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 نتايج ظهورقزلباشان درايران: فصل چهارم
 

 گفتارنخست
 صفوي قزلباشان تشكيالت و سازمان

دادند حاكميت  تشكيل  و گفتيم كه وقتي قزلباشان بر تبريز دست يافتند       
تام االختيار شاه اسماعيل شد، و با    نائب    نفس همايون وكيل حسين بيك لَلَه با لقب 

 دستگاه     رئيس  صدر   الهيجي با لقب  قزلباشان شد؛ مالشمس    فرمانده  اميراألمراء   لقب
 رئيس    ديوان اعلي   وزير   و قضائي و اوقاف شد؛ و ميرزكريا كججي با لقب       ديني

وقتي بقية مناطق ايران را گشودند زمينهاي درون كشور را     قزلباشان . شد  ماليهدستگاه  
ميان خودشان تقسيم كردند و به هركدام از سران قزلباش و وابستگان آنها بخشي از    

واگذار شد، تا بعنوان حاكم آن نقطه ازكشور ) ملك شخصي (ران بعنوان تيول اي
 والي  هركدام از اين تيولدارانِ بزرگ را .برسرنوشت مردم كشور مسلط باشد 

چونكه قزلباشها   .نيز براي خودش داراي وزير ديوان و صدر بود » والي «هر . ميگفتند 
ر از ميان ايرانياني تعيين ميگشتند        خودشان بي سواد بودند، معموال وزير ديوان و صد     

 كه از مغوالن برجا    تشكيالتي اين ترتيبِ .  كه نسبت به قزلباشان عالقه نشان ميدادند    
، ضمن   مانده بود و ارتباطي با سنتهاي ايرانيان باستان يا ايرانيان دوران اسالمي نداشت    

 . جابجائي متصديان، تا آخر سلطنت شاه تهماسب برقرار ماند    
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 تاتارها، در مقام پدر شاه اسماعيل       قبايليِ للَه شاملو برطبق سنتِحسين بيك

به سن   وقتي شاه اسماعيل  . زمان كودكيش دردست داشت  بود و سرپرستي او را از 
بلوغ رسيد خوش نميداشت كه يكي از مريدان و چاكرانش در مقام سرپرستش قرار       

 حسين بيك للَه 887اد و درسال  از اينرو به فكر كاستن از اختيارات او افت . داشته باشد
زمان نجم  از اين.  داد  زرگررا ازنيابت سلطنت بركنار كرده آن منصب را به نجمِ    

 نمايندة تام االختيار شاه اسماعيل دركشور شد        »وكالت نفس همايون  «زرگر درمنصب   
 . را برخود نهاد نجم الدين مسعود رشتي   اميرو لقب 

از ريشه و .  تاريخ قزلباشان است  يةمجهول الهو مرداننجم زرگر يكي از   
تنها چيزي كه ما ميدانيم آنكه   . خاندان او هيچگونه سوابقي به دست داده نشده است  

 اين موضوع به قدري در ايران شيوع  .صرافان و زرگران آنزمان عموما يهود بودند  
 اوضاع  باره كه يهودان ايران از  در اين. داشته كه نيازي به شاهد و دليل تاريخي ندارد 

آشفتة بعد از تسلط اقوامي چون مغوالن و تاتارها بهره ها ميگرفته و بسياري از آنها در     
مقام مشاور مغوالن و تاتارهاي متجاوز به مناصب عالي دست مي يافته اند، شواهد           

 خواجه رشيد الدين  هامعروفترين شخصيت يهودي عهد مغول . بسياري در دست داريم 
و دست به اقداماتي    مغوالن برسد؛  به مقام صدارت  شد تا كه مسلماناست فضل اهللا

بسبب بذل و بخششهائي كه به   . بپندارند    مردم ايران ويرا يك مسلمان ديندار تازد 
 ميشد و بر محبوبيتش   ش برايخانقاهيصوفيان ميكرد تبليغهاي گسترده ئي در مراكز   

 يكي از نويسندگان جالب است بدانيم كه اين شخص پراسرار تاريخ مغول . مي افزود
 . صاحبنام يهود نيز به شمار ميرفته و كتابهائي نيز در دين يهود تأليف كرده بوده است     

نجم زرگر از زمان دستيابي شاه اسماعيل بر تبريز براي مدت هفت سال همراه   
اردوي قزلباشان در حركت بود و طالهائي كه قزلباشان ازمردم ايران تاراج ميكردند 

 زيرا كه يهودان ايران عموما -و چون به احتمال زياد باسواد نيز بود  . ريد را ازآنها ميخ 
 شبها با شاه اسماعيل مي نشست و برايش داستانهاي شيرين ديني نقل            -باسواد بودند  
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 .  و داستانها را به گونه ئي مي پرداخت كه خوشايند شاه اسماعيل و قزلباشان بود  ؛ميكرد

ش ازپيش به شاه اسماعيل نزديك ساخت تا       و با اين كارش خودش را هرروز بي  ا
اين مرد    شاه اسماعيل به حدي عالقمندِ   .آنكه همدم روزها و شبهاي شاه اسماعيل شد      

 مقام پدري را رسما به وي     - ئي تركها  برطبق رسوم قبيله  - ويرا پدر ميناميد و   كهشد
و ش   نمايندة تام االختيار خوي   »وكالت نفس همايون  «  اورا با لقب تفويض كرده 

 .ساخت كارة دولت قزلباشان  همه

اميرنجم وقتي به مقام وكالت نفس همايون رسيد دومين تصميمگير سياسي         
 تفويض كرده بود، و او مجاز    مطلقشاه به او اختيار    .  كشور بعد از شاه اسماعيل شد    

 اين مرد از 1. بود كه هر تصميمي را بدون مشورت با شاه بگيرد و به مورد اجرا بگذارد  
 روي كارآمدنش برآن شد كه عناصر پرنفوذ قزلباش را از دور و بر شاه اسماعيل                 اوان

او دراين   . دور سازد و دست نشاندگان خودش را درمناصب حساس كشور بگمارد      
محمد كاشي به رقابت برخاست و مخالفتهاي پنهاني    مسير با حسين بيك للَه و قاضي

 امارت و   يمتي باشد اين دوتن را از او تصميم داشت كه به هرق. شد آغاز   اوآنها با 
 .  را به پروردگان خودش بسپارد  حساسصدارت بيندازد واين دومنصب    

او براي آنكه قاضي محمد را از چشم شاه اسماعيل بيفكند، به يكي از     
ستيزان پرحرارت بود، وعده هائي داد       سردستگان تبرائيان كه طبع شعر داشت و از سني      

اين . بدگوئي از قاضي محمد بسرايد و منتشر كند يدي درو او را تشويق كرد كه قصا
 برخود نهاده بود، و خودش از كارگزاران   موالنا حيراني قمي مرد تبرائي نام  

كه اين مرد در هجو     ازجمله اشعاري. دستگاه سركوبگر قاضي محمد به شمار ميرفت      
 :محمد سرود اينها بود   قاضي

كاشــانش قاضــي خونريــزي مگــر بــه يادآمــد
ــي ــانش  رس ــرده ايم ــارت ب ــكركفروبه غ ده لش

گردانش چـرخ  و داردسـپهر  ريخـتن  سـرخون 
ناراضي وخلق باشدخدا كـزاو  آن چـه قاضـي   
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كــنون ميــبايد از دلهــاي ســوزان مــرغ بــريانش

رستانشــوي كاف ـس ذارندــان از ننگ نگ   ـــ مغ
 

مسلمانان قاضي مسجدخورده ازوقـف  شـراب 
رـاهـدين شود ظ   ران احوال آن بي   ــاگـر بركاف  

 
 كه شاه اسماعيل از بغداد و خوزستان به شيراز برگشت، جنگ       888در سال  

علني ميان اميرنجم و قاضي محمد آغاز شد، و هركدام ديگري را نزد شاه اسماعيل            
هردو هم راست ميگفتند، و هردو از راه دزدي و  . متهم به اختالس اموال شاه كردند

 صاحب گنجها  ال ايرانيان انباشته شده بود    ة شاه كه از تاراج امو  اموال خزان اختالسِ
مستي در شيراز به شاه  قاضي محمد يك روز در حين ميگساري و  . شده بودند

 مبلغ  وي است و او به تحقيق خبر دارد كه      ورزخيانت  اسماعيل گفت كه اميرنجم   
 بسپارد،  او به وي رابيست هزار تومان از اموال شاه اختالس كرده است، و اگر شاه  

هدف قاضي محمد آن بود كه اميرنجم را به . پس خواهد گرفت  اموال را از او بازاين 
اميرنجم متقابال همين اتهام را نزد شاه به قاضي محمد     . اين بهانه محاكمه و اعدام كند 

. دارائيش تحقيق كند   شاه اجازه يافت كه دربارة قاضي محمد و   وارد آورد و از  
  نيز ه گوش شاه رسيده بود، و همدستان اميرنجم  چونكه بدگوئيهاي مال حيراني نيز ب  

  يكي از تبرائيان به نام  ، و مي پراكندند درگوشه وكنار برضد قاضي محمد شايعه   
همدستي     نيز با اميرنجم    بود شاه اسماعيل  )حسابدار ( وزير ديوان  كهياراحمد خوزاني 

ة تحقيقات     نتيج . براي تحقيق به اميرنجم سپرد       اسماعيل شاه  ، قاضي محمد را    ميكرد
را از قاضي به خشم آورد و     اسماعيل  اميرنجم از قاضي محمد به گونه ئي بود كه شاه    

تكه پاره اش   با دندانهايشان     حكم والئي داد تا زنده زنده   او را به قزلباشان سپرده   
 قاضي محمد نيز به فرمان شاه      اموال و امالك .خوردند الشه اش را گوشتِ  وكردند

 . تحويل اميرنجم شد شده  مصادره   اسماعيل 

تحريك كردن شاه برضد   . دي پس ازقاضي محمد نوبت به حسين بيك للَه رس     
اميرنجم ميتوانست با روش پيچيدة خويش شاه را از او بدبين سازد،              .  او نيز آسان بود  
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شاه اسماعيل   .  خوشي نداشتبه ويژه آنكه شاه از تصرفات آمرانة حسين بيك للَه دلِ   

م، حسين بيك للَه را از فرماندهي كل قزلباشان بركنار كرد، و    در نتيجة مساعي اميرنج 
آن منصب را به توصية اميرنجم به يك قزلباش دونپايه به نام محمدبيك از قبيلة تاتار             

ترديدي نيست كه اميرنجم در مقام همدم     . چي خاص شاه بود  استاجلو سپرد كه سفره 
 و نسبت به سرسپردگي او   چي را خوب ميشناخته دائمي شاه اسماعيل، اين سفره 

 .  گرفتسلطان   چاياناين محمد بيك بعد ازآن لقب    . اطمينان داشته است 

يكي ديگر از سران قزلباش كه در اثر تالشهاي نهاني اميرنجم مورد خشم شاه      
اسماعيل واقع شد، دده بيك بود، كه از حاكميت ري و قزوين و ساوجبالغ بركنار      

 به جاي او   - از يك قبيلة بيابانهاي اسكندرون       - شاملو  به نام زينل بيك   تاتاري شد، و 
 .شد اين نواحي مالك و حاكم

تبرائي  ؤساي دسته جات  ي از ر  يك،قاضي محمد الشة  شدن  از خورده پس 
رياست دستگاه ديني   به مي ناميد  شيرازي   ميرسيد شريفاصفهان كه خود را 

به   . ر احمد خوزاني سپرده شد    يا مردي به نام مقام وزارت ديوان نيز به   . قزلباشان رسيد 
و هم رئيس امور مالي از   و اوقاف، اين ترتيب هم رئيس دستگاه ديني و قضائي  

 دست نشاندگان اميرنجم بودند، و فرمانده كل قوا نيز در اطاعت او بود، و نجم زرگر         
 .شدهمه كارة كشور ايران  

د، و چند ماه همدستانش نيز در برابر اميرنجم بيكار ننشستن     حسين بيك للَه و
دده  . قرباني توطئه ئي شد كه حسين بيك للَه چيده بود نجم زرگر پس از اين قضايا  

شاه اسماعيل در همين سال   . بيك نيز در اين توطئه با حسين بيك للَه همكاري ميكرد
وقتي  .  شده رهسپار خوي گرديدبيرون به قصد شكار و عشرت از تبريز  ) خ888(

 رسيد، ناگهان اميرنجم بيمار شد و درگذشت و اردوي    نهخاماردوي شاه اسماعيل به  
 .عشرت شاه را به ماتم مبدل ساخت  

بعد از نجم زرگر، ياراحمد خوزاني كه از پروردگان او بود به مقام نيابت            



 174
شاه اسماعيل نسبت به نجم زرگر ارادت خاص داشت و براي         . شدسلطنت منصوب   

تور داد كه ازاين پس نام خود را   آنكه مرگ او را فراموش كند، به ياراحمد دس 
 .  برخود نهادنجم ثاني لقب  خوزاني ياراحمد؛ و اميرنجم بگذارد 

كه ميرسيد شريف شيرازي از دست پروردگان اميرنجم بود، نجم     با وجودي 
از  فشارآورد كه   او به رسيد  نيابت سلطنت  بههمينكه   ثاني با او توافق نداشت، و

ميرسيد شريف كه ميدانست قدرت مقابله با نجم   . رياست دستگاه ديني استعفا بدهد    
ؤساي   ي از رپس از او يك. ثاني را ندارد استعفايش را به شاه اسماعيل تقديم داشت     

 . رسيد  رياست دستگاه ديني   ميناميد به  عبدالباقي ميراصفهان كه خودش را   تبرائي

، هم ميرسيد شريف شيرازي، و هم مير    )نجم ثاني  (هم ياراحمد خوزاني 
توجه به اين واقعيت نيز خالي از فايده ئي نيست      . بدالباقي، هرسه اهل اصفهان بودند   ع

كه در اصفهان آن زمان يك جمعيت بزرگ يهودي ميزيستند كه بيشترشان پيشة      
سابقة اسكان يهودان در اصفهان به  . عموما باسواد بودند زرگري و صرافي داشتند و

ر عهد ساساني شهر اصفهان از دوبخش   در اواخ. هخامنشي ميرسيد  دوران پيش از
.   ميگفتند  يج و دومي را  جهودِستان يهودي و زرتشتي تشكيل ميشد، كه اولي را   

 در عهد    اصفهان يهوديان 1. جهودستان را بعدها عربهاي فاتح ايران يهوديه ناميدند     
هرچند كه آنها در زمان شاه اسماعيل و      .  قابل توجهي بودند جمعيت صفوي 

در اواخر دوران صفوي، فقهاي لبناني و در رأس   آسيبي نديدند، ولي   تهماسب  شاه
آنها عالمه مجلسي به رياست دستگاه ديني گماشته شدند، و دركنار نابودسازي        

يهوديان اصفهان  سازي   نهضت شيعه، سيستماتيك بقاياي زرتشتي ها و سني هاي ايران   
 .دارد خراش  استاني دل آميزي به راه افكندند كه د    را با روشهاي بسيار خشونت  

 كه پيش ازآن از يك بزهكار شهري به       نجم ثاني ياراحمد خوزاني موسوم به   
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سپس    ابتدا درمقام وزارت ديوان و    رئيس برخي از دسته هاي تبرائي تبديل شده بود،    

 اموال و امالك ايرانيان زد و در مدت كوتاهي        تاراج درمقام نيابت سلطنت دست به     
ثروت و مكنتش از جميع امراي عظيم     « -غياث الدين خواندمير    ة به نوشت -چنان شد كه

او براي خودش يك سپاه ويژه . »الشأن بلكه از اكثر سالطين نافذفرمان درگذشت   
 دستچين كرده  از ميان جوانان تبرائي كه دادمتشكل از پنج هزار سوار ورزيده تشكيل    

 او به وسيلة اين   1. ردند فرمانهايش را اجرا ميك   خدمتش بودند و   روز در  بود و شب و
روستاهاي ايران را مصادره كرده به ملك     زمينهاي بسياري از خدمت  نيروي آماده به 

، و به يكي از مالّكانِ   خالصة خودش تبديل كرد و قباله هايش را به امضاي شاه رساند     
 .بزرگ تبديل شد  

سياهكاريهاي نجم ثاني در جنگهاي خراسان و بخصوص در قتلِ عام مردم            
 در جنگ با عبيداهللا خان به اسارت     891 كه او در سال  ديديم، و را خوانديم خراز 
 پس ازكشته شدن نجم ثاني      شاه اسماعيل   . و روزگارش به سر رسيد      كشته شد افتاد و

مير عبدالباقي داد كه در آن هنگام درمقام رياست دستگاه       منصب نيابت سلطنت را به 
 در اين مقام ماند، و در جنگ   893 تا سال اين مرد. بود) صدارت (ديني قزلباشان 

 و در آن   باالتر شناختيمش، كه ،پس از او حسين بناي اصفهاني   . كشته شدچالديران 
 بود، نائب - اصفهان  قزلباشِ حاكمِ-دورميش خان  ) حسابدار اموال(هنگام وزير ديوان  

ميمگيري   ولي اين ميرزاحسين در مقام عاليترين مرجع تص   . شاه اسماعيل شدالسلطنة 
جمع آوري مال و ملك      درپيش گرفت و به قدري در   خشني ه هايكشور چنان شيو

دست تعدي گشود كه حتي قزلباشان نيز از دستش به ستوه آمدند و برآن شدند كه     
 مست و مدهوش از بزم     او يكشب كه  902سرانجام در فروردين      . ويرا ازميان بردارند  

به همراه د، چند تن از قمه به دستان قزلباش    شاه اسماعيل بيرون آمده روانة كاخش بو     
 برسر راهش كمين گرفتند و او را به ضرب   يكي از فرماندهانشان به نام مهتر شاهقلي 
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 1. كارد و خنجر تكه پاره كردند  

صدر داشت، هركدام   وكيل و همانگونه كه شاه اسماعيل براي خودش وزير و   
 و صفت حاكم را يدك   ودندازسران قزلباش كه تيولدار يك ناحيه از ايران ب 

آنها ايران را ميان خودشان تقسيم .  نيز براي خودشان وزير و صدر داشتند  ميكشيدند، 
كرده بودند و هركدام درجائي حكومت ميكردند، بدون آنكه ازحكومت كردن       

 دوسه ناحية جداافتاده   تيولداريِاز اينها گاه يكنفر . چيزي جز غارتگري آموخته باشند  
 هم حاكم ناميده ميشد مثال حسين بيك للَه هم حاكم فارس . شت را دردست دا

 ناميده ميشد  دورميش خان هم حاكم اصفهان  . خراسان و هم حاكم گيالن و مازندران 
 به ازآنرو   اين حاكميت در حقيقتش تيولداري بود، و      . و هم حاكم بخشي از خراسان 

مالياتهاي صنايع و  و منطقه  زمينهاي كشاورزي  درآمدهاي  آنها حاكم ميگفتند كه  
 رؤساي كل    اين حاكمان تاتار درحقيقت    . را شاه به آنها بخشيده بود     بازرگاني  
هركدام از وزرا و وكال و صدرهاي شاه       . قزلباش بودند و نه چيز ديگري  تاراجگرانِ

اسماعيل نيز به نوبة خودشان بخشهاي وسيعي از كشور را به خودشان اختصاص داده      
 كه همراه شاه ميرفتند حاكم آن بخشها به حساب ميĤمدند و   و درعين حالي . بودند

 .امالك و اموال ناحية حاكميتشان به آنها تعلق داشت  

 هرتيولداري درمنطقة حاكميتش يك دستگاهي تشكيل داده بود كه وزير و    
دورميش خان در اصفهان ميرزا حسين بنا را وكيل و وزير      . صدرش آنرا اداره ميكردند   

ش همراه شاه اسماعيل ميرفت و ميرزا حسين مسئوليتهاي اورا انجام        بود و خودكرده
روستاهاي منطقه بود كه       هروزير منطقه ئي به نوبة خودش تيولدار بخشي از      . ميداد

اربابش بعنوان ملك شخصي به او بخشيده بود؛ و او افرادي را مأمور ادارة اين    
 يك صدر وجود داشت كه  در هرمنطقه. جمع آوري مالياتها ساخته بود   روستاها و 

دسته جات تبرائي زير    رؤساي رياست دستگاه ديني قزلباشان را دردست داشت، و    
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دست او كار ميكردند، اموال اوقاف را برايش جمع ميĤوردند، و با شيوه هاي خشن و    

بود به تبليغ دين  و كشتارهاي همگاني    چندش آوري كه همراه با سياهترين جنايتها    
 . ودندقزلباشان مشغول ب 

دسته جات تبرائي عموما از اوباشان و بزهكاران شهري تشكيل شده بودند و به           
مسئوليتي كه به اينها محول    . عنوان اهرم فشار دستگاه دولتي و ديني عمل ميكردند   

نام داده  »مذهب باطل و منسوخ « آنچه قزلباشان   شده بود آن بود كه ملت ايران را از 
.  درميĤوردند   مي ناميدند »مذهب حق «آنچه ت و بيرون آورده به راه هداي     بودند 

خانواده هاي سني برخاسته بودند و براي انجام مقاصد         دسته جات تبرائي عموما از  
. تبهكارانه شان به قزلباشان پيوسته تغيير مذهب داده به مذهب قزلباشان درآمده بودند       

اين مالها با  شگفت آنكه  . هردستة تبرائي تحت رياست يك مال انجام وظيفه ميكرد
آمدن قزلباشان سر از زير زمين برآورده بودند و به يكباره دسته جات تبرائي را تحت             

ي تبرائي پيرو مذهب قزلباشان معلوم نيست كه آنهمه مال  . هدايت خود گرفته بودند
داريم كه درايران پيش از   دقيق ما اطالع  .  در كدام مدرسه تحصيل كرده بودند   تاتار

 حتي  . اداره ميشدسنيرس ديني عموما توسط علما و فقهاي شاه اسماعيل مدا 
هاي هرات و  مشخصا شهر  ( بود دردست تركان شيعة زيدي    شهرهائي كه حاكميتش 

كوچكش عموما سني بودند و فقيه شيعه درآنها     نيز فقهاي بزرگ و ) گرگان و سبزوار 
مثال   . ودهيچ مدرسة ديني كه فقه شيعه درآنها تدريس شود دائر نب        وجود نداشت و 

دربارة هرات كه پايتختِ حسين باي قراي شيعه مذهب بود، صاحب رياض العلماء         
درهرات نه عالم دين وجود داشت و نه كسي بر مذهب  «تأكيد ميكند كه درآن هنگام   

 در هرات ميزيست و  اسالم زمان بزرگترين فقيه وقت جهان     انهم در 1.»اثناعشري بود
 قزلباشان به فرمان شاه اسماعيل پوستش را        -انكه ديديم  چن-او موالنا تفتازاني بود كه  

 ما به تحقيق ميدانيم كه حتي در . كندند و تكه تكه اش كردند و گوشتش را خوردند    
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  نيز   شيعه بودند تبار و  عربكه جمعيتشانو طالقانِ قزوين  قم وكاشان   هايآبادي

كيل دولت  هيچ شخص شيعه نيز در آستانة تش . مدرسة ديني شيعه وجود نداشت 
صفوي در قم يا ديگر آبادي هاي شيعه نشين وجود نداشت كه مثال در عراق تحصيل     

معلوم ميشود كه   پس  . گزارشهاي تاريخي اين سخن را تأييد ميكند        . كرده باشد 
 نيز ازميان  دردست داشتند رهبري دسته جات تبرائي را  ي شيعهكسانيكه با صفت مال 

 از بقيه شان هوشيارتر بودند       سوادي داشتند وونبزهكاران شهري برخاسته بودند كه چ   
 و ديگران كه عموما جاهل . عمامه برسر مينهادند و رهبري آنها را به دست ميگرفتند      

 .  بودند از آنها تبعيت ميكردند    بي سواد

 دستة تبرائي در اختيار داشت و براي خودش حكومتي    شماري  مالي تبرائيهر 
در هردستة تبرائي   .  مردم اعمال سلطه ميكرد  تشكيل داده برجان و مال و ناموس   

 كه  كسانيافرادي وجود داشتند كه كارشان تفتيش عقايد بود تا معلوم بدارند كه آيا          
 انيا در نهان از مذهب سابقش  اند  راست گفته و برمذهب قزلباشان اند تغيير مذهب داده

ميگساري در  بهترين راه اين تفتيش عقايد وادار كردن مردم به    . دنپيروي ميكن 
 به مساجد سر تبرائي ها روش ديگر تفتيش عقايد آن بود كه    . چارسوكهاي عمومي بود 

 !ميكشيدند تا ببينند كه آيا كسي در اين مسجدهاي نيمه ويران نماز ميخواند يا نه    
معلوم بود كه هركس به مسجدي ميرفت هنوز سني بود، زيرا مسجدهاي كشور       

 تعلق داشت و به نظر قزلباشان همه شان مراكز   اسني ه به - در سراسر كشور  -عموما 
تلقي ميشد، و هركس به اين مسجدها  ) گري يعني مركز تبليغ سني (فحشا و فساد 

هنوز همدين قزلباشان نشده     به مركز فساد ميرفت، و  هاازنظر قزلباشها و تبرائي ميرفت 
سنيان وضو ميگيرد   تبرائيان دستور داشتند كه در هرجا كسي را بيابند كه به روش  . بود

 . به قتل برسانند  جا يا به روش آنها نماز ميخواند ويرا در    

 به شمار ميرفت، شاه     مسلمانانازآنجا كه ريش گذاشتن از مستحبات ديني  
به حكم  همة مردم كشور  اسماعيل داشتن ريش را دركشور ممنوع اعالم داشته بود، و    
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 ان ل بگذارند تا همشكل قزلباش   موظف بودند كه ريش را تا ته بتراشند و سبي  والئي
 شاه   توسطشده   اعالن تراشيدن ريش وگذاشتن سبيل يكي از واجبات دينيِ       . شوند

 توجه نميكرد سني به شمار ميرفت، و   حكم والئيهركس به اين . اسماعيل شد 
 . بكشندكه هركه را با ريش بيابند درجا      تبرائيان دستور داشتند  

ناموس جمعيت شهري ايران   مال و  ورؤساي دسته جات تبرائي مالكان جان   
اختيارات گسترده    ازآزادي عمل همه جانبه و شانآنها در حوزه هاي . محسوب ميشدند 

روز مورد تفتيش      برخوردار بودند و اجازه داشتند كه هرخانه ئي را در هرلحظه از شبانه 
سران خانه   به گروگان بگيرند، دختران و پ    اگر سني مانده بودند    قرار داده اهل خانه را   

شاه كه خودش را نمايندة    . را مورد تجاوز قرار دهند، و اموال خانه را مصادره كنند       
مال و ملك و خون سني حالل و «خدا و ائمة اطهار ميدانست حكم داده بود كه  

 .؛ و اين فرمان شامل تمامي مردم ايران ميشد»ناموس سني مباح است 

تبرائيان، هيچ راهي جز نفاق     شان و جوامع شهري ايران درنتيجة اين شيوة قزلبا  
گري كنند، كاله قزلباش      مجبور بودند كه تظاهر به شيعه      مردم. و دوروئي نداشتند   

بيل بگذارند، درمعابر عمومي ازخمهائي كه برسر        س  برسر نهند، ريش بتراشند و   
 بخرند و بنوشند، به مسجد نروند و تظاهر به ترك نماز         بادهچارسوكها نصب شده بود  

براي آنكه ثابت شود يك نفر واليت مطلقة   . ند، تا قزلباشان بدانند كه شيعه شده اندكن
و .  از فرمانهاي او بي چون وچرا اطاعت ميكردمي بايست شاه اسماعيل را قبول دارد  

چونكه شاه اسماعيل و قزلباشان نماز نميخواندند و ميگساري ميكردند، اطاعت از شاه        
 . ان تحقق مي يافت  با همشكلي با شاه و قزلباش 

 به  نسبت به احكام ديني تعلق خاطر داشتند نيز   كهكشور آن بخش از مردم  
 تبرائيان همان بزهكاران و اوباشان معروف ديروزينند كه جز    كهزودي متوجه شدند

تجاوز و جمع مال هدفي ندارند، براي بيرون آمدن از مخمصة تفتيش عقايد ماليان         
آنها سردسته هاي تبرائيان را ميديدند    . هاي نجات برآمدند  به جستجوي يافتن راه تبرائي 



 180
 ) مالياتي كه كافر به مسلمان ميدهد   (» جزيه«و با پرداختن رشوه هائي تحت عنوان      

اين رسم به قدري عموميت    . خودشان را ازاجراي حكم قزلباشان معاف ميكردند  
 را دركشور  نمازباج  و باج وضو، باج ريش  به نام  رسمهائييافت كه ماليان تبرائي 

اين باجها را كساني به ماليان تبرائي مي پرداختند كه ميخواستند رسوم      . رواج دادند
. شان را نگاه دارند و درعين حال از آزار تبرداران تبرائي در امان بمانند       مذهبي

چونكه اين باجها درآمدهاي انبوهي به جيب ماليان تبرائي سرازير ميكرد، ماليان       
 اغماض  باج پردازان  دربرابر انجام مراسم مذهبيِ  دشان را ميگرفتند و   باج خوتبرائي

 كساني كه مكنت مالي داشتند قادر به پرداختن       فقط ولي معلوم است كه. ميكردند 
را تاراج  چونكه قزلباشان همة كشور  و. باجهاي گزاف تحميلي ماليان تبرائي بودند

 باج مقررشده را بپردازند، و       كرده بودند، بسيار اندك بودند كساني كه بتوانند      
ماليان تبرائي يكي از سه     . اكثريت ملت هيچ راهي جز تغيير مذهب درپيش نداشتند   

 يا كشته شوند يا تغيير مذهب دهند و يا باجهاي كالنِ : راه را فراروي ملت نهاده بودند 
غيير    بسيار بودند كساني كه براي گريز از باج گزاف تبرائيان ت    . مقررشده را بپردازند   

 . مذهب ميدادند و خودشان را آسوده ميكردند   

 به اين    واكنش مالهاي تبرائي چون با نفرت همگاني مردم مواجه بودند در       
ستيزي از هيچ حربه ئي   مردم ستيز بودند، و در   مردم  بسيار شديدي نفرتها به نحو 

بسياري   برجستة تبرائيان بود و اشعار سرانِ از  قميمال حيراني. فروگذاري نميكردند  
مردم قزوين از  .  تبرائيان به مبارزه با آن سرود  كدر نكوهش دين سنيان و تحري   

سرسخت ترين مردم شمال ايران در حفظ دينشان بودند و با زيركي خاص خودشان        
 درتاريخ   سببراههائي براي حفظ دين وگريز از شيعه شدن يافته بودند؛ و به همين   

 با وجود كشتار وسيعي كه   -ب اول شهر قزوين  ميخوانيم كه تا اواسط عهد شاه تهماس   
 بود؛ ولي بعد ازآن اين شهر مورد خشم واقع شد و  سني مانده   هنوز-از مردم شده بود

، و  به اجبار به خودفروشي درآورده شدند   جوانان ،بخش اعظم مردمش قتلِ عام شدند   
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ر زيادي را   همين موالنا حيراني اشعا  .  دختران وارد بازارهاي روسپي گري كرده شدند     

 : اين رباعي از اواست . در تحريك تبرداران برضد مردم قزوين سرود   

  چه ترك  چه تاجيك و داند سخن مرا  چو گرگ  ميش است و شيعيانند سني

  و برخورد و بزرگ بر مفلس و برغــني صــد لعـنت حـــق بــه ســنيان قـزوين

 شناخته شوند، دستور   ن ماندگا در ديگر شهرهاي ايران براي آنكه بقاياي سني
 : هايشان اين دوبيت شعر را نقش كنند   شده بود كه مردم برسردر خانه 

 دوامِ شماــ اليازِ علــنم رـب  ام شماــر امــلعن ب! ســنيان

 اى دو صد لعن بر تمام شما    يانـــد در مسلمــاميــاتمــن

ين امتياز    به زودي مالهاي تبرائي متوجه شدند كه نسب سيادت داشتن بهتر       
درزمان شاه  . احترام بيمانند قزلباشان را برخواهد انگيخت   درپي خواهد آورد، و

نشانة سيد   . اسماعيل شمار بسيار زيادي سيد در ميان دسته جات تبرائي سربرآوردند       
.  عمامة سبزرنگ بر سر نهادن يا شال سبزرنگ بركمر بستن بود          بودن در بين تبرائيانْ   

بست قزلباشان خيال     برسر مينهاد يا شال سبزي بركمر مي همينكه كسي عمامة سبزي
. ميكردند كه او سيد اوالد علي است و به او احترام مينهادند و مقامش را باال ميبردند  

طبيعي بود كه افراد  .  ميل نبودند كه رئيسشان سيد باشد       تبرائي هم بي جاهلِ فرمانبران 
سيد  را  ترجيح ميدادند كه او  يك دسته اگر هم رهبرشان را به خوبي ميشناختند 

اين بود كه سيدپروري يكي ديگر از شيوه هاي   .  تا بر اهميتشان افزوده شود بنمايانند 
سيدهاي بسيار   دسته جات تبرائي درعهد شاه اسماعيل و شاه تهماسب اول شد، و      

تصور اين امر بسيار آسان است كه يك     . زيادي در همه جاي ايران سر برآوردند  
 كه در يك شهري فعاليت داشته ابتدا شال سبزرنگي بر كمر   هولُ الهوِيه مجتبرائيِ

 بسته بوده؛ بعد از مدتي عمامة سبزي برسر نهاده، سپس براي به دست گرفتن رهبريِ       
بار صفت سيد را به تمام معني با     يك دستة تبرائي ديگر به شهر ديگري ميرفته و اين

عيار     شهر جديد ويرا يك سيد تمامتبرائيان خودش به آنشهر منتقل ميكرده و 
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تبديل به سيد شدن تا همين يك قرن پيش نيز در ايران از امور تكراري             . مي پنداشته اند 

؛ و چه بسيار مردان مجهول الهويه كه از جاهاي  بود و در بسياري جاها اتفاق مي افتاد   
ند و به   مجهولي وارد يك شهر يا روستاي ايران ميشدند و ادعاهائي ابراز ميداشت    

 ). كه برخي از آنها را ما ميشناسيم  (زودي به سيد تبديل ميگشتند   

سياسي قزلباشان را تشكيل       تبرائي قاعدة هرم تشكيالتي   تبرداران دسته جات 
در نوك اين هرم شخص شاه اسماعيل ايستاده بود كه نمايندة ائمة اطهار و    . ميدادند

بدنة هرم را به ترتيب از باال  . يشد شمرده م»واجب الطاعه « و »معصوم« و » مطلقولي«
به پائين، وكيل نفس همايون، صدر، وزير ديوان، تيولداران بزرگ از امراي قزلباش،   

اينها در جمع خود وضعيت يك باند   . وزيران و صدرهاي منطقه ئي تشكيل ميدادند  
چپاول هيچ مسئوليتي نميشناختند، و تنها هنرشان        گسترده داشتند كه جز غارتگري و    

 .ميگساري و لواطگري و آدمكشي و تخريب و تاراج بود و ديگر هيچ  

افراد  از  كسيسران قزلباش و نه   نه هيچكدام از هفت ،نه شاه اسماعيل  
 يا چيزي از مفهوم دولت و  ايدة منسجم سياسي درسر داشتند   دارودستگاه قزلباشان   

بخش احب ص  را يدك ميكشيد و »شاه ايران« لقبشاه اسماعيل  . ملت ميدانستند
 ولي عملكردهايش درهيچ لحظه ئي از  ،كشور پهناور ايران شده بود بزرگي از 

او قدرتش را به ابزاري براي  . چارچوب فرمانده يك باند تبهكار فراتر نرفت  
كشي وتخريب و تاراج و خوشگذراني دائمي در آورده بود، و گمان نميرود كه           مردم

ملت و ميهن در انديشة شاه  .  است اين ميداشتهجز برداشتي »قدرت سياسي  «از 
 او براي خودش يك مأموريت ويژه و آسماني قائل بود   . اسماعيل جائي نداشت 

، و در تمام عمرش در راه اجراي اين مأموريت   )ايران مأموريت نابودسازي سني در   (
شاه اسماعيل چنان كاري با . كوشيد، و در اين راه هستي تاريخي ايران را برباد داد 

 ايران و او.  ديگري در تاريخ با ايران و ايراني نكرده بودمهاجمرد كه هيچ ايران ك
 . تمدن ايراني را منهدم ساخت و ايران را تا لبة نابودي به پيش برد
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دربارة اينكه قزلباشان شاه اسماعيل اجساد متالشي شدة بزرگان ايران را با شور    

ا مورد در نوشته هاي مداحان خورده اند دهه  ميخام خام دريده و  و شوق فراوان مي
اي زنده نيز دراين  هانسانگوشت خوردن دريدن و . شاه اسماعيل ذكر شده است 

 وجود داشتند كه رسما صفت      ة تاتار ميان قزلباشان يك دست    در.  است آمده گزارشها 
 اينها كه  . ميگفتند گين چِ به آنها تركيآدمخوار به خودشان گرفته بودند، و به زبان     

 معلوم نيست آيا سابقة     بودو مرده  دن و خوردن انسانهاي زنده     كارشان دري
اينها افرادي بودند كه از اوائل كار   ! انسانخواري در قبايلشان موجود بوده است يا نه 

قزلباشان، در تبريز و اردبيل به فرمان شاه اسماعيل فرزندان برخي از بزرگان را دربرابر      
؛ سپس الشه هاي بسياري از مردان ايران   پدر و مادرهايشان ميدريدند و ميخوردند   

اينها در اثر . به آنها سپرده شد تا خورده شوند، كه به شماري از آنها باالتر اشاره رفت      
خوردن گوشت انسان به نوعي بيماري هاري دچار شده معتاد به خوردن گوشت انسان    

 جات تبرائي  افتاد كه يكي از بزرگان ايران توسط دسته بسيار اتفاق مي . شده بودند
 از  يا حاكم برده ميشد و شاه  يا حاكمِ قزلباشِ محلي شاه اسماعيل نزد دستگير شده به  

طبيعي بود كه اغلب بزرگان ايران حاضر   . او ميخواست كه توبه كند و تبرا نمايد   
 شاه اسماعيل را بپذيرند و دست از دين خودشان برداشته          »واليت مطلقة «نبودند كه  

 تا او  ند مي سپرد »چگيني  «چنين افرادي را به دستة آدمخواران    . رآيند به دين قزلباشان د 
آدمخواران شاه اسماعيل چنين شخص درمانده ئي را         .  را زنده زنده بدرند و بخورند        

 بود كه ابتدا گوشش را   چنان خوردن انسانهاي زنده   ترتيبِ. آهسته آهسته ميخوردند  
ميجويدند؛  را با دندانشان ميكندند و    بينيش   با دندانشان ميدريدند و ميجويدند؛ سپس     

دند و   ندر مرحلة بعدي گوشت بازوان و سپس رانهاي او را با دنهايشان برميك  
اين رفتاري بود . كشتن ميرفت ادامه مي يافت او به كه تا وقتياين شكنجه  . ميخوردند 

د،  بزرگان ايران كردن  ازبسياري با »حكم والئي« برطبق شاه اسماعيل  كه آدمخوارانِ
 .هنر تهي ساختند  ادب و وكشور را ازمردان علم و 
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 جمعي به آنها    ازخانه بيرون كشيدنِ زن و دخترهاي يك خانواده و تجاوز دسته 

يا شوهر نيز به كرات    دربرابر ديدگان پدر     به خر كشيدن يا زنده زنده سوزاندشان        يا
ان بود كه ترتيب به خر كشيدن چن.  در گزارشهاي مداحان شاه اسماعيل آمده است 

 خري  زن يا دختر مورد نظر را كامال برهنه ميكردند؛ اورا با شكم بر پشت ماده       
 آلت تناسلي ماده خر قرار ميگرفت؛  بررويمي بستند به گونه ئي كه آلت تناسلي زن 

 برروي نيزه    .به سوي ماده خر رها ميكردند را  شده هشَري نرخر كامال  يكآنگاه  
 كارهاي معمولي براي ارعاب بود كه قزلباشان انجام  نشاندن دختر خانواده نيز از

اين كار به اين نحو صورت ميگرفت كه دختر را كامال برهنه ميكردند و از    . ميدادند
 نشاندند و نيزه     بودند مي   برزمين فروكرده      از بن ئي كه نشيمنگاهش برروي نوك نيزه     

 كه -ا برادر زن يا دختر اين رفتارها معموال براي اجبار پدر ي .در بدن او فروميرفت
 به  -عموما از شخصيتهاي صاحبنام همچون دانشمند يا فقيه يا شاعر و امثال آنها بودند       

 . تغيير مذهب انجام ميگرفت  

ازديگر ترفندهاي شاه اسماعيل براي مجبور كردن ايرانيان به تغيير مذهبشان     
 ئي رين شكنجه  به قفس كردن، شديدت . گرفتن و به قفس كردن يا به سيخ كشيدن بود   

 را با  بدن فرد مورد نظربود كه نسبت به كسي انجام ميدادند؛ زيرا ابتدا پوست  
يا ) شيرة خرما  (تراشه هاي ني يا با نوك خنجر ميخراشيدند و تمام بدنش را با دوشاب         

اين عسل مي اندودند و آنگاه ويرا در صندوقي ميكردند و صدها مورچه را در         
ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بيچاره   ه مورچ.  رها ميكردند صندوق 

بودند؛ و پوست بدنش در زير اين شكنجه بصورت شديدي عفونت ميكرد و او             
درمواردي نيز كه ميخواستند از اين شكنجه          . روزهاي درازي اينگونه شكنجه ميشد     

 ئي در ميدان شهر   براي ارعاب بزرگان يك شهري استفاده كنند قفس را بر ميله  
 و فكر    ويختند تا همة مردم صداي زوزه هاي جانخراش زنداني قفس را بشنوند          مي آ

يكي از انواع كشتن با  . هرگونه مقاومت براي تغيير مذهبشان را از سر بيرون كنند 
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 آن بوده كه مرد  - چنانكه در نوشته هاي مداحان صفوي آمده    - هاي شديد نيز  شكنجه 

خرمن آتش مينهادند، و آن بيچاره       وي  را در صندوق آهني ميكردند، صندق را برر    
 .ساعتها آهسته آهسته پوست و  استخوانش ميسوخت و زجر ميكشيد      

به سيخ كشيدن نيز چنان بود كه مفتولي آهنين كه دوسرش تراشيده و تيز شده    
بود را از زير پوست كمر فرد مورد نظر ميگذراندند چنانكه يك سرش از نقطة باالي     

 كشيدند، و دراين حالت ويرا  ز پوست پائين گردن بيرون مي    نشيمنگاه فرو ميكردند و ا    
  الشة گوسفندِ   ميداشتند و مثل    در فاصلة نه چندان نزديكي    افروخته  بر باالي آتشِ 

ند تا آهسته آهسته در خالل چندين ساعت بسوزد و در نهايت   شده ميگرداند   ذبح
ن شاه اسماعيل    گزارشهائي كه از كباب كردن انسان در كتابهاي مداحا    . كباب شود

 را قزلباشها به فرمان شاه اسماعيل       شده  آمده عموما خبر از آن ميدهند كه الشة كباب    
 . ميخوردند 

م به    قهفتم درقرن - پادشاه آشور  -در تواريخ آمده است كه آشوربانيپال    
عيالم حمله كرد و عيالم را منهدم ساخت، و مناسبت پيروزي برعيالم را برسنگ     

ا گذاشت كه سراسر عيالم را ويران كرده، شوش را به كلي از  نوشته ئي چنين برج 
صحنة روزگار محو ساخته و در شهر شوش چنان كرده است كه ديگر هيچگاه نواي             

آنچه شاه اسماعيل با مردم ايران    . شادي هيچ پرنده و چرنده ئي به گوش نخواهد رسيد     
توانيم حدس بزنيم كه ما مي. كرد شباهت تام و تمامي به كارهاي آشوربانيپال داشت    

گويا شاه    . بوده باشد ) يعني از نژاد سامي   ( آشوربانيپال    هم نژاداين شاه اسماعيل   
ما ميدانيم  . اين گفته ميتواند راه به جائي ببرد   . اسماعيل خودش ميگفته كه سيد است   

را  ايران  در حمالت موسوم به فتوحات اسالمي در قرن اول هجري         كه  عربهائيكه 
 خودشان  بردگان و ايرانيان را  مي ناميدند    )سرور   (شان را سيد  خودگرفتند،

 لفظ سيد در ايران براي كساني به كار رفت كه قبال    از قرن هفتم به بعد .  پنداشتند مي
نژادي كه بوده خون  به هرحال شاه اسماعيل از هر. صفت شريف را برخود داشتند
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ك مطالعه در تاريخ ايران از عهد با ي. ايراني نميتوانسته درتبارش وجود داشته باشد 

 ما به خوبي  ان و صفاريان و سامانيان و ديلميان      و ساساني  پارتها هخامنشي و سپس عهد    
ايراني . ستيز و نابودگر فرهنگ نبوده است      متوجه ميشويم كه ايراني هيچگاه تمدن 

 ،راني اي. ستيز نبوده، و هيچگاه با اديان و عقائد مردم كاري نداشته است       هيچگاه دين 
آميز مينگريسته      اديان با ديدي احترام  پرور بوده و به همة فرهنگها و    آزاده وآزاده 

 درهيچ جا نسبت به دين مردم خصومتي        تباردرهيچ زماني هيچ فرمانرواي ايراني    . است
نشان نداده، و ايراني درهيچ زماني درصدد تحميل دين خودش به ديگران نبوده         

 را ،يز بوده اند، و ديني كه خودشان داشته اند، هرچه بوده      ست ولي اقوام سامي دين . است
تنها دين برحق ميدانسته اند، و از همة توانشان براي براندازي اديان اقوام ديگر استفاده    

 غيرخودي و تحميل دين خودي اساس   عقايدميكرده اند، و جهاد براي براندازي     
با مردم ايران كرد همان رفتاري   آنچه شاه اسماعيل  . عقيده شان را تشكيل ميداده است  

 .  تاريخ با اقوام مغلوب ميكردند   درگران سامي بود كه همة غلبه

سيد احمد كسروي  چونكه صفي الدين به زبان آذري شعرهائي سروده بوده،       
 بوده و در     نژاد و ايراني  تبار آذري كه شيخ صفي الدين اردبيلي    كوشيده تا ثابت كند  

شته، و پادشاهان صفوي نسبت سيادت را به دروغ به          سلسله نسبش سيادت وجود ندا   
 او فراموش . بردالبته راه به هيچ حقيقتي نميتحقيق كسروي  . خودشان بسته بوده اند

كرده بوده كه عربهاي مقيم ايران در روستاها و شهرهاي مختلفي پراكنده بوده اند و            
تاريخي كه دردست    گزارشهاي .  بوده است  اسكانشان زبانشان نيز زبان مردم منطقة     

است نشان ميدهد كه عربهاي ايران تا اوائل قرن سوم هجري عموما فارسي زبان شده     
تنها در روستاهاي غرب خوزستان و متصل به عراق، زبان عربي براي بعضي از              . بودند

قضاوت كسروي براي نفي كردن تبار سيادت از شيخ       . قبايل عرب باقي ماند   
 بوده و زبانش زبان مردم منطقه بوده         ردِ آذربايجاني   كُ از  آنست كه او   الدينصفي

 كه سيادت ميتوان ترديد كرد  ولي كمتر  .استوكسي از مريدانش نگفته كه او سيد   
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 از اين راه به آنها رسيده بوده، و ادعايشان تا حد زيادي هم   شيخ صفي الديناوالد 

 .ورد ترديد قرار داد  فقط ادعاي اوالد پيامبر بودن آنها را ميتوان م   .بجا بوده است 

گي ن  آثار تاريخي و فره   بخش اعظم    عهد شاه اسماعيل    در صفوي   قزلباشان
، بخش اعظم زمينهاي كشاورزي را به طور مرتب به آتش       ند ايران را منهدم ساخت

 و بخش عظيمي از ملت ند، وباي تعمدي در بسياري از آباديها منتشر كرد   ندكشيد
وباي همه گير در تبريز و   اثر كشتارهاي آنها در.  ندايران را به كام مرگ فرستاد 

وبا   .   ديگر شيوع يافت  مناطقاصفهان و شيراز وكرمان و كازرون و اردبيل و بسياري        
از طرفي و قحطي از طرفي و ناامني شديدي كه قزلباشان ايجاد ميكردند از طرف      

 كه  ناامني مطلقي.  ديگر، هديه ئي بود كه شاه اسماعيل براي ايران آورده بود    
نقل كاال دردرون كشور را به كلي       برجاده هاي كاروانرو ايران حاكم بود حمل و   

 كشتارهاي وسيعي كه ازمردم    . متوقف ساخت و كشور را به ورشكستگي كشاند   
تنها تجارتي كه در   .  شد صنايع ايران را به آستانة اضمحالل رساند     درمناطق شهري

 ونيزي در پيرامون اردوگاههاي     ايران رونق داشت تجارت كساني بود كه به نام    
شدة مردم كشور را به قيمت نازل از قزلباشان  قزلباشان پرسه ميزدند و اموال تاراج 

زدة ايران   آور به مردم قحطي     ميخريدند و آنچه خواربار بود را به قيمتهاي سرسام           
 اروپا   وزن و پربها را كه در  ميفروختند تا پولش را به اروپا ببرند، و بقية كاالهاي كم       

 ثروتهاي ايران در  عظيمي از در اين راه بخش    . خريدار داشت به اروپا منتقل ميكردند    
در اين دوران،    . سالة سلطنت شاه اسماعيل صفوي به اروپا انتقال يافت          23دوران 

بزهكاران حرفه ئي و    . حاكمان و مالكان اصلي ايران و ايراني سران قزلباش تاتار بودند   
ه به آنها پيوسته بودند نيز در تاراجهاي آنها سهم ميبردند و به      اوباشان شهري سابق ك 

  جايگاه متشخصان كشور تبديل ميشدند و در دستگاه سياسي و اداري قزلباشان به آنها          
 . شوند تبديل گيران كشور  تصميمبه داده ميشد تا 

پس از درگذشت شاه اسماعيل، درميان آشفتگي هاي كوتاهمدتِ سياسي     
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گي، و درميان مشغوليت قزلباشان به گردآوري مال و رقابت قدرتي        ناشي از شاهمرد  

كه پس از شاه اسماعيل بروز كرد، تبرائي ها كه موقتا از حمايت شمشيرهاي قزلباشها      
محروم شده بودند در سردرگمي بودند و نميدانستند بايد چه كنند و سياست شاه                

 فرصت، در همه جا به دين   مردم كشور با استفاده از اين   . جديد چگونه خواهد بود 
در ناخشنودي از اين وضع جديد، فرياد سردستگان تبرائي به      . خودشان برگشتند

درگاه شاه تهماسب بلندشد و ازاو خواسته شد كه هرچه زودتر براي جلوگيري از        
يك نمونه از اين فريادها كه      . برگشتن مردم به مذهب سابقشان دست به اقدام بزند      

 بلند شده   - يكي از نزديكترين شهرها به پايتخت   -ي هاي قزوين توسط سردستة تبرائ  
بود را دراينجا مي آورم، تا نمونه ئي براي عموم شهرهاي ايران بوده باشد؛ و با ذكر        

يك مالي قُمي . موارد ديگري كه همه شبيه به قزوين بودند خواننده را خسته نميكنم    
ه اش خطاب به شاه تهماسب     كه مسئول شيعه كردن مردم قزوين شده بود، در نام     

نوشت كه نه ماه است تا دندان بر جگر نهاده و با مشاهدة آنكه همة مردم قزوين به      
مذهب سني برگشته اند و در وقت وضوگرفتن پاهايشان را مي شويند، و در وقت    
نمازخواندن دستهايشان را برسينه ميگذارند، خون جگر ميخورد و هيچ كاري هم از      

او از شاه تهماسب تقاضا كرد كه يا فرمان قتل عام مردم قزوين      . تدستش ساخته نيس   
را صادر كند، يا دست كم دستور دهد كه فقهاي و قاضي ها و شخصيتهاي برجستة    

 - كه بسياري از افراد خاندانشان را شاه اسماعيل قتل عام كرده بوده است  -شهر قزوين 
 : بخاطر رضاي خدا اعدام گردند 

وخسته ومجروح وزار  مانـده درقزوين خراب     
ــبار    ــغار و در ك ــرُّج در ص ــار تَخَ ــدم آث دي
در مسـاجد دسـت بسـته از يمـين و از يسار            
هسـت كـاري دسـت بسـته اي شهِ عالي تبار           

ــه مــاه شــد   كــاين ناتــوانپادشــاها مــدت نُ
يافـتم وضـعِ تسـنن در وضـيع و در شريف           
در مقابـــر پـــاي شُســـته از فقيـــر و از غنـــي
در زمان چون تو شاهي دست بستن در نماز        



 189
مفتـــيِ ايـــن شـــهر فـــرزند ســـعيدِ نابكـــار
هـم برادرهم پدر هم ياروهم خويش وتبار       
1خاصــه از بهـرِ رضاي حضرت پروردگار     

 

ــدِ ابــنِ الولــيد  قاضــيِ ايــن ملــك نســلِ خالِ
كشـته گـرديده ز تـيغِ شـاه غـازي هردو را            
قتـل عامي گـر نباشــد، قتـل خاصي ميتوان    

 
به مذهب چندان ديري نپائيد و دوباره كشتارها و قتل        البته وضعيتِ برگشت   

عامها و تخريب و تاراجها ازسر گرفته شد، و مردم نيز مجبور شدند كه خودشان را   
چنين بود كه با آمدن قزلباشان به  .  شيعة صفوي نشان دهند تا بتوانند زندگي كنند  

ئي و تظاهر به داشتن     درون ايران، كشور ما از مردان سازنده تهي گرديد؛ نفاق و دورو       
مذهب باب طبع قزلباشها همه گير شد؛ و ملت ايران كه تا پيش ازآن دوروئي و نفاق        
نميدانست، اكنون درآنها عموميت يافت تا در آينده بخش اصلي شخصيتشان را    

جان و مال و ملك و ناموس مردم كشور ما درزمان شاه اسماعيل بازيچة    . تشكيل دهد
و دسته جات بزهكار موسوم به تبرائي بود و مردم كشورمان هيچ        دست قزلباشان تاتار  

جنايتهاي وسيعي كه همه روزه در همه جا دربرابر ديدگان مردم    . فريادرسي نداشتند  
انجام ميگرفت، مردم كشور ما را به افرادي اندوهناك، عصبي مزاج، درخود فرورفته،            

ي كه مالي و امكاني داشتند    فقط كسان  . بي عالقه به كار و زندگي تبديل كرده بود    
توانستند زن و فرزندانشان را برداشته راهي ديارهاي دوردستي چون هندوستان و      

 كه به زور و تهديد نگاه داشته     -حتي برخي از مورخان دربار صفوي   . عثماني شوند 
 همينكه فرصتي يافتند از     -شده بودند تا براي فتوحات شاه اسماعيل تاريخ بنگارند       

تند تا شاهد آنهمه درد و رنج مردمشان نباشند؛ چنانكه غياث الدين  ايران گريخ
خواندمير و اميرمحمود خواندمير كه در اين كتاب درجاهاي بسياري به نوشته هايشان      

 كتابشان را تحرير كردند به     - درحالتي نيمه اسير و به اجبار     -اشاره شد پس ازآنكه     
شمار بسياري از شيعيان    . درگذشتند  هندوستان گريختند و همانجا ماندگار شدند تا       

                                                           
 .714:  متن شعر در پارسا دوست-1
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ايران نيز كه نتوانستند قزلباشان را تحمل كنند به هندوستان گريختند، كه ما برخي از    

حتي شمار بسيار   . آنها را كه در هندوستان كسب نام كردند با نام و نشان مي شناسيم          
 به ترك  زيادي از فقهاي شيعة ايران نيز درزمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب مجبور   

وطن شدند و برخي ازآنها در هندوستان كسب نام و نان كردند و تأليفاتي از خود         
ازاينها چونكه نامي از خودشان برجا نهاده اند ما       . برجاي نهادند كه تا امروز باقي است    

اطالع داريم، ولي از هزاران مهندس و پزشك و عالم و متخصص كه به درون      
يعنوان يك  . هندوستان گريختند اطالعي دردست نيست     عثماني يا به ماوراءالنهر و   

نمونه از مهندسان ايراني كه در دوره هاي بعدي به هندوستان گريختند، فقط به آن               
را ساخت اشاره ميكنم تا دريابيم كه درزمان   » تاج محل «مهندس بزرگ معماري كه  

 خويش  شاه اسماعيل و شاه تهماسب چه شخصيتهاي ارزنده ئي مجبور به ترك وطن          
 . شدند
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