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 تشكيل سلطنتِ قزلباش: فصل دوم
 

 گفتارنخست

 شاه اسماعيل صفوي

 كودكي و نوجواني شاه اسماعيل
مادرش مارتا   .  در اردبيل به دنيا آمد  خ 866 در سال   فرزند حيدر  اسماعيل  

 با اين شرط با    مادربزرگش كاترينا   .  بود ي ترابزوني دختر اوزون حسن و كاترينا  
  نگاه دارد و تا آخر عمرش از    اوزون حسن ازدواج كرده بود كه دين خودش را   

 آمداو وقتي بعنوان همسر اوزون حسن وارد شهر      . آزادي كامل ديني برخوردار باشد   
او  . ت مسيحي را همراه آورد  لفَر وكُگر و نديم و چاكَ ، يك كشيش و چند موعظه شد

ارد و به موعظة زد يك كليسا بنا كرد تا روزهاي يكشنبه در آن نماز بگدر شهر آم
 . گوش فرادهدكشيش

پس از آنكه اوزون حسن بر بخش اعظم ايران دست يافته شاه ايران شد و   
تبريز را پايتخت قرار داد كاترينا در تبريز نيز براي خودش كليساي باشكوهي ساخت   

او وقتي . كاترينا زني متعصب و زيرك بود . بردوكشيشان و مبلغان مسيحي را به تبريز 
او اميدوار   . بامسمي برايش برگزيد و او را مقصود ناميدپسري به دنيا آورد يك اسم  

  واو روزهاي يكشنبه كه به كليسا ميرفت. شودبود كه اين پسر روزي پادشاه ايران 
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 . ش آشنا سازد  ادخترش مارتا را نيز با خودش ميبرد تا او را با تعاليم دين آبائي  

 كشور پدربزرگ   كودك بود كه عثمانيهاي سني مذهب - مادر اسماعيل  -مارتا 
پس از   . را قتلِ عام نمودند    مادريش را تصرف كردند و خانوادة) ترابزون   (مادريش

مادريش مقصود را خفه كرده     پدر و  برادرِيعقوب چندسال برادران پدريش خليل و   
به فتواي  سپس سلطان يعقوب شوهرش حيدر را به قتل رساند و سرش را             .  از بين بردند  

 بعد ازآن   .فرزندانش را به شيراز تبعيد كرد   و او و،بريز افكند  سگان تفقهاي سني جلوِ
كشته شد، و   بايندري   بيك به هنگام فرار از براير مأموران رستم    علي  نيز پسر بزرگش 

طبيعي بود كه اين . او با دوفرزند ديگرش متواري شدند و در الهيجان پنهان گشتند   
طلب نسبت به همة  جو و انتقام  كينهرخدادهاي تلخ بر اين زن اثر بگذارد و روحيه ئي 

نين دشمني ورزيده بودند و همه شان سني بودند را در او       چ  كساني كه با خاندانش اين
 به شمار اوناپذير خانوادة   هردو دولت عثماني و ايران دشمنان آشتي . پرورش دهد

 و  دوستان طبيعي او   - كه مريدان شوهرش بودند -ميرفتند، و همة قزلباشان تاتار    
 . پرورد او با چنين روحيه ئي اسماعيل را دردامنش     . خاندانش محسوب ميشدند  

 از سران و فرماندهان برجستة قزلباش كه     تاتار  تنهفتساله را  هفت   اسماعيلِ 
خليفه هاي شيخ حيدر بودند به الهيجان بردند و در منزل كاركيا ميرزا علي مخفي         

 از   كه خاندانشطبرستان بود  مذهب زيدي بقاياي حاكمانِ شيعة از كاركيا. كردند
ميرزا علي كاركيا اسماعيل را ازآن نظر    . ديرباز در الهيجان قدرت را در دست داشتند   

 مأموران و بوددرخانة خويش پنهان كرد كه نوادة شيخ صفي الدين و شيخ زاهد  
.  نيز از رستم بيك دل خوشي نداشت     شو خودا .در تعقيبش بودند    رستم بيك بايندر    

.  مي ناميدند  ه بر اين او شيعه بود، و قزلباشان نيز خودشان را و اسماعيل را شيعه    عالو
 وجود نداشت،  همسانيهرچند كه بين مذهب كاركيا با مذهب قزلباشان هيچگونه 

ولي تقية شديدي كه خليفه هاي شيخ حيدر نشان ميدادند مانع ازآن ميشد كه  
 . غيرخوديها ازدين آنها اطالعي به دست آورند    
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شاه در فرهنگ     .  داده بودند»شاه«اسماعيل را مريدانش از همان كودكي لقب    

آنها پس از شيخ بدرالدين به هركدام از شيوخ     .  به معناي شيخ طريقت بود  صوفيه
از اين القاب مفهوم سياسي در مد نظر         .  لقب داده بودند  »سلطان« و  »شاه«خودشان 

 به كار   »شاه«اعم از زنده و مرده، لقب بعدها نيز آنها براي همة شيوخ طريقت،  . نبود
  دراثر تبليغ يكي از نوادگانش ماهاني اهل كرماناهللا   نعمت شيخچنانكه وقتي  . بردند

ة   شيع  از ايراني بودن و سني بودن خارج كرده شد و،)كه كارگزار قزلباشان شد (
ت اهللا شاه نعم« و ازآن پس ويرا  گرديد، صفت شاه به اول اسمش افزوده گشت لبناني
 » غريبان شاه «آنها براي امام رضا نيز همين لقب را به كار بردند و او را         .  خواندند» ولي

 .لقب دادند» شاه واليت « به نام امام علي نيز اين صفت اضافه شد، و او را    .خواندند

حسين ) 1:   را به الهيجان بردند عبارت بودند از   »اسماعيل شاه « تني كه هفت
خادم بيك، خليفة خاص شيخ ) 2مربي خاص اسماعيل؛   ر روحي وبيك للَه شاملو، پد

رستم بيك ) 4پيري قاجار، فرمانده مجاهدان قزلباش؛     قره) 3شيخ حيدر؛  جنيد و
) 7ابدال علي بيك دده، مربي خاص شيخ حيدر؛      ) 6بايرام بيك قره مانلو؛     ) 5قره مانلو؛ 

 آناتولي بودند، و قبيله يا   عموم اينها از تاتارهاي درون . الياس بيك ايغوت اوغلي 
 مرزهاي ايران نزيسته بودند، و طبيعي بود كه     يا نزديكي خانواده شان هيچگاه در درون   

 حالت - به خصيصة نژادي شان  - اينها.فرهنگ و زبان ايراني كامال ناآشنا باشند    نسبت به
 و يك دسته را داشتند كه تنها تلقي شان ازايران آن بود كه كشور ثروتمندي است     

 .بايد راهي براي تاراج كردن آن پيدا شود  

 نهاد و آنان با    دسته كاركيا يك قسمت ازسراي خويش را دراختيار اين   
طور مرتب با    اينها پس ازاقامت در الهيجان به   . اسماعيل درآن قسمت اقامت گرفتند   

 خليفه هايشان در آناتولي در ارتباط بودند، و براي رهبري اسماعيل كه اورا ازهمان 
تبليغ ميكردند، و ازهمان زمان       لقب داده بودند فعاليت و   اسماعيل  شاه كودكيش 

كشي از دشمنان خانوادة  سازي براي كسب قدرت بمنظور كينه   درتدارك زمينه  
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سياسي و حتي نظامي براي       اينها اسماعيل را ازنظر عقيدتي و      . اسماعيل برآمدند    

براي آنكه اسماعيل سواد بياموزد   . رهبري قيام آينده شان پرورش داده آماده ساختند    
را كرايه كردند تا درمنزل كاركيا به او آموزش          مالشمس   به نام  يك مالي مكتبي  

 : اسماعيل در الهيجان چنين مينويسد   اسكندر بيك دربارة كودكي شاه    . دهد
  درآن وقت سن شريف آن حضرت زياده از هفت سال نبوده اما در فهم و فراست

در مبادي حال آئين جهانداري از    . وهر دانش عالمتي بودآيتي و در عقل و ج
مالزمان موكب عالي كه . ناصية همايونش ظاهر و فر ايزدي از جبشنش مباهر

آراي خالفت را به زالل حسن اعتقاد پرورش ميدادند، به الهام          آن نونهال چمن
است و  غيبي به سِمتِ واالي شاهي موسوم ساخته با وجود صِغَرِ سِن به عقيدة ر

 1. ارادة شامل، مرشد كامل و پادشاه ميخواندند   

. اسماعيل درآن عالم كودكيش شاه واليت دلهاي قزلباشان تاتار آناتولي بود   
 . خليفه هايش از او يك خداي مطاع ساخته بودند و ويرا همچون بت ميپرستيدند       

فته بود و    حقيقت آن بود كه اسماعيل جاي بت قبيله ئي اين تاتارهاي بيابانگرد را گر     
 قزلباشاني كه از آناتولي به طور مخفيانه براي زيارت      .به تمام معني خدا شده بود 

 سر برقدمش   ، وارد ايران ميشدند نذر و نيازهايشان را به او نثار ميكردندشانمرشد
 كم سن و  اسماعيلِ.   و ازاو بركت ميگرفتند ، در پيشگاهش سجده ميكردند    ،ميسائيدند 

رفتار مريدانش باورش شده بود كه يك ذات قدسي و آسماني و        در اثر اين سال نيز 
او تحت تأثير سخنان مادرش و تحت تلقين    . خداگونه و مافوق بشري است

جدش ذاتهاي مقدسي بوده اند      روزي خليفه هاي تاتارش باوركرده بود كه پدر و      شبانه
 و ايماني دست دشمنان سني مذهبشان كه تقدس آنها را باور نميكرده و دين     كه به

داستان ستمهائي كه به دست حكومتگران سني بر   . نداشته اند به قتل رسيده اند    
اكنون  . خانواده اش رفته بود را مادرش مارتا شبها با آب و تاب برايش تعريف ميكرد   
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ها را  مظلوميت امامان شيعه و ستمگريهاي سني    الهيجان داستان كربال و  در

جدش مقايسه    ، و او آنها را با داستان قتل پدر و      خليفه هايش برايش تعريف ميكردند     
ميكرد تا يك خط طويل تاريخي را درذهن كودكانة خويش مجسم كند كه عموم  

جنيد   شيخ حسين و امام  علي و امامها درآن در برابر شخصيتهاي برجسته ئي چون    سني
در ذهن او بدين ترتيب، از سني   . حيدر قرار ميگرفتند و با آنها در جنگ بودند      شيخ و

آفريني   جز تباهي و مرگكاري يك موجود خطرناك و ضدبشر تصوير ميشد كه  
ة اسماعيل   تصويري كه از سني در ذهن كودكان .نداشت و درخور نابودي كامل بود  

ايجاد شد تصوير يك درندة بيرحم بود كه هيچ شباهتي به انسان نداشت، و حتي اگر  
ي را نهان ميداشت كه به شكل يك درندة      شكلش انسان بود نيز در زير لباسش هيئت     

 . ؛ و حتي مي پنداشت كه هركس سني است دم و چنگال دارد   وحشي بود

 داراي جنون اسماعيل يك موجودِ  شنيدن مكرر چنين داستانها وتلقينهائي از     
او در كودكيش درمنزل كاركيا چشم       . ستيز ساخته بود    حيات   پرخاشگر و  مذهبي و

 چنانكه ستايشگرانش دربارة عالقة او به كشتار و        -ي نداشت، و ديد هيچ موجود زنده ئ 
همه وقت شاه اسماعيل تير و   «  درخانة كاركيا -نابودسازي موجودات زنده نوشته اند     

 او درهمان  1.»كمان به دست ميگرديد و از مرغ و غاز و اردك خانگي به تير ميزد 
اين ميل را در او     دوران كودكيش ميل شديدي به خونريزي داشت، و قزلباشان      

.  تقويت ميكردند و كين شديد به سني ها را در او به بدترين وجهي پرورش ميدادند  
هرگاه يك قزلباش در برابر او مي نشست به ياد شيخ حيدر به گريه مي افتاد و قربان  

هائي كه پدرش و جدش را كشته بودند لعنت و  صدقة اسماعيل ميرفت و به سني   
زو ميكرد كه خدا به آنها فرصت بدهد تا انتقام خون ايشان را از  نفرين ميفرستاد، و آر  

اين رفتار همواره احساس اسماعيل را براي انتقامجوئي تحريك ميكرد             . سنيها بگيرند   
 داستانهائي كه شبها مادرش برايش بازميگفت      .حس درندگي را دراو برمي انگيخت   و
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ة او نسبت به سني ميشد وآرزوي     و تلقينهاي ضدسني كه دراو ايجاد ميكرد مزيد بركين    

 .او را براي سني كُشي افزون ميساخت 

 دردرون يك خانه  انگيزي  كه اسماعيل درچنين شرايط نامساعد و كين   زماني
خاندان بايندري درگير جنگهاي    پرورش مي يافت مدعيان سلطنت در  به دور از جامعه

 كه  بايندر احمدبيك. تباهي سوق ميدادند  خانگي بودند وكشور را بسوي اضمحالل و 
 پس از هماهنگي با    876 درسال  درجنگ قدرت شكست يافته به عثماني گريخته بود     

هوادارانش در ايران و به همراه يك نيروي مسلح از جنگاوران آق قويونلو به سوي     
در نبردي كه در تابستان آن سال دركنار رود ارس ميان او و . آذربايجان حركت كرد 
 بيك احمد  با سربازانشان به     بيكبرخي از سران سپاه رستم    رستم بيك درگرفت،    

پس از آن تبريز    . وكشته شد  شكست يافته دستگير      بيك پيوستند، و در نتيجه رستم      
سلطان يكي از امراي سپاه رستم      ايبه. به دست احمد بيك افتاد و او خود را شاه خواند    

چونكه  .  ه بوداحمدبيك پيوست    بهبيك بيك بود كه در جنگ رستم بيك و احمد   
سلطان از او ناراضي     سلطان داده بود عمل نكرد، ايبه احمد بيك به وعده هائي كه به ايبه 

شده با افرادش به پارس رفت و به قاسم بيك پرناك پيوست و در قيام پرناك برضد              
 اينها  و در جنگي كه در نزديكي اسپهان ميان احمدبيك      . احمد بيك همكاري كرد  

آنها سپس از مرادبيك كه در شروان   .  شكست يافته كشته شددر گرفت، احمد بيك
اما همينكه مرادبيك   . تبريز رفته سلطنت را به دست گيرد   كه به ميزيست دعوت كردند 
در  . سلطان ويرا طي دسيسه ئي بازداشت كرده به زندان افكند     به تبريز نزديك شد ايبه  

اسپهان و ري دست يافت و     بيك سر به شورش برداشته بر پارس و     اين اثناء محمدي 
خودش را   الوندبيك نيز دياربكر را گرفت و    . آذربايجان را گرفته خود را شاه خواند     

بيك را در جنگ شكست و    شاه ناميد و ازآنجا به آذربايجان لشكر كشيده محمدي       
بيك پس از اين شكست روانة اسپهان     محمدي.  به سلطنت نشستخودفراري داد و 

طان خواهان اسپهان براي خودش بود و مانع دستيابي او به اسپهان         سل گرديد، ولي ايبه
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چون ايبه سلطان  . جنگ ميان اين دوتن به شكست و كشته شدن ايبه سلطان انجاميد   . شد

كشته گرديد، مرادبيك كه تا آنزمان در زندان او بود، رهائي يافت و با دسته ئي از          
 شيراز را  او سپس). خ 878زمستان ( را شاه خواند شيراز را گرفت و خود هوادارانش 

بيك را شكست   به اسپهان لشكر كشيده محمديبه قاسم بيك پرناك سپرد و خود 
الوندبيك در ميان   879 در اوائل سال  .داده كشت و به قصد تصرف تبريز حركت كرد  

 بخش اعظم    ولي جنگهاي داخلي درازمدت . سلطانيه و ابهر با مرادبيك روبرو شد     
 را درو كرده بود، و خطر آن ميرفت كه ادامة اين جنگها به نابودي    بايندريسران 

 و ميان  ند، پادرمياني كرد پيش ازآنكه جنگي دربگيرد كساني    . شودبقاياي آنها منجر    
به دنبال اين مذاكرات قرار براين رفت كه مغان و اران و      . شددو رقيب مذاكره آغاز   

ر دست الوندبيك باشد كه پايتختش    د)آذربايجانِ تاريخي    (آذربايجان و دياربكر  
 نيز - كه در آنزمان بغداد ناميده ميشد -قلمرو بايندري ها از جمله عراق بقية . تبريز بود

هركدام از اين دو تن  . قلمرو مرادبيك شناخته شد كه شيراز را پايتخت قرار داده بود   
ن دو دولت  قرار شد كه رود قزل اوزون مرز ميا  .لقب شاه ايران را بر خود داشتند

 1. باشد

 انتقام از شروانشاه
الهيجان دست به كار    سران قزلباش دردرميان جنگهاي رقيبانِ قدرت بايندري،   

 دراين زمان بطور     - برادر بزرگتر اسماعيل     -ابراهم.   شدندحركتشان تهية مقدمات  
 قزلباشها . اسرارآميزي سربه نيست كرده شد و هيچگاه معلوم نشد كه برسر او چه آمد         

 بهانة زيارت مرقد شيخ صفي، مارتا و اسماعيل را با كسب اجازه از كاركيا به اردبيل            به
 و 2به سن دوازده سالگي رسيده بود     هنگام   اسماعيل دراين   ).خ 878 شهريورماه  (بردند 
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هدف قزلباشان از طرح مسئلة زيارت بقعة    . الهيجان ميگذشت  سال ازاقامتش در  پنج

آنها مارتا را به اردبيل فرستادند تا در زاوية         .  اركيا بود اردبيل، خروج از حيطة سلطة ك 
 و خود با اسماعيل به ناحية خلخال رفتند، و نزديك به سه           ؛ف گرددكِ عتَ شيخ صفي م 

آوري    ماه در روستاهاي اطراف خلخال اقامت گرفتند و ازآنجا خليفه ها را براي جمع      
باش از آناتولي به طرق گوناگون   گروههاي قزل . قزلباش به آناتولي فرستادند    تاتارهاي 

حدود  پس از سه ماه كه  .  به آذربايجان وارد ميشدند و به اردوي اسماعيل مي پيوستند        
 چند تن از خليفه هايش را قزلباش درپيرامون اسماعيل گرد آمدند، اسماعيل    دوهزار

بيل   او و خليفه هايش چندروز در ارد    .  نيايش به اردبيل بردند   ة زيارتِ مرقدِ  بهانبه 
قزلباشان به بهانة   . كنند آنها اخطار كرد كه شهر را ترك       حاكم اردبيل به وليماندند،  

صيد ماهي به ناحية تالش رفتند، و چند ماهي را دركنار روستاي ارجوان ماندند، و به             
در ميان قبايل تاتار بيابانهاي آناتولي     .  ظاهر به صيد ماهي و فروش آن مشغول شدند 

چهارهزار .  شيخ اوغلي شاه اسماعيل عزم خروج و جهانگيري دارد  آوازه درافتاد كه  «
 مماس   عسكر نصرت تن ازمريدان سلسلة صفويه ازحدود شام و دياربكر و سيواس به 

باغ شدند، و سرانجام      از راه موغان عازم قره   قزلباشان   879 در بهار سال   1. »پيوستند 
در اين ناحيه    . افكندند  دركنار درياچة گوگچه واقع درشمال نخجوان رحل اقامت       

 و شد شمار قزلباشان تاتار كه عموما از آناتولي وارد شده بودند به هزاران تن بالغ          
اينها براي گذران معيشتشان روستاهاي نواحي ايروان و     . نيروي مهمي تشكيل دادند

 . نخجوان و هزارچشمه را مورد تعدي قرار داده دست به چپاول و غارت گشودند    

 وارد منطقة ارزنجان شد، كه نزديكترين      879 سال  تابستاندر  اردوي قزلباش 
 به اين اردو  تاتاردر ارزنجان باز هم گروههاي   . نقطة ايران به خاك آناتولي بود  

از وقتي كه اسماعيل را از الهيجان خارج    . پيوستند، و شمارشان به هفت هزار تن رسيد     
 در آناتولي   پيوسته  اسماعيل  ساختند تا وقتي كه در ارزنجان اردو زدند خليفه هاي       
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 فعاالنه مشغول جذب تاتارها بودند؛ و تاتارها به اميد اينكه به زودي حركت جهادي           

 به اردوي    شد بزرگي در پيش خواهد بود و غنايم بسياري نصيبشان خواهد        ة تاراجگران
 . مي پيوستند  اسماعيل  

يلة تاتار آناتولي     قب9نفري شاه اسماعيل عموما افراد      هفت هزار  اردوي  قزلباشانِ
 آنها پيشترها . بودند كه تا پيش ازآن در بيرون از مرزهاي سنتي ايران زيسته بودند 

.  مذهب مردم ايران به كلي بيگانه بودند  وارد ايران نشده بودند، و با زبان و فرهنگ و
 : بودنداين قبايل به قرار زير   

 . انه وشمالغرب شام  درزاوية شمالشرق مديتر  واقعناحية  شاملو ازتاتارهاي ) 1

 .ناحية جنوبي آناتولي   تكه در  تكه لو از قبايل تاتار ) 2

 .شرق آناتولي   قاجار از تاتارهاي شمال و  ) 3

 .، تاتارهائي كه اميرتيمور به خواجه علي هديه كرده بود  روملو) 4

 . قره مان از تاتارهاي ناحية كيليكيه درجنوب آناتولي و اطراف قونيه     ) 5

 .  درشمال درياي مديترانه   رهاي جنوب كيليكيهورساق از تاتا   ) 6

 . سوريه وتركيه كنوني  بين  بخش علياي فرات   غربتاتارهاي   ذوالقدر از) 7

 .استاجلو از تاتارهاي شرق آناتولي   ) 8

 . بيات از شرق آناتولي  ) 9

ازبقاياي مغوالن متنقل در نواحي طالش و سوادكوه       دسته جائي  عالوه بر اينها  
 بودند كه نسبت به تاتارها اندك بودند و نام قبيله ئي بر خود    شقزلبا نيز در اردوي 

 . ناميده تا از ديگر قزلباشها متمايز باشند  » صوفيان تالشي«، و به زودي   نداشتند 

اهل «سران قزلباش كه خليفه هاي طراز اول شاه اسماعيل بودند و    هفت 
مشورتي با حضور   در ارزنجان يك جلسة   879 ناميده ميشدند در پائيز سال    »اختصاص

موضوعي كه دراين  .  تا دربارة حركتشان تصميم بگيرند   شاه اسماعيل تشكيل دادند   
هردوي (جلسه مطرح بود آن كه يا براي جهاد به گرجستان حمله كنند، يا به ايروان 



 60
 پيشنهاد بعضي هم حمله به آبادي هاي آذربايجان    .) اين مناطق، مسيحي نشين بودند  

يعني سران قزلباش هنوز به فكر نهضتِ سياسي نيفتاده       .  بود)آبادي هاي سني نشين  (
چون نتوانستند برسر     .بودند، بلكه همان نيتهاي غارتگري هميشگي را درسر داشتند      

 قرار براين رفت كه هرچه درآن شب از   حمله به يك منطقة مشخص به توافق برسند،
 . فردا به مورد اجرا نهاده شود   وحي و الهام برسد از)ولى اهللا اعظم (آسمان به اسماعيل   

گيري از كشندگان پدر و جدش را درسر   اسماعيل كه سالها بود آرزوي انتقام  
 .  كه به شروان حمله كنند و از شروانشاه قصاص بگيرند  آنشب درخواب ديدداشت، 
 از  بي درنگ  قزلباشان .ؤيا نزد سران قزلباش به مثابة وحي آسماني تلقي شد   اين ر

پا گذاشتن آن سرزمين از اران    ف گرجستان به راه افتادند تا با زير  ارزنجان به طر  
بعضي از آبادي هاي سرراهشان در گرجستان     آنها  . وارد خاك شروان شوند   بگذرند و  

را تاراج كردند، سپس به راهشان ادامه دادند تا به روستاي شوره گل رسيده دژ        
به راهشان ادامه دادند تا به  روستا را درمحاصره گرفته به تصرف درآوردند، و باز         

 از رود كر عبور كرده  سپس سوار بر اسبانشان     .محل تالقي دورودِ ارس و كُر رسيدند   
خبر  قزلباشان  مردم شماخي كه از تاراجها و تجاوزات      . رفتند  پيش  به سوي شماخي  

.   شهر را رها كرده به درون كوهستان گريختند  يافته بودند، پيش از رسيدن آنها  
 . ويران ساختند را  دست به كشتار گشودند، شهر  وارد شماخي شده  قزلباشان

قزلباشان با رشادتهاي  . شروانشاه درنزديكي گلستان به مقابلة قزلباشان شتافت   
،  كشتند بي مانندي و بعد از دادن تلفات بسيار زياد بر شروانشاه پيروز شده او را      

با كشته شدن   . ختند جسدش را به آتش كشيدند و خاكسترش را زير سم اسبان ري      
  آنها . شروانشاه ديگر در شمال آذربايجان مقاومتي در برابر قزلباشان وجود نداشت     

تصرف قلعة باكو  . شهرهاي شروان را به قصاص خون جنيد و حيدر به آتش كشيدند 
كه خزانة شروانشاه درآن نگاهداري ميشد اموال انبوهي را نصيب قزلباشان ساخت، و       

هركدام از افراد خانوادة    . ، و باكو را ويران ساختند  تقسيم كردند آنرا درميان خودشان 
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آنها حتي گورهاي . شروانشاه كه به دستشان افتاد زنده زنده به آتشش كشيدند   

 . )خ879پائيز   (خاندان شروانشاه را شكافتند و اجساد مردگان را برآورده سوزاندند      

 تشكيل سلطنت در تبريز و تسخير آذربايجان
ان قزلباشان هيچ درفكر حمله به آذربايجان نبودند و قصدشان آن بود     در اين زم

شايد اگر به حال خود   . كه در بقية آباديهاي شروان و اران به تاراجهايشان ادامه بدهند  
رها ميشدند هيچگاه به فكر حمله به درون آذربايجان نمي افتادند؛ زيرا كه در اران و        

ستند غنايم بسيار زيادي به دست بياورند؛ و حتي   شروان و ارمنستان و گرجستان ميتوان
ولي اتفاقات . اگر قصد تشكيل حاكميت هم داشتند، درهمان شروان تشكيل ميدادند   

 .به گونه ئي ديگر پيش رفت  

پادشاه   ه  با مرادبيك به توافقي دست يافت879در اوائل سال كه الوندبيك 
  زلباشان در اران و شروان را شنيد   خبر جنايتهاي ق وقتي  شده بود  آذربايجان و دياربكر    

 قزلباشان كه تصميم به حمله به .به قصد سركوب آنها بسوي نخجوان حركت كرد   
  » شرور « درمنطقة .گلستان گرفته بودند، با شنيدن اين خبر به مقابلة الوندبيك شتافتند  

 ناشدني از    قزلباشان رشادتهاي وصف .تجنگ بسيار سختي ميان او و قزلباشان درگرف  
شاه اسماعيل و  .  الوندبيك شكست يافته به ارزنجان گريخت  ، وودشان بروز دادندخ

 كه زكريا كججي.  به سوي تبريز حركت كردند ازاين پيروزي  قزلباشان روز بعد  
روزگاري وزير اوزون حسن بود و درميان جنگ قدرت بايندري ها به شروان گريخته     

 و از بايندريها    اسماعيل پيوسته بود   بود و پس از كشته شدن شروانشاه به اردوي شاه    
 او با .كين شديدي در دل داشت در تسليم تبريز به شاه اسماعيل نقش عمده ايفا كرد   

يك صوفي    كه شاه اسماعيل   آنها فهماند   بزرگان و علماي شهر وارد مذاكره شده به    
، و هدفش نجات دادن    و براي خدا كار ميكند  ندارد بد نيت خيرخواه است كه

 و ميخواهد به مردم تبريز كمك كند تا به آرامش و    جان از دست بايندريها است    آذرباي 
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مردم تبريز كه از مصيبتهاي جنگهاي داخلي چندسالة بايندريها به ستوه       .امنيت برسند

قزلباشان هيچگونه اطالعي نداشتند جز آنكه يكي از اوالد شيخ      آمده بودند و از 
شرطي    بدون هيچگونه پيش    داوطلبانهشهر را صفي الدين رهبريشان را دردست دارد،   

 ). خ880 اوائل فروردين  ( تحويل دادند  به شاه اسماعيل 

 قزلباشان فقط سه تن       مجموع هفت هشت هزارنفري   در اين هنگام درميان   
  زكريا كججي  نبودند و سابقة اقامت درايران داشتند؛ يكي   تركوجود داشتند كه 

ماعيل بود و اورا از الهيجان با خودشان       كه معلم اس مالشمس الهيجي   بود؛ ديگر 
كه به احتمال زياد به قصد خريدن اموال   رشتي  نجم زرگر آورده بودند؛ ديگر   

در ميان همة قزلباشان فقط اين سه تن بودند كه      .  بودهمراه قزلباشان گرانبهاي تاراجي  
 و به   بقية قزلباشان هيچ اطالعي از زبان فارسي نداشتند،        . زبان فارسي ميدانستند   

زبان    شاه اسماعيل نيز چونكه مريدانش ترك  . لهجه هاي مختلف تركي حرف ميزدند
به تركي   و ازكودكي دردامن تاتارها تربيت شده بود،      بودند و با او تركي ميگفتند،   

 . حرف ميزد

 شدند شاه اسماعيل را   آن شهر وارد با توافق مردم تبريز آنكه    قزلباشان پس از
هشت بهشت بردند، كه از يادگارهاي جهانشاه و اوزون يكراست به كاخ سلطنتي  

 اين كاخ شكوهحسن و سلطان يعقوب بود، و هركدام از آنها به نوبة خودشان بر 
با داشتن      ماه رسيده بود   8 سال و 13 كه سنش به   اكنون شاه اسماعيل   . افزوده بودند 

 كه از هزاران  جنگهاي سياسيعرف معموليِ  .عمال پادشاه ايران ناميده ميشد  تبريز 
سال قبل در جهان رواج داشت آن بود كه اگر مردم شهري بدون مقاومت و داوطلبانه   
شهرشان را به يك فاتحي تسليم ميكردند، اصوال ميبايست از هرگونه تعرض و   

نامه    همة مردم شهر امان بهمان باشند، و فاتحان پس از ورود به شهر    تجاوزي در اَ 
اين رسمي بود كه حتي جنايتكاراني     . روزمره شان بپردازند   بدهند تا به كار و زندگي   

 .  بودندبه آن پابندي نشان داده  چون اسكندر مقدوني و چنگيز و هوالكو نيز     
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.  دويست هزار تن جمعيت داشت بيش از ، چنانكه نوشته اند،   تبريز درآنزمان 

 غيره  و مرند و باكو جمعيت تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان مثل اردبيل و خوي و    
 كه يكي از لهجه هاي كهنِ  سني و شافعي مذهب بودند و به زبان آذري تكلم ميكردند      

حتي تركان مهاجري كه در تبريز اسكان داشتند به همين زبان آشنا    . زبان ايراني بود
در آن زمان هنوز رسم نشده بود كه تركهاي مهاجر به  . شده با آن تكلم ميكردند

در   بلكه هر جماعت ترك كه    ؛ زبان تركي سخن بگويند     بهمنطقه از ايران  درون يك 
 اسكان مي يافت خيلي زود با زبان فارسي آشنا ميشد تا همرنگ مردم گردد         ئيمنطقه

 اين موضوعي بود كه در تمام دوران سلجوقي ها و بعد ازآنها         .و بيگانه به شمار نرود   
عات بزرگي از تركان  در دوران مغولها و ايلخانان اعمال شده بود؛ و هرچند كه جما   

ة عموم  مهاجر از زمان مغولها به بعد در آذربايجان جاگير شده بودند، زبان محاور           
 . زبان آذري بود نه تركي  - از ترك و ايراني -مردم آذربايجان  

شاه اسماعيل كه دراثر تلقينهاي چندين سالة مادر و اطرافيانش كينة بسيار           
از تحويل گرفتن تبريز تصميم    شديدي نسبت به مذهب سني دردل داشت، پس   

 احتماال - از مشاورانش   يكي. گرفت كه مردم شهر را مجبور به تغيير مذهب كند     
او به   . د به او مشورت داد كه چنين كاري نكن  - كه هنوز شيعه نشده بود    زكريا كججي

شاه اسماعيل گفت كه چهار دانگ از دويست سيصدهزار جمعيت تبريز همه شان     
ناراضي خواهند شد و خواهند گفت كه شاه        مردم تبريز    ين شودسني اند، و اگر چن  

 مصمم بود كه مردم   او .  ولي اسماعيل تصميم خودش را گرفته بود   1. شيعه نميخواهيم  
  قزلباشان كه به نظر او تنها دينِ  بيرون آورده به دين   پنداشت ميگمراهي آنچه را از 

حساس خدائي ميكرد و خودش را   او در اثر سوابق تربيتي اش ا  .  وارد سازد خدائي بود
 مي پنداشت و به خودش حق ميداد كه هرلحظه هر تصميمي بگيرد بدون    پيامبرگونه 

 كه از  ناپذير داشت    يك كينة آشتي  سني هااو نسبت به   . تأمل به مورد اجرا بگذارد   
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، و سالها بود كه مترصد فرصتي بود   پستان مادرش تراويده با خون او عجين شده بود   

او چنان غرق اوهام خرافي ناشي از    . خالي كندسني ها  اين كينه ها را بر سر    ةت انباشتا 
ه قرنه ئي كه ميان امام علي   تلقينهاي قزلباشان تاتارش بود كه نميتوانست فاصلة زماني نُ     

و امام حسين با مردم آن زمان تبريز وجود داشت درك كند، و گمان ميكرد كه     
. ن مردم تبريزند كه اكنون در شهر زندگي ميكنند    حسين هميامام قاتالن امام علي و 

 او برآن بود كه همة مردم شهر را يا وادار به توبه كند و يا از دم تيغ كين بگذراند و       
 در هرجا كه بودند و هرنژادي   سني ها  او همة . حسين را از آنها بازستاند     خون علي و

و برنامه اش نابودسازي    دين و فاسد و خونريز مي پنداشت،     كه داشتند را خوارج بي 
او به سبب   . او براي اين برنامه يك مأموريت آسماني براي خودش قائل بود    .  بودآنها

آنكه از وقتي نام خودش را ياد گرفته بود در اطراف خودش قزلباشان شيعه ديده بود،   
بي دين و د و در ميان آنها برخي هم      ان شيعهمسلمان و  جهانخيال ميكرد كه مردم   

 ظهور غائب شنيده بود كه وقتي امام    يش او از خليفه ها  .شوند د كه بايد نابود   ان سني
كند آنقدر سني خواهد كشت كه خون مثل سيالب جاري گردد و تا زانوان اسب او   

 كه به علي  ي عرباو از خليفه ها شنيده بود كه وقتي امام ظهور كند همة خلفا  . برسد
خواهد كرد و در ميدان كوفه محاكمه و  و فرزندانش ستم كرده بوده اند را زنده     

مجازات خواهد كرد و همه را در آن ميدان تازيانه خواهد زد و به دار خواهد بست و   
او اين شنيده را به يقين قلبي باور داشت         . اعدام خواهد كرد و در آتش خواهد سوزاند    

پاكسازي   زمين را از سني ها  غائبو خودش نيز درصدد آن بود كه پيش از ظهور امام  
اين بود كه وقتي مردي به او مشورت داد   .  بر روي زمين باقي نماند امام تا دشمن كند

 :پاسخ داد چنين كه در صدد مجبور كردن مردم تبريز به تغيير دادن دينشان برنيايد،    
من از   . ند اخداي عالم و همة ائمة معصومين همراه من . مرا به اين كار واداشته اند  

 به توفيق اهللا تعالي اگر رعيت حرفي بگويند شمشير .هيچكس باك ندارم 
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 1. تن را زنده نميگذارم   ميكشم و يك

او در شرائطي پرورش يافته بود كه حقيقتا باورش شده بود كه ولي اهللا و    
اين .   استشدهبرگزيده است و براي رهاسازي انسانها از دست سني ها مبعوث    

به اين كار «يال كند كه ويرا احساس مأموريت آسماني سبب شده بود كه او خ 
او چنان در رؤياي كودكانه اش غرق بود كه به هيچوجه قادر نبود حقايق      . »واداشته اند

آلود دو نيروي خير و شر بود كه      جهان در نظر او صحنة مبارزة خون      . را درك كند 
 بود، و ديگري سني و پيرو راه    اهل بيت پيغمبر يكي شيعه و رهرو راه خدا و امامان  

و او خود را مأمور ميدانست كه با رهروان راه  . عثمان و يزيدشيطان و ابوبكر و عمر و  
عيار بود با بار گراني ازكينه و       او يك قزلباش تمام . شيطان بستيزد و همه را نابود سازد     

فراتر ازاين او درسنيني از عمرش ميزيست       . حس انتقام از همه كس و همه چيز     نفرت و 
 و ، احساسات برشعورش حكومت نميكرد     رؤيا وجز چيزي كه هيچ )  سالگي13(

او موجودي بود كينه كَش كه عقل نداشت و قدرت   .  قدرت تعقل صحيح را نداشت  
 .بسيار نيز داشت 

روز جمعه .  فرداي روزي كه قزلباشان شهر تبريز را تحويل گرفتند جمعه بود
ن با شمشيرهاي آخته   درحالي كه قزلباشاشاه اسماعيل وارد مسجد جامع تبريز شد، و    

درميان صفوف نمازگزاران ايستاده تشنة خونريزي بودند، بدون مشورت با علماي        
بزرگ تبريز كه همه در مسجد جمع بودند، بر باالي منبر رفته ايستاد و بدون هيچگونه        

از سنيان تبرا كنيد و به ابوبكر و       : خطاب به جمعيت حاضر درمسجد گفت       ئي مقدمه
 يا به تعبير گزارشگران صفوي، دودانگ       - قزلباشان .ت بفرستيد   لعن عثمان عمر و 
بيش   « كه با شمشيرهاي آخته درميان جمعيت ايستاده بودند لعنت فرستادند و -مردم

 با شنيدن اين عبارت غرق در حيرت        ولي جمعيتِ نمازگزار2گفتند؛ » باد و كم مباد
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 كه خود را مسلمان  يك نفراستچگونه ممكن   پرسيدند كه   آنها ازخود مي  . شدند
 چنين اهانت است و از اوالد مرد بزرگواري چون شيخ صفي الدين اردبيلي  دميدان

بزرگي را نسبت به ياران و خلفاي پيامبر و نسبت به همسر محبوب پيامبر خدا روا          
 تاريخ اسالم اطالعي داشت و نه اصحاب پيامبر را        از بدارد؟ ولي شاه اسماعيل نه    

او از خليفه هاي بكتاشي شنيده   . آنها چه كساني بوده اندست كه ميشناخت و نه ميدان
، و در تمام   و دشمنان اسالم بودند دين نداشتند و عائشه   و عثمانبود كه ابوبكر و عمر

عمرشان پيامبر را آزار دادند، و سر انجام هم علي را كه وليعهد پيامبر بود از منصب              
 و درجهان پادشاهي ند خالفت تكيه بزنند  واليتعهدي بركنار كردند تا خودشان بر مس  

به ناحق به جاي پيامبر نشستند و مردم را     و عثمان او شنيده بود كه ابوبكر و عمر    . كنند
رواج دادند و با  كه يك دين ضد اسالمي بود  از دين خارج ساختند و دين سني را    

او از    . تل رساند  اسالم و مسلمانان جنگيدند، و يزيد كه از آنها بود امام حسين را به ق       
خليفه ها شنيده بود كه عمر به خانة علي حمله كرد و فاطمه را زخمي كرد و سبب شد    

 به شهادت   نام داشت محسندرشكم مادرش  جنينش كه  كند و جنينكه فاطمه سقط 
مجموعة اطالعاتي كه او   . برسد و خودش نيز چند روز بعد ازاين واقعه شهيد گردد        

 به و اينها را خليفه ها آنقدر . تجاوز نميكرد  ن چند داستاندربارة اسالم داشت از اي  
 برايش تعريف كرده بودند كه همه را ازبر بود، و آرزو ميكرد كه          تكرار و تفصيل  

تقامگيري    ناكنون وقت آن ا . روزي بتواند انتقام آن مظلومان را از اين ظالمان بگيرد   
 و گمان ميكرد كه مردم شتفرارسيده بود و او قدرت كافي براي اين انتقام را دا    

 . تبريز همان سني هايند كه با خانوادة علي بديها كردند  

مردم حاضر در مسجد وقتي پس از لحظاتي از حيرت بيرون آمدند، باز هم             
 منبر ايستاده بود، شمشيرش را   فراز يافتند كه بر   اين جوانكخودشان را مورد خطاب 

فارسي خطاب به مردم   تركي نيمه زباني نيمه  آميزي به  مرتبا تكان ميداد و با لحن تحكم 
مردم براي آنكه  .  لعنت بفرستيد و ازآنها تبرا جوئيدعثمانبه ابوبكر و عمر و  : ميگفت
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 مسلمانان را نشنوند، و در اثر شنيدن اين   تبه مقدسا اين جوانك بيش ازآن اهانتهاي   

ب دوزخ نگردند،   اهانتها كه قادر به ممانعت از آن نبودند مستوجب خشم خدا و عذا    
چندتني از علما و رجال . انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و راه سمعشان را بستند  

ولي حضرت  ؛ رفتند كه ازجا حركت كنند  «  تصميم گرفتند كه از مسجد بروند، و     شهر
 چونكه هيچ كس به دستور شاه پاسخي      1.»تبرا كنيد: شاه شمشير بلند كرد وگفت 

 شمشير به دست كه در ميان صفهاي نمازگزاران    ر به قزلباشانِ  نداد، شاه از فراز منب  
.  ايستاده منتظر صدور اذن خونريزي بودند دستور داد كه گردنهاي همه را بزنند         

 به قتلگاه عظيمي تبديل شد، و هيچ كس نتوانست از دست           تبريز درآنروز   مسجد
 .قزلباشان جان سالم ببرد

، آتشسوزي، غارت،      مكررر دسته جمعي  بعد شهر تبريز صحنة كشتا      ازآن روز به  
، و قاضيان همة علما، فقيهان، مدرسان، پيشنمازان، مؤذنان،     . و تجاوز ناموسي بود  

مكتبداران را قزلباشان در روزهاي آينده بازداشت كردند تا آنها را توبه دهند و           
نكه  مجبور كنند كه از ابوبكر و عمر و عائشه تبرا جسته به آنها دشنام بدهند؛ و چو      

 نميشد كه چنين اهانتي به مقدسات     حاضر- از ترس كيفر اخروي-هيچ مسلماني
 قتلِ عام شدند، خانه هايشان به    بسياري .خودش بكند، المحاله سرنوشت همه شوم بود

آتش كشيده شد، زن و فرزندانشان دستگير شده مورد تجاوزهاي وحشيانه قرار         
ملكت آذربايجان از لوث وجود بسياري از   و به بيانِ اميرمحمود خواندمير، م  ؛گرفتند

 با دشنه و تبر در     تاتار  دسته جات مسلح قزلباشانِ 2. جهال و متعصبان پاك شد    
كوچه هاي شهر تبريز به راه افتاده شعار ميدادند و از مردم ميخواستند كه از خانه ها        

ا شعارهاي   و بندشدمي خارج ناناهل هرخانه ئي كه از خانه اش. بيرون آمده تبرا كنند 
تجاوز جنسي   . ، مورد غضب واقع ميشدند و نابود ميگشتند  ند قزلباشان همنوائي نميكرد 
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   و به آتش كشيدن اجساد كشتگام  به دختران و پسران تبريز و دريدن شكم زنان باردار    

هركوي و    روز در  در روزهاي آينده يك امر تكراري بود كه در همة ساعات شبانه          
چنان هراسي برمردم شهر تبريز مستولي  . گان اتفاق ميافتاد برزني دربرابر ديدگان هم 

 . به ياد نداشتايرانكه نمونه اش را تاريخ   شده بود

 تا از آب پيوستند در اين ميان دسته جات بزهكاران شهري نيز به قزلباشان   
آلودي كه فراز آمده بود ماهي بگيرند و از اين رهگذر به نان و نوائي برسند، يا    گل

اين بزهكاران چون ميديدند كه قزلباشان از     . ي بزهكارانة خودشان را بگشايند   عقده ها 
روزهاي آينده    ، درد خوششان ميĤيدهركه تبرا كند و مردم را به تبرا كردن وادار

 دركوچه ها به   ه برسر دست گرفت  و دشنه هائي   تشكيل دادند و تبرها  تَبرّائي دسته جات  
 از سني ها و درآمدن به دين    اجبار مردم به تبراكردن   راه افتادند تا با بهانه قراردادن   

 از بازرگانان اروپائي     يكي. درازي كنند  ناموس مردم دست مال و ، به جان وقزلباشان
در   زمان به هدف خريداريِ اموالِ تاراجي از قزلباشان در تبريز بوده،  كه درآن 

مشان را مي دريدند و    زنان آبستن را از خانه ها بيرون كشيده شك       كه  ياداشتش نوشته 
هزار   در خالل چند روز بيست   يكي ديگر ازاينها نوشته كه   1.جنينهايشان را مي كشتند 

و يكي ديگر از اينها در يادداشتش متذكر شده كه      2. كشتار شدند تن از مردم تبريز   
آنچه شاه اسماعيل با بي رحمي در تبريز كرد در جهان بي سابقه است، و شايد بتوان      

 فجايع تبريز چنان تكان دهنده بود كه در مدت   3. را با او مقايسه كرد فقط نرون
خ 880كوتاهي خبرش به اروپا رسيد، و يك وقايع نگار اروپائي در وقايع زمستان     

 : چنين نوشت
از قول  ] يعني شاه اسماعيل[ دربارة پيغمبر جديد 1501گزارشي به تاريخ دسامبر   
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 ساله و  14د داده شده كه دربارة صوفي      مسافريني كه تازه از ايران برگشته ان   

 خليفه اش كه اعمال مذهبي را از طرف او     40ادعاي پيغمبري و خدائي او و 
 1.انجام ميدهند بحث ميكند 

قزلباشان در مدت كوتاهي همة بناهاي ديني و مذهبي تبريز را اعم از مساجد و  
به اهل سنت بود از بين     يا بخشهائي از آنها را كه نشانگر تعلق     ، مدارس منهدم ساختند  

كه به مسجد كبود شهرت داشت و از       بخشهاي هنري مسجد جامع عظيم تبريز   .  بردند
شاهكارهاي هنر معماري ايران به شمار ميرفت را تخريب كرده صحن و شبستانش را            

مقابر و گنبد و بارگاه در تبريز بود    مارس و  آنچه  . به طويلة اسب و استر مبدل ساختند   
حتي استخوانهاي كساني كه نام    نهدم ساخته با خاك يكسان كردند، و  را به كلي م

 ازگورها برآورده پراكندند تا آثارشان ازبين         چونكه سني بودند،  اوليا برخود داشتند، 
 خاكسترش را در  بسياري از اجساد چنين شخصيتهائي را به آتش كشيدند و          . برود

هاي بناحق  ، قصاص خون  آنها دة   و بعقي   ،كوچه ها پراكندند تا پامال رهگذران گردد    
 . گرفته شودة اهل بيت پيامبر در كوفه و كربال و جاهاي ديگر   ريخته شد 

انهدام مدارس و مساجد    . بعد از تبريز نوبت به ديگر شهرهاي آذربايجان رسيد          
ناپذيري   مدت يكسال به طور پيگير و خستگي    و گنبدها و مقابر آباديهاي آذربايجان به    

 - و تمام مردمش سني بودند    كه شهر شيخ صفي بود- با شهر اردبيل   آنها. ادامه يافت
ائمة  و در اردبيل فقها و مدرسان و مؤذنان     . نيز همان كردند كه با تبريز كرده بودند

ترين نحوي به قتل رساندند، و خانه هايشان را تاراج كرده         مساجد را گرفته به فجيع  
شاه اسماعيل   .  شنيع جنسي قرار دادندزنان و دختران و پسرانشان را مورد تجاوزهاي 

 هيزم درسراي خودشان گرد  ئيمردم شهر اردبيل را مجبور كرد كه هركدام پشته 
اهل هرخانه ئي كه  .  آنگاه دسته جات قزلباشان در كوچه هاي شهر به راه افتادند        .  آورند 
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ط براي همصدا شدن با شعارهاي قزلباشان از خانه بيرون نميĤمدند، خانه شان توس  

 1. قزلباشان به آتش كشيده ميشد، و اهل خانه درآن آتش سوزانده ميشدند      

. فرهنگ پاكسازي شد  ادب و  رجال دين واز سال   آذربايجان درخالل يك  
 شكار قزلباشان گرديد، و 2هركس از اينگونه شخصيتها موفق نشد از منطقه بگريزد    

را پيرو مذهب  براي زنده ماندن ناچار شد كه مذهب خود را رها كرده خودش   
  دشنام دهد و لعنت بفرستد و زن و     ابوبكر و عمر و عثمان  قزلباشان اعالم دارد، به  

دراين ميان در همة شهرهاي آذربايجان دسته جات   . فرزندانش را ازتجاوز مصون دارد    
 تبربه دست پيوستند تا    تبرائيِبزهكار شهري از فرصت استفاده كرده به دسته جاتِ  

اموال مردم فلكزده را   قزلباشان گسترده بودند نعمتها بچينند و   ازخوان يغمائي كه 
اينها از نظر قزلباشان  . تاراج كنند و زنان و دختران مردم را مورد تجاوز قرار بدهند   

 به شمار ميرفتند كه براي نشر دين خدائي در »گروههاي خودجوش نودين تبرائي«
كافي بود كه اين   .ين ميكردند رآورده بودند، و با تبرهايشان تبليغ د     بشهرها سر 

دسته جات بزهكار شهري موسوم به تبرائي در خانه ئي زن يا دختر زيبائي را سراغ   
 داشته باشند، يا گمان وجود ثروتي در خانه ئي ببرند، تا آن خانه را به بهانة كافر بودن           

 .بكنند    مورد حمله قرار دهند و با جان و مال اهل آن خانه هرچه بخواهند   و سني بودن

 چنانكه از گزارشهاي مورخان -تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان 
 درسال اول حاكميت قزلباشان  - آيد وابسته به دربار شاه اسماعيل و شاه تهماسب برمي  

قزلباشان تاتار كه از خارج     . شدند به شهرهاي مرگ و خاكستر و فقر و فحشاء تبديل       
شده بودند و هيچ تعلق خاطري به ايران و ايراني      از مرزهاي ايران وارد آذربايجان     

نداشتند، به هيچ اصول اخالقي و انساني جز به اصول غارتگري و كشتار و تجاوز      

                                                           
 .54 : عالم آراي صفوي-1
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در تجاوزهاي ناموسي كه به دست قزلباشان انجام ميگرفت، بيشتر افرادي      . پابند نبودند 

ط يك رسم لوا. كه مورد هدف آنها قرار داشتند پسران جوان آذربايجان بودند        
 - چنانكه مداحانش نوشته اند   -شاه اسماعيل نيز . پسنديده نزد قزلباشان محسوب ميشد 

دست بود كه چنان نيروئي به او عطا شده بود كه در يك روز قادر            گران چيره از لواط
 قرار بدهد و بازهم اشتهايش فروكش    جنسيبود بيست پسر جوان را مورد تجاوز 

دستي شاه اسماعيل در عمل لواط، راجع       يزي دربارة چيره  يكي از بازرگانان ون  . نكند 
 :به يك مورد آن كه خودش شاهد بوده چنين نوشته است  

او دستور داد تا دوازده تن از زيباترين جوانان شهر را به كاخ هشت بهشت         
 انجام داد، و سپس آنان را به همين نيت به     لواطاو با آنها عمل شنيع  . بردند

 1.ردامراي سپاه خود سپ

آنها  .  قزلباشان زنان و دختران را اسير كرده مجبور به خودفروشي ميكردند        
آنها زنان و دختران و پسران را در اماكن      .  حتي پسران را نيز به چنين كاري واميداشتند     

مخصوصي نگاه داشته بودند و برآنان مقرر كرده بودند كه روزانه مبلغ معيني درآمد         
ان به حد مقرر نميرسيد آنها را زير شديدترين شكنجه ها             و اگر درآمدش 2؛ داشته باشند 

اگر پسر يا دختري . قرار ميدادند تا به همانگونه كه به آنها دستور شده بود عمل كنند    
زنده  برديوار يا كندة درختي ميخكوب ميكردند و       حاضر به خودفروشي نميشد او را    

تند و آهسته آهسته     ميگرف  جوشابدر ديگ  سرش را     پوستش را ميكندند، يا    زنده 
 هاي وحشتناك كه دربرابر ديدگان ديگران انجام ميشد سبب   اين شكنجه . ميكشتند 

رمان ولي مطلق و فرمان ميگرديد كه ديگران فكر سرپيچي از فرمانهاي قزلباشان كه ف     
 .  خدا شمرده ميشد را به ذهنشان راه ندهند 

 را درشهرها  ين رسماقزلباشان ميگساري را پسنديده ميدانستند وكوشيدند كه     
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آنها برسر هر برزني دكه ئي دائر كردند و خمهاي . و روستاهاي آذربايجان رواج دهند   

 را از اين مراكز بخرند و در باده برپا داشتند، و رهگذران را مجبور ميكردند كه     باده
سني وكافر و  «هركس حاضر به موافقت با آنها نميشد، بعنوان    .  همانجا بنوشند 

اين يكي از شيوه هاي تفتيش   .  مجازات ميشد »خالف فرمان ولي امر  م«و  »ضددين
عقايد قزلباشان بود كه به وسيلة آن معلومشان ميشد كه چه كسي هنوز بردين سابق      

اطاعت كامل شاه اسماعيل نيست، و چه كسي به دين قزلباشان درآمده    مانده و در
خرد و بياشامد درجا كشته  بباده آنها   طبيعي بود كه اگر كسي حاضر نميشد از . است

اينرا قبال شيخ بدرالدين    قزلباشان كه محرمات شرعي را مباح ميدانستند، و  . ميگرديد
 باده  شاه اسماعيل براي آنها مباح كرده بود، گمان ميكردند  اينكوسپس شيخ جنيد و   

را  مردم به همين سبب . را سنيان تحريم كرده اند تا با شيعيان مخالفت نشان داده باشند 
 را مباح شمرده ميگساري پيشه     بادهوادار ميكردند كه دست از مخالفت بردارند و      

لقب داده » سني هاي بي دين « كساني كه قزلباشان به آنها، تا مشابهت ميان آنها وكنند
 . از ميان برود  بودند،

 بود، از همان  يقهار ) لواطگر(باز   شخص شاه اسماعيل، عالوه بر آنكه بچه    
غياث الدين خواندمير كه از    . ز ميگساران قهار نيز به شمار ميرفت    سنين كودكيش ا  

مداحان استوار شاه اسماعيل است، بزمهاي عياشي و ميگساري شاه اسماعيل را چنين          
 : ميستايد

   آفتاب دربزمِجام زرينِ  چون) شفاف سرخگون  جامهاي(وش  عقيق رقيقِ  اقداحِ
 هالل سيمينِ  بسان ساغرِ بيغش رقيقِكرده جامهاي شرابِ  گردشآغاز فلك

 1. در گردش بود) شدة تبريز دختران و پسران اسير(اندام   دردست ساقيان سيم

عموم قزلباشان، چنانكه گفته شد، عناصر سرگردان طوايف تاتار آناتولي         
سرانجام به اميد    بودند كه ابتدا به شيخ بدرالدين وسپس به شيخ جنيد پيوستند و         
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آنها هيچگاه درايران نزيسته بودند، و با        . يل گرد آمدند  غارتگري به دور شاه اسماع     

در عرف آنها، كه از سنن   . فرهنگ و دين و تمدن ايراني هيچگونه آشنائي نداشتند   
آنها با  . قبيله ئي شان گرفته شده بود، هركس از آنها نبود بيگانه و دشمن تلقي ميشد     

 به ديدة دشمنِ   ) مذهبي كه بودند به عموم ايرانيان با هردين و  (اين ديدگاه به ايرانيان 
و » خودي« مردمِ ايران را به - بنا بر بينشِ قبيله ئي شان    -آنها  .  نابودي مينگريستند   درخورِ

 ميشد را خودي و هركس    شيعة صفوي  تقسيم كرده بودند، و هركس    » غيرِخودي«
 هركه غيرِ    پيش خودشان فكر ميكردند كه     سني ميماند را غيرخودي ميشمردند؛ و   

آنها    . دشمن را بايد كشت و اموالش را تصاحب كردي است دشمن است و خود
وقتي بر آذربايجان و خيرات آن دست يافتند با بيرحمي و قساوتي كه به هيچوجه به              

 دست تعدي و ستمگري گشودند و به ويران كردن شهرها و انهدام   آورد  وصف نتوان  
رحمي در اعماق خودشان   عناصر مادي تمدن ايراني پرداختند، بدون آنكه هيچ ت     

 .احساس كنند

درتاريخ خاورميانه، ازدوران اسكندر تا آنزمان، هيچ قومي به وحشيگري و            
ذكر جنايتهاي قزلباشان، كه مداحانشان دربارة   . ددمنشي قزلباشان ديده نشده بود 

     قلمفرسائي كرده و جنايتهايشان را ستوده اند، با        بخشهائي ازآن جنايتها با آب و تاب 
انسان بايد نوشته هاي مداحان شاه اسماعيل و     . پذير نخواهد بود   ان و قلم امكان بي

. ستيزي بوده اند    تمدنموجوداتقزلباشان او را بخواند تا متوجه شود كه آنها چه   
 يا  تبريزبزرگاني از تبربه دستان قزلباش به خانة يكي از   ئتصورش را بكنيم كه دسته 

 زن و فرزندانش را دستگير كرده به خيابان آورده اند،          ريخته اند، صاحبخانه و    اردبيل
دخترش را دربرابر ديدگان مردم فلكزدة شهر به كلي برهنه كرده اند، خرمني   زن و

 برپشت   برهنهآتش افروخته اند، چندتا خر نر و ماده را حاضر آورده زن و دختر را   
لتي تهديد ميكنند كه يا   بيچاره را در چنين حامردخران ماده بسته اند، و آنوقت اين  

اهللا زود باش به ابوبكر و عمر و عائشه لعنت كن و تبرا بجوي وگرنه هم اكنون زن و 
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در اين خرمن آتش  زنده زنده    دخترت را به خر نر خواهيم كشيد، و آنگاه همة شما را    

آن و تصورش را بكنيم كه آنها در برابر البه ها و التماسهاي عاجزانة      .  خواهيم سوزاند
 و ضجه هاي زن و دختر برهنه شده اش، كودك كمسال او را زنده زنده به ميان  مرد

خواهر، در درماندگي كامل، شاهد   خرمن آتش پرتاب ميكنند، و پدر و مادر و    
آخر مگر يك انسان چقدر طاقت و  .  زوزه هاي كودكشانند كه در آتش زغال ميشود   

 دارد؟ چنين ضربتي كافي است     تحمل دارد كه دين و عقيده اش را براي خودش نگاه    
كه يك انسان را، هرقدر هم بردبار باشد، به جنون و عصيان بكشاند، و در آن حالت         

 بخواهيدفرياد برآورد كه نه به ابوبكر و عمر و عائشه بلكه به خدا و پيامبر هم هرچه  
 .خواهم گفت

پاي فرار  قزلباشان با چنين رفتارهائي كساني كه در آذربايجان مانده بودند و     
مزاج شده بودند،    نداشتند را به جمعي از بيماران رواني مبدل ساختند كه شديدا عصبي     

تفكر    حالت تحير وگريه وبه از همه كس و همه چيز گريزان بودند، درگوشه هاي انزوا   
دراين عالم  .  مرگ خود بودندمنتظر خموشي روزگار را سپري ميكردند و    و

ي وخموشي مطلق، هيچ مرجعي وجود نداشت كه   درماندگي و نوميدي و سرخوردگ    
ناموس مردم بازيچة دست بزهكاران        مال و  جان و.  ازمردم ستمديده حمايت كند   

تصورش را بكنيم كه  .  شده بود»تبرائي « و دسته جات تبربه دست »خودجوش شهري«
،  استشدهنشين   يك تاجر بازار تبريز كه مغازه و انبار و خانه اش به غارت رفته خانه

 به خانه اش بريزند، او را گرفته     »تبرائيان تبربه دست   «ناگاه ببيند كه يكدسته ازاين     
 بنشانند و   اببندند، زن و دختر جوانش را در برابرش برهنه سازند و آنها را برسر دسته     

باخته بخواهند كه هرچه در خانه اش نهان كرده است را بيرون بياورد      هستيازآن مردِ
 . بدهدو به آنها تحويل   

نيز تصورش را بكنيم كه زن و مردي دختر و پسر جوان و زيبارو دارند، و    
روزي چنين دسته ئي از اوباشان شهري سر برسند، دختر و پسرشان را بازداشت كرده          
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با خود ببرند، در حاليكه پدر و مادر فلكزده نيك ميدانند كه آنها را براي چه كاري    

 عصبانيت و   دانشمند و محترمي كه ازسر خشم و   يا تصورش را بكنيم پيرمرد    . ميبرند
 و آنها از او به خشم آمده اند، ويرا گرفته عريان        به قزلباشان پرخاش كرده حميت 

كرده درسر چاركوچه و جلو چشم همگان، چند تن از قزلباشان پرزور به او تجاوز      
ند و مشتي  جنسي كرده اند، آنگا به تنش شيره ماليده ويرا درقفسي آهنين بند كرده ا    

ميله ئي درميدان سرِ اين قفس را همچون فانوسي بر  مورچه را درقفس رها ساخته اند، و  
شهر آويخته اند، تا اين بيچاره در زير شديدترين شكنجه ها به سر ببرد؛ و مردمي كه بنا               

  جانخراششبهاي متوالي شاهد ناله هاي  به ضرورتي از آنجا عبور ميكنند، روزها و    
يا تصورش را بكنيم، دانشوري را قزلباشان گرفته      . ة روحي ميشوند ند و شكنج  ياو

برهنه كرده، به ميدان شهر آورده، آتش افروخته اند، و سيخي از زير پوست كمر اين    
مرد فروبرده از پشت گردنش بيرون آورده او را مثل الشة آهو بر روي آتش داشته اند       

گوشت   از ه دستور شاه اسماعيل    بتا اندك اندك بريان گردد؛ و آنگاه قزلباشان        
 يا تصورش را بكنيم كه آنها يكي از بزرگان تبريز يا    .ة اين مرد تغذيه كنندكباب شد 

اردبيل را كه نخواسته شيعه شود گرفته كف دستها و پاهايش را بر كندة درختي     
ميخكوب كرده اند و در اين حال، زنده زنده، پوستش را مثل پوست گوسفند          

 . برميكشند 

نوشته هاي مداحان فتوحات قزلباشان صفوي چندان از اين موارد ذكر شده       در 
 راست ميكند و اعماق قلبش را        سرشتي  كه خواندن آنها موي را براندام هر انسان نيك    

خوئي   چنگ ميزند و جگرش را به حال ايرانياني كه در دست چنين ددمنشهاي درنده 
كه مداحان شاه اسماعيل و شاه تهماسب        اينها مطالبي است    .اسير بوده اند كباب ميكند    

 »ولي امر مسلمين جهان« و » پناه شاه شريعت «صفوي نقل كرده اند تا نشان بدهند كه    
 چه زحمتهائي ي خودشداشته و درراه خداخودش چه قدرتي براي نشر آئين خدائي 

  و به دين  بردارندلجاجت    را وادار ميكرده كه دست از    ايرانميكشيده و چگونه مردم  
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؛ و چگونه با كساني كه نميخواسته اند اطاعت از ولي امر مسلمانان   درآيند  قزلباشان

 . جهان را پذيرا باشند به مجازات ميرسانده اند     

ما درراه آشنائي با       قزلباشان صفوي بخشي ازتاريخ ما بوده اند و     شاه اسماعيل و  
 به همانسان كه تاريخ خودمان بايد تمام كساني كه در تاريخمان نقش داشته اند را  

كه ازكاروان تمدن جهاني عقب  ما اكنون ملتي هستيم .بوده اند بازنمائي كنيم  
خوبي ميدانيم كه ما ملتي  درحالي كه به. ؛ خيلي هم عقب مانده ايممانده ايم
آفرين بوده ايم، و قرنها نه تنها پرچمدار تمدن جهاني بلكه سازندة تمدن         تمدن

دگي داريم كه همان نقشي را ايفا كنيم كه پيش از اين ايفا   اكنون نيز ما آما . بوده ايم
 شده   ؟ چه چيزي مانع  داشته استولي چه چيزي ما را از ايفاي اين نقش باز  . كرده ايم

بشريت  خودمان و به  كه ما بتوانيم آن خدمت شايسته ئي را كه بايستة ما است به    
زي اكنون دستهاي ما را بسته گ بوده ايم، ولي چه چين ما ذاتا خادم تمدن و فره. بكنيم 

تمدن  ازاين خدمتگزاري بازداشته است؟ چرا ما بجاي آنكه مشعلدار فرهنگ و   و
باشيم، اينهمه ازكاروان تمدن عقب نگاه داشته شده ايم؟ چه كساني يا چه چيزهائي      

يابي كرد و  ماندگي هستند؟ آيا ميتوان اين علتها را شناخت و ريشه  باعث اين عقب
ائي يافت؟ آيا واقعا رخدادهاي تاريخي با ما چنان كرده اند كه ما به حدي    ازآنها ره 

ازخودمان بيگانه شده ايم كه امكان بازگشت به خودمان وجود ندارد؟ و يا براي       
بازگشت به خويشتنمان راهي هست كه بايد آنرا بيابيم و بپيمائيم؟ اينها پرسشهائي    

فايدة مطالعة تاريخ را    .  ار ما ميگذارد است كه مطالعة تاريخي پاسخهايش را دراختي     
مند خواهد بود كه همة   مطالعة تاريخ در صورتي فايده. ازاينجا ميتوان معلوم داشت 

تاريخسازان گذشته مان را به همانسان كه بوده اند بازشناسي كنيم، و بر اساس اين          
 منت كه به همين خاطر اس.  ببريميبازشناسي به عملكردها و نتايج عملكردهايشان پ   

 كه در ساختن  كساني كه جنبه هاي روانشناسي شخصيتي  ميكوشمدر نوشته هايم 
 به مذاق بسياري بازخواني كنم، حتي اگر اين بازخواني تاريخ ما سهمي داشته اند را 
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ناگوار بيايد يا اين حقايق را اهانت به شخص خودشان تلقي كنند و برآشوبند كه چرا      

زباني بگويند كه كسي نبايد با    اينها ميخواهند به زبان بي  .  ميشودبازخواني اين حقايق 
 . كند و درمعرض ديد قرار دهد وند وكا گذشته هاي ما كاري داشته باشد و آنها را كَ 

بهشت  كاخ هشتدرشاه اسماعيل را  كه قزلباشان تبريز را گرفتند و  زماني
سالهاي  او . گي بوداو درآستانة چارده سال   ، شاه ايران ناميدند هبرتخت سلطنت نشاند

  و بود،  خانة كاركياي گيالني گذرانده      را درون چارديواريهاي دژ استخر و    كودكيش
 را دراطراف روستاهاي آذربايجان در ميان       پيش ازتصرف تبريز  چندماه   يكسال و

 سالگي كه به گيالن برده شد فقط با خليفه هايش       7او ازسن   . قزلباشان سپري كرده بود 
.  بودند سروكار داشت، و در اطراف او كس ديگري نبودي آناتوليهاكه عموما تاتار

تنها تماس او با دنياي خارج از خانة كاركيا زيارتهائي بود كه تاتارهاي آناتولي از او            
طي كرده  با پاي پياده  را هبه عمل ميĤوردند، و براي بوسيدن پاي او صدها كيلومتر را  

 تعظيمهاي شايسته و تقديم صدقات و      خودشان را به گيالن ميرساندند، و پس از   
. نذوراتشان كه از طريق راهزني به دست آورده بودند به درون آناتولي باز ميگشتند         

اين كار را مريدان شاه اسماعيل حج مي پنداشتند؛ و رسمي بود كه از وراي قرون و    
اعصار و ژرفاي بيابانهاي خشك و خشكمغزپرور تاتارستان با خودشان كشيده به      

شاه اسماعيل  . انجام ميدادند مسلمان  اكنون تحت نام شيعه و اتولي برده و آن
 خود را درآن عالم   آنهاوار   اثر رفتار بنده   در پروردة چنين عناصري بود، و     دست

كودكانه متصرف امور كائنات مي پنداشت، و با اين تصرف وارد كاخ هشت بهشت  
عالم داشت كه مأموريتي آسماني    بود و رسما ا   تكيه زده بود  پادشاهي شده بر مسند  

 . »به اين كار واداشته اند «اويند و اورا  » ائمة معصومين پشتيبان  «دارد و 

اهل سران قزلباش كه   شاه اسماعيل دركاخ هشت بهشت به راهنمائي هفت  
، دست به كار ايجاد  لي بودند شان از تاتارهاي آناتو  و همه لقب داشتنداختصاص

 نمايندة تام االختيار شاه و    لَه شاملوسين بيك لَح. شدتشكيالت براي دولتش  
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كه  او .  لقب يافتاميراألمرا   و وكيل نفس همايون   فرمانده كل قزلباشان شد، و   

 دراين منصب  مقام پدر نيز براي شاه اسماعيل داشت،         تركها  ئيِبرطبق سنتهاي قبيله   
 . شدسياسي  گير شئون نظامي و  نخستين تصميم  

نظارت برتقسيم غنائمي كه قزلباشان       اموال شاه و براي دردست گرفتن حساب 
چكدام از   يه. مردم آذربايجان غارت ميكردند نياز به يك حسابدار باسواد بود         از

  زكريا كججي     اين وظيفه به  . قزلباشان سواد نداشتند و خواندن و نوشتن نميدانستند     
وزير  او را .  و سابقة وزارت داشت    بود بايندري   دستگاه   گريختگانِسپرده شد كه از   

 . لقب دادندديوان اعلي  

گويا .  انتخاب شد مالشمس الهيجي   قزلباشان  قضائي براي رياست دستگاه  
راجع به سوابق اين مرد در نوشته هاي    .  اين مرد پيش ازآن در الهيجان مكتبخانه داشت     

 تنها اشاره راجع به    .  است مورخان معاصر شاه اسماعيل و پس ازاو هيچ سخني نرفته          
جالب . او آن است كه اسماعيل در كودكيش نزد او سواد آموخته بوده است    سوابق 

 و با سِمتِ  موالنا شمس الدين الهيجي   است كه بدانيم كه اين مرد وقتي با لقب   
ديني قزلباشان قرار گرفت، حتي يك جلد كتاب قضائي و   در رأس دستگاه  صدر

 البته الزم هم نبود   1. دهد  آنرا مرجع خويش براي تعليم دين قرار ب     تا مذهبي نداشت  
كه او كتابي در اختيار داشته باشد، زيرا شاه اسماعيل مرجع همة احكام و فتواها بود،       
و قزلباشان به هيچ اصول عقيدتي و حكم شرعي پابندي نشان نميدادند تا ضرورت    

مالشمس دراين مقام ناظر كل امور اوقاف و درآمدهاي     . وجود متن ديني پيش آيد
 ان عقيدتي وتبليغات، و رئيس كل دسته هاي تبرائيان بود كه عموما بزهكار           آن، مسئول

مسئوليتهائي كه مالشمس برعهده گرفته بود هم نيازي به مراجعه به          .   بودندشهري
 كار خودشان را كه گرفتن وكشتن انسانها و تاراج      تبردارانْ. متون ديني نداشت 
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علوم بود و درآمدهايش نياز به        اوقاف هم م   . خانه هاي مردم بود خوب ميدانستند   

فحاشي به اصحاب پيامبر و نوحه براي     تبليغ دين هم در. حسابدار داشت نه رجل دين
پس اگر  . شهيدان كربال خالصه ميشد كه ضرورت وجود متن ديني را ايجاب نميكرد 

عاليترين مرجع ديني قزلباشان پس از شاه اسماعيل حتي يك كتاب ديني هم نداشته           
ولي دل  .  ، هيچگونه شگفتي ما را بر نمي انگيزد    )نشانِ كم سواد بودنِ او است كه  (است

 كه  بودانسان به درد ميĤيد وقتي مي بيند كه كار ايران و ايرانيان به جائي كشيده  
و خواجه  ملكشاه  كساني چونروان و بزرگمهر، يا حتي به جاي  كساني به جاي انوشه
كه تنها هنرشان تاراجگري و آدمكشي و     بودند تكيه زده  نظام الملك و غزالي

در اينجا است كه انسان مجبور ميشود گذشته ها را مرور       . بودلواطگري و ميگساري  
كند تا دريابد كه ايراني را چه شده بوده كه كارش به چنين جائي كشيده بوده و          

 كشيده و اينهمه از  وضعيت فعلي  اورا چه شده كه كارش به  )درزمان ما  (اكنون
 .ان تمدن بشري عقب افتاده است  كارو

دربارة سال نخست حكومت شاه اسماعيل كه به آذربايجان محدود ميشد، به           
تجاوزهاي جنسي به زنان     غارت و كشتار و  شكنجه و  انهدام و جز گزارش تخريب و

 هيچ فعاليت ديگري هيچ گزارشي به دست داده نشده  ةدربار پسران،  دختران و و
عدم چنان گزارشهائي ما يقين مي يابيم كه        گزارشها و  برپاية وجود چنين  . است

تاز ميدان دين و مذهب بعد از شاه اسماعيل بود، و حتما با  مالشمس تنها يكه 
 به  داستانهاي شيريني كه از واقعة كربال و شهادت امام حسين و مضروب شدن فاطمه      

پيامبر به    و داستانهاي ستمهاي خلفاي       در شكم مادر  و شهيد شدن محسن  دست عمر  
امام علي و اهل بيتش ميساخت قزلباشان را سرگرم ميكرد، و با نوحه هاي جانگدازي           

 هرچه بيشتر تاكه ميدانست خوشايند قزلباشان خواهد بود و آنها را وادار خواهد كرد     
به او بذل و بخشش كنند و ويرا به يك سلطان مالي مبدل سازند، آنها را به گريه    

  بيابانگردِ   در خالل اين مدت تاتارهاي . شان را از دل برميĤورد  »احسنت«مي افكند و 
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 افتاده و هركس زودتر برسد بيشتر     » چپاول «آناتولي كه شنيده بودند در آذربايجان     

خواهد برد، دسته دسته به سوي آذربايجان روان بودند و به قزلباشان مي پيوستند تا از           
 درنتيجه خزش بزرگ     .ه برگيرند خوان بيدريغي كه شاه اسماعيل گسترده بود بهر    

جماعات ترك به درون آذربايجان پس از مغولها در زمان شاه اسماعيل اتفاق افتاد، و           
بخش عظيمي از مردم آذربايجان، در فرار از ستمهاي اين بيگانگانِ نورسيده، در اين      

اسكندربيك تركمان نام و     . زمان از زادبومهايشان به درون ايران نقل مكان كردند   
 1. قبيلة ترك و تاتار كه از درون آناتولي به ايران آمدند را به دست ميدهد       72نشان 

البته سخن او از اين قبيله ها مربوط به زمان شاه عباس اول است؛ ولي اين قبيله ها در           
دوران شاه اسماعيل و پسرش شاه تهماسب به قصد تاراج و غارتگري به درون ايران        

ر ما ماندگار شده يكه تاز ميدان شدند، تا از ستمهايشان بر      سرازير شده بودند و دركشو  
 . ايراني بيايد آنچه آمد، و ما را به اين روز كشاند   

 
 
 

                                                           
 .1087 -1084:  عالم آراي عباسي-1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.irantarikh.com اميرحسين خنجي


