوقـاف ايـران را در اختيـار خـود گرفـت، د     

هايش را خودش شخصا زيـر نظـارت    كارساختن مدارس شد، و پرداخت همة هزينه
دستگاه قضائي را نيـز در   ،نظر كندراز و به كسي اجازه نداد كه در كارش اب ،داشت

اختيار خود گرفت و به تعيـين قاضـيان مـورد نظـر خـويش كـه از خـارج كشـور و         
مدرسان، قاضيان، امامـان مسـاجد و    .شدند پرداخت مشخصا از جنوب لبنان وارد مي

شـدند و طبـق    د كه توسـط شـيخ كركـي آورده مـي    نمبلغان عموما فقهاي لبناني بود
ر ما سراغ نداريم كه يك فقيه شيعة ايرانـي در زمـان او د   .ردندك مي لخواستة او عم

ايـن سـخن را همـة منـابعِ كتبـيِ موجـود تأييـد         دستگاه ديني و قضـائي بـوده باشـد؛   
شك نيست كـه شـيخ كركـي بـه شـيعيان غيـر قزلبـاش ايـران هـيچ بهـائي            ،كند مي

در ايـران   ،نه كم نبـوده انـد  گر و ؛ران نيز با او همعقيده نبوده اندداده و شيعيان اي نمي
 آن زمان شيعياني كه معلومات وافي در مذهب شيعه داشته متوني از فقهـاي قـديم و  

اين كه بـاالتر خوانـديم كـه در ايـران هـيچ كتـاب        جديد نيز در اختيار داشته باشند،
تواند اساسي داشته  شيعه وجود نداشت، و كسي به اصول مذهب شيعه آشنا نبود نمي

ب آنهـا باشـد در   مردم با مذهب قزلباشان اشنا نبودند و كتابي كه در مذه فقط ؛باشد
در نظر قزلباشان  –جز شيعيان قم و كاشان  –ولي شيعيان ايران  ايران وجود نداشت،
رفته اند، همچنان كـه متـون    شان شيعة واقعي به شمار نمي مذهب و شيخ كركي و هم

هـاي   است، به همـين سـبب هـم در كتـاب    رفته  نيز متون ديني به شمار نمي شان ديني
خـوانيم كـه در آن زمـان كسـي در ايـران از اصـول        تهماسـب مـي   مؤلفان زمان شاه

  .مذهبي شيعه در ايران نبود بو هيچ كتا ،مذهب شيعه آگاهي نداشت
معاندين و ديگـري  مخالفين ما در اين دوره با دو اصطالح مواجهيم كه يكي 

مواردي به جاي هم به كار رفته اند، ولي اصطالح  هرچند كه اين دو تعبير در است،
ايـن هـردو    ،رفتـه اسـت  اول براي شيعيان ايران و اصطالح دوم براي سنيان به كـار مي 

تا همة كساني كه با مـذهب فقهـاي لبنـاني     ،توسط شيخ كركي ابداع شدند اصطالح
در  ند،تكفيـر شـده از ميـان برداشـته شـو      »معانـد «يا » مخالف«همسو نبودند با چوب 

ايرانِ آن زمان شيعه و سني چندان به هم نزديك بودند كه قزلباشان و شـيخ كركـي   
هيچ تفـاوتي ميـان آن دو گـروه درك كننـد؛ لـذا هـردو       توانستند  و هموندانش نمي
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» معانـدين «هـا را   و سـني » مخـالفين «هـا را   راندنـد؛ و شـيعه   گروه را با يك چوب مي
  .ناميدند مي

نامة شاه تهماسب، فتوائي شرعي صـادر كـرد    ندنِ حكمشيخ كركي پس از نويسا
او امـر  « ،زندگي كنند» معاندان«و » انمخالف«كه در هيچ كدام از شهرهاي ايران بايد 

بيرون كنند تـا مبـادا كـه مـوافقين را گمـراه      ] از شهرها[كرد كه مخالفان و سنيان را 
. سته بود و هم به جنگ سنياناو با اين فتوا هم به جنگ شيعيان ايران برخا. )1(»نمايند

افتـادة لبنـان بـراي    يه لبناني از يكـي از روسـتاهاي دور  اين بدان معنا است كه يك فق
هـاي   اولين بار بـه ايـران وارد شـده بـود، خـود را در پنـاه سـپرها و شمشـيرها و نيـزه         

برائيان قرار داده و به جنگ همـه چيـز ايـران و ايرانـي برخاسـته      قزلباشان و تبرهاي ت
 ه بود ويران سازد و از ميان ببـرد، تا هرآنچه را ايراني در طول هزاران سال ساخت ،ودب

وارد بيگانـه از ايـران    ههاي تاز دستگاه ديني كه او تشكيل داد يك مجموعه از عرب
و دين و فرهنگ و تمدن ايران و بيگانه بـا زبـان ايرانـي بودنـد كـه پـس از ورود بـه        

تـا   ،جـات تبرائـي را بـه دسـت گرفتـه بودنـد       بـري دسـته  ايران به قزلباشان پيوسته ره
د هاي تاريخي كه از مذهب حنبلي در دل داشتند و از لبنان با خـود آورده بودنـ   كينه

دانستند كه مذهب حنبلي هيچگاه در  آنها حتي نمي را بر سر مردم ايران خالي كنند،
  .ها بيگانه اند بليعقايد حن اهاي ايران ب و سني ،هيچ جاي ايران وجود نداشته است

شان را حفظ كـرده   بدين ترتيب بقايائي از مردم ايران كه كم و بيش عقايد سابق
هـاي   جات تبرائي نتوانسته بودند آنها را نابود سازند، به تحريك لبنـاني  بودند و دسته

گشتند كه عقايدشان را با عقايـد   يا مجبور مي ،شدند وارد از زادبومشان رانده مي تازه
شـان   مردم شهرها كـه جـز تغييـردادن مـذهب     ماليانِ لبناني همسو سازند، اشان وقزلب

مجبور شدند براي آن كه از ديارشان اخراج نگردنـد تظـاهر بـه     ،هيچ راهي نداشتند
آزادانديش جهـان بشـريت   پيامبر  –خوانيم كه زرتشت  در گاتا مي گري كنند، شيعه
اگـر   ش نيكـو باشـد،  »گفتار و كـردار ندار و پ«داده كه انسان بايد  ها تعليم به انسان –

بودنِ پندار و گفتار نزد زرتشت آنست كه انسان فكر بد به ذهـنش راه ندهـد و    نيك
هائي كه نهصـد سـال    دادن به انسان سخن ناروا بر زبان نياورد؛ نزد شيخ كركي دشنام

                                         

  .347: ميرزا محمد تنكابني، قصص العلماء -)1(



   

 

  
  

 

        ﴾194﴿     شاه اسماعيل صفوي 

با خـود   اين تعاليم را شيخ كركي از جنوب لبنان ،او مرده بودند فضيلت بود پيش از
شـته و  سـال تمـدن را پشـت سـر گذا     آورده بود تا به ايرانياني ياد بدهد كه سه هـزار 

گفت كه مساجد شما تا امـروز قبلـه    او نه تنها به ايرانيان مي اينها را ياد نگرفته بودند،
: گفـت  ه مـي متوجه ايـن مسـئله نيسـتيد؛ بلكـ    سال است كه  900ما ش اش كج بوده و

سال پيشتر مرده اند تاكنون جرم بوده است؛ زيـرا   900ي كه تان به كسان فحش ندادن
هركس تبرا نكند مجرم است؛ و هـركس بـه ابـوبكر و عمـر و عائشـه دشـنام ندهـد        

هـا   فقهاي جنوب لبنان آمده بودند تا به ايرانيان ياد بدهند كه در كوچـه . مجرم است
شيخ كركـي   ،ام بدهندبه مردگان نهصدساله دشن به راه افتند و با صداي بلند و همنوا

را بـه همـين منظـور    » نفحات الالهوت في وجـوب لعـن الجبـت والطـاغوت    «كتاب 
يك بار ديگر بـه عنـوان    ه مردگان را به ايرانيان بياموزد،نوشت تا راه و رسم دشنام ب

 كنسـيم خنـ  «: شـود  عنوان اين كتاب به فارسي چنين مـي . اين كتاب نظري بيفكنيم
هان اي . »است) ابوبكر و عمر(دادن به جبت و طاغوت  ملكوتي، در ضرورت دشنام

و از ايـن فضـيلت    ،گذرانـده ايـد  هـا در غفلـت    و شما قـرن ! اينست فضيلت! ايرانيان
بـه   كـن، » تولي«كن و بعد » تبرا«اول ! »تبرا و تولي«اين است اصل ! بهره مانده ايد بي

در دو كالم خالصه  دين م بده تا شيعه بودنت را ثابت كني،مردگان نهصدساله دشنا
؛ كـالم  )جنگ با مردگان هزارسـاله (» ...لعنت بر«: كالم اول يا شعار نخست: شود مي

لعنـت  : پـس ). مذهب ما نيسـتند  جنگ با زندگاني كه هم(» ...مرگ بر«: يا شعار دوم
بر مردگاني كه واليت را قبول نداشته اند، و مرگ بر زندگاني كـه واليـت را قبـول    

ايـن  ). گ و نفرين بر ضد واليت مطلقه چه مرده اش چه زنـده اش مر(نداشته باشند 
بود شعارهائي كه شيخ كركي از يك روستاهاي جنوب لبنان آمـده بـود تـا بـه مـرم      

  .ايران ياد بدهد
مذهب  شود؟ ايجاد نفرت ابدي در بين جماعات غير هم نتيجة اين شعارها چه مي

هـا   و از قـديمترين دوران  ،ي بوده اندآموزگاران مدارا و همزيست ها قرن ايراني كه ده
ها را در اين زمينه بـه بشـريت ارائـه داده     ترين كارنامه شان بهترين و درخشان با عمل

هاشـان بيـرون كشـانده     فرزندان همان مردمي كه به زور شمشير قزلباشان از خانه. اند
شـان   پـدران هـا را از زبـان    شدند تا به مردگان نهصدساله دشنام دهند، اين دشـنام  مي
پـس عقيـدة   . گرفتند كه بايـد دشـنام داد   و به طور خود به خودي ياد مي ،شنيدند مي
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 شدند، ناخواسـته  دادن مي كي توسط پدراني كه مجبور به دشنامتشيع صفوي از كود
و ديگـر امكـان نداشـت كـه آنهـا در آينـده از غيـر         ،شـد  در ذهن كودك تلقين مي

سلهاي دوم و سوم ايرانيان در غياب اهل فكـر و  ن ،شان نفرت نداشته باشند مذهب هم
رحم قزلباشان درو كرده بود، و تحت تأثير تبليغـات و   هاي بي تعقل كه همه را داس

تشـيع را   ،شـدند  التحصـيل مـي   غعلمائي كه از مدارس شـيخ كركـي فـار   هاي  تلقين
همـة   در نتيجه در خالل دو سـه نسـل   كردند، دانستند كه اين علما تبليغ مي همين مي

كساني كه در ايران شيعه بودند مذهب واحدي داشتند كه شيخ كركـي و همفكـران   
لبنانيش اسـاس عقيـدتي آن را از ديارشـان بـا خـود آورده در ايـران تـوريزه كـرده         

 تئـوري  مغزهـاي مـردم ايـران كاشـته شـده بـود،      و توسط تبرهاي تبرائيان در  ،بودند
تبرائيان در سرهاي ايرانيـان كاشـته شـد،    نفرت كه به زور شمشير قزلباشان و تبرهاي 

ايسـتاده   هاي مستحكمي گرفت كه تا امـروز همچـون درخـت تنومنـدي     چنان ريشه
هائي كه اخيرا توسط همفكران و همزبانانِ آنهـا انتشـار    و در بسياري از كتاب ،است

ناپـذير   نتيجة تعـاليم اينهـا عبـارت بـود از دشـمني آشـتي       ،كند يابد خودنمائي مي مي
هــاي اجتمــاعيِ ملتــي بــزرگ در كشــور كــوروش و داريــوش و خشيارشــا و    يــهال

مهـر و خـوارزمي و ابـن سـينا و      روان و زرتشت و مـزدك و برزويـه و بـزرگ    انوشه
فارابي و فردوسي و نظامي و عطار و مولوي و سعدي و حافظ و شبستري و جـامي و  

از كـاروان تمـدني و    مانـده  مـا ملتـي عقـب    –و حاصلِ اين كشـته مـائيم   .... دواني و
جز آن كه مشتهامان را هميشه گره  ،نداريم گرفتار مشتي اوهام و خرافات كه كاري

دهـد تـا بـر سـر      مـان دسـت مـي    تا ببينيم چـه وقـت فرصـتي بـراي    نگاه داريم  ،كرده
، و بـراي  هروقت هم كامال بيكار شديم و تنها مانديم كنجي بيـابيم  ،يكديگر بكوبيم

  .ئي بكنيم و اشكي بريزيم بينديشيم و گريه وي غميحصول ثواب اخر
مطـاعنُ المجرميـه   عالوه بر كتابي كه نام بردم، شيخ كركي كتابي با عنـوان  

ز او با بقاياي شـيعيان ايـران   به شاگردانش امالء كرد كه حربة ستيفي رد الصوفيه 
شـد در   گـري كوبيـد، مـي    شد به چـوب تكفيـر و سـني    شيعيان ايران را اگر نمي بود،

 ،ا با اين بهانه كوفـت و نـابود كـرد   گري را يافت و آنان ر هاي صوفي عقايدشان مايه
هـاي شـيعي دارد؟ مگـر نـه اينسـت كـه        گري در ايران مايه مگر نه اينست كه صوفي

عقيده بـا   توان هر شيعة ايراني كه هم بسياري از صوفيان ايران شيعه بوده اند؟ پس مي
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راه «با اين حربه تفكير كرد و كشت يـا توبـه داد و بـه    قزلباشان و تشيع لبنان نباشد را 
  .كشاند» ها خودي

تا مگر ميـراث عرَفـا    ،هاي زيرك براي اين شيوه نيز فكري انديشيدند ولي ايراني
مثال در كرمان  ،جات بخشند و از نابودشدن برهانندرا هرچه بشود از دست تبرائيان ن

 لبنـاني و اهـل جبـل عامـل بـوده و بـراي       اصال» نعمت اهللا ولي«و ماهان شايع شد كه 
براي اثبات اين مدعا آنها گفتنـد كـه    ه ايران آمده و شيعه هم بوده است،تبليغ دين ب

گفتـه كـه از اوالد نعمـت اهللا     مي ،وقتي زنده بود) كه باالتر شناختيم(» مير عبدالباقي«
ركي هرچند كه طبيعي بود كه ك ت اهللا ولي شيعة لبناني بوده است،ولي است، و نعم

. ميهنان خودش عطوفت نشـان دهـد   با فرهنگ و تاريخ ايران كينه داشته باشد، به هم
تبديل شده رسما به او تابعيت لبنـاني و  » شاه نعمت اهللا«اين بود كه شيخ نعمت اهللا به 

جبل عاملي داده شد و گنبدش از تخريب رهيد، و صوفيان پيرو او نيـز از شـكنجه و   
و بقايـاي عرفـاي ايـران كـه زنـده مانـده بودنـد كـم و بـيش           ،فتنـد قتل عام نجات يا

در فرصــت  –تــا در آينــده  ،پيرامــون ايــن محــور و محورهــاي مشــابه گــرد آمدنــد
را » صـدرالمتألهين «سر برآورند و  –كوتاهي كه در دوران شاه عباس اول پديد آمد 
كري اين عارفان هاي ف ئي كه فعاليت تحويل جامعة بشريت دهند؛ و به توالي آزادي

آورده بـود، شـاهكارهاي هنـري اصـفهان بـه منصـة       بزرگوار براي ملت ايران فراهم 
و اگـر   ،ظهور برسد، و ايراني بداند كه هنوز قدرت خالقيت از او سلب نشـده اسـت  

ولي اين يك جرقة زودگذر بود كـه   د او همان ايراني عهد ديرينه است،رهايش كنن
و زود خاموش گرديد، تا پس از شاه عباس دوبـاره  به دوران شاه عباس محدود شد 

و  ،نفـس از متوليـان دينـي از لبنـان و كوفـه و احسـاء وارد ايـران شـوند         لشكري تازه
داري كنند و دورانـي سـياهتر از دوران شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب آغـاز         ميدان
  .گردد

ولـي بـه كـار     اي كه در بـارة شـاه نعمـت اهللا    مردم ايران در بسياري جاها از شيوه
و از دسـتبرد قزلباشـان نجـات    و بسـياري از آثـار را بـدين نحـ     ،رفت استفاده كردنـد 

چنانكه براي آن كه مقبرة امـام محمـد غزالـي از تخريـب مصـون بمانـد، در        ،دادند
خراسان شايع شد كه اين مقبره نيست، بلكه بنائي اسـت كـه هـارون الرشـيد سـاخته      

كساني ديگر شايع كردند كـه   ست،آن منزل گرفته ابوده و يك بار امام رضا نيز در 
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اين بنا را هارون الرشيد ساخته بوده و امام موسا كاظم مدتي در آن زنـداني بـوده، و   
و  ،برجـا اسـت   اين بنا هنوز به همان شكل اولية خود پا( ،در واقع زندان هارون است

عمـل كردنـد و    مـردم شـيراز نيـز بـه همـين شـيوه      ). به نام زندان هارون شهرت دارد
اين يك شـگرد كهنـه بـود كـه ايرانيـان از       ين بنا را از تخريب نجات بخشيدند،چند

ديرباز به كار برده بودند و موفقيتش را نيز آزمـوده بودنـد، و بـه آن وسـيله توانسـته      
شدن به دست مهاجمانِ نجـات بخشـند؛    بودند بسياري از مقدسات ملي را از تخريب

) پيامبرشـاه يهـود  (» قبـر مـادرِ سـليمانِ نبـي    «ش بـزرگ را  چنانكه مثال مقبـرة كـورو  
ئل قرن حاضر در ايران بـه  ، و اين بنا تا اواها برايش تقدس قائل شوند ناميدند تا عرب

 ،تخت جمشيد را نيز تختگاه سليمانِ نبـي ناميدنـد   مشهور بود،» قبر مادر سليمان«نام 
ش ن در شهر شوهاي بزرگانِ ايرا و يكي از آرامگاه ،آن آسيب نرسانندها به  تا عرب

 رفـي كردنـد تـا از گزنـد     مع) ئـيِ تـورات   پيامبر افسانه(خوزستان را نيز قبر دانيال نبي 
ايرانيـاني كـه    ر خوزسـتان بـه همـين نـام شـهرت دارد،     اين بنا هنـوز د  مصون بماند،

هاي صدر اسالم اينگونـه   شان را در برابر عرب تمدنهويت و بخشي از عناصر مادي 
كردن بخش اندكي از عناصر مادي تمـدن خـويش از    فظ كرده بودند، براي حفظح

  .دست قزلباشان نيز به همين شگرد كهنه متوسل شدند
وارد عـرب بـا شـيخ كركـي كـه از حمايـت سـرانِ         هاي ديگر فقهاي تـازه  رقابت

ل اسكار خودش را كرد و شيخ كركي در  سرانجام ،متنازعِ قزلباش برخوردار بودند
هـاي مـداوم شـيخ     هـا فعاليـت   ولـي سـال   ،به مسموميت از ميان برداشـته شـد   خ 913

 ،كركي به او فرصت داده بود كه چند مدرسه در نقاط مختلف كشور تأسيس كرده
هـائي از   گـروه  ،ها مدرس را از جبل عامل و احسـاء و حلّـه بـه ايـران وارد كـرده      ده

انتخاب شده بودنـد پـرورش    جات تبرائي پرشور و شعف جوانان را كه از ميان دسته
هـا عقايـد و    او در طـي ايـن سـال    ،توانستند جاي خالي او را پر كنند داده بود كه مي

و از ايـن افكـار چنـد     ،امالء كرده به رشتة تحرير درآوردافكارش را به شاگردانش 
وارد او  رقيبـان تـازه   ،كه پس از او راهنماي شاگردانش شـد جلد كتاب تهيه گرديد 

هـائي   د كه او را از ميان برداشتند، ولي با همان طرز تفكـر و بـا همـان كينـه    نيز هرچن
  .وارد ايران شده بود كه او شده بود؛ و راهش را پس از او دنبال كردند
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بخش شيخ كركي و همدستانش بـراي نشـر مـذهب     يكي از كارهاي بسيار نتيجه
گرفتنـد و   ومـت مـي  سرپرست را زيـر قيم  شيعه در ايران آن بود كه كودكان يتيم بي

دهنـدة راه   تـا ادامـه   ،پروردنـد  دادند و به شيوة دلخواه خويش مي پرورش مذهبي مي
گرفت، آنگونـه كـه    اين ترتيب كه به فرمان شاه تهماسب صورت مي .ايشان گردند

چنان بود كه در هر شـهري چهـل يتـيم پسـر و چهـل يتـيم       : نويسد اسكندر بيك مي
ــين فرمــوده معلــم و معلمــة  مل«گرفتنــد،  دختــر را تحويــل مــي بــوس و مايحتــاج تعي

كردنـد؛ و   شعار قرار داده تربيت مـي  كاران صالحت زكار و خدمتيمذهبِ پره شيعه
ــدا  ــوغ، هرك ــامِ بل ــا  مدر هنگ ــوض   را ب ــالغي را در ع ــر ب ــزويج داده، غي ــري ت ديگ

شـدند، در   كودكاني كـه در مكتـب اينهـا تربيـت مـي      :به اين ترتيب. )1(»آوردند مي
دان شـده بودنـد، و از طـرف ديگـر بـا       زوجهـائي بودنـد كـه از طرفـي عربـي      آينده
هـا بـار آمـده     يـدة ايـن لبنـاني   قع كردن تأليفات فقهاي لبناني، به طور كامل هـم  حفظ

بودند، و در آينده راه و رسمِ مذهبيِ شيخ كركي و فقهاي لبنـاني را در ايـران دنبـال    
  .كردند مي

سـاس كـار مـدارس مـذهبي صـفوي قـرار       تأليفات شيخ كركي بعد از خـودش ا 
گرفت، و يك مذهب رسمي براسـاس آنهـا در ايـران شـكل گرفـت كـه بـه تمامـه         

پروردگان مكتب شيخ كركي پس از او . مذهب خشنِ اسكندرون و لبنان و حلّه بود
هاي مذهبي شـيعه   دست به كار بازنويسي و اصالح متون شيعه شدند، و عموم كتاب

تـا بـا    ،عد در بغداد تأليف شده بود بازنويسي و اصالح گرديـد كه از قرن چهارم به ب
ت جالـب اسـ   .ل عامل و احساء و حلـه توافـق يابـد   اصول عقيدتي مذهب شيعيان جب
نامة شيخ صفي كه توسـط مريـدانش تـأليف شـده      يبدانيم كه در اين راه حتي زندگ

شـافعي يـك    يِن، تا از شيخ صفيِ سهاي الزم بازنويسي شد بود نيز با حذف و اضافه
ي بـه  اين كار را يـك مـالي تبرائـ    عقيدة شيعيان قزلباش ساخته شود، شيعة تندرو هم

شـدة شـيخ    نامـة بازنويسـي   گيدمير ابوالفتح در مقدمـة زنـ   نام مير ابوالفتح انجام داد،
صفي الدين اردبيلي از اين كه به فرمان شـاه تهماسـب بـه كـار بسـيار مهـم جـرح و        

پرداخته است، با افتخـار   صفي نامة شيخ بازنويسي زندگي تعديل و حذف و اضافه و
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در آن  ،كه چونكه سيرة شيخ صفي را مريد سني شيخ صـفي نگاشـته بـوده    گويد مي
و اينك او آمده تـا آن كتـاب    ته كه گويا شيخ صفي سني بوده است،چنان سخن رف

بـاره   او در ايـن . بـودن را از شـيخ صـفي دور سـازد     را بازنويسي كند و تهمـت سـني  
  :نويسد مي

يكي از مخالفان و منافقان كه در طريـق اهـل خـالف خـالي از فضـلي نبـوده، و       
نمـود، كتـابي در مقـاالت و كشـف و      دعوي ارادت و عقيدت بـه ايـن خانـدان مـي    

و چون در مذهب و اعتقاد تـابع سـنيان    ،ترتيب داد] يعني شيخ صفي[ايشان  كرامات
وي نرسيده بود، بعضي كلمات كـه مخـالف    و رائحة هدايت و حقيقت به مشام ،بود

يعنـي  [باطلة سنيه بودند مذكور گردانيد، و تا غايـت  مذهب حق اماميه و موافق ملت 
و خلفـا و  ] يعنـي شـيعيان و سـنيان   [اين كتاب در ميـان خـواص و عـوام     ]تا اين زمان

بنـدة  ] عنـي شـاه تهماسـب   ي[نواب كامكار  تبنابراين مقدمات، حضر. صوفيان مانده
را مأمور گردانيد كـه كتـاب مـذكور     –ابوالفتح حسيني  –ي و دعاگوي حقيقي داع

  .)1(را تصحيح نمايد
ي لبنـاني در ايـران ايجـاد كردنـد، در سـلطنت      اترتيباتي كه شيخ كركـي و فقهـ  

يك الية نـوين اجتمـاعي را از بطـن خـود     ) خ 954 – 903(درازمدت شاه تهماسب 
اين اليه رجال مذهبي شـيعة   ،سابقه بود از اسالم بي بيرون داد كه در تاريخ ايران بعد
و ايـن لقبـي بـود كـه     ( ،به خود گرفـت » روحانيت«صفوي بودند كه به زودي لقب 

و سـازمان و تشـكيالت بسـيار منظمـي     ) براي نخستين بار در تاريخ ايران ايجـاد شـد  
ــراي خــود ايجــاد ــا قبضــه  ب ــا ب ســومِ هــاي دوم و  كــردن روح و فكــر نســل كــرد، ت

شدگانِ ايران به يك اهرم قدرت سياسي بسيار نيرومند تبـديل گـردد، و نـوعي     عهشي
  .هاي سياسي كشور سهم عمده را ايفا كند دولت در دولت تشكيل دهد و در جريان

نـه  (شگفت آن كه تشكيالت كليسائيِ تشيع صفوي از حيـث محتـوا و مضـمون    
شناسـانِ   بسـياري از شـرق   ني داشـت؛ و اشباهتي به دستگاه ديني ايران ساس) عملكرد

قرن اخير كه در تاريخ ايران مطالعه كردند، به علت ناآگاهي از روند تاريخي تشـيع  
ادند كه اختراعِ تشيع صفوي تالشي از طرف ايرانيان بـراي  تصفوي، به گمان غلط اف
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و از آنجا كـه در عهـد صـفوي يـك دولـت       احياي فرهنگ كهن ايراني بوده است،
شناسان  گرفت، شرق ليك مذهب رسمي در بخشي از ايران شكواحد و متمركز با 

كرده اند كه اصوال تشكيل دولت قزلباشان يك نهضت ايراني براي بازگشت گمان 
كـه از   گـران تـاريخ   در ايران نيز بسـياري از مطالعـه   ،هاي باستاني بوده است به ريشه

ريخي نوشـته شـده   تحليل و قايعِ عهد صفوي عاجز بودند، يا حوصلة خواند متون تـا 
، يـا  )1(زلباشانِ تاتار را ايرانـي بنامنـد  در عهد صفوي را نداشتند، يا عالقه داشتند كه ق

هاي غربيان بودند، بـدون توجـه بـه ايـن كـه نـه تنهـا تمـاميِ          بردارِ نوشته صرفا نسخه
دانسـتند،   قزلباشان از خارج ايران وارد ايران شده بودند و حتي زبان ايرانـي نيـز نمـي   

شـده بـه ايـران شـكل      هاي وارده ه تمامي دستگاه ديني تشيع صفوي توسط عرببلك
شناسان واقـع شـدند و دولـت     هاي شرق داده شد نه توسط ايرانيان، تحت تأثير نوشته

  .صفوي را احياءكنندة شاهنشاهي ايران دانستند
دنياي كهن شاه صفوي همة خصوصيات شاهان سامي  .اين يك نگرش غلط بود

كهنِ سامي عموما انبياي برگزيدة آسـمان   يشاهان دنيا تن جمع داشت،را در خويش
نمايندة خـدا   بزعم خويش شاه صفوي نيز ،ها و مردم كشورشان بودند و مالك زمين

ارتباط مستقيم با عالم غيب  ادعايليِ مطلق بود كه ودر روي زمين و مرشد كامل و 
مان آسماني بـود، و تخطـي از   فرمان شاه صفوي مثل شاهان سامي به مثابة فر داشت،

پـي داشـت و    رفت كه هم مجازات دنيـائي را در  آن گناهي نابخشودني به شمار مي
كـرد و در سـلك    زيرا هركس از شاه صـفوي اطاعـت نمـي    ،هم مجازات اخروي را

بايسـت در ايـن    آن كـه مـي  شد، و عالوه بر دين و كافر شمرده مي مريدان او نبود بي
                                         

بـودن قزلباشـان تـا جـائي      بعضي از ايرانيان معاصر كه از تبار همين قزلباشانند در اثبات ايراني -)1(
در اوائـل   –هـاي دوري   و در زمـان  ،ها اصـال ايرانـي بـوده انـد     رفتند كه نوشتند قزلباش پيش

ناتولي گريخته بوده اند، و بعدها در زمان شاه اسماعيل به ايران به درون آ –فتوحات اسالمي 
خواهنـد   كننـد، ولـي مـي    داني هم مـي  خبر نيستند و ادعاي تاريخ اينها از تاريخ بي. برگشته اند

شـان   هاي مهـاجرت  هاي تاتار همين قزلباشان و زمان ان ايرانيان را بربندند، تا نتوانند قبيلهچشم
شـان در ايـران را    هـاي نياكـان   خواهنـد جنايـت   ببينند، اينها در حقيقت ميون آناتولي را به در

و گرنه كدام كسي است كه تاريخ را مطالعـه كـرده باشـد و ندانـد كـه هجـرت       . توجيه كنند
قبايل ترك به درون آناتولي چگونه و در چه شرايطي صورت گرفـت، و سـپس ايـن تركـان     

  .در آناتولي پديدار گشت؟ چگونه مسلمان شدند و چگونه مذهب قزلباشان
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اين از آن . رفت در آخرت هم به جهنم مي ،ديني كشته شود بيدنيا به جرم ارتداد و 
پردازان ديني دولت صفوي عمومـا از اقـوام سـامي بودنـد، و در      سبب بود كه نظريه

        ميان آنها هيچ ايراني وجـود نداشـت؛ و تئـوريِ سياسـي را براسـاس همـان نظريـات
  .كهن اقوام سامي پرداختند

هاي دنياي كهـن   به تشكيالت ديني ساميتشكيالت ديني صفويه نيز شباهت تام 
در رأس اين تشكيالت يك فقيهي ايستاده بود كه به واسطة امام معصـوم بـا    ،اشتد

) آيـت اهللا العظمـا  (آسمان ارتباط داشت، و برترين نشانة قدرت خدا بـر روي زمـين   
اصطالح آيت اهللا براي نخستين بار توسط . شد؛ و فرمانش فرمان خدا بود شناخته مي

همة مـردم روي زمـين موظـف     ساخته شد،قهاي لبناني در ايران عهد شاه تهماسب ف
چه گفت بدون پرس و جـو تقليـد   و هر ،بودند از او اطاعت كوركورانه داشته باشند

از اين حيث رئيس مذهب در دستگاه ديني صفويه جاي انبيـاي سـامي دنيـاي     كنند،
را ) يـاي اروشـليم و يهوديـه   انب هـا و چـه   ها و بـابلي  چه كاهنان دوران آشوري(كهن 

هـاي دنيـاي    تشكيالت سياسي و دينـي صـفويه بـه تمامـه تشـكيالت سـامي       گرفتند،
هاي ايران باستان و چه ايران  چه سنت –هاي ايراني  باستان بود، و هيچ ربطي با سنت

  .نداشت –اسالمي 
يـك   ها نوشته اند كه شاه اسماعيل با اجبار مردم بـه اتخـاذ مـذهب شـيعه،     بعضي

و همين وحدت مـذهبي بـود كـه وحـدت      ،وحدت مذهبي را در كشور برقرار كرد
  .ملي را در ايران ايجاد كرد

دولـت   هـا تـا پـيش از تشـكيل     آيا ايرانـي  ،برَد چنين سخني راه به هيچ جائي نمي
كردنـد؟ آيـا خراسـاني و     شـان افتخـار نمـي    بودن صفوي در هرجا كه بودند به ايراني

كُرانـي و كردسـتاني و    و پارسـي و كرمـاني و سيسـتاني و مـك     سغدي و خـوارزمي 
، و نسـبت بـه   مازندراني و آذربايجاني تا پيش از عهد صفوي از همديگر جدا بودنـد 

ك       هم  كـران و نـيمِ بيشـتر     دلبسـتگي نداشـتند؟ آيـا سـبب جداشـدن كردسـتان و مـ
كـه  (جـان  خراسان و بخش اعظم گرگان و سرار سغد و خوارزم و نيم بيشـتر آذرباي 

هـاي تحميـل مـذهب شـاه      از ايران كـه بـه سـبب شـيوه    ) اكنون در شرق تركيه است
را معـادل  » ملـت «نشانة ايجاد وحدت ملي بود؟ اگر اسماعيل و جانشينانش رخ داد، 

بـودن محـروم سـازيم، آنگـاه      تعريـف كنـيم و بقيـة ملـت ايـران را از ايرانـي      » شيعه«



   

 

  
  

 

        ﴾202﴿     شاه اسماعيل صفوي 

كننـد شـاه اسـماعيل در     كساني كه فكـر مـي   ،ا بپذيريمخواهيم توانست ادعاي باال ر
ايــران وحــدت ملــي ايجــاد كــرد، ندانســته و ناخواســته ملــت ايــران را بــه خــودي و 

سـازند،   محدود مـي » شيعة صفوي«را به » ملت«كنند، و تعريف  غيرخودي تقسيم مي
  .ست خواند و آنگاه قضاوت كردتاريخ را بايد در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

  
  

 

        ﴾203﴿     شاه اسماعيل صفوي 

  
9  

  از صحنة تمدن جهانيانزواي تاريخي ايران 
ظهور آنها مقارن بـود بـا    ميالدي بر ايران مسلط شدند، 16رن قزلباشان در آغاز ق

روپائيـان و توجـه آنـان بـه     حركت تمدني نوين اروپا و آغاز نهضت اسـتعمارگرانة ا 
سال اول سلطنت شاه اسـماعيل مصـادف بـود بـا اسـتقرار پرتگاليـان در        سوي شرق،

تين مسـتعمرة پرتگـالي   گاما و سپس تأسيس نخسـ  كو ديسواحل هند به رهبري واس
آلبوكرك پرتگالي از هندوستان بـه   ، هفت سال بعد از ظهور قزلباشاندر هندوستان

و بنــدرِ ايرانــيِ هرمــوز را كــه بزرگتــرين بنــدر بازرگــاني در   ،خلــيج فــارس رســيد
فارس دسـت   و به دنبال آن بر تمام بنادر مهم خليج ،خاورميانه بود به اشغال درآورد

تمنـدترين  گـرفتن ايـن مهمتـرين و ثرو    پس شاه اسماعيل هيچ اقدامي براي باز. يافت
در آن زمان جـزو الرسـتان، و حـاكم هرمـوز      چونكه هرموز بندر ايراني انجام نداد،

رسد كه حاكم قزلباش الر با دريافت رشوة كالنـي از   تابع حاكم الر بود، به نظر مي
هـا   يرگاه توسـط آنهـا موافقـت كـرده باشـد، پرتگـال      نـد ها با تصرف ايـن ب  پرتگالي

تـا از آنجـا بـه     ،درنگ به ساختن يك دژ مستحكم در اين بندرگاه اقـدام كردنـد   بي
شش سال بعد از آن نماينـدة شـاه    در ايرانيِ خليج فارس اقدام كنند،تصرف ديگر بنا

عيل پرتگال در هند و خليج فارس بـر سـر حاكميـت بـر خلـيج فـارس بـا شـاه اسـما         
عثمـاني بـه او يـاري خواهنـد      و به او وعده داد كه در جنـگ بـر ضـد    ،مذاكره كرد

، او با اين وعدة دروغين به حضور پرتگال در خليج فارس مشروعيت بخشيد رساند،
تبـع آن كـل بنـادر     و بـه  –رسـما الحـاق هرمـوز     و دو سال بعد از آن شاه اسـماعيل 

 شناخت، از آن زمان سـلطة ايـران بـر    به پرتگال را به رسميت –جنوبي خليج فارس 
 .خاورميانـه بـاز شـد   و پاي اروپائيان در ايـن نقطـة حسـاس     ،خليج فارس پايان يافت

هـا در خلـيج فـارس را     پرتگـالي ميراث  –ها  با توافق قزلباش –چندي بعد انگليسيان 
و  ،و صاحب اختيار مطلق العنان تجارت دريائي جنوب ايران شـدند  ،تصرف كردند

ها بـه   شان با پرتگالي به دخالت در امور داخلي ايران كردند، و به سبب رقابتشروع 
  .ها بگيرد شاه عباس كمك كردند تا بندر هرموز را از پرتگالي



   

 

  
  

 

        ﴾204﴿     شاه اسماعيل صفوي 

امير تيمور گوركاني خزش نژاد تـرك بـه درون خاورميانـه بـراي      پس از يورش
ر اقـوام  هـاي تـاريخي ديگـ    هميشه متوقف گرديد، زيرا كه اين خزش نيز مثل خزش

نژاد ترك كه تا آن زمان در سراسـر آنـاتولي پراكنـده     ،به نهايت خويش رسيده بود
بودند تشكيل دولت نيرومند عثماني دادند و بـا ايـران همسـايه شـدند، و از آن پـس      

اگـر   ،نام جهاد براي گسـترش اسـالم داشـت    شان را متوجه اروپا كردند كه فتوحات
هـا   ة او نبـود عثمـاني  اسماعيل و تحريكـات جاهالنـ  ة شاه ها و رؤياهاي ابلهان حماقت

و چـه بسـا كـه ادامـة فتوحـات       شـدند؛  شايد هيچگاه متوجـه دشـمني بـا ايـران نمـي     
بـا   جـز آنچـه شـد بـراي جهـان رقـم ميـزد،        ئـي  ها در اروپا تاريخ را به گونـه  عثماني

در  بيگانه، هنگام آن شده بود كه تا پيش از قزلباشانشدن خطر خزش اقوام  برطرف
عموما فرهنگ و آداب و رسوم ايراني را پذيرفتـه و ايرانـي    ،ايران جاگير شده بودند

اين حقيقـت   ،دادند شده به تمدن و فرهنگ و افتخارات گذشتة ايران عالقه نشان مي
توان در پادشاهاني چون شيبك خـان و عبيـداهللا خـان ازبـك، سـلطان حسـين        را مي

يعقـوب باينـدر بـه وضـوح     حسـن، و سـلطان    ونقويونلـو، اوز  قرا، جهانشـاه قـره   باي
سخن گفت؛ ليكن اگـر قزلباشـان بـر سـر     » اگر«توان از  در تاريخ نمي ،مشاهده كرد
آوردند آنچه را درآوردند، خواه و ناخواه يك دولت سراسـر در ايـران    ايران درنمي

و  ،پيمـود  تـري مـي   شد و ايران مسـير درسـت   خواهان تشكيل مي توسط ديگر قدرت
ولي قزلباشـان ايـن راه را بـر روي     گشت، سازي و شكوه برمي ه به ميدان تمدندوبار

ايران مسدود كردند و ايران دوباره به دست تركاني به مراتب ويرانگرتـر از مغـوالن   
امـروز همچـون خـوره هسـتيِ     افتاد كه ملت ما را دچار بالئي ناشناخته كردند كه تا 

  .خورد ايراني را مي
» جهـان اسـالم  «هاي پهنـاور موسـوم بـه     ان اسالمي در سرزمينقوم ايراني در دور

 وم ديگري هيچگاه نتوانست كسب كند،ئي كسب كرده بود كه هيچ ق موقعيت ويژه
ار وسـيعي از جهـان   همين موقعيت ويژه سبب گسترش فرهنگ ايراني در بخش بسـي 

ايـران  حتي در زمان حاكميت مغوالن و ايلخاهـان و تيموريـان بـر     اسالمي شده بود،
. هم ايراني نه تنها نتوانست اين موقعيت را حفظ كند، بلكـه آن را تقويـت نيـز كـرد    

ولي با آمدن قزلباشان، به اين جريان خاتمـه داده شـد و ايـران بـراي هميشـه منـزوي       
  .اثر تبديل شد و ايراني به يك ملت بي ،گرديد



   

 

  
  

 

        ﴾205﴿     شاه اسماعيل صفوي 

ر ميـان خـود   سـي د زمين را چهـار حاكميـت سيا   در آستانة ظهور قزلباشان، ايران
منطقة پهناور بلوچستان از پشت مرزهـاي غربـي هنـد در سـند و      تقسيم كرده بودند،

ــا كالچــي   :پنجــاب، يعنــي ــه در شــمال ت در جنــوب و ) كراچــي امــروزي(از كويت
غد و خـوارزم از     .هاي درياي عرب در دست سرداران بلوچ بود كرانه خراسـان و سـ

اينهـا نيـز    ن سـالطين تيمـوري بـود،   زو قلمـر آخـري  حد فرغانه تا طبس و گرگان جـ 
منطقة شروان و داغستان زيـر حاكميـت شـاهان     ،ناميدند خودشان را شاهان ايران مي

بازمانـدگان خانـدان ساسـاني     تبار موسوم به شروانشاه بـود كـه گويـا آخـرين     ايراني
هاي غربي كـوير و از گرگـان تـا سـواحل خلـيج فـارس و        بقية ايران از كرانه ،بودند

ي فـرات در  هـا  رياي خزر تا ارزنجان و دياربكر و عراق امـروزي تـا كرانـه   جنوب د
مجموعـة   ،خواندنـد  مـي  اينها نيز خودشان را شاهان ايران دست شاهان بايندري بود،

اين همـان سـرزميني بـود     ،داد كيل ميتشقلمرو اين چهار حاكميت را ايران تاريخي 
شد، و تا واپسـين   زمين شناخته مي يرانكه از آغاز پيدايش شاهنشاهي در ايران با نام ا

پس از سلطة عرب نيز اين  ساني نام و هويت خويش را حفظ كرد،دم شاهنشاهي سا
و  ،د، ايران بود و هويـت ايرانـي داشـت   ش سرزمين پهناور به هر صورتي كه اداره مي

شد و قلمروهـاي   هاي گوناگون دست به دست مي هرچند كه پيوسته در ميان سلسله
گرديـد، چـه آنهـا كـه در سـغد و خـوارزم و        مـي محلي بزرگ و كوچك  سالطين

كردند، و چه آنها كه در ارزنجان و دياربكر بودنـد خـود را    تخارستان حكومت مي
حتي بابر تيموري كه در فرغانه  ،دانستند شاه ايران و مروج فرهنگ و زبان ايراني مي

ناميـد   اني و شاه ايران مـي كرد، خودش را اير سلطنت مي) رب قرغيزستان امروزيغ(
هـا   ايـن پادشـاه بـه زودي در برابـر ازبـك      بان رسمي در بارش زبان فارسي بـود، و ز

و در آينـده بـه هندوسـتان رفتـه تشـكيل دولـت        ،شكست يافتـه بـه كابـل گريخـت    
  .تيموري هندوستان داد و زبان و فرهنگ ايراني را در هندوستان ترويج كرد

بيست قرنة پيش از عهـد صـفوي فرهنـگ مسـلط     فرهنگ ايراني در طول تاريخ 
ن در ايـن دوران دراز پشـت   هائي كـه ايـرا   خاورميانه بود، و ضمن همة فراز و نشيب

و  ،ايـن فرهنـگ همـواره سـلطة معنـوي خـويش را در منطقـه حفـظ كـرد          ،سر نهاد
 حتـي در صـد   –ايراني هميشه  ،بالندگي و شكوه بيشتر به جلو رفتپيوسته به طرف 

زبـان   سرافرازترين ملت خاورميانـه بـود،   –زيست  ها مي حت سلطة عربسالي كه ت



   

 

  
  

 

        ﴾206﴿     شاه اسماعيل صفوي 

هاي چهارم و پنجم هجري به بعد زبان رسمي فرهنـگ و ادب بخـش    فارسي از قرن
انه تا ارزنجان بود، و در رشد فرهنـگ اسـالمي   نشين از فرغ اعظم كشورهاي مسلمان

ي فرهنگ و زبان ايران بالندگ نه كمك كرد،با زيور ايراني در اين بخش از خاورميا
اسالمي چنان بود كه تا قرن هفتم هجـري زبـان و ادبيـات فارسـي حتـي در جنـوب       

ر كـه مسـلمان وجـود    ئي چون جاوه و هرجاي ديگ شرق آسيا و در مناطق دورافتاده
در قرن هفتم هجري زبان فارسي زبان شرع و ادبيات در دهلي و  ،داشت رواج يافت

هـا يـك    گوي در اين سـرزمين  بود، و سخنسرايان پارسيالهور و حيدرآباد و بنگال 
ديگري را به وجود آورده بودند كه بخش اعظم عناصر فرهنـگ ايرانـي را بـه    ايران 

 گوئي بزرگتـرين افتخـار شـمرده مـي     داني و فارسي خود جذب كرده بود، و فارسي
ايـن   ندي قرن هفتم هجري به نام تاج الدين سـنگريزه بـا افتخـار از   شد، يك شاعر ه

  :ولي به آداب ايراني مزين است ،كند كه هندي است ياد مي
مولد و منشأ ببين در خاك هندوسـتان مـرا        

  نظم و نثرم بين كـه بـا آب خراسـان آمـده    
  

و شـاعران   ،در عهد سالطين َخَلجي در هندوستان ادب فارسي رشد بسيار داشت
خسرو دهلوي ند كه امير و نويسندگان بزرگي در اين سرزمين پا به عرصة ادب نهاد

شايد برخي از خوانندگان اين كتاب ندانند كه نخستين اثـر   يك نمونه از آنها است،
در هندوسـتان   -» كشـف المحجـوب  «موسـوم بـه    –منثور صوفيانه به زبـان فارسـي   
در هندوستان سـروده شـده اسـت؛ يـا     » ديوان عراقي«تأليف شده؛ يا شايد ندانند كه 

 شـده  هاي كالسيك فارسي به فارسـي در هندوسـتان نوشـته    نامه شايد ندانند كه واژه
  .اند

جالل الدين فيروز خلجـي كـه در آسـتانة حملـة مغـول بـه ايـران بـر هندوسـتان          
 ،سراي هندوسـتان اسـت   دوست و فارسي كرده يك نمونه از شاهان ادب سلطنت مي

ايـن مـرد   يك رباعي او به مناسبت بناي كاخي در دهلي نشـانگر تواضـع و انسـانيت    
  :است كه از فرهنگ ايراني برخاسته است

  آن را كــه قــدم بــر ســر گــردون ســايد     
ــد     ــدر افزاي ــه ق ــل چ ــنگ و گ ــودة س   از ت
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  ايــن ســنگ شكســته ز آن نهــاديم درســت
ــته  ــه دل شكســ ــد كــ ــايد باشــ ــي آســ   ئــ

  
در ايــن بــاره كــه توجــه عمــومي مراكــز و 
ــورهاي    ــي در كشـ ــي و ادبـ ــل علمـ محافـ

پـيش از  اسالمي در اقصي نقـاط جهـان تـا    
ــوده، و   ــه ايــران ب عهــد صــفوي معطــوف ب
فرهنگ ايراني همواره در شرق و غرب در 

وده اسـت، شـواهد بسـياري    حال گسترش ب
ــوت  ــود دارد، داســتان دع ــاه  وج ــردن ش ك

ــال  ــدين (بنگ ــاث ال ــلطان غي ــافظ ) س از ح
كـه  ) اينـك بـنگالديش  (شيرازي به بنگال 

نشــانگر گســتردگي دامنــة شــعاع فرهنــگ 
نقــاط جهــان اســت را ن ايرانـي در دورتــري 

  ه ايم، همه شنيد
هجري ادب و فرهنگ ايرانـي در شـبه قـارة هنـد بـه شـكوه        10تا  7هاي  در قرن

ــ ــادي ريابس ــلطنت اكبر   زي ــان س ــت، و در زم ــت ياف ــاه دس ــرن (ش ــري 10ق ، )هج
هـا خطـاط و    ود كه توسـط ده بهاي فارسي  هاي عظيم هند ماالمال از كتاب كتابخانه

هــاي  نگــار دســت بــه كــار ترجمــة كتــاب ترجمــان فارســيشــد، و م نســاخ تهيــه مــي
دستي در زمان اين پادشاه در  مؤلفان چيره ،كريت و عربي به زبان فارسي بودندسانس

هاي ارزشمندي به خصوص در تاريخ هند به زبان فارسي  زيستند كه كتاب دهلي مي
ايرانـي در   به رشتة تحرير درآوردند، تا اكنون براي ما يادگار شكوه فرهنگ و زبان

همينقدر كه بدانيم كه اكنون منابع اصلي تاريخ هندوستان در بـين  ( ،هندوستان باشد
هندوسـتان تـأليف    هاي ششم تا يازدهم هجري به زبان فارسي است كه در خود قرن

مـان   برهـة دراز تـاريخي بـراي    شده، گسـتردة فرهنـگ ايرانـي در هندوسـتان در آن    
ه با ترويج زبان فارسي در هندوستان براي ميـراث  نهضت ادبي همرا). شود نمايان مي

فرهنگ ايران بيش از حد تصور ما ارزشمند بود؛ زيرا در اثر همين نهضـت بـود كـه    
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وزگـار  ها تأليف فارسي در هندوستان نگهداري يا بازنويسي شـد تـا از دسـتبرد ر    ده
بـه نابودسـازيِ    اگر در ايران قزلباشان و فقهاي لبناني و احسائي و حلّي ،مصون بماند

هاي فارسي اقدام كردند، بسياري از ايـن متـون در هندوسـتان     شدة كتاب ريزيِ برنامه
شايد خواننده تعجب كند اگر بشـنود كـه جـز     برجا ماند، و سپس به دست ما رسيد،

چند كتاب، تمامي متون فارسيِ ماقبل صفويه كـه اكنـون در دسـت مـا اسـت يـا در       
 اهـ  اگر اين كتاب :يعني رسيدند، داري شدند و بعد به ماهندوستان يا در عثماني نگه

ير نشـده بـود، مـا امـروز از     ندوستان و عثماني و بعضي هم در بخارا حفظ و تكثدر ه
نة عظيم ادب و فرهنگ مكتوب ايراني همان اندازه در اختيـار داشـتيم كـه    يجاين گن

ماني در اختيـار  طـاهري و سـا   از آثار رودكي و ديگر سخنوران و ادبيان بزرگ عهد
خوانديم كه مـثال مولـوي رومـي     ها مي شايد ما امروز در كتاب: به زبان ديگر داريم،

ار زيـادي هـم   يـك شـاعر بلنـدآوازه بـوده و اشـعار بسـي      ... يا... يا حافظ يا سعدي يا
ي در آن ديارها همچنانكه هر كتاب ،هائي از آن اين و اين است سروده بوده كه نمونه

هـاي   توان به چندين نمونـه از ايـن كتـاب    و مي ،ا نيز محفوظ نماندحفظ نشد براي م
سـپس در زمـان صـفويه     ،مفقودشده اشاره كرد كه تا پيش از صفويه موجوده بـوده 

  .اعدام گشته است
 ،در آناتولي نيز از زمان سلجوقيان روم به بعد فرهنگ و زبان ايراني رواج يافـت 

 ،هاي ايران و عثماني ادامه يافـت  و جنگ و تا زمان سلطنت سلطان سليم اول عثماني
ــا    ــود كــه ب ــان و فرهنــگ ايرانــي در آســياي صــغير در قــرن هفــتم ب اوج تــرويج زب

همـراه  ) تبريزي و مثنوي مولوي ديوان شمس :يعني(هاي بزرگ موالنا رومي  تأليف
جذابيت و نفوذ ادب فارسي به حدي بود كه از زمان سلطان محمد فاتح به بعـد   ،شد

ي آوردنـد، و چنانكـه در صـفحات    وران عثماني بـه فراگـرفتن ايـن زبـان     شاهزادگ
شته ديديم سلطان بايزيد، جم سـلطان، و سـلطان سـليم از جملـه بزرگـان دولـت       ذگ

عثماني بودنـد كـه زبـان فارسـي را بهتـر از زبـان مـادري خودشـان كـه تركـي بـود            
آنسـت كـه آنهـا    معنـايش   ،سـرودند  دانستند، و همين كه به زبان فارسي شعر مـي  مي

كردند، و معناي ديگرش آن است كه آنهـا بـه    احساسات خود را با اين زبان بيان مي
  .ديدند و حتي چه بسا كه به فارسي خواب مي ،كردند فارسي فكر مي
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با وجودي كه پس از تشكيل دولت صفويه زبان فارسي در كشور پهناور عثماني 
هـاي تـابع دولـت عثمـاني بـه صـورتي        متروك ماند، بازهم اثر اين زبان در سرزمين

هاي هفتم به بعد  حتي در كشور مصر كه از قرن. حياتي ادامه داد تضارآميز به نيمهحا
نيز زبان فارسي جاي پاي خـويش را بـراي مـا     ،دهوبمركز نشر زبان و فرهنگ عربي 

كسـي   ين زبان به عالمگيرشدن بوده باشد،تا شاهد قابليت ذاتيِ ا ،برجا گذاشته است
ديدن كرده باشد ديده است كـه در قـرن    كه به قاهره رفته و از بناهاي تاريخي مصر

خـود را   نوزده ميالدي در مصر هنوز كساني وجود داشته اند كه بخواهند احساسات
شـاهد ايـن مـورد ابيـاتي اسـت كـه بـر اطـراف وضـوخانة           به زبان فارسي بيان كنند،

بـه فارسـي بـر    ) علـي بيـك كبيـر    مسجد محمد(حياط زيباترين مسجد قاهره  رگبز
سنگ نقش بسته است، و هركس براي ديدار به آنجا بـرود چشـمش بـه شـماري از     
ابيات فارسي خواهد افتاد كه به خط نستعليق زيبائي نگاشـته شـده اسـت؛ و اگـر در     

شود كـه اينهـا    زبان فارسي تبحر داشته باشد، وقتي آن را بخواند به خوبي متوجه مي
زبان باشد كـه مطالعـه در ادبيـات فارسـي      زبان يا ترك دة يك عرباصوال بايد سرو

 ،زبان خودش يافتـه بـوده اسـت    و زبان فارسي را براي بيان احساسش بهتر از ،داشته
مگر نه اينست كه اقبال الهوري در قرن بيستم ميالدي بـراي بيـان احساسـاتش زبـان     

  :گويد فارسي را برگزيد؟ او است كه مي
ــال   ــدي در ح ــه هن ــت  وتگرچ ــكر اس   ش

  تـــر اســـت  گفتـــار دري شـــيرين طـــرز 
  

او ابتـدا   ،اقبال به همان حجمي كه به فارسـي شـعر گفتـه بـه اردو نيـز شـعر دارد      
توانـد   د متوجـه شـده كـه بـه هـيچ زبـاني نمـي       عبگفته و  ها به زبان اردو شعر مي سال

ــان فارســي    ــه زب ــد، مگــر ب ــد و شــايد ادا كن ــي  .احساســاتش را چنانكــه باي آدم وقت
گـذارد، بـه    هـاي فارسـي او مـي    هاي اردوي اقبال الهوري را در كنار سروده ودهسر

شود كه فارسـي چقـدر شـيرين و     كه زبان اردو بداند، آن وقت متوجه مي شرط اين
  .!جذاب است، و چه قدرتي براي بيانِ احساسات انساني دارد

شـتند، زبـان   در ماوراءالنهر نيز در عين حاليكه ازبكان با دولت صفوي دشمني دا
عبيـداهللا خـان   . ان بلكه زبان ادب حكمرانـان ازبـك نيـز بـود    بفارسي نه تنها زبان ادي
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هـاي او را كـه ماالمـال از     ئـي از سـروده   و نمونـه  ،سرود خود به زبان فارسي شعر مي
بـراي همـين پادشـاه بـود كـه شـيخ        بود در صفحات گذشته خوانديم،عشق به ايران 

ــر درآورد،  يفــاتفضــل اهللا روزبهــان خنجــي تأل ــه رشــتة تحري ــي  معــروفش را ب ول
ئـي بـه آن    ستيزهاي مذهبي صفويه كرد بـا مـاوراءالنهر آنچـه كـرد، و بـاالتر اشـاره      

  .داشتيم
رسـت بـه هنگـامي كـه فرهنـگ ايرانـي در اثـر        د آن كـه  هـاي روزگـار   از بازي

ز سـتي  رفت تا جهانگستر شود، پديدة ايران هاي بالندگي منحصر به فردش مي ويژگي
آفرين قزلباشان پا به عرصة ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهالنه  و دشمن

ه فرهنگ و تمدن ايراني وارد هاي ابلهانه اش بزرگترين ضربة تاريخي را ب و سياست
ن و عثمـاني از يكطـرف و   اري كارآمدن قزلباشـان، چـون ميـان ايـ    پس از رو آورد،

انة مذهبي برقرار شد، ايـن خصـومت در   ايران و ازبكان از طرف ديگر روابط خصم
هـاي عثمـاني و مـاوراءالنهر     مدت كوتاهي به خصومت بـا هويـت ايرانـي در تـرك    

 نزد آنها متوقف و ممنوع اعالم شـد، د، و آموزش و ترويج زبان فارسي تبديل گردي
ناپذير ايران، و روزگاري زادگاه  تاريخي بخش جدائيدر سغد و خوارزم كه از نظر 

ها و پرورشگاه بزرگـاني چـون    ه زرتشت بوده، و زماني نيز مركز سامانياو پرورشگ
رودكي و خوارزمي و فارابي و بيروني و ابن سينا بوده، تركانِ حاكم در واكـنش بـه   

سـتيزي را   ستيزيِ قزلباشان صفوي، به تـدريج سياسـت ايـران    هاي منفور سني سياست
  .ارسي كردندو زبان تركي را جايگزين زبان ف ،در پيش گرفتند

 قزلباشان به ايران لطمه نزده بود،هيچ قوم مهاجمي در طول تاريخ ايران به اندازة 
شدة كشـتار   ريزي در تمام دوران سلطنت شاه اسماعيل و شاه تهماسب سياست برنامه

ي و مراكز فرهنگي ايـران دنبـال   همگاني علما و ادبا و دانشوران و انهدام آثار تاريخ
فارسي به كلي در ايران از بين رفت، زيـرا  ) كالسيك(متون سنتي  امكان انتشار شد،

حتـي برخـي از    اهل سنت تعلق داشت،همة متون موجود در نظر قزلباشان صفوي به 
هاي غزالي و خواجه نظام الملك و عطار و مولوي و جامي  متون فارسي چون كتاب

گرفتنـد، و داشـتن آنهـا    در زمرة محرمات شرعي قرار  –به فتواي فقهاي لبناني بنا  –
نابخشودني و در حكم كفـر تلقـي گرديـد كـه مجـازات اعـدام را بـه دنبـال         جرمي 

تقريبا همة متون ديني كه در ايران وجود داشت معدوم گرديدنـد، و همـة    ،آورد مي
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هاي اولية يورش قزلباشان از دستبرد آنهـا بـه دور    هائي كه به نحوي در سال خانهكتاب
در اين دوران چنان اختناق فكري شديدي  دريج نابود كرده شدند،بودند، به تمانده 

ورزي جرأت جنبيدن در ايران پيـدا نكـرد، و    بر كشور حاكم شد كه هيچ سرِ انديشه
ايـن كـه اهـل مطالعـه در      ،ير شتابان قهقرائي را درپيش گرفتفرهنگ ايراني يك س

 ،بيات ايـران دانسـته انـد   تاريخ فرهنگ ايران، جامي را آخرين فرد از تبار بزرگان اد
در تمـام دوران   ادبي و فرهنگي در ايـران بـوده اسـت،   ندگي نظر به همين توقف زاي

صفويه يك سخنور همطراز رودكي و فردوسي و عراقي و عطار و سـعدي و رومـي   
و حافظ و جامي پا به عرصة جامعه ننهاد؛ يك انديشمند همطراز ابن سينا و فارابي و 

تي خواجه نصير بـه وجـود نيامـد؛ يـك عـالم دينـي همچـون        خوارزمي و خيام و ح
جامعـة ايرانـي ديـده     طبري و فخر رازي و جويني و اشعري و مـاوردي و غزالـي در  

تَرون شـده بـود    نشد، و  ،در عرصة سياست نيز چنين بود، و انگار كه ايران به كلي سـ
نگـار كـه   ايراني كه آن همه خالقيت فرهنگي در عرصة تمدن بشري داشـته اسـت، ا  

  .مسخ شده و به مخلوق ديگري جز خودش بدل شده بود
اختالف مذهبي كه در طول تاريخ ايران سابقه نداشـت از عهـد صـفويه يكـي از     

 ن را به دشمنان يكـديگر مبـدل سـاخت،   خصايص اجتماعي ملت ايران شد، و ايرانيا
 بعــد از روي كارآمــدن قزلباشــان صــفوي از ايرانــي قــومي ســاخته شــد پرتعصــب و

ئــي از اوهــام  هگــرا كــه كليــت فكــرش را مجموعــ جامدانــديش و متحجــر و تــوهم
هـاي نـواحي    هاي بيابان داد كه زماني توسط عرب هائي تشكيل مي وخرافات و افسانه

ساز ديروز به جاي سازندگي  ب عراق ساخته شده بودند؛ و ايرانيِ تمدنوكوفه و جن
خورد و  ل شد كه نه به درد زندگي ميو به مباحثي مشغو ،به اوهام و افسانه رو آورد

در ايران از زمان شاه اسماعيل تا پايـان عهـد قاجـار حاكميـت در     . نه به درد آخرت
هـاي آنـاتولي بـه ايـران      كه در زمان شاه اسماعيل از بياباندست همان جماعاتي بود 
ر ايران تشـكيل دادنـد   حاكميت منحوسي كه قزلباشان د :كوچانده شده بودند؛ يعني

كار ادب در اين دوران دراز بـه   ،راي چهارصد سال تمام در كشور ما تداوم داشتب
حــدي از انحطــاط رســيد كــه آنچــه مــورد پســند شــاهزادگان و شــاهان بازمانــده از 

من كاري با تأليفات عقيدتي و مـذهبي   ارسالن رومي بود،ود، داستان امير قزلباشان ب
ي، نـدارم كـه داسـتاني دراز    سـ لمـه مج فقيهان لبناني در دوران صفوي، بـه ويـژه عال  
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دارد؛ زيرا هدف من در اين كتاب نه بررسي تشيع صـفوي بلكـه بررسـي چگـونگي     
  . سرايان اين دوران نيز شدند سخن بهترين ،گرفتن دولت قزلباشان است شكل
  

هائي در جهت كاهش  تالش) خ 1008 – 967(با روي كارآمدن شاه عباس اول 
يني پرتوان تشيع صفوي ستگاه سياسي و كنترل دستگاه دقدرت قزلباشان و تمركز د

ئـي از سـر    در ايـن دوران فرهنـگ ايرانـي حركـت و فعاليـت دوبـاره       به عمل آمـد، 
و در غياب خفقان مذهبي تمام عيار ماليان صفوي، بقاياي متفكـران ايرانـي    ،گرفت

بـه عمـل   ادة ايـران اقـداماتي   تا براي احيـاي فرهنـگ بـه احتضـار افتـ      ،فرصتي يافتند
به دنبـال ايـن تـالش، كسـاني بـه تـدوين تفكـر عرفـاني پرداختنـد، و چنـان            ،آورند

صـدا بـه جـوي فرهنـگ ايرانـي       آرام و بـي  نمود كه آبِ رفته در حال بازگشـتنِ  مي
به خصوص در اصفهان كـه پايخـت شـاه عبـاس      بناهائي نيز در نقاطي از ايرن ،است

ولـي   .داد هنر ايراني عقـيم نشـده اسـت    د احداث گرديد يا تعمير شد كه نشان ميبو
هاي اصالحيِ زمـان شـاه عبـاس بـا مـرگ او پايـان گرفـت، و حـوزة فقـاهتي           تالش

هنـگ و  دار فر واردان لبناني و كوفي و احسـائي ميـدان   صفوي دوباره با پيشوائيِ تازه
ادب شد تا ستيز باانديشه و فرهنگ به صورتي كريهتر از پيش آغاز گردد، و بقاياي 

و بـا حربـة تكفيـر و تحـت عنـوان       ،انديشه و تفكر با تحت تعقيب قـرار گيرنـد   اهل
  .درو شوند» معاندان و مخالفان«مبارزه با 

هـا در زمـان    با تشكيل دولت صفوي، از ايران چه مانـد؟ قلمـرو دولـت باينـدري    
و  ،سلطان يعقوب و در آستانة تشكيل دولت صفوي يكي از سـه دولـت ايرانـي بـود    

رو در زمـان شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب، ارزنجـان و شـروان و        همـين يـك قلمـ   
و ايران صفوي بـه نيمـي از ايـران باينـدري تبـديل       ،كردستان و عراق از دست رفت

قلمرو دو دولت ديگرِ ايراني نيز كه خراسان و خوارزم و سغد و تخارستان بـود   شد،
هـائي جـز نـام     بـا نـام   ينده كشورهاي ديگـري ، و در آبراي هميشه از ايران بريده شد

هـاي ايرانـي از    و فرهگ و تمدن ايراني در آن سـرزمين  ،ايران از آنجاها سر برآورد
ُكران نيز در زمان صفويه از ايران جـدا شـده بـه قلمـرو      بخش اعظم مك ميان رفت،

تمامي جزاير خليج فارس به اضافه عمان نيـز كـه    هاي هندوستان ملحق شد، تيموري
ماقبل اسالم تا فتوحات عرب، و سـپس از زمـان طاهريـان بـه بعـد      در طول تاريخ از 
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در  ،كـرد  ناپذير ايران بود و حاكمانش را هميشه دولت ايران تعيـين مـي   جزو جدائي
قاجارها نيز كه بقايـاي ايـران را    .زمان شاه اسماعيل براي هميشه از ايران بريده شدند

هيچ دشمني در طـول   ،بودند هاي صفوي از دست دادند يكي از قبايل همين قزلباش
تاريخ دراز ايران با ايران و ايرانـي آن نكـرده بـود كـه قزلباشـان صـفوي بـا ايـران و         

  .ايراني كردند
و چـه   ،براي آن كه بدانيم ملت ايران تا پايان عهد صفوي در چـه وضـعي بودنـد   

نت هائي در بارة دوران سلط آمد، نوشته هائي از دست قزلباشان بر سرشان مي مصيبت
 ،پرورد و مريد عالمه مجلسي بـود  كه دست) آخرين شاه صفوي(سلطان حسين شاه 

ده و عالمه مجلسي به نمايندگي از طرف امام زمان سلطنت را به او تفويض كـرد بـو  
  :مآور مي )1(را از روي كتاب رستم التواريخ

ت سـير  ئي بود پر از درويشان پـاك  توحيدخانه) شاه سلطان حسين را :يعني(او را 
اهللا با افغان ضمير كه شب و روز به ذكر اسماء صافي يرت و صوفيانو قلندران نيكوس

  .و نفير بوده اند
زاهـدانِ  ... چون بيست و پنج سـال از مـدت سـلطنت آن فخرالسـالطين گذشـت     

كياسـت بـه تـدريج در مـزاج شـريفش و طبـع لطـيفش         معرفت و خرصالحان بـي  بي
وجِ  و وي را از جادة جهانب د،رسوخ نمودن عـاني و شاهراه خاقاني بيرون و در طريق م

حاصــل او را مغــرور و مفتــون  هــاي باطــلِ بــي گمراهــي وي را داخــل، و بــه افســانه
و امـور عقليـه و كارهـاي     ،امور خرصالحي و زاهـدي چنـان بـاال گرفـت    .... نمودند

  .موافق حكمت و تدبير در امور نيست و نابود گرديد
اب عالمـه العلمـائي آخونـد مـال محمـد بـاقر شـيخ        ديباچة بعضي از مؤلفات جنـ 

االسالم شهير به مجلسي را چـون سـلطان جمشيدنشـان و اتبـاعش خواندنـد كـه آن       
هاي صريح نموده كـه سلسـلة    حكم ييات قرآنهينِ آجنت آرامگاهي به داليل و برا

شك به ظهور جناب قائم آل محمـد خواهـد    جليلية ملوك صفويه نسالً بعد نسل بي
ــيد ــوي رس ــام ق ــن احك ــتة    ، از اي ــد و سررش ــول نمودن ــن ق ــر اي ــه ب ــدند و تكي  دل ش

فسـاد و   و طرقِ متعددة فتنه و سبل معـدودة .. .مداري را از دست رها نمودند تمملك

                                         

  .116 – 115و  111 – 107، 103 – 102، 98، 90: رستم التواريخ -)1(
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و  ،و ظلم به صورت عدل بـر روي جهانيـان گشـودند   ابواب افراط و تفريط در امور 
  .حرير روي داددر ميان خاليق هرج و مرجي زياده از حدّ تقرير و ت

زمرة خرصالحان به افسانه و افسون رسوخ در مزاج آن خالصة ايجاد عصرِ خـود  
و بـه كريـوة    ،داري بيـرون كردنـد  حكيمانـة جهانـ  و او را از شـاهراه قـانونِ    ،نمودند

  .گمراهي كه مخالف عقل و حكمت و مصلحت است او را داخل نمودند
مهتـر شـد، خاليـق بـه شـيريني       ل بـي اصفهان بلكه همة ايران مانند طويله و اصطب

توانست از زن و دختر و پسـر   روي كه مي و هركس به پهلواني و شب ،فتادندهم ادر
و به هرجا و به هـر سـرائي   .... كرد و مال هركس محفوظ و متلذذ بشود كوتاهي نمي

اسـب و اسـتر رهـواري گرانبهـائي سـراغ       يـا كه زن يا دختر جميله با پسر جميلـي و  
ستي و به فنـون عيـاري   چروي و چاالكي و  رفتند و به پهلواني و شب مي ،نمودند مي

  .نمودند ربودند و كام خود را از حاصل مي و مكاري آن را مي
انديشيِ كارِ خود، خسروخان گرجي والي تفليس  امناي دولت از روي مصلحت

جلسي را با پسرش گرگين خان كه از مريدان عالمه آخوند مال محمد باقر شهير به م
بود، به استصواب علما و فضال و فقها حاكم و بيگلربيگي كابل و قندهار و هرات 

معرفت از مطالعة مصنفات و  بي و در آن وقت شيعيانِ باحماقت و رعونت.... نمودند
شان و  دانستند كه خون سنيان و مالشان و زن مؤلفات علماي آن زمان چنان مي

جاتش شروع  گرگين خان و اتباع و عملهخان و روخس.... فرزندشان حالل است
بيرون ئي كه از حد تحرير و تقرير  نمودند به ايذا و آزارنمودنِ اهل سنت به مرتبه

شان را  بردند و به جور و جفا خون ور و شلتاق ميز اموالشان را به :يعني است،
يأس و و كار چنان بر سنيان تنگ شد كه با  ،كردند يريختند به ناحق، و پروا نم مي

ÎoΤ’﴿ رب« اميدي و حسرت مأنوس شده، و هريك از ايشان ناكامي و نا r& Ò>θè=øó tΒ 

÷�ÅÇ tGΡ $$ sù ﴾ خواندند مي.  
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