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  گفتار نخست

  دیران چالِ جنگِ
  ایران ازغربِ بخشی رفتن ازدستو

نخستین نتیجۀ ظهور قزلباشان در ایران جدایِی همیشگی سغد و خوارزم و            

بخش بزرگی از گرگان از ایران بود که برای همیشه در قلمرو ازبکان مانـد، و در   

دومـین نتیجـۀ ظهـور      .  شـد  آینده دو کشور ازبکستان و ترکمنستان از آنهـا سـاخته          

  بخـش اعظـمِ     شـامل  کـشور غـرب   پـاره ئـی از       آذربایجان و    پارۀ غربِی آنها جدایِی   

 این رخدادها را بـا بررسـیِ علـل و اسـباب           . از ایران بود  کردستان و سراسر عراق     

  .گیریم دیران پی می  جنگِ معروف چالِ

   روابط سلطان بایزید عثمانی با شاه اسماعیل. ۱

 بایزیـد    در دسـت   شـد سـلطنت عثمـانی       تـشکیل   قزلباشـان  لطنت سـ   که زمانی

 به خ۸۶۰سال   پس از درگذشت پدرش در کهبود پسر سلطان محمد فاتح دوم

بـر سـر دسـتیابی       پـدر    درگذشـت  پـس از     »جـم «تنها برادر او    . سلطنت رسیده بود  

 ولـی شکـست یافتـه بـه جزیـرۀ رودس             بـه رقابـت برخاسـت،      اوبـا   مقام سـلطنت      به

  .های رودس پناه برد ه به شوالیهگریخت

  بـــه تـــاریخ وداشـــتند،ی تحـــصیالت عـــالی پارســـادبیـــات  جـــم در بایزیـــد و

آنهـا   از. سـرودند  ی شـعر مـی    پارسـ  هـردو بـه زبـان        دلبسته بودنـد، و   فرهنگ ایران   

، گفت  میشعر   »عادلی«  با تخلص  بایزید. جا مانده است   های بسیاری به    رودهس

ارف مـسلک و پابنـد   بایزید دوم پادشاهی عـ  .دبو) جم(جم نام خودش تخلص  و  

، با فقهـا و عارفـان ایرانـی ارتبـاط مکاتبـاتی داشـت، چنانکـه                 احکام شرعی بود  

را در پاســخ » اثبــات واجــب الوجــود «رســالۀ ) پــارس فقیــه بــزرگ(عالّمــه دوانــی 



  

  

۱۵۱

نـام او انتـشار         را بـه  » سلـسلة الـذهب   «پرسـش او نوشـت، و موالنـا جـامی کتـاب               به

نیکـی   بـه  با عنوان سـلطان روم هایش از بایزید  در برخی از سرودهی  جام .داد

نیـز   نامـدارترین فقیـه زمـان خـویش       بایزید با موالنا تفتازانی     . یاد کرده است  

عثمـانی از تحـصیلکردگان     دربـارِ   روابط مکاتباتی داشـت، و شـماری از فقهـای           

  .در مدرسۀ هرات نزد موالنا تفتازانی بودند

دربــار   ســفیر ونیــز درد کــهنویــس مــی مــورخ تــرک وزوناســماعیل حقــی ا

 را  بایزیـد ش اخالقیـات از گزارشهایدر زمان سلطان بایزید دوم در یکی   عثمانی  

  :دارد میچنین بیان 

یـک از   ، در اجـرای هـیچ    خـورد   مـی د، غـذا انـدک      نوش  می شراب ن  امطلقً

از اینکــه از . دهــد مــی، و صــدقه بــسیار  کنــد مــیفــرایض دینــی اهمــال ن  

 هیـأت بالد، و زیاده از حـد بـا     می شخود   به لسفه بهره و معلوماتی دارد    ف

  ١.شود میو نجوم مشغول 

 و به همین سبب به شدت       کرد  می مطالعه   بسیاربا یزید شاهنامۀ فردوسی را      

تحت تأثیر داستانهای شـاهنامه بـود و ایـران را کـشوری نیرومنـد و تـسخیرناپذیر          

 زیـر بـار     گـاه   هـیچ  کـه ئـی هـستند        ملـت آزاده   نایرانیـا  که   گفت  می او. پنداشت  می

اند، و تا پادشاه از میان خودشان نباشد در برابرش تسلیم  حاکم غیر ایرانی نرفته

  ٢.برند بیگانه فرمان نمیحاکم  و از شوند مین

 و بزرگـان  ادبـا  گـشودند و علمـا و فقهـا و    ستمچون قزلباشان در ایران دست   

 و از سـلطان  عثمانی گریختند ایران به فقهایو   از علما  شماری کردند،   کشتاررا  

 .انجـام دهـد    یتقاضا کردند کـه بـرای متوقـف کـردن جنایتهـای قزلباشـان اقـدام               

. دادخواهی ایرانیـان از سـتمهای قزلباشـان در شـرق و غـرب جهـان پیچیـده بـود                   

 نیـز کـه تحـوالت ایـران را     )نـامش قانـصوه غـوری   ( و شـام   مـصر  سالخوردۀ سلطانِ

                                                 
  .۲۶۴ / ۲ اوزون،اسماعیل حقی  ١
  .، از نامۀ سلطان بایزید دوم به شاه اسماعیل صفوی۸۱۵ پارسادوست، ٢



  

  

۱۵۲

 کـه از ایـران دریافـت کـرده بـود متوجـه شـده بـود                  گزارشهائیاشت و از    زیر نظر د  

آورنــد، کوشــید کــه ســلطان     برســِر مــردم ایــران درمــی   بالهــائیکــه قزلباشــان چــه 

ــرای   ــه   عثمــانی را ب ــر     انجــام اقــدامی ب ــوگیری از ســتمهای قزلباشــان ب منظــور جل

لطان مـصر رد و    زمینـه میـان بایزیـد و سـ           چندین نامه در ایـن    .  کند  تشویق ایرانیان

در یکـی از    . مـتن آنهـا را آورده اسـت       » منـشآت الـسالطین   «بدل شده که صـاحب      

انـد،    بایزید نوشته که قزلباشان بدعتی پلید در دین نهاده        به قانصوه غوری اینها  

ئــی رحمــت و انــسانیت در قلبــشان نیــست، طینتــشان خبیــث و پلیــد اســت،          ذره

ــان ایرانــی مــی     ــاموس مــردان و زن ــد، عالمــان و ســادات و بزرگــان را     هتــک ن کنن

کننـد، و   کننـد، شـهرها را ویـران مـی      های مـسلمین را تـاراج مـی         کشند، دارایی   می

زنـد کـه حتـی در زمـان چنگیـز و تیمـور نیـز نظیـرش دیـده                    کارهائی از آنها سر می    

 کـه   سـوزند   جهـان  او در این نامه تأکید کـرد کـه قزلباشـان یـک بـالی                 .نشده است 

او پاسـخ داد    و سلطان بایزید بـه .بر هر مسلمانی واجب و الزم استشان  دفع فتنه 

 اهللادرگـاه      به  و تضرع  گانۀ روزانه دست دعا     که ما در پِس هر نماز از نمازهای پنج        

صـالح اسـالم و مـسلمین اسـت پـیش             کـه آنچـه بـه     خـواهیم     و از او می   کنیم    بلند می 

  ١.آید و آنچه باعث زحمت مسلمین است زائل گردد

 رفتار قزلباشان را     با شاه اسماعیلْ   های دوستانه   ید کوشید که با مکاتبه    بایز

نامیـد؛  » فرزنـد گرامـی   «هایش به او نـصیحت فرسـتاد؛ او را            در نامه تعدیل کند؛   

 جانشین فریدون و جمشید و کیخسرو استکه شاه ایران  به او متذکر شد که کسی

نوازی کند نه   رعیتگیرد وش دارا است و باید شیوۀ آن بزرگان را درپیکیقباد و 

گونـه کـه    او یادآور شد که همان ؛ بهکشتار مردم و تخریب شهرها بپردازد       اینکه به 

نامی ابـدی اسـت کـشتار مـردم و تخریـب               نیک  درازیِ عمر و   نوازی باعث   رعیت

شــاه   هــایش بــه   او در نامــه. بــدنامی ابــدی اســت   کوتــاهیِ عمــر و شــهرها باعــث 

همـه تخریـب      همه کشتار مسلمین و این      ه مانع این  نوشت ک   اسماعیل نصیحت می  
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۱۵۳

او نـصیحت     ؛ به دست صوفیان نادان بشود     و انهدام شهرها و مساجد و مدارس به       

همـه بزرگـان نامـدار        همه جنایات صوفیان نادان را بگیرد تـا ایـن           کرد که جلو این   

هـا    ه او حتـی در یکـی از نامـ         .ور از ایـران نگریزنـد و آواره نـشوند           از فقیه و دانـش    

همــین راهــی کــه درپــیش    شــاه اســماعیل یــادآور شــد کــه اگــر او و قزلباشــان بــه     بــه

اند ادامه دهند مـسلمین جهـان از ایرانیـان رخ برخواهنـد تافـت و ایـران در                     گرفته

ــزوی و کــم   ــوان خواهــد شــد   جهــان من ــه  شــاهانِ او. ت ــران را ب ــاد شــاه    باســتانی ای ی

کردنــد مــردمِ شــرق و غــرب  مــی ســلطنتعــدل و داد  اســماعیل آورد کــه چونکــه بــه

   ١.اطاعت از آنها بستند، و سلطنِت آنها عالَمگیر شد جهان کمر به

؛ و شـاه اسـماعیل در پاسـخهائی کـه     وفیقی نیافـت راه تـ   در ایـن  بایزیـد ولـی 

 و از او انتظــار کــشید رخِ او مــی  ایــران را بــه درفرســتاد پیروزیهــایش   بــرای او مــی 

 هیــأت ســفارتیِبــار کــه  حتــی یــک .ســتدداشــت کــه بــرایش تبریــک پیــروزی بفر 

 بــود و اســپهاندر  نــزد شــاه اســماعیل آمــد، شــاه اســماعیل   حامــل نامــۀ بایزیــد بــه 

 را آوردند و طی مراسـمی در       اهل اسپهان   چندتا از بزرگانِ محبوسِ    تادستور داد   

، فرزندانــشان شــامل زن و  اعــضای خــانوادهکلیــۀ  عثمــانی آنهــا را بــا هیــأتبرابـِر  

، تـا اینهـا متوجـه شـوند کـه      در آتش افکنده سوزاندند   در میدانِ شهر     زنده زنده، 

 و خبر قدرت   ،ئی هستند   شاه اسماعیل و قزلباشانش دارای چه قدرتِ خدادادی       

 وقتـی   سـفیر عثمـانی  انـد کـه   نوشـته . شاه اسماعیل را برای سلطان عثمانی ببرنـد  

 اندیـشه راه دیـار      در کمال خـوف و هـراس و        « اسماعیل دید   این رفتارها را از شاه    

   ٢.»خویش در پیش گرفت

وی زمـین   بـر ر  و پیـامبر و امامـان   را تنها نمایندۀ خـدا شاه اسماعیل که خود   

، به جای آنکه نـسبت      پنداشتند   و قزلباشانش او را خدای مجسم می       پنداشت  می

ــهــایش را کــه   خلیفــه،بــه عثمــانی رفتــار سیاســی متقابــل درپــیش گیــرد   از اعموم 
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۱۵۴

 را بــه ترکــان و توســط آنهــا ادفرســت مــی بــه عثمــانی همــواره  بودنــدتولیانــاقبایــل 

از اوایل سلطنت شاه .  را نیرومند نگاه داردقزلباش تا ارتش کرد میایران جلب 

نـواحی مختلـف    از ه هزار خـانوار از چهـارده قبیلـ     چندده خ۸۹۰اسماعیل تا سال    

 ســپاهبــه ایــن قبایــل عناصــر تــن از  دههــاهزار وکوچانــده شــدند بــه ایــران انــاتولی

هــایش در خــاک   شــاه اســماعیل در عــین حــال توســط خلیفــه    . قزلبــاش پیوســتند 

 افـزوده  ترکـان  مریـدانش در میـان   شـمار  تا بـر  کرد میعثمانی برای خودش تبلیغ   

چونکـه همـۀ ملـت      .  را بـه ایـران بکوچانـد       ترکـان سازد و بـازهم شـمار بیـشتری از          

کوشید که با وارد کردن   بودند، او میایران با شاه اسماعیل و قزلباشانش دشمن   

  . و سلطنتش را نیرومند سازد به ایران نیرویش را افزایش دهدترکعناصر 

 کـــه از انـــد ترکـــانی شـــاه اســـماعیل بایزیــد چـــون متوجـــه شـــد کـــه قزلباشــانِ  

روند کوشید که مانع کوچِ ترکانِ بیشتری از عثمان           اند و می    ایران رفته   عثمانی به 

 فرسـتاد کـه از کـوچ کـردن          فرمانحاکمان والیات شرقی      او به . وددرون ایران ش    به

 را اجــرا کرنـد؛ و حتــی  فرمـان والیــان ایـن  . درون ایــران جلـوگیری کننـد   ترکـان بـه  

فرمــان  جمــاعتی از ترکــان کــه در برابــر ممانعتــشان ایــستادند دســتگیر شــدند و بــه 

 اســماعیل شــاه. ســلطان بــه متــصرفات اروپــاییِ عثمــانی در یونــان تبعیــد گــشتند   

ئی نوشته از او خواست که مانِع  سلطان نامه  سلطان شد بهفرمانوقتی متوجه این 

بـرای  ایـران نـشوند؛ و تأکیـد کـرد کـه اینهـا                آمد و شِد مریـدان خانـدان صـفوی بـه          

مکـان   آشـیان و حظـایر مقدسـۀ مـشایِخ جنـت      هـدایت  متوجه ایـن خانـدان  «زیارت  

، و شایسته نیست کـه سـلطان جلـو انجـام ایـن              »اند  شده  می قَدس اهللا ارواحهم  

مریدان پاکبازِ ما را دلشکسته کند؛ بلکه بهتر اسـت      را بگیرد و     زیارتهای مقدس 

 نیـز   بایزیـد .»ا مـانع آن گـروه نگردنـد   مطلقًـ «حکامِ والیات دسـتور دهـد کـه          که به 

همــه مرزهــای وســیعِ بیابــانی و کوهــستانی در شــرق انــاتولی  دانــست بــا آن کــه مــی

ایران نیست و او نخواهـد   کان اجرای فرمان او برای ممانعت از رفتن ترکان به        ام

 توانست که همۀ گذرگاههای کوهستانی را بـر روی عبـور و مـرور ترکـان بربنـدد،        

ی مـا از غازیـان و مجاهـدان بـه     یـا اکثـرِ رعا « نوشـت کـه   به شاه اسـماعیل   در پاسخِ   
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ــرا ایــن ســرزمین بهانــۀ زیــارتایــن امــر ســبب کــاهش در شــمار و » انــد کــرده رک ت

 سـفِر  کسی از والیانِ عثمـانی مـانع      پس  ، از این  حال  سپاهیان ما شده است؛ با این     

  . شود قصد زیارت اولیاء اهللا نمی ایران به رعایای ما به

 با شاه اسماعیل بود، ولی شاه اسماعیل     نیکگرچه بایزید خواهان روابط     

ــه  مــی» دیــن ســنی بــی «کــه او را  ــ دانــست عالق ــا ســلطان    ئ ی بــه روابــط دوســتانه ب

 بـر هـم خـوردن روابـط ایـران و عثمـانی              خـان آغـازِ     پیروزی او بر شـیبک    . نداشت

چنانکــه گفتــیم، شــاه اســماعیل پوســت ســِر شــیبکخان را بــا کــاه انباشــت و    . بــود

ۀ او در نامـ   . برای سلطان فرستاد تا سلطان را متوجه عظمت و قدرت خویش کند           

برای سلطان بایزیـد فرسـتاده بـود،        خان    ِت سِر شیبک  پر از غروری که همراه پوس     

گوید، به سـلطان نوشـت کـه شـنیده            ما می   آنگونه که مؤلف جهانگشای خاقان به     

. رفته که شـیبکخان هـوای بلنـد در سـر دارد      شده که در مجلس تو سخن از آن می        

پنداشـتی را مـا پـر از کـاه کـرده بـرای تـو                  اینک سـری کـه تـو پـر از هـوای بلنـد مـی               

   ١.یمدرستاف

 نیرومنــدترین پادشــاه زمــان خــود بــود، از مقتــدرترین ارتــش ســلطان بایزیــد

ابــزارِ روز برخــوردار بــود، و مــردمِ اروپــا بــا شــنیدن    تــرین جنــگ زمانــه و پیــشرفته

 کوشـیده  شاه اسماعیل نگاریهایش به بارها در نامه  او. آمدند  لرزه درمی   نامش به 

را در ایـران   قزلباشـان آمیز   د رفتارهای خشونت   بتوان اندرز شاید با مدارا و       تا بود

شـاه اسـماعیل او را بـا مالطفـت و محبـت            هـایش بـه     تعدیل کنـد و همـواره در نامـه        

 و پوسـت سـِر       اینـک بـا دریافـت نامـۀ شـاه اسـماعیل            .مورد خطاب قـرار داده بـود      

 ســر آن جوانــک خیــرهچنــان از گــستاخی او   بــود،یــدمثابــۀ تهد  کــه بــهشــیبکخان

 او را بازداشــت و زنــدانی  اعزامــِی کــه دســتور داد اعــضای هیــأت    خــشم شــد  بــه

شـــاه اش   در نامـــهاو. آمیزی بـــه شـــاه اســـماعیل نوشـــتزلـــی نامـــۀ انـــدرکردنـــد؛ و

کـشیهائی کـه      خـاطر مـسلمان      او را بـه    اتجربه نامید، و تلویح      را جوان کم   اسماعیل

                                                 
 .۳۸۰ خاقان،جهانگشای  1
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هرکـه یـک    « کـه    اش آورد   در ایران کرده بود تکفیر کرده این آیـۀ قـرآن را در نامـه              

 و (»عمد بکـشد کیفـرش جهـنم اسـت و در آن جاویـدان خواهـد مانـد                   مؤمنی را به  

او انـدرز نوشـت کـه         و باز هم بـه     .)من قَتل مؤمِنا متعمِّدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فیها       

بار دیگـر او  . از کشتار مسلمین دست بردارد و خود را مستوجب خشم خدا نکند          

 او آورد کـه      یـادِ   ه اسماعیل را متوجه شکوه دیرینۀ ایـران کـرد، و بـه            شااش    در نامه 

نــوادۀ مــرد بزرگــواری چــون شــیخ صــفی الــدین اردبیلــی و جانــشین شاهنــشاهان     

شی   جـای مـردم    و بـه   باستانی ایران است و باید رفتار آنها را سرمـشق قـرار دهـد              کـُ

ا شــاه اســماعیل،  امــ.آبادســازی بپــردازد جــای ویرانگــری بــه داری، و بــه مــردم بــه

علت غـروری کـه از پیروزیهـایش در خراسـان دچـارش            درست در همین زمان، به    

رهبــر (اش شــاهقلی  خلیفــه تــر خــواهیم خوانــد، بــه شــرحی کــه پــائین شــده بــود، بــه

ــاتولی  ــدازی      ) بکتاشــیهای ان ــرای بران ــاتولی را ب اشــاره فرســتاد کــه قزلباشــانِ ان

و امیـدوار بـود کـه دههـاهزار مریـدی            ا .حرکـت درآورد    سلطنت عثمانیانِ سنی به   

که در اناتولی داشت بتوانند که در مدت کوتاهی کـار سـلطنت سـنیان را یکـسره                  

را بــر » مــذهب حــق «روال کــاری کــه او بــا ایــران و ایرانــی کــرده بــود،   بــه و،کننــد

 بکتاشــیها عثمــانی از ســپاهیان بخــش بزرگــی از  .تحمیــل کننــد انــاتولی  ســنیانِ

شـاه اسـماعیل      اش بـه    که سلطان بایزید در نامـه      ترکانی بودند    اینها همان . ندبود

در توجیــه ممانعــت از کــوچِ آنهــا ، و نامیــده بــود» غازیــان«و » مجاهــدان« را  آنــان

 سـبب تـضعیف   ایـران   بـه عثمـانی از متذکر شده بـود کـه کـوچ کـردِن آنهـا          ایران    به

   ١.شود ارتش عثمانی می

داشـته   هایش دریافت می   از خلیفه  شاید شاه اسماعیل بنابر گزارشهائی که     

انـد، اطـالع داشـته کـه      بـرده  ایران بـرایش مـی   وارد به و خبرهائی که قزلباشانِ تازه    

پیـروزی     به او امیِدند؛ و شاید    ا  شیعیان بکتاشی  عثمانی از    سپاهیانچه نسبت از    

 او هـایش بـه    با تلقینهائی که خلیفـه  .استه   در حِد یقین بود    اناتولی در   قزلباشان
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هائی که او در رؤیاهایش بر روی خودش انجام داده  کرده بودند و با خودتلقینی

 در سراسر مذهب سنیانپنداشت که هنگام نابودیِ کامل و شامل      یقین می   بود به 

صـراحت گفـت کـه         بـه   پـیش از ایـن دیـدیم کـه او در تبریـز             .گیتی فرارسیده اسـت   

؛ یعنـی   »اند  ن کار واداشته  ای  مرا به « و گفت که     دارای یک رسالت آسمانی است    

؛ و گفـت کـه هرکـه بـا فرمـانِ            مـذهب حـق درآورم      بهام تا سنیان را       من مبعوث شده  

؛ و اگــر رعیــت ســخنی  مخالفــت کنــد بایــد کــشته گــردد بــرای تغییــر مــذهبش  مــن 

  .گذارم تن را زنده نمی کشم و یک بگوید شمشیر می

   آشفتگی اوضاع سیاسی در کشور عثمانی .۲

چهـار  .  بـر بـستر بیمـاری افتـاد        خ۸۹۰سـالِ   آغـاز   در   ر شـده بـود     که پیـ   بایزید

ئــی از  هرکــدام در منطقــه ســال زنــده بودنــد، و   پــسر از هــشت پــسر بایزیــد در ایــن  

 حــاکم کــه نــام داشــت »شهنــشاه«بزرگتــرین پــسرش . کــرد مــی حکومــت انــاتولی

در همـسایگی    اناتولیاحمد دومین پسرش بود و بر آماسیه در شرق          . بودقونیه  

کــوچکترین  و.  بــودانــاتولیقورقــود حــاکم مانیــسه در غــرب . حــاکم بــود ایــران

جهت جنوب   داشت که از در دست را اشغالیتراپیزونتِ حاکمیتپسرش سلیم  

ــا ایــران همــسایه بــود     شــرق در شــمال  نــزد  بایزیــد همــۀ پــسران  .غــرب ارزنجــان ب

. ل داشــتند کامــیِیی آشــناپارســ و بــه زبــان  تحــصیل کــرده بودنــدمعلمــان ایرانــی

 بــه تمــدن و فرهنــگ ایرانــی، بــرای تعلــیم فرزنــدانش  اش بایزیــد بــه علــت عالقــه

ی را خـوب بیاموزنـد و       پارسزبان   استخدام کرده بود تا      ایرانیمعلمان و مدرسان    

ی پارسشهنشاه و احمد و سلیم چنان در ادبیات . با فرهنگ ایرانی آراسته شوند

تابهـای   در ک  اعمومـ ی بود و    پارسی زبان   شان بطور کل   تبحر داشتند که زبان ادبی    

شب متون  سلیم در دوران حاکمیتش همه    اند که     نوشته. ندکرد  میی مطالعه   پارس

 خــودش بــر ایــن متــون بــه دســت  بــه، وکــرد مــیی را مطالعــه پارســادبــی و تــاریخی 

  نویـسی کـه بـا حاشـیه       برخی از ایـن کتابهـا        (نگاشته است ی تفسیر و حاشیه     پارس

  ).شود میون در موزه استانبول نگهداری اکنسلیم است 
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شان بلندپروازتر و بـا تـدبیرتر بـود،           سلیم که کهترین پسر بایزید بود از همه       

، و مـردی     به جدش سلطان محمـد فـاتح داشـت         بسیارو از نظر شخصیتی شباهت      

آن  در زمان حاکمیتش بر تراپیزونت همۀ بومیـانِ       او  . ریز و خشن بود     سخت خون 

  . نشین کرده بود  تبدیل به یک سرزمین ترکرا آنی کرده کشور را پاکساز

بایزید عالقه داشت که احمـد را       .  مسالمتجو بود  بایزید  مثل خودِ  احمد

ولــی ســه پــسر دیگــرش هرکــدام بــه نوبــۀ خــود ســلطنت را بــرای   . عهــد ســازد ولــی

چونکـــه مانیـــسه مرکـــز حاکمیـــت قورقـــود بـــه پایتخـــت . ندخواســـت مـــیخودشـــان 

از آن محل دور سازد، تـا       را   قورقودزدیک بود، سلطان برآن شد که       ن) استانبول(

ایجاد عهد اعالم کند این برادر مشکلی برای احمد   ولیعنوان بههرگاه احمد را 

 داد و از او خواسـت       او   را بـه   اناتولیاو حاکمیت انتالیه در جنوب مرکزی       . نکند

  ناراضــی شــد وتــصمیمن قورقــود از ایــ. کــه از مانیــسه بــه انتالیــه نقــل مکــان کنــد 

بایزیـد  . شـد خـدم و حـشم راهـی مـصر         شـماری    ۀ سفر عمره با یک کشتی و      بهان  به

 بـازآورد، و  انـاتولی چند ماه بعد وسائلی انگیخت و رضایت او را جلب کرده بـه             

  .روانۀ انتالیه کرد او را  باز خواهد داداوبا وعدۀ اینکه به زودی مانیسه را به 

وزیر اعظم و دیگر بلندپایگان کـشوری و لـشکری،       بایزید با جلب موافقت     

  از خواسـت     کـه سـلطنت را بـرای خـودش مـی           سـلیم . عهد کـرد    ولی ااحمد را رسم

 از افـسران ارشـد را بـا خـود همنـوا سـاخته               شماری شد و    خشم  اقدامِ پدرش به  این  

 بــه قــصد پایتخــت حرکــت کــرد تــا پــدرش را بــه   تراپیزونــتلــشکری آراســت و از 

) شـرق بالکـان   ( در روملی شرقی     برنامهاو با این    . ن تصمیم وادارد  انصراف از ای  

.  بیمار شـد و پـس از چنـد روزی درگذشـت         »شهنشاه«مین وقت    در ه  .مستقر شد 

تالیــه  از ان مانیــسهحاکمیــت گــرفتن  در دســتۀبهانــ  بــهقورقــود کــه در انتالیــه بــود

م احمـــد نیـــز بـــرای تحویـــل گـــرفتن حکـــ . مانیـــسه مـــستقر شـــد حرکـــت کـــرد و در

پــیش از آنکــه احمــد بــه   .  افتــادراه  بــهقــصد اســتانبول  عهــدی از آماســیه بــه  ولــی

  برسد سلطان بایزید با وجود پیری و بیماری در رأس یک سـپاه بـزرگ                استانبول

ــه ــده اســت         مق ب ــا زن ــا او وارد مــذاکره شــده وعــده داد کــه ت ــۀ ســلیم شــتافت و ب ابل
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 تراپیزونـت خواسـت کـه بـه       او از سـلیم     . عهـد نکنـد     کدام از پـسرانش را ولـی        هیچ

 اسـتانبول سلیم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حرکت احمـد بـه      . برگردد

 احمــد کــه همــینرا نیــز شــنیده بــود در روملــی مانــد، و پــدرش بــه ادرنــه برگــشت و 

محـض شـنیدن     سـلیم بـه   .  شد حکـم والیتعهـدی را بـرایش فرسـتاد          استانبولوارد  

آمـادۀ    افتاد و  راه   به  پدرش اردوگاه سوی به   انش با همۀ سپاهیانِ زیِر فرم     این خبر 

  .شدبا پدرش جنگ 

سـلیم شکـست یافتـه بـه         لـی پدر جنگ درگرفت و    و  میان پسر  ۸۹۰تیرماه   در

 مستقر شـد، امـرای      استانبولچون احمد در    .  دریای سیاه گریخت    غربی سواحل

ند و بــا تــصمیم ســلطان دائــر بــر اعــال  شــورش کــشاندن  ارتــش را بــههــوادار ســلیم 

احمد به مشورت پدرش به آماسیه برگـشت و       . نمودندوالیتهدی احمد مخالفت    

در ایـن زمـان    . درا بـا تـدبیر فرونـشان      ) چـری  ینی(بایزید کوشید که شورش ارتش      

 فراخواندند، و این امر به شکاف بیـشتر  استانبولبه را   وی امرای هوادار قورقود  

 ه شـیرازۀ امـور سیاسـی را در         باال گرفت  چری  ینیارتش کمک کرد و دامنۀ شورش       

سـرانجام بایزیــد  . ادامـه یافــت   چنــد مـاه آشـوب . معـرض از هـم پاشــیدن قـرار داد   

 شده سلیم را به پایتخت فراخواند و سلطنت را بـه  تصمیم افسران شورشی  تسلیم  

او .  بقیۀ عمرش را دور از پایتخت بگذراند       تااو تفویض کرده خود کناره گرفت       

 ؛توقـه در بالکـان شـد       دیمهزادگاهش   ان و ندیمانش راهیِ   ئی از خدمتکار    با عده 

زهـری   برسـد، در اثـر تـشدید بیمـاری یـا در اثـر       تبعیدگاهشولی پیش از آنکه به   

 ۴۵سـلطنت نشـست     سلیم وقتی بـه .درگذشت او خورانده شد  اشارۀ سلیم به    که به 

  .)خ۸۹۱بهشت  اردی (بود هسال

  ی در کشور عثمانشیعیان بکتاشیهای   فتنه.۳

عنـــاوین گونـــاگون در  در زمـــان بایزیـــد دوم بـــه هـــای شـــاه اســـماعیل خلیفـــه

 یکـــی از .نــد داد مــی نـــد و قزلباشــان را بــه ایــران کـــوچ    کرد مــی  فعالیــت  انــاتولی 

حـاکم ارزنجـان و از خلفـای برجـستۀ شـاه             نورعلی خلیفـه   نام  قزلباشان اناتولی به  
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حاکم تراپیزونـت   سلیم زمانی که. کرد میاسماعیل بود و این فعالیتها را رهبری      

ــود ــسایگی   ، بــ ــان در همــ ــه ارزنجــ ــتچونکــ ــدامات    تراپیزونــ ــت، اقــ ــرار داشــ قــ

ســلیم بــه ارزنجــان لــشکر . شــدانگیــز نــورعلی خلیفــه باعــث خــشم ســلیم  تحریــک

منطقـه بیـرون      از ان قزلباش ، نور علی خلیفه گریخت، و      را گرفت  ارزنجانکشیده  

  بـا ایـران داشـت   دوسـتانه به روابـط    که   ئی  خاطر عالقه   بهبایزید دوم   . ه شدند کرد

سـبب    نورعلی خلیفـه بـه     ١. که زمینهای ایران را تخلیه کند      فرستادبه سلیم فرمان    

  .سلیم کینه در دل داشت شکستی که در آن زمان از سلیم خورده بود نسبت به

 از خلفـای   انـاتولی جنـوب     در خانقاه بکتاشی انتالیه   شیِخ حسن خلیفه 

و ا .زیــست مــی انتالیــه یل بــود و در روســتائی نزدیــک  اســماعشــیخ حیــدر و شــاه 

 درپــیش صــوفیگریِ بکتاشــیان شــیوۀ او.  داشــترهبــری بکتاشــیهای انــاتولی را

ایـن  . دانـ گذر  مـی بیشتر اوقـاتش را در غـاری در نزدیکـی روسـتایش              گرفته بود و  

هـا     از همینجـا خلیفـه     .غار خانـۀ اسـرار و محـل تجمـع مریـدان شـاه اسـماعیل بـود                 

رفـتن    شـدند تـا بکتاشـیها را تـشویق بـه            نوحی غربی اناتولی روانـه مـی         به مخفیانه

 زهـد و ریاضـت ظـاهری حـسن خلیفـه توجـه       .ایرن و پیوستن بـه قزلباشـان کننـد        به

گیـر تعیـین    بـرایش مقـرری چـشم   خود جلب کـرد و باعـث شـد کـه        بایزید دوم را به   

ــد       ــرای دوام ســلطنت ســلطان دعــا کن ــز ب ــا او نی ــد ت ــه  . کن ــاتولیدر حــسن خلیف  ان

نــد و در کرد مــیهــای بــسیار داشــت کــه در میــان قبایــل تاتــار بــرایش تبلیــغ   خلیفــه

  پـسری داشـت کـه نـامش    او. نـد آورد مـی  دسـت   بـه عمل برای شـاه اسـماعیل پیـرو      

شـاهقلی همیـشه    . نامیـد   مـی لی   شـاهقُ  قرابیق بود و او را غالم شاه اسماعیل کـرده         

 چـون حـسن خلیفـه درگذشـت         .اشتبود و منصب خلیفۀ اول را د      در کنار پدرش    

  .دست گرفت شاهقلی جانشین او شده رهبری بکتاشیهای اناتولی را به

 و در اوج رقابــت سیاســی پــسران بایزیــد دوم کــه   ۸۹۰ ســال مــاه فــروردیندر 

ش را به انتالیـه فراخوانـد و بـه روال          مریدانقورقود از انتالیه خارج شد، شاهقلی       

                                                 
  .۲۷۹ اوزون،اسماعیل حقی  ١
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انتالیــه را گرفــت و در حرکــت بــسیار ســریعی  او. کــار قزلباشــان صــفوی قیــام کــرد

کـشتار   شـهر را گرفتـه   و بزرگـان ند، علمـا    کرد  میایران   همانگونه که قزلباشان در   

 امـوال مـردم   تـاراج دست بـه    وآتش کشید بهها را  بسیاری از خانهمساجد و   و   کرد

نیسه ما از انتالیه به او همچنین کاروان حامل خزائن و اموال قورقود را که. گشود

 مورد دستبرد قرار داد و کلیۀ اموال قورقود را تاراج کـرده میـان               فرستاده شده بود  

او ســپس راهــی کوتاهیــه در غــرب  . کــشتمریــدانش تقــسیم کــرد وکاروانیــان را  

تجاوز قرار داده دست به چپاول       شد و آبادیهای سر راه را مورد تعرض و         اناتولی

ابلــۀ او مق  بــهدر نزدیکــی کوتاهیــهیــک لــشکر عثمــانی . انهــدام گــشود کــشتار و و

 دسـت  بـه بـا بـسیاری از سـپاهیان     شتافت، ولـی از او شکـست یافـت و فرمانـدهش       

ــاهقلی  ــد شـ ــشته شـ ــاهقلی در اردیبهـــشت  . ندکـ ــره  ۸۹۰شـ ــه محاصـ ــه را بـ  کوتاهیـ

ی یتحکم است و او ابزار بـرای شهرگـشا        گرفت، ولی متوجه شد که دفاع شهر مس       

 غـرب  حـِدّ  آخـرین  دست کشید و راهی بورسا در  لذا از محاصره   ؛در اختیار ندارد  

 شــده بــود نیــز  گــسیللــشکر دیگــری کــه بــرای متوقــف ســاختن او    .  شــدانــاتولی

وزیـرِ   (صـدر اعظـمِ   خطر شاهقلی چندان بزرگ بود کـه        . مغلوب و متواری گردید   

شـاهقلی  . شتافتابلۀ شاهقلی   مق   به بزرگی در رأس سپاه     ا عثمانی شخص  )بزرگ

 شـد، و    مـان   قره ه عقب نشسته به کوتاهیه برگشت و از آنجا روانۀ         از برابر این سپا   

 و  کـشت ابلـۀ وی بیـرون شـده بـود شکـست داده             مق   بـه  حاکم قونیه را که با نیروئی     

او .  زد سـوزی   آتـش  و دست به تخریب و       کرد را کشتار    مردم شهر  و   تاراجقونیه را   

رسـر راهـش     کـه ب   انـاتولی سپس راهـی سـیواس شـد و بـسیاری از آبادیهـای شـرق                

در . کـشت بودند را تخریب کرد و شمار بسیاری از کـارگزاران دولـت عثمـانی را     

سـیواس بـا شـاهقلی درگیـر       قیـصریه و در میـان ئی     وزیر اعظم در نقطه    ۸۹۰تیرماه  

 عثمـانی در نبرد سختی که میان دوطرف درگرفت تلفات سـنگینی بـر سـپاه               . شد

اد، و شـــاهقلی بـــا افـــرادش ، ولـــی ســـرانجام در قزلباشـــان شکـــست افتـــ شـــدوارد 

. کـشته شـد     هنگام تعقیـب قزلباشـان بـه دام آنهـا افتـاد و             بهوزیر اعظم   . گریختند

. ولی قزلباشـان بـه فرارشـان ادامـه داده وارد ایـران شـدند          . شدشاهقلی نیز کشته    
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آنان در نزدیکی ارزنجان به یـک کـاروان تجـارتی برخوردنـد کـه از تبریـز راهـی             

  توسـط قزلباشـانِ شـاه اسـماعیل        مل اموال تاراج شدۀ ایران     حا شاید( بود   اناتولی

آنهـا ایـن کـاروان را مـورد     ). بردنـد  مـی بـه اروپـا     خریـده    بازرگانـان ونیـزی    بود که 

تمــامی  بــا  کــه پانــصد تــن بودنــد  ن رانــا و بازرگا، کردنــدتــاراج قــرار داده حملــه

  . کشتندبارکشها و نوکرها

ــهکــه ند خواســت مــیایــن قزلباشــان    در آن .ه اســماعیل برســند خــدمت شــا  ب

آذربایجان سرگردان    در چندی اینها. خراسان بود  درهنوز  هنگام شاه اسماعیل    

 )ریشــهرِ نزدیــک ( و در شــهریار ؛ماندنــد تــا شــاه اســماعیل از خراســان برگــشت 

هـایش     امیدوار بود که خلیفـه     که پیش از این   شاه اسماعیل   .  او رسیدند  حضور  به

هـا شـنید کـه از برابـر      از آن وقتـی نی را یکسره کننـد،    کار سلطنت عثما   اناتولیدر  

 از  دوتـا  کـرد؛ خـشونت رفتـار      با آنها بـه   ند،  ا   شکست یافته گریخته   »سنی« دشمنِ

و  شـکنجه کـشته شـدند       ه شـده بـه     افکنـد  ه جوشـاب  در دیِگ ور او   دست   به رهبرانشان

نـد در  کـه چنـدهزار تـن بود   او بقیـۀ اینهـا را       .  گردن زدنـد   شمشیر   نیز به  چند تن را  

  . تا سربازان زیِر فرمان آن امیران باشندمیان امرای قزلباش تقسیم کرد

 کـه  فرسـتاد  فرمـان  والی ارزنجـان  شاه اسماعیل سپس به نورعلی خلیفه   

خلفـای   نورعلی خلیفه یکی از.  را بگیرد اناتولی  و بشوراند را   اناتولیقزلباشان  

. رش مورد نظر انتخـاب کـرد       عیسا خلیفه را برای رهبری شو      نام  بهشاه اسماعیل   

 شـمار    بـا شـرکت    داری  بـه نحـو دامنـه      اوج اختالف سلیم با پـدرش     این شورش در    

لـو، حمیـدلو،      ، تکـه  مـان   قره وارساق، افشار، (اناتولی قبایلِقزلباشان   از   بسیاری

  . در مناطق سیواس و چوروم و طوقات آغاز شد)بوزوقلو، و طورقود

ــه    ــان ایــن رخــدادها ســلیم ب ــسر  نت رســید وســلط در می ــرادرش احمــد دو پ   ب

را به ایران فرستاد و از شاه اسماعیل تقاضای کمک کرد  مراد و قاسم خویش

بــه احمــد شــاه اســماعیل در پاســخ بــه درخواســت . دتــا ســلطنت را از ســلیم بــستان

عنـوان   د پسر احمد حمایـت کنـد و او را بـه           نورعلی خلیفه فرمان فرستاد که از مرا      

پـشت    کـه بـه یـاوری شـاه اسـماعیل گـرم           مراد. رسمیت بشناسد سلطان عثمانی به    
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 کـرد  تشویق برگشت خودش را سلطان خواند و پدرش را اناتولی به   که  همین بود

ور شـاه اسـماعیل بـه    دسـت   بـه عیسا خلیفه با قزلباشـانش . که به مالطیه منتقل شود    

.  زدنـــدتـــاراجکـــشتار و   دســـت بـــهانـــاتولیدر شـــهرهای شـــرق  مـــراد پیوســـتند، و

د نویـس   مـی ) ترکیـه (اسماعیل حقی اوزون به نقل از یک سـند آرشـیو تـوپ قـاپی                

صـوفی عیـسا خلیفـه    نـام    بـه  ملحـدی دور  بـه تـن   هنگـام بـیش از ده هـزار         در این  که

 و اسـپان چندین روستا را تاراج کردند، مردم بسیاری را کـشتند و            …گرد آمدند،   

 و اینها را که ،سر نهاد فتنه تاج بر این در میاناموال مردم را به یغما بردند؛ مراد 

بـه زودی بیـست هـزار صـوفی در          . ند وارد ارتش خود کـرد     شد  می نامیدهقزلباش  

آماســیه گــرد آمدنــد و مــسلمانان بــسیاری را کــشتند و ســلطان مــراد را بــا خــود بــه     

 انداختند، علما و بزرگان را فراری       راه   به گولدوگون بردند و در آنجا فساد عظیم      

 قاضـی چـوروم را کـشتند، و مـردم از برابرشـان      ارد شهر شـده نوشـیروانْ   دادند و و  

  ١.واگذاشتندآنها   بهگریخته شهر را

 بـه پیـروزی     انـاتولی  در   هـایش   یقین داشت که خلیفـه    چونکه  شاه اسماعیل   

 برقـرار بدارنـد، وقتـی سـلیم بـه سـلطنت             را» مذهب حـق  «دست خواهند یافت تا     

رسـمیت   و نـه سـلطنت او را بـه        لیم فرسـتاد    نشست نه پیام تبریک بـرای سـلطان سـ         

 از طـرف شـاه اسـماعیل بـه رسـمیت شـناخته       زمـان  ایـن تنها کسی که در  . شناخت

  در دســت مــاه۹ انــاتولیشــرق  .بــود رقیــب ســلطان ســلیم  ســلطان مــرادشــد مــی

 دیار بکر  انست مراد بدون حمایت والی    دان  میسلطان سلیم که    . سلطان مراد بود  

 قــادر بــه ادامــۀ ســلطنتش    ) و نــورعلی خلیفــه مــد اســتاجلو خــان مح (و ارزنجــان

ایجاد آشـوب در   که از تحریک و داد می به این دوتن پیغام     پیوستهنخواهد بود،   

.  نیندازنــدراه  بــه و در خــاک عثمــانی فتنــه و فــساددســت بردارنــد کــشور عثمــانی

ــه    ــا کـ ــی اینهـ ــانولـ ــاتولی قزلباشـ ــه   انـ ــابال نامـ ــتند متقـ ــان داشـ ــا خودشـ ــای   را بـ هـ

 اینکه او را شکست توانند داد  با یقین بهتند ونوش  می به سلطان سلیم     آمیز توهین
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ــه جنــگ بکــشانند     مــی ــه     . کوشــیدند کــه او را ب ــرای او رخــت زنان ــار ب حتــی یکب

زودی او را  دعــوت کردنــد و تهدیــد نمودنــد کــه بــه     فرســتادند و او را بــه جنــگ   

ــار خواهنــد کــرد     ــر کن مچنــین نــور علــی    ه١.شکــست خواهنــد داد و از ســلطنت ب

  کــردهتوقــات حملــه ســوار بــود بــهفــه بــا یــک ســپاه کــه متــشکل از چهــار هــزار  خلی

معنـای اشـغال ایـن     نـام شـاه اسـماعیل خوانـد؛ و ایـن بـه       شهر را گرفته خطبـه بـه    آن

ارزنجـان برگـشت      همینکه او به  . ایران بود   بخش از خاک عثمانی و الحاقِ آن به       

بار با سپاه  نورعلی خلیفه این.  بیرون کردندمردم توقات شوریدند و قزلباشان را    

توقات حمله کرد، یک لشکر عثمانی که برای حمایت توقـات آمـده           بزرگتری به 

 را کـشتار کـرد، توقـات را پـس از مقـاومتی              از آنهـا   تن   ۱۵۰۰بود را شکست داده     

را هـا     افتـاد را کـشت، امـوال خانـه         شدسـت   گشود، در شهر آتـش افکنـد، هرکـه بـه          

 پـس  .ارزنجان برگـشت  هر را با خاک یکسان کرد، و با اموال بسیار به    غارت و ش  

از آن حدود چهار هزار سوار بکتاشی کـه در جنگهـای او شـرکت کـرده بودنـد را                  

  ٢. تا به قزلباشان صفوی بپیوندندایران کوچاند  و زن و فرزندانشان به با خانواده

 برضـد دولـت     شـده   اقدامات نورعلی خلیفه در کشور عثمانی جنـگ اعـالن         

مثابۀ آن بود که شاه اسـماعیل رسـما     سازی توقات به     اشغال و ویران   .عثمانی بود 

  .جنگ با خودش فراخوانده است سلطان سلیم را به

   توسط سلطان سلیمشیعیان بکتاشی سرکوب .۴

راه افکنده بودنـد مـستلزم یـک اقـدام      آشوبهائی که قزلباشان در اناتولی به   

. بهـائی انجـام دهـد      هـر   یست بـه  اب   که دولت عثمانی می    جدی و سرکوبگرانه بود   

هـای شـاه اسـماعیل آنهـا را           بکتاشیها رعایای دولت عثمانی بودند، ولـی خلیفـه        

ــهتبــدیل  ــه   و رعایــایقزلباشــانِ مریــد  ب ــا ســلطنت     شــاه اســماعیل کــرده ب جنــگ ب
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 قزلباشـــانبقـــا و دوام ســـلطنت عثمـــانی رهـــیِن ســـرکوب . کـــشاندند عثمـــانی مـــی

کـه   گرفتار رقابت برادرانش بـود نتوانـست         که   تا وقتی  سلطان سلیم . ودباناتولی  

او در اواسـط سـال      . انجـام دهـد    اقـدامی    قزلباشـانِ انـاتولی   برای فرونشاندن فتنۀ    

 گریختـه  مبدل رختقورقود با .  برادرش قورقود را در مانیسه شکست داد  خ۸۹۱

نــد و دســتگیر و بــه زودی جاسوســان ســلطان ســلیم او را یافت . درغــاری نهــان شــد 

 نیـز    او سلطان سلیم برای از میان برداشـتن بـرادرش احمـد و پـسران             . خفه کردند 

خــود را حــامی  ارتــش رهنمــود داد کــه امــرایاو بــه چنــدتن از . تــدبیری اندیــشید

 بـرای  کـه  بفرسـتند احمد را به بورسا دعوت کنند و به او قول احمد نشان دهند و   

احمد فریب آنها را خورده از مالطیـه        . تصرف پایتخت به او کمک خواهند کرد      

او در  . راه افتـاد    بـه  بورسـا    سوی  بهبه آماسیه رفته سپاهش را برداشته از راه قونیه          

 از آن   پـس . و کـشته شـد    راه بورسا به دام سپاه آمادۀ سلطان سلیم افتاد و دستگیر            

را   احمــدپــسراِن  و مــراد و قاســمگــسیل گردیــدســپاه ســلطان ســلیم بــه آماســیه   

قزلباشـان  ). ۸۹۱زمـستان   (گریخـت قاسم به مصر و احمـد بـه ایـران        . شکست داد 

 در   نیز پس از این قضایا به میان قبایـل خودشـان            که در سپاه مراد بودند     بکتاشی

  . برگشتنداناتولینواحی مختلفِ 

افتاد که شاه اسماعیل بخشی از قزلباشـانش   می زمانی اتفاق   رخدادهااین  

 بـود، و آنـان شکـست    فرسـتاده خراسـان   بـه گ عبیداهللا خـان     را با نجم ثانی به جن     

وقتــی . نــدبود کــشته شــده  و شــماری از ســران قزلباشــانیافتــه بودنــد و نجــم ثــانی

سپاه سلطان سـلیم بـه جنـگ مـراد و قاسـم فرسـتاده شـد شـاه اسـماعیل در وضـعی                        

بـود  داده  آنهـا      بـه  هـائی کـه      آنهـا بفرسـتد و بـه وعـده         یـاری نبود که بتواند نیـرو بـه        

وقتـی مـراد بـه ایـران گریخـت شـاه اسـماعیل در صـدد آمـادگی          سـپس  . عمل کنـد  

 گرفتن انتقام خون نجـم ثـانی از عبیـداهللا خـان      برای به خراسان    لشکرکشیبرای  

او مـراد را مـورد احتـرام قـرار داده بـه او قـول داد                 . و گرفتن مشهد از دست او بود      

او .  خواهد بخشید  اورا به    پارس  است که به جای ملک پدرش که از دست داده        

 کــه شــاه اســماعیل بــه او  پــارس تیولــدار عنــوان بــهبــه ایــن وعــده وفــا کــرد و مــراد   
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  بــود حرکــت کــرد، ولــی دیگــر تیولــداران قزلبــاش کــه از ایــن شــریکِ         بخــشیده

   .نیست کردند  سربهاسپهان  نزدیکِیدررا   ویآمد میوارد خوششان ن تازه

قزلباشــان ش بــرآن شــد کــه   ان رقیبــپــرداختن بــه امــر   ســلطان ســلیم پــس از  

او یــک . هایــشان خاتمــه دهــد   و بــرای همیــشه بــه فتنــه  ســرکوب کنــد  را بکتاشــی

 انــاتولی بازرســی ویــژه کــه ریاســتش را خــودش در دســت داشــت بــه شــرق   هیــأت

 آمـارگیری دقیـق بـه عمـل     قزلباشـان  از  منطقـه تـا در  و بـه آن مأموریـت داد       فرستاد

زم را انجـام   همکـاری ال هیـأت  کـه بـا ایـن        فرسـتاد  نفرما منطقهاو به حکام    . دآور

 هیــأتایــن .  کــه الزم داشــته باشــد در اختیــارش بگذارنــددهنــد وهرگونــه وســائل

فتـر   در د سالههفتاد ساله تا هفت را از    قزلباشان کلیۀ   نامهایمأموریت داشت که    

ه هـای اخیـر را بـ    فتنـه هـدف او از ایـن اقـدام آن بـود کـه سـران        . ثبـت کنـد   ئی  ویژه

 حـدود چهـل هـزار    ،درپی ایـن آمـارگیری  .  بردارداز میانی کرده   یدرستی شناسا 

 و بقیـه    کشتار چندین هزارشان  ؛ بازداشت شدند  اناتولی در شرق    قزلباشانتن از   

منـاطق    شـدند تـا از     کوچانده کشور عثمانی    اروپاییهایشان به نواحی      با خانواده 

   ١. باشنددور  بههای شاه اسماعیل نفوذ خلیفه

ایـن موضـوع مهـم     ئـی بـه   صـفوی اشـاره  دربارهای در تألیفات تاریخ نگاران     

آمـــدی   علــت ســـکوت آنهـــا آن بــوده کـــه چنـــین رخــدادی را پـــیش   .نرفتــه اســـت 

 و از کنـار بـسیاری از جنایتهـای قزلباشـان    همـین مبنـا    بـر  .انـد  دانـسته  معمولی می 

 هـا آن  مختـصری بـه  انـد یـا اشـارۀ     دربارۀ مردمِ ایران نیز خاموشانه گذشـته       تبرائیان

نگــاران معاصــر ایرانـی ایــن رخــداد را تـصفیۀ شــیعیان در کــشور     تـاریخ .انــد کـرده 

اند؛ زیرا آنها دوست دارند کـه سـلطان سـلیم را بـا شـاه اسـماعیل           عثمانی دانسته 

ســلیم را  ســتیز بــود ســلطان گونــه کــه شــاه اســماعیل ســنی  مقایــسه کننــد و بــه همــان 

 سـتیز   شـیعه برند کـه سـلطان سـلیم نـه تنهـا               ازیاد می  آنها تعمدا . ستیز بنامند   شیعه

ــسران ارتــش او و حــدود نیمــی از ســپاهیانش از         ــسیاری از اف ــود بلکــه شــمار ب نب
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 .هـا بودنـد     عسکرهای شـیعیان نیـز از بکتاشـی         و اتفاقاً قاضی   ترکان شیعه بودند،  

بــه  از آنهــا اعــدام و بقیــه  جمعــیفرمــان او بازداشــت و   تنــی کــه بــه هــزار چهــلآن 

کوچانده شدند از شورشیانِ بکتاشی بودند که اساس سلطنت عثمانی را بالکان 

انصافی است اگر سلطان سلیم را با   حقیقةً بی.هدِف نابودگری قرار داده بودند

سـتیز     شـیعه   در نقطۀ مقابل شاه اسماعیل نشانده      شاه اسماعیل مقایسه کرده او را     

فرمـان سـلطان      انـد فقیهـان عثمـانی بـه         کـه نوشـته    میهنـانِ مـا     هـم  آن عده از     .ببینیم

ــه از ایــن          ســلیم رســاله  ــه یــک نمون ــر مــذهب شــیعه نوشــتند حتــی ب هــائی در رد ب

تـــوان بـــیش از یـــک تـــوهمِ   انـــد؛ لـــذا ادعایـــشان را نمـــی  هـــا اشـــاره نکـــرده رســـاله

کـشیدند    ا نام شیعه را یدک مـی       پیش از این دیدیم که بکتاشیه      .متعصبانه شمرد 

از مــذاهب یکــی تــوان آن را  هــیچ عنــوان نمــی کــه بــه داشــتند یولــی مــذهب خاصــ

اســالم نتــوان   بــهرا  آنتــوان داد ولــی مــذهِب آنهــا هــر نــامی مــی بــه. شــمرد یاســالم

بود  یکرد جنایت کشتار قزلباشان بکتاشی     کاری که سلطان سلیم با       .منسوب کرد 

سـتیزی   را توجیـه نتوانـد کـرد؛ ولـی کـارش شـیعه          اندیـشی آن    که هیچ انسان نیـک    

 بـا    در سراسـر انـاتولی و بالکـان        عثمانیـان  را   ایـن  بزرگتـر از     بـسیار  جنایاتی .ودنب

 اش  یـک نمونـه    کـه     انجـام داده بودنـد     ی اشـغالی   سالۀ سرزمینها  انصاحبان هزار 

از  دربارۀ دهها هزار تن نمونۀ دیگرش  و    قسطنطنیه بود  دردربارۀ صدها هزار تن     

یـک نمونـه از   رمـان سـلطان سـلیم    ف بـه  قزلباشان بکتاشی کشتار   .تراپیزونتمردم  

 آن جنایتهـا    .کـرد  ترکـان بـا همجنـسان خـودش       بـار     ایـن  اوکـه    بـود     جنایتها آن

تصفیۀ سرزمینهای مفتوحه از بومیـان، و ایـن جنایـت تـصفیۀ کـشور از جماعـات            

نیـز همچـون     عثمانیـان هرحـال جنایـت اسـت؛ و           البته که جنایت بـه     .آشوبگر بود 

ان انــدازه جنــایتگر بودنــد کــه بکتاشــیهای انــاتولی و  همــ نیاکانــشان اوغوزهــا بــه

 تفــاوتی کــه جنایــت   .قزلباشــان صــفوی و نیاکانــشان چنگیــز و هوالکــو و تیمــور     

شان  جنایت بر و قزلباشان با جنایتهای نیاکانشان داشت آن بود که اینهاعثمانیان

 عثمانیـان ؛ دادنـد  انجـام مـی   جهـاد بـرای نـشر دیـن      بهانـۀ   بـه نهـاده    مقـدس    صفت

 همـۀ بومیـان     عثمانیانْ .نام علی   بهکردند و قزلباشان صفوی       نام اهللا جنایت می    هب
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اناتولی و بخـش بزرگـی از شـرق بالکـان را نـابود کردنـد، ولـی قزلباشـان صـفوی           

  .نتوانستند که با مردم ایران چنین کنند

شاه اسماعیل پیروزمندانه داد  وقتی سلطان سلیم اقدامات باال را انجام می  

 سـنی را  عثمانیـانِ کـار  سان برگشت، و به نورعلی خلیفه فرمان فرستاد کـه         خرا از

آن عـده از      تثبیت شده بـود و     اناتولی اکنون قدرت سلطان سلیم در    . یکسره کنند 

 مرعوب شـده در منـاطق       سختتیغ و تبعید رهیده بودند        بکتاشی که از   قزلباشان

 شــاه اســماعیل جــرأت هــای خلیفــه پراکنــده شــده بودنــد؛ وو بیابانهــا کوهــستانی 

 دنبــال  بــهنــورعلی خلیفــه. فعالیــت جــدی بزننــد  بــهمنطقــه دســتکــه در نداشــتند 

 را  انـاتولی  بیابانهـای    قزلباشاندریافت فرمان شاه اسماعیل چندده هزار خانوار        

  .به ایران کوچاند تا به خیل عظیم قزلباشان درون ایران بپیوندند

  اعیل تصمیم سلطان سلیم به جنگ با شاه اسم.۵

ــد مــی کــه ســلطان ســلیم  ــا ودی  خــاک تحریکــات شــاه اســماعیل در    دخالته

 پایـان دهـد هـیچ راهـی         این دخالتها  برای آنکه به     شدنی نیست،  عثمانی متوقف 

او برای اینکه شاه اسماعیل . دید می خود نجلوِ را در   با شاه اسماعیل   جز جنگ 

 هـای    خلیفـه   یکـی از    آگاه سـازد،   اناتولی برای سرکوب قزلباشان     شرا از اقدامات  

شاه اسماعیل را که در پاکسازی اخیر دستگیر و زندانی کرده بود با یک نامه به                 

 او امیدوار بـود کـه   ١.»برو و آنچه را دیدی بازگو کن «: ایران فرستاده به او گفت    

 خواهد راه  به مرزهای غربی ایران   سوی  ماعیل به مجرد دریافت پیام او به      شاه اس 

 امــرای ارتــش و  ۸۹۲او در اواخــر اســفند مــاه  .  خواهــد شــد افتــاد و آمــادۀ جنــگ 

بلندپایگان کشوری را به شهر ادرنـه فراخوانـد و یـک جلـسۀ مـشورتی بـا حـضور                    

در ایــن جلــسه ضــمن یــک ســخنرانی مفــصل دربــارۀ خطــر شــاه . آنهــا تــشکیل داد

کـشیهائی     و توضیح جنایتهائی که در ایران کـرده و مـسلمان           اسماعیل و قزلباشان  

                                                 
  .۲۷۸همان،  ١



  

  

۱۶۹

هـای ایرانیـان     ازجملـه آنکـه زنـان شـوهردار را از خانـه       راه انداختـه بودنـد،      که به 

کننـد و بـا دختـران ایرانیـان نیـز چنـین          بیرون کشیده در میان خودشان تقـسیم مـی        

 موافقت امرای ارتش را به جنگ با ایران جلب کـرد و از فقهـای طـراز        کنند،  می

 داد کـه ارتـش را بـرای    نفرمـا اول کشورش فتوای جهاد گرفت و به امرای ارتش      

 نوشـت و بـه       ازبـک  همچنین نامۀ مفصلی به عبیداهللا خان      او. حرکت آماده کنند  

 ١. برداشـتن شـاه اسـماعیل بـا او متحـد شـود          از میـان   کـه بـرای      فرسـتاد او پیشنهاد   

 و شـرق خراسـان بـود، و      خـوارزم  شورشـهای درگیـر    زمـان   آن ولی عبیداهللا خان در   

پاسخ مساعدی که ن آمادگی نداشت، و نتوانست  قزلباشاا دیگری ب  جنگبرای  

  .بفرستدبه سلطان سلیم 

از  خ۸۹۳ و در روز نـوروز سـال      »شـورای ادرنـه   « از   پسسلطان سلیم سه روز     

او در . شـد  انـاتولی  و چند روز بعد با ارتش عثمانی وارد     رفت استانبولبه  ادرنه  

  اســماعیل شــاه محبــوسِیــک خلیفــۀ نامــۀ دیگــری توســط ۸۹۳ اردیبهــشت اوائــل

 ا برای شاه اسماعیل فرستاد و رسم   بود اناتولیکه از ترکان      خلیفه چقلینام    به

او در این نامه به شاه اسماعیل نوشـت کـه فقهـای اسـالم               . به او اعالن جنگ داد    

اینـک   انـد و     داده آنهـا  حکم بـه قتـل       کرده و مریدانش را صادر      ویفتوای ارتداد   

ریـشۀ  رکت است و تصمیم دارد کـه         در ح  ایران سوی   به  عثمانی ارتشأس   در ر  او

  ٢.د و آتش فتنه و فسادشان را فرو نشانبراندازد از ایران قزلباشان را

 اســپهان منطقــۀ در یزار مــرغدر بــا گــروه بزگــی از قزلباشــان   شــاه اســماعیل

او . نامــۀ ســلطان ســلیم را دریافــت کــرد  کــه  مــشغول عــشرت و بــازی و شــکار بــود  

 بـه جـرم آنکـه بـه اسـارتِ            را چبا ناباوری تلقـی کـرد و قلـی        ان را   اعالن جنگ سلط  

 گــردن زد، و  و حامــل نامــۀ اعــالنِ جنــگ بــرای او بــود یــک شــاهِ ســنی افتــاده بــود

 نشان دهد بـه شـکار و عـشرتش          به اعالن جنگ سلطان سلیم     واکنشیبدون آنکه   

                                                 
  .۱متن کامل نامه در منشأت السالطین فریدون بیک، ج ١
  .۲۸۰ / ۲ اوزون،اسماعیل حقی  ٢



  

  

۱۷۰

 کــه چــون بــه حمایــت ائمــۀ اطهــار کــرد مــیشــاید او نــزد خــودش گمــان . ادامــه داد

بــا او را هــان وجــود نــدارد کــه یــارای مخالفــت    در جتظهر اســت هــیچ قــدرتی مــس

. دانـ گذر مـی  و وقـت را بـه بطالـت    کـرد  میراستی ابلهی   شاید هم به  . داشته باشد 

هایش در ارزنجـان       از نظر دور داشت که او به خلیفه        توان  میاین احتمال را نیز ن    

 از میـان  را بگیرنـد و او را        کـه جلـو سـلطان سـلیم          بـوده  فرسـتاده    فرمـان  دیار بکـر  و  

 بـه نماینـدگی از او کـار سـلطان           انـاتولی  اطمینان داشت کـه قزلباشـان        بردارند؛ و 

سلیم را یکسره خواهند کرد و نخواهند گذاشت که او به مرزهـای ایـران نزدیـک         

 اعــالن درقبــالتفــاوتی او   بــی ولــی،او مــردی نبــود کــه از جنــگ بهراســد    .شــود

 ناشیانه و کودکانه بـود کـه از یـک مغـز     عمل، یک جنگ سلطان سلیم هرچه بود    

او براساس باور موهومی که به حقانیت خویش و         . آمد  میناسالم و خودشیفته بر   

ــا رســالت آســمانیش داشــت   هــیچ  «ســنیاندیــشید کــه ســلطان   نــزد خــود مــی حتم

  .»د بکندتوان میغلطی ن

 روانـۀ    یک لشکر بیست هـزار نفـری را        اناتولیسلطان سلیم پس از ورود به       

 نامه  در این  او. سیواس کرد، و نامۀ تند و تیز دیگری برای شاه اسماعیل فرستاد           

ـرِة الکَلُقاتِــ«خــودش را  لقــب داد، و شــاه  ) کــشندۀ کــافران تبهکــار   (»هرجــ الفَفـَ

 کــه زنــان   نامیــد»ســرور شــرور و ســردار اشــرار و ضــحاک روزگــار     «اســماعیل را 

باشــان قــرار داده و مــساجد را ویــران کــرده و  شــوهردار مــسلمانان را در اختیــار قزل

ابوابِ ظلم و بیداد را بـر روی مـسلمانان گـشوده و زندقـه و الحـاد را بـا یکـدیگر              «

و خـون  » ازدواج و امتزاج دادی و اشاعۀ فتنه و فـساد را شِـعار و دِثـارِ خـود سـاخته                   

آنهـا را   ناحق ریخته و گورهای بزرگان مسلمین را شکافته و اجسادِ             مسلمین را به  

اینهـا جنایـاتی     وعلماء روا داشته است،  گونه اهانت را به     آتش کشیده،  و همه      به

تهدیـد کـرد کـه از    او را و . فتـوای علمـای اسـالم کیفـرش اعـدام اسـت       است که به  

ستمگریهایش دست بردارد و مذهب ابداعیش را رهـا کـرده بـه مـذهب آبـائیش                 

با ارتش عثمانی شود که هم اکنون به        برگردد یا کفن بردوش گرفته آمادۀ مقابله        



  

  

۱۷۱

  ١. ایران در حرکت است مرزهایسوی

شاه اسماعیل در عین دریافت دو اعالن جنگ رسمی و بـا اطـالع بـه اینکـه               

ــوز مــسئله را جــدی          ــران اســت، هن ــه مرزهــای ای ارتــش عثمــانی در راه رســیدن ب

. سـتاد فرولی به این نامه پاسخ      .  و مشغول عیاشی و خوشگذرانی بود      گرفت  مین

 که سلطان قـصد  شود میپاسخ به نامۀ سلطان سلیم تصریح کرد که باورش ن      او در 

 او هرقـدر هـم کـه سـلطان بـا او مخـالف             نظـر    به حمله به ایران را داشته باشد؛ زیرا      

 کـرد کـه اکثریـت        تـشرآمیز  او به سلطان گوشـزدِ    . باشد نباید به ایران لشکر بکشد     

، و او مایــل نیــست کــه بــا     اوینــد پــدرانِ  مریــدان و پیــروان او و انــاتولیجمعیــت 

 بایزیـد اول  عثمانی وارد جنـگ شـود و کـاری کـه امیرتیمـور بـا جـد او                   سلطان

او به سلطان سـلیم توصـیه کـرد کـه کـاری نکنـد          . بشود) با سلطان سلیم  ( اوکرد با   

او در ایــن نامــه تقــدس خــویش را بــه رخ ســلطان کــشیده       . کــه پــشیمانی بخــورد  

 عـاقبتی شـوم دربـر       اسـت علـی   امام   مقدس   نوادگانِاو که از    ا  نوشت که دشمنی ب   

  : به سلطان سلیم نوشتو در پایانْ. خواهد داشت

  ٢.ادـتـاد ور افـتـه در افــ   با آل علی هرک بس تجربه کردیم در این دار مکافات

 و خود بـه عیاشـیهایش ادامـه داد،          فرستاد این نامه را برای سلطان سلیم        او

 و اقدام احتیاطی بفرستد آذربایجان روئی به مرزصدد برآید که نیبدون آنکه در    

 او خواب بسیار    .انجام دهد   برای مقابله با سلطان سلیم و خطر ارتش عثمانی         را

دید، و شاید در خواب دیده بود که سلطان سـلیم و همـۀ سـپاهیانش را نیـروی         می

  .آسمانی و امداد غیبی و قدرت امامان نابود خواهند کرد

  ایران  لشکرکشی سلطان سلیم به.۶

. سـیواس مـستقر شـد       سپاهی در  هزار۱۴۰ با   ۸۹۳ ماهخرداد  در  سلیم سلطان

                                                 
  .۸۲۳ ۸۱۲ پارسادوست، نامۀ سلطان سلیم به شاه اسماعیل در دوکامل متن  ١
  .۸۲۶ ۸۲۵ پارسادوست، متن کامل نامه در ٢
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شاه اسماعیل  .  نزدیکترین نقطه به مرزهای ایران در غرب ارزنجان بود         سیواس

تفـاوتی کامـل تلقـی     خبر استقرار سـلطان بـا ایـن سـپاه عظـیم در سـیواس را بـا بـی              

هــیچ کــه  کــرد مــی خیــال شــاید. همــدان ادامــه دادکــرد و بــه شــکارش در اطــراف  

زنــان  و وقتــی کــه از خراســان برگــشته بــود مــدام بــا     او از. اتفــاقی نخواهــد افتــاد 

نــواحی زارهــای  مــرغ در  و زن و فزرندانــشانقزلبــاش  هــزارفرزنــدانش و دوازده

ــران   ــال و  رســم دیرینــۀ ترکــان،   ، بــهخــوش آب و هــوای ای شــکار و  در نقــل و انتق

بــالی  همچــون بــاجگیرانش زد  مــیاردوکــه  بــود، و در هــر منزلــی نیگــذرا خــوش

ند تــا هزینــۀ عیاشیهایــشان را از مــردم شــد مــینــازل  ناگهــانی برســر مــردم آبادیهــا

آنها برای فرونشاندن هوسهایشان دختران و زنان و پسران . فلکزده اخاذی کنند

 امـر  ولِیّ«. ندکرد  میتجاوز رها    ند و پس از   برد  میهای مختلف گرفته      هبهان   به را

 جان و مال و ناموس مردم ایران را برای سپاهش مباح اعالم داشته بود           »مسلمین

  .دفاع ایران درآورند و قزلباشان آزاد بودند که هرچه مایل باشند برسر مردم بی

از روزی که نخستین اعالن جنگ سـلطان سـلیم بـه شـاه اسـماعیل رسـید تـا                    

ــیواس اردو ز روزی ــلطان در سـ ــه سـ ــدودد  کـ ــود  حـ ــله بـ ــاه فاصـ ــه مـ ــِیّ«.  سـ ــر ولـ  امـ

گـری بــرای دفـاع از مرزهــای     چــارهفکـر   بــه در ایـن مــدت بـه جــای آنکـه   »مـسلمین 

شاید نـورعلی خلیفـه و محمـدخان اسـتاجلو          . داد  میکشور باشد به عیاشی ادامه      

 کافی قزلباش دارند که بتواننـد بـا   حد  بهاناتولیند که در  دبه او اطمینان داده بو    

غـرق  ه اوهـام جاهالنـ    شـاه اسـماعیل در    .  مقابلـه کننـد    »سـلیم ی چـون    دین  بی مرد«

 و دشمن  برسد که در لحظۀ مناسب امداد غیبی از آسمان فرا         کرد  میبود، و خیال    

  : پارسادوست می نویسد.کندرا تار و مار 

های مذهبی و رسـالت مـورد ادعـای خـود             شاه اسماعیل چنان در اندیشه    

بینـی     درک مفاهیم سادۀ واقعیتهـا و پـیش        غرق بود که توان فکری برای     

کـرد همـانطور کـه        او شاید گمان می   . پیامدهای آنها را ازدست داده بود     

گذارنـد   او احترام می کنند و در حِد پرستش به مریدانش از او پیروی می   

دیگران نیز در هر مقام و موقعیتی که باشند به مقام مذهبِی او که عنـوانِ        
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ــ   ــل داشـــت اهمیـ ــِد کامـ ــیمرشـ ــه  ت مـ ــاوز بـ ــد و از تجـ ــامی   دهنـ ــین مقـ چنـ

همــین جهــت، بــا آنکــه خبــر لشکرکــشی ســلطان  بــه. کننــد خــودداری مــی

» سـمع قبـولْ مـسموع       بـه «و  » آن اعتمـاد نکـرد      بـه «اطالعِ او رسـید       سلیم به 

ناپــذیر  او بــاور داشــت کــه اگــر جنگــی نیــز روی دهــد او شکــست . نیفتــاد

  ١.است و همیشه پیروز خواهد بود

چهـل   لـشکر  یـک    :بخـش کـرد      را به دو   سپاهیانشم در سیواس    سلطان سلی 

 آن باشـد کـه از     فکـر    به را در شرق عثمانی مستقر کرد تا اگر شاه اسماعیل         ی  هزار

 و در نظــر کنــد بــه خــاک عثمــانی حملــۀ متقابــل  و دیــارِ بکــرراه کردســتان شــمالی

ند بـا ایـن     داشته باشد که وقتی او وارد خاک ایران شود از پشت سر به او حمله ک               

 عـراده  سیـصد هزاری و بـا  صـد او سپس با یـک سـپاه   . نیروی دفاعی مواجه گردد   

سـو عبـور کـرده وارد      از رودخانۀ مرزی چـای    ۸۹۳تیرماه   توپ سبک و سنگین در    

 از آن نیـز او  پـس .  مقـاومتی روبـرو شـود   گونـه  هـیچ  بدون آنکـه بـا     خاک ایران شد  

  . زدلشکرگاهو در کنار شهر ش ادامه داد راه  به ارزنجانسوی به آرامی به

همــه تــالش کــرده بودنــد تــا    آننــورعلی خلیفــه و خــان محمــد اســتاجلو کــه    

بـدون  و ند  متوجـه خطـر شـد   جنگ با خودشان بکـشانند اکنـون     سلطان سلیم را به   

 اقدامی برای ممانعت از سلطان سلیم به ادامـۀ پیـشروی در ایـران               گونه  هیچآنکه  

جنــگ  ئــی مــانع از  شــاید بتواننــد بــه وســیلهننــدکانجــام دهنــد یــا بــا او مــذاکراتی 

 آذربایجـان  درونِ  را برداشته منطقه را رها کرده به  قزلباشانشان درنگ  بیشوند،  

 نزدیــک همــدان بــه اردوی شــاه اســماعیل  زاری در  مــرغدر عــشرتگاه گریختنــد و

 کــاری کـه آنهـا کردنــد   . برسـانند اوگـوش   پیوسـتند تـا خبــر سـقوط ارزنجـان را بــه    

ود که از دیرزمـان تـاریخ هرکـدام از قبایـل تـرک در منزلگاههـای بیابـانی                   همان ب 

منزلگــاه قبیلــه نزدیــک  کردنــد؛ یعنــی وقتــی یــک دشــمن نیرومنــد بــه  خــویش مــی

گریختنــد و در  تــر مــی دوردســت شــد ســران قبیلــه اعــضای قبیلــه را برداشــته بــه  مــی
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تــر همــان  واننوبــۀ خودشــان بــا قبایــل نــات ســاختند و بــه نقطــۀ دیگــری منزلگــاه مــی

 بـرای نـورعلی خلیفـه و    .کردند که قبایل نیرومندتر با خـودِ آنهـا کـرده بودنـد         می

خان محمد استاجلو و قزلباشانشان دیاربکر و ارزنجـان یـک منزلگـاه بـود کـه در                  

  .را رها کردند  آنبودآن فرود آمده بودند، و اکنون که دشمن نیرومند آمده 

ی بـا   رکـات شـاه اسـماعیل بـرای رویـاروی          تح آنجا که هنوز هیچ نشانی از      از

آمیـزی از ارزنجـان    نامـۀ اهانـت   سـلطان سـلیم بـاز هـم     ،  شد  میسلطان سلیم دیده ن   

او در . تحریـک بـه آمـادگی بـرای جنـگ کنـد       او را  تا برای شاه اسماعیل فرستاد   

  :نوشتچنین این نامه به شاه اسماعیل 

انی وظیفـه   مملکت برای سالطین در حکم ناموس ایشان است و هرسلط         

ناموس پاسـداری کنـد و نگـذارد کـه مـورد تجـاوز دشـمن                 از این    دارد که 

حــال آنکــه مــدت زمــانی اســت کــه ســربازان مــن وارد خــاک  . قــرار گیــرد

مـرد   …تازند و از تو هـیچ خبـری نیـست    کشور تو شده و در آن به جلو می      

ادعای مردانگی کنـد، بلکـه بهتـر اسـت         که  غیرتی مثل تو حق ندارد       بی

 سـودای شـاهی و     کنـد و  و تـن     برسـر  چارقد و چادر     زره و   مغفَره جای   بکه  

  ١.سر بنهد سرداری را از

 بـه زمینهـا و    وارد خاک اصلی ایران شود یا سلطان سلیم در نظر نداشت که     

کـار بـرد تـا شـاید شـاه             او همۀ تالش خویش را بـه       .آبادیهای ایران آسیبی برساند   

جنگ با خود بکشاند؛ ولی این تالشِ او  بهاسماعیل را در کنار مرزهای عثمانی 

او بارهـا و بارهــا  . احتـرام و عـزت قائـل بـود     ایـران و ایرانـی    بـرای  او.ناکـام مانـد  

ست، و عالقـه    دانـ   مـی شاهنامۀ فردوسی را خوانده بود و ایران را کشوری مقـدس            

 اگر به ایران لشکر کشیده. داشت که ایران در امنیت و آبادانی و سربلندی باشد

 شی وکُـ   در ایـرانْ مـسلمان   بـود کـه  قزلباشان  شاه اسماعیل و علتش تحریکات بود  

 هــدِف اصــلی او  .افکنــده بودنــد راه  آشــوب بــه  فــساد و خــاک عثمــانی فتنــه و  در
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تـر   نابود کردِن شاه اسماعیل و برافکندن سلطنت قزلباشان از ایران بود؛ و پـائین    

 وارد  از آنکـه  او پـس .در سر نداشتایران را اشغالِ کلی نقشۀ  خواهیم دید که به  

 انـاتولی شـرق  نـار دژ مـرزی کمـاخ کـه آخـرین دژ ایرانـی در             از ک  خاک ایران شد،  

او بـا توپخانـۀ پرقـدرتی کـه     . بـه آن دژ تعرضـی بکنـد   که  بود گذشت، و نخواست     

ولـی ایـن کـار      . کـشتار کنـد    را   سپاهیانشدژ را بگیرد و     که  همراه داشت قادر بود     

  .ش در خاک ایران ادامه دادراه  بهدور زده را  آنرا نکرد و

، شـاه   کـرد   مـی خـاک ایـران پیـشروی        سلطان سلیم در  که   چند روز بود     گرچه

او پیوسته خبر پیـشرویهای سـلطان   . داد می نشان ناز خوداسماعیل هیچ حرکتی   

زار  آن مــرغ زار بــه از ایــن مــرغ و بــاز هــم کــرد مــی را دریافــت ایــرانخــاک  ســلیم در

 .ال رخ دادن نبـود    در حـ    هیچ اتفاقی  انگار. بود بازی مچنان مشغوِل رفت و ه    می

گرچه سلطان سلیم بـه نزدیکیهـا تبریـز رسـیده بـود کـه اسـمش پایتخـت بـود ولـی             

تبریز برود تا اگـر سـلطان سـلیم درصـدد             شاه اسماعیل حتی تصمیم نگرفت که به      

مــان عــده از کــرد کــه ه  شــاید هــم فکــر مــی.اشــغال تبریــز باشــد او از آن دفــاع کنــد 

دیـن خودشـان       تا مردم شهر را بپاینـد کـه بـه          اند  قزلباشان که در ارگ تبریز نشسته     

  .امداِد غیبِی امامانْ توان دفاع از تبریز را دارند  بهبرنگردند

پـس از چنـدین بـار دریافـت اعـالن           تـی شـاه اسـماعیل       کحر  تفـاوتی و بـی      بی

  بود   نشده شنیده وقت  آن تا. آورد  میسلطان سلیم را بیش ازپیش به خشم        جنگ 

غیـرت باشـد کـه در         بی چندانکه شاه یک کشوری     و در هیچ کتابی نخوانده بود       

.  از خود نشان ندهـد     واکنشیمقابل پیشروی سپاه دشمن در خاک کشورش هیچ         

لذا بر آن شد کـه   ؛هراسد  میاوی با یته بود که شاه اسماعیل از رویارو   او یقین یاف  

. جنگ بکشاند  میدان    را به  اوماعیل را کاهش دهد و      ئی هراس شاه اس     به وسیله 

مـردانِ دوران    سیاست که از بقایای     »شیخ احمد «نام     به برای این منظور او مردی    

 از  شیخ احمـد پـیش    .  شاه اسماعیل فرستاد   نزد   به  فریبا پیامیرا با     بود بایندریان

ده مراتب  شاه اسماعیل رسیحضور  به»اوجان«در پیش از سقوط تبریز یکبار آن 

؛ و بعـد کـه جنایتهـای قزلباشـان را دیـده      اطاعتش را نسبت به او ابراز داشته بـود     
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، و شــناخت مــیشــاه اســماعیل او را . عثمــانی پناهنــده شــده بــود  بــود گریختــه بــه 

 از اتباع خویش  او را داشته باشد پناهنده شدن او به عثمانی اطالعبدون آنکه از

 همـدان بـه اردوی شـاه اسـماعیل          نزدیـک  زاری  مـرغ شیخ احمـد در     . پنداشت  می

امـــرای شـــیعۀ ارتـــش ســـلطان ســـلیم   وارد شـــد و بـــه او اطـــالع داد کـــه بـــسیاری از 

سـلطان کنـار کـشیده بـه او          انـد کـه اگـر جنگـی دربگیـرد از            ند و آماده  اویهواخواه  

 مأموریــت بــه او ی ارتــش داد کــه ایــن امــرا خبــراو بــه شــاه اســماعیل  . بپیوندنــد

اطمینان دهد که وقتـی جنـگ      به شاه   برساند و   شاه  ب را به عرض      مرات تااند    داده

را سـلطان  او خواهند پیوست و   به و   ضِد سلطان برخواهند گشت     بهآغاز شود آنها    

   .شکست خواهند کشاند به

کـارگر  کشاندن شاه اسماعیل و قزلباشـان        میدان   برای به حیلۀ سلطان سلیم    

 خام شد و بدون فوت وقت  ساختگیاین پیامِ شنیدن پس ازشاه اسماعیل . افتاد

او از آنجـا بـا یـک عـدۀ     . به قزلباشانش فرمان حرکت به آذربایجان را صادر کرد       

 »خـوی « افتـاد و در      راه   بـه   بودنـد   عـشرتش  قزلباشان کـه در اردوی    ی  هزاردوازده  

ه پیروزی یقین داشـت کـ        او چنان به   . به او بپیوندند   انۀ قزلباش  تا بقی   زد لشکرگاه

و صـــندوقهای زر و   کــه همراهـــشان بودنــد  باشــانش زن و فرزندانـــشان خــود و قزل 

همچنــین مــأمورانش را بــه  او .نــدبــا خــود بردنیــز جــواهرات کــه بــا خــود داشــتند 

بـه احـضار لـشکرهای فـراوان        « سـران قزلبـاش را       فرسـتاده والیات مختلـف ایـران      

و نیـز   خـان محمـد اسـتاجل       و بـه  . او بپیوندنـد     در خـوی بـه     همگـی تـا   » فرمان دادنـد  

شـکوه   کـه بـا لـشکرهای دیـار بکـر و آذربایجـان بـه اردوی گـردون        «فرمان فرسـتاد   

مشخص نیست که خان محمد در این زمـان در آذربایجـان بـوده               ١».ملحق گردند 

افـسران  ت داد کـه بـرود و بـه    مأموریـ نیـز  بـه شـیخ احمـد    . یا جای دیگری از ایران  

 بـا   دیـران   چـالِ بدهد که شـاه در       پیام   مرید شاه اسماعیل در ارتش عثمانی      شیعه و 

اگر قیصر روم مـرد اسـت بیایـد کـه بـا      : فرمود« و  ؛سلطان سلیم مقابله خواهد کرد    
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١.» ضرب المثل شوداو کارزاری کنم که در دهر   

او پیوسـتند و   فرمان شاه اسماعیل در خوی به   کلیۀ قزلباشانِ سراسر ایران به    

  ٢.دن سلطان سلیم شدنددیران رفته منتظر رسی دشت چال همراه او به

  دیران  در جنگ چالشکست قزلباشان .۷

 »الـشگرد « رود در کنـار  افتـاد و  راه  بـه  سلطان سلیم در مردادماه از ارزنجـان      

 قزلباشــان در ایــن منطقــه همــۀ زمینهــا از ســکنه وگیــاه  تخریبهــایدر اثــر . اردو زد

ی از پیمـــائیش روزهـــای متمـــاد ســـپاه ســـلطان ســـلیم در طـــی راه. تهـــی شـــده بـــود

 خوارباریگذشت و درسر راهش نه       مانده می  زمینهای سوخته و آبادیهای ویران    

 مـورد نیـاز سـپاه او        خواربـار هرچنـد کـه     . شـد   می و نه علفی یافت      آمد  می دست  به

  نبــود کــه کفــاف لــشکر صــد  چنــدان، ولــی رســید مــی تراپیزونــت از بنــدر پیوســته

کـه بـه رسـم ارتـش متجـاوز و          اجازه نداشـتند     سلطان   سپاهیان. ی او را بدهد   هزار
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دیران که از توابع شهرستان ماکو در غرب آذربایجان است در زمان ساسانی  چاِل 2

 مسیحی دین های سدۀ پنجمِ ش در نیمهجزو کشور خودمختارِ ارمنستان بود و مردم
در اینجا چهار کلیسای باستانی وجود . دین مسیح درآمدند میترایی را رها کرده به

مسیحیان ادعا ). یعنی سیاهرنگ(دارد » قره کلیسا«دارد که مهمترینشان نامِ ترکیِ 
کنند که این کلیسا در نیمۀ دومِ سدۀ نخست مسیحی ساخته شده است، ولی ما  می
های سدۀ پنجم مسیحی دین مسیح وارد این منطقه نشده بوده  دانیم که تا نیمه می

. دوران ساسانی است دیران متعلق به کلیسای دیگر چاِل کلیسا و سه اما قره. است
» دیر«ناِم  با توجه به. است» زمینِ پستِ دارای چهار دیر«معنای  چاِل دیران به

کسانی . اند گران سریانی بوده لیساها تبلیغرسد که بنیانگذاران این ک نظر می به
ولی این . ان بوده باشدبایست چاردیر دیران می  اصلی چالاند که شکل پنداشته

جا چهار را چال  گاه و در هیچ تواند درست باشد، زیرا در زبان ایرانی هیچ گمان نمی
در زبان دیگر آنکه تلفظ چالدیران . گویند اند؛ ولی زمینِ پست را چال می نگفته

 نیست که چاردیران خردپذیر چاردیران آسان است؛ لذا لی تلفظایرانی سنگین و
 .به چالدیران تبدیل شده باشد



  

  

۱۷۸

 بـیم  آنهـا . زدۀ ایـران بگیرنـد   دشمن، آذوقۀ مورد نیازشان را از آبادیهـای قحطـی      

 را از دسـت بدهنـد و   شان و قحطـی شـوند و توانـ     خواربـار داشتند که دچار کمبـود      

 وقتـی سـلطان سـلیم       رو   این از. وقتی با شاه اسماعیل مواجه گردند شکست یابند       

ــا پیــشروی درخــاک ایــران آغــاز شــد، و       اردو زد ز»الــشگرد«در  مزمــۀ مخالفــت ب

یکروز سربازان سر به شورش برداشتند و چادرهایشان را برکندند و دیگهایـشان     

شـد و بـرای      اسـپ    سلطان سـلیم سـوار بـر      . را به نشانۀ نبودن غذا واژگون ساختند      

در ایــن اثنــاء شــیخ . ســربازان ســخنرانی کــرده آنهــا را قــوت قلــب داد و آرام کــرد 

 را بـه سـلطان داده بـه         شحمد از خوی به اردوی سلطان رسید و گزارش مأموریت         ا

  .است  اردو زده منتظر رسیدن اودیران چالِ رساند که شاه اسماعیل در  اواطالع

پایـان  و در  ا.  داد دیـران   چـالِ  سـوی    بـه   حرکت فرمان درنگ  بیسلطان سلیم   

ئی که قزلباشان  ئین تپهپا در دیران چالِسوی دشت  در آنخ ۸۹۳روز اول شهریور 

 چونکــه ســربازان ســلطان در اثــر راهپیمــاییِ .بــر فــرازش مــستقر بودنــد فــرود آمــد

آنهـا    روز بـه    درازمدت خسته بودند نظر برخی از سران سپاه او بر آن بود کـه یـک               

آنکـه بخـش عظیمـی از         ولی با توجه به   . مرخصی داده شود تا رفع خستگی کنند      

اه عثمــانی شــیعیان بکتاشــی بودنــد، و ســلطان بــیم   ســپاســلحۀ نظــامِ ســبک ســواره

ی نهـانی میـان اینهـا و جاسوسـان شـاه اسـماعیل برقـرار شـود،              هاداشت که تماسـ   

  .نظرش آن بود که بامداد روز دیگر جنگ آغاز شود

سـو سـپاه     در یـک  . اسـتند صبح روز بعد دو لشکر در برابر یکـدیگر صـف آر           

 سیـصد ابزار روز مـسلح بودنـد و     ی سلطان سلیم بود که به آخرین جنگ        هزار صد

روزگــار  در آن  ارتــش عثمــانی .هــزار تفنگــدار همــراه داشــت   ده عــرادۀ تــوپ و  

 ، در سـوی دیگـر     . اروپا بـود    کِل  آسیا و   غرِب نیرومندترین و مجهزترین ارتش در    

پـر و تبـر      و شـش    و زره  کالهخـود کمـان و      مـسلح بـه شمـشیر و تیـر و          لشکر قزلباشـانِ  

پـس از ماههـا خوشـگذرانی و عـیش و نـوش و آمـادگی کامـل                   اردو زده بودند کـه    

نگــاران   وقــایع. همــۀ قزلباشــان ســوارِ اســپ بودنــد . شــده بودنــددیــران چــالِوارد 

انـد، تـا شکـست         هـزار مـرد نوشـته      بیـست دیـران را       در چال  انصفوی شمار قزلباش  



  

  

۱۷۹

  .اهمیت جلوه دهند باری که بر آنها وارد آمد را کم خفت

فرارسـیدن دسـتِ   شان بـه امیـد     باشان به عادت همیشگی    آن روز را قزل     شِب

عادتـشان  آنهـا  . گـساری کردنـد    فـردا جـشن گرفتنـد و بـاده      حتمِی پیروزیِغیبی و   

ال مستی بـه دشـمن       در ح  ند و کرد  می گساری  بادهنبردی   پیش از هر  چنان بود که    

از  در مـستی  چونکـه آنهـا     . افـزود   مـی  جسارتـشان    برند؛ زیرا این امر     برد  میحمله  

دسـت داده بـود کـه وقتـی مـست           آنهـا      به ، این توهم  ندرفت  میحالت طبیعی بیرون    

نـد کـه همـۀ تـرس و بـیم      گرد مـی  به یک نیروی غیبی و آسمانی مـستظهر          شوند  می

 آنهااینکه . دارد می و آنها را در برابر خطرها در امان نگاه           برد  میآنها را از بین     

 ناشی اینجاستند از دان میپسندیده یک سنت از مستحباِت دینی و میگساری را 

 مؤمنین که هست   آسمانی  مرموزِ ند در باده یک نیروی    کرد  میشده بود که گمان     

  .دساز میباک  را نیرومند و بی

سـلطان   ئـی بـه   چندسـال بعـد در نامـه      ) جانشین شاه اسماعیل  (شاه تهماسب   

نبــرد  میگــساری شــاه اســماعیل و قزلباشــانش در شــِب ،)جانــشین ســلیم(ســلیمان 

  : را چنین توضیح داددیران چالِ

دورمیش خـان و سـایر امـرا         روز که با پدر شما جنگ کرد،       در آن    پدر من 

شب تا صبح شراب خورده آهنگ بر    . بلکه تمامی لشکر او مست بودند     

  ١.جنگ نموده بودند

در پـشت سـر فقیـه بــزرگ    کـه  نمـاز صـبح    ازپـس  و سـپاهیانش  سـلطان سـلیم   

برابــر قزلباشــان   دره بــرای پیــروزی دعــا کردنــدر کــردابرگــزبــه جماعــت عثمــانی 

لحظاتی که دوسپاه آمادۀ مقابله شدند شـاه اسـماعیل بـه رسـم               در. صف آراستند 

نبــرد مــشغول شــکار    میــدان دورتــر از شگیش بــا چندصــد تــن از نــدیمان   همیــش

. ین بـازی مـژدۀ نـصرت را دریافـت کنـد            در حـ   بلدرچین شد، و انتظار داشـت کـه       

آنهـا در یـک حملـۀ       . مـست قزلبـاش بودنـد      ه سـواران پیـشتاز و نـیم       آغازگران حمل 
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آســا بـــه قلــب ســـپاه ســلطان زدنـــد و بــا شمشیرهایـــشان شــماری از ســـربازان       بــرق 

ــرزمین   از آنشــماری تفنگــداران عثمــانی  و ؛پــای افکندنــد  عثمــانی را از هــا را ب

سـماعیل   شـاه ا   امرای قزلباش با مشاهدۀ این امـر      .  را عقب زدند   انداختند و بقیه  

  .را به عرصۀ نبرد فراخواندند تا روحیۀ سواران با حضور او تقویت شود

 .شـــود مـــی روز خـــسته کننـــده در ایـــن شـــرح وقـــایع نبردهـــاســـخن گفـــتن از 

سـپاهیان عثمـانی در همـۀ         های بسیار متهورانۀ شاه اسماعیل و قزلباشـان بـه           حمله

آمیـزی    نحو تحـسین     به  یادداشتهای ونیزیان  نیزگزارشهای ایرانیان و عثمانیان و      

هـائی کـه سـوار بـر اسـپان        قزلباشان در ساعت نخستین نبرد با حملـه ١.آمده است 

ــه ــانی کردنـــد شـــمار بـــسیاری از عثمانیـــان را کـــشتار    تیزتکـــشان بـ ــپاهیان عثمـ سـ

دانـستند    میسنیان »کفر« خودشان و »اسالم« نبرد را جنگ که این   آنها .کردند

سـپاه عثمـانی     غیبی به پیروزی خواهنـد رسـید و       یقین داشتند که به نیروی امداد     

آنها با رشادت زایدالوصـفی     .  خواهد رفت  کشتن  بهتارومار خواهد شد و سلطان      

ــه مــی   مــستی نــیمکــه ناشــی از   یورشــی  هــر بردنــد و در  بــود بــه ســپاه عثمــانی حمل

میـان صـفوف      چـاالکی بـه      و به  افکندند  زمین می   را بر  از سربازان عثمانی   شماری

 شاه اسـماعیل نیـز در گزارشـهای    از رشادتها و زورِ بازوی  . گشتند  برمیخودشان  

؛ از جملـه اینکـه او چنـدبار         هـا آمـده اسـت       عثمانیان و ایرانیان و ونیزیان تحـسین      

 پهلوانـان شمـشیر از هـم دریـد؛ یـا یکـی از          به توپها حمله کرد و زنجیر توپها را بـه         

ــان .شمــشیر زده بــه دو نــیم کــرد   نامــدار عثمــانی را بــه   ی رشــادتهابعــدها  عثمانی

  :آوردند یاد می  را چنین بهمستانۀ شاه اسماعیل و قزلباشان

پردۀ مستی . نام شده بودند تأثیر مستی، هریکی مشابه یک پهلوانِ به        به

  ٢.دانستند نه چاه بصِر بصیرتِ آنها را طوری گرفته بود که نه راه می

کترین نقطۀ سپاه عثمانی    ینزد   به هدف سلطان سلیم آن بود که قزلباشان را       
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 بــه تــافرصــت داد آنهــا   بــهرو  از ایــن. در تیــررس قــرار گیرنــد  بکــشاند تــا کــامالً  

سـپاهیان   از   شـان   جهـشی هـای      تلفاتی که قزلباشان در حملـه      .سپاهش حمله کنند  

ئی بود که      بهای پیروزی  نظِر او   ، و تلفات سنگینی هم بود، شاید به       گرفتند  او می 

   .او انتظارش را داشت

 فرمــانتیــررس تــوپ قــرار گرفتنــد ســلطان       در کــامالًقزلباشــانهمــۀ  وقتــی

شلیک توپ و تفنگ در خالل چند دقیقه آرایش قزلباشان را بـرهم             . شلیک داد 

چنـد    بـیش از   دیـران   چـالِ نبـرد    .زد و صدها تن از آنها را به خاک هالکت افکنـد           

یل و قزلباشـان   شـاه اسـماع  ).سـاعتی بعـد از ظهـر   بامـداد تـا     (ول نکـشید    طساعت  

مقابــل ســپاه   نــشان دادنــد؛ ولــی ایــن رشــادتها در از خــودماننــدی  رشــادتهای بــی

امـرای برجـستۀ قزلبـاش     .اثر بـود  افزار نیرومند سلطان عثمانی بی   مجهز و جنگ  

 دیـد   شدنِ خویش را حتمی می      که کشته  شاه اسماعیل    ١.خون غلتیدند  خاک و  بر

 را بـه مردگـی زد تـا اگـر چـشم کـسی       شخود شده نهان  افکندهگودالی خود را در 

مانـدگان قزلبـاش راه فـرار بـه کوهـستانها در              زنده. مرده پندارد را     وی به او بیفتد  

بقیه خود را در غارهـا  . بسیاری از آنها دستگیر شده به قتل آمدند . پیش گرفتند 

ــا افــراد خــانواده   . پنهــان داشــتند   ،هــای امــرای قزلبــاش   اردوی شــاه اســماعیل ب

 سلطان سـلیم  تصرف  به آنها اموال و اثاثِ، باکی از زنان شاه اسماعیل  ازجمله ی 

 شـکلِ اسـماعیل بــود    طایفــۀ افـشار کـه هــم  در ایـن حــین یکـی از قزلباشـانِ   . درآمـد 

سـلطان سـلیم    . خود را تسلیم سلطان سلیم کرد     تن کرده    را بر  شاه اسماعیل    رختِ

 فرماِنشته دربند کرد و شاه اسماعیل پندارا   ویشناخت میکه شاه اسماعیل را ن

  بـود   حکـمِ والیـی داده     این قزلبـاشِ فـدایی      به شاید شاه اسماعیل     .بس داد  جنگ

که جانش را فدای او کند، و این قزلبـاشِ فـداکار جـان خـویش را فـدای ولـی اهللا                      

  .کرد تا بهشت را بها بگیرد

ی  سپس بـا اسـتفاده از تـاریک   ؛ روز در آن گودال ماند  پایان تا   شاه اسماعیل 
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پـشت اسـبی افکنـد و از          تـن از مریـدان خاصـش خـودش را بـر            چنـد شب به یـاری     

او چنان از سلطان سـلیم ترسـیده بـود کـه            .  همدان رفت  آنجا یکتاخت تا درگزینِ   

او . گونـه تـوقفی طـی کـرد      تـا درگـزین را بـدون هـیچ    دیـران  چالِفاصلۀ میان دشت    

ه سـلطان سـلیم بـر تبریـز          به تبریز برگردد، زیرا بیم داشت کـ         که جرأت نکرده بود  

 دشمن او و اعمومعالوه برآن مردم تبریز . دست یابد و او را دستگیر کرده بکشد       

داشـت کـه در تبریـز توسـط            این احتمـال را از نظـر دور نمـی           او  بودند، و  قزلباشان

 گرچـه  او. بدهنـد  سـلطان  را گرفتـه تحویـل   مـردم تبریـز وی  مردم به قتل برسـد، یـا        

 خواهـان  کـسی از ایرانیـان  یقـین داشـت کـه    ولـی   نامیـد   مـی  اعظـم  اهللا   ولـی خود را   

 بـه درون ایـران      بیایانهـای انـاتولی    او جـز قزلباشـان کـه از       . زنده مانـدن او نیـست     

 آن چنــد .کوچیــده بودنــد هــیچ دوســت و یــاوری را بــرای خــودش ســراغ نداشــت  

 بودنـد و  او پیوسته بودند نیـز در ایـن میـان متـواری شـده       طمع دنیا به    ایرانی که به  

جانِ خودِ آنها نیز از جانب ایرانیان در خطـر بـود؛ زیـرا آنهـا نیـز ازنظـر ایرانیـان                 

 او در . و در همۀ جنایتهای قزلباشـان شـریک بودنـد         قزلباش شده بودند    تبدیل به 

شـدت در    او از ایرانیـان بـه     . پنـاهی بیابـد   میان ایرانیـان هـیچ دوسـتی نداشـت تـا            

ــود و جــرأت نداشــت کــه خــو      ــادی  واهمــه ب ــه هــیچ آب  دراو .  برســاندئــی دش را ب

. ی کسی از او خبر نداشت و روزهای متمادشدغاری نهان  در درگزین کوهستان

 از قزلباشــان نیــز . کــه او کــشته شــده اســت پنداشــتند  فــراری و متــواریقزلباشــانِ

  .تبریز نرفتند؛ زیرا بیم داشتند که توسط مردم تبریز کشته شوند کدامشان به هیچ

 سـپاه ن نخستین و آخرین بار در تـاریخ یـک کـشوری بـود کـه شـاه و                 شاید ای 

ئی از دشمنی شکست بخورند و پس از فرارشان در صـدد     یک کشوری در معرکه   

 تــا از پایتخــت در برابــر دشــمن دفــاع  برســانندبــه پایتختــشان خــود را نباشــند کــه 

ومی  قغیرتی بزرگی جز نزد شاه اسماعیل و قزلباشانش نزد هیچ          چنین بی . کنند

  قـدیم   دستِ کم من کـه تـاریخ جنگهـای جهـانِ           .در تاریخ جهان دیده نشده است     

  .ام ام مشابه چنین موردی را در جائی ندیده را بسیار خوانده

شــاه اســماعیل و آن چنــد قزلباشــی کــه همــراهش بودنــد روزهــای درازی در 
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لــی کردنــد، و غــار کوهــستان درگــزین خزیــده بودنــد و شــاید از گیاهــان تغذیــه مــی 

جرأت ظاهر شدن در نزدیکی آبادی نداشتند؛ زیرا وحشت داشـتند کـه چنانچـه                

یم تــوان مــی. ئــی آنهــا را ببینــد مــردم را جمــع کنــد تــا آنهــا را بکــشند   یــک ایرانــی

 بــه همــراه  چنــد تنــی ی کــه جــز  یشــاه اســماعیل در آن عــالم تنهــا  کنــیم کــه  تــصور 

آن بگیـر و    وپ و هـ   کـه آن سـلطنت وآن هـاپ و         کـرد   مینداشت نزد خودش خیال     

آن  منهدم کـن بـه سـر رسـیده اسـت، و             بکش و  آتش   به کباب کن و   ش و ببند و بکُ  

ــردن ــام   عـــشرت کـ ــان ایرانـــی کـ ــا و از نوجوانـ ــرفتنهـ ــا گـ ــساریها و آن هـ  و آن میگـ

 بــرای خــوردن »والیــی احکــام« و آن صــادر کــردن شــکارهای انــسانی و حیــوانی 

 ۱۴ همۀدر .  تکرار نخواهد شدهگا  هیچدیگر   گوشت الشۀ انسانهای مرده و زنده     

سال گذشته او خودش را مالک مطلق ایران و ایرانی پنداشته بود، و جز نام شـاه          

آثــار  بخــش اعظــماو . اســماعیل هــیچ اثــری را در ایــران بــر ســر پــا نگذاشــته بــود   

تخریـب   تخریب یـا نیمـه    و مساجد و مدارس راها  کتابخانه ازجمله ایران   تاریخی

و بخـش   یـا تارانـده،      کـرده    کـشتار جال علمی و ادبی ایران را        ر بخش اعظِم  کرده

ش ایــران بــرای خــودش و قزلباشــان   از ملــت ایــران را ازبــین بــرده بــود تــا    بزرگــی

، ایـران را  بـرد  مـی ی رنـج  یگوشـۀ غـاری در تنهـا     سـالها در  آنیـاد    بـه  اکنون. بماند

ی خــود ئــی را فــرارو  و هــیچ آینــدهپنداشــت، دســت ســلطان عثمــانی مــی افتــاده بــه

ی هیچ جائی را برای پناه گرفتن سراغ نداشت و از       یاو در آن عالم تنها    . دید  مین

 بهتــرین یــاران و حامیــان و   دیــران  چــاِلاو در . ترســید چیــز مــی  کــس و همــه  همــه

ه    حـسین بیـک   . مربیانش را از دست داده بـود       پرورنـده و خـالق شخـصیت او؛         لَلـَ

ــدالباقی وکیــل و نائــب   خــان محمــد اســتاجلو دلیرتــرین قهرمــان ســپاه او     ؛ میرعب

 او؛ سـید محمـد   قـضایی  شریف صـدر بـاالترین مقـام دینـی و        میر سید السلطنۀ او؛   

 و اوقــاف ایــن دو نجــف  کــربال وگنبــدهای  درآمــدهایآوری کمونــه متــولی جمــع

 بــه کــشتن رفتــه دیــران چــالِ در قزلبــاش برجــستگانِچنــدین تــن دیگــر از  ؛ وگنبــد

 زنان و فرزندانش چه آمده است، و دیده بود کـه  ِراو خبر نداشت که برس  . بودند

د ایـران را تـسخیر   توانـ   مـی آسـانی     نیرومند اسـت کـه بـه       چندانسپاه سلطان سلیم    
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 و اکنــون انــد ایرانیــان او منفــور عمــوم  ست قزلباشــانِدانــ مــیکنــد؛ بــه ویــژه کــه    

 و بـرد  مـی همـۀ اینهـا رنـج     او ازشکی نیست کـه    . اند  فرمانده و سرگردان مانده     بی

 ایـن چنـد روز   ؛ زیـرا گریـست   خـودش مـی  بـر غـار پنهـان بـود       در آن    چند روزی کـه   

ی وارفتگــی دچــار شــد، وایــن  نــوع  بــهپــس از آن  اثــر نهــاد کــه اوچنــان بــر روحیــۀ 

روز بــا او بــود و او را بــه   شــب و) تــا آخــرین روز عمــرش (حالــت تــا دهــسال آینــده  

  . مبدل ساختگریز تن و خویشگریز موجودی مفلوج و مفلوک و منزوی و انسان

  قزلباشان شادمانی مردم تبریز از شکست .۸

 کـه تـا آن هنگـام مـدعی سـلطنت ایـران بـود و بـه ذوالقـدر                  باینـدر مرادبیک  

 دیـران   چـالِ ی کـه سـلطان سـلیم در          در زمـان   ، درسـت  زیست  میپناه برده در بستان     

 منظـور  نایـ  بـه  را از دست قزلباشـان بگیـرد، و   دیار بکر تصمیم گرفت که   اردو زد 

 مانــد مــیشــاید اگــر او زنــده .  حملــه بــرد ولــی در جنــگ کــشته گردیــددیــاربکربــه 

 و ایـران را بـه روال        برگـردد  بـه سـلطنت ایـران        تا کرد  میسلطان سلیم به او کمک      

 هـم   عمالًسلطان سلیم در نظر داشت که چنین کاری بکند، و           . دگذشته بازگردان 

ئی برای او بـه بـستان فرسـتاد و از           د نامه  پیروز ش  دیران  چالِدر همان روزی که در      

 بـه ایـن     گـاه   هـیچ ولـی   .  که هرچه زودتر خودش را بـه تبریـز برسـاند           کرداو دعوت   

  .نامه پاسخ داده نشد

 عبیداهللا خان که خـود      احوالْ اوضاع و  در آن    دیگر بازیهای روزگار آنکه    از

کـه همزمـان بـا او     بـه او پیـشنهاد کـرده بـود     سـلیم  و سـلطان  نامیـد   مـی را شاه ایـران     

، درگیر مشکالت داخلـی      مرکز ایران حرکت کند    سویبه  سپاهیانش را برداشته    

  .خراسان برایش درست کرده بودمرکز  هزاره در قبایلبود که شورشهای 

مــذهب قزلباشــان را نپذیرفتــه بودنــد و همچنــان تــا ایــن زمــان مــردم لرســتان 

آنکــه شــاه از  بــود پــس  کــه نــامش ملــک رســتمحــاکم لرســتان. ســنی مانــده بودنــد

اسماعیل بغداد را گرفت نسبت به شاه اسماعیل ابراز اطاعـت کـرده و قـول داده                

ولی او به شاه اسماعیل دروغ گفتـه بـود          . بود که شیعه شود و لرها نیز شیعه شوند        
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ــت     و ــط نهـــانی داشـ ــلیم روابـ ــلطان سـ ــا سـ ــس از پیـــروزی در    .  بـ ــلیم پـ ــلطان سـ سـ

او پیـشنهاد   وشته ضمن گزارش این پیروزی بـه ئی به ملک رستم ن    دیران نامه   چال

لرستان بگریزند شما از دادن خواربار و کمـک      کرد که اگر کسانی از قزلباشان به      

، زیــرا آنهــا خــودداری کنیــد و بــه هــر قزلباشــی کــه دســت یافتیــد درجــا بکــشید   بــه

اسـارت داده نیـز کـشته گردیـده           انـد و هرکـه تـن بـه          سرانشان در جنگ کـشته شـده      

   ١.اهانت نماید آنها  ند بهتوان بر مؤمنان الزم است که تا میاست، و 

 و سـربه نیـست      دیـران   چـالِ  با شـنیدن خبـر شکـست قزلباشـان در         مردم تبریز   

 شدن شاه اسـماعیل جـشن شـادی برپـا داشـتند و شـهر را چراغـان کـرده بـه سـور و               

 هـای   خانـه جـات مقاومـت تـشکیل دادنـد و شـبها               دسـته   جوانـان  .سرور پرداختند 

ــرار داده    ــه ق ــان را مــورد حمل ــهتبرائی ــان را در هرجــا  یدکــش  مــیآتــش  ب ند و تبرائی

روان   اوباشان و شب  «نگاران دربار صفوی،      نوشتۀ تاریخ    به .تندکش   می یافتند  می

 شـورش سراسـر   ٢».کـشتند  شـدند و آنـان را مـی    های قزلباشـان مـی     شبها وارد خانه  

 . ارگ تبریــز موضــع بگیرنــد  قزلباشــان مجبــور شــدند کــه در  .تبریــز را فراگرفــت 

مردم تبریز برای شاه اسـماعیل و قزلباشـانش متلَکهـا سـاختند و پراکندنـد؛ مـثال                   

  :خوانیم میدر یک رباعی چنین 

  کرد خردی دمی دوصد خون می     از بی  کرد شاهی که به خلق ظلمِ افزون می

  کرد رِ او تفــنگ بیـــــرون می     مغـــز از سـ کــــــرد فــرار گر از شـــهِ روم  خود نمـی

زاده را کـه از   هرسـک  وزیر اعظمـش  او.  مانددیران چالِهفته در   سلطان دو 

در شــورش  تبرائیـان و قزلباشـان   بخـشی از .  بـود روانـۀ تبریـز کـرد    »گـوین   هـرزی «

پادگـانِ   (رون ارگ در د  ، و بخـشی    به قتل رسیده یا از شهر گریخته بودنـد         مردمی

ــز ــز   ه  موضــع گرفتــ )تبری ــددر محاصــرۀ مــردم تبری ــا شــادی از    . بودن ــز ب مــردم تبری

  محــصور درقزلباشــانِ. کردنــد شــهر را بــه او تــسلیم  کــردهاســتقبال زاده  هرســک

                                                 
 .۳۹۳نامه در منشآت السالطین، کامل  متن -1
 .نقل از جهانگشای خاقان  به۴۹۶پارسادوست، . 2
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 را پایـان یافتـه تلقـی        »مرشـد کامـل   « و   »ولـی امـر مـسلمین     « تبریز که موضوع     ارگ

 زاده هرســک تــسلیم دســت مــردم تبریــز کــشتار شــوند     از بــیم آنکــه بــه نــدکرد مــی

وارد مــورد بخــشایش قــرار داده  آنهــا را ســلطان شــاید انتظــار داشــتند کــه .شــدند

 . آنهــا را بــه دو گــروه کــرد و بــه اردوی ســلطان فرســتاد  زاده هرســک .ارتــش کنــد

در  .رفتنـد   شـمار مـی     اینها چونکه از قزلباشـانِ انـاتولی بودنـد رعایـای سـلطان بـه              

   .شان را گردن زدند همهسلطان دستور داد . میان اینها ایرانی وجود نداشت

مـردم  .  راهـی تبریـز شـد   دیـران  چاردهمین روزِ پیروزی چال سلطان سلیم در 

هــای شــهر آذیــن بــستند و   مــسیر ســلطان را در خیابانهــا وکوچــهشــادمانه تبریــز

هایــشان پوشــاندند و موکــب او را بــا هلهلــه و تکبیــر     زمینهــا را بــا فرشــهای خانــه  

شت بهـشت شـد، و روز بعـد کـه جمعـه بـود بـرای                  کـاخ هـ    داو وار . گلباران کردنـد  

این مسجد سالها بـود کـه       . ویران شهر رفت   ادای نماز جمعه به مسجد جامع نیمه      

مـسجد روفتنـد،     هـا را از     زبالـه  ور او دسـت    بـه  . و اسـتران قزلباشـان بـود       اسپانطویلۀ  

کاشیها وآجرهای مسجد را که هنوز  و دیوارهای مسجد را شستشو دادند، زمینها

 تـا  داد   فرمـان ئی تهیـه کـرده         و هزینه  جمع آوردند؛ اطراف مسجد پراکنده بود      در

این همـان مـسجِد کبـودِ کنـونی          ( شود تعمیر بوده   پیشترهامسجد به همانگونه که     

دسـت قزلباشـان تخریـب      او دستور داد کـه مـساجد دیگـر تبریـز نیـز کـه بـه               .)است

  .شده بود تعمیر گردد

هرشان نفـس راحتـی کـشیدند و گمـان کردنـد            تبریزیان با ورود سلطان به ش     

 که مقدسـات و    سالها بود . سرآمده است  وحشت به  که آن سالهای سیاه کابوس و     

بــود، و آنهــا هــیچ تبرایــی  و اوباشــان نــاموس مــردم شــهر بازیچــۀ دســت قزلباشــان 

در راه دفـاع  که ستند توان میآنها حتی ن. یافتند  را برای خودشان نمی فریادرسی

چنــین صــورتی قزلباشــان بقایــای   کــشتن دهنــد؛ زیــرا در  شان خــود را بــهاز ناموســ

نـد، و آنهـا را بـه        داد  مـی ند و زیـر شـکنجه قـرار         کرد  میشان را اسیر      افراد خانواده 

. نـد داد  مـی  تحویـل     که در تبریز دائر کرده بودنـد       های مردانه و زنانه     خانه روسپی

ومتی تماشـاگر سـتمهای     نـد کـه بـدون مقـا       دید  مـی مردم تبریـز خودشـان را مجبـور         
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هایـشان   حد و حـصر قزلباشـان باشـند، و بـرای آنکـه سـتم بیـشتری بـر خـانواده           بی

 بود کـه مـردم تبریـز را         ارقۀ امیدی بورود سلطان سلیم به تبریز      . نرود زنده بمانند  

  .کرد مینسبت به آینده امیدوار 

 از  بلکــه بــرای نجــات ایــران  ســلطان ســلیم قــصد مانــدن در ایــران نداشــت    

ایـن   بـه  و بـا یقـین بـه اینکـه قزلباشـان             ست قزلباشان به ایران لشکر کـشیده بـود؛        د

 وظیفـۀ   تـا خطـری بـرای کـشور عثمـانی ایجـاد کننـد        جان نخواهند گرفـت   زودیها  

 از شاه اسماعیل متواری شده بود و هـیچ خبـری  . کرد مییافته تلقی  خود را پایان  

حرکـت قزلباشـان     د نیـز خبـری از      بـو  دیـران   چـالِ تا دوهفته بعـد کـه او در         . نبوداو  

 پـیش از آن   او  . نشد، و او اطمینان یافت که دیگر کـار قزلباشـان تمـام شـده اسـت                

 ولــی پــس از  ؛ بــسپاردباینــدردرنظــر داشــت کــه ســلطنت ایــران را بــه مرادبیــک     

 نیاورد دست  بهئی که به او نوشته بود سه هفته که خبری از پاسخ نامه    گذشتن دو 

 را کـه شایـستۀ تحویـل گـرفتن سـلطنت ایـران              ید، و کس دیگـر    از او نیز ناامید ش    

دیـشۀ تـصرف ایـران بـود، در آن        در ان  اگـر سـلطان سـلیم     . باشد نیز سـراغ نداشـت     

ست توان میآسانی  بگیرد، و او به او را هنگام هیچ نیروئی وجود نداشت که جلو      

پایـان دادن   هـدِف     قصد اشغال ایران بلکه به      ولی او نه به   . ایران را اشغال کند   که  

بــه جنایتهــای قزلباشــان بــه ایــران لــشکر کــشیده بــود؛ و اکنــون وظیفــۀ خــویش را    

نـد گمـان   ا  او بـا خیـال آنکـه مـردم ایـران رشـید و عاقـل               .کـرد   مـی یافتـه تلقـی       پایان

شـاه مـورد نظـر خـویش را         کـه   شرایط این ملت خواهـد توانـست         در آن     که کرد  می

 تبریـز  بگیـرد، میمی دربارۀ آیندۀ ایران  بیابد؛ و با این خیال بدون آنکه هیچ تص        

از راه ش را برداشـته  یانسـپاه  خـود رهـا کـرده    حـال   بـه ماه شـهریور هفتۀ آخـر را در   

 شـمار  . وارد آماسـیه شـد و در آن شـهر اردو زد   خاک عثمانی برگـشته    به ارمنستان

بسیاری از بازماندگان بزرگان تبریز که تـا کنـون بـرای زنـده ماندنـشان تظـاهر بـه          

ســلطان کلیــۀ امــوال موجــود در . عثمــانی رفتنــد گــری کــرده بودنــد بــا او بــه  یشــیع

خزانــۀ ســلطنتی شــاه اســماعیل کــه فــرآوردۀ چنــدین ســال تــاراج امــوال ایرانیــان      

شــهر ایــروان را چونکــه  ســِر راهــش   بــر او .توســط قزلباشــان بــود را بــا خــود بــرد   
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نــسبت بــه   ســالطین عثمــانی  .تــاراج ســپاهیانش داد  مــردمش مــسیحی بودنــد بــه  

اعیل و قزلباشـان بـه سـنیان داشـتند؛          مسیحیان همان نظـری داشـتند کـه شـاه اسـم           

زیرا از آغاز روی کار آمدنشان کارشـان را بـا کـشتار و تـاراج شـهرها و روسـتاهای                    

 عثمانیـان  . داده بودنـد    ادامـه  نـشین در انـاتولی شـروع کـرده و در بالکـان              مسیحی

  در .ل و جانش برایـشان مبـاح اسـت        عادت کرده بودند که هرکه مسیحی است ما       

ــه نــشده کــه آنهــا در راه بازگــشت بــه عثمــانی چــه شــمار از زنــان و         گزارشــها گفت

ها بیرون کشیده با خـود بردنـد؛ ولـی ایـن یـک        ارمنستان را از خانه    مردمدختران  

 و او   شـناختند    خدائی که می   خشنود کردِن کار تکراری بود که آنها همواره برای        

 دادنـد  جای اناتولی و بالکان انجام مـی   در همهپنداشتند، ن میرا دشمن مسیحیا 

  .شد که نیازی نبود در گزارشها آورده شود و چندان معمولی پنداشته می

  تشکیل مجدد سلطنت قزلباشان. ۹

صـاحب تبـدیل       بـه یـک کـشور بـی        عمالً سلطان سلیم    بازگشتایران پس از    

 قـدرت را در کـشور  کـه  ت ستوانـ  مـی  داشـت  مـی  دشد که اگـر نیـروی دیگـری وجـو      

قزلباشـان چنـان دسـت و پایـشان را باختـه بودنـد کـه از هـر نیـروی               .  گیرد دست  به

نـشوند و  دیگری در هراس بودند و همۀ آرزویشان آن بـود کـه مـورد تعقیـب واقـع           

 بـا ایـران و ایرانـی    آنهـا تـا آن هنگـام   ولـی   .  ادامه بدهنـد   بتوانند به زندگی عادی   

چنـین مـوقعی      بـاقی نمانـده بـود تـا در         شور در کـ    سـری  کاری کرده بودند کـه هـیچ      

 .دحرکتی بروز دهد و به نجات مردم برخیزد و کشور را به جادۀ درست برگردانـ            

خــالل ســالهای گذشــته هرچــه ســر و شخــصیت در ایــران وجــود داشــت را   آنهــا در

مـرد مبـدل    بودند و ایـران را بـه یـک کـشور تهـی از     یا از ایران تارانده     نابود کرده   

ایـن بـود کـه    . غـارتگری و چپـاول باشـند      میـدان    تاز  ساخته بودند تا خودشان یکه    

 برگــشت هــیچ  انــاتولیحــال خــود رهــا کــرده بــه    وقتــی ســلطان ســلیم کــشور را بــه  

 بــروز نکــرد و کــشور   ئــی بــرای تــشکیل ســلطنت     هــیچ مــدعی جانــبحرکتــی از 

  .همچنان رها ماند تا قزلباشان دوباره برآن دست یابند
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ش را بـه  نهان شده بود یکی از مریـدان ل وقتی در غار درگزین پ  شاه اسماعی 

 خبر یافـت   که  همیناو  . د تا از اوضاع آذربایجان برایش خبر بازآور       فرستادتبریز  

 کـه همـراهش     مریـدی  چنـد  ، بـدون معطلـی    ،که سلطان سـلیم از ایـران رفتـه اسـت          

 پراکنــده در ِنبــه اطــالع قزلباشــا او را  تــا زنــده بــودنفرســتادبودنــد را بــه اطــراف 

ها بخواهند که به تبریز برگردند و مردم را آرام کنند تا او  از آن برسانند وبیابانها

 کـدام   هـیچ  بردنـد   کار مـی  با وجود تالشی که این مأموران به        . برگرددنیز به تبریز    

 گمـان شـان     ، و همـه   داد  مـی ئی به بازگشت به تبریـز نـشان ن           قزلباش عالقه  سراناز  

اطمینـان یافـت    شاه اسماعیل وقتی    . ه اسماعیل کشته شده است    ند که شا  کرد  می

گاه خارج شد و با  که سلطان سلیم قصد بازگشت به آذربایجان را ندارد از مخفی      

در راه . راه افتــاد بــه تبریــز ســوی  بــهمحرمانــهآن چنــد نفــری کــه همــراهش بودنــد  

اوری و رعــب شـاه اســماعیل در میـان نابــ   .پیوســتند از قزلباشـان بــه او  هـزاران تــن 

ســلطان  ئــی کــه از زایدالوصــف مــردم تبریــز وارد آن شــهر شــد و همــۀ خــشم وکینــه  

غیـاب   مـردم تبریـز در    . دفاع تبریز خالی کرد    ل داشت را برسر مردم بی      در د  سلیم

گنـاه  و  » ارتـداد « او   نظـر    بـه  این عمـل    خودشان برگشته بودند، و    دیِنقزلباشان به   

باره جـان گرفتـه بـود و بـرآن بـود کـه از مـردم          او دو . رفت  مینابخشودنی به شمار    

قزلباشـان بـه مجـرد شـنیدن خبـر زنـده بـودن و بازگـشتن شـاه                   . تبریز انتقام بگیرد  

  . افتادندراه  به تبریزسویسو به  اسماعیل از همه

ی پس از فرار شـاه اسـماعیل و رهاشـدن اردویـش یکـی      اسپهانحسین بنای   

ســباب از اردوگــاه فــراری داده در جــائی   را بــا مقــداری اثــاث و ا اواز زنــان حــرم 

 وقتــی خبــر زنــده مانــدن شــاه اســماعیل را شــنید ایــن زن را بــا  او. ه بــودنهــان کــرد

 مـردی بـسیار زیـرک     بنـا حسین. اثاث و اسبابش به تبریز برده به شاه تحویل داد    

، شـد بود، و در اثر این پیشامد به یکی از نزدیکترین کسان شاه اسماعیل تبـدیل                

  شـاه اسـماعیل  کـشتن رفتـه بـود،     بـه  دیـران   چـالِ   در جنگ   نایب السلطنه   چونکه و

  .ام نیابت سلطنت خویش منصوب کردمق  بهرا وی

 دسـت   بـه اسـپهان ؛ و وقتـی  کـرد  مـی  بنایی اسپهان در   مردقبال گفتیم که این     
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طلب و بزهکـاران شـهری بـه قزلباشـان           شان افتاد همراه دیگر عناصر فرصت     قزلبا

ام وزارت دیـوان خـودش تعیـین کـرد تـا        مقـ    به را   وی  خان رمیشنزدیک شد، و دو   

وی  بـه   رااسـپهان سـپس ادارۀ امـور     . حسابدار تاراجهای قزلباشان برای او باشـد      

 بـا  آن زمـان حـسین بنـا از    .  و کلیۀ اختیارات خـودش را بـه او تفـویض کـرد             سپرده

 این ایقین . گردیداسپهانالعنان ناحیۀ   حاکم مطلق»یاسپهانمیرزا حسین «لقب 

 بــوده و چــه بــسا کــه پیــشترها نجــم »نجــم زرگـر « ِیاســپهانسلــسلۀ  ئــی از مـرد حلقــه 

زرگر از او نزد شاه اسماعیل تمجیدهائی کرده بـوده و توجـه شـاه اسـماعیل را بـه           

  .او معطوف داشته بوده است

 کــه شخــصیتهای پرقــدرت   رســیدحــسین بــه نیابــت ســلطنت    میرزازمــانی 

ــه، خــان محمــد اســتاجلو،      همچــون  و تبرایــیقزلبــاش ــر ســید حــسین بیــک للَ  می

 بـه خـاک هالکـت       دیـران   چـالِ عبدالباقی و بسیاری دیگـر در جنـگ          شریف و میر  

کـــه نـــام والـــی پـــارس داشـــت در جنـــگ   خلیـــل ســـلطان ذوالقـــدر.افتـــاده بودنـــد

ایـن مـرد را نیـز     . چالدیران پیش از فرار شاه اسماعیل گریختـه و زنـده مانـده بـود              

 پـس از او یکـی دیگـر از          .کـشت حیلـه در شـیراز        اه اسـماعیل بـه    فرستادۀ خاصِ ش  

حاکمیـت   همین قبیلۀ ترکانِ آمده از اناتولی که نامش علی بیک ذوالقدر بـود بـه      

   .بر مردم پارس رسید

میـرزا شـاه حـسین    « لقـب  مقـام نیابـتِ سـلطنِت شـاه اسـماعیلْ      حسین بنـا در     

در دهسال آخـر عمـر      او داد    طبق فرمانی که شاه اسماعیل به     ، و   گرفت »اصفهانی

روای سراسر کشور شد و با استقالل کامل و بدون مراجعه بـه   شاه اسماعیل فرمان 

  در دسـت ا و همۀ امور کشور را انحصارکرد  میراند و عزل و نصب       شاه فرمان می  

 تــر پــائینچنانکــه  دوره از عمــرش  در ایــن»ولــِی امــر مــسلمیِن جهــان  «. داشــت

اراده تبـــدیل شـــده بـــود کـــه جـــز   ود مفلـــوک و بـــی بـــه یـــک موجـــخـــواهیم دیـــد

 کــامگیری از در میگــساری و لــواطگری هــیچ کــاری نداشــت و شــب و روزش را       

 بیـرون    ایـران  مانـدۀ   سـنی مردم  های    از خانه زور برایش    که به گذراند    میجوانانی  

   .شدند  یا در کوی و برزنها شکار میندشد می کشیده



  

  

۱۹۱

وکالـت  «منـصب   وقتـی   شـاه اسـماعیل     د کـه    نویس  میالدین خواندمیر     غیاث

 داد بـه همـۀ امـرا و وزرا و بزرگـان قزلبـاش               میـرزا شـاه حـسین      را به    »نفس همایون 

ــه از آن  ــان نوشـــت کـ ــهفرمـ ــد  بـ ــهبعـ ــلطنت    همـ ــور سـ ــارۀ امـ ــسین  «کـ ــاه حـ ــرزا شـ میـ

ــثُ اإلســتقالل و اإل  « اســت و او »اصــفهانی ــن حی ــه انجــام امــور    ِم نفــراد متعهــد ب

 بـود و همگـان در کـشور بایـد کـه طریـق متـابعتش را        بانی خواهد  جهان سلطنت و 

وقوف و مشورتش در هیچ مهـم از    بپیمایند و غاشیۀ مطاوعتش بردوش گرفته بی   

بدون اطـالع و مـشورت حـسین بنـا در           یعنی  (مهمات جزئی وکلی مدخل ننمایند      

   ١.»)هیچ امری از امور کشوری و لشکری اعم از جزئی و کلی دخالت نورزند

رمانی، حسین بنای دیروز و میرزا شاه حـسین امـروز حـاکم مطلـق       با چنین ف  

   .یدگرد می، و هیچ تصمیمی بدون ارادۀ او اتخاذ نشد میکل کشور 

اش را باختــه و شخــصیتی   روحیــهدیــران چــالِشــاه اســماعیل پــس از جنــگ 

پـس او آن   از آن .کلـی بـا شخـصیت سـابقش تفـاوت داشـت         نوین یافته بود که به    

کوشـید کـه بـا پنـاه         خوت گذشته را درسر نداشت، و همواره مـی        ن خودشیفتگی و 

ل داشـت را   در د بـا پـسران زیبـا هراسـی کـه از سـلطان          هماغوشیبردن به مستی و     

 متوجه شده بود که نه خدا اسـت و نـه نماینـدۀ خـدا و     دیران چالِاو در  . دنشانفرو

حقیر اسـت کـه    ، بلکه یک موجود ناتوان و قزلباشان نه مورد حمایت ائمۀ اطهارِ    

گودالی نهان شود تا دست سربازان عثمانی        مجبور است برای نجات جانش در     

 سـلطان عثمـانی   او در این جنگ.  نفرستندۀ اعدامچوببه سر   را     وی به او نرسد و   

ئــی کــه در  ست بــا ابــزار و آالت پیــشرفته توانــ مــیرا چنــان نیرومنــد یافتــه بــود کــه  

ا بـه دیـار عـدم بفرسـتد و ایـران را تـصاحب               و همـۀ قزلباشـانش ر      او اختیار داشت 

لـذا  . بازگشت بگیـرد  ترسید که سلطان دوباره تصمیم به        آن می  اینک او از  . کند

ئــی سراســر عجــز و التمــاس و زاری بــه  پــس از آنکــه در تبریــز اســتقرار یافــت نامــه

ها را کنار بگذارد و دست  سلطان سلیم نگاشت و از سلطان تقاضا کرد که گذشته

                                                 
  .۵۴۹ السیر،حبیب  ١



  

  

۱۹۲

سـلطان سـلیم در سـیواس ایـن نامـه را         .  وی دراز کنـد    سـوی    بـه  و مـودت را   دوستی  

  ١.دزندان افکن بهدریافت کرد، و جوابش آن بود که فرستادۀ شاه اسماعیل را 

  کشور عثمانی به ارزنجان و دیار بکر الحاق .۱۰

ــران نداشــت، ولــی         وقتــی ســلطان ســلیم در عــین حالیکــه چــشم طمــع بــه ای

 در   صـالح کـشورش را      قزلباشـان افتـاده اسـت      دست   به رهمتوجه شد که ایران دوبا    

اطـراف   ایـران در  هـائی از       پـاره  با تـصرف   را   عثمانیدانست که مرزهای شرق     آن  

 را به قصد تسخیر ارزنجان و       رهاییاو از سیواس لشک   . گسترش دهد ۀ وان   دریاچ

، و دژ کمــاخ کــه مــستحکمترین پادگــان ایرانــی در فرســتادکیفــی و آمــد و مــاردین 

متصرف گردیـده همـه     را     آن  و آبادیهای اطراف   کرد ویران   وبود را تصرف    رب  غ

 ســرزمین ۸۹۴بــه ایــن ترتیــب در نیمــۀ اول ســال  . را ضــمیمۀ خــاک کــشورش کــرد 

 در سـدۀ  ، که در تمام تاریخ و از زمان تـشکیل سـلطنت مادهـا   دیار بکرارزنجان و   

، از ایـران سـلب      ترفـ   می به شمار    ایرانناپذیر   جدایی بخش   هفتم پیش از مسیح   

ــد   ــانی گردیـ ــشور عثمـ ــمیمۀ کـ ــده ضـ ــرانایـــن بخـــش . شـ ــاره  از ایـ  غـــرب  ازئـــی پـ

 ٢،رفت  می به شمار    ۀ کهن  و شرق کاپادوکی    ارمنستان کهن  آذربایجان و بخشی از   

پیـشتر از ایـن قـضایا آمـد پایتخـت           سـدۀ    نـیم . مهمترین شهرش بـود   ) آمیدا(و آمد   

صدسـالۀ ایـران و      یخ جنگهای چنـدین   اگر تار . بود اوزون حسن    سلطنتایران در   

 آن بیاوریم متوجـه خـواهیم شـد کـه همـۀ      یاد  به راانساسانی  وپارتیانروم در زمان   

اثر تالشهای رومیان برای دستیابی بـه همـین سـرزمینی بودکـه اکنـون                جنگها در 

                                                 
  .۲۹۰ / ۲ اوزون، حقی لاسماعی ١
 همان سرزمینی است که آخرین کشتار همگانی و میلیونی ارمنیان توسط ارزنجان 2

؛ رخدادی که ارمنیان انجام گرفت در آن ش در آخرین سالهای عمردولت عثمانی
 زیرا کنند اند و ترکان عثمانی انکار می زنده نگاه داشتهخاطرۀ تلخش را جهان 

اندیشند که با انکار این جنایت عظیم ضد بشری که در سدۀ بیستم مسیحی  می
 .توان آن را از یادهای مردم جهان برد انجام دادند می



  

  

۱۹۳

 بزرگترین جنگ شاپور دوم ساسانی کـه     .سلطان سلیم به راحتی متصرف گردید     

در   بـوده نیـز    آمیـانوس مارسـلینوس   نـام      بـه  از مورخـان رومـی    موضوع کتـاب یکـی      

همین منطقه اتفـاق افتـاد؛ و شـاپور دوم بـا رشـادتهائی کـه همـراه بـا تهـور و جـان                   

 اســت، از ایــن بخــش ایــران  توضــیح داده شــده تــاب مارســلین در کبرکفــی بــود و

 سـپس بزرگتـرین جنـگ       .دفاع کرد و شکست بسیار سختی بـر رومیـان وارد آورد           

روان دادگــر بــا رومیــان نیــز برســر همــین منطقــه بــود کــه ایــرن در آن پیــروز     وشــەان

  .درآمد و از این سرزمینهای ایرانی نگهبانی کرد

هـای ایـران      ستند و نه از گذشـته     دان  میشاه اسماعیل و قزلباشانش نه تاریخ       

. یافتنـد    احساس دلبستگی درخود مـی     گونه  هیچخبر داشتند و نه نسبت به ایران        

بـرای تـاراج کـردن وجـود       کافی ثروت    حد   به  یقین داشتند که در درون ایران      آنها

آنچه . ست برود  از د   مهم نبود که این نقطه از خاک ایران        برای آنها اصالً  . دارد

بــا رون ایــران محفــوظ باشــد تــا بتواننــد  در دبــرای آنهــا مهــم بــود آنکــه قدرتــشان 

 خـوش بگذراننـد   ی ادامه داده    استفاده از ممتلکات و ثروتهای ایرانیان به زندگ       

. کننـد  را نـابود     »مـذهب منـسوخ   «مـردم تحمیـل و        خودشان را بـر    »مذهِب حقِ «و  

 بودند نه میراث پـدران قزلباشـان        اشغال کرده  ترکان عثمانی  که اکنون    سرزمینی

نـزِد آنهـا   ئی  بود، نه نیاکانشان برای نگهداری آن خون داده بودند، و نه انگیزه   

  .ست رفتن اینها دل بسوزانند از دا برایوجود داشت تا آنه

هــای کوهــستانهای   بیابانهــا و از درهژرفــای بودنــد کــه از مردمــی قزلباشــان 

 بـه ایـران سـرازیر شـده و همـۀ       و شـکمِ گرسـنه   با پای برهنـه و دسـت خـالی      اناتولی

. ندخواسـت   مـی هم چیـزی ن    از آن     بیش ؛یران را در اختیار گرفته بودند     نعمتهای ا 

هـائی    تـاریخ و مقولـه     شـرف و    وطـن و   چون مفاهیمی   آن ترکانِ بیابانی  ای   بر الًاص

 آنهــا . تــا در صــدد حفــظ مرزهــای کــشور ایــران باشــند داد مــیاز ایــن قبیــل معنــا ن

توانـستند تـصور    ئی را نمی    ئی نداشتند و آینده     تاریخ که گذشته    مردمی بودند بی  

همــین ســبب هــم در  هبــ. کننــد، و تنهــا فکرشــان لــذت بــردن از زمــان حالــشان بــود 

  .صفحات گذشته دیدیم که آنها یا سرگرم تاراجگری بودند یا عیش و عشرت



  

  

۱۹۴

 از ایران و ضمیمه شدن آن به خاک    دیار بکر ارزنجان و   جدا شدن سرزمین    

ــۀ شــاه اســماعیل صــفوی         ــود کــه شــعار ابلهان ــا  (کــشور عثمــانی بالئــی ب جنــگ ت

ــابودی  ــنیاننـ ــانسـ ــۀ او  )  جهـ ــات کودکانـ ــوران(و تحریکـ ــانِدن شـ ــشور  قزلباشـ کـ

 چند سـال پـیش    . بر سر ایران آورده بود    ) اناتولی سنیانامحای   به هدف    عثمانی

 از ایــران  و شــمال خراســان  و خــوارزمســغددر شــرق کــشور ســرزمینهای    ،از ایــن

سمرقند  ایرانیان    در آینده  بریده شده بود تا برای همیشه از ایران بریده بماند، و          

 واقــع ترکــان ازبــک جــرم ایرانــی بــودن مــورد تعــدی   بــه و مــروو بخــارا و خــوارزم

ایرانـی    صـفوی بـه قـومی ضـد        قزلباشانِستیزانۀ   اثر سیاستهای انسان   شوند که در  

ئـی کـه بـه تـاریخ و       عالقـه سـبب   بـه تا عبیداهللا خـان زنـده بـود،     .  بودند شدهتبدیل  

 سیاسـت   اوپـس از    نـسلی     یـک  پیش نیامد، ولـی      فاجعهفرهنگ ایران داشت این     

خـوارزم و  ستیزی در ازبکان پدیدار گشت و چیـزی نگذشـت کـه ایرانیـان        نیایرا

 بــه خــاطر زنــده مانــدن و از تعــدی ترکــان مــصون مانــدن چــاره جــز آن    ســغد و مــرو

 قومینداشتند که خودشان را همرنگ ترکان کنند و زبان ترکی بیاموزند و زبان              

ــدخودشــان را رهــا   ــه   کنن د و ایرانــی  شــون»تــرک«کلــی   و در خــالل دوســه نــسل ب

  . بودنشان را برای همیشه ازخاطر بزدایند

گری برای ممانعت  شاه اسماعیل و قزلباشانش به جای آنکه در صدد چاره

 عثمانی باشـند، در صـدد فرامـوش کـردن خطـر        کشوراز الحاق زمینهای ایران به      

. عثمانی برآمدند و به عیش و نوش و میگساری و بازیهـای مـستانه روی آوردنـد         

 شــاه کــرد مــی ضــمیمۀ کــشورش ا را رســمدیــار بکــرســلطان ســلیم ارزنجــان و وقتــی 

ــدمیر مــی     آن شاســماعیل و قزلباشــان  ــدین خوان ــاث ال ــه کــه غی در  نویــسد گون

، و چـون از اینجـا       بودنـد  شکار و عشرت     سرگرمِ آباد   نزدیکِی بستان  اوجان دشتِ

، و چنـدی بعـد       تـا بـه عشرتهایـشان ادامـه دهنـد          رفتند ناحیۀ اردبیل سیر شدند به    

تـا فـصل گرمـا را در آن منطقـۀ خـوش آب و                ١که تابستان فرارسید به سـهند رفتنـد       

                                                 
 .۵۵۰ث الدین خواندمیر، غیا 1



  

  

۱۹۵

همه فجـایع کـه بـر ایـران رفتـه بـود               آنها کوچکترین اندوهی از آن    . هوا بگذرانند 

  .در دل نداشتند زیرا به ایران و ایرانی هیچ تعلقِ خاطری نداشتند

 برگـشت؛ ولـی     اسـتانبول  بـه    هـای تابـستان از سـیواس        نیمـه  سـلیم در  سلطان  

ــود    ــا مــی شــاه اســماعیل در فکــر نب ــه  فرصــت دورشــدن او از   کــه ازترســید  ی منطق

او بـازهم در منطقـۀ خـوش آب و       . استفاده کرده زمینهای اشغالی را بازپس گیرد      

 و تا اواخر پائیز که هوا رو به سردی نهاد         بازی و عشرت ادامه داد      بههوای سهند   

اش  جـــسته خلیفـــۀ برکـــشته شـــدنِدر ســـهند بـــود کـــه خبـــر او . در آن ناحیـــه مانـــد

تفـاوتی    را بـا بـی     خبـر  را شـنید، و      دسـت سـپاهیان سـلطان سـلیم         بـه نورعلی خلیفه   

زاری بـود؛     زارهـای در هـر فـصلی در مـرغ            عشرتهای او در مـرغ     .کامل برگزار کرد  

ر  گـاه در شـهریا  ه در آذربایجـان، گاه در منطقۀ اسپهان، گاه در منطقۀ همدان، گا       

قزلباشــان بــه ایــن نقــل و انتقالهــای تابــستانه و بهــاره و . گــاه در جــای دیگــرری و 

 لـذا در گزارشـهای    ١گفتند؛  می» ییالق قشالق  «زبان خودشان   زمستانه و پائیزه به   

 در نـوروز در   و قزلباشانشخوانیم که مثال شاه اسماعیل نگاران صفوی می    تاریخ

وار رفتنــد و یکمــاه در آنجــا بــه صــید ، ســپس بــه رودخانــۀ تلــنــدیــیالق ســورلق بود

رفــت تــا بــه قــم   مــیکنامــاهی مــشغول بودنــد؛ ســپس بــه شــکارگاهها رفــت و شــکار

گونــه  دیــران ایـن  زنـدگی شــاه اسـماعیل و قزلباشـانش پــس از جنـگ چـال     . رسـید 

شدند؛ زیرا زندگی بیابـانِی       آنها هیچ گاه در هیچ شهری مستقر نمی       . گذشت  می

 اینکـه آنهـا بـه    .ده بود که همیشه در گشت و گـدار باشـند    آنها یاد دا    شان به   سنتی

   .هیچ سرزمینی وابستگی و دلبستگی نداشتند از همین سنت آمده بود

بـه   چنـد تـن از امـرای کردسـتان     ،استانبولپس از مراجعت سلطان سلیم به      

تقاضـا کردنـد     از او     رسـیدند و    سـلطان  حـضور    بـه   شیخ ادریس بدلیسی   سرکردگِی

وقتـی شـاه   . انجـام دهـد   قزلباشان اقـدامی   خطرمردم کردستان از    که برای نجات    

بیـک اسـتاجلو و      هقـر  اسماعیل از این قـضیه اطـالع یافـت، شـوهران دوخـواهرش            

                                                 
 . ندارد معادل ایرانیدر زباناین دو واژه  1



  

  

۱۹۶

که تابعیـت سـلطان      منطقه مردم   ١. کرد گسیل شمال کردستان  را به     خان دورمیش

 .دنــد مــانع ورود اینهــا شــدنداد مــیعثمــانی را بــر تابعیــت شــاه اســماعیل تــرجیح 

بیـک   قـره  و    خـان  دورمـیش جنـگ    بـه  عثمانیـان  حمایـت شیخ ادریـس بدلیـسی بـا        

 خود را بـه اردوی عـشرت شـاه          گریخته  خان  و دورمیش  شدبیک کشته    قره .رفت

 رسـاند تـا    بـه آن داده بودنـد  سـورلوق یـیالقِ   ترکـِی    کـه نـامِ    زاری  مرغاسماعیل در   

بـه  یل بـا شـنیدن ایـن خبـر          شاه اسماع . )۸۹۵فروردین  ( خبر واقعه را به او برساند     

 و برانــدازی قزلباشــان  دیگــر جنــگ فکــر  بــهوحــشت افتــاد کــه مبــادا ســلطان بــاز   

ی را بـا هـدایای      هیـأت ی از سلطان سلیم برآمـد، و        ی درصدد دلجو  ا مجدد او. بیفتد

  در ایـن  او. فرسـتاد  اسـتانبول ملتمـسانه بـه      گرانبها و یک نامـۀ بـسیار خاضـعانه و         

 » و مـسلمین   اسـالم حـامی   « ،»لک و دین  برافرازندۀ پرچم م  « نامه سلطان سلیم را   

ســلطان تقاضــا کــرد کــه دســت   خطــاب کــرده از»ٰىعــالیت تأییدشــدۀ درگــاه بــاری«و 

فراموشـی بـسپارد تـا     هـای گذشـته را بـه        دراز کنـد وکینـه     اوآشتی بـه طـرف       صلح و 

 سـلطان نوشـت کـه    او همچنـین بـه  . شـود آرامش در میـان ایـران و عثمـانی برقـرار          

د که مخالفت با او به اسـالم گزنـدهای          دان  میهیچ مخالفتی با سلطان ندارد زیرا       

. ناپذیر وارد خواهد کرد و باعـث جـسارت دشـمنان اسـالم خواهـد گردیـد                جبران

او بـرای سـلطان تأکیـد کــرد کـه خواهـان دوسـتی بــا سـلطان اسـت و امیـد دارد کــه          

   ٢. مساعد دهدپاسخسلطان نیز به این درخواست 

                                                 
کسانی که با نام خواهر یا برادِر شاه اسماعیل از آنها یاد شده است خواهرخوانده و  1

ییِ ترکانْ خواهر یا برادِر او   که بر طبق بک رسم کهنِ قبیلهبرادرخواندۀ او بودند
سلطنت رسید از پدر و مادرش نه خواهر  ی که به شاه اسماعیل زمان.اند شده بوده

شدۀ قزلباشان  پسران سراِن کشته دختران واینها رسد که  نظر می  به.داشت نه برادر
 مثال از یک برادر شاه اسماعیل .اند بوده) های شاه اسماعیل فرزندان خلیفهیعنی (
. کشته شده استنام سلیمان نام برده شده که بر او شوریده و توسط قزلباشانش  به

اما معلوم نیست که پدر حقیقی این سلیمان کدام خلیفۀ شاه اسماعیل بوده و چرا او 
 .برضد شاه اسماعیل شوریده است

  .۸۳۵ ۸۳۲ پارسادوست، متن کامل نامه در ٢
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هـا    از یکـی از نامـه  نامۀ شاه اسماعیل به سـلطان سـلیم  ری از عبارتهای   بسیا

 در ایـران    جنایتهـای قزلباشـان   در آغـاز    یـد دوم    وام گرفته شده بود که سـلطان بایز       

ویــژه در عبارتهــائی کــه  بــه شــاه اســماعیل نوشــته بــود؛ بــهعنــوان انــدرز پدرانــه  بــه

 درگیــری داشــته باشــند  اخــتالف و کــرد اگــر ایــران و عثمــانی بــا هــم       اشــاره مــی 

 و دشمنانِ دیـن طمـع در     تضعیف خواهد شد  مسلمین صدمه خواهند دید و اسالم       

  .سرزمینهای اسالم خواهند کرد

 را به رسمیت بشناسد  قزلباشان سلطنتسلطان سلیم خیال نداشت که      ولی  

 ســفارتی قبلــی شــاه  هیــأتاو کــه .  بپــذیردحــضور  بــهشــان را هــای اعزامــی هیأتو 

 کـرد و هـیچ      زنـدان   بـه  را نیـز     هیـأت  اعضای این    ازداشت کرده بود،  اسماعیل را ب  

و ۀ حملـه بـه غـرب اروپـا     هنگـام نقـش   در آن   ولی از آنجـا کـه      . نداد نامهپاسخی به   

 بـــاپرورانــد درصــدد جنـــگ دیگــری     ســر مـــی  را در انـــدلس ســرزمین  آزادســازی 

 عثمـانی    هیچ خطـری بـرای     در آینده  با یقین به اینکه قزلباشان     و   نبود، قزلباشان

ایران  و ارزنجان اکتفا کرد و       دیار بکر د کرد به الحاق سرزمینهای      نایجاد نخواه 

   . خود واگذاشتحال  بهرا همچنان
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  ر دومگفتا

  درخاورمیانه    عثمانی   سلطۀ ِشگستر

را معطـوف بـه       ان همۀ توجهـش   دیران  چالِجنگ   از عثمانی تا پیش   سالطین

ی ادامـه   یکشورگـشا   اسـالم در اروپـای شـرقی بـه        بهانـۀ نـشر       ، و بـه   ندداشـت   اروپا می 

که  زمانی. ) جای بومیان را بگیرندترکانْ تا تذکرد و البته کشتارها می (تذداد می

 از  ایـــران بـــسیاری از بزرگـــانگرچـــه در ایـــران تـــشکیل شـــد، شـــانســـلطنت قزلبا

 عثمـانی تقاضـای   سـلطان ستمهای قزلباشان گریختـه بـه عثمـانی پنـاه بردنـد و از             

گذشـت را    نشان نداد، و اموری کـه در ایـران مـی   سلطان واکنشی مداخله کردند،   

ــه  ــان مــی   مربــوط ب  در خــاک قزلباشــانولــی تحریکــاتی کــه   . دانــست خــود ایرانی

دنبـال آن بـه الحـاق          و بـه   دیـران   چـالِ  سـرانجام بـه جنـگ        ندداد  انجام می عثمانی  

خـاک عثمـانی     بـه و بخـشی از کردسـتان       سرزمینهای ایرانی ارزنجان و دیـار بکـر         

نقـشۀ سـلطان   .  را به اروپا برگردانـد خویشنیز سلطان توجه    از آن    پس. انجامید

 )اسـپانیا (انـدلس   و از آنجـا بـه       دتـصرف در آور     سلیم آن بود که ونیز و جنوا را بـه         

که روزگاری بزرگـانی همچـون      اندلس  رناطه در    غَ  اسالمِی سلطنِت. لشکر بکشد 

 توســط دیــران چــالِجنــگ   ازپــیش  ســال۲۲ جهــان بــشریت داده بــود ابــن رشــد بــه

 برچیـده شـده     اندلس سلطۀ مسلمانان در     ، مسیحی اروپا منقرض شده    جهادگرانِ

شـمال   بـه  یـا   توسط جهادگران مسیحی قتل عام شـده  و کلیۀ مسلمانان اندلس  بود

 را در ســوگ مــسلمین جهــان  همــۀ انــدلس ســقوط ١. بودنــدتارانــده شــده آفریقــا 

                                                 
انگیز   جنایتهائی که جهادگران مسیحی در اندلس کردند چنان وحشیانه و چندش-1

 آنچه آنها در اندلس کردند شبیه .لرزاند اندیشی را می بود که پشت هر انسان نیک
جنایتهائی بود که سالطین عثمانی در اناتولی و سلطان محمد فاتح عثمانی در 

همانگونه که ترکان عثمانی کسی از . قسطنطنیه و دیگر شهرهای بالکان کردند
م و مرکز بومیان و غیر مسلمانان را در منطقۀ قسطنطنیه که پایتخت امپراتوری رو
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بـازپس   اندیشه بود که انـدلس را     در سلطنتش آغازسلطان سلیم از    . فروبرده بود 

 او  در تعقیب همـین هـدف     . اندلس دولت اسالمی تشکیل دهد     دوباره در  گیرد و 

 داده بـود کـه صـد فرونـد کـشتی جنگـی بـسازد و              فرمـان ی عثمانی   یدریابه نیروی   

 میـان   در ایـن  . کارآمدترین ساز و برگ نظامی مجهز سازد        و جدیدترینآنها را با    

  نیز دیران  چالِدرنگ پس از جنگ       بی.  به ایران پیش آمد    اوموضوع لشکرکشی   

 از برنامـۀ   راه اود کـه توجـ   در خاورمیانـه بـروز کـر   پـر راز و رمـزی     پیچیده و  مسائل

   .کرد کشورهای عربی  تصرِف او را متوجهبرگرداندهی یاروپاگشا

گـان  رن بازایان در میان قزلباشان صفوی بـه عنـو  ئارتباط دادن حضور اروپا   

 شورهای عربــیکــ ایــران وبــا بــروز مــسائلی کــه توجــه ســلطان ســلیم را معطــوف بــه 

و درغیــاب اســناد   ؛ســاخت بــرای نگارنــدۀ تــاریخ یــک کــار بــسیار دشــوار اســت    

هـا ایـن    شانه برخـی نـ   ولـی  .ابراز داشـت    قطعی توان در این باره نظر       نمی تاریخی

  اسپانیا وامپراتور شارل پنجممتقابلِ های  نامهمتن مثال . دکن گمان را تأیید می

یکـدیگر   که هر دو به یکدیگر  و شاه اسماعیل به و هلند و بخشی از ایتالیا    آلمان

کـشور عثمـانی حملـه        و غـرب بـه    ا هم متحد شوند و از شـرق         که ب  اند  پیشنهاد داده 

 شـاه   .دهـد   روپـایی در میـان قزلباشـان مـی         ا  فعـالِ   خبر از حضور جاسوسان    ١کنند،

پرتغـال   بـرای پادشـاه      ئـی نیـز     نامـه متـذکر شـده کـه       بـه شـارل     اش    اسماعیل در نامه  

 .سـتاده اسـت   ئی نیز به پادشاه مجارسـتان فر         و نامه  فرستاده و منتظر پاسخ است؛    

گوئیـد،    چنانکـه شـما مـی     «کنـد کـه       او در پاسخ به یک نامۀ شارل پنجم تأکید مـی          

خواهم در سعادت و بـدبختی بـا شـما یـار باشـم و هرکـه متحـد خـویش را تنهـا                 می

                                                                                                           
گونه جهادگرانِ  مسیحیتِ جهانی در آنجا واقع شده بود باقی نگذاشتند به همان

و از جهادگرانِ  آزارهائی که بشریت از دین .اروپایی در اندلس با مسلمین کردند
است بیش از همۀ آزارهائی است که آفات طبیعی از قبیل دینها و مذهبها دیده 
 جهاد دینی بزرگترین و . وارد آورده استفشان به بشریت زلزله و سیل و آتش

 .دردناکترین آفتی است که بشریت از دورترین زمانها در تاریخ خویش دیده است
  .۲۹۳ -۲۸۸، ارجی ایران در درۀ صفویهسیاست خ نصراهللا فلسفی، 1
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بنــابر ایــن الزم . او خیانــت کنــد مــستوجب جــزای خــدای قهــار اســت  گــذارد و بــه

 شاه اسماعیل به سیاقی است نامۀن  مت.»است که زودتر به تهیۀ سپاه اقدام کنید

ــوم مــی   ــایی آن     کــه معل ــه کــرده و یــک اروپ ــه شــود او دیکت ــشاا را ب  و عبارتهــای ءن

تقویــت گمــان مــا بــر حــضور فعــال جاسوســان      ایــن امــر بــه .خــودش نوشــته اســت 

ــار شــاه اســماعیل کمــک مــی     ــد اروپــایی در درب  حامــل نامــۀ شــاه اســماعیل،    .کن

 عامـل  کـشیش مـارونی اهـل جبـل      «، یـک    شـده   تـصریح  شـارل در نامـۀ    گونه که     آن

اشـارۀ   شـود کـه ایـن لبنـانی جبـل عـاملی بـه               معلـوم مـی    ١. بوده بطرسنام     به »لبنان

  .ایران رفته و به شاه اسماعیل نزدیک شده بوده است خودِ شارل به

جنـــگ چالـــدیران کـــه آغـــازگرِ   عالقـــه دارنـــد کـــه نگـــاران تـــاریخ از برخـــی

 را به  و اروپاگیری را از یاد عثمانیان برد شدانعثمانی و ایردرازمدتِ جنگهای 

آنچــه .  مــرتبط ســازندتحریکــات نهــانیِ جاسوســان اروپــایی در ایــران و عثمــانی 

 دنبــالِ آن و بــهتــوان گفــت و درســت هــم هــست آنکــه جنــگ ایــران و عثمــانی    مــی

هـای دور و    آن دولـت را کـه برنامـه    نظر  و ایران،  کشورهای عربی   توجه عثمانی به  

از خطـر   ، و اروپـا را کـرد کلی از اروپا منـصرف         برای اروپا درسر داشت به     درازی

پیـــدایش  همــه اهمیـــت بــه   نگـــاران غربــی ایـــن  اینکـــه تــاریخ  .دادحتمــی نجــات   

آمــدنِ آنهــا در ایــران و  رو اســت کــه بــا روی کــار ن انــد از آ قزلباشــان در ایــران داده

راه افکنـد و     ان را بـه   تحریکاتشان در عثمـانی جنگهـای درازمـدتِ عثمـانی و ایـر            

ــانتوجــه  .  را از اروپــا دور کــرده اروپــا را از خطــر حتمــِی رهــایی بخــشید      عثمانی

ئــی آســمانی بودنــد کــه ســبب نجــات اروپــا از افتــادنش    قزلباشــان همچــون هدیــه

   . شدند)مسلمین(عثمانیان دست  به

در مطالعاتِ تاریخی جائی ندارد؛ ولـی اگـر قزلباشـان در ایـران      » اگر«لفظِ  

                                                 
و  ایران  لبنان به جبل عاملمذهبیِ آمدگان از بازیهای سیاسی به گفتارهای بعدیدر . 1

گی چنگ انداختنشان بر روح شاه و قزلباشانش و سلطۀ انحصاری  آنها بر گون چه
 .خواهیم پرداختنهاد دین در کشورمان و نقشی که در تدویِن تشیعِ صفوی داشتند 
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ظهور نکرده بودند و جنگهای ایران و عثمانی آغاز نشده بود، با شناختی که ما                

توانیم ادعا کنیم که یقینـا   روز و وضِع ارتش عثمانی داریم می    از وضِع اروپای آن   

 .رفـت   پـیش مـی     نحـو دیگـری بـه       جریان تاریخ در اروپا، و بالمآلْ تاریخِ جهـان بـه          

 را از اروپـا دور کـرده   عثمانیـان یزی که توجه توان ادعا کرد که تنها چ      یقین می   به

ــه ــران     ب  و خطرآفرینیهایــشان در کــشور  ســوی شــرق کــشاند ظهــور قزلباشــان در ای

 و در    که مانع ادامۀ گسترش اسالم در غرب       عاملیعبارتِ دیگر،      به . بود عثمانی

 ظهـور قزلباشـان     وضعیت کنونی برسد     تا بشریت به    شد نتیجه نجات تمدن غربی   

  .که توجه عثمانیان را از اروپا به شرق برگرداند صفوی بود

  تصرف شام و مصر توسط سلطان سلیم. ۱

یـک  شـام در دسـت     سلطنت مصر و   دیران اتفاق افتاد    زمانی که جنگ چال   

 .انـد   نوشـته  »قانـصوه غـوری   «بود که نام ترکِی او را بـا تلفـظ مـصری              پیرمرد شاه

سـلطنت  « را سـلطنت  ایـن  . بـود درسلطنت پهناور و تـسبةً مقتـ  قاهره پایتخت این  

   ١.نامیدند می» ممالیک

                                                 
کنم که صلیبیان  گونه شکل گرفت اشاره می برای آنکه بدانیم سلطنت ممالیک چه 1

خاورمیانۀ عربی  ئی به وستهخ لشکرکشیهای پی۴۷۵از سال ) جهادگران اروپایی(
نیرومند نسبةً  چند امارت در شام  هجریپنجم سده پایانتا کردند و ) سرزمین شام(

 سدۀ اوائلدر . دادندتشکیل )  اورشلیمرها، انطاکیه، طرابلس،امارتهای (صلیبی 
حلب  منطقۀ ، وصلیبیاندست خاندان ترک بوری از همپیمانان  دمشق در  هجریششمِ

 که موصل را مرکز حاکمیتِ بود سلجوقیسرداران  از دالدین زنگیدر دست عما
 سال از  که حاکمیت حلب را داشتنورالدین پسر عمادالدین. خویش قرار داده بود

 رها و ۵۳۲راه انداخت، و تا سال   بهصلیبیضد لشکرکشیهای  یک سلسله خ۵۲۵
بوریهای همپیمان   ازز نی دمشق راکشید و بیرون صلیبیانانطاکیه و طرابلس را از دست 

های  صلیبیانِ اشغالگرِ اورشلیم که سلطنت داوودِ اسرائیلی را بر روی الشه. گرفتآنها 
دهها هزار مسلمان احیاء کرده بودند و منتظر بودند که خدایشان مسیح هرچه زودتر از 

مصر   فاطمیخالفت با استفاده از ضعف آسمان بیاید و سلطنت جهانی تشکیل دهد،
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 در غـرب ایـران       در زمان تشکیل سـلطنت قزلباشـان       ممالیک سلطنتقلمرو  

 گسترده بود؛و نزدیکی قونیه ی تا کیلیکیه  ، و در جنوب اناتول    رسید  میبه فرات   

  لبنان و سوریه و اردن را اسرائیل وکشورهای امروزین سودان و مصر و فلسطین و

                                                                                                           
  عسقالن۵۳۲سال  در. ندبرآمدیر حمالت مکرر قرار داده در صدد تسخیر آن کشور را ز

با مسیحیان مصر  چونکه .افتادصلیبیان دست   بهبود مصر که دروازۀ در فلسطین
 پس از  زنگینورالدین . برای مصر جدی بودصلیبیان خطر همدلی داشتند یانصلیب

 اورشلیمآن شد که مصر را بگیرد سپس  براورشلیمتالشهای نافرجام برای دستیابی بر 
 سپاهشکردتبار  فرمانده ۵۴۲سال  او در. را از شمال و جنوب مورد حمله قرار دهد

شیرِکوه که عمدۀ سپاهیانش کُردان . کرد مصر لشکرکشی بهکوه را مأمور اسدالدین شیِر
، رفت گ۵۴۷در زمستان سال قاهره را مکرر،  ناپذیر و چند حملۀ خستگی پس از بودند

  و سپاهیانِ او رسیدفرماندهی بهالدین  اش صالح رزادهدماه بعد درگذشت و برا دوولی 
منسوب به  (ایوبی فاطمی و تشکیل سلطنت  پایان عمر خالفتخ۵۵۰ شهریورماهدر 

 از ئی سالهای آینده حمالت گسترده دراو .  را در مصر اعالم داشت)خاندان خودش
 آنها را از دست نیمۀ شرقِی لبنان و اورشلیمو سرانجام  برد فلسطین در صلیبیان به مصر

 و وارد کردن آنها به  ترک و چرکساقدام به خریدن بردگان نوجواِن او .بیرون کشید
مصریان اطمینان نداشت تا آنها را در امور کشور  ، زیرا اشغالگری بود که بهکرد ارتش

جهادی مسلمان که برای  در بخش نخست این دفتر به گروههای .خودشان شریک کند
ها به منطقۀ قفقاز حمالت مکرر داشتند اشاره  بیرون کشیدن دختر و پسر از خانه

مملوکانی که توسط  .کردیم، و دیدیم که پدران شاه اسماعیل نیز کارشان این بود
مراتب   بهصالح الدین و جانشینانش خریداری شده وارد ارتش شده بودند در آینده

 سلطنت ایوبیان را برانداختند شاه  با کشتن توران۶۲۹سال  د، و در رسیدنارتشباالی 
 -شاه زِن ارمنیِ توران-داده زمام سلطنت را به شجرة الدر  مملوکان سلطنت تشکیل و

از قضای روزگار در همین زمان سلطنت اسالمیِ هند نیز در دست یک زِن . (سپردند
زبان . ن هند ممالیکِ شبیه ممالیکِ مصر بودندسالطی. نام سلطانه رضیّه بود باتدبیر به

سرا  سلطان التمش پدر سلطان رضیه شاعر پارسی.  ممالیک هند پارسی بود رسمی
خ ۶۳۰تا از سالطین مملوکی مصر در آینده انتاکیه و فلسطین و لبنان را تا سال  سه.) بود

لیک مصر تنها مما. از صلیبیان پاکسازی کردند و امپراتوری پهناوری تشکیل دادند
خ مغوالن را در ۶۳۹نیروئی در جهان اسالم بودند که جلو مغوالن ایستادند، و در سال 

  . دست مغوالن نجات دادند سختی شکست داده مصر را از خراب شدن به شام به
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  .رفت گرفت؛ وحجاز نیز بخشی از متصرفات آن دولت به شمار می در بر می

دیـران بـسیار      روابط دو سلطان عثمانی و مصر تا اندکی پس از جنگ چـال            

دیــران را بــرای ســلطان مــصر    چــالپیــروزی درم گــزارش یســلطان ســل. نیــک بــود

کــرد فرســتاد، ســپس وقتــی شــرق انــاتولی را از ایــران جــدا کــرده ضــمیمۀ عثمــانی 

نیـز وقتـی بـستان و خربـوط و مـرعش را             را برای سلطان مـصر فرسـتاد،          رش آن گزا

ــه همــراه       ــه ذوالقــدر را کــشت ســرش را ب  بــرای ســلطان  نامــهگرفــت و عــالء الدول

زبـان    هـایش را بـه      او نامـه  . اطـالعِ او رسـاند      فرستاد و گزارش این فتح بزرگ را بـه        

ظهیـر االسـالم    «آمیـِز     ب احتـرام  نوشـت و او را بـا القـا          عربی برای سلطان مصر می    

خطـاب  » والمسلمین، حامی خدام الحرمین الشریفَین، اُسوةُ الملوك والخـواقین        

پـس از آنکـه پـدرش احمـد را       ) برادرزادۀ سلطان سلیم  ( قاسم پسر احمد     .کرد  می

سـلطان   قـاهره رفـت و بـه       شام گریخت و از آنجا به       نیرنگ کشت به    سلطان سلیم به  

ولــی پــذیرش قاســم در قــاهره هــیچ خللــی در روابــط نیــک دو  . نــده شــدمــصر پناه

گونۀ    سلطان مصر نیز در پاسخ به نامۀ گزارش        .سلطان مصر و عثمانی باعث نشد     

ــه      ــاتولی بـ ــرق انـ ــاق شـ ــلیم پـــس از الحـ ــلطان سـ ــانی او را  سـ ــوك  «عثمـ ــوةُ الملـ اُسـ

اب کـرد، و والـی      خطـ » والسالطین، معین اإلسالم والمـسلمین، ابوالنـصر والفـتح        

نامیـد؛ و یـادآور شـد کـه از          » ملحـدین «و قزلباشان را    » لعین«قزلباش دیار بکر را     

شادی آنکه سلطان سلیم بر قزلباشان ملحد پیـروز شـده اسـت بازارهـای قـاهره را                  

بنـــدی کـــرده و از پیـــروزی او بـــر قزلباشـــان دلـــشاد شـــده اســـت؛ و هـــدایای    آذیـــن

او   بهفرستادهی سلطان سلیم مراه هیئت اعزامه گرانبهائی ازجمله یک فیل را به  

سـالمت   یل برای وی فرستاده بـوده کـه دو تـایش بـه    نوشت که پادشاه هند چهار ف  

ا از  ضـمن .فرسـتد  دو را برای سـلطان مـی   به قاهره رسیده است و اکنون یکی از آن       

ــرای          ســلطان ســلیم تقاضــا کــرد کــه اجــازه دهــد دریاســاالر مــصر چوبهــای الزم ب

زی را در کشور عثمانی خریداری کند، و نیز تقاضا کرد که سلطان چند سا کشتی

 سلطان سلیم در قونیـه ایـن هـدایا را دریافـت             .مصر بفرستد   سازی به   استاد کشتی 

، خطاب کرد» پدر«ه او را آمیزی برای سلطان بازفرستاد کرد و نامۀ بسیار محبت
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سازی  وب برای کشتیتواند هرچه دلش بخواهد چ       دریاساالر می  و متذکر شد که   

اند   سازی مشغول ساختن صد فروند کشتی        استادان کشتی  از عثمانی بخرد، ولی   

؛ لــذا بــرایش مقــدور  بــا مــسیحیان اروپــا وارد جنــگ شــود  زیــرا او قــصد دارد کــه  

  ١.مصر بفرستد سازی به نیست که استادان کشتی

 بــرای بــه  دیــران چــالِپــس از جنــگ  کــه تالشــهای خــودش    شــاه اســماعیل 

 بـا فرسـتادن هیـأتی        بـرآن شـد کـه      نتیجـه دیـد     بیرا  حه کشاندن سلطان سلیم     مصال

 سـلطان مـصر   .  صـلح کنـد    یتقاضای وساطت برای برقـرار     از سلطان مصر   مصر  به

 و بـه    فرسـتاد  اسـتانبول بـه   ئـی     بـا نامـه   ی را   هیأت شاه اسماعیل پس از دریافت نامۀ     

ردارد و بـا شـاه     مـسلمان بـ    کـشور شمنی بـا یـک       از د   که دست  اندرز نوشت سلطان  

قصد  سلطان سلیم نوشت که از ایرانیانی که به    او به  . آشتی درآید  درِ از اسماعیل

آینـد خبرهـای صـحیح گرفتـه اسـت کـه شـاه اسـماعیل          زیارت به مکه و مدینـه مـی    

وجه قصد جنـگ بـا        هیچ  ملحد پس از شکست از شما چنان در هراس است که به           

ــشــما را نخواهــد کــرد؛ ولــی چنانچــه شــما       او شــما را در دیا او وارد جنــگ شــو ب

دنبال خود خواهد کشید و با شـما همـان کـاری خواهـد کـرد کـه                  ها به   کوهها و دره  

مـردم ایـران گزنـدهای     اوزون حسن با ابوسعید تیمـوری کـرد؛ و شـما جـز آنکـه بـه        

یـاد سـلطان سـلیم آورد کـه همـۀ             او بـه  . ئی نخواهید گرفت    بسیار وارد گردد نتیجه   

انــد، ایرانیــان از دســت چنگیــز و تیمــور     ر اســالم از ایرانیــان بــوده عالمــان نامــدا 

ان ملعونشان گزندهای بسیار دیدند و تحمل گزنـدهای         گملعون و فرزندان و نواد    

و  با شـاه اسـماعیل آشـتی کنـد         که   مشورت داد سلطان سلیم     او به  .ندارنددیگری  

   ٢.ا بگیردو پیش از هر کاری جزیرۀ رودس رجنگ مسیحیان اروپا برود،  به

 پاســخ ســلطان مــصرســلطان ســلیم بــه نویــسد کــه  اســماعیل حقــی اوزون مــی

او نوشت   و مؤدبانه بهوجه با شاه اسماعیل آشتی نخواهد کرد؛ هیچ  به  که فرستاد

                                                 
 .۴۲۳ -۴۱۹ها در منشآت السالطین،   متن نامه-1
 .۴۲۴ -۴۲۳ همانجا، -2
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کن توقـع   یلـ . مـن از او طلـب دعـای خیـر دارم          . کم پدر من است    در ح  سلطان« که

  ١.»گری نکند شاه اسماعیل میانجی دارم که بین من و

 ایجــاد درکــارِ اســتانبولی در قــاهره و حلــب و  مرمــوزدســتهایزمــان  در ایــن

 ســلطان عثمــانی خــود را . مملــوکی و عثمــانی بودنــدســلطاندو  میــانبــدبینی در 

کــرد، و اگــر   آمــاده مــیجنــوب اروپــا بــه  بــزرگ زمینــی و دریــاییبــرای لشکرکــشی

نامــه متوقــف  ایــن برافتــاد مــی جنــگ انی و ممالیــکمــدو نیــروی بــزرگ عثمیــان 

 ایــن شــایعه قــوت گرفــت کــه   اســتانبول در .یافــت گردیــد و اروپــا نجــات مــی   مــی

 همدسـتانه  داده درصـددند کـه       هـم سلطان مـصر و شـاه اسـماعیل دسـت اتحـاد بـه               

حــاکم  »خیربیــک«در قــاهره نیــز شــایع شــد کــه . لــشکر بکــشند عثمــانی کــشور بــه

 سـلیم روابـط برقـرار    است و بـا سـلطان  اندیشۀ جدا کردن سوریه از مصر       در   حلب

خیربیــک را از حاکمیــت حلــب   تــصمیم گرفــت کــه    ســلطان مــصر . کــرده اســت 

 سـلطان سـلیم تقاضـا کـرد کـه میـان او و سـلطان مـصر واسـطه           ازخیربیک  . بردارد

 تــالش شــایعۀ امــر بــر  ایــن. بــدبینی ســلطان نــسبت بــه او برطــرف گــردد   شــود تــا  

قـوت  در قـاهره     عثمـانی    بـه  پیوسـتن  شام بـرای جـدا شـدن از مـصر و             حکومتگرانِ

سـلطان سـلیم یـک سـپاه        .  تیرگـی بـرد    سـوی بخشید و روابط مصر و عثمانی را به         

 راهی  وزیر اعظمسنان پاشانامدارترین افسرش  فرماندهی به را  چهل هزاری 

در .  بـه ایـران دارد     لشکرکـشی  کـه قـصد      نمـود  و شـایع     کـرد نواحی شرقی اناتولی    

دارند که سلطان عثمانی    دقیق  دادند که خبر    قاهره کسانی به سلطان مصر اطالع       

 . سـوریه اسـت  گـرفتِن لشکرکـشی  با خیربیک تبانی کرده است و قصدش از ایـن         

انگیـز    عثمانی رفتارهای شـبهه    کشور که در    وارد  زبانِ تازه   عرب اثناء چند    ایندر  

دادند دستگیر شدند، و پس از یک محاکمۀ مقـدماتی اعتـراف              از خود نشان می   

آنها فاش ساختند که سلطان مصر و شـاه         . مأموران سلطان مصر هستند   کردند که   

کـشور   بـه جنـوب    از شـرق و  همدسـتانه انـد کـه   اسماعیل متحد شده و قرار گذاشته 

                                                 
  .۳۰۱ / ۲ اوزون،اسماعیل حقی  ١
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  . عثمانی حمله کنند

گونــه، رخــدادهای بــسیار مرمــوزی باعــث تیــره شــدن روابــط ســلطان   ایــن بــه

شــد و زمینــه را فــراهم جــوی مــصر و ســلطان مغــرور عثمــانی  ســالخورده و مــسالمت

 ســلطان مــصر . شــاخ کنــد  مــذهب را شــاخ بــه   آورد کــه دو گــاو نیرومنــد ســنی    مــی

از بــیم آنکــه  مطلــع شــد قــصد شــرق انــاتولی  بــهِه عثمــانیکــه از حرکــت ســپا همــین

شـام    بـه هـزاری از قـاهره      پنجـاه   با یک سـپاه     قصد سلطان سلیم گرفتن حلب باشد       

 ســلطان ســلیم رســاند کــه چــون شــنیده ئــی بــه اطــالع  نامــهفرســتادن، و ضــمن رفــت

 بیرون آمـده که ارتش عثمانی قصد حمله به ایران دارد با این سپاه از مصر        است  

؛ و ی وسـاطت کنـد و مـانع بـروز جنـگ شـود             تا میان دو دولت ایران و عثمان      است  

اند تا بـرای برقـراری صـلح میـان ایـران و            علمای بزرگ مکه و مدینه نیز برخاسته      

 کــه ســلطان مــصر شــایع شــد اســتانبول در هنگــاممــین  در ه.ننــدعثمــانی تــالش ک

ای جـ    بـه   سـلطان سـلیم    . اسـت  بیـرون آمـده   مـصر    عثمـانی از   لشکرکـشی بـه    قصدِ  به

را و فقهــا و جلــسۀ مــشورتی بــا شــرکت امــ  دهــد نامــۀ ســلطان مــصر پاســخ    آنکــه بــه

تشکیل داد، و ضمن بزرگ جلوه دادن خطـر مـصر و ایـران و        بلندپایگان کشوری   

 و بـرای جنـگ بـا    بـا شـاه اسـماعیل متحـد شـده      مـصر    سـلطان این موضوع که    طرح  

مـشورت   بـه  سـلطان مـصر   تـصمیم بـه جنـگ بـا     دربـارۀ عثمانی آماده شـده اسـت،    

سلطان جنگ با  عثمانی فتوای جواز بلندپایۀاو در این جلسه از فقهای . نشست

 ویســـی عثمـــانی بـــه ی داد کـــه نیروهـــای زمینـــی و دریـــا فرمـــان را گرفـــت و مـــصر

ــز مــأمور کــرد    . درآینــدحرکــت  مرزهــای شــام بــه  ــه   بــهتــا چنــد نفــر را نی حلــب رفت

رکـت   در ح   از شـام   نیروهای مصری قصد اخراج    هاطالع خیربیک برسانند که ب     به

خویش را بـرای پیوسـتن بـه وی آمـاده         سپاهیان   خواست که    خیربیکاست؛ و از    

لـی خیربیـک از      خیربیک چرکَس بود، قانصوه غوری نیز چرکس بـود، و          .سازد

او بدبین شده و قصد برکنـار کـردن او را دارد تـصمیم گرفـت                  بیم آنکه قانصوه به   

تابعیت سلطان عثمانی درآید، و محرمانه موافقت خود با پیشنهاد را برای        که به 

ــدامات   . ســلطان ســلیم فرســتاد   ــزی   نامــۀ اهانــت ســلطان ســلیم پــس از ایــن اق آمی



  

  

۲۰۷

او نوشت کـه مـا جاسوسـان تـو را کـه بـرای                  به زبان ترکی برای قانصوه فرستاده      به

نــزد تــو  گــری بــه عثمــانی فرســتاده بــودی دســتگیر کــردیم و اینــک آنهــا را بــه  فتنــه

کنـار مرزهـای کـشور آن         ما به . اند برایت بیان کنند     فرستیم تا آنچه را دیده      بازمی

ایم و قصد داشـتیم کـه بـا او وارد جنـگ شـویم، ولـی اینـک                     قزلباش ملحد رسیده  

ای چـاره نـداریم        شده که با آن ملحد دسـت یکـی کـرده           آشکار نوایای تو بر ما      که

تـو نیـز اگـر حمیـت و غیـرت داری خـودت را       . سـوی تـو بپیچـیم    جز آنکه عنان بـه    

  ١. است تحقق یابددر پردۀ غیب تا آنچه که برای رویارویی با ما آماده کن

ـرج دا  « در   ۸۹۵سـلطان سـلیم در شـهریور        سخن آنکـه      کوتاهزدیکـی  ن(» بِـق م

ماننـدی    و سپاهیانش رشادتهای بی   قانصوه   ٢. با قانصوه غوری روبرو شد     )حلب

از خـود نــشان دادنــد تــا جـائی کــه هــر دو جنــاح راسـت و چــپ عثمانیــان را در هــم    

 خیربیک که فرماندهی جناح راست سپاه قانـصوه را          شکستند، ولی در این اثناء    

 راه گریـز گرفـت     سـربازانش  با   اشت،، طبق قرار قبلی که با سلطان سلیم د        داشت

 پـــس از خیانـــت قانـــصوه. جنـــاح راســـت ســـپاه قانـــصوه را بـــه شکـــست کـــشاند و

 دوام عثمـانی  آتـش توپخانـۀ  در برابر که  بیش از چند ساعت نتوانست    خیربیک

، ولی پیش از آنکه به حلب برسد در حین نماز گریختاو شکست یافته   . بیاورد

 ســوریه و لبنــان و سراســر ســه مــاهیم در خــالل ســلطان ســل. ســکته کــرد و جــان داد 

 از بخـــت بلنـــد .فلـــسطین را تـــصرف کـــرد و در دیمـــاه از راه غـــزه وارد مـــصر شـــد

                                                 
 .۳۹۲ -۳۹۱زاده صفوی، شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل،   رحیم-1
اند که شاهنشاهی خیتا را تشکیل داده بودند  بومیانش آریایی بودهاینجا روزگاری . 2

با پادشاهشان روابط ) نخستین شاه یکتاپرستِ جهان باستان(اَتون  و فرعون اَخِن
خترش که بیوۀ فرعوِن جوان و ناکام اَتون د چند سال پس از اخِن. نیکو داشت

آمون بود به شاه خیتا نامه نوشت که یکی از پسرانش را برای  موسوم تُحوت عنخ
یعنی  (»بغ  دایمرغ«مرج دابق شاید نام اصلیش . مصر بفرستد خواستگاری از او به

ماالً  احت. سامی ندارد زبانریشه در» مرج دابق«زیرا   بوده باشد؛)زارِ مادرخدا مرغ
های شاهان هخامنشی بوده و در  که از ساخته) گانه فردوسهای سه(» تری پردیس«

  .زمان هخامنشی شهرت بسیار داشته در این زمین واقع شده بود است
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سلطان سلیم، اخیرا باران بسیاری باریده بود و بیابان سینا پرآب بود و سپاهیان              

 .آســـانی وارد مـــصر شـــدند عثمـــانی ازبـــرای آب در مـــضیقه قـــرار نگرفتنـــد و بـــه 

که سلطان جدید مصر شـده بـود بـا حفـر خنـدق               برادرزادۀ قانصوه  بای  طومان

 اع شهر را مستحکم سـاخته بـود  ف د توپعراده دویست قاهره و نصب     در پیرامون 

ولی نقشۀ  . دام انداخته در هم بشکند      و ترتیباتی چیده بود که سپاه عثمانی را به        

حـاکم حمـِص   - بـردی غزالـی   نـام جـان   او را یک چرکس دیگرِ شبیه خیربیک بـه    

سـلطان سـلیم پیوسـته بـود بـرای            در غزه بـه   فریب سلطان سلیم را خورده       که   -شام

 شـد  نبرد سلطان سلیم برای تصرف قاهره در دیماه آغاز     .سلطان سلیم افشاء کرد   

انگیـز    ممالیـک از قـاهره حقیقـةً سـتایش        طومان بـای و     دفاع  . دوماه ادامه یافت   و

 افــسران نامــداران شــماری از گین بــود،ســن تلفــات ارتــش عثمــانی بــسیار. اســت

و هزارمــرِد ارتــش ترین و دلیرتــرین افــسر  ازجملــه ســنان پاشــا کــه باتــدبیرعثمــانی

 ولی سرانجام دفاع شهر درهـم       .دست طومان بای از پای درآمدند        به بودعثمانی  

 گویــا .متــواری شــدبــای  و طومــان دســت ســلطان ســلیم افتــاد  شکــست و قــاهره بــه 

 چنــد شــب بعــد   .رد حــدود بیــست و پــنج هــزار کــشته دادنــد    ممالیــک در ایــن نبــ 

شناخت وارد   از راهی که می    گذشته   ازجان ممالیکِبا گروه اندکی از     بای   طومان

کلیـــۀ چنـــدهزار ســـپاهی  شـــبیخون زد، عثمانیـــان در درون قـــاهرهبـــه  قـــاهره شـــده

 سـلطان سـلیم  . گرفـت قـاهره را   عثمانی که در قاهره مستقر بودند را کشتار کـرد و         

ددبـای بودنـد و      مـردم قـاهره خواهـان طومـان       .  قـاهره را مـورد حملـه قـرار داد          امج

 حتی زمان نیز جانانه با عثمانیـان        .کردند   مقاومت می  عثمانیان در برابر    دلیرانه

ــا ســربازان عثمــانی ســه شــبانه روز در       .جنگیدنــد مــی ــرد مــردم شــهر ب کــوی و  نب

دسـت مـصریان     از عثمانیـان بـه  گرچه شـمار بـسیاری    .  شهر ادامه داشت   برزنهای

بـای    طومـان کـشتن رفتنـد   بـه نیـز  شهر  بسیاری از مردمچونکه کشته گردیدند ولی    

او با هفت تن از یارانش از شهر      . بکشندبه مردم فرمان داد که دست از مقاومت         

خـشم بـود    سلطان سلیم که از دلیـری و سرسـختی مـردم قـاهره سـخت بـه          . گریخت

، صــادر کــرد انِ قــاهره از زن و مــرد و بــزرگ و کــودک  کلیــۀ چرکــسدســتور کــشتاِر
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 در کـوی و برزنهـا و   شامل هزاران کودکِ دختر و پـسر   از مردم شهر   هزار تن  دهها

هـا و خیابانهـای قـاهره را     رحـم گذشـتند، کوچـه    خیابانها از دمِ تیـغ عثمانیـانِ بـی        

ه کـه   سلطان سـلیم در گـزارش فـتح قـاهر    .خون پوشاند تا سلطان سلیم آرام گرفت  

ــروزیش    بــرای شروانــشاه فرســتاد    ــارۀ کــشتار مــردم پــس از پی ــادآور شــد کــه   درب ی

هـا بـر    هـا را در کوچـه   سپاهیان عثمانی دست کشتار بر مردم قاهره گشودند، الشـه       

 پلــههــا  هــا از الشــه خانــه روی هــم انباشــتند، بــرای بــاال رفــتن از دیوارهــا و ورود بــه

قــاهره از دم تیــغ گذشــتند، جویهــای  ســاختند، بــیش از پنجــاه هــزار تــن از مــردم   

خـون   هـا روان بـود و چنـان شـد کـه رود نیـل تبـدیل بـه               خون از درون و بیرون خانـه      

 و غایــب رگردیــد، حکــم دادیــم کــه بــزرگ و کوچــک طایفــۀ چرکــسان از حاضــ        

تمــامی از تیــغ گذرانــده شــوند و یــک فــرد بــزرگ و کوچــک از ایــشان در روی    بــه

دنیا   ر شکمِ مادران بودند فرصت یافتند تا وقتی به        زمین نماند، ولی جنینها که د     

    ١.آمدند خود و مادرانشان کشته گردند

خـوانیم   نویسانده است که ما وقتـی مـی   گونه متن این نامه را سلطان سلیم به 

جمعـی مـردم قـاهره لـذت          کنیم که او از بازگوییِ داستان کشتار دسته         احساس می 

 ســتمهائی کــه بــر. ا ش آورده اســت ر در نامــهبــرده و آن را بــا آب و تــاب بــسیا  مــی

 رفـت همـۀ     مـردم قـاهره    فرمان سلطان سلیم بـر      و به » جهادگرانِ عثمانی «دستهای  

 عثمـانی  معلوم شد که سلطان   .باد هوا داد     عثمانیان را به   گستری  دینهای    افسانه

د و خـدایش اهللا و پیـامبرش    تفاوتی با هالکو ندارد جـز آنکـه نمـاز مـی خوانـ             هیچ

 در اناتولی و اروپای شرقی تحت نام عثمانیان آنچه .حمد و کتابش قرآن استم

اشـغال زمینهـا و مـصادرۀ مـال و     جهاد انجام داده بودند تالشهای مسلحانه برای       

تحمیل دین و زبانِ خودشان بر مردم   تصاحب زن و دختر و در رأس اینها   ملک و 

 بیـنش  برخاسـته از یـک   بـود؛ و ایـن   » جماعـاتِ غیرِخـودی   «مغلوب و نابودگری    

ترکـستان  پرورِ    خشونت از بیابانهای    ییی بود که آنها از زمانهای دور         قبیله کهنِ

                                                 
 . به بعد۴۳۷ بنگر منشآت السالطین، -1
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 چونکـه اتفاقًـا مـسلمان بودنـد         .کـشیدند   آورده بودند و همچنـان بـا خودشـان مـی          

   . که گستردند اسالم بود، ولی رفتارشان رفتار چنگیز و هوالکو بوددین خودشان

  یکبـار دیگـر در فـروردین       هراسید،  ز هیچ شکستی نمی    دلیر که ا   بای  طومان

شکـست  بـاز  ، ولـی  شـبیخون زد   در قـاهره   عثمانیـان به    از چرکسان  با گروه اندکی  

 کردنـد زندان بند و او را به . ین فرار از پلی بر روی نیل دستگیر شد در حیافت و 

 از سـردر یکـی    جـسدش را بـر    شـد، و  فرمان سلطان سلیم اعدام        بعد به  هو یک هفت  

تــا مــردم دم نهادنــد معــرض تماشــای مــر  روز بــه  و ســه آویختنــدقــاهرههــای  دروازه

هفتـۀ آخـر   (داشتند یقین کنند کـه او دیگـر زنـده نیـست       قاهره که او را دوست می     

شرکت اش    سپس جسد را پائین آوردند و سلطان سلیم در نماز جنازه           .)فروردین

 فریبکـاری زشـت بـود کـه سـلطان           این یک . او را دفن کردند   اجازه داد تا     و   کرد،

 کـه  ، مردیسلیم دربارۀ مردی مؤمن و دالور و محبوب دلهای مصریان انجام داد         

جنـگ دشـمنِ     از هیچ شکستی نهراسـیده بـود و پـس از هـر شکـستی بـار دیگـر بـه                    

رفتـارش بـا مـردم قـاهره نـشان داده بـود کـه         واقعـا  ، دشـمنی کـه  کشورش رفته بـود   

  .ستادل  کار و سیه سیه دشمنی

  خالفت عثمانی تبدیل سلطنت عثمانی به. ۲

از اجـداد   (در این اثنـاء شـریف مکـه         .  ماه در قاهره ماند    هشتسلطان سلیم   

  مملـوکیِ   کـارگزار سـلطان    و ١ هاشـمی   ابوالبرکـات  که نامش  ) اردن  کنونی شاهانِ

                                                 
و ) عموی هاشم(هاشم بلکه از تخمۀ عبدالدار   اینها نه از تخمۀ هاشم و خاندان بنی-1

حاِجب ( و از دوران پیش از اسالم کلیدداران کعبه بودندعبدالدار  اندان بنیخ
هاشم و بنی  بنی. است» داری« لقب درستِ اینها نه هاشمی بلکه .اند بوده) البیت

عبدالدار پیش از اسالم و در زمان پیامبر با هم اختالف داشتند، زیرا عبدشمس و 
 بیرون کشیده و کلیدداری کعبه که برادرش هاشم ریاست مکه را از دست آنها
بعد هم میان هاشم و پسران عبدشمس . درآمدی نداشت را برایشان رها کرده بودند

بر سر ریاست مکه اختالف افتاد که پس از ظهور اسالم نیز ادامه یافت و در 
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ی به قـاهره فرسـتاد و کلیـد کعبـه را بـرای سـلطان سـلیم                  هیأت پسرش را با     مصر بود 

 »حـامی الحـرمین الـشریفین   « او را نوشت اوئی که برای  اشت، و در نامهارسال د 

ســلطنتی و  و امــوال خــزائن مــصر را بــه خیربیــک ســپردم  ســلطان ســلی١.لقــب داد

  از راهکـرده و چنـد هـزار اسـتر و خـر     بـار هـزار شـتر      را بـر کتابهای کتابخانۀ قـاهره  

نرمندان و صنعتگران  از هصدها تن سپس.  فرستاداستانبولبه فلسطین و سوریه 

سلطان سلیم مصر را  (راه افتاد سوی شام به  بهبرداشته مصری را با خود فقیهانو 

ی اهللا لَـ  عالمتوکِّلدر این سفر، او . )رحمانه تاراجِ مالی و فرهنگی کرد حقیقةً بی 

 او در شــام نیــز  ٢.را بــا خــود بــرد  آخــرین خلیفــۀ عباســی مــستقر در مــصر  ســوم 

                                                                                                           
جنگهای ابوسفیان و پیامبر، و سپس در جنگهای صِفّین بین علی و معاویه و بعد در 

هاشم  سرانجام هم بنی. ضد اموِی امام حسین و سپس امام زید نمود یافتقیامهای 
امیه که نوادگان عبدشمس بودند را کشتار  با تشکیل سلطنت عباسی کلیۀ بنی
  .اندلس گریختند زنده ماندند کردند، و فقط چند تنی از آنها که به

در این هنگام نیز رفت، و  حجاز و یمن از زمان ایوبیها بخشی از مصر به شمار می ١
دست سلطان سلیم،  پس از سقوط دولت مملوکی به. تابع دولت مملوکی بودحجاز 
شد و تا پایان جنگ اول جهانی جزو کشور عثمانی  عثمانی ضمیمۀ کشورحجاز 

 در اواخر جنگ اولِ جهانی که فرانسه و انگلستان متصرفات دولت عثمانی را .بود
میان خودشان تقسیم ) قرارداد سایکس و پیکو هموسوم ب(در یک قرارداد محرمانه 

گرفتار بازیهای ) حاکم حجاز از نوادگانِ ابوالبرکاِت یادشده(کردند شریف حسین 
. او قول داده بودند که او را پادشاه همۀ عربها خواهند کرد انگلیسیان شد که به

شغال ا شریف حسین فتوای جهاد ضدعثمانی داد که داستان اندوهباری دارد و به
کشورهای عربی توسط انگلیسیان و فرانسویان و پیداییِ کشورهای نوینی بر 

در این . بندی کهِن دورانِ امپراتوری روم انجامید جغرافیای جهان بر مبنای تقسیم
تقسیمات کشوری زمان امپراتوری روم پابندی نشان دادند که  بندی چنان به تقسیم

 را نیز احیاء کنند، و داستان درازی دارد که تصمیم گرفتند امارتِ باستانی اسرائیل
  .پیدایش کشور اسرائیل انجامید سرانجام به

های عباسی  بعد مشروعیتشان را از خلیفه سالطین مصر از زمان صالح الدین ایوبی به 2
 خ۶۳۷وقتی هوالکوخان در سال . گرفتند ولی دولت عباسی در مصر نفوذی نداشت می

تحریک خواجه نصیر و  بهیفه و همۀ افراد خاندان عباسی را بغداد را تصرف کرد و خل
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و  »ردی غزالـــی بـــجـــان« شـــام را بـــه حاکمیـــت، و آنگـــاه مانـــد حـــدود شـــش مـــاه

 مــردم .آمـادۀ بازگــشت بــه اسـتانبول شــد  ســپرد و حاکمیـت حلــب را بـه خیربیــک   

 او  .شیعه بودند و حلـب در نزدیکـی مرزهـای ایـران واقـع شـده بـود                 عرب و   حلب  

چ داد، چندین هزار خانوار از مردم حلب را به متصرفات عثمـانی در بالکـان کـو          

را بـه  ی اهللا لَـ  عالمتوکِّـل  او . افـزوده باشـد  اش  برگی دیگر بـر جنایتهـای ترکانـه        تا

شمـشیر عمـر ابـن      « و   »تارهـای ریـش پیـامبر     « و   »خلعـت خالفـت   « برد و    استانبول

 کـه مقـام خالفـت را    خواسـت ، و از او     دریافت کرد  که نزد او بود را از او         »خطاب

ــ عالمتوِکّــل. بــه وی تفــویض کنــد ئــی جــز گــردن نهــادن بــه خواســت   چــاره ی اهللالَ

 تفـویض خالفـت بـه     بسیار شکوهمندی مراسم رسمِیدرسلطان سلیم نداشت، و  

خــود   بــه»خلیفــه«از آن پــس ســلطان ســلیم لقــب  . ســلطان ســلیم را اعــالم داشــت 

. بعد لقب خلیفۀ عثمانی برخود داشـتند        گرفت، و سالطین عثمانی از زمان او به       

   .گرفت »خالفت عثمانی«نامِ  عثمانی طنتسلبعد  زمان به از این

 بِر عمر ابن خطاب  اسالم و میراثپیامبِرمقام خلیفۀ  در سلطان سلیم اینک  

بـا ایـن رخـدادهای بـسیار پیچیـده          . دانست   را ولی امر مسلمین جهان می      شخود

اروپــا از خطــر حتمــی رهیــد و  ســلیم اشــباع شــد،   اطمــاع و بلنــدپروازیهای ســلطان 

دهـد کـه       همـۀ اینهـا نـشان مـی        . نـشد  از مـسیحیان پـس گرفتـه      گـاه     اندلس نیـز هـیچ    

 از اولِ روی کار آمدنشان تا کنون برای مال بـوده و گـسترش دیـن      عثمانیانجهاد  

بــیش از یــک بهانــه نبــوده، هرچنــد کــه دیــن نیــز در لشکرکــشیهای آنهــا بــر مــردم  

                                                                                                           
نام ابوالعباس احمد به شام   مردی از این خاندان بهو کشتار کرد،دستگیر علقمی 
مصر   را بهابوالعباس برس بود  و شام که نامش ظاهر بیسلطان مملوکی مصر. گریخت
 از آن پس.  خالفت نشاند به »اهللالحاکم بأمِر«لقب او را با  ه با او بیعت کردطلبیده

 از دیگری توسط سلطان وقت به پس نوادگان این خلیفه در مصر یکی فرزندان و
سالطین مملوکی . ی اهللا رسیدلَ عالمُتوکِّل اینشدند تا نوبت به   مینشاندهخالفت 

 در حکمِ که گرفتند میها  خلیفه این را از سلطنت خودمشروعیت چونکه غالم بودند 
  . نداشتندبودند ولی اختیاری برای دخالت در امور سیاسی»  و شام مصرامر ولیِ«
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 بایـد   شان آن بود که مردم       در کشورگشایی  عثمانیانسیاست  . مغلوب تحمیل شد  

   . زبان شوند باشد؛ یعنی مسلمان و ترک ما زبان ما و زبانشان دیِندینشان 

ابوالحـسن   توسط   پنجم هجری   آغاز سدۀ  در اسالمی که     سیاسیِ نظریۀطبق  

 توسـط  و انـدکی بعـد  ه تـدوین شـد   ) مقـیم بغـداد  ایرانِی  بلندآودازۀفقیه(ماوردی  

ــرمین جــوینی  ١،بــودتکمیــل شــده )  مقــیم تــوسایرانــیبلنــدآوازۀ فقیــه (امــام الح 

  . نبودزمان در جهان اسالم جائز  وجود دو خلیفه در یک

عنـوان نـوادۀ       بـه  نیـز شـاه اسـماعیل      اینک که سلطان سـلیم خلیفـه شـده بـود          

بـه  و  را داشـت  امامـان شـیعه   ادعای جانـشینی پیـامبر و      پیامبر و امام علی و فاطمه     

   .رفت  به شمار می»خلیفه«  نوعینوبۀ خودش

کنـار     که اینک برنامـۀ آزادسـازی انـدلس و تـسخیر اروپـا را بـه                سلطان سلیم 

در همــۀ و   سـلطنت صــفوی را برانـدازد   وبگیــرد بــرآن شـد کــه ایـران را   نهـاده بـود  

او به این هـدف در مهرمـاه سـال          .  تشکیل دهد  خالفتِ واحده کشورهای اسالمی   

بر بستر بیماری افتاد و ، ولی در راه رفتبه ادرنه را برداشته عثمانی ارتش  ۸۹۹

  .ماه بعد درگذشت دو

ســلطان ســلیم بــه ایــران و فرهنــگ و  همــۀ منــابع تــاریخی تــصریح دارنــد کــه  

. شــمرد منــد بــود و ایــران را یــک ســرزمین مقــدس مــی   هادب و تــاریخ ایــران عالقــ 

سـرود، و شـاهنامه را       بیشتر مطالعـاتش در متـون پارسـی بـود، بـه پارسـی شـعر مـی                 

 تـأثیر داسـتانهای حماسـی شـاهنامه قـرار      زیـر   سـخت  وکـرد  ه میبسیار زیاد مطالع 

 ایرانــی یــاتاســماعیل حقــی اوزون دربــارۀ عالقــۀ ســلطان ســلیم بــه ادب    . داشــت

زبــان ترکــی شــعر کــم گفتــه ولــی بــه پارســی اشــعار بــسیاری    «نویــسد کــه او بــه   مــی

 بـه خـط خـودش در آرشـیو مـوزۀ تـوپ قـاپی        اوهای پارسـی     منظومه. سروده است 

                                                 
پس از انقالب   و فقیهان همفکرشکه حسینعلی منتظریاست ئی  نظریهاین همان  -1

وارد قانون » والیتِ فقیه«نام جدیدِ  تعدیل اندکی با  بااسالمی در ایران موسوم به
 .کردند» ایران جمهوری اسالمی « به موسوم اساسیِ نظاِم
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 در سـال    سـلطان سـلیم    شـعر پارسـی   نویـسد کـه دیـوان          می نیز. »شود  ری می نگهدا

زرکـاری  بـه قطـع بـزرگ و      آلمـان  وقـت  امپراتـور دسـتور ویلهلـم دوم         به م۱۹۰۴

 گویـا فقـط یـک بیـت شـعر      ١.به چاپ رسـیده اسـت    در برلن     توسط پل هوون   شده

ت، و در هــای پارســیِ او بــسیار اســ ی ســرودهبــه ترکــی از او برجــا مانــده اســت، ولــ

رحـمِ   دهـد ایـن مـرد بـی     میان آنها غزلهای زیبای بسیاری وجود دارد که نشان مـی    

  . عجیبی بوده استتضادهایآشام طبع لطیفی هم داشته و مجموعۀ  خون

 تأثیر از شـاهنامۀ فردوسـی        به  با تصویری که   رسد که سلطان سلیم     به نظر می  

 بسیار  کشورهای عربی های ایران در ذهنش داشت، پس از فتح           از شکوه گذشته  

مقـام خالفـت رسـید     او پس از آنکـه بـه  .  بود که شاهنشاه ایران شود      شده عالقمند

را به  دستور داد تاجی شبیه تاج شاهنشاهان باستانی ایران برایش ساختند، و آن           

گفــت کــسی کــه شــاه اســت بایــد مثــل       نهــاد و مــی  جــای کــاله عثمــانی برســر مــی   

وقتـی شـام و مـصر     گویا او    ٢. تاج برسر بگذارد   شاهنشاهان ایران باشد و مثل آنها     

  .بر خودش نهاد» اِه جهانشاهنش« لقِب پارسیِ را گرفت

خالصه آنکه سلطان سلیم هم به فرهنگ و زبان ایرانی عالقـه داشـت و هـم                  

 کامـل   یِیزبـان پارسـی آشـنا      ئل بود، و هم بـه     برای تاریخ و تمدن ایرانی تقدس قا      

 در سوادش ( داشتیسوادچندان  اسماعیل نه این در حالی بود که شاه. داشت

نـه جـز    ، وآگـاهی داشـت  از تـاریخ ایـران    نـه  ،)ی بـود د خواندن و نوشتنِ ابتدای  ح

ترکــان  او نیــز قزلباشــانِ. کینــه نــسبت بــه ایــران و ایرانــی احــساسی در دل داشــت 

اطالعی از گذشتۀ ایران و     هیچ   ایران را ندیده بودند و       پیشترها بودند که    بیابانی

شـــاه . ســـخن بگوینـــد ایرانـــیزبـــان  توانـــستند بـــه حتـــی نمـــیایرانـــی نداشـــتند و 

از  او .چیـز ایـران بیگانـه بـود     نامید ولی با همـه  اسماعیل خودش را شاه ایران می     

در دســتگاه او نیــز حتــی یــک نفــر وجــود    . بهــره بــود  هرگونــه شــعور سیاســی بــی  

                                                 
  .۳۲۶ / ۲ اوزون،اسماعیل حقی  ١
  .تاریخ امپراتوری عثمانی، ، به نقل از هامرپورگشتال۵۶۱ پارسادوست، ٢
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ران قزلبـاش  سـ . مواقع حساس قادر به تـصمیمگیری درسـت باشـد    نداشت که در 

قــدرت و ثــروت و شــوکت رســیده  مقــام و گرســنگی و راهزنــی بــه کــه از برهنگــی و

بـــه خصیـــصۀ  اعمومـــبودنـــد، کـــشور را میـــان خودشـــان تقـــسیم کـــرده بودنـــد و   

ــژادی پــذیر کــه در هــیچ شــرایطی     مردمــی بودنــد احــساساتی و تحریــک    شــان ن

 در راه   مکرشان   ها خصایص نژادی  نت. توانستند تصمیم درستی اتخاذ کنند      نمی

 داشـتند کـه در مواقـع شـکار بـه مکـر و       جـانورانی آنها خصائص . تاراجگری بود 

 عمـرش در زیـر دسـت چنــین    همـۀ شـاه اسـماعیل نیـز کـه     . شـوند  حیلـه متوسـل مـی   

عناصری تعلیم دیـده بـود خـصلتهای آنهـا را داشـت، و از هرگونـه تـدبیر و تفکـر                   

 و قزلباشانش کمـک کـرد کـه ایـران      تنها عاملی که به شاه اسماعیل.بهره بود   بی

ــالتِ « و احـــساس رحمـــی و ددمنـــشی  تـــوحش و بـــیکننـــد و ویـــران اشـــغالرا  رسـ

  . آنها بود»آسمانیِ

مـصر کـرد فرصـت مناسـبی        شـام و     را متوجـه     تـوانش وقتی سلطان سلیم همۀ     

 شـود و  دیـران  چـالِ کـار جبـران شکـست        پیش آمده بود تا شـاه اسـماعیل دسـت بـه           

ولـی نـه او   . ان سلیم از ایران جدا کـرده بـود را بـازپس گیـرد      سرزمینهائی که سلط  

شـد    یافـت مـی  مردجسارت چنین تفکری را داشت و نه در میان قزلباشانش یک          

فکــر   تــدبیر نداشــت کــه در ایــن دوران بــهچنــداناو حتــی . کــه در غــم ایــران باشــد

ز خـودش    را بیش از آن ا     مردم ایران  بیفتد تا    ییکردن باندهای تبهکار تبرا    مهار

 دامن دشمن  نجات از ستمهای تبرائیان دست بهنسازد که برایوادار  نرنجاند و   

رای او ملــت بــ. خواســت هــم کــه چنــین کنــد ولــی او چنــین نکــرد و نمــی.  شــونداو

مـذهب   نـابودی  او جـز بـه   .داد ی از ملت معنـائی نمـی  یمفهومی نداشت، و دلجو  

  .اندیشید نمی به هیچ چیزی حقِ خودش و نشر مذهب منسوخِ سنیان

  دیران فروریختن نخوت شاه اسماعیل پس از فاجعۀ چال. ۳

هـایش   ی کـه از کـودکیش توسـط مـادر و خلیفـه         پرورشـ در اثـر    شاه اسماعیل   

  خودش را یک ذات مقدس فوق بشریِ       دیرانْ  چالِتا پیش از شکست     یافته بود،   
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 د کـه مـادر  کـر  خیال می پنداشت، و  می امامان شیعه به امدادهای غیبیِ  تأییدشده

او چنــدتا از اَشــعارِ . اســت هــم او گیتـی فقــط یــک ذات پــاک را زائیــده اســت وآن 

واره در ها شنیده و از بر کـرده بـود را همـ     ترکِی شاه اسماعیل خطایی که از خلیفه      

 در یکـی از  .زد مـی  از خـدایی و عـصمِت خـویش    دمکـرد و      هر مناسبتی تکرار می   

مــادرم فاطمــه اســت و مــن یــک امــام از   پــدرم علــی و «کــرد کــه  اینهــا تــصریح مــی 

من عیسا ابن مـریم و خـضر و   «کرد که   در دیگری تصریح می   » .دوازده امام هستم  

من همراه منصور بر سـِر دار بـودم، مـن    «گفت که   در دیگری می».اسکندر هستم 

در دیگـری   » .همراه ابراهیم خلیل در آتش بودم، مـن همـراه موسـا در طـور بـودم                

ر محمد و سِر علی هستم، مـن گـوهر دریـای حقیقـت و سِـر اَنـا       من نو«گفت که    می

مــن طوفــان نــوح را در ازل « کــه کــرد مــیدر دیگــری ادعــا » .ام الحــق و حــق مطلــق

مـن از ذات مرتـضا      «گفـت کـه       در دیگری می  » .دیده بودم که درحال آمدن است     

  ١».ام علی هستم، من شاه غازیان

، تــصریح کــرد کــه آن اســماعیل   فرســتادشــیبکخانئــی کــه بــرای   نامــه او در

در هـزار سـال پـیش     خـدا  م، وا صِدیق و نبی که در آیۀ قرآن نامش آمـده اسـت مـن             

او در ایـن  . خوانـده اسـت   ) اسماعیلِ صِـدیق نبـی    ( مرا راستگو و برگزیده      شقرآن

جهـان بـشریت     نامه ادعا کرد که به او وعدۀ آسمانی داده شده که در آخرزمان بر             

بگـستراند؛ و   را در میـان انـسانها     شر گیتی را بگشاید و دین     سلطنت کند و سراس   

ّ اُناٍس «این حدیث را آورد که       او خـودش   ٢.» الزمـان   آخـرِ  ينـا فـ   ولت، و د  ةٌولَ د لِکلِ

و قـرار   شده بود ساختهدانست که از زبان امامان شیعه         را مصداق این حدیث می    

  ٣.بدهند جهانی سلطنت در آخرزمان تشکیل شعیان بود که

                                                 
  .۴۵۸ -۴۵۶ پارسادوست، -1
  .۸۱۰-۸۰۵ پارسادوست، متن کامل نامه در ٢
 آنچه .آن پابندند سخت به  در ایران و عراق و لبنان فقهای شیعهبرای هنوز باوری -3

. گیری این باور است شود نمادی از پی نامیده می» صدور انقالب اسالمی«نامۀ بر
حکومتِ «عنوان  ها به آنچه در سخنرانیهای دولتمردانِ ایراِن کنونی در رسانه
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ش مریـدان  وارِ کُرنِـشهای بنـده    پـرورش غلـط و   آن سـبب    که بـه   شاه اسماعیل 

داشـت   راسـتی بـاور    بـه خودشیفته شـده بـود  کردند،  او سجده می  که شب و روز به    

هـــدایت و حمایـــت و معـــصومین  خـــدا از جانـــبِ کـــه برگزیـــدۀ آســـمانها اســـت و 

را بگستراند و  » حقمذهِب«جا پیروزمند خواهد بود تا  شود و همواره در همه می

و عائـشه    را از صحنۀ گیتی براندازد و نام و نشان ابوبکر و عمـر               »مذهِب منسوخ «

تـا پـیش از   .  محـو کنـد   بودنـد اسـالم  دشـمنان خـدا و پیـامبر و      گمـان او     به کهرا  

جـا   مـه  در ه  این عقیدۀ قلبی او بود و سـخت بـه آن پایبنـد بـود و                دیران  چالِجنگ  

مـرگ   زمین شـد و    نقِش  تیر خورد و   دیران  چالِ قتی در و اما   .کرد  به آن تصریح می   

لــش افتــاد کــه ســاختمان   در دتحقیرآمیــز را بــه چــشم دیــد چنــان رعــب و هراســی   

ــاتوان و      ــاره فروریخــت و خــویش را موجــودی ن  خودشــیفتگی و نخــوتش بــه یکب

 از میـدان   تـا گذشـته دارد     کمک یکی دو قزلبـاش ازجـان        درمانده یافت که نیاز به    

توان تـصور     می.  عثمانی نیفتد  سلطاندست    انش را نجات دهد تا به     بگریزد و ج  

ــه بــسیاری از       شــکنجهاو در آن لحظــاتکــرد کــه   هــای جانگــدازی کــه خــودش ب

 شــد کــه هــراسآوران ایــران وارد آورده بــود را بــه خــاطر آورد، و در  بزرگــان و نــام

او . نـد هـائی را تحمـل ک       اسیر سلطان سلیم شود و مجبور گـردد کـه چنـان شـکنجه             

فرمـان او یکـی از بزرگـان ایـران را زنـده زنـده                 به چشم خود دیده بود که وقتـی بـه         

ــا آن    انجــام مــی آهــستگی بــهکندنــد و ایــن کــار را ســاعتها    پوســت برمــی  دادنــد ت

هـــای  شـــخص بیهـــوش نـــشود و زجـــر شـــکنجه را بیـــشتر نـــوش کنـــد، چـــه زوزه        

ه چشم خود دیده بود او ب. آمد  آن زجردیده بیرون میجان قخراشی از اعما جان

دست مالیدند و  فرمان او روغن و شمع می     که وقتی یک نفر از بزرگان ایران را به        

                                                                                                           
شود نیز تشکیل حاکمیت جهانی شیعه است؛ زیرا در نظریۀ  از آن یاد می» صالحان

ند و حق حکومت کردن ا جهان» حانصال«سیاسی اینها فقط شیعیانِ دوازده امامی 
بر جهان فقط و فقط ازآنِ شیعیان است و دیگر هرچه حاکمیت هست غاصب و 

این نظریه که البته با فرهنگ ایرانی در تعارِض . باطل است و باید زدوده شود
 .آشکار است بخش اساسی فقه سیاسی شیعه است
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کـرد و کـرم در    گونـه پوسـتش عفونـت مـی     کردنـد، چـه   در آفتاب رهـا مـی   و پا بسته    

خوردنـد، و آن بـدبخت       گونـه پوسـتش را مـی        شد و آن کرمها چـه       پوستش پیدا می  

 هــایش زوزه ئــی کــرد و لحظــه   مــیزوزهشــکنجه زیــر  روزهــا وشــبهای متمــادی در 

هـــای شـــکنجۀ قربانیـــانِ   او صـــحنهتـــوان تـــصور کـــرد کـــه  مـــی.شـــد خـــاموش نمـــی

هـای قربانیـانِ در حـال     پوست در قفسهای آهنـیِن پـر از مورچـه، یـا زوزه              خراشیده

کــرد و بــر خــود    بریــان شــدن بــر بــاالی آتــش را اکنــون بــر خــودش احــساس مــی         

 یلـذت  انـسانها  گونـه شـکنجه کـردنِ    با این تا پیش از این   شاه اسماعیل . لرزید  می

حالت   ولی در لحظاتی که به    . برد که برایش کمتر از لذتِ جماعِ جوانان نبود          می

همـۀ  تـوان پنداشـت کـه     مـی  افتـاده بـود،   دیـران  چـالِ گودال میـدان     خورده در  زخم

. شیدک  کرد و شکنجه نشده درد می       وی خودش احساس می    بر ر  ها را   این شکنجه 

فرمـان سـلطان عثمـانی بـراو      کرد بـه زودی بـه      می گمانها که     تفکر دربارۀ شکنجه  

شکست و او را بیش ازپیش بـه ذلیـل بـودن             وارد خواهد آمد روحش را در هم می       

 و درگـزین همـدان را بـه         دیـران   چـالِ فاصـلۀ طـوالنی میـان       . کـرد   میخودش واقف   

بـاکی بلکـه نـشانۀ ضـعف         بـی یک منزل تاختن نه نـشانۀ دلیـری اسـت و نـه نـشانۀ                

از  او و قزلباشـانش چنـان دسـت و پایـشان را           .شخصیتی و هراس و وحشت اسـت      

   متـواری شـدند تـا مگـر      و غـاری ئـی  گم کردند کـه هرکـدام در گوشـه    هراِس سخت 

گوینــد کــه همیــشه   اهــل تــاریخ مــی.آنهــا نرســد و زنــده بماننــد  دســت ایرانیــان بــه

شکست شناخت نـه در عرصـۀ پیـروزی؛ و    شخصیت قهرمانان را باید در لحظات       

ــ  در لحظــات شکــست اســت کــه معلــوم مــی   ا قهرمــان اســت یــا  شــود یــک نفــر واقع

 بــرای او پیروزیهــای قبلــی را بــه ارمغــان آورده بــوده و او شایــستۀ آنهــا     تــصادفها

ــرون     همــین، بــه آن ســبب ،شــاه اســماعیل . نبــوده اســت  کــه خــود را از گــودال بی

فـرود نیامـد کـه       اسـپ    ا وقتی به درگزین رسـید از      انداخت ت  اسپ   کشیده بر پشت  

 شاه اسـماعیل را چنـان شکـست و          هراساین   . شده بود  هراساز سلطان سلیم در     

 شکـست و  . حالـت یـک انـسان معمـولی درنیامـد           گـاه بـه     فروریخت که دیگـر هـیچ     

 بـه یـک موجـود       عمـالً وحیـۀ او اثـر نهـاد کـه او از آن پـس                بر ر  بار چنان  فرار خفت 



  

  

۲۱۹

 تبـدیل گـشت، چنانکـه    زده هـراس   و سـرخورده و ناامیـد و بـزدل و         مهملناکاره و   

   .افکند فکر فرار می آورد و به  او را به لرزه در می»جنگ«شنیدن کلمۀ 

پــس قــدرت   از آنبــود  باختــه روحیــه فروریختــه و موجــود  یــک دیگــر  کــه او

امـور  صحنۀ تصمیمگیری کنـار کـشید و         ست داد و از    از د  کلی  تصمیمگیری را به  

بـوداق قزوینـی    .  سـپرد  )حسین بنای سابق   (دست میرزاشاه حسین    قزلباشان را به  

خسرو « دیران چالِ از جنگ پسنویسد که   میدربار شاه تهماسبنگار  وقایع

دسـت وکـال و        بـه  ]امـور کـشور    [ خـود خبـر نداشـت و تمـامی         مهِمـاتِ ا از   دین مطلقً 

ترغیـب  « شاه حسین اصفهانی او رانویسد که میرزا   و احمد قمی می  ١.»وزرا بود 

ه مــدتِ دهــساِل تمــام آن و ارتکــاب بــه شــرب خمــر فرمــود، چنانکــبــه لهــو و لعــب 

احتــشام در عــراق و آذربایجــان بِــدان اشــتغال نمــوده اصــالً در رفــع  خــسرِو مــشتری

اعادی و مخالفانِ اطراف و نـواحیِ ممالـک اندیـشه و تـوجهی نفرمودنـد و ارادۀ                  

  ٢».مگیری از خاطر عاطِرِ دریامقاطِر بیرون رفتجهانگشایی و عالَ

 موجـود مفلـوکی بـود       دیـران   چـالِ  پس از شکـست       در سالهای  شاه اسماعیل 

که از شدت فشار روحی به میگـساری و مـستی دائـم روی آورد و شـب و روز را در        

او در این سالها خودش را در بـاده و مـستی غـرق کـرد تـا                . برد  خبری به سر می    بی

  موهـومِ  ی رسالتِ یرگ  ئی به پی    دیگر عالقه  او. خبر بماند  خویشتن بی  ازجهان   از

همـۀ سـاعات شـبانه روز را بـا میگـساری و             .  نداشـت  دیـران   چـالِ شکـست    پیش از 

ــا مـــی   ــتهای دور از پایتخـــت در چادرهـ ــواط در دشـ ــد، و مـــی لـ ــه  گذرانـ ــید کـ کوشـ

  .اندخبر بم بیشترین لذت را از زندگیش ببرد و در عین حال از دنیا بی

ــیش از آن   ــه پـ ــهاو کـ ــیم چنانکـ ــدر آن    گفتـ ــه ذوالقـ ــرو عالءالدولـ در قلمـ

، بــا جنـِگ او برخیــزد  بــیم اینکــه عالءالدولـه بخواهــد بــه جنایتهـا کــرد، اکنـون از   

در . ارســال نامــه و هــدایای گرانبهــا کوشــید کــه دوســتی عالءالدولــه را جلــب کنــد
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مـرو عالءالدولـه گـسیل       را برای تـصرف قل     سپاه بزرگی مین هنگام سلطان سلیم     ه

  . عثمانی شدخالفت ضمیمۀ کشورشکرد، عالءالدوله کشته شد و 

نـامش   (شـاه   دشـمن خـونینش شـروان      بـه کوشـید کـه     شاه اسماعیل همچنین    

که با سلطان عثمانی  )دست شاه اسماعیل   ، پسر شروانشاهِ کشته شدن به     شاه  شیخ

ترسید که شروانشاه     می نزدیک شود؛ زیرا از آن     روابط دوستانه برقرار کرده بود    

شـاه   عـالوه بـراین او امیـدوار بـود کـه شـروان        . به کین پدرش به جنـگ او برخیـزد        

 میان او و سلطان سـلیم شـود و خطـر جنـگ احتمـالی آینـدۀ                  صلحواسطۀ برقراری   

خـاطر     بـه   در این زمـان جـز بـه زنـده مانـدن            شاه اسماعیل  .سلطان را از او دور کند     

دانـست کـه در درون      و چـون مـی    . اندیـشید  زی نمـی   به هـیچ چیـ     ادامۀ عشرتهایش 

شـاه افـزود تـا اگـر بـار دیگـر        ند به دوستیش با شـروان ا ایران همۀ ملت با او دشمن  

 جائی برای پناه گرفتن و هشا د نزد شروانشودر برابر سلطان سلیم مجبور به فرار     

فتـاد کـه    فکر ا    به هشا او برای تقویت دوستیش با شروان     . زنده ماندن داشته باشد   

اش میرزاشــاه حــسین   ایــن منظــور نایــب الــسلطنه   بــهبــا او پیمــان وصــلت ببنــد، و   

اصفهانی و رئیس دستگاه دینیش میر جمال الدین محمد را در رأس یک هیأت      

 مراســمِ عهــد و پیمــان خــاطر شیخــشاه را بــه تأکیــدِ«شــروان فرســتاد تــا  بلندپایــه بــه

ختــر شــاه د( کــه دختــرش فرســتاد شــاه پیــشنهاد شــروان  او بــه ١.»مطمــئن گرداننــد

سـتیز کـه تـا دیـروز          سـنی  آن شاه اسماعیلِ  . ش بگیرد درا برای پسر خو   ) اسماعیل

توانـست بـشنود کـه هـرکس سـنی اسـت حـق زنـده مانـدن دارد، امـروز                       حتی نمـی  

ذلت افتاده بود که یک شاهزادۀ سنی که دشـمن خانـدانی او بـه شـمار                 مچنان به   

شکـست احتمـالی آینـده نـزد ایـن       د شـاید او در رفت دخترش را بـه زنـی بگیـر     می

  . سنی جائی برای پنهان شدن بیابدمرد 

شـاه شـد     دسـت بـه دامـن شـروان        شده بود    که سلطان سلیم برایش کابوس    او  

 او ادامــه بــارا ببخــشاید و بــه دشــمنی   تــا نــزد ســلطان ســلیم شــفاعت کنــد کــه وی   
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اعیل بـرایش نـزد سـلطان       شاه نیز بنا به تقاضای ملتمسانۀ شاه اسـم         شروان. ندهد

ضـمیمۀ دولـتش     و مـصر و حجـاز را         شام که تا آن زمان      سلطان سلیم . وساطت کرد 

ــه حلـــب   ازوقتـــی   بـــود،کـــرده ــاهره بـ ــیدقـ ــۀ مفـــصلرسـ ــزارش ی فتحنامـ  شـــامل گـ

شــاه فرســتاد و بــه او نوشــت کــه مقــصد بعــدی او شــاه     پیروزیهــایش بــرای شــروان 

شـنید کـه سـلطان سـلیم بـه حلـب            شـاه اسـماعیل نیـز وقتـی         . اسماعیل خواهد بـود   

 را بـا هـدایای   دولتشترین مقامات      سفارتی از بلندپایه   هیأترسیده است، یک    

اش سـلطان   او در نامـه . فرسـتاد نـزد سـلطان سـلیم          مفصل بـه   ۀنام  و تهنیت  گرانبها

 خوانــد و »اُمــمالد و حــامی حــرمین شــریفین و اســکندر زمــان و مالــک ِبــ«ســلیم را 

را بــه جــای  خواســت و قــصد تــو هرچــه باشــد مــن آن  « کــه خاضــعانه بــه او نوشــت 

اش به سلطان سلیم خـودش را تـا حـد یکـی از چـاکران        او در نامه   ١.»خواهم آورد 

 ســلطان بــه او  کــهفرمــانی ســلطان پــائین آورد و اعــالم داشــت کــه حاضــر اســت هــر

کــه شــاه اســماعیل تــا ایــن حــد خــودش را نــزد   بــا وجــودی. دهــد را اطاعــت کنــدب

ــاز هــم ســلطانِ    ســلطان ســل   بــه نامــۀ او   مغــرورِ عثمــانی یم ذلیــل نــشان داده بــود، ب

ئــی بــا هــدایای بــسیار بــه همــراه      شــاه اســماعیل حتــی نامــه  .تــوجهی نــشان نــداد 

 شاید بتواند عطوفت آن زن را جلب کند و          ٢ش به مادر سلطان سلیم نوشت،     هیأت

  .توسط او سلطان سلیم را از حملۀ مجدد به ایران بازدارد

 نـه   ماعیل که هراس از سلطان سلیم کـابوس شـب و روزش شـده بـود                اس شاه

 تـا   زنی گرفـت   شاه را نیز به    دختر شروان   بلکه دادشاه   تنها دخترش را پسر شروان    

 بـــرای ایـــن وصـــلت چنـــداناو . شـــاه از خـــودش را یقینـــی ســـازد حمایـــت شـــروان

ام اهمیت قائل شده بود که وقتی موکب عروس از شـروان بیـرون آمـد خـود بـا تمـ                    

فرسنگی تبریز به پیـشواز      بزرگان دولتش در یک موکب بزرگ و باشکوه تا چند         

شاه برود، ولی     زیارت شروان    پس از آن تصمیم گرفت که به       .موکب عروس رفت  
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  .راه افتاد خبر درگذشت شروانشاه را دریافت کرد وقتی از تبریز به

ی همــۀ تالشــهای شــاه اســماعیل بــرای جلــب دوســتی ســلطان مغــرور عثمــان   

 شاه  هراساین امر بر    . ثمر ماند   بی که اینک ولِی امر مسلمین جهان شده بود       

در ایـن دوران     .را بیشتر به میگساری و مستی کـشاند         اسماعیل از او افزود، و وی     

تنها کار او میگساری و لواط بود، و تنها دلخوشیش کاسۀ جمجمۀ شیبکخان که              

 درگذشـت سـلطان     .داد   مـی  آسـایی   دِلافکند و     یاد پیروزیهای گذشته می     را به   وی

ســلطنت رســیدن پــسرش ســلطان ســلیمان نیــز نتوانــست کــه هــراس شــاه  ســلیم و بــه

 افـراط در میگـساری و لـواطگری او را      .عثمانی را کاسته کنـد      اسماعیل نسبت به  

 . کـه دیگـر اشـتهائی بـه غـذا نداشـت      جـائی ازپا افکند و به شدت رنجـور کـرد تـا       

از شـرب    «.نوشـید   اسـۀ سـر شـیبکخان مـی        در ک  ئـی کـه    همۀ غذایش شده بود بـاده     

آن حــضرت را ســقوط  … احــشاء رســید  مــدام و قلــِت ورودِ طعــام نقــِص تمــام بــه     

 ١».یافـت   ئی رسید که از بـوی طعـام ایـذاء مـی             مرتبه  اشتهاء و عدم میل به غذاء به      

 تـا  شـد اثـر نخـوردن غـذا رنجـوریش افـزوده         ضعیفتر شـد و در     روز ضعیف و   او هر 

 .درگذشــت ســالگی ۳۷ آســتانۀ در خ۹۰۳ مــاه ســالخردادهفتــۀ آغــازینِ  دره آنکــ

نگارانِ صفوی چندین سـروده دربـارۀ مـادۀ تـاریخِ وفـاتِ شـاه اسـماعیل در                  تاریخ

 ایرانیانی کـه از سـتمهای   ولی. اند که همه در ستایش او است      کتابهایشان آورده 

 یک ایرانِی ناشناس    .کردندبدی یاد     جان آمده بودند از او به       او و قزلباشانش به   

  : که در بیاضی مانده است چنین سروددوبیتیتاریخ وفات او را در یک 

  رشد رفت و هامان بیـد رفت      چو فرعون و چمــد شــــاه اسمــــاعیل و بـــبد آ

  ــت ابــــد رف ه ســــــوی  لعــنـتســـتاناه خــرچنگ      بـــــــــمو  ظــلـال ـ سبگــو در

  عثمانیانعراق توسط کردستان وهمدان وآذربایجان و  اشغال.۴

در اســفندماه تهماســب شــاه اســماعیل چهــار پــسر داشــت کــه بزرگترینــشان  
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» مرشـد کامـل   « با لقب    سران قزلباش را   هدهسال این کودکِ .  متولد شده بود   ۸۹۲

 بــر ایــران ه بــه ســلطنت نــشاندند و خــود بــه حاکمیــت تاراجگرانــ  »ولــی مطلــق«و 

 یعنـی همـان میگـساری و همـان      شیوۀ عیاشی پدرش نیزاین کودک   . دامه دادند ا

  .لواطگری را دنبال کرد و امور کشور را برای قزلباشان رها ساخت

نام فقیهان  ورانِ ورود عناصر نوینی به که ددر دوران سلطنت شاه تهماسب

 توسـط    دسـتگاه دینـی صـفوی      سازماندهیِبه ایران و      از منطقۀ جبل عامل    لبنانی

 در  .ریزی شده برمردم ایران برای تغییر مذهب ادامـه یافـت            فشار برنامه  آنها بود 

 کــه زیــر کردنــد  تبرایــی اداره مــی بــسیار مــنظمجــات  دســتهعمــالً کــشور را  اوزمــان

 در ایـن دوران     تبرائیـان  . بودند  اهل جبل عامل   لبنانی واردانِ  تازهفرمان مستقیم   

کارنامۀ شاه اسـماعیل نـشان دادنـد و چنـان زیانهـای             ئی بسیار سیاهتر از       کارنامه

در مـشهد و گرگـان و   مـردم   .گاه جبـران نـشد     بزرگی به کشور وارد آوردند که هیچ      

عبیداهللا خان ایـن شـهرها   .  شدند ازبکمرو و هرات دست به دامن عبیداهللا خان     

و  ازبکـان  شاه تهماسب در میـان       زندگیاز آن پس این شهرها تا پایان        . را گرفت 

ایــن شــهرها دســت  بــار کــه قزلباشــان بــر   شــد، و هــر دســت مــی  دســت بــهقزلباشــان

 قزلباشــان .شــدند کــشتار مــی ازبکــانِ ســنی همدســتی بــا جــرم بــهیافتنــد مــردم  مــی

دیدنـد بـا تـاراج کـردن          خوردنـد زیـان مـی        می ازبکانچونکه از شکستهائی که از      

د یکـی از لشکرکـشیهای       در مـور   الًمـثَ . پرداختنـد    خساراتـشان مـی    جبرانمردم به   

عبیداهللا خان به هرات، وقتی قزلباشان پذیرفتند که شهر را تحویل ازبکان دهند 

ســالم از شــهر برونــد،  زنــده و  آنهــا  تــامــشروط برآنکــه عبیــداهللا خــان اجــازه دهــد  

  :نویسد  چنین میاسکندربیک

چاره رسید؛  از طایفۀ تکلّو در آن واقعه ستم و تعدی بسیار به رعایای بی            

ــشان گرف   ــاهر را از ایـ ــباب ظـ ــود و اسـ ــرون مـــی نقـ ــه بیـ ــه   تـ ــه بـ ــد بلکـ کردنـ

ــست ــی  جـ ــز مـ ــانی نیـ ــیای نهـ ــتنِ    جوی اشـ ــرون رفـ ــد از بیـ ــد، و بعـ پرداختنـ

شـد   اگـر دفینـه یافـت مـی     و   کندنـد   مـی  ایشان را    ها و منازل    خانهشهریان،  
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  1» .بردند می

بـسیار    وکردنـد  را تـاراج  اموال مردم پیش از آنکه شهر را تخلیه کنند     یعنی  

در او  . کردنـد یوارهـا نهـان باشـد منهـدم         امید آنکه شاید چیزی در د       ها را به    خانه

 کـه حـاکم     نویـسد   مـی  توسـط قزلباشـان      یک مـورد دیگـر، دربـارۀ بـازگیری هـرات          

مـن    گفت که امامان بـه برد  ثروتی بر آنها می کسانی که گمان    بهقزلباش در هرات    

اند که از چه کـسی چـه    ه کنم و مقرر داشته    اند که اموال شما را مصادر       فرمان داده 

  :ئی جز اجرای فرماِن امامان ندارم مبلغی مال بگیرم؛ و من چاره

ــه ] او[ ــر روی      در هــرات ب  ســخنِ جمعــی اشــرار، بــاب ســتم و زورگیــری ب

 لیتمو   اندک  گمانِ هرکس از مردم شهر و بلوکات       و به  …خالیق گشود، 

ــدی ( ــی ثروتمن ــود بــ )ئــی یعن ــار گــشت  ه مــصادره  ب … و مؤاخــذۀ او گرفت

کـــرد کـــه دوشـــینه در واقعـــه از حـــضرات دوازده امـــام علـــیهم  اظهـــار مـــی

السالم به من اشاره شـد کـه از فـالن شـخص فـالن مبلـغ گرفتـه بـه غازیـان                

ــ ــا کــن، و حکــم امــام را چــاره نیــست      ب ــودۀ … ده و دفــع دشــمنان م و فرم

 و  صول پیوسـت  ح  زرِ بسیار به   …القصه. امامان را کم و زیاد جایز نیست      

  2.جان رسیدند مردم از جور او به

خواسـتند انجـام      ترتیب، بسیاری از جنایتهائی که مـی        سران قزلباش با این   

شـاید  . که در رؤیـا دریافـت کـرده بودنـد     دادند نسبت میفرمان امامان   دهند را به  

خودشـان    زیـرا شـب و روز بـه       . دیدنـد   گفتنـد و ایـن را در خـواب مـی            هم راست می  

نــد؛ پــس طبیعــی بــود کــه ایــن      کردنــد کــه اجراکننــدۀ ارادۀ امامــان ا    مــی تلقــین 

ی کــه امامــانهمــان خــواب از  خــودتلقینی در رؤیاهایــشان نیــز بازتــاب یابــد، و در

.  یابنـد کـه جنایـت کننـد        فرمـان   ساخته بودند   در ذهنشان  تصویرشان را خودشان  

 تـا بتواننـد در    هنوز از امام غائـب چنـدان اطالعـی نداشـتند    قزلباشاندر آن زمان   
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ــد؛ پــس هرچــه الزم بــود را در خــواب مــی      بعــدها کــه  .دیدنــد بیــداری او را ببینن

  .ایران آمدند قزلباشان را با امام غائب آشنا کردند لبنانیهای جبل عامل به

جـای پـدرش سـلیم نشـسته بـود برنامـۀ            خ بـه  ۸۹۹سلیمان که در پـائیز      سلطان  

و فتوحات شام و مـصر متوقـف شـده    دیران  اروپاگیری پدرش را که با جنگ چال    

او برای آنکه حسن نسیت خویش را نسبت بـه شـاه اسـماعیل          . گیری کرد   بود پی 

زنـدانها   نشان داده باشـد همـۀ سـفیران شـاه اسـماعیل کـه توسـط سـلطان سـلیم بـه                    

ایران فرستاد؛ و این در حالی بود که وقتی او            فرستاده شده بودند را آزاد کرده به      

جـا نیـاورده پیـام تبریـک           را بـه   سیاسـی بود شـاه اسـماعیل رسـم        سلطنت نشسته     به

شـاید شـاه   . رسـمیت شـناختنِ سـلطنت او باشـد     برای او نفرستاده بود تا نـشانۀ بـه      

ســلطان . شــناختند اش ایــن رســم را نمــی  اســماعیل و مــشاوران قزلبــاش و تبرایــی 

 رودس   جزیـرۀ   بلگراد لشکر کشید، و پس از گـرفتن بلگـراد           سلیمان پس از آن به    

. )خ۵۰۱آغـاز زمـستان      (گرفـت نیروی آن صد کـشتی کـه پـدرش سـاخته بـود                بهرا  

شــاه اســماعیل وقتــی خبــر فــتح رودس را شــنید ســفیری را در رأس هیــأتی بــا نامــۀ 

 اســـماعیل حقـــی اوزون  .اســـتانبول فرســـتاد  آمیـــز و هـــدایای بـــسیار بـــه    احتـــرام

 تــن از آنهــا ۲۰و  مــرد بودنــد، ۵۰۰نویــسد کــه هیــأت ســفارتی شــاه اســماعیل    مــی

 ١.اجــازه یافتنــد کــه وارد اســتانبول شــوند و بقیــه در اســکودار نگهــداری شــدند     

شود که شاه اسماعیل هدایای بسیاری را در یـک کـاروان بـزرگ بـرای          معلوم می 

اش ســلطان   نامــهاو در. دســت آورد ســلطان ســلیمان فرســتاده بــوده تــا دلِ او را بــه 

نامیــده از » مکــانِ داراآئــین  مکینِ ســلیمانجــاهِ ســکندرت  جــمخاقــان «ســلیمان را 

. دست او فتح کرده است ابراز شادی نموده بود       اینکه سرزمین کافران را خدا به     

» آشیان مکانِ عِلِّیّین فردوس«و » حامی بیضۀ اسالم«از سلطان سلیم نیز با عنوان     

ار برده بود تـا از      ک  یاد کرده بود، و همه گونه تالش به       » من اَتی اهللاَ بِقَلٍب سلیم    «و  

حـــضور  ســـلطان ســـلیمان هیئـــت ســـفارتی را بـــه . ســـلطان ســـلیمان دلجـــویی کنـــد
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نامــۀ شــاه اســماعیل را بــه رئــیس منــشیان حوالــه کــرد؛ و    پــذیرفت، ولــی پاســخ بــه 

نــزد شــاه اســماعیل  جــا آورده متقــابالً ســفیری بــه  را بــهمعمــولجــای آنکــه رســم  بــه

کـه   رئـیس منـشیان در ایـن نامـه           .دادل  دست سفیر شاه اسـماعی       نامه را به   بفرستد

مـــآبِ  جنـــاب اِمـــارت«زبـــان پارســـی نوشـــته بـــود شـــاه اســـماعیل را بـــا القـــاب  بـــه

 رسـانده   اواطـالع     بـه خطـاب کـرده     » انتساب، اسماعیل ابـن شـیخ حیـدر         حکومت

سـلطان  » حـسِن قبـول  «رسـیده و بـا   » ٰىبـه سـمع اشـرف اعلـی      «اش    بود که مفاد نامـه    

ئی است کـه انگـار سـلطان          گونه  ه خطاب نامۀ یادشده به     گرچ ١.مواجه شده است  

شناســد، ولــی   رســمیت نمــی  عنــوان شــاه مــستقل بــه   عثمــانی شــاه اســماعیل را بــه  

دهد که روابـط      نشان از آن می    نامۀ او   پذیرش سفیر شاه اسماعیل و پاسخ دادن به       

  .رفت ایران و عثمانی به مرحلۀ نوینی وارد شده بود و امید برقراری آشتی می

چیزی از این موضـوع نگذشـته شـاه اسـماعیل از دنیـا رفـت و کـودکش شـاه               

را معطــوف  ســلطان ســلیمان همچنــان تــوجهش .نــشانده شــدجــایش  تهماســب بــه

 در اروپـا آمـاده      کـشورگیری برای ادامۀ   گرفتن اروپا متمرکز کرده بود و خود را           به

لشکرکــشی  او را متوجــه  ناگهــانو قــضایای اســرارآمیزی پــیش آمــد   کــرد کــه  مــی

  .ایران کرد و اروپا نجات یافت به

ولـت عثمـانی بـرای     از دکردسـتان وعـراق همـواره در تـالش بودندکـه           مردم

شخصیتهای کردستان و .  کسب حمایت کنندقزلباشانست ستمهای  از د  رهایی

شــاه . خواندنــد  بــه لشکرکــشی بــه ناحیــۀ خــویش فرامــی ســلطان ســلیمان راعــراق 

بـرای جـدایی کردسـتان و عـراق از ایـران فـراهم آورده               هـا را      اسماعیل همۀ زمینـه   

ستیزی توسط قزلباشـان بـا شـدت          ایرانیدر زمان شاه تهماسب نیز سیاست       . بود

گری برای یافتن راه نجات      فکر چاره    دنبال شد، و مردم را بیش از پیش به         بسیار

ود ئی از قزلباشـان وجـ       دانست در ایران چه بیزاری      که می  سلیمانسلطان  . افکند

ســوی شــرق   پــس از همــاهنگی بــا رهبــران عــراق و کردســتان بــه۹۱۱در ســال دارد 
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 را سران  شاه تهماسب به مرزهای آذربایجان رسیداووقتی . اناتولی حرکت کرد

دادنـد و مـشغول شـکار     می تفریح و بازی     ی مرکز کشور   در یکی از دشتها    قزلباش

 وارد خـاک    سـادگی   بـه  او. گونـه دفـاعی نداشـت       مرزهای آذربایجان هیچ  . بودند

از بـا شـادی   مردم تبریـز  . تصرف درآورد  بهذربایجان شد و تبریز را بدون جنگ    آ

بـا تــصرف تبریــز سراســر  . کردنــدآنهــا تــسلیم   شــهر را بـه کــرده اســتقبال عثمانیـان 

ــه جــز اردبیــل آذربایجــان  ــاندســت  ب ــادعثمانی ــشیقزلباشــان هــیچ  .  افت  واکن

شان ندادنـد، و شـاه تهماسـب را همچنـان بـا             دربرابر سقوط آذربایجان از خـود نـ       

بردند و روزهایـشان را بـه خوشـی           اردوی عشرت به دشتهای خوش آب و هوا می        

شان را بـه قـزوین      پایتختـ چونکه دیگر تبریـر را نداشـتند        قزلباشانْ   .گذراندند  می

ــد  ــانونی از آذربایجــان راهــی همــدان شــد     .منتقــل کردن ــز   . ســلیمان ق همــدان نی

 تـا ورود او بـه       .بغـداد شـد    راهـی    سـلطان از همـدان    . م سـلطان شـد    داوطلبانه تـسلی  

او بغــداد را بــه آســانی  . گونــه مقــاومتی در برابــرش نــشان داده نــشد    بغــداد هــیچ 

عراق هیچ مقاومتی  اینکه در. گرفت، و دیگر شهرهای عراق نیز تسلیم او شدند 

 از یـز دهنـدۀ آنـست کـه شـیعیان عـراق ن            هـیچ گروهـی بـروز نکـرد، نـشان          از جانب 

آذربایجـان و همـدان و عـراق        . انـد   قزلباشان به ستوه آمده وآرزومنـد نجـات بـوده         

  . ضمیمۀ کشور عثمانی شدند

 کـرد  صلحی به شـاه تهماسـب تحمیـل          پیمان خ۹۳۴در سال    عثمانی   سلطان

  و همـــداناضـــافه بـــه  و تـــوابعشتبریـــز الحـــاق شـــاه تهماســـبکـــه بـــه موجـــب آن 

ــالِ ایـــن   بـــه.شـــناختا بـــه رســـمیت عثمـــانی ردولـــت عـــراق بـــه و کردســـتان  دنبـ

درون   رخدادها جماعات بزرگی از ترکانِ بیابانهای اناتولی توسـط عثمانیـان بـه            

  ١.آذربایجان کوچانده شدند

                                                 
بعد   به در لشکرکشیهای سلجوقیانخ ایران از زمان خزش ترکان اوغوزتاری وقتی به. 1

 .اند  مردم آذربایجان از ترکان دیده صدمه رابینیم که بزرگترین کنیم می بال میدن
ترین سرزمین ایرانی بود و بیشترین تشویق برای را خزش  زیرا آذربایجان پربرکت
 .ام ری مورد بررسی قرار دادهمن این موضوع را در دفتر دیگ. جماعات ترک داشت
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شان برگشتند، و در حمالتی  قزلباشان از آن پس به همان رسمِ جهاد دیرینه  

ه خانــدانِ بــه اران و شــروان بردنــد آن ســرزمین را متــصرف شــد از راه اردبیــل کــه 

 کـشورشان را ضـمیمۀ قلمـرو خـویش       وکلـی نـابود       شـاهان را بـه     تبـار شـروان     ایرانی

ــِز مــذهب مــردم همــت گماشــتند    کــرده بــه تغییــر دادن خــشونت   همچنــین در . آمی

، شد می به گرجستان که به هدف غنیمتگیری انجام     از راه اران   حمالت جهادی 

ز آن ســرزمین را نیــز بــه  ضــمن تــاراج و تخریــب آبادیهــای گرجــستان بخــشهائی ا  

و  آذربایجـان  بخـش اعظـم  الی بـود کـه تبریـز و         در حـ   ایـن . قلمرو خویش افزودنـد   

 و شـاه   ، بـود  ترکـان عثمـانی    اشـغال  در    و سراسـر کردسـتان      همدان همچنین استان 

 عثمانیــان را بــه  ایــن بخــش از ایــراناتهماســب طبــق یــک قــرارداد ننگینــی رســم 

   .تحویل داده بود

 کـــه در ســـتم بـــه ایرانیـــانْ شـــیر قزلباشـــان  وشـــاه تهماســـبشـــاه اســـماعیل و 

  .نمودند در دفاع از ایران موش حقیری بودند می

نــام کـشور ایــران مانـده بــود     آنچـه بـه   ســدۀ دهـم خورشــیدی نخـسِت  ۀنیمـ در 

و   خوارزم وسغد.  بود و اران و شروان گیالن و مازندران   ایران مرکزی و جنوبی و    

، و آذربایجــان و بــود در دســت ازبکــان گرگــان بخــش اعظــمخراســان و بخــشی از 

 و طبق توافقنامۀ کتبی ضمیمۀ      ا رسم اضافه عراق    به همدان و دیار بکر وکردستان    

 کــه دخالــت جاسوســان   شــاه عبــاس در زمــانبعــدها. کــشور عثمــانی شــده بودنــد 

هدف مواجهه بـا خطـر عثمـانی اوج گرفـت و ارتـش        انگلیسی در دربار صفوی به    

اسـتان   عثمانیـان ،  آنهـا تقویـت شـد    هـدایت و کمکهـای فنـیِ   بـا تـشویق و  صـفوی  

 صـفویان را بـه   و آذربایجـانِ کنـونِی   تبریـز  عـالوه  ه از کردسـتان بـ  انـدکی  همـدان و 

  .ام و من در دفتر دیگری آورده دارد که داستان درازیند بازپس داد

ــران منطقــۀ مــک آن تــوجهی   چونکــه فقیــر بــود قزلباشــان بــه  )بلوچــستان (کُ

 . و شامل سلطنت قزلباشـان نـشد       حال خود رها گردید     ؛ لذا این منطقه به    نداشتند

 کویتــه، کــالت، خــضدار، تربــت، شــامل  ( کــران مــک عمــدۀ بخــش چنــدده بعــد

ۀ  ایرانــی کــه همــ الًایــن ســرزمیِن کــام . شــد هنــد قلمــرو تیموریــانِ ضــمیمۀ )گــوادر
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د بـودنِ خودشـان     نـژا   ایرانـی   و اکنون نیز به   (اند    زبان  نژاد و ایرانی    ایرانی شمردم

، و پــس از تــشکیل کــشور  از ایــران جــدا مانــد و تــا امــروز بــرای همیــشه)نازنــد مــی

خودمختارِ ایـن کـشور      صورت یک ایالتِ نیمه     ، به خ۱۳۲۷سال     به  پاکستان نوپای

 عـراق و ارزنجـان و دیـار بکـر نیـز دیگـر            . درآمد و بلوچستانِ پاکستان نامیـده شـد       

 از  و بخـشی   عـراق  پـس از جنـگ اول جهـانی          .دگاه به دامن ایـران برنگـشتن        هیچ

  به)طبق پیمانِ موسوم به سایکس و پیکو(، با ارادۀ انگلستان و فرانسه ردستانک

؛ و شــد تبــدیل کــشور عــراق یعنــی  صــورتی کــه امــروز هــست     یــک کــشور بــه  

 . همچنان جـزو کـشور ترکیـه ماندنـد         ارزنجان و دیار بکر و بخش اعظم کردستان       

دولـت  ،  قرار دارنـد ترکان ستم مضاعف زیر تا امروز ش از ترکیه  بخ این   ایرانیانِ

رد را بـه      قـومِ  عنـوان    آنهـا بـه    نـژاد هم   هنوز   ترکیه شناسـند، و هنـوز       رسـمیت نمـی      کـُ

  .سازیِ آنها ادامه دارد فشار برای ترک

تمـدن    بـه  تـاریخی بزرگـی   گسترش سلطۀ عثمانی در خاورمیانۀ عربی لطمـۀ         

 عثمانیــان. ا از کــاروان تمــدنی عقــب نگــاه داشــت   و ملتهــای منطقــه رمنطقــه زد

را در اشــغال در خاورمیانــه و بخــشی از شــمال آفریقــا  ســال کــشورهای عربــی ۴۰۰

در ایـن دوران دراز     .  و امپراتوری بـسیار پهنـاوری را تـشکیل داده بودنـد            داشتند

 صــورت نگرفــت، یــک امپراتــوری عثمــانیهــیچ کــار فرهنگــی درخــورِ ذکــری در 

کدام از کشورهای تابع عثمانی پیدا نـشد،   امی داشته باشد در هیچ دانشمند که ن  

فقه نیز در همان وضـعی   نوشته نشد،  کردآن افتخار      به بشودیک کتابی که امروز     

 داشت، و از آن پس حتـی     عثمانیانماند که در آستانۀ اشغال این کشورها توسط         

لطۀ عثمـانی رو بـه       تا آنگاه کـه سـ      ؛یک فقیه نامدار در کشورهای عربی پیدا نشد       

 مــصر در دوران .کــواکبی پیــدا شــدند عبــدالرحمان افــول نهــاد و محمــد عبــده و   

ولـــی بـــا افتـــادن مـــصر . گذرانـــد ش را مـــیی ممالیـــک دوران شـــکوه خـــوســـلطنت

؛ دورانــی کــه تــا  انحطــاط مــصر آغــاز گردیــد درازمــدتِدســت عثمانیــان دوران بــه

یابی مصر   و دستبیک کبیراواخر روزگار عثمانیان و روی کار آمدن محمدعلی 

ــاری  ــه خودمختـ ــت بـ ــه یافـ ــلطنت    . ادامـ ــالمی در دوران سـ ــه اسـ ــوم بـ ــدن موسـ  تمـ
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سـاز هـم      سـتیز نبودنـد ولـی تمـدن          تمـدن  عثمانیـان .  واقعا به قهقرا رفـت     عثمانیان

البتــه . ســازی کننــد نبودنــد؛ زیــرا ازنظــر نــژادی قــومی نبودنــد کــه بتواننــد تمــدن  

از  آنکــه بهــشت را عــوض بگیرنــد؛ زیــرا     ند بــرایمــساجد بــسیار زیــادی ســاخت   

ئـی بـرای    شنیده بودند که هرکه در ایـن دنیـا یـک خانـه    فقیهان و متولیانِ مساجد    

  . عوض خواهد گرفت در بهشتعبادتِ اهللا بسازد در آخرت یک کاخی
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