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 گفتاردوم

 سخيرايران توسط قزلباشانت

بنظر ميرسد كه قزلباشان با تسخير تبريز و اردبيل و ديگر شهرهاي آذربايجان و     
ولي . شده مي پنداشتند   هاي آن سرزمين هدف خودشان را تكميل   سني  انتقامگيري از 

 بود كه مي بايست به دست   تهيه ديده بازي خطرناكي براي ايران   گردش روزگار يك 
نظر ميرسد كه در پايان قرن ششم  چنين به .كار به اجرا در مي آمدهمين عناصر تبه 

تاريخ تصميم گرفته بود كه به نقش سازندة        )  حملة مغول به ايران ةآستان  در  (هجري 
قدم ازصحنة تصميمگيري      به پس قدم  ايران درتمدن خاورميانه پايان بخشد و ايران ازآن  

. واي درازمدت سوق داده شود     در تمدن خاورميانه دور گردد و به سوي يك انز      
هرچند كه اين  . ضربة مغوالن براي پايان دادن هميشگي به نقش ايران كافي نبود      

و  هرات   بخارا و مرو    بلخ وضربة شديد مراكز تمدني زاينده و پربار ايران همچون   
 را ويران كرد، و سير تند و تيز تمدن ايراني را كه از قرن دوم     و اصفهانور و ري بنيشا
سر گرفته شده بود متوقف      از  و بعد از شانه راست كردن از زير ضربات عرب    يهجر

دوران ايلخاني و تيموري باز ايران مثل سمندر افسانه هاي ايراني از    ولي در؛ساخت
بازگشت به   مغوالن سر برآورد و با آهنگي آهسته در راه    ةزلزلزير آوارهاي ناشي از   

عهد حسين باي قرا و يعقوب بايندر اين حركت       شكوه ديرينه به حركت در آمد، و در    
 را وارد عرصة  »قزلباش « يك عنصر تازه به نام    گردش روزگار اين بار . را تندتر كرد

با ورود   . ستيزي كرد تا به دست او ضربة نهائي را بر پيكر تمدن ايراني وارد سازد         ايران
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ا امروز نتوانسته است   چنان ضربه ئي بر پيكر ايران وارد آمد كه ت ر ويرانگر اين عنص

هنوز درد آن ضربه را با همة وجودش احساس ميكند و رنج          و؛كمرش را راست كند 
 . ، و ميكوشد كه شايد اززمين برخيزد و به راهِ تمدن سازي افتد      ميكشد

 در ارزنجان    بايندر  سران قزلباش خبر يافتند كه الوند بيك     880   سال  در زمستان
 شاه را با خيل عظيم قزلباش     بي درنگ آنها  .  ريز را دارد لشكر آراسته و قصد حمله به تب    

الوند بيك كه يا تاب مقاومت در برابر سپاه     . برداشته به سوي ارزنجان به راه افتادند    
قزلباش را نداشت و يا نقشه براي تصرف تبريز چيده بود، ارزنجان را براي آنها رها          

 دست يافتند و دست به كشتار  قزلباشان بر ارزنجان . كرده راه نخجوان درپيش گرفت  
در اين اثناء الوند بيك از راه نخجوان به سوي تبريز حركت كرد،    .  گشودند تاراجو 

اسماعيل و قزلباشان با شادي از او استقبال كردند و شهر را         و مردم تبريز درغياب شاه   
يِ  وس مردم تبريز به گمان آنكه ديگر دوران سياه وكاب . داوطلبانه به او تسليم كردند

قزلباشان به سر رسيده است شهر را آذين بستند و چند روز به جشن و پايكوبي             
 .  قزلباشان از شهر گريختند  بقاياياوباشان شهري و دسته هاي تبرائي و   . مشغول شدند 

سران قزلباش همينكه از تسليم تبريز   .  ولي شادي مردم تبريز چندان ديرپا نبود
 رها ساختند و به سوي تبريز  نيمه تاراج كرده ن را به الوند بيك اطالع يافتند ارزنجا   

الوند بيك براي مقابله با آنها از شهر بيرون شد، ولي در برابر آنها           . تاختن گرفتند 
الوند بيك پس از اين شكست به . شكست يافت و شهر دوباره به دست قزلباشان افتاد

ازآن پس هيچگاه به     ولي . همدان گريخت و ازآنجا به بغداد و سپس به دياربكر رفت     
 .فكر مقابله با قزلباشان نيفتاد، و حدود يكسال بعد در ارزنجان درگذشت       

بار قزلباشان بيش از پيش مردم فلكزدة تبريز را نشانة تير انتقام ساختند، و                اين
 قتلِ عام كردند و   به انتقام همكاري با الوندبيك       را  باقيماندگان شهر    بخش عظيمي از   
در اين اثناء مرادبيك بايندر كه در شيراز مستقر بود،    .  آتش كشيدند هزاران خانه را به 

سران قزلباش شاه . قصد نجات آذربايجان حركت كرد و در همدان اردو زد     به



 83
در نبرد   . اسماعيل را برداشته در دوازده هزار جنگندة تاتار به مقابلة مراد بيك شتافتند     

. افته به شيراز گريختسختي كه نزديك همدان درگرفت مراد بيك شكست ي 
همدان و نواحي اطراف به دست قزلباشان افتاد و در آنشهر و روستاهاي تابعه دست   

آنها سپس ازآنجا راهي اصفهان شدند، و شهر را در    . تعدي و تخريب گشودند 
آنها با اين عقيده   .  محاصره گرفتند، و بعد ازمدت كوتاهي اصفهان را متصرف شدند      

 مراد بيك است و بايد تنبيه شود درآن شهر دست به چنان     كه اصفهان از ممتلكات
هرچه مسجد . فجايعي زدند كه جنايتهايشان در آذربايجان درمقابل آن اندك مينمود     

دوران طاهريها و ديلميها و سلجوقيها و تيموريها         مدرسه و ابنية تاريخي بازمانده از         و
 علما و فقها و مدرسان    مبخش اعظ . آسيب ديد در اصفهان وجود داشت به دست آنها  

 و كشتار مردم اصفهان چندين روز متوالي ادامه داشت   . كشتن رفتند و اهل دانش به  
دراين ميان اموال مردم به غارت رفت و      . بخش عظيمي از مردم اصفهان قتلِ عام شدند     

 .مزارع و باغستانها به آتش كشيده شد    

نوان تيول به دامادش   شاه اسماعيل سپس اصفهان وكلية زمينهاي تابعه را بع       
در اصفهان نيز  .  فرزند عبدي بيك بخشيد    خان شاملو  دورميش  )خواهرش شوهر(

. مثل تبريز و اردبيل جماعات اوباش و بزهكار شهري به خدمت قزلباشان در آمدند  
 ميرزاحسين معمار لقب با  بود كه انّحسين ببه نام   مرديييكي از چنين افراد

دورميش خان اين مرد را نمايندة    . منصوب شدن بعنوان حسابدار دورميش خا 
 دركاخ فرمانروائي اصفهان   وزيرديوان    اورا با منصب  قرار داد وخودتام االختيار  

 تام اصفهان و آباديهاي تابعه بود به اين   يتاو همة اختيارات خودش را كه مالك. نشاند
 با اردوي شاه  مرد تفويض كرد، گروهي از قزلباشان تاتار را به او سپرد، و خود     

 محول شد آن بود كه مالياتهاي   بناوظيفه ئي كه به حسين. اسماعيل حركت كرد 
حسين بنا از آن پس     .  توابع را جمع آوري كرده براي دورميش خان بفرستد         اصفهان و

 اصفهان شد، و به وسيلة كارگزارانش      منطقة  مردم صاحب اختيار جان و مال و ملك  
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ن شهري بودند دست تعدي به جان و مال مردم اصفهان     و بزهكاراان كه عموما اوباش
او با كسب اجازه از دورميش خان چندين روستاي حاصلخيز اصفهان      . گشودن گرفت

 و در مدت  براي خودش گرفت و سند مالكيتشان را از شاه اسماعيل دريافت كرد  را 
 .شد تبديل  مالك يك بزرگكوتاهي به 

  مرادبيك . قصد شيراز حركت كردند  هقزلباشان پس ازتصرف وتاراج اصفهان ب  
 ازپس قزلباشان بر نخواهد آمد در         كهميدانست نيروهايش اندك بودند و       كه بايندر 

 شيراز 882سرانجام درمهرماه    . محاصره گرفتند قزلباشان شهر را در. شدشهر متحصن  
 . سقوط كرد و مراد بيك راه فرار در پيش گرفت  

كز فرهنگي ايران بود، و چندين مدرسه      ار بزرگترين م   يكي از شيراز در آنزمان  
و تا جائي ، و مردمش عموما شافعي مذهب بودند،   ندبا صدها مدرس درآن وجود داشت  

كه اسناد تاريخي نشان ميدهد كسي از مردم شيراز و ديگر شهرها و روستاهاي فارس    
 عالوه برآنكه يك شهر     شيراز. نداشت- نه شيعة زيدي نه شيعة امامي -مذهب شيعه 

 يكي از  صنعتي و بازرگاني و مركز وصل بندرهاي جنوب كشور به درون كشور بود،     
 زيرا از ديرباز مسكن بسياري از رجال    ؛شهرهاي مقدس كشور نيز به شمار ميرفت 

توسط يعقوب ليث صفار در  مسجد عتيق شيراز كه .  بوددين و ادب و فرهنگبزرگ 
ه شيراز را پايتخت كرد به اوج     و در زمان عضدالدوله ك    نيمة قرن سوم ساخته شده   

از اين  .  ايران محسوب ميشددينيِ  هايهبزرگترين حوزيكي از بود شكوه رسيده   
 بود كه دهها دانشمند نامدار به نقاط مختلف ايران و حتي به مصر اعزام شده  سه مدر
 شيخ روزبهان،    خواجو،سعدي، حافظ، كه در اين شهر بزرگاني آرميده بودند     . بودند

بر فراز سردر دروازة شيراز قرآن بزرگي         .   بودندجملة آنها  داهللا خفيف، از  شيخ عب 
 فارس به  عرفاي بزرگ  از يكيبعنوان تبرك نگهداري ميشد كه مردم شنيده بودند    

درمسجد عتيق شيراز هشت سنگاب بزرگ    . دست خودش تحرير كرده بوده است 
از يادگارهاي هنري  كه مزين به انواع زينتها و سنگنوشته ها مخصوص وضو نصب بود  
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، و مردم عقيده داشتند كه هركه در اين سنگابها وضو بگيرد و     زمان عضدالدوله بود 

در ميان صحن مسجد عتيق    . در مسجد عتيق نماز بخواند ثواب يك حج خواهد برد  
 ديلمي از يادگارهاي دوران  اين نيزبنائي وجود داشت كه آنرا خدايخانه ميگفتند، و   

 كساني بود كه قصد رفتن به مكه را       تعليم حج بهعالوه برآنكه مركز       اين بنا  .بود
 داشتند، جايگاه نگهداري يك نسخة نفيس از قرآن بود كه ميگفتند شيخ روزبهان      

اينها و دهها مورد مشابه ديگر، شهر شيراز .  استنوشته بوده به دست خودش خنجي
.  تقدسي عظيم بخشيده بود  را به زيارتگاه مسلمانان ايران مبدل ساخته به آن شهر   

شيراز قدسيت خويش را از عهود باستان حاصل ميكرد، و به سبب نزديكيش با استخر      
اين تقدس به حدي بود كه حتي . از احترام خاصي نزد ايرانيان برخوردار بود

كشورگشايان ايلخاني و تيموري به آن شهر به ديدة احترام نگريسته بودند، و وقتي        
ه بودند به پاس احترام بزرگاني كه در شيراز آرميده بودند حرمت       شهر را متصرف شد 

 . مردم آن شهر و بناهايش را حفظ كرده بودند  

ولي قزلباشان تاتار صفوي نه براي تاريخ و فرهنگ ايران ارزش قائل بودند، و      
 عظمت ايران را نُمادهاي  نه حرمتي براي بزرگان تاريخ ايران ميشناختند، و نه مفهومِ

درنظر آنها شهر شيراز با تمام مردمش و با همة آثار تاريخيش و با       . يكردند  درك م
دين و دشمن بود كه بايد نابود       يك شهر سني بي  گنبدهايش  همة مساجد و مدارس و 

آنچه آنها نسبت به شيراز دردل داشتند كينه ئي شديد بود كه از كينه هايشان به     . ميشد
 مراكز    و كتابخانه ها  عه ها و مدرسه ها و مسجدها   براي آنها همة بق  .  ناشي ميشد  هاسني

 دشمن اهل بيت پيامبر محسوب ميشد كه بايد از روي زمين محو        ناصبي هاي فساد 
هيچ چيزي بيش از نام ابوبكر و عمر آنها را تحريك نميكرد، و اين نامها در  . ميگرديد

آنها  . شم ميخوردميان تزيينات ديواره ها و سردرهاي همة مساجد و مدارس شيراز به چ     
 .  دنبال كردند  جانانهبا هدف انهدام شيراز وارد آن شهر شده بودند، و اين هدف را   

شدة     كه اشباح مرعوبشد مبدل  ئي شيراز زيبا درخالل مدت كوتاهي به مخروبه  
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انسانهائي درآن سرگردان ميزيستند كه از دست تجاوزهاي قزلباشان چنان درمانده       

 ازذكر تجاوزهاي    من .  گفتن با خودشان نيز هراس داشتند    شده بودند كه حتي ازسخن   
جنسي قزلباشان به جوانان و زنان و دختران بزرگان شهر شيراز، كه تكراري و خسته 

موالنا خفري   . معنوان نمونه نقل ميكن   آنرا بهموردكننده است، درميگذرم و فقط يك    
زن و دخترش را گرفته برهنه  اين مرد را گرفتند،  .  بودپارس در آنزمان بزرگترين فقيه  

 را حاضر آوردند،     نرخر خر بستند، و دو   كرده به ميدان شهر آوردند و برپشت دو ماده     
و در اين حالت به موالنا خفري گفتند كه يا اهللا زود باش به ابوبكر و عمر و عائشه 

  بيچاره را جنون دست داد و فرياد برآورد كه اگر بگوئيد به خدا         خفريِ  . دشنام بده 
 برهنة عرب كه هزارسال   ون…چرا من به خاطر چند تا . هم دشنام بدهم، خواهم داد 

 ؛من شيعه ميشوم .  در اين دنيا خودم را به عذاب دوزخ گرفتار كنم      جنگيدند   همقبل با 
 جنگيدند و اكنون چنين    هم باشد كه هزار سال پيشتر با    … و … و …فالن فالن بر  

 . مصيبتي را براي من آورده اند   

تي شاه اسماعيل و قزلباشانش در شيراز مشغول انهدام و غارتگري و     وق
تجاوزهاي جنسي بودند، گروهي از قزلباشان به كرمان، گروهي به الرستان، گروهي       

اعزام شدند، و از حكام اين شهرها )  بندر عباس بعدي  (به بصره، و گروهي به هرموز  
 پايداري نشان داد و به قوة كرمان.  خواسته شد كه به اطاعت شاه اسماعيل درآيند  

الر و هرموز كه چندان نيروئي براي مقابله با قزلباشان  . قهريه فتح شده ويران گرديد
الياس بيك  پس ازآن شاه اسماعيل شيراز و كل فارس را به        . نداشتند تسليم شدند 

 .  بخشيد حسين بيك للَه شاملومنطقة كرمان را به   و ذوالقدر  

 دست از   ندحاضر نبود  و فيروزآباد و كارزين      زرون    كا، در ميان شهرهاي فارس  
كازرون از ديرباز يك شهر نسبتا مقدس به        . دين كشيده به اطاعت قزلباشان درآيد   

 هردو از - و عالمه دواني شمار ميرفت، و بزرگاني همچون شيخ ابواسحاق كازروني      
مانند   عموم مردم كازرون، ه  .   ازآن شهر سر برآورده بودند     -سني هاي شافعي مذهب  
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همة مردم فارس شافعي مذهب بودند، و ازتشيع و مذهب قزلباشان چيزي نشنيده      

شاه اسماعيل وقتي بركازرون دست يافت دستور قتلِ عام و تخريب را صادر      . بودند
بقية   . از مردم كازرون فقط آن عده زنده ماندند كه توانستند از شهر بگريزند        . كرد

 حتي با افتخار   »پناه  شاه شريعت« فتوحات اين نحامدا . مردم عموما از دم تيغ گذشتند 
 بودن ناصبياز اين ياد كرده اند كه قزلباشان سگها و گربه هاي كازرون را هم به اتهام  

قتلِ عام كردند، و شهر را به آتش كشيدند و همة خانه ها و ابنية آن را با خاك يكسان                
 كلي ويران  را داشتند و به  شهرهاي فيروزآباد و كارزين نيز همين سرنوشت        .كردند
 در فيروزآباد نيز پس از كشتار همة مردم شهر از خرد و درشت، سگها و       .گشتند
شهر كارزين نيز چنان ويران شد و مردمش چنان   . كشتند ها را به جرم سني بودن گربه

شهر الغر . كشتار شدند كه پس ازآن ديگر هيچگاه نتوانست آبادي سابق را بازيابد    
ش در ميان بسياري از كتابهاي جغرافيائي بعنوان يك شهر مهم آمده است      نيز كه نام

 .ازآن پس از صحنة روزگار محو گرديد     

اين دو شهر . قزلباشان پس از پرداختن به امر فارس راهي قم و كاشان شدند
 عربهاي   بخشي از كه بر كرانة غربي كوير قرار گرفته بودند از ديرباز مراكز تجمع      

 بنا به گزارشي كه صاحب معجم .بوداز اصل يمني  ي قبايل مِذحج كوفه ازتيره ها
درزمان حجاج ثقفي ايجاد شده      كه است  نشين البلدان آورده، قم يك شهر عرب  

او مينويسد كه وقتي  . است و هيچ آثاري مربوط به پيش از اسالم درآن وجود ندارد   
 كابل  ق شكست يافته به  83عبدالرحمان اشعث درشورش ضد حجاج به سال   

گريخت، گروهي از عربهاي قبايل مِذحج كه همراه او شوريده بودند به اين ناحيه  
آنها منطقه را به نام يكي از اين   . رفته هفت روستا را گرفتند و درآنها اسكان يافتند      

 ديگراني نيز از اين قبايل از     . ناميدند قم - با تحريف در برخي از حرفها   -روستاها  
 نشين  سكان يافتند؛ و چونكه اينها شيعه بودند، قم و كاشان شيعه كوفه به قم رفتند و ا
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 و ابن حوقل  1.  ئي كه هيچ فردي از اهل سنت درآنها وجود ندارد  ند، به گونهشد

.  و غير از خودشان در قم وجود ندارد اند هة مردم قم بي استثناء شيع هم«مينويسد كه 
شيعة     اموي و عباسي جماعات در دوران  2.»اغلبشان عربند ولي زبانشان فارسي است   

.   درآنجا پناه ميگرفتند     ميگريختند   به اين ناحيه  كه ازفشارهاي سياسي حاكمان   كوفه
 عموما كينه هاي تسكين ناپذيري      ميزيستند اين آباديها  درطبيعي بود كه كساني كه 

به همين سبب عموم شيعيان قم وكاشان از     . نسبت به دولت سني دردل نگاه دارند   
؛ و چون ازنژاد عرب بودند ذاتا نسبت به ايران و ايراني   فراطي به شمار ميرفتند  شيعيان ا

تعلق خاطري نداشتند؛ و تنها تعلقشان دراين دنيا به مذهبشان بود؛ و اگر احيانا از يكي    
 .»!هيچ « از آنها پرسيده ميشد كه نسبت به ايران چه احساسي داري؟ حتما پاسخ ميداد       

 :  چنين مينويسد دربارة شيعيان كاشان  مولوي در دفتر ششم مثنوي
ــواش   ــه صــد دانگــت ل كــس بنفروشــد ب
ــرم   ــيد از كـ ــان فروشـ ــر را نـ ــن عمـ وايـ
زآن يكــي نــان بــه كــه از ايــن هفــتاد نــان
ايــــن عمــــر را نــــان فــــروش اي نانــــبا

ــس ــتادت پــ ــيد  فرســ ــان بعــ ــه دكــ بــ
ــم ــي    فهــ ــنراز  يعنــ ــن زآواز مــ  كــ

ــين ــد     !ه ــان زن ــر ن ــا ب ــه ت ــد ك ــر آم  عم
ــان ز  ــة كاشـ ــو در همـ ــروم شـ ــان محـ نـ

زحيــر حــواله و بــي  نــان از ايــنجا بــي  
 

ــاش     ــهر ك ــدر ش ــو ان ــي ت ــر نام ــر عم گ
چــون بــه يــك دكــان بگفتــي عمــرم     

بــــدان ديگــــر دكــــان  رو :او بگــــويد
ــس ــباز را  پــ ــويد آن خــ ــا گــ از آنجــ

 نان دركشيد  ،چـون شـنيد ايـن هـم عمـر         
ــان ده    ــر را ن ــن عم ــه اي ــن  ك ــباز م اي ان

ــاو ه ــ مــ ــو حــ ــندوالهت زآن ســ  ميكــ
ــه  ــرو چــون ب ــودي ب يــك دكــان عمــر ب

ــان  ــه يــك دك ــي ور ب ــر   عل ــي بگي  گفت
 

 - مؤلف آثارالبالد-دربارة خرافه پرستي شيعيانِ عرب تبارِ كاشان، قزويني     
 برخي   مانمينويسد كه ابن بابه در كتاب فرق الشيعه آورده است كه من درمنطقه    

                                                           
 .398 -397 / 4:  ياقوت حموي، معجم البلدان-1
 .370:  ابن حوقل، صورت االرض-2



 89
گرفته سوار    همه روزه سحرگاهان شمشيرهايشان را      ام كهازشيعيان امامي را ديده  

براسب از روستا بيرون ميشوند و انتظار دارند كه امامشان ظهور كند و آنها همراهش   
و چون خورشيد برميĤيد و از امام خبري نميشود با اندوه بسيار به خانه هاشان     . بروند 

  1. بازميگردند  

طبيعي بود كه مردم قم و كاشان با شنيدن اينكه شاه اسماعيل و قزلباشانش   
اين دو شهر پيش از ورود شاه     . ل بيت علي هستند، مقدم آنها گرامي دارند  شيعة اه

بندي شدند، و مردمش به شادي فتوحات شيعيان جشن گرفتند و با      ينآذاسماعيل  
در باغ فين كاشان جشن باشكوهي ترتيب       . شور و هلهله از قزلباشان استقبال كردند     
مردي به  . يقي و رقص برپا گرديد   و موس بادهداده شد، و در حضور شاه اسماعيل بزم   

 در اين باغ به حضور     كه گويا درآن هنگام حاكم كاشان بود    محمد كاشي   قاضي نام
شاه اسماعيل به قدري از اين مرد خوشش آمد كه در عين حالي            . اسماعيل رسيد     شاه
 ، اين مرد را نيز به رياست ت در رأس دستگاه دينيش قرار داش   مالشمس الهيجيكه 
قاضي محمد از . ه منصوب كرد و او را شريك و همكار مالشمس قرار داد   دستگا اين

آن پس همراه اردوي شاه اسماعيل ميرفت و در رأس دسته جات تبرائي انجام وظيفه      
  بودند، را توسط تبرداران تبرائي  »دين   بيناصبي و«ميكرد، وكساني كه در نظر او  

 .  به جهان آخرت مي فرستادهدايت ميكرد يا

 دسته ئي از قزلباشان را مأمور فتح       وقتي ازشيراز به راه افتاد     وقتي  ماعيل  شاه اس
  تشكيل ميدادند زيدي مردم اين منطقه را از ديرباز شيعيان  . سمنان و فيروزكوه كرد  
 ان؛ و طبيعي بود كه با شخص پرستي و افكار اباحي قزلباش      كه مذهب معتزلي داشتند

سين كيا چالوي حاكميت سمنان و خوار و  در آنزمان مردي به نام ح  . مخالف باشند 
اين مرد با قزلباشان مقابله كرده فرماندهشان را به قتل   . فيروزكوه را در دست داشت 
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شاه اسماعيل پس از تحويل گرفتن قم وكاشان  . فراري داد آورد و سپاه را شكست و 

او درآخرين روزهاي سال      . بقصد انتقامگيري ازحسين كياي چالوي حركت كرد     
 سه هزار تن پير و جوان و زن و  قلعة گلخندان را در منطقه به تصرف درآورد، و  882

 ن غياث الدين خواندمير كه از مداحا     .اينها همه شيعة زيدي بودند   . دختر كشتار كرد 
پير   رنا و  تمامي صغير وكبير و ب   « به  ها اين آبادي شاه اسماعيل است مينويسد كه مردم    

 شاه اسماعيل همچنين      1. »نماند)  كس هيچ (ار ديار  دي عرصة تيغ تيز شدند و درآن     
 باغستانهاي منطقه به آتش كشيده شود تا هيچ اثري ازحيات         مزارع و   تادستور داد  

او سپس راهي فيروزكوه شد، قلعة فيروزكوه را گشود و    . درآن زمين باقي نماند  
، و شهر  همة مردم فيروزكوه از دم شمشير قزلباشان گذشتند    . دستور قتلِ عام داد   

 بنام دژ اُستا      كوهستانيياي چالوي در دژيكحسين .  خاكستر شدسوخته درآتش  
. شاه اسماعيل آن دژ را محاصره كرد و مجراي آب را از دژ قطع كرد . موضع گرفت

 او و افرادش   و بي آبي   قحطي و چون حسين كيا حدود يك ماه و نيم پايداري ورزيد،      
حسين  ). 883ارديبهشت (تن به تسليم داد  را درمعرض تلف شدنِ حتمي قرار داد 

كياي چالوي و افراد خانواده اش دستگير شدند، و دستور قتلِ عام بقية ساكنان           
روستاهاي اطراف كه تعدادشان به چندين هزار تن ميرسيد صادر شد و باغستانهاي            

حسب االمر، تمامي اهل قلعه به وادي عدم روي  «. اطراف به آتش كشيده شدند 
و در آتش قهر قهرمان، هر ماده و نر و خشك و تر و نادان و دانا و پير و برنا      نهادند 

 و حسين كيا كه خود را از اوالد كيان مي شمرد در قفس كرده معذب   …. بسوختند
  نبداشتند تا آنكه او خود را بكشت و به امر خسرو پيروز اورا با همان قفس چوبي             

د كه شاه اسماعيل ده هزار تن را كه     مؤلف جهانگشاي خاقان مينويس  2. »آتش زدند 
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زن و فرزندان و وابستگان حسين كيا را پس از       1.تسليم او شده بودند قتل عام كرد   

خود حسين كيا را . تجاوزهاي جنسي دربرابر ديدگان او زنده زنده در آتش افكندند    
ند،  به دستور شاه اسماعيل برهنه كردند، پوستش را با لبه هاش شمشير و خنجر خراشيد       

.   افكندند، و قفس را پر از مورچه كردند    چوبينبر بدنش شيره ماليدند، اورا در قفسي       
 روز درزير چنين شكنجه ئي زيست، و چون پوستش عفونت كرد و          ين حسين كيا چند

كرم در آن ايجاد شد تاب مقاومت را ازدست داد، و شبي گردنش را به ميله هاي   
ولي نگهبانان متوجه شدند و از خودكشي او   قفس سابيد تا رگهاي گردنش پاره شد،     

وقتي او دراين حالت .  و او چند روز ديگر زير شكنجه ها زنده بود  جلوگيري كردند
 2. درگذشت، جسدش را سوزاندند و خاكسترش را بر باد دادند  

وقتي شاه اسماعيل دژ اُستا را در محاصره داشت، مردي به نام مراد از خاندان    
از آن در نبرد قدرت بايندريان از پسرعموهايش گريخته به حسين         كه پيش  ي هابايندر 

شاه اسماعيل پس از سقوط دژ، اين مرد را  . كيا پناهنده شده بود، در اين دژ ميزيست 
گرفت و دستور داد سيخي آهنين از زير پوستش گذراندند به طوري كه يك سرش      

ر از پشت از پوست روي آخرين نقطة ستون فقراتش ميگذشت و يك سر ديگ     
آنگاه آتشي افروخت و اين بيچاره را كه در اين حالت در زير   . گردنش بيرون ميĤمد 

در ميان   شديدترين شكنجه ها قرار داشت، بر فراز آتش گرفتند تا اندك اندك         
سپس قزلباشان به دستور شاه اسماعيل گوشت كباب         .  بريان شد زوزه هاي جانخراشش    
 3. يش را به آتش كشيده خاكسترش را پراكندند   استخوانها  هالشة اين مرد را خورد

 - يزد از دست ستمها و سياهكاريهاي قزلباشان، از محمد كُره     مردم در اين اثناء 
 شهر را از قزلباشان   به يزد لشكر كشيده محمد كره  .  استمداد طلبيدند  -حاكم ابركوه
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ي خبر اين   وقت .  و بقيه گريختند   كشته شدند گروهي از قزلباشان   واقعه در اين  . گرفت

 در نبردي كه ميان محمد  .واقعه به شاه اسماعيل رسيد به قصد محمد كره به راه افتاد    
ويرا به دستور  . كره و شاه اسماعيل درگرفت محمد كره شكست يافته دستگير شد     

شاه اسماعيل، مثل حسين كيا، با بدن برهنه و پوستِ خراشيده در قفس پر ازمورچه              
روزهاي     را براو گماشتند تا دست به خودكشي نزند و     و چندتا قزلباش   ،افكندند 

 شهر يزد را شاه اسماعيل به قزلباشان سپرد تا هرگونه   1. درازي در زير شكنجه بماند 
 اهلبيت همدست شده     دشمنان، و ازآنها كه با    برسر رمدم درآورند     كه مايل باشند  

ترجيح علي  دينِ امامر را ب ابوبكر و عمر  دينِ قزلباشان شيعة اهل بيت را از شهر رانده  
 . ميدادند، انتقام بگيرند   

درميان اين جريانها، و زماني كه هنوز شاه اسماعيل در يزد بود، سفير سلطان          
 با نامه و هدايا و تبريك -خراسان مذهب   تركِ شيعة زيدي  پادشاه -حسين باي قرا 

ز شاه  او دراين نامه خود را سلطان و همطرا . فتوحات شاه اسماعيل به يزد رسيد 
شاه اسماعيل از اين امر در     .  اظهار اطاعت نكرده بود  او اسماعيل قلمداد كرده نسبت به   

او  .  را تنبيه كند  باي قرا خشم شد و دستور حركت قزلباشان به خراسان را صادر كرد تا      
.  بود باي قرا  به طبس رسيد كه آخرين شهر درغرب قلمرو      884اواخر بهمن    در

تاتاري را با خودشان ميكشيدند، خيال ميكردند كه رعاياي         قزلباشان كه همة سنتهاي   
، و درهمة امور با او يندمريدان او  وئيحكم همقبيله   درهرجا كه باشند درباي قرا

آنها روابط شاه و ملت را بر اساس روابط خودشان با شاه اسماعيل تفسير    . شريكند
ملت خودش محسوب  ميكردند، و هرشاهي را درهرجا كه بود يك پيرطريقت براي  

ميكردند، و هر شاه ديگري را غير از شاه اسماعيل بر باطل مي انگاشتند، و پيروانش را            
شاه اسماعيل در اين سفر همة       . كه پيرو شاه اسماعيل نبودند گمراه و بيدين ميدانستند          

، و خشمي را كه از باي قرا در دل داشت برسر مردم بيچارة شهر طبس خالي كرد 
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 بي هيچ گناهي به دم شمشير داد و تمامي اموال شهر را قزلباشانش تاراج          هزاران تن را 

 غازيان عظام از گرد      «مداحات جنايات شاه اسماعيل و قزلباشان مينويسند كه      . كردند
يافتند از دم تيغ  ) آبادي (راه نرسيده در شهر طبس تاختند و هركس را در آن بلده    

 هشت هزار كس كشته شدند و شهر را   هفت«بعد از آنكه     و 1.»بيدريغ گذراندند    
  2.» غضب پادشاه كشورگير تسكين يافت    ورتِ غازيان غارت نمودند، س 

يكبار ديگر اين گزارش را بخوانيم تا دريابيم كه شاه اسماعيل و قزلباشانش       
چه آگاهي و اطالعي از سياست و كشورداري داشتند، و فتوحاتي كه در كشور ما         

پادشاه خراسان به رسم معمول زمانه كه      . دي مينگريستند نصيبشان ميشد را به چه دي  
شاهان براي شاهانِ جديد تبريك و تهنيت مي فرستند، نامه ئي محترمانه به شاه     

رهبر  «ولي او در نامه اش شاه اسماعيل را   . اسماعيل نگاشته است تا به او نهنيت بگويد     
شاه  . ز اطاعت ننموده استخطاب نكرده و نسبت به او ابرا » مقتدا«و » موال«و » معظم

اسماعيل به جاي آنكه به نامة محترمانة تهنيت او پاسخ درخور بدهد، تصميم به ادب               
او قزلباشانش را  . كردنِ او ميگيرد، آن هم با كشتار مردم بيگناه و تاراج كردن طبس    

برميدارد، يكتاخت به طبس مي تازد، مثل راهزنان وارد آن شهر بي دفاع ميشود، و             
 شهر را كه نه ارتشي بودند و نه پليس و نه كارمند دستگاه  بايقرا، آماج خشم             مردمِ

 يعني همة آنهائي   -كودكانة خويش قرار داده چندين هزارتن مرد و زن و كودك را     
» سورتِ غَضَبش   « را قتل عام ميكند و آنگاه       -كه نتوانستند از شهر بگريزند    

ه رفته است تا كساني را كه مريدان   او براي فتح طبس نرفته، بلك    . فرومي نشيند 
بعد هم شهر ويران شده را با هزاران كشته اش     . سلطان حسين مي پنداشت را كشتار كند  

همة كساني كه  . چنين بود نگرش شاه اسماعيل به ايران و ايراني       . رها كرده برميگردد   
ميشناختند و   او كشتار كرد ايرانياني بودند كه هيچ دشمني با او نداشتند و شايد اورا ن    
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ولي او با چشمِ تاتارهاي تاراجگر به ايران و ايراني . نامش را هم نشنيده بودند 

مينگريست و بر اساس اين نگرش، براي خودش رسالتي آسماني قائل ميشد و دست   
 . به جنايتهاي فجيعي ميزد كه شنيدن آنها دلِ هر انسان نيك انديشي را مي لرزانَد    

 و پس ازچند    ندبه يزد برگشتو تخريب طبس رت  پس ازكشتار و غا قزلباشان 
، مردم   جانوران شكار    عالوه بر آنها در راهشان  .  ندروز به سوي اصفهان شتافت     

.   ند به اصفهان رسيد   »شكاركنان   «، و ند  بودند را شكار ميكرد    انهرروستا كه برسر راهش    
ر راه   خواننده با خواندن همين يك گزارش دربارة طبس ميتواند درك كند كه آنها د         

من براي آنكه    . رسيدن به اصفهان در آبادي هاي سرِ راهشان چه جنايتها كردند       
اصفهان شمار ديگري از علما و    در. خواننده را خسته نكنم از ذكر آنها درميگذرم     

 رهيده جان   قزلباشانبزرگان شهر را كه هنوز سني مانده بودند و در نوبت قبلي از تيغ      
در اينجا باز شاه  . بردند ، و اموالشان را به غارت ند قتل رساند  به در برده بودند گرفته به  

 قفس شكنجه    ر و دبرده ميشدي او دوارهمراه اسماعيل به ياد محمد كره افتاد كه  
ازقزلباشها   او را  و افراد خاندان او كساني را به ابركوه فرستاد تا زن و فرزندان      . ميديد

ور داد در ميدان شهر خرمني آتش او سپس دست. به اصفهان آوردند   تحويل گرفته 
، زنده زنده دربرابر     كوچكافروختند، و تمامي آنها را از زن و مرد و بزرگ و     

.  چشمان محمد كره كه ازدرون قفسش شاهد شكنجه هاي آنها بود، درآتش سوزاندند          
 تا آهسته آهسته زير     در آتش افكندند    با قفسش خود محمد كره را نيز پس از آن     

 1.دشكنجه كباب شو  

 با بازخواني   -اگر بخواهيم اردوي خشم و تجاوز قزلباشان صفوي را   
 .  ميشود آزار  دل دنبال كنيم سخن دراز و      - مورخان صفوي    آورِگزارشهاي چندش 

 مداحان   هايبرخي از رفتارهاي شاه اسماعيل و قزلباشانش با مردم ايران كه در نوشته         
 و  آورد،  ما را به چندش مي شاه اسماعيل آمده است چنان است كه خواندنش روح    
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 نمونه هاي اندكي از رفتار     ئي كه ذكر شد  رفتارها  . ام من از ذكر آنها خودداري كرده   

كه قزلباشان .  با مردم ايران و با فرهنگ و تمدن ايراني بودشاه اسماعيل و قزلباشانش  
با همة آنچه ايراني بود دشمني  هيچ چيزي دربارة ايران و ايراني نميدانستند   

 آناتولي آورده بودند و ميخواستند       بيابانهاي   آنها عقيده ئي را با خودشان از      .  رزيدند ميو
رفتار و آداب و رسومشان كه    . به هرقيمتي شده باشد برمردم ايران تحميل كنند    

آور    ميگساري و لواطگري از جملة آن بود نيز چنان بود كه به نظر مردم ايران چندش
ولي قزلباشان در . ور و غير قابل پيروي تلقي ميشد  آ ميĤمد، و مذهب آنان نيز چندش

مقاومت   .  را بر مردم ايران تحميل كنند شنظر داشتند كه اين مذهب و آداب و رسوم
 بيفايده به نظر ميرسيد، زيرا قزلباشان ازسياهترين شكنجه ها             آنها مردم ايران در مقابل   

درنتيجه بخش اعظم     .  )ديمكه نمونه اش را درمورد موالنا خفري دي     (استفاده ميكردند    
 ازمردم كشور در  بخش بزرگي   ، و شد  ايران در طي دهة اول سلطنت قزلباشان منهدم   

 كه توسط قزلباشان  يا قحطي ساختگي يا در وباي همگاني كشتن رفتند بهاين ميانه 
 وباي همگاني چنين بود كه قزلباشان براي ارعاب آباديها      .تلف شدند پراكنده ميشد 
را با الشه هاي كشتگان مي انباشتند تا مردمي كه مينوشيدند وبا بگيرند؛ و         آبهاي رودها   

قحطي ساختگي آن بود كه كشتزارها و باغستانها را به آتش ميكشيدند تا مردم نتوانند        
اين رفتارها را با آباديهائي ميكردند    . به خواربار دست يابند و از گرسنگي تلف شوند  

 . اعت درآيند و مذهبشان را رها كنند و شيعه شوند    كه نميخواستند داوطلبانه به اط  

 جز - در ايران وجود داشت و مدرسه و مسجد   ازآنجا كه هرچه آثار اسالمي   
 شامل نابودسازي   همة آنها همه بدون استثناء مربوط به سني ها بود،   -در قم و كاشان

ان نيز   در اصفه . دربارة مساجد شيراز و مسجد كبود تبريز قبال سخن گفتيم         . ميشدند
ديلميان و  دهها بناي عظيم وجود داشت كه در قرنهاي اولية اسالمي و سپس در زمان 

همة آنها به دست .  احداث شده بودو همچنين سلطان يعقوب بايندر    سلجوقيان  
مسجد جامعي در ورامين وجود داشت كه از شاهكارهاي      . آسيب ديدند  قزلباشان 
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 ديلمي احداث شده، بعدتر توسط   هنري خاورميانه محسوب ميشد و توسط شاهان 

چونكه نام چهار خليفة پيامبر درميان   . شاهان سلجوقي به اوج زيبائي رسيده بود  
 نقش شده بود، شاه اسماعيل مردم      انگيزي   به نحو دل تزيينات و خطاطيهاي اين مسجد  

 كه به  -خشتهاي اين مسجد را    ورامين را گرد آورد و آنها را مجبور كرد تا كاشيها و         
او سپس دستور داد آن عده از     .  يكي يكي بركنده پراكندند  -يدة او مركز فساد بود  عق

كاشيهاي اين مسجد كه نام خلفا بر آنها نقش بود را در ساختمان مستراح بزرگ           
اردوي قزلباشان به كار گرفتند، تا هركس به مستراح برود در درون مستراح چشمش          

، و درآن حال برآنها لعنت      ها پيروي ميكردند   به نامهاي سه خليفه بيفتد كه سنيها ازآن       
 ورامين چنان تخريب شد و مردمش چنان كشتار شدند كه ورامين هيچگاه              .بفرستند  

 . نتوانست رونق سابقش را بازبيابد     

در اينزمان .  كه مراد بيك پس از فرار از شيراز به بغداد رفت         شد  اشاره  باالتر
 سابق مراد بيك به نام باريك بيك        حاكميت عراق در دست مردي از دست نشاندگان    

در اينجا  . پرناك بود، و همين مرادبيك ويرا به حاكميت عراق منصوب كرده بود   
م به بعد در تمام دوران     يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه عراق از قرن ششم ق     

 بخشي از زمان قزلباشان تا ديلمي هاهخامنشي، پارت، ساساني، و سپس از زمان     
ون مرزهاي سنتي ايران به شمار ميرفت، و مرزهاي سنتي ايران در غرب          سرزمين در  

كشور به فرات منتهي ميشد، و در جاهائي تا ماوراي فرات اوسط و جنوبي امتداد  
 و فارس   واز اين نظر، عراق، مثل خراسان      .  و به نزديكي حلب ميرسيد  مي يافت

 جدائيش ازايران تصور     كه بودبخشي ازايران ، مازندران و آذربايجان      وخوزستان  
 و  ،در شيراز استقرار داشت    پيشتر  بود كه پادشاهيدر اين زمان نيز عراق تابع . نميرفت

حاكميتش در دست مردي بود كه از شيراز تعيين و اعزام شده بود؛ و او باريك بيك   
 . پرناك بود و در بغداد مستقر بود   

برآمد كه عراق      ظاهرا باريك بيك پس از شكست و فرار مرادبيك در صدد         
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لذا وقتي مراد بيك به  . را براي خودش نگاه دارد و از فرمان مراد بيك بيرون شود 

بغداد گريخت حمايتي از او نشان نداد؛ زيرا اگر مرادبيك در بغداد ميماند باريك          
مراد بيك پس از آن به حلب رفته از سلطان  . بايست دراطاعت او باشد  بيك مي

بعد ازآن به نزد     .  كمك كرد، ولي جواب مساعد نشنيد   مملوكي مصر و شام تقاضاي  
رفت كه دركشور كوچكي درجنوب  )  از قبيلة ترك دولگادور   (عالء الدوله ذوالقدر  

حكومت ميكرد و پايتختش بستان نام      ) بين دوكشور عثماني و مملوكي    (آناتولي 
اج او  عالء الدوله به مراد بيك قول مساعدت داد و دخترش را به عقد ازدو    . داشت

در ايران چپاول    «ولي چون در اين هنگام در آناتولي بانگ درافتاده بود كه      . درآورد 
، و مردان قادر به جنگ تاتار، ازجمله بخش عظيمي از قبيلة همين    »افتاده است

بودند، عالء الدوله قادر    به قزلباشان پيوسته  ذوالقدر براي چپوگري رو به ايران آورده 
اي حمايت از مرادبيك جمع آوري كند، و مرادبيك در بستان       نبود كه نيروي كافي بر  

 .به انتظار نشست 

 886بستان پناه گرفته است درتابستان   ر اسماعيل وقتي شنيد كه مراد بيك د    شاه
ازطريق ارزنجان وارد خاك عثماني شد تا قلمرو عالء الدوله را از شمال مورد حمله     

ايران در غرب ارزنجان با     ران بود، وارزنجان در آن هنگام بخشي از اي    . قرار دهد
شاه اسماعيل بدون توجه به عرف بين المللي، و بدون   . كشور عثماني همسايه ميشد

البته او به قزلباشان دستور   . اطالع دولت عثماني، با قزلباشانش وارد خاك عثماني شد 
 و داده بود كه آباديهاي عثماني سر راه را به هيچوجه مورد تعدي قرار ندهند،           

ولي او آنقدر شعور سياسي       . مايحتاج خود را با پرداختن قيمتش از مردم بخرند      
نداشت كه بداند صِرفِ وارد شدن به خاك يك كشوري تجاوز به مرزهاي آن  

 قزلباشان كه. كشور محسوب ميشود، و ميتواند دولت عثماني را به جنگ او بكشاند 
انه در آناتولي رفت وآمد ميكردند،       تا پيش از آن آزاد   خودشان اهل آناتولي بودند و 

خاك آناتولي ساكن بودند، خيال كرده بودند كه اين بار نيز          و قبيله هايشان عموما در 
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مثل هميشه است، و با همان آزادي ميتوانند خاك آناتولي را زير پا نهند و وارد   

زيد  خوشبختي قزلباشان درآن بود كه آن هنگام در عثماني باي     . كشور ذوالقدر شوند 
بايزيد وقتي خبر   . مسالمت دوست بود   دوم برسر قدرت بود كه سلطاني صلحجو و      

 را شنيد به همين بسنده كرد كه يك سپاه را به شرق  كشورشورود قزلباشان به خاك  
آناتولي فرستاد، و هيئتي را به نزد شاه اسماعيل اعزام كرد و علت اينكه بدون اجازة             

شاه اسماعيل كه تازه متوجه      . ست را جويا شد  دولت عثماني وارد آن كشور شده ا  
زبانش جوابي بسيار آرامبخش و          اشتباه سياسي خودش شده بود، توسط منشي فارسي      

پادشاه در حكم پدر من است و من  «ن متذكر شد كه آ خاضعانه به بايزيد نوشت و در 
 كه  او در اين نامه موضوعهائي را مطرح كرده بود1. »به سرزمين او چشم طمع ندارم 

چون بايزيد متوجه شد كه شاه اسماعيل قصد      . به ظاهر به نظر بايزيد قابل قبول ميĤمد      
 را دارد، بدش نميĤمد كه عالء الدوله در اين حمله از بين برود يا     بستانحمله به 

  شاه اسماعيل   . ، تا او درفرصتي سرزمين ويرا ضميمة كشور عثماني كند      تضعيف شود 
در شد، و عالء الدوله را كه هيچگاه فكر نكرده بود   سپس به سرعت وارد خاك ذوالق 

كشورش تعدي شود غافلگير كرده مورد    ممكن باشد كه از راه كشور عثماني به 
عالء الدوله شكست يافته به نواحي كوهستاني گريخت، و شاه . محاصره قرارداد  

عش  شهرهاي مر.  به آتش كشيد پس از تاراج دست يافت و شهر رابستاناسماعيل بر  
پس از آن شاه اسماعيل به شهرهاي    . و خربوط نيز به روال بستان منهدم گرديدند  

اخالط و بدليس در كردستان شمالي حمله برد، و حكام آن شهرها را به اطاعت     
 پيشترها جزو قلمرو   را كه آباديهاي جنوب غرب آمد  او پس از اين فتوحات،    . كشاند

 در حاكميت ارزنجان دراين هنگام  .  كردضميمة دياربكر و ارزنجان   اوزون حسن بود  
 . بودخان محمد استاجلو   به نام    تاتاردست يكي از قزلباشان
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 شاه اسماعيل به آذربايجان، عالء الدوله به بستان برگشت و با          برگشتپس از 

 را شولي در دوجنگ طي يك سال دوپسر . خان محمد استاجلو وارد جنگ شد
. ، و نااميد شده دست از ادامة جنگ كشيد  ازدست داد و نيروهايش به تحليل رفت   

 . نيز منتفي شد بايندر پس از آن، كمك او به مراد بيك  

 هيئتي را با هدايا و خلعت وكاله وكمر قزلباش به   887شاه اسماعيل در تابستان   
باريك بيك در   . بغداد فرستاد و از باريك بيك پرناك خواست كه به اطاعت درآيد  

ظ حاكميتش را درپيش نميديد، و بهترين راه درآن يافت          اينزمان هيچ راهي جز حف 
او هيئت اعزامي شاه اسماعيل را با احترام      . كه اطاعت از شاه اسماعيل را قبول كند    

پذيرفت، و خلعتهائي را كه شاه اسماعيل برايش فرستاده بود قبول كرد وكاله قزلباش    
 را با  هيئتي او همچنين  . نشاندگان قزلباشان درآمد  برسر نهاده رسما به سلك دست  

 تا مراتب اطاعت او را   فرستاد هداياي گرانبها همراه فرستادگان شاه اسماعيل به تبريز      
باريك بيك با     . شاه اسماعيل به زودي ويرا به تبريز طلبيد     . به شاه اسماعيل برسانند    

 خود انديشيد كه شاه اسماعيل قصد بدي دربارة او دارد، و ميخواهد ويرا زير فشار    
لذا كاله قزلباش را كنار نهاده    .  خودش بكشد و شيعه شود    مذهب تا دست از   گذارد ب

 .بغداد را آمادة دفاع در مقابل حملة احتمالي قزلباشان كرد   

آن بخش از افراد سپاه    .  به عراق لشكر كشيد887شاه اسماعيل درمهرماه  
 قزلباشان   بودند آمادگي كامل داشتند كه در جنگ به   يان عراق باريك بيك كه شيع  

درنتيجه همراه با حملة شاه اسماعيل به بغداد، در ارتش باريك بيك شورش        . بپيوندند  
درگرفت، و باريك بيك كه خود را در خطر ميديد خانواده اش را برداشته به حلب        

  تسليمداوطلبانه - از شيعه و سني  - بغداد  مردم.ه به دولت مملوكي پناهنده شد  گريخت
لباشان پس ازدستيابي بر بغداد برمردم آن شهر همان درآوردند        قز.ند شدشاه اسماعيل 

همة افراد قبيلة پرناك قتلِ عام شدند و    . كه با مردم ديگر شهرهاي ايران كرده بودند
 به دستور    سنيِ بغدادكلية فقها و مدرسان و علما و دانشورانِ . خانه هايشان تخريب شد 
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 و آن عده   ؛گرفتند كه تغيير مذهب دهند   شاه اسماعيل دستگير شدند و زير فشار قرار      

كه ميخواستند دينشان را نگاه دارند از دم تيغ گذشتند و اموال و امالكشان به تصرف      
بغداد چندين روز مشغول     قزلباشان در. قزلباشان درآمد و خانه هايشان تخريب شد 

ة    به نوشت - كه  و به دجله افكندند    بودند، و چندان مردم كشتند   كشتار و تخريب  
 1. آب دجله به رنگ خون درآمد  -مداحات شاه اسماعيل  

اسالمي بود،    از آنجا كه بغداد از قرن دوم هجري به بعد مهمترين مركز تمدن    
در آن شهر صدها بناي مهم تاريخي از مسجد و مدرسه و گنبد و بارگاه وجود داشت     

 شهر خفته    صدها تن از بزرگان تاريخ اسالم در آن  .  بنا شده بودهاكه در طول قرن
بودند، و گنبدهاي مجللشان دركنار مدارس و مساجد بازمانده ازدوران عباسي و        

قزلباشان همة بناهاي    . ديلمي و سلجوقي به بغداد زيبائي مسحوركننده ئي ميبخشيد        
يك نمونه از رفتار قزلباشان با بناهاي تاريخي  . تاريخي شهر بغداد را منهدم ساختند 

اين   . است) رئيس مذهب حنفي  ( ابوحنيفه   آرامگاه  آنها با   بغداد كه مربوط به رفتار  
ة بزرگ با بناي مجللي كه برگور    آرامگاه عبارت بود از يك مسجد و يك مدرس    

رفتار قزلباشان صفوي با اين بناي عظيم تاريخي يك نمونه        .ابوحنيفه ساخته شده بود  
شاه  .  استق و ايران با عناصر مادي تمدن در بغداد و ديگر شهرهاي عرا آنها رفتار  از

، گور ه با خاك يكسان كردند را منهدم ساخت اين بناي عظيماسماعيل دستور داد   
 جاي گورشابوحنيفه را شكافتند، استخوانهاي ابوحنيفه را از گور برآوردند، و        

 در بغداد ندا  الشة سگي را به جاي ابوحنيفه درتهِ چاهك افكندند؛ و      كنده چاهكي
 پاداش دينار تبريزي 25 قضاي حاجت كند مستراح اين درداده شد كه هركس در

 قمي همراه شاه اسماعيل به همين مناسبت     عرب تبارِ  يكي از شعراي2.گرفتخواهد 
 : قصيده ئي سرود كه يكي از ابياتش چنين بود    

                                                           
 .249: لب التواريخ. 103: احسن التواريخ. 499: خواندمير -1
 .477: عالم آراي صفوي-2
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 گاه ســنيان گاه شيعـه سجـده ريدن هستد    كر شيعه درگورحنيفه ريد وسني سجده

.  يگر شهرهاي عراق براي قزلباشان چندان مشكل نبود      با سقوط بغداد تصرف د   
در درون قلمرو شاه  و ماوراءالنهر  اينزمان سراسر ايران تاريخي جز خراسان  تا

غرور     و در عنفوان جواني و  سالگي22درآستانة   اكنون او . اسماعيل قرار ميگرفت  
 خدائي كردن  پيروزيهاي پياپي ازاو شخصيتي ساخته بود كه به هيچ چيز كمتر از           . بود

ط قزلباشان و تلقينهاي آنها،   لعقده هاي دوران كودكي و پرورش غ    . راضي نميشد
، اطاعت بنده وار  مذهبدين و  احساس قدرت فائقه، بي اطالعي ازجامعه و تاريخ و  

 همة اينها شاه  …چراي مريدان ازاو  فرمانبري بي چون و   خليفگان و سران قزلباش و
 او با تمام  . جاهالنه اسير كرده بود  توهمِعنكبوتي خردسوزِ  اسماعيل را درميان تارهاي   

در  است و ة امامان شيعه تنها رهبر مسلمانان جهان و نمايندكه  وجودش باور كرده بود
 امامان هدايت ميشود، تمام لحظات زندگيش توسط الهام آسماني و رهنمودهاي غيبيِ    

او باورش شده    . امان استو هركاري كه ازاو سر ميزند خواست و مشيئت خدا و ام    
 .بود كه ولي اهللا اعظم است و رسالت نابودسازي سنيان به او محول شده است      

 .رؤياهائي كه بنا برآرزوهايش ميديد اين باور را تقويت ميكرد      

قزلباشان كه ازبركت شاه اسماعيل ازآوارگي دركوهستانها و بيابانهاي آناتولي   
 ها با تاراج اموال ايراني ي وگرسنگي بيرون آمده   رهيده و از جامه هاي ژنده و پابرهنگ   

غرق ثروت و دولت شده بودند و همة دختران و پسران ايران را دراختيار داشتند تا        
هرچه دلشان بخواهد برسرآنها درآورند، ويرا با صميم قلبشان خداي خويش      

ماعيل را    شاه اس جز آنها عمال خدائي   . مي پرستيدند  واقعا هم بجاي خدا      د، ون ميدانست
يك بازرگان ونيزي كه با ديگر همكارانش همراه اردوي شاه اسماعيل به             . نميشناختند 

 از قزلباشان بهاي دلخواهشان شدة مردم ايران را با   اينسو و آنسو ميرفت تا اموال غارت  
بخرند و به اروپا بفرستند و با بهاي مناسب به فروش برسانند و از اينراه ثروتهاي                 

پرستانة قزلباشان چنين      دوزند، در يادداشتهايش راجع به عقيدة اسماعيل      افسانه ئي بين 
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 در سراسر ايران فراموش كرده و فقط نام ]يعني قزلباشان [نام خدا را مردم «:مينويسد

اگر كسي هنگام سواري از اسب برزمين افتد يا از اسپ       . خاطر سپرده اند   اسماعيل را به 
 … .نمي طلبد ياري  به ]يعني اسماعيل[پياده شود، خداي ديگري را جز شيخ  

:  ميگويند] يعني قزلباشان[؛ اما ايرانيان ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا : مسلمانان ميگويند 
گان مينويسد كه  ر اين باز  همرديفان يكي ديگر از  و 1.»ال اله اهللا، اسماعيل ولي اهللا 

 2.تلي امر و شيخ طريقاسماعيل براي قزلباشان، هم خدا است هم پيامبر است و هم و   

 جدائي ماوراءالنهر از ايران
زماني كه قزلباشان در ايران مشغول كشتار و تاراج و كشورگيري بودند سغد و   
خوارزم و خراسان وگرگان دردست يكي از امراي ازبك به نام محمدخان بود كه  

رست  قزلباشها چون نميتوانستند اين لقب را د .  برخود نهاده بود شهبيك خانلقب 
 بر سمرقند و  880 و 879 شيبكخان در سالهاي   . ناميدند شيبِك خانتلفظ كنند اورا 

 و طي سلسله لشكركشيهاي ناكام  گرفت دست يافت و فرغانه را از بابر تيموري ابخار 
 سلطان   فرزندان هرات و نيشاپور و گرگان را از      مرو و    بلخ و 887وكامياب تا سال    

كه او  . ت و دامنة متصرفاتش را به دامغان رساند   گرف) خ885متوفي  (حسين باي قرا 
فضال و دانشمندان فراري از قزلباشان را زير چتر حمايت       خود را شاه ايران ميناميد   

اما از .  سلطة آنها را براندازد گرفت و برآن شد كه به جنگ قزلباشان برخيزد و
 ان بود آمادة حركت به درون ايراوكه  درست هنگامي شگفتيهاي روزگار آنكه     

شيبكخان      و به خوارزم لشكر كشيد،- پادشاه مغول دشت قبچاق  -قائم سلطان 
سلطان از خوارزم     راندن قائم  وقتي او درتالش عقب. بشتابد اين خطر دفع بورشد به  جم

كه تركيبي از بقاياي مغولها و بقاياي عربهاي فارسي زبان شدة           هزاره شيعة   بود، قبايل  

                                                           
 . 386 : سفرنامة ونيزيان-1
 .323 : همان-2



 103
مجبور شد كه    و شيبكخان   ،نه سر به شورش برداشتند  در خراسان ميا خراسان بودند 

 از   889او درسال   . بخشي از نيروهايش را براي سركوب هزاره ها گسيل كند     
. خوارزم به دست مغوالن افتاد      به مرو عقب نشست و   هسلطان شكست يافت   قائم

 اين شكستها روحية سربازان او را در هم     . درجنگ با هزاره نيز او تلفات سنگيني داد     
 . كاست هاي نظاميش  از توانائي شكست و 

شاه اسماعيل كه از شكستهاي شيبكخان اطالع يافته بود، در زمستان آن سال با             
او دامغان وگركان را  . قزلباشانش به بهانة زيارت مرقد امام رضا به مشهد حركت كرد      

  يك  پس از كشتاري كه در مشهد كرد،  گرفته منهدم كرد و ازآنجا وارد مشهد شد، و     
شيبكخان با سپاه خسته      . گروه قزلباش را روانة مرو كرد و خود به دنبال آنها روان شد     

باخته اش در قلعة مرو موضع گرفت، و مأموراني را به سمرقند و بخارا           و روحيه
. قزلباشان دژ مرو را در محاصره گرفتند  . فراخواند نيروي آن نواحي را به مدد   فرستاده 

 را ازدژ بيرون ميفرستاد تا محاصره را در هم شكند،        شسپاهيان  شيبكخان همه روزه    
پيش ازآنكه نيروي امدادي از سمرقند         . ولي هربار اينها شكست يافته به دژ برميگشتند     

 را به شكست  اوو بخارا براي شيبكخان برسد شاه اسماعيل دست به حيله ئي زد تا        
  كه چون در و متذكر شد ه به او پيشنهادِ صلح داد  او به شيبكخان نامه نوشت     . بكشاند 

جنگ با اورا  آذربايجان حوادثي رخ داده است تصميم دارد به آذربايجان برگردد و   
 بدون آنكه منتظر پاسخ شيبكخان شود به       سپس او. به وقت ديگري موكول كند 

بنا برحيله ئي    . ظاهر آنشهر را بقصد آذربايجان ترك كرد        محاصرة مرو پايان داد و به   
  شدند  ، يك دسته از قزلباشان در نزديكي مرو مستقر      انديشيده بودند  كه سران قزلباش  

 كه هرگاه شيبكخان از قلعه بيرون شود و درصدد حمله به آنها برآيد             دستور يافتند  و 
 مرو را  ش قزلباشان  شاه اسماعيل و   . تعقيبشان كند    تا شيبكخان    نهند در برابرش پا به فرار    

به قزلباشاني كه قرار   . م محمودآباد اردو زدند دركنار دهي به نا   دور شدند وكردهرها 
كه به طرف محمودآباد به راه افتند تا         گفته شده بود    بود از برابر شيبكخان بگريزند     
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 . به دام افتددرحين تعقيبشان   درآنجا شيبكخان     

شيبكخان به گمان آنكه شاه اسماعيل از        نقشة سران قزلباش كارگر افتاد، و    
 از  ، روز بعد از حركت اردوي شاه اسماعيل     نشسته است،  جنگ با او ترسيده و عقب    

را ديدند پا به اواينها تا . مرو بيرون آمد و گروهي از قزلباشان را در نزديكي مرو يافت 
شيبكخان آنها را تعقيب كرد، ولي در محمودآباد خود را با شاه اسماعيل              . فرار نهادند 

شاه اسماعيل عادتش آن بود     . ماند جز جنگيدن برايش ن راهي و قزلباشان مواجه ديد و 
كه وقتي جنگ آغاز ميشد دور از ميدان نبرد با دسته ئي از نديمانش مشغول سرگرمي     

 - صف آراستند، شاه اسماعيل     هم قزلباشان دربرابرِ   اينجا نيز وقتي شيبكخان و     . ميشد
 شيبكخان با رشادت   . دورتر از عرصة نبرد مشغول شكار بلدرچين بود         -به همان عادت 

 قزلباشان را مورد حمله قرار داد، و در دور اول نبرد شمار بسياري ازآنها را به       تمام
چون قزلباشان درآستانة شكست قرار گرفتند سران قزلباش رفته         . خاك هالكت افكند 

  به قزلباشانِ  شنبرد كشاندند تاحضور  به ميدانِ  شاه اسماعيل را ازميدان بازي      
ها را مطمئن سازد كه به امداد آسماني به پيروزي           باخته قوت قلب ببخشد و آن     روحيه

بخش اعظم   . در دور دوم نبرد در نيروي شيبكخان شكست افتاد    . خواهند رسيد 
  تن عقب نشسته به دره ئي در    500افرادش كشته شدند يا فرار كردند، و شيبكخان با        

ان را با  شيبكخ  قزلباشان دراين تنگنا برسر شيبكخان ريختند و      . كوهستان پناه بردند 
شاه دستورداد جسد   .  را براي شاه اسماعيل بردند   ويهمراهانش به قتل آوردند و سر      

او دستهاي شيبكخان را از الشه جدا كرده كناري نهاد،          . برايش بردند   را نيز يافته   او
سپس شكمش را با شمشيرش دريده امعا و احشايش را بيرون آورد، آنگاه به قزلباشان            

مؤلف جهانگشاي .  تا گوشت الشة شيبكخان را خام خام خوردند  داد »حكمِ والئي«
 : خوردن گوشت الشة شيبكخان توسط قزلباشان را چنين مي ستايد  خاقان 

فرمودند كه هركه سرِ مرا دوست دارد از گوشت    به لفظ گهربار] شاه اسماعيل[
 به مجرد سماع اين فرمان، كوشش و ازدحام جهت  ….  دشمن من طعمه سازد
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شيبكخان به مرتبه ئي رسيد كه  )  خوردن گوشت مردارِ  =  (ةت ميتاكل گوش 

تيغها كشيده قصد يكديگر نمودند و آن گوشت متعفنِ با    ) قزلباشان= (صوفيان 
 شكاري در   خاك و خون آغشته را به نحوي از يكديگر ربودند كه چرغانِ     

 1. حال گرسنگي آهو را بدان رغبت از يكديگر ربايند    

مينويسد كه صوفيان براي خوردنِ گوشت گنديده و اميرمحمود خواندمير 
آغشته به خاك و خونِ شيبكخان هجوم آوردند، بعضي ازآنها دست به شمشير بردند            

كساني . تا ديگران را كنار بزنند و خود به الشه برسند؛ و درنتيجه چندتن زخمي شدند  
غ گزافي از ديگران  كه نتوانستند خود را به الشه برسانند، پاره گوشت كوچكي را به مبل    

 2. ميخريدند و با عالقه ميخوردند    

 سه روز ابنية    ه قزلباشان پس ازاين پيروزي به مرو حمله برده آن شهر را گرفت     
تاريخي مرو را منهدم ميساختند يا به آتش ميكشيدند و ساكنان شهر را كشتار        

مرو چندين  سرهاي كشتگان  از . ميكردند و جوانان را مورد تجاوز جنسي قرار ميدادند    
 . شده بود  » دين پناه  شاه «كله مناره برپا گرديد تا يادگار اين فتح عظيم باشد كه نصيب         

شاه اسماعيل همچنين دستور داد كاسة جمجمة شيبكخان را پوست بركنده پاك          
 شاه  . بنوشد باده درآن  او كه بسازند  يكردند و در ظرفي نگاه داشتند تا ازآن جام   

كه اخيرا كابل را   -» بابر  نصيرالدين محمد   «را براي  يك دست شيبكخان     اسماعيل 
 فرستاد، و به او نوشت كه شيبكخان دست تورا ازسمرقند            -براي خودش گرفته بود

ارعابِ  دست ديگرش را براي   و. اينك ما دست اورا براي تو فرستاديم     ؛ كوتاه كرد
به او  ، و فرستاد-مازندران شيعة زيدي مذهبِ    ي فرمانروا-» امير رستم روزافزون  «

دست  «. نوشت كه تو نخواستي به اطاعت ما درآئي و دست به دامن شيبكخان شدي   
پوست سر  . »ميفرستيم  را براي تو او اينك ما دست  ؛تو به دامن شيبكخان نرسيد 

                                                           
 . 381-380 :نگشاي خاقان جها-1

 .71:  اميرمحمود خواندمير-2



 106
 1. فرستاد »بايزيد دوم عثماني« شاه اسماعيل آنرا براي   وكاه انباشتند با شيبكخان را نيز  

 الشه را درآتش سوزانده خاكسترش را زير سم اسبان         بقاياي سر و استخوانهاي  
 . پراكندند 

هرات پس از ويراني زمان چنگيزخان دوباره      .  پس از مرو نوبت هرات رسيد   
سلطان ابوسعيد    . نشين خراسان شده بود    جان گرفته بود، و در دوران تيموري حاكم   

ه و جاللي به سلطانحسين باي قرا آن شهر را پايتخت قرار داده شكو   سپس   تيموري و 
هرات درآنزمان يكي ازمراكز مهم فرهنگي ايران و پرجمعيت ترين      . آن بخشيده بودند   
در اين شهر مدارس پررونقي دائر بود كه علماي نامداري چون         . شهر خراسان بود 

در آنها تدريس ميكردند، و دانشجويان بسياري حتي از ماوراءالنهر و             موالنا تفتازاني  
اهميت فرهنگي هرات در آن . در آنها به تحصيل اشتغال داشتند  عثماني  هندوستان و  

زمان از اينجا معلوم ميشود كه بدانيم بزرگاني چون استاد بهزاد درآن شهر تحصيل       
 .كرده بودند و هم درآن شهر به تربيت هنرمندان وآفرينش هنري اشتغال داشتند    

 شهر تحصيل كرده بود،     نيز ازهمين شهر بود و در همين    - عارفِ نامدار ايران   -جامي
 بعالوه يكي از بزرگترين    .و اندكي پيش ازاين رخدادها دراين شهر درگذشته بود 

 به  -باي قرا   وزيرِ-هرات دائر بود كه به همت امير عليشير نوائي كتابخانه هاي ايران در 
 هرچند كه حاكميت  . جلد كتاب درآن نگهداري ميشد دههاهزار رسيده بود، و    شكوه

نه  مذهب افتاده بود، ولي در هرات   ن اواخر به دست تركهاي شيعة زيديهرات در آ
 عالم و سخنور و دانشمند شيعه وجود        مردم از مذهب شيعه پيروي ميكردند و نه يك     

 شايد خوانندة اين كتاب    .؛ زيرا كه مردم هرات در آن زمان عموما سني بودند داشت
در مرثية امام حسين و    ويه پيش از صف  كه ايرانيتعجب كند كه اولين و آخرين    

ذهب از مردم همين شهر به   م يك مالي شاعرِ سنيِ حنفيشهيدان كربال شعر سرود،
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.  ناميد ) يعني بهشت شهيدان  (» روضه الشهدا  «  هايش را نام مالحسين بود كه مرثيه  

كه با روي كار آمدن صفويه براي نخستين بار توسط تبرائيان و به         »  روضه خواني«
كتابِ    هاي همين اشان در ايران مرسوم شد، در آغازش خواندنِ مرثيه   تقليد از قزلب 

عقيدة همة سني هاي ايران دربارة اوالد پيامبر مثل مالحسين بود؛ ولي    . بود» روضه«
قزلباشها و شاه اسماعيل با افسانه هائي كه شنيده بودند مي پنداشتند كه سني ها دشمنان    

 . اهل بيت پيامبرند  

به  سردستگان تبرائي   ازجان قلير فرمان مردي به نام يك گروه قزلباش زي
مردم هرات كه جنايتهاي قزلباشان در مرو را شنيده بودند راه    . گسيل شدندهرات 

.  چاره را درآن ديدند كه داوطلبانه تسليم قزلباشان شوند شايد از تجاوز وكشتار برهند 
. ه مسجد جامع فراخواند   ازآنكه شهر را تحويل گرفت علما و اعيان را ب     پسجان  قلي

 برفراز منبر رفته تبرا      كه شيعه شود و  القضات هرات دستور داد    او در مسجد به قاضي  
. صادر كند سني ها را   حكم كفر لعنت بفرستد و عثمان كند و به ابوبكر و عمر و   

القضات بيچاره كه نميتوانست چنين دستوري را اجابت كند در همانجا در كنار      قاضي
شكمش را دريدند و امعا و احشايش را به پاي    (ت قزلباشان به قتل رسيد  منبر به دس

دومين مردي كه دستور يافت به فراز منبر رفته ابوبكر و عمر و عائشه را     . )منبر ريختند  
.  بود- هراتمفتي اعظمِ -دشنام دهد و از مذهبش دست بكشد، حافظ زين الدين علي  

قليجان به دست خودش شكم ويرا  .   باز زد اين فقيه نيز از اجراي فرمان قليجان سر 
 افكند، و سپس      حاضر درمسجد دريد و امعا و احشايش را بيرون كشيده به ميان مردمِ    

جان به قزلباشان دستور داد كه همة حاضران    پس ازآن قلي. سرش را از تن جدا كرد 
القضات و حافظ  ي جسدهاي قاض .  رد و درشت به قتل برسانند    مسجد را از خُ   در
ن الدين را به همراه اجساد چندين تن ديگر از بزرگان و اعيان هرات درميدان شهر   زي
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 شهر بازداشت و دربند كرده شدند تا     بزرگان روزهاي آينده بقاياي   1. به آتش كشيدند 

 . شاه اسماعيل خودش دربارة آنها تصميم بگيرد     

 و   كشتار براي»حكم والئي« وارد هرات شد و  889شاه اسماعيل در آذرماه   
جهان اسالم درزمان   موالنا تفتازاني كه بزرگترين فقيه   .  صادر كردتاراجانهدام و 
 و برترين مرجع دينيِ سني هاي خراسان و سيستان و ماوراءالنهر         شمار ميرفت   بهخودش

 درآن   و هندوستان و عثماني، و حتي مرجع دينيِ بايزيد دوم و دولتمردان عثماني بود  
 كرد كه حكم شاه اسماعيل ويرا به حضور خواست و به او .جان بود وقت در بند قلي

چون موالنا حاضر نبود به فرمان مردي   .  بكشد»مذهب باطل«تبرا كند و دست از  
اسالم بيگانه بود، شاه اسماعيل دستور داد ويرا آرام آرام       ازبه نظر او گردن نهد كه 

م شهر تماشاگر  قطعه قطعه كردند تا چندين ساعت در زير شكنجه بماند و مرد     
جسارت مقاومت ازديگران سلب     باشند و   » والئياسالم  «شكنجه هاي او و قدرت    

پاره هاي جسد موالنا را نيز به آتش كشيدند و خاكسترش را در كوچه ها  . گردد
كشتار مردم و انهدام مساجد و مدارس و بناهاي  . پراكندند تا لگدكوب عوام گردد  

 داشت، و چنان شد كه هرات به يك مخروبه   تاريخي در هرات چندين روز ادامه   
 از شانمقابر بزرگاني كه در هرات خفته بودند شكافته گرديد و اجساد       . تبديل گرديد

الشه هاي خواجه هاي بزرگ هرات را نيز      . گورها بر آورده شده به آتش كشيده شد      
گاني  ازجمله بزرنيز )  عارف بزرگ تاريخ ايران    (جامي . از گورها برآورده پراكندند    

 سني بودن به جرمجسدش ازگور برآورده شد، و به   بود كه گنبدش منهدم گرديد و
 .پراكندند  در بيابان  و استخوانهايش را     او تازيانه زدند 

پسران  دختران و  درتمام اين مدت زنان و . هرات ماند  شاه اسماعيل چهارماه در 
والي كه در خانه هاي  هرات مورد تعدي و تجاوز جنسي قزلباشان قرار ميگرفتند، و ام  
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شاه اسماعيل شنيده بود كه استاد       .  زنده ماندگان هرات باقي مانده بود مصادره ميشد       

از اينرو وقتي او را دستگير كردند ويرا مورد بخشايش          . بهزاد از شيعيان هرات است  
كاسة سر شيبكخان را شاه اسماعيل به زرگران هراتي     . قرار داد و نزد خود نگاه داشت

كاسه   اين جام كه موسوم به  .  بسازند باده به آنها دستور داد كه ازآن يك جام     سپرد و
، و او تا آخر عمرش درهمة  بود ازآن پس نديم دائمي شاه اسماعيل      شد جمجمه

 و ياد پيروزيش بر شاه نيرومند         دراين جام مينوشيد    باده  مجالس و محافل ميگساريش    
 .سني را همواره زنده نگاه ميداشت     

 شده شكاركنان و غارتگران تا       بيرون  شاه اسماعيل از هرات     890سال  در اوائل  
ميهنه و فارياب و شرق خراسان پيش رفت، و در بلخ و ديگر شهرها قتلها و تخريبها            

 بخشيد، و   حسين بيك للَه  عنوان تيول به او سپس هرات و مرو را به   . تكرار گرديد
 ميراو همچنين مردي به نام .  دادبيرام بيك قره مانيبلخ و خراسان شرقي را به 

 بود به رياست    شيعه خراسان را كه سيد و    عربهاي فارسي زبان    از بقاياي   غياث الدين 
دستگاه ديني خراسان منصوب كرد، و خراسان را به قصد ايران مركزي ترك گفت   
تا بقاياي آباديهاي ايران را كه هنوز دستش به آن نرسيده بود به تاراج دهد و تخريب              

 ازآنجا كه نمونه هاي    . و آثار فرهنگي و عناصر مادي تمدن ايراني را منهدم سازد كند،
سياهكاري قزلباشان در بسياري از شهرها و آباديهاي ايران را بيان كرده ام نميخواهم با            
بازگوئي موارد ديگري كه در بازگشت شاه اسماعيل از هرات تكرار شد خواننده را       

 .كنمزرده   آ خسته و دل

، ظهيرالدين بابر تيموري كه در كابل مستقر بود به  ازبكبال قتل شيبكخان    دن به
بابر فرزند ميرزا عمرشيخ از نوادگان      . شد لشكر كشيد و سمرقند را متصرف     سغد

ش سمرقند و بخارا   وقلمر پدرش حاكميت فرغانه را دردست داشت و  . تيمور بود
پس    بابر  .ه بود دست بابر گرفت  از880شيبكخان اين سرزمينها را درسال       . دربر ميگرفت 

  وه بود آنجا تشكيل حاكميت داد    در آن شهر را گرفته   رفته به كابل  ازآن با سپاهش    
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 سرانجام پس    او. ه بود  ولي ناكام ماند ه بود  برآمد )ماوراءالنهر  (سغد  گرفتن   باز درصدد 

كن پيروزي بابر چندان ديري     يل. از كشته شدن شيبكخان به اين هدف دست يافت      
عبيداهللا خان برادرزادة شيبكخان خود را وارث عمويش اعالم داشت و با     . يد نپائ

با چونكه   بابر .  بابر شتافت جنگ به 891برخورداري ازحمايت امراي ازبك در بهار  
؛ زيرا  ماوراءالنهر چندان مقبوليت نيافت   تركانِ شاه اسماعيل دست دوستي داده بود در      

ت كرده بود كه همة مردم خراسان ازاو      شاه اسماعيل درخراسان چندان جناي   كه
 شاه اسماعيل مورد نفرت واقع        علت رابطه با   و بابر نيز به   ؛آور داشتند  نفرتي چندش

 عبيداهللا خان شكست يافته به حصار شادمان در نزديكي بلخ پناه جنگ بااو در . شد
ه  حاكم بلخ مراتب را به شا  . برد، و ازآنجا دست به دامن حاكم قزلباش بلخ شد    

شاه اسماعيل كه در آن هنگام در نواحي مركزي ايران   . فرستاداسماعيل گزارش  
 كه شه امشغول شكار و عشرت بود، يك لشكر قزلباش را به فرماندهي نائب السلطن        

 و به   گسيل كردبه ياري او   ) و اورا پائينتر خواهيم شناخت    (بود  اميرنجم ثاني اينك 
 . دستور فرستاد كه به اميرنجم بپيوندند    حسين بيك للَه و بيرام بيك قره ماني    

 را در     درنزديكي بخارا  از جيحون گذشته قلعة خراز891قزلباشان در تيرماه  
بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و اميد داشت كه ماوراءالنهر را .  محاصره گرفتند 
 تسليم او  بابر با حاكم قلعه مذاكره كرد و قلعه بدون مقاومتي . بگيرند  قزلباشان برايش 

 اعراف سياسي و نظامي را زير پا گذاشتند و بدون توجه به           نيز قزلباشان در اينجا   . شد
كشتند و بر افرادش كه درقلعه    به جرم سني بودن   نظر بابر، حاكم را دستگير كرده      

را در منطقة خراز آنها سپس قلعة قرشي   . بودند تيغ گشوده همه را به قتل آوردند 
اميرنجم دستور قتلِ عام مردم خراز را صادر     . مدتي گشودند  ازمحاصره كردند و بعد  

ند و او نميتواند بر رعاياي      يبابر نزد او پادرمياني كرد كه جمعيت خراز رعاياي او  . كرد
  كهولي نجم قزلباش. كندخودش تيغ بگشايد، بلكه وظيفه دارد كه ازآنها حمايت   

 به تقاضاي او توجهي    را زنده ببيند    انسان سنّي تشنة خونريزي بود و نميتوانست هيچ   
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.  علوي هستند   و  تبار در خراز كساني وجود داشتند كه ميگفتند از سادات عرب         .نكرد

تو عرب  : رفته گفتند ) خراسان صدر قزلباشان در  (اينها به نزد ميرغياث الدين    چندتن از
 ما و تو عموزادگان  .تو از اوالد پيامبري و ما نيز از اوالد پيامبريم  . هستي و ما نيز عربيم 

وقتي غياث الدين .  درگذردن از خونماتابرايمان نزد اميرنجم شفاعت كن  . يكديگريم
با اميرنجم دربارة اين سيدها سخن گفت، اميرنجم پاسخ داد كه مگر ميشود كه يك      

ها همه شان دشمن   نفر شيعه نباشد و از اوالد پيامبر باشد و ادعاي سيادت كند؟ سني     
چون غياث الدين اصرار  . رند، و اينها كه ميگويند سيدند دروغ ميگويند    اوالد پيامب

سادات اوالد پيامبرند و نزد مردم  ميدانند كه    ورزيد كه اينها را همه كس ميشناسند و  
در خراز حدود پانزده       .نميدانيم ما سيد سني را سيد     :  نجم به او گفت امير  احترام دارند 

گروهي به مساجد پناه برده    . دارس ويران گرديدم مساجد و .  قتلِ عام شدند  تنهزار 
 1.كردندقزلباشان مسجدها را برسر آنها به آتش كشيدند و همه را نابود        . بودند

جنايتهائي كه قزلباشان در خراز كردند بابر را از درخواست حمايت پشيمان 
. دكنكرد و برآن داشت كه از ادامة پيشرويهاي قزلباشان در ماوراءالنهر جلوگيري    

چون اميرنجم قصد پيشروي به سوي غجدوان داشت، بابر به او گفت كه زمستان در        
بهتر است كه فعال به    . پيش است و نبرد در زمستان در اين بيابانها به صالح نيست           

اميرنجم به نصايح بابر توجهي نشان نداد،    . همين اندازه كه فتح كرده ايم بسنده نمائيم  
غجدوان با تمام توانش در برابر   .  را درمحاصره گرفت  و به غجدوان رفته دژ غجدوان  

عبيداهللا خان به زودي به  .  و از عبيداهللا خان استمداد كرد  ورزيدقزلباشان پايداري   
در اين ميان بابر كه از ددمنشيهاي قزلباشان به ستوه آمده بود سپاهش       . غجدوان رسيد  

نيز كه اكنون متوجه شده بود   ميرغياث الدين   .  و رفترا برداشته اميرنجم را رها كرد  
 قزلباشان نه شيعه بلكه يك مذهب مخصوص است، و از  كه مذهب شاه اسماعيل و 

كشتار سادات بيگناه قرشي نيز ناراضي و از همكاري با دستگاه قزلباشان پشيمان بود         
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 با   در نخستين دور نبرد    نيزحسين بيك للَه  . پيوست به بابر  قزلباشان را رها كرده   

به دنبال او گروهي از قزلباشان .  از ميدان گريخته به سوي هرات شتافت خانعبيداهللا
 بايرام بيك  به اين ترتيب در قزلباشان شكست افتاد؛ . نيز راه فرار درپيش گرفتند  

دستور داد اميرنجم خود را به عبيداهللا خان تسليم كرد و عبيداهللا خان ؛ و كشته شد
 . سرش را بريدند 

 به شكرانة اين پيروزي راهي  ش را شاه ايران ميدانست، كه خودعبيداهللا خان
 امام رضا تاج شاهي را برسر  بارگاه امام رضا شد، و در جوار  بارگاه  مشهد و زيارت 

حسين    .  كردگسيلهرات  تصرف    قصد او سپاهش را از مشهد به  ). 891آذرماه  (  نهاد
ايران مركزي شد و بيك للَه پيش از فرارسيدن سپاه عبيداهللا از هرات گريخته راهي   

در يكي از شكارگاههاي اطراف اصفهان به اردوي شاه اسماعيل پيوست تا خبر   
درميان سرور و شادي مردم     خان عبيداهللا   . شكست بزرگ قزلباشان را به او برساند     

هاي قزلباش را مورد تعقيب قرار داده به    مردم هرات تبرائي. هرات وارد آن شهر شد
 . در آمد خان  خراسان به تصرف عبيداهللا  سراسر  آن، به دنبال   . قتل رساندند  

با سپري شدن زمستان، شاه اسماعيل قزلباشانش را براي حركت به خراسان      
او ابتدا مراسم جشن بهار را برپا داشت و چندروزي را به عيش و عشرت           . آماده كرد

 به دند و  ن ايراني كام دل ستا ة اسيرشدگذراند، و قزلباشانش از دختران و پسرانِ  
شكرانة پيروزيها و نعمتهائي كه خدايشان به آنها داده بود باده ها نوشيدند؛ آنگاه به       

عبيداهللا خان در اينزمان در مشهد بود، زيرا مشهد را    . ندقصد خراسان حركت كرد 
ازآنجا كه بخش    .   تا سلطنتش را به امام رضا متبرك كند      بودكردهپايتخت خويش   

 بودند، وقتي قزلباشان به مشهد رسيدند او مشهد را       اعظم نيروهايش در هرات و مرو  
قزلباشان وارد مشهد شدند و مردم مشهد را بخاطر . رها كرده به ماوراءالنهر برگشت

حمايت نشان داده بودند مورد انتقام قرار دادند و هزاران تن از     خان آنكه از عبيداهللا   
سوي هرات به راه افتاد و   شاه اسماعيل سپس به    . مردم شهر را از دم تيغ گذراندند   
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او به انتقام خون  . سپاه ازبك را دركنار هرات شكست داده برآن شهر دست يافت  

تبرائيان كه به دست مردم هرات كشته شده بودند دست به كشتار گشود و بخش اعظم  
مردم شهر را كه در دور قبلي از تيغ قزلباشان رهيده بودند قتلِ عام كرد، و هزاران خانه    

 هنوز برپا بود در آتش سوزاند، و مزارع و باغستانهاي روستاهاي اطراف هرات       را كه
تخريب هرات   پس ازفتح و . را به آتش كشيد تا بقاياي مردم درقحطي تلف شوند 

شتار و تخريب ادامه داد تا انتقام خون بايرام     كنواحي مختلف خراسان به   مدتي را در
.  بودند گرفته باشد اطاعت نمودهداهللا خان هائي كه از عبي بيك و اميرنجم را از سني

پس ازآنكه ازكشتارها و تاراجها و تخريبها فراغت يافت وكينه اش فروكش كرد،   
ديوسلطان    و بلخ و ميهنه و فارياب را به   زينل بيك شاملومرو را به   هرات و
، و خود با قزلباشانش به سوي ايران مركزي بازگشت تا به عشرتش  بخشيد  روملو
 . دهدادامه

و بخشي از سرزمين پارت و    و فرغانه  سراسر خوارزم و سغد پس ازاين قضايا   
تا زنده بود خودش را شاه ايران  خان   عبيداهللا .در دست عبيداهللا خان ماندگرگان، 
او .   و از تالش براي بيرون كشيدن بقية ايران ازدست قزلباشان دست نكشيد    ميدانست

داشت عالي  ادبيات فارسي تحصيالت    او در.يدكوش ايرانيزبان و درترويج فرهنگ   
او . ، و درشعرهايش عالقه به ايران و ايراني را ابراز ميداشت   فارسي شعر ميسرود بهو 

دست او است به مثابة جسمي  در يكي ازغزلهايش تصريح ميكند كه كشوري كه در 
 : شودمطلع اين غزل چنين آغاز مي   . است كه جانش يعني ايران از آن جدا شده است

 وس جـان داردـتن بي جــان شـدة من ه       خـــاطــرم باز تمنــــاي خراســـان دارد

شماري از ادبا و فقيهان ايراني دردربار او بودند كه ترويج گر فرهنگ ايراني   
را »  مهمان نامة بخارا «معروفترينِ اينها فضل اهللا روزبهان خنجي بود كه كتاب       . بودند

 عبيداهللا خان در همين زمان كه پادشاه بود نزد    .تة تحرير درآورد در همين زمان به رش 
 .فضل اهللا روزبهان شاگردي ميكرد و فقه اسالمي و ادبيات فارسي مي آموخت     
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ايجاد   تشيع صفوي درميان تركان ماوراءالنهر بعد از عبيداهللا خان نفرتي كه از  

در طي دونسل راءالنهر  و تركان ماوگرديد به احساس نفرت از دولت ايران تبديل  شد
 را براي هميشه از ايرانزبان و ادب فارسي را نيز كنار نهاده پيوندهاي تاريخي با       بعد 

 ازة اينها با ايران رابطة خصمانه و مبتني برنفرت      ازآن پس تنها رابط   .خاطر زدودند
به اين ترتيب سغد و خوارزم كه روزگاري زايشگاه و پرورشگاه         .  بود قزلباشانمذهب 

 تبليغگاه زرتشت بود، و روزگار ديگري جايگاه دولمتردان ساماني و خانة رودكي           و
و بوعلي سينا و فارابي و خوارزمي و ديگر ايران سازانِ تاريخ بود، بسبب جنون مذهبيِ           
شاه اسماعيل براي هميشه از دامن ايران بريده گرديد تا درآينده ضديت با دولت           

يراني تبديل گردد و ايرانيان منطقه مجبور شوند       صفوي به ضديت با فرهنگ و زبان ا    
كه پس از هزاران سال زيستن در بوم خودشان خويشتن را همرنگ تركان نشان داده 

 . ترك زبان شوند 
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