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  گفتار نخست

  صفوی اسماعیل شاه

  سماعیلکودکی و نوجوانی شاه ا. ۱

مـادرش  .  آمـد دنیـا   بـه  در اردبیـل خ ۸۶۶سـال    درحیـدر شـیخ   پـسر  اسماعیل

 با ایـن   بزرگش کاترینا  مادر. بود یتراپیزونتی  مارتا دختر اوزون حسن و کاترینا     

شــرط بــا اوزون حــسن ازدواج کــرده بــود کــه دیــن خــودش را نگــاه دارد و تــا آخــر     

ــ. آزادی کامــل دینــی برخــوردار باشــد   عمــرش از  اوزون ملکــۀ عنــوان بــهی او وقت

ت گـر و نـدیم و چـاکر وکلفَـ     ، یـک کـشیش و چنـد موعظـه        شـد حسن وارد شهر آمد     

د یک کلیسا بنا کرد تـا روزهـای یکـشنبه در    او در شهر آم. مسیحی را همراه آورد   

  .ارد و به موعظۀ کشیش گوش فرادهدزآن نماز بگ

 ایـران شـد و   پس از آنکه اوزون حسن بر بخش اعظم ایران دست یافته شـاه         

تبریز را پایتخت قرار داد کاترینا در تبریز نیـز بـرای خـودش کلیـسای باشـکوهی                

 در ارزنجــان کــه در آن .بــرد مــسیحی را بــه تبریــز گــران تبلیــغســاخت وکشیــشان و 

. بنا کـرد » یحیا«و  » سیمون«نشین بود نیز دو کلیسا به نامهای           عمدةً ارمنی  زمان

زون حـسن نـسبت داده شـده و گفتـه شـده کـه اوزون                 او  ها بـه  االبته بنای ایـن کلیـس     

ــز و ابهــر و ترجــان ســاخت         کاترینــا زنــی  ١.حــسن ســه مــسجد بــزرگ نیــز در تبری

ــسمی آورد یــک اســم دنیــا  بــهاو وقتــی پــسری. متعــصب و زیــرک بــود  بــرایش ٰىبام 

شــاه ایــران   امیــدوار بــود کــه ایــن پــسر روزی   او.  نامیــد»مقــصود«برگزیــد و او را 

 دختـرش مارتـا را نیـز بـا خـودش           و رفـت   مـی کلیسا    های یکشنبه که به   او روز . شود

  .ش آشنا سازدا یی تا او را با تعالیم دین آبابرد می
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 کــشور مــذهب کــودک بــود کــه عثمانیهــای ســنی    مــادر اســماعیل  مارتــا

را  مــــادریش را تــــصرف کردنــــد و خــــانوادۀ) تراپیزونــــت ( مــــادریشپــــدربزرگ

پــس از چندســال بــرادران . اراج و متــواری کردنــدو قــومش را کــشتار و تــعــام  قتــلِ

. مادریش مقصود را خفه کرده از بین بردند         پدر و   برادرِ یعقوب پدریش خلیل و  

فتـوای فقهـای     بـه و سـرش را     کشتن داد     پس سلطان یعقوب شوهرش حیدر را به      س

 از  پـس  .فرزنـدانش را بـه شـیراز تبعیـد کـرد            و او و   ، سگان تبریز افکنـد    سنی جلوِ 

 باینــدری  بیــکر مــأموران رســتمهنگــام فــرار از برابــ بــه علــی یــز پــسر بــزرگشنآن 

طبیعـی  . شـدند کشته شد، و او با دوفرزند دیگـرش متـواری و در الهیجـان پنهـان            

جـــو و  ئـــی کینـــه بـــود کـــه ایـــن رخـــدادهای تلـــخ بـــر ایـــن زن اثـــر بگـــذارد و روحیـــه

نی ورزیــده نــین دشــمچ طلــب نــسبت بــه همــۀ کــسانی کــه بــا خانــدانش ایــن  انتقــام

 ایـران هردو دولـت عثمـانی و       . شان سنی بودند را در او پرورش دهد         بودند و همه  

کـه   نـد، و همـۀ قزلباشـان تاتـار        رفت  مـی  بـه شـمار      اوناپذیر خانوادۀ    دشمنان آشتی 

او . ندشـد   مـی خانـدانش محـسوب      دوستان طبیعـی او و     مریدان شوهرش بودند  

  .روردپدامنش  ئی اسماعیل را در با چنین روحیه

 از ســران برجــستۀ قزلبــاش کــه   تاتــارصــوفیِ  هفــتســاله را  هفــت اســماعیلِ

هــای شــیخ حیــدر بودنــد بــه الهیجــان بردنــد و در منــزل کارکیــا میــرزا علــی    خلیفــه

 کـه   طبرسـتان بـود   مـذهب     زیـدی  بقایـای حاکمـانِ شـیعۀ      از   کارکیـا . مخفی کردنـد  

 از آن  اسماعیل رااو.  از دیرباز در الهیجان قدرت را در دست داشتندخاندانش

 و بــود و شـیخ زاهــد  صــفی الــدیننظـر درخانــۀ خـویش پنهــان کــرد کـه نــوادۀ شـیخ     

 نیـز از رسـتم بیـک دل         شو خـود  ا .در تعقیبش بودند   رستم بیک بایندر     مأموران

عالوه بر این او شیعه بود، و قزلباشان نیـز خودشـان و اسـماعیل               . خوشی نداشت 

 گونـه   هـیچ  مذهب کارکیا با مذهب قزلباشـان        هرچند که بین  . ندنامید  میرا شیعه   

هـای شـیخ حیـدر نـشان       وجود نداشـت، ولـی تقیـۀ شـدیدی کـه خلیفـه         ئی  همسانی

  . آورنددست  بهدین آنها اطالعی خودیها از  که غیِرشد می از آن ند مانعداد می

شــاه در .  داده بودنــد»شــاه«اســماعیل را مریــدانش از همــان کــودکی لقــب  
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ــامع  بــهصــوفیهفرهنــگ  ــود  ن ــه    . ی شــیخ طریقــت ب ــدین ب آنهــا پــس از شــیخ بدرال

از ایــن القــاب .  لقــب داده بودنــد»ســلطان« و »شــاه«هرکــدام از شــیوخ خودشــان 

بعدها نیز آنها برای همۀ شـیوخ طریقـت، اعـم از            . مفهوم سیاسی در مد نظر نبود     

اهـل  ماهـانی    نعمةُ اهللا   شیخ چنانکه وقتی . کار بردند    به »شاه«زنده و مرده، لقب     

ــان ــانش    درکرمـ ــی از نوادگـ ــغ یکـ ــر تبلیـ ــه  (اثـ ــفوی از  کـ ــان صـ ــارگزاردر زمـ  انکـ

 ۀ لبنــانی  شــیع از ایرانــی بــودن و ســنی بــودن خــارج کــرده شــد و       ) قزلباشــان شــد 

نعمـةُ  شـاه   «را     وی پـس  از آن     و  به اول اسمش افـزوده گـشت       »شاه«گردید، صفت   

کـار بردنـد و او را    ا بـه آنهـا بـرای امـام رضـا نیـز همـین لقـب ر         . خواندنـد »  ولی اهللا

شـاه  «امام علی نیز ایـن صـفت اضـافه شـد، و او را       نام     به . خواندند » غریبان شاه«

  .لقب دادند» والیت

  :  را به الهیجان بردند عبارت بودند از»اسماعیلشاه « تنی که هفت

  مربی خاص اسماعیل؛  شاملو، پدر روحی و لَلَه حسین بیک) ۱

  شیخ حیدر؛  خ جنید وخادم بیک، خلیفۀ خاص شی) ۲

  پیری قاجار، فرمانده مجاهدان قزلباش؛ قره ) ۳

  لو؛ مان قره رستم بیک) ۴

  لو؛ مان قره بایرام بیک) ۵

  ابدال علی بیک دده، مربی خاص شیخ حیدر؛ ) ۶

  . الیاس بیک ایغوت اوغلی) ۷

ــا از تاتارهـــای درون   ــاتولیعمـــوم اینهـ ــه انـ ــد، و قبیلـ ــانوادهو بودنـ ــان   خـ شـ

 مرزهــای ایــران نزیــسته بودنــد، و طبیعــی بــود کــه      یــا نزدیکــی در درون گــاه هــیچ

ــا.فرهنـــگ و زبـــان ایرانـــی کـــامال ناآشـــنا باشـــند   نـــسبت بـــه خصیـــصۀ  بـــه  اینهـ

 آن بـود کـه    از ایـران شـان  حالت یک دسـته را داشـتند کـه تنهـا تلقـی         شان  نژادی

  .کشور ثروتمندی است و باید راهی برای تاراج کردن آن پیدا شود

  نهـاد و آنـان بـا اسـماعیل         اینهـا  ازسرای خویش را دراختیـار       بخشیرکیا  کا

زودی اطــالع یافــت کــه اینهــا در     رســتم بیــک بــه  . قــسمت اقامــت گرفتنــد  در آن 
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. نزد کارکیا فرستاد تا پسران حیدر را با خـود ببرنـد             ی را به  هیأتاند؛ لذا     الهیجان

خت و برای فرسـتادگان     کارکیا اسماعیل را در زنبیلی نهاده بر شاخۀ درخت آوی         

رستم بیـک سـوگند جاللـه خـورد کـه پـای پـسران حیـدر بـر روی زمـیِن الهیجـان و              

زودی جنـگ      بـه  ١.گونه اسماعیل از خطر رهید      این. هیچ نقطه از قلمرو او نیست     

قدرتِ بایندریان پیش آمد، ایـران را آشـوب فراگرفـت، و اسـماعیل در الهیجـان         

  .ز زندگی مخفی بیرون آورده شداز آزادی کامل برخوردار بود و ا

بــر خودشــان  » اهــل اختــصاص «کــه لقــب  هفــت خلیفــۀ پرورنــدۀ اســماعیل 

 در  انـاتولی هایـشان در       بـا خلیفـه    همـواره اقامـت در الهیجـان        پـس از   نهاده بودند 

 »اسـماعیل  شـاه « همان کودکی  از او را     برای رهبری اسماعیل که    ارتباط بودند، 

تــــدارک  همــــان زمــــان در نــــد، و ازکرد مــــی تبلیــــغ لقــــب داده بودنــــد فعالیــــت و

کشی از دشمنان خـانوادۀ اسـماعیل     کینه منظور   به سازی برای کسب قدرت    زمینه

سیاسی و حتی نظامی برای رهبری       اینها اسماعیل را ازنظر عقیدتی و     . برآمدند

بـرای آنکـه اسـماعیل سـواد بیـاموزد          . شان پرورش داده آماده ساختند      قیام آینده 

منزل کارکیا به او آموزش  مالشمس را کرایه کردند تا درنام   بهبییک مالی مکت

  :دنویس میاسماعیل در الهیجان چنین  اسکندر بیک دربارۀ کودکی شاه. دهد

 امـا در فهـم و       ،سال نبود   حضرت زیاده از هفت      سن شریف آن   وقت  آندر

ن  آئی حالْبادیِدر م.  عالمتی بود دانشفراست آیتی و در عقل و جوهرِ  

. مبــاهِرنش یــجهانــداری از ناصــیۀ همــایونش ظــاهر و فــر ایــزدی از جب     

آرای خالفـت را بـه زالل حـسن          مالزمان موکب عالی که آن نونهال چمن      

 الهـام غیبـی بـه سِـمِت واالی شـاهی موسـوم              اند، ب داد  میاعتقاد پرورش   

 »مرشـد کامـل   «ساخته با وجود صِغِر سِن به عقیدۀ راست و ارادۀ شامل،            

  ٢.نددخوان میدشاه و پا

                                                 
 .۹: احسن التواریخ 1
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 انـاتولی م کودکیش شـاه والیـت دلهـای قزلباشـان تاتـار            عالَ در آن    اسماعیل

همچــون بــت  را   ویهــایش از او یــک خــدای مطــاع ســاخته بودنــد و    خلیفــه. بــود

ــ  جــای بــت قبیلــه او .یدندپرســت مــی ی ایــن تاتارهــای بیابــانگرد را گرفتــه بــود و    ی

 مخفیانــه بــرای طــور  بــهانــاتولی از  قزلباشــانی کــه.تمــام معنــی خــدا شــده بــود   بــه

 ،نـد کرد مـی ند نذر و نیازهایشان را به او نثار      شد  می وارد ایران    شانزیارت مرشد 

برکـــت  از او  و،نــد کرد مـــی در پیـــشگاهش ســجده  ،ســائیدند  قــدمش مـــی  ســر بـــر 

 در اثـر ایـن رفتـار مریـدانش بـاورش شـده              سن و سال نیز      کم اسماعیلِ. ندگرفت  می

  . ی و آسمانی و خداگونه و مافوق بشری استبود که یک ذات قدس

هــای تاتــارش  روزی خلیفــه  تلقــین شــبانهزیــر تــأثیر ســخنان مــادرش و زیــراو 

دســت دشــمنان  انــد کــه بــه جــدش ذاتهــای مقدســی بــوده کــرده بــود کــه پــدر و بــاور

و دیـــن و ایمـــانی انـــد   مخالفـــان خـــدا و پیـــامبر و اســـالم بـــودهمذهبـــشان کـــه ســـنی

داسـتان  . انـد   ه به قتـل رسـیده     کرد  می را باور ن   پیامبر و امامان    تقدس واند    نداشته

اش رفتــه بــود را مــادرش    حکــومتگران ســنی بــر خــانواده  دســت  بــهســتمهائی کــه 

الهیجــان داســتان  اکنــون در. کــرد مــیمارتــا شــبها بــا آب و تــاب بــرایش تعریــف   

هــایش بــرایش    را خلیفــهســنیانمظلومیــت امامــان شــیعه و ســتمگریهای    کــربال و

 تا یک کرد میجدش مقایسه  ند، و او آنها را با داستان قتل پدر وکرد میتعریف 

 در آن   سنیانذهن کودکانۀ خویش مجسم کند که عموم         خط طویل تاریخی را در    

 حـسین و  امـام   علـی و  امـام  پیـامبر ئـی چـون     شخصیتهای برجسته پیامبر و   در برابر   

 ترتیب، این به. در جنگ بودندند و با آنها گرفت میحیدر قرار  شیخ جنید و شیخ  

جـز  کـاری    کـه    شـد   مـی از سنی در ذهن او یک موجود خطرناک و ضدبشر تـصویر             

 تـصویری کـه از سـنی        .آفرینی نداشت و درخور نابودی کامـل بـود         تباهی و مرگ  

 بـود کـه     آشـامی    خـون  رحـم   بیۀ اسماعیل ایجاد شد تصویر درندۀ       در ذهن کودکان  

حتـی اگـر شـکلش انـسان بـود در زیـر لباسـش        هیچ شـباهتی بـه انـسان نداشـت، و      

پنداشت  ؛ و حتی می که به شکل یک درندۀ وحشی بودداشت میی را نهان هیأت
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  ١. و دمش در زیر لباسش نهان استکه هرکس سنی است دم و چنگال دارد

 دارای اسـماعیل یـک موجـودِ    تلقینهـائی از   شنیدن مکرر چنین داستانها و    

کـودکیش  همان سـنیِن    او در   . ستیز ساخته بود   یاتح  پرخاشگر و  جنون مذهبی و  

دســت بــه  ، در الهیجــان تیــر و کمــان بــه ئــی نداشــت چــشم دیــد هــیچ موجــود زنــده 

 و هر جـانوری کـه در برابـرش ظـاهر     غازرفت و مرغ و خروس و  سو می  سو و آن    این

صفی زاهد و شیخ    خاطر احترامی که به شیخ         کارکیا نیز به   .زد  تیر می   شد را به    می

الــدین داشــت دســت او را در ایــن بازیهــا بــاز گذاشــته بــود، و هــر ماکیــانی کــه او     

رانش  ستایــشگ.صــاحبش بپردازنــد کــشت دســتور داده بــود کــه بهــایش رابــه  مــی

  :اند چنین نوشتهموجودات زنده  کشتار دربارۀ عالقۀ او به

یـد و از مـرغ و       گرد  مـی  دسـت    بـه   تیر و کمـان     شاه اسماعیل  همه وقت چون  

 که کـسی    مقرر کرد ] کارکیا میرزا علی   [زد   می تیر  ردک خانگی به  غاز و ا  

   ٢.تیر زند وکال بها دهند فریاد و غوغا نکند، و هرچند که او هر روز به

 تیــر و کمــان در دســت بــه صــید )یعنــی همــواره(در آن صِــغِر ســن، همگــی 

و خـوارِقِ عـادات     . آرمیدنـد   ئـی نمـی     مرغ و جانور مشغول بودند و لحظـه       

   ٣.شد  از آن منظورِ نظِر پروردگار ظاهر میبسیار

ی داشت، و قزلباشان    ریز  خونهمان دوران کودکیش میل شدیدی به        او در 

 را در او بــه بــدترین ســنیاننــد و کــین شــدید بــه  کرد مــیایــن میــل را در او تقویــت  

امـام   یـاد   بـه نشـست  هرگاه یک قزلبـاش در برابـر او مـی   . ندداد میوجهی پرورش   

ــد و حــسین و شــیخ   ــه  جنی ــدر ب ــه مــی  شــیخ حی ــان صــدقۀ اســماعیل     گری ــاد و قرب افت

اد، و آرزو فرسـت  مـی  را کـشته بودنـد لعنـت و نفـرین     آنهـا  کـه  سـنیانی  و بـه  رفت  می

.  بگیرنـد سـنیان فرصـت بدهـد تـا انتقـام خـون ایـشان را از       آنها   به که خدا کرد  می
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  وکــرد مــیایــن رفتــار همــواره احــساس اســماعیل را بــرای انتقــامجوئی تحریــک   

 داســتانهائی کــه شــبها مــادرش بــرایش   .انگیخــت او برمــی حــس درنــدگی را در

ینـۀ او نـسبت    بـر ک  مزیـد کـرد  مـی او ایجـاد    و تلقینهای ضدسنی که در    گفت  میباز

 دربارۀ این هفت .ساخت میکشی افزون  آرزوی او را برای سنی     و شد  میسنی    به

  :نویسد ر پارسادوست میپروردند، دکت خلیفه که اسماعیل را در الهیجان می

اعتقـاد نـسبت     حلول ذات خداوندی در وجود انسان و بـی          آنان معتقد به  

آنــان، ماننــد ســایر مریــدانِ شــیخ . هــای مــذهبی بودنــد بــه اجــرای فریــضه

دانستند و اجرای دسـتورها و        خدای زنده می   )اسماعیل را (حیدر، او را    

ین هفت نفر، ا. شمردند جلب رضایت مرشد کامل را بر خود واجب می

با داشتن پیشینۀ فرماندهی سـپاه، شـرکت در جنگهـا، و تنـدرو بـودن در             

مذهب خود، مربیـان و مـشاوران دائمـی اسـماعیل در سـالهای اقامـت او        

  ١.در الهیجان بودند

هـائی کـه    هم اینها بودند کـه او را بـا فنـون تیرانـدازی و نبـرد و بـرای برنامـه             

  :نویسد مؤلف جهانگشای خاقان می. کردند تهیه دیده بودند آماده می

 آن )گاههــای گــردش در تفــریح(گــاهی بــه نــشاط شــکار و ســیر متنزهــاتِ  

دیــار مــشغول بــوده، پیوســته نقــش جهــانگیری و خیــال کشورگــشایی در   

  ٢.نگاشت لوح خاطر مبارک می

ــانی ــماعیل در  زمـ ــه اسـ ــرایط  کـ ــین شـ ــون  یچنـ ــودیهمچـ ــدازاده و موجـ  خـ

توسـط    تمایـلِ افراطـی در کـشتن موجـوداتِ زنـده،      ، و بـا    و مافوق بـشری    ملکوتی

خاندان بایندری درگیر جنگهـای      یافت مدعیان سلطنت در     پرورش می ها    خلیفه

  کـه   باینـدر  احمـدبیک . نـد داد  مـی  تبـاهی سـوق      سوی   به کشور را  خانگی بودند و  

 پـــس از ۸۷۶ســال    درعثمــانی گریختــه بــود     قــدرت شکــست یافتــه بـــه   در جنــگ 
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  از جنگاوران  گروه بزرگی همراه    ش در ایران و به     خوی وادارِترکان ه هماهنگی با   

در در نبردی که در تابستان آن سال    . سوی آذربایجان حرکت کرد      به لو  آق قویون 

  بیـک  رود ارس میان او و رستم بیک درگرفـت، برخـی از سـران سـپاه رسـتم              کنار

 وکــشته شکــست یافتــه دســتگیر  بیــک رســتم درنتیجــه پیوســتند، وبیکاحمــد بــه

  ایبــه. دســت احمــد بیــک افتــاد و او خــود را شــاه خوانــد  پــس از آن تبریــز بــه. شــد

 ســلطان یکــی از امــرای ســپاه رســتم بیــک بــود کــه در جنــگ رســتم بیــک و احمــد 

  ایبـه    هـائی کـه بـه       وعـده   چونکـه احمـد بیـک بـه       . بیک پیوسـته بـود     احمد  به بیک

پـارس    بـا افـرادش بـه   سلطان از او ناراضی شـده   سلطان داده بود عمل نکرد، ایبه   

 پرنــاک برضــد احمــد بیــک   شــورشقاســم بیــک پرنــاک پیوســت و در    رفــت و بــه 

 اینهــا در وبیــک  در جنگــی کــه در نزدیکــی اســپهان میــان احمــد . همکــاری کــرد

 از گرانــه حیلــه آنهــا ســپس . گرفــت، احمــد بیــک شکــست یافتــه کــشته شــد      

رفتــه ســلطنت را تبریــز  کــه بــه دعــوت کردنــد زیــست مــیمرادبیــک کــه در شــروان 

طـی  را     وی سـلطان   تبریز نزدیک شد ایبـه       مرادبیک به  که  همیناما  . دست گیرد   به

  بیـک سـر بـه      در ایـن اثنـاء محمـدی      . زنـدان افکنـد     ئـی بازداشـت کـرده بـه         دسیسه

شورش برداشته بر پارس و اسپهان و ری دست یافت و آذربایجان را گرفتـه خـود      

جـا   از آنخودش را شاه نامید و  را گرفت و  کردیار ب الوندبیک نیز   . را شاه خواند  

بیــک را در جنــگ شکــست و فــراری داد و  آذربایجــان لــشکر کــشیده محمـدی   بـه 

، شـد بیـک پـس از ایـن شکـست روانـۀ اسـپهان               محمدی. سلطنت نشست    به خود

اسـپهان     سلطان خواهان اسپهان برای خودش بود و مانع دستیابی او به            ولی ایبه 

چـون  . سـلطان انجامیـد     شکـست و کـشته شـدن ایبـه          دوتن به جنگ میان این    . شد

 و بــا گریخــتدر زنــدان او بــود  زمــان آن ، مرادبیــک کــه تــاشــدســلطان کــشته   ایبــه

). خ ۸۷۸زمـستان  ( را شـاه خوانـد   شـیراز را گرفـت و خـود   ئی از هوادارانش    دسته

اســپهان لــشکر کــشیده   بــه شــیراز را بــه قاســم بیــک پرنــاک ســپرد و خــود او ســپس

 در .قــصد تــصرف تبریــز حرکــت کــرد بیــک را شکــست داده کــشت و بــه حمــدیم

ولـی  . بیک در میان سلطانیه و ابهر با مرادبیک روبرو شـد           الوند ۸۷۹اوائل سال   
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را درو کــرده بــود، و خطــر آن  باینــدری بخــش اعظــم ســران  جنگهــای درازمــدت 

 ز آنکــه اپــیش. انجامــدنــابودی بقایــای آنهــا    کــه ادامــۀ ایــن جنگهــا بــه رفــت مــی

 و میـان دو رقیـب مـذاکره آغـاز           نـد، ی کرد در میـان   پـا  پیـران قبیلـه   جنگی دربگیـرد    

دیـار  دنبال این مذاکرات قرار براین رفـت کـه مغـان و اران و آذربایجـان و        به. شد

.  در دســت الونــدبیک باشــد کــه پــایتختش تبریــز بــود)آذربایجــانِ تــاریخی (بکــر

ــ از جملــه عــراق  باینــدریانقلمــرو بقیــۀ  ز قلمــرو مرادبیــک شــناخته شــد کــه   نی

هرکدام از این دو تن لقب شاه ایران را بـر خـود             . شیراز را پایتخت قرار داده بود     

  ١. باشدشاه دو  قلمرو ایناوزون مرز میان قزلرودخانۀ  قرار شد که .داشتند

   و تخریب اران و شروانانتقام از شروانشاه. ۲

 ت قزلبـاش اهـل اختـصاص   هفـ   جنگهای رقیبـانِ قـدرت باینـدری،     در میان 

بهانـۀ زیـارت     بـه آنهـا .  شـدند حرکتـشان کـار تهیـۀ مقـدمات      الهیجان دسـت بـه     در

اردبیـل بردنـد    مرقد شیخ صفی، مارتا و اسماعیل را با کـسب اجـازه از کارکیـا بـه         

 .تـن در ایـن سـفر بـا او همـراه نبـود       کس جـز ایـن هفـت         هیچ ).خ ۸۷۸ شهریورماه(

مـاه     سـال و یـک     ۱۲هنگـام    در این و   دنیا آمده بود    خ به ۷۶۶ در مردادماه    اسماعیل

هـدف قزلباشـان از   . گذشـت  الهیجـان مـی   اقـامتش در   سـال از پـنج  و  سن داشـت،  

آنهـا مارتـا را     . طرح مسئلۀ زیارت بقعۀ اردبیل، خروج از حیطۀ سلطۀ کارکیا بـود           

        به اردبیل فرستادند تا در زاویۀ شیخ صفی مو خود با اسماعیل بـه      ؛کف گردد عت  

ناحیۀ خلخال رفتند، و نزدیک بـه سـه مـاه در روسـتاهای اطـراف خلخـال اقامـت                  

و قزلبـاش    ترکـان آوری   بـرای جمـع   یـشان در انـاتولی      ها  خلیفـه  بهجا   از آن  گرفتند و 

 انـاتولی  گروههای قزلباش از   درنگ،   بی .ایران دستور فرستادند    فرستادنشان به 

پـس  . پیوسـتند ردوی اسـماعیل     و بـه ا    شـدند به طرق گوناگون به آذربایجان وارد       

پیرامـون اسـماعیل گـرد آمدنـد، اسـماعیل            قزلباش در  حدود دوهزار از سه ماه که     
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 در ایـن سـفر   . به اردبیل بردندشیخ صفی ۀ زیارتِ مرقدِبهان  به اهل اختصاص  را

 چنـدروز در اردبیـل      اینهـا  . با او همراه بودنـد      اناتولی  از قزلباشانِ   تن ۳۰۰حدود  

 قزلباشـان . کننـد آنهـا اخطـار کـرد کـه شـهر را تـرک         کم اردبیل به   حا ولیماندند،  

ــ بــه ــارۀ صــید مــاهی بــه ناحیــۀ تــالش رفتنــد، و چنــد مــاهی را      بهان  روســتای در کن

مورخــان  .ارجــوان ماندنــد، و بــه ظــاهر بــه صــید مــاهی و فــروش آن مــشغول شــدند 

  :دان دربار صفوی دربارۀ پیوستن قزلباشان اناتولی به شاه اسماعیل نوشته

 و  )یعنـی قیـام    (سـماعیل عـزم خـروج     آوازه درافتاد کـه شـیخ اوغلـی شـاه ا          

حدود شام و  مریدان سلسلۀ صفویه از  تن ازچهارهزار جهانگیری دارد؛

   ١.مماس پیوستند عسکر نصرت  و سیواس بهدیار بکر

حرکت اینها در این ماهها شکل حرکت یک شیِخ طریقت با مریـدانش در            

لــذا حرکتــشان . شــد نامیــده مــی) جهــانگردی(» ســیر« کــه داشــتمنــاطق مختلــف 

انگیخت، و حتـی بـه        ئی نزد حاکمان محلی آذربایجان بر نمی        هیچ شک و شبهه   

شـدند و مـورد پـذیرایی قـرار           رفتند از جانـب حـاکم محـل مهمـان مـی             هرجا که می  

شـان از      در این سفرها کسی از ایرانیان با آنها همـراه نبـود، و همگـی               .گرفتند  می

از راه موغـان عـازم   قزلباشـان   ۸۷۹در بهار سـال    . آمده از اناتولی بودند    شانِقزلبا

  دریاچـۀ گوگچـه واقـع در       در کنـار   بهانۀ صید مـاهی،      به باغ شدند، و سرانجام   قره  

 وارد منطقـۀ ارزنجــان  تابـستان  در ســپس. شـمال نخجـوان رحــل اقامـت افکندنـد    

گروهـی  در ارزنجان باز هـم      .  بود به مرز عثمانی  که نزدیکترین نقطۀ ایران      ندشد

از . هفت هـزار تـن رسـید    این اردو پیوستند، و شمارشان به  به ان اناتولی قزلباش از

نجـان اردو زدنـد      تا وقتی که در ارز     بیرون بردند وقتی که اسماعیل را از الهیجان       

  بیابـانی ترکـانِ  بودنـد؛ و   مریـد  فعاالنه مشغول جـذب      اناتولی در   پیوسته ها  خلیفه

امیـد اینکـه     بـه را شـنیده بودنـد  » شیخ اوغلی شـاه اسـماعیل  «عزمِ خروج که آوازۀ   

 بزرگی در پیش خواهد بود و غنایم بسیاری ۀ تاراجگرانزودی حرکت جهادی به
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۷۶

  .پیوستند میاردوی اسماعیل   بهشدنصیبشان خواهد 

 ترکـان  قبیلـۀ   ۹ افراد   اًعمومنفری شاه اسماعیل    هزار    هفت اردوی   قزلباشانِ

  :دند بواناتولی

  . شمالشرق مدیترانه وشمالغرب شامزاویۀ شاملو ازتاتارهای) ۱

  .اناتولیناحیۀ جنوبی تکه در لو از قبایل  تکه) ۲

  .اناتولیشرق  قاجار از تاتارهای شمال و) ۳

 و   که امیرتیمور به خواجه علی هدیه کـرده بـود           اناتولی یرها، تاتا روملو) ۴

  .بودندبه اناتولی برگشته همراه شیخ جنید سپس 

  . و اطراف قونیهاناتولینوب  در ج از ناحیۀ کیلیکیهمان قره )۵

  .شمال دریای مدیترانه  درورساق از جنوب کیلیکیه) ۶

  .ترکیه کنونی  سوریه وبینبخش علیای فرات  ذوالقدر از) ۷

  .اناتولیاستاجلو از شرق ) ۸

  .اناتولیبیات از شرق ) ۹

ــ متنقــل در نــواحی  غــوالنِبقایــای م ازی جــات دســتهعــالوه بــر اینهــا   الش و ت

تاتارهـا انـدک بودنـد و نـام        بودنـد کـه نـسبت بـه          قزلبـاش سوادکوه نیـز در اردوی      

 قزلباشـان  تا از دیگـر       شدند نامیده» صوفیان تالشی «، و   ی بر خود نداشتند   ی قبیله

 اینها تنها گروِه قزلباشان از ترکـانی بودنـد کـه سـابقۀ سـکونت در                .متمایز باشند 

آنـان پیوسـته بودنـد کـه زیستگاهـشان        از قبیلۀ افشار نیز گروهی بـه   .تندایران داش 

رسـد کـه در جـائی از بیابانهـای شـرق       نظر مـی  اند، و به را برای ما مشخص نکرده 

 دکتر پارسادوست دو قبیلۀ افشار و قاجار را ازجملۀ قبایـل         .اند  زیسته  اناتولی می 

؛ ولــی یل وارد ایــران شــدند کــه پــس از قیــام شــاه اســماعانــاتولی ذکــر کــرده اســت

 از نـژاد مغـول کـه بعـدها         شـمال رود ارس   سبب اشتباهی ترکـان جـاگیر شـده در            به

 بـاز در جـای    ١. پنداشـته اسـت    تبار و تالشی    آذری گرفتند را    »صوفیان تالشی «نام  
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۷۷

کـه در زمـان سـلجوقیان      از قبایـل اوغـوز  »اوشـار  «طایفـۀ دیگر، قبیلۀ افشار را با     

اند و تـا زمـان صـفوی در ایرانیـان حـل شـده و                  گیر شده بوده  در اطراف همدان جا   

ــاده بــوده اســت    زبــان پارســی ــز برافت ــام کــرده و یکــی     شــده و نامــشان نی خلــط ن

ایــران کــوچ کــرده   پنداشــته و متــذکر شــده کــه قبیلــۀ افــشار از زمــان ســلجوقیان بــه    

  . احمد کسروی نیز پیش از پارسادوست همین اشتباه را کرده است ١.اند بوده

اهـل  «هـای طـراز اول شـاه اسـماعیل بودنـد و               سران قزلباش کـه خلیفـه      هفت

 در ارزنجـان یـک جلـسۀ مـشورتی     ۸۷۹ند در پائیز سال شد می نامیده   »اختصاص

شــان تــصمیم   جهــادی تــا دربــارۀ حرکــتبــا حــضور شــاه اســماعیل تــشکیل دادنــد

تان  جلـسه مطـرح بـود آن کـه بـرای جهـاد بـه گرجـس            در ایـن   موضوعی کـه  . بگیرند

نــشین کــه حاکمانــشان از   دو منطقــۀ مــسیحی (ایــروان را بگیرنــد  حملــه کننــد، یــا  

 .)خانـــدانهای دیـــریِن ایرانـــی و بازمانـــده از دوران پارتیـــان و ساســـانیان بودنـــد 

 .بـود ) نـشین   هـای سـنی     آبـادی (هـای آذربایجـان       پیشنهاد بعضی حملـه بـه آبـادی       

ن بماننـد تـا شـمار بیـشتری     کسانی نیز مشورت دادند که چندماه دیگر در ارزنجا        

 و آذربایجــان را برونــدآذربایجــان  آنــان بپیوندنــد، آنگــاه بــه از ترکــان انــاتولی بــه

سر حمله به یک منطقۀ مشخص بـه       نتوانستند بر  که چون .برای خودشان بگیرند  

شـیخ اوغلـی     « شـب از آسـمان بـه       در آن     قرار بـراین رفـت کـه هرچـه         توافق برسند، 

 اسماعیل .مورد اجرا نهاده شود ی و الهام برسد از فردا به وح » ولی اهللا  اسماعیل

حــضرات امامــان معــصوم  اجــداد بزرگــوارش گفــت کــه شــب بــا  قزلباشــان  بــهنیــز 

ظر آنان باشد اجرا خواهـد کـرد، و بـه هـر ناحیـه               نکه  مشورت خواهد کرد و هرچه      

  . خواهد رفتفرمایندکه آنان ارشاد 

 یری از کشندگان پـدر و جـدش را در         گ اسماعیل که سالها بود آرزوی انتقام     

                                                 
دکتر پارسادوست حتی قبیلۀ قشقائی که خودشان یادشان هست که در . ۳۴۸: همان 1

اند را از  اند و در زمان زندیها در ایران نبوده ایران آمده اوایلِ دورانِ قاجاریها به
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۷۸

 انتقـام شـروان حملـه کنـد و از شروانـشاه           کـه بـه    خواب دیـد   شب در  آنسر داشت،   

مثابــۀ وحــی   ســران قزلبــاش بــهنــزدؤیــا  ایــن ر.دبگیــرخــون پــدر و پــدر بــزرگش را  

 گرجـــستان بـــرای گـــرفتن غنیمـــت بـــهقزلباشـــان گروهـــی از  .آســـمانی تلقـــی شـــد

امـوال بـسیار برگـشتند کـه در میـان قزلباشـان تقـسیم        فرستاده شدند و بـه زودی بـا    

، و پـس از تـاراج کـردن یـک روسـتا             شان ادامـه دادنـد    راهـ    بـه   سپس قزلباشان .شد

از   سـوار بـر اسبانـشان      و رودِ ارس و کر رسیدند،     به محل تالقی دو   گل    نام شوره   به

 شـماخی رسـیده      پیش از آنکـه بـه      .رفتندپیش   شماخیسوی     به رود کر عبور کرده   

دانـستند کـه    ابزارنـد، و      د که آنها با سالح و جنـگ        خبر یافتن   مردم شماخی  باشند

زن و فرزندان و امـوال       گروه بزرگی از ترکانِ تاراجگرند و قصد تاراج دارند؛ لذا         

ــا را برداشــته   کــم ــه درون کوهــستان گریختنــد     وزن و گرانبه . شــهر را رهــا کــرده ب

 شروانـشاه   .ده بـود را تـاراج کردنـد       آنچه در شهر مانـ    قزلباشان وارد شماخی شده     

.  بـود  دزاری واقـع در میـان روسـتای گلـستان و روسـتای بیغـر                در این زمان در مـرغ     

زار  قزلباشان از این موضوع خبر یافتنـد، و تـصمیم گرفتنـد کـه او را در همـان مـرغ       

شاه با شتاب منطقه رسیده باشند شروان   ولی پیش از آنکه اینها به     . غافلگیر کنند 

او   پــیش از آنکــه بــه دژ گلــستان رســیده باشــد قزلباشــان بــه    .ستان گریخــتبــه گلــ 

نبرد بسیار سـختی    . شروانشاه پیوستند   سپاهیان مستقر در دژ گلستان به     . رسیدند

ــاده    ــپاهیانِ پیـ ــر سـ ــام  میـــان دوطـــرف درگرفـــت، و شـــماری از قزلباشـــان بـــه تیـ نظـ

.  هـم ریختـه شـد      شروانشاه از پا درآمدند، و جناحهای راست و چپ قزلباشان در          

جمعـی    شروانشاه برای آنکه کار را یکسره کنـد بـه سـوارانش دسـتور حملـۀ دسـته                 

امـــا قزلباشـــان در نبـــرد بـــا شمـــشیر بـــسیار کارآمـــدتر از ســـپاهیان شروانـــشاه  . داد

ــۀ        بودنــد، و شروانــشاه در اینجــا مرتکــب اشــتباه بزرگــی شــده بــود؛ زیــرا بــا حمل

 که بـه    قزلباشان.  خویش را ازدست دادند    سوارانش پیادگانِ تیراندازِ او کارآییِ    

 بـا   تیرهای پیادگانِ شروانـشاه در آسـتانۀ شکـست و فـرار قـرار گرفتـه بـود، اکنـون                   

باالدسـتِی   نتیجۀ جنگ بـه .  با سواران شروانشاه جنگیدندمانندی  رشادتهای بی 

قزلباشان، شکست سپاه شروانشاه با تلفـات بـسیار و کـشته شـدنِ خـود شروانـشاه                  



  

  

۷۹

خاکــستر آتــش کــشیده  ه اســماعیل بــهدســتور شــا جــسد شروانــشاه را بــه . انجامیــد

 پیــروزی خـویش را جــشن   از کــشتگان شـروانی منـاره  کردنـد، و بـا برپــا کـردِن کَلّــه   

  ). خ۸۷۹پائیز (گرفتند 

برای آنکه قزلباشان سبکبار باشند و احساس سیری از مال سبب نـشود کـه               

آنهـا دسـتور    ن بیفتنـد، اسـماعیل بـه     دیـار خودشـا      در فکـر بازگـشت بـه       اًآنها احیان 

معلـوم نیـست   . کرده است را به رودخانه بیندازد  » غنیمت«داد که هرکس هرچه     

ذهـِن خـودِ اسـماعیل رسـیده بـوده یـا صـوفیان اهـل                 ئی به   که چنین فکرِ باتدبیرانه   

یکـی از قزلباشـان بعـدها دربـارۀ ایـن دسـتور       ! اند  او القاء کرده بوده     اختصاص به 

   :استچنین گفته 

انـد مـال ایـشان نجـس          خاقان سکندرشان بفرمود که چون شـروانی سـنی        

صوفیان حتی اسب و استرانِ جماعـت       . است، تمامی را در آب اندازید     

دسـت افتـاده      مرا از خزانۀ پادشاه کیسۀ جواهری به      . را در آب انداختند   

دانـستم کـه از نفـایس     یقـین مـی  . بـود و سـِر آن را دوجـا مهـر کـرده بودنـد      

خـاطرم رسـید کـه جـواهر را در            چند مرتبه بـه   .  است )جواهرات گرانبها (

. بــاز نتوانــستم کــه خــالِف امــِر مرشــد نمــایم . آب انــداختن حیــف اســت

  ١.کیسۀ جواهر را در آب انداختم

شـهر  «  ئی از سپاهیان پس از کـشته شـدن شرانـشاه بـه         پسر شروانشاه با دسته   

روز بعـد گروهـی      شـاه اسـماعیل سـه     . ند بر کرانۀ دریای مازندران گریخته بود      »نو

از قزلباشان را بر سِر او فرستاد، ولی پیش از آنکه اینها به شهر نـو رسـیده باشـند               

با کشته شدن شروانشاه    . پسر شروانشاه و همراهانش با کشتی به گیالن گریختند        

  . سراسر منطقۀ شروان برای قزلباشان رها شد

که خزانۀ ) رۀ غربی دریای مازندرانواقع در کنا( باکو  و تاراج شهر   تصرف

  و کاالهــایامــوالجــواهرات و  شــد مــینگاهــداری  آن  دژِ مــستحکمِ درشروانــشاه
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۸۰

 شاه اسـماعیل در اینجـا امـوال غنیمـت را مبـاح              .کردانبوهی را نصیب قزلباشان     

   .اعالم داشت و قزلباشان غنیمتها را در میان خودشان تقسیم کردند

زماندگان خاندان شروانـشاه و آثارشـان هرکـه از          برای پاکسازی جهان از با    

  مردگــان دیرینــۀ گورهــای .آنهــا در هــر جــا یافــت شــد کــشته و ســوزانده گردیــد       

 همــۀ کاخهــای  .خانــدان شروانــشاه را شــکافتند و اجــساد را بــرآورده ســوزاندند   

ــا خــاک یکــسان کردنــد     ــه خانــدان شروانــشاه را ب آتــش کــشیده    و باغهایــشان را ب

   . کردندخاکستر تبدیل به

 از دوران تبــار ترتیــب، ایــن تنهــا بازمانــدۀ خانــدان ســلطنتی ایرانــی   ایــن بــه

 و  و مغــول ســلجوقیترکــان از در بــرده و  حتــی از حملــۀ عــرب جــان بــه کــهساســانی

دسـتِ ایـن ترکـانِ         ایـران برجـا مانـده بـود بـه           نیز رسته و در این بخش از       تیموریان

  .ندتاریخ پیوست  بهشدهوارد نابود  تازه

قزلباشان پس از آن قصد محمودآبـاد کردنـد، و بـرآن بودنـد کـه زمـستان را                   

زمــان قزلباشــان در فکــر حملــه بــه آذربایجــان     در ایــن. در محمودآبــاد بگذراننــد 

نبودند و قـصدشان آن بـود کـه در بقیـۀ آبادیهـای شـروان و اران بـه تاراجهایـشان                      

فکـر حملـه بـه درون     ه بـه گـا  شدند هـیچ  حال خود رها می  شاید اگر به  . ادامه بدهند 

در اران و شــروان و ارمنــستان و  توانــستند کــه   مــیافتادنــد؛ زیــرا   آذربایجــان نمــی 

دست بیاورنـد؛ و حتـی اگـر قـصد تـشکیل حاکمیـت هـم         گرجستان غنایم بسیار به   

ئی دیگر پـیش   گونه ولی رخدادها به  . دادند  داشتند، در همان شروان تشکیل می     

 دســتگاه باینــدری بــه نــام  نبــرِد قــدرتِریختگــانِ یکــی از گمحمودآبــاددر  .رفــت

 و سـلطان     اوزون حـسن   دبیرامیر شمس الدین زکریا کججی تبریزی که روزگاری         

شـاه اسـماعیل کـه آوازۀ ایـن مـرد و            .  بود خود را تسلیم شاه اسماعیل کرد       یعقوب

 . را شــنیده بــود او را بــا احتــرام بــسیار پــذیرفت  الونــدبیکِ باینــدردشــمنیِ او بــا 

 .قـصد تـاراج مـورد حملـه قـرار دهـد             ماعیل قصد داشت کـه شـهر گلـستان را بـه           اس

 تشریح کرده او را تشویق کـرد   اوزکریا کججی اوضاع تبریز و آذربایجان را برای         

بـرود و   تبریـز      بـه   وقت خود را صرف گرفتِن گلستان نـسازد و بهتـر آن اسـت کـه                که
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  . و سلطنت بایندری را یکسره کندبیککار الوند

   تبریز و آذربایجانسخیرت. ۳

شـاه  ه  تـوافقی دسـت یافتـ        بـا مرادبیـک بـه      ۸۷۹در اوائل سـال     که  الوندبیک  

خبـر جنایتهـای قزلباشـان در اران و شـروان     وقتـی  شده بود  دیار بکرآذربایجان و  

رفـت تـا قزلباشـان را از شـروان بیـرون             نخجـوان    بـه  قصد سـرکوب آنهـا       به را شنید 

گنجـه و یـک لـشکر پیـشتاز دیگـر را بـه گرمـارود                  ه او یـک لـشکر پیـشتاز را بـ          .کند

راه افتادند تا الونـد بیـک را         سوی نخجوان به    به با شتاب  قزلباشان   .فرستاده بود 

کـرد از نخجـوان     الوندبیک نیز که تحرکات قزلباشان را رصد می       .غافلگیر کنند 

 جنــگ ســختی میــان او و قزلباشــان  »شــرور«منطقــۀ   در.قــصِد آنهــا بیــرون آمــد  بــه

قربــان اولــدقم، «زبــان خودشــان شــعار  بانــگ بلنــد بــه  کــه بــه قزلباشــان.تدرگرفــ

 کردنــد سـر داده اعــالم جانفـشانی در راه موالیــشان اسـماعیل مــی   » صـدقه اولــدقم 

ــادتهای وصـــف  ــدنی از رشـ ــد   ناشـ ــروز دادنـ ــود بـ ــه   .خـ ــست یافتـ ــدبیک شکـ  الونـ

  . ارزنجان گریخت به

ســوی تبریــز حرکــت   بــهزیپیــرو از ایــن پــسشــاه اســماعیل و قزلباشــان روز 

 او .شـاه اسـماعیل نقـش عمـده ایفـا کـرد        در تسلیم تبریز بـه     زکریا کججی . کردند

اش در دستگاه بایندریها نزد مردم تبریز دارای نـام و احترامـی       خاطر سابقه   که به 

 نـوادۀ    که اسـماعیل   آنها فهماند  با بزرگان و علمای شهر وارد مذاکره شده به         بود

 یـک صـوفی خیرخـواه اسـت کـه          ون شیخ صفی الدین است،    مرد بزرگواری همچ  

، و هــدفش نجــات دادن آذربایجــان از  کنــد مــی و بــرای خــدا کــار  نــداردبــدنیــت 

آرامـش و   مـردم تبریـز کمـک کنـد تـا بـه           بـه کـه   د  خواهـ    مـی   و  است بایندریاندست  

 تبریـــز کــــه از مـــصیبتهای جنگهـــای داخلـــی چندســــالۀ     ســـران  .امنیـــت برســـند  

 اطالعـی نداشـتند جـز    گونـه   هیچقزلباشان   دربارۀ آمده بودند و     ستوه   به بایندریان

 دارد، شهر    در دست  شان را  رهبریاردبیلی   صفی الدین آنکه یکی از اوالد شیخ      

ــه هــیچ بــدون داوطلبانــهرا  اوائــل ( تحویــل دادنــد  قزلباشــانبــه شــرطی   پــیشگون
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  ). خ۸۸۰ فروردین

شــان فقــط ســه تــن   قزلباهــزار مــردی مجمــوع هــشت در میــاندر ایــن هنگــام 

؛ یکی زکریا کججی بود؛ دیگر مالشمس الهیجی  نبودندترکوجود داشتند که 

 بودنــد؛ دیگــر نجــم بــردهاز الهیجــان بــا خودشــان  او را کــه معلــم اســماعیل بــود و 

 همـراه قزلباشـان   بـه قـصد خریـدن امـوال گرانبهـای تـاراجی            شایدکه  رشتی  زرگر  

. ستنددانـ   مـی ی  پارسـ ن بودند که زبـان      در میان همۀ قزلباشان فقط این سه ت       . بود

هــای مختلــف  ی نداشــتند، و بــه لهجــهپارســبقیــۀ قزلباشــان هــیچ اطالعــی از زبــان 

ــز چونکــه   . نــدزد  مــیترکــی حــرف  زبــان بــود، و   مــادرش تــرک شــاه اســماعیل نی

 ترکـان امـن   در دکـودکی  و از نـد گفت مـی زبـان بودنـد و بـا او ترکـی        مریدانش ترک 

  .زد  می حرفبه ترکیتربیت شده بود، 

ــان پـــس از  ــه  قزلباشـ ــز   آنکـ ــردم تبریـ ــق مـ ــا توافـ ــهروارد بـ ــاه  آن شـ ــدند شـ  شـ

کـاخ سـلطنتی هـشت بهـشت بردنـد کـه از یادگارهـای                 راسـت بـه    اسماعیل را یـک   

جهانشاه و اوزون حسن و سلطان یعقوب بود، و هرکدام از آنها به نوبۀ خودشـان                

 ۸ سـال و     ۱۳کـه سـنش بـه        اکنـون شـاه اسـماعیل     .  این کاخ افزوده بودنـد     شکوهبر  

عـرف معمـولی جنگهـای       .شـد  ایـران نامیـده      شـاه بـا داشـتن تبریـز        ماه رسیده بود  

سیاسی که از هزاران سال قبل در جهان رواج داشت آن بود که اگـر مـردم شـهری            

 نـد، اصـوالً  کرد مـی بدون مقاومت و داوطلبانه شهرشـان را بـه یـک فـاتحی تـسلیم           

مان باشند، و فاتحان پس از ورود       تجاوزی در اَ   از هرگونه تعرض و       که بایست  می

ــه شــهر  ــهب ــردم شــهر امــان    ب ــه     همــۀ م ــا ب ــد ت ــره   نامــه بدهن شــان  کــار و زنــدگی روزم

این رسمی بود که حتی جنایتکارانی چون اسکندر مقدونی و چنگیـز       . بپردازند

 تنهـا ترکـان عثمـانی در    . بودندآن پابندی نشان داده بهنیز و امیرتیمور و هوالکو   

  .کردند توحاتشان در اناتولی و شرق اروپا این رسمِ انسانی را دنبال نمیف

 دویــست هــزار تــن جمعیــت بــیش از انــد، ، چنانکــه نوشــتهزمــان آن تبریــز در

خـوی  زنجان و   جمعیت تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان مثل اردبیل و          . داشت

 نـد کرد می تکلم مذهب بودند و به زبان آذری  غیره سنی و شافعی   مرند و باکو و    و
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حتی ترکـان مهـاجری     .  بود  و شبیه کردی   های کهنِ زبان ایرانی     که یکی از لهجه   

در تبریــز اســکان داشــتند بــه بازمانــدگان دوران ســلجوقیان و مغــوالن بودنــد و کــه 

در آن زمان هنـوز رسـم نـشده بـود کـه            . ندکرد  میهمین زبان آشنا شده با آن تکلم        

 بلکه هـر    ؛ به زبان ترکی سخن بگویند     ه از ایران  منطق مهاجر به درون یک      ترکانِ

ی آشـنا  پارسـ یافـت خیلـی زود بـا زبـان        اسـکان مـی    ئی  در منطقه جماعت ترک که    

 ایـن موضـوعی بـود کـه در     . تا همرنگ مردم گردد و بیگانـه بـه شـمار نـرود      شد  می

 و ایلخانــان اعمــال شــده بــود؛ و    مغــوالن دوران ســپس و ســلجوقیانتمــام دوران 

 در آذربایجـان  بعد  بهمغوالنجماعات بزرگی از ترکان مهاجر از زمان       هرچند که   

 و ان مهــاجراز ترکــ ۀ عمــوم مــردم آذربایجــان جــاگیر شــده بودنــد، زبــان محــاور  

  .زبان آذری بود نه ترکی انِ بومیایرانی

شــاه اســماعیل کــه دراثــر تلقینهــای چنــدین ســالۀ مــادر و اطرافیــانش کینــۀ      

دل داشـــت، پـــس از تحویـــل گـــرفتن تبریـــز   درنابـــسیار شـــدیدی نـــسبت بـــه ســـنی

  از مـشاورانش   یکـی . تغییـر مـذهب کنـد       تصمیم گرفت که مردم شهر را مجبـور بـه         

به او مشورت داد که چنین کاری         که هنوز شیعه نشده بود      زکریا کججی  شاید

ناراضـی خواهنـد   مـردم تبریـز    او به شاه اسماعیل گفت که اگر چنـین شـود   . دنکن

 نوجـوان کـه سـنی       ولی اسـماعیلِ   ١.یمخواه   نمی  شیعه فت که شاهِ  شد و خواهند گ   

 مـصمم بـود     او.  تـصمیم خـودش را گرفتـه بـود         پنداشت  را موجودی خطرناک می   

 نظـر   بـه  قزلباشان کـه  بیرون آورده به دینپنداشت  میگمراهیآنچه که مردم را از    

 خـدایی س او در اثـر سـوابق تـربیتیش احـسا        .  وارد سـازد    بـود  »حـق  دیـِن «او تنها   

لحظـه    کـه هـر  داد میش حق  خود   به پنداشت و    می پیامبرگونه و خودش را     کرد  می

 یـک  سـنیان او نـسبت بـه   . هر تصمیمی بگیرد بدون تأمـل بـه مـورد اجـرا بگـذارد           

،  که از پستان مادرش تراویده با خون او عجین شده بود      ناپذیر داشت  کینۀ آشتی 

 خـالی  سـنیان هـا را بـر سـر     ایـن کینـه   ۀانباشـت و سالها بود که مترصد فرصتی بود تا        
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ــ مــیاو چنــان غــرق اوهــام ناشــی از تلقینهــای قزلباشــان بــود کــه ن     .کنــد ست توان

  ئی کـه میـان امـام علـی و امـام حـسین بـا مـردم آن زمـان تبریـز                    ه قرنه فاصلۀ زمانی ن

 قـاتالن   دشـمان پیـامبر و خانـدانش و    کـه کرد میوجود داشت درک کند، و گمان      

او . کنند  میحسین همین مردم تبریزند که اکنون در شهر زندگیمام اامام علی و 

 برآن بود که همۀ مردم شهر را یـا وادار بـه توبـه کنـد یـا از دم تیـغ کـین بگذرانـد و               

 در هرجـا کـه بودنـد و هـر        سـنیان   او همـۀ    . حـسین را از آنهـا بازسـتاند        خون علـی و   

اش  پنداشـت، و برنامـه    مـی ریز خون و فاسد و   دین  بینژادی که داشتند را خوارج      

او برای ایـن برنامـه یـک مأموریـت آسـمانی بـرای خـودش               .  بود آنهانابودسازی  

ش دش را یــاد گرفتــه بــود در اطــراف  آنکــه از وقتــی نــام خــو ســبب  بــهاو. قائــل بــود

د و در   انـ   شـیعه مـسلمان و     جهـان  کـه مـردم      کرد  میقزلباشان شیعه دیده بود، خیال      

 یشهـا  او از خلیفـه  .شـوند انـد کـه بایـد نـابود      سـنی  و دیـن  بـی میان آنها برخی هم     

 سـنی خواهـد کـشت کـه خـون         چنـدان  ظهـور کنـد      غائـب شنیده بود که وقتـی امـام        

ها شنیده بـود کـه        او از خلیفه  . مثل سیالب جاری گردد و تا زانوان اسب او برسد         

 کــه بــه علــی و فرزنــدانش ســتم کــرده    ی عــربوقتــی امــام ظهــور کنــد همــۀ خلفــا   

 کوفه محاکمه خواهد کرد و همه را در آن  میدان    را زنده خواهد کرد و در      اند  بوده

تازیانــه خواهــد زد و بــه دار خواهــد بــست و اعــدام خواهــد کــرد و در آتــش میــدان 

او این شنیده را به یقین قلبی باور داشت و خودش نیـز درصـدد               . خواهد سوزاند 

 امـام  تـا دشـمن      ازی کنـد  پاکـس  سـنیان  زمـین را از      غائببود که پیش از ظهور امام       

این بود که وقتی مردی بـه او مـشورت داد کـه در صـدد     . بر روی زمین باقی نماند 

  :پاسخ دادچنین مجبور کردن مردم تبریز به تغییر دادن دینشان برنیاید، 

خـدای عـالم و همـۀ ائمـۀ معـصومین همـراه             . انـد   مرا بـه ایـن کـار واداشـته        

 اگــر رعیــت ٰى توفیــق اهللا تعــالیبــه.  بــاک نــدارمکــس  هــیچمــن از. نــدا مــن

  ١.مگذار میتن را زنده ن م و یککش  میحرفی بگویند شمشیر
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 و » اهللاولی« باورش شده بود که    اًاو در شرائطی پرورش یافته بود که حقیقت       

ایـن  .  اسـت شـده  مبعوث  سنیان از دست    بشریتبرگزیده است و برای رهاسازی      

بـه ایـن کـار    «را    وی خیال کند کـه   احساس مأموریت آسمانی سبب شده بود که او         

 قـادر نبـود     وجه  هیچاش غرق بود که به        او چنان در رؤیای کودکانه    . »اند  واداشته

ــاریخی و اجتمــاعی حقــایقکــه  ــارزۀ   .  را درک کنــد ت جهــان در نظــر او صــحنۀ مب

اهـل  آلود دو نیروی خیـر و شـر بـود کـه یکـی شـیعه و رهـرو راه خـدا و امامـان                          خون

و او خــود را .  و یزیــدعمــرو دیگــری ســنی و پیــرو راه شــیطان و   بــود، پیــامبربیــت 

او یـک   . کنـد ست کـه بـا رهـروان راه شـیطان بـستیزد و همـه را نـابود                   دان  میمأمور  

کـس و   حـس انتقـام از همـه    کینـه و نفـرت و     عیار بود با بـار گرانـی از        قزلباش تمام 

  رؤیـا و جزچیزی  که هیچ  زیست  میسنینی از عمرش     او در  از این    فراتر. چیز  همه

او .  و قـدرت تعقـل صـحیح را نداشـت         ،کرد  میشعورش حکومت ن   احساسات بر 

  .ش که عقل نداشت و قدرت بسیار نیز داشتکَ موجودی بود کینه

روز . فــردای روزی کــه قزلباشــان شــهر تبریــز را تحویــل گرفتنــد جمعــه بــود    

ان هـر دو   دسـتور داد کـه در میـ      جمعه شاه اسماعیل وارد مـسجد جـامع تبریـز شـد،           

دست بایستد؛ و وقتی او بر منبر  نفر از حاضران در مسجد یک قزلباش شمشیر به    

 تبـرا کننـد و بـه ابـوبکر و عمـر و             »مـذهب منـسوخ   «رفت و از مـردم خواسـت کـه از           

بـر بـاالی   او  .درنـگ سـرش را بزننـد        عثمان لعنت بفرسند هرکـه سـاکت مانـد بـی          

مـسجد   جمعیـت حاضـر در      خطاب بـه  ی  ئ   مقدمه گونه  هیچمنبر رفته ایستاد و بدون      

ــد «: گفـــت ــرا کنیـ ــنیان تبـ ــر  !از سـ ــوبکر و عمـ ــه ابـ ــان  بـ ــتیدو عثمـ  »!لعنـــت بفرسـ

 جمعیت ایستاده بودند لعنت فرستادند      در میان که با شمشیرهای آخته      قزلباشان

غلغلـه  «اعتراض زبـان گـشودند و     ؛ ولی حاضران به   گفتند» بیش باد و کم مباد    «و  

: بانــگ بلنــد گفــت   شــاه دوبــاره لعنــت فرســتاد و بــه    . »از میــان مــردم برخاســت  

   ١».شوید گوئید کشته می هرکدام که نمی«
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.  در حیرت شدند   دستورشنیدن این   دیدنِ این رفتار و      با   جمعیتِ نمازگزار 

 یـک نفـر کـه خـود را مـسلمان            اسـت  ممکـن    گونـه    چـه  پرسیدند کـه    خود می  آنها از 

 چنـین  اسـت  اردبیلـی  صـفی الـدین    و از اوالد مـرد بزرگـواری چـون شـیخ       ددانـ   می

اهانت بزرگی را نسبت به یاران و خلفای پیـامبر روا بـدارد؟ ولـی شـاه اسـماعیل                    

 و نـــه شـــناخت مـــی تـــاریخ اســـالم اطالعـــی داشـــت و نـــه اصـــحاب پیـــامبر را  ازنـــه 

های بکتاشـی شـنیده بـود کـه          او از خلیفه  . اند  آنها چه کسانی بوده   ست که   دان  می

، و  اسـالم بودنـد   پیـامبر و  و دشـمنان دین نداشتندو عائشه   و عثمانابوبکر و عمر  

 عهــدِ   عمرشــان پیــامبر را آزار دادنــد، و ســر انجــام هــم علــی را کــه ولــی         همــۀدر 

 پیــامبر بــود از والیتعهــدی برکنــار کردنــد تــا خودشــان بــر مــسند خالفــت  منــصوبِ

ه ناحق به او شنیده بود که ابوبکر و عمر ب. هان پادشاهی کنند در ج وتکیه بزنند

کـه یـک دیـن       و دیـن سـنی را        بیـرون بردنـد   جای پیامبر نشستند و مـردم را از دیـن           

رواج دادنــد و بــا اســالم و مــسلمانان   بــود ابوســفیانشــیطانی و ســاخته و پرداختــۀ 

خـاطر    کـه بـه    را   دختـرزادۀ پیـامبر    جنگیدند، و یزید که از آنها بود امام حسین        

ها شنیده بود  او از خلیفه. به قتل رساند بود  برخاسته و دیِن جدش   دفاع از اسالم  

قط که عمر به خانۀ علی حمله کرد و فاطمه را زخمی کرد و سبب شد که فاطمه سِ                 

 بـه شـهادت برسـد و         نـام داشـت    محـسن شـکم مـادرش      در جنینش که  کند و    جنین

مجموعۀ اطالعاتی کـه او دربـارۀ       . شدواقعه شهید    از این    پس نیز چند روز     فاطمه

 بـه   چنـدان هـا     و اینهـا را خلیفـه     . کرد  میتجاوز ن  داشت از این چند داستان    اسالم  

 کـرد  مـی  برایش تعریف کرده بودند کـه همـه را ازبـر بـود، و آرزو                تکرار و تفصیل  

اکنون وقت آن .  بگیرد سنیکه روزی بتواند انتقام آن مظلومان را از این ظالمانِ

 و گمـان   ایـن انتقـام را داشـت   تقامگیری فرارسیده بـود و او قـدرت کـافی بـرای        نا

 او .بـدیها کردنــد امامــان   پیـامبر و  کــه بـا انـد  سـنیان  کــه مـردم تبریـز همــان   کـرد  مـی 

 کــرده  در حــقِ پیــامبر و امامــان  تبریــز را از جنایتهــائی کــه مــردمخواســت کــه   مــی

بودند توبه دهد و هرکه توبه نکرد را بکُشد تـا دشـمنان خانـدان پیـامبر در جهـان                    
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 حاضر در مسجد وقتی پس از لحظاتی از حیرت بیرون آمدند، باز هم    مردم

 منبــر ایــستاده بــود،  فــراز یافتنــد کــه بــر  ایــن جوانــک خودشــان را مــورد خطــاب  

ی پارسـ  ترکـی نیمـه    آمیـزی بـه زبـانی نیمـه         و با لحن تحکم    جنباند  میشمشیرش را   

دشـمنان  از  ! لعنت بفرستیدعثمانبه ابوبکر و عمر و    «: گفت  میخطاب به مردم    

 ایــن جوانــکاهانتهــای  از آن  مــردم بــرای آنکــه بــیش»!کنیــد تبــرا خــدا و پیــامبر

 مسلمانان را نشنوند، و در اثر شنیدن این اهانتها که قادر به ممانعت          تدسامق  به

از آن نبودنــد مــستوجب خــشم خــدا و عــذاب دوزخ نگردنــد، انگشتانــشان را در    

ــا و رجـــال شـــهر . گوشهایـــشان کردنـــد و راه سمعـــشان را بـــستند   چنـــدتنی از علمـ

ولـــی ؛ جـــا حرکـــت کننـــد رفتنـــد کـــه از« تـــصمیم گرفتنـــد کـــه از مـــسجد برونـــد، و

ور دسـت    بـه   چونکـه هـیچ کـس      ١»!تبرا کنیـد  : حضرت شاه شمشیر بلند کرد وگفت     

 کــه در میــان دســت  بــه شمــشیرشــاه پاســخی نــداد، شــاه از فــراز منبــر بــه قزلباشــانِ  

ی بودنـد دسـتور داد کـه        ریـز   خـون ر صـدور اذن     صفهای نمازگزاران ایستاده منتظ   

  . گردنهای همه را بزنند

 به قتلگاه عظیمی تبدیل شد، و هـیچ کـس نتوانـست     روز  در آن  تبریز   مسجد

  .از دست قزلباشان جان سالم ببرد

، سـوزی  آتـش ،  مکـرر  جمعـی   بعد شهر تبریز صحنۀ کـشتار دسـته        ازآن روز به  

ــود    ــازان،  فقیهــان، مدرســان، پــیش  همــۀ علمــا،  . غــارت، و تجــاوز ناموســی ب نم

داران را قزلباشان در روزهای آینده بازداشت کردنـد          ، و مکتب  قاضیانمؤذنان،  

آنهـا     به سته تبرا ج   و عثمان  تا آنها را توبه دهند و مجبور کنند که از ابوبکر و عمر            

 حاضــر   کیفــر اخــروی  بــیِماز کــسی از مــردم تبریــز   دشــنام بدهنــد؛ و چونکــه   

 بکند، المحاله سرنوشـت همـه       دین خودش دسات  مق   به ین اهانتی  که چن  شد  مین

 کـــشیده شـــد، زن و آتـــش  بـــههایـــشان  شـــدند، خانـــهکـــشتار بـــسیاری . بـــودفجیـــع

بــه بیــانِ و  ؛فرزندانــشان دســتگیر شــده مــورد تجاوزهــای وحــشیانه قــرار گرفتنــد 
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ال و  ربایجـان از لـوث وجـود بـسیاری از جهـ           مملکـت آذ  « امیرمحمود خواندمیر 

 بودنـد کـه   فقها و علمای آذربایجـانی » جهال و متعصبان « ١».عصبان پاک شد  مت

دیـن  «خواسـتند کـه        نمـی  »از شـدتِ تعـصب و نـادانی       «نظر نویسندگانِ صفوی      به

 جـات مـسلح قزلباشـانِ       دسـته .  را بگیرند  »دین حق « را رها کرده     »سنیانشیطانِی  

ند و از مـردم  داد میفتاده شعار  اراه  بههای شهر تبریز  با دشنه و تبر در کوچه   تاتار

 انش ئی که از خانه     خانه اهل هر . ها بیرون آمده تبرا کنند      ند که از خانه   خواست  می

 مـورد غـضب واقـع    ندکرد میی نی و با شعارهای قزلباشان همنوا  ندشد  میخارج ن 

تجاوز جنسی به دختران و پسران تبریز و دریدن شکم زنان           . شدند  می نابود   شده

 در روزهای آینده یک امـر تکـراری بـود           نآتش کشیدن اجساد کشتگا     ه و ب  باردار

کوی و برزنی دربرابر دیـدگان همگـان اتفـاق       هر روز در  که در همۀ ساعات شبانه    

 زنــان کــسانی کــه بــه تبــر و شمــشیر قزلباشــان کــشته شــده بودنــد را نیــز     .افتــاد مــی

را بیرون کشیده   کشتند و شکمهای بسیاری از زنان آبستن را دریده جنینهایشان           

 بــسیاری از ســگان تبریــز نیــز چونکــه ازآنِ ســنیان بودنــد       .بــر زمــین زده کــشتند  

 تــصمیم جــدی داشــتند کــه نــسل ســنیان را از   قزلباشــان .دســتگیر و اعــدام شــدند 

اش را    کـه نمونـه    مردم تبریز مـستولی شـده بـود         چنان هراسی بر   .جهان براندازند 

دانشمندان و ادیبان تبریز هرکه پا و امکانی  از فقاه و . نداشت یاد   به ایرانتاریخ  

  ٢».اطراف آفاق نهادند روی به «بیانِ خواندمیر بهداشت گریخت و 

آمــده را غنیمــت  فرصــِت پــیشجــات بزهکــاران شــهری   در ایــن میــان دســته 

آلودی که فراز آمده بود ماهی بگیرند و   تا از آب گلپیوستند به قزلباشان   شمرده

هــای بزهکارانــۀ خودشــان را    ن و نــوائی برســند، یــا عقــده   از ایــن رهگــذر بــه نــا   

ند که قزلباشان از هرکه تبرا کند و مـردم را           دید  میاین بزهکاران چون    . بگشایند
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 »تبرایـی « جـات   روزهـای آینـده دسـته      ، در آیـد   مـی  خوشـشان    دبه تبرا کردن وادار   

 افتادند تا   راه  به ها  وچه در ک  ه برسر دست گرفت   هائی   و دشنه  تشکیل دادند و تبرها   

،  و درآمدن به دین قزلباشـان سنیان از کردن  اجبار مردم به تبرا   با بهانه قراردادنِ  

  کـه اروپـایی  از بازرگانـان  یکـی . درازی کننـد  ناموس مـردم دسـت   مال و  به جان و  

ــوده،  ِنهـــدف خریـــد زمـــان بـــهدر آن  ــز بـ ــان در تبریـ ــاراجی از قزلباشـ ــوالِ تـ در   امـ

ــته  ــتش نوشـ ــه یاداشـ ــ  کـ ــان آبـ ــهزنـ ــشان را    ستن را از خانـ ــشیده شکمـ ــرون کـ ــا بیـ هـ

در خـالل  نوشـته کـه    از اینهـا  یکـی دیگـر  . تندکـش   میدریدند و جنینهایشان را     می

و یکــی دیگــر از اینهــا در . کــشتار شــدند تــن از مــردم تبریــز بیــست هــزارچنــد روز 

ی در تبریــز کــرد در رحمــ بــییادداشــتش متــذکر شــده کــه آنچــه شــاه اســماعیل بــا   

  ١.سابقه است، و شاید بتوان فقط نرون را با او مقایسه کرد بین تاریخ جها

دهنـده بـود کـه در مـدت کوتـاهی خبـرش بـه اروپـا                   فجایع تبریز چنـان تکـان     

خبــر از ظهــور یــک  خ ۸۸۰ در وقــایع زمــستان اروپــایینگــار  رســید، و یــک وقــایع 

  :پیامبر جدیدی در ایران داده چنین نوشت

ربـارۀ پیغمبـر جدیـد از قـول مـسافرینی       د۱۵۰۱تاریخ دسـامبر    گزارشی به 

 ساله و ادعای ۱۴اند داده شده که دربارۀ صوفی  که تازه از ایران برگشته 

اش کــه اعمــال مــذهبی را از طــرف او     خلیفــه۴۰ او و خــدایِی و پیــامبری

  ٢.کند می بحث دهند میانجام 

قزلباشــان در مــدت کوتــاهی همــۀ بناهــای دینــی و مــذهبی تبریــز را اعــم از      

کـه نامهـای   یا بخشهائی از آنهـا  ، کردندیا نیمه تخریب   اجد و مدارس منهدم     مس

بخــشهای هنــری مــسجد .  از بــین بردنــدهــای چهارگانــه بــر خــود داشــت را خلیفــه

، چونکــه رفــت مــیکــه از شــاهکارهای هنــر معمــاری ایــران بــه شــمار    جــامع تبریــز

را بـه طویلـۀ      را تخریب کرده صحن و شبستانش        بخشی از میراث بایندریان بود،    
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مقابر و گنبـد و بارگـاه در تبریـز بـود را             ارس و   دمآنچه  . کردنداسب و استر مبدل     

 چونکـه سـنی    اسـتخوانهای کـسانی کـه نـام اولیـا برخـود داشـتند،         .دمنهدم کردن 

 بـسیاری از اجـساد را     . گورها برآورده پراکندند تا آثارشان ازبین برود        از بودند،

 ،ها پراکندند تـا پامـال رهگـذران گـردد     کوچه رخاکسترش را د  کشیدند و آتش  به

ۀ اهل بیـت پیـامبر در کوفـه و          های بناحق ریخته شد   ، قصاص خون  آنهاعقیدۀ   هو ب 

  . گرفته شودکربال و جاهای دیگر

انهـدام مـدارس و     .  از تبریز نوبت به دیگر شـهرهای آذربایجـان رسـید           پس

 و یـر گ  پـی  طـور    بـه  سالمـدت یکـ    مساجد و گنبدها و مقابر آبادیهـای آذربایجـان بـه          

 و  کـه شـهر شـیخ صـفی بـود          آنهـا بـا شـهر اردبیـل       . ناپذیری ادامه یافت   خستگی

در اردبیـل   . نیز همان کردند کـه بـا تبریـز کـرده بودنـد             بودند  مردمش سنی  همۀ

تــرین نحــوی بــه قتــل  ائمــۀ مــساجد را گرفتــه بــه فجیــعو فقهــا و مدرســان و مؤذنــان 

ــه  ــار  رســاندند، و خان ــشان را مــورد     هایــشان را ت ــران و پسران اج کــرده زنــان و دخت

شـاه اسـماعیل مـردم شـهر اردبیـل را مجبـور       . تجاوزهای شنیع جنسی قرار دادند    

 جـات   آنگـاه دسـته   . سـرای خودشـان گـرد آورنـد         هیزم در  ئی  کرد که هرکدام پشته   

 راه  بــههــای شــهر   در کوچــه و تبرائیــانقزلباشــاندســتِ  تبــر بــه  خنجــر و شمــشیر و 

ئـی کـه بـرای همـصدا شـدن بـا شـعارهای قزلباشـان از خانـه                     اهل هرخانه . افتادند

 ، و اهـل خانـه  شد می کشیده آتش  بهشان توسط قزلباشان ند، خانهآمد میبیرون ن 

  ١.ندشد میآتش سوزانده در 

  رجــال دیــن واز گیــِر قزلباشـان   تالشــهای پـی ســال خــالل یـک  آذربایجـان در 

هـرکس از   .  پاکـسازی شـد    )ال و متعصبان  جه: بیانِ خواندمیر   به (فرهنگ ادب و 

 شـکار قزلباشـان گردیـد، و    ٢از منطقـه بگریـزد  کـه   شخـصیتها موفـق نـشد        گونه  این
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۹۱

برای زنده ماندن ناچار شد که مـذهب خـود را رهـا کـرده خـودش را پیـرو مـذهب                    

 دشنام دهد و لعنت بفرسـتد و زن         ابوبکر و عمر و عثمان    قزلباشان اعالم دارد، به     

   .تجاوز مصون دارد ا ازفرزندانش ر و

جــات بزهکــار شــهری از    میــان در همــۀ شــهرهای آذربایجــان دســته   در ایــن

خــوان  دســت پیوســتند تــا از  بــه تبــر  تبرایــِیجــاتِ هدســت  بــهفرصــت اســتفاده کــرده 

اموال مردم فلکزده را تاراج  یغمائی که قزلباشان گسترده بودند نعمتها بچینند و

اینهــا از نظــر قزلباشــان . دهنــدرا مــورد تجــاوز قــرار دختــران مــردم کننــد و زنــان و 

نــشر دیــن «نــد کــه بــرای رفت مــی بــه شــمار »گروههــای خودجــوش نــودین تبرائــی«

کـافی   .نـد کرد مـی رآورده بودند، و با تبرهایـشان تبلیـغ دیـن    ب در شهرها سر     »حق

ئـی زن یـا دختـر      در خانـه   تبرایـی    جات بزهکار شهری موسـوم بـه        بود که این دسته   

خانـۀ آن   ئی ببرند تـا       یبائی را سراغ داشته باشند، یا گمان وجود ثروتی در خانه          ز

مـــورد حملـــه قـــرار دهنـــد و بـــا جـــان و مـــال اهـــل آن خانـــه هرچـــه را » ســـنِی کـــافر«

  .بخواهند بکنند

میـان، چونکـه در قبایـل بیابانهـای انـاتولی بانـگ درافتـاده بـود کـه            در این 

دسـته دسـته    و در ایـران چپـاول افتـاده         »شیخ اوغلـی شـاه اسـماعیل خـروج کـرده          «

شدند تـا بـه قزلباشـان بپیوندنـد و از خـوان تـاراجی                 ان می سوی ایران رو    ترکان به 

یـک بازرگـانی ونیـزی کـه        . که شاه اسماعیل گشوده بود بهرۀ خویش را برگیرند        

  :نویسد در این ماهها برای خریدن اموال تاراجی در تبریز بوده است می

دیدم کـه دائـم از اکنـاف و اطـراف دسـته        در تبریز می در طی اقامت خود   

خصوص از اناتولی و عثمانی و        روند به   فش او می  رزیر د   هی به ادسته سپ 

ایشان عطایائی درخورِ مقام و منصِب هر یک          و اسماعیل نیز به   . مان  قره

  ١.ارزانی داشت

 مـردمِ  بهگشت بر ستم    افزده می   نورسیده از اناتولی   هرچه بر شمار قزلباشانِ   
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رســید در تــالش بــود کــه   هــر گروهــی کــه از راه مــی.گردیــد آذربایجــان افــزوده مــی

ــد     ــودش برسـ ــدگانِ پـــیش از خـ ــاروانِ ثروتمندشـ ــه کـ ــر بـ ــه زودتـ ــه  .هرچـ ــاری کـ  کـ

شـود   سال بر سر مردم شهرهای آذربایجان آوردند را نمـی  قزلباشان در خالل یک  

کشت، ولی  کرد، می می چنگیزخان ویران .با جنایتهای چنگیزخان مقایسه کرد

زنـان و دختـران و    ؛ حتـی تعـدی بـه   با دین و فرهنگ و ناموس مردم کاری نداشت 

 لـذا  . اعـدام داشـت  ی چنگیـزی بـرای مغـوالن مجـازاتِ      »یاسـا «تجاوز جنـسی در     

 بــه هــیچ زنِ ایرانــی تعــدی نکردنــد و هــیچ زن و  کــشتند  اگــر مــردان را مــیمغــوالن

مغوالن شکم هیچ زنـی     . گرفت  ن قرار نمی  دختر ایرانی مورد تجاوز جنسی مغوال     

ولــی ایــن  .را ندریدنــد و هــیچ جنینــی را از شــکم مــادری بیــرن نکــشیده نکــشتند  

قزلباشــان، گرچــه از نــسل همــان مغــوالن بودنــد، طبــق فرمــانی کــه شــاه اســماعیل   

دیگـر  زنجان و تبریز و اردبیل و . کردند هیچ چیزی رحم نمی     آنها داده بود، به     به

 نگــاران وقــایع نوشــتۀیادداشــتهای ونیزیــان و چنانکــه از  ایجــانشــهرهای آذرب

درســال اول حاکمیــت قزلباشــان بــه شــهرهای مــرگ و    آیــد مــی برصــفویدربــار 

 مرزهـای ایـران وارد   بیـرونِ قزلباشـان کـه از      . شدندخاکستر و فقر و فحشاء تبدیل       

 بـه هـیچ     آذربایجان شده بودند و هیچ تعلق خاطری بـه ایـران و ایرانـی نداشـتند،               

 و کـشتار و تجـاوز پابنـد          ترکانـه  اصول اخالقی و انـسانی جـز بـه اصـول غـارتگریِ            

، بیشتر افـرادی کـه      شد  می انجام   آنها دست   به در تجاوزهای ناموسی که   . نبودند

لـواط یـک رسـم      . مورد هدف آنهـا قـرار داشـتند پـسران جـوان آذربایجـان بودنـد               

از  اند چنانکه مداحانش نوشته شاه اسماعیل نیز. بودپسندیده نزد قزلباشان 

دست بـود کـه چنـان نیروئـی بـه او عطـا شـده بـود کـه در یـک روز                         گران چیره  لواط

یکـی از   .  و بـازهم اشـتهایش فـروکش نکنـد         بگایـد قادر بود بیست پـسر جـوان را         

 به یک   دربارۀدستی شاه اسماعیل در عمل لواط،        بازرگانان ونیزی دربارۀ چیره   

  :بوده چنین نوشته استمورد که خودش شاهد 

کــاخ هــشت   او دســتور داد تــا دوازده تــن از زیبــاترین جوانــان شــهر را بــه   

 انجـام داد، سـپس آنـان را بـه           لـواط  او با آنها عمـل شـنیع      . بهشت بردند 
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  ١.همین نیت به امرای سپاه خود سپرد

. نــدکرد مــیفروشــی خود  بــه زنــان و دختــران را اســیر کــرده مجبــورقزلباشــانْ

آنهــا زنــان و دختــران و  . ندداشــت مــیسران را نیــز بــه چنــین کــاری وا آنهــا حتــی پــ 

آنـان مقـرر کـرده بودنـد کـه       پسران را در اماکن مخصوصی نگاه داشته بودند و بر     

 رسـید  مـی  مقـرر ن حد  به  و اگر درآمدشان   ٢؛روزانه مبلغ معینی درآمد داشته باشند     

دسـتور  آنهـا    بـه نگونه کهند تا به هماداد میها قرار  آنها را زیر شدیدترین شکنجه 

بودنـد، کـه    و تبرائیـان    خریـداران اینهـا نیـز خـودِ قزلباشـان           . شده بود عمـل کننـد     

ولـی هـدف شـاه اسـماعیل از ایـن دسـتور             . آنها بپردازنـد    معلوم نبود چه بهائی به    

 غیـِر قابـل تحملـی تحقیـر کنـد تـا مجبـور         آن بود که مـردم آذربایجـان را تـا سـرحدِ         

اگـر پـسر یـا      .  شـوند  » قزلباشـی  مذهِب حق «ن رها کرده پیرو     خودشاشوند که دین    

کـوب   دیـوار یـا کنـدۀ درختـی مـیخ          بـر  او را    شـد   مـی فروشی ن خود   به دختری حاضر 

 جوشــابدر دیــگ ســرش را  نــد، یــا کند مــی پوســتش را زنــده زنــده نــد و کرد مــی

هـای وحـشتناک کـه دربرابـر          ایـن شـکنجه   . تندکـش    مـی  ند و آهـسته آهـسته     گرفت  می

فرمـانِ   کـه دیگـران فکـر سـرپیچی از           شـد   مـی  سـبب    گرفـت دیگران انجام   دیدگان  

هرکـه خواهـان زنـده مانـدن        . را بـه ذهنـشان راه ندهنـد        »ولِی امِر مسلمیِن جهـان    «

  .زده و بیمار شد بود تن به هر خفتی داد ولی تبدیل به موجودی هراس

 ایـن ستند وکوشـیدند کـه   دانـ  می )پسندیده(مستحب قزلباشان میگساری را    

آنهــا برســر هــر برزنــی    . شــهرها و روســتاهای آذربایجــان رواج دهنــد     را دررســم

نـد  کرد مـی  برپا داشتند، و رهگذران را مجبـور      بادهئی دائر کردند و خمهای        دکه

 به اجرای دستورهرکس حاضر . رند و همانجا بنوشند را از این مراکز بخبادهکه 

 مجـازات  »ف فرمـان ولـی امـر     مخـال «و   »کـافر و ضـددین    سنی  « عنوان  به،  شد  مین

هــای تفتــیش عقایــد قزلباشــان بــود کــه بــه وســیلۀ آن     ایــن یکــی از شــیوه . شــد مــی
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۹۴

شـاه  «اطاعـت کامـل    دین سـابق مانـده و در    که چه کسی هنوز بر   شد  میمعلومشان  

ــه دیــن قزلباشــان درآمــده اســت      »اســماعیل، ولــی مطلــق   .  نیــست، و چــه کــسی ب

بخـرد و بیاشـامد درجـا    بـاده  آنهـا    ازه کـ شـد  مـی طبیعی بود کـه اگـر کـسی حاضـر ن         

شیخ را     این و (دستندان  می شرعی را مباح     محرماتقزلباشان که   . یدگرد  میکشته  

، ) مبـاح کـرده بـود      شان شـاه اسـماعیل برایـ      اینـک سپس شیخ جنیـد و       بدرالدین و 

انـد تـا بـا شـیعیان مخالفـت نـشان               را سـنیان تحـریم کـرده       بـاده کـه   ند  کرد  میگمان  

نـــد کـــه دســـت از مخالفـــت کرد مـــی را وادار مـــردمبـــه همـــین ســـبب . ندداده باشـــ

ــا و بنوشـــند را مبـــاح شـــمرده بـــادهبردارنـــد و  ــا مـــشابهت میـــان آنهـ کـــسانی کـــه  تـ

  . از میان برودلقب داده بودند» دین بی سنیانِ«آنها   بهقزلباشان

 بـود، از همـان سـنین     ی قهـار  ص شاه اسماعیل، عالوه بر آنکـه لـواطگر        شخ

الـدین خوانـدمیر کـه از         غیـاث . رفـت   میمیگساران قهار نیز به شمار      کودکیش از   

مداحان استوار شاه اسماعیل است، بزمهای عیاشی و میگـساری شـاه اسـماعیل              

  :ستوده استرا چنین 

ــداحِ ــق رقیــقِ اق  جــام زریــنِ  چــون) گــون شــفاف ســرخ  جامهــای(وش  عقی

غــش  ی بــ رقیــقِکــرده جامهــای شــرابِ   گــردشآغــاز  فلــکبــزمِ آفتــاب در

دختـران و پـسران     (اندام    ساقیان سیم   در دست   هالل سیمینِ سان ساغِر  هب

  ١. در گردش بود)ایرانیشدۀ  اسیر

تاتـار  تـرک و  عموم قزلباشان، چنانکه گفته شد، عناصر سـرگردان طوایـف         

 ســپس بــه شــیخ جنیــد پیوســتند و     بودنــد کــه ابتــدا بــه شــیخ بدرالــدین و   انــاتولی

در  گـاه   هـیچ آنهـا   .  شاه اسـماعیل گـرد آمدنـد       یرامونِپ سرانجام به امید غارتگری   

ی ی آشــناگونــه هــیچ نزیــسته بودنــد، و بــا فرهنــگ و دیــن و تمــدن ایرانــی       ایــران

شان گرفته شده بود، هرکس از آنهـا   یی یلهدر عرف آنها، که از سنن قب   . نداشتند

  دشـمنِ دیـدۀ  بـه آنها با این دیدگاه به ایرانیان      . شد  مینبود بیگانه و دشمن تلقی      
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۹۵

مردمِ ایران را به   شان  یی  بنا بر بینشِ قبیله    آنها. ندنگریست  می نابودی   درخورِ

 را  شـد   مـی  شـیعۀ صـفوی   تقـسیم کـرده بودنـد، و هـرکس          » غیرِخودی«و  » خودی«

 هرکه  کهمعتقد بودند شمردند؛ و  را غیرخودی میماند میخودی و هرکس سنی 

. شت و اموالش را تصاحب کـرد      دشمن را باید ک   غیِر خودی است دشمن است و       

ی و قـساوتی کـه بـه        رحمـ   بـی آنها وقتی بر آذربایجان و خیرات آن دست یافتند با           

 دست تعدی و ستمگری گشودند و به ویران کـردن  آورد به وصف نتوان     وجه  هیچ

شهرها و انهدام عناصر مادی تمدن ایرانی پرداختند، بـدون آنکـه هـیچ ترحمـی                

  .ساس کننداحوایرانی  نسبت به ایران

بـا آب و     از آن    ذکر جنایتهای قزلباشـان، کـه مداحانـشان دربـارۀ بخـشهائی           

انـسان  . پذیر نخواهد بود   اند، با بیان و قلم امکان        کرده و ستوده   فرسایی  قلم تاب

های مداحان شـاه اسـماعیل و قزلباشـان را بخوانـد تـا متوجـه شـود کـه                      باید نوشته 

 ی از تبـر   ئـ   تصورش را بکنـیم کـه دسـته       . ندا  ستیزی بوده   تمدن موجوداتآنها چه   

انـد،    ریختـه  یـا زنجـان   یـا اردبیـل   تبریـز بزرگـان دستان قزلباش به خانۀ یکـی از       به

 انــــد، زن و صــــاحبخانه و زن و فرزنــــدانش را دســــتگیر کــــرده بــــه خیابــــان آورده 

انــد، خرمنــی آتــش  دختــرش را دربرابــر دیــدگان مــردم فلکــزدۀ شــهر برهنــه کــرده 

پــشت   بــر برهنــهچنــدتا خـر نــر و مــاده را حاضــر آورده زن و دختـر را  انــد،  افروختـه 

 چــاره را در چنــین حــالتی تهدیــد   ی بــمــرد ایــن وقــت آنانــد، و  خــران مــاده بــسته  

لعنــت کــن و تبــرا بجــوی  عثمــانو  کــه یــا اهللا زود بــاش بــه ابــوبکر و عمــر کننــد مــی

 همـۀ شـما را      نـر خـواهیم کـشید، و آنگـاه        خـر      بـه  وگرنه هـم اکنـون زن و دختـرت را         

ا در برابـر    و تصورش را بکنیم که آنه     . در خرمن آتش خواهیم سوزاند    زنده زنده   

اش، کـودک کمـسال    های زن و دختر برهنه شـده   و ضجهآن مردی عاجزانۀ  ها  البه

خـواهر، در   ، و پـدر و مـادر و  کننـد    مـی  او را زنده زنده به میان خرمن آتش پرتـاب         

  . شود میند که در آتش زغال ا دکشانهای کو درماندگی کامل، شاهد زوزه

کــه در آذربایجــان از علمــا و بزرگــان  کــسانی یئرهــاقزلباشــان بــا چنــین رفتا

 نداشـتند را بـه جمعـی از بیمـاران روانـی مبـدل سـاختند                 گریـز مانده بودند و پای     



  

  

۹۶

های  گوشه چیز گریزان بودند، در کس و همه    از همه  ومزاج شده     عصبی اًشدیدکه  

 منتظـر ند و   کرد  میخموشی روزگار را سپری      تفکر و  گریه و   تحیر و  حالت بهانزوا  

خموشـی    درمانـدگی و نومیـدی و سـرخوردگی و         عـالَمِ   در ایـن   .مرگ خـود بودنـد    

مال  جان و. مردم ستمدیده حمایت کند مطلق، هیچ مرجعی وجود نداشت که از

 جــات تبــر  و دســته»خودجــوش شــهری« بازیچــۀ دســت بزهکــاران نــاموس مــردم و

تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریز که مغازه .  شده بود»ییتبرا« دستِ به

 از  است، ناگاه ببیند که یکدستهشدهنشین  اش به غارت رفته خانه     و انبار و خانه   

اش بریزنـد، او را گرفتـه ببندنـد، زن و دختـر       بـه خانـه   »دسـت   تبرائیان تبربه «این  

 مــرِد از آن  بنــشانند وانهــا را برســر دســتهجــوانش را در برابــرش برهنــه ســازند و آ

 اش نهــان کــرده را بیــرون بیــاورد و  در خانــه مــالباختــه بخواهنــد کــه هرچــه هــستی

  .تحویل بدهدآنها  به

ــد، و         ــارو دارن ــسر جــوان و زیب ــر و پ ــیم کــه زن و مــردی دخت تــصورش را بکن

اشـت  ئی از اوباشان شهری سر برسند، دختر و پسرشان را بازد         روزی چنین دسته  

نــد کــه آنهــا را دان مــیکــرده بــا خــود ببرنــد، در حالیکــه پــدر و مــادر فلکــزده نیــک 

   !برند برای چه کاری می

 عصبانیت و  سر خشم و   تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از        

گرفتـه  را   ویانـد،   و آنهـا از او بـه خـشم آمـده          پرخاش کرده دستۀ تبرایی     بهحمیت  

وچه و جلو چشم همگان، چند تـن از قزلباشـان پـرزور بـه           سر چارک  عریان کرده در  

قفـسی آهنـین بنـد     دررا   وی اند، آنگا به تـنش شـیره مالیـده          او تجاوز جنسی کرده   

ــد و مــشتی مورچــه را درقفــس رهــا ســاخته     کــرده ــد، و ان ایــن قفــس را همچــون    ان

دترین اند، تا این بیچاره در زیر شدی  شهر آویخته  میدان ئی در   میلهسِر  فانوسی بر 

 ، روزهــا وکننـد   مـی ؛ و مردمـی کــه بنـا بـه ضـرورتی از آنجــا عبـور     باشـد هـا   شـکنجه 

   .شوند میند و شکنجۀ روحی ی اوخراش جان های شبهای متوالی شاهد ناله

 میــدان وری را قزلباشــان گرفتـه برهنــه کــرده، بــه  تـصورش را بکنــیم، دانــش 

 فروبـرده از پـشت      او  کمـرِ  انـد، و سـیخی از زیـر پوسـتِ           شهر آورده، آتش افروخته   



  

  

۹۷

اند تـا انـدک انـدک         گردنش بیرون آورده او را مثل الشۀ آهو بر روی آتش داشته           

ۀ ایـن   شـد   گوشـت کبـاب    از   ور شاه اسماعیل  دست   به بریان گردد؛ و آنگاه قزلباشان    

   .مرد تغذیه کنند

تصورش را بکنیم که آنها یکی از بزرگـان تبریـز یـا اردبیـل را کـه نخواسـته                  

انـد و   نـدۀ درختـی میخکـوب کـرده    رفته کف دستها و پاهایش را بر کُ    شیعه شود گ  

  .کشند میدر این حال، زنده زنده، پوستش را مثل پوست گوسفند بر

شـکنجۀ  های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چنـدان از مـوارد             در نوشته 

 کــه خوانــدن آنهــا مــوی را برانــدام هــر انــسان        اســتذکــر شــده   ایرانــیبزرگــانِ

 حال   به  و جگرش را   زند   می  و اعماق قلبش را چنگ     کند  میراست   سرشتی  نیک

ــشهای درنــده      ــین ددمن ــانی کــه در دســت چن ــوده   ایرانی ــد کبــاب   خــوئی اســیر ب ان

اینها مطـالبی اسـت کـه مـداحان شـاه اسـماعیل و شـاه تهماسـب صـفوی                     .کند  می

 چـه  »ولـی امـر مـسلمین جهـان     «و  » پنـاه  شاه شـریعت  « تا نشان بدهند که      اند  نوشته

 ه ویدکـش   مـی  چه زحمتهائییشراه خدا  داشته و در»دیِن حق«قدرتی برای نشر   

 » و جهالـت و تعـصب      لجاجت« ه که دست از   کرد  می را وادار     ایران  مردم گونه  چه

انـد اطاعـت از    هخواسـت  می با کسانی که نگونه  چه ؛ و دینآ در حق دین  و به  بردارند

  .اند هرساند میات  را پذیرا باشند به مجاز» جهانمسلمینولی امر «

 راه مــا در .انــد تــاریخ مــا بــوده قزلباشــان صــفوی بخــشی از شــاه اســماعیل و

انـد را بـه     کسانی که در تاریخمان نقش داشـته همۀی با تاریخ خودمان باید   یآشنا

 کـاروان تمـدنِ   کـه از  ما اکنون ملتـی هـستیم    .ی کنیم یاند بازنما   سان که بوده   همان

یم دان میخوبی  الی که به در ح؛ایم  هم عقب مانده خیلی،ایم جهانی عقب مانده

ایـم، و قرنهـا نـه تنهـا پرچمـدار تمـدن جهـانی بلکـه                   آفـرین بـوده    که ما ملتی تمدن   

اکنون نیز ما آمادگی داریم کـه همـان نقـشی را ایفـا کنـیم                . ایم  سازندۀ تمدن بوده  

داشـته   بازولی چـه چیـزی مـا را از ایفـای ایـن نقـش      . ایم که پیش از این ایفا کرده  

ئـی را کـه بایـستۀ مـا       که ما بتـوانیم آن خـدمت شایـسته        شده؟ چه چیزی مانع     است

ایم، ولـی   گ بودهن خادم تمدن و فره اًما ذات . بشریت بکنیم مان و به    خود   به است



  

  

۹۸

خدمتگزاری بازداشـته اسـت؟ چـرا     از این چه چیزی اکنون دستهای ما را بسته و     

ــ ،مــا ــه جــای آنکــه  هب ــصۀ فرهنــگ   ب دار  مــشعلمــان   و باســتانی  قــومیحکــم خصی

ایـم؟ چـه      کاروان تمدن عقب نگاه داشته شده       از همه  اینتمدن باشیم،    فرهنگ و 

 ایـن علتهـا    تـوان   مـی ماندگی هستند؟ آیـا      کسانی یا چه چیزهائی باعث این عقب      

انـد    رخـدادهای تـاریخی بـا مـا چنـان کـرده         اً؟ آیا واقع  یابی کرد  را شناخت و ریشه   

مـان وجـود   خود  بـه ایـم کـه امکـان بازگـشت      خودمـان بیگانـه شـده      زی ا حد   به که ما 

ــه خویــشتنمان راهــی هــست کــه بایــد        ــا بــرای بازگــشت ب ــابیم و را   آننــدارد؟ ی بی

  بپیمائیم؟ 

ــاریخی پاســخهایش را در     ــار مــا   اینهــا پرســشهائی اســت کــه مطالعــۀ ت اختی

طالعـۀ تـاریخ   م.  معلـوم داشـت  تـوان  میجا  از اینفایدۀ مطالعۀ تاریخ را . دگذار  می

سـان   مان را بـه همـان       سازان گذشته  مند خواهد بود که همۀ تاریخ      در صورتی فایده  

انـد بازشناسـی کنـیم، و بـر اسـاس ایـن بازشناسـی بـه عملکردهـا و نتـایج                        که بوده 

بــه . مانــدگِی تمــدنِی خــویش را دریــابیم  و علــت عقــب ببــریمیعملکردهایــشان پــ

هــای روانــشناسی   کــه جنبــهکوشــم مــیهــایم   در نوشــتهمــنهمــین خــاطر اســت کــه  

 کـنم،   بـازخوانی انـد را       کـه در سـاختن تـاریخ مـا سـهمی داشـته             کـسانی  شخصیتیِ

 نــاگوار بیایــد یــا ایــن حقــایق را    کــسان بــه مــذاق بــسیار بــازخوانیحتــی اگــر ایــن  

 بـــازخوانیاهانـــت بـــه خودشـــان تلقـــی کننـــد و برآشـــوبند کـــه چـــرا ایـــن حقـــایق   

ــا   زبـــان بـــینـــد بـــه خواه  مـــی اینهـــا!شـــود مـــی زبـــانی بگوینـــد کـــه کـــسی نبایـــد بـ

معـرض دیـد قـرار        کنـد و در    وهای ما کاری داشـته باشـد و آنهـا را کنـد وکـا                گذشته

 تلقـی    و قـومی   گیـریِ نـژادی      بازنماییِ حقایق تـاریخی در نظـر اینهـا جهـت           .دهد

ــی ــود مـ ــا     .شـ ــر اینهـ ــی درنظـ ــدن ایرانـ ــصایِص واالی فرهنـــگ و تمـ ــایی خـ  بازنمـ

بازنمــاییِ جنایتهــای تــاریخی درنظــر اینهــا تعــصبِ    . شــود شووینیــسم تلقــی مــی 

های اخیر، و  ماندگِی ایرن در سده  بازنمایی علتهای عقب.شود قومی نامیده می

 درنظــر اینهــا ســاز تمــدن ی فرهنگــِیهــا ریــشه ای یــافتنِ راه بازگــشت بــه تــالش بــر

  تـالش بـرای شـناختنِ هویـت اصـیل ایرانـی درنظـر       .شـود  گرایی تلقی مـی    باستان



  

  

۹۹

 لــذا از بازنمــاییِ حقــایق تــاریخی برآشــفته .شــود نگــری تلقــی مــی اینهــا یکجانبــه

  .زنند شوند و به کسانی که اینها را بازنمایی کنند انواع تهمتها می می

  تشکیل سلطنت صفوی. ۴

، و اسـالم    »مـذهب حـق   «چونکه شاه اسماعیل و قزلباشان دیِن خودشـان را          

مـادۀ  ، ایرانیهـا در واکـنش بـه ایـن ادعـا             نامیدنـد   می» مذهب منسوخ «ایرانیان را   

ابجـِد  حـساب   شـتند، کـه بـه   نو» مذهِب ناحق «تاریخ تشکیل سلطنت قزلباشان را      

   . هجری قمری۹۰۶شود سال  کبیر می

بهـشت   اخ هـشت  در کـ شاه اسماعیل را  که قزلباشان تبریز را گرفتند و      زمانی

او . ارده سـالگی بـود    او درآستانۀ چـ    ، شاه ایران نامیدند   هتخت سلطنت نشاند   بر

خانــۀ کارکیــای گیالنــی   را درون چاردیواریهــای دژ اســتخر وســالهای کــودکیش

اطـراف روسـتاهای     را درتصرف تبریـز  پیش ازچندماه  یکسال و  و بود، گذرانده

گـیالن     سـالگی کـه بـه      ۷سـن    او از . آذربایجان در میان قزلباشـان سـپری کـرده بـود          

 بودند سروکار داشـت،  اناتولیهای  تاتاراًومعمهایش که    برده شد فقط با خلیفه    

 از خانـۀ کارکیـا   بیـرون  جهـانِ تنها تماس او بـا  . و در اطراف او کس دیگری نبود   

نـد، و بـرای بوسـیدن       آورد  مـی  از او بـه عمـل        انـاتولی زیارتهائی بود که تاتارهـای      

ند، درسـان  میگیالن  طی کرده خود را بهبا پای پیاده  را هپای او صدها کیلومتر را    

 و پس از تعظیمهای شایسته و تقـدیم صـدقات و نذوراتـشان کـه از طریـق راهزنـی                 

ایــن کــار را مریــدان شــاه  . گــشتند مــی  بــازانــاتولی آورده بودنــد بــه درون دســت بــه

پنداشــتند؛ و رســمی بــود کــه از ورای قــرون و اعــصار و ژرفــای   اســماعیل حــج مــی

  بـرده و   اناتولیکشیده به    با خودشان    ترکستانبیابانهای خشک و خشکمغزپرور     

پـروردۀ   شـاه اسـماعیل دسـت   . نـد داد مـی انجـام  مـسلمان   اکنون تحـت نـام شـیعه و      

م کودکانــه عــالَ در آن  خــود راآنهــاوار  اثــر رفتــار بنــده  در چنــین عناصــری بــود، و 

پنداشت، و با این تصرف وارد کاخ هشت بهشت شده            متصرف امور کائنات می   

اعـالم  برسِر منبـر مـسجد جـامِع تبریـز           اً بود و رسم   د تکیه زده بو   پادشاهیبر مسند   



  

  

۱۰۰

 او را اوینــد و» بــان پــشتیائمــۀ معــصومین «داشــت کــه مــأموریتی آســمانی دارد و  

  .»اند کار واداشته به این«

و چنـدتن    زکریـا کججـی  یینمـا راه  بـه کـاخ هـشت بهـشت    شـاه اسـماعیل در  

ــه     ــاخواهی کــه ب ــراد دنی ــین اف ــد   دیگــر از چن ــهدســتاو پیوســته بودن کــار ایجــاد    ب

االختیار شـاه و      شاملو نمایندۀ تام   لَلَه   حسین بیک . شد سلطنتشتشکیالت برای   

.  لقـب یافـت    »ءامیراألمـرا « و   »وکیل نفس همایون  «فرمانده کل قزلباشان شد، و      

نیــز بــرای شــاه  ) اَتــا: ترکــی بــه(مقــام پــدر  ترکــان یــِی کــه برطبــق ســنتهای قبیلــه او 

سیاســی  گیــر شــئون نظــامی و نخــستین تــصمیم  منــصب در ایــناســماعیل داشــت،

  . که قرار بود در آینده توسط قزلباشان تسخیر شودشدکشور ایران 

تقــسیم غنــائمی کــه  نظــارت بــر  گــرفتن حــساب امــوال شــاه و در دســتبــرای

. ند نیاز به یک حسابدار باسواد بـود       کرد  میمردم آذربایجان غارت     قزلباشان از 

ــ مــیاشــتند و خوانــدن و نوشــتن ن  از قزلباشــان ســواد ند کــدام هــیچ ایــن . ستنددان

  بـود باینـدری  دسـتگاه  گریختگـانِ  از  گفتیم زکریا کججی سپرده شد که     وظیفه به 

  . لقب دادندٰى»علیوزیر دیوان اَ«او را .  داشتدبیری در دستگاه آنهاو سابقۀ 

.  قزلباشـان مالشـمس الهیجـی انتخـاب شـد          قـضایِی برای ریاسـت دسـتگاه      

 سـوابق ایـن   دربـارۀ . در الهیجـان مکتبخانـه داشـت    از آن   د پیش  این مر  گفتیم که 

 هـیچ سـخنی نرفتـه      از او    های مورخـان معاصـر شـاه اسـماعیل و پـس             مرد در نوشته  

 تنها اشاره بـه سـوابق او آن اسـت کـه اسـماعیل در کـودکیش نـزد او سـواد                       .است

موالنــا «مــرد وقتــی بــا لقــب     بــدانیم کــه ایــن  جالــب اســت  . آموختــه بــوده اســت  

 در رأس دســتگاه )وزیــر امــور دینــی (»صــدر« و بــا سِــمِت »الــدین الهیجــی مسشــ

 تـا نداشـت    دینی قزلباشان قرار گرفـت، حتـی یـک جلـد کتـاب مـذهبی               و   قضایی

 البته الزم هـم نبـود کـه او کتـابی       ١.مرجع خویش برای تعلیم دین قرار بدهد      را    آن

 )نماینــدۀ تــام االختیــارِ اهللا( وِلــی اهللا در اختیــار داشــته باشــد، زیــرا شــاه اســماعیل
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۱۰۱

مرجع همۀ احکام و فتواها بود، و قزلباشان به هیچ اصول عقیدتی و حکم شرعی 

  در اینمالشمس. ند تا ضرورت وجود متن دینی پیش آید      داد  میپابندی نشان ن  

 و شــده ۀ مــدارس و مــساجِد ویــراندمانــ سرپرســت  بــیمقــام نــاظر کــل امــور اوقــافِ 

هـای تبرائیـان بـود        تبلیغات، و رئیس کل دسته     دتی و درآمدهای آن، مسئول عقی   

مسئولیتهائی که مالشمس برعهده گرفته بود .  بودندشهری ان بزهکاراًعمومکه 

 کار خودشـان را کـه گـرفتن         تبردارانْ. هم نیازی به مراجعه به متون دینی نداشت       

علوم اوقاف هم م  . ستنددان  میهای مردم بود خوب       کشتن انسانها و تاراج خانه     و

ــاز بــه حــسابدار داشــت نــه رجــل دیــن       تبلیــغ دیــن هــم در . بــود و درآمــدهایش نی

زنــی  زنــی و قمــه و ســینه شــهیدان کــربال نوحــه بــرایفحاشــی بــه اصــحاب پیــامبر و 

شی     نقطـۀ اوج تهیـیج روحـی بـرای سـنی            منظور رسیدن بـه     به  کـه   شـد   مـی خالصـه   کـُ

 دینـی قزلباشــان  تـرین مرجــع  اگـر عــالی . کـرد  مــیضـرورت مـتن دینــی را ایجـاب ن   

سـواد   کـه نـشانِ کـم    (پس از شاه اسماعیل حتی یک کتاب دینی هم نداشته است         

درد  ولـی دل انـسان بـه      . انگیـزد    بـر نمـی     شـگفتی مـا را     گونـه   هـیچ ،  )بودنِ او اسـت   

 کـه کـسانی بـه    بـود جـائی کـشیده    د که کار ایـران و ایرانیـان بـه   بین می وقتی   آید  می

و خواجه نظام  ملکشاه  کسانی چونحتی به جایروان و بزرگمهر، یا  جای انوشه

ــا هنرشـــان تـــاراجگری و آدم بودنـــد تکیـــه زده الملـــک و غزالـــی ــ  کـــه تنهـ شی و کـُ

هـا را    گذشـته شـود  میدر اینجا است که انسان مجبور . بودلواطگری و میگساری   

مرور کند تا دریابد که ایرانی را چه شده بـوده کـه کـارش بـه چنـین جـائی کـشیده          

 کــشیده و وضـعیت فعلــی چـه شــده کــه کـارش بــه    او را )زمـان مــا  در (کنــونبـوده و ا 

  . از کاروان تمدن بشری عقب افتاده استهمه این

 شـــاه اســـماعیل کـــه بـــه آذربایجـــان محـــدود  ســـلطنتدربـــارۀ ســـال نخـــست 

تجاوزهـای   غـارت و   کـشتار و   شکنجه و    انهدام و  جز گزارش تخریب و    ، به شد  می

  هـیچ فعالیـت دیگـری هـیچ گزارشـی          ۀدربـار ان،  پـسر  دختـران و   جنسی بـه زنـان و     

عدم چنـان گزارشـهائی     پایۀ وجود چنین گزارشها و     بر.  داده نشده است   دست  به

دیــن و مــذهب بعــد از شــاه   میــدان تــاز یــابیم کــه مالشــمس تنهــا یکــه   مــا یقــین مــی 



  

  

۱۰۲

 با داستانهای شیرینی که از کربال و شهادت امام حسین و            اًاسماعیل بود، و حتم   

ــهمـــضروب شـــ  ــهدن فاطمـ ــر دســـت  بـ ــدن محـــسن  عمـ ــهید شـ ــادر و شـ ــکم مـ  و  در شـ

 سـاخت  می به امام علی و اهل بیتش » غاصب کافرِیخلفا«داستانهای ستمهای  

ست خوشـایند  دانـ  مـی های جانگـدازی کـه    ، و با نوحه  کرد  میقزلباشان را سرگرم    

  هرچــه بیــشتر بــه او بــذل و  تــاقزلباشــان خواهــد بــود و آنهــا را وادار خواهــد کــرد    

افکنـد و   گریـه مـی     بـه سـلطان مـالی مبـدل سـازند، آنهـا را بـه              را     وی بخشش کنند و  

  بیابــانگردِ تاتارهــای،در خــالل ایــن مــدت . آورد مــیشــان را از دل بر» احــسنت«

 و هـرکس زودتـر برسـد    »در آذربایجـان چپـاول افتـاده   « کـه شـنیده بودنـد    انـاتولی 

ان بودنــد و بــه قزلباشــان   آذربایجــان روســوی  بــهبیــشتر خواهــد بــرد، دســته دســته 

 .ی کـه شـاه اسـماعیل گـسترده بـود بهـره برگیرنـد        دریغ  بیپیوستند تا از خوان       می

ــانی خــزش بــزرگ جماعــات ترکــ  ،درنتیجــه ــه درون آذربایجــان پــس از   ان بیاب  ب

، و بخـش عظیمـی از مـردم آذربایجـان، در            رخ داد  در زمان شاه اسماعیل      مغوالن

درون   در این زمان از زادبومهایـشان بـه        ورسیده،فرار از ستمهای این بیگانگانِ ن     

 قبیلـۀ تـرک و تاتـار        ۷۲اسکندربیک ترکمان نام و نشان      . ایران نقل مکان کردند   

 البتـه سـخن او از ایـن         ١.دهـد   مـی  دسـت    بـه   بـه ایـران آمدنـد را       انـاتولی که از درون    

اه هــا در دوران شــ  اســت؛ ولــی ایــن قبیلــهپــس از ایــن رخــدادهاهــا مربــوط بــه  قبیلــه

قصد تاراج و غارتگری به درون ایران سرازیر   اسماعیل و پسرش شاه تهماسب به     

 شدند، تا از ستمهایـشان بـر       میدان   تاز  شور ما ماندگار شده یکه     در ک  شده بودند و  

  .روز کشاند یرانی بیاید آنچه آمد و ما را به اینیران و ا اسِر

ــز و اردبیــل و      بنظــر مــی  ــا تــسخیر تبری  دیگــر شــهرهای  رســد کــه قزلباشــان ب

هدفــشان را   و شــیعه کــردن مــردم آذربایجــان  ســنیانآذربایجــان و انتقــامگیری از

 بـازی خطرنـاکی بـرای ایـران         گردش روزگار یک  ولی  . پنداشتند  شده می  تکمیل

ــه دیــده  ــه   بــود کــه مــی  تهی ــه اجــرا  پیــشه خــشونتدســت همــین عناصــر    بایــست ب  ب
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 حملـۀ  ۀآسـتان در (شـشم هجـری   رسد که در پایان سـدۀ       نظر می  چنین به  .آمد  میدر

تمــدن  تــاریخ تــصمیم گرفتــه بــود کــه بــه نقــش ســازندۀ ایــران در   ) مغــول بــه ایــران 

صـحنۀ تـصمیمگیری در    قـدم از  بـه  پـس قـدم    از آنخاورمیانه پایـان بخـشد و ایـران       

ضـربۀ مغـوالن    . سوی یک انزوای درازمدت سوق داده شـود         تمدن دور گردد و به    

 هرچند که این ضربۀ شدید. نقش ایران کافی نبودبرای پایان دادن همیشگی به 

و هـرات    بخـارا و مـرو        بلـخ و    سمرقند و  مراکز تمدنی زاینده و پربار ایران همچون      

 را ویران کرد، و سیر تند و تیز تمدن ایرانی را که از سـدۀ           اسپهان و   ور و ری  بنیشا

شده بود ر گرفته از س از شانه راست کردن از زیر ضربات عرب پس و یدوم هجر

ــاخت  ــی در؛متوقـــف سـ ــمندر       ولـ ــل سـ ــران مثـ ــاز ایـ ــوری بـ ــانی و تیمـ دوران ایلخـ

 مغـوالن سـر بـرآورد و بـا آهنگـی      ۀزلزلهای ایرانی از زیر آوارهای ناشی از          افسانه

حرکــت در آمــد، و در عهــد حــسین     شــکوه دیرینــه بــه  بازگــشت بــه  آهــسته در راه 

 یـک  گـردش روزگـار  بـار   ایـن . یندر ایـن حرکـت را تنـدتر کـرد       قرا و یعقوب با     بای

دسـت او ضـربۀ       ستیزی کـرد تـا بـه        را وارد عرصۀ ایران    »قزلباش«نام    عنصر تازه به  

 چنــان ر ویرانگــربــا ورود ایــن عنــص. ی را بــر پیکــر تمــدن ایرانــی وارد ســازد ینهــا

ئــی بــر پیکــر ایــران وارد آمــد کــه تــا امــروز نتوانــسته اســت کمــرش را راســت  ضــربه

، و  کـشد   کنـد و رنـج مـی        به را با همۀ وجودش احساس می      هنوز درد آن ضر     و ؛کند

  .سازی افتد راه تمدن کوشد که شاید از زمین برخیزد و به می
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