ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻫﺎ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در رﺳﺘﻢ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﻤﻮرد ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺸﻮن ﻗﺰﻟﺒﺎش از
اﺑﺘﮑﺎرات ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ دودﻣﺎن ﺻﻔﻮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﺮان از  907ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) 1502ﻣﯿﻼدی( ﺗﺎ  1135ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) 1722ﻣﯿﻼدی( ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﮐﺮده .ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺗﺮﻗﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺲ
اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎ ﮔﺬارد .وی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن ﺗﺸﯿﻊ ﻫﻢ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﻔﻖ ﮐﺮد و ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺑﺮاﯾﻦ
داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺑﺎر اﻗﻮام ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮوﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻋﺎرف ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮش ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎی او را
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮش ﻣﻘﺘﺪای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﺷﺎه ﺑﺠﺎی او ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ ﺷﺎه ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ او ﺷﯿﺦ ﺟﻨﯿﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﺪ .ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﮑﺮ رﻓﺖ و ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ
اوزن ﺣﺴﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ .اوزن ﺣﺴﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺧﺪﯾﺠﻪ را در ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻧﮑﺎح او در آورد و ﺑﺎﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﯾﺪان
ﺷﯿﺦ ﺟﻨﯿﺪ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ده ﻫﺰار ﺻﻮﻓﯽ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺪﻣﺖ او ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺟﻨﯿﺪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺷﺮواﻧﺸﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺴﺮش ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر ﻧﺰد اوزن ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺮب ﮔﺸﺖ و دﺧﺘﺮ او ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎه ﺑﯿﮕﻢ را ﺑﻪ ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻧﮑﺎح در آورد.
ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر اﻣﺮ داد ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪان وی ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻼه ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻼه ﺳﺮخ رﻧﮓ )ﺗﺎج دوازده ﺗﺮک( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ دوازده اﻣﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮔﺬاردﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻗﺰﻟﺒﺎش )ﺳﺮخ ﺳﺮ( ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب و ﺷﯿﺮواﻧﺸﺎه ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺷﺼﺖ و دوم ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ژﻧﺮال ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﺻﻔﻮﯾﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اوﻻد اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﻤﻌﯿﻞ اﻧﺪ .ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺸﺖ در اردﺑﯿﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎص
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ )ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ( ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺲ
ارﺟﻤﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم و اﻋﺘﺒﺎر را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر از ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ از او ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﺳﺮای ﺗﺮک را ﮐﻪ از دﯾﺎر ﺑﮑﺮ آورده ﺑﻮدﻧﺪ آزاد
ﺳﺎزد .اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﻮن اﺳﺮا رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ در آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺮا ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻔﻮی را ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﮑﺮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه آرﻣﺎن و آرزوی ﻣﻠﯽ در
ﺷﺨﺺ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮآورده ﺷﺪه و او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ او
رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﺮوﺟﺶ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮاً ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﮏ و ﺣﺴﺎدت ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺴﺎب واﻗﻌﯽ
ﺑﺨﺎﻧﺪان ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
زﯾﺮ ﻟﻮای او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻔﺖ ﺻﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری او ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺰﻟﺒﺎش ﯾﺎ ﺳﺮخ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاﯾﻒ اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،ﺗﮑﻠﻮ ،ﺑﻬﺎرﻟﻮ )اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ( ،ذواﻟﻘﺪر ،ﻗﺎﺟﺎر ،اﻓﺸﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﺟﺪاً ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮدارﺷﺎن را ﻣﺮﺷﺪ و ﭘﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺮدو ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ آن
در ﻣﺸﺮق از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی ﮔﯿﻼن ﺑﻮد.
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﺪواً در ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺮوی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺪور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﮐﻮ و ﺷﻤﺎﺧﯽ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر
ﻣﻬﻢ او ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺪه ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﻓﺰوده و اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﻟﻮﻧﺪ
اﻣﯿﺮ آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﺗﺎﺧﺖ و او را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ از در ﺗﺴﻠﯿﻢ در آﻣﺪ رﻓﺖ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺰﻟﺒﺎش داد.
ﺗﺎرﯾﺦ  2500ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺎس ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم دو ﭘﺴﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ و دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺰه ﮐﻪ ﺟﺪ اﻋﻼی ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ آﻧﻬﺎ در اردﺑﯿﻞ ﺑﻮده .اﺳﻤﻌﯿﻞ در
ﺳﺎل  892ﭘﺎ ﺑﻌﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﯾﺪان ﺻﻔﻮی را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﺆﺳﺲ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﺪان آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺰدو ﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻋﺎزم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺷﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮخ ﯾﺴﺎر ﺷﯿﺮوان ﺷﺎه ﻧﻤﻮد و او
را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ) (906و ﺷﻤﺎﺧﯽ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻗﻔﻘﺎز را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮐﻮ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ
ﻧﺨﺠﻮان ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ و در ﺳﺎل  907ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﺮد .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ
ﭼﻮن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ وﺣﺪت ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻠﯽ را ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را رﺳﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﺘﻈﺎم و اﯾﺠﺎد
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﺐ از ﻫﻔﺖ اﯾﻞ ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ،ﺑﻬﺎرﻟﻮ ،ﺗﮑﻠﻮ ،ﻗﺠﺮ ،و اﻓﺸﺎر ﺳﭙﺎه ﻣﻌﺮوف ﻗﺰﻟﺒﺎش را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺷﺎه
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﺲ از ﻗﺒﻀﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺻﺪد ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ آﻣﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق و ﻓﺎس در آن ﺗﺎرﯾﺦ در
دﺳﺖ ﻣﺮاد ﻣﯿﺮزا آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﺑﻮده و ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻣﺮاد ﻣﯿﺮزا ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﮐﺜﯿﺮ ﻋﺎزم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی وی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺪان رﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮاد ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻓﺮار
ﮐﺮد .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن و از آﻧﺠﺎ ﺑﺸﯿﺮاز رﻓﺖ و ﺑĤﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮاﺣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
اواﯾﻞ ﺳﺎل  909ﻫﺠﺮی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻼت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف او در آﻣﺪ.
از ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮐﺎﻧﯽ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻢ زاده ﺻﻔﻮی :ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ  -ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) 851ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ) ﻣﯿﺮزا ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮاﻗﻮﯾﻨﻠﻮ( اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ آق
ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﻫﻤﺸﯿﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺟﻨﯿﺪ داد .ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺦ ﺟﻨﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر و ﭘﺴﺮان ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه،
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﯿﺮزا )ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ( ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺮزا ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا .ﺷﯿﺦ زادﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر ﺑﺤﮑﻢ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺎﺷﺎ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﯿﮓ ﭘﺮﻧﺎک ﺗﺮﮐﻤﺎن از ﺳﺎل  894در ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺎرس ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ – ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺎج ارﺷﺎد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮓ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﺧﺎدم ﺑﯿﮓ ﻃﺎﻟﺶ و
ﻋﺒﺪل ﺑﯿﮓ ذواﻟﻘﺪر ﻧﻮﯾﺪ داد ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ) 900ﻫﺠﺮی( .اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﮔﯿﻼن رﻓﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ رﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ را ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﺳﺤﻖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﯿﻼن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ زادﮔﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .اﻣﯿﺮ اﺳﺤﻖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﻫﺪ ﺣﯿﻠﻪ ای ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و در
ﺟﻨﮕﻞ ﮔﯿﻼن ﺷﯿﺦ زادﮔﺎن را در زﻧﺒﯿﻠﯽ ﻧﻬﺎد و از درﺧﺖ آوﯾﺰان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﺳﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
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ﺷﯿﺦ زادﮔﺎن در زﻣﯿﻦ ﮔﯿﻼن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  25رﺟﺐ  892ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﻠﻮع ﻧﯿﺮ ﺷﺎه
اﺳﻤﻌﯿﻞ( ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ اوﺳﺖ.
 907ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻤﻠﻪ :اﺷﻬﺪ ان ﻋﻠﯿﺎً
وﻟﯽ اﷲ ﺿﻤﯿﻤﻪ اذان ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻮن اﮐﺜﺮاً در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮاد ﻣﯿﺮزا ﺑﺸﯿﺮاز آﻣﺪه و ﻣﺮاد
ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد )ﺳﺎل  908ﻗﻤﺮی( .ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﺶ اﺳﺤﻖ و ﻧﺎم ﭘﺪرش ﺳﯿﺪ اﻣﯿﻦ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ رﺷﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﻮض ﺧﻮاص ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﯿﺮوز ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺐ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﻮﺧﺎن ﺑﻪ اﺑﻮﻻﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﺰه ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻫﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﯿﺮو دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ – ﮔﺮﺟﯽ و ﻧﺴﺘﻮری ﯾﺎ
ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺪران ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ از ﻋﻬﺪ ﻓﯿﺮوزﺷﺎه ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ .در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﮔﺮوﻫﯽ از اﮐﺮاد ﺳﻨﺠﺎر زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن
اﻣﯿﺮ ادﻫﻢ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﺠﺎ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را آﻧﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر رواج ﮐﺎﻣﻞ دادﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﺪی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﻔﻆ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻟﻘﺒﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ﻓﻘﻬﺎ و
ﻣﻔﺘﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻔﺘﯿﺎن و ﻗﻀﺎت را ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ
اﻟﺪﯾﻦ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻤﻮﻻﻧﺎ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻨﺎ اﻟﻤﺎﻧﻘﯽ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺸﻒ و ﻗﺪم ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﯾﺎﺿﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺎرف ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ اﺳﺘﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺻﻔﯽ
اﻟﺪﯾﻦ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺤﻀﻮر اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ رﺳﯿﺪ و اﻣﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻪ او را در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺿﺖ از ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ و او را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ
ﮔﯿﻼﻧﯽ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ داد واو را ﻧﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎب ﺧﻮد ﻧﻤﻮد .ﻣﺰار
ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ اﮐﻨﻮن در دﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﺨﺎﻧﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮود ﻣﯿﺮود .ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ
ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ زاﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑﺪو ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ داد .در آﻏﺎز ﻣﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺨﺎﻧﻘﺎه ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ
ﻣﯿﻨﻬﺎد ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ از راه ﺣﻼل ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻪ و
ﺣﺮﻓﺘﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﺌﻮال و ﺗﮑﺪی و ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻮل ﻫﺪاﯾﺎ و از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪرﺳﺘﮑﺎری ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻠﻨﺪران ﭘﺮوای ﭼﯿﺰی از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ
ﺑﺎ ﻣﻔﺖ ﺧﻮارﮔﯽ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻗﻠﻨﺪران اﻧﻮاغ ﻣﮑﻔﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮس و ﺣﺸﯿﺶ و دوﻏﺎب ﺑﻨﮓ راﯾﺞ ﺑﻮد و
از ﻫﯿﭽﯿﮏ ازﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮی از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﻏﯿﺮ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ
ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻗﺪم ﻣﯿﻨﻬﺎدﻧﺪ ﺧﻮد را از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻃﺮﯾﻘﺖ
را ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ در آن ﺷﺮط ﺑﻮد.
ﮐﻪ ای ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺮاب اﻧﮕﻪ ﺷﻮد ﺻﺎف

ﮐﻪ در ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ارﺑﻌﯿﻨﯽ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﺎدون ﺧﺪا ﮐﺮدن ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ﮐﺮدن ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﺎز دارد و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ را و ﺑﻪ اﻧﺪک
ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﻣﻨﻌﺪم و ﻣﻨﻬﺪم ﮔﺮدد.
)ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﻃﯽ(
ﻣﺮغ اﯾﻦ اوج ﺳﺮا ﺑﺎل ﭼﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺑﺎز
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ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﺎن ﺑﻪ ﻟﻔـﻆ را ﺑـﺮ آﯾــﺪ

ﭼﻪ ﺟﺎن دﻟﮕﯿﺮ و ﺧﻮب و دﻟﺒﺮ آﯾﺪ

اﺷﺎﻋﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ در ﻗﻔﻘﺎز و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﻮم ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﺑﺎن آذری ﻟﻬﺠﻪ ای ﺑﻮده
اﺳﺖ از ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻋﺮاق و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎ دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت
ﺑﻨﺎم ﻣﺎد ﯾﺎ ﻣﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺠﻪ آذری ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﮐﺮدی و ﻃﺎﻟﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺮدی و ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ اﺳﺖ .ﻟﻬﺠﻪ آذری
ﻣﺨﺼﻮص آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و رﺑﻄﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮارزم اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد و وﻻﯾﺖ ﺑﺨﺎرا و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
و ﻗﺼﺒﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آن ﺧﻄﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺰء ارادﺗﻤﻨﺪان و ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﻐﻮل و ﺗﺮﮐﻤﺎن
اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ از ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺮک ﺧﺰر را ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺸﻮر راه داد و در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺎل ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪ
)ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻐﺘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﻪ ﺷﮑﻮن داﺷﺘﻨﺪ(.
ذواﻟﻘﺪر ﯾﮑﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﺮﮐﺎن ﯾﺎ ﮐﺮد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ وﻻﯾﺖ ﺑﺴﺘﺎن و وﻻﯾﺖ ﻣﺮﻋﺶ ﺳﮑﻨﯽ داﺷﺘﻪ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻬﻤﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺮاﺟﺎ ﯾﺎ ﮔﺮﺟﻪ ﺑﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ذی اﻟﻘﺎدر .اﯾﻦ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒ ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزان ﺧﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ،ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،اﻣﯿﺮﭼﻮﭘﺎن ،اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﻠﮏ اﺷﺮف( ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ازﺑﮏ ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﺖ ﻗﯿﭽﺎن از راه درﺑﻨﺪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺖ و وارد ﻗﻔﻘﺎز ﺷﺪ.
ﻗﺰل در ﺗﺮﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼ و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮخ ﻓﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮخ ﺳﺮ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻟﻬﺠﻪ
آذری ﻗﺰل ﺑﻤﻌﻨﺎی وﺣﺸﯽ و ﻣﺘﻬﻮر و ﺑﯽ ﺑﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎش ﺑﻤﻌﻨﯽ وﺟﻮد و ﺑﻮدن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻓﺪاﮐﺎران
ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻﻟﻪ ﺻﻔﺖ ﺻﻮﻓﯽ اﮔﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺪ

ﺑﺎ ﮐﻠـﻪ ﺳـﺮخ ز ﻓﺮﻣﺎﻧﺒـﺮی

ﻏﺮﻗﻪ ﺧﻮن ﺑﺎد ﮐﻼه و ﺳﺮش

ﺑﺎ دل ﭼﻮن ﺗﯿﺮ زﯾﺰدان ﺑﺮی

ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﭘﺴﺮ ﺷﺎه ﺳﻮارﺑﯿﮓ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﺎر ﺑﮑﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  928ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ را ﺑﺴﺎزش ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺎﺷﺎ وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮓ و ﭘﺴﺮش ﺻﺎر و اﺻﻼن ﺧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻫﻤﺎن
روز آﻧﺎن را ﺑﺎﮔﺮوﻫﯽ از اوﻻد و اﺣﻔﺎد ﺧﺎﻧﺪان ذواﻟﻘﺪر ﺟﻼدان ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ذواﻟﻘﺪر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺪود
ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺑﺨﺎک اﯾﺮان ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ و در ردﯾﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺑﺨﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﯾﻮرت ﭘﻬﻨﺎوری در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺎﻧﭽﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﯿﮓ ﺧﺎن از اﻣﯿﺮزادﮔﺎن اوزﺑﮏ )ﺷﯿﺒﮏ ﺧﺎن ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳﻠﺴﻠﻪ آق ﻗﻮﯾﻨﻠﻮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ
ﺑﺎﺑﻨﺪری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻐﻮل و ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن آن ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﺒﺎر ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺮض ارادت
ﻣﯿﻨﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺧﻼص ﻣﯿﻮرزﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺟﻨﮓ روم ﺑﻮده ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻮاده ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ
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ﺧﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﮑﻤﺮ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﺮوزی و اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر روم ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ رﻓﺖ و در اﯾﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزی ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺻﻔﻮی ﺷﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺮ
ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ ﻏﺬاﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده روزه را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ
اﻓﻄﺎر ﺳﺮ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﮔﻮﺋﯽ ﺷﯿﺦ اﻧﺘﻈﺎری دارد ﮐﻪ از ﺧﻮردن و ﺧﻮراﻧﯿﺪن ﺧﻮد داری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺎ آن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی و
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﺣﺎﺟﺘﯽ اﺳﺖ از اﯾﻨﺮو ﭘﺮﺳﯿﺪ" :ﻫﺮﮔﺎه ﺷﯿﺦ را ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺠﺎی آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ" ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد " ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺎم و روم ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را آرزو ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﯾﻖ در ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﻔﺪه دﻋﺎﮔﻮی اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آزادی آﻧﺎن و آن ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﺎن را ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ" اﻣﯿﺮ ﺑﯽ درﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ داد "ﻣﺎ آن ﻃﻮاﯾﻒ اﺳﯿﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از روم آورده اﯾﻢ ﺑﻨﺎن
و ﺧﻮان ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ".
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ اﯾﻞ ﺑﺰرگ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻫﺠﺮت ﮐﺮده ﺷﺎﯾﺪ از ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮل ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
در ﺷﺎم و در روم اﻗﺎﻣﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر در ﺳﻔﺮ ﺷﺎم و در ﺳﻔﺮ روم ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﻮال آﻧﺎن ﺷﺪه از ﺳﺮ ﺧﺸﻢ
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺮک ﻧﮋادﻧﺪ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ وﯾﺮان ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎن داد ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل اردوی اﻣﯿﺮ راﻫﯽ
ﺷﺪه ﻋﺎزم ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎم ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ردﯾﻒ اﺳﯿﺮان ﺑﺎ ااﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ آزادی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﻘﺮار اﺳﺖ :ﺗﮑﻪ ﻟﻮ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ،ﻗﺎﺟﺎر ،اﻓﺸﺎر ،روﻣﻠﻮ ،زﻧﮕﻨﻪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻃﺎﯾﻔﻪ ذواﻟﻘﺪر ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ از دﯾﺎر ﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺠﺮت ﮐﺮده
در زﻣﺮه ﻣﺮﯾﺪان ﺻﻔﻮﯾﻪ در آﻣﺪﻧﺪ و در آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ "ﻗﺰﻟﺒﺎش" ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮاﯾﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻔﻆ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻃﻼق ﻣﯿﺸﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺠﻨﻮرد ،ﻗﻮﭼﺎن ،درﮔﺰ ﺑﺎﻧﻈﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺮﮔﺎن را ﭘﺎرﺗﯿﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ و ﺳﻼﻃﯿﻦ
اﺷﮑﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ و در اﯾﺮان ﺟﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از  250ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ و
ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻫﺮدوت ﭘﺪر ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرﺗﻬﺎ از ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺮان در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﮐﺸﻮر آﻓﺘﺎب )ﺧﺮاﺳﺎن( در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﺴﺎ )اﺑﯿﻮرد( ﻣﺮدم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﻮاران اﺷﮑﺎﻧﯽ )ﭘﺎرﺗﯽ( ﺑﺮ
ﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آرﯾﺎﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺗﻦ ﺑﺎﻧﻘﯿﺎد ﻧﺪاده ﻧﯿﺮوی اﺳﮑﻨﺪر را
ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ داﻧﺴﺘﻪ و اﺳﮑﻨﺪر را در ﺟﻨﮓ زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را
آزاد ﮔﺬارده و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را دور زده از راه دﯾﮕﺮی ﺑﺠﯿﺤﻮن رﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ دارا ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﺎروﻟﺪ ﻟﻤﺐ در ﮐﺘﺎب ﻗﺪم ﺑﻘﺪم ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر درﺑﺎره ﭘﺎرﺗﻬﺎ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ "اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺤﺖ اﺳﺘﯿﻼی ﮐﺴﯽ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ و ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﺎن اﺳﮑﻨﺪر را ﻣﺎت و
ﻣﺘﺎذی ﺳﺎﺧﺖ" و ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺳﺰاﺳﺖ

اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺮد داﻧﻨﺪه راﺳﺖ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﯾﻞ اﻓﺸﺎر از اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻣﯿﺰش و ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن زﺑﺎﻧﺸﺎن
ﺗﻐﯿﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در راﻟﺘﯿﺠﺎن در زﻣﺎن ﺳﻼﺟﻘﻪ آوازه دﻟﯿﺮی و ﺳﻠﺤﺸﻮری اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻋﺎﻟﻤﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﮐﻠﻤﻪ اوﺷﺎر در ﻧﻈﺮ
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ﺗﺮﮐﻤﻨﺎن و ازﺑﮑﺎن و ﺗﺎﺗﺎر ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺖ آور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ اوﺷﺎرﮔﻠﺪی 1ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ
اﯾﺮان ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﻨﺎم ﺟﻮﺟﯽ ﺧﺎن ﺣﮑﻤﺮان اﺗﮏ و ﺧﻮارزم ﺷﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن
داﺷﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻞ اﻓﺸﺎر آﻧﺎن را از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻐﺮب اﯾﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای
از ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻼت ﮐﻼت و رادﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده و ﺑﺴﺮداری ﺷﯿﺦ ﺳﺮﺑﺪارﯾﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰﯾﻪ را
ﻣﻐﻠﻮب و ﻃﻐﺎﺗﯿﻤﻮر آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻐﻮل را ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻼت اﺑﯿﻮرد و
ﺧﺒﻮﺷﺎن )ﻗﻮﭼﺎن( ﺑﺴﺎط ﭼﻨﮕﯿﺰﯾﺎن را ﺑﺮ ﭼﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺎﻫﺪات اﯾﻞ اﻓﺸﺎر در ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی در ﻏﺮب اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮی ﺑﺴﺮان اﯾﻞ اﻓﺸﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻔﻮی ﺑﻪ اﻓﺸﺎر ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺧﺮاﺳﺎن را ﮐﻪ در دﺳﺖ ازﺑﮑﻬﺎ ﺑﻮد ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮان ﺑﺰرگ و ﺷﺠﺎع اﻓﺸﺎر از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻓﺸﺎر و
ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﯿﮓ اﻓﺸﺎر ازﺑﮑﻬﺎ را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯿﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺧﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﺎن ازﺑﮏ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻓﺠﯿﻌﯽ
را در ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  1006ﻋﺪه ای از اﮐﺮاد دﻻور اﻓﺸﺎر ﻗﺰﻟﺒﺎش را ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎن
ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ ﺑﺠﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﮑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ آﻧﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺮﺣﺪ داری ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﻮﭼﺎن و
ﺑﺠﻨﻮرد و درﮔﺰ و ﮐﻼت و ﺳﺮﺧﺲ را ﺑﺎﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﺳﭙﺮده و ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از دﻻوران اﻓﺸﺎر ﻏﺮب را ﺑﺎﯾﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻮچ داده
و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺬاء ازﺑﮑﻬﺎ و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﮑﻤﺮان ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺷﺪه و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺻﻔﻮی ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ .وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی و ﺗﺮس از ﻗﺪرت اﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺴﺎ
و اﺑﯿﻮرد را ﺗﺎﺑﻊ ﺑﯿﮕﻠﺮﺑﯿﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺗﺒﺮﯾﺰی درﺑﺎره اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎً اﯾﻞ اﻓﺸﺎر ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ اﯾﻞ اﻓﺸﺎر در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﯾﻌﻘﻮب اﺑﻦ ارﺳﻼن آﻧﻬﺎ را در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺨﻮزﺳﺘﺎن آورده و ﺑﺎ اﺗﺎﺑﮏ ﺳﻨﻘﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ او
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد و ﺑﺎ اﺗﺎﺑﮏ زﻧﮕﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  570ﻫﺠﺮی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺗﺎﺑﮏ اﯾﻠﺪﮔﺰ زﺧﻤﯽ
و زﻧﺪاﻧﯽ و ﻫﻼک ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻧﺒﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎرون ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و در ﺳﺎل  906ﮐﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی از اردﺑﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺗﺎﺧﺖ اﻓﺸﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او
ﺷﺘﺎﻓﺖ .در ﻋﻬﺪ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎن و اﺻﻔﻬﺎن و اﺑﺮﻗﻮ و ﯾﺰد و ﺳﺎوه و
ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ و ﻫﺮات و ﺟﺎم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اوﯾﻤﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﺪ و اﻣﺮای ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ .در آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﮑﺘﺎش ﻧﺎﻣﯽ از اﻓﺸﺎر در ﯾﺰد ﻗﻮاﺋﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺧﻮدﺳﺮی آﻏﺎز ﮐﺮد وﻟﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرس ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ .در ﺳﺎل  1003اﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮاد ﺑﯿﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺎه ﻋﺒﺎس
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻮردی ﺧﺎن اﻓﺸﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﺷﺘﺮ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻮرﯾﺪه و وی را در ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺎه
ﻋﺒﺎس وزﯾﺮ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻪ و ﻓﺮﻫﺎدﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر را ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﻓﻊ آن ﺷﻮرش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل 1005

ﻫﺠﺮی اﻓﺸﺎرﻫﺎی راﻣﻬﺮﻣﺰ و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﯾﺎﻏﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎز در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺑﻐﺪاد ﺑﺘﺼﺮف ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻬﺎ در آﻣﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺳﺎﺧﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده و رﺷﺎدﺗﻬﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و در ﺳﺎل  1012ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎن در ﺟﻨﮓ
_______________________________________________________
 – 1اوﺷﺎر ﮔﻠﺪی ﺑﺘﺮﮐﯽ ﯾﻌﻨﯽ اوﺷﺎر )اﻓﺸﺎر( آﻣﺪ
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ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺮداری اوزون اﺣﻤﺪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻠﻌﺖ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ از ﺷﺎه
ﺻﻔﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻤﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎﻧﯽ ﺳﺮ اﻓﺮاز ﺷﺪه ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎو اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎن در ﻣﻮﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻨﮓ
ﮐﺮده و ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﻃﺎﻋﻮن و وﺑﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺻﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎ اﯾﻞ ﺧﻮد ﺑĤذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻮﭼﯿﺪه در ﻧﻮاﺣﯽ
اروﻣﯽ و ﺻﺎﺋﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮐﺮد و اﺳﮑﻨﺪرﺑﯿﮓ در ﺳﺎل  1037ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﺒﻌﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن
ﺳﻠﻄﺎن را ﮐﻪ از اﻣﺮا ﺑﻮد ﺣﺎﮐﻢ اروﻣﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺑﯿﻮرد و ﻧﺴﺎ )درﮔﺰ( ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه از آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ داده ﺷﺪه اﻧﺪ زﯾﺮا آن ﻧﻮاﺣﯽ در دﺳﺖ ازﺑﮏ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ اﮐﺮاد ﭼﻤﺸﮕﺰک ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﺧﻮار و راﻣﯿﻦ ﺟﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﺒﻮﺷﺎن )ﻗﻮﭼﺎن( ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
از ﻃﻮاﯾﻒ اﻓﺸﺎر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد :ﻗﺮﺧﻠﻮ )ﻗﺮﻗﻠﻮ( ،ﭘﺎﭘﺎﻟﻮ ،ﺟﻼﯾﺮ ،ﮐﻮﺳﻪ اﺣﻤﺪ ﻟﻮ ،ﮐﻨﺪوزﻟﻮ ،اﯾﻨﺎﻧﻠﻮ ،ارﺷﻠﻮ ،اﻟﯿﻠﻮ،
اﻣﺮ ﻟﻮ ،و ﺑﮑﺸﻠﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺎدرﺷﺎه از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﻗﻠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﻨﺪوزﻟﻮ اﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ اﺷﭙﯿﮑﻞ ده ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪوزﻟﻮ ﻫﺎ را ﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﻠﻪ ای از ﺷﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ و دﻫﺎت ﺷﺮﻗﯽ آن ﺷﻬﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ و ﻋﺪه ای در ﺣﻮﯾﺰه و راﻣﻬﺮﻣﺰ و ﺟﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ از اﺑﺘﺪای دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ در ﺳﭙﺎه ﻗﺰﻟﺒﺎش
)ﺳﺮخ ﺳﺮ( ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮک دوﻟﻮ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ ،اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ،ﺗﮑﻪ ﻟﻮ ،ذواﻟﻘﺪر ،اﻓﺸﺎر ،ﻗﺎﺟﺎر ،رﺳﺘﺎق ،و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻗﺮاﺑﺎغ در راه ﺳﻠﻄﻨﺖ و
ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﺋﯽ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وی ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪه ای از ﺳﺮان اﯾﻞ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
از زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در زﻣﺮه ﻓﺪاﮐﺎران اﯾﺸﺎن در آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮ دﻓﺘﺮ اوﯾﻤﺎﻗﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮓ ﮐﻪ ﻟﻠـﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ
اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﺎﺟﻠﻮ ﮐﻪ را ﺳﺎل  912ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ در اﯾﺮان ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاوان
داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﺪﺳﺘﯿﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺳﺮداران اﯾﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﭙﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﮑﻠﻮ از وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮان ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻓﺸﺎر
ﺑﺪو ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﯾﮑﯽ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و دﯾﮕﺮی ارﺧﻠﻮ ﯾﺎ ﻗﺮﻗﻠﻮ و ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر از ﺷﻌﺒﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺮﻗﻠﻮ را
ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ و در ﺷﻤﺎل آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ اﺑﯿﻮرد و ﺑﺎ ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﺮو ﻣﺴﮑﻦ
داد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ازﺑﮑﺎن و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻃﻮاﯾﻒ اﻓﺸﺎر در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺧﻤﺴﻪ )زﻧﺠﺎن( و ﻗﺰوﯾﻦ و اﻃﺮاف ﻃﻬﺮان و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن و
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻢ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ از ﻧﺎم اوﺷﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﯾﻠﺪوز ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻏﻮز ﭘﺴﺮ آﺑﺎﺧﺎن ﭘﺴﺮ
ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ﭘﺴﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻐﻮل ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻘﺎﺟﺎﻧﻮﯾﺎن از ﺳﺮداران ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﻏﺎزان ﺧﺎن ) 694ﺗﺎ  703ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ.
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺳﯿﻮﻧﯽ )ﺷﺎﻫﺴﻮن( ﯾﺎ دوﺳﺘﺪاران ﺷﺎه در راه ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺻﻔﻮی از ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻓﺪاﮐﺎر ﺗﻮده و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮی را ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﻣﺮﺷﺪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻘﻮل ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎ ر ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول در اﯾﺮان ﺑﻮده ﻣﺘﺎﺑﻌﺎن اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎه
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﺶ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﯽ ﺳﻼح ﺑﺠﻨﮓ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
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ﻣﺮﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻧﮕﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺎم ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺎم
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎری ﺑﻮد.
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ﻪ اﻟ ﺮو ﯿﮏ ای ر ﻤﺎی

www.abivard.com

ﻮ ﻂ د ﺮ وز ﮫﺎ ﺸﺎ ﯽ

ﻞ ﻢ – ﺒﺎش -

ﻣﺎ ﯽ ا ﻮردی

