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  گفتار خنست
  صفوی خاندان

ــه زاينـــدۀ » قزلباشـــان«پديـــدۀ  ــا اســـت از  » تـــشيع صـــفوی«کـ ــاريخ کـــشور مـ در تـ
شناسانی چون ادوارد براون و  ايران. انگيزترين موضوعات تاريخ ايران است    حبث

 ايــــن پديــــده را يــــک ٢ و کــــسانی چــــون لــــرد اســــتانلی و چــــارلز گــــری ١والتــــرهينتس،
انـد؛   وحـدت ملـی و اسـتقالل ميهنـی ايـران تلقـی کـرده            ضرورت تاريخی برای حفظ     

 ٣حمققان اکادمی علوم شوروی سابق چون پتروشوفسکی و پيکولوسـکايا و ديگـران       
عقيده دارند که سـلطنت قزلباشـان يـک امـر عـادی و اسـتمرار طبيعـی حاکميـت قـوم             

ضل بزرگان ايرانیِ معاصر ظهور قزلباشان به ويژه شيخ فـ . ترک در ايران بوده است   
عنـوان بـالی     از پديـدۀ قزلبـاش بـه   ٥الـدين بدليـسی    وشـيخ شـرف  ٤اهللا روزـان خنجـی  

مشاری از مورخان ايرانـی سـدۀ حاضـر ظهـور       . اند  برانداز ياد کرده    ستيز و دين    ايران
يعنــی (» بيــت اســالم اهـل «صـفويه را يکــی از الطـاف خــدايی بــرای انتـشار و تقويــت    

نيـز دربـارۀ تـشيع صـفوی نظـر خاصـی دارد          علـی شـريعتی     . اند  دانسته) تشيع صفوی 
ــرد دانـــشگاه   ــد  گـــرای مـــذهب ديـــدۀ واليـــت کـــه در حـــد داوری يـــک مـ پرســـت آرزومنـ

حاکميت جهانیِ نوعی شيعۀ دوازده امـامی کـه پرداختـۀ ذهـنِ خـود او اسـت درخـور            
ســيد امحــد کــسروی نيــز دربــارۀ صــفويه و تــشيع صــفوی نظــر      . توجــه و مطالعــه اســت 

                                                                            
  .»تشکيل دولت ملی در ايران« و دومی در» تاريخ ادبيات ايران«اولی در � 1
  .»سفرنامۀ ونيزيان در ايران«در يادداشتهای ترمجه شده به پارسی حتت عنوان � 2
  ،»تاريخ ايران«و در » اسالم در ايران«در � 3
  .»عامل آرای امينی«در کتاب � 4
  .»شرفنامه«در کتاب � 5
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ــاص   ــگرانۀ خــ ــزوۀ   پرخاشــ ــه در دو جــ ــودش را دارد کــ ــارش  «خــ ــفی و تبــ ــيخ صــ و » شــ
  .هايش بيان شده است و برخی ديگر از نوشته» گری شيعی«

هــای پيــدايش قزلباشــان در ايــران کتاــای     بــرای آشــنايی بــا عوامــل و انگيــزه   
نگاران دربار شاه امساعيـل و شـاه ماسـب اول در دسـت اسـت کـه            بسياری از وقايع  

.  مرجـع بـرای پژوهنـدگان موضـوع پيـدايش قزلباشـان صـفوی اسـت        تـرين منبـعِ    موثَق
   سلطنت قزلباشان دسـت کـم ده عنـوان کتـاب تـأليف      اين نويسندگان در سدۀ خنست

ايـــن . انـــد کـــه حــاوی مطالـــب بـــسيار دربــارۀ پيـــدايش و اعـــتالی صــفويه اســـت    کــرده 
  : تأليفها عبارتند از

۱ (دمير؛ السير، تأليف غياث الدين خوان تاريخ حبيب  
  فتوحات شاهی، تأليف ابراهيم امينی؛ ) ۲
  السير، تأليف ميرحممود خواندمير؛  ذيل تاريخ حبيب) ۳
  لُب التواريخ، تأليف يحيا قزوينی؛ ) ۴
  التواريخ، تأليف حسن بيک روملو؛  احسن) ۵
  جهانگشای خاقان، مؤلف ناشناس؛ ) ۶
  آرا، تأليف قاضی امحد غفاری؛  تاريخ جهان) ۷
۸ (لَةُ تاألخبار، تأليف عبدی بيک نويدی؛  کم  
  جواهراالخبار، تأليف بوداق قزوينی؛ ) ۹

  .آرای شاه ماسب، مؤلف جمهول عامل) ۱۰
رشــتۀ  نگــاران دربــار صــفوی بــه  دنبــال اينــها کتاــای متعــددی توســط وقــايع   بــه

ر گـونگی پيـدايش قزلباشـان در اختيـا     ئی دربـارۀ چـه   حترير در آمد که مطالب ارزنده  
  :توان از کتاای زير ياد کرد در ميان اين تأليفات می. گذارند ما می

  .خالصة التواريخ، تأليف قاضی امحد قمی) ۱
  .آرای عباسی، تأليف اسکندربيک منشی عالَم) ۲
  .آرای صفوی، مؤلف جمهول عالَم) ۳
  .سلسلة النسب صفويه، تأليف شيخ حسين پيرزاده زهدی) ۴
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از اروپائيــان کــه در زمــان شــاه امساعيــل و شــاه ماســب  عــالوه براينــها مشــاری 
ــه ــون       بـ ــان در پيرامـ ــان از ايرانيـ ــاراجیِ قزلباشـ ــای تـ ــدار کاالهـ ــان خريـ ــوان بازرگانـ عنـ

انـد،   کـرده  زده و در ميـان ايـران و اروپـا آمـد و شـد مـی       اردوگاههـای قزلباشـان دور مـی   
انـــد کـــه حـــاوی  صـــورت ســـفرنامه از خـــود برجـــای ـــاده ئـــی بـــه يادداشـــتهای ارزنـــده

  .حقايق بسيار دربارۀ رخدادهای دوران اوليۀ روی کار آمدن قزلباشان صفوی است
ــدايش تـــصوف پيرپرســـت     ــا پيـ ــفوی بـ ــان صـ در ) پرســـت ولـــی(پيـــدايش قزلباشـ

بعـد و حتـوالتی کـه در     های حاکميت ترکان در خاورميانـه از دوران سـلجوقی بـه      سده
رتبـــاط تنگاتنـــگ دارد؛ و کـــسانی کـــه در    دوران مغـــوالن و ايلخانـــان در آن رخ داد ا 

گيــری و  گــونگی شــکل شــان را بــا بررســی چــه انــد مطالعــه تــاريخ صــفوی مطالعــه کــرده
  .اند حتول و تطورِ تصوف دوران سلطۀ مغوالن در ايران و خاورميانه آغاز کرده

  تصوف دوران مغوالن
 بعــد ارتبــاط مــستقيم بــا خزشــهای بــزرگ      بــه١هــای شــشم هجــری   تــصوف ســده 

مجاعات تـرک بياباـای آسـيای ميـانی و جـاگير شدنـشان در درون ايـران و انـاتولی           
بعــد مجاعــات بــزرگ ترکــان از آســيای ميانــه و      از آغــاز ســدۀ پــنجم هجــری بــه   . دارد

درون ايــران و انــاتولی ســرازير شــدند، و چنانکــه  ئــی بـه  غـرب چــين در امــواج پيوســته 
ترکــان کــه پيــشترها ديــنِ     . شکيل دادنــد دانــيم امپراتــوری نــاور ســلجوقی را تــ      مــی

يی داشتند، پـس از آنکـه مـسلمان شـدند      نياپرستی مبتنی بر تقدس جادوگران قبيله     
       مـدعیِ تقـدس و مردگـان باورهای کهنشان را با خود کشيدند، و بـسياری از زنـدگان

يی ادند؛ برای  مقدس پنداشته شده را به جای تومتهای مقدس و جادوگران قبيله  
خانقـاه، و بـرای مردگـان اينـها گنبـد و        دگان اينها دستگاههای سلطنتیِ موسوم بـه      زن

بارگــاه برافراشــتند؛ زندگانــشان واســطۀ ميــان خــدا و انــسان و دارای دخــل و تــصرف  

                                                                            
آيد يک سدۀ کامل است و بنا بر گردش  ميان می در اين کتاب هرجا از سده سخن به� 1

  . سال است مورد نظر نيست۹۷؛ و قرن عربی که استخورشيد و تقويمِ طبيعی 
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 ۱۱

خدايانی دارای قـدرتی   در امور خلقت و کائنات پنداشته شدند، و مردگانشان نيمه      
  .شبيه قدرت خدايان اديان کهنِ سامی

ســنت فرهنگــیِ ايرانيــان مــسلمان ماقبــل حاکميــت ترکــان چنــين باورهــائی      در 
وجـود نداشـت، هـيچ انـسانی     ) پيرپرستی(پرستی  وجود نداشت، گنبدسازی و مرده   

مهـين سـبب هـم بـود کـه       شـد؛ و بـه   دارای تقدس پنداشته منـی � چه زنده و چه مرده �
شـده اســت   گـان مقـدس  کــه اکنـون جـزو واژ  » زيـارت «ئـی معـادل    در زبـان ايرانـی واژه  

قصد برآورده شدن نيازها  نزد يک انسان زنده يا گورِ يک مرده به معنای رفنت به به(
رو بــود کــه در ديــنِ ايرانيــان   ايــن از آن. ســاخته نــشده بــود) جــای خــدا توســط او بــه بــه

ذاای آمسانی تعلـق داشـت، و حتـی زرتـشت و مؤبـدان       ماقبل اسالم تقدس فقط به   
مفهــــومی کـــــه مــــا اکنـــــون از تقـــــدس    بـــــه�فرهنــــگ ايرانـــــی تقــــدس   بــــزرگ نيـــــز در  

اســـالم، عـــالوه بـــر   در باورهـــای دينـــیِ ايرانيـــان ماقبـــلِ . نيافتـــه بودنـــد� شناســـيم مـــی
ذاای آمسانی ميتـرا و انـاهيتە و آذر و ورهـران کـه اثرشـان بـر طبيعـت مـشهود بـود،                

ی، هوروتــات، اَمرتــات،  وهــومنە، اَرتە، خــشتر، آرمئيتــ (فــضايل هفتگانــۀ ملکــوتی  
 در ١ايرانيانی که در جريان يک روند بسيار پيچيده. دارای تقدس بودند) سراوشە

                                                                            
مششيرزنیِ جهادگران عرب که مهراه با ) يک: اين روند پيچيده عبارت است از� 1

تسليم کشاندن  شتارهای انسانی و تاراج اموال و زن و فرزندان و بهختريب شهرها و ک
ها بيرون کشيدن و بردن و غالم و کنيز کردن کودکان و  از خانه) مغلوبين بود؛ دو

و مسلمان کردن و ) شود گفته می» سبی کردن«که در زبان دينی (نوجوانان ايرانی 
باریِ مغلوبين در لشکرکشيهای جهادی کار گرفنتِ اج به) زبان کردن آا؛ سه عرب

پذيرش اسالم؛  و حمبور کردنشان به» گوشت دمِ نيزه و مششير«عنوان سپرِ انسانی و  به
پذيرش اسالم يا مرگ خويش و اسارت و بردگی  جمبور کردن کالنتر روستا به) چهار

گاههای مالی کارگيری نسلهای دوم و سومِ ايرانيان مغلوب در دست به) فرزندانش؛ پنج
استخدام بازماندگان خانداای ) پذيرش اسالم؛ شش تشويق اجباریِ آا به و

پذيرشِ  زادگان عرب و تشويقِ اجباریِ آا به  عنوان مربيان حاکم فرهيختگان ايرانی به
؛ و چند شيوۀ ديگر که در کتاای )بعد است سدۀ دوم هجری به اين مربوط به(اسالم 

  .ی آمده استتاريخی و ادب
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خــالل چنــدين نــسل مــسلمان کــرده شــده بودنــد گرچــه از نظــرِ عقيــدۀ دينــی پذيرفتــه       
بودند که رسـول اهللا در زمـان حيـاتش واسـطۀ ميـان اهللا و بنـدگانش بـوده اسـت، ولـی                  

يچ انــسانی پــس از رســول اهللا واســطۀ ميــان خــدا و انــسان پنداشــته   در فرهنــگ آــا هــ 
نگـارِ ماقبـل    نگـار و پارسـی   در ميان صدها اثر مکتوبی که از ايرانيان عربـی    . شد  منی

در . شــود حاکميـت ترکــان برجــا مانـده اســت هــيچ نـشانی از چنــين بــاوری ديـده منــی    
ن وارد عرصۀ فکر دينی ئی که در زمان حاکميت ترکا يافته ميان صدها انسان تقدس 

ــی   ــی يکـــی را منـ ــان     کـــرده شـــدند حتـ ــيش از آن در باورهـــای ايرانيـ ــه پـ تـــوان يافـــت کـ
های ميان خـدا و انـسان و سـاخنت         پيدايش واسطه . مسلمان دارای تقدس بوده باشد    

گنبــد بــر روی گــور و تبــديلِِ آن بــه زيارتگــاه و حمــل نيــازخواهی و نيــايش و دعــا در          
ن در زمان غزنويان و سلجوقيان پديدار شد، توسـط مغـوالن        تاريخ ايران توسط ترکا   

ايـن سـنتی ترکـی بـوده و از     . اوج رسيد   و تيموريان ادامه يافت، و توسط قزلباشان به       
شـکل   رسومِ ديرينۀ مشنی و نياپرستیِ آا آمده بوده کـه پـس از مـسلمان شدنـشان بـه       

خنـستين کـسی کـه بـر آرامگـاه      مـثَالً  . درآمده اسـت � پيرِ زنده و پيرِ مرده �پيرپرستی  
امام رضا گنبد برافراشت و موقوفه به گنبد امام رضا اختصاص داد يک ترک سـنی          

نــام ابوالفــضل ســوری از ســرهنگان مــسعود غزنــوی بــود   متعــصب و بــسيار ســتمگر بــه
). ١بيـــان کـــرده اســـت» تـــاريخ بيهقـــی«ســـتمهای ايـــن مـــرد را ابوالفـــضل بيهقـــی در  (

شــدۀ برخــی از روســتاهای منطقــه را نيــز     زیِ مــصادرهســوری درآمــد زمينــهای کــشاور  
. جــانش دعــا کننــد متوليــان گنبــد اختــصاص داد تــا بــه وقــف گنبــد امــام رضــا کــرده بــه

مغـوالن مـسلمان و سـنی    . ترکان سنی در زمان سلجوقيان بر بنـای ايـن گنبـد افزودنـد              
        سنی بود شده بنا را نوسازی کردند و وسعت دادند؛ و گوهرشاد خامن که يک ترک 

بنا را تبديل به مسجد بزرگ و مدرسه و گنبد طالکاریِ باشکوه کـرد و موقوفـاتی کـه          
   ٢.ديدگان ايرانی بود را به اين دستگاه اختصاص داد شده از ستم زمينهای مصادره

                                                                            
  .۶۴۸ و ۶۳۸�۶۴۰، )انتشارات زرياب، ران (تاريخ بيهقیابوالفضل بيهقی، . 1
آن پيوسته شد، در اواخر سدۀ دوم  ها به زمين اين آرامگاه و بناهائی که در خالل سده� 2
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پرستی توسط ترکان در ايـران     منظور آنکه رسم پيرپرستی و گنبدسازی و مرده       
  ــت، و پــــيش از حاکميــــت را   آــــا در ايــــران وجــــود نداشــــت، ايرانيــــان آن    رواج يافــ

  . کلی بيگانه بود شناختند، و با سنتهای فرهنگیِ ايرانيان به منی
مالهــای زيــرک در ايــران و انــاتولی وقتــی بــا باورهــای ترکــان       بــسياری از نيمــه 

حاکم آشنا شدند خودشان را نزد آا مهچون اشخاصی آگاه به امور غيبی و قادر به    
 و دخــل و تــصرف در امــور جهــان مطــرح کردنــد؛ و مــدعیِ داشــنت چنــان         رازگــشايی

برکت دعای آا بود خواهد يافت و هرکه  قدرائی شدند که هرکه بيمار باشد به     
آـا بـا ايـن    . برکـت دعـای آـا نيـازش بـرآورده خواهـد شـد         هر نيازی داشته باشد به    

عرفـی کـرده بـه حاکمـان تـرک      شگرد زيرکانه خودشان را واسطۀ ميان خدا و انـسان م   
ــد      ــت يابنـ ــوا دسـ ــان و نـ ــه نـ ــا بـ ــدند تـ ــای    . نزديـــک شـ ــه از عرـ ــها کـ ــی از اينـ ــثَالً يکـ مـ

زبان خراسان بود ادعا کرد که طغرل سلجوقی و دو برادرش به برکـت دعـای        پارسی
کـــه اکنـــون از نامـــداران تـــاريخ �ايـــن مـــرد . انـــد او ايـــران را گرفتـــه و پادشـــاهی يافتـــه

چنان ارج و منزلتی در دسـتگاه اوغوزهـای سـلجوقی يافـت کـه      � استتصوف ايران  
ايــن وضـعيتی بــود  . دار و دسـتگاهش در خراسـان مهچــون دار و دسـتگاه شــاهان بـود    

تــرين نقــاط ايــران وجــود  کــه از اوائــل ســدۀ شــشم هجــری از اواســط انــاتولی تــا شــرقی 
 ظرفـــی پـــا شناســـيم در چنــين  نـــام صــوفی مـــی  داشــت؛ و بـــسياری از کــسانی کـــه مـــا بــه   

تقدسـی  . عرصۀ اجتماعی ادند و برای خودشان دسـتگاه شـبه سـلطنتی سـاختند       به
نـوعی تبليـغ در ميـان عـوام     � خـواهی خنـواهی  �دادنـد   که ترکـان حـاکم بـه اينـها مـی          

مقدس بودن و رازگشا و نِيازده بودن  کرد، و عقيده به    مردم نيز برای اينها ايجاد می     
                                                                                                                                                                             

های برمکيان در کنار روستای خوش آب و هوای سناآباد  هجری پرديسی بود از ساخته
ين پرديس پس از برمکيان به فضل سرخسی رسيد که زرتشتیِ ا. از توابعِ توس

هارون در سفری که به خراسان کرد در . نومسلمان و سرپرست مأمون پسر هارون بود
مشهد «پس  اينجا را از آن. اينجا مهمان بود که ناگهان درگذشت و مهينجا دفن شد

) شايد در مهينجا( توس چندسال بعد امام رضا که مهراه مأمون بود در. ناميدند» هارون
 .دستور مأمون در کنار هارون دفن شد درگذشت، و به
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شـد؛ چنانکـه مهـين صـوفی خراسـانیِ معاصـر تـشکيل         ج مـی اينها در ميـان عـوام تـروي    
گــرِ مــشروعيت آــا در زمــان خــودش تــا پايــۀ         ســلطنت اوغوزهــای ســلجوقی و تبليــغ    

تـوان   های اين ارتقای مقام را می  منونه. انبيای بزرگ قوم سامی ارتقای مقام يافت      
ان بـر ايـران   گونه بود که در زمان حاکميـت ترکـ      اين. ديد» اسرار التوحيد «در کتاب   

دههــا دســتگاه ريــز و درشــت تــصوف بيــرون آمــد و تــا پايــان دوران مغــوالن در سراســر  
گيــری دســتگاه   شناســانی کــه از حقيقــت رونــد شــکل    شــرق. خاورميانــه پراکنــده شــد 

انــد جريــان تــصوف را برخاســته از فرهنــگ ايرانــی     صــوفيان اطــالع درســتی نداشــته  
فرهنگ ايرانـی برخناسـته بلکـه بـا روحيـه      اند؛ حال آنکه تصوف نه تنها از    پنداشته

گونه که بـا ديـن اسـالم نيـز      و فرهنگ سنتی ايرانيان در تعارض هم بوده است؛ مهان 
ــشان      ــۀ شـــيوخ صـــوفيه و مريدانـ ــر عقيـــدۀ اســـالمی، مهـ ــرا از نظـ در تعـــارض اســـت؛ زيـ

شوند و پيرپرستی و گنبدپرسـتی و نيـازخواهی از مردگـان و قربهـا         مشرک مشرده می  
  . شود مشرده می) شرک آشکار(» شرک جلی«های  د اسالمی از جلوهدر عقاي

آميـــزی کـــه دســـتگاههای فقيهـــان در زمـــان حاکميـــت ترکـــان    تالشـــهای رقابـــت
شــان بــرای مقابلــه بـا ســر بــرآوردن دســتگاههای   خــاطر حفــظ امتيازهــای اقتـصادی  بـه 

وفيان ســبب چتــر محــايتی کــه حاکمــان تــرک برســرِ صــ    بردنــد، بــه کــار مــی صــوفيان بــه
ــۀ دســتگاه فقاهــت بــا دســتگاه     جــائی نرســيد، و ســراجنام بــه   افراشــته بودنــد بــه   مقابل

نـام داسـتان    تصوف کشانده شد که صوفيان در آن برنده شـدند، و داسـتان درازی بـه    
  . دارد که در حقيقتش ستيزِ قدرت مال و صوفی است» تقابل شريعت و طريقت«

حاکميت ترکان را تقابـل عرفـان   کسانی که تقابل شريعت و طريقت در دوران   
ــسان ــدالت  انـ ــديش و عـ ــرا و آزادانـ ــته    گـ ــی پنداشـ ــالم عربـ ــا اسـ ــی بـ ــورِ ايرانـ ــد از  حمـ انـ

ــه      ــی را بــ ــان ايرانــ ــد؛ عرفــ ــی ندارنــ ــشکيلِ تــــصوف اطالعــ ــد تــ ــتی  حقيقــــت رونــ درســ
انـد   اند؛ و ندانـسته  اند؛ تصوف پيرپرست را با عرفان ايرانی يکی پنداشته      نشناخته

تقـدس  » خمتـارِ مطلَـق  «عنـوان   گـوهر انـسانی بـه    انی درعينِ حالی کـه بـه  که عرفان اير 
مفهومی که صوفيان ترويج کردند برای هر انسانی در هر  داد، ولی هر تقدسی به می

دليـل مهـين عـدم درک درسـت از      گران بـه  اين مطالعه. کرد  زمان و مکانی را نفی می     
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صوف را يکــی پنداشــته و در هــم عرفــان و تــصوف بــوده کــه در تأليفاتــشان عرفــان و تــ 
را » رِنــدی«انــد جريــان  دليــل مهــين خلــط و اشــتباه بــوده کــه نتوانــسته بــه. انــد آميختــه

کــه جريــانی   » �رِنــدی «بينــيم کــه در تأليفاتــشان از بررســی جريــان       بــشناسند؛ و مــی  
  .اند اند و رندان را نيز صوفی پنداشته عاجز مانده� برآمده از عرفان بوده

ری که با خزش گستردۀ مجاعات ترک بـه مهـراه يـورش مغـوالن      سدۀ هفتم هج  
به درون ايران واناتولی آغاز شده بود، دوران عروج کار و بار صوفيان بـود؛ و بـسيار        

راه  آوردنــد و دســتگاهی بــه گـری مــی  کـسان کــه جويــای نــام و نـان بودنــد رو بــه صــوفی  
ايــت ترکــان حــاکم بــر صــوفيان در ســايۀ مح. رســيدند نــان و نــوا مــی انداختنــد و بــه مــی

. آوردنــد جــا دائــر کردنــد کــه مريــدان را در آــا گــرد مــی    در مهــه١ايــران خانقاههــائی
خانقاههــا در ايــن دوران جــای معابــد کهــنِ اقــوامِ ســامی خاورميانــه و مراکــز مقــدس       

» ولـی اهللا «شيخِ هرکدام از ايـن خانقاههـا کـه لقـبِ       . ترکان نياپرست را گرفته بودند    
خـدا شـبيه شــاهخدايان     بـر خـودش ــاده بـود، يـک نيمـه     ٢)االختيـارِ اهللا   تـام مناينـدۀ (

کرد در خلقت و هـستی دخـل و تـصرف     کهنِ دنيای ساميان باستان بود، که ادعا می    
  :آيد فرمان او از هوا به کمان بازمی دارد و تيرِ از کمان دررفته به

  ازگردانند زِ راهتيرِ جسته ب     وليـا دارنـد قـدرت از الٰه      ا
ســبب جــالل و شــکوهی کــه شــيوخ صــوفيه بــا محايــت مــالیِ حاکمــان تــرک            بــه

نـشينان را   دالن مسلمانْ خانقـاه  صورت خانقاه برای خودشان ساخته بودند، ساده   به

                                                                            
اين يک رسم . خانۀ خيراتی آمده است يعنی سفره» گاه خوان«خانقاه از لفظ پارسیِ � 1

را  کهن ايرانی بوده که زمانی مانويان گرفتند، زمانی مزدکيان، و بعدها صوفيان آن
  . دشان کردنددستگاه شبه سلطنتیِ خو تبديل به

2» �لیمعنايش مهان است که در باال نوشتم» و .»م و » ولیممکن است که سرپرست و َقَي
کارۀ يک کهتر باشد؛ و ممکن است که منايندۀ تام االختيارِ يک فرد برتر از خودش  مهه

است؛ پيامرب ولی است؛ حاکم ولی » ولی«با اين تعبير است که گفته شده اهللا . باشد
ت؛ پسر ممکن است که پيش يا پس از مرگ پدرش ولیِ او باشد؛ نوکر هم ممکن اس

 .شود اش خواجه ولیِ اش خواجهاست که در زمان حيات 
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پنداشــتند، و در اثــر تلقينــهای خــود صــوفيان پرمـــدعا       خداپرســتانی عبــادتگزار مــی   
ائنـــات دارنــد و اگـــر حمبتــشان را جلـــب کننـــد   کردنــد کـــه آــا دســـتی در ک   گمــان مـــی 

شــکل هــدايای   شــود؛ و بــر مهــين گمــان نــذر و نيازشــان را بــه      ســعادت نصيبــشان مــی  
دادنــد و بــرآورده شــدن اميدهايــشان را از     نقــدی و جنــسی بــه خانقاههــا حتويــل مــی     

جهـــت، هـــر خانقـــاه مهـــواره دارای ثروـــای   از ايـــن. طلبيدنـــد شـــيوخ خانقاههـــا مـــی
ــود  ــی بــ ــين .کالنــ ــسياری از زمــ ــز زمينــــهای       بــ ــزی جــ ــشان چيــ ــه امالکــ داران تــــرک کــ

ــی     مــــصادره ــا مــ ــهائی وقــــف خانقاههــ ــود زمينــ ــی نبــ ــشاورزان ايرانــ ــدۀ کــ ــد و  شــ کردنــ
کردنــــد عمــــالً در خــــدمت خانقــــاه قــــرار   کــــشاورزانی کــــه روی ايــــن زمينــــها کــــار مــــی 

ه يافتنــد و درآمدهايــشان بــه خانقــا گرفتنــد و حالــت بردگــان شــيوخ تــصوف را مــی  مــی
متام معٰنـی و در   گونه، هرکدام از شيوخ خانقاهها يک فئودالِ به   اين. شد  حتويل می 

بـرده داشــت و بــا   زمـرۀ مالکــينِ بـزرگ و ثرومتنــدان طـراز اول بــود و صــدها مريـد شــبه    
  .کرد کشی می شده ره پرست استفاده از محايت ترکان حاکم از عوامِ اوهام

  شيخ صفی الدين اردبيلی
خ ۶۳۱صـفی الـدين در سـال    . از نام صفی الدين گرفته شده اسـت      لقب صفويه   

در يک خانوادۀ نسبتا مرفه دارای اشرافيت روستايی در کلخوران از توابـع اردبيـل    
اش مقـام اشـرافيت دينـیِ     دارد که در خـانواده  نام صفی الدين معلوم می . دنيا آمد   به

ــای پرطمطرا      ــين نامهـ ــرا چنـ ــت؛ زيـ ــته اسـ ــود داشـ ــوروثی وجـ ــراف دارای  مـ ــی را اشـ قـ
  . دادند پسرانشان می مقامهای دينی به

نظـران تـاريخ صـفوی اخـتالف      بر سـر تبـار و نـژاد صـفی الـدين درميـان صـاحب         
بـوده او را از تبـار   » کـاله  زرين«علت آنکه صفت يکی از نياکان او    کسانی به . هست

ــته  ــی پنداشـ ــده   ايرانـ ــت ورزيـ ــد؛ و غفلـ ــن    انـ ــفت زريـ ــود صـ ــه خـ ــد کـ ــال انـ ــشانی از کـ ه نـ
تبــار  تالشــی کــه ســيد امحــد کــسروی بــرای اثبــات ايرانــی    . دهــد اشــرافيت دينــی مــی 

هــای تــاريخی مهخــوانی  بــودن شــيخ صــفی الــدين اردبيلــی اجنــام داده اســت بــا داده 
زبــان شــده   در آذربايجــان دوران مغــوالن مجاعــت بزرگــی از عرــای پارســی   . نــدارد
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اواخر خالفت عثمـان و   عرب در آذربايجان به  سابقۀ اسکان قبايل    . اند  وجود داشته 
ــام علـــی برمـــی  ــان. گـــردد دوران خالفـــت امـ ــر   عرـــا دو پادگـ ــان دايـ شـــهر در آذربايجـ

 و ديگـری اردبيـل؛ و دههـا هـزار خـانوار عـرب در ايـن دو شـهر             ١کردند، يکـی مراغـه    
ــا از قبايــل يمنــی    . جــاگير شــدند  ــای آذربايجــان عمومــار، بــه  عر ويــژه از طوايــف   تب

کــه در اواخــر ) پــدرزن امــام حــسن(اشــعث ابــن قــيس کنــدی . بکــر بودنــد کنــده و بنــی
خالفت عثمان و دوران خالفـت امـام علـی حاکميـت آذربايجـان را داشـت مجاعـات               

هـائی کـه    تـصفيه . آذربايجـان کوچانـد   بزرگی از قبيلۀ خودش و ديگر قبايل يمنی بـه      
ران از عرــــا شــــد شــــامل    در انقــــالب ابومــــسلم خراســــانی در خبــــش بزرگــــی از ايــــ     

ــه    ــه بـ ــائی کـ ــۀ عرـ ــد، و کليـ ــان نگرديـ ــان در    آذربايجـ ــد مهچنـ ــده بودنـ ــان آمـ آذربايجـ
زبـان   مهۀ عرای آذربايجان تا سدۀ سـوم هجـری پارسـی    . آذربايجان ماندگار شدند  

صــفی .  مــذهبِ ســنتیِ مــردم آذربايجــان مــذهب شــافعی بــود  ٢.و ايرانــی شــده بودنــد 
در آذربايجــان شــيعۀ  . ارث بــرده بــود  ر و نياکــانش بــه الــدين مــذهب شــافعی را از پــد  

مجاعــاتی از ديلميهــای شــيعۀ زيــدی نيــز در آذربايجــان     . اثناعــشری وجــود نداشــت  
زيــستند کــه در پايــان ســدۀ ســوم و اوايــل ســدۀ چهــارم هجــری بــه آذربايجــان رفتــه      مــی

ــو نيــز وقتــی در    ترکــان قــره  . بودنــد و در آينــده آذربايجــانی شــده بودنــد    ســدۀ قويونل
درون ايــران در پايــان مــسيرِ  هفــتم هجــری در جريــان خــزش بــزرگ مجاعــات تــرک بــه 

رســيده ) آذربايجــان مشــالی(مهاجرتــشان از بياباــای مغولــستان بــه مشــال رود ارس  

                                                                            
يعنی زمينی گلين که »گاه ستوران گَرده«معنای  مراغه يک نام خالصا عربی است به� 1

 .زنند ستوران برای استراحت در آن غلت می
بکر در آذربايجان بود در آغاز سدۀ سوم هجری  رئيس طوايف بنیحممد ابن بعيث که � 2

پارسی سروده بود که در  سرا بود، و شعرهای بسياری به سرا و عربی وران پارسی از سخن
مجاعتی از «طربی از زبان يکی از مردم آذربايجان نوشته که . عراق شهرت داشت

خواندند و دربارۀ ادب و های پارسی ابن بعيث را برايم  بزرگان مراغه سروده
مسکويه نوشته که حممد ابن ]. ۳۰۳/ ۵تاريخ طربی، [» گفتند شجاعتش سخن می

 ]. ۱۱۰جتارب االمم، [های زيبايی در عربی و فارسی دارد  بعيث سروده
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  .جاگير شده سپس مسلمان شدند مذهب شيعيان زيدی گرفتند
وم صفی الدين در کـودکی بـه حتـصيل پرداختـه بـا قـرآن و سـنت و مقـدمات علـ          

پـرور شـدن در سـر     او کـه از سـنينِ نوجـوانی هـوای شـيخ شـدن و مريـد         . دينی آشنا شـد   
نــام شــيخ فــرج اردبيلــی مريــد شــد و مقــدمات         داشــت نــزد يکــی از خانقاهــداران بــه    

ناميدنـد و   مـی » مقامـات «آنچـه کـه     هوای وصول بـه     سپس به . مريدپروی را فراگرفت  
چنـد در کـوه سـبالن     گاه صـوفيانه، يـک  افکنـدن دسـت   راه بـرای کـسب نـام و آوازه و بـه    

ئـی حاصــل نکــرد آذربايجــان را رهــا کــرده   چــون در اينجــا آوازه. اعتکــاف نشــست بـه 
ــه ــداهللا خفيـــف    بـ ــيخ ابوعبـ ــاه شـ ــت و در خانقـ ــيراز رفـ ــه   ١شـ ــا بـ ــد تـ ــدگار شـ ــير و « مانـ سـ

خـدمت يـک صـوفی     او مهچنـين مـدتی در شـيراز بـه         . مقام برسـد    پرداخته به » سلوک
در ايـن خانقاههـا بـود کـه او بـا فنـون       . نامِ ميـر عبـداهللا پارسـی درآمـد       بهپرآوازۀ ديگر   

اردبيل  به» سير و سلوک«پس از طی برخی مراحلِ موسوم به . مريدپروری آشنا شد
تــر از خــودش   هــای باســابقه  توانــد بــا شــيخ   برگــشت؛ ولــی متوجــه شــد کــه هنــوز منــی     

لــذا در ســال  . ت آورددســ رقابــت کــرده بــرای خــودش دســتگاه دائــر کنــد و مريــد بــه       
ــه    خ بــه۶۵۵ کــران گــيالن در زاويــۀ شــيخ زاهــد گيالنــی      گــيالن رفــت و در روســتای هلي

ســــبب  شــــيخ زاهــــد کــــه مــــورد محايــــت غــــازان خــــان مغــــول بــــود و بــــه . معتکــــف شــــد
ــه حاکميـــت      ــان بـ ــدن ايرانيـ ــسليم شـ ــرورت تـ ــذل و خبشـــشهای او ضـ برخـــورداری از بـ

شــايد خويــشاوند �از مــردمِ آذربايجــان کــرد، مثــل صــفی الــدين   مغــوالن را تبليــغ مــی 
بــود، و مريــدان بــسياری در گــيالن و مازنــدران و آذربايجــان در ميــان    � صــفی الــدين 

خـود   زودی توجه شـيخ زاهـد را بـه    صفی الدين به  . ترکان و روستائيان ايرانی داشت    
شــيخ . مقــام مريــد اول و مناينــدۀ ويــژۀ شــيخ دســت يابــد    جلــب کــرد و توانــست کــه بــه  

                                                                            
شد در آخر  ناميده می» شيخ املشايخ پارس«ابوعبداهللا خفيف که در زمان خودش . 1

 سالگی در شيراز درگذشته بود و طريقت او تا اين ۹۰ خ در سن باالی۳۶۰زمستان سال 
در آن زمان صوفيه شيوۀ زهد و دنياگريزیِ شبيه مانويان داشتند و . زمان پابرجا بود

تأثير از مانويت و مسيحيت زهدگرا و دنياگريز شکل گرفته بود که داستان  طريقتشان به
 . رپرست پيدا شوددرازی دارد؛ و هنوز زمان درازی الزم بود تا تصوف پي
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عقـد نکـاح او درآورد، او    صفی الدين يافته بود دخترش را به ئی که به  عالقهسبب  به
را خليفۀ خويش کرد، و گويا در اواخر عمرش وصيت کرد که صفی الـدين جانـشين     

علــت ايــن وصــيت معلــوم نيــست؛ و شــايد خــود شــيخ صــفی الــدين پــس از او  . او شـود 
  . اين ادعا را کرده باشد

هـای   ذشـت؛ و صـفی الـدين کـه از ديربـاز برنامـه         خ درگ ۶۷۹شيخ زاهـد در سـال       
عنــوان شــيخ طريقــت   درنــگ بــه اردبيــل رفــت و بــه    بلندپروازانــه در ســر داشــت، بــی  

. برای خودش خانقاهی برپا کرد و مريدان شيخ زاهد را پيرامـون خـودش گـرد آورد    
او که يک شيخ شافعی مذهب بود، مهچون شيخ زاهد به تبليغ احکام شـرعی و امـر         

و ــی منکــر مــشغول شــد و بــه نــشر زهــد و عبــادت مهــت گماشــت، تــا از ايــن   معــروف 
. بــاور را پيرامــون خــويش گــرد آورد طريــق بتوانــد مشــار هرچــه بيــشتری از عــوام ديــن 

را در خانقـاه خـويش مرسـوم منـوده در      مساع عالقه داشـت، و آن      شيخ صفی الدين به   
منــد بـــه   بــاور ولـــی عالقــه    ديــن وســيلۀ آن بتوانــد جوانـــان   آذربايجــان رواج داد، تــا بـــه  

  ١ .شادزيسنت را به خانقاه خويش بکشاند و بر مشار مريدانش بيفزايد
معنــای شــنيدن اســت، و در تــصوف مفهــوم خاصــی دارد کــه       مســاع در لغــت بــه  

ــا ازآن رنــدان بــود کــه   . معنــا کــرد» شادزيــستی«را  تــوان آن مــی ايــن شادزيــستی اساس
يـک شـاخه از صـوفيان عقيـده داشـتند      .  شـده بـود  نوعی وارد جريان صوفيه   بعدها به 

پيونـدد و حـالتی    شـود روحـش بـه معبـود مـی      که وقتی انسان در ذکر خدا مستغرق مـی   
دهد و او را به مستی و رقـص و پـايکوبی و غزخلـوانی       از وجد و سرور به او دست می       

لــی از ايـن طريقـت را صـوفيانی اتّخـاذ کــرده بودنـد کـه پـس از طـی مراح        . دارد وامـی 
داری و  زنــده داری و شــب چــشیِ ناشــی از روزه کــشی و حمروميــت زهــد خــشک و رنــج 

                                                                            
صفوه ابن بزار اردبيلی، ) الف: شرح زندگی شيخ صفی الدين اردبيلی، بنگريد برای� 1

� شيخ صفی و تبارشامحد کسروی، ) ، تصحيح غالمرضا طباطبائی جمد؛ بالصفا
شاه  منوچهر پارسادوست، :نيز، بنگر. )وند کسروی، گردآورنده يحيی ذکاءکار: در

  .�۱۲۴ ۱۱۵ص  ص): ی انتشار، رانشرکت سهام (امساعيل اول
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خاصـيت بـودن راه خـود     کننـده، بـه يکبـاره متوجـه بـی      منـازگزاری و عبادـای خـسته   
توجهی به زهد شرعی را درپيش گرفته  شده از آن راه برگشته شيوۀ شادزيستی و بی       

کــه اهــل دنيــا و خوشــی و کــامگيری از  برخــی صــوفيان . رســيده بودنــد» رنــدی«و بــه 
نعمتهای دنيايی بودند از مهۀ آنچه مربوط به رندی بـود رقـص و مسـاع را گرفتنـد و               
وارد خانقاههــا کردنــد؛ ولــی شــيوۀ زنــدگی نــزد آــا خــالف شــيوۀ رنــدان بــود؛ زيــرا      
رنــدان در خــدمت ســعادت انــساا و بــاال بــردن معرفــت بــشری بودنــد، و صــوفيان در  

 ِای فريب کشیِ بی رهکارخورده بودند رمحانه از انسا.  
گفـت بايـد آزاده و شــاد زيـست و بـرای آزادگـی و شــادی       رنـد کـسی بـود کــه مـی    

و » اخـوانُ الـصفاء  «ايـن جريـان فکـری کـه منـودش در تأليفـات       . مهۀ انـساا کوشـيد    
ه های سـهروردی ديـد   های خيام و عراقی و حافظ و ديوان مشس، و در نوشته          سروده

  .شود، ريشه در فرهنگ باستانی ايران دارد و داستانش دراز است می
نـام   پس از مالقات با يکی از رنـدان کـه مـا او را بـه      ) الدين بلخی   جالل(مولوی  

اش هــيچ  يــک ايرانــی جمهــول اهلويــه کــه مــا دربــاره     (شناســيم  مــی» مشــس تربيــزی «
مريـدانش در خانقـاه بـه    بـه شادزيـستی روی آورد، و بـا    ) دانيم جز چندتا افـسانه      منی

غزهلـای ديـوان   . کـرد  افـشانی و پـايکوبی مـی    خواند و دسـت     آواز دف و نای غزل می     
او در . مولــوی کــه نــام مشــس را بــر ســر دارد توليــد ايــن دوره از زنــدگی مولــوی اســت  

  :در وصف مساع چنين گفته است) ۴دفتر (مثنوی 
  خلــق اينکــه چرخــست گردشــهای بانــگ

  ــــــــشتينــــــــد کآثــــــــار  منــــــــان گــــــــو مــــــــؤ
ــم    ــوده ايـــــ ــامل بـــــ ــزای عـــــ ــه اجـــــ ــا مهـــــ   مـــــ

  مـــا ريخـــت زآب وگـــل شـــکی چـــه بـــر گــر 
ــاع    ــد مســـــ ــقان آمـــــ ــذای عاشـــــ   پـــــــس غـــــ
ــمير   ــاالت ضــــــــــ ــرد خيــــــــــ ــوتی گيــــــــــ   قــــــــــ

 

  ســـــرايندش بـــــه طنبـــــور و بـــــه حلـــــق  مـــــی
ــر ــر آوازِ زشــــــــــت  نغــــــــــز گــــــــ ــد هــــــــ   دانيــــــــ

  در ـــــــــشت آن حلنـــــــــها بـــــــــشنيده ايـــــــــم
  دمـــــــــان مانـــــــــده از آـــــــــا چيزکـــــــــی  يـــــــــا
  نـــــــــدر او باشـــــــــد خيـــــــــال اجتمـــــــــاع کــــــــا 

  نــگ و صـــفير  رت گــردد از بــا  بلکــه صــو  
 

يـاد نظـم موجـود     مولوی در اينجا تصريح دارد که موسيقی و سرود انـسان را بـه            
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اندازد و او را در شعف و شور برده به رقـص   ياد لذات شتی می     در کل طبيعت و به    
ايـن عقيـده خـاص    . دهـد  آورد و با کـل طبيعـت پيونـد مـی         و جنبش و چرخيدن در می     

ئـی ژرف در فرهنـگ باسـتانی ايـران دارد کـه اساسـش را         ه و ريـشه   رندان ايرانی بود  
در دوران هخامنـــشی برخـــی از   (داده  شادزيـــستی و شـــادکردن انـــساا تـــشکيل مـــی    

ايـــن ). را در ميــان يونانيــان تـــرويج کننــد    انديــشمندان يونــانی نيـــز کوشــيدند کـــه آن   
لـوی در اواخـر   مولـوی سـرايت کـرده بـوده ولـی مو         عقيدۀ شادزيستی از راه مشـس بـه         

ســرگردانی مولــوی در ميــان عرفــان  . را رهــا کــرد، و داســتانش دراز اســت  عمــرش آن
ايرانــی و فقاهــت مــوروثی و تــصوف ســدۀ هفــتم هجــری در دفترهــای مثنــوی معنــوی    

  .گونۀ بسيار روشنی جتلی يافته و موالنای مثنوی را سه شخصيتی کرده است به
آنچه محقَّـق  .  صوفيان شده باشدمعلوم نيست که مساع از چه وقت وارد رسوم        

است آنکـه در سـدۀ هفـتم هجـری مسـاع در خبـشی از خانقاههـای ايـران رواج داشـته                  
» بايزيـــدی«و » حالّجـــی«مســـاع اگـــر بـــرای صـــوفيانی کـــه انـــدکی بـــه عرفـــان   . اســـت

شد، برای صوفيانی که برای   نزديک شده بودند نوعی مراسم روحانی پنداشته می       
ئـی بـرای جـذب      جـاه و نـام خانقـاه برپـا کـرده بودنـد، وسـيله       کـسب قـدرت و ثـروت و   

کــاره و جويــای ــشت بــه ســلک مريـدان خانقــاه بــود تــا بــه ايــن وســيله بــر    جوانـان بــی 
داستان يک مورد از مساع را که در مثنوی . تعداد مريدان و امهيت خانقاه بيفزايند

  :نويسم مولوی آمده است در اينجا بازمی
  اه از ره رســــــيد نقــــــ  ئــــــی در خــــــا  صــــــوفی

ــويش    ــت خــ ــف از دســ ــش داد و علــ   آبکــ
ــی  ــو  صـــــــوفيان بـــــ ــز بـــــ ــر  چيـــــ   دنـــــــد و فقيـــــ

ــد هـــــــم در آن دم آن خـــــــرک بفـــــــر    وختنـــــ
ــو ــا   ولـــــــــ ــدر خـــــــــ ــاد انـــــــــ ــه افتـــــــــ ــه لـــــــــ   نقـــــــــ

  فــــــــــــــــــــر نيــــــــــــــــــــز از راه دراز آن مــــــــــــــــــــسا
ــو ــا صــ ــد   فيــ ــه يــــک بنواختنــ   نــــش يــــک بــ

  �ديـد ميالنـشان بـه وی     چون مـی  �گفت  

ــشيد  ــر کــــــ ــرد و در آخــــــ ــرکَبش را بــــــ   مــــــ
  کـــه مـــا گفتـــيم پـــيش    نـــه چنـــان صـــوفی  

  کــــــــــاد فقــــــــــر اَن يکُــــــــــن کفــــــــــرا يبيــــــــــر
  وختنـــــــد نـــــــد و مشـــــــع افـــــــر لـــــــوت آورد

ــرِه     کــه امــشبان لــوت و مســاع اســت و ش  
  خـــــسته بـــــود، و ديـــــد آن اقبـــــال و نـــــاز    

  ســـــاختند نــــرد خدمتـــــهای خــــوش مـــــی  
  طـــرب امـــشب خنـــواهم کـــرد، کـــی؟ گــر 
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ــرد  لــــــوت خــــــو ــاز کــــ   ردنــــــد و مســــــاع آغــــ
ــد  ــشان، قــ ــاه دســــت افــ ــیگــ ــو م مــ ــد کــ   فتنــ

ــرد آن پــــــــــــا کــــــــــــوفنت    دود مطــــــــــــبخ گــــــــــ
  بـــــــد صـــــــوفی آز از روزگـــــــار    ديـــــــر يـــــــا �

ــا کــــــــران     ــاع آمــــــــد ز اول تــــــ ــون مســــــ   چــــــ
ــر « ــر بـ ــر   خـ ــت و خـــر بـ ــت فـ ــاز کـــرد » فـ   آغـ

ــای   ــراره پــــ ــن حــــ ــحر   زايــــ ــا ســــ ــان تــــ   کوبــــ
ــين   ــوفی مهــــــــــــ ــد، آن صــــــــــــ   از ره تقليــــــــــــ

  مســاع وآن وجــوش نــوش گذشــت آن چــون
  نقــــــه خــــــالی شــــــد و صــــــوفی مبانــــــد  خــــــا

ــر   ــد در مهـــ ــا رســـ ــ تـــ ــیهـــ ــتافت ان او مـــ   شـــ
  خرکجااســت؟: خــادم آمــدگفت صــوفی 

ــسپرده ام  «: گفــــت  ــو بــ ــه تــ ــر را بــ   مــــن خــ
  فيــــان مــــن مغلــــوب بــــودم، صــــو«: گفــــت

ــان  � ــان گُربکــــــ ــر بنــــــــدی ميــــــ   تــــــــو جگــــــ
ــت    گيـــــرم کَـــــز تـــــو جـــــربا بـــــستند    «: گفـــ

  تـــــــــــو نيـــــــــــائی و نگــــــــــــوئی مـــــــــــر مــــــــــــرا   
  ضــــی بـــــرم؟  مــــن کــــه را گيــــرم کـــــه را قــــا    

ــت    واهللا آمــــــــــــدم مــــــــــــن بارهــــــــــــا  : گفــــــــــ
  کـــه خـــر رفـــت ای پــــسر   تـــو مهـــی گفتـــی    

  گـــشتم کـــه او خـــود واقـــف اســـت بـــاز مـــی
ــت ــی «: گفـ ــه مـ ــوش  آن را مجلـ ــد خـ   گفتنـ

 اد دادـــــــــر بــــــــان بــــــــــش دــــــــــرا تقليــــــر مـــــم

  نقــــه تــــا ســــقف شــــد پــــر دود و گــــرد خــــا
ــی    ــفّه را مـــ ــجده صـــ ــه ســـ ــه بـــ ــد گـــ   روفتنـــ

  شــــــــــان آشــــــــــوفنت زاشــــــــــتياق و وجــــــــــد
ــسيارخوار    ــود بـ ــوفی بـ ــبب صـ ــن سـ   �زيـ

  زيــــد يــــک ضــــرب گــــران    رب آغــــامطــــ
ــرد    ــاز کــــ ــه را مهبــــ ــراره مجلــــ ــن حــــ   زايــــ

  »پـسر   خررفت وخررفت ای  «زنان    کف
ــر « ــر بـ ــت خـ ــين  » فـ ــدر حنـ ــرد انـ ــاز کـ   آغـ

  صــــبح گــــشت و مجلــــه گفتنــــد الـــــوداع    
  فـــــشاند فـــــر بـــــر گـــــرد از رخـــــت آن مـــــسا

  رفـــــت در آخـــــر، ولـــــی خـــــر را نيافـــــت    
  خباسـت   جنگـی !  ريش بـين   :گفت خادم 

  »ام دهمـــــن تـــــو را بـــــر خـــــر موکَّـــــل کـــــر     
ــودم بــــــيمِ جــــــان     ــه آوردنــــــد و بــــ   »محلــــ

  �!انـــدر انـــدازی و جـــوئی زآن نـــشان؟
ــا ــدند   قــــ ــنِ مــــــسکين شــــ ــون مــــ   صــــــد خــــ

  !نـــــوا برنـــــد ای بـــــی کــــه خـــــرت را مـــــی 
ــرم     »ايــــن قــــضا خــــود از تــــو آمــــد بــــر ســ

ــا    تـــــــــا تـــــــــو را واقـــــــــف کـــــــــنم از کارهـــــــ
  تـــــــــر ينـــــــــدگان بـــــــــا ذوق از دگـــــــــر گـــــــــو

  عارفـــست قـــضا راضيـــست مـــردی  زايـــن
  شمـــــــــر مـــــــــرا هـــــــــم ذوق آمـــــــــد گفتـــــــــن

 »ادـــد بـــــــد لعنت به اين تقليـــــــکه دوص
  :حافظ شيرازی در متسخر به مساع صوفيان خانقاهی چنين گفته است

  شعبده دستی برآوريم ما نيز هم به|  اند مقتدا    حالت رقص چون صوفيان به
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عهــد شــيخ صــفی الــدين دوران عــروج تــصوف و شــکوه خانقاههــا و رواجِ کــار و   
هــای گونــاگون در   هــا و طريقــه  جــات صــوفيان بــا حنلــه    دســته. هــداران بــود بــارِ خانقا

سراسر خاورميانه با برخورداری از محايتهای حاکمان مغول، دستگاههای طويـل و      
حکومتگران مغول کـه در اصـل   . عريض و پررونقی داشتند و با هم در رقابت بودند  
ن مقام خدايی قائل بودند، شا يی نياپرست بودند و برای جادوگران و قديسان قبيله 

بـه شـيوخ   » گـر  قديس معجزه «و  » انسان خداشده «وقتی مسلمان شدند در جستجوی      
تـــصوف روی آوردنـــد، و بـــا عقيـــده بـــه اينکـــه پيـــران طريقـــت دارای قـــدرای فـــوق    

گر هستند و قادرند که در جهان انساا دخل و تصرف کننـد، بـرای          طبيعی و معجزه  
صوفيان از مهه سـو سـر برآوردنـد و در هـر     .  قائل شدند  شيوخ تصوف احترام خاصی   

ئی دستگاهی برپا کردند تـا از تـوجهی کـه مغـوالن بـه شـيوخ خانقاههـا مبـذول                  گوشه
پيـشۀ مغـول فعاليــت    خانقاههـا در جهــت تأييـد سـلطۀ سـتم    . داشـتند ـره برگيرنـد    مـی 
 بـه کيـا و   کردنـد؛ زيـرا از نوازشـهای مـادی و معنـوی شـاهان و حکـومتگران مغـول            می

دانــستند کــه   بيــا رســيده بودنــد و حيثيــت و موجوديــت خــود را مــديون اوضــاعی مــی      
  .مغوالن ايجاد کرده بودند

پيــروی » جربِيــه«صــوفيان بــه هــر طريقــت و نِحلــه و مــذهبی کــه بودنــد از عقائــد  
ــۀ مــذهبی بودنــد کــه در دوران امــوی پديــدار شــدند، و       . کردنــد مــی ــه يــک حنل ربِيج

دهـد بـه ارادۀ اهللا اسـت و انـسان هـيچ       د که هرکس هر کاری اجنـام مـی      معتقد گرديدن 
کند مهه از اهللا اسـت و انـسان حـق     ئی از خود ندارد؛ لذا هرکس نيک يا بد می   اراده

نــدارد کــه دربــارۀ نيــک و بــد بــودن کــردار انــساا نظــر بدهــد و حکــام ســتمگر را بــه      
هـر حـال بـه     نـدۀ خـدا بايـد بـه    دهنـد تکفيـر کنـد؛ بلکـه ب      خاطر ستمهائی کـه اجنـام مـی       

دادنـد کـه    صـوفيان ايـن عقيـده را انتـشار مـی       . آيد راضـی و قـانع باشـد         آنچه پيش می  
ئی از عنايات  دهد جلوه ئی که در زندگی فردی و اجتماعی رخ می      هرحادثه و واقعه  

گفتنـد کــه معــشوق   الٰهـی اســت کـه معــشوق واقعـیِ انــساای خداپرســت اسـت؛ و مــی    
 قهـر بـورزد هـردو پـسنديده اسـت، و هرچـه برسـر انـسان بيايـد از               چه لطف کنـد و چـه      

حبيب است و بدون مشيئت او هيچ پيشامدی اتفاق خنواهد افتاد؛ و به عوام تلقـين     
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کردنــد کــه خوشــی و درد هــردو بايــد بــه يکــسان مــورد قبــول بنــده باشــد و از خــدا       مــی
يکــــی از . نزنـــد بدانـــد و بـــه هنگـــام دردهـــا خــــودش را تـــسليم ارادۀ خـــدا کنـــد و دم        

  :صوفيان در اين باره چنين گفته است
  پســـندم آنچـــه را جـــانان پســندد|   من از درمان و درد و وصل و هجران  

در ضرورت تسليم حمض در برابر ارادۀ خدا، برخی از صوفيان تا جائی پيش   
حـال  رفتند که معتقد شدند اگر انـسان ببينـد کـه مجعـی از مـردم در کـشتی نشـسته در         

انــد، نبايــد کــه در قبــال مــشيئت خــدايی فــضولی کنــد و بــرای جنــات آــا     غــرق شــدن
دســت بــه کــاری زنــد؛ بلکــه تــر اســت کــه هــر پيــشامدی را بــه خواســت و ارادۀ خــدا     

گونـه بيـان    اين جنبـه از عقيـدۀ صـوفيه در دفتـر سـوم مثنـوی مولـوی ايـن              . حمول سازد 
  :شده است

  ئـــی  آن دقـــوقی داشـــت خـــوش ديباجـــه    
ــر  ــان   زمــــين مــــیبــ ــر آمســ ــه بــ ــو مــ   شــــد چــ

ــاختی   ــم ســـــــ ــامی مـــــــــسکنی کـــــــ   در مقـــــــ
  در يــک خانــه گــر باشــم دو روز   : گفــت 

ــاز    روز انـــــــدر ســـــــير بـــــــد، شـــــــب در منـــــ
  وار شــــــدم مــــــشتاق  روزی مــــــی: گفــــــت 

  چـون رســيدم ســوی يـک ســاحل بــه گــام  
  هفــــــــت مشــــــــع از دور ديــــــــدم ناگهــــــــان 
  نـــــــور شـــــــعلۀ هـــــــر يکـــــــی مشعـــــــی از آن 
  خيــره گــشتم، خيرگــی هــم خيــره گــشت    

  شــد هفــت، يـــک   ديــدم کــه مــی     مــی بــاز 
ــد   ــر هفـــــت شـــ ــار ديگـــ   بـــــاز آن يـــــک، بـــ
  اتـــــــــــــــــــصـــــــاالتی ميـــــــــــــــــــان مشعهـــــــــــــــــــا
ــآن مشعهــــــــــا    ــتم دوان کــــــــ ــشتر رفــــــــ   پيــــــــ

ــه  ــی عاشـــقی، صـــاحب کرامـــت خواجـ   ئـ
ــب ــن روان  شــــــ ــشته زو روشــــــ   روان را گــــــ

  کــــــــم دو روز انــــــــدر دهــــــــی انـــــــــداختی   
  عــــــشقِ آن مــــــسکن کنــــــد در مــــــن فــــــروز 

ــا  ــا چــــــشم انــــــدر شــــ ــاز هبــــ   ز او مهچــــــو بــــ
  تـــــــــــا ببيـــــــــــنم در بـــــــــــشر انـــــــــــوارِ يـــــــــــار    

ــی  ــود بـــ ــام   بـــ ــت شـــ ــشته روز و وقـــ ــه گـــ   گـــ
ــتا  ــاحل، شـــــ ــه آن ب انـــــــدرآن ســـــ ــدم بـــــ   يـــــ

  بـــــــر شـــــــده خـــــــوش تـــــــا عنـــــــان آمســـــــان 
  مـــــوجِ حيـــــرت عقـــــل را از ســـــر گذشـــــت

  فـــــــد نـــــــور او جيـــــــبِ فلـــــــک شـــــــکا مـــــــی
  انـــــــی مـــــــن زفـــــــت شـــــــد مــــــستی و حيـــــــر 

ــا  ــه نيـــــ ــا    کـــــ ــت مـــــ ــان و گفـــــ ــر زبـــــ ــد بـــــ   يـــــ
ــا    ــشان کربيــــ ــز اســــــت از نــــ ــه چيــــ ــا چــــ   تــــ
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  خــويش ومــدهوش وخــراب   ميــشدم بــی 
  عقــل انــدر ايــن  هــوش و بــی  ســاعتی بــی 

  خاســـــــــتم بـــــــــاز، واهـــــــــوش آمـــــــــدم بـــــــــر
ــرد    ــد هفـــت مـ ــر شـ ــدر نظـ ــع انـ   هفـــت مشـ
  بـــاز هـــر يـــک مـــرد شـــد شـــکل درخـــت       

ــاخ  ــر درختــــــــی شــــــ ــدره زده هــــــ ــر ســــــ    بــــــ
ــی  ــرد مـــی  هفـــت مـ ــی  شـــد، فـ ــر دمـ ــد هـ   شـ

ــاز    ــان در منـــــ ــدم درختـــــ ــد از آن ديـــــ   بعـــــ
  يـــــک درخـــــت از پـــــيش، ماننـــــد امـــــام    
ــوع و آن ســـــــــــجود   ــام و آن رکـــــــــ   آن قيـــــــــ
ــت مـــــرد      ــشت آـــــا هفـــ ــد ديـــــری گـــ   بعـــ

  ليــــدم کــــه آن هفــــت ارســــالن    چــــشم مــــا 
ــه  ــون بـــ ــيدم مـــــن ز راه   چـــ ــی رســـ   نزديکـــ

  ســــــــالم «: قــــــــوم گفتنــــــــدم جــــــــوابِ آن  
  !ختنـــــد؟ بـــــشناگفـــــتم آخـــــر چـــــون مـــــرا 

  مــــا را آرزو اســــت «: بعــــد از آن گفتنــــد 
ــوقی در منــــــــاز    ــيش در شــــــــد آن دقــــــ   پــــــ
ــاد   ــا فتــــ ــان چــــــشمش ســــــوی دريــــ   ناگهــــ

  ئــــــــی در ميـــــــان مـــــــوج ديـــــــد او کـــــــشتی    
  هــــم شــــب و هــــم ابــــر و هــــم مــــوج عظــــيم 

  بــــــــت کاســـــــــته  اهــــــــلِ کــــــــشتی از مهــــــــا   
  در دعـــــــــــــــــــا ايــــــــــــــــــــشان و در زاری و آه 

  مــــــت را بديــــــد   چــــــون دقــــــوقی آن قيــــــا  
   فعلـــــشانيـــــارب منگـــــر انـــــدر «: گفـــــت

ــال  ــوش سـ ــا   خـ ــشان بـــه سـ ــاز بـــر   متـ ــل بـ   حـ

  تـــــــــــا بيفتـــــــــــادم ز تعجيـــــــــــل و شـــــــــــتاب 
ــين    ــاک زمــــــــ ــر خــــــــ ــر ســــــــ ــادم بــــــــ   اوفتــــــــ
  در روش گـــــوئی نـــــه ســـــر نـــــے پـــــا اســـــتم 

ــو ــ نـــ ــیرشـــ ــقف الژورد   ان مـــ ــه ســـ ــد بـــ   شـــ
  خبـــــت  چـــــشم از ســـــبزیِ ايـــــشان نيـــــک   

ــود از خـــــال بيـــــرون شـــــده   ــه بـــ   ســـــدره چـــ
  گــشتم از حيــرت مهــی  مــن چــه ســان مــی  

  صــف کــشيده يــک مجاعــت کــرده ســاز    
  ديگــــــــــــران انــــــــــــدر پــــــــــــی او در قيــــــــــــام

ــان بــــــس شــــــگفتم مــــــی    منــــــود از درختــــ
  مجلـــــــــه در قعـــــــــده پـــــــــی يـــــــــزدان فـــــــــرد

ــان  ــا کيـــ ــان    تـــ ــد از جهـــ ــه دارنـــ ــد و چـــ   انـــ
ــش  ــردم ايــــــــ ــاه کــــــــ ــالم از انتبــــــــ   ان را ســــــــ

ــاج کـــــــــــرام    ــوقی مفخـــــــــــر تـــــــــ   »ای دقـــــــــ
ــد پــــيش از ايــــن بــــر مــــن نظــــر ننــــد     اختنــ

ــت     ــاک دوسـ ــو ای پـ ــه تـ ــردن بـ ــدا کـ   »اقتـ
  قــــــوم مهچــــــون اطلـــــــس آمــــــد او طـــــــراز   

ــا     ــوی دريــ ــنيد از ســ ــه شــ   »!داد! داد«کــ
  ئــــــــــــی در قــــــــــــضا و در بــــــــــــال و زشــــــــــــتی

  قابـــــه بـــــيم  ايـــــن ســـــه تـــــاريکی و از غـــــر   
ــر   ــها بـــــــــــــ ــره و واويلـــــــــــــ   داشـــــــــــــــته نعـــــــــــــ

ـــ    شان شـــــــده دود ســـــــياهبـــــــر فلـــــــک زايــــ
ــو ــم او جــــ ــد  رحــــ ــيد و اشــــــک او دويــــ   شــــ

  دستــــــشان گيــــــر ای شــــــه نيکــــــو نــــــشان     
ــو در حبـــــر و بـــــر     ــيده دســـــت تـــ   »ای رســـ
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  اشــک ميرفــت از دوچــشمش، وآن دعــا
ــام     تــــــا رهيــــــد آن کــــــشتی و آمــــــد بــــــه کــــ

ــا   دشـــــــــان بـــــــــا مهـــــــــدگر پچپچـــــــــی افتـــــــ
  مـن نکـرده اسـتم کنـون       «: گفت هريک 

ــا«: گفــــــت ــا ز درد   مــــ ــام مــــ ــن امــــ ــا ايــــ   نــــ
ــاض   ــت، از انقبـــ ــوده اســـ ــضولی بـــ   او فـــ
  چـــــون نگـــــه کـــــردم ز پـــــس تـــــا بنگـــــرم     

 ن را نـــــديــــــــدم در مقـــــــــاميک از ايشـــــــا

  خـــــود از وی مـــــی برآمـــــد تـــــا مســـــا     بـــــی
  شــــــــد منــــــــازِ آن مجاعــــــــت هــــــــم متــــــــام    

ــضولی  ــاين فــ ــدر؟   کــ ــا ای پــ ــست ازمــ   کيــ
ــی از درون   ــرون نــ ــا، نــــی از بــ   »ايــــن دعــ

ــو ــضوال بـــــ ــا  الفـــــ ــه منـــــ ــرد  نـــــ ــاتی بکـــــ   جـــــ
ــر خم  ــرد بـــــ ــراض  کـــــ ــق اعتـــــ ــارِ مطلـــــ   »تـــــ

  گوينـــــــد آن اهـــــــل کـــــــرم  کـــــــه چـــــــه مـــــــی
 رفتـــــــه بـــودنــــــد از مقـــــــام خــــــود متــــــــــام

ــاق «ايــن دقيقــی کــه نــام اصــليش     چنينــی بــسيار   بــوده ادعاهــای ايــن  » شــيخِ دقّ
. افـزوده اسـت   کـرده و بـا چنـين ادعاهـای گزافـی بـوده کـه بـر مريـدان خـويش مـی            مـی 

گرايـــیِ شـــديد  ی از چنـــين ادعاهـــای گـــزاف و خيالبافانـــه کـــه نـــشانۀ تـــوهمئـــ جمموعــه 
  . توان در مهۀ تأليفات صوفيان ديد صوفيان و خوشباوریِ مريدانشان است را می

صوفيان بر اساس اين عقيده که بايـد بـه دادۀ خـدا هرچـه باشـد رضـا داد، و در        
وز را هرچـــه بـــود برابـــر ارادۀ خـــدا هـــيچ اعتراضـــی نبايـــد کـــرد، حاکميـــت سياســـی ر  

آــا . کردنــد دانــستند و اطاعــت از دســتگاه ســلطه را بــه عــوام تلقــين مــی      مقبــول مــی 
است و پادشـاه مـسلمانی کـه بـا        » خدايی«يک جلوه از    » پادشاهی«معتقد بودند که    

ديــن خــدا در ســتيز نباشــد هــر عملــی کــه اجنــام دهــد عــين عــدل اســت؛ حتــی اگــر شــاه  
ئـی   گنـاه را بـدون هـيچ انـه      ون انـساای بـی    برای ارضای اميال شهوانی خـويش خـ       

ايــن . بريــزد کــاری خداپــسند کــرده اســت وکــسی حــق نــدارد کــه بــه او اعتــراض کنــد    
ــه از عقيــدۀ صــوفيان را مولــوی در داســتان عــشق پادشــاه بــه کنيــزک بيــان کــرده          جنب

در ايــن داســتان کــه در آغــاز دفتــر اول مثنــوی آمــده اســت، پادشــاهی کنيزکــی  . اســت
بنـدد؛ ولـی کنيـزک کـه دلـش بـه جـای ديگـر بنـد بـوده             خـرد و دل بـه او مـی          یزيبارو م 

طلبــد؛ تــا ســراجنام يــک طبيبــی متوجــه    پادشــاه طبيبــان را مــی . شــود اســت بيمــار مــی 
ايـن  . شود که دلِ کنيزک بيچاره در گـرو عـشقی اسـت، و درد او درد عـشق اسـت               می

قنــد اســت از زبــان او طبيـب نــام و نــشانیِ معــشوق کنيــزک را کــه يــک زرگــر اهــل مسر 
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انـۀ اينکـه شـاه بـه      فرسـتد و زرگـر را بـه    کشد؛ و پادشاه کس به مسرقند می    بيرون می 
آورد، و طبيــب بــه امــر شــاه دواهــائی بــه زرگــر        هنــر او نيازمنــد اســت از مسرقنــد مــی    

شود و آهسته  خرب در اثر اين دواها بيمار می جا بی زرگر بيچاره و از مهه    . نوشاند  می
ــرد و رنــگ رويــش مــی  ر برابــر کنيــزک مــی آهــسته د ريــزد، و پــيش از آنکــه مبيــرد   پِژم

يابـد تـا شـهوت     رود، و کنيـزک سـالمتش را بـاز مـی     عشق او از دل کنيـزک بيـرون مـی       
  .پادشاه ارضاء گردد

نــشدنی توســط يــک   کــه داســتان ختيلــی يــک جنايــت توجيــه   �ايــن داســتان را  
کنـد کـه کـاری کـه شـاه       ن توجيـه مـی   مولـوی در پايـانش چنـي      � بـاز اسـت     پادشاه هـوس  

کرد کاری درسـت بـود؛ و هرچـه کـرد از روی حکمتـی بـود کـه خـدا بـه او اهلـام کـرده                  
و کـسی  . خبـشد  سـتاند و جـان مـی    زيرا شاه مثل خدا قادر مطلق است و جان مـی       . بود

  :خبشد هرکه را بکشد کاری ناروا نکرده است که جان می
  ١  نائب است و دست او دست خدا است|ت   جـان خبشـد اگر بکُشد روا اسآنکه 

گــری صــوفيان کــه نيــک و بــد را جلــوۀ لطــف خــدا    نتيجــۀ طبيعــی عقيــدۀ جــربی 
کردنـد، تأييـد    تعبيـر مـی  » عنايـت معـشوق بـه عاشـق    «دانستند و هردو حالت را با         می

خبـشيد   حاکميت مغول مشروعيت می    اين عقيده به  . مطلقِ وضع موجود سياسی بود    
                                                                            

چرخ ار نگردد «: البته مولوی در زمانی که حتت تأثير عرفان مشس بوده گفته است� 1
و اين » .گرد دل از بيخ و اصلش برکَنم، گَردون اگر دونی کند گردون گردون بشکنم

. استئی برخاسته از عرفان ايرانی است که با عقايد صوفيه در تضاد کامل  عقيده
بيا تا گل برافشانيم و «: حافظ نيز اين بينش عارفان ايرانی را چنين بيان کرده است

سر خدا که «و » .فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازيم/ می در ساغر اندازيم
خومن تشنه و  او به«و » .نقاب ز رخسار برکشيم مستانه اش/ در تتقِ غيب منزوی است

حافظ در مواردی که از » .کام بستامن از او يا داد بستاند ز من/ ن شودمن بر لبش، تا چو
بارزترين وجوه تفاوت عرفان . زند صوفيان می دار به ئی نيش گويد کنايه جرب سخن می

ناپذيری  آزادی انسان و تسليم  عارفان ايرانی بهباورايرانی با تصوف خانقاهی مهين 
تی اگر ارادۀ آمسانی باشد؛ در حالی که صوفيانْ در برابر ارادۀ جربیِ مافوق است ح

  .اند حتی اگر اين اراده ازآن حاکمان ستمگرِ مغول باشد تسليم حمضِ ارادۀ مافوق
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مبـاالتی نـسبت بـه سرنوشـت      کـرد، و جامعـه را بـه بـی      الن را توجيه می   و ستمهای مغو  
  .داد خويش سوق می

هــم حکمرانــان مغــول بنــابر خرافــات خودشــان بــرای شــيوخ خانقاههــا تقــدس       
هـای قـدرت مغـوالن     قائل بودند؛ و هـم گـسترش افکـار صـوفيانه موجـب حتکـيم پايـه                 

ــی ــد مـ ــي    . شـ ــه شـ ــشان را بـ ــه ارادتـ ــرای آنکـ ــول بـ ــان مغـ ــد  حکمرانـ ــد و پرمريـ وخ نيرومنـ
هـــای پردرآمــدی را کـــه   خانقاههــا نــشان دهنـــد مــساعدا و نـــذورات مــالی و موقوفــه     

يــی ايرانيــان زيــرِ ســتم بــود در اختيــار خانقاههــا قــرار  عمومـا امــالک و امــوال مــصادره 
به مهين سبب هرکـدام از شـيوخ خانقاهـدار مثـل يـک پادشـاه پرقـدرت و            . دادند  می

  .کرد يل مريدانش شاهی میثرومتند بود و بر خ
ــار      ــا بــــه مشــ ــی از پردرآمــــدترين خانقاههــ ــفی در اردبيــــل يکــ ــاه شــــيخ صــ خانقــ

وزيـر  �اين خانقاه از اوان کارش مورد توجه خواجه رشيدالدين فـضل اهللا      . رفت  می
خواجــه رشــيدالدين . و شــخص غازاخنــان قــرار داشــت� نومــسلمان غازاخنــان مغــول

ول راه يابد طبيب مقيم مهدان بود و دکۀ عطـاری  فضل اهللا پيش از آنکه به دربار مغ    
پرداخـــت، و ازمجلـــۀ ايـــن  او عـــالوه برکـــار طبابــت بـــه فعاليتـــهای دينـــی مــی  . داشــت 

). زيرا او از خاندان علمای يهود مهدان بود  (فعاليتها استنساخ و ترمجۀ تورات بود       
وان وزير او از راه پيشۀ عطاری و طبابت نزد غازاخنان تقرب يافت و توانست که عن

او در عهـــد . کـــارۀ خـــان بـــزرگ شـــود  دربـــار ايـــن خـــان نيرومنـــد را احـــراز کنـــد و مهـــه  
اجلايتو نيز در اين مقام ماند، و در اين مقام دهها روستای حاصـلخيز ايـران را بـرای        

بــردۀ خــودش تبــديل   خــودش مــصادره کــرد و کــشاورزان ايرانــی را بــه مــزارعين نيمــه  
ــرد م را در يکـــی از مقامهـــای حـــساس کـــشوری    او چهـــارده پـــسر داشـــت؛ هرکـــدا   . کـ

کــه شــايد بيــشترشان برادرزادگــان او   (گماشــت و سرنوشــت ايــران را ميــان پــسرانش   
خواجــه پــس از آنکــه بــه حکــمِ ضــرورت مقــام دولتــيش مــسلمان  . تقــسيم کــرد) بودنــد

شد درصدد کسب محايت خانقاهداران برآمـد تـا از ايـن راه بـرای خـودش معنويـت               
يــت مردمــی کنــد و درنتيجــه اعــضای خانــدانش نيــز حمبوبيــت     بتراشــد و کــسب محا 

او بــه شــيخ صــفی الــدين  . يابنــد تــا در آينــده نيــز بتواننــد امتيازاتــشان را حفــظ کننــد   
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کـرد، و بـه هـر مناسـبتی بـه       نزديک شد و خويشنت را مريد طراز اول شيخ قلمـداد مـی          
. داشـت  قـديم مـی  رفت و هـدايا و نـذوراتش را بـه آسـتانۀ خانقـاه ت             زيارت خانقاه می  

آمـده، خواجـه بـه مناسـبت يکـی از اعيـاد،       » مکاتبـات رشـيدی  «بنا بـر سـندی کـه در         
  : تقديم داشت» بزرگوار«اجناس زير را به درگاه شيخ 

 کيلــو؛ ۱۶۰۰ کيلــو؛ روغــن گــاو   ۳۰۰۰۰ کيلــو؛ بــرنج ســفيد کــرده   ۱۵۰۰۰گنــدم 
 ۴۰۰) رمــاشــيرۀ خ( کيلــو؛ دوشــاب ۸۰۰کــردۀ ديرپــا   کيلــو؛ ماســت کيــسه ۳۲۰۰عــسل 

ــکر   ــو؛ شـ ــات مـــصری  ۴۰۰کيلـ ــو؛ نبـ ــر  ۴۰۰ کيلـ ــاو نـ ــو؛ گـ ــفند ۳۰ کيلـ  ۱۳۰ رأس؛ گوسـ
 هــزار دينــار ۱۰ قرابــه؛ پــول نقــد ۳۰ عــدد؛ گــالب ۶۰۰ عــدد؛ ماکيــان ۱۹۰رأس؛ غــاز 

  ١). کيلو طال۷۵حدود (
ئـی، و بـا چنـين درآمـدهای جنـومی کـه از        شيخ صفی با چنين توجهات شاهانه     

زدۀ ايـران بـه    شـده و فلـک   قيقـت از دسـترنج مـردم تـاراج     ، و در ح   »جيب وزير و شاه   «
 سـال بـر دسـتگاه تـصوف اردبيـل رهـربی       ۳۵شـد، بـرای مـدت       بارگاهش سـرازير مـی    

خـور و منتظـر لـذای ـشت در پيرامــونش      کـاره و مفـت   کـرد، و هـزاران مريـد بـی     مـی 
ــان   گــــرد آمــــده بودنــــد، و از عطايــــای شــــاهان و وزيــــران روزی مــــی   خوردنــــد و بــــه جــ

ــی    پا ــر مـ ــای خيـ ــشان دعـ ــول و وزيرانـ ــاهان مغـ ــه     دشـ ــی کـ ــفرهای تبليغـ ــد، و در سـ کردنـ
وار از  دادنــد ضــرورت اطاعــت مطلــق و بنــده  روســتاها و شــهرهای ايــران اجنــام مــی  بــه

  . کردند شاهان و حرام بودن خمالفت با پادشاه را تبليغ می

  فرزندان شيخ صفی الدين
ــال    ــه سـ ــا د ۷۱۳درگذشـــت شـــيخ صـــفی بـ ــود بـ ــعيد  خ مـــصادف بـ رگذشـــت ابوسـ

الطــوائفی يــا  شــاهیِ موســوم بــه ملــوک  و آغــاز دوران بلــوک� آخــرين پادشــاه مغــول �
پــس از شــيخ صــفی، بنــا بــه وصــيت او      . »خــانی  ايــل«گفتنــد  آنگونــه کــه ترکــان مــی   

                                                                            
ذهن امروز نزديک کرده  اوزان باال به من و خروار ذکر شده و من برای آنکه آا را به� 1

  .ام کيلو نوشته باشم، به
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شــيخ صــدرالدين از . دســت گرفــت پــسرش صــدرالدين رياســت خانقــاه اردبيــل را بــه  
رگـــاه پـــدرش را بـــه يکـــی از بزرگتـــرين صـــدد آنکـــه با پـــدرش بلنـــدپروازتر بـــود، و بـــه

بارگاههای ايران تبديل کند گنبـد عظيمـی بـرای شـيخ صـفی در اردبيـل بنـا کـرد کـه            
دانــست کــه گنبــد رهــرب هرچــه بزرگتــر و       او مــی. طــول اجناميــد  کــار بنــايش ســاهلا بــه   

باشکوهتر باشد عوام توجـه بيـشتری بـه آن خواهنـد منـود و صـاحبش را دارای مقـام            
اهند پنداشت، و درنتيجه نـذر و نيازهـای بيـشتری بـه آن تقـديم خواهنـد         تر خو   عالی

اين چيزی بود که از عهد ترکان سلجوقی شـيوخ طريقـت و متوليـان ديـن بـه آن       . کرد
بينـيم در کـشور مـا از دوران سـلجوقی      مهـين رو اسـت کـه مـی     واقـف شـده بودنـد، و بـه    

ســو ســر بــرآورد و هرکــدام   مهــهمهــه گنبــدها و بارگاههــای ريــز و درشــت از   بعــد ايــن بــه
گنبــدها را بـه ايــن خـاطر باشــکوه بنــا   . بـرای خودشــان دسـتگاه شــاهانه ايجـاد کردنــد   

بردنـد کـه وقتـی عـوام وارد      کار می گونه ظرافتکاری هنری به     کردند و در آا مهه      می
گنبــد شــوند شــکوه گنبــد در دلــشان اثــر کنــد و مهــين اثــر بــرای صــاحب گنبــد شــکوه        

ــا وادارد و تــشويق کنــد کــه امــوال نــذریِ     قدســی پديــد آورد و عــوام را بــه پرســتش آ
وقتـی گنبـد مـورد پرسـتش باشـد، متوليـان گنبـد بـه         . آن تقديم کنند  هرچه بيشتری به  

عوام را که مهواره توسط � به سادگی�توانند  شوند و می  منايندگان خدا تبديل می   
ــبانه ــان در وحـــشت از   تلقينـــهای شـ و » بيمـــاری«و » ب خـــداغـــض«روزیِ مهـــين متوليـ

اند به هـر راهـی کـه مايـل باشـند سـوق        نگاه داشته شده» سيل«و » زلزله«و  » قحطی«
  .کشی کنند دهند، و از آا ره

ــظ کـــرد و        ــان رونقـــش را حفـ ــان مغـــول مهچنـ ــاه اردبيـــل در دوران ايلخانـ خانقـ
ر در خ کـه اميـر تيمـو   ۷۶۶در سال   . مهواره مورد توجه شاهان و شاهکان ايلخانی بود       

دنبال تصرف و ختريب و تاراج شرق و مشال ايران بـه آذربايجـان رسـيد صـدرالدين        
تيمـور پـس از آن مهـه جنايتـها کـه در ايـران       . مهچنان مسندنشينِ خانقاه اردبيل بـود   

حـــضور شـــيخ    شـــدۀ ايرانيـــان بـــه   کـــرده بـــود بـــا دســـتی ماالمـــال از دارائيهـــای تـــاراج      
ت کـــرد؛ و شـــيخ نيـــز بـــازوی او را گرفتـــه  صـــدرالدين رســـيده نـــسبت بـــه او ابـــراز اراد

او و فتوحــاتش برکــت داد؛ بــرای   برکــت داد؛ کارهــايش در ايــران را تأييــد کــرد؛ بــه   
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  . طول عمرش و فتوحات هرچه بيشترش دعا کرد
ــال    ــران در سـ ــه ايـ ــور بـ ــسيار  ۷۷۸در لشکرکـــشیِ دوم اميرتيمـ ــای بـ ــه خرابيهـ خ کـ

ها برپا شد، خواجـه علـی    مناره ف کلهبار آورد و از سرهای ايرانيان شهرهای خمتل  به
. سياهپوش پـسر شـيخ صـدرالدين بـر جـای پـدرش رياسـت خانقـاه اردبيـل را داشـت           

اميرتيمـور را پادشـاهی عـادل ناميـد و مـورد احتـرام       � مثـل پـدرش  �خواجه علـی نيـز      
ــۀ (اميرتيمــور ســپس قــصد لشکرکــشی بــه انــاتولی     . بــسيار اميرتيمــور واقــع شــد   ترکي

سال بعد در بازگشت به آذربايجان هزاران نوجوان تاتار را که در کرد، و دو) کنونی
خانقــاه اردبيــل تقــديم   عنــوان صــدقه بــه  انــاتولی اســير گرفتــه و بــا خــود آورده بــود بــه   

هــستۀ � تــر خــواهيم ديــد  چنانکــه پــائين �ايــن چنــدهزار جــوان تاتــار در آينــده    . کــرد
گرفتند کـه معـادلِ   » زلباشق«اوليۀ يک گروهی را تشکيل دادند که بعدها نام ترکی    

  .است» سر سرخ«ايرانيش 
رياســت خانقــاه  خ کــه ابــراهيم پــسر خواجــه علـی پــس از پــدرش بــه ۸۰۶در سـال  

نشينِ مشـال رود ارس تـا اردبيـل در دسـت          اردبيل رسيد سلطنت سرزمينهای ايرانی    
قره يوسـف نيـز مثـل    . بود� لو شدۀ قره قويون رئيسِ قبيلۀ ترک مسلمان  �قره يوسف   

شــيخ . داد ابــراهيم و خانقــاه شــيخ صــفی ارادت نــشان مــی    اســالف تــرک خــويش بــه  
خ درگذشت، و با درگذشت او جنگ رياست اوالد شيخ صـفی       ۸۲۶ابراهيم در سال    

ازطرفی جعفر برادر ابراهيم مدعی رياست خانقاه بـود، و از طـرف ديگـر           . آغاز شد 
نـزاع عمـو و   . را داشـت جنيد پـسر ابـراهيم ادعـای ميـراث پـدرش در رياسـت خانقـاه          

لو  اکنون جهانشاه قره قويون. برادرزاده برسر احنصار امتيازِ درآمدهای خانقاه بود     
که تربيز را پايتخت خـويش قـرار داده بـود خبـش بزرگـی از ايـران       ) پسر قره يوسف (

ــه  . ناميـــد را در قلمـــرو داشـــت و خـــود را شـــاه ايـــران مـــی   جهانـــشاه جانـــب جعفـــر را کـ
 و جنيد از جعفر شکست يافت و بـا مجعـی از مريـدان خانقـاه کـه        بزرگتر بود گرفت،  

انــاتولی گريخــت يــا   بــه) مهــان تاتارهــای تقــديمی تيمــور  (خواهــان رهــربی او بودنــد  
ايــن پيــشامد ســرآغاز يــک حتــول بــزرگ در عقيــدۀ شــيخ جنيــد بــود؛ و در  . تبعيــد شــد

 اده شدمهين سفر بود که خشت اوليۀ بنای تشکيالت قزلباشان در اناتولی.  
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  گفتار دوم
  آا ديوعقا نشأ قزلباشانم

اناتولی رفـت بـا پيـروان طريقـت نـوينی در ميـان تاتارهـا در             شيخ جنيد وقتی به   
او در اثـر  . ارتباط شد که نوعی مذهب تشيع مبتنی بر نياپرستی خودشان را داشتند  

ــا        ــت در ميـ ــن طريقـ ــيوخ ايـ ــه شـ ــد کـ ــی شـ ــدرت و ثروتـ ــوذ و قـ ــه نفـ ــاط متوجـ ــن ارتبـ ن ايـ
او برآن شـد  . تاتارهای جاگيرشده در بياباا و آباديهای اناتولی کسب کرده بودند      

عنـوان يکـی از شـيوخ ايـن فرقـه معرفـی کنـد و تـشکيل دار و دسـتگاه           که خودش را به  
  .نوينی بدهد

ســاز در عقيــدۀ مــذهبی شــيخ جنيــد حتــت تــأثير عقائــد  چونکـه حتــول سرنوشــت 
سـت در انـاتولی بـه وقـوع پيوسـت، سـپس مهـين          شـده و پيرپر     افراطی تاتارهای شـيعه   

تاتارها بودند که احنـصارا مريـدان شـيخ جنيـد و جانـشينانش را تـشکيل دادنـد و بـه            
درون ايــران خزيــده تــشکيالت قزلبــاش را بــه وجــود آوردنــد و در صــدد قبــضه کــردن     

هــای مــذهب و   قــدرت سياســی برآمدنــد، الزم اســت کــه بــه ماهيــت قزلباشــان و ريــشه    
ئـی دربـارۀ    ان نظری بيفکنيم؛ زيرا بدون شناخت قزلباشـان هرگونـه مطالعـه     ش  عقيده

  .بريده خواهد ماند پديدۀ تشيع صفوی ناقص و دم

  پيدايش شيعيان بکتاشی در اناتولی
هــای ســدۀ پــنجم هجــری يــک ســرزمين       نيمــۀ غربــی ســرزمين انــاتولی تــا نيمــه     

 ســاکنان انــاتولی  .بــود) روم شــرقی(نــشين داخــل در قلمــرو دولــت بيزانــت      مــسيحی
الــب ارســالن  . تبارهــا بودنــد  هــای خمتلــف قــوم آريــا ازمجلــه يونــانی      عمــدتا از تيــره 

قصد تصرف نواحی شرقی اناتولی  خ قيصر ارمانوس را که به  ۴۵۱سلجوقی در سال    
اسـارت گرفـت و طبـق     سختی شکـست داده بـه     لشکر آراسته بود، در شرق اناتولی به      

ــه    در ايــن ســال . شــرائطی آزاد ســاخت   خبــشهائی از نــواحی مرکــزی انــاتولی از مجل
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نشين ترک حتت رياست  تصرف الب ارسالن درآمد، و در آينده يک حاکم   قونيه به 
بعد سالطين سلجوقی خزش مجاعـات     از اين زمان به   . قُتلمش سلجوقی تشکيل شد   

هـــای  درخـــالل دهــه . درون انـــاتولی را تــشويق کردنــد   بــه ) عمــدتا از اوغوزهـــا (تــرک  
ی مهاجران ترک با استفاده از ضعف دولت بيزانت نواحی خمتلف انـاتولی را      بعد

تــصرف  يکــی پــس از ديگــری طــی يــک سلــسلۀ طويــل ازمحــالت مــداوم جهــادی بــه       
  .را تشکيل دادند که مرکزش شهر قونيه بود» سلجوقيان روم«درآودند و دولت 

 ازهـــم انـــاتولی نظـــام سياســـی ســـلجوقيان روم را خ محلـــۀ مغـــول بـــه۶۲۲در ســـال 
در خالل دهۀ . پاشاند اما رژيمی که بتواند جای اين نظام را پر کند به وجود نياورد       

ايـن قبايـل   . بعد خزش قبايل ترک از تاتارها و مغوالن به درون انـاتولی ادامـه يافـت     
بانی خان بزرگ مغـول برخـوردار نبودنـد بـدون آنکـه تـشکيل حکـومتی             که از پشتی  

سنت ديرينۀ خـويش   راگاه در نقل و انتقال بودند، و بهدنبال چ بدهند در اناتولی به  
دنبـال ايـن جرياـا، دوازده اميرنـشين        بـه  ١.گذراندنـد   با راهزنی و تاراج روزگار مـی      

ــا      ــه مهمتـــرين آـ ــاتولی تـــشکيل شـــد کـ ــان خزنـــده در انـ ــزا توســـط ترکـ کوچـــک و جمـ
منطقــۀ کيليکيــه مــان ايــن اميرنــشين را در  قبايــل تاتــارنژاد قــره. اميرنــشين قونيــه بــود

تـشکيل دادنـد،   ) شده توسط ترکان اوغوز و تاتـار      نشين و اشغال    يک منطقۀ آريايی  (
ايـــن اميرنـــشين چونکـــه قونيـــه را  . ناميدنـــد» مـــان قـــره« نـــام خودشـــان  و منطقـــه را بـــه

کــرد کــه وارث سياســی ســلجوقيان اســت و درصــدد    پايتخــت قــرار داده بــود ادعــا مــی 

                                                                            
نظامی گنجوی در آغاز . ناميده شده است» تازی ترک«نی  يعنی آنچه در ادبيات ايرا- 1

های اسکان مجاعات خزندۀ ترکان اوغوز در  شاعریِ خويش که اتفاقًا مهراه با آغازه
ستم و «را در معنای » تازی ترک«بود ) آذربايجان مشالی(سرزمينهای مشالیِ رود ارس 

باز / ز من اين ترکتاز يامتروز ق: وارد ادبيات پارسی کرد» جتاوز و تعدی و غارتگری
. تاز تازی و ترک آمده در ترک/ موی به مويت ز حبش تا طراز. بپرسند و جبويند راز

غارتی از ترک . تاز کرد برآن هندوی خود ترک/ حاجیِ ما چون ز سفر گشت باز
و (ترکی داد رختم را به تاراج  به/ چو ترکان گشت سوی کوچ حمتاج. …نبردست کس

 ).يگردهها بيت د
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  .ميرنشينها بر آمدحساب ديگر ا گسترش قلمروش به
ــار        ــری مشـ ــتم هجـ ــدۀ هفـ ــاتولی در سـ ــه درون انـ ــرک بـ ــل تـ ــزش قبايـ ــا خـ ــراه بـ مهـ

ــغ    ــين تبليـ ــصوفان و مهچنـ ــسياری از متـ ــه درون     بـ ــالمی بـ ــاگون اسـ ــذاهب گونـ ــران مـ گـ
ــدند  ــرازير شـ ــاتولی سـ ــين      . انـ ــط مهـ ــه توسـ ــانی کـ ــتی ترکـ ــر نياپرسـ ــی بـ ــات مبتنـ خرافـ

خبـشيد،   فان رونـق چـشمگيری مـی   کار و بار اين متـصو   شدند به   ها مسلمان می    صوفی
آورد و  و هرکــدام از صــوفيها خبــشهائی از ترکــان را بــه ســلک مريــدان خــودش درمــی  

زبـان   تبـارِ پارسـی   يـک صـوفیِ تـرک   . انـداخت  راه مـی  برای خودش دار و دسـتگاه بـه   
های سـدۀ هفـتم خورشـيدی از شـرق فـالت بـه درون انـاتولی رسـيد مـردی             که در نيمه  

حـاجی بکتـاش در ميـان مهـاجران     . ناميـد  مـی » جی بکتـاش ولـی   حـا «بود که خـود را      
ترک به تبليغ دين و جذب مريـد پرداخـت، و خيلـی زود بـه نيرومنـدترين صـوفی در           

او که اساس عقيدۀ پيرپرستی را از ترکستان با خود    . ميان ترکان اناتولی تبديل شد    
سيح و قديــسين آورده بـود، براســاس مطالعــاتی کــه از زنــدگی امامــان شــيعه و عيــسا مــ 

مـــسيحيان اجنـــام داد طريقتــــی را ابـــداع کــــرد کـــه در جـــذب ترکــــان کـــارآيیِ بــــسيار       
کــرد اساســش بــر پرســتش رهــرب و     طريقتــی کــه او تبليــغ مــی  . آميــزی داشــت  موفقيــت

ــۀ رهــــربی « ــود » واليــــت مطلقــ ــده بــ ــاده شــ ــداوای   . ــ ــل مــ ــاتی ازقبيــ ــدعیِ کرامــ او مــ
او . مان بـه او عقيـدۀ اسـتواری يافتنـد      نشدنی بـود، و ترکـان نومـسل         بيماريهای درمان 

نـصرت  «خنستين رهرب طريقۀ صوفيانه در خاورميانه بود کـه تبليغـاتش را بـر اسـاس           
ــا ــاده بــود  » مبــارزۀ قهرآميــز بــرای جلــب پيــرو    «و » بــه رعــب  دانــست کــه   او مــی. بن

انــد؛ و بــرآن شــد کــه از ايــن امــر در     ترکــان بــرای غــارتگری بــه انــاتولی ســرازير شــده    
» جهــاد بــرای نــشر ديــن«. بـرداری کنــد  گــسترش قــدرت و ثــروت خــودش ــرهجهـت  

اند با دستيازی به آن،  خواسته مهيشه ترين ابزار دست اقتدارگرايانی بوده که می
به اقـوام ضـعيفتر محلـه بربنـد و امـوال آـا را تـاراج کننـد؛ و ايـن امـر نـزد اقـوامی کـه                  

حاجی . ان داشتند يک رسم ديرينه بودزندگی بيابانگرد قبايلی شبيه قبايل عربست
بکتاش با توجه به اين موضوع برآن شد که يک تشکيالت مسلح از داوطلبان جوان 

نـشينِ   بـه آباديهـای مـسيحی   » جهاد با کافران«تاتار ايجاد کند که آماده بودند برای   
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د، او پس از متشکل کردن جوانان تـرک و تاتـارِ مـستعد جهـا    . اناتولی دستبرد بزنند 
چونکـــــه . نـــــشينِ انـــــاتولی را مـــــورد محـــــالت مـــــداوم قـــــرار داد روســــتاهای مـــــسيحی 

اقـــداماتش بـــا موفقيتـــهای مـــادی چـــشمگير مهـــراه بـــود مهـــواره بـــر مشـــار مريـــدانش    
طبيعــی بــود کــه ترکــانی کــه بــه ســلک   . گرفــت شــد و کــار و بــارش بــاال مــی  افــزوده مــی

امـر سـبب گـسترش عقائـد     پذيرفتنـد، و مهـين    آمدند افکـارش را مـی    مريدان او درمی  
  .وی در نواحی خمتلف اناتولی گرديد

پـای صـوفی کـه زيـر دسـت       تا پايـان سـدۀ هفـتم هجـری دههـا تـن از شـيخان تـازه               
مقــام خليفگــی رســيده بودنــد در احنــاء و اطــراف    حــاجی بکتــاش پــرورش يافتــه و بــه  

 انــاتولی در ميــان قبايــل تــرک پراکنــده بودنــد و هرکدامــشان بــرای خودشــان دارای      
جاتی از مريد بودند؛ و چنـان بـود کـه بيـشينۀ ترکـانی کـه تـا آن زمـان در منـاطق                دسته

خمتلــف انــاتولی جــاگير شــده بودنــد از اشــکال خمتلفــی از نــوعی مــذهب تــشيع کــه        
نـام گرفـت، پيـروی    » نِحلـۀ بکتاشـيه  «زودی  نام حـاجی بکتـاش منـسوب بـود، و بـه        به

  .کردند می
اورخان بيگ پسر عثمـان بـود مثـل ديگـر     يکی از مجاعات اوغوز که رئيسشان     

نواحی غربی اناتولی رسيده بودند  مجاعات ترک در آغاز سدۀ هشتم خورشيدی به
ــه   ــاد بـ ــالی از راه جهـ ــد سـ ــسيحی   و چنـ ــتاهای مـ ــاراج روسـ ــصد تـ ــی در   قـ ــشين و راهزنـ نـ

خ اورخــان بيــگ بــا نيــت   ۷۱۱در ســال . گذراندنــد رو روزگــار مــی  هــای کــاروان  جــاده
»  در غـرب انـاتولی را مـورد    » بورسـای «نـشينِ   شـهرِ يونـانی  »  مـسيحی  جهاد با کافران

هرکـه  . تـصرف درآورد  را بـه  محله قرار داده در حماصره گرفت، و پس از چنـدماه آن           
نـواحی   مششير جهادگران ترک رهيـده بـود جـان خـويش را گرفتـه بـه       از مردم شهر از  

و اورخـــان تـــشکيل ترکـــان مـــسلمان جـــای بوميـــان را گرفتنـــد،  . کوهـــستانی گريخـــت
او سپس ). سلطنت عثمانی(را بر خود داشت � عثمان�سلطنتی داد که نام پدرش 

يعنـی  (از ترکان پراکنده در بياباای اناتولی دعوت کرد که برای جنگ با کـافران   
نـشينِ   در خـالل چهـار سـالِ آينـده شـهرهای يونـانی      . او بپيوندنـد  بـه ) بوميـان مـسيحی  

تـــصرف   يکـــی پـــس از ديگـــری در محـــالت جهـــادی بـــه     ســـواحل غربـــی انـــاتولی را   
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داستان کشتار مجعی بوميـان غـرب انـاتولی توسـط اوغوزهـای عثمـانی کـه                  . درآورد
گــدازی اســت کــه دل هــر انــسان  نــابودگری صــدهاهزار انــسان اجناميــد داســتان دل بــه

  .لرزاند انديشی را می نيک
کـان منودنـد، و   خ توجه خـود را معطـوف شـبه جزيـرۀ بال         ۷۲۴عثمانيان در سال    

درون  دروازۀ بالکان را بـر روی خـزش تـاريخیِ ترکـان بـه     » گاليپولی«با تصرف شهر   
 ۷۶۸گــام در بالکــان پيــشروی کردنــد و تــا ســال    بــه دنبــال آن گــام بــه. بالکــان گــشودند

مهــراه بــا ايــن فتوحــات، در نيمــۀ مشــالی انــاتولی . سراســر بالکــان را متــصرف شــدند
   زير فرمان عثمانيان پيشروی کردنـد و تـا سـال       نيز خبشهائی از جهادگران ۷۳۸ ترک 

 ۷۶۹در ســـال . تـــصرف درآورده بوميانـــشان را نـــابود کردنـــد  آنکـــارا وکوتاهيـــه را بـــه
تابعيـــت عثمانيـــان    چهـــار اميرنـــشين جنـــوب انـــاتولی کـــه در دســـت ترکـــان بـــود بـــه        

. اس رسيدمالطيه و سيو  قلمرو عثمانيان در شرق اناتولی به    ۷۷۶و تا سال    . درآمدند
 بــا لشکرکــشی اميرتيمــور بــه شــرق ۷۸۱فتوحــات عثمانيــان در شــرق انــاتولی در ســال 

  .اناتولی متوقف شد
اشــــغال ترکــــان خزنــــده داده و خــــود را شــــاه ايــــران  اميرتيمـــور کــــه ايــــران را بــــه 

� رفـت  که از نظر تاريخی جزو ايران بـه مشـار مـی   �ناميد خبش شرقی اناتولی را    می
لو بود سپرد، ولی بقيۀ اناتولی   قبيلۀ ترک که نامش آق قويونعنوان تيول به يک   به

لو يکـی از   رئيس قبيلۀ آق قويون. را برای ترکان عثمانی رها کرده به ايران برگشت 
  .بود» بايندر«خودشان از طايفۀ 

در جنــگ بــا تيمــور شکــست خــورده بــه اســارت     ) بايزيــد اول(بايزيــد عثمــانی  
را آزاد کــرده بــه انــاتولی بازفرســتاد، او در راه     ور ویگرچــه تيمــ . تيمــور افتــاده بــود  

پــس از مــرگ او ميــان پــسرانش بــر ســر    . بازگــشت بــه غــرب انــاتولی خودکــشی کــرد   
ــاد  ــزاع افتـ ــه . جانـــشينیِ او نـ ــاتولی يکـــی از پـــسرانش او بـ ــر    در انـ ــام حممـــد چلبـــی بـ نـ

پــسر ديگــرش موســا چلبــی در شــهر . دســت گرفــت رقيبـانش پيــروز شــد و قــدرت را بــه 
ــا    اَ درنـــه واقـــع در خبـــش اروپـــايیِ متـــصرفات عثمـــانی خـــودش را ســـلطان خوانـــد و بـ

 پيـروز آمـد و   ۷۹۲سراجنام حممد چلبی در سـال  . برادرش حممد چلبی به نزاع افتاد     
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  .برادر را کشت، و بر سراسر متصرفات عثمانی دست يافت
نـــشين انـــاتولی و شـــرق اروپـــا درآمـــدهای  چونکـــه محلـــه بـــه آباديهـــای مـــسيحی

کــرد، و عثمانيــان ايــن محــالت را تنظــيم و هــدايت       ياری نــصيب جهــادگران مــی  بــس
بــا مريدانــشان بــه ارتــش   ) هــای حــاجی بکتــاش  خليفــه(کردنــد، شــيوخ بکتاشــيه   مــی

و چونکه هرکدام از اين شيخها رهرب يـک لـشکر از        . جهادگر عثمانی پيوسته بودند   
يخی رهـرب سـربازان   جهادگران بود که مريدان خودش بودنـد، طبيعـی بـود کـه هـر شـ            

رو بـود کـه ايـن شـيوخ در      از مهـين . زير فرمان خودش در سپاه جهادگرِ عثمانی باشـد       
مــسئول عقيــدتی سياســی در   (بودنــد » قاضــی عــسکر «ســپاه عثمــانی دارای منــصب   

سلطان عثمانی در قبال خدمت اين شيوخ و مريدانشان سهمهائی از غنـايم          ). ارتش
 از زمينـــهای مـــصادره شـــدۀ بوميـــان کـــشتارشدۀ  آـــا اختـــصاص داد، و خبـــشهائی بـــه

آــا واگــذار کــرد تــا مريدانــشان بــه چراگــاه دام تبــديل کننــد و در آــا        انــاتولی را بــه 
نوبــۀ خــود در ختليــۀ انـاتولی از بازمانــدگان بوميــان کمــک   ايــن امــر بـه . مـستقر شــوند 

  . ساخت کرد و اناتولی را به سرزمين ترکان مهاجر مبدل می می
هــای متعــصب بودنــد دربــارۀ آغــاز     نويــسند کــه عثمانيــانْ ســنی   کــه مــی کــسانی 

ــی      ــد، و منـ ــق ندارنـ ــۀ دقيـ ــانی مطالعـ ــلطنت عثمـ ــدايش سـ ــدۀ     پيـ ــش عمـ ــه خبـ ــد کـ داننـ
بـرای  . دادند شده وبکتاشيها تشکيل می     جهادگران سلطنت عثمانی را ترکان شيعه     

توجيـه  سالطين عثمانی دين و مذهب و جهاد بـرای نـشر ديـن يـک وسـيله بـود بـرای              
و در ايـــن راه هــم بـــسيار  . کردنــد  ئــی کـــه مــی   کــشتارهای وســيع و تاراجهـــای گــسترده   

دارشـان از   سده با کشتارهای دامنه کامياب بودند، چنانکه اناتولی را در خالل يک   
  .مجعيت بومی ی کردند

عثمانيان سـلطنت خودشـان را مهچـون يـک قبيلـۀ بـزرگ تعريـف کـرده بودنـد           
ين قبيله بود و هرکه ترک نبود دمشن و درخور نابودشـدن     که هرکه ترک بود عضو ا     

کردنـد و کودکـان و نوجوانـان را     گرفتنـد مـردانش را کـشتار مـی     لذا هرجا را مـی   . بود
آموختنــد تــا تبــديل  آــا زبــان ترکــی مــی کردنــد و بــه اســير و بــرده کــرده وارد ســپاه مــی
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  .ناميدند» ی چِریيِن«کس شده را   عثمانيان اين بدخبتان بی١.ترک شوند به
نــام  ســلطنت نشــست يــک شــيخ بکتاشــی بــه زمــانی کــه موســا چلبــی در ادرنــه بــه

پـــدر بـــزرگ شـــيخ بدرالـــدين در    . شـــيخ بدرالـــدين در ارتـــش او قاضـــی عـــسکر بـــود     
؛ و پــدرش در زمــان  )شــهيد شــده بــود (فتوحــات اوليــۀ عثمانيــان در جهــاد کــشته بــود    

. در خبــش اروپــايی عثمــانی بــود » مساونــه«بايزيــد اولِ عثمــانی قاضــی عــسکر شــهر  
پايــان بــرده  شــيخ بدرالــدين حتــصيالت مقــدماتی را در شــهرهای بورســای و قونيــه بــه 

مـصر سـفر    شـام رفتـه سـپس بـرای تکميـل علـوم دينـی بـه          بود و برای ادامۀ حتصيل بـه      
او اهليات و فلسفه و منطق را در شام و مصر فراگرفته و مدتی نزد يکی از        . کرده بود 

خ در اواخـر دوران بايزيـد اول   ۷۷۶ه در مصر مريدی کرده بود و در سال         شيوخ صوفي 
 در ميـــان پيـــروان ٢پـــس از آن مـــدتی در ناحيـــۀ اســـکندرون . انـــاتولی برگـــشته بـــود بـــه

الوهيت امام علی بودنـد   که شيعيان افراطی و معتقد به» اهلِ حق«مذهب موسوم به   
 فـنِ مريـدپروری و زيـارت شـيوخ     خاطر آشنايی بيشتر بـا    سفری هم به  . سر برده بود    به

انـاتولی مهـراه شـيوخ طريقـت      تربيز و قزوين کرده بود، و در بازگشت به         خانقاهها به 
تبليـغ و سـير و سـفر     مـان بـه   شـدۀ آيـدين و گرميـان و قـره       نـشين   حق در منـاطق تـرک         اهلِ

  ٣.پرداخته بود
                                                                            

يی و بيابانی است که هنوز هم دولتمردان ترکيه را رها نکرده   اين مهان فرهنگ قبيله- 1
نژاد زير سلطۀ خويش را چونکه زبانشان ترکی  است، و هنوز هم به کردهای ايرانی

نامند و  می» ترکان کوهی«نگرند بلکه کردها را  عنوان واقعيت غير ترک منی نيست به
ها است که در برابر سياست  کردها نيز سده. ترک کنند  را تبديل بهکوشند که آا می

سازی دولتهای عثمانی و ترکيه مقاومت کرده هويت خويش را حفظ  خشنِ ترک
 .دهند اند و هنوز هم در راه دفاع از هويت خويش قربانيها می کرده

 سرزمين شد آخرين حدود جنوبیِ اسکندرون که در زمان هخامنشی ايسوس ناميده می� 2
اسکندرون در مشالغرب شام در زاويۀ . داد نشينِ کيليکيه را تشکيل می آريايی
مشالیِ دريای مديترانه قرار دارد، و اکنون در قلمرو ترکيه است و ساکنانش  شرقی

  .شده هستند زبان خملوطی از ترکان و بازماندگان بوميان ترک
  .�۴۰۸ ۴۰۷ / ۱يرج نوخبت، ، ترمجۀ اتاريخ عثمانیامساعيل حقی اوزون، � 3
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وســا خــدمت م شــيخ بدرالــدين درخــالل جنگهــای داخلــیِ پــسران بايزيــد اول بــه
پـس از کـشته شـدن موسـا     . چلبی درآمد و در ادرنه سمت قاضی عسکر را احراز کرد     

دستور سلطان حممـد از مقـامش معـزول و بـه شـهر ازنيـک در غـرب انـاتولی                چلبی به 
ــت      ــرار گرفـ ــاری قـ ــت اجبـ ــر اقامـ ــد و زيـ ــد شـ ــرای او و   ). خ۷۹۲(تبعيـ ــد بـ ــلطان حممـ سـ

ــانواده ــرد، و     خــ ــرر کــ ــه مقــ ــور توجــ ــستمریِ درخــ ــا   اش مــ ــاط بــ ــراری ارتبــ او را در برقــ
  .مريدانش آزاد گذاشت

ــه       ــق بـ ــان اهـــل حـ ــه در ميـ ــدين زمـــانی کـ ــيخ بدرالـ ــی  شـ ــرد دو شخـــصيت   ســـر مـ بـ
دو کـه   ايـن . کردنـد  نومسلمان که از پيروان مذهب بکتاشی بودند بـا او مهکـاری مـی          

و ديگری بورکليجه مصطفا » طورالق کمال«از شيعيان افراطی اناتولی بودند يکی  
مقـــام قاضـــی  شـــيخ بدرالـــدين وقتـــی بـــه. بـــود» دده مـــصطفا«اشـــت و ملقـــب بـــه نـــام د

عنـوان دسـتياران خـويش منـصوب      عسکری ارتش موسا چلبی رسيد اين دو تن را به    
منطقــۀ مانيــسه در  وقتــی شــيخ بدرالــدين معـزول و تبعيــد شــد، طــورالق کمـال بــه  . کـرد 

هرکدام . ب اناتولی رفتقره بورن در غر غرب اناتولی منتقل شد، و دده مصطفا به      
تبليــغ بــرای رهــربی شــيخ بدرالــدين ادامــه داد، و    از ايــن دوتــن در منطقــۀ خــويش بــه  

  ١.ارتباط با شيخ بدرالدين را حفظ کرد
نـام   شـيخ بدرالـدين در تبعيـد ازنيـک بـه تـدوين عقائـدش پرداخـت وکتـابی بـه          

غـــالت طريقــت تــصوف شـــيخ بدرالــدين کــه از بکتاشــيه و      . تــأليف کــرد  » واردات«
ابـن عربـی،   » وحـدت وجـود  «ئـی بـود از    گرفـت آميـزه     سرچـشمه مـی   ) اهل حق (شيعه  

او . تاتارهـــا» نياپرســـتی«اهـــل حـــق، و » علـــی پرســتیِ «مـــسيحيان، » مــسيح پرســـتیِ «
الوجود و  عقيده داشت که شيخ حامل روح خدا است و ذات معصوم و منزه و واجب   

چرخد و نظم امر جهـان در   وی میالطاعه است که متام کائنات بر مدار ارادۀ    واجب
او بـــا ابــداع ايـــن  . اســت » واليــت مطلقـــه «دســت او اســت، و بـــر مــردم جهـــان دارای    

) تأويـــلِ(او بـــا تفــسير بـــاطنیِ  . عقيــده، مـــذهب بکتاشــی را وارد مرحلـــۀ نـــوينی کــرد   
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احکـام منــدرج در متـون اســالمی، اطاعــت از شـيخ را نقطــۀ حمـوری ديــن قــرار داد، و     
دای شرعی چون مناز و روزه و حـج را بـا تـأويالتی کـه از ديـن         وجوب برگزاری عبا  

ــا ترکــان نومــسلمانی   . کــرد از دوش پيــروانش انــداخت  مــی چونکــه مريــدانش عموم
بودنــد کــه تــوجهی بــه احکــام اســالمی نداشــتند و مــسلمان شــده بودنــد تــا از برکــت         

نـا و حتــی  بـه نـان و نــوا برسـند، او حمرمــات شـرعی چـون مخــر و ز     » جهـاد بـا کــافران  «
تنــها امــر واجــب در  . لــواط را بــر اســاس تأويلــهايش بــرای مريــدانش مبــاح گردانيــد    

  .بود» جهاد برای نشر دين«، و »اطاعت مطلق از شيخ«، »حبِ علی«طريقت او 
هـای ابـاحی و احنـالل اخالقـی مـذهب شـيخ بدرالـدين بـاب طبـع            چونکه جنبـه  

وقتـی کـسانی بـه    . به او جـذب کـرد  ترکان نومسلمان بود گروههای انبوهی از آا را  
خواسـت   اش از آا می پيوستند تا در سلک مريدان او درآيند، خليفه طريقت او می 

کلی دست بکشند، از مهـۀ کارهـايی کـه در گذشـته اجنـام          شان به   که از عقائد گذشته   
ــد،   داده ــه کننـ ــی «انـــد توبـ ــرار  » حمبـــت شـــيخ«و » حمبـــت علـ ــان قـ ــاس اعتقادشـ را اسـ

گاه از اطاعت شيخ بيرون نشوند، دربرابر فرماـای     يعت کنند که هيچ   دهند، با او ب   
شــيخ چــون و چــرا نــشان ندهنــد، بــا جــان و دل در اجــرای فرماــای او کوشــا باشــند،     
بـــرای خـــشنودی شـــيخ از جـــان خودشـــان مايـــه بگذارنـــد و از هـــيچ خطـــری روگـــردان  

» ه در ولـــیشـــد ذوب«خواســت آن بـــود کـــه   يعنـــی آنچـــه او از مريـــدانش مـــی. نــشوند 
يـک معنـای ايـن    . بـود » تائـبِ محـب  «صفتی که او به مريدانش داد، صـفت        . باشند

درون ايـران   بود که خبشی از مهينها چند دهـه بعـد کـه بـه       » تبرايی و تواليی  «صفت،  
خزيــده ســپاه قزلباشــان صــفوی را ايجــاد کــرده قــدرت سياســی را قبــضه کردنــد، در         

  .ايران متداول ساختند
ــاری دو   شـــــيخ بدر الـــــدين در مـــــدت اقامـــــت اجبـــــاريش در ازنيـــــک، بـــــا مهکـــ

هــا بــرای کــسب قــدرت  اش دده مــصطفا و طــورالق کمــال برنامــۀ قيــام بکتاشــی خليفــه
انـۀ سـفر حـج بـا      او در آخـرين سـال سـدۀ هـشتم هجـری بـه       . ريـزی کـرد     سياسی را پی  

وپايی جائی در خبش ار کسب اجازه از سلطان عثمانی ازشهر ازنيک بيرون رفته به    
پايتخــت عثمــانی نزديــک بــود رفتــه در آجنــا   روملــی شــرقی کــه بــه عثمــانی موســوم بــه
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مجاعـات بزرگـی از شـيعيان    . مستقر شد تا شورش مورد نظـرش را از آجنـا آغـاز کنـد          
  .در اينجا جاگير بودند) مريدان شيخ بدرالدين(بکتاشی 

دا رويـش  ئی که مـ  شيخ بدرالدين و دده مصطفا و طورالق کمال، طبق برنامه    
دده مــصطفا فرمانــدار . طــور مهزمــان در ســه منطقــه قيــام کردنــد  کــار کــرده بودنــد، بــه 

ازميــر را در جنــگ کــشت و نيــروی ديگــر عثمــانی را کــه زيــر فرمــان حــاکم صــاروخان   
طـورالق کمـال در مانيـسه    . بود شکـست داد و در منطقـه دسـت بـه غـارت و کـشتار زد        

صطفا ســنيان را کــشتار کــرد و دســت غــارت   دســت آورد و مثــل دده مــ  پيروزيهــائی بــه 
فرمانــدهی بيگلربيــگ و وزيــر اعظــم و    ســلطان حممــد يــک ســپاه عظــيم بــه   . برگــشود

ايـن سـپاه بـا دادن تلفـات بـسيار سـنگينی       . مقابلۀ شورشـيان فرسـتاد      شاهزاده مراد به  
ــم      ــه شـــورش دده مـــصطفا و طـــورالق کمـــال را يکـــی پـــس از ديگـــری درهـ توانـــست کـ

ــدام شـــدند  دده مـــصطفا . شـــکند ــال دســـتگير و اعـ ــيخ  . و طـــورالق کمـ ــا شـ پـــس از آـ
ولی چونکـه در ارتـش عثمـانی مريـدان بـسيار         . بدرالدين شکست يافته دستگير شد    

داشــت، دادگــاه ويــژۀ شــرعی متــشکل از فقهــای طــراز اول عثمــانی بــه رياســت يــک      
يـژۀ  دادگـاه و (نام موالنا هراتی برای حماکمۀ علنـی شـيخ تـشکيل شـد            فقيه ايرانی به  

شــــيخ بدرالــــدين در ايــــن دادگــــاه متــــهم بــــه ارتــــداد، فريــــب و تــــضليل    ). روحانيــــت
» حماربــه«مــسلمين، و شــورش بــرای بــر هــم زدن امنيــت مــسلمانان گرديــد و بــه جــرمِ     

  .خ به دار آويخته شد۷۹۹حمکوم به مرگ شده در سال 
در ضت شيخ بدرالدين، که حالت عـصيان عمـومی شـيعيان بکتاشـی برضـد             

. خـود گرفتـه بـود، بـسياری از بوميـان مـسيحی نيـز شـرکت داشـتند          انی بـه دولت عثمـ  
حـد و حـصر جهـادگران     علت شرکت اينها در ضت خشمی بود کـه از سـتمهای بـی           

آا اميـد داده بـود کـه دسـتگاه حاکميـت       ضت شيخ بدرالدين به   . عثمانی داشتند 
 اسـيرکردای زنـان و   عثمانی برچيده شود و دوران جهاد و کشتارها و ويرانگريها و      

دختــران بوميــان انــاتولی بــه پايــان برســد و مــسيحيان انــاتولی از درد و رجنهــائی کــه      
دامنۀ ضت شـيخ بدرالـدين چنـدان    . رفت برهند توسط جهادگران ترک برآا می 

گسترده و اميدوارکننده بود که چندين تن از کشيشان و مهچنين رهربان يهودان نيز 
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   ١.در آن شرکت داشتند
مريــدان تــرک و تاتــار شــيخ بدرالــدين چنــان خلوصــی نــسبت بــه او داشــتند کــه     

ــال تـــصريح مـــی    ــا   پـــس از کـــشته شـــدن او و دده مـــصطفا و طـــورالق کمـ ــه آـ کردنـــد کـ
  .اند و به زودی باز خواهند گشت اند بلکه در غيبت منرده

ــد و     خليفــــه هــــای شــــيخ بدرالــــدين پــــس از او مــــورد تعقيــــب و آزار قــــرار گرفتنــ
بـسياری نيـز متـواری شـده در ميـان قبايـل تاتـار           . ی از آا به دار آويخته شدند      بسيار

آــا چــون معتقــد بــه جــاودانگی شــيخ بودنــد در ميــان    . بــه تبليــغ خمفيانــه پرداختنــد 
کردنــد کــه شــيخ بــه زودی ظهــور خواهــد کــرد و قيــام خــويش را بــه       تاتارهــا تبليــغ مــی 

يدان شيخ بدرالدين بـا آن مواجـه      سرکوب و خفقانی که مر    . سراجنام خواهد رساند  
ناپذير با کل دستگاه دينی دولت عثمانی،  سوی يک عداوت آشتی  شدند آا را به   

پيـروان شـيخ   . سـوی عـداوتی ابـدی نـسبت بـه سـنيان سـوق داد        و بـه عبـارت ديگـر بـه    
بدرالــدين از آجنــا کــه در سراســر خــاک عثمــانی مــورد تعقيــب بودنــد عقائدشــان را        

بردند، و تقيه  به سر می) کاریِ مذهبی خمفی(» تقيه« و مهواره در داشتند  خمفی می 
  .را اصل اساسی اعتقاد خويش قرار دادند

ــه ــن بـ ــدمت       ايـ ــاری در خـ ــدانش روزگـ ــود و مريـ ــه خـ ــدين کـ ــيخ بدرالـ ــب، شـ ترتيـ
ــه   ــانی بـــود، بـ دنبـــال رخـــدادهای بـــاال، يـــک   اهـــداف جهادگرانـــۀ ســـلطان ســـنیِ عثمـ

ا در ميـان ترکـان انـاتولی بنيـاد ـاد کـه اساسـش        پرور ر انديشِ خشونت  مذهب خشم 
اش  پــس از اعــدام او و دو خليفــه. ناپــذير بــا ســنيان ــاده شــده بــود  بــر ضــديت آشــتی

دل گرفتنـد و منتظـر فرصـتی بودنـد تـا خـشم        مريدانش بيش از پيش کينِ سنيان را به      
  . خويش را بر سر سنيان خالی کنند

  ها و رهربی بکتاشيشيخ جنيد در اناتولی
ديــديم کــه جنيــد در نــربد قــدرت خانقــاه اردبيــل شکــست يافــت و بــه انــاتولی        
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مهـان تاتارهـايی کـه    �در اين سـفر، گروهـی از مريـدان خانقـاه شـيخ صـفی        . گريخت
او از . مهـراه او بودنـد  � اميرتيمور از اناتولی آورده تقديم خانقاه اردبيـل کـرده بـود      

تيـارش بگـذارد تـا بـا مريـدانش در      سلطان عثمانی تقاضا کرد کـه قطعـه زمينـی دراخ         
ی چـــون شــــيخ صــــفی الــــدين  »شــــيخ بزرگــــوار«چونکــــه او نـــوادۀ  . آن جـــاگير شــــوند 

اردبيلــی بــود، ســلطان بــه او التفــات منــود، و او و مريــدانش مــدتی در زمــين اهــدايیِ   
هــا و مريــدان شــيخ بدرالــدين    در مهــين زمــان بــود کــه خليفــه  . ســلطان اقامــت گرفتنــد 

بعـضی از  . زرگـوار از تربيـز آمـده و مريـدانش تاتارهـا هـستند      شنيدند که يـک شـيخ ب      
او با وضعيت مريدان . ها برای آشنايی با او و افکارش به ديدارش رفتند        اين خليفه 

فکـر در دسـت گـرفنتِ رهـربی ايـن       هايش آشنا شد و به  شيخ بدرالدين و قدرت خليفه    
  .فرقه افتاد

 تــا وقتــی کــه شــيخ جنيــد وارد     از وقتــی کــه شــيخ بدرالــدين بــه دار آويختــه شــد     
در ايــن فاصــلۀ زمــانی هــيچ شخــصيتی کــه      .  ســال فاصــله بــود  ۲۷خــاک انــاتولی شــد   

ها چشم  بکتاشی. ها را دوباره سازماندهی کند در اناتولی پيدا نشد    بتواند بکتاشی 
شيخ جنيد با هدف . ی بودند که جای شيخ بدرالدين را پر کند»رهرب«در راه ظهور 

 دار و دســتگاهی شــبيه دارودســتگاه پــدرش بــه انــاتولی آمــده بــود، و     انــداخنت راه بــه
هـا   که با برخی از مريـدان شـيخ بدرالـدين متـاس يافـت، دانـست کـه مهـۀ زمينـه                   مهين

کـار   درنـگ دسـت بـه    برای آنکه آا را پيرامون خودش گرد آورد فراهم است؛ و بـی  
  .جذب مريدان شيخ بدرالدين شد

تعقيــب حکــام عثمــانی بودنــد، لــذا فعاليتــهای    مريــدان شــيخ بدرالــدين حتــت   
شيخ جنيد برای جذب آا بـا خمالفـت عثمانيـان مواجـه شـد؛ و او جمبـور شـد کـه بـه               

در قونيـــه نيـــز چونکـــه دســـت بـــه کارهـــای . کيليکيـــه بـــرود و در قونيـــه اقامـــت بگيـــرد
اقــامتش بــا ) جمبــور بودنــد کــه بــرای ادامــۀ زندگيــشان راهزنــی کننــد   (زد  خــالف مــی

ت فقهـا مواجـه شـد، و او کيليکيـه را تـرک کـرده بـه جنـوب انـاتولی رفـت و در              خمالف
در اينجا نيز مشـاری از مريـدان شـيخ بدرالـدين      . ميان تاتارهای ورساق اقامت گزيد    

باز هم به عللی که برای ما روشن نيست، اين منطقه را ترک گفته به  . به او پيوستند  
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حـق   اکيـه مرکـز تـاريخیِ شـيعيان اهـلِ     اش انت اسـکندرون و مهـسايه    . اسکندرون رفـت  
مــردم ايــن دو شــهر کــه از مــسيحيت عيــساپرست   . بودنــد) خــدايیِ علــی معتقــدان بــه(

رومــی بــه اســالم رســيده بودنــد پــس از مــسلمان شدنــشان امــام علــی را مهطــرازِ عيــسا      
مــسيح کــرده مهــان صــفات خــدايی کــه پيــشترها بــه عيــسا داده بودنــد اکنــون بــه علــی     

آا عقيده داشتند که يک خدا در آمسان است کـه اهللا اسـت و يـک خـدا      . دادند  می
گفتنـد کـه    آوردنـد و مـی   هم در زمين است که علـی اسـت؛ و آيـۀ قـرآن را نيـز گـواه مـی           

ــه «: اهللا در قــــرآن گفتــــه ــه و يف األرضِ اٰلــ ــسماءِ اٰلــ ــو يف الــ ــای   . »وهــ ــه معنــ ــه کــ ــن آيــ ايــ
را آـــا چنـــين تعبيــــر   » ن خـــدا اســـت  او در آمســـانْ خـــدا اســـت و در زمــــي   «حقيقـــيش  

؛ و مــی »او در آمســان خــدا اســت، و در زمــين هــم يــک خــدائی هــست      «: کردنــد مــی
   ١.گفتند که خدای زمينی علی است

فعاليتــــهای تبليغــــی پرداخـــــت، و    او در اســــکندرون خانقــــاهی بنــــا کـــــرد و بــــه    
ب مريــد ميــان ترکــان بيابــانیِ منــاطق خمتلــف انــاتولی بــرای جــذ     هــايش را بــه  خليفــه

حـــاکم حلـــب شـــکايت بردنـــد، و شـــيخ جنيـــد از   متـــشرعان شـــام از او بـــه. گـــسيل کـــرد
اسکندرون اخراج شد تا به فعاليتهايش در نـواحی ديگـر در ميـان ترکـان ادامـه دهـد          

  ). خ۸۳۵سال (

                                                                            
خنستين بار پيروان عبداهللا . توان به هردو شکل تعبير کرد  اين آيه را در زبان عربی می- 1

ابن سبا اين تعبير را از اين آيه کردند و معتقد به خدايیِ علی شدند، که داستانی 
ر در کوفه در ميان طوايفی از عرای با معتقدان به خدايیِ علی خنستين. دارند
پرست نيمه يهودی پديد آمدند که داستانشان دراز است و در  تبارِ سابقًا نيمه بت يمنی

تبار   سپس در پايان سدۀ سوم هجری يک عرب يمنی.کتاای تاريخی آمده است
ن عقيده که شيعۀ دوازده امامی بود اي) از قبيلۀ مالک اشتر(نامِ اسحاق خنعی  عراقی به

احاديثی که اينها . را در عراق تئوريزه کرد و کتاائی در اين زمينه نوشته انتشار داد
برای اثبات مقام ملکوتی و مافوق بشری برای علی و امامان اوالد او ساختند و 

زمينه کردند را اکنون نيز در برخی از متون  تفسيرهائی که از برخی آيات قرآن در اين
 .توان خواند  معتربِ شيعيان اثناعشری میحديثی و تفسيریِ
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شــيخ جنيــد در هــشت ســالی کــه در انــاتولی و اســکندرون اقامــت داشــت بطــور     
هل حق قرار گرفته از مذهب آبائيش که سنیِ ها و ا  کامل حتت تأثير عقايد بکتاشی    

در . شافعی بودند دست کشيد، و به رهـرب بالمنـازع بکتاشـيهای انـاتولی تبـديل شـد             
آن مفهـوم   را بـر خـودش ـاد، و ايـن بـه     » سـلطانُ املـشايخ  «اين زمـان بـود کـه او لقـب          

 اينــک مهــۀ خلفــای شــيخ. بــود کــه او داعيــۀ رهــربی دينــی و سياســی را در ســر داشــت
  .رهربی خويش قبول داشتند را به بدرالدين وی

سال اقامت در اناتولی دو تغيير عمـده در شخـصيت شـيخ     به هرحال، در هشت  
زيـــست و عمـــوم  زبـــان مـــی يکـــی آنکـــه چـــون در ميـــان تاتارهــای تـــرک : جنيــد رخ داد 

مريــدانش تاتــار بودنــد، بــه خــاطر خوشــامد مريــدانش زبــان آذری کــه زبــان نــژاديش  
ديگــر آنکــه مــذهب شــافعی را کــه مــذهب پــدر و       . زبــان شــد   رده تــرکبــود را رهــا کــ  

نياکانش بود را رها کـرده مـذهب اهـل حـق را کـه بـه الوهيـت امـام علـی قائـل بودنـد                    
تغيير مورد اول، او را از نظر ظواهر شخصيتی به يکی از تاتارها تبـديل          . اختاذ کرد 

لوهيت باال برد؛ و مريدانش را رهربی خبشيد و تا مقام ا کرد؛ و تغيير مورد دوم، وی   
او در . بـسته در فرمـانش بودنـد    عمالً در سلک بنـدگان او درآمدنـد کـه چـشم و گـوش      

طـور کامـل    پايان ايـن هـشت سـال مـردی بـود کـه از مهـۀ احکـام دينـی دسـت شـسته بـه              
مــذهب شــده خــود و مريــدانش را از اجنــام فــرايض دينــی معــاف داشــته و بــه        ابــاحی

اما مهترين حتولی که در شخصيت شـيخ  .  تبديل شده بودنسخۀ دوم شيخ بدرالدين 
مريدانش گفت سيد از نسل امام علـی و از نوادگـان موسـا     جنيد رخ داد آن بود که به  

از ايــن زمــان بــود کــه نــسبِ ســيادت شــيخ جنيــد در       . اســت) امــام کــاظم (ابــن جعفــر  
عيــل صــفوی  اش شــاه امسا انــاتولی بــر ســرِ زبــان مريــدانش افتــاد تــا آنگــاه کــه نــواده     

  ).امساعيل الصفوی املوسوی(طور رمسی ادعای سيادت و حتی عصمت کرد  به
تــرين  جنيــد وقتــی از اســکندرون اخــراج شــد بــا گروهــی از مريــدانش بــه مشــالی 

نــشينِ جــانيق بــر کرانــۀ جنــوبی      نقطــۀ انــاتولی منتقــل شــد و در بنــدرِ ســابقًا مــسيحی     
ايـن بنـدر در   .  رحـل اقامـت افکنـد   دريای سياه که ترکان عثمانی ويران کـرده بودنـد     

نــشين تراپيزونــت بــود کــه حاکمــانش از خانــدان    مهــسايگی کــشور کوچــک مــسيحی 
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تراپيزونت را ترکها ترابـزون ناميدنـد؛       . بودند» کمننی«تبارِ موسوم به      کهن يونانی 
ــان آن  ــيش از ترکــ ــا پــ ــد   و عرــ ــده بودنــ ــده ناميــ ــای  ١.را طرابِزنــ ــام نيروهــ  در آن هنگــ

ــر گـــسترش تراپيزونـــت ــانی    درگيـــر مقاومـــت در برابـ طلبـــی ســـلطان حممـــد فـــاتح عثمـ
پايتخـت امپراتـوری رومِ    �٢سلطان حممد فاتح که بـا تـصرف کنـستانتيناپول       . بودند
خ دولت روم شرقی را برانداخته در اروپـای شـرقی پيـشرفتهای       ۸۳۲در سال   � شرقی

مرزهـای غربـی ايـران    بسيار کرده بود، و در شرق نيز خبش اعظم انـاتولی را تـا کنـار     
تصرف در آورده بود، درصـدد بـود کـه بـا احلـاق تراپيزونـت          در غربِ درياچۀ وان به    

سراســر انــاتولی را يکدســت کنــد و هــيچ مجاعــت غيــر مــسلمان و غيــر تــرک را در آن     
  .سرزمين باقی نگذارد

داشــتند، بــا اســتفاده از  ) غارتگرانــه(جنيــد و مريــدانش کــه متــايالت جهــادی   
کــشور دســتربد زده غــارت وکــشتار    ی دولــت تراپيزونــت بــه روســتاهای آن  گرفتاريهــا

در ايــن اثنــاء ســلطان عثمــانی بــه وســاطت . دســت آوردنــد کردنـد و غنــايم بــسياری بــه 
بــا شــاه تراپيزونــت وارد صــلح شــد، و جنيــد بــا      ) ســلطان حــسن باينــدر  (اوزون حــسن 

  .مريدانش از جانيق اخراج گشتند
لو بود کـه در خزشـهای دوران مغـول بـه      ق قويون اين اوزون حسن رئيس قبيلۀ آ     

اناتولی رسيده بودند؛ سپس در لشکرکشی اميرتيمور به اناتولی به خدمت سـپاه او         
آـا واگـذار کـرد،     تيمور به پاس خدماتشان مناطقی از شرق اناتولی را بـه   . درآمدند

ه پـــس از کـــ�نـــشينِ آميـــدا در جنـــوب درياچـــۀ وان  و آـــا در منطقـــۀ باســـتانیِ ايرانـــی
جـاگير شـده زيـر محايـت تيمـور تـشکيل       � فتوحات اسالمی نـام ديـار بکـر گرفتـه بـود        

                                                                            
. نشينِ درون شاهنشاهی ايران بود  تراپيزونت در زمان هخامنشی يک سرزمينِ يونانی- 1

در تراپيزونت پس از محلۀ اسکندر مقدونی و برافتادن شاهنشاهی هخامنشی سلطنت 
 .زمان تداوم يافته بود مستقل تشکيل شد، و اين سلطنت تا اين

. گفتند» استانبول«گشت  چونکه زبانشان برای تلفظ کنستانتيناپول منی ترکان - 2
ناميدند و اين نام را عرا از آا  سريانيها در زمان امپراتوری روم آن را قسطنطنيه می

  .اند گرفتند؛ لذا در کتاای تاريخی و ادبی قسطنطنيه نوشته
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حـسن بيـک معـروف بـه اوزون حـسن نيرومنـدترين اميـر باينـدری در            . امارتی دادنـد  
 و پـس از پيـروزی بـر      ١بـه حکومـت رسـيد،     ) آميدای باسـتان  (خ درشهر آمد     ۸۳۲سال  

ارزنگــان در مشــال درياچــۀ وان دســت    نــشينِ  رقيبــان خانــدانيش بــر ســرزمين ارمنــی   
پادشــاه تراپيزونــت کــه از ناحيــۀ . يافــت و قلمــروش بــا کــشور تراپيزونــت مهــسايه شــد

عثمــــانی در معــــرض خطــــر بــــود بــــا اوزون حــــسن پيمــــان دوســــتی و محايــــت بــــست و  
تراپيزونـت را ايـن احتـاد    . اوزون حـسن داد  زنـی بـه   را بـه � دسـپينا کاترينـا   �دخترش  

ل دسـت انـدازی عثمانيـان مـصون داشـت، و شـاه تراپيزونـت بـا         برای مـدتی در مقابـ    
برخـــورداری از محايـــت اوزون حـــسن در مقابـــل عثمـــانی پايـــداری ورزيـــد، و اوزون   
حسن برای برقراری صلح ميـان سـلطان عثمـانی و شـاه تراپيزونـت پادرميـانی کـرد و             

  ٢.اسدسلطان جمبور شد که يکچند موجوديت آن کشورِ باستانی را به رمسيت بشن
. شيخ جنيـد بـا مريـدانش پـس از رانـده شـدن از جـانيق راهـی ديـار بکـر شـدند             

شيخ جنيد را اوزون حسن زير محايت گرفت و او را در پايتخت اقامت داد؛ و بـر آن     
شد که او را با خانوادۀ خودش پيوند دهد، و بـا ايـن هـدف خـواهرش خديجـه بـيگم          

شوکت شيخ جنيد افزود، و او از ديـار بکـر   اين واقعه بر قدرت و    . او داد   زنی به   را به 
هــايش را بــه اطــراف و اکنــاف انــاتولی گــسيل داشــت، و مريــدان بيــشتری را        خليفــه

اوزون حــسن نيــز دســت شــيخ جنيــد را بــرای جــذب مريــد بــاز        . جــذب خــويش کــرد  

                                                                            
ز شرق عربستان در لشکرکشی بکر ا شيبان از قبايل بنی  در آغاز خالفت اموی، بنی- 1

کردند » ديارِ بکر«نام خودشان  اين منطقه رسيدند و منطقۀ آميدا را گرفته به جهادی به
اين سرزمينها از زمان . شد» آمد«نام شهر آميدا نيز ). بکر يعنی سرزمينِ بومی بنی(

 را مادها تا زمان شاه امساعيل صفوی جزو ايران بود، و اکنون اوزون حسن که خودش
 .را پايتخت خويش کرد دانست آن شاه ايران و جانشين تيمور می

تصرف سلطان حممد فاتح  خ به۸۳۹ البته اين وضع ديری نپائيد و تراپيزونت در سال - 2
درآمد، خاندان سلطنتی و بسياری از مردم تراپيزونت کشتار شدند، و بقايای مردم 

ديری نگذشت که کشور . نت برهندتراپيزونت جمبور شدند که مسلمان شوند تا از کش
 .نشينِ عثمانی بود نشين تراپيزونت يک ايالت کامالً ترک يونانی
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عنوان سرباز در سپاه او  وقت ضرورت به توانستند به   گذاشت، زيرا مريدان شيخ می    
آوران  گذشـت جنـگ   شـان از راه تـاراج و راهزنـی مـی     چونکه زندگیخدمت کنند؛ و   

دل داشــتند نيــز  ئـی کــه نــسبت بــه عثمانيـان بــه   عــالوه کينــه بــه. ئــی هــم بودنـد  کارديـده 
  .هنگام ضرورت مورد رۀ اوزون حسن قرار گيرد توانست به می

 از اوزون حسن اجازه گرفت که بـا مريـدانش بـه جهـاد        ۸۳۸شيخ جنيد در سال     
ئی در شرق دريـای سـياه      چرکسان قومی مسيحی بودند که در منطقه      . سان برود چرک

هــا بــاز در   زيــستند، و مهــواره از ســده   در مهــسايگی گرجــستان و غــرب داغــستان مــی   
انـدازيهای مـداوم گروههـای جهـادگر مـسلمان بودنـد کـه بـرای ربـودن             معرض دسـت  

سفيدپوســت و زيباانــدام  چونکــه آــا  . کردنــد فرزنــدان آــا بــه آن ناحيــه محلــه مــی   
بودنــد، غالمــان وکنيــزان چــرکس در ســرزمينهای اســالمی خريــدار بــسيار داشــت و        

علـت اصـلی محـالت گروههـای جهـادگر مـسلمان       . رفتنـد  فـروش مـی   نرخ باالئی بـه     به
بـه مهـين   . فروش برسانند به اين قوم بيچاره اين بود که فرزندانشان را در بازارها به  

ن اســـالمی دربـــارۀ غالمـــان و کنيـــزان چـــرکس داســـتاای      ســـبب مـــا در تـــاريخ دورا  
  .خوانيم بسياری می

گونـه احتيـاط    جنيد برای محلۀ جهادی و تاراجگرانه به سرزمين چرکسان مهه 
کار برد، و با اعالم اينکه قصد زيارت مرقد جدش را دارد با مريدانش از ديـار           را به 

تــا از راه داغــستان بــه ســرزمين  بکــر وارد آذربايجــان شــده از آجنــا راهــی شــروان شــد   
شــروان يــک کــشور کــوچکی بــود در مشــال رود ارس در غــرب  . چرکــسان محلــه بــربد

دريــای خــزر کــه يــک خانــدان ايرانــی بــا لقــب شروانــشاه از ديربــاز بــرآن حکومــت           
. لـو بـود   زمان مهپيمان و زير محايت جهانشاه قـره قويـون    شروانشاه در آن  . کردند  می

خ متصرفات جانشينان تيمـور در ايـران مرکـزی و غربـی را        ۸۲۰اين جهانشاه در دهۀ     
هــای کــوير    برعــراق و بقيــۀ نــواحی ايــران تــا کرانــه   ۸۳۶تــصرف درآورد، و تاســال   بــه

تـــالش او بـــرای پيـــشروی در    . دســـت يافـــت و ســـلطنتی شـــبه سراســـری تـــشکيل داد     
ن اناتولی توسط اوزون حسن متوقف شد، و چون مهزمـان بـا گـسترش قلمـرو او اوزو            

حسن نيز درصدد دستيابی بر ارمنستان بود، ميـان او و اوزون حـسن برسـر ارمنـستان         
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اين بود که وقتی شيخ جنيد از اوزون حسن اجازه طلبيد کـه بـرای جهـاد           . نزاع افتاد 
ميل نبود که او برای جهانشاه دردسر درست کنـد   با چرکسان برود، اوزون حسن بی   

  .و با او درافتاده او را تضعيف سازد
چــون شــيخ جنيــد وارد شــروان شــد، شروانــشاه از جهانــشاه مــدد طلبيــد تــا جلــو      

نيروی مـشترک جهانـشاه و شروانـشاه در تربسـران     . پيشروی او به داغستان را بگيرد 
 ميـان دوطـرف درگرفـت،    ۸۳۸با جنيد مقابلـه کردنـد، و در جنگـی کـه در پـائيز سـال             
  . رگشتندجنيد کشته شد و مريدانش متواری شده به اناتولی ب

   و بکتاشيهای اناتولیشيخ حيدر
نـام حيـدر از خـواهر اوزون حـسن داشـت کـه بـا مـادرش          ئی به جنيد پسر دوساله 

ايـــن کـــودک را مريــــدان جنيـــد پـــس از او شــــيخ     . زيــــستند در کـــاخ اوزون حـــسن مـــی   
سعی اوزون حسن برای نگاه داشنت مريـدان شـيخ    . ناميدند و پيرامونش گرد آمدند    

 ميان کارگر بود، زيرا او مهين کودک شيرخواره را لقب شيخ داد و جنيد نيز در اين
گفـت کـه    مريدان جنيـد را تـشويق کـرد کـه از ايـن کـودک اطاعـت نـشان دهنـد، و مـی                

بينــد و شايــسته اســت کــه مقــام شــيخ را حتويــل     انــوار االهــی را از جبــين او ســاطع مــی  
د بـود، و هـدف   منـ  شـک خـود اوزون حـسن بـه رهـربی ايـن کـودک عقيـده               بی. بگيرد

او هم مثل مهۀ سالطين ترک دارای عقايـد پيرپرسـتانۀ مبتنـی       . عوامفريبانه نداشت 
عـالوه در کـشورش بـه وجـود يـک پيـر طريقـت کـه مطـاع            بر نياپرستیِ کهـن بـود، و بـه        

باشد احتياج داشت تا ازنظر معنوی ترکـان را بـسيج کنـد و سـلطنت خـود را بـيش از        
شد توجيه کرد؛ زيرا   کودک از نظر شرعی نيز میپذيرش رهربیِ. پيش تقويت کند

آــا  در قــرآن گفتــه شــده بــود کــه عيــسا و يحيــا در روز تولدشــان پيــامرب بودنــد و اهللا بــه   
نزد شيعيان امامی نيز امام از روز تولدش امامِ بِالقوه بـود، و هرگـاه      . کتاب داده بود  

شـد؛ چنانکـه امـام ـم      م میرفت او حتی اگر کودک بود نيز اما امام قبلی از دنيا می 
رسـيده بـود، امـام دهـم در     � امـام رضـا  �جانـشينی پـدرِ متوفـايش     در هفت سـالگی بـه     

پنج سالگی پس از درگذشت پدرش امام شده بود، و امام دوازدهمِ غائـب در چهـار         

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۵۰

  . شده بود� امام حسن عسکری�سالگی در حالِ غيبت جانشين پدرِ متوفايش 
توانــست خواســتۀ اوزون   الغ و عاقــل، ايــن کــودک مــی  در غيــاب پيــر طريقــت بــ  

حسن را برآورده سازد؛ بويژه که از خانوادۀ خود اوزون حسن نيز بود، و به خاندان       
از ايــن گذشــته شــيخ جنيــد در انــاتولی    . خبــشيد اوزون حــسن يــک معنويــت واال مــی   

اله از توانست کـه بـا علَـم کـردن ايـن پيـر دوسـ        مريدان بسيار داشت و اوزون حسن می     
  .مريدان شيخ جنيد درجهت مقاصد سياسی و نظاميش استفاده کند

ــال  ــت   ۸۴۶در سـ ــسن جنـــگ درگرفـ ــشاه و اوزون حـ ــان جهانـ ــيخ  .  ميـ ــدان شـ مريـ
خدمت اوزون حسن درآمدنـد و در جنگهـای او بـا جهانـشاه شـرکت منودنـد        حيدر به 

 قتــل جهانــشاه شکــست يافــت و بــه . تــا انتقــام خــون شيخــشان را از جهانــشاه بگيرنــد 
ــون      ــره قويـ ــلطنت قـ ــدن او سـ ــشته شـ ــا کـ ــيد و بـ ــرآمد   رسـ ــه سـ ــا بـ ــرو  . لوهـ ــس قلمـ از آن پـ

او در ـار سـال   . تصرف اوزون حسن درآمد و او خود را شاه ايران ناميـد      جهانشاه به 
در آن هنگام خراسان در دست ابوسـعيد  . بعد پايتخت را از آمد به تربيز منتقل کرد   

او نيـز خـودش   . ت را پايتخـت قـرار داده بـود   بـود کـه هـرا   � آخرين سلطان تيموری  �
اوزون حسن را سلطان ابوسعيد غاصب تاج و ختت ايـران، و    . ناميد  را شاه ايران می   

قصد از ميـان برداشـنت اوزون حـسن بـه       او به . دانست  خودش را وارث اميرتيمور می    
پـس از  . آذربايجان لشکر کشيد؛ ولی در دشت مغان شکست يافته اسير و کـشته شـد   

قـرا کـه در آن هنگـام اميـر گرگـان بـود بـا اسـتفاده از خـألی کـه              ن سلطان حـسين بـای     آ
مــرگ ابوســعيد در شــرق ايــران ايجــاد کــرده بــود بــر خراســان دســت يافتــه در هــرات        

اين مرد خنستين شاه شـيعه در ايـران مرکـزی و     . مستقر شد و خود را شاه ايران ناميد       
شــده  از نــوعی مــذهبِ معتزلــۀ تعــديل او شــيعۀ زيــدی بــود کــه  . مشــالی و شــرقی اســت 

زيديــه در (کردنــد و در فـروع مـذهب بــه سـنيان آن روزگـار نزديــک بودنـد       پيـروی مـی  
) دوازده اماميهـا (و مذهبشان بـا تـشيعِ امـامی    ) کردند فقه از مذهب حنفی پيروی می   

شــيعيان  . کــه عمــدتا در عــراق و خبــشی هــم در قــم و کاشــان بودنــد اخــتالف داشــت        
جــز علــی و  �شان اوالد امــام حــسن بودنــد و امامــان شــيعيان اثناعــشری    زيــدی امامانــ 

شيعيان امامی مهۀ امامان شـيعيان زيـدی از اوالد      . را قبول نداشتند  � حسن و حسين  
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خـوانيم کـه    در اصـول کـافی از زبـان امـام صـادق مـی          . کردنـد   امام حسن را تکفيـر مـی      
 حتـی اگـر از اوالد علـی و    ناحق ادعای امامت کند کافر است هرکس امام نباشد و به 

  .است) اوالد امام حسن( روی اين سخن متوجه امامان زيديها ١.فاطمه باشد
مــورد محايــت جهانــشاه بــود،    ) عمــوی شــيخ جنيــد  (چــون شــيخ جعفــر صــفوی    

اوزون حسن وقتی در تربيز مـستقر شـد بـه شـيخ جعفـر دسـتور داد کـه رياسـت خانقـاه            
شــيخ حيــدر حتويــل داده از منــصب خــويش     اردبيــل و امــالک موقوفــۀ خانقــاه را بــه     

بـرای اجـرای ايـن دسـتور، شـيخ حيـدر را توسـط مريـدانش بـه اردبيـل           . کناره بگيرد 
از ايــن زمــان   . فرســتاده برمــسند رهــربی خانقــاه شــيخ صــفی الــدين اردبيلــی نــشاند        

بعـــد از شـــيخ جعفــر و فرزنـــدانش و ديگـــر افــراد خانـــدان صـــفوی ذکــری بـــه ميـــان     بــه 
رسـد کـه مهـۀ آـا از      نظـر مـی   بـه . انيم که چه بر سرشـان آمـده اسـت   د نيست، و ما منی   

. عـام شـده باشـند    دست مريدان شـيخ حيـدر قتـلِ    خرد و بزرگ و زن و مرد وکودک به        
بايـست کـه در جـائی از ايـران سـر       زيرا اگر يکی از اين خاندان زنـده مانـده بـود، مـی       

  . آمد آورد و نامی از او به ميان می درمی
دانيم کــه از ايــن پــس کــسی از ايرانيــان بــه ســلک مريــدان شــيخ    جالــب اســت بــ 

حيدر درنيامـد، و مريـدان او را منحـصرا تاتارهـايی تـشکيل دادنـد کـه از انـاتولی بـه                
پرسـت داشـتند    مهراه او وارد ايران شده بودند، و عموما نوعی مذهب اباحی و ولـی    

  . کلی ناشناخته بود که در ايران به
هــای  يــر تربيــت خليفگــان برجــستۀ پــدرش کــه خليفــه     شــيخ حيــدر از کــودکی ز  

دور از چـشمان اوزون حـسن، او را    سابق شيخ بدرالدين بودند قرار داشت؛ و آا بـه    
آـا وقتـی در اردبيـل بـا او جـاگير شـدند       . دادند با عقايد افراطی خودشان تعليم می  

نظــامی و را مثــل خودشــان و بنــا بــر تعــاليم شــيخ بدرالــدين زيــر مترينــهای ســخت      وی
جهــادی قــرار دادنــد، و بــا انــواع فنــون جنــگ و گريــز کــه الزمــۀ زنــدگی غارتگرانــۀ           

هــای شــيخ حيــدر کــه  اوزون حــسن بــه پــاس خــدمات خليفــه. تاتارهــا بــود آشــنا کردنــد
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آـــا آزادی عمـــل داد کـــه در   باعـــث پيـــروزيش بـــر جهانـــشاه شـــده بودنـــد چنـــدان بـــه  
ئـــر کردنـــد و خانقـــاه اردبيـــل را ســـازی خـــاص خودشـــان را دا اردبيـــل کارگـــاه اســـلحه

  . نوعی حکومت در حکومت مبدل ساختند به
خ کــه اوزون حــسن در  ۸۵۶از زمــانی کــه شــيخ حيــدر وارد اردبيــل شــد تــا ســال       

 سـال وقـت مبتنـی بـر اسـتقالل عمـل در اختيـار خليفگـان تاتـار شـيخ حيـدر            ۹گذشـت  
وچـک تـشکيل   مقيـاس ک  بود تا در اردبيل برای خودشان نوعی دستگاه سـلطنتی بـه     

ــدود   . بدهنــــد ــل مالــــک حــ ــاه اردبيــ ــوالن در   ۲۰خانقــ ــه مغــ ــود کــ ــه بــ ــتای موقوفــ  روســ
چـارۀ   اختيارش گذاشته بودند، و خبش عظيمـی از مثـرۀ کـار و تـالش روسـتائيان بـی              

هـای الزم را در اختيـار    درآمد سرشار اين روسـتاها هزينـه      . رسيد  خانقاه می   ايرانی به 
ــۀ   آــا قــرار مــی   ســاز و بــرگ جنگــی مــورد اســتفاده قــرار دهنــد و در      داد تــا در راه ي

سازی دائر کنند و انبارهايشان با انواع اسـلحۀ       اردبيل برای خودشان کارگاه اسلحه    
روز انباشـته کننـد تـا در لشکرکـشيهای جهادگرانــه بـه سـرزمينهائی مثـل گرجــستان و        

خودشــان چرکــسان و ناحيــۀ قفقــاز بتواننــد مشــار هرچــه بيــشتری از مريــدان را مهــراه   
  ١.بربند و غنايم و سبايای بسيار کسب کنند

ــه   ــدر و بـ ــان شـــيخ حيـ ــه خليفگـ ــسيار     چونکـ ــۀ بـ ــيوۀ تقيـ ــا شـــخص او از شـ تبـــع آـ
ــی  ــروی مـ ــی    منـــضبطی پيـ ــی مـ ــا خمفـ ــشان را از غيرخوديهـ ــد و باورهايـ ــتند،  کردنـ داشـ

اوزون حــسن نيــز اطالعــی از عقائــد شــيخ حيــدر نداشــت، و او را بــر عقيــدۀ نياکــانش  
وقتی شـيخ حيـدر بـه سـن نوجـوانی رسـيد، اوزون حـسن دختـر خـويش                 . تپنداش  می

او داده او را  زنــی بــه را بــه� مــذهب تراپيزونتــی بــود  مارتــا کــه از کاترينــای مــسيحی �
توانست وضع سياسـی شـيخ حيـدر     طبيعی بود که اين وصلت می. داماد خويش کرد  

                                                                            
دختران و پسرانی که : سبايا. کردند اموالی که جهادگران از کافران تاراج می: غنايم. 1

 تا مورد کاجمويی قرار دهند يا بردند های مغلوبين بيرون کشيده می جهادگران از خانه
احکام غنايم و سبايا را قرآن کريم و سنت پيامرب مکَرمِ ما . فروش برسانند در بازارها به

  . مقرر کرده بود
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دسـت او را در اجـرای   عنوان خواهرزاده و داماد شاه بـسيار مـستحکمتر سـازد و       را به 
مقاصد پنهانی و درازمـدتی کـه سرپرسـتان تاتـارش در در      ها برای دستيابی به     برنامه

فــضل اهللا روزــان خنجــی کــه معاصــر ايــن      . ســر داشــتند بــيش ازپــيش بــاز بگــذارد     
  : نويسد رخدادها و در تربيز بوده دربارۀ فعاليتهای شيخ حيدر در اردبيل چنين می

ــاتش در يـــ  ــر اوقـ ــرداخنت    اکثـ ــغ پـ ــاخنت و تيـ ــزه سـ ــدمات لشکرکـــشی از نيـ ۀ مقـ
در ســاخنت اســباب حــرب و يــۀ آالت طعــن و ضــرب يگانـــۀ       … مــصروف بــود  

ام کــه چنــدهزار ســرنيزه و جوشــن و مشــشير و ســپر مهيــا کــرد     شــنيده. زمــان بــود
را  نفــس خــويش متــام آن   دســتياریِ صــانعان حمتــاج گــردد؛ چــه بــه     آنکــه بــه  بــی

  ١.را به حسنِ ارشاد در ساخنتِ آا تعليم فرمودیتکفل منودی و مريدان 

  تشکيل سپاه قزلباش توسط شيخ حيدر
ــال    ــستان ســـ ــسن در زمـــ ــان   ۸۵۶اوزون حـــ ــشينی او ميـــ ــر جانـــ ــت و برســـ  درگذشـــ

ابتدا خليل که حاکم پارس بـود خـود   . پسرانش خليل و مقصود و يعقوب نزاع افتاد  
يـز را گرفـت، مقـصود را کـه مـادرش      تربيـز بـرد و ترب   را شاه خوانده از شيراز لـشکر بـه     

خـود نزديـک سـاخته حاکميـت ديـار       کاترينا بود دستگير و خفه کرد، و يعقوب را به   
ماه بعـد يعقـوب بـر او شـوريده بـه تربيـز لـشکر کـشيد و او را از           شش. بکر را به او داد    

  .ميان برداشت و خود در تربيز به سلطنت نشست
شــــده و  زبــــان شــــده و پارســــی انــــیســــلطان يعقــــوب پاشــــاهی حتــــصيلکرده و اير

 او اديبـــان و ٢.دوســـت بـــود، و بـــه تـــاريخ و فرهنـــگ ايـــران عالقـــۀ بـــسيار داشـــت  ادب
مؤلـف  . هنرمندان و دانشوران ايران را در تربيز گرد آورد و زيـر چتـر محايـت گرفـت       

  :نويسد مجمع الفُصحاء دربارۀ سلطان يعقوب می
  : استاز او. او سلطانی دانشمند و با کمال بوده

  بينم در هر فـــرحش هـــزار غم می  بينم    دنيـــا کـــه در آن  ثبــــــات کـــم می
                                                                            

  .آرای امينی نقل از عامل ، به۱۴۷منوچهر پارسادوست، � 1
 . ۶۲۷احسن التواريخ، � 2
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  بينم راهی بــــه بيـــابـــان عــــدم می  رباطيست که ازهرطرفش   چون کهنه

بـا سـلطان يعقـوب تعلقـات دوسـتانه      ) عارف نامدارِ تاريخ ايـران   (موالنا جامی   
  :ئی چنين سرود  مرثيهداشت، و پس از درگذشت او در

  عمری دلِ من ز شــوقِ يعقوب تپــيد     يعقوب برفت و روی يعقوب نديد
  من از غمِ يعقوب رسيد     هرگز يعقوب از غمِ يوسف نکشيد رجنی که به

ســـلطان يعقـــوب بـــه تـــرويج ديـــن اســـالم و فرهنـــگ ايرانـــی عالقـــۀ بـــسيار نـــشان  
کــشور تأســيس کــرد؛ و اقــدامات     او مــدارس متعــددی را در نقــاط خمتلــف    . داد مــی

ــام داد  ــاگونی اجنـ ــامِ دينـــی بـــسيار ســـخت  . عمرانـــی گونـ ــود و   در اجـــرای احکـ ــر بـ گيـ
او در تربيـز اعـالن منـود    . نوشيدن شراب در سراسر کشور بـرای مـسلمين ممنـوع کـرد     

   ١.که هر مسلمانی که شراب بنوشد سرب مذاب در گلويش ريخته خواهد شد
ت بـود؛ و بـرآن شـد کـه بـا برقـرار کـردن روابـط         دوسـ  او مهچنين پادشاهی صلح   

يعنی دولت عثمانی در اناتولی و دولت مملـوکی      �آميز با مهسايگان غربی       مساملت
املللـی ايـران بـا غـرب را بـاز نگـاه دارد و بـه بازرگـانی          راههای جتارت بين � در شام 

 فاتح در آن زمان در کشور عثمانی بايزيد دوم پسر سلطان حممد       . کشور رونق خبشد  
جـو بـود و انديـشۀ کشورگـشايی      بايزيـد دوم بـرخالف پـدرش صـلح      . کـرد   سلطنت مـی  

دراثــر سياســت مــساملتجويانۀ ســلطان يعقــوب، بازرگــانی خــارجی ايــران       . نداشــت
هـای مشـالی دريـای پـارس ازمجلـه هرمـوز و بـصره          شکوفا شد، و بنـدرگاههای کرانـه      

راههـــای زمينــی جتـــارت  . صـــورت بزرگتــرين بنـــادر بازرگــانی خاورميانـــه درآمــد    بــه 
سـو بـه    رسـيد، از يـک   خارجی ايران که از زرنگ و بلخ و هرات بـه ری و اسـپهان مـی       

شد، و از سوی ديگـر بـه بغـداد و     تربيز و از آجنا به سرزمين اناتولی و اروپا وصل می          
کارواـای ايرانـی کاالهـای هنـد و چـين و      . رسـيد  موصل و از آجنا به شام و مـصر مـی      

دادنــد، و  ر را بــه درون ايــران آورده بــه انــاتولی و شــام و مــصر انتقــال مــی   مــاوراء النــه
کشتيهای ايران که از بنادر بـصره  . بردند کاالهای آن سرزمينها را به هند و چين می      
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کردنـد، کاالهـای شـرق آفريقـا و جنـوب هنـد را بـه بنـدرگاههای             و هرموز حرکت مـی    
داران ايرانــی بــه ايــن   توســط کــاروانکردنــد، و متقــابالً کاالهــائی کــه ايــران محــل مــی

رونق جتارت بـه رشـد   . گرداندند بندرگاهها رسيده بود به هند و شرق آفريقا باز می        
سـوی   صنايع داخلی کشور نيز کمک کرد، و ايران در زمان سلطان يعقوب بايندر به   

سلطان يعقوب در شهرهای ايران نيـز دسـت بـه يـک        . راه ترقی و شکوفايی برگشت    
های او در اسپهان کـه پـايتختش بـود     بسياری از ساخته. دامات عمرانی زد سلسله اق 

بعـد آـا را بـازتعمير و     تا امروز بر سرِ پـا اسـت و شـاهان صـفوی از شـاه عبـاسِ اول بـه              
  ١.نام برخی از بزرگان دولتشان کردند نام خودشان يا به زيباسازی و به

دينـی اجناميـد، و در   گسترش مدارس و آموزشگاهها در کـشور بـه احيـای فکـر             
اثــر فعاليتــهای تبليغــی علمــا و فقهــای کــشور، خانقاههــا از رونــق افتــاد و کــار و بـــار           

نــزاع مدرســه و خانقــاه کــه در زمــان مغــوالن و تيموريــان و      . شــيوخ صــوفيه کــساد شــد   
خانان بـه ـای اوجگيـری قـدرت خانقاههـای زيـر محايـت خاـا و کـاهش نفـوذ             ايل

 زمان سلطان يعقوب تغييـر جهـت داد، و فقهـا و متـشرعانْ     مدارس متام شده بود، در  
در ايــــن رهگــــذر خانقــــاه اردبيــــل مثــــل ديگــــر  . مــــورد محايــــت دولــــت قــــرار گرفتنــــد

تاتارهـای مريـد   . گرايیِ سلطان يعقـوب متـأثر شـد         خانقاههای کشور از سياست شرع    
ــدگی   ــۀ زنـ ــه هزينـ ــل کـ ــاه اردبيـ ــه   خانقـ ــه بـ ــان را از راه محـــالت غارتگرانـ ــا شـ ی آباديهـ

کردند از  ويژه محله به سرزمين چرکسان و گرجستان تأمين می   اطراف آذربايجان به  
در اثـر  . طلبی سلطان يعقوب متـضرر شـدند و راه درآمدشـان بـسته شـد             سياست صلح 

                                                                            
شايد خوانندۀ کتاب ما نداند که انتساب بسياری از آثار تاريخی اسپهان به شاهان يا . 1

سران دولت صفوی شبيه انتساب مدرسۀ سپهساالر به مرتضا مطهری و مسجد شاه به 
های پس از انقالب اسالمی به  های آن است که در دهه امام مخينی و ديگر منونه

ثبت داده شد و ازمجلۀ آا بيمارستاای  می بهنامهای بزرگان زندۀ انقالبِ اسال
آيندگان ما خنواهند دانست که اين مؤسسات احتماعیِ بزرگ را . متعدد است

اند و کسانی که نامهايشان بر روی اينها هيچ  خيرانديشان بزرگ ايران ساخته بوده
  . ربطی با آا ندارند
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نفـع مـدارس    نزاع خانقـاه و مدرسـه، خانقـاه اردبيـل بـسياری از موقوفـات خـود را بـه               
شيخ حيـدر از ايـن راه متـضرر گرديـد     دينی از دست داد و درآمدش کاهش يافت، و      

  .اش کاسته شد و از سلطه
هــر ــائی شــده باشــد از موقعيــت     خ بــرآن شــد کــه بــه    ۸۵۸شــيخ حيــدر در ســال   

او بـرای ايـن   . خانقاه اردبيل در مقابل متشرعان و فقيهـان آذربايجـان حفاظـت کنـد              
الــدين را ئــی راههــای مبــارزاتی شــيخ بدر   شــيوۀ بــسيار پيچيــده و خمفيانــه   منظــور، بــه

رنگ  شکل بپوشند و کاله مندی سرخ احياء کرده مقرر کرد که مريدانش لباس يک      
زادگــان شــيخ بدرالــدين در   زمــان عمــوم خليفــه  در ايــن. تــرک برســر بگذارنــد  دوازده

. کردنـد  های شيخ حيدر بودند، و در ميان ترکان اناتولی فعاليـت مـی          اناتولی خليفه 
از آجنـا  . يـدر کـاله سـرخ دوازده تـرک برسـر ادنـد         فرمان شيخ ح    اينها در اناتولی به   

ــن       ــدر در ايـ ــيخ حيـ ــد، شـ ــنی بودنـ ــان سـ ــان در آن زمـ ــردم آذربايجـ ــه مـ ــه  کـ ــال بـ ــۀ  سـ انـ
سرکوب خمالفان سـلطان يعقـوب جهـاد بـا فقيهـان را آغـاز منـوده ضـمن يـک فتـوای                  

هــايش اعــالم داشــت کــه ســنيان در حکــم کفارنــد، و فقيهــان  خليفــه بـسيار خمفيانــه بــه 
کـافران ملحـق    نی دمشنان خدايند و هرکه از آا تبعيت کند از دين خـارج شـده بـه      س

هـايش گفـت    خليفـه  او در ايـن فتـوای حمرمانـه بـه    . گـردد  شـود و قـتلش واجـب مـی          می
که جهاد با سنيان واجب شرعی است و غارت اموال و اسير کردن و فروخنت زنـان و        

مو اجرا کرد و مهان   بدرالدين را موبهاو عقائد شيخ. فرزندان آا ثواب عظيم دارد 
را  عقيدۀ افراطی بکتاشيهای اناتولی را که امام علی را تا مقام خدايی باال بـرده وی  

دادنــد تبليـغ کــرد؛ وکليــۀ واجبـات شــرعی را از منــاز و روزه و    مـورد پرســتش قـرار مــی  
بطــور زمــان  مريــدان او کــه از ايــن . حــج را تأويــل کــرده از گــردن مريــدانش انــداخت   

جـات مـسلح و منـضبط جهـادی        يافتنـد در دسـته    ) سر  يعنی سرخ (رمسی لقبِ قزلباش    
ــه      ــاز را کـ ــوب قفقـ ــاطقی از جنـ ــستان و منـ ــروان و داغـ ــای شـ ــدند، و آباديهـ متـــشکل شـ

مذهب بودند، زيرِ انۀ جهاد با خمالفـان سـلطان يعقـوب مـورد محـالت          عموما سنی 
  .غارتگرانه قرار دادند

غــارت و تــاراج زدنــد و   و روســتاهای اطــراف نيــز دســت بــهقزلباشــان در اردبيــل
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آميز مهراه با خـشونتهای شـديد درپـيش گرفتنـد تـا خمالفانـشان در        های ارعاب   شيوه
آا متام اقدامات . ارعاب دائم نگاه دارند و از فکر هرگونه مقابله با آا بازدارند          

طر اخـاذی از مـردمِ   خـا  شان که در حقيقت برای حتکيم قدرت خودشـان و بـه         ارعابی
صــورت  دادنــد را بــرای ســلطان يعقــوب بــه    هــای اطــراف اجنــام مــی   اردبيــل و آبــادی 

کردنــد تــا مهــواره محايــت او را بــا  تــالش بــرای ســرکوب خمالفــان ســلطان وامنــود مــی
هـای خـشنی    آا برای ارعاب فقيهان و مردم اردبيل چنان شـيوه    . خود داشته باشند  

فـضل اهللا روزـان   . کنـد   مو را بر انـدام انـسان راسـت مـی    کار بردند که شنيدن آا    به
کـرده در ذکـر يـک مـورد از      گيری می خنجی که رخدادهای اردبيل را از نزديک پی       

  :نويسد انگيز می های رعب اين شيوه
ــه   ــاندن بـ ــه او در اردبيـــل بـــرای آســـيب رسـ ــيله  خمالفـــانش بـ ــر وسـ ئـــی متـــشبث   هـ

کـرد و شـب هنگـام کـه مهـه در        مـی نفـت  ازمجله سـگ زنـده را آلـوده بـه     . شد  می
ســگ کــه . کــرد کــشيد و در ســرای خمــالفش رهــا مــی  آتــش مــی خــواب بودنــد بــه

هرطــرف  ســوخت از شــدت ســوزش بــه  هــای آتــش مــی زنــده زنــده در ميــان شــعله 
کـشيد و هـستی فـرد     کـام خـود مـی    های آن آتش بـه  دويد و خانه را شعله   خانه می 

  ١.کشاند نابودی می خمالف را به
 حيـدر پـسرعمه و شـوهرخواهر سـلطان يعقـوب بـود، سـلطان بـا او بـه              چون شيخ 
خواسـت کـه او را از رفتارهـای نـاروا منـع         هربـار کـه سـلطان مـی       . کـرد   مدارا رفتـار مـی    

منـود، و سـلطان    رفت و از پسرش نزد سلطان شفاعت می کند مادر حيدر به تربيز می     
بــار کــه جتاوزهــای    يــک.داد اش او را مــورد خبــشايش قــرار مــی  پــاس احتــرام عمــه  بــه

قزلباشان شيخ حيدر دست استغاثۀ روستائيان مشال آذربايجـان را بـه درگـاه سـلطان           
شـيخ حيـدر کـه بـه     . را بـه تربيـز فراخوانـد       يعقوب بلند کرده بود، سلطان يعقوب وی      

تقيه اساس دين خودش و «منايی و فريبکاری آشنائی داشت، و  مهۀ راههای مظلوم
ــرد و در هيـــأت يـــک درويـــش     بـــود، لبا» ديـــن پـــدرش ــر تـــن کـ ســـی منـــدرس و ژنـــده بـ

                                                                            
  .نقل از عامل آرای امينی ، به۱۴۸پارسادوست، � 1
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 بـرای سـلطان يعقـوب بــه    ١»تورِيــه«او بـا اسـتفاده از اصـل    . دسـت بـه تربيـز رفــت    ـی 
اند و از  قرآن سوگند ياد کرد که مريدانش به جان و مال هيچ مسلمانی تعدی نکرده        

ه دمشنــان انــد شـايعاتی اســت کـ   اش گفتـه  آن پـس هــم خنواهنـد کــرد، و هرچـه دربــاره   
ولـی او گفـت کـه    . اند و اسـاس و بنيـادی نـدارد    رواج داده) يعنی فقيهان (خاندان او   

توانـد کـه حکـم خـدا را رهـا       جهاد با چرکسان وظيفۀ شرعی مريدان او است و او منی  
گونه جهـاد نيـز منـع کـرد، او بـرای سـلطان سـوگند            را از اين    و چون سلطان وی   . سازد

                                                                            
توريه يعنی بيان موضوعی که منظور اصلیِ گوينده را خمفی بدارد و شنونده را به � 1

» سالم علَيکُم«مثال . هدفی که از سخنش دارد برساند فهمی اندازد و گوينده را به غلط
» آشتی بر ضد مشا باد«معنای  است را در توريه به» آشتی بر مشا باد«معنای  که به

او  شود که دمشن به او سالم کرده و دست دوستی به نده شاد میشنو. کنند منظور می
او اعالن جنگ داده و حق  داند که ازنظر شرعی به دراز کرده است، ولی گوينده می

فقهای شيعه دو اصل تقيه و توريه را . ئی دربارۀ او اجنام دهد دارد که هر رفتار دمشنانه
اند  مثال، نوشته. اند باره آورده در ايندانند و دهها حديث  از ابداعات امام صادق می

امام صادق :  روزی در جملس نظر امام صادق را دربارۀ ابوبکر و عمر پرسيدندکه
كانا إمامني قاسطني عادلني، كانا على احلق وماتا عليه، فرمحة اهللا عليهما يوم «: گفت

دند، رمحت خدا پيشۀ دادگر بودند، بر حق بودند و بر حق مر دو امام عدالت(» القيامة
ای فرزند «: وقتی جملس خالی شد يکی از شيعيان پرسيد). بر آا باد در روز قيامت

منظورم اين آيۀ قرآن » دو امام بودند«اينکه گفتم : گفت» چرا چنان گفتی؟! رسول اهللا
 مردم را کهآا را امامانی کرديم (» وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار«بود که اهللا گفته 

منظورم اين آيۀ قرآن بود که اهللا » قاسط بودند«؛ اينکه گفتم )کنند میجهنم دعوت  به
؛ اينکه گفتم )اند قاسطين هيمۀ جهنم(» وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا«گفته 

» الذين کفروا برم يعدلون«منظوم اين آيۀ قرآن بود که اهللا گفته » عادل بودند«
نظرم آن بود که علی » برحق بودند«؛ اينکه گفتم )شوند یکافران برای اهللا مهتا قائل م(

منظورم آن بود که بر » آن مردند بر«بر حق بود و ايشان برضد او بودند؛ اينکه گفتم 
» رمحت خدا بر آا باد در روز قيامت«اينکه گفتم . شان مردند و توبه نکردند گمراهی

 قيامت خصمِ آا خواهد بود و از منظورم آن بود که پيامرب که رمحت خدا است در روز
 ]۲۸۶/ ۳۰حبار االنوار، . [آا انتقام خواهد گرفت
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مريدانش را به جهاد خنواهـد فرسـتاد، و در گوشـۀ زاويـۀ      قرآن ياد کرد که از آن پس        
شــيخ صــفی بــه عبــادت خواهــد پرداخــت، و از اردبيــل پــا بيــرون خنواهــد ــاد، و بــه    

  .آورند قناعت خواهد ورزيد درآمدهای نذوراتی که زائران برايش می
گرچه او چنين قولی به سـلطان داده بـود، چـون بـه اردبيـل برگـشت مـادرش را              

ئی از مريـدانش را بـرای    فرستاد و از سلطان تقاضا کرد که اجازه دهد دسته       به تربيز   
انـد و بـه مـال نيـاز      جهاد با چرکـسان اعـزام دارد؛ زيـرا او و مريـدانش تنگدسـت شـده       

دارند، و بايد به هر وسيله به جهاد بروند تـا امـوالی را بـه غنيمـت بگيرنـد و گروهـی           
. بازارهـا بفروشـند و درآمـدی کـسب کننـد     از دختران و پـسران چرکـسان را گرفتـه در     

سلطان يعقوب به ايـن درخواسـت پاسـخ مـساعد نـداد و درعـين حـال بـا جهـاد کـردن               
امـا شـيخ حيـدر بــا عنـوان کـردن ايـن مــسئله       . مريـدان شـيخ حيـدر نيـز خمالفــت ننمـود     

يافـت در   حـد کـافی نيرومنـد مـی     او که اينک خود را به . هدف ديگری در سر داشت    
انۀ جهاد با چرکسان به شروان محلـه کنـد و قـصاص خـون پـدرش          بهنظر داشت که    

او در ايــن زمــان در انــاتولی هــزاران مريــد تاتــار     . شــيخ جنيــد را از شروانــشاه بگيــرد   
داشت که آماده بودنـد در موقـع الزم و فرصـت مناسـب بـه او بپيوندنـد و فرماـايش             

  .را به اجرا ند
ئـی از مريـدانش از اردبيـل خـارج شـد و         ه با دسـت   ۸۶۷شيخ حيدر در اواخر ار      

او از . انــۀ گــردش و تفــريح اقامــت گرفــت    در مشــال آذربايجــان در کنــار رود کــر بــه   
هــايش را بــه انــاتولی فرســتاد تــا جهــادگران قزلباشــان را گــردآوری کــرده   آجنــا خليفــه

در خـالل دومـاه بـيش از شـش هـزار قزلبـاش از اطـراف و اکنـاف         . نـزد او بفرسـتند   بـه 
در اواسط تابستان شيخ حيدر با اين عده . اناتولی به آذربايجان رفته به او پيوستند     

از رود کر عبور کرد و به آباديهای بردع و حممودآبـاد کـه عمومـا سـنی بودنـد يـورش            
ويـژه   باد غارت داد و مشـار بـسياری از سـاکنان ايـن روسـتاها را بـه           برده روستاها را به   

سپس متوجه مشاخی شد، و شروانشاه را کـه بـرای دفـاع از        او  . فقيهان را کشتار کرد   
ــد      ــاخی شـ ــهر مشـ ــراری داده وارد شـ ــود شکـــست و فـ ــته بـ ــاخی لـــشکر آراسـ ــه . مشـ او بـ

نفــع مــدارس  قــصاص آنکــه برخــی از موقوفــات خانقــاه اردبيــل را ســلطان يعقــوب بــه 
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دينـــی آذربايجـــان مـــصادره کـــرده بـــود، متـــامی فقيهـــان و مدرســـان و ائمـــۀ مـــساجد          
آتــش  تــاراجِ قزلباشــانش داد و شــهر را بــه  را کــشتار کــرد، و امــوال شــهر را بــه مشــاخی 

او پس از مشاخی بـه  . او در نظر داشت که با مهۀ شهرهای شروان چنين کند          . کشيد
دربند محله بـرد، و بـا آن شـهر نيـز مثـل مشـاخی رفتـار کـرد، و فقهـا و علمـا و مـردم را                   

  .آتش کشيد کشتار و اموال را غارت کرد و شهر را به
شروانشاه پس از شکست و فرار از برابر قزلباشان در دژ گلستان موضع گرفت         

منطقـــه  درنــگ لـــشکری بــه   ســلطان يعقـــوب بــی  . و از ســلطان يعقــوب اســـتمداد کــرد   
دو � مهان جـائی کـه شـيخ جنيـد بـه قتـل رسـيده بـود        �در ناحيۀ تربسران   . گسيل کرد 

جنگ بزرگ قزلباشان بـا نيـروی     . نيروی شروانشاه و سلطان يعقوب به هم پيوستند       
قزلباشان در آغاز تلفـات  . خ رخ داد  ۸۶۷متحد سلطان يعقوب و شروانشاه در تيرماه        

ســـنگينی بـــر نيروهـــای مـــشترک ســـلطان يعقـــوب و شروانـــشاه وارد آوردنـــد، ولـــی در  
حينــی کــه نيــروی مــشترک در آســتانۀ شکــست قــرار داشــت، شــيخ حيــدر تيــر خــورد و   

فرمانده شده بودند سرآسيمه پا به فـرار ادنـد و    تارش که بی  کشته شد، و مريدان تا    
فرمانـده سـپاه سـلطان يعقـوب سـر شـيخ       . کـشنت رفتنـد   بسياری از آا در حين فرار به     

قزلباشــان نيــز بــه بياباــای انــاتولی و ميــان  . حيــدر را از تــن جــدا کــرده بــه تربيــز بــرد  
  . قبايل خودشان رفتند

ايتـهای بزرگـی در آذربايجـان کـرده بـود، و در      شيخ حيـدر در سـاهلای اخيـر جن       
لشکرکـــشی اخيـــر نيـــز مشـــار بـــسياری از بزرگـــان ديـــن را در شـــروان بـــه قتـــل رســـانده    

آتش کشيده يا منهدم کرده بود و مردم آذربايجان از او  چندين مسجد و مدرسه را به   
 دانـستند طبيعـی   در خشم بودند؛ و چون شيخ حيدر را وابسته بـه سـلطان يعقـوب مـی        

سلطان يعقوب برای فرونـشاندن  . شان متوجه سلطان يعقوب شود     بود که نارضايتی  
خشم مردم آذربايجان دستور داد سر شـيخ حيـدر را در خياباـای تربيـز گردانـده در       

  . را در پيش سگان انداختند معرض متاشا ادند، سپس آن
وحــشت و پــس از ايــن قــضايا خانقــاه اردبيــل کــه ســاهلا بــود بــه مرکــز ارعــاب و     

يعنــی �زن شــيخ حيــدر . فرمــان ســلطان يعقــوب تعطيــل شــد  تــرور تبــديل شــده بــود بــه 
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با سـه پـسرش علـی و ابـراهيم و امساعيـل بـه        � مارتا، خواهرِ نامادری سلطان يعقوب    
دور  بـــه� مرکـــز قزلباشـــان�بـــرای اينکـــه ايـــن پـــسران از انـــاتولی  . تربيـــز بـــرده شـــدند

ان به شيراز فرسـتاد و بـه حـاکم پـارس دسـتور        باشند، سلطان يعقوب آا را با مادرش      
  .نوشت که آا را در دژ استخر اقامت دهد

   سلطان علی و قزلباشانش
ســال  مــاه آن  وبــاگير شــد و در مــن ۸۶۹گيــر ســال  ســلطان يعقــوب در وبــای مهــه 

پــس از او جنــگ خــانگی مــدعيان ســلطنت در خانــدان او آغــاز شــد و ده   . درگذشــت
سنقر پسر ارشـد   ابتدا بای. ايران را در آشوب و ناامنی فرو برد سال متام نيمۀ غربیِ     

مسيح ميرزا بايندر که برای تصاحب مقـام   . سلطان يعقوب در تربيز برختت نشست     
حممــود بيـــک  . ســلطنت برخاســته بـــود دربرابــر او شکـــست خــورده بـــه کــشنت رفـــت     

ز در قــصد تربيـــز بيـــرون شــده بـــود نيـــ   کــه از پـــارس بـــه � بــرادرزادۀ ســـلطان يعقـــوب �
حــــاکم مــــاردين و �ســــليمان بيــــک باينــــدر . نزديکــــی مهــــدان در جنــــگ کــــشته شــــد

مدعی ديگر سلطنت بود که بايـسنقر را در آذربايجـان شکـست و فـراری            � کردستان
رســتم بيــک پــسر مقــصود و نــوادۀ . داد و تربيــز را گرفــت و خــود را شــاه ايــران خوانــد

جنـگ او شـتافت؛    بيک بهسليمان . اوزون حسن يکی ديگر از مدعيان سلطنت بود       
در اين ميان بايسنقر که به شروان گريخته بود تـدارک  . ولی شکست يافته کشته شد  

سـپاه ديـد و قـصد تربيـز کـرد و در جنـگ بــا رسـتم بيـک شکـست يافتـه بـاز بـه شــروان             
  ). ۸۷۱ار (گريخت و رستم بيک بر تربيز دست يافته خود را شاه ايران ناميد 

مـدعی سـلطنت روبـرو بـود کـه هرکـدام بـه نوبـۀ خـود از             رستم بيک نيز بـا چنـد        
امحــد بيــک نــوادۀ  . محايــت خبــشی از ترکــان بــرای مواجهــه بــا او برخــوردار بودنــد   

اوزون حسن که پيش از اين هوادار مسيح ميرزا بود پـس از کـشته شـدن مـسيح ميـرزا        
بـه کــشور عثمـانی گريخــت و درصـدد يــۀ سـپاه بــرای بازگـشت بــه ايـران و تــصاحب       

مرادبيک برادر بايسنقر به شروان گريخته به برادرش پيوست و . اج و ختت برآمد  ت
ــه   ــت بـ ــا او دسـ ــع  بـ ــار مجـ ــد     کـ ــز شـ ــه تربيـ ــه بـ ــرای محلـ ــپاه بـ ــک و  . آوری سـ ــدی بيـ حممـ
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نيــز هرکـدام بــدون ارتبـاط بــا ديگـری بــه    � نوادگـان ديگــر اوزون حـسن  �الونـدبيک  
ری برخـوردار بودنـد و سـپاه    بـانی خبـشی از ترکـان و امـرای باينـد      نوبۀ خود از پـشتی   

در ميـان ايـن اوضـاع آشـفته سراسـر ايـران       . آوردند تـا سـلطنت را قبـضه کننـد           گرد می 
ثباتی فراگرفت، و هـر يـک از مـدعيان سـلطنت بـا هـوادارانش        غربی را ناامنی و بی 

مجــع مــال بــرای   ئــی از ايــران غربــی بــا گــرفنت مالياــای ســنگين از مــردم بــه    در نقطــه
  .دادند ۀ نزاعشان مشغول بودند و ثروای کشور را برباد میتأمين هزين

جنگهای مدعيان سـلطنت باينـدری عـالوه برآنکـه ويرانيهـای بـسيار در کـشور           
رو را ناامن کرد و بازرگانی و کـشاورزی را از رونـق       های کاروان   دنبال آورد، جاده    به

ياــای ســنگين و مال. ئــی شــديد وارد آورد افکنــد و درنتيجــه بــه صــنعت کــشور لطمــه  
هـای جنگهـای قدرتـشان بـر      خـاطر تـأمين هزينـه    آميزی که مدعيان سطنت به     اجحاف
  . دستی فرو برد بستند کشور را در فقر و ی مردم می

بزرگترين سـتمی کـه درنتيجـۀ ايـن جنگهـای خـانگی بـه ايـران رسـيد بازگـشت             
ر تربيـز مـستقر شـد،    رسـتم بيـک پـس از آنکـه د    . قزلباشان تاتارِ اناتولی به ايران بود  

نفع خودش استفاده  به هدف آنکه از نفوذ فرزندان شيخ حيدر در ميان قزلباشان به       
کند، و نيروی قزلباشان را به خدمت گرفته در جنگ قدرت داخلی از آـا در برابـر       

اش مارتـا را بـا فرزنـدانش از شـيراز بـه تربيـز            رقبايش استفاده کند، دسـتور داد عمـه       
را بـا لقـب سـلطان علـی بـر مـسند رياسـت خانقـاه            � پسر ارشـد حيـدر    �او علی   . بربند

  .شدۀ خانقاه را صادر کرد اردبيل نشاند و دستور اعادۀ امالک مصادره
زمــان در منــاطق خمتلــف انــاتولی در ميــان قبايــل خودشــان  قزلباشـان کــه در ايــن 

انقـاه  حمض شنيدن خرب آزادشدن اوالد شـيخ حيـدر و بازگـشايیِ خ    پراکنده بودند به 
راه افتادنـد و   سـوی آذربايجـان بـه    های شـيخ حيـدر گـرد آمـده بـه           دور خليفه   اردبيل به 

رستم بيک اين نيرو را بـرای مقابلـه بـا دمشنـانش         . پيرامون سلطان علی مجع شدند    
او سلطان علی را بـا گروهـی از مريـدانش کـه تـازه بـه آذربايجـان آمـده         . کار گرفت  به

ر به شروان گسيل کرد؛ و گـروه ديگـری از آـا را بـر سـرِ      بودند برای مقابله با بايسنق 
بايــسنقر در جنــگ بــا . يکــی از هــواداران بايــسنقر کــه در مهــدان مــستقر بــود فرســتاد  
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ــد      ــدان شکـــست يافتنـ ــز در نزديکـــی مهـ ــوادارانش نيـ ــد و هـ ــشته شـ ــان کـ ــن . قزلباشـ ايـ
ل بــاز پيــشامد بــر امهيــت قزلباشــان نــزد رســتم بيــک افــزود و دســت آــا را در اردبيــ       

از آن پـس قزلباشـان در اردبيـل و    . های ديرينـه را ازسـر گيرنـد    گذاشت تا مهان شيوه  
روســتاهای اطــراف دســت تعــدی بــه جــان و مــال مــردم گــشودند، و جهــاد بــا ســنيان را  

هــای گونــاگون تــرور    ســرلوحۀ کــار خــويش قــرار داده علمــای آذربايجــان را بــه شــيوه     
هـا سـبب شــد    ايــن شـيوه . آتـش کـشيدند   بـه کردنـد، و بـسياری از مـساجد و مــدارس را    

فرمان رستم بيک به تربيز برده شده زيرِ اقامت اجباری قرار       که علی و برادرانش به    
ليکن پس از مدت کوتـاهی علـی   . ها با آا جلوگيری شود گيرند، و از متاس خليفه   

يـز  و دوبرادرش را شـبانه چنـد تـن از فـدائيان قزلبـاش از حمـل اقامتـشان ربـوده از ترب         
ــروه   ). خ۸۷۳(گريزاندنـــد  ــتم بيـــک يـــک گـ تعقيبـــشان   مـــردی را بـــه۵۰۰روز بعـــد رسـ

اينـــها در روســـتای مشاســـبی نزديـــک اردبيـــل بـــه قزلباشـــان رســـيدند؛ ولـــی   . فرســـتاد
 تـن بودنـد در دفـاع از علـی و بـرادرانش بـا ايـن گـروه         ۳۰۰قزلباشان که اينک حـدود    

ــد    ــراری دادنـ ــه را فـ ــن را کـــشته بقيـ ــو   . جنگيدنـــد و چنـــد تـ ــی بـــه حنـ ــه علـ ــن ميانـ در ايـ
اسرارآميزی سربه نيست شد، و گفته شد که در حـين درگيـری در اثـر سـقوط اسـبش             

پـس از او ابـراهيم و امساعيـل را قزلباشـان بـه اردبيـل        . در رودخانه کشته شـده اسـت      
ولــی چونکــه مــأموران رســتم بيــک در جــستجوی  . بــرده در خانــۀ امنــی پنــهان کردنــد 

.  بعد آا را خمفيانـه از اردبيـل بيـرون بـرده بـه رشـت رسـاندند       آا بودند، چند روز 
ايــن دو بــرادر چنــد هفتــه در رشــت در يــک مــسجد نــزد يــک پيــرزن و ســپس در منــزل   

پس از آن قزلباشان آا را برداشته بـه الهيجـان   . ان شدند» جنم«نام  يک زرگر به  
� مـذهب الهيجـان   زيـدی حـاکم شـيعۀ   » �کارکيا ميرزا علی «رفتند، و امساعيل را به      

ســپردند کــه از مريــدان خانقــاه شــيخ زاهــد گيالنــی بــود و بــه نوادگــان شــيخ صــفی کــه   
ورزيـد؛ و در عـين حـال بـه علـت دور       شدند ارادت مـی   نوادگان شيخ زاهد مشرده می    

از ايـن  . گونه اطالعی از عقيـده و مـذهبِ قزلباشـان نداشـت          بودن از آذربايجان هيچ   
دســت داده نــشده  يم و ديگــر بــرادران امساعيــل نيــز خــربی بــه بعــد از ابــراه هنگــام بــه

انـد کـه    برای امساعيل نامهای چهار بـرادرِ ديگـر در ايـن زمـان آورده و نوشـته         . است
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در » سيد حسن ميرزا و سـيد سـليمان ميـرزا و سـيد داوود ميـرزا و سـيد حممـود ميـرزا                  «
ت بــرادران در  رفاقــ  خاقــان اسکندرشــان بــه  «ســفر رشــت مهــراه امساعيــل بودنــد، و     

 ولــی آــا از هنگــام بيــرون بــرده شــدن امساعيــل از     ١.»رشــت نــزول اجــالل فرمودنــد  
کدام  الهيجان برده شده هيچ وقتی امساعيل به. شوند رشت در تاريخ صفوی گم می  
  . اند از برادرانش مهراهش نبوده

 رسـد کــه ايـن چهــار بـرادر از مـادر يــا مـادرانی ســوای مـادر امساعيــل       نظـر مــی  بـه 
اينکه مهۀ برادران امساعيل و خويشاوندانش و کليۀ نوادگـان شـيخ صـفی        . ند  ا  بوده

ــده    ــم شـ ــاريخ گـ ــی در تـ ــدين اردبيلـ ــدايش     الـ ــاريخ پيـ ــرارآميز تـ ــوعات اسـ ــد از موضـ انـ
تـوان بـه حقيقـت آن پـی بـرد و رد پـائی        قزلباشان صفوی است که با هيچ تالشی منی    

   .را از برادران شاه امساعيل در تاريخ يافت
  
  
  

                                                                            
 .�۸ ۷احسن التواريخ، � 1
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  گفتار خنست
  صفوی امساعيل شاه

  کودکی و نوجوانی شاه امساعيل
مـادرش مارتـا   . دنيـا آمـد   خ در اردبيل به ۸۶۶پسر شيخ حيدر در سال  امساعيل

مادر بزرگش کاترينا با ايـن شـرط بـا    . دختر اوزون حسن و کاترينای تراپيزونتی بود   
 حـــسن ازدواج کـــرده بـــود کـــه ديـــن خـــودش را نگـــاه دارد و تـــا آخـــر عمـــرش از   اوزون

عنـوان ملکـۀ اوزون حـسن وارد شـهر      او وقتـی بـه  . آزادی کامل دينی برخـوردار باشـد    
ــد شــد، يــک کــشيش و چنــد موعظــه    ــت مــسيحی را مهــراه     آم گــر و نــديم و چــاکر وکلفَ

ه در آن منـاز بگـزارد و بـه    او در شهر آمد يک کليسا بنا کرد تا روزهـای يکـشنب        . آورد
  .موعظۀ کشيش گوش فرادهد

پــس از آنکــه اوزون حــسن بــر خبــش اعظــم ايــران دســت يافتــه شــاه ايــران شــد و    
ــز بــرای خــودش کليــسای باشــکوهی          تربيــز را پايتخــت قــرار داد کاترينــا در تربيــز ني

 در ارزجنـان کـه در آن زمـان   . گران مـسيحی را بـه تربيـز بـرد     ساخت وکشيشان و تبليغ   
بنـای  . بنـا کـرد  » يحيـا «و » سـيمون «نشين بـود نيـز دو کليـسا بـه نامهـای         عمدتا ارمنی 

اوزون حـسن سـه مـسجد بـزرگ نيـز در      . اين کليساها به اوزون حسن نـسبت داده شـد        
   ١.تربيز و ار و ترجان ساخت

دنيـا آورد يـک    او وقتـی پـسری بـه   . کاترينا زنی مذهبی و متعصب و زيرک بود  
ـٰ مــساو اميــدوار بــود کــه ايــن پــسر  . ناميــد» مقــصود«ی بــرايش برگزيــد و او را اســم بام

رفـت و دختـرش مارتـا را     کليـسا مـی    او روزهـای يکـشنبه کـه بـه        . روزی شاه ايران شـود    
هــای کشيـــشان بــا تعــاليم ديـــن     بــرد تــا او را از راه شـــنيدن موعظــه    نيــز بــا خــودش مـــی   
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  .اش آشنا سازد آبايی
مـذهب کـشور پـدربزرگ     ود که عثمانيان سنیکودک ب� مادر امساعيل�مارتا  

عـام و قـومش را    را تصرف کردنـد و خـانوادۀ مـادريش را قتـلِ          ) تراپيزونت(مادريش  
پـس از چندسـال بـرادران پـدريش خليـل و يعقـوب       . کشتار و تاراج و متـواری کردنـد   

ســپس ســلطان يعقــوب   . بــرادرِ پــدر و مــادريش مقــصود را خفــه کــرده از بــين بردنــد      
فتــوای فقهــای ســنی جلــوِ ســگان تربيــز    کــشنت داد و ســرش را بــه  حيــدر را بــهشــوهرش 

پــس از آن نيــز پــسر بــزرگش علــی . افکنــد، و او و فرزنــدانش را بــه شــيراز تبعيــد کــرد
هنگام فرار از برابر مأموران رستم بيک بايندری کـشته شـد، و او بـا دو پـسر ديگـر              به

 بـود کـه ايـن رخـدادهای تلـخ بـر       طبيعـی . خويش متواری و در الهيجان پنـهان شـدند     
طلـب نــسبت بـه مهــۀ کـسانی کــه بــا     جـو و انتقــام  ئـی کينــه  ايـن زن اثــر بگـذارد و روحيــه  

شـان سـنی بودنـد را در او پـرورش      چنـين دمشنـی ورزيـده بودنـد و مهـه         خاندانش اين 
ــران دمشنـــان آشـــتی  . دهـــد ــرده   هـــردو دولـــت عثمـــانی و ايـ ــانوادۀ او بـــه مشـ ناپـــذير خـ

دوسـتان طبيعـی او و   � کـه مريـدان شـوهرش بودنـد       �ۀ قزلباشان تاتار    شدند، و مه    می
  .ئی امساعيل را در دامنش پرورد او با چنين روحيه. شدند خاندانش حمسوب می

ساله را هفت صوفیِ تاتارِ اناتولی از سران برجستۀ قزلبـاش کـه       امساعيلِ هفت 
يـا ميـرزا علـی خمفـی     های شيخ حيدر بودند به الهيجان بردند و در منزل کارک        خليفه
مذهب طربستان بود کـه خانـدانش از      کارکيا از بقايای حاکمان شيعۀ زيدی     . کردند

او امساعيــل را از آن نظــر درخانــۀ   . ديربــاز در الهيجــان قــدرت را در دســت داشــتند    
خــويش پنــهان کــرد کــه نــوادۀ شــيخ صــفی الــدين و شــيخ زاهــد بــود و مــأموران رســتم        

. او خـودش نيـز از رسـتم بيـک دل خوشـی نداشـت      . دبيک بايندر در تعقيبش بودنـ    
  . ناميدند عالوه بر اين او شيعه بود، و قزلباشان نيز خودشان و امساعيل را شيعه می

ئــی وجــود   گونــه مهــسانی  گرچــه ميــان مــذهب کارکيــا بــا مــذهب قزلباشــان هــيچ    
دادنــد مــانع از آن  هــای شــيخ حيــدر نــشان مــی  نداشــت، ولــی تقيــۀ شــديدی کــه خليفــه 

  .دست آورند شد که غيرِ خوديها از دين آا اطالعی به می
شــــاه در . داده بودنــــد» شــــاه«امساعيــــل را مريــــدانش از مهــــان کــــودکی لقــــب  
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آـا پـس از شـيخ بدرالـدين بـه هرکـدام از شـيوخ        . معنای شيخ بود فرهنگ صوفيه به 
از ايــن القــاب مفهــوم سياســی در مــد . لقــب داده بودنــد» ســلطان«و » شــاه«خودشــان 

» شـاه «بعدها نيز آا برای مهۀ شيوخ طريقت، اعم از زنده و مرده، لقـب      . ظر نبود ن
چنانکـه وقتـی شـيخ نعمـةُ اهللا ماهـانی در اثـر تبليـغ يکـی از نوادگـانش          . کار بردند   به

از ايرانی بودن و سنی بـودن خـارج    ) که در زمان صفوی از کارگزاران قزلباشان شد       (
بـه اول امسـش افـزوده گـشت و از آن     » شـاه «صـفت  کرده شـد و شـيعۀ لبنـانی گرديـد،           

ــةُ اهللا ولــی  «را  پــس وی ــا بــرای امــام رضــا نيــز مهــين لقــب را      . خواندنــد» شــاه نعمآ
نـام امـام علـی نيـز ايـن صـفت اضـافه         بـه . خواندنـد » شاه غريبان «کار بردند و او را        به

  .لقب دادند» شاه واليت«شد، و او را 
  : به الهيجان بردند عبارت بودند ازرا » شاه امساعيل«تنی که  هفت

  حسين بيک لَلَه شاملو، پدر روحی و مربی خاص امساعيل؛ ) ۱
  خادم بيک، خليفۀ خاص شيخ جنيد و شيخ حيدر؛ ) ۲
  قره پيری قاجار، فرمانده جماهدان قزلباش؛ ) ۳
  مانلو؛  رستم بيک قره) ۴
  مانلو؛  بايرام بيک قره) ۵
  اص شيخ حيدر؛ ابدال علی بيک دده، مربی خ) ۶
  . الياس بيک ايغوت اوغلی) ۷

گـاه   شـان هـيچ   عموم اينها از تاتارهای درون انـاتولی بودنـد، و قبيلـه و خـانواده      
فرهنــگ و   در درون يــا نزديکــی مرزهــای ايــران نزيــسته بودنــد، و طبيعــی بــود کــه بــه      

� ودشـان کـه ترکتـازی بـ     خصيـصۀ نـژادی   بـه �اينـها   . زبان ايرانی کامال ناآشنا باشند    
شـان از ايـران آن بـود کـه کـشور ثرومتنـدی        حالت يک دسته را داشتند که تنـها تلقـی         

  .است و بايد راهی برای تاراج کردن آن پيدا شود
کارکيا خبشی ازسرای خويش را دراختيار اينها اد و آنان با امساعيـل در آن       

اند؛ لـذا   نزودی اطالع يافت که اينها در الهيجا رستم بيک به. قسمت جاگير شدند  
کارکيـا امساعيـل را   . نزد کارکيا فرستاد تا پسران حيـدر را بـا خـود بربنـد            هيأتی را به  
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در زنبيلــی ــاده بــر شــاخۀ درخــت آويخــت و بــرای فرســتادگان رســتم بيــک ســوگند      
جاللــه خــورد کــه پــای پــسران حيــدر بــر روی زمــينِ الهيجــان و هــيچ نقطــه از قلمــرو او     

زودی جنـگ قـدرت باينـدريان پـيش       بـه ١.خطـر رهيـد  گونـه امساعيـل از        ايـن . نيست
آمد، نيمۀ غربی ايران را آشوب فراگرفـت، و امساعيـل در الهيجـان از آزادی کامـل         

  .برخوردار و از زندگی خمفی بيرون آورده شد
بـر خودشـان ـاده    » اهـل اختـصاص  «هفت خليفـۀ پرورنـدۀ امساعيـل کـه لقـب          

هايــشان در انــاتولی در ارتبــاط بودنــد،     بودنــد پــس از اقامــت در الهيجــان بــا خليفــه    
لقــب داده بودنــد » شــاه امساعيــل«بــرای رهــربی امساعيــل کــه او را از مهــان کــودکی 

ســازی بـــرای کـــسب   کردنـــد، و از مهـــان زمــان در تـــدارک زمينـــه  فعاليــت و تبليـــغ مــی  
اينـها امساعيـل را   . کشی از دمشنان خانوادۀ امساعيل برآمدند  منظور کينه   قدرت به 

شـان پــرورش داده    عقيـدتی و سياســی و حتـی نظــامی بـرای رهــربی قيـام آينــده    ازنظـر 
ــاختند  ــاده سـ ــه       . آمـ ــالی مکتبـــی بـ ــاموزد يـــک مـ ــواد بيـ ــه امساعيـــل سـ نـــام  بـــرای آنکـ

اســـکندر بيـــک . مالمشـــس را کرايـــه کردنـــد تـــا در منـــزل کارکيـــا بـــه او آمـــوزش دهـــد 
  :نويسد دربارۀ کودکی شاه امساعيل در الهيجان چنين می

ــن شـــريف آن و درآن ــاده از هفـــت  قـــت سـ ــم و    حـــضرت زيـ ــا در فهـ ــود، امـ ــال نبـ سـ
در مبـــادیِ حـــالْ آئـــين . فراســـت آيتـــی و در عقـــل و جـــوهرِ دانـــش عالمتـــی بـــود

مالزمــان . جهانــداری از ناصــيۀ مهــايونش ظــاهر و فــر ايــزدی از جبيــنش مبــاهر  
 آرای خالفت را بـه زالل حـسن اعتقـاد پـرورش     موکب عالی که آن نوال ن    

دادند، با اهلـام غيبـی بـه سـمت واالی شـاهی موسـوم سـاخته بـا وجـود صـغرِ             می
  ٢.خواندند و پادشاه می» مرشد کامل«سن به عقيدۀ راست و ارادۀ شامل، 

. امساعيل در آن عالَم کودکيش شاه واليت دهلای قزلباشان تاتار انـاتولی بـود   
. پرستيدند  را مهچون بت میهايش از او يک خدای مطاع ساخته بودند و او         خليفه

                                                                            
 .۹احسن التواريخ، � 1
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متـام معنـی خـدا شـده      يی اين تاتارهای بيابانگرد را گرفته بود و بـه  او جای بت قبيله   
ــود ــاتولی   . بـ ــه از انـ ــانی کـ ــان وارد ايـــران    � خمفيانـــه�قزلباشـ ــارت مرشدشـ ــرای زيـ بـ

سـائيدند، در   کردنـد، سـر بـر قـدمش مـی      شدند نذر و نيازهايشان را بـه او نثـار مـی       می
سـن و سـال نيـز     امساعيـلِ کـم  . گرفتند کردند، و از او برکت می   سجده می پيشگاهش  

ــانی و          ــی و آمسـ ــه يـــک ذات قدسـ ــود کـ ــده بـ ــاورش شـ ــدانش بـ ــار مريـ ــن رفتـ ــر ايـ در اثـ
  . خداگونه و مافوق بشری است

هـای تاتـارش بـاور     روزی خليفـه  او زير تأثير سخنان مـادرش و زيـر تلقـين شـبانه           
مـذهب   دسـت دمشنـان سـنی    اند که به قدسی بودهکرده بود که پدر و جدش ذاای م       

اند و دين و ايمانی ندارند و تقدس پيامرب و امامان  که خمالفان خدا و پيامرب و اسالم     
دست حکومتگران سنی  داستان ستمهائی که به. اند کنند به قتل رسيده    را باور منی  
. کـرد  تعريف میاش رفته بود را مادرش مارتا شبها با آب و تاب برايش         بر خانواده 

اکنون در الهيجان داسـتان کـربال و مظلوميـت امامـان شـيعه و سـتمگريهای سـنيان را                
کردنــد، و او آــا را بــا داســتان قتــل پــدر و جــدش      هــايش بــرايش تعريــف مــی   خليفــه

کرد تـا يـک خـط طويـل تـاريخی را در ذهـن کودکانـۀ خـويش جمـسم کنـد                  مقايسه می 
ئــی چــون امــام علــی و  مرب و شخــصيتهای برجــستهکــه عمــوم ســنيان در آن در برابــر پيــا

. گرفتنــد و بــا آــا در جنــگ بودنــد   امــام حــسين و شــيخ جنيــد و شــيخ حيــدر قــرار مــی   
شد که  اين ترتيب، از سنی در ذهن او يک موجود خطرناک و ضدبشر تصوير می        به

تصويری کـه از  . آفرينی نداشت و درخور نابودی کامل بود کاری جز تباهی و مرگ  
آشـامی بـود    رحـم خـون   در ذهن کودکانۀ امساعيـل ايجـاد شـد تـصوير درنـدۀ بـی         سنی  

کـه هـيچ شــباهتی بـه انـسان نداشــت، و حتـی اگــر شـکلش انـسان بــود در زيـر لباســش         
پنداشـت   داشـت کـه بـه شـکل يـک درنـدۀ وحـشی بـود؛ و حتـی مـی            هيأتی را ان می   

 مش در زير لباسشنگال دارد و دم و چ١.ان استکه هرکس سنی است د  

                                                                            
1 � م دارد«عبارتی دنباشان صفوی است هنوز هم در ميان بسياری از که يادگار قزل» س

 . و در قم هنوز عموميت داردشدگان روستايیِ ايران برسرِ زبان است شيعه
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ــود دارای      ــل يـــک موجـ ــتاا و تلقينـــهائی از امساعيـ ــين داسـ ــرر چنـ ــنيدن مکـ شـ
  او در مهــان ســنينِ کــودکيش  . ســتيز ســاخته بــود  جنــون مــذهبی و پرخاشــگر و حيــات

سو و  دست به اين ئی نداشت، در الهيجان تير و کمان به چشم ديد هيچ موجود زنده 
 و هــر جــانوری کــه در برابــرش ظــاهر )مــرغ و خــروس و غــاز(رفــت و ماکيــان  ســو مــی آن

خـاطر احترامـی کـه بـه شـيخ زاهـد و شـيخ صـفی          کارکيا نيـز بـه    . زد  تير می   شد را به    می
ــر ماکيـــانی کـــه او           ــته بـــود، و هـ ــا بـــاز گذاشـ ــت او را در ايـــن بازيهـ ــدين داشـــت دسـ الـ

ستايـشگرانش دربـارۀ   . صاحبش بپردازنـد  کشت دستور داده بود که ايش رابه    می
  :اند کشتار موجودات زنده چنين نوشته هعالقۀ او ب

گرديـد و از مـرغ و غـاز و     دسـت مـی   چون مهه وقت شـاه امساعيـل تيـر و کمـان بـه           
مقــرر کــرد کــه کــسی فريــاد و   ] کارکيــا ميــرزا علــی [زد  تيــر مــی اردک خــانگی بــه

   ١.تير زند وکال ا دهند غوغا نکند، و هرچند که او هر روز به
ــغرِ ســن، مهگــی   تيــر و کمــان در دســت بــه صــيد مــرغ و   )يعنــی مهــواره(در آن ص 

و خـوارِقِ عــادات بــسيار از آن  . آرميدنــد ئــی منـی  جـانور مــشغول بودنـد و حلظــه  
   ٢.شد منظورِ نظرِ پروردگار ظاهر می

ريــزی داشــت، و قزلباشــان   او در مهــان دوران کــودکيش ميــل شــديدی بــه خــون  
 سنيان را در او بـه بـدترين وجهـی    کردند و کين شديد به  اين ميل را در او تقويت می      

يــاد امــام حــسين و  نشــست بـه  هرگـاه يــک قزلبــاش در برابـر او مــی  . دادنــد پـرورش مــی 
رفــت و بــه   افتــاد و قربــان صــدقۀ امساعيــل مــی    گريــه مــی  شــيخ جنيــد و شــيخ حيــدر بــه   

کــرد کــه خــدا  فرســتاد، و آرزو مــی ســنيانی کــه آــا را کــشته بودنــد لعنــت و نفــرين مــی 
ايــن رفتــار مهــواره  . صــت بدهــد تــا انتقــام خــون ايــشان را از ســنيان بگيرنــد  آــا فر بــه

کــرد و حــس درنــدگی را در او   احــساس امساعيــل را بــرای انتقــاجموئی حتريــک مــی  
ــی ــت برمـ ــازمی    . انگيخـ ــرايش بـ ــادرش بـ ــبها مـ ــه شـ ــتاائی کـ ــهای   داسـ ــت و تلقينـ گفـ

                                                                            
  . به نقل از جواهر االخبار بوداق قزوينی۲۴۷پارسادوست، � 1
 .۴۷اسکندربيک، � 2
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شـد و آرزوی او را   سنی مـی  کرد مزيد بر کينۀ او نسبت به   ضدسنی که در او ايجاد می     
  . ساخت کشی افزون می برای سنی

پروردنـــد، دکتـــر   دربـــارۀ ايـــن هفـــت خليفـــه کـــه امساعيـــل را در الهيجـــان مـــی       
  :نويسد پارسادوست می

اعتقــاد نــسبت بــه   حلــول ذات خداونــدی در وجــود انــسان و بــی   آنــان معتقــد بــه 
، او را آنان، مانند ساير مريدان شيخ حيـدر . های مذهبی بودند  اجرای فريضه 

دانــستند و اجــرای دســتورها و جلــب رضــايت       خــدای زنــده مــی  )امساعيــل را(
ايــن هفـت نفــر، بـا داشــنت پيــشينۀ   . مشردنـد  مرشـد کامــل را بـر خــود واجـب مــی   

فرماندهی سپاه، شرکت در جنگهـا، و تنـدرو بـودن در مـذهب خـود، مربيـان و               
  ١.دمشاوران دائمی امساعيل در ساهلای اقامت او در الهيجان بودن
هـائی کـه يـه     هم اينها بودند که او را با فنون تيراندازی و نربد و بـرای برنامـه            

  :نويسد مؤلف جهانگشای خاقان می. کردند ديده بودند آماده می
      هــاتزنتآن ديــار )گاههــای گــردش در تفــريح (گــاهی بــه نــشاط شــکار و ســير م 

 لــوح خــاطر  مــشغول بــوده، پيوســته نقــش جهــانگيری و خيــال کشورگــشايی در     
  ٢.نگاشت مبارک می

زمانی که امساعيل در چنين شرايطی مهچون موجـودی خـدازاده و ملکـوتی و      
ــه      ــده، توســـط خليفـ ــودات زنـ ــی در کـــشنت موجـ ــلِ افراطـ ــا متايـ ــافوق بـــشری، و بـ ــا  مـ هـ

يافــت مــدعيان ســلطنت در خانــدان باينــدری درگيــر جنگهــای خــانگی       پــرورش مــی 
امحــدبيک باينــدر کــه در جنــگ  . دادنــد مــیســوی تبــاهی ســوق  بودنــد و کــشور را بــه

 پس از مهاهنگی بـا ترکـان   ۸۷۶عثمانی گريخته بود در سال    قدرت شکست يافته به   
سـوی   لـو بـه   مهـراه گـروه بزرگـی از جنگـاوران آق قويـون      هوادارِ خويش در ايـران و بـه    

در نربدی که در تابستان آن سـال در کنـار رود ارس ميـان او       . آذربايجان حرکت کرد  

                                                                            
 .۲۴۶پارسادوست، � 1
 . به نقل از جهانگشای خاقان۲۴۹پارسادوست، � 2
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 رستم بيک درگرفت، برخی از سران سـپاه رسـتم بيـک بـه امحـدبيک پيوسـتند، و           و
دســت  پــس از آن تربيــز بــه. درنتيجــه رســتم بيــک شکــست يافتــه دســتگير وکــشته شــد 

ايبــه ســلطان يکــی از امــرای ســپاه رســتم   . امحــد بيــک افتــاد و او خــود را شــاه خوانــد  
چونکه . پيوسته بودبيک بود که در جنگ رستم بيک و امحد بيک به امحد بيک           

ايبـه سـلطان داده بـود عمـل نکـرد، ايبـه سـلطان از او         هائی که بـه   وعده امحد بيک به 
قاسـم بيـک پرنـاک پيوسـت و در شـورش       پارس رفت و بـه   ناراضی شده با افرادش به    

در جنگــی کــه در نزديکــی اســپهان ميــان   . پرنــاک برضــد امحــد بيــک مهکــاری کــرد  
آــا ســپس  . محــد بيــک شکــست يافتــه کــشته شــد     امحــد بيــک و اينــها در گرفــت، ا   

تربيـز رفتـه    زيـست دعـوت کردنـد کـه بـه      از مرادبيک که در شروان مـی  � گرانه  حيله�
تربيـز نزديـک شـد ايبـه سـلطان       کـه مرادبيـک بـه    امـا مهـين  . دسـت گيـرد    سلطنت را به  

در اين اثناء حممدی بيک سر . زندان افکند ئی بازداشت کرده به را طی دسيسه   وی
شورش برداشته بر پارس و اسپهان و ری دست يافت و آذربايجـان را گرفتـه خـود           به  

الوندبيک نيز ديار بکر را گرفت و خودش را شاه ناميـد و از آجنـا بـه     . را شاه خواند  
آذربايجــان لــشکر کــشيده حممــدی بيــک را در جنــگ شکــست و فــراری داد و خــود        

 اسـپهان شـد، ولـی ايبـه     حممدی بيک پس از ايـن شکـست روانـۀ    . سلطنت نشست   به
. اسـپهان شـد   سلطان خواهان اسـپهان بـرای خـودش بـود و مـانع نزديـک شـدن او بـه                   

چـون ايبـه سـلطان    . شکـست و کـشته شـدن ايبـه سـلطان اجناميـد       پيکار ميان اين دو به  
ــا آن   ــه تـ ــد، مرادبيـــک کـ ــشته شـ ــته    کـ ــا دسـ ــود گريخـــت و بـ ــدان او بـ ــان در زنـ ــی از  زمـ ئـ

او سـپس شـيراز   ).  خ۸۷۸زمـستان  (و خود را شاه خواند     هوادارانش شيراز را گرفت     
اســپهان لــشکر کــشيده حممــدی بيــک را  را بـه قاســم بيــک پرنــاک ســپرد و خــودش بــه 

 الونـد  ۸۷۹در اوائـل سـال   . قـصد تـصرف تربيـز حرکـت کـرد      شکست داده کشت و به 
ولــی جنگهــای چنــدين ســاله . بيــک در ميــان ســلطانيه و اــر بــا مرادبيــک روبــرو شــد 

رفــت کــه ادامــۀ ايــن جنگهــا   نۀ ســران باينــدری را درو کــرده بــود، و خطــر آن مــی  بيــشي
پــيش از آنکــه جنگــی دربگيــرد پيــران قبيلــه پــادر       . نــابودی بقايــای آــا اجنامــد    بــه

دنبال اين مـذاکرات قـرار بـراين     به. ميانی کردند، و ميان دو رقيب مذاکره آغاز شد      
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در دســــت ) آذربايجــــان تــــاريخی(ر رفــــت کــــه مغــــان و اران و آذربايجــــان و ديــــار بکــــ
� از مجلــه عــراق�بقيــۀ قلمــرو باينــدريان . الونـدبيک باشــد کــه پــايتختش تربيــز بــود 

هرکدام از ايـن  . نيز قلمرو مرادبيک شناخته شد که شيراز را پايتخت قرار داده بود        
اوزون مـرز ميـان    قـرار شـد کـه رودخانـۀ قـزل     . دو تن لقب شاه ايران را بر خود داشتند      

  ١.رو اين دو شاه باشدقلم

  انتقام از شروانشاه و ختريب اران و شروان
در ميــان جنگهــای رقيبــان قــدرت باينــدری، هفــت قزلبــاشِ اهــلِ اختــصاص در  

انۀ زيـارت مرقـد شـيخ     آا به. کار يۀ مقدمات حرکتشان شدند    الهيجان دست به  
شــهريورماه (بردنــد اردبيــل  صــفی، مارتــا و امساعيــل را بــا کــسب اجــازه از کارکيــا بــه 

امساعيــل در  . تــن در ايــن ســفر بــا او مهــراه نبــود      کــس جــز ايــن هفــت    هــيچ). خ ۸۷۸
مـاه سـن داشـت، و      سـال و يـک  ۱۲دنيـا آمـده بـود و در ايـن هنگـام             خ بـه  ۸۶۶مردادماه  

هـدف قزلباشـان از طـرح مـسئلۀ زيـارت        . گذشت  پنج سال از اقامتش در الهيجان می      
آـا مارتـا را بـه اردبيـل فرسـتادند تـا         . طۀ کارکيا بـود   بقعۀ اردبيل خروج از حيطۀ سل     

در زاويـۀ شـيخ صـفی معتکــف گـردد؛ و خـود بـا امساعيــل بـه ناحيـۀ خلخـال رفتنــد، و          
هايـشان در   خليفـه  نزديک سه ماه در روسـتاهای اطـراف خلخـال ماندنـد و از آجنـا بـه         

درنـگ   بی. ادندايران فرمان فرست   اناتولی برای گردآوری قزلباش و فرستادنشان به      
گروههای قزلباش از اناتولی به طرق گوناگون به آذربايجان وارد شدند و به اردوی     

پـس از سـه مـاه کـه حـدود دو هـزار قزلبـاش در پيرامـون امساعيـل            . امساعيل پيوستند 
انـۀ زيـارت مرقـد شـيخ صـفی بـه اردبيـل         گرد آمدند امساعيل را اهـل اختـصاص بـه       

اينها چند .  تن از قزلباشان اناتولی با او مهراه بودند۳۰۰در اين سفر حدود . بردند
. آا اخطار کرد کـه شـهر را تـرک کننـد     روز در اردبيل ماندند، ولی حاکم اردبيل به  

انۀ صيد ماهی به ناحيۀ تالش رفتند، و چنـد مـاهی را در کنـار روسـتای      قزلباشان به 

                                                                            
  .۴۴۶سير، حبيب ال� 1
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مورخـان دربـار   .  مـشغول شـدند  ارجوان ماندند، و به ظاهر به صيد ماهی و فروش آن       
  :اند صفوی دربارۀ پيوسنت قزلباشان اناتولی به شاه امساعيل نوشته

ــروج      ــزم خــ ــل عــ ــاه امساعيــ ــی شــ ــيخ اوغلــ ــه شــ ــاد کــ ــام (آوازه درافتــ ــی قيــ و ) يعنــ
جهانگيری دارد؛ چهارهزار تن از مريدان سلسلۀ صـفويه از حـدود شـام و ديـار         

   ١.مماس پيوستند عسکر نصرت بکر و سيواس به
حرکــت اينــها در ايــن ماههــا شــکل حرکــت يــک شــيخِ طريقــت بــا مريــدانش در   

لـذا حرکتـشان هـيچ     . شـد   ناميـده مـی   ) جهـانگردی (» سـير «مناطق خمتلف داشت کـه      
انگيخت، و حتی به هرجا که  ئی نزد حاکمان حملی آذربايجان بر منی        شک و شبهه  

در . گرفتنـد   قرار مـی شدند و مورد پذيرايی رفتند از جانب حاکم حمل مهمان می    می
شــان از قزلباشــان آمــده از  ايـن ســفرها کــسی از ايرانيــان بــا آــا مهـراه نبــود، و مهگــی  

 قزلباشـــان از راه موغــان عــازم قــره بــاغ شـــدند، و     ۸۷۹در ــار ســال   . انــاتولی بودنــد  
انۀ صيد ماهی، در کنار درياچـۀ گوگچـه واقـع در مشـال خنجـوان رحـل                سراجنام به 

سپس در تابستان وارد منطقۀ ارزجنان شدند که نزديکتـرين نقطـۀ      . داقامت افکندن 
ايــن  در ارزجنــان بــاز هــم گروهــی از قزلباشــان انــاتولی بــه. ايـران بــه مــرز عثمــانی بــود 

از وقتـی کـه امساعيـل را از الهيجـان     . هفت هزار رسـيد   اردو پيوستند، و مشارشان به    
هـا پيوسـته در انـاتولی فعاالنـه      ليفـه بيرون بردند تا وقتی که در ارزجنان اردو زدند خ      

شــيخ اوغلــی «مــشغول جــذب قزلبــاش بودنــد؛ و ترکــان بيابــانی کــه آوازۀ عــزمِ خــروج  
زودی حرکـت جهـادی تاراجگرانـۀ     اميـد اينکـه بـه      را شنيده بودنـد بـه     » شاه امساعيل 

اردوی امساعيـل   بزرگی در پيش خواهد بود و غنايم بسيار نصيبـشان خواهـد شـد بـه          
 قبيلــۀ ۹هـزار نفــری شـاه امساعيـل عمومــا افـراد      قزلباشــان اردوی هفـت . ندپيوسـت  مـی 

  :ترکان اناتولی بودند
  .شاملو ازتاتارهای زاويۀ مشالشرق مديترانه و مشالغرب شام) ۱
  .لو از قبايل تکه در ناحيۀ جنوبی اناتولی تکه) ۲

                                                                            
  .۱۰روضةُ الصفا، � 1
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  .قاجار از تاتارهای شرق اناتولی) ۳
 اميرتيمــور بــه خواجــه علــی هديــه کــرده بــود      روملــو، تاتارهــای انــاتولی کــه   ) ۴

  .سپس مهراه شيخ جنيد به اناتولی برگشته بودند
  .مان از ناحيۀ کيليکيه در جنوب اناتولی و اطراف قونيه قره) ۵
  .ورساق از جنوب کيليکيه در مشال دريای مديترانه) ۶
  .ذوالقدر از خبش عليای فرات بين سوريه و ترکيه کنونی) ۷
  .ز شرق اناتولیاستاجلو ا) ۸
  .بيات از شرق اناتولی) ۹

جاتی از بقايای ترکان متنقل در نواحی تالش و سـوادکوه      عالوه بر اينها دسته   
يـــی  نيـــز در اردوی قزلبـــاش بودنـــد کـــه نـــسبت بـــه تاتارهـــا انـــدک بودنـــد و نـــام قبيلـــه   

 .ناميده شدند تـا از ديگـر قزلباشـان متمـايز باشـند           » صوفيان تالشی «اينها  . نداشتند
از . اينها تنها گروه قزلباشـان از ترکـانی بودنـد کـه سـابقۀ سـکونت در ايـران داشـتند           

آنــان پيوســته بودنــد کــه زيستگاهــشان بــرای مــا مــشخص      قبيلــۀ افــشار نيــز گروهــی بــه  
دکتــر . انــد رســد کــه در جــائی از بياباــای شــرق انــاتولی بــوده    نظــر مــی  نيــست، و بــه

 ازمجلــۀ قبايـل انــاتولی ذکــر کـرده کــه پــس از   پارسادوسـت دو قبيلــۀ افـشار و قاجــار را  
سـبب برداشـت غلطـی ترکـان متنقـل را       قيام شاه امساعيل وارد ايران شـدند؛ ولـی بـه      

 بـاز در جـای ديگـر، قبيلـۀ افـشار      ١.تبار و تالـشی پنداشـته اسـت      منطقۀ تالش را آذری   
دان کـــه در زمـــان ســـلجوقيان در اطـــراف مهـــ �از قبايـــل اوغـــوز » اوشـــار«را بـــا طايفـــۀ 

زبــان شــده و  انــد و تــا زمــان صــفوی در ايرانيــان حــل شــده و پارســی    جــاگير شــده بــوده 
خلــط نـام کــرده و يکـی پنداشــته و متـذکر شــده کــه    � نامـشان نيــز برافتـاده بــوده اسـت   

 امحد کسروی نيز پـيش  ٢.اند ايران کوچ کرده بوده    قبيلۀ افشار از زمان سلجوقيان به     

                                                                            
 .۳۴۷پارسادوست، � 1
دکتر پارسادوست حتی قبيلۀ قشقايی که خودشان يادشان هست که در . ۳۴۸مهان، � 2

اند را از ترکان  اند و در زمان زنديها در ايران نبوده ايران آمده اوايلِ دوران قاجاريها به
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  .ه استاز پارسادوست مهين اشتباه را کرد
اهـــل «هــای طـــراز اول شـــاه امساعيـــل بودنـــد و   ســـران قزلبـــاش کـــه خليفـــه هفــت 

 در ارزجنـان يـک جلـسۀ مـشورتی بـا      ۸۷۹شـدند در پـائيز سـال       ناميده می » اختصاص
. شـان تـصميم بگيرنـد    حضور شاه امساعيل تشکيل دادند تا دربارۀ حرکـت جهـادی     

 گرجـستان محلـه کننـد يـا     موضوعی که در اين جلسه مطرح بود آن کـه بـرای جهـاد بـه         
نــشين کــه حاکمانــشان از خانــداای ديــرينِ       دو منطقــۀ مــسيحی  (ايــروان را بگيرنــد   

پيــشنهاد بعــضی محلــه بــه  ). ايرانــی و بازمانــده از دوران پارتيــان و ساســانيان بودنــد  
کـسانی نيـز مـشورت دادنـد کـه      . بـود ) نـشين  های سنی آبادی(های آذربايجان   آبادی

آنــان بپيوندنــد،    مباننــد تــا مشــار بيــشتری از ترکــان انــاتولی بــه    چنــدماه در ارزجنــان 
چونکه نتوانستند بر . آذربايجان رفته آذربايجان را برای خودشان بگيرند       آنگاه به 

سر محله به يک منطقۀ مشخص به توافـق برسـند، قـرار بـراين رفـت کـه هرچـه در آن            
مورد  هلام برسد از فردا بهوحی و ا » شيخ اوغلی امساعيل ولی اهللا    «شب از آمسان به     
آــا گفــت کــه شــب بــا اجــداد بزرگــوارش حــضرات    و امساعيــل بــه. اجــرا ــاده شــود

امامان معصوم مشورت خواهد کرد و هرچه که نظـر آنـان باشـد اجـرا خواهـد کـرد، و              
  . به هر ناحيه که آنان ارشاد فرمايند خواهد رفت

دگان پـدر و جـدش را در سـر    گيری از کشن    امساعيل که ساهلا بود آرزوی انتقام     
شروان محله کند و از شروانشاه انتقام خون پدر  شب در خواب ديد که به داشت، آن

مثابــۀ وحــی آمســانی تلقــی  ايــن رؤيــا نــزد ســران قزلبــاش بــه . و پــدر بــزرگش را بگيــرد
گروهــی از قزلباشــان بــرای گــرفنت غنيمــت بــه گرجــستان فرســتاده شــدند و بــه          . شــد

قزلباشــان ســپس  . ر برگــشتند کــه در ميــان قزلباشــان تقــسيم شــد   زودی بــا امــوال بــسيا 
گـل بـه حمــل    نـام شــوره  راهـشان ادامـه دادنــد، و پـس از تـاراج کـردن يــک روسـتا بـه        بـه 

ســوی  تالقــی دو رود ارس و کــر رســيدند، و ســوار بــر اسپانــشان از رود کــر گذشــته بــه      
اخی خــرب  مشــاخی رســيده باشــند مــردم مشــ     پــيش از آنکــه بــه  .  پــيش رفتنــد  مشــاخی

                                                                                                                                                                             
  .ايران در زمان سلجوقی پنداشته است آمده به
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تــازان  ابزارنـد، و دانــستند کــه گــروه بزرگــی از تــرک  يافتنـد کــه آــا بــا ســالح و جنــگ 
وزن و گرانبــها را برداشــته شــهر را  قــصد تــاراج دارنــد؛ لــذا زن و فرزنــدان و امــوال کــم

قزلباشــان وارد مشــاخی شــده آنچــه در شــهر  . رهــا کــرده بــه درون کوهــستان گريختنــد 
ــاراج کردنـــد    ــده بـــود را تـ ــرغ   . مانـ ــن زمـــان در مـ زاری واقـــع در ميـــان   شروانـــشاه در ايـ

ــود   ــرد بـ ــتای بيغـ ــتای گلـــستان و روسـ ــد، و   . روسـ ــوع خـــرب يافتنـ ــان از ايـــن موضـ قزلباشـ
ولــی پــيش از آنکــه اينــها   . زار غــافلگير کننــد  تــصميم گرفتنــد کــه او را در مهــان مــرغ   

 بـه دژ  پـيش از آنکـه  . منطقه رسيده باشند شروانشاه با شـتاب بـه گلـستان گريخـت             به
ــه   ــان بـ ــيده باشـــد قزلباشـ ــه . او رســـيدند گلـــستان رسـ ــپاهيان دژ گلـــستان بـ ــشاه  سـ شروانـ

نـربد بـسيار سـختی ميـان دوطــرف درگرفـت، و مشـاری از قزلباشـان بـه تيــر         . پيوسـتند 
نظام شروانشاه از پا درآمدند، و جناحهای راست و چپ قزلباشان در      سپاهيان پياده 
 کـار را يکــسره کنــد بــه ســوارانش فرمــان محلــۀ  شروانــشاه بــرای آنکــه. هـم ريختــه شــد 

امــــا قزلباشـــان در نــــربد بــــا مشـــشير بــــسيار کارآمــــدتر از ســــپاهيان   . مجعــــی داد دســـته 
شروانــشاه بودنــد، و شروانــشاه در اينجــا مرتکــب اشــتباه بزرگــی شــده بــود؛ زيــرا بــا        

 قزلباشــان. محلــۀ ســوارانش پيادگــان تيرانــدازِ او کــارآيیِ خــويش را از دســت دادنــد  
که به تيرهای پيادگان شروانشاه در آستانۀ شکست و فرار قرار گرفته بود، اکنـون بـا         

باالدســتیِ  نتيجــۀ جنــگ بــه . ماننــدی بــا ســواران شروانــشاه جنگيدنــد   رشــادای بــی
قزلباشــان، شکــست ســپاه شروانــشاه بــا تلفــات بــسيار و کــشته شــدن خــود شروانــشاه         

آتش کشيده خاکـستر کردنـد،      امساعيل به دستور شاه     جسد شروانشاه را به   . اجناميد
پـائيز  (مناره از کشتگان شروانی پيروزی خـويش را جـشن گرفتنـد     و با برپا کردن کَلّه 

  ). خ۸۷۹
بــرای آنکــه قزلباشــان ســبکبار باشــند و احــساس ســيری از مــال ســبب نــشود کــه    

کس آـا فرمـود کـه هـر     ديـار خودشـان بيفتنـد امساعيـل بـه      احيانا در فکر بازگـشت بـه    
معلــوم نيــست کــه چنــين فکــرِ  . کــرده اســت را بــه رودخانــه بينــدازد » غنيمــت«هرچــه 

او  ذهــنِ خــود امساعيــل رســيده بــوده يــا صــوفيان اهــل اختــصاص بــه   ئــی بــه باتدبيرانــه
  : يکی از قزلباشان بعدها دربارۀ اين فرمان چنين گفته است! اند القاء کرده بوده
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اند مـال ايـشان جنـس اسـت،         سنی خاقان سکندرشان بفرمود که چون شروانی     

صـــوفيان حتـــی اســـپ و اســـتران مجاعـــت را در آب  . متـــامی را در آب اندازيـــد
دسـت افتـاده بـود و سـرِ آن را      مرا از خزانۀ پادشاه کيسۀ جواهری بـه       . انداختند

 )جــواهرات گرانبــها(دانــستم کــه از نفــايس  يقــين مــی. دوجــا مهــر کــرده بودنــد
.  رسـيد کـه جـواهر را در آب انـداخنت حيـف اسـت      خـاطرم  چند مرتبه به . است

  ١.کيسۀ جواهر را در آب انداختم. باز نتوانستم که خالف امرِ مرشد منايم
» شـهر نـو  «ئی از سپاهيان پس از کشته شدن شرانشاه به  پسر شروانشاه با دسته  

روز بعـــد گروهـــی از  شـــاه امساعيـــل ســـه. بـــر کرانـــۀ دريـــای مازنـــدران گريختـــه بودنـــد
ان را بر سرِ او فرستاد، ولی پيش از آنکـه اينـها بـه شـهر نـو رسـيده باشـند پـسر                   قزلباش

با کشته شدن شروانشاه سراسـر   . شروانشاه و مهراهانش با کشتی به گيالن گريختند       
  . منطقۀ شروان برای قزلباشان رها شد

کـه خزانـۀ   ) واقـع در کنـارۀ غربـی دريـای مازنـدران        (تصرف و تـاراج شـهر بـاکو         
شـــد جــــواهرات و امـــوال و کاالهــــای    در دژِ مــــستحکمِ آن نگاهـــداری مــــی شروانـــشاه  

شــاه امساعيــل در اينجــا امــوال غنيمــت را مبــاح       . انبــوهی را نــصيب قزلباشــان کــرد   
  . اعالم داشت و قزلباشان غنيمتها را در ميان خودشان تقسيم کردند

ز بــرای پاکــسازی منطقــه از بازمانــدگان خانــدان شروانــشاه و آثارشــان هرکــه ا      
گورهــای مردگــان ديرينــۀ خانــدان . آـا در هرجــا يافــت شــد کــشته و ســوزانده گرديــد 

مهــۀ کاخهــای خانــدان   . شروانــشاه را شــکافتند و اجــسادشان را بــرآورده ســوزاندند    
خاکـــستر  آتـــش کـــشيده تبـــديل بـــه  شروانـــشاه را بـــا خـــاک يکـــسان و باغهايـــشان را بـــه 

کوهــستاا   مشــاری از آــا بــه  کــن نــشد، زيــرا   ولــی خانــدان سروانــشاه ريــشه  . کردنــد
گـشايی بـود    گريختند و زنده ماندند و چند سـال بعـد کـه شـاه امساعيـل سـرگرم ايـران        

  . را در جای خود خواهيم ديد سلطنتشان را بازيافتند؛ و اين
قزلباشان پـس از آن قـصد حممودآبـاد کردنـد، و بـرآن بودنـد کـه زمـستان را در                

                                                                            
 .�۶۲ ۶۱خالصة التواريخ، � 1
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 قزلباشـان در فکـر محلـه بـه آذربايجـان نبودنـد و            زمـان   در ايـن  . حممودآباد بگذرانند 
. قصدشان آن بود که در بقيۀ آباديهای شـروان و اران بـه تاراجهايـشان ادامـه بدهنـد       

فکـر لشکرکـشی بـه درون آذربايجـان      گـاه بـه    شدند هـيچ    حال خود رها می     شايد اگر به  
جــستان غنــايم توانــستند کـه در اران و شــروان و ارمنـستان و گر   افتادنــد؛ زيـرا مــی  منـی 

دســت بياورنــد؛ و حتــی اگــر قــصد تــشکيل حاکميــت هــم داشــتند در مهــان        بــسيار بــه 
در حممودآباد . ئی ديگر پيش رفت گونه ولی رخدادها به. دادند شروان تشکيل می

يکــی از گريختگــان نــربد قــدرت دســتگاه باينــدری بــه نــام اميــر مشــس الــدين زکريــا      
 حـسن و سـلطان يعقـوب بـود خـود را تـسليم          کججی تربيزی که روزگاری دبيـر اوزون      

امساعيـل کـه آوازۀ ايـن مـرد و دمشنـیِ او بـا الونـدبيک باينـدر را         . شاه امساعيل کرد  
امساعيل قصد داشت کـه شـهر گلـستان را      . شنيده بود او را با احترام بسيار پذيرفت       

ا برای زکريا کججی اوضاع تربيز و آذربايجان ر. قصد تاراج مورد محله قرار دهد به
او تشريح کرده او را تشويق کرد که وقت خود را صرف گرفنتِ گلـستان نـسازد و تـر     

  .تربيز برود و کار الوندبيک و سلطنت بايندری را يکسره کند است که به

   تربيز و آذربايجانتسخير
تــوافقی دســت يافتــه شــاه      بــا مرادبيــک بــه  ۸۷۹الونــدبيک کــه در اوائــل ســال    

 شـده بـود وقتـی خـرب جنايتـهای قزلباشـان در اران و شـروان را          آذربايجان و ديـار بکـر     
او . قصد سرکوب آا به خنجوان رفت تـا قزلباشـان را از شـروان بيـرون کنـد       شنيد به 

. گنجه و يک لشکر پيشتاز ديگر را بـه گرمـارود فرسـتاده بـود     يک لشکر پيشتاز را به    
. ونـد بيـک را غـافلگير کننـد    راه افتادنـد تـا ال   سـوی خنجـوان بـه    قزلباشان با شتاب به  

قـصد آـا بيـرون     کرد از خنجوان به  الوندبيک نيز که حترکات قزلباشان را رصد می       
قزلباشــان کــه . جنــگ ســختی ميــان او و قزلباشــان درگرفــت  » شــرور«در منطقــۀ . آمــد

سـر داده اعـالم   » قربـان اولـدقم، صـدقه اولـدقم     «زبان خودشان شعار      بانگ بلند به    به
ناشــدنی از خــود  کردنــد رشــادای وصــف راه مواليــشان امساعيــل مــیجانفــشانی در 

  . ارزجنان گريخت الوندبيک شکست يافته به. بروز دادند
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ســـوی تربيـــز حرکـــت    شـــاه امساعيـــل و قزلباشـــان روز پـــس از ايـــن پيـــروزی بـــه      
او کـه  . شـاه امساعيـل نقـش عمـده ايفـا کـرد         زکريا کججی در تسليم تربيـز بـه       . کردند

اش در دستگاه بايندريها نزد مردم تربيز دارای نام و احترامی بود بـا       خاطر سابقه   به
آـــا فهمانـــد کـــه امساعيـــل نـــوادۀ مـــرد   بزرگـــان و علمـــای شـــهر وارد مـــذاکره شـــده بـــه

بزرگواری مهچون شيخ صفی الدين است، يک صوفی خيرخواه اسـت کـه نيـت بـد          
از دسـت باينـدريان   کند و هدفش جنات دادن آذربايجـان   ندارد و برای خدا کار می   

سـران  . آرامـش و امنيـت برسـند    مردم تربيـز کمـک کنـد تـا بـه      خواهد که به است و می 
سـتوه آمـده بودنـد و     تربيز که از مـصيبتهای جنگهـای داخلـی چندسـالۀ باينـدريان بـه          

گونــه اطالعــی نداشــتند جــز آنکــه يکــی از اوالد شــيخ صــفی         دربــارۀ قزلباشــان هــيچ  
گونــه   ا در دســت دارد، شــهر را داوطلبانــه بــدون هــيچ    شــان ر الــدين اردبيلــی رهــربی  

  ). خ۸۸۰اوائل فروردين (شرطی به قزلباشان حتويل دادند  پيش
در اين هنگام در ميان جمموع هشت هـزار مـردیِ قزلباشـان فقـط سـه تـن وجـود                  
داشتند که ترک نبودند؛ يکی زکريا کججی بود؛ ديگر مالمشس الهيجـی کـه معلـم      

آا پيوسته بود؛ ديگر جنم زرگر رشتی که شايد   از الهيجان بهامساعيل بود و اخيراً
در ميان مهۀ قزلباشان  . قصد خريدن اموال گرانبهای تاراجی مهراه قزلباشان بود         به

بقيـۀ قزلباشـان چنـدان اطالعـی     . دانـستند  فقط اين سه تن بودند که زبان پارسی مـی      
امساعيـل نيـز   . زدنـد  حرف میهای خمتلف ترکی  از زبان پارسی نداشتند و به هلجه 

گفتند و  زبان بودند و با او ترکی می زبان بود و مريدانش ترک    چونکه مادرش ترک  
زد ولـی پارسـی را در    از کودکی در دامن ترکان تربيت شـده بـود بـه ترکـی حـرف مـی       

  .گيالن آموخته بود
قزلباشــان پــس از آنکــه بــا توافــق مــردم تربيــز وارد آن شــهر شــدند امساعيــل را       

کاخ سـلطنتی هـشت ـشت بردنـد کـه از يادگارهـای جهانـشاه و اوزون           راست به   يک
حـسن و ســلطان يعقــوب بــود، و هرکـدام از آــا بــه نوبــۀ خودشـان بــر شــکوه ايــن کــاخ     

 مــاه رســيده بــود بــا داشــنت  ۸ ســال و ۱۳اکنــون امساعيــل کــه ســنش بــه . افــزوده بودنــد
  . تربيز شاه ايران ناميده شد
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ی سياسی که از هزاران سال قبـل در جهـان رواج داشـت         عرف معمولی جنگها  
آن بـود کــه اگــر مــردم شــهری بــدون مقاومــت و داوطلبانــه شهرشــان را بــه يــک فــاحتی   

ــه از هرگونـــه تعـــرض و جتـــاوزی در اَمـــان باشـــند، و    کردنـــد مـــی تـــسليم مـــی بايـــست کـ
نــدگی کــار و ز نامــه بدهنــد تــا بــه فاحتــان پــس از ورود بــه شــهر بــه مهــۀ مــردم شــهر امــان 

اين رمسی بود که حتی جنايتکارانی چون اسـکندر مقـدونی          . شان بپردازند   روزمره
تنـها ترکـان عثمـانی    . آن پابنـدی منـوده بودنـد     و چنگيز و هوالکو و اميرتيمور نيـز بـه         

چيزی جز مسلمان کردن مغلوبان راضی نبودند در فتوحاتشان در اناتولی  چونکه به 
  . کردند ا دنبال منیو شرق اروپا اين رسمِ انسانی ر

. بــيش از دويــست هــزار بــود � انــد چنانکــه نوشــته�زمــان  مجعيــت تربيــز در آن
مردم تربيز و ديگر شهرهای آذربايجان مثل اردبيل و زجنان و خوی و مرند و باکو و     

مذهب بودند، خبشی نيز شيعۀ زيدی بودند، و عموم مردم به   جز آا سنی و شافعی    
. هــای کهـنِ زبــان ايرانـی و شــبيه کـردی بــود    نـد کــه از هلجـه  کرد زبـان آذری تکلـم مــی  

حتی ترکان مهـاجری کـه بازمانـدگان دوران سـلجوقيان و مغـوالن در تربيـز بودنـد بـه               
در آن زمــان هنــوز رســم نــشده بــود کــه   . کردنــد مهــين زبــان آشــنا شــده بــا آن تکلــم مــی  

ينـد؛ بلکـه هـر    ترکان مهـاجر بـه درون يـک منطقـه از ايـران بـه زبـان ترکـی سـخن بگو            
شـد   شد خيلی زود بـا زبـان پارسـی آشـنا مـی      ئی جاگير می    مجاعت ترک که در منطقه    

ايـن موضـوعی بـود کـه در متـام دوران      . تا مهرنگ مردم گردد و بيگانه به مشار نرود        
سلجوقيان و سپس دوران مغوالن و ايلخانان اعمال شده بود؛ و هرچند که مجاعات         

بعــد در آذربايجــان جــاگير شــده بودنــد،    ان مغــوالن بــهبزرگــی از ترکــان مهــاجر از زمــ 
زبـان آذری  � از ترکان مهاجر و ايرانيان بومی�زبان حماورۀ عموم مردم آذربايجان  

هـای خـود ترکـان     زبان ترکـی در مـواردی در درون خانـه      سخن گفنت به  . بود نه ترکی  
  . کلی از آذربايجان برچيده نشده بود معمول بود و به

ل کـه دراثـر تلقينـهای چنـدين سـالۀ مـادر و اطرافيـانش کينـۀ بـسيار                  شاه امساعي 
شديدی نسبت به سنيان در دل و آرزوی نـابودگریِ مهگـانی آـا را داشـت، پـس از        

يکی . تغيير مذهب کند حتويل گرفنت تربيز تصميم گرفت که مردم شهر را جمبور به 
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بـه او مـشورت   � بودشايد زکريا کججی که هنوز شيعۀ حقيقی نشده �از مشاورانش   
او بـه شـاه امساعيـل گفـت کـه اگـر چنـين شـود مـردم تربيـز              . داد که چنين کاری نکند    

 ولــی امساعيــلِ ١.خــواهيم ناراضــی خواهنــد شــد و خواهنــد گفــت کــه شــاه شــيعه منــی   
. پنداشـت تـصميم خـودش را گرفتـه بـود      نوجوان که سنی را موجودی خطرنـاک مـی     

پنداشــت بيــرون آورده بــه ديــن     ه گمراهــی مــی او مــصمم بــود کــه مــردم را از آنچــه کــ     
او در اثــر ســوابق تــربيتيش . بــود وارد ســازد» ديــنِ حــق«نظــر او تنــها  قزلباشــان کــه بــه

خـــودش حـــق  پنداشـــت و بـــه کـــرد و خـــودش را پيامربگونـــه مـــی  احـــساس خـــدايی مـــی
او نـسبت  . داد که هر حلظه هر تصميمی بگيرد بدون تأمل به مورد اجرا بگـذارد          می

ناپــذير داشــت کــه از پــستان مــادرش تراويــده بــا خــون او       ان يــک کينــۀ آشــتی بــه ســني 
هـا را بـر سـر     عجين شده بود، و ساهلا بود که مترصد فرصتی بود تا انباشـتۀ ايـن کينـه          

او چنان غرق اوهامِ کودکانۀ ناشی از تلقينـهای قزلباشـان بـود کـه      . سنيان خالی کند  
يــان امـام علــی و امــام حـسين بــا مــردم آن   ئـی کــه م  توانــست فاصــلۀ زمـانی نــه قرنــه  منـی 

کرد که دمشـان پيـامرب و خانـدانش و     زمان تربيز وجود داشت درک کند، و گمان می       
ــدگی         ــهر زنـ ــون در شـ ــه اکنـ ــد کـ ــردم تربيزنـ ــين مـ ــسين مهـ ــام حـ ــی و امـ ــام علـ ــاتالن امـ قـ

او بــرآن بــود کــه مهــۀ مــردم شــهر را يــا وادار بــه توبــه کنــد يــا از دم تيــغ کــين   . کننــد مــی
او مهۀ سـنيان در هرجـا کـه بودنـد     . ذراند و خون علی و حسين را از آا بازستاند          بگ

اش  پنداشــت، و برنامـــه  ريــز مـــی  دينـــان فاســد و خـــون  و هــر نـــژادی کــه داشـــتند را بــی   
او برای اين برنامـه يـک مأموريـت آمسـانی بـرای خـودش قائـل             . نابودگری آا بود  

يــاد گرفتــه بــود در اطــرافش قزلباشــان  ســبب آنکــه از وقتــی نــام خــودش را   او بــه. بــود
انــد و در ميــان آــا   کــرد کــه مــردم جهــان مــسلمان و شــيعه   شــيعه ديــده بــود، خيــال مــی  

هـايش شـنيده بـود کـه      او از خليفـه . اند که بايـد نـابود شـوند    دين و سنی  برخی هم بی  
وقتی امام غائب ظهور کند چندان سنی خواهـد کـشت کـه خـون مثـل سـيالب جـاری            

هـا شـنيده بـود کـه وقتـی امـام ظهـور کنـد          او از خليفه.  زانوان اسپ او برسد   گردد و تا  
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انـد را زنـده خواهـد کـرد و      مهۀ خلفای عرب که به علی و فرزندانش ستم کـرده بـوده    
در ميدان کوفه حماکمه خواهد کرد و مهه را در آن ميدان تازيانه خواهد زد و بـه دار          

او ايــن شــنيده را بــه  . خواهــد ســوزاندخواهــد بــست و اعــدام خواهــد کــرد و در آتــش   
يقين قلبی باور داشت و خودش نيز درصدد بود که پيش از ظهـور امـام غائـب زمـين          

اين بـود کـه وقتـی    . را از سنيان پاکسازی کند تا دمشن امام بر روی زمين باقی مناند     
مردی به او مشورت داد که در صدد جمبور کردن مردم تربيـز بـه تغييـر دادن دينـشان          

  :رنيايد، چنين پاسخ دادب
. انـد  خـدای عـامل و مهـۀ ائمـۀ معـصومين مهـراه مـن          . انـد   مرا به اين کار واداشته    

بــه توفيــق اهللا تعــاٰلی اگــر رعيــت حرفــی بگوينــد    . کــس بــاک نــدارم  مــن از هــيچ
  ١.گذارم تن را زنده منی کشم و يک مششير می

و » ولـی اهللا «ه او در شرائطی پـرورش يافتـه بـود کـه حقيقتـا بـاورش شـده بـود کـ              
ايــن . برگزيــده اســت و بــرای رهاســازی بــشريت از دســت ســنيان مبعــوث شــده اســت   

بــه ايــن کــار  «را  احــساس مأموريــت آمســانی ســبب شــده بــود کــه او خيــال کنــد کــه وی   
وجه قادر نبـود کـه    اش غرق بود که به هيچ او چنان در رؤيای کودکانه. »اند  واداشته

آلـود   جهـان در نظـر او صـحنۀ پيکـارِ خـون       .  کنـد  حقايق تـاريخی و اجتمـاعی را درک       
دو نيــروی خيــر و شــر بــود کــه يکــی شــيعه و رهــرو راه خــدا و امامــان اهــل بيــت پيــامرب      

دانـست   و او خـود را مـأمور مـی   . بود، و ديگری سنی و پيرو راه شـيطان و عمـر و يزيـد     
عيار بود با  ماو يک قزلباش متا. که با رهروان راه شيطان بستيزد و مهه را نابود کند      

فراتـر از ايـن او در   . چيـز  کـس و مهـه   بار گرانی از کينـه و نفـرت و حـس انتقـام از مهـه          
زيــست کــه چيــزی جــز رؤيــا و احــساسات بــر شــعورش حکومــت   ســنينی از عمــرش مــی

ــش کــه عقــل   او موجــودی بــود کينــه . کــرد، و قــدرت تعقــل صــحيح را نداشــت   منــی کَ
  .نداشت و قدرت بسيار نيز داشت

روز مجعـه  . وزی که قزلباشـان شـهر تربيـز را حتويـل گرفتنـد مجعـه بـود            فردای ر 
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شــاه امساعيــل وارد مـــسجد جــامع تربيـــز شــد، دســـتور داد کــه در ميـــان هــر دو نفـــر از       
دست بايستد؛ و وقتی او بر منرب رفت و از  حاضران در مسجد يک قزلباش مششير به 

 و عمـر و عثمـان لعنـت    تـربا کننـد و بـه ابـوبکر      » مـذهب منـسوخ   «مردم خواسـت کـه از       
او بر باالی منـرب رفتـه ايـستاد و    . درنگ سرش را بزنند   بفرسند هرکه ساکت ماند بی    

از سـنيان تـربا   «: مجعيت حاضر در مـسجد گفـت   ئی خطاب به گونه مقدمه   بدون هيچ 
قزلباشـان کـه بـا مشـشيرهای آختـه      » !به ابوبکر و عمر و عثمان لعنت بفرستيد      ! کنيد

گفتند؛ ولی » بيش باد و کم مباد«تاده بودند لعنت فرستادند و     در ميان مجعيت ايس   
شـاه دوبـاره   . »غلغلـه از ميـان مـردم برخاسـت    «اعتـراض زبـان گـشودند و         حاضران بـه  

   ١».شويد گوئيد کشته می هرکدام که منی«: بانگ بلند گفت لعنت فرستاد و به
آا . يرت شدندمجعيت منازگزار با ديدن اين رفتار و شنيدن اين فرمان در ح       

دانـد و   گونه ممکن است يک نفر کـه خـود را مـسلمان مـی     پرسيدند که چه از خود می 
از اوالد مرد بزرگواری چون شيخ صـفی الـدين اردبيلـی اسـت چنـين اهانـت بزرگـی             
را نسبت به ياران و خلفای پيـامرب روا بـدارد؟ ولـی شـاه امساعيـل نـه از تـاريخ اسـالم           

دانــست کــه آــا چــه      شــناخت و نــه مــی   پيــامرب را مــی اطالعــی داشــت و نــه اصــحاب    
هـای بکتاشـی شـنيده بـود کـه ابـوبکر و عمـر و عثمـان و          او از خليفـه . انـد   کسانی بوده 

عائــشه ديــن نداشــتند و دمشنــان پيــامرب و اســالم بودنــد، و در مهــۀ عمرشــان پيــامرب را     
 از واليتعهـدی  عهـد منـصوبِ پيـامرب بـود     آزار دادند، و سر اجنـام هـم علـی را کـه ولـی          

. برکنار کردند تا خودشان بـر مـسند خالفـت تکيـه بزننـد و در جهـان پادشـاهی کننـد            
او شــنيده بــود کــه ابــوبکر و عمــر بــه نــاحق بــه جــای پيــامرب نشــستند و مــردم را از ديــن    
بيرون بردند و دين سنی را که يک دين شيطانی و سـاخته و پرداختـۀ ابوسـفيان بـود            

و مــسلمانان جنگيدنــد، و يزيــد کــه از آــا بــود امــام حــسين        رواج دادنــد و بــا اســالم   
خاطر دفاع از اسالم و دينِ جـدش برخاسـته بـود بـه قتـل          را که به  � دخترزادۀ پيامرب �

ها شنيده بود که عمر بـه خانـۀ علـی محلـه کـرد و فاطمـه را زمخـی               او از خليفه  . رساند
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م مـادرش حمـسن نـام    کرد و سبب شد که فاطمه سقط جنين کند و جنينش که در شک       
جمموعـۀ  . داشت به شهادت برسد و فاطمه نيز چند روز پس از اين واقعـه شـهيد شـد    

و اينـها را  . کـرد  اطالعاتی که او دربارۀ اسالم داشت از اين چند داسـتان جتـاوز منـی        
ها چندان به تکرار و تفصيل برايش تعريف کرده بودند که مهه را ازبـر بـود،            خليفه

.  روزی بتوانــد انتقــام آن مظلومــان را از ايــن ظاملــان ســنی بگيــرد  کــرد کــه و آرزو مــی
اکنــون وقــت آن انتقــامگيری فرارســيده بــود و او قــدرت کــافی بــرای ايــن انتقـــام را          

انــد کــه بـا پيــامرب و امامــان بــديها   کـرد کــه مــردم تربيــز مهـان ســنيان   داشـت و گمــان مــی 
کــه در حــقِ پيــامرب و امامــان  خواســت کــه مــردم تربيــز را از جنايتــهائی    او مــی. کردنــد

کــرده بودنــد توبــه دهــد و هرکــه توبــه نکــرد را بکُــشد تــا دمشنــان خانــدان پيــامرب در          
  .جهان منانند

مـردم حاضـر در مـسجد وقتـی پـس از حلظــاتی از حيـرت بيـرون آمدنـد، بـاز هــم          
خودشان را مورد خطاب اين جوانک يافتنـد کـه بـر فـراز منـرب ايـستاده بـود و مشـشير          

پارسـی خطـاب بـه مـردم      ترکـی نيمـه   آميـزی بـه زبـانی نيمـه     ند و با حلن حتکـم  جنبا  می
از دمشنـان خـدا و پيـامرب تـربا     ! به ابوبکر و عمر و عثمـان لعنـت بفرسـتيد        «: گفت  می

مقدسات مسلمانان را  مردم برای آنکه بيش از آن اهانتهای اين جوانک به      » !کنيد
 بــه ممانعــت از آن نبودنــد مــستوجب  نــشنوند، و در اثــر شــنيدن ايــن اهانتــها کــه قــادر  

خـــشم خـــدا و عـــذاب دوزخ نگردنـــد، انگشتانـــشان را در گوشهايـــشان کردنـــد و راه       
ــستند  ــشان را بـ ــسجد      . مسعـ ــه از مـ ــد کـ ــهر تـــصميم گرفتنـ ــال شـ ــا و رجـ ــدتنی از علمـ چنـ

: رفتند که از جا حرکت کنند؛ ولی حضرت شاه مشـشير بلنـد کـرد وگفـت          «بروند، و   
دســتور شــاه پاســخی نــداد، شــاه از فــراز منــرب بــه      چ کــس بــه  چونکــه هــي ١»!تــربا کنيــد 

دست که در ميان صفهای منازگزاران ايـستاده منتظـر صـدور اذن      قزلباشان مششير به  
  . ريزی بودند دستور داد که گردای مهه را بزنند خون

روز به قتلگاه عظيمی تبديل شد، و هيچ کـس نتوانـست کـه       مسجد تربيز در آن   
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  .ن جان سامل بربداز دست قزلباشا
ســوزی،  مجعــی مکــرر، آتــش   بعــد شــهر تربيــز صــحنۀ کــشتار دســته      ازآن روز بــه

منـازان، مؤذنـان،    مهۀ علمـا، فقيهـان، مدرسـان، پـيش    . غارت، و جتاوز ناموسی بود 
داران را قزلباشــان در روزهــای آينــده بازداشــت کردنــد تــا آــا را     قاضــيان، و مکتــب 

آا دشنام دهند؛  بوبکر و عمر و عثمان تربا جسته بهتوبه دهند و جمبور کنند که از ا    
شد که چنين اهانتی  حاضر منی� از بيمِ کيفر اخروی�و چونکه کسی از مردم تربيز 

بـسياری کـشتار   . مقدسـات ديـن خـودش بکنـد، الحمالـه سرنوشـت مهـه فجيـع بـود                به
رون کـشيده  هـا بيـ   آتش کشيده شد، زن و فرزندانـشان از خانـه        هايشان به   شدند، خانه 

ــان اميرحممــود خوانــدمير   �شــده مــورد جتاوزهــای وحــشيانه قــرار گرفتنــد؛ و      � بــه بي
 ١».مملکـــت آذربايجـــان از لـــوث وجـــود بـــسياری از جهـــال و متعـــصبان پـــاک شـــد         «
نظر نويـسندگان صـفوی    فقها و علمای آذربايجانی بودند که به      » جهال و متعصبان  «
را رهـا کـرده   » ديـن شـيطانیِ سـنيان   «د کـه  خواسـتن  منـی » از شدت تعـصب و نـادانی      «
جات مسلح قزلباشان تاتار با     دسته. را بگيرند که قزلباشان آورده بودند     » دين حق «

خواسـتند   دادنـد و از مـردم مـی    راه افتـاده شـعار مـی      های تربيـز بـه      دشنه و ترب در کوچه    
آمدنــد تــا بــا   ئــی کــه بيــرون منــی  اهــل هــر خانــه . هــا بيــرون آمــده تــربا کننــد  کــه از خانــه

جتــاوز . شــدند شـعارهای قزلباشــان مهنــوايی کننـد مــورد غــضب واقـع شــده نــابود مـی    
آتش کشيدن اجساد  جنسی به دختران و پسران تربيز و دريدن شکم زنان باردار و به     

روز در هـر   کشتگان در روزهای آينده يک امر تکراری بود که در مهۀ سـاعات شـبانه   
زنــان کــسانی کــه بــه تــرب و   . افتــاد گــان اتفــاق مــی کــوی و برزنــی دربرابــر ديــدگان مه  

مششير قزلباشان کشته شده بودند را نيز کـشتند و شـکمهای بـسياری از زنـان آبـسنت              
بـسياری از سـگان تربيـز    . را دريده جنينهايشان را بيرون کشيده بر زمـين زده کـشتند          

د که نسل قزلباشان تصميم جدی داشتن. نيز چونکه ازآن سنيان بودند اعدام شدند      
چنــان هراســی بــر مــردم تربيــز مــستولی شــده بــود کــه       . ســنيان را از جهــان براندازنــد  

                                                                            
  .۶۶اميرحممود خواندمير، تاريخ شاه امساعيل و شاه ماسب، � 1
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 ۸۸

از فقاه و دانشمندان و اديبان تربيز هرکه پـا  . ياد نداشت اش را تاريخ ايران به     منونه
  ١».اطراف آفاق ادند روی به� «بيان خواندمير به�و امکانی داشت گريخت و 

آمـده را غنيمـت مشـرده     کاران شهری فرصت پيشجات بزه   در اين ميان دسته   
آلـودی کـه فـراز آمـده بـود مـاهی بگيرنـد و از ايـن          به قزلباشـان پيوسـتند تـا از آب گـل          

ايـن  . هـای بزهکارانـۀ خودشـان را بگـشايند     رهگذر به نان و نـوائی برسـند، يـا عقـده        
ا کــردن ديدنــد کــه قزلباشــان از هرکــه تــربا کنــد و مــردم را بــه تــرب    بزهکــاران چــون مــی 

تــشکيل دادنــد و » تبرايــی«جـات   آيــد، در روزهـای آينــده دســته  وادارد خوشـشان مــی 
راه افتادنـد تـا بـا انـه قـراردادن       ها به هائی برسر دست گرفته در کوچه    تربها و دشنه  

يکـی از  . درازی کننـد  اجبار مردم به تربا کـردن بـه جـان و مـال و نـاموس مـردم دسـت               
هــدف خريــدن امــوالِ تــاراجی از قزلباشــان در    در آن زمــان بــهبازرگانــان اروپــايی کــه  

هـا بيـرون کـشيده شکمـشان      تربيز بوده در ياداشتش نوشته که زنان آبسنت را از خانه        
يکـی ديگــر از اينــها نوشـته کــه در خــالل   . کــشتند دريدنــد و جنينهايـشان را مــی  را مـی 

ديگر از اينها نوشـته کـه   و يکی . چند روز بيست هزار تن از مردم تربيز کشتار شدند       
ســابقه اســت، و  رمحــی در تربيــز کــرد در تــاريخ جهــان بــی   آنچــه شــاه امساعيــل بــا بــی 

  ٢.شايد بتوان فقط نرون را با او مقايسه کرد
دهنــده بـــود کـــه در مـــدت کوتــاهی خـــربش بـــه اروپـــا    فجــايع تربيـــز چنـــان تکـــان 

 ظهـور يـک پيـامرب    خ خـرب از ۸۸۰نگار اروپـايی در وقـايع زمـستان     رسيد، و يک وقايع  
  :جديدی در ايران داده چنين نوشت

 دربارۀ پيغمرب جديد از قول مسافرينی که تـازه  ۱۵۰۱تاريخ دسامرب   گزارشی به 
 سـاله و ادعـای پيــامربی و   ۱۴انـد داده شـده کــه دربـارۀ صـوفی      از ايـران برگـشته  

دهنـــد  اش کـــه اعمــال مـــذهبی را از طـــرف او اجنــام مـــی    خليفـــه۴۰خــدايیِ او و  

                                                                            
انتشارات خوارزمی، (های ونيزيان در ايران، ترمجۀ منوچهر اميری  بنگر سفرنامه� 1

  .۴۶۸ياث الدين خواندمير، حبيب السير غ. ۱۳۴۹ :(۲۵۱ ،۴۰۸ �۴۰۹ران، 
  .۴۰۹ و ۳۱۰های ونيزيان،  سفرنامه� 2
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 ۸۹
  ١.کند ث میحب

قزلباشــان در مــدت کوتــاهی مهــۀ بناهــای دينــی تربيــز را از مــساجد و مــدارس         
منهدم يا نيمه ختريب کردند، يـا خبـشهائی از آـا کـه نامهـای خلفـای چهارگانـه بـر              

خبشهای هنری مـسجد جـامع تربيـز کـه از شـاهکارهای      . خود داشت را از بين بردند 
کــه خبــشی از ميــراث باينــدريان بــود، را  رفــت، چون هنــر معمــاری ايــران بــه مشــار مــی 

آنچـــه . ختريـــب کـــرده صـــحن و شبـــستانش را بـــه طويلـــۀ اســـپ و اســـتر مبـــدل کردنـــد   
اسـتخواای کـسانی   . مدارس و مقابر و گنبد و بارگاه در تربيز بود را منهـدم کردنـد         

کــه نــام اوليــا برخــود داشــتند، چونکــه ســنی بودنــد، از گورهــا بــرآورده پراکندنــد تــا      
ــان ــرود آثارشـ ــين بـ ــه .  ازبـ ــساد را بـ ــسياری از اجـ ــسترش را در    بـ ــشيدند و خاکـ آتـــش کـ

عقيــدۀ آــا، قــصاص خوــای     هــا پراکندنــد تــا پامــال رهگــذران گــردد، و بــه       کوچــه
  .بناحق ريخته شدۀ اهل بيت پيامرب در کوفه و کربال و جاهای ديگر گرفته شود

 مـــدارس و اــدام . پــس از تربيـــز نوبــت بـــه ديگــر شـــهرهای آذربايجــان رســـيد    
گيــر و   طــور پــی  مــدت يکــسال بــه   مــساجد و گنبــدها و مقــابر آباديهــای آذربايجــان بــه     

کـه شـهر شـيخ صـفی بـود و مهـۀ         �آا بـا شـهر اردبيـل        . ناپذيری ادامه يافت    خستگی
در اردبيـل فقهـا و   . نيـز مهـان کردنـد کـه بـا تربيـز کـرده بودنـد        � مردمش سـنی بودنـد    

تـرين حنـوی بـه قتـل رسـاندند، و       گرفتـه بـه فجيـع   مدرسان و مؤذنان و ائمۀ مـساجد را       
هايــشان را تــاراج کــرده زنــان و دختــران و پسرانــشان را مــورد جتاوزهــای شــنيع       خانــه

شـــاه امساعيـــل مـــردم شـــهر اردبيـــل را جمبـــور کـــرد کـــه هرکـــدام  . جنـــسی قـــرار دادنـــد
جات خنجر و مشـشير و تـرب    آنگاه دسته. ئی هيزم در سرای خودشان گرد آورند     پشته

ئـی کـه    اهـل هرخانـه  . راه افتادنـد  هـای شـهر بـه    دست قزلباشان و تربائيان در کوچـه    به
شـان توسـط    آمدند خانه برای مهصدا شدن با شعارهای قزلباشان از خانه بيرون منی   

  ٢.شدند شد، و اهل خانه در آتش سوزانده می آتش کشيده می قزلباشان به

                                                                            
  .۷۰۲پارسادوست، � 1
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 ۹۰

قزلباشـان از رجـال ديـن و ادب    گيـرِ   سال تالشهای پـی  آذربايجان در خالل يک   
گونـه   هرکس از ايـن . پاکسازی شد) جهال و متعصبان  : بيان خواندمير   به(و فرهنگ   

 و بــرای زنــده ١شخــصيتها موفــق نــشد کــه از منطقــه بگريــزد شــکار قزلباشــان گرديــد،   
ماندن ناچار شد که مذهب خود را رها کرده خودش را پيرو مـذهب قزلباشـان اعـالم      

بکر و عمر و عثمان دشنام دهـد و لعنـت بفرسـتد و زن و فرزنـدانش را از     دارد، به ابو  
  . جتاوز مصون دارد

جات بزهکـار شـهری از فرصـت       در اين ميان در مهۀ شهرهای آذربايجان دسته       
دســت پيوســتند تــا از خــوان يغمــائی کــه    جــات تبرايــیِ تــرب بــه  دســته اســتفاده کــرده بــه 

نند و اموال مردم فلکزده را تاراج کنند و زنان و    قزلباشان گسترده بودند نعمتها بچي    
گروههــای خودجــوش  «اينــها از نظــر قزلباشــان  . دختــران را مــورد جتــاوز قــرار دهنــد  

در شـهرها سـر بـرآورده    » نـشر ديـن حـق    «رفتنـد کـه بـرای         بـه مشـار مـی     » نودين تربائی 
بزهکـار  جـات   کـافی بـود کـه ايـن دسـته     . کردنـد  بودند، و با تربهايشان تبليغ دين می    

ئـی زن يــا دختـر زيبـائی را سـراغ داشـته باشـند، يــا        شـهری موسـوم بـه تبرايـی در خانـه     
را مــورد محلــه قــرار  » ســنیِ کــافر«ئــی بربنــد تــا خانــۀ آن   گمــان وجــود ثروتــی در خانــه 

  .دهند و با جان و مال اهل آن خانه هرچه خبواهند بکنند
شيخ «بانگ درافتاده بود که ميان، چونکه در قبايل بياباای اناتولی      در اين 

و در ايران چپاول افتاده است دسـته دسـته ترکـان     » اوغلی شاه امساعيل خروج کرده    
شــدند تــا بــه قزلباشــان بپيوندنــد و از خــوان تــاراجی کــه شــاه    ســوی ايــران روان مــی بــه

يــک بازرگــانی ونيــزی کــه در ايــن   . امساعيــل گــسترده بــود ــرۀ خــويش را برگيرنــد  
  :نويسد دن اموال تاراجی در تربيز بوده است میماهها برای خري

ديدم کـه دائـم از اکنـاف و اطـراف دسـته دسـته        در طی اقامت خود در تربيز می  
و . مـان  خصوص از انـاتولی و عثمـانی و قـره    روند به  زير درفش او می     سپاهی به 

                                                                            
روی به «غياث الدين خواندمير از اينکه چنين شخصيتهائی از آذربايجان گريختند و � 1

  ].۴۶۸حبيب السير، [کند  ابراز شادمانی می» اطراف آفاق ادند
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 ۹۱
  ١.ايشان عطايائی درخورِ مقام و منصبِ هريک ارزانی داشت امساعيل نيز به

مـردمِ   گـشت بـر سـتم بـه     ر مشـار قزلباشـان نورسـيده از انـاتولی افـزده مـی         هرچه بـ  
رسيد در تـالش بـود کـه هرچـه      هر گروهی که از راه می    . گرديد  آذربايجان افزوده می  

کـــاری کـــه قزلباشـــان در . زودتـــر بـــه کـــاروان ثرومتندشـــدگان پـــيش از خـــودش برســـد 
شــود بـا جنايتــهای   ا منـی ســال بـر ســر مـردم شــهرهای آذربايجـان آوردنــد ر    خـالل يـک  

کـرد، ولـی بـا ديـن و      کـرد، کـشتار مـی    چنگيزخان ويـران مـی  . چنگيزخان مقايسه کرد  
زنـــان و دختـــران و جتـــاوز  فرهنـــگ و نـــاموس مـــردم کـــاری نداشـــت؛ حتـــی تعـــدی بـــه  

لـذا مغـوالن اگـر    . ی چنگيزی برای مغوالن جمـازات اعـدام داشـت   »ياسا«جنسی در   
 ايرانی تعدی نکردند و هيچ زن و دختر ايرانی مـورد    کشتند به هيچ زن     مردان را می  

مغــوالن شــکم هــيچ زنــی را ندريدنــد و هــيچ   . گرفــت جتــاوز جنــسی مغــوالن قــرار منــی 
ولـی ايـن قزلباشـان، گرچـه از نـژاد      . جنينی را از شکم مادری بيرن نکشيده نکـشتند      

هـيچ چيـزی    آـا داده بـود، بـه    مهان مغوالن بودند، طبق فرمانی که شـاه امساعيـل بـه          
چنانکـه از  �تربيز و اردبيل و زجنـان و ديگـر شـهرهای آذربايجـان           . کردند  رحم منی 

در ســال اول � آيــد نگــاران دربــار صــفوی برمــی  يادداشــتهای ونيزيــان و نوشــتۀ وقــايع 
  . حاکميت قزلباشان به شهرهای مرگ و خاکستر و فقر و فحشاء تبديل شدند

ارد آذربايجـان شـده بودنـد و هـيچ تعلـق      قزلباشان که از بيرون مرزهای ايـران و       
خاطری به ايران و ايرانی نداشـتند، بـه هـيچ اصـول اخالقـی و انـسانی جـز بـه اصـول                

در جتاوزهـای ناموسـی   . و کشتار و جتاوز پابنـد نبودنـد   ) ترکتازی(غارتگریِ ترکانه   
ن شد، بيشتر افرادی که مورد هدف آا قرار داشتند پسرا     دست آا اجنام می     که به 

شـاه امساعيـل   . لواط يک رسم پسنديده نزد قزلباشـان بـود  . جوان آذربايجان بودند 
دسـت بـود کـه چنـان نيروئـی       گران چيـره  از لواط� اند چنانکه مداحانش نوشته  �نيز  

از جانب خدايش به او عطا شده بـود کـه در يـک روز قـادر بـود بيـست پـسر جـوان را                 
ــد   ــروکش نکنـ ــازهم اشـــتهايش فـ ــد و بـ ــزی   يکـــی ا. بگايـ ــان ونيـ ــه بازرگانـ ــسانی کـ ز کـ
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دستی شاه امساعيل در عمل لواط، دربارۀ به يک مورد   اند دربارۀ چيره    ناميده شده 
  :که خودش شاهد بوده چنين نوشته است

کــاخ هــشت ــشت   او دســتور داد تــا دوازده تــن از زيبــاترين جوانــان شــهر را بــه   
را بـه مهـين نيـت بـه     او با آا عمل شـنيع لـواط اجنـام داد، سـپس آنـان                . بردند

  ١.امرای سپاه خود سپرد
خودفروشــی   هــا بيــرون کــشيده جمبــور بــه     قزلباشــانْ زنــان و دختــران را از خانــه   

آا زنـان و دختـران   . داشتند آا حتی پسران را نيز به چنين کاری وامی . کردند  می
ه و پسران را در امـاکن خمـصوصی نگـاه داشـته بودنـد و بـر آنـان مقـرر کـرده بودنـد کـ             

رسيد آا  حد مقرر منی  و اگر درآمدشان به٢روزانه مبلغ معينی درآمد داشته باشند؛  
آا دستور شده بود  دادند تا به مهانگونه که به ها قرار می    را زير شديدترين شکنجه   

خريداران اينها نيز خود قزلباشان و تربائيان بودند، که معلـوم نبـود چـه         . عمل کنند 
ولــی هــدف شــاه امساعيــل از ايــن دســتور آن بــود کــه مــردم       . زنــدآــا بپردا ــائی بــه 

آذربايجان را تا سرحد غيرِ قابل حتملی حتقير کند تا جمبور شوند که دين خودشان         
خودفروشـــی  اگـــر پـــسر يـــا دختـــری حاضـــر بـــه . شـــوند» مـــذهبِ حـــق«رهـــا کـــرده پيـــرو 

ده پوسـتش را  کردنـد و زنـده زنـ    کـوب مـی   شد او را بر ديوار يا کندۀ درختـی مـيخ     منی
ايـن  . کـشتند  گرفتند و آهسته آهسته می کندند، يا سرش را در ديگ جوشاب می        می

شـد کـه    های وحشتناک که دربرابر ديـدگان ديگـران اجنـام گرفـت سـبب مـی                شکنجه
    را بـه ذهنـشان راه ندهنـد   » ولیِ امرِ مسلمينِ جهـان «ديگران فکر سرپيچی از فرمان .

ــن     ــود تـ ــدن بـ ــده مانـ ــان زنـ ــه خواهـ ــودی     هرکـ ــه موجـ ــديل بـ ــی تبـ ــی داد ولـ ــر خفتـ ــه هـ  بـ
  .زده و بيمار شد هراس

دانــستند وکوشــيدند کــه ايــن     مــی) پــسنديده(قزلباشــان ميگــساری را مــستحب   
ئـی   آـا برسـر هـر برزنـی دکـه      . رسم را در شهرها و روستاهای آذربايجان رواج دهنـد         
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نـد کـه بـاده را    کرد دائر کردند و مخهای باده برپا داشتند، و رهگـذران را جمبـور مـی          
شــد،  هــرکس حاضــر بــه اجــرای دســتور منــی  . از ايــن مراکــز خبرنــد و مهاجنــا بنوشــند 

ايـن  . شـد  جمـازات مـی  » خمـالف فرمـان ولـی امـر    «و » سـنی کـافر و ضـددين   «عنوان    به
شـد کـه    های تفتيش عقايد قزلباشان بود که به وسـيلۀ آن معلومـشان مـی        يکی از شيوه  

نيــست، و چــه » ولــی مطلــق«ه و در اطاعــت کامــل چــه کــسی هنــوز بــر ديــن ســابق مانــد 
شـد کـه از    طبيعی بود که اگر کـسی حاضـر منـی   . کسی به دين قزلباشان درآمده است     

قزلباشــان کــه محرمــات شــرعی را . گرديــد آــا بــاده خبــرد و بياشــامد درجــا کــشته مــی 
يـل  را شيخ بدرالدين و سپس شيخ جنيد و اينک شـاه امساع      و اين (دانستند    مباح می 

انـد تــا بــا   کردنـد کــه بـاده را ســنيان حتـريم کــرده    ، گمـان مــی )برايـشان مبــاح کـرده بــود  
کردند که دست  به مهين سبب مردم را وادار می. شيعيان خمالفت نشان داده باشند  

از خمالفت بردارند و باده را مباح مشرده بنوشـند تـا مـشات ميـان آـا وکـسانی کـه              
  .لقب داده بودند از ميان برود» دين سنيان بی«آا  قزلباشان به

شــخص شــاه امساعيــل، عــالوه بــر آنکــه لــواطگر قهــاری بــود، از مهــان ســنين           
غيـاث الـدين خوانـدمير کـه از     . رفـت  نوجوانيش از ميگـساران قهـار نيـز بـه مشـار مـی        

مداحان اسـتوار شـاه امساعيـل اسـت، بزمهـای عياشـی و ميگـساری شـاه امساعيـل را                
  :چنين ستوده است

جـام زريـنِ آفتـاب در     چـون ) گـون  شـفاف سـرخ    جامهـای (وش    احِ رقيـقِ عقيـق    اقد
سـان سـاغرِ سـيمينِ     غش به کرده جامهای شرابِ رقيقِ بی   آغاز گردش   بزمِ فلک 

 در )دختــران و پــسران اســير شــدۀ ايرانـــی    (انـــدام  هــالل در دســت ســاقيان ســيم    
  ١.گردش بود

ايــف تــرک و تاتــار  عمــوم قزلباشــان، چنانکــه گفتــه شــد، عناصــر ســرگردان طو    
اناتولی بودند که ابتدا به شيخ بدرالدين و سپس به شيخ جنيد پيوسـتند و سـراجنام     

گـاه در ايـران نزيـسته     آـا هـيچ  . به اميد غارتگری پيرامون شاه امساعيل گـرد آمدنـد       
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در عــرف . گونــه آشــنايی نداشــتند  بودنــد، و بــا فرهنــگ و ديــن و متــدن ايرانــی هــيچ   
شـان آمـده بـود، هـرکس از آـا نبـود بيگانـه و دمشـن تلقـی             يـی   يلـه آا، که از سنن قب    

. نگريـستند  ديدۀ دمشنِ درخورِ نابودی مـی  آا با اين ديدگاه به ايرانيان به. شد  می
تقـسيم  » غيرِخـودی «و » خـودی «مـردمِ ايـران را بـه    � شـان  يـی  بنابر بينشِ قبيلـه  �آا  

مانــد را  و هــرکس ســنی مــی شــد را خــودی   کــرده بودنــد، و هــرکس شــيعۀ صــفوی مــی   
مشردنــد؛ و معتقــد بودنــد کــه هرکــه غيــرِ خــودی اســت دمشــن اســت و     غيرخــودی مــی

آـا وقتـی بـر آذربايجـان و خيـرات      . دمشن را بايد کشت و اموالش را تصاحب کـرد         
وجـه بـه وصـف نتـوان آورد دسـت       رمحـی و قـساوتی کـه بـه هـيچ      آن دست يافتند با بی 

يــران کــردن شــهرها و اــدام عناصــر مــادی متــدن    تعــدی و ســتمگری گــشودند و بــه و  
  .ايرانی پرداختند، بدون آنکه هيچ ترمحی نسبت به ايران وايرانی احساس کنند

           ذکر جنايتهای قزلباشان، که مداحانشان دربارۀ خبشهائی از آن بـا آب و تـاب
ــم ــتوده   قلـ ــرده و سـ ــايی کـ ــان    فرسـ ــم امکـ ــان و قلـ ــا بيـ ــد، بـ ــست  انـ ــذير نيـ ــد  . پـ ــسان بايـ انـ
هـای مـداحان شـاه امساعيـل و قزلباشـان را خبوانـد تـا متوجـه شـود کـه آـا چـه                     تهنوش

دســتان  ئــی از تــرب بــه تــصورش را بکنــيم کــه دســته. انــد ســتيزی بــوده موجــودات متــدن
انـد، صـاحبخانه و    قزلباش به خانۀ يکی از بزرگان تربيـز يـا اردبيـل يـا زجنـان ريختـه             

انـد، و   اند، خرمنی آتـش افروختـه    آوردهزن و فرزندانش را دستگير کرده به خيابان  
کننـد کـه يـا اهللا زود بـاش بـه ابـوبکر و        چاره را در چنين حـالتی ديـد مـی    اين مرد بی 

ــن      ــر و عثمـــان لعنـــت بفرســـت و تـــربا کـ و تـــصورش را بکنـــيم کـــه آـــا در برابـــر     . عمـ
های زن و دختـرش کـودک کمـسال او را زنـده زنـده       های عاجزانۀ آن مرد و ضجه  البه

کننـد، و پـدر و مـادر و خـواهر، در درمانـدگی کامـل،         ه ميان خرمن آتـش پرتـاب مـی        ب
  . شود اند که در آتش جزغاله می های کودکشان شاهد زوزه

قزلباشان با چنين رفتارهائی کسانی از علما و بزرگان که در آذربايجـان مانـده      
تند کـه شـديدا   بودند و پای گريز نداشتند را به مجعـی از بيمـاران روانـی مبـدل سـاخ            

ــه  عـــصبی ــده و از مهـ ــزاج شـ ــه  مـ ــه  کـــس و مهـ ــد، در گوشـ ــزان بودنـ ــز گريـ ــزوا   چيـ هـــای انـ
کردنـد و منتظــر مــرگ   حالــت حتيـر و گريــه و تفکـر و مخوشــی روزگــار را سـپری مــی    بـه 
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در اين عالَمِ درماندگی و نوميدی و سرخوردگی و مخوشی مطلق، هيچ . خود بودند
جان و مال و ناموس مـردم  . ديده محايت کندمرجعی وجود نداشت که از مردم ستم     

» تربايــی«دســت  جــات تــرب بــه و دسـته » خودجــوش شــهری«بازيچـۀ دســت بزهکــاران  
اش بـه   تصورش را بکنيم که يک تاجر بازار تربيز که مغازه و انبار و خانـه        . شده بود 

» تـربداران تربايـی  «نشين شده است ناگاه ببيند که يکدسته از ايـن     غارت رفته خانه  
اش بريزنـــد، او را گرفتـــه ببندنـــد، زن و دختـــر جـــوانش را از اطاقهـــا بيـــرون   بـــه خانـــه

ــال در   بکـــشند و در بغـــل بفـــشارند، و از آن مـــرد هـــستی  باختـــه خبواهنـــد کـــه هرچـــه مـ
  . آا حتويل بدهد اش ان کرده را بيرون بياورد و به خانه

 دارنـد، و روزی  تصورش را بکنـيم کـه زن و مـردی دختـر و پـسر جـوان و زيبـارو               
ئی از اوباشان شهری سر برسند، دختر و پسرشان را گرفته با خود بربنـد      چنين دسته 

  ! برند دانند که آا را برای چه کاری می در حاليکه پدر و مادر فلکزده نيک می
تــصورش را بکنــيم پيرمــرد دانــشمند و حمترمــی کــه از ســر خــشم و عــصبانيت و    

را گرفتــه  انــد، وی رده و آــا از او بــه خــشم آمــده   دســتۀ تربايــی پرخــاش کــ    محيــت بــه 
عريان کرده در سر چارکوچه و جلـو چـشم مهگـان، چنـد تـن از قزلباشـان پـرزور بـه او            

ــاوز جنـــسی کـــرده  ــيره ماليـــده وی   جتـ ــه تـــنش شـ ــا بـ ــد   انـــد، آنگـ را در قفـــسی آهنـــين بنـ
وسـی  انـد، و ايـن قفـس را مهچـون فان      اند و مشتی مورچه را درقفس رها سـاخته          کرده

هـا   اند، تا اين بيچاره در زير شديدترين شـکنجه    ئی در ميدان شهر آويخته      برسرِ ميله 
کننـد، روزهـا و شـبهای متـوالی      باشد؛ و مردمی کـه بنـا بـه ضـرورتی از آجنـا عبـور مـی         

  . شوند خراش اويند و شکنجۀ روحی می های جان شاهد ناله
 کـرده، بـه ميـدان شـهر     وری را قزلباشان گرفته برهنه     تصورش را بکنيم، دانش   

اند، و سـيخی از زيـر پوسـت کمـرِ او فروبـرده از پـشت گـردنش         آورده، آتش افروخته  
اند تا اندک اندک بريان شـود؛   بيرون آورده او را مثل الشۀ آهو بر روی آتش داشته          

  . شدۀ اين مرد تغذيه کنند دستور شاه امساعيل از گوشت کباب آنگاه قزلباشان به
م که آا يکی از بزرگان تربيز يا اردبيل را که خنواسته شيعه     تصورش را بکني  

انـد و در ايـن    شـود گرفتـه کـف دسـتها و پاهـايش را بـر کُنـدۀ درختـی ميخکـوب کـرده          
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  .کشند حال، زنده زنده، پوستش را مثل پوست گوسفند برمی
هــای مــداحان فتوحــات قزلباشــان صــفوی چنــدان از مــوارد شــکنجۀ        در نوشــته

سرشـتی   نی آمده است که خوانـدن آـا مـوی را برانـدام هـر انـسان نيـک       بزرگان ايرا 
حال ايرانيـانی کـه در    زند و جگرش را به کند و اعماق قلبش را چنگ می       راست می 

مطـالبی کـه مـداحان شـاه     . کنـد  انـد کبـاب مـی       خويـانی اسـير بـوده       دست چنين درنـده   
تـا نـشان بدهنـد کـه     انـد بـرای آن بـوده اسـت      امساعيـل و شـاه ماسـب صـفوی نوشـته     

» ديــنِ حــق«چــه قــدرتی بــرای نــشر  » ولــی امــر مــسلمين جهــان «و » پنــاه شــاه شــريعت«
گونــه مــردم ايــران را وادار    کــشيده و چــه  داشــته و در راه خــدايش چــه زمحتــهائی مــی   

دين حـق درآينـد؛ و    بردارند و به» جلاجت و جهالت و تعصب«کرده که دست از     می
را پــذيرا » ولـی امـر مــسلمين جهـان   «انـد اطاعــت از   خواســته گونـه کــسانی کـه منـی    چـه 

  .اند فرستاده جهنم می رسانده و به باشند به کيفرهای سخت می

  تشکيل سلطنت صفوی
، و اســالم »مــذهب حـق «چونکـه شـاه امساعيــل و قزلباشـانش ديــنِ خودشـان را     

ناميدنــد، ايرانيــان در واکــنش بــه ايــن ادعــا مــادۀ       مــی» مــذهب منــسوخ «ايرانيــان را 
حــساب اجبــد   نوشــتند، کــه بــه  » مــذهبِ نــاحق «اريخ تــشکيل ســلطنت قزلباشــان را   تــ

  .  هجری قمری۹۰۶شود سال  کبير می
ـشت بـر    که قزلباشان تربيـز را گرفتنـد و شـاه امساعيـل را در کـاخ هـشت            زمانی

او ساهلای . ختت سلطنت نشانده شاه ايران ناميدند او درآستانۀ چارده سالگی بود    
ن چارديواريهای دژ استخر و خانۀ کارکيای گيالنی گذرانـده بـود،   کودکيش را درو  

و يکــسال و چنــدماه پــيش از تــصرف تربيــز را در اطــراف روســتاهای آذربايجــان در        
گيالن برده شد فقط بـا   او از سن هفت سالگی که به. ميان قزلباشان سپری کرده بود    

ــا تاتارهــای انــاتولی بودنــد ســروکار دا     خليفــه شــت، و در اطــراف او  هــايش کــه عموم
تنـها متـاس او بـا جهـان بيـرون از خانـۀ کارکيـا زيارـائی بـود کـه           . کس ديگری نبود 

آوردنـد، و بـرای بوسـيدن پـای او صـدها کيلـومتر        تاتارهای اناتولی از او به عمـل مـی   
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رســاندند، و پــس از تعظيمهــای   گــيالن مــی  راه را بــا پــای پيــاده طــی کــرده خــود را بــه    
دسـت آورده بودنـد بـه     صدقات و نذوراتشان که از طريق راهزنی بـه     شايسته و تقديم    

پنداشـتند؛ و   ايـن کـار را مريـدان شـاه امساعيـل حـج مـی       . گشتند می درون اناتولی باز  
رمســی بــود کــه از ورای قــرون و اعــصار و ژرفــای بياباــای خــشک و خــشکمغزپرور      

 شــيعه و مــسلمان  ترکــستان بــا خودشــان کــشيده بــه انــاتولی بــرده و اکنــون حتــت نــام        
پــروردۀ چنــين عناصــری بــود، و در اثــر رفتــار    شــاه امساعيــل دســت . دادنــد اجنــام مــی

پنداشــت، و بــا  وار آــا خــود را در آن عــالَم کودکانــه متــصرف امــور کائنــات مــی بنـده 
ايــن تــصرف وارد کــاخ هــشت ــشت شــده بــر مــسند پادشــاهی تکيــه زده بــود و برســرِ    

ائمــۀ معــصومين « کــرد کــه مــأموريتی آمســانی دارد و  منــرب مــسجد جــامعِ تربيــز اعــالن 
  .»اند کار واداشته به اين«اويند و او را » بان پشتی

راهنمـايی زکريـا کججـی و چنـدتن ديگـر       شاه امساعيل در کاخ هشت شت به   
کــار ايجــاد تــشکيالت    او پيوســته بودنــد دســت بــه   از چنــين افــراد دنيــاخواهی کــه بــه   

االختيـار شـاه و فرمانـده کـل       لَـه شـاملو مناينـدۀ تـام       حسين بيک لَ  . برای سلطنتش شد  
او کــه برطبــق  . لقــب يافــت » اميراألمــراء«و » وکيــل نفــس مهــايون «قزلباشــان شــد، و  

نيـز بـرای شـاه امساعيـل داشـت، در      ) اَتا: ترکی به(يیِ ترکان مقام پدر     سنتهای قبيله 
د که قـرار بـود   گير شئون نظامی و سياسی کشور ايران ش   اين منصب خنستين تصميم   

  .در آينده توسط قزلباشان تسخير شود
ــه      ــائمی کـ ــر تقـــسيم غنـ ــارت بـ بـــرای در دســـت گـــرفنت حـــساب امـــوال شـــاه و نظـ

. کردنـد نيـاز بــه يـک حــسابدار باسـواد بــود     قزلباشـان از مـردم آذربايجــان غـارت مــی   
ايــن وظيفـــه بــه زکريـــا   . دانـــستند قزلباشــان ســواد نداشـــتند و خوانــدن و نوشـــنت منــی    

سپرده شد که گفتيم از گريختگان دسـتگاه باينـدری بـود و سـابقۀ دبيـری در       کججی  
  . لقب دادند» وزير ديوان اَعٰلی«او را . دستگاه آا داشت

ــد      ــاب شـ ــی انتخـ ــان مالمشـــس الهيجـ ــتگاه قـــضايیِ قزلباشـ ــرای رياســـت دسـ . بـ
دربارۀ سـوابق ايـن مـرد    . گفتيم که اين مرد پيش از آن در الهيجان مکتبخانه داشت 

. هــای مورخــان معاصــر شــاه امساعيــل و پــس از او هــيچ ســخنی نرفتــه اســت   در نوشــته
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تنها اشاره به سوابق او آن است که امساعيل در کودکيش نزد او سواد آموخته بوده        
و » الـدين الهيجـی   موالنا مشس«مرد وقتی با لقب   جالب است بدانيم که اين    . است

   تمدسـتگاه قـضايی و دينـی قزلباشـان قـرار       در رأس   ) وزيـر امـور دينـی     (» صدر«با س
را مرجع خويش برای تعليم دين  گرفت، حتی يک جلد کتاب مذهبی نداشت تا آن

ــد  ــرار دهـ ــاه       ١.قـ ــرا شـ ــد، زيـ ــته باشـ ــار داشـ ــابی در اختيـ ــه او کتـ ــود کـ ــم نبـ ــه الزم هـ  البتـ
ــارِ اهللا (امساعيـــل ولـــی اهللا  ــام و فتواهـــا بـــود، و  ) مناينـــدۀ تـــام االختيـ مرجـــع مهـــۀ احکـ

دادند تـا ضـرورت    زلباشان به هيچ اصول عقيدتی و حکم شرعی پابندی نشان منی       ق
سرپرســت  مالمشــس در ايــن مقــام نــاظر امــور اوقــاف بــی. وجــود مــنت دينــی پــيش آيــد

شـده و درآمـدهای آن، مـسئول عقيـدتی و تبليغـات، و       ماندۀ مدارس و مـساجد ويـران    
مـسئوليتهائی  . ران شـهری بودنـد  های تربائيان بود که عموما بزهکا    رئيس کل دسته  

. کـــه مالمشـــس برعهـــده گرفتـــه بـــود هـــم نيـــازی بـــه مراجعـــه بـــه متـــون دينـــی نداشـــت  
هــای مــردم بــود    تــربدارانْ کــار خودشــان را کــه گــرفنت و کــشنت انــساا و تــاراج خانــه      

اوقاف هم معلوم بود و درآمدهايش نيـاز بـه حـسابدار داشـت نـه           . دانستند  خوب می 
ن هم در فحاشی به اصحاب پيامرب و نوحه بـرای شـهيدان کـربال     تبليغ دي . رجل دين 

کُــشی  نقطــۀ اوج يــيج روحـی بــرای ســنی  منظــور رســيدن بـه  زنـی بــه  زنــی و قمــه و سـينه 
تــرين مرجــع  اگــر عــالی. کــرد شــد کــه ضــرورت مــنت دينــی را ايجــاب منــی   خالصــه مــی

کـه  (ت دينی قزلباشـان پـس از شـاه امساعيـل حتـی يـک کتـاب دينـی هـم نداشـته اسـ                   
ولــی دل . انگيــزد گونــه شــگفتیِ مــا را بــر منــی    ، هــيچ)ســواد بــودن او اســت   نــشان کــم 
جـائی کـشيده بـود کـه      بينـد کـه کـار ايـران و ايرانيـان بـه          آيد وقتی می    درد می   انسان به 

روان و بزرگمهــر، يــا حتــی بــه جــای کــسانی چــون ملکــشاه و        کــسانی بــه جــای انوشــه   
ده بودنــــد کــــه تنــــها هنرشــــان تــــاراجگری و  خواجــــه نظــــام امللــــک و غزالــــی تکيــــه ز 

ــشی و لــواطگری و ميگــساری بــود    آدم شــود  در اينجــا اســت کــه انــسان جمبــور مــی    . کُ
ها را مرور کند تا دريابد که ايرانی را چه شده بوده که کارش به چنين جـائی    گذشته
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او را چه شده که کارش به وضعيت فعلی کشيده و ) در زمان ما(کشيده بوده و اکنون   
  .مهه از کاروان متدن بشری عقب افتاده است اين

شـد،   دربارۀ سـال خنـست سـلطنت شـاه امساعيـل کـه بـه آذربايجـان حمـدود مـی            
جــز گــزارش ختريــب و اــدام و شــکنجه و کــشتار و غــارت و جتاوزهــای جنــسی بــه    بــه

دسـت داده   زنان و دختـران و پـسران، دربـارۀ هـيچ فعاليـت ديگـری هـيچ گزارشـی بـه                
يـابيم   بر پايۀ وجود چنين گزارشها و عدم چنان گزارشهائی ما يقين مـی   . نشده است 

تاز ميـدان ديـن و مـذهب بعـد از شـاه امساعيـل بـود، و حتمـا بـا               که مالمشس تنها يکه   
ــه         ــدن فاطمـ ــضروب شـ ــسين و مـ ــام حـ ــهادت امـ ــربال و شـ ــه از کـ ــيرينی کـ ــتاای شـ داسـ

خلفای کـافرِ  «تمهای دست عمر و شهيد شدن حمسن در شکم مادر و داستاای س      به
کــرد، و بــا   ســاخت قزلباشــان را ســرگرم مــی   بــه امــام علــی و اهــل بيــتش مــی    » غاصــب

دانست خوشـايند قزلباشـان خواهـد بـود و آـا را وادار           های جانگدازی که می     نوحه
را بـه سـلطان مـالی مبـدل      خواهد کرد تا هرچـه بيـشتر بـه او بـذل و خبـشش کننـد و وی          

در خالل ايـن  . آورد شان را از دل برمی» احسنت«افکند و     میگريه    سازند، آا را به   
» در آذربايجـان چپـاول افتـاده   «مدت، تاتارهای بيابانگرد اناتولی که شنيده بودند    

سوی آذربايجان روان بودند  و هرکس زودتر برسد بيشتر خواهد برد، دسته دسته به
امساعيـل گـسترده بـود ـره     دريغـی کـه شـاه     پيوستند تا از خوان بـی  و به قزلباشان می   

ــد درنتيجـــه، خـــزش بـــزرگ مجاعـــات ترکـــان بياباـــای انـــاتولی بـــه درون        . برگيرنـ
آذربايجــان پــس از مغــوالن در زمــان شــاه امساعيــل رخ داد، و خبــش بزرگــی از مــردم    

درون  آذربايجان، در فـرار از تعـديهای ايـن بيگانگـان نورسـيده از زادبومهايـشان بـه         
 قبيلۀ تـرک و تاتـار کـه     ۷۲اسکندربيک ترکمان نام و نشان      . دايران نقل مکان کردن   

هـا    البتـه سـخن او از ايـن قبيلـه    ١.دهـد  دست مـی   از درون اناتولی به ايران آمدند را به       
هــا در دوران شــاه امساعيــل و  مربــوط بــه پــس از ايــن رخــدادها اســت؛ ولــی ايــن قبيلــه  

ان سـرازير شـده بودنـد و    قصد تاراج و غـارتگری بـه درون ايـر    پسرش شاه ماسب به   
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تــاز ميــدان شــدند، تــا از ستمهايــشان بــر ســرِ ايــران و        در کــشور مــا مانــدگار شــده يکــه   
  . روز کشاند ايرانی بيايد آنچه آمد و ما را به اين

ــا تــــسخير تربيــــز و اردبيــــل و ديگــــر شــــهرهای     بنظــــر مــــی رســــد کــــه قزلباشــــان بــ
آذربايجــــان هدفــــشان را آذربايجــــان و انتقــــامگيری از ســــنيان و شــــيعه کــــردن مــــردم  

ولی گردش روزگار يک بازی خطرناکی برای ايران يه . پنداشتند شده می تکميل
چنـين  . آمـد  پيشه به اجرا درمـی  دست اين عناصر خشونت بايست به ديده بود که می  

تـاريخ  ) در آستانۀ محلۀ مغول به ايران(رسد که در پايان سدۀ ششم هجری     نظر می   به
ه به نقش سازندۀ ايران در متدن خاورميانه پايان خبشد و ايـران   تصميم گرفته بود ک   

ســـوی يـــک  قـــدم از صـــحنۀ تـــصميمگيری در متـــدن دور گـــردد و بـــه  بـــه پـــس قـــدم از آن
ضــربۀ مغــوالن بــرای پايــان دادن مهيــشگی بــه      . انــزوای درازمــدت ســوق داده شــود   

بـار ايـران   گرچه ايـن ضـربۀ سـخت مراکـز متـدنی زاينـده و پر         . نقش ايران کافی نبود   
مهچون مسرقند و بلخ و خبارا و مرو هرات و نيـشابور و ری و اسـپهان را ويـران کـرد،            
و سير تند و تيز متدن ايرانی را که از سدۀ دوم هجری و پس از شانه راست کـردن از         
زير ضربات عرب از سـر گرفتـه شـده بـود متوقـف سـاخت؛ ولـی در دوران ايلخـانی و          

 از زيــر آوارهــای ناشــی از زلزلــۀ  ١هــای ايرانــی ر افــسانهتيمــوری بــاز ايــران مثــل مسنــد 
حرکـت در   مغوالن سر برآورد و با آهنگی آهسته در راه بازگشت بـه شـکوه ديرينـه بـه     

بــار  ايــن. قــرا و يعقــوب باينــدر ايــن حرکــت را تنــدتر کــرد  آمــد، و در عهــد حــسين بــای
ا وارد عرصـۀ  ر» قزلبـاش «نـام   گردش روزگار يک عنـصر نورسـيده از مهـان ترکـان بـه       

بـا  . دست او ضـربۀ ـايی را بـر پيکـر متـدن ايرانـی وارد سـازد           ستيزی کرد تا به     ايران
ــربه   ــان ضـ ــر چنـ ــروز      ورود ايـــن عنـــصر ويرانگـ ــا امـ ــه تـ ــران وارد آمـــد کـ ــر ايـ ــر پيکـ ــی بـ ئـ

ــودش       ــۀ وجـ ــا مهـ ــربه را بـ ــوز درد آن ضـ ــد؛ و هنـ ــرش را راســـت کنـ نتوانـــسته اســـت کمـ

                                                                            
افتد  او در آتش می. گاه منيرد مسندر يک پرندۀ اساطيری است که تصميم گرفته هيچ� 1

دهد، و  زندگی ادامه می خيزد و به  برمیآيد و او هم برمی سوزد، و باز خاکستش به و می
 . شود اين روند مهواره تکرار می
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راه  کوشـد کـه شـايد از زمـين برخيـزد و بـاز بـه        کـشد، و مـی   کنـد و رنـج مـی        احساس مـی  
  . سازی افتد متدن

مـا در راه آشـنايی بـا    . انـد  شاه امساعيـل و قزلباشـانش خبـشی از تـاريخ مـا بـوده            
سـان کـه    انـد را بـه مهـان    تاريخ خودمان بايد مهۀ کسانی که در تاريخمان نقش داشته 

اروان متــدن جهــانی عقــب  کــه از کــ مــا اکنــون ملتــی هــستيم . انــد بازمنــايی کنــيم  بــوده
دانــيم کــه مــا ملتــی  خــوبی مــی ايــم؛ در حــالی کــه بــه ايــم، خيلــی هــم عقــب مانــده  مانــده
های درازی نه تنها پردار متدن جهانی بلکه سازندۀ  ايم، و سده  آفرين بوده   متدن

اکنون نيز ما آمادگی داريـم کـه مهـان نقـشی را ايفـا کنـيم کـه پـيش از         . ايم متدن بوده 
ولــی چــه چيــزی مــا را از ايفــای ايــن نقــش بازداشــته اســت؟ چــه     . ايــم  کــردهايــن ايفــا

ئـــی را کـــه بايـــستۀ مـــا اســـت      چيـــزی مـــانع شـــده کـــه مـــا بتـــوانيم آن خـــدمت شايـــسته       
ــا خــادم متــدن و فرهنــگ بــوده  . خودمــان و بــه بــشريت بکنــيم  بــه ايــم، ولــی چــه   مــا ذات

ه اســت؟ چــرا مــا،  چيــزی اکنــون دســتهای مــا را بــسته و از ايــن خــدمتگزاری بازداشــت  
دار فرهنــگ و  مــان مــشعل حکــم خصيــصۀ فرهنــگ قــومی و باســتانی  جــای آنکــه بــه بــه

ايـم؟ چـه کـسانی يـا چـه       مهه از کاروان متدن عقب نگاه داشته شده   متدن باشيم، اين  
تــوان ايــن علتــها را شــناخت و    مانــدگی هــستند؟ آيــا مــی   چيزهــائی باعــث ايــن عقــب  

حـدی از   انـد کـه مـا بـه     ای تاريخی با ما چنـان کـرده  يابی کرد؟ آيا واقعا رخداده  ريشه
خودمــان وجــود نــدارد؟ يــا بــرای       ايــم کــه امکــان بازگــشت بــه      خودمــان بيگانــه شــده  

  را بيابيم و بپيمائيم؟  بازگشت به خويشتنمان راهی هست که بايد آن
ــا       ــار مــ ــاريخی پاســــخهايش را در اختيــ ــۀ تــ ــه مطالعــ ــشهائی اســــت کــ ــها پرســ اينــ

مطالعـۀ تـاريخ در   . تـوان معلـوم داشـت    العۀ تاريخ را از اينجا مـی فايدۀ مط. گذارد  می
ســان کــه  مــان را بــه مهــان ســازان گذشــته منــد خواهــد بــود کــه مهــۀ تــاريخ صــورتی فايــده

انــد بازشناســی کنــيم، و بــر اســاس ايــن بــازخوانی و بازشناســی بــه عملکردهــا و    بــوده
بـه  .  خويش را دريـابيم ماندگیِ متدنیِ   نتايج عملکردهايشان پی بربيم و علت عقب      

هـای روانـشناسی    کوشـم کـه جنبـه    هـايم مـی   مهين خاطر است که من مهواره در نوشـته        
انـد را بـازخوانی کـنم، حتـی      شخصيتیِ کسانی که در ساخنت تاريخ ما سهمی داشـته      
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اگــر ايــن بــازخوانی بــه مــذاق بــسيار کــسان نــاگوار بيايــد يــا ايــن حقــايق را اهانــت بــه     
اينـــها ! شـــود برآشـــوبند کـــه چـــرا ايـــن حقـــايق بـــازخوانی مـــیخودشــان تلقـــی کننـــد و  

هـای مـا کـاری داشـته      زبانی بگويند که کـسی نبايـد بـا گذشـته     خواهند به زبان بی   می
بازمنايیِ حقايق تاريخی در . باشد و آا را کندوکاو کند و در معرض ديد قرار دهد       

صايصِ واالی بازمنــايی خــ . شــود گيــریِ نــژادی و قــومی تلقــی مــی    نظــر اينــها جهــت  
بازمنـايیِ جنايتـهای   . شـود  فرهنگ و متدن ايرانی درنظر اينها شووينيـسم تلقـی مـی         

بازمنـايی  . شـود  تاريخیِ اقوامِ اشغالگرِ ايران درنظـر اينـها تعـصبِ قـومی ناميـده مـی        
هــای اخيــر، و تــالش بــرای يــافنتِ راه بازگــشت    مانــدگیِ ايــرن در ســده  علتــهای عقــب

تــالش . شــود گرايــی تلقــی مــی ســاز درنظــر اينــها باســتان نهــای فرهنگــیِ متــد ريــشه بــه
لـذا  . شـود  نگـری تلقـی مـی    برای شناخنتِ هويت اصيل ايرانی درنظر اينـها يکجانبـه        

شــوند و بــه کــسانی کــه اينــها را بازمنــايی      از بازمنــايیِ حقــايق تــاريخی برآشــفته مــی   
  .زنند کنند انواع متها می
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  گفتار دوم
  انقزلباش توسط تسخيرايران

  اسپهانتصرف 
ــال   ــدر در     ۸۸۰در زمـــستان سـ ــه الونـــد بيـــک باينـ ــرب يافتنـــد کـ ــاش خـ ــران قزلبـ  سـ

درنـگ شـاه را بـا خيـل      آـا بـی  . ارزجنان لشکر آراسته و قصد محله به تربيـز را دارد         
الونــد بيــک کــه يــا تــاب     . راه افتادنــد ســوی ارزجنــان بــه   عظــيم قزلبــاش برداشــته بــه   

 نداشـت و يـا نقـشه بـرای تـصرف تربيـز چيـده بـود            مقاومت در برابر سـپاه قزلبـاش را       
قزلباشـان بـر ارزجنـان    . ارزجنان را برای آـا رهـا کـرده راه خنجـوان درپـيش گرفـت            

در ايــن اثنــاء الونــد بيــک از راه    . کــشتار و تــاراج گــشودند   دســت يافتنــد و دســت بــه   
شـان  سوی تربيز حرکت کرد، و مردم تربيز درغياب شاه امساعيل و قزلبا         خنجوان به 

مــردم تربيــز   . بــا شــادی از او اســتقبال منــوده شــهر را داوطلبانــه بــه او تــسليم کردنــد        
گمان آنکه ديگر دوران سياه و کابوسی قزلباشان به سر رسيده است شهر را آذين          به

هــای  اوباشــان شــهری و دســته. بــستند و چنــد روز بــه جــشن و پــايکوبی مــشغول شــدند 
  .هر گريختندتبرايی و بقايای قزلباشان از ش

که از تسليم تربيـز بـه    قزلباشان مهين. ولی شادیِ مردم تربيز چندان ديرپا نبود      
سـوی تربيـز تـاخنت     تـاراج رهـا کردنـد و بـه     الوند بيـک اطـالع يافتنـد ارزجنـان را نيمـه           

الونـــد بيـــک بـــرای مقابلـــه بـــا آـــا از شـــهر بيـــرون شـــد، ولـــی در برابـــر آـــا   . گرفتنـــد
بــار قزلباشــان بــيش از   ايــن. دســت قزلباشــان افتــاد  اره بــهشکــست يافــت و تربيــز دوبــ  

پـــــيش مـــــردم فلکـــــزدۀ تربيـــــز را نـــــشانۀ تيـــــر انتقـــــام ســـــاختند، و خبـــــش عظيمـــــی از   
عـام کردنـد و هـزاران     بازماندگان شهر را به انتقـام مهکـاری بـا الونـدبيک سـنی قتـلِ        

  . آتش کشيدند خانه را به
يخــت و از آجنــا بــه بغــداد و  الونــد نيــز بيــک پــس از ايــن شکــست بــه مهــدان گر 
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  .سپس به ديار بکر و ارزجنان رفت؛ و حدود يکسال بعد در ارزجنان درگذشت
قــصد آذربايجــان    در ايــن اثنــاء مرادبيــک باينــدر کــه در شــيراز مــستقر بــود بــه        

سران قزلباش شاه امساعيل را برداشـته در دوازده  . حرکت کرد و در مهدان اردو زد    
در نـربد سـختی کـه نزديـک مهـدان درگرفـت       . بيک شـتافتند مقابلۀ مراد هزار مرد به  

دســت قزلباشــان  مهــدان و تــوابعش بــه . مرادبيــک شکــست يافتــه بــه شــيراز گريخــت  
سـپس از آجنـا   . شهر و روستاهای تابعه دست تعدی و ختريب گـشودند  افتاد و در آن 

 راهی اسپهان شدند، و شهر را در حماصره گرفتند، و پس از مـدت کوتـاهی اسـپهان          
اسپهان از مجله شـهرهای بـزرگ ايـران بـود و مهـۀ مـردمش سـنی               . را متصرف شدند  

هــای پــيش چنــدين بــار پايتخــت شــده بــود و در آن       اســپهان در ســده . شــافعی بودنــد 
بناهــای تــاريخی بــسياری از مــسجد و    . اواخــر پايتخــت ســلطان يعقــوب باينــدر بــود     

نکه اسپهان بر مسيرِ جـادۀ  مدرسه و کتاخبانه و بيمارستان در آن وجود داشت؛ و چو 
ــی از         ــود يکـ ــد بـ ــسيار ثرومتنـ ــی و بـ ــين املللـ ــانی بـ ــهر بازرگـ ــت و شـ ــرار داشـ ــشم قـ ابريـ

ــود    . بزرگتـــرين بازارهـــای ايـــران بـــا چنـــدين کاروانـــسرای بـــزرگ در شـــهر اســـپهان بـ
ــۀ       ــزرگ حتويـــل جامعـ ــدين دانـــشمند بـ ــالمِ خـــويش چنـ ــاريخ پـــس از اسـ اســـپهان در تـ

قزلباشــان در . انــد اســالمی ايــۀ فخــر جهــان موســوم بــه بــشريت داده بــود کــه تــا امــروز م 
اسـپهان دسـت بـه چنــان فجـايعی زدنـد کــه جنايتهايـشان در آذربايجـان در مقابــل آن        

هرچه مسجد و مدرسه و ابنيۀ تاريخی بازمانده از دوران طاهريان و   . منود  اندک می 
. يب ديـد دسـت آـا آسـ    ديلميان و سلجوقيان و تيموريان در اسپهان وجود داشت بـه  

خبش اعظم علما و فقها و مدرسان و اهل دانش که نتوانسته بودند از شهر بگريزند     
کـــشتار مـــردم اســـپهان چنـــدين روز متـــوالی ادامـــه داشـــت و خبـــش   . بـــه کـــشنت رفتنـــد

در ايــن ميــان امــوال مــردم بــه غــارت رفــت و     . بزرگــی از مــردم اســپهان کــشتار شــدند   
  .آتش کشيده شد مزارع و باغستاا به

ملــک (عنــوان تيــول   ه امساعيــل ســپس اســپهان وکليــۀ زمينــهای تابعــه را بــه    شــا
اش  به يک قزلباشِ نوجوان اهل اناتولی خبـشيد کـه شـوهر خواهرخوانـده          ) شخصی

در اسـپهان نيـز مثـل    . بود و دورميش خـان نـام داشـت و پـسر عبـدی بيـک شـاملو بـود          
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ســتفاده بــه خــدمت تربيــز و اردبيــل مجاعــات اوبــاش و بزهکــاران شــهری از فرصــت ا 
نام حسين بنا نيز بـا اسـتفاده از فرصـتی کـه پـيش آمـده              مردی به . قزلباشان در آمدند  

ميــرزا «دانــست بــا لقــب    قزلباشــان پيوســت؛ و چونکــه خوانــدن و نوشــنت مــی     بــود بــه 
دورميش خان اين مرد را . حسابدار اموال تاراجیِ دورميش خان شد » حسين معمار 

در کــاخ فرمانــداری » وزيــر ديــوان«د کــرد و او را بــا منــصب  االختيــار خــو مناينــدۀ تــام
ئی که به حسين بنـا حمـول شـد آن بـود کـه مالياـای اسـپهان و         وظيفه. اسپهان نشاند 

دورميش خان مهۀ اختيـارات  . توابع را گردآوری کرده برای دورميش خان بفرستد    
د تفـويض کـرد،   خودش را که مالکيت تـام اسـپهان و آباديهـای تابعـه بـود بـه ايـن مـر             

. گروهــی از قزلباشــان را بــه او ســپرد، و خــود بــا اردوی شــاه امساعيــل حرکــت کــرد          
حسين بنا از آن پس صاحب اختيـار جـان و مـال و ملـک مـردم منطقـۀ اسـپهان شـد، و             

بودنـــد ) تبرائيـــان(بــه وســـيلۀ کــارگزارانش کـــه عمومـــا اوباشــان و بزهکـــاران شــهری     
ــازه از  . پهان گـــشودن گرفـــتدســـت تعـــدی بـــه جـــان و مـــال مـــردم اســـ   او بـــا کـــسب اجـ

دورمــيش خــان چنــدين روســتای حاصــلخيز اســپهان را بــرای خــودش مــصادره و ســند  
  .مالک تبديل شد مالکيتشان را از شاه امساعيل دريافت کرد و به يک بزرگ

  تصرف پارس و کرمان
. راه افتادنــــد قــــصد شــــيراز بــــه قزلباشــــان پــــس از تــــصرف و تــــاراج اســــپهان بــــه

دانــست کـــه ازپــسِ قزلباشـــان    ک باينــدر کـــه نيروهــايش انــدک بودنـــد و مــی    مرادبيــ 
قزلباشــان شــهر را حماصــره  . برخنواهــد آمــد در درون ديوارهــای شــهر موضــع گرفــت   

  . شيراز سقوط کرد و مرادبيک گريخت۸۸۲سراجنام در مهرماه . کردند
ا زمــان يکــی از مراکــز مهــمِ فرهنگــی ايــران بــود، چنــدين مدرســه بــ   شــيراز در آن

شـيراز عـالوه بـر    . صدها مدرس در آن وجـود داشـتند، و مـردمش عمومـا سـنی بودنـد         
آنکــه يــک شــهر صــنعتی و بازرگــانی و مرکــز وصــل بنــدرهای جنــوب کــشور بــه درون   

رفــت؛ زيــرا از ديربــاز   کــشور بــود، يکــی از شــهرهای مقــدس کــشور نيــز بــه مشــار مــی     
سجد عتيـق شـيراز کـه    مـ . مسکن بـسياری از رجـال بـزرگ ديـن و ادب و فرهنـگ بـود           
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توسط يعقوب ليث صـفار در نيمـۀ سـدۀ سـوم سـاخته شـده و در زمـان عـضدالدوله کـه           
هـای دينـی    شيراز را پايتخت کرد به اوج شکوه رسـيده بـود يکـی از بزرگتـرين حـوزه             

از اين مدرسه بود که دهها دانشمند نامدار به نقاط خمتلـف    . شد  ايران حمسوب می  
در ايــن شــهر بزرگــانی آرميــده بودنــد کــه    .  شــده بودنــد ايــران و حتــی بــه مــصر اعــزام  

بــر فــراز ســردر دروازۀ . ســعدی، حــافظ، خواجــو، شــيخ روزــان از مجلــۀ آــا بودنــد 
شد که مـردم شـنيده بودنـد يکـی از        عنوان تربک نگهداری می     شيراز قرآن بزرگی به   

. استدست خودش حترير کرده بوده  نام شيخ عبدالسالم به    عرفای بزرگ پارس به   
هـا   نوشـته  در مسجد عتيق شيراز هشت سنگاب بزرگ مزين به انـواع زينتـها و سـنگ             

خمـصوص وضــو نــصب بـود کــه از يادگارهــای هنــری زمـان عــضدالدوله بــود، و مــردم    
عقيده داشتند که هرکه در اين سـنگاا وضـو بگيـرد و در مـسجد عتيـق منـاز خبوانـد            

ق بنــائی وجــود داشــت کــه  در ميــان صــحن مــسجد عتيــ . ثــواب يــک حــج خواهــد بــرد 
گفتند، و اين نيز از يادگارهای دوران صفاری بود که ديلميـان بـر    را خداخانه می   آن

ايــن بنـا عــالوه برآنکــه مرکـز تعلــيم حـج بــه کـسانی بــود کــه     . شـکوهش افــزوده بودنـد  
قصد رفنت به مکه را داشتند، جايگاه نگهـداری يـک نـسخۀ نفـيس از قـرآن بـود کـه                

اينــها و دههــا مــورد   . دســت خــودش نوشــته بــوده اســت     ان بــهگفتنــد شــيخ روزــ   مــی
شيراز قدسيت خـويش را از   . مشابه ديگر، شهر شيراز را تقدسی عظيم خبشيده بود        

سبب نـزديکيش بـا اسـتخر از احتـرام خاصـی نـزد        کرد، و به  عهود باستان حاصل می   
انی و حـدی بـود کـه حتـی کشورگـشايان ايلخـ       ايـن تقـدس بـه   . ايرانيان برخوردار بود  

تيموری به آن شـهر بـه ديـدۀ احتـرام نگريـسته بودنـد، و وقتـی شـهر را متـصرف شـده            
بودند بـه پـاس احتـرام بزرگـانی کـه در شـيراز آرميـده بودنـد حرمـت مـردم آن شـهر و                 

  . بناهايش را حفظ کرده بودند
ولی قزلباشان صفوی نه برای تاريخ و فرهنگ ايـران ارزش قائـل بودنـد، و نـه         

شناختند، و نه مفهـومِ نمادهـای عظمـت ايـران       بزرگان تاريخ ايران می   حرمتی برای   
درنظر آا شهر شيراز با مهۀ مردمش و بـا مهـۀ آثـار تـاريخيش و        . کردند  را درک می  

آنچـه کـه   . دين و دمشن بود با مهۀ مساجد و مدارس و گنبدهايش يک شهر سنی بی      
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هايـشان بـه سـنيان      کـه از کينـه  ئـی شـديد بـود    آا نسبت به شـيراز در دل داشـتند کينـه    
ها مراکز فساد  ها و مسجدها و کتاخبانه ها و مدرسه برای آا مهۀ بقعه   . شد  ناشی می 

شــد کــه بايــد از روی زمــين حمــو      ســنيان کــافرِ دمشــن اهــل بيــت پيــامرب حمــسوب مــی       
کـرد، و ايـن    هـيچ چيـزی بـيش از نـام ابـوبکر و عمـر آـا را حتريـک منـی               . گرديـد   می

چـشم   هـا و سـردرهای مهـۀ مـساجد و مـدارس شـيراز بـه              ميان تزيينـات ديـواره     نامها در 
آــا بــا هــدف اــدام شــيراز وارد آن شــهر شــده بودنــد، و ايــن هــدف را         . خــورد مــی

ئی مبـدل شـد کـه     شيراز زيبا در خالل مدت کوتاهی به خمروبه . جانانه دنبال کردند  
ند کــه از دســت جتاوزهــای زيــست شــدۀ انــساائی در آن ســرگردان مــی اشــباح مرعــوب

قزلباشان چنان درمانده شـده بودنـد کـه حتـی از سـخن گفـنت بـا خودشـان نيـز هـراس             
من از ذکر جتاوزهای جنسی قزلباشان به جوانان و زنان و دختـران بزرگـان             . داشتند

گــذرم و  شــهر شــيراز کــه در کتاــا آمــده اســت و تکــراری و خــسته کننــده اســت درمــی    
زمــان بزرگتــرين  موالنــا خفــری در آن. آورم عنــوان منونــه مــی را بــه فقــط يــک مــورد آن

اين مرد را گرفتند، زن و دخترش را گرفته به ميـدان شـهر آوردنـد و         . فقيه پارس بود  
. بــه موالنــا خفــری گفتنــد کــه يــا اهللا زود بــاش بــه ابــوبکر و عمــر و عائــشه دشــنام بــده      

گوئيـد بـه خـدا هـم دشـنام      خفری بيچاره را جنون دست داد و فرياد بـرآورد کـه اگـر ب      
ون برهنه کـه هزارسـال قبـل بـا هـم جنگيدنـد       …چرا من به خاطر چند تا  . خواهم داد 

شـوم؛ فـالن فـالن بـر      مـن شـيعه مـی   . در اين دنيا خودم را بـه عـذاب دوزخ گرفتـار کـنم         
باشــد کــه هــزار ســال پيــشتر بــا هــم جنگيدنــد و اکنــون چنــين مــصيبتی را       …و …و …

  .اند برای من آورده
تــــی شــــاه امساعيــــل و قزلباشــــانش در شــــيراز مــــشغول اــــدام و غــــارتگری و  وق

ئـی   ئـی بـه الر، دسـته    ئی از قزلباشان به کرمان، دسته جتاوزهای جنسی بودند، دسته   
گــسيل شــدند، و از حکــام ايــن ) بنــدر عبــاس بعــدی(ئــی بــه هرمــوز  بــه بــصره، و دســته

ردم ايـران خـرب جنايتـهای    م. شهرها خواسته شد که به اطاعت شاه امساعيل در آيند       
کرمان پايـداری منـود؛ لـشکر قزلبـاش     . قزلباشان در شهرهای بزرگ را شنيده بودند    

. بــرای تــسخير کرمــان گــسيل شــد و کرمــان بــه قــوۀ قهريــه گــشوده شــده ويــران گرديــد      
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حاکمان الر و هرموز و بصره کـه چنـدان تـوانی بـرای مقابلـه بـا قزلباشـان نداشـتند بـا           
مـردم  . نـزد شـاه امساعيـل اعـالن تـسليم کردنـد       با هدايای گرانبها بهارسال هيأائی   

الرســتان بــا شــگردهای خــاص خودشــان ديــن خودشــان را حفــظ کردنــد تــا زمــان شــاه   
عباس دوم و عالمه جملسی که لشکرکشی بزرگی به الرستان صورت گرفت؛ و مردم    

يـت قزلبـاش   الر کـه مرکـز حاکم  . شهر الر و چند روستای اطـرافش شـيعه کـرده شـدند        
مذهب خودشـان   بود شيعه ماند ولی ديگر شهرها و روستاهای الرستان خيلی زود به       

هـای حملـی بازمانـده     داستان اين شيعه شدن و از تـشيع برگـشنت در نوشـته        . برگشتند
کاريهــای درگاههــای برخــی از   اســت؛ و نــشانۀ شــيعه کــرده شدنــشان هنــوز بــر کاشــی    

شود، آجنا که نامهـای چـار خليفـه را زدوده     مساجد بزرگ در برخی شهرها ديده می   
در ميـان شـهرهای الرسـتان    . انـد  کاری کرده جايش کاشی و نامهای دوازده امام را به    

شــهری کــه بعــدها نـــام بنــدر عبــاس گرفــت و شـــهر لنگــه وضــعيت خاصــی داشـــتند و          
  . گاه در زمان صفوی شيعه کرده نشدند آجناها نرسيد و مردمش هيچ قزلباش به

از قبيلۀ (اعيل تيولداریِ شيراز و کل پارس را به الياس بيک ذوالقدر  شاه امس 
از يـک قبيلـۀ   (و کرمان را به حسين بيک لَلَه شاملو    ،)دولگادورِ اهل جنوبِ اناتولی   

دو قزلبــاش نــام والــی پــارس و والــیِ کرمــان گرفتنــد؛ و    ايــن. خبــشيد) جنــوب انــاتولی
مردمـی  (رشان را وکيالن و صدرهايشان رفتند و امو خودشان مهراه شاه امساعيل می    

  .دادند برايشان اجنام می) شبيه حسين بنای اسپهان
در ميان شهرهای پـارس، کـازرون و فيروزآبـاد و کـارزين و الغـر حاضـر نبودنـد               

کـازرون از ديربـاز يـک شـهر نـسبتا مقـدس بـه        . که دسـت از ديـن کـشيده شـيعه شـوند           
هـردو  �سحاق کـازرونی و عالمـه دوانـی    رفت، و بزرگانی مهچون شيخ ابوا     مشار می 

عموم مردم کازرون، مهانند . از آن شهر سر برآورده بودند� از فقهای بزری شافعی  
مـذهب بودنـد، و از تـشيع و مـذهب قزلباشـان چيـزی نـشنيده             مهۀ مردم پارس شافعی   

شـاه امساعيـل وقتـی بـر کـازرون دسـت يافـت دسـتور کـشتار و ختريـب داد؛ و                . بودند
اند، فرمود تا مـساجد و مـدارس    که مداحات فتوحات شاه امساعيل نوشتهگونه    آن�
مهـه عمـارات    در انـدک زمـانی آن  «را ختريـب کننـد؛ و       » دينان  بقاع و مزارات بی   «و  
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 از مـردم کـازرون فقـط آن عـده زنـده ماندنـد کـه        ١».عالی را با خاک يکسان سـاختند    
شــــــاه «مـــــداحان  . تندبقيـــــۀ مـــــردم از دم تيـــــغ گذشـــــ    . توانـــــستند از شـــــهر بگريزنـــــد   

هـای کـازرون را هـم بـه      انـد کـه سـگها و گربـه      بـا افتخـار از ايـن يـاد کـرده          » پناه  شريعت
شـهرهای فيروزآبـاد و کـارزين و الغـر نيـز مهـين       . عـام کردنـد    اام ناصـبی بـودن قتـلِ      

در فيروزآبــاد و الغـر نيــز پــس از کــشتار  . کلـی ويــران شــدند  سرنوشـت را داشــتند و بــه 
شــهر . هــا را بــه جــرم ســنی بــودن کــشتند    رد و درشــت، ســگها و گربــه مــردم شــهر از خــ 

گـاه   کارزين چنان ويران شـد و مـردمش چنـان کـشتار شـدند کـه پـس از آن ديگـر هـيچ                
شــهر الغــر کــه . نــشين شــد نتوانــست کــه آبــادی ســابق را بازيابــد؛ و چنــدی بعــد تــرک 

 شــهر مهــم  عنــوان يــک  نــامش در ميــان بــسياری از کتاــای جغرافيــايی کالســيک بــه   
کلــی از صــحنۀ روزگــار حمــو شــد، و در زمــان قاجارهــا يــک روســـتای          آمــده اســت بــه   

آبـاد در حمـل آن ايجـاد شـد کـه تـا کنـون برپـا اسـت و مـردمش            نام سيف نشين به  ترک
در فيروزآبــاد نيــز مجــاعتی از ترکــان جــاگير شــدند، و تــا چنــد  . انــد زبــان شــده پارســی

  . اند زبان شده د و در اين اواخر پارسیگفتن دهه پيش بيشترشان هنوز ترکی می

  مناسبت پيروزيهای قزلباشان جشن مردم قم و کاشان به
ايـن دو شـهر   . قزلباشان پس از پرداخنت به امر پارس راهـی قـم و کاشـان شـدند      

که بر کرانۀ غربی کـوير قـرار گرفتـه بودنـد از ديربـاز مراکـز جتمـع خبـشی از عرـای                
ــره  ــه از تيـ ــلِ يم  کوفـ ــای قبايـ ــیهـ ــود   نـ ــذحج بـ ــارِ مـ ــرب در   . تبـ ــل عـ ــکان قبايـ ــابقۀ اسـ سـ

 هجـری  ۸۰در پايـان سـال   . گـردد    هجـری قمـری برمـی      ۸۴سـال     آباديهای قم کاشان به   
رئـيس بــزرگ قبايـل يمنــیِ کوفـه، پــسرِ     (٢عبـدالرمحان ابـن حممــد ابـن اشــعث کنـدی    

                                                                            
 .۱۸۸جهانگشای خاقان، � 1
پدر �حممد ابن اشعث . خاندان اشعث ابن قيس کندی ازنظر سنتی شيعه بودند� 2

های  دخترزادۀ ابوبکر و برادرزن امام حسن و شريفترين رئيس يمنی� عبدالرمحان
شيعيان حممد ابن ( و شيعيان کوفه ھ در جنگ با خمتار ثقفی۶۷کوفه بود، و در سال 
عبدالرمحان ابن حممد ابن اشعث نيز رئيس مهۀ .  کشته شده بود)حنفيه پسر امام علی
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 و هـای کوفـه   هدف براندازی خالفت امـوی شـوريد، از يمنـی     به) برادرزن امام حسن  
شــيعيان بيعــت گرفــت تــا خــودش تــشکيل خالفــت و امامــت بدهــد، دو ســال و نــيم بــا    

 در ۸۳حجــاج ثقفــی و ســپاهيان امــوی در عــراق جنگيــد، تــا ســراجنام در نيمــۀ ســال         
ــاجِم  ــه (ديراجلَمـ ــی کوفـ ــه   ) نزديکـ ــه بـ ــه کابلـــستان گريختـ ــشاه  شکـــست يافـــت و بـ کابلـ

ــتانی دارد   ــده شـــد، و داسـ ــيعيانش پـــ  . پناهنـ ــهبـــسياری از شـ درون بياباـــا  س از او بـ
اينــها کــه عمــدتا از . گريختنــد، و مجعــی از آــا بــه کرانــۀ غربــی کــوير ايــران رســيدند 

نـشينِ   بودنـد آباديهـای عـرب   ) عمدتا از قبايـل اشـعر و خنـع     (هفت طايفۀ يمنی کوفه     
روستای ايرانی که مردمشان را آواره کرده بودنـد بنيـاد    قم و کاشان را در جای هفت      

در دوران امــوی و عباســی مجاعــات ديگـــری از شــيعيان يمنــیِ کوفــه کـــه از       . دادنــ 
گريختنــد در ايــن کنــارۀ کــوير مانــدگار   فــشارهای سياســی حاکمــان بــه ايــن ناحيــه مــی  

ناپـذيری نـسبت بـه سـنيان در دل نگـاه       هـای تـسکين   طبيعی بود که اينها کينه   . شدند
سـت کـه در زمـان حجـاج     نـشين ا    ياقوت محوی نوشـته کـه قـم يـک شـهر عـرب             . دارند

و . ثقفی ايجاد شده است و هيچ آثاری مربوط به پـيش از اسـالم در آن وجـود نـدارد      
 شکـست يافتـه بـه    ۸۳افزايـد کـه وقتـی ابـن اشـعث در شـورش ضـد حجـاج بـه سـال            مـی 

کابل گريخت، گروهی از عرای قبايـل مـذحج کـه مهـراه او شـوريده بودنـد بـه ايـن                 
                                                                                                                                                                             

بسياری از افسران (قبايل يمنی کوفه و از افسران بلندپايۀ ارتش اموی و شيعه بود 
نی که ابن اشعث قيام کرد زما). ارتش اموی در عراق از رؤسای قبايل شيعه بودند

 و هنوز کسی داستان انتصاب امام علی در هنوز نظريۀ امامت شيعه شکل نگرفته بود
غدير خم را نشنيده بود و هنوز زمان درازی در پيش بود تا نظريۀ احنصار خالفت در 

عنوان  ؛ لذا شيعيان کوفه با ابن اشعث بهنسل امام علی توسط شيعيان کوفه تدوين شود
کميل ابن زياد خنعی . م بيعت کردند و درصدد شدند که خالفت اموی را براندازنداما

 او افسرانترين  يکی از فعال) پيرمرد قبيلۀ خنع و از بازماندگان شيعيان زمان امام علی(
) و از فقهای بزگ کوفه» عمرِ سعد«برادر (حممد ابن سعد . و فرمانده شيعيان کوفه بود

مهۀ شيعيان کوفه . داستان جالبی است داستان قيام ابن اشعث. دنيز از شيعيان او بو
شيعيان او شدند و بسياری از سران شيعه ازمجله کميل ابن زياد خنعی در راه او به 

 .شهادت رسيدند
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آا منطقه . ا از ايرانيان گرفتند و در آا اسکان يافتندناحيه گريخته هفت روستا ر    
شــد قــم ناميدنــد و برخــی از    نــام يکــی از ايــن روســتاها کــه گومنــدان ناميــده مــی     را بــه

ديگرانــی نيــز از ايــن قبايــل از کوفــه بــه قــم رفتنــد و اســکان    . حــروف نــام را افکندنــد
ئـی کـه    ين شـدند، بـه گونـه   نـش  يافتند؛ و چونکه اينها شيعه بودنـد، قـم و کاشـان شـيعه       

ــود نـــدارد   ــا وجـ ــنيان در آـ ــز آورده  . هـــيچ فـــردی از سـ ــتانی نيـ ــا داسـ ــاقوت در اينجـ يـ
بار يک حاکمی برای قم فرستاده شد که سنی متعصب بـود؛   است؛ و نوشته که يک  

هـا بغـض اصـحاب پيـامرب دارنـد و نـام فرزندانـشان را ابـوبکر و          و شنيده بود کـه قمـی     
روز رؤسايـشان را گـرد آورد و گفـت کـه بايـد يکـی از مـردم              يـک او  . گذارند  عمر منی 

شهرتان را بياوريد که نامش ابوبکر يا عمـر باشـد وگرنـه فـالن و فـالن بـا مشـا خـواهم           
پـوش را   پـا و ژنـده   روز مـردی برهنـه   آا سه روز مهلت خواستند، و در پايان سـه        . کرد

او . قم آمده بـود  ه پدرش بهروترين مردم جهان بود، و غريبی بود ک       آرودند که زشت  
ايــد تــا مــرا مــسخره کنيــد؟  تــرين خملــوق خــدا را آوره آــا دشــنام داد کــه ايــن زشــت بــه

هرچـه دلـت خواسـت بـا مـا بکـن، ولـی بـدان          ! ای اميـر  «: يکی از ظريفان قمی گفـت     
. »شـود  که هوای قم چنان است که هرکه نامش ابوبکر يا عمر باشد تر از ايـن منـی        

  ١.خود واگذاشت ين سخن خنده گرفت و آا را بهامير را از ا
اند و غيـر از خودشـان در قـم     استثناء شيعه ابن حوقل نوشته که مهۀ مردم قم بی    

  ٢.اند ولی زبانشان پارسی است اغلبشان عرب. وجود ندارد
داشـتند؛ ولـی بـا    » غُالت شيعه«عموم شيعيان قم و کاشان مذهبی شبيه مذهبِ  

ــتان دارای تف ولـــی ــرا علـــی را شـــريک خـــدا منـــی   پرسـ ــائی بودنـــد، زيـ ــستند و  اوـ دانـ
در عــين حــال، علــی و يــازده امــام پــس از او را دارای    . پرســتيدند جــای خــدا منــی   بــه

پنداشـتند؛ و   معجزات شبيه پيامربان و صاحبان دخل و تصرف در امـور کائنـات مـی           
شـيخ صـدوق،   ابـن بابويـه،   (اين موضوع در کتاـای حـديث و تفـسير کـه بزرگـان قـم              

                                                                            
  .�۳۹۹ ۳۹۷ / ۴ياقوت محوی، معجم البلدان، � 1
  .۳۷۰ابن حوقل، صورةُ االَرض، � 2
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  . اند آمده است در سدۀ چهارم هجری تأليف کرده) علی ابن ابراهيم
قريب هفتصد هشتصد سال به حمنت «اند که شيعيان قم  مؤلفان صفوی نوشته

منايی  منظور مظلوم  ولی اين يک سخن غيرِ واقعی است که به١؛»تقيه گرفتار بودند  
دهـد کـه    اريخ ايـران نـشان مـی   تـ . و برانگيخنتِ احساسات ضد سـنی گفتـه شـده اسـت     

شان از اواخر دوران اموی تا اين زمان که  شيعيان قم و کاشان در مهۀ دروران زندگی
  . اند مورد گفتگويمان است در آباديهای خودشان آزادی کامل داشته

دربـارۀ شـيعيان کاشـان و    . تبـار بودنـد   مردم کاشان نيز مثل قم از عرـای يمنـی      
ــرق الــشيعه    شــان، م باورهــای خرافــی ؤلــف آثــارالبالد نوشــته کــه ابــن بابــه در کتــاب ف

  :چنين آورده است
ام کـه هـر    اند و من آا را ديده از شگفتيها آنکه قومی در ديارِ ما بر اين مذهب   

کننـد بلکـه    ايـن انتظـار بـسنده منـی     کَـشند، و بـه     بامداد انتظار ظهـور قـائم را مـی        
ــه از خا   ســـالح ــشيرهای آختـ ــا مشـ ــيده و بـ ــهپوشـ ــر     نـ ــوار بـ ــه سـ ــرون رفتـ ــشان بيـ هايـ

رونـد تـا از امـام اسـتقبال کننـد انگـاری        خـارج شـهر مـی       شوند و بـه     اسبانشان می 
و چون روز بردمد با اندوه . آا خرب داده است که پيک آمده و رسيدن او را به

  ٢.»امروز هم نيامد«: گويند گردند و می برمی
  :ان چنين نوشته استمولوی در دفتر ششم مثنوی دربارۀ شيعيان کاش

  کــس بنفروشـــد بــه صـــد دانگــت لـــواش   
ــر   ــان فـــ ــر را نـــ ــن عمـــ ــرم  وايـــ ــيد از کـــ   وشـــ

ــان      ــاد نـ ــن هفتـ ــز ايـ ــه کـ ــان بـ ــی نـ   زآن يکـ
  »ايـــن عمـــر را نـــان فـــروش ای نانبـــا«ک

ــر  ــد   پـــــــس فـــــ ــان بعيـــــ ــه دکـــــ ــتادت بـــــ   ســـــ
ــی  ــن زآواز مـــــــــن  «راز يعنـــــــ ــم کـــــــ   »فهـــــــ

  گــــر عمــــر نــــامی تــــو انــــدر شــــهر کــــاش      
  چـــــون بـــــه يـــــک دکـــــان بگفتـــــی عمـــــرم

  رو بــــــــدان ديگــــــــر دکــــــــان: او بگويـــــــد  
ــو  ــا گــــــ ــاز را پــــــــس از آجنــــــ   يــــــــد آن خبــــــ

  چـون شـنيد ايـن هـم عمـر، نـان درکـشيد       
  »ايـــن عمـــر را نـــان ده ای انبـــاز مـــن«ک

                                                                            
 .۸۰خالصة التواريخ قمی، � 1
  . »قاشان«مادۀ   ذيلِر البالد قزوينی،آثا� 2
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  »هـــين عمــــر آمــــد کــــه تــــا بــــر نــــان زنــــد «
  در مهـــــــۀ کاشـــــــان ز نـــــــان حمـــــــروم شـــــــو 

  از اينجــــــا بی حوالـــــــه و بی زحـيــــــــرنان

  نـــــدک الـــــه مـــــی او هـــــم اَت زآن ســـــو حـــــو 
ــان عمـــر بـــودی بـــرو       ــون بـــه يـــک دکـ   چـ
 ور بـــــه يک دکان عـــلی گفــــــتی بگــــيـــــر

طبيعی بود کـه مـردم قـم و کاشـان بـا شـنيدن اينکـه شـاه امساعيـل و قزلباشـانش            
ايـن دو شـهر پـيش از ورود شـاه امساعيـل      . اند، مقدم آا گرامـی دارنـد      شيعيان علی 

ی فتوحــات شــيعيان جــشن گرفتنــد و بــا شــور و  بنــدی شــدند، و مــردمش بــه شــاد  آذيــن
در باغ فين کاشان جـشن باشـکوهی ترتيـب داده    . هلهله از قزلباشان استقبال کردند   

مالی بزرگ . شد، و در حضور شاه امساعيل بزم باده و موسيقی و رقص برپا گرديد  
شــاه . حــضور شــاه امساعيــل رســيد حممــد بــود در ايــن بــاغ بــه کاشــان کــه نــامش قاضــی

عيل چندان از اين مرد خوشش آمد که در عين حـالی کـه مالمشـس الهيجـی در       امسا
رأس دسـتگاه دينــيش قــرار داشــت ايـن مــرد را نيــز بــه رياسـت ايــن دســتگاه منــصوب     

ــرار داد     ــار مالمشـــس قـ ــرد و او را شـــريک و مهکـ ــد از آن . کـ پـــس مهـــراه   قاضـــی حممـ
کـرد، و   ام وظيفـه مـی  جات تبرايـی اجنـ   رفت و در رأس دسته اردوی شاه امساعيل می  

بودنــد، را توســط تــربداران تبرايــی هــدايت    » ديــن ســنیِ بــی «کــسانی کــه در نظــر او   
دربــارۀ خــشونتهای بيمارگونــۀ ايــن قاضــی   . فرســتاد جهــان آخــرت مــی  کــرد يــا بــه  مــی

تـر سـخنی خـواهم داشـت و خـواهيم ديـد کـه بـا تـاراج امـوال مـردم ايـران                 حممد پائين 
مالی شدتبديل به يک سلطان بزرگ  .  

  تصرف خوار و مسنان و فيروزکوه
ئــی از قزلباشــان را مــأمور فــتح   راه افتــاد دســته شــاه امساعيــل وقتــی از شــيراز بــه  

از زمـان  (هـای سـدۀ چهـارم هجـری       مردم ايـن منطقـه از نيمـه       . مسنان و فيروزکوه کرد   
شـدۀ   کـه مـسلمان شـده بودنـد شـيعيان زيـدی بودنـد و نـوعی مـذهب تعـديل           ) ديلميان

گونــه کــه بــا شــيعيان دوازده امــامی خمــالف    تزلــی داشــتند؛ و طبيعــی بــود کــه مهــان  مع
زمــان مــردی   در آن. پرســتی و افکــار ابــاحی قزلباشــان خمــالف باشــند     بودنــد بــا ولــی  

نـام حـسين کيـا چـالوی کـه تبـار خـود را بـه شـاهان باسـتانی              تبار بـه    مازندرانیِ ايرانی 
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 حاکميـــت مسنـــان و خـــوار و ١»مشـــرد  مـــیخـــود را از اوالد کيـــان«رســـاند و  ايـــران مـــی
ايـن مـرد بـا قزلباشـان مقابلـه کـرده فرماندهـشان را بـه             . فيروزکوه را در دسـت داشـت      

شــاه امساعيــل پــس از حتويــل گــرفنت قــم و  . قتــل آورد و آــا را شکــست و فــراری داد
او در آخـرين روزهـای    . کاشان بقصد انتقامگيری از حسين کيا چالوی حرکت کـرد         

غيــاث  . تــصرف درآورد و فرمــان کــشتار و ختريــب داد    دژ گلخنــدان را بــه  ۸۸۲ســال 
الدين خواندمير نوشـته کـه شـاه امساعيـل دسـتور قتـل عـام زن و مـرد و کـودک صـادر                 

و متــامی صــغير وکبيــر و برنــا و پيــر عرصــۀ تيــغ تيــز شــدند و در آن ديــار ديــار           « کــرد،
وزگــار حمــو شــدند، و حتــی     اينــها مهــه شــيعۀ زيــدی بودنــد کــه از صــحنۀ ر      ٢.»منانــد

نيـز شـاه امساعيـل فرمـود داد تـا مـزارع و باغـستاای         . تن از آا نيز زنده منانـد        يک
او سپس راهی . آتش کشيده شود تا اثری از حيات در آن زمين باقی مناند   منطقه به 

مهـۀ مـردم فيروزکـوه از دم    . فيروزکوه شد، دژ فيروزکوه را گـشود و فرمـان کـشتار داد     
مـردم فيروزکـوه نيـز شـيعيان     . های شهر با خاک يکـسان شـد      گذشتند، و خانه  مششير  

موضـــع » دژ اُســـتا«حـــسين کيـــای چـــالوی در دژی کوهـــستانی بنـــام     . زيـــدی بودنـــد 
حــسين کيــا  . شــاه امساعيــل دژ را حماصــره و جمــرای آب را از دژ قطــع کــرد     . گرفــت

دش را در معــرض آبـی او و افـرا   يـک مـاه و نـيم پايـداری ورزيـد، و چــون قحطـی و بـی       
شــاه امساعيــل فرمــان  ). ۸۸۳ارديبهــشت (تلــف شــدن حتمــی ــاد تــن بــه تــسليم داد     

متـامی اهـل اسـتا و    «حـسن روملـو نوشـته کـه     . کشتار مهگانی مردم شهر را صادر کرد      
سـوای مجعـی از اهـل قلـم      « اسـکندربيک نوشـته کـه        ٣».ارگ شربت مـرگ چـشيدند     

 مؤلــف جهانگــشای خاقــان   ٤».نيافــتجنــات ) يعنــی مــردم شــهر  (کــسی از آن طايفــه  
سوای زنـان و کودکـان کـه در    �دستور شاه امساعيل کشتار شدند      مشار مردانی که به   

                                                                            
  .۱۶تاريخ روضةُ الصفا، � 1
  .۴۷۶حبيب السير، � 2
 .۷۹احسن التواريخ، � 3
 ۳۰عامل آرای عباسی، � 4
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 شاه امساعيل سپس فرمـان کـشتار   ١.ده هزار مرد نوشته است � آتش سوزانده شدند  
آتــش کــشيده شــد، و فرمــود تــا حــسين   ســاکنان روســتاهای اطــراف داد و باغــستاا بــه

صـــاحب روضـــة الـــصفا ضـــمن ذکـــر . در قفـــس افکنـــده شـــکنجه کننـــدکيـــا چـــالوی را 
  : سوزانده شدن مردم در آتش، چنين نوشته است

و حسين کيا …. هر ماده و نر و خشک و تر و نادان و دانا و پير و برنا بسوختند    
) زيــــر شــــکنجه(مشــــرد در قفــــس کــــرده معــــذَّب  کـــه خــــود را از اوالد کيــــان مــــی 

 بکــشت و بــه امــر خــسرو پيــروز او را بــا مهــان قفــس  بداشــتند تــا آنکــه او خــود را
   ٢.چوبين آتش زدند

ــا را در برابـــر ديـــدگان او زنـــده زنـــده در     زن و فرزنـــدان و وابـــستگان حـــسين کيـ
دســتور شــاه امساعيــل برهنــه کردنــد، پوســتش را بــا  حــسين کيــا را بــه. آتــش افکندنــد

 را در قفسی چوبين هاش مششير و خنجر خراشيدند، بر بدنش شيره ماليدند، او      لبه
ــد   ــه کردنـ ــر از مورچـ ــين   . افکندنـــد، و قفـــس را پـ ــر چنـ ــدين روز در زيـ ــا چنـ ــسين کيـ حـ

ــاب        شـــکنجه ــد تـ ــاد شـ ــرم در آن ايجـ ــرد و کـ ــت کـ ــتش عفونـ ــون پوسـ ــست، و چـ ــی زيـ ئـ
ــه     ــه ميلـ ــبی گـــردنش را بـ ــت داد، و شـ ــت از دسـ ــا رگهـــای      مقاومـ ــابيد تـ ــای قفـــس سـ هـ

 خودکـشی او جلـوگيری کردنـد و    گردنش پاره شد، ولی نگهبانان متوجـه شـدند و از   
ــر شـــکنجه  ــر زيـ ــود  او چنـــد روز ديگـ ــا زنـــده بـ وقتـــی او در ايـــن حالـــت درگذشـــت،  . هـ

  ٣.جسدش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند
نـــام مـــراد از   وقتـــی شـــاه امساعيـــل دژ اُســـتا را در حماصـــره داشـــت، مـــردی بـــه       

ــه پـــيش از آن در نـــربد قـــدرت باينـــدريا    ــان اوزون حـــسن کـ ن از عموزادگـــانش نوادگـ
ــا پناهنــده شــده بــود، در ايــن دژ مــی        ــه بــه حــسين کي ايــن مــرد بــا شــاه    . زيــست گريخت

ــه از       ــود؛ ولــــی چونکــ ــده بــ ــاه امساعيــــل شــ ــسليم شــ ــالفتی نداشــــت و تــ امساعيــــل خمــ

                                                                            
  .۲۰۹جهانگشای خاقان، � 1
  .۱۶تاريخ روضةُ الصفا، � 2
  .�۲۴۵ ۲۴۴خالصة التواريخ، � 3
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بايندريان و سنی بود شاه امساعيل فرمود تا سيخی آهنين از زير پوستش گذراندند   
گذشــت و  رين نقطــۀ ســتون فقــراتش مــی طــوری کــه يــک ســرش از پوســت روی آخــ  بــه

آنگاه آتـشی افروختنـد و ايـن بيچـاره     . آمد يک سر ديگر از پشت گردنش بيرون می       
ها قـرار داشـت، بـر فـراز آتـش گرفتنـد        را که در اين حالت در زير شديدترين شکنجه   

دسـتور   سـپس قزلباشـان بـه   . خراش بريان شـد   های جان   تا اندک اندک در ميان زوزه     
آتــش  يــل گوشــت بريــان الشــۀ ايــن مــرد را خوردنــد و اســتخواايش را بــه    شــاه امساع

   ١.کشيده خاکسترش را پراکندند
نگــاران  هــای تــاريخ  خــواریِ قزلباشــان در نوشــته  ايــن خنــستين گــزارش از الشــه  

در آينده شاهد چند مورد ديگرش خواهيم بود، . صفوی است که تکرار خواهد شد
بـود  » چِگـين «ک دسته قزلباش داشـت کـه نامـشان    و خواهيم ديد که شاه امساعيل ي      

شـده را   زنده يا الشۀ مرده يا الشۀ بريان شدۀ مرد اعدام   يعنی آدخموار؛ و آدم را زنده     
  . خوردند می

در ايــن اثنــاء مــردم يــزد از دســت ســتمها و ســياهکاريهای قزلباشــان، از حممــد      
ره بـه يـزد لـشکر کـشيده        حممد ک . استمداد طلبيدند � تبارِ ابرکوه   حاکم ايرانی �کره  

ئــی از قزلباشــان کــشته شــدند و بقيــه  در ايــن واقعــه دســته. شــهر را از قزلباشــان گرفــت
. راه افتاد قصد حممد کره به شاه امساعيل رسيد به وقتی خرب اين واقعه به  . گريختند

در نــربدی کــه ميــان حممــد کــره و شــاه امساعيــل درگرفــت حممــد کــره شکــست يافتــه       
دستور شـاه امساعيـل، مثـل حـسين کيـا، بـا تـن برهنـه و پوسـت                ا به ر  وی. دستگير شد 

تـا از  «خراشيده که شـيره بـر رويـش ماليـده شـده بـود در قفـسِ پـر از مورچـه افکندنـد            
ــه  ــوران بـ ــيش زنبـ ــد    نـ ــراوان برسـ ــمِ فـ ــادان اَلَـ ــل نـ ــر او  »آن جاهـ ــاش را بـ ــدتا قزلبـ ، و چنـ

ــه      ــت بـ ــا دسـ ــسين کيـ ــل حـ ــا مثـ ــتند تـ ــا   گماشـ ــد و روزهـ ــشی نزنـ ــر خودکـ ی درازی در زيـ
  . تر خواهيم ديد  فرجام اين مرد را پائين٢.شکنجه مباند
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شـهر يــزد را شــاه امساعيـل بــه قزلباشــان سـپرد تــا هرگونــه کـه مايــل باشــند برســر      
کــه بــا دمشنــان اهلبيــت مهدســت شــده   » ديــن هــای بــی ســنی«مــردم درآورنــد، و از آن 

  .ام بگيرندرا از شهر رانده بودند انتق» شيعۀ اهل بيت«قزلباشان 

  کشتار در شهر طبس
در ميان اين جرياا، و زمانی که هنوز شاه امساعيل در يزد بود، سفير سلطان    

با نامه و هدايا و تربيـک  � مذهبِ خراسان  پادشاه ترک شيعۀ زيدی   �قرا    حسين بای 
اش خـود را سـلطان و مهطـراز     قـرا در نامـه   بـای . فتوحات شـاه امساعيـل بـه يـزد رسـيد          

ولــی امــر «ل قلمــداد کــرده بــه او اظهــار اطاعــت زيردســتانه ننمــوده او را   شــاه امساعيــ
او او اذعــان نکــرده و اعتــراف بــه » واليــت مطلقــۀ«نناميــده بــود، بــه » مــسلمين جهــان

نکرده بود، از مذهب باطل و از ابوبکر و عمـر  » التزام عملی و نظری به ولی مطلق   «
م نـداده و اقـرار نکـرده بـود کـه تنـها ديـن        و عثمان تربا ننموده و به آا و عائشه دشـنا      

بــرای مــردمِ ايــران آورده   » خاقــان مــشرق و مغــرب  «برحــق در جهــانْ مهــان اســت کــه    
عبــارت  تعظــيمِ خاقــان مــشرق و مغــرب بــه «نوشــتۀ حــسنِ روملــو، در نامــۀ او   بــه. اســت

   ١.»مناسب حترير نيافته بود
لباشـان بـه خراسـان را    شاه امساعيل از اين امر در خشم شد و دسـتور حرکـت قز     

 بـه طـبس رسـيد کـه آخـرين      ۸۸۴او در اواخر من  . قرا را تنبيه کند     صادر کرد تا بای   
قزلباشــان کــه مهــۀ ســنتهای  . قــرا بــر کرانــۀ شــرقی کــوير بــود   شــهر درغــرب قلمــرو بــای 
قـرا در هرجـا کـه     کردنـد کـه رعايـای بـای       کـشيدند خيـال مـی       تاتاری را با خودشان می    

آـا روابـط سـلطان و    . انـد  دان اوينـد و در مهـۀ امـور بـا او شـريک          باشند در حکم مريـ    
کردنـد، و هـر شـاهی را     رعايا را بر اساس روابط خودشان با شاه امساعيل تفسير مـی      

پنداشــتند، و هــر شــاه   در هرجــا کــه بــود يــک پيــر طريقــت بــرای مريــدان خــودش مــی     
پيـــامرب و امامـــان کـــه ســـيد اوالد پيـــامرب و جانـــشين برحـــقِ  �ديگـــر جـــز شـــاه امساعيـــل 
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انگاشـتند، و پيـروان هـر شـاه ديگـر را گمـراه و        را غاصب و بر باطل مـی    � ناميدند  می
نگـاران   طـبس را تـاريخ   کـل هـدف لشکرکـشی شـاه امساعـل بـه       . مشردنـد  ديـن مـی    بی

  :اند صفوی در اين عبارا خالصه کرده
آن بلـده  غازيان عظام از گرد راه نرسيده در شهر طبس تاختنـد و هـرکس را در         

دريــغ گذراندنــد، آنگــاه ســورت غــضبِ پادشــاه عــرب و        يافتنــد از دم تيــغ بــی  
   ١.عجم تسکين يافت

بعـــد از آن کـــه هفـــت هـــشت هـــزار کـــس کـــشته شـــدند و شـــهر را غازيـــانْ غـــارت   
  ٢.منودند، سورت غضب پادشاه کشورگير تسکين يافت

را برســر قــرا در دل داشــت   شــاه امساعيــل در ايــن ســفر مهــۀ خــشمی کــه از بــای     
مردم شهر طبس خالی کرد، و هزاران تن را بی هيچ گناهی به مششير سپرد و متامی      

  . آتش کشيدند اموال شهر را تاراج کردند، و خنلها و باغها را به
شــاه امساعيــل بــه قــصد تــصرف طــبس نرفتــه بــود، بلکــه رفتــه بــود تــا کــشتار و         

ــار ديگــر ايــن   . کــشاندقــرا ب رخِ بــای ختريبــی اجنــام دهــد و قــدرت خــويش را بــه     يکب
گزارش را خبوانيم تا دريابيم کـه شـاه امساعيـل و قزلباشـان چـه آگـاهی و اطالعـی از                  

شــد را بــه چــه  سياســت و کــشورداری داشــتند، و فتوحــاتی کــه در ايــران نصيبــشان مــی
پادشاه خراسان به رسـم معمـول زمانـه کـه شـاهان بـرای شـاهان           . نگريستند  ديدی می 

ئی حمترمانه به شاه امساعيل نگاشته اسـت   فرستند، نامه يت می جديد تربيک و ن   
و » مـوال «و » رهـرب معظـم  «اش شـاه امساعيـل را    ولی او در نامه . تا به او نيت بگويد    

شــاه امساعيــل  . خطــاب نکــرده و نــسبت بــه او ابــراز اطاعــت ننمــوده اســت    » مقتــدا«
، تـصميم بـه ادب کـردن    جای آنکه به نامۀ حمترمانۀ نيت او پاسخ درخـور بدهـد       به

نـام   افتـاده در کنـارۀ کـوير بـه     گناه يک شهر پرت هم با کشتار مردم بی  گيرد، آن   او می 
دارد، يکتاخـت بـه طـبس     او قزلباشـانش را برمـی     . طبس و تاراج و ختريب کـردن آن       
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شـود، و مـردمِ شـهر را کـه نـه ارتـشی        دفـاع مـی    تازد، مثل راهزنان وارد آن شهر بـی         می
قــرا، آمــاج خــشم کودکانــۀ خــويش قــرار     پلــيس و نــه کارمنــد دســتگاه بــای بودنــد و نــه

يعنــی مهــۀ آــائی کــه نتوانــستند از شــهر    �داده چنــدين هــزار مــرد و زن و کــودک را   
او بـرای فـتح   . نـشيند   فرومـی » سـورت غَـضبش   «کند و آنگـاه       را کشتار می  � بگريزند

پنداشــت را کــشتار  قــرا مــی طــبس نرفتــه، بلکــه رفتــه اســت تــا کــسانی کــه مريــدان بــای 
چنـين بــود  . گـردد  شـده را بـا هـزاران کـشته رهــا کـرده برمـی       بعـد هـم شـهر ويــران   . کنـد 

مهــۀ کــسانی کــه او کــشتار کــرد ايرانيــانی    . نگــرش شــاه امساعيــل بــه ايــران و ايرانــی   
شــناختند و نــامش را هــم  ئــی بــا او نداشــتند و شــايد او را منــی  بودنــد کــه هــيچ دمشنــی

نگريـست و   ولی او با چشمِ تاتارهای تاراجگر بـه ايـران و ايرانـی مـی          . نشنيده بودند 
بر اساس اين نگرش برای خودش رسالتی آمسـانی قائـل بـود و دسـت بـه جنايتـهای          

  .لرزاند انديشی را می زد که شنيدن آا دلِ هر انسان نيک فجيعی می
گذشـت، و  زمان بيمـار بـود، و يکـی دومـاه بعـد در      قرا در اين   سلطان حسين بای  

دست شاه ازبکان افتاد که خبـارا و مسرقنـد    صاحب ماند، و به کشورش پس از او بی  
  .تر او را خواهيم شناخت را اخيرا گرفته بود؛ و پائين

قزلباشان پس از کشتار و غارت و ختريب طبس به يزد برگشتند و پس از چنـد        
جــانوران، مــردم هــر  آــا در راهــشان عــالوه بــر شــکار  . ســوی اســپهان شــتافتند  روز بــه

ــشان بودنـــد را      ــه برســـر راهـ ــتا کـ ــبس  �روسـ ــون مـــردم طـ ــی � مهچـ کردنـــد، و  شـــکار مـ
خواننــده بــا خوانــدن مهــين يــک گــزارش دربــارۀ  . بــه اســپهان رســيدند» شــکارکنان«

هـــای ســـرِ  توانـــد درک کنـــد کـــه آـــا در راه رســـيدن بـــه اســـپهان در آبـــادی   طـــبس مـــی
خواننــده را خــسته نکــنم از ذکــر آــا    مــن بــرای آنکــه   . راهــشان چــه جنايتــها کردنــد   

های خود  خوانندۀ کتاب من بايد خودش فرصتی داشته باشد تا نوشته. گذرم درمی
گيـر   گونه در ايران مهـه  نگاران صفوی را خبواند تا بداند که دين قزلباشان چه      تاريخ

  . اينجا رساند ما رسيد و ما را به عنوان ميراث به شد و به
 علمـا و بزرگـان شـهر کـه در نوبـت قبلـی گريختـه و از تيـغ              در اسپهان مشـاری از    

شــهر برگــشته بودنــد را گرفتــه کــشتند، و      رهيــده و جــان بــه در بــرده بودنــد ســپس بــه      
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يـاد حممـد کـره افتـاد کـه مهـراه        در اينجا شـاه امساعيـل بـه   . اموالشان را غارت کردند  
ابرکـوه فرسـتاد تـا    او کـسانی را بـه   . ديد شد و در قفس شکنجه می   اردوی او برده می   

او . زن و فرزندان و افراد خاندان او را از قزلباشان حتويل گرفتـه بـه اسـپهان آوردنـد     
سپس فرمـود تـا در ميـدان شـهر خرمنـی آتـش افروختنـد، و مهـۀ آـا را از زن و مـرد و                   
بزرگ و کوچک، زنده زنـده دربرابـر چـشمان حممـد کـره کـه از درون قفـسش شـاهد             

حممد کره را نيز پـس از آن بـا قفـسش در    .  در آتش سوزاندند های آا بود،    شکنجه
انـد کــه قزلباشــان    ننوشــته١.آتـش افکندنــد تـا آهــسته آهـسته زيــر شـکنجه کبــاب شـود     

دســتور شــاه امساعيــل الشــۀ بريــان حممــدکره را مثــل الشــۀ حــسين کيــای چــالوی            بــه
  . خوردند، ولی اين نيز تکرار مهان داستان است

بــا بــازخوانی گزارشــهای  �ی خــشمِ قزلباشــان صــفوی را  اگــر خبــواهيم کــه اردو
برخـی  . شود آزار می دنبال کنيم سخن دراز و دل� نگاران صفوی ديد از تاريخ    چشم

هــای مــداحان  از رفتارهــای شــاه امساعيــل و قزلباشــانش بــا مــردم ايــران کــه در نوشــته  
ه چنـدش  آزارد و بـ  شاه امساعيل آمده است چنان است که خوانـدنش روح مـا را مـی             

هــای  رفتارهــايی کــه ذکــر شــد منونــه  . ام آورد، و مــن از ذکــر آــا خــودداری کــرده   مــی
انـــدکی از رفتـــار شـــاه امساعيـــل و قزلباشـــانش بـــا مـــردم ايـــران و بـــا فرهنـــگ و متـــدن   

دانــستند بــا مهــۀ   قزلباشــان کــه هــيچ چيــزی دربــارۀ ايــران و ايرانــی منــی   . ايرانــی بــود
ئـی را بـا خودشـان از بياباـای      آا عقيده. يدندورز آنچه که ايرانی بود دمشنی می   

انـــاتولی آورده بودنـــد کـــه ريـــشه در باورهـــای کهـــنِ بياباـــای تاتارســـتان داشـــت، و    
رفتــار و آداب و . خواســتند بــه هرقيمتــی کــه باشــد بــر مــردم ايــران حتميــل کننــد         مــی

مــردم نظــر  رسومـشان کــه ميگــساری و لــواطگری از مجلـۀ آن بــود نيــز چنــان بـود کــه بــه   
آور و غيــر قابــل    پرســت آنــان نيــز چنــدش     آمــد، و مــذهبِ ولــی    آور مــی  ايــران چنــدش 

ولـــی قزلباشـــان در نظـــر داشـــتند کـــه ايـــن مـــذهب و آداب و       . شـــد  پيـــروی تلقـــی مـــی  
جـائی   مقاومت مردم ايران در مقابـل آـا بـه   . رسومش را بر مردم ايران حتميل کنند  

                                                                            
  .�۲۲۶ ۲۲۵جهانگشای خاقان، . �۴۸۲ ۴۸۰ / ۳حبيب السير، � 1
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. کردنــد هــا اســتفاده مــی   ين شــکنجهتوانــست رســيد، زيــرا قزلباشــان از ســياهتر     منــی
درنتيجه، خبش اعظم ايران در طی دهۀ اول سلطنت قزلباشان منهـدم شـد، و خبـش              

کــشنت رفتنــد يــا در وبــای مهگــانی يــا قحطــی     بزرگــی از مــردم کــشور در ايــن ميانــه بــه  
چهـارم   شـايد حـدود يـک   (شـد تلـف شـدند     ساختگی که توسط قزلباشان پراکنده می   

وبای مهگانی چنين بود که قزلباشان برای ارعاب آباديها    ). يشتراز مردم ايران يا ب    
ــه        ــا الشـ ــا را بـ ــای رودهـ ــدن آـ ــيعه شـ ــه شـ ــشان بـ ــردن مردمـ ــور کـ ــشتگان   و جمبـ ــای کـ هـ

نوشـيدند وبـا بگيرنـد؛ و قحطـیِ سـاختگی آن بـود کـه           انباشـتند تـا مردمـی کـه مـی           می
به خواربار دست يابنـد  کشيدند تا مردم نتوانند  آتش می  کشتزارها و باغستاا را به    

خواسـتند   کردنـد کـه منـی    اين رفتارها را با آباديهـائی مـی    . و از گرسنگی تلف شوند    
  .داوطلبانه به اطاعت درآيند و مذهبشان را رها کنند و شيعۀ صفوی شوند

جز در �ازآجنا که هرچه آثار اسالمی و مدرسه و مسجد در ايران وجود داشت    
ء مربــوط بـــه ســنيان بـــود، مهـــۀ آــا شـــامل نـــابودی    مهــه بـــدون اســـتثنا � قــم و کاشـــان 

در اسـپهان نيــز  . دربــارۀ مـساجد شـيراز و مــسجد کبـود تربيـز ســخن گفتـيم     . شـدند  مـی 
هــای خنــستينِ اســالمی و ســپس در زمــان  دههــا بنــای عظــيم وجــود داشــت کــه در ســده 

 دسـت قزلباشـان   مهـۀ آـا بـه   . ديلميان و سلجوقيان و نيز بايندريان احداث شده بـود      
مــسجد جــامعی در ورامــين وجــود داشــت کــه از شــاهکارهای هنــری       . آســيب ديدنــد 

شد و توسط شاهان ديلمی احداث شده سپس توسط شاهان   خاورميانه حمسوب می  
چونکــــه نـــام چهـــار خليفـــۀ پيـــامرب در ميــــان     . ســـلجوقی بـــه اوج زيبـــائی رســـيده بـــود     

 شـاه امساعيـل   انگيزی نقش شـده بـود،   تزيينات و خطاطيهای اين مسجد به حنو دل  
مــردم ورامــين را گــرد آورد و آــا را جمبــور کــرد تــا کاشــيها و خــشتهای ايــن مــسجد را   

او سپس فرمود تا آن . يکی برکنده پراکندند يکی� که به عقيدۀ او مرکز فساد بود�
عده از کاشيهای مسجد که نام خلفا بر آا نقش بود را در ديـوار سـاختمان مـستراح          

هنگـام قـضای    ن نـصب کردنـد، تـا هـرکس بـه مـستراح بـرود بـه        بزرگ اردوی قزلباشـا  
کردنـد، و   حاجتش چشمش به نامهای سه خليفه بيفتـد کـه سـنيان از آـا پيـروی مـی          

آمد را نثار روحِ  در آن حال برآا لعنت بفرستند، و صداهائی که از زيرِ او بيرون می
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گـاه    کـه ديگـر هـيچ   ورامين چنان ختريب شد و مردمش چنان کـشتار شـدند          . آا کند 
  . نتوانست رونق سابقش را بازيابد

شــاه . يــاد داريــم کــه شــيخ حيــدر پــدر شــاه امساعيــل در تربســران کــشته شــد          بــه
امساعيل پس از اين فتوحات يکی از سران قزلباش را با گروهی از آا به تربسـران      

از سنيان فرستاد، و به او فرمود که مردم تربسران را کشتار کند تا قصاص خون شيخ  
 مـردم  ١.کشتار شدند» مجع کثيری از مردم تربسران«در نتيجه . بازگرفته شده باشد 

تربســـران هـــيچ شـــرکتی در کـــشته شـــدن شـــيخ حيـــدر نداشـــتند، بلکـــه شـــيخ حيـــدر را    
دســتور حــاکمِ تــرک باينــدری کــشته بودنــد؛ ولــی چونکــه   ســپاهيان تــرک باينــدری بــه

گونـه کـه    يدر از آا گرفته شد؛ مهانمردم تربسران سنی بودند قصاص خون شيخ ح      
  . شد قصاص خون امام حسين از مردم ايران گرفته می

بزرگـان رشـت بـا التمـاس     . گـيالن لـشکر کـشيد    خود شاه امساعيل پس از آن بـه   
رفتـه از او خواسـتند کـه بـرای مـردم       ) اکنون امير جنم الـدين رشـتی      (نزد جنم زرگر      به

شـــاه . ار و تـــاراج و ختريـــب خـــودداری ورزد شـــهر نـــزد شـــاه شـــفاعت کنـــد تـــا از کـــشت  
ــتند    « ــشان درگذشـ ــان ايـ ــوده از گناهـ ــول فرمـ ــاس او را قبـ ــه   »التمـ ــيالن چونکـ ــی گـ ؛ ولـ

مردمش حاضر به قبول مذهب حق نشده بودند تاراج و ختريب شد و مـردم بـسياری           
ــدند  ــشتار شـ ــه     ٢.کـ ــا بـ ــد و بـ ــرگ رهانيـ ــل را از مـ ــه امساعيـ ــا کـ ــدان کارکيـ ــر   از خانـ خطـ
دسـت داده   پس خـربی بـه    و موقعيت خودش از او محايت کرد، از اين انداخنت جان 

  .شايد آنان نيز چونکه آمادۀ پذيرشِ مذهب حق نبودند کشتار شدند. نشده است
فرمانـدهی چهــار تـن از فرمانــدهان    شـاه امساعيـل يــک سـپاه بـزرگ قزلبــاش بـه     

ستانی پيکــار در منــاطق کوهــ  . برجــستۀ قزلبــاش را بــرای فــتح کردســتان گــسيل کــرد     
آــا در خنــستين آباديهــای کردســـتان    . کردســتان بــرای ترکــان بيابــانی دشــوار بــود      

کــشتار و تــاراج بــسيار کردنــد، ولــی وقتـــی وارد خــاک کردســتان شــدند بــا مقاومـــت          

                                                                            
 .۸۸خالصة التواريخ، . ۳۱احسن التواريخ، � 1
 .۴۸۴غياث الدين خواندمير، � 2
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تـرين   قزلباشان تلفات بسيار دادند، ازمجله دوتـن از برجـسته      . رو گشتند   به  کردها رو 
 از ١.نـــزد شـــاه امساعيـــل برگـــشتند  ست بـــهکـــشنت رفتنـــد؛ و بـــا شکـــ فرماندهانـــشان بـــه

گــاه جــرأت نکــرد کــه بــه درون کردســتان لــشکر بکــشد؛ و    پــس شــاه امساعيــل هــيچ  آن
منــاطق شــرقی کردســتان بــا پيــام و نامــه و   چنــد بــار کوشــيد کــه بــا اعــزام لــشکرهائی بــه 

» مــذهب حــق«بيــرون آورده بــه » مــذهب منــسوخ«ديــد و تــشر مــردم کردســتان را از  
، ولی مذهب حقِ او باب طبـع کـردان نيفتـاد و هـيچ کـردی شـيعه نـشد؛         رهنمون شود 

امــا بــيم از شــاه امساعيــل و قزلباشــان و ضــرورت دفــاع از مــذهب ســبب شــد کــه ســران    
های جدايی کردستان از ايران و  سوی سلطان عثمانی کنند، و زمينه      کردستان رخ به  

گونـه فاجعـۀ    يم ديد چهکشور عثمانی فراهم گردد، که در جای خود خواه        پيوسنت به 
  . جدايیِ کردستان از ايران پيش آمد

  تصرف عراق
در . بـــاالتر اشـــاره شـــد کـــه مرادبيـــک پـــس از فـــرار از شـــيراز بـــه بغـــداد رفـــت          

نـام   نـشاندگان سـابق مرادبيـک بـه     زمان حاکميت عراق در دست مردی از دسـت         اين
  . کرده بودرا به حاکميت منصوب  باريک بيک پرناک بود، و اين مرادبيک وی

عراق در متام دوران هخامنشی، پارت، ساسانی، و سپس از زمـان ديلميـان تـا           
رفـت، و مرزهـای    زمان قزلباشان خبشی از سرزمين درون مرزهای ايران بـه مشـار مـی           

شـد، و در جاهـائی تـا مـاورای فـرات       سنتی ايران در غرب کشور به فـرات منتـهی مـی    
 از ٢.رسـيد  اورای حران در نزديکی حلـب مـی  يافت و به م   ميانی و جنوبی امتداد می    

                                                                            
 .۹۰احسن التواريخ، � 1
سوی غرب تا نزديکيهای حلب در سوريه از  باال به  عراق از اربيل بهنيمۀ مشالی� 2

خبش جنوبیِ اين سرزمينها در . نشين بوده است ديرگاهان تاريخ سرزمينهای آريايی
 پيش از ۶۱۲در سال . اشغالِ آشوريان درآمد بعد به های هشتم پيش از مسيح به سده

 سال ۶۰. ر آشور را ضميمۀ ايران کردمسيح دولت آشور را شاهنشاه ماد برافکند و کشو
زمان تا برافتادن  از آن.  را کوروش بزرگ ضميمۀ ايران کردنيز شامبعد بقيۀ عراق و 
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اين نظر، عراق، مثل خراسان و پارس و خوزستان و مازندران و آذربايجان، خبـشی         
در . از ايران بود که جـدائيش از ايـران بـرای خـود مـردم عـراق نيـز قابـل تـصور نبـود           

ه بود؛ و اين زمان نيز حاکم عراق تابع حاکم شيراز بود و از شيراز تعيين و اعزام شد
  .او باريک بيک پرناک بود که در بغداد مستقر بود

ظاهرا باريک بيک پس از شکست و فرار مرادبيک در صدد برآمـد کـه عـراق      
لذا وقتـی مرادبيـک بـه    . را برای خودش نگاه دارد و از فرمان مرادبيک بيرون شود 

د باريـک  مانـ  بغداد گريخت محـايتی از او ننمـود؛ زيـرا اگـر مرادبيـک در بغـداد مـی             
حلب رفته از سلطان  مرادبيک پس ازآن به . بايست که در اطاعت او باشد       بيک می 

نـزد   از آجنـا بـه  . مملوکی مصر و شام تقاضـای کمـک کـرد، ولـی پاسـخ مـساعد نـشنيد         
رفت که در کشور کوچکی در جنـوب  ) از قبيلۀ ترک دولگادور  (الدوله ذوالقدر     عالء

کـرد و پـايتختش بـستان نـام      حکومت مـی ) کیميان دوکشور عثمانی و مملو   (اناتولی  
الدوله به مرادبيک قـول مـساعدت داد و دختـرش را بـه عقـد ازدواج او        عالء. داشت

در ايــران «ولــی چونکــه در ايــن هنگــام در انــاتولی بانــگ درافتــاده بــود کــه    . درآورد
، و مردان قـادر بـه جنـگ تاتـار، ازمجلـه خبـش بزرگـی از مهـين                »چپاول افتاده است  

يلۀ مهين ذوالگادر برای چپوگری رو بـه ايـران آورده بـه قزلباشـان پيوسـته بودنـد،            قب
توانست کـه نيـروی کـافی بـرای محايـت از مرادبيـک فـراهم کنـد، و                الدوله منی   عالء

شــايد عالءالدولــه انتظــار داشــت کــه مــردان   . مرادبيــک در بــستان بــه انتظــار نشــست 

                                                                                                                                                                             
با افتادن عراق و ايران . ناپذير ايران بود شاهنشاهی ساسانی عراق خبش جدايی

ه دست عرای مسلمان در زمان عمر، مرکز حاکميت ايران و عراق در کوفه و بصر به
با برافتادن خالفت اموی و تشکيل خالفت . تشکيل شد و ايران ضميمۀ عراق شد

ئی تأسيس کردند که پيشترها  عباسی پايتخت عباسی را ايرانيان در مهان نقطه
از زمان ديلميان ). يعنی عطيۀ خدايی(کردند » داد بغ«پايتخت ايران بود، و نامش را 

بعد تا تشکيل سلطنت قزلباشان،   زمان مغول بهاز. بعد ايرانيان بر عراق مسلط شدند به
در بغداد و ديگر شهرهای عراق زبان پارسی . عراق مثل دوران ساسانی تابع ايران بود

 . دوش زبان عربی رمسيت داشت و زبان بازارها و اماکن عمومی پارسی بود دوش به
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اش در  ران برگردنــد؛ ولــی افــراد قبيلــه  اش بــا دســت پــر از امــوال تــاراجی از ايــ    قبيلــه
ايــران صــاحب مقــام شــده بودنــد، و ديــديم کــه پــارس را شــاه امساعيــل بــه مــردی از          

  .سپرد) الياس بيک ذوالقدر(مهين قبيله 
امساعيل وقتی شنيد کـه مرادبيـک در بـستان پنـاه گرفتـه اسـت در تابـستان              شاه

الدولـه را از مشـال مـورد      عالء از طريق ارزجنان وارد خاک عثمانی شد تا قلمرو        ۸۸۶
ــد   ــرار دهـ ــه قـ ــرب      . محلـ ــران در غـ ــود، و ايـ ــران بـ ــشی از ايـ ــام خبـ ــان در آن هنگـ ارزجنـ

شـاه امساعيـل بـدون توجـه بـه عـرف بـين        . شـد  ارزجنان با کشور عثمـانی مهـسايه مـی      
البتـه  . املللی، و بدون اطالع دولت عثمانی، با قزلباشانش وارد خـاک عثمـانی شـد         

وجـه مـورد تعـدی     فرموده بود که آباديهـای عثمـانی سـر راه را بـه هـيچ         او به قزلباشان    
ولــی او . قــرار ندهنــد، و خوابــار خــورد نيــاز خــود را بــا پــرداخنت ــا از مــردم خبرنــد      

ــرف وارد شــدن بــه خــاک يــک کــشوری       چنــدان شــعور سياســی نداشــت کــه بدانــد ص
عثمــانی را بــه توانــد کــه دولــت  شــود، و مــی جتـاوز بــه مرزهــای آن کــشور حمــسوب مــی 

قزلباشان که خودشان اهل اناتولی بودند و تا پيش از آن آزادانه  . جنگ او بکشاند  
ــا در خــاک انــاتولی جــاگير    کردنــد، و قبيلــه در انــاتولی رفــت وآمــد مــی  هايــشان عموم

تواننـد   پنداشتند که اين بـار نيـز مثـل مهيـشه اسـت، و بـا مهـان آزادی مـی                بودند، می 
خوشـبختی قزلباشـان   . ر پـا نـد و وارد کـشور ذوالقـدر شـوند     که خـاک انـاتولی را زيـ     

جـو   آن بود که آن هنگام در عثمانی بايزيد دوم برسـر قـدرت بـود کـه مـردی مـساملت                
بايزيد وقتی خرب ورود قزلباشان به خاک کشورش را شنيد به مهين بسنده کرد      . بود

ه امساعيل گـسيل کـرد   نزد شا که يک سپاه را به شرق اناتولی فرستاد، و هيأتی را به          
شـاه  . و علت اينکه بدون اجازۀ دولت عثمانی وارد آن کشور شده است را جويا شـد    

نويــسش  امساعيــل کــه تــازه متوجــه اشــتباه سياســيش شــده بــود توســط منــشی پارســی    
پادشاه «خبش و خاضعانه به بايزيد نوشت و در آن متذکر شد که      پاسخی بسيار آرام  

ــه   ــه ١.»ســـرزمين او چـــشم طمـــع نـــدارم  در حکـــم پـــدر مـــن اســـت و مـــن بـ  او در ايـــن نامـ
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چـون  . آمـد  نظـر بايزيـد قابـل قبـول مـی       موضوعهائی را مطرح کرده بود که به ظاهر به        
آمـد کـه    بايزيد متوجه شد که شاه امساعيل قصد محلـه بـه بـستان را دارد، بـدش منـی          

رزمين الدولــه در ايــن محلــه از بــين بــرود يــا تــضعيف شــود، تــا او در فرصــتی ســ        عــالء
شاه امساعيل به سرعت وارد کـشور ذوالقـدر شـد،    . را ضميمۀ کشور عثمانی کند   وی

گــاه فکــر نکــرده بــود ممکــن باشــد کــه از راه خــاک عثمــانی بــه    الدولــه کــه هــيچ و عــالء
ــه بــه نــواحی کوهــستانی          کــشورش تعــدی شــود در برابــر شــاه امساعيــل شکــست يافت

آتـــش   شــهر را پــس از تــاراج بــه    گريخــت، و شــاه امساعيــل بــر بــستان دســت يافــت و       
شدۀ مرعش و خربوط نيز چونکه مردمـشان سـنی بودنـد         نشين  شهرهای ترک . کشيد

پس از آن شاه امساعيل به شهرهای اخالط و    . به روال بستان تاراج و ختريب شدند      
او . بدليس در کردستان مشالی لشکر کشيد، و حکام آن شهرها را به اطاعت کشاند     

را که پيـشترها جـزو قلمـرو اوزون     ) آمد( آباديهای منطقۀ آميدا     پس از اين فتوحات،   
يکـی از قزلباشـان    حاکميـت ارزجنـان بـه   . حسن بود ضميمۀ ديار بکر و ارزجنان کرد      

  .نام خان حممد استاجلو سپرده شده بود اهل اناتولی به
الدوله به بستان برگشت و با  پس از برگشت شاه امساعيل به آذربايجان، عالء      

ولـی در دو جنـگ طـی يـک سـال دو پـسرش را       . حممد استاجلو وارد جنگ شـد     خان  
ــۀ جنـــگ      از دســـت داد و نيروهـــايش بـــه حتليـــل رفـــت، و نااميـــد شـــده دســـت از ادامـ

  . پس از آن، کمک او به مرادبيک بايندر نيز منتفی شد. کشيد
 هيــأتی را بــا هــدايا و خلعــت و کــاله و کمربنــد      ۸۸۷شــاه امساعيــل در تابــستان   

. اش به بغـداد فرسـتاد و از باريـک بيـک پرنـاک خواسـت کـه بـه اطاعـت درآيـد            قزلب
ديــد، و  زمـان هـيچ راهــی جـز حفـظ حـاکميتش را در پـيش منـی        باريـک بيـک در ايـن   

او هيأت اعزامـی شـاه   . ترين راه در آن يافت که اطاعت از شاه امساعيل را بپذيرد 
امساعيـل بـرايش فرسـتاده بـود     امساعيل را با احترام پذيرفت، و خلعتـهائی کـه شـاه      

نــشاندگان شــاه امساعيــل    را قبــول کــرد وکــاله قزلبــاش برســر ــاده بــه ســلک دســت       
او مهچنين هيأتی را با هـدايای گرانبـها مهـراه فرسـتادگان شـاه امساعيـل بـه               . درآمد

شــاه امساعيــل بــه  . تربيــز فرســتاد تــا مراتــب اطاعــت او را بــه شــاه امساعيــل برســانند    
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باريـک بيـک بـا خـود انديـشيد کـه شـاه امساعيـل قـصد          . تربيز طلبيـد را به   زودی وی 
را زيــر فــشار بگــذارد تــا دســت از مــذهبش  خواهــد کــه وی بــدی دربــارۀ او دارد، و مــی

لــذا کــاله قزلبــاش را کنــار ــاده بغــداد را آمــادۀ دفــاع در مقابــل  . بکــشد و شــيعه شــود
  .محلۀ احتمالی قزلباشان کرد

مهـــراه بـــا محلـــۀ شـــاه    . عـــراق لـــشکر کـــشيد     بـــه۸۸۷شـــاه امساعيـــل در مهرمـــاه   
بغداد در سپاه باريک بيک شورش درگرفـت، و باريـک بيـک کـه خـود         امساعيل به 

دولت مملـوکیِ مـصر و    حلب گريخته به اش را برداشته به     ديد خانواده   را در خطر می   
داوطلبانــه تــسليم شــاه امساعيــل   � از شــيعه و ســنی �مــردم بغــداد  . شــام پناهنــده شــد 

قزلباشان پس از گرفنتِ بغداد بر سـنيان آن شـهر مهـان درآوردنـد کـه بـا مـردم            . شدند
از زن و �عـالوه بـر آنکـه مهـۀ افـراد قبيلـۀ پرنـاک           . ديگر شهرهای ايران کرده بودنـد     

هايشان ختريب شد کليۀ فقها و مدرسان و علما  عام شدند و خانه     قتلِ� مرد و کودک  
يل دسـتگير شـدند و زيـر فـشار قـرار گرفتنـد کـه           دستور شاه امساع    و دانشوران سنی به   

خواســتند دينــشان را نگــاه دارنــد از دم تيــغ       تغييــر مــذهب دهنــد؛ و آن عــده کــه مــی      
. هايـشان ختريـب شـد    تصرف قزلباشان درآمد و خانه گذشتند و اموال و امالکشان به  

ــردم      ــدان مـ ــشتار و ختريـــب بودنـــد، و چنـ ــدين روز مـــشغول کـ ــداد چنـ ــان در بغـ قزلباشـ
آب دجلــه بــه  � بــه نوشــتۀ مــداحات شــاه امساعيــل   �ند و بــه دجلــه افکندنــد کــه   کــشت

  ١.رنگ خون در آمد
بعد مهمترين مرکز متدن اسـالمی بـود،    از آجنا که بغداد از سدۀ دوم هجری به  

در آن شهر صدها بنـای مهـم تـاريخی از مـسجد و مدرسـه بيمارسـتان و گنبـد و بارگـاه              
صـدها تـن از بزرگـان تـاريخ اسـالم      . ه شده بودها ساخت وجود داشت که در طول سده 

قزلباشان خبش اعظم بناهای تاريخی شهر بغداد را منهدم   . در آن شهر خفته بودند    
يک منونـه از رفتـار قزلباشـان بـا بناهـای تـاريخی بغـداد کـه مربـوط بـه رفتـار             . کردند

ا آورم تــ  اســت را مــی ) مؤســس مــذهب حنفــی  (آــا بــا ســاختمان آرامگــاه ابوحنيفــه     
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ايــن آرامگــاه عبــارت بــود از يــک   . منونــه بــرای ديگــر بناهــای تــاريخی بغــداد باشــد  
مـــسجد و يـــک مدرســـۀ بـــزرگ بـــا بنـــای جمللـــی کـــه توســـط ترکـــان ســـلجوقی بـــر گـــور   

رفتار قزلباشـان صـفوی بـا ايـن بنـای عظـيم تـاريخی يـک          . ابوحنيفه ساخته شده بود   
ديگـر شـهرهای عـراق و ايــران    منونـه از رفتـار آـا بــا عناصـر مـادی متـدن در بغــداد و       

شــاه امساعيــل فرمــود تــا مــسجد و مدرســه و گنبــد را منهــدم و بــا خــاک يکــسان   . اســت
کردنــد، گــور ابوحنيفــه را شــکافتند، اســتخواای ابوحنيفــه را از گــور برآوردنــد، و   

جــای او در تــه چاهــک افکندنــد؛ و در  جــای گــورش چــاهکی کنــده الشــۀ ســگی را بــه 
 دينــار ۲۵د کــه هــرکس در ايــن مــستراح قــضای حاجــت کنــد   بغــداد بانــگ درداده شــ 

 يکـی از شـعرای قمـی مهـراه شـاه امساعيـل بـه مهـين            ١.تربيزی پاداش خواهد گرفت   
  :ئی سرود که در يکی از ابياتش چنين آمده بود مناسبت قصيده

  گاه سنيان گاه شيعه سجـده ريدن هست|  د  کر شيعه درگورحنيفه ريد وسنی سجده
د تـصرف ديگـر شـهرهای عـراق بـرای قزلباشـان چنـدان مـشکل             با سـقوط بغـدا    

. زمان نيمی از ايران تاريخی در درون قلمرو شـاه امساعيـل قـرار داشـت     تا اين . نبود
پيروزيهــای پيــاپی از او  .  ســالگی و در عنفــوان جــوانی و غــرور بــود    ۲۲او در آســتانۀ 

هـای   عقـده . بـود شخصيتی ساخته بود که به هيچ چيز کمتر از خدايی کردن راضی ن   
دوران کودکی و پرورش بر دست قزلباشان و تلقينهای آا، احساس قـدرت فائقـه،             

وارِ ســـران قزلبـــاش و  اطالعـــی از جامعـــه و تـــاريخ و ديـــن و مـــذهب، اطاعـــت بنـــده بـــی
مهۀ اينها شاه امساعيـل را در  … چون و چرای مريدان از او       خليفگان و فرمانربیِ بی   

او بـا متـام وجـودش    . سوزِ توهمِ جاهالنه اسـير کـرده بـود   ميان تارهای عنکبوتی خرد  
باور کرده بود که تنها رهـرب مـسلمانان جهـان و مناينـدۀ امامـان شـيعه اسـت و در متـام            

شود،  حلظات زندگيش توسط اهلام آمسانی و رهنمودهای غيبیِ امامان هدايت می 
او بــاورش . تزنــد خواســت و مــشيئت خــدا و امامــان اســ  و هــر کــاری کــه از او ســر مــی 

اســت و رســالت نــابودگری ســنيان بــه او   » رهــرب معظــم«و » ولــی مطلــق«شــده بــود کــه  
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ديـد ايـن بـاور را هرچــه     شـايد رؤياهـائی کـه بنـا بـر آرزوهـايش مـی       . حمـول شـده اسـت   
  .کرد بيشتر تقويت می

ــای       ــستاا و بياباـ ــی در کوهـ ــل از آوارگـ ــاه امساعيـ ــه از برکـــت شـ ــان کـ قزلباشـ
هــای ژنــده و پــابرهنگی و گرســنگی بيــرون آمــده بــا تــاراج       ز جامــهانــاتولی رهيــده و ا 

امــوال ايرانيــانْ غــرق ثــروت شــده بودنــد و مهــۀ دختــران و پــسران ايــران را در اختيــار   
را بـا صـميم قلبـشان خـدای      داشتند تا هرچه دلـشان خبواهـد برسـر آـا درآورنـد، وی           

آــا خــدائی جــز شــاه  . پرســتيدند جــای خــدا مــی دانــستند، و عمــالً هــم بــه  خــويش مــی
يـــک بازرگـــان ونيـــزی کـــه بـــا ديگـــر مهکـــارانش مهـــراه  . شـــناختند امساعيـــل را منـــی

شدۀ مردم ايـران را بـا    رفته تا اموال غارت سو می سو و آن اردوی شاه امساعيل به اين 
ــای دخلواهــشان از قزلباشــان خبرنــد و بــه اروپــا بفرســتند و بــا فــروش آــا ثروــای     

پرسـتانۀ قزلباشـان صـفوی     د در يادداشـتهايش دربـارۀ عقيـدۀ ولـی       يی بيندوزنـ    افسانه
  : چنين نوشته است

 در سراســر ايـران فرامـوش کـرده و فقـط نــام     ]يعنـی قزلباشـان  [نـام خـدا را مـردم    
اگر کسی هنگام سواری از اسپ بر زمين افتـد  . اند خاطر سپرده  امساعيل را به  

 بـه يــاری  ]يعنـی امساعيــل [يـا از اســپ پيـاده شــود، خـدای ديگــری را جـز شــيخ     
ال اٰلــه إالّ اهللا حممـد رســول اهللا؛ امـا ايرانيــان   : گوينـد  مـسلمانان مــی … طلبــد منـی 

   ١.ال الٰه إالّ اهللا، امساعيل ولی اهللا: گويند  می]يعنی قزلباشان[
و يکی ديگر از مهرديفان اين بازرگان نوشته که امساعيل برای قزلباشان، هم 

  ٢.ت و هم ولی امر و شيخ طريقتخدا است هم پيامرب اس

  تصرف خراسان
زمانی که قزلباشان در ايران مشغول کشتار و تاراج و کشورگيری بودند سـغد و       

                                                                            
  .۳۸۶سفرنامۀ ونيزيان، � 1
  .۳۲۳مهان، � 2
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نــام حممــدخان بــود کــه لقــب       خــوارزم و گرگــان در دســت يکــی از امــرای ازبــک بــه       
توانستند اين لقب را درست  قزلباشان چونکه منی. شاهبيک خان برخود اده بود

خراسـان و زابلـستان و   (سراسـر ايـران شـرقی    . ننـد او را شـيبِک خـان ناميدنـد      تلفظ ک 
عــالوه کابلـستان نيــز در دسـت ســلطان حــسين    بـه ) سيـستان و گرگــان و خـوارزم و ســغد  

قلمرو او تا آخـرين مرزهـای   . قرا بود که هرات را پايتخت خويش قرار داده بود          بای
خ درگذشــت، و دو پــسرش ۸۸۵ل قــرا در ســا بــای. تاجيکـستان کنــونی امتــداد داشــت 

ئــی  مــشترکًا جانــشين او شــدند؛ ولــی بــرای حفــظ کــشور پدرشــان جانــشينان شايــسته      
 بر خوارزم و سغد دست يافت و فرغانه را    ۸۸۰ و   ۸۷۹شيبکخان در ساهلای    . نبودند

 ۸۸۷نيز از بابر تيموری گرفـت و طـی سلـسله لشکرکـشيهای ناکـام و کاميـاب تـا سـال            
قرا گرفت و دامنۀ متصرفاتش   نيشاپور و گرگان را از پسران بای   بلخ و مرو و هرات و     

او کــه خــود را شــاه ايــران   . را بــه دامغــان رســانده بــا متــصرفان قزلباشــان مهــسايه شــد    
ناميـد فــضال و دانـشمندان فــراری از قزلباشـان را زيــر چتـر محايــت گرفـت و بــرآن       مـی 

ئـی کـه مهـراه     او در نامـه . زدشد که به جنگ قزلباشان برخيزد و سـلطۀ آـا را برانـدا        
شاه امساعيـل اعـالن جنـگ داد؛ و متـذکر شـد       يک هيأت از افرادش فرستاده بود به   

شـاه امساعيـل   . پـيش خواهـد رفـت    که پس از تصرف سراسر ايران تا مکه و مدينه به     
او پاسخ نوشت که هرکه غالم علی نباشد سراسر جهان را بگيرد نيز آدم حمسوب        به

نـزد شـيبيکخان رفـت،     اند که وقتی هيأت اعزامیِ شـاه امساعيـل بـه       نوشته. شود  منی
خنستين سخنی که شيبيکخان آغاز کرد آن بود که چرا مذهب نـوينی آورده اسـت و       

او گفتنـد کـه    دهـد؟ هيـأت اعزامـی شـاه امساعيـل نيـز بـه             به اصحاب پيامرب دشنام می    
را ) سغد و خوارزم(ء النهر اگر او خراسان را رها کند شاه امساعيل قلمرو او در ماورا

شيبکخان اين هيأت را بدون پاسخ بازفرسـتاد و درنامـۀ       . رمسيت خواهد شناخت    به
او  خطـاب کـرده بـه   » امساعيـل داروغـه  «تند و تيزی که به شـاه امساعيـل نوشـت او را           

هــا را امــن بــدارد و   دســتور داد کــه قــصد زيــارت مکــه و مدينــه را دارد و او بايــد جــاده   
و . ديـدار او بـشتابد   ربـار الزم را بـرای کـاروان او بدهـد، و خـودش نيـز بـه             ترتيبِ خوا 

بــری نيــست بايــد خــود را بــرای جنــگ   افــزود کــه اگــر امساعيــل داروغــه آمــادۀ فرمــان  
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او  شـاه امساعيـل بـه   . نيـز خـودش تعيـين منايـد    ) حمـلِ جنـگ  (گـاه   آماده کنـد و جنـگ   
مــشهد  م رضــا را دارد و بــهپاســخ فرســتاد کــه پــس از نــوروز قــصد زيــارت آرامگــاه امــا    

عبـارت ديگـر، شـاه امساعيـل      بـه ). مشهد در درون قلمرو شيبکخان بـود (خواهد آمد  
  .گاه من و تو در مشهد خواهد بود پاسخ داد که جنگ

درون ايــران آمــاده کــرد، و يــک لــشکر     شــيبکخان خــود را بــرای لشکرکــشی بــه   
ولــی . روی کــرد کرمــان پــيش درون ايــران فرســتاد، و ايــن لــشکر تــا      پيــشتاز را نيــز بــه  

پادشـاه مغـول   �سـلطان   درست هنگامی که او با سـپاه گرانـی آمـادۀ حرکـت بـود قـائم              
دفـع ايـن خطـر     خـوارزم لـشکر کـشيد، و شـيبکخان جمبورشـد کـه بـه         به� دشت قبچاق 

سـلطان از خـوارزم بـود، قبايـل هـزاره در       رانـدن قـائم   وقتی او در تالش عقب . بشتابد
) کردنـد  شـده پيـروی مـی    ی کـه از نـوعی تـشيع امسـاعيلیِ تعـديل           قبايل(خراسان ميانه   

ســر بــه شــورش برداشــتند، و شــيبکخان جمبــور شــد کــه خبــشی از نيروهــايش را بــرای   
سلطان شکست يافته بـه مـرو عقـب نشـست و       او از قائم  . ها گسيل کند    سرکوب هزاره 

ــه  ــوارزم بـ ــوالن افتـــاد    خـ ــال (دســـت مغـ ــه    ). خ۸۸۹سـ ــزاره نيـــز بـ ــگ بـــا هـ لـــت ع در جنـ
ايــن شکــستها روحيــۀ    . هــا او تلفــات ســنگينی داد   کوهــستانی بــودن ســرزمين هــزاره   

  .های نظاميش کاست سربازان او را در هم شکست و از توانايی
شــاه امساعيــل کــه از شکــستهای شــيبکخان اطــالع يافتــه بــود، پــس از نــوروز بــا   

ــه    ــصد مـــشهد بـ ــه قـ ــانش بـ ــامی قزلباشـ ــاد متـ ــه . راه افتـ ــور از ری شـ ــس از عبـ رهای او پـ
مـردم مـشهد در   . دامغان و استراباد را برسرِ راهش گرفت و از آجنا راهـی مـشهد شـد     

از ختريب و کشتار و ختريـب قزلباشـان در مـشهد خـربی        . زمان سنی حنفی بودند     آن
سـرخس رفـت و از آجنـا يـک لـشکر پيـشتاز را روانـۀ مـرو              شـاه امساعيـل بـه     . اند  نداده

شــيبکخان کــه تــازه از جنــگ   . بالــشان روان شــددن کــرد، و خــود بــا بقيــۀ قزلباشــان بــه  
باختـه در دژ مـرو    مـرو برگـشته بـود بـا سـپاه خـسته و روحيـه        هـا بـه   آميز با هـزاره   شکست

موضع گرفت، و مأمورانی را بـه مسرقنـد و خبـارا فرسـتاده نيروهـای آن نـواحی را بـه            
ــد  ــدد فراخوانــــ ــد   . مــــ ــره گرفتنــــ ــرو در حماصــــ ــان در دژ مــــ ــه. او را قزلباشــــ وزه ر او مهــــ

فرستاد تا حماصره را در هم بـشکند، و مـانع ازآن شـود         سپاهيانش را از دژ بيرون می     
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که قزلباشان بـا نزديـک شـدن بـه ديوارهـای دژ درصـدد فروافکنـدن ديوارهـا و رخنـه           
پـذير نيـست    سران قزلباش چون ديدند که دستيابی بـر دژ امکـان  . درون دژ برآيند   به

فــضای بـــاز   زيــر بکــشند و نــربد را بــه     ا از دژ بــه ئــی انديــشيدند تــا شــيبيکخان ر     حيلــه 
طبــق ايــن حيلــه، شــاه امساعيــل بــه شــيبکخان نامــه نوشــته بــه او پيــشنهاد        . بکــشانند

آشــتی داد و متــذکر شــد کــه چــون در آذربايجــان پيــشامدهائی رخ داده اســت تــصميم   
او . دارد کــه بــه آذربايجــان برگــردد و جنــگ بــا او را بــه وقــت ديگــری موکــول کنــد          

گـاه را تعيـين کنـيم؛     شيبکخان نوشت که تو خودت از ما خواسته بودی کـه جنـگ            به
اکنـون مـشکالتی در آذربايجـان    . خراسان آمديم ولـی تـو وعـده را زيـر پـا ـادی          ما به 

آذربايجــان کــرده اســت؛ لــذا حماصــره را     بازگــشت بــه  بــروز يافتــه کــه مــا را جمبــور بــه   
  . رويم آذربايجان می برداشته به

عيــل بــدون آنکــه منتظــر پاســخ شــيبکخان شــود مــرو را ظــاهرا بقــصد        شــاه امسا
ئی که سران قزلباش انديشيده بودنـد، يـک دسـتۀ     بنا بر حيله. آذربايجان ترک کرد 

ــاه     ۳۰۰ ــه هرگـ ــان يافتنـــد کـ ــرو مـــستقر شـــدند و فرمـ ــان در نزديکـــی مـ  مـــردی از قزلباشـ
برش پـا بـه گريـز نـد     آا برآيد در برا شيبکخان از دژ بيرون شود و درصدد محله به        

شــاه امساعيــل و قزلباشــانش مــرو را رهــا کــرده دور      . کنــد تــا شــيبکخان تعقيــب شــان   
به قزلباشانی کـه قـرار بـود از    . نام حممودآباد اردو زدند  شدند و در کنار روستائی به     

گمان بر آن بـود  . برابر شيبکخان بگريزند گفته شده بود که به حممودآباد بگريزند    
  .ا را تعقيب کند و در کنار حممودآباد به دام افتدکه شيبکخان آ

آنکـه شـاه امساعيـل از     نقشۀ سران قزلباش کارگر افتاد، و شيبکخان با يقين به     
جنگ با او ترسيده و عقب نشـسته اسـت، روز بعـد از حرکـت او از مـرو بيـرون آمـد و               

. ا به فرار ادنـد اينها تا او را ديدند پ. گروهی از قزلباشان را در نزديکی مرو يافت     
او آا را تعقيب کرد، ولی در حممودآباد خود را با شاه امساعيل و قزلباشان مواجه       

. گروه اندکی اما ورزيده با او بودنـد و راهـی جـز جنگيـدن بـرايش منانـده بـود             . ديد
او و يارانش با رشادت متام قزلباشـان را مـورد محلـه قـرار دادنـد، و در دور اول نـربد               

شاه امساعيل عادتش آن بـود کـه   . ياری از آا را به خاک هالکت افکندند  مشار بس 
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ئـی از نـديمانش سـرگرم بـازی      شـد دور از ميـدان نـربد بـا دسـته        وقتی جنـگ آغـاز مـی      
دورتــر از عرصــۀ نــربد ســرگرمِ   � بــه مهــان عــادت �اينجــا نيــز شــاه امساعيــل   . شــد مــی

ر گرفتنـد سـران قزلبـاش    چـون قزلباشـان در آسـتانۀ شکـست قـرا       . شکار بلدرچين بود  
باخته  قزلباشان روحيه ميدان نربد کشاندند تاحضورش به رفته اورا ازميدان بازی به   

  . قوت قلب دهد وآا را مطمئن سازد که به امداد آمسانی به پيروزی خواهند رسيد
شــيبکخان پــس از دادن . در دور دوم نــربد در نيــروی شــيبکخان شکــست افتــاد

قزلباشـان  . ئـی در کوهـستان پنـاه بردنـد       تن عقب نشـسته بـه دره       ۵۰۰چندين کشته با    
امــا شــيبکخان را خــود يــارانش در اينجــا     . در ايــن تنگنــا بــر ســر شــيبکخان ريختنــد     

). انــد کــه در آن تنگنــا زيــرِ دســت و پــای ازبکــان خفــه شــده بــود   نوشــته(کــشته بودنــد 
افتــه ســرش را  دســت قزلباشــان کــشته شــدند، و جــسد شــيبکخان را ي    بقيــۀ ازبکــان بــه 

او فرمــود تــا برگردنــد و جــسد را نيــز بــرايش      . بريدنــد و بــرای شــاه امساعيــل بردنــد    
چون الشه را آوردند دستهای شيبکخان را از الشه جدا کرده کناری ـاد،         . بياورند

و شکمش را با مششيرش دريده امعا و احـشايش را بيـرون آورد، آنگـاه بـه قزلباشـان          
مؤلفــان ). خ۸۸۹آذرمــاه ( الشــه را خــام خــام خوردنــد   داد تــا گوشــت » حکــمِ واليــی «

  :اند صفوی خوردن اين مردار توسط قزلباشان را از زبان شاهد عينی چنين آورده
ريـــزِ ذوالفقارآســـا بـــر شـــکمش  خـــواه ســـه ضـــربت از مشـــشير خـــون  پادشـــاه کينـــه

 بــه لفــظ گهربـار ادا فرمودنــد کــه هرکــه  زدنـد، و دو دســت او را قطــع منودنـد، و  
  … مرا دوست دارد از گوشت دمشن من طعمه سازدسرِ 

خـوردن  (به جمرد استماعِ اين فرمان کوشش و ازدحام جهت اَکلِ گوشت ميتۀ      
ئــی رســيد کــه صــوفيان تيغهــا کــشيده قــصد     شــيبکخان بــه مرتبــه )گوشــت مــردارِ

حنــوی از  يکــديگر منودنــد و آن گوشــت مــتعفنِ بــا خــاک و خــون آغــشته را بــه       
رغـان شـکاری در حـالِ گرسـنگی آهـو را بـدان رغبـت از        يکديگر ربودنـد کـه چ   

  ١.يکديگر بربايند
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در خـوردن گوشـت مـردار    » حکمِ واليیِ ولیِ امرِ مسلمينِ جهـان      «ثواب اجرای   
شــد کــه اميرحممــود خوانــدمير    شــيبکخان نــزد قزلباشــان چنــدان عظــيم پنداشــته مــی    

و حـرامِ بـا خـاک و خـون     گوشـت خـام   «ئـی از   پـاره  يـابی بـه   نوشته که آا بر سـر دسـت      
رفتنــد، و چنــد تــن از آــا زمخــی شــدند؛ و        از ســر و کــول يکــديگر بــاال مــی     » آغــشته 

الشـه برسـانند و گوشـتی از آن ببرنـد پـاره گوشـتی را از        برخی که نتوانستند دست به    
  .الشه دست يابند خريدند و خوردند ديگرانی که توانسته بودند به

ند کس جمـروح و زمخـی گـشتند، و مجعـی کـه        نوعی ازدحامِ هجوم شد که چ       به
دورتر بودند يک لقمه گوشت او را از مجعی که نزديکتر بودنـد بـه مبلـغ کلـی            

  ١.خوردند خريدند و می می
روزگــار امــوی پايتخــت    مــرو بــه . قزلباشــان پــس از ايــن پيــروزی بــه مــرو رفتنــد      

پس چنــدی روزگـار ابومــسلم خراســانی پايتخــت ابومـسلم بــود؛ ســ   شـرقی ايــران، و بــه 
را پـيش از نيـشابور پايتخـت      پايتخت شرقی ايران بود، تا آنکه طاهر ذواليمينـين آن         

در دوران مغول مرو . ويران شد در دوران اوغوزهای سلجوقی مرو نيمه. خويش کرد
کلی ويران شد، و در آينده اندک اندک جان گرفت تا اکنون کـه دوبـاره پايتخـت       به

تبــار مانــده    هنــوز مجاعــت بزرگــی از بوميــان ايرانــی  در مــرو. ايــران شــرقی شــده بــود  
دادنـد کـه خملـوطی از     بودند، و خبشی از مجعيت را هم را ترکان ازبک تـشکيل مـی    

هـای مـردم و    قزلباشان مرو را گرفته سه روز خانـه . ترکان اوغوز و مغول و تاتار بودند      
 جوانـــان را مـــورد بناهــای تـــاريخی را ســـوزاندند و زنـــان و مـــردان را کـــشتار کردنـــد و 

ور و افزارمنــــد و بــــازاری و  از آجنــــا کــــه مجعيــــت پيــــشه. جتــــاوز جنــــسی قــــرار دادنــــد
تبـار   مدرسان مدارس و امامـان مـساجد و علمـا و فقهـای مـرو عمومـا از بوميـان ايرانـی          

زارهای پيرامون شهر را بر زندگی در  بودند، و ترکان مرو زندگی در چادرها در مرغ
. توان پنداشت که عمدۀ کشتگان مـرو از ايرانيـان بودنـد         ، می دادند  شهر ترجيح می  

از سرهای کشتگان مرو چندين کله مناره برپا گرديد تا يادگـار ايـن فـتح عظـيم باشـد         
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شـاه امساعيـل مهچنـين فرمـود تـا کاسـۀ مججمـۀ            . شده بود » پناه  شاه دين «که نصيب   
 تــا از آن جــامی  شــيبکخان را پوســت برکنــده پــاک کردنــد و در ظرفــی نگــاه داشــتند     

ــد  ــاده در آن بنوشــ ــسازند و او بــ ــرای    . بــ ــيبکخان را بــ ــل يــــک دســــت شــ ــاه امساعيــ شــ
فرستاد، و به � که اخيرا کابل را برای خودش گرفته بود» �نصيرالدين حممد بابر«

او نوشت که شيبکخان دست تو را از مسرقند کوتاه کرد؛ اينک ما دست او را برای  
فرمـانروای  » �امير رسـتم روزافـزون  «رای ارعابِ  و دست ديگرش را ب    . تو فرستاديم 
دست يکی از قزلباشان لَنـدهور بـه سـاری فرسـتاد،            به� مذهبِ مازندران   شيعۀ زيدی 

و به او نوشت که تـو خنواسـتی کـه بـه اطاعـت مـا درآئـی و دسـت بـه دامـن شـيبکخان                   
دســــت تــــو بــــه دامــــن شــــيبکخان نرســـيد؛ اينــــک مــــا دســــت او را بــــرای تــــو   «شـــدی؛  

را ضـمن   پوست سر شيبکخان را نيز با کاه انباشتند و شاه امساعيـل آن     . »تيمفرس  می
نامــۀ شــامل شــرح پيروزيهــايش در خراســان بــه مهــراه يــک هيــأت دو نفــره از ســران          

 بقايـای اسـتخواای شـيبکخان را در    ١.فرستاد» بايزيد دوم عثمانی  «قزلباش برای   
  .آتش سوزانده خاکسترش را زير سم اسپان پراکندند

هرات پس از ويرانی زمان چنگيزخان دوبـاره      . پس از مرو نوبت هرات رسيد     
سلطان ابوسعيد . نشين خراسان شده بود جان گرفته بود، و در دوران تيموری حاکم 

قــرا آن شــهر را پايتخــت قــرار داده شــکوه و     تيمــوری و پــس از او ســلطان حــسين بــای   
ز مراکز مهـم فرهنگـی ايـران و    زمان يکی ا هرات در آن . جاللی به آن خبشيده بودند    

در اين شهر مدارس پررونقی دائر بود که علمای . ترين شهر خراسان بود   پرمجعيت
کردنــد، و دانــشجويان بــسياری    در آــا تــدريس مــی عالّمــه تفتــازانینامــداری چــون 

. حتــی از مــاوراء النــهر و هندوســتان و عثمــانی در آــا بــه حتــصيل اشــتغال داشــتند         
شود که بدانيم بزرگـانی چـون    رات در آن زمان از اينجا معلوم می     امهيت فرهنگی ه  
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استاد زاد در آن شهر حتصيل کرده بودنـد و هـم در آن شـهر بـه تربيـت هنرمنـدان و               
از مهـين شـهر بـود و    � عـارف نامـدار ايـران   �جـامی  . آفرينش هنری اشـتغال داشـتند    

ادها در ايــن شــهر  در مهــين شــهر حتــصيل کــرده بــود، و چندســالی پــيش از ايــن رخــد    
های ايران در هرات دائر بود که  عالوه يکی از بزرگترين کتاخبانه به. درگذشته بود 

بـه شـکوه رسـيده بـود، و     � قـرا  مـذهبِ بـای   وزيرِ زيـدی �شير نوائی   به مهت امير علی   
گرچـه حاکميـت هـرات در آن اواخـر     . شـد  دههاهزار جلد کتاب در آن نگهداری مـی     

هب افتاده بود، ولـی عمـوم مـردم هـرات در آن زمـان سـنی و         مذ  دست ترکان زيدی    به
دانـيم، مـذهب حنفـی بـا مـذهب زيـدی نزديکـی           مذهب بودند؛ و چنانکـه مـی        حنفی

دسـت داده   از اينکه کسی از اهـالی هـرات شـيعه باشـد خـربی بـه           . بسيار داشته است  
کـه  ئـی   شايد خوانندۀ اين کتاب تعجب کند کـه اولـين و آخـرين ايرانـی          . نشده است 

پــيش از صــفويه در مرثيــۀ امــام حــسين و شــهيدان کــربال شــعر ســرود يــک مــالی شــاعرِ   
روضـةُ  «هايش را  نام مالحسين بود که مرثيه مذهب از مردم مهين شهر به  سنی حنفی 

کــه بـــا روی کـــار آمـــدن  » روضـــه خـــوانی«. ناميـــد) يعنـــی ـــشت شــهيدان (» الــشهداء 
تقليــد از قزلباشــان در ايــران مرســوم  صــفويه بــرای خنــستين بــار توســط تربائيــان و بــه   

عقيــدۀ مهــۀ ســنيان . بــود» روضــه«هــای مهــين کتــابِ  شــد، در آغــازش خوانــدن مرثيــه
ــا     ايـــران دربـــارۀ اوالد پيـــامرب مثـــل مالحـــسين بـــود؛ ولـــی قزلباشـــان و شـــاه امساعيـــل بـ

بيــت  پنداشــتند کــه ســنيان دمشنــان پيــامرب و اهــل    هــائی کــه شــنيده بودنــد مــی    افــسانه
  .اند  پيروان ابوبکر و عمر و يزيدند که دمشنان پيامرب و اسالم بودهپيامرب و

اميـر  (جـان از نـوکران جنـمِ زرگـر      نام قلی   يک گروه قزلباش زير فرمان مردی به      
مـردم هـرات کـه جنايتـهای قزلباشـان در مـرو را شـنيده           . به هرات گـسيل شـدند     ) جنم

لباشــان شــوند شــايد از جتــاوز و بودنــد راه چــاره در آن ديدنــد کــه داوطلبانــه تــسليم قز 
جان پس از آنکه شهر را حتويل گرفت بر آن شد که کارهـای شـاه       قلی. کشتار برهند 

ــد     ــرار کنـ ــز را تکـ ــصرف تربيـ ــام تـ ــل در هنگـ ــهر    . امساعيـ ــردمِ شـ ــود و مـ ــضان بـ ــاه رمـ مـ
او فقهــا و علمــا و کالنتــران را بــه مــسجد جــامع فراخوانــد، ســپس در  . دار بودنــد روزه

 القضات هرات فرمود که شيعه شود و برفراز منرب رفته تربا کند و به مسجد به قاضی  
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فقيه بيچـاره کـه   . ها کافرند ابوبکر و عمر و عثمان لعنت فرستد و فتوا بدهد که سنی     
دسـت قزلباشـان    توانست چنين فرمانی را اجابت کند در مهاجنا در کنار منرب به   منی

دومـين  ). ايش را به پای منرب ريختنـد شکمش را دريدند و امعا و احش    (به قتل رسيد    
فقيهی که فرمان يافـت بـه فـراز منـرب رفتـه ابـوبکر و عمـر را دشـنام دهـد و فتـوای کفـر                 

اين فقيه پيرسـال نيـز   . بود� مفتی اعظمِ هرات�الدين علی     سنيان بدهد حافظ زين   
را دريـد و   دسـت خـودش شـکم وی    جـان بـه   قلـی . جـان سـر بـاز زد      از اجرای فرمان قلی   

معا و احشايش را بيرون کشيده به ميان مردمِ حاضر در مسجد افکند، سپس سـرش            ا
ســان کــشته گرديــد کالنتــرِ بــزرگ هــرات   ايــن ســومين کــسی کــه بــه. را از تــن جــدا کــرد

جـان بـه قزلباشـان فرمـود تـا مهـۀ حاضـران در مـسجد را از خـرد و           پـس از آن قلـی     . بود
الـــدين را بـــا اجـــساد  حـــافظ زيـــنالقـــضات و  جـــسدهای قاضـــی. درشـــت کـــشتار کننـــد

روزهـای  . آتش کـشيدند  چندين تن ديگر از بزرگان و اعيان هرات در ميدان شهر به        
آينــده بقايــای بزرگــان بازداشــت و دربنــد کــرده شــدند تــا شــاه امساعيــل دربــارۀ آــا     

   ١.تصميم بگيرد
حکــــم «وارد هــــرات شــــد و ) ھ۹۱۶رمــــضان (خ ۸۸۹شــــاه امساعيــــل در آذرمــــاه 

عالّمه تفتازانی که پيرمردی بـاالی    . رای کشتار و ادام و تاراج صادر کرد       ب» واليی
هفتادساله و بزرگترين فقيه جهان اسالم در زمان خودش و مرجـعِ مـسلّمِ دينـی ايـران      
و ماوراء النـهر و ترکـستان و سـلطنتهای هندوسـتان و عثمـانی بـود کـه سـالطين هنـد و                 

کردنـد، در آن   خطـاب مـی  » موالنـا االَعظَـم   « را   هايـشان او    ترکستان و عثمانی در نامه    
عنـوان بزرگتـرين فقيـه     نگـاران صـفوی از او بـه    وقـايع . جـان بـود   هنگام در حبس قلـی   

عالمــۀ عرصــۀ عــالَم، مــالذ    «زمانــه و دارای تأليفــات بــسيار، و بــا صــفتهائی مهچــون      
 در ايــت پرهيزکــاری معــروف،  داری موصــوف، بــه غايــت ديــن آدم، بــه علمــای بنــی

شبيه و بديل، و در ساير فنون عقلی و نقلی از اکثر علمـای زمـانْ    علمِ تفسير و فقه بی   
ــۀ «داشـــته و » ســـال منـــصب شـــيخ االســـالمی  ســـی«انـــد کـــه  يـــاد کـــرده» افـــضل در خطـ
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 و ميرخوانـــد نوشـــته کـــه  ١.اســـت» آورده جـــا مـــی خراســـان لـــوازم تقويـــت شـــريعت بـــه 
 تأليفـاتی از  ٢». الزمان منسوخ خنواهد شدمصنفات شريفش در مجيع علوم تا آخر   «

عنــوان منبــع در  تفتــازانی کــه در بيــرون هــرات در دســت بــوده و مانــده اســت هنــوز بــه  
  . جهان اسالمِ غير شيعی مورد استفاده است

فرمـان شـاه    قزلباشـان بـه  » متعـصب بـود   سـنی «علـت آنکـه    چنين شخصيتی را به  
مــذهبِ «از جهــان برافتـد و  » ل ضـالل رسـم مبتدعـۀ اهــ  «پــاره کردنـد تــا   امساعيـل تکـه  

اند کـه شـاه امساعيـل فرمـود تـا عالمـه تفتـازانی              نوشته. عالَمگير شود » حقِ قزلباشی 
» مذهب باطل«دار آوردند؛ و به او حکم کرد که تربا کند و دست از       را با دهان روزه   

الم نظـر او از اسـ   فرمـان جـوانکی گـردن ـد کـه بـه       چون عالّمه حاضـر نبـود بـه       . بکشد
هـــای  ســـپس پـــاره. را قطعـــه قطعـــه کردنـــد بيگانـــه بـــود، شـــاه امساعيـــل فرمـــود تـــا وی 

ها پراکندند تـا لگـدکوب عـوام     آتش کشيدند و خاکسترش را در کوچه جسدش را به  
  !اند که گوشت او را قزلباشان خوردند ننوشته. گردد

وز کشتار مردم و ادام مساجد و مدارس و بناهای تاريخی در هرات چندين ر
مقـابر بزرگـانی   . ادامه داشت، و چنان شد کـه هـرات بـه يـک خمروبـه تبـديل گرديـد         

ــده       ــر آورده شـ ــا بـ ــسادشان از گورهـ ــد و اجـ ــکافته گرديـ ــد شـ ــه بودنـ ــرات خفتـ ــه در هـ کـ
ــه ــد  بـ ــه. آتـــش کـــشيده شـ ــه الشـ ــرآورده    هـــای خواجـ ــا بـ هـــای بـــزرگ هـــرات را از گورهـ

) خ۸۷۲يـران، متـوفی سـال     عارف بـزرگ تـاريخ ا     (موالنا نورالدين جامی    . پراکندند
نيــز ازمجلــه بزرگــانی بــود کــه گــورش را شــکافتند و جــسدش را بيــرون کــشيدند و بــه     

  .جرم سنی بودن به او تازيانه زدند و استخواايش را پراکندند
معلوم نيـست کـه در آن روزهـای مـاه رمـضان چـه رفتارهـائی از قزلباشـان مـست                

راجهـای هـرات بـا هـم يافتـه بودنـد، کـه        صادر شـده بـود، و چـه درگيريهـائی بـر سـر تا       
انـد کـه چنـدتا از     شاه امساعيل دستور داد که کسی نبايد شراب بنوشد؛ حتی نوشـته      
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  ١.مششير زد قزلباشان مست را سرنگون آويخت و به
در متــام ايــن مــدت زنــان و دختــران و  . شــاه امساعيــل چهــار مــاه در هــرات مانــد 

گرفتنـد، و امـوالی کـه در     باشان قرار مـی پسران هرات مورد تعدی و جتاوز جنسی قزل 
تنـها دو شخـصيت   . شـد  مانـدگان هـرات بـاقی مانـده بـود مـصادره مـی        های زنده  خانه

هنرمنـد نگـارگرِ   �يکـی اسـتاد ـزاد    : صاحبنامِ هـرات از تيـغ شـاه امساعيـل رهيدنـد        
نــام ميــر غيــاث الــدين از بقايــای عرــای       ، و ديگــر مــردی بــه  �نامــدار تــاريخ ايــران  

زبان شدۀ خراسان که از شاگردان عالمه تفتـازانی بـود و تـا آن زمـان در يکـی                سیپار
دستور شاه امساعيل منهـدم گرديـد تـدريسِ فقـه حنفـی       از مدارس دينی هرات که به   

اند که مير غياث الدين از تبار امام  نوشته. هردوی اينها شيعۀ زيدی بودند. کرد می
زمـان کـسی در جـائی     ه از نـسل امـام علـی تـا آن    دانيم کـ  زين العابدين بود؛ ولی ما می 

مير غيـاث الـدين نـزد شـاه امساعيـل ادعـای سـيادت کـرد، و وقتـی               . باقی منانده بود  
زيـسته   به شاه امساعيل فهماند که شيعه بوده و تا کنون در ايـت مـذلت در تقيـه مـی       

 بـوده  شايد دليل زنـده مانـدن اسـتاد ـزاد آن     . است شاه امساعيل از او خوشش آمد      
انـد کـه او شـيعۀ صـفوی اسـت؛ شـايد        انـد و يقـين يافتـه       که او را در حالتی مـست ديـده        

او گفته که من نيز شـيعه و مريـد تـو     نزد شاه امساعيل رفته و به     هم خود استاد زاد به    
نوشم؛ و شـاه امساعيـل او را مـورد لطـف قـرار داده زنـده گذاشـت         هستم، باده هم می 

کاســۀ ســر شــيبکخان را شــاه امساعيــل بــه زرگــران      . اوردخــدمت خــودش دربيــ   تــا بــه 
ايـن جـام کـه موسـوم بـه      . آا فرمود که از آن يـک جـام بـاده بـسازند     هراتی سپرد و به 

شد از آن پـس نـديم دائمـی شـاه امساعيـل بـود، و او تـا آخـر عمـرش           » کاسه مججمه «
روزيش بـر  نوشـيد و يـاد پيـ    در مهۀ جمالس و حمافل ميگساريش باده در ايـن جـام مـی        

  .داشت شاه نيرومند سنی را مهواره زنده نگاه می
بعــد بــه مهــۀ عرــا    در خــورِ يــادآوری اســت کــه در خراســان، از زمــان امــوی بــه     

يعنی آزادکردۀ (گفتند  می» موٰلی«و به مهۀ ايرانيانْ     ) يعنی سرور (گفتند    می» سيد«

                                                                            
 .۷۲اميرحممود خواندمير، � 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۱۴۰

بود، و قزلباشـان کـه   خراسان ) سيدهای(مير غياث الدين از بقايای سادات       ). عرا
ناميدنـد ايـن مـرد را نيـز از      و از نوادگان علی می» سيد اوالد پيامرب«شاه امساعيل را   

تبارهـا   عـرب  در بلـخ و هـرات و برخـی جاهـای خراسـان بـه        . اوالد امام علی پنداشتند   
ايــن واژه از گــويش ســغدی و از   . گفتنــد کــه ترمجــۀ پارســی ســيد بــود      مــی» خواجــه«

  . خود ايرانيان نيز تعميم يافته بود شهای ديگرِ ايرانی شده سپس بهخبارا وارد گوي
 شاه امساعيل از هرات بيرون شـده شـکارکنان و غـارتگران         ۸۹۰در اوائل سال    

تـــا ميهنـــه و فاريـــاب و بلـــخ در شـــرق خراســـان پـــيش رفـــت، و در بلـــخ و ديگـــر شـــهرها  
ملــک (نــوان تيــول او ســپس هــرات و مــرو را بــه ع . کــشتارها و ختريبــها تکــرار گرديــد 

به حسين بيک لَلَه شاملو خبشيد، و بلخ و خراسان شرقی را به بيرام بيـک    ) شخصی
او مهچنين مير غياث الدين را بـه رياسـت   . داد) تاتارِ اهل جنوب اناتولی (مانی    قره

دســتگاه دينــی خراســان منــصوب کــرد، و خراســان را بــه قــصد ايــران مرکــزی تــرک          
ان را کــه هنــوز دســتش بــه آن نرســيده بــود بــه تــاراج و    گفــت تــا بقايــای آباديهــای ايــر 

  . ختريب بسپارد و دين حق را بگستراند
هــای ســياهکاری قزلباشــان در برخــی از شــهرها و آباديهــای      از آجنــا کــه منونــه  

خواهم که بـا بـازگويی مـوارد ديگـری کـه در بازگـشت شـاه         ام منی ايران را بيان کرده   
  .آزرده کنم ده را خسته و دلامساعيل از هرات تکرار شد خوانن

. قم رفت تا زمـستان را در قـم بگذرانـد    شاه امساعيل در اوايل فصل زمستان به      
نشـست و   ميگـساری مـی   اند که او در قم بساط عيش و شـراب گـسترد، شـبها بـه      نوشته

از هنرهــای او و قزلباشــانش در شــکار در ايــن    . رفــت  روزهــا بــرای شــکار بيــرون مــی    
اند که از سرهای هزاران جانور که شکار کرده بود     اند و نوشته    روزها متجيدها کرده  

عللــی فرصــتی بــرای کــشتار انــساا    شــاه امساعيــل هرگــاه بــه١.چنــدين منــاره ســاخت
بزمهــای شــراب او در قــم حکايــت از آن    . پرداخــت کــشتار جــانوران مــی   نداشــت بــه 

از ايـن از بـزم بـادۀ    پـيش  . انـد  کند که بزرگان قم نيز مثل قزلباشان اهل باده بـوده       می
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شيعيان کاشان در باغ فين برای شاه امساعيل نيز ياد کرديم که قاضـی حممـد نيـز در          
  .آن شرکت داشت

  از ايران) سغد و خوارزم(جدايی ماوراء النهر 
دنبـال کـشته شـدن شـيبکخان ازبـک، ظهيرالـدين بـابر تيمـوری کـه در کابـل            بـه 

بـابر پـسرِ ميـرزا عمرشـيخ     . تـصرف شـد  مستقر بود به سغد لشکر کـشيد و مسرقنـد را م       
پدرش حاکميت فرغانه را داشت و قلمروش مسرقند را دربر . از نوادگان تيمور بود 

شـده و عـارف مـشرب بـوده، اشـعار       زبـان  بابر مردی حتصيلکرده، پارسـی    . گرفت  می
جمـــالس «شــيرِ نــوايی در    هـــايش را اميــر علــی   گفتــه، و برخــی از ســروده    عرفــانی مــی  

  :هايش اين است يکی از سروده. رده استآو» النفايس
  هـــم پيوســــــــتی چـــون بـــاده و جـــام را بـــه

  جـــام اســـت شـــريعت، و حقيقـــت بـــاده
  

  ای يقــين کــه رِنــد باالدســت  دان بــه مــی
  يقــين پيوســتی  چــون جــام شکــستی بــه  

  
بابر چندی سـرگردان مانـد،   .  از او گرفت۸۸۰شيبکخان قلمرو بابر را در سال  

کابـل رفتـه    قرا را ازبکـان در هـم پيچيدنـد او بـه      ت فرزندان بای  و چون دستگاه سلطن   
ــدد بـــازگرفنت ســـغد        ــهر را گرفتـــه تـــشکيل ســـلطنت داد و درصـ ) مـــاوراء النـــهر (آن شـ

خـان کـشته شـد، او در ميـان آشـفتگیِ ازبکـان          چـون شـيبک   . برآمد، ولـی ناکـام مانـد      
ادرزادۀ شـيبکخان  عبيداهللا خان بر. سغد لشکر کشيد و مسرقند و فرغانه را گرفت     به
 بــه ۸۹۱جــای عمــويش نشــست و بــا برخــورداری از محايــت امــرای ازبــک در ــار   بــه

بابر چونکه با شاه امساعيل دست دوستی داده بود در مسرقنـد        . جنگ بابر شتافت  
چندان مقبوليت نيافت؛ زيرا شاه امساعيل در خراسان چندان جنايت کرده بود کـه   

علــت رابطــه بــا شــاه امساعيــل   شــتند؛ و بــابر نيــز بــه مهــۀ مــردم خراســان از او نفــرت دا 
» حــصار شــادمان«او در جنــگ بــا عبيــداهللا خــان شکــست يافتــه بــه  . مــورد نفــرت بــود

. پنـاه بـرد، و از آجنـا دسـت بـه دامـن حـاکم قزلبـاش بلـخ شـد           ) دژی در نزديکی بلخ   (
گام شاه امساعيل که در آن هن. حاکم بلخ مراتب را به شاه امساعيل گزارش فرستاد    
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ــواحی مرکــــزی ايــــران ســــرگرم شــــکار و عــــشرت بــــود يــــک لــــشکر قزلبــــاش را          در نــ
تــر  و او را پــائين(بــود » اميــر جنــم ثــانی «اش کــه اينــک   فرمانــدهی نائــب الــسلطنه  بــه

مـانی   به ياری او گسيل کرد و به حسين بيک لَلَه و بيرام بيـک قـره        ) خواهيم شناخت 
  .فرمان فرستاد که به امير جنم بپيوندند

 از جيحــون گذشــته دژ خــراز در نزديکــی خبــارا را در    ۸۹۱اشــان در تيرمــاه  قزلب
نـشين بـود    اشغال عرب درآمده بود عـرب  خراز از زمان اموی که به. حماصره گرفتند 

تبارهــای خــراز نيــز مثــل ديگــر  عــرب. زبــان شــده بودنــد و مــردمش از عرــای پارســی
 بــرای خودشــان حفــظ    را» ســادات «تبارهــای خراســان و مــاوراء النــهر صــفت      عــرب

بابر با سپاهش مهراه قزلباشـان بـود، و اميـد داشـت کـه مـاوراء النـهر را        . کرده بودند 
بابر با حاکم خراز مذاکره کرد و دژ بدون مقاومتی تـسليم    . قزلباشان برايش بگيرند  

قزلباشــان در اينجــا نيــز عــرف سياســی و نظــامی را زيــر پــا گذاشــتند و بــدون        . او شــد
جرم سنی بـودن کـشتند و بـر افـرادش کـه       بر، حاکم را دستگير کرده بهنظر با  توجه به 

آــا ســپس قلعــۀ قرشــی در منطقــۀ  . در قلعــه بودنــد تيــغ گــشوده مهــه را کــشتار کردنــد  
اميـر جنـم دسـتور کـشتار مهگـانی      . خراز را حماصره کردنـد و پـس از مـدتی گـشودند            

عيت خراز رعايـای اوينـد   بابر نزد او پادرميانی کرد که مج. مردم خراز را صادر کرد 
توانــد کــه بــر رعايــای خــودش تيــغ بگــشايد، بلکــه وظيفــه دارد کــه از آــا            و او منــی

توانــست کــه هــيچ   ريــزی بــود و منــی  ولــی جنــم قزلبــاش کــه تــشنۀ خــون   . محايــت کنــد 
چنــدتن از ســران خــراز . ئــی را زنــده ببينــد بــه تقاضــای او تــوجهی نکــرد  انــسان ســنی

ای و  تـو از سـادات  : رفتـه گفتنـد   ) صدر قزلباشان در خراسـان    (نزد ميرغياث الدين      به
ايـــم؛ مـــا و تـــو عموزادگـــان يکـــديگريم؛ برايمـــان نـــزد اميـــر جنـــم   مـــا نيـــز از از ســـادات

وقتــی غيــاث الــدين بــا اميــر جنــم دربــارۀ ايــن       . شــفاعت کــن تــا از خومنــان درگــذرد    
ه نباشـد و  شـود کـه يـک نفـر شـيع      سيدها سخن گفت، امير جنم پاسخ داد که مگر مـی      

گوينــد  شــان دمشــن اوالد پيامربنــد، و اينــها کــه مــی  ادعــای ســيادت کنــد؟ ســنيان مهــه 
کـــس  چـــون غيـــاث الـــدين اصـــرار ورزيـــد کـــه اينـــها را مهـــه  . گوينـــد ســـيدند دروغ مـــی

داننــد کــه ســادات اوالد پيامربنــد و نــزد مــردم احتــرام دارنــد، اميــر     شناســند و مــی مــی
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قزلباشـان در خـراز پـانزده هـزار     » .دانـيم   يد منـی  مـا سـيد سـنی را سـ        «: او گفت   جنم به 
کـــشتگان خانـــداای . »قتـــل رســـاندند بـــا زن و فرزنـــدان از صـــغير و کبيـــر بـــه«تـــن را 

مجعــی بــه مــسجدها پنــاه . بودنــد» قريــب چهارصــد ســيد و ســيدزاده«مــدعی ســيادت 
آتـــش کـــشيدند و مهـــه را نـــابود     قزلباشـــان مـــسجدها را برســـر آـــا بـــه    . بـــرده بودنـــد 

  ١.ندکرد
جنايتهائی که قزلباشان در خراز کردند بابر را از درخواسـت محايـت پـشيمان          

چـون  . کرد و برآن داشـت کـه از ادامـۀ پيـشرويهای قزلباشـان در سـغد جلـوگيری کنـد            
ســوی غجــدوان داشــت، بــابر بــه او گفــت کــه زمــستان در    اميــر جنــم قــصد پيــشروی بــه 

صالح نيست، و تر است که فعالً بـه   پيش است و نربد در زمستان در اين بياباا به        
کــه پــيش از آن گفتــه بــود  �اميــر جنــم . ايــم بــسنده منــائيم مهــين انــدازه کــه فــتح کــرده 

هايش خربزه  مسرقند خواهم رفت، مسرقند را ويران خواهم کرد و در جای خانه  به«
به نصايح بابر توجه ننمود، و بـه غجـدوان رفتـه دژ غجـدوان را در          »� خواهم کاشت 

غجــدوان بــا مهــۀ تــوانش در برابــر قزلباشــان پايــداری ورزيــد و از        . صــره گرفــت حما
در ايــن . زودی بــه غجــدوان رســيد  عبيــداهللا خــان بــه . عبيــداهللا خــان يــاوری خواســت  

ميان، بابر که از جنايتهای قزلباشان به ستوه آمده بود سپاهش را برداشته امير جنم           
کنــون متوجــه شــده بــود کــه مـــذهب      ميــر غيــاث الــدين نيــز کــه ا     . را رهــا کــرد و رفــت   

قزلباشان نه تشيع بلکه يک مذهب خاص اسـت، و از کـشتار سـادات خـراز و قَرشـی           
رجنه و از مهکاری با دستگاه قزلباشان پشيمان بود قزلباشـان را رهـا کـرده بـه          نيز دل 

ــه بــا گروهــی از       قزلباشــان بــه . بــابر پيوســت  ســختی شکــست يافتنــد؛ حــسين بيــک لَلَ
رات گريختنــد؛ بـــايرام بيـــک کــشته شـــد؛ اميـــر جنــم دســـتگير شـــد، و    هـــ قزلباشــان بـــه 

  .عبيداهللا دستور داد سرش را بريدند
ــه          ــود کـــه بـ ــد چـــنن بـ ــا خـــود آورده بودنـ ــه از بياباـــا بـ ــم قزلباشـــان کـ هرجـــا  رسـ

                                                                            
اميرحممود . �۴۳۲ ۴۳۰جهانگشای خاقان، . �۳۷۲ ۳۷۱عامل آرای صفوی، � 1

  .۱۳۱احسن التواريخ، . �۷۸ ۷۷خواندمير، 
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رفتنــد نــه    وار مــی  کوچيدنــد اموالــشان را نيــز مهــواره داشــتند، و معمــوالً کــاروان        مــی
 هنـوز هـيچ شـهری از شـهرهای ايـران را بـرای نـشيمنِ        هـيچ گروهـی از آـا     . لشکروار

آــا تـــا بــه غجـــدوان   . دايمــی انتخـــاب نکــرده بودنـــد بلکــه زنـــدگی متنقــل داشـــتند    
ــان خراســان تــاراج کــرده           رســيده باشــند بــر ســر راهــشان امــوال بــسياری نيــز از ايراني

زبکـان  دسـت ا  مهـۀ ايـن امـوال بـه    . بودند که شـامل زر و زيورهـا و امـوال گرانبـها بـود            
  :چنانکه بعدها يکی از قزلباشان گفته است. افتاد

ــاردار و        ــتران بـ ــوار و شـ ــپان راهـ ــار از اسـ ــساب و مشـ ــد و حـ ــرون از حـ ــت بيـ غنيمـ
؛ )دسـت ازبکـان افتـاد    يعنی بـه (دست افتاد  ظروف زرين و اوانی نقره و طال به  

   ١.سر و پا مهه توانگر شدند و ازبکان بی
روزی بــر بلــخ و سراســر خراســان دســت يافــت، و  دنبــال ايــن پيــ عبيــداهللا خــان بــه

حسين بيک لَلَه و قزلباشـان  . گروهی از ازبکان را به قصد تصرف هرات گسيل کرد    
هــرات رســيده باشــند از هــرات گريختنــد و از راه   پــيش از آنکــه ســپاهيان عبيــداهللا بــه 

بياباــای سيــستان و طــبس راهــی ايــران مرکــزی شــدند و در يکــی از شــکارگاههای       
اف اسپهان به اردوی شاه امساعيل پيوستند تا خرب شکـست بـزرگ قزلباشـان را          اطر

. عبيــداهللا خــان در ميــان ســرور و شــادی مــردم هــرات وارد آن شــهر شــد . بــه او برســاند
مــردم هــرات تربائيــان بزهکــار را مــورد تعقيــب قــرار دادنــد و بــر هرکــه دســت يافتنــد      

دانـست، بـه شـکرانۀ ايـن پيـروزی       یعبيداهللا خان که خودش را شـاه ايـران مـ      . کشتند
راهی مشهد و زيارت امام رضا شـد، و در جـوار بارگـاه امـام رضـا تـاج شـاهی را برسـر           

  ).۸۹۱آذرماه (اد تا از امام رضا تربک بگيرد 
چون زمستان سپری شد شاه امساعيل قزلباشانش را برای حرکـت بـه خراسـان      

ــا  . آمـــاده کـــرد داشـــت و چنـــدروزی را بـــه عـــيش و  او ابتـــدا مراســـم جـــشن ـــار را برپـ
عشرت گذراند، و قزلباشانش از دختران و پسران اسيرشدۀ ايرانی کام دل ستاندند 

هـا نوشــيدند؛   آــا داده بـود بـاده   و بـه شـکرانۀ پيروزيهـا و نعمتــهائی کـه خدايـشان بـه      

                                                                            
 .۸۰اميرحممود خواندمير، � 1
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عبيـداهللا خـان در مـشهد بـود، زيـرا مـشهد را           . آنگاه به قـصد خراسـان حرکـت کردنـد         
از آجنا که خبش . خويش کرده بود تا سلطنتش را به امام رضا متربک کند      پايتخت  

اعظم نيروهايش در هرات و مرو بودند، وقتی قزلباشـان بـه مـشهد رسـيدند او مـشهد         
قزلباشــان وارد مــشهد شــدند و مــردم مــشهد را . را رهــا کــرده بــه مــاوراء النــهر برگــشت 

مورد انتقام قرار دادند و هزاران تن خاطر آنکه از عبيداهللا هواداری منوده بودند          به
  . را از دم تيغ گذراندند

راه افتاد و سـپاه ازبـک را در کنـار هـرات      قصد هرات به   شاه امساعيل سپس به   
دسـت مـردم    او بـه انتقـام خـون تربائيـان کـه بـه        . شکست داده برآن شـهر دسـت يافـت        

را کـه در دور  کشتار گشود و خبش اعظم مردم شـهر       هرات کشته شده بودند دست به     
قبلی از تيغ قزلباشان رهيده بودند کشتار کرد، و هـزاران خانـه را در آتـش سـوزاند،            

آتش کـشيد تـا بقايـای مـردم در      و مزارع و باغستاای روستاهای اطراف هرات را به   
  . قحطی تلف شوند

رفـت؛ و  ) اکنون در مشالِ ميانیِ افغانـستان    (پس از ختريب هرات به بادغيس       
م بادغيس مثل مردم هرات تربائيان را کشتار کرده بودند شاه امساعيـل        چونکه مرد 

او ســپس  . دســتور کــشتار مهگــانی مــردم بــادغيس داد، و هــزاران تــن کــشتار شــدند        
يکچنــد در نــواحی خمتلــف خراســان بــه کــشتار و ختريــب ادامــه داد تــا انتقــام خــون        

ديــن هــواداری   نیِ بــیبــايرام بيــک و اميــر جنــم را از ســنيانی کــه از عبيــداهللا خــان ســ     
  . منوده بودند گرفته باشد

اش فـروکش   پس از آنکه از کشتارها و تاراجها و ختريبها فراغت يافـت وکينـه          
و بلــخ و ) قزلبــاش اهــل جنــوبِ انــاتولی (کــرد، هــرات و مــرو را بــه زينــل بيــک شــاملو   

 خبــشيد، و خــود بــا ) قزلبــاش اهــل انــاتولی (ميهنــه و فاريــاب را بــه ديوســلطان روملــو   
  .سوی ايران مرکزی برگشت قزلباشان به

پس از اين قضايا سراسر خوارزم و سغد و فرغانه و خبـشی از سـرزمين پـارت و            
عبيداهللا خان تـا زنـده بـود خـودش را شـاه ايـران       . گرگان در دست عبيداهللا خان ماند     

ــی ــت         مـ ــان دسـ ــت قزلباشـ ــران از دسـ ــۀ ايـ ــشيدن بقيـ ــرون کـ ــرای بيـ ــالش بـ ــد و از تـ ناميـ
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ــيد   او. نکـــــشيد ــی کوشـــ ــان ايرانـــ ــرويج فرهنـــــگ و زبـــ ــی  .  در تـــ ــات پارســـ او در ادبيـــ
سرود، و در شعرهايش عالقه به ايران و  حتصيالت عالی داشت و به پارسی شعر می      

او در يکی از غزهلـايش تـصريح کـرده کـه کـشوری کـه در          . داشت  ايرانی را ابراز می   
 از آن جــدا �يعنــی ايـران مرکـزی  �دسـت او اسـت بــه مثابـۀ جـسمی اســت کـه جـانش       

  :شده است
ـــان دارد    ــوس ملــــک خراســــ ـــامن هــ ــازِ جــ   بــ

ــبخش ــالش اســـت روحـ   اهللا چـــو دمِ روح مشـ
  

  جـــان شــــدۀ مـــن هــــوس جــــان دارد تـــن بـــی
ـــلِ مــــــاالن دارد    ـــوای پــــ ـــز هــــ ـــر او نيـــ   1مگــــ

  
مشاری از فقها و ادبـا و بزرگـان سـرزمينهای درونـیِ ايـران کـه از تيـغ قزلباشـان              

. د گريختــه بودنــد مــورد محايــت عبيــداهللا خــان قــرار گرفتنــد خراســان و ســغ رهيــده بــه
  ــــان خنجــــی اســــت کــــه کتــــاب معــــروفنامــــدارترينِ اينــــها فــــضل اهللا روز» ــــلوکس

زبان پارسی  را برای عبيداهللا خان به» نامۀ خبارا مهمان«در فقه سياسی، و   » املُلوک
اامهيـت در نظريـۀ   کتاب سلوک امللوک که از منابع بـسيار ب      . به رشتۀ حترير درآورد   

کـرد؛ يعنـی عبيـداهللا خـان در      سياسی اسـالم اسـت را او بـه عبيـداهللا خـان تـدريس مـی            
مهــين زمـــان کــه پادشـــاه بــود نـــزد فــضل اهللا روزـــان خنجــی فقـــه سياســی و ادبيـــات       

کـه خـودش را پادشـاه حقيقـی       �داستان تالشهای عبيداهللا خـان      . آموخت  پارسی می 
.  ايــران از دســت قزلباشــان داســتان درازی اســت بــرای آزادســازی� ناميــد ايــران مــی

ــاريخ   ــا را تـ ــن جنگهـ ــايعِ ايـ ــاه        وقـ ــا شـ ــان بـ ــای ازبکـ ــوان جنگهـ ــا عنـ ــفوی بـ ــاران صـ نگـ
  . اند، که موضوع کتابچۀ ما نيست تفصيل آورده امساعيل و شاه ماسب به

يــک نــسلی پــس از عبيــداهللا خــان، نفرتــی کــه از تــشيع صــفوی در ميــان ترکــان      
احــساس نفـــرت از دولـــت ايـــران    ســـغد و خــوارزم ايجـــاد شـــد بـــه ســنیِ جاگيرشـــده در 

تبديل گرديد و ترکان خوارزم و سغد در طی دو نسل بعد زبان و ادب پارسی را کنار 
از آن پـس تنـها   . اده پيوندهای تـاريخی بـا ايـران را بـرای مهيـشه از خـاطر زدودنـد        

                                                                            
  .۵۱اسکندربيک، � 1
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مـذهب  (هب قزلباشـان  رابطۀ اينها با ايـران رابطـۀ خـصمانه و مبتنـی بـر نفـرت از مـذ           
بــه ايــن ترتيــب ســغد و خــوارزم کــه روزگــاری زايــشگاه و      . بــود) رمســی دولــت ايــران 

گاه زرتشت بود، و روزگار ديگری جايگاه اميران سـامانی و خانـۀ           پرورشگاه و تبليغ  
سازان ايران بود، و روزگار  رودکی و بوعلی سينا و فارابی و خوارزمی و ديگر تاريخ   

بـرای حفـظ آن از جـان    ) اشک اول پارتی(ن زماا آرش کمانگير    درازی پيش از اي   
سبب جنون مذهبی شاه امساعيل برای مهيـشه از دامـن        خويش مايه گذاشته بود، به    

ايــران بريــده گرديــد تــا در آينــده ضــديت بــا قزلباشــان بــه ضــديت بــا فرهنــگ و زبــان      
ران سـال زيـسنت در   ايرانی تبديل گردد و ايرانيان منطقه جمبور شوند که پس از هزا    

  . زبان شوند بوم خودشان خويشنت را مهرنگ ترکان نشان داده ترک زيست
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  گفتار خنست
ديران چالِ جنگ  

  ايران ازغربِ خبشی رفنت وازدست

 ايــران جــدايیِ مهيــشگی ســغد و خــوارزم و    خنــستين نتيجــۀ ظهــور قزلباشــان در  
خبــش بزرگــی از گرگــان از ايــران بــود کــه بــرای مهيــشه در قلمــرو ازبکــان مانــد، و در   

دومـين نتيجـۀ ظهـور آـا     . آينده دو کشور ازبکستان و ترکمنستان از آـا سـاخته شـد    
 جدايیِ پارۀ غربیِ آذربايجان و پاره ئی از غرب کشور شامل خبـش اعظـمِ کردسـتان    

ــود   ــران بـ ــراق از ايـ ــر عـ ــباب جنـــگ    . و سراسـ ــیِ علـــل و اسـ ــا بررسـ ــن رخـــدادها را بـ ايـ
  .گيريم ديران پی می  معروف چالِ

  روابط سلطان بايزيد عثمانی با شاه امساعيل 
تـشکيل شـد سـلطنت عثمـانی در دسـت بايزيـد دوم        که سلطنت قزلباشان  زمانی

ــاتح � ــد فـ ــه پـــس از درگذشـــت پـــدرش در  � پـــسر ســـلطان حممـ ــال بـــود کـ ــه ۸۶۰ سـ خ بـ
ــم«تنــها بــرادر او  . ســلطنت رســيده بــود   پــس از درگذشــت پــدر بــر ســر دســتيابی     » ج

رقابت برخاست ولی شکست يافته به جزيرۀ رودس گريختـه   مقام سلطنت با او به      به
  .های رودس پناه برد به شواليه

بايزيد و جم در ادبيات پارسی حتصيالت عـالی داشـتند، بـه تـاريخ و فرهنـگ          
هــای  از آــا سـروده . سـرودند  بـسته بودنــد، و هـردو بـه زبــان پارسـی شــعر مـی     ايـران دل 

گفـت، و ختلـص جـم     شـعر مـی  » عـادلی «بايزيد با ختلص . جا مانده است بسياری به 
بايزيـد دوم پادشــاهی عـارف مـسلک و پابنـد احکـام شــرعی      . بـود ) جـم (نـام خـودش   

فقيـه  (نکه عالّمـه دوانـی   بود، با فقها و عارفان ايرانی ارتباط مکاتباتی داشت، چنا    
پرســش او نوشــت، و   را در پاســخ بــه » اثبــات واجــب الوجــود  «رســالۀ ) بــزرگ پــارس 
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جــامی در برخــی از   . نــام او انتــشار داد   را بــه» سلــسلة الــذهب  «موالنــا جــامی کتــاب   
بايزيـد بـا   . نيکـی يـاد کـرده اسـت     بـه � با عنـوان سـلطان روم  �هايش از بايزيد    سروده

نيـز روابـط مکاتبـاتی داشـت و در        � امدارترين فقيه زمان خويش   ن�موالنا تفتازانی   
مشـاری از فقهـای دربـارِ عثمـانی     . ناميـد  می» موالنا االَعظَم«هايش تفتازانی را      نامه

از حتـــصيلکردگان در مدرســـۀ هـــرات نـــزد موالنـــا تفتـــازانی بودنـــد و چنـــدتن از آـــا  
  . بودعثمانی دعوت کرده  ايرانی بودند که بايزيد آا را به

نوشته که سفير ونيز در دربار عثمانی در   � مورخ ترک �امساعيل حقی اوزون    
زمــان ســلطان بايزيــد دوم در يکــی از گزارشــهايش اخالقيــات بايزيــد را چنــين بيــان      

  :دارد می
يک از فـرايض   خورد، در اجرای هيچ    نوشد، غذا اندک می     مطلقًا شراب منی  

ــال منـــی  ــی امهـ ــی   دينـ ــسيار مـ ــدقه بـ ــد، و صـ ــ کنـ ــره و  . ددهـ ــسفه ـ ــه از فلـ از اينکـ
بالــد، و زيــاده از حــد بــا هيــأت و جنــوم مــشغول       خــودش مــی  معلومــاتی دارد بــه 

  ١.شود می
کـرد و بـه مهـين سـبب بـه شـدت        با يزيـد شـاهنامۀ فردوسـی را بـسيار مطالعـه مـی             

ــد و تـــسخيرناپذير     ــران را کـــشوری نيرومنـ ــاهنامه بـــود و ايـ ــأثير داســـتاای شـ حتـــت تـ
گاه زير بار حاکم  ئی هستند که هيچ   گفت که ايرانيان ملت آزاده      یاو م . پنداشت  می

انـــد، و تـــا پادشـــاه از ميـــان خودشـــان نباشـــد در برابـــرش تـــسليم         غيـــر ايرانـــی نرفتـــه  
  ٢.برند شوند و از حاکم بيگانه فرمان منی منی

چون قزلباشان در ايـران دسـت سـتم گـشودند و علمـا و فقهـا و ادبـا و بزرگـان را                   
، مشـــاری از علمـــا و فقهـــای ايـــران بـــه عثمـــانی گريختنـــد و از ســـلطان   کـــشتار کردنـــد

. تقاضـــا کردنـــد کـــه بـــرای متوقـــف کـــردن جنايتـــهای قزلباشـــان اقـــدامی اجنـــام دهـــد  
ــود      ــده بـ ــان پيچيـ ــرب جهـ ــرق و غـ ــان در شـ ــتمهای قزلباشـ ــان از سـ ــواهی ايرانيـ . دادخـ

                                                                            
  .۲۶۴ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
  .اه امساعيل صفوی، از نامۀ سلطان بايزيد دوم به ش۸۱۵پارسادوست، � ٢
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ران را زيـر  نيـز کـه حتـوالت ايـ      ) نـامش قانـصوه غـوری     (سلطان ساخلوردۀ مصر و شـام       
نظــر داشــت و از گزارشـــهائی کــه از ايـــران دريافــت کــرده بـــود متوجــه شـــده بــود کـــه        

آورنـد، کوشـيد کـه سـلطان عثمـانی را        قزلباشان چه بالهائی برسرِ مـردم ايـران درمـی         
منظــور جلــوگيری از ســتمهای قزلباشــان بــر ايرانيــان تــشويق     اجنــام اقــدامی بــه  بــرای 

 ميان بايزيد و سلطان مصر رد و بدل شده که صـاحب  زمينه چندين نامه در اين   . کند
در يکــی از اينــها قانــصوه غــوری بــه    . مــنت آــا را آورده اســت  » منــشآت الــسالطين «

ئـی رمحـت و انـسانيت     انـد، ذره  بايزيد نوشته که قزلباشان بدعتی پليد در دين اده   
زنان ايرانـی  در قلبشان نيست، طينتشان خبيث و پليد است، هتک ناموس مردان و  

هــای مــسلمين را تــاراج   کــشند، دارايــی  کننــد، عاملــان و ســادات و بزرگــان را مــی   مــی
زنـد کـه حتـی در زمـان      کنند، و کارهائی از آـا سـر مـی        کنند، شهرها را ويران می      می

او در اين نامه تأکيد کرد که قزلباشـان  . چنگيز و تيمور نيز نظيرش ديده نشده است     
و . شــان بــر هــر مــسلمانی واجــب و الزم اســت    ه دفــع فتنــه ســوزند کــ  يــک بــالی جهــان 

گانـۀ روزانـه    او پاسخ نوشـت کـه مـا در پـسِ هـر منـاز از منازهـای پـنج         سلطان بايزيد به 
صـالح   خـواهيم کـه آنچـه بـه     کنـيم و از او مـی   درگـاه اهللا بلنـد مـی    دست دعـا و تـضرع بـه       

  ١.زائل گردداسالم و مسلمين است پيش آيد و آنچه باعث زمحت مسلمين است 
هــای دوسـتانه بــا شــاه امساعيــلْ رفتــار قزلباشــان را   بايزيـد کوشــيد کــه بــا مکاتبــه 

ناميد؛ به او » فرزند گرامی«هايش به او نصيحت فرستاد؛ او را  تعديل کند؛ در نامه
کــه شـــاه ايــران اســـت جانــشين فريـــدون و مجــشيد و کيخـــسرو و      متــذکر شـــد کــه کـــسی  

نـوازی کنـد    يوۀ آن بزرگـان را درپـيش گيـرد و رعيـت    کيقباد و دارا است و بايـد کـه شـ    
گونـه کـه    او يادآور شـد کـه مهـان    کشتار مردم و ختريب شهرها بپردازد؛ به        نه اينکه به  

نــامی ابــدی اســت کــشتار مــردم و ختريــب      نــوازی باعــث درازیِ عمــر و نيــک   رعيــت
اعيـل  شـاه امس  هـايش بـه   او در نامه. شهرها باعث کوتاهیِ عمر و بدنامی ابدی است       

مهــه ختريــب و اــدام    مهــه کــشتار مــسلمين و ايــن   نوشــت کــه مــانع ايــن   نــصيحت مــی 
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او نصيحت کرد کـه جلـو    دست صوفيان نادان بشود؛ به  شهرها و مساجد و مدارس به     
ور از  مهــه بزرگــان از فقيــه و دانــش  مهــه جنايــات صــوفيان نــادان را بگيــرد تــا ايــن  ايــن

شاه امساعيل يادآور شد  ها به  در يکی از نامه او حتی . ايران نگريزند و آواره نشوند    
اند ادامـه دهنـد مـسلمين جهـان      مهين راهی که درپيش گرفته  که اگر او و قزلباشان به     

او . تــوان خواهــد شــد از ايرانيــان رخ برخواهنــد تافــت و ايــران در جهــان منــزوی و کــم
ل و داد سـلطنت  عـد  ياد شاه امساعيـل آورد کـه چونکـه بـه       شاهان باستانی ايران را به    

اطاعــت از آــا بــستند، و ســلطنت آــا   کردنــد مــردمِ شــرق و غــرب جهــان کمــر بــه   مــی
   ١.عالَمگير شد

ولی بايزيد در اين راه توفيقی نيافت؛ و شاه امساعيل در پاسـخهائی کـه بـرای      
کــشيد و از او انتظــار داشــت کــه   رخِ او مــی فرســتاد پيروزيهــايش در ايــران را بــه  او مــی

بار که هيأت سفارتیِ حامـل نامـۀ بايزيـد         حتی يک . يک پيروزی بفرستد  برايش ترب 
نزد شاه امساعيل آمد، شاه امساعيل در اسـپهان بـود و فرمـود تـا چنـدتا از بزرگـان                 به

حمبوسِ اهل اسپهان را آوردند و طی مرامسی در برابرِ هيأت عثمانی آا را با کليۀ      
ــشان، ز   ــامل زن و فرزندانـ ــانواده شـ ــش    اعـــضای خـ ــهر در آتـ ــدان شـ ــده، در ميـ ــده زنـ نـ

افکنده سوزاندند، تا اينها متوجـه شـوند کـه شـاه امساعيـل و قزلباشـانش دارای چـه                
ئــی هــستند، و خــرب قــدرت شــاه امساعيــل را بــرای ســلطان عثمــانی    قــدرت خــدادادی

در «انــد کــه ســفير عثمــانی وقتــی ايــن رفتارهــا را از شــاه امساعيــل ديــد    نوشــته. بربنــد
   ٢.»و هراس و انديشه راه ديار خويش در پيش گرفتکمال خوف 

شــاه امساعيــل کــه خــود را تنــها مناينــدۀ خــدا و پيــامرب و امامــان بــر روی زمــين          
پنداشتند، به جای آنکـه نـسبت بـه     پنداشت و قزلباشانش او را خدای مجسم می         می

ــار سياســی متقابــل درپــيش گيــرد، خليفــه      ــا از ق   عثمــانی رفت بايــل هــايش را کــه عموم
فرسـتاد و توسـط آـا ترکـان را بـه ايـران جلـب            اناتولی بودند مهواره بـه عثمـانی مـی        

                                                                            
 .های متقابل شاه امساعيل و بايزيد در منشآت السالطين فريدون بيک منت نامه� 1
 .۲۲۶جهانگشای خاقان، . ۴۸۱غياث الدين خواندمير، � 2

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۱۵۴

از اوايـل سـلطنت شـاه امساعيـل تـا      . کرد تـا ارتـش قزلبـاش را نيرومنـد نگـاه دارد           می
خ چندده هزار خانوار از چهارده قبيله از نواحی خمتلف اناتولی بـه ايـران     ۸۹۰سال  

شـاه  . ازعناصـر ايـن قبايـل بـه سـپاه قزلبـاش پيوسـتند       کوچانده شدند و دههاهزار تـن     
هــايش در خــاک عثمــانی بــرای خــودش تبليــغ    امساعيــل در عــين حــال توســط خليفــه 

کرد تا بـر مشـار مريـدانش در ميـان ترکـان افـزوده سـازد و بـازهم مشـار بيـشتری از                  می
انش چونکه مهـۀ ملـت ايـران بـا شـاه امساعيـل و قزلباشـ       . ترکان را به ايران بکوچاند  

کوشــيد کــه بــا وارد کــردن عناصــر تــرک بــه ايــران نيــرويش را          دمشــن بودنــد، او مــی  
  .افزايش دهد و سلطنتش را نيرومند سازد

انـد کـه از عثمـانی      بايزيد چون متوجـه شـد کـه قزلباشـان شـاه امساعيـل ترکـانی               
 درون رونـد کوشـيد کـه مـانع کـوچِ ترکـان بيـشتری از عثمـان بـه            انـد و مـی      ايران رفتـه    به

حاکمــان واليــات شــرقی فرمــان فرســتاد کــه از کــوچ کــردن ترکــان          او بــه. ايــران شــود 
واليـان ايـن فرمـان را اجـرا کرنـد؛ و حتـی مجـاعتی از           . درون ايران جلوگيری کنند     به

فرمــــان ســــلطان بــــه  ترکـــان کــــه در برابــــر ممانعتــــشان ايــــستادند دســــتگير شــــدند و بــــه 
شـاه امساعيـل وقتـی متوجـه ايـن       . تندمتصرفات اروپايیِ عثمانی در يونان تبعيد گش      

ئـی نوشـته از او خواسـت کـه مـانعِ آمـد و شـد مريـدان          سلطان نامه  فرمان سلطان شد به   
متوجــه ايــن «ايــران نــشوند؛ و تأکيــد کــرد کــه اينــها بــرای زيــارت     خانــدان صــفوی بــه 

ــم�مکــان  آشــيان و حظــاير مقدســۀ مــشايخِ جنــت   خانــدان هــدايت هاهللا ارواح ســد � قَ
، و شايسته نيست که سلطان جلو اجنام ايـن زيارـای مقـدس را بگيـرد          »اند  شده می

حکــامِ واليــات دســتور  و مريــدان پاکبــازِ مــا را دلشکــسته کنــد؛ بلکــه تــر اســت کــه بــه  
مهه مرزهـای   دانست با آن بايزيد نيز که می   . »مطلقًا مانع آن گروه نگردند    «دهد که   

اتولی امکـان اجـرای فرمـان او بـرای ممانعـت      وسيعِ بيابانی و کوهـستانی در شـرق انـ    
ايران نيست و او خنواهد توانست که مهـۀ گـذرگاههای کوهـستانی          از رفنت ترکان به   

اکثــرِ «را بــر روی عبــور و مــرور ترکــان بربنــدد، در پاســخِ بــه شــاه امساعيــل نوشــت کــه  
و » انـد  رعايای مـا از غازيـان و جماهـدان بـه انـۀ زيـارت ايـن سـرزمين را تـرک کـرده                

پـس کـسی    حـال، از ايـن   اين امر سبب کاهش در مشار سپاهيان ما شده اسـت؛ بـا ايـن    
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  . شود قصد زيارت اولياء اهللا منی ايران به از واليان عثمانی مانع سفرِ رعايای ما به
گرچه بايزيد خواهان روابط نيک با شاه امساعيل بود، ولی شاه امساعيل کـه        

. ئــی بــه روابــط دوســتانه بــا ســلطان نداشــت    عالقــهدانــست مــی» ديــن ســنی بــی«او را 
خان آغازِ بـر هـم خـوردن روابـط ايـران و عثمـانی        غرورِ ناشی از پيروزیِ او بر شيبک  

چنانکه گفتـيم، شـاه امساعيـل پوسـت سـرِ شـيبکخان را بـا کـاه انباشـت و بـرای                 . بود
ر از بـاد  او در نامۀ پ. سلطان فرستاد تا سلطان را متوجه عظمت و قدرت خويش کند        

خـان بـرای سـلطان بايزيـد فرسـتاده بـود، آنگونـه         بروتی که مهراه پوسـت سـرِ شـيبک      
گويد، به سلطان نوشـت کـه شـنيده شـده کـه در        ما می   که مؤلف جهانگشای خاقان به    

اينک سری کـه  . رفته که شيبکخان هوای بلند در سر دارد جملس تو سخن از آن می    
   ١. ما پر از کاه کرده برای تو فرستاديمپنداشتی را تو پر از هوای بلند می

سلطان بايزيد نيرومندترين پادشاه زمان خود بود، از مقتدرترين ارتش زمانـه       
لـرزه   ابزارِ روز برخوردار بود، و مردمِ اروپا با شنيدن نـامش بـه    ترين جنگ   و پيشرفته 

 شـايد بـا   شـاه امساعيـل کوشـيده بـود تـا      نگاريهـايش بـه   او بارهـا در نامـه  . آمدند  درمی
آميــز قزلباشــان در ايــران را تعــديل کنــد و     مــدارا و انــدرز پدرانــه رفتارهــای خــشونت   

شـاه امساعيـل او را بـا مالطفـت و حمبـت مـورد خطـاب قـرار               هـايش بـه     مهواره در نامه  
مثابــۀ  اينـک بـا دريافـت نامــۀ شـاه امساعيـل و پوسـت ســرِ شـيبکخان کـه بـه         . داده بـود 

خــشم شــد کــه دســتور داد    ســر بــه  ی آن جوانــک خيــره ديــد بــود، او چنــان از گــستاخ  
اعـضای هيــأت اعزامــیِ او را کـه از ترکــان قبايــل انـاتولی بودنــد و رعايــای او مشــرده    

ــل       مـــی ــاه امساعيـ ــه شـ ــدرزآميزی بـ ــۀ انـ ــی نامـ ــد؛ ولـ ــدانی کردنـ ــدند بازداشـــت و زنـ شـ
جتربــــه ناميــــد، و تلويحــــا او را   اش شــــاه امساعيــــل را جــــوان کــــم  او در نامــــه. نوشــــت

کــشيهائی کــه در ايــران کــرده بــود تکفيــر کــرده ايــن آيــۀ قــرآن را در      خــاطر مــسلمان بــه
عمــد بکـشد کيفــرش جهـنم اســت و در آن    هرکــه يـک مــؤمنی را بـه  «اش آورد کـه   نامـه 

و باز هم ). و من قَتل مؤمنا متعمّدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها(» جاويدان خواهد ماند  

                                                                            
 .۳۸۰جهانگشای خاقان، � 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۱۵۶

 که از کشتار مسلمين دست بردارد و خـود را مـستوجب خـشم خـدا     او اندرز نوشت   به
اش شـاه امساعيـل را متوجـه شــکوه ديرينـۀ ايـران کــرد، و       بـار ديگـر او در نامــه  . نکنـد 

يــاد او آورد کــه نــوادۀ مــرد بزرگــواری چــون شــيخ صــفی الــدين اردبيلــی و جانــشين   بــه
جـای   رمـشق قـرار دهـد و بـه    شاهنشاهان باستانی ايران است و بايد که رفتار آـا را س     

ــردم ــه مـــردم کُـــشی بـــه  مـ ــازی بپـــردازد  جـــای ويرانگـــری بـــه   داری و بـ امـــا شـــاه  . آبادسـ
علت غروری کـه از پيروزيهـايش در خراسـان دچـارش شـده       امساعيل در اين زمان به 

رهـرب بکتاشـيهای   (اش شاهقلی  خليفه تر خواهيم خواند، به     شرحی که پائين    بود، به 
اد کــه قزلباشــان انــاتولی را بــرای برانــدازی ســلطنت عثمانيــان  اشــاره فرســت) انــاتولی
او اميدوار بود که دههـا هـزار مريـدی کـه در انـاتولی داشـت       . حرکت درآورد  سنی به 

روال کـاری کـه    بتوانند که در مدت کوتاهی کار سلطنت سنيان را يکسره کنند، و بـه   
 بـر سـنيان انـاتولی حتميـل     قزلباشـی را » مـذهب حـق  «او با ايران و ايرانی کرده بود،  

اينــها مهــان ترکــانی  . خبــش بزرگــی از ســپاهيان عثمــانی از بکتاشــيها بودنــد  . کننــد
» غازيـان «و » جماهدان«شاه امساعيل آنان را  اش به بودند که سلطان بايزيد در نامه    

ايران متذکر شده بود کـه کـوچ کـردن     ناميده بود، و در توجيه ممانعت از کوچِ آا به       
   ١.شود ايران سبب تضعيف ارتش عثمانی می  از عثمانی بهآا

داشـته و   هـايش دريافـت مـی    شايد شاه امساعيل بنابر گزارشـهائی کـه از خليفـه          
انـد، اطـالع داشـته کـه چـه       بـرده  ايـران بـرايش مـی    وارد بـه  خربهائی کـه قزلباشـان تـازه      

ــی    ــيعيان بکتاشـ ــانی از شـ ــپاهيان عثمـ ــسبت از سـ ــد ا   نـ ــايد اميـ ــد؛ و شـ ــروزی  انـ ــه پيـ و بـ
او  هــايش بــه بــا تلقينــهائی کــه خليفــه . قزلباشــان در انــاتولی در حــد يقــين بــوده اســت 

هــائی کــه او در رؤياهـايش بــر روی خــودش اجنــام داده   کـرده بودنــد و بــا خـودتلقينی  
پنداشت کـه هنگـام نـابودیِ کامـل و شـامل مـذهب سـنيان         ئی می يقينِ بچگانه بود به 

صــراحت  پــيش از ايــن ديــديم کــه او در تربيــز بــه     . ســتدر سراســر گيتــی فرارســيده ا  
؛ »انـد  اين کار واداشته مرا به«گفت که دارای يک رسالت آمسانی است و گفت که           

                                                                            
 .۳۴۶منشآت السالطين، � 1
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مذهب حق درآورم؛ و گفت که هرکه با فرمان  ام تا سنيان را به   يعنی من مبعوث شده   
 بگويـد  من برای تغيير مذهبش خمالفت کند بايـد کـشته گـردد؛ و اگـر رعيـت سـخنی       

  .گذارم تن را زنده منی کشم و يک مششير می

  آشفتگی اوضاع سياسی در کشور عثمانی 
چهار پسر از . خ بر بستر بيماری افتاد۸۹۰بايزيد که پير شده بود در آغاز سالِ       

ئـی از انـاتولی حکومـت     سـال زنـده بودنـد، و هرکـدام در منطقـه         هشت پسر او در ايـن     
امحـد دومـين   . نام داشـت کـه حـاکم قونيـه بـود     » هشهنشا«بزرگترين پسرش   . کرد  می

قورقـود  . حـاکم بـود  � در مهـسايگی ايـران  �پسرش بود و بر آماسيه در شرق اناتولی        
و کوچکترين پسرش سليم حاکميت تراپيزونت . حاکم مانيسه در غرب اناتولی بود

غــرب ارزجنــان بــا    اشــغالی را در دســت داشــت کــه از جهــت جنــوب شــرق در مشــال       
مهۀ پسران بايزيـد نـزد معلمـان ايرانـی حتـصيل کـرده بودنـد و بـه            . سايه بود ايران مه 

اش بــه متــدن و فرهنــگ  بايزيــد بــه علــت عالقــه. زبــان پارســی آشــنايیِ کامــل داشــتند 
ايرانی، برای تعليم فرزندانش معلمان و مدرسان ايرانی استخدام کرده بود تا زبان 

شهنشاه و امحد و سـليم  . راسته شوندپارسی را خوب بياموزند و با فرهنگ ايرانی آ 
شان بطور کلی زبان پارسی بـود   چنان در ادبيات پارسی تبحر داشتند که زبان ادبی 

انــــد کــــه ســــليم در دوران  نوشــــته. کردنــــد و عمومــــا در کتاــــای پارســــی مطالعــــه مــــی 
دســت  کــرد، و بــه  شــب متــون ادبــی و تــاريخی پارســی را مطالعــه مــی      حــاکميتش مهــه 

برخی از اين کتاا که (متون به پارسی تفسير و حاشيه نگاشته است خودش بر اين 
  ).شود با حاشيه نويسی سليم است اکنون در موزه استانبول نگهداری می

شان بلندپروازتر و با تدبيرتر بـود، و از   سليم که کهترين پسر بايزيد بود از مهه  
مـردی سـخت   نظر شخصيتی شباهت بسيار به جـدش سـلطان حممـد فـاتح داشـت، و              

او در زمـان حـاکميتش بـر تراپيزونـت اشـغالی مهـۀ بوميـان آن         . ريـز و خـشن بـود        خون
  . نشين کرده بود کشور را پاکسازی کرده تراپيزونت را تبديل به يک سرزمين ترک

بايزيــد عالقــه داشــت کــه امحــد را   . مــساملتجو بــود� مثــل خــود بايزيــد �امحــد 
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ــازد  ولـــی ــد سـ ــسر ديگـــرش هرکـــ  . عهـ ــه پـ ــی سـ ــرای   ولـ ــلطنت را بـ ــود سـ ــۀ خـ ــه نوبـ دام بـ
يعنــی (چونکــه مانيــسه مرکــز حاکميــت قورقــود بــه پايتخــت  . خواســتند خودشــان مــی

نزديــک بــود، ســلطان بــرآن شــد کــه قورقــود را از آن حمــل دور ســازد، تــا       ) اســتانبول
عهـد اعـالم کنـد ايـن بـرادر مـشکلی بـرای امحـد ايجـاد           عنـوان ولـی   هرگاه امحـد را بـه   

او داد و از او خواسـت کـه     انتاليه در جنوب مرکزی اناتولی را بـه      او حاکميت . نکند
انــۀ  قورقــود از ايــن تــصميم ناراضــی شــد و بــه . از مانيــسه بــه انتاليــه نقــل مکــان کنــد 

بايزيـد چنـد مـاه بعـد     . سفر عمره با يک کشتی و مشاری خدم و حشم راهی مصر شد   
ازآورد، و بـا وعـدۀ اينکـه    وسائلی انگيخت و رضـايت او را جلـب کـرده بـه انـاتولی بـ       

  .به زودی مانيسه را به او باز خواهد داد او را روانۀ انتاليه کرد
بايزيــد بــا جلــب موافقــت وزيــر اعظــم و ديگــر بلنــدپايگان کــشوری و لــشکری،    

خواسـت از ايـن    سـليم کـه سـلطنت را بـرای خـودش مـی       . عهد کـرد    امحد را رمسا ولی   
سران ارشـد را بـا خـود مهنـوا سـاخته لـشکری       خشم شد و مشاری از افـ  اقدامِ پدرش به 

آراست و از تراپيزونت به قصد پايتخت حرکت کرد تا پدرش را به انصراف از اين 
در . مــستقر شــد ) شــرق بالکــان (او بــا ايــن برنامــه در روملــی شــرقی     . تــصميم وادارد

قورقـــود کـــه در . بيمـــار شـــد و پـــس از چنـــد روزی درگذشـــت » شهنـــشاه«مهـــين وقـــت 
ــه بــو  انــۀ در دســت گــرفنت حاکميــت مانيــسه از انتاليــه حرکــت کــرد و در        د بــهانتالي

قـصد   عهدی از آماسيه به امحد نيز برای حتويل گرفنت حکم ولی     . مانيسه مستقر شد  
پيش از آنکه امحد به استانبول برسد سلطان بايزيد بـا وجـود     . راه افتاد   استانبول به 

ۀ سـليم شـتافت و بـا او وارد مـذاکره     مقابل پيری و بيماری در رأس يک سپاه بزرگ به    
او از سـليم  . عهـد نکنـد   کدام از پسرانش را ولـی    شده وعده داد که تا زنده است هيچ       
ســليم بــه پــدرش اعتمــاد نداشــت، و چــون خــرب   . خواســت کــه بــه تراپيزونــت برگــردد 

حرکــت امحـــد بــه اســـتانبول را نيــز شـــنيده بـــود در روملــی مانـــد، و پــدرش بـــه ادرنـــه      
. کــه امحــد وارد اســتانبول شــد حکــم واليتعهــدی را بــرايش فرســتاد    نبرگــشت و مهــي

حمض شنيدن اين خرب با مهۀ سپاهيان زيرِ فرمانش به سوی اردوگـاه پـدرش        سليم به 
  .راه افتاد و آمادۀ جنگ با پدرش شد به
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 ميــان پــسر و پــدر جنــگ درگرفــت ولــی ســليم شکــست يافتــه بــه       ۸۹۰در تيرمــاه 
چــون امحــد در اســتانبول مــستقر شــد امــرای     . يخــتســواحل غربــی دريــای ســياه گر   

ــش را بـــه    ــليم ارتـ ــوادار سـ ــر اعـــالن        هـ ــر بـ ــلطان دائـ ــا تـــصميم سـ ــشاندند و بـ ــورش کـ شـ
امحــد بــه مــشورت پــدرش بــه آماســيه برگــشت و    . واليتهــدی امحــد خمالفــت منودنــد  
در ايــن زمــان  . را بــا تــدبير فرونــشاند ) چــری ينــی(بايزيــد کوشــيد کــه شــورش ارتــش   

را بــه اســتانبول فراخواندنــد، و ايــن امــر بــه شــکاف بيــشتر  ار قورقــود ویامــرای هــواد
چــری بــاال گرفتــه شــيرازۀ امــور سياســی را در   ارتــش کمــک کــرد و دامنــۀ شــورش ينــی 

سراجنام بايزيـد تـسليمِ   . آشوب چند ماه ادامه يافت. معرض از هم پاشيدن قرار داد   
ــت فراخوا     ــه پايتخـ ــليم را بـ ــده سـ ــی شـ ــسران شورشـ ــه او   تـــصميم افـ ــلطنت را بـ ــد و سـ نـ

او بـا  . واگذار کرده خودش کناره گرفت تا بقيـۀ عمـرش را دور از پايتخـت بگذرانـد       
توقـه در بالکـان شـد؛ ولـی      ئی از خدمتکاران و نديمانش راهـیِ زادگـاهش ديمـه        عده

پــيش از آنکـــه بـــه تبعيـــدگاهش برســـد، در اثـــر تــشديد بيمـــاری يـــا در اثـــر زهـــری کـــه    
 سـاله  ۴۵سـلطنت نشـست    سـليم وقتـی بـه   . رانده شـد درگذشـت  او خو اشارۀ سليم به   به

  ).خ۸۹۱شت  اردی(بود 

  های شيعيان بکتاشی در کشور عثمانی فتنه
عنـاوين گونـاگون در انـاتولی     هـای شـاه امساعيـل در زمـان بايزيـد دوم بـه        خليفه
نــام  يکــی از قزلباشـان بــه . دادنـد  کردنـد و قزلباشــان را بـه ايــران کـوچ مــی    فعاليـت مــی 

ورعلی خليفه حاکم ارزجنان و از خلفای برجستۀ شاه امساعيل بـود و ايـن فعاليتـها            ن
زمـــانی کـــه ســـليم حـــاکم تراپيزونـــت بـــود، چونکـــه ارزجنـــان در  . کـــرد را رهـــربی مـــی

انگيــز نـورعلی خليفـه باعــث    مهـسايگی تراپيزونـت قـرار داشــت، اقـدامات حتريـک     
 خليفــه گريخــت، ســليم   ســليم بــه ارزجنــان لــشکر کــشيد، نــور علــی    . خــشم ســليم شــد  

خــاطر  ولــی بايزيــد دوم بــه . ارزجنــان را گرفــت، و قزلباشــان از منطقــه تارانــده شــدند  
ئی که به روابط دوسـتانه بـا ايـران داشـت بـه سـليم فرمـان فرسـتاد کـه زمينـهای                 عالقه
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سبب شکستی که در آن زمـان از سـليم      اينک نورعلی خليفه به    ١.ايران را ختليه کند   
  .سليم کينه در دل داشت  بهخورده بود نسبت

از خلفــای � شــيخِ خانقــاه بکتاشــی انتاليــه در جنــوب انــاتولی     �حــسن خليفــه  
او رهـربی  . زيـست  شيخ حيدر و شاه امساعيل بود و در روسـتائی نزديـک انتاليـه مـی      

او شـيوۀ صـوفيگریِ بکتاشـيان درپـيش گرفتـه بـود و          . بکتاشيهای انـاتولی را داشـت     
اين غار خانۀ اسـرار و  . گذراند  در نزديکی روستايش می    بيشتر اوقاتش را در غاری    

نـواحی غربـی    ها خمفيانـه بـه   از مهينجا خليفه. حمل جتمع مريدان شاه امساعيل بود 
ايرن و پيوسـنت بـه قزلباشـان     رفنت به شدند تا بکتاشيها را تشويق به      اناتولی روانه می  

خـود جلـب کـرد و     ا بـه زهد و رياضت ظـاهری حـسن خليفـه توجـه بايزيـد دوم ر            . کنند
گيــر تعيـــين کنــد تــا او نيـــز بــرای دوام ســـلطنت      باعــث شــد کـــه بــرايش مقــرری چـــشم    

های بسيار داشت که در ميان قبايـل      حسن خليفه در اناتولی خليفه    . سلطان دعا کند  
دســت  کردنــد و در عمــل بــرای شــاه امساعيــل پيــرو و مريــد بــه   تاتــار بــرايش تبليــغ مــی 

کـه نـامش قرابيـق بـود و او را غـالم شـاه امساعيـل کـرده           او پسری داشـت     . آوردند  می
شاهقلی مهيشه در کنار پدرش بـود و منـصب خليفـۀ اول را      . ناميد  بود و شاهقُلی می   

چون حسن خليفـه درگذشـت شـاهقلی جانـشين او شـده رهـربی بکتاشـيهای           . داشت
  .دست گرفت اناتولی را به

سران بايزيــــد دوم کــــه  و در اوج رقابــــت سياســــی پــــ۸۹۰مــــاه ســــال  در فــــروردين
قورقود از انتاليه خارج شد، شاهقلی مريدانش را به انتاليه فراخواند و به روال کـار      

او در حرکت بسيار سريعی انتاليـه را گرفـت و مهانگونـه     . قزلباشان صفوی قيام کرد   
کردند، علما و بزرگان شهر را گرفته کشتار کرد و مساجد و  که قزلباشان در ايران می

او مهچنـين  . آتش کشيد و دست به تاراج امـوال مـردم گـشود    ها را به    از خانه  بسياری
مانيــسه فرســتاده شــده بــود   کــاروان حامــل خــزائن و امــوال قورقــود را کــه از انتاليــه بــه  

مورد دستربد قرار داد و کليۀ اموال قورقود را تاراج کرده ميان مريدانش تقسيم کرد   
                                                                            

  .۲۷۹قی اوزون، امساعيل ح� ١
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تاهيـه در غـرب انـاتولی شـد و آباديهـای سـر          او سپس راهـی کو    . وکاروانيان را کشت  
يـک  . راه را مورد تعرض و جتاوز قرار داده دست به چپاول و کـشتار و اـدام گـشود        

مقابلـۀ او شـتافت، ولـی از او شکـست يافـت و           لشکر عثمانی در نزديکـی کوتاهيـه بـه        
ــه    ــپاهيان بـ ــسياری از سـ ــا بـ ــدند   فرمانـــدهش بـ ــشته شـ ــاهقلی کـ ــاهقلی در . دســـت شـ شـ

ــش ــهر       ۸۹۰ت ارديبهـ ــاع شـ ــه دفـ ــد کـ ــه شـ ــی متوجـ ــت، ولـ ــره گرفـ ــه حماصـ ــه را بـ  کوتاهيـ
مستحکم است و او ابزار بـرای شهرگـشايی در اختيـار نـدارد؛ لـذا از حماصـره دسـت           

لـــشکر ديگـــری کـــه بـــرای . حـــدّ غـــرب انـــاتولی شـــد کـــشيد و راهـــی بورســـا در آخـــرين
هقلی خطـــر شـــا. متوقـــف ســـاخنت او گـــسيل شـــده بـــود نيـــز مغلـــوب و متـــواری گرديـــد 

ــمِ    ــپاه  ) وزيـــرِ بـــزرگ(چنـــدان بـــزرگ بـــود کـــه صـــدر اعظـ ــانی شخـــصا در رأس سـ عثمـ
ــاهقلی شـــتافت  بزرگـــی بـــه ــه   . مقابلـــۀ شـ ــاهقلی از برابـــر ايـــن ســـپاه عقـــب نشـــسته بـ شـ

مقابلـۀ   مان شد، و حاکم قونيه را که با نيروئی بـه  کوتاهيه برگشت و از آجنا روانۀ قره 
نيه را تاراج و مردم شهر را کـشتار کـرد و   وی بيرون شده بود شکست داده کشت و قو  

او ســــپس راهــــی ســــيواس شــــد و بــــسياری از  . ســــوزی زد دســــت بــــه ختريــــب و آتــــش
آباديهــای شــرق انــاتولی کــه برســر راهــش بودنــد را ختريــب کــرد و مشــار بــسياری از     

ئـی در ميـان     وزيـر اعظـم در نقطـه   ۸۹۰در تيرمـاه  . کارگزاران دولت عثمانی را کـشت    
در نربد سختی کـه ميـان دوطـرف درگرفـت     . س با شاهقلی درگير شدقيصريه و سيوا  

تلفـــات ســـنگينی بـــر ســـپاه عثمـــانی وارد شـــد، ولـــی ســـراجنام در قزلباشـــان شکـــست    
وزير اعظم به هنگام تعقيب قزلباشان بـه دام    . افتاد، و شاهقلی با افرادش گريختند     

فرارشـان ادامـه داده   ولـی قزلباشـان بـه     . شاهقلی نيز کشته شد   . آا افتاد و کشته شد    
آنان در نزديکی ارزجنان به يـک کـاروان جتـارتی برخوردنـد کـه         . وارد ايران شدند  

شايد حامل اموال تاراج شدۀ ايران توسط قزلباشان شاه (از تربيز راهی اناتولی بود      
آـا ايـن کـاروان را    ). بردنـد  امساعيل بـود کـه بازرگانـان ونيـزی خريـده بـه اروپـا مـی              

رار داده تــاراج کردنــد، و بازرگانــان را کــه پانــصد تــن بودنــد بــا متــامی    مــورد محلــه قــ 
  .بارکشها و نوکرها کشتند

در آن هنگــام . خـدمت شــاه امساعيـل برسـند    خواســتند کـه بـه   ايـن قزلباشـان مـی   
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اينها چندی در آذربايجان سرگردان ماندنـد تـا     . شاه امساعيل هنوز در خراسان بود     
حـــضور او  بـــه) نزديـــک شــهرِ ری ( و در شــهريار  شــاه امساعيـــل از خراســان برگـــشت؛  

هـايش در انـاتولی کـار     شاه امساعيل که پيش از اين اميدوار بود که خليفـه     . رسيدند
» ســـنی«ســلطنت عثمـــانی را يکـــسره کننــد، وقتـــی از آـــا شـــنيد کــه از برابـــر دمشـــنِ    

دستور  خشونت رفتار کرد؛ دوتا از رهربانشان به اند، با آا به  شکست يافته گريخته  
مشـشير   شـکنجه کـشته شـدند و چنـد تـن را نيـز بـه        او در ديگ جوشابه افکنده شده بـه    

او بقيـۀ اينـها را کـه چنـدهزار تـن بودنـد در ميـان امـرای قزلبـاش تقـسيم                 . گردن زدند 
  .کرد تا سربازان زيرِ فرمان آن اميران باشند

د کــه فرمــان فرســتا � والــی ارزجنــان �شــاه امساعيــل ســپس بــه نــورعلی خليفــه    
نــورعلی خليفــه يکــی از خلفــای  . قزلباشــان انــاتولی را بــشوراند و انــاتولی را بگيــرد  

اين . نام عيسا خليفه را برای رهربی شورش مورد نظر انتخاب کرد     شاه امساعيل به  
داری بـا شـرکت مشـار بـسياری      شورش در اوج اختالف سليم با پدرش بـه حنـو دامنـه       

لـو، محيـدلو، بوزوقلـو، و     مـان، تکـه   ، وارسـاق، قـره  افـشار (از قزلباشان قبايلِ اناتولی   
  .در مناطق سيواس و چوروم و طوقات آغاز شد) طورقود

سـلطنت رسـيد و بـرادرش امحـد دو پـسر خـويش        در ميان اين رخدادها سليم بـه  
را به ايران فرستاد و از شاه امساعيل تقاضای کمک کرد تا سلطنت   � مراد و قاسم  �

 امساعيــل در پاســخ بــه درخواســت امحــد بــه نــورعلی خليفــه   شــاه. را از ســليم بــستاند
عنـوان سـلطان عثمـانی بـه      فرمان فرستاد که از مراد پسر امحد محايـت کنـد و او را بـه        

کـه بـه انـاتولی     پشت بود مهين مراد که به ياوری شاه امساعيل گرم      . رمسيت بشناسد 
. يـه منتقـل شـود   برگشت خودش را سلطان خواند و پدرش را تشويق کرد که به مالط          

دسـتور شـاه امساعيـل بـه مـراد پيوسـتند، و در شـهرهای          عيسا خليفه با قزلباشانش بـه     
امساعيــل حقــی اوزون بــه نقــل از يــک . کــشتار و تــاراج زدنـد  شـرق انــاتولی دســت بــه 
نويـسد کـه در ايـن هنگـام بـيش از ده هـزار تـن             مـی ) در ترکيـه  (سند آرشيو توپ قـاپی      

، چنــدين روســتا را تــاراج   …عيــسا خليفــه گــرد آمدنــد   نــام صــوفی   دور ملحــدی بــه  بــه
کردنــد، مــردم بــسياری را کــشتند و اســپان و امــوال مــردم را بــه يغمــا بردنــد؛ مــراد در     
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شــدند وارد ارتــش  ميــان ايــن فتنــه تــاج بــر ســر ــاد، و اينــها را کــه قزلبــاش ناميــده مــی  
ن بـسياری را  به زودی بيست هزار صوفی در آماسيه گرد آمدند و مسلمانا    . خود کرد 

راه  کــشتند و ســلطان مــراد را بــا خــود بــه گولــدوگون بردنــد و در آجنــا فــساد عظــيم بــه      
انداختند، علما و بزرگان را فراری دادند و وارد شهر شده نوشيروانْ قاضـی چـوروم         

  ١.آا واگذاشتند را کشتند، و مردم از برابرشان گريخته شهر را به
هــايش در انــاتولی بــه پيــروزی     ليفــهشــاه امساعيــل چونکــه يقــين داشــت کــه خ    

را برقــرار بدارنــد، وقتــی ســليم بــه ســلطنت     » مــذهب حــق «دســت خواهنــد يافــت تــا   
ــه      ــه ســـلطنت او را بـ ــتاد نـ ــليم فرسـ ــلطان سـ ــام تربيـــک بـــرای سـ ــه پيـ رمسيـــت  نشـــست نـ

زمـــان از طــرف شــاه امساعيــل بــه رمسيــت شـــناخته       تنــها کــسی کــه در ايــن    . شــناخت 
 ماه در دست سلطان ۹شرق اناتولی . بود� ن سليمرقيب سلطا �شد سلطان مراد      می

دانست مراد بدون محايت واليان ديار بکر و ارزجنان  سلطان سليم که می   . مراد بود 
ــه  ( ــتاجلو و نـــورعلی خليفـ ــود،    ) خـــان حممـــد اسـ ــد بـ ــلطنتش خنواهـ ــۀ سـ ــه ادامـ ــادر بـ قـ

نی داد کـه از حتريـک و ايجـاد آشـوب در کـشور عثمـا        پيوسته به اين دو تن پيغـام مـی        
ــه      ــساد بـ ــه و فـ ــانی فتنـ ــاک عثمـ ــد و در خـ ــت بردارنـ ــد دسـ ــه   . راه نيندازنـ ــها کـ ــی اينـ ولـ

آميز به سلطان سـليم   های توهين قزلباشان اناتولی را با خودشان داشتند متقابالً نامه 
کوشــيدند کــه او را بــه    اينکــه او را شکــست تواننــد داد مــی    نوشــتند و بــا يقــين بــه    مــی

و رخت زنانه فرستادند و او را به جنـگ دعـوت   حتی يکبار برای ا. جنگ بکشانند 
زودی او را شکـست خواهنـد داد و از سـلطنت بـر کنـار           کردند و ديد منودنـد کـه بـه        

 مهچنين نور علی خليفه با يک سپاه که متـشکل از چهـار هـزار سـوار            ٢.خواهند کرد 
و ايـن  نـام شـاه امساعيـل خوانـد؛      شـهر را گرفتـه خطبـه بـه     توقات محله کـرده آن  بود به 

مهينکــه او . ايــران بــود معنــای اشــغال ايــن خبــش از خــاک عثمــانی و احلــاقِ آن بــه   بــه
نــورعلی . ارزجنــان برگــشت مــردم توقــات شــوريدند و قزلباشــان را بيــرون کردنــد      بــه

                                                                            
  .۶، زيرنويس ۲۷۶ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
  .�۱۴۳ ۱۴۲ و ۱۳۹احسن التواريخ، � ٢
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توقـات محلـه کـرد، يـک لـشکر عثمـانی کـه بـرای             بـار بـا سـپاه بزرگتـری بـه           خليفه اين 
 تـن از آـا را کـشتار کـرد، توقـات را      ۱۵۰۰محايت توقات آمده بود را شکست داده       

دستش افتـاد را کـشت، امـوال     پس از مقاومتی گشود، در شهر آتش افکند، هرکه به   
ارزجنـــان  هـــا را غـــارت و شـــهر را بـــا خـــاک يکـــسان کـــرد، و بـــا امـــوال بـــسيار بـــه    خانـــه

پس از آن حدود چهار هزار سوار بکتاشی که در جنگهای او شرکت کرده . برگشت
ايــران کوچانــد تــا بــه قزلباشــان صــفوی       ا بــا خــانواده و زن و فرزندانــشان بــه   بودنــد ر

  ١.بپيوندند
شـدۀ ضـمنی ازجانـب     اقدامات نورعلی خليفه در کشور عثمـانی جنـگ اعـالن          

مثابۀ آن بود  سازی توقات به اشغال و ويران. شاه امساعيل برضد دولت عثمانی بود
  . با خودش فراخوانده استجنگ که شاه امساعيل رمسا سلطان سليم را به

  سرکوب شيعيان بکتاشی توسط سلطان سليم
راه افکنـده بودنـد مـستلزم اقـدام جـدی و       آشوائی که قزلباشان در انـاتولی بـه    

بکتاشـيها  . هـر ـائی اجنـام دهـد     بايـست بـه    سرکوبگرانه بـود کـه دولـت عثمـانی مـی          
ـــ  رعايــــای دولــــت عثمــــانی بودنــــد، ولــــی خليفــــه  ا را تبــــديل هــــای شــــاه امساعيــــل آـ

ــه ــه      بـ ــاه امساعيـــل کـــرده بـ ــد و رعايـــای شـ ــا ســـلطنت عثمـــانی     قزلباشـــان مريـ جنـــگ بـ
. بقــا و دوام ســلطنت عثمــانی رهــينِ ســرکوب قزلباشــان انــاتولی بــود     . کــشاندند مــی

که گرفتار رقابت برادرانش بود نتوانست که برای فرونـشاندن    سلطان سليم تا وقتی   
خ برادرش قورقود ۸۹۱او در اواسط سال . ام دهدفتنۀ قزلباشان اناتولی اقدامی اجن

بــه . قورقــود بــا رخــت مبــدل گريختــه درغــاری ــان شــد      . را در مانيــسه شکــست داد 
ســلطان ســليم  . زودی جاسوســان ســلطان ســليم او را يافتنــد و دســتگير و خفــه کردنــد    

او بـه چنـد   . برای از ميـان برداشـنت بـرادرش امحـد و پـسران او نيـز تـدبيری انديـشيد         
ن از امــرای ارتــش رهنمـود داد کــه خــود را حـامی امحــد وامنــود کننـد و امحــد را بــه    تـ 

                                                                            
 .�۳۹۲ ۳۹۱پارسادوست، . ۴۷۵جهانگشای خاقان، . �۱۳۵ ۱۳۴احسن التواريخ، � 1
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بورســا دعــوت کننــد و بــه او قــول بفرســتند کــه بــرای تــصرف پايتخــت بــه او کمــک           
ــه ســـپاهش را    . خواهنـــد کـــرد ــه آماســـيه رفتـ امحـــد فريـــب آـــا را خـــورده از مالطيـــه بـ

او در راه بورسـا بـه دام سـپاه آمـادۀ     . راه افتـاد   سـوی بورسـا بـه       برداشته از راه قونيه بـه     
پــس از آن ســپاه ســلطان ســليم بــه آماســيه  . ســلطان ســليم افتــاد و دســتگير و کــشته شــد 

قاسـم بـه مـصر و امحـد     . را شکـست داد � پـسران امحـد  �گسيل گرديد و مراد و قاسـم     
قزلباشان بکتاشی که در سپاه مراد بودند نيز پس      ). ۸۹۱زمستان  (به ايران گريخت    

  .ن قضايا به ميان قبايل خودشان در نواحی خمتلف اناتولی برگشتنداز اي
افتاد که شـاه امساعيـل خبـشی از قزلباشـانش را          اين رخدادها زمانی اتفاق می    

خراسـان فرسـتاده بـود، و آنـان شکـست يافتـه        با جنم ثانی به جنـگ عبيـداهللا خـان بـه       
وقتـی سـپاه سـلطان    . ودندبودند و جنم ثانی و مشاری از سران قزلباشان کشته شده ب      

ســليم بــه جنــگ مــراد و قاســم فرســتاده شــد شــاه امساعيــل در وضــعی نبــود کــه بتوانــد    
سپس وقتـی  . آا داده بود عمل کند هائی که به   نيرو به ياری آا بفرستد و به وعده       

مراد به ايران گريخت شاه امساعيـل در صـدد آمـادگی بـرای لشکرکـشی بـه خراسـان          
.  خون جنم ثانی از عبيداهللا خـان و گـرفنت مـشهد از دسـت او بـود           برای گرفنت انتقام  

او مراد را مورد احترام قرار داده به او قول داد که به جای ملک پدرش کـه از دسـت       
عنـوان   او بـه ايـن وعـده وفـا کـرد و مـراد بـه        . داده است پـارس را بـه او خواهـد خبـشيد           

کت کرد، ولی ديگر تيولداران تيولدار پارس که شاه امساعيل به او خبشيده بود حر     
را در نزديکــیِ اســپهان   آمــد وی وارد خوشــشان منــی  قزلبــاش کــه از ايــن شــريک تــازه   

  . نيست کردند سربه
سلطان سليم پس از پرداخنت به امر رقيبـانش بـرآن شـد کـه قزلباشـان بکتاشـی               

او يـک هيــأت بازرســی  . هايـشان خامتــه دهــد  را سـرکوب کنــد و بــرای مهيـشه بــه فتنــه  
ــ ــه آن      ويـ ــتاد و بـ ــاتولی فرسـ ــرق انـ ــه شـ ــت بـ ــودش در دســـت داشـ ــتش را خـ ــه رياسـ ژه کـ

او بــه حکــام . مأموريــت داد تــا در منطقــه از قزلباشــان آمــارگيری دقيــق بــه عمــل آورد  
منطقه فرمان فرستاد که با اين هيـأت مهکـاری الزم را اجنـام دهنـد وهرگونـه وسـائل              

يأت مأموريـت داشـت کـه نامهـای     اين ه. که الزم داشته باشد در اختيارش بگذارند      
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هـدف او از  . ئی ثبت کند کليۀ قزلباشان را از هفت ساله تا هفتاد ساله در دفاتر ويژه          
هــای اخيــر را بــه درســتی شناســايی کــرده از ميــان        ايــن اقــدام آن بــود کــه ســران فتنــه     

درپــی ايــن آمــارگيری، حــدود چهــل هــزار تــن از قزلباشــان در شــرق انــاتولی   . بــردارد
هـا بودنـد کـشتار شـدند و بقيـه بـا           شدند؛ چنـدين هزارشـان کـه فعـالينِ فتنـه           بازداشت

هايشان به نواحی اروپايی کشور عثمانی کوچانده شـدند تـا از منـاطق نفـوذ       خانواده
   ١.دور باشند های شاه امساعيل به خليفه

ايــن موضــوع مهــم    ئــی بــه  در تأليفــات تــاريخ نگــاران دربارهــای صــفوی اشــاره     
آمـدی معمـولی    ت سـکوت آـا آن بـوده کـه چنـين رخـدادی را پـيش           علـ . نرفته اسـت  

بـــر مهـــين مبنـــا از کنـــار بـــسياری از جنايتـــهای قزلباشـــان و تربائيـــان  . انـــد دانـــسته مـــی
. انــد آــا کــرده انــد يــا اشــارۀ خمتــصری بــه  دربــارۀ مــردمِ ايــران نيــز خاموشــانه گذشــته 

ا تــصفيۀ شــيعيان در کــشور  نگــاران معاصــر ايرانــی تــصفيۀ قزلباشــان انــاتولی ر   تــاريخ
انــد؛ زيــرا آــا دوســت دارنــد کــه ســلطان ســليم را بــا شــاه امساعيــل         عثمــانی دانــسته 

سـتيز   سـليم را شـيعه   سـتيز بـود سـلطان     گونه که شاه امساعيل سنی      مقايسه کنند و مهان   
ستيز نبـود بلکـه مشـار     برند که سلطان سليم نه تنها شيعه       آا تعمدا ازياد می   . بنامند

ری از افــسران ارتــش او و حــدود نيمــی از ســپاهيانش از ترکــان شــيعه بودنــد، و    بــسيا
هــزار تنــی کــه    آن چهــل. هــا بودنــد  عــسکرهای شــيعيان نيــز از بکتاشــی   اتفاقــاً قاضــی 

ــه بــه بالکــان کوچانــده شــدند از          بــه فرمــان او بازداشــت و مجعــی از آــا اعــدام و بقي
را هـدف نـابودگری قـرار داده    شورشيان بکتاشی بودند که اسـاس سـلطنت عثمـانی     

انصافی است اگر سـلطان سـليم را بـا شـاه امساعيـل مقايـسه کـرده                 حقيقتا بی . بودند
ميهنان مـا   آن عده از هم. ستيز ببينيم او را در نقطۀ مقابل شاه امساعيل نشانده شيعه      

هــائی در رد بــر مــذهب   فرمــان ســلطان ســليم رســاله   انــد فقيهــان عثمــانی بــه   کــه نوشــته 
آن دوران باشـد اشـاره    ها کـه مربـوط بـه    عه نوشتند حتی به يک منونه از اين رساله شي

آا آنچـه  . توان بيش از يک توهمِ متعصبانه مشرد اند؛ لذا ادعايشان را منی      نکرده
                                                                            

  .۲۷۷ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
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که يـک نـسل بعـد در کـشور عثمـانی پـيش آمـد را بـه رخـدادهای ايـن دوران سـرايت              
ش از اين ديديم که بکتاشيها نام شيعه را پي. کنند مطلوب می   دهند و مصادره به     می

تـوان آن را يکـی    هيچ عنوان منی کشيدند ولی مذهب خاصی داشتند که به    يدک می 
اســالم  را بــه تــوان داد ولــی آن مــذهبِ آــا هــر نــامی مــی بــه. از مــذاهب اســالمی مشــرد

د کاری که سلطان سليم با کـشتار و تبعيـد قزلباشـان بکتاشـی کـر         . نتوان منسوب کرد  
را توجيه نتواند کرد؛ ولـی   انديشی آن   ئی بود که هيچ انسان نيک       جنايت ضدبشری 

جنايـــاتی بـــسيار بزرگتـــر از ايـــن را عثمانيـــان در سراســـر  . ســـتيزی نبـــود کـــارش شـــيعه
اناتولی و بالکان با صاحبان هزاران سالۀ سرزمينهای اشغالی اجنـام داده بودنـد کـه              

 قسطنطنيه و بالکان بود که در زمـان سـلطان   اش دربارۀ صدها هزار تن در    يک منونه 
حممد فاتح نابود يا تارانـده شـدند، و منونـۀ ديگـرش دربـارۀ دههـا هـزار تـن از مـردم             

فرمـان سـليم يـک منونـه از آن جنايتـها بـود              کشتار قزلباشـان بکتاشـی بـه      . تراپيزونت
ای آن جنايتــها تــصفيۀ ســرزمينه. کــرد� ترکــان�بــار بــا مهجنــسان خــودش  کــه او ايــن

البتـه کــه  . مفتوحـه از بوميـان، و ايـن جنايــت تـصفيۀ کـشور از مجاعـات آشــوبگر بـود       
مهـان   هرحال جنايت است؛ و عثمانيان نيز مهچون نياکانشان اوغوزها بـه        جنايت به 

ــشان      ــفوی و نياکانـ ــان صـ ــاتولی و قزلباشـ ــه بکتاشـــيهای انـ ــايتگر بودنـــد کـ انـــدازه جنـ
يــت عثمانيــان و قزلباشــان بــا جنايتــهای     تفــاوتی کــه جنا . چنگيــز و هوالکــو و تيمــور  

انـۀ جهـاد بـرای     نياکانشان داشت آن بود که اينها بر جنايتشان نام مقدس اده به          
کردنـد و قزلباشـان صـفوی     نام اهللا جنايـت مـی    دادند؛ عثمانيان به    نشر دين اجنام می   

ا نـابود  عثمانيـانْ مهـۀ بوميـان انـاتولی و خبـش بزرگـی از شـرق بالکـان ر             . نام علـی    به
  .کردند، ولی قزلباشان صفوی نتوانستند که با مردم ايران چنين کنند

داد شـاه امساعيـل پيروزمندانـه از     وقتی سلطان سليم اقدامات باال را اجنام می  
خراسان برگشت و به نورعلی خليفه فرمان فرستاد که کار عثمانيـان سـنی را يکـسره           

تثبيـت شـده بـود و آن عـده از قزلباشـان      اکنون قدرت سلطان سليم در انـاتولی      . کنند
بکتاشی که از تيغ و تبعيد رهيده بودند سخت مرعوب شده در منـاطق کوهـستانی و     

هــای شــاه امساعيــل جــرأت نداشــتند کــه در       بياباــا پراکنــده شــده بودنــد؛ و خليفــه    
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دنبــال دريافــت فرمــان شــاه  نــورعلی خليفــه بــه. فعاليــت جــدی بزننــد منطقــه دســت بــه
ندده هزار خانوار قزلباشان بياباای انـاتولی را بـه ايـران کوچانـد تـا بـه           امساعيل چ 

  .خيل عظيم قزلباشان درون ايران بپيوندند

  تصميم سلطان سليم به جنگ با شاه امساعيل
ديد دخالتـها و حتريکـات شـاه امساعيـل در خـاک عثمـانی           سلطان سليم که می   

يان دهد هيچ راهی جز جنگ بـا  شدنی نيست، برای آنکه به اين دخالتها پا     متوقف
او برای اينکه شاه امساعيـل را از اقـداماتش    . ديد  شاه امساعيل را در جلوِ خود منی      

های شـاه امساعيـل را کـه     برای سرکوب قزلباشان اناتولی آگاه سازد، يکی از خليفه        
در پاکسازی اخير دسـتگير و زنـدانی کـرده بـود بـا يـک نامـه بـه ايـران فرسـتاده بـه او               

 او اميدوار بود که شـاه امساعيـل بـه جمـرد     ١.»برو و آنچه را ديدی بازگو کن  «: گفت
ــام او بــه   ــاد و آمــادۀ جنــگ     ســوی مرزهــای غربــی ايــران بــه     دريافــت پي راه خواهــد افت

 امــرای ارتــش و بلنــدپايگان کــشوری را بــه ۸۹۲او در اواخــر اســفند مــاه . خواهــد شــد
در ايـن جلـسه   . ور آا تشکيل دادشهر ادرنه فراخواند و يک جلسۀ مشورتی با حض    

ضـــمن يـــک ســـخنرانی مفـــصل دربـــارۀ خطـــر شـــاه امساعيـــل و قزلباشـــان و توضـــيح          
راه انداختـه بودنـد، ازمجلـه     کـشيهائی کـه بـه      جنايتهائی که در ايران کرده و مـسلمان       

های ايرانيان بيـرون کـشيده در ميـان خودشـان تقـسيم           آنکه زنان شوهردار را از خانه     
کنند، موافقت امرای ارتش را به جنگ   دختران ايرانيان نيز چنين می   کنند و با    می

بــا ايــران جلــب کــرد و از فقهــای طــراز اول کــشورش فتــوای جهــاد گرفــت و بــه امــرای    
او مهچنـين نامـۀ مفـصلی بـه     . ارتش فرمان داد که ارتش را برای حرکت آماده کننـد       

ای از ميـان برداشـنت شـاه    عبيداهللا خان ازبـک نوشـت و بـه او پيـشنهاد فرسـتاد کـه بـر               
زمـان درگيـر شورشـهای خـوارزم       ولی عبيداهللا خان در آن٢.امساعيل با او متحد شود  

                                                                            
  .۲۷۸مهان، � ١
  .۱منت کامل نامه در منشأت السالطين فريدون بيک، ج� ٢
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و شــــرق خراســــان بــــود، و بــــرای جنــــگ ديگــــری بــــا قزلباشــــان آمــــادگی نداشــــت، و  
  .نتوانست که پاسخ مساعدی به سلطان سليم بفرستد

خ از ۸۹۳ز ســـال و در روز نـــورو» شـــورای ادرنـــه«ســـلطان ســـليم ســـه روز پـــس از 
او در . ادرنــه بــه اســتانبول رفــت و چنــد روز بعــد بــا ارتــش عثمــانی وارد انــاتولی شــد   

ــشت   ــل ارديبهـ ــل      ۸۹۳اوائـ ــاه امساعيـ ــوسِ شـ ــۀ حمبـ ــط يـــک خليفـ ــری توسـ ــۀ ديگـ  نامـ
که اين نيز از ترکان اناتولی بـود بـرای شـاه امساعيـل فرسـتاد و      � نام قليچ خليفه   به�

ــا بــه او اعــالن جنــگ داد    او در ايــن نامــه بــه شــاه امساعيــل نوشــت کــه فقهــای       . رمس
انــد و   اســالم فتــوای ارتــداد وی و مريــدانش را صــادر کــرده حکــم بــه قتــل آــا داده          

سـوی ايـران در حرکـت اسـت و تـصميم دارد کــه       اينـک او در رأس ارتـش عثمـانی بـه    
  ١.ريشۀ قزلباشان را از ايران براندازد و آتش فتنه و فسادشان را فرو نشاند

زاری در منطقۀ اسپهان مشغول  شاه امساعيل با گروه بزگی از قزلباشان در مرغ
او اعـالن جنــگ  . عـشرت و بـازی و شـکار بــود کـه نامـۀ سـلطان ســليم را دريافـت کـرد        

ســلطان را بــا نابــاوری تلقــی کــرد و قلــيچ را بــه جــرم آنکــه بــه اســارت يــک شــاه ســنی      
بـود گـردن زد، و بـدون آنکـه واکنـشی      افتاده بود و حامل نامۀ اعـالن جنـگ بـرای او         

شـايد او نـزد   . به اعالن جنگ سلطان سليم نشان دهد به شکار و عـشرتش ادامـه داد            
کرد که چون به محايت ائمـۀ اطهـار مـستظهر اسـت هـيچ قـدرتی در             خودش گمان می  

راستی ابلـهی   شايد هم به. جهان وجود ندارد که يارای خمالفت با او را داشته باشد 
تــوان از نظــر دور  ايــن احتمــال را نيــز منــی . گذرانــد بطالــت مــی  وقــت را بــهکــرد و مــی

هــايش در ارزجنــان و ديــار بکــر فرمــان فرســتاده بــوده کــه جلــو   داشــت کــه او بــه خليفــه
ــان      ــه قزلباشـ ــان داشـــت کـ ــان بردارنـــد؛ و اطمينـ ــد و او را از ميـ ــليم را بگيرنـ ســـلطان سـ

ــليم را    ــه مناينـــدگی از او کـــار ســـلطان سـ ــد  انـــاتولی بـ يکـــسره خواهنـــد کـــرد و خنواهنـ
او مـردی نبـود کـه از جنـگ راسـد،      . گذاشت که او به مرزهای ايران نزديـک شـود   

تفاوتی او درقبال اعالن جنگ سلطان سليم هرچه بود، يک عمل ناشيانه و         ولی بی 
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او براساس باور موهومی . آمد کودکانه بود که از يک مغز ناسامل و خودشيفته برمی  
انديــشيد کــه   خــويش و رســالت آمســانيش داشـت حتمــا نــزد خــود مــی کـه بــه حقانيــت 

  . »تواند بکند هيچ غلطی منی«سليمِ سنی 
ســلطان ســليم پــس از ورود بــه انــاتولی يــک لــشکر بيــست هــزار نفــری را روانــۀ     

او در ايـن نامــه  . سـيواس کـرد، و نامــۀ تنـد و تيـز ديگــری بـرای شـاه امساعيــل فرسـتاد       
ــودش را  ــر «خــ ــلُ الکَفَــ ــرهقاتــ ــهکار  (» ة الفَجــ ــافران تبــ ــشندۀ کــ ــب داد، و شــــاه  ) کــ لقــ

ناميد که زنـان شـوهردار   » سرور شرور و سردار اشرار و ضحاک روزگار    «امساعيل را   
ابـوابِ ظلـم و   «مسلمانان را در اختيار قزلباشان قرار داده و مـساجد را ويـران کـرده و           

بــا يکــديگر ازدواج و امتــزاج  بيــداد را بــر روی مــسلمانان گــشوده و زندقــه و احلــاد را   
ــعار و دثــارِ خــود ســاخته   نــاحق  و خــون مــسلمين را بــه » داده و اشــاعۀ فتنــه و فــساد را ش

آتـــش کـــشيده، و  ريختـــه و گورهـــای بزرگـــان مـــسلمين را شـــکافته و اجـــساد آـــا را بـــه 
فتــوای  علمــاء روا داشــته اســت، و اينــها جنايــاتی اســت کــه بــه    گونــه اهانــت را بــه  مهــه

و او را ديــد کــرد کــه از ســتمگريهايش دســت  . اســالم کيفــرش اعــدام اســتعلمــای 
بردارد و مذهب ابداعيش را رها کـرده بـه مـذهب آبـائيش برگـردد يـا کفـن بـر دوش                 
گرفته آمادۀ مقابله بـا ارتـش عثمـانی شـود کـه هـم اکنـون بـه سـوی مرزهـای ايـران در                      

  ١.حرکت است
رمســی و بــا اطــالع بــه اينکــه    شــاه امساعيــل در عــين دريافــت دو اعــالن جنــگ     

ارتــش عثمــانی در راه رســيدن بــه مرزهـــای غربــیِ آذربايجــان اســت هنــوز مـــسئله را         
ولــی بــه ايــن نامــه پاســخ     . گرفــت و مــشغول عياشــی و خوشــگذرانی بــود     جــدی منــی 

شود که سلطان  او در پاسخ به نامۀ سلطان سليم تصريح کرد که باورش منی          . فرستاد
نظر او هرقدر هم که سلطان بـا او خمـالف    شته باشد؛ زيرا بهقصد محله به ايران را دا     

او بــه ســلطان گوشــزد تــشرآميز کــرد کــه اکثريــت   . باشــد نبايــد بــه ايــران لــشکر بکــشد  
مجعيت اناتولی مريـدان و پيـروان او و پـدران اوينـد، و او مايـل نيـست کـه بـا سـلطان                    
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بـا  (کـرد بـا او   � زيد اولباي�عثمانی وارد جنگ شود و کاری که اميرتيمور با جد او   
او بــه ســلطان ســليم توصــيه کــرد کــه کــاری نکنــد کــه پــشيمانی      . بــشود) ســلطان ســليم 

او در اين نامه تقدس خـويش را بـه رخ سـلطان کـشيده نوشـت کـه دمشنـی بـا             . خبورد
و در . او کــه از نوادگــان مقــدس امــام علــی اســت عــاقبتی شــوم دربــر خواهــد داشــت        

  :پايانْ به سلطان سليم نوشت
  ١.بس جتربه کرديم در اين دار مکافات    با آل علی هرکــه در افـتـاد ور افـتـاد

او ايــن نامــه را بــرای ســلطان ســليم فرســتاد و خــود بــه عياشــيهايش ادامــه داد،       
بدون آنکه در صدد برآيد که نيروئی به مرز آذربايجان بفرستد و اقدام احتيـاطی را        

ــه بــا ســلطان ســليم و خطــر ا     او خــواب بــسيار  . رتــش عثمــانی اجنــام دهــد   بــرای مقابل
ديــد، و شــايد در خــواب ديــده بــود کــه ســلطان ســليم و مهــۀ ســپاهيانش را نيــروی      مــی

  .آمسانی و امداد غيبی و قدرت امامان نابود خواهند کرد

  ايران لشکرکشی سلطان سليم به
. هــزار ســپاهی در ســيواس مــستقر شــد   ۱۴۰ بــا ۸۹۳ســلطان ســليم در خردادمــاه   

شــاه امساعيــل . نزديکتــرين نقطــه بــه مرزهــای ايــران در غــرب ارزجنــان بــود ســيواس 
تفاوتی کامـل تلقـی کـرد و     خرب استقرار سلطان با اين سپاه عظيم در سيواس را با بی    

کـرد کـه    شـايد خيـال مـی   . زارهای اطراف مهدان ادامـه داد  به شکار و عشرت در مرغ  
اســان برگــشته بــود مــدام بــا زنــان و   او از وقتــی کــه از خر. هــيچ اتفــاقی خنواهــد افتــاد 

زارهـای نـواحی خـوش     فرزندانش و دوازده هزار قزلباش و زن و فزرندانشان در مرغ     
گـذرانی   رسم ديرينۀ ترکـان، در نقـل و انتقـال و شـکار و خـوش      آب و هوای ايران، به 

زد بـاجگيرانش مهچـون بـالی ناگهـانی برسـر مـردم        بود، و در هر منزلی کـه اردو مـی    
آـا  . شدند تا هزينۀ عياشيهايـشان را از مـردم فلکـزده اخـاذی کننـد       نازل می  آباديها

های خمتلـف گرفتـه    انه برای فرونشاندن هوسهايشان دختران و زنان و پسران را به        
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جــان و مــال و » ولــیِّ امــر مــسلمين جهــان «. کردنــد بردنــد و پــس از جتــاوز رهــا مــی  مــی
جـات   الم داشته بـود و قزلباشـان و دسـته    ناموس مردم ايران را برای سپاهش مباح اع       

  .دفاع ايران درآورند تربايی آزاد بودند که هرچه مايل باشند برسر مردم بی
از روزی کــه خنـــستين اعـــالن جنــگ ســـلطان ســـليم بـــه شــاه امساعيـــل رســـيد تـــا    

» ولـیِّ امـر مـسلمين   «. روزی که سلطان در سيواس اردو زد حـدود سـه مـاه فاصـله بـود               
گـری بـرای دفـاع از مرزهـای کـشور باشـد بـه          فکـر چـاره     جای آنکـه بـه    در اين مدت به     

شايد نورعلی خليفه و حممدخان استاجلو به او اطمينـان داده  . داد عياشی ادامه می  
دينـی چـون    مـرد بـی  «حد کـافی قزلبـاش دارنـد کـه بتواننـد بـا         بودند که در اناتولی به    

کـرد کـه    غـرق بـود، و خيـال مـی      شاه امساعيـل در اوهـام جاهالنـه         . مقابله کنند » سليم
ــر . در حلظــۀ مناســب امــداد غيبــی از آمســان فرابرســد و دمشــن را تــار و مــار کنــد        دکت

  :پارسادوست می نويسد
هـای مـذهبی و رسـالت مـورد ادعـای خـود غـرق           شاه امساعيل چنـان در انديـشه      

بينـی پيامـدهای    بود که توان فکری بـرای درک مفـاهيم سـادۀ واقعيتـها و پـيش           
کـرد مهـانطور کـه مريـدانش از او      او شـايد گمـان مـی   .  از دسـت داده بـود    آا را 

گذارنـد ديگـران نيـز در هــر     او احتـرام مــی  کننـد و در حــد پرسـتش بـه    پيـروی مـی  
مقــام و مــوقعيتی کــه باشــند بــه مقــام مــذهبیِ او کــه عنــوان مرشــد کامــل داشــت        

مهـــين  بــه . کننــد  چنــين مقــامی خــودداری مــی     دهنــد و از جتــاوز بــه    امهيــت مــی  
آن اعتمـاد   بـه «اطـالعِ او رسـيد    جهت، با آنکه خـرب لشکرکـشی سـلطان سـليم بـه           

او باور داشت که اگر جنگی نيـز روی       . نيفتاد» مسع قبولْ مسموع    به«و  » نکرد
  ١.ناپذير است و مهيشه پيروز خواهد بود دهد او شکست

يــک لــشکر چهــل   : خبــش کــرد  ســلطان ســليم در ســيواس ســپاهيانش را بــه دو     
فکـر آن باشـد کـه از راه     زاری را در شرق عثمانی مستقر کرد تا اگر شاه امساعيل به   ه

کردســتان مشــالی و ديــارِ بکــر بــه خــاک عثمــانی محلــۀ متقابــل کنــد و در نظــر داشــته       
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باشـد کـه وقتـی او وارد خـاک ايـران شـود از پـشت سـر بـه او محلـه کنـد بـا ايـن نيـروی               
صدهزاری و با سيصد عراده توپ سبک او سپس با يک سپاه . دفاعی مواجه گردد
سو عبور کرده وارد خاک ايـران شـد     از رودخانۀ مرزی چای ۸۹۳و سنگين در تيرماه     
آرامــی بــه ســوی   پــس از آن نيــز او بــه. گونــه مقــاومتی روبــرو شــود  بــدون آنکــه بــا هــيچ 

  .راهش ادامه داد و در کنار شهر لشکرگاه زد ارزجنان به
مهـه تـالش کـرده بودنـد تـا سـلطان        تاجلو کـه آن نورعلی خليفه و خان حممـد اسـ    

جنـــگ بـــا خودشـــان بکـــشانند اکنـــون متوجـــه خطـــر شـــدند و بـــدون آنکـــه    ســـليم را بـــه
گونــه اقــدامی بــرای ممانعــت از ســلطان ســليم بــه ادامــۀ پيــشروی در ايــران اجنــام   هــيچ

ئـــی مــانع از جنـــگ شـــوند،   دهنــد يـــا بــا او مـــذاکراتی کننـــد شــايد بتواننـــد بــه وســـيله    
درون آذربايجـان گريختنـد    نگ قزلباشانشان را برداشته منطقه را رها کـرده بـه   در  بی

زاری در نزديک مهدان به اردوی شاه امساعيـل پيوسـتند تـا خـرب         و در عشرتگاه مرغ   
کـاری کـه آـا کردنـد مهـان کـاری بـود کـه از         . گوش او برسانند سقوط ارزجنان را به  

کردنـد؛   نزلگاههـای بيابـانی خـويش مـی     ديرزمان تاريخ هرکدام از قبايـل تـرک در م         
شد سران قبيلـه اعـضای    منزلگاه قبيله نزديک می  يعنی وقتی يک دمشن نيرومند به     

سـاختند   گريختند و در نقطۀ ديگـری منزلگـاه مـی     تر می   دوردست  قبيله را برداشته به   
 آـا  کردند که قبايل نيرومندتر با خود تر مهان می   نوبۀ خودشان با قبايل ناتوان      و به 

برای نـورعلی خليفـه و خـان حممـد اسـتاجلو و قزلباشانـشان ديـاربکر و                . کرده بودند 
ارزجنان يک منزلگـاه بـود کـه در آن فـرود آمـده بودنـد، و اکنـون کـه دمشـن نيرومنـد              

  .را رها کرده گريختند آمده بود آن
از آجنــا کــه هنــوز هــيچ نــشانی از حترکــات شــاه امساعيــل بــرای رويــارويی بـــا           

آميزی از ارزجنـان بـرای    شد، سلطان سليم باز هم نامۀ اهانت سليم ديده منی سلطان  
او در ايـن نامـه   . شاه امساعيل فرستاد تـا او را حتريـک بـه آمـادگی بـرای جنـگ کنـد           

  :به شاه امساعيل چنين نوشت
مملکت برای سالطين در حکم نـاموس ايـشان اسـت و هرسـلطانی وظيفـه دارد         

. نـد و نگـذارد کـه مـورد جتـاوز دمشـن قـرار گيـرد        که از ايـن نـاموس پاسـداری ک    
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حال آنکه مدت زمانی است که سربازان من وارد خاک کشور تو شده و در آن           

غيرتـی مهچـون تـو حـق      مـرد بـی  … تازنـد و از تـو هـيچ خـربی نيـست      به جلـو مـی    
ندارد که ادعای مردانگی کند، بلکه تر است که به جای مغفَر و زره چارقـد          

  ١.و تن کند و سودای شاهی و سرداری را از سر بنهدو چادر برسر 
ســلطان ســليم در نظــر نداشــت کــه وارد خــاک اصــلی ايــران شــود يــا بــه زمينــها و   

کار برده بود تا شـايد شـاه    او مهۀ تالش خويش را به. آباديهای ايران آسيبی برساند   
شِ او جنـگ بـا خـود بکـشاند؛ ولـی ايـن تـال         امساعيل را در کنـار مرزهـای عثمـانی بـه          

او بارهـــا و بارهـــا . او بـــرای ايـــران و ايرانـــی احتـــرام و عـــزت قائـــل بـــود  . ناکـــام مانـــد
دانــست، و عالقــه   شــاهنامۀ فردوســی را خوانــده بــود و ايــران را کــشوری مقــدس مــی     

اگـر بـه ايـران لـشکر کـشيده      . داشت که ايران در امنيـت و آبـادانی و سـربلندی باشـد              
کُـشی و در   زلباشـان بـود کـه در ايـرانْ مـسلمان     بود علتش حتريکات شـاه امساعيـل و ق     

هــدف اصــلی او نــابود   . راه افکنــده بودنــد  خــاک عثمــانی فتنــه و فــساد و آشــوب بــه     
تـر خـواهيم    کردن شاه امساعيل و برافکندن سلطنت قزلباشان از ايـران بـود؛ و پـائين    

اک او پــس از آنکــه وارد خــ  . کلــی نقــشۀ اشــغالِ ايــران را در ســر نداشــت     ديــد کــه بــه  
ــود         ــاتولی بـ ــرق انـ ــی در شـ ــرين دژ ايرانـ ــه آخـ ــاخ کـ ــرزی کمـ ــار دژ مـ ــد، از کنـ ــران شـ ايـ

او بــا توپخانــۀ پرقــدرتی کــه مهــراه . گذشــت، و خنواســت کــه بــه آن دژ تعرضــی بکنــد
ولـی ايـن کـار را نکـرد و     . داشت قادر بود که دژ را بگيرد و سپاهيانش را کشتار کنـد   

مـه داد؛ و ايـن خنـستين نـشانۀ آن اسـت کـه       راهش در خاک ايران ادا را دور زده به  آن
  . او در نظر نداشت که هيچ نقطه از خاک ايران را اشغال کند

کــرد، شــاه   گرچــه چنــد روز بــود کــه ســلطان ســليم در خــاک ايــران پيــشروی مــی      
او پيوســته خــرب پيــشرويهای ســلطان   . داد امساعيــل هــيچ حرکتــی از خــود نــشان منــی   

ــی   ــران را دريافـــت مـ ــاک ايـ ــليم در خـ ــرغ   سـ ــن مـ ــم از ايـ ــاز هـ ــرد و بـ ــه کـ ــرغ زار بـ زار  آن مـ
. انگــار هــيچ اتفــاقی در حــال رخ دادن نبــود  . رفــت و مهچنــان مــشغولِ بــازی بــود  مــی

                                                                            
  .�۲۸۲ ۲۸۱امساعيل حقی اوزون، � ١
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گرچه سلطان سليم به نزديکيهـا تربيـز رسـيده بـود کـه امسـش پايتخـت بـود ولـی شـاه              
تربيـز بـرود تـا اگـر سـلطان سـليم درصـدد اشـغال          امساعيل حتی تصميم نگرفت که به    

کرد که مهان عده از قزلباشان کـه در   شايد هم فکر می. ربيز باشد او از آن دفاع کند ت
امـداد   ديـن خودشـان برنگردنـد بـه     اند تا مردم شهر را بپايند کـه بـه   ارگ تربيز نشسته  

  .غيبیِ امامانْ توان دفاع از تربيز را دارند
عالن جنگ حرکتی شاه امساعيل پس از چندين بار دريافت ا  تفاوتی و بی    بی

وقت شنيده نشده بـود و در هـيچ    تا آن. آورد سلطان سليم را بيش ازپيش به خشم می 
غيـــرت باشــد کـــه در مقابـــل   کتــابی خنوانـــده بــود کـــه شــاه يـــک کــشوری چنـــدان بــی     

او يقـين  . پيشروی سپاه دمشن در خـاک کـشورش هـيچ واکنـشی از خـود نـشان ندهـد               
ــا    ــارويی بـ ــه شـــاه امساعيـــل از رويـ ــه    او مـــیيافتـــه بـــود کـ هراســـد؛ لـــذا بـــر آن شـــد کـــه بـ

بـرای  . ئی هراس شاه امساعيل را کاهش دهد و او را به ميدان جنگ بکشاند       وسيله
مـردان دوران باينـدريان    نام شيخ امحـد کـه از بقايـای سياسـت     اين منظور او مردی به  

ش شيخ امحد پيش از آن يکبار پي. نزد شاه امساعيل فرستاد بود را با پيامی فريبا به
حـــضور شـــاه امساعيـــل رســـيده مراتـــب اطـــاعتش را   بـــه» اوجـــان«از ســـقوط تربيـــز در 

نــسبت بــه او ابــراز داشــته بــود؛ و بعــد کــه جنايتــهای قزلباشــان را ديــده بــود گريختــه       
ــه از   شـــاه امساعيـــل او را مـــی . عثمـــانی پناهنـــده شـــده بـــود  بـــه شـــناخت، و بـــدون آنکـ

. پنداشــت و را از اتبــاع خـويش مـی  پناهنـده شـدن او بـه عثمــانی اطـالع داشـته باشـد ا      
زاری نزديــک مهــدان بــه اردوی شــاه امساعيــل وارد شــد و بــه او      شــيخ امحــد در مــرغ 

انـد   اطالع داد که بسياری از امرای شيعۀ ارتش سلطان سليم هواخـواه اوينـد و آمـاده         
او بـه شـاه امساعيـل    . که اگر جنگـی دربگيـرد از سـلطان کنـار کـشيده بـه او بپيوندنـد            

انــد تــا مراتــب را بــه عــرض شــاه     د کــه ايــن امــرای ارتــش بــه او مأموريــت داده   خــرب دا
ــه        ــا بـ ــود آـ ــاز شـ ــی جنـــگ آغـ ــه وقتـ ــد کـ ــان دهـ ــاه اطمينـ ــه شـ ــاند و بـ ــلطان   برسـ ــد سـ ضـ

  . او خواهند پيوست و سلطان را به شکست خواهند کشاند برخواهند گشت و به
اشــان کــارگر  حيلــۀ ســلطان ســليم بــرای بــه ميــدان کــشاندن شــاه امساعيــل و قزلب    

شاه امساعيل پس از شنيدن اين پيامِ ساختگی خام شد و بدون فوت وقت بـه         . افتاد
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ــرد   ــادر کـ ــان را صـ ــا يـــک عـــدۀ  . قزلباشـــانش فرمـــان حرکـــت بـــه آذربايجـ ــا بـ او از آجنـ
ــه    ــد بـ ــه در اردوی عـــشرتش بودنـ ــان کـ ــزاری قزلباشـ ــاد و در  دوازده هـ ــوی«راه افتـ » خـ

پيــروزی يقــين داشــت کــه  او چنــان بــه. بپيوندنــدلــشکرگاه زد تــا بقيــۀ قزلباشــان بــه او  
ــندوقهای زر و     خـــــود و قزلباشـــــانش زن و فرزندانـــــشان کـــــه مهراهـــــشان بودنـــــد و صـــ

او مهچنين مأمورانش را به واليـات  . جواهرات که با خود داشتند نيز با خود بردند     
» به احضار لشکرهای فراوان فرمان دادند   «خمتلف ايران فرستاده سران قزلباش را       

کـه بـا   «خان حممد استاجلو نيز فرمـان فرسـتاد    و به. او بپيوندند   ا مهگی در خوی به    ت
 مـشخص  ١».شـکوه ملحـق گردنـد    لشکرهای ديار بکر و آذربايجان به اردوی گـردون      

بـه  . نيست که خان حممد در اين زمان در آذربايجـان بـوده يـا جـای ديگـری از ايـران          
فــسران شــيعه و مريــد شــاه امساعيــل در   شــيخ امحــد نيــز مأموريــت داد کــه بــرود و بــه ا   

ديران با سلطان سليم مقابله خواهد کرد؛ و  ارتش عثمانی پيام بدهد که شاه در چالِ 
اگــر قيــصر روم مــرد اســت بيايــد کــه بــا او کــارزاری کــنم کــه در دهــر ضــرب        : فرمــود«

   ٢.»املثل شود
پيوســتند و او  فرمــان شــاه امساعيــل در خــوی بــه  کليــۀ قزلباشــان سراســر ايــران بــه 

  ٣.ديران رفته منتظر رسيدن سلطان سليم شدند دشت چال مهراه او به
                                                                            

 .�۲۵۶ ۲۵۵لب التواريخ، � 1
 .۴۷۷عامل آرای صفوی، � 2
ن که از توابع شهرستان ماکو در غرب آذربايجان است در زمان ساسانی جزو ديرا چالِ� 3

های سدۀ پنجمِ مسيحی دين ميترايی  کشور خودخمتارِ ارمنستان بود و مردمش در نيمه
در اينجا چهار کليسای باستانی وجود دارد که . دين مسيح درآمدند را رها کرده به

کنند که  مسيحيان ادعا می). يعنی سياهرنگ (دارد» قره کليسا«مهمترينشان نامِ ترکیِ 
داند که   تاريخ میاين کليسا در نيمۀ دومِ سدۀ خنست مسيحی ساخته شده است، ولی

دانيم که تا   ما میدين مسيح در سدۀ خنست مسيحی هنوز شکل نگرفته بوده است، و
لبته ااما . های سدۀ پنجم مسيحی دين مسيح وارد اين منطقه نشده بوده است نيمه

چالِ ديران . دوران ساسانی است ديران متعلق به کليسا و سه کليسای ديگر چالِ قره
رسد که  نظر می به» دير«نامِ  با توجه به. است» زمينِ پست دارای چهار دير«معنای  به
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  ديران شکست قزلباشان در جنگ چال
اردو » الشگرد«راه افتاد و در کنار رود  سلطان سليم در مردادماه از ارزجنان به

در اثـر ختريبـهای قزلباشـان در ايــن منطقـه مهـۀ زمينـها از ســکنه وگيـاه ـی شــده         . زد
پيمـائيش روزهـای متمـادی از زمينـهای سـوخته و        سپاه سلطان سـليم در طـی راه        .بود

آمـد و نـه    دسـت مـی   گذشت و درسر راهش نه خواربـاری بـه   مانده می آباديهای ويران 
گرچــه خواربــار مــورد نيــاز ســپاه او پيوســته از بنــدر تراپيزونــت  . شــد علفــی يافــت مــی

ســـپاهيان . ری او را بدهـــدرســـيد، ولـــی چنـــدان نبـــود کـــه کفـــاف لـــشکر صـــد هـــزا  مـــی
سلطان اجازه نداشتند که به رسم ارتش متجاوز و دمشن، آذوقۀ مـورد نيازشـان را از        

آــا بــيم داشــتند کــه دچــار کمبــود خواربــار و      . زدۀ ايــران بگيرنــد  آباديهــای قحطــی 
قحطــی شــوند و توانــشان را از دســت بدهنــد و وقتــی بــا شــاه امساعيــل مواجــه گردنــد    

اردو زد زمزمــۀ خمالفــت » الــشگرد«رو وقتــی ســلطان ســليم در  يــناز ا. شکــست يابنــد
بــا پيــشروی در خــاک ايــران آغــاز شــد، و يکــروز ســربازان ســر بــه شــورش برداشــتند و   

ــد     ــون کردنـ ــودن غـــذا واژگـ ــه نـــشانۀ نبـ ــد و ديگهايـــشان را بـ . چادرهايـــشان را برکندنـ
 قـوت قلـب   سلطان سـليم سـوار بـر اسـپ شـد و بـرای سـربازان سـخنرانی کـرده آـا را                 

در اين اثنـاء شـيخ امحـد از خـوی بـه اردوی سـلطان رسـيد و گـزارش               . داد و آرام کرد   
ديـران اردو   مأموريتش را به سلطان داده به اطالع او رساند که شاه امساعيل در چالِ      

  .زده منتظر رسيدن او است
او در پايـان روز  . ديـران داد  سوی چالِ درنگ فرمان حرکت به     سلطان سليم بی  

ئــی کــه قزلباشــان بــر    ديــران در پــائين تپــه  ســوی دشــت چــالِ  خ در آن۸۹۳ شــهريور اول

                                                                                                                                                                             
اند که شکل  کسانی پنداشته. اند گران سريانی بوده بنيانگذاران اين کليساها تبليغ

تواند درست  ولی اين گمان منی. بايست چارديران بوده باشد ديران می اصلی چال
اند؛ ولی زمينِ  جا چهار را چال نگفته گاه و در هيچ باشد، زيرا در زبان ايرانی هيچ

ديگر آنکه تلفظ چالديران در زبان ايرانی سنگين ولی تلفظ . گويند پست را چال می
 . به چالديران تبديل شده باشدچارديران آسان است؛ لذا خردپذير نيست که چارديران
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چونکــه ســربازان ســلطان ســليم در اثــر راهپيمــايیِ    . فــرازش مــستقر بودنــد فــرود آمــد  
آــا  روز بــه درازمــدت خــسته بودنــد نظــر برخــی از ســران ســپاه او بــر آن بــود کــه يــک    

آنکــه خبــش عظيمــی از  جــه بــهولــی بــا تو. مرخــصی داده شــود تــا رفــع خــستگی کننــد 
اسلحۀ سپاه عثمانی شيعيان بکتاشی بودند، و سلطان بـيم داشـت     نظامِ سبک   سواره

که متاسهای انی ميان اينها و جاسوسان شاه امساعيل برقرار شود، نظرش آن بود         
  .که بامداد روز ديگر جنگ آغاز شود

سـو سـپاه صـد     در يک. صبح روز بعد دو لشکر در برابر يکديگر صف آراستند        
ابـزار روز مـسلح بودنـد و سيـصد عـرادۀ         هزاری سلطان سليم بود که به آخرين جنـگ        

ارتش عثمـانی در آن روزگـار نيرومنـدترين و    . توپ و ده هزار تفنگدار مهراه داشت  
در ســوی ديگــر، لــشکر قزلباشــان  . جمهزتــرين ارتــش در غــربِ آســيا و کــلِ اروپــا بــود  

پــر و تــرب اردو زده بودنــد کــه    کالهخــود و زره و شــشمــسلح بــه مشــشير و تيــر و کمــان و 
ديــران شــده   پــس از ماههــا خوشــگذرانی و عــيش و نــوش و آمــادگی کامــل وارد چــالِ    

نگــاران صــفوی مشــار قزلباشــان در   وقــايع. مهــۀ قزلباشــان ســوارِ اســپ بودنــد . بودنــد
رد آمـد  باری که بـر آـا وا   اند، تا شکست خفت   ديران را بيست هزار مرد نوشته       چال

امهيت جلوه دهند؛ ولی در گزارشهای ديگرشان گفته شـده کـه کليـۀ قزلباشـان         را کم 
  . ديران رفتند چال از سراسر ايران به

شــان بــه اميــد فرارســيدن دســت      شــبِ آن روز را قزلباشــان بــه عــادت مهيــشگی   
آا عادتـشان چنـان   . گساری کردند غيبی و پيروزیِ حتمیِ فردا جشن گرفتند و باده  

کردنــد و در حــال مــستی بــه دمشــن محلــه   گــساری مــی بــود کــه پــيش از هــر نــربدی بــاده 
چونکــه آــا در مــستی از حالــت  . افــزود بردنــد؛ زيــرا ايــن امــر بــر جسارتــشان مــی   مــی

شوند بـه   آا دست داده بود که وقتی مست می   رفتند، اين توهم به     طبيعی بيرون می  
کــه مهــۀ تــرس و بــيم آــا را از بــين  گردنــد  يــک نيــروی غيبــی و آمســانی مــستظهر مــی 

اينکـه آـا ميگـساری را از    . دارد برد و آـا را در برابـر خطرهـا در امـان نگـاه مـی                می
دانستند از اينجا ناشی شده بود که گمـان   مستحبات دينی و يک سنت پسنديده می  

 کردند در باده يک نيروی مرموز و غيبیِ آمسانی هست کـه مـؤمنين را نيرومنـد و        می
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  .سازد باک می بی
ســـلطان  ئــی بــه   چندســال بعــد در نامـــه  ) جانــشين شـــاه امساعيــل  (شــاه ماســب   

، ميگــساری شــاه امساعيــل و قزلباشــانش در شــبِ     )جانــشين ســلطان ســليم  (ســليمان 
  :ديران را چنين توضيح داد نربد چالِ

پدر من در آن روز که با پدر مشا جنـگ کـرد، دورمـيش خـان و سـاير امـرا بلکـه                
شــب تــا صــبح شــراب خــورده آهنــگ بــر جنــگ    . لــشکر او مــست بودنــد متــامی 

  ١.منوده بودند
ــه بـــزرگ      ــليم و ســـپاهيانش پـــس از منـــاز صـــبح کـــه در پـــشت ســـر فقيـ ســـلطان سـ
عثمانی به مجاعت برگزار کرده برای پيـروزی دعـا کردنـد در برابـر قزلباشـان صـف               

ــتند ــل      . آراســ ــاه امساعيــ ــدند شــ ــه شــ ــادۀ مقابلــ ــپاه آمــ ــه دوســ ــاتی کــ ــم  در حلظــ ــه رســ بــ
مهيشگيش بـا چندصـد تـن از نـديمانش دورتـر از ميـدان نـربد مـشغول بـازی و شـکار                  

. بلــدرچين شــد، و انتظــار داشــت کــه در حـــين بــازی مــژدۀ نــصرت را دريافــت کنـــد         
ــيم   ــشتاز و نـ ــواران پيـ ــه سـ ــازگران محلـ ــد  آغـ ــاش بودنـ ــۀ  . مـــست قزلبـ ــا در يـــک محلـ آـ

ن مشاری از سـربازان عثمـانی را   آسا به قلب سپاه سلطان زدند و با مششيرهايشا     برق
از پای افکندند؛ و تفنگداران عثمانی مشاری از آا را برزمين انداختنـد و بقيـه را           

امــرای قزلبــاش بــا مــشاهدۀ ايــن امــر شــاه امساعيــل را بــه عرصــۀ نــربد            . عقــب زدنــد 
  .فراخواندند تا روحيۀ سواران با حضور او تقويت شود

هـای   محلـه . شـود  ر اين روز خسته کننده مـی سخن گفنت از شرح وقايع نربدها د     
ســپاهيان عثمــانی در مهــۀ گزارشــهای     بــسيار متهورانــۀ شــاه امساعيــل و قزلباشــان بــه    

 ٢.آميـزی آمـده اسـت    حنـو حتـسين   ايرانيان و عثمانيان و نيـز يادداشـتهای ونيزيـان بـه           
ــه    ــا محلـ ــربد بـ ــاعت خنـــستين نـ ــان در سـ ــشان     قزلباشـ ــپان تيزتکـ ــر اسـ ــوار بـ ــه سـ ــائی کـ هـ

آـا کـه ايـن    . سپاهيان عثمانی کردند مشـار بـسياری از عثمانيـان را کـشتار کردنـد        به

                                                                            
  .، به نقل از تذکرۀ شاه ماسب۴۲۴پارسادوست، � 1
 .۴۵۵ -۴۲۰پارسادوست، : ديران، بنگر  برای شرح جنگ چال- 2
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دانــستند يقــين داشــتند کــه بــه   ســنيان مــی» کفــر«خودشــان و » اســالم«جنــگ را نــربد 
نيروی امداد غيبـی بـه پيـروزی خواهنـد رسـيد و سـپاه عثمـانی تارومـار خواهـد شـد و                

مــستی  يدالوصـفی کـه ناشــی از نـيم   آــا بـا رشــادت زا . کــشنت خواهـد رفـت   سـلطان بـه  
بردنـد و در هـر يورشـی مشـاری از سـربازان عثمـانی را        بود به سپاه عثمانی محلـه مـی   

از رشـادا  . گـشتند  ميان صفوف خودشان برمـی  چاالکی به افکندند و به   بر زمين می  
هــا  و زورِ بـازوی شـاه امساعيــل در گزارشـهای عثمانيـان و ايرانيــان و ونيزيـان حتـسين      

مششير از  ه است؛ از مجله اينکه او چندبار به توا محله کرد و زجنير توا را بهآمد
ــه    ــان نامـــدار عثمـــانی را بـ ــا يکـــی از لوانـ ــرد  هـــم دريـــد؛ يـ ــه دو نـــيم کـ . مشـــشير زده بـ

ــه       ــين بــ ــان را چنــ ــل و قزلباشــ ــاه امساعيــ ــستانۀ شــ ــادای مــ ــدها رشــ ــان بعــ ــاد  عثمانيــ يــ
  :آوردند می

پردۀ مـستی بـصرِ   . نام شده بودند به يک لوان بهتأثير مستی، هر يکی مشا      به
  ١.دانستند نه چاه بصيرت آا را طوری گرفته بود که نه راه می

نزديکتـرين نقطــۀ سـپاه عثمــانی    هـدف سـلطان ســليم آن بـود کــه قزلباشـان را بــه    
آـا فرصـت داد تـا بـه سـپاهش       رو بـه  از ايـن . بکشاند تا کـامالً در تيـررس قـرار گيرنـد      

ــه  ــه . کننـــــدمحلـــ ــان در محلـــ ــه قزلباشـــ ــاتی کـــ ــپاهيان او  هـــــای جهـــــشی تلفـــ ــان از ســـ شـــ
ئـی بـود کـه او     نظـرِ او ـای پيـروزی    گرفتنـد، و تلفـات سـنگينی هـم بـود، شـايد بـه        مـی 

  . انتظارش را داشت
وقتی مهۀ قزلباشـان کـامالً در تيـررس تـوپ قـرار گرفتنـد سـلطان فرمـان شـليک                

ــد دقي  . داد ــوپ و تفنـــگ در خـــالل چنـ ــليک تـ ــرهم زد و   شـ ــان را بـ ــه آرايـــش قزلباشـ قـ
ديـران بـيش از چنـد سـاعت      نـربد چـالِ  . صدها تـن از آـا را بـه خـاک هالکـت افکنـد         

شــاه امساعيــل و قزلباشــان رشــادای ). بامــداد تــا ســاعتی بعــد از ظهــر(طــول نکــشيد 
افزار  مانندی از خود نشان دادند؛ ولی اين رشادا در مقابل سپاه جمهز و جنگ بی

ــ ــی نيرومنـ ــانی بـ ــلطان عثمـ ــود  د سـ ــر بـ ــون    . اثـ ــاک و خـ ــر خـ ــاش بـ ــستۀ قزلبـ ــرای برجـ امـ
                                                                            

  .مهان، به نقل از انقالب اسالم� 1
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ديـد خـود را در گـودالی     شـدن خـويش را حتمـی مـی          شاه امساعيل که کشته   . غلتيدند
را مـرده   افکنده ان شده خودش را به مردگی زد تا اگـر چـشم کـسی بـه او بيفتـد وی             

بــسياری از . ر پــيش گرفتنــدمانــدگان قزلبــاش راه فــرار بــه کوهــستاا د زنــده. پنــدارد
اردوی شـاه  . بقيـه خـود را در غارهـا پنـهان داشـتند     . آا دستگير شده به قتـل آمدنـد       

های امرای قزلباش، ازمجله يکی از زنان شـاه امساعيـل،          امساعيل با افراد خانواده   
در ايـن حـين يکـی از قزلباشـان     . تـصرف سـلطان سـليم درآمـد         با اموال و اثاث آا به     

شـکلِ امساعيـل بـود رخـت شـاه امساعيـل را بـر تـن کـرده خـود را            افـشار کـه هـم   طايفـۀ  
را شــاه  شـناخت وی  سـلطان سـليم کـه شــاه امساعيـل را منـی     . تـسليم سـلطان سـليم کــرد   

ايــن  شــايد شــاه امساعيــل بــه . بــس داد امساعيــل پنداشــته دربنــد کــرد و فرمــان جنــگ  
ای او کنــد، و ايــن قزلبــاشِ   قزلبــاشِ فــدايی حکــمِ واليــی داده بــود کــه جــانش را فــد       

  .فداکار جان خويش را فدای ولی اهللا کرد تا شت را ا بگيرد
شــاه امساعيــل تــا پايــان روز در آن گــودال مانــد؛ ســپس بــا اســتفاده از تــاريکی       
شب به ياری چند تن از مريدان خاصش خـودش را بـر پـشت اسـبی افکنـد و از آجنـا            

ن از ســلطان ســليم ترســيده بــود کــه فاصــلۀ او چنــا. يکتاخــت تــا درگــزينِ مهــدان رفــت
او جــرأت . گونــه تــوقفی طــی کــرد   ديــران تــا درگــزين را بــدون هــيچ    ميــان دشــت چــالِ 

نکرده بود که به تربيز برگردد، زيرا بيم داشت که سلطان سليم بر تربيـز دسـت يابـد      
ــا دمشــن او و قزلباشــان      . و او را دســتگير کــرده بکــشد   عــالوه بــرآن مــردم تربيــز عموم

داشـت کـه در تربيـز توسـط مـردم بـه قتـل         ودند، و او اين احتمـال را از نظـر دور منـی          ب
او گرچــه خــود را ولــی اهللا . را گرفتــه حتويــل ســلطان بدهنــد برســد، يــا مــردم تربيــز وی

. ناميد ولی يقين داشت که کسی از ايرانيان خواهان زنده ماندن او نيست اعظم می
ناتولی به درون ايران کوچيده بودند هيچ دوست و او جز قزلباشان که از بياياای ا    

او پيوسـته   طمـع دنيـا بـه    آن چنـد ايرانـی کـه بـه        . ياوری را برای خودش سراغ نداشت     
بودند نيز در اين ميان متواری شده بودند و جان خود آا نيز از جانـب ايرانيـان در           

بودنـــد و در مهـــۀ قزلبـــاش شـــده  خطـــر بـــود؛ زيـــرا آـــا نيـــز ازنظـــر ايرانيـــان تبـــديل بـــه 
او در ميــان ايرانيــان هــيچ دوســتی نداشــت تــا      . جنايتــهای قزلباشــان شــريک بودنــد   
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او از ايرانيان به شدت در وامهه بود و جرأت نداشت که خودش را به    . پناهی بيابد 
ــادی  ــيچ آبـ ــاند  هـ ــی برسـ ــای     . ئـ ــد و روزهـ ــان شـ ــاری ـ ــزين در غـ ــستان درگـ او در کوهـ

لباشـان فـراری و متـواری پنداشـتند کـه او کـشته         قز. متمادی کـسی از او خـرب نداشـت        
ــز هــيچ  . شــده اســت  تربيــز نرفتنــد؛ زيــرا بــيم داشــتند کــه       کدامــشان بــه  از قزلباشــان ني

  .توسط مردم تربيز کشته شوند
شايد اين خنستين و آخرين بار در تاريخ يک کشوری بود که شاه و سـپاه يـک             

 فرارشـان در صـدد نباشـند    ئی از دمشنی شکست خبورند و پـس از    کشوری در معرکه  
چنـين  . که خـود را بـه پايتختـشان برسـانند تـا از پايتخـت در برابـر دمشـن دفـاع کننـد                  

غيرتی بزرگی جز نزد شاه امساعيل و قزلباشانش نزد هيچ قومی در تاريخ جهان          بی
ام  دست کم مـن کـه تـاريخ جنگهـای جهـان قـديم را بـسيار خوانـده        . ديده نشده است  
  .ام دی را در جائی نديدهمشابه چنين مور

شـاه امساعيــل و آن چنــد قزلباشــی کــه مهــراهش بودنــد روزهــای درازی در غــار  
کردنــد، ولــی جــرأت   کوهــستان درگــزين خزيــده بودنــد و شــايد از گياهــان تغذيــه مــی   

ظـــاهر شـــدن در نزديکـــی آبـــادی نداشـــتند؛ زيـــرا وحـــشت داشـــتند کـــه چنانچـــه يـــک  
توانيم تصور کنيم کـه   می. ع کند تا آا را بکشندئی آا را ببيند مردم را مج      ايرانی

شــاه امساعيــل در آن عــامل تنــهايی کــه جــز چنــد تنــی بــه مهــراه نداشــت نــزد خــودش         
کرد که آن سلطنت و آن هاپ و هوپ و آن بگير و ببند و بکُش و بريان کـن      خيال می 

هــــا و از  آتـــش بکـــش و منهــــدم کـــن بـــه ســـر رســــيده اســـت، و آن عـــشرت کـــردن         و بـــه 
ها و آن ميگـساريها و آن شـکارهای انـسانی و حيـوانی و       وانان ايرانی کام گرفنت   نوج

بــرای خـوردن گوشــت الشــۀ انـساای مــرده و زنــده   » احکـام واليــی «آن صـادر کــردن  
 سال گذشته او خودش را مالـک مطلـق   ۱۴در مهۀ . گاه تکرار خنواهد شد     ديگر هيچ 

اعيل هيچ اثـری را در ايـران بـر سـر پـا      ايران و ايرانی پنداشته بود، و جز نام شاه امس      
هــا و مــساجد و   او خبــش اعظــم آثــار تــاريخی ايــران ازمجلــه کتاخبانــه   . نگذاشــته بــود

ختريـب کـرده خبـش اعظـمِ رجـال علمـی و ادبـی ايــران را         مـدارس را ختريـب يـا نيمـه    
کــشتار کــرده يــا تارانــده، و خبــش بزرگــی از ملــت ايــران را ازبــين بــرده بــود تــا ايــران     
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يـاد آن سـاهلا در گوشـۀ غـاری در تنـهايی       اکنون به.  خودش و قزلباشانش مباند برای
ئـی   پنداشـت، و هـيچ آينـده    دست سـلطان عثمـانی مـی    برد، ايران را افتاده به  رنج می 

او در آن عامل تنهايی هيچ جائی را برای پناه گرفنت سـراغ     . ديد  را فراروی خود منی   
ديـران تـرين يـاران و حاميـان      او در چالِ. دترسي چيز می کس و مهه   نداشت و از مهه   

ــه پرورنــده و خــالق شخــصيت او؛     . و مربيــانش را از دســت داده بــود   حــسين بيــک لَلَ
خان حممد استاجلو دليرترين قهرمان سپاه او؛ ميرعبدالباقی وکيل و نائـب الـسلطنۀ    

ولی او؛ مير سيد شريف صدر باالترين مقام دينی و قضايی او؛ سيد حممد کمونـه متـ      
آوری درآمدهای گنبدهای کـربال و جنـف و اوقـاف ايـن دو گنبـد؛ و چنـدين تـن          مجع

او خـرب نداشـت کـه    . ديران به کشنت رفته بودنـد     ديگر از برجستگان قزلباش در چالِ     
برســرِ زنــان و فرزنــدانش چــه آمــده اســت، و ديــده بــود کــه ســپاه ســلطان ســليم چنــدان  

دانـست   ان را تـسخير کنـد؛ بـه ويـژه کـه مـی       توانـد ايـر     نيرومند است کـه بـه آسـانی مـی         
. انــد فرمانــده و ســرگردان مانــده   انــد و اکنــون بــی   قزلباشــان او منفــور عمــوم ايرانيــان  

برد و چند روزی کـه در آن غـار پنـهان بـود بـر       شکی نيست که او از مهۀ اينها رنج می    
 پــس گريــست؛ زيــرا ايــن چنــد روز چنــان بــر روحيــۀ او اثــر ــاد کــه از آن      خــودش مــی 

) تـا آخـرين روز عمـرش   (نوعی وارفتگـی دچـار شـد، وايـن حالـت تـا دهـسال آينـده           به
گريــز و  شــب و روز بــا او بــود و او را بــه موجــودی مفلــوج و مفلــوک و منــزوی و انــسان      

نگــاران صــفوی  از گــزارش وقــايع� تــر پــائين�را  گريــز مبــدل ســاخت؛ و ايــن  خويــشنت
  . خواهيم خواند

  کست قزلباشانشادمانی مردم تربيز از ش
مرادبيک بايندر که تا آن هنگـام مـدعی سـلطنت ايـران بـود و بـه ذوالقـدر پنـاه               

ديـران اردو زد   زيست، درست در زمـانی کـه سـلطان سـليم در چـالِ        برده در بستان می   
ايـن منظـور بـه ديـاربکر      تصميم گرفت که ديار بکر را از دست قزلباشان بگيرد، و بـه  

مانـد سـلطان سـليم بـه او      شايد اگر او زنـده مـی    . رديدمحله برد ولی در جنگ کشته گ      
. کــرد تــا بــه ســلطنت ايــران برگــردد و ايــران را بــه روال گذشــته بازگردانــد   کمــک مــی
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سلطان سليم در نظر داشت که چنـين کـاری بکنـد، و عمـالً هـم در مهـان روزی کـه در         
ت کـرد کـه هرچـه    ئی برای او به بـستان فرسـتاد و از او دعـو         ديران پيروز شد نامه     چالِ

  .گاه به اين نامه پاسخ داده نشد ولی هيچ. زودتر خودش را به تربيز برساند
از ديگر بازيهای روزگار آنکه در آن اوضاع و احوالْ عبيـداهللا خـان کـه خـود را             

ناميــد و ســلطان ســليم بـــه او پيــشنهاد فرســتاده بــود کــه مهزمــان بـــا او          شــاه ايــران مــی   
 مرکــز ايــران حرکــت کنــد، درگيــر مــشکالت داخلــی  ســپاهيانش را برداشــته بــه ســوی

  .بود که شورشهای قبايل هزاره در مرکز خراسان برايش درست کرده بود
مردم لرستان تا اين زمـان مـذهب قزلباشـان را نپذيرفتـه بودنـد و مهچنـان سـنی           

حــاکم لرســتان کــه نــامش ملـک رســتم بــود پــس از آنکــه شــاه امساعيــل   . مانـده بودنــد 
نسبت به شاه امساعيل ابراز اطاعت کرده و قـول داده بـود کـه شـيعه          بغداد را گرفت    

ولی او به شاه امساعيل دروغ گفته بود و با سلطان سـليم  . شود و لرها نيز شيعه شوند 
ئـی بـه ملـک     ديـران نامـه   سـلطان سـليم پـس از پيـروزی در چـال     . روابط ـانی داشـت   

ســتاد کــه اگــر کــسانی از     او پيــشنهاد فر  رســتم نوشــته ضــمن گــزارش ايــن پيــروزی بــه      
آـا خـودداری کنيـد و     لرستان بگريزند مشا از دادن خواربار و کمک بـه   قزلباشان به 

ــشته       ــرا سرانـــشان در جنـــگ کـ ــا بکـــشيد، زيـ ــد درجـ ــه دســـت يافتيـ ــی کـ ــر قزلباشـ ــه هـ بـ
اسـارت داده نيـز کـشته گرديـده اسـت، و بـر مؤمنـان الزم اسـت          اند و هرکه تن بـه     شده

   ١.ا اهانت منايد آ توانند به که تا می
ديران و سربه نيـست شـدن    مردم تربيز با شنيدن خرب شکست قزلباشان در چالِ        

شــاه امساعيـــل جــشن شـــادی برپــا داشـــتند و شــهر را چراغـــان کــرده بـــه ســور و ســـرور       
هـای تربائيـان را     جات مقاومت تشکيل دادند و شـبها خانـه          جوانان دسته . پرداختند

اوباشـان  «نگاران صـفوی،   نوشتۀ تاريخ به. کشيدند میآتش  مورد محله قرار داده به   
شـورش  . ٢».کـشتند  شدند و آنان را می های قزلباشان می روان شبها وارد خانه و شب 

                                                                            
 .۳۹۳ منت کامل نامه در منشآت السالطين، - 1
 .نقل از جهانگشای خاقان  به۴۹۶پارسادوست، . 2
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قزلباشــان نگهبــان شــهر جمبــور شــدند کــه در درون ارگ    . سراســر تربيــز را فراگرفــت 
ش متلَکهــا مــردم آذربايجــان بــرای شــاه امساعيــل و قزلباشــان    . تربيــز موضــع بگيرنــد 

  :خوانيم ساختند و پراکندند؛ مثال در يک رباعی که مردم تربيز ساختند چنين می
  کرد خردی دمی دوصد خون می از بی  کرد شاهی که به خلق ظلمِ افزون می

  کرد مغـــــز از ســـرِ او تفــنگ بيـــــرون می  کــــــرد فــرار گر از شـــه روم  خود منـی
زاده روانـۀ تربيـز    او وزير اعظمش هرسک. ديران ماند   در چالِ سلطان دو هفته    

خبـــشی از تربائيـــان و قزلباشـــان در شـــورش مردمـــی بـــه قتـــل رســـيده يـــا از شـــهر  . کـــرد
موضــع گرفتــه در حماصــرۀ   ) پادگــان تربيــز (گريختــه بودنــد، و خبــشی در درون ارگ   

ده شـهر را بـه او   زاده اسـتقبال کـر   مردم تربيـز بـا شـادی از هرسـک    . مردم تربيز بودند  
و » ولــی امــر مــسلمين  «قزلباشــان حمــصور در ارگ تربيــز کــه موضــوع    . تــسليم کردنــد 

دسـت مـردم تربيـز کـشتار      کردند از بيم آنکه به را پايان يافته تلقی می   » مرشد کامل «
شـايد انتظـار داشـتند کـه سـلطان آـا را       . زاده شـدند  شوند داوطلبانـه تـسليم هرسـک      

زاده آـا را بـه دو گـروه     هرسـک . ه وارد ارتـشِ خـودش کنـد     مورد خبشايش قـرار داد    
اينــها چونکــه از قزلباشــان انــاتولی بودنــد رعايــای  . کــرد و بــه اردوی ســلطان فرســتاد

  . شان را گردن زدند سلطان دستور داد مهه. رفتند مشار می گريختۀ سلطان به
 مــردم .ديــران راهــی تربيــز شــد    ســلطان ســليم در چــاردمهين روزِ پيــروزی چــال    

های شهر آذين بـستند و زمينـها      مسير سلطان را در خياباا وکوچه     � شادمانه�تربيز  
هايـــشان پوشـــاندند و موکـــب او را بـــا هلهلـــه و تکبيـــر گلبـــاران        را بـــا فرشـــهای خانـــه  

او وارد کــاخ هــشت ــشت شــد، و روز بعــد کــه مجعــه بــود بــرای ادای منــاز         . کردنــد
اين مسجد ساهلا بود کـه طويلـۀ اسـپان و    . رفتويران شهر  مجعه به مسجد جامع نيمه  

استران قزلباشان بود و سـاهلا بـود کـه مـردم تربيـز از برگـزار کـردن منـاز مجعـه ممنـوع                   
هـا را از مـسجد روفتنـد، زمينـها و ديوارهـای مـسجد را        دسـتور او زبالـه     به. شده بودند 

کنـده بـود   شستشو دادند، کاشيها وآجرهای مسجد را که هنـوز در اطـراف مـسجد پرا         
ئــی يــه کــرده فرمــان داد تــا مــسجد بــه مهانگونــه کــه پيــشترها   مجــع آوردنــد؛ و هزينــه

او دســتور داد کــه مــساجد  ). ايــن مهــان مــسجد کبــود کنــونی اســت (بــوده تعميــر شــود 
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  .دست قزلباشان ختريب شده بود تعمير گردد ديگر تربيز نيز که به
 کـشيدند و گمـان کردنـد کـه     تربيزيان با ورود سلطان به شهرشـان نفـس راحتـی          

ــه   ــابوس و وحـــشت بـ ــياه کـ ــات و   . ســـرآمده اســـت  آن ســـاهلای سـ ــه مقدسـ ــاهلا بـــود کـ سـ
ــيچ          ــا هـ ــود، و آـ ــی بـ ــان تبرايـ ــان و اوباشـ ــت قزلباشـ ــۀ دسـ ــهر بازيچـ ــردم شـ ــاموس مـ نـ

توانـستند کـه در راه دفـاع از     آـا حتـی منـی    . يافتند  فريادرسی را برای خودشان منی    
شنت دهنــد؛ زيــرا در چنــين صــورتی قزلباشــان بقايــای افــراد     کــ ناموســشان خــود را بــه 

هـای   خانـه  دادنـد و بـه روسـپی    کردند و زيـر شـکنجه قـرار مـی         شان را اسير می     خانواده
مـردم تربيـز خودشـان    . دادنـد  مردانه و زنانه که در تربيز دائر کرده بودند حتويل می        

د و حــصر قزلباشــان حــ ديدنــد کــه بــدون مقــاومتی متاشــاگر ســتمهای بــی  را جمبــور مــی
ورود . هايـــشان نـــرود زنـــده مباننـــد  باشـــند، و بـــرای آنکـــه ســـتم بيـــشتری بـــر خـــانواده 

  .کرد آينده اميدوار می سلطان سليم به تربيز بارقۀ اميدی بود که مردم تربيز را به
سلطان سـليم قـصد مانـدن در ايـران نداشـت بلکـه بـرای جنـات ايـران از دسـت            

اين زوديها جـان   ده بود؛ و با يقين به اينکه قزلباشان بهقزلباشان به ايران لشکر کشي  
يافتـه   خنواهند گرفت تا خطری برای کشور عثمانی ايجاد کنند وظيفۀ خود را پايـان      

تـا دوهفتـه   . شـاه امساعيـل متـواری شـده بـود و هـيچ خـربی از او نبـود           . کـرد   تلقی مـی  
شد، و او اطمينـان يافـت   ديران بود نيز خربی از حرکت قزلباشان ن بعد که او در چالِ 

او پــيش از آن درنظــر داشــت کــه ســلطنت   . کــه ديگــر کــار قزلباشــان متــام شــده اســت   
ايران را به مرادبيک باينـدر بـسپارد؛ ولـی پـس از گذشـنت دو سـه هفتـه کـه خـربی از                  

دست نياورد از او نيز نااميد شد، و کس ديگری  ئی که به او نوشته بود به   پاسخ نامه 
اگر سلطان سليم . ويل گرفنت سلطنت ايران باشد نيز سراغ نداشت  را که شايستۀ حت   

در انديشۀ تصرف ايران بود، در آن هنگام هيچ نيروئی وجود نداشت کـه جلـو او را    
قـصد اشـغال    ولـی او نـه بـه   . توانست که ايران را اشغال کند  آسانی می   بگيرد، و او به   
ان به ايران لشکر کـشيده بـود؛ و   هدف پايان دادن به جنايتهای قزلباش  ايران بلکه به  

او با خيال آنکه مـردم ايـران رشـيد     . کرد  يافته تلقی می    اکنون وظيفۀ خويش را پايان    
کـرد کـه در آن شـرايط ايـن ملـت خواهـد توانـست کـه شـاه مـورد              اند گمـان مـی      و عاقل 
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نظر خويش را بيابد؛ و بـا ايـن خيـال بـدون آنکـه هـيچ تـصميمی دربـارۀ آينـدۀ ايـران              
ــه  بگيـــرد ــر شـــهريورماه بـ ــۀ آخـ ــز را در هفتـ ــپاهيانش را    ، تربيـ ــرده سـ ــا کـ ــود رهـ ــال خـ حـ

خاک عثمانی برگشته وارد آماسيه شد و در آن شهر اردو     برداشته از راه ارمنستان به    
مشــار بــسياری از بازمانــدگان بزرگــان تربيــز کــه تــا کنــون بــرای زنــده ماندنــشان        . زد

سـلطان کليـۀ امـوال موجـود     . انی رفتنـد عثمـ  گری کرده بودند با او بـه    تظاهر به شيعی  
در خزانــۀ ســلطنتی شــاه امساعيــل کــه خبــش انــدکی از فــرآوردۀ چنــدين ســال تــاراج       

او بـر سـرِ راهـش شـهر ايـروان را      . اموال ايرانيان توسط قزلباشـان بـود را بـا خـود بـرد        
سالطين عثمـانی نـسبت بـه    . تاراج سپاهيانش داد   چونکه مردمش مسيحی بودند به    

مهان نظری داشتند که شاه امساعيل و قزلباشان به سنيان داشتند؛ زيرا از   مسيحيان  
نـشين در   آغاز قدرت گرفتنشان کار را با کشتار و تـاراج شـهرها و روسـتاهای مـسيحی      

عثمانيان عادت کرده بودنـد کـه   . اناتولی شروع کرده و در بالکان ادامه داده بودند     
در گزارشـها گفتـه نـشده کـه     .  اسـت هرکه مـسيحی اسـت مـال و جـانش برايـشان مبـاح        

آــا در راه بازگــشت بــه عثمــانی چــه مشــار از زنــان و دختــران مــردم ارمنــستان را از          
ها بيرون کشيده با خود بردند؛ ولی اين يک کـار تکـراری بـود کـه آـا مهـواره                 خانه

پنداشـتند،   شـناختند و او را دمشـن مـسيحيان مـی       برای خشنود کـردن خـدائی کـه مـی         
شـد کـه    دادند و چندان معمولی پنداشـته مـی     جای اناتولی و بالکان اجنام می       در مهه 

  . نيازی نبود در گزارشها آورده شود

  تشکيل جمدد سلطنت قزلباشان
صـاحب تبـديل شـد     ايران پس از بازگشت سلطان سليم عمالً به يک کـشور بـی    

دسـت   توانـست کـه قـدرت را در کـشور بـه      داشـت مـی   که اگر نيروی ديگری وجود می 
قزلباشــان چنــان دســت و پايــشان را باختــه بودنــد کــه از هــر نيــروی ديگــری در   . گيــرد

هــراس بودنــد و مهــۀ آرزويــشان آن بــود کــه مــورد تعقيــب واقــع نــشوند و بتواننــد بــه          
ولــی آــا تــا آن هنگــام بــا ايــران و ايرانــی کــاری کــرده        . زنــدگی عــادی ادامــه دهنــد   

 بود تا در چنين موقعی حرکتی بـروز دهـد   بودند که هيچ سری در کشور باقی منانده      
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آا در خالل ساهلای . و به جنات مردم برخيزد و کشور را به جادۀ درست برگرداند 
ــران      ــا از ايـ ــابود کـــرده يـ ــران وجـــود داشـــت را نـ ــر و شخـــصيت در ايـ ــه سـ گذشـــته هرچـ
تارانده بودند و ايران را به يـک کـشور ـی از مـرد مبـدل سـاخته بودنـد تـا خودشـان                  

ايـن بــود کــه وقتــی ســلطان ســليم کــشور را  . تــاز ميــدان غــارتگری و چپــاول باشــند هيکـ 
ئــی  حــال خــود رهــا کــرده بــه انــاتولی برگــشت هــيچ حرکتــی از جانــب هــيچ مــدعی     بــه

برای تشکيل سلطنت بروز نکرد و کشور مهچنان رها ماند تا قزلباشـان دوبـاره بـرآن        
  .دست يابند

ان شــده بــود يکــی از مريــدانش را بــه  شــاه امساعيــل وقتــی در غــار درگــزين پنــه  
که خـرب يافـت کـه     او مهين. تربيز فرستاد تا از اوضاع آذربايجان برايش خرب بازآورد       

سلطان سليم از ايران رفته است، بدون معطلی، چند مريـدی کـه مهـراهش بودنـد را         
رسـانند  به اطراف فرستاد تا زنده بودن او را به اطالع قزلباشان پراکنده در بياباـا ب  

. و از آا خبواهند که به تربيز برگردند و مردم را آرام کنند تا او نيز به تربيز برگردد
ئی  کدام از سران قزلباش عالقه بردند هيچ کار می با وجود تالشی که اين مأموران به 

کردنــد کــه شــاه امساعيــل   شــان گمــان مــی داد، و مهــه بــه بازگــشت بــه تربيــز نــشان منــی 
شاه امساعيل وقتی اطمينان يافت که سلطان سليم قـصد بازگـشت         . کشته شده است  

گاه خارج شد و با آن چند نفری که مهراهش بودنـد      به آذربايجان را ندارد از خمفی     
. در راه هــزاران تــن از قزلباشــان بــه او پيوســتند . راه افتــاد ســوی تربيــز بــه  حمرمانــه بــه

دم تربيـز وارد آن شـهر شـد و    شاه امساعيل در ميـان نابـاوری و رعـب زايدالوصـف مـر           
دفــاع تربيــز  ئــی کــه از ســلطان ســليم در دل داشــت را برســر مــردم بــی   مهــۀ خــشم وکينــه

مـردم تربيـز در غيـاب قزلباشـان بـه ديـنِ خودشـان برگـشته بودنـد، و ايـن                  . خالی کـرد  
او دوبـاره جـان گرفتـه    . رفـت  و گناه ناخبشودنی به مشار مـی  » ارتداد«نظر او     عمل به 

قزلباشـان بـه جمـرد شـنيدن خـرب زنـده       . ن بود که از مردم تربيز انتقام بگيرد بود و برآ  
  .راه افتادند سو به سوی تربيز به بودن و بازگشنت شاه امساعيل از مهه

حسين بنـای اسـپهانی پـس از فـرار شـاه امساعيـل و رهاشـدن اردويـش يکـی از                 
ده در جــائی ــان  زنــان حــرم او را بــا مقــداری اثــاث و اســباب از اردوگــاه فــراری دا       
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او وقتــی خــرب زنــده مانــدن شــاه امساعيــل را شــنيد ايــن زن را بــا اثــاث و          . کــرده بــود 
حـسين بنـا مـردی بـسيار زيـرک بـود، و در       . اسبابش به تربيز برده به شاه حتويـل داد        

اثــر ايــن پيــشامد بــه يکــی از نزديکتــرين کــسان شــاه امساعيــل تبــديل شــد، و چونکــه      
مقـام   را بـه  کـشنت رفتـه بـود، شـاه امساعيـل وی      ديـران بـه   نائب السلطنه در جنگ چـالِ  

  .نيابت سلطنت خويش منصوب کرد
ــايی مــی     ندســت  کــرد؛ و وقتــی اســپهان بــه   قــبال گفتــيم کــه ايــن مــرد در اســپهان ب

طلــب و بزهکــاران شــهری بــه قزلباشــان     قزلباشــان افتــاد مهــراه ديگــر عناصــر فرصــت   
زارت ديــوان خــودش تعيــين کــرد تــا    مقــام و را بــه نزديــک شــد، و دورمــيش خــان وی   

وی  ســـپس ادارۀ امـــور اســـپهان را بـــه. حـــسابدار تاراجهـــای قزلباشـــان بـــرای او باشـــد
حـسين بنـا از آن زمـان بـا لقـب      . سپرده کليۀ اختيارات خـودش را بـه او تفـويض کـرد        

ــا ايــن مــرد . العنــان ناحيــۀ اســپهان گرديــد  حــاکم مطلــق» ميــرزا حــسين اســپهانی« يقين
بوده و چـه بـسا کـه پيـشترها جنـم زرگـر از او       » جنم زرگر « سلسلۀ اسپهانیِ    ئی از   حلقه

نــزد شــاه امساعيــل متجيــدهائی کــرده بــوده و توجــه شــاه امساعيــل را بــه او معطــوف       
  .داشته بوده که اينک شاه امساعيل او را وکيل السلطنۀ خويش کرد

اش زمانی ميرزاحسين به نيابت سلطنت رسـيد کـه شخـصيتهای پرقـدرت قزلبـ      
ــه، خــان حممــد اســتاجلو، ميــر ســيد شــريف و ميــر            و تربايــی مهچــون حــسين بيــک للَ

. ديــران بــه خــاک هالکــت افتــاده بودنــد   عبــدالباقی و بــسياری ديگــر در جنــگ چــالِ  
خليل سلطان ذوالقـدر کـه نـام والـی پـارس داشـت در جنـگ چالـديران پـيش از فـرار                  

ــده بـــود     ــده مانـ ــل گريختـــه و زنـ ــاه امساعيـ ــرد را  . شـ ــن مـ ــاصِ شـــاه    ايـ ــتادۀ خـ نيـــز فرسـ
پس از او يکی ديگر از مهين قبيلۀ ترکان آمده از     . حيله در شيراز کشت     امساعيل به 

  . حاکميت بر مردم پارس رسيد اناتولی که نامش علی بيک ذوالقدر بود به
ميـــرزا شـــاه حـــسين  «حـــسين بنـــا در مقـــام نيابـــت ســـلطنت شـــاه امساعيـــلْ لقـــب   

او داد در دهسال آخر عمر شاه  که شاه امساعيل بهگرفت، و طبق فرمانی   » اصفهانی
روای سراســر کــشور شــد و بــا اســتقالل کامــل و بــدون مراجعــه بــه شــاه   امساعيــل فرمــان

ــور کـــشور را احنـــصارا در دســـت    رانـــد و عـــزل و نـــصب مـــی  فرمـــان مـــی ــۀ امـ ــرد و مهـ کـ
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هيم تر خوا چنانکه پائين �در اين دوره از عمرش      » ولیِ امر مسلمينِ جهان   «. داشت
ــد ــی   � ديـ ــوک و بـ ــود مفلـ ــک موجـ ــه يـ ــساری و      بـ ــز ميگـ ــه جـ ــود کـ ــده بـ ــديل شـ اراده تبـ

ــانی       ــامگيری از جوانــــ ــب و روزش را در کــــ ــت و شــــ ــاری نداشــــ ــيچ کــــ ــواطگری هــــ لــــ
مانــدۀ ايــران بيــرون کــشيده     هــای مــردم ســنی   زور بــرايش از خانــه  گذرانــد کــه بــه   مــی
  . شدند شدند يا در کوی و برزا شکار می می

وکالـت نفـس   «نـدمير نوشـته کـه شـاه امساعيـل وقتـی منـصب           غياث الـدين خوا   
را بـــه ميــرزا شـــاه حـــسين داد بــه مهـــۀ امـــرا و وزرا و بزرگــان قزلبـــاش فرمـــان    » مهــايون 

اسـت و  » ميـرزا شـاه حـسين اصـفهانی    «کارۀ امور سـلطنت   بعد مهه نوشت که از آن به 
ــام امـــور ســـلطنت و    «او  ــه اجنـ ــد بـ ــانمـــن حيـــثُ اإلســـتقالل و اإلنفـــراد متعهـ ــانی  جهـ بـ

ــيۀ       ــد و غاشــ ــابعتش را بپيماينــ ــق متــ ــه طريــ ــد کــ ــشور بايــ ــان در کــ ــود و مهگــ ــد بــ خواهــ
مطاوعتش بردوش گرفته بی وقوف و مشورتش در هيچ مهم از مهمات جزئی وکلی      

ــد  ــور      (مـــدخل ننماينـ ــری از امـ ــا در هـــيچ امـ ــدون اطـــالع و مـــشورت حـــسين بنـ يعنـــی بـ
   ١.»)کشوری و لشکری اعم از جزئی و کلی دخالت نورزند

با چنين فرمانی، حسين بنای ديروز و ميرزا شاه حسين امروز حاکم مطلـق کـل       
  . شد شد، و هيچ تصميمی بدون ارادۀ او گرفته منی کشور می

اش را باختـه و شخـصيتی نـوين       ديـران روحيـه     شاه امساعيل پس از جنگ چالِ     
فتگی پس آن خودشي از آن. کلی با شخصيت سابقش تفاوت داشت    يافته بود که به   

کوشـيد کـه بـا پنـاه بـردن بـه مـستی و         و خنوت گذشته را درسـر نداشـت، و مهـواره مـی      
او در . مهاغوشـــی بـــا پـــسران زيبـــا هراســـی کـــه از ســـلطان در دل داشـــت را فرونـــشاند  

ديران متوجه شده بود که نه خدا است و نه منايندۀ خدا و نه مورد محايت ائمۀ           چالِ
ناتوان و حقير است که جمبور است برای جنات اطهارِ قزلباشان، بلکه يک موجود     

را بــه ســر  جــانش در گــودالی ــان شــود تــا دســت ســربازان عثمــانی بــه او نرســد و وی   
او در ايـن جنـگ سـلطان عثمـانی را چنـان نيرومنـد يافتـه بـود             . چوبۀ اعدام نفرستند  

                                                                            
  .۵۴۹السير، حبيب � ١
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باشـانش  ئی که در اختيار داشت او و مهـۀ قزل  توانست با ابزار و آالت پيشرفته که می 
ترسيد که سلطان  اينک او از آن می. را به ديار عدم بفرستد و ايران را تصاحب کند

ئـی   لذا پس از آنکـه در تربيـز اسـتقرار يافـت نامـه     . دوباره تصميم به بازگشت بگيرد  
سراســر عجــز و التمــاس و زاری بــه ســلطان ســليم نگاشــت و از ســلطان تقاضــا کــرد کــه   

سـلطان  . سـوی وی دراز کنـد   ت دوستی و مودت را بـه ها را کنار بگذارد و دس     گذشته
سليم در سيواس اين نامـه را دريافـت کـرد، و تنـها پاسـخش آن بـود کـه فرسـتادۀ شـاه           

  ١).زيرا قزلباشی از رعايای فراری خودش بود(زندان افکند  امساعيل را به

  کشور عثمانی احلاق ارزجنان و ديار بکر به
ع بـه ايـران نداشـت، ولـی وقتـی متوجـه       سلطان سليم در عـين حاليکـه چـشم طمـ         

دست قزلباشان افتاده است صـالح کـشورش را در آن دانـست     شد که ايران دوباره به  
هــائی از ايــران در اطــراف درياچــۀ وان   کــه مرزهــای شــرق عثمــانی را بــا تــصرف پــاره  

او از سيواس لشکرهايی را به قـصد تـسخير ارزجنـان و کيفـی و آمـد و              . گسترش دهد 
رســــتاد، و دژ کمــــاخ کــــه مــــستحکمترين پادگــــان ايرانــــی در غــــرب بــــود را  مــــاردين ف

را متصرف گرديده مهه را ضميمۀ خاک   تصرف و ويران کرد و آباديهای اطراف آن       
 سـرزمين ارزجنـان و ديـار بکـر،     ۸۹۴بـه ايـن ترتيـب در نيمـۀ اول سـال        . کشورش کـرد  

 پـــيش از مـــسيح کــه در متـــام تــاريخ و از زمـــان تــشکيل ســـلطنت مادهــا در ســـدۀ هفــتم     
رفــت، از ايــران ســلب شــده ضــميمۀ کــشور      ناپــذير ايــران بــه مشــار مــی    خبــش جــدايی 

ئـی از غـرب آذربايجـان و خبـشی از ارمنـستان       ايـن خبـش از ايـران پـاره       . عثمانی شـد  
ــد    و شــرق کاپادوکيــۀ کهــن بــه مشــار مــی   ٢کهــن مهمتــرين شــهرش  ) آميــدا(رفــت، و آم

                                                                            
  .۲۹۰ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
ارزجنان مهان سرزمينی است که آخرين کشتار مهگانی و ميليونی ارمنيان توسط � 2

دولت عثمانی در آخرين ساهلای عمرش در آن اجنام گرفت؛ رخدادی که ارمنيان 
ا کنند زير اند و ترکان عثمانی انکار می جهان خاطرۀ تلخش را زنده نگاه داشته

 که با انکار اين جنايت عظيم ضد بشری که در سدۀ بيستم مسيحی اجنام پندارند می
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. د پايتخـت ايـران در سـلطنت اوزون حـسن بـود     سدۀ پيشتر از اين قـضايا آمـ         نيم. بود
صــد ســالۀ ايــران و روم در زمــان پارتيــان و ساســانيان را      اگــر تــاريخ جنگهــای چنــدين  

ياد بيـاوريم متوجـه خـواهيم شـد کـه مهـۀ آن جنگهـا در اثـر تالشـهای روميـان بـرای                      به
. دستيابی به مهين سرزمينی بودکه اکنـون سـلطان سـليم بـه راحتـی متـصرف گرديـد             

نـام   زرگترين جنگ شاپور دوم ساسانی که موضوع کتاب يکی از مورخان رومـی بـه   ب
آميانوس مارسلينوس بوده در مهين منطقه اتفاق افتـاد؛ و شـاپور دوم بـا رشـادائی               
که مهراه با ور و جان برکفی بود و در کتاب مارسـلين توضـيح داده شـده اسـت، از         

ســپس . تی بــر روميــان وارد آورد ايــن خبــش ايــران دفــاع کــرد و شکــست بــسيار ســخ       
روان دادگر با روميان برسر مهين منطقـه بـود کـه ايـرن در آن           بزرگترين جنگ انوشە  

  . پيروز درآمد و از اين سرزمينهای ايرانی نگهبانی کرد
هــای ايــران   دانــستند و نــه از گذشــته  شــاه امساعيــل و قزلباشــانش نــه تــاريخ مــی   

. يافتنــد گونــه احــساس دلبــستگی درخــود مــی خــرب داشــتند و نــه نــسبت بــه ايــران هــيچ
حــد کــافی ثــروت بــرای تــاراج کــردن وجــود     آــا يقــين داشــتند کــه در درون ايــران بــه  

آنچـه کـه   . برای آا اصالً مهم نبود که اين نقطه از خاک ايران از دست برود   . دارد
تفاده برای آا مهم بود آنکه قدرتشان در درون ايران حمفوظ باشد تا بتوانند با اسـ     

مــذهبِ «از ممتلکــات و ثروــای ايرانيــان بــه زنــدگی ادامــه داده خــوش بگذراننــد و  
ســرزمينی کــه . را نــابود کننــد» مــذهب منــسوخ«خودشــان را بــر مــردم حتميــل و » حــقِ

اکنون ترکان عثمانی اشـغال کـرده بودنـد نـه ميـراث پـدران قزلباشـان بـود نـه نياکـان             
ئـی نـزد آـا وجـود داشـت تـا        د، و نـه انگيـزه    آا برای نگهداری آن خـون داده بودنـ        

  . برای از دست رفنت اينها دل بسوزانند
هــــای کوهــــستاای   قزلباشــــان مردمــــی بودنــــد کــــه از ژرفــــای بياباــــا و از دره  

انــاتولی بــا پــای برهنــه و دســت خــالی و شــکمِ گرســنه بــه ايــران ســرازير شــده و مهــۀ             
ــار گرفتــه بودنــد؛     . خواســتند بــيش از آن هــم چيــزی منــی   نعمتــهای ايــران را در اختي

                                                                                                                                                                             
 .توان آن را از يادهای مردم جهان برد دادند می

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۱۹۳

هـائی از   اصالً برای آن ترکان بيابـانی مفـاهيمی چـون وطـن و شـرف و تـاريخ و مقولـه              
آــا مردمــی . داد تــا در صــدد حفــظ مرزهــای کــشور ايــران باشــند ايــن قبيــل معنــا منــی

توانـستند تـصور کننـد،     ئی را نيز منـی  ئی نداشتند و آينده  تاريخ که گذشته    بودند بی 
مهــين ســبب هــم در صــفحات     بــه.  تنــها فکرشــان لــذت بــردن از زمــان حالــشان بــود     و

  .گذشته ديديم که آا يا سرگرم تاراجگری بودند يا عيش و عشرت
جـدا شــدن ســرزمين ارزجنـان و ديــار بکــر از ايــران و ضـميمه شــدن آن بــه خــاک    

ودی جنـگ تـا نـاب   (کشور عثمانی بالئی بـود کـه شـعار ابلهانـۀ شـاه امساعيـل صـفوی             
شـوراندن قزلباشـان کـشور عثمـانی بـه هـدف       (و حتريکات کودکانۀ او ) سنيان جهان 

چنــد ســال پــيش از ايــن، در شــرق   . بــر ســر ايــران آورده بــود  ) احمــای ســنيان انــاتولی 
کشور سرزمينهای سغد و خوارزم و مشال خراسـان از ايـران بريـده شـده بـود تـا بـرای               

ای بعدی ايرانيان مسرقند و خبارا و خـوارزم  مهيشه از ايران بريده مباند، و در نسله     
و مــرو بــه جــرم ايرانــی بــودن مــورد تعــدی ترکــان واقــع شــوند کــه در اثــر سياســتهای           

تـا عبيـداهللا   . ستيزانۀ قزلباشان صفوی به قومی ضد ايرانی تبـديل شـده بودنـد             انسان
عــه ئـی کــه بـه تــاريخ و فرهنـگ ايـران داشــت ايـن فاج      ســبب عالقـه  خـان زنـده بــود، بـه   

ســتيزی در ازبکــان پديــدار   نــسلی پــس از او سياســت ايرانــی   پــيش نيامــد، ولــی يــک  
طر زنـده مانـدن و از   گشت و چيزی نگذشت که ايرانيان خوارزم و سـغد و مـرو بـه خـا              

تعــدی ترکــان مــصون مانــدن چــاره جــز آن نداشــتند کــه خودشــان را مهرنــگ ترکــان        
کننــد و زبــان ترکــی بياموزنــد و زبــان قــومی خودشــان را رهــا کننــد و در خــالل دوســه       

  . شوند و ايرانی بودنشان را برای مهيشه ازخاطر بزدايند» ترک«کلی  نسل به
گـری بـرای ممانعـت از     ی آنکه در صدد چارهشاه امساعيل و قزلباشانش به جا   

احلاق زمينهای ايران به کشور عثمانی باشند در صدد فراموش کردن خطر عثمـانی          
وقتــی ســلطان ســليم ارزجنــان و ديــار بکــر را   . برآمدنــد و بــه عــيش و نــوش پرداختنــد  

کرد شاه امساعيل و قزلباشانش در دشت اوجـان نزديکـیِ          رمسا ضميمۀ کشورش می   
آبـــاد ســـرگرمِ شــکار و عـــشرت بودنـــد، و چــون از اينجـــا ســـير شــدند بـــه ناحيـــۀ     بــستان 

اردبيل رفتند تا بـه عشرايـشان ادامـه دهنـد، و چنـدی بعـد کـه تابـستان فرارسـيد بـه            
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ــد    ــوا بگذراننــ ــۀ خــــوش آب و هــ ــا را در آن منطقــ ــا فــــصل گرمــ ــد تــ ــا ١.ســــهند رفتنــ  آــ
بــود در دل نداشــتند زيــرا   مهــه فجــايع کــه بــر ايــران رفتــه       کــوچکترين انــدوهی از آن 

  .بيگانگانی از ايران بودند که به ايران و ايرانی هيچ تعلقِ خاطری نداشتند
هـای تابـستان از سـيواس بـه اسـتانبول برگـشت؛ ولـی شـاه              سلطان سليم در نيمه   

ترسيد که از فرصت دورشدن او از منطقه استفاده کـرده   امساعيل در فکر نبود يا می    
ــا  ــۀ خـــوش آب و هـــوای ســـهند   . زپس گيـــردزمينـــهای اشـــغالی را بـ ــازهم در منطقـ او بـ

بـازی و عــشرت ادامـه داد و تــا اواخـر پــائيز کـه هــوا رو بـه ســردی ـاد در آن ناحيــه        بـه 
دسـت   اش نورعلی خليفه به او در سهند بود که خرب کشته شدن خليفۀ برجسته   . ماند

عـشرای  . زار کـرد تفـاوتی کامـل برگـ    سپاهيان سلطان سليم را شنيد، و خرب را با بـی     
زاری بود؛ گاه در منطقۀ اسپهان، گـاه در منطقـۀ مهـدان، گـاه        او در هر فصلی در مرغ     

قزلباشـــان بـــه ايـــن نقـــل و . در آذربايجــان، گـــاه در شـــهريار ری و گـــاه در جـــای ديگــر  
» يـــيالق قـــشالق«زبـــان خودشـــان  انتقاهلـــای تابـــستانه و ـــاره و زمـــستانه و پـــائيزه بـــه 

ــی ــهای تـــاريخ  لـــذا د٢گفتنـــد؛ مـ ــفوی مـــی   ر گزارشـ ــه مـــثال شـــاه     نگـــاران صـ خـــوانيم کـ
امساعيل و قزلباشـانش در نـوروز در يـيالق سـورلق بودنـد، سـپس بـه رودخانـۀ تلـوار                  
رفتنـد و يکمـاه در آجنـا بــه صـيد مـاهی مـشغول بودنــد؛ سـپس بـه شـکارگاهها رفــت و          

از جنـگ  زندگی شـاه امساعيـل و قزلباشـانش پـس     . رفت تا به قم رسيد  شکارکنا می 
شـدند؛ زيـرا زنـدگی     آا در هيچ شهری مستقر منی . گذشت  گونه می   ديران اين   چال

اينکـه آـا   . آا ياد داده بود که مهيشه در گشت و گدار باشـند  شان به بيابانیِ سنتی 
  . به هيچ سرزمينی وابستگی و دلبستگی نداشتند از مهين سنت آمده بود

ول، چنــد تــن از امــرای کردســتان بــه    پــس از مراجعــت ســلطان ســليم بــه اســتانب   
حـضور سـلطان رسـيدند و از او تقاضـا کردنـد کـه             سرکردگیِ شيخ ادريس بدليسی بـه     

ــد       ــام دهـ ــدامی اجنـ ــان اقـ ــر قزلباشـ ــتان از خطـ ــردم کردسـ ــات مـ ــرای جنـ ــاه  . بـ ــی شـ وقتـ

                                                                            
 .۵۵۰غياث الدين خواندمير، � 1
 .اين دو واژه در زبان ايرانی معادل ندارد� 2
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بيــــک  اش قــــره امساعيــــل از ايــــن قــــضيه اطــــالع يافــــت، شــــوهران دو خواهرخوانــــده 
 مردم منطقـه کـه تابعيـت    ١.به مشال کردستان گسيل کرداستاجلو و دورميش خان را   

. دادند مانع ورود اينها شدند سلطان عثمانی را بر تابعيت شاه امساعيل ترجيح می   
. بيـک رفـت   جنگ دورميش خان و قـره  شيخ ادريس بدليسی با محايت عثمانيان به    

عيـل  بيک کشته شد و دورميش خان گريخته خـود را بـه اردوی عـشرت شـاه امسا         قره
زاری که نامِ ترکیِ ييالقِ سورلوق به آن داده بودند رساند تا خرب واقعه را بـه          در مرغ 

وحــشت افتــاد کــه   شــاه امساعيــل بــا شــنيدن ايــن خــرب بــه   ). ۸۹۵فــروردين (او برســاند 
او بــاز درصــدد . فکــر جنــگ ديگــر و برانــدازی قزلباشــان بيفتــد   مبــادا ســلطان بــاز بــه 

 و هيأتی را با هدايای گرانبـها و يـک نامـۀ خاضـعانه       دجلويی از سلطان سليم برآمد،    
برافرازنــدۀ پــرچم  «اش ســلطان ســليم را  او در نامــه. اســتانبول فرســتاد و ملتمــسانه بــه

خطــاب » تعـاٰلی  تأييدشـدۀ درگـاه بـاری   «و » حـامی اسـالم و مـسلمين   «، »ملـک و ديـن  
هـای    وکينـه کرده از سلطان تقاضا کرد که دسـت صـلح و آشـتی بـه طـرف او دراز کنـد              

او . فراموشــی بــسپارد تــا آرامــش در ميــان ايــران و عثمــانی برقــرار شــود     گذشــته را بــه
دانـــد کـــه  مهچنــين بـــه ســـلطان نوشـــت کـــه هـــيچ خمـــالفتی بــا ســـلطان نـــدارد زيـــرا مـــی   

ناپـذير وارد خواهـد کـرد و باعـث جــسارت      خمالفـت بـا او بـه اسـالم گزنـدهای جــربان     
 ســلطان تأکيــد کــرد کــه خواهــان دوســتی بــا     او بــرای. دمشنــان اســالم خواهــد گرديــد  

   ٢.سلطان است و اميد دارد که سلطان نيز به اين درخواست پاسخ مساعد دهد

                                                                            
است خواهرخوانده و کسانی که با نام خواهر يا برادرِ شاه امساعيل از آا ياد شده � 1

يیِ ترکانْ خواهر يا برادرِ او شده  برادرخواندۀ او بودند که بر طبق رسم کهنِ قبيله
سلطنت رسيد از پدر و مادرش نه خواهر داشت نه  شاه امساعيل زمانی که به. اند بوده

 شاه شدۀ  کشتههای رسد که اينها دختران و پسران سران خليفه نظر می به. برادر
نام سليمان نام برده شده که بر او  مثال از يک برادر شاه امساعيل به. اند  بودهامساعيل

اما معلوم نيست که پدر حقيقی اين . شوريده و توسط قزلباشانش کشته شده است
 .سليمان کدام خليفۀ شاه امساعيل بوده و چرا او برضد شاه امساعيل شوريده است

  .�۸۳۵ ۸۳۲منت کامل نامه در پارسادوست، � ٢
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هـا وام   بسياری از عبارای نامۀ شاه امساعيل بـه سـلطان سـليم از يکـی از نامـه               
عنـوان   گرفته شده بود که سلطان بايزيد دوم در آغاز جنايتهای قزلباشان در ايران به    

کرد اگر  ويژه در عبارائی که اشاره می درز پدرانه به شاه امساعيل نوشته بود؛ بهان
ايــران و عثمــانی بــا هــم اخــتالف داشــته باشــند مــسلمين صــدمه خواهنــد ديــد و اســالم  

  .تضعيف خواهد شد و دمشنان دين طمع در سرزمينهای اسالم خواهند کرد
 را بـه رمسيـت بـشناسد و    ولی سلطان سليم خيال نداشت کـه سـلطنت قزلباشـان     

او کـه هيـأت سـفارتی قبلـی شـاه امساعيـل       . حضور بپـذيرد  شان را به هيأای اعزامی 
زنــدان کــرد و هــيچ پاســخی بــه   را بازداشــت کــرده بــود، اعــضای ايــن هيــأت را نيــز بــه 

ولــی از آجنــا کــه در آن هنگــام نقــشۀ محلــه بــه غــرب اروپــا و آزادســازی          . نامــه نــداد 
پروراند درصدد جنگ ديگری بـا قزلباشـان نبـود، و بـا           سر می  سرزمين اندلس را در   

يقين به اينکه قزلباشان در آينده هيچ خطری برای عثمانی ايجـاد خنواهنـد کـرد بـه         
حـال خــود   احلـاق ســرزمينهای ديـار بکــر و ارزجنـان اکتفــا کـرد و ايــران را مهچنـان بــه     

  . واگذاشت
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  گفتار دوم
  نهدرخاورميا    عثمانی سلطۀ  گسترشِ

ديــران مهــۀ توجهــشان را معطــوف بــه    از جنــگ چــالِ  ســالطين عثمــانی تــا پــيش  
کشورگـــشايی ادامـــه  انـــۀ نـــشر اســـالم در اروپـــای شـــرقی بـــه  داشـــتند، و بـــه اروپـــا مـــی

کـه سـلطنت    زمـانی . کردند تا ترکانْ جای بوميـان را بگيرنـد       دادند و کشتارها می     می
بزرگان ايران از ستمهای قزلباشان قزلباشان در ايران تشکيل شد، گرچه بسياری از  

گريخته به عثمانی پناه بردند و از سلطان عثمانی تقاضـای مداخلـه کردنـد، سـلطان          
خــود ايرانيــان   گذشــت را مربــوط بــه  واکنــشی نــشان نــداد، و امــوری کــه در ايــران مــی   

دادنــــد  ولـــی حتريکـــاتی کـــه قزلباشـــان در خـــاک عثمـــانی اجنـــام مـــی        . دانـــست  مـــی 
دنبال آن به احلاق سـرزمينهای ايرانـی ارزجنـان و     ديران و به  الِسراجنام به جنگ چ   

پــس از آن نيــز ســلطان   . خــاک عثمــانی اجناميــد   ديــار بکــر و خبــشی از کردســتان بــه    
نقــشۀ ســلطان ســليم آن بــود کــه ونيــز و جنــوا را    . توجــه خــويش را بــه اروپــا برگردانــد  

  . دلشکر بکش) اسپانيا(تصرف در آورد و از آجنا به اندلس  به
ســلطنت اســالمیِ غَرناطــه در انــدلس کــه روزگــاری بزرگــانی مهچــون ابــن رشــد  

ديــران توســط جهــادگران     ســال پــيش از جنــگ چــالِ   ۲۲جهــان بــشريت داده بــود    بــه
مــسيحی اروپــا منقــرض شــده، ســلطۀ مــسلمانان در انــدلس برچيــده شــده بــود و کليــۀ       

مشـال آفريقـا تارانـده     همسلمانان اندلس توسط جهادگران مسيحی قتل عام شده يا ب  
سـلطان  .  سـقوط انـدلس مهـۀ مـسلمين جهـان را در سـوگ فروبـرده بـود         ١.شده بودنـد  

                                                                            
انگيز بود   جنايتهائی که جهادگران مسيحی در اندلس کردند چنان وحشيانه و چندش- 1

آنچه آا در اندلس کردند شبيه . لرزاند انديشی را می که پشت هر انسان نيک
جنايتهائی بود که سالطين عثمانی در اناتولی و سلطان حممد فاتح عثمانی در 

مهانگونه که ترکان عثمانی کسی از بوميان . دقسطنطنيه و ديگر شهرهای بالکان کردن
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ــاره در         ــرد و دوبـ ــازپس گيـ ــدلس را بـ ــه انـ ــود کـ ــشه بـ ــلطنتش در انديـ ــاز سـ ــليم از آغـ سـ
در تعقيــب مهــين هــدف او بــه نيــروی دريــايی  . انــدلس دولــت اســالمی تــشکيل دهــد 

وند کشتی جنگی بـسازد و آـا را بـا جديـدترين و      عثمانی فرمان داده بود که صد فر      
در ايـن ميـان موضـوع لشکرکـشی او بـه      . کارآمدترين ساز و برگ نظـامی جمهـز سـازد        

ديـران نيـز مـسائل پيچيـده و پـر راز و       درنـگ پـس از جنـگ چـالِ     بـی . ايران پيش آمد  
ه او را رمزی در خاورميانه بـروز کـرد کـه توجـه او را از برنامـۀ اروپاگـشايی برگردانـد               

  . متوجه تصرف کشورهای عربی کرد
ارتباط دادن حضور اروپائيان در ميـان قزلباشـان صـفوی بـه عنـوان بازرگـان بـا         
بروز مسائلی که توجـه سـلطان سـليم را معطـوف بـه ايـران وکـشورهای عربـی سـاخت                  
ــاريخی          ــناد تـ ــاب اسـ ــت؛ و درغيـ ــوار اسـ ــسيار دشـ ــار بـ ــک کـ ــاريخ يـ ــدۀ تـ ــرای نگارنـ بـ

هــا ايــن گمــان را   ولــی برخــی نــشانه .  بــاره نظــر قطعــی ابــراز داشــت  تــوان در ايــن منــی
امپراتــور اســپانيا و آملــان و �هــای متقابــلِ شــارل پــنجم  مــثال مــنت نامــه. کنــد تأييــد مــی

يکـديگر پيـشنهاد    يکـديگر کـه هـر دو بـه     و شـاه امساعيـل بـه    � هلند و خبـشی از ايتاليـا      
 خرب از ١کشور عثمانی محله کنند، اند که با هم متحد شوند و از شرق و غرب به داده

شـــاه امساعيـــل در  . دهـــد  حـــضور جاسوســـان فعـــالِ اروپـــايی در ميـــان قزلباشـــان مـــی      
ئـی نيـز بـرای پادشـاه پرتغـال فرسـتاده و منتظـر         اش به شارل متـذکر شـده کـه نامـه         نامه

او در پاسـخ بـه يـک    . ئی نيز بـه پادشـاه جمارسـتان فرسـتاده اسـت      پاسخ است؛ و نامه  

                                                                                                                                                                             
 و غير مسلمانان را در منطقۀ قسطنطنيه که پايتخت امپراتوری روم و مرکز مسيحيت

گونه جهادگران اروپايی در  جهانی در آجنا واقع شده بود باقی نگذاشتند به مهان
ينها و مذهبها آزارهائی که بشريت از دين و از جهادگران د. اندلس با مسلمين کردند

زلزله و فشان   آتش وبا وديده است بيش از مهۀ آزارهائی است که آفات طبيعی از قبيل
 بزرگترين و  پيروان اديان سامیجهاد دينیِ. و سيل به بشريت وارد آورده است

 که بشريت از دورترين زماا در تاريخ خويش بوده آفتی آميزترين  و فاجعهدردناکترين
 .ديده است

 . ۲۹۳ - ۲۸۸، سياست خارجی ايران در درۀ صفويهنصراهللا فلسفی، � 1
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خـواهم در سـعادت و    گوئيـد، مـی   چنانکه مشا می«کند که      پنجم تأکيد می   نامۀ شارل 
او خيانــت کنــد   بــدخبتی بــا مشــا يــار باشــم و هرکــه متحــد خــويش را تنــها گــذارد و بــه     

بنابر اين الزم است که زودتر به يۀ سپاه اقدام . مستوجب جزای خدای قهار است
شـود او ديکتـه کـرده و     لـوم مـی  منت نامۀ شـاه امساعيـل بـه سـياقی اسـت کـه مع             . »کنيد

تقويت گمان  اين امر به. انشاء و عبارای خودش نوشته است را به يک اروپايی آن
حامـل  . کنـد  ما بر حضور فعال جاسوسان اروپايی در دربار شـاه امساعيـل کمـک مـی        

کـشيش مـارونی   «گونـه کـه در نامـۀ شـارل تـصريح شـده، يـک            نامۀ شـاه امساعيـل، آن     
شود که اين لبنانی جبل عاملی  معلوم می. نام بطرس بوده به» ناناهل جبل عامل لب  

نقـشِ  . ايران رفته و به شاه امساعيل نزديـک شـده بـوده اسـت       فرمان خود شارل به     به
ايــران در ســلطنت صــفوی را پــس از ايــن     مشــاری از آمــدگان از جبــل عامــلِ لبنــان بــه   

  . تفصيل خواهيم خواند به
ه دارند که جنـگ چالـديران کـه آغـازگرِ جنگهـای           نگاران عالق   برخی از تاريخ  

درازمدت عثمانی و ايران شـد و اروپـاگيری را از يـاد عثمانيـان بـرد را بـه حتريکـات          
تـوان گفـت، و    آنچه مـی . انیِ جاسوسان اروپايی در ايران و عثمانی مرتبط سازند        

جـــه دنبـــالِ آن تو درســـت هـــم هـــست، آنکـــه آغـــاز شـــدن جنـــگ ايـــران و عثمـــانی و بـــه 
هــای دور و درازی  کــشورهای عربــی و ايــران، نظــر آن دولــت را کــه برنامــه عثمـانی بــه 

کلــی از اروپــا منــصرف کــرد، و اروپــا را از خطــر حتمــی     بــرای اروپــا درســر داشــت بــه  
پيدايش قزلباشان در ايران  مهه امهيت به نگاران غربی اين  اينکه تاريخ . جنات داد 

رو اســت کــه بــا روی کــار   ن انــد از آ  متجيــد کــردهمهــه از شــاه امساعيــل  انــد و ايــن داده
آمدن آا در ايران و حتريکاتـشان در عثمـانی جنگهـای درازمـدت عثمـانی و ايـران                 

راه افکند و توجه عثمانيان را از اروپا دور کـرده اروپـا را از خطـر حتمـیِ اشـغال          را به 
 کـه سـبب جنـات      ئی آمسانی بودند    قزلباشان مهچون هديه  . عثمانيان رهايی خبشيد  

  . شدند) مسلمين(دست عثمانيان  اروپا از افتادنش به
 تــاريخی جــائی نــدارد؛ ولــی اگــر قزلباشــان در ايــران     » اگــر«لفــظ در مطالعــات

ظهور نکرده بودند و جنگهای ايران و عثمانی آغاز نشده بود، با شـناختی کـه مـا از            
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يم ادعــا کنــيم کــه يقينــا    تــوان روز و وضــعِ ارتــش عثمــانی داريــم مــی     وضــعِ اروپــای آن 
ــآلْ تــاريخِ جهــان، بــه    . رفــت پــيش مــی  حنــو ديگــری بــه  جريــان تــاريخ در اروپــا، و باملَ

تــوان ادعــا کــرد کــه تنــها چيــزی کــه توجــه عثمانيــان را از اروپــا دور کــرده   يقــين مــی بــه
سوی شرق کشاند ظهور قزلباشان در ايران و خطرآفرينيهايشان در کـشور عثمـانی         به

ارت ديگــر، عــاملی کــه مــانع ادامــۀ گــسترش اســالم در غــرب و در نتيجــه     عبــ بــه. بــود
وضـعيت کنـونی برسـد ظهـور قزلباشـان صـفوی         جنات متدن غربـی شـد تـا بـشريت بـه           

  .بود که توجه عثمانيان را از اروپا به شرق برگرداند

  تصرف شام و مصر توسط سلطان سليم
ام در دست يک شاه ديران اتفاق افتاد سلطنت مصر و ش زمانی که جنگ چال

قــاهره . انــد نوشــته» قانـصوه غــوری «پيرمـرد بــود کــه نــام ترکـیِ او را بــا تلفــظ مــصری   
» سـلطنت مماليـک  «اين سـلطنت را  . پايتخت اين سلطنت ناور و تسبتا مقتدر بود    

   ١.ناميدند می

                                                                            
کنم که صليبيان  گونه شکل گرفت اشاره می برای آنکه بدانيم سلطنت مماليک چه� 1

خاورميانۀ عربی  ئی به خ لشکرکشيهای پيوسته۴۷۵از سال ) مسيحیِ اروپاجهادگران (
م چند امارت نسبتا نيرومند کردند و تا پايان سده پنجم هجری در شا) سرزمين شام(

در اوائل سدۀ . تشکيل دادند) امارای رها، انطاکيه، طرابلس، اورشليم(صليبی 
ششمِ هجری دمشق در دست خاندان ترک بوری از مهپيمانان صليبيان، و منطقۀ حلب 
 در دست عمادالدين زنگی از سرداران سلجوقی بود که موصل را مرکز حاکميت

نورالدين پسر عمادالدين که حاکميت حلب را داشت از سال . ودخويش قرار داده ب
 رها و ۵۳۲راه انداخت، و تا سال  خ يک سلسله لشکرکشيهای ضد صليبی به۵۲۵

انطاکيه و طرابلس را از دست صليبيان بيرون کشيد و دمشق را نيز از بوريهای مهپيمان 
های  اسرائيلی را بر روی الشهصليبيان اشغالگرِ اورشليم که سلطنت داوود . آا گرفت

احياء کرده بودند و منتظر بودند که خدايشان مسيح هرچه  فلسطينیدهها هزار مسلمان 
 تشکيل دهد، با استفاده » صاحلانسلطنت جهانیِ«از آمسان بيايد و ظهور کرده زودتر 

از ضعف خالفت فاطمی مصر را زير محالت مکرر قرار داده در صدد تسخير آن کشور 
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قلمرو سلطنت مماليـک در زمـان تـشکيل سـلطنت قزلباشـان در غـرب ايـران بـه            
 و در جنــوب انــاتولی تــا کيليکيــه و نزديکــی قونيــه گــسترده بــود؛        رســيد، فــرات مــی 

                                                                                                                                                                             
. دست صليبيان افتاد  عسقالن در فلسطين که دروازۀ مصر بود به۵۳۲در سال . برآمدند

. چونکه مسيحيان مصر با صليبيان مهدلی داشتند خطر صليبيان برای مصر جدی بود
نورالدين زنگی پس از تالشهای نافرجام برای دستيابی بر اورشليم برآن شد که مصر 

 ۵۴۲او در سال . و جنوب مورد محله قرار دهدرا بگيرد سپس اورشليم را از مشال 
شيرِکوه . مصر کرد فرمانده کردتبار سپاهش اسدالدين شيرِکوه را مأمور لشکرکشی به

ناپذير و مکرر، قاهره را در  که عمدۀ سپاهيانش کُردان بودند پس از چند محلۀ خستگی
الدين  حاش صال  گرفت، ولی دو ماه بعد درگذشت و برادرزاده۵۴۷زمستان سال 

خ پايان عمر خالفت فاطمی و ۵۵۰فرماندهی سپاهيان او رسيد و در شهريورماه  به
او در . را در مصر اعالم داشت) منسوب به خاندان خودش(تشکيل سلطنت ايوبی 

ئی از مصر به صليبيان در فلسطين برد و سراجنام  ساهلای آينده محالت گسترده
او اقدام به خريدن بردگان . ت آا بيرون کشيداورشليم و نيمۀ شرقیِ لبنان را از دس

ارتش کرد، زيرا اشغالگری بود که  نوجوان ترک و چرکس و وارد کردن آا به
در خبش . مصريان اطمينان نداشت تا آا را در امور کشور خودشان شريک کند به

ز خنست اين دفتر به گروههای جهادی مسلمان که برای بيرون کشيدن دختر و پسر ا
ها به منطقۀ قفقاز محالت مکرر داشتند اشاره کرديم، و ديديم که پدران شاه  خانه

مملوکانی که توسط صالح الدين و جانشينانش . امساعيل نيز کارشان اين بود
مراتب باالی ارتش رسيدند، و در  خريداری شده وارد ارتش شده بودند در آينده به

يان را برانداختند و تشکيل سلطنت مملوکان شاه سلطنت ايوب  با کشنت توران۶۲۹سال 
از قضای روزگار . ( سپردند- شاه زن ارمنیِ توران- داده زمام سلطنت را به شجرة الدر 

نام سلطانه رضيه  در مهين زمان سلطنت اسالمیِ هند نيز در دست يک زن باتدبير به
ی مماليک هند پارسی زبان رمس. سالطين هند مماليک شبيه مماليک مصر بودند. بود
تا از سالطين مملوکی  سه.) سرا بود سلطان التمش پدر سلطان رضيه شاعر پارسی. بود

خ از صليبيان پاکسازی کردند و ۶۳۰مصر در آينده انتاکيه و فلسطين و لبنان را تا سال 
مماليک مصر تنها نيروئی در جهان اسالم بودند که . امپراتوری ناوری تشکيل دادند

سختی شکست داده مصر را  خ مغوالن را در شام به۶۳۹ مغوالن ايستادند، و در سال جلو
  . دست مغوالن جنات دادند از خراب شدن به
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کــشورهای امــروزين ســودان و مــصر و فلــسطين و اســرائيل و لبنــان و ســوريه و اردن را   
  .رفت گرفت؛ وحجاز نيز خبشی از متصرفات آن دولت به مشار می در بر می

ر ديــران بــسيا روابــط دو ســلطان عثمــانی و مــصر تــا انــدکی پــس از جنــگ چــال    
ــود  ــک بـ ــال   . نيـ ــروزی در چـ ــزارش پيـ ــليم گـ ــلطان سـ ــلطان مـــصر     سـ ــرای سـ ــران را بـ ديـ

ــرد     فرســـتاد، ســـپس وقتـــی شـــرق انـــاتولی را از ايـــران جـــدا کـــرده ضـــميمۀ عثمـــانی کـ
را بـــرای ســـلطان مــصر فرســـتاد، نيـــز وقتــی بـــستان و خربـــوط و مـــرعش را    گــزارش آن 

بـرای سـلطان فرسـتاد و    گرفت و عالء الدوله ذوالقدر را کشت سرش را به مهراه نامه    
زبـان عربـی بـرای     هـايش را بـه   او نامـه . اطـالعِ او رسـاند   گزارش اين فـتح بـزرگ را بـه        

ــزِ  نوشــت و او را بــا القــاب احتــرام    ســلطان مــصر مــی   ظهيــر االســالم واملــسلمين،   «آمي
قاســم . کـرد  خطــاب مـی » حـامی خـدام احلَـرمين الــشريفَين، اُسـوةُ املُلـوك واخلَـواقين      

پـــس از آنکـــه پـــدرش امحـــد را ســـلطان ســـليم  ) بـــرادرزادۀ ســـلطان ســـليم(د پـــسر امحـــ
ســلطان مـصر پناهنــده   قـاهره رفــت و بـه   شــام گريخـت و از آجنــا بـه   نيرنـگ کــشت بـه   بـه 

ولـــی پـــذيرش قاســـم در قـــاهره هـــيچ خللـــی در روابـــط نيـــک دو ســـلطان مـــصر و   . شـــد
نـۀ سـلطان سـليم    گو سلطان مصر نيز در پاسـخ بـه نامـۀ گـزارش       . عثمانی را باعث نشد   

ــس از احلـــاق شـــرق انـــاتولی بـــه     اُســـوةُ امللـــوك والـــسالطين، معـــين    «عثمـــانی او را  پـ
ــصر والفــتح   ــسلمين، ابوالن خطــاب کــرد، و والــی قزلبــاش ديــار بکــر را    » اإلســالم واملُ

ناميد؛ و يادآور شد که از شادی آنکه سلطان سليم   » ملحدين«و قزلباشان را    » لعين«
بندی کـرده و از پيـروزی    حد پيروز شده است بازارهای قاهره را آذين  بر قزلباشان مل  

مهـراه   او بر قزلباشان دلشاد شده است؛ و هدايای گرانبهائی ازمجلـه يـک فيـل را بـه         
او نوشت که پادشاه هند چهار فيـل بـرای وی    هيئت اعزامی سلطان سليم فرستاده به   

دو را  ه است و اکنـون يکـی از آن  سالمت به قاهره رسيد    فرستاده بوده که دو تايش به     
ضمنا از سلطان سـليم تقاضـا کـرد کـه اجـازه دهـد درياسـاالر        . فرستد برای سلطان می  

خريــداری ) از بالکــان(ســازی را در کــشور عثمــانی    مــصر چوــای الزم بــرای کــشتی  
سـلطان  . مـصر بفرسـتد   سـازی بـه   کند، و نيز تقاضا کـرد کـه سـلطان چنـد اسـتاد کـشتی        

آميــزی بــرای ســلطان   ه ايــن هــدايا را دريافــت کــرد و نامــۀ بــسيار حمبــت  ســليم در قونيــ
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توانــد هرچــه   خطــاب کــرد، و متــذکر شــد کــه درياســاالر مــی     » پــدر«بازفرســتاده او را 
سـازی   سازی از عثمانی خبرد، ولی استادان کـشتی    دلش خبواهد چوب برای کشتی    

حيان اروپــا وارد انــد زيــرا او قــصد دارد کــه بــا مــسي  مــشغول ســاخنت صــد فرونــد کــشتی
  ١.مصر بفرستد سازی به جنگ شود؛ لذا برايش مقدور نيست که استادان کشتی

ديـران بـرای بـه مـصاحله      شاه امساعيل که تالشهای خودش پس از جنگ چالِ       
مــصر از  نتيجــه ديــد بــرآن شــد کــه بــا فرســتادن هيــأتی بــه    کــشاندن ســلطان ســليم را بــی 

ــراری صـــ     ــرای برقـ ــاطت بـ ــای وسـ ــلطان مـــصر تقاضـ ــدسـ ــس از  . لح کنـ ــلطان مـــصر پـ سـ
ئــی بــه اســتانبول فرســتاد و بــه ســلطان     دريافــت نامــۀ شــاه امساعيــل هيــأتی را بــا نامــه    

اندرز نوشت که دست از دمشنی با يک کشور مسلمان بـردارد و بـا شـاه امساعيـل از      
قصد زيارت بـه مکـه    سلطان سليم نوشت که از ايرانيانی که به او به. درِ آشتی درآيد  

آيند خربهای صحيح گرفته است که شاه امساعيل ملحد پس از شکست   یو مدينه م  
وجه قصد جنگ با مشا را خنواهد کـرد؛ ولـی    هيچ از مشا چنان در هراس است که به    

ــا و دره    ــا را در کوههـ ــا او وارد جنـــگ شـــويد او مشـ ــا بـ ــه چنانچـــه مشـ ــا بـ ــود  هـ ــال خـ دنبـ
 بـا ابوسـعيد تيمـوری    خواهد کشيد و با مشا مهان کاری خواهـد کـرد کـه اوزون حـسن         

ئـی خنواهيـد    مـردم ايـران گزنـدهای بـسيار وارد گـردد نتيجـه       کرد؛ و مشا جـز آنکـه بـه      
يــاد ســلطان ســليم آورد کــه مهــۀ دانــشمندان نامــدار اســالم از ايرانيــان         او بــه. گرفــت

انـد، ايرانيـان از دسـت چنگيـز و تيمـور ملعـون و فرزنـدان و نوادگـان ملعونـشان           بـوده 
ــسيار  ــدهای بـ ــد   گزنـ ــری ندارنـ ــدهای ديگـ ــل گزنـ ــد و حتمـ ــه.  ديدنـ ــليم   او بـ ــلطان سـ سـ

جنـگ مـسيحيان اروپـا بـرود، و پـيش       مشورت داد که با شاه امساعيل آشتی کند و به    
   ٢.از هر کاری جزيرۀ رودس را بگيرد

نويسد که سلطان سليم به سلطان مصر پاسـخ فرسـتاد        امساعيل حقی اوزون می   
او نوشــت کـــه   تی خنواهــد کـــرد؛ و مؤدبانــه بـــه  وجــه بـــا شــاه امساعيـــل آشــ    هـــيچ کــه بــه  

                                                                            
 .۴۲۳ - ۴۱۹ها در منشآت السالطين،   منت نامه- 1
 .۴۲۴ -۴۲۳ مهاجنا، - 2
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ليکن توقع دارم که . من از او طلب دعای خير دارم  . سلطان در حکم پدر من است     «
  ١.»گری نکند بين من و شاه امساعيل مياجنی

ــن ــاد        در ايـ ــارِ ايجـ ــتانبول درکـ ــب و اسـ ــاهره و حلـ ــوزی در قـ ــتهای مرمـ ــان دسـ زمـ
سـلطان عثمـانی خـود را بـرای     . بودنـد بدبينی در ميان دو سلطان مملوکی و عثمـانی     

کــرد، و اگــر ميــان دو   جنــوب اروپــا آمــاده مــی   لشکرکــشی بــزرگ زمينــی و دريــايی بــه   
گرديــد و  افتــاد ايــن برنامــه متوقــف مــی  نيــروی بــزرگ عثمــانی و مماليــک جنــگ مــی 

در اسـتانبول ايـن شـايعه قـوت گرفـت کـه سـلطان مـصر و شـاه          . يافـت  اروپا جنـات مـی    
کــشور عثمـانی لــشکر   د بـه هــم داده درصـددند کـه مهدســتانه بـه    امساعيـل دسـت احتــا  

حـاکم حلـب در انديـشۀ جـدا کـردن      » خيربيـک «در قـاهره نيـز شـايع شـد کـه            . بکشند
ســـلطان مـــصر . ســـوريه از مـــصر اســـت و بـــا ســـلطان ســـليم روابـــط برقـــرار کـــرده اســـت  

خيربيـک از سـلطان سـليم    . تصميم گرفت که خيربيک را از حاکميت حلب بـردارد         
اضــا کــرد کــه ميــان او و ســلطان مــصر واســطه شــود تــا بــدبينی ســلطان نــسبت بــه او        تق

اين امر بر شايعۀ تالش حکـومتگران شـام بـرای جـدا شـدن از مـصر و          . برطرف گردد 
پيوسنت به عثمانی در قاهره قوت خبشيد و روابط مصر و عثمانی را به سوی تيرگـی    

نـــدهی نامــدارترين افـــسرش  ســلطان ســـليم يــک ســـپاه چهــل هـــزاری را بــه فرما    . بــرد 
راهــی نــواحی شــرقی انــاتولی کــرد و شــايع منــود کــه قــصد  � ســنان پاشــا وزيــر اعظــم�

در قــاهره کــسانی بــه ســلطان مــصر اطــالع دادنــد کــه خــرب     . لشکرکــشی بــه ايــران دارد 
دقيــق دارنــد کــه ســلطان عثمــانی بــا خيربيــک تبــانی کــرده اســت و قــصدش از ايــن           

وارد کـه در کـشور    زبـان تـازه   ايـن اثنـاء چنـد عـرب    در . لشکرکشی گرفنتِ سوريه است  
دادند دستگير شدند، و پس از يـک   انگيز از خود نشان می      عثمانی رفتارهای شبهه  

ــستند      ــلطان مـــصر هـ ــأموران سـ ــه مـ ــد کـ ــراف کردنـ ــدماتی اعتـ ــۀ مقـ ــاش  . حماکمـ ــا فـ آـ
انـد کـه مهدسـتانه     ساختند که سلطان مصر و شاه امساعيل متحد شده و قـرار گذاشـته    

  . کشور عثمانی محله کنند ز شرق و جنوب بها
                                                                            

  .۳۰۱ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
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ــن بـــه ــلطان      ايـ ــدن روابـــط سـ ــره شـ ــوزی باعـــث تيـ ــسيار مرمـ ــه، رخـــدادهای بـ گونـ
ــساملت  ــاخلورده و مـ ــراهم        سـ ــه را فـ ــد و زمينـ ــانی شـ ــرور عثمـ ــلطان مغـ ــصر و سـ ــوی مـ جـ

کـه از   سلطان مصر مهين. شاخ کند مذهب را شاخ به   آورد که دو گاو نيرومند سنی       می
قصد شرق اناتولی مطلع شد از بيم آنکـه قـصد سـلطان سـليم      مانی بهحرکت سپاه عث  

شام رفت، و ضمن فرستادن  گرفنت حلب باشد با يک سپاه پنجاه هزاری از قاهره به          
ئی به اطالع سلطان سليم رسـاند کـه چـون شـنيده اسـت کـه ارتـش عثمـانی قـصد              نامه

ا ميـان دو دولـت ايـران و    محله به ايران دارد با اين سـپاه از مـصر بيـرون آمـده اسـت تـ         
عثمــانی وســاطت کنــد و مــانع بــروز جنــگ شــود؛ و علمــای بــزرگ مکــه و مدينــه نيــز        

در مهــين . انــد تــا بــرای برقــراری صــلح ميــان ايــران و عثمــانی تــالش کننــد       برخاســته
عثمـانی از مـصر    قصد لشکرکـشی بـه    هنگام در استانبول شايع شد که سلطان مصر به        

نامـۀ سـلطان مـصر پاسـخ دهـد جلـسۀ        جـای آنکـه بـه    ليم بهسلطان س. بيرون آمده است 
مــشورتی بــا شــرکت امــرا و فقهــا و بلنــدپايگان کــشوری تــشکيل داد، و ضــمن بــزرگ    
جلوه دادن خطر مـصر و ايـران و طـرح ايـن موضـوع کـه سـلطان مـصر بـا شـاه امساعيـل                  
متحد شده و برای جنـگ بـا عثمـانی آمـاده شـده اسـت، دربـارۀ تـصميم بـه جنـگ بـا                      

او در اين جلـسه از فقهـای بلندپايـۀ عثمـانی فتـوای       . طان مصر به مشورت نشست    سل
جــواز جنــگ بــا ســلطان مــصر را گرفــت و فرمــان داد کــه نيروهــای زمينــی و دريــايی           

چنــد نفــر را نيــز مــأمور کــرد تــا      . حرکــت درآينــد  عثمــانی بــه ســوی مرزهــای شــام بــه     
ج نيروهـای مـصری از شـام    قـصد اخـرا   اطالع خيربيک برسانند که بـه       حلب رفته به    به

در حرکــت اســت؛ و از خيربيــک خواســت کــه ســپاهيان خــويش را بــرای پيوســنت بــه     
خيربيـــک چـــرکَس بـــود، قانـــصوه غـــوری نيـــز چـــرکس بـــود، ولـــی   . وی آمـــاده ســـازد

ــه   ــه قانـــصوه بـ ــيم آنکـ ــردن او را دارد    خيربيـــک از بـ ــار کـ او بـــدبين شـــده و قـــصد برکنـ
طان عثمـــانی قـــرار دهـــد، و حمرمانـــه تـــصميم گرفـــت کـــه خـــودش را زيـــر محايـــت ســـل 

سـلطان سـليم پـس از ايـن     . موافقت خويش با پيشنهاد را برای سـلطان سـليم فرسـتاد           
او نوشـت کـه مـا     زبان ترکـی بـرای قانـصوه فرسـتاده بـه      آميزی به  اقدامات نامۀ اهانت  

گــری بــه عثمــانی فرســتاده بــودی دســتگير کــرديم و        جاسوســان تــو را کــه بــرای فتنــه    
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کنار  ما به. اند برايت بيان کنند فرستيم تا آنچه را ديده نزد تو بازمی  را بهاينک آا
مرزهـای کــشور آن قزلبـاش ملحــد رسـيده بــوديم و قـصد داشــتيم کـه بــا او وارد جنــگ      
شــويم، ولــی اينــک کــه نوايــای تــو بــر مــا آشــکار شــده اســت کــه بــا آن ملحــد برضــد مــا    

تــو نيــز اگــر  . ســوی تــو بپيچــيم   بــهای چــاره نــداريم جــز آنکــه عنــان   دســت يکــی کــرده 
محيت و غيرت داری خودت را برای رويارويی با ما آمـاده کـن تـا آنچـه کـه در پـردۀ                 

  ١.غيب فته است حتقق يابد
ـــرج دابِـــق« در ۸۹۵ســـخن آنکـــه ســـلطان ســـليم در شـــهريور   کوتـــاهنزديکـــی (» م

اننـدی از  م  قانـصوه و سـپاهيانش رشـادای بـی       ٢.با قانصوه غوری روبرو شد    ) حلب
خـــود نــــشان دادنـــد تــــا جـــائی کــــه هـــر دو جنــــاح راســـت و چــــپ عثمانيـــان را در هــــم       
شکــستند، ولــی در ايــن اثنــاء خيربيــک کــه فرمانــدهی جنــاح راســت ســپاه قانــصوه را   
داشــت، طبــق قــرار قبلــی کــه بــا ســلطان ســليم گذاشــته بــود، بــا ســربازانش راه گريــز         

قانــصوه پــس از خيانــت . ندگرفــت و جنــاح راســت ســپاه قانــصوه را بــه شکــست کــشا  
خيربيــک بــيش از چنــد ســاعت نتوانــست کــه در برابــر آتــش توپخانــۀ عثمــانی دوام     

او شکـست يافتـه گريخـت، ولـی پـيش از آنکـه بـه حلـب برسـد در حـين منـاز            . بيـاورد 
سلطان سليم در خالل سه ماه سراسر سوريه و لبنان و فلسطين  . سکته کرد و جان داد    

از خبــت بلنــد ســلطان ســليم،   .  از راه غــزه وارد مــصر شــد  را تــصرف کــرد و در ديمــاه  

                                                                            
 .۳۹۲ - ۳۹۱ه امساعيل، زاده صفوی، شرح جنگها و تاريخ زندگانی شا  رحيم- 1
اند که شاهنشاهی خيتا را تشکيل داده بودند و  اينجا روزگاری بوميانش آريايی بوده. 2

با پادشاهشان روابط نيکو ) خنستين شاه يکتاپرست جهان باستان(اَتون  فرعون اَخن
  بهاَتون دخترش که بيوۀ فرعون جوان و ناکام موسوم چند سال پس از اخن. داشت

آمون بود به شاه خيتا نامه نوشت که يکی از پسرانش را برای خواستگاری  ت عنختحو
زارِ  يعنی مرغ(» بغ مرغ دای«مرج دابق شايد نام اصليش . مصر بفرستد از او به
تری «احتماالً . ريشه در زبان سامی ندارد» مرج دابق«بوده باشد؛ زيرا ) مادرخدا

های شاهان هخامنشی بوده و در زمان  ز ساختهکه ا) گانه فردوسهای سه(» پرديس
 .  داشته در اين زمين واقع شده بود استجهانیهخامنشی شهرت 
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اخيرا بـاران بـسياری باريـده بـود و بيابـان غـزه و سـينا پـرآب بـود و سـپاهيان عثمـانی             
ــه    ــد و بـ ــرار نگرفتنـ ــضيقه قـ ــرای آب در مـ ــدند   ازبـ ــصر شـ ــانی وارد مـ ــان. آسـ ــای  طومـ بـ

رامــون کــه ســلطان جديــد مــصر شــده بــود بــا حفــر خنــدق در پي   � بــرادرزادۀ قانــصوه�
قــاهره و نــصب دويــست عــراده تــوپ دفــاع شــهر را مــستحکم ســاخته بــود و ترتيبــاتی     

ولــی نقــشۀ او را يــک  . دام انداختــه در هــم بــشکند  چيــده بــود کــه ســپاه عثمــانی را بــه  
 کـه  -حاکم محصِ شام-بردی غزالی  نام جان چرکسِ خائنِ ديگرِ شبيه خيربيک به    

لطان سـليم پيوسـته بـود بـرای سـلطان سـليم       سـ  فريب سلطان سليم را خورده در غزه به 
نربد سلطان سـليم بـرای تـصرف قـاهره در ديمـاه آغـاز شـد و دومـاه ادامـه              . افشاء کرد 

ــا ســتايش    . يافــت تلفــات . انگيــز اســت  دفــاع طومــان بــای و مماليــک از قــاهره حقيقت
ارتش عثمانی بسيار سنگين بود، مشاری از نامداران افسران عثمانی ازمجله سنان  

دسـت طومـان    شا که باتدبيرترين و دليرترين افسر و هزارمرد ارتش عثمانی بود بـه  پا
دســـت  ولـــی ســـراجنام دفـــاع شـــهر درهـــم شکـــست و قـــاهره بـــه. بـــای از پـــای درآمدنـــد

گويا مماليک در اين نربد حدود بيست . بای متواری شد سلطان سليم افتاد و طومان  
ی بــا گــروه انــدکی از مماليـــک    بـــا چنـــد شــب بعــد طومــان   . و پــنج هــزار کــشته دادنــد    

شـناخت وارد قـاهره شـده بـه عثمانيـان در درون قـاهره        گذشته از راهـی کـه مـی        ازجان
شبيخون زد، کليۀ چندهزار سپاهی عثمانی که در قاهره مستقر بودند را کـشتار کـرد     

ــاهره را گرفـــت  ــرار داد   . و قـ ــه قـ ــورد محلـ ــاهره را مـ ــاز قـ ــليم بـ ــلطان سـ ــاهره  . سـ ــردم قـ مـ
حتــی . کردنــد بــای بودنــد و دليرانــه در برابــر عثمانيــان مقاومــت مــی   انخواهــان طومــ

نـربد مـردم شـهر بـا سـربازان عثمـانی سـه        . جنگيدنـد  زمان نيز جانانه با عثمانيان مـی  
گرچــه مشـار بــسياری از عثمانيــان  . شـبانه روز در کــوی و برزـای شــهر ادامــه داشـت   

کــشنت  مــردم شــهر نيــز بــه  دســت مــصريان کــشته گرديدنــد ولــی چونکــه بــسياری از     بــه
او بـا هفـت تـن از    . بای به مردم فرمان داد که دسـت از مقاومـت بکـشند     رفتند طومان 

سلطان سليم کـه از دليـری و سرسـختی مـردم قـاهره سـخت             . يارانش از شهر گريخت   
خشم بود دستور کشتارِ کليـۀ چرکـسان قـاهره از زن و مـرد و بـزرگ و کـودک صـادر              به

ز مردم شهر شامل هزاران کودک دختر و پسر در کـوی و برزـا    کرد، دهها هزار تن ا    
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ها و خياباای قاهره را خـون   رحم گذشتند، کوچه و خياباا از دمِ تيغ عثمانيان بی      
ســلطان ســليم در گــزارش فــتح قــاهره کــه بــرای   . پوشــاند تــا ســلطان ســليم آرام گرفــت 

وزيش يادآور شد که سـپاهيان  شروانشاه فرستاد دربارۀ کشتار مردمِ قاهره پس از پير  
هــا بــر روی هــم   هــا را در کوچــه  عثمــانی دســت کــشتار بــر مــردم قــاهره گــشودند، الشــه   

هـا پلـه سـاختند، بـيش      ها از الشـه  خانه انباشتند، برای باال رفنت از ديوارها و ورود به    
از پنجاه هزار تن از مردم قاهره از دم تيـغ گذشـتند، جويهـای خـون از درون و بيـرون       

خــون گرديــد، حکــم داديــم کــه    هــا روان بــود و چنــان شــد کــه رود نيــل تبــديل بــه    نــهخا
متامی از تيـغ گذرانـده شـوند و     بزرگ و کوچک طايفۀ چرکسان از حاضر و غائب به        

يــک فــرد بــزرگ و کوچــک از ايــشان در روی زمــين منانــد، ولــی جنينــها کــه در شــکمِ   
   ١. خود و مادرانشان کشته گردنددنيا آمدند مادران بودند فرصت يافتند تا وقتی به
خــوانيم  نويــسانده اســت کــه مــا وقتــی مــی گونــه مـنت ايــن نامــه را ســلطان ســليم بــه 

مجعــی مــردم قــاهره لــذت    کنــيم کــه او از بــازگويیِ داســتان کــشتار دســته    احــساس مــی 
ســـتمهائی کـــه بـــر    . اش آورده اســـت  بـــرده و آن را بـــا آب و تـــاب بـــسيار در نامـــه      مـــی

فرمــان ســلطان ســليم بــر مــردم قــاهره رفــت مهــۀ       و بــه»  عثمــانیجهــادگران«دســتهای 
معلـوم شـد کـه سـلطان عثمـانی      . بـاد هـوا داد     گـستری عثمانيـان را بـه        هـای ديـن     افسانه

ــد و خــدايش اهللا و پيــامربش           هــيچ تفــاوتی بــا هالکــو نــدارد جــز آنکــه منــاز مــی خوان
 شــرقی حتــت نــام آنچــه عثمانيــان در انــاتولی و اروپــای. حممـد و کتــابش قــرآن اســت 

جهــاد اجنــام داده بودنــد تالشــهای مــسلحانه بــرای اشــغال زمينــها و مــصادرۀ مــال و         
ملــک و تــصاحب زن و دختــر و در رأس اينــها حتميــل ديــن و زبــان خودشــان بــر مــردم   

بود؛ و اين برخاسته از يک بيـنش کهـنِ   » مجاعات غيرِخودی«مغلوب و نابودگری    
پــرورِ ترکــستان آورده   ی دوری از بياباــای خــشونت يــی بــود کــه آــا از زماــا   قبيلــه

ــی     ــا خودشـــان مـ ــد و مهچنـــان بـ ــسلمان بودنـــد ديـــن     . کـــشيدند بودنـ ــه اتفاقًـــا مـ چونکـ
  . خودشان که گستردند اسالم بود، ولی رفتارشان رفتار چنگيز و هوالکو بود

                                                                            
 . به بعد۴۳۷ بنگر منشآت السالطين، - 1
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هراسـيد، يکبـار ديگـر در فـروردين بـا       بای دلير که از هيچ شکـستی منـی          طومان
ندکی از چرکسان به عثمانيان در قاهره شـبيخون زد، ولـی بـاز شکـست يافـت          گروه ا 

او را بـه بنـد و زنـدان کردنـد و يـک      . و در حين فرار از پلی بـر روی نيـل دسـتگير شـد           
ــه  ــد بــ ــه بعــ ــی از      هفتــ ــردر يکــ ــر ســ ــد، و جــــسدش را بــ ــليم اعــــدام شــ ــلطان ســ ــان ســ فرمــ

م ادند تا مردم قاهره که معرض متاشای مرد روز به های قاهره آويختند و سه    دروازه
). هفتـۀ آخـر فـروردين   (داشـتند يقـين کننـد کـه او ديگـر زنـده نيـست           او را دوست می   

اش شـرکت کـرد، و اجـازه     سپس جسد را پائين آوردند و سلطان سليم در مناز جنـازه       
ايــن يــک فريبکــاری زشــت بــود کــه ســلطان ســليم دربــارۀ        . داد تــا او را دفــن کردنــد  

 و حمبوب دهلای مصريان اجنام داد، مردی که از هيچ شکـستی     مردی مؤمن و دالور   
جنــگ دمشــنِ کــشورش رفتــه بــود،   راســيده بــود و پــس از هــر شکــستی بــار ديگــر بــه  

دل  کـار و سـيه   دمشنی که واقعا رفتارش با مردم قاهره نشان داده بود کـه دمشنـی سـيه        
  .نيت است سيه

  خالفت عثمانی تبديل سلطنت عثمانی به
عنــوان ميــراث مملوکــان   حجــاز نيــز بــه . م هــشت مــاه در قــاهره مانــد ســلطان ســلي

) از اجـداد شـاهان کنـونی اردن    (شـريف مکـه     . تبعيت دولـت عثمـانی درآمـد        مصر به 
ــا      ١کــه نــامش ابوالربکــات هــامشی    و کــارگزار ســلطان مملــوکیِ مــصر بــود پــسرش را ب

                                                                            
و ) عموی هاشم(هاشم بلکه از ختمۀ عبدالدار   اينها نه از ختمۀ هاشم و خاندان بنی- 1

) حاجِب البيت(اسالم کليدداران کعبه عبدالدار بودند و از دوران پيش از  خاندان بنی
هاشم و بنی عبدالدار  بنی. است» داری«لقب درست اينها نه هامشی بلکه . اند بوده

پيش از اسالم و در زمان پيامرب با هم اختالف داشتند، زيرا عبدمشس و برادرش هاشم 
ت را رياست مکه را از دست آا بيرون کشيده و کليدداری کعبه که درآمدی نداش

بعد هم ميان هاشم و پسران عبدمشس بر سر رياست مکه . برايشان رها کرده بودند
اختالف افتاد که پس از ظهور اسالم نيز ادامه يافت و در جنگهای ابوسفيان و پيامرب، و 
سپس در جنگهای صفّين بين علی و معاويه و بعد در قيامهای ضد امویِ امام حسين و 
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ــال     ــتاد و کليـــد کعبـــه را بـــرای ســـلطان ســـليم ارسـ ــه قـــاهره فرسـ  داشـــت، و در هيـــأتی بـ
 ســلطان  ١.لقــب داد » حــامی احلــرمين الــشريفين  «ئــی کــه بــرای او نوشــت او را     نامــه

سليم مصر را به خيربيک سـپرد و امـوال خـزائن سـلطنتی و کتاـای کتاخبانـۀ قـاهره             
را بر بار هزار شتر و چند هزار استر و خـر کـرده از راه فلـسطين و سـوريه بـه اسـتانبول               

 هنرمنـــدان و صـــنعتگران و فقيهـــان مـــصری را بـــا خـــود ســـپس صـــدها تـــن از. فرســـتاد
ــا بــی  . راه افتــاد ســوی شــام بــه  برداشــته بــه مــصر را حقيقت رمحانــه تــاراجِ  ســلطان ســليم

آخرين خليفـۀ عباسـی   �در اين سفر، او املُتوکّل علَی اهللا سوم . مالی و فرهنگی کرد 
اه مانـــد، و آنگـــاه  او در شـــام نيـــز حـــدود شـــش مـــ ٢.را بـــا خـــود بـــرد� مـــستقر در مـــصر

                                                                                                                                                                             
هاشم با تشکيل سلطنت عباسی کليۀ  سراجنام هم بنی. سپس امام زيد منود يافت

 که امويان از هشتاد تنیاميه که نوادگان عبدمشس بودند را کشتار کردند، و فقط  بنی
 و در آجنا متدن شکومهند اندلس را تشکيل دادند که اندلس گريختند زنده ماندند به

 . تا امروز مايۀ فخر جهان متمدن است
رفت، و در اين هنگام نيز حجاز  ان ايوبيها خبشی از مصر به مشار میحجاز و يمن از زم� ١

دست سلطان سليم، حجاز  پس از سقوط دولت مملوکی به. تابع دولت مملوکی بود
در . ضميمۀ کشور عثمانی شد و تا پايان جنگ اول جهانی جزو کشور عثمانی بود

 عثمانی را در يک اواخر جنگ اولِ جهانی که فرانسه و انگلستان متصرفات دولت
ميان خودشان تقسيم کردند ) قرارداد سايکس و پيکو موسوم به(قرارداد حمرمانه 

گرفتار بازيهای انگليسيان ) حاکم حجاز از نوادگان ابوالربکات يادشده(شريف حسين 
شريف حسين . او قول داده بودند که او را پادشاه مهۀ عرا خواهند کرد شد که به

اشغال کشورهای عربی  ثمانی داد که داستان اندوهباری دارد و بهفتوای جهاد ضدع
توسط انگليسيان و فرانسويان و پيدايیِ کشورهای نوينی بر جغرافيای جهان بر مبنای 

تقسيمات  بندی چنان به در اين تقسيم. بندی کهنِ دوران امپراتوری روم اجناميد تقسيم
ند که تصميم گرفتند امارت باستانی کشوری زمان امپراتوری روم پابندی نشان داد

پيدايش کشور  اسرائيل را نيز احياء کنند، و داستان درازی دارد که سراجنام به
  .اسرائيل اجناميد

های عباسی  بعد مشروعيتشان را از خليفه سالطين مصر از زمان صالح الدين ايوبی به� 2
خ ۶۳۷کوخان در سال وقتی هوال. گرفتند ولی دولت عباسی در مصر نفوذی نداشت می
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و حاکميــت حلــب را بــه خيربيــک ســپرد و » جــان بــردی غزالــی«حاکميــت شــام را بــه 
مـــردم حلـــب عـــرب و شـــيعه بودنـــد و حلـــب در      . آمـــادۀ بازگـــشت بـــه اســـتانبول شـــد    

او چنـدين هـزار خـانوار از مـردم حلـب را بـه        . نزديکی مرزهای ايران واقـع شـده بـود        
اش  تــا برگــی ديگــر بــر جنايتــهای ترکانــه     متــصرفات عثمــانی در بالکــان کــوچ داد،    

تارهای «و » خلعت خالفت«او املُتوکّل علَی اهللا را به استانبول برد و        . افزوده باشد 
کـه نـزد او بـود را از او دريافـت کـرد، و از        » مششير عمر ابـن خطـاب     «و  » ريش پيامرب 

ئـی جـز    اهللا چـاره املُتوکّـل علَـی   . او خواست کـه مقـام خالفـت را بـه وی تفـويض کنـد          
خواست سلطان سليم نداشت، و در مراسم رمسیِ بسيار شکومهندی         گردن ادن به  

از آن پـــس ســلطان ســـليم لقـــب  . تفــويض خالفـــت بــه ســـلطان ســليم را اعـــالم داشــت    
بعـد لقــب خليفـۀ عثمــانی    خــود گرفـت، و ســالطين عثمـانی از زمـان او بــه    بـه » خليفـه «

  . گرفت» خالفت عثمانی«سلطنت عثمانی نامِ بعد  زمان به از اين. برخود داشتند
بـرِ عمـر ابـن خطـاب      اينک سـلطان سـليم در مقـام خليفـۀ پيـامربِ اسـالم و ميـراث            

بــا ايــن رخــدادهای بــسيار پيچيــده   . دانــست خــودش را ولــی امــر مــسلمين جهــان مــی   
سليم اشباع شد، اروپا از خطر حتمی رهيد و انـدلس     اطماع و بلندپروازيهای سلطان   

دهد که جهاد عثمانيـان   مهۀ اينها نشان می. گاه از مسيحيان پس گرفته نشد   يچنيز ه 
از اولِ روی کار آمدنشان تا کنون برای مال بوده و گـسترش ديـن بـيش از يـک انـه              

. نبـــوده، هرچنـــد کـــه ديـــن نيـــز در لشکرکـــشيهای آـــا بـــر مـــردم مغلـــوب حتميـــل شـــد 

                                                                                                                                                                             
بغداد را تصرف کرد و خليفه و مهۀ افراد خاندان عباسی را دستگير و کشتار کرد، 

سلطان مملوکی مصر و . نام ابوالعباس امحد به شام گريخت مردی از اين خاندان به
مصر طلبيده با او بيعت کرده او را با  برس بود ابوالعباس را به شام که نامش ظاهر بی

از آن پس فرزندان و نوادگان اين خليفه در . به خالفت نشاند» کم بأمرِاهللاحلا«لقب 
شدند تا نوبت به  مصر يکی پس از ديگری توسط سلطان وقت به خالفت نشانده می

سالطين مملوکی چونکه غالم بودند مشروعيت سلطنت . اين املُتوکّل علَی اهللا رسيد
بودند ولی » ولیِ امر مصر و شام«ر حکمِ گرفتند که د ها می خود را از اين خليفه

  .اختياری برای دخالت در امور سياسی نداشتند
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ــان در کشورگـــشايی  ــر  سياســـت عثمانيـ ــان آن بـــود کـــه مـ ــا و  شـ ــنِ مـ دم بايـــد دينـــشان ديـ
  . زبان شوند زبانشان زبان ما باشد؛ يعنی مسلمان و ترک

طبق نظريۀ سياسیِ اسالمی کـه از آغـاز جهانگـشايی عـرب سـريان داشـت و در        
زمـان در جهـان اسـالم     سدۀ پنجم هجری بازتدوين شده بود وجـود دو خليفـه در يـک          

عنـوان نـوادۀ     شاه امساعيل نيـز بـه   اينک که سلطان سليم خليفه شده بود      . جائز نبود 
پيامرب و امام علی و فاطمه ادعای جانشينی پيامرب و امامان شيعه را داشت و بـه نوبـۀ           

سلطان سـليم کـه اينـک برنامـۀ آزادسـازی        . رفت  به مشار می  » خليفه«خودش نوعی   
کنــار ــاده بــود بــرآن شــد کــه ايــران را بگيــرد و ســلطنت    انــدلس و تــسخير اروپــا را بــه

او بـه  . فوی را براندازد و در مهۀ کشورهای اسـالمی خالفـت واحـده تـشکيل دهـد               ص
 ارتش عثمانی را برداشته به ادرنه رفت، ولی در راه     ۸۹۹اين هدف در مهرماه سال      

  .بر بستر بيماری افتاد و دو ماه بعد درگذشت
مهۀ منابع تاريخی تصريح دارند که سلطان سليم بـه ايـران و فرهنـگ و ادب و            

بيــشتر . مشــرد ريخ ايــران عالقــۀ بــسيار داشــت و ايــران را يــک ســرزمين مقــدس مــی تــا
سـرود، و شـاهنامه را بـسيار زيـاد      مطالعاتش در متون پارسی بود، به پارسـی شـعر مـی          

. کــــرد و ســــخت زيــــر تــــأثير داســــتاای محاســــی شــــاهنامه قــــرار داشــــت  مطالعـــه مــــی 
ات ايرانـی نوشـته کـه او بـه      امساعيل حقی اوزون دربارۀ عالقۀ سـلطان سـليم بـه ادبيـ            

هـای   منظومـه . زبان ترکی شعر کم گفته ولی به پارسی اشـعار بـسياری سـروده اسـت     «
نيـز نوشـته   . »شـود  خط خودش در آرشيو موزۀ توپ قاپی نگهـداری مـی       پارسی او به  

امپراتـور  �دسـتور ويلـهلم دوم    م بـه ۱۹۰۴که ديوان شعر پارسی سـلطان سـليم در سـال       
 بزرگ و زرکاری شده توسط پل هوون در برلن به چـاپ رسـيده   به قطع� وقت آملان 

هـای    گويا فقط يک بيت شعر به ترکـی از او برجـا مانـده اسـت، ولـی سـروده                ١.است
پارسیِ او بـسيار اسـت، و در ميـان آـا غزهلـای زيبـای بـسياری وجـود دارد کـه نـشان                  

 تــضادهای آشــام طبــع لطيفــی هــم داشــته و جمموعــۀ   رحــمِ خــون  دهــد ايــن مــرد بــی  مــی
                                                                            

  .۳۲۶ / ۲امساعيل حقی اوزون، � ١
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  .ايم عجيبی بوده است که در برخی ديگر از سيهکاران تاريخ خودمان نيز ديده
تـأثير از شـاهنامۀ فردوسـی از     رسد که سلطان سليم با تصويری که بـه       به نظر می  

هــای ايــران در ذهــنش داشــت، پــس از فــتح کــشورهای عربــی بــسيار          شــکوه گذشــته 
مقــام خالفــت رســيد   پــس از آنکــه بــه او . عالقمنــد شــده بــود کــه شاهنــشاه ايــران شــود  

را بــه  دســتور داد تــاجی شــبيه تــاج شاهنــشاهان باســتانی ايــران بــرايش ســاختند، و آن 
گفت کسی که شاه است بايد مثل شاهنشاهان  اد و می   جای کاله عثمانی برسر می    

 گويـا او وقتـی شـام و مـصر را گرفـت لقـبِ       ١.ايران باشد و مثل آا تاج برسـر بگـذارد     
  .بر خودش اد» شاهنشاه جهان «پارسیِ

خالصــه آنکــه ســلطان ســليم هــم بــه فرهنــگ و زبــان ايرانــی عالقــه داشــت و هــم     
زبــان پارســی آشــنايیِ کامــل   بــرای تــاريخ و متــدن ايرانــی تقــدس قائــل بــود، و هــم بــه   

سـوادش در  (اين در حـالی بـود کـه شـاه امساعيـل نـه چنـدان سـوادی داشـت                  . داشت
، نه از تاريخ ايران آگاهی داشت، و نـه جـز کينـه    )تدايی بودحد خواندن و نوشنتِ اب   

قزلباشــان او نيــز ترکــان بيابــانیِ   . نــسبت بــه ايــران و ايرانــی احــساسی در دل داشــت   
اهلِ مهين کشور عثمانی بودند که پيشترها ايران را نديده بودنـد و هـيچ اطالعـی از       

زبان ايرانی سـخن   درستی به توانستند به گذشتۀ ايران و ايرانی نداشتند و حتی منی 
چيـز ايـران بيگانـه     ناميـد ولـی بـا مهـه     شاه امساعيل خودش را شاه ايران مـی    . بگويند

در دستگاه او نيز حتی يک نفر وجـود  . ره بود او از هرگونه شعور سياسی بی . بود
سـران قزلبـاش کـه    . نداشت که در مواقع حساس قادر به تـصميمگيری درسـت باشـد    

مقـام و قـدرت و ثـروت و شـوکت رسـيده بودنـد،        سنگی و راهزنـی بـه  از برهنگی و گر 
کـــشور را ميـــان خودشـــان تقـــسيم کـــرده بودنـــد و عمومـــا مردمـــی بودنـــد احـــساساتی و  

تنـها  . توانـستند تـصميم درسـتی اختـاذ کننـد      پـذير کـه در هـيچ شـرايطی منـی       حتريک
داشـتند  آا خـصائص جـانورانی   . شان مکر در راه تاراجگری بود    خصايص نژادی 

شــاه امساعيــل نيــز کــه مهــۀ     . شــوند  کــه در مواقــع شــکار بــه مکــر و حيلــه متوســل مــی       
                                                                            

  .، به نقل از هامرپورگشتال، تاريخ امپراتوری عثمانی۵۶۱پارسادوست، � ١
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عمرش در زير دست چنين عناصری تعليم ديده بـود خـصلتهای آـا را داشـت، و از       
تنــها عــاملی کــه بــه شــاه امساعيــل و قزلباشــانش  . ــره بــود هرگونــه تــدبير و تفکــر بــی

ــران کن     ــغال و ويـ ــران را اشـ ــه ايـ ــرد کـ ــی  کمـــک کـ ــوحش و بـ ــد تـ ــشی و   نـ ــی و ددمنـ رمحـ
  .احساس رسالت موهومِ آمسانیِ آا بود

وقتی سلطان سليم مهۀ توانش را متوجه شام و مصر کرد فرصت مناسبی پـيش          
ــه    ــل دســــت بــ ــاه امساعيــ ــا شــ ــود تــ ــالِ   آمــــده بــ ــار جــــربان شکــــست چــ ــود و   کــ ــران شــ ديــ

 ولــی نــه او  .ســرزمينهائی کــه ســلطان ســليم از ايــران جــدا کــرده بــود را بــازپس گيــرد      
شـد کـه    جسارت چنين تفکری را داشت و نه در ميان قزلباشانش يک مرد يافت مـی         

فکــر مهــار   او حتــی چنــدان تــدبير نداشــت کــه در ايــن دوران بــه     . در غــم ايــران باشــد  
کردن باندهای تبهکار تربايی بيفتد تا مردم ايران را بيش از آن از خودش نرجناند    

. دامـن دمشـن او شـوند     سـتمهای تربائيـان دسـت بـه     و وادار نسازد که بـرای جنـات از        
بـرای او ملـت و مـيهن مفهـومی     . خواست هم که چنين کند   ولی او چنين نکرد و منی     

او جز به نابودی مذهب منسوخِ سـنيان  . داد نداشت، و دجلويی از ملت معنائی منی 
  . انديشيد و نشر مذهب حقِ قزلباشیِ خودش به هيچ چيزی منی

  ديران شاه امساعيل پس از فاجعۀ چالفروريخنت خنوت 
هـايش يافتـه    شاه امساعيل در اثر پرورشی که از کودکيش توسط مادر و خليفه          

ديـرانْ خـودش را ذات مقـدس فـوق بـشریِ تأييدشـده بـه         بود تا پيش از شکست چالِ   
کرد که مادر گيتـی فقـط يـک     پنداشت، و خيال می امدادهای غيبیِ امامان شيعه می   

او مشـاری از اَشـعارِ ترکـیِ شـاه امساعيـل      . هم او اسـت  ائيده است وآنذات پاک را ز   
هــا شــنيده و از بــر کــرده بــود را مهــواره در هــر مناســبتی تکـــرار          ختــايی کــه از خليفــه   

کـرد   در يکـی از اينـها تـصريح مـی    . زد کـرد و دم از خـدايی و عـصمت خـويش مـی        می
در ديگـری  » .ام ازده امـام پـدرم علـی و مـادرم فاطمـه اسـت و مـن يـک امـام از دو        «کـه  

گفت  در ديگری می» .ام�من عيسا ابن مريم و خضر و اسکندر «کرد که     تصريح می 
من مهراه منصور بر سـرِ دار بـودم، مـن مهـراه ابـراهيم خليـل در آتـش بـودم، مـن           «که  
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ام، مـن   من نور حممد و سرِ علـی «گفت که  در ديگری می» .مهراه موسا در طور بودم    
ــر اَنــا احلــق و حــق مطلــق گــوهر دريــای حقي کــرد کــه  در ديگــری ادعــا مــی» .ام قــت و س

گفـت   در ديگـری مـی  » .من طوفان نوح را در ازل ديده بودم که درحال آمـدن اسـت        «
هــايش کــه   او در يکــی از نامــه١».ام ام، مــن شــاه غازيــان مــن از ذات مرتــضا علــی«کــه 

ی که در آيـۀ قـرآن آمـده    برای شيبکخان فرستاد تصريح کرد که امساعيل صديق و نب   
ام، و خــدا هــزار ســال  مــن) واذکُــر يف الکتــاب امساعيــل، انــه کــانَ صــديقًا نبِيــا (اســت 

او در اين نامه ادعا کـرد کـه بـه او    . پيش در قرآن مرا راستگو و برگزيده ناميده است 
نويــد آمســانی داده شــده کــه در آخرزمــان بــر جهــان ســلطنت کنــد و سراســر گيتــی را        

لکلِّ اُناسٍ «بگشايد و دينش را در ميان انساا بگستراند؛ و اين حديث را آورد که 
دانـست کـه از     او خودش را مصداق اين حديث می٢.»دولَةٌ، و دولتنا يف آخرِ الزمان  

زبان امامان شيعه ساخته شده بود و قرار بود که شعيان در آخرزمان تشکيل سلطنت   
  .جهانیِ صاحلان بدهند

وارِ مريـدانش کـه    سـبب آن پـرورش غلـط و کُرنِـشهای بنـده      ه امساعيـل کـه بـه      شا
راســتی بــاور داشــت کــه     کردنــد خودشــيفته شــده بــود بــه     او ســجده مــی  شــب و روز بــه 

شــود و  برگزيــدۀ آمساــا اســت و از جانــبِ خــدا و معــصومين هــدايت و محايــت مــی       
مــذهبِ «گــستراند و را ب» مــذهبِ حــق «جــا پيروزمنــد خواهــد بــود تــا    مهــواره در مهــه 

کــه  �را از صــحنۀ گيتــی برانــدازد و نــام و نــشان ابــوبکر و عمــر و عائــشه را        » منــسوخ
ــامرب و اســـالم بودنـــد   بـــه ــان خـــدا و پيـ ــان او دمشنـ ــو کنـــد� گمـ تـــا پـــيش از جنـــگ  . حمـ

جــا بــه آن   ديــران ايــن عقيــدۀ قلبــی او بــود و ســخت بــه آن پايبنــد بــود و در مهــه         چــالِ
ــی  ــصريح مـ ــرد تـ ــی  . کـ ــا وقتـ ــالِامـ ــشِ   در چـ ــورد و نقـ ــر خـ ــران تيـ ــرگ    ديـ ــد و مـ ــين شـ زمـ

چــــشم ديــــد چنــــان رعــــب و هراســــی در دلــــش افتــــاد کــــه ســــاختمان   حتقيرآميــــز را بــــه
ــاتوان و       ــودی نــ ــويش را موجــ ــت و خــ ــاره فروريخــ ــه يکبــ ــوتش بــ ــيفتگی و خنــ خودشــ
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گذشــته دارد تــا از ميــدان   کمــک يکــی دو قزلبــاش ازجــان   درمانــده يافــت کــه نيــاز بــه  
تـوان تــصور   مـی . دسـت سـلطان عثمــانی نيفتـد    را جنـات دهـد تــا بـه   بگريـزد و جـانش   

های جانگدازی که خودش به بسياری از بزرگان و  کرد که او در آن حلظات شکنجه  
وران ايــران وارد آورده بــود را بــه خــاطر آورد، و در   آوران و دانــشمندان و انديــشه نــام

هـائی را حتمـل    ان شکنجههراس شد که اسير سلطان سليم شود و جمبور گردد که چن   
فرمـان او يکـی از بزرگـان ايـران را زنـده       چـشم خـود ديـده بـود کـه وقتـی بـه           او بـه  . کند

دادنــد تــا آن   آهــستگی اجنــام مــی  کندنــد و ايــن کــار را ســاعتها بــه   زنــده پوســت برمــی 
خراشـی   هـای جـان   شخص بيهوش نشود و زجر شکنجه را بيشتر نوش کند، چه زوزه   

او به چشم خـود ديـده بـود کـه وقتـی يـک       . آمد ديده بيرون میاز اعماق جان آن زجر  
ماليدنــد و دســت و پــا بــسته در    فرمــان او روغــن و مشــع مــی  نفــر از بزرگــان ايــران را بــه 

کــرد و کــرم در پوســتش پيــدا    گونــه پوســتش عفونــت مــی   کردنــد، چــه  آفتــاب رهــا مــی 
ا وشــبهای خوردنــد، و آن بــدخبت روزهــ گونــه پوســتش را مــی شــد و آن کرمهــا چــه مــی

. شـــد هـــايش خـــاموش منـــی ئـــی زوزه کـــرد و حلظـــه متمـــادی در زيـــر شـــکنجه زوزه مـــی
پوسـت در قفـسهای    های شـکنجۀ قربانيـان خراشـيده      توان تصور کرد که او صحنه       می

های قربانيان در حال بريان شدن بر روی آتش را اکنون   آهنينِ پر از مورچه، يا زوزه     
شــاه امساعيــل تــا پــيش از ايــن بــا   . لرزيــد یکــرد و بــر خــود مــ  بــر خــودش احــساس مــی 

برد که برايش کمتـر از لـذت مجـاعِ جوانـان      گونه شکنجه کردن انساا لذتی می    اين
ديـران افتـاده    خـورده در گـودال ميـدان چـالِ     حالـت زخـم   ولی در حلظاتی کـه بـه      . نبود

و کـرد   هـا را بـر روی خـودش احـساس مـی      توان پنداشت که مهۀ اين شـکنجه  بود، می 
کــرد بــه زودی  هــا کــه گمــان مــی  تفکــر دربــارۀ شــکنجه . کــشيد شــکنجه نــشده درد مــی 

شکـست و او را   فرمان سلطان عثمـانی بـراو وارد خواهـد آمـد روحـش را در هـم مـی                به
ديـران و   فاصلۀ طوالنی ميان چالِ. کرد بيش ازپيش به ذليل بودن خودش واقف می     

بــاکی  دليــری اســت و نــه نــشانۀ بــی درگــزين مهــدان را بــه يــک منــزل تــاخنت نــه نــشانۀ  
او و قزلباشانش چنـان دسـت   . بلکه نشانۀ ضعف شخصيتی و هراس و وحشت است    

ئــی و غــاری متــواری    و پايــشان را از هــراسِ ســخت گــم کردنــد کــه هرکــدام در گوشــه      
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  . آا نرسد و زنده مبانند شدند تا مگر دست ايرانيان به
انـــان را بايـــد در حلظـــات    گوينـــد کـــه مهيـــشه شخـــصيت قهرم     اهـــل تـــاريخ مـــی   

ــت کـــه معلـــوم          ــات شکـــست اسـ ــه در عرصـــۀ پيـــروزی؛ و در حلظـ ــست شـــناخت نـ شکـ
ــا قهرمــان اســت يــا تــصادفها بــرای او پيروزيهــای قبلــی را بــه         مــی شــود يــک نفــر واقع

ــت     ــوده اسـ ــا نبـ ــستۀ آـ ــوده و او شايـ ــان آورده بـ ــبب،   . ارمغـ ــه آن سـ ــل، بـ ــاه امساعيـ شـ
ده بر پشت اسپ انداخت تـا وقتـی بـه درگـزين      که خود را از گودال بيرون کشي        مهين

ايــن هــراس شــاه . رســيد از اســپ فــرود نيامــد کــه از ســلطان ســليم در هــراس شــده بــود 
حالـــت يـــک انـــسان  گـــاه بـــه امساعيـــل را چنـــان شکـــست و فروريخـــت کـــه ديگـــر هـــيچ 

بــار چنــان بــر روحيــۀ او اثــر ــاد کــه او از آن   شکــست و فــرار خفــت. معمــولی درنيامــد
زده   بــه يـک موجــود ناکــاره و مهمــل و سـرخورده و نااميــد و بــزدل و هــراس  پـس عمــالً 

فکـر فـرار    آورد و بـه  او را بـه لـرزه در مـی   » جنگ«تبديل گشت، چنانکه شنيدن کلمۀ  
  . افکند می

پــــس قــــدرت  باختــــه بـــود از آن  موجــــود فروريختــــه و روحيـــه  ديگــــر يـــک   او کـــه  
ــار کــشيد و امــور   کلــی از دســت داد و از صــحنۀ تــ    تــصميمگيری را بــه  صميمگيری کن

بــوداق قزوينــی . ســپرد) حــسين بنــای ســابق (دســت ميرزاشــاه حــسين   قزلباشــان را بــه
خـسرو ديـن   «ديـران   نوشـته کـه پـس از جنـگ چـالِ       � نگار دربار شاه ماسب     وقايع�

ــا از مهِمـــات خـــود خـــرب نداشـــت و متـــامی    ــور کـــشور[مطلقًـ ــه] امـ دســـت وکـــال و وزرا  بـ
ترغيــب بــه هلــو و «نوشــته کــه ميــرزا شــاه حــسين اصــفهانی او را   و امحــد قمــی ١.»بــود

ــام آن خــــسروِ      ــه مــــدت دهــــسالِ متــ ــر فرمــــود، چنانکــ لعــــب و ارتکــــاب بــــه شــــرب مخــ
ــدان اشــتغال منــوده اصــالً در رفــع اعــادی و        مــشتری احتــشام در عــراق و آذربايجــان بِ

هانگـشايی  خمالفان اطراف و نواحیِ ممالـک انديـشه و تـوجهی نفرمودنـد و ارادۀ ج     
  ٢».و عالَمگيری از خاطر عاطرِ دريامقاطر بيرون رفت

                                                                            
  .، به نقل از جواهراألخبار بوداق قزوينی۶۱۷پارسادوست، � ١
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ديران موجود مفلوکی بود کـه از   شاه امساعيل در ساهلای پس از شکست چالِ     
خـربی   شدت فشار روحی به ميگساری و مستی دائم روی آورد و شب و روز را در بی        

کـرد تـا از جهـان و از    او در اين ساهلا خـودش را در بـاده و مـستی غـرق     . برد به سر می  
گيـــری رســالت موهـــومِ پـــيش از   ئـــی بــه پـــی  او ديگـــر عالقــه . خــرب مبانـــد  خويــشنت بـــی 

مهـــۀ ســـاعات شـــبانه روز را بـــا ميگـــساری و لـــواط در  . ديـــران نداشـــت شکـــست چـــالِ
کوشيد که بيشترين لذت را از  گذراند، و می دشتهای دور از پايتخت در چادرها می    

  .خرب مباند از دنيا بیزندگيش بربد و در عين حال 
در قلمـرو عالءالدولـه ذوالقـدر آن جنايتـها     � چنانکـه گفتـيم  �او که پـيش از آن       

جنـگ او برخيـزد، بـا ارسـال نامـه و       کرد، اکنون از بيم اينکـه عالءالدولـه خبواهـد بـه          
ــد      ــب کنـ ــه را جلـ ــتی عالءالدولـ ــه دوسـ ــيد کـ ــها کوشـ ــدايای گرانبـ ــام  . هـ ــين هنگـ در مهـ

ی را برای تصرف قلمرو عالءالدوله گسيل کـرد، عالءالدولـه       سلطان سليم سپاه بزرگ   
  .کشته شد و کشورش ضميمۀ خالفت عثمانی گرديد

نـــامش (شـــاه  شـــاه امساعيـــل مهچنـــين کوشـــيد کـــه بـــه دمشـــن خـــونينش شـــروان  
کـه بـا سـلطان عثمـانی     ) دسـت شـاه امساعيـل    شاه، پـسر شروانـشاه کـشته شـدن بـه         شيخ

ترسيد که شروانشاه بـه   زديک شود؛ زيرا از آن میروابط دوستانه برقرار کرده بود ن    
شـاه واسـطۀ    عالوه براين او اميـدوار بـود کـه شـروان      . کين پدرش به جنگ او برخيزد     

برقراری صلح ميان او و سلطان سليم شود و خطر جنگ احتمالی آيندۀ سلطان را از         
ۀ عـشرايش  خاطر ادامـ  شاه امساعيل در اين زمان جز به زنده ماندن به      . او دور کند  

دانــست کــه در درون ايــران مهــۀ ملــت بــا او   و چــون مــی. انديــشيد بــه هــيچ چيــزی منــی
شــاه افــزود تــا اگــر بــار ديگــر در برابــر ســلطان ســليم   انــد بــه دوســتيش بــا شــروان دمشــن

. شاه جائی برای پناه گرفنت و زنده ماندن داشته باشد فرار شود نزد شروان جمبور به
فکـر افتـاد کـه بـا او پيمـان وصـلت ببنـد، و         شـاه بـه    ا شـروان  او برای تقويت دوستيش ب    

اش ميرزاشاه حسين اصفهانی و رئـيس دسـتگاه دينـيش        اين منظور نائب السلطنه     به
خـاطر  «شـروان فرسـتاد تـا     مير مجـال الـدين حممـد را در رأس يـک هيـأت بلندپايـه بـه           
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ــد    ــئن گرداننـ ــان مطمـ ــد و پيمـ ــمِ عهـ ــد مراسـ ــه تأکيـ ــ١.»شيخـــشاه را بـ ــاه  ه شـــروان او بـ شـ
آن . را بـرای پـسر خـودش بگيـرد    ) دختر شـاه امساعيـل   (پيشنهاد فرستاد که دخترش     

توانست بشنود که هرکس سنی اسـت   ستيز که تا ديروز حتی منی    شاه امساعيلِ سنی  
حق زنده مانـدن دارد، امـروز چنـان بـه مـذلت افتـاده بـود کـه يـک شـاهزادۀ سـنی کـه                

ختـرش را بـه زنـی بگيـرد شـايد او در شکـست       رفـت د  دمشن خاندانی او به مشـار مـی      
  . احتمالی آينده نزد اين مرد سنی جائی برای پنهان شدن بيابد

شـاه شـد تـا     او که سلطان سليم بـرايش کـابوس شـده بـود دسـت بـه دامـن شـروان            
. را ببخــشايد و بــه دمشنــی بــا او ادامــه ندهــد    نــزد ســلطان ســليم شــفاعت کنــد کــه وی   

ای ملتمـسانۀ شـاه امساعيـل بـرايش نـزد سـلطان وسـاطت        شـاه نيـز بنـا بـه تقاضـ      شـروان 
سلطان سليم که تـا آن زمـان شـام و مـصر و حجـاز را ضـميمۀ دولـتش کـرده بـود،               . کرد

وقتــی از قــاهره بــه حلــب رســيد فتحنامــۀ مفــصلی شــامل گــزارش پيروزيهــايش بــرای      
 آن اشــاره کــرديم، و بــه شروانــشاه نوشــت کــه مقــصد  شــاه فرســتاد کــه پيــشتر بــه  شــروان

شاه امساعيل نيز وقتی شنيد که سـلطان سـليم از   . بعدی او شاه امساعيل خواهد بود     
تـرين مقامـات دولـتش     مصر به حلب برگشته است، يـک هيـأت سـفارتی از بلندپايـه            

اش  او در نامـه . نزد سلطان سليم فرستاد  نامۀ مفصل به    را با هدايای گرانبها و نيت     
خوانـد  »  اسکندر زمـان و مالـک بِـالد و اُمـم    حامی حرمين شريفين و«سلطان سليم را   

را به جای خواهم  خواست و قصد تو هرچه باشد من آن   «و خاضعانه به او نوشت که       
اش بــه ســلطان ســليم خــودش را تــا حــد يکــی از چــاکران ســلطان          او در نامــه٢.»آورد

پــائين آورد و اعــالم داشــت کـــه حاضــر اســت هــر فرمـــانی کــه ســلطان بــه او بدهـــد را          
بــا وجــودی کــه شــاه امساعيــل تــا ايــن حــد خــودش را نــزد ســلطان ســليم   . ت کنــداطاعــ

. ذليل نشان داده بود، بـاز هـم سـلطان مغـرورِ عثمـانی بـه نامـۀ او تـوجهی نـشان نـداد                 
ئی با هـدايای بـسيار بـه مهـراه هيـأتش بـه مـادر سـلطان سـليم               شاه امساعيل حتی نامه   

                                                                            
 .۵۵۷ غياث الدين خواندمير، - 1
  .۳۱۶ / ۲امساعل حقی اوزون، � ٢
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و توســط او ســلطان ســليم را از    شــايد بتوانــد عطوفــت آن زن را جلــب کنــد    ١نوشــت،
  .محلۀ جمدد به ايران بازدارد

شاه امساعيل که هراس از سلطان سليم کابوس شب و روزش شده بود نـه تنـها        
زنــی گرفــت تــا   شــاه را نيــز بــه  شــاه داد بلکــه دختــر شــروان   دختــرش را بــه پــسر شــروان  

مهيــت او چنــدان بـرای ايــن وصـلت ا  . شــاه از خـودش را يقينــی سـازد   محايـت شـروان  
قائــل شــده بــود کــه وقتــی موکــب عــروس از شــروان بيــرون آمــد خــود بــا متــام بزرگــان       
دولــتش در يــک موکــب بــزرگ و باشــکوه تــا چنــد فرســنگی تربيــز بــه پيــشواز موکــب     

شـاه بـرود، ولـی وقتـی از      زيـارت شـروان   پس از آن تصميم گرفت که بـه . عروس رفت 
  .فت کردراه افتاد خرب درگذشت شروانشاه را دريا تربيز به

کــه �مهــۀ تالشــهای شــاه امساعيــل بــرای جلــب دوســتی ســلطان مغــرور عثمــانی  
. مثـر مانـد   بـی � اينک جانشين عمر ابن خطّـاب و ولـیِ امـر مـسلمين جهـان شـده بـود              

را بيــشتر بــه ميگــساری و مــستی    ايــن امــر بــر هــراس شــاه امساعيــل از او افــزود، و وی    
لــواط بــود، و تنــها دخلوشــيش کاســۀ   در ايــن دوران تنــها کــار او ميگــساری و  . کــشاند

. داد آسـايی مـی   افکنـد و دل  ياد پيروزيهای گذشته می را به مججمۀ شيبکخان که وی 
سلطنت رسيدن پسرش سلطان سليمان نيـز نتوانـست کـه     درگذشت سلطان سليم و به   

افـراط در ميگـساری و لـواطگری او    . هراس شاه امساعيل از عثمانيان را کاسـته کنـد   
مهـۀ  . کند و سخت رجنور کرد تا جـائی کـه ديگـر اشـتهائی بـه غـذا نداشـت          را ازپا اف  

از شــرب مــدام و «. نوشــيد ئــی کــه در کاســۀ ســر شــيبکخان مــی غـذايش شــده بــود بــاده 
آن حــضرت را ســقوط اشــتهاء و عــدم … احـشاء رســيد  قلـت ورود طعــام نقــصِ متــام بــه 

 او هـر روز ضـعيف   ٢».يافـت  یئی رسيد که از بوی طعام ايـذاء مـ   مرتبه ميل به غذاء به 
و ضعيفتر شد و در اثر خنوردن غذا رجنوريش افزوده شد تا آنکه در خردادماه سـال      

نگاران صفوی چندين سروده دربـارۀ     تاريخ.  سالگی درگذشت  ۳۷خ در آستانۀ    ۹۰۳

                                                                            
  .۵۵۷پارسادوست، � 1
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انــد کــه مهــه در ســتايش او و     مــادۀ تــاريخِ وفــات شــاه امساعيــل در کتاايــشان آورده     
  :خوانيم مثالً، در يکی از اينها چنين می.  استعدل و داد او

  ـــــلم از روی زمينــبين     بـــــــــزدود غــبــــــــــار ظـــــ جهان گشت مکه چو خورشيد شاهی      
   دينرو دين طلب که شد خسروِـــاز خسين     تــــــاريخ وفــــــــــــات آن شـــــــــه شـــــــيرکمـــــــ      

بـدی   جان آمده بودنـد از او بـه   ولی ايرانيانی که از ستمهای او و قزلباشانش به   
  :خوانيم مثالً، تاريخ وفات او را در يک دوبيتی چنين می. ياد کردند

  د رفتــــرش امان بیـبد آمــد شــــاه امســــاعيل و بـــد رفت      چو فرعون و چـو ه
  ١ـــتان  ابــــد رفــتـــــوی  لعــنـتســــــخــرچنگ      بــــــه ســــــبگــو در ســال ظــل و مـــاه 

 ۸۹۲شــاه امساعيــل چهــار پــسر داشــت کــه بزرگترينــشان ماســب در اســفندماه   
ولـی  «و » مرشـد کامـل  «اين کودک دهساله را سران قزلباش با لقـب     . متولد شده بود  

. گرانـه بـر ايـران ادامـه دادنـد     به سلطنت نشاندند و خـود بـه حاکميـت تاراج         » مطلق
ايــن کــودک نيــز شــيوۀ عياشــی پــدرش يعنــی مهــان ميگــساری و مهــان لــواطگری را           

  .دنبال کرد و امور کشور را برای قزلباشان رها ساخت
نــام فقيهــان  در دوران ســلطنت شــاه ماســب کــه دوران ورود عناصــر نــوينی بــه   

دستگاه دينی صفوی توسط آـا  لبنانی از منطقۀ جبل عامل به ايران و سازماندهیِ         
در زمـان او  . ريزی شده برمردم ايران برای تغيير مذهب ادامه يافت      بود فشار برنامه  

کردنـد کـه زيـر فرمـان مـستقيم       جات بسيار منظم تبرايی اداره می     کشور را عمالً دسته   
بـسيار  ئـی   تربائيان در ايـن دوران کارنامـه  . واردان لبنانی اهل جبل عامل بودند  تازه

سياهتر از کارنامۀ شاه امساعيل نـشان دادنـد و چنـان زياـای بزرگـی بـه کـشور وارد               
مــردم در مــشهد و گرگــان و مــرو و هــرات دســت بــه   . گــاه جــربان نــشد  آوردنــد کــه هــيچ 

                                                                            
ماه خرچنگ نيز ماه . ۳۰مساوی با » ل« است و ۹۰۰در اجبد کبير مساوی با عدد » ظ� «1

رسد که درگذشت شاه امساعيل را دو  نظر می به.  است که تيرماه خودمان باشدسرطان
درنگ پس از شنيدن خرب  اند و اين رباعی بی ئی از مردم ايران ان کرده بوده سه هفته

  . درگذشت او سروده شده است
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از آن پس ايـن  . عبيداهللا خان اين شهرها را گرفت. دامن عبيداهللا خان ازبک شدند 
دســت   در ميــان ازبکــان و قزلباشــان دســت بــه  شــهرها تــا پايــان زنــدگی شــاه ماســب   

جـرم مهدسـتی    يافتنـد مـردم بـه    شد، و هر بار که قزلباشان بر اين شهرها دسـت مـی     می
قزلباشــان چونکــه از شکــستهائی کــه از    . شــدند بــا ازبکــان ســنی کــشتار و تــاراج مــی    

را جـربان خـسا   دفـاع بـه   ديدند با تاراج اموالِ مـردم بـی     خوردند زيان می    ازبکان می 
ــثَالً در مــورد يکــی از لشکرکــشيهای عبيــداهللا خــان بــه هــرات، وقتــی  . پرداختنــد مــی م

قزلباشــان پذيرفتنــد کــه شــهر را حتويــل ازبکــان دهنــد مــشروط برآنکــه عبيــداهللا خــان    
  :اجازه دهد تا آا زنده و سامل از شهر بروند، اسکندربيک چنين آورده است

چاره رسـيد؛ نقـود    دی بسيار به رعايای بی از طايفۀ تکلّو در آن واقعه ستم و تع        
کردنـد بلکـه بـه جـستجوی اشـيای       و اسباب ظـاهر را از ايـشان گرفتـه بيـرون مـی      

هـا و منـازل ايـشان     پرداختند، و بعد از بيرون رفنتِ شهريان، خانـه  انی نيز می  
  1» .بردند شد می کندند و اگر دفينه يافت می را می

 کننــد امــوال مــردم را تــاراج کردنــد و بــسيار   يعنــی پــيش از آنکــه شــهر را ختليــه  
او در يـک  . اميد آنکه شايد چيزی در ديوارها ان باشد منهـدم کردنـد   ها را به   خانه

نويسد که حـاکم قزلبـاش در    مورد ديگر، دربارۀ بازگيری هرات توسط قزلباشان می       
انـد   ان دادهمن فرم برد گفت که امامان به  کسانی که گمان ثروتی بر آا می        هرات به 

اند که از چه کسی چه مبلغی مال بگيرم؛  که اموال مشا را مصادره کنم و مقرر داشته    
  :ئی جز اجرای فرمان امامان ندارم و من چاره

ســخنِ مجعــی اشــرار، بــاب ســتم و زورگيــری بــر روی خاليــق       در هــرات بــه ] او[
ــولی  هـــرکس از مـــردم شـــهر و بلوکـــات گمـــان انـــدک   و بـــه… گـــشود، يعنـــی (تمـ

کـرد کـه    اظهـار مـی  …  بود به مصادره و مؤاخذۀ او گرفتار گـشت         )ئی  ثرومتندی
دوشينه در واقعه از حضرات دوازده امام عليهم السالم به مـن اشـاره شـد کـه از       
فــالن شــخص فــالن مبلــغ گرفتــه بــه غازيــان بــده و دفــع دمشنــان مــا کــن، و حکــم    
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 ۲۲۳
زرِ … القـصه .  جايز نيـست و فرمودۀ امامان را کم و زياد     … امام را چاره نيست   

  1.جان رسيدند حصول پيوست و مردم از جور او به بسيار به
خواســتند اجنــام   ترتيــب، بــسياری از جنايتــهائی کــه مــی   ســران قزلبــاش بــا ايــن  

شـايد هـم   . دادند که در رؤيا دريافت کـرده بودنـد   فرمان امامان نسبت می    دهند را به  
خودشـان تلقــين   زيــرا شـب و روز بــه . دديدنـ  گفتنـد و ايــن را در خـواب مــی   راسـت مــی 

انـد؛ پـس طبيعـی بـود کـه ايـن خـودتلقينی در         کردنـد کـه اجراکننـدۀ ارادۀ امامـان     مـی 
رؤياهايــشان نيــز بازتــاب يابــد، و در خـــواب از مهــان امامــانی کــه تـــصويرشان را در        

در آن زمـان قزلباشـان هنـوز از    . ذهنشان ساخته بودنـد فرمـان يابنـد کـه جنايـت کننـد            
 غائب چندان اطالعـی نداشـتند تـا بتواننـد در بيـداری او را ببيننـد؛ پـس هرچـه           امام

  . ديدند الزم بود را در خواب می

  آذربايجان ومهدان وکردستان وعراق توسط عثمانيان اشغال
جـــای پــدرش ســليم نشــسته بــود برنامـــۀ      خ بــه ۸۹۹ســلطان ســليمان کــه در پــائيز     

 فتوحات شام و مصر متوقف شده بود ديران و اروپاگيری پدرش را که با جنگ چال    
او بـرای آنکـه حـسن نـسيت خـويش را نـسبت بـه شـاه امساعيـل نـشان           . گيری کرد  پی

زنداا فرستاده شده  داده باشد مهۀ سفيران شاه امساعيل که توسط سلطان سليم به          
ســلطنت  ايــران فرســتاد؛ و ايــن در حــالی بــود کــه وقتــی او بــه       بودنــد را آزاد کــرده بــه  

ــسته بـــ  ــه    نشـ ــم سياســـی را بـ ــاه امساعيـــل رسـ ــک بـــرای او      ود شـ ــاورده پيـــام تربيـ جـــا نيـ
شـايد شـاه امساعيـل و    . رمسيـت شـناخنتِ سـلطنت او باشـد     نفرسـتاده بـود تـا نـشانۀ بـه     
سـلطان سـليمان پـس از آن    . شـناختند   اش اين رسم را منی      مشاوران قزلباش و تربايی   

نيــروی آن صــد  ودس را بــهبــه بلگــراد لــشکر کــشيد، و پــس از گــرفنت بلگــراد جزيــرۀ ر 
شـاه امساعيـل وقتـی خـرب      ). خ۵۰۱آغاز زمستان   (کشتی که پدرش ساخته بود گرفت       

آميــز و هــدايای بــسيار  فــتح رودس را شــنيد ســفيری را در رأس هيــأتی بــا نامــۀ احتــرام 
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 ۲۲۴

امساعيـل حقـی اوزون نوشـته کـه هيـأت سـفارتی شـاه امساعيـل            . استانبول فرستاد   به
تــن از آــا اجــازه يافتنــد کــه وارد اســتانبول شــوند و بقيــه در       ۲۰ مــرد بودنــد، و  ۵۰۰

شود که شـاه امساعيـل هـدايای بـسياری را در         معلوم می  ١.اسکودار نگهداری شدند  
او . دسـت آورد  يک کاروان بزرگ برای سلطان سليمان فرستاده بوده تـا دلِ او را بـه    

ــه ــليمان را  در نامـ ــم «اش سـ ــان جـ ــليما   خاقـ ــکندرمتکينِ سـ ــاه سـ ــين  نجـ ــان داراآئـ » مکـ
دســت او فــتح کــرده اســت ابــراز شــادی     ناميــده از اينکــه ســرزمين کــافران را خــدا بــه   

ــز بــا عنــوان    . منــوده بــود  مکــان  فــردوس«و » حــامی بيــضۀ اســالم  «از ســلطان ســليم ني
کـار   يـاد کـرده بـود، و مهـه گونـه تـالش بـه       » مـن اَتـی اهللاَ بِقَلـبٍ سـليم    «و  » آشـيان   علّيين

ســـلطان ســـليمان هيئـــت ســـفارتی را  .  تـــا از ســـلطان ســـليمان دجلـــويی کنـــد بـــرده بـــود
نامۀ شاه امساعيل را به رئـيس منـشيان حوالـه کـرد؛       حضور پذيرفت، ولی پاسخ به      به

نــزد شــاه امساعيــل    جــا آورده متقــابالً ســفيری بــه    جــای آنکــه رســم معمــول را بــه     و بــه
 منــشيان در ايــن نامــه کــه    رئــيس. دســت ســفير شــاه امساعيــل داد    بفرســتد نامــه را بــه  

ــه ــل را     بـ ــاه امساعيـ ــود شـ ــته بـ ــی نوشـ ــارت «پارسـ ــاب امـ ــت  جنـ ــآبِ حکومـ ــساب،  مـ انتـ
بـه  «اش  اطالع او رسانده بود که مفاد نامه خطاب کرده به» امساعيل ابن شيخ حيدر   

ــی   ــسنِ قبــول «رســيده و بــا  » مســع اشــرف اعٰل گرچــه ٢.ســلطان مواجــه شــده اســت  » ح 
ئــی اســت کــه انگــار ســلطان عثمــانی شــاه امساعيــل را      هگونــ خطــاب نامــۀ يادشــده بــه  

شناســد، ولــی پــذيرش ســفير شــاه امساعيــل و      رمسيــت منــی  عنــوان شــاه مــستقل بــه   بــه
دهد که روابط ايران و عثمانی به مرحلـۀ نـوينی    نامۀ او نشان از آن می       پاسخ دادن به  

  . رفت وارد شده بود و اميد برقراری آشتی می
ذشـــت شـــاه امساعيـــل نيـــز مهچنـــان تـــوجهش را      ســـلطان ســـليمان پـــس از درگ  

گرفنت اروپا متمرکز کرده بود و خـود را بـرای ادامـۀ کـشورگيری در اروپـا           معطوف به 
کــرد کــه قــضايای مرمــوز و اســرارآميزی پــيش آمــد و ناگهــان او را متوجــه          آمــاده مــی 
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 ۲۲۵

  . ايران کرد و اروپا جنات يافت لشکرکشی به
ــواره در تـــال   ــراق مهـ ــتان وعـ ــرای   مـــردم کردسـ ــانی بـ ــه از دولـــت عثمـ ش بودندکـ

شخــصيتهای کردســتان و  . رهــايی از دســت ســتمهای قزلباشــان کــسب محايــت کننــد   
ــی      ــويش فرامـ ــۀ خـ ــه ناحيـ ــه لشکرکـــشی بـ ــليمان را بـ ــلطان سـ ــراق سـ ــد عـ ــاه . خواندنـ شـ

. ها را برای جدايی کردسـتان و عـراق از ايـران فـراهم آورده بـود       امساعيل مهۀ زمينه  
ســتيزی توســط قزلباشــان بــا شــدت بــسيار   ز سياســت ايرانــیدر زمــان شــاه ماســب نيــ

. گـری بـرای يـافنت راه جنـات افکنـد      فکر چـاره  دنبال شد، و مردم را بيش از پيش به      
ئــی از قزلباشــان وجــود دارد در  دانــست در ايــران چــه بيــزاری ســلطان ســليمان کــه مــی

ــتان بـــه  ۹۱۱ســـال  ــات   پـــس از مهـــاهنگی بـــا رهـــربان عـــراق و کردسـ ولی ســـوی شـــرق انـ
وقتی او به مرزهای آذربايجان رسيد شاه ماسب را سران قزلبـاش در     . حرکت کرد 

ــی     ــازی مـ ــريح و بـ ــشور تفـ ــز کـ ــتهای مرکـ ــی از دشـ ــد   يکـ ــکار بودنـ ــرگرم شـ ــد و سـ . دادنـ
سـادگی وارد خـاک آذربايجـان       او بـه  . گونه دفـاعی نداشـت      مرزهای آذربايجان هيچ  

تربيــز بــا شــادی از عثمانيــان    مــردم . تــصرف درآورد  شــد و تربيــز را بــدون جنــگ بــه    
جـز  �با تصرف تربيـز سراسـر آذربايجـان    . آا تسليم کردند استقبال کرده شهر را به   

قزلباشــــان هــــيچ واکنـــــشی دربرابــــر ســـــقوط    . دســـــت عثمانيــــان افتـــــاد  بــــه � اردبيــــل 
آذربايجــان از خــود نــشان ندادنــد، و شــاه ماســب را مهچنــان بــا اردوی عــشرت بــه      

ــوا مـــ   ــوش آب و هـ ــتهای خـ ــی    یدشـ ــی مـ ــه خوشـ ــشان را بـ ــد و روزهايـ ــد بردنـ . گذراندنـ
. قزلباشــانْ چونکــه ديگــر تربيــر را نداشــتند پايتختــشان را بــه قــزوين منتقــل کردنــد        

ســلطان از . مهــدان نيــز تــسليم ســلطان شــد   . ســلطان از آذربايجــان راهــی مهــدان شــد  
ان گونــه مقـاومتی در برابـرش نــش   تـا ورود او بــه بغـداد هـيچ   . مهـدان راهـی بغــداد شـد   

. او بغداد را به آسانی گرفت، و ديگر شهرهای عراق نيز تسليم او شدند      . داده نشد 
دهنـدۀ آنـست    اينکه در عراق هيچ مقاومتی از جانب هيچ گروهی بروز نکرد، نشان          

آذربايجان . اند ستوه آمده وآرزومند جنات بوده که شيعيان عراق نيز از قزلباشان به   
  . انی شدندو مهدان و عراق ضميمۀ کشور عثم

خ پيمـان صـلحی بـه شـاه ماسـب حتميـل کـرد کـه           ۹۳۴سلطان عثمانی در سال     
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اضــافه مهــدان و کردســتان و   بــه موجــب آن شــاه ماســب احلــاق تربيــز و تــوابعش بــه    
ــه  ــراق بـ ــر عـ ــه  سراسـ ــانی را بـ ــناخت  دولـــت عثمـ ــدادها   بـــه. رمسيـــت شـ ــالِ ايـــن رخـ دنبـ

درون آذربايجــان   عثمانيــان بــهمجاعــات بزرگــی از ترکــان بياباــای انــاتولی توســط  
نفــع عثمانيــان بــر هــم خبــورد و  کوچانــده شــدند تــا ترکيــب مجعيتــی در ايــن منطقــه بــه

  ١.نشين شود منطقه ترک
شان برگشتند، و در محالتـی کـه    قزلباشان از آن پس به مهان رسمِ جهاد ديرينه 

ــد      ــده خانـــ ــرزمين را متـــــصرف شـــ ــد آن ســـ ــروان بردنـــ ــه اران و شـــ ــل بـــ ان از راه اردبيـــ
کلــی نــابود و کــشورشان را ضــميمۀ قلمــرو خــويش کــرده بــه تغييــر    شــاهان را بــه شــروان

مهچنين در محـالت جهـادی از راه   . آميزِ مذهب مردم مهت گماشتند   دادن خشونت 
شــد، ضــمن تــاراج و ختريــب   اران بــه گرجــستان کــه بــه هــدف غنيمتگيــری اجنــام مــی  

ايـن  .  بـه قلمـرو خـويش افزودنـد    آباديهای گرجستان خبشهائی از آن سـرزمين را نيـز       
ــر          ــدان و سراسـ ــتان مهـ ــز اسـ ــان و نيـ ــم آذربايجـ ــش اعظـ ــز و خبـ ــه تربيـ ــود کـ ــالی بـ در حـ
کردستان در اشغال ترکان عثمانی بود، و شـاه ماسـب طبـق قـرارداد ننگينـی رمسـا          

  . اين خبش از ايران را به عثمانيان حتويل داده بود
منودند   در ستم به ايرانيانْ شير میشاه امساعيل و شاه ماسب و قزلباشان که      

  .در دفاع از ايران موش حقيری بودند
نام کـشور ايـران مانـده بـود ايـران       در نيمۀ خنست سدۀ دهم خورشيدی آنچه به   

سـغد و خـوارزم و خبـشی    . مرکزی و جنوبی و گـيالن و مازنـدران و اران و شـروان بـود         
د، و آذربايجــان و مهــدان و  از خراســان و خبــش اعظــم گرگــان در اشــغال ازبکــان بــو     

ــا و طبــق توافقنامــۀ کتبــی بــه   ديــار بکــر وکردســتان بــه  اشــغال ترکــان  اضــافه عــراق رمس

                                                                            
بعد  تاريخ ايران از زمان خزش ترکان اوغوز در لشکرکشيهای سلجوقيان به وقتی به. 1

زيرا . اند بينيم که بزرگترين صدمه را مردم آذربايجان از ترکان ديده کنيم می دنبال می
ت ترين سرزمين ايرانی بود و بيشترين تشويق برای را خزش مجاعا آذربايجان پربرکت

 .ترک داشت
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بعــدها در زمــان شــاه عبــاس اول کــه دخالــت جاسوســان        . عثمــانی داده شــده بودنــد  
هــدف مواجهــه بــا خطــر عثمــانی اوج گرفــت و ارتــش      انگليــسی در دربــار صــفوی بــه  

کمکهای فنیِ آا تقويت شد، عثمانيان استان مهـدان   صفوی با تشويق و هدايت و       
عالوه تربيز و آذربايجان کنونیِ را به صفويان بازپس دادند  و اندکی از کردستان به
  .که داستان درازی دارد

آن تــــوجهی  چونکـــه فقيــــر بـــود قزلباشــــان بـــه   ) بلوچــــستان(کُـــران   منطقـــۀ مــــک 
. و شــامل ســلطنت قزلباشــان نــشدحــال خــود رهــا گرديــد  نداشـتند؛ لــذا ايــن منطقــه بــه 

) کويتـــه، کـــالت، خـــضدار، تربـــت، گـــوادر(کـــران  چنددهـــه بعـــد خبـــش عمـــدۀ مـــک
ــد   ــد شـ ــان هنـ ــرو تيموريـ ــميمۀ قلمـ ــردمش     . ضـ ــۀ مـ ــه مهـ ــی کـ ــامالً ايرانـ ــرزمينِ کـ ــن سـ ايـ

) نازنـد  نـژاد بـودن خودشـان مـی     ايرانـی  و اکنـون نيـز بـه   (اند  زبان نژاد و ايرانی   ايرانی
مـروز از ايـران جـدا مانـد، و پـس از تـشکيل کـشور نوپـای پاکـستان          برای مهيشه و تـا ا   

خودخمتارِ اين کشور درآمـد و بلوچـستان    صورت يک ايالت نيمه   خ، به ۱۳۲۷سال    به
گـاه بـه دامـن ايـران      عراق و ارزجنـان و ديـار بکـر نيـز ديگـر هـيچ      . پاکستان ناميده شد 

ن، با ارادۀ انگلستان پس از جنگ اول جهانی عراق و خبشی از کردستا . برنگشت
صـورتی کـه امـروز     به يک کـشور بـه  ) طبق پيمان موسوم به سايکس و پيکو (و فرانسه   

ــشور عـــراق � هـــست  ــی کـ ــم    � يعنـ ــر و خبـــش اعظـ ــار بکـ ــان و ديـ ــد؛ و ارزجنـ ــديل شـ تبـ
ايرانيـان ايـن خبـش از ترکيـه تـا امـروز       . کردستان مهچنـان جـزو کـشور ترکيـه ماندنـد         

عنـوان قـومِ کُـرد      دارند، دولت ترکيه هنـوز نـژاد آـا بـه    زير ستم مضاعف ترکان قرار  
  .سازیِ آا ادامه دارد شناسند، و هنوز فشار برای ترک رمسيت منی را به

متــدن   گــسترش ســلطۀ عثمــانی در خاورميانــۀ عربــی لطمــۀ تــاريخی بزرگــی بــه        
 ۴۰۰عثمانيــان . منطقــه زد و ملتــهای منطقــه را از کــاروان متــدنی عقــب نگــاه داشــت  

ال کشورهای عربـی در خاورميانـه و خبـشی از مشـال آفريقـا را در اشـغال داشـتند و             س
در ايـــن دوران دراز هـــيچ کـــار   . امپراتـــوری بـــسيار نـــاوری را تـــشکيل داده بودنـــد    

فرهنگــی درخــورِ ذکــری در امپراتــوری عثمــانی صــورت نگرفــت، يــک دانــشمند کــه  
نی پيدا نشد، يـک کتـابی کـه    کدام از کشورهای تابع عثما نامی داشته باشد در هيچ   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۲۲۸

آن افتخار کرد نوشته نشد، فقه نيز در مهان وضعی ماند که در آسـتانۀ   امروز بشود به 
اشغال اين کشورها توسط عثمانيان داشـت، و از آن پـس حتـی يـک فقيـه نامـدار در               
کشورهای عربی پيدا نشد؛ تا آنگاه که سلطۀ عثمانی رو به افول ـاد و حممـد عبـده     

مــصر در دوران ســلطنت مماليــک دوران شــکوه . محان کــواکبی پيــدا شــدندو عبــدالر
دســت عثمانيــان دوران درازمـــدت    ولـــی بــا افتــادن مــصر بـــه   . گذرانــد  خــويش را مــی  

احنطاط مصر آغاز گرديد؛ دورانـی کـه تـا اواخـر روزگـار عثمانيـان و روی کـار آمـدن               
متـدن موسـوم   . يابی مصر به خودخمتـاری ادامـه يافـت     حممدعلی بيک کبير و دست    

ســتيز  عثمانيـان متــدن . بـه اســالمی در دوران سـلطنت عثمانيــان واقعــا بـه قهقــرا رفــت   
ســاز هــم نبودنــد؛ زيــرا ازنظــر نــژادی قــومی نبودنــد کــه بتواننــد           نبودنــد ولــی متــدن  

البتـه مـساجد بـسيار زيـادی سـاختند بـرای آنکـه ـشت را عـوض          . سـازی کننـد   متـدن 
يـان مـساجد شـنيده بودنـد کـه هرکـه در ايـن دنيـا يـک           بگيرند؛ زيـرا از فقيهـان و متول       

ئــی بــرای عبــادت اهللا بــسازد در آخــرت يــک کــاخی در ــشت عــوض خواهــد         خانــه
  .گرفت
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  گفتار خنست
  صفوی قزلباشان تشکيالت و سازمان

  )صوفيان(قزلباشان 
پـس از  .  قبيلۀ ترک اهل انـاتولی بودنـد      ۹لباشان مؤسس سلطنت صفوی از      قز

آنکه ديگر مجاعات ترک اناتولی بـه اميـد دسـتيابی بـه غنـايم ايـران بـه درون کـشور            
مجعـشان  � چنانکـه گفتـيم  � قبيلـه بـالغ گـشتند؛ و در آينـده       ۱۴ما کوچ داده شدند به      

ردان اين قبايل در پيرامـون شـاه   جتمع م.  قبيله و طايفۀ بزرگ و کوچک رسيد   ۷۲به  
جــات بــزرگ اشــغالگرِ    ئــی بــود کــه در جممــوع خــود حالــت دســته       گونــه امساعيــل بــه 

شــان را داشــتند و مهــواره در   متــشکل از چنــد ده هــزار مــرد جنگــی بــا افــراد خــانواده    
مناطق خمتلف کشور در نقل و انتقال بودند و در هيچ نقطه از ايـران سـکون و ثبـات     

آــا عــادت داده بــود کــه بــرای   ا ســنت زنــدگی بيابــانگردیِ ديرينــه بــهنداشــتند، زيــر
  . مدت درازی در يک نقطه جاگير نباشند

پـيش  . کدام از قبايل قزلباش پيش از شـاه امساعيـل در ايـران نزيـسته بـود              هيچ
از اين ديديم که تيمور لنگ مجعی از تاتارهای اناتولی به خانقاه شيخ صـفی هديـه        

مهـراه   اناتولی گريختند و در آجنـا بـه   ند که بعدها مهراه شيخ جنيد بهداد و اينها بود   
. شـــيخ جنيـــد مـــذهب بکتاشـــی گرفتنـــد و هـــستۀ مرکـــزی قزلباشـــان را تـــشکيل دادنـــد 

مهراه شـيخ جنيـد    سپس ديديم که خنستين باری که مجعی از قزلباشان از اناتولی به   
ز ديــديم کــه چنــدی بعــد  اينــها نيــ. وارد آذربايجــان شــدند در زمــان اوزون حــسن بــود  

پـس از آن ديـديم کـه مجعـی از     . به اناتولی برگشتند) پس از کشته شدن شيخ جنيد  (
گرد آمدنـد،  ) پسر شيخ جنيد(قزلباشان به آذربايجان وارد شده پيرامون شيخ حيدر         

پـس از چندســال  . و بـاز پـس از کــشته شـدن او از ايــران گريختـه بــه انـاتولی برگــشتند     
ن رستم ميرزا بايندر ديديم که مجعی از آا بـه ايـران آمـده پيرامـون        بارِ ديگر در زما   
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. سلطان علی گرد آمدند، و باز هم پس از کشته شدن سلطان علی از ايران گريختند          
ناميــده » اهــل اختــصاص«هــای اعظــم و  از آن پــس هفــت تــن از ســران آــا کــه خليفــه 

  . را پرورش دهندشدند در گيالن در کنار امساعيل ماندگار شدند تا او 
جـويیِ او، خـزش    سپس چنانکـه ديـديم، بـا ظهـور شـاه امساعيـل و آغـاز قـدرت                

بزرگ قزلباشان بياباای اناتولی به درون ايران در خالل چند سال اجنام گرفت تا         
  .را تسخير کردند) زمين نيمۀ غربی ايران(آنگاه که خبش بزرگی از ايران 

ئـــی شـــعائر ابتـــدايیِ  بـــود از جمموعـــهکليـــت فرهنـــگ دينـــیِ قزلباشـــان عبـــارت  
برآمده از نياپرستیِ ديرينه که از بياباای ترکستان با خود به اناتولی برده بودنـد،     

پرسـتی   پرسـتی و علـی   پرسـتی و پيرپرسـتی و ولـی    و چون مسلمان شدند به شکل شـيخ  
مان آا پيش از آنکه در اناتولی پيرامون شيوخ بکتاشی گرد آيند و نام مسل. درآمد

کردنـد بــا   يـی بودنــد کـه ادعـا مــی    خــود بگيرنـد پيــرو رهـربان جـادوگر قبيلــه    و شـيعه بـه  
توانند که در امور گيتـی دخـل    ها را در اختيار دارند و می    اند و جن    آمسان در ارتباط  

جـای   پس از مسلمان شدنشان اين باور را حفـظ کردنـد و شـيخ را بـه           . و تصرف کنند  
دخل وتصرف در امور کائنات پنداشـتند   و او را قادر بهشان ادند   يی  جادوگر قبيله 

کــه البتــه شـــناخت   �آــا امـــام علــی و امامــان شــيعه را    . و مــورد پرســتش قــرار دادنــد    
 و نــه تنــها ١شــان ادنــد، يــی جــای تومتهــای ســابق قبيلــه بــه� درســتی از آــا نداشــتند

ئـی   امـام علـی، مرتبـه    ويـژه بـه   آـا، بـه    برای اينها مرتبۀ فرابشری قائـل شـدند بلکـه بـه      
شـــيوخ و خلفـــای بکتاشـــی کــه از ميـــان ايـــن ترکـــان  . درحــد خـــدای مـــسلمانان دادنــد  

خاستند اين عقيده را ابراز داشتند که خنستين روح مدبر هستی که خـدا باشـد      برمی
در حممد سپس در علی حلول کرد و پس از آا به امامان بعدی منتقل شد، و از راه        

قزلباشـان وقتـی پيرامـون شـيخ جنيـد و شـيخ        . شی منتقل گرديـد   امامان به شيوخ بکتا   
حيــدر و ســپس شــاه امساعيــل گــرد آمدنــد شــاه امساعيــل را نــوادۀ امــام علــی و دارای    

از پيــامرب و علــی و امامــان شــيعه تــا شــيخ   (روح خــدايی پنداشــتند کــه از راه نياکــانش  

                                                                            
 .، نوشتۀ فرويد، ترمجۀ حممدعلی خنجیتومت و تابو: پرستی، بنگر دربارۀ تومت. 1
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رو  از ايــن.  بــوداو منتقــل شــده بــه) صــفی و شــيخ جنيــد و شــيخ حيــدر تــا شــاه امساعيــل 
شــاه امساعيــل هــم بــرای آــا خــدا بــود هــم پيــامرب هــم امــام هــم شــيخ طريقــت و دارای   

جــای  بــود و بــه » واليــت مطلقــه«شــاه امساعيــل دارای  . عــصمت و معجــزه و کرامــات 
چنانکــه در جــای خــود از  �آــا بــر اســاس ايــن عقيــده   . رانــد خــدا بــر آــا حکــم مــی  

اينکـه  . کردنـد  شـاه امساعيـل را بنـدگی مـی    � نـديم يادداشتهای بازرگان ونيـزی خوا   
کردنـد و شـفای بيمـاری     آا به شاه امساعيل و پس از او به شاهان صفوی سجده می 

در . هــــا آمــــده اســــت جــــستند در بــــسياری از نوشــــته و حــــل مــــشکالت را از دمِ او مــــی
 دوران اوليــۀ زنــدگی شــاه امساعيــل بارهــا در تأليفــات صــفوی    گزارشــهای مربــوط بــه 

کـرده اسـت؛ مـثال دربـارۀ آغـاز خـروجش از        اشاره شده که نـدای آمسـان دريافـت مـی        
ــه   گـــيالن مـــی ــوانيم کـ ــه  «خـ ــی بـ ــهِمِ غيبـ ــام ملـ ــه اهلـ ــازم    بـ ــازم و جـ خـــروج از آن ملـــک عـ

سـروش عـالَمِ غيـب    «خـوانيم کـه    تربيز، مـی   و پيش از حرکت او ار شروان به ١؛»گشته
 دربارۀ فرامينی ٢.»ذربايجان مژده دادهحضرت را به ختت سلطنت و پادشاهی آ   آن

ها بسيار آمـده   در نوشته» گذشت بيان می  آنچه بر زبان اهلام«داده نيز عبارت  که می 
مثابـۀ   گفتـه بـرای قزلباشـانْ بـه     دهد که آنچه شـاه امساعيـل مـی        است که خرب از آن می     

مساعيـل تــا  راسـتی شـاه ا   شـايد هـم بـه   . بـوده اســت ) چيـزی در حـدّ وحـی   (اهلـام غيبـی   
شـــنيده و آـــا را نـــدای   ديـــران آوازهـــائی در درون خـــودش مـــی  پـــيش از فاجعـــۀ چـــال

آن حالـت دچـار شـد شـنيدن      ديـران کـه او بـه    پنداشته، و پس از جنگ چال       آمسان می 
  . آن آوازها بند آمده است

ــی    ــای ولــ ــه باورهــ ــديم کــ ــن ديــ ــيخ    پــــيش از ايــ ــی را شــ ــيعيان بکتاشــ ــتانۀ شــ پرســ
هــای  پـس از او ايـن بـاور را دو تـن از خليفـه     . تولی تنظـيم کـرد  بدرالـدين در غـرب انـا   

) از ترکــان انــاتولی(» شــاه امساعيــل ختــايی«و » ســلطان حيــدر«بکتاشــی بــه نامهــای 
سلطان حيدر کتابی تأليف کرد که در آن جهاد با سنيان توجيه شده . تکميل کردند 
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 ۲۳۳

 و دختـر سـنی بـرای    گفته شده بود که جان و مال سنی برای شـيعيان مبـاح اسـت و زن    
شيعه حالل و خريد و فروش سنيان نيز حالل اسـت، زيـرا سـنی در حکـم کـافر حربـی          

شاه امساعيل ختايی اشعار بـسياری در مـدح   ). يعنی با اسالم در جنگ است     (است  
هايش مسئلۀ تناسـخ روح خـدا    او در سروده. بسيار غلوآميز علی و امامان شيعه سرود  

 جــیِ ذات خــدا و پيــامرب و علــی دانــست  مطــرح ســاخت، و خــودش را ت هــای  خليفــه. لّ
کـه  » ذکـرِ علـی  «هـای   هـا را در ميـان تاتارهـا پراکندنـد و در حلقـه            بکتاشی اين سروده  

زمـان زبـان پارسـی     ازآجنـا کـه در آن  . شـد  کردند خوانده می شيعيان بکتاشی برپا می   
زبــان  تــايی بــهزبــان شــعر و ادب در منطقــۀ وســيعی از خاورميانــه بــود شــاه امساعيــل خ 

هــای آــا بــه زبــان ترکــیِ ســاده و     از آجنــا کــه ســروده ١.ســرود نيــز اشــعاری مــی  پارســی
شـد، بـسياری    های ذکر صوفيان بکتاشی خوانده مـی  تکرار در حلقه    فهم بود و به     عام

ــتند   ــر داشــــ ــا را ازبــــ ــيها آــــ ــاره   . از بکتاشــــ ــز پــــ ــفوی نيــــ ــل صــــ ــاه امساعيــــ ــی از  شــــ ئــــ
ها شنيده بود و ازبر بـود و در بزمهـا و    کرار از خليفهت های ترکی آا را به   سروده  تک

ها از خود او است؛ لـذا   قزلباشان پنداشتند که اين سروده   . خواند  ميداای نربد می  
نيز گاه به گاه تفَننا بـه ترکـی شـعر    «بعدها کسانی پنداشتند که شاه امساعيل صفوی     

   ٢.»سرود می
ان حيـدر بکتاشـی و شـاه امساعيـل     تشابه نامهای سـلطان حيـدر صـفوی بـا سـلط           

صــفوی بــا شــاه امساعيــل ختــايی بــه زودی آــا را در ذهنــهای قزلباشــان ايــران بــا هــم   
وقتـی شـاه امساعيـل صـفوی     . درآميخت، و حيدر و امساعيلِ اناتولی را از يادها برد  

رهــرب مــسلمينِ  «و » مرشــد کامــل «و » ولــی مطلــق «و » خليفــة اهللا«بــه ســلطنت رســيده   
هـای   سـروده  تـک . ديگر نيازی به يادآوری از شاه امساعيل ديگری نبود   شد  » جهان

خــود شــاه امساعيــل    خوانــد بــه  شــاه امساعيــل ختــايی کــه شــاه امساعيــل صــفوی مــی       

                                                                            
ديوان شاه امساعيل « عنوان باآوری شده و   بعدها مجعاو  ترکی و پارسیِهای سروده - 1
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گونــه، شــاه امساعيــل صــفوی نيــز بــرای قزلباشــان يــک     صــفوی نــسبت دادنــد، و ايــن 
ــه داد از خــــدايی مــــی   ــته شــــد کــ ــاعر پنداشــ تــــاب آقــــای فيــــروز منــــصوری در ک . زد شــ

ــاريخ « ــائی در دل تـ ــی     » رازهـ ــفوی شـــعر منـ ــل صـ ــه شـــاه امساعيـ گفتـــه و  نـــشان داده کـ
هـــای   قـــرائن و شـــواهد کـــافی در نوشـــته١.بنيـــاد اســـت انتـــساب ايـــن اشـــعار بـــه او بـــی 

دهد شاه امساعيل صفوی شعر سرودن  نگاران صفوی وجود دارد که نشان می      تاريخ
دانـــسته، و زبـــان  روانـــی منـــی بـــهرا نيـــز ) فارســـی(توانـــسته، حتـــی زبـــان ايرانـــی   منـــی

  . اش ترکی بوده است حماوره
خواندنـد، روزه   ئی با احکام شرعی نداشتند، مناز منی        قزلباشان هيچ آشنايی  

آـــا در . ايـــن مـــوارد در تأليفـــات مـــداحان شـــاه امساعيـــل آمـــده اســـت . گرفتنـــد منـــی
هــا هــم  هــا مخهــای شــراب ــاده بودنــد و از ايــن مخ    شــهرهای ايــران برســرِ چارکوچــه  

کردنـد تـا ثـواب     نوشيدند و هم مردم را تشويق به خريدن و نوشيدن مـی         خودشان می 
هائی که در تأليفات عهد صفوی آمده است حکايـت از    نشانه. اخروی حاصل کنند  

آن دارد کــه ميگــساری و لــواط نــزد قزلباشــانْ فــضيلتی بــزرگ و از مــستحبات مــذهب  
  . شده است پنداشته می

ــی    ــل وقتـ ــاه امساعيـ ــاش     شـ ــت قزلبـ ــران را مملکـ ــشور ايـ ــلطنت داد کـ ــشکيل سـ تـ
داد که قزلباشان از بياباای دور از  اين يک نام بامسمٰی بود و خرب از آن می. ناميد

انـد و بايـد نـام آـا بـر       ايران آمده ايران را اشـغال کـرده بـه متلـک خودشـان در آورده        
ان وقتی ايران را گرفتنـد  سلجوقيان و مغوالن و تيموري  . روی اين کشور گذاشته شود    

کــشور ايــران را ازآن قــوم خودشــان ندانــستند بلکــه خيلــی زود کوشــيدند کــه ايرانــی     
خالف مغـوالن و   شوند؛ ولی شاه امساعيل گرچه خودش را شاهنشاه ايران ناميد، به 

تيموريان، کشور ايران را به قزلباشان منتسب کرده بـا ايـن کـارش مالکيـت ايرانيـان          
  . شان را سلب کردبر کشور خود

قزلباشــــان کــــه در طــــول تــــاريخ مهــــواره در بياباــــا در نقــــل و انتقــــال زيــــسته و  
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توانـستند مفهـوم کـشور و مـيهن را درک      گاه در يکجا استقرار نيافته بودنـد منـی     هيچ
خواندنـد   عنوان فاحتان بيگانه از ايران مردم مـا را بردگـان خـويش مـی       آا به . کنند

اند و ايرانی بايد  يران را گرفته و مردمش را به بندگی در آوردهو عقيده داشتند که ا
بردنـد، بلکـه ايرانـی را     کـار منـی   بـه » ايرانی«آا برای ايرانی لفظ   . بندۀ آا مباند  

برای آا زبان ايرانی نيـز زبـانی بـود کـه     . بود» غالم«گفتند که معنايش    می» تات«
قزلباشـــان از . ذليـــل بـــود� هم آـــابـــه تـــو�بـــه غالمـــان تعلـــق داشـــت و زبـــان مردمـــی  

آميـز    و ايـن صـفتی بـسيار تـوهين     ١کردنـد،   يـاد مـی   » لَـر   چيـک   تـات «ايرانيان با صـفت     
دانـستند و سـخت    داد کـه آـا ايرانيـان را بنـدگان حقيـرِ خودشـان مـی        بود و نشان می 

ديدنـد دستـشان    کردنـد کـه مـی    رو ايرانيـان را حتقيـر مـی      آـا ازآن   ٢.کردند  حتقير می 
آــا امــوال ايــران را وســيلۀ عــشرت و    . ايرانيــان گــشوده اســت   رای هرگونــه آزار بــه بــ

دربـارۀ جمـالس بـزم شـاه امساعيـل و        . ايرانيان را وسيلۀ عشرت خـويش کـرده بودنـد         
به آشـاميدن شـراب گلفـام اشـارت فرمـود، جملـس       «خوانيم که   قزلباشانش بسيار می  

در لباسـهای گونـاگون و حـور عـين     جبـين   عيش و نشاطْ طرح انداخت، سـاقيان زهـره       
پـرداز   سـاز و سـازندگان نغمـه    اقداحِ راحِ ريحـانی در گـردش آوردنـد، و مغنيـان طـرب             

                                                                            
 .بردۀ حقير: لَر چيک تات. حقير، لَر عالمت مجع: چيک. غالم، برده:  تات- 1
. انسان دانسنتِ مردم سرزمينهای مفتوحه از رسوم مهۀ قبايل بيابانی بود گونه نيمه  اين- 2

 اشغال کردند ايرانيان را وحات اسالمی در فتقبايل عربستان نيز وقتی ايران را
بردند و  اسارت می  و زير قيمومت خودشان مشردند، هرکه را بهبردۀ خودشان نيمۀ

بردۀ زيرِ  آزاد نيمه يعنی نيمه (ناميدند» موال«کردند که مسلمان باشد  جمبور می
که در زير يعنی کسی  (ناميدند» اهلِ ذمه«، و هرکه دين ملی را حفظ کرده )قيمومت

اين دو اصطالح . )زيد و عرب بر او منت اده حق حيات داده است سايۀ عرب می
شدگان از ديگران بود و  دارای چندان تفاوتی نبود و فقط برای متمايز کردن مسلمان

اشغال  داد که کشورش را عرب به برده بودن ايرانی می آزاد و نيمه هردو خرب از نيمه
قزلباشان . پنداشت  و مردمش را مصادره کرده ملک خودش میدرآورده و ملک و مال

 ن بينشامهچونکه از بياباا آمده بودند و مهان فرهنگ بيابانی داشتند با صفوی نيز 
 . پنداشتند لَر می چيک نگريستند و ايرانيان را تات میبه ايرانيان 
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هــای مــداحان صــفويان   نوشــته١».آغـازِ نــواخنتِ چنــگ و عــود و نــی و ارغنـون کردنــد  
ــی  ــشان مـ ــل و        نـ ــاه امساعيـ ــی شـ ــيلۀ عياشـ ــد وسـ ــور بودنـ ــه جمبـ ــانی کـ ــه بيچارگـ ــد کـ دهـ

شــند زنــان و فرزنــدان اسيرشــدۀ ايرانيــان بودنــد کــه توســط قزلباشــان از       قزلباشــان با
  .ها بيرون کشيده شده و تبديل به غالمان و کنيزان قزلباشان شده بودند خانه

ــا تـــشکيل دادنـــد زبـــان پارســـی فقـــط در      ــه قزلباشـــان در کـــشورِ مـ در ســـلطنتی کـ
يعنــی -دشـان  رفـت؛ زيــرا از سـوئی زبــان خو   کـار مــی  مراسـالت و مکاتبــات رمسـی بــه  

 زبان مکاتبه نبـود، و از سـوی ديگـر خودشـان سـواد بـرای خوانـدن و نوشـنت                   -ترکی
دبيران و کاتبان ايرانی . نداشتند و جمبور بودند که از دبيران ايرانی استفاده کنند       

زبـان ترکـی    در بيـرون از ايـن حمـدوده بـه    . دانـستند  نيز زبان ترکـی بـرای نوشـنت منـی         
ه در مهۀ دستگاههای دولتیِ قزلباشـانْ تنـها زبـان حمـاوره      عموميت داده شد، چنانک   

سلجوقيان، مغوالن و تيموريان وقتی به ايران آمدند زبان    . زبان ترکی بود  ) گفتگو(
گفتند و زبان رمسی و حماوراتی آا  ايرانی را فراگرفتند و به زبان پارسی سخن می       

سـابق کـه در ايـران بودنـد     وقتـی قزلباشـان وارد ايـران شـدند مهـۀ ترکـان        . پارسی شـد  
زبان شده  رو ترکان قزلباش برای آنکه ترکان پارسی   زبان شده بودند، از اين      ايرانی

عثمانيهـا نيـز مهـين    . آـا دادنـد   به» ترکمن«را از خودشان متمايز کنند صفت نوينِ    
  . زمين اطالق کردند لفظ را گرفتند و بر مهۀ ترکان جاگيرشده در ايران

گــاه اجــازه نــداد کــه در حمــاورات رمســی و ادارات دولتــی       هــيچشــاه امساعيــل 
زبــان پارســی اعمــال شــود، بلکــه در مهــۀ ادارات دولتــی زبــان ترکــی رواج داشــت، و   

مــدانْ  مـردم کـشور جمبـور بودنــد کـه بـرای مــراوده بـا ايـن اربابــان ناخواسـته و پارسـی         
مساعيـل و جانـشينان او   ايرانی و زبان ايرانی در زمـان شـاه ا  . زبان ترکی ياد بگيرند 

خواست که خودش را به قزلباشان نزديک سازد و  چنان حتقير شدند که هرکس می
ــرک مــی    دانــست يــا بــه هــر حنــوی بــود ترکــی      شخــصيتی کــسب کنــد، يــا خــودش را ت

اين وضعِ . کردند برخی نيز خود را ترکمن معرفی می. گفت آموخت و ترکی می می
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رئـيس هيـأت   .  قزلباشان صفوی استمرار داشتبار در سراسر دوران سلطنت  اهانت
ايــران آمــده بــوده نوشــته کــه زبــان ترکــی زبــان مــردم       خ بــه۱۰۶۳ســوئدی کــه در ســال  

ايران نيست و بـا زبـان مـردم ايـران تفـاوت دارد، ولـی شـاه و مهـۀ دوملـردانش ترکـی                  
کوشـد کـه مثـل     ئی که خبواهـد خـودش را کـسی نـشان دهـد مـی       گويند و هر ايرانی     می
  ١. به ترکی حرف بزندآا

ــاد و قزلباشــان     در آذربايجــان کــه پــيش از ديگــر منــاطق بــه     دســت قزلباشــان افت
سلطۀ بيشتری داشتند و مترکزشان عمدتا در آذربايجان بود و پايتخت در آن ناحيـه        
واقع شده بود، بقايای آذربايجانيان که به حنـوی زنـده مانـده بودنـد خـود را جمبـور         

که از دست سـتمهای قزلباشـان برهنـد خودشـان را تـرک نـشان        ديدند که برای آن     می
رو مردم آذربايجان خيلـی زود خـود را جمبـور يافتنـد کـه زبـان ترکـی را              از اين . دهند

ئی از زبان کهنِ ايرانی بود  عموميت دهند، و در آينده گويش آذربايجانی که هلجه     
ل يکــی دو نــسل  متــروک مانــد و زبــان ترکــی جــايش را گرفــت و آذربايجــان در خــال      

زبــان آذربايجــانی فقــط در منــاطق کوهــستانی کــه  (زبــان شــد  عمــالً يــک منطقــۀ تــرک
آجناها نرسيد اسـتمرار يافـت؛ و امـروز گـويش تالـشی از بازمانـدۀ             دست قزلباشان به  

ــان    ). آن اســـت ــط عثمانيـ ــان توسـ ــدت آذربايجـ ــغالِ درازمـ ــان (در دوران اشـ آذربايجـ
شـد و اغلـب اوقـات     دسـت مـی   قزلباشان دست بـه   حدود نود سال در ميان عثمانيان و        

آذربايجـان کوچانـده     مجاعـات بزرگـی از ترکـان انـاتولی بـه          ) در دست عثمانيان بود   
گونــه، رونــد ترکــسازی   ايــن. هــم خبــورد  نفــع ترکــان بــه  شــدند تــا ترکيــب مجعيتــی بــه  

جـائی رسـيد کـه     آذربايجان پـس از تـشکيل سـلطنت قزلباشـان ادامـه يافـت؛ و کـار بـه            
. ی در سدۀ حاضر گمان کنند که اين منطقه از ديرباز منطقۀ ترکـان بـوده اسـت           کسان

طلـبِ ضـد ايرانـی از نوادگـان مهـان قزلباشـانْ، چونکـه از تـاريخ          حتی ترکان جـدايی  
ــز تــرک در آذربايجــان       ايــران اطالعــی ندارنــد، ادعــا مــی    کننــد کــه پــيش از اســالم ني
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نۀ جاگيرشـدن تـرک در آذربايجـان    کننـد کـه پيـشي    وجود داشته است؛ يعنی ادعـا مـی       
هايـشان ادعـا    برخـی از ناداايـشان در نوشـته   . يک پيشينۀ درازمدت تاريخی اسـت  

پـس از  . نشين بـوده اسـت   کنند که پيش از دوران هخامنشی نيز آذربايجانْ ترک       می
ــه    ــان بـ ــالی آذربايجـ ــۀ مشـ ــه نيمـ ــه   آنکـ ــد، بـ ــيه درآمـ ــغال روسـ ــشکيل    اشـ ــس از تـ ــژه پـ ويـ

ی که دوران تبديل هويت اقوام زير سلطۀ شوروی بـود آکـادمی        حکومت سوسياليست 
علــوم شــوروی موظــف شــد کــه بــرای مــردم ســرزمينهای اشــغالی در مشــال رود ارس          

نگــــاران و   کتاــــائی در ايــــن زمينــــه توســــط تــــاريخ    . هويــــت ترکــــیِ ديرينــــه بــــسازد   
شناســان شــوروی تــأليف شــد کــه حتريــف بــسيار شــگفتی از تــاريخ بــود و نــشان      مــردم

  .داد که اين سرزمين ايرانی از ديرزميان سرزمين ترکان بوده است می
تــأثير از کارهــائی کــه آکــادمی علــوم  ســو کــسانی در ايــران بــه از چنددهــه بــه ايــن

ايـن  . شوروی اجنام داد عالقه دارند که زبان ترکی مردمِ آذربايجان را آذری بنامند  
زبـان ترکـی   . گرفتـه اسـت  يک غلط تعمدی اسـت کـه معلـوم اسـت از کجـا سرچـشمه        

زبـان آذری يـک گـويش از    . زبان آذری نيست، ولی زبـان آذری وجـود داشـته اسـت          
زبــان «اگـر بگـوئيم   . زبـان ايرانـی بـوده و هــيچ ارتبـاطی بـا زبــان ترکـی نداشـته اســت       

» آذری«ولـی اگــر ترکــیِ آذربايجــانی را  . ايــم غلـط نگفتــه » ترکـی هلجــۀ آذربايجــانی 
زبــان  يعنــی ترکــان آذربايجــان را بايــد تــرک . ايــم  شــدهبنــاميم غلــط فاحــشی مرتکــب 

شــدگان آذربايجــان را  زبــان بــه مهينگونــه اســت اگــر مهــۀ تــرک  . زبــان ناميــد نــه آذری
هـم آذربايجـان ايـران و      (بيشينۀ مـردم آذربايجـان      . چنين نيست . نژاد بپنداريم   ترک

در زمـان صـفوی   تبارنـد ولـی در اثـر اجبـاری کـه       ايرانـی ) هم کشور آذربايجان کنونی   
گونــه کــه جمبــور  يعنــی مــردم آذربايجــان مهــان. انــد زبانــشان ترکــی شــده اســت داشــته

سـبب چنـين اجبـاری     شدند دينشان را بـا ديـن قزلباشـان عـوض کننـد زبانـشان نيـز بـه             
. شـود نيــز چنـين وضـعی رخ داده اســت    در انــاتولی کـه ترکيـه ناميــده مـی   . عـوض شـد  

د، و تاريخِ ترکيه تا دوران سـلجوقی تـاريخ آريـان    نژادن  بيشينۀ مجعيت ترکيه آريايی   
آريانی که روزگـاری امپراتوريهـای خيتـا و ميتـانی داشـتند، آريـانی             (است نه ترکان    

کــه روزگــاری امپراتــوری اورارتــو داشــتند و بعــدها کــشورشان ارمينيــه ناميــده شــد،          
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 چنــد پتوکــه داشــتند، و آريــان يونــانی کــه روزگــاری  آريــانی کــه روزگــاری کــشور کــت 
از بازماندگان �ولی ). شان کشور تراپيزونت بود سلطنت داشتند و آخرين بازمانده 

زبـــان مـــردم ترکيـــه اکنـــون ترکـــی اســـت، و  � تبـــارِ ترکيـــه کـــه بگـــذريم  کُردهـــا ايرانـــی
داسـتان پاکـسازی انـاتولی    . کنند نژاد بودن خودشان افتخار هم می شان به ترک   مهه

تــرين  منونــه مــانی داســتان بزرگتــرين و شــايد بــی  از بوميــان آريــايی توســط ترکــان عث  
اسـتثنای جنايـات بـزرگ اشـغالگران اروپـايی       بـه (جنايت ضدبشری در تاريخ جهان     

و يک داستان واقعا اندوهباری اسـت کـه آخـرينش کـشتار ميليـونیِ             ) در قارۀ آمريکا  
  . سدۀ پيش است ارمنيان در سرزمين خودشان در شرق اناتولی در مهين يک

کـسی از افــراد دار و   ســران قزلبـاش و نـه   کـدام از هفـت   اه امساعيـل نــه هـيچ  نـه شـ  
دســتگاه قزلباشــان ايــدۀ منــسجم سياســی درســر نداشــتند و چيــزی از مفهــوم دولــت و     

شاه امساعيل لقب شاهنشاه ايران داشت و حاکمِ حدود نيمی از . دانستند  ملت منی 
ارچوب فرمانـده قزلباشــان  زمـين بـود، ولـی عملکردهـايش در هـيچ حلظـه از چـ        ايـران 

کُشی و ختريب و تاراج و خوشگذرانیِ دائم    ابزار مردم   او قدرتش را به   . فراتر نرفت 
داشـته   رود که از قـدرت سياسـی برداشـتی جـز ايـن مـی       تبديل کرده بود، و گمان منی 

او بـرای خـودش يـک    . ملت و ميهن در انديـشۀ شـاه امساعيـل جـائی نداشـت            . است
، )ناميـد  رسالت نابود کردن آنچه مذهب منسوخ می  ( قائل بود    رسالت ويژۀ آمسانی  

هــا در  در ســلطنت او کليــۀ جــاده . و در مهــۀ عمــرش در راه اجنــامِ ايــن رســالت کوشــيد 
ايران بـرای بازرگـانی نـاامن شـد، قزلباشـان در هرجـا کـه بودنـد کاروانيـان را غـارت               

. کشتند می» رود برآا میمت سنی بودن «انۀ آنکه  کردند و کاروانيان را به  می
گزارش قحطیِ ناشی از تاراج اموال و خواربار مردم در مناطق خمتلف در زمان شـاه       

دربـارۀ اسـپهان،   . امساعيل هنوز در اذهان مردم برخـی از منـاطق ايـران مانـده اسـت      
شـعار   واسطۀ عبور لشکر نـصرت   به«در تأليفات مورخان اوليۀ صفوی می خوانيم که     

 و دربـارۀ خراسـان   ١».شيوع يافت و دود دلِ گرسنگان از کـرۀ نـار گذشـت        نايرۀ جوع   
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سبب وفور عبـور عـساکر و حـدوث نوايـبِ متـواتر و قلـت زراعـت و         به«خوانيم که   می
 و ١».قحطی در غايت شدت و عسرتی در ايت صعوبت روی منود        … تفرقِ رعيت 

ن حادثـه امتـداد متـام    رسـيد، و ايـ   لـب مـی   در شهر هرات در آرزوی لبِ نانی جان به    «
 ٢.خوردنــد مــی تــا مــردمِ گرســنه گوشــت الشــۀ مردگــان و گوشــت ســگ و گربــه   » يافــت

آتــش کــشيدن   بــه. چنــين مــواردی در گزارشــهای مورخــان صــفوی بــسيار آمــده اســت   
. شهر اردبيل که مردمش سنی بودند يکی از صدها فجـايع تکـراری در ايـران اسـت         

 که شاه امساعيل از بزرگـان اردبيـل خواسـت    خوانيم در تاريخ عالَم آرای صفوی می  
  :که شيعه شوند و هرکه از مذهب سنيان تربا نکرد را زنده زنده سوزاندند

. هيــزم بــسيار مجــع منودنــد   . پــشته چــوب بياورنــد   ئــی يــک  فرمــود از هــر خانــه  
يعنــی اشــهد أن امساعيــل ولــی اهللا را بــر زبــان   (گفتنــد  هرکــدام کــه شــهادت مــی 

گفــــت او را در آتــــش   کــــرد، و هــــرکس منــــی    خــــود مــــی شــــاه مــــالزمِ ) آورد مــــی
  ٣.سوخت انداخت و می می

اش بــه علمــا و دانــشمندان و بزرگــان اردبيــل اســت نــه   ســوزی اشــاره ايــن انــسان
پــيش از ايــن گفتــيم کــه قزلباشــان وقتــی تربيــز را گرفتنــد زنــان و      . مهــۀ مــردم اردبيــل 

.  بـه قزلباشـان بپردازنـد   گری کنند و درآمدشـان را  پسران را جمبور کردند که روسپی    
نوجوانـان تربيـزی کـه توسـط قزلباشـان       يک بازرگان ونيـزی از مراکـز تعلـيم لـواط بـه          

  :نويسد هايش را چنين می دهد، و ديده دائر شده بوده خرب می
پردازنــد، و هرقــدر زيبــاتر   بــه نــسبت زيبــايی خــود ماليــات مــی  … زنــان روســپی

ين رمســی کــه تــا کنــون از آن نــام    امــا بــدتر . باشــند بايــد بيــشتر ماليــات بدهنــد   
انگيـزش   انگيـز و ننگـين اسـت کـه بـوی نفـرت          ام ايـن رسـم لعنتـیِ وحـشت          برده

آن اشـاره کـنم پـی بـه شـرارت و لئامـت آن        رسد، و چون در ذيـل بـه         آمسان می   به
در ايــن شــهر مکــان عمــومی و مکتــب پيــروان لــواط وجــود دارد و  . خواهيــد بــرد
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  ١.دهند نظر باج مینسبت صباحت م ايشان نيز به

پيش از اين گزارش لواطکاری . خود شاه امساعيل نيز از لواطکاران قَهار بود 
شــاه امساعيــل را از يادداشــتهای يــک بازرگــان ونيــزی خوانــديم کــه خــودش شــاهد       

  :بوده است
کــاخ هــشت ــشت   او دســتور داد تــا دوازده تــن از زيبــاترين جوانــان شــهر را بــه   

شـنيع لـواط اجنـام داد، سـپس آنـان را بـه مهـين نيـت بـه               او با آا عمل     . بردند
  ٢.امرای سپاه خود سپرد

خوانيم که او بيشتر اوقات شب  های مداحان شاه امساعيل بسيار می      در نوشته 
   ٣.گذراند و روز به نوشيدن شراب و مؤانست پسران زيبارو می

مــذهب «را از هــا بـود کـه شــاه امساعيـل و قزلبـانش مــردمِ کـشور مـا        بـا ايـن شـيوه   
آوردنــد کــه از بياباــای    خودشــان درمــی » مــذهبِ حــق «بيــرون کــشيده بــه   » منــسوخ

انــاتولی آورده بودنــد؛ و بــا تــرويج کــردن رســومِ پــسنديدۀ خودشــان کــه ميگــساری و       
  .کردند را ترويج می» مذهب حق«لواطگری بود 

 اسـت  انـد کـه نـشانگر آن     گزارشهائی را مورخان ستايشگرِ شاه امساعيل آورده      
بـرده و از   که شاه امساعيل از ديدن منظرۀ کشته شدن حتی مريدان خودش لذت مـی      

ــز کــه او را خــدای    . داده اســت آــا فرمــان خودکــشی مــی    روی تفــنن بــه  مريــدانش ني
انـد کـه فرمــان او را حتـی بـرای خودکـشی اجــرا       انـد حاضــر بـوده   دانـسته  خودشـان مـی  

 در اجــرای فرمــان ولــیِ مطلــق شــهيد   ــشت برونــد؛ زيــرا هرکــه   کننــد تــا يکراســت بــه  
بــوداق . رفــت ــشت و نــزد خـدای قزلباشــان و امامــان آـا مــی   راسـت بــه  شــد يــک مـی 

قروينــی، ضــمن گــزارش رخــدادهای اوائــل ســلطنت شــاه امساعيــل، نوشــته کــه شــاه       
امساعيل در مراغه فرمود تا درميان قزلباشان بانگ دهند که هرکس پادشاه خود را         
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قزلباشـان بـرای خـشنود کـردن ولـی      . زيـر انـدازد   ا از فراز مناره بـه دوست دارد خود ر  
در طرفةُ العينی تـا صـد کـس خـود را انـداخت و نوبـت       «رقابت افتادند، و    امرشان به 

هـائی بـود کـه قزلباشـان تبـديل بـه جـانوران          بـا چنـين شـيوه    ١».دادنـد   يکديگر منـی    به
دند که شنيدنش برای کسانی درنده شده بودند، و کاری برسر مردم کشور ما درآور    

چـه کـسی   . که متون اصلی نويسندگان صفوی را خنوانـده باشـند بـاورکردنی نيـست          
تواند بـاور کنـد کـه شـاهی بفرمايـد پيرمـردان را زنـده زنـده بريـان کننـد و گوشـت                  می

ــده  ــان شـ ــد، آن  بريـ ــان را خبورنـ ــد و او را     شـ ــشاهلو کردنـ ــا مرادبيـــک جهانـ ــه بـ ــه کـ گونـ
کنـد کـه گوشـت      چـه کـسی بـاور مـی       ٢.»گوشت او را خوردنـد    … آتشِ قهر سوخته    به«

دســتور شــاه امساعيــل خبورنــد و برســر      خــام بــه  شــدۀ الشــۀ يــک کــشته را خــام     مــتعفن
گونـه کـه بـا     نزاع افتند، و خوردنش را ثـواب بـزرگ بپندارنـد، آن    خوردنش با هم به 

تی نيـز  خان کردند و گوشت الشه را چنان خوردند کـه سرانگـش         الشۀ گنديدۀ شيبک  
هـائی لـذت    گوشت بر استخواايش مناند؟ آيا شاه امساعيل از ديـدن چنـين منظـره        

آيــا در ديــنِ قزلباشــان خــوردن    ! کــرده اســت؟  بــرده کــه چنــين فرمــانی صــادر مــی     مــی
شـده اسـت؟    گوشت قربانیِ انسانی فضيلت داشته و باعـث خـشنودی خدايـشان مـی         

 گوشتش خورده شود در جهنم شـکنجۀ  دينی که گفته که هر سنیِ بی     آيا دين آا می   
عرصــۀ حمــشر بيايــد    بيــشتر خواهيــد ديــد، يــا مــثال وقتــی روز قيامــت زنــده شــود و بــه        

گوشــت خواهــد بــود و مــورد متــسخر مردمــی خواهــد شــد کــه در         اســتخوان خلــت بــی  
گوشــت در عرصــۀ   انــد؟ آيــا او وقتــی بــا اســتخوان خلــت بــی     صــفوف قيامــت ايــستاده 

ر نيازی به آوردن کارنامه و بررسی حـساب او نبـوده زيـرا    شده ديگ   قيامت حاضر می  
شـده کـه او کــافر مطلـق بـوده و جماهــدينِ بزرگـوارِ اسـالم گوشــتش را        خـدا متوجـه مــی  

اند تا گـواه کـافر بـودنش شـود و در قيامـت بـه بـدترين درکـات جهـنم افکنـده                 خورده
 شـاه امساعيـل و   ام کـه تفـسيری بـرای ايـن عمـل      ام نتوانـسته  شود؟ من هرچه کوشـيده    
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  . قزلباشانش بيامب

  تشکيالت دولتی
گفتــيم کــه وقتــی قزلباشــان بــر تربيــز دســت يافتنــد و تــشکيل حاکميــت دادنــد          

نائب تام االختيار شاه امساعيل شـد و  » وکيل نفس مهايون «بيک لَلَه با لقب       حسين
 قزلباشـان  فرمانـده ) شـود سـپهبد سـپهبدان    پارسی می  که به (» امير االُمراء «با منصبِ   

رئـيس دسـتگاه دينـی و قـضايی و اوقـاف      » صـدر «گرديد؛ مالمشس الهيجی با لقـب    
رئـيس حـسابداریِ دسـتگاه ماليـۀ     » وزيـر ديـوان اعٰلـی   «شد؛ و زکريـا کججـی بـا لقـب         

  . قزلباشان شد
زمـــين کــه تــسخير کـــرده بودنــد را ميــان خودشـــان      قزلباشــان آن خبــش از ايــران   

عنـوان ملـک شخـصی     ان قزلباش خبشی از کـشور بـه    هرکدام از سر    تقسيم کردند و به   
. عنوان حاکم آن نقطه از کشور ما بر سرنوشت مردم ما مـسلط باشـد        واگذار شد تا به   

هرکـدام از ايـن تيولـداران    . ناميدنـد » تيـول «زبـان خودشـان      اين ملک شخصی را بـه     
نيـز بـرای   » والـی «هـر  ). دار شـود اسـتان     پارسی می   که به (گفتند    می» والی«بزرگ را   

سـواد بودنـد،    چونکه قزلباشانْ خودشـان بـی  . خودش دارای وزير ديوان و صدر بود      
شدند که يا از روی ناچـاری و   معموالً وزير ديوان و صدر از ميان ايرانيانی تعيين می     

اين ترتيـبِ  . شدند طمع شرکت در تاراجها وارد دستگاه قزلباشان می      کاری يا به    بی
برجــا مانــده بــود و ارتبــاطی بــا ســنتهای ايرانيــان باســتان يــا  تــشکيالتی کــه از مغــوالن 

ايرانيان دوران اسالمی نداشـت، ضـمن جاجبـايیِ متـصديان، تـا پايـان سـلطنت شـاه               
کردنـــد را  قزلباشـــها ايرانيـــانی کـــه در دستگاهـــشان کـــار مـــی . ماســـب برقـــرار مانـــد

ايـن لفـظ را   نگاران صـفوی    تاريخ). يعنی مجاعت غالمان  (ناميدند  » لر  چيک  تات«
تاجيکيـه لفظــی در برابــر  ). يعنــی مجاعـت تاجيکــان (نوشــتند » تاجيکيـه «فارســی  بـه 

هـای عهـد صـفوی نــام     صـوفيه در نوشـته  ). يعنـی مجاعـت صـوفيان   (اسـت  . »صـوفيه «
  . چيک بودند و قزلباشانْ صوفی ايرانيانْ تات. ديگر برای قزلباشان است

تاتارهـا، در مقـام سرپرسـت شـاه     حسين بيـک لَلَـه شـاملو، برطبـق سـنت قبـايلیِ           

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۲۴۴

شـاه امساعيـل   . امساعيل بود و مقـام پـدریِ او را از زمـان کـودکيش در دسـت داشـت        
داشت که يکی از مريدان و چاکرانش در مقـام   وقتی از سن بلوغ گذشت خوش منی     

دنبال  به. فکر کاسنت از اختيارات او افتاد  رو به   از اين . سرپرستش قرار داشته باشد   
 حــسين بيــک لَلَــه را از نيابــت ۸۸۷کــار بـرد، او در ســال    کــه جنــم زرگــر بــهکوشـشهائی 

از ايـن  . سلطنت و وکالت نفس مهايون برکنار کرده آن منـصب را بـه جنـمِ زرگـر داد        
االختيار شاه در کشور شـد   منايندۀ تام» وکيلِ نفس مهايون«زمان جنم زرگر در مقامِ   

» اميــره«را قزلباشــان » اميــر«.  ــادبرخــود» الــدين مــسعود رشــتی  اميــر جنــم«و لقــب 
  .نگاران صفوی نيز با مهين تلفظ آمده است های تاريخ در نوشته. کردند تلفظ می

از ريـــشه و . جنـــم زرگـــر يکـــی از مـــردان جمهـــول اهلويـــۀ تـــاريخ قزلباشـــان اســـت 
دانـيم آن اسـت    آنچـه مـا مـی   . دست داده نشده اسـت  گونه سوابقی به خاندان او هيچ  

ــا يهــود بودنــد ) و نيــز در عــراق (زمــان در ايــران    زرگــران آنکــه صــرافان و  ايــن . عموم
موضــوع چنــدان در ايــران و عــراق شــيوع داشــته کــه نيــازی بــه شــاهد و دليــل تــاريخی     

دانستند و  شده بودند، ايران را ميهن خودشان می يهودان ايران البته ايرانی. ندارد
شان در ايـــران بـــه پـــيش از دوران ايـــران تعلـــق خـــاطر داشـــتند؛ زيـــرا ســـابقۀ اسکانـــ  بـــه

باره که يهـودان ايـران از اوضـاع آشـفتۀ پـس از تـسلط           در اين . گشت  هخامنشی برمی 
گرفتــه و بــسياری از آــا در مقــام مــشاور     هــا مــی  اقــوامی چــون مغــوالن و تاتارهــا ــره   

. انـد شـواهد بـسيار در دسـت داريـم       يافتـه   مناصب بلنـد دسـت مـی        مغوالن و تاتارها به   
الـدين فـضل اهللا اسـت      ترين شخصيت يهود ايرانیِ عهد مغـوالن خواجـه رشـيد          معروف

باالترين مقام دولتی در دستگاه آـا رسـيد    دربار مغوالن نفوذ يافت تا به       که وقتی به  
. را مـسلمان حقيقـی بپندارنـد    مسلمان شد و دست به اقداماتی زد تا مـردم ايـران وی         

گـــرِ وضـــعِ موجـــود   خانقاهـــدارِ تبليـــغســـبب بـــذل و خبشـــشهائی کـــه بـــه صـــوفيان  او بـــه
شد و بر  کرد برايش تبليغات گسترده توسط شيوخ صوفيه در مراکز خانقاهی می   می

ايـن مـرد پراسـرار تـاريخ مغـول يکـی از نويـسندگان صـاحبنام               . افـزود   حمبوبيتش مـی  
  .رفته و کتاائی نيز در دين يهود تأليف کرده بوده است يهود نيز به مشار می

خواندنـد عمومـا باســواد    شـان را مـی   آن سـبب کـه کتــاب دينـی    ن ايـران بـه  يهـودا 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۲۴۵

جنــم زرگــر بــرای مــدت هفــت ســال مهــراه اردوی قزلباشــان در حرکــت بــود و  . بودنــد
و چـون بـه   . خريـد  کردنـد را از آـا مـی    طالهائی که قزلباشان از مردم ايران تاراج می 

نشـست و بـرايش داسـتاای      مـی احتمال زياد باسواد نيز بـود شـبها بـا شـاه امساعيـل       
پرداخت کـه خوشـايند شـاه امساعيـل و      ئی می گونه گفت؛ و داستاا را به     شيرين می 

او بــا ايــن کــارش خــودش را هــر روز بــيش ازپــيش بــه شــاه امساعيــل        . قزلباشــان بــود 
شــاه امساعيــل  . نزديــک ســاخت تــا آنکــه مهــدم روزهــا و شــبهای شــاه امساعيــل شــد      

» وکيل نفس مهـايون « که او را منايندۀ تام االختيار خويش و چندان عالقمند او شد  
کــارۀ  يــیِ ترکــانْ مقــام پــدری شــاه را بــه وی تفــويض کــرده مهــه  کــرده طبــق رســوم قبيلــه

  .دولت قزلباشان ساخت
مهانگونه که شاه امساعيل برای خودش وزيـر و وکيـل و صـدر داشـت هرکـدام              

ن شــده بــود و صــفت حــاکم را يــدک  از ســران قزلبــاش کــه تيولــدار يــک ناحيــه از ايــرا 
آـا ايـران را ميـان خودشـان تقـسيم      . کشيد نيز برای خودش وزيـر و صـدر داشـت        می

کــرد، بــدون آنکــه از حکومــت کــردن   کــرده بودنــد و هرکــدام در جــائی حکومــت مــی  
ــد    ــه باشـ ــارتگری آموختـ ــز غـ ــزی جـ ــۀ     . چيـ ــه ناحيـ ــداریِ دوسـ ــها تيولـ ــی از اينـ ــاه يکـ گـ

شـد   مثَالً حسين بيک لَلَه هـم حـاکم پـارس ناميـده مـی      . جداافتاده را در دست داشت    
هــم حــاکم خبــشی از خراســان و هــم حــاکم گــيالن و مازنــدران؛ ولــی خــودش مهيــشه           

شـد هـم    دورميش خان هم حاکم اسـپهان ناميـده مـی     . مهراه اردوی شاه امساعيل بود    
ايـن حاکميـت   . حاکم خبشی از خراسان؛ و خودش مهيـشه مهـراه شـاه امساعيـل بـود             

گفتنــد کــه درآمــد زمينــهای   آــا حــاکم مــی رو بــه در حقيقــتش تيولــداری بــود، و از آن
آـا خبـشيده بـود     کشاورزی منطقه و امـوال تاراجهـای آن منـاطق را شـاه امساعيـل بـه        

  ). تيولِ آا کرده بود(
نوبـۀ خودشـان خبـشهای     هرکدام از وزرا و وکال وصدرهای شاه امساعيل نيز به       

ــشور ر  ــيعی از کـ ــاه      وسـ ــراه شـ ــه مهـ ــالی کـ ــين حـ ــد؛ و درعـ ــرده بودنـ ــان کـ ــول خودشـ ا تيـ
آمدنـد و امـالک و امـوال ناحيـۀ حاکميتـشان       رفتند حاکم آن خبشها به حساب مـی     می

  .آا تعلق داشت به
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هـــر تيولـــداری در منطقـــۀ حـــاکميتش دســـتگاهی تـــشکيل داده بـــود کـــه وزيـــر و   
پهان حسين بنا را وکيـل  دورميش خان در آغاز در اس  . کردند  را اداره می    صدرش آن 

ميـرزا  «رفـت و حـسين بنـا بـا لقـب       و وزير کرده بود و خودش مهراه شاه امساعيـل مـی     
يــی بــه نوبــۀ   هــر وزيــر و صــدرِ منطقــه . داد وظــايف او را اجنــام مــی » حــسين اصــفهانی

عنـوان ملـک شخـصی     خودش تيولدار خبشی از روستاهای منطقه بود که اربابش به     
آوری مالياـــا  او افــرادی را مــأمور ادارۀ ايــن روســتاها و مجــع     بــه او خبــشيده بــود؛ و    

در هر منطقه يک صدر وجود داشت که رياسـت دسـتگاه دينـی قزلباشـان     . کرده بود 
کردند، اموال را برايش  جات تبرايی زير دست او کار می را داشت، و رؤسای دسته

آوری بـر مـردمِ    دشهـای خـشن و چنـ    آوردنـد، و مـذهب قزلباشـان را بـا شـيوه             مجع مـی  
  . کردند کشورِ ما حتميل می

سـيد  «در نوک هرمِ تشکيالتیِ قزلباشانْ شخص شاه امساعيل ايستاده بـود کـه       
ولــیِ امـــرِ  «و » مرشــد کامــل  «و » ولـــی مطلــق «و » مناينــدۀ ائمــۀ اطهــار   »و » اوالد علــی 

بدنـــۀ هـــرم را بـــه . شـــد ناميـــده مـــی» واجـــب الطاعـــه«و » معـــصوم«و » مـــسلمين جهـــان
ترتيب از باال به پائين، وکيل نفـس مهـايون، صـدر، وزيـر ديـوان، تيولـداران بـزرگ            

قاعـدۀ  . دادنـد  يی تـشکيل مـی   از رؤسای قبايلِ قزلباش، و وزيران و صدرهای منطقه       
ــا از ميــان   گــستردۀ هــرم تــشکيالتی نيــز از تــربداران تبرايــی تــشکيل مــی   شــد کــه عموم

  . پيوسته بودندقزلباشان  بزهکاران شهری برخاسته به
قزلباشــان  مـال مشــس الهيجــی و زکريــا کججــی کـه خنــستين ايرانيــان پيوســته بــه  

رسـد کـه هردوشـان در اوائـل      نظـر مـی   بـه . انـد  بودند در گرد و غبار رخـدادها گـم شـده      
گونـه کـه    نشدنیِ قزلباشـان را ديدنـد از آـا گريختنـد؛ مهـان            کار که جنايتهای حتمل   

قزلباشـان و شـاه    طمعِ دنيـا و مقـام بـه    ديديم که در هرات بهمير غياث الدين هراتی را    
امساعيــل پيوســت و صــدر خراســان شــد، ســپس وقتــی ختريبــها و کــشتارهای آــا در     

  . خراز و قَرشی را ديد از آا گريخت، و رفت که رفت
مقـام وکالـت نفـس     بـه » امير جنم الدين مـسعود رشـتی  «جنم زرگر وقتی با لقب    

پيش از اين خوانديم که شاه امساعيـل بـه      . گير امور کشور شد   مهايون رسيد تصميم  
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گيری و اجراء تفويض کرده بود، و او جماز بـود کـه هـر         او اختيار مطلق برای تصميم    
  . تصميمی را بدون مشورت با شاه بگيرد و به مورد اجرا بگذارد

ــاش و      ــر پرنفـــوذ قزلبـ ــه عناصـ ــار آمـــدنش بـــرآن شـــد کـ ــم از اوان روی کـ ــر جنـ اميـ
نـشاندگان خـودش را در ايـن مناصـب      يی را از مناصب پردرآمد دور کند و دست تربا

اولی فرمانده کـل  (او در اين مسير با حسين بيک لَلَه و قاضی حممد کاشی         . بگمارد
رقابــــت افتــــاد، و  بــــه) قزلباشـــان و دومــــی رئــــيس دســــتگاه پردرآمــــد اوقـــاف و قــــضاء  

داشـت کـه بـه هـر ـائی باشـد ايـن        او تـصميم  . خمالفتهای پنهانی آا با او آغـاز شـد       
دو تـــن را از امـــارت و صـــدارت بينـــدازد و ايـــن دو منـــصب حـــساسِ پردرآمـــد را بـــه          

او بــرای آنکــه قاضــی حممــد را از چــشم شــاه امساعيــل       . پروردگــان خــودش بــسپارد  
بينــدازد بــه يکــی از سردســتگان پرقــدرت تربايــیِ اهــل قــم کــه نــام موالنــا حيرانــی بــر    

هـائی داد و او را تـشويق کـرد     بـع شـعر داشـت امکانـات و وعـده      خودش اده بود و ط    
ازمجلـه اشـعاری کـه    . که قصايدی در بـدگويی از قاضـی حممـد بـسرايد و منتـشر کنـد            

حممــد ســرود يـک قــصيدۀ بلنــدباال بـود کــه چنــد بيــت    موالنـا حيرانــی در هجــو قاضـی  
  :شعرش چنين است

 ردانشـرخ گــپهر و چـ داردسخنتيخون ر سرِ
 انشــ کاشیاضـــ قیِزير ونـ مگر خآمد اديـبه 

 یخلق ناراض خدا و او باشد  آن کزی قاضچه
 انشـميارت برده اـــبه غ و رــکف  لشکرِدهيرس

 مسلمانان یِقاض خورده مسجد  وقف از شراب
 انشي سوزان مرغ بریاـــ از دهلديبا ی مکنون

  شود ظاهرنيد یوال آن بـــران احــکاف  براگر
 ١ کافرستانشیذارند سوــــنگ نگ از نانـــمغ

ــال  ــيراز     ۸۸۸در ســ ــه شــ ــتان بــ ــراق و خوزســ ــل پــــس از فــــتح عــ ــاه امساعيــ ــه شــ  کــ

                                                                            
 .۱۰۰ - ۹۸خالصة التواريخ، :  برای مهۀ بيتها، بنگر- 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۲۴۸

ــدام       ــی اوج گرفـــت، و هرکـ ــد کاشـ ــتی و قاضـــی حممـ ــم رشـ ــر جنـ برگـــشت، رقايـــت اميـ
قاضی حممد در آن . ديگری را نزد شاه امساعيل متهم به اختالس اموال شاه کردند  

عالوه شيراز بود ولی  به» خيلی از حمال عراق عجم«زمان حاکمِ شرع کاشان و يزد و    
 هـم قاضـی حممـد و هـم اميـر جنـم در          ١.گـشت   خودش مهراه اردوی شاه امساعيل مـی      

گفتنـد، و هـردو از راه امـوالی کـه        کردنـد راسـت مـی       ااماتی که متوجـه يکـديگر مـی       
جــات  جنايتــهائی کــه دســته . تــاراج امــوال ايرانيــان بــود صــاحب گنجهــا شــده بودنــد   

مانـده   تربايیِ قاضی حممد در شيراز و ديگر شهرهای پارس در کشتار ايرانيـان سـنی       
قاضــی . آورد لــرزه درمــی  انديــشی را بــه  کردنــد شــنيدنش پــشت هــر انــسان نيــک     مــی

روز در شــيراز در حينــی کــه بــا شــاه امساعيــل مــشغول ميگــساری بــود، و         حممــد يــک 
ورز اســت و او بــه  م خيانــتهــردو مــست بودنــد، بــه شــاه امساعيــل گفــت کــه اميــر جنــ    

از امــوال )  ميليـون دينـار طـال   ۲۰۰(حتقيـق خـرب دارد کـه وی مبلـغ بيـست هـزار تومـان        
شــاه اخـــتالس کــرده اســـت، و اگـــر شــاه وی را بـــه او بـــسپارد ايــن امـــوال را از او پـــس     

هــدف قاضــی حممــد آن بــود کــه اميــر جنــم را بــه ايــن انــه حماکمــه و  . خواهــد گرفــت
اميــر جنــم از ايــن موضــوع خــرب    . ی را بــرای خــودش مــصادره کنــد  اعــدام و دارايــی و 

يافــت و متقــابالً مهــين اــام را نــزد شــاه بــه قاضــی حممــد وارد آورد و از شــاه اجــازه          
چونکـــه بـــدگوئيهای مـــال . يافـــت کـــه دربـــارۀ قاضـــی حممـــد و دارائـــيش حتقيـــق کنـــد 

ی نـاحق ريختـه   خوـا «گوش شاه رسيده بود، و شاه شنيده بـود کـه او     حيرانی نيز به  
ــفک دمــاء و انــواع فــسوق و     « و ٢،»و بــه انــواع فــسوق اقــدام منــوده    ــايحِ اَعمــال و س قب

 و مهدســتان اميــر جنــم نيــز در گوشــه و کنــار برضــد قاضــی   ٣از او ظــاهر گــشته،» افعــال
» يار امحـد خـوزانی  «نام  پراکندند، و يکی از سردستگان تربايی به     حممد شايعه می  

شــاه امساعيــل بــود نيــز بــا اميــر جنــم   ) يعنــی حــسابدارِ امــوالِ  (کــه اينــک وزيــر ديــوان 
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. کــرد، قاضـی حممــد را شــاه امساعيـل بــرای حتقيــق بـه اميــر جنــم ســپرد    مهدسـتی مــی 
ئـی بـود کـه اخـتالس امـوال شـاه را        گونـه  نتيجۀ حتقيقات امير جنم از قاضی حممد به       

ــه   ــی بـ ــاه را از قاضـ ــرد و شـ ــی داد تـــ   اثبـــات کـ ــشم آورد و حکـــم واليـ ــاره  خـ ــاره پـ ا او را پـ
فرمان شـاه   زد نيز به فلک می اموال و امالک قاضی حممد که حسابش سر به       . کردند

  .امساعيل مصادره و حتويل امير جنم شد
ــه رســيد         حتريــک . پــس از نابودشــدن قاضــی حممــد نوبــت بــه حــسين بيــک لَلَ

ودش توانست که با روش پيچيـدۀ خـ    امير جنم می  . کردن شاه برضد او نيز آسان بود      
آميـزِ حـسين بيـک لَلَـه      ويژه آنکـه شـاه از تـصرفات حتَکُّـم     شاه را از او بدبين سازد، به      

شاه امساعيل در نتيجۀ مساعی امير جنم، حسين بيک لَلَه را از    . دلِ خوشی نداشت  
فرمانــدهی کــل قزلباشــان برکنــار کــرد، و آن منــصب را بــه توصــيۀ اميــر جنــم بــه يــک       

چـی   نام حممدبيک از قبيلۀ استاجلو سپرد که سـفره    ی به پايۀ اهل اناتول    قزلباش دون 
� در مقام مهدم دائمـی شـاه امساعيـل   �ترديدی نيست که امير جنم . خاص شاه بود  

خــودش اطمينــان   شــناخته و از سرســپردگی او نــسبت بــه   چــی را خــوب مــی  ايــن ســفره 
کـی  تر فرماندهی قزلباشان رسيد لقبِ نيمـه    حممد بيک پس از آنکه به     . داشته است 

  .گرفت» سلطان چايان «عربیِ  نيمه
يکــی ديگــر از ســران قزلبــاش کــه در اثــر تالشــهای ــانی اميــر جنــم مــورد خــشم   

ری و قــزوين ) تيولــداریِ(بــود کــه از حاکميــت  » دده بيــک«شــاه امساعيــل واقــع شــد  
نــام زينــل بيــک شــاملو بــه  برکنــار شــد، و يــک قزلبــاش ديگــر اهــل جنــوبِ انــاتولی بــه 

  .ر و حاکم اين نواحی شدجای او تيولدا
جـات تبرايـی اسـپهان     پس از کشته شـدن قاضـی حممـد، يکـی از رؤسـای دسـته            

و از سوابق او هيچ خربی در دست (ناميد  که خودش را مير سيد شريف شيرازی می  
صــدر و قاضــی (رياســت دســتگاه دينــی قزلباشــان رســيد   ارادۀ اميــرجنم بــه بــه) نيــست

» يــار امحــد خــوزانی   «نــامِ   ن نيــز يــک تربايــی بــه    مقــام وزارت ديــوا  ). القــضات شــد 
يعنی، هم رئيس دستگاه دينی و قضايی و اد پردرآمد اوقاف و هم رئيس     . داشت

فرمانده کل قزلباشان نيز در اطاعت . نشاندگان جنم زرگر بودند امور مالی از دست   
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کـشور ايـران   کارۀ امـورِ   او بود، و جنم زرگر با لقب امير جنم الدين مسعود رشتی مهه  
  .و ايرانيان بود

ــه و مهدســتانش نيــز در برابــر اميــر جنــم بــی     کــار ننشــستند، و او   حــسين بيــک لَلَ
دده بيـک نيـز در ايـن توطئـه بـا      . ئی شد که حسين بيک لَلَـه چيـده بـود           قربانی توطئه 

يعنی خود اميرجنم نيز قربانی رقابتـهائی شـد کـه    . کرد حسين بيک لَلَه مهکاری می 
شـاه امساعيـل بـه قـصد شـکار و عـشرت از تربيـز بيـرون شـده            . ـاده بـود   خودش پايه   

وقتـی اردوی او بـه خامنـه رسـيد ناگهـان اميـر جنـم بيمـار شـد و           . رهسپار خوی گرديد  
او زهـر در شـراب    شـايد بـه  . درگذشت و اردوی عـشرت شـاه را بـه مـامت مبـدل سـاخت          

درد  چـادرش رفـت دل   خورانده کشتند؛ زيرا پـس از آنکـه از بـزم شـراب برخاسـته بـه       
مهـراه مجـع بزرگـی بـا      شاه امساعيل جسد امير جنم را به. گرفت و ناگهان درگذشت  

  .شکوه بسيار به جنف در عراق فرستاد تا در کنار اميراملؤمنين علی دفن شود
مقام وکالت شاه  پس از جنم زرگر، يارامحد خوزانی که از پروردگان او بود به    

 عالقۀ ويژه داشت، و برای آنکه مرگ او را فرامـوش  شاه به جنم زرگر. منصوب شد 
کنــد بــه يــار امحــد فرمــود کــه از ايــن پــس نــام خــود را اميــر جنــم بگــذارد؛ و يــار امحــد     

انــد کــه شــاه امساعيــل بــه       نوشــته . بــر خــود ــاد   » جنــم ثــانی  «خــوزانی لقــبِ عربــیِ   
تـو را  . خواهم که نام جنم مهيشه در زبان مـن باشـد       من می : گفت«يارامحد خوزانی   
  .»جنم ثانی بگويند

پروردگان امير جنم بـود امـا جنـم ثـانی         گرچه مير سيد شريف شيرازی از دست      
کـــه بــه مقـــام وکالــت شـــاه رســيد بـــه او فــشار آورد کـــه از      بــا او توافــق نداشـــت و مهــين   

دانـست تـوان مقابلـه بـا       ميـر سـيد شـريف کـه مـی         . رياست دستگاه دينی اسـتعفا دهـد      
پـس از او يکـی از   . تعفايش را به شـاه امساعيـل تقـديم داشـت    جنم ثانی را ندارد اس    

ناميــد بــه رياســت    رؤســای تبرايــی منطقــۀ اســپهان کــه خــودش را ميــر عبــدالباقی مــی     
از ســـوابق ايـــن مـــرد و اينکـــه اهـــل کجـــای اســـپهان و از چـــه        . دســـتگاه دينـــی رســـيد  

 در دوران سـلطنت شـاه ماسـب   . خاندانی بوده اسـت هـيچ خـربی در دسـت نيـست            
و (وارد لبنـانی بـاال گرفـت و امـور کـشور بـه قبـضۀ آـا افتـاد           که کار و بـار ماليـان تـازه        
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گفتنـد کـه ميـر عبـدالباقی از نوادگـان شـاه        مـی ) را در گفتار بعدی خواهيم خواند   اين
در آن زمـــان تابعيـــت . نعمـــت اهللا ماهـــانی بـــوده و جـــدش از لبنـــان آمـــده بـــوده اســـت  

ــه شـــيخ نعمـــت اهللا ما  ــز    لبنـــانی بـ ــر عبـــدالباقی نيـ ــد تـــا فرزنـــدان ايـــن ميـ ــانی داده شـ هـ
  . تبار شوند و محايت فقيهان لبنانی را داشته باشند لبنانی

، هــم ميــر ســيد شــريف شــيرازی، و هــم ميــر   )جنــم ثــانی(هــم يــار امحــد خــوزانی  
انـد و مـا دربـارۀ     نـام و نـشان   شـان نيـز بـی       هـر سـه   . عبدالباقی، هرسـه از اسـپهان بودنـد       

ــيم انـــشان هـــيچ منـــی گذشـــته و خاند ــان يـــک مجعيـــت بـــزرگ   . دانـ در اســـپهان آن زمـ
شــان بــود عمومــا    زيــستند؛ و چونکــه خوانــدن تــورات از ســنتهای اکيــده     يهــودی مــی 

دوران پــــيش از هخامنــــشی  ســــابقۀ اســــکان يهــــودان در اســــپهان بــــه. باســــواد بودنــــد
نــــشين و   در اواخــــر عهــــد ساســــانی شــــهر اســــپهان از دوخبــــش يهــــودی      . رســــيد مــــی
شـد، کـه اولـی را يهوديـه و دومـی را گَـی        نشين در دوسوی زندرود تشکيل مـی   نیايرا
صــورت  نبـشتۀ داريـوش بـزرگ بـه     نـام يهوديـه در سـنگ   ). جـی : عربـی  بـه (گفتنـد   مـی 

. يهودان اسپهان در عهد صفوی مجعيت قابل تـوجهی بودنـد      . آمده است » يئوتيه«
ســيبی نديدنــد، ولــی در اواخــر    ماســب آ گرچــه آــا در زمــان شــاه امساعيــل و شــاه     

بعد، عرـای آمـده از جبـل عامـلِ      دوران صفوی، مشخصا از زمان شاه عباس دوم به       
لبنـــــان، چونکـــــه از حمـــــيط شـــــديدا يهودســـــتيز آمـــــده بودنـــــد، در کنـــــار نـــــابودگری   

ســـازی يـــا تارانـــدن    سيـــستماتيک بقايـــای جموســـان و ســـنيان ايـــران، ـــضت شـــيعه      
راه  آميــز بــه  هــای بــسيار خــشونت  های ايــران را بــا شــيوه يهــودان اســپهان و ديگــر شــهر 

  . ام خراش دارد، و من در دفتر ديگری آورده افکندند که داستانی دل
که پيش از آن از يک بزهکار شهری  ) يعنی يار امحد خوزانی   (امير جنم ثانی    

 های تبرايـی تبـديل شـده بـود، ابتـدا در مقـام وزارت ديـوان        به رئيس خبشی از دسته 
اعٰلــی ســـپس در مقــام نيابـــت ســلطنت شـــاه امساعيــل، بـــا قــدرت و امکانـــات بـــسيار      
زيادی دست به تاراج اموال و امالک ايرانيان زد، و در مدت کوتاهی چنـان شـد کـه        

ثروت و مکنتش از مجيـع امـرای عظـيم الـشأن بلکـه از اکثـر       � «به نوشتۀ خواندمير �
 ســپاه ويــژه متــشکل از پــنج    او بــرای خــودش يــک  . »ســالطين نافــذفرمان درگذشــت  
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 اين سپاهيان از ميان جوانان تبرايی دستچين شـده     ١.هزار سوار ورزيده تشکيل داد    
او بــه وســيلۀ ايــن  . کردنــد و شــب و روز در خــدمتش بودنــد و فرماــايش را اجــرا مــی  

خــدمت زمينــهای بــسياری از روســتاهای ايــران را مــصادره کــرده بــه     نيــروی آمــاده بــه 
هـايش را بـه امـضای شـاه رسـاند، و بـه يکـی         ودش تبديل کرد و قبالـه  ملک خالصۀ خ  

  .از مالّکان بزرگ تبديل شد
دفـاعِ خـراز    سياهکاريهای جنم ثانی در خراسان و در کشتار مهگـانی مـردمِ بـی        

 در جنـــگ بـــا عبيـــداهللا خـــان ۸۹۱را پـــيش از ايـــن خوانـــديم، و ديـــديم کـــه او در ســـال 
  .  و روزگارش به سر رسيدازبک به اسارت افتاد و کشته شد

شـاه امساعيــل پــس از کــشته شــدن جنــم ثـانی منــصب نيابــت ســلطنت را بــه ميــر    
ايـن  ). صدر بـود (عبدالباقی داد که در آن هنگام رئيس دستگاه دينی قزلباشان بود       

پــس از او . ديــران کــشته شــد    در ايــن مقــام مانــد، و در جنــگ چــالِ    ۸۹۳مــرد تــا ســال   
حـسابدار  (االتر شناختيمش، و در آن هنگام وزير ديـوان  حسين بنای اسپهانی، که ب   

ميــرزا شــاه حــسينِ  «بــود، بــا لقــبِ  � حــاکمِ قزلبــاشِ اســپهان �دورمــيش خــان  ) امــوالِ
ايـن ميـرزا شـاه حـسين در مقـام برتـرين       . نائب السلطنۀ شاه امساعيـل شـد   » اصفهانی

یِ مـال  های خشنی درپيش گرفـت و چنـدان در گـردآور    تصميمگير کشور چنان شيوه 
و ملــک دســت تعــدی گــشود کــه حتــی قزلباشــان از دســتش بــه ســتوه آمدنــد و بــر آن           

امــور گــيالن و  ميــرزا شــاه حــسين بــرای سرکــشی بــه . را از ميــان بردارنــد شــدند کــه وی
گــردآوری مــال رفتــه بــود، و چنــدتن از ســران قزلبــاش در جملــس بــزم شــاه وقتــی شــاه     

د که ميرزا شاه حـسين مبلـع پنجـاه هـزار     مست بود و آا نيز مست بودند به شاه گفتن  
امـا شـاه امساعيـل کـه     . از اموال شاه اخـتالس کـرده اسـت       )  ميليون دينار  ۵۰۰(تومان  

او اعتمــاد داشــت آــا را ســرزنش کــرد کــه نبايــد از او        داشــت و بــه  او را دوســت مــی 
بدگويی کنند، بلکه بايد خدا را شکر بگويند که شاه دارای چنين وکيلـی اسـت کـه           

شــاه . اجــازۀ شــاه بــرای خــودش برداشــته اســت   جــاه هــزار تومــان از مــال شــاه را بــی  پن

                                                                            
  .۵۲۷حبيب السير، � 1
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امساعيل که سخت مست بود مهاجنا فرمود تا قبـای زرتـار خـودش را خلعـت خـاص             
   ١.برای ميرزا شاه حسين فرستادند

اما سران قزلباش دست از توطئه برضد او برنداشتند، و سراجنام در فـروردين       
ت و مدهوش از بزم شرابِ شاه امساعيل بيـرون آمـده روانـۀ    شب که او مس ، يک ۹۰۲

مهتـر  «نـام   دسـت بـه مهـراه يکـی از فرماندهانـشان بـه          چادرش بود، چند تـن دشـنه بـه        
 مهتـر  ٢.برسر راهش کمين گرفتند و او را به ضـرب دشـنه تکـه پـاره کردنـد          » شاهقلی

دستور شاه  هشاهقلی پس از آن به ارزجنان گريخت، ولی مهدستانش را روز ديگر ب      
رسد که يک علت اين خشمِ بسيار شديد     نظر می   به. پاره کردند   امساعيل گرفته پاره  

انــد خــشم شــاه را برايــشان خواهــد آورد ناشــی از آن     دانــسته آــا از وی کــه حتــی مــی  
بــوده کــه او بــه زن يــا دختــر يکــی از قزلباشــان زورمنــد جتــاوز کــرده بــوده اســت؛ زيــرا    

ــا عنا زنــان و دختــران ايرانــی جتــاوز کــرده    صــری بودنــد کــه از بــس بــه  تربائيــان عموم
بيمــاری جتــاوزگری مبــتال شــده بودنــد و هــر آن ممکــن بــود کــه زن يــا دختــر      بودنــد بــه

ايــن نــوعی . بــار قــرار دهنــد او برســد را مــورد جتــاوز خــشونت  هــرکس کــه دستــشان بــه 
رده حتريـک  بيماری هاری است که در هر حلظه ممکن است بيمـار را ديوانـۀ آنـی کـ        

ئـی از ايـن بيمـاری کـه قزلباشـان و       منونه تر به  پائين. به اقدامِ جتاوزگرانۀ جنسی کند    
اند و مؤلف رستم التواريخ آورده است اشاره خـواهم کـرد،    آن مبتال بوده    تربائيان به 

افتـاد کـه    زن يا دختـری مـی   و خواهيم ديد که آا حتی در خياباا وقتی چشمشان به  
شـدند کـه مهاجنـا او را زورگيـر کـرده        لکـش داشـت چنـان حتريـک مـی         سر و شـکلی د    

  . دادند بردند و مورد جتاوز قرار می ئی می گوشه به
پس از ترور ميرزا شاه حسين مردی که نامِ خواجه جالل الـدين حممـد تربيـزی            

از سـابقه و خانـدان   . بر خودش اده بـود جـای او را گرفتـه وکيـل نفـس مهـايون شـد            
دســت داده نــشده اســت، و معلــوم نيــست کــه پيــشترها در    هــيچ خــربی بــهايــن مــرد نيــز

                                                                            
 .۵۶۶ غياث الدين خواندمير، - 1
  . �۴۱ ۴۰روضةُ الصفا، � 2
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چايـان سـلطان نيـز    . ئی داشته است جات تربائيان بوده و چه سابقه کجا رئيس دسته  
نـامِ   زودی درگذشت، و فرماندهی کل قزلباشان به يکی ديگر از ترکان اناتولی به  به

  . ديو سلطان روملو داده شد

  جات تبرايی دسته
»اتراست خنستين بار در تـاريخِ اسـالم خبـشی    » بيزاری جويی«که معنايش   » ب

از مهان قبايلی که خبـشی از  (داشتند » رافضی«تبارِ کوفه که صفت    از شيعيان يمنی  
ايـن مهـان جريـانی    . در اواخـر دوران امـوی پـرورده بودنـد    ) قم و کاشـان رفتنـد      آا به 

ام در انـاتولی توسـط شـيخ بکتـاش و شـيخ      اسـت کـه در تـاريخ تـداوم يافـت تـا سـراجن       
شکل مذهبِ قزلباشان اناتولی منـود يافـت سـپس بـه مهـراه          بدرالدين تدوين شده به   

  . آا وارد ايران شده تشيع صفوی را در ايران شکل داد
تربايی کسی بود که از پيروان هر دينی غير از دينِ خـودش بايـد کينـه و نفـرت       

تربايـی  . فـرت را در پنـدار و گفتـار و کـردارش نـشان دهـد       داشته باشد و ايـن کينـه و ن        
گفتنــد کــه در زبــان و عمــل از ابــوبکر و عمــر و عثمــان و    کــسی مــی در زمــان صــفوی بــه 

شــدند  عائـشه و کليــۀ ســنيان کــه پيــروِ آــا و دمشنـان اهللا و اســالم و پيــامرب پنداشــته مــی   
.  کــردن آــا بــود خــاطر خــشنودیِ خــدايش درصــدد نــابود   کــرد و بــه ابــراز نفــرت مــی 

ــرا بــر بــدی کــردن بــه پيــروان مــذاهب غيرِخــودی ــاده شــده بــود،        بچونکــه اســاسِ ت
  . معنا کرد» پندارِ بد، گفتارِ بد، کردارِ بد«را  شود که آن می

آـا  . جات تبرايیِ زمان شاه امساعيل عموما از بزهکاران شـهری بودنـد           دسته
ــا از خــانواده  و بــه قزلباشــان پيوســته بــه مــذهب قزلباشــان     هــای ســنی برخاســته   عموم 

. کردنــد عنــوان اهــرم فــشارِ دينــی و دســتگاه ســرکوب عمــل مــی     درآمــده بودنــد، و بــه 
مــذهب باطــل و «ئــی کــه بـه اينــها حمــول شــده بـود آن بــود کــه مـردم ايــران را از     وظيفـه 

ــی » منـــسوخ ــدايت مـ ــرون آورده هـ ــه  بيـ ــد و بـ ــان و   کردنـ ــق «مـــذهبِ قزلباشـ » مـــذهب حـ
هـر دسـتۀ   ). گفتنـد  مـی » مـذهب حقـه  «را » مذهب حق«ماليان صفوی (ردند آو  درمی

ســوادی بــرای خوانــدن و نوشــنت   تبرايــی زيــر سرپرســتیِ يکــی از خودشــان کــه انــدک 
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هـا از  »موالنـا «مشـاری از  . کردنـد  شـد اجنـام وظيفـه مـی     ناميـده مـی  » موالنـا «داشت و  
ــا جمهــول اهلويــه و از  شــان  زبــان، و بقيــه  تبــاران پارســی  شــيعيان قــم يعنــی عــرب   عموم

» موالنـــا«ترکـــان قزلبـــاش چونکـــه زبانـــشان بـــرای گفـــنت   . بزهکـــاران شـــهری بودنـــد
  . شکل مالّ درآمد تلفظ کردند که در نوشته به» ال مول«را  گشت آن منی

ما اطالع دقيق داريم که در ايران پيش از . مالها رهربان دينیِ قزلباشان بودند  
حتـی  . شـد  ی عمومـا توسـط علمـا و فقهـای سـنی اداره مـی          شاه امساعيـل مـدارس دينـ      

شهرهای هرات و گرگـان و اسـترآباد   (شهرهايی که حاکميتش در دست شيعيان بود     
نيز فقهای بزرگ و کوچکش عمومـا سـنی   ) و سبزوار که در دست شيعيان زيدی بود    

ر آـا  بودند و فقيه شـيعه در آـا وجـود نداشـت و هـيچ مدرسـۀ دينـی کـه فقـه شـيعه د                    
مذهب بود  قرای شيعه دربارۀ هرات که پايتخت حسين بای . تدريس شود دائر نبود   

کنـد کـه در آن هنگـام     ، صاحب رياض العلماء تأکيد می)١پايتخت کلِ خراسان بود  (
 در مهان ٢.»کسی بر مذهب اثناعشری بود در هرات نه عامل دين وجود داشت و نه      «

خاورميانــه در هـرات دائــر بـود و نامــدارترين   زمـان يکــی از بزرگتـرين مــدارس دينـی    
زيـست و   اسـالمی در هـرات مـی    فقيه و مرجعِ وقت مذهبِ حنفی در جهـان موسـوم بـه          

فرمـان شـاه امساعيـل عمـل نکـرده شـيعه نـشد           بود که چونکه بـه    » موالنا تفتازانی «او  
يــز دانــيم کــه حتــی در قــم وکاشــان ن   حتقيــق مــی مــا بــه. کردنــد قزلباشــانْ تکــه پــاره اش 

هـيچ فقيـه شـيعۀ اثناعـشری نيـز در زمـان تـشکيل             . مدرسۀ دينی شـيعه وجـود نداشـت       
نگـاران صـفوی ايـن     گزارشـهای تـاريخ  . دولت صفوی در قم و کاشـان وجـود نداشـت      

جـات تبرايـی را    کسانی که با صفت مالی شيعه رهربی دسته. کند سخن را تأييد می  
ه بودنـد کـه چونکـه سـوادی داشـتند و      دست گرفتند از ميان خود تربائيان برخاسـت      به

ديگـر تربائيـان   . گرفتنـد  دسـت مـی   از بقيۀ تربائيان هوشيارتر بودند رهربی آا را به       

                                                                            
 خبشی از . است خبش اعظم آن افغانستان و اکنون اندکی از خراسان در درون ايران- 1

 . است و در اشغال ترکان نيز در جنوبِ شرقِ کشورِ ترکمنستانخراسان
  .۱۱۹ / ۲شهاب الدين مرعشی، رياض العلماء، � 2
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  .کردند سواد بودند از آا تبعيت می که عموما بی
هر مالّی تربايی مشاری دستۀ تبرايی در اختيار داشت و برای خودش در شهر 

 فرقـه تـشکيل داده بـر جـان و مـال و نـاموس مـردم        حمل فعاليتش حکومتی در مقياس   
در هر دستۀ تبرايی افرادی وجود داشـتند کـه کارشـان تفتـيش     . کرد  اعمال سلطه می  

انـد   عقايد بود تا معلوم بدارند که آيـا کـسانی کـه از بـيم تيـغ و تـرب تغييـر مـذهب داده          
. کننـد  وی مـی پيـر » مـذهب منـسوخ  «انـد يـا در ـان از    »مذهبِ حق«راست گفته و بر   

روش ديگـر تفتــيش  . تـرين راه تفتـيش عقايــد وادار کـردن مــردم بـه ميگـساری بــود     
کـشيدند تـا ببيننـد کـه آيـا کـسی در ايـن         عقايد آن بود کـه تربائيـان بـه مـساجد سـر مـی             

معلــوم بــود کــه هــرکس بــه مــسجدی     ! خوانــد يــا نــه   مــسجدهای نيمــه ويــران منــاز مــی   
شــان  نظــر قزلباشــان مهــه   زيــرا مــسجدها بــه بــود،» مــذهب منــسوخ «رفــت هنــوز بــر   مــی

هـا   رفت ازنظر قزلباشان و تربايی گری بود، و هرکس به اين مسجدها می   مراکز سنی 
تربائيان فرمان داشتند که هرجا کسی را بيابند که . هنوز مهدين قزلباشان نشده بود

زيـرا شـاه   خواند درجـا بکُـشند؛    گيرد يا به روش آا مناز می به روش سنيان وضو می   
  ١.امساعيل خون چنين کسانی را مباح و مال و ناموسشان را حالل کرده بود

ريــش . دادنـد  تراشــيدند و سـبيل را بلنـد داشـته تــاب مـی     قزلباشـان ريـش را مـی   
گذاشنت از مستحبات دينی مسلمين بود، ولی قزلباشـان چونکـه ازنظـرِ سـنتی ريـش              

پنداشتند، شاه امساعيل داشنت  میگذاشتند گذاشنتِ ريش را نشانۀ سنی بودن         منی
ريــش را در کــشور ممنــوع اعــالم داشــته بــود، و مــردم کــشور بــه حکــم واليــی موظــف          

ــد   ــبيل بگذارنـ ــند و سـ ــه ريـــش بتراشـ ــه   ٢.بودنـــد کـ ــا تـ ــاه امساعيـــل ريـــش را تـ  خـــود شـ
                                                                            

  .۴۶۸غياث الدين خواندمير . ۱۴۹جهانگشان خاقان، . ۶۶اميرحممود خواندمير، � 1
تصاوير . گذاشتند  ايرانيان نيز از نظر سنتی، و از پيش از اسالم، ريش و سبيل می- 2

گذاشتند و  دهد که آا ريش را بلند می شاهان هخامنشی و شاهان ساسانی نشان می
تصور اينکه وقتی سلطنت قزلباشان تشکيل شد مردم ايران . آراستند زيبايی می به

کران که  به استدالل ندارد؛ چنانکه مردم مکريش داشتند تصور عادی است و نيازی 
 .گذارند آجناها نرسيد هنوز ريش می دست قزلباشان به
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مــوی و ســفيدروی و  انــد کــه او ســرخ  نوشــته١.گذاشــت تراشــيد و ســبيل را بلنــد مــی مــی
تبـاران ايـران    تبـاران نيـست؛ ازآن عـرب      نـشانيها ازآن ايرانـی     ايـن  (٢.چشم بـود    ميش

شده توسط شاه  تراشيدن ريش و گذاشنت سبيل از واجبات دينیِ اعالن .) هم نيست 
بـه مشـار   » خمالف و معانِـد «کرد  هرکس به اين حکم واليی توجه منی . امساعيل شد 

  .  را بکُشندرفت، و تربائيان فرمان داشتند که مردانی که ريش دارند می
جــات تبرايــی مالکــان جــان و مــال و نــاموس مجعيــت شــهری ايــران    ســران دســته

جانبــه و اختيــارات   هايــشان از آزادی عمــل مهــه   آــا در حــوزه . شــدند  حمــسوب مــی 
روز  ئی را در هر حلظـه از شـبانه   گسترده برخوردار بودند و اجازه داشتند که هر خانه     

را اگـر سـنی مانـده بودنـد يـا مـت سـنی بـودن بـر          مورد تفتيش قـرار داده اهـل خانـه        
شاه امساعيـل کـه حقيقتـا بـاورش شـده بـود کـه سـيد           . رفت اذيت و آزار کنند      آا می 

خـون سـنی حـالل و    «اوالد پيامرب و منايندۀ خدا و معصومان است حکم داده بود کـه          
ران ؛ و ايـن حکـمِ واليـی شـامل مهـۀ مـردم ايـ       »ملـک و مـال و نـاموس سـنی مبـاح اسـت      

او دســتور داده بــود کــه قزلباشــان و تربائيــانْ هرکــه را  . شــد مــی� جــز قــم و کاشــان بــه�
درنـــگ  خوانـــد بـــی گيـــرد يـــا مثـــل ســـنيان منـــاز مـــی  ببيننـــد کـــه مثـــل ســـنيان وضـــو مـــی 

  ٣».بندان عتبۀ عليه سرش را از تن جدا کنند تيغ«
 راهـی جــز  جوامـع شـهری ايـران درنتيجـۀ ايـن شـيوۀ قزلباشـان و تربائيـان، هـيچ         

مردم کشور ما جمبور بودند که تظاهر منايند که بر مذهب   . نفاق و دوروئی نداشتند   
ــبيل بگذارنــد       صــفوی نــد، ريــش بتراشــند و س ايرانيــان . انــد، کــاله قزلبــاش برســر

که شـناخته شـده   » نودين«برخی از شخصيتهای . ناميدند می» نودين«شده را     شيعه
ر عمـومی از مخهـائی کـه برسـر چارسـوکها نـصب       شـدند کـه در معـاب      بودند جمبور می  

شــده بــود بــاده خبرنــد و بنوشــند، بــه مــسجد نرونــد و تظــاهر بــه تــرک منــاز کننــد، تــا        
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 ۲۵۸

اثبات . اند قزلباشان بدانند که از مذهب منسوخ دست کشيده پيرو مذهب حق شده   
بايـست کـه    نفر واليت مطلقۀ مرشـد کامـل و رهـرب فرزانـه را قبـول دارد مـی        اينکه يک 

و چونکـه شـاه امساعيـل و قزلباشـان منـاز      . در اطاعت از فرماای او نشان داده شـود      
کردند، اطاعت از شـاه بـا مهـشکلی بـا شـاه و قزلباشـان         خواندند و ميگساری می     منی

بايست که مذهب قزلباشان را بگيرنـد تـا ديـن مبـين در دنيـا           مردم می . شد  اثبات می 
  . گسترش يابد

آميزِ شاه امساعيل و قزلباشانش گفتـه شـده      ار خشونت در توجيه رفتارهای بسي   
يعنــی (مقــصد مهــت مهــايونش از تــسخير اطــراف و اکنــاف استيــصالِ اعــدای       «کــه 

.  اعــدای ديــن مبــين نيــز ســنيان بودنــد ١.»ديــن مبــين اســت) کــن کــردن دمشنــان ريــشه
 خـان تـصريح کـرد کـه مـن      اش به شيبک خود شاه امساعيل در آغاز سلطنتش در نامه   

ام تا دين امامان را در جهان گسترش دهـم و   ام منصوب شده که از اوالد پيامرب اسالم   
ام هــدف و  دســت گرفتــه  دمشنــان ديــنِ امامــان را نــابود گــردامن؛ و اگــر ســلطنت را بــه     

ســبب ظلــم  تکليفــی جــز ايــن بــرای خــودم قائــل نيــستم کــه ديــن امامــان کــه تــا کنــون بــه  
   :  است را آشکار گردامنسنيانْ خمفی و ناشناخته مانده بوده

ــد اينجانــب ســرافرازی        از ــنِ دلگــشای خانــدان نبــوت و واليــت ــال برومن
در اينجانـب غيـرِ تـرويجِ مـذهبِ حـقِ ائمـۀ هـدٰی و اجـرای احکـام               ] زيرا[کشيد  

و مقــصد اصــلی و غــرض کلــی از    … شــريعت غــراء صــورت ديگــر واقــع نيــست    
ــر از اشــاعت احکــام    ارتکــاب امــور فانيــۀ دنيــوی و متــشيت احکــا     م صــوری غي

     شيعۀ طاهره و اذاعت) کـه  ) دهنـده  يعنـی جنـات   (آثار فرقـۀ ناجيـه      ) يعنی اعالن
انـــوار و اســـرار اصـــول و فـــروعِ آن در حجـــاب ظـــالم ) يعنـــی تـــا کنـــون(تـــا غايـــت 

و ظلــمِ خمالفــان ديــن و دولــت و معانــدان ملــک و ملــت       ) يعنــی پــردۀ تــاريکی  (
  ٢.نبوده است و نيست) درپيچيده بودهيعنی (خمفی و منطَوی بوده 

ماليان تبرايی چونکه با نفرت مهگانی مردم مواجه بودند در واکـنش بـه ايـن       
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 ۲۵۹

ئـی   سـتيزی از هـيچ حربـه    سـتيز بودنـد، و در مـردم    نفرا بـه حنـو بـسيار شـديدی مـردم      
مــال حيرانــی قمــی از ســران برجــستۀ تربائيــان بــود و اشــعار      . کردنــد فروگــذاری منــی 

. ری در نکوهش مذهبِ منسوخِ سنيان و حتريک تربائيان به مبارزه با آن سرودبسيا
در شــهرِ قــزوين تــا پــيش از دوران صــفوی شــيعه وجــود نداشــت، و قــزوين از ايــن نظــر  
شبيه اردبيل و اسپهان و کازرون و شيراز و بلـخ و مـرو و خبـارا و فيروزآبـاد و کرمـان و         

مـــردم . ران و اونــد و ســغد و خــوارزم بــود    کـــ الرســتان و سيــستان و زابلــستان و مــک    
ترين مردم مشال ايران در حفظ دينشان بودند و با زيرکی خاص    قزوين از سرسخت  

بــه . خودشــان راههــائی بــرای حفــظ ديــن و گريــز از شــيعۀ صــفوی شــدن يافتــه بودنــد    
خوانيم که تا اواسط سـلطنت شـاه ماسـب مـردم قـزوين بـا             مهين سبب در تاريخ می    

ولـی بعـد از   . ار وسيعی که در شهرشـان شـده بـود هنـوز سـنی مانـده بودنـد               وجود کشت 
پايتخـــت  آنکــه تربيـــز را عثمانيـــان در زمـــان شـــاه ماســب گرفتنـــد قـــزوين تبـــديل بـــه  

صفوی شد و مردمش مورد آزار قزلباشان قرار گرفته بيشترينۀ مردمش کـشتار شـدند    
کـه در  » النا حيرانـی قمـی  مو«. و مجاعت بزرگی از قزلباشان در قزوين جاگير شدند    

زمان شاه ماسب مسئول شيعه کردن مردم قزوين شد اشعار بسياری را در حتريـک        
  ١:اين رباعی از اواست. تربداران برضد مردم قزوين سروده است

  ترک چه يک وـتاج هــداند سخن مرا چگ     ند چو گرا است و شيعيان سنی ميش     
  بزرگ رد وــــخ و بر غــنی رــر مفلس و ب      بـزوينــــيان قــنـــه ســــبـــنت حـــق ــد لعــــــصــ     

مانــدگان شــناخته شــوند، دســتور    در شــهرهای ايــران بــرای آنکــه بقايــای ســنی   
  :هايشان اين دوبيت شعر را نقش کنند شده بود که مردم بر سردر خانه

  عـلَی  الــدوامِ مشا     بـــر منــــازِ    لعن بــر امــام مشا! ســنيان
       اى دو صد لعن بر متام مشا  ايــد در مسـلمـــانی نــامتــام

ديران مهۀ مهت خويش را برای اجنـام آن   شاه امساعيل تا پيش از جنگ چال     
اش ـاده شـده بـود کوشـيد،      رسالت آمسانی که از جانب نياکان معصومش برعهـده  
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 ۲۶۰

را در جنگها و قحطيها و وبای ساختگی نابود  در صد از مردم کشور ما ۲۵و بيش از    
راه  در ايـن . که دمشنان دينِ او بودند را برانـدازد » مذهب منسوخ«کرد تا ريشۀ اهل   

  .بازرگانی و کشاورزی و صنعت در کشورِ ما ورشکسته شد
در ساهلای آخر عمر شـاه امساعيـل کـه دسـتهای قزلباشـان از امـوال تـاراجی پـر           

ل نيز درخود فرورفته و در هم شکسته بود و ديگـر تـوجهی بـه         شده بود و شاه امساعي    
آن خبـش از مـردم کـشور کـه     . منود، اندکی از خشونتها کاسته شد   رسالت سابق منی  

دانستند که تربائيان مهـان   نسبت به احکام مذهبشان تعلق خاطری داشتند چون می      
ی ندارنـد، بـرای   اند که جز بزهکاری و مجع مال هـدف   بزهکاران و اوباشان ديروزين   

بيــرون آمــدن از خممــصۀ تفتــيش عقايــد ماليــان تبرايــی درپــیِ يــافنت راههــای جنــاتی   
هــائی حتــت  ديدنــد و بــا پــرداخنت رشــوه  هــای تربائيــان را مــی آــا سردســته. برآمدنــد

خودشـان را از اجــرای حکــم  ) دهــد ماليــاتی کـه کــافر بــه مـسلمان مــی  (» جزيــه«عنـوان  
ايــن رســمِ درآمــدزا چنــدان عموميــت يافــت کــه ماليــان     . کردنــد قزلباشــان معــاف مــی 
را در کــشور رواج » بــاج منــاز«و » بــاج وضــو«و » بــاج ريــش«نــام  تبرايــی رمسهــائی بــه 

گـری   پرداختند کـه تظـاهر بـه شـيعه       اين باجها را کسانی به ماليان تبرايی می       . دادند
 کـه هـم منازشـان را    خواسـتند  و مـی » رفـت  مت سـنی بـودن بـر آـا مـی     «کردند و    می

چونکه اين باجها درآمـدهای  . خبوانند و هم از آزار تربداران تبرايی در امان باشند   
کــرد، ماليــان تبرايــی بــاج خودشــان را     انبــوهی بــه جيــب ماليــان تبرايــی ســرازير مــی    

. کردنـد  پردازان اغمـاض مـی   گرفتند و دربرابر مناز گزاردن يا ريش گذاشنتِ باج      می
لــوم اســت کــه فقــط کــسانی کــه تــوان مــالیِ کــافی داشــتند قــادر بــه پــرداخنت          ولــی مع

و چونکــه قزلباشــان مهــۀ کــشور را    . باجهــای گــزاف حتميلــی ماليــان تبرايــی بودنــد     
تــاراج کــرده بودنــد، انــدک بودنــد کــسانی کــه بتواننــد بــاج مقررشــده را بپردازنــد، و  

اشـان و ماليـان تبرايـی يکـی      قزلب. بيشينۀ ملت هيچ راهی جز تغييـر مـذهب نداشـتند          
يــا کــشته شــوند يــا تغييــر مــذهب دهنــد يــا        : از ســه راه را فــراروی ملــت ــاده بودنــد    

بــسيار بودنــد کــسانی کــه بــرای گريــز از بــاج      . باجهــای کــالن مقررشــده را بپردازنــد   
  .کردند دادند و خودشان را آسوده می گزاف تربائيان تغيير مذهب می
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 ۲۶۱

ايــــی متوجــــه شــــدند کــــه نــــسب ســــيادت داشــــنت احتــــرام زودی مالهــــای تبر بــــه
در . ماننــد قزلباشــان را برخواهــد انگيخــت و بيــشترين امتيــاز درپــی خواهــد آورد  بــی

زمــان شــاه امساعيــل هــيچ نــشانی از وجــود ســادات اوالد علــی در ايــران داده نــشده          
ان اما در زم. شد شاه امساعيل بود است، و تنها کسی که سيد اوالد علی شناخته می   

  . جات تبرايی سر برآوردند شاه ماسب مشار بسياری سيد در ميان دسته
» ميـر «جات تربايی کـه    تا پايان سلطنت شاه امساعيل بسياری از رهربان دسته        

ميــرزا صــفتی بــود کــه   . شــدند» ميــرزا«شــدند تبــديل بــه   ناميــده مــی ) يعنــی فرمانــده(
در دستگاهــشان کــارِ نويــسندگی   قزلباشــان بــه هــر ايرانــیِ باســوادی داده بودنــد کــه      

لـذا ميـرزا نـزد    . طلبيـد  کرد اعم از حسابداری يا هر شغل ديگر که نويـسندگی مـی    می
تربائيــان نيــز بــه ســران خودشــان کــه  ). يعنــی کارمنــد اداری(بــود » دبيــر«آــا معــادل 

. نزد آا ميرزا مفهوم معنـوی هـم داشـت   ). يعنی باسواد (سواد داشتند ميرزا گفتند     
اش  کرد که دارنـده   در ميان تربائيها در آينده مفهوم نوينی گرفت، و ايحاء می      ميرزا

پيونــد مــادری بــا ســادات اوالد علــی دارد؛ مــثالً يکــی از مــادران پــدرانش در زمــانی     
در يک حتول ديگـری تـا چنـد سـال ديگـر بـسياری از ايـن ميرزاهـا         . سيده بوده است 

ــا صــفت ســيد گرفتنــد و شــگفت    تبــديل بــه ســيد شــدند و در زمــان شــاه ماســب ر     مس
آنکــه مثــل شــاه امساعيــل از نوادگــان امــام موســا الکــاظم فرزنــد امــام جعفــر الــصادق     

در آغــاز، نــشانۀ ســيد بــودن نــزد تربائيــان پارچــۀ ســبزرنگ بــر کــاله قزلباشــان  . شــدند
که کسی پارچۀ سـبزی بـر کالهـش     مهين. پيچيدن يا شال سبزرنگ بر کمر بسنت بود   

پنداشــتند کــه او ســيد اوالد  بــست قزلباشــان مــی ال ســبزی بــر کمــر مــیپيچيــد يــا شــ مــی
بران جاهلِ  فرمان. بردند ادند و مقامش را باال می علی است؛ لذا به او احترام می   

طبيعـی بـود کـه افـراد يـک دسـته       . ميل نبودند که رئيسشان سـيد باشـد         تبرايی هم بی  
دادند که او را سيد بنمايانند تا  میشناختند ترجيح     خوبی می   اگر هم رئيسشان را به    

جــات  هــای دســته ايــن بــود کــه ســيدپروری از شــيوه. بـر امهيــت خودشــان افــزوده شــود 
  گونه؟  ولی چه. بعد شد تبرايی از زمان شاه ماسب به

يــک تبرايــی کــه در يــک شــهری در ميــان      . تــصور ايــن امــر بــسيار آســان اســت     
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 بوده چندی بعد ميـرزا شـده و شـال سـبزرنگی       مجعی از تربائيها رياست داشته و مير      
بر کمر بسته، پـس از مـدتی پارچـۀ سـبزی بـر کالهـش پيچانـده، سـپس ارتقـای مقـام                  

دست گرفنت رهربی يک دستۀ تبرايـیِ ديگـر بـه شـهر ديگـری رفتـه و              يافته و برای به   
 بــار صــفت ســيد را بــه متــام معنــی بــا خــودش بــه آن شــهر منتقــل کــرده و تربائيــان      ايــن
. انـد  پنداشـته ) مهان کـه جـد شـاه امساعيـل بـود     (را سيد نوادۀ امام کاظم    شهر وی   اين

رئــيس دســتگاه دينــیِ  (رســيدند از صــدر   درجــۀ ســيادت مــی  معمــوالً تربائيــانی کــه بــه 
بــا شـــناختی کــه از صــدرهای دســـتگاه    . گرفتنــد  حکــمِ تأييــد ســـيادت مــی   ) قزلباشــان 

تصور ) جات تربايی برخاسته بودند دستهخودشان از ميان رهربان   (قزلباشان داريم   
غايــت آسـان بــوده   اينکـه خريــدن ايـن تأييــد رمسـی بــا پـرداخنت ــای مـادی امــری بـه      

جـات تربايـی مـال کـافی از ايرانيـان غـارت        سران دسـته . است برای ما دشوار نيست   
کــرده بودنــد کــه بتواننــد هــر مبلغــی کــه الزم باشــد بــه صــدر بدهنــد تــا بــرای خودشــان   

  ١. سيادت بگيرند و سيد رمسی شوندتأييد
ئـی بـرای    جـات تربايـی از هـر وسـيله     رؤسـای دسـته  . در ايران چپاول افتاده بـود    

                                                                            
 تبديل به سيد شدن تا اوائل مهين سده نيز در ايران از امور تکراری بود و در بسيار - 1

ئی وارد  چه بسيار مردان جمهول اهلويه که از جاهای ناشناخته. افتاد جاها اتفاق می
 سيد تبديل داشتند و به زودی به شدند و ادعاهائی ابراز می يک روستای ايران می

دانيم که اهل کجا و از  شناسيم ولی منی عنوان سيد می شدند که برخی از آا را ما به می
 و نام اند  و خويش و تبارشان چه کسانی بودهبودهئی  چه خاندان و دارای چه پيشينه

نامه درست کردن هم که البته جهدی   شجره.شهر يا روستايشان چه بوده است
های امام  خواستی که سيد شوی کافی بود که يکی از نسل سومی  میتو اگر. طلبيد منی

کاظم را بشناسی، و برای خودت پدرانی بسازی و آا را پشت اندر پشت تا آن سيد 
اين مهان کاری بود که پدرِ . برسانی� مثالً تا موسا ابن ابراهيم ابن موسا ابن جعفر�

ادۀ امام رضا شد، زيرا آخرين فرد شد که نو البته منی. شاه امساعيل هم کرده بود
نسلهای . بازمانده از نسل امام رضا حجت ابن احلسن عسکری بود که در غيبت بود

ولی مهم . کلی ورافتاده بودند امام کاظم از پسران ديگرش نيز تا سدۀ ششم هجری به
 . موسا الکاظم رساند شد که نياکان تراشيد و پشتهای خود را به می. نبود
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ــی   ــتفاده مـ ــروت اسـ ــردآوری ثـ ــد گـ ــن. کردنـ ــا در    در ايـ ــان آـ ــختی ميـ ــهای سـ راه رقابتـ
برخـی از آـا در ايـن رقابتـها توسـط رقيبـان         . راه افتاد   بسياری از شهرهای بزرگ به    

مــردی کــه ابتــدا در اســپهان نــام ميــر      . ز خودشــان از ميــان برداشــته شــدند   چــاالکتر ا
زودی ادعـای سـيادت کـرد، در شـهر اسـپهان       غياث الدين بر خودش اده بود، و به      

خريـد و   زور مـی  توانست گنـدم بـه   دست تعدی گشود، ماهلای بسيار گرد آورد، تا می  
نـرخِ گـران    و گنـدم را بـه  کـرد   انباشت، قحطی مـصنوعی ايجـاد مـی      در انبارهايش می  

يکبار شاه امساعيل به اسپهان رفت و رقيبان مير غياث      . فروخت  مردمِ بيچاره می    به
کنـد و قحطـی    رعايـا تعـدی مـی    الدين از او به شاه امساعيل شـکايت فرسـتادند کـه بـه         

مصنوعی ايجاد کرده است و مردم بسياری که توان مـالی بـرای خريـدن گنـدمِ گـران                
حـضور طلبيـد و    شاه امساعيل او را به. اند در اسپهان از قحطی تلف شدهاند    نداشته

سـوگند داد کـه بگويـد گنـدم و جــو     » روحِ مبـارک اميراملـؤمنين و سـرِ مبـارک شــاه     بـه «
شاه امساعيل اطـالع دادنـد کـه     او سوگند خورد، ولی رقيبانش به . انبار نکرده است  

 ســوگند دروغ خــورده بــود شــاه   چونکــه در حــضور شــاه . انبارهــايش پــر از غلــه اســت  
ولــی ! انــد کــه گوشــتش را خوردنــد يــا نــه   ننوشــته١.دســتور داد او را پــاره پــاره کردنــد 

  .خوردند شد گوشتش را نيز می معموالً هرکه پاره پاره می
خانـه را بيازماينـد کـه     بـه  تربائيان در شهرهای بـزرگ بـرای آنکـه مـردم را خانـه             

مجعـی و دشـنه و تـرب     انـد، دسـته    مـذهب حـق درآمـده   انـد يـا بـه    آيا تا کنون سـنی مانـده     
ايستادند  رسيدند می ئی که می درِ هر خانه افتادند و به راه می  ها به   دست در کوچه    به

   اهـل  . آوردنـد  زدند و نامهای ابوبکر و عمر و عائشه را می می…» لعنت بر«و بانگ
آوردنـد مـورد    برمنـی » بيش باد و کـم مبـاد  «آمدند و بانگ      ئی که بيرون منی     هر خانه 

ايــن رســم را خــود شــاه امساعيــل    . گرفتنــد تعــرض جــانی و مــالی و ناموســی قــرار مــی    
آميــز هــم بــود؛ و چـــه     کــار بــرد، و بــسيار موفقــت     بــار بــرای مــردم اردبيــل بــه      خنــستين 

آتش کشيده شد و چه بسيار مردم که با زن و فرزندانـشان در   ها که در اردبيل به  خانه

                                                                            
 .۲۲۷نگشای خاقان،  جها- 1
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هــدف اوليــۀ تربائيــان از ايـن کــار آن بــود کــه بــرای  . تــش سـوختند آ خانـۀ خودشــان بــه 
گــردآوری مــال و جتــاوز ناموســی خنــستين هــدف  . جــويی کننــد مــردم انــه تعــرض بــه

رسـيدند   شدند بر درِ هر دکانی که مـی  دستۀ تربائيان وقتی وارد بازارها می. آا بود 
ره جمبـــور بـــود کـــه دار بيچـــا دکـــان. زدنـــد مـــی…» لعنـــت بـــر«ايـــستادند و بانـــگ  مـــی

کـرد کـه    گونـه ايرانـیِ بيچـاره متـرين مـی       ايـن . »بيش باد و کم مباد    «برخيزد و بگويد    
اش مورد تعرض تربائيـان قـرار نگيـرد     برای آنکه زنده مباند يا برای آنکه زن و بچه        

ــد و     ــاق و دورويـــی بيـــاموزد؛ و عقيـــدۀ درونـــيش چيـــزی باشـ و مـــالش تـــاراج نـــشود نفـ
ايرانــیِ بيچــاره کــه روزگــاری يــک اســالمی بــا زور       . گــریعقيــدۀ بيــرونيش چيــز دي  

شد که با آن  مششير بر او حتميل شده بود اکنون يک اسالم ديگری بر او حتميل می    
نـه آن اسـالمِ   . هويـت او شـده بـود تفـاوت اساسـی داشـت        اسالمی که اکنون تبديل به    

 او بـود و نـه   اولی که جهادگران عرب بـر تيغـۀ مشـشير بـرايش آورده بودنـد ديـنِ ملـی        
اولی را ارعاب و کشتار و ختريبِ عرـا  . اين اسالمِ دومی که قزلباشان آورده بودند     

  . کرد او حتميل کرده بود و دومی را ارعاب قزلباشان بر او حتميل می به
        پـــس از درگذشـــت شـــاه امساعيـــل، آشـــفتگیِ ناشـــی از شـــامهردگی و رقابـــت

رای مــدتی بــا يکــديگر درگيــر بودنــد و  قــدرت بــروز کــرد کــه درنتيجــۀ آن قزلباشــان بــ  
هزاران تن از يکديگر را کشتار کردند که داسـتانش دراز اسـت و سـراجنام بـه کـشته       

عنوان تنها بازمانـدۀ   جز ماسب اجناميد و ماسب به شدن پسران شاه امساعيل به 
ن در ميان اين درگيريها تربائيا. شد» ولیِ مطلق «رقيب و     خاندان صفوی پادشاه بی   

دانـستند   که از محايـت مشـشيرهای قزلباشـان حمـروم شـده بودنـد در سـردرگمی منـی                
مردم کشور، بـا اسـتفاده   . گونه خواهد بود  که بايد چه کنند و سياست شاه جديد چه        

فريـاد سردسـتگان تبرايـی    . از اين فرصت، در بسيار جاها به دين خودشان برگشتند    
خواسته شـد کـه هرچـه زودتـر بـرای جلـوگيری       به درگاه شاه ماسب بلند شد و از او   

ئـی از ايـن فريادهـا      منونـه . اقـدام بزنـد     دست بـه  » مذهب منسوخ «از برگشنت مردم به     
آورم، و بـا ذکـر مـوارد     که توسط رهـرب تربائيـان قـزوين بلنـد شـده بـود را در اينجـا مـی              

مـا سـنی   مـردم قـزوين عمو  . کنم ديگر که شبيه به قزوين بودند خواننده را خسته منی      
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اش  موالنــا حيرانــی کــه مــسئول شــيعه کــردن مــردم قــزوين شــده بــود در نامــه        . بودنــد
 مـاه اسـت تـا دنـدان بـر جگـر ـاده و بـا مـشاهدۀ          ۹خطاب به شاه ماسب نوشت کـه       

ــشته      ــان برگـ ــذهب خودشـ ــه مـ ــزوين بـ ــردم قـ ــۀ مـ ــه مهـ ــرفنت    آنکـ ــو گـ ــت وضـ ــد و در وقـ انـ
گذارنـد،    دستهايـشان را بـر سـينه مـی    خواننـد  شويند و وقتـی منـاز مـی         پاهايشان را می  
او از شـاه ماسـبِ نوجــوان   . خـورد و کـاری از دسـتش سـاخته نيـست      خـون جگـر مـی   

تقاضــا کــرد کــه يــا فرمــان کــشتار مهگــانی مــردم قــزوين را صــادر کنــد تــا کــسی از آــا     
ــاه        ــشان را شـ ــه پدرانـ ــهر کـ ــران شـ ــيان و سـ ــان و قاضـ ــا فقيهـ ــد تـ ــا بفرمايـ ــد، يـ زنـــده منانـ

  :خاطر رضای خدا کشتار شوند شته بوده بهامساعيل ک
 وانــ ناتنيد کاـَاه شـــدت نه مـــــاها مـــــادشــپ

 زار  وجمروح خسته و و خراب نيقزو در  مانده
 فيرـــ و در شعــــي در وضتسنن وضعِ مــــافتي

ـَــــار تخــــــ آثدميـــــــــــد  ارــــــبار و در کــــــــغرج در صـ
 ینـــ و از غرــــيقـ از فستهــــش ی ر پاـــابـــــ مقدر

 ارــــسي و از نيميته از ـــد دست بســـاجــــــــ مسدر
 بسنت در مناز  دستیتو شاه  زمان چون در

 ارـتب یه عالـــــــ شیته اـــــــبس  دستی کارهست
 ديد ابنِ الولــــلِ خالـــــک نســـ ملني ایِقاض

 کار ه نابديـــــد سعــــــرزنــــــــر فــــــــ شهنيــــ ایِتـــمف
 ردو راــ هیازــــ شاه غغِي ز تدهيردـــ گتهـــکش

 تبار  وشي خوهم و ارـيم پدر هم ـه رادرـــــ بهم
 توان ی می گـر نباشــد قتـل خاصی عامقتـل

  ١راـ حضرت پروردگیاـــرِ رضـــــــ از ــهــاصـــــخ
زودی  ضعيت برگشت به مذهب در شهرهای ايران چنـدان ديـری نپائيـد و بـه           و
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کشتارها و ختريب و تاراجها ازسر گرفته شد، و مردم نيـز جمبـور شـدند کـه خودشـان         
  .  زندگی کنند کهرا شيعۀ صفوی نشان دهند تا بتوانند

ديـن حـق    قزلباشان بـرای آنکـه مـردم ايـران را از مـذهب منـسوخ بيـرون بـرده بـه             
قفـس کـردن يـا     های آا در  ازمجله شيوه. کردند ئی استفاده می  رآورند از هر شيوه   د

نگــاران   هــای تــاريخ   بــه ســيخ کــشيدن شخــصيتهای برجــستۀ شــهر بــود کــه در نوشــته         
ئــی بــود کــه دربــارۀ کــسی    تــرين شــکنجه  در قفــس کــردنْ ســخت . صــفوی آمــده اســت 

خراشـيدند   يا با نوک خنجر میهای نی  ابتدا پوست او را با تراشه   : دادند  اجنام می 
را در  اندودنــد آنگــاه وی يــا هرگونــه شــيره مــی) شــيرۀ خرمــا(و پوســتش را بــا دوشــاب 

هـا شـب و روز    مورچـه . کردند کردند و صدها مورچه در صندوق رها می   صندوقی می 
چاره بودند؛ و پوست بـدنش در زيـر ايـن شـکنجه      مشغول خوردن گوشت تن مرد بی 

. شـد  گونـه شـکنجه مـی    کـرد و او روزهـای درازی ايـن      ت مـی  صـورت شـديدی عفونـ       به
داشـتند و   برمـی » تعـصب و جلاجـت و جهالـت   «ديگران بـا ديـدن ايـن وضـع دسـت از       

تغييــــر دادن مذهبــــشان  امــــا شخـــصيتهائی کــــه حاضــــر بـــه  . شــــدند شـــيعۀ صــــفوی مـــی  
جــاهالن «شــدند تــا عــربت ديگــر  هــای بــسيار ســختی کــشته مــی  شــکنجه شــدند بــه منــی

وران ايـران   جاهالن متعصب صفتی است که بـرای فقيهـان و دانـش        . ودش» متعصب
  .آورد شده است که برای پذيرش دين حق آمادگی نداشتند

يکـــی از انـــواع کـــشنت در زيـــر شـــکنجه آن بـــود کـــه مـــرد را در صـــندوق آهنـــی          
چـاره سـاعتها پوسـت     مـرد بـی  . آويختند کردند، صندق را بر فراز خرمن آتش می  می

به سيخ کشيدن نيز چنان بود کـه مفتـولی    . کشيد  سوخت و زجر می     یو استخوانش م  
گذراندنـد   آهنين که دوسرش تراشـيده و تيـز شـده بـود را از زيـر پوسـت کمـرِ مـرد مـی                   

کردنـد و از پوسـت پـائينِ گـردن      چنانکه يک سرش از نقطۀ باالی نشيمنگاه فرو مـی       
وخته در فاصـلۀ نـه چنـدان    را بر فراز آتشِ افر کشيدند، و در اين حالت وی      بيرون می 

گرداندنــد تــا در خــالل چنــد  شــده مــی داشــتند و مثــل الشــۀ گوســفند ذبــح  نزديکــی مــی
گزارشـهائی کـه از بريـان کـردن انـسان در کتاـای مـداحان شـاه               . ساعت بريـان شـود    

دهد که الشۀ بريان چنين مردانی را قزلباشان موسوم به  امساعيل آمده خرب از آن می
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دربارۀ اينکه قزلباشان اجساد متالشی شـدۀ بزرگـان ايـران را      . ردندخو  می» چگين«
هـــای  انــد چنــدين مــورد در نوشــته     خــورده  خــام مــی   دريــده و خــام  بــا شــور و شــوق مــی    

دريدن و خـوردن گوشـت مـردان زنـده نيـز در ايـن       . مداحان شاه امساعيل آمده است  
  .گرفته است اجنام می» ها چگين«گزارشها آمده که توسط 

  )آدخمواران صفوی(ها   چگيندستۀ 
اســت؛ » آدخمــوار«يــک واژۀ ترکــی اســت کــه معنــايش در زبــان مــا       » چگــين«

در ميـــان قزلباشـــان آمـــده از . خـــورد درد و مـــی زنـــده مـــی يعنـــی کـــسی کـــه آدم را زنـــده
زبــان  انــاتولی يــک گــروه ذوب شــدگان در واليــت شــاه صــفوی وجــود داشــتند کــه بــه     

اينـها کــه کارشــان دريـدن و خــوردن انــساای   . گفتنــد مــی» چِگـين «آــا  خودشـان بــه 
زنده و مرده بود معلوم نيست آيا سابقۀ آدخمواری در قبايلـشان موجـود بـوده يـا ايـن             

در گزارشـــهای ! آـــا تکليـــف شـــرعی فرمـــوده بـــوده اســـت  رســـم را شـــاه امساعيـــل بـــه
فـرادی  هـا ا  چگـين . دوران مغوالن و تيموريان خـربی از آدخمـواری داده نـشده اسـت      

فرمـان شـاه امساعيـل فرزنـدان      بودند که از اوائل کارِ قزلباشـان در تربيـز و اردبيـل بـه        
ــی     ــان مـ ــر پـــدر و مادرشـ ــان را در برابـ ــی از بزرگـ ــی  برخـ ــد؛ ســـپس   دريدنـــد و مـ خوردنـ

اينــها در اثــر . آــا ســپرده شــد تــا خــورده شــوند  هــای بــسياری از مــردان ايــران بــه الشــه
خــوردن گوشــت  مــاری هــاری دچــار شــده معتــاد بــهنــوعی بي خــوردن گوشــت انــسان بــه

جات  افتاد که يکی از بزرگان ايران توسط دسته   بسيار اتفاق می  . انسان شده بودند  
شـد و شـاه    نزد شاه امساعيل يا حاکمِ قزلبـاشِ حملـی بـرده مـی     تبرايی دستگير شده به  

طبيعـی بـود   . خواست که توبه کنـد و از مـذهب منـسوخ تـربی منايـد         يا حاکم از او می    
ديــن  کــه بــسياری از بزرگــان ايــران حاضــر نبودنــد کــه دســت از دينــشان برداشــته بــه         

ئـی کـه بـيش از هشتـصد سـال از فـراز        قزلباشان درآيند؛ زيرا بر اساس عقايـد تـومهی     
ترسـيدند؛ لـذا حاضـر بودنـد      آا تلقين شده بود از شکنجۀ ابدیِ جهنم می    منربها به 

دايشان و شت را تضمين کنند و جمبور نباشند که که جانشان را بدهند و رضای خ      
چنــين افــرادی را   . ســالۀ جهــنم گرفتــار گردنــد     پــس از مردنــشان بــه شــکنجۀ هــزاران    
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ترتيـبِ خـوردن انـساای    . زنـده بدرنـد و خبورنـد     سپردند تا زنده    دستۀ چگين می    به
جويدنــد؛ ســـپس   دريدنــد و مـــی  زنــده چنــان بـــود کــه ابتــدا گوشـــش را بــا دنـــدان مــی      

جويدنـد؛ در مرحلـۀ بعـد گوشـت بـازوان سـپس         کندنـد و مـی      دماغش را با دنـدان مـی      
ايــن شــکنجه تــا وقتــی کــه او    . خوردنــد کندنــد و مــی  راــای او را بــا دايــشان برمــی  

دريدنــد و   پــس از آن مهــۀ گوشــت تــنش را مــی    . يافــت  رفــت ادامــه مــی   کــشنت مــی  بــه
ئــی نداشــتند در مهــان  هکــسانی کــه تــاب مقاومــت در زيــر چنــين شــکنج . خوردنــد مــی

شـدند و از   توبـه و تـربی مـی    کندند حاضـر بـه   حلظۀ خنست که گوشش را با دندان می      
ئـــی کـــه    وظيفـــه. شـــدند  جـــستند و شـــيعۀ صـــفوی مـــی    مـــذهب خودشـــان بيـــزاری مـــی   

شــــد کــــه بزرگــــان ايــــران از بــــيم  دادنــــد ســـبب مــــی  اجنــــام مــــی» هــــای مــــؤمن چگـــين «
يــر دنــداای ايــن صــوفيان آدخمــوار     شــدن در ز  پــاره  فرســای تکــه  هــای جــان  شــکنجه

  .دينِ قزلباشان درآيند به

  پروری نفاق
ئــی جــز آن نداشــتند کــه تظــاهر بــه       در نتيجــۀ ايــن خــشونتها مــردم ايــران چــاره     

هـــای اصـــلی  پـــروری يکـــی از خصيــصه  لـــذا نفــاق . پيــروی از مـــذهب قزلباشــان کننـــد  
  . سلطنت قزلباشان گرديد

خطرنــاکترين � بعــد ان شــاه ماســب بــهاز زمــ�ده روزۀ حمــرم در زمــان صــفوی 
هـای بـزرگ در    قزلباشان و تربائيـان وقتـی در دسـته    . روزهای سال برای ايرانيان بود    

زدند و با مششير و دشنه و  پرداختند و بر سر و سينه می کوی و برزا به عزاداری می
جــوش  حــد کــافی بــه کردنــد و چــون بــه زجنيــر تــن و ســر خــويش را خــونين و مــالين مــی 

در اثر خوائی کـه بـا زجنيـر و دشـنه و مشـشير از اجـسامِ خودشـان ريختـه         (آمدند      می
محلۀ دسته مجعی به  نوبت به ) کرد  شان برضد سنيان غليان می      بودند غيرت مذهبی  

در چنـان حـالتی   . رسيد که متهم به داشنت مذهب سنيان بودند       های مردمی می    خانه
نی کــه خودشــان بــر خودشــان روان کــرده   چکيــد، خــو کــه خــون از ســر و روی آــا مــی 

مصيبتهائی . کشتند شدند و می ور می رسيدند محله  بودند، به هرکه از سنيان که می      
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ديدنـد   ويژه در روزهای تاسـوعا و عاشـوراء مـی    که مردم ايران در ده روز اولِ حمرم به        
ــا        ن بيــشتر از جممــوع مــصيبتهائی بــود کــه در اثنــای ســال از دســت قزلباشــان و تربائي

مردمـــی کـــه جمبـــور بودنـــد بـــرای مـــصون بـــودن از تعـــرض قزلباشـــان و   . ديـــده بودنـــد
آميـــزِ  تربائيـــان در مراســـم عـــزاداری آـــا شـــرکت کننـــد رفتارهـــائی واکنـــشیِ ضـــديت  

ماننـد آهنگينـی تـا امـروز بـر سـرِ        هـای تـصنيف   لطيفـه . دادنـد   رندانه از خود بـروز مـی      
 پارس مانده است که نوعی اسـتهزاء  گويش بومیِ زبان مردمی از نقاطی از پارس به   
ها تبـديل بـه ضـرب املَثَـلِ      برخی از اين لطيفه. کند به مقدسات قزلباشان را بيان می 

حسين (» بادن، چه کَر شز کَربال دن نِه حسين که لَوده اش«: عمومی شده است؛ مثال
 ضـربِ  نـه از دل و نـه از جـان،   «؛ و )که مشک آب نداشت بـه کـربال چـه کـار داشـت؟           

ايـــن دو تـــصنيف از مـــردم دوتـــا از  ). لکـــر را اکنـــون بـــاتوم گوينـــد (» !لکـــر يـــا حـــسين
بــار شــيعه   شــهرهای الرســتان مانــده اســت کــه در زمــان شــاه عبــاس دوم بــرای دومــين      

هـای آن روزگـار دور را نيـز هنـوز      اند، ولی خـاطره  کرده شدند و مردمش مهگی شيعه     
  . با خود دارند

اند نظرشـان بـه    گاه مسلمان واقعی نبوده نند ايرانيان هيچ ک  کسانی که ادعا می   
بعـد در کـشور مـا رواج     آميز در ايران است کـه از زمـان صـفوی بـه         مهين وضعيت نفاق  

ــان      اينــها رفتارهــای نفــاق  . يافتــه اســت  آميــز پــس از صــفويه را واکــنشِ روحــیِ ايراني
. دهنـد   نيـز سـرايت مـی   را بـه دوران پـيش از صـفويه       پندارنـد و آن     اسـالم مـی     نسبت به 

بعـد در ميـان ايرانيـان بـروز کـرده و بـرای        ولی حقيقت آن است که از عهد صفوی بـه       
ــت   ــده اسـ ــا مانـ ــاهر        . مـ ــاق و تظـ ــيوۀ نفـ ــروز شـ ــا امـ ــا تـ ــران مـ ــسلمانان ايـ ــه مـ ــی اينکـ يعنـ

مـا   گيرند ارثـی اسـت کـه از روزگـارِ صـفويه بـه       کار می   داری را در هر موردی به       دين  به
گيرنـد   دانند که نه روزه می  بسيار مردان ايرانی که آشنايانشان می     چه. رسيده است 

خواننــد و حتــی ممکــن اســت کــه بــاده نيــز بنوشــند ولــی در بيــرون خانــه     و نــه منــاز مــی
گيرنـد و انگـشترِ    دست می گذارند، تسبيح به  کنند، ريش می    داری می   تظاهر به دين  

منايــانی کــه نــان   ميــان مقــدسدر. کننــد در انگــشت مــی) شــعارِ ويــژه(عقيــق و فيــروزه 
ــد نيـــز چنـــين وضـــعی مـــی   ديـــن مـــی ــه آداب  . تـــوان ديـــد خورنـ دلبـــستگیِ مـــسلمانان بـ
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. طـرز آشـکاری متفـاوت اسـت     نـشين بـه    اسالمی در ايران با ديگر کشورهای مـسلمان       
مجاعــات منــازگزار در مــساجد شــهرهای بــزرگ وکوچــک ايــران نــسبت بــه مجعيــت     

انـد    است، و بـسياری از مـسجدروان از دورويـانی   های شهرها اندک   هرکدام از حمله  
خبــش ). انــد قــولِ خودشــان، مهرنــگ مجاعــت  بــه(کننــد  داری مــی ديــن کــه تظــاهر بــه 

ــازاری   ــان بـ ــان ايرانـــی از بازرگانـ ــه   عمـــدۀ حاجيـ ــام بـ حـــج  انـــد کـــه بيـــشترشان بـــرای نـ
با توجه به مهـين تظاهرکـاری اسـت کـه در جاهـائی      . روند تا حاجی ناميده شوند    می

  :گويند مسخره می  پارس بهاز
  ه اژدهـــا برگشتهــچــــون مـــار بـــرفـــت  تهـــحاجی که ز مکه و مٰنی برگش

  کاين خانه خراب از خدا برگشته   زار فــريبِ مرد حاجی خنوری
ــانه    ــه رسـ ــاتی کـ ــۀ تبليغـ ــود مهـ ــا وجـ ــه  بـ ــومی در دهـ ــای عمـ ــرای   هـ ــونی بـ ــای کنـ هـ

، در منــاز مجعــۀ شــهر ــران درصــد انــدکی از   کننــد کــشاندن مــردم بــه منــاز مجعــه مــی  
در شــهرهای بــزرگ . رســد درصــد مــردان نيــز منــی يابنــد کــه بــه يــک مــردم حــضور مــی

جات عزاداری برای امام حـسين کـه در     در دسته . ديگر نيز وضع به مهين سان است      
کننـد، و در   افتـد نـسبت انـدکی از مـردمِ واقعـا شـهری شـرکت مـی          راه مـی    ماه حمرم بـه   

ــته  لـــهحم ــه دسـ ــائی از شـــهرها کـ ــزا فعاليـــت تـــشويقی بـــرای کـــشاندن مـــردم     هـ جـــات عـ
يـاد دارنـد کـه در     مـردم ايـران بـه   . کننـد   صفوف عزاداران ندارند هيچ شـرکت منـی         به

های عـزاداریِ روزهـای تاسـوعا و عاشـورا در شـهرهای بـزرگ         زمان لویِ دوم دسته   
رم بــرای خبــش بزرگــی از   اينکــه مراســم عــزاداری شــبهای حمــ    . خواندنــد منــاز منــی 

ــه نـــوعی بـــازی و ســـرگرمی شـــده اســـت، و     جوانـــان شـــهرهای بـــزرگ ايـــران تبـــديل بـ
های ران و شهرهای بزرگ در شبهای تاسوعا     بينيم که جواای برخی از حمله       می

ــايش      ــام حـــسين را تبـــديل بـــه نـــوعی مراســـم منـ ــزاداری بـــرای امـ ــم عـ و عاشـــورا مراسـ
اند که زيبندۀ چنين مرامسی نيست و اهانت  آن داده   کنند و نامی نيز به      خيابانی می 

مقدسات شيعه نيز هـست موضـوع جديـدی نيـست کـه در ايـن سـاهلای اخيـر ابـداع            به
شــده باشــد؛ بلکــه يادگــارِ ذهنــیِ مهــان واکنــشهای رندانــۀ روزگــار صــفوی اســت کــه        

  . اکنون شکل و نامش نو شده است
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سـازیِ صـفويان در ايـران رواج     آميـز شـيعه   های خشونت نفاقی که در سايۀ شيوه  
يافــت و تــا عمــق روحيــات ايرانــی نفــوذ کــرد و بــرای مهيــشه مانــدگار شــد در تــاريخِ         

  . ايران سابقه نداشته است
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  گفتار دوم
  صفوی روحانيت

  تعريف روحانی و روحانيت
روحــانی اصــطالحی در برابــر جــسمانی اســت، يعنــی موجــودی کــه از آمســان         

» روحـــانی«در زبـــان دينـــی و اســـالمی بـــه مالئکـــه . ســـتاســت و از خاکيـــان متمـــايز ا 
) خورشيد و ماه و اختران(در فلسفۀ موسوم اسالمی به اجرام آمسانی    . شود  گفته می 

  . است» روحانيات«گفته شده است و مجعشان » روحانی«
در نـــسلهای بعـــدیِ تـــشيع صـــفوی بـــر آدميـــانی اطـــالق شـــد کـــه   » روحـــانی«امـــا 

ــنِ    .کتاـــای دينـــی خوانـــده بودنـــد  ــاری از کتاـــای کهـ ــانی کـــسی بـــود کـــه مشـ  روحـ
او مزيتی داده بود که بر  زبان عربی خوانده بود و خواندن اين کتاا به مذهبی را به

  . انساای خاکی متايز خاصی داشت و حسابش از انساای معمولی جدا بود
کدام از مذاهب ديگـر   خاصِ تشيع صفوی است و در هيچ   » روحانی«اصطالحِ  

روحانی در تشيع صفوی منايندۀ آمسان بـود و  . می وجود نداشته است و ندارد    اسال
از ايــن مناينــدگیِ آمســان بــود کــه در نــسلهای بعــدی      . داشــت» واليــت«بــر زمينيــان  

         ةُ اهللا«توسط آمدگان از لبنان در کشور ما صفتاين ). يعنی نشانۀ اهللا(جعل شد » آي
کـدام   اسـالمی سـابقه نداشـت، و در هـيچ     بـه صفت نيز در ايران ما و در جهـان موسـوم      

  . از مذاهب اسالمی مرسوم نبوده است و نيست
در زبــان اســالمی تــا پــيش از صــفويه بــه هــيچ انــسانی روحــانی و آيــة اهللا گفتــه          

هـيچ پيـامرب ديگـری هـم در     . حتی پيامرب اسالم نيز ايـن صـفت را نداشـت      . نشده بود 
ر عقيــدۀ قرآنــی انــسان اســت و صــفت   عيــسا مــسيح نيــز د . قــرآن ايــن صــفت را نــدارد 

در عقيــدۀ اســالمی بــه هــيچ پيــامربی صــفت روحــانی و آيــة اهللا داده   . روحــانی نــدارد
را چند آيـۀ قـرآن    پيامرب اسالم نيز روحانی نبود بلکه جسمانی بود، و اين. نشده بود 
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  . تأکيد کرده است
سلهای بعـدیِ  اين دو صفت را برای خنستين بار در تاريخ اسالم در ايـران مـا نـ          

رو است که دو اصـطالحِ آيـة    از اين. ماليان تشيع صفوی برای خودشان جعل کردند      
پيــشترها، در . اهللا و روحــانی جــز نــزد شــيعيان صــفوی وجــود نداشــته اســت و نــدارد       

بــرای امــام حممــد غزالــی وضــع شــده  » حجــةُ اإلســالم«زمــان ترکــان ســلجوقی، صــفت 
کـار   ا جـا نيفتـاد و پـس از غزالـی بـرای کـسی بـه       بود؛ ولی ايـن صـفت نيـز نـزد ايرانيهـ          

اما صفت روحانی و آية اهللا که در تشيع صفوی وضع شد بارِ ملکوتی داشـت       . نرفت
حـدی بـود کـه هرکـه      و نشانۀ متايزِ مالهای صفوی از مردمِ خاکی بود؛ و اين متايز بـه        

ده بـر او نـه   او سـجده کنـد؛ ولـی سـج     بايـست کـه بـه      گرفت می   در برابر آية اهللا قرار می     
سر بر زمين ادن مثل پيشِ شاه صفوی بلکه سر خم کـردن و بـر دسـت او بوسـه زدن        

عبـارت ديگـر، شـيعۀ صـفوی وقتـی در        به. و پيشانی را به پشت دست او سابيدن بود        
کـرد نـه بـر      گرفت بر پـشت دسـت درازشـدۀ آيـة اهللا سـجده مـی       پيشگاه آية اهللا قرار می   

مهين حلاظ است که فقهـای   به. ت که تا امروز مانده است     اين سنتی اس  . روی زمين 
حتــی برخــی از فقهــای . دارنــد» تفَــرعن«گيرنــد کــه  ســنی بــر فقهــای شــيعه خــرده مــی 

  . کنند سنی اين کار را نشانۀ شرک تلقی می
هر دو عبـارت روحـانی و آيـة اهللا متعلـق بـه تـشکيالت کليـسای مـسيحيان بـود و             

نــشينِ جبــل عامــل لبنــان     ه از منطقــۀ عمــدتا مــسيحی  اش توســط عرــای آمــد   ترمجــه
  . ايران آورده شد و وارد اصطالحات تشيع صفوی گرديد به

  منشأ روحانيت صفوی
کـدام از قزلباشـانْ ايرانـی نبودنـد و سـابقۀ اسـکان در ايـران              گونه کـه هـيچ      مهان

ر ايران کدامشان ايرانی نبودند و سابقۀ اسکان د نداشتند فقيهان تشيع صفوی هيچ  
در پايــان ســلطنت شــاه امساعيــل و آغــاز ســلطنت شــاه ماســب مشــاری از   . نداشــتند

ماليــان منطقــۀ جبــل عامــلِ لبنــان وارد ايــران شــدند و دســتگاه دينــیِ قزلباشــان را در       
  . اختيار خودشان گرفتند تا تشيعِ نوين صفوی را تئوريزه کنند
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ديربـــاز مراکـــز جتمـــع  منـــاطق کوهـــستانی جنـــوب لبنـــان و نيـــز مشـــال ســـوريه از   
موسوم به رافضی بود که مهواره در اقليـت بودنـد و زيـر سـلطۀ حکـام         » غالت شيعه «

. شــيعيان جنــوب لبنــان ازنظرســنتی قرمطــی و امســاعيلی بودنــد      . زيــستند ســنی مــی 
تعيين اينکه آا در چه زمانی تغيير مذهب داده اثناعشری شدند دشوار است زيـرا         

انــد تــا مــا بتــوانيم بــا بــازخوانی آــا   تی در مــذهب نداشــتههــای درازی تأليفــا تــا ســده
  .بدانيم که تا چه زمانی امساعيلی بودند و در چه زمانی اثناعشری شدند

مــذهبِ . شــام از نظــر تــاريخی مرکــز فعاليــت پيــروان مــذهب تنــدرو حنبلــی بــود  
حنبلــی مــذهب خالــصا عربــی بــود و در حمــيط عربــی نــشو و منــا يافتــه بــود، و مــذهبی  

خاطر روحيـۀ دگرسـتيزيش هيچگـاه نتوانـسته بـود کـه در ميـان ايرانيـانْ جـا            ود که به  ب
توانستند از آزادی کامل مذهبی برخوردار باشـند   شيعيان شام چونکه منی . باز کند 

در لشکرکـشيهای صـليبيان بـه      . حالت واکنشیِ تنـد دربرابـر حنبليـان رانـده شـدند             به
 و مـــورد آزار و اذيـــت ١يان متـــهم شـــدند،شـــام، ســـران شـــيعيان بـــه مهدســـتی بـــا صـــليب  

درنتيجه، در دوران سلطنت ايوبيان بر شام عرصه بـر شـيعيان       . حنبليان قرار گرفتند  
اعــدام شــدن  . شــام تنــگ شــد و بــسياری از شخصيتهايــشان زنــدانی و اعــدام شــدند      

در شـام بـه حتريـک فقيهـان حنبلـی کـه       ) شـيخ اشـراق   (شيخ شهاب الدين سـهروردی      
درحالی که او نه شيعه بود و نه سـنی و حتـی نـه    �بردند  دن را بر او می   گمان شيعه بو  

داسـتان فـشارهائی کـه فقيهـان حنبلـی      . نيز در مهـين راسـتا صـورت گرفـت       � مسلمان
آــا در . آوردنــد داســتان انــدوهبار و جگرگــدازی اســت  در شــام بــر شــيعيان وارد مــی 

ــان    عهانــديشِ متعــصبِ شــي   الــدين ايــوبی کــه ســنیِ خــشک    زمــان صــالح  ســتيز بــود چن
عرصه را بر شيعيان شام تنگ کردند که صالح الـدين نـزد شـيعيان شـام جتـسم عينـی            

بردنــد نيــز نــزد شــيعيان مهــين حالــت را       شــيطان شــد؛ و ســنيانی کــه از او فرمــان مــی     

                                                                            
آورند  شبيه اامی که اکنون فقهای سنیِ کشورهای عربی به سران شيعۀ عراق وارد می. 1

اند و  که در اشغال و ختريبِ عراق با نيروهای آمريکايی و انگليسی مهکاری کرده
 . کنند می
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در لشکرکــشی ناکــام مغــوالن بــه شــام، فقيهــان حنبلــی در بــسيج مــردم بــرای      . يافتنــد
ـــ   ــا مغــــوالن فعاليتــــهای بـ ــيعه    سيار موفقيــــتجهــــاد بــ ــران شــ ــتند، ولــــی ســ آميــــزی داشــ

پــس از شکــست بــزرگ   . متــهم بــه مهدســتی بــا مغــوالن شــدند    � داليــل مــوجهی  بــه�
مغوالن در سوريه کار و بار شيوخ حنبلی در شام بيش ازپيش باال گرفت و رياستشان 

گـرا بـود و صـدور فتـوای تکفيـر و       افتـاد کـه يـک فقيـه خـشونت       » ابـن تيميـه   «دسـت     به
هـای   و ايـن را مـا در نوشـته   (برايش مثل نوشيدن آب بـود  » خمالفين و معاندين  «قتلِ  

توانيم ببينيم و خبوانيم، آنگـاه تـصور کنـيم کـه فتواهـای او چـه بالهـائی برسـر          او می 
در دوران رياســت او بــر دســتگاه دينــی شــام    ). آورده اســت  شــيعيان بيچــارۀ شــام مــی  

ــگ شـــد، و       ــهرها تنـ ــيعيان در مهـــه شـ ــر شـ ــه بـ ــاطق کوهـــستانیِ دور از   عرصـ ــز در منـ جـ
ويـژه در منـاطقی کـه اکثريـت بوميـان مـسيحی داشـت،         دسترسِ مجاعات حنبلـی، بـه     

علــت آنکــه مجعيــتش ترکيبــی از     شــهر حلــب، بــه  . پناهگــاهی برايــشان منانــده بــود   
  . مسيحی و شيعه با اقليت اندک سنی بود وضعيت خاص خودش را داشت

 سنی در شام مهچنان پابرجا بـود؛ و چونکـه     در دوران مماليک ضديت شيعه و     
ســنيانْ بيــشتر و نيرومنــدتر بودنــد و حاکميــت نيــز در دستــشان بــود گــرفنت و بــسنت و        

کفر کردن و برسر چوبۀ دار فرستادن شـيعيان در بـسياری از شـهرهای شـام      حمکوم به 
نـا عقيـدۀ   ئی کـه علَ  افتاد؛ و هر شيعه  توسط حنبليان دگرستيز بارها و بارها اتفاق می       

 مماليک ١.سوزاندند شد و در بيشتر اوقات او را می داشت کشته می تبرا را ابراز می
چونکــه مــذهب مــالکی داشــتند دارای تعــصب مــذهبی نبودنــد، ولــی فقهــای حنبلــی  
که در تعصب دينـی دسـت کمـی از شـيعيان شـام نداشـتند عرصـه را بـرای فعاليتـهای            

ــه، . کردنـــد شـــيعيان تنـــگ مـــی  در دوران مماليـــک، در منـــاطق کوهـــستانی و  درنتيجـ
نــشينِ لبنــان کــه پناهگــاه گريختگــان شــيعه بــود يــک تــشيع شـــديدا           عمــدتا مــسيحی  

ستيز شکل گرفت کـه انتـسابش بـه تـشيع اثناعـشری بـود ولـی مـاهيتش رافـضی                 سنی
  .بود و در دگرستيزی از حنبليان نيز گوی سبقت ربوده بود
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ســتيزی دنبــال شــد، و هــر    ی سياســت شــيعه بــا اشــغال شــام توســط ترکــان عثمــان   
داســتان کــوچ . مشــار آمــد ئــی در هرجــا کــه بــود بــالقوه هــوادار شــاه امساعيــل بــه   شــيعه

دادن دههـاهزاریِ شـيعيان حلـب بــه منـاطق اروپـايیِ عثمــانی توسـط سـلطان ســليم از        
بـسياری از رهـربان   . داستاای اندوهبار و از جنايتهای بزرگ ترکان عثمانی است        

ان شــام جمبــور بــه تــرک وطــن شــدند، و چــون شــنيده بودنــد کــه در ايــران يــک        شــيعي
هــای تــاريخی کــه از  ايــران روی آوردنــد تــا مهــۀ کينــه  دولــت شــيعه برســر کــار اســت بــه 

  .سنيان در دل داشتند را با خودشان به ايران آورده تئوريزه و تدوين کنند
ــشریِ       ــيعۀ اثناعـ ــه شـ ــيچ فقيـ ــفوی هـ ــيش از دوران صـ ــران پـ ــود  در ايـ ــی وجـ ايرانـ

کــافی اســـت کــه نگــاهی بــه نامهـــای فقيهــان و محــدّثان و مفـــسران و       . نداشــته اســت  
تــا تــشکيل ) يعنــی از پايــان ســدۀ ســوم هجــری(متکَلّمــان شــيعۀ دوازده امــامی از آغــاز 

سلطنت قزلباشان بيفکنيم تا بدانيم که در ميان آا حتی يک ايرانی وجود ندارد،         
    عراقـی         بلکه مهه عرب و عمدت پـيش از ايـن گفتـيم    . انـد   ا از قبايـلِ کوفـه يـا از بوميـان

حممـد ابـن يعقـوب کلينـی     . تبار از قبايل مذحج بودند      که شيعيان قم مهاجران يمنی    
شـدۀ عـراق و مقـيم بغـداد بـود؛ شـيخ صـدوق از         تباران عراق، متولد و بـزرگ    از يمنی 

وب عــراق بــود؛ شــيخ طوســی و تبــارِ قــم بــود؛ شــيخ مفيــد از بوميــان جنــ  عرــای يمنــی
مــن . ايــران آمــده بــود تبــار بودنــد کــه خاندانــشان از عــراق بــه  شــيخ طربســی نيــز عــرب

ام تــا در ميــان آن چنــدين تنــی کــه در ايــران ماقبــلِ صــفوی در مــذهب      بــسيار کوشــيده
ــام    شـــيعۀ دوازده امـــامی کتـــاب نوشـــته  انـــد يکـــی را بيـــامب کـــه ايرانـــی باشـــد ولـــی ناکـ

. ام از فقيهان تشيع دوازده امامی تا پيش از صفويه ايرانی نبودنـد  کد  هيچ. ام  مانده
ناصــر خــسرو قباديــانی . يــابيم تبــار منــی در ميـان فقيهــان امســاعيلیِ ايــران نيــز ايرانــی 

شـدۀ خراسـان بـود، حـسن صـباح عـرب از پـدر و مـادری عـربِ               زبـان   تبارِ پارسـی    عرب
ــر بــود کــه بــه     ميدنــد، پــيش از او ابواحلــسن عطــاش   قــم رفتــه بو  اهــل کوفــه از قبيلــۀ ح

امــا بزرگتــرين و نامــدارترين فقيهــان تــاريخ اســالم تــا پــيش از دوران   . تبــار بــود عــرب
. اند صدها تن آورده شناسان به اند و نامهايشان را شخصيت    صفوی از ايرانيان بوده   

بيش از نود در صد تأليفات بزرگ فقهی و حديثی و کالمی و تفسيری که امـروز هـم     
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نگـاران   تـاريخ . جهان اسالم عنوان مرجع دارد توسط ايرانيان اجنام گرفته است  در  
ابــن مقفــع، بــالذری، يعقــوبی، (انــد  طــور عمــده از ايرانيــان دوزبانــه بــزرگ اســالم بــه
وری، طـــربی، ابوريحـــان بيرونـــی و بـــسياری      وری، ابـــن قتيبـــه ديـــن    ابوحنيفـــه ديـــن 

هـــای خنـــستين از  ترين اديبـــان ســـدهدر تـــاريخ ادبيـــات اســـالمی نيـــز نامـــدار ). ديگـــر
بزرگتـرين  . انـد کـه در ميانـشان سـيبويه و جـاحظ درخـشندگی خـاص دارنـد                 ايرانيان

مـاوردی، بـاقالنی، جـوينی، غزالـی و     (انـد    پردازان سياسـی اسـالم از ايرانيـان         نظريه
طـربی، نـسفی، زخمــشری،   (انـد   بزرگتـرين مفـسران تـاريخ اسـالم از ايـران     ). جـز آـا  
رازی، (انـد   نامدارترين دانشمندان تاريخ اسالم از ايرانيـان  ). ی، و جز آا   فخر راز 

  ).ابن سينا، فارابی، خوارزمی، خيام و جز آا
بعــد عمــدتا در عــراق متمرکــز     هــای دوم هجــری بــه   شــيعيان اثناعــشری از ســده  

آـــا در عــراقِ دوران خالفـــت عباســـی از آزادی  . بودنــد و انـــدکی نيــز در قـــم بودنــد   
جانبــه برخــوردار بودنــد، و ايــن چنــد کتــاب مرجــع کــه شــيعيان دارنــد در بغــداد      مهــه

برخـی از مؤلفـان   . در دوران قـدرت عباسـيان تـأليف شـده اسـت           � پايتخت عباسی �
ــستگان بـــه     ــزرگ شـــيعيان اثناعـــشری از وابـ ــی بودنـــد، و ازمجلـــۀ آـــا      بـ دربـــار عباسـ

پدر شيخ . مفيد نام بردتوان از شريف مرتضا و برادرش شريف رضی و نيز شيخ  می
مفيد نيز پيش از شيخ مفيد چندان در دربار عباسی دارای نفوذ و قدرت بـود کـه در       

شــيخ مفيــد نيــز در بغــداد بــسيار نيرومنــد بــود و  . جــا کــردن خليفــه نقــش داشــت  جابــه
استخر تبعيد شده زير نظر زيست تا آنگاه کـه      فرمان اءالدوله ديلمی به     چند به   يک

ميان پيش آمد و او با استفاده از آشوائی که در پارس بروز کـرده   جنگ قدرت ديل  
  . بغداد برگشت، و داستانش دراز است بود به

انــد کــه در ايــران ماقبــلِ صــفوی از شــيعۀ اثناعــشری   مؤلفــان صــفوی وقتــی ديــده
انـد کـه شـيعيان در ايـران در ايـت        خربی نيست مگر در قم و کاشان، مهزبان نوشته        

  .داشتند زيستند و مذهبشان را ان می تقيه میخوف و ذلت و 
ــسته   ــن نتوانـ ــران را مـ ــه از ايـ ــه    هـــيچ منطقـ ــايم کـ ــفوی بيـ ــيش از دوران صـ ــا پـ ام تـ

زبـان شـدۀ قـم و     تبارهـای پارسـی   عـرب . تبار و شيعۀ اثناعشری باشـند   مردمش ايرانی 
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کاشان، چنانکه درجای خـود گفتـيم، شـيعۀ دوازده امـامی بودنـد و مـذهبی نزديـک              
ــامی   . مـــذهب قزلباشـــان داشـــتند بـــه  طايفـــۀ عـــربِ آل مشعـــشع کـــه شـــيعيان دوازده امـ

جـاگير بودنـد در   ) در هـويزه (بودند و در آغاز سلطنت قزلباشـان در غـرب خوزسـتان              
وارد بــصره و از آجنــا  ) مشخــصا از منطقــۀ واســط  (زمــان باينــدريان از جنــوب عــراق    

 مذهب قزلباشـان مهـسو نبـود     حتی مذهب اينها با   . وارد غربِ خوزستان شده بودند    
داســتان کــشتار مشعــشعيان نيــز از داســتاای   . لــذا شــاه امساعيــل آــا را کــشتار کــرد  

  .اندوهبار تاريخ ايران و از جنايتهای بزرگ شاه امساعيل و قزلباشان است
مؤلف روضةُ الصفا تأکيد کرده که وقتی در ايران سلطنت قزلباش تشکيل شد      

يان بودنـد، و زور مشـشير شـاه امساعيـل و قزلباشـان بـود کـه           عموم مردم بر مذهب سن    
  :ايرانيان را شيعه کرد

درآن عهد، عموم اهالی ايران بر مذهب اهـل سـنت و مجاعـت بودنـد، و زمـرۀ                
وی بــه ضــرب مشــشير . منودنــد شــيعۀ اثناعــشری در عــين ذلــت و قلــت تقيــه مــی 

  ١.مروِّجِ مذهب جعفری شد و رونق به طريقت اثناعشری داد
حسن روملو تأکيد کرده که وقتی قزلباشان تشکيل سلطنت دادنـد هـيچ کتـابی     

جای ايران وجود نداشـت و کـسی از ايرانيـان بـا      که از تأليفات شيعيان باشد در هيچ      
  :آشنا نبود) يعنی تشيع قزلباشان(مذهب تشيع دوازده امامی 

ين ملت ائمۀ در آن اوان، مردمان از مسائل مذهب حق جعفری و قواعد و قوان        
ــان          اثنــی عــشری اطالعــی نداشــتند؛ زيــرا کــه از کتــب فقــه اماميــه چيــزی در مي

کــه از مجلـه تــصانيف سـلطان العلمــاء   » قواعــد اسـالم «و جلــد اول کتـاب  . نبـود 
پنــاه قاضــی  مطهــر حلــی اســت کــه شــريعت ] ابــن[الــدين  املتبحــرين شــيخ مجــال

منودنـد، تـا     دينـی مـی  نصراهللا زيتـونی داشـت، از روی آن تعلـيم و تعلـم مـسائل         
  ٢.آنکه روز به روز آفتاب حقيقت مذهب اثنی عشری ارتفاع يافت
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کـسی در ايـران از مـذهب شـيعه اطـالع      : گـزارش چنـين اسـت      خبـش از ايـن      يک
کــس يافــت   کتــاب شــيعی در هــيچ جــای ايــران نــزد هــيچ      : قــسمت دومــش . نداشــت

 قـــسمت .مـــذهب را از کتـــاب ابـــن مطهـــر حلـــی گرفتنـــد: قـــسمت ديگـــرش. شـــد منـــی
  .اين کتاب را نصراهللا زيتونی به ايران آورد: آخرش

ــی   ــين مـ ــزارش چنـ ــن گـ ــازخوانی ايـ ــود بـ ــيچ: شـ ــه    هـ ــذهبی کـ ــران از مـ کـــس در ايـ
کــرد؛ و هــيچ کتــابی کــه حــاوی معتقــدات مــذهب   قزلباشــان آورده بودنــد پيــروی منــی
ولـی کتـابی کـه يـک فقيـه عـربِ غيـر ايرانـی           . شد  قزلباشان باشد در ايران يافت منی     

ايـران آورد مقبـول قزلباشـان     را بـه  در يک کشورِ عربی تأليف کـرده بـود و زيتـونی آن     
  .صفوی افتاد، و منت آن اساس تدريس عقايد مذهبی قرار داده شد

تـر خـواهيم ديـد     را پـائين  کردند؟ ايـن  و اما چه کسانی اين کتاب را تدريس می   
در زمـــان شـــاه ماســـب واردان از روســـتاهای جبـــل عامـــلِ لبنـــان بودنـــد کـــه   کـــه تـــازه

ايــران آمدنــد و وارد دار و دســتۀ قزلباشــان شــدند، و بــا برخــورداری از درآمــدهای    بــه
ها و مساجد و خانقاهها کـه شـاه در اختيارشـان گذاشـت      جنومیِ اوقاف سابق مدرسه   

گرفتنــد وظيفــۀ تبليــغ ديــن و     ئــی کــه بــا نــام خمــس از قزلباشــان مــی       و امــوالِ جنــومی 
دسـت گرفتنـد و تبـديل بـه سـالطين مـالی شـدند و طبقـۀ نوظهـور            بـه تدريس و افتـاء را  

  .را تأسيس کردند» روحانيون«
جــات  چــون اينــها بــه ايــران آمــده وارد دســتگاه دينــی قزلباشــان شــدند و دســته      

سـتيزانۀ تربائيـان تئـوريزه شـده      تبرايی را پيرامون خودشان گرد آوردند، رفتـار سـنی        
 خنـستين، معروفتـرين و پرنفـوذترين فقيـه لبنـانی       .به شکل عقيـدۀ دينـی تـدوين شـد         

که در آخرين ماههـای عمـر شـاه امساعيـل وارد ايـران شـد شـيخ علـی ابـن عبـدالعالی                 
شيخ کرکـی پـس   . نشينِ کَرک در جنوب لبنان بود      کَرکی اهل منطقۀ عمدتا مسيحی    

خـود   از شاه امساعيل توانست که توجه شـاه ماسـبِ نوجـوان و سـران قزلبـاش را بـه         
در آن . احنــصار خــودش درآورد  جلــب کــرده رياســت دســتگاه دينــی قزلباشــان را بــه    

نام مير غياث الدين منصور، و يک عربِ اهـل حلّـه    هنگام يکی از رهربان تربايی به   
نامِ امير نعمـةُ اهللا حلّـی کـه تـازه بـه ايـران آمـده بـود مـشترکًا رياسـت دسـتگاه دينـی                      به
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نامِ شيخ ابـراهيم قطيفـی    وارد ديگر به يک عربِ تازه. تندقزلباشان را در دست داش    
کوشـيد   اهل احساء که اخيرا وارد ايران شده بود نيز درگير رقابت با اينها بـود و مـی       

او نيـز اختـصاص داده شـود     که در دستگاه قضايی و اوقاف پردرآمد ايران سهمی به      
  . احنصار خودش درآورد را به يا آن

هرکه زودتـر  «فتاده بود، در خاورميانه آوازه درافتاده بود که   در ايران چپاول ا   
ــرد برســد بيــشتر مــی  ايــران  ؛ لــذا هــر عــربِ شــيعه کــه کــشور خــودش را رهــا کــرده بــه    »ب

کوشــيد کــه بــر هرچــه بيــشتر از چپــاول ايرانيــان     رســيد مــی  آمــد مهينکــه از راه مــی  مــی
کـشورِ   يان تازه رسـيدگان بـه  راه رقابتها و درگيريهای تندی در م دست يابد؛ و در اين  

  . راه افتاد و نکبتی بر نکبت مردم ما افزود ما به
بــا روی کــار آمــدن شــاه ماســب قبايــل خمتلــف قزلبــاش بــر ســر تقــسيم خيــرات  
   کــشورِ مــا در ميــان خودشــان بــه رقــابتی افتــاده بودنــد کــه داســتانش در تأليفــات خــود

عراقــی و لبنــانی و احــسايی   چــون عرــای  . تفــصيل آمــده اســت   مورخــان صــفوی بــه  
دســت گرفتنــد هرکــدام از   وارد ايــران شــدند و رهــربی دينــیِ گروههــای تربايــی را بــه   

جـات تبرايـی برخـوردار     سران قزلباش به هـدف آنکـه از محايـت هرچـه بيـشتر دسـته           
شود و شاه ماسب را آلت دست خـود سـازد و درآمـدهای بيـشتر را نـصيب خـودش               

ــا را در  ــی از آـ ــازه  .  دامـــن محايـــت گرفـــت کنـــد يکـ ــای تـ ــان عرـ ــه، ميـ وارد  درنتيجـ
اميــر نعمــة «تــرين رقيبــان شــيخ کرکــی يکــی   سرســخت. ئــی آغــاز شــد رقابــت گــسترده

هرکـدام از اينـها خبـشی از    . اهل قطيف بود» شيخ ابراهيم«اهل حلّه و ديگری   » اهللا
م کــرده بــرای  ماليــان تبرايــی را بــا خــود مهنــوا و برخــی از قزلباشــان را بــا خــود مهــد       

دســتيابی بــه مناصــب عــالی و پردرآمــد دينــی بــا شــيخ کرکــی رقابــت ســختی را آغــاز      
از قبيــل مــال (کردنــد  از اينــها مشــاری از ماليــان تبرايــی و قزلباشــان مريــدی مــی . کــرد

). حــسين اردبيلــی الٰهــی، قاضــی مــسافر، ميرغيــاث دشــتکی، حممودبيــک مهــردار       
هـائی در   يکـديگر اجناميـد و شـبنامه       ااماتـشان بـه    وارد بـه    درگيری اين عرای تازه   

در ايــن رهگــذر کــه  . کردنــد جــات تربايــی پخــش مــی  افــشای يکــديگر در ميــان دســته 
ســتيزی بــسيار ســخت را بــه وجــود آورده بـــود برخــی از اينــها ســربه نيــست شـــدند و          
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  . برخی از ايران گريختند
رآمد دينـیِ قزلباشـان   شيخ کرکی و لبنانيها تصميم داشتند که مهۀ دستگاه پرد     

. در کننــد را در احنــصار خودشــان نگــاه دارنــد و کوفيــان و احــسائيان را از ميــدان بــه    
شيخ کرکی ابتدا شيخ نعمـةُ اهللا حلـی و يـارانش را شکـست داد، و نعمـةُ اهللا بـه کوفـه            

پس از آن شيخ کرکی به امير غياث الدين و يارانش پرداخته از ميدان     . بازگريخت
د، و پــس از اينــها نوبــت بــه گــريخنت شــيخ ابــراهيم قطيفــی و يــارانش بــه        بيــرون کــر 
دسـت شـيخ    دستگاه دينی و قـضايی و سـازمان پردرآمـد اوقـاف ايـران بـه             . احساء شد 

  . کرکی و ياران لبنانيش افتاد
    کــی وقتــی بــر رقيبــانش پيــروز شــد و دســتگاه دينــی و قــضايی و اوقــافشــيخ کَر

ــه   ــاه ماســـب بـ ــا را شـ ــپرد لقـــب ا کـــشورِ مـ ــاتم املُجتهِـــدين«و سـ ــاد  » خـ ــر خـــودش ـ بـ
اسکندربيک دربارۀ درگيريهای شيخ کرکی با رقيبـانش    ). برابراد خاتم النبِيين  (

  :چنين نوشته است
جهت خصومت و نزاع خـامت اتهـدين شـيخ علـی عبـدالعالی       مير نعمةُ اهللا به   

 خــامت )الف سرســختخمــ (و موافقــت شــيخ ابــراهيم قطيفــی کــه معانِــد] کرکـی [
ميـر  [اتهدين بود، از صدارت معزول گشته به حله رفت، و عالمة العلمائی    

و امـا ميانـۀ او و خـامت اتهـدين     . مـن حيـثُ االنفـراد صـدر بـود         ] غياث الـدين  
ــالت مــی ] غيــاث الــدين [ميــر . طــرح بــد نشــست  هجيعنــی متــهم بــه  (کــرد  او را ت

يعنـی  (داشت  عدمِ قيد متهم می ، و او ميرزا را به)کرد ناآگاهی از امور دين می  
شــاه [روزی در خــدمت اشــرف ). گفــت کــه پابنــد بــه احکــامِ مــذهب نيــست   مــی

رفتــه  رفتــه. ميانــۀ ايــشان مباحثــۀ علمــی واقــع شــده منجــر بــه نــزاع شــد ] ماســب
يکــديگر  يعنــی دشــنام متقابــل بــه  (قباحــات کلــی اجناميــد    منازعــات ايــشان بــه  

 شاه مراعات جانب خامت اتهدين کرده ميرزا از صدارت       حضرت). دادند
  1 .معزول گرديد

ولی چونکـه در  . به دنبال اين نزاعها، غياث الدين منصور به شيراز تبعيد شد 
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هـا هـواداران بـسيار داشـت، شـيخ کرکـی فرمـان            اثر ساهلا خدمت در دسـتگاه تربايـی       
ن اقــدامش او را شــريک   و بــا ايــ ١رياســت دســتگاه دينــی پــارس را بــرايش فرســتاد؛     

  .نشانده و سرسپردۀ خويش کرد قدرت نگاه داشت ولی دست
در زمــــان شــــاه امساعيــــل قزلباشــــان هنــــوز دربــــارۀ نيابــــت امــــام غائــــب چيــــزی   

ــار «دانـــستند جـــز آنکـــه شـــاه امساعيـــل ســـيد اوالد علـــی و    منـــی و » مناينـــدۀ ائمـــۀ اطهـ
ولــی شــيخ کرکــی کـــه    . دبــو » معبــود «و » معــصوم «و » ولــیِ مطلــق  «و » مرشــد کامــل  «

ادعـــای نيابـــت امـــام غائـــب را داشـــت آـــا را بـــا اصـــطالح نائـــب امـــام آشـــنا کـــرد، و     
او . يافــت تعريفـی کــه از نائــب امــام غائـب داد چنــان بــود کــه بـر خــود او مــصداق مــی    

چندان بر شاه ماسبِ نوجـوان و خرافـاتی اثـر ـاد کـه روح و روان او را در چنگـال               
عنــوان مناينــدۀ منــصوبِ امــام غائــب بــه شــاه ماســب    بــهخــويش گرفــت، خــودش را

شــاه ماســب  . قبوالنــد، و توانــست کــه بــا محايــت او بــر مهــۀ رقيبــانش پيــروز شــود        
نوجوان کمسالی بود و به شيخ کرکـی ارادت خاصـی ورزيـد، و بـه او اختيـار تـام داد        

ا که مناسب بدانـد  ئی ر شد هر شيوه   ناميده می » دين ائمۀ اطهار  «که برای نشرِ آنچه     
شيخ کرکی دستگاه دينـی و قـضايی و اوقـاف کـشور ايـران را            . به مورد اجرا بگذارد   

مـا خـرب    را مؤلف رياض العلمـاء بـه   اين. وارد لبنانی قرار داد   در احنصارِ عرای تازه   
  : دهد می

فرمان او امـور مربـوط بـه مـذهب و شـرع را          متامی ياران کرکی عرب بودند و به      
   ٢.دادند اجنام می

دســت مردمــی افتــاد کــه هــيچ ســهمی در متــدن خاورميانــه       گونــه، ايــران بــه  ايــن
ــيه  ــواره در حاشـ ــتند و مهـ ــدن   نداشـ ــای متـ ــاطق    �هـ ــا در منـ ــاتولی يـ ــای انـ ــا در بياباـ يـ

ــان   ــوب لبنـ ــستانیِ جنـ ــد � دوردســـت کوهـ ــسته بودنـ ــفوی   . زيـ ــلطنت صـ ــا تـــشکيل سـ بـ
کــان آمــده از بياباــای انــاتولی و گيــری در امــور ايــران و ايرانيــان در ميــان تر  تــصميم
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ــان     ــتاهای کوهـــستانی جنـــوب لبنـــان تقـــسيم گرديـــد و آـــا مالکـ عربـــان آمـــده از روسـ
  . حقيقی کشور ما شدند

  پيدايش واليت فقيه
شيخ کرکی و لبنانيان بـه سـران قزلبـاش و شـاه ماسـبِ نوجـوان فهماندنـد کـه             

د ســـلطنتش را از معـــصوم  ســـلطنت حقيقـــی ازآن امـــامِ غائـــب اســـت، و پادشـــاه بايـــ      
شـيخ کرکـی پــس از آنکـه ايــن بـاور را نــزد     . دريافـت دارد تـا مــشروعيت داشـته باشــد   

را منبـع مـشروعيت سـلطنت     قزلباشان و شاه ماسب جا انداخت، شاه ماسـب وی       
) و در تـاريخ اسـالم  (درنتيجـه، بـرای خنـستين بـار در تـاريخ ايـران       . خودش قـرار داد   

ــه گ   ــرعی بـ ــام مرجعيـــت شـ ــهمقـ ــی   ونـ ــون مـ ــه اکنـ ــی کـ ــی و    ئـ ــيخ کرکـ ــيم توســـط شـ شناسـ
واردان لبنــانی ابــداع شــد، و ايــن عقيــده تــدوين گرديــد کــه بــدون اذن مرجــع کــه    تــازه

  . منايندۀ معصوم است هيچ سطنتی مشروعيت ندارد
يک صـيغۀ نوظهـور اسـت کـه در سـدۀ اخيـر       » واليت فقيه«گويند  که می   کسانی

واليــت فقيـــه را خنــستين بـــار در   . اهی ندارنـــدابــداع شــده اســـت از ايــن جرياـــا آگــ    
تاريخ ايران شيخ علی عبدالعالی کرکـی ابـداع کـرد و خـودش ولـی فقيـه در سـلطنت            

  . شاه ماسب و منبعِ مشروعيت سلطنت او شد
گونـــه، مالهـــای آمـــده از لبنـــان شـــريک ســـلطنت قزلباشـــان شـــدند و بـــرای     ايـــن

انــه ايجــاد گرديــد کــه بــرای مهيــشه   خنــستين بــار در تــاريخ ايــران يــک حاکميــت دوگ  
سلطنت صفوی از دوران شاه ماسب تا پايـان دوران صـفوی ترکيبـی            . ماندگار شد 

بــود از ترکــان قزلبــاش کــه بــازوی نظــامی بودنــد و عرــای لبنــانی کــه بــازوی دينــی        
ريـــز داشـــت؛ لبنانيهـــا منبـــع  کَـــن و ديگـــری مشـــشير خـــون بودنـــد؛ يکـــی فتـــوای بنيـــان

جـان هـستیِ تـاريخی     د و قزلباشـها حـامیِ سـلطنت او؛ و هـردو بـه     مشروعيت شـاه شـدن   
هـردو بيگانـه بـا فرهنـگ      . است را نابود کنند   » ايرانی«ايران افتاده بودند تا هرچه      

و متــــدن و ســــنتهای ايرانيــــان؛ و درنتيجــــه خمــــالف بــــا ســــنتهای متــــدنی و فرهنگــــی   
اخواه کـه بـا لقـبِ حتقيرآميـز      آن عده از ايرانيان دنيـ     . ستيز  ايرانيان؛ و باملآلْ ايرانی   
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کردنـــد  در دســـتگاههای اداری و ديـــوانیِ ســـلطنت صـــفوی خـــدمت مـــی » تاجيکيـــه«
  . بران اين دو بيگانه بودند فرمان

تا پيش از دوران صفوی مسلمانان ايـران آموختـه بودنـد کـه عقايـد و باورهـا را           
امـا از  ). تبِعـونَ اَحـسنه  يستمعونَ القَول فَي  (بشنوند و بسنجند و ترينش را برگزينند        

وقتی که فقيهان لبنانی وارد ايران شـدند و دسـتگاه دينـیِ قزلباشـان را قبـضه کردنـد          
تقليد تـا پـيش از   . »تقليد«نامِ  يک عنصر نوينی وارد دستگاه فکری ايرانيان شد به 

ــرای        ــديش و خردگـ ــا فرهنـــگ آزادانـ ــرا بـ ــت زيـ ــود نداشـ ــی وجـ ــگ ايرانـ آن در فرهنـ
مرجعِ تقليد که از لبنان آمده بود به مردم ايـران حکـم کـرد      . در تعارض بود  ايرانيان  

که دينتان را و باورهايتـان را بايـد از مـن بـشنويد و از مـن بياموزيـد و از مـن بگيريـد؛                
دانيـد و   خودتان حق فکر کردن و برگزيدن عقيده و باورتان را نداريد زيرا مشـا منـی       

دهنــدۀ  مناينــدۀ امــامِ معــصوم و مفــسرِ ديــن و ارائــه   دامن؛ زيــرا مناينــدۀ خــدا و   مــن مــی 
هرکـه از مرجـع تقليـد نکنـد و ديـن را از      . ام و مشـا مقَلّـد   من مرجـع . ام احکامِ دين من 

  . مرجعِ دين که من باشم نگيرد گمراه است
اينگونه بود که مقدمۀ تعطيل فکر که نتيجۀ ممنوع بـودن تفکـر بـرای انتخـاب            

آمـدگان از  . امتناعِ تفکر نتيجۀ حتمیِ پيدايش تقليد بود     . يدبود در ايران آغاز گرد    
گــوئيم، و مشــا   انديــشيم و مــی  کردنــد کــه مــا فقهــا مــی    مــردم ايــران حکــم مــی   لبنــان بــه 

  . کار بنديد پرس و جو به ايرانيها بشنويد و اطاعت کنيد و بی
گفتـيم کـه شـاه ماســب هـم رياسـت دسـتگاه دينــی و قـضايی، هـم رياسـت کــل          

دســت شــيخ کرکــی ســپرد و اجــازه داد کــه امــوال اوقــاف را بــه هــر     کــشور را بــهاوقــاف
يعنـی شـيخ کرکـی در زمـان شــاه     . راهـی کـه خـودش صـالح بدانـد بـه مـصرف برسـاند        

ماسب به رياست کل دستگاه دينی، رياسـت کـل دسـتگاه قـضايی، و رياسـت کـل           
 تا هرگونـه کـه   امور اوقاف در کشور ايران منصوب گرديد، و دستش باز گذاشته شد 

گرفــت را بــه هرگونــه کــه  دلــش خبواهــد عمــل کنــد، و انبــوه امــوالی کــه در اختيــار مــی 
او صدها تن را با عنوان فقيه از لبنان بـه ايـران آورده        . مايل باشد به مصرف برساند    

وارد دستگاه دينی کرد، و کل دسـتگاه دينـی ايـران بـه دسـت لبنانيهـا سـپرده شـد؛ و            
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   ١.ی، مهۀ دستيارانش عرب بودندنوشتۀ مؤلفان صفو به
 در ايـــران صـــدها خانقـــاه بـــزرگ و کوچـــک بـــا موقوفـــات و زمينـــهای پردرآمـــد  

شـيخ کرکـی   . وجود داشت که قزلباشان در زمان شاه امساعيل مـصادره کـرده بودنـد          
. شــــان را زيــــر نظــــر خــــودش قــــرار داد  درآمــــدهای ايــــن خانقاههــــا و زمينــــها موقوفــــه 

 هرکــه نتوانــست کــه متــواری شــود يــا از ايــران بگريــزد     بازمانــدگان شــيوخ خانقاههــا 
دسـتگاه خانقاهـداران برچيـده شـد تـا دسـتگاه فقاهـت صـفوی جـايش را             . کشته شـد  

ولی يک مؤسسۀ ابداعی . دانيم که ساختمان خانقاهها را چه کردند    ما منی . بگيرد
 کــه کــه در تــاريخ اســالم ســابقه نداشــت توســط آمــدگان از لبنــان در ايــران ســاخته شــد 

مـا دقيقًـا   . شايد بسياری از خانقاهها تبديل به حـسينيه شـدند    . نام گرفت » حسينيه«
) يعنـی زمـان شـاه ماسـب يـا پـس از او      (دانيم که سـاخنت حـسينيه از چـه زمـانی            منی

نه در ايران و (دانيم که تا زمان شاه امساعيل در هيچ جا      را می   ولی اين . آغاز گرديد 
عنـوان   هـا بـه   دانيم کـه آيـا حـسينه    را نيز منی اين. يه نيستنامی از حسين ) نه در عراق  

. هدف ديگری ايجاد گرديدند که بر ما معلوم نيـست    رقيبان مساجد برپا شدند يا به     
دانيم آن است که حـسينيه تـا اواخـر دوران قاجـاری و حتـی دوران             تنها چيزی که می   

ی و مششير و زجنيرزنی و زن لویِ اول حمل مناز و عبادت نبود بلکه به مراسم سينه
  . حتريک احساس ضد سنی اختصاص داشت

فکــر دســتکاری در  شــيخ کرکــی پــس از آنکــه خيــالش از رقيبــانش فــارغ شــد بــه  
او اجازه داشت که هرچه مال برای امور دينی الزم داشته باشد       . مساجد ايران افتاد  

او . نداشــتهــيچ نظــارتی نيــز بــر کارهــايش وجــود   . را از خزانــۀ ايــران دريافــت کنــد 
انــد کــج اســت و بايــد ايــن   هــای مــساجدی کــه در ايــران ســاخته شــده   فتــوا داد کــه قبلــه

هـــای مـــساجد ايـــران را ســـنيان تعيـــين   او فتـــوا داد کـــه قبلـــه. مـــساجد را از نـــو ســـاخت
اند تا قبله کـج باشـد    اند و ديوار مساجد را کج اده اند و عمدا کج تعيين کرده      کرده

شاه ماسـب نوجـوان و خرافـاتی نيـز چـشم و گـوش بـسته             . ودو مناز مؤمنين باطل ش    
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گويــد از جانــب معــصوم اســت و از   پنداشــت کــه آنچــه مــی  فرمــان او بــود، زيــرا مــی  بــه
  .خودش نيست
. هـای مـساجد ايـران درسـت اسـت       دانـستند کـه قبلـه       شـدگان ايـران مـی       اما شيعه 

وظيفــۀ تقويــت و  نــسلهای اوليــۀ ايرانيــانی کــه روزگــاری مــسلمان کــرده شــده بودنــد        
از ابوحنيفه گرفتـه تـا   �دست گرفتند، و صدها فقيه نامدار      گسترشِ آن دين را نيز به     

خباری و مسلم و ترمذی و نسائی و طربی و ماوردی و جوينی و غزالی و فخـر رازی و       
ابواســحاق و بيــضاوی و ايجــی و سرخــسی و دوانــی و تفتــازانی و بــسيارِ ديگــر امثــال    

. های علوم اسالمی به جهان اسـالم داده بـود   أليف در مهۀ زمينه   را با صدها ت   � اينها
شـدگان   شـيعه . ايران مهيشه زايشگاه و پرورشـگاه فقهـا و علمـا و حکمـای اسـالم بـود             

دانــستند کـه ايـران در طــول تـاريخ اسـالمی خــويش پرورنـدۀ ديـن اســالم        ايرانيـان مـی  
اصـالً چـراغ   . افتـه اسـت  بوده و متدن و فرهنـگ اسـالمی بـا ايـران بالنـدگی و شـکوه ي       

ــمِ فقيهــان و حمــدثان و متکلمــان و مفــسران ايرانــی فــروغ روزافــزون        اســالم بــه  نــور عل
از جائی کـه  �اکنون شيخ کرکی از يک روستای کوهستانیِ جنوبِ لبنان . يافته بود 

آمـده بـود تـا بـه مـردم      � سهمش در ساخنت متدن موسـوم بـه اسـالمی هـيچ و صـفر بـود       
  . ايد دانيد و مساجدتان را کج ساخته که مشا چيزی از اسالم منیايران بياموزد 

بسياری از فتواهای شيخ کرکی با خمالفت رقيبانش مواجـه شـد و بـه او مـت        
  ١.ناميدند» خمترع مذهب«زدند که مذهب جديدی آورده است، و او را 

آتــــش  کـــشتند، شــــهرها را بـــه   تـــا آن هنگـــام اگــــر قزلباشـــان مـــردم ايــــران را مـــی     
ئـی در   دادند، اما به هيچ شـيعه  کشيدند، مذهب مردم را با خون و آتش تغيير می        می

ايــران نگفتــه بودنــد کــه راه تــو تــا کنــون غلــط بــوده اســت و بيــا تــا مــا مــذهب را بــه تــو     
انتظـار نداشـتند کـه قزلباشـان     ) يعنی زيـديها و امساعيليـان   (شيعيان ايران   . بياموزيم

ولـی اکنـون شـيخ کرکـی درصـدد بـود کـه        . باشنددر صدد تغيير دادن مذهب آا نيز    
اين يک اقدام غيرقابـل حتمـل بـود، و شـيعيان     . مذهب شيعيان ايران را زيرورو کند   
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جـــز �شـــيعيان ايـــران . ايـــران راهـــی جـــز مقابلـــه بـــا فعاليتـــهای شـــيخ کرکـــی نداشـــتند 
ته دور از قزلباشان و کارهايشان متاشاگر وقـايع نشـس   تا کنون به� شيعيان قم و کاشان 

دانـستند   آـا مـی  . بودند، و نه با آا خمـالفتی منـوده و نـه بـا آـا مهـراه شـده بودنـد                
مهــين ادعــا . کننــد انــد کــه ادعــای شــيعه بــودن مــی ناشــناس کــه قزلباشــان مردمــی ديــن

ديـن   شيعيان ايران را اميدوار ساخته بود کـه اينـها در آينـده بـا تـشيع آشـنا شـوند و بـه           
آا پيوسته برايشان تشکيالت نوينی  وارد به رای تازهولی اينک ع. گرايش يابند

ساخته و در تالش تئوريزه و تدوين کردن باورهای قزلباشان بودنـد، و افکـار نـوينی            
شــناختند و داشــتند را زيــرورو  آورده بودنــد کــه اســاس مــذهبی کــه شــيعيان ايــران مــی 

هبی کـه در صــدد  واردان و مــذ ايــن يـک وضــع دشـواری بــود، زيـرا ايــن تـازه    . کـرد  مـی 
توانـستند کـه    حتميلش بودند زير قيمومت شاه صفوی و قزلباشان فرار داشـتند و مـی     

  .برسر شيعيان ايران نيز مهان در آورند که قزلباشان بر سر سنيان در آورده بودند
که در ساهلای فعاليتـشان ثرومتنـد و پرقـدرت     هایِ تربائيان  بسياری از سردسته  

خنـستين  . های شيخ کرکی را حتمل کننـد  ستند که امر و ی  توان  شده بودند نيز منی   
ــود     ــه بـ ــردادن قبلـ ــر تغييـ ــی برسـ ــيخ کرکـ ــان شـ ــی  . خمالفـــت رقيبـ ــه يعنـ ــر دادن قبلـ تغييـ

دستکاری در صد مسجد يا هزار مـسجد  . انۀ بازسازیِ آا    دستکاری در مساجد به   
توسـط شـيخ   يعنی حتويل گرفنت هزينۀ بازسازی صـد يـا هـزار مـسجد از خزانـۀ ايـران        

او چنـان بـر روح شـاه    . داد گونـه نظـارتی کارهـايش را اجنـام مـی           کرکی که بدون هيچ   
. رســيد جــائی منــی ماســبِ مهيــشه مــست مــستولی بــود کــه خمالفتــهای رقيبــانش بــه   

تــرين خمالفــان شــيخ کرکــی در تغييــر دادن قبلــۀ مــسجدها غيــاث          يکــی از سرســخت 
کرکی شکست خورده به شيراز تبعيد الدين منصور بود که در رقابت قدرت با شيخ  

ئـی   خـاطر ضـربه   بـه �غياث الـدين منـصور    . نشاندۀ شيخ کرکی شده بود      شده و دست  
گفـت   خمالف دستکاری در مـساجد ايـران شـد، و مـی      � که از شيخ کرکی خورده بود     

 ولـــی شـــيخ کرکـــی اســـتدالل  ١.»تعيـــين قبلـــه وظيفـــۀ مهندســـان اســـت نـــه فقيهـــان «کـــه
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گـويم درسـت اسـت، زيـرا بـه مهـۀ علـوم زمانـه          م و هرچـه مـی     کرد که من نائـب امـاا        می
ام؛ و شاه ماسب نيز فقط سخنِ او را قبول داشت و به فريادهای خمالفـانش    واقف

  . کرد توجهی منی
آنچـه  . شيخ کرکی برآن شد که اين برنامه را بـا آزادی کامـل بـه اجنـام برسـاند       

مــست، هــم خبــشی از ســران    بــرای او امهيــت داشــت آنکــه هــم شــاه نوجــوان مهيــشه       
جــات تبرايــی بــا او بودنــد، و هــم درآمــدهای   قزلبــاش و هــم خبــش اعظــم ســران دســته 

گونـــه ابـــزار ســـرکوب و ارعـــاب و  جنــومی اوقـــاف ايـــران در اختيـــار او بـــود، و از مهــه  
توانــست کــه بــا ايــن پــشتوانۀ نيرومنــد       او مــی . بنــدیِ رقيبــانش برخــوردار بــود    زبــان

حــال بــرای آنکــه او هــر حلظــه بتوانــد کــه نيــروی    بــا ايــن. ال کنــدهــايش را دنبــ برنامــه
حرکــت درآورد، و کــسی جــرأت نکنــد کــه در   قزلبــاش را بــرای ســرکوب رقيبــانش بــه 

برابــر فرمــان او بــرای نــابودگری کــس يــا کــسانی ترديــد کنــد، از شــاه ماســب يــک      
 بـود، و  دست خودش با امالی شيخ کرکـی نوشـته   را به   فرمان کتبی گرفت که شاه آن     

  :منت اين حکم چنين بود. در ميان سران قزلباش توزيع کرد
اتهــدين، وارث علــوم ســيد املرســلين، نائــب األئمــة       هرکــه خمالفــت خــامتُ  

شــائبه ملعــون  بکنــد، و در مقــام متابعــت نباشــد، بــی] شــيخ کرکــی[املعـصومين  
  ١.، و به سياسات عظيمه و تأديب بليغه مؤاخذه خوهد شد]است[ومردود 

شـــاه ماســـب در ايـــن حکـــم گفتـــه بـــود کـــه هرکـــه بـــا فرماـــای شـــيخ کرکـــی           
سـختی کيفـر خواهـد ديـد؛ و تأکيـد کـرده بـود کـه              کوچکترين خمالفتی نـشان دهـد بـه       

اکنــون . ، يعنــی کــافر اســت و بايــد کــشته گــردد »ملعــون و مــردود اســت «چنــين کــسی 
يــی بودنــد و بــه  جــات تربا شــدگانی کــه تــا ديــروز از ســران پرقــدرت دســته   مهــان شــيعه

جريـان افکنـده    مقام و مکنت رسيده بودند، در يـک رونـد نـوينی کـه شـيخ کرکـی بـه                 
رسـيده در   بود قرار بود کـه بـا چـوب تکفيـر از ميـان برداشـته شـوند تـا لبنانيهـای تـاره           

  .رقيب مبانند ايران بی
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کـار تـصفيۀ    شيخ کرکـی بـا در دسـت داشـنت ايـن حکـم شـديد و غلـيظ دسـت بـه                  
چنـــد تـــن از از رقيبـــان عراقـــی او کـــه در آن ســـاهلا وارد ايـــران شـــده   . دخمالفـــانش شـــ

ــز       ــی نيـ ــتگان تربايـ ــان او از سردسـ ــر رقيبـ ــد، و ديگـ ــران گريختنـ ــيمِ او از ايـ ــد از بـ بودنـ
شيخ کرکی در مقام رياست کل دستگاه دينی درآمد مهۀ   . سخت سرکوب گرديدند  

نت مــدارس بــرای تعلــيم  کــار ســاخ اوقــاف ايــران را در اختيــار خــود گرفــت، دســت بــه  
کـسی   ها را خودش شخصا زير نظارت داشت و بـه  مذهب شد، و پرداخت مهۀ هزينه    

دســتگاه قــضايی را نيــز در اختيــار خــودش    . اجــازه نــداد کــه در کــارش نظــارت کنــد    
گرفت و به تعيين قاضيان مورد نظـر خـويش کـه از خـارج کـشور و مشخـصا از جنـوب            

گـــران  درســـان، قاضـــيان، امامـــان مـــساجد و تبليـــغ م. شـــدند پرداخـــت لبنـــان وارد مـــی
ــا لبنــانی بودنــد کــه توســط شــيخ           ماســب عموم مــذهبِ شــيعۀ صــفوی در زمــان شــاه

مــا ســراغ نــداريم کــه يــک    . کردنــد شــدند و طبــق ارادۀ او عمــل مــی   کرکــی آورده مــی 
شــدۀ تربايــی در زمــان او در دســتگاه دينــی و قــضايی    شــيعۀ قمــی يــا کاشــانی يــا شــيعه  

  . کند را منابعِ کتبی موجود تأييد می اين. همی داشته باشدمقام م
و ديگــــری » خمـــالفين «ايـــم کـــه يکــــی    مـــا در ايـــن دوره بــــا دو اصـــطالح مواجــــه   

اند، ولی  کار رفته جای هم به    گرچه اين دو اصطالح درمواردی به     . است» معانِدين«
وم بـــرای اصــطالح اول بــرای سردســتگان تربائيــان رقيـــبِ شــيخ کرکــی و اصــطالح د       

ايـن هـردو اصـطالح توسـط     . رفته اسـت  کار می   سنيان و شيعيان زيدی و امساعيلی به      
شــيخ کرکــی ابــداع شــدند تــا مهــۀ کــسانی کــه بــا آمــدگان از روســتاهای لبنــان مهــسو           

  . تکفير شده از ميان برداشته شوند» معاند«يا » خمالف«نبودند با چوب 
اســب، فتــوائی شــرعی صــادر شــيخ کرکــی پــس از نويــساندن حکمنامــۀ شــاه م 

. زندگی کنند» معاندان«و » خمالفان«کرد که در هيچ کدام از شهرهای ايران نبايد   
مانـده و شـيعيان امسـاعيلی و     اين فرمـان شـرعی بـرای اخـراج مهگـانیِ ايرانيـان سـنی         

صـاحب قـصص العلمـاء در ايـن بـاره چنـين نوشـته            . زيدی از شهرهای خودشـان بـود      
  : است

بيرون کننـد تـا مبـادا کـه مـوافقين      ] ازشهرها[ که خمالفان و سنيان را     او امر کرد  
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 ۲۹۰
   ١.را گمراه منايند

شيخ کرکی با اين فتوا هم به جنگ شيعيان زيدی و امساعيلی برخاسته بـود و       
آن معنا اسـت کـه يـک فقيـه لبنـانی از يکـی از روسـتاهای         اين به . جنگ سنيان   هم به 

ه ايـران وارد شــده بـود، خــود را در حفـظ ســپرها و    دورافتـادۀ لبنـان بــرای اولـين بــار بـ    
ــز        مشــشيرها و نيــزه  هــای قزلباشــان و تربهــای تربائيــان قــرار داده و بــه جنــگ مهــه چي

ايران و ايرانی برخاسته بود تا هرآنچه ايرانـی سـاخته بـود و از ويرانگـریِ قزلباشـان       
شکيل داد يــک ئــی کــه او تــ دســتگاه دينــی. رهيــده بــود را ويــران کنــد و از ميــان بــربد 

وارد بيگانه از ايران و دين و فرهنگ و متدن و زبان ايرانـی        جمموعه از عرای تازه   
سـتيزِ شـام وارد ايـران شـده بـه قزلباشـان پيوسـته         بودند که از يک حميط شديدا سـنی    

های تـاريخی کـه از سـنيان     دست گرفته بودند تا کينه جات تبرايی را به     رهربی دسته 
  .  و از لبنان با خود آورده بودند را برسر سنيان ايران خالی کننددر دل داشتند

  تدوين تشيع صفوی
شيخ کرکـی درطـی سـاهلای تـالش بـرای آشـنا کـردن ايرانيـان بـا اصـول و فـروعِ                    

شد عقايد و افکارش را به شاگردانش امـالء       ناميده می » مذحبِ حقِ جعفری  «آنچه  
يکـی از  . کـار چنـد جلـد کتـاب يـه گرديـد      کرده به رشـتۀ حتريـر درآورد، و از ايـن اف         

خبــش شــيخ کرکــی و مهدســتانش بــرای نــشر تــشيعِ صــفوی در     کارهــای بــسيار نتيجــه 
جـات   ايران آن بود که کودکانی که پدر و مادرشان را قزلباشان کشته بودند يـا دسـته          

گرفتنـد و پـرورش مـذهبی     ربودنـد را زيـر قيمومـت مـی       تربايی از کـوی و برزـای مـی        
. دهنـدۀ راه ايـشان گردنـد    پروردنـد تـا ادامـه    ادنـد و بـه شـيوۀ دخلـواه خـويش مـی       د  می
شــان ــاده بودنــد را شــيخ    عبــارت ديگــر، فرزنــدان کــسانی کــه جــان برســرِ عقيــده     بــه

اســکندربيک در بــارۀ ايــن ترتيــب   . گرفــت تــا شــيعۀ صــفوی کنــد    کرکــی حتويــل مــی 
ــيم د       ــل يتــ ــسر و چهــ ــيم پــ ــل يتــ ــهری چهــ ــر شــ ــه در هــ ــت کــ ــته اســ ــل  نوشــ ــر را حتويــ ختــ
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مـذهبِ پرهيزکـار و    ملبوس و مايحتاج تعيين فرموده معلم و معلمۀ شيعه«گرفتند،   می
کردنـد، و در هنگـامِ بلـوغ، هرکـدام      شعار قرارداده تربيت مـی    خدمتکاران صالحيت 

ــی    ــالغی را در عـــوض مـ ــر بـ ــزويج داده، غيـ ــری تـ ــا ديگـ ــد را بـ ــا و  1.»آوردنـ ــن معلمهـ  ايـ
  . ها لبنانی بودند معلمه

ــ ــنبـ ــی  ه ايـ ــان بـ ــت     کـــس ترتيـــب، کودکـ ــها تربيـ ــه در مکتـــب اينـ ــی کـ ــدۀ ايرانـ شـ
خــوان شــده بودنــد، و ازطــرف  شــدند در آينــده مردانــی بودنــد کــه ازطرفــی عربــی  مــی

عقيدۀ اين لبنانيـانْ بـار    طور کامل هم  ديگر، با ازبر کردن تأليفات فقهای لبنانی، به       
رکـی و فقهـای لبنـانی را در ايـران     آمده بودنـد، و در آينـده راه و رسـمِ مـذهبیِ شـيخ ک           

  .کردند دنبال می
آورد کــه رقابتـــهای   رياســت دســتگاه دينــی ايـــران چنــدان قــدرت و ثـــروت مــی      

ــازعِ قزلبــاش           ديگــر فقهــای تــازه وارد عــرب بــا شــيخ کرکــی کــه از محايــت ســران متن
ــال         ــی در سـ ــرد و شـــيخ کرکـ ــودش را کـ ــراجنام کـــار خـ ــد سـ ــوردار بودنـ خ بـــه ۹۱۳برخـ

او کــه بــا دســت خــالی و جامــۀ  ). بــه شــهادت رســيد (يــان برداشــته شــد  مــسموميت از م
ال بــه ايــران آمــده بــود روزی کــه شــهيد شــد يکــی از ثرومتنــدترين شخــصيتهای        يــک

  . کرد صفوی بود که ثروتش با ثروت شاه برابری می
بــاالتر، از نوشــتۀ مورخــان صــفوی خوانــديم کــه مهــۀ مهدســتان شــيخ کرکــی در    

ــضايیِ   ــی و قـ ــتگاه دينـ ــد دسـ ــرب بودنـ ــفوی عـ ــه   . صـ ــستگان بـ ــها از وابـ ــاری از اينـ مشـ
خــانوادۀ خـــود شــيخ کرکـــی بودنـــد، کــه معروفترينـــشان مـــردی بــود دختـــرزادۀ شـــيخ     

رمسـا سـيد شـده    (کرکی کـه نـامِ ميـر سيدحـسين جبـل عـاملی را بـر خـودش ـاده بـود               
نويــسد کــه پــس از شــيخ کرکــی وارد دربــار  اســکندر بيــک دربــارۀ ايــن مــرد مـی ). بـود 
سيد احملققين و سند املُدقّقين وارث علوم األنبيـاء  « ماسب شد، و خودش را       شاه

ناميد، ولی رقيبان بسيار داشت کـه در پـشت سـرش       می» واملرسين خامت اتهدين  
سـتيزان دوآتـشه و بـسيار خـشن بـود چنـد        او کـه از سـنی  . کردنـد   ادعاهای او را رد مـی     
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اســکندربيک دربــارۀ او چنــين نوشــته  . ر دادرســاله در تکفيــر ســنيان نوشــت و انتــشا 
  :است

تدريس و شيخ االسالمی و  در داراالرشاد اردبيل بهاز جبل عامل آمده، مدتی 
يعنی پس از درگذشـت شـيخ   (بعد از آن . قطع و فصل مهام شرعيه قيام داشت  

ــی ــی   ) کرکـ ــاه معلّٰـ ــه درگـ ــب  (بـ ــاه ماسـ ــار شـ ــی دربـ ــهاد   ) يعنـ ــوی اجتـ ــده دعـ آمـ
ســيد «توقيــع او را … مکــان گرديــد  ور نظــر حــضرت شــاه جنــت  منــود و منظــ  مــی

ــند املُــدقّقين وارث علــوم االنبيــاء واملرســين خــامت اتهــدين  احملققــين و س «
بــاب سـخن داشــتند و غائبانـه اذعــان    ســاختند، اگرچـه علمــاء در ايـن   مرقـوم مـی  

تصانيف بسيار در فقه و حقيقت مذهب اثناعشری و رد مذاهب         …منودند  می
  1.تدعه داردمب

آور بـود کـه بعـدها نـابود کـرده       حـدی خردسـتيز و شـرم    تصانيف اين بزرگوار به  
  .شدند و چيزی از آن برای ما منانده است

شناسـيم   پس تا پايان دوران صفوی هرچه فقيه شيعه در ايران صـفوی مـی       از آن 
تـا پايـان   فرزندان و نوادگان مهين لبنانيـان بودنـد و جـز اينـها در ميـان فقيهـان ايـران              

بر هر فقيـه نامـدار دوازده امـامی در دوران صـفوی و      . مشارند  دوران صفوی انگشت  
منــسوب بــه هرکــدام از شــهرهای ايــران، بــا لقبــهائی مهچــون اســترآبادی، قزوينــی،      
شيرازی، اصفهانی، سيستانی، اردبيلی، تربيزی، شوشتری، و جـز اينـها کـه دسـت            

هـا يـا يـک     بينـيم کـه بـه يکـی از ايـن لبنـانی       کـاويم مـی    اش را مـی     بگذاريم وقتی ريـشه   
  . عراقی خواهد رسيد که در زمان شاه ماسب يا پس از او وارد ايران شده است

ترتيباتی که شـيخ کرکـی و فقهـای لبنـانی در ايـران ايجـاد کردنـد، در سـلطنت                   
يــک اليــۀ نــوين اجتمــاعی را از بطــن خــود     ) خ�۹۵۴ ۹۰۳(درازمــدت شــاه ماســب   

. سـابقه بـود   بـی ) و در کـلِ تـاريخ اسـالم   (کـه در تـاريخ ايـران بعـد از اسـالم           بيرون داد   
ايــن اليــه رجــال مــذهبی تــشيعِ صــفوی بودنــد کــه ســازمان و تــشکيالت بــسيار منظمــی   
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شـدگان   برای خود ايجاد کرد، تا با قبضه کردن روح و فکر نسلهای دوم و سومِ شـيعه   
ل گـردد، و نـوعی دولـت در دولـت      ايران به اهرم قدرت سياسی بـسيار نيرومنـد تبـدي          
  .تشکيل دهد و در ادارۀ کشور سهم عمده ايفا کند

دســـتگاه  کليـــسايیِ تـــشيع صـــفوی شـــباهتی شـــکلی بـــه آنکـــه تـــشکيالت شـــگفت
شناســان غربــیِ ســدۀ اخيــر کــه در  دينــی ايــران ساســانی داشــت؛ لــذا بــسياری از ايــران

ــه   ــد، بـ ــه کردنـ ــران مطالعـ ــاريخ ايـ ــد تـــ   تـ ــاهی از رونـ ــت ناآگـ ــشيع  علـ ــدايشِ تـ اريخیِ پيـ
صــفوی، بــه گمــان غلــط افتادنــد کــه تــشيع صــفوی تالشــی از جانــبِ ايرانيــان بــرای         

و از آجنـا کــه در عهــد صــفوی يــک دولــت  . احيـای فرهنــگ کهــن ايرانــی بــوده اســت 
واحد و متمرکز با يک مذهب رمسـی در خبـشی از ايـران اصـلی شـکل گرفـت، اينـها          

 يــک ــضت ايرانــی بــرای بازگــشت بــه       گمــان بردنــد کــه تــشکيل دولــت قزلباشــان     
تأثير از  گران تاريخ به در ايران نيز بسياری از مطالعه. های باستانی بوده است  ريشه

اينـها يـا   . های غربيها دولت صفوی را احياءکنندۀ شاهنشاهی ايران دانـستند           نوشته
 اند، يا حوصلۀ خوانـدن متـون تـاريخیِ    از حتليل رخدادهای عهد صفوی عاجز بوده     

انـد کـه قزلباشـان را ايرانـی       انـد، يـا عالقـه داشـته     نوشته شـده در عهـد صـفوی نداشـته      
ــان معاصــر کــه از تبــار مهــين قزلباشــان      . معرفــی کننــد  انــد در اثبــات   بعــضی از ايراني

ايرانـــی بـــودن قزلباشـــان تـــا جـــائی پـــيش رفتنـــد کـــه نوشـــتند قزلباشـــان اصـــال ايرانـــی   
انـد و بعـدها در    درون اناتولی گريخته بـوده  بهاند که در اوائل فتوحات اسالمی    بوده

انـد از تـاريخ    اينـها چونکـه دانـشگاه ديـده    . انـد  زمان شـاه امساعيـل بـه ايـران برگـشته        
خواهنــد کــه چــشمان ايرانيــان را بربندنــد تــا نتواننــد کــه         خــرب نيــستند، ولــی مــی    بــی

اينــها . يننــدهــای مهـين قزلباشــان و زماــای مهاجرتـشان بــه درون انـاتولی را بب    قبيلـه 
وگرنـه کـدام   . خواهند جنايتـهای نياکانـشان در ايـران را توجيـه کننـد         در حقيقت می  

کسی است که تـاريخ را مطالعـه کـرده باشـد و ندانـد کـه قزلباشـان نـه ايرانـی بلکـه از                  
قبايــل تــرک و تاتــار بودنــد، و ندانــد کــه هجــرت مجاعــات تــرک بــه درون انــاتولی           

گونـه مـسلمان شـدند     گرفت، سپس اين ترکـان چـه  گونه و در چه شرايطی صورت      چه
خواهنــد اذعــان   گونــه مــذهب قزلباشــان در انــاتولی پديــدار گــشت؟ اينــها منــی      و چــه
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کنند که نه تنها متامی قزلباشان از بياباای اناتولی وارد ايـران شـده بودنـد و حتـی       
ن غيـرِ  واردا دانستند بلکه متامی دستگاه تـشيع صـفوی توسـط تـازه       زبان ايرانی منی  

خواهنـد اذعـان کننـد کـه خـود       اينـها منـی  . ايرانی شـکل داده شـد نـه توسـط ايرانيـان      
اند، جز آنکـه شـاه امساعيـل از     ايرانيان هيچ نقشی در تشکيل دولت صفوی نداشته 

امـا مهـۀ کـسانی کـه     . نوادگان شيخ صفی الدين اردبيلی بوده و شاه ايران شده است  
مده از اناتولی بودند نه ايرانيان؛ و سپس مهۀ کسانی او را شاه ايران کردند ترکان آ

گـاه   وارد بودنـد کـه پـيش از آن هـيچ       که مذهب صفوی را تدوين کردنـد عرـای تـازه          
  .ايران را نديده بودند

شــاه صــفوی مهــۀ خــصوصيات شــاهان ســامی دنيــای کهــن را در خويــشنت مجــع    
ــا انبيــای گُزيــدۀ آمســا     . داشــت ن و مالــک زمينــها و  شــاهان دنيــای کهــنِ ســامی عموم

شـاه صـفوی نيـز مناينـدۀ خـدا در روی زمـين و مرشـد کامـل و              . مردم کشورشان بودند  
فرمـان شـاه صـفوی    . ولی مطلـق بـود کـه ادعـای ارتبـاط مـستقيم بـا عـامل غيـب داشـت               

مثــل شــاهان ســامی بــرای قزلباشــانش بــه مثابــۀ فرمــان آمســانی بــود، و ختطــی از آن         
فـت کـه هـم جمـازات دنيـايی را درپـی داشـت و هــم        ر مشـار مـی   گنـاهی ناخبـشودنی بـه   

کـرد و در سـلک مريـدان او     کيفر اخروی را؛ زيرا هرکس از شاه صفوی اطاعـت منـی            
بايــست کــه در ايــن دنيــا    شــد، و عــالوه بــر آنکــه مــی    ديــن و کــافر مشــرده مــی   نبــود بــی 

ايـن از آن سـبب بـود کـه     . رفـت  جهـنم مـی   دينی کشته شود در آخرت هم به   جرم بی   به
پردازان دينی دولت صفوی عموما از اقوام سامی بودند، و در ميـان آـا هـيچ          ظريهن

ئــی وجــود نداشــت؛ و تئــوری سياســی را براســاس مهــان نظريــات کهــن اقــوام    ايرانــی
  . سامی پرداختند

تــشکيالت دينــی صــفويه نيــز شــباهت تــام بــه تــشکيالت دينــی اقــوام ســامی در     
ت يک فقيهی ايستاده بود که اگر مناينـدۀ  در رأس اين تشکيال  . دنيای کهن داشت  

مستقيم خدای آمسانی نبود منايندۀ امامی بود که مستقيما با آمسان ارتبـاط داشـت          
رئيس مذهب . جاحاضر و بر مهه چيز و مهه کس ناظر و عامل الغيب بود و حی و مهه   

چــــه کاهنــــان دوران (در دســــتگاه تــــشيعِ صــــفوی جــــای انبيــــای ســــامی دنيــــای کهــــن  
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تـشکيالت سياسـی و دينـی    . را گرفـت ) اسـرائيل  ريها و بابليهـا و چـه انبيـای بنـی         آشو
هــای دنيــای باســتان بــود، و هــيچ ربطــی بــا ســنتهای ايرانــی   صــفويه تــشکيالت ســامی

  . نداشت� چه ايران باستان و چه ايران اسالمی�
ئی  فرهنگ ايرانی نه تنها مهۀ انساا بلکه مهۀ موجودات روی زمين را جلوه     

ايرانيان آموختـه بـود سـپس     اين نگرشی بود که زرتشت به  . دانست  ذات خدا می  از  
ايرانيان بنيانگذار مذهب معتزله و ايرانيان بنيانگـذار مکتـب فکـریِ اخـوان الـصفا        

، و پــس از آــا عارفــان بــزرگ ايرانــی از بايزيــد تــا عطــار و مولــوی و جــامی   )باطنيــه(
  . گونۀ ديگری تشريح کرده بودند به

 منايندۀ خدای آمسان بـود، و مـردم موظـف    دان فقيه عربی ر تشيع صفوی    اما د 
شان و به  بودند که فرماای اهللا را از او بگيرند و اجرا کنند، و بيست در صد داريی          

لـذا خمـس نيـز کـه در اسـالم      . او بدهند شان را به    مهين نسبت از صافی درآمد ساالنه     
 از لبنــان بــا تعريــف نــوينی وارد فکــر    بــر غنــايم جنگــی مقــرر شــده بــود فقهــای آمــده     

آا مفهوم نوينی برای خمس ساختند، و مقرر کردنـد کـه          . مذهبی قزلباشان کردند  
شـان را   مهـين نـسبت از درآمـد سـاالنه     شـان و بـه   درصـد دارايـی   مردم ايران بايد بيست 

.  شـود ايـشان حتويـل   انـد و بايـد کـه بـه      اينها حتويـل دهنـد؛ زيـرا اينـها مناينـدۀ امـام              به
دادند ولـی قزلباشـان و تربائيـانْ خودشـان را از نظـرِ       اينها منی البته مردم ايران اگر به 

ــه (دانـــستند کـــه هرچـــه دارنـــد   شـــرعی موظـــف مـــی  زور  يعنـــی هرچـــه از مـــردم ايـــران بـ
. اينــها بدهنــد  بيــست در صــدش را بــه  ) کردنــد از ايرانيــان غنيمــت مــی  / گرفتنــد مــی

زودی  ايــران را بــه  کــه فقهــای لبنــانیِ آمــده بــه   مهــين درآمــدهای جنــومیِ خمــس بــود    
سالطين مالی کرد تا جائی کـه برخـی از فقيهـان بلندپايـه در دولـت صـفوی             تبديل به 

  . دارائيها و ممتلکاتی گاه بيشتر از شاه داشتند
دســـتگاه و تـــشکيالتی کـــه شـــيخ کرکـــی ابـــداع کـــرد پردرآمـــدترين دســـتگاه و         

که او اساسش را در کـشورِ مـا ـاد تـا امـروز      تشکيالت، و طبقۀ روحيانيت نوظهوری  
  . ترين و نيرومندترين و پرنفوذترين طبقه در ايران مانده است ثرومتندترين و مرفه

مهمترين کـارِ شـيخ علـی کرکـی بـرای تئـوريزه کـردن عقيـدۀ قزلباشـان، تـدوين                
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ــری«تئــوری موســوم بــه   بلّٰی و تــو او در ايــن زمينــه کتــابی بــا عنــوان  . بــود» ت» فَحــاتن
جِبـت و طـاغوت کـه شـيخ کرکـی      . حتريـر کـرد  » الالهوت يف لَعـنِ اجلبـت والطّـاغوت    

آا را تنها وسيلۀ راهيابی بـه ـشت معرفـی کـرده، در زبـان قـرآن بـه بتـهای            لعنت به 
گويـا اهللا  . شيخ کرکی ابوبکر را جِبت و عمر را طاغوت ناميـد     . مکه گفته شده است   

آورنـد   اده بوده که مردم پس از او به ابوبکر و عمر ايمان مـی در قرآن به پيامرب خرب د 
هـايش   او در نوشته. جنگند شوند و با اسالم می روند و سنی می  و از اسالم بيرون می    

هــای قــرآن کــافر بــودن ابــوبکر و عمــر را بــه اثبــات   بــا داليــل و بــراهين و بــا آوردن آيــه 
پرستی  مين را پس از پيامرب به بترساند، و ثابت کرد که اين دو تن برای آنکه مسل          

برگردانند منافقانه مسلمان شدند و خودشان را به پيامرب نزديک کردند، و مهينکـه      
. احنصار خود درآورده اسالم را منهـدم کردنـد      پيامرب درگذشت قدرت سياسی را به     

فرمـان خـدا    انـد و بـه   ديـن  دو هـستند کـافر و بـی    او نوشت که سنيان چونکه پيروان اين      
آيـــات قـــرآن را کـــه در » جهـــاد«او بـــرای توجيـــه شـــرعی ايـــن . ايـــد ازجهـــان برافتنـــدب

ضرورت مبارزه با کافران آمده بود آورد و گفت که اينها را خدا دربارۀ سـنيان گفتـه          
او کــه شــايد از تــاريخ اســالم آگــاهیِ درســتی نداشــته چنــان پنداشــته اســت کــه  . اســت

غــصب � عهــد پيــامرب بــود کــه ولــی�علــی وقتــی ابــوبکر و عمــر جانــشينی پيــامرب را از  
کردند قلمرو اسالم بسيار گسترده بود و آا آمده بودند تا مـسلمين را گمـراه کننـد و        

هــای او چنــان اســت کــه انگــار   نوشــته. کمــين پدرانــشان را از خانــدان پيــامرب بگيرنــد 
 و پيــامرب در مهــان آغــاز بعثــتش پيامربشــاه مهــۀ عرــا و خبــش وســيعی از جهــان بــوده  

گونـه کـه شـاه     و انگـار مهـان  . عهد او منـصوب شـده بـوده اسـت         عنوان ولی   علی نيز به  
زور مشـشيرشان سـنيان ايـران را مـسلمان کردنـد پيـامرب و        امساعيل و شـاه ماسـب بـه       

  . علی نيز در جنگ با خمالفانشان چنان وضعی داشتند
وســوی از شــاه امساعيــل و شــاه ماســب را م  » نفحــات الالهــوت «او در کتــابِ 

از «کند که شاه  تبار موسا الکاظم و منايندۀ اهللا و پيامربگونه معرفی کرده و تأکيد می  
و او اســت کــه فرادســت اســت و مهــۀ   » يــاوری مالئکــه و انــس و جــن برخــوردار اســت  

انـد و تـا    اند فرودسـت  جهت خودشان را اهل سنت ناميده    دينانی که بی    کافران و بی  
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نويـسد کـه از زمـان درگذشـت پيـامرب تـا کنـون         و مـی . اننـد روز قيامت بايـد در ذلـت مب   
ســـلطنت در دســـت بـــددينان بـــوده؛ وقتـــی پيـــامرب از دنيـــا رفـــت آـــا ظاملانـــه مقـــام           
اميراملــــؤمنين را غــــصب کردنــــد و خودشــــان را خليفــــۀ پيــــامرب ناميدنــــد، در ســــقيفۀ   

 پيــامرب  نــاحق بــر جــای   در بردنــد و بــه  ســاعده بــه حيلــه مــردم را فريفتــه از راه بــه      بنــی
ــستند و مـــردم را برضـــد اميراملـــؤمنين برانگيختنـــد زيـــرا اميراملـــؤمنين پـــدران و         نشـ

ابــوبکر و (زور مشــشير مــسلمان کــرده بــود    بــرادران و پسرانــشان را کــشته و آــا را بــه   
، لـــذا از او در کينـــه بودنـــد؛ رئـــيس )زور مشـــشير مـــسلمان کـــرده بـــود عمـــر را علـــی بـــه

پرستيد و از  نشين پيامرب شد از کودکی تا پيری بت میکه جا) يعنی ابوبکر(تيم  بنی
پدر و مادرِ فريبکارۀ سياهکاره  ئی نداشت؛ و آن حرامزادۀ بی       امور دين هيچ آگاهی   

داند پدرش کيست در شـرع دسـتکاری کـرد و     که کسی منی) يعنی عمر (عدی    از بنی 
کـه امويـان را   ) ی عثمـان يعنـ (اميـه   گاو بنی پارۀ تن پيامرب را آماج کينه قرار داد؛ و نره   

بــر گُــردۀ مــسلمين ســوار کــرد دمشنــان پيــامرب را تقويــت منــود تــا از فرزنــدان فاطمــه            
انتقام بگيرند، و عاقبـت هـم خـودش بـا مهـان مشـشيرهائی کـشته شـد کـه مـشرکان را            

شده در زمان عمر که عثمان را کـشتند مهاـا      شورشيان مسلمان (در بدر کشته بودند     
و توضـيح  ).  بدر مهراه پيامرب و علی با ابوسفيان جنگيـده بودنـد  بودند که در جنگ   

ورزيدنـد امـور ايـن     گونه بود کـه کـسانی کـه آشـکاره فـسق و فجـور مـی           دهد که اين    می
اميه فرزنـدان پيـامرب را کـشتند،     های بنی بته امت را در چنگال خودشان گرفتند، بی     

يعنــی خلفــای عباســی (نـد  عبــاس کـه جموســان ايــن امــت بود  و پـس از آن پليــدها بنــی 
دســت گرفتنــد و راه آــا را دنبــال کردنــد؛ بــه       خالفــت را بــه ) ديــن ايرانيــان داشــتند  

دروغ ادعــا منودنــد کــه پيــامرب از ابــوبکر متجيــد کــرده اســت و احاديــث دروغ در ايــن  
دانــد کــه ابــوبکر نــه ديــن داشــت و نــه  بــاره ســاختند، ولــی هــر مــسلمان بــا انــصافی مــی

افزايــد کــه آــا چنــان  و مــی. پرســتی ســپری کــرد عمــرش را بــه بــتعلـم؛ بلکــه سراســر  
کننــد  مــردم را گمــراه کردنــد کــه حتــی برخــی از کــسانی کــه ادعــای شــيعه بــودن مــی         

نيــز پنداشــتند کــه لعنــت کــردن و دشــنام دادن بــه ايــن      ) يعنــی شــيعيان زيــدیِ ايــران  (
ن تــصميم جهــت بــود کــه مــ شــود کــه از ايــن او ســپس يــادآور مــی. پليــدها جــائز نيــست
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گرفتم تا کتابی را تأليف کنم و کفر و فـسق و فجـور اينـها را از پـرده بيـرون بينـدازم و           
اينها را بر مبنای آنچه در قرآن کريم آمده است بيـان منـايم؛ و    لزوم لعنت و دشنام به   

درگاه اهللا تعاٰلی و پيامرب و امامان معـصوم تقـرب    هدفم از اين کار خير آن است که به    
يعنـی شـاه   (ه افرازنـدۀ ايـن پـرچم دولـت صـفوی کـه شـاخۀ درخـت آـا اسـت              يامب و ب  

مـن اگـر تـوان مشـشير زدن     . خدمتی کرده باشم) صفوی از نسل پيامرب و امامان است    
  . توامن که به آا لعنت کنم را ندارم با زبامن می

ــامل        ــابش را شـ ــاز کتـ ــفحه از آغـ ــه هفـــت صـ ــه کـ ــن مقدمـ ــی پـــس از ايـ شـــيخ کرکـ
پــردازد و   ضــرورت لعنــت کــردن بــه ابــوبکر و عمــر و پيــروان آــا مــی شــود بــه بيــان مــی

آنگـاه مشـاری از   . دارد کنـد را بيـان مـی      ثوابی که اين لعنـت کـردن نـصيب شـيعه مـی            
ــت        ــشرکان لعنـ ــافران و مـ ــقان و کـ ــان و فاسـ ــان اهللا و ظاملـ ــه دمشنـ ــرآن بـ ــه در قـ ــاتی کـ آيـ

 زمـان پيـامرب بـه اينـها لعنـت      چينـد تـا نـشان دهـد کـه اهللا در        فرستاده را در کنار هـم مـی       
فرستاده بوده است و بر هر مسلمانی واجب است که به آا لعنت کند تـا رضـای اهللا      

شـــود کـــه  ســـپس يـــادآور مـــی. و پيـــامرب و معـــصومين نـــصيبش شـــود و بـــه ـــشت بـــرود 
فرســتاد، و   اميراملــؤمنين علــی در قنــوت منازهــای واجــب بــه خمالفــانش لعنــت مــی        

فرســتاد، و اگــر لعنــت    ريش يعنــی ابــوبکر و عمــر لعنــت مــی   مشخــصا بــه هــردو بــت قــ   
و امــام صــادق نيــز  . کــرد فرســتادن بــه اينــها نــه خبــشی از منــاز بــود او ايــن کــار را منــی   

کـــرد بـــر ابـــوبکر و عمـــر و دو تـــنِ ديگـــر از قريـــشيها لعنـــت    وقتـــی منـــازش را متـــام مـــی
 اسـت و شـک در   لعنـت فرسـتادن بـه اينـها از تعـاليم و شـعائر اصـلی ديـن             . فرسـتاد   می

اهللا تعـالی  . انـد و بايـد بـه آـا لعنـت بـشود         اينها مستحق لعنت  . اين باره جائز نيست   
مهان گونه که حمبت اوليای خودش را واجب گردانيده لعنـت فرسـتادن بـه دمشنـان         
خودش را واجب ساخته است و هرکه با اين عقيـده خمـالف باشـد از مؤمنـان نيـست             

برائـت جـسنت از دمشنـان اهللا    ).  لعنت نکند کافر اسـت يعنی هرکه به ابوبکر و عمر    (
خبشی از ايمـان اسـت، و اهللا تعـاٰلی روز قيامـت از کـسانی کـه از ابـوبکر و عمـر تـربی               

مهان گونه . اند بازخواست خواهد کرد؛ و قرآن بر اين امر تأکيد منوده است جنسته
.  نيـز چنـين اسـت   که توحيد و امامت از اصول دين است تربی جسنت از دمشنـان اهللا       
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  ١.تربی جسنت از ابوبکر و عمر بر هر مسلمان مکَلَّفی واجب و الزم است
دهد که کسانی که صفت اصـحاب پيـامرب گرفتنـد پـس از          شيخ کرکی ادامه می   

پيـامرب در زمـان حيـاتش آـا را     . پيامرب با ابوبکر بيعت کردند و از دين بيرون شدند   
و شناســانده بــود و آيــات قــرآن دربــارۀ منــافقين نــازل  ا شــناخت زيــرا اهللا آــا را بــه مــی

آا در حيات پيامرب تظاهر بـه مـسلمانی   . شده بود، ولی پيامرب با آا کاری نداشت       
گوينــد نبايــد بــه اصــحاب  کــسانی کــه مــی. کردنــد ولــی پــس از پيــامرب مرتــد شــدند مــی

يـرا لعنــت  سخنـشان باطــل اسـت ز  ) يعنـی شـيعيان زيــدیِ ايـران   (پيـامرب لعنـت فرســتاد   
اهللا در قـرآن گفتـه کـه هرکـه شـرک بـورزد       . فرستادن به کافران از واجبات دين اسـت   

احـاديثی کــه ســنيان در متجيــد اصــحاب  . هـر کــار نيکــی کــه اجنـام دهــد بــر بــاد اســت  
اين احاديـث را جـاهالن   . اند مجلگی دروغ و باطل است پيامرب از زبان پيامرب آورده  

آـا فاطمـه   . ايشان را کور کـرده بـوده تـا باطـل ببافنـد       اند و اهللا دهل     کوردل جعل کرده  
ــی  ــد منـ ــد        را جمتهـ ــد را جمتهـ ــؤمن بودنـ ــر مـ ــه و زبيـ ــه طلحـ ــه گفتـ ــشه کـ ــی عائـ ــد ولـ داننـ

آــا بــا جهالتــشان وجــوب لعنــت فرســتادن بــه ابــوبکر و عمــر را انکــار        . مشارنــد مــی
در اينجـا او  (کنند در حالی که اهللا تعالی در قرآن به ظاملان لعنـت فرسـتاده اسـت          می

شـود کــه   و يـادآور مـی  ). آيـاتی از قـرآن را آورده کـه گويــا دربـارۀ ابـوبکر و عمـر اســت      
ابوبکر و عمر به علی ظلم کردند و جانشينی پيـامرب کـه حـق او بـود را غـصب کردنـد              

  ٢.پس ظامل بودند و مشمول حکمِ اين آيات شدند؛ و هر ظاملی ملعون است
گويـد دربـارۀ علـی نـازل شـده       ز قـرآن کـه مـی   کرکی پـس از آن بـا آوردن آيـاتی ا        

شود که سنيان کافرِ فاجر که دمشن اميراملـؤمنين و پيـرو امامـان کفـر      است يادآور می 
کننــد و مــردم را   انــد ايــن آيــات قــرآن را قبــول ندانــد و آــا را حتريــف مــی       و ضــاللت

و احاديثی در باب کنند و نه از پيامرب؛  آا نه از اهللا شرم می. اندازند گمراهی می به
. خيال خام خودشان آا را مسلمان جلوه دهند سازند تا به فضايل ابوبکر و عمر می 
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ولــی . کــرد کننــد کــه ابــوبکر بــه پيــامرب کمــک مــالی مــی     آــا حتــی بــه دروغ ادعــا مــی  
خواسـت هجـرت کنـد شـتری از ابـوبکر خريـد و        قدر که بدانيم پيامرب وقتـی مـی       مهين

پرستيد  ابوبکر که بت می. شود امرب گرفت دروغ آا افشا می ابوبکر ايش را از پي    
گونــه ممکــن اســت کــه دوســت پيــامرب باشــد؟ ممکــن نيــست کــه پيــامرب بــا کــسی              چــه

گـاه بـت    لـيکن اميراملـؤمنين علـی هـيچ      . دوستی کرده باشد که دمشن اهللا بوده اسـت        
رد و او را موالی جانشينی پيامرب منصوب ک نپرستيده بود و معصوم بود و اهللا او را به    

اند که سنيان متعصب  ئی در اسالم داشته ابوبکر و عمر چه سابقه. مسلمين قرار داد
مهـه کـافران    اند؟ در جنگ بدر اميراملؤمنين بود کـه آن  گويند دارای سابقه بوده     می

را کــشت، و مشــار کــافرانی کــه او کــشت بــه مشــار کــافرانی بــود کــه مالئکــه کــشتند             
دســت علــی بــود يــا بــه دســت       ر جنــگ بــدر کــشته شــدند يــا بــه     يعنــی کــافرانی کــه د  (

ميـان   ولی از ابوبکر و عمر در جنگ بدر هيچ خربی نبود و نامی از آا بـه         ). مالئکه
رفتنــد در  در جاهــای ديگــر نيــز چنــين بــود و اگــر هــم مهــراه پيــامرب مــی   . نيامــده اســت

خـان و حمـدثان   کـدام از مور  هيچ. گريختند تا مسلمين شکست يابند   ميانۀ جنگ می  
اند؛ و ايـن متعـصبان کـه     اند که ابوبکر و عمر کاری سودمند برای اسالم کرده    نگفته

مگـــر عبــدالرمحان پـــسر  . انــد  انــد دروغ و باطـــل آورده  مــدعی خــدمت آـــا بــه اســـالم   
ابــوبکر . رود راه پــدرش مــی ابــوبکر در جنــگ بــدر بــا پيــامرب جننگيــد؟ هــر پــسری بــه  

  ١.ند اند و نصيبی از ايمان و اسالم نربده ش نيز ظاملظامل و ملعون بود، و پيروان
ــا   پـــردازد و مـــی او پـــس از ابـــوبکر و عمـــر بـــه عائـــشه مـــی  نويـــسد کـــه ســـنيان ادعـ

کننــد کــه عائــشه بــه اجتــهاد خــودش عمــل کــرد؛ ولــی ادعايــشان باطــل اســت زيــرا    مــی
ر آن ســبب کــه برضــد اميراملــؤمنين صــلوات اهللا عليــه جنگيــد د   عائــشه ملعــون بــود بــه 

ــه بــوده کــه هرکــه بــا تــو جبنگــد بــا مــن            حــالی کــه مــی   دانــست کــه پيــامرب بــه علــی گفت
  . پس عائشه کافر و ملعون است. جنگيده است

ســـپس بـــه رد نظريـــۀ ضـــرورت انتخـــابی بـــودن مقـــام امامـــت و تثبيـــت نظريـــۀ          
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کننــد کــه امــام بايــد   نويــسد کــه ســنيان ادعــا مــی  پــردازد و مــی انتــصابی بــودن امــام مــی
آرای مسلمين تعيين شود، و بر ايـن اسـاس اسـت کـه ابـوبکر ملعـون را امـام              امجاع    به

برنــد کــه  ولــی از يــاد مــی . ســاعده انتخــاب شــده اســت  داننــد زيــرا در ســقيفه بنــی  مــی
فاطمه که پارۀ تن پيامرب بود بـا انتخـاب ابـوبکر خمالفـت ورزيـد زيـرا ابـوبکر ملعـون              

بــود کــه از اميراملــؤمنين علــی   تــرين کــاری کــه ابــوبکر و عمــر کردنــد آن     زشــت. بــود
ســنيان کـه خالفـت ابـوبکر و عمـر را قبـول دارنــد از      . خواسـتند کـه بـا آـا بيعـت کنـد      

ابـــوبکر و عمـــر بـــا ادعـــای آنکـــه جانـــشين . کننـــد روی جهالتـــشان اهللا را تکـــذيب مـــی
ظلمـی  . نـاحق و نـاروا در جـای او نشـستند     پيامربند بـه پيـامرب نيـز ظلـم کردنـد زيـرا بـه              

آـا بـا نشستنـشان در جـای پيـامرب بـه امـت نيـز ظلـم          .  اين قابل تصور نيـست    بيشتر از 
دانــستند و بــر اســاس هــوای نفــس خودشــان حکــم    کردنــد، زيــرا احکــام شــرع را منــی 

شـناختند زواج متعـه    آا چونکه احکام شرع را منی   . راندند و مردم را گمراه کردند     
يـل ابـن عبـاس کـه حکـم شــرع را      را حتـريم کردنـد و کـسانی از قب   ) صـيغه کـردن زنـان   (

کـسی کـه شخـصيت    . دانـستند از بـيم آـا زبـان در کـام کـشيدند و چيـزی نگفتنـد              می
ــا کــه کــافر و فاســد و فــاجر و ظــامل       جليــل القــدری مثــل ابــن عبــاس از او بترســد حقيقت

چــه فـساد و ظلمــی بــيش از ايــن کـه آــا باعــث قتـل امــام حــسين شــدند و     . بـوده اســت 
ام حـــسين در مهـــان روزی کـــشته شـــد کـــه ابـــوبکر را در ســـقيفه       امـــ«شـــاعر گفتـــه کـــه   
ــد  ــاب کردنـ ــه او      . »انتخـ ــامرب را بـ ــراث پيـ ــد و ميـ ــم کردنـ ــه ظلـ ــه فاطمـ ــر بـ ــوبکر و عمـ ابـ

قـرآن و اهــل بيـت پيــامرب و   . ندادنـد، و هرکـه بــه فاطمـه ظلـم کــرده باشـد ملعــون اسـت      
 ابوبکر و عمر فاطمه و حسن و حسين با ابوبکر و عمر خمالف بودند و اين دليل کفر

چــه . مهــۀ اصــحاب پيــامرب کــه بــا ابــوبکر و عمــر خمالفــت نکردنــد کــافر شــدند . اســت
ظلمی بـيش از ايـن کـه وقتـی اميراملـؤمنين از بيعـت بـا ابـوبکر خـودداری منـود عمـر              
مجعی از اصحاب پيامرب را برداشت و هيزم به درِ خانۀ فاطمـه بـرد تـا خانـۀ فاطمـه را         

دانـستند کـه پيـامرب گفتـه هرکـه فاطمـه        لی بود که مهه مـی آتش بکشد؟ و اين در حا   به
خـشم آورده اسـت، و    را بيازارد مرا آزرده است و هرکه فاطمه را به خشم آورد مـرا بـه    

آا نه حق حرمت فاطمه را نگاه داشـتند نـه حـقِ نبـوت      . خشم فاطمه خشم اهللا است    
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آا با . کردند خودداری منیپيامرب را؛ لذا از آزار رساندن به فاطمه و اميراملؤمنين       
آزردن فاطمه پيامرب را آزردند، و پيامرب گفته که فاطمه پارۀ تن مـن اسـت هرکـه او را            

و اهللا در قـرآن گفتـه   . بيازارد مرا آزرده اسـت و هرکـه مـرا بيـازارد لعنـت اهللا بـر او بـاد              
ولـی  . يـا و آخـرت  که کسانی که به اهللا و پيامرب اذيت کنند لعنت اهللا بر آـا بـاد در دن     

   ١.فرستند سنيان اين حکم صريح قرآن را قبول ندارند و به ابوبکر و عمر لعنت منی
شيخ کرکی به دنبال اين افاضات فاضالنه با آوردن چند داستان و آيات قرآن        

کند که عثمان و طلحه نيز کافر بودند و لعنت بر آا از واجبات دين است          ثابت می 
ــه و ــه زيـــرا اهللا و مالئکـ ــرده   انـــس و جـــن بـ ــا لعنـــت کـ ــر  . انـــد آـ ــه ابـــوبکر و عمـ ــاز بـ و بـ

نويسد که ابوبکر و عمر و عثمان مهۀ آياتی که دربـارۀ علـی و حـسن          گردد و می    برمی
و حـسين و فاطمــه نــازل شــده بــود را کتمــان کردنــد تــا مــردم بــه فــضايل آــا پــی نربنــد   

چنــگ انــداخت و بــه  ، و معاويــه بــر کــشور مــسلمين   )يعنــی قــرآن را حتريــف کردنــد  (
مـردم دســتور داد کــه بــه اهــل بيــت پيــامرب لعنــت بفرســتند، و دســتور داد کــه احاديــث   

ابــوبکر و (پيــامرب کــه دربــارۀ فــضايل اميراملــؤمنين و اهــل بيــت بــود را تغييــر بدهنــد     
آـا سـنت ظاملانـه بـرای     ). عمر قـرآن را تغييـر دادنـد و معاويـه احاديـث را تغييـر داد       

ه ضــاللت در پــيش روی مــردم کــشيدند لــذا مــستوجب لعنــت اهللا و      مــردم ادنــد و را 
ابــوبکر و عمــر و عثمــان در جنگهــا مهــراه پيــامرب     . مالئکــه و مهــۀ انــس و جــن شــدند   

گريختنــد و اصــحاب پيــامرب را تــشويق بــه گــريخنت     رفتنــد ولــی در حــين نــربد مــی    مــی
ــد گريختنــد و مــردم را بــه دنبــال خودشــان    . کردنــد مــی ــا در جنــگ اُحکــشاندند و آ 

لـيکن اميراملـؤمنين در   . درنتيجه خالد ابـن وليـد مشـار بـسياری از مـسلمين را کـشت                
کنار پيامرب ايستاد و کافران را کشت و از آمسـان بانـگ آمـد کـه السـيف اال ذوالفقـار            

و ايـستادگی او بـود   ). گفت اين صدای اهللا بود که به علی زِه زِه می    (وال فتی اال علی     
ــين نيــز ابــوبکر و عمــر و     . بــه نــزد پيــامرب برگردنــد   کــه ســبب شــد مــردم     ندر جنــگ ح

عثمان سبب شکست مسلمين شدند ولی مششير علـی شکـست را تبـديل بـه پيـروزی             
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در جنــگ خيــرب نيــز ابــوبکر و عمــر شکــست يافتنــد و علــی پــرچم را گرفـــت و          . کــرد 
ــرب را گـــشود و آن دو م    ــبِ يهـــودی را کـــشت و خيـ ــون دروازۀ خيـــرب را برکنـــد و مرحـ لعـ

که تـن بـه شکـست دادنـد رسـوا شـدند، و شـاعران در ايـن بـاره             ) يعنی ابوبکر و عمر   (
فـرار در جنـگ باعـث غـضب اهللا و مـستوجب      . انـد  شعرها گفتند و آا را رسـوا کـرده    

گريختنــــد مــــستوجب  ابـــوبکر و عمــــر چونکــــه در جنگهـــای پيــــامرب مـــی   . لعـــن اســــت 
های بسياری دربارۀ نفـاق آـا آمـده    ابوبکر و عمر مسلمان نبودند و روايت  . اند  لعنت
و چه کفری بيش از اين که آا جانشينی پيامرب را غصب کردند و بر خـالف         . است

و هرکــه خــالف حکــم اهللا و پيــامرب و قــرآن عمــل کنــد از       . احکــام قــرآن عمــل کردنــد   
و گفنت حی علـی خيـر العمـل      ) ازدواج موقت (عمر زواج متعه    . بدترين کافران است  

او بـــرای شـــرع و .  ممنــوع کـــرد، و ايـــن آشــکارترين دليـــل بـــر کفــر او اســـت   در اذان را
هرکــه . کــرد نبــوت هــيچ ارزش و حرمتــی قائــل نبــود و طبــق هــوای خــودش عمــل مــی    

يابـد کـه عمـر کـافر بـود و مهـۀ کـسانی         ايمان داشته باشد با ديدن اين داليل يقين مـی   
آن است که خمس بـه اهـل   ديگر از داليل کفر عمر . کنند کافرند  که از او پيروی می    

) يعنی مقرر نکرد که مردم بيست درصد درآمدشان را به علـی بدهنـد     (داد    بيت منی 
ولــی عمــر بــا . در حــالی کــه قــرآن مقــرر کــرده کــه بايــد مخــس بــه اهــل بيــت داده شــود   

ناصــبيان کــه از ابــوبکر و عمــر و پليــدان ملعــون امثــالِ آــا    . حکــم قــرآن خمــالف بــود 
يعنـی  (دهنـد   انـد، حقـوق اهـل بيـت را منـی      انـد، منحـرف    مشن حـق  کنند د   پيروی می 

ــرا منـــی )دهنـــد خمـــس منـــی ــرآن را اجـ ــام قـ ــد ، و احکـ ــاجر  . کننـ ــز ناصـــب فـ ــان نيـ عثمـ
کــرد و امــور امــت را بــه کــافران  خواســت مــی حيــائی بــود و هــر کــاری کــه دلــش مــی  بــی

        ـه سـپرد، عمـويش حقبکَـم ابـن   لعينی مهچون معاويه و سعيد ابن عاص و وليد ابـن ع
مدينـه آورد،   ابی العاص که دمشن آشکار پيامرب بود و پيامرب او را تبعيد کرده بود به  

گفت که سه تن از اصـحاب   عمار ابن ياسر می. زير پا اد   و حکم قرآن و پيامرب را به      
دهـم کـه او کـافر بـود و کـشته       پيامرب به کفر عثمان گواهی دادند و من نيـز گـواهی مـی         

خواهـد يـک نـسخۀ واحـد از قـرآن يـه کنـد قـرآن ابـن              انـۀ آنکـه مـی     عثمان بـه    . شد
مسعود را گرفت و سـوزاند؛ و مهـين قـدر کـه بـدانيم عثمـان قـرآن را در آتـش افکنـده                 
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اگـر عثمـان کـافر نبـود اصـحاب      . سوزاند کافی است کـه کفـرش بـرای مـا ثابـت شـود          
يفـه ابـن يمـان و زيـد ابـن      عمـار ابـن ياسـر و حذَ    . يافتنـد   پيامرب بر کـشنت او اتفـاق منـی        

ديگـر از داليـل کفـر    . اند و مهين بـرای مـا بـس اسـت     اَرقَم به کفر عثمان گواهی داده  
ابــوبکر و عمــر و عثمــان آن اســت کــه از پيوســنت بــه ســپاه اُســامه خــودداری کردنــد و       

دليـل ديگـر کفـر    . پيامرب گفته بـود کـه هرکـه بـا سـپاه اسـامه مهـراه نـشود ملعـون اسـت              
خواند، پيامرب مشـشيرش را   روز مردی در مسجد پيامرب مناز می     که يک  آا آن است  

ابوبکر وقتـی ديـد کـه مـرد در سـجده      . به ابوبکر داد و گفت برو گردن آن مرد را بزن 
پيامرب مشـشير را  . است برگشت و به پيامرب گفت او مشغول مناز بود و من نکشتمش    

عمــر نيــز وارد  . ن مــرد را بــزن بــرو گــردن آ : از دســت او گرفــت و بــه عمــر داد و گفــت  
مسجد شد و چون ديـد کـه مـرد مـشغول منـاز اسـت از کـشنت او خـودداری ورزيـد و بـه                  

پيـــامرب ســـپس . او در حـــال منـــاز بـــود و مـــن نکـــشتمش : نـــزد پيـــامرب برگـــشت و گفـــت
علی دويده رفت تا گردن آن مرد را . برو او را بکش: مشيرش را به علی داد و گفت      

اگـر او کـشته   : پيـامرب گفـت  .  مـسجد شـد ديـد کـه مـرد رفتـه اسـت       بزند ولی وقتی وارد   
مهۀ اينـها نـشانۀ خمالفـت ابـوبکر و عمـر بـا        . افتاد  شده بود در امت من اختالف منی      
آن مرد سپس در جنگ صفين با علـی جنگيـد و     . فرمان پيامرب و دليل کفرشان است     

اهی افتند و هفتاد ولی زنده ماندن او سبب شد که مسلمين به گمر   . علی او را کشت   
و پيامرب گفته . و دو فرقه شدند و فقط يک فرقه که شيعۀ علی بودند مسلمان ماندند        

ديگر از داليل کفـر ابـوبکر   . اند که شيعيان علی فرقۀ ناجيه هستند و بقيه اهل دوزخ  
و عمر آن است که پيامرب با يک اعرابی اخـتالف يافـت، قـضيه را بـه ابـوبکر ارجـاع         

پيامرب خشمکين شد و قضيه . کر به پيامرب گفت که بايد سوگند خبوریدادند و ابوب
ــاع دادنـــد  ــر ارجـ ــه عمـ ــه بايـــد ســـوگند خبـــوری   . را بـ ــامرب گفـــت کـ ــه پيـ ــر بـ ــامرب . عمـ پيـ

پرس و جو گـردن آن اعرابـی    علی بی. خشمگين شد و قضيه را به علی ارجاع دادند     
ز داليـل کفـر آـا    ديگـر ا . را زد، و پيامرب گفت قـضاوت علـی تـرين قـضاوت اسـت           

خواسـت وصـيت بنويـسد کـه علـی را       آن است که پيـامرب در روزهـای آخـر عمـرش مـی      
جانشين خودش کند ولی عمر مانع شد، و وقتی پيامرب گفت قلم و دوات بياوريـد تـا         
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دهــد کــه عمــر   و ايــن نــشان مــی . گويــد وصــيتم را بنويــسم عمــر گفــت کــه او هــذيان مــی  
ــول ند   ــوت را قبـ ــود و نبـ ــسلمان نبـ ــه مـ ــت و بـ ــی   اشـ ــت مـ ــامرب اهانـ ــرد پيـ ــه  . کـ ــسانی کـ کـ

ــا را دوســــت      مــــی ــالفتی نداشــــت و آــ ــر و عثمــــان خمــ ــا ابــــوبکر و عمــ گوينــــد علــــی بــ
کننـد و در دنيـا و    داشـتند حقيقـت را انکـار مـی     داشـت و آـا نيـز او را دوسـت مـی          می

اش چنـــين باشـــد،  هرکـــه عقيـــده). يعنـــی شـــيعيان زيـــدیِ ايـــران(انـــد  آخـــرت روســـياه
شود و روز قيامـت بـه مهـراه     ه که به عمر لعنت شده است به او نيز لعنت می   گون  مهان

هــم مثــل زن نــوح و زن لــوط    ) زنــان پيــامرب (عائــشه و حفــصه  . گــردد عمــر حمــشور مــی  
ــد و بـــه            ــا بودنـ ــاحلِ مـ ــا از بنـــدگان صـ ــای دو تـ ــر پـ ــه کـــه زيـ ــرآن گفتـ ــه اهللا در قـ ــد کـ بودنـ

ــد    ــت کردنـ ــشان خيانـ ــا  (شوهرانـ ــرآن بيـ ــی اهللا در قـ ــصه    يعنـ ــشه و حفـ ــه عائـ ــته کـ ن داشـ
   ١).کردند چونکه کافر بودند مثل زن نوح و زن لوط در ان به پيامرب خيانت می

ــهائی      ــرآن و احاديـــث و روايتـ ــا آوردن آيـــات قـ ــتدالهلايش را بـ ــی اسـ شـــيخ کرکـ
کنـــد و کفـــر ابـــوبکر و عمـــر و عثمـــان و عائـــشه و حفـــصه و کليـــۀ اصـــحاب   تقويـــت مـــی
آـا از واجبـات ديـن     کند کـه لعنـت کـردن بـه     اند و تأکيد می  رس  اثبات می   پيامرب را به  

لعنتــهای او بــه آــا و پيروانــشان   . آــا لعنــت نکنــد گناهکــار اســت    اســت و هرکــه بــه 
کند که عثمان  مثالً پس از آنکه با داليل و براهينی ثابت می. شود مهواره تکرار می

تغييـر دادن شـرع اسـت و    اينـها نـشانگر جـرأت او بـر       «نويـسد کـه       کافر بوده اسـت مـی     
لعنـت خـدا بـر    . اقدام به جنگ با اهللا و نافرمانی از اهللا و خمالفت بـا رسـول اهللا اسـت        

و يـادآور  . »او و بر دو يارش و بر مهۀ شيعيان و پيروانشان باد از امـروز تـا روز قيامـت         
شود که مستحب است که در قنوت مناز به دو بت قريش که ابوبکر و عمر باشند  می
ت فرســـتاده شـــود؛ زيـــرا اميراملـــؤمنين در قنـــوت منـــازش بـــه هـــردوی آـــا لعنـــت  لعنـــ
و امــام صــادق گفتــه کــه ابــوبکر و عمــر امامــان کفــر بودنــد، مــردم را بــه        . فرســتاد مــی

افــروزِ جهــنم گــشتند، برضــد حــق   جهــنم رهنمــون شــدند، مرتکــب ظلــم شــدند و آتــش  
ميراملـــؤمنين گفتـــه کـــه  و ا. بودنـــد کـــه علـــی باشـــد، کـــافر بودنـــد و در کـــافری مردنـــد  
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زمينـها و امـوالی   (خمس که حق ما است را ابوبکر و عمر از ما دريـغ داشـتند، انفـال     
. ازآن مــا اســت و ابــوبکر و عمــر از مــا دريــغ داشــتند   ) افتــد دســت مــسلمين مــی  کــه بــه 

ابوبکر و عمر حقی که در قرآن برای ما مقرر شده را از ما دريغ داشـتند، مـردم را بـر              
و ديگــر نــشانۀ . ســوار کردنــد، و خــون مــا تــا روز قيامــت در گــردن آــا اســت  گُــردۀ مــا 

وجوب لعنت به ابوبکر و عمر و عثمان آن است که اميراملؤمنين گفته اهللا به کسانی 
ابوبکر و عمر و عثمان بنياد ظلـم را  . که واليت مرا تکذيب کردند لعنت کرده است       

   ١. استادند و گناه خون حسين نيز در گردن آا
جـرم پيـروی از    کنـد کـه بايـد کليـۀ سـنيان را بـه        شيخ کرکی در پايان پيشنهاد می     

  :ابوبکر و عمر و عثمان و عائشه کشتار و نابود کرد
جان خودم که کسانی که بـر داليـل و براهينـی کـه مـا آورديـم واقـف گردنـد و                به

ل و حجتـها در  کدام از اين دالي بر حجتهائی که بيان کرديم اطالع يابند و هيچ       
خواهنـد کـه راه حـق را بــشناسند،     راه حـق برگردنـد، و منـی    آـا اثـر نکنـد تـا بـه     

اند، و هيچ اميدی نيـست کـه بـا     دلشان بيمار است و گرفتار بيماری عناد گشته     
  ٢.دليل و برهان به راه برگردند، تنها راه عالجشان مششير انتقام است

عنـت بـه ابـوبکر و عمـر و عثمـان و      شيخ کرکی در اين کتاب، عالوه بر وجوب ل     
ــا از        ــر آـ ــتادن بـ ــه لعنـــت فرسـ ــر اينکـ ــد بـ ــشان، و تأکيـ ــۀ پيروانـ عائـــشه و حفـــصه و کليـ

کنـد کـه    واجبات مناز است، بر دو موضوع اساسی انگشت اده و مهواره تأکيد مـی    
دو را از ديــــن بيــــرون کــــشيده   دو از ضــــروريات ديــــن اســــت و ابــــوبکر و عمــــر آن  ايــــن
يکی پرداخنت خمـس بـه فقيهـان و ديگـر زواجِ متعـه      : ردم را گمراه کنند اند تا م    بوده

اين شيخ بزرگوار لبنانی بـرای خنـستين بـار قزلباشـان را بـا         ). صيغه/ ازدواجِ موقت (
زمان  نام زواج متعه آشنا کرد؛ رمسی که کسی از مردم ايران تا آن موضوع جديدی به

  . بست کار منی دانست و به نشنيده بود و منی
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 . ۱۹۲مهان، . 2
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 ۳۰۷

دهــد کــه شــيخ    نــشان مــی » نفحــات الالهــوت «يــک مطالعــۀ ســطحی در کتــاب    
ئی از معلومـات سـطحی بـوده کـه در زيـر منربهـائی از افـرادی           کرکی دارای جمموعه  

ــه   ــنيده بـــوده و بـ ــته و آـــا را اســـالم حقيقـــی    مهـــسان خـــودش شـ ــا بـــاورِ عميـــق داشـ آـ
تيزه با آنچه کفرِ ابوبکر و عنوان س مهه محاس و گرما که او به اين. پنداشته است می

ئـی   کار برده اسـت خـرب از کينـه    عمر و عثمان و عائشه و حفصه و پيروانشان ناميده به    
اش را بايـد در   شدنی نيـست و ريـشه   چندان ژرف در او نسبت به سنيان دارد که بيان 

آميــزِ حنبليــان و شــيعيان در شــام جــستجو  هــای خــشونت رخــدادهای مربــوط بــه ســتيزه
  . توان در يک انسان معمولی يافت ن حس کينه و انتقامی را منیچني. کرد

گونه، جناب شيخ کرکی کـه از يـک روسـتای کوهـستانی لبنـان وارد ايـران          اين
دهــد کــه ايرانيــان يــا بايــد مــذهب قزلباشــان را بگيرنــد يــا کــشتار     شــده اســت فتــوا مــی 

ردم ايــران، بــه مهــراه فتواهــای کفــرِ اصــحاب پيــامرب و ضــرورت کــشتار مــ و بــه. گردنــد
کنــد کـه مشـا بايــد مخـس مالتــان را     جـات تربايـی تلقــين مـی    قزلباشـان و رؤسـای دســته  

بيـست درصـد داراييهـا و درآمـد     (اين مخـس   . بدهيد تا شت برايتان تضمين گردد     
رسـيد   خـود شـيخ کرکـی و دسـتيارانش مـی      نيز البته به) چندده هزار قزلباش و تربايی 

فتــوای ضــرورت احيــای رســم    . لبنــان آمــده بودنــد  کــه مهگــی از روســتاهای جنــوب    
وقتــی . چــه منظــوری در ميــان افکنــد   شــود حــدس زد کــه او بــه   ازدواج موقــت نيــز مــی 

ايران آمده بودنـد چـه تعـداد از دختـران ايرانيـان          بدانيم که هرکدام از لبنانيها که به      
 کــامگيری زنــانی کـه مــوقتی و ابـزار  (هايــشان داشـتند   عنـوان زن موقــت در خانـه   را بـه 

شــدند تــا بــا چنــدتای ديگــر جانــشين   دور افکنــده مــی بودنــد و پــس از کوتامهــدتی بــه
  . کند گير کردن ازدواج موقت را تفسير می مهه محاس او برای مهه اين) گردند

بقايائی از مردم ايران کـه کـم و بـيش مـذهب سابقـشان را حفـظ کـرده بودنـد و                
آــا را نــابود کننــد، در هرجــا کــه تربهـــای      جــات تبرايــی نتوانــسته بودنــد کــه       دســته 

شـدند يـا جمبـور     فتـوای شـيخ کرکـی از زادبومـشان رانـده مـی           کـرد بـه     تربائيان کار مـی   
مـردم  . گـشتند کـه مذهبـشان را بـا مـذهب قزلباشـان و ماليـان لبنـانی مهـسو سـازند              می

 شهرها که جز تغييردادن مذهبشان هـيچ راهـی نداشـتند جمبـور شـدند بـرای آنکـه از          
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 ۳۰۸

  . گری کنند ديارشان اخراج نگردند تظاهر به شيعه
پنـدار و  «خـوانيم کـه زرتـشت بـه انـساا تعلـيم داده کـه انـسان بايـد            در گاتا مـی   

اگر نيک بودن پندار وگفتـار نـزد زرتـشت آنـست کـه       . ش نيکو باشد  »گفتار و کردار  
 لبنانيهــا انــسان فکــر بــد بــه ذهــنش راه ندهــد و ســخن نــاروا بــر زبــان نيــاورد؛ نــزد ايــن 

ايـن تعـاليم   . دشنام دادن به انساائی که صد سال پيشتر مرده بودند فضيلت بـود   
را آا از روستاهای جنوب لبنان با خود آورده بودند تا بـه ايرانيـانی يـاد بدهنـد کـه        

شـيخ کرکـی نـه    . سه هزار سال متدن را پشت سر گذاشته و اينها را ياد نگرفته بودند       
اش کـج بـوده و مشـا چنـدين      گفـت کـه مـساجد مشـا تـا امـروز قبلـه        مـی تنها بـه ايرانيـان     

ايد و  کرده سده است که متوجه اين مسئله نيستيد؛ و مشا تا کنون ازدواج موقت منی     
گفـت کـه دشـنام     ايـد؛ بلکـه مـی    ايـد لـذا بـددين بـوده     داده مخس به مالهای شيعه منی    

ون جــرم بــوده اســت؛ زيــرا  انــد تــا کنــ کــسانی کــه ــصد ســال پيــشتر مــرده  نــدادنتان بــه
هرکس تربا نکند جمـرم اسـت؛ و هـرکس بـه ابـوبکر و عمـر و عائـشه و حفـصه دشـنام                 

عرای جنوب لبنان آمده بودند تا به ايرانيـان يـاد بدهنـد کـه در      . ندهد جمرم است  
. بانـگ بلنــد و مهنـوا بـه مردگـان ـصدساله دشـنام بدهنــد       راه افتنـد و بـه   هـا بـه   کوچـه 

را بـــه مهـــين » نفحـــات الالهـــوت فـــی لعـــن اجلبـــت و الطـــاغوت  «شـــيخ کرکـــی کتـــاب
يکبـار ديگـر بـه    . منظور نوشت تا راه و رسم دشنام به مردگان را به ايرانيـان بيـاموزد         

: شــود عنــوان ايــن کتــاب بــه پارســی چنــين مــی     . عنــوان ايــن کتــاب نظــری بينــدازيم   
! ايرانيــانهـان ای  . »نـسيم خنـک ملکـوتی در دشـنام دادن بـه ابـوبکر و عمـر اسـت        «

ايـد و از ايـن فـضيلت     هـای درازی را در غفلـت گذرانـده         و مشا سده  ! اينست فضيلت 
. کـن » تـوالّ «کـن سـپس    » تبـرا «اول  ! »تبـرا وتـوالَ   «اين است اصل    ! ايد  ره مانده   بی

بــه مردگــان ــصدساله دشــنام بــده تــا شــيعه بودنــت را ثابــت کنــی؛ آنگــاه بــه فقهــای     
کالم اول : شود دين در دو کالم خالصه می. در واليتشان ذوب بشولبنانی توالّ کن و  

: ؛ کــالم يــا شــعار دوم)جنــگ بــا مردگــان هزارســاله(…» لعنــت بــر«: يــا شــعار خنــست
لعنت بر مردگانی : پس). مذهب ما نيستند جنگ با زندگانی که هم(…» مرگ بر «

.  مـا را قبـول ندارنـد   اند، و مرگ بر زندگانی کـه واليـت      که واليت ما را قبول نداشته     
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 ۳۰۹

» دينِ حق«اين بود تعاليم . اش اش چه زنده مرگ و نفرين برضد واليت ما چه مرده     
ــه» اســـالمِ نـــابِ حممـــدی و علَـــوی «و  ــه نظريـ ــتاهای   کـ پـــردازان تـــشيع صـــفوی از روسـ

  . کوهستانی جنوب لبنان آورده بودند تا به مردم ايران ياد بدهند
يجـاد نفـرت ابـدی در ميـان مجاعـات ايرانـی،       شـود؟ ا  نتيجۀ اين تعاليم چه می   

انـد و   فرزندان کوروش و داريوش، که دهها سده آموزگـاران مـدارا و مهزيـستی بـوده      
ها را در اين زمينـه بـه بـشريت     ترين کارنامه  از قديمترين دوراا با عملشان درخشان     

  . اند ارائه داده
شدند تا به  ن کشانده میهاشان بيرو مردمی که به زور مششير قزلباشان از خانه 

ــه    ــد بچــ ــنام دهنــ ــان ــــصدساله دشــ ــدران     مردگــ ــان پــ ــنامها را از زبــ ــن دشــ ــشان ايــ هايــ
پــس باورهــای تــشيع . گرفتنــد کــه بايــد دشــنام داد خــود يــاد مــی شــنيدند و خــود بــه مـی 

شدند، ناخواسته، در  صفوی از کودکی توسط پدرانی که جمبور به دشنام دادن می      
مذهبانشان  و ديگر امکان نداشت که در آينده از غير همشد    ذهن کودکان تلقين می   

نسلهای دوم و سوم ايرانيان درغياب اهل فکر و تعقل که مهه . نفرت نداشته باشند
رحـــم قزلباشـــان درو کـــرده بـــود، و زيـــر تـــأثير تبليغـــات و تلقينـــهای         را داســـهای بـــی 

دانـستند کـه    یديدند تـشيع را مهـين مـ    فقيهانی که در مدارس اين ماليان آموزش می 
درنتيجــه، در خــالل دو ســه نــسلْ مهــۀ کــسانی کــه در   . کردنــد تبليــغ مــی» علمــاء«ايــن 

را از  ايران شيعه بودند مذهب واحـدی داشـتند کـه ايـن بزرگـواران لبنـانی اسـاس آن        
روستاهايشان با خود آورده در ايران تئوريزه کرده بودنـد و توسـط تربهـای تربائيـان             

  . کاشته شده بوددر مغزهای مردم ايران 
فتــوای فقيهــان لبنــانی و زور مشــشير قزلباشــان و تربهــای       تئــوری نفــرت کــه بــه   

هــای مــستحکمی گرفــت کــه تــا    تربائيــان در ســرهای ايرانيــان کاشــته شــد چنــان ريــشه  
امــروز مهچــون درخــت تنومنــدی ايــستاده اســت و در بــسياری از کتاــائی کــه اخيــرا    

کنـد و بـر سـر منربهـا      يابـد خودمنـايی مـی    نتشار مـی  زبانان آا ا    توسط مهفکران و هم   
هـای   ناپـذير اليـه   نتيجۀ تعاليم اينها عبارت بود از دمشنی آشتی   . شود  بانگ زده می  

روان و  اجتمـــاعیِ ملتـــی بـــزرگ در کـــشور کـــوروش و داريـــوش و خـــشيارشا و انوشـــه       
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سـی و  زرتشت و مزدک و برزويـه و بزرگمهـر و خـوارزمی و ابـن سـينا و فـارابی و فردو            
  … نظامی و عطار و مولوی و سعدی و حافظ و شبستری و جامی و دوانی و

مانــده از کــاروان متــدنی و گرفتــار   مــا ملتــی عقــب … و حاصــلِ ايــن کــشته مــائيم 
کرده نگاه داريـم   اوهام و خرافات که کاری نداريم جز آنکه مشتهامان را مهيشه گره      

.  برسـر دمشنـان فرضـی بکـوبيم    دهـد تـا   تا ببينيم چه وقت فرصتی برايمان دسـت مـی        
يــاد جنايتــهای کــه  کــار شــديم و تنــها مانــديم کنجــی بيــابيم و بــه  هروقــت هــم کــامالً بــی

ســـنيان پيـــرو ابـــوبکر و عمـــر و عائـــشه بـــر امامامنـــان کردنـــد، بـــرای خـــشنودی خـــدا و   
ئــی بکنــيم و اشــکی بريــزيم و لعنتــی      حــصول ثــواب اخــروی غمــی بينديــشيم وگريــه     

انتظــار روزی کــه  هامــان؛ و بــه فــزائيم بــر کينــهای انباشــته در ســينهبفرســتيم و کينــی بي
ــرا       ــيم؛ زيـ ــاری کنـ ــيم روزمشـ ــرده باشـ ــابود کـ ــان را نـ ــنيان جهـ ــۀ سـ ــذهب  «مهـ ــار مـ انتظـ

اعتراضِ قلبی بـه ادامـۀ حيـات دمشنامنـان کـه مـذهبی جـز مـذهبِ            � است» اعتراض
  . ما دارند؛ و آمادگی برای نابود کردن مهۀ آا در روزِ موعود

جات تبرايی به رهربی ماليانی از خودشان که از ميان بزهکاران شـهری      دسته
شـده بودنـد، روز و شـب در کـوی و برزـا بـه بانـگ          » موالنـا «شبه    سر برآورده و يک   

دادنـد، و از مـردم ايـران     بلند بـه ابـوبکر و عمـر و عائـشه و اصـحاب پيـامرب دشـنام مـی          
بـيش بـاد و کـم    «ن آيند و بـا آـا مهنـوا گردنـد و     هايشان بيرو خواستند که از خانه    می

سپس لبنانيان آمدند و اين شيوه را تئوريزه و تدوين کردنـد تـا بـرای          . بگويند» مباد
  . ايرانی تبديل به هويت شود

او افتخــار  ئــی کــه تــاريخ بــه   قزلباشــان و فقيهانــشان و تربائيانــشان از آن ايرانــی  
ــه   «ئــی کــه   نــیآن ايرا. کــرد چنــين موجــودی ســاختند   مــی ــا لَنالَ لــمِ يف الثّريــو کــانَ الع لَ

ــن فــارس  بــود و ابــن مقفــع و ســيبويه و جــاحظ و خبــاری و مــسلم و نــسايی و      » رجــالٌ م
ترمــذی و طــربی و ابـــن قتيبــه و بــالذری و ابوحنيفـــه و غزالــی و شهرســتانی و قاضـــی       

نـــی و عـــضد و فخـــر رازی و جـــوينی و خيـــام و ابـــن ســـينا و خـــوارزمی و فـــارابی و بيرو  
مولــوی و عطــار و ســنايی و فردوســی و نظــامی و ســعدی و حــافظ و جــامی و بـــيش از         
هـــزار و هفتـــصد و شـــصت فقيـــه نامـــدار و هـــزاران تـــأليف در فقـــه و کـــالم و حـــديث و    
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تفـــسير و اصـــول و ادبيـــات و تـــاريخ و طـــب و رياضـــيات و فلـــک و حکمـــت بـــه جهـــان  
 و موالنــا تفتــازانی بودنــد، موســوم بــه اســالمی داده بــود کــه آخرينــشان موالنــا جــامی  

بايــست از مالهــای وارداتــی روســتاهای     جــائی رســيده بــود کــه مــی    اکنــون کــارش بــه  
کوهــستانی جنــوب لبنــان، مالهــائی کــه معلــوم نيــست در کــدام مدرســه جمتهــد شــده       

شـد و پـيش از آن    ايـران آغـاز مـی    بودند، مالهائی که تاريخ حياتـشان بـا ورودشـان بـه           
ئــی کــه در سراســر  شــان ســفيد ســفيد بــود، از منطقــه ينامــهجــای ســطرهای کتــاب زندگ

تاريخش حتی يک عالم صاحبِ نام و يک جلد کتابِ قابل استفادۀ اهل علـم از آن    
اسالمی هيچ و  ئی که سهمش در ساخنت متدن موسوم به بيرون نيامده بود، از منطقه  

دشــنام دادن و صـفر بـود، يـاد بگيـرد کــه قبلـه کجـا اسـت و يــاد بگيـرد کـه فـضيلت در           
  . لعنت فرستادن و خشونت ورزيدن است

دامـن کـشوری    گريخـت و بـه   و مهين ايرانی بود که اگـر از خفقـان قزلباشـان مـی       
شـد کـه بـرای     ی پيـدا مـی  »شـاه عبـاس  «سـاخت؛ و اگـر    حمـل مـی   آورد تـاج  دور پناه می 

دازد و انبـار انـ   غـالف کنـد و تربهـای تربائيـان را بـه         مدتی مششيرهای قزلباشـان را بـه      
ساخت و ايران  در اسپهان می» نقش جهان«ميدان را از دست ماليان لبنانی بگيرد      

  . کرد مرکز بازرگانی جهانی می را تبديل به

  بازنويسی تاريخ اسالم
تأليفـات شـيخ کرکــی پـس از خــودش اسـاس کــار مـدارس مــذهبی صـفوی قــرار       

به متامه مذهب گرفت، و يک مذهب رمسی بر اساس آا در ايران شکل گرفت که  
پروردگان مکتب شيخ کرکی پـس از او  . پرورِ جبل عامل بود     واکنشی و خشن و کين    

کـار بازنويـسی و اصـالح متـون شـيعه شـدند، و عمـوم کتاـای مـذهبی شـيعه            دست بـه  
بعد توسط عرـای عراقـی نوشـته شـده بـود بازنويـسی و اصـالح         که از سدۀ چهارم به    

نامــۀ شــيخ  در ايــن راه حتــی زنــدگی.  توافـق يابــد گرديـد تــا بــا باورهــای تــشيع صــفوی 
های الزم بازنويـسی   صفی که توسط مريدانش تأليف شده بود نيز با حذف و اضافه 

شد تا از شيخ صفی سنی شافعیِ اشعری يک شيعۀ تندرو مهعقيـدۀ شـيعيان قزلبـاش           
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يـــر م. نـــام ميـــر ابـــوالفتح اجنـــام داد ايـــن کـــار را يـــک مـــالی تبرايـــی بـــه. ســـاخته شـــود
شـدۀ شـيخ صـفی الـدين اردبيلـی از اينکـه        نامـۀ بازنويـسی   ابوالفتح در مقدمۀ زنـدگی   

کار بسيار مهم جـرح و تعـديل و حـذف و اضـافه و بازنويـسی          فرمان شاه ماسب به     به
گويــد کــه چونکــه ســيرۀ شــيخ   نامــۀ شــيخ صــفی پرداختــه اســت، بــا افتخــار مــی  زنــدگی

 بوده در آن چنـان سـخن رفتـه کـه گويـا      صفی را مريد سنیِ بددينِ شيخ صفی نگاشته    
شيخ صفی سنی بوده است؛ و اينک او آمده تا آن کتـاب را بازنويـسی کنـد و مـت        

  :نويسد او در اين باره چنين می. سنی بودن را از شيخ صفی دور سازد
يکی از خمالفان و منافقـان کـه در طريـق اهـل خـالف خـالی از فـضلی نبـوده، و                

منـود، کتـابی در مقـاالت وکـشف و       اين خاندان می    هدعوی ارادت و عقيدت ب    
و چــون در مــذهب و اعتقــاد   . ترتيــب داد) يعنــی شــيخ صــفی  (کرامــات ايــشان  

مــشام وی نرســيده بــود، بعــضی  تــابع ســنيان بــود و رائحــۀ هــدايت و حقيقــت بــه 
کلمات که خمالف مذهب حق اماميـه و موافـق ملـت باطلـۀ سـنيه بودنـد مـذکور             

، ايـن کتـاب در ميـان خـواص و عـوام و      )زمان يعنی تا اين(ت و تا غاي  . گردانيد
ــا بــر ايــن مقــدمات، حــضرت نــواب کامکــار      . خلفــاء و صــوفيان مانــده   شــاه [بن

ــی   ] ماســــب ــاگوی حقيقــ ــی و دعــ ــدۀ داعــ ــسينی �بنــ ــوالفتح حــ ــأمور � ابــ را مــ
   ١.گردانيد که کتاب مذکور را تصحيح منايد

ن در ميــان قزلباشــان پـس از درگذشــت شـاه ماســب يــک جنـگ قــدرت خـوني    
راه افتـاد کـه هـزاران قزلبـاش در آن بـه       برسر به سـلطنت نـشاندن ايـن يـا آن پـسر او بـه            

 ســـاله بـــود پـــس از کـــشته شـــدن بـــرادرانش بـــه  ۴۵کـــشنت رفتنـــد، و امساعيـــل دوم کـــه 
جــات تربايــی را  ايــن امساعيــل مــردی خبــرد بــود و کوشــيد کــه دســته   . ســلطنت رســيد

او کــه .  کــشتارها پايــان داده ســر و ســامانی بــه کــشور بدهــد مهــار کنــد و بــه خــشونتها و
مـردم ايـران ظلـم نکنـد فرمـان داد کـه        سـلطنت برسـد بـه    شايد نذر کرده بود که اگـر بـه    

راه افتند و به ابـوبکر و عمـر و عائـشه دشـنام      ها به  تربائيان و قزلباشان نبايد در کوچه     
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ن او با خمالفت فقيهـان لبنـانی   ولی فرما. خاطر سنی بودن بکشند    دهند و مردم را به    
ئـی    مـاه نپائيـد و در توطئـۀ پيچيـده    ۱۵و سران قزلباش مواجه شد و سلطنتش بيش از     

مهـۀ بازمانـدگان   . بـه سـلطنت نـشانده شـد    � حممد�کشته شد و تنها برادر نابينايش   
ــن        ــفوی ايـ ــدان صـ ــشتند و از خانـ ــاه ماســـب را کـ ــر شـ ــه دختـ ــفوی ازمجلـ ــدان صـ خانـ

ولـی ايـن کورشـاه اختيـاری از خـود نداشـت و کـشور         . چهار پـسرش  کورحممد ماند و    
از اين زمان تا دهسال مـردم کـشور مـا    . را فقيهان لبنانی و قزلباشان در قبضه داشتند       

هــای بزرگـــی از   يکــی از ســياهترين دوران تــاريخ صــفويه را از ســر گذراندنــد و پــاره       
ه شـاه عبـاس پـس از    آنگـا . شرق و غرب کشور توسط ازبکـان و عثمانيـان قيچـی شـد        

  . سلطنت رسيد کشنت مهۀ برادرانش به
عنــوان يــک قــدرت برتــر وارد   خوشــبختی شــاه عبــاس آن بــود کــه انگلــستان بــه  

عرصــۀ جهــانی شــده بــود، و قــرار بــود کــه يــک دولــت نيرومنــد در مهــسايگی شــرقی        
هـای   عثمانی وجود داشته باشد تا انگلستان بتواند بدون درگيری با عثمانيها جـاده    

ازرگــانی بــين املللــی دريــای پــارس و دريــای ســرخ و بنــدرگاههای عــدن و عمــان و         ب
ســواحل هندوســتان را در تــصرف خــويش نگــاه دارد و بــا خيــال راحــت بــه پيــشروی      

قـدرت و شـکوه ايـران در    . آرام در هندوستان تا تصرف کامل هندوسـتان ادامـه دهـد     
شـدۀ ايـران توسـط     نهای اشـغال هـائی از سـرزمي   دوران شاه عباسِ اول و بازگيریِ پاره     

گيـریِ مهـسايۀ مشـالی     او را بايد در پيوند با سياست جهانی انگلـستان، آغـاز قـدرت             
، فعاليتـهای جاسوسـان انگليـسی در ايـران و ديگـر نقـاط خاورميانـه،                )روسيه(ايران  

نفــوذ انگليــسيان در دربــار ايــران، و ضــرورت امــن بــودن جــادۀ ابريــشم بــرای اروپــا          
ايــران در دوران شــاه   . انــد مــا آموختــه   گونــه کــه در مــدارس بــه    د نــه آن بــازخوانی کــر 

نــسخۀ ديگــری از ايــران  عبــاس اول از نظــر مرزهــای سياســی و وضــعيت اقتــصادی بــه 
راهـۀ شـاه امساعيـل     اما دريغا که جانشينان شاه عباس مهـان کـج      . تاريخی تبديل شد  

 شــاه عبــاس از ايــران رفتــه  و شــاه ماســب را ازســر گرفتنــد، لبنانيهــائی کــه در دوران 
ايــران ســرازير  وارد بـه  ايــران برگـشتند، و خيــل نــوينی هـم از لبنانيهــای تــازه   بودنـد بــه 

حرکـت نابودسـازی بازمانـدگان    . شدند و روند دوران شاه ماسب از سر گرفته شد          
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صوفيان، و پاکسازی قلمرو صفويه از سنيان و زرتشتيان و يهوديان که بـه فتـوای مـال              
راه افتــاد يــک داســتان انــدوهباری اســت کــه بــه فــرار بقايــای        قر جملــسی بــه حممــدبا

خنبگان ايرانی به عثمانی و هندوستان و قلمرو ازبکان اجناميد، و سـلطنت صـفوی        
پــرورد مـــال حممـــدباقر   ختـــت نـــشانده شــدن شـــاه سلطاحنــسين کـــه دســـت   را نيــز بـــا بــه  

  . جملسی بود به ايت ضعف و آستانۀ فروپاشی رساند
دوران رياست مال حممدتقی جبل عاملی و فرزند برومندش مـال حممـدباقر           در  

جملسی بر دستگاه دينی صفويه ضت تدوينِ نوينِ متـون شـيعی و بازتـدوينِ تـشيعِ               
آورم  مـن در اينجـا يـک منونـه از آن را مـی     . صفوی آغاز شـد کـه داسـتان درازی دارد     

ا را بـا فرهنگـی کـه از روسـتاهای     که مال حممدباقر جملسی اجنام داد تا مردم کشورِ م   
نگـاران   آميز تـاريخ  های باطل و تعصب جنوب لبنان آورده بودند آشنا سازد و نوشته       

ازقبيــل واقــدی و ابــن اســحاق و ابــن هــشام و ابــن ســعد و بــالذری و      �ســنیِ متعــصب  
وری و خطيــب بغــدادی و ابــن اجلــوزی و يــاقوت   طــربی و ابــن قتيبــه و ابوحنيفــه ديــن 

  . را از کشور ما بزدايد� انی و ابن اثير و ابن کثير و ذهبی امثال آامحوی و مسع
ئــی اسـت کــه عمــر ابــن   خـوانيم رهنمودنامــه  متنـی کــه اينجــا از حبـار االَنــوار مــی  

دست خودش نوشته بوده تا ديـن سـنيان را بـه     سفيان به  خطاب برای معاويه ابن ابی    
لسی تأکيد کرده که نسخۀ منحصر جم. جای دين اسالم بنشاند و اسالم را نابود کند    

  ١:او اين داستان را چنين آورده است. فرد اين رهنمودنامه در اختيار او است به
وقتی خرب شهادت امـام حـسين در کـربال بـه مدينـه رسـيد عبـداهللا ابـن عمـر ابـن                     

آورد و  رسـيد فريـاد برمـی    هرجـا مـی   خطاب فريادکنان از مدينه بيرون رفت و به     
کـرد، تـا وارد دمـشق شـد و      يزيـد لعنـت مـی    شـوراند و بـه   زيـد مـی  مردم را برضـد ي  

دويدند و  مجعی از مردم با او بودند و پس و پيشِ او می. درِ خانۀ يزيد رفت    به
تـو بـا اهـل    «: او گفـت . او گفـت کـه وارد شـود    يزيد به . کردند  او را مهراهی می   

ــرده   ــين کـ ــد چنـ ــه  بيـــت حممـ ــن وارد خانـ ــر ترکـــ   ای، مـ ــد؛ اگـ ــواهم شـ ان و ات خنـ
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کردند کـه   جای تو بودند هم با اهل بيت پيامربشان چنين کاری منی   روميان به 

تـر از تـو    که برحـق  ای؛ از اين مقامی که داری دور شو تا مسلماا کسی  تو کرده 
  » .است رابرگزينند

آرام بــاش و بــه   ! ابوحممــد : يزيــد بيــرون آمــده او را در آغــوش گرفــت و گفــت      
دربارۀ پـدرت عمـر   . بنگر و با گوشهايش بشنوعقلت رجوع کن و با چشمانت   

شده و خليفـۀ رسـول اهللا و يـاور او بـود کـه       گوئی؟ آيا هدايت ابن خطاب چه می 
کنــــد نــــه در خفــــا، و   گفتنــــد اهللا را آشــــکارا عبــــادت مــــی  اش مــــی مــــردم دربــــاره

» داده و او را دامــاد خــودش کــرده بــود؟   ) پيــامرب بــه(او  خــواهرت حفــصه را بــه  
» گـوئی؟  اش چـه مـی   ولـی تـو دربـاره   . او چنين بود که تو گفتی    «: عبداهللا گفت 

آيا پدرِ تو پدر مرا به حاکميت شام منـصوب کـرد يـا پـدرِ مـن پـدرِ          «: يزيد گفت 
پـدرم   ئـی کـه بـه    نامـه  فرمـان  کاری که کرده و به تو را خليفۀ رسول اهللا کرد؟ آيا به 

: گفت» .دهم یالبته که رضايت م«: گفت» دهی يا نه؟ داده بوده رضايت می  
عبـداهللا بـا   » .نامۀ پدرت را به تو نـشان دهـم و خـودت خبـوانی     برخيز تا فرمان  «

ئـی   اش يـک صـندوقی بيـرون آورد و گـشود و صـندوقچه      او رفت، و او از خزانـه    
را گــشود و  از درون آن صـندوق بيـرون آورد کـه قفلـی بـر آن زده شـده بـود، و آن       

: ود را بيــرون آورد و گــشود و گفــتطومــار نــازکی کــه در پارچــۀ حريــر ســياهی بــ 
ــد« ــتخط پـــدرت اســـت؟    ! ابوحممـ را  و آن» .آری، واهللا«: گفـــت» آيـــا ايـــن دسـ

عبـداهللا ابـن عمـر آن را خوانـد، و ديـد      » !خبـوان «: يزيد گفت. گرفت و بوسيد 
  :که در آن چنين نوشته است

د مـا را بـا مشـشيرش جمبـور کـر      )يعنـی پيـامرب  (آن مـرد   . بسم اهللا الرمحن الرحيم   
ــه و       ــر از کينـ ــان پـ ــم ولـــی دهلايمـ ــان آورديـ ــه او ايمـ ــاوريم، و بـ ــان بيـ ــه او ايمـ ــه بـ کـ
جاايمـان پــر از رنــج بــود و قــصدمان آن بــود کــه آنچــه او آورده اســت را انکــار   

ــيم ــی    . کنـ ــل يمنـ ــود و قبايـ ــه بـ ــا آختـ ــر مـ ــشيرهايش را بـ ــت   او مشـ ــار از او محايـ تبـ
يم، و ديگـران نيـز مهچـون مـا     کردند، و ما جمبور شديم که به او ايمان بياور    می

سـوگند بـه بتـهای الت و    . دين پدرانشان را رها کرده بـه او ايمـان آورده بودنـد         
ــزٰی کــه عمــر از روزی کــه آن بتــها را پرســتيده يــک حلظــه هــم آنــان را انکــار           ع

گــاه خــدای کعبــه را نپرســتيده و هــيچ ســخنی از ســخنان حممــد را   نکــرده و هــيچ
 شــده از روی فريــب و نيرنــگ   )تــسليم حممــد (م او بــاور نکــرده و اگــر هــم تــسلي   
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 ۳۱۶
سـحرِ او از سـحرِ   . حممد سـحر بزرگـی آورده بـود      . بوده تا از اذيت و آزار برهد      

اســرائيل کــه مهــراه موســا و هــارون بودنــد نيــز بيــشتر بــود، و اگــر آــا او را       بنــی
  . کردند که او رهرب ساحران است ديده بودند اقرار می

ســنت قومــت دســت مکــش و از ديــن خــودت روگــردان     از !  ای پــسر ابوســفيان 
شـود خـدائی دارد و    مباش، و به ياد داشته باش که اين خانۀ کعبه که گفتـه مـی    

فرموده که زيارتش کنند و پيرامونش بچرخند و آن را برايـشان قبلـه قـرار داده        
انــد کــه بايــد بــه ســويش منــاز بگذارنــد و آن را حــج کننــد و      اســت و اقــرار کــرده 

پندارند که اين خانۀ اهللا است، پيـشينيان تـو       خويش قرار دهند، و می     گاه  تکيه
  . گفتند که مهۀ اينها دروغ است می

ازمجله کسانی که به حممد کمک کردند اين مرد فارسی اهل طمطمانـه اسـت    
بــه او وحــی شــده کــه    : گوينــد  مــی).يعنــی ســلمان فارســی  (کــه روزبــه نــام دارد   

 شده اسـت مهـان اسـت کـه در مکـه اسـت و          خنستين خانه که برای مردم وضع     «
سـو شـدن رويـت     سو و آن ما اين« و  ١؛»مبارک و هدايت است برای مردم جهان      

دهيم که دلت به آن خـوش   ئی می سوی قبله بينيم و رويت را به در آمسان را می 
باشد، و رويت رابه سوی مسجد احلرام برگردان، و هرجا که باشـيد رويتـان را             

اگـر  . انـد   و قبلۀ منازشان را به سوی سنگ قرار داده      ٢،»انيدبه سوی آن برگرد   
نه سحر او بود چـه چيـزی سـبب شـد کـه مـا از عبـادت بتـها و الت و عـزٰی کـه از                   
سنگ و چوب و مس و نقره و طال بودند دست بکشيم؟ سوگند به الت و عزٰی  

رچه که هيچ دليلی برای دست کشيدن از دينی که برآن بوديم وجود ندارد، گ    
  . بندی منودند آا جادوگری کردند و تردستی و چشم

پس با ديدگان باز بنگر و با گوشهای باز بشنو و با قلـب و عقلـت تأمـل کـن کـه         
اند، و الت و عزٰی را شـکر کـن، و سپاسـگزار بـاش کـه سـرور        آا در چه وضعی 

و بـر   بر امت حممد خليفه شد )يعنی ابوبکر(بزرگوارمان عتيق ابن عبدالعزی    
مــال و جــان و شــريعت و حــالل و حرامــشان چنــک انــداخت و امــوالی کــه آــا         

کردند که به خدايشان تعلق دارد را در اختيار خودش گرفت تا يـاران    ادعا می 

                                                                            
 . ۹۶: نسورۀ آل عمرا� 1
 . ۴۴: سورۀ بقره� 2
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 ۳۱۷
کنــد و در  دانــست کــه چــه مــی    او نيــک مــی . و يــاوران خــودش را نيرومنــد کنــد   

يـرا نـاگزير بـود    کـرد، ز  داد و در ـان سـختگيری مـی    آشکاره فروتنـی نـشان مـی      
  . که با مردم بسازد

هاشم و قلۀ پرنور و پرچم فيروزمند و نيـرو   من جهيدم برسرِ ستارۀ درخشان بنی   
و توان آا که نامش حيدره و داماد حممد است و مهسرش زنی است که اينها  

نامنــد، و بــه خانــۀ علــی و   گوينــد ســرور زنــان جهــان اســت و او را فاطمــه مــی    مــی
شان حــسن و حــسين و دخترانــشان زينــب و اُمِّ کلثــوم و کنيزشــان   فاطمــه و پسرانــ

فــضه رفــتم و خالــد ابــن وليــد و قُنفُــذ مــوالی ابــوبکر و مجعــی از يارامنــان بــا مــن   
شــان را کوبيــدم، آن کنيــز بــه مــن پاســخ داد، و مــن بــه او         دروازۀ خانــه . بودنــد

را از ســرت هــا بــردار و آرزوی خالفــت  بــه علــی بگــو دســت از ايــن يــاوه«: گفــتم
بيرون کن که ايـن امـر بـه تـو خنواهـد رسـيد، زيـرا خالفـت ازآن کـسی اسـت کـه             

  . »اند مسلمين او را انتخاب کرده و بر او اتفاق نظر يافته
سوگند به الت و عزٰی که اگر امر و رأی به خود ابوبکر واگذار شده بود امکان 

ولـی  .  دسـت يابـد  )پيـامرب يعنـی  (نداشت که بتواند بـه جانـشينی پـسر ابوکَبـشه       
من آنچه در دل داشتم را بـه او فهمانـدم و تـدبيرم را بـه خـدمتش درآوردم و بـه            

خالفــت بايـد در قــريش باشــد و مشــا  «گفــتم کــه  ايـن دو قبيلــۀ نــزاری و قحطـانی  
دانـــستم کـــه علـــی پـــسر   مـــن ايـــن را گفـــتم زيـــرا مـــی . »بايـــد از اهللا اطاعـــت کنيـــد

هـای حممـد دارد، و او اسـت کـه      يزی در غـزوه ر ئی در خون  ابوطالب چه پيشينه  
بــدهکاريهای حممـــد کــه هـــشتاد هــزار درهـــم بــوده را پرداختـــه و مهــۀ کارهـــای      

آوری کـرده و هرچـه مربـوط بـه      نامتام حممد را به امتـام رسـانده و قـرآن را مجـع         
  . او بوده را پس از او حتويل گرفته است

آن «: رين و انـصار گفتنـد  وقتی من گفتم که امامت بايـد در قـريش باشـد مهـاج              
اشکَم که اميراملؤمنين علی ابن ابوطالب است رسـول اهللا بـرايش        کچلِ بزرگ 

از مسلمين بيعت گرفته و مـا در چهـار مـورد بـا او بـه عنـوان اميراملـؤمنين سـالم                
ايــم، و بيعــت و   ايــد مــا از يــاد نــربده    و اگــر مشــا قريــشان از يــاد بــرده    . ايــم کــرده

 يک حـق واجـب و امـر صـحيح اسـت نـه پيـشکش يـا          امامت و خالفت و وصيت    
  . »ادعاء

گوئيـد، و مـن چهـل مـرد را آوردم و شـهادت       ما بـه آـا گفتـيم کـه مشـا دروغ مـی           
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 ۳۱۸
در اينجــا بــود کــه انـــصار    . دادنــد کــه امامــت بايــد بــه انتخــاب مــسلمين باشــد        

ايــم، زيـرا مـا بــه او يـاری کـرديم و او را نــصرت      تـر از قريـشان   مـا برحــق «: گفتنـد 
ديم و مردم به شهر ما هجرت کردند، پس اگر قـرار باشـد کـه جانـشينیِ او از          دا

مجعــی ادعــای  . »دارش دور کــرده شــود حــق مــا در آن بــيش از مشــا اســت     حــق
مـــن . اينــها را تأييـــد کردنـــد و مجعـــی نپذيرفتنـــد، و درنتيجــه بـــه نـــزاع افتادنـــد  

آـا  . » اسـت خـوتر  تـر و نـرم   سـال  از ميـان مـا هرکـه بـزرگ    «: بانگ بلنـد گفـتم      به
ابــوبکر کــه پيــامرب او را پيــشنماز کــرده و  «: گفــتم» منظــورت کيــست؟«: گفتنــد

روز جنـــگ بـــدر در کپـــر در کنـــار پيـــامرب نشـــسته و بـــه او مـــشورت داده و پيـــامرب   
               او را گرفته، و يـار او در غـار بـوده و شـوهر دختـرش عائـشه بـوده کـه اُم مشورت

  . »املؤمنين ناميده است
هاشم با خشم آمدند، و زبير هم با مشـشير برهنـه از آـا محايـت        پس از آن بنی   

بــا کــسی جــز علــی بيعــت خنواهــد شــد، و اگــر جــز ايــن باشــد مــن  «: کــرد و گفــت
بانــگ تــو بانــگ   ! ای زبيــر«: مــن گفــتم . »صــاحب قبــضۀ ايــن مشــشير نباشــم    

واهللا کـه  «: گفـت . »هاشم است زيرا مادرت صفيه دختر عبداملطلب است  بنی
زبانـت را ببنـد ايـن مـادرمرده پـسر حنتمـه و       . ر از ايـن شـرف نيـست     شرفی باالت 

و ســخنی گفــت، و چهــل مــرد از کــسانی کــه در ســقيقه شــرکت کــرده  » !صــهاک
بودند رفتند تا او را بگيرند، لـيکن واهللا کـه نتوانـستيم مشـشيرش را از دسـتش       

ت و بکشيم تا وقتی که او را بر زمـين چـسپانديم، و ديـديم کـه خـودش تنـها اسـ               
پــس از آن بــود کــه بــه نــزد ابــوبکر جهيــدم و بــا او بيعــت         . هــيچ يــاوری نــدارد  

بعد از من نيز عثمان ابن عفان و ديگران بيعت کردند، امـا زبيـر بيعـت         . کردم
ولی بعـد از آن مـردم   . »کُشيمت کنی يا می   يا بيعت می  «: به زبير گفتيم  . نکرد

هاشــم  خــاطر بنــی  خــشم او بــهاو مهلــت دهيــد کــه  بــه«: را از او دور کــردم و گفــتم
لرزيــد و  ســپس دســت ابــوبکر را گــرفتم و او را ايــستاندم؛ ابــوبکر مــی    . »اســت

. عقلــش را از دســت داده بــود، مــن او را بــه زور بــه بــاالی منــرب حممــد کــشاندم     
. »ترســم کــه علــی برپــا خيــزد    از آن مــی! ای ابــوحفص«: ابــوبکر بــه مــن گفــت  

ابوعبيده . »تو کاری خنواهد داشتعلی به خودش مشغول است و با    «: گفتم
زور به باالی منرب فرستاديم و من او را  ابن جراح هم به کمک من آمد و او را به     

پـس  . رانـدم  شـود از پـشت مـی    مثل گوسفند که به سوی کارد قصابان رانده می  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۳۱۹
ولــی زبــانش بنــد » !ســخنرانی کــن«: بــه او گفــتم. مدهوشــانه روی منــرب ايــستاد

. توانـست کـه چيـزی بگويـد     د و چشمشانش را بست و منـی      آمد و به لکنت افتا    
او چيزهـائی  » تـو را چـه شـده اسـت؟    «: من دستم را خشمگينانه گَزيـدم و گفـتم      

تـصميم گـرفتم کـه او را از منـرب     . گفت ولی سخنی که اثری داشته باشد نگفت   
به زير بکشامن و خودم به جايش بايستم، ولی ترسيدم که متجيدهائی که از او     

پـس آن  «چنـد نفـری از مـن پرسـيدند کـه      . بودم درنظر مـردم دروغ درآيـد  کرده  
گفتــی کجــا اســت؟ دربــارۀ ابــوبکر از پيــامرب چــه        متجيــدها از فــضل او کــه مــی   

ام که دمل  دربارۀ فضايل ابوبکر چيزهائی از پيامرب شنيده«: گفتم» ای؟ شنيده
  ســپس بــه  . »خواهــد کاشــکی مــن يــک تــار مــوی روی ســينۀ ابــوبکر بــودم         مــی

و او متوجه نيت مـن شـد و احـساس    » !يا سخن بگو يا بيا پائين   «: ابوبکر گفتم 
کرد که اگر پائين بيايد خودم باال خواهم رفت و چيزهائی خواهم گفـت کـه او           

مــن واليــت امــر «: پــس بــه آواز لرزانــی خطــاب بــه مــردم گفــت . را خــوش نيايــد
ا اسـت مـن تـرينِ مشـا     ام ولی مادام که علی در ميـان مشـ     مشا را بر عهده گرفته    

  . و پائين آمد. »طلبم نيستم؛ و برای خودم و مشا از اهللا آمرزش می
پـــس در حـــالی کـــه چـــشمان مـــردم بـــه او بـــود دســـتش را گـــرفتم و فـــشردم و او را  
نشاندم و از مردم خواستم که بـا او بيعـت کننـد، و در کنـارش ايـستادم تـا مـردم           

پس علی پسر ابوطالـب  «گفت  و میخواست بيعت کند   هرکه منی . را بترسامن 
گفتم که او خودش را کنار کشيده و گفته کـه هرکـاری کـه        من می » کند؟  چه می 

  . مسلمين کردند درست است؛ و در خانۀ خودش نشسته است
وقتی بيعتش در ميان مردم پخش شد خـرب  . ميلی بيعت کردند پس مردم با بی 

رود و  ده و به خانـۀ انـصار مـی   يافتيم که علی فاطمه و حسن و حسين را سوار کر    
انـد، و از آـا    شـود کـه در چهـار مـورد بـا او بيعـت کـرده بـوده             به آا يـادآور مـی     

دادنـد   کند که با او مهراهی کنند، ولی آا شب بـه او قـول يـاری مـی      تقاضا می 
ايــن بــود کــه مــن پــس از  . نشــستند هــای خودشــان مــی شــد در خانــه و روز کــه مــی

وقتی بـه کنيـزش   . بياورم رفتم تا بيرون اش ) خانۀ علی   به(اش    مشورت به خانه  
به علی بگو بيرون بيايـد و بـا ابـوبکر بيعـت کنـد کـه مـسلمين بـر او          «فضه گفتم   

ايـن سـخن را     «: گفتم. »اميراملؤمنين مشغول است  «: گفت» اتفاق نظر دارند  
زور  هشــويم و او را بــ  زور وارد مــی ول کــن و بــه او بگــو تــا بيــرون بيايــد وگرنــه بــه    
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 ۳۲۰
  . »کَشيم بيرون می

ای گمراهـــــان «: ســـــپس فاطمـــــه بيـــــرون آمـــــد و پـــــشت دروازه ايـــــستاد و گفـــــت 
گوئيـد و چـه     چـه مـی  )کـسانی کـه نبـوت حممـد را انکـار کردنـد           (کننـده     تکذيب

» خـواهی ای عمـر؟     چـه مـی   «: فاطمه گفـت  » !ای فاطمه «: گفتم» خواهيد؟  می
دهی و خـودش پـشت پـرده    چرا پسر عمويت تـو را فرسـتاده کـه پاسـخ بـ      «: گفتم

خبتـی چــون تـو اســت کـه مــرا     از بـيمِ طغيــان مـرد نگــون  «: گفــت» نشـسته اسـت؟  
از «: گفــتم. »خبتـی متــام کـنم   فرسـتاده تـا حجــت را بـر تــو و بـر هــر گمـراه نگــون     

: گفـت . »هـا و وِراجيهـای زنانـه درگـذر و بـه علـی بگـو تـا بيـرون بيايـد                  اين ياوه 
 حـــزب شـــيطان بترســـانی ای عمـــر؟ حـــزب خـــواهی کـــه مـــرا از آيـــا مـــی! هرگـــز«

آورم و خانه را بر اهل  اگر بيرون نيايد هيزم می «: گفتم. »شيطان ناتوان است  
بايـد علـی بيــرون   . سـوزامن  کــشم و هرکـه در خانـه اسـت را مــی    آتـش مـی   خانـه بـه  

ــذ را گــرفتم و جنبانــدم و بــه  . »بيايــد و بيعــت کنــد  خالــد ابــن وليــد   و تازيانــۀ قُنفُ
خـواهم ايـن خانـه      مردامنان بشتابيد زود هيزم مجـع کنيـد کـه مـی      مشا و «: گفتم
ای دمشــن اهللا و دمشــن رســول اهللا و دمشــن  «: فاطمــه گفــت. »آتــش بکــشم را بــه

مـــن کوشـــيدم کـــه در را بگـــشايم ولـــی فاطمـــه دســـتهايش را بـــه  » !اميراملـــؤمنين
ــی   ــود و منــ ــه بــ ــشايم   دروازه گرفتــ ــه بگــ ــت کــ ــی   . گذاشــ ــشايم ولــ ــا بگــ زور زدم تــ

اش را کــه  گرفــت و گريــه ام را بــه دســتش زدم؛ درد اش  پــس تازيانــه. تمنتوانــس
هــای  تـرحم آيــد و از دروازه دور شــوم؛ ولــی کينــه  شـنيدم نزديــک بــود کــه دمل بــه 

خـاک و خـون    يادم آمد که علی سران عرب را بـه   ياد خودم آوردم و به      ديرينه به 
 و لگدی سخت به ياد آوردم کشيده بود؛ و نيرنگها و جادوگريهای حممد را به  

اش را به دروازه سپر کرده بود کـه مـن نگـشايم، و ناگهـان        او سينه . دروازه زدم 
فريادی از او شنيدم که پنداشتم هم اکنون سراسر شـهر مدينـه از شـدتش زيـر و         

ببــــين کــــه بــــا دختــــرت و ! يــــا رســــول اهللا! ای پــــدر«: گفــــت. زبــــر خواهــــد شــــد
رب کـه ايـن دمشـنِ اهللا جنينـی کـه      ای فـضه بيـا مـرا بـ      ! کنند  ات چه می    جگرگوشه

ريــزی   و ديــدم کــه تکيــه بــه ديــوار داده بــود و خــون      . »در شــکمم بــود را کــشت  
او چنــان نگــاهی بــه مــن    . بعــد از آن دروازه را هــل دادم و وارد شــدم  . کــرد مــی

ــد   ــار شـــ ــه چـــــشمامن تـــ ــان تپانچـــــه . انـــــداخت کـــ ئـــــی از روی خمـــــارش  مـــــن چنـــ
هـــايش روی  گوشـــوارش افتـــاد و دانـــهاش زدم کـــه هـــردو  گونـــه بـــه) اش واشــامه (
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 ۳۲۱
علی بيرون آمد، و من احساس خطر کردم و بـه بيـرون دويـدم    . زمين پخش شد 

مــن از خطــر بزرگــی رهيــدم؛ علــی از   «: و بــه خالــد و قنفــذ و مهراهانــشان گفــتم  
  . »آيد و من و مشا توان مقابله با او را نداريم خانه بيرون می

کــه خمــارش را دور کنــد و از اهللا مــدد  زد  فاطمــه دســتهايش را بــه پيــشانيش مــی  
اهللا پــدرت را ! ای دختــر پيــامرب«: علــی بــه او گفــت. بطلبــد و بــه مــا نفــرين کنــد 

دهـم کـه مبـادا پيـشانيت      تو را بـه اهللا سـوگند مـی   . رمحةً للعالَمين فرستاده است  
اگــر تــو چنـــين   . را برهنــه کــی و از اهللا تقاضــا کنــی کــه ايــن خلــق را نــابود کنــد         

بکنـی حتــی يـک انــسان هـم بـر روی زمــين زنـده خنواهــد مانـد، زيــرا       تقاضـائی  
قــدر و منزلــت تـــو و پــدرت نـــزد اهللا از قــدر و منزلــت نـــوح بزرگتــر اســـت کــه بـــه        

و . خاطرش کليۀ مردم روی زمـين بـه جـز آـا کـه در کـشتی بودنـد نـابود شـدند               
باد قـدر و منزلـت تــو و پـدرت از هـود بيــشتر اسـت کـه کليــۀ قـومش را اهللا بـه تنــد        

هــالک کــرد، و مهچنــين قــوم مثــود کــه دوازده هــزار تــن بودنــد را اهللا بــه خــاطر       
برای ! ای سرور زنان جهان. شتری هالک کرد که جنينی در شکم داشت  ماده

  . »برگشته رمحت باش و عذاب مباش اين خلقِ خبت
اش رفت و جنينی که علی  پس از آن خونريزیِ فاطمه افزايش يافت و به خانه       

مـن نيـز گـروه بزرگـی را گـرد آوردم البتـه        .  حمسن اده بود سقط کرد     نامش را 
نه به اين اميد که بتوامن از پسِ علی برآيم ولی برای آنکه به خودم قوت قلب       

جلـو   زور از خانـه بيـرون کـشيدم و بـه     داده باشم، و رفتم او را حماصره کردم و به    
ردم روی زمـين هـم بـا مـن     ولی يقـين داشـتم کـه اگـر کليـۀ مـ           . راندم تا بيعت کند   

ولی او . باشند چنانچه خبواهيم که به او زور بگوئيم از پسِ او برخنواهيم آمد  
وقتــی بــه ســقيفۀ   . دامن و خنــواهم گفــت بــا مــا مهــراه شــد      بــه علتــی کــه مــن مــی    

. ســاعده رســيديم ابــوبکر و حاضــران برخاســتند و علــی را مــسخره کردنــد      بنــی
که گفتم به ) يعنی بالئی(هد آن چيزی خوا آيا دلت می! ای عمر«: علی گفت

ــا  منـــی«: گفـــتم» تـــو نـــشان دهـــم؟  ام را هـــم اکنـــون بـــه  تـــأخير افکنـــده خـــواهم، يـ
ابـوبکر  . خالد ابن وليـد ايـن را شـنيد و بـه نـزد ابـوبکر شـتافت           » !اميراملؤمنين

ايـن را سـه بـار    » !کند چه ربطـی بـه مـن دارد       کارهائی که عمر می   «: به او گفت  
  . نيدندش گفت و مردم می

وقتی علی وارد سقيفه شد ابوبکر برخاست و به او خوش آمـد گفـت، و مـن بـه        
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 ۳۲۲
ولــی او بيــرون رفــت و ســوگند . »ای ابواحلــسن، تــو بيعــت کــردی«: علــی گفــتم

مـن نيـز   . خورد که بيعـت نکـرده و دسـتش را هـم بـه سـوی او دراز نکـرده اسـت          
کـه گفتـه بـه    ) بالئیيعنی (ترسيدم که اگر از او خبواهم تا بيعت کند آن چيزی      

ابـوبکر هـم چنـدان از علـی     . تأخير اندخته است را هم اکنون برسرم در بياورد      
  . خواست کاش چشمش به علی نيفتاده بود ترسيده بود که دلش می

رفتـه  «: کجـا رفتـه؟ گفتنـد    علی از سقيفه برگشت، و ما از مردم پرسـيديم کـه بـه    
وبکر برخاســتيم و بــه نــزدش   مــن و ابــ . »ســرِ قــرب حممــد و آجنــا نشــسته اســت     بــه

بــا فاطمــه ! وای برتــو ای عمــر«: گفــت دويــديم، و ابــوبکر مــی رفتــيم، هــردو مــی
مـشکل  «: گفـتم . »توان تصور کرد چه کردی؟ خسرانی بيش از اين ديگر منی  

بزرگ تو آن است که او با ما بيعت نکرده اسـت و مـن بـيم دارم کـه مـردم از تـو          
کنــی کــه او  وامنــود مــی«: گفــتم»  کــرد؟چــه خــواهی«: گفــت. »پراکنــده شــوند

  . »کنار قرب حممد با تو بيعت کرده است
قبله بر سـرِ قـرب نشـسته بـود و کـف دسـتش را بـر         او رو به . پس به نزد علی رفتيم    

روی تربـــت ـــاده و خـــودش را خـــم بـــود، و ســـلمان و ابـــوذر و مقـــداد و عمـــار و   
يــش نشــستيم و مــن دســت    رو مــا روبــه . حذَيفــه ابــن يمــان در پيرامــونش بودنــد   

ــه    ــا آن را بـ ــتم تـ ــرب گذاشـ ــرفتم و روی قـ ــوبکر را گـ ــد   ابـ ــی نزديـــک کنـ . دســـت علـ
مــن دســت ابــوبکر را گــرفتم تــا روی دســت علــی بگــذارم و  . ابــوبکر چنــان کــرد

مـــن و ابـــوبکر . علـــی دســـتش را واکـــشيد. بگـــويم کـــه علـــی بيعـــت کـــرده اســـت
پـاداش نيکـو دهـاد کـه     اهللا بـه علـی   «: گفـتم  برخاستيم و پشت داديـم، و مـن مـی       

  . »وقتی تو به سرِ قرب پيامرب رفتی از بيعت کردن با تو خودداری نکرد
را که گفتم ابوذر جندب ابن جناده غفاری جهيـده برخاسـت و بانـگ زده              اين

هــر مجعــی کــه   بــه. »واهللا ای دمشــن اهللا کــه علــی بــا عتيــق بيعــت نکــرد   «: گفــت
اينها دروغ «: گفت ده است ابوذر میگفتيم که علی بيعت کر رسيديم و می می
  . »گويند می

علی نـه در خالفـت ابـوبکر بيعـت کـرد نـه در خالفـت مـن؛ و نـه بـا جانـشين مـن               
آن دوازده تن که ياران او بودند نيز نه با ابوبکر بيعت کردند      ). يعنی عثمان (

  . نه با من
ه را گرفتـه  هـای ديرينـ   چه کسی کاری تر از من اجنام داده و کينـه        ! ای معاويه 
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 ۳۲۳
دامن کـه در تکـذيب    است؟ و اما تو و پـدرت ابوسـفيان و بـرادرت عتبـه مـن مـی        

مهـه گرفتـاری    چينی برضد او چه کارهـا اجنـام داديـد و آن      کردن حممد و توطئه   
کوه حراء رفتيد که او را بکُشيد و احـزاب را   در مکه برايش درست کرديد و به  

و . شد و احزاب را فرماندهی کردبرضد او شورانديد و پدرت شترش را سوار      
اهللا لعنـت کنـاد سـوار و سـواری و     «: دامن کـه حممـد دربـارۀ پـدرت گفـت       من مـی  

پدرت ابوسفيان سوار بود، برادرت عتبه افسار را گرفتـه        . »افسارگير و راننده  
بـرم کـه بـا وحـشی      و مـادرت هنـد را از يـاد منـی    . رانـدی  بود و تو در دنبالش می 

کمـين کـرد و بـا    � مهان کـه اسـدالرمحٰن ناميدنـد    -ای محزه   چه کارها کرد تا بر    
حممـد  . او زد قلبش را دريد و جگـرش را بيـرون آورده بـه مـادرت داد       زوبين به 

دهـــانش  کـــرد کـــه مـــادرت وقتـــی جگـــر محـــزه را بـــه   بـــا ســـحر خـــودش ادعـــا مـــی 
ــادرت آن     ــد و مـ ــه ســـنگ ســـخت شـ ــر تبـــديل بـ ــود جگـ ــا جبـ ــرون  گذاشـــت تـ را بيـ

و مــادرت در . ناميدنــد» جگرخــواره«صــحابش مــادرت را  و حممــد و ا. افکنــد
ايـم، بـر روی فرشـهای     مـا دختـران طـارق   «حتريک برضد حممـد شـعر گفـت کـه           

ايــــم، ماننــــد مــــشک درون    رويــــم، ماننــــد مرواريــــد درون صــــدف    نــــرم راه مــــی 
گيريم، اگر پشت بدهيد  جلو بتازيد مشا را در آغوش می     ايم، اگر به    دان  مشک

او وقتــی اينــها را . »ســويتان خنــواهيم آمــد گــاه بــه کنــيم و هــيچ مــیاز مشــا دوری 
هـای زردرنـگ بودنـد کـه بدنـشان       خواند خودش و زنان مهراهش در جامـه         می

و ســر و صــورت و دستهايــشان را  ) يعنــی حجــاب نداشــتند (از زيــرش پيــدا بــود  
مـــن . کردنـــد کـــه بــا حممـــد جبنگنـــد  بيــرون کـــرده بودنـــد و مـــردم را تــشويق مـــی  

ميــل خودتــان مــسلمان نــشديد بلکــه روز فــتح مکــه جمبــور         من کــه مشــا بــه  دا مــی
و زيد برادرِ من و . ايم، و پيامرب نام طُلَقاء بر مشا اد شديد که بگوئيد مسلمان

ــدرت       ــد، و پـ ــشان بودنـ ــد ايـ ــز ماننـ ــاس نيـ ــشان عبـ ــسر ابوطالـــب و عمويـ عقيـــل پـ
مـن زمـين را   ! شهواهللا ای پـسر ابوکبـ  «: دل داشت ولی به حممد گفت   ها به   کينه

و . »زير پای اسپان و سپاهيان خـواهم کـشيد و بـا دمشنـان تـو خـواهم جنگيـد               به
  . دارد دانست که او در دلش چيز ديگری ان می حممد می

کــرد کــه پــس از او کــسی جــز علــی و اهــل بيــتش در ايــن منــصب   حممــد فکــر مــی
پـس  ابـوبکر  . ولی سحرش باطل شد و تالشش بيهوده رفت       . خنواهند نشست 

اميــه  از او بـر آن سـوار شـد و پـس از او مـن سـوار شـوم، و اميـد دارم کـه مشـا بنـی           
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 ۳۲۴
تــو رياســت و   مهــين ســبب اســت کــه بــه     بــه. ميخهــای حمکــمِ طناــايش باشــيد   

تــان  ام و بــا آنچــه او دربــاره  ام و تــو را شايــستۀ ايــن امــر دانــسته   فرمانــداری داده
و نثــری بافتــه و گفتــه کــه   مــن چــه کــه او چــه شــعر     بــه. ام گفــت خمالفــت ورزيــده 

او وحـی کـرده و مشـا را در قـرآنش شـجرۀ ملعونـه ناميـده و گفتـه کـه           خدايش بـه  
بـا ايـن کـارش دمشنـی خـودش را         ) يعنـی پيـامرب   (او  . انـد   اميه  شجرۀ ملعونه بنی  

  . عبدمشس بودند  آشکار کرد مهانگونه که هاشم و فرزندانش دمشنان بنی
تو کردم و شرحی که برايت دادم  ئی که به    من پس از اين يادآوری    ! ای معاويه 

خــاطر  ام خيرخــواه تــو هــستم ولــی بــه    تــو ســپرده  و اينکــه امــور امــت حممــد را بــه   
گيـری کـه در تـو هـست بـيم       حتملی و عجول بودن در تـصميم     حوصلگی و کم    کم

) از حممــد(خـواهی از او   دارم کـه کـاری کنــی کـه مـردم متوجــه شـوند کـه تــو مـی       
زی از زبانت بيرون بيايد که مردم بدانند که بـه او دشـنام      کشی کنی يا چي     کينه
ای يــا خمـــالف آن چيزهـــائی هـــستی کـــه او آورده اســـت يـــا اينکـــه آنچـــه او   داده

ام را  گيری؛ و در نتيجه، بنائی کـه مـن ايجـاد کـرده     چيزی منی   آورده بوده را به   
  .ام را ويران کنی سست کرده آنچه که من ساخته

شــوی يــا   داشــته بــاش کــه وقتــی وارد مــسجد حممــد مــی    يــاد  بــه! هــشدار هــشدار 
روی تظــاهر کــن کــه هرچــه حممــد آورده بــوده را قبــول       روی منــرب حممــد مــی   بــه

آــا  رفتــاری منــا، بــه داری؛ مهيــشه بــه رعيــت چنــين وامنــود کــن، بــا آــا خــوش 
خبـشش کـن، حـدود شـرعی را در ميـان آـا برپـا دار و چنـان کـن کـه مـردم فکــر            

دسـت کـم    کدام از احکـامش را بـه   کنی و هيچ ام اهللا را اجرا میکنند که تو احک  
مواظـب بـاش کـه کـاری از تـو سـر       . دهـی  گيری و سنت حممـد را تغييـر منـی      منی

آـا   خوشـرفتاری کـن، مـال بـه     بـا مـردم تظـاهر بـه       .نزند که کارِ ما را خراب کنی      
از بــده، در رويــشان خبنــد، خــشم خــودت را ــان بــدار، چنــان وامنــود کــن کــه       

گونــه کــه باشــی تــو را دوســت خواهنــد    ايــن. ای پوشــی کــرده خطاهايــشان چــشم
اش حــسن و حــسين بــر تــو     مــن اطمينــان نــدارم کــه علــی و دو شــيربچه     . داشــت

. درنگ اقدام کن پا خاست بی اگر او در گروهی از امت بر ضد تو به . نشورند
ا سفارشــهای مــر . کارهــای کوچــک مپــرداز بلکــه متوجــه امــور بــزرگ بــاش       بــه

فرماــای . ام را پنـهان بــدار و آشـکار مکــن   تــو گفتــه حلقـۀ گــوش کـن، هرچــه بـه   
کار بند، مبادا در فکر خمالفت با مـن باشـی، راه پـدرانت را دنبـال کـن،           مرا به 
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 ۳۲۵
من هرچه در دل داشـتم را بـرای   . کينِ خودت را از آا بگير، آا را رها مکن     

  .تو گفتم تو بيان کردم و هرچه الزم بود را به
گاه کينِ خـون وليـد و شـيبه و عتبـه و عـاص و ابـواحلَکَم کـه              من هيچ ! ای معاويه 

مشــشير ! ای معاويــه. در جنــگ بــدر کــشته شــدند را از دل بيــرون خنــواهم کــرد  
راه گــرفنتِ انتقــام از آــا آن  . يــاری مــردمِ شــام از آــا انتقــام بگيــر   بــرکش و بــه

) يعنـی پيـامرب  (اری کـه آن جـادوگر   است که تظاهر کنی که تو نيز مهان دينی د      
ام کــــه يقــــين دارم خــــواهی  تــــو ســــپرده رو حاکميــــت شــــام را بــــه مــــن ازآن. آورد

  . توانست که آنچه من در دل دارم را برآورده سازی
 مهچـون �هـائی از تـاريخ اسـالم را     گونـه کـه گوشـه    مـال حممـدباقر جملـسی مهـان    

زمـان   و تا آن( که در دست داشته طرز نوينی با داليل و شواهد قطعی        به� روايت باال 
رسـد کـه    نظـر مـی   بازنويسی کـرده اسـت بـه   ) دور مانده بوده از دسترسِ مردمِ جهان به  

طرحی نيز برای نوشنتِ نوعی تاريخ برای ايران داشته تا جاهـل و گمـراه و بـددين و            
اثبـات برسـاند؛ ولـی عمـرش کفـاف نکـرده تـا            ظامل بودن ايرانيان ماقبل اسـالم را بـه        

نـام زمزمـه    او از زبان امـام صـادق نوشـته کـه زرتـشت يـک کتـابی بـه        . را دنبال کند    آن
کردند و برخـی تکـذيب    برای عجمها آورد و ادعای نبوت کرد، بعضی تصديق اش    

. کردند و او در بياباا سـرگردان مانـد و جـانورخوار شـد     پس بيرون اش . کردند  اش
ی را قبـول نکردنـد و هـيچ دينـی نگرفتنـد      ئ ايرانيانْ هيچ پيامرب و هيچ کتاب آمسانی     

کردند،  کردند، ختنه منی و سنت هيچ پيامربی را قبول نداشتند، غسل جنابت منی       
افکندنــد،  بيابــان مــی  کردنــد، امواتــشان را بــه  دادنــد و کفــن منــی  ميــت را غــسل منــی 

   ١.ناميدند را خانۀ شيطان می کعبه که خانۀ اهللا است را قبول نداشتند و آن
دهـد کـه مـردم ايـران از       نين، مال حممدباقر جملسی جبل عاملی نشان می       چ  اين

خــدا بودنــد و هــيچ پيــامربی را قبــول       ديــن و بــی  زماــای قــديم مردمــی جاهــل و بــی    
او دربــارۀ گوشــۀ ديگــری از تــاريخ ايرانيــان بــددينِ قــديم کــه هنــوز هــم بــه     . نداشــتند

از زبـان امـام علـی نوشـته     جای حمـرم و صـفر ماههـای فـروردين و ارديبهـشت دارنـد،        
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 ۳۲۶

ــام      ــنوبری بـــه نـ کـــه اصـــحاب رس يـــک قـــومی بودنـــد کـــه خدايـــشان يـــک درخـــت صـ
پرســتيدند، و ايــن درخــت را پيــامرب نــوح برکرانــۀ يــک   را مــی بــود و آن» درخــت شــاه«

کاشـته بـود، و آـا در دوازده شـهر در         ) تلفظ ديگـرِ خوشـاب    (» وشاب«رودی به نام    
ــشرق ــين  مـ ــان (زمـ ــی خراسـ ــشان   مـــی) يعنـ ــستند و سرزمينـ ــت » رس«زيـ ــام داشـ نـــامِ . نـ

ـشت و اُرداد و   شهرهاشان آبان و آذر و دی و من و اسفندارمذ و فروردين و اردی      
ــهريور بـــود     ــر و مهـــر و شـ ــرداد و تيـ ــی آـــا او را      . مـ ــا آمـــد ولـ ــامربی بـــرای آـ ــک پيـ يـ

پايتخــــت کــــشورشان اســــفندارمذ نــــام داشــــت و . زنــــده در زمــــين دفــــن کردنــــد زنــــده
ادشاهشان نامش ترکوز بن غابور ابن يارش ابن سازن ابن منـرود ابـن کنعـان بـود،               پ

ابـراهيم را شـاه ايرانيـان    (اين منرود مهان فرعونی بود که ابراهيم را در آتش افکند        
گرفتنـد و نـزد درختـشان     روز را عيـد مـی   آا در هر مـاه يـک  ). دين در آتش افکند     بی

هـا   کردنـد و الشـۀ قربـانی    ی آن درخت قربانی مـی   شدند و گوسفند و گاو برا       مجع می 
خواندنـد و   شـد در برابـرش منـاز مـی     سوزاندند، و چون دودش به هوا بلنـد مـی        را می 

شـد و از   شـيطان وارد درخـت مـی    . طلبيدنـد   کردند و از درخت مغفرت می       سجده می 
دا آــا بــا شــنيدن ايــن صــ  . داد کــه مــن مشــا را آمرزيــدم  آــا آواز مــی درون درخــت بــه

رقــصيدند  زدنــد و مــی روز مــی نوشــيدند و يــک شــبانه  کردنــد و شــراب مــی  شــادی مــی
). انــد  جــشن و شــادی کــه نــزد ايرانيــان مرســوم اســت را بنــدگان شــيطان رواج داده        (

اند، و به مشارۀ آا  ها نامهای ماههايشان را از نامهای آن دوازده شهر گرفته       ايرانی
آــا چونکــه خيلــی کفــر  . گيرنــد وز جــشن مــیر دوازده روز از ســال در هــر مــاهی يــک 

اسـرائيل برايـشان فرسـتاد، و     ورزيدند خدا يـک پيـامربی از اوالد يعقـوب از بنـی           می
آن پيـامرب  . کرد ولی کسی به او ايمـان نيـاورد   او مدای درازی در ميانشان تبليغ می 

پرسـتند   کننـد و خـدا را منـی    راهۀ خودشان را دنبال مـی   چون ديد که آا مهچنان کج     
. خواهند کـه نبـوت مـن و خـدايیِ تـو را قبـول کننـد        نزد خدا دعا کرد که اين قوم منی      

قــوم  گروهــی از آن. خــدا دعــای او را اســتجابت کــرد و روز ديگــر درختــشان خــشکيد   
. گفتنــد کــه ايــن مــرد کــه ادعــای نبــوت دارد ســاحر اســت و خــدايمان را کــشته اســت     

مـرد کـه مـا را بـه پرسـتش يـک خـدای          ايـن گروهی ديگر گفتند که خدايمان به خـاطر    
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لــذا بــرآن شــدند کــه آن . کنــد برمــا خــشم گرفتــه و خــشکيده اســت ديگــری دعــوت مــی
آا يـک لولـۀ دراز و گـشاد سـربی سـاختند و در رودخانـه ادنـد و            . پيامرب را بکشند  

ــا خـــشنود      ــه چپاندنـــد و گفتنـــداکنون خـــدايمان از مـ ــه درون لولـ ــه بـ ــامرب را گرفتـ آن پيـ
شـنيدند کـه از درد شـکنجه بـه درگـاه       آا صدای پيامرب را از درون لولـه مـی     . شود می

پـس از آن خـدا بـه    . کرد تـا وقتـی کـه مهاجنـا زيـر شـکنجه مـرد           خدا ناله و استغاثه می    
بـه ايـن قـوم بنگـر کـه چـه گونـه از شـکيبايی و حتمـل و مهـرورزی مـن            «: جربيل گفـت  

ولــی آــا  . انــد ســتيده و پيــامربم را کــشته  ســوء اســتفاده کــرده و خــدائی جــز مــن را پر    
اکنــون . گيــرم هراســند انتقــام مــی  داننــد کــه مــن از دمشنــامن کــه از کيفــرِ مــن منــی   منــی

پـس روزی کـه روز   . »کاری خواهم کرد که فرجامِ آا برای مردم جهـان عـربت شـود      
 رنگــی فرســتاد، و زمــين خـدا تنــدباد ســرخ ) مــثال روز نــوروز يــا مهرگــان(عيدشـان بــود  

زيــرِ پايــشان ســنگ گــوگردیِ داغ شــد، و ابــرِ ســياهی برفرازشــان گــسترده شــد و آتــش   
  ١.شان سوختند و ذوب شدند برسرشان باريدن گرفت و مهه

نقل از شيخ صـدوق نوشـته کـه جربئيـل يـک کتـابی بـر پيـامرب اسـالم فـرود                او به 
کـه داسـتان   افزايـد   آورد که اخبار مهۀ پادشاهان و پيامربان جهان در آن اسـت؛ و مـی            

او تـاريخ ايـران و   . ايـم  آن اندازه که نيازمان بـوده از آن برگرفتـه       مفصلی است و ما به    
دهـد کـه    اختصار آورده است و نشان می شان را به   نام شاهان ايرانی و پيامربان زمانه     

شــاهان ايــران ديــن نداشــتند و ســتمگر و جبــار بودنــد و بيــشترشان پيــامربان و مؤمنــان  
  :کشتند ا میزمانۀ خودشان ر

در ســال .  ســال پادشــاهی کــرد۲۶۶اشــبخ پــسر اشــجان کــه باتــدبير لقــب داشــت  
پنجاه و يکم سـلطنتش عيـسا ابـن مـريم را خـدا مبعـوث کـرد و نـور و علـم و حکمـت و                 

او داد و او را بـه بيـت املقـدس بـر      او داد و اجنيـل را بـه   مهۀ علوم انبيـای پيـشين را بـه       
او ايمان نياوردند، و او دعا کـرد و بـسياری        سرائيل به ا  بنی. اسرائيل فرستاد   سرِ بنی 

 سـال در  ۳۳عيـسا  . ولـی ايـن نيـز کـارگر نيفتـاد     . از آا را خـدا تبـديل بـه شـيطان کـرد      
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کننــد کــه او را شــکنجه کــرده و   يهــودان ادعــا مــی . کــرد بيــت املقــدس تبليــغِ ديــن مــی 
کـه او را بـر دار زده و   انـد   انـد، و بعـضی نيـز ادعـا کـرده       زنده در زمين دفـن کـرده        زنده

ولی خدا آا را بر او مـسلط نکـرد، و امـر بـر آـا مـشتبه شـد و او را نـه زيـر                 . اند  کشته
. نـزد خـودش برکـشيد    شکنجه کشتند و نه بر دار زدند بلکه خدا او را وفات داد و به      

او وحی کرد که خزينـۀ نـور خـدا و حکمـت      وقتی خدا خواست که او را وفات دهد به     
. اش در مــؤمنين باشــد  تــاب را بــه مشعــون ابــن محــون حتويــل دهــد تــا خليفــه    و علــم ک

او ايمــان  هرکــه بــه. اســرائيل بــه دعــوت پرداخــت و جهــاد کــرد   مشعــون مــدا در بنــی
و چـون هنگـام وفـاتش فرارسـيد     . او ايمان نيـاورد کـافر بـود    آورد مؤمن بود و هرکه به   

در . را بـه پيـامربی مبعـوث کـرد    خدا يکی از بندگان صاحلش به نام يحيا ابن ذکريـا     
در هـشتمين  .  مـاه پادشـاهی کـرد   ۱۰ سـال و  ۱۴آن هنگام بود که اردشـير پـسر اشـکان      

خواست کـه او را   وقتی خدا می. ها يحيا ابن ذکريا را کشتند  سال سلطنت او يهودی   
او فرمود که وصيت را به فرزنـدان مشعـون بـسپارد و بـه حواريـون عيـسا        وفات دهد به  

در آن هنگام بود که شاپور پسر اردشـير بـه پادشـاهی       . که از او اطاعت کنند    بفرمايد  
ــود تـــا آنکـــه خـــدا او را کـــشت  ۳۰رســـيد و  ــه  پـــس از آن خبـــت.  ســـال پادشـــاه بـ نـــصر بـ

بــود و ) يعنــی زرتــشتی(نــصر جمــوس  خبــت.  ســال پادشــاه بــود۱۸۷پادشــاهی رســيد و 
 کـرد، بيـت املقـدس را    قصاص خون يحيا ابـن زکريـا کـشتار     هفتاد هزار يهودی را به    

يــاد  يعنــی ايرانيــان بايــد بــه (ويــران کــرد و يهــودان را در کــشورهای جهــان آواره کــرد   
در ســـال چهـــل و هفـــتم پادشـــاهی  ). انـــد داشـــته باشـــند کـــه در قـــديم يهودســـتيز بـــوده  

او ايمــان  مــردمِ چنــدين آبــادی بــه . نــصر خــدا عزيــر را بــه پيــامربی مبعــوث کــرد   خبــت
شـان را خـدا در    وز از آا غائب شـد و وقتـی برگـشت ديـد کـه مهـه         ر  آوردند، و او يک   

هـــا را خـــدا  ايـــن آبـــادی«: عزيـــر گفـــت. روز کـــشته اســـت و کـــسی زنـــده نيـــست  مهـــان
پس خدا او را صدسال ميرانـد؛ سـپس او را بـا مهـۀ آـا        » گونه زنده خواهد کرد؟     چه

ا را بــه دســت  بعــد از آن خــدا مهــۀ آــ  . آــا صــدهزار مــرد جنگــی بودنــد  . زنــده کــرد 
شــاه ايرانيـان مهـۀ مــؤمنينِ   (نـصر کـشتار کــرد و يـک نفـر از آــا هـم زنـده منانـد         خبـت 

 ۲۰ ســال و ۱۶نــصر پادشــاه شــد و   ســپس مهرويــه پــسر خبــت ). زمــان خــودش را کــشت
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او دانيال و اصحاب و شيعيانش را بازداشت کـرد و چـاهی کنـد و           . روز سلطنت کرد  
و ). شـاه ايرانيـانْ پيـامربکُش بـود    ( رويشان ريخـت  مهۀ آا را در آن افکند و آتش بر  

چون آا را آتش نسوزاند آا را در چاه شيران افکند و شکنجه کرد، ولی خدا آا  
» اصــحاب االُخــدود«و خــدا در قــرآن از ايــن پادشــاه و مــردمش بــا نــام  . را جنــات داد

فرمود که خمزن او  چون وقت وفات دانيال فرارسيد خدا به. زشتی ياد کرده است     به
ــسپارد     ــال بـ ــا پـــسر دانيـ ــه مکيخـ ــه  . نـــور و حکمـــت و کتـــاب را بـ ــز بـ ــام هرمـ در آن هنگـ

و پـس از او ـرام بـه جـايش     .  روز سلطنت کـرد ۴ ماه و    ۳ سال و    ۶۳پادشاهی رسيد و    
مکيخـا و شـيعيانش متوليـان ديـن خـدا بودنـد ولـی        .  سـال بـود  ۲۶نشست و سـلطنتش    

نـشان را آشــکار کننـد و دربــارۀ آن سـخنی بگوينــد    توانـستند کــه ايما  در آن زمـان منــی 
سپس رام پسر رام مدت هفت سال پادشاهی    ). زيرا ايرانيان دمشن دين بودند    (

چـــون هنگـــام وفـــات . در زمـــان او نبـــوت منقطـــع شـــد و دوران فتـــرت فرارســـيد . کـــرد
ا او امر کرد که خمزن نور و حکمت و کتاب را بـه انـشو     مکيخا ابن دانيال شد خدا به     

 سـال  ۴۸۰دوران فترت از زمان عيسا تا زمان حممـد ابـن عبـداهللا          . ابن مکيخا بسپارد  
در ايــن دوره اوليــای خــدا در زمــين از فرزنــدان و نوادگــان انــشوا ابــن مکيخــا          . بــود

سـپس شـاپور پـسر    . کردنـد  دين خدا دعوت می بودند که پشت اندر پشت مردم را به      
او خنـستين کـس بـود کـه تـاج برسـر       . کـرد  سال سـلطنت  ۹۲هرمز به پادشاهی رسيد و   

ســپس اردشــير بــرادر . متــولی امــر ديــن خــدا در زمــان او انــشوا ابــن مکيخــا بــود . ــاد
. در زمان او خدا اصحاب کهف و رقـيم را برانگيخـت  . شاپور دوسال پادشاهی کرد  

امـر ديـن خـدا در    .  سال پادشاه بـود ۵۰سپس شاپور پسر اردشير به سلطنت رسيد که       
بعـد از آن يزدگـرد پـسر شـاپور پادشـاه شـد و       .  دردست دسيحا پسر انشوا بـود    زمان او 

وقتی خدا اراده کرد که دسيحا ابـن انـشوا را   .  روز سلطنت کرد۱۹ ماه و ۶ سال و    ۲۱
او فرمود که خمزن نور و حکمت و کتاب را به نسطوريوس ابن دسـيحا     وفات دهد به  

 روز ۱۸ مـاه و  ۳ سـال و  ۲۶هی رسـيد و  در آن هنگام ـرام گـور بـه پادشـا        . حتويل دهد 
چـون هنگـام وفـات    . در زمان او امر دين خدا در دست نسطوريوس بود       . پادشاه بود 

او فرمــود کــه خمــزن نــور و علــم و حکمــت و کتــاب را بــه         نــسطوريوس رســيد خــدا بــه   
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امر .  سال پادشاهی کرد۲۷سپس فيروز پسر يزدگرد پسر رام . مرعيدا حتويل دهد  
ســپس فــالس پــسر فيــروز بــه     .  زمــان او نيــز در دســت نــسطوريوس بــود    ديــن خــدا در 

 ۴۳بعـد از آن قبـاد پـسر فيـروز پادشـاه شـد کـه           .  سال پادشاه بود   ۴۰سلطنت نشست و    
 ســال ۴۶بعــد از او پادشــاهی بــه جاماســب بــرادر قبــاد رســيد کــه  . ســال پادشــاهی کــرد

امـر ديـن   . ادشـاه بـود   ماه پ۸ سال و ۴۶پس از او کسرا پسر قباد مدت        . پادشاهی کرد 
خدا چون خواسـت کـه مرعيـدا را    . خدا در زمان او در دست مرعيدا و شيعيانش بود   

او وحـی کـرد کـه خمـزن نـور و حکمـت و کتـاب را بـه بحيـرا           وفات دهد در خوابش بـه  
امـر ديـن خـدا در    .  سال پادشـاهی کـرد  ۳۸سپس هرمز پسر کسرا     . راهب حتويل دهد  

سپس کسرا پسر هرمز پرويز به پادشـاهی رسـيد و حبيـرا    . زمان او دردست بحيرا بود    
چــون مــدتی ســپری شــد و وحــی منقطــع گرديــد، ديــن     . راهــب متــولی ديــن خــدا بــود   

ازميان رفت، مناز متروک ماند، آخرزمان نزديک شد، تفرقه بسيار گرديد، و مردم         
گ تعالی حممد ابـن عبـداهللا را بـه پيـامربی برگزيـد تـا بـه جنـ              سرگردان شدند خدای    

   ١.دمشنان خدا برود
چنــين بــود کــه فقيهــان و عالمــان بزرگــوارِ آمــده از روســتاهای جنــوب لبنــان بــا        

پرداز دينِ قزلباشـان صـفوی گـشتند و     مقام خاتم املُجتهدينی و افقه الفقهايی نظريه     
در کشور ما جانشينان فقيهانی مهچون ابوحنيفه و خباری و مسلم و نسائی و ترمذی       

 و طربی و رازی و ماوردی و جـوينی و غزالـی و سجـستانی و اسـفراينی و      و نيشابوری 
جوزجانی و اصفهانی و زخمشری و کازرونی و نسفی و ايجی و دوانـی و تفتـازانی و     

فتــوای ايــن آمــدگان  شــده بــه صــدها امثــال آــا گــشتند؛ و نبيرگــان آن فقيهــان جهــانی  
چـوب تکفيـر رانـده شـدند        لت بهگری و جها دينی و سنی جرم بددينی و بی  لبنانی به 

و دههــا هزارانــشان بــه شــکنجه کــشته گرديدنــد تــا تــشيعِ قزلباشــیِ آمــده از بياباــای    
انباشـتۀ جنـوب لبنـان در کـشورِ      زده و کينـه  انـاتولی و روسـتاهای کوهـستانیِ خـشونت    

  . تيمگير شود و ما بشويم مردمی که اکنون هس تيغ و تربِ قزلباشان و تربائيانْ مهه ما به
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 ۳۳۱

وگزارشــی را از کتــاب رســتم التــواريخ خبــوانيم دربــارۀ شــاه ســلطان حــسين کــه    
  :   پرورد مال حممدباقر جملسی بود دست

سـيرت و قلنـدران نيکوسـريرت و     ئی بود پـر از درويـشان پـاک     او را توحيدخانه  
  .اند ذکر امساءاهللا با افغان و نفير بوده ضمير که شب وروز به صوفيان صافی

زاهـدان  … ت و پنج سال از مـدت سـلطنت آن فخرالـسالطين گذشـت      چون بيس 
تدريج در مزاج شـريفش و طبـع لطـيفش     کياست به   معرفت و خرصاحلان بی     بی

بـانی و شـاهراه خاقـانی بيـرون و در طريـق       را از جادۀ جهان     رسوخ منودند و وی   
ــوجِ گمراهــی وی عغــرور و حاصــلْ او را م هــای باطــلِ بــی  را داخــل، و بــه افــسانه  م

امــور خرصــاحلی و زاهــدی چنــان بــاال گرفــت و امــور عقليــه و  … مفتــون منودنــد
  .کارهای موافق حکمت و تدبير در امور نيست و نابود گرديد

ديباچـۀ بعـضی از مؤلفــات جنـاب عالمــه العلمـائی آخونـد مــال حممـدباقر شــيخ       
االسالم شهير به جملسی را چـون سـلطان مجشيدنـشان و اتبـاعش خواندنـد کـه               

داليل و براهينِ آيات قرآنی حکمهای صـريح منـوده کـه     آرامگاهی به آن جنت 
ظهـور جنـاب قـائم آل     شـک بـه   سلسلۀ جليليـۀ ملـوک صـفويه نـسالً بعـد نـسل بـی            

دل شدند و تکيه بر اين قول منودنـد و   حممد خواهد رسيد، از اين احکام قوی   
 فتنـه و سـبلِ   و طـرقِ متعـددۀ  … مداری را از دست رهـا منودنـد       سررشتۀ مملکت 

صـورت عـدل بـر روی     معدودۀ فـساد و ابـواب افـراط و تفـريط در امـور و ظلـم بـه         
جهانيــان گــشودند ودر ميــان خاليــق هــرج و مرجــی زيــاده از حــدّ تقريــر و حتريــر  

  .روی داد
افــسانه و افــسونْ رســوخ در مــزاج آن خالصــۀ ايجــاد عــصرِ       زمــرۀ خرصــاحلان بــه  

ــاهرا  ــد و او را از شـ ــود منودنـ ــد و   خـ ــرون کردنـ ــداری بيـ ــۀ جهانـ ــانون حکيمانـ ه قـ
کريــوۀ گمراهــی کــه خمــالف عقــل و حکمــت و مــصلحت اســت او را داخــل         بــه

مهتر شد، خاليق  اصفهان بلکه مهۀ ايران مانند طويله و اصطبلِ بی      … منودند
توانست از زن  روی که می لوانی و شب به شيرينی در هم افتادند و هرکس به

و بــه … کــرد  هــرکس حمظــوظ و متلــذذ بــشود کوتــاهی منــیو دختــر و پــسر و مــالِ
هرجــا و بــه هــر ســرائی کــه زن يــا دختــر مجيلــه يــا پــسر مجيلــی و يــا اســپ و اســتر     

روی و  رفتنـــد و بـــه لـــوانی و شــــب    منودنـــد مـــی   رهـــوار گرانبـــهائی ســـراغ مـــی    
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 ۳۳۲
ربودنـد و کـام خـود را از     را مـی  فنـون عيـاری و مکـاری آن        چاالکی و چستی و بـه     

  .منودند اصل میآن ح
ــمِ علــــف دادن دواب در   ] شــــاه سلطاحنــــسين[ ــه موســ ــار بــ ــاله در فــــصل ــ هرســ

هــزار نفــر از اهــل حــريم خــود از      باغهــای دلگــشای باصــفای پادشــاهی بــا پــنج     
بـی و خـدمتکار و کنيـز و گيـسوسفيد بـا صـد خواجـۀ سـفيد و          خاتون و بـانو و بـی     

. فرمودند نزولِ اجالل میصد خواجۀ سياه يعنی آغايان حمرمِ حريمِ پادشاهی   
انداختنـد و   آوردند و بر مهديگر می   خرهای بسيار می    فرمود نرخرها و ماده     می

شدند و از فرط حظ و  از متاشای جمامعت آن نرخرها مهه حمظوظ و متلذذ می      
انـدامِ   تـنِ گـل   بـرِ نـسرين   مهـۀ آن زنـان مسـن   . شـدند   هوش مـی    خود و بی    لذت بی 

ــه ــاک  اللــ ــسار در دلْ غمنــ ــی رخــ ــدوهگين مــ ــردرد    و انــ ــرد از دلِ پــ ــدند و آه ســ شــ
  .کشيدند برمی

هــای  شـد حــسب األمـر وااليــش کـه از مهــۀ خانـه     روز قـدغن مــی  و در هرسـالی ســه 
شهر اصفهان مرد بيرون نيايد و نازنينان طناز و زنان مـاهروی پرنـاز و دختـران         

ســنجِ  مشــهغبغــبِ کر انــدامِ بلــورين بــر و لعبتــان ســيم  رخــسار ســروباالی مســن  گــل
گر با کمـالِ آراسـتگی در بازارهـا برسـرِ دکاـا و بـساط شـوهران بياينـد و                عشوه

و آن ســلطان مجشيدنــشان بــا  … بنــشينند، خــصوصا در قيــصريه و کاروانــسراها 
ســيمای خــود و چهــارهزار و پانــصد کنيــزک و    طلعــت پــری  پانــصدنفر زنــان مــاه 

 سـفيد و صـد خواجـۀ سـياه     مـوی دلربـا و صـد خواجـۀ        خدمتکارِ ماهروی مـشکين   
حمرمان حريمِ پادشـاهی بـه متاشـای تفـرج بازارهـا و کاروانـسراها و قيـصريه بـا                 

ــر و جــاه و جــالل تــشريف مــی  ختبهــر زنــی و دختــری را کــه آن فخــرِ  … آوردنــد ت
فرمـود، اگـر آن زنْ شـوهردار بـود و ايـن خـرب بـه         پسنديد و حتسين می   ملوک می 

گفـت و پيـشکشِ آن زبـدۀ ملـوک      ر طالق مـی   رسيد، آن زن را شوه      شوهرش می 
ــی ــه    مـ ــه را بـ ــدارانْ آن مجيلـ ــارِ تاجـ ــود، و آن افتخـ ــصرف    منـ ــور تـ ــرعِ انـ ــانون شـ قـ
فرمـود و   منود و او را بـا احـسان و انعـام بـاز بـه طريقـۀ شـرعِ انـور مـرخص مـی               می

و مهچنـين اگـر دختـرِ    . رفـت  قاعدۀ منهاجِ مستقيم به خانۀ شوهرِ خود مـی        باز به 
  .منودند فرمود چنين می خوبی وصف می ا بهمجيله ر

الــدين حممـــد   گويــد کــه از پــدر خـــود اميــر مشــس      ميــرزا حممدحــسين خــان مـــی   
… کارخانه آغاسی شنيدم که من به اتفاقِ حممـدعلی بيـک بيلدارباشـی خلـج         

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 ۳۳۳
گذشــتيم کــه ناگــاه زنــی از اکــابر از   در حملــۀ چهارســوی شــيرازيان اصــفهان مــی 

حممـد علـی بيـک مـذکور دويـد و آن         .  بيـرون آمـد    خـود ) کلفـت (محام با جاريۀ    
ــد    و مـــن . زن را از جـــای ربـــوده و در آغـــوش خـــود گرفـــت و در کرباســـخانه دويـ

هرچنــــد بــــه وی گفــــتم دســــت از او بــــردار فايــــده نبخــــشيد و او را رهــــا نکــــرد و   
و درِ . کنم را رها منی ام آن چنگ آورده  غزالی را به    گفت مانند شيرِ نر طرفه      می

عـــرض ســـلطان مجشيدنـــشان  ايـــن داســـتان را بـــه… ر روی مـــن بـــستخانـــه را بـــ
ــاندند ــه      … رسـ ــود کـ ــود فرمـ ــساولِ واقـــف حـــضور خـ ــه يـ ــشان بـ ــلطان مجشيدنـ سـ

ــرای مالباشـــی     ــدعلی بيـــک بيلدارباشـــی را ازبـ ــتۀ حممـ ــتان گذشـ ــد (داسـ جمتهـ
. عـرض مالباشـی رسـانيد    واقف حضور بـه . به تفصيل تقرير کن  ) لبنانیِ دربار 

گونــه اســت؟ مالشــی   الباشــی پرســيد کــه حکــمِ شــرعی ايــن چــه   آن واالجــاه از م
پرسيد که اين زن از چه قوم و قبيله است؟ گفتند اين زن از اکـابر سـنيان يعنـی     

ازقــراری کــه حممــدعلی : مالباشــی خنديــد و گفــت. باشــد از اهــل درگــزين مــی
هوشی و عدمِ عقل اين غلـط   شعوری و بی    دارد در حالت بی     بيک معروض می  

باشـد و حرجـی    هوش را تکليفی منـی  ا از او صادر شده و ديوانه و بی      و اين خط  
ــی املَجنــون  «: باشــد، چنانکــه خــدا فرمــود  هــوش منــی بــر ديوانــه و بــی  لَــيس علَ

جرح«.  
ــت از روی مـــصلحت   ــای دولـ ــی والـــی       امنـ ــود خـــسروخان گرجـ ــشیِ کـــارِ خـ انديـ

مــدباقر تفلــيس را بــا پــسرش گــرگين خــان کــه از مريــدان عالمــه آخونــد مــال حم     
جملسی بـود، بـه استـصواب علمـا و فـضال و فقهـا حـاکم و              شيخ االسالم شهير به   

وقـت شـيعيان بامحاقـت     و در آن  … بيگلربيگی کابل و قندهار و هرات منودند      
ــان  معرفـــت از مطالعـــۀ مـــصنفات و مؤلفـــات علمـــای آن   و رعونـــت بـــی زمـــان چنـ

… ان حـــالل اســـتدانـــستند کــه خـــون ســـنيان و مالــشان و زنـــشان و فرزندشــ    مــی 
ايــذا و آزار  جــاتش شــروع منودنــد بــه   خــسروخان و گــرگين خــان و اتبــاع و عملــه  

يعنـی زنـان و   . ئـی کـه ازحـد حتريـر و تقريـر بيـرون اسـت        منودن سنيان بـه مرتبـه    
يعنــی مــورد جتــاوز جنــسی  (گادنــد  جــور و تعــدی مــی دختــران و پسرانــشان را بــه

جور و جفا خونشان  بردند و به لتاق میزور و ش و اموالشان را به) دادند  قرار می 
وکار چنان بر سنيان تنگ شد که از . کردند ناحق، و پروا منی ريختند به   را می 

مـــأيوس، و بـــا يـــأس و ناکـــامی و نااميـــدی و حـــسرت » انَّ مـــع العـــسرِ يـــسرا«آيـــۀ 
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 داد بـه ! ای خـدا (» ربِّ انـی مغلـوب فَانتـصر   «مأنوس شده، و هريک از ايـشان       

  ١.خواندند می) منِ زيرپا شده برس
  

                                                                            
، �۱۰۳ ۱۰۲، ۹۸، ۹۰): ۱۳۵۲چاپخانۀ سپهر، ران،  (رستم التواريخرستم احلکما، . 1

 .�۱۱۶ ۱۱۵ و �۱۱۱ ۱۰۷
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  گفتار سوم
  ايران تاريخی انزوای

هيچ قوم مهامجی در طول تاريخ ايران به اندازۀ قزلباشان به ايـران لطمـه نـزده       
در متام دوران سـلطنت شـاه امساعيـل و شـاه ماسـب تـا پايـان دوران صـفوی                . است

دانــشوران و اــدام آثــار   ريــزی شــدۀ کــشتار مهگــانی علمــا و ادبــا و       سياســت برنامــه 
. هـا و کتاـا دنبـال شـد       تاريخی و مراکز فرهنگی ايـران ازمجلـه نـابودگری کتاخبانـه           

در ايــران از بــين رفــت، ) متــون کالســيک(امکـان انتــشار بيــشينۀ متــون ســنتیِ پارسـی   
حتـی برخـی   . زيرا مهۀ متون ايرانی در نظر فقيهان صفوی بـه بـددينان تعلـق داشـت              

چون کتاای غزالی و خواجه نظام امللک و عطار و مولوی و جـامی  از متون پارسی    
در زمــرۀ حمرمــات شــرعی قــرار گرفتنــد، و     � بنــا بــه فتــوای عرــای آمــده از لبنــان     �

. آورد دنبال مـی  داشنت آا جرمی در حکم کفر تلقی گرديد که جمازات اعدام را به 
هـائی   دند، و مهۀ کتاخبانهتقريبا مهۀ متون دينی که در ايران وجود داشت معدوم ش        

دور مانده بودند، بـه   که به حنوی در ساهلای اوليۀ يورش قزلباشان از دستربد آا به       
چنان اختناق فکری شديدی بر کـشور حـاکم شـد کـه هـيچ          . تدريج نابود کرده شدند   

ورزی جــرأت جنبيـدن در ايــران پيـدا نکــرد، و فرهنـگ ايرانــی يـک ســير      سـرِ انديـشه  
اينکـه اهـل مطالعـه در تـاريخ ايـران         . را درپيش گرفت  ) قهقرايی(وی  ر  مستمرِ واپس 

ايـن توقـف زاينـدگی      اند نظر بـه  وران ايران دانسته   جامی را آخرين فرد از تبار سخن      
در متــام دوران صــفويه يــک ســخنور مهطــراز  . ادبــی و فرهنگــی در ايــران بــوده اســت

فظ و جــامی پــا بــه عرصــۀ رودکــی و فردوســی و عراقــی و عطــار و ســعدی و رومــی و حــا 
جامعــه ننــهاد؛ يــک توليــدگرِ علــم مهطــراز ابــن ســينا و فــارابی و خــوارزمی و خيــام و       

طراز طربی و فخـر رازی و جـوينی و    حتی خواجه نصير به وجود نيامد؛ يک فقيه هم     
در عرصـۀ سياسـت نيـز چنـين     . ماوردی و غزالی و ايجی در جامعۀ ايرانی پا نگرفـت           

ســلوک «ه در فقــه سياســی در فــالت ايــران نوشــته شــد کتــاب    بــود و آخــرين کتــابی کــ 
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بــود کــه فــضل اهللا روزــان پــس از فــرار از ايــران در زمــان شــاه امساعيــل در  » امللـوک 
کلـی سـترون شـده بـود و      انگـار کـه ايـران بـه    . خبارا برای عبيداهللا خان ازبـک نوشـت    

 جهــانی داشــته مهــه خالقيــت فرهنگــی در عرصــۀ متــدن بــشری و تــاريخ  ايرانــی کــه آن
  .است، انگار که مسخ شده و به خملوق ديگری جز خودش بدل شده بود

اختالف مذهبی که درطول تاريخ ايران سابقه نداشت از عهد صفويه يکی از           
خـــصايص اجتمــــاعی ملـــت ايــــران شــــد، و ايرانيـــان را بــــه دمشنـــان يکــــديگر مبــــدل     

انيــان از ايرانــی  پــس از روی کارآمــدن قزلباشــان و شــيعۀ صــفوی شــدن اير     . ســاخت
گرا کـه کليـت    قومی ساخته شد دگرستيز و پرتعصب و جامدانديش و متحجر و توهم   

داد؛ و نـسلهای   هـا تـشکيل مـی    ئی از اوهـام و خرافـات و افـسانه      فرهنگش را جمموعه  
سازِ ديـروز بـه جـای سـازندگی بـه اوهـام و افـسانه رو آوردنـد و بـه                بعدیِ ايرانیِ متدن  

خــورد و نــه بــه درد   ه نــه بــه درد زنــدگی فــردی و مجعــی مــی  مبــاحثی مــشغول شــدند کــ 
  . آخرتی که در دين اسالم توصيف شده است

چنــين بــود کــه بــا تــشکيل ســلطنت قزلباشــان، کــشور مــا از مــردان ســازنده ــی      
گيــر شــد؛ و ملــت   گرديــد؛ نفــاق و دوروئــی و تظــاهر بــه داشــنت مــذهب قزلباشــان مهــه    

دانــست اکنــون نفــاق در آــا عموميــت  اق منــیايــران کــه تــا پــيش از آن دوروئــی و نفــ 
جــان و مــال و . شــان را تــشکيل دهــد يافــت تــا در آينــده خبــش اصــلی هويــت فرهنگــی 

جــات تبرايــی بــود و   ملــک و نــاموس مــردم کــشور مــا بازيچــۀ دســت قزلباشــان و دســته   
جـا   روزه در مهـه  ئـی کـه مهـه     فجايعِ گـسترده  . مردم کشورمان هيچ فريادرسی نداشتند    

گرفــت مــردم کــشور مــا را بــه افــرادی انــدوهناک،      رابــر ديــدگان مــردم اجنــام مــی   درب
کـسانی  . عالقـه بـه کـار و زنـدگی تبـديل کـرده بـود        مزاج، درخود فرورفته، بی   عصبی

که مال و امکانی داشتند توانستند کـه زن و فرزندانـشان را برداشـته راهـی ديارهـای        
حتـی برخـی از   .  عثمـانی شـوند  دوردستی چون هندوستان و سـغد و خـوارزم و کـشور          

کــه بــه تــشويق و مــال نگــاه داشــته شــده بودنــد تــا بــرای  �نگــاران دربــار صــفوی  وقــايع
از بــس شــاهد رجنهــای دخلــراش ايرانيــان  � فتوحــات شــاه امساعيــل تــاريخ بنگارنــد 

مهه درد و رنج نباشند؛ چنانکـه غيـاث    شدند سراجنام از ايران گريختند تا شاهد آن   
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هايــــشان  و اميرحممــــود خوانــــدمير کــــه در ايــــن دفترچــــه از نوشــــته الــــدين خوانــــدمير 
طمـعِ مـال و لـذت در دربـار صـفوی       استفادۀ بسيار شده است، پس از آنکه چندی بـه         

زيــستند و فرمــان شــاه را بــرای نوشــنت تــاريخ صــفوی اجــرا کردنــد ســراجنام از ديــدن     
شـــان مهاجنـــا ســـتوه آمـــده بـــه هندوســـتان گريختنـــد و تـــا پايـــان عمر  مهـــه فجـــايع بـــه آن

اينکــه آمــدگان از لبنــان چــه نقــشی در فــراری دادن چنــين افــرادی       . مانــدگار شــدند 
مشــار بــسياری از شــيعيان ايــران نيــز کــه  . داشــتند گــزارش صــريحی در دســت نــداريم 

نتوانستند رفتارهای قزلباشـان را حتمـل کننـد بـه هندوسـتان گريختنـد، کـه برخـی از           
از اينــها . شناســيم د را مــا بــا نــام و نــشان مــی    آــا کــه در هندوســتان کــسب نــام کردنــ     

اند ما اطالع داريم، ولی از هزاران مهندس    ئی از خودشان برجا اده      چونکه نوشته 
ــتان      و پزشـــک و دانـــش  ــوارزم و ســـغد و هندوسـ ــا خـ ــانی يـ ــه عثمـ ــه بـ ور و متخـــصص کـ

بعنوان يـک منونـه از مهندسـان ايرانـی کـه در         . گريختند چندان خربی منانده است    
را » حمـل  تـاج «نده به هندوستان گريختند، فقط به آن مهندس بزرگ معمـاری کـه        آي

ئـی   کنم تا دريابيم که در زمان سلطنت قزلباشـان چـه مـردان ارزنـده     ساخت اشاره می 
  . جمبور به ترک ميهن شدند و چه بالی بزرگی دامنگير متدن و فرهنگ ايرانی شد

 و نـشيبهای بـسياری را از سـر    ايران در طول تـاريخ چنـد هزارسـالۀ خـويش فـراز       
ــا و      ــا، اوغوزهـ ــون مقـــدونيان، عرـ ــانی چـ ــال شـــده، دمشنـ ــار بـ ــا گرفتـ گذرانـــده، بارهـ
مغــوالن و تاتارهــا ايــران را اشــغال کــرده بودنــد؛ ولــی ايرانــی هربــار مهچــون مسنــدر       

شـاه  . اش ادامـه داده بـود   ها از زير خاکستر بيرون آمده بود و به نقش سـازنده    افسانه
ئــی بــر ايــران وارد آوردنــد کــه تــا امــروز     و قزلباشــانش چنــان ضــربت کــاری امساعيــل 

نتوانسته کمرش را راست کنـد، و هنـوز هـم در زيـر درد شـديد آن ضـربت دسـت و پـا                   
کند کـه شـايد بـه حنـوی بتوانـد بـر روی پاهـای خـودش بايـستد تـا            زند و تالش می   می

 جهانی ايفا کند؛ ولی دست گيرد و سهمش را در متدن   دوباره نقش تاريخيش را به    
هنــــوز کمــــرش را راســــت نکــــرده اســــت، و دگَنــــک نبيرگــــان قزلباشــــان و تربائيــــان و  

قامـت شـدن    جنبـد و او را از راسـت   مالهای لبنانی مهچنان بر بـاالی سـر و کمـرِ او مـی     
  . دارد باز می
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ظهــور . قزلباشـان در پايــان ســدۀ ــم هجــری خورشــيدی بــر ايــران مــسلط شــدند  
 بود با حرکت متدنیِ نوينِ اروپا وآغاز ضت اسـتعمارگرانۀ اروپاييـان و   آا مقارن 

سـال اول سـلطنت شـاه امساعيـل مـصادف بـود بـا اسـتقرار         . سـوی شـرق    توجه آنان به  
گامـــا ســـپس تأســـيس خنـــستين     پرتگاليـــان در ســـواحل هنـــد بـــه رهـــربی واســـکو دی     

 قزلباشـــان، دهـــسال پـــس از ظهـــور. مـــستعمرۀ پرتگـــالی در ايـــن خبـــش از هندوســـتان 
آلبوکرک پرتگالی از هندوستان بـه دريـای پـارس رسـيد و بنـدرِ ايرانـی هرمـوز را کـه           

شــاه . بزرگتـرين و ثرومتنـدترين بنـدر بازرگـانی در خاورميانـه بـود بـه اشـغال درآورد        
امساعيل هيچ اقـدامی بـرای بـاز پـس گـرفنت ايـن بزرگتـرين مرکـز بازرگـانیِ جهـانی                   

زمان جـزو الرسـتان، و حـاکم هرمـوز تـابع حـاکم الر        ر آنچونکه هرموز د. اجنام نداد 
هـا بـا    رسد کـه حـاکم قزلبـاش الر بـا دريافـت رشـوۀ کالنـی از پرتگـالی         نظر می   بود، به 

تصرف اين بندرگاه توسط آا موافقت کـرده و بـا گزارشـی کـه بـرای شـاه امساعيـل          
اسـت کـه گرفتـار دسـت     بشو نيستند و تـر   او فهمانده که سنيان اينجا آدم  فرستاده به 

درنگ به سـاخنت يـک دژ مـستحکم     ها بی پرتگالی. بيگانه باشند تا نسلشان ورافتد  
را ) يعنـی عمـان و امـارات کنـونی    (آا مسقط و عمـان  . در اين بندرگاه اقدام کردند   

دنبالِ آن بـر متـام بنـادر مهـم دريـای پـارس        که مهيشه از توابع هرموز بود گرفتند و به       
شش سال پس از اشغال هرمـوز مناينـدۀ شـاه پرتگـال در هنـد و دريـای         . ددست يافتن 

پارس برسر حاکميت بر دريای پارس با شاه امساعيل مذاکره کرد و به او وعـده داد            
او با ايـن وعـدۀ دروغـين سـند     . که در جنگ برضد عثمانی به او ياری خواهد رساند 

ــال بـــر ســـرزمينهای ايرانـــی در دريـــای   ــاه   پـــارس را بـــهمالکيـــت شـــاه پرتگـ امـــضای شـ
ــاند و بـــه   ــل رسـ ــشيد     امساعيـ ــارس مـــشروعيت خبـ ــای پـ ــضور پرتگـــال در دريـ شـــاه . حـ

به � و به تبع آن کل سرزمينهای جنوبی دريای پارس�امساعيل رمسا احلاق هرموز  
او کمک  شاه امساعيل تعهد داد که به پرتگال را به رمسيت شناخت، و آلبوکرک به      

او يـاری کنـد کـه     ينِ احساء و قطيف را متصرف شـود و بـه   نش  کند تا سرزمينهای شيعه   
او تعهــد داد کــه دو دولــت پرتگــال و ايــران   بــه. را نيــز بگيــرد) بلوچــستان(کــران  مــک

پرتگاليان جماز باشـند کـه در هرنقطـه از      . برای جنگ با دولت عثمانی متحد شوند      
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 از ايــن پــس. ســواحل جنــوبیِ دريــای پــارس کــه مايــل باشــند تأسيــسات ايجــاد کننــد   
کـه از ديرگاهـان تـاريخ تـا روی کـار       ) شامل قطر و جزيرۀ حبرين    (» حبرين«توافقنامه  

. آمدن قزلباشان خبشی از خاک ايران بود رمسـا ضـميمۀ ممتلکـات شـاه پرتگـال شـد          
چند سال بعد شورش بزرگ خودجوشِ مردم هرموز برضد ستمهای پرتگاليان آغـاز   

آتش کشيدند و شهر در خالل چهار  ررونق را بهپرتگاليان آن شهر بزرگ و پ  . گرديد
بــه دنبــال ايــن اقــدامات، هيئــت   . ســوزیِ سراســری تبــديل بــه خاکــستر شــد   روز آتــش

ســفارتی شــاه پرتگــال بــرای قــدردانی از شــاه امساعيــل کــه در امــور هرمــوز دخالــت         
از و ننمـوده بـود، از بنـدرِ گُـوا در هندوســتان بـه ايـران آمـد و از راه هرمـوز و الر و شــير        

اسپهان و کاشان و قم به مشـال ايـران رفتـه بـر کرانـۀ دريـای مازنـدران بـه حـضور شـاه                   
شـاه امساعيـل آـا را بـه اردبيـل بـرد تـا گنبـد شـيخ صـفی را زيـارت            . امساعيل رسـيد  

زمــان بيمـاری شــاه امساعيـل شــدت گرفــت، و    در ايــن. کننـد، و از آجنــا بـه تربيــز بـرد   
س از جتديـد عهدنامـۀ مـودت بـا شـاه امساعيـل       اندکی پس از آنکه هيأت سفارتی پـ    

  .تربيز را ترک کردند شاه امساعيل از دنيا رفت
ــا ضــميمۀ         ايــن ــا و کتب گونــه، سراســر دريــای پــارس در زمــان شــاه امساعيــل رمس

ممتلکـــات پرتگـــال گرديـــد و کليـــۀ بنـــدرگاههای مهـــم از عمـــان و هرمـــوز و حبـــرين تـــا  
لطۀ ايران بر دريای پارس پايـان يافـت و پـای    از آن زمان س . بصره جوالنگاه آا شد   

بـا توافـق   �چندی بعد انگليسيان . اروپاييان در اين نقطۀ حساس خاورميانه باز شد       
ميــراث پرتگاليــان در دريــای پــارس را تــصرف کردنــد و صــاحب اختيــار    � قزلباشــان

دخالــت در امــور داخلــی  احنــصاریِ جتــارت دريــايیِ جنــوب ايــران شــدند و شــروع بــه 
هـا بـه شـاه عبـاس اول کمـک کردنـد تـا         سبب رقابتشان با پرتگـالی  ن کردند، و به ايرا

اکنـون  (پس بندرِ عباسـی شـد    نام اين بندر از آن   . بندر هرموز را از پرتگاليان بگيرد     
شهر شکومهند هرموز ديگر آبادی نداشت ولـی سراسـر بنـدرگاههای           ). بندر عباس 

عنـوان ميـراث پرتگاليـان     رمسـا بـه  � ناز دماغۀ عمان تـا جزيـرۀ حبـري     �دريای پارس   
او کمـک کننـد کـه خبـشی از      توسط شاه عباس به انگليسيان واگذار گرديد تا آا به          

  . را از عثمانيان بازپس گيرد� يعنی مهدان و تربيز�زمينهای ايران 
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ــانْ       ــلطنت قاجاريـ ــان سـ ــا پايـ ــل تـ ــاه امساعيـ ــان شـ ــران از زمـ ــه(در ايـ ــز دوران  بـ جـ
ت کشور و مـردمِ مـا در دسـت قزلباشـانی بـود کـه در زمـان شـاه         سرنوش) کريمخان زند 

امساعيل از بياباای اناتولی به ايران کوچانده شده بودند، و عرائی کـه از زمـان     
ايــران آمدنــد و دســتگاه دينــی را  شـاه ماســب بــه بعــد از روســتاهای جنــوبِ لبنــان بــه 

نـد بـرای چهارصـد سـال     حـاکميتی کـه قزلباشـان در ايـران تـشکيل داد          . قبضه کردنـد  
توان و منـزوی   کشوری کم پاره کرده به در کشور ما تداوم داشت و هم کشورِ ما را پاره       

اثــــر مبــــدل ســــاخت، و هــــم متـــدن و فرهنــــگ ايرانــــی را بــــه ايــــت احنطــــاط و    و بـــی 
  . ماندگی رساند عقب

» جهـان اسـالم  «قوم ايرانی در دوران اسالمی در سرزمينهای ناور موسـوم بـه         
گــاه  ئــی کــسب کــرده بــود کــه هــيچ قــوم ديگــری از اقــوام مــسلمان هــيچ      عيــت ويــژه موق

مهين موقعيت ويژه سـبب  . گاه نتوانست که کسب کند نتوانسته بود و ديگر هم هيچ   
گــسترش فرهنــگ ايرانــی در خبــش بــسيار وســيعی از جهــان موســوم بــه اســالمی شــده   

 بـر ايـران هـم ايرانـی نـه      حتی در زمان حاکميـت مغـوالن و ايلخانـان و تيموريـان     . بود
ولـی بـا آمـدن    . را تقويت نيز کرد تنها توانست که اين موقعيت را حفظ کند بلکه آن 

قزلباشان به اين جريان خامته داده شد و ايران برای مهيشه منزوی و ايرانی به يـک       
  . اثر تبديل شد ملت بی

يـان خـود   زمين را چهار حاکميـت سياسـی در م   درآستانۀ ظهور قزلباشان، ايران 
کُـران ازپـشت مرزهـای غربـی هنـد در سـند و        منطقـۀ نـاور مـک   . تقسيم کـرده بودنـد    

در جنـــــوب و ) کراچـــــی امـــــروزی(پنجـــــاب، يعنـــــی از کويتـــــه در مشـــــال تـــــا کالچـــــی 
کــران در دســت ســرداران بلــوچ بــود کــه تــابع ســردار بــزرگ       هــای دريــای مــک  کرانــه
طـبس و گرگـان جـزو قلمـر آخـرين      خراسان و سغد و خوارزم از حد فرغانـه تـا           . بودند

گــر  ناميدنــد و تــرويج اينــها نيــز خودشــان را شــاهان ايــران مــی  . ســالطين تيمــوری بــود 
سـرزمينهای ايرانـیِ مشـال رود ارس    (اران و شـروان  . متدن و فرهنـگ ايرانـی بودنـد      

تبار موسوم به شروانشاه بـود کـه گويـا     زير حاکميت شاهان ايرانی) تا کوههای قفقاز 
ــرين با ــد   آخـ ــانی بودنـ ــومتگران دوران ساسـ ــدان حکـ ــدگان خانـ ــران از  . زمانـ ــۀ ايـ بقيـ
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های غربی کـوير و از گرگـان تـا سـواحل دريـای پـارس و جنـوب دريـای خـزر تـا             کرانه
اينها نيز خودشـان را  . ارزجنان و ديار بکر و کردستان در دست شاهان بايندری بود  

ميــت را ايــران تــاريخی  جمموعــۀ قلمــرو ايــن چهــار حاک  . خواندنــد شــاهان ايــران مــی 
اين مهان سرزمينی بود که از آغاز پيـدايش پادشـاهی      . داد  تشکيل می ) زمين  ايران(

شد، و تا واپسين دم شاهنشاهی ساسانی نـام و   زمين شناخته می در ايران با نام ايران 
پس از سلطۀ عرب نيز ايـن سـرزمين نـاور بـه هـر          . هويت خويش را حفظ کرده بود     

شد، ايران بود و هويت ايرانی داشت؛ و گرچه پيوسته در ميان     می صورتی که اداره  
شـد و قلمروهـای سـالطين بـزرگ و کوچـک       دسـت مـی   های گوناگون دسـت بـه     سلسله

کردنـد، و   گرديد، چه آا کـه در سـغد و خـوارزم و بلـخ و ختارسـتان حکومـت مـی            می
روج فرهنـگ و زبـان   چه آا که در ارزجنان و ديار بکر بودنـد خـود را شـاه ايـران و مـ               

) غـرب قرغيزسـتان امــروزی  (حتــی بـابر تيمـوری کـه در فرغانــه    . دانـستند  ايرانـی مـی  
ناميــد و زبــان رمســی دربــارش   کــرد، خــودش را ايرانــی و شــاه ايــران مــی   ســلطنت مــی

هــا شکــست يافتــه بــه کابــل    ايــن پادشــاه بــه زودی دربرابــر ازبــک  . زبــان پارســی بــود 
 رفتــه تــشکيل ســلطنت تيمــوری هنــد داد و زبــان و   گريخــت و در آينــده بــه هندوســتان 

  .هندوستان برد فرهنگ ايرانی را در هندوستان ترويج کرده ايران را به
فرهنگ ايرانی در طول تاريخ بيست قرنۀ پيش از عهد صفوی فرهنگ مسلط 
خاورميانه بود، و ضمن مهۀ فراز و نشيبهائی که ايـران در ايـن دوران دراز پـشت سـر            

رهنــگ مهــواره ســلطۀ معنــوی خــويش را درمنطقــه حفــظ کــرد و پيوســته       ف ــاد، ايــن 
حتـی در صدسـالی کـه    �ايرانی مهيشه . سوی بالندگی و شکوه بيشتر به جلو رفت    به

زبــان پارســی از   . ســرافرازترين ملــت خاورميانــه بــود   � زيــست  زيــر ســلطۀ عرــا مــی   
عظــم بعــد زبــان رمســی فرهنــگ و ادب خبــش ا    هــای چهــارم و پــنجم هجــری بــه    ســده

نشين از فرغانه تا قونيه بـود، و در رشـد فرهنـگ اسـالمی بـا زيـور                کشورهای مسلمان 
بالنـــدگی فرهنـــگ و زبـــان ايـــران  . ايرانـــی در ايـــن خبـــش از خاورميانـــه کمـــک کـــرد  

اسـالمی چنــان بــود کـه تــا ســدۀ هفـتم هجــری زبــان و ادبيـات پارســی حتــی در جنــوب      
 هـر جـای ديگـر کـه مـسلمان وجـود       ئـی چـون جـاوه و    شرق آسـيا و در منـاطق دورافتـاده    
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بعد اسالمِ آزادانـديشِ مبتنـی بـر       از اواخر سدۀ چهارم هجری به     . داشت رواج يافت  
هـای خردگرايـیِ مکتـب معتزلـه کـه اسـالمِ عمـدۀ ايرانيـان          مذهب ابوحنيفـه بـا پيرايـه    

يافـت؛ و از   بود دوشادوش با زبان ايرانی در آن سـرزمينهای دوردسـت گـسترش مـی              
بينــيم مــسلمان شــدگان هنــد و چــين و ترکــستان و بنگــال و ديگــر      کــه مــیرو اســت ايــن

نقــاط شــرق آســيا مذهبــشان مــذهب حنفــی، يعنــی اســالم ايرانــی و اســالم مــداراگری    
است که تا پيش از تشکيل سـلطنت قزلباشـان ديـنِ اکثريـت مطلـقِ ايرانيـان مـسلمان              

بـان ايرانـی نيـز بـا آن     هرجـا کـه متـدن و فرهنـگ ايرانـی رفـت اسـالم ايرانـی و ز             . بود
در ســدۀ هفــتم هجــری زبــان پارســی زبــان شــرع و ادبيــات در دهلــی و الهــور و      . رفــت

گــوی در ايــن ســرزمينها يــک ايــران      حيــدرآباد و بنگــال بــود، و سخنــسرايان پارســی    
خـود   ديگری را به وجود آورده بودنـد کـه خبـش اعظـم عناصـر فرهنـگ ايرانـی را بـه                

. شــد گــويی بزرگتــرين افتخــار مشــرده مــی   و پارســیدانــی جــذب کــرده بــود، و پارســی
بـا افتخـار از ايـن    � الـدين سـنگريزه   نـام تـاج    بـه �يک شاعر هندی سـدۀ هفـتم هجـری          

  :کند که هندی است ولی به آداب ايرانی مزين است ياد می
  مولد و منشأ ببين درخاک هندوستان مرا
  نظـم و نثـرم بين که با آب خراســان آمـده

ــسيار داشــــت و    درعهــــد ســــالطين   ــد بــ ــی رشــ ــتان ادب پارســ خلَجــــی در هندوســ
شاعران و نويسندگان بزرگی در اين سرزمين پا به عرصۀ ادب ادند که اميرخـسرو            

شـايد برخـی از خواننــدگان ايـن کتــاب نداننـد کــه     . دهلـوی يـک منونــه از آـا اســت   
در »� کــشف احملجــوب «موســوم بــه  �خنــستين اثــر نثــریِ صــوفيانه بــه زبــان پارســی    
در هندوســتان ســروده » ديــوان عراقــی«هندوســتان تــأليف شــده؛ يــا شــايد نداننــد کــه  

هـــای کالســـيک پارســـی بـــه پارســـی را در  نامـــه شـــده اســـت؛ يـــا شـــايد نداننـــد کـــه واژه
  . اند هندوستان نوشته شده

ــۀ مغــول بــه ايــران بــر هندوســتان           جــالل الــدين فيــروز خلجــی کــه درآســتانۀ محل
ـــ  ســــلطنت مــــی دوســــت و  زبــــان ادب تبــــارِ ايرانــــی اهان تــــرککــــرده يــــک منونــــه از شـ

يــک ربــاعی او بــه مناســبت بنــای کــاخی در دهلــی     . ســرای هندوســتان اســت  پارســی
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  :نشانگر تواضع و انسانيت اين مرد است که از فرهنگ ايرانی برخاسته است
  زايـــدآن را کــه قـــدم بر ســـرِ گــردون ســــــايـــد    از تودۀ سنگ و گل چـه قــدر افـــ

  ئی آســـــايــد سنگ شکسته زآن اديم درست    بــــاشــــــــــد کـــه دل شکســـته اين
در ايـــن بـــاره کـــه توجـــه عمـــومی مراکـــز و حمافـــل علمـــی و ادبـــی در کـــشورهای    

نقــاط جهــان تــا پــيش از عهــد صــفوی معطــوف بــه ايــران بــوده، و         اســالمی در اقــٰصی 
ــرق و    ــواره در شـ ــی مهـ ــگ ايرانـ ــت، شـــواهد     فرهنـ ــوده اسـ ــسترش بـ ــال گـ ــرب در حـ  غـ

داسـتان دعـوت کـردن    . بسياری وجود دارد که جای سخن از آن در اين دفتـر نيـست          
ــال  ــاه بنگــ ــاث الــــدين (شــ ــشانگر   ) ســــلطان غيــ ــه نــ ــال، کــ ــه بنگــ ــيرازی بــ ــافظ شــ از حــ

گستردگی دامنۀ شعاع فرهنگ ايرانی در دورترين نقاط جهان اسالمی است را مهه 
  :ايم که حافظ در پاسخ به اين دعوت سروده را خواندهايم، و غزلی  شنيده

  رود وايــــن حبــــث بــــا ثالثــــۀ غــــساله مــــی     
  رود کــار ، ايــن زمــان ز صــنعت داللــه مــی 

  زايـن قنـد پارسـی کــه بـه بنگالـه مــی رود     
  رود شبی ره صدسـاله مـی     يک  طفلِ  کاين

  رود کــه اْش کــاروان حــسن ز دنبالــه مــی    
ــی   ــه مـــ ــشيند و حمتالـــ ــاره مـــــی نـــ   رود مکـــ

  رود ه بــــــاده در قــــــدح اللــــــه مــــــیواز ژالــــــ
 غافـــل مشــو کــــــه کار تو از نالـــه مــی رود

  ساقی حديث سرو و گـل و اللـه مـی رود            
   حد حسن يافتمی ده که نوعروسِ ن

ــد   ــان هنــ ــه طوطيــ ــوند مهــ   شکرشــــکن شــ
  طی مکان ببـين و زمـان در سـلوک شـعر          
  آن چــــــشم جاودانــــــۀ زاهــــــدفريب بــــــين 

  ايــن عجــوزاز ره مــرو بــه عــشوۀ دنيــا کــه  
  بــــــاد ــــــار مـــــــی وزد از گلــــــستان شـــــــاه   

 دين غياث حافظ زشوق جملس سلطان
هـای هفـتم تـا دهـم هجـری ادب و فرهنـگ ايرانـی در شـبه قـارۀ هنـد بـه                  در سده 

اوج شـکوه   شکوه بسيار زيـادی دسـت يافـت، و در دوران سـلطنت خانـدان بـابری بـه              
او . کابـل رفـت    دسـت داد و بـه  پيش از اين از بابر يـاد کـرديم کـه فرغانـه را از            . رسيد

ــد      ــستان قناعـــت نورزيـ ــه داشـــنت کابلـ ــود بـ ــدپرواز بـ ــسيار بلنـ ــه بـ ــال . کـ خ ۹۰۴او در سـ
ــه ــدت کوتـــاهی گرفتـــه         بـ ــتان را در خـــالل مـ ــشکر کـــشيد، مشـــال هندوسـ هندوســـتان لـ

او شـرح زنـدگی خـودش    . بابر زندگی پرماجرائی داشته است    . تشکيل سلطنت داد  
پـس  . پارسی در دست است نوشته که منت آن اکنون به را به انشای روانی در کتابی       
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سـلطنتی کـه   . تـصرف درآورد  از او پسر و جانشينش مهـايون سراسـر هندوسـتان را بـه     
اين پدر و پـسر تـشکيل دادنـد اسـاس و بنيـادش بـر فرهنـگ ايرانـی ـاده شـده بـود،                

پـسر  »  اکربشاهنشاه«. وران ايرانیِ گريخته از تيغ قزلباشان بود ملجأ و مأوای دانش 
فرهنــگ باســتانی ايــران عالقــه داشــت کــه دســتور داد     و جانــشينِ مهــايون چنــدان بــه  

ناميـد کـه داسـتان مفـصلی     » ديـن الٰهـی  «را  آئين نور و پرستش مهر احياء گردد، و آن     
او تصميم داشت که ديـن الٰهـی را در هندوسـتان ديـن رمسـی اعـالم کنـد، ولـی           . دارد

گرچــه ديــن اهلـــیِ   » شاهنــشاه جهــانگير  «انــشينش  پــسر و ج . او مهلــت نــداد   اجــل بــه  
پــدرش را منــسوخ کــرده بــه اســالم برگــشت ولــی فرهنــگ ايرانــی چنــان در او رســوخ        

نـــور «دانـــست، و شـــهبانويش  يافتـــه بـــود کـــه زن و مـــرد را دارای حقـــوق مـــساوی مـــی  
اش ايـــن  نـــامش ســـکه زد و روی ســـکه  را شـــريک ســـلطنت خـــويش کـــرده بـــه » جهـــان

  :عبارت را نقش کرد
  بيگـم، زر نـام نـورِجهــــان، پادشــــاه حکمِ شاه جهانگير يافت صد زيور     به هب

گسترش فرهنگ و زبان ايرانی در هندوستان دوران درازمدت خاندان بابری    
پــــسر �دوران شـــاهجهان  . گرفــــت» ايــــران صـــغير «چنـــدان بــــود کـــه هندوســــتان نـــامِ    

حمل   عمارای باشکوه تاج   .شکومهندترين دوران خاندان بابری است    � جهانگير
هــای او  انــد از ســاخته  و مــوتی مــسجد و چنــدين بنــای باشــکوه ديگــر کــه هنــوز جــوان    

  . است
منظــور آنکــه در دورانــی کــه قزلباشــان در ايــران متــدن و فرهنــگ ايرانــی را بــا       
جهالتــشان نــشانه گرفتــه بودنــد، متــدن و فرهنــگ ايرانــی در جــای ديگــری از جهــان    

هـای عظـيم    در زمان سلطنت شاهنشاه اکرب کتاخبانه  . هر کرد کريشمای خويش را ظا   
شــد، و  هنــد ماالمــال از کتاــای پارســی شــد کــه توســط دههــا خطــاط و نــساخ يــه مــی 

نگـار مــشغولِ ترمجـۀ کتاـای سانـسکريت و عربــی بـه زبـان پارســی        مترمجـان پارسـی  
ه کتاــای زيــستند کــ دســتی در زمــان ايــن پادشــاه در دهلــی مــی   مؤلفــان چيــره. بودنــد

زبـان پارسـی بـه رشـتۀ حتريـر درآوردنـد تـا اکنـون          ويژه درتـاريخ هنـد بـه      ارزمشندی به 
مهينقــدر کـــه  . بــرای مــا يادگـــار شــکوه فرهنــگ و زبـــان ايرانــی در هندوســتان باشـــد      
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هـای شـشم تـا دوازدهـم هجـری بـه        بدانيم اکنون منابع اصلی تاريخ هنـد در بـين سـده      
ستان تأليف شده اسـت، گـسترۀ فرهنـگ ايرانـی       زبان پارسی است که در خود هندو      

  . شود در هندوستان در آن برهۀ دراز تاريخی برايمان منايان می
ضت ادبی مهراه با ترويج زبان پارسی در هندوسـتان بـرای ميـراث فرهنـگ         
ايــران بــيش ازحــد تــصور مــا ارزمشنــد بــود؛ زيــرا در اثــر مهــين ــضت بــود کــه دههــا      

اگـر  . ن نگهـداری شـد تـا از دسـتربد روزگـار مـصون مبانـد            تأليف پارسی در هندوستا   
ريـزی شـدۀ کتاـای     در ايرانْ قزلباشان به فتوای فقيهان لبنانی به نـابودگری برنامـه            

دسـت   پارسی اقدام کردند، بسياری از اين متـون در هندوسـتان برجـا مانـد سـپس بـه                
، متــامی متــون شــايد خواننــده تعجــب کنــد اگــر بــشنود کــه جــز چنــد کتــاب   . مــا رســيد

پارســی ماقبــل صــفويه کــه اکنــون در دســت مــا اســت يــا در هندوســتان يــا در عثمــانی       
يعنی اگر اين کتاا در هندوستان و عثمانی و . نگهداری شدند و بعد به ما رسيدند   

بعضی هم در خبارای زيـر اشـغال ازبکـان حفـظ نـشده بـود، مـا امـروز از ايـن گنجينـۀ             
انــی مهــان انــدازه در اختيــار داشــتيم کــه از آثــار       عظــيم ادب و فرهنــگ مکتــوب اير  

. رودکی و ديگر سخنوران و اديبـان بـزرگ عهـد طـاهری و سـامانی در اختيـار داريـم               
ــثَالً مولــوی يــا حــافظ يــا     بــه زبــان ديگــر، شــايد مــا امــروز در کتاــا مــی     خوانــديم کــه م

وده و يک شاعر بلنـدآوازه بـوده و اشـعار بـسيار زيـادی هـم سـروده بـ          …يا…سعدی يا 
خوانـديم کـه خواجـه نظـام امللـک       يا مـثال مـی    . هائی از آن اين چند بيت است        منونه

يـا مـثال عطـار    . کتابی در سياست نوشته بـوده بـا عنـوان سياسـتنامه و بـه پارسـی بـوده           
نـام تـذکرة األوليـاء، و چنـد بيـت شـعر هـم          چند کتاب شعر و يک کتاب نثـر داشـته بـه           

يا مثال جامی کتاائی با اين نام و اين . ديديم ابی میعنوان منونۀ اشعار او در کت   به
مهچنانکــه هــر کتــابی کــه در آن ديارهــا  . نــام داشــته و منونــۀ شــعرِ او ايــن و ايــن اســت  

تـوان بـه چنـدين منونـه از ايـن کتاـای        حفظ نـشد بـرای مـا نيـز حمفـوظ منانـد؛ و مـی             
از صـفويه موجـوده بـوده    مفقود اشاره کرد که ما فقط نامهايشان را داريم، و تا پـيش         

کتاـای شـاهنامه فردوسـی و حـافظ شـيرازی کـه         . انـد   و در زمان صـفويه معـدوم شـده        
کـار بردنـد در درون    برای ايرانيان مقدس بودند با شگردهای خاصی که ايرانيان به  
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فردوسی شيعه کرده شد و چندين بيت شعر وارد شاهنامه گرديد . ايران ماندگار شد
. هــای شــاهنامه هــست   شــيعه بــوده اســت؛ و هــم اکنــون در نــسخه   تــا نــشان دهــد کــه او  

مهـين سـبب شـد کـه شـاه امساعيـل دسـتور دهـد يـک نـسخه از شـاهنامه بـرای پــسرش             
حافظ نيز شـيعه کـرده شـد و در آغـاز ديـوانش يـک قـصيدۀ بلنـد              . ماسب يه شود  

ـای  ايـن قـصيده در ديوا  (اده شد که از زبان حافظ در مدح علی سـروده شـده بـود       
و ازمجلـــۀ آـــا ايـــن چنـــد بيـــت را مـــن از زمـــان کـــودکی و  ) چـــاپ ســـنگی وجـــود دارد

  : آموختم ياد دارم که خواندن کتاب حافظ می دوران مکتبخانه به
ــضــــا   ــان قـ ــر درِ فـــردوس کاتبـ ـــته بـ   نوشـــ

  است علی ز بعد حممد ز مجله خلق بِه
  الم و عـلی اَعلَـــمـــــلی عـــم و عــعلی علي

  عهـــــد حيـــــدرِ کــرار   بــی رســول و ولــی  ن
  ايـن اقــرار  اگـر تـو مـؤمنِ پــاکی بکـن بـه     

  ارـــــلی خمتــــر و عــــــلی آمــعلی امير و ع
بعـــد فرهنـــگ و زبـــان ايرانـــی رواج  در انـــاتولی نيـــز از زمـــان ســـلجوقيان روم بـــه

 ادامـه  يافت و تا زمان سلطنت سلطان سليم اول عثمانی و جنگهای ايـران و عثمـانی         
ــت ــا        . يافـ ــه بـ ــود کـ ــتم بـ ــدۀ هفـ ــاتولی در سـ ــی در انـ ــان و فرهنـــگ ايرانـ ــرويج زبـ اوج تـ

و . مهـراه شـد  ) ديـوان مشـس تربيـزی و مثنـوی مولـوی      (تأليفهای بزرگ موالنا رومـی      
تــأثير فرهنــگ ايرانــی در ســلجوقيان انــاتولی چنــدان بــود کــه شــاهان قونيــه القــاب           

حدی بود که  يت و نفوذ ادب پارسی به   جذاب. شاهان شاهنامه را بر خودشان ادند     
بعـد شـاهزادگان عثمـانی بـه فراگـرفنت ايـن زبـان روی         از زمان سـلطان حممـد فـاتح بـه     

آوردند، و چنانکه در جای خود ديديم سـلطان بايزيـد، جـم سـلطان، و سـلطان سـليم               
ازمجلـــه بزرگـــان دولـــت عثمـــانی بودنـــد کـــه زبـــان پارســـی را تـــر از زبـــان مــــادری           

ســرودند  دانــستند، و مهــين کــه بــه زبــان پارســی شــعر مــی   ترکــی بــود مــی خودشــان کــه 
  .کردند معنايش آنست که آا احساسات خود را با اين زبان بيان می

کــه پــس از تــشکيل ســلطنت قزلباشــان و جنگهــای ايــران و عثمــانی     بــا وجــودی
نويـسی عموميـت يافـت، بـازهم      زبان پارسی در کشور عثمـانی متـروک مانـد و ترکـی           

ــر ــه    ايــــناثــ ــانی بــ ــابع دولــــت عثمــ ــان در ســــرزمينهای تــ ــه   زبــ صــــورتی احتــــضارآميز بــ
بعـد مرکـز نـشر     حتی در کشور مصر که از سدۀ هفتم هجری به     . حياتی ادامه داد    نيمه
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ــز زبــان پارســی جــای پــای خــويش را بــرای مــا برجــا             زبــان و فرهنــگ عربــی بــوده ني
کسی کـه  . دن بوده باشدگذاشته است تا شاهد قابليت ذاتی اين زبان به عاملگير ش        

سـده   به قاهره رفته و از بناهای تاريخی مصر ديدن کرده باشد ديده است که تـا يـک         
انـد کـه خبواهنـد احـساسات خـود را بـه        پيش از ما در مصر هنوز کسانی وجود داشته        

شاهد اين مورد ابياتی از شعر است که بر اطراف وضوخانۀ . زبان پارسی بيان کنند 
بـه  ) مسجد حممد علی بيـک کبيـر  (ترين مسجد قاهره  رين و هنریبزرگ حياط زيبات  

پارسی بر هشت قطعه سنگ مرمر نقـش بـسته اسـت، و هـرکس بـرای ديـدار بـه آجنـا          
افتد که به خط نستعليق زيبائی نگاشته  برود چشمش به شانزد بيت شعر پارسی می

د بــه خــوبی را خبوانـ  شـده اســت؛ و اگـر در زبــان پارسـی تبحــر داشــته باشـد، وقتــی آن    
شــود کــه اينــها بايــد ســرودۀ مــردی باشــد کــه زبــان پارســی را بــرای بيــان            متوجــه مــی 

مگـر نـه اينـست کـه اقبـال الهـوری        . احساسش تر از زبان خودش يافتـه بـوده اسـت          
  :برای بيان احساسش زبان پارسی را برگزيد؟ او است که گفته

شکّر است    طــــرز گفـتــار د ری شــــيرين تـــر استگرچه هندی در حـالوت  
او کــه . اقبــال بــه مهــان حجمــی کــه بــه پارســی شــعر گفتــه بــه اردو نيــز شــعر دارد   

گفتــه و بعــد  زبــان انگليــسی بــوده ابتــدا ســاهلا بــه زبــان اردو شــعر مــی     حتــصيالتش بــه
توانــد احــساساتش را چنانکــه بايــد و شــايد بيــان  متوجــه شــده کــه بــه هــيچ زبــانی منــی

هـای   های اردوی اقبـال را در کنـار سـروده      آدم وقتی سروده  . سیکند مگر به زبان پار    
شـود کــه   وقـت متوجـه مـی    گـذارد، بـه شـرط اينکـه زبــان اردو بدانـد، آن      پارسـی او مـی  

  !پارسی چه قدرتی برای بيان احساسات انسانی دارد
ــی       ــفوی دمشنـ ــا دولـــت صـ ــان بـ ــه ازبکـ ــالی کـ ــين حـ ــز درعـ ــوارزم نيـ در ســـغد و خـ

ه تنــها زبــان اديبــان بلکــه زبــان ادب حکمرانــان ازبــک نيــز    داشــتند، زبــان پارســی نــ 
هـای او را   ئی از سـروده  سرود و منونه عبيداهللا خان خود به زبان پارسی شعر می   . بود

ولـی سـتيزهای مـذهبی صـفويه     . که ماالمال ازعشق به ايران بود در جای خود آوردم      
  .کرد با سغد و خوارزم آنچه کرد
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ســــت بــــه هنگــــامی کــــه فرهنــــگ ايرانــــی در اثــــر  از بازيهــــای روزگــــار آنکــــه در
ســـتيز و  گــستر شــود، پديــدۀ ايــران     رفــت تــا جهــان    ويژگيهــای خاصــی کــه داشــت مــی     

عرصــۀ ظهــور ــاد، و قزلباشــان بــا تعــصبات جاهالنــه و     آفــرين قزلباشــان پــا بــه  دمشــن
شان بزرگتـرين ضـربۀ تـاريخی را بـه فرهنـگ و متـدن ايرانـی وارد             سياستهای ابلهانه 

پــس از روی کــار آمــدن قزلباشــان، چـون ميــان قزلباشــان و عثمانيــان از يــک  . آوردنـد 
ســو و قزلباشــان و ازبکــان از ســوی ديگــر روابــط خــصمانۀ مــذهبی برقــرار شــد، ايــن        

ــان تبـــديل     خـــصومت بـــه ــان و ازبکـ ــا هويـــت ايرانـــی در عثمانيـ ــه خـــصومت بـ زودی بـ
تـــرويج زبـــان ، و آمـــوزش و )زيـــرا قزلبـــاش و ايرانـــی معـــادل يکـــديگر شـــدند(گرديـــد 

در ســغد و خــوارزم کــه از نظــر تــاريخی  . پارســی نــزد آــا متوقــف و ممنــوع اعــالم شــد 
ناپذير ايران، و روزگاری زادگـاه و پرورشـگاه زرتـشت بـوده، و زمـانی            خبش جدايی 

نيز مرکز امارت سامانيان و پرورشگاه بزرگانی چون رودکی و خوارزمی و فـارابی و        
انی که آن سرزمينها را در اشغال داشتند و تا زمان شـاه    بيرونی و ابن سينا بوده، ترک     

ســـتيزی  سياســـتهای ســـنی ناميدنـــد در واکـــنش بـــه امساعيـــل خودشـــان را ايرانـــی مـــی 
سـتيزی را در پـيش گرفتنـد و زبـان ترکـی       قزلباشان صفوی، به تـدريج سياسـت ايـران       

  . را جايگزين زبان پارسی کردند
 بود تا ايران را به يک کـشور منـزوی و      انگار قزلباشان را دست تقدير فرستاده     

انگار دوران ايفای نقـش ايـران در   . مانده از کاروان متدن مبدل سازد اثر و عقب  بی
خبـش ايـن    بايست که پايان صحنۀ متدن جهانی به سر رسيده بود و شاه امساعيل می   

بــه جــز قزلباشــانْ هــيچ نيــروی ديگــری در جهــان قــادر نبــود کــه چنــين         . دوران باشــد
انگار دسـت تقـدير ايفـای ايـن نقـش را بـه         . ئی ايفا کند    ش ويرانگر و نابودکننده   نق

توانــست کــه آن   هــيچ قــوم ديگــری منــی . شــاه امساعيــل و قزلباشــان حمــول کــرده بــود  
شــان و بــا  قزلباشــان بــا تعــصبات جاهالنــه. ســتيزی را بــه اجنــام برســاند رســالت ايــران

آــا . ترين نکبــت تــاريخی مبــتال کردنــدشــان ايــران را بــه زيانبــار دگرســتيزیِ ابلهانــه
تدبيريهايشان و بـا   اطراف ايران را با بی  . مغزهای انديشمند ايرانی را نابود کردند     

تـــوان تبـــديل  محاقتهايـــشان قيچـــی کردنـــد و ايـــران را بـــه يـــک کـــشور کوچـــک و کـــم   
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ی ارعاب بر مردم ايران حتميل کردند از ايرانيانْ مردم   آا با افکاری که به    . کردند
مــزاج ســاختند کــه جــز فــرورفنت در  گــرا و عــصبی پرســت و تــوهم انــديش و خرافــه نفـاق 

قزلباشـان چنـان ميـراث دسـت     . ديدند  الک خويشنت هيچ راهی را درپيش خود منی       
گــاه نتوانــست از قيــد و  و پــاگير و منحوســی از خودشــان برجــا ادنــد کــه ايرانــی هــيچ 

  . بند آن رهايی يابد
لباشـان وحـدت ملـی و متاميـت ارضـی را بـرای ايـران           نويـسند قز    کسانی کـه مـی    

پندارنـد کـه بلـخ و     انـد يـا مـی    درسـتی و شايـستگی خنوانـده       آوردند تاريخ ايـران را بـه      
کــــه در نتيجــــۀ �کــــران  ختارســــتان و اشروســــنه و ســــغد و خــــوارزم و ارزجنــــان و مــــک  

ــت      ــران از دســـت رفـ ــشان بـــر ايـ ــشونتهای قزلباشـــان در دوران حاکميتـ خبـــشهای � خـ
   . زمين نبوده است  ايراناصلی

ايـران و   گـونگی برآمـدن قزلباشـان و ورودشـان بـه         نگارانی که دربـارۀ چـه       تاريخ
انـد   پندارنـد کـه آـا ايرانـی بـوده      تشکيل سلطنتشان مطالعـات درسـتی ندارنـد و مـی          

انـــد کـــه شـــاه امساعيــل بـــا جمبـــور کـــردن مـــردم ايــران بـــه اختـــاذ مـــذهب شـــيعه     نوشــته 
، يـک وحـدت مـذهبی را در کـشور        )مسيت خبـشيدن بـه مـذهب شـيعه        ر: بيان آا   به(

اينها . برقرار کرد و مهين وحدت مذهبی بود که وحدت ملی را در ايران ايجاد کرد       
پندارند که بيشينۀ مـردم ايـران در    اند می درستی خنوانده   چونکه تاريخ صفويه را به    

انـد زيـرا    شـده  وحدت ملـی مـی  اند ولی سنيان حاکم بر ايران مانع       زمان شيعه بوده    آن
شـگفت  . تا پيش از دوران صفوی قـدرت سياسـی در دسـت اقليـت سـنی بـوده اسـت            

نويسند که شاه امساعيـل مـذهب شـيعه را در ايـران رمسيـت خبـشيد تـا            آنکه اينها می  
چنــين ســخنی نــشانۀ  . آن از ايــران در برابــر اطمــاع عثمانيهــا دفــاع کنــد    بــا اتکــای بــه 

آـــا رخــدادهای مربـــوط بــه تـــشکيل   . يــران و عثمـــانی اســت  اطالعــی از تـــاريخ ا  بــی 
راه افتادن جنگهـای   برند که مسبب به کنند و از ياد می سلطنت صفوی را وارونه می   

ايــران و عثمــانی حتريکــات قزلباشــان در کــشور عثمــانی پــس از تــشکيل سلطنتــشان     
ز بــود؛ يعنــی سياســتهای مــذهبی شــاه امساعيــل ســبب شــد کــه ســلطان عثمــانی رخ ا        

  . اروپا و اروپاگشايی برگردانده متوجه ايران کند
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شناسـان غربـی در سـدۀ حاضـر درانداختنـد؛       اين نگـرشِ وارونـه را ابتـدا ايـران         
علت تعصب  دست آورده بودند که يا به   زيرا اطالعاتشان را از مصاحبه با کسانی به       

پنداشـتند   و میاينها دروغ گفتند يا اطالع درستی از تاريخ ايران نداشتند         مذهبی به 
بــر مهــين مبنــا هــم بــود کــه   . کــه تــشيع صــفوی ســاخته و پرداختــۀ ايرانيــان بــوده اســت  

شناسان غربی پنداشتند و نوشتند که تشيع را ايرانيان در زمان اموی     برخی از ايران  
داننـد کـه تـشيع يـک مـذهب خالـصا        اينها منـی . ساختند تا با دين اسالم مقابله کنند  

قبايـلِ مـذحج و   (تبـار   توسـط قبايـل يمنـی    ) در کوفـه  ( عربـی    عربی است و در حميطـی     
پردازان شيعه تا پيش از تشکيل سـلطنت   نشو و منا يافته بوده، و عموم نظريه ) حمير

ــی    ــر و بنـ ــذحج و حميـ ــلِ مـ ــان از قبايـ ــراق، و     قزلباشـ ــوب عـ ــان جنـ ــز از بوميـ ــد، و نيـ اسـ
  .اند شان عراقی بوده مهه

تــا پــيش از قزلباشــان داشــتند نيــز ديــنِ ملــیِ خــود   البتــه مذهبــهائی کــه ايرانيــان  
مشــشير جهــادگران صــدر اســالم و ســپس بــه مشــشير خــونريز     ايرانيــان نبــود، بلکــه بــه 

ترکان غزنـوی و سـلجوقی بـر ايرانيـان حتميـل شـده بـود، و ايرانيـان در طـی نـسلهای               
ی را بازســاز آن عــادت کــرده بودنــد و بــر طبــق مــزاج فرهنگــیِ خودشــان آن     بعــدی بــه 

پنداشتند و دربرابر مـذهبِ   را خبشی از هويت خودشان می کرده بودند، و اينک آن 
ــی   ــستادگی مـ ــان ايـ ــد قزلباشـ ــالم  . کردنـ ــر اسـ ــان دربرابـ ــای   ايرانيـ ــستران دوران خلفـ گـ

. گــزا کــشيده بودنــد    خنــستين و ســالطينِ امــوی نيــز مقاومتــها کــرده و رجنهــای جــان       
امــا . ق و شــام و مــصر امويــان گــستردند  دانــيم، اســالم را در ايــران و عــرا   چنانکــه مــی 

شــد، خيلــی ديــر بــه اســالم   عمــوم مــردم ايــران، بــا مهــۀ فــشارهائی کــه بــر آــا وارد مــی  
هـا اول و دوم خالفــت عباسـی زمــام امـور در دســت ايرانيـان بــود و      در ســده. گرويدنـد 

کلـی متوقـف گـشته     گستری چونکه با فرهنگ ايرانی تعارض داشـت بـه        جهاد و دين  
هـای سـدۀ چهـارم هجـری بـيش از       دهد که تـا نيمـه       زارشهای تاريخی نشان می   گ. بود

مــثال شــيراز بــا وجــودی کــه از    . نيمــی از مــردم ايــران بــر ديــن قــومیِ خودشــان بودنــد    
اوائــل فتوحــات اســالمی شــهرِ پادگــانی جهــادگران عــرب بــود تــا ســدۀ پــنجم هجــری     

جوقی مسلمان کـرده  خبش اعظم مردمش مزدايسن بودند سپس در دوران ترکان سل  
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در ديگر نقاط پارس نيز وضـع بـه مهـين منـوال بـود، مـثال آباديهـای الرسـتان             . شدند
منــاطق ری و . زمــان ــدين مانــده بودنــد  در ســدۀ پــنجم مــسلمان کــرده شــدند و تــا آن  

دينان در  و اسپهان نيز چنين بود و مجاعات دين مزدکی و خرم    ) گرگان(هيرکانيه  
تيغ ترکان سـلجوقی   هيرکانيه و اسپهان وجود داشتند، سپس به    مهۀ آباديهای ری و     

ســهمی کــه ترکــان غزنــوی و ســلجوقی در . و فتــوای فقهــای آــا مــسلمان کــرده شــدند
حتميــل اســالم بــر ايرانيــان داشــتند بــسيار بيــشتر از ســهمِ عرــای جهــادگر در زمــان         

.  مـسلمان نـشده بـود   تا پيش از دوران اموی نيز که البته کسی از ايرانيان        . اموی بود 
دسـت قبايـل اوغـوز نيفتـاده بـود       چه بسا که اگـر ايـران در آغـاز سـدۀ پـنجم هجـری بـه                 

  . هنوز بيش از نيمی از مردم ايران بر دين ملیِ خودشان بودند
عـادت  � با هر مذهبی که داشـتند  �ها به دين نوينشان       ايرانيان با گذشت سده   

را به مهراه فرهنگ ايرانی تا  ز داده و آنکرده بودند و اسالم را پرورش و گسترش ني
دورترين نقاط شرق آسيا و اعماق انـاتولی رسـانده بودنـد؛ يعنـی هرجـا کـه فرهنـگ             

شدۀ مداراگرِ مبتنی بر مذهبِ حنفی    اسالم بازسازی (ايرانی رفته بود اسالم ايرانی      
ــز بــا آن رفتــه و مانــدگار شــده بــود    ) و پيرايــۀ معتزلــی   مــذهب ولــی ترکــان قزلبــاش  . ني

های  شيوه. خودشان را از بياباای اناتولی آورده بودند تا بر ايرانيان حتميل کنند          
کننـده بـود کـه     بار و ذليـل  حدی خشونت آا برای حتميل مذهبشان بر مردم ايران به       

ها را خبواند تا وقتی که متون اصلی صفوی را خنوانده باشـد     امروز هرکه اين نوشته   
گونـه تــا   شـود مردمــی رفتارشـان ايــن   د، و شـايد بپنــدارد کـه منــی  شـايد نتوانــد بـاور کنــ  

ولی اينها در تأليفات مورخان دربـار   . آور باشد   حد غيرانسانی و خشن و چندش       اين
رخـدادهای تلـخ تـاريخ    . مهه حقيقت است� متأسفانه�شاهان صفوی آمده است و     

شـود کـه آنچـه     شود که برای ديگران بازنگفت، ولی منـی     شود که خنواند، می     را می 
  . اند تا يادگار افتخارشان باشد را انکار کرد خود بازيگران اين رخدادها نوشته

شــايد بــسيار کــسان نتواننــد بــاور کننــد کــه مريــدان شــاه صــفوی گوشــت الشــۀ            
شايد بـسيار کـسان بـاور    ! خوردند دانشمندان و بزرگان ايرانی را به فرمان واليی می        

شـايد بـسيار کـسان بـاور     ! د قزلباشان از مستحبات بودنکنند که ميگساری و لواط نز    
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کننــد کــه  نشــايد کــسانی بــاور  !  حــرام بــود آــانکننــد کــه ريــش گذاشــنت در مــذهب    
کردنــد تــا از مخهــای ســرِ چارســوکها شــراب خبرنــد و        قزلباشــان مــردم را جمبــور مــی   

بنوشــند و بــه عائــشه دشــنام دهنــد بــرای آنکــه معلــوم شــود کــه مــذهب منــسوخ را رهــا       
های سـرِ چارسـوکها کـه حمـل      جای اين مخخانه. اند  کرده به مذهب حقِ آا درآمده     

نوشيدن شراب و لعنت فرستادن و دعا کردن و حاجت طلبيدن بود هنوز در بسياری    
از شـــهرهای ايـــران وجـــود دارد و هنـــوز هـــم مهـــان نـــامِ دوران صـــفوی را حفـــظ کـــرده   

ديگـر ديرزمـانی اسـت کـه در     . اميدنگويند يعنی جایِ آشـ  » سقّاخانه«است؛ آا را    
اينجاها مخهای شراب نصب نيست، ولی مهان حالت ديرينه را حفظ کـرده اسـت؛     

ئــی  کننــد و ســکه رونــد و مشعــی روشــن مــی  مــی» ســقاخانه«نــزد   بــهکــسانیو هنــوز هــم 
کنند و  فرستند و دعائی می و لعنتی می) دورانآن رمزی از ای شرابِ (اندازند  می

شده توسط مداحان شاه امساعيـل و   شايد کسانی که متون تأليف  . بندطل  حاجتی می 
انـــد نـــزد خـــود بينديـــشند کـــه برخـــی از آنچـــه مـــن در ايـــن     شـــاه ماســـب را خنوانـــده 

شــــايد هــــم بازمانــــدگان نوادگــــان مهــــان قزلباشــــان و . ام گزافــــه باشــــد کتابچــــه آورده
 نـوعی شـادی حاصـل    تربائيان هنـوز هـم بـا خوانـدن ايـن موضـوعها در عمـق ذهنـشان            

برخـی از اينـها هـم بـرای توجيـه ايـن       . کنند از آنچه نياکانشان بـا مـردم ايـران کردنـد       
رفتـه اسـت تـالش     مهه ستمی که از دست قزلباشـان و تربائيـان بـر ايـران و ايرانـی مـی              

کننــد کــه داســتان درگيريهــای شــيعه و ســنی در ميــان عرــای عــراق و لبنــان، يــا           مــی
ياد مردمِ  دستور سلطان سليمِ ترک را به در کشور عثمانی بهسرکوب ترکان بکتاشی    

ــان       ــراق و لبنـ ــر در عـ ــه اگـ ــار کـ ــه کننـــد؛ انگـ ــان را توجيـ ــران بياورنـــد و عمـــل قزلباشـ ايـ
انــد  انــد يــا در عثمــانی بکتاشــيان را کــشته    شــيعيان و حنبليــان بــا هــم درگيــری داشــته   

اد تـا خـشمی کـه از سـنيان در     شود که پروانۀ جنايتگری را به قزلباشان اشغالگر د   می
خواهنـد بپذيرنـد کـه مـا در      اينـها منـی  ! اند را بر سر مردم ايران خالی کنند      دل داشته 

اين دفترچه در حال مطالعۀ خبش کوچکی از تاريخ پرنشيب و فرازِ ايران هـستيم، و   
اينجـا رسـانده اسـت را بـازخوانی      خواهيم که آنچه ديروزهـا بـر مـا رفتـه و مـا را بـه                می

ــته  ک ــه از نوشــ ــه در ايــــن دفترچــ ــيم؛ لــــذا از آنچــ ــايع  نــ ــود وقــ ــفوی   هــــای خــ ــاران صــ نگــ
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خواهد کـه اينـها در معـرض مطالعـه      شوند و دلشان منی ايم دخلور می  بازنويسی کرده 
هــای  خواهــد کــه کــسی گذشــته   شــوند زيــرا دلــشان منــی   اينــها دخلــور مــی  . قــرار گيــرد 

ويــژه ممکــن اســت کــه نوادگــان  بــه. منــايش بگــذارد پدرانــشان را کَنــد و کــاو کنــد و بــه
هــا بــيش از نوادگــان آن قزلباشــان    مهــان سيدشــدگان تربايــی از خوانــدن ايــن نوشــته    

نــازد بــرای ابــراز  تبــار بــودن خــودش مــی  برجننــد؛ يــا مــثالً يکــی کــه هنــوز هــم قزلبــاش  
ســتيزی بزنــد کــه چــرا جنايتــهای       مــت تــرک دفتــرخــشم خــودش بــه نويــسندۀ ايــن     

امـا اينـها بيـان رخـدادهای تلـخ تـاريخی اسـت و        . ويسی کـرده اسـت   نياکان او را بازن   
انـد و   آا ديروز بر پدران و مادران مـا اينـها را درآورده  . کاری با حب و بغض ندارد    

هــای  خواهــد کــه گذشــته   انــد، و مــا هــم دملــان مــی    نگــاران خودشــان هــم نوشــته   وقــايع
  .  آا بازخوانی کنيمهای خود بارِ خودمان را از روی نوشته آور و ذلت شرم

مــا چــاره نــداريم جــز آنکــه مهــۀ حقــايق تــاريخی خودمــان را بــازخوانی کنــيم تــا   
ايـم بـشناسيم و بـشناسانيم، و بکوشـيم کـه آنچـه        گونـه کـه بـوده       بتوانيم خودمـان را آن    

نوادگــان تربائيــان و قزلباشــان کــه امــروز   . کــار گيــريم  کــه بايــد باشــيم را دريــابيم و بــه  
آنچــه آــا امــروز  . انــد نقــشی در جنايتــهای نياکانــشان ندارنــد  ايــرانخبــشی از ملــت 

اينکـــه آن فقيـــه از نوادگـــان . ممکــن اســـت کـــه بـــا مـــا بکننـــد فرداهــا خـــواهيم نوشـــت  
قزلباشــان آذربايجــان در مهــين چنــد دهــه پــيش بلــدوزر برداشــت و بــه پــارس رفــت تــا  

شـود   د کنـد را منـی  ختت مجشيد که نـشان افتخـار متـدن بـشری اسـت را ويـران و نـابو           
اگـر نـه مهـت مـردم مرودشـت بـود کـه جلـو بلـدوزرهای جنـاب           . کـه نانوشـته گذاشـت   

ــا بــــه فرزنــــدامنان مــــی   گفتــــيم کــــه در ايــــن کوهپايــــه   فقيــــه خوابيدنــــد امــــروز مــــا حتمــ
گونـــه کـــه  هـــای کـــاخ داريـــوش و خـــشيارشا و اردشـــير دوم قـــرار داشـــت؛ مهـــان   ويرانـــه

فتـوای   ان را مهـين ديروزهـا جـاهالن قنـدهار بـه         بزرگترين اثر فرهنگی کشور افغانـست     
عرــایِ حنبلــیِ رفتــه بــه افغانــستان و جاگرفتــه در کــابول و قنــدهار نــابود کردنــد، و        

گوينـد کـه اينجـا يکـی از عظيمتـرين نـشان           اکنون مردم افغانستان به فرزندانشان می     
فتــوای  ســتيز بــه هــای نياکــان مــا بــود و جــاهالن متــدن  افتخــار ايــستاده بــود و از ســاخته 

  .فقيهان بيگانه آا را نابود کردند
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  ۳۵۴

سخن بر سر آن نيست که چه کسی دمشن فرهنگ آزادانـديش ايرانيـان بـود و           
ســخن بــر ســر رخــدادهائی اســت کــه ديروزهــا بــر مــا رفتــه و مــا را   . چــه مــذهبی داشــت

ن در بيـا . پـروری کـرده اسـت    انـديش و کـين   تبديل به چنين قـومِ ترسـو و دورو و نفـاق     
بـــرای حتميـــل ) ترکـــان غزنـــوی و ســـلجوقی(بالهــای جانگـــدازی کـــه حاکمـــان ســـنی  

ام؛ و در  مذهبِ خودشان بر نياکان ما وارد آوردند نيز مـن دفتـر ديگـری ترتيـب داده     
ــاطنی   ــان بـ ــزاریِ ايرانيـ ــا هـ ــا از کـــشتارهای دههـ ــوان  (مـــذهب  آجنـ ــروان مکتـــب اخـ پيـ

د ســبکتگين، و از تالشــهای مــذهب توســط حممــو مــذهب و معتزلــی و زيــدی) الــصفاء
فقيهـــان مـــدارس نظاميـــه در زمـــان ســـلجوقيان بـــرای احمـــای مـــذاهب غيرخـــودی و         

ســتيزی و  مــذهب در ايــران و فرهنــگ تبــارِ ســنی فتواهــای تکفيــر توســط فقهــای عــرب
ام، و داستاای رجنهائی کـه از   ستيزی و دانشمندستيزیِ آا گزارشها آورده  دانش

ايــم و بالهــائی کــه توســط آــا بــر متــدن و        شيده بــوده دســت حاکمــان تــرک ســنی کــ    
ولی البته آنچه که قزلباشان صفوی بـا  . ام فرهنگ ايرانی آمد را نيز بازنويسی کرده 

بـار بـود کـه در تـاريخِ مـيهنِ مـا        مردمِ ما و با متدن و فرهنگ ما کردند چندان مصيبت       
 پس از خم شدا راسـت  ما در هر باری توانستيم که کمرمان را    . منونه نداشته است  

کـشيم و زار   کنيم ولی ضـربت قزلباشـان صـفوی بـا مـا چنـان کـرد کـه تـا امـروز درد مـی                
  .  کنيم ولی هنوز توان برخاسنت نداريم زنيم و تالش می می

گونه که رخ داده بوده اسـت خنوانـد       ملتی که سرگذشت تاريخی خويش را آن      
ای گذشـته را بارهـا و بارهـا تکـرار     و نشناسد مهچنان در خطا خواهد زيست و خطاهـ        

 اســت  آنگونــه کــه بــوده  درســتی و بــه  هــای خــويش را بــه  مــا اگــر گذشــته . خواهــد کــرد 
رفتـۀ   بازشناسی نکنيم خويشنتِ خويش را بازشناسی نتوانيم کرد و جايگـاه ازدسـت            

  .  يافتبازنتوانيمخويش را 
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