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  گفتار نخست

  صفوی خاندان

 از  اســت مــاکــشوردر تــاریخ » تــشیع صــفوی«کــه زاینــدۀ » انقزلباشــ«پدیــدۀ 

  ادواردچــون یشناســان ایــران. انگیزتــرین موضــوعات تــاریخ ایــران اســت   بحــث

 ایـن پدیـده را   ٢ چـارلز گـری   و لـرد اسـتانلی    کسانی چـون   و   ١ والترهینتس، وبراون  

یــک ضــرورت تــاریخی بــرای حفــظ وحــدت ملــی و اســتقالل میهنــی ایــران تلقــی  

ــرده ــسکی و        کــ ــون پتروشوفــ ــابق چــ ــوروی ســ ــوم شــ ــادمی علــ ــان اکــ ــد؛ محققــ انــ

 قزلباشــان یــک امــر عــادی و  ســلطنتعقیــده دارنــد کــه  ٣پیکولوســکایا و دیگــران

 معاصـر   ایرانـِی  بزرگـانِ .  بوده اسـت   در ایران ترک   قوماستمرار طبیعی حاکمیت    

ــه ویــژه ظهــور قزلباشــان   ــدین  شــرفشــیخ  و٤فــضل اهللا روزبهــان خنجــی    شــیخب ال

انـد   برانداز یاد کـرده    ستیز و دین    بالی ایران  عنوان  بهاز پدیدۀ قزلباش     ٥دلیسیب .

 خـدایی  ظهـور صـفویه را یکـی از الطـاف       حاضـر  سـدۀ    ایرانـی مورخـان     از شماری

علـی  . انـد    دانـسته  )صـفوی تـشیع   یعنـی    (»بیت  اسالم اهل « انتشار و تقویت  ی  برا

مــرِد  شــریعتی نیــز دربــارۀ تــشیع صــفوی نظــر خاصــی دارد کــه در حــد داوری یــک

شـیعۀ  یـک  یـِت جهـانِی   آرزومنـدِ حاکم  پرسـِت  مـذهب گـرای    والیت دیدۀ  دانشگاه

سـید  . عـه اسـت   مطال درخـور توجـه و      که پرداختۀ ذهِن خودِ او است      دوازده امامی 

و  صفویه دربارۀنیز  که خود شاید از تبار تبرائیانِ آذربایجان باشد احمد کسروی

شـیخ  «جـزوۀ  دو ش را دارد، کـه در  خـود   بـه خـاص پرخاشـگرانۀ   نظر  تشیع صفوی   

                                                 
  .»تشکیل دولت ملی در ایران« درو دومی  »یات ایرانبتاریخ اد«لی در او 1
  .»سفرنامۀ ونیزیان در ایران« ترجمه شده به پارسی تحت عنوان در یادداشتهای 2
  ،»تاریخ ایران«در و » اسالم در ایران«در  3
  .»عالم آرای امینی«در کتاب  4
  .»شرفنامه«در کتاب  5



  

  

۹

  .بیان شده استهایش   برخی دیگر از نوشتهو» گری شیعی «و »صفی و تبارش

ایش قزلباشـان در ایـران کتابهـای        های پید   ی با عوامل و انگیزه    یبرای آشنا 

 اسـت   در دسـت  دربار شاه اسماعیل و شاه تهماسـب اول نگارانِ وقایع از   بسیاری

ق که     صـفوی  موضـوع پیـدایش قزلباشـان      گان پژوهنـد  منبـعِ مرجـع بـرای      تـرین   موثـَ

 کــم ده عنــوان دســتِ قزلباشــان ســلطنت ســدۀ نخــسِتایــن نویــسندگان در . اســت

اعـتالی صـفویه     دربـارۀ پیـدایش و    بسیاره حاوی مطالب    اند ک   کتاب تألیف کرده  

  :  عبارتند ازتألیفهااین . است

۱ (؛الدین خواندمیر السیر، تألیف غیاث تاریخ حبیب   

   ؛فتوحات شاهی، تألیف ابراهیم امینی) ۲

   ؛، تألیف میرمحمود خواندمیرالسیر ذیل تاریخ حبیب) ۳

   ؛ قزوینیاالتواریخ، تألیف یحیب لُ) ۴

   ؛ روملو بیکالتواریخ، تألیف حسن احسن) ۵

   ؛جهانگشای خاقان، مؤلف ناشناس) ۶

   ؛آرا، تألیف قاضی احمد غفاری تاریخ جهان) ۷

   ؛ نویدی بیکاألخبار، تألیف عبدی  تکمِلَةُ) ۸

  ؛ جواهراالخبار، تألیف بوداق قزوینی) ۹

  .ؤلف مجهولآرای شاه تهماسب، م عالم) ۱۰

رشـتۀ   نگاران دربار صـفوی بـه   بهای متعددی توسط وقایعدنبال اینها کتا   به

گــونگی پیــدایش قزلباشــان در   ئــی دربــارۀ چــه  تحریــر در آمــد کــه مطالــب ارزنــده  

  :توان از کتابهای زیر یاد کرد در میان این تألیفات می. گذارند اختیار ما می

  .خالصة التواریخ، تألیف قاضی احمد قمی) ۱

  .اسکندربیک منشیآرای عباسی، تألیف  عالَم) ۲

  .آرای صفوی، مؤلف مجهول عالَم) ۳

  .سلسلة النسب صفویه، تألیف شیخ حسین پیرزاده زهدی) ۴

ــا   ــالوه براینهـ ــماریعـ ــئاروپا از شـ ــهیـ ــانان کـ ــاه    در زمـ ــماعیل و شـ ــاه اسـ  شـ
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 در   خریـدار کاالهـای تـاراجیِ قزلباشـان از ایرانیـان           انِ بازرگانـ  عنوان  به تهماسب

آمـد و شـد     زده و در میان ایـران و اروپـا            دور می  ای قزلباشان در پیرامون اردوگاهه  

اند    برجای نهاده  از خود  سفرنامه   صورت  بهئی    اند، یادداشتهای ارزنده    هکرد  می

آمـدن قزلباشـان      دربارۀ رخدادهای دوران اولیـۀ روی کـار        بسیارکه حاوی حقایق    

  .صفوی است

 در )پرســت ولــی ( صـفوی بــا پیـدایش تــصوفِ پیرپرسـت   قزلباشــانِپیـدایش  

بعـد و تحـوالتی کـه          حاکمیت ترکان در خاورمیانه از دوران سلجوقی بـه         های  سده

ارتبـاط تنگاتنـگ دارد؛ و کـسانی کـه     در دوران مغوالن و ایلخانـان در آن رخ داد        

گیری   گونگی شکل   شان را با بررسی چه      اند مطالعه   در تاریخ صفوی مطالعه کرده    

  .اند  در ایران و خاورمیانه آغاز کردهۀ مغوالندوران سلط تصوفِو تحول و تطورِ 

  تصوفِ دوران مغوالن. ۱

 های بـزرگِ   ارتبـاط مـستقیم بـا خزشـ        بعـد    بـه  ١ ششم هجری  های  سدهتصوفِ  

 انــاتولی و اسکانــشان در درون ایــران و  بیابانهــای آســیای میــانی تــرِکجماعــاتِ

سـیای میانـه و    از آ ان ترکـ  جماعـاتِ بـزرگ    بعد   به پنجم هجری  سدۀ   آغازاز  . دارد

 شدند، و چنانکـه     درون ایران و اناتولی سرازیر      بهئی    غرب چین در امواج پیوسته    

پیـشترها دیـِن   ترکـان کـه   . یم امپراتوری پهناور سـلجوقی را تـشکیل دادنـد        دان  می

 مــسلمان  از آنکــهی داشــتند، پــسیــ قــدس جــادوگرانِ قبیلــه تنیاپرســتی مبتنــی بــر

 و  تقدس مدعِیزندگانِشیدند، و بسیاری از  کهنشان را با خود ک     باورهایشدند  

ی یـ   توتمهـای مقـدس و جـادوگران قبیلـه     را بـه جـای     پنداشته شده   مردگانِ مقدس 

 خانقــاه، و بــرای  زنــدگانِ اینهــا دســتگاههای ســلطنتِی موســوم بــه  بــراینهادنــد؛ 

 اینها گنبد و بارگاه برافراشتند؛ زندگانشان واسطۀ میـان خـدا و انـسان و                مردگانِ

                                                 
آید یک سدۀ کامل است و بنا بر گردش  میان می سده سخن بهدر این کتاب هرجا از  1

  . سال است مورد نظر نیست۹۷شود؛ و قرِن عربی که  خورشید و تقویِم طبیعی می
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ت پنداشــته شــدند، و مردگانــشان ای دخــل و تــصرف در امــور خلقــت و کائنــا دار

  .یان ادیان سامیخدایانی دارای قدرتی شبیه قدرت خدا هنیم

 چنـین باورهـائی      ترکان حاکمیتماقبل  مسلمانِ   گِی ایرانیانِ ندر سنتِ فره  

هــیچ  وجــود نداشــت،  )پیرپرســتی (پرســتی  گنبدســازی و مــرده وجــود نداشــت، 

همـین سـبب      ؛ و بـه   شـد   دارای تقدس پنداشته نمی    نده و چه مرده   چه ز انسانی  

که اکنون جزو واژگان مقدس     » زیارت«ئی معادل     هم بود که در زبان ایرانی واژه      

قـصد بـرآورده       یـک مـرده بـه      گـورِ  یک انـسان زنـده یـا         نزِد  معنای رفتن به    به(است  

در  رو بـود کـه    آن ایـن از .سـاخته نـشده بـود   ) جـای خـدا   توسط او به شدن نیازها به 

   و حتـی    ذاتهـای آسـمانی تعلـق داشـت،          تقدس فقط بـه    دیِن ایرانیانِ ماقبل اسالم 

مفهومی کـه مـا اکنـون     بهزرتشت و مؤبدان بزرگ نیز در فرهنِگ ایرانی تقدس        

 اسـالم،  رهـای دینـِی ایرانیـان ماقبـلِ    ودر با. نیافتـه بودنـد   شناسـیم  مـی از تقدس  

وهــومِنە، (و آذر و ورهــران، فــضایل هفتگانــۀ ملکــوتی عــالوه بــر میتــرا و انــاهیتە 

ــات، اَمِرتــات، سِرا    ــی، هوروت ــەواَرتە، خــشتر، آرمئیت ــد دارای تقــدس)ش .  بودن

 در خـالل چنـدین نـسل مـسلمان          ١در جریان یک روندِ بسیار پیچیده      ی که ایرانیان

                                                 
شمشیرزنیِ جهادگراِن عرب که همراه با ) یک: این روند پیچیده عبارت است از 1

تسلیم کشاندنِ  و بهتخریب شهرها و کشتارهای انسانی و تاراج اموال و زن و فرزندان 
ها بیرون کشیدن و بردن و غالم و کنیز کردن کودکان و  از خانه) مغلوبین بود؛ دو

و مسلمان کردن و ) شود گفته می» سبی کردن«که در زبان دینی (نوجواناِن ایرانی 
کار گرفتِن اجباریِ مغلوبین در لشکرکشیهای جهادی  به) زبان کردِن آنها؛ سه عرب

پذیرش  و محبور کردنشان به» گوشِت دِم نیزه و شمشیر«پِر انسانی و عنوان س به
پذیرش اسالم یا مرِگ خویش و اسارت و  مجبور کردِن کالنتر روستا به) اسالم؛ چهار

کارگیری نسلهای دوم و سوِم ایرانیانِ مغلوب در  به) بردگی فرزندانش؛ پنج
استخدام ) الم؛ ششدستگاههای مالی و تشویق اجباریِ آنها به پذیرش اس

زادگانِ عرب و  عنوان مربیاِن حاکم بازماندگانِ خاندانهای فرهیختگانِ ایرانی به
؛ و )بعد است سدۀ دوم هجری به این مربوط به(پذیرشِ اسالم  تشویقِ اجباریِ آنها به 

  .چند شیوۀ دیگر که در کتابهای تاریخی و ادبی آمده است



  

  

۱۲

 اسـالم در   کـه پیـامبر    پذیرفتـه بودنـد   دینـی     از نظـِر عقیـدۀ     گرچـه    شـده بودنـد   کرده  

 هـیچ  آنهـا در فرهنـگ  زمان حیاتش واسطۀ میان اهللا و بندگانش بوده است، ولی         

 در میـان  .شـد  نمـی پنداشته  واسطۀ میان خدا و انسان    پس از پیامبِر اسالم    انسانی

ماقبــل حاکمیــت  نگــارِ  پارســینگــار و  عربــی کــه از ایرانیــانِ  اثــر مکتــوبی صــدها 

در میــان . شــود چنــین بــاوری دیــده نمــی از نــشانیترکــان برجــا مانــده اســت هــیچ 

ئی که در زمان حاکمیت ترکان پا به عرصـۀ تفکـر دینـی                یافته  صدها انسان تقدس  

  مـسلمان توان یافت که پیش از آن در باورهای ایرانیانِ  نهادند حتی یکی را نمی    

سـاختن گنبـد    میان خدا و انسان و های  واسطه پیدایش   .دارای تقدس بوده باشد   

 به زیارتگاه و محل نیازخواهی و نیایش و دعـا در تـاریخ              آن  و تبدیِلِ  گوربر روی   

، توسـط مغـوالن و   پدیـدار شـد  در زمـان غزنویـان و سـلجوقیان      ایران توسط ترکان    

 و از   هاین سنتی ترکی بود   . اوج رسید   تیموریان ادامه یافت، و توسط قزلباشان به      

 مــسلمان شدنــشان  س از کــه پــ دیرینــۀ شــمنی و نیاپرســتیِ آنهــا آمــده بــوده   رســومِ 

 مـثَالً نخـستین کـسی کـه     . درآمده اسـت  و پیِر مرده  یِر زنده   پشکل پیرپرستی     به

 رضا گنبد برافراشت و موقوفـه بـه گنبـد امـام رضـا اختـصاص داد                  مبر آرامگاه اما  

نــام ابوالفـضل سـوری از ســرهنگان    یـک تـرک سـنی متعــصب و بـسیار سـتمگر بـه      

» تـاریخ بیهقـی   «رد را ابوالفـضل بیهقـی در        سـتمهای ایـن مـ      (مسعود غزنوی بـود   

  از روستاهایبرخیشدۀ   درآمد زمینهای کشاورزیِ مصادرهاو). بیان کرده است

متولیـــانِ گنبـــد اختـــصاص داد تـــا  ه بـــهمنطقـــه را نیـــز وقـــف گنبـــد امـــام رضـــا کـــرد

. ترکان سنی در زمان سلجوقیان بر بنـای ایـن گنبـد افزودنـد             . جانش دعا کنند    به

ــنی لمان مــسمغــوالنِ بنــا را نوســازی کردنــد و وســعت دادنــد؛ و گوهرشــاد   شــدۀ س 

خــانم کــه یــک تــرِک ســنی بــود بنــا را تبــدیل بــه مــسجِد بــزرگ و مدرســه و گنبــد       

دیــدگانِ  ســتمشــده از   باشــکوه کــرد و موقوفــاتی کــه زمینهــای مــصادره   طالکــاریِ

   ١. بود را به این دستگاه اختصاص دادایرانی

                                                 
آن پیوسته شد، در اواخر سدۀ  ها به ه در خالل سدهزمین این آرامگاه و بناهائی ک 1



  

  

۱۳

پرســتی توســط ترکــان در  گنبدســازی و مــردهتی و پیرپرســمنظــور آنکــه رســم 

، ایرانیــان پــیش از حاکمیــتِ آنهــا در ایــران وجــود نداشــت و ایــران رواج یافــت، 

   .کلی بیگانه بود  و با سنتهای فرهنگِی ایرانیان بهشناختند، را نمی آن

 اناتولی وقتـی بـا باورهـای ترکـانِ        مالهای زیرک در ایران و        بسیاری از نیمه  

ه بـه امـور غیبـی و         اشخاصـی آگـا     همچـون  آنهـا نـزد    خودشـان را      شـدند   آشنا حاکم

خل و تصرف در امور جهان مطرح کردند؛ و مدعِی داشـتن            ی و د  قادر به رازگشای  

برکـِت دعـای آنهـا بهبـود خواهـد          چنان قدرتهائی شدند که هرکـه بیمـار باشـد بـه           

رده خواهـد  برکت دعـای آنهـا نیـازش بـرآو     یافت و هرکه هر نیازی داشته باشد به   

 زیرکانــه خودشــان را واســطۀ میــان خــدا و انــسان معرفــی  آنهــا بــا ایــن شــگردِ. شــد

 یکـی از  مـثَالً .  به حاکمان ترک نزدیـک شـدند تـا بـه نـان و نـوا دسـت یابنـد              کرده

 طغـرل سـلجوقی و دو     کـه   زبانِ خراسـان بـود ادعـا کـرد            اینها که از عربهای پارسی    

کـه   مـرد  ایـن    ١.انـد   فتـه و پادشـاهی یافتـه      برادرش به برکت دعای او ایـران را گر        

  در دسـتگاه   چنـان ارج و منزلتـی       اسـت  تـصوفِ ایـران    تـاریخ    نامـدارانِ اکنون از   

هــــای ســــلجوقی یافــــت کــــه دار و دســــتگاهش در خراســــان همچــــون دار و اوغوز

شـشم هجـری از اواسـط     سـدۀ  این وضـعیتی بـود کـه از اوائـل      . دستگاه شاهان بود  

نـام    بـه کسانی که مـا  نقاط ایران وجود داشت؛ و بسیاری ازترین     تا شرقی  اناتولی

  و بـرای خودشـان   ۀ اجتماعی نهادند  عرص  پا به  ظرفییم در چنین    شناس  میصوفی  

ــه اینهــا     . ســاختند شــبه ســلطنتی دســتگاهِ نــد داد مــی تقدســی کــه ترکــانِ حــاکم ب

                                                                                                           
های برمکیان در کنار روستای خوش آب و هوای  دوم هجری پردیسی بود از ساخته

این پردیس پس از برمکیان به فضل سرخسی رسید که . سناآباد از توابِع توس
  هارون در سفری که به. زرتشتیِ نومسلمان و سرپرست مأمون پسر هارون بود

اینجا را . سان کرد در اینجا مهمان بود که ناگهان درگذشت و همینجا دفن شدخرا
چندسال بعد امام رضا که همراه مأمون بود در . نامیدند» مشهد هارون«پس  از آن
 .دستور مأمون در کنار هارون دفن شد درگذشت، و به) شاید در همینجا(توس 

 .شغال اوغوزهای بیابانی درآمدا به» بزرگوار«برکت دعای این   یعنی ایران به-1



  

  

۱۴

ــوعی تبلیــغ  خــواهی نخــواهی  ــرای اینهــا ایجــاد      در میــان ن  عــوام مــردم نیــز ب

 عــوام در میــان اینهــا بــودنِو نِیــازدِه دس بــودن و رازگــشا مقــ  بــه، و عقیــدهردکــ مــی

  معاصـــر تـــشکیل ســـلطنت  ؛ چنانکـــه همـــین صـــوفی خراســـانیِ   شـــد مـــیتـــرویج 

 مـشروعیِت آنهـا در زمـان خـودش تـا پایـۀ انبیـای           گـِر   تبلیـغ های سـلجوقی و     اوغوز

 در تـوان  مـی م را های این ارتقـای مقـا    نمونه. مقام یافت  ارتقای  قوم سامی   بزرگِ

گونه بود که در زمان حاکمیـت ترکـان بـر ایـران            این. دید» اسرار التوحید «کتاب  

 سراسـر   در مغوالن    دوران پایانتا  درشت تصوف بیرون آمد و       و دهها دستگاه ریز  

گیـری دسـتگاه    شناسانی که از حقیقـت رونـد شـکل    شرق .شد پراکنده  خاورمیانه

جریان تـصوف را برخاسـته از فرهنـگ ایرانـی         اند    صوفیان اطالع درستی نداشته   

انــد؛ حــال آنکــه تــصوف نــه تنهــا از فرهنــگ ایرانــی برنخاســته بلکــه بــا     پنداشــته

گونه که بـا دیـن        ی ایرانیان در تعارض هم بوده است؛ همان       روحیه و فرهنگ سنت   

ــارض اســـت   ــز در تعـ ــالم نیـ ــۀ     از.اسـ ــالمی، همـ ــدۀ اسـ ــر عقیـ ــوفیه نظـ ــیوخ صـ  و شـ

  .شوند ده میمریدانشان مشرک شمر

خـاطر حفـظ امتیازهـای         بـه  دستگاههای فقیهـان  آمیزی که     تالشهای رقابت 

کــار  اقتــصادی خودشــان بــرای مقابلــه بــا ســر بــرآوردنِ دســتگاههای صــوفیان بــه     

صـوفیان افراشـته بودنـد    سبب چتر حمایتی که حاکمـان تـرک برسـِر     بردند، به  می

 کـشانده   تـصوف  با دسـتگاه     ۀ دستگاه فقاهت  مقابل  جائی نرسید، و سرانجام به     به

تقابــل «نــام داســتان    کــه صــوفیان در آن برنــده شــدند، و داســتان درازی بــه     شــد

   .دارد» شریعت و طریقت

 را تقابــل حاکمیــت ترکــان کــسانی کــه تقابــل شــریعت و طریقــت در دوران   

انـد     اسالم عربی پنداشته   با ی ایران محورِ  گرا و آزاداندیش و عدالت       انسان عرفانِ

درســتی  بــه عرفــان ایرانــی را  تــصوف اطالعــی ندارنــد؛ تــشکیِلرونــِد از حقیقــت

ــشناخته ــد؛ نـ ــصوفِانـ ــت  تـ ــی   پیرپرسـ ــان ایرانـ ــا عرفـ ــی  را بـ ــتهیکـ ــد پنداشـ ؛ و انـ

مختـارِ  «عنـوان      بـه  گـوهر انـسانی     درعینِ حالی که بـه      که عرفان ایرانی   اند  ندانسته

 رویج کردنــد تــصــوفیانکــه  یمفهــوم  بــههــر تقدســیولــی  ،داد  تقــدس مــی»مطلَــق



  

  

۱۵

دلیـل    بـه گـران   ایـن مطالعـه  .کـرد  نفـی مـی   را در هر زمان و مکانی   برای هر انسانی  

ــان و         ــوده کــه در تألیفاتــشان عرف ــان و تــصوف ب همــین عــدم درکِ درســت از عرف

 بـوده   دلیـل همـین خلـط و اشـتباه          بـه . اند  هم آمیخت تصوف را یکی پنداشته و در ه      

 از بینــیم کــه در تألیفاتــشان  سند؛ و مــیارا بــشن» رِنــدی« جریــان انــد نتوانــستهکــه 

  .اند  عاجز ماندهبودهبرآمده از عرفان که جریانی  »رِندی«بررسی جریانِ 

 تــرک بــه همــراه یــورش  جماعــات ۀ کــه بــا خــزش گــسترد  هفــتم هجــریســدۀ

بـار صـوفیان     و  دوران عـروج کـار      آغـاز شـده بـود،      انـاتولی مغوالن به درون ایران و    

 و  نـد آورد  مـی  گـری   بـه صـوفی   رو   نـد  نـام و نـان بود      جویـای  کـه    بـسیار کـسان    بود؛ و 

صـــوفیان در ســـایۀ . ندرســـید مـــینـــوا  و نـــان  و بـــهنـــدانداخت راه مـــی بـــهدســـتگاهی 

 نـد کـه مریـدان را   کرد جا دائر همه خانقاههائی درحمایت ترکانِ حاکم بر ایران،  

 سـامی   دوران جـای معابـد کهـنِ اقـوامِ     در ایـن  خانقاههـا  .نـد آورد  میگرد   هادر آن 

 از ایـن   شـیِخ هرکـدام  . را گرفته بودنـد    تخاورمیانه و مراکز مقدس ترکانِ نیاپرس     

 بـر خـودش نهـاده بـود،       ١) اهللا  االختیـارِ    تـام  نماینـدۀ (»  اهللا ولِی«که لقبِ   خانقاهها  

 کرد می، که ادعا  بود باستان  سامیانِ دنیای کهنِ   خدا شبیه شاهخدایانِ    یک نیمه 

هوا به   او از فرمان   به کمان دررفته  صرف دارد و تیِر از    خلقت و هستی دخل و ت      در

  :آید میکمان باز

  راه تیِر جسته بازگردانند ِزه      اولیـا دارنـد قـدرت از الٰ

سبب جالل و شـکوهی کـه شـیوخ صـوفیه بـا حمایـت مـالِی حاکمـانِ تـرک             به

بـرای خودشـان درسـت کـرده بودنـد،          ) گـاه   خـوان : درستش(» خانقاه«صورت    به

در ، و پنداشـتند   عبـادتگزار مـی  خداپرستانی  رانشینان  خانقاه مسلمانْ دالِن  ساده

                                                 
1» لیمعنایش همان است که در باال نوشتم» و .»ممکن است که سرپرست و » ولی

کارۀ یک کهتر باشد؛ و ممکن است که نمایندۀ تام االختیارِ یک فرِد برتر  َقَیّم و همه
ست؛ است؛ پیامبر ولی ا» ولی«با این تعبیر است که گفته شده اهللا . از خودش باشد

حاکم ولی است؛ پسر ممکن است که پیش یا پس از مرگ پدرش ولیِ او باشد؛ 
 .نوکر هم ممکن است که در زمان حیات اربابش ولیِ اربابش بشود



  

  

۱۶

نـد کـه آنهـا دسـتی در کائنـات           کرد  مـی گمـان    خـود صـوفیانِ پرمـدعا     اثر تلقینهای   

 همین گمـان   ؛ و بر  شود  میدارند و اگر محبتشان را جلب کنند سعادت نصیبشان          

 نـد داد مـی به خانقاههـا تحویـل    شکل هدایای نقدی و جنسی  به شان را نذر و نیاز  

  هـر جهت،  از این  .یدندطلب  میو برآورده شدنِ امیدهایشان را از شیوخ خانقاهها         

ــود    ــاه همــواره دارای ثروتهــای کالنــی ب  تــرک کــه  دارانِ زمــین بــسیاری از. خانق

 زمینهـائی   کـشاورزان ایرانـی نبـود،    شـدۀ   مالکشان چیـزی جـز زمینهـای مـصادره        ا

 عمـالً نـد   کرد  مـی کشاورزانی که روی این زمینها کـار          و ندکرد  میوقف خانقاهها   

 و یافتنـد  و حالت بردگـان شـیوخ تـصوف را مـی    ند گرفت  میخدمت خانقاه قرار     در

گونـه، هرکـدام از شـیوخ خانقاههـا            ایـن  .شـد   مـی درآمدهایشان به خانقاه تحویـل      

و  بـود    ل و ثروتمنـدان طـراز او      بـزرگ  در زمرۀ مالکـینِ   و  ٰى تمام معنی    فئودالِ به   یک

بـــا اســـتفاده از حمایـــت ترکـــانِ حـــاکم از عـــوامِ  بـــرده داشـــت و شـــبهمریـــِد صـــدها 

  .کرد میکشی   بهرهشده پرست اوهام

  شیخ صفی الدین اردبیلی. ۲

ســال   درصــفی الــدین.  گرفتــه شــده اســتصــفی الــدیننــام  لقــب صــفویه از

 از اندر کلخــور  روســتایی  دارای اشــرافیتِ مرفــِهاًنــسبتیــک خــانوادۀ   خ در۶۳۱

اش مقام    دارد که در خانواده      نام صفی الدین معلوم می     .دنیا آمد    اردبیل به  توابع

اشرافیتِ دینِی موروثی وجود داشـته اسـت؛ زیـرا چنـین نامهـای پـر طمطراقـی را            

   .دادند پسرانشان می اشرافِ دارای مقامهای دینی به

ی اختالف  نظراِن تاریخ صفو    بر سر تبار و نژاد صفی الدین درمیان صاحب        

بـوده او را از  » کـاله  زریـن «علِت آنکـه صـفِت یکـی از نیاکـانِ او      کسانی به . هست

کـاله نـشانی از       اند که خودِ صـفِت زریـن        اند؛ و غفلت ورزیده     تبار ایرانی پنداشته  

تبـار     تالشی که سید احمـد کـسروی بـرای اثبـات ایرانـی             .دهد  اشرافیتِ دینی می  

های تاریخی همخوانی     ام داده است با داده    بودن شیخ صفی الدین اردبیلی انج     

 شده زبان پارسی جماعتِ بزرگی از عربهای  دوران مغوالن در آذربایجانِ.ندارد



  

  

۱۷

اخــر خالفــت  او ان قبایــل عــرب در آذربایجــان بــه  ســابقۀ اســک . انــد وجــود داشــته 

 در شــــهر عربهــــا دو پادگــــان. گــــردد لــــی برمــــیعثمــــان و دوران خالفــــت امــــام ع

 و دیگــری اردبیــل؛ و دههــا هــزار خــانوار  ١ردنــد، یکــی مراغــه آذربایجــان دایــر ک

ــ  . عـــرب در ایـــن دو شـــهر جـــاگیر شـــدند      از قبایـــل اًعربهـــای آذربایجـــان عمومـ

پـدرزنِ امـام    (نـدی  اشـعث ابـن قـیس کِ     .ویژه از طوایفِ کِنده بودند     تبار، به   یمنی

 عثمــــان و دوران خالفـــت امـــام علـــی حاکمیــــت    خالفـــت  کـــه در اواخـــر   )حـــسن 

ان را داشـــت جماعـــات بزرگـــی از قبیلـــۀ خـــودش و دیگـــر قبایـــل یمنـــی آذربایجـــ

هـائی کـه در انقـالب ابومـسلم خراسـانی در بخـش                 تصفیه .آذربایجان کوچاند   به

بزرگــی از ایــران از عربهــا شــد شــامل آذربایجــان نگردیــد، و کلیــۀ عربهــائی کــه      

بهـای  همـۀ عر . آذربایجان آمـده بودنـد همچنـان در آذربایجـان مانـدگار شـدند          به

  سـنتِی  مـذهِب . بودنـد  و ایرانـی شـده     زبـان   پارسـی آذربایجان تا سدۀ سوم هجری      

صــفی الــدین مــذهب شــافعی را از پــدر و   . مــردم آذربایجــان مــذهب شــافعی بــود  

. در آذربایجـــان شـــیعۀ اثناعـــشری وجـــود نداشـــت. ارث بـــرده بـــود نیاکـــانش بـــه

ند کــه در پایــان زیــست  نیــز در آذربایجــان مــیزیــدیجماعــاتی از دیلمیهــای شــیعۀ 

ــه بودنــد و در آینــده     ســدۀ ســوم و اوایــل ســدۀ چهــارم هجــری بــه        آذربایجــان رفت

  در سـدۀ هفـتم هجـری در   قویونلـو نیـز وقتـی     ترکـان قـره  . آذربایجانی شـده بودنـد   

 پایـان مـسیِر مهاجرتـشان از    درون ایـران در   جریان خزش بزرگ جماعات ترک به     

 رسـیده جـاگیر شـده       )آذربایجان شـمالی   (بیابانهای مغولستان به شمال رود ارس     

  .شیعیان زیدی گرفتند مسلمان شدند مذهب سپس

مقــدمات  ســنت و  بــا قــرآن وهکــودکی بــه تحــصیل پرداختــ   درصــفی الــدین

پـرور شـدن    او که از سنینِ نوجوانی هوای شیخ شدن و مریـد           . آشنا شد   دینی علوم

 و دبیلــی مریــد شــد نــام شــیخ فــرج ار  بــهان خانقاهــدار  یکــی از نــزِددر ســر داشــت

                                                 
یعنی زمینی گِلین که »گاهِ ستوران گَرده«معنای   عربی است بهاًمراغه یک نام خالص 1

 .زنند ستوران برای استراحت در آن غلت می
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وکسب نـام  » مقامات«به هوای وصول  بهسپس . مقدمات مریدپروی را فراگرفت   

اعتکــاف  وه ســبالن بــه در کــچنــد ، یــکافکنــدنِ دســتگاهِ صــوفیانه راه  بــهآوازه و و

شـیراز    حاصـل نکـرد آذربایجـان را رهـا کـرده بـه             ئـی   آوازهجـا    در این   چون .نشست

پرداختـه   »لوکسیر و س   « ماندگار شد تا به    خانقاه شیخ عبداهللا خفیف    در  و رفت

ۀ دیگـر    یـک صـوفی پـرآواز      خـدمت   او همچنین مـدتی در شـیراز بـه        . مقام برسد   به

 مریـدپروری  فنـون   بـا   خانقاهها بود کـه او      در این  .درآمدی  پارس میر عبداهللا    نامِ  به

اردبیـــل  بـــه »ســـلوکســـیر و « موســـوم بـــه طـــی برخـــی مراحـــلِ  ازپـــس. شـــدآشـــنا 

خـودش   تـر از    هـای باسـابقه     بـا شـیخ    دتوانـ   مـی نمتوجه شد کـه هنـوز         ولی برگشت؛

در سـال  لـذا  . دسـت آورد   کنـد و مریـد بـه   دسـتگاه دائـر  برای خـودش  رقابت کرده   

زاویـۀ شـیخ زاهـد گیالنـی         کـران گـیالن در     روستای هلیه  گیالن رفت و در     خ به ۶۵۵

 بســب بــه مغــول بــود و   خــان کــه مــورد حمایــت غــازان  شــیخ زاهــد . شــدمعتکــف 

برخورداری از بـذل و بخشـشهای او ضـرورت تـسلیم شـدنِ ایرانیـان بـه حاکمیـت              

ــغ   ــوالن را تبلیـ ــیمغـ ــرد مـ ــل ،کـ ــدین  مثـ ــفی الـ ــردمِ از صـ ــان مـ ــاید از  آذربایجـ شـ

  مازنـــدران ومریـــدان بـــسیاری در گـــیالن و بـــود، و صـــفی الـــدینن ونداخویـــشا

زودی  ه بــینصــفی الــد  .داشــت روســتائیانِ ایرانــی  ترکــان و در میــانآذربایجــان 

مقـام مریـد اول و نماینـدۀ     بـه کـه  توانـست   خـود جلـب کـرد و     توجه شیخ زاهد را بـه     

 پیـدا کـرده بـود       صـفی الـدین    ئـی کـه بـه        عالقـه  سـبب   بهشیخ  . ویژۀ شیخ دست یابد   

 و گویــا در اواخــر  او را خلیفــۀ خــویش کــرد،،عقــد نکــاح او درآورد دختــرش را بــه

  .شودو  جانشین اصفی الدینعمرش وصیت کرد که 

های   برنامه از دیرباز کهصفی الدین و ؛درگذشتخ ۶۷۹سال  شیخ زاهد در

 شـیخ طریقـت     عنـوان   بـه   و رفـت  بـه اردبیـل      درنگ  بیبلندپروازانه در سر داشت،     

 خــودش گــرد پیرامــونمریــدان شــیخ زاهــد را  بــرای خــودش خانقــاهی برپــا کــرد و

 خفیـف و شـیخ      که یک شیخ شافعی مـذهب بـود، همچـون شـیخ عبـداهللا              او. آورد

زاهد به تبلیغ احکام شرعی و امر معروف و نهی منکر مشغول شـد و بـه نـشر زهـد             

طریــق بتوانــد شــمار هرچــه بیــشتری از عــوام  از ایــن ، تــاو عبــادت همــت گماشــت
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 عالقه داشت، و سماع  بهصفی الدینشیخ .  خویش گرد آوردنباور را پیرامو دین

وســیلۀ آن  ، تــا بــه  آذربایجــان رواج دادخانقــاه خــویش مرســوم نمــوده در   را در آن

مند به شادزیستن را به خانقاه خویش بکشاند  ه عالقباور ولی بتواند جوانانِ دین

  ١ .شمار مریدانش بیفزاید و بر

 کـه  مفهـوم خاصـی دارد  در تـصوف   است، و ی شنیدنمعنا  بهسماع در لغت 

 ازآنِ رنـدان بـود کـه       اًاین شادزیستی اساسـ   . معنا کرد » شادزیستی«را    توان آن   می

صـوفیان عقیـده    یـک شـاخه از       .نوعی وارد جریـان صـوفیه نیـز شـده بـود             بعدها به 

       داشتند که وقتی انسان در ذکر خدا مستپیوندد    روحش به معبود می    شود  می قغر

رقص و پـایکوبی و  مستی و به  او را  ودهد میو حالتی از وجد و سرور به او دست          

طی   کرده بودند که پس از     اتِّخاذن طریقت را صوفیانی      ای .دارد  میغزلخوانی وا 

داری و   روزه ناشـــی ازچـــشِی کـــشی و محرومیـــت مراحلـــی از زهـــد خـــشک و رنـــج

ــب ــده شـ ــسته   زنـ ــای خـ ــازگزاری و عبادتهـ ــاره    داری و نمـ ــه یکبـ ــده، بـ ــه کننـ متوجـ

تـوجهی    بـی  راه برگـشته شـیوۀ شادزیـستی و        از آن     شده خودخاصیت بودنِ راه      بی

صـوفیان کـه      برخـی  .بودنـد رسـیده   » رنـدی «و بـه     را درپیش گرفتـه      ی شرع زهدبه  

اهل دنیا و خوشی و کامرانی از نعمتهـای دنیـایی بودنـد از همـۀ آنچـه مربـوط بـه             

را گرفتنـد و وارد خانقاههـا کردنـد؛ ولـی شـیوۀ زنـدگی           رندی بود رقـص و سـماع        

ها و بـاال  نزد آنها خالف شیوۀ رندان بـود؛ زیـرا رنـدان در خـدمت سـعادت انـسان                 

رحمانـه از انـسانهای       کـشِی بـی     بردِن معرفتِ بشری بودند، و صوفیان درکارِ بهره       

  .خورده بودند فریب

شـادی  آزادگی و    شاد زیست و برای       آزاده و  گفت باید   رند کسی بود که می    

» اِخوانُ الـصفاء «تألیفات  که نمودش در     این جریان فکری  . همۀ انسانها کوشید  

                                                 
ابن بزار اردبیلی، ) الف: شرح زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی، بنگرید برای 1

شیخ صفی و احمد کسروی، ) ، تصحیح غالمرضا طباطبائی مجد؛ بصفوه الصفا
شاه ؛ منوچهر پارسادوست، )کاروند کسروی، گردآورنده یحیی ذکاء: در تبارش

  .۱۲۴ ۱۱۵ص  ص): شرکت سهامی انتشار، تهران (اسماعیل اول
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 هـای سـهروردی   ، و در نوشـته   حافظ و دیوان شمس   عراقی و    های خیام و    سرودهو  

  .است ریشه در فرهنگ باستانی ایران دارد و داستانش دراز ،شود دیده می

 او را  کــه مــارنــدان یکــی ازمالقــات بــا   پــس از)الــدین بلخــی جــالل (مولــوی

اش   یک ایرانی مجهول الهویه کـه مـا دربـاره          (یمشناس  می » تبریزی شمس«نام    به

 در  مریــدانشبــا و ، روی آوردشادزیــستیبــه  )دانــیم جــز چنــدتا افــسانه مــیهــیچ ن

 .کــرد مــیافــشانی و پــایکوبی  ت و دســدخوانــ مــی بــه آواز دف و نــای غــزل خانقــاه

غزلهــای دیــوان مولــوی کــه نــام شــمس را برســر دارد تولیــد ایــن دوره از زنــدگی      

  :در وصف سماع چنین گفته است) ۴دفتر ( در مثنوی او. مولوی است

  نکه خلق یست ا ا  چرخ گردشهای انگب

  کآثــــــار بهــــــشت ینــــــد منــــــان گــــــو مــــــؤ

ــم     ــوده ایـــ ــالم بـــ ــزای عـــ ــه اجـــ ــا همـــ   مـــ

  مــا ریخــت زآب وگــل شــکی   چــه بــر  گــر

  غـــــذای عاشـــــقان آمـــــد ســـــماع    پـــــس

ضـــــــــمیر  یـــــــــاالت خ یـــــــــردگ یتقـــــــــو  
 

ــ مــــی   و بــــه حلــــق رایندش بــــه طنبــــورســ

   زشــــــــتدانیــــــــد هــــــــر آوازِ گــــــــر نغــــــــز

ــم   ــشنیده ایــــ ــا بــــ   در بهــــــشت آن لحنهــــ

  از آنهــــــا چیزکــــــی  ن مانــــــدهدمــــــا یــــــا

  باشــــــد خیــــــال اجتمــــــاع    او نــــــدر  کــــــا

  فیر صــنــگ و بــا از رددگــ ورتصــ هبلکــ
 

 نظــم یــاد  بــهمولــوی در اینجــا تــصریح دارد کــه موســیقی و ســرود، انــسان را   

در شـعف و شـور       او را    انـدازد و     لـذات بهـشتی مـی      یـاد    بـه  موجود در کل طبیعـت و     

 .دهـد  مـی بـا کـل طبیعـت پیونـد      و آورد مـی برده به رقص و جنـبش و چرخیـدن در     

ئی بسیار ژرف در فرهنـگ باسـتانی          این عقیده خاص رندانِ ایرانی بوده و ریشه       

در (داده  ایــران دارد کــه اساســش را شادزیــستی و شــادکردنِ انــسانها تــشکیل مــی 

را در میــان  کوشــیدند کــه آندوران هخامنــشی برخــی از اندیــشمنداِن یونــانی نیــز  

مولــوی ســرایت   از راه شــمس بــه ایــن عقیــدۀ شادزیــستی. )یونانیــان تــرویج کننــد

 .را رهـا کـرد، و داسـتانش دراز اسـت            ولی مولوی در اواخر عمـرش آن      کرده بوده   

سـدۀ هفـتم     و تـصوف     مـوروثی  فقاهت   ایرانی و در میان عرفان     سرگردانی مولوی 

  . تجلی یافته استگونۀ بسیار روشنی بهی و در دفترهای مثنوی معنهجری
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آنچــه . ست کــه ســماع از چــه وقــت وارد رســوم صــوفیان شــده باشــدمعلــوم نیــ

 خانقاههــای ایــران از ی هجــری ســماع در بخــشهفــتم ســدۀ  اســت آنکــه درمحقَّــق

و » حالّجـی « بـه عرفـانِ       انـدکی  صـوفیانی کـه   سـماع اگـر بـرای       . رواج داشته است  

، بــرای شــد مــیپنداشــته  مراســم روحــانی نــوعی  بودنــدنزدیــک شــده »بایزیــدی«

خانقـاه برپـا کـرده بودنـد،        کـسب قـدرت و ثـروت و جـاه و نـام              یانی که بـرای     صوف

 به سـلک مریـدان خانقـاه         جویای بهشت  ه و کار  بیئی برای جذب جوانان       وسیله

داسـتان یـک    .  بیفزاینـد   و اهمیـِت خانقـاه     بود تا بـه ایـن وسـیله بـر تعـداد مریـدان             

  :منویس می بازدر اینجا  استآمده مولوی مورد از سماع را که در مثنوی

ــوفی ــا  صـــ ــی در خـــ ــید  ئـــ ــاه از ره رســـ   نقـــ

کــــش داد و علــــف از دســــت خــــویشآب  

  دنــــــد و فقیــــــر چیــــــز بــــــو صــــــوفیان بــــــی

  وختنــــــد دم آن خــــــرک بفــــــر هــــــم در آن

  نقـــــــــه افتـــــــــاد انـــــــــدر خـــــــــا لـــــــــه ولـــــــــو

ــسا آن ــر مـــــــــــــ ــز فـــــــــــــ   دراز راهِ از نیـــــــــــــ

ــو ــا صـ ــد    فیـ ــه یـــک بنواختنـ   نـــش یـــک بـ

  - میالنـشان بـه وی     دیـد   مـی  چون   –گفت

  ماع آغـــــاز کـــــردردنـــــد و ســـــ لـــــوت خـــــو

ــشان   ــت افـ ــاه دسـ ــی  ،گـ ــدم مـ ــو قـ ــد کـ   فتنـ

ــبخ دودِ ــ مطـــــــ ــاگِـــــــ ــوفتن رد آن پـــــــ   کـــــــ

ــا ــر یــــ ــار  دیــــ   بــــــد صــــــوفی آز از روزگــــ

  چــــــون ســــــماع آمــــــد ز اول تــــــا کــــــران    

   آغـــاز کـــرد»فـــت خـــر بـــر فـــت و خـــر بـــر«

ــراره  ــای زایـــــن حـــ ــان پـــ ــحر  کوبـــ ــا ســـ   تـــ

آن صـــــــــــوفی همـــــــــــین ، تقلیـــــــــــدِهاز ر  

  ســماع وآن وجــوش نــوش گذشــت آن چــون

ــ ــ در رد وبــــــش را برکَمــــ   ر کــــــشیدآخــــ

  کـــه مـــا گفتـــیم پـــیش نـــه چنـــان صـــوفی

 ــر ــاد فقـــــ ــنن  اَکـــــ ــــ ــریَکـُ ــر یُاً کفـــــ   بیـــــ

  تنـــــدوخ لـــــوت آوردنـــــد و شـــــمع افـــــر 

  کـه امــشبان لــوت و سـماع اســت و شــره  

ــود ــاز ،خــــسته بــ ــال و نــ ــد آن اقبــ    و دیــ

ــرِد ــوش  نـ ــدمتهای خـ ــی خـ ــاخت مـ   ندسـ

  »؟امشب نخواهم کرد، کـی   طرب گر«

  دود و گـــرد نقـــه تـــا ســـقف شـــد پـــر  خـــا

ــفّ    روفتنــــد ه را مــــیگــــه بــــه ســــجده صــ

ــتیاق و ــوفتن وجـــــــد زاشـــــ ــان آشـــــ   شـــــ

ــز ــ  ی ــسیارخوارن ســبب صــوفی ب   ود ب

ــا  ــرب آغـ ــد مطـ ــ  زیـ ــرانیـــک ضـ   رب گـ

ــرد    ــاز کــ ــه را همبــ ــراره جملــ ــن حــ   زایــ

  »پسر وخررفت ای  خررفت« زنان کف

   آغــاز کــرد انــدر حنــین   »فــت خــر بــر «

ــبح گـــشت  ــوداع  صـ ــد الـ ــه گفتنـ   و جملـ
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ــ    خــــا   و صــــوفی بمانــــد   دنقــــه خــــالی شــ

ــر  ــد در همــ ــا رســ ــان او مــــی  تــ ــتافت هــ   شــ

  خرکجااسـت؟ : گفت صوفی .خادم آمد 

ــت ــو بـــسپرده ام    «:  گفـ ــر را بـــه تـ   مـــن خـ

ــو  «: گفـــت ــودم، صـ ــانِف مـــن مغلـــوب بـ   یـ

ــر  ــو جگــــ ــ  تــــ ــدی میــــ ــان گُبنــــ   انربکــــ

ــت ــرم«:  گفــ ــ گیــ ـ ــر کـَ ــو جبــ ــستنداًز تــ    بــ

ــائی  ــو نیـــــــ ــرا  و تـــــــ ــر مـــــــ ــوئی مـــــــ   نگـــــــ

  ضــــی بــــرم؟ مــــن کــــه را گیــــرم کــــه را قــــا 

  بارهـــــــــا مـــــــــن واهللا آمـــــــــدم« : گفـــــــــت

  تـــو همـــی گفتـــی کـــه خـــر رفـــت ای پـــسر  

ــاز مــی    گــشتم کــه او خــود واقــف اســت    ب

  وشنـــد خـــگفت مـــیآن را جملـــه «: گفـــت

  داد بـــــــاد بـــــــر شـــــــان تقلیـــــــد مـــــــر مـــــــرا
 

 فـــشاند  فـــر بـــر    آن مـــسا گـــرد از رخـــت  

ــ ــر را نیافــــت ،ررفــــت در آخــ    ولــــی خــ

  بخاسـت   جنگی ! ریش بین  :گفت خادم 

ــو را  ــن تــ ــر  مــ ــر خــ ــل بــ ــردهموکَّــ   »ام  کــ

  » جـــــاندنــــد و بـــــودم بــــیمِ  حملــــه آور 

  !؟جــوئی زآن نــشان انــدر انــدازی و

  مــــسکین شــــدند  مــــِن صــــد خــــونِ  قــــا

  !نـــوا برنـــد ای بـــی  خـــرت را مـــی  کـــه

  »ایـــن قـــضا خـــود از تـــو آمـــد بـــر ســـرم  

  را واقــــــف کــــــنم از کارهــــــا   تــــــا تــــــو 

  تـــــــر بـــــــا ذوق ینـــــــدگان از دگــــــر گـــــــو 

  »مـردی عارفـست    قضا راضیست  زاین

  هــــــم ذوق آمــــــد گفتــــــنش   مــــــر مــــــرا 

ــاد   دوصــد لعنــت  کــه ــه ایــن تقلیــد ب   »ب
 

  :حافظ شیرازی در تمسخر به سماع صوفیانِ خانقاهی چنین گفته است

  شعبده دستی برآوریم    ما نیز هم به اند مقتدا   حالتِ رقص چون صوفیان به

 و رواجِ کـار   شـکوه خانقاههـا       دوران عروج تصوف و    صفی الدین عهد شیخ   

  در گونـاگون هـای     طریقـه  ها و    نحله جات صوفیان با   دسته. بودان  خانقاهداربارِ   و

ــا برخــورداری از حمایتهــای حاکمــان مغــول،    سراســر خاورمیانــه   دســتگاههای ب

حکـومتگران مغـول    .  در رقابت بودنـد    همطویل و عریض و پررونقی داشتند و با         

ــه دِق بــرای جــادوگران و   بودنــد ونیاپرســتکــه در اصــل   ــ یــسان قبیل شــان مقــام   یی

قـدیس  « و   »انـسان برتـر   «مسلمان شدند در جـستجوی       قائل بودند، وقتی     خدایی

 بـه شـیوخ تـصوف روی آوردنـد، و بـا عقیـده بـه اینکـه          »خـدا   انـسان « و   »گر معجزه

گـر هـستند و قادرنـد کـه در      العـاده و معجـزه   پیران طریقـت دارای قـدرتهای خـارق    
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 انسانها دخـل و تـصرف کننـد، بـرای شـیوخ تـصوف احتـرام خاصـی قائـل                      جهانِ

ئـی دسـتگاهی برپـا کردنـد      گوشه ن از همه سو سر برآوردند و در هر   صوفیا. شدند

. ند بهــره برگیرنــدداشــت مــیتــوجهی کــه مغــوالن بــه شــیوخ خانقاههــا مبــذول  تــا از

ــا در ــدِ  خانقاهه ــشۀ مغــول فعالیــت     ســلطۀ ســتم جهــت تأیی ــد؛ زیــرا از  کرد مــیپی ن

 ده بودنـد   رسـی  به کیا و بیـا    معنوی شاهان و حکومتگران مغول       نوازشهای مادی و  

ستند کــه مغــوالن ایجــاد  دانــ مــیو حیثیــت و موجودیــت خــود را مــدیون اوضــاعی  

  .کرده بودند

 پیـروی   »هجبرِیّـ «عقائد   حله و مذهبی که بودند از     طریقت و نِ   صوفیان به هر  

 کـه در دوران امـوی در بـصره پدیـدار            نـد ه یک نحلۀ مـذهبی بود     جبرِیّ. ندکرد  می

 بـه ارادۀ اهللا اسـت و   دهـد  مـی  هرکاری انجـام   که هرکس  ندمعتقد گردید  ، و ندشد

 همــه از اهللا کنـد  مـی ئـی از خــود نـدارد؛ لـذا هــرکس نیـک یـا بــد       انـسان هـیچ اراده  

 انـسانها نظـر بدهـد و        کـردار دربارۀ نیـک و بـد بـودن         که  است و انسان حق ندارد      

کفیـر کنـد؛ بلکـه بنـدۀ      تدهنـد  مـی حکام ستمگر را بـه خـاطر سـتمهائی کـه انجـام             

صوفیان این عقیده  .  راضی و قانع باشد    آید  میحال به آنچه پیش      هر ید به خدا با 

رخ زنـدگی فـردی و اجتمـاعی         ئـی کـه در      واقعـه   هرحادثـه و   ند که داد  میرا انتشار   

 انـسانهای خداپرسـت    کـه معـشوق واقعـیِ   هی استئی از عنایات الٰ      جلوه دهد  می

 هــردو پــسندیده معــشوق چــه لطــف کنــد و چــه قهــر بــورزد  کــه  نــدگفت مــیاســت؛ و 

ــد از    ــسان بیایـ ــر انـ ــه برسـ ــت، و هرچـ ــحبیـــب اســـت و   اسـ ــیچ  بـ ــشیئت او هـ دون مـ

 خوشی و درد هـردو  ند کهکرد می؛ و به عوام تلقین    پیشامدی اتفاق نخواهد افتاد   

 خـودش را  هاد و از خدا بداند و به هنگام دردباید به یکسان مورد قبول بنده باش  

  : باره چنین گفته است در ایناز صوفیان یکی .تسلیم ارادۀ خدا کند و دم نزند

  ــه را جـــانان پســنددـندم آنچـپســ     من از درمان و درد و وصل و هجران

 جـائی در ضرورت تسلیم محض در برابـر ارادۀ خـدا، برخـی از صـوفیان تـا                  

جمعـی از مـردم در کـشتی نشـسته        که  پیش رفتند که معتقد شدند اگر انسان ببیند         

کنــد و بــرای  فــضولی خــدایی کــه در قبــال مــشیئت نبایــدنــد، ا در حــال غــرق شــدن
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پیشامدی را به خواسـت و   ؛ بلکه بهتر است که هرزندکاری  نجات آنها دست به     

مولـوی  ایـن جنبـه از عقیـدۀ صـوفیه در دفتـر سـوم مثنـوی                 .  خدا محول سازد   ۀاراد

  : استشده بیان گونه این

ئـــی قـــوقی داشـــت خـــوش دیباجـــه آن د  

ــین   ــر زمـ ــیبـ ــد مـ ــو مـــ  شـ ــمان چـ ــر آسـ   ه بـ

  در مقـــــــامی مـــــــسکنی کـــــــم ســـــــاختی 

  در یــک خانــه گــر باشــم دو روز :  گفــت

ــ  ــدر ســـ ــیروز انـــ ــاز ر بـــ   د، شـــــب در نمـــ

  وار م مـــــشتاقشـــــد مـــــی روزی  :گفـــــت

  چون رسیدم سـوی یـک سـاحل بـه گـام           

  هفــــــت شــــــمع از دور دیــــــدم ناگهــــــان

ــمعی از آن    ــی شـــ ــر یکـــ ــعلۀ هـــ ــور شـــ   نـــ

  خیرگــی هــم خیــره گــشت ،خیــره گــشتم

ــ مــی م کــهدیــد مــیبــاز  هفــت، یــک دش   

  بــــاز آن یــــک، بــــار دیگــــر هفــــت شــــد 

  شـــــــــــــــمعها  میـــــــــــــــان  اتـــــــــــــــصاالتی

  پیــــــــشتر رفــــــــتم دوان کــــــــآن شــــــــمعها

  خراب مدهوش و  خویش و   م بی شد  می

  عقــل انــدر ایــن هــوش و بــی ســاعتی بــی

  خاســـــــتم هـــــــوش آمـــــــدم بـــــــروا ،بـــــــاز

ــدر نظــر شــد هفــت مــرد        هفــت شــمع ان

  بـــاز هـــر یـــک مـــرد شـــد شـــکل درخـــت 

ــ   ــر سِــــ ــاخ بــــ ــر درختــــــی شــــ   دره زدههــــ

   هــر دمــی شــد مــی، فــرد شــد مــیفــت ه

ــد از آن دیـــــدم درختـــــان در نمـــــاز      بعـــ

  ئــی اشــقی، صــاحب کرامــت خواجــه   ع

ــب ــشته ز شــــ ــن روانروان را گــــ   و روشــــ

  کـــــــم دو روز انـــــــدر دهـــــــی انـــــــداختی

  عــــشِق آن مــــسکن کنــــد در مــــن فــــروز    

  ز او همچــــو بــــاز  هبــــا چــــشم انــــدر شــــا  

  انـــــــــوارِ یـــــــــار در بـــــــــشر تـــــــــا ببیـــــــــنم

ــود بــــی  ــشته روز و  بــ ــه گــ ــام  گــ   وقــــت شــ

  بیـــــدم بـــــه آن  انـــــدرآن ســـــاحل، شـــــتا  

ــمان    ــان آســـ ــا عنـــ ــوش تـــ ــده خـــ ــر شـــ   بـــ

  عقــــل را از ســــر گذشــــت رت حیــــمــــوجِ

ــی ــکا مـــ ــور او  شـــ ــد نـــ ــِب فـــ ــکجیـــ    فلـــ

ــر  ــستی و حیـــ ــد   مـــ ــن زفـــــت شـــ   انـــــی مـــ

  بـــــر زبـــــان و گفـــــِت مـــــا    یـــــد  کـــــه نیـــــا 

  تـــــا چـــــه چیـــــز اســـــت از نـــــشانِ کبریـــــا 

ــ ــادمتــــــ ــتاب  ا بیفتــــــ ــل و شــــــ   ز تعجیــــــ

   زمــــــــیناوفتــــــــادم بــــــــر ســــــــر خــــــــاکِ 

   پــــا اســــتمےدر روش گــــوئی نــــه ســــر نــــ 

ــو ــان  نــ ــیرشــ ــد مــ ــه ســــقف الژورد شــ    بــ

ــبزِی  ــشم از ســ ــشان چــ   بخــــت نیــــک ایــ

ــ ــوسِــ   د از خــــال بیــــرون شــــده دره چــــه بــ

  گــشتم از حیــرت همــی مــن چــه ســان مــی

  جماعــت کــرده ســاز ده یــکیصــف کــش



  

  

۲۵

ــام    ــد امــ ــیش، ماننــ   یــــک درخــــت از پــ

  آن قیــــــــام و آن رکــــــــوع و آن ســـــــــجود  

ــدِ ــا هفــــت مــــرد  بعــ    دیــــری گــــشت آنهــ

  لیـــدم کـــه آن هفـــت ارســـالن    چـــشم مـــا 

ــون ــهچــ ــن ز نزد  بــ ــیدم مــ ــی رســ   راه یکــ

  ســــــالم«: آنِب قــــــوم گفتنــــــدم جــــــوا  

  !؟ختنــــد گفــــتم آخــــر چــــون مــــرا بــــشنا

ــد   مـــا را آرزو اســـت « : از آن گفتنـــدبعـ

ــاز   ــوقی در نمــــ ــد آن دقــــ ــیش در شــــ   پــــ

  ناگهــــان چــــشمش ســــوی دریــــا فتــــاد    

  ئــــــی دیــــــد او کــــــشتی در میــــــان مــــــوج

ــیم    ــم مـــوج عظـ ــر و هـ ــم ابـ   هـــم شـــب و هـ

  بــــــت کاســــــته   کــــــشتی از مهــــــا اهــــــِل

  زاری و آه در و ایـــــــــــــــشان در دعـــــــــــــــا

ــا    مـــــت را بدیـــــد چـــــون دقـــــوقی آن قیـــ

  یــــارب منگــــر انــــدر فعلــــشان «: گفــــت

  حـــل بـــاز بـــر متـــشان بـــه ســـا خـــوش ســـال

   وآن دعا  ، از دوچشمش  رفت  میاشک  

  تــــا رهیــــد آن کـــــشتی و آمــــد بــــه کـــــام    

  دشـــــــان بـــــــا همـــــــدگر  افتـــــــاپچپچــــــی 

  من نکـرده اسـتم کنـون      «: گفت هریک 

  درد ایـــــن امـــــام مـــــا ز نـــــا مـــــا« :گفـــــت

ــوده اســــت  ــاض،او فــــضولی بــ    از انقبــ

ــردم    ــه کــ ــون نگــ ــسز چــ ــرم  پــ ــا بنگــ   تــ

  را ندیــــــدم در مقــــــام ایــــــشان یــــــک از

ــران ــدر دیگـــــــ ــام پـــــــــی او انـــــــ   در قیـــــــ

  نمــــود مــــیاز درختــــان بــــس شــــگفتم   

  ردفـــــــجملـــــــه در قعـــــــده پـــــــی یـــــــزدان 

ــان  ــا کیــ ــان  ا تــ ــد از جهــ ــه دارنــ ــد و چــ   نــ

  کــــــــردم ایــــــــشان را ســــــــالم از انتبــــــــاه

  »مای دقـــــــــوقی مفخـــــــــر تـــــــــاج کـــــــــرا

ــر  ــن بـ ــد  پـــیش از ایـ ــر ننـ ــن نظـ ــد مـ   اختنـ

  »اقتـــدا کـــردن بـــه تـــو ای پـــاک دوســـت

ــراز    قـــــوم همچـــــون اطلـــــس آمـــــد او طـــ

  »! داد!داد«کـــه شـــنید از ســـوی دریـــا    

  ئـــــــــی و در بـــــــــال و زشـــــــــتی در قـــــــــضا

ــر    ــاریکی و از غــ ــه تــ ــن ســ ــ ایــ ــیمهقابــ    بــ

  داشــــــــــــته بــــــــــــر واویلهــــــــــــا و نعــــــــــــره

ــر فلـــــک  ــیاه   بـــ ــده دود ســـ ــشان شـــ   زایـــ

  یـــــدشـــــید و اشـــــک او دو رحـــــم او جـــــو

ــر ای شـــــ  ــشان گیـــ ــشان ِهدستـــ ــو نـــ    نیکـــ

ــو  ــیده دســــت تــ ــر  ای رســ ــر و بــ   »در بحــ

ــ  بــــی ــود از وی مــ ــما ی خــ ــا ســ ــد تــ   برآمــ

ــازِ  ــد نمــــ ــام شــــ ــم تمــــ    آن جماعــــــت هــــ

  »؟مـا ای پـدر    کیست از  ین فضولی ا«ک

ــی از درون    ــرون نـ ــی از بـ ــا، نـ ــن دعـ   »ایـ

  تی بکــــــرداجــــــ نــــــه منــــــا الفــــــضوال بــــــو

  » مطلـــــق اعتـــــراض کـــــرد بـــــر مختـــــارِ  

ــه   ــه چـــ ــیکـــ ــد مـــ ــل گوینـــ ــرم آن اهـــ   کـــ

ــد  ــه بودنــــ ــام   از رفتــــ ــود تمــــ ــام خــــ   مقــــ



  

  

۲۶

  
چنینـی بـسیار    بـوده ادعاهـای ایـن    » شـیِخ دقّـاق   «این دقیقی که نام اصـلیش       

  . استافزوده  و با چنین ادعاهای گزافی بوده که بر مریدان خویش میکرده می

صوفیان بر اساس این عقیده که بایـد بـه دادۀ حـق هرچـه باشـد رضـا داد، و                     

حاکمیت سیاسی روز را هرچه بـود  ، چ اعتراضی نباید کرد   در برابر ارادۀ خدا هی    

آنهـا  . نـد کرد  مـی  را به عـوام تلقـین        سلطهستند و اطاعت از دستگاه      دان  میمقبول  

 است و پادشاه مـسلمانی کـه        »خدایی « یک جلوه از   »پادشاهی«معتقد بودند که    

ر  حتـی اگـ  ؛با دین خدا در ستیز نباشد، هر عملی که انجام دهـد عـین عـدل اسـت               

بـدون هـیچ    را گنـاه  بـی شاه برای ارضای امیـال شـهوانی خـویش خـون انـسانهای         

بـه او اعتـراض     کـه   بریزد کاری خداپسند کـرده اسـت وکـسی حـق نـدارد              ئی    بهانه

 داسـتان عـشق پادشـاه بـه کنیـزک          عقیـدۀ صـوفیان را مولـوی در        این جنبه از   .کند

 ،وی آمـــده اســـتآغـــاز دفتـــر اول مثنـــ  داســـتان کـــه در در ایـــن.بیـــان کـــرده اســـت

بندد؛ ولی کنیزک که دلـش بـه           و دل به او می     خرد  میپادشاهی کنیزکی زیباروی    

 تـــا ؛دآور مـــیپادشـــاه طبیبـــان را حاضـــر . شـــود مـــیجـــای دیگـــر بنـــد بـــوده بیمـــار 

گرو عشقی اسـت،      بیچاره در   کنیزِک  که دلِ  شود  میسرانجام یک طبیبی متوجه     

 که یک زرگر  معشوق کنیزک راشانِیاین طبیب نام و ن.  عشق استدرد او دردو 

 دفرست می؛ و پادشاه کس به سمرقند دکش  می از زبان او بیرون  اهل سمرقند است  

، و طبیـب  دآور میسمرقند  او نیازمند است از ۀ اینکه شاه به هنر  بهان   به  زرگر را  و

 اثـر  درخبـر    جـا بـی    همـه  از زرگر بیچاره و  . اندنوش  میبه امر شاه دواهائی به زرگر       

 و رنگ رویش ردژمِپ میبرابر کنیزک   آهسته آهسته در    و شود  میبیمار  این دواها   

، و کنیـزک    رود  مـی دل کنیـزک بیـرون        عـشق او از    پیش از آنکه بمیرد    و   ،دریز  می

  . گرددءیابد تا شهوت پادشاه ارضا سالمتش را باز می

نـشدنی توسـط یـک        که داستان تخیلی یک جنایتِ توجیـه       این داستان را  

 که کاری کـه شـاه       کند  میمولوی در پایانش چنین توجیه       باز است  پادشاه هوس 

روی حکمتی بود که خدا به او الهام کرده    کرد کاری درست بود؛ و هرچه کرد از       
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و . دبخـش  مـی سـتاند و جـان    زیرا شـاه مثـل خـدا قـادر مطلـق اسـت و جـان مـی         . بود

  :ه استد هرکه را بکشد کاری ناروا نکردبخش می جان کسی که

  ١ نایب است و دسِت او دست خدا است  شد روا است    آنکه جـان بخشـد اگر بکُ

 صوفیان که نیک و بد را جلـوۀ لطـف خـدا             گری  جبرینتیجۀ طبیعی عقیدۀ    

نــد، کرد مــی تعبیــر »عنایــت معــشوق بــه عاشــق«ستند و هــردو حالــت را بــا دانــ مــی

 مـشروعیت   کمیتِ مغوالن حا به   هاین عقید .  وضع موجود سیاسی بود     مطلِق تأیید

مبـاالتی نـسبت     جامعه را به بـی     ، و کرد  می را توجیه    ن مغوال ستمهایید و   بخش  می

  .داد میبه سرنوشت خویش سوق 

خرافات خودشان برای شـیوخ خانقاههـا تقـدس          هم حکمرانان مغول بنابر   

های قدرت مغوالن  هم گسترش افکار صوفیانه موجب تحکیم پایه قائل بودند؛ و

نیرومنــد و پرمریــد  بــرای آنکــه ارادتــشان را بــه شــیوخ  حکمرانــان مغــول .شــد مــی

هـای پردرآمـدی را       خانقاهها نشان بدهنـد، مـساعدتها و نـذورات مـالی و موقوفـه             

 سـتم بـود در اختیـار خانقاههـا          زیـِر  ی ایرانیانِ ی  مصادره امالک و اموال   اًعمومکه  

 مثــل یــک پادشــاه ارخانقاهــدهرکــدام از شــیوخ بــه همــین ســبب . نــدداد مــیقــرار 

                                                 
چرخ ار نگردد «: البته مولوی در زمانی که تحت تأثیر عرفاِن شمس بوده گفته است 1

و این » .گِرِد دل از بیخ و اصلش برکَنم، گَردون اگر دونی کند گردوِن گردون بشکنم
. ئی برخاسته از عرفان ایرانی است که با عقاید صوفیه در تضاد کامل است عقیده

بیا تا گل برافشانیم و «: ی را چنین بیان کرده استحافظ نیز این بینش عارفان ایران
سِر خدا «و » .فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم/ می در ساغر اندازیم

خونم  او به«و » .نقاب ز رخسار برکشیم  اش مستانه/ که در تُتِق غیب منزوی است
حافظ در » .اند ز منکام بستانم از او یا داد بست/ تشنه و من بر لبش، تا چون شود

بارزترین . زند صوفیان می دار به ئی نیش گوید کنایه مواردی که از جبر سخن می
 تفاوت عرفاِن ایرانی با تصوِف خانقاهی همین اعتقاد عارفان ایرانی به وجوه

ناپذیری در برابر ارادۀ جبرِی مافوق است حتی اگر  آزادی مطلق انسان و تسلیم
اند حتی اگر این   مافوق  محضِ ارادۀ ر حالی که صوفیانْ تسلیمارادۀ آسمانی باشد؛ د

  .اراده ازآنِ حاکمانِ ستمگرِ مغول باشد



  

  

۲۸

  .کرد میخیل مریدانش شاهی  پرقدرت و ثروتمند بود و بر

اردبیــل یکــی از پردرآمــدترین خانقاههــا بــه شــمار     در خانقــاه شــیخ صــفی 

ایــن خانقــاه از اوان کــارش مــورد توجــه خواجــه رشــیدالدین فــضل اهللا   . رفــت مــی

ه خواجــ. و شــخص غازانخــان قــرار داشــت  وزیــر نومــسلمان غازانخــان مغــول 

رشیدالدین فضل اهللا پـیش از آنکـه بـه دربـار مغـول راه یابـد طبیـب مقـیم همـدان                       

ــۀ عطــــاری داشــــت  ــه فعالیتهــــای دینــــی   . بــــود و دکــ او عــــالوه برکــــار طبابــــت بــ

زیــرا او از  (خــت، و ازجملــۀ ایــن فعالیتهــا استنــساخ و ترجمــۀ تــورات بــودپردا مــی

 طبابت نزد غازانخان او از راه پیشۀ عطاری و. )خاندان علمای یهود همدان بود 

عنـوان وزیـر دربـار ایـن خـان نیرومنـد را احـراز کنـد و                  کـه   تقرب یافت و توانـست      

او در عهـد الجـایتو نیـز در ایـن مقـام بـاقی مانـد، و در                   . کارۀ خان بزرگ شود    همه

ــرد و       ــصادره کـ ــودش مـ ــرای خـ ــران را بـ ــلخیز ایـ ــتای حاصـ ــا روسـ ــام دههـ ــن مقـ  ایـ

 چهــاردهاو . بــردۀ خــودش تبــدیل ســاخت مــهکــشاورزان ایرانــی را بــه مــزارعین نی

 و ،مقامهـــای حـــساس کـــشوری گماشـــت  یکـــی از  هرکـــدام را در؛ وپـــسر داشـــت

کــه احتمــاال اغلبــشان برادرزادگــانش (سرنوشــت ایــران را میــان خــود و پــسرانش 

 به حکمِ ضرورتِ مقام دولتـیش مـسلمان         از آنکه  پس خواجه   .تقسیم کرد ) بودند

ایـــن راه بـــرای خـــودش  ان برآمـــد تـــا ازدارخانقاهـــشـــد درصـــدد کـــسب حمایـــت 

 و کسب حمایت مردمی کنـد و درنتیجـه اعـضای خانـدانش نیـز                معنویتی بتراشد 

او بـه شـیخ     . محبوبیت یابنـد تـا در آینـده نیـز بتواننـد امتیازاتـشان را حفـظ کننـد                  

، و بـه    کـرد   مـی خویشتن را مرید طراز اول شیخ قلمـداد          نزدیک شد و     صفی الدین 

 و هـدایا و نـذوراتش را بـه آسـتانۀ خانقـاه              رفـت   مـی  زیارت خانقاه    مناسبتی به  هر

 آمــده، خواجــه بــه  »مکاتبــات رشــیدی«بنــا بــر ســندی کــه در  . داشــت مــیتقــدیم 

  :  تقدیم داشت»بزرگوار« اجناس زیر را به درگاه شیخ ،مناسبت یکی از اعیاد

  کیلـو؛  ۱۶۰۰؛ روغن گـاو      کیلو ۳۰۰۰۰؛ برنج سفید کرده      کیلو ۱۵۰۰۰گندم  

 ۴۰۰) شـیرۀ خرمـا  ( کیلو؛ دوشـاب  ۸۰۰کردۀ دیرپا   کیلو؛ ماست کیسه ۳۲۰۰عسل  

 ۱۳۰ رأس؛ گوسـفند     ۳۰ کیلـو؛ گـاو نـر        ۴۰۰ کیلـو؛ نبـات مـصری        ۴۰۰کیلو؛ شـکر    
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ــارهــزار۱۰ قرابــه؛ پــول  ۳۰ عــدد؛ گــالب  ۶۰۰ عــدد؛ ماکیــان  ۱۹۰رأس؛ غــاز    دین

  ١.) کیلو طالی خالص۷۵حدود (

ئی، و با چنین درآمـدهای نجـومی کـه       هشیخ صفی با چنین توجهات شاهان     

زدۀ  شده و فلک قیقت از دسترنج روستائیان تاراج  در ح  ، و »جیب وزیر و شاه   «از  

 ســال بــر دســتگاه تــصوف   ۳۵، بــرای مــدت  شــد مــیایــران بــه بارگــاهش ســرازیر   

منتظــر لــذتهای  خــور و ه و مفــتکــار بــی، و هــزاران مریــد کــرد مــیاردبیــل رهبــری 

وزیـــران روزی  عطایـــای شـــاهان و  آمـــده بودنـــد، و ازبهـــشت در پیرامـــونش گـــرد

در ، و   نـد کرد  مـی  دعـای خیـر      شانوزیرانـ  ند و به جـان پادشـاهان مغـول و         خورد  می

ضــرورت دادنــد  روســتاها و شــهرهای ایــران انجــام مــی     ســفرهای تبلیغــی کــه بــه   

 از شاهان و حاکمان مغول و حرام بودن مخالفـت بـا آنهـا      وار   مطلق و بنده   اطاعتِ

  . ندکرد میلیغ را تب

  فرزندان شیخ صفی الدین. ۳

  ابوســعیددرگذشــتِ مــصادف بــود بــا خ۷۱۳ شــیخ صــفی بــه ســال درگذشــت

الطـوائفی یـا      موسـوم بـه ملـوک      شاهِی  بلوکدوران   وآغاز آخرین پادشاه مغول  

پـس از شـیخ صـفی، بنـا بـه وصـیت او          .»خـانی  ایـل «گفتنـد     آنگونه که ترکـان مـی     

 شـیخ صـدرالدین از  .  گرفت دست   به اه اردبیل را   صدرالدین ریاست خانق   پسرش

 بـه یکـی از بزرگتـرین         را صـدد آنکـه بارگـاه پـدرش        ازتر بـود، و بـه     پدرش بلنـدپرو  

ل بنـا کـرد     بارگاههای ایران تبدیل سازد گنبد عظیمی برای شیخ صفی در اردبیـ           

  بزرگتر وست که گنبد رهبر هرچه   دان  میاو  . طول انجامید  که کار بنایش سالها به    

 توجـــه بیـــشتری بـــه آن نـــشان خواهنـــد داد و صـــاحبش را شـــکوهتر باشـــد عـــواماب

 نـذر و نیازهـای بیـشتری بـه آن            درنتیجـه  تر خواهند پنداشت، و    دارای مقام عالی  

                                                 
ذهن امروز نزدیک   برای آنکه آنها را بهمنمن و خروار ذکر شده و  اوزان باال به 1

  .ام کیلو نوشته کرده باشم، به
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 و  شـیوخ طریقـت  عهـد ترکـان سـلجوقی   این چیزی بود که از      . تقدیم خواهند کرد  

کشور مـا   یم دربین می است که همین رو بودند، و بهشده به آن واقف متولیان دین   

سـو   همـه  ازی ریـز و درشـت    گنبـدها و بارگاههـا   همـه   ایـن  بعد   به از دوران سلجوقی  

گنبـدها را بـه     . نـد  ایجـاد کرد   شاهانهسر برآورد و هرکدام برای خودشان دستگاه        

کــار  گونــه ظرافتکــاری هنــری بــه هــا همــه در آننــد وکرد مــیایــن خــاطر باشــکوه بنــا 

ارد گنبد شوند شـکوه گنبـد در دلـشان اثـر کنـد و همـین                 ند که وقتی عوام و    برد  می

       را به پرسـتش آنهـا وادارد       عوامد و   اثر برای صاحب گنبد شکوه قدسی پدید آور  

وقتـی گنبـد مـورد       .آن تقدیم کننـد     و تشویق کند که اموال نذریِ هرچه بیشتری به        

بـه   نـد توان می و شوند میپرستش باشد، متولیان گنبد به نمایندگان خدا تبدیل        

ــان در  روزیِ عــوام را کــه همــواره توســط تلقینهــای شــبانه     ســادگی  همــین متولی

 نگاه داشته   »سیل«و  » زلزله«و  » قحطی«و  » بیماری« و   »غضب خدا «وحشت از   

  .کشی کنند راهی که مایل باشند سوق دهند، و از آنها بهره اند به هر شده

قـش را حفـظ کـرد و        خانقاه اردبیـل در دوران ایلخانـان مغـول همچنـان رون           

 تیمـور امیـر    خ که ۷۶۶سال   در. همواره مورد توجه شاهان و شاهکان ایلخانی بود       

ــه آذربایجــان رســید        در ــران ب ــاراج شــرق و شــمال ای ــال تــصرف و تخریــب و ت  دنب

همـــه  از آن تیمـــور پـــس.  خانقـــاه اردبیـــل بـــودهمچنـــان مسندنـــشیِنصـــدرالدین 

 شـدۀ ایرانیـان   مال از دارائیهای تاراج با دستی ماالجنایتها که در ایران کرده بود    

  و شیخ نیز بازوی؛حضور شیخ صدرالدین رسیده نسبت به او ابراز ارادت کرد به

او و فتوحاتش برکـت       ؛ به  کارهایش در ایران را تأیید کرد      گرفته برکت داد؛  او را   

   .داد؛ برای طول عمرش و فتوحات هرچه بیشترش دعا کرد

خ کــه خرابیهــای بــسیار ۷۷۸ر بــه ایــران درســال  دوم امیرتیمــولشکرکــشِی در

هـا برپـا شـد، خواجـه          منـاره    شهرهای مختلف کلـه    بار آورد و از سرهای ایرانیانِ       به

جـای پـدرش ریاسـت خانقـاه اردبیـل را            علی سیاهپوش پسر شـیخ صـدرالدین بـر        

امیرتیمــور را پادشــاهی عــادل نامیــد و   مثــل پــدرش خواجــه علــی نیــز. داشــت

ترکیـۀ   (انـاتولی امیرتیمـور سـپس قـصد       . سیار امیرتیمـور واقـع شـد      مورد احترام ب  
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جـوان تاتـار را   نو هـزاران  بـه آذربایجـان   در بازگـشت  کـرد، و دوسـال بعـد      ) کنونی

خانقـاه اردبیـل    بـه  صـدقه   عنـوان   بـه آورده بـود     با خـود   و اسیر گرفته    اناتولی در   که

  خـواهیم دیـد  تـر  ینپـائ چنانکه  این چندهزار جوان تاتار در آینده   . کردتقدیم  

 گرفتنـد » قزلبـاش «نـام ترکـی      که بعـدها      را تشکیل دادند   گروهییک  هستۀ اولیۀ   

  .است» سر سرخ«که معادلِ ایرانیش 

ریاست خانقـاه      به  پس از پدرش    ابراهیم پسر خواجه علی    خ که ۸۰۶در سال   

 در نــشیِن شــمال رود ارس تــا اردبیــل  ســرزمینهای ایرانــی  ســلطنِتاردبیــل رســید

 قره یوسف.  بودلو یونقوقره شدۀ   مسلمانرئیِس قبیلۀ ترِک ره یوسف قدست

 ارادت نــشان  و خانقــاه شــیخ صــفی  ابــراهیم نیــز مثــل اســالف تــرک خــویش بــه     

 ریاسـتِ ، و با درگذشت او جنـگ  درگذشت خ۸۲۶ابراهیم در سال    شیخ  . داد  می

قـاه  ازطرفـی جعفـر بـرادر ابـراهیم مـدعی ریاسـت خان        . اوالد شیخ صفی آغاز شـد     

ریاست خانقـاه    طرف دیگر جنید پسر ابراهیم ادعای میراث پدرش در         بود، و از  

 . درآمـدهای خانقـاه بـود       برسـر انحـصار امتیـازِ      عمـو و بـرادرزاده     نزاع   .را داشت 

که تبریـز را پایتخـت خـویش قـرار          ) یوسفقره  پسر   (لو  یونقوقره  اکنون جهانشاه   

. نامیـد  میاشت و خود را شاه ایران داده بود بخش بزرگی از ایران را در قلمرو د     

ید از جعفر شکست یافـت و       گرفت، و جن  که بزرگتر بود    جانب جعفر را    جهانشاه  

همـــان تاتارهـــای (جمعـــی از مریـــدان خانقـــاه کـــه خواهـــان رهبـــری او بودنـــد   بـــا 

 سرآغاز یـک تحـول      پیشامداین   .گریخت یا تبعید شد    اناتولی به) تقدیمی تیمور 

بــود؛ و در همــین ســفر بــود کــه خــشت اولیــۀ بنــای      یــد نجعقیــدۀ شــیخ   بــزرگ در

  . نهاده شداناتولیتشکیالت قزلباشان در 
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  گفتار دوم

  آنها دیوعقا  نشأ قزلباشانم

  تاتارهـا در میـان  پیـروانِ طریقـِت نـوینی        بـا     رفت اناتولی تی به وقشیخ جنید   

 وا.  که نوعی مذهب تشیع مبتنی بر نیاپرستی خودشـان را داشـتند            ارتباط شد  در

در متوجــه نفــوذ و قــدرت و ثروتــی شــد کــه شــیوخ ایــن طریقــت  در اثــر ایــن ارتبــاط

او . ده بودنـد   کسب کـر   اناتولی  جاگیرشده در بیابانها و آبادیهای      تاتارهای میان

 عنوان یکی از شیوخ این فرقه معرفی کنـد و تـشکیل دار   برآن شد که خودش را به   

  .دستگاه نوینی بدهد و

ساز در عقیدۀ مذهبی شیخ جنید تحت تأثیر عقائد    چونکه تحول سرنوشت  

 بــه وقــوع پیوســت، ســپس   انــاتولی در  پیرپرســتشــده و شــیعهافراطــی تاتارهــای  

 مریــدان شــیخ جنیــد و جانــشینانش را تــشکیل اًحــصارهمــین تاتارهــا بودنــد کــه ان

 قزلبـاش را بـه وجـود آوردنـد و در صـدد              تـشکیالت  خزیدهدادند و به درون ایران      

بـــه ماهیـــت قزلباشـــان و  الزم اســـت کـــه  ،ت سیاســـی برآمدنـــدقبـــضه کـــردن قـــدر 

 زیــرا بــدون شــناخت قزلباشــان ؛شــان نظــری بیفکنــیم هــای مــذهب و عقیــده ریــشه

  . خواهد ماندبریده دمناقص و  تشیع صفویی دربارۀ پدیدۀ ئ هرگونه مطالعه

  اناتولی بکتاشی در شیعیانش پیدای. ۱

 یـک سـرزمین   هجـری  مپـنج  سـدۀ   هـای    تـا نیمـه    انـاتولی نیمۀ غربی سرزمین    

 سـاکنان انـاتولی     . بـود  )روم شـرقی  (بیزانـت    دولت   داخل در قلمرو  نشین   مسیحی

 الـب ارسـالن     .تبارهـا بودنـد     ه یونـانی  های مختلـف قـوم آریـا ازجملـ          عمدةً از تیره  

نــواحی شــرقی   تــصرفقــصد   ارمــانوس را کــه بــه  قیــصر خ۴۵۱ســلجوقی درســال  

اســارت  ســختی شکــست داده بــه  بــهانــاتولی لــشکر آراســته بــود، در شــرق انــاتولی



  

  

۳۳

در این سال بخـشهائی از نـواحی مرکـزی    . گرفت و طبق شرائطی آزادش ساخت    

نشین  یک حاکم ده  ینآ در   لب ارسالن درآمد، و   تصرف ا    از جمله قونیه به    اناتولی

تلمِش  تحت ریاست    ترک  سـالطین بعـد     زمـان بـه    از ایـن  .  سـلجوقی تـشکیل شـد      قـُ

 را تــشویق انــاتولیدرون   بــه)عمــدةً از اوغوزهــا ( تــرکجماعــاتســلجوقی خــزش 

 بــا اســتفاده از ضــعف دولــت   تــرکهــای بعــدی مهــاجران   درخــالل دهــه . کردنــد

 طویـل   ۀسلـسل  از دیگـری طـی یـک         پـس  را یکـی     انـاتولی  نواحی مختلف    تبیزان

ــه   ــادی بـ ــداوم جهـ ــد و   ازحمـــالت مـ ــتتـــصرف درآودنـ ــلجوقیان روم« دولـ  را »سـ

  . شهر قونیه بودشتشکیل دادند که مرکز

 نظـام سیاسـی سـلجوقیان روم را ازهـم           انـاتولی  خ حملۀ مغول به   ۶۲۲در سال   

خـالل   در. بـه وجـود نیـاورد      را پر کند     این نظام پاشاند اما رژیمی که بتواند جای       

ایـن  .  ادامه یافتاناتولی به درون   ترک از تاتارها و مغوالن     خزش قبایل    بعددهۀ  

ی خـان بـزرگ مغـول برخـوردار نبودنـد بـدون آنکـه تـشکیل          بان  پشتیقبایل که از    

سـنِت    بـه انتقـال بودنـد، و   نقـل و   چراگـاه در   دنبـال    به اناتولی حکومتی بدهند در  

،  ایـن جریانهـا    دنبـال   بـه  ١.گذراندند  روزگار می تاراج   و   هزنیبا را  دیرینۀ خویش 

 تشکیل شد که    اناتولیدر  توسط ترکان خزنده    دوازده امیرنشین کوچک و مجزا      

  ایـن امیرنـشین را در      مـان   قـره  قبایل تاتـارنژاد  . مهمترین آنها امیرنشین قونیه بود    

انِ اوغــوز و شــده توســط ترکــ اشــغال  ونــشین آریــایییــک منطقــۀ (کیلیکیــه منطقــۀ 

                                                 
نظامی گنجوی در . استنامیده شده » تازی ترک« یعنی آنچه در ادبیات ایرانی -1

های اسکان جماعاِت خزندۀ ترکان   همراه با آغازهاًآغاز شاعریِ خویش که اتفاق
را در » تازی ترک«بود ) آذربایجان شمالی(اوغوز در سرزمینهای شمالیِ رود ارس 

ز   روز قیامت:وارد ادبیات پارسی کرد» ستم و تجاوز و تعدی و غارتگری«معنای 
تازی و / موی به مویت ز حبش تا طراز.  بپرسند و بجویند رازباز/ من این ترکتاز

کرد برآن هندوی خود / حاجیِ ما چون ز سفر گشت باز. تاز تُرک آمده در ترک
/ چو ترکان گشت سوی کوچ محتاج. …غارتی از ترک نبُردست کس. تاز ترک

 ).و دهها بیت دیگر(ترکی داد رختم را به تاراج  به



  

  

۳۴

ایـــن . نامیدنـــد »مـــان  قـــره«خودشـــان نـــام   بـــهتـــشکیل دادنـــد، و منطقـــه را) تاتـــار

 کـه وارث سیاسـی     کـرد   مـی امیرنشین چونکه قونیه را پایتخت قرار داده بود ادعا          

  .حساب دیگر امیرنشینها بر آمد است و درصدد گسترش قلمروش به انسلجوقی

شــمار  هفــتم هجــری در ســدۀ انــاتولیبــه درون تــرک  قبایــلهمــراه بــا خــزش 

 بــه درون مــذاهب گونــاگون اســالمی گــران تبلیــغمتــصوفان و همچنــین   ازبــسیاری

توســط همــین  کــه ترکــانی نیاپرســتیخرافــات مبتنــی بــر .  ســرازیر شــدندانــاتولی

ــا مـــسلمان  صـــوفی ــار  بـــهندشـــد مـــیهـ ــار ایـــن متـــصوفان رونـــق چـــشمگیری    و کـ بـ

 را به سلک مریدان خـودش    ترکان  بخشهائی از  صوفیها، و هرکدام از     یدبخش  می

 یــک صــوفِی  .انــداخت راه مــی بــهدســتگاهی  و  و بــرای خــودش دار آورد مــیدر

 به  شرق فالتِ از  های سدۀ هفتم خورشیدی       در نیمه که  شده    زبان  یپارستبارِ    ترک

. نامیــد مــی »حــاجی بکتــاش ولــی « رســید مــردی بــود کــه خــود را    انــاتولیدرون 

 و جـذب مریـد پرداخـت، و    دیـن تـرک بـه تبلیـغ       میان مهاجران    حاجی بکتاش در  

ــدترین صــوفی     ــه نیرومن ــانخیلــی زود ب ــاتولی ترکــان در می ــدیل شــد ان کــه  او.  تب

 پیرپرستی را از ترکستان با خود آورده بود، براساس مطالعـاتی کـه              ۀاساس عقید 

قِدیـسین مـسیحیان انجـام داد طریقتـی را          عیـسا مـسیح و      از زندگی امامان شـیعه و       

طریقتـی کـه    . آمیزی داشـت    موفقیت  بسیار یِیکارآ ترکانجذب    که در  دابداع کر 

اده شـده   نهـ »والیـت مطلقـۀ رهبـری     «  و  بر پرسـتش رهبـر     ش اساس کرد  میاو تبلیغ   

 ترکـان العـالج بـود، و     قبیـل مـداوای بیماریهـای صـعب        کرامـاتی از   او مدعِی . بود

در  صــوفیانه او نخــستین رهبــر طریقــۀ . نومــسلمان بــه او عقیــدۀ اســتواری یافتنــد   

مبـارزۀ قهرآمیـز    « و» نـصرت بـه رعـب     « بود که تبلیغـاتش را بـر اسـاس        خاورمیانه  

 بــرای غــارتگری بــه ترکــانست کــه دانــ مــیاو  . بنــا نهــاده بــود»بــرای جلــب پیــرو

ایـن امـر در جهـت گـسترش قـدرت و             ؛ و بـرآن شـد کـه از        نـد ا   سـرازیر شـده    اناتولی

 همیـشه بهتـرین ابـزار       »شر دیـن  جهـاد بـرای نـ     «. بـرداری کنـد     ثروت خودش بهره  

اند با دستیازی به آن، به اقوام ضـعیفتر   هخواست می بوده که   اقتدارگرایانیدست  

؛ و ایـــن امـــر نـــزد اقـــوامی کـــه زنـــدگی حملــه ببرنـــد و امـــوال آنهـــا را تـــاراج کننـــد 



  

  

۳۵

حــاجی . بیابــانگردِ قبــایلی شــبیه قبایــل عربــستان داشــتند یــک رســم دیرینــه بــود  

 بـرآن شـد کـه یـک تـشکیالت مـسلح از داوطلبـان                موضـوع یـن   بکتاش با توجه به ا    

 بـه آبادیهـای   »کـافران جهـاد بـا    « بـرای  جوان تاتار به وجود آورد که آماده بودنـد        

 و  تــرکجوانــانِپــس از متــشکل کــردن و ا .رد بزننــددســتب انــاتولینــشیِن  مــسیحی

وم قرار  را مورد حمالت مدااناتولی نشیِن  مسیحی روستاهای مستعِد جهاد،تاتارِ

 شـمار  برچونکه اقداماتش با موفقیتهای مادی چشمگیر همراه بود همواره       . داد

 کـه   ترکـانی طبیعی بـود کـه      . گرفت  می و کار و بارش باال       شد  میمریدانش افزوده   

پذیرفتنــد، و همــین امــر ســبب    را مــیافکــارشنــد آمد مــیبــه ســلک مریــدان او در

  .ید گرداناتولیگسترش عقائد وی در نواحی مختلف 

 صوفی که زیـر دسـت   پای هفتم هجری دهها تن از شیخان تازه       سدۀ   تا پایان 

ام خلیفگی رسیده بودنـد در انحـاء و اطـراف    مق  به حاجی بکتاش پرورش یافته و    

 در میان قبایل ترک پراکنده بودند و هرکدامـشان بـرای خودشـان دارای               اناتولی

ترکانی کـه تـا آن زمـان در         جاتی از مرید بودند؛ و چنان بود که بخش اعظم             دسته

نـوعی مـذهب     جـاگیر شـده بودنـد از اشـکال مختلفـی از              انـاتولی مناطق مختلـف    

نــام » نِحلــۀ بکتاشــیه«زودی  ، و بــهبــودحــاجی بکتــاش منــسوب  نــام   بــه کــهشــیعه

  .ندکرد میپیروی  گرفت،

 اوغـوز کـه رئیسـشان اورخـان بیـگ پـسر عثمـان بـود مثـل                   جماعـات یکی از   

 انــاتولی  نــواحی غربــی ســدۀ هــشتم خورشــیدی بــهآغــاز  دیگــر جماعــات تــرک در

نـشین و    تـاراج روسـتاهای مـسیحی   قـصد  بهرسیده بودند و چند سالی از راه جهاد     

خ اورخــان ۷۱۱در ســال . گذراندنــد  روزگــار مــیرو هــای کــاروان  در جــادهراهزنــی

در غـرب   » بورسـای «نـشیِن      شـهرِ یونـانی    »جهاد با کافرانِ مسیحی   «بیگ با نیت    

 را  را مـــورد حملـــه قـــرار داده در محاصـــره گرفـــت، و پـــس از چنـــدماه آن  تولیانـــا

شمشیر جهادگران ترک رهیده بود جان        هرکه از مردم شهر از      . تصرف درآورد   به

 ترکـــانِ مـــسلمان جـــای .نـــواحی کوهـــستانی گریخـــت خـــویش را نجـــات داده بـــه

 را بـر    انعثمـ بومیان را گرفتند، و اورخان تشکیل سلطنتی داد که نـام پـدرش              



  

  

۳۶

 اناتولی  پراکنده در بیابانهایترکانِ از   او سپس ). سلطنت عثمانی (خود داشت   

در . بپیوندنـد او     بـه  )یعنی بومیان مـسیحی   (نگ با کافران    جدعوت کرد که برای     

 را یکی پس اناتولی سواحل غربی نشیِن یونانی شهرهای  آیندهخالل چهار سالِ

 جمعـی بومیـان    داسـتان کـشتار  .وردتـصرف درآ   به در حمالت جهادی از دیگری 

 صــدهاهزار انــساننابودســازی   توســط اوغوزهــای عثمــانی کــه بــه  انــاتولیغــرب 

  .لرزاند  را مییاندیش انسان نیکهر  است که دل گدازی دلانجامید داستان 

، نـد خ توجه خود را معطوف شبه جزیرۀ بالکان نمود        ۷۲۴ در سال    هاعثمانی

 ترکــان زۀ بالکــان را بــر روی خــزش تــاریخیِ  دروا»گــالیپولی«و بــا تــصرف شــهر  

بالکـان پیـشروی کردنـد و تـا       درگـام  بـه  گـام دنبـال آن      بـه . نددرون بالکان گـشود     به

 در نیمــۀ ،همــراه بــا ایــن فتوحــات  .  سراســر بالکــان را متــصرف شــدند  ۷۶۸ســال 

 پیـشروی   هـا  عثمانی زیـر فرمـان    تـرِک   نیـز بخـشهائی از جهـادگرانِ       اناتولیشمالی  

درآورده بومیانـشان را نـابود      تـصرف      آنکـارا وکوتاهیـه را بـه       ۷۳۸ا سال   کردند و ت  

 ترکــان بــود  در دســت کــهانــاتولی چهــار امیرنــشین جنــوب  ۷۶۹در ســال . کردنــد

 انــاتولی قلمــرو عثمانیهــا در شــرق ۷۷۶و تــا ســال . بعیــت عثمانیهــا درآمدنــدات بــه

 بـا   ۷۸۱ر سـال    د انـاتولی شـرق    درتوحـات عثمانیهـا     ف. مالطیـه و سـیواس رسـید        به

  .شد متوقف  اناتولی شرق بهامیرتیمور لشکرکشی

 ایــران شــاه خــود را اشــغال ترکــان خزنــده داده و   ایــران را بــه  کــهتیمــورامیر

کــه از نظــر تــاریخی جــزو ایــران بــه شــمار         راانــاتولی بخــش شــرقی  نامیــد مــی

ولی سپرد، بود  لو آق قویون  که نامشترکیک قبیلۀ به  تیول عنوان به رفت می

 رئـیس قبیلـۀ آق      . رها کرده به ایران برگـشت      برای ترکان عثمانی    را اناتولیبقیۀ  

  .بود» بایُندر«لو یکی از خودشان از طایفۀ  قویون

جنگ با تیمور شکـست خـورده بـه اسـارت            در ) اول  بایزیِد (بایزید عثمانی 

تاد، او در    بازفرسـ  انـاتولی آزاد کرده به    را     وی هرچند که تیمور  . تیمور افتاده بود  

 بـر  پـسرانش پـس از مـرگ او میـان    . خودکـشی کـرد   اناتولیراه بازگشت به غرب    

محمـد چلبـی بـر      نام     به یکی از فرزندان او    اناتولیدر  .  نزاع افتاد  جانشینِی او سر  
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پسر دیگرش موسا چلبی در شـهر       .  گرفت دست   به رقیبانش پیروز شد و قدرت را     

 عثمـانی خـودش را سـلطان خوانـد و بـا       متـصرفات اروپـاییِ اَدِرنه واقـع در بخـش       

 پیـروز  ۷۹۲سـرانجام محمـد چلبـی در سـال        . برادرش محمد چلبـی بـه نـزاع افتـاد         

  .یافت، و بر سراسر متصرفات عثمانی دست کشتآمد و برادر را 

 درآمـدهای   و شـرق اروپـا  انـاتولی  نـشین   مـسیحی هـای حمله به آبادی  که  چون

 را تنظـیم و هـدایت   حمـالت هـا ایـن   ، و عثمانیکرد  میبسیاری نصیب جهادگران    

بـا مریدانـشان بـه ارتـش        )  حـاجی بکتـاش    های  خلیفه(ند، شیوخ بکتاشیه    کرد  می

ــر یــک  شــیخهاو چونکــه هرکــدام از ایــن   . ه بودنــدجهــادگر عثمــانی پیوســت    رهب

 از جهــادگران بــود کــه مریــدان خــودش بودنــد، طبیعــی بــود کــه هــر شــیخی   لــشکر

رو بـود   از همـین .  عثمانی باشد سپاِه جهادگرِ  فرمان خودش در     زیر سربازان   رهبر

  مـسئول عقیـدتی    (»قاضـی عـسکر   « عثمـانی دارای منـصب       سپاهکه این شیوخ در     

ــی ــد) سیاسـ ــشان     . بودنـ ــیوخ و مریدانـ ــن شـ ــدمت ایـ ــال خـ ــانی در قبـ ــلطان عثمـ سـ

اختصاص داد، و بخشهائی از زمینهای مصادره شـدۀ         آنها     به سهمهائی از غنایم  

 دامبــه چراگــاه مریدانــشان واگــذار کــرد تــا آنهــا   بــه رااتولیانــ  کــشتارشدۀبومیــانِ

 از انــاتولینوبــۀ خــود در تخلیــۀ   ایــن امــر بــه.شــوندهــا مــستقر  در آنتبــدیل کننــد و

 را بـه سـرزمین ترکـانِ مهـاجر مبـدل            انـاتولی کـرد و      بازماندگان بومیان کمـک مـی     

   .ساخت می

نـد دربـارۀ آغـاز    هـای متعـصب بود   نویسند کـه عثمانیهـا سـنی      کسانی که می  

داننـد کـه بخـش عمـدۀ      پیدایش سلطنت عثمانی مطالعات دقیـق ندارنـد، و نمـی         

 .دادنـد    تـشکیل مـی    شـده وبکتاشـیها     جهادگران سلطنت عثمـانی را ترکـان شـیعه        

برای سالطین عثمانی دین و مذهب و جهاد برای نشر دین یک وسیله بود بـرای                

 و در ایـن راه هـم        .کردنـد   ه مـی  ئـی کـ     توجیه کشتارهای وسیع و تاراجهای گسترده     

سده بـا کـشتارهای بـسیار          چنانکه اناتولی را در خالل یک      یار کامیاب بودند،  بس

  .دارشان از جمعیت بومی تهی کردند دامنه

 بــزرگ تعریــف کــرده  صــورت یــک قبیلــۀ عثمانیهــا ســلطنت خودشــان را بــه
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 و درخـور    بودند که هرکه ترک بود عضو این قبیله بود و هرکـه تـرک نبـود دشـمن                 

کردنـد و کودکـان و    گرفتند مردانش را کشتار مـی       لذا هرجا را می   . نابودشدن بود 

ــرده   ــیر و بـ ــان را اسـ ــردهنوجوانـ ــپاه مـــی کـ ــه   وارد سـ ــد و بـ ــان ترکـــی   کردنـ ــا زبـ آنهـ

کـس شـده را     عثمانیهـا ایـن بـدبختهای بـی        ١.ترک شوند   آموختند تا تبدیل به     می

  .نامیدند» یِنی چِری«

نام    به  بکتاشی  یک شیخ  سلطنت نشست،  ادرنه به در  بی   چل موساکه   زمانی

پــدر بــزرگ شــیخ بدرالــدین در  . شــیخ بدرالــدین در ارتــش او قاضــی عــسکر بــود  

؛ و پـدرش در زمـان       )شهید شـده بـود    ( بود   در جهاد کشته  فتوحات اولیۀ عثمانیها    

 . عثمانی بـود اروپایی در بخش »سماونه« قاضی عسکر شهر   عثمانی بایزید اولِ 

پایان برده   و قونیه به  یدرالدین تحصیالت مقدماتی را در شهرهای بورسا      شیخ ب 

مصر سفر    شام رفته سپس برای تکمیل علوم دینی به         بود و برای ادامۀ تحصیل به     

 و مــدتی نــزد هاو الهیــات و فلــسفه و منطــق را در شــام و مــصر فراگرفتــ  . کــرده بــود

خ در اواخـر دوران     ۷۷۶درسـال    بـود و     مریدی کـرده   در مصر    صوفیهیکی از شیوخ    

 در ٢ در ناحیــۀ اســکندرونمــدتی از آن پــس. ه بــود برگــشتانــاتولی بایزیــد اول بــه

الوهیـت     که شیعیان افراطی و معتقـد بـه        »حق اهِل« میان پیروان مذهب موسوم به    

ی بیــشتر بــا فــِن    آشــنایخــاطر بــه ســفری هــم . ه بــودســر بــرد   بودنــد بــه امــام علــی 

                                                 
یی و بیابانی است که هنوز هم دولتمردانِ ترکیه را رها  بیله این همان فرهنگ ق-1

نژاِد زیر سلطۀ خویش را چونکه زبانشان  نکرده است، و هنوز هم به کردهای ایرانی
» ترکان کوهی«نگرند بلکه کردها را  عنوان واقعیتِ غیر ترک نمی ترکی نیست به

ها است که در  دها نیز سدهکر. ترک کنند کوشند که آنها را تبدیل به نامند و می می
سازی دولتهای عثمانی و ترکیه مقاومت کرده هویت  برابر سیاست خشنِ ترک

 .دهند اند و هنوز هم در راه دفاع از هویت خویش قربانیها می خویش را حفظ کرده
شد آخرین حدود جنوبیِ  اسکندرون که در زمان هخامنشی ایسوس نامیده می 2

اسکندرون در شمالغرب شام در . داد یکیه را تشکیل مینشینِ کیل سرزمین آریایی
شمالیِ دریای مدیترانه قرار دارد، و اکنون در قلمرو ترکیه است و  زاویۀ شرقی

  .شده هستند زبان ساکنانش مخلوطی از ترکان و بازماندگانِ بومیاِن ترک
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بازگـشت   ، و دره بـود تبریـز و قـزوین کـرد     بههها و زیارت شیوخ خانقا مریدپروری

  آیــدین وشــدۀ نــشین  تــرکحــق در منــاطق    همــراه شــیوخ طریقــت اهــلِ  انــاتولی بــه

  ١.ه بودسفر پرداخت سیر و تبلیغ و مان به قرهگرمیان و 

خدمت موسا   بایزید اول بهپسراِن درخالل جنگهای داخلیِ  شیخ بدرالدین   

پـس از کـشته شـدن    . قاضـی عـسکر را احـراز کـرد     سِـمِت چلبـی درآمـد و در ادرنـه    

غـرب  ور سلطان محمد از مقامش معـزول و بـه شـهر ازنیـک در     دست  به موسا چلبی 

سلطان محمد برای   ). خ۷۹۲( اقامت اجباری قرار گرفت      زیر تبعید شد و     اناتولی

برقـراری ارتبـاط     در او را     درخور توجهی مقـرر کـرد، و       اش مستمرِی   او و خانواده  

  .گذاشت نش آزادبا مریدا

 دو شخــصیت بــرد مــیســر  شــیخ بدرالــدین زمــانی کــه در میــان اهــل حــق بــه   

 دو ایـن . نـد کرد مـی همکـاری  که از پیروان مذهب بکتاشی بودند بـا او      نومسلمان

 و دیگـری بورکلیجـه      »طـورالق کمـال   « بودند یکـی     اناتولی از شیعیان افراطی     که

مقـام     شـیخ بدرالـدین وقتـی بـه        . بـود  »دده مـصطفا  « ملقب بـه  نام داشت و    مصطفا  

 دسـتیارانِ عنـوان     رسـید ایـن دو تـن را بـه         ارتش موسا چلبی رسید     قاضی عسکری   

وقتـی شـیخ بدرالـدین معـزول و تبعیـد شـد، طـورالق کمـال         . منصوب کردخویش  

غـرب   بـورن در  قـره     منتقل شد، و دده مصطفا به      اناتولیمنطقۀ مانیسه در غرب       به

تبلیغ بـرای رهبـری شـیخ         منطقۀ خویش به   دوتن در ن   از ای  هرکدام.  رفت اناتولی

  ٢.ارتباط با شیخ بدرالدین را حفظ کردبدرالدین ادامه داد، و 

نام    به  ازنیک به تدوین عقائدش پرداخت وکتابی       تبعیدِ شیخ بدرالدین در  

طریقت تـصوف شـیخ بدرالـدین کـه از بکتاشـیه و غـالت        .  تألیف کرد  »واردات«

 ابن عربی،   »وحدت وجود «ئی بود از       آمیزه گرفت  یمسرچشمه  ) اهل حق (شیعه  

او .  تاتارهـا »نیاپرسـتی «، و  اهـل حـق  » پرسـتِی علـی «،  مسیحیان» مسیح پرستِی «

                                                 
  .۴۰۸ ۴۰۷ / ۱ :عیل حقی اوزون، تاریخ عثمانی، ترجمۀ ایرج نوبختااسم 1
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عقیـــــده داشـــــت کـــــه شـــــیخ حامـــــل روح خـــــدا اســـــت و ذات معـــــصوم و منـــــزه و 

چرخد  الطاعه است که تمام کائنات بر مدار ارادۀ وی می          الوجود و واجب   واجب

» والیــت مطلقــه «، و بــر مــردم جهــان دارای  ر دســت او اســت و نظــم امــر جهــان د 

او بـا  . کـرد او با ابداع این عقیـده، مـذهب بکتاشـی را وارد مرحلـۀ نـوینی          . است

را نقطـۀ    احکام منـدرج در متـون اسـالمی، اطاعـت از شـیخ            ) تأویلِ (تفسیر باطنیِ 

و عبادتهـای شـرعی چـون نمـاز و روزه        ، و وجوب برگـزاری      محوری دین قرار داد   

چونکـــه  . از دوش پیـــروانش انـــداختکـــرد مـــیبـــا تـــأویالتی کـــه از دیـــن حـــج را 

 به احکام اسالمی نداشتند     نومسلمانی بودند که توجهی    ترکان اًعموم شمریدان

 بـه نـان و   » بـا کـافران   جهـاد « مسلمان شده بودند تا از برکـت         نظر اسمی  ازو فقط   

ــا و حتـــی لـــو  ، اونـــوا برســـند اســـاس   بـــراط را محرمـــات شـــرعی چـــون خمـــر و زنـ

 حـِب « تنهـا امـر واجـب در طریقـِت او            . مباح گردانید  ش برای مریدان  تأویلهایش

  . بود»جهاد برای نشر دین«، و »شیخاطاعت مطلق از «، »علی

 بــاب  شــیخ بدرالــدینهــای ابــاحی و انحــالل اخالقــی مــذهب   جنبــهکــهچون

وقتـی  . رد جـذب کـ  اوهـا را بـه       از آن  انبـوهی  بـود گروههـای       نومـسلمان  ترکانطبع  

 از اش خلیفــه، درآینــد ســلک مریــدان او  تــا درپیوســتند مــی طریقــت اوکــسانی بــه 

 رهـایی ۀ کا کلی دست بکـشند، از همـ         به شان  عقائد گذشته   که از  خواست  میها  آن

 را اساس »محبت شیخ« و »محبت علی« توبه کنند، اند گذشته انجام داده که در

ــا او بیعــت کننــد کــه     ــد، ب ــرون     ازگــاه هــیچ اعتقادشــان قــرار دهن اطاعــت شــیخ بی

 با جان و دل در اجـرای     ، چون و چرا نشان ندهند     فرمانهای شیخ  دربرابر   نشوند،

ان مایـه بگذارنـد و     برای خشنودی شیخ از جان خودش      ،فرمانهای او کوشا باشند   

 آن بـود  خواسـت  مـی مریـدانش   یعنـی آنچـه او از  . گردان نشوندهیچ خطری رو   از

تائــبِ «صــفتی کــه او بــه مریــدانش داد، صــفت  . اشــندب» شــده در ولــی ذوب«کــه 

 همینهابخشی از  بود که »ییتوالی و   تبرای« یک معنای این صفت،      . بود »محِب

 را ایجــاد کــرده  صــفوی قزلباشــانِســپاه درون ایــران خزیــده بــهچنــد دهــه بعــد کــه  

  .ساختند متداول قدرت سیاسی را قبضه کردند، در ایران
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 ت اقامـــت اجبـــاریش در ازنیـــک، بـــا همکـــاری دومـــد شـــیخ بدرالـــدین در

ها برای کسب قـدرت    اش دده مصطفا و طورالق کمال برنامۀ قیام بکتاشی          خلیفه

 بهانـۀ سـفر حـج     بـه هجـری    هـشتم  سدۀ   او در آخرین سال   . ریزی کرد   سیاسی را پی  

بخـش  جـائی در     بـه  از شهر ازنیـک خـارج شـده          با کسب اجازه از سلطان عثمانی     

پایتخت عثمانی نزدیـک بـود رفتـه        روملی شرقی که به      موسوم به   عثمانی اروپایی

 جماعـات بزرگـی    .آنجا آغاز کند   آنجا مستقر شد تا شورش مورد نظرش را از         در

  .در اینجا جاگیر بودند) مریدان شیخ بدرالدین( بکتاشی شیعیاناز 

ئــی کــه مــدتها   شــیخ بدرالــدین، دده مــصطفا و طــورالق کمــال، طبــق برنامــه  

دده مـصطفا  .  همزمـان در سـه منطقـه قیـام کردنـد     طـور    بـه   کرده بودنـد،   رویش کار 

 و نیروی دیگر عثمـانی را کـه زیـر فرمـان حـاکم             کشتفرماندار ازمیر را در جنگ      

طورالق کمال . صاروخان بود شکست داد و در منطقه دست به غارت وکشتار زد  

کــشتار کــرد و  را ســنیان آورد و مثــل دده مــصطفا دســت  بــهدر مانیــسه پیروزیهــائی

دهی بیگلربیـگ و    فرمانـ    بـه  سلطان محمد یک سپاه عظیم    . دست غارت برگشود  

ایـن سـپاه بـا دادن تلفـات     . ابلۀ شورشیان فرسـتاد  مق   به وزیر اعظم و شاهزاده مراد    

  را یکــی پــس ازلبــسیار ســنگینی موفــق شــد شــورش دده مــصطفا و طــورالق کمــا  

پـس  . تگیر و اعـدام شـدند     دده مصطفا و طورالق کمال دسـ      . دیگری درهم شکند  

 در ارتش عثمانی    کهولی چون . آنها شیخ بدرالدین شکست یافته دستگیر شد       از

فقهـای طـراز اول عثمـانی     شـرعی متـشکل از  ۀ ویـژ مریدان بسیار داشـت، دادگـاه     

برای محاکمۀ علنی شـیخ تـشکیل   موالنا هراتی نام    به به ریاست یک فقیه ایرانی    

 در ایــن دادگــاه مــتهم بــه ارتــداد، خ بدرالــدینشــی. )دادگــاه ویــژۀ روحانیــت (شــد

بـه   گردیـد و     مسلمانانو شورش برای بر هم زدن امنیت         فریب و تضلیل مسلمین،   

  .خ به دار آویخته شد۷۹۹ در سال شدهمحکوم به مرگ » محاربه«جرمِ 

  بکتاشــیشــیعیان در نهــضت شــیخ بدرالــدین، کــه حالــت عــصیان عمــومی  

 نیـز شـرکت      بـود، بـسیاری از بومیـان مـسیحی          گرفتـه  خود   به برضد دولت عثمانی  

حد و حصر     نهضت خشمی بود که از ستمهای بی       علت شرکت اینها در   . داشتند
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امیــد داده بــود کــه آنهــا   بــهنهــضت شــیخ بدرالــدین. جهــادگران عثمــانی داشــتند

و و کشتارها و ویرانگریها     دستگاه حاکمیت عثمانی برچیده شود و دوران جهاد         

 انـاتولی  به پایان برسـد و مـسیحیان   اناتولین و دختران بومیان   اسیرکردنهای زنا 

ــ.  برهنــدرفــت مــیدرد و رنجهــائی کــه توســط جهــادگران تــرک برآنهــا    از   ۀدامن

همچنین  کشیشان و  چندین تن از  ی گسترده بود که     حد   به نهضت شیخ بدرالدین  

   ١.شرکت داشتند در آن رهبران یهودان نیز

وصی نسبت به او داشتند کـه پـس از کـشته           مریدان شیخ بدرالدین چنان خل    

انـد بلکـه      ند که آنهـا نمـرده     کرد  میشدن او و دده مصطفا و طورالق کمال تصریح          

  .ند و به زودی باز خواهند گشتا در غیبت

 مــورد تعقیــب و آزار قــرار گرفتنــد و   او شــیخ بدرالــدین پــس از  هــای خلیفــه

 در میـان قبایـل      شـده تـواری   بـسیاری نیـز م    . هـا بـه دار آویختـه شـدند         از آن  بسیاری

در آنها چون معتقد به جـاودانگی شـیخ بودنـد     .تاتار به تبلیغ مخفیانه پرداختند   

ند که شیخ به زودی ظهور خواهد کرد و قیام خویش را کرد می تاتارها تبلیغ میان

سرکوب و خفقانی کـه مریـدان شـیخ بدرالـدین بـا آن              . به سرانجام خواهد رساند   

ناپــذیر بــا کــل دســتگاه دینــی    یــک عــداوت آشــتیســوی  بــهمواجــه شــدند آنهــا را

 سـوق   سـنیان  عـداوتی ابـدی نـسبت بـه          سوی   به دولت عثمانی، و به عبارت دیگر     

پیــروان شــیخ بدرالــدین از آنجــا کــه در سراســر خــاک عثمــانی مــورد تعقیــب  . داد

 )کاریِ مذهبی مخفی(» تقِیّه«ند و همواره در داشت میعقائدشان را مخفی  بودند

  .ی اعتقاد خویش قرار دادندس تقیه را اصل اسا، وندبرد میبه سر 

 روزگــاری در خــدمت  بدرالــدین کــه خــود و مریــدانش  ترتیــب، شــیخ ایــن بــه

ی بــاال، یــک دنبــال رخــدادها ِی عثمــانی بــود، بــهســلطان ســناهــداف جهادگرانــۀ 

 بنیــاد نهــاد کــه   انــاتولیپــرور را در میــان ترکــان    انــدیِش خــشونت  مــذهب خــشم 

 پـس از اعـدام او و دو   .ناپذیر با سـنیان نهـاده شـده بـود      سش بر ضدیت آشتی   اسا

                                                 
  .۴۱۱-۴۰۹همان،  1
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دل گرفتنـد و منتظـر فرصـتی     اش مریدانش بـیش از پـیش کـیِن سـنیان را بـه             خلیفه

  . بودند تا خشم خویش را بر سر سنیان خالی کنند

   و رهبری بکتاشیهااناتولیشیخ جنید در  .۲

قــاه اردبیــل شکــست یافــت و بــه   قــبال گفتــیم کــه جنیــد در نبــرد قــدرت خان   

همــان   خانقــاه شــیخ صــفی مریــداندر ایــن ســفر، گروهــی از  .  گریخــتانــاتولی

همراه   کرده بود اردبیل آورده تقدیم خانقاهاناتولی که امیرتیمور از رهاییتاتا

گـذارد  باو از سلطان عثمانی تقاضا کرد کـه قطعـه زمینـی دراختیـارش               . او بودند 

ی چون شیخ   » بزرگوار  شیخ« چونکه او نوادۀ     .جاگیر شوند  در آن    تا با مریدانش  

مـدتی در  و مریـدانش  ات نمـود، و او      سلطان به او التفـ     صفی الدین اردبیلی بود،   

هـا و مریـدان       در همـین زمـان بـود کـه خلیفـه          . نـد  سلطان اقامت گرفت   ِییزمین اهدا 

اتارهـا  شیخ بدرالدین شنیدند که یک شـیخ بزرگـوار از تبریـز آمـده و مریـدانش ت                 

 .ی با او و افکارش به دیـدارش رفتنـد   یها برای آشنا    خلیفه از این    بعضی. هستند

 در فکـر  شـد و بـه   آشـنا  هـایش  وضعیِت مریدان شیخ بدرالدین و قدرتِ خلیفه  او با   

  . گرفتِن رهبری این فرقه افتاددست

از وقتی که شیخ بدرالدین بـه دار آویختـه شـد تـا وقتـی کـه شـیخ جنیـد وارد                       

در ایـن فاصـلۀ زمـانی هـیچ شخـصیتی کـه             .  سال فاصـله بـود     ۲۷ شد   اتولیانخاک  

 هـا  بکتاشـی .  پیـدا نـشد    انـاتولی را دوباره سـازماندهی کنـد در        ها    بکتاشیبتواند  

شیخ جنید .  کندجای شیخ بدرالدین را پری بودند که »رهبر«راه ظهور  چشم در

 انــاتولیدرش بــه دســتگاهی شــبیه دارودســتگاه پــ  انــداختن دار و راه  بــهبــا هــدِف

 تمـاس یافـت، دانـست     شـیخ بدرالـدین     بـا برخـی از مریـدان       که  همینآمده بود، و    

د فــراهم اســت؛ و  خــودش گــرد آورپیرامــونهــا بــرای آنکــه آنهــا را  کــه همــۀ زمینــه

  .شد  شیخ بدرالدینمریدانکار جذب   دست بهدرنگ بی

لیتهـای   فعا ، لـذا  مریدان شیخ بدرالدین تحت تعقیب حکام عثمانی بودند       

 و او مجبـور شـد کـه         ؛شدبا مخالفت عثمانیها مواجه     برای جذب آنها    شیخ جنید   
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 چونکه دسـت بـه کارهـای    در قونیه نیز. قونیه اقامت بگیرد  به کیلیکیه برود و در    

، و او کیلیکیه را ترک کـرده بـه          شد با مخالفت فقها مواجه       اقامتش زد   می خالف

ــز  . ورســاق اقامــت گزیــد  رفــت و در میــان تاتارهــای  انــاتولیجنــوب  در اینجــا نی

بــاز هــم بــه عللــی کــه بــرای مــا .  شــیخ بدرالــدین بــه او پیوســتندانشــماری از مریــد

اســـکندرون و . روشـــن نیـــست، ایـــن منطقـــه را تـــرک گفتـــه بـــه اســـکندرون رفـــت 

)  علــیخــدایِی  بــهانمعتقــد(حــق  اهــِل شــیعیانِتــاریخیِ  مرکــز اش انتاکیــه همــسایه

 اســالم رســیده بــه  عیــساپرسِت رومــیکــه از مــسیحیِتمــردم ایــن دو شــهر  . نــدبود

 عیــسا مــسیح کــرده همــان  همطــرازِشدنــشان امــام علــی را    بودنــد پــس از مــسلمان 

 آنهـا   .دادنـد   صفاتِ خدایی که پیـشترها بـه عیـسا داده بودنـد اکنـون بـه علـی مـی                   

عقیده داشتند که یک خدا در آسمان است که اهللا است و یک خـدا هـم در زمـین          

که اهللا در قـرآن     گفتند    آوردند و می    علی است؛ و آیۀ قرآن را نیز گواه می        است که   

او در «این آیه کـه معنـای حقیقـیش        . »لٰهوهو في السماءِ الٰه و في األرضِ ا       «: گفته

او در «: کردنـد   مـی تعبیـر را آنهـا چنـین   » آسمانْ خدا است و در زمـین خـدا اسـت          

و مـی گفتنـد کـه خـدای         ؛  »دائی هـست  سـت، و در زمـین هـم یـک خـ           آسمان خدا ا  

١. علی استزمینی   

ی تبلیغــی پرداخــت، و  فعالیتهــا ر اســکندرون خانقــاهی بنــا کــرد و بــه    او د

بـرای جـذب مریـد     میان ترکانِ بیابانیِ مناطق مختلـف انـاتولی      به را   هایش  خلیفه

                                                 
نخستین بار پیروان . توان به هردو شکل تعبیر کرد  این آیه را در زبان عربی می-1

عبداهللا ابن سبا این تعبیر را از این آیه کردند و معتقد به خدایِی علی شدند، که 
از بار در کوفه در میان طوایفی  معتقدان به خداییِ علی نخستین. داستانی دارند
پرست نیمه یهودی پدید آمدند که داستانشان   بت  نیمهاًتبارِ سابق عربهای یمنی

احادیثی که اینها برای اثبات مقام . دراز است و در کتابهای تاریخی آمده است
ملکوتی و مافوق بشری برای علی و امامانِ اوالد او ساختند و تفسیرهائی که از 

را اکنون نیز در برخی از متون حدیثی و زمینه کردند  برخی آیات قرآن در این
 .توان خواند تفسیریِ معتبرِ شیعیان اثناعشری می
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 از  جنیـد حـاکم حلـب شـکایت بردنـد، و شـیخ             او بـه   متـشرعان شـام از    . گسیل کرد 

 ادامـه  ترکـان  در نـواحی دیگـر در میـان    یشون اخـراج شـد تـا بـه فعالیتهـا       اسکندر

   .)خ۸۳۵سال ( دهد

 و اسکندرون اقامـت داشـت بطـور      اناتولی در هشت سالی که در        جنید شیخ

 اهل حـق قـرار گرفتـه از مـذهب آبـائیش کـه               ها و    بکتاشی کامل تحت تأثیر عقاید   

 تبـدیل  انـاتولی ع بکتاشـیهای   دست کشید، و به رهبر بالمنـاز    ند بود سنِی شافعی 

 را بـر خـودش نهـاد، و ایـن           »المـشایخ  سـلطانُ «در این زمـان بـود کـه او لقـب            . شد

 همـۀ   اینـک . سر داشت   مفهوم بود که او داعیۀ رهبری دینی و سیاسی را در           آن  به

  .رهبری خویش قبول داشتند بهرا   ویخلفای شیخ بدرالدین

دو تغییــر عمــده در شخــصیت  انــاتولیبــه هرحــال در هــشت ســال اقامــت در  

  وزیــست مــیزبــان   تاتارهــای تــرکدر میــانیکــی آنکــه چــون : شــیخ جنیــد رخ داد

 کـه زبـان     آذریعموم مریدانش تاتـار بودنـد، بـه خـاطر خوشـامد مریـدانش زبـان                 

دیگر آنکه مذهب شـافعی را کـه مـذهب          . زبان شد   بود را رها کرده ترک     نژادیش

 قائـل  امـام علـی  هب اهل حق را که به الوهیت    پدر و نیاکانش بود را رها کرده مذ       

تغییــر مــورد اول، او را از نظــر ظــواهر شخــصیتی بــه یکــی از    . بودنــد اتخــاذ کــرد 

رهبـری بخـشید و تـا مقـام الوهیـت           را     وی تاتارها تبـدیل کـرد؛ و تغییـر مـورد دوم،          

بـسته در    که چشم و گوشدرآمدند در سلک بندگان او      عمالًباال برد؛ و مریدانش     

 در پایـان ایـن هـشت سـال مـردی بـود کـه از همـۀ احکـام دینـی                او. انش بودند فرم

مذهب شده خود و مریدانش را از انجام فـرایض    کامل اباحیطور  بهدست شسته 

 امـا مهتـرین   .ۀ دوم شـیخ بدرالـدین تبـدیل شـده بـود       و به نـسخ   دینی معاف داشته    

 گفـت سـید از      مریـدانش   تحولی که در شخصیت شیخ جنید رخ داد آن بـود کـه بـه              

از ایــن زمــان بــود کــه نــسِب . نــسل امــام علــی و از نوادگــان موســا ابــن جعفــر اســت

اش   سیادتِ شیخ جنید در اناتولی بر سِر زبان مریدانش افتـاد تـا آنگـاه کـه نـواده                  

  .طور رسمی ادعای سیادت و حتی عصمت کرد شاه اسماعیل صفوی به

تـرین   ریدانش به شمالی از می وقتی از اسکندرون اخراج شد با گروه     جنید
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 منتقـل شـد و در بنـدر جـانیق در سـاحل جنـوبی دریـای سـیاه رحـل                      انـاتولی نقطۀ  

 تِراپیزونـت نـشین    این بندر در همـسایگی کـشور کوچـک مـسیحی          . اقامت افکند 

 ١.بودنــد» کمِننــی«تبــارِ موســوم بــه    کــه حاکمــانش از خانــدان کهــن یونــانی  بــود

را طرابِزنــده   آنترکــانعربهــا پــیش از   و ؛نامیدنــد ترابــزون ترکهــاتراپیزونــت را 

ــد  ــده بودنـ ــای  . نامیـ ــام نیروهـ ــتدر آن هنگـ ــر   تراپیزونـ ــت در برابـ ــر مقاومـ  درگیـ

بــا کــه ســلطان محمــد فــاتح  . ســلطان محمــد فــاتح عثمــانی بودنــد   طلبــی گــسترش

دولـت  خ ۸۳۲ درسـال  پایتخـت امپراتـوری رومِ شـرقی    ٢کنستانتیناپولتصرف  

شرق  در، و   کرده بود  بسیاردر اروپای شرقی پیشرفتهای      برانداختهروم شرقی را    

 دریاچــۀ وان کنــار مرزهــای غربــی ایــران در غــرِب را تــا انــاتولیبخــش اعظــم نیــز 

 را انـاتولی  سراسـر  تراپیزونـت  در آورده بود، درصدد بود کـه بـا الحـاق         تصرف  به

  .سرزمین باقی نگذارد در آن یکدست کند و هیچ نیروی غیر مسلمانی را

 داشتند، با اسـتفاده از      )غارتگرانه( جهادی   د و مریدانش که تمایالت    جنی

 غـارت وکـشتار   دستبرد زده کشور    به روستاهای آن   تراپیزونتگرفتاریهای دولت   

سلطان عثمانی بـه وسـاطت   در این اثناء .  آوردند دست   به غنایم بسیاری   و کردند

 و شـد،  وارد صـلح    تراپیزونـت  شاه با   ) به اوزون حسن   ملقب(سلطان حسن بایندر    

  .جنید با مریدانش از جانیق اخراج گشتند

 مغـول  در خزشـهای دوران   بود که    لو  آق قویون  این اوزون حسن رئیس قبیلۀ    

بـه   انـاتولی تیمـور بـه     امیر ؛ سـپس در لشکرکـشی      مهاجرت کرده بودند   اناتولیبه  

  را انـاتولی شـرق    تیمور بـه پـاس خدماتـشان منـاطقی از         . خدمت سپاه او درآمدند   

                                                 
نشینِ درون شاهنشاهی ایران   تراپیزونت در زمان هخامنشی یک سرزمیِن یونانی-1

در تراپیزونت پس از حملۀ اسکندر مقدونی و برافتادن شاهنشاهی هخامنشی . بود
 .زمان تداوم یافته بود لطنت تا اینسلطنت مستقل تشکیل شد، و این س

. گفتند» استانبول«گشت   ترکان چونکه زبانشان برای تلفظ کنستانتیناپول نمی-2
نامیدند و این نام را عربها از  سریانیها در زمان امپراتوری روم آن را قسطنطنیه می

  .اند آنها گرفتند؛ لذا در کتابهای تاریخی و ادبی قسطنطنیه نوشته
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جنــوب  درآمیــدا نــشیِن  ایرانــیباســتانیِ منطقــۀ  آنهــا در واگــذار کــرد، و آنهــا  بــه

 جـاگیر شـده    گرفتـه بـود    دیـار بکـر      پس از فتوحات اسالمی نام    که   ۀ وان دریاچ

حـسن بیـک معـروف بـه اوزون حـسن           . حمایت تیمـور تـشکیل امـارتی دادنـد         زیر

ــ خ ۸۳۲ســال   درباینــدری امیــر نیرومنــدترین بــه ) میــدای باســتان آ(د  درشــهر آم

ارزنگـان در   ن سـرزمی  و پس از پیروزی بر رقیبان خاندانیش بـر   ١حکومت رسید، 

ــا کــشور    شــمال دریاچــۀ وان   .  همــسایه شــد تراپیزونــتدســت یافــت و قلمــروش ب

طر بود با اوزون حسن پیمـان   که از ناحیۀ عثمانی در معرض خ   تراپیزونتپادشاه  

 عقــد ازدواج اوزون  بــه رارینــاکات دســپینا و دختــرش بــست حمایــتدوســتی و 

مقابــل دســت انــدازی    دربــرای مــدتی اتحــاد  را ایــن تراپیزونــت. حــسن درآورد

 با برخورداری از حمایت اوزون حسن تراپیزونتعثمانیها مصون داشت، و شاه 

ــداری    ــددر مقابــل عثمــانی پای ــان    ، و ورزی ــراری صــلح می ــرای برق اوزون حــسن ب

یکچنـد  سلطان مجبـور شـد کـه    ی کرد و   میاندرپا تراپیزونت شاهسلطان عثمانی و    

  ٢. را به رسمیت بشناسد باستانی آن کشورِموجودیتِ

 . شدند دیار بکر جنید با مریدانش پس از رانده شدن از جانیق راهی           شیخ  

  بر ؛ و در پایتخت اقامت داد    او را     اوزون حسن زیر حمایت گرفت و      شیخ جنید را  

وند دهد، و با ایـن هـدف خـواهرش خدیجـه     آن شد که او را با خانوادۀ خودش پی       

جنید افـزود، و    شیخ  این واقعه بر قدرت و شوکت       . بیگم را به همسری او درآورد     

                                                 
بکر از شرق عربستان در لشکرکشی  شیبان از قبایل بنی از خالفت اموی، بنی در آغ-1

» دیارِ بکر«نام خودشان  این منطقه رسیدند و منطقۀ آمیدا را گرفته به جهادی به
این سرزمینها . شد» آمُد«نام شهر آمیدا نیز ). بکر یعنی سرزمیِن بومی بنی(کردند 

وی جزو ایران بود، و اکنون اوزون حسن که از زمان مادها تا زمان شاه اسماعیل صف
 .را پایتخت خویش کرد دانست آن خودش را شاه ایران و جانشین تیمور می

تصرف سلطان محمد  خ به۸۳۹ البته این وضع دیری نپائید و تراپیزونت در سال -2
فاتح درآمد، خاندان سلطنتی و بسیاری از مردم تراپیزونت کشتار شدند، و بقایای 

دیری نگذشت . راپیزونت مجبور شدند که مسلمان شوند تا از کشتن برهندمردم ت
 .نشینِ عثمانی بود نشین تراپیزونت یک ایالتِ کامالً ترک که کشور یونانی
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ــار بکــر او از  ــه دی ــه اطــراف و اکنــاف  هــایش خلیف ــاتولی را ب ــ ان سیل داشــت، و  گ

 اوزون حــسن نیــز دســت شــیخ جنیــد را   . کــرد خــویشجــذبمریــدان بیــشتری را  

وقـت ضـرورت    توانـستند بـه    ت، زیرا مریدان شـیخ مـی      برای جذب مرید باز گذاش    

شــان از راه تــاراج و  عنــوان ســرباز در ســپاه او خــدمت کننــد؛ و چونکــه زنــدگی   بــه

ئــی کــه  عــالوه کینــه  بــه.ئــی هــم بودنــد آوران کاردیــده گذشــت جنــگ راهزنــی مــی

هنگـام ضـرورت مـورد بهـرۀ      توانـست بـه   دل داشـتند نیـز مـی    نسبت به عثمانیها بـه    

  .سن قرار گیرداوزون ح

 بــه  بــا مریــدانش از اوزون حــسن اجــازه گرفــت کــه۸۳۸جنیــد در ســال شــیخ 

شــرق  ئــی در منطقــه  مــسیحی بودنــد کــه درقــومیچرکــسان . جهــاد چرکــسان بــرود

  و همـواره از    ،ندزیـست   مـی غـرب داغـستان       گرجـستان و   در همـسایگی  دریای سیاه   

گر مـسلمان بودنـد     انـدازیهای مـداوم گروههـای جهـاد        معرض دسـت   درز  قرنها با 

چونکـــه آنهـــا . نـــدکرد مـــی فرزنـــدان آنهـــا بـــه آن ناحیـــه حملـــه ربـــودنِکـــه بـــرای 

سفیدپوست و زیبااندام بودند، غالمان وکنیزان چرکس در سرزمینهای اسالمی          

علـت اصـلی حمـالت      . نـد رفت  مـی فـروش    نـرخ بـاالئی بـه      خریدار بسیار داشت و بـه     

 ایــن بــود کــه فرزندانــشان را در  گروههــای جهــادگر مــسلمان بــه ایــن قــوم بیچــاره   

 تــاریخ اســالم دربــارۀ غالمــان و بــه همــین سـبب مــا در . فــروش برســانند بازارهـا بــه 

  .یمخوان میکنیزان چرکس داستانهای بسیاری 

گونــه  جنیــد بــرای حملــۀ جهــادی و تاراجگرانــه بــه ســرزمین چرکــسان همــه    

ــا اعــالم اینکــه قــصد زیــارت مرقــد جــد      احتیــاط را بــه  ــا کــار بــرد، و ب ش را دارد ب

 تــا از راه شــدآنجــا راهــی شــروان   ازه وارد آذربایجــان شــددیــار بکــرمریــدانش از 

شــروان یــک کــشور کــوچکی بــود در . دبــربداغــستان بــه ســرزمین چرکــسان حملــه 

که یک خاندان ایرانی با لقب شروانشاه از     ر   غرب دریای خز   رود ارس در  شمال  

 حمایـت   زیـر همپیمـان و     زمـان   آن شروانـشاه در  . نـد کرد  مـی دیرباز برآن حکومـت     

خ متــصرفات جانــشینان ۸۲۰جهانــشاه در دهــۀ  ایــن.  بــودلــو یــونقوقــره جهانــشاه 

بقیۀ   برعراق و ۸۳۶ درآورد، و تاسال     تصرف   به تیمور در ایران مرکزی و غربی را      
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 شـبه سراسـری تــشکیل   سـلطنتی  هـای کــویر دسـت یافـت و    نـواحی ایـران تـا کرانـه    

، و چـون  شـد  توسط اوزون حسن متوقـف      اناتولیوی در   تالش او برای پیشر   . داد

 او اوزون حسن نیز درصدد دستیابی بر ارمنـستان بـود،            قلمروهمزمان با گسترش    

 جنیـد از شـیخ   این بود که وقتی     . میان او و اوزون حسن برسر ارمنستان نزاع افتاد        

 میـل  اوزون حسن اجازه طلبید که برای جهاد با چرکـسان بـرود، اوزون حـسن بـی              

  .نبود که او برای جهانشاه دردسر درست کند و با او درافتاده تضعیفش سازد

 طلبیـد تـا جلـو    مـدد جنید وارد شروان شد، شروانشاه ازجهانـشاه  شیخ  چون  

ــرد  ــه داغـــستان را بگیـ شروانـــشاه در  نیـــروی مـــشترک جهانـــشاه و . پیـــشروی او بـ

میـان دوطـرف     ۸۳۸جنگی که در پائیز سـال        تبرسران با جنید مقابله کردند، و در      

  . برگشتنددیار بکرشده به مریدانش متواری   وکشته شددرگرفت، جنید 

  بکتاشیهای اناتولی و شیخ حیدر .۳

ــدر   بــهئــی دوســاله پــسر جنیــد ــام حی ــا     از خــواهر اوزونن حــسن داشــت کــه ب

ایـن کـودک را مریـدان جنیـد پـس از او             . زیـستند   میحسن    اوزون در کاخ مادرش  

ســعی اوزون حــسن بــرای نگــاه داشــتن  .  گــرد آمدنــدونشپیرامــ شــیخ خواندنــد و

 میان کـارگر بـود، زیـرا او همـین کـودک شـیرخواره          در این  مریدان شیخ جنید نیز   

را لقب شیخ داد و مریدان جنیـد را تـشویق کـرد کـه از ایـن کـودک اطاعـت نـشان                        

د و شایسته اسـت کـه       بین  می انوار االهی را از جبین او ساطع          که گفت  می و   دهند،

شـک خـود اوزون حـسن بـه رهبـری ایـن کـودک                 بـی . مقام شیخ را تحویـل بگیـرد      

او هــم مثــل همــۀ ســالطین تــرک  . منــد بــود، و هــدف عوامفریبانــه نداشــت  عقیــده

کـشورش بـه     عالوه در  ه بود، و ب   پیرپرستانۀ مبتنی بر نیاپرستی کهن    دارای عقاید   

 را ترکـان وی وجود یک پیر طریقت کـه مطـاع باشـد احتیـاج داشـت تـا ازنظـر معنـ         

از پذیرش رهبری کودک . بیش از پیش تقویت کندبسیج کند و سلطنت خود را 

  درا که عیسا و یحیـ گفته شده بود در قرآن ؛ زیراتوجیه کردشد    نظر شرعی نیز می   

 نیـز   امـامی  شـیعیان    نـزد  .کتـاب داده بـود    آنهـا      بـه  اهللا روز تولدشان پیامبر بودند و    
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حتـی  رفـت او      قوه بود، و هرگـاه امـام قبلـی از دنیـا مـی             امام از روز تولدش امامِ بِال     

جانـشینی    سـالگی بـه      امـام نهـم در هفـت        چنانکـه  ؛شـد   اگر کودک بود نیز امام می     

  در چهـار سـالگی   غایـب  رسیده بـود، و امـام دوازدهـمِ      امام رضا پدرِ متوفایش   

 شده بود امام حسن عسکریجانشین پدرِ متوفایش در حالِ غیبت.   

  اوزون ۀست خواسـت  توانـ   مـی  این کودک    ، و عاقل  طریقت بالغ  ب پیر غیا در

 نیــز بــود، و بــه  زون حــسنخــانوادۀ خــود او  کــه ازبــویژهحــسن را بــرآورده ســازد؛  

 در گذشـته شـیخ جنیـد    از ایـن   .یدبخش  می یک معنویت واال      اوزون حسن  خاندان

یـن پیـر     کـردن ا   علَـم ست بـا    توانـ   مـی  مریـدان بـسیار داشـت و اوزون حـسن            اناتولی

  .ش استفاده کند و نظامی از مریدان شیخ جنید درجهت مقاصد سیاسیدوساله

شــیخ مریــدان  .میــان جهانــشاه و اوزون حــسن جنــگ درگرفــت ۸۴۶درســال 

حــسن درآمدنــد و در جنگهــای او بــا جهانــشاه شــرکت       خــدمت اوزون  بــهحیــدر

یافـت  شکـست   جهانـشاه    .نمودند تا انتقام خون شیخشان را از جهانشاه بگیرند        

از آن پـس  . هـا بـه سـرآمد   لو یـون قوقـره  و به قتل رسید و بـا کـشته شـدن او سـلطنت               

او در .  ایـران نامیـد   شاه اوزون حسن درآمد و او خود را         تصرف   به قلمرو جهانشاه 

 در هنگـام خراسـان   در آن . پایتخـت را از آمـد بـه تبریـز منتقـل کـرد           بعدبهار سال   

ود کـه هـرات را پایتخـت قـرار داده           بـ  آخـرین سـلطان تیمـوری       ابوسـعید  دست

ــود ــران    . ب ــز خــودش را شــاه ای ــد مــیاو نی اوزون حــسن را ســلطان ابوســعید   . نامی

 قـصد   بـه او  . ستدانـ   مـی  تیمـور امیرخودش را وارث     تخت ایران، و   غاصب تاج و  

حــسن بــه آذربایجــان لــشکر کــشید؛ ولــی در دشــت مغــان    اوزوناز میــان برداشــتن

هنگـام   در آن     که قرا  بایسلطان حسین    از آن    پس. شدکشته   و اسیرشکست یافته   

 ایجاد کـرده شرق ایران  دری که مرگ ابوسعید    با استفاده از خأل   امیر گرگان بود    

 ایـن  . ایـران نامیـد  شـاه بر خراسان دست یافته در هرات مـستقر شـد و خـود را      بود  

 مـذهِب نـوعی   از   شـیعۀ زیـدی بـود کـه          او.  شـاه شـیعه در ایـران اسـت         مرد نخستین 

ــ ــدیلمعتزل ــروی شــده ۀ تع ــه   نــدکرد مــی پی ــروع مــذهب ب  آن روزگــار ســنیان و در ف

 و  در عـراق عمـدةً  که )دوازده امامیها ( امامیتشیِعنزدیک بودند، و مذهبشان با     
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 شیعیان زیـدی امامانـشان اوالد   . بودند اختالف داشتبخشی هم در قم و کاشان     

را  ی و حــسن و حــسینجــز علــامــام حــسن بودنــد و امامــان شــیعیان اثناعــشری   

والد امـام حـسن را       شـیعیان امـامی همـۀ امامـان شـیعیان زیـدی از ا              .قبول نداشتند 

امـام  هـرکس   کـه  خوانیم  میاز زبان امام صادق     در اصول کافی    . کردند  تکفیر می 

 و فاطمـه   اگـر از اوالد علـی     حتـی   امامـت کنـد کـافر اسـت        ادعـای نـاحق     نباشد و به  

  .است) اوالد امام حسن(امامان زیدیها  روی این سخن متوجهِ ١.باشد

 بـود،   جهانـشاه مـورد حمایـت     ) عموی شیخ جنیـد   (چون شیخ جعفر صفوی     

ــه شــیخ جعفــر دســتور داد        ــز مــستقر شــد ب ریاســت کــه اوزون حــسن وقتــی در تبری

خانقاه اردبیل و امالک موقوفۀ خانقـاه را بـه شـیخ حیـدر تحویـل داده از منـصب                

، شـیخ حیـدر را توسـط مریـدانش          دسـتور  ایـن    برای اجرای . خویش کناره بگیرد  

از .  اردبیلـی نـشاند    صـفی الـدین   به اردبیل فرستاده برمسند رهبری خانقاه شـیخ         

 از شیخ جعفر و فرزنـدانش و دیگـر افـراد خانـدان صـفوی ذکـری       بعد   به این زمان 

 کـه  رسـد  مـی  نظـر   بـه . آمـده اسـت  شـان چـه برسر کـه   یم  دان  میبه میان نیست، و ما ن     

عام   مریدان شیخ حیدر قتِلدست  بهرد و بزرگ و زن و مرد وکودکخ زهمۀ آنها ا

 در  کــهبایــست مــیزیــرا اگــر یکــی از ایــن خانــدان زنــده مانــده بــود،  . شــده باشــند

  . آمد میبه میان  از او  و نامیآورد میجائی از ایران سر در

یـدان شـیخ    از این پس کسی از ایرانیـان بـه سـلک مر     جالب است بدانیم که   

 انـاتولی  تـشکیل دادنـد کـه از         رهـایی  تاتا اًنیامد، و مریدان او را منحـصر       در حیدر

 پرسـت    و ولـی    نـوعی مـذهب ابـاحی      اًعمومـ به همراه او وارد ایران شـده بودنـد، و           

   .بود کلی ناشناخته به داشتند که در ایران

هـای    تربیت خلیفگـان برجـستۀ پـدرش کـه خلیفـه          زیرشیخ حیدر از کودکی     

 از چشمان اوزون حسن، او دور  به و آنها؛ین بودند قرار داشتسابق شیخ بدرالد

جـاگیر  آنهـا وقتـی در اردبیـل بـا او           . دادند  تعلیم می را با عقاید افراطی خودشان      
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 تمرینهـای سـخت     زیـر مثل خودشـان و بنـا بـر تعـالیم شـیخ بدرالـدین               را     وی شدند

زمــۀ زنــدگی گریــز کــه ال جهــادی قــرار دادنــد، و بــا انــواع فنــون جنــگ و  نظــامی و

هــای  اوزون حــسن بــه پــاس خــدمات خلیفــه. غارتگرانــۀ تاتارهــا بــود آشــنا کردنــد

آزادی آنهــا   بــهچنــدان  کــه باعــث پیــروزیش بــر جهانــشاه شــده بودنــدشــیخ حیــدر

 ســازی خــاص خودشــان را دائــر کردنــد و  عمــل داد کــه در اردبیــل کارگــاه اســلحه 

  . اختندی حکومت در حکومت مبدل سنوع  بهخانقاه اردبیل را

از زمانی که شیخ حیدر وارد اردبیل شد تا وقتی که اوزون حسن در گذشت 

 سال وقـت مبتنـی بـر اسـتقالل عمـل در اختیـار خلیفگـان تاتـار شـیخ                     ۹،  )خ ۸۵۶(

 کوچـک  مقیاس  بهحیدر بود تا در اردبیل برای خودشان نوعی دستگاه سلطنتی   

 کــه ی موقوفــه بــود  روســتا۲۰خانقــاه اردبیــل مالــک حــدود    . را تــشکیل بدهنــد 

 بخـــش عظیمـــی از ثمـــرۀ کـــار و تـــالش ، و مغـــوالن در اختیـــارش گذاشـــته بودنـــد 

 درآمــد سرشــار ایــن روســتاها   .رســید خانقــاه مــی   ایرانــی بــه چــارۀ بــیروســتائیان 

 تـا در راه تهیـۀ سـاز و بـرگ جنگـی              داد  مـی های الزم را در اختیار آنها قـرار           هزینه

دائـر   سـازی  کارگـاه اسـلحه   بـرای خودشـان   مورد استفاده قـرار دهنـد و در اردبیـل       

ــد ــلح   انبارهایـــشان وکننـ ــواع اسـ ــا انـ ــدبـ ــته کننـ ــشیهای ۀ روز انباشـ ــا در لشکرکـ  تـ

ــۀ قفقــاز بتواننــد       جهادگرانــه بــه ســرزمینهائی مثــل گرجــستان و چرکــسان و ناحی

  .شمار هرچه بیشتری از مریدان را همراه خودشان ببرند

شـیوۀ تقیـۀ بــسیار    ا شــخص او ازتبـع آنهـ   چونکـه خلیفگـان شـیخ حیــدر و بـه    

ند، داشـت   مـی  را از غیرخودیهـا مخفـی        باورهایـشان  نـد و  کرد  مـی منضبطی پیـروی    

بر عقیدۀ نیاکانش  او را عقائد شیخ حیدر نداشت، و  اطالعی ازنیزاوزون حسن   

 وقتی شیخ حیدر به سن جـوانی رسـید، اوزون حـسن دختـر خـویش               . پنداشت  می

ی بــود بــه عقــد ازدواج او  تراپیزونتــمــذهب  سیحیرا کــه از کاترینــای مــ  مارتــا

ست وضع توان میطبیعی بود که این وصلت     . داماد خویش ساخت   او را    درآورده

  سـازد و ترداماد شاه بـسیار مـستحکم    خواهرزاده وعنوان  بهسیاسی شیخ حیدر را     

 اصد پنهـانی و درازمـدت     مق   به هایش برای دستیابی    اجرای برنامه  در او را    دست
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در فضل اهللا روزبهان خنجی که معاصـر ایـن جریانـات            . زپیش باز بگذارد  بیش ا 

  : دنویس می دربارۀ فعالیتهای شیخ حیدر در اردبیل چنین بوده تبریز

اکثــــر اوقــــاتش در تهیــــۀ مقــــدمات لشکرکــــشی از نیــــزه ســــاختن و تیــــغ  

در ساختن اسـباب حـرب و تهیـۀ آالت طعـن و             …  مصروف بود  نپرداخت

شمـشیر   ام که چندهزار سرنیزه و جوشـن و        شنیده.  یگانۀ زمان بود   ضرب

نفـس   بـه    چـه  ؛ صانعان محتـاج گـردد     یاریِدست   به آنکه  سپر مهیا کرد بی    و

سـاختنِ   درمریدان را بـه حـسن ارشـاد          تکفل نمودی و  را     آن خویش تمام 

  ١.تعلیم فرمودیآنها 

  تشکیل سپاه قزلباش توسط شیخ حیدر .۴

میـــان  برســـر جانـــشینی او رگذشـــت و د۸۵۶ســـال زمـــستان  اوزون حـــسن در

 بـود   پـارس ابتـدا خلیـل کـه حـاکم         . پسرانش خلیل، مقصود و یعقوب نـزاع افتـاد        

 مقـصود را کـه    تبریـز را گرفـت،  تبریـز بـرد و    لشکر بـه   از شیراز  هخود را شاه خواند   

 نزدیــک ســاخته خــود  بــه و یعقــوب را،مــادرش کاترینــا بــود دســتگیر و خفــه کــرد  

ه به تبریز لشکر    ماه بعد یعقوب بر او شورید      شش. داده او    را ب  دیار بکر ت  حاکمی

  .از میان برداشت و خود در تبریز به سلطنت نشسترا   وی وکشید

 تحــصیلکرده و شــده، زبــان یپارســ شــده و  ایرانــی پاشــاهیســلطان یعقــوب 

  او ادیبـان و    ٢.داشـت ۀ بـسیار    فرهنـگ ایـران عالقـ       و بـه تـاریخ و      ،دوست بود  ادب

ــ هنرمنــدان و  .شوران ایــران را در تبریــز گــرد آورد و زیــر چتــر حمایــت گرفــت   دان

  :نویسد  می دربارۀ سلطان یعقوبمؤلف مجمع الفُصحاء

  : از او است.و سلطانی دانشمند و با کمال بودها

  بینم زار غم میـــرحش هـــبینم     در هر ف دنیـــا که در آن  ثبــــــات کـم می 
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  بینم ـدم میــ بیـــابان عـ هــــرفش     راهی برباطیست که ازهرط چون کهنه

بـــا ســـلطان یعقـــوب تعلقـــات )  تـــاریخ ایـــران عـــارف نامـــدارِ(موالنـــا جـــامی 

  :ئی چنین سرود دوستانه داشت، و پس از درگذشت او در مرثیه

  عمری دلِ من ز شــوقِ یعقوب تپــید     یعقوب برفت و روی یعقوب ندید

   رسید     هرگز یعقوب از غمِ یوسف نکشیدمن از غمِ یعقوب رنجی که به

تـرویج دیـن اسـالم و فرهنـگ ایرانـی عالقـۀ بـسیار نـشان              بـه    سلطان یعقـوب  

کـرد؛ و اقـدامات     تأسـیس   کـشور   نقاط مختلف    مدارس متعددی را در   او   .داد  می

گیـر   او در اجـرای احکـامِ دینـی بـسیار سـخت          .عمرانی گونـاگونی نیـز انجـام داد       

و در تبریـز    ا .راسر کشور برای مسلمین ممنوع کـرد      ب را در س   بود، و نوشیدن شرا   

 نمــود کــه هــر مــسلمانی کــه شــراب بنوشــد ســرب مــذاب در گلــویش ریختــه  اعــالن

   ١.خواهد شد

کــردن   و بــرآن شــد کــه بــا برقــرار   ؛دوســت بــود  او همچنــین پادشــاهی صــلح 

  وانــاتولی یعنــی دولــت عثمــانی در  آمیــز بــا همــسایگان غربــی  روابــط مــسالمت

المللـی ایـران بـا غـرب را بـاز نگـاه              راههای تجارت بـین    مملوکی در شام  ولت  د

بایزیـد دوم    عثمـانی کشور  زمان در    در آن    .دارد و به بازرگانی کشور رونق بخشد      

 جـو  صـلح بایزیـد دوم بـرخالف پـدرش       . کـرد   مـی  سـلطنت    پسر سلطان محمد فاتح   

ــود و ــشا  بـ ــشۀ کشورگـ ــتیاندیـ ــسالمتجویا  . ی نداشـ ــت مـ ــر سیاسـ ــلطان دراثـ نۀ سـ

هـای شـمالی    کرانـه یعقوب، بازرگانی خارجی ایران شکوفا شد، و بنـدرگاههای       

 بزرگتـــرین بنـــادر بازرگـــانی  صـــورت بـــهبـــصره  دریـــای پـــارس ازجملـــه هرمـــوز و 

راههـای زمینـی تجـارت خـارجی ایـران کـه از زرنـگ و بلـخ و               . خاورمیانه درآمـد  

ــه ری و   ــز و ا ســو یــک، از رســید مــی اســپهانهــرات ب ــه تبری ــه ســرزمین    ب ز آنجــا ب

 از آنجا بـه شـام    موصل و   دیگر به بغداد و    سوی، و از    شد  می و اروپا وصل     اناتولی

 را بــه درون ء النهــرکاروانهــای ایرانــی کاالهــای هنــد و چــین و مــاورا   . رســید مــی
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ند، و کاالهای آن سرزمینها را داد می انتقال   و مصر   و شام  اناتولی به   آوردهایران  

کــشتیهای ایــران کــه از بنــادر بــصره و هرمــوز حرکــت   . دنــدبر مــیبــه هنــد و چــین  

نــد، کاالهــای شــرق آفریقــا و جنـوب هنــد را بــه بنــدرگاههای ایــران حمــل  کرد مـی 

داران ایرانی بـه ایـن بنـدرگاهها          کاالهائی که توسط کاروان    ند، و متقابالً  کرد  می

صـنایع  رونق تجـارت بـه رشـد        . اندندگرد  میرسیده بود به هند و شرق آفریقا باز         

  راه سـوی   بـه داخلی کشور نیز کمک کرد، و ایران در زمان سلطان یعقوب بایندر             

 سلطان یعقوب در شهرهای ایـران نیـز دسـت بـه یـک               .برگشتی  یترقی و شکوفا  

در » پــل خواجــو«سلــسله اقــدامات عمرانــی زد کــه یــک نمونــۀ آن پــل معــروف بــه 

  . استاسپهان

، و  انجامیـد ای فکـر دینـی      شور به احیـ    در ک  آموزشگاهها گسترش مدارس و  

رونق افتـاد وکاروبـار    در اثر فعالیتهای تبلیغی علما و فقهای کشور، خانقاهها از         

 خانقـاه   و مدرسـه نزاع  . دشند کساد   کرد  میدنیا را تبلیغ     شیوخ صوفیه که گریز از    

 بــــه بهــــای اوجگیــــری قــــدرت خانــــان مغــــوالن و تیموریــــان و ایــــلزمــــان  کــــه در

زمـان   کـاهش نفـوذ مـدارس تمـام شـده بـود، در             نهـا و   حمایت خا  زیرخانقاههای  

 مــورد حمایــت دولــت قــرار متــشرعانْ فقهــا و ســلطان یعقــوب تغییــر جهــت داد، و

سیاسـت    خانقاه اردبیل مثـل همـۀ خانقاههـای کـشور از       ، رهگذر  در این  .گرفتند

تاتارهـای مریـد خانقـاه اردبیـل کـه هزینـۀ            .  سـلطان یعقـوب متـأثر شـد        یِیگرا شرع

 ویـژه   بـه آبادیهـای اطـراف آذربایجـان         را از راه حمالت غارتگرانه به      نشا  زندگی

طلبـی   سیاسـت صـلح    نـد، از  کرد  مـی تـأمین   و گرجستان   حمله به سرزمین چرکسان     

 اثــر نــزاع خانقــاه و   در. شــدراه درآمدشــان بــسته    وشــد متــضررســلطان یعقــوب  

 ینــی از مــدارس دنفــع  بــهموقوفــات خــود را  مدرســه، خانقــاه اردبیــل بــسیاری از  

 و از   گردیـد ، و شـیخ حیـدر از ایـن راه متـضرر             یافـت   و درآمدش کاهش   داددست  

  .شد اش کاسته سلطه

بهـائی شـده باشـد از موقعیـت          هـر    برآن شد که بـه     خ ۸۵۸شیخ حیدر در سال     

او بـرای   . کنـد خانقاه اردبیل در مقابـل متـشرعان و فقیهـان آذربایجـان حفاظـت               
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ــهایـــن منظـــور،  ــیوۀ بـــسیار پیچیـــده  بـ ــهشـ ــارزاتی شـــیخ ئـــی راههـــای  و مخفیانـ  مبـ

 بپوشـند وکـاله     شـکل   یـک مقرر کرد که مریـدانش لبـاس        ه  بدرالدین را احیاء کرد   

زادگـان    عمـوم خلیفـه    زمـان   ایـن  در. ترک برسر بگذارند   رنگ دوازده  نمدی سرخ 

 بیابانیــانمیــان  هــای شــیخ حیــدر بودنــد، و در   خلیفــهانــاتولیشــیخ بدرالــدین در 

فرمــان شــیخ حیــدر کــاله ســرخ    بــه انــاتولیدر اینهــا . نــدکرد یمــ فعالیــت انــاتولی

جا که مردم آذربایجان در آن زمان سـنی بودنـد،         از آن  .دوازده ترک برسر نهادند   

 سـنیان جهـاد بـا    یعقـوب   بهانۀ سرکوب مخالفان سلطان    بهسال    در این  شیخ حیدر 

 داشـت کـه    اعـالم هـایش  خلیفـه  بسیار مخفیانه بـه را آغاز نموده ضمن یک فتوای      

 و هرکـه از آنهـا تبعیـت    ینـد  در حکم کفارند، و فقیهـان سـنی دشـمنان خدا         سنیان

او در . دگـرد  مـی  و قـتلش واجـب   شـود  مـی کافران ملحـق   کند از دین خارج شده به  

  واجب شرعی است وسنیان که جهاد با هایش گفت خلیفه به ی محرمانهاین فتوا

او . رزنـدان آنهـا ثـواب عظـیم دارد        غارت اموال و اسیر کردن و فروختن زنـان و ف          

 های و همـان عقیـدۀ افراطـی بکتاشـی    مـو اجـرا کـرد    موبـه عقائـد شـیخ بدرالـدین را    

مــورد پرســتش قــرار  را   وی بــاال بــردهخــدایی را تــا مقــام امــام علــی را کــه انــاتولی

را تأویل کرده حج  ند تبلیغ کرد؛ وکلیۀ واجبات شرعی را از نماز و روزه وداد می

 قزلباش   بطور رسمی لقبِ   زمان  این که از    اومریدان  . ریدانش انداخت از گردن م  

منـضبط جهـادی متـشکل شـدند، و        جات مسلح و   یافتند در دسته  ) سر  سرخ یعنی(

مـذهب    سـنی اًعمومـ قفقاز را کـه  جنوب   مناطقی از داغستان و و  آبادیهای شروان   

ارتگرانـه   مـورد حمـالت غ  مخالفینِ سـلطان یعقـوب  بودند، تحت عنوان جهاد با  

  .قرار دادند

  و زدندغارت و تاراج       دست به   نیز  در اردبیل و روستاهای اطراف     قزلباشان

آمیز همراه با خشونتهای شدید درپیش گرفتند تـا مخالفانـشان            های ارعاب   شیوه

تمـام  آنهـا  . در ارعاب دائم نگاه دارند و از فکر هرگونـه مقابلـه بـا آنهـا بازدارنـد      

 خــاطر بــهقیقــت بــرای تحکــیم قــدرت خودشــان و در ح شــان کــه اقــدامات ارعــابی

نــد را بــرای ســلطان داد مــیهــای اطــراف انجــام  اخــاذی از مــردمِ اردبیــل و آبــادی
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نـد تـا   کرد مـی  تالش برای نابودسازی مخالفـان سـلطان وانمـود      صورت  بهیعقوب  

فقیهــان و مــردم بــرای ارعــاب آنهــا . بــا خــود داشــته باشــند او را همــواره حمایــت

 که شنیدن آنها مـو را بـر انـدام انـسان     کار بردند به خشنیهای  ان شیوه چن اردبیل

 کـه رخـدادهای اردبیـل را از نزدیـک            خنجـی  فـضل اهللا روزبهـان    . کند  میراست  

  :دنویس می انگیز های رعب  در ذکر یک مورد از این شیوهکرده گیری می پی

متـشبث  ئـی   هـر وسـیله    مخالفانش به   او در اردبیل برای آسیب رساندن به      

 و شب هنگام که همه کرد مینفت  جمله سگ زنده را آلوده به از. شد  می

. کــرد مــیســرای مخــالفش رهــا   و دریدکــش  مــیآتــش خــواب بودنــد بــه در

 از شدت سـوزش     سوخت  میهای آتش      شعله در میان سگ که زنده زنده     

ــه ــه مــی   ب ــه را شــعله   هرطــرف خان ــه   دویــد و خان  خــودکــام  هــای آن آتــش ب

  ١.اندکش  مینابودی ی فرد مخالف را به و هستیدکش می

 او بـود، سـلطان بـا         یعقـوب  چون شیخ حیدر پسرعمه و شـوهرخواهر سـلطان        

 ا نـارو از رفتارهـای  را کـه او  خواسـت  مـی هربار که سـلطان    . کرد  میبه مدارا رفتار    

نمـود، و     می نزد سلطان شفاعت     پسرش و از    رفت  می به تبریز    مادر حیدر منع کند   

بــار کــه  یــک. داد مــیاش او را مــورد بخــشایش قــرار  حتــرام عمــهپــاس ا ســلطان بــه

 شیخ حیدر دست استغاثۀ روستائیان شمال آذربایجان را بـه           قزلباشانِ تجاوزهای

. بـه تبریـز فراخوانـد     را     وی درگاه سلطان یعقوب بلند کرده بـود، سـلطان یعقـوب          

تقیـه  « و ،ی و فریبکاری آشنائی داشـت  ینما شیخ حیدر که به همۀ راههای مظلوم      

، لباسـی منـدرس و ژنـده بـر تـن کـرد و در                 بـود  »اساس دین خودش و دیـن پـدرش       

بـا اسـتفاده از اصـل      او  . رفـت  تبریـز    بـه  دسـت   تهـی چیـز و      بـی   یـک درویـش    هیأت

 برای سـلطان یعقـوب بـه قـرآن سـوگند یـاد کـرد کـه مریـدانش بـه جـان و              ٢»تورِیَه«

                                                 
  .نقل از عالم آرای امینی ، به۱۴۸ :پارسادوست 1
  توریه یعنی بیان موضوعی که منظور اصلیِ گوینده را مخفی بدارد و شنونده را به 2

سالم «مثال . هدفی که از سخنش دارد برساند فهمی اندازد و گوینده را به غلط
آشتی بر ضِد «معنای  است را در توریه به» تی بر شما بادآش«معنای  که به» علَیکُم
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نخواهنــد کــرد، و هرچــه   پــس هــم   از آن انــد و مــال هــیچ مــسلمانی تعــدی نکــرده   

انـد و اسـاس    اند شایعاتی است که دشمنان خانـدان او رواج داده          اش گفته   درباره

ولی او گفت که جهاد با چرکسان وظیفۀ شرعی مریدان او است . و بنیادی ندارد

 جهاد نیز   گونه  ایناز  را     وی و چون سلطان  . د حکم خدا را رها سازد     توان  میو او ن  

پــس مریــدانش را بــه  از آن طان ســوگند قــرآن یــاد کــرد کــه منــع کــرد، او بــرای ســل 

گوشۀ زاویۀ شیخ صفی به عبادت خواهد پرداخـت،          جهاد نخواهد فرستاد، و در    

، و بـه درآمـدهای نـذوراتی کـه زائـران بـرایش              و از اردبیل پا بیرون نخواهد نهاد      

  . قناعت خواهد ورزیدآورند می

                                                                                                           
شود که دشمن به او سالم کرده و دست  شنونده شاد می. کنند منظور می» شما باد

او اعالن  داند که ازنظر شرعی به او دراز کرده است، ولی گوینده می دوستی به
 فقهای شیعه .هد انجام داو دربارۀئی  جنگ داده و حق دارد که هر رفتار دشمنانه

باره  و دهها حدیث در این دانند دو اصل تقیه و توریه را از ابداعات امام صادق می
نویسد که روزی در مجلس نظر امام صادق را  مثال ابن شهرآشوب می. اند آورده

كانا إمامين قاسطين عادلين، «: امام صادق گفت: دربارۀ ابوبکر و عمر پرسیدند
پیشۀ  دو امام عدالت(» يه، فرحمة اهللا عليهما يوم القيامةكانا على الحق وماتا عل

). دادگر بودند، بر حق بودند و بر حق مردند، رحمتِ خدا بر آنها باد در روز قیامت
چرا چنان ! ای فرزند رسول اهللا«: وقتی مجلس خالی شد یکی از شیعیان پرسید

رآن بود که اهللا گفته منظورم این آیۀ ق» دو امام بودند«اینکه گفتم : گفت» گفتی؟
سوی جهنم  آنها را امامانی کردیم تا مردم را به(» وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار«

منظورم این آیۀ قرآن بود که اهللا گفته » قاسط بودند«؛ اینکه گفتم )دعوت کنند
عادل «؛ اینکه گفتم )اند قاسطین هیمۀ جهنم(» وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا«

کافران (» الذین کفروا بربهم یعدِلون«ظوم این آیۀ قرآن بود که اهللا گفته من» بودند
نظرم آن بود که علی بر » برحق بودند«؛ اینکه گفتم )شوند برای اهللا همتا قائل می

منظورم آن بود که بر » برآن مردند«حق بود و ایشان برضدِ او بودند؛ اینکه گفتم 
رحمت خدا بر آنها باد در روز «که گفتم این. شان مردند و توبه نکردند گمراهی
منظورم آن بود که پیامبر که رحمت خدا است در روز قیامت خصِم آنها » قیامت

 ]۲۸۶/ ۳۰بحار االنوار، . [خواهد بود و از آنها انتقام خواهد گرفت
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 بـه اردبیـل برگـشت مـادرش      او چنین قولی به سلطان داده بود، چـون       گرچه

ئـی از مریـدانش را       را به تبریز فرستاد و از سلطان تقاضا کرد که اجازه دهد دسـته             

انـد و بـه       برای جهاد با چرکسان اعـزام دارد؛ زیـرا او و مریـدانش تنگدسـت شـده                

اموالی را به غنیمت بگیرند وسیله به جهاد بروند تا  مال نیاز دارند، و باید به هر

ــیر  گروهـــی ازو  ــران و پـــسران چرکـــسان را اسـ ــرده دختـ ــا کـ ــند در بازارهـ  و بفروشـ

  نــداد ومــساعدســلطان یعقــوب بــه ایــن درخواســت پاســخ  . درآمــدی کــسب کننــد

امــا شــیخ . ننمــودیــز مخالفــت حیــدر ندرعــین حــال بــا جهــاد کــردن مریــدان شــیخ  

او کـه اینـک خـود       . حیدر با عنوان کردن این مسئله هدف دیگری در سـر داشـت            

ۀ جهـاد بـا چرکـسان بـه        بهانـ    بـه  یافت در نظر داشت کـه        کافی نیرومند می   حد  به را

 در  او. جنید را از شروانـشاه بگیـرد      شیخ  شروان حمله کند و قصاص خون پدرش        

موقــع الزم و  مریـد تاتــار داشـت کـه آمـاده بودنـد در      هـزاران  انـاتولی  در  زمـان ایـن 

  .نهند و فرمانهایش را به اجرا بپیوندند به او فرصت مناسب

مریدانش از اردبیل خارج شـد        با چند تن از    ۸۶۷اواخر بهار    شیخ حیدر در  

او .  اقامـت گرفـت   بهانۀ گـردش و تفـریح        به  رود کر  در کنار شمال آذربایجان    و در 

 را گـردآوری  قزلباشـان  جهـادگرانِ  فرسـتاد تـا    انـاتولی هـایش را بـه        آنجا خلیفـه   از

 از اطـراف و  قزلبـاش  هـزار شـش  ش از درخـالل دومـاه بـی   . بفرستند او نزد  به کرده

در اواسط تابستان شـیخ حیـدر       . پیوستنداو  آذربایجان رفته به     به   اناتولیاکناف  

ی  سـن  اًعمومـ با این عده از رود کر عبور کرد و به آبادیهای بردع و محمودآباد که                

ی از سـاکنان ایـن   بـاد غـارت داد و شـمار بـسیار          بودند یـورش بـرده روسـتاها را بـه         

ــها را روســـتاه  و ،او ســـپس متوجـــه شـــماخی شـــد .  کـــردکـــشتار را فقیهـــان ویـــژه بـ

شروانشاه را که بـرای دفـاع از شـماخی لـشکر آراسـته بـود شکـست و فـراری داده                      

او به قصاص آنکه برخـی از موقوفـات خانقـاه اردبیـل را              . وارد شهر شماخی شد   

ــهســلطان یعقــوب  ــود، تمــام     نفــع  ب ی  مــدارس دینــی آذربایجــان مــصادره کــرده ب

تـاراجِ    بـه ، و اموال شهر را      کشتار کرد فقیهان و مدرسان و ائمۀ مساجد شماخی را         

 بــا همــۀ شــهرهای  کــهاو در نظــر داشــت.  کــشیدآتــش  بــه و شــهر راقزلباشـانش داد 
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او پس از شماخی بـه دربنـد حملـه بـرد، و بـا آن شـهر نیـز مثـل                . شروان چنین کند  

 امـوال را غـارت کـرد و شـهر           شتار و کـ مردم را    شماخی رفتار کرد، و فقها و علما و       

  . کشیدآتش  بهرا

 گلــستان موضــع دژشروانــشاه پــس از شکــست و فــرار از برابــر قزلباشــان در   

 لـشکری  درنـگ  یعقـوب بـی  سـلطان  . گرفت و از سـلطان یعقـوب اسـتمداد طلبیـد          

 کــه شــیخ جنیــد بــه قتــل  جــائیهمــان  در ناحیــۀ تبرســران.  کــردگــسیله منطقــ بــه

جنـگ بـزرگ   .  پیوستندهموی شروانشاه و سلطان یعقوب به    دو نیر  رسیده بود 

. رخ داد خ۸۶۷ تیرمــاهدر بــا نیــروی متحــد ســلطان یعقــوب و شروانــشاه  قزلباشــان 

ــان ــوب و         درقزلباشـ ــلطان یعقـ ــشترک سـ ــای مـ ــر نیروهـ ــنگینی بـ ــات سـ ــاز تلفـ آغـ

آستانۀ شکست قـرار   ینی که نیروی مشترک در     در ح  شروانشاه وارد آوردند، ولی   

فرمانـده شـده     ، و مریدان تاتارش کـه بـی       کشته شد  یخ حیدر تیر خورد و    داشت، ش 

. کـشتن رفتنـد   بودند سرآسیمه پا به فرار نهادند و بسیاری از آنها در حین فرار به         

 .بــردتــن جــدا کــرده بــه تبریــز  فرمانــده ســپاه ســلطان یعقــوب ســر شــیخ حیــدر را از

   .ودشان رفتند  میان قبایل خو اناتولی  بیابانهایقزلباشان نیز به

 و ، در آذربایجـان کـرده بـود    بزرگـی یسالهای اخیر جنایتهـا  شیخ حیدر در  

شــروان بــه قتــل    اخیــر نیــز شــمار بــسیاری از بزرگــان دیــن را در  لشکرکــشیهای در

 مــردم بــود و کــردهمنهــدم یــا  کــشیده آتــش  بــهمدرســه را رســانده چنــدین مــسجد و

ر را وابـسته بـه سـلطان یعقـوب      ؛ و چون شیخ حیـد     خشم بودند  در از او    آذربایجان

سـلطان  . شان متوجه سلطان یعقـوب بـشود        ستند، طبیعی بود که نارضایتی    دان  می

 دسـتور داد سـر شـیخ حیـدر را در             برای فرونشاندن خشم مردم آذربایجان     یعقوب

در پـیش سـگان   را   آن  گردانده در معرض تماشـا نهادنـد، سـپس         ی تبریز خیابانها

  .انداختند

وحـشت و    خانقاه اردبیل که سالها بود بـه مرکـز ارعـاب و      قضایا از این    پس

یعنـی   شـیخ حیـدر   زنِ. شـد   سلطان یعقوب تعطیل   فرمان   به  بود شدهترور تبدیل   

 علـی و ابـراهیم و اسـماعیل         پسرشبا سه    خواهرِ نامادری سلطان یعقوب   ،  مارتا
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 دور   بـه  قزلباشـان مرکـز    اناتولیبرای اینکه این پسران از      . به تبریز برده شدند   

 پــارسباشــند، ســلطان یعقــوب آنهــا را بــا مادرشــان بــه شــیراز فرســتاد و بــه حــاکم   

  .اقامت دهددر دژ استخر را دستور نوشت که آنها 

   و قزلباشانشسلطان علی. ۵

سـال   آنماه  در بهمن  شد ووباگیر ۸۶۹گیر سال  وبای همه سلطان یعقوب در  

 و ده شد ز آغااور خاندان  جنگ خانگی مدعیان سلطنت د     از او    پس. درگذشت

 سـنقر پـسر     ابتـدا بـای   .  ایران را در آشـوب و نـاامنی فـرو بـرد            نیمۀ غربِی  سال تمام

 باینــدر کــه بــرای   میــرزامــسیح. ارشــد ســلطان یعقــوب در تبریــز برتخــت نشــست   

. کـشتن رفـت   بـه  ه بود دربرابـر او شکـست خـورد      برخاستهتصاحب مقام سلطنت    

قصد تبریز بیـرون شـده        از پارس به  که   عقوببرادرزادۀ سلطان ی   بیک دومحم

حــاکم  ســلیمان بیــک باینــدر.  کــشته شــد در جنــگ در نزدیکــی همــدان نیــزبــود

ــاردین و مــدعی دیگــر ســلطنت بــود کــه بایــسنقر را در آذربایجــان        کردســتان م

رسـتم بیـک   . شکست و فـراری داد و تبریـز را گرفـت و خـود را شـاه ایـران خوانـد            

ســلیمان  .مــدعیان ســلطنت بــود وزون حــسن یکــی دیگــر از مقــصود و نــوادۀ اپــسر

در این میـان بایـسنقر کـه        . جنگ او شتافت؛ ولی شکست یافته کشته شد         بیک به 

 بـا رسـتم    در جنـگ و دیـد و قـصد تبریـز کـرد            سـپاه  به شروان گریختـه بـود تـدارک       

 به شروان گریخت و رستم بیک بـر تبریـز دسـت یافتـه           اً مجدد بیک شکست یافته  

  ). ۸۷۱بهار (ا شاه ایران نامید خود ر

با چندین مدعی سلطنت روبرو بود که هرکدام به نوبۀ خود           نیز  رستم بیک   

احمــد بیــک .  بــرای مواجهــه بــا او برخــوردار بودنــدحمایــت بخــشی از ترکــاناز 

 کــشته شــدن  هــوادار مــسیح میــرزا بــود پــس ازپــیش از ایــننــوادۀ اوزون حــسن کــه 

 بــرای بازگــشت بــه ســپاهریخــت و درصــدد تهیــۀ عثمــانی گکــشور مــسیح میــرزا بــه 

مرادبیک برادر بایـسنقر بـه شـروان گریختـه          . ایران و تصاحب تاج و تخت برآمد      

.  برای حمله به تبریـز شـد       سپاهآوری   کار جمع   به برادرش پیوست و با او دست به       
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نیــز هرکــدام بــدون  نوادگــان دیگــر اوزون حــسن محمــدی بیــک و الونــدبیک

 ترکـان و امـرای باینـدری    ی بخـشی از بـان  پـشتی   به نوبـۀ خـود از   ارتباط با دیگری  

 ایـن   در میـان  . نـد تـا سـلطنت را قبـضه کننـد          آورد  مـی  گرد   سپاه برخوردار بودند و  

 یـک از  ثبـاتی فراگرفـت، و هـر     را نـاامنی و بـی     ایـرانِ غربـی     سراسـر  اوضاع آشفته 

تن مالیاتهـای   رف بـا گـ     غربـی  ئـی از ایـرانِ      نقطـه  مدعیان سلطنت با هـوادارانش در     

 و ثروتهای   ندمشغول بود شان  نزاعجمع مال برای تأمین هزینۀ       سنگین از مردم به   

  .ندداد میکشور را برباد 

  در عـالوه برآنکـه ویرانیهـای بـسیاری       باینـدری  جنگهای مـدعیان سـلطنت    

کـشاورزی   رو را ناامن کـرد، و بازرگـانی و   های کاروان  آورد، جاده دنبال   به کشور

. ئـــی شـــدید وارد آورد  فکنـــد و درنتیجـــه بـــه صـــنعت کـــشور لطمـــه     را از رونـــق ا

هـای    تأمین هزینـه خاطر به آمیزی که مدعیان سطنت   مالیاتهای سنگین و اجحاف   

   .ی فرو برددست تهی را در فقر و کشور بستند  بر مردم میجنگهای قدرتشان

ــای     ــۀ ایـــن جنگهـ ــه درنتیجـ ــتمی کـ ــرین سـ ــانگیبزرگتـ ــید  خـ ــران رسـ ــه ایـ  بـ

رستم بیـک پـس از آنکـه در تبریـز           .  به ایران بود    اناتولی اشان تاتارِ بازگشت قزلب 

 نفـع  بـه در میـان قزلباشـان    مستقر شد، به هدف آنکه از نفوذ فرزندان شـیخ حیـدر        

 قــدرت  در جنــگ را بــه خــدمت گرفتــهقزلباشــانخــودش اســتفاده کنــد، و نیــروی 

ش مارتــا را بــا ا برابــر رقبــایش اســتفاده کنــد، دســتور داد عمــه  هــا در از آنداخلــی

سلطان را با لقب      ارشد حیدر  پسر او علی . ببرندفرزندانش از شیراز به تبریز      

شـدۀ   مـصادره و دسـتور اعـادۀ امـالک    نـشاند   خانقاه اردبیل   ریاستمسند   علی بر 

  .خانقاه را صادر کرد

ــه  ــان کـ ــنقزلباشـ ــان  در ایـ ــف    درزمـ ــاطق مختلـ ــاتولیمنـ ــان انـ ــل در میـ  قبایـ

ــده بودنــ   ــهخودشــان پراکن ــدر و      د ب ــر آزادشــدن اوالد شــیخ حی محــض شــنیدن خب

 ســوی   بــهآمــدههــای شــیخ حیــدر گــرد      خلیفــهدور  بــهخانقــاه اردبیــل  ایِیبازگــش

رســتم بیــک ایــن .  افتادنــد و پیرامــون ســلطان علــی جمــع شــدندراه  بــهآذربایجــان

او سـلطان علـی را بـا گروهـی از           . کـار گرفـت     نیرو را برای مقابله بـا دشـمنانش بـه         
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 بودنـد بـرای مقابلـه بـا بایـسنقر بـه شـروان        آمـده ش کـه تـازه بـه آذربایجـان      مریدان

 یکــی از هــواداران بایــسنقر کــه در  بــر ســِر  و گــروه دیگــری از آنهــا را؛ کــردگــسیل

 و هوادارانش شد با قزلباشان کشته  در جنگبایسنقر. همدان مستقر بود فرستاد

همیــت قزلباشــان نــزد  ایــن پیــشامد بــر ا . نیــز در نزدیکــی همــدان شکــست یافتنــد 

 هــای  همــان شــیوهتــارســتم بیــک افــزود و دســت آنهــا را در اردبیــل بــاز گذاشــت    

اردبیل و روستاهای اطراف دسـت       پس قزلباشان در   از آن    .دیرینه را ازسر گیرند   

 را سرلوحۀ کار خـویش قـرار   انتعدی به جان و مال مردم گشودند، و جهاد با سنی        

 هــای گونــاگون تــرور کردنــد، و بــسیاری از     هداده علمــای آذربایجــان را بــه شــیو   

 ها سبب شد که علی و بـرادرانش         این شیوه .  کشیدند آتش   به مساجد و مدارس را   

 اقامــت اجبــاری قــرار گیرنــد، و از  زیــِر رســتم بیــک بــه تبریــز بــرده شــده  فرمــان بــه

ــوگیری شــود هــا بــا آنهــا   تمــاس خلیفــه  ــ. جل کن پــس از مــدت کوتــاهی علــی و   یل

حل اقامتشان ربـوده از تبریـز       از م  چند تن از فدائیان قزلباش    نه  شبادوبرادرش را   

تعقیبـشان    را بـه مـردی  ۵۰۰ گـروه روز بعد رسـتم بیـک یـک      ). خ ۸۷۳(گریزاندند  

 ؛ ولـی  روستای شماسـبی نزدیـک اردبیـل بـه قزلباشـان رسـیدند              در هااین. فرستاد

بــا ایــن در دفــاع از علــی و بــرادرانش   تــن بودنــد۳۰۰ کــه اینــک حــدود قزلباشــان

 علی به نحو میانهدر این  . و چند تن را کشته بقیه را فراری دادندجنگیدندگروه 

در اثــر ســقوط  ین درگیــری  در حــ کــهگفتــه شــد  ، واســرارآمیزی ســربه نیــست شــد  

ابـراهیم و اسـماعیل را قزلباشـان        از او    پـس . شـده اسـت    کشته   رودخانهاسبش در   

ولی چونکه مـأموران رسـتم بیـک در        . خانۀ امنی پنهان کردند    به اردبیل برده در   

 بـه   بیـرون بـرده   جستجوی آنهـا بودنـد، چنـد روز بعـد آنهـا را مخفیانـه از اردبیـل                   

 و  نزِد یک پیرزن یک مسجد در رشت درهفتهاین دوبرادر چند . رساندندرشت 

 قزلباشـان آنهـا را      پـس از آن   . نهـان شـدند    »نجم«نام     به منزل یک زرگر  در  سپس  

حـــاکم  »کارکیـــا میـــرزا علـــی« ن رفتنـــد، و اســـماعیل را بـــه بـــه الهیجـــابرداشـــته

 و بـه  بود زاهد گیالنی شیخ  خانقاه  سپردند که از مریدان      مذهب الهیجان  زیدی

یـد؛ و  ورز  مـی  ارادت   شدند  شیخ صفی که نوادگان شیخ زاهد شمرده می       نوادگان  



  

  

۶۴

ــه علــت دور    ــودن از آذربایجــان   در عــین حــال ب ــه هــیچب ــد گون ه و  اطالعــی از عقی

 و دیگـــر بـــرادران  از ابـــراهیمبعـــد  بـــهاز ایـــن هنگـــام.  قزلباشـــان نداشـــتمـــذهِب

انـد کـه چهـار بـرادر           نوشـته  گرچـه ؛   داده نـشده اسـت     دست   به خبرینیز   اسماعیل

سید حسن میرزا و سـید سـلیمان میـرزا و سـید داوود میـرزا و      «نامهای   اسماعیل به 

خاقان اسکندرشان « و   در سفر رشت همراه اسماعیل بودند،      »سید محمود میرزا  

بیـرون   ولـی آنهـا از هنگـام         ١.»رفاقتِ بـرادران در رشـت نـزول اجـالل فرمودنـد             به

 وقتــی اســماعیل .شــوند  از رشــت در تــاریخ صــفوی گــم مــی بــرده شــدنِ اســماعیل

  . اند کدام از برادرانش همراهش نبوده الهیجان برده شده هیچ به

ی سوای مـادر اسـماعیل   ا مادران یرسد که این چهار برادر از مادر        نظر می   به

 و کلیـۀ نوادگـان شــیخ   اینکـه همــۀ بـرادران اسـماعیل و خویــشاوندانش    .نـد  ا بـوده 

انـــد از موضـــوعات اســـرارآمیز تـــاریخ   در تـــاریخ گـــم شـــدهصـــفی الـــدین اردبیلـــی

توان به حقیقتِ آن پی برد   که با هیچ تالشی نمی استصفویپیدایش قزلباشان  

   . شاه اسماعیل در تاریخ یافتو رد پائی را از برادران
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