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 یقرن دچار هرج و مرج و جنگها کیَلنگ به مدت  موریبعد از مرگ ت هیقبل از صفو رانیا

که برادر  ییانهایگرفت و طغ یلشکر پدر و لشکر پسر صورت م نیکه ب ییبود، جنگها یخانگ
 یرویگرفت همه باعث ضعف ن یصورت م یحکام محل نیکه ب یو مبارزات کردیبرادر م هیعل

  شد. یم انیرانیا ینظام
که  یمتعدد محل یوجود نداشت و حکومتها یقدرتمند یدوران، حکومت مرکز نیطول ا در

 گانیگاهًا با همسا یداخل یاز جنگها یکردند جدا یحکومت م رانیاز ا یهر کدام در قسمت
شروان و  فینسبتًا ضع گانیو ُازبکها و گاهًا با همسا یمانعث یقدرتمند خود چون امپراطور

متعدد  یحکومتها نیا شیاز پ شیباعث ضعف ب نهایشدند که تمام ا یمگرجستان وارد نزاع 
 ییگرفت و در شهرها یصورت م ییها یلشکر کش رانیدر داخل ا ییاز سو شد. یم یمحل

شد و در کل چنان  یچون اصفهان و کرمان و فارس و خراسان و ... قتل عام و غارت م
 دیدر برابر حکومت نو پد تواندوجود نداشت که ب یحکومت قدرتمند چیبود که ه یوضع
  قد علم کند! هیصفو

آن دوران  رانیمردم ا یزدگ یسو و صوف کیاز  یو نبود حکومت مرکز ینظام یروین ضعف
 میخاطر گفت نیبه ا  لشکر قزلباش شود. عیمط رانیت به دست هم داد که ادس ییاز سو

خودشان  الیکرده بودند و به خ ینیچون عادت به خانقاه نش هایصوف نیکه ا یگر یصوف
و اگر  میکن یگفتند: ما بر خدا توکل م ینبودند و م بارزهمتوکل بودند، حاضر به جنگ و م

  بودند: تیب نیکند و مترنم به ا یقوم ستمگر مدد م نیخدا خواست ما را بر ا
  آنجا که خواهد برد ... اگر ناخدا جامه بر تن َدَرد! یکشت خدا
 هزد یخان( به مردم صوف بکیبر پادشاه ُازبکها )ش لیشاه اسماع یروزیکه خبر پ یزمان

تا نخواهد  یرگ... نبرد   یعالم بجند ز جا غی: اگر تدیمترس ارانی یگفتند: "ا دیهرات رس
 یخدا
مردم  یکردن سرها زهیدست گذاشته و کشته شدن بزرگان و بر سر ن یدست رو هایصوف

 دیترس دیو الحق که نادرشاه افشار راست گفت: " از دشمن بزرگ نبا 2را تماشا کردند! گناهیب
  جوانان واهمه داشت" یمنش  یاز صوف دیاما با

 
  :هیصفو منشاء

 خیش گردد؛ی" نام دارد، بر میلیاردب نیالد یدودمان که "صف نیا یبه جد اعال هیصفو کلمه
خانقاه  نیدر ب دیمر نیشتریبوده و خانقاه او صاحب ب نیخانقاه نش انیاز صوف نیالد یصف
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، افراد تن پرور و شکم 3ر نوشته اندنف 13000او را تا  دانیکه مر ییآن دوران بود تا جا یها
 یکنند به سو ریخواستند بدون زحمت پول بدست آورند و شکم خود را س یکه م یباره ا

تن  یتنبلها نیا نیگرده نان ب 5000 یشدند  و چنان بود که روز یم ریخانقاه سراز نیا
 4شد.  یپرور پخش م

 
داشتند و به مناسبت  نیالد یبه دستگاه صف یتوجه خاص زین یرجال دولت گرید ییسو از 

 دیکردند، از جمله، خواجه رش یارسال م یو یبرا یاریبس یایمختلف نذورات و هدا یها
 نیبه ا یاریبس یایق( هدا 718)مقتول در  نیالد یحکومت عصر صف ریفضل الله، وز نیالد

چوپان  ریدانست! ام یم تقرب به خدا یبرا یا لهیرا وس ایهدا نیاکرد و  یم میخانقاه تسل
 زین یدیاحمد رش ریو ام یلخانیبهادر خان از پادشاهان ا دیو ابو سع انیمؤسس سلسله چوپان

و فرزندان او  نیالد یصف خیتقرب به ش زیعوام مردم ن یحت 5بودند.  نیالد یصف دانیاز مر
 یتعجب است که حت یهیما6کردند. یم یتلق شیوخ یاز کارها ییگره گشا یلهیرا وس
پول چراغ و  یعنی" یپول به عنوان "چراغ آقچه س یمبلغ انهیسال زین یعثمان نیسالط
 7فرستادند!  یم لیبه اردب ییروشنا
 افتیخود در دانیکه از مر ییها هیبا هد یصف خی: "شسدینو یمنوچهر پارسادوست م دکتر

 8روستا بود." 20از  شیعمر صاحب ب انیداشت در پا
 
 اهپوشیس یو بعد از او خواجه عل نیرفت،فرزندش صدر الد ایاز دن نیالد یصف نکهیاز ا بعد

 یبرا یرا نشانه ا اهیرنگ س نکهیبه خاطر ا یخواجه عل د؛یرس قتیطر خیبه مقام ش
 9" شد! اهپوشیس یائمه قرار داد، ملقب به "خواجه عل یشهدا یسوگوار

نکرده بودند او  ادتیپدر و جدش اظهار س نکهیبود که با وجود ا یخواجه عل نیزمان هم در
 یالسالم معرف هیکاظم عل یو از اوال امام موس دیخودش را س یجعل یبا ارائ? نسب نامه ا

مفصل انجام  یقیتحق یاحمد کسرو دینسب نامه س نیبودن ا یکرد که البته در جعل
   10.داده

 
 دی؛ دکتر عبدالمج13یانی؛ عباس اقبال آشت12ی؛ پطروشفسک11یوریپروفسور راجر س و

نسب نامه ذکر کرده اند و به قول  نیدر ا ییرادهایا گرانیو د 15 یمزاو شلی؛ م14شجاع
با خاندان  انیدودمان صفو یشاوندیخو یاعتبار یدکتر منوچهر پارسادوست: "امروزه ب

   16شده است." دیتائ انیعیامامت ش
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که  یحمله برد و دو هزار جوان یکنون هیکجهانخوار! به تر موریت ریام ،یدوران خواجه عل در
خوش آمد  یآزاد کرد و و برا یخواجه عل یبه اسارت گرفته بود با اشاره نیاز آن سرزم

؛ آن برده ها که غالبًا 17داد هیهد یرا به خواجه عل رانیآن اس لیاردب هیدستگاه صوف
و  18قرار گرفتند هیدستگاه صفو انیفدائ فیروملو در رد انیبا نام صوف ندبود یغال انیعیش
و  دیجن خیلشکر ش یهیاول یبود که بذر سربازان قزلباش کاشته شد که بعدها هسته نجایا

 یرحم  یب  یهمه  مور،بایت دادند. لیرا تشک لیو پس از او شاه اسماع دریح خیسپس ش
 التیتحم را از پرداخت هرگونه دانشیو مر یو و اشتگذ یاحترام م یبه خواجه عل ش،یها 

 19معاف کرده بود. یرعّیت یها اتیو مال یوانید
 
بود که دست به  یصوفيِ صفو نیشد که او اول نیجانش میپسر او ابراه یاز خواجه عل بعد
 یخواندند و البته ثروت یشاه" م خیخاطر او را "ش نیزد، به هم یدستگاه حکومت لیتشک

: " مقبره سدینو یم یصفو میثروت ابراه یدرباره یوریداشت؛ پروفسور راجر س زیشاهانه ن
ها و آالت خوان از طال و نقره وجود داشت  گیآن د یدر مطبخ ها هشده بود ک یغن یبقدر
 20گذراند."  یچون شاهان روزگار م خیو ش

 یشدند عده ا میبه دو دسته تقس هیاختالف شد و صفو شینیبعد از مرگ او بر سر جانش اما 
جعفر  خیش یعنیاو  یطرفدار عمو یو عده ا دیجن خیش یعنی میابراه خیطرفدار پسر ش

 خیجعفر تمام شد و ش خیبا دخالت حکومت )=جهانشاه( وضع به نفع ش تیشدند که در نها
  مهاجرت کند. یکنون هیمجبور شد که به ترک دیجن
 
از اسالم با  یگرید زیمواجه شد که به جز نام چ هیاز صوف یبا گروه هیدر ترک دیجن خیش

را به حد  قتیطر خیدانستند و ش یم یعل دنایرا تنها محبت س نیخود نداشتند آنها د
و  لیدانستند، نماز و روزه را تعط یم خیش یبردند و سعادت را تنها در رضا یپرستش باال م

هم داستان شد و  یگروه صوف نیبا ا دیجن خیاعالم کرده بودند، ش حاللشراب و مسکرات را 
  .افتیگروه دست  نیا یه رفته به مقام رهبررفت

 گریبود که آنان بر خالف د نیمتصوفه در ا گریبا د یگروه صوف نیا یاساس یجمله فرقها از 
و  یکه کارشان نشستن در خانقاه و جمع کردن نذورات بود، دست به لشکر کش انیصوف

 خیباعث شد که ش یفرق اساس نیزدند و ا یو غارت قافله ها م انیقتل و چپاول روستائ
  قدرتمند شود. زین یاز لحاظ نظام یعالوه بر جنبه ماد دیجن
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به منظور  یهزار نفر 5 یبا لشکر لیاردب یبه سو یبار دیجن خیش نکهیگذشت تا ا سالها
جعفر و حکومت وقت )جهانشاه( احساس  خیاو ش یقبر جد خود رهسپار شد، اما عمو ارتیز

 21یقمر یهجر 864برگشت و در سال  اریاز آن د دیو افتادند، لهذا جنخطر کردند و به تکاپ
بعد از چند روز، سپاهش  یو با شروانشاه وارد مبارزه شد ول دیششروان لشکر ک یبه سو

  !دیمنهدم و خودش به هالکت رس
آمد  ایماه بعد از فوت پدرش به دن کیکه  دیرس دریح خینوبت به پسر او ش دیجن خیاز ش بعد
 د،یشد تا به سن رشد رس تیبود ترب زیاو ن یی"اوزون حسن" که دا یتحت سرپرست دری! ح
 دریح خیبود درگذشت و ش یصف خیبقعه ش یو متول قتیطر ریاو که پ یهنگاه عمو نیدر ا

با دختر  کردیسال تجاوز نم 16از  دریح خیکه سن ش امیا نیهم راو نشست و د یبه جا
 شیبر ک زیآمده بود و خودش ن ایبه دن 22یحیمس یاز مادر خود که مارتا نام داشت و ییدا

 23ق(، ازدواج کرد.  880بود در سال) یحیمس
 
روبرو  یبا مخالفت کس لیبود که هرگاه در اردب نیا دریح خیش بیجمله اعمال عج از
را به نفت و گوگرد آغشته ساخته و آتش زده از پنجره  یسگ دانشیمر ،یبه فرمان و شد، یم

 24.افکندند یبه درون خانه مخالف م
 ایبود از دن دریح خیش یحام نیو پدر زن و بزرگتر ییدوران اوزون حسن که دا نی.در هم

به زّرادخانه  لیرا تبد یصف خیش ۀخودش را نباخت و دست به کار شد و بقع دریرفت؛ اما ح
درست  یلباس متحد الشکل کیلشکرش  ینمود و برا زهیو ن ریکرد و شروع به ساختن شمش

ترک و به رنگ قرمر قرار داد؛ شکل تاج گونه اش به  12 یتاج و دارا لکرد؛ کاله آنها به شک
 یو رنگ قرمزش نشانه  عهیترک آن اشاره به دوازده امام ش 12و  عیسلطنت تش یمعنا

سرخ  یقزلباش به معنا ایکاله آنها را قزل برک  نیاز اهل سنت بود  به خاطر هم یخونخواه
 25. دندیسرخ کاله نام ایسر 
 

 لیاز قبا یکنون هیترک یعنی یاز اطراف خصوصًا آناطول کیتاج یو ترکمانها و عده ا ترکها
به  کی... که نزد و خاوندیو بهار لو و قاجار و تکلو و ش اتیمختلف مانند افشار و استاجلو و ب

ده هزار  یشدند و لشکر ریسراز لیشدند به سمت اردب یکوچک و بزرگ م فهیو طا لهیقب 30
  دادند! لیرا تشک یدوازده هزار نفر یبه قول ای ینفر

جمع  یصفو لیکه برگرد شاه اسمع ی: " مردانسدینو یباره م نیالله صفا در هم حیذب دکتر
بکر و شام و  اریو د جانیبودند که در آذربا یترک زبان مختلف یها فهیآمده بودند از طا
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مازندران سکونت داشتند مانند تکلو، روملو، شاملو، استاجلو،  یایدر یو کرانه ها  یآناطول
و آق  یبودند که در برابر ترکمانان عثمان ینژادان همه از ترک  نانیو جز آنها. ا رافشار، قاجا

ببرند و بدنبال  ریصغ یایو آس رانیاز کاله فرسوده ا یانستند نمدنتو ونلویو قراقو ونلویقو 
به آب و  دنیرس یو شمال عراق برا یو آناطول جانیآذربا یدادهایتا از رو گشتند یم یفرصت

مذکور بهره بردارند، و  افتهیگرفتن انتقام خود از ترکمانان امارت  ایمقام، و  ونان و جاه 
او هجوم بردند و در شمار  شگاهیآغاز کرد به پ دنیستاره بخت "مرشد کامل" درخش نکهیهم

   26دادند."  لیرا تشک یسپاه صفو یادیدرآمده هسته بن یقزلباشان اصل ایقزل برکان 
شمال  یساله بود به جنگ "ِچرِکس" ها در نواح 24 باً یکه تقر یبا لشکرش در حال دریح

به دست آورد، چهار سال بعد دوباره به همان  یادیا و غنائم زرفت و توانست اسر رانیغرب ا
شهرت او  ییافزود و از سو یاو م یبر غنائم و اموال و اسرا ییکه از سو دیلشکر کش ارید

  .وستندیپ یبه سپاه او م یشتریافراد ب و افتی یگسترش م
 
لشکر شروانشاه و با  دیشروان لشکر کش یبه قصد انتقام خون پدرش به سو27 893سال  در

به قلعه گلستان  ساریو فرخ  افتی" غلبه ساری" وارد مبارزه شد در ابتدا بر "فرخ ساری"فرخ 
 نی" نامه نوشت و از او درخواست کمک کرد،در اونلویو از آنجا به حاکم "آق قو 28پناه برد

و در آنجا که همه اهل سنت بودند  دیلشکر کش یننشست و به شماخ کاریدر بیح خیش نیب
را غارت کرد و  یشهر شماخ دریح خیدست به غارت و قتل و کشتار زد؛ به قول مورخ: "ش

از همه،  شیداشت، پ یدشمن یرا کشت. او که با "زاهدان" و "مدرسان" سنّ  یاریمردم بس
و قلعه گلستان را آتش زد  یمردم و غارت شهر، شماخ رو پس از کشتا دیآنان را به قتل رسان

    29 را محاصره کرد"
که  دریح خیورق برگشت و ش کبارهیبه کمک شروانشاه آمدند و به  ونلوهایآق قو نیح نیا در

خارج  دریح خیبه قصد نبرد با ش یمبارزه، پهلوان نیغالب بود در مخمصه گرفتار شد و در ح
 30کرد.  یرا زخم دریبر حلقش وارد آورد ح ایکه گو یا زهیشد و به ضرب ن

 
دل آور ...با  ری: "مسدینو یخودش م یبایباره با نثر ز نی( در ا10الله روزبهان )م قرن  فضل

و به دست زور، شراب غرور را از  ختیدر آو ینبرد رِ یهمچو ش یمرد یبه پنجه دریح خیش
 دیو از اسب دولتش بر خاك ذّلت چسبان دیرسان زهی. در تک و تاز ِبدو نختیکاسه سر او فرو ر

".31 
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سوار کردند و قصد فرار نمودند،  یرا بر اسب یزخم خیش دند،ید میکه وضع را وخ دانشیمر
به  یسربازان خصم که با خبر شدند راه را بر آنها بستند و قزلباشها مجبور به مبارزه شدند ول

 32رفته بود" یاز زور و زور از پا یو پا قول ابن روزبهان: " فاّما دست از کار و کار از دست
و درمانده شده بود  یکه زخم دریح خیمخالف بر قزلباشها غالب شدند و به ش بازانسر
بعد از آن  33را از جهان و سرش را از الشه ناتوان برداشتند" دریح خیو: "شّر ش دندیرس

 دریسر ح دریح خیش دانیاز مر یکی ،یو به قول 34 ختندیبه دار آو زیسرش را دو روز در تبر
را به  دریبر تخت نشست سر ح زیدر تبر لیکه شاه اسماع یسال زمان 14و بعد از  دیرا دزد

 یزیون احانیکرد! اما به قول دو تن از س افتیدر زهیرساند و از او جا لیپسرش، شاه اسماع
 .... والله اعلم35جلو سگان انداختند!  یرا بعد از مدت دریسر ح

 
ساله بود و بعد از کشته شدن پدرش، قزلباشها  کی لیکشته شد،اسماع دریح خیکه ش ینزما

و   رزایم میو ابراه یسلطان عل یعنیرا همراه با دو برادرش که از او بزرگتر بودند  لیاسماع
 اریسال در آن د 6به  کیفرستادند؛ آنها نزد رازیبه منطقه اصطخر در ش شانیحیمادر مس

دو برادر بزرگتر  نیب نیسفر کردند که در ا جانیو سپس به اله لیبه اردب هاماندند و بعد
سن کم، قزلباشان او را  نی" ماند که در الیو فقط "اسماع 36رفتند ایکشته و از دن لیاسماع

  خواندند! یم لیاعظم و باالخره شاه اسماع یمرشد کامل و صوف
 عهیمعلم ش کی میو بعد از آن تحت تعل 37شیحیمادر مس تیتحت ترب یسالگ 7تا  لیاسماع

  !دیرس یسالگ 13به سن  نکهیمنحرف بود تا ا اِن ینظر صوف ریو ز یدیز
 یداخل یبر اثر جنگها رانی.. ا یقمر یهجر 906تا  905سال  نیما ب یعنی خیتار نیا در

بازماندگان اوزون حسن  انیم یخانگ یجنگها راً یشده بود، خصوصًا که اخ دیدچار ضعف شد
شد که  یباعث م نهایبودند، تمام ا گریکدیباال گرفته بود و سرگرم زد و خورد و قلع و قمع 

که از  گانهیب یاز نبرد و جنگ فاصله گرفته و سربازان آن را ترکها لهاکه سا یلشکر کی
 نکهیبتازند بدون ا رانیدر ا یبتوانند به راحت دادیم لیشده بودند تشک ریسراز رانیبه ا هیترک
  در برابرشان وجود داشته باشد! یو مانع جّد  بیرق

 
  :یشاهان صفو یخونخوارا

اوج  لیساله شدن شاه اسماع 13بعد از  هیصفو اتیساله شد و فاجعه و جنا 13 لیاسماع
 تیبشر خیفرد تار نیو خونخوارتر نیرحمتر یسن ب نیساله که در ا 13نوجوان  کیگرفت، 

را  انیحیرحم نکرد و مس زیبه مادر و برادر خودش ن یاو را با نرون که حت یبوده است، بعض
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 یکیدو تن از همسران خودش را که  ییاز آنها را سوزاند و از سو یادیز دقتل عام کرد و تعدا
 لّلو" ویبه نام "آنژ یتوسط شخص سهیمقا نیکرده اند،ا سهیبود را کشت، مقا زیاز آنان باردار ن

گفته است:" بعد از نرون گمان  لیدر مورد شاه اسماع ی" صورت گرفته  که ووی"آنجل ای
 38هرگز بوجود آمده باشد."  یزیجبار خونر نیندارم چن

)م  یآن زمان دانسته اند چنانکه محمد عارف اسپناقچ موریو ت زیاو را چنگ زین یبعض
خونخوار و غّدار و با  اری: "بسسدینو یکرده و م سهیمقا موریو ت زیق( او را با چنگ1310

را زنده کباب کردن و دو درخت را  ینکال و عذاب همکار بود. آدم جادیدر ا موریو ت زیچنگ
را به آن درختها بسته، بعد  یآدم یو دست و پا وستهیفنر به هم پ مثلبه زور چند نفر 

جوشاندن و انسان  گیدو شقه نمودن و زنده زنده در د یرا طوالن یدرختها را رها کرده آدم
 هیبسته، سرش را کندن و از خا ینیگردنش را سنگ سنگ خته،یآو ریسراز یبلند یرا از جا

آب  یبود، در جا هیامام عهیمرّوج مذهب ش نکهی. با اتاس لیشاه اسماع جادیهمه ا ختنیآو
ط ندماء مجلس او زنان و پسران خوش منظر بودند. در محّرم فق شهیو هم دیآشام یشراب م

واعظ  نیاز وعاظ کتاب روضة الشهداء حس یکیمنعقد کرده،  ییدر روز عاشورا مجلس عزا
 39." خواند یرا بر منبر م یکاشف

به  لیشاه اسماع ریاو را "دّجال" دوران دانسته اند چنانکه ُازبکها که توسط وز یعده ا یحت
 نیروزگار ا ایگفته اند: "گو هی" قتل عام شده بودند در مورد صفویاحمد نجم ثان ارینام "

خان بانتقام فرستاده است بجانب  موریت ریخان و ام زیرا در برابر قتل عام چنگ اهیس یبال
قهر و غضب و  نیاست، اگرچه دّجال را ا  دّجال نیعمل حق است و ا یچون جزا ان،ترکست

 40" ستیتغّلب ن
 

  دانند! یخونخوارتر م زیدجال ناو را از  ل،یکه هم عصران شاه اسماع دیداشته باش توجه
و هم مذهب اوست و  لیق( که مداح شاه اسماع972)م  ینیشاه بن قباد الحس خور

: "شاه سندینو یاست، م هیمداح صفو زی( که او ن12)م قرن ینیابوالحسن قزو نیهمچن
 صیحر تیخون به غا ختنیبه افراط داشت و در سفك دما و ر استی... ضبط و س لیاسماع

 41." فرمود یبود. به گناه اندك حکم قتل م
 42" داده است! یزیلقب "قهرمان خونر لیهم به شاه اسماع یراوند یمرتض

 
جوان و قدرت  لیشاه اسمع یهای: "اگر داستان دالورسدینو یم زین یحسن جواد دکتر
و را ا شیهایزیر -و خون هایگریفوق العاده جلوه دهد،مسلما شرح وحش یاو را مرد شیرهبر
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 نیو هم چن یزیکه سوداگر ون یری. تصودهدیجزو سفاکان نامدار عصر خود قرار م
 43" یمذهب زیو تعصب جنون آم یزیتوأم است با خونر دهندیاو م اتیح گر،ازید انیائیتالیا

: "دادخواهان که سدینو یم یکوب در مورد شاه طهماسب اول صفو نیزر نیعبدالحس دکتر
بر افزون بود، مکرر  وستهیو پر هرج و مرج اواخر عمر او عده شان پ تیمسؤول یدر حکومت ب

ت  یو اعتراضشان بلند بود و او که به سبب کاهل تیو شکا ادیدر اطراف دولتخانه فر و ِخسَّ
آنها را حواله به رجوع به محاکم  عتیشر تیرعا یآنها نبود به بهانه ضیراع دنیبه شن لیما

بودند،  یمحاکم شاک نیاحوال آنها که غالبًا از احکام همبه  یدگیکرد و از رس یم یشرع
 دیبر آن مز یزیظلم از اول اندک بود هر که آمد چ یبنا یکرد _ به قول سعد یم یخود دار

 44."تکه هس دیرس هیپا نیکرد تا بد
  یثان  لیاسمع  شاه یهایزی: " خونردیگو یدوم م لیالله صفا در مورد شاه اسماع حیذب دکتر

 خیو چنان در تار دهد یراه م نینشان از جنون خاص او در گمان یچندان بود که ب
 45مشهورست که حاجت ببازگفتن ندارد"

به محض وصول به سلطنت، هم  ی:"وسدینو یدوم م لیکوب در مورد شاه اسماع نیزر
را که  شانیعکس العمل نشان داد هم قطع نسل تمام خو شینسبت به مذهب پدران خو

 یتشف هیتمام ما یرحمیبا ب شدیعموها، عمو زادگان، برادران و  برادرزادگان خودش مشامل 
   46" افتی شیخاطر خو

کنده از خشونت و ب نی: "سلطنت او کوتاه، خوندیگویباز هم م و    47بود" یثبات یو آ
 
: " و من گمان ندارم در دیگو یم شیهایاز سخنران یکیدر   ینیمورد شاه عباس، خم در

بوده است،  ادیز غاتیباشد، منتها تبل ینفرشان آدم حساب كی یحت نیتمام سلسله سالط
از شاه عباس بدتر آدم نبوده،  دیشا  هیدر صفو نکهیکردند، با ا غیشاه عباس آن قدر تبل یبرا

 48امثال ذلك،.."  دانم یو نم دیکردند و شاه شه فیشاه تعر نیاز ناصر الد رآن قد هیدر قاجار
 قی: "بتحقسدینو یبوده است، م هیعصر صفو عیق( که خود شاهد فجا1169)مینْسکیِکروس

 یدوره سلطنت شاه صف یو 49هرگز نبوده است" یشفقت  یو ب یخون آلود نیبه ا رانیا
و محمد رضا   داند! یم 50"یزیو خونر یرحم  یاز ب ریسلسله انقطاع ناپذ كیرا " یصفو

و  یعصر نسل کش ، یعصر شاه صف گری: "به عبارت ددیگویم یدر مورد شاه صف یرینص
 51توده مردم به دستگاه حاکمه بود" یاعتماد یو ب یحکومت ترور و وحشت، توطئه، نا امن
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: "با دقت در اعمال شاه عباس سدینو یشجاع در مورد "شاه عباس دوم" م دیعبدالمج دکتر
 یروان یماریکه او گرفتار ب دیرس جهینت نیوان به ات یدوم در مواجهه با زنانش، م

برده  یاز آزار دادن و شکنجه کردن زنان لذت م ماریآن، شخص ب ی" بوده که طسمی"ساد
 52است."

حضور داشته است، شاهان  هیو در دربار صفو دهید نهیآن دوران را به ع طیشارِدن که شرا و
  53دانسته است! نیزم یشاهان رو نیرا مستبدتر هیصفو

 
الوصف  مست است و مع  شهی( هممانی: "شاه) شاه سلدیگو یم مانیدر مورد شاه سل شاردن

 . درنگ اجرا شود  یب دیولو در خواب باشد، با دهد یکه م یچنان مستبد است که هر فرمان
ثروت و مکنت، پوست مردم را در سراسر کشور  لیتحص یبزرگان و رجال نامدار برا

   54"دکنن یم
 یآمده درباره رانی( به امانیکه در همان دوران )دوره شاه سل یآلمان احیِلوبرون س یکورن

است که ممکن است  یپادشاه نیخودکامه تر رانی: "سلطنت مطلقه اسدینو یاستبداد شاه م
شود که تنها قانون،اراده اوست. مال و  یاعمال م یوجود داشته باشد. قدرت یتوسط شاه
 55اوست" اریدر اخت یو در هر مقام طیتباع در هر شراجان تمام ا

: "...شاه ی: "به نظر محققان شوروسدینو یم یراوند یمرتض ن،یدر مورد شاه سلطان حس و
 یاستعداد بود... "آرتم  یو ب تیشخص  یالنفس، ب فیضع خرد،یب یپادشاه نیسلطان حس

 نیچن نیدرباره شاه سلطان حس ش،یروزانه خو یادداشتهایروس در  ری" سفینسکیول
 انیتا چه رسد م شود یم افتیکمتر  یابله نیچن زین الناسعوام  انیم ی: "... حتسدینو یم

  56 تاجداران." 
در  انیو زردشت انیهودیو  انیحیمس نیمسلمانان و همچن یدر مورد وضع تاسف بار مذهب و

 یکیکه  مانیو ا دهیعق یمذهب و آزاد ی:" آزاددیگو یم نیچن یراوند یمرتض ه،یعصر صفو
 57شد."  ینم تیاست، در آن روزگار مطلقًا رعا یحقوق بشر نیتر  ییاز ابتدا

  :انیپا در
 58آتش و خون بنا شد." انیدر م هیسلسله صفو یها هی:"پادیگویم یجواد دکترحسن

 
 دعا التماس

--------------- 
  مصادر
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  رانیفرهنگ ا ادی( ؛ بن10)م قرن یواصف نیالد نی، ز 247، ص: 2 ج ع،یالوقا عیبدا -  1
  _تهران

باره سخن گفته  نیدر ا لیکشتار بوده به تفص نیکه خود شاهد ا یواصف نیالد نیز-  2
  ("نیشی)پ 253  - 247، ص:  2ج ع،یالوقا عیاست. "بدا

 امیق( ، نشر خ942)م  ریخواندم نیالد اثی، غ 418، ص: 4 ج ر،یالس بیحب خیتار -  3
  4_تهران،ط

، دکتر  121"، ص:یرانیو ا رانیدر ا یرپاید یبا اثرها یاول "پادشاه لیشاه اسماع -  4
  3انتشار _تهران ،ط یمنوچهر پارسادوست ؛شرکت سهام

  نیشی، پارسادوست ؛ پ 121اول، ص: لیشاه اسماع -  5
  5کوب ؛ نشر سخن _تهران ،ط نیزر نی، عبدالحس 642 - 641زگاران ص ر.ک : رو -  6
آثار و مفاخر  ،انجمنیری؛ مقدمه محقق ، محمد رضا نص 12ص:  ،ی"فتوحات شاه -  7

؛ ترجمه  نتسی، والتر ه 4ص:  ران،یدر ا یدولت مل لی" و "تشک1_تهران ؛ط  یفرهنگ
  "1362_تهران ، ط ی؛ نشر خوارزم یجهاندار کاووسیک
  نیشی، پارسادوست ، پ 121اول ،ص: لیشاه اسماع-  8
  "نیشی"پ 643روزگاران ص  -  9

،  هیو : "نژاد و تبار صفو یاحمد کسرو دیو تبارش" از س یصف خیر.ک : کتاب "ش -  10
  "7شماره  1306و مهر  5، شمار?  1306و مرداد  ری، سال دوم ، ت ندهی، مجله آ یکسرو

؛  یوری، راجر س 212 - 209، ص:  یعصر صفو رانیا خیدر تار یقاتیر.ک : تحق -  11
  1،ط ریکب ریفرد و محمد باقر آرام ، نشر ام یغفار یترجمه عباسقل

 امیکشاورز ، نشر پ می، ترجمه کر یپطروفشسک چیپاولو ایلی، ا 383ص  ران،یاسالم در ا-  12
  7،ط
  1347،ط امی؛ نشر خ یانی، عباس اقبال آشت 662، ص رانیمفصل ا خیتار-  13
 دیشجاع ، نشر ام دی، عبدالمج 99 - 98، ص هیو حرمسرا در عصر صفو استیزن ، س-  14

  1مهر _ط
آژند ، نشر  عقوبی، ترجم? دکتر  یمزاو شلی،م 124، ص  یدولت صفو شیدایپ-  15

  2گسترده ،ط
، منوچهر  21ص: 1گرفت ،ج: دیکه با ییبا درسها یشاه عباس اول ، پادشاه -  16

باره  نیدر ا لیبه تفص گرید یی" و در جا1انتشار _تهران ،ط یپارسادوست ؛ شرکت سهام
  "نیشی، پارسادوست ؛ پ 184 - 177اول، ص: لیسخن گفته است: "ر.ک : شاه اسماع
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افشار  موقوفات دکتر محمود ادی؛بن  ی، محمد محسن مستوف 44ص:  خ،ی"زبده التوار-  17
و  ی، مولف ناشناس ؛ انتشارات علم 21متن، ص:  ل،یاسماع شاه  یآرا "و "عالم  1_تهران،ط

 ،یالله شکر دی، به کوشش 19-18ص:  ،یصفو ی" و  "عالم  آرا 2_تهران؛ط  یفرهنگ
  "1350_تهران،رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن

  نیشیپ 644روزگاران ص -  18
؛   یگناباد ینیحس ی،  قاسم 36 - 35نامه )مقدمه مصحح(، متن، ص:  لیاسماع شاه  -  19

  1_تهران،ط  ی؛ فرهنگستان زبان وادب فارس  یهانیمصحح: جعفر شجاع ک
نشر سحر  ؛یزیعز زی، ترجمه کامب یوری، راجر س 14، ص: یعصر صفو رانیا -  20

  2ش ،ط1366،
 ی، بوداق منش 109االخبار، ص: را ذکر کرده است )جواهر  860سال  یبوداق منش -  21
" 659چنانکه در "روزگاران ص  قترشی(که البته دق1مکتوب _تهران ،ط راثی؛ م ینیقزو

  است. 864آمده سال 
)کالوژان( امپراطور وحنای( دختر کالونایشاهزاده کاتر-) نایکاتر ناینام مادر مارتا: دسپ -  22

  بوده است.  طرابوزان
؛  یینوا نی، عبدالحس 316متن، ص:  ل،یاسماع تا شاه موریاز ت یخیاراسناد و مکاتبات ت-  23

  1_تهران،ط  بنگاه ترجمه و نشر کتاب
  2؛ نشر نگاه _تهران ،ط یراوند ی، مرتض 379، ص: 2 ج ران،یا یاجتماع خیتار -  24
  نیشی.. پ 660روزگاران ص -  25
  8الله صفا ، نشر فردوس ،ط حی،ذب 92، ص: 1 بخش 5 ج  ران،یدر ا اتیادب خیتار -  26
  نیشی.. پ 110جواهر االخبار، ص: -  27
انجمن  ؛یریمحمد رضا نص قاتی، تعل 411(، متن، ص: نیصدر الد ری)امیفتوحات شاه-  28

  1_تهران،ط  یآثار و مفاخر فرهنگ
  نیشی.. پ یریمحمد رضا نص قاتی،تعل 411متن، ص:  ،یفتوحات شاه-  29
 راثی، فضل الله بن روزبهان ؛ م 294و ص  291متن، ص:  ،ینیام یآرا  عالم خی)تار-  30

که   و بال شد و سرش پر یب   یریبه پر ت خی: "سهم جالدت شسدینو ی( م1_تهران ،ط  مکتوب
حلقش سوراخ کرد،    یشد  و دست قضا نا مالی، در راه فالکت پا  یدست فلك نشد ریز

آهنگ راه عدم  نهیهر آ ، ختیبر رگ جانش در آو کانیو مضراب پ دییاالجرم نغمه هالك سر
  کرد." 

 نیشی.. پ 291متن، ص:  ،ینیام یآرا  عالم خیتار-  31
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 نیشی.. پ294متن، ص:  ،ینیام یآرا عالم  خیتار-  32
 نیشی.. پ294متن، ص:  ،ینیام یآرا عالم  خیتار-  33
  "نیشی.. پ 662" و "روزگاران ص نیشی.. .. پ 295متن، ص:  ،ینیام یآرا عالم  خی"تار-  34
  نیشی.. پ یریمحمد رضا نص قاتی... تعل413 - 412متن، ص:  ،یفتوحات شاه-  35
  نیشی.. پ 662ر.ک: روزگاران: ص  -  36
 یم دهینام زین گمیب مهیمادر او "مارتا" دختر اوزون حسن بود که علمشاه خاتون و حل-  37

  شد.
مذهب  لی؛باب: "شاه اسماع 49ص 4ادوارد براون، ج  ران،یا اتیادب خی"ترجمه تار -  38

،  97، ص: 1 بخش5 ج ران،یدر ا اتیادب خیدهد "( و "تار یرواج م زیرا جبرا در تبر عهیش
  "8الله صفا ، نشر فردوس _تهران،ط حیذب

 لی؛ نشر :دل ی، محمد عارف اسپناقچ 271الخواص و العوام، ص:  نیانقالب االسالم ب -  39
  1، ط _ قم

 ران،یدر ا اتیادب خی؛ تار 1350)مجهول المؤلف(_تهران،ط 375ص  یصفو یعالم آرا -  40
  نیشیالله صفا ... پ حی، ذب 67، ص: 1 بخش5 ج

، ابو  15متن، ص:  ه،یالصفو دی(؛ فوانیشی، )پ 83نظام شاه، متن، ص:  ،یلچیا خیتار -  41
  1_تهران،ط یفرهنگ قاتی؛ مؤسسه مطالعات و تحق ینیالحسن قزو

  نیشی.. پ 201، ص: 7 ج ران،یا یاجتماع خیتار-  42
؛ بهمن و  115،صفحه  49_ شماره  یخیتار یها ی؛مجله بررس انیزیون دهیاز د رانیا -  43

  ی، حسن جواد 1352اسفند
  نیشی.. پ679روزگاران ص -  44
  نیشی.. پالله صفا  حی، ذب 103، ص: 1 بخش5 ج ران،یدر ا اتیادب خیتار -  45
  نیشی.. پ  680روزگاران ص  -  46
  نیشی.. پ680روزگاران ص  -  47
   _ تهران ینیو نشر آثار امام خم می؛مؤسسه تنظ 434، ص: 19 امام، ج فهیصح -  48
الله صفا ؛نشر  حی، دکتر ذب 104، ص: 1 بخش 5 ج  ران،یدر ا اتیادب خیتار -  49

  8فردوس_تهران،ط
  (نیشی، )پ 104، ص: 1 بخش 5  ج ران،یدر ا اتیادب خیتار -  50
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 وسفی، محمد 22(، ص: یریعباس دوم، مقدمه)از نص و شاه یصف در زمان شاه رانیا-  51
  یآثار و مفاخر فرهنگ ؛انجمن یری،محقق / مصحح: محمد رضا نص  یاصفهان ینیواله قزو

  2_تهران،ط
 یاسیشجاع" و " رک:س دیج، عبدالم 156ص هیحرمسرا در عصر صفو استی"زن، س-  52
  "4_تهران ،ط مرغینشر س ت،یشخص یاکبر ، روانشناس یعل

   1؛ توس_تهران،ط 1152، ص: 3 سفرنامه شاردن، ج -  53
و  ی، الرنس الکهارت،انتشارات علم 25متن، ص:  ه،یانقراض سلسله صفو  -  54

  3_تهران،ط یفرهنگ
،انتشارات آرون  یمی؛ محمود حک 171 - 170ص 3و جهانگردان ج احانیهمراه با س -  55

  250، ص: 4 ج1 بخش ران،یا یاجتماع خیش ؛ تار1383سال  1_تهران ،ط
  (نیشی)پ 425، ص: 2 ج ران،یا یاجتماع خیتار -  56
  2؛انتشارات نگاه_تهران،ط یراوند ی، مرتض 56، ص: 8 ج2 بحش ران،یا یاجتماع خیتار -  57
؛ بهمن و  118،صفحه  49_ شماره  یخیتار یها ی؛مجله بررس انیزیون دهیاز د رانیا -  58

  ی، حسن جواد 1352اسفند
 

  
 


