
  

  گفتار دوم

  قزلباشان طتوس تسخیرایران

  اسپهانتصرف . ۱

 در باینــدر ســران قزلبــاش خبــر یافتنــد کــه الونــد بیــک ۸۸۰  ســالدر زمــستان

 شـاه را بـا   درنـگ  بـی آنهـا  . ارزنجان لشکر آراسـته و قـصد حملـه بـه تبریـز را دارد       

الونـد بیـک کـه یـا     .  افتادنـد  راه   بـه   ارزنجـان  سـوی    بـه  خیل عظیم قزلباش برداشته   

ه قزلبــاش را نداشــت و یــا نقــشه بــرای تــصرف تبریــز   تــاب مقاومــت در برابــر ســپا 

قزلباشـان  . چیده بود ارزنجان را برای آنها رها کرده راه نخجوان درپیش گرفت        

در ایـن اثنـاء الونـد       .  گـشودند  تـاراج کـشتار و      بر ارزنجان دست یافتند و دسـت بـه        

  تبریــز حرکــت کــرد، و مــردم تبریــز درغیــاب شــاه    ســوی  بــهبیــک از راه نخجــوان 

 شهر را داوطلبانه بـه او تـسلیم       نمودهعیل و قزلباشان با شادی از او استقبال         اسما

قزلباشـان بـه سـر    ی کابوسـ  گمـان آنکـه دیگـر دوران سـیاه و     مـردم تبریـز بـه    . کردند

. رسیده است شهر را آذین بستند و چنـد روز بـه جـشن و پـایکوبی مـشغول شـدند                    

  .لباشان از شهر گریختند قزبقایایو  تبرایی های  شهری و دستهاوباشانِ

 از تسلیم تبریز  که  همین انقزلباش.  مردم تبریز چندان دیرپا نبود     ولی شادیِ 

 ســوی  بــه وکردنــد رهــا تــاراج کـرده  نیمــهبـه الونــد بیــک اطــالع یافتنـد ارزنجــان را   

الوند بیک برای مقابله با آنها از شهر بیـرون شـد، ولـی در               . تبریز تاختن گرفتند  

الونـد بیـک پـس    .  قزلباشان افتاددست  بهیافت و شهر دوبارهبرابر آنها شکست  

 ؛ رفـت  دیـار بکـر   جا به بغداد و سپس بـه         از آن  از این شکست به همدان گریخت و      

 مقابله با قزلباشان نیفتاد، و حـدود یکـسال بعـد در            فکر   به گاه  هیچپس   از آن    ولی

  .ارزنجان درگذشت

ــار قزلباشــان بــیش از پــیش مــردم فلکــزدۀ تب     ایــن ــر انتقــام   ب ریــز را نــشانۀ تی
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 به انتقام همکاری با الوندبیکِ   را   ماندگان شهر زبا ساختند، و بخش عظیمی از    

در ایـن اثنـاء مرادبیـک       .  کـشیدند  آتـش    بـه  هزاران خانـه را    عام کردند و    قتلِ سنی

قــصد نجــات آذربایجــان حرکــت کــرد و در     باینــدر کــه در شــیراز مــستقر بــود، بــه   

 مــردبــاش شــاه اســماعیل را برداشــته در دوازده هــزار   ســران قزل. همــدان اردو زد

در نبـــرد ســـختی کـــه نزدیـــک همـــدان درگرفـــت  .  شـــتافتندمرادبیـــکابلـــۀ مق بـــه

 دســت  بــههمــدان و نــواحی اطــراف.  شکــست یافتــه بــه شــیراز گریخــتمرادبیــک

. شهر و روسـتاهای تابعـه دسـت تعـدی و تخریـب گـشودند       قزلباشان افتاد و در آن   

مدت   ازپس شدند، و شهر را در محاصره گرفتند، و  اسپهانجا راهی    از آن  سپس

 از جملـه شـهرهای بـزرگ ایـران بـود            اسپهان . را متصرف شدند   اسپهانکوتاهی  

 دسـت بـه     اسـپهان در   قزلباشـان  .که مردمش ازنظـِر سـنتی سـنیانِ متعـصب بودنـد           

. نمود میمقابل آن اندک  چنان فجایعی زدند که جنایتهایشان در آذربایجان در

 و دیلمیــان و طاهریــاندوران  مدرســه و ابنیــۀ تــاریخی بازمانــده از هرچــه مــسجد و

بخـش  . آسـیب دیـد   آنهـا  دست   به  وجود داشت  اسپهان در   تیموریان و   سلجوقیان

 بـه    که نتوانسته بودند از شهر بگریزنـد        علما و فقها و مدرسان و اهل دانش        اعظم

ــوالی اســپهانکــشتار مــردم  . کــشتن رفتنــد  بخــش  و  ادامــه داشــت  چنــدین روز مت

 میان اموال مردم به غارت رفت و  در این.عام شدند   قتلِ اسپهانعظیمی از مردم    

  . کشیده شدآتش  بهمزارع و باغستانها

ملـکِ  ( تیـول    عنـوان   به وکلیۀ زمینهای تابعه را      اسپهانشاه اسماعیل سپس    

 عبـدی بیـک     پـسر  شـاملو     خـان  دورمـیش ) خـواهرش  شوهر(به دامادش   ) شخصی

 . جنوب اناتولی و ناحیۀ اسکندرون بودیک قبیلۀ این دورمیش خان از .دبخشی

 نیز مثل تبریز و اردبیل جماعات اوبـاش و بزهکـار شـهری بـه خـدمت      اسپهاندر  

لقـب  بـا  ا بود کـه  نحسین ب نام     به  مردی ییکی از چنین افراد   . قزلباشان در آمدند  

ــه »میرزاحــسین معمــار « ــرای   ب ــوان حــسابدار ب . منــصوب شــد  ان خــ دورمــیشعن

بــا منــصب  او را  قــرار داد وخــوداالختیــار   ایــن مــرد را نماینــدۀ تــام خــاندورمــیش

او همۀ اختیارات خودش را که      . نشاند اسپهان فرمانداریکاخ    در »دیوان وزیر«
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 و آبادیهای تابعـه بـود بـه ایـن مـرد تفـویض کـرد، گروهـی از                    اسپهان تام   یتمالک

ئـی   وظیفـه . بـا اردوی شـاه اسـماعیل حرکـت کـرد       قزلباشان را به او سپرد، و خـود         

 گــردآوریتوابــع را   واســپهان محــول شــد آن بــود کــه مالیاتهــای  بنــاکــه بــه حــسین

صـاحب اختیـار جـان و    حـسین بنـا از آن پـس     .  بفرسـتد   خـان  کرده برای دورمیش  

 ان اوباشـ  اًعموم شد، و به وسیلۀ کارگزارانش که        اسپهان منطقۀ مردم   مال و ملک  

 اسـپهان  بودنـد دسـت تعـدی بـه جـان و مـال مـردم                 )تبرائیـان  ( شـهری  و بزهکاران 

 چنـدین روسـتای حاصـلخیز        خـان  او بـا کـسب اجـازه از دورمـیش         . گشودن گرفت 

و سـند مالکیتـشان را از شـاه اسـماعیل دریافـت             مـصادره   برای خودش    را   اسپهان

  .شد تبدیل )فئودال (مالک یک بزرگ و به کرد

  تصرف پارس و کرمان. ۲

. راه افتادنــد بــهقــصد شــیراز    بــهاســپهانتــاراج  تــصرف و باشــان پــس از قزل

 قزلباشـان    ازپـسِ   کـه  ستدانـ   مـی نیروهـایش انـدک بودنـد و         کـه     بایندر مرادبیک

سـرانجام  . کردندقزلباشان شهر را محاصره . شدبرنخواهد آمد در شهر متحصن     

  .گریخت مرادبیک شیراز سقوط کرد و ۸۸۲مهرماه  در

 چندین مدرسـه بـا      فرهنگی ایران بود،  مهمِ  کز  ا مر یکی از  انزم  آن شیراز در 

 عـالوه   شـیراز . بودنـد  سـنی اًعمومـ  مـردمش و ، ندوجود داشت در آن   صدها مدرس 

آنکـه یـک شـهر صـنعتی و بازرگـانی و مرکـز وصـل بنـدرهای جنـوب کـشور بـه                         بر

 زیـرا از  ؛رفـت  مـی  یکی از شـهرهای مقـدس کـشور نیـز بـه شـمار                درون کشور بود،  

مـسجد عتیـق    .  بـود  دیـن و ادب و فرهنـگ      از مسکن بسیاری از رجال بـزرگ        دیرب

و در زمــان  ســوم ســاخته شــده ســدۀ توســط یعقــوب لیــث صــفار در نیمــۀ شــیراز کــه 

بزرگتـرین  یکی از بود عضدالدوله که شیراز را پایتخت کرد به اوج شکوه رسیده      

انـشمند   بـود کـه دههـا د       سـه از ایـن مدر   . شـد   مـی  ایـران محـسوب      دینـی  هـای   هحوز

در ایــن شــهر . نامــدار بــه نقــاط مختلــف ایــران و حتــی بــه مــصر اعــزام شــده بودنــد

 جملـۀ آنهـا   از    شـیخ روزبهـان     خواجو، سعدی، حافظ، که  بزرگانی آرمیده بودند    
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 شد می تبرک نگهداری عنوان بهبر فراز سردر دروازۀ شیراز قرآن بزرگی . بودند

 دست  بهنام شیخ عبدالسالم  بهرسپا عرفای بزرگ از یکیکه مردم شنیده بودند 

مــسجد عتیــق شــیراز هــشت ســنگاب بــزرگ  در. خــودش تحریــر کــرده بــوده اســت

ــا و ســـنگ   ــواع زینتهـ ــه انـ ــته مـــزین بـ ــه    نوشـ ــو نـــصب بـــود کـ ــا مخـــصوص وضـ از هـ

، و مردم عقیده داشـتند کـه هرکـه در ایـن             یادگارهای هنری زمان عضدالدوله بود    

. از بخواند ثواب یک حج خواهد بـرد       سنگابها وضو بگیرد و در مسجد عتیق نم       

 نـد، و گفت مـی خانـه  خدارا   آن در میان صحن مسجد عتیق بنـائی وجـود داشـت کـه            

 . که دیلمیان بر شکوهش افزوده بودنـد بودصفاری  از یادگارهای دوران  این نیز 

 کــسانی بــود کــه قــصد رفــتن بــه مکــه را تعلــیم حــج بــهایــن بنــا عــالوه برآنکــه مرکــز 

نــد شــیخ گفت مــیگهــداری یــک نــسخۀ نفــیس از قــرآن بــود کــه داشــتند، جایگــاه ن

اینهــا و دههــا مــورد مــشابه دیگــر، .  اســتنوشــته بــوده خــودش دســت بــه روزبهــان

 بـه آن شـهر تقدسـی عظـیم          کـرده شهر شیراز را به زیارتگاه مسلمانان ایران مبـدل          

 ، وکــرد مــیشــیراز قدســیت خــویش را از عهــود باســتان حاصــل      . بخــشیده بــود 

ایـن  . دیکیش با استخر از احترام خاصـی نـزد ایرانیـان برخـوردار بـود        نز سبب  به

ی بود که حتی کشورگشایان ایلخانی و تیموری به آن شهر بـه دیـدۀ               حد   به تقدس

احتــرام نگریــسته بودنــد، و وقتــی شــهر را متــصرف شــده بودنــد بــه پــاس احتــرام    

را حفــظ بزرگــانی کــه در شــیراز آرمیــده بودنــد حرمــت مــردم آن شــهر و بناهــایش  

  .کرده بودند

ولی قزلباشان صفوی نه برای تاریخ و فرهنگ ایران ارزش قائـل بودنـد، و               

 عظمـت   نمادهـای  ند، و نـه مفهـومِ     شناخت  مینه حرمتی برای بزرگان تاریخ ایران       

 مـردمش و بـا همـۀ آثـار         همـۀ درنظر آنهـا شـهر شـیراز بـا          . ندکرد  میایران را درک    

 و دیــن بــی یــک شــهر ســنی  گنبــدهایش و تــاریخیش و بــا همــۀ مــساجد و مــدارس  

ئـی شـدید بـود کـه از           ل داشـتند کینـه     در د  آنچه آنهـا نـسبت بـه شـیراز        . دشمن بود 

ــه ــه   کین ــه   . شــد مــی ناشــی ســنیانهایــشان ب ــرای آنهــا همــۀ بقع هــا و  هــا و مدرســه  ب

ــامبر محــسوب    ســنیانِ مراکــز فــساد  هــا  و کتابخانــهمــسجدها  دشــمن اهــل بیــت پی
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هـیچ چیـزی بـیش از نـام ابـوبکر و           . یـد گرد  مـی زمـین محـو      که باید از روی      شد  می

ــا را تحریـــک ن  ــا در میـــان تزیینـــات دیـــواره کـــرد مـــیعمـــر آنهـ ــا و  ، و ایـــن نامهـ هـ

آنهـا بـا هـدف انهـدام     . خـورد  مـی چشم  رهای همۀ مساجد و مدارس شیراز به    سرد

 شـیراز زیبـا   . دنبال کردنـد جانانهشیراز وارد آن شهر شده بودند، و این هدف را    

ــه   رد ــه مخروبـ ــاهی بـ ــدل ئـــی خـــالل مـــدت کوتـ ــد مبـ ــباح مرعـــوب شـ ــه اشـ ــدۀ   کـ شـ

ند کــه از دســت تجاوزهــای قزلباشــان چنــان زیــست مــیســرگردان  در آن انــسانهائی

  ازمن. سخن گفتن با خودشان نیز هراس داشتند درمانده شده بودند که حتی از     

هر شیراز،  ذکر تجاوزهای جنسی قزلباشان به جوانان و زنان و دختران بزرگان ش           

عنـوان   بـه را     آن مـورد م و فقـط یـک       گـذر   مـی که تکـراری و خـسته کننـده اسـت، در          

ایـن مـرد را   .  بـود پـارس بزرگتـرین فقیـه    زمـان  آن موالنا خفری در. آورم مینمونه  

پـشت دو   شـهر آوردنـد و بـر    میـدان  گرفتند، زن و دخترش را گرفته برهنه کرده بـه         

ردنــد، و در ایــن حالــت بــه موالنــا خفــری  را حاضــر آونرخــرخــر بــستند، و دو  مــاده

 بیچـاره را    خفـری . گفتند که یا اهللا زود باش به ابوبکر و عمر و عائشه دشـنام بـده               

. جنون دست داد و فریـاد بـرآورد کـه اگـر بگوئیـد بـه خـدا هـم دشـنام خـواهم داد                         

 در ایـن  جنگیدنـد  هـم  کـه هزارسـال قبـل بـا     ه برهنـ ون…چرا من بـه خـاطر چنـد تـا        

و … فـالن فـالن بـر    ؛شـوم  مـن شـیعه مـی   .  را به عذاب دوزخ گرفتار کـنم دنیا خودم 

 جنگیدند و اکنون چنین مصیبتی را بـرای         همباشد که هزار سال پیشتر با       …و  …

  .اند من آورده

وقتــی شــاه اســماعیل و قزلباشــانش در شــیراز مــشغول انهــدام و غــارتگری و 

 بـه الرسـتان،   ئـی  دسـته ،  از قزلباشان به کرمـان ئی  دستهتجاوزهای جنسی بودند،    

اعـزام شـدند، و از   ) بنـدر عبـاس بعـدی   ( بـه هرمـوز    ئـی   دسـته  به بـصره، و      ئی  دسته

 مـردم ایـران   .دینـ آ در   حکام این شهرها خواسته شد که به اطاعـت شـاه اسـماعیل            

 کرمــان پایــداری .خبــر جنایتهــای قزلباشــان در شــهرهای بــزرگ را شــنیده بودنــد

 بـه قـوۀ قهریـه        تسخیر کرمان گـسیل شـد و کرمـان          لشکر قزلباش برای    و ،نشان داد 

 بـرای  تـوانی کـه چنـدان    و بـصره    الر و هرمـوز     حاکمـانِ   .  شده ویران گردید   گشوده
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نــزد شــاه  هــائی بــا هـدایای گرانبهــا بــه هیأتبـا ارســال  مقابلـه بــا قزلباشــان نداشــتند  

مردم الرستان با شگردهای خـاص خودشـان دیـن          . اسماعیل اعالن تسلیم کردند   

کـه لشکرکـشی    و عالمـه مجلـسی      ان را حفظ کردند تا زمان شاه عبـاس دوم           خودش

بزرگی به الرستان صورت گرفت؛ و مردم الر و برخـی روسـتاهای تـابعش مجبـور             

  .شدند که شیعه شوند

از  ( را بـه الیـاس بیـک ذوالقـدر         پـارس  شیراز و کل      تیولداریِ شاه اسماعیل 

ه    ن را بـه حـسین بیـک       کرمـا  و ،)جنوبِ انـاتولی  اهل  قبیلۀ دولگادورِ    از (شـاملو   لَلـَ

والـیِ   نـام والـی پـارس و     ترِک قزلبـاش   دو  این. بخشید)  جنوب اناتولی  یک قبیلۀ 

رفتند و امورشـان را وکـیالن و          کرمان گرفتند؛ و خودشان همراه شاه اسماعیل می       

  .دادند صدرهایشان برایشان انجام می

حاضـــر و الغـــر زین و فیروزآبـــاد و کـــار کـــازرون ،پـــارسدر میـــان شـــهرهای 

 اًکـازرون از دیربـاز یـک شـهر نـسبت          . شـیعه شـوند   دست از دین کـشیده      که   ندنبود

 و عالمـه  ، و بزرگـانی همچـون شـیخ ابواسـحاق کـازرونی     رفت میمقدس به شمار  

عمـــوم مـــردم . شـــهر ســر بـــرآورده بودنــد   از آن علمــای ســـنی هـــردو از  دوانــی 

تــشیع و مــذهب   ودنــد، و ازمــذهب ب  شــافعیپــارسکــازرون، هماننــد همــۀ مــردم   

کــازرون دســت یافــت   شــاه اســماعیل وقتــی بــر  . قزلباشــان چیــزی نــشنیده بودنــد  

بقـاع و مـزارات     «مدارس و   ؛ و دستور داد تا مساجد و        داد و تخریب    کشتاردستور  

همه عمـارات عـالی را بـا خـاک            در اندک زمانی آن    «.تخریب کنند  را   »دینان  بی

ن فقــط آن عــده زنــده ماندنــد کــه توانــستند از  از مــردم کــازرو١».یکــسان ســاختند

 بــا »پنــاه شــاه شــریعت« نمــداحا. بقیــۀ مــردم از دم تیــغ گذشــتند . شــهر بگریزنــد

 ناصـبی هـای کـازرون را هـم بـه اتهـام              اند که سـگها و گربـه        افتخار از این یاد کرده    

نیز همین سرنوشت را و الغر   شهرهای فیروزآباد و کارزین      .عام کردند   بودن قتلِ 

نیز پس از کشتار مردم شهر از و الغر   در فیروزآباد    .شدندکلی ویران     اشتند و به  د
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شـهر کـارزین چنـان      . کشتندها را به جرم سنی بودن         رد و درشت، سگها و گربه     خ

 نتوانـست  گـاه  هـیچ دیگـر   از آن   ویران شـد و مـردمش چنـان کـشتار شـدند کـه پـس               

شــهر الغــر کــه نــامش در . نــشین شــد ؛ و چنــدی بعــد تــرکآبــادی ســابق را بازیابــد

 یــک شــهر مهــم آمــده  عنــوان بــه  کالســیکی جغرافیــایمیــان بــسیاری از کتابهــای

در زمـــان قاجارهـــا یـــک روســـتای شـــد، و  از صـــحنۀ روزگـــار محـــو کلـــی بـــه اســـت

  .آباد در محل آن ایجاد شد که تا کنون برپا است نام سیف نشین به ترک

   قزلباشانمناسبت پیروزیهای جشن مردم قم و کاشان به. ۳

ایـن دو   .  راهـی قـم و کاشـان شـدند         پـارس قزلباشان پس از پـرداختن بـه امـر          

 بخـشی از شهر که بر کرانۀ غربی کـویر قـرار گرفتـه بودنـد از دیربـاز مراکـز تجمـع             

 سـابقۀ اسـکان قبایـل       .بـود از اصل یمنـی      مذحِجهای قبایل     تیره کوفه از عربهای  

سـال  پایـان     در .گـردد   ی قمری برمی   هجر ۸۴سال    عرب در آبادیهای قم کاشان به     

 برانـدازی خالفـت   هـدِف  به لرحمان ابن محمد ابن اشعث کِندیعبدا هجری   ۸۰

ــا خــودش تــشکیل   بیعــت گرفــت و شــیعیان هــای کوفــه    از یمنــیامــوی شــورید،   ت

و سپاهیان امـوی در عـراق   ثقفی با حجاج و نیم   سال   دو ١،خالفت و امامت بدهد   

                                                 
پدر محمد ابن اشعث . خاندان اشعث ابن قیس کندی ازنظر سنتی شیعه بودند 1

های   امام حسن و شریفترین رئیس یمنی درزنِدخترزادۀ ابوبکر و برا عبدالرحمان
عبدالرحمان ابن . ھ در جنگ با مختار ثقفی کشته شده بود۶۷کوفه بود، و در سال 

محمد ابن اشعث نیز رئیس همۀ قبایل یمنی کوفه و از افسران بلندپایۀ ارتش اموی 
). ودندبسیاری از افسران ارتش اموی در عراق از رؤسای قبایل شیعه ب(و شیعه بود 

زمانی که ابن اشعث قیام کرد هنوز نظریۀ امامت شیعه و اینکه امامت باید در 
عنوان  فرندان امام علی باشد شکل نگرفته بود؛ لذا شیعیان کوفه با ابن اشعث به

کمیل ابن زیاد . امامشان بیعت کردند و درصدد شدند که خالفت اموی را براندازند
ترین  یکی از فعال) بازماندگان شیعیان زمان امام علی نخع و از  پیرمرِد قبیلۀ(نخعی 

 و از فقهای »عمرِ سعد«برادر (محمد ابن سعد . افراِد او و فرمانده شیعیان کوفه بود
همۀ . داستان جالبی است داستان قیام ابن اشعث. نیز از شیعیان او بود) بزگ کوفه
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شکـست  ) نزدیکـی کوفـه  (یرالجمـاجِم   در د۸۳ال ، تا سـرانجام در نیمـۀ سـ     جنگید

 از بـسیاری . کابلشاه پناهنده شد، و داستانی دارد       یافت و به کابلستان گریخته به     

 از آنهـا بـه کرانـۀ غربـی     جمعـی درون بیابانهـا گریختنـد، و    بهپس از او   شیعیانش

 قبایـل عمـدةً از  ( کوفـه   یمنـی طایفـۀ هفـت    از   عمـدةً کـه   اینها  . کویر ایران رسیدند  

روسـتای   جـای هفـت   نـشیِن قـم و کاشـان را در    آبادیهای عرببودند  ) اشعر و نخع  

در دوران اموی و عباسـی       .ایرانی که مردمشان را آواره کرده بودند بنیاد نهادند        

بـه ایـن    فـشارهای سیاسـی حاکمـان         که از  کوفه یمنِی دیگری از شیعیان   جماعات

ــارۀ کــویر  گریختنــد  مــیناحیــه   اینهــاطبیعــی بــود کــه  . گار شــدندمانــددر ایــن کن

صــاحب معجــم . دل نگــاه دارنــد  درانناپــذیری نــسبت بــه ســنی هــای تــسکین کینــه

زمـان حجـاج ثقفـی     در کـه  اسـت نـشین    قـم یـک شـهر عـرب       نویـسد کـه     مـی البلدان  

و . وجــود نــدارد در آن ایجــاد شــده اســت و هــیچ آثــاری مربــوط بــه پــیش از اســالم

 شکـست یافتـه بـه    ۸۳شورش ضد حجاج به سال   اشعث درابن که وقتی   افزاید  می

 کـه همـراه او شـوریده بودنـد بـه        مـذحِج کابل گریخت، گروهی از عربهـای قبایـل         

. آنهـا اسـکان یافتنـد      گرفتنـد و در   از ایرانیـان     هفـت روسـتا را       گریختـه این ناحیـه    

 .)نـام ایـرانیش گومنـدان      (قـم نامیدنـد    یکـی از ایـن روسـتاها      نام     به آنها منطقه را  

رانی نیز از این قبایل از کوفـه بـه قـم رفتنـد و اسـکان یافتنـد؛ و چونکـه اینهـا           دیگ

 سـنیان ئـی کـه هـیچ فـردی از      ند، بـه گونـه  نشین شد شیعه بودند، قم و کاشان شیعه    

اســتثناء  ۀ مــردم قــم بــی همــ«د کــه نویــس مــی و ابــن حوقــل ١.هــا وجــود نــدارد در آن

نـد ولـی زبانـشان    ا لبـشان عـرب   اغ.  و غیر از خودشان در قم وجـود نـدارد          اند  هشیع

   ٢.»ی استپارس

؛ ولی  داشتند» غُالتِ شیعه «و کاشان مذهبی شبیه مذهِب      عموم شیعیان قم    

                                                                                                           
مله کمیل ابن زیاد نخعی شیعیان کوفه شیعیان او شدند و بسیاری از سران شیعه ازج

 .در راه او به شهادت رسیدند
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دانـستند و   خدا نمـی شریِک پرستان دارای تفاوتهائی بودند، زیرا علی را        با ولی 

 حـال، امـام علـی و یـازده امـام پـس از او را        در عـین . پرسـتیدند  جـای خـدا نمـی       به

انـد    مؤلفان صفوی نوشته  . پنداشتند  ن دخل و تصرف در امور کائنات می       صاحبا

 ولـی  ١؛»قریب هفتصد هشتصد سال به محنتِ تقیه گرفتـار بودنـد        «که شیعیان قم    

ــا در همـــۀ دروران حیاتـــشان در آبادیهـــای    تـــاریخ ایـــران نـــشان مـــی  دهـــد کـــه آنهـ

 شـــیعیانِ پرســـتی دربـــارۀ خرافـــه. انـــد خودشـــان از آزادی مطلـــق برخـــوردار بـــوده

 الـشیعه  فِـرق نویسد که ابن بابه در کتاب      می مؤلف آثارالبالد کاشان، قزوینی   

روزه    همـه  ام کـه     برخـی از شـیعیان امـامی را دیـده          مان  آورده است که من در منطقه     

شــوند و  اســب از روســتا بیــرون مــی  ســحرگاهان شمشیرهایــشان را گرفتــه ســوار بــر 

و چــون خورشــید .  و آنهــا همــراهش برونــدانتظــار دارنــد کــه امامــشان ظهــور کنــد 

   ٢.گردند هاشان برمی شود با اندوه بسیار به خانه آید و از امام خبری نمی برمی

  :دنویس می چنین مولوی در دفتر ششم مثنوی دربارۀ شیعیان کاشان

  کــس بنفروشــد بــه صــد دانگــت لــواش   

ــر   ــان فــ ــر را نــ ــرم  وایــــن عمــ ــید از کــ   وشــ

  نـــانز ایـــن هفتـــاد زآن یکـــی نـــان بـــه کـــ

ــا   «ک   »ایــن عمــر را نــان فــروش ای نانب

  بـــــه دکـــــان بعیـــــد   ســـــتادت  فـــــر پـــــس

ــم«یعنـــــــی  راز ــن فهـــــ   » کـــــــن زآواز مـــــ

ــا بـــر نـــان زنـــد   هـــین« ــه تـ   »عمـــر آمـــد کـ

ــو   ــروم شـــ ــان محـــ ــان ز نـــ ــۀ کاشـــ   در همـــ

ــی   ــا بـ ــان از اینجـ ــی  نـ ــه و بـ ــر حوالـ   زحیـ
 

  گـــر عمـــر نـــامی تـــو انـــدر شـــهر کـــاش      

  چــــون بــــه یــــک دکــــان بگفتــــی عمــــرم

ــ  رو :او بگویــــــد   ر دکــــــانبــــــدان دیگــــ

ــو پــــــس ــا گــــ ــاز را از آنجــــ   یــــــد آن خبــــ

   نـان درکـشید  ،چون شنید ایـن هـم عمـر    

  »ای انبــاز مــن  ایــن عمــر را نــان ده «ک

ــ ــ م اَتاو هــ   کنــــد مــــی الــــه و زآن ســــو حــ

  چـــون بـــه یـــک دکـــان عمـــر بـــودی بـــرو 

ــان   ــه یـــک دکـ ــی ور بـ ــی بگیـــر  علـ   گفتـ
 

طبیعـــی بـــود کـــه مـــردم قـــم و کاشـــان بـــا شـــنیدن اینکـــه شـــاه اســـماعیل و          
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۱۱۳

ایـن دو شـهر پـیش از    . قدم آنها گرامـی دارنـد      علی هستند، م   شیعیاننش  قزلباشا

بنــدی شــدند، و مــردمش بــه شــادی فتوحــات شــیعیان     یــنآذورود شــاه اســماعیل  

در بـاغ فـین کاشـان    . جشن گرفتند و با شـور و هلهلـه از قزلباشـان اسـتقبال کردنـد        

و موسـیقی    بـاده جشن باشکوهی ترتیب داده شد، و در حضور شاه اسماعیل بزم            

  در ایـن بـاغ     بـود محمـد    قاضـی  مالی بزرگ کاشان کـه نـامش      . و رقص برپا گردید   

 از این مـرد خوشـش آمـد کـه           چندانشاه اسماعیل   . اسماعیل رسید   شاه حضور  به

، ایـن  ت در رأس دسـتگاه دینـیش قـرار داشـ       مالشـمس الهیجـی   در عین حالی کـه      

الشمس شریک و همکار م دستگاه منصوب کرد و او را         این مرد را نیز به ریاست    

 و در رأس    رفـت   مـی پس همراه اردوی شاه اسماعیل       قاضی محمد از آن   . قرار داد 

 »دیـن  بـی  سـنِی «کـسانی کـه در نظـر او     ، وکرد  میانجام وظیفه    تبرایی   جات  دسته

  .ادفرست می به جهان آخرت  یاکرد میهدایت  تبرایی بودند، را توسط تبرداران

  ن و فیروزکوهتصرف خوار و سمنا. ۴

ئی از قزلباشـان را مـأمور فـتح        دسته راه افتاد   شیراز به  از  وقتی شاه اسماعیل 

از (هــای ســدۀ چهــارم هجــری   از نیمــهمــردم ایــن منطقــه. ســمنان و فیروزکــوه کــرد

نــوعی مــذهب   وبودنــد  زیــدی شــیعیان  کــه مــسلمان شــده بودنــد  )زمــان دیلمیــان 

گونــه کـه بــا شــیعیان دوازده   همــان ؛ و طبیعــی بــود کـه  معتزلــی داشـتند شــدۀ تعـدیل 

 در.  مخـالف باشـند    ان و افکار ابـاحی قزلباشـ      پرستی  ولیبا  امامی مخالف بودند    

 کـه تبـار خـود را بـه          حسین کیا چالوی  نام     به تبار   مازندرانیِ ایرانی  مردی زمان  آن

 حاکمیـت  ١»شـمرد  خـود را از اوالد کیـان مـی   «رسـاند و   شاهان باستانی ایـران مـی     

این مـرد بـا قزلباشـان مقابلـه کـرده      . وار و فیروزکوه را در دست داشت سمنان و خ  

شاه اسماعیل پس از . فراری داد فرماندهشان را به قتل آورد و سپاه را شکست و     

حــسین کیــای چــالوی حرکــت  تحویــل گــرفتن قــم وکاشــان بقــصد انتقــامگیری از 
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۱۱۴

 و دسـتور    د درآور تـصرف   بـه گلخنـدان را    دژ   ۸۸۲آخرین روزهای سال     او در . کرد

شـاه اسـماعیل دسـتور      د کـه    نویس  میالدین خواندمیر     غیاث. کشتار و تخریب داد   

پیـر عرصـۀ    رنـا و تمامی صغیر وکبیر و ب   و  « قتل عام زن و مرد و کودک صادر کرد،        

ــ در آن تیــغ تیــز شــدند و  کــه از اینهــا همــه شــیعۀ زیــدی بودنــد  ١.»ار نمانــددیــار دیّ

شـاه اسـماعیل    .تن از آنها نیز زنده نمانـد    صحنۀ روزگار محو شدند، و حتی یک      

  کشیده شود تا اثری از  آتش   به  باغستانهای منطقه  مزارع و  تاهمچنین دستور داد    

 فیروزکــوه را دژاو ســپس راهــی فیروزکــوه شــد، . زمــین بــاقی نمانــد در آن حیــات

همــــۀ مــــردم فیروزکــــوه از دم شمــــشیر گذشــــتند، و .  دادکــــشتارگــــشود و دســــتور 

. مـردم فیروزکـوه نیـز شـیعیان زیـدی بودنـد           . ر با خـاک یکـسان شـد       های شه   خانه

شــاه .  موضــع گرفــت »دژ اُســتا« بنــام  کوهــستانییــای چــالوی در دژی کحــسین 

حـسین کیـا یـک مـاه و     . اسماعیل دژ را محاصـره و مجـرای آب را از دژ قطـع کـرد      

معــرض تلــف  را در او و افــرادش آبــی و بــی قحطــی و چــوننــیم پایــداری ورزیــد،  

 شـاه اسـماعیل دسـتور       ).۸۸۳اردیبهـشت   ( تن به تـسلیم داد        حتمی قرار داد   شدنِ

تمـامی اهـل   «نویـسد کـه    حسن روملو می .کشتار همگانی مردم شهر را صادر کرد      

سوای جمعـی  «نویسد که    اسکندربیک می  ٢».استا و ارگ شربت مرگ چشیدند     

ــه    ــسی از آن طایفـ ــم کـ ــل قلـ ــهر (از اهـ ــردم شـ ــی مـ ــات نیافـــت ) یعنـ لـــف مؤ ٣».نجـ

سوای  دستور شاه اسماعیل کشتار شدند شمار مردانی که بهجهانگشای خاقان 

شــاه  ٤. نوشــته اســتمــرد ده هــزار  کــه در آتــش ســوزانده شــدند زنــان و کودکــان

ــماعیل ســـپس  ــتور اسـ ــشتار دسـ ــراف  کـ ــتاهای اطـ ــاکنان روسـ ــستانهاداد سـ   و باغـ

ــه ــا چــالوی را در قفــس      کــشیده شــد آتــش ب ــده ، و دســتور داد کــه حــسین کی افکن

ضــمن ذکــر ســوزانده شــدنِ مــردم در آتــش،  صــاحب روضــة الــصفا .شــکنجه کننــد
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۱۱۵

   :نویسد چنین می

و …. هــر مــاده و نــر و خــشک و تــر و نــادان و دانــا و پیــر و برنــا بــسوختند   

ــا کــه خــود را از اوالد کیــان مــی    شــمرد در قفــس کــرده معــذب    حــسین کی

بـا همـان    او را زبداشتند تـا آنکـه او خـود را بکـشت و بـه امـر خـسرو پیـرو                

   ١. آتش زدندنقفس چوبی

برابـر دیـدگان او زنـده زنـده در          زن و فرزندان و وابستگان حـسین کیـا را در          

ور شاه اسماعیل برهنه کردند، پوستش را بـا         دست   به حسین کیا را  . آتش افکندند 

در قفــسی  او را هــاش شمــشیر و خنجــر خراشــیدند، بــر بــدنش شــیره مالیدنــد،  لبــه

زیـر    روز درینحـسین کیـا چنـد   . د، و قفس را پـر از مورچـه کردنـد        افکندن چوبین

ئـی زیـست، و چـون پوسـتش عفونـت کـرد و کـرم در آن ایجـاد شـد                        چنین شـکنجه  

های قفس سابید تا رگهـای   دست داد، و شبی گردنش را به میله      تاب مقاومت از  

 جلوگیری کردندگردنش پاره شد، ولی نگهبانان متوجه شدند و از خودکشی او        

 حالـت درگذشـت،    در ایـن  وقتـی او  . هـا زنـده بـود       و او چند روز دیگر زیر شکنجه      

  ٢.جسدش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند

مــراد از نــام   بــهوقتــی شــاه اســماعیل دژ اُســتا را در محاصــره داشــت، مــردی  

 عموزادگـانش  کـه پـیش از آن در نبـرد قـدرت باینـدریان از                نوادگان اوزون حسن  

د بـا شـاه      ایـن مـر    .زیـست   مـی ه حسین کیـا پناهنـده شـده بـود، در ایـن دژ               گریخته ب 

 چونکــه از لــی؛ واســماعیل مخــالفتی نداشــت و تــسلیم شــاه اســماعیل شــده بــود     

 شــاه اســماعیل دســتور داد ســیخی آهنــین از زیــر پوســتش   باینــدریان و ســنی بــود 

ی کـه یـک سـرش از پوسـت روی آخـرین نقطـۀ سـتون فقــراتش        طـور   بـه گذراندنـد 

آنگـــاه آتـــشی . آمـــد مـــیگذشـــت و یـــک ســـر دیگـــر از پـــشت گـــردنش بیـــرون  مـــی

هــا قــرار   و ایــن بیچــاره را کــه در ایــن حالــت در زیــر شــدیدترین شــکنجهنــدافروخت
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۱۱۶

بریان  خراش جانهای  در میان زوزهداشت، بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک 

یـن مـرد را      الشـۀ ا   شـدۀ   ور شاه اسماعیل گوشت کبـاب     دست   به سپس قزلباشان . شد

  ١. کشیده خاکسترش را پراکندندآتش  به استخوانهایش راند وخورد

 یزد از دست ستمها و سیاهکاریهای قزلباشان، از محمـد           مردمدر این اثناء    

بــه یــزد لــشکر محمــد کــره . اســتمداد طلبیدنــد  ابرکــوهتبــارِ  ایرانــیحــاکم کــره

 کشته شدند از قزلباشان ئی دسته واقعهدر این .  شهر را از قزلباشان گرفتکشیده

قـصد محمـد کـره     شـاه اسـماعیل رسـید بـه     وقتی خبر این واقعه به. و بقیه گریختند 

 در نبردی که میـان محمـد کـره و شـاه اسـماعیل درگرفـت محمـد کـره                 .راه افتاد   به

 تـن ور شاه اسماعیل، مثل حسین کیا، با        دست   به را   وی .شکست یافته دستگیر شد   

مورچـه    پر از  در قفسِ   بر رویش مالیده شده بود     شیرهکه   برهنه و پوستِ خراشیده   

ــمِ فــراوان برســد  تــا از نــیش زنبــوران بــه  «افکندنــد  و چنــدتا ،»آن جاهــل نــادان اَلَ

روزهـای   کـشی نزنـد و  خود  بـه دسـت مثـل حـسین کیـا    قزلباش را بـراو گماشـتند تـا         

   ٢.درازی در زیر شکنجه بماند

برسـر  رد تا هرگونه که مایل باشـند   شهر یزد را شاه اسماعیل به قزلباشان سپ       

 اهلبیت همدسـت شـده      دشمنان که با    »دین  های بی   سنی«آن   از   ، و  درآورند مردم

  . انتقام بگیرندبودندقزلباشان شیعۀ اهل بیت را از شهر رانده 

  کشتار در شهر طبس. ۵

 ایـن جریانهـا، و زمـانی کـه هنـوز شـاه اسـماعیل در یـزد بـود، سـفیر                     در میان 

با نامه و هدایا  خراسان مذهِب زیدیترک شیعۀ پادشاه  قرا  بایسلطان حسین

 خود را سلطان اش نامه در قرا بای. و تبریک فتوحات شاه اسماعیل به یزد رسید     

ــه         زیردســتانه اظهــار اطاعــتِ اوو همطــراز شــاه اســماعیل قلمــداد کــرده نــسبت ب
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 او» والیـِت مطلقـۀ  «ننامیـده بـود، بـه    » ولی امر مسلمین جهـان  « بود، او را     ننموده

بـود،  نکـرده  » التزام عملی و نظـری بـه ولـی مطلـق    «و اعتراف به    او اذعان نکرده    

 و به آنها و عائـشه       ننموده ابوبکر و عمر و عثمان تبرا         مذهب باطل خودش و از     از

همان اسـت کـه     تنها دین برحق در جهانْ      که  دشنام نداده بود، و اقرار نکرده بود        

نوشـتۀ     و بـه   کنـد؛   مـردم ایـران ارائـه مـی         آورده اسـت و بـه     » خاقان مـشرق و مغـرب     «

عبـارتِ مناسـب تحریـر        تعظیمِ خاقانِ مشرق و مغـرب بـه        « در نامۀ او     حسِن روملو، 

   ١.» بودنیافته

شاه اسماعیل از این امر در خشم شد و دستور حرکت قزلباشان بـه خراسـان       

 بـه طـبس رسـید کـه         ۸۸۴ن  اواخـر بهمـ    او در .  را تنبیـه کنـد     قرا  بایرا صادر کرد تا     

قزلباشـان کـه همـۀ سـنتهای تاتـاری را بـا             .  بود قرا  بایآخرین شهر درغرب قلمرو     

 هرجـا کـه باشـند در       در قـرا   بایند که رعایای    کرد  میند، خیال   یدکش   می خودشان

 را رعایـا  و سلطانآنها روابط . ندا مۀ امور با او شریک در ه ویندحکم مریدان او 

 شـاهی را در  نـد، و هـر   کرد  مـی ن بـا شـاه اسـماعیل تفـسیر          بر اساس روابط خودشـا    

، و هــر شــاه پنداشــتند مــی خــودش مریــدانطریقــت بــرای  هرجــا کــه بــود یــک پیــر 

انگاشـتند، و پیـروانش را    بـر باطـل مـی    را غاصـب و     دیگری غیر از شاه اسـماعیل       

  . شمردند می دین بیکه پیرو شاه اسماعیل نبودند گمراه و 

هرکس را در آن اه نرسیده در شهر طبس تاختند و غازیان عظام از گرد ر   

، آنگـاه سـورتِ غـضِب پادشـاه          گذراندنـد  دریغ  بی یافتند از دم تیغ      بلده

   ٢.عرب و عجم تسکین یافت

غـارت   که هفت هشت هزار کس کشته شدند و شهر را غازیـانْ            بعد از آن  

٣. غضب پادشاه کشورگیر تسکین یافتورتِنمودند، س  
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برسـر  را قـرا در دل داشـت    ین سفر همۀ خشمی کـه از بـای  شاه اسماعیل در ا   

، و هـزاران تـن را بـی هـیچ گنـاهی بـه شمـشیر سـپرد و                  مردم شهر طبس خـالی کـرد      

  . آتش کشیدند ، و نخلها و باغها را بهکردندتاراج تمامی اموال شهر را 

 و  شاه اسماعیل به قصد تصرِف طبس نرفتـه بـود، بلکـه رفتـه بـود تـا کـشتار                   

یکبـار دیگـر ایـن      . بکـشاند قـرا      بـای  رخِ   قدرتِ خویش را بـه     نجام دهد و   ا تخریبی

 چـه آگـاهی و اطالعـی        یابیم که شاه اسماعیل و قزلباشان     گزارش را بخوانیم تا در    

 را بـه  شـد  مـی  نصیبـشان  ایراناز سیاست و کشورداری داشتند، و فتوحاتی که در        

انـه کـه شـاهان بـرای        پادشاه خراسان بـه رسـم معمـول زم        . ندنگریست  میچه دیدی   

ئـی محترمانـه بـه شـاه اسـماعیل       ند، نامـه فرسـت  مـی شاهانِ جدید تبریک و تهنیـت     

رهبـر  «اش شـاه اسـماعیل را         ولـی او در نامـه     . نگاشته است تا به او نهنیت بگوید      

خطــاب نکــرده و نــسبت بــه او ابــراز اطاعــت ننمــوده  » مقتــدا«و » مــوال«و » معظــم

بــه نامــۀ محترمانــۀ تهنیــت او پاســخ درخــور   جــای آنکــه  شــاه اســماعیل بــه . اســت

یـک شـهر     گناه  بیهم با کشتار مردم       گیرد، آن  بدهد، تصمیم به ادب کردِن او می      

او قزلباشانش  .  و تاراج و تخریب کردن آن      طبسنام    افتاده در کنارۀ کویر به      پرت

دفـاع    تـازد، مثـل راهزنـان وارد آن شـهر بـی             ، یکتاخـت بـه طـبس مـی        دارد  میرا بر 

 ، و مــردمِ شــهر را کــه نــه ارتــشی بودنــد و نــه پلــیس و نــه کارمنــد دســتگاه   ودشــ مــی

 مرد و زن و کـودک را   ، آماج خشم کودکانۀ خویش قرار داده چندین هزار        قرا  بای

 و آنگــاه کنـد  مـی  کـشتار را  یعنـی همـۀ آنهـائی کـه نتوانـستند از شـهر بگریزنـد       

تـه، بلکـه رفتـه اسـت تـا          او بـرای فـتح طـبس نرف       . نـشیند   فرومی» سورتِ غَضبش «

شـده را   ر ویـران بعد هـم شـه  . پنداشت را کشتار کند     می قرا  بایکسانی که مریدان    

چنین بود نگرش شاه اسماعیل بـه ایـران و          . دگرد  می رها کرده بر   با هزاران کشته  

 بـا او  ئـی  همۀ کسانی که او کشتار کـرد ایرانیـانی بودنـد کـه هـیچ دشـمنی            . ایرانی

ولی او با چـشِم     . ند و نامش را هم نشنیده بودند      شناخت  مینا   او ر  نداشتند و شاید  

 بـرای    و بـر اسـاس ایـن نگـرش         نگریـست   میتاتارهای تاراجگر به ایران و ایرانی       

 کـه شـنیدن   زد  می و دست به جنایتهای فجیعیبودخودش رسالتی آسمانی قائل     
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  .لرزاند اندیشی را می آنها دلِ هر انسان نیک

زمـان بیمـار بـود، و         قـرا در ایـن       بـای  سلطان حسین که  درخورِ یادآوری است    

دسـت شـاه ازبکـان     صـاحب مانـد، و بـه     یکی دوماه بعد درگذشت، و کشورش بـی       

  .تر او را خواهیم شناخت  گرفته بود؛ و پائیناًافتاد که بخارا و سمرقند را اخیر

  و پـس از    ندبـه یـزد برگـشت     و تخریـب طـبس      شتار و غارت     از ک  پسقزلباشان  

، جــانورانشــکار   عــالوه بــرآنهــا در راهــشان. ند شــتافتاســپهان ســوی  بــهزچنــد رو

 بـه   »شـکارکنان «، و   نـد کرد  مـی  بودنـد را شـکار       انروسـتا کـه برسـر راهـش        مردم هر 

د توانـ   مـی خواننده با خواندن همین یک گزارش دربارۀ طبس         . ند رسید اسپهان

اهــشان چــه  هــای ســِر ر   در آبــادیاســپهاندرک کنــد کــه آنهــا در راه رســیدن بــه     

  .مگذر میمن برای آنکه خواننده را خسته نکنم از ذکر آنها در. جنایتها کردند

در نوبـت قبلـی از تیـغ    کـه  ر دیگـری از علمـا و بزرگـان شـهر           شـما  اسپهان در

. کردنـد ، و اموالـشان را غـارت   کشتند گرفته  را رهیده جان به در برده بودند     آنها

 و شـد  مـی بـرده  ی او دوارهمـراه   افتـاد کـه    محمد کرهیاد   به در اینجا شاه اسماعیل   

 و افـراد    او کسانی را به ابرکوه فرستاد تا زن و فرزنـدان          . دید  می قفس شکنجه    رد

او سـپس دسـتور داد    .  آوردنـد  اسـپهان بـه    تحویل گرفته    قزلباشان از او را    خاندان

ــدان در ــد، و    می  آنهــا را از زن و مــرد و بــزرگ و   همــۀشــهر خرمنــی آتــش افروختن

درون قفـــسش شـــاهد  ، زنـــده زنـــده دربرابـــر چـــشمان محمـــد کـــره کـــه از کوچـــک

بـا  خـود محمـد کـره را نیـز پـس از آن      . آتـش سـوزاندند   های آنها بود، در    شکنجه

اند که   ننوشته١. تا آهسته آهسته زیر شکنجه کباب شود در آتش افکندندقفسش

ل گوشـت   شدۀ محمدکره را مثـ      دستور شاه اسماعیل گوشت کباب      آیا قزلباشان به  

  .حسین کیای چالوی خوردند، ولی این نیز تکرار همان داستان است

بــا بــازخوانی گزارشــهای   قزلباشــان صــفوی رااگـر بخــواهیم اردوی خــشِم 

 .شــود مــی آزار دلدنبــال کنــیم ســخن دراز و   صــفوینگــارانِ تــاریخدیــد از  چــشم
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 هـای  ر نوشـته برخی از رفتارهای شاه اسماعیل و قزلباشـانش بـا مـردم ایـران کـه د         

مداحان شاه اسماعیل آمده است چنان است که خواندنش روح ما را بـه چنـدش                

هـای    نمونـه  که ذکر شـد رهایی رفتا.ام  و من از ذکر آنها خودداری کرده       ،آورد  می

 بـا مـردم ایـران و بـا فرهنـگ و تمـدن               شاه اسـماعیل و قزلباشـانش     اندکی از رفتار    

بـا همـۀ    ستند  دانـ   مـی ربارۀ ایران و ایرانی ن    که هیچ چیزی د   قزلباشان  . ایرانی بود 

 بیابانهایئی را با خودشان از        آنها عقیده . یدندورز  میآنچه ایرانی بود دشمنی     

 و  که ریـشه در باورهـای کهـنِ بیابانهـای تاتارسـتان داشـت،             آورده بودند  اناتولی

و رفتـار و آداب     . مردم ایران تحمیل کننـد     ند به هرقیمتی شده باشد بر     خواست  می

 مـردم  نظـر   بهرسومشان که میگساری و لواطگری از جملۀ آن بود نیز چنان بود که      

آور و غیـر قابـل        آنـان نیـز چنـدش      پرسـِت    ولـی  ، و مـذهبِ   آمـد   میآور   ایران چندش 

ولــی قزلباشــان در نظــر داشــتند کــه ایــن مــذهب و آداب و    . شــد مــیپیــروی تلقــی  

 آنهــا ایــران در مقابــل  مقاومــت مــردم .  را بــر مــردم ایــران تحمیــل کننــد  شرســوم

هــا اســتفاده  ســیاهترین شــکنجه ، زیــرا قزلباشــان ازرســید توانــست جــائی نمــی بــه

ــدکرد مــی ــران در طــی دهــۀ اول ســلطنت قزلباشــان      ،درنتیجــه. ن  بخــش اعظــم ای

 یا در وبـای  کشتن رفتند بهمردم کشور در این میانه   ازبخش بزرگی، و شدمنهدم  

 تلــف شــدند شــد مــیزلباشــان پراکنــده  کــه توســط ق یــا قحطــی ســاختگیهمگــانی

 وبـای همگـانی چنـین بـود کـه         .)چهارم از مردم ایران یـا بیـشتر         شاید حدود یک  (

انباشتند   های کشتگان می    قزلباشان برای ارعاب آبادیها آبهای رودها را با الشه        

 سـاختگی آن بـود کـه کـشتزارها و     یدند وبا بگیرند؛ و قحطِینوش میتا مردمی که  

ند تــا مــردم نتواننــد بــه خواربــار دســت یابنــد و از یدکــش  مــیآتــش  بــهاباغــستانها ر

ند خواسـت   مـی نـد کـه ن    کرد  مـی این رفتارها را بـا آبادیهـائی        . گرسنگی تلف شوند  

  . شوندد و مذهبشان را رها کنند و شیعۀ صفویین درآداوطلبانه به اطاعت

جز   در ایران وجود داشت     و مدرسه و مسجد    ازآنجا که هرچه آثار اسالمی    

ی  شامل نابود  همۀ آنها  بود،   سنیانهمه بدون استثناء مربوط به       در قم و کاشان   

 نیز  اسپهاندر  . دربارۀ مساجد شیراز و مسجد کبود تبریز سخن گفتیم        . ندشد  می
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 اسالمی و سپس در زمـان       های نخستیِن   سدهدهها بنای عظیم وجود داشت که در        

 دسـت   بـه همـۀ آنهـا  . حداث شده بـود   ا یانو همچنین بایندر  سلجوقیان  دیلمیان و   

ــان  ــد قزلباشــ ــیب دیدنــ ــه از    . آســ ــود داشــــت کــ ــین وجــ ــامعی در ورامــ ــسجد جــ مــ

 و توسـط شـاهان دیلمـی احـداث          شـد   مـی شاهکارهای هنری خاورمیانه محـسوب      

چونکـه نـام چهـار      .  توسط شاهان سلجوقی به اوج زیبائی رسـیده بـود          سپس شده

 نقـش   انگیزی   به نحو دل   این مسجد  تزیینات و خطاطیهای     در میان خلیفۀ پیامبر   

شده بود، شاه اسماعیل مردم ورامین را گرد آورد و آنها را مجبور کرد تا کاشیها                 

یکـی برکنـده    یکـی  کـه بـه عقیـدۀ او مرکـز فـساد بـود            خشتهای ایـن مـسجد را      و

او سپس دستور داد آن عده از کاشـیهای مـسجد کـه نـام خلفـا بـر آنهـا                     . پراکندند

، نـصب کردنـد  سـاختمان مـستراح بـزرگ اردوی قزلباشـان     دیـوار  نقش بود را در   

تا هرکس به مستراح برود در درون مستراح چشمش بـه نامهـای سـه خلیفـه بیفتـد                   

 ورامـین  .حال برآنها لعنـت بفرسـتند   در آن ، و ندکرد  میها پیروی    از آن  سنیانکه  

ونـق   نتوانـست ر گاه هیچدیگر چنان تخریب شد و مردمش چنان کشتار شدند که          

  .سابقش را بازبیابد

شـاه  . یاد داریم که شـیخ حیـدر پـدر شـاه اسـماعیل در تبرسـران کـشته شـد                  به

اســماعیل پــس از ایــن فتوحــات یکــی از ســران قزلبــاش را بــا گروهــی از آنهــا بــه     

تبرسران فرستاد، و به او دستور داد که مردم تبرسران را کشتار کند تا خـون شـیخ                  

کـشتار  » جمـع کثیـری از مـردم تبرسـران    « در نتیجه    .از سنیان بازگرفته شده باشد    

، بلکـه   مـردم تبرسـران هـیچ شـرکتی در کـشته شـدن شـیخ حیـدر نداشـتند               ١.شدند

ــدر را ســپاهیان    ــدری شــیخ حی ــرِک باین ــهت ــدر دســتور حــاکمِ تــرکِ    ب  کــشته ی باین

ون شـیخ حیـدر از آنهـا        خـ قـصاص   سنی بودند   مردم تبرسران   ؛ ولی چونکه    بودند

  .شد گرفته می خون امام حسین از مردم ایران گونه که قصاص گرفته شد؛ همان

بزرگـان رشـت بـا     . گـیالن لشکرکـشی کـرد       خودِ شـاه اسـماعیل پـس از آن بـه          
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رفتـه از او خواسـتند کـه        ) اکنون امیر نجم الـدین رشـتی      (نزد نجم زرگر      التماس به 

ی برای مردم شهر نـزد شـاه وسـاطت کنـد تـا از کـشتار و تـاراج و تخریـب خـوددار                      

؛ ولی گـیالن    »التماس او را قبول فرموده از گناهان ایشان درگذشتند        «شاه  . ورزد

چونکه مـردمش حاضـر بـه قبـول مـذهب حـق نـشده بودنـد تـاراج و تخریـب شـد و                    

 از خاندان کارکیا که اسماعیل را از مرگ رهانیـد و            ١.مردم بسیاری کشتار شدند   

پـس خبـری      ت کرد، از ایـن    خطر انداختن جان و موقعیت خودش از او حمای          با به 

شــود کــه آنــان نیــز چونکــه آمــادۀ پــذیرِش  دســت داده نــشده اســت، و معلــوم مــی بــه

  .مذهب حق نبودند کشتار شدند

فرماندهی چهار تن از فرماندهان  شاه اسماعیل یک سپاه بزرگ قزلباش به

جنـگ در منـاطق کوهـستان       . برجستۀ قزلباش را برای فـتح کردسـتان گـسیل کـرد           

آنهـا در نخـستین آبادیهـای کردسـتان     . رای ترکان بیابانی دشوار بـود  کردستان ب 

کشتار و تاراج بسیار کردنـد، ولـی وقتـی وارد خـاک کردسـتان شـدند بـا مقاومـت                 

قزلباشــان تلفــات بــسیار زیــادی دادنــد، ازجملــه دوتــن از   . رو شــدند بــه کردهــا رو

شـاه اسـماعیل   نـزد   ؛ و بـا شکـست بـه     نـد کـشتن رفت    تـرین فرماندهانـشان بـه       برجسته

کردسـتان   درون  گـاه جـرأت نکـرد کـه بـه      پس شاه اسـماعیل هـیچ     از آن  ٢.برگشتند

منـاطق شـرقی کردسـتان     و چند بار کوشید که با اعزام لشکرهائی بهلشکر بکشد؛   

بیـرون آورده  » مـذهب منـسوخ   «پیام و نامه و تهدید و تـشر مـردم کردسـتان را از               با  

 و هـیچ  هب حقِ او باب طبع کردان نیفتادرهنمون شود، ولی مذ  » مذهب حق  « به

  و قزلباشـان و ضـرورت دفـاع از مـذهب          بیم از شاه اسماعیل    اما؛  کردی شیعه نشد  

هــای  ســوی ســلطان عثمــانی کننــد، و زمینــه   ســبب شــد کــه ســران کردســتان رخ بــه  

کـشور عثمـانی فـراهم گـردد، کـه در جـای           یوسـتن بـه   جدایی کردستان از ایران و پ     

  .گونه بالی جدایِ کردستان از ایران پیش آمد ه خواهیم دید چخود
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۱۲۳

  تصرف عراق. ۶

در .  پــس از فــرار از شــیراز بــه بغــداد رفــت   مرادبیــک کــه شــد اشــاره بــاالتر

 مرادبیــکنــشاندگان ســابق   حاکمیــت عــراق در دســت مــردی از دســت زمــان ایــن

بــه حاکمیــت عــراق  را   ویباریــک بیــک پرنــاک بــود، و همــین مرادبیــک  نــام  بــه

  . ده بودمنصوب کر

 در تمـام دوران هخامنـشی، پـارت،    بعد  بهپیش از مسیحششم   سدۀ   عراق از 

 بخــشی از ســرزمین درون زمــان قزلباشــان تــا دیلمیــانساســانی، و ســپس از زمــان  

، و مرزهای سنتی ایران در غـرب کـشور بـه فـرات     رفت میمرزهای ایران به شمار   

  و یافـت    جنوبی امتـداد مـی      و میانی، و در جاهائی تا ماورای فرات        شد  میمنتهی  

 و از این نظر، عراق، مثل خراسان     ١.رسید  مییکی حلب   نزد ماورای حران در      به

 ش از یجـدائ  کـه     بـود  ایران بخشی از ،  مازندران و آذربایجان   و خوزستان   و پارس

عـراق  حـاکم  در ایـن زمـان نیـز       . برای خود مردم عراق نیز قابل تـصور نبـود         ایران  

                                                 
سوی غرب تا نزدیکیهای حلب در سوریه از  باال به نیمۀ شمالی عراق از اربیل به 1

بخش جنوبیِ این سرزمینها . استنشین بوده  دیرگاهاِن تاریخ سرزمینهای آریایی
 پیش ۶۱۲درسال . اشغالِ آشوریان درآمد بعد به های هشتم پیش از مسیح به در سده

 ۶۰. از مسیح دولت آشور را شاهنشاه ماد برافکند و کشور آشور را ضمیمۀ ایران کرد
زمان تا  از آن. سال بعد بقیۀ عراق و شرق سوریه را کوروش بزرگ ضمیمۀ ایران کرد

با افتادن عراق . ودناپذیر ایران ب افتادن شاهنشاهی ساسانی عراق بخش جداییبر
دست عربهای مسلمان در زمان عمر، مرکز حاکمیت ایران و عراق در کوفه  و ایران به

با برافتادن خالفت اموی و تشکیل . و بصره تشکیل شد و ایران ضمیمۀ عراق شد
ئی تأسیس کردند که  همان نقطهخالفت عباسی پایتخت عباسی را ایرانیان در 

از . )یعنی عطیۀ خدایی(کردند » داد بغ«، و نامش را پیشترها پایتخت ایران بود
بعد تا تشکیل  از زمان مغول به. بعد ایرانیان بر عراق مسلط شدند زمان دیلمیان به

در بغداد و دیگر . سلطنت قزلباشان، عراق مثل دوران ساسانی تابع ایران بود
دوش زبان عربی رسمیت داشت و زبان بازارها  راق زبان پارسی دوش بهشهرهای ع

 . و اماکن عمومی پارسی بود



  

  

۱۲۴

 و از شــیراز تعیــین و اعــزام شــده بــود؛ و او باریــک بیــک    دحــاکم شــیراز بــو تــابع 

  . در بغداد مستقر بودکهپرناک بود 

 باریــک بیــک پــس از شکــست و فــرار مرادبیــک در صــدد برآمــد کــه  اًظــاهر

لــذا وقتــی .  بیــرون شــودمرادبیــکعــراق را بــرای خــودش نگــاه دارد و از فرمــان  

ا اگـر مرادبیـک در بغـداد        ؛ زیـر  ننمـود  به بغداد گریخـت حمـایتی از او          مرادبیک

بیک پـس از آن بـه       مراد. اطاعت او باشد   درکه   بایست  می باریک بیک    ماند  می

حلــب رفتــه از ســلطان مملــوکی مــصر و شــام تقاضــای کمــک کــرد، ولــی جــواب        

رفت ) از قبیلۀ ترک دولگادور   (الدوله ذوالقدر      عالء نزد  به از آنجا . مساعد نشنید 

ــاتجنــوب  کــشور کــوچکی در  کــه در ــان (ولیان ــوکی  می )  دوکــشور عثمــانی و ممل

 قـول  مرادبیـک الدولـه بـه    عـالء .  و پـایتختش بـستان نـام داشـت         کـرد   مـی حکومت  

 در این هنگـام   کهولی چون . مساعدت داد و دخترش را به عقد ازدواج او درآورد         

، و مـردان قـادر     »در ایران چپاول افتاده است    « بانگ درافتاده بود که      اناتولیدر  

ر، ازجمله بخش عظیمی از قبیلۀ همین ذوالقدر بـرای چپـوگری رو             به جنگ تاتا  

 کـه نیـروی   توانـست  نمـی الدولـه    عـالء ١بودنـد، به قزلباشان پیوسته به ایران آورده  

 کنــد، و مرادبیــک در بــستان بــه انتظــار  فــراهمکــافی بــرای حمایــت از مرادبیــک 

 پـر از امـوال   اش بـا دسـت    شاید عالءالدوله انتظار داشت که مردان قبیلـه     .نشست

اش در ایــران صــاحب مقــام شــده     تــاراجی از ایــران برگردنــد؛ ولــی افــراد قبیلــه     

الیـاس بیـک    (بودند، و دیدیم که پارس را شاه اسماعیل به مردی از همین قبیلـه               

  .سپرد) ذوالقدر

 بـــستان پنـــاه گرفتـــه اســـت در ر دمرادبیــک اســـماعیل وقتـــی شـــنید کـــه  شــاه 

الدولـه را از      رد خاک عثمانی شد تا قلمرو عـالء       طریق ارزنجان وا    از ۸۸۶تابستان  

ایـران   ارزنجان در آن هنگام بخشی از ایـران بـود، و          . شمال مورد حمله قرار دهد    

شاه اسماعیل بدون توجـه بـه       . شد  میدر غرب ارزنجان با کشور عثمانی همسایه        
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۱۲۵

ــا قزلباشــانش وارد خــاک        عــرف بــین المللــی، و بــدون اطــالع دولــت عثمــانی، ب

البته او به قزلباشان دستور داده بود که آبادیهای عثمانی سر راه را             . شدعثمانی  

 بهـا  خود را با پـرداختن       خوابار خورد نیاز   مورد تعدی قرار ندهند، و       وجه  هیچبه  

قدر شعور سیاسی نداشت که بدانـد صِـرِف وارد شـدن             ولی او آن  . از مردم بخرند  

د توانـ  مـی ، و شـود  مـی وب به خاک یک کشوری تجاوز به مرزهای آن کشور محس         

 بودند  اناتولی خودشان اهل    قزلباشان که . دولت عثمانی را به جنگ او بکشاند      

 اًعمومـ هایـشان     نـد، و قبیلـه    کرد  مـی  رفـت وآمـد      اناتولی تا پیش از آن آزادانه در        و

 که این بار نیز مثل همیشه اسـت، و          پنداشتند  می بودند،   جاگیر اناتولیخاک   در

 را زیــر پــا نهنــد و وارد کــشور ذوالقــدر  انــاتولینــد خــاک توان مــیبــا همــان آزادی 

بود که آن هنگام در عثمانی بایزیـد دوم برسـر      در آن    خوشبختی قزلباشان . شوند

بایزیـد وقتـی خبـر ورود قزلباشـان بـه           . دوسـت بـود    مـسالمت  مـردی قدرت بود کـه     

 انــاتولی را شــنید بــه همــین بــسنده کــرد کــه یــک ســپاه را بــه شــرق  کــشورشخــاک 

 کـرد و علـت اینکـه بـدون اجـازۀ            گـسیل  شـاه اسـماعیل      نـزد    بـه  ی را هیأتفرستاد، و   

شــاه اســماعیل کــه تــازه   . دولــت عثمــانی وارد آن کــشور شــده اســت را جویــا شــد   

 جــوابی نویــسش پارســیمتوجــه اشــتباه سیاســی خــودش شــده بــود، توســط منــشی 

دشـاه در  پا« متـذکر شـد کـه      در آن    بخش و خاضعانه به بایزیـد نوشـت و         بسیار آرام 

ــه      ــدر مــن اســت و مــن ب ــدارم    حکــم پ  او در ایــن نامــه  ١.»ســرزمین او چــشم طمــع ن

. آمـد   مـی  بایزیـد قابـل قبـول        نظـر    بـه  موضوعهائی را مطـرح کـرده بـود کـه بـه ظـاهر             

 را دارد، بــدش بــستانچــون بایزیــد متوجــه شــد کــه شــاه اســماعیل قــصد حملــه بــه  

 ، تــا او دررود یــا تــضعیف شــود الدولــه در ایــن حملــه از بــین بــ    کــه عــالء آمــد مــین

 بـه سـرعت وارد   شاه اسماعیل. ضمیمۀ کشور عثمانی کندرا   ویفرصتی سرزمین 

 فکـر نکـرده بـود ممکـن باشـد کـه از              گـاه   هیچالدوله که      ذوالقدر شد، و عالء    کشور

 شکست یافته بـه   در برابر شاه اسماعیلکشورش تعدی شود راه کشور عثمانی به  
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۱۲۶

 پـس   دست یافت و شـهر را  بستان و شاه اسماعیل بر      نواحی کوهستانی گریخت،  

چونکـه   مـرعش و خربـوط نیـز     شـدۀ     نـشین   تـرک شـهرهای   .  کـشید  آتش   به از تاراج 

ــد    ــستان مردمــشان ســنی بودن ــه روال ب ــاراج و تخریــب ب پــس از آن شــاه  . شــدند  ت

، و حکام لشکر کشیداسماعیل به شهرهای اخالط و بدلیس در کردستان شمالی 

آمیـدا   منطقـۀ آبادیهـای  او پس از ایـن فتوحـات،     . ه اطاعت کشاند  آن شهرها را ب   

 و ارزنجــان دیــار بکــرضــمیمۀ  پیــشترها جــزو قلمــرو اوزون حــسن بــود  را کــه)آمــد(

خــان محمــد نــام   بــهانــاتولیاهــل   از قزلباشــانیکــی بــه حاکمیــت ارزنجــان. کــرد

  .سپرده شده بوداستاجلو 

الدوله بـه بـستان برگـشت     الء شاه اسماعیل به آذربایجان، ع     برگشت پس از 

ولـــی در دوجنـــگ طـــی یـــک ســـال . و بــا خـــان محمـــد اســـتاجلو وارد جنـــگ شـــد 

ســت داد و نیروهــایش بــه تحلیــل رفــت، و ناامیــد شــده دســت از   از د راشدوپــسر

  . نیز منتفی شدبایندر مرادبیکپس از آن، کمک او به . ادامۀ جنگ کشید

ــأت ۸۸۷شــاه اســماعیل در تابــستان   کمــر  ایا و خلعــت وکــاله و ی را بــا هــد هی

. قزلباش به بغداد فرستاد و از باریک بیک پرناک خواست که به اطاعت درآید           

، و دید میپیش ن  هیچ راهی جز حفظ حاکمیتش را در      زمان  اینباریک بیک در    

 اعزامـی  هیـأت او . بپـذیرد یافت که اطاعت از شاه اسماعیل را  در آن    بهترین راه 

 پــذیرفت، و خلعتهــائی کــه شــاه اســماعیل بــرایش      شــاه اســماعیل را بــا احتــرام   

نـشاندگان   قبـول کـرد وکـاله قزلبـاش برسـر نهـاده بـه سـلک دسـت                 را  فرستاده بود   

 را با هدایای گرانبها همـراه فرسـتادگان   یهیأتاو همچنین   .  درآمد شاه اسماعیل 

.  تا مراتب اطاعت او را بـه شـاه اسـماعیل برسـانند             فرستادشاه اسماعیل به تبریز     

باریـک بیـک بـا خـود اندیـشید کـه            . به تبریز طلبید  را     وی ه اسماعیل به زودی   شا

 تـا    بگـذارد  زیـر فـشار   را     وی دخواه   می شاه اسماعیل قصد بدی دربارۀ او دارد، و       

لــذا کــاله قزلبــاش را کنــار نهــاده   .  خــودش بکــشد و شــیعه شــود  مــذهبدســت از 

  .ردبغداد را آمادۀ دفاع در مقابل حملۀ احتمالی قزلباشان ک

همــراه بــا حملــۀ شــاه  . عــراق لــشکر کــشید  بــه۸۸۷مهرمــاه  شــاه اســماعیل در



  

  

۱۲۷

 باریـک بیـک شـورش درگرفـت، و باریـک بیـک کـه                سـپاه بغـداد در      اسماعیل به 

دولت مملوکِی  ه بهحلب گریخت اش را برداشته به  خانوادهدید میخود را در خطر 

 شــاه  تــسلیملبانــهداوط از شــیعه و ســنی  بغــداد مــردم.پناهنــده شــدمــصر و شــام 

ــماعیل ــداسـ ــان پـــس از .ند شـ ــرفتِن قزلباشـ ــداد  گـ ــنیانِ  بغـ ــر سـ ــان  بـ ــهر همـ  آن شـ

همـۀ افـراد قبیلـۀ پرنـاک     . درآوردند که با مردم دیگر شهرهای ایران کرده بودنـد         

ــا و  . هایـــشان تخریـــب شـــد  عـــام شـــدند و خانـــه  قتـــِل ــا و مدرســـان و علمـ کلیـــۀ فقهـ

گیر شدند و زیر فشار قرار گرفتنـد کـه   دستور شاه اسماعیل دست    به سنی   دانشورانِ

ند دینـشان را نگـاه دارنـد از دم تیـغ            خواسـت   مـی  و آن عـده کـه        ؛تغییر مذهب دهند  

هایـشان تخریـب    تـصرف قزلباشـان درآمـد و خانـه     گذشتند و اموال و امالکـشان بـه     

 بودنـد، و چنـدان مـردم        کـشتار و تخریـب    بغداد چنـدین روز مـشغول         در آنها. شد

آب دجلـه بـه      به نوشـتۀ مـداحات شـاه اسـماعیل          که له افکندند  و به دج   کشتند

  ١.رنگ خون درآمد

اسـالمی    مهمتـرین مرکـز تمـدن      بعـد    بـه  دوم هجـری   سدۀ   از آنجا که بغداد از    

بــود، در آن شــهر صــدها بنــای مهــم تــاریخی از مــسجد و مدرســه و گنبــد و بارگــاه    

 بزرگــان تــاریخ صــدها تــن از.  شــده بــودســاخته هــا ســدهوجــود داشــت کــه در طــول 

 بناهای تاریخی شهر بغداد بخش اعظمقزلباشان . اسالم در آن شهر خفته بودند

یــک نمونــه از رفتــار قزلباشــان بــا بناهــای تــاریخی بغــداد کــه     . کردنــدرا منهــدم 

 را اســت)  مــذهب حنفــی مؤســس( ابوحنیفــه آرامگــاهمربــوط بــه رفتــار آنهــا بــا     

ایـن آرامگـاه عبـارت    . ی بغـداد باشـد    آورم تا نمونه برای دیگر بناهای تـاریخ         می

توسط ترکان سلجوقی   ۀ بزرگ با بنای مجللی که       بود از یک مسجد و یک مدرس      

رفتــار قزلباشــان صــفوی بــا ایــن بنــای عظــیم   .گــور ابوحنیفــه ســاخته شــده بــود  بــر

ــا عناصـــر مـــادی تمـــدن در بغـــداد و دیگـــر  آنهـــا رفتـــار تـــاریخی یـــک نمونـــه از  بـ

مـسجد و مدرسـه و گنبـد    شـاه اسـماعیل دسـتور داد       .  است شهرهای عراق و ایران   
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، گــور ابوحنیفــه را شــکافتند، اســتخوانهای   بــا خــاک یکــسان کردنــدورا منهــدم 

جای  الشۀ سگی را به کنده چاهکی جای گورش ابوحنیفه را از گور برآوردند، و       

 درداده شـــد کـــه هـــرکس در ایـــن بانـــگ در بغـــداد تـــِه چاهـــک افکندنـــد؛ و  دراو

 یکــی از ١.گرفــت خواهــد پــاداش دینــار تبریــزی ۲۵حاجــت کنــد  قــضای مــستراح

ئـی سـرود      قـصیده  قمی همراه شـاه اسـماعیل بـه همـین مناسـبت              تبارِ   عرب شعرای

  : بود آمدهیکی از ابیاتش چنیندر که 

  گاه سنیان گاه شیعه سجـده ریدن هست    دکر شیعه درگورحنیفه رید وسنی سجده

راق برای قزلباشان چندان مشکل با سقوط بغداد تصرف دیگر شهرهای ع

 تــاریخی در درون قلمــرو شــاه اســماعیل قــرار    ایــرانِنیمــی از زمــان ایــن تــا. نبــود

پیروزیهــای . غــرور بــود  و در عنفــوان جــوانی و ســالگی۲۲آســتانۀ  دراو . داشــت

 کـردن راضـی     خـدایی شخصیتی ساخته بـود کـه بـه هـیچ چیـز کمتـر از                 از او    پیاپی

 قزلباشـان و تلقینهـای آنهـا،        بـر دسـتِ   کـودکی و پـرورش      هـای دوران      عقده. نبود

، اطاعــت مــذهبدیــن و  جامعــه و تــاریخ و اطالعــی از احــساس قــدرت فائقــه، بــی

…  از اوچـرای مریـدان   چـون و   بـی  فرمـانبرِی  خلیفگـان و    سران قزلباش و   وارِ  بنده

 جاهالنــه  تــوهمِ تارهــای عنکبــوتی خردســوزِدر میــانهمــۀ اینهــا شــاه اســماعیل را 

تنها رهبر مسلمانان جهان و که   او با تمام وجودش باور کرده بود.سیر کرده بودا

در تمـام لحظـات زنـدگیش توسـط الهـام آسـمانی و              اسـت و     ۀ امامان شـیعه   نمایند

 زنــد  مــیســر از او کــاری کــه  ، و هــرشــود مــیرهنمودهــای غیبــی امامــان هــدایت   

و  »مطلــقولــی «ه او بــاورش شــده بــود کــ. خواســت و مــشیئت خــدا و امامــان اســت

شـاید   .اسـت و رسـالت نابودسـازی سـنیان بـه او محـول شـده اسـت                 » رهبر معظم «

  .کرد می تقویت  هرچه بیشتر این باور رادید میآرزوهایش  رؤیاهائی که بنا بر

کوهـستانها و بیابانهـای      آوارگـی در   برکت شاه اسماعیل از    قزلباشان که از  

بـا تـاراج    برهنگی وگرسـنگی بیـرون آمـده        های ژنده و پـا       رهیده و از جامه    اناتولی
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غرق ثروت و دولت شـده بودنـد و همـۀ دختـران و پـسران ایـران را                    ایرانیانْاموال  

بـا صـمیم   را   ویآنهـا درآورنـد،   اختیار داشتند تـا هرچـه دلـشان بخواهـد برسـر            در

آنهـا  . یدندپرسـت   مـی جـای خـدا      ه هم بـ   عمالً د، و نستدان  میقلبشان خدای خویش    

یــک بازرگــان ونیــزی کــه بــا دیگــر  . ندشــناخت مــیشــاه اســماعیل را ن جــزخــدائی 

 تــا امــوال هرفتــ مــیســو  ســو و آن همکــارانش همــراه اردوی شــاه اســماعیل بــه ایــن  

روپــا  از قزلباشــان بخرنــد و بــه ا بهــای دلخواهــشانشــدۀ مــردم ایــران را بــا   غــارت

 بیندوزنـد،  یـی  افـسانه راه ثروتهـای    و از ایـن    بفروشـند بفرستند و با بهای مناسب      

   :دنویس می قزلباشان چنین پرستانۀ ولی عقیدۀ دربارۀدر یادداشتهایش 

 در سراسر ایران فراموش کـرده و فقـط          ]یعنی قزلباشان [ نام خدا را مردم   

 اگر کسی هنگام سـواری از اسـب بـر         . اند  خاطر سپرده  نام اسماعیل را به   

یعنــی [ زمــین افتــد یــا از اســپ پیــاده شــود، خــدای دیگــری را جــز شــیخ     

 اهللا محمـد    إالّه  ال الٰ : گویند  میمسلمانان   …دطلب  مین یاری به   ]اسماعیل

ــول اهللا ــان  رسـ ــا ایرانیـ ــان [؛ امـ ــی قزلباشـ ــی ]یعنـ ــد مـ ــ: گوینـ  اهللا،  إالّهال الٰـ

   ١. اهللاولِیاسماعیل 

د کــه اســماعیل بــرای   نویــس  مــیگــان ر ایــن باز همردیفــانیکــی دیگــر از  و 

  ٢.تبر است و هم ولی امر و شیخ طریققزلباشان، هم خدا است هم پیام

  تصرف خراسان. ۷

زمــانی کــه قزلباشــان در ایــران مــشغول کــشتار و تــاراج و کــشورگیری بودنــد   

ــان و   ــوارزم و خراسـ ــغد و خـ ــه     سـ ــرای ازبـــک بـ ــی از امـ ــان در دســـت یکـ ــام  گرگـ نـ

 کــه چون قزلباشــان. برخــود نهــاده بــود  خــانهبیکامحمــدخان بــود کــه لقــب شــ  

سراسـر   . نامیدنـد   خـان  قب را درست تلفظ کنند او را شیبِک       توانستند این ل    نمی
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عـالوه   بـه ) خراسان و زابلستان و سیستان و گرگـان و خـوارزم و سـغد           (ایران شرقی   

قـرا بـود کـه هـرات را پایتخـت خـویش               بـای   کابلستان نیز در دست سلطان حـسین      

. اشـت قلمـرو او تـا آخـرین مرزهـای تاجیکـستانِ کنـونی امتـداد د               . قرار داده بـود   

 جانــشین او شــدند؛ ولــی اًخ درگذشــت، و دو پــسرش مــشترک۸۸۵قــرا در ســال  بــای

شـیبکخان در سـالهای    .ئـی نبودنـد   برای حفظ کشور پدرشان جانـشینان شایـسته    

 و گرفتاز بابر تیموری نیز   دست یافت و فرغانه را       خوارزم و سغد   بر   ۸۸۰ و   ۸۷۹

هــرات و  مــرو و لــخ و   ب۸۸۷طــی سلــسله لشکرکــشیهای ناکــام وکامیــاب تــا ســال       

قــرا گرفــت و دامنــۀ متــصرفاتش را بــه دامغــان    بــایپــسراننیــشاپور و گرگــان را از 

نامیــد  کــه خــود را شــاه ایــران مــی او . ه بــا متــصرفان قزلباشــان همــسایه شــد رســاند

فضال و دانشمندان فراری از قزلباشان را زیر چتـر حمایـت گرفـت و بـرآن شـد کـه              

ئی که همراه یـک       او در نامه   .طۀ آنها را براندازد   سل به جنگ قزلباشان برخیزد و    

شاه اسماعیل اعالن جنگ داد؛ و متذکر شد که            از افرادش فرستاده بود به     هیأت

شـاه اسـماعیل    . پیش خواهـد رفـت      پس از تصرف سراسر ایران تا مکه و مدینه به         

 او پاسخ نوشت که هرکه غالم علی نباشد سراسر جهـان را بگیـرد نیـز جـزو آدم                    به

نــزد شــیبیکخان   شــاه اســماعیل بــههیــأتانــد کــه وقتــی  نوشــته .شــود حــساب نمــی

رفتند، نخـستین سـخنی کـه شـیبیکخان آغـاز کـرد آن بـود کـه چـرا مـذهب نـوینی                      

 اعزامی شاه اسماعیل نیز  هیأتدهد؟    آورده است و به اصحاب پیامبر دشنام می       

رو او در مـاوراء النهـر       او گفتند که اگر او خراسان را رها کند شاه اسـماعیل قلمـ               به

 را بـدون  هیـأت شـیبکخان ایـن   . رسـمیت خواهـد شـناخت      را بـه  ) سغد و خـوارزم   (

اسـماعیل  «پاسخ بازفرستاد و درنامۀ تند و تیزی که به شاه اسماعیل نوشت او را               

او دستور داد که قصد زیارت مکـه و مدینـه را دارد و او               خطاب کرده، به  » داروغه

رد و ترتیــِب خواربــار الزم را بــرای کــاروان او بدهــد، و  هــا را امــن بــدا  بایــد جــاده

بری   و افزود که اگر اسماعیل داروغه آمادۀ فرمان       . دیدار او بشتابد    خودش نیز به  

نیز خـودش  ) محلِ جنگ(گاه  نیست باید خود را برای جنگ آماده کند و جنگ       

ارت او پاســخ بــازداد کــه پــس از نــوروز قــصد زیــ   شــاه اســماعیل بــه. تعیــین نمایــد



  

  

۱۳۱

مــــشهد در درون قلمــــرو (مــــشهد خواهــــد آمــــد  آرامگــــاه امــــام رضــــا را دارد و بــــه

عبارت دیگر، شاه اسماعیل پاسـخ داد کـه محـل جنـِگ مـن و                  به). شیبکخان بود 

  .تو در مشهد خواهد بود

درون ایران آمـاده کـرد، و یـک لـشکر          شیبکخان خود را برای لشکرکشی به     

. روی کـرد     و این لـشکر تـا عمـق کرمـان پـیش            درون ایران فرستاد،    پیشتاز را نیز به   

پادشـاه  سـلطان      قـائم  بودحرکت  آمادۀ  با سپاه گرانی     اوکه   درست هنگامی ولی  

 دفـع بـه   کـه   بورشـد   جشـیبکخان م    و خوارزم لـشکر کـشید،      به مغول دشت قبچاق  

ســلطان از خــوارزم بــود،  رانــدن قــائم وقتــی او در تــالش عقــب. بــشتابدایــن خطــر 

شـده   قبـایلی کـه از نـوعی تـشیع اسـماعیلیِ تعـدیل       (خراسان میانهقبایل هزاره در   

مجبور شـد کـه بخـشی از         و شیبکخان    ، سر به شورش برداشتند    )کردند  پیروی می 

 هسلطان شکـست یافتـ     از قائم او  . ها گسیل کند    نیروهایش را برای سرکوب هزاره    

گ بـا   در جنـ  . )خ۸۸۹سـال    (دست مغـوالن افتـاد      خوارزم به  به مرو عقب نشست و    

ایـن  . او تلفات سـنگینی داد    ها    علت کوهستانی بودن سرزمین هزاره      بههزاره نیز   

  . کاستهای نظامیش یاز توانایشکستها روحیۀ سربازان او را در هم شکست و 

 بـا  پس از نوروزشاه اسماعیل که از شکستهای شیبکخان اطالع یافته بود،       

پــس از عبــور از ری شــهرهای او . راه افتــاد بــه قــصد مــشهد بــهقزلباشــانش تمــامی 

شهد مـردم مـ   .  مشهد شـد   راهیآنجا   گرفت و از  برسِر راهش    را    استراباد دامغان و 

 در مـشهد هـیچ گزارشـی    جمعیـتِ شـیعه   از حـضور  .زمان سنی حنفی بودند    در آن 

امـا از تخریـب و کـشتار و تخریـب قزلباشـان در مـشهد           . دست داده نـشده اسـت       به

 را پیشتاز لشکر یک سرخس رفت و ازآنجا اعیل بهشاه اسم. اند نیز خبری نداده

کـه تـازه     شـیبکخان . دنبالشان روان شد    ، و خود با بقیۀ قزلباشان به      روانۀ مرو کرد  

  باختـه   با سپاه خـسته و روحیـه       مرو برگشته بود    ها به    با هزاره  آمیز  از جنگِ شکست  

نیــروی آن  فرســتاده مــرو موضــع گرفــت، و مــأمورانی را بــه ســمرقند و بخــارا دژدر 

 او.  دژ مــرو در محاصــره گرفتنــد او را قزلباشــان در. فراخوانــدنــواحی را بــه مــدد  

و ، بــشکندفرســتاد تــا محاصــره را در هــم  دژ بیــرون مــی  را ازســپاهیانشروزه  همــه
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مانع ازآن شود که قزلباشان با نزدیک شدن به دیوارهای دژ درصدد فروافکنـدن       

سران قزلباش چون دیدند که دسـتیابی بـر دژ          . درون دژ برآیند    دیوارها و رخنه به   

زیر بکشند و نبـرد   ئی اندیشیدند تا شیبیکخان را از دژ به      پذیر نیست حیله    امکان

ه  به شیبکخان نامـه نوشـت      طبق این حیله، شاه اسماعیل    . فضای باز بکشانند    را به 

ده  رخ دا  پیـشامدهائی آذربایجان    که چون در   به او پیشنهادِ صلح داد و متذکر شد       

جنــگ بــا او را بــه وقــت دیگــری   بــه آذربایجــان برگــردد و کــه اســت تــصمیم دارد

بـــودی کـــه شـــیبکخان نوشـــت کـــه تـــو خـــودت از مـــا خواســـته   او بـــه.موکـــول کنـــد

خراســان آمــدیم ولــی تــو از تــو وعــده را زیــر پــا       مــا بــه گــاه را تعیــین کنــیم؛  جنــگ

بازگـشت    جبـور بـه   اکنـون مـشکالتی در آذربایجـان بـروز یافتـه کـه مـا را م                . نهادی

   .رویم آذربایجان می آذربایجان کرده است؛ لذا محاصره را برداشته به به

بقـصد   اًظـاهر را  ن آنکه منتظر پاسخ شـیبکخان شـود مـرو            بدو شاه اسماعیل 

، یـک   اندیـشیده بودنـد   ئـی کـه سـران قزلبـاش           حیلـه  بنـا بـر   . آذربایجان ترک کرد  

 کــه دســتور یافتنــد و شــدندستقر از قزلباشــان در نزدیکــی مــرو مــمــردی  ۳۰۰ۀ دســت

آنها برآیـد در برابـرش پـا بـه       بیرون شود و درصدد حمله به   دژهرگاه شیبکخان از    

 مـرو را رهـا      شقزلباشـان  شـاه اسـماعیل و    . تعقیبـشان کنـد    تا شـیبکخان     نهند گریز

بـه قزلباشـانی   . نـام محمودآبـاد اردو زدنـد     بـه روسـتائی در کنار    دور شدند و   کرده

محمودآبـــاد بـــه کـــه گفتـــه شـــده بـــود  از برابـــر شـــیبکخان بگریزنـــدکـــه قـــرار بـــود 

شیبکخان آنها را تعقیب کند و در کنار محمودآباد        گمان بر آن بود که    . بگریزند

  .افتد به دام

آنکه شاه اسماعیل    با یقین به  شیبکخان  نقشۀ سران قزلباش کارگر افتاد، و       

 از مـرو بیـرون   اوحرکـت  روز بعـد از  از جنگ با او ترسیده و عقـب نشـسته اسـت،        

اینها تا او را دیدند پا به فرار . آمد و گروهی از قزلباشان را در نزدیکی مرو یافت

 آنهــا را تعقیــب کــرد، ولــی در محمودآبـاد خــود را بــا شــاه اســماعیل و  او. نهادنـد 

جــز جنگیــدن راهــی  گرچــه گــروه انــدکی بــا او بودنــد امــا  .  مواجــه دیــدقزلباشــان

 قزلباشــان را مـورد حملــه قــرار  تمـام  بـا رشــادت  او و یــارانش. ه بـود بـرایش نمانــد 
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. نــدآنهــا را بــه خــاک هالکــت افکند ، و در دور اول نبــرد شــمار بــسیاری ازنــدداد

شـد دور از میـدان نبـرد بـا            شاه اسماعیل عادتش آن بود که وقتی جنگ آغـاز مـی           

ه بــ اینجــا نیــز شــاه اســماعیل . شــد ئــی از نــدیمانش مــشغول ســرگرمی مــی  دســته

چـون قزلباشـان    . دورتر از عرصۀ نبرد مشغول شکار بلـدرچین بـود          همان عادت 

میـدان   بـه میـدان بـازی       را از  اوآستانۀ شکست قرار گرفتند سران قزلباش رفتـه          در

باختـه قـوت قلـب ببخـشد و آنهـا را              روحیه  به قزلباشانِ  شنبرد کشاندند تاحضور  

  . ند رسیدمطمئن سازد که به امداد آسمانی به پیروزی خواه

پــس از شــیبکخان . در دور دوم نبــرد در نیــروی شــیبکخان شکــست افتــاد    

. کوهـستان پنـاه بردنـد    ئـی در   تـن عقـب نشـسته بـه دره     ۵۰۰بـا    کشته   یندادن چند 

امـا شـیبکخان را خـودِ یـارانش         . سر شیبکخان ریختنـد    قزلباشان در این تنگنا بر    

یـِر دسـت و پـای ازبکـان خفـه           انـد کـه در آن تنگنـا ز          نوشـته (در اینجا کشته بودنـد      

دســت قزلباشــان کــشته شــدند، و جــسد شــیبکخان را   بقیــۀ ازبکــان بــه ).شــده بــود

  کـه برگردنـد و      دسـتورداد  او .یافته سرش را بریدند و بـرای شـاه اسـماعیل بردنـد            

دسـتهای شـیبکخان را از الشـه جـدا کـرده            سـپس   . برایش بیاورند  را نیز    شجسد

یرش دریـده امعـا و احـشایش را بیـرون آورد،        شـکمش را بـا شمـش       وکناری نهـاد،    

 داد تــا گوشــت الشــۀ شــیبکخان را خــام خــام    »حکــمِ والیــی «آنگــاه بــه قزلباشــان  

  . )خ۸۸۹آذرماه  (خوردند

خوردن گوشت الشۀ شـیبکخان توسـط قزلباشـان        مؤلف جهانگشای خاقان    

  :نوشته استچنین از زبان یک شاهد عینی را 

ریِز ذوالفقارآسا بر شـکمش       شمشیر خون خواه سه ضربِت از       پادشاه کینه 

فرمودنـد کـه      ادا  بـه لفـظ گهربـار       او را قطـع نمودنـد، و        زدند، و دو دستِ   

بـه مجـرد   … هرکه سِر مرا دوست دارد از گوشـت دشـمن مـن طعمـه سـازد              

خـوردن  ( ۀ گوشـت میتـ  اَکـِل  این فرمان، کوشش و ازدحام جهـت     استماعِ

 کــه صــوفیان تیغهــا کــشیده ئــی رســید  شــیبکخان بــه مرتبــه)گوشــت مــردارِ

مــتعفنِ بــا خــاک و خــون آغــشته را    قــصد یکــدیگر نمودنــد و آن گوشــتِ  
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 آهو را  گرسنگیالِ در ح  شکاری نحوی از یکدیگر ربودند که چرغانِ      به

  ١.ربایندبیکدیگر  بدان رغبت از

ــِی حکــمِ والیــِی «ثــواب عظــیم اجــرای    در خــوردن »امــِر مــسلمیِن جهــان  ول

شـد کـه       نزد قزلباشان چنـدان عظـیم پنداشـته مـی           شیبکخان مردار انسانِی گوشت  

گوشتِ خـام   «ئی از     پاره  یابی به   آنها بر سر دست   نویسد    امیرمحمود خواندمیر می  

رفتند، و چنـد تـن از    از سر و کول یکدیگر باال می » با خاک و خون آغشته     و حرامِ 

وشـتی از آن    الشـه برسـانند و گ       آنها زخمی شدند؛ و برخی که نتوانستند دست بـه         

الشـه دسـت یابنـد خریدنـد       ببرند پاره گوشتی را از دیگرانی که توانسته بودند به         

  :و خوردند

نــوعی ازدحــامِ هجــوم شــد کــه چنــد کــس مجــروح و زخمــی گــشتند، و     بــه

جمعــی کــه دورتــر بودنــد یــک لقمــه گوشــتِ او را از جمعــی کــه نزدیکتــر   

  ٢.خوردند خریدند و می بودند به مبلغ کلی می

در مــرو هنــوز جماعــت . بردنــداشــان پــس از ایــن پیــروزی بــه مــرو حملــه قزلب

 مانـده بودنـد، و بخـشی از جمعیـت را هـم را ترکـانِ                 تبـار   بزرگی از بومیانِ ایرانـی    

 . کــه مخلــوطی از ترکــانِ اوغــوز و مغــول و تاتــار بودنــد  دادنــد ازبــک تــشکیل مــی 

 و سـوزاندند یخی را  تـار هـای مـردم و بناهـای      خانـه  سـه روز     ه را گرفت  قزلباشان مرو 

 از .دادنــدانــان را مــورد تجــاوز جنــسی قــرار  کردنــد و جو را کــشتار زنــان و مــردان

مدرسان مدارس و امامان مـساجد  و ور و افزارمند و بازاری    آنجا که جمعیت پیشه   

 و ترکـان مـرو زنـدگی در         تبار بودنـد،     از بومیان ایرانی   اًفقهای مرو عموم  علما و   و  

 دادنــد، تــرجیح مــی پیرامــون شــهر را بــر زنــدگی در شــهری زارهــا مــرغچادرهــا در 

سـرهای کـشتگان     از   . بودنـد   مـرو از ایرانیـان     توان پنداشت که عمدۀ کشتگانِ      می

 شـاه «مرو چندین کله مناره برپا گردید تا یادگار این فتح عظـیم باشـد کـه نـصیب                   
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ن شاه اسماعیل همچنین دسـتور داد کاسـۀ جمجمـۀ شـیبکخا            . شده بود  »پناه  دین

 کـه  بـسازند  یکنده پاک کردند و در ظرفی نگاه داشتند تا از آن جـام  را پوست بر 

نـصیرالدین  « یک دسـت شـیبکخان را بـرای           شاه اسماعیل  . بنوشد باده در آن    او

فرستاد، و به او نوشـت       که اخیرا کابل را برای خودش گرفته بود        »بابر محمد

نـک مـا دسـت او را بـرای تـو            ای؛  سـمرقند کوتـاه کـرد      را از  که شیبکخان دسـت تـو     

 یفرمـانروا  »امیر رستم روزافـزون «ارعابِ  دست دیگرش را برای      و. فرستادیم

 پیکــر بــه ســاری دســت یکــی از قزلباشــان غــول  بــهمازنــدرانمــذهِب  شــیعۀ زیــدی

و دســت بــه دامــن بــه او نوشــت کــه تــو نخواســتی بــه اطاعــت مــا درآئــی   فرســتاد، و

 را او اینــک مــا دســت ؛یبکخان نرســیددســت تــو بــه دامــن شــ « ؛شــیبکخان شــدی

 شاه اسماعیل   وکاه انباشتند   با  پوست سر شیبکخان را نیز      . »فرستیم  میبرای تو   

 دو هیــأتضــمن نامــۀ شــامل شــرح پیروزیهــایش در خراســان بــه همــراه یــک   را  آن

استخوانهای بقایای  ١. فرستاد»بایزید دوم عثمانی «برای  نفره از سران قزلباش     

  .آتش سوزانده خاکسترش را زیر سم اسبان پراکندند  را درشیبکخان

هــرات پــس از ویرانــی زمــان چنگیزخــان  . پــس از مــرو نوبــت هــرات رســید 

ــود، و در دوران تیمــوری حــاکم     ــه ب ــاره جــان گرفت ــود    دوب . نــشین خراســان شــده ب

قـرا آن شـهر را پایتخـت           بـای  سـلطان حـسین   پـس از او     سلطان ابوسعید تیموری و     

مراکـز   زمـان یکـی از   آن هرات در . اللی به آن بخشیده بودند    قرار داده شکوه و ج    

در ایــن شــهر مــدارس . تــرین شــهر خراســان بــود مهــم فرهنگــی ایــران و پرجمعیــت

در آنهــا تــدریس  تفتــازانیعالّمــه پررونقــی دائــر بــود کــه علمــای نامــداری چــون   

در عثمـانی   هندوستان و   کردند، و دانشجویان بسیاری حتی از ماوراء النهر و            می

اهمیــت فرهنگــی هــرات در آن زمــان از اینجــا . آنهــا بــه تحــصیل اشــتغال داشــتند
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شود کـه بـدانیم بزرگـانی چـون اسـتاد بهـزاد در آن شـهر تحـصیل کـرده                       معلوم می 

 .بودنــد و هــم در آن شــهر بــه تربیــت هنرمنــدان وآفــرینش هنــری اشــتغال داشــتند  

 شـهر تحـصیل کـرده    از همـین شـهر بـود و در همـین     عارفِ نامدار ایران  جامی  

عالوه یکی   ه ب . پیش از این رخدادها در این شهر درگذشته بود         چندسالیبود، و   

شـیر   هـرات دائـر بـود کـه بـه همـت امیـر علـی          هـای ایـران در      از بزرگترین کتابخانه  

 جلد کتاب دههاهزار رسیده بود، و شکوهبه  قرا بایمذهِب  زیدی وزیرِنوائی 

 ترکـانِ دسـت    که حاکمیت هرات در آن اواخر به هرچند.شد  در آن نگهداری می   

 مـذهب   و حنفیمردم هرات در آن زمان سنی عموم  مذهب افتاده بود، ولی       زیدی

دانیم، مذهب حنفی با مذهب زیدی نزدیکی بـسیار داشـته          ؛ و چنانکه می   بودند

دسـت داده نـشده    از اینکه کسی از اهالی هرات شیعه باشد هیچ خبـری بـه   . است

پیش از  که ایرانیخوانندۀ این کتاب تعجب کند که اولین و آخرین  شاید .است

 یـک مـالی شـاعِر سـنی         در مرثیۀ امام حـسین و شـهیدان کـربال شـعر سـرود             صفویه  

 روضـةُ  «هـایش را    نام مالحـسین بـود کـه مرثیـه          ذهب از مردم همین شهر به     م  حنفی

کـار آمـدن   کـه بـا روی   » روضـه خـوانی  «. نامیـد ) یعنی بهشت شهیدان  (» ءالشهدا

صفویه برای نخستین بار توسط تبرائیان و به تقلید از قزلباشان در ایـران مرسـوم                

عقیدۀ همۀ سنیان   . بود» روضه«کتابِ  های همین     شد، در آغازش خواندنِ مرثیه    

ایران دربارۀ اوالد پیـامبر مثـل مالحـسین بـود؛ ولـی قزلباشـان و شـاه اسـماعیل بـا                      

بیـت     اهـل   پیـامبر و   پنداشـتند کـه سـنیان دشـمنان        هائی که شنیده بودند می      افسانه

  .اند  و پیروان ابوبکر و عمر و یزیدند که دشمنان پیامبر و اسالم بودهپیامبر

 و سردسـتگان تبرایـی   جـان از  نام قلـی   بهمردی  یک گروه قزلباش زیر فرمان      

مـردم هـرات کـه    . گـسیل شـدند   بـه هـرات   )امیـر نجـم  (یکی از نـوکرانِ نجـمِ زرگـر         

تهای قزلباشان در مرو را شنیده بودنـد راه چـاره در آن دیدنـد کـه داوطلبانـه                جنای

 از آنکـه شـهر      پـس جان   قلی. کشتار برهند  تسلیم قزلباشان شوند شاید از تجاوز و      

 بر آن شد که کارهـای شـاه اسـماعیل در هنگـام تـصرف تبریـز را                   را تحویل گرفت  

علمـــا و  و او فقهـــا. بودنـــددار  مـــاه رمـــضان بـــود و مـــردمِ شـــهر روزه . تکـــرار کنـــد



  

  

۱۳۷

القضات هرات    در مسجد به قاضی   ، سپس    را به مسجد جامع فراخواند     کالنتران

 عثمـان  برفراز منبر رفته تبـرا کنـد و بـه ابـوبکر و عمـر و       که شیعه شود و  دستور داد 

توانـست چنـین       بیچاره که نمی   فقیه. ها کافرند   فتوا بدهد که سنی    فرستد و لعنت  

 دسـت قزلباشـان بـه قتـل رسـید           کند در همانجا در کنار منبر به      دستوری را اجابت    

 فقیهـی دومـین  . )شکمش را دریدنـد و امعـا و احـشایش را بـه پـای منبـر ریختنـد          (

فتوای کفر سنیان که دستور یافت به فراز منبر رفته ابوبکر و عمر را دشنام دهد و           

نیـز از اجـرای     این فقیـه    . بود  هرات مفتی اعظِم الدین علی     ، حافظ زین  بدهد

را دریـد و امعـا و    دسـت خـودش شـکم وی     جـان بـه    قلـی . جان سـر بـاز زد      فرمان قلی 

 افکنـد، سـپس سـرش را         حاضر در مسجد   احشایش را بیرون کشیده به میان مردمِ      

سـان کـشته گردیـد کالنتـِر بـزرِگ هـرات              ایـن    سـومین کـسی کـه بـه        .از تن جدا کرد   

مـسجد را از   ر داد که همـۀ حاضـران در      جان به قزلباشان دستو     پس از آن قلی    .بود

خ   بـا الـدین را      القـضات و حـافظ زیـن       یجـسدهای قاضـ   . کـشتار کننـد    رد و درشـت 

آتـــش  میـــدان شـــهر بـــه اجـــساد چنـــدین تـــن دیگـــر از بزرگـــان و اعیـــان هـــرات در  

 بازداشـت و دربنــد کــرده شـدند تــا شــاه   بزرگــانروزهــای آینـده بقایــای   .کـشیدند 

   ١.م بگیرداسماعیل دربارۀ آنها تصمی

حکــم «وارد هــرات شــد و ) ھ۹۱۶رمــضان ( خ۸۸۹شــاه اســماعیل در آذرمــاه 

 پیرمـردی  تفتـازانی کـه   عالّمـه   .  صـادر کـرد    تـاراج  کـشتار و انهـدام و         برای »والیی

 مرجــعِ مــسلِّمو  جهــان اسـالم در زمــان خـودش   بزرگتـرین فقیــه  بـاالی هفتادســاله و 

 بـود کـه      هندوسـتان و عثمـانی     لطنتهای ترکـستان و سـ      و ماوراء النهر و    ایراندینی  

م  «هایـشان او را   سالطین هند و ترکستان و عثمانی در نامـه        خطـاب  » موالنـا االَعظـَ

نگــاران صــفوی از او    وقــایع.جــان بــود   قلــیحــبس در هنگــام در آن ،کردنــد مــی

بـا صـفتهائی همچـون    و  عنـوان بزرگتـرین فقیـِه زمانـه و دارای تألیفـات بـسیار،                 به
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۱۳۸

ــۀ« ــۀ عرصـ ــالَم، مـــالذ علمـــای بنـــی عالمـ ــه  عـ داری موصـــوف،   دیـــن غایـــتِ آدم، بـ

شـبیه و بـدیل، و در سـایر          نهایت پرهیزکاری معـروف، در علـمِ تفـسیر و فقـه بـی               به

ســال  ســی«انــد کــه    یــاد کــرده  »فنــون عقلــی و نقلــی از اکثــر علمــای زمــانْ افــضل   

جـا    ت بـه  در خطـۀ خراسـان لـوازم تقویـتِ شـریع          « و   داشته» منصب شیخ االسالمی  

 تألیفــاتی از تفتــازانی کــه در بیــرون هــرات در دســت بــوده و     ١. اســت»آورده مــی

گونـه    ؛ و آن  عنوان منبـع در جهـان اسـالم مـورد اسـتفاده اسـت               مانده است هنوز به   

 شریفش در جمیع علوم تا آخر الزمان منـسوخ          مصنفاتِ«میرخواند نوشته است،    

   ٢».نخواهد شد

متعـصب   سـنی «علـت آنکـه     شـاه اسـماعیل، بـه   دسـتور  چنین شخصیتی را به 

رسـم مبتدعـۀ اهـل       «نوشتۀ مؤلفـانِ صـفوی      بهپاره کردند تا      قزلباشان تکه » بود

شـاه اسـماعیل   . عـالَمگیر شـود  » مـذهِب حـقِ قزلباشـی   «از جهان برافتد و   » ضالل

 کـرد کـه تبـرا    حکم و به او   دار آوردند؛    تفتازانی را با دهانِ روزه      عالمه دستور داد 

 جـوانکی فرمان     حاضر نبود به   عالّمهچون  .  بکشد »مذهب باطل «کند و دست از     

را قطعه  اسالم بیگانه بود، شاه اسماعیل دستور داد وی از او نظر گردن نهد که به

آتــش کــشیدند و خاکــسترش را در    را بــهشهــای جــسد  پــاره ســپس.قطعــه کردنــد

کـــه گوشـــت او را معلـــوم نیـــست . هـــا پراکندنـــد تـــا لگـــدکوب عـــوام گـــردد کوچـــه

  !قزلباشان خوردند یا نه

کشتار مردم و انهدام مساجد و مدارس و بناهای تاریخی در هرات چنـدین              

مقــابر . روز ادامــه داشــت، و چنــان شــد کــه هــرات بــه یــک مخروبــه تبــدیل گردیــد 

 از گورها بر آورده شانبزرگانی که در هرات خفته بودند شکافته گردید و اجساد   

هــای بــزرگ هــرات را نیــز از گورهــا  هــای خواجــه الشــه. شــدآتــش کــشیده  شــده بــه

، متـوفی  عـارف بـزرگ تـاریخ ایـران     (جـامی موالنـا نورالـدین   . برآورده پراکندند 
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۱۳۹

بیـرون  را جـسدش    و شـکافتند را   گـورش ازجمله بزرگانی بود که     نیز  ) خ۸۷۲سال  

  .و استخوانهایش را پراکندند  سنی بودن به او تازیانه زدندجرم و به کشیدند

ــوم نیــست کــه در آن روزهــای مــاه رمــضان چــه رفتارهــائی از قزلباشــانِ        معل

مست صادر شده بود که شاه اسماعیل دستور داد که کسی نباید شراب بنوشد؛ و 

  ١.شمشیر زد اند که چندتا از قزلباشان مست را سرنگون آویخت و به حتی نوشته

 دختران و  نان و تمام این مدت ز    در. هرات ماند  ماه در  شاه اسماعیل چهار  

گرفتند، و امـوالی کـه        پسران هرات مورد تعدی و تجاوز جنسی قزلباشان قرار می         

تنهــا دو . شــد مانــدگان هــرات بــاقی مانــده بــود مــصادره مــی     هــای زنــده  در خانــه

ــغ شــاه اســماعیل رهیدنــد       اســتاد بهــزاد  یکــی: شخــصیتِ صــاحبنامِ هــرات از تی

نـام میـر غیـاث الـدین از      دیگر مردی بـه ، و هنرمند نگارگرِ نامدار تاریخ ایران    

 و  از شـاگردان عالمـه تفتـازانی بـود         شدۀ خراسان که     زبان  پارسیبقایای عربهای   

دســتور شــاه اســماعیل منهــدم   کــه بــهتــا آن زمــان در یکــی از مــدارس دینــی هــرات

 میـر غیـاث   .هردوی اینهـا شـیعۀ زیـدی بودنـد    . کرد  می فقه حنفی  تدریسِ گردید

سماعیل ادعای سیادت کـرد، و شـاه اسـماعیل وقتـی دانـست کـه                الدین نزد شاه ا   

 .زیسته است از او خوشش آمد شیعه است و تا کنون در نهایت مذلت در تقیه می

انـد و      بهزاد آن بوده کـه او را در حـالتی مـست دیـده               استاد شاید دلیل زنده ماندن   

نـزد شـاه     بـه وی اسـت؛ شـاید هـم خـودِ اسـتاد بهـزاد      اند که او شـیعۀ صـف   یقین یافته 

 ؛ ونوشـم  او گفته که من نیز شیعه و مرید تو هستم، بـاده هـم مـی    اسماعیل رفته و به   

خــدمِت خــودش    قــرار داده زنــده گذاشــت تــا بــه  لطــفشــاه اســماعیل او را مــورد  

آنهـا     کاسۀ سر شیبکخان را شاه اسماعیل به زرگران هراتـی سـپرد و بـه               .دربیاورد

کاســـه «ایـــن جـــام کـــه موســـوم بـــه . بـــسازند بـــادهدســـتور داد کـــه از آن یـــک جـــام 

 ، و او تـا آخـر عمـرش در         بـود  از آن پس نـدیم دائمـی شـاه اسـماعیل             شد »جمجمه

 و یـاد پیـروزیش بـر        نوشید   در این جام می     باده همۀ مجالس و محافل میگساریش    
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۱۴۰

  .داشت شاه نیرومند سنی را همواره زنده نگاه می

بعـد بـه همـۀ عربهـا          اموی بـه   در خورِ یادآوری است که در خراسان، از زمان        

ــانْ  ) یعنــی ســرور (گفتنــد  مــی» ســید« ــولی«و بــه همــۀ ایرانی یعنــی (گفتنــد  مــیٰى» م

خراسان بود، و ) سیدهای(میر غیاث الدین از بقایای ساداتِ ). آزادکردۀ عربها

نامیدنـد   و از نوادگـان علـی مـی   » سـیدِ اوالِد پیـامبر  «قزلباشان که شاه اسماعیل را   

در بلــخ و هــرات و برخــی جاهــای   . یــز از اوالد امــام علــی پنداشــتند  ایــن مــرد را ن 

  .  سید بودپارسیگفتند که ترجمۀ  می» خواجه«تبارها  عرب خراسان به

 شـــده شـــکارکنان و  بیـــرون شـــاه اســـماعیل از هـــرات   ۸۹۰در اوائـــل ســـال  

شــرق خراســان پــیش رفــت، و در بلــخ و   بلــخ در غــارتگران تــا میهنــه و فاریــاب و   

 عنوان او سپس هرات و مرو را به      .  و تخریبها تکرار گردید    کشتارها دیگر شهرها 

 بخـشید، و بلـخ و خراسـان شـرقی     شاملو لَلَه  حسین بیک به)ملک شخصی  (تیول

ــره   ــرام بیــک ق ــه بی ــارِ (مــانی  را ب ــاتولی  تات ــر . داد) اهــل جنــوب ان ــین می  او همچن

اسـان را بـه   الدین را به ریاست دستگاه دینی خراسـان منـصوب کـرد، و خر            غیاث

قصد ایران مرکزی ترک گفت تا بقایـای آبادیهـای ایـران را کـه هنـوز دسـتش بـه                     

   . بسپارد و دین حق را بگستراندآن نرسیده بود به تاراج و تخریب

 از شـهرها و آبادیهـای   برخیهای سیاهکاری قزلباشان در  جا که نمونه از آن 

 دیگـری کـه در بازگـشت شـاه          ی مـوارد  خواهم با بازگوی    ام نمی   بیان کرده ایران را   

  .کنمزرده آ اسماعیل از هرات تکرار شد خواننده را خسته و دل

قـــم رفـــت تـــا زمـــستان را در قـــم  شـــاه اســـماعیل در اوایـــل فـــصل زمـــستان بـــه

میگـساری    اند که او در قم بساط عیش و شراب گسترد، شبها بـه              نوشته. بگذراند

نرهـای او و قزلباشـانش در       از ه . رفـت   نشست و روزهـا بـرای شـکار بیـرون مـی             می

انـد کـه از سـرهای هـزاران جـانور             انـد و نوشـته      شکار در این روزها تمجیدها کرده     

 فرصـتی  عللـی   بـه شاه اسـماعیل هرگـاه   ١.که شکار کرده بود چندین مناره ساخت    
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بزمهای شراب شـاه    . پرداخت  کشتار جانوران می    برای کشتار انسانها نداشت به    

 قم نیز مثـل قزلباشـان اهـل بـاده           بزرگانکند که     آن می اسماعیل در قم حکایت از      

پیش از این از بزم بادۀ شیعیان کاشان در باغ فـین بـرای شـاه اسـماعیل                  . اند  بوده

  . که قاضی محمد نیز در آن شرکت داشتنیز یاد کردیم

   از ایران)سغد و خوارزم(ماوراء النهر جدایی . ۸

ین بابر تیموری که در کابل   ، ظهیرالد ازبک شیبکخان   کشته شدن دنبال   به

 میــرزا  پــسِر بــابر . شــد  لــشکر کــشید و ســمرقند را متــصرف    ســغدمــستقر بــود بــه   

ش وقلمــر پــدرش حاکمیــت فرغانــه را داشــت و. عمرشــیخ از نوادگــان تیمــور بــود

  شـده و عـارف      زبـان   ارسـی  بـابر مـردی تحـصیلکرده، پ       .گرفت  دربر می را  سمرقند  

شـیِر   هـایش را امیـر علـی         و برخـی از سـروده      گفته،  اشعار عرفانی می   مشرب بوده، 

  :هایش این است یکی از سروده. آورده است» مجالس النفایس«نوایی در 
ــه   ــام را بـــ ــاده و جـــ ــون بـــ ــتی  چـــ ــم پیوســـ   هـــ

  جـــــام اســـــت شـــــریعت، و حقیقـــــت بـــــاده 

  

ــه مــــی ــِد باالدســــت  دان بــ ــه رِنــ   ای یقــــین کــ

ــه   ــستی بــ ــام شکــ ــون جــ ــتی  چــ ــین پیوســ   یقــ

  

چنــدی ســرگردان   بــابر . گرفــتاو از ۸۸۰ال  را درســقلمــرو بــابرشــیبکخان 

 قــرا را ازبکــان در هــم پیچیدنــد او  و چــون دســتگاهِ ســلطنت فرزنــدان بــای   ،مانــد

ــه   رفتــهکابــل  بــه ســغد گرفتن بــازدرصــدد  و  دادســلطنتتــشکیل آن شــهر را گرفت

خــان کــشته شــد، در میــان  چــون شــیبک.  ولــی ناکــام مانــد، برآمــد)مــاوراء النهــر(

عبیـداهللا  . سـغد لـشکر کـشید و سـمرقند و فرغانـه را گرفـت                و بـه  آشفتگیِ ازبکـان ا   

حمایـت    و بـا برخـورداری از    جـای عمـویش نشـست       بـه خان برادرزادۀ شـیبکخان     

بـا شـاه اسـماعیل      چونکـه   بـابر   .  بـابر شـتافت    جنگ به   ۸۹۱امرای ازبک در بهار     

شـاه اسـماعیل    ؛ زیـرا     چندان مقبولیـت نیافـت     سمرقنددست دوستی داده بود در      

 ؛خراسان چندان جنایت کرده بود که همۀ مـردم خراسـان از او نفـرت داشـتند      در

 جنـگ بـا  او در . شـد  شـاه اسـماعیل مـورد نفـرت واقـع      علت رابطـه بـا     و بابر نیز به   
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 پناه برد، )در نزدیکی بلخدژی ( »حصار شادمان«عبیداهللا خان شکست یافته به 

بلــخ مراتــب را بــه شــاه  حــاکم . جــا دســت بــه دامــن حــاکم قزلبــاش بلــخ شــد   از آنو

شــاه اســماعیل کــه در آن هنگــام در نــواحی مرکــزی    . فرســتاداســماعیل گــزارش  

فرمانــدهی نائــب  ایــران مــشغول شــکار و عــشرت بــود، یــک لــشکر قزلبــاش را بــه    

بـه  ) تر خواهیم شناخت    و او را پائین   (بود   » ثانی امیر نجم « که اینک    شا  هالسلطن

ی دسـتور فرسـتاد کـه    مان قره و بیرام بیکه  لَلَ  و به حسین بیک    گسیل کرد یاری او   

  . بپیونددامیر نجمبه 

 را در نزدیکی بخارا   در  خراز دژ از جیحون گذشته     ۸۹۱قزلباشان در تیرماه    

نـشین   اشغال عـرب درآمـده بـود عـرب        خراز از زمان اموی که به      .محاصره گرفتند 

از نیـز مثـل     تبارهـای خـر     عـرب .  شده بودند  زبان  پارسیبود و مردمش از عربهای      

را بـرای خودشـان     » سـادات «تبارهای خراسان و مـاوراء النهـر صـفِت            دیگر عرب 

 بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و امید داشت کـه مـاوراء           .حفظ کرده بودند  

 بــدون دژ مــذاکره کــرد و خــرازبــابر بــا حــاکم . بگیرنــدالنهــر را قزلباشــان بــرایش 

 سیاسـی و نظـامی را زیـر پـا     عـرف  نیـز نجـا   قزلباشـان در ای   . مقاومتی تـسلیم او شـد     

جــرم ســنی بــودن  بـه نظــر بــابر، حـاکم را دســتگیر کــرده   گذاشـتند و بــدون توجــه بـه  

آنهــا . کــشتار کردنــدقلعــه بودنــد تیــغ گــشوده همــه را  کــشتند و بــر افــرادش کــه در

. مــدتی گــشودند  ازپــسرا محاصــره کردنــد و در منطقــۀ خــراز ســپس قلعــۀ قرشــی 

بـابر نـزد او پادرمیـانی    .  مردم خراز را صادر کرد     شتار همگانی ک دستور   امیر نجم 

بـر رعایـای خـودش تیـغ        کـه   توانـد     نـد و او نمـی     یکرد که جمعیت خـراز رعایـای او       

 تـشنۀ    کـه  ولـی نجـم قزلبـاش     . کنـد آنهـا حمایـت      بگشاید، بلکه وظیفه دارد کـه از      

ــنیتوانــست هــیچ  ریــزی بــود و نمــی  خــون ضــای او  بــه تقا را زنــده ببینــدانــسان س

 صـدر قزلباشـان در    (الـدین     نـزد میرغیـاث      بـه  سران خراز  چندتن از  .توجهی نکرد 

ــان ــد) خراسـ ــه گفتنـ ــو : رفتـ ــاداتتـ ــز از ای از سـ ــا نیـ ــادات و مـ ــم؛ از سـ ــو ایـ ــا و تـ  مـ

ــاتـــا شـــفاعت کـــن امیـــر نجـــم برایمـــان نـــزد ؛عموزادگـــان یکـــدیگریم  ن از خونمـ

امیـر  یدها سـخن گفـت،       دربـارۀ ایـن سـ      امیـر نجـم   الـدین بـا       وقتـی غیـاث   . درگذرد
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شود که یـک نفـر شـیعه نباشـد و ادعـای سـیادت کنـد؟                    پاسخ داد که مگر می     نجم

ــنیان ــهسـ ــه مـــی    همـ ــا کـ ــد، و اینهـ ــان دشـــمن اوالد پیامبرنـ ــیدند دروغ  شـ گوینـــد سـ

 شناسـند و    کـس مـی     الـدین اصـرار ورزیـد کـه اینهـا را همـه              چـون غیـاث   . گوینـد   می

 او امیــر نجــم بــه ،نــزد مــردم احتــرام دارنــد و ســاداتِ اوالد پیامبرنــدداننــد کــه  مــی

را  تـن در خـراز پـانزده هـزار         قزلباشـان    ».دانـیم   نمـی ما سید سـنی را سـید        «: گفت

کـشتگانِ خانـدانهای مـدعی      . »قتل رساندند   با زن و فرزندان از صغیر و کبیر به        «

 پنـاه بـرده    مـسجدها   بـه  جمعـی . بودند» قریب چهارصد سید و سیدزاده    «سیادت  

  ١.کردندآتش کشیدند و همه را نابود  لباشان مسجدها را برسر آنها بهقز. بودند

جنایتهــائی کــه قزلباشـــان در خــراز کردنــد بـــابر را از درخواســت حمایـــت      

پــشیمان کــرد و بــرآن داشــت کــه از ادامــۀ پیــشرویهای قزلباشــان در مــاوراء النهــر     

 بـه او  سوی غجدوان داشت، بابر  قصد پیشروی به   امیر نجم چون  . کندجلوگیری  

ــرد در زمــستان در ایــن بیابانهــا بــه         صــالح  گفــت کــه زمــستان در پــیش اســت و نب

امیـر  . ایم بسنده نمائیم     به همین اندازه که فتح کرده       بهتر است که فعالً    ، و نیست

سمرقند خواهم رفت، سمرقند را ویران خواهم  به«که پیش از آن گفته بود  نجم

، و ننمود به نصایح بابر توجه »اشتهایش خربزه خواهم ک کرد و در جای خانه

 تـوانش در    همـۀ غجـدوان بـا     . به غجدوان رفته دژ غجـدوان را درمحاصـره گرفـت          

عبیـداهللا خـان    . یـاوری خواسـت    و از عبیداهللا خان      ورزیدبرابر قزلباشان پایداری    

 قزلباشان بـه سـتوه      جنایتهای بابر که از     ،در این میان  . زودی به غجدوان رسید    به

الدین نیز که     میرغیاث.  و رفت   را رها کرد   امیر نجم سپاهش را برداشته    آمده بود   

 خــاصاکنــون متوجــه شــده بــود کــه مــذهب قزلباشــان نــه شــیعه بلکــه یــک مــذهب   

رشــی نیــز ناراضــی و از همکــاری بــا دســتگاه قَخــراز و  ســاداتکــشتار  اســت، و از

سـختی    شـان بـه    قزلبا .پیوسـت به بـابر    قزلباشان را رها کرده     قزلباشان پشیمان بود    
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 بایرام هرات گریختند؛ با گروهی از قزلباشان به لَلَه  حسین بیکشکست یافتند؛

  .دستور داد سرش را بریدند و عبیداهللا ،دستگیر شد امیر نجم ؛بیک کشته شد

هرجــا  رســم قزلباشــان کــه از بیابانهــا بــا خــود آورده بودنــد چــنن بــود کــه بــه    

رفتنـد نـه     مـی وار کـاروان ، و معمـوالً     شـتند شان را نیز همـواره دا     کوچیدند اموال   یم

ــشکروار ــرای        .ل ــران را ب ــوز هــیچ شــهری از شــهرهای ای  هــیچ گروهــی از آنهــا هن

 آنهــا تــا بــه .زنــدگی متنقــل داشــتند بلکــه  انتخــاب نکــرده بودنــددایمــینــشیمِن 

  خراسـان  از ایرانیـانِ  نیـز غجـدوان رسـیده باشـند، بـر سـر راهـشان امـوال بـسیاری        

همــۀ ایــن امــوال . نــد کــه شــامل زر و زیورهــا و امــوال گرانبهــا بــودتــاراج کــرده بود

  : استبعدها یکی از قزلباشان گفتهچنانکه . دست ازبکان افتاد به

غنیمت بیرون از حد و حساب و شمار از اسبانِ راهوار و شترانِ بـاردار و             

دسـت ازبکـان      یعنـی بـه   (دسـت افتـاد       ظروف زرین و اوانی نقره و طـال بـه         

   ١.سر و پا همه توانگر شدند  ازبکانِ بی؛ و)افتاد

دنبال این پیروزی بر بلخ و سراسر خراسان دسـت یافـت، و                به عبیداهللا خان 

ــهگروهــی از ازبکــان  ــهحــسین بیــک .  کــردگــسیلهــرات تــصرف   قــصد را ب  و  لَلَ

از هـــرات هـــرات رســـیده باشـــند   بـــه عبیـــداهللا یان ســـپاهآنکـــهپـــیش از  قزلباشـــان

 و در یکی    ندراهی ایران مرکزی شد   انهای سیستان و طبس     ند و از راه بیاب    گریخت

ــپهاناز شـــکارگاههای اطـــراف  ــت اسـ ــماعیل پیوسـ ــاه اسـ ــه اردوی شـ ــر ند بـ ــا خبـ  تـ

در میـان سـرور و شـادی    خـان  عبیـداهللا  . شکست بـزرگ قزلباشـان را بـه او برسـاند     

 را مورد تعقیـب قـرار       بزهکار تبرائیانِمردم هرات   . مردم هرات وارد آن شهر شد     

 کــه خــودش را شــاه ایــران  عبیــداهللا خــان. دنــد و بــر هرکــه دســت یافتنــد کــشتند دا

 بـه شـکرانۀ ایـن پیـروزی راهـی مـشهد و زیـارت امـام رضـا شـد، و در                     دانـست،   می

  ).۸۹۱آذرماه (  امام رضا تاج شاهی را برسر نهادبارگاهجوار 

، شــاه اســماعیل قزلباشــانش را بــرای حرکــت بــه   چــون زمــستان ســپری شــد 
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او ابتدا مراسـم جـشن بهـار را برپـا داشـت و چنـدروزی را بـه                   . ماده کرد خراسان آ 

 ایرانـی کـام     ۀ اسیرشـد  عیش و عشرت گذراند، و قزلباشانش از دختران و پـسرانِ          

آنهــا داده بــود  دند و بــه شــکرانۀ پیروزیهــا و نعمتهــائی کــه خدایــشان بــه  ندل ســتا

اهللا خـان در مـشهد   عبیـد . ندها نوشیدند؛ آنگاه به قصد خراسان حرکت کرد      باده

 تا سلطنتش را به امـام رضـا متبـرک     بودکردهبود، زیرا مشهد را پایتخت خویش  

جا که بخش اعظم نیروهایش در هـرات و مـرو بودنـد، وقتـی قزلباشـان        از آن  .کند

قزلباشـان وارد   . به مشهد رسیدند او مشهد را رهـا کـرده بـه مـاوراء النهـر برگـشت                 

 بودنــد نمــوده هــواداریخــاطر آنکــه از عبیــداهللا  مــشهد شــدند و مــردم مــشهد را بــه

  . مورد انتقام قرار دادند و هزاران تن را از دم تیغ گذراندند

راه افتــاد و ســپاه ازبــک را در کنــار   هــرات بــهقــصد بــهشــاه اســماعیل ســپس 

او بــه انتقــام خــون تبرائیــان کــه     . هــرات شکــست داده بــرآن شــهر دســت یافــت     

کشتار گـشود و بخـش اعظـم مـردم            دند دست به  دست مردم هرات کشته شده بو       به

 کرد، و هـزاران خانـه       کشتارشهر را که در دور قبلی از تیغ قزلباشان رهیده بودند            

را که هنوز برپا بود در آتش سوزاند، و مـزارع و باغـستانهای روسـتاهای اطـراف                  

  . قحطی تلف شوند آتش کشید تا بقایای مردم در هرات را به

ــتخریــب هــرات  پــس از ــادغیس  ب ــستان   (ه ب ــانِی افغان ــون در شــمالِ می ) اکن

رفت؛ و چونکه مردم بـادغیس مثـل مـردم هـرات تبرائیـان را کـشتار کـرده بودنـد                     

شــاه اســماعیل دســتور کــشتار همگــانی مــردم بــادغیس داد، و هــزاران تــن کــشتار   

شتار و تخریـب ادامـه    کـ نـواحی مختلـف خراسـان بـه      دریکچنـد  او سـپس . شـدند 

ــا انتقــام خــ   ــر نجــم ون بــایرام بیــک و  داد ت  کــه از عبیــداهللا خــان   ســنیانی را از امی

  .  بودند گرفته باشد نمودههواداری

اش  کـــشتارها و تاراجهـــا و تخریبهـــا فراغـــت یافـــت وکینـــه  پـــس از آنکـــه از

 )قزلباش اهل جنوبِ انـاتولی     (مرو را به زینل بیک شاملو      فروکش کرد، هرات و   

، و  بخـشید  )قزلباش اهل انـاتولی    (طان روملو و بلخ و میهنه و فاریاب را به دیوسل        

  .برگشتسوی ایران مرکزی   بهخود با قزلباشان



  

  

۱۴۶

ــغد  پــس از ایــن قــضایا    ــه سراســر خــوارزم و س و بخــشی از ســرزمین   و فرغان

تا زنده بود خودش را خان  عبیداهللا .در دست عبیداهللا خان ماندپارت و گرگان، 

 کشیدن بقیـۀ ایـران از دسـت قزلباشـان         و از تالش برای بیرون     نامید  میشاه ایران   

 ادبیـات پارسـی     او در  .کوشید ایرانیزبان  و  ترویج فرهنگ    دراو  . دست نکشید 

، و در شــعرهایش عالقــه بــه ســرود  پارســی شــعر مــیبــهداشــت و عــالی تحــصیالت 

کنـد کـه      غزلهـایش تـصریح مـی      او در یکـی از    . داشـت   ایران و ایرانی را ابـراز مـی       

 یعنــی ایــرانِاســت بــه مثابــۀ جــسمی اســت کــه جــانش   دســت او  کــشوری کــه در

  :از آن جدا شده است مرکزی
ـــانم هــــوس ملــــک  ــازِ جــ ـــان داردبــ    خراســــ

  چـــو دِم روح اهللا شـــمالش اســـت بخـــش روح

  

  وس جــــان داردـجـــان شــــدۀ مـــن هـــ تـــن بـــی

  1مگـــــــر او نیــــــز هـــــــوای پـــــــلِ مــــــاالن دارد

  

ــماری از  ــا و شـ ــا و فقهـ ــانِادبـ ــرزمینهای در بزرگـ ــغ   سـ ــه از تیـ ــران کـ ــِی ایـ ونـ

مورد حمایت عبیداهللا خان قرار  خراسان و سغد گریخته بودند     قزلباشان رهیده به  

 کتــاب معــروفِ  کــهاســت اینهــا فــضل اهللا روزبهــان خنجــی  نامــدارترینِ. گرفتنــد

بـرای عبیـداهللا خـان      را  » نامـۀ بخـارا     مهمـان «در فقه سیاسی، و     » سلوک الملوک «

 کتاب سـلوک الملـوک کـه از منـابع بـسیار          .تحریر درآورد  به رشتۀ    زبان پارسی   به

کـرد؛   بـه عبیـداهللا خـان تـدریس مـی     او بااهمیت در نظریۀ سیاسـی اسـالم اسـت را         

 عبیــداهللا خــان در همــین زمــان کــه پادشــاه بــود نــزد فــضل اهللا روزبهــان فقــه     یعنــی

ــات پارســی مــی  سیاســی ــداهللا خــان    .آموخــت  و ادبی کــه  داســتان تالشــهای عبی

ــران مــی   خــودش  ــد را پادشــاه حقیقــی ای ــران از دســت     نامی ــرای آزادســازی ای ب

نگــاران صــفوی بــا   وقــایعِ ایــن جنگهــا را تــاریخ . قزلباشــان داســتان درازی اســت 

  .اند تفصیل آورده عنوان جنگهای ازبکان با شاه اسماعیل و شاه تهماسب به

ان تـشیع صـفوی در میـان ترکـ     نفرتی که از     ، از عبیداهللا خان   پسیک نسلی   
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 و ترکـان  گردیـد احـساس نفـرت از دولـت ایـران تبـدیل          بـه  ایجاد شـد   ماوراء النهر 

زبـان و ادب پارسـی را کنـار نهـاده پیونـدهای      در طی دونـسل بعـد    خوارزم و سغد 

ۀ اینهـا بـا    از آن پس تنهـا رابطـ  . را برای همیشه از خاطر زدودند     ایرانتاریخی با   

مذهب رسمی کـشور     (قزلباشانذهب   م ازنفرت   ایران رابطۀ خصمانه و مبتنی بر     

بـه ایـن ترتیـب سـغد و خـوارزم کـه روزگـاری زایـشگاه و پرورشـگاه و                     .  بود )ایران

گاه زرتشت بود، و روزگار دیگری جایگاه امیرانِ سامانی و خانۀ رودکـی و               تبلیغ

سـبب جنـون    سازانِ ایران بـود، بـه   بوعلی سینا و فارابی و خوارزمی و دیگر تاریخ        

ــا در آینــده        مــذهبی شــاه ا  ــد ت ــده گردی ــران بری ــشه از دامــن ای ــرای همی ســماعیل ب

ضدیت با قزلباشان به ضدیت با فرهنـگ و زبـان ایرانـی تبـدیل گـردد و ایرانیـان                  

منطقه مجبور شوند که پـس از هـزاران سـال زیـستن در بـوم خودشـان خویـشتن را                     

   .زبان شوند گ ترکان نشان داده ترکهمرن

ــر  دیگــر بازشناســی بومیــان ایرانــی از ترکــان  شــده  کدر ایــن ســرزمینهای ت

، و کــسی از ایــن  کننــد تــرک بــودنْ افتخــار مــی   شــان بــه  ممکن اســت، و همگــی نــا

شخـصیتهای بـزرگ تـاریخ       .آورد کـه ایرانـی بـوده اسـت          یـاد نمـی     شدگان به   ترک

انـد؛ و بـوعلی    ایران در این سرزمینها را نیز ترکان بـرای خودشـان مـصادره کـرده         

ن و خـوارزمی و دههـا ایرانـِی نامـدار تـاریخ را از خودشـان و تـرک                   سینا و سامانیا  

در میان شخصیتهای بزرگ تـاریخی منطقـه فقـط زرتـشت را تـا               . کنند  معرفی می 

 ترکـــانِ ســـرزمینهای اران و شـــروان کـــه .انـــد خودشـــان منتـــسب نکـــرده کنـــون بـــه

اریخ گونـه بزرگـان تـ       روسـیه دادنـد نیـز بـه همـین            بـه  ترکـان قاجـاری   سرزمینشان را   

نامنـد، و   اند و تـرک مـی   ایران در منطقۀ خودشان را برای خودشان مصادره کرده   

شـود و   هـایش تحقیـر ترکـان دیـده مـی      همـه در سـروده   حتی نظـامی گنجـوی کـه آن      

 آمـده   گـری    و کـوچ   نام ترک بدون صفِت تاراجگری    های او     در سروده کمتر جائی   

ترکیـه مولـوی را   کـشور  کـانِ  گونـه تر  همـین   درست به.دانند ، را نیز ترک می است

 در همان و   زیسته)کونیه: درستش(قونیه شدۀ  نشین شهر آریایِی ترک چونکه در   

 شاید اگر فردوسـی و خیـام       .نامند  قونیه درگذشته و مدفون شده است را ترک می        
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ــد کــه بعــدها      و جــامی  عطــار و ســعدی و حــافظ  و  ــردم ســرزمینهائی بودن ــز از م نی

زبـان    و بـه انـد   تـرک بـوده   اینـان کردنـد کـه     ان ادعا مـی    امروز ترک  ندنشین شد   ترک

  .اند پارسی سروده
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