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 گفتاردوم

 دآنهايوعقا نشأ قزلباشانم

   درپيروانِ طريقتِ نويني درميان تاتارها       با وقتي به آناتولي رفت    شيخ جنيد  
 در اثر اين وا.  كه نوعي مذهب تشيع مبتني بر نياپرستي خودشان را داشتند     ارتباط شد

متوجه نفوذ و قدرت و ثروتي شد كه شيوخ اين طريقت درميان تاتارهاي    ارتباط
او برآن شد كه خودش را به عنوان يكي از شيوخ اين فرقه   . رده بودندآناتولي كسب ك

 . معرفي كند و تشكيل دارودستگاه نويني بدهد     

ساز در عقيدة مذهبي شيخ جنيد تحت تأثير عقائد            چونكه تحول سرنوشت   
آناتولي به وقوع پيوست، و سپس همين تاتارها            در  ة پيرپرست  شيعافراطي تاتارهاي  
 مريدان شيخ جنيد و جانشينانش را تشكيل دادند و به درون ايران   بودند كه انحصارا 

 قزلباش را به وجود آوردند و در صدد قبضه كردن قدرت       تشكيالت مهاجرت كرده 
به ماهيت قزلباشان و ريشه هاي مذهب و  الزم است كه   سياسي ايران برآمدند؛   
العه ئي دربارة پديدة     زيرا بدون شناخت قزلباشان هرگونه مط ؛عقيده شان نظري بيفكنيم   

 .  خواهد مانددم بريده ناقص و   صفويه

 عموما   هجري متا نيمه هاي قرن پنج   ) اينك تركيه(نيمة غربي سرزمين آناتولي     
الب .  بود)روم شرقي (بيزانت  دولت  داخل در قلمرو نشين  يك سرزمين مسيحي 

رقي  نواحي ش تصرف  ارمانوس را كه به قصد   قيصر خ451ارسالن سلجوقي درسال    
 لشكر آراسته بود، در شرق آناتولي به سختي شكست داده به اسارت گرفت و      آناتولي
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در اين سال بخشهائي از نواحي مركزي آناتولي از    . طبق شرائطي آزادش ساخت 

نشين مسلمان تحت    يك حاكمدرآينده   جمله قونيه به تصرف الب ارسالن درآمد، و     
قبايل   ن به بعد حكام سلجوقي خزش    زما  از اين . رياست قتلمش سلجوقي تشكيل شد     

 با    تركدرخالل دهه هاي بعدي مهاجران  .  به درون آناتولي را تشويق كردند  ترك
 نواحي مختلف آناتولي را يكي بعد از ديگري طي     تاستفاده از ضعف دولت بيزان    

سلجوقيان   « دولت طويل ازحمالت مداوم جهادي به تصرف درآودند و        ةسلسليك 
 .  شهر قونيه بودشند كه مركز را تشكيل داد  »روم

آناتولي نظام سياسي سلجوقيان روم را ازهم      خ حملة مغول به622در سال 
  بعد درخالل دهة .  را پر كند به وجود نياورد  اين نظامپاشاند اما رژيمي كه بتواند جاي  

اين قبايل كه از پشتيباني خان بزرگ  .  به درون آناتولي ادامه يافت تركخزش قبايل 
خوردار نبودند بدون آنكه تشكيل حكومتي بدهند درآناتولي به دنبال چراگاه       مغول بر
به دنبال اين    .  انتقال بودند، و ازراه دزدي و غارتگري روزگار ميگذراندند               درنقل و 
، دوازده اميرنشين كوچك و مجزا در آناتولي تشكيل شد كه مهمترين آنها        جريانها

منطقة كيليكيه تشكيل      ره مان اين اميرنشين را در  قبايل تاتارنژاد ق   . اميرنشين قونيه بود   
اين اميرنشين چونكه     .   نامگذراي كردند  »قره مان«دادند، و منطقه را به نام خودشان      

قونيه را پايتخت قرار داده بود ادعا ميكرد كه وارث سياسي سلجوقيان است و درصدد     
 . گسترش قلمروش به حساب ديگر اميرنشينهاي مغول بر آمد  

 شمار بسياري   هفتم هجري به درون آناتولي درقرن     ترك   قبايل با خزش  همراه 
خرافات مبتني بر    . ازمتصوفان و همچنين مبلغان مذهبي به درون آناتولي سرازير شدند          

 به كاروبار اين    توسط همين صوفي ها مسلمان ميشدند     كه مغوالن و تاتارها    نياپرستيِ 
 را به تركان بخشهائي از  صوفي هاز ، و هركدام ا مي بخشيدمتصوفان رونق چشمگيري  

 يكي  .درمي آورد و براي خودش دارودستگاهي درست ميكرد  سلك مريدان خودش 
از صوفيان ترك نژاد كه از ماوراءالنهر به درون آناتولي رسيد مردي بود كه خود را       
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درميان مهاجران ترك  ) خ676متوفي  (حاجي بكتاش . ميناميد  حاجي بكتاش ولي 

اني و جذب مريد پرداخت، و خيلي زود به نيرومندترين صوفي درميان   به تبليغ مسلم
 پيرپرستي را از تركستان با خود آورده         ةكه اساس عقيد    او. تركان آناتولي تبديل شد 

بود، براساس مطالعاتي كه از زندگي امامان شيعه و قِديسين مسيحيان انجام داد     
. آميزي داشت   موفقيت  بسيار رآئي كامهاجر تركانجذب   كه درطريقتي را ابداع كرد  

 نهاده    »واليت مطلقة رهبري«  و بر پرستش رهبر   ش اساس  طريقتي كه او تبليغ ميكرد
العالج بود، و     او مدعي كشف وكراماتي از قبيل مداواي بيماريهاي صعب      . شده بود
او نخستين رهبر طريقة   .  خرافاتي و نومسلمان به او عقيدة استواري يافتند  تركان
مبارزة   « و» نصرت به رعب  « بود كه تبليغاتش را بر اساس در خاورميانه ه صوفيان 

 براي غارتگري به   تركاناو ميدانست كه   . بنا نهاده بود  »قهرآميز براي جلب پيرو 
؛ و برآن شد كه ازاين امر در جهت گسترش قدرت و ثروت    ند  اآناتولي سرازير شده  

ميشه بهترين ابزار دست مردمي بوده   ه»جهاد براي نشر دين«.  برداري كندخودش بهره
كه ميخواسته اند با دستيازي به آن، به اقوام ضعيفتر حمله ببرند و اموال آنها را تاراج           

؛ و اين امر نزد اقوامي كه زندگي بيابانگردِ قبايلي شبيه قبايل عربستان داشتند      كنند
ه يك   برآن شد ك موضوع حاجي بكتاش با توجه به اين    . يك رسم ديرينه بود 

جهاد  « ةبه بهان تشكيالت مسلح از داوطلبان جوان تاتار به وجود آورد كه آماده بودند    
پس از متشكل كردن   و ا .نشين آناتولي حمله ببرند  به آباديهاي مسيحي  »با كفار

.  روستاهاي آناتولي را مورد حمالت مداوم قرار داد        جوانهاي ترك مستعدِ جهاد، 
 مريدانش    برشمار مادي چشمگيري همراه بود همواره چونكه اقداماتش با موفقيتهاي    

 كه به سلك مريدان  تركانيطبيعي بود كه   . گرفتمي  و كار و بارش باال   ميشدافزوده 
 را مي پذيرفتند، و همين امر سبب گسترش عقائد وي         و افكارش  او درميĤمدند عقائد    

 .در نواحي مختلف آناتولي گرديد  

 صوفي كه زير دست  پاي ز شيخان تازهتا پايان قرن هفتم هجري دهها تن ا
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حاجي بكتاش پرورش يافته و به مقام خليفگي رسيده بودند در انحاء و اطراف          
آناتولي در ميان قبايل ترك و تاتار پراكنده بودند و هركدامشان براي خودشان داراي     
دسته جاتي از مريد بودند؛ و چنان بود كه بخش اعظم تركاني كه تا آن زمان در    

ق مختلف آناتولي جاگير شده بودند از اشكال مختلفي از مذهبي كه به نام  مناط
 .  ناميده ميشد پيروي ميكردند   بكتاشيحاجي بكتاش منسوب شده  

 مثل ديگر  كه- سال پس از وفات حاجي بكتاش يك قبيلة اوغوز  30حدود 
 تصرف   بودند، با به آناتولي رسيده  درهجرت از بيابانهاي آسياي ميانه    -مهاجرانِ ترك

بورسا تا پيش از  .  دادندحاكميت در منتهااليه غرب آناتولي تشكيل   »بورسا «شهر 
.   بودو در قلمرو دولت بيزانتنشين  سقوطش به دست اوغوزها يك شهر مسيحي  

 شهر بورسا را مورد    ، »جنگ با كفار « با نيت  خ711اورخان بيگ فرزند عثمان در سال      
 به تصرف درآورد، و     سال بعد   بهار و در حمله قرار داده آنرا در محاصره گرفت،  
 حاكميت پس ازآنكه در اين شهر تشكيل     . ساكنانش را مجبور كرد كه مسلمان شوند   

يعني بوميان    (جنگ با كافران    آناتولي دعوت كرد كه براي   تركانداد، از تاتارها و    
او سپس در خالل چهار سال شهرهاي بزرگ         .  به او ملحق شوند  )مسيحيِ آناتولي 

 و نشين سواحل غربي آناتولي را يكي پس از ديگري به تصرف درآورد       حيمسي
 .  دادسلطنت عثماني   تشكيل 

خ توجه خود را معطوف شبه جزيرة بالكان نمود، و 724ارتش عثماني در سال   
 دروازة بالكان را بر روي خزش تاريخي تركان به درون   »گاليپولي« با تصرف شهر 
 768يها قدم به قدم دربالكان پيشروي كردند و تا سال       به دنبال آن عثمان  . بالكان گشود

 در نيمة شمالي آناتولي نيز  همراه با اين فتوحات.  سراسر بالكان را متصرف شدند 
 آنكارا وكوتاهيه    738بخشهائي از جهادگران ارتش عثماني پيشروي كردند و تا سال     

ي به تبعيت عثمانيها    چهار اميرنشين جنوب آناتول  769در سال   . را به تصرف درآوردند    
.  قلمرو عثمانيها در شرق آناتولي به مالطيه و سيواس رسيد   776و تا سال . در آمدند
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 به درون    با حملة تيمور گوركاني  781در سال  درشرق آناتولي   توحات عثمانيها    ف

 .شد متوقف  آناتولي

 كه از نظر - بخش شرقي آناتولي را    ناميد كه خود را پادشاه ايران ميتيمور
به قبيلة آق قويونلو سپرد، ولي بقية      بعنوان تيول   -اريخي جزو ايران به شمار ميرفت  ت

 .آناتولي را به حال خود رها كرده به ايران برگشت  

بايزيد عثماني درجنگ با تيمور شكست خورده به اسارت تيمور افتاده     سلطان 
 راه بازگشت به   هرچند كه تيمور ويرا آزاد كرده به آناتولي باز فرستاد، او در      . بود

پس از مرگ او ميان فرزندانش بر سر مقام سلطنت    . خودكشي كردغرب آناتولي  
يكي از فرزندان او به نام محمد چلبي بر رقيبانش پيروز شد و       در آناتولي   . نزاع افتاد

پسر ديگرش موسا چلبي در شهر اَدِرنه واقع در بخش    . قدرت را به دست گرفت  
دش را سلطان خواند، و با برادرش محمد چلبي به نزاع   اروپائي متصرفات عثماني خو  

، و بر سراسر  كشت بر او پيروز آمد و برادر را       792سرانجام محمد چلبي در سال      . افتاد
 .يافت متصرفات سابق عثماني دست   

 درآمدهاي    و شرق اروپا آناتولي   نشين مسيحي هايحمله به آباديازآنجا كه  
 را تنظيم و هدايت    حمالت و عثمانيها اين    بسياري را نصيب جهادگران ميكرد،  

با مريدانشان به ارتش جهادگر  )  حاجي بكتاشخليفه هاي (ميكردند، شيوخ بكتاشيه    
 رهبر يك تيپ از جهادگران  شيخهاو چونكه هركدام از اين . ه بودند عثماني پيوست 

بود كه مريدان خودش بودند، طبيعي بود كه هر شيخي مسئول عقيدتي سياسي        
رو بود كه اين شيوخ    از همين. ان تحت فرمان خودش در ارتش عثماني باشد   سرباز 

مسئول عقيدتي  : به زبان امروز  (»قاضي عسكر«در ارتش عثماني داراي منصب   
سلطان عثماني در قبال خدمت اين شيوخ و مريدانشان سهمهائي از  . بودند ) سياسي 

 مصادره شدة بوميان     غنايم جنگي به آنها اختصاص داد، و بخشهائي از زمينهاي       
آناتولي را به آنها واگذار كرد تا مريدانشان به چراگاه دامهايشان تبديل كنند و درآنها   
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 . شوندمستقر 

شيخ    به نام   بكتاشي   يك شيخسلطنت نشست،ادرنه به  در  چلبي  موساكه  زماني
پدر بزرگ شيخ بدرالدين در فتوحات     . در ارتش او قاضي عسكر بود بدرالدين 

  عثماني   ؛ و پدرش در زمان بايزيد اولِ  )شهيد شده بود  (ثمانيها به قتل رسيده بود      اولية ع
 شيخ بدرالدين تحصيالت     .قاضي عسكر شهر سماونه در بخش اروپائي عثماني بود       

مقدماتي را در شهرهاي بورسا و قونيه به پايان برده بود و براي ادامة تحصيل به شام          
او الهيات و فلسفه و منطق      . مصر سفر كرده بود  رفته سپس براي تكميل علوم ديني به        

 و مدتي نزد يكي از شيوخ طريقت در مصر به خدمت     هرا در شام و مصر فراگرفت   
پس   . ه بودخ در اواخر دوران بايزيد اول به آناتولي برگشت    776درسال   ه بود و پرداخت

 در ) ديترانهمنتهااليه شمالغرب شام در زاوية درياي م (  در ناحية اسكندرون  ازآن مدتي
امام  كه شيعيان افراطي و معتقد به الوهيت     حق اهلِ  ميان پيروان مذهب موسوم به  

 به تبريز و   بخاطر آشنائي بيشتر با فنِ مريدپروري    سفري هم . ه بود بودند به سر برد علي
حق در مناطق   بازگشت به آناتولي همراه شيوخ طريقت اهلِ  ، و دره بود قزوين كرد

 1.ه بودسفر پرداخت   سير و  قره مان به تبليغ و  آيدين وگرميان و 

درخالل جنگهاي داخلي فرزندان بايزيد اول به خدمت موسا          شيخ بدرالدين  
پس از كشته شدن موسا    . چلبي درآمد و در ادرنه سمت قاضي عسكر را احراز كرد       

 غرب آناتولي  چلبي به دستور سلطان محمد از مقامش معزول و به شهر ازنيك در           
سلطان محمد براي او و  ). خ792(د و تحت اقامت اجباري قرار گرفت  تبعيد ش 

برقراري ارتباط با مريدانش      اورا در خانواده اش مستمري درخور توجهي مقرر كرد، و 
 . گذاشت آزاد

 نومسلمان دو شخصيت    بردميشيخ بدرالدين زماني كه در ميان اهل حق به سر    

                                                           
 .408 -407 / 1 :ايرج نوبختعيل حقي اوزون، تاريخ عثماني، ترجمة ا اسم-1
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 از شيعيان     كه اين دو. نداري ميكرد همك كه از پيروان مذهب بكتاشي بودند با او  

نام داشت و   و ديگري بوركليجه مصطفا  طورالق كمال افراطي آناتولي بودند يكي 
ارتش موسا    شيخ بدرالدين وقتي به مقام قاضي عسكري      .  بوددده مصطفا  ملقب به

. رسيد اين دو تن را به عنوان مشاوران خويش وارد ارتش عثماني كرد    چلبي رسيد 
 مانيسه در  نشينِ   بدرالدين معزول و تبعيد شد، طورالق كمال به منطقة شيعه      وقتي شيخ

هركدام  . بورن درغرب آناتولي رفت     غرب آناتولي منتقل شد، و دده مصطفا به قره      
ارتباط با ازاين دوتن درمنطقة خويش به تبليغ براي رهبري شيخ بدرالدين ادامه داد، و      

 1.شيخ بدرالدين را حفظ كرد  

 ازنيك به تدوين عقائدش پرداخت وكتابي به نام     تبعيدِلدين در شيخ بدرا
طريقت تصوف شيخ بدرالدين كه از بكتاشيه و غالت شيعه           .  تأليف كرد  واردات

 تثليث   ابن عربي، وحدت وجود   آميزه ئي بود از  ،سرچشمه ميگرفت) اهل حق(
كه شيخ او عقيده داشت   .  تاتارهانياپرستيِ و 2، اهل حقامام پرستيِمسيحيت، 

الطاعه   الوجود و واجب طريقت حامل روح خدا است و ذات معصوم و منزه و واجب   
، است كه تمام كائنات بر مدار ارادة وي ميچرخد، و نظم امر جهان در دست او است    

او با ابداع اين عقيده، مذهب بكتاشي را  . است» واليت مطلقه«و بر مردم جهان داراي 
احكام مندرج در متون اسالمي،    ) تأويلِ  ( ا تفسير باطنيِ او ب. وارد مرحلة نويني ساخت 

عبادتهاي شرعي   ، و وجوب برگزاري   را نقطة محوري دين قرار داد      اطاعت از شيخ
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 عقيده به خدائي امام علي ريشه در باورهاي ديرينة بخشي از جماعات روستائي شمال سرزمين شام -2
اين جماعتها در روزگاران بسيار دوري خدايشان فرعون بود، سپس وقتي مسيحي شدند . داشت

بعد كه مسلمان كرده شدند  . سلطنت ديني بدهدخدايشان مسيح بود كه قرار بود مثل فرعونها تشكيل 
اكنون تاتارها با . همين عقيده را با خود داشتند تا مذهب شيعه را گرفتند و معتقد به خدائي علي شدند

 .آميختن باورهاي نياپرستانه شان شكل نويني به آن داده بودند



 30
 و .با تأويالتي كه از دين ميكرد از دوش پيروانش انداخت   چون نماز و روزه و حج را  

احكام اسالمي   به  عموما تاتارهاي نومسلماني بودند كه توجهي شچونكه مريدان 
،   مسلمان شده بودند تا از بركت جهاد به نان و نوا برسندازنظر اسمينداشتند و فقط  

 ش براي مريدان   براساس تأويلهايش   محرمات شرعي چون خمر و زنا و حتي لواط را    او
،  »شيخ« تنها امر واجب در طريقتِ او محبت امام علي، اطاعت مطلق از .مباح گردانيد

 . دين بودو جهاد براي نشر

 باب طبع     شيخ بدرالدين  جنبه هاي اباحي و انحالل اخالقي مذهب     كهچون
وقتي كساني به  .  جذب كرد او بود گروههاي زيادي ازآنها را به   ي نومسلمان تاتارها

 ازآنها ميخواست   خليفه اش ملحق ميشدند تا درسلك مريدان او درآيند،  طريقت او
ة كارهائي كه درگذشته انجام    د، از هم به كلي دست بكشنكه ازعقائد گذشته شان

 را اساس اعتقادشان قرار    »محبت شيخ بدرالدين« و »محبت علي« توبه كنند،  داده اند
هيچگاه ازاطاعت شيخ بيرون نشوند و دربرابر او چون و   دهند، و با او بيعت كنند كه  

خشنودي  چرا نشان ندهند و با جان و دل در اجراي فرمانهاي او كوشا باشند و براي       
يعني آنچه او     . شيخ از جان خودشان مايه بگذارند و ازهيچ خطري رويگردان نشوند      

صفتي كه او به مريدانش     .  باشند» ذوب شده در ولي  «ازمريدانش ميخواست آن بود كه     
همين    بود كه  »تَوالئيتَبرّائي و   « يك معناي اين صفت،    . بودتائبِ محِب  داد، صفت 

به ايران رفته ارتش قزلباشان را ايجاد كرده قدرت سياسي را         تاتارها چند دهه بعد كه  
 . ساختند  متداول قبضه كردند، در ايران  

شيخ بدرالدين درمدت اقامت اجباريش در ازنيك، با همكاري دوخليفه اش      
دده مصطفا و طورالق كمال برنامة قيام بكتاشي ها براي كسب قدرت سياسي را          

 با كسب اجازه از سلطان     به بهانة سفر حج  ن هشتماو در آخرين سال قر    . پي ريزي كرد
نشين در بخش اروپائي عثماني        از شهر ازنيك خارج شده به يك منطقة شيعه    عثماني

موسوم به روملي شرقي كه به پايتخت عثماني نزديك بود رفته درآنجا مستقر شد تا         
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 . شورش مورد نظرش را ازآنجا آغاز كند   

الق كمال، طبق برنامه ئي كه مدتها رويش     شيخ بدرالدين، دده مصطفا و طور  
دده مصطفا فرماندار ازمير    . كار كرده بودند، به طور همزمان در سه منطقه قيام كردند   

 و نيروي ديگر عثماني را كه زير فرمان حاكم صاروخان بود     كشت را در جنگ 
طورالق كمال در مانيسه   . شكست داد و در منطقه دست به غارت وكشتار زد 

 را كشتار كرد و دست غارت     سني ها ائي به دست آورد و مثل دده مصطفا        پيروزيه 
سلطان محمد يك سپاه عظيم به فرماندهي بيگلربيگ و وزير اعظم و           . برگشود

اين سپاه با دادن تلفات بسيار سنگيني موفق    . شاهزاده مراد به مقابلة شورشيان فرستاد  
دده .  گري درهم شكند  را يكي پس ازدي لشد شورش دده مصطفا و طورالق كما  

پس ازآنها شيخ بدرالدين شكست    . مصطفا و طورالق كمال دستگير و اعدام شدند   
ولي چون در ارتش عثماني مريدان بسياري داشت، يك دادگاه    . يافته دستگير شد  

به رياست يك فقيه ايراني به نام موالنا     شرعي متشكل ازفقهاي طراز اول عثماني     ة ويژ
 در اين دادگاه متهم به  شيخ بدرالدين . ني شيخ تشكيل شدبراي محاكمة علهراتي 

 گرديد و  مسلمانانارتداد، فريب و تضليل مسلمين، و شورش براي بر هم زدن امنيت        
 .خ به دار آويخته شد  799 در سال  شدهمحكوم به مرگ   

 برضد    تاتارهاي بكتاشيدر نهضت شيخ بدرالدين، كه حالت عصيان عموميِ 
علت .  نيز شركت داشتندگرفته بود، بسياري از بوميان مسيحي دولت عثماني به خود  

شركت اينها درنهضت خشمي بود كه از ستمهاي بي حد و حصر جهادگران عثماني  
نهضت شيخ بدرالدين به آنها اميد داده بود كه دستگاه حاكميت عثماني   . داشتند

و دختران  برچيده شود و دوران جهاد براي گسترش اسالم و اسيركردنهاي زنان        
درد و رنجهائي كه توسط       از بوميان آناتولي به پايان برسد و مسيحيان آناتولي       

 نهضت شيخ بدرالدين به حدي گسترده     ةدامن.  برهند جهادگران ترك برآنها ميرفت   
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 1. شركت داشتند آن همچنين رهبران يهودان نيز در     كشيشان و  چندين تن از  بود كه 

سبت به او داشتند كه پس از كشته شدن او و       مريدان شيخ بدرالدين چنان خلوصي ن  
دده مصطفا و طورالق كمال تصريح ميكردند كه آنها نمرده اند بلكه در غيبتند و به    

 .زودي باز خواهند گشت 

 مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند و بسياري      او شيخ بدرالدين پس از    خليفه هاي
ي گشتند و در ميان قبايل تاتار به    بسياري ديگر نيز متوار   . ازآنها به دار آويخته شدند    

آنها چون معتقد به جاودانگي شيخ بودند درميان تاتارها تبليغ             .تبليغ مخفيانه پرداختند    
ميكردند كه شيخ به زودي ظهور خواهد كرد و قيام خويش را به سرانجام خواهد   

ه سركوب و خفقاني كه مريدان شيخ بدرالدين با آن مواجه شدند آنها را ب       . رساند 
ناپذير با كل دستگاه ديني دولت عثماني، و به عبارت ديگر            سوي يك عداوت آشتي   

پيروان شيخ بدرالدين از آنجا كه      . به سوي عداوتي ابدي نسبت به اهل سنت سوق داد    
عقائدشان را مخفي ميداشتند و همواره      در سراسر خاك عثماني مورد تعقيب بودند 

 . ي اعتقاد خويش قرار دادند س اسا  را اصلتقيه  ، ودر تقيه به سر ميردند  

 شيخ جنيد در آناتولي
قبال گفتيم كه جنيد در نبرد قدرت خانقاه اردبيل شكست يافت و به آناتولي     

 همان تاتارهائي كه  - خانقاه شيخ صفي مريداندر اين سفر، گروهي از  . گريخت
و از سلطان    ا.  همراه او بودند   -اميرتيمور از آناتوري آورده تقديم خانقاه كرده بود         

گذارد تا با مريدانش درآن سكونت     ب عثماني تقاضا كرد كه قطعه زميني دراختيارش   
.  سلطان به او التفات نمود، و او مدتي در زمين اهدائي سلطان اقامت گرفت        .  گزينند

در همين زمان بود كه خليفه ها و مريدان شيخ بدرالدين شنيدند كه يك شيخ بزرگوار       
بعضي ازاين خليفه ها براي آشنائي با او و    . انش تاتارها هستند  از تبريز آمده و مريد  
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شد و به فكر دردست     افكارش به ديدارش رفتند، و او با مريدان شيخ بدرالدين آشنا      

 . گرفتنِ رهبري اين فرقه افتاد  

از وقتي كه شيخ بدرالدين به دار آويخته شد تا وقتي كه شيخ جنيد وارد    
در اين فاصلة زماني هيچ شخصيتي كه بتواند   .  بود سال فاصله 27خاك آناتولي شد 

 چشم درراه    ها بكتاشي . را دوباره سازماندهي كند در آناتولي پيدا نشد    ها بكتاشي 
 به   با هدفِ شيخ جنيد  .   كندجاي شيخ بدرالدين را پر   ي بودند كه »رهبر «ظهور 

د، و همينكه با     دستگاهي شبيه دارودستگاه پدرش به آناتولي آمده بو          راه انداختن دار و   
ها براي آنكه آنها     تماس يافت، دانست كه همة زمينه شيخ بدرالدينبرخي از مريدان

 مريدان كار جذب   دست به بي درنگ خودش گرد آورد فراهم است؛ و   پيرامونرا 
 .شد شيخ بدرالدين 

ازآنجا كه مريدان شيخ بدرالدين تحت تعقيب حكام عثماني بودند، فعاليتهاي          
  و او مجبور شد كه به كيليكيه برود و در    شد مخالفت عثمانيها مواجه    شيخ جنيد با 

 چونكه دست به كارهاي خالف ميزد و مريدانش را  در قونيه نيز. قونيه اقامت بگيرد 
، و او  شد با مخالفت فقها مواجه ، اقامتش تشويق ميكردبراي غارت و تاراج روستاها 

 در ميان تاتارهاي ورساق اقامت       كيليكيه را ترك كرده به جنوب آناتولي رفت و      
باز هم به عللي كه .   شيخ بدرالدين به او پيوستند   اندر اينجا نيز شماري از مريد  . گزيد

براي ما روشن نيست، اين منطقه را ترك گفته به اسكندرون رفت كه مركز فعاليتهاي           
ندرون   او در اسك  .  بود) خدائي علي  به انمعتقد (حق    اهلِ تاتار پيرو مذهبِ   شيعيانِ 

خانقاهي بنا كرد و به فعاليتهاي تبليغي پرداخت، و خلفايش را به نواحي اطراف گسيل           
 از  جنيدمتشرعان شام ازدست او به حاكم حلب شكايت بردند، و شيخ . كرد

 تركان در نواحي ديگر در ميان يش ، تا به فعاليتها)835سال (اسكندرون اخراج شد   
 .ادامه دهد

ه در آناتولي و اسكندرون اقامت داشت بطور   در هشت سالي ك جنيدشيخ
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 اهل حق قرار گرفته از مذهب آبائيش كه مذهب   بكتاشي ها و  كامل تحت تأثير عقايد

 بود دست كشيد، و به رهبر بالمنازع بكتاشيهاي آناتولي     )مذهب شافعي  (اهل سنت
اين   را بر خودش نهاد، و  المشايخ  سلطانُ در اين زمان بود كه او لقب    . تبديل شد

 همة خلفاي اينك. بدان مفهوم بود كه او داعية رهبري ديني و سياسي را درسر داشت       
 . شيخ بدرالدين ويرا به رهبري خويش قبول داشتند   

به هرحال در هشت سال اقامت در آناتولي دو تغيير عمده در شخصيت شيخ        
دانش  عموم مري زبان ميزيست و  يكي آنكه چون درميان تاتارهاي ترك : جنيد رخ داد

 بود را رها كرده    نژاديش  كه زبان آذري تاتار بودند، به خاطر خوشامد مريدانش زبان     
ديگر آنكه مذهب شافعي را كه مذهب پدر و نياكانش بود را رها          .  زبان شد  ترك

تغيير مورد   .  قائل بودند اتخاذ كرد امام عليكرده مذهب اهل حق را كه به الوهيت 
ي به يكي از تاتارها تبديل كرد؛ و تغيير مورد دوم،          اول، او را از نظر ظواهر شخصيت     

ويرا رهبري بخشيد و تا مقام الوهيت باال برد؛ و مريدانش عمال در سلك بندگان او    
 در پايان اين هشت سال    او. بسته در فرمانش بودند  قرار گرفتند كه چشم و گوش 

ب شده خود و مذه مردي بود كه از همة احكام ديني دست شسته به طور كامل اباحي
ة دوم شيخ بدرالدين تبديل    و به نسخمريدانش را از انجام فرايض ديني معاف داشته   

 . شده بود

او وقتي از اسكندرون اخراج شد با گروه بزرگي از مريدانش به شماليترين  
نقطة آناتولي منتقل شد و در بندر جانيق در ساحل جنوبي درياي سياه رحل اقامت  

.   بود)تِراپيزونت  (نشين ترابزون  مسايگي كشور كوچك مسيحياين بندر در ه . افكند
سلطان محمد  طلبي در آن هنگام نيروهاي ترابزون درگير مقاومت در برابر گسترش   

درسال    ) كنستانيناپول   (با تصرف قسطنطنيه     كه  سلطان محمد فاتح   . فاتح عثماني بودند   
، و  كرده بود  بسياراي   در اروپاي شرقي پيشرفته   برانداخته  دولت روم شرقي را خ 832

بخش اعظم آناتولي را تا حدود غربي دياربكر به تصرف در آورده بود،       درشرق نيز  
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درصدد بود كه با الحاق ترابزون سراسر آناتولي را يكدست كند و هيچ نيروي غير   

 . مسلماني را درآن سرزمين باقي نگذارد   

ه از گرفتاريهاي     جنيد و مريدانش كه تمايالت غارتگرانه داشتند، با استفاد      
غنايم     وكردند غارت وكشتار  دستبرد زده كشور  دولت ترابزون به روستاهاي آن 

سلطان عثماني به وساطت سلطان حسن بايندر       در اين اثناء   . بسياري به دست آوردند   
 وارد صلح گرديد و جنيد با مريدانش از         دولت ترابزون  با )معروف به اوزون حسن    (

 . جانيق اخراج گشتند

درعهد مغول به آناتولي   بود كه  آق قويونلو   اوزون حسن رئيس قبيلة اين 
تيمور   . خدمت سپاه او درآمدند به مهاجرت كرده بودند و درحملة تيمور به آناتولي  

منطقة     آنها در  به پاس خدماتشان مناطقي ازشرق آناتولي را به آنها واگذار كرد، و      
.  يت تيمور تشكيل امارتي دادند  زيرحماجاگير شده -ة وان درجنوب درياچ -دياربكر  

 درشهر خ 832 قويترين امير اين قبايل درسال اوزون حسنحسن بيك معروف به  
به حكومت رسيد، و پس از پيروزي بر رقيبان خاندانيش بر ارزنجان و بخشهائي        دآم 

  ر تبا پادشاه يوناني . از ارمنستان دست يافت و قلمروش با كشور ترابزون همسايه شد   
 و بست كه از ناحية عثماني در معرض خطر بود با اوزون حسن پيمان حمايتي         ترابزون 

ترابزون را اين  . دخترش دسپيناكاترينا را به عقد ازدواج اوزون حسن درآورده بود          
 درمقابل دست اندازي عثمانيها مصون نگاه داشت، و شاه ترابزون با     براي مدتي اتحاد 

اوزون    عثماني پايداري نشان داد، و    برخورداري از حمايت اوزون حسن در مقابل   
حسن براي برقراري صلح ميان سلطان عثماني و پادشاه ترابزون پادرمياني كرد و     

 البته .استقالل آن كشور را به رسميت بشناسد       يكچند  سلطان عثماني مجبور شد كه    
اين وضع ديري نپائيد و ترابزون به زودي به تصرف عثماني ها درآمد و خاندان           

 . ترابزون قتل عام شدند  و مردم ترابزون مجبور شدند كه مسلمان شوند     سلطنتي

 شيخ .جنيد با مريدانش پس از رانده شدن از جانيق راهي دياربكر شدند  شيخ 
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 برآن شد كه ؛ و اوزون حسن زير حمايت گرفت و اورا در پايتخت اقامت دادجنيد را

هرش خديجه بيگم را به  او را با خانوادة خودش پيوند دهد، و با اين هدف خوا
جنيد افزود، و او از دياربكر  شيخ اين واقعه بر قدرت و شوكت  . همسري او درآورد

مريدانش را به اطراف و اكناف گسيل داشت، و مريدان بيشتري را به طرف خويش  
 .جذب كرد

از راه تاراج ميگذراندند،      شان  جنيد ازنظر سنتي زندگي شيخ چونكه مريدان 
چركسان .  از اوزون حسن اجازه گرفت كه به جهاد چركسان برود838جنيد در سال 

غرب   شمال گرجستان و منطقه ئي درشرق درياي سياه و اقوام مسيحي بودند كه در
اندازيهاي مداوم گروههاي   معرض دست  درز  و همواره ازقرنها با ،داغستان ميزيستند

. ه آن ناحيه حمله ميكردند   جهادگر مسلمان بودند كه براي اسير گرفتن فرزندان آنها ب       
چونكه آنها اقوامي سفيدپوست و زيبااندام بودند، غالمان وكنيزان چركس در             

علت اصلي  . فروش ميرفتند نرخ باالئي به سرزمينهاي اسالمي خريدار بسيار داشت و به  
حمالت گروههاي جهادگر مسلمان به اين قوم بيچاره اين بود كه فرزندانشان را به        

به همين سبب ما درتاريخ اسالم دربارة     . فروش برسانند   در بازارها به اسارت برده  
 .غالمان وكنيزان چركس داستانهاي بسياري ميخوانيم    

گونه احتياط    جنيد براي حملة جهادي و تاراجگرانه به سرزمين چركسان همه     
كار برد، و با اعالم اينكه قصد زيارت مرقد جدش را دارد با مريدانش از    را به
 تا از راه داغستان به سرزمين     شدآنجا راهي شروان      از هكر وارد آذربايجان شد   ديارب 

شروان يك كشور كوچكي بود در شمال آذربايجان و غرب         . دبرَبچركسان حمله 
كه يك خاندان ايراني با لقب شروانشاه از ديرباز برآن حكومت     ر درياي خز

.  بود انشاه قره قويونلو   جه در آنزمان همپيمان و تحت حمايت     شروانشاه . ميكردند 
 و بخش اعظم    ايران ميخواند، تبريز را پايتخت قرار داده بود،       شاه جهانشاه خودش را  

 .دياربكر درتصرف داشت   سيستان و  ايران را، جز خراسان و 
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اينرا نيز درحاشيه بگويم كه قبايل قره قويونلو درعهد مغول وارد آذربايجان         

يوسف قره قويونلو درتبريز      قره . هم زدند  رتي بهشدند و در اواخر دوران ايلخانان قد   
خ متصرفات جانشينان تيمور در ايران       820پس ازاو جهانشاه در دهة    .  مستقرشد

بقية نواحي ايران تا     برعراق و836مركزي و غربي را به تصرف درآورد، و تاسال       
تالش او براي  . دولتي شبه سراسري تشكيل داد     كرانه هاي كوير دست يافت و 

، و چون همزمان با گسترش سلطة شد شروي در آناتولي توسط اوزون حسن متوقف    پي
او اوزون حسن نيز درصدد دستيابي بر ارمنستان بود، ميان او و اوزون حسن برسر       

اوزون حسن اجازه طلبيد كه براي     جنيد از  شيخ اين بود كه وقتي  . ارمنستان نزاع افتاد  
ل نبود كه او براي جهانشاه دردسر درست     مي جهاد با چركسان برود، اوزون حسن بي 

 .كند و با او درافتاده تضعيفش سازد      

 طلبيد تا جلو مددجنيد وارد شروان شد، شروانشاه ازجهانشاه     شيخ چون 
شروانشاه در تبرسران با     نيروي مشترك جهانشاه و .  پيشروي او به داغستان را بگيرد  

ميان دوطرف درگرفت، جنيد    838جنگي كه در پائيز سال    جنيد مقابله كردند، و در 
 .شده به آمد برگشتند   مريدانش متواري   وكشته شد

 شيخ حيدر
حسن     از خواهر اوزون   به نام حيدر  د فرزند شيرخواره ئي   شوقتي جنيد كشته   

اين كودك را مريدان جنيد . حسن زندگي ميكرد   داشت كه با مادرش نزد اوزون
سعي اوزون حسن براي نگاه داشتن     .  ندپس از او شيخ خواندند و به دورش گرد آمد   

مريدان شيخ جنيد نيز دراين ميان كارگر بود، زيرا او همين كودك شيرخواره را لقب        
 و شيخ داد و مريدان جنيد را تشويق كرد كه از اين كودك اطاعت نشان دهند،    

مي بيند و شايسته است كه مقام شيخ را   انوار االهي را از جبين او ساطع  ميگفت كه
مند بود، و    بي شك خود اوزون حسن به رهبري اين كودك عقيده       .  حويل بگيرد ت
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پيرپرستانة     او هم مثل همة سالطين ترك داراي عقايد  . هدف عوامفريبانه نداشت  

كشورش به وجود يك پير طريقت كه مطاع   بود، و بعالوه در مبتني بر نياپرستيِ كهن  
 يج كند و سلطنت خود را مشروعيت    را بستركانباشد احتياج داشت تا ازنظر معنوي     

 كه ناشي از عقيده به موروثي بودن  -پذيرش رهبري كودك شيرخواره   .  بخشدبيشتر
 به دور از برخي  -مقام رهبريِ ديني بود و نقطة محوري مذهب شيعه را تشكيل ميدهد    

يم كه عيسا و ن  ميخوانيزدر قرآن . عقايد ديني نبود، و ميشد به خوبي آنرا توجيه كرد 
 .خدا به آنها كتاب آسماني داده بود    درروز تولدشان پيامبر بودند و    احيي

 اين كودك بهترين فردي بود كه   و عاقل،درغياب يك پيرطريقت بالغ  
 كه اين كودك ازخانوادة بويژهحسن را برآورده سازد؛      اوزونةميتوانست خواست 

ازاين گذشته .  نيز بود، و به خاندانش يك معنويت واال ميبخشيد  زون حسنخود او
 كردن اين علَمشيخ جنيد درآناتولي مريدان بسيار داشت و اوزون حسن ميتوانست با    

 .ش استفاده كند   و نظامي پير شيرخواره از مريدان شيخ جنيد درجهت مقاصد سياسي     

چونكه شيخ حيدر درخانة اوزون حسن پرورش مي يافت، مريدان تاتارش در        
خشي ازسپاه اورا تشكيل دادند، و درجنگهائي   حسن درآمده ب  خدمت اوزون عمل به

 . كه او با جهانشاه داشت شركت نمودند تا انتقام خون شيخشان را از جهانشاه بگيرند   

شكست   جهانشاه  .ميان جهانشاه و اوزون حسن جنگ درگرفت    846درسال  
از آن پس   . يافت و به قتل رسيد و با كشته شدن او سلطنت قره قويونلوها به سرآمد    

او در بهار     .  ايران ناميد شاه رو جهانشاه به تصرف اوزون حسن درآمد و او خود را    قلم
درآن هنگام خراسان دردست    .  پايتخت را از آمد به تبريز منتقل كرد      بعد سال  

او نيز   .  بود كه هرات را پايتخت قرار داده بود  - آخرين سلطان تيموري   -ابوسعيد  
تخت  ا سلطان ابوسعيد غاصب تاج و اوزون حسن ر. خودش را شاه ايران ميناميد

حسن به  او براي براندازي اوزون .  ميدانست كشور تيمور خودش را وارث  ايران، و
پس . وكشته گرديد اسيرآذربايجان لشكر كشيد؛ ولي در دشت مغان شكست يافته   
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 قدرتي كه   با استفاده از خأل   ازآن سلطان حسين بايقرا كه درآن هنگام امير گرگان بود        

بر خراسان دست يافته در هرات    به وجود آورده بود      درشرق ايران  بوسعيد   مرگ ا
 اين مرد نخستين شاه شيعه در ايران است، كه البته       . ايران ناميد شاهمستقر شد و خود را  
 و در فروع مذهب به اهلِ سنتِ   از مذهبِ معتزله پيروي ميكردند شيعة زيدي بود كه  

ا مذهب شيعيانِ امامي كه عمدتا در عراق     آن روزگار نزديك بودند، و مذهبشان ب     
 شيعيان زيدي امامانشان اوالد امام حسن بودند و امامان شيعيان      .بودند اختالف داشت  

 .  به امامت قبول نداشتند  - جز علي و حسن و حسين -اثناعشري را

 بود، اوزون   جهانشاه مورد حمايت  ) عموي شيخ جنيد ( چون شيخ جعفر صفوي  
ستقر شد به شيخ جعفر دستور داد رياست خانقاه اردبيل و      حسن وقتي در تبريز م

. امالك موقوفة خانقاه را به شيخ حيدر تحويل داده از منصب خويش كناره بگيرد     
، توسط  سالگي رسيده بود 9  اينك بهبراي اجراي اين مقصود، شيخ حيدر را كه

از .  بيلي نشاندمريدانش به اردبيل فرستاده برمسند رهبري خانقاه شيخ صفي الدين ارد     
اين زمان به بعد از شيخ جعفر و فرزندانش و ديگر افراد خاندان صفوي ذكري به ميان            

به نظر ميرسد كه همة آنها ازخرد و   .  آمده استشان نيست، و ما نميدانيم چه برسر
زيرا اگر . بزرگ و زن و مرد وكودك به دست مريدان شيخ حيدر قتلِ عام شده باشند  

ن زنده مانده بود، اصوال ميبايست در جائي از ايران سر درميĤورد و       يكي از اين خاندا  
ولي جالب است بدانيم كه از اين پس كسي از ايرانيان به      . نامي ازاو به ميان ميĤمد   

سلك مريدان شيخ حيدر در نيامد، و مريدان او را منحصرا تاتارهائي تشكيل دادند           
ودند، و عموما نوعي مذهب اباحي داشتند  كه از آناتولي به همراه او وارد ايران شده ب

 .بود كه در ايران به طور كلي ناشناخته 

شيخ حيدر از اوان كودكي تحت تربيت خليفگان برجستة پدرش كه  
 و آنها به دور از چشمان اوزون   ؛خليفه هاي سابق شيخ بدرالدين بودند قرار داشت 

ا وقتي در اردبيل با او اسكان      آنه . حسن، او را با عقايد افراطي خودشان آشنا ميساختند    
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 يافتند ويرا مثل خودشان و بنا بر تعاليم شيخ بدرالدين تحت تمرينهاي سخت نظامي و          

جهادي قرار دادند، و با انواع فنون جنگ وگريز كه الزمة زندگي غارتگرانة تاتارها       
اوزون حسن به پاس خدمات نظامي خليفه هاي شيخ حيدر بقدري به   .  بود آشنا كردند

سازي خاص خودشان را دائر    آنها آزادي عمل داد كه در اردبيل كارگاه اسلحه    
از زماني كه  . خانقاه اردبيل را به نوعي حكومت در حكومت مبدل ساختند   كردند و

 سال   9، )خ 856(شيخ حيدر وارد اردبيل شد تا وقتي كه اوزون حسن در گذشت    
ار شيخ حيدر بود تا در اردبيل براي    وقت مبتني بر استقالل عمل در اختيار خليفگان تات   

خانقاه اردبيل     . خودشان نوعي دستگاه سلطنتي به مقياس كوچك را تشكيل بدهند  
.  كه مغوالن در اختيارش گذاشته بودند   روستاي موقوفه بود بيست مالك حدود 

درآمد سرشار اين روستاها هزينه هاي الزم را در اختيار آنها قرار ميداد تا در راه تهية      
از و برگ جنگي مورد استفاده قرار دهند و در اردبيل براي خودشان زرادخانه      س

 .ة روز انباشته كنند    وآنرا با انواع اسلح  بسازند 

شيوة تقية بسيار منضبطي       تبع آنها شخص او از     چونكه خليفگان شيخ حيدر و به   
سن كلي از غيرخوديها مخفي ميداشتند، اوزون ح    را بهشان عقائد پيروي ميكردند و  
وقتي  . عقائد شيخ حيدر نداشت، و اورا بر عقيدة نياكانش مي پنداشت         هيچ اطالعي از

 را كه از كاتريناي - مارتا -شيخ حيدر به سن جواني رسيد، اوزون حسن دختر خويش     
. مذهب ترابزوني بود به عقد ازدواج او درآورده اورا داماد خويش ساخت    مسيحي

 ع سياسي شيخ حيدر را بعنوان خواهرزاده و      طبيعي بود كه اين وصلت ميتوانست وض   
اجراي برنامه هايش براي دستيابي به   دست اورا در داماد شاه بسيار مستحكم سازد و 

   فضل اهللا روزبهان خنجي كه   .  بيش ازپيش باز بگذارد      مقاصد پنهاني و درازمدت
يل چنين    بوده است، دربارة فعاليتهاي شيخ حيدر در اردب      در تبريز  معاصر اين جريانات   

 : مينويسد
 ناكثر اوقاتش در تهية مقدمات لشكركشي از نيزه ساختن و تيغ پرداخت 
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 يگانة    در ساختن اسباب حرب و تهية آالت طعن و ضرب…. مصروف بود

شمشير وسپر مهيا كرد  ام كه چندهزار سرنيزه و جوشن و    شنيده.  زمان بود
خويش تمام آنرا تكفل   چه به نفس  . بي آنكه به دستياري صانعان محتاج گردد

 1.تعليم فرموديدرساختنِ آنها مريدان را به حسن ارشاد    نمودي و

 سلطان يعقوب بايندر و شيخ حيدر
ميان پسرانش    برسر جانشيني او      درگذشت و856سال  زمستان اوزون حسن در  

ابتدا خليل كه حاكم فارس بود خود را شاه  . خليل، مقصود و يعقوب نزاع افتاد 
 و  ، مقصود را كه مادرش كاترينا بود دستگير و خفه كرد    يز را گرفت،  ه تبرخواند

شش ماه بعد    . يعقوب را به خود نزديك ساخته حاكميت دياربكر را به او محول كرد   
 و ويرا از ميان برداشت و خود در تبريز به ه به تبريز لشكر كشيديعقوب بر او شوريد 

 .سلطنت نشست

فرهنگ  دوست بود و به تاريخ و  ادب  تحصيلكرده و  پاشاهي سلطان يعقوب
دانشوران ايران را در تبريز گرد آورد و  هنرمندان و او اديبان و.  داشتهايران عالق

او به هدف رونق بخشيدن به علم و ادب، مدارس متعددي را    . زير چتر حمايت گرفت
گي  درنقاط مختلف تأسيس كرد و موقوفاتي را دراختيار آنها نهاد و مقرر كرد كه زند       

او همچنين پادشاهي   .علما و مدرسين و طالب از درآمد اين موقوفه ها تأمين گردد 
آميز با همسايگان   صلحدوست بود و برآن شد كه با برقراركردن روابط مسالمت   

 راههاي تجارت     -مملوكي در شام  دولت آناتولي و    يعني دولت عثماني در -غربي 
درآن زمان   . و به بازرگاني كشور رونق بخشد   المللي ايران با غرب را باز نگاه دارد    بين
بايزيد دوم .  سلطنت ميكردپسر سلطان محمد فاتحبايزيد دوم  عثماني كشور در 

دراثر . انديشة كشورگشائي درسر نداشت  برخالف پدرش پادشاهي صلح طلب بود و  

                                                           
 .ي امينيآرا نقل از عالمه ، ب147 : منوچهر پارسادوست-1
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سياست مسالمتجويانة سلطان يعقوب، بازرگاني خارجي ايران شكوفا شد، و        

بصره بصورت بزرگترين بنادر بازرگاني خاورميانه            سيراف و   رموز و   بندرگاههاي ه 
راههاي زميني تجارت خارجي ايران كه از زرنگ و بلخ و هرات به ري و            .  درآمد

اصفهان ميرسيد، از يكطرف به تبريز و از آنجا به سرزمين آناتولي و اروپا وصل       
كاروانهاي ايراني  . يشد ميشد، و از طرف ديگر به بغداد و از آنجا به شام منتهي م        

كاالهاي هند و چين و ماوراءالنهر را به درون ايران و سپس به آناتولي و شام انتقال         
كشتيهاي ايران كه . ميدادند، و كاالهاي آن سرزمينها را به هند و چين باز ميگرداندند    

هرموز حركت ميكردند، كاالهاي شرق آفريقا و جنوب     سيراف و  از بنادر بصره و   
ا به بندرگاههاي ايران حمل ميكردند، و متقابال كاالهائي كه توسط     هند ر
. داران ايراني به اين بندرگاهها رسيده بود به هند و شرق آفريقا باز ميگرداندند    كاروان

رونق تجارت به رشد صنايع داخلي كشور نيز كمك كرد، و ايران در زمان سلطان            
 سلطان يعقوب در شهرهاي ايران نيز  .ادترقي و شكوفائي نه يعقوب بايندر قدم در راه   

پل  «دست به يك سلسله اقدامات عمراني زد كه يك نمونة آن پل معروف به  
 .در اصفهان است» خواجو

گسترش مدارس وآموزشگاهها دركشور به احياي فكر ديني منجر شد، و در   
 شيوخ  اثر فعاليتهاي تبليغي علما و فقهاي كشور، خانقاهها ازرونق افتاد وكاروبار      

شريعت كه درزمان      وتنزاع طريق. د شصوفيه كه گريز ازدنيا را تبليغ ميكردند كساد     
جانشينانش به بهاي اوجگيري قدرت خانقاههاي تحت          تيمور و مغول و ايلخانان و  

كاهش نفوذ مدارس تمام شده بود، درزمان سلطان يعقوب تغيير            حمايت خانها و 
دراين رهگذر خانقاه      . يت دولت قرار گرفتند متشرعان مورد حما  فقها و جهت داد، و

. گرائي سلطان يعقوب متأثر شد    اردبيل مثل همة خانقاههاي كشور ازسياست شرع      
 را از راه حمالت غارتگرانه به    شان تاتارهاي مريد خانقاه اردبيل كه هزينة زندگي   

 آباديهاي اطراف آذربايجان بخصوص حمله به سرزمين چركسان تأمين ميكردند، از     
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دراثر  . راه درآمدشان بسته ميشد     ميشدند و متضرر طلبي سلطان يعقوب    سياست صلح 
مدرسه، خانقاه اردبيل بسياري ازموقوفات خود را به نفع مدارس ديني            نزاع خانقاه و 

گرديد   مييافت، و شيخ حيدر از اين راه متضرر   مي داد و درآمدش كاهش ميازدست 
 . شد ميو از سلطه اش كاسته

 برآن شد كه به هربهائي شده باشد از موقعيت    خ 858ر سال  شيخ حيدر د
او براي اين . كندخانقاه اردبيل در مقابل متشرعان و فقيهان آذربايجان حفاظت    

مقرر كرد كه مريدانش    ه منظور، سياست و شيوة مبارزاتي شيخ بدرالدين را احياء كرد      
 در.  سر بگذارند ترك بر   رنگ دوازده  لباس متحدالشكل بپوشند وكاله نمدي سرخ 

زادگان شيخ بدرالدين در آناتولي خليفه هاي شيخ حيدر بودند، و       اينزمان عموم خليفه
نيز به فرمان شيخ حيدر    در آناتولي  اينها  . درميان تاتارهاي آناتولي فعاليت ميكردند   

ازآنجا كه مردم آذربايجان در آن زمان سني         . كاله سرخ دوازده ترك برسر نهادند     
 را آغاز نموده ضمن يك    سني ها در اينسال به طور عملي جهاد با  حيدر بودند، شيخ 

فتواي صريح اعالم داشت كه همة اهل سنت در حكم كفارند، و فقيهان سني دشمنان        
خدا به شمار ميروند و هركه از آنها تبعيت و تقليد كند از دين خارج شده به كافران     

وا اعالم كرد كه جهاد با اهل سنت  او در اين فت . ملحق ميشود و قتلش واجب ميگردد  
غارت اموال و اسير كردن و فروختن زنان و فرزندان آنها    يك واجب شرعي است و

 و همان عقيدة افراطي    مو اجرا كرد موبهاو عقائد شيخ بدرالدين را     . ثواب عظيم دارد 
را مورد  تاتارهاي بكتاشي آناتولي را كه علي ابن ابيطالب را تا مقام الوهي باال برده وي         

پرستش قرار ميدادند به صراحت تبليغ كرد؛ وكلية واجبات شرعي را از نماز و روزه              
 بطور   كه از اينزماناومريدان . را تأويل كرده از گردن مريدانش انداخت     وحج 

منضبط   جات مسلح و  يافتند در دسته  ) سرخ سر: به فارسي    (قزلباش رسمي لقبِ
 قفقاز را كه عموما     مناطقي از و داغستان وجهادي متشكل شدند، و آباديهاي شروان   

 .مذهب بودند، تحت عنوان جهاد با كافران مورد حمالت غارتگرانه قرار دادند       سني
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مريدان شيخ حيدر در اردبيل و روستاهاي اطراف دست به غارت و تاراج         

آميز همراه با خشونتهاي شديدي را درپيش گرفتند تا      شيوه هاي ارعاب گشودند و
آنها   .  نشان در ارعاب دائم نگاه دارند و از فكر هرگونه مقابله با آنها بازدارند           مخالفا

تمام اقدامات ارعابي شان كه درحقيقت براي تحكيم قدرت خودشان و بخاطر اخاذي           
از مردمِ اردبيل و آبادي هاي اطراف انجام ميدادند را براي سلطان يعقوب بصورت    

وانمود ميكردند تا همواره حمايت اورا با خود      تالش براي نابودسازي مخالفان سلطان      
براي ارعاب مخالفانشان چنان شيوه هاي خشونتباري اعمال ميكردند    آنها   . داشته باشند

فضل اهللا روزبهان خنجي در ذكر  . كه شنيدن آنها مو را بر اندام انسان راست ميكند  
فسانه هاي ايراني  انگيز كه يادآور رفتار ديوهاي ا      يك مورد از اين شيوه هاي رعب    

 :است، چنين مينويسد 
از . او در اردبيل براي آسيب رساندن به مخالفانش به هر وسيله ئي متشبث ميشد  

جمله سگ زنده را آلوده به نفت ميكرد و شب هنگام كه همه درخواب بودند،         
سگ كه زنده زنده درميان . سراي مخالفش رها ميكرد به آتش ميكشيد و در
وخت، از شدت سوزش به هرطرف خانه ميدويد و خانه را    شعله هاي آتش ميس

 ميكشيد و هستي فرد مخالف را به نابودي  خودشعله هاي آن آتش به كام 
 1.ميكشاند

 به   او بود، سلطان با    يعقوب چون شيخ حيدر پسرعمه و شوهرخواهر سلطان  
 منع   هربار كه سلطان ميخواست شيخ حيدر را ازكارهاي ناروايش . مدارا رفتار ميكرد  

كند، عمه اش به تبريز ميرفت و از فرزندش نزد سلطان شفاعت مينمود، و سلطان به     
 مريدان   تجاوزهاي يك بار كه  . پاس احترام عمه اش او را مورد بخشايش قرار ميداد     

تاتار شيخ حيدر دست استغاثة روستائيان شمال آذربايجان را به درگاه سلطان يعقوب           
شيخ حيدر كه به همة راههاي  . ويرا به تبريز فراخواند بلند كرده بود، سلطان يعقوب 

                                                           
 .، به نقل از عالم آراي اميني148 : همان-1
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، ، و تقيه اساس دين خودش و دين پدرش بودنمائي و فريبكاري آشنائي داشت  مظلوم

 تبريز  بهچيز و تهيدست     بيهيئت يك درويش  لباسي مندرس و ژنده بر تن كرد و در     
 جان ومال هيچ   او براي سلطان يعقوب به قرآن سوگند ياد كرد كه مريدانش به    . رفت

مسلماني تعدي نكرده اند و ازآن پس هم نخواهند كرد، و هرچه درباره اش گفته اند           
ولي او . شايعاتي است كه دشمنان خاندان او رواج داده اند و اساس و بنيادي ندارد     

گفت كه جهاد با چركسان مسيحي وظيفة شرعي مريدان او است و او نميتواند حكم    
ون سلطان ويرا از اينگونه جهاد نيز منع كرد، او براي سلطان  و چ. خدا را رها سازد 

سوگند قرآن ياد كرد كه ازآن پس مريدانش را به جهاد نخواهد فرستاد، و درگوشة     
، و به زاوية شيخ صفي به عبادت خواهد پرداخت، و از اردبيل پا بيرون نخواهد نهاد   

 .  قناعت خواهد ورزيد  درآمدهاي موقوفات و نذوراتي كه زائران برايش ميĤورند     

با وجودي كه او چنين قولي به سلطان داده بود، چون به اردبيل برگشت 
مادرش را به تبريز فرستاد و از سلطان تقاضا كرد كه اجازه دهد دسته ئي از مريدانش  
را براي جهاد با چركسان اعزام دارد؛ زيرا او و مريدانش تنگدست شده اند و به مال       

گروهي از  اموالي را به غنيمت بگيرند و   د به هروسيله به جهاد بروند تا    نياز دارند، و باي  
 در بازارها به فروش برسانند و درآمدي      كردهدختران و پسران چركسان را اسير 

 نداد ودرعين حال با جهاد   مساعدسلطان يعقوب به اين درخواست پاسخ   . كسب كنند
 حيدر با عنوان كردن اين مسئله  اما شيخ. ننموديز مخالفت  حيدر نكردن مريدان شيخ 

او كه اينك خود را به حد كافي نيرومند مي يافت در      . هدف ديگري در سر داشت 
نظر داشت كه به بهانة جهاد با چركسان به شروان حمله كند و قصاص خون پدرش       

او . شيخ جنيد را كه به دست نيروهاي شروانشاه كشته شده بود از شروانشاه بگيرد 
موقع الزم و    مريد تاتار داشت كه آماده بودند در هزارانرآناتولي  دراين زمان د
 .  و فرمانهايش را به اجرا نهند  بپيوندند  به او  فرصت مناسب

 با چند تن ازمريدانش از اردبيل خارج شد و  867شيخ حيدر دراواخر بهار  
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اتولي  او ازآنجا خليفه هايش را به آن   . درشمال آذربايجان دركنار رود كُر اقامت گرفت    

درخالل دوماه بيش از    . فرستاد تا جوانان تاتار را گردآوري كرده به نزد او بفرستند 
او ملحق  آذربايجان رفته به   شش هزار جنگجوي تاتار از اطراف و اكناف آناتولي به   

در اواسط تابستان شيخ حيدر با اين عده از رود كر عبور كرد و به آباديهاي         . شدند
د كه عموما سني بودند يورش برده روستاها را به باد غارت         ناحية بردع و محمودآبا  

داد و شمار بسيار زيادي از ساكنان اين روستاها را بخصوص علماي روستاها را            
او سپس متوجه شماخي شد و شروانشاه را كه براي دفاع از شماخي  . قتلِ عام كرد 

قصاص آنكه    او به  .  لشكر آراسته بود شكست و فراري داده وارد شهر شماخي شد      
برخي از موقوفات خانقاه اردبيل را سلطان يعقوب به نفع مدارس ديني آذربايجان            
مصادره كرده بود، تمامي فقيهان و مدرسان و ائمة مساجد شماخي را دستگير كرده      

او در   . كلي غارت كرد و شهر را به آتش كشيد  به قتل آورد، و اموال مردم شهر را به  
او پس از شماخي به دربند حمله برد، و   . شروان چنين كندنظر داشت با همة شهرهاي 

مردم را قتلِ عام نموده اموال را    با آن شهر نيز مثل شماخي رفتار كرد، و فقها و علما و   
 .غارت كرد و شهر را به آتش كشيد  

شروانشاه پس از شكست و فرار از برابر قزلباشان در قلعة گلستان موضع       
 نيروئي به منطقه    يعقوب بي درنگ  سلطان  . مداد طلبيد گرفت و از سلطان يعقوب است  

 - همان موضعي كه قبال شيخ جنيد به قتل رسيده بود     -در ناحية تبرسران .  كردگسيل
با نيروي قزلباشان جنگ بزرگ  .  پيوستندهمدو نيروي شروانشاه و سلطان يعقوب به  

درآغاز تلفات     قزلباشان . رخ داد خ867 تيرماه در متحد سلطان يعقوب و شروانشاه      
سنگيني بر نيروهاي مشترك سلطان يعقوب و شروانشاه وارد آوردند، ولي درحيني     

، و    كشته شد كه نيروي مشترك درآستانة شكست قرار داشت، شيخ حيدر تير خورد و       
مريدان تاتارش كه بي فرمانده شده بودند سرآسيمه پا به فرار نهادند و بسياري از آنها                  

فرمانده سپاه سلطان يعقوب سر شيخ حيدر را ازتن جدا   . فتند  كشتن ردر حين فرار به
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 در آذربايجان كرده بود و     ئيشيخ حيدر درسالهاي اخير جنايتها  . برد  كرده به تبريز 

شروان به قتل رسانده چندين         درجنگهاي اخير نيز شمار بسياري از بزرگان دين را در      
 ازاو  مردم آذربايجان  بود ومنهدم ساخته يا مدرسه را به آتش كشيده   مسجد و

؛ و چون شيخ حيدر را وابسته به سلطان يعقوب ميدانستند، طبيعي بود    درخشم بودند
 براي فرونشاندن  سلطان يعقوب. كه نارضايتي شان متوجه سلطان يعقوب نيز بشود  

 گردانده در     ي تبريز دستور داد سر شيخ حيدر را در خيابانها       خشم مردم آذربايجان  
 .  نهادند، و سپس آنرا در پيش سگان انداختند       معرض تماشاي عموم

وحشت و ترور  پس ازاين قضايا خانقاه اردبيل كه سالها بود به مركز ارعاب و   
همسر  . شد بود به فرمان سلطان يعقوب تعطيل گرديد و امالكش مصادره         شده تبديل 

اهيم   با سه فرزندش علي و ابر   - خواهرِ نامادريِ سلطان يعقوب   -شيخ حيدر يعني مارتا   
 مركز فعاليتهاي   -براي اينكه اين پسران از آناتولي .   به تبريز برده شدند  اسماعيل و 

 به دور باشند، سلطان يعقوب آنها را با مادرشان به شيراز فرستاد و     -مريدان شيخ حيدر 
 . اقامت دهددر دژ استخر   را به حاكم فارس دستور نوشت كه آنها  

 سلطان علي
ماه همانسال    در بهمن  مبتال شد و 869ر سال  گي سلطان يعقوب دروباي همه 

 و ده   شدپس ازاو جنگ خانگي مدعيان سلطنت در خاندان بايندر آغار     . درگذشت
ابتدا بايسنقر پسر   . سال تمام سراسر ايران را در آشوب و نابساماني و ناامني فرو برد     

احب ميرزا بايندر كه براي تص    مسيح. ارشد سلطان يعقوب در تبريز برتخت نشست    
 -بيك  دومحم. كشتن رفت به ه بود دربرابر او شكست خورد  برخاستهمقام سلطنت  

  در نزديكي همدان   كه در فارس سر به شورش برداشت نيز    -برادرزادة سلطان يعقوب   
 مدعي ديگر سلطنت بود   - حاكم ماردين وكردستان  -سليمان بيك بايندر   . كشته شد

اد و تبريز را گرفت و خود را شاه   كه بايسنقر را در آذربايجان شكست و فراري د 
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رستم بيك فرزند مقصود و نوادة اوزون حسن يكي ديگر ازمدعيان       . ايران خواند

بيك سر به شورش برداشته او را مغلوب و مقتول    سلطنت بود كه برضد سليمان
 ديد و قصد تبريز   سپاه در اين ميان بايسنقر كه به شروان گريخته بود تداركِ. ساخت

نگ با رستم بيك شكست يافته مجددا به شروان گريخت و رستم بيك بر    درجوكرد 
ولي رستم بيك با چندين مدعي     ). 871بهار ( تبريز دست يافته خود را شاه ايران ناميد   

سلطنت روبرو بود كه هركدام به نوبة خود از نيروي كافي براي مواجهه با او   
  هوادار مسيح ميرزا بود پس از احمد بيك نوادة اوزون حسن كه قبال.  برخوردار بودند 

قتل مسيح ميرزا به عثماني گريخت و درصدد تهية نيرو براي بازگشت به ايران و       
مرادبيك برادر بايسنقر به شروان گريخته به برادرش      . تصاحب تاج و تخت برآمد 

محمدي بيك و   . آوري نيرو براي حمله به تبريز شد   پيوست و با او دست به كار جمع 
 نيز هركدام بدون ارتباط با ديگري به نوبة  - نوادگان ديگر اوزون حسن-الوندبيك 

 برخوردار بودند ونيرو گرد ميĤوردند        تركان و امراي بايندري خود ازپشتيباني بخشي از  
 كشور را ناامني و بي ثباتي   سراسر درميان اين اوضاع آشفته   . تا سلطنت را قبضه كنند 

وادارانش درنقطه ئي از ايران با گرفتن       فراگرفت، و هريك ازمدعيان سلطنت با ه  
مالياتهاي سنگين از مردم به جمع مال براي تأمين هزينة مبارزة سياسي مشغول بود و             

 . بدين طريق ثروتهاي كشور را برباد ميدادند  

  عالوه برآنكه ويرانيهاي بسياري     بايندريجنگهاي داخلي مدعيان سلطنت
رو را ناامن كرد، و بازرگاني وكشاورزي را        به دنبال آورد، جاده هاي كاروان     دركشور

مالياتهاي سنگين     . از رونق افكند و درنتيجه به صنعت كشور لطمه ئي شديد وارد آورد         
 بر  بخاطر تأمين هزينه هاي جنگهاي قدرتشان     آميزي كه مدعيان سطنت  و اجحاف
يجة اين   بزرگترين ستمي كه درنت  . را در فقر و تهيدستي فرو برد كشوربستند،  مردم مي

رستم بيك پس    .  به ايران رسيد بازگشت قزلباشان تاتار به ايران بود     خانگي جنگهاي 
از آنكه در تبريز مستقر شد، به هدف آنكه از نفوذ معنوي فرزندان شيخ حيدر به نفع         
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خودش استفاده كند، و نيروي مريدان تاتار شيخ حيدر را به خدمت گرفته درجنگ  

 رقبايش استفاده كند، دستور داد عمه اش مارتا را با    قدرت داخلي ازآنها دربرابر  
 را با لقب - فرزند ارشد حيدر  -او سپس علي. فرزندانش از شيراز به تبريز بازآوردند    

و دستور اعادة امالك   نشاند  خانقاه اردبيل   به رياست  برمسند  علي سلطان
 . خانقاه را صادر كرد  مصادره شدة  

اطق مختلف آناتولي درميان قبايل خودشان  قزلباشان تاتار كه دراينزمان درمن  
خانقاه   ائيِ پراكنده بودند به محض شنيدن خبر آزادشدن اوالد شيخ حيدر و بازگش          

 به سوي آذربايجان به راه افتادند و      آمده اردبيل به دور خليفه هاي شيخ حيدر گرد    
نش به كار    رستم بيك اين نيرو را براي مقابله با دشمنا      .  پيرامون سلطان علي جمع شدند  

 بودند   آمدهاو سلطان علي را با گروهي از مريدانش كه تازه به آذربايجان   . گرفت
 و گروه ديگري از آنها را به سوي يكي از       ؛ كردگسيلبراي مقابله با بايسنقر به شروان    

بايسنقر درجنگ با قزلباشان كشته  . هواداران بايسنقر كه در همدان مستقر بود فرستاد  
اين پيشامد بر اهميت قزلباشان     .  نيز در نزديكي همدان شكست يافتند     و هوادارانش   شد

ديرينه    همان شيوه هاي تانزد رستم بيك افزود و دست آنها را در اردبيل باز گذاشت       
اردبيل و روستاهاي اطراف دست تعدي به جان   ازآن پس قزلباشان در    .را ازسر گيرند

ة كار خويش قرار داده علماي   و مال مردم گشودند، و جهاد با سني را سرلوح   
مساجد و مدارس را به  آذربايجان را به شيوه هاي گوناگون ترور كردند، و بسياري از    

اين شيوه ها سبب شد كه علي و برادرانش به فرمان رستم بيك به تبريز              . آتش كشيدند  
. جلوگيري شودبرده شده تحت اقامت اجباري قرار گيرند، و از تماس خليفه ها با آنها        

از  چند تن از فدائيان قزلباش شبانه كن پس از مدت كوتاهي علي و دوبرادرش را  يل
روز بعد رستم بيك يك دستة   ). خ 873(محل اقامتشان ربوده از تبريز خارج ساختند  

روستاي شماسبي نزديك     اين دسته در. مسلح پانصد نفري را به تعقيبشان فرستاد  
 در دفاع از علي و برادرانش با اين     - گويا-اشان  قزلب ؛ ولياردبيل به قزلباشان رسيدند   
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 علي به  ميانهدر اين   .گروه به جنگ برخاستند و چند تن را كشته بقيه را فراري دادند    

در اثر سقوط اسبش     درحين درگيري    كه ، وگفته شد  نحو اسرارآميزي سربه نيست شد     
ن به اردبيل برده   پس ازاو ابراهيم و اسماعيل را قزلباشا  . شده است كشته  رودخانهدر 

ولي چونكه مأموران رستم بيك در جستجوي آنها بودند،      . درخانة امني پنهان كردند  
اين  .  چند روز بعد آنها را مخفيانه از اردبيل خارج ساخته به رشت منتقل كردند              

 نجم منزل يك زرگر به نام     يك مسجد و در  در رشت در هفته دوبرادر مدت چند  
 رشت را ترك كرده به الهيجان رفتند، و          آنها را برداشته   سپس قزلباشان   .  نهان شدند 

 سپردند، كه از   -مذهب الهيجان   حاكم زيدي-كاركيا ميرزا علي   اسماعيل را به 
 و به نوادگان او ارادت ميورزيد؛ و در عين حال به علت   بودمريدان شيخ صفي الدين  

از اين هنگام به . تدوربودن از آذربايجان هيچگونه اطالعي از عقيدة قزلباشان نداش      
 . بعد از ابراهيم خبري به دست داده نشده است 
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