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قزلباش  -راه بها  مواهدهيت آناا از نيستيمورراا و روا

 هيصخو بنگارخيتار در

 1يمعلركرم كا
 2يذهاب يمجتب

 3ينينا معيم

 يت يروا طهماس ب، ش اه ةدور در قزلباش -شاه ةمواجه نياز نخست هيصفو ةدور مورخان تيروا :دهكيچ
 يبن دص ورت ي ك در مق دس س اختار ي ك زودهنز ام اف ول از حيص ر چندان نه البته انه ويگراواقع نسبتاً
ت مورخ ان از ي م، روايري گيان فاصله ميصفو يةب  اولجن ةن هر چه از مرحليبنابرا .انه استيگرارتقدسيغ

ت مورخ ان از ي ن اس اس، رواي ش ود. ب ر ايمعط وف م  ي يگراواق ع يانه به جانب نوعيگراتقدس ييمحتوا
 يش ناختاس ت. از نظ ر روش قابل تأم ل ييو محتوا يشناختقزلباش، از دو منظر روش -شاه ةن مواجهينخست
ش ود. از نظ ر يمعط وف م  ي يگرامتر به جانب تقدسكدارد، اما  يفيتاً توصنسب يتين مورخان ماهيت ايروا

 ةن ديفزا يگ رر مطالب هيقزلب اش تح ت ت أ  يامرا يديزاه مريبر افول جا يدكيتأ ين بازخوانيز اين ييمحتوا
ت نه اد ي دن زودهنز ام الوهيشكد بر نق   نها در به چال  كيروزافزون  نان، تأ ياسيو عط  س ياقتصاد
ن ي ن جدال است. نزارن دگان ايا ييروز نهايقهرمانانه از شاه به عنوان پ يات برساختن چهرهيو در نها يشاه

ن يت مورخ ان از نخس تي روا ةدهن دل كعناص ر ش  يل يتحل -يفيرد توص يك اند با روپژوه  درصدد بوده
 قرار دهند.  ياوكطهماسب را مورد وا عصر شاه يقزلباش در ابتدا -شاه ةمواجه

 انيت، شاه، قزلباش، صفوي، رواينزارخيتار :يديلك يهاواژه
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Historians and Their Narrations of the First Encounters between Shah and 

Ghezelbash in Safavid Historiography 
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Abstract: The narration of Safavid historians of the first confrontation between Shah 

and Ghezelbash during the reign of Shah Tahmasb is a relatively realistic and, of course, 

not very clear account of the early decline of a sacred structure in a non-sacred 

formulation. Therefore, the further we go from the early times of Safavid movement, the 

more historians' narrative of this sacred phenomenon tends to realism. Accordingly, the 

narration of historians from the first encounter between Shah and Ghezelbash can be 

considered from two methodological and content perspectives. Methodologically, 

although the narrative of these historians is relatively descriptive, it is less focused on 

holiness. In terms of the content of this re-reading, the emphasis is on the decline of 

Ghezelbash's disciples under the increasing demands of the economy and their growing 

political longing, emphasizing their role in challenging the theology of the monarchy and 

ultimately building it. The heroic image of the king becomes the ultimate winner of such 

controversy. This research seeks to explore, in a descriptive-analytical way, the elements 

that shaped the narrative of historians from the first confrontation between Shah and 

Ghezelbash at the beginning of Shah Tahmasb's era. 
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 مقدمه
ان دو ي ن مواجه ه ميت رين و جديه، نخستيومت صفوكسه دهه از آغاز ح ةبه فاصل
قزلب اش ر  داد. البت ه در گذش ته  ينه اد ش اه و ام را يعن ين دول ت، ي ا ينهاد اصل

و استقرار آنها در رأس  يكتاج يروهاين يشاندن پاكرده بود با كل تالش ياسماعشاه
 ةش د، ام ا مواجه كبه چالش ب يان را تا حدودقزلباش ي لبامورات مهم، جاه يبرخ
و معادالت  ياسيس يندهايتر فرايجد ي هماسب به صورتقزلباش در دوران شاه -شاه

ن س رعت و ي ه ب ا اك ن ب ار ب ود ينخست ير قرار داد. درواق ، برايقدرت را تحت تلث
ش د؛ آن ه م از جان ب م ورد ن اقت دار مق دس ب ا چ الش مواج ه ي اد ايت، بنيجد
. يص فو يدول ت نوپ ا يمعن و يهان پشتوانهيو مقتدرتر ينظام يروهاين نيمادتراعت

مه م تض اد من اف   ةقزلباش بر سر دو مسئل يه سرداران و امراكنيآنچه مشخص بود ا
ش تر ب ه منظ ور يب ياس يس ةطريو دوم س يردند. نخست مناف  اقتصادكدا يپ ياركآش
 ةه مورخ ان دورك بود  يان مسئلهيا. اهيريگميان تصميتر بر جرندهيفزا يرگذاريتلث
مجدد  يردند در بازخوانكنش نشان دادند و تالش كبعد به آن وا يهاه در دورهيصفو

 مهم به دست دهند.  ةن مواجهيت خود را از ايآن، روا
 يه ايدش وار يت و البته دارايار حائز اهميبس يدادين رويچن يت و بازخوانيروا

 ياس يس يت يتگ ر واقعيس ت روايبايه ميص فو ةان دورب ود. درواق  ، مورخ  ياژهيو
گاه يجا ةنسبتاً مقدس آنها دربار يها و باورهاتي، ذهنيزيش از هر چيه پكشدند يم

قزلباش  يل نقش امرايگر، تحليد. از جانب ديشكيبه چالش م را شاه ياسيس -ياعتقاد
نشگران كه دولت و ك لين دليبود؛ به ا يگريدشوار د ةها مسئليرين درگيند ايدر فرا

 ه ك  يو اتح اد مقدس  ييگران فاصله گرفته بودند و از هميجنبش نخست ةآن، از دور
مورخان  درواق ، بود. مانده يجا بر يرنگمك يهاهيال باًيتقر بود، گرفته لكش آنها انيم
ت يو روا يبازخوان آن تيتثب يهادوره نينخست در را هيصفو دولت تيوضع ستيبايم
ق ت ين  ريجن بش نخس ت ةه آن ان از دورك ن مسئله نسبت ب ه آنچ ه يند و اردكيم

 بود. ردهك دايپ يقيعم يهاتفاوت بودند، ردهك تيروا بعد به ديجن خيش ةدور از يصفو
ت ر ش دن ن هين گذار از دوران جنبش ب ه دوران نهاديهم ين پژوهش بر مبنايدر ا

قزلباش م ورد  -و نهاد شاهان دين چالش ميت مورخان از نخستي، روايومت صفوكح
ن پژوهش مدّ نظر است، يقزلباش در ا -قرار گرفته است. آنچه از مفهوم شاه ياوكوا

در ص در  يانونك و  يان دو نهاد اص ليانه ميگراو هم يكوندِ استراتژيپ يدرواق  نوع
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جن بش ب ه  ةان از مرحل يص فو رگ ذاريتلثه تحت ك يونديست؛ پان اي  صفويتلس
ج آن يقرار گرفت ه و تبع ات و نت ا ييگسست و واگرا يمعر ِ نوع ، درييزگراكتمر
قزلب اش و  -ش اه ةن دوگان ينده است. بن ابراكاف يار مهم بر تحوالت بعديبس ياهيسا
ان يخ تح والت ص فويمه م از ت ار ي، فصلييبه واگرا ييگران دو از هميند گذار ايفرا

  و ينس بتاً س ر ييو واگرا يياگرن هميا يو چگونگ ييشود و توجه به چرايقلمداد م
ن اس اس، يت فراوان است. بر هم يان، حائز اهميصفو ينگارخيت آن در تارينو  روا

ه چرا و چگونه گ ذار دول ت كن است تا نشان داده شود يدر پژوهش حاضر هدف ا
ر ق رار داد و يت مورخان را تحت ت لثيروا يو محتوا يشناساز جنبش به نهاد، روش

ر گذاش ت. البت ه آنچ ه در ين دو نهاد ت لثيان اين مواجهه مياز نخستبر خوانش آنها 
ن يه از نخس تك اس ت  ين ديمدّ نظر است، فرا گذار از جنبش به نهادنجا از مفهوم يا

و معطوف ب ه  ياسيس يهاانياز جر يكي به مثابه يقت صفويمراحل مطرح شدن  ر
ن مرحل ه از ي ش د. ا يز   ي ل بر تخ ت س لطنت در تبرياسماعقدرت تا نشستن شاه

ت آنها كت حريه از ماهك ييهايآنان و تلق يگاه معنويل جايان به دليات صفوكتحر
 ي يزگراكه بع دها ب ه تناس ب تمرك ژه اس ت ي و ييهاوجود داشت، واجد خصلت

ن  د گ  ذار، يل در فراي  دخ يروه  ايش  تر ب  ر نينت  رل و نظ  ارت بكمقتدران  ه و ل  زوم 
ون د يانون منازع ات و پك ق ت در يجود رهبر  رل وين به دليتر شد. بنابرارنگمك
 يه اان آن با دورهيرا م يزاتين دوره، تمايدان به او در ايمر ةژيو يق و سرسهردگيعم
 ن دوره قابل تلمل است.يا ينگارخيت آن در تاريرد و رواكجاد يا يبعد

 نة پژوهش يشيپ
انج ام نش ده  يقزلب اش، پ ژوهش مس تقل -شاه  ةن مواجهينخست ينگارخيتار ةدربار

ن دو ي ها و مقاالت به تقابالت و تع امالت ااز پژوهش ين، در برخياست. با وجود ا
ت وان ين ه مين زميقزلباش اشاره شده است. در ا –ت شاه ياز وضع ييهالينهاد و تحل
ح ذف قزلباش ان از ق درت مرك زي: ( ب ا عن وان 1314ومرث قرقلو )كيبه پژوهش 

 1(1396) يلياحمد عقديگر از سيرد. پژوهش دكاشاره  بازبيني شورش امراي استاجلو

                                                           

هتاي پتژوهش، تحليل تاريخي عملکرد قزلباشان قبل و بعد از حکومتت صتفوي  ،1393و تابستان عقيلي، احمد وبهار 1
 .12، شتاريخي ايران و اسالم
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 ك هاس ت  تحليل تاريخي عملكرد قزلباشان قبل و بعد از حكوم ت ص فويبا عنوان 
ق رار داده اس ت  يمورد بررس يل دولت صفوكيرد قزلباشان را قبل و بعد از تشكعمل

 يص فو ةدور ةاننگارخيقزلباش در مناب  تار -نهاد شاه ةدر مواجه يليسنده تحلياما نو
ر يتوان از مقال ه جه انبخش ثواق ب و ف روغ ب ازگين ميارائه نداده است. عالوه بر ا

ن ام  ق914-906نقش شاملوها در تاسي  و تداوم دول ت ص فويه با عنوان  1(1394)
پ ردازد و يه م ي  و ت داوم دول ت ص فويف قزلب اش در تلس ي ه به نقش  واكبرد 
ن دو نه اد را پوش ش داده اس ت. در موض و  ي ل ااز تعامل و تقاب  يگريد يهاحوزه

 يقات و مطالع اتيتحق يرانيرايپژوهان و پژوهشگران غهيصفو توسط پژوهش حاضر
انج ام  يومت ص فوكمختلف قزلباش در ح يهاگاه گروهيت و جاينقش، اهم ةدربار

نق ش ه ك رد كاشاره  2(1362تاب فاروق سومر )كتوان: به ينمونه م يشده است، برا
ق رار داده اس ت.  يرا م ورد بررس  ان آنا ولي در تشكيل و توسعة دولت صفويترك

ت ا  يوم ت ص فوك  حيف قزلب اش، از تلس ياز  وا يكن اثر نقش هر يمؤلف در ا
ن ي ا ين، محت وايقرار داده است. با وجود ا ياوكعباس را مورد واومت شاهكان حيپا
ت وان ب ه يگ ر ميد يه اس ت. از پ ژوهشيقزلب اش ن -ش اه ةبر مواجه يتاب مبتنك
ايران عصر صفوي راج ر  3(،1311) يشل مزاوياز م پيدايش دولت صفوي :يهاتابك

 6(،1311م ر)يهان  روبرت رو؛ تاريخ ايران در دوره صفويتاب ك 4(،1361) سيوري
ت اب كب ه   و 6(1311) يمت  يرود از ايران در بحران، زوال صفويه و سقوط اصفهان

اشاره داشت، البت ه  6(1393) صفوي، نوزايي امهراتوري ايرانايران عصر  ؛ومنيآندره ن
 ةز ب ه نح وك  ور مشخص و متمرسندگان مورد اشاره در آثارشان بهياز نو يكچيه

 اند.نداشته يااشاره يدوره صفو ينگارخيشاه و قزلباش در مناب  تار ةمواجه
                                                           

،   971 -924نقتش شتاملوها در تأستيس و تتداوم دولتت صتفويه و  ،1394ثواقب، جهانبخش، فرو  بتازگير وبهتار 1
 .1، ش0، سهاي تاريخي، دورئ جديدپژوهش

تقتي و محمتد  ياحسان اشراق ۀ، ترجمنقش تركان آناطولي در تشکيل و توسعۀ دولت صفوي ، 1302سومر،  فارو  و 2
 ، تهران: گستره. يامام

 عقوب آژند، تهران: نشر گستره.ي ۀ، ترجمپيدايش دولت صفوي ، 1322شل وي، ميمزاو 3
 ز.كرباز، تهران: نشر مريز ديامبۀكترجم ايران عصر صفوي، ، 1302، راجر ويوريس 4
 ، تهران: جامي.تاريخ ايران در دوره صفوي، ترجمۀ يعقوب آژند ، 1322مر، هانس روبرت ويرو 3
 ز.كحسن افشار، تهران: مر ترجمۀ ،ايران در بحران، زوا  صفويه و سقوا اصفهان ، 1321و ي، روديمت 1
 ار.کت نشر نقد افك، تهران: شريميركبهزاد  ترجمۀ، ايران عصر صفوي، نوزايي امپراتوري ايران ، 1393ومن، آندره وين 0
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در  ييگرااقعت مقدس به جانب ويآن از روا يجيه و گذار تدريصفو ينگارخيتار
 سيند تأسيفرا

 يم، ع الوه ب ر برخ ي م دّ نظ ر دار يس ين د تلسين پژوهش از فرايه ما در اكآنچه 
 يه ااز باوره ا، نگ رش ياه ا، مجموع هيروزي ه ا و پها، جن گنشكرخدادها، 

 ياپوه اكه در ح د فاص ل آغ از تكره است يها و غيها، سرسهردگتي، عصبياعتقاد
ان ه در يگراتق دس يل گرفت ه و بازت ابكل ش ياس ماعد ت ا درگذش ت ش اهيخ جنيش
وم ت كح يس ين د تلسي، فرايزم ان ةن بازيرده بود. اكدا يپ يصفو ةدور ينگارخيتار
ن د، ام ا كل ين جنبش را ب ه نه اد تب ديل موفق شد اياسماعه است. درواق ، شاهيصفو
 دردول ت  ير ش دن قطع ي گيو جا ييت نهايان و عدم تثبيت صفويبودن وضع اليس

ن يش يپ كهم ان دوران پرتح ر ةز در ادامياو، سبب شده است تا دوران او را ن زمان
ت است ين اهميشتريحائز ب يدولت صفو يريگلكند شين دوره در فرايم. اينكقلمداد 

توان آن را يل گرفته در آن، مكخاص ش ياپوهاكات و تكت تحريو با توجه به ماه
وت اه در كنس بتاً  ةن دوري ا يد. ب ازخواني نام ل جنبش ب ه نه ادي ِ تبديسر يندهايفرا
ه در آن ب ر وج ه ك منجر ش ده اس ت  يتينش روايه، به آفريصفو ةدور ينگارخيتار

به تح والت  ين نگرش قدسيل ايشود. احتماالً دليد مكيندها تلين فرايا ةانيگراتقدس
 -يدي ت جنبش آنان و برآمدن آنها از درون مناسبات مريان، ماهي  صفويصدر تلس

ز اف زوده ي ن يعيش يها، انگارهيمعنو يهان مؤلفهيه بعدها به اكبود؛ هرچند  يمراد
م در ك ان، دس تيار آمدن صفوك يرو ةها را دربارتين عوامل ذهنيا ةشد و مجموع

ن يآن ان س وق داد. ب د ةو منزه درب ار يقدس يتلق يان هوادارن آنها، به جانب نوعيم
، يش كركس ت، لشك، شيروزي ش ونت، ف تح، پ، خيجنگ كه هرگونه تحرك يمعن

از  ياره، در هال هي و غ يم راد -يدي مر يه اها، عُلق هتي، عصبيجنگ يهارشادت
قلم داد  ين يدو درس ت يت اعتق ادياز حم ييهاشدند و به مثابه نشانهت يتقدس روا

از ه ف ارغ ك شدند  ياژهيو ييها حامل بار معنانشكن ياز ا يكن هر ياند. بنابراشده
ه ه دف از ك ز دارن د ي ن ييماورا يا، پشتوانهيانسان يهانشك گاهشان به مثابهيجا

 .يمانيا -ياعتقاد ياژه است با پشتوانهيو يظفرمند يكدن به يانجام آنها، رس
د ب ه عن وان رهب ر يخ جنيش ياپوهاكن تياز آغاز نخست يعنيمورد بحث،  ةدر دور

ات ك ن تحري ش استمرار ايوبمكل، ياسماعشاه ةه تا دوريقت صفوي ر ينظام -ياسيس
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شتار، ك، جنگ، يشكركن لشيشامل چند يلك ور ات بهكن تحريم. ايمقدس را شاهد
د، ي  مر -دو نه  اد مرش  د ي  يگراو هم يس  ت، مه  اجرت، همبس  تگك، شيروزي  پ

ب اً اغل ب آنه ا در يه تقرك ره اس ت ي و غ ياس يس يه ايبن د، دس تهيورزخشونت
 ين مس ئله زم اني اند. ات شدهيانه روايگراتقدس ياوهي، به شيادوار بعد ينگارخيتار

 پ  از يهان دوره را با دورهيه نو  خوانش مورخان از اكرد يگيمورد توجه قرار م
 ريت دول ت، پ اگيه استمرار وض عكتواند نشان دهد يسه مين مقايم. اينكسه يآن مقا

مؤمنان ه ب ه  -يش اعتق ادجنب يكت آن از ير موقعيين تغيآن و همچن يجيشدن تدر
ت آنه ا را ي دهد و رواير قرار ميز تحت تلثيت مورخان را ني، نو  رواياسيس ينهاد
م ب ه ك ش و يو توجه ب ييگراتيواقع يانه به جانب نوعيگراتقدس يج از بافتيتدربه
ه ك ن نگ رش اس ت ي ن منظر و ب ا ايسازد. از ايمعطوف م يمعلول -يعلّ يندهايفرا

 هماسب از جانب مورخ ان در شاه ةقزلباش در دور -شاه ةن مواجهيتنخس يبازخوان
 ند.كيدا ميپ يشتريت بين، معنا و اهميشيت پينسبت با خوانش آنان از وضع

ان  د، دو دادهانون توجه  ات ق  رار ك  ن دوره در ي  ا يآنچ  ه مورخ  ان در ب  ازخوان
دو عنص ر اس ت ن ي ا ينشگركدان قزلباش او؛ و درواق  يدارد: شاه و مر يديلكعنصر

ه ب ه يل جن بش ص فوين د تب ديمقدس را در فرا يهاتياز روا يه حجم قابل توجهك
 ةمورخ ان از دور يژه در بازخوانيوت بهين وضعينهاد، به خود اختصاص داده است. ا

ه شده است؛ ب ه يصفو ةدور ينگارخيعنصر برجسته در تار يكل به يد، تبديخ جنيش
 يرد. ب راك رص د  يت مورخان به روش نيروا يالالبهتوان آن را در يه مك ياگونه

او ب  ا شروانش  اهان،  ة، مواجه  يد در ش  روان و آن  اتولي  خ جنيات ش  ك  نمون  ه، تحر
 يان دست در هالهياز ا يو عوامل يو  صفويقزلباش با ش يديمر يهاگروه يهمبستگ

 د از شروانش اهانيست و مرس جنكمثال، گزارش ش يشوند. برايت مياز تقدس روا
آن دوره قابل  ينگارخين رخداد، در مناب  تاريدان و قزلباشان با ايمر ةمواجه ةو نحو

دان ي ه قزلباش ان و مرك گ زارش داده اس ت  ينيام يآراعالمدر  يتوجه است. خنج
 يدند هو الحيو خون د كخا ةزبونش را آغشت ةان الشيه به چشم عكبا آن».... د يجن

د را ي جن يس كه اگر كبود  ياشان به مرتبهيو جهل ادند يش گزيال اال اال هو در ثنا
از  يادان ه يگفت يكيو اگر  يات نخورديشربت خوشگوار ح يردكبه مرس نسبت 

 (.13: 1312، ي)خنج« يش به باد فنا دادنديوجود او ناقص شد خرمن بقا



 1911تابستان ، 97، شمارة سيزدهم، سال مطالعات تاريخ اسالم 89

ت ي ن رواي ل، اياس ماعدر و سه  شاهيخ حيش ييدايد و پيخ جنيش ةبا گذار از دور
خ يش  يات جنگ ك ات آنها قابل مشاهده است. از تحركهمچنان بر گرد تحرمقدس 

ش اهان ت ا او ب ا ش روان ةقزلباش، مواجه  يديمر يهاشتر او بر گروهيدر، نفوذ بيح
 يه ان دورهياز نخس ت ياس يتح والت س ةل در صحنياسماعتر شاهيحضور نسبتاً جد

ن دوره ي ا ينگ ارخيدر تار يز، همگيدنش در تبريالن تا به سلطنت رسيرشد او در گ
ژه دو عنص ر يو، ب هيات اس طورهي ن رواياند. در اشدهف يانه توصيگراتقدس يانيبا ب
گ را ب ا هم ييروه ايد او به مثابه نيشاه و قزلباشانِ هواخواه و مر يعنيجنبش،  ياصل
ات بر مناس ب يمبتن يت آنها در بافتكاند و حرشدهف يتوص يبيزان امداد غين ميشتريب

، يه رو ين ي؛ ام40-22: 1314شده است )مجه ول المؤل ف،  يحق و با ل معنابخش
 يه اين تلق ي(. آنچه سبب روا  ا160-161: 1316 ،يگناباد يني؛ حس4-12: 1313
برتافته از اعتقادات  يمعنو منزلت و يصفو خاندان ةنيشيپ  رف يك از شد،يم يقدس

و معطوف ب ه  يجنگ ياپوهاكدادن ت گر، قراريانه بود و از  رف ديصوف يو باورها
ن نس ل نخس ت يب وده اس ت. بن ابرا يم انيف ر و اكاز منازعات  يقدرتشان در بستر

دوره حضور  نيا ياسيس منازعات در هك- لياسماع شاه از قبل تا يصفو قتي ر رهبران
ه اساس اً ك ش دند، بلي ل ب محس وب نم جو و قدرتمبارزه يانيصرفاً مدع -افتندي

قت آنها( يم نزد باورمندان و مؤمنان به  ركرفتند )دستيبه شمار م ينومع يرهبران
 ه داشتند.كيت يو ماورائ يمعنو ييرويموجود، به ن يهار گروهيه برخالف ساك

ن مس ئله ي گرف ت و ا يش تريل ش دت بياسماعار آمدن شاهك يت با روين وضعيا
ب اال ب ا  ي يگراهم يكه در ه شاكار مهم يل بسين دليبود؛ به ا يعي ب يالبته تا حدود

 يرده بود؛ نه ادكل يار مقدس، جنبش را به نهاد تبديبس يتيدان قزلباش و در موقعيمر
ندها س بب ين فرايبخش آن بودند. اتيز، مشروعيآمات تقدسياز مدع ياه مجموعهك

ت مجدد آنها از جانب مورخان، زبان و خ وانش آنه ا يو روا يشده است تا بازخوان
 ييب ا محتواه ا ييه اه ا و گ زارهيپردازن، مملو از عبارتيشيپ يمان الگورا  بق ه

 يه در آن، جنبش ك باشند  ينديتگر فرايست روايبايمقدس سازد. درواق ، مورخان م
رومن د از ين ياه پش توانهك ل ش ود يتب د ياس يس يژه، به نهاديو ياتيبا مدع ياعتقاد
ن ب ود ي داد اي، آنچه ر  م يبسترن يرا پشت سر خود داشت. در چن يات مذهبيمدع
ن تح ول، ب ا اغ راق ي ا يان اص لكشاه و قزلباشان به مثابه ار يعنيگرا ه دو نهاد همك
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 يم انيف ر و اك يش ان در ب افتياسيس يآنها ب ا رقب ا ةشدند، مواجهينده ستوده ميفزا
، ش ديستوده م  ياعتقاد -ينيت ديآنها به عنوان حم ةنديفزا يهاو خشونت يبازخوان

 ياتك تحر يل ك ور آمد و ب هيبه شمار م يبيغ يروهايامداد ن ةجيبر رقبا نت يروزيپ
مقدس ب ه ش مار  يه جملگكگرفت يل مكن گذار از جنبش به نهاد شيحول محور ا

ل و تح والت ياس ماعمن اب  درب ارة اق دامات شاه يهاتيها و رواآمدند. گزارشيم
ه او ك ان د هدادن ه گ زارش ين زمي مناب  در ا انه دارند.يگراتقدس ياني، بيرامون ويپ

ن فرم ان يمعص وم ةرد و از ائم كروان استخاره يم حمله به شيل( در تصمياسماع)شاه
گلستان بر اث ر  ةقلع ةن هنگام محاصري(. همچن61: 1366حمله گرفته است )روملو، 

 يش آورد )منز ي ب ه جان ب تبر يرد و روكمحاصره  كصادقه تر يايرامات و رؤك
رده ك  ييش گويد رمض ان را پيا از قبل فتح قلعه گلخندان در عي(. 1/61: 1313، يقم

چن ان گران آنيدانش و از نظرگاه ديل در چشم مري(. اسماع102: 1366بود )روملو، 
ر، يزدن د )خوان دمير ميابش شمشكان در ريرگويبكجنگ ت ةه در صحنكبوده است 

 ياپوه اكبه تح والت و ت يمورخان صفون خوانش محصول نگاه ي(. ا4/461: 1310
 بوده است. يومت صفوك  حيدوران تلس

ن دوره از ي ت مورخ ان اي ، روايخيانداز تارنش و چشميو ب يشناساز منظر روش
ه بع دها كسه با آنچه يه در مقاكبرجسته است  يهامؤلفه يبرخ يندها، داراين فرايا

قاب ل  يروش  -يرديك زات رويم اقزلباش به دست دادند، ت -شاه ةن مواجهياز نخست
 يةاول ةدر مرحل يسيتلس يندهايفرا يه آنها در بازخوانك يدارد. درواق ، روش يتوجه

ب ود  يمعل ول -يعلّ  يرده ايكمت ر منطب ق ب ا روكگرفتند، يار مكبه  يجنبش صفو
 يران يا ينگ ارخيتار ييرد مسلط در سنت ق دمايكرو ينگارخيتار ةوين شي)اگرچه ا

 يخيت ار ين رخ دادهاي يانداز ب ه تبن چش مي مورخ ان از ا يبرخ  ياهنبود، اما گ 
رفت. در يپ ذير ميمورخان تلث يشتر از نگرش باورمندانه و ماورائيستند( و بينگريم
ه ك ش از آنيدادها ب ي اپوها، حوادث و روكن تيو از نظر باورمندان به ا ينشين بيچن

 ييدادهاي قدرت قلم داد ش وند، رو رفته از مناسباتيرپذيو تلث يانسان ينشكبه مثابه 
ت ي ه برتافته از ذهنكش از آنيها بتيو مشرو  و مقدس بودند. روا يد الهييمورد تل

ن ي نس بت ب ه ا مؤمنان ه و همدالن ه ينسبتاً نقّاد و پرسشگر مورخ ان باش د، نگ اه
و ف ر كاز مناسبات  ياپوها در بستركن تين از نگاه آنان، ايندها بوده است. بنابرايفرا
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گ را ب ا او در ق ت و عناص ر هميجه، مرشد و رهبر  ريگرفت. در نتيل مكش يمانيا
دا ي مق دس پ يتي ور قط  مق ام و م وقعگرفتند و بهيت قرار مين روايا يمانيسمت ا

 يس ازن برجس تهي انون اكقت در يخ  ريرد، مرشد و شيكن رويردند. بر اساس اكيم
ده شده ب ود، ياز تقدس بر گردش تن ياهاله، يه در حالت معمولكگرفت. او يقرار م

از  يزد و ا  راف او را گروه يحق م ير از پيه شمشكافت ييارتقا م يبه مقام شاه
 ي يگراه در همك ف ف را گرفت ه بودن د كدان جان بر يقزلباش و مر يمؤمنان و امرا

 دند. آماده بو يانجام هر عمل يمرشد خود، برا ةقرار داشتند و به اشار يامل با وك
ن يل گ رفتن نخس تكو ش  يوم ت ص فوكت حي موقع يجيت تدرين روند با تثبيا

جن بش ب ه  ةرد. درواق  ، ب ا گ ذار از مرحل كر ييمؤس ، تغ يان نهادهايها مچالش
 ةان يگراتقدس يه از از انگ ارهي ان، مورخان نيت صفويتر شدن موقعنهيجانب نهاد

موج ود  يهاتيش واقعيش از پيبفاصله گرفتند و درصدد برآمدند  ين تا حدوديشيپ
 يقت ين را ب ه مثاب ه حقيشيگرا و مقدس پهم يروهايان نياف مكجاد شينند و ايرا بب
ن ينخست ي، برايجير تدريين تغينند. اك ير مورد تلمل قرار دهند و بازخوانيارناپذكان

ر ن مورخ ان ديان شاه و قزلباشان ر  داد. روش اين تخاصمات مياول يبار در بازخوان
ل ي مت ر ب ه جان ب تحلكمان د و  يب اق يفين بحران، اگرچه همچنان توص يت ايروا

 يفاصله گرفت. درواق ، ب را ييگرااز تقدس يار قابل تلمليمعطوف شد، اما تا حد بس
ن يان شاه و قزلباش ان و همچن يها و منازعات من چالشينخست ين مورخان بازخوانيا

و مق دس را  يااس طوره ييبا بار معنا ييهاتيم روايف قزلباش با هم، مجال تنظي وا
ه كداد يق ميعم يافكش چشم آنها ر  داده بود، خبر از شيه پك ييهاتيداد. واقعينم

از داش ت. ي ن نيش يپ يار از زبان اس طورهيغ يت آن، زبانيو روا يف و بازخوانيتوص
ن ي ت اي روارا از  ييگراموجود، تقدس ياسيس يهاتيواقع يقين به صورت عميبنابرا

تر و انهيگراواق  ييآنها را رنگ و بو ينگارخيدور ساخت و تار يمورخان تا حدود
ب ا  يت يبود؛ واقع ييگراواق  يكبر  ين روش مبتنيب، اين ترتيتر داد. بدياراسطورهيغ

وم ت كت حي م آن ب ر موجوديو مس تق واس طهير ب يعنوان مناسبات قدرت و ت لث
 . ي  صفويدالتلسيجد

 ياا ناآگاهان ه ب ر گون هيت، آگاهانه ين وضعيت مورخان از اين، روايبر ا عالوه
ن ب ار نق ش ي ، ايس ازن د برجس تهيبود. در فرا يمبتن يرانهيو به حاش يسازبرجسته
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خودسر  ييروهايه در مقام نكف، بلكصادق و جان بر  يدانيگاه مريقزلباش نه در جا
؛ 160-146: 1316، ين يقزو ي)منش شد قدرت و ثروت داشتند، برجسته  ةه دغدغك

 (.336-334: 1362، ي؛ واله اصفهان166-1/162، 1313، يقم يمنش

 قزلباش -ن تقابل شاهياز نخست يصفو ةت مورخان دوريروا
از  يص فو ةت مورخ ان دوري روا يتوان گفت محتواينون آمد، مكبراساس آنچه تا

مه م  ةسبت ب ا چن د مؤلف  هماسب، در نشاه ةقزلباش در دور -شاه ةن مواجهينخست
ز ي آممناس بات تق دس يت دولت؛ اف ول نس بيتر شدن موقعنهيند: نهادكيدا ميمعنا پ
ام ل؛ و در كش اه در مق ام مرش د  ياگاه اس طورهيجا يق مقطعي؛ تعليمراد -يديمر
 يه ب ازخوانكنيدو نهاد شاه و قزلباشان. آنچه مشخص است ا يجيتدر ييجه، واگراينت
ن مس ئله، ي ل اي برخ وردار ب ود. دل يت قابل توجهيمورخان از اهم يداد براين رويا

 يكيدئولوژيا -ياسيس ين رخداد از منظرهايه اكبود  يادهيده و در هم تنيچيتبعات پ
 ياركو آش  پنهان يهاهيال داديرو نيا از مورخان خوانش نيبنابرا بود. گذاشته يجا بر

دان ي ن، مريش از ايه پكلباش دانست قز يآن را امرا يانونكتوان عنصر يه مكداشت 
ن يت او شدند. ايش موقعيباعث تال م و تشو كنيو هواخواهان معتقدِ شاه بودند و ا

رس د يه ب ه نظ ر م ك  يست بازتاب دهند؛ مورخ انيبايه مورخان مكبود  يتيموقع
قت داشتند. ب ر يامل  ركه با شاه و مرشد كقزلباش، بل يرا نه با امرا ين همدليشتريب
 يقاب ل ت لمل ييمحتوا يهايژگين مواجهه به دست دادند ويه از اك يتين اساس، روايا

 رفته است.يپذر ي، از منطق مناسبات قدرت تلثيگريد ةش از هر مؤلفيه بكدارد 

 قزلباش -شاه ةدر مواجه يمراد -يديالف. افول مناسباتِ مقدس مر

ا ي د ب ر اف ول كيد و تلييتل معنا يكقزلباشان با شاه، به  ةت مورخان از مواجهيروا
ام ل اس ت. در خ وانش كدان ب ا مرش د ي وند مق دس مريپ يمقطع يتسامحاً فروپاش
 يات آنه ا ب ه گون هيست، اما روايان نيان آنها نماين مسئله، صراحت بيمورخان از ا

ن ينخست يباً برايه تقركند كيار مكنگرش مقدس را آش يك يم افول مقطعيرمستقيغ
  ين د تلس يه ر  داد. اگ ر در فرايت ر جن بش ص فويج د يريگلكبار از زمان ش 

روان او ي پ ي كرا در تحر يامل، نقش اص لكگاه مرشد ي، تقدس جايومت صفوكح
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ب ر  يامل، موان  ج دكآنها بر گرد مرشد  ةات مؤمنانكو تحر يفشانرد تا جانكفا يا
سره يكه كردند كيد مكيتل ينون مورخان بر مناسباتكند، اكسر تداوم جنبش را رف  

م ك ه دس تك بود  يدن اعتماد مقدسيب دين دو و آسيان ايق مياف عمكبرتافته از ش
 ةدو واقع  ةسينمونه، مقا يشاه خود داشتند. برا -ن به مرشديش از ايدان قزلباش پيمر
وند ين پيها و روند افول زودهنگام اتير موقعييتواند تغيم يزمان ةن بازيدر ا يخيتار

ل ياس ماعبر تخت نشستن شاه يكي، يخيتار ةن دو واقعيان سازد. ايتر نماشيمقدس را ب
داد، ي ن دو روي ا يزم ان ة هماسب اس ت. فاص لآغاز سلطنت شاه يگريز و ديدر تبر
شاه نزد قزلباشان  يات اسطورهيوتاه موقعكار ين مدت بسيسال بود، اما در ا 22باً يتقر

ل قاب ل ياسماعبه زمان بر تخت نشستن شاهه نسبت كده بود ياز تزلزل رس يابه درجه
 يب اال يدان قزلب اش و آم ادگي مر يسرس هردگ ةسه نبود. عمق متابعت و درج يمقا

ل، ياس ماعار آم دن شاهك  يرو يت شاه در ابتدايمحافظت از موقع يرهبران آنها برا
م در ك ه تنزل و اف ول آن دس تكداد يل مكان آنها شيمقدس را م ييگراهم ياگونه

ان، ي زيون يها. ب ه: س فرنامهكنمون ه ن. ير بود )ب رايمتر باورپذكوتاه كن زمان يا
 (10-6: 1313، يهرو يني؛ ام22-14: 1314؛ مجهول المؤلف، 343: 1364
ش د.  ي هماس ب دچ ار تزل زل نس بهمزمان با بر تخت نشس تن شاه ييگران هميا

ر آنه ا ب ر س ر يگابت نف قزلباش و رق يامرا ةنديفزا ياپوهاكمورخان با اشاره به ت
ن ه  ياني ، به بياقتصاد يهاتياز ظرف يشتريا برداشتن سهم بيمهم و  يهاپست يتصد

ه آنچ ه در كاند رده و نشان دادهكد كين مناسبات تليح، اما مهم بر افول ايچندان صر
ت و ي ه تقوك مق ام او، بل يت معنويت شاه و اهميت داشت، نه موقعين لحظه اهميا
، يقم  ي؛ منش 146: 1316، ين يقزو يقزلب اش ب ود )منش  ياقتدار امرا ةجت دريتثب

 (.  46-1/46: 1312، يمان منشك؛ تر36: 1313، ينيد قزوي؛ وح1/162: 1313

 قزلباش  -شاه يير آنها بر واگرايد و تأثيجد يب. نهادها

ان ي اف مكد در ش يجد ير نهادهايبه تلث ييهااشاره ين حاويت مورخان همچنيروا
ل در ياس ماعه شاهك بودن د  ييهان نهادها همانيقزلباش است. درواق ، ا -هاد شاهدو ن
ت آن در دو ي ت موقعي ومت و ضرورت تثبكاز عاجل حين يسلطنت به اقتضا يابتدا

 هماس ب ار آم دن شاهك  ين ون ب ا روكرده ب ود و اك جاد ي، اياسيو س يبُعد مذهب
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را  يآنها ب ا نه اد ش اه ييارويرو ةنيان قزلباشان شده و زميمنازعات م يموضو  اصل
ان ي م ةب ود ب ر رابط  يارتركد آش كي ن مس ئله تلي رده بود. درواق  ، اكز فراهم ين

 يون دهايو پ يم راد -يدي مناس بات مر يجيومت و اف ول ت دركتر شدن حنهينهاد
ت مورخ ان از ي روا يري گر آن بر فاصلهين تلثيان شاه و قزلباشان و همچنيمقدس م
. ي يگراتر آنه ا ب ه جان ب واق  ميس و در مقابل، معطوف شدن مالمقد يهاخوانش

ن منازعات يا يل اصليه دلكنظر دارند  كته اشتراكن نيمورخان بر سر ا يباً تماميتقر
؛ روملو، 4/630: 1310ر، ي. به: خواندمكالت شاه بود )ن.كمقام و يتصد يتالش برا
؛ 1/669، 1312، ين  يقزو و ي؛ تت  و332: 1362، ي؛ وال  ه اص  فهان260-266: 1366
ه ك  ي(؛ مق ام1/46: 1312؛ 16: 1369، يني؛ قب اد الحس 146: 1316، ين يقزو يمنش
ها و اقتض ائات ب ود ض رورت يمهم از برخ يال نشانهياسماع  آن در زمان شاهيتلس
نم ود. آنچ ه ير م يناپ ذجنبش به نهاد، توجه ب ه آن اجتناب ةه در گذار از مرحلك

اد ي ه سن و سال شاه چن دان زك يژه در زمانيون مقام، بهيا يده تصكنيمشخص بود ا
ر اعم ال ين د و مس كت ي ف قزلباش را تثبياز  وا يكت هر يتوانست موقعينبود، م

ال ت و كن مق ام ويف هموار سازد. بنابرايگر  وايقدرت آن را هم بر شاه و هم بر د
ه يزود و هم در به حاشافيها مآن، هم بر شدت منازعات و رقابت يباال يهاتيظرف

 رد. كيم كمكشاه نزد قزلباشان  ياسيس -يراندن مقام معنو
ت يز در روايگر مانند مقام صدر نيد ديجد ينهادها يالت، برخكعالوه بر مقام و

قزلباش ان برجس ته ش ده  -ر آنها در تقابل شاهيمورخان مورد اشاره قرار گرفته و تلث
د ت ا يش ا كان د يه ان اشارهيهم يالاما از البهست، ياد نين اشارات زيا ةاست. دامن

ب رد. در  يها پ ن منص بي ا يو رقابت بر س ر تص د ييواگرا يبتوان بر نوع يحدود
مختصر اشاره شده است.  يان نهادها به گونهيت ايبر اهم شاهنظام يلچيخ ايتارتاب ك

ر و ه دو نه اد ص دك نيت ف راوان اس ت و آن اي ته حائز اهمكن يكت ين روايدر ا
ن دو منص ب ي ان اياز متصد ياند و برخالت همزمان محل منازعه و اختالف بودهكو

 در ك ه تبري ز  محم د الدينجالل خواجه»اند. دهيبه قتل رس يبا خشونت قابل تلمل
 آنك ه س بب ب ه وق ت اين در داشت وكالت منصب مكانفردوس شاه حضرت زمان
 تابع انش و او از توم ان ه زار هف ت لغمب و گشت مقيّد بودند، بد او با وزرا و امرا

 (.16: 1369، يني)قباد الحس« سوختند بوريا و نفت به آخر در و كردند بازيافت
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 ت مورخانيقزلباشان در روا يينده بر واگرايد فزاكيپ. تأ

ن يتريانونك هماسب، سلطنت شاه يآنها در ابتدا ةانيقزلباش و رفتار اقتدارگرا يامرا
ش يقزلب اش در تش و يت، نق ش ام راي ن رواي رخان است. در ات مويمسئله در روا

ت ي واقع ي كن مس ئله يشده است. ابرجسته  يموجود به صورت قابل توجه ياسيس
ن دوره، يقزلباش در ا ينقش امرا ةت مورخان درباريرفت، اما روايبه شمار م ياسيس

ار ك  يرو يت دال از نقش آنها در ابيرد نخست، تجليكرد بنا شده بود. رويكبر دو رو
ن بح ران يد بر نقش آنها در به وجود آمدن اكيرد دوم تليكآمدن شاه خردسال؛ و رو

 ينه اد ش اه يبانان واقع يقزلباش درواق   پش ت يرد نخست، امرايكبوده است. در رو
ت يريل، انتق ال ق درت را م دياس ماعاز وف ات شاه يه در خأل ق درت ناش كبودند 

 مب ادا آنك ه ت وهّم سلطان استاجلو( ب هكهكوملو و وسلطان ريآن دو )د»ردند. كيم
 ان دچنان آن زمانى و چنين اين وقتى مترصّد قوت زوايا  در كه فساد و فتنه اشخاص

 راي ت مس لمانان عافيت مبانى ويرانى به نموده مبادرت خرو  به زوايا، رؤيا  آن از
 تمام وقعى حضرت اناعي و دولت اركان نظر ه دركبرافرازند، از آنجا   غيان و فساد
 جمج اه پادش اه يس ار و يمين قابليّت وفور و وصيّت بنا بر داشتند، الكالم امتياز  و

 وال د مسند بر گرفته بود مبرور پادشاه اوالد اكبر كه را صفو  حسينى  هماسب شاه
ه ك(. حال آن363: 1316، ي)جنابد« گردانيدند متمكّن فرماندهى سرير بر اختر نيك
 بحران بنا شده است. نيا در قزلباشان مخرب نقش بر دكيتل بر مورخان، دوم رديكرو
ان ت آنه ا ب ه اص ول يبود بر خ يدكينده به صورت ناخودآگاه تليز فزاكن تمريا 

 ي كم از لح اظ تئورك ه دس تك  ي؛ موض وعيم راد -يديو مناسبات مر ياعتقاد
 ي كنقش قزلباشان،  ةنديفزا يسازن، در برجستهينمود. عالوه بر ايرقابل گذشت ميغ

از س ر  يران هين ب ه حاش يشد و آن هم نقش شاه بود. البته ايه رانده مينقش به حاش
ت مق ام يبود نهفته بر مظلوم يدكيه تلكعامدانه نبود، بل يهايپوشا چشمي يتوجهيب

ن ه ين زميش ده ب ود. در هم  يگاه مقدس وين تحوالت به جايه در اثر اك ياو و ظلم
ب ه »همچون  يريت مورخان با تعابيقزلباش( در روا يئله )نقش امران مسيه اكاست 

 ام را  مي ان در نق ار غب ار ارتف ا »(، 146: 1316، ين يقزو ي)منش « هم رفتن ام را
: 1366)رومل و، « التكو ةغبار نفاق به واسط»(، 331 :1362، ي)واله اصفهان« نامدار
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(، 363ق: 1414، ياشانك يغفار« )اشتغال به رقابت و جم  مال از جانب امرا»(، 246
م ان ك)تر« اويماقي ت تعص ب و وكال ت ام ر بجه ت دولت اركان و منازعه امراء»

 يفاتي( و توص 1/166: 1313، يقم  ي)منش« قزلباشان ييوفايب»(، 1/46: 1312، يمنش
ه ك ده د ينش ان م يفات به روشنين توصيا ياست. محتوا ن دست برجسته شدهياز ا

با مقام ش اه و  يو همراه يهمدل ياان از گونهين جريبه ا يصفو ةنگاه مورخان دور
 يقزلب اش خ ال ينسبت به اقدام ام را يحيم و نه چندان صريمقابل، نقد مال ةدر نقط

نق ش  ين آش فتگيقزلباش در ا يه امراكنين مورخان آنچه واضح بود ايا يست. براين
ه يار مق دس او را ب ه حاش آنها بر سر قدرت، ش اه و اقت د ةرا داشتند و منازع ياصل

 رانده بود.
ه ا، يبن ددس ته ين بحران، به برخ ين، در نسبت با نقش قزلباشان در ايعالوه بر ا

 ي؛ منش 29-23: 1361، ين يها اشاره ش ده اس ت )قزوها و خشونتها، منازعهيتبان
: 1369، يني؛ قب اد الحس 166-1/166: 1313، يقم ي؛ منش166-146: 1316، ينيقزو
 يات قاب ل ت وجهيجزئ يسازرده بودند با برجستهك. درواق ، مورخان تالش (14-90

ت ي دوم، نس بت ب ه موقع ةگر و در درج يديكف قزلباش نسبت به يرد  وايكاز رو
  آنه ا از يختن س ريو گس  ينديها را به نقش آنها معطوف سازند و عدم پاشاه، نگاه

ش ه در ين مس ئله ري ن د. اانون توج ه خ ود ق رار دهكن را در يشيمناسبات مقدس پ
ت ه كن ني خ ود ب ر ا يشد، اما در ج ايت ميباً بدون اغراق روايت داشت و تقريواقع
ف قزلباش ب ه مق ام ش اه و مرش د ي وا يزان ارادت و سرسهردگيه مكد داشت كيتل
ت ين ام ر وض عيرد و  هم ك ير مييو مناسبات قدرت تغ ييامل، به علت اقتدارگراك

نش آنها به وض  موجود قاب ل كن وايداد. بنابراير قرار ميلثف قزلباش را تحت تي وا
مان ان يپگر هميت ديو تعر  فراوان آنها به موقع ينش، تعدكن وايانتظار بود. خواه ا

ن آن يز ش اه. بن ابرايآمت تقدسيده گرفتن موقعيو ناد يتوجهيقزلباششان بود، خواه ب
ش تر يب يداشتند، ت ا ح دود يشترين منازعات نقش بيه در اكف قزلباش يدسته از  وا
ش از يان ب ه نس بت ب يلوها و استاجلوهكنمونه، روملوها و ت يشدند. برايسرزنش م

ر يش از س ايانون توجه ات مورخ ان ق رار داش تند و ب كقزلباش در  يهار گروهيسا
 شده است.د كيها بر نقش آنان در منازعات تلگروه
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 قزلباش -ش آن در بر هم زدن مناسبات شاهات و نقيت والكيمال ةد بر مسئلكيج. تأ

م و نس بتاً ي مال ياوهيح، اما به شيت خود نه چندان صريدر روا يصفو ةمورخان دور
ت وان آن را يه م ك اند ردهكت يقزلباش روا يان امرايرا م يتينارضا ياار، گونهكآش

ار مه م يبس  جياز نت ا يكين مسئله يد. ايات ناميت در والكيت مالياز موقع يتينارضا
اقن ا  و  ين اب زار ب رايت ره مهمك رفت. از آنج ا يت دولت به شمار ميت موقعيتثب
مقتدر ب ود،  يات و ثروت آنها به امرايوال يف قزلباش واگذاري وا داشتننگه يراض

ت خ ود ي ف موقعياز  وا يكان، هر يقدرت صفو يريگلكنخست ش ةاز همان دور
 كم كش تر دول ت يت هم به ثب ات بين وضعيند. اردكت يها تثبالتياز ا يكيرا در 

ار س اخت. البت ه كب ه آن ان را آش  يقدرت شاه صفو ياكن حال، اتيرد و هم در عك
ز داش ت و آن ي ن يگ ريد يها ب ه قزلباش ان معن اتيص واليج، تخصين نتايفارغ از ا

ار ه در گذك ياو ثروت بود؛ مسئله ياقتصاد يندهايتر آنها با فراير ساختن جديدرگ
ر خ ود يز تلثين بار نيت بود و نخستيار حائز اهميان بسيند جنبش به نهاد صفوياز فرا

ه ك  يت ين مس ئله در رواي  هماس ب نش ان داد. اس لطنت شاه يرا در منازعات ابتدا
برجس ته  يز تا ح دودي هماسب به دست دادند نقزلباشان با شاه ةمورخان از مواجه

 يه تالش ام راكن مسئله بود يتوان شاهد اين مت مورخايشده است. درواق ، در روا
 ياپوه اكاز مناس بات ق درت، خ ود را در ت يشتريقزلباش به منظور برداشتن سهم ب

ن ب ود ي داد اين آنچه ر  ميداد. بنابرايات متعدد نشان ميآنان به منظور تسلط بر وال
ان ب ا ش اه رمق دس قزلباش يخود را بر تمام مناسبات مق دس و غ يةن مسئله سايه اك
از « اك قط   ال» ةگ روملو آغاز منازع ات را مس ئليبنمونه، حسن يانداخت. برايم

 يلچ يخ ايت ارن در ي(. همچن 260: 1366رده اس ت )رومل و، كاستاجلو عنوان  يامرا
مت ر ك»سلطنت  ي هماسب( در ابتداد )شاهيه شاه جدكني، مور  با اشاره به اشاهنظام

ن مسئله در ي(، بر نقش ا16: 1369، يني)قباد الحس« داختپريم كيو مل يبه امور مال
 يافت ه االمراي ى امي ر سلطان... منصب ديو»رده است. كقزلباش اشاره  يامرا يكتحر
 و شوكت مزيد به كه خانقليچ و بدرخان و سلطانكهك مثل استاجلو اما امرا  بود،

 و استنكاف غايت از د،داشتن تفرّد سمت اتراك  وايف ساير از عشاير و قبايل كثرت
(. در ادام ه، 16: 1369، يني)قب اد الحس « نكردن د قبول را ديوسلطان بزرگى استكبار

خ وردن تع ادل در ب ر ه م  يدارنير مناس بات زم ياز ت لث يش تريات بي مور  جزئ
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داده اس ت )هم و، آنها با شاه را مورد اشاره ق رار  ةجه رابطيقزلباش و در نت يروهاين
شتر يب يابيو تالش امرا به منظور دست« جم  مال» ةز مسئلين ياشانك يرجا(. غفاهمان

ن ب ا ش اه عن وان يگر و همچنيديكآغاز تقابل آنها با  يرا عامل اصل يبه مناب  اقتصاد
 (.363ق: 1414، ياشانك يرده است )غفارك

 ت مورخانيت شاه در روايد. موقع

ش اه،  ةداد، مس ئلي ن رويخان از امور يدر بازخوان ن مسئلهيترد بتوان گفت مهميشا
سلطنتش متوجه او ب وده اس ت. ش اه  يه در ابتداكبود  يداتيگاه مقدس او و تهديجا

نن د. كد كي گ اه مق دس او تليداشتند بر حفظ جا يه مورخان سعكبود  يتنها عنصر
 ياگون ه يريارگك هماسب، از به ان بر تخت نشستن شاهيشتر مورخان در بيباً بيتقر

 -يردن د ب ر ابع اد م ذهبكردن د و ت الش كن يان ه خ ودداريگرا يتقد ييوازبان ر
 يااس طوره ياوهينند و بر تخ ت نشس تن او را ب ه ش كد كيمقام شاه تل يكيدئولوژيا

: 1360، يني؛ قزو241: 1366؛ روملو، 30-26: 1363، ينطنز يانند )افوشتهكت يروا
ب ر  ةه درب ارك اس با آنچه يق در يژگين وي(. ا1/46: 1312، يمان منشك؛ تر11-29

تر اس ت، ام ا همچن ان رنگمك يشد، تا حدوديت ميل رواياسماعتخت نشستن شاه
ه كست ا ييهايپردازرا داراست و سرشار از عبارت يمهم از نگرش قدس ييهامؤلفه
ش تر يه بك ار ب رده ش ده اس ت ك ب ه  يم و اص طالحاتيها و مفاهشتر واژهيدر آن ب
از بر تخت نشستن شاه.  يتيست تا رواا ياعتقاد -يحماس -يتن مذهبم يكگر يتداع
« انج م و اف الك خ الق برگزيده»چون  ييهاف مقام شاه با عبارتينمونه، توص يبرا
: 1369، يني)قب اد الحس « پن اه خالف ت ش اه حضرت( »1/163: 1313، يقم يني)حس
(، 1/46: 1312 ،يم  ان منش  ك)تر« ابوالبق  اء مك  ان جن  ت پن  اه غف  ران ش  اه»(، 14
)روملو، « پناهنيشاه د»( و 36: 1313، يني) اهر قزو« مكان جنت نوّاب شانسعادت»

 رود. ين دست به شمار مي( از ا242: 1366
مق دس، ب ا آنچ ه او درواق   ب ا آن  يه ان عبارتيت شاه با ايف موقعيالبته توص

تن اقض مواج ه  يان هن مسئله مورخان را با گويجه، ايمواجه بود، تضاد داشت. در نت
 -يااس طوره يت ي هماس ب را ب ا روا رف، بر تخت نشس تن شاه يكساخت. از يم

ن پادش اه ي ه اكزدند دست  ييم فضايگر، به ترسيردند و از  رف دكز نقل يآمتقدس
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ل ي ن مسئله نه فق ط ب ه دلين دخل و تصرف را نداشته است؛ و ايمترك ييدر آن توانا
ه در گذش ته در ك ب ود  يمقدس يهاتيها و ذهنافول انگارهل يه به دلكصغر سن، بل

ه ا آن انگ اره كن يامل وجود داشت و اكمرشد  -ذهن قزلباشان نسبت به مقام شاه
ل يعنصر تب د يكز به يشاه ن ياسيو س يتجاوز به مقام معنو يرده و حتكدا يزش پير

 شده بود.
ن ي وسان بوده است؛ به ادر ن يتيت مورخان موقعيت شاه در رواياست موقع يگفتن
 ياس يس -ينِ سلطنت خود، نه تنها اعتبار اعتق ادينخست يهاه در گذار از دورهكمعنا 
ن چالش را ه م نداش ت. ي  ايحلّ و فصل سر ييه تواناكرد، بلكيرا تجربه م يمتزلزل

 يه ايف قزلباش در هم اوردي وا يروين كج و به سبب استهاليتدرن، بهيبا وجود ا
اعتب ار از دس ت رفت ه ف راهم  ياي ش اه ب ه منظ ور اح يب را يتيهم، موقعمستمر با 

ن يت ريانونكگاه شاه را به عنوان يت، دوباره مورخان جاين موقعين در ايبنابرا شد.يم
اقت دار او و نظ ارت و  يابي دادن د و ب ر بازيومت مورد توجه قرار م كن حيعنصر ا

 و بي ك ال دينتا  و س لطانهكك»ردن د. كيد مكي نترل او بر مناسبات ق درت تلك
 ب ه گردي ده گرفتار نعمت كفران جزا  به استاجلو دالوران از فوجى با بيكدرويش

 مي ان از شكافته يكديگر بر را لشكر صف سلطانقازوق و منتشاسلطان و رسيدند قتل
 ش انع الى ام را  و رس انيدند گ يالن ب ه ك رانبى مشقت به را خود و رفتند در به

 نش ان ع رش آستان متوجه پايانبى غنايم و فيروز  و فتح كرايم با امرانك و كامياب
، ي)وال ه اص فهان« گرديدن د سرافراز بوسپا  و سجده شرف به رود -زنجان در شده

 اخ ى و تكل و سلطان قراجه و تكلو سلطان جاه... جم شاه خدمت در(. »339: 1362
 ام را  نم وده تعاقب را جلوياناستا قورچيان با جاه جم شاه شده، كشته تكلو سلطان
 ن زد گ يالن ب ه رفتن د   ارم به آنجا از و آمدند ابهر حدود به شده منهزم استاجلو
 گذاش ته خلخ ال در را اردو رسيد، جاه جم شاه به خبر اين چون. رفتند رشت حاكم

 ام را . گردانيدن د اث ر ظفر لشكر منقال  را ديوسلطان و آمدند خرزويل حوالى به
 و كردبي ك و خ ان بدر و سلطان قزاق و سلطان منتشا و سلطان كهك مثل استاجلو

 االم ر آخ ر ريخت ه يك ديگر بر لشكر دو آن آمده بيرون گيالن جنگل از خانقليج
 آورده ف رار واد  در پا  سلطان كهك وزيد اثر ظفر شاه عسكر  رف از ظفر نسيم
 در گيلك ان را اجلوياناس ت از كثي ر جمع ى و نمودن د تعاق ب را ايشان تكلو امرا 
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« رفتن د گ يالن ب ه سلطان منتشا و سلطان كهك مثل امرا بعضى آورده قتل به جنگل
 (.1/163 :1313، يقم يني)حس

 يريگجهينت
س لطنت  يقزلب اش در ابت دا -ش اه ةن مواجهيه از نخستيصفو ةت مورخان دوريروا
 يجان ب خوانش ب ه  ياان ه و اس طورهيگرات تق دسي روا يا هماسب از گون هشاه
 ور مش خص توان بهيه را نميصفو ةدور ينگارخيانه معطوف شد. مناب  تاريگراواق 

 يه اق و تلمل در متن گ زارشيرد، اما با تطبكم يانه تقسيگراانه و واق يگرابه تقدس
نش يه آفركبود  يتين روايرد. اكت را مشاهده ين رواياز ا ييهاتوان رگهين مناب  ميا

ش د. يه ب ه دس ت داده م يوم ت ص فوكتر ش دن حنهيت و نهادير تثبيثآن تحت تل
گرف ت و ب ه فاص له  ين صفويجنبش نخست ةت مورخان از دوريدرواق ، هر چه روا

و  ي  يگرات  ر ش  د و از تق  دسان  هيگراش  د، واق  ي  كت  ر ش  دن آن نزدن  هينهاد ةدور
ت وان يداد را ميرون يا يمورخان برا يهافاصله گرفت. از جمله مؤلفه يسازاسطوره

 يياقتدارگرا يسازقزلباش؛ برجسته -ان شاهيوند مقدس ميپ يمقطع يد بر فروپاشكيتل
د بر پررنگ بودن نقش قزلباش ان كي؛ تلياسيو س ياقتصاد ةقزلباش در دو حوز يامرا

ت مج دد نق ش ي د بر تثبكيت تليت مقدس شاه؛ و در نهايدن موقعيشكدر به چالش 
 ن چالش دانست.ياشتن اشاه پ  از پشت سر گذ

 منابع و مآخذ
، ته ران: يوشش احس ان اش راقك، به نقاوة االثار(، 1363، محمود )ينطنز ياافوشته –

 .يو فرهنگ يانتشارات علم
، تهران: انجمن آثار يريوشش محمدرضا نصك، به يفتوحات شاه(، 1313ن )ي، صدرالديهرو ينيام –

 .يو مفاخر فرهنگ
، 1مجد،   ييح غالمرضا  با بايتصح ،يخ الفيتار(، 1312) ينيقزو خاناحمد و آصف ي، قاضيتتو –

 .يو فرهنگ يتهران: انتشارات علم

، ته ران: 1  افش ار، ر ي ا حيتص ح ،عباسى آرا عالم تاريخ (،1312گ )يندربكاس ،يمان منشكتر –
 ر. يبكريام

ه يدولت ص فو   و تداومينقش شاملوها در تلس»(، 1394ر )بهار يثواقب، جهانبخش و فروغ بازگ –
 .46-19(، صص26 ياپي)پ 1،  ش6د، سي، دورة جديخيتار يهاپژوهش، («ق906 -914)
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مج د،  يي با ب ا غالمرضا وششك به ،الصفويهروضة  (،1316گ )يرزابيم ،يجنابد –
 .افشار محمود موقوفات اديبن تهران:

، ته  ران: يه  انكيوش  ش جعف  ر ش  عا  ك، ب  ه نامهلياس  ماعشاه(، 1316، قاس  م )يگناب  اد ينيحس   –
 .يفرهنگستان زبان و ادب فارس

ق، يبر عشكوشش محمد اك، به ينيام يآراخ عالميتار(، 1312بن روزبهان )اهلل، فضلياصفهان يخنج –
 توب.كراث ميز نشر مكتهران: مر

 ام.ي، تهران: انتشارات خ4،  ريب السيحب(، 1310بن همام )نيالداثير، غيخواندم –

 .ك، تهران: انتشارات بابيين نوايح عبدالحسي، تصحخيسن التواراح(، 1366گ )يبروملو، حسن –
 .يخوارزم تهران: انتشارات ،يريام منوچهر ة(، ترجم1364) رانيان در ايزيون يهاسفرنامه –
، ترجم ة احس ان يدولت ص فو ةل و توسعكيدر تش يان آنا ولكنقش تر(، 1362سومر،  فاروق ) –

  ، تهران: گستره.يامام تقيو محمد ياشراق
 رمحمدص ادق،يم ديسع ديس حيتصح ،يعباس آرا جهان تاريخ (،1313محمد ) رزايم ،ينيقزو  اهر –

 .يانسان علوم تهران: پژوهشگاه
وم ت كرد قزلباشان قب ل و بع د از حكعمل يخيل تاريتحل»(، 1396بهار و تابستان ، احمد )يليعق –

 . 162-136، صص11،  شران و اسالميا يخيتار يهاپژوهش، «يصفو
، ته ران: يالن يم درس گ يح مرتضي، تصحتاريخ نگارستانق(، 1414احمد ) ي، قاضياشانك يفارغ –

 حافظ. يتابفروشك
 يچيوئك  و يرينص  محمدرض ا وش شك به ،شاهنظام يلچيا خيتار (،1369خورشاه ) ،ينيقباد الحس –

  .يفرهنگ مفاخر و آثار تهران: انجمن دا،هانه
مطالعات و  ة، تهران: مؤسسيراحمديم ميوشش مرك، به هيفود الصيفوا(، 1361، ابوالحسن )ينيقزو –

 .يقات فرهنگيتحق
وشش اصغر منتظر صاحب، تهران: انتشارات ك، به ليشاه اسماع يآراعالم(، 1314مجهول المؤلف ) –

    .يو فرهنگ يعلم
 راثي ته ران: م ن ژاد،بهرام محس ن وش شك ب ه ،االخب ار ج واهر (،1316) بوداق ،ينيقزو يمنش –

 .   توبكم
، يوش ش احس ان اش راقك، ب ه التواريخ خالصة(، 1313، احمدبن شرف )يقم يمنش –

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1 
 ادي ته ران: بن مح دث، رهاش ميم وش شك ب ه ،نيب ر خل د (،1362وسف )ي محمد ،ياصفهان واله –

 .افشار محمود موقوفات

و  يوشش احس ان اش راقك، به يعباس يآراخ جهانيتار(، 1313ن )ي، محمد اهر حسينيد قزويوح –
 .يو مطالعات فرهنگ يرمحمدصادق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانيد ميد سعيس


