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مقدمه
ايران در جنگ در واقع دنبالة كتاب سايههاي صحرا ،ايران باستان در جنگ است .بار
ديگر این سؤال اصلی مطرح ميشود :ايران يا پارس؟ همانطور كه در مقدمة سايههاي
صحرا گفته شد ،هر دو صحيح است .يونانيان از امپراتوري هخامنشي ايران با عنوان «پرسيا»
( )Perseeyaيا پارس ياد ميكردند ،نامي كه بعدها وارد واژگان غرب و اروپا شد .ايرانيان
خود را منتسب به ايران (سرزمين آرياييان) ميدانند؛ آرياييان در اصل ائتالفي بودند از مادها،
پارسها و ايرانيان شمالي كه نژادشان در حال حاضر عمدتًا منقرض شده است .انقراض
امپراتوري ساساني در اواسط قرن هفتم ميالدي به دنبال حملة اعراب نقطة پاياني بود بر
تاريخ پيش از اسالمِ ايران يا پارس .هرچند اين سرزمين مسخّر شد و اسالم جاي باورهاي
زرتشتي را گرفت ،هويت فرهنگي ايران به بقاي خود ادامه داد .سرانجام اين صفويان بودند
كه قلمرو متحد ايران را با مرزهايي تقريباً نزديك به دوران ساساني از نو احيا كردند .توجه
به اين نكته مهم است كه ايران از زمان تشكيل آن در هزاران سال پيش ،كشوري بوده با تنوع
زباني ،قومي و ديني .صفويه در ِ
سنت واقعًا متنوع ايران ،سلسلهاي ايراني و در عين حال
تركزبان بود كه واژههاي تركي بسياري وارد مجموعه واژگان نظامي ايران كرد .اين پديده
به پارسيشدن 1يا تمدن تركي ـ ايراني معروف است كه در آن هم ايرانيان و هم تركها در
ميراث اين تمدن كهن سهيم هستند (و اين مشاركت ادامه دارد) .حتي وقتي شاه اسماعيل
صفوي در آستانة جنگ چالدران به سال  920ﻫ .ق نامهاي به زبان تركيِ آذري براي سليم
ياووز 2سلطان عثماني فرستاد ،او پاسخ وي را به فارسي داد!
خوانندگان توجه خواهند داشت كه كُردها ،لرها ،شماليها ،فارسها ،آذريها و ساير
 .1تأثير عميق فرهنگ ،هنر ،زبان ،ادبيات و هويت پارس .ــ م.
 .2به معني سختگير ،مهيب .ــ م.
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اقوام ايران ،طي سدهها جنگ ،در پيروزي و شكست دوشادوش هم جنگيدهاند ــ آنچه
آنها را به هم پيوند ميدهد تاريخ كهن ايران و گستردگي دامنة فرهنگ پارسي در دوراني
بس طوالني است .ايران در جنگ خالصهاي از تاريخ نظامي ايران را از زمان صفويان تا
پايان جنگ ايران و عراق در سال  1367ﻫ .ش پيش روي خوانندگان قرار ميدهد و آنها
در جريان تاريخِ جنگي ايران طي زمامداري صفويان ،نادرشاه ،زنديه ،قاجارها ،پهلوي و به
دنبال آن آغاز جمهوري اسالمي در سال  1357ﻫ .ش و جنگ ايران و عراق قرار میگیرند.
چند فصل نيز به تحوالت پيچيدة اجتماعي و سياسي در تاريخ ايران میپردازد ،از جمله
موارد در خور توجهی نظير رسميت يافتن تشيع بهمثابة مذهب رسمي ايران در دوران شاه
اسماعيل ،رويدادهاي مربوط به دوران مصدق در سال  1332ﻫ .ش و انقالب اسالمي ايران
در سال 1357ﻫ .ش .خوانندگان عالقهمند به جنبههاي غيرنظامي اين دورهها به آثار مربوطه
در منابع و يادداشتهاي پاياني ارجاع داده شدهاند.
ايرانيان كشورشان را به ققنوس تشبيه ميكنند كه در طول تاريخ بارها و بارها از خاكستر
خويش برخاسته تا تماميت ،استقالل و فرهنگ خود را در طول سدهها حفظ و از آن دفاع
كند .يكي از عوامل اصلي بقای آن استقامت و پايداري نيروي نظامي ايران در سراسر تاريخ
اين كشور بوده است .بهراستي سرباز ايراني در پيروزي و شكست مقابل آزمون زمانه تاب
آورده است.
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1
ظهور صفویان
هموار شدن راه صفويان

ورود صفويان به عرصة تاريخ ايران در اوايل سدة دهم ﻫ .ق ,به معنی ظهور اولين امپراتوري
واقعاً متحد ايراني قرنها پس از سقوط ساسانيان به دست اعراب در نيمة قرن اول ﻫ .ق بود.
ظهور صفويان حاصل تحوالت دوران فرمانروايي خلفاي عرب ،ظهور سلسلههاي ايراني در
فالت ايران و آسياي مركزي و شورش ابومسلم خراساني و بابك خرمدين و به دنبال آنها
حمالت تركها و مغولها بود.
همانطور كه اتينگهاوزن گفته ،ايران پس از فتوحات اعراب مسلمان «استقالل خود را از
دست داد ,اما هويت فرهنگي خود را هرگز» )1(.ايران بهيقين جوالنگاه فاتحان بود :مقدونيان،
اعراب ،تركها و مغولها .هويت ايراني نهتنها مستحيل و نابود نشد ،بلكه بارها و بارها
همچون ققنوس از نو سر برآورد )2(.زبان و فرهنگ ايرانيا ِن مغلوب تقريبًا هر بار فاتحان را
()3
از پاي درآورد.
تمدنهاي پارسيشده آن تمدنهايي هستند كه به انحاي مختلف تحت تأثير فرهنگ
و زبان ايرانِ پس از اسالم و پارسِ پيش از اسالم قرار گرفتهاند )4(.تمدنهاي پارسيشده
فقط به فارسها يا ديگر اقوام ايراني مانند كردها ،لرها و دیگران محدود نميشوند .در
واقع بسياري از اين تمدنها در اصل ترك بودهاند ،از جمله تركهاي سلجوقي )5(،امير
تيمور (تيمور لنگ) و جانشينان تيموري او در هند؛( )6ايرانيان با اقوام ترك آسياي مركزي،
قفقازيها و آسياي غربي در زمینة فرهنگ ،هنر ،معماري ،موسيقي ،ارزشها و سنتها
()7
پیوندهای مشترک و قدرتمندی دارند.
دامنة زبان فارسي و سنت ادبي آن در پي حملة مغول به ايران تا آناتولي در غرب كشيده
شد ( 658 - 617ﻫ .ق) )8(.اين امر تأثير عميقي در تركهاي عثمانيِ آناتولي داشت .ازبكان
11
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آسياي مركزي ،دشمنان خوني صفويان ،تحت تأثير عميق فرهنگ ايراني بودند (و هستند).
امروزه نيز طنين تلفيق ميراث قدرتمند ترك و ايراني ،از حاشيههاي شرقي آسياي مركزي تا
سواحل اژه به گوش ميرسد .شاهان صفوي در دربار خود به تركيِ آذري سخن ميگفتند
و واژههاي تركي زيادي وارد مجموعه واژگان نظامي ايران كردند )9(.تركيه اكنون ميزبان
بزرگترين گروه از كردزبانان غرب ايران در خاورميانه است .در واقع تمدن پارسيشده
پديدهاي است كه مرزهای نژاد ،زبان و نیز مرزهاي سياسي جديد و حتي دين را درمینوردد.
مؤلفان غربي پايداري سنن تاريخي و فرهنگي ايران را ناشي از داشتن «حس مشترك
در قبال شكوه باستان و مباهات به هويت»( )10و «تأثيرپذيري و انعطاف خوي و سرشت
ايراني» میدانند )11(.بخشي از اين انعطافپذيري شايد ناشي از رغبت ايرانيان به پذيرش
()12
بخش زيادي از آداب و فرهنگ فاتحان و گنجاندن آنها در حيطة فرهنگ ايراني باشد.
پس از فتح ايران به دست مسلمانان (در سالهاي  30-16ﻫ .ق) ,خلفاي اموي
( 132 - 41ﻫ .ق) اقدامات ضدايراني تبعيضآميزي پيش گرفتند .زبان و فرهنگ ايراني به
منظور امحاي آن آماج حمله قرار گرفت ،منابع عربي حاكي از وجود قوانين سفت و سخت
عليه آنهايي است كه به زبان فارسي سخن ميگفتند )13(.بهرغم تالشهاي امويان ،فرهنگ
و زبان ايران باستان سيزده سده بهخوبي تاب آورد .امويان با ايرانياني كه به اسالم گرويده
بودند نيز رفتاري تبعيضآميز داشتند .به گفتة كلوسن ،اعراب بهرغم پذيرش الگوي حكومتي
ساسانيان براي ادارة امپراتوري خود ،نظامي از «طبقهبندي قومي را به كار گرفتند كه در آن
ايرانيان در معرض تبعيض قرار داشتند» )14(.معاويه خليفة اموي ( 60-15ﻫ .ق) در نامهاي به
زياد ابن ابيه دستور داد به ايرانيان دستمزد پايينتر و كارهاي پستتر داده شود؛ هنگام عبادت
در صورت حضور اعراب از بقيه تميز داده شوند؛ و آنها را از ازدواج با زنان عرب منع كند
(مردان عرب اجازه داشتند با زنان ايراني ازدواج كنند) )15(.معاويه بهصراحت ميگويد «با
آنها [ايرانيان] هرگز رفتاري برابر با اعراب نشود» )16(.از جمله قوانين تبعيضآميز ديگر در
مورد غيراعراب اين بود كه فقط افرادي سزاوار فرمانروايي بودند كه «خون خالص عرب» در
رگهايشان جاري باشد )17(.عباسيان پس از رسيدن به خالفت ( 656-132ﻫ .ق) نتوانستند
مانع اوجگيري نارضايتي در سرزمينهاي ايراني شوند .تا اوايل سدة سوم ﻫ .ق بخش اعظم
ايرانيان روزبهروز بيشتر از خالفت بيزار و بيمناك میشدند.
در سال  201ﻫ .ق بابك خرمدين ( 223-180ﻫ .ق) در آذربايجان قيام كرد )18(.هدف
او متحد كردن ايرانيان به منظور قيام جمعي در برابر خالفت بود و در اين راه پيشرفت
چشمگيري داشت .تا سال  222ﻫ .ق بابك و پيروانش كنترل قسمتهاي وسيعي از شمال
غرب ايران را در دست گرفته بودند .شمار جنگجويان او بين 100‚000تا  200‚000تن
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گزارش شده كه شايد اغراقآميز باشد ,اما نشان از حاميان فراوان وي دارد )19(.مقاومت بابك
در سال  223ﻫ .ق با شكست از يك فرمانده ايراني كه از سوي خالفت مأموريت يافته بود
به پايان رسيد )20(.قلعة بابك در كوههاي كليبر ــ شرق استان آذربايجان ــ خالي شد ،بابك
به اسارت درآمد و به دستور خليفه معتصم (فرمانروايي 227-219ﻫ .ق) تا حد مرگ شكنجه
شد .بيشتر بازماندگان قيام بابك به بيزانس در غرب گريختند و برخي براي گريز از دست
سربازان خليفه به خدمت ارتش بيزانس درآمدند )21(.هرچند خالفت موفق به شكست نظامي
ِ
ِ
مستقل ايراني شده بود ،ياد و خاطرة بابك باقي ماند .بازماندگان قيامِ او در ايران
جنبش
يك
()22
بهتدريج جذب فرقههاي مختلف اسالمي شدند .با وجود شكست قيام ،هويت ايراني از
بين نرفت .در آذربايجان بود كه صفویان و شخص شاه اسماعیل به منظور احیای استقالل
ایران دست به کار شدند.
1
فردوسي شاعر بزرگ (حدود  416 -329ﻫ .ق) در دوران حاكميت غزنويان كه در اصل
تركهايي از آسياي مركزي و به لحاظ فرهنگي ايراني شده بودند منظومة حماسي شاهنامه
را سرود .شاهنامه حس مليگرايي ايراني را با احياي داستانهاي پهلوانان ايراني پيش از
اسالم ،اساطير ،و شكوه و افتخار ديرين آن برانگيخت .اين اثر تأثير بسيار مهمي در تحوالت
()23
سياسي تمدنهاي پارسيشدة آن زمان و پس از آن داشت.
بين سالهاي  616تا  618ﻫ .ق چنگيزخان ،فاتح مغول ( 624-549ﻫ .ق) ،امپراتوري
قدرتمند خوارزمشاهيان را (كه برمبناي فرهنگ ايراني بنياد شده بود) در آسیای مرکزی ،شهر
هرات و بيشتر قسمتهاي خراسان و نيز آذربايجان از بين برد )24(.شهرهاي بزرگ یکی پس
ِ
واقعي
از دیگری نابود شد .در نيشابورِ خراسان ،شهر بزرگ علم و معرفتِ خوارزم ،به معناي
كلمه خون در خيابانها جاري بود .مغولها مردان ،زنان و كودكان را سر بريدند و از سرهاي
()25
آنها كلهمنارهاي خوفناك ساختند و الشة سگها و گربهها را دور اين كلهمنارها چيدند.
اسيران در بيشتر مواقع به صورت جمعي به خارج از شهرهاي فتحشده انتقال مييافتند،
برخي به بردگي ميرفتند و بقيه اعدام ميشدند .تقريبًا چهار دهه بعد ،هوالكوخان (663-614
ﻫ .ق) ،نوة چنگيزخان ،بين سالهاي  658-654ﻫ .ق به ايران و عراق امروزي تاخت .مغوالن
پس از قتل و غارت و تجاوز در ايران ،به بينالنهرين در غرب سرازير شدند .غارت بغداد
به دست هوالكو در سال  656ﻫ .ق منتهي به مرگ خليفه مستعصم و نابودي خالفت عباسي
شد )26(.چنانكه تخمين زده ميشود ،ميليونها ايراني طي حملة مغول كشته شدند و بسياري
نيز در نتيجة قحطيِ پس از حمله جان سپردند )27(.هوالكو پادشاهي خود را در ايران بنيان
()28
گذاشت كه با حکومت اخالفش معروف به ايلخانان ،هشتاد سال دوام آورد.
 .1سرودن شاهنامه در دوران حاکمیت سامانیان که سلسلهای ایرانیتبار و فرهنگدوست بودند آغاز شد و در دورة
حاکمیت غزنویان به پایان رسید .ــ م.
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هرچند حملة مغول به نحو هولناكي ويرانگر بود ،نتايج مثبتي هم داشت )29(.اول آنكه
قلمرو هوالكو بر قلمرو امپراتوري ايرانِ قبل از اسالم منطبق بود .پس از صدها سال ايران
چيزي بيش از يك اصطالح جغرافيايي شد؛ نهادي سياسي كه ديگر ارتباطي با خالفت
نداشت .اين امر بعدها مبناي كشور ايران با حاكميت يك خاندان بومي ايراني قرار گرفت.
فرمانروايان ايلخاني در زمينة دين رفتاري مداراجويانه داشتند كه نتيجة آن رونق گرفتن
()30
تفسيرهاي ديني متنوع بود ،بهويژه در تشيع كه در آينده به دين رسمي صفويه تبدیل شد.
با وجود گستردگي فقر در ايرانِ پسِ از حملة مغول ،فرهنگ ايران در دورة ايلخانان از نو
ِ
فرهنگي قدرتمند رخ داد که
شكوفا شد )31(.بهرغم سدهها حكومت بيگانه ،نوعي نوزايي
سرانجام در دوران صفويان تجلي يافت.
عمليات نظامي فاتح ديگري از آسياي مركزي به نام امير تيمور يا تيمور لنگ (فرمانروايي
 807-771ﻫ .ق) براي ايران همانقدر ويرانگر بود كه حملة مغولها .در زمان ورود تيمور
در سال  782ﻫ .ق ،خاندانهاي محلي كوچك جايگزين قدرت مغول شده بودند و هر يك
ارتش خود را داشتند .حاصل اين امر ايراني تكهپاره بود كه توان مقابلة منسجم با حمالت
تيمور را نداشت .سبعيت تيمور در ايران باوركردني نبود؛ از جمله اقدامات رعبانگيز او
برافراشتن كلهمنارهاي مخوف از جمجمههاي  70‚000تن از سكنة اصفهان بود كه جرئت
()32
كرده بودند در برابر او مقاومت كنند.
شهرهاي ايران در زمان ورود تيمور شاهد ظهور شبهنظامياني بود كه بسياري از آنها از
میان فرقههاي صوفيانة عارفمسلك برخاسته بودند .فرقة شيعه و متصوّف سربداران خراسان
از جمله فرقههاي شبهنظامي بود كه جنگاوراني بسيار زبده داشت .قيام سربداران پس از
تجزية حكومت مغول از سال  745ﻫ .ق تا تسليم مقابل تيمور در اوايل دهة  780ﻫ .ق ادامه
داشت .هنگام ورود تيمور ،جاليريان که از حكومتهاي بازماندة دورة مغول بودند هنوز در
بخشهايي از غرب ايران و عراق قدرت را در دست داشتند ،اما قدرتشان رو به افول بود.
كردها وتركمانها نیز در كوههاي آناتولي سرسختانه مقابل قواي تيمور مقاومت كردند.
تيمور برخالف دستاوردهاي نظامي شگفتانگيزش ،در امر تعيين جانشين ناموفق بود.
سرانجام جانشينان او (معروف به تيموريان) موقعيت خود را در شرق ايران ،افغانستان و
بيشتر بخشهاي آسياي مركزي تثبيت كردند .از جمله برجستهترين فرمانروایان تيموري،
سلطان حسين بايقرا بود كه در شهر هرات و ايالت خراسان حامي اصلي هنر ،زبان و ادبيات
()33
فارسي به شمار ميرفت.
پيامد سياسي درازمدت عملياتِ نظاميِ تيمور خأل قدرتي بود كه منجر به جنگ داخلي
ميان مراكز متعدد قدرت شد ،بهويژه ميان آققويونلو (حدود  908-780ﻫ .ق) و قراقويونلو
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(حدود  873-777ﻫ .ق) ،ائتالفي ازتركمانهاي ايرانيشدة آذربايجان و آناتولي كه در اصل
حاصل اضمحالل قدرت مغول بودند )34(.آققويونلوها خود را بهشدت و بهصراحت با ايران
()35
و فرهنگ آن يكي ميدانستند و خود را پادشاهان ايراني میخواندند.
در سدة نهم ﻫ .ق با شكست قراقويونلو به دست تيمور ،رهبر آنها قرايوسف ناگزير
به مصر گريخت .پس از مرگ تيمور ،قرايوسف بازگشت تا پايگاه قراقويونلو را از نو در
آذربايجان تثبيت كند .قراقويونلو به قدرتي مهم تبديل شد ،بغداد را چهار سال بعد تسخير
كرد و سرانجام كنترل بيشتر بخشهاي شرقي آناتولي ،غرب ايران و بخشهايي از شمال و
جنوب غرب ايران را تا سواحل خليج فارس در دست گرفت.
تيمور در سال  806ﻫ .ق سرزمينهايي را در دياربكر ،در شرق آناتولي به آققويونلوها
بخشيده بود .آنها بهسبب سلطة قراقويونلو توان گسترش استيالي خود را نداشتند ،تا آنكه
اوزون حسن ( 882-827ﻫ .ق) در سال  872ﻫ .ق رهبر قراقويونلو را كه جهانشاه نام داشت
شكست داد )36(.قراقويونلو يك سال بعد كامالً از ميدان به در شد و آققويونلو دشمن
خطرناكي براي تيموريان از آب درآمد .در سالهاي  881-880ﻫ .ق قواي آققويونلو شامل
()37
سربازان بومي ايراني (كردها ،لرها و فارسها) و نيز اعراب بود.
پس از سقوط شهر قسطنطنيه در سال  857ﻫ .ق به دست عثمانيها ،قدرتهاي اروپايي
با منظرة موحش ارتش قدرتمند عثماني مواجه شدند كه با قهر راه خود را به درون قارة اروپا
ميگشود .اروپاييان نااميد از يافتن راهي براي از ميان برداشتن تهديد عثماني دوباره به شرق
روي آوردند ،به اميد يافتن يك تيمور جديد .آنها اوزون حسن (فرمانروايي  882 -857ﻫ .ق)
را يافتند ،يكي از متنفذترين رهبران آققويونلو .او در سال  862ﻫ .ق با داويت امپراتور
طرابزون متحد شد ،اما تركهاي عثماني كوتاهزماني بعد در سال  865ﻫ .ق اين پادشاهي
را نابود كردند )38(.هيئتهاي ونيزي در سالهاي  867و  875ﻫ .ق اوزون حسن را متقاعد
ساختند در برابرتركهاي عثماني دست به عمليات نظامي بزند )39(.جنگهاي ارزنجان (875
ﻫ .ق) وترجان ( 877ﻫ .ق) به وقوع پيوست .تابستان  877ﻫ .ق اوزون حسن در اوتلوق بئلي,
باالدست فرات ،از سلطان محمد دوم شكست سختي خورد؛ پيروزي عثماني تا حد زيادي
به دليل توپخانة قدرتمند آنها بود )40(.اين امر روشن ميكند كه چرا سومين هيئت ونيزي به
سركردگي جوسافات باربارو در متقاعد كردن اوزون حسن براي حملهاي ديگر به عثماني
ناكام ماند ،هرچند عثماني هم توان ساقط كردن اوزون حسن را نداشت.
آذربايجان :زادگاه صفويان

آذربايجان به سنگر مهمي براي جلوگيري از ورودتركهاي عثماني به ايران و قفقاز تبديل
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شد .اين ايالت و ساكنان آن در دوران صفوي عزم راسخ خود را براي دفاع از ايران به نمايش
گذاشتند )41(.آذربايجان از نظر تاريخي به واليتي به همين نام در محدودة شمال غرب ايران،
پاييندستِ رودخانة ارس اطالق ميشد .قلمرو قفقاز امروزي در جمهوري آذربايجان فعلي
كه باالي رود ارس قرار دارد تا  27مه 1918م 5/خرداد  1297ﻫ .ش به اين نام شناخته
نميشد )42(.در منابع كالسيك ،شمال رود ارس «آلبانيا» و جنوب ارس «ماد آتروپاتن»
()43
(آذربايجان ايران) خوانده شده است.
تا ورود مهاجمانترك سلجوقي در قرن پنجم ﻫ .ق ،زبان فارسي و ديگر زبانهاي ايراني
مانند گیلکی و كردي در آذربايجان ِايران رواج داشت )44(.با وجود تغيير زبان طي سدههاي
()45
بعد ،فرهنگ و زبان فارسي ايرانيان بومي پس از ورودتركهاي سلجوقي از بين نرفت.
هرچند مهاجمان سلجوقي بهيقينترك بودند ،مجذوب فرهنگ و فناوري اتباع ايراني خود
شدند )46(.به گفتة كاظمزاده ،اوايل سدة هفتم ﻫ .ق عناصرتركي در اران و آذربايجان «به سبب
نفوذ  ...تمدن ايراني بهسرعت در حال ناپديد شدن بود» )47(.رواج زبانتركي در آلبانيا/اران
و آذربايجان در دورة مغول و دورههاي پس از آن شدت گرفت .با اين حال ،ادبيات از
جمله كتاب نُزهة المجالس در قرن هفتم ﻫ .ق حكايت از رواج زبان فارسي در آذربايجان
و قفقاز دارد و چنانکه برمیآید زبانهاي ايراني هنوز از ميان نرفته بود .منابع ادبي بهروشني
نشان ميدهد كه شهرهايي مانند تبريز حداقل تا چهار سده پس از ورودتركهاي سلجوقي
ايرانيزبان باقي مانده بودند .سياحاني كه از اين واليت ديدن ميكردند وجود زبانهاي
()48
ايراني را تا اواخر سدة يازدهم ﻫ .ق گزارش كردهاند.
نياي بالفصل شاه اسماعيل اول و صفويه ،شيخ صفيالدين اردبيلي (حدود  735 -650ﻫ .ق)،
ايراني و كُرد بود )49(.شيخ زاهد گيالني ،رهبر روحاني قرن هفتم ( 700- 613ﻫ .ق) ،صفي
را به جانشيني خود برگزيد و دخترش را به عقد و ازدواج وي درآورد )50(.نام صفوي از
نام شيخ صفي گرفته شده است .تص ّوف و فرقههاي عرفاني پيشينهاي دور و دراز در ايران
داشتند ،سابقة آنها و فرقههاي كُرد نظير «اهل حق» يا «يارسان» به دوران كهن پيشااسالمي
برميگردد )51(.شيخ صفي مدعي بود كنيهاش به واسطة امام هفتم شيعيان ،موسي كاظم [ع]
(شهادت  183ﻫ .ق) ،به محمد [ص] ميرسد )52(.اين ادعا به اخالف شيخ صفي به ارث
رسيد از جمله به شاه اسماعيل ،بنيانگذار سلسلة صفوي.
پس از حملة مغول ،فرقههاي صوفي و عرفاني محبوبيت و رواج زيادي يافتند ،چرا
كه موجب تسالي روحي و رواني مردم ميشدند )53(.در اين اوضاع و احوال شيخ صفي
نهتنها در شهر زادگاه خود اردبيل بلكه در شمال ايران و شرق آناتولي پيروان بسياري يافت.
اطالعات چنداني از نقش شيخ صفي در سازماندهي مقاومت آذربايجان مقابل مهاجمان
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مغول در طي بيش از سه دهه در دست نيست ( 735-699ﻫ .ق) )54(.در مرحلهاي بين دورة
شيخ صفي و شاه اسماعيل ،خاندان صفوي شيعه شد .به گفتة مشكور ،شيخ صفي و پسرش
صدرالدين سنيِ شافعي بودند ،اما صفويه از زمان خواجهعلي به تشيع گرويد )55(.رومر كه
در مورد زمان روي آوردن خاندان صفوي به تشيع بررسيهاي بسياري انجام داده استدالل
()56
ميكند كه گواه قاطع يا صريحي دربارة اين مسئله وجود ندارد.
در زمان شيخ جنيد (فوت  860ﻫ .ق) فرقة صفويه از عرفان محض به جاهطلبيهاي
نظامي و سياسي روي آورد )57(.شيخ جنيد نهتنها رهبری عرفاني بلكه جنگجويي بود كه
 5‚000جنگاور صوفيِ او عميقاً تحت تأثير باورهاي روحاني فرقة صفوي اردبيل قرار
داشتند )58(.آنها در مقام جنگجوياني دلير و سهمگين خيلي زود شهرت زيادي كسب
كردند )59( .ظاهراً نزاعي ميان جنيد و جعفر ،يكي از برادران شيخ ابراهيم متوفي [پدر جنید]،
درگرفت .در حالي كه جانشيني در رهبري از پدر به پسر ميرسيد ،جعفر انديشههاي جنيد
دربارة الهيات را به چالش كشيد )60(.در نتيجه جنيد اردبيل راترك كرد و سرانجام به شرق
آناتولي رفت .در يكي از عملياتهاي خود تالش كرد طرابزون را تسخير كند ،اما با خبر
رسيدن سلطان عثماني عمليات را رها كرد )61(.در دياربكر با اوزون حسن آققويونلو متحد
شد .اوزون حسن خواهرش خديجهبيگم را به عقد جنيد درآورد ،به اينترتيب اتحاد آنها
بيش از پيش تقويت شد .حال جنيد و اوزون حسن متحداني راسخ در برابر قراقويونلو
بودند )62(.اوزون حسن بهيقين ارزش جنگجويان سهمگين جنيد را ميدانست ،همانها كه
()63
قراقويونلوها را به سال  867ﻫ .ق شكست دادند.
جنيد در سال  860ﻫ .ق در نبرد با شروانشاهان كشته شد )64(.روشن نيست كه آيا جنيد
قصد داشته از سرزمين شروان براي عبور به سمت شمال به سوي چركس استفاده كند يا
ميخواسته شروان را فتح كند و از آن به منزلة پايگاهي براي فتوحات آينده در ايران بهره
گيرد .آنچه روشن است اينكه جعفر و جهانشاه به تحريك شروانشاه خليل سلطان به
()65
ضدیت با او پرداختند.
بهرغم اين فاجعة بزرگ ،با رسيدن رداي رهبري به حيدر پسر جنيد ،تبار صفوي به
بقاي خود ادامه داد .او وقت را تلف نكرد و اتحاد صفوي با آققويونلو را با ازدواج با
عالمشاهبيگم ،دختر اوزون حسن ،تحكيم كرد )66(.پس از مرگ اوزون حسن ،با وجود
يعقوب پسر نيمهيوناني اوزون حسن كه حضور قواي مجهز و آموزشديدة صفوي را
در قلمرو آققويونلو تهديدي جدي ميپنداشت ،روابط با خاندان آققويونلو به سردي
()67
گراييد.
حيدر كوتاهزماني قبل از مرگ خود به سال  894ﻫ .ق ،ملهم از رؤيايي كه در آن امام
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دوازدهتَرك بر سر بگذارند ،هرتَرك به نشانة

علي [ع] را ديده بود ،دستور داد پيروانش كاله
يكي از امامان شيعه )68(.از آن به بعد پيروان حيدر به قزلباش (درتركي به معني سرخسر)
ِ
جوشن
معروف شدند 1.حيدر جنگجويي برجسته بود كه به سبب ساختن استادانة زره و
خود و نيز دادن تمرينهاي نظامي و آموزش فنون جنگي به پيروان صوفياش معروفیت
داشت )69(.در اين زمان قزلباش منحصراً به جنگجويان ديني گفته ميشد كه اسالم شيعي را
()70
به ضرب شمشير گسترش ميدادند.
حيدر مانند پدرش جنيد مردانش را به سوي قفقاز راهبر شد ،در شمال تا داغستان و
ِ
مسيحي ايرانيزبان جنگيد (آستياييهاي امروزي).
چركس پيش رفت و حتي با آالنهاي
شروانشاه فرخيسار در دو عمليات اولِ حيدر در سالهاي ( 888يا  891ﻫ .ق) و  892ﻫ .ق
به او اجازة عبور داد .گرمي روابط در طول سومين عمليات حيدر به سال  894ﻫ .ق ،زماني
كه او شماخي پايتخت شروان را نيز غارت كرد ،به سردي گراييد .فرخيسار از يعقوب رهبر
آققويونلو ياري خواست و او 4‚000تن گسيل داشت .فرخيسار با كمك آنها حيدر را
قاطعانه شكست داد و حيدر در  20رجب  894ﻫ .ق در جنگ تبرسران ،نهچندان دور از
محلي كه تقريبًا سه دهه قبل جنيد به خاك افتاده بود ،كشته شد )71(.با اين همه ،پيشاپيش
شالودة يك نهضت قدرتمند شيعي بر مبناي طريقت صفوي گذارده شده بود .صفويان از
قبل در آذربايجان ،قفقاز ،ايران ،عراق و شرق آناتولي حمايت نوكيشان را براي هدفي كه
()72
داشتند جلب كرده بودند.
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شاه اسماعیل و جنگ چالدران
گريختن اسماعيل

از حيدر سه پسر بر جاي ماند[ :سلطان] علي ،ابراهيم و اسماعيل (حدود  930-892ﻫ .ق).
يعقوب همة آنها و مادرشان (خواهر خودِ يعقوب) را در دژ استخر فارس زنداني كرد )1(.علي،
نامزد جانشيني ،پس از مرگ يعقوب به دست رستم ديگر رهبر آققويونلو آزاد شد .جنگ
داخلي ميان آققويونلو باال گرفته بود و رستم به توانايي علي براي تهييج فرقة صفوي به نفع
خود اميد بسته بود .رستم در سال  900ﻫ .ق نگران از قدرتگيري روزافزون خاندان صفوي
در صدد دفع آنها برآمد .علي و برادرانش كه به نيت او پي برده بودند( )2همان سال به اردبيل
گريختند .قواي رستم در ميانة راه به آنها رسيدند و جنگ درگرفت و علي همراه با  700تن از
جنگجويانش در جنگ كشته شدند )3(.علي برادرش اسماعيل را جانشين خود و رئيس طريقت
صفويه تعيين كرده بود )4(.اسماعيل به اردبيل رسيد ،اما از آنجايي كه آققويونلوها هنوز در
()5
تعقيب وي بودند ،حاميانش برای حفظ امنيت وی ,او را به الهيجان در گيالن بردند.
پرترهای اروپايي از شاه اسماعيل او را با موهاي سرخ و خصوصيات هن دواروپايي
تصوير كرده است كه نشاندهندة تبار نيمهكرد اوست )6(.اسماعيل تبار تركماني ،يوناني و
گرجي نيز داشت )7(.تالش زيادي براي اختفاي خاستگاه ُكردي اسماعيل شد تا از اخالف
خاندان پيامبر [ص] معرفي شود )8(.اسماعيل مانند آذريهاي امروزي دوزبانه بود و به
فارسي وتركيِ آذري سخن ميگفت )9(.بهتركيِ آذري اشعار بسياري سرود و نوشتههايش
به زبانِ مادري كمك زيادي به پيشرفت زبانتركيِ آذري كرد )10(.با اين همه ،اسماعيل در
اشعارش بهروشني پيوندهاي خود با ايران باستان را يادآور ميشود )11(.در مجموع به نظر
ميرسد اسماعيل بسيار باهوش ،سخاوتمند ،شيعهاي متعهد و از نظر اخالقي به فكر تأمين
رفاه و آسايش مردم خود بوده است )12(.اسماعيل اغلب به منظور توزيع مساوي غنايم ميان
21
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سربازانش بخش مهمي از سهم غنايم خود را ميبخشيد و به سبب همين سخاوت بود كه
سربازانش بهشدت به وي وفادار بودند )13(.اسماعيل جنگجويي قوي ،هولناك و دلير بود و
استعداد زيادي در كمانكشي داشت .از سوي ديگر ،بسيار خشن بود چنانكه دربارة مخالفان
خود و سنيهاي هموطنش رحم و شفقت چنداني نشان نداد.
در سال  905ﻫ .ق اسماعيل در دوازده يا سيزدهسالگي همراه مريدان پدرش از گيالن
عازم اردبيل ،موطن روحاني طريقت صفوي ،شد )14(.طي سفر به اردبيل 1‚500 ،تن از مريدان
طريقت صفوي از سوريه و آسياي صغير بدو پيوستند )15(.حاكم آققويونلوي اردبيل مخالف
ورود اسماعيل بود و او را مجبور كرد به منطقة تالش بين گيالن و آذربايجان بازگردد .در
طول زمستان  905-904ﻫ .ق شروانشاه فرخيسار و حاكم آققويونلو هر دو سعي كردند
اسماعيل را به قتل برسانند يا در تالش اسير كنند .اسماعيل در سال  905ﻫ .ق دوباره عازم
اردبيل شد و از مريدانش در سراسر آسياي صغير و سوريه خواست در آذربايجان به او
بپيوندند .هزارترك آناتولي يا صوفيتركمان به او پيوستند )16(.تابستان سال  906ﻫ .ق كه
اسماعيل به آذربايجان رسيد 7‚000 ،مريد از قبايلتركمانِ افشار ،قاجار ،اِستاجلو ،روملو،
شاملو ،تكلّو ورساق و ذوالقدر را در انتظار خود ديد .به احتمال زياد اسماعيل در آذربايجان
بود كه براي به چنگ آوردن قدرت سياسي در ايران شروع به تدارك كرد.
تركمانهاي قزلباش كه ستون اصلي سوارهنظام شاه اسماعيل را تشكيل ميدادند پايه
و اساس ارتش اولية او بودند )17(.آنها برحسب طايفه در واحدها يا دستههاي مختلف
سازماندهي شده بودند .چنانکه از منابع برمیآید در جنگ چالدران به سال  920ﻫ .ق،
آنها بهترين زره و جوشن فوالدي شيراز را به تن كرده بودند ،سپرهاي مقاوم داشتند و
اسبهاشان نيز برگستواندار بوده است .سالحهايشان عبارت بود از گرز ،شمشير خميده،
خنجر ،نيزه و تجهيزات الزم براي تيراندازي )18(.كالهخودهايشان مقاوم و چنان طراحي شده
بود كه تا حد ممكن در نبرد تنبهتن از آنها محافظت كند .قزلباشها كالههاي دوازدهترك
تشريفاتي را نيز كه مظهر دوازده امام شيعه بود بر سر ميگذاشتند .وفاداري شديد آنها
به اسماعيل و باورشان به شكستناپذيريِ او ،جنگجويان قزلباش را جنگجوياني وفادار
و ثابتقدم ميكرد .بعد از مدتی کوتاه و در پي پيروزيهاي اسماعيل بر آققويونلوها
()19
جنگجويان فارس ،آذريُ ،كرد و تالش در ايران به او پيوستند.
گمان ميرود سالح گرم را براي اول بار ونیزیها در دوران آققويونلو بهمثابة بخشي
از یک استراتژي كلي به منظور تشويق آققويونلوها براي رابطه با اروپا به ايران برده باشند،
مخصوصاً در دوران اوزون حسن )20(.حيدر پدر شاه اسماعيل در زمان محاصرة گلستان به
سال  893ﻫ .ق از توپ استفاده كرد )21(.شاه اسماعيل در چند عمليات از توپخانه استفاده
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كرده و حداقل در يك مورد كه به سال  910ﻫ .ق مربوط ميشود شمخال به كار برده بود.
با وجود اين ،ايرانيان در سال  920ﻫ .ق در جنگ چالدران از سالح گرم استفاده نكردند.
اسماعيل پس از گردهمايي بزرگ تابستانيِ  1‚500تن از مريدانش در ارزنجان ،دو
گزينه پيش رو داشت :ميتوانست سربازان ناآزمودهاش را براي رويارويي با آققويونلوها به
آذربايجان ببرد يا به شروان در قفقاز حمله كند .شروان عاجلترين دشمن اسماعيل محسوب
ميشد چرا كه هم پدرش حيدر و هم پدربزرگش جنيد جان خود را در جنگ با شروانشاهان
از دست داده بودند.
اسماعيل از رودخانة كُر/کورا گذشت و تا شهر بندري دربند در كنار درياي خزر
تاخت )22(.جمعيت غيرنظامي دربند با ورود او شهر را خالي كردند .ارگ محلي مقاومت كرد.
پاسخ اسماعيل محاصرهاي بسيار كارآمد بود كه بيست روز به طول انجاميد .مدافعان دربند
از تكتك برجهاي خود با تير و كمان و نيزه دفاع كردند .صفويان براي حفر نقب به سه
تالش ناموفق دست يازيدند ،آنگاه گودالي بزرگ زير يكي از برجها كندند ،آن را با چوب
پر كردند و آتش افروختند .اين كارشان مؤثر افتاد و فرمانده پادگان دربند تسليم شد .تسخير
دربند به دست اسماعيل اهميت نظامي زيادي براي ارتش وي داشت .از شهر تجهيزات
نظامي فراوانی به دست آمد ،بهويژه جوشن (زره پيراهنمانند متشكل از صفحات مقاوم)
كه بالفاصله بين سربازان توزيع شد )23(.اواخر پاييز سال  906ﻫ .ق ,هنگامي كه سرانجام با
فرخيسار در نبرد گلستان روبهرو شد ،اين تجهيزات بيترديد به كار اسماعيل و سربازانش
آمد )24(.حاصل نبرد موفقيتي چشمگير براي اسماعيل بود :ارتش  7‚000نفري او سپاه نيرومند
 27‚000نفري فرخيسار را نابود كرد ،خود فرخيسار نيز كشته شد )25(.اسماعيل پس از
جنگ به سمت جنوب ،به سوي شهر بندري باكو در كنار درياي خزر حركت كرد )26( .شهر
بهسرعت محاصره و اندكي بعد تسليم اسماعيل شد .او جسد شروانشاهان درگذشته را از
قبر بيرون كشيد و به تالفي مرگ پدر و پدربزرگش آتش زد .موفقيتهاي اسماعيل در برابر
شروانشاهان شأن و منزلت او را ميان سپاهيان و مريدانش باال برد.
شكست آققويونلوها و فتح تبريز

لوفصل اختالفاتشان
در سال  906ﻫ .ق كه اسماعيل وارد ارزنجان شد ،آققويونلوها براي ح 
در ايران به مصالحه رسيده بودند .الوندميرزا حاكم آذربايجان ،اران (جمهوري آذربايجان
كنوني) ،دشت مغان و دياربكر در شرق آناتولي بود .در اين زمان مرادميرزا نيز عهدهدار
امور اياالت فارس و كرمان و شهرها و مناطق شمال غربي نزديك به آذربايجان (زنجان،
همدان و قزوين) ،مركز (اصفهان) ،كاشان (در مرکز) ،ري (نزديك تهران فعلي) و قم بود.
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برنامة اسماعيل اين بود كه از راه ارس به ايران بازگردد و در شيراز دست به عمليات
نظامي بزند ،اما ورود الوندميرزا به قفقاز وي را از اين كار بازداشت .الوندميرزا 30‚000
سوار با خود داشت ،عثمانسلطانتركمان متحد وي و  10‚000سوار از گنجه او را همراهي
ميكردند )27(.اين دو به هم پيوستند تا با دو فرمانده ارشد شاه اسماعيل يعني ُغرابري قاجار و
حلواچياوغلو مقابله كنند كه سوارهنظامي بهنسبت كوچك داشتند و در مجموع تعدادشان به
 5,000تن ميرسيد .غُرابري قاجار كشته شد ،اما الوندميرزا  5,000تن از افراد سوارهنظامش
را از دست داد .او ناراضي از نتيجة جنگ ،نيروهايش را براي رويارويي نهايي در برابر
اسماعيل به كار گرفت .اين امر اسماعيل را واداشت تا راهي نخجوان شود و خود را برای
مقابله با الوندميرزا آماده سازد.
شاه اسماعيل با  7,000سرباز وارد شَرور (نزديكيهاي نخجوان) شد و حلواچياوغلو را
در اين كارزار به فرماندهي ارشد سپاه برگزيد .تابستان  907ﻫ .ق الوندميرزا و حلواچياوغلو
در نبردي خونين درگير شدند كه از سپيدهدم تا شامگاه طول كشيد )28(.برآوردها متفاوت
()29
است ،اما به گزارش عالمآراي صفوي تا  18,000تن از سربازان الوندميرزا كشته شدند.
پايان قطعي نبرد هنگامي بود كه شاه اسماعيل با شمشير خميدهاش به سوي صفوف الوندميرزا
راه گشود تا پاي دشمن حامل بيرق را قطع كند )30(.الوندميرزا و باقيماندة سربازانش از ميدان
گريختند .آنگاه سپاهیان اسماعيل به اردوگاه رهاشدة الوندميرزا هجوم بردند و طال و نقرة
()31
فراوانی نصيب آنها شد.
اسماعيل پس از پيروزي چشمگير بر الوندميرزا وارد تبريز شد و تاجگذاري كرد.
اسماعيل با وجود آنكه به زبانتركي (و نيز فارسي) سخن ميگفت ،عنوان ايراني «شاه» را به
عنوان مغولي ـ تركي «خان»ترجيح داد )32(.شاه اسماعيل مانند پادشاهان ساساني عهد باستان،
پادشاه سراسر ايران شناخته ميشد )33(.چنانكه از کتب تاريخي ايران برميآيد ،صفويان
و شاه اسماعيل خود را وارثان امپراتوري باستاني ايران ميپنداشتند )34(.به گفتة ِسيوري،
فر (به معني دقيق كلمه شكوه شاهانه/شكوه الهي)
اسماعيل به سنت كهن پادشاهي ايران يا ّ
()35
كه ريشه در دوران پيش از اسالم داشت متوسل شد .درست است كه اسماعيل مدعي بود
از نسل پيامبر اسالم است )36(،اما خود را از اخالف يزدگرد سوم (فرمانروايي  651-632م)
آخرين فرمانرواي ساساني نيز ميدانست )37(.شاه اسماعيل نسخهاي از شاهنامه را براي پسر
()38
و جانشينش شاه تهماسب اول (فرمانروایی  984-930ﻫ .ق) سفارش داد.
شاه اسماعيل رهبر طريقت صوفيـ مذهبي صفوي در اردبيل نيز بود .او فقط شاه ايران
نبود بلكه پير ،مرشد ،يا حتي مرشد بزرگ پيروانش محسوب ميشد كه مريد ،غازي يا
صوفي ناميده ميشدند .از مريدان انتظار ميرفت كامالً به مرشد خود يعني شاه اسماعيل
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وفادار باشند .از آنجايي كه بیشتر مردم كشور سنّيمذهب بودند و تعداد روحانيون شيعه
اندك بود ،ایجاد يك طبقة روحاني شيعه در ايران كار سادهاي نبود .اسماعيل روحانيون
شيعه را از كشورهاي ديگر «دعوت» كرد :گروهي از علماي شيعه پس از فتح بغداد در سال
 914ﻫ .ق از عراق امروزي و گروهي ديگر از سوريه آمدند )39(.بعدها در دوران حكومت شاه
()40
سلطانحسين ،علمای شيعه از مناطق دوري همچون لبنان نيز ميآمدند.
تشيع در كنار احساس نياز به احياي هويت ايراني به عامل مهمي در برانگيختن سربازان
ِ
نظامي آن
توتازهاي عثماني بدل شد كه تا حدي ناكاميِ عثماني ،ابرقدرت
براي مقابله با تاخ 
روزگار ،را در تسخير ايران توضيح ميدهد .اروپاييان كه وحشت عميقي از ارتش قدرتمند
عثماني داشتند بهسرعت مجذوب صفويان شدند .آلبوكرك درياساالر پرتغالي حتي تا آنجا
پيش رفت كه مدعي شد شاه اسماعيل «آذرخشي است كه قادر مطلق براي تباهي اسالم
فرستاده است» )41(.گفتة آلبوكرك بهيقين نابجا بود چرا كه اسماعيل حرمت زيادي براي
پيامبر اسالم قایل بود و ادعا ميكرد از نسل اوست ،اما ترديد نيست كه اسماعيل التفاتي
به شاخة سنّي اسالم نداشت و عزم راسخ او براي حذف تسنن بهخوبي مشخص است .او
بهسرعت دستبهكار اعدام سنّيهايي شد كه در گرويدن به تشيع مقاومت نشان ميدادند.
دو واقعة مهم از این دست در هرات و بغداد رخ داد؛ در اين شهرها عالمان ديني ،دانشوران
و حتي شاعران سنّيمذهب به تيغ شمشير سپرده شدند )42(.لودوويكو دي وارتما ،سياح سدة
شانزدهم م/دهم ﻫ .ق ,از قتل سنّيمذهبان به دست شاه اسماعيل سخن گفته است )43(.از
سوي ديگر ،در شهرهايي كه تعداد شیعیان زیاد بود از اسماعيل استقبال ميشد مخصوصًا در
كاشان و قم )44(.در آذربايجان كه زادگاهش بود و نيز شرق آناتولي از وي برايترويج تشيع
حمايتهاي زيادي به عمل آمد.
هرچند قزلباشان منبع اصلي قدرت نظامي شاه اسماعيل به حساب ميآمدند ،او بهتدريج
برپايي نوعي دستگاه حكومتي را در پيش گرفت كه مستقل از آنها بود .شاه اسماعيل در
اواخر حكومتش ،بهويژه پس از جنگ فاجعهبار چالدران در سال  920ﻫ .ق ,بيش از پيش
اشراف ايراني را به مقامات اجرايي باال گمارد )45(.اين امر بهيقين خوشايند مراكز اصلي قدرت
قزلباشان نبود .در دوران تهماسب اول ،جانشين شاه اسماعيل ،نخستين گام براي بهكارگيري
قفقازيها در ارتش برداشته شد .هرچند روحانيت شيعه بهیقین صاحب نفوذ بود ،ايران
()46
صفوي شاه اسماعيل را نميتوان به صورت تكبعدي حكومتي دينساالر تعريف كرد.
تأمين امنيت فالت ايران به دست شاه اسماعيل

كوتاهزماني پس از بر تخت نشستن شاه اسماعيل ،خبر رسيد كه الوندميرزا به خود آمده و با
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 50,000سرباز تازهنفس آمادة جنگ ميشود .دوسوم از ارتش الوندميرزا را سربازان عثماني
تشكيل ميدادند كه استانبول تجهيز كرده بود .اين امر نشان ميداد كه عثماني از قابليت
نظامي اسماعيل باخبر و احتماالً از شوق و حميت مبلغان شيعة او نگران است.
اين بار آققويونلوها به رهبري مرادميرزا با نيرويي  30,000نفره كه دوسوم آنها
عثماني بودند وارد معركه شدند )47(.اين جنگ از آن جهت اهميت داشت كه اسماعيل توپ
را جلوِ صفوف ارتش خود قرار داد .به نقل از عالمآراي صفوي ،تا مرادميرزا به سوارهنظام
خود دستور حمله داد «توپ [ارتش اسماعيل]  25گلوله شليك كرد و  7,000تركمان و
عثماني را كشت» )48(.دو تن از فرماندهان عثماني به نامهاي عثمانپاشا و زالپاشا در طول
جنگ كشته شدند .كل تلفات عثمانيها وتركمانها حدود  18,000تن بود )49(.اين جنگ
از آن رو مهم بود كه كارايي توپ در برابر سوارهنظام ،بهويژه سربازان آموزشديدة عثماني
را نشان داد .بهرغم اين موفقيت ،شاه اسماعيل هميشه از توپ بهمثابة سالحي متعارف
استفاده نميكرد.
آققويونلوها به رهبري مرادميرزا و متحدان عثماني قواي عظيمي مشتمل بر 120,000
سرباز گرد آوردند .شاه اسماعيل فقط  12,000جنگجوي قزلباش جمع كرد )50(.اوايل تابستان
 909ﻫ .ق جنگ در حومة همدان آغاز شد .قواي عثماني وتركمان در هفت رديف به صف
شده بودند .جنگ سختي بود ،اما شهامت و دالوري اسماعيل يك بار ديگر نتيجه را تعيين
كرد .او گروهي  2,000نفره از بهترين سواران خود را براي ايجاد شكاف در صفوف دشمن
رهبري ميكرد .اسماعیل تا صف چهارم رخنه كرد و يكي از فرماندهان اصلي عثماني را
قبل از برگشت به صفوف خود به قتل رساند .شوك حاصل از اين حمله وحشت زیادی
در صفوف عثماني وتركمان به وجود آورد و موجب گريز بسياري از ميدان جنگ گرديد.
اردوگاه دشمن غارت شد و قزلباشها بسياري از سربازان فراري را تعقيب كردند و به قتل
رساندند .اسماعيل بار ديگر غالب شده بود؛ اين بار تا  40,000جنگجوي عثماني وتركمان
كشته شدند .قواي اسماعيل به تعقيب آققويونلوهاي شكستخورده و متحدان عثمانياش
پرداخت و آنها را در جنوب تا اصفهان دنبال كرد .در اصفهان جمعيت به استقبال اسماعيل
آمد .اين بار مرادميرزا و  5 ,000تن از سربازانش به قلعة تبرك پناه بردند .سربازان اسماعيل
سوراخ بزرگي در ديوار قلعه به وجود آوردند و به قلعه حمله كردند و  3,000نفر را در
نبرد تنبهتن كشتند.
پس از تسخير اصفهان ،بسياري ازتركمانهايي كه در برابر شاه اسماعيل مقاومت كرده
بودند تسليم شدند .بهرغم اين موفقيتها ،اسماعيل هنوز میبایست با تعدادي از جنگاوران
سرسخت آققويونلو مواجه میشد .اينها ديگر از حمايت عثماني برخوردار نبودند شايد به
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اين سبب كه استانبول از طلوع اقبال شاه اسماعيل خبردار شده بود و تمايلي نداشت براي
ِ
نظامي رو به افول آققويونلوها منابع نظامي بيشتري تلف كند.
حمايت از تقدير سياسي و
كار نيروهاي جنگي آققويونلو در سال  909ﻫ .ق به پايان نرسيد ،مرادميرزا توانست
 70,000سرباز ديگر براي هدف خود گرد آورد و اسماعيل را واداشت تا دوباره سپاهي
 30,000نفره بسيج كند .آنها در والیت فارس ،در نبردي بزرگ رودرروي هم قرار گرفتند.
اسماعيل و جنگجويان او با حملة مستقيم سوارهنظام به صفوف آققويونلوها جنگ را آغاز
كردند و تعداد زيادي از آنها را در جنگ تنبهتن با شمشير ،نيزه و گرز كشتند .آنچه بهويژه
در اين نبرد سرنوشتساز شد بريدن زنجيرهايي بود كه توپ دشمن را به جايگاه آن وصل
ميكرد .سوارهنظام شاه اسماعيل زنجيرها را با تبرهاي جنگي سترگ بريدند و آنها را از
گاريهايي كه حملشان ميكرد جدا ساختند .يك بار ديگر مرادميرزا از ميدان جنگ گريخت
و اين بار به سوي شيراز رفت .سرانجام در اواخر تابستان  909ﻫ .ق شاه اسماعيل وارد
شيراز شد تا مرادميرزا را براي آخرين بار شكست دهد .اين شكست نشانة پايان استيالي
()51
آققويونلوها بر ايران بود.
پيروزي شاه اسماعيل در شيراز سرانجام امنيت را در مركز ،غرب و جنوب ايران تأمين
كرد .لشكرهايي از سراسر والیات فارس ،كردستان و كرمانشاه ،يزد و كرمان آمدند تا تبعيت
خود را از شاه اسماعيل اعالم كنند .اين به معني پايان چالشهاي شاه اسماعيل در ايران نبود.
كيا حسين چالوي حاكم رستمدار 1اسماعيل را به مبارزه طلبيد و زير بار اقتدار او نرفت.
شاه اسماعيل با بسيج  12,000سرباز كه شامل قزلباشها ،كمانداران و تفنگدارها بود واكنش
نشان داد .كيا حسين به مرمت اساسي استحكامات نظامي حوزة خود ،بهويژه در گلخندان،
فيروزكوه و استا پرداخت .اين اقدامات مانع پیشروی ارتش اسماعيل نشد .تا قزلباشها وارد
رستمدار شدند تعداد زيادي از جنگجويان محلي و مازندراني به آنها پيوستند .الياسبيگ،
يكي از فرماندهان اصلي شاه اسماعيل ،كيا حسين را كه به قلعة ايرج ورامين پناهنده شده
بود تعقيب كرد .قلعة ايرج از پاي درآمد و كيا حسين كشته شد ،اما مقاومت ادامه يافت.
شاه اسماعيل كه در اين هنگام در قم به سر ميبرد قواي خود را در اواخر زمستان 909
ﻫ .ق راهي قلعة گلخندان كرد .اين قلعه با استفاده از ادوات محاصره ،پرتابههاي آتشين و
سنگاندازها از پاي درآمد )52(.قلعة فيروزكوه بسيار مستحكمتر از گلخندان بود و تداركات
زيادي پيشبيني شده بود تا محاصرههاي طوالني را تاب آورد .شاه اسماعيل از تجهیزات
کارآمدی که برای محاصره داشت از جمله ،دژكوبها ،سنگاندازها و پرتابههاي شيشهاي
پر از مايعات روغنيِ قابل اشتعال استفاده كرد .روز اولِ محاصرة فيروزكوه ،شاه اسماعيل
 .1نام قديم شهرستان نور در مازندران.ــ م.
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دست به جنگ رواني زد .به طبالها و شيپورچيهايش دستور داد پيش از به توپ بستن
قلعه پانزده روز تمام ،همصدا براي تضعيف روحية مدافعان بنوازند .اين استراتژي پادگان
و فرمانده آن علي كيا را اواسط بهار  910ﻫ .ق مجبور به تسليم كرد .آخرين قلعه ,قلعة
استا بود .جنگجويان قزلباش پس از عمليات شناسايي به اين نتيجه رسيدند كه محاصرة
استا با تجهيزات موجود پرهزينه و طوالني خواهد بود .تصميم گرفته شد آب قلعه را كه
از حبلهرود تأمين ميشد مسدود كنند .سربازان شاه اسماعيل و مهندسان او آب را با تالش
زياد و مشكالت فراوان از مسير خود منحرف كردند .اين كار خيلي زود باعث كمبود شديد
()53
آب در استا شد و پادگان  12,000نفري آن را مجبور به تسليم كرد.
نگاه اسماعيل به غرب

اسماعيل قبل از روي آوردن به شرق و شمال شرق ايران نگاه خود را متوجه پايگاه سنتي
آققويونلوها يعني واليت دياربكر در شرق تركية امروزي كرد .دياربكر واليتي بسیار مهم
()54
محسوب ميشد چرا كه ديوارة دفاعي شمال غرب ايران و شمال بينالنهرين به شمار ميآمد.
اين منطقه اغلب مورد مناقش ة امپراتوري ساساني و روم شرقي بود( )55و محل تعدادي از شهرهاي
مهم مانند دياربكر (آمِد باستاني) ،حصنكيف (حصنكيفا) ،ماردين ،اورفه ،جزيره ،اوزون و
()56
ساسون بود كه به استحكامات عالي خود ميباليدند.
اولين شهري كه شاه اسماعيل در شرق آناتولي تسخير كرد حصنكيف بود ،شهري
باشكوه كه ديوارهاي استوارش محوطهاي به قطر تقريبًا  20تا  24كيلومتر را محافظت
ميكرد .در اين ديوارها  360برج بزرگ و كوچك تعبيه شده بود )57(.شهر در دست سلطان
خلیل از طایفة آققویونلو برادر همسر شاه اسماعيل بود .عمليات براي تسخير شهر با گسيل
 10,000سرباز شاه اسماعيل زير نظر فرمانده قزلباشی به نام محمدبيگ استاجلو شروع شد.
در مقابل ،سلطان خليل هم به ذخيرة مقدار زيادي ملزومات براي تحمل محاصرهاي طوالني
پرداخت.
استاجلو موفق شده بود بسياري از نيروهاي نظامي بوميِ هواخواه قزلباش را زير بيرق
اسماعيل گرد آورد .آنها سعي كردند با استفاده از شمخال و سالحهاي سنتي (بهويژه تير و
كمان و نيزه) راه خود را به سوي استحكامات سهمگين حصنكيف باز كنند ،اما موفق نشدند.
تسخيرناپذيري استحكامات شهر ,استاجلو را به استفاده از توپخانه ترغیب کرد .خمپارهاندازی
چهارلول را كه در دوران سلطنت سلطان يعقوب ساخته شده بود از ماردين آوردند )58(.توپ
پنجلول ديگري نيز آوردند كه مهندسی ارمني براي استاجلو ساخته بود .جالبترين گزارشها
مربوط به محافظت سربازان استاجلو از توپها با نوعی «سپر» مخصوص يا ديوار چوبي بود.
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هنگام شليك توپ ،اين «ديوار» باال برده ميشد و بعد آن را پايين ميآوردند تا توپ را ايمن
نگه دارد )59(.اين سيستم «آتش و سپر» تعداد زيادي از استحكامات نفوذناپذير و برجهاي
حصنكيف را نابود كرد .شهر باالخره پس از دو ماه تسليم شد .صفويان با ساختن ده كلهمنار
()60
از سرهاي جداشدة دشمنان خود انتقامي سهمگين گرفتند.
شاه اسماعيل پس از تسخير موفقيتآميز شرق آناتولي ،قفقاز و ايران به بينالنهرين و جنوب
غرب ايران حمله كرد .او عمليات خود را در سال  913ﻫ .ق با تسخير ماردين شروع و آخرين
()62
سنگر آققويونلو را در خاورميانه نابود كرد )61(.موصل و بغداد سال بعد سقوط كردند.
عمليات بسيار مهم ديگر در خوزستان صورت گرفت كه زادگاه یک نهضت شيعي
افراطي به نام مشعشعيه بود )63(.شاه اسماعيل با مشعشعيان جنگيد و آنها را سركوب كرد.
سيد فياض رهبر آنان كشته شد ،اما برادر و جانشينش به نام فالح اقتدار صفويه را پذيرفت.
جنگ در آسياي مركزي :ازبكها

سال  901ﻫ .ق كه ازبكها در ماوراءالنهر آسياي مركزي به قدرت رسيدند هنوز باديهنشين
بودند .شيبكخان/شيبانيخان رهبر ازبك مشتاق بود سرزمينهاي حسين بايقرا را كه سال
 911ﻫ .ق فوت كرده بود ضميمة قلمروش كند .در ساية جنگهاي داخلي ميان پسران بايقرا،
ازبكها توانستند وارد بخشهاي زیادی از خراسان شوند و شهرهاي مشهد ،طوس و هرات
را اشغال كنند )64(.به اينترتيب بخش غربي والیت خراسان در معرض تهديد قرار گرفت.
ِ
اسماعيل تازه به قدرت رسيده را به چالش کشیدند.
ديري نپاييد كه ازبكها شاه
در سال  913ﻫ .ق ،شيبكخان در نامهاي بهشدت تهديدآميز و اهانتبار شاه اسماعيل
را به جنگ فراخواند )65(.شاه اسماعيل در اين زمان چنان گرفتار جنگ در شرق آناتولي،
بينالنهرين و خوزستان بود كه پاسخي نداد ،از اين رو شيبكخان را به حال خود گذارد تا
در شمال شرق قلمرو ايران با فراغ بالتركتازي كند .با اين حال ،قصد داشت پس از پایان
عمليات در غرب ،به خراسان برود .او به بديعالزمان ،پسر و وارث سلطان حسين بايقراي
()66
متوفي ،هم زنهار داده بود.
سرانجام در سال  916ﻫ .ق شاه اسماعيل آمادة عزيمت به شمال شرق شد .تا اواسط
پاييز آن سال ارتشي مشتمل بر  17‚000سرباز از لرستان ،آذربايجان ،اران ،كردستان ،فارس،
كرمان ،عراق عجم (همدان ،قزوين ،زنجان ،اصفهان ،قم ،كاشان و ري) و بينالنهرين و نيز
قواي محلي از حوزة خراسان و هرات گرد آورد )67(.سوارهنظام سهمناك قزلباش باز نقش
محوري در ِ
جنگ ِ
پيش رو داشت .شمار سربازان ارتش صفوي كمتر بود ،در حالي كه
شيبكخان توانسته بود  28‚000تن را كه تقريبًا همگي سوارهنظام بودند گرد آورد.
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ارتش شاه اسماعيل بهسرعت طوس و مشهد را آزاد كرد .وقتي اسماعيل راهي هرات
شد شيبكخان به سوي شهر مرو در آسياي مركزي گريخت .تاكتيك شيبكخان هوشمندانه
بود .شاه اسماعيل انتظار نداشت مجبور به محاصره شود و از اين رو تجهیزات الزم را با
خود به همراه نياورده بود .بنابراین ميبايست به طريقي شيبكخان را به فضاي آزاد بكشاند.
اسماعيل و فرماندهان قزلباش حربة كالمي شيبكخان را به كار بستند و نامهاي اهانتآميز به
او نوشتند و اعالم كردند الزم است بالفاصله براي جنگ با شورشيان آذربايجان و دياربكر
محل راترك كنند و وقتي كارشان تمام شد باز خواهند گشت .شاه اسماعيل براي ِ
فريب
بيشتر دستور داد ِ
ارتش «در حال عقبنشيني» او تمام خيمههاي كهنه را در اردوگاه آتش
بزند .نيروي كوچكي مشتمل بر  300سوار زبدة قزلباش به رهبري اميربيگ موصلو در جوار
()68
اردوگاه سوخته كمين كرد.
جاسوسان صفوي بسيار فعال بودند و گزارشهايشان حاوي آخرين اطالعات در مورد
ارتش ازبك و اغراض شيبكخان بود .شيبكخان و ازبكها با اين ذهنيت كه شاه اسماعيل
واقعًا قصد عقبنشيني دارد تصميم گرفتند به ارتش در حال «عقبنشيني» دشمن شبيخون
بزنند .آنها به اردوگاه سوخته و رهاشده رسيدند و اميربيگ موصلو و  300سوار او را در
انتظار خود يافتند .موصلو پس از يك رشته جنگ و گريز برقآسا تظاهر به عقبنشيني كرد.
شيبكخان و ارتش او فريب خوردند و آنها را دنبال كردند .اما شاه اسماعيل دامي مرگبار
گسترده بود.
شاه اسماعيل ارتش خود را به شكل نعل چيده بود و از موصلو خواست در تاريكي
شب ،در حالي كه ازبكها در پي او هستند ،وارد محل تعيينشده شود .موصلو وظيفة
خود را به بهترين نحو ممكن انجام داد :در تاريكي شب ازبكهاي بيخبر را يكراست به
كمينگاه هدايت كرد )69(.سربازان شاه اسماعيل مجهز به مشعلهاي روغنسوز بودند؛ اين
مشعلها همزمان درست هنگامي كه طبلها و شيپورهاي جنگي پيام نابودي خود را سر
دادند افروخته شد .سوارهنظام شاه اسماعيل شيبكخان و ازبكها را در ميان گرفت .شاه
اسماعيل در اين جنگ با شمشير برافراشته تعداد زيادي از ازبكها را كشت و خيلي زود
شيبكخان را كه در حال گريز بود به چنگ آورد و هالك كرد .كل تلفات ازبكها حدود
 10‚000تن بود )70(.شاه اسماعيل پس از جنگ از كاسة سر شيبكخان كه به شكل جامي
جواهرنشان تزيين شده بود براي نوشيدن استفاده ميكرد .روايتهايي نيز در دست است كه
شاه اسماعيل دستها و پاهاي قطعشدة شيبكخان را براي نشان دادن خاتمة تهديد ازبكها
نزد حكام محلي فرستاد.
هنگامي كه شاه اسماعيل شيبكخان را در هم شكست و مرو را تسخير كرد ،خديجهخانم

