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 »با جنوب لبنانايران ارتباط تاريخی «
 تشیع صفوی در دوران پیش از جبل عاملی ھام ـ چھاربخش 

 
با اينکه قصد نداشته ام وارد تفصیالت تاريخی شوم اما ھرچه در مورد زمینه ھای آمدن 

ز مطالب وجود دارند که اگر به آنھا الاقل نبوھه ای اران می نويسم می بینم اجبل عاملی ھا به اي
به ھمین لحاظ در اين ھفته به برخی از نکات . اشاره ای نشود اصل مطلب چندان جا نمی افتد

 :باقیمانده در مورد آن زمینه می پردازم
توجه نکردن به تفاوت بین مجموعه ھای ايمانی و ناشی از نادرست پندارھای يکی از 

اين دو مجموعه ھم از لحاظ کارکرد اجتماعی .  مجموعه ھای فقھی و شريعتی استاعتقادی با
 اين دو مقوله را يکی  ماھنگامی کهو ھم از لحاظ نھادآفرينی با ھم تفاوتی ماھوی دارند و 
ده خوندھای جبل عامل به ايران تشیع زبیانگاريم ديگر نمی توانیم تفاوت عظیمی را که آمدن آ

 .کنیمايجاد کردند درک 
نشان دھم که چگونه اعتقاد به امامت علی بن تا در مطلب ھفته گذشته کوشیدم 

امری بوده در سرزمین ما ابیطالب و فرزندانش ـ ھمراه با درجات مختلفی از غلو در حق آنان ـ 
و نیز بسیاری از   از لحاظ اجتماعی فرودست بوده اند اغلبنی کهکسااست شايع در میان 

 ـ در  بکار دسته براه انداختن و جنگیدن وچهاگرمجموعه ھای اعتقادی  ما اينا. انشافعی مذھب
، وقتی که آب ھا از آسیاب افتاد و قرار بر رتق و فتق  امادنخورصورت امکان ـ بقدرت رسیدن می 

 بعنوان  از آنھامی توان از آنان بر نمی آيد و تنھا کاری امور و قانونمند کردن مملکتداری شد، ديگر
بنائی برای ايجاد ساختمان تو در تو و ديوانساالرانه ی قانونگزاری استفاده کرد، چه اين قانون زير

بھرحال قوانین الھی ھم محتاج کسانی ھستند . شدنککشد و چه بصفت الھی را با خود يدک 
در اسالم اين کار با .  بیرون کشند و منظم کنند»الھی«به اصطالح که آنھا را از البالی منابع 

 .شتمدا من چند ھفته پیش در مورد روش ھای کار آنان مطلبی وفقیھان بوده است 
تا ده سالی پس از به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل صفوی ھنوز در  رسد که بنظر می

و پنجاه اين فقدان را صد . نده اگیرند وجود نداشتايران کسانی که کار فقاھت شیعی را بر عھده 
نھضت «ـ تاب خود پتروشفسکی، در ک. مالحظه می کنیم» ربدارنس« پیشتر ھم در مورد یسال

 که  خراسان بودند سبزوار در شھرگرا  شیعهی درويشاننآناتوضیح می دھد که   ـ»سربداران
 مغول  ايلخانانروزگار می گذراندند و علیه ، يا جوانمردان،»فتیان«بصورت عیاران و جوانمردان و 

سوار بر موج  سرشار از نارضايتی و اعتراض بود و آنان توانستند نء آنازمانه. خراسان بپا خواستند
 سالی عمر کرد و 40اين حاکمیت . حکومت خويش را در سبزوار برقرار کنند اين نارضايتی

حکمرانانش به زودی دريافتند که يا بايد از مذاھب چھارگانه تسنن برای نظم امور استفاده کنند و 
 که ما برای نخستین بار در استاينگونه . ه نشین کمک بطلبنديا از فقھای سرزمین ھای شیع

 .تاريخ ايران نام آخوندھای جبل عاملی را می شنويم
 اکنون  اين آخریکه(  فلسطینن باريکه ی بین سوريه و لبنان ومن در مورد اينکه چرا در آ

سکنی گزيده آنان ین  معتقد به دوازده امام و نیز غیبت دوازدھمء عده ای شیعه)اسرائیل نام دارد
 بوده اند جز مطالب بی پايه مبودند اطالع چندانی در دست ندارم و در منابعی ھم که در اختیار

گرايش «می خوانیم که ) 404ص (» تشیعدايره المعارف «اگرچه در . چیز دندان گیری نیافته ام
 توسط ، صحابى معروف،)ھجری 31 تولدم(تبعید ابوذر غفارى  مردم اين ناحیه به تشیع از ھنگام

 ابوذر غفارى در جبل و ...به شام و نیز به وسـیـلـه معاويه به جبل عامل آغاز شده است عثمان
 ولى متاسفانه عدم توجه ،و نقل حديث مى پرداختمناقب و فضائل اھل بیت  عامل به ذكر
وزه شیعى اين گويايى از گذشته ح  فعال تاريخ روشن و...به ضبط رويدادھاى تاريخى  پیشینیان

ھم مغشوش است و ھم ربطی به اما روشن است که اين مطلب  ،»نواحى در دست نیست
  .وازده امامی چھار قرن بعد نداردتشیع د

نقل می ) 59، ص10اعیان الشیعة، جنويسنده ( محسن االمین، ريو الجوردی از بھر حال
متوفاي (، علي بن مؤيد حاكم سربداران سبزوار کند که در ھشتمین دھه قرن ھشتم میالدی
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که (  راشمس الدين محمد بن مكي عاملي يکی از آخوندھای جبل عامل به نام.) م1386./ق788
» شھید اول«کشته شده و در بین آخوندھای شیعی به نام بدست عثمانی ھا  861در سال 

 .ه استجامعه شیعي خراسان دعوت كردبدست گرفتن امور فقاھتی براي  )شناخته می شود
رغبتی به اين سفر ـ از اقصای غرب خاورمیانه به خراسان ـ نشان نمی شھید اول ی دانیم که م

 اولین پايه« كه  و فرستادنوشتبرای آنان  را »لمعه دمشقیه«كتاب   اوگفته می شود که اما دھد
با ھمیشه که (فقه شیعی ھمین نکته نشان می دھد که » .محسوب می شود فقه شیعه کتب

  آندر اواسط قرن ھشتم ھجری سامان گرفته و پیش از) دينکار آخوند ھمراه استپیدايش صنف 
محسوب می شوند بیشتر مورخ و محدث و گردآوردن سیره ھا » علمای شیعه« که بنام کسانی

به ھمین دلیل ھم ھست که .  و نه فقیه شريعتمدارو شرح احواالت امامان دوازده گانه بوده اند
 فقیه ھنوز آخوندھنگام تاجگزاری اسماعیل صفوی در تبريز، ه ن، ب سال پس از سربدارا150

عبارت ديگر تمام فقھای اصلی اسالم در ايران به مذاھب ه  ب.دوازده امامی در ايران وجود نداشت
اساس تشريع آنان اداره می  چھارگانه اھل تسنن تعلق داشتند و بخش ھای مختلف ايران بر

 .شد
ده امامی در ايران را صوفیه، شیعیان غلوکننده، و رھبران جای خالی فقھای شیعه دواز

صوفی نھاد دام و سر حقه باز : حافظ می گويد( پر کرده بودند و کرامات گوناگونمدعی معجزات
ھريک در گوشه ای دکانی برپا کرده و عوام الناسی را که در پی حمالت اعراب و مغول اينان ). کرد

ئی مالی و فکری خود را از دست داده بودند در خانقاه ھای خويش ھا و تیموريان ھمه توان و دارا
دنیا که خراب شود و نعماتش در دسترس مردمان نباشد البته که قابل . آرام و سرگرم می کردند

می شود و نفس درويش دنیاگريز و ھوحق کش بر دل ھای دردمند بی نوشدارو ھم بی اعتنائی 
 ،رين نھاد عصر مغوالن و ايلخانان و سپس تیموريان و ترکمانانپر رونق تبدينسان، . اثر می گذارد

اشاعه دنیا گريزی و دعوت به تبلیغ و  در ه است که کارشان، به لحاظ قدرتشانخانقاه دراويش بود
شايد اگر کارل مارکس کمی بیشتر از احواالت .  بوده استقدرتمندانفقر و اعتکاف، مورد پسند 

 .شتر می يافت را در خانقاه داراويش بی»ترياک توده ھا«اشت سرزمین فلک زده ما اطالع د
 رياست رياست است و آنکه مزه آن را چشید و بر خر مراد سوار شد نه تنھا به اين باری،

بزودی در .  خويش می افزايدی می تازد و بر گستره قلمرو، تا بتواند،راحتی ھا پائین نمی آيد که
و شانه به شانه ی سیاسی شدند  ھائقدرته نقاه ھا تبديل بعصر مغول ھا و تیموريان پیران خا

خ صفی الدين اردبیلی يکی از اين پیران شی.  فقھای گردن کلفت سنی سائیدندآخوندھای و
، که از  كیلومتری شمال غربی اردبیل3در (» كلخوران« ھجری در قريه 650در سال ه خانقاه بود ک

 5در ه بود، به دنیا آمدر خانواده ای اصًال کرد د )مراکز عمده تسنن شافعی محسوب می شده
عیان اسماعیلی الموت را برانداخته و  و حکومت شیسالگی اش ھالکوخان خالفت بنی عباس

جھان کوچک اطرافش را شیخ صفی . از عقايد غلوآمیز را موجب شدپیدايش ملغمه ای غريب 
ش به خانقاه شیخ زاھد گیالنی گذارگشتی زده بود، سفری طوالنی به شیراز داشت و از آنجا 

شھرت » شیخان ور« و به زه مزار شیخ زاھد استافتاده بود، در نزديکی الھیجان، ھمانجا که امرو
  .دارد

 چندانی بدست نیاورده ام، اما  و مفصلدر مورد اين شیخ زاھد ھم اطالعات موثقمن 
مه قزوينی، در حواشی عال. مسلم است که خانقاھش در آن خطه پر رونق و مقتدر بوده است

، و ھم شاگردش، شیخ صفی الدين اردبیلیھم او به دقت نشان داده است که » تاريخ خانی«
مردم اردبیل  « ھم نوشته است کهحمداهللا مستوفی. بوده اندسنی مذھب و پیرو آئین شافعی 

من می تا آنجا که . » ھستنداکثر بر مذھب امام شافعی و مريد شیخ صفی الدين علیه الرحمه
 باشد هوزيد) بھر نوعش(دانم، ھیچ مدرکی دال بر اينکه در اين خانقاه نسیمی از شیعی گری 

تشیع » تقیه« به لحاظ  مزبور شیعه بوده اند اماکه شیوخنظريه را اين احمد کسروی  .وجود ندارد
غول اھل مذھبی الجايتوی مکرده و می نويسد که آنان در عھد تسخود را پنھان می داشتند رد 

در مراسم افتتاح مسجد «من ھفته پیش نشان دادم که . می زيستند و نیازی به تقیه نداشتند
 ، و عالمه حلی دوازده امامی،ذھب مسلطانیه و شیعه شدن موقت الجايتو، عالء الدوله اشعری
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تاريخ ايران (» صحنه بودند در کنار ھم حاضر و ناظر ،و شیخ صفی الدين اردبیلی شافعی مذھب
 جائی که عالمه حلی رسمًا بعنوان يک شیعه حضور يافتهدر  ).616ريج ـ جلد ششم ـ ص کمب
  است؟بوده تقیه ءچه حاجتی به مشاطهرا  شیخ صفی باشد

 داماد شیخ ، دختر شیخ زاھد،بي بي فاطمهبا  از طريق ازدواج شیخ صفی به زودیباری، 
  بعدیاز طريق پیوند خونی می آيد که  بوجودیالھیجان و اردبیل پیوندمی شود و، بدينسان بین 

ھمین تحوالت تاريخی سرزمین ما از قرن ھفتم ھجری تا ديگری ـ که به آن ھم خواھیم پرداخت ـ 
 در مورد موقعیت اجتماعی و سوداھای سیاسی .آبشخور آن نوشیده و تکوين يافته اند از امروز

، در  اما دوستانه داشته اندخانان مراودهءبا دربار ايلکه آنھا  می دانیم  نیزشیخ زاھد و شیخ صفی
ترجمه کريم » ايران باستانتاريخ « از ابن بزاز، در »پیگولوسکايا«بنا بر نقل قول  (عین حال،
تھم ساخت که روستائیان را شیخ زاھد گیالنی را م«وقت شیروان حاکم ) 471  ـ ص،کشاورز

از  تولد پیامبر اسالم در روز هھر سال یم کهیز می دانن. »ده و از امور زراعت باز می داردعاصی کر
محصوالت ديگر به خانقاه او   ايلخاني مقداري دوشاب، روغن، گوسفند، قند، عسل و دربار

می به اردبیل گرانبھا ھداياي پول فراوان و  ھر ساله  ھم و دربار عثمانيفرستاده می شده
ارم  ديقینلیه شکل گیری خانقاه صفويه، با توجه به قلت اطالعات در مورد اين دوران او .فرستاده

بندد و در مورد احواالت و روزگار شیخ زاھد گیالنی تحقیق کند که اگر کسی دامن ھمت به کمر 
 .به نتايج شگرفی خواھد رسید

دامنه نفوذ  می شود و  و اردبیلخانقاه الھیجاندو  شیخ صفی پیر ،با مرگ شیخ زاھد
ترکیه ( اعماق آسیای صغیر  تا و اصفھان و از سوی ديگرخانقاه خويش را از يکسو تا شیراز

 می شیخ صدرالدين موسی را به پسرش  خويشدر دم مرگ مسند او .بسط می دھد) کنونی
رياست  ،شیخ صدرالدين پس از . و بدينسان سمت پیر خانقاه از آن پس موروثی می شودسپارد

ی گسترده  صاحب نفوذند ـ در مقاممی رسد که نوشته اخواجه سلطان علی پسر او خانقاه به 
چه تشیعی؟  ( به تشیعنیز گفته اند که ھم او. با تیمور لنگ مالقات داشته است ـ در غرب ايران
بنظر می رسد که، در فقدان ھرگونه سند معتبری، اين . توجه پیدا کرده است) معلوم نیست

سلطان ابراھیم شیخ پس از او مسند رياست خانقاه به . سخن دارای گوھری حقیقی نیست
خوانده می شده و از صاحبان و زمیداران » شیخ شاه «یمی رسد که به شکل کنجکاوی برانگیز

در واقع در زمان اوست که . بشمار می رفته است) از الھیجان تا اردبیل(عمده شمال ايران 
د و خانقاه از الھیجان به اردبیل منتقل می شوکًال ) صفويه(مرکزيت خانقاه فرزندان شیخ صفی 
 .  در می آيد، اما دست دوم،الھیجان بصورت يک مکان مقدس

 پیر خانقاه صفوی را  اينالت قدرت طلبانهبصورتی آشکار تماي» شیخ شاه« لقب اگرچه
 به صراحت از حق خود برای قدرت سیاسی دم می زند فرزند و  کهبیان می کند، اما آن کس

 موجب خشم  سنی اردبیل پیرین سیاست گرائی اما ھم.جانشین او، شیخ جنید صفوی، است
که اردبیل می شود  ) نه شیعه دوازده امامی، باز ھم،البته(ی شیعه مزاج جھانشاه قره قويونلو

 جنید نامه  به،»عالم آرای عباسی« و، بر اساس نوشته است؛در حوزه حاکمیت او قرار داشته 
ون رو؛ واال آمده اردبیل را خراب کرده، بلکه برخیز و از قلمرو من بیر«نوشته و دستور می دھد که 

سال دود حآيا ھمین يک نکته برای اين که نشان دھد ھنوز ـ ). 29ص (» .قتل عام خواھم کرد
 ـ صفويان به ھیچ نوع تشیعی گرايش نداشتند و، در واقع، مطرود شیعه مزاجان بودند، کافی 850

 نیست؟ 
 عثمانی پناه می برد سلطان نخست به د؛ن آواره می شو و ھمراھانش شیخ جنیداری،ب

 را اشاما او ھم پیرخانقاھی را که ھوس حکومت دنیوی به سرش زده و قدر نعمت کرسی 
 از ھمینجا در دل جنید اسالممدعی خالفت عثمانیان شايد که کینه . سته بخود راه نمی دھدنندا

یه می ماند و سپس به سوريه جنید زمانی را در قون. شعله ور شده و به فرزندانش رسیده باشد
بر می گیرد و شبکه ارتباطی اش را استحکام می در ھرکجا از مريدان سابق خود خ. دمی رو
 در تصرف طرابوزان می کوشد ، با شعار جھاد با کفار،حتی کارش به جائی می رسد که. بخشد

ا بعنوان سرسلسله  ھمین اقدامات او رو. ای اولیه عاقبت نامراد می ماند با ھمه پیروزی ھاما
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در واقع با شیخ جنید . مقتدر خانقاھی که خواستار قدرت سیاسی ھم ھست تثبیت می کند
صورت عملی به خود می رفته رفته پرورده شده و » واليت شیخ«ی  زاده  خانقاهاست که انديشه

 .گیرد
 سلطان محمد غازی به سرفصل بسیار عمده ای می رسد؛ 857سال تاريخ جھان  در 

، پايتخت امپراطوری )استانبول امروز(سوی ديگر دريا می گذارد و قسطنطنیه ه انی قدم بعثم
از آن پس، امپراطوری عثمانی رو به غرب دارد و اشتھای آن را يافته که . بیزانس را تصرف می کند

ر اروپا به  را در سراساهللا و پرچم الاله اال هه چنگ آوردبھم تا ايتالیا بتازد و ونیز و ناپل و واتیکان را 
تجوی راھی ديگر به غرب قطع می شود، اروپائی که به جس راه اتصال شرق و .اھتزاز در آورد

 نايل می شود جنوبی قاره افريقا در نوک» دماغه امید« است به کشف و چینوستان دسوی ھن
ر می آوردند و فرستادگان دربار اسپانیا به سودای رسیدن به ھندوستان سر از آمريکا د .)895(
 و ـ خالصه کنم ـ اروپا بر روی غلطک نوانديشی و انسان مداری )898( کشف می شود» قاره نو«

و در اين سال ھا پا به  شده متولد 888  در،، نوانديش کلیسائی لوتر.و علم گرائی می افتد
 .می گذاردبلوغ مرحله 

 و حکومت آن در دست تشت سر عثمانی، ديار بکر قرار داشدر پاز لحاظ جغرافیائی، 
مردی که سال ھا بود  داشتند،» اوزون حسن« که حاکمی به نامبود» آق قويونلو«قبايل ترکمن 

 یدر سوی شرق.  در شرق قلمرو عثمانی برای خود کشوری بزرگ بپا کندتاخواب آن می ديد 
لبته نه دوازده ا(ی شیعه مزاج ھا قره قويونلو ترکمان ديگری به نامقبايل، ھا آق قويونلویقلمرو
 . بود  سنی مذھبروانشاھیانند و شمال منطقه نیز در دست ش کرد حکومت می!)امامی

شھر ـ « ء؛ نمايندگان ھراسیدهبودغوغائی برپا  ديار بکردر دربار  ،پی سقوط استانبولدر 
  خبر ـ ھجري862سال  ـ به زودی. ندید ھای ايتالیا يکی پس از ديگری از راه می رس»دولت
 نام  نام کاتريناکه،  شکست خورده روم شرقی امپراتور،كالیوآنس اج اوزون حسن با دخترازدو

. دیپیچخصوص در قلمروی عثمانی ـ ھمه جا ـ و بدر  شد، با نام دسپینا خاتون معروف اما داشت
در مورد چگونگی فراھم شدن اسباب اين ازدواج و نقش آفرينان آن ھنوز تحقیق مشبعی  اگرچه
حسن سنی مذھب با اوزون کامال آشکار است که ازدواج  اما اين نکته ،ته است نگرفصورت

 به مذھب خود باقی بماند و فرزندانش را ھم مسیحی بار بودکه شرط کرده (کاترينای مسیحی 
 در  جنگی تازه شرق قلمرو عثمانی و گشودن جبھهءدر راستای ايجاد دولتی قدرتمند در) آورد

سلطان عثمانی در سپاه اسالم نشان شرفت  سرعت پی، بدان وسیله،تا  بوداينسو انجام گرفته
حسن و اوزون تولد مارتای مسیحی ـ دختر  ،بدينسان .گرددشد، متوقف ، اگر ممکن اروپا کند و
 به  اما حسن.را تجسد می بخشیدعثمانی ضد  شرقی و غربی ـ پیوند دو جبھهء  خاتوندسپینا

 که سرنوشت منطقه را يافت ديگر به اتحادی تازه نیز دست دیپیون با اين ازدواج بسنده نکرد و
 .صورتی آشکارتر بخشید

طرابوزان به سوی نامراد در حمله به  شیخ جنید صفوی، در چنان حال و ھوائی بود که
آق قويونلوھا در مذھب تسنن  .آق قويونلو وارد شد» اوزون حسن«مشرق پس کشید و به قلمرو 

 و به زودی خواھر دادعیت که اوزون حسن، شیخ جنید را به خود راه متعصب بودند و ھمین واق
گر آن است که شیخ جنید الاقل تظاھری به شیعه بودن آورد نشانخود، خديجه، را به زنی او در 

بنظر می رسد که اوزون حسن، با برقرار کردن پیوند خانوادگی با شیخ خانقاه . نداشته است
کوشیده است به حاکمیت خود ) جھانشاه قره قويونلو قرار داشتکه در قلمرو رقیب او (اردبیل 

 به خانقاه خود در اردبیل باز می گردد و از پیوند عاقبت شیخ جنید. جنبه ای روحانی نیز بیافزايد
ـ  بیشترين تأثیر » حیدر«جنید صفوی و خديجهء آق قويونلو فرزند پسری زاده می شود که ـ با نام 

 . نیان می گذاردرا بر سرنوشت ما ايرا
و در می کند  ساله است که پدرش به طمع گسترش قلمرو خود به شروان حمله 9حیدر 

، که اين خانقاه ـ رئیس  خانقاه اردبیل ـ بر طبق میراثحیدرجنگ با امیر آن کشته می شود و 
مرگ شوھر خواھر چنان در ھمین حال، . اکنون به درباری نظامی بی شباھت نیست، می شود

ن حسن را بر سر خشم می آورد که بخونخواھی جنید بر شروانشاه می تازد و او را ھمراه با اوزو
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 تبريز ،از آن پس. قره قويونلوھای شیعه در ھم می شکند و تبريز را از چنگ آنان بدر می آورد
پايتخت آق قويونلوھا می شود و چنان می ماند تا سی سال بعد پسر کوچک شیخ حیدر صفوی 

د، تشیع دوازده امامی را مذھب رسمی ما ايرانیان اعالم نھتاج شاھی بر سر گذارد، پا در آن 
 ھزار اتفاق عمده ه آينده امادر اين سی سال. کند، و خود را جانشین برحق اوزون حسن بخواند

 . است بودهدر راه
با   نیز پدر، ومنويات تحقق نیافتهء الھام از  تکیه بر قدرت اوزون حسن و، باشیخ حیدر

د ه ايجاد گروه ھای شبه نظامی ز دست ب،استفاده از نفوذ معنوی خود بعنوان پیر خانقاه اردبیل
خوانده می شدند و بصورتی متحد المآل، کاله نمدين ) »کاله سرخ«به معنی  (»قزلباش«که 

دوازده چین  دارای  این قسمت از کاله.داشتى نوک بلند قطور که سرخ رنگی بر سر داشتند
و نوک ه می شد پیچید ، دستارى سپید یا سبز از ابریشم کالهبه دور . بودیا دوازده ترک کوچک، 

 وجود اين دوازده ترک توجیه در ،اغلب نويسندگان. سر می زد از میان آن  کالهسرخ و دوازده ترک
حال اينکه تمام .  به اعتقاد صفويه به تشیع دوازده امامی اشاره می کنند،در کاله قزلباشان

از )  راداستان خوابديدن حیدر و ديگران علی ابن ابیطالبمثل ( آن  پیدايشسانه ھای مربوط بهاف
ھیچ دلیلی برای گرايش به تشیع دوازده تا آن تاريخ جعلیات نويسندگان بعدی صفوی است و 

 توجه به عدد دوازده از ديرباز در ،در واقع. امامی در سلسله صفويه مشاھده نشده است
 مھری و مسیحی مطرح بوده  ھای آئین دریئ حوزه شرق مديترانه با ريشه ھاسرزمین ھای

دلیل گونه با توجه به گسترش نفوذ خانقاه صفوی در ترکیه کنونی، و نیز فقدان ھر و است، 
مستقیمی که بتواند دوازده ترک کاله قزلباشان را به دوازده امام تشیع امامی نسبت دھد، 

اين پرسش را مطرح می کند که چرا دوازده ) 283يران کمبريج ـ ص در جلد شش تاريخ ا(آمبرتی 
ترک اين کاله را ملھم از دوازده حواری مسیح ندانیم؟ بھرحال، قزلباشان ـ که از میان قبايل ترکمن 

ساکن و ترک زبان متعددی می آمدند ـ در سراسر منطقه بصورت ارتش منظم خانقاه صفوی 
 .بودند

 در متحد ساختن ، پیوند بین خواھر خود و شیخ جنیدبرقراریا  ب،اوزون حسن کهباری، 
دختر مسیحی ھنوز چندان از بلوغ پس از مرگ جنید و دولتش با خانقاه صفوی اقدام کرده بود، 

به ھمسری شیخ حیدر صفوی او را که  بود نگذشته )که عالم بیگ ھم خوانده می شد(اش مارتا 
 .ر او چھار میخه شددر آورد و بدين ترتیب اتحاد مورد نظ

شیخ حیدر، احتماال پس از ازدواج با مارتا و آشنا شدن با معتقدات مسیحی، به جنبه ھای 
دکتر ذبیح اهللا صفا، در جلد پنجم تاريخ ادبیات خود از عالم . باطنی مقام خود توجه بیشتری کرد

 ،شیخ جنید خانقاه، پیر قبلی که قزلباشان )146ص (آرای شیخ فضل اهللا بن روزبھان نقل می کند
نسبتی که مسیحیان برای  ( می خواندند»پسر خدا«را خدا می دانستند و شیخ حیدر را 

 تشیع غالی روستائیان معتقد بهدر عین حال آشکار است که رفته رفته ). عیسای ناصری قائلند
تبديل رشی تسنن و شونوعی مرکز برای افکار ضد برا نیز به خانقاه اردبیل راه پیدا کرده و آن 

 .ند بودکرده
: شیخ حیدر از دختر اورون حسن ـ مارتا که مسیحی مانده بود ـ صاحب سه پسر شد

 ـ اوزون حسن آق قويونلو 882 ساله بود که ـ در سال 18سلطانعلی، ابراھیم و اسماعیل؛ و ھنوز 
 منطقه  شیخ حیدر صفوی قزلباشان خود را در سراسربنظر می رسد که. ديده از جھان فرو بست

 . قدرت را بدست گیرد بتواند خودھمسربرای چنین روزی آماده کرده بود تا با مرگ پدر 
از حیدر ھمیشه ) برادر زن شیخ حیدر (يعقوبجانشین سنتی اوزون حسن، پسرش اما 
 سالگی، به دست 20 حیدر در اينگونه بود که.  و در پی آن بود تا او را از میان برداردنفرت داشت
در قلعه بخاک سپردند و پسرانش را  مشگین شھر و جسدش را در کشته شد وبسپاه يعق
 . محبوس کردنداستخر

بین بازماندگان اوزون حسن رقابت و .  اتفاق می افتد896در سال مرگ يعقوب آق قويونلو 
 فرزندان شیخ حیدر را آزاد می کند و رقیبی ديگر پسر آنسان که يک رقیبکشتار غوغا می کند، 

و به داليلی که روشن سلطانعلی در آخرين لحظات حیات، . را می کشد) سلطانعلی ( اواول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

 دست به انتخاب اسماعیل خردسال  ـ ابراھیم برادر بعدی،برای جانشینی خود ـ به جاینیست، 
می زند و از مريدانش می خواھد تا جان اين دو برادر را نجات دھند و آنان را به خانقاه امن 

 مرشد خردسال خانقاه، اسماعیل، را در سال  مريدان معدود باقی مانده ھم.دالھیجان برسانن
 . ھای آخر قرن نھم ھجری به الھیجان می رسانند

 1501(  ھجری از الھیجان بیرون آمده و دو سال بعد  905می دانیم که اسماعیل در سال 
ر تبريز پادشاھی خود د) شخويشاوندان مادری خوي( قويونلوھا ، پس از کشتار وسیع آق)میالدی

او در آن زمان غلوآمیزترين صفات را بخود  .و رسمیت تشیع دوازده امامی را اعالم کرده است
. نسبت می داده و ـ بنظر می رسد ـ که خود و قزلباش ھايش سخت به اين امور اعتقاد داشتند

 شھودکامًال م) که کًال مردود فقھای امامی است(ھمچنان وجود عناصر مسیحی در اين عقايد 
اسماعیل خود را ھم علی و ھم خدا و ھم مھدی موعود می «آمورتی می نويسد که . است

خوانده می » دده«نزد کسی که  موظف بودند قزلباش ھا او ھمچنین نقل می کند که .»دانست
 .)4/633صص ـ ( به گناھان خويش اقرار کنند  و به سبک مسیحیان کاتولیکشد بصورتی مرتب

 ).238ص ـ ( را خدا می خواندند سماعیلگزارش می دھد که قزلباش ھا ارومر ھم 
 که در اين کمتر از ده سال پس از باشد آن  اصلی ما بايدپرسشبھرحال، فکر می کنم که 

 چه اتفاقی افتاده است که قرار شده ،مرگ شیخ حیدر و پناه جوئی فرزندانش در الھیجان
که خود ع دوازده امامی را رسمی اعالم کند، بی آناسماعیل در صبح نخست پادشاھی خود تشی

 من در اين مورد ھنوز پاسخ قانع کننده عتی اين مذھب چیست؟بداند مجموعه عقیدتی و شري
سخت شرايط امنیتی شديد برای حفظ جان فرزندان شیخ حیدر و حفظ الغیب . ای نیافته ام
فرزندان آيا .  جلوگیری کرده استوارد در اين م خانقاه صفوی از افشا ھرگونه اطالعیءپوشاننده

آيا تا چه حد اعتقادات مارتا در روحیه و فکر آنھا اثر داشته است؟ مارتا با مادر خود چه کرده اند؟ 
چگونه است که بین شھر ـ دولت ھای ايتالیا و خانقاه الھیجان ارتباط ھائی برقرار بوده است؟ 

 و تا به تبريز برسد  از الھیجان بیرون می زنديدھفت صوفی مر با فقط 905اسماعیل جوانسال در 
ساختن و نگاھداشتن اين شبکه وسیع که تا ھزاران ھزار تن قزلباش به ارتش او پیوسته اند؟ 

دست چه کسانی اداره می شد؟ ه اعماق خاک عثمانی نفوذ داشت و در روز موعود رو شد ب
ص . ( تا جبل العامل گسترده بوده استقزلباش ھا از ديار بکر نھضت مخفی  آمورتی می گويد که

شیع دوازده امامی توافق صورت گرفت؟ چرا اين کی و کجا بر سر اعالم رسمیت تبراستی ) 630ـ 
من يقین دارم که روزی دسترسی به اسنادی که در  وع تا به تبريز نرسیدند فاش نشد؟موض

 .ود اين رازھا را خواھد گش ھمهگوشه ھای مغفول زمین خاک می خورند
شاه ) يا کشتارھای(شرح اقدامات در راستای شیعه کردن ايران،  در ھفته گذشته، و

) که شاه اسماعیل در چالدران از عثمانی ھا شکست می خورد (920 تا 905اسماعیل در فاصله 
از آن پس، شاه نخست صفوی فقط ده سال وقت دارد تا به جمع و جور کردن بازمانده . را نوشتم

 و در ھمین ده سال است که . بپردازد و پريشان کردهنظر مادی و معنوی داشتهھای آنچه از 
شاه اسماعیل صفوی که پدرانش سنی شافعی بودند : حادثه شگفت تر از ھمیشه رخ می دھد

خوانده می شدند » شیخ«و خود شیعه امامی از آب در آمد، در حالیکه پدرانش، نسل اندر نسل، 
 که از سادات صحیح نسب است می کنددن نداشتند، يکباره کشف بو» سید«و ھیچ کدام ادعای 

به وجود واژگان سلطان و ( نام داشته »سلطان فیروز شاه زرين کاله«و جد ھفتم شیخ صفی، که 
 !ند پشت به امام موسی کاظم می رسیده استخود با چ) شاه و کاله زرين در اين نام دقت کنید

 از طريق تقدس ،خواست تان فکر افتاد؟ آيا نه اينکه یل چگونه و چرا به ايآيا شاه اسماع
 بود جبران افتاده ی مھدی موعود شکست ناپذيرکه بر تصور شکستی را ،»سیادت«بخشیدن به 

  دست به کشتار سادات خراسان 917 مگر او نبود که در . )638نگاه کنید به آمورتی، ص ـ  (کند؟
 ودن را مادون شیعه بودن می دانست؟زده بود؟ مگر نه اينکه در آن روز او سید ب

از شکست چالدران، شاه اسماعیل دست از لشگرکشی و کشتار در اين ده سال پس 
به فکر دور شدن از بی نظمی ھای انقالبی و ھرج و مرج ھای قزلباشی افتاده بود و برداشته و 
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 آخوندھای جبل  تا کس بفرستد و نامه بنويسد و بکوشد تا ازتصمیم گرفته بودبه ھمین دلیل 
  . حکومتش دعوت کندیعامل برای آمدن به قلمرو

البته او ده سال پیشتر اشتیاق آمدن آخوندھای جبل عامل به ايران را ديده بود، چرا که با 
مرو خود را بشدت آغاز قدرت گرفتن دولت او، عثمانی ھا ھم سخت گیری نسبت به شیعیان قل

اما بد نیست به اين نکته تاريخی . ضیح بیشتری خواھم داددر اين مورد در آينده تو. کرده بودند
ھنگامی که شاه اسماعیل پیش از در گیر شدن در جنگ چالدران و ، 910در سال اشاره کنم که 
مشھور به ، )کرک از قراء جبل عامل است (بن عبدالعالى كركى شیخ على ،در اصفھان بود
ر او آمد، اما شاه را ھنوز حوصله میدان دادن به  از جبل عامل به ديدا،محقق ثانى  يامحقق كركى
 ر حضورش از آخوند بی نیاز می شود، حال آنکهاو مھدی موعودی بود که بشريت د. آخوند نبود

 . آخوند مرد میدان پايان عصر مھدويت است
وقتی عاقبت  در برابر آمدن آخوندھای جبل عاملی کشیده شده بود  بدينسانو سدی که

 شاه اسماعیل ديده از جھان فرو بست و پسر ده ساله اش، طھماسب 930شکست که در 
 سال تمام پادشاھی کند و ايران را يکجا در اختیار آخوندھای جبل 54میرزا، به جای او نشست تا 

 .عاملی بگذارد
esmail@nooriala.com 

ناپ واشنگت، چ»ايرانیان«از نشريه برگرفته   
 :»جمعه گردی ھا«آرشیو 
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