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 فاجعة چالديران وپيامدهاي آن: فصل سوم
 

 گفتارنخست

 عثمانيكشوردر قزلباشان صفوي تحريكات

ي    يك-شد سلطنت عثماني دردست بايزيد دوم        تشكيل دولت قزلباشان  كه زماني
 به  خ860 پس از درگذشت پدرش درسال     كه بود-دوپسر سلطان محمد فاتح   از

با برادرش به رقابت     در   پس از وفات پ   »جم«تنها برادر او   . سلطنت رسيده بود    
 . ولي شكست يافته به جزيرة رودس گريخته به شواليه هاي رودس پناه برد    برخاست،

فرهنگ    به تاريخ و داشتند،ادبيات فارسي تحصيالت عاليه    جم در بايزيد و
روده هاي   ؛ و ازآنها س   هردو به زبان فارسي شعر ميسرودند   دلبسته بودند، وايران 

جم نام   تخلص ، و شعر ميگفت  »عادلي«  با تخلصبايزيد . ستبسياري به جا مانده ا 
. بايزيد دوم پادشاهي عارف مسلك و پابند احكام شرعي بود      .بود) جم(خودش 

در زمان    سفير ونيز دردربار عثماني       مينويسد كه - مورخ ترك  -اسماعيل حقي اوزون   
 : ان ميدارد  را چنين بي  بايزيدش اخالقيات از گزارشهاي سلطان بايزيد دوم در يكي  

  د، در اجراي هيچيك از فرايض ديني مطلقا شراب نمينوشد، غذا اندك ميخور
از اينكه از فلسفه بهره و معلوماتي دارد به  . اهمال نميكند، و صدقه بسيار ميدهد
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 1.خود ميبالد، و زياده از حد با هيئت و نجوم مشغول ميشود 

اد و با شخصيتهائي كه در      با يزيد به بزرگان فرهنگ و ادب ايران احترام مينه   
او با شخصيتهائي چون جالل الدين دواني، نورالدين     . قيد حيات بودند مكاتبه ميكرد  

او شاهنامة فردوسي را    . و روابط دوستانه داشته است   جامي، و موالنا تفتازاني مكاتبه   
ن زياد مطالعه ميكرد و به همين سبب به شدت تحت تأثير داستانهاي شاهنامه بود و ايرا          

 ملت آزاده ئي   ايرانيان  كه  ميگفت او . مي پنداشترا كشوري نيرومند و تسخيرناپذير      
 هيچگاه زير بار حاكم غير ايراني نرفته اند، و تا پادشاه از ميان خودشان              كههستند 

 2. بيگانه فرمان نميبرند  حاكم نباشد در برابرش تسليم نميشوند و از   

 و علما و فقها و مدرسان و   چون قزلباشان در ايران دست تعدي گشودند
 و از  عثماني گريختند ايران به  و بزرگان از علماشماري بزرگان را قتلِ عام كردند،  

.  انجام دهد  يسلطان تقاضا كردند كه براي متوقف كردن جنايتهاي قزلباشان اقدام 
ان را    رفتار ايرانستيزانة قزلباش     با شاه اسماعيلْ   بايزيد كوشيد كه با مكاتبه هاي دوستانه    

شاه اسماعيل كه خودش را تنها نمايندة   . راه توفيقي نيافت  تعديل كند؛ ولي در اين 
خدا برروي زمين مي پنداشت، به جاي آنكه نسبت به عثماني رفتار سياسي متقابل          

 خليفه هايش را كه عموما از قبايل آناتولي بودند به طور مرتب به     ،درپيش گيرد 
 را  قزلباش ناصر تاتار را به ايران جلب ميكرد تا ارتش      و توسط آنها ع   ميفرستاد  عثماني 

 هزار خانوار از   چندده  خ890از اوايل سلطنت شاه اسماعيل تا سال      . نيرومند نگاه دارد    
 دههاهزارتن    وكوچانده شدند  به ايران  ازنواحي مختلف آناتولي  چهارده قبيلة تاتار  

 اسماعيل در عين حال توسط     شاه. به ارتش قزلباش پيوستند    عناصر جوان اين قبايل  از
خليفه هايش در خاك عثماني براي خودش تبليغ ميكرد تا بر تعداد مريدانش در ميان          

چونكه همة   . تاتارها افزوده سازد و بازهم شمار بيشتري از تاتارها را به ايران بكوچاند        
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ن ملت ايران با شاه اسماعيل و قزلباشانش دشمن بودند، او ميكوشيد كه با وارد كرد     

 . عناصر تاتار به ايران نيرويش را افزايش دهد   

 بر بستر بيماري افتاد، و پسرانش براي دستيابي به مقام          888بايزيد درسال   
بايزيد چهار پسر داشت كه هركدام در      . رقابت افتادند    وليعهدي او به تالش و  

ه  قونيحاكميتبزرگترين پسرش شهنشاه بود كه  . منطقه ئي از آناتولي حكومت ميكرد 
 در   -احمد دومين پسرش بود و بر آماسيه در شرق آناتولي      . را دردست داشت 
 و. اليه غرب آناتولي بود   اقورقود حاكم مانيسه در منته .  حاكم بود-همسايگي ايران

جهت جنوب  كوچكترين پسرش سليم حكومت ترابزون را دردست داشت كه از 
نزد معلمان ر پسر بايزيد هر چها. شرق در شمالغرب ارزنجان با ايران همسايه بود 

بايزيد به علت   .  و به زبان فارسي آشنائي كامل داشتند      تحصيل كرده بودند   ايراني
 ايراني   به تمدن و فرهنگ ايراني، براي تعليم فرزندانش معلمان و مدرسان     عالقه اش

.  با فرهنگ ايراني آراسته شوند   زبان فارسي را خوب بياموزند و   استخدام كرده بود تا   
شان بطور     اه و احمد و سليم چنان در ادبيات فارسي تبحر داشتند كه زبان ادبي         شهنش

سليم در دوران    .  دركتابهاي فارسي مطالعه ميكردند     عموما كلي زبان فارسي بود و   
حاكميتش همه شب متون ادبي و تاريخي فارسي را مطالعه ميكرد، و به دست خودش    

كه با حاشيه  برخي از اين كتابها (شت  بر اين متون به فارسي تفسير و حاشيه مينگا
 ). اكنون در موزه استانبول نگهداري ميشود    نويسي هاي سليم است 

سليم كه كهترين پسر بايزيد بود از همه شان بلندپروازتر و با تدبيرتر بود، و از     
درمقابل او احمد  . نظر شخصيتي شباهت زيادي به جدش سلطان محمد فاتح داشت   

ولي سه پسر  .  بايزيد عالقه داشت كه احمد را وليعهد سازد    . دازهمه مسالمتجوتر بو 
چونكه مانيسه  . ديگرش هركدام به نوبة خود سلطنت را براي خودشان ميخواستند  

نزديك بود، سلطان برآن شد كه ) اسالمبول (مركز حاكميت قورقود به پايتخت   
عالم كند اين برادر   از آن محل دور سازد، تا هرگاه احمد را بعنوان وليعهد ا را  قورقود
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او حاكميت انتاليه در جنوب مركزي آناتولي را به . ايجاد نكند مشكلي براي احمد 

قورقود از اين   . وي داد و از او خواست كه فورا از مانيسه به انتاليه نقل مكان كند  
خدم و حشم راهي   شماري مسئله ناراضي شد و به بهانة سفر عمره با يك كشتي و 

چند ماه بعد وسائلي انگيخت و رضايت او را جلب كرده به آناتولي           بايزيد  .  شدمصر 
 . باز خواهد داد اورا روانة انتاليه كرد  اوبازآورد، و با وعدة اينكه به زودي مانيسه را به      

 بايزيد با جلب موافقت وزير اعظم و ديگر بلندپايگان كشوري و  889درسال  
 از شماري امر به شدت ناراضي شد و   سليم ازاين. لشكري، احمد را رسما وليعهد كرد 

افسران ارشد ارتش عثماني را با خود همنوا ساخته لشكري آراست و از ترابزون به         
او با اين   . قصد پايتخت حركت كرد تا پدرش را به انصراف از اين تصميم وادارد        

درهمين وقت شهنشاه بيمار شد و  .  مستقر شد) شرق بالكان( در روملي شرقي  برنامه
قورقود كه در انتاليه بود به بهانة دردست گرفتن      .  ز چند روزي درگذشت  پس ا

احمد نيز براي تحويل    .  مانيسه ازانتاليه حركت كرد و درمانيسه مستقر شد   حاكميت
پيش از آنكه احمد به  . گرفتن حكم وليعهدي از آماسيه به طرف اسالمبول به راه افتاد  

 و بيماري در رأس يك سپاه بزرگ به      اسالمبول برسد سلطان بايزيد با وجود پيري    
مقابلة سليم شتافت و با او وارد مذاكره شده وعده داد كه تا زنده است حكم   

. او از سليم خواست كه به ترابزون برگردد  . وليعهدي به هيچكدام از پسرانش ندهد     
سليم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حركت احمد به طرف اسالمبول را نيز    

 در روملي ماند، و پدرش به ادرنه برگشت و همينكه احمد وارد اسالمبول           شنيده بود 
محض شنيدن اين خبر به طرف اردوي      سليم به . شد حكم واليتعهدي را برايش فرستاد  

 .آمادة جنگ شد  پدرش به راه افتاد و  

 سليم شكست يافته به سواحل     پدر جنگ درگرفت و    و  ميان پسر 890تيرماه   در
چون احمد در اسالمبول مستقر شد، امراي هوادار سليم  .  گريخت درياي سياه غربيِ

شورش كشاندند و با تصميم سلطان دائر بر اعالم واليتهدي احمد مخالفت      ارتش را به



 119
احمد به مشورت پدرش به آماسيه برگشت و بايزيد كوشيد كه شورش       . نمودند
وادار قورقود ويرا به   در اين زمان امراي ه . درا با تدبير فرونشانَ  ) چري يني (ارتش 

اسالمبول فراخواندند، و اين امر به شكاف بيشتر ارتش كمك كرد و دامنة شورش          
آشوب  . چري باال گرفته شيرازة امور سياسي را درمعرض از هم پاشيدن قرار داد  يني

چري شده سليم را به پايتخت فراخواند      سرانجام بايزيد تسليم يني  . چند ماه ادامه يافت 
 بقية عمرش را دور از پايتخت   تاا به او تفويض كرده خود كناره گرفت  و سلطنت ر

 با عده ئي از   - كه اينك سلطان شده بود   -او به ارادة خود يا به خواست سليم     . بگذراند 
ولي پيش از آنكه به محل     . توقه در بالكان شد خدمتكاران و نديمانش راهي ديمه  

 . )خ891بهار  (درگذشت  زهر برسد، در اثر تشديد بيماري يا در اثر خوردن  

در زمان بايزيد دوم به عناوين گوناگون در آناتولي          خليفه هاي شاه اسماعيل   
از تاتارهاي    (نورعلي خليفه . فعاليت ميكردند، و قزلباشان را به ايران كوچ ميدادند   

 حاكم ارزنجان و يكي از خلفاي برجستة شاه اسماعيل بود و اين فعاليتها را             )آناتولي
 درزمان  محل حاكميت سليم   -ترابزون  چونكه ارزنجان در همسايگي    .   ميكرد رهبري

. شد قرار داشت، اقدامات تحريك انگيز نورعلي خليفه باعث خشم سليم         -بايزيد دوم  
منطقه    سليم به ارزنجان لشكر كشيده آن ناحيه را گرفت و كارگزاران قزلباش را از      

ت بود نميخواست روابطش با ايران      ولي بايزيد دوم كه سلطاني صلحدوس     .  بيرون كرد
 وقتي  1. د، و به پسرش سليم فرمان داد كه زمينهاي ايران را تخليه كند        به هم بخور 

اوضاع سياسي عثماني در اثر رقابت قدرت پسران بايزيد آشفته گرديد، شاه اسماعيل       
 .به وسيلة خلفايش بكتاشيهاي آناتولي را تشويق به شورش كرد    

شيخ   از خلفايِ- درجنوب آناتولي  انقاه بكتاشي انتاليه  خ  رئيسِ-حسن خليفه
حيدر و شاه اسماعيل بود و در روستائي نزديكي انتاليه ميزيست، و در ميان بكتاشيهاي          
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بيشتر اوقاتش   درپيش گرفته بود و صوفي گري طريقت او. آناتولي نفوذ بسيار داشت 

اسرار و محل تجمع    اين غار خانة   . را در غاري در نزديكي روستايش ميگذراند       
زهد و رياضت ظاهري حسن خليفه توجه بايزيد دوم را    . مريدان شاه اسماعيل بود 

حسن خليفه در . بفرستدخود جلب كرد و باعث شد كه سلطان هدايائي را براي او  به
آناتولي خليفه هاي بسيار داشت كه در ميان قبايل تاتار برايش تبليغ ميكردند و در           

لي  پسري داشت كه نامش را شاهقُ  او.  عيل پيرو به دست ميĤوردند    عمل براي شاه اسما 
 .شاهقلي هميشه در كنار پدرش بود و منصب خليفة اول او را داشت    . نهاده بود

 و در اوج رقابت سياسي پسران بايزيد دوم كه قورقود از    889در اوايل سال 
 به روال كار قزلباشان  انتاليه خارج شد، شاهقلي مريدان پدرش را به انتاليه فراخواند و

او انتاليه را گرفت و همانگونه كه   . عثماني قبضه كند    صفوي قيام كرد تا قدرت را در 
 و بسياري از  كشتار كرد شهر را گرفته و بزرگانايران ميكردند، علما   قزلباشان در

او همچنين كاروان    .  اموال مردم گشودتاراجدست به  خانه ها را نذر آتش كرد و 
ئن و اموال قورقود را كه به سوي مانيسه حركت ميكرد مورد دستبرد قرار  حامل خزا

داد و كلية اموال قورقود را تاراج كرده ميان مريدانش تقسيم كرد وكاروانيان را به    
او سپس راهي كوتاهيه در غرب آناتولي شد و آباديهاي سر راه را مورد             . قتل آورد 
يك لشكر عثماني  . انهدام گشود شتار و  تجاوز قرار داده دست به چپاول وك    تعرض و

در نزديكي كوتاهيه به مقابلة او شتافت، ولي از او شكست يافت و فرماندهش به   
 كوتاهيه را به محاصره گرفت،    890شاهقلي در ارديبهشت  . كشته شد دست شاهقلي 

ولي متوجه شد كه دفاع شهر مستحكم است و او ابزار كافي براي شهرگشائي در    
اليه غرب آناتولي   ا لذا از محاصره دست كشيد و راهي بورسا در منته    ؛رداختيار ندا 

 شده بود نيز مغلوب و متواري    گسيللشكر ديگري كه براي متوقف ساختن او  . شد
در اينزمان صدر اعظم عثماني شخصا در رأس يك سپاه عظيم به مقابلة     . گرديد

به كوتاهيه برگشت و از   شاهقلي از برابر اين سپاه عقب نشسته      . شاهقلي حركت كرد



 121
آنجا روانة قره مان شد، و حاكم قونيه را كه با نيروئي به مقابلة وي بيرون شده بود        

 و دست به تخريب و  كرد را كشتار مردم شهر و تاراج   و قونيه را كشتشكست داده 
او سپس راهي سيواس شد و بسياري از آباديهاي شرق آناتولي كه       . آتشسوزي زد

د را تخريب كرد و شمار بسياري از كارگزاران دولت عثماني را   برسر راهش بودن  
سيواس با شاهقلي      وزير اعظم در نقطه ئي بين قيصريه و       890در تيرماه  .  ازميان برداشت

در نبرد سختي كه ميان دوطرف درگرفت تلفات سنگيني بر سپاه     . درگير شد
شاهقلي با افرادش  ، ولي سرانجام در قزلباشان شكست افتاد، و     شدصدراعظم وارد   

شاهقلي  .  هنگام تعقيب قزلباشان به دام آنها افتاد وكشته شد  بهوزير اعظم  . فرار كردند
آنان در   . ولي قزلباشان به فرارشان ادامه داده وارد ايران شدند   . نيز كشته گرديد 

به    (نزديكي ارزنجان به يك كاروان تجارتي برخوردند كه از تبريز راهي آناتولي بود     
).  به اروپا برده ميشد      توسط ونيزيها ل زياد حامل اموال تاراج شدة ايران بود كه     احتما

 كه پانصد تن   و بازرگان را  ، كردند تاراج قرار داده حملهآنها اين كاروان را مورد   
 . كشتندتمامي باركشها و نوكرها    با بودند

  درآن  .  شاه اسماعيل برسند   شاناين قزلباشان ميخواستند به خدمت ولي امر     
 مدتي درآذربايجان سرگردان ماندند      اينها. درخراسان بود هنوز هنگام شاه اسماعيل   

به حضور او   ) نزديك شهرري  (تا شاه اسماعيل از خراسان برگشت و در شهريار    
باري از نخوت و غرور و با كاسة جمجمة     شاه اسماعيل در اينزمان با كوله   . رسيدند 

او اميدوار  . مراسم پيروزيش را جشن بگيرد شيبكخان به ايران مركزي برگشته بود تا  
ولي وقتي  . بود كه خليفه هايش در آناتولي نيز به پيروزيهاي مشابهي دست يافته باشند  

 شكست يافته گريخته اند، نسبت به آنها با      »سني« ازآنها شنيد كه از برابر دشمنِ    
ه شدند   فكند   ا جوشاب در ديگِبه دستور او    دونفر از رهبرانشان    كرد؛ خشونت رفتار  

او بقية اينها را ميان امراي قزلباش تقسيم كرد تا بعنوان  . و چند تن ديگر را گردن زدند
 .خدمتگزار و نه سرباز در ارتش قزلباش به خدمت ادامه دهند    
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 كه فرستاد    فرمان - والي ارزنجان   -شاه اسماعيل سپس به نورعلي خليفه       

نورعلي خليفه يكي ازخلفاي شاه    .  د وآناتولي را بگير  بشوراند قزلباشان آناتولي را  
اين . اسماعيل كه عيسا خليفه نام داشت را براي رهبري شورش مورد نظر انتخاب كرد  

 از بسياري شمار  با شركتداري  به نحو دامنهاوج اختالف سليم با پدرششورش در 
وارساق، قره مان، تكه لو، حميدلو، بوزوقلو، و      افشار،( آناتولي  قبايل جنگندگان

 .  در مناطق سيواس و چوروم و طوقات آغاز شد   )ورقودط

 -برادرش احمد دو پسرخويش . در اين ميان سلطان سليم به سلطنت نشست
 را به ايران فرستاد و از شاه اسماعيل تقاضاي كمك كرد تا سلطنت را  -مراد و قاسم

شاه ؛ زيرا ظاهرا مراد دراين سفر به شاه اسماعيل قول داد كه شيعه شود . از سليم بستاند
به نورعلي خليفه فرمان فرستاد كه از مراد پسر  احمد اسماعيل در پاسخ به درخواست   

 كه به   مراد. احمد حمايت كند و او را به عنوان سلطان عثماني به رسميت بشناسد     
 همينكه به آناتولي برگشت خودش را سلطان     ياوريِ شاه اسماعيل گرم پشت بود    

عيسا خليفه با قزلباشانش به   . كه به مالطيه منتقل شود كرد تشويقخواند و پدرش را 
دستور شاه اسماعيل به مراد پيوستند، و به بهانة مبارزه با سليم در شهرهاي شرق      

اسماعيل حقي اوزون به نقل از يك سند آرشيو         .  زدند تاراج آناتولي دست به كشتار و   
تن به دور ملحدي به نام      مينويسد كه دراين هنگام بيش از ده هزار     ) تركيه (توپ قاپي  

 چندين روستا را تاراج كردند، مردم بسياري را     …صوفي عيسا خليفه گرد آمدند،    
 و ، كشتند و اسبها و اموال مردم را به يغما بردند؛ مراد درميان اين فتنه تاج برسر نهاد      

به زودي بيست هزار صوفي . اينها را كه قزلباش خوانده ميشدند وارد ارتش خود كرد 
آماسيه گرد آمدند و مسلمانان بسياري را كشتند و سلطان مراد را با خود به      در 

گولدوگون بردند و در آنجا فساد عظيم به راه انداختند، علما و بزرگان را فراري  
دادند و وارد شهر شده نوشيروان قاضي چوروم را كشتند، و مردم از برابرشان          
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 1.گريخته شهر را به آنها واگذاشتند   

يقين داشت كه خليفه هايش درآناتولي به پيروزي دست    چونكه اعيل  شاه اسم
خواهند يافت تا دين اورا كه دين خدائي مي پنداشت برقرار بدارند، وقتي سليم به      
سلطنت نشست نه پيام تبريك براي سلطان سليم فرستاد و نه سلطنت او را به رسميت             

 به رسميت شناخته ميشد   تنها كسي كه در اينزمان از طرف شاه اسماعيل. شناخت
.  ماه دردست سلطان مراد بود 9شرق آناتولي  . بود- رقيب سلطان سليم -سلطان مراد

خان محمد     ( و ارزنجان    دياربكر انسلطان سليم كه ميدانست مراد بدون حمايت والي  
 قادر به ادامة سلطنتش نخواهد بود، مرتب به اين دوتن پيغام        ) و نورعلي خليفه استاجلو
ه دست از تحريك و آشوب بكشند و در خاك عثماني فتنه و فساد به راه  ميداد ك
ولي اينها كه تاتارهاي آناتولي را با خودشان داشتند متقابال نامه هاي      . نيندازند  
حتي  . آميزي به سلطان سليم مينوشتند و ميكوشيدند كه او را به جنگ بكشانند            توهين

 به جنگ دعوت كردند و تهديد نمودند     يكبار براي او رخت زنانه فرستادند و او را    
 2.كه به زودي او را شكست خواهند داد و از سلطنت بر كنار خواهند كرد  

 جمعيت آناتولي شرقي را تاتارها و تركان شيعه مذهب بخش اعظمِ درآنزمان  
شاه  .  مريد شاه اسماعيل بودند  تاتارها عموما شيعيان بكتاشي و    تشكيل ميدادند، و  

 بود كه اگر جنگي ميان او و عثماني در بگيرد، او به ياري اين    اسماعيل اميدوار   
 عثماني را برخواهد     دولت سني جمعيت عظيم شيعه برعثماني دست خواهد يافت و       

 تا، مثل كاري كه درايران كرده است، به مذهب قزلباش در آناتولي رسميت     انداخت
 دياربكر رهنمود داده   با همين توهم بود كه او به خليفه هايش در ارزنجان و   . بخشد

 وقتي شيبكخان را     قبال نيز  شاه اسماعيل  . بودكه در آناتولي آشوب به راه اندازند   
 قدرتش را به   بود تافرستاده كشت پوست سرش را با كاه انباشته براي سلطان بايزيد 
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بايزيد اين عمل شاه اسماعيل را يك   .  سلطان را مرعوب سازدرخ سلطان بكشد و

 و براي شاه اسماعيل هيچ  ه گرفته كشتوي را هردو فرستادة  تلقي كرده اقدام ابلهانه 
 .ه بود پاسخي نفرستاد   

 گرفتار رقابت برادرانش بود نتوانست براي فرونشاندن         تا وقتي كه سلطان سليم
 برادرش قورقود را در   خ891او در اواسط سال . فتنة بكتاشيها اقدامي به عمل آورد    

به زودي .  درغاري نهان شد  گريخته لباس مبدل قورقود با . مانيسه شكست داد
سلطان سليم براي از ميان  . جاسوسان سلطان سليم او را يافتند و دستگير و خفه كردند 

 ارتش   امراياو به چندتن از  .  نيز تدبيري انديشيد    اوبرداشتن برادرش احمد و پسران  
 تصرف  برايه رهنمود داد كه احمد را به بورسا دعوت كنند و به او قول بدهند ك 

احمد فريب آنها را خورده از مالطيه به آماسيه    . پايتخت به او كمك خواهند كرد 
او در راه بورسا به    . رفته سپاهش را برداشته از راه قونيه به طرف بورسا حركت كرد       

بعد ازآن سپاه سلطان     .  دام سپاه آمادة سلطان سليم افتاد و دستگير شده به قتل رسيد            
قاسم به .  را شكست داد- فرزندان احمد -مله كرد و مراد و قاسمسليم به آماسيه ح 

). 891زمستان (  به شاه اسماعيل پناهنده شد        گريختهمصر گريخت، و احمد به ايران   
  نيز پس از اين قضايا به ميان قبايل خودشان    كه در سپاه مراد بودندقزلباشان بكتاشي  

 .  برگشتنددر نواحيِ مختلفِ آناتولي  

ماني اتفاق افتاد كه شاه اسماعيل بخشي از قزلباشانش را با نجم        اين وقايع ز 
 بود، و آنان شكست يافته بودند و نجم ثاني به قتل       فرستاده ثاني به جنگ عبيداهللا خان  

وقتي سپاه سلطان سليم به جنگ مراد و قاسم فرستاده شد شاه اسماعيل در          .  رسيده بود 
رستد و به وعده هائي كه به آنها داده بود   وضعي نبود كه بتواند نيرو به مدد آنها بف  

وقتي مراد به ايران گريخت شاه اسماعيل در صدد آمادگي براي    سپس   . عمل كند
حمله به خراسان و گرفتن انتقام خون نجم ثاني از عبيداهللا خان و گرفتن مشهد از       

 پدرش  او مراد را مورد احترام قرار داده به او قول داد كه به جاي ملك     . دست او بود
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او به اين وعده وفا كرد و مراد بعنوان       .  خواهد بخشيد  او را به  فارسكه از دست داده  

 بود حركت كرد، ولي ديگر تيولداران   بخشيده كه شاه اسماعيل به او   فارس  تيولدار
 .وارد خوششان نميĤمد ويرا در راه سربه نيست كردند    قزلباش كه از اين شريك تازه 

ن به امر رقيبان خاندانيش برآن شد كه بكتاشيهاي    سلطان سليم پس ازپرداخت  
گوش به فرمان شاه اسماعيل را به جاي خودشان بنشاند و براي هميشه به فتنه هايشان        

او براي اين منظور يك هيئت بازرسي ويژه كه رياستش را شخص   . خاتمه دهد
 از    طقه منتا در و به آن مأموريت داد  فرستاد خودش در دست داشت به شرق آناتولي  

او به حكام منطقه ئي دستور     . د يك آمارگيري دقيق به عمل آور  مريدان شاه اسماعيل 
داد كه با اين هيئت همكاري الزم را انجام دهند وهرگونه وسائلي را كه الزم داشته     

 را از قزلباشاناين هيئت مأموريت داشت كه اسامي كلية . باشد در اختيارش بگذارند  
هدف او از اين اقدام آن بود كه    .له دردفتر مخصوصي ثبت كند   ساهفتاد  ساله تا هفت

درپي اين آمارگيري    .   سران فتنه هاي اخير را به درستي شناسائي كرده ازميان بردارد       
 چندين هزارشان  ؛ در شرق آناتولي بازداشت شدند قزلباشان حدود چهل هزار تن از 

 كوچانده پائي كشور عثماني  گرديدند و بقيه با خانواده هايشان به نواحي ارو كشتار
 . شدند تا ازمناطق نفوذ خليفه هاي شاه اسماعيل به دور باشند     

دراين ميان شاه اسماعيل پيروزمندانه ازخراسان برگشت، و به نورعلي خليفه      
اكنون قدرت    .  به ايران دست به كار شود   انفرمان فرستاد كه براي كوچاندن قزلباش   

آن عده از تاتارهاي بكتاشي كه ازتيغ و     بود وآناتولي تثبيت شده سلطان سليم در
 تبعيد رهيده بودند به شدت مرعوب شده در مناطق كوهستاني پراكنده شده بودند؛ و       

نورعلي   . خليفه هاي شاه اسماعيل جرأت نداشتند درمنطقه دست به فعاليت جدي بزنند          
هاي بكتاشي   خليفه به دنبال دريافت فرمان شاه اسماعيل چندده هزار خانوار تاتار    

 . بيابانهاي آناتولي را به ايران كوچاند تا به خيل عظيم قزلباشان درون ايران بپيوندند      



 

 گفتاردوم

  وازدست رفتن شمالغرب ايرانچالديران جنگ

 كه ميديد دخالتها وتحريكات شاه اسماعيل درخاك عثماني        سلطان سليم
 هيچ راهي جز جنگيدن را    پايان دهد اين دخالتها براي آنكه به  متوقف شدني نيست،  

 براي سركوب   شاو براي اينكه شاه اسماعيل را از اقدامات     . در پيش خود نميديد  
 شاه اسماعيل را كه در پاكسازي اخير        خليفه هايقزلباشان آناتولي آگاه سازد، يكي از     

برو و آنچه را   «: دستگير و زنداني كرده بود با يك نامه به ايران فرستاده به او گفت   
 او اميدوار بود كه شاه اسماعيل به مجرد دريافت پيام او به طرف            1.» بازگو كن  ديدي

او در اواخر اسفند    . مرزهاي غربي ايران به راه خواهد افتاد و آمادة جنگ خواهد شد      
 امراي ارتش و بلندپايگان كشوري را به شهر ادرنه فراخواند و يك جلسة     892ماه 

 اين جلسه ضمن يك سخنراني مفصل دربارة          در. مشورتي با حضور آنها تشكيل داد    
خطر شاه اسماعيل و قزلباشان او موافقت امراي ارتش را به جنگ با ايران جلب كرد  
و از فقهاي طراز اول كشورش فتواي جهاد گرفت و به امراي ارتش دستور داد كه    

 به همچنين نامة مفصلي به عبيداهللا خان نوشت و  او. ارتش را براي حركت آماده كنند
 ولي عبيداهللا  2.او پيشنهاد كرد كه براي ازميان برداشتن شاه اسماعيل با او متحد شود 

خان در آنزمان درگير مسائل داخلي ماوراءالنهر و شرق خراسان بود، و براي حملة      
 .ديگري به قزلباشان آمادگي نداشت، و نتوانست پاسخ مساعدي به سلطان سليم بدهد     
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 شوراي ادرنه به اسالمبول منتقل و چند روز بعد با   سلطان سليم سه روز بعد از 

 نامة ديگري توسط يكي  893 ارديبهشت  اوائلاو در . شدارتش عثماني وارد آناتولي    
خلفاي محبوس به نام قليج خليفه براي شاه اسماعيل فرستاد و رسما به او اعالن           از

 فتواي كفر و ارتداد   او در اين نامه به شاه اسماعيل نوشت كه فقهاي اسالم    . جنگ داد
اينك او دررأس سپاه       داده اند و وي  حكم به قتل   كرده  و مريدانش را صادر    وي

كن    از ايران ريشهقزلباشان راعثماني بسوي ايران درحركت است و تصميم دارد كه  
 1. دكند و آتش فتنه و فسادشان را فرو نشانَ   

 نامة سلطان سليم     شاه اسماعيل درحاليكه در شكارگاههاي اطراف اصفهان بود    
 به جرم  او اعالن جنگ سلطان را با ناباوري تلقي كرد و قليج خان را . را دريافت كرد

به اعالن  واكنشي گردن زد، و بدون آنكه   آنكه به اسارتِ يك شاهِ سني افتاده بود  
شايد او نزد خودش گمان .  نشان دهد به شكار و عشرتش ادامه داد  جنگ سلطان سليم  

به حمايت ائمة اطهار مستظهر است هيچ قدرتي درجهان وجود ندارد   ميكرد كه چون 
شايد هم به راستي ابلهي ميكرد و وقت را به  . كه ياراي مخالفت با او را داشته باشد

اين احتمال را نيز نميتوان از نظر دور داشت كه او به خليفه هايش در     .  بطالت ميگذراند 
ازميان ه جلو سلطان سليم را بگيرند و او را   كبودهارزنجان و دياربكر دستور فرستاده      

 اطمينان داشت كه قزلباشان آناتولي به نمايندگي از او كار سلطان سليم را   بردارند؛ و 
به  .يكسره خواهند كرد و نخواهند گذاشت كه او به مرزهاي ايران نزديك شود

اشيانه و   نعمل اعالن جنگ سلطان سليم هرچه بود، يك درقبالهرحال، بيتفاوتي او   
او براساس باور موهومي كه    . كودكانه بود كه از يك مغز ناسالم و خودشيفته برميĤمد     

به حقانيت خويش و رسالت آسمانيش داشت نزد خود مي انديشيد كه سلطان عثماني     
»  هيچ غلطي نميتواند بكند« . 
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سلطان سليم پس از ورود به آناتولي يك لشكر بيست هزار نفري را روانة          

او دراين نامه   . رد، و يك نامة تند و تيز ديگري براي شاه اسماعيل فرستاد   سيواس ك
لقب داد، و شاه ) كشندة كافران و تبهكاران   (»هرَجره و الفَفَ الكَقاتلُ«خودش را 
 ناميد، و اورا تهديد كرد    »سرور شَرور و سردار اشرار و ضحاك روزگار      «اسماعيل را  

هب ابداعيش را رها كرده به مذهب آبائيش   كه از ستمگريهايش دست بردارد و مذ 
برگردد يا كفن بردوش گرفته آمادة مقابله با ارتش عثماني شود كه هم اكنون به          

 1.طرف ايران در حركت است

شاه اسماعيل در عين دريافت دو اعالن جنگ رسمي و با اطالع به اينكه ارتش              
را جدي نميگرفت و مشغول   عثماني در راه رسيدن به مرزهاي ايران است، هنوز مسئله   

او درپاسخ به نامة سلطان    . ولي به اين نامه پاسخ نوشت   . عياشي و خوشگذراني بود 
سليم تصريح كرد كه باورش نميشود كه سلطان قصد حمله به ايران را داشته باشد؛   

او به . زيرا به نظر او هرقدر هم كه سلطان با او مخالف باشد نبايد به ايران لشكر بكشد  
ن گوشزد كرد كه اكثريت جمعيت آناتولي مريدان و پيروان او و پدرانش    سلطا

هستند، و او مايل نيست كه با دولت عثماني وارد جنگ شود و كاري كه اميرتيمور با   
او به سلطان سليم توصيه كرد كه . بشود) با سلطان سليم( او كرد با »بايزيد اول«جد او 

ين نامه تقدس خويش را به رخ سلطان كشيده       او در ا . كاري نكند كه پشيماني بخورد   
 عاقبتي شوم دربر خواهد   استعلي امام  خاندان مقدس او كه از نوشت كه دشمني با 

 : شعري اينچنين در نامه اش به سلطان سليم نوشت   او. داشت

 2.ادـتـاد ور افـتـه در افــبس تجربه كرديم در اين دار مكافات     با آل علي هرك

 و خود به عياشيهايش ادامه داد، بدون       فرستاد ا براي سلطان سليم    اين نامه ر او
  و اقدام احتياطي را   بفرستد  آنكه در صدد برآيد كه نيروئي به مرزهاي غربي كشور         
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 . انجام دهد  براي مقابله با سلطان سليم و خطر ارتش عثماني  

 1.سيواس مستقر شد  هزار سپاهي در  چهل  با صد و893 ماهخرداد سلطان در
شاه اسماعيل خبر .  نزديكترين نقطه به مرزهاي ايران در غرب ارزنجان بود    واسسي

تفاوتي كامل تلقي كرد و به       استقرار سلطان با اين سپاه عظيم در سيواس را با بي        
او  . گوئي خيال ميكرد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد . شكارش در اطراف همدان ادامه داد
 قزلباش در نواحي خوش آب  جوانم با ده هزارازوقتي كه از خراسان برگشته بود مدا

و هواي ايران در نقل و انتقال و عياشي بود، و در هر منزلي اردو ميزد باجگيرانش     
 بالي ناگهاني برسر مردم آباديهاي اطراف نازل ميشدند تا هزينة عياشيهايشان       همچون

تران و زنان و  آنها براي فرونشاندن هوسهايشان دخ    .  را از مردم فلكزده اخاذي كنند  
ولي «.  پسران را به بهانه هاي مختلف گرفته ميبردند و پس ازتجاوز جنسي رها ميكردند         

 جان و مال و ناموس مردم ايران را براي سپاهش مباح اعالم داشته بود و     »امر مسلمين
 . دفاع ايران درآورند   قزلباشان آزاد بودند كه هرچه مايل باشند برسر مردم بي   

تين اعالن جنگ سلطان سليم به شاه اسماعيل رسيد تا وقتي     از روزي كه نخس 
 در اين »مسلمينولي امر «. كه سلطان در سيواس اردو زد نزديك به سه ماه فاصله بود   

گري براي دفاع از مرزهاي كشور باشد به عياشي    مدت به جاي آنكه به فكر چاره  
ند كه در داطمينان داده بوشايد نورعلي خليفه و محمدخان استاجلو به او . ادامه ميداد

.  مقابله كنند  »سليمديني چون   بيمرد «آناتولي به حد كافي قزلباش دارند كه بتوانند با    
غرق بود، و خيال ميكرد كه در لحظة مناسب امداد    ه  اوهام جاهالن شاه اسماعيل در  

 . كند و دشمن را تار و مار   برسدغيبي از آسمان فرا  

يك سپاه چهل هزار   .  را به دو بخش كرد  سلطان سليم در سيواس نيروهايش   
نفري را در شرق عثماني مستقر كرد تا اگر شاه اسماعيل به فكر آن باشد كه از راه            
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 و در نظر داشته باشد     كنددياربكر و كردستان شمالي به خاك عثماني حملة متقابل        

اعي  كه وقتي او وارد خاك ايران شود از پشت سر به او حمله كند با اين نيروي دف
او سپس با يك سپاه صد هزار نفري و با سيصد عراده توپ سبك و             . مواجه گردد

 از رودخانة مرزي چايسو عبور كرده وارد خاك ايران شد،     893تيرماه   سنگين در  
بعد از آن نيز او بدون مقاومتي به طرف     . بدون آنكه با هيچگونه مقاومتي روبرو شود     

 . شهر اردو زد ارزنجان به راهش ادامه داد و در كنار  

نورعلي خليفه و خان محمد استاجلو كه تازه متوجه خطر شده بودند بدون   
آنكه هيچگونه اقدامي براي ممانعت از سلطان سليم به ادامة پيشروي در ايران انجام   

 بي درنگ   شايد بتوانند به وسيله ئي مانع ازجنگ شوند،     كننددهند يا با او مذاكراتي  
در عشرتگاه نزديك     طقه را رها كرده به آذربايجان گريختند و        افرادشان را برداشته من 

 .همدان به اردوي شاه اسماعيل پيوستند تا خبر سقوط ارزنجان را به گوش شاه برسانند         

ازآنجا كه هنوز هيچ نشاني از تحركات شاه اسماعيل براي روياروئي با سلطان     
از ارزنجان براي شاه اسماعيل   نامة اهانت آميزي  سلطان سليم باز همسليم ديده نميشد،  

او در اين نامه به شاه اسماعيل       .  تا اورا تحريك به آمادگي براي جنگ كند     فرستاد 
 : نوشتچنين 

مملكت براي سالطين در حكم ناموس ايشان است و هرسلطاني وظيفه دارد كه      
حال . ازاين ناموس پاسداري كند و نگذارد كه مورد تجاوز دشمن قرار گيرد  

زماني است كه سربازان من وارد خاك كشور تو شده و در آن به آنكه مدت 
مرد بيغيرتي مثل تو حق ندارد      … …. جلو ميتازند و از تو هيچ خبري نيست  

 برسر چارقد و چادر  زره، ادعاي مردانگي كند، بلكه بهتر است به جاي مغفر و   
 1. سر بنهد سرداري را از   سوداي شاهي و  كند وو تن 

 او . ر نداشت كه به زمينها و آباديهاي ايران آسيبي برساند     سلطان سليم در نظ 
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او بارها و بارها شاهنامة فردوسي را      . احترام و عزت قائل بود  ايران و ايراني براي

خوانده بود و ايران را كشوري مقدس ميدانست، و عالقه داشت كه ايران در امنيت و  
 بود تقصير از شاه اسماعيل و    اگر به ايران لشكر كشيده . آباداني و سربلندي باشد  

سلطان  . افكنده بودند   راه   آشوب به  فساد و   قزلباشانش بود كه درخاك عثماني فتنه و     
سليم ميخواست كه با اين لشكركشي به شاه اسماعيل زهرچشم نشان بدهد و او را به 

اشغال خاك     او حتي درصدد  چنانكه وقايع بعدي نشان داد،      .سر جاي خودش بنشاند
او پس ازآنكه وارد خاك ايران شد، ازكنار دژ مرزي كماخ كه          .  ز نبود نيايران

.    بود گذشت، و نخواست به آن دژ تعرضي بكند   شرق آناتولي  آخرين دژ ايراني در  
او با توپخانة پرقدرتي كه همراه داشت قادر بود دژ را بگيرد و ساكنانش را به قتل         

 .اهش در خاك ايران ادامه داد  ولي اين كار را نكرد و آنرا دور زده به ر   . آورد

كه چند روز بود سلطان سليم درخاك ايران پيشروي ميكرد، شاه        با وجودي
 او پيوسته خبر پيشرويهاي سلطان سليم در      . اسماعيل هيچ حركتي ازخود نشان نداد  

 هيچ اتفاقي   انگار .  را دريافت ميكرد و باز هم به عياشيش مشغول ميشد     ايرانخاك 
او تا   . اين امر سلطان سليم را بيش ازپيش به خشم ميĤورد    . وددرحال رخ دادن نب 

آنوقت نشنيده بود كه شاه يك كشوري آنقدر بيغيرت باشد كه در مقابل پيشروي      
او يقين يافته بود كه .  از خود نشان ندهدواكنشيسپاه دشمن در خاك كشورش هيچ  

ن شد كه به وسيله ئي هراس    لذا بر آ. شاه اسماعيل از روياروئي با سپاه عثماني ميهراسد          
براي اين منظور او مردي   .  را به ميدان جنگ بكشانداوشاه اسماعيل را كاهش دهد و  

 بود به نزد خود طلبيد، و او را   بايندري ها  را كه از بقاياي وابستگان  »شيخ احمد «به نام 
 »اوجان«شيخ احمد پيش ازآن يكبار در  . ودي فريبا به نزد شاه اسماعيل فرستاد  مبا رهن

؛ و بعد  به حضور شاه اسماعيل رسيده مراتب اطاعتش را نسبت به او ابراز داشته بود      
شاه  . كه جنايتهاي قزلباشان را ديده بود از ايران گريخته به عثماني پناهنده شده بود    

، بدون آنكه از پناهنده شدن او     اسماعيل او را ميشناخت و از اتباع خويش مي پنداشت  
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شيخ احمد در شكارگاه اطراف همدان به اردوي شاه  . ي داشته باشدبه عثماني اطالع 

امراي شيعة ارتش سلطان سليم     اسماعيل وارد شد و به او اطالع داد كه بسياري از    
. بپيوندند   ند و آماده اند كه اگر جنگي دربگيرد ازسلطان كنار كشيده به او       اويهواخواه 

 مراتب را به عرض  تا   مأموريت داده اند  وبه ا داد كه اين امرا خبراو به شاه اسماعيل    
اطمينان دهد كه وقتي جنگ آغاز شود آنها فرار خواهند كرد و          به شاه  برساند و    شاه 

 . سلطان عثماني را به شكست خواهند كشاند  

. كارگر افتادبراي به ميدان كشاندن شاه اسماعيل و قزلباشان حيلة سلطان سليم 
 خام شد و بدون فوت وقت به قزلباشانش    اختگياين پيام س  شاه اسماعيل با شنيدن   

 هزار نفري  دوازدهاو از آنجا با يك عدة . فرمان حركت به آذربايجان را صادر كرد 
ة نيروهاي قزلباش    تا بقي قزلباشان كه در اردويش بودند به راه افتاد و در خوي اردو زد    

 به امراي هوادارش   او از خوي به شيخ احمد مأموريت داد كه برود و    . به او بپيوندند  
پيام بدهد كه شاه در چالديران با سلطان سليم مقابله خواهد كرد و منتظر است كه  

 . همينكه جنگ آغاز شود آنها سلطان را به شكست بكشانند     

 اردو   »الشگرد«سلطان سليم در مردادماه از ارزنجان به راه افتاد و دركنار رود           
. طقه همة زمينها از سكنه وگياه تهي شده بود    قزلباشان در اين منتخريبهايدر اثر . زد

پيمائيش روزهاي متمادي از زمينهاي سوخته و آباديهاي         سپاه سلطان سليم در طي راه  
 به دست ميĤمد و نه علفي يافت خوارباري مانده ميگذشت و درسر راهش نه    ويران
يد، ولي به   مورد نياز سپاه او مرتبا از بندر ترابزون ميرس        خواربارهرچند كه . ميشد

 اجازه   سربازان سلطان سليم  .  قدري نبود كه كفاف لشكر صد هزار نفري او را بدهد     
نداشتند كه به رسم يك ارتش متجاوز و دشمن، آذوقة مورد نيازشان را از آباديهاي         

 و قحطي شوند و   خواربار  بيم داشتند كه دچار كمبود    آنها.  قحطي زدة ايران بگيرند   
از اينرو   . د و وقتي با شاه اسماعيل مواجه گردند شكست يابند   را از دست بدهنشانتوان

 اردو زد زمزمة مخالفت با پيشروي درخاك ايران   »الشگرد«وقتي سلطان سليم در  
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آغاز شد، و يكروز سربازان سر به شورش برداشتند و چادرهايشان را بركندند و         

 سوار بر اسب شد و    سلطان سليم. ديگهايشان را به نشانة نبودن غذا واژگون ساختند     
در اين اثناء شيخ . براي سربازان سخنراني كرده آنها را قوت قلب داد و آرام كرد      

   را به سلطان داده به اطالعشاحمد از خوي به اردوي سلطان رسيد و گزارش مأموريت 
 . رساند كه شاه اسماعيل در چالديران اردو زده منتظر رسيدن اواست      او

 حركت به سوي چالديران داد و در روز اول    دستور بي درنگسلطان سليم 
. در آنسوي دشت چالديران در برابر اردوي شاه اسماعيل اردو زد  خ 893شهريور 

در يك سو سپاه صد هزار  . صبح روز بعد دو لشكر در برابر يكديگر صف آراستند   
ابزار روز مسلح بودند و سيصد عرادة توپ         نفري سلطان سليم بود كه به آخرين جنگ   

 ارتش عثماني درآن روزگار نيرومندترين و         .ه هزار تفنگدار همراه داشتند    و د
 مسلح به   قزلباشانِعظيمِ لشكر ، در سوي ديگر.مجهزترين ارتش در آسيا و اروپا بود    

 پس از ماهها    و شش پر و تبر اردو زده بودند كه       شمشير و تير وكمان و خود و زره   
آنها   بيشتر   . ارد چالديران شده بودند خوشگذراني و عيش و نوش و آمادگي كامل و     

از نه  تا آنروز نه سالحهاي نويني كه در اختيار سپاه عثماني بود را ديده بودند، و   
 تير  جزكرده بود كه  ن  به ذهنشان خطور   شايد و  ،كاربرد توپ و تفنگ اطالعي داشتند   

 . داشته باشدوكمان و خود و زره سالح ديگري در جهان وجود   

شان به اميد پيروزي حتمي فردا     قزلباشان به عادت هميشگي شب آن روز را  
پيش از هرنبردي   عادتشان چنان بود كه  آنها  . گساري كردند جشن گرفتند و باده 

 جسارتشان برميگساري ميكردند و درحال مستي به دشمن حمله ميبردند؛ زيرا اين امر    
، اين توهم به آنها     دمي رفتن   از حالت طبيعي بيرون در مستي چونكه آنها  . مي افزود

دست داده بود كه وقتي مست ميشوند به يك نيروي غيبي و آسماني مستظهر   
   د و آنها را در برابر خطرها در امان    رَ ميگردند كه همة ترس و بيم آنها را از بين ميب

 ميگساري را يك سنت پسنديده ميدانستند از همينجا ناشي      آنهااينكه  . نگاه ميدارد 
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 را نيرومند و  آنها كه ميكردند در باده يك نيروي خدائي هست شده بود كه گمان

 . بيباك ميسازد 

شاه تهماسب بعدها ميگساري شاه اسماعيل و قزلباشانش در شبِ نبرد            
پدر من  «: چالديران را درنامه ئي كه به سلطان سليمان عثماني نوشت چنين توضيح داد 

ير امرا بلكه تمامي لشكر او   دورميش خان و سا   درآن روز كه با پدر شما جنگ كرد،     
 1. »شب تا صبح شراب خورده آهنگ بر جنگ نموده بودند   . مست بودند

برگزار كردند دربرابر     كه به جماعت  نماز صبح   از سپاه سلطان سليم پس    
درلحظاتي كه دوسپاه آمادة مقابله شدند شاه اسماعيل به رسم            . قزلباشان صف آراستند   

دورتر از ميدان نبرد مشغول شكار   ش قزلباشهميشگيش با چندصد تن از نديمان   
.  بلدرچين شد، و انتظار داشت كه درحين بازي مژدة نصرت را دريافت كند          

آنها در يك حملة برق آسا      .  مست قزلباش بودند آغازگران حمله سواران پيشتاز و نيم    
به قلب سپاه سلطان زدند و با شمشيرهايشان شماري از سربازان عثماني را ازپاي        

ولي به زودي تفنگداران عثماني بسياري ازآنها را برزمين انداختند و بقيه          . ندند افك
امراي قزلباش با مشاهدة اين امر شاه اسماعيل را به عرصة نبرد     . عقب نشستند

 .فراخواندند تا روحية سواران با حضور او تقويت شود   

هدف سلطان   . سخن گفتن از چگونگي جنگ دراين روز خسته كننده ميشود  
سليم آن بود كه قزلباشان را به نزديكترين نقطة سپاه عثماني بكشاند تا كامال در        

قزلباشان كه  .  به سپاهش حمله كنند تاازاينرو به آنها فرصت داد   . تيررس قرار گيرند  
 ميدانستند يقين داشتند كه به   سني ها »كفر« خودشان و »اسالم« اين نبرد را درگيريِ

سپاه عثماني تارومار خواهد شد و       زي خواهند رسيد و  نيروي امداد غيبي به پيرو 
 بود به مستيآنها با رشادت زايدالوصفي كه ناشي از   .  خواهد رفت به كشتنسلطان 

                                                           
 .از تذكرة شاه تهماسب ، به نقل 424:  پارسادوست-1
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 را برزمين    از سربازان عثماني شماريهريورشي  سپاه عثماني حمله ميبردند و در 

ا چنين به ياد  عثماني ها رشادتهاي مستانة شاه اسماعيل و قزلباشانش ر     . مي افكندند 
پردة مستي . به تأثير مستي، هريكي مشابه يك پهلوانِ به نام شده بودند «مي آوردند كه  

 1. بصرِ بصيرتِ آنها را طوري گرفته بود كه نه راه ميدانستند نه چاه    

.  تيررس توپ قرار گرفتند سلطان دستور شليك داد        كامال در قزلباشان وقتي
يقه آرايش قزلباشان را برهم زد و صدها تن از    شليك توپ و تفنگ در خالل چند دق

بامداد  ( ول نكشيد  طنبرد چالديران بيش ازچند ساعت     .آنها را به خاك هالكت افكند    
 شاه اسماعيل و قزلباشان رشادتهاي بي مانندي ازخود نشان دادند؛ ولي اين    ).تا پيشين 

 امراي 2.بي اثر بودرشادتها درمقابل سپاه مجهز و جنگ افزار نيرومند سلطان عثماني      
شاه اسماعيل تير خورده مجروح شد و    . خون غلتيدند خاك و برجستة قزلباش بر

 را به مردگي زد تا اگر شخوده گودالي نهان كرد خود را در او. ازاسب فرو افتاد  
زنده ماندگان قزلباش راه فرار به طرف       .  چشم كسي به او بيفتد ويرا مرده پندارد    

بقيه خود را در   . بسياري از آنها دستگير شده به قتل آمدند      . تند كوهستانها در پيش گرف  
اردوي شاه اسماعيل با افراد خانواده هاي امراي قزلباش و ازجمله   . غارها پنهان داشتند  

در اين . يكي از زنان شاه اسماعيل و با اموال و اثاث به تصرف سلطان سليم درآمد 
خود را تسليم سلطان سليم برتن كرده  را حين يكي از قزلباشان لباس شاه اسماعيل  

سلطان سليم كه شاه اسماعيل را نميشناخت ويرا شاه اسماعيل پنداشته دربند         . كرد
 .كرد و دستور آتش بس داد   

شاه اسماعيل تا اواخر روز در آن گودال ماند و سپس با استفاده از تاريكي     
ند و از آنجا       تن از مريدان خاصش خودش را برپشت اسبي افك چندشب به ياري 

او چنان از سلطان سليم ترسيده بود كه فاصلة ميان       . يكتاخت تا درگزين همدان رفت   
                                                           

 .به نقل از انقالب اسالم:  همان-1
 .450 -424:  براي شرح جنگ چالديران، بنگريد پارسادوست-2
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او جرأت نكرده بود به   . دشت چالديران تا درگزين را بدون هيچگونه توقفي طي كرد      

تبريز برگردد، زيرا بيم داشت كه سلطان سليم بر تبريز دست يابد و او را دستگير   
 اين   اوآن مردم تبريز عموما دشمن او و قزلباشانش بودند، و     عالوه بر  . كرده بكشد

مردم تبريز احتمال را از نظر دور نميداشت كه در تبريز توسط مردم به قتل برسد، يا 
 امامانشاه اسماعيل هرچند كه خود را نمايندة  . بدهند  سلطان گرفته تحويل ويرا

او جز .  زنده ماندن او نيست  خواهانكسي از ايرانيانمي پنداشت ولي يقين داشت كه 
قزلباشان تاتار كه ازفراسوي مرزهاي غربي ايران به درون ايران كوچيده بودند و     
عموما دشمن ايران و ايراني بودند هيچ دوست و ياوري را براي خودش سراغ    

او از ايرانيان به شدت    . او در ميان ايرانيان هيچ دوستي نداشت تا به او پناه ببرد      . نداشت
در نزديكي   او . واهمه بود و جرأت نداشت كه خودش را به هيچ آبادي برساند  در 

. غاري نهان كرد و روزهاي متمادي كسي ازاو خبر نداشت   خود را در درگزين 
 .  كه او كشته شده استپنداشتند  قزلباشانش  

 به  چند تنيشاه اسماعيل در آن عالم تنهائي كه جز    ميتوانيم تصور بكنيم كه   
هوپ وآن بگير و    نزد خودش خيال ميكرد كه آن سلطنت وآن هاپ و   همراه نداشت 

آن  منهدم كن به سر رسيده است، و  ببند و بكش وكباب كن و به آتش بكش و  
عشرت كردنها و از نوجوانان ايراني كام دل ستاندنها و آن ميگساريها و آن شكارهاي   

ن صادر كردن و آ  و آن خوردن گوشت انسانهاي زنده و مرده انساني و حيواني
 سال گذشته او    چهارده در تمام . ديگر هيچگاه تكرار نخواهد شد    »   والئياحكام«

خودش را مالك مطلق ايران و ايراني پنداشته بود، و جز نام شاه اسماعيل هيچ اثري را 
 ايران را منهدم كرده همة   آثار تاريخي بخش اعظم او  . در ايران بر سر پا نگذاشته بود 

ساجد و مدارس را به آتش كشيده همة رجال علمي و ادبي ايران را  و م هاكتابخانه 
 از ملت ايران را ازبين برده بود تا ايران براي    بزرگي و بخش   يا تارانده،   قتلِ عام كرده  

اكنون به ياد آن سالها درگوشة غاري سياه در  . خودش و قزلباشان تاتارش باقي بماند
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او در آن عالم تنهائي هيچ  . اروي خود نميديدتنهائي رنج ميبرد و هيچ آينده ئي را فر 

او در   . جائي را براي پناه گرفتن سراغ نداشت و از همه كس و همه چيز ميترسيد         
حسين بيك للَه . چالديران بهترين ياران و حاميان و مربيانش را از دست داده بود    

پرورنده و خالق شخصيت او؛ خان محمد استاجلو دليرترين قهرمان سپاه او؛       
ميرعبدالباقي وكيل و نائب السلطنة او؛ ميرسيد شريف صدر باالترين مقام ديني و     

 نجف؛ و    قضائي او؛ سيد محمد كمونه متولي جمع آوري اوقاف بقعه هاي كربال و        
او خبر  . چالديران به كشتن رفته بودند   در قزلباش برجستگانِ چندين تن ديگر از   

ست، و ديده بود كه سپاه سلطان سليم   نداشت كه برسر زنان و فرزندانش چه آمده ا 
آنقدر نيرومند است كه به آساني ميتواند ايران را تسخير كند؛ به ويژه كه ميدانست        

ند و اكنون  اقزلباشان او در ايران هيچگونه پايگاهي ندارند و منفور عموم ملت     
ند  او ازهمة اينها رنج ميبرد و چشكي نيست كه .  بي فرمانده و سرگردان مانده اند  

 اين چند روز چنان بر  ؛ زيراروزي كه درآن غار پنهان بود براي خودش ميگريست  
روحية اين مرد خودشيفته اثر نهاد كه ازآن پس به نوعي جنون و وارفتگي دچار شد،  

شب وروز با او بود و او را به      ) تا آخرين روز عمرش    (واين حالت تا دهسال آينده    
 . مبدل ساخت  و خويشتن گريزگريز سانموجودي مفلوج و مفلوك و منزوي و ان  

هرچند كه او دراين عالم تنهائي به جان خويش نيز اميدي نداشت، ولي    
 رسالت نابودسازي تمدن ايراني و  تا اراده كرده بود كه او زنده بماند  گردش روزگار

ك او را تقدير فرستاده بود تا ايران را به ي     انگار  .  ادامه دهد رابه انزوا كشاندن ايران 
انگاردوران ايفاي    .كشور منزوي و بي اثر و عقب مانده از كاروان تمدن مبدل سازد       

 به سر رسيده بود و شاه اسماعيل ميبايست    جهانينقش ايران در صحنة تمدن  
به جز شاه اسماعيل و قزلباشانش هيچ نيروي ديگري در           . بخش اين دوران باشد  پايان

انگاردست تقدير ايفاي      . ايفا كندودكننده  ناب جهان قادر نبود چنين نقش ويرانگر و      
هيچ قوم ديگري نميتوانست    . اين نقش را به شاه اسماعيل و قزلباشان محول كرده بود       
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قزلباشان صفوي با تعصبات    . آن رسالت ايرانستيزي و تخريب را به انجام برساند     

ريخي مبتال  جاهالنه شان و با خصومتهاي ابلهانه شان ايران را به زيانبارترين نكبت تا    
اطراف ايران را با . آنها مغزهاي انديشمند ايراني را به كلي نابود ساختند   . كردند

بي تدبيريهايشان و با حماقتهايشان قيچي كردند و ايران را به يك كشور كوچك و   
آنها با افكاري كه به ملت ايران تحميل كردند، از ملت رشيد   . كمتوان تبديل كردند
مزاج ساختند كه جز فرورفتن در الك        گرا و عصبي رست و توهم پ ايران مردمي خرافه

قزلباشان صفوي چنان ميراث دست و  . خويشتن هيچ راهي را درپيش خود نميديد 
پاگير و منحوسي از خودشان برجا نهادند كه ايراني هيچگاه نتوانست از قيد و بند آن              

 . رهائي يابد، و تا امروز در اسارت آن گرفتار است    

 طول تاريخ چند هزارسالة خويش فراز و نشيبهاي بسياري را از سر   ايران در
 چنگيزخانگذرانده، بارها گرفتار بال شده، دشمناني چون اسكندر مقدوني، اعراب،       

 به ايران حمله كرده بودند؛ ولي ايران هربار همچون سمندر     هوالكو و تيمورو 
.  نقش سازنده اش ادامه داده بود  بهافسانه هاي ايراني از زير خاكستر بيرون آمده بود و  

شاه اسماعيل و قزلباشانش چنان ضربت كاري ئي بر ايران وارد آوردند كه تا امروز             
نتوانسته است كمرش را راست كند، و هنوز هم در زير درد شديد آن ضربت دست و     
پا ميزند و تالش ميكند كه شايد به نحوي بتواند بر روي پاهاي خودش بايستد تا              

 .  نقش تاريخيش را به دست گيرد و سهمش را در تمدن جهاني ايفا كند      دوباره 

 كه تا آن هنگام مدعي سلطنت ايران     بايندر از عجايب روزگار آنكه مرادبيك       
بود و به ذوالقدر پناه برده در بستان ميزيست، درست درزماني كه سلطان سليم در          

لباشان بگيرد، و بدين  چالديران اردو زد، تصميم گرفت كه دياربكر را از دست قز
شايد اگر او زنده ميماند سلطان   . منظور به آمد حمله برد، ولي در جنگ كشته گرديد

 و ايران را به روال گذشته     برگردد  به سلطنت ايران  تا سليم به او كمك ميكرد  
سلطان سليم در نظر داشت كه چنين كاري بكند، و عمال هم در همان     . دبازگردانَ 
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 كرديران پيروز شد نامه ئي براي او به بستان فرستاد و از او دعوت     روزي كه در چالد 

 . ولي هيچگاه به اين نامه پاسخ داده نشد  . كه هرچه زودتر خودش را به تبريز برساند 

احوال عبيداهللا خان كه خود را      ازديگر بازيهاي روزگار آنكه درآن اوضاع و       
به طرف  اد كرده بود كه همزمان با او    قبال به او پيشنه  سليم شاه ايران ميخواند و سلطان    
 هزاره در قوم، درگير مشكالت داخلي بود كه شورشهاي مركز ايران حركت كند

خراسان برايش درست كرده بود، و نميتوانست به موقع به نجات ايرانيان بشتابد و      
 . برهاند ايران را از دست قزلباشان 

ن وزير اعظمش احمدپاشا     در اين ميا . سلطان حدود دوهفته در چالديران ماند  
مردم  .  بود با يك لشكري روانة تبريز كرد   »گوين هرزي«هرسك زاده را كه از اهالي   

تبريز پس ازدريافت خبر چالديران دسته جات مقاومت تشكيل دادند، و شبها اماكن     
استقرار تبرائيان را مورد حمله قرار داده به آتش ميكشيدند و تبرائيان را در هرجا         

در  تبرائيان و قزلباشان  بخشي ازوقتي سلطان وارد تبريز شد    . مي كشتند د مي يافتن
 دردرون ارگ موضع    ، و بخشي  به قتل رسيده يا از شهر گريخته بودند      شورش مردمي

چالديران و سربه نيست    مردم تبريز با شنيدن خبر شكست قزلباشان در     . گرفته بودند 
سرور       را چراغان كرده به سور و شدن شاه اسماعيل جشن شادي برپا داشتند و شهر    

قزلباشان  . كردند شهر را به او تسليم كردهآنها با شادي از احمدپاشا استقبال   . پرداختند
 را پايان يافته تلقي ميكردند »مرشد كامل« و »ولي امر مسلمين« تبريز كه موضوع ارگ

 به دو گروه    احمدپاشا آنها را .  كردندبخشايش تسليم احمدپاشا شدند و از او تقاضاي   
 . سلطان دستور داد همه شان را گردن زدند  . تقسيم كرد و به اردوي سلطان فرستاد 

زدة تبريز مسير   مردم قزلباش. سلطان سليم درنيمة دوم شهريور راهي تبريز شد   
سلطان را در خيابانها وكوچه هاي شهر آذين بستند و زمينها را با فرشهاي خانه هايشان        

 كاخ هشت داو يكراست وار . ا با هلهله و تكبير گلباران كردند  پوشاندند و موكب او ر  
ويران   بهشت شد، و روز بعد كه جمعه بود براي اداي نماز جمعه به مسجد جامع نيمه   
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 به دستور او  . اين مسجد سالها بود كه طويلة اسبان و استران قزلباشان بود   . شهر رفت

كاشيها  سجد را شستشو دادند،   و ديوارهاي م  ها را ازمسجد روفتند، زمينها     زباله
 و هزينه ئي  جمع آوردند؛  وآجرهاي مسجد را كه هنوز دراطراف مسجد پراكنده بود   

 . شودتعمير   مسجد كبود به همانگونه كه قبال بوده  تاتهيه كرده دستور داد   

تبريزيان با ورود سلطان به شهرشان نفس راحتي كشيدند و گمان كردند كه    
ناموس   كه مقدسات و سالها بود. سرآمده است   وحشت به آن سالهاي سياه كابوس و

 بود، و  و اوباشان شهري موسوم به تبرائيمردم شهر بازيچة دست هوسباز قزلباشان  
آنها حتي نميتوانستند در راه دفاع از          .   را براي خودشان نمي يافتند  فريادرسي  آنها هيچ  

اشان بقاياي افراد  ناموسشان خود را به كشتن دهند؛ زيرا درچنين صورتي قزلب
خانه هاي     خانواده شان را اسير ميكردند و زير شكنجه قرار ميدادند، و آنها را به روسپي     

مردم تبريز خودشان را  .  تحويل ميدادند   كه در تبريز دائر كرده بودند مردانه و زنانه 
مجبور ميديدند كه بدون مقاومتي تماشاگر ستمهاي بيحد و حصر قزلباشان باشند، و               

ورود سلطان سليم به تبريز    . ي آنكه ستم بيشتري بر خانواده هايشان نرود زنده بمانند     برا
 . بارقه ئي بود كه مردم تبريز را نسبت به آينده اميدوار ميكرد    

 بلكه براي نجات ايران ازدست   ولي سلطان سليم قصد ماندن در ايران نداشت 
ه ديگر هيچگاه قزلباشان جان       و با يقين به اينك    قزلباشان به ايران لشكر كشيده بود؛   

شاه اسماعيل متواري شده بود و      . يافته تلقي ميكرد    خود را پايان  وظيفةنخواهند گرفت   
تا دوهفته بعد كه او در چالديران بود نيز خبري ازحركت     . هيچ خبري ازاو نبود 

ظر او قبال درن  . قزلباشان نشد، و او اطمينان يافت كه ديگر كار قزلباشان تمام شده است   
 ولي پس از گذشتن دوسه هفته        ؛ بسپارد بايندر  داشت كه سلطنت ايران را به مرادبيك   

كه خبري از پاسخ نامه ئي كه به او نوشته بود به دست نياورد از او نيز نااميد شد، و   
اگر  . هيچ كس ديگر را كه شايستة تحويل گرفتن سلطنت ايران باشد نيز سراغ نداشت      

 ايران بود، در آن هنگام هيچ نيروئي وجود نداشت كه  سلطان سليم درانديشة تصرف
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ولي او نه به قصد اشغال   . جلو اورا بگيرد، و او به آساني ميتوانست ايران را اشغال كند    

ايران بلكه به هدفِ پايان دادن به جنايتهاي قزلباشان به ايران لشكر كشيده بود؛ و        
با خيال آنكه مردم ايران رشيد و   او .اكنون وظيفة خويش را پايان يافته تلقي ميكرد 

عاقلند گمان ميكرد كه درآن شرايط اين ملت خواهد توانست شاه مورد نظر خويش        
 تبريز را در   بگيرد، را بيابد؛ و با اين خيال بدون آنكه هيچ تصميمي دربارة آيندة ايران               

 از راه نخجوان و  سپاهش را برداشته     شهريور به حال خود رها كرده  هفتة آخر
 .منستان وارد آماسيه شد و در آن شهر اردو زد    ار

نشيني سلطان سليم عمال به يك كشور بي صاحب تبديل شد     ايران پس از عقب  
.  ميداشت ميتوانست قدرت را در كشور به دست گيرددكه اگر نيروي ديگري وجو

قزلباشان چنان دست و پايشان را باخته بودند كه از هر نيروي ديگري در هراس بودند   
 همة آرزويشان آن بود كه مورد تعقيب واقع نشوند و بتوانند به زندگي عاديشان     و

 با ايران و ايراني كاري كرده بودند كه هيچ سري     آنها تا آن هنگام   ولي .  ادامه بدهند
 باقي نمانده بود تا درچنين موقعي حركتي بروز دهد و به نجات مردم برخيزد   كشوردر

 آنها درخالل سالهاي گذشته هرچه سر و      .دانَو كشور را به جادة درست برگرد    
شخصيت در ايران وجود داشت را نابود كرده بودند و ايران را به يك كشور تهي  

اين بود   . ازمرد مبدل ساخته بودند تا خودشان يكه تاز ميدان غارتگري و چپاول باشند        
چ حركتي كه وقتي سلطان سليم كشور را به حال خود رها كرده به آناتولي برگشت هي

از طرف هيچ مدعي در برابر قزلباشان بروز نكرد و كشور همچنان رها ماند تا          
 . قزلباشان دوباره برآن دست يابند   

شاه اسماعيل وقتي در غار درگزين پنهان شده بود يكي از مريدان قزلباش را            
ه همينكه مطلع شد ك   او . د تا از اوضاع آذربايجان برايش خبر بازآور        فرستاد  به تبريز 

 قزلباشي كه همراهش بودند را به   چند ، بدون معطلي ،سلطان سليم از ايران رفته است
 تا زنده بودن اورا به اطالع قزلباشان برسانند و ازآنها بخواهند كه به          فرستاد اطراف 
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با وجود تالشي كه . تبريز برگردند و مردم را آرام كنند تا او نيز به تبريز مراجعت كند 

رج ميدادند هيچكدام از امراي قزلباش عالقه ئي به بازگشت به تبريز  اين مأموران به خ
مدتي بعد  . نشان نميداد، و همه شان خيال ميكردند كه شاه اسماعيل كشته شده است 

كه شاه اسماعيل اطمينان يافت كه سلطان سليم قصد بازگشت به آذربايجان را ندارد          
به سوي تبريز  محرمانه  ش بودند از مخفيگاه خارج شد و با آن چند نفري كه همراه  

شاه اسماعيل در ميان     .پيوستند  از قزلباشان به او  هزاران تن در راه . حركت كرد
ناباوري و رعب زايدالوصف مردم تبريز وارد آن شهر شد و همة خشم وكينه ئي كه  

مردم تبريز درغياب   . ازسلطان سليم دردل داشت را برسر مردم بيدفاع تبريز خالي كرد     
اين عمل به نظر او يك گناه نابخشودني     باشان به مذهب خودشان برگشته بودند، و قزل

. او دوباره جان گرفته بود و برآن بود كه از مردم تبريز انتقام بگيرد        .  به شمار ميرفت 
قزلباشان به مجرد شنيدن خبر زنده بودن و بازگشتن شاه اسماعيل از همه سو به طرف   

 .تبريز به راه افتادند  

 بناي اصفهاني پس از فرار شاه اسماعيل و رهاشدن اردويش يكي از            حسين
زنان حرم شاه اسماعيل را با مقداري اثاث و اسباب از اردوگاه فراري داده در جائي    

 وقتي خبر زنده ماندن شاه اسماعيل را شنيد اين زن را با اثاث و            او . ه بود نهان كرد
 مردي بسيار زيرك بود، و در اثر     بنا ينحس. اسبابش به تبريز برده به شاه تحويل داد      

 چونكه نايب  ، وشد اين پيشامد به يكي از نزديكترين كسان شاه اسماعيل تبديل      
 شاه اسماعيل ويرا به مقام نيابت سلطنت          السلطنه درجنگ چالديران به كشتن رفته بود،   

 .خويش منصوب كرد 

فهان به دست      در اصفهان بنائي ميكرد؛ و وقتي اص     مردقبال گفتيم كه اين   
قزلباشان افتاد همراه ديگر عناصر فرصت طلب و بزهكاران شهري به قزلباشان نزديك         
شد، و دورميش خان ويرا به مقام وزارت ديوان خودش تعيين كرد تا حسابدار      

سپس ادارة امور اصفهان را به دست وي داد و كلية   . تاراجهاي قزلباشان براي او باشد 
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ميرزا حسين  «حسين بنا از اينزمان با لقب   . تفويض كرد اختيارات خودش را به او  

سلسلة   اين مرد حلقه ئي از  يقينا. العنان ناحية اصفهان گرديد    حاكم مطلقُ »اصفهاني
 نجم زرگر بوده و چه بسا كه پيشترها نجم زرگر از او نزد شاه اسماعيل   اصفهانيِ

 . داشته بوده استتمجيدهائي كرده بوده و توجه شاه اسماعيل را به او معطوف      

 كه شخصيتهاي پرقدرت قزلباش     رسيد حسين به نيابت سلطنت   ميرزا زماني 
همچون حسين بيك للَه، خان محمد استاجلو، ميرسيد شريف و ميرعبدالباقي و         

حسين بنا در اين   . بسياري ديگر در جنگ چالديران به خاك هالكت افتاده بودند   
 در دهسال آخر عمر شاه اسماعيل       يافت، وميرزا شاه حسين اصفهاني  مقام لقب 

فرمانرواي سراسر كشور شد و با استقالل كامل و بدون مراجعه به شاه فرمان ميراند و       
شاه اسماعيل   . عزل و نصب ميكرد و همة امور كشور را انحصارا دردست داشت 

دراين دوره از عمرش چنانكه پائينتر خواهيم ديد، به يك موجود مفلوك و بي اراده و            
الخمر تبديل شده بود كه جز ميگساري و لواطگري هيچ كاري نداشت و شب و       دائم

 و هميشه مست  ،روزش را دركنار جواناني كه به زور برايش شكار ميشدند ميگذراند             
غياث الدين خواندمير مينويسد كه وقتي شاه اسماعيل منصب     .و نيمه بيهوش ميزيست 

ة امرا و وزرا و بزرگان قزلباش فرمان      وكالت نفس همايون را به اين مرد داد، به هم    
 است و او  »ميرزا شاه حسين اصفهاني   «نوشت كه از آن به بعد همه كارة امور سلطنت    

جهانباني خواهد بود و     مِن حيثُ اإلستقالل و االنفراد متعهد به انجام امور سلطنت و      «
دوش گرفته    همگان در كشور بايد كه طريق متابعتش را بپيمايند و غاشية مطاوعتش بر    

بدون  ( بي وقوف و مشورتش در هيچ مهم از مهمات جزئي وكلي مدخل ننمايند    
اطالع و مشورت حسين بنا در هيچ امري از امور كشوري و لشكري اعم از جزئي و        

 با چنين فرماني، حسين بناي ديروز و ميرزا شاه حسين امروز       1. »)كلي دخالت نورزند 
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 . يمي بدون ارادة او اتخاذ نميگرديد   حاكم مطلق كل كشور ميشد، و هيچ تصم

شاه اسماعيل پس از جنگ چالديران روحيه اش را باخته و شخصيتي نوين      
ازآن پس او آن خودشيفتگي      . يافته بود كه به كلي با شخصيت سابقش تفاوت داشت         

نخوت گذشته را درسر نداشت، و همواره ميكوشيد كه با پناه بردن به مستي و    و
او .  دپسران زيبا هراسي كه از سلطان دردل داشت را فرو نشانَ     و دختران  با هماغوشي

در چالديران متوجه شده بود كه نه خدا است و نه نمايندة خدا و نه مورد حمايت ائمة  
 حقير است كه مجبور است براي نجات جانش در      اطهار، بلكه يك موجود ناتوان و 

 ة اعدامچوب و ويرا به سر گودالي نهان شود تا دست سربازان عثماني به او نرسد
او در اين جنگ سلطان عثماني را چنان نيرومند يافته بود كه ميتوانست با   . نفرستند  

ابزار و آالت پيشرفته ئي كه در اختيار داشت ويرا و همة قزلباشانش را به ديار عدم       
آن ميترسيد كه سلطان دوباره تصميم به     اينك او از. بفرستد و ايران را تصاحب كند  

لذا پس از آنكه در تبريز استقرار يافت نامه ئي سراسر عجز و التماس        . بازگشت بگيرد 
و زاري به سلطان سليم نگاشت و از سلطان تقاضا كرد كه گذشته ها را كنار بگذارد و        

سلطان سليم در سيواس اين نامه را     . دست دوستي و مودت را به سوي وي دراز كند     
 1.  فرستادة شاه اسماعيل را گرفته در بند كرد    دريافت كرد، و جوابش آن بود كه 

 وقتي متوجه شد  سلطان سليم در عين حاليكه چشم طمع به ايران نداشت، ولي  
 صالح  كه شاه اسماعيل زنده است و ايران دوباره به دست قزلباشان افتاده است      

 ايران در  پاره هائي از    با تصرف  را عثماني  كشورش را درآن دانست كه مرزهاي شرق   
او از سيواس لشكرهائي را به قصد تسخير ارزنجان        . گسترش دهدة وان   طراف درياچا

، و دژ كماخ كه مستحكمترين پادگان ايراني در   فرستاد  و كيفي و آمد و ماردين  
بود را تصرف كرده ويران ساخت و آباديهاي اطراف آنرا متصرف گرديده          غرب 
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 سرزمين    894يمة اول سال  به اين ترتيب در ن. همه را ضميمة خاك كشورش كرد

ارزنجان و دياربكر، كه در تمام تاريخ و از زمان تشكيل سلطنت مادها بخش     
 به شمار ميرفت، از ايران سلب شده ضميمة كشور عثماني       آذربايجان  ناپذير   جدائي
 به شمار     ة كهن و شرق كاپادوكي  اين بخش ازايران قسمتي از ارمنستان كهن    . گرديد

ايران در نيم قرن پيشتر از اين قضايا آمد پايتخت . ين شهرش بودميرفت، و آمد مهمتر
دولت عثماني كه تا آن هنگام هيچ مرز مشتركي با عراق  . بود اوزون حسن دولت

 و ميتوانست خاك عراق را      ،همسايگي عراق قرار گرفت    عمال در ازاين پس   نداشت 
 .ار دهدكه عموم مردمش از قزلباشان ناراضي بودند در معرض تهديد قر   

 را  انساساني   و پارتيان صدسالة ايران و روم در زمان    اگر تاريخ جنگهاي چندين 
 جنگها دراثر تالشهاي روميان براي    آنبه ياد بياوريم متوجه خواهيم شد كه همة   

 .دستيابي به همين سرزميني بودكه اكنون سلطان سليم به راحتي متصرف گرديد     
 دست يابند آنگاه    اين منطقه يدانستند كه اگر بر  مدر زمان پارتها و ساسانيان       روميان 

 قرار خواهند گرفت و خواهند توانست ازشمال     عراق ازطرف شمال در همسايگي   
بزرگترين جنگ   . وغرب اين سرزمين را مورد حمله قرار دهند و ازايران جدا كنند        

شاپور دوم ساساني كه موضوع كتاب يكي از مورخان رومي به نام آمين مارسلين           
در همين منطقه اتفاق افتاد؛ و شاپور دوم با رشادتهائي كه همراه با تهور و           ده نيزبو

جان بركفي بود و دركتاب مارسلين به آنها اعتراف شده است، از اين بخش ايران           
 . دفاع كرد و شكست بسيار سختي بر روميان وارد آورد    

اي ايران خبر  شاه اسماعيل و قزلباشانش نه تاريخ ميدانستند و نه از گذشته ه          
آنها يقين     . داشتند و نه نسبت به ايران هيچگونه احساس دلبستگي درخود مي يافتند 

براي آنها   . براي تاراج كردن وجود دارد داشتند كه در درون ايران به حد كافي ثروت   
آنچه براي آنها مهم بود    .  اصال مهم نبود كه اين نقطه از خاك ايران ازدست برود  

با استفاده از ممتلكات و ثروتهاي       ون ايران محفوظ باشد تا بتوانند      آنكه قدرتشان دردر   
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 و دين خودشان را برمردم تحميل كنند و       خوش بگذرانند ايرانيان به زندگي ادامه داده   

اين سرزمينهائي كه اكنون عثماني ها گرفته بودند نه ميراث   . سني ها را نابود سازند 
 نگهداري آن خون داده بودند، و نه انگيزه ئي  پدران قزلباشان بود، نه نياكانشان براي 

 . وجود داشت تا آنها براي ازدست رفتن اينها دل بسوزانند   

 بودند كه از عمق بيابانها و از درون دره هاي كوهستانهاي          مردمي قزلباشان 
آناتولي با پاي برهنه و دست خالي به ايران سرازير شده بودند و همة نعمتهاي ايران را        

اصال براي آنها مفاهيمي    .  گرفته بودند، و بيش ازآن هم چيزي نميخواستند    در اختيار
تاريخ و مقوله هائي از اين قبيل معنا نميداد تا در صدد حفظ       شرف و  وطن وچون

 . مرزهاي كشور ايران باشند

دياربكر از ايران و ضميمه شدن آن به خاك   ارزنجان و  جدا شدن سرزمين  
جنگ تا نابودي   (عار ابلهانة شاه اسماعيل صفوي      كشور عثماني بالئي بود كه ش   

 به هدف   كشور عثماني شوراندن قزلباشهاي   (و تحريكات كودكانة او    ) سنيهاي جهان 
چند سال پيش ازاين در شرق كشور        .  بر سر ايران آورده بود  )  امحاي سني هاي آناتولي 

بكي تشكيل شود   سرزمينهاي ماوراءالنهر و خوارزم از ايران بريده شده بود تا دولت از  
 به سمرقند و بخارا و خوارزم      و براي هميشه از ايران بريده بماند، و درآينده ايرانيان     

 واقع شوند كه دراثر سياستهاي انسانستيزانة دولت      هاجرم ايراني بودن مورد تعدي ازبك 
تا عبيداهللا خان زنده بود، به سبب      . ايراني تبديل گرديده بودند    صفوي به قومي ضد 

ئي كه به تاريخ و فرهنگ ايران داشت اين قضيه پيش نيامد، ولي پس از او    عالقه 
خوارزم و   ستيزي در ازبكان پديدار گشت و چيزي نگذشت كه ايرانيان      سياست ايراني 

ماوراءالنهر به خاطر زنده ماندن و از تعدي تركان مصون ماندن چاره جز آن نداشتند      
ركي بياموزند و زبان ملي خودشان را     كه خودشان را همرنگ تركان كنند و زبان ت  

 شوند و ايراني بودنشان را براي »ترك «رها سازند و در خالل دوسه نسل به كلي    
و اكنون ارزنجان و دياربكر درغرب از ايران بريده ميشد تا         . هميشه ازخاطر بزدايند 
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گري براي ممانعت از  به جاي آنكه در صدد چاره شاه اسماعيل و قزلباشانش   
الحاق زمينهاي ايران به دولت عثماني باشند، در صدد فراموش كردن خطر عثماني   

وقتي سلطان   . برآمدند و به عيش و نوش و ميگساري و بازيهاي مستانه روي آوردند        
شان سليم ارزنجان و دياربكر را رسما ضميمة كشورش ميكرد شاه اسماعيل و قزلبا     

 رفتند و به شكار و عشرت پرداختند، و چون از  اوجانتبريز را رها كرده به دشت 
سليم   سلطان  . تا به عشرتهايشان ادامه دهند  رفتند اينجا سير شدند به دشت سلطان آباد       

درنيمه هاي تابستان از سيواس به اسالمبول برگشت؛ ولي شاه اسماعيل در فكر نبود كه           
او بازهم   . قه استفاده كرده زمينهاي اشغالي را بازپس گيرد      ازفرصت دورشدن او ازمنط  

 دور شد و در منطقة خوش آب و هواي سهند رحل اقامت افكند و تا اواخر   تبريزاز
او در سهند بود كه خبر قتل خليفة       . پائيز كه هوا رو به سردي نهاد در آن ناحيه ماند      

يد، و اين خبر را با بيتفاوتي      برجسته اش نورعلي خليفه و سقوط نهائي دياربكر را شن    
 .كامل برگزار كرد

از جمله (پس از مراجعت سلطان سليم به اسالمبول چند تن از امراي كردستان   
 رسيدند و ازاو تقاضا كردند كه براي نجات        سلطان به حضور) شيخ ادريس بدليسي  

وقتي شاه    . انجام دهد مردم كردستان از دست ستمهاي قزلباشان صفوي اقدامي     
ماعيل از اين قضيه اطالع يافت، شوهران دوخواهرش قره بيك استاجلو و      اس

كه تابعيت سلطان عثماني را بر  مردم دياربكر .  كردگسيل دورميش خان را به دياربكر  
دراين هنگام شيخ ادريس    . تابعيت شاه اسماعيل ترجيح ميدادند مانع ورود اينها شدند     

). 895فروردين   (رفت  ن و قره بيك  دورميش خا  جنگ   به تركها حمايت بدليسي با 
 خود را به اردوي عشرت شاه اسماعيل در  گريخته و دورميش خان  شدقره بيك كشته  

 رساند تا خبر واقعه را به او     را به آن داده بودند  سورلوق  تفرجگاهي كه تازه نام  
وحشت افتاد كه مبادا سلطان باز به فكر  به شاه اسماعيل با شنيدن اين خبر  . برساند 
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او مجددا درصدد دلجوئي از سلطان سليم  . جنگ مجدد و براندازي قزلباشان بيفتد 

برآمد، و هيئتي را با هداياي گرانبها و يك نامة بسيار خاضعانه وملتمسانه به اسالمبول           
 ملحد   ناصبيِ«كه تا پيش از جنگ چالديران  او دراين نامه سلطان سليم را. اعزام كرد

د، اكنون لقب ميدا »افق پيرو يزيد و ابوبكر و عمرو خارجي فاسق و فاجر و من
»   تأييدشدة درگاه     «و  »  و مسلميناسالم حامي « ،»لك و دينبرافرازندة پرچم م

 دراز    او خطاب كرده ازسلطان تقاضا كرد كه دست صلح وآشتي به طرف   »باري تعالي 
ثماني برقرار  كند وكينه هاي گذشته را به فراموشي بسپارد تا آرامش در ميان ايران و ع  

او همچنين به سلطان نوشت كه هيچ مخالفتي با سلطان ندارد زيرا ميداند كه        . شود
ناپذير وارد خواهد كرد و باعث جسارت    مخالفت با او به اسالم گزندهاي جبران   

او براي سلطان تأكيد كرد كه خواهان دوستي با سلطان   . دشمنان اسالم خواهد گرديد 
 1.ن نيز به اين درخواست جواب مساعد دهد است و اميد دارد كه سلطا 

 را به رسميت بشناسد و   قزلباشانسلطان سليم خيال نداشت كه دولت ولي 
او كه هيئت سفارتي قبلي شاه اسماعيل را         . شان را به حضور بپذيرد    هيئتهاي اعزامي 

 نامه بازداشت كرده بود، اعضاي اين هيئت را نيز گرفته در بند كرد و هيچ پاسخي به  
را   و آزادسازي اندلس    ة حمله به غرب اروپا   ولي از آنجا كه درآن هنگام نقش   .دادن

با يقين به اينكه قزلباشان     و نبود، قزلباشان  بادرسر ميپروراند درصدد جنگ ديگري     
درآينده هيچ خطري براي عثماني ايجاد نخواهد كرد به الحاق سرزمينهاي دياربكر و        

 .مچنان به حال خود واگذاشت ايران را هارزنجان اكتفا كرد و   
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