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چکیده
دوره طوالنی سلطنت شاهتهماسب اول ،دوره تثبیت وآرامش طوالنی جهت صفویان بهویژه پس از
صلح اماسیه است .پس از مرگ شاهتهماسب اول ،اختالفات بر سر جانشینی او ،بین گروههای مختلف
قزلباشان ،منجر به سلطنت شاه اسماعیل دوم شد .دوره سلطنت شاه اسماعیل دوم هر چندکوتاه ،ولیی
باحوادث فراوانی همراه بود .به سلطنت رسیدن محمد خدابنده( )389-339وضعف بینایی و انزواطلبیی
این پادشاه ،همراه بااختالفات درونی حکومت صفویان بین قزلباشان ودیوانساالران ایرانی ،باعی بیی
ثباتی سیاسی گردید .با استقرار سلطان محمد خدابنده برمسند حکومت صفویه ،کنترل اوضاع سیاسیی
و اقتصادی کشور توسط قزلباشان صورت میگرفت .در این زمان ،قلندران با بهره گیری از نارضیایتی
الیههای پایین جامعه که حاصل این سلطه قزلباشان بود ،موفی بیه بسیی نیروهیای رییر ترکمیان
گردیدند .آنها شورشهایی تحت عنوان شاه اسماعیل دوم و با جعل هویت او شکل دادنید .همیه ایین
شورشها نتوانستند به یک حرکت اجتماعی گسیترده تبیدیل شیوند .هرچنید ایین شیورشها توسیط
حکومت صفویه سرکوب گردید ولی نمونه هایی از بروز نارضیایتی و همچنیین مشیکالت اساسیی در
ساختار قدرت حکومت صفویه را به نمایش گذاشتند و تغییرات انجیام شیده در دوره شیاه عبیال اول
نشان دهنده درکی از این شورشها است .هدف این پژوهش ،شناخت و بررسی علل و زمینههای بروز
و ظهور و همچنین ناکامی این شورشها از جهات مختلف میباشد.
کلید واژه ها :شاه اسماعیل دوم ،محمد خدابنده ،شورش ،قلندران ،صفویه ،افشارها
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مقدمه
در تاریخ ایران شورشهای گوناگونی روی داده است .دورۀ صفویه نیز ازاین امر مسیتثنی نیسیت.
دراین دوره نیز شورشهای متعددی علیه دولت صفویه انجام شد .یکی از این شورشها که از جهیاتی
در تاریخ این دوره استثنا است ،شورش قلندران یا شاه اسیماعیل دومهیای دروریین در دورۀ سیلطنت
سلطان محمد خدابنده میباشد .این شورشها از این جهت استثنا هستندکه برای اولیین بیار درتیاریخ
صفوی جعل هویت پادشاه شکل گرفته است .امری که قبل و بعد از آن درمورد صیفویان روی نیداده
است .این شورش هادر زمانی روی داد که حکومت صفوی در بحیران شیدیدی گرفتیار گردییده بیود.
مشکالت ومنازعات قبایل قزلباش که جهت جانشینی شاهتهماسب بیروز کیرده بیود در دوره سیلطنت
کوتاه مدت شاه اسماعیل دوم و سپس در زمان حکومت سلطان محمد خدابنیده تشیدید شید .ضیعف
جسمانی ،تالشهای همسر سلطان یعنی مهد علیا به همراهی میرزا سلمان وزیر برای به دست گرفتن
اداره امور واختالفات انها با قزلباشان بر وخامت اوضاع کشور افزوده بود .از سوی دیگر حمالت شدید
عثمانیها نیز مشکالت صفویان را دوچندان ساخته بود .در چنین شرایطی بود که شورشهای قلندران
شکل گرفت .در این پژوهش سعی شده است که علیل شیروع و شکسیت ایین شیورشها از جهیات
مختلف مورد بررسی قرار گیرد .این پِژوهش متکی بر منابع دورۀ صفوی ،تحقیقات معاصرین و استفاده
از نظریات جامعه شناسی میباشد.
این پژوهش کوششی جهت پاسخگوئی به این سواالت است که علل اصیلی ایین شیورشها چیه
بوده است؟ چه عواملی باع شکست این شورشها شده است؟ به نظر میرسد که وضیعیت سیاسیی
دوره سلطان محمد خدابنده و ویژگیهای جامعه مذهبی ایران ،همیراه بیا سیلطه قزلباشیان بیر امیور
سیاسیواقتصادی از علل اصلی این شورشها بوده است .همچنین ضعف قدرتاقتصادی و ساختارهای
سیاسی ونظامی شورشیان ،تاثیر مهمی در شکست شورشها داشته است .در مورد این شورشها تا بیه
حال تحقی گسترده ای انجام نشده است .در بعضی از مأخذ به صیورت مختصیر بیه ایین شیورشها
اشاره شده است ولی به علل این شورشها پرداخته نشیده اسیت .همچنیین بافیت جامعیه اییران کیه
شورشها در انها روی داده است مورد رفلت و بی توجهی کامل قرار گرفته است .این پژوهش از نوع
پژوهشهای تاریخی و با روش کتابخانه ای است .دادههای این پژوهش به شیوه فییش بیرداری و بیا
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استناد به منابع دست اول وبهره گیری از نظریات و تعاریف جامعه شناسی گرد اوری شده است .سپس
به گزینش ،ارزیابی ،تحلیل ،تدوین و استنتاج از آن دادهها پرداخته شده است.
سلطنت شاه اسماعیل دوم :پس از مرگ شاه تهماسب اول بر سر جانشینی او نزاع درگرفت.
قزلباشان استاجلو ،خواهان به قدرت رسیدن حیدر میرزا و گروهی دیگر ماننید خلیفیه الخلفیا ،پریخیان
خانم و افشارها ،خواهان به قدرت رساندن اسماعیل میرزا بودند .پریخان خانم که خواهر شاه اسماعیل
دوم بود ،حیدر میرزا را شایسته پادشاهی نمییدانسیت و در جرگیه طرفیداران اسیماعیل مییرزا بیود و
شاهزادگانی مانند سلیمان میرزا و افرادی مانند شمخال خان از او حمایت کردند.
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در این زمان اسماعیل میرزا در قلعه قهقهه زنیدانی بیود و طرفیداران او بیا جمیع شیدن درمنیزل
حسینقلی خلیفه الخلفا «آنجا را سقیفه بنی ساعده خود ساختند» 2و با انتشار شایعه ای مبنی بر اینکیه
شاه تهماسب قبل از مرگ افرادی را برای آوردن اسماعیل میرزا به قهقهه فرستاده است ،با حملیه بیه
حرم شاه ،حیدر میرزا را به قتل رساندند 9.به این ترتیب اسماعیل میرزا به سلطنت رسید .دوره سلطنت
او بسیار کوتاه ولی با اقدامات و حوادث فراوانی همراه اسیت .از جملیه حیوادثی کیه بعیدها مییتیوان
پیامدهای آنها را در شورش قلندران مشاهده کرد ،اقداماتش برای احیای مقام مرشد کامل اسیت .بیه
واقع او مساله تاج بخشی قزلباشان را که با توجه به ان ح و حقوق زیادی برای خیود قائیل بودنید از
بین برد .به همین علت او به کم کردن اقتدار خلیفه الخلفا ،تحقیر و نابودیش پرداخت.
شاه در برخورد با خلیفه الخلفا از مساله ناصوفی بودن و عدم اطاعت از مرشد کامل بهره جست .او
اعییالم کییرد کییه در طریقییت صییفویه ،عییدم پییذیرش حکییم مرشیید کامییل چیسییت و امییرا اعییالم
نمودندکه«بستن،زدن،کشتن وسوختن است» .7شاه پس ازقتل خلیفه الخلفا به قتل عام صوفیان قزوین
پرداخت .همچنین او تعدادی از سران استاجلو و قزلباشانی را که در زمیان پیدرش متصیدی مقامیاتی
بودند به قتل رساند 9.پس در این دوره قزلباشان به شدت تحت تأثیر قدرت شاه قرار گرفتیه و از جیان
خود ایمن نبودند.
شاه اسماعیل دوم نیز به قزلباشان اطمینان نداشت و ترل او از آن بود که آنها با حمایت از یکیی
از شاهزادگان صفوی باع بروز فتنه و به قدرت رساندن دیگری شوند 1.از دیگر مسائل مهم دوره او،
توجه به رفاه عمومی و امنیت مردم است .او به وزیر و درباریان دستور داد که به امیور جزئیی و کلیی
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مردم رسیدگی کنند ،امور را به خوبی انجام دهند و قضایایی که در بین مردم روی میدهد به سیرعت
حل و فصل کنند 4.همچنین او اعالم نمود که چنانکه امرا و دیوانیان از ترک یا تاجییک ،ییک دینیار
اضافی از مردم دریافت کنند ،به جای آن صد دینار از آنها میگیریم 8.او پس از یک سال سلطنت بیه
مرگ مشکوکی از دنیا رفت .عده ای مصرف زیاد مواد مخیدر و گروهیی نییز قتیل او را بیه تحرییک
پریخان خانم و ریختن سم در فلونیای او دانستهانید .بیه هرحیال ایین میرگ مشیکوک ،زمینیه سیاز
شورشهایی شد که ادعای شاه اسماعیل بودن راداشتند وچندین شورش باعنوان و نام شیاه اسیماعیل
دوم صفوی شکل گرفت.
قلندری در ایران
همان طور که ذکر شد ،شورشهای پس از مرگ شاه اسماعیل دوم توسط قلندران شکل گرفیت.
به همین دلیل به پیشینه قلندری در ایران پرداخته میشود تیا نقیش آنهیا در ایین شیورشها بیشیتر
مشخص شود .قلندر معرب کلندر به معنای چوب نتراشیده3و در اصطالح به کسیی گفتیه مییشیودکه
«دامن خود رااز قیود و تکلفات رسمی وتعریفات اسمی برچیده ،از همیه دسیت کشییده ،دل و جیان از
همه بریده و طالب جمال و جالل ح است

»63.

بعضی نیز معتقدند که این نام مرکب از حروفی است که هر حرفی دارای معنی خاص خود اسیت،
چنانکه ق« :قناعت» ،الم« :لطف» ،نون «:نیدامت» ،دال« :دیانیت» و ر «:ریاضیت» اسیت .رد پیای
قلندریه در ایران به قرن سوم هجری بر میگردد که تکامل یافته فرقه مالمتیه است 66.فرقیه ای کیه
رازداری و مخفی نگهداشتن از اصول اساسی آنها بود .چنانکه حافظ میگوید :
به پیر میکده گفتم ،چیست راه نجات

بخواست جام میو گفت راز

پوشیدن62

این فرقه دارای پیروان زیادی در جهان اسالم بوده است .قلنیدری از قیرن چهیارم هجیری درادبییات
ایران وارد شد .چنانکه آثاری مانند رساله قلندر نامه خواجه عبداهلل انصاری و قلندر نامه خطییب فارسیی از
جمال الدین محمدساوجی نگاشته شد .پس از آن قلنیدری رواج زیادی یافت .چنانکه حافظ اشاره میکند:

از این مزوجه فرقه نیک در تنگم

به یک کرشمه صوفی کشم و قلندر

کن69

رون قلندری ،کثرت جمعیت آنان و ایجاد قلندر خانهها باع ایجاد روستاهایی به نام قلندر آباد در
کنار شهرهای بزرگ

شد67.
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حافظ وابستگی خود را به این گروه و مالمتیان اظهار میدارد :
به میپرستی ازآن نقش خودزدم برآب
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
که در طریقت ما  ،کافریست

رنجیدن69

شفیعی کدکنی نیز معتقد است که از درون فرقه مالمتیه بود که جریان قلندری وشاخههای انهیا
شکل گرفت 61.وی اسال اندیشههای قلندریان نخسیتین را بخشیی از مطالبیات سیاسیی واجتمیاعی
میداند که تا عصر صفوی تداوم یافته است 64.به واقع در شورشهای قلندران در دوره سلطان محمید
خدابنده نیز این مطالبات اجتماعی وجود دارد .در اندیشههای قلنیدران ،اندیشیه ای اییران باسیتان بیا
تصوف وتشیع در هم امیخته شده است .چنانکه در این دوره نیز ،شاه قلندر «هر صبح مواجهیه مطلیع
افتاب جهان تاب ایستاده ،به طرق عبد شمس ،عاش وار ادعیه میخواند» 68.این مساله به نوعی تاثیر
پذیری از اندیشههای مهر پرستی میباشد.
ازمطالب فوق چنین بر میآید که قلندری در ایران ریشههای عمی داشته اسیت و میورد توجیه و
احترام مردم قرار گرفته است .زیرا فقر و کم بضاعتی آنها را همگام با توده مردم ایران ساخته اسیت.
پس این پایگاه مهم ،همراه با رازداری که در شورشهای این دورۀ میبینیم،کمک نمود تا قلنیدران از
حمایت تودههای مردم برای حرکت علیه صفویه بهره جویند.
علل شورشهای قلندران
زمان شورش :زمان این شورشها از علل اصلی و تأثیر گذاری در شکل گیری آنها است .این
حرکتها در دوره سلطان محمد خدابنیده روی داده اسیت .او از جملیه شیاهزادگانی بیود کیه از قتیل
عامهای خونین شاهزادگان توسط شاه اسماعیل دوم جان سیالم بیه در بیرد و در سین هفتیادو چهیار
سالگی به سلطنت رسید .دوره او ،یکی از دورههای ضعف وناتوانی صفویان است .بینایی بسیار کیم او،
همراه بادخالت گروههای مختلف درارکان قدرت ،باع فساد و هرج و مرج سیاسی شد .درایین زمیان
مهد علیا ،همسر سلطان ،به همراه میرزا سلمان وزیر از یک طرف و قزلباشان از سیوی دیگیر بیه زور
آزمایی پرداختند.
در آراز این دوره پریخان خانم به همراه شاه شجاع ،فرزند خردسال شاه اسیماعیل دوم ،بیه قتیل
رسیدند 63.شاه در ابتدا به بخشش فراوان مال و ثروت به سران دولیت و قزلباشیان پرداخیت و تیالش
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کرد از این راه نظر آنها را جلب کند 23.منصیب فروشیی ،سیودجویی ورشیوه خیواری بیه شیدت رواج
یافت26و پاداشهای بی حساب وکتاب ،خزانه مرکزی صفویان را با مشیکالت فیراوان روبیرو سیاخت.
22در واقع پس از سخت گیریهای شاه اسماعیل دوم و بالعکس نرم خوییهای محمد خدابنده ،میدانی
باز برای قزلباشان و قدرت طلبان فراهم شد و ایران دراین دوره هیچ گاه روی سعادت به خود

ندیید29.

در این دوره تاثیراتی که ناشی از خود سریها و اختالفات بین قزلباشان بود ویران کننده تر از حمالت
بیگانگان میباشد .این تاثیرات فقط در ایالت خاصی نبود بلکه در نقاط مختلف ایران میتوان به آنها
اشاره نمود .در سیستان نه تنها قزلباشان خود به رارت کردن میپرداختند بلکه ضعف آنها باع شده
بود تا گروههای فرصت طلب و رارتگر دیگری نیز بر مشکالت مردم بیافزایند .هرج و میرج ناشیی از
ظلم و ستم قزلباشان باع شد که سرانجام مردم سیستان به مخالفت با قزلباشان برخاستند و امراییی
مانند تیمورخان به همراهی افشارها را شکست دادند 27.در نیواحی مرکیزی اییران کیه اوج اختالفیات
ارتش صفوی در آن نواحی وجود داشت مشکالت مردم نیز بیشتر گردیده بود .در این زمان ،قوم ارشلو
که از افشارها بودند در ناحیه لنجان اصفهان اقامت داشتند .آنها بسیاری از امالک مرروب را تصیرف
کردند و حتی در هنگام برداشت محصوالت به رارت اموال مردم میپرداختند که در صورت اعتیرا
آن ها ،قتل عام معترضان در پی داشت .رارتها در این نواحی به شکلی بود کیه قزلباشیان حتیی بیا
آگاهی و کسب خبر از جمع آوری مالیات ها ،به سرقت آنها و قتل تحصیلداران نیز دست

میزدنید29.

درکاشان نیز وضع به همین صورت بود .چنانکه یوسف قلی بیگ افشار به ظلیم وسیتم در ایین شیهر
پرداخت و دربار صفوی به ناچار شاملوها را به مقابله با او فرستاد .قزلباشان در این شهر میردم را «بیه
تحصیالت گران و حواالت بیکران در شکنجه کشیده و اموال بی حد و اجنال بی قیال از سوداگران
گرفتند» 21.شاملوها در این شهر انواع خرابی و ویرانی به جا گذاشتند .گرفتن امیوال بازرگانیان در ایین
شهر به صورتی بود که امرای قزلباش حتی دستور ویرانی بسیاری از خانهها و کاروانسراها جهت یافتن
اموال مخفی احتمالی تجار صادر میکردند 24.در این دوره حکومت صفویه به علت ضیعف در مرکیز و
نیاز شدید به قزلباشان ،دست آنها را در انجام تعدی بازگذاشته بود و به علت طبیعیت رارتگرایانیه ی
قزلباشان مردم تحت فشار شدیدی قرار گرفتند .در  384هیی.ق قزلباشیان بیه فرمانیدهی قلیی بییگ
قورچی باشی و خلیل خان عازم عراق بودند و این گروه به ظلم و سیتم زییادی روی آوردنید .چنانکیه
«ادنی مالزم ایشان آن چه میخواست نسبت به عجزه و مساکین و ریییرهم

مینمود»28.

بازکاوی شورشهای قلندران در دوره سلطنت محمد خدابنده

4

فساد در این دوره به شدت گسترش یافت .در واقع در جایی که نهادهای نظارتی تحت نفوذ کامل
حکومت باشد و خود حکومت هم فاسدباشد ،امکان پایداری فساد بیشتر میشود 23.در چنیین حکومیت
هایی افرادی از همان طبقه حاکم ،خود مسئول کنتییرل امیییور هستند .پس زمینه فساد گستیییرش
مییابد 93.پس در این شرایط مردم با سه گزینه درروبروی خود مواجه میگردند .انهیا ممکین اسیت
خاموشی اختیار کرده ،یا با فساد همراه میشوند و یا علیه آن به شورش بپردازند .مردم دراین دوره راه
سوم و شورش را بر گزیدند .فساد و سرکشی حکام دراین دوره به حدی بود که بعضیی از آنهیا ماننید
رازی بیگ ،رازی قرن و پسران شاه قلی از اظهار اطاعت از صفویه سر پیچیده ،به سرزمین وان رفتند
و حکام عثمانی را تشوی به تسخیر مناط ایران کردند 96.در حمالت عثمانی نیز امیر خان ترکمان از
کمک به استاجلوها خودداری کرد و باع شکست سپاه ایران شد 92.اختالفات بین قزلباشان بیه وییژه
در بین طوایف تکلو و ترکمان ازیک سو و استاجلو و شیاملواز سیوی دیگربیه چشیم مییخیورد .ایین
اختالفات ،امکان شورشهای داخلی وحمالت خارجی را فراهم کرد.
هرج و مرج سیاسی در مرکز حکومت صفویه به حدی بودکه منجر به قتل مهید علییا و اخیتالف
عمی قزلباشان با وزیر شد .بنابر نوشته ترکمان« قزلباشان به شاه عر

کردنید میرزاسیلمان میردی

تاجیکی است و جز رت و فت امور حساب و معامالت دیوانی نباید از او چیز دیگری توقع داشیت  .در
حالیکه او صاحب جیش و لشکر شده و باع فتنه و فساد» 99.این وضعیت باع تصرف مناطقی مانند
تفلیس ،شیروان و گنجه ،توسط عثمانیها شد97و همین سرگرم شدن سپاه صفوی درمرزها ،بیشتر بیه
شورشیان داخلی فرصت میداد تا به گسترش خیزشها بپردازند.
آموزههای مذهبی تشیع و نقش آن در شورش ها :عامل مهم دیگردر این شیورش هیا،
آموزههای مذهبی شیعه است .یکی ازاین آموزهها مساله ظهور منجیی مییباشید .ایین آمیوزه از دوره
باستان و با مساله سوشیانت دردین زردتشت وجود داشته است .دردوره اسالمی و در مذهب تشییع بیا
قوت و پشتوانه بیشتری در اندیشههای جامعه ایرانی رسوخ یافت و نقش مهمی درحرکتها ایفا نموده
است .مردم ایران در طول تاریخ به علت ظلم وستمهای فراوان ،در انتظار منجی بوده اند و راه نجیات
خود رادرظهور امام رائب جستجو میکردند.
چنانکه بنابرگزارش یاقوت حموی در قرن هفتم هجیری و در شیهر کاشیان کیه از مراکیز شییعه
مذهب بود ،هر روز قبل از سپیده دم ،مردم اسب سفیدی زین کرده ،به بیرون از شهر برده ،منتظرامیام
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رائب(ع ) بودند 99.ابن بطوطه نیز در سفرنامه خوداشاره میکند که در شهر حلیه و در نزدیکیی بیازار
بزرگ شهر ،مسجدی بود که آن را مشهدصاحب الزمان میخواندند .شب ها ،پیس از نمیاز ،صید میرد
مسلح با شمشیرهای آخته ،نزدامیر شهر رفته ،از او اسب زین کرده ،گرفته بیه سیوی مشیهد صیاحب
الزمان (ع ) میرفتند .پیشاپیش آنها طبل و شیپور و بوق زده میشد و نیمی از مردان در جلو و نیمیی
در عقب میرفتند و ندا میدادند که ای صاحب الزمیان (عی ) ،بییرون آی کیه تبیاهی روی زمیین را
فراگرفته ،ستم فراوان شده است .آنها معتقدند که امام رائب(ع ) از آنجا ظهور

میکند91.

مستوفی نیز اظهار میدارد که مردم حله شیعه مذهب و در آنجیا مقیامی سیاخته بودنید و اعتقیاد
داشتند که امام رائب از آنجا ظهور میکند 94.در دوره مغوالن نییز شیورشهای زییادی تحیت لیوای
اندیشه مهدویت درایران برپا شد 98.پس درهردوره ای که ظلم و ستم فراوان شیده اسیت ،میردم هیر
رهبری را به مانند یک منجی تلقی کرده اند وبه قیام بر خاسته اند .چنانکه این مسیأله درشیورشهای
قلندران به چشم میخورد.
از دیگر تفکراتی که در تاریخ ایران سابقه داشته ،اندیشه جاوید بودن شخصیتها و ظهیور دوبیاره
آنها است .چنانکه در مورد ابومسلم و سلطان جالل الدین خوارزمشاه این اندیشه مشیاهده مییشیود.
پس از قتل سلطان جالل الدین خوارزمشاه عده ای معتقد بودند او زنده است و درویشی پیشه سیاخته،
از سلطنت کناره گیری کرده است 93.عده ای نیز خود را جالل الدین معرفی کردند و شیورشهایی در
خراسان و کرمان به راه انداختند .در این دوره نیز با ظلم و ستم قزلباشان و ناامنی موجود و همچنیین
با توجه به تفکراتی که ذکر کردیم ،عده ای با جعل هویت پادشاه صفوی شروع به شورش کردند.
اقدامات شاه اسماعیل دوم و مرگ مشکوک او :علت دیگری که باعی ایین شیورشها
شد ،اقدامات شاه اسماعیل دوم و محبوبیت او درمیان مردم بود .به همین علت هرگاه قلندری خیود را
شاه اسماعیل معرفی میکرد مورد حمایت واقع میشد .همانطور که ذکر شید ،او بیاکم کیردن قیدرت
قزلباشان به رفاه حال عموم مردم و ایجاد امنیت پرداخت .نطنزی اشاره میکند که «چند روزی دنیای
خوشی و روزگار دلکشی بود ومردم راکمال آسایش و فرارت وارامش حاصل و هیچ امری کیه موجیب
تفرق خاطر برنا و پیر باشد ،کسی تصور نمیکرد»73به صیورتی کیه اگردرویشیی بیا خیان و سیلطانی
مشکلی داشت او را گرفته بیه دییوان حاضیر مییکیرد 76.او موفی شید ،نیاامنی و فسیاد اواخیر دوره
شاهتهماسب را به نوعی از بین ببرد72و رفاه و امنیت دوره او به صورتی بیود کیه« هییچ رعیتیی روی
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تحصیلدار ندید وکسی را ازکسی طلب و توجیهی نبود .ارباب قلم واصحاب ستم به بیغولهها رفته ،همه
اسوده حال بودند و اال طایفه قزلباش» 79.پس مشخص میگردد که او محبوب توده مردم بوده است و
به همین علت است که قزلباشان نه تنها ازاین شورشها هیچ گونه حمایتی نکردند ،بلکه به شیدت در
سرکوب آنها تالش نمودند.
از سوی دیگر مرگ مشکوک شاه اسماعیل دوم و عدم آگاهی توده میردم از میرگ او زمینیه را بیرای
جعل هویتش فراهم کرد .عاملی که مورد توجه بسیاری از مورخان عصیر صیفوی درایین شیورشها قیرار
گرفته است .چنانکه در یکی از این شورش ها ،قلندر ادعا میکند که در یکی از شیبهای میاه رمضیان کیه
دشمنان قصد قتل او را داشته اند ،وارد خوابگاه او شده ،ولی او از سوی پنجره موف بیه فیرار و میدتی بیا
لبال قلندری و در کسوت قلندران گشته ،گروهی شایعه کرده اند که شاه اسماعیل فوت کرده

است77.

قزلباشان و امنیت قدرت :قدرت ،امکان تحمیل اراده فرد و گروهی به افراد دیگر است که به
عوامل مادی و معنوی بستگی دارد 79.بر اسال نظر میارکس ،قیدرت ییک گیروه بیه روابیط آنهیا بیا
ابزارهای تولید بستگی دارد و معموالً طبقات باالی جامعه وصاحبان تولید ،قدرت را اشیغال مییکننید.
مارکس وبرنیز در نظریاتش بر سه عنصر قدرت  ،ثروت و منزلت تأکید دارد 71.پیس منیابع قیدرت بیه
توانایی نگهداری وکنترل منابع مالی ،داشتن یک پست بلنید پاییه در حکومیت و پردرآمید و موقعییت
سیاسی وابستگی دارد 74.باتوجه به نظریات فوق  ،قزلباشان که در جامعه ایرانی ،تعداد آنها بسیار اندک
بود،تالش مینمودند که منابع قدرت خود را حفظ کنند .جان فوران آمار جمعییت اواییل دوره صیفوی
رادر حدود 63میلیون نفر میداند که در سه بخش عشایری ،روستایی و شهری قرار گرفته انید .از ایین
جمعیت  99درصد را قبایل و عشایر69 78درصد شهر نشین 73و  92درصد در روستاها سیکونت داشیته
اند .حال میتوان نتیجه گرفت که تقریباً 9933333نفر از مردم ایران راعشایر و قبایل 6933333 ،نفیر
شهرنشین و  9233333نفر درروستاها بوده اند .اکثر منابع دوره صیفوی ،جمعییت قزلباشیان را بیین 4
تا 23هزار نفر در برابر دشمنان صفوی ذکر کرده اند .چنانکه در جنگ باسلطان مراد تعیداد آنهیا را 62
هزار نفر دانسته اند 93.در جنگ شرور با الوندمیرزا نیز تعداد  4هزارنفر قزلباش ذکر کرده اند 96.بسیاری
ازمنابع تاریخی ،آمار سپاه صفوی را در جنگ چالدران  23هزار نفر برشمرده اند .حال اگر هر قزلبیاش
رانماینده خانواده ای هفت نفره بدانیم ،جمعیت آنها در حیدود  673هیزار نفیر کیه تقریبیاً  6/9درصید
جمعیت کل ایران و 7درصد جمعیت ایالت ایران بودند .دالواله که دردوره شاه عبال و کمیی پیس از
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این دوره ازایران دیدن کرده است و جمعیت آنهارا 43هزار نفر میداند 92.هر چند دردوره شیاه عبیال
نفوذ آن هارو به کاهش رفته واحتماالً امار دالواله دقی نباشد ،ولی اگیر ایین امیار را دو برابیر کنییم،
بازهم عددبزرگتری به دست نمیآید .هر چند ممکن است این امارها بسیار دقی نباشد ولی حکایت از
تعداد بسیار کم جمعیت قزلباشان در برابر جامعیه اییران دارد .پیس قزلباشیان بیا ایین جمعییت کیم،
مسلماًبرای تأمین امنیت قدرت خود ازهر گونه تالش و خشونتی صرف نظرنمی کردند .از سوی دیگیر
قبایل ایرانی که در برابر این جمعیت کم منافعشان به خطر افتاده بود ،مسلماًبرای احییا آن تیالش و
شورش میکردند.
همین نفوذ فراوان قزلباش با این جمعیت کم ،نارضایتی بسیاری بیه دنبیال داشیت و جزعیده ای
محدود از آن ها ،خوشایند کسی نبودند 99.دالواله ذکر میکند که آنها درایران ریشه ندارند،ولی درتمام
97

ایاالت پخش شده ،اقامت گزیده اند وبه خاطر اشرافیتشان خود رابرتر ازدیگران مییداننید.

آن هیااز

مقام و قدرت باالی اقتصادی برخیوردار بودنید و روسیای آنهیا در رسل نظیام قبیلیه ای از بزرگتیرین
محتشمان محسوب میگردیدند .انها بخش عمده کارگران را اجیر میکردند و بیه عنیوان شیبان ییا
دهقان فرآوردههای الزم را برای این اربابان فراهم میآوردند 99.زمینهای زیادی به عنیوان تییول بیه
قزلباشان واگذاری میشد که عایدات فراوانی نصیب آنهیا و فقیط بخشیی ازایین عاییدات بیه عنیوان
پیشکش ودیگر رسومات به شاه

میدادند91.

حال با توجه به ویژگیهای جامعه قبیله ای ،بهویژه پدیده عصبیت که بیه عنیوان اصیول وحیدت
بخش یک قبیله و وفاداری افراد به ارمانهای یک قبیله میباشد 94و همچنین تعصب قبایل بر فضای
حیاتیشان ،که دراین زمان توسط قزلباشان و به وییژه افشیارها بیه خطرافتیاده بیود ،قباییل ایرانیی از
شورشهای قلندران حمایت کردند.
افشارها و شورشهای قلندران :مساله ای که دراین شورش ها ،کمتر مورد توجیه مورخیان
قرار گرفته است ،ردپای افشارها دراین شورشها است و به نوعی میتوان ایین شیورشها را حرکتیی
علیه سلطه گسترده افشارها تلقی کرد .افشارها از اواخر دوره آق قویونلو به عرصه ی سیاسی و نظامی
ایران گام نهادند .در  337ه.ق منصور بیگ افشار با شکست قاسم بیگ پرناک از امرای آق قویونلو بیر
بخش هایی از فارل مسلط شد 98.در دوره شاه اسماعیل ،آنها موف به اشغال مناصب مهیم نظیامی
نشدند و تنها در منابع ذکر مختصری از آنها مانند حضور دانیه محمید افشیاردر نبیرد بیا ازبکیان 93و
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سلطان علی افشار در نبرد چالدران میباشد 13.در زمان شاه اسماعیل گروهی از آنان را برای جلوگیری
از حمالت ازبکان به خراسان کوچانده شدند و تعداددیگری ازآنها درآذربایجان ،عراق عجیم ،کرمیان
وخوزستان سکونت

داشتند16.

با به سلطنت رسیدن شاه تهماسب ،افشارها از نبردهای طایفه ای بیین قزلباشیان دوری گزیدنید.
همچنین نداشتن مقام برجسته ی نظامی توسط افشارها که آنها را به این اختالفات وارد سازد در این
امر موثر بود .آنها به تدری نقش موثری در ارتش صفوی ایفا نمودند .به صورتی کیه امیرای نظیامی
افشار ضمن در اختیار گرفتن مناصب مهم نظامی بر منطقه وسیعی از کوه گیلویه ،خوزستان ،کرمان و
بخش هایی از خراسان تسلط داشتند .12در دوره شاه تهماسب و در نبرد با ازبکان ،امراییی از افشیارها
مانند احمد سلطان افشار ،19سنجاب سلطان 17رستم خان افشار 19و مصطفی سلطان حاکم ساوه حضور
داشتند که مصطفی سلطان در نبرد با ازبکان به قتل رسید .11.در نبرد با عثمانی نیز امرایی مانند الونید
خان افشار حاکم کوه گیلویه حضور دارد14 .همچنین دروروت ارلی افشار و رستم خان افشیار در نبیرد
علیه ترکمانان در استر آباد 18و سوندوک بیک افشار به عنوان قورچی باشی در مقابله با کردها حضیور
موثری دارد13.همچنین نقش آنها در حمالت شاهتهماسب به گرجستان بسیار موثر

بود43 .

از دوره شاه تهماسب تا بیشتر دوره سلطنت محمد خدابنده مقیام مهیم قیورچی باشیی در اختییار
افشارها بوده است .ابوالفتح سلطان افشار از امرایی مهم ارتش صفوی بیود کیه پیس از تصیرف شیهر
دزفول و فرار عالالدوله رعناشی به عنوان حاکم این شهر منصوب شد .46هر چند اکثر آنها در حیوالی
کوه گیلویه و خوزستان اقامت داشتند .در کوه گیلوییه ،ابتیدا الونیدخان و پیس از او شیاهرخ خیان بیه
حکومت رسیدند و چند سال پس از آنها محمودخان افشار با سه هزار جنگجوی تحت فرمانش درآنجیا
حکومت میکرد 42.درتصرف قلعه وان ،محمود خان افشار با جنگجویان زییاد بیه اردوی شاهتهماسیب
پیوسته است 49.پس از آن شاهد حضور رستم بیگ افشاردر کوه گیلویه هستیم 47.شاخه ای از افشیارها
در کرمان حکومت داشته ،شاهقلی سلطان ازاین طایفه والی کرمان بیود.گروهی ازافشیارها در حیوالی
گیالن ونواحی اطراف آن امالک فراوانی داشتند.49در سبزوار ،فراه و دیگر نواحی خراسان نیز حکومت
افشارها به چشم

میخورد41.

در دوره شاه اسماعل دوم و سلطان محمد خدابنده ،امرای نظامی افشیار بیه حاکمییت بیر همیان
مناطقی که در زمان شاه تهماسب در اختیار داشتند ،ادامه دادند .سلطه ی آنها بر برخی مناط ماننید
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کرمان چنان بود که تا مدتها لفظ اقطاع افشار و یا افشار کرمان در آن نواحی به کار برده

مییشید44.

آنها از جمله طوایفی بودند که در به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم ،وی را یاری نمودند 48.در ایین
دوره ،سلطان احمد افشار در کرمان 43حسین بیک افشار حاکم سبزوار و خلیل خان افشیار 83از امیرای
مهم نظامی بودند و همچنین نقش و منصب قورچی باشی در اختیار افشارها باقی ماند .چنانکه پس از
سوندوک بیک افشار ،قلی بیک افشار عهده دار این مقام

بود86.

پس از مرگ شاه اسماعیل دوم و به قدرت رسیدن محمد خدابنده ،نفیوذ افشیارها بیشیتر و شیاهد
حضور خلیل خان افشار برای وساطت بین قزلباشان و کاهش دشمنی آنها هسیتیم 82.دردوره سیلطنت
محمد خدابنده ،شورشها وخودسریهای افشارها نارضایتی مردم رادر پی داشته است .چنانکه شورش
حسین بیگ افشار در اطراف سبزوار ،89قتل شاهقلی سلطان والی فراه ورارت امیوالش توسیط حسیین
سلطان افشار 87و ظلم و ستم جعفر سلطان افشار در سیستان که باع قیام مردم سیستان بیه امییری
سلطان محمود و قتل خان افشار

شد89.

دراین دوره درکوه گیلویه نیز افشارها با تصرف امالک فراوان به رهبری خلیل خان افشار حکومت
میکردند .پس میتوان نتیجه گرفت که افشارها به صورت ریسمانی از ررب بیه شیرق یعنیی ازکیوه
گیلویه ،خوزستان ،اصفهان ،کرمان ،فراه ،اسفزار تاهرات حکومیت داشیتند و بیاظلم و خودسیری خیود
باع نارضایتی مردم ایران و به خطر افتادن منافع ایالت ایرانی شدند .اکثر شورشهای قلنیدران نییز
در همین مناط روی داد .چنانکه بزرگترین و گسترده ترین شیورش قلنیدری در ایین زمیان درکیوه
گیلویه ،سپس در فراه و شورش دیگر در طالش در گیالن روی داد .مناطقی کیه افشیارها در ان دارای
امالک ومنافع فراوان بودند.
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چگونگی شورشهای قلندران
باتوجه به مطالب ارائه شده ،به چگونگی این شورشها پرداخته میشود و نقش عوامل ذکیر شیده
دراین شورشها مشاهده میگردد .شورشهای قلندری درایران درآراز تحت تأثیر ،حرکتهای قلندری
در عثمانی نیز بوده است .در 397ه.ق ،قلندر چلبی ،خودرا از اوالد حابی بکتاش معرفی کیرد و هیزاران
نفر ازترکمانها و ریر ترکمن راجذب کرد 81.دولت عثمانی پس از ناتوانی در سرکوب اولیه شورش ،بیا
دادن وعدههای فراوان به حامیان قلندر ،مبنی بر دادن امالک به آن ها ،موف به متفیرق کردنشیان و
قتل قلندر

شد84.

اولین حرکت شاه اسماعیل دومهای درورین نیز درترکان شامبیاتی بود .اوابتیدا بیه درگیاه حیاجی
بکتاش آمد با قربانی کردن درآنجا قیام خود را شروع کرد 88.این شورش پس ازمدتی سرکوب گردیید.
در مالطیه آناتولی نیز شاهد حرکتی تحت عنیوان شیاه اسیماعیل دوم هسیتیم 83.بیه نظیر مییرسید
شورشهای قلندری ایران با تأثیر پیذیری از حرکتهیای فیوق از ییک سیو و از سیوی دیگیر تیداوم
شورشهای اواخر دوره شاهتهماسب ،مانند شورش مردم گیالن در343هی.ق و شورش مردم تبرییز در
386هی.ق باشد.33
اولین شورش قلندران این دوره در ناحیه فراه خراسان بود  .قلندرادعامی کردکه شاه اسماعیل دوم
است که مدتی در هندوستان به سیر و سیفر پرداختیه اسیت و ویژگیهیای آن مملکیت را از نزدییک
مشاهده نموده است 36.جمع زیادی از طوایف هزاره و نکودری از حرکت این قلندرحمایت کردنید 32.در
جنگ بااین قلندر ،حسین سلطان افشار و پس ازاو برادرش علی خان بیگ بیه قتیل رسییدند 39.اشیاره
قلندر به سفر خارج از ایران ،یادآور دوره اول صفوی مانند حرکتهای شیخ جنید و شیخ حییدر اسیت.
این حرکت با لشکرکشی بهرام میرزا و قتل قلندر پایان یافت.
مهم ترین شورش قلندری در این دوره در سال 388هی.ق ،در منطقه کوه گیلویه روی داد .باوجود
گستردگی این حرکت ،منابع دوره صفوی از پایگاه طبقاتی رهبیران و حامییان اصیلی ایین شیورش و
حرکتهای مشابه و چگونگی تأمین منابع مالی شورشها کمتر سیخن گفتیه انید و حتیی قلنیدران را
افرادی ناآگاه جلوه داده اند .به همین دلیل اطالعیاتی درمیورد اصیالت وهوییت واقعیی رهبیران ایین
شورشها ،قوم و یا منطقه اصلی این رهبران وهم چنین سطح دقی دانش آنها موجود نیست .چنانکیه
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برخی مورخان مانند اسکندر بیگ ترکمان  ،حامیان این شورش را افرادی نااگیاه ونیادان دانسیته انید.
اسکندر بیگ عنوان میدارد «که ان نادانان صحرایی به سیخنان واهیی ان ابلیه طیراز از جیاده عقیل
منحرف گشته ،فریب

خوردند»37.

در کوه گیلویه ،قلندر مدعی بود که شاه اسماعیل دوم است کیه درزمیان تیالش دربارییان بیرای
قتلش ،موف به فرار شده است  .او حتی دو دندان جلو خود را کنده ،خود را شبیه شاه اسماعیل نمیوده
بود 39.بعضی منابع معتقد بودند که او در هنگام زندانی بودن شاه اسماعیل در قلعه قهقهه ،چنید روزی
به خدمت او رسیده ،طرز گفتار و رفتار او را فرا گرفته است 31.هر چند بعید به نظر میرسد که قلندری
موف به ورود به قلعه قهقهه شده باشد و حتی با شاه اسماعیل دوم زندگی کرده باشد .از سوی دیگیر
قلندر در علوم رریبه نیز مهارت تمام داشت و«به حکمتهای عملی قلیوب میردم گیوه گیلوییه را فریفتیه
بود» 34.اشاره منابع به آگاهی او از علوم رریبه ،نشان از اطالع اواز سحر وجادوست و این بیر خیالف نظیر
منابع است که او را ناآگاه خوانده اند .این علوم مسلماً در جوامع اولیّه طرفداران بیشتری داشته است.

آگاهی قلندر از علوم رریبه یادآور تفکرات شاه اسماعیل دوم درمورد نجوم اسیت .چنانکیه او چنید
روز قبل ازمرگ با کمک علم نجوم ،پیشگویی کرده بود که زوال یکی از پادشاهان نزدیک اسیت وبیه
همین علت دردره خاطر زیادی داشت .38قلندر موف شد به سرعت گروهیی از طواییف لیر و کیرد را
جمع آوری و حتی منابع آمار آنها راتا حدود  23هزار نفر ذکر کرده اند .او مدعی بود که پس ازنجیات،
دوسال دروالیت روم سفر کرده ،همه جوانب امور راسنجیده است33 .جالب آنکه ،ادعیای مسیافرت بیه
خارج ازایران در حرکت اول نیز وجود داشت .بسیاری از مردم آن سامان ،به آن دلیل که ازمساله فوت
اسماعیل میرزا و چگونگی آن آگاهی نداشتند ،از او حمایت

کردند633.

قلندر حرکت اولیه خود را از قریه آرند واقع درکوهی مانند کوه البرز شروع کرد که دسترسی به آن
بسیار مشکل بود و راههای رسیدن به آن تنگ و باریک بود .به صورتی که در دو راه منتهی به آن در
هر راهی فقط سه کماندار یاتفنگچی به زحمت میتوانست قرار گیرد 636.درآراز ،رستم بیگ ،پسرخلیل
خان افشار به همراه گروهی از افشارها به مقابله با آن برخاستند .دراین نبرد ،رستم بیگ کشیته شید و
اموال زیادی به دست طرفداران قلندرافتاد.
پس ازمرگ رستم بیگ ،خلیل خان افشار باسپاهی فراوان راهی کوه گیلوییه شید .درایین هنگیام
قلندرراهی خوزستان شده بود .منابع دوره صفوی علت حرکت قلنیدر بیه خوزسیتان را بیدگمانی او بیه
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قبایل لر و دریافت کمک از شجاع الدین مشعشعی ،حاکم خوزستان ،عنوان کرده انید 632.ایین مسیاله
درآراز بیانگر آگاهی قلندر ازاوضاع زمان خود است .زیرا مشعشعیان از همان آراز دوره صیفوی روابیط
مناسبی باحکومت مرکزی نداشتند و قلندر باآگاهی از این مساله سعی در جذب کمک آنهیا داشیت .از
سوی دیگر در ریاب او ،قبایل لر به شدت دربرابر افشارها مقاومت کردند .پس نمیتوان حرکت او بیه
خوزستان را بدگمانی قلندر ازطرفدارانش تعبیر کرد.
خلیل خان افشار با سپاهیانی از اصفهان ودر نهایت بی تدبیری به منطقیه کوهسیتانی وارد شید و
خود و اکثر طرفدارانش به قتل رسیدند 639 .ناآشینایی اوبیه موقعییت کوهسیتانی منطقیه ،رفلیت او و
همچنین نادیده گرفتن و کوچک شمردن قدرت قلندر باع این واقعه و پیامد آن اوج گیرفتن قیدرت
قلندر بود.
حمالت افشارهای خوزستان به رهبری علی سلطان در برابر قلندرنیز با شکست آنها همراه

بود637.

جنگهای ایران و عثمانی و حضور سپاه صفوی درمرزها نیز به گسترش این قیام کمک میکرد .سفر
قلندر به خوزستان واقامت اودرآنجا ،یادآوری مساله ریبت میباشد و انتظیار و تیالش حامییان وی در
این مدت ،تحت تأثیر این آموزه نیز بوده است.
قلندر در سال 383هی.ق به تصرف دهدشت پرداخت و حتی قصد تصیرف سیرزمینهیای اطیراف
داشت .چنانکه به نام اوخطبه خوانده ،سکه ضرب میشد639و پیروان او اکثراً افرادی با بیینش و دانیش
سیاسی کم بودند631که این همان ویژگی جوامع اولیّه است .قلندر پس ازآن ازعنوان شاه قلنیدر و شیاه
اسماعیل قاتل استفاده کرد 634.استفاده از عنوان قاتل ،همان مساله ظهور منجی و انتقام او از دشمنان
را در اذهان زنده میکند.
همچنین این قلندر ،احکامی به حکام فارل و دیگر ممالک همجوار نوشت و آنها را به اطاعیت از
خود فرا خواند .بعضی از حکام نیز پیشکش و هدایایی فرستاده ،اظهار اطاعت کردند638و « ارباب قلم و
اصحاب خیل و حشم به درگاه او رفته ،صاحب مناصب مناسب شدند و احکام و پروانجات بیه والییات
دیگر فرستاد »633.افراد لر نیز نذور و پیشکشهای خود را برای قلندرمی فرسیتادند و «حتیی دختیران
صاحب جمال رابر سبیل نذر میآوردند که شرف فراش اودر یابد »663.حکومیت صیفویه بیا فرسیتادن
اسکندرخان ،برادر زاده خلیل خان به همراه امرا ذوالقدر ،با حمله بیه مقیر حکومیت قلنیدر موفی بیه
شکست او شدند و افشارها به انتقام خون خلیل خان وی را به قتل رساندند .تأثیرات حرکت این قلنیدر
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به حدی بود که با وجود اقامت کوتاه مدت او در خوزستان ،هوادارانی یافته بود که باع هیرج و میرج
این ایالت ،حتی پس از مرگ قلندر شدند.
حرکت بعدی قلندران در چمچال همدان بود که با حمایت طوایف کرد و لر همیراه شید .قلنیدر در
مدت کوتاهی موف به جمع آوری سپاهی در حدود  63هزار نفر شد .او مدعی بیود کیه از جانیب روم
میآید و چون ویژگیهای آنجیا رامیی دانید ،قصید تسیخیر آنجیا دارد 666.ادعیایی کیه مشیابه آن در
حرکتهای قبلی نیز وجود داشت.
قلندر پس ازمدتی ،فرستاده ای نزد سوالغ حسین تکلو حاکم نواحی اطراف آنجا فرستاد و او را بیه
اطاعت از خود فرا خواند .سوالغ حسین به ظاهر اطاعت او را پذیرفت 662.او قلندر رابه چمچال دعیوت
و خود نیز به استقبال این قلندر رفت .ولی بادور کردن اواز مرکزییت قیدرتش ،او را دسیتگیر و راهیی
قزوین نمود .در قزوین او به طرز فجیعی به قتل رسید .چنانکه درمییدان شیهر « قبیای بیاروت بیر او
پوشیده ،آتش زدند» 669.این مساله نشان میدهدکه حکومت صفویه برای نشان دادن مرگ قلنیدر بیه
عموم مردم و جلوگیری از تکرار چنین حرکت هایی و همچنین تهدید دیگر میدعیان شورشیی چنیین
اقدامی انجام داده است و این همان تیرل از مسیاله جاویید دانسیتن و زنیده تصیور نمیودن بعضیی
شخصیتها پس از مرگ است.
آخرین مورد از شورشهای قلندری درناحیه طالش بود .آنها پس از جمیع شیدن عیده زییادی راهیی
اردبیل شدند ،ولی به شدت سرکوب گردیدند .این حرکت نیز به علت سلطه قزلباشان برامور شکل گرفت.

سربازان طالشی درجنگهای اولیّه شاه اسماعیل فداکاریهای زیادی از خیود نشیان داده بودنید.
667درحالیکه پس از آن به تدری از صحنه قدرت حذف و بر خالف قزلباشان ،منافعی نصیب آنها نشید.
رفتن آنها به اردبیل نیز یادآور دوره اول صفوی است و به نظر میرسد که مردم خواهان بازگشت ،بیه
دوره اول صفوی بودند.
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علل شکست شورش ها
 -6درموردشکست این حرکتها میتوان به ویژگیهای جامعه عشایری کیه از نیوع جوامیع اولییه
میباشد ،استنادکرد .چنانکه در این نوع جوامع ،تصمیمات آنها بیشتر بیر پاییه احساسیات بیود .درایین
حرکتها نیز قبایل باوجود آن همه حمایتهای اولیه به راحتی درمیواردی مانندشیورش کیوه گیلوییه،
قلندررادر برابر دشمنان رها کردند .به واقع حمایت از او بر پایه تفکر عمیقی نبود که ماندگار و بیا دوام
باشد .همچنین قلندر نیز دارای مبانی ایدئولوژیک مبهمی بود که نتوانسیت بیین او وپییروانش ارتبیاط
عقیدتی محکمی برقرار شود.
 -2آشکار شدن ماهیت واقعی قلندران به ویژه در مورد شورشهای فراه و کیوه گیلوییه از عوامیل
شکست آنها و متفرق شدن پیروانشان شد .این عامل مورد توجه اکثر منابع دوره صیفوی قیرار گرفتیه
است669.

-9همانطور که در مساله قدرت ذکر شد ،یکی از ارکان قدرت ،منابع مالی بیود .درحالیکیه بیه نظیر
میرسد هیچ یک از این قیامها از پشتوانه عظیم مالی برخوردار نبودند و عدم این پشیتوانه ،حرکیت و
تداوم آنها را با مشکل روبرو ساخت .چون حامیان اکثر این حرکتها توده مردم بودنید و بنیا بیه قیول
فوران«بیشتر آنها کشمکشی جنینی

بود»661.

-7برخورد شدید قزلباشان با این قیامها برای تأمین امنیت قدرت سیاسی و اقتصادی خیود از دیگیر
عوامل شکست این حرکت هابود .چنانکه هیچ یک از این حرکتها مورد حمایت قزلباشانی که قیدرت
سیاسی ،اقتصادی ونظامی داشتند واقع نشد.
 -9دراکثراین شورش ها ،زیر ساختها و تشکیالت منسجم ،به وییژه از جنبیه نظیامی کیه بتوانید
حرکت راتداوم بخشد ،وجود نداشت .از سوی دیگر خود رهبران این شورشها نیز در اندیشه ایجاد این
زیرساختها و گسترش محدوده خود نبودند .به ویژه در شورش کوه گیلویه که به پیروزیهای فراوانی
دست یافته بودند .چنانکه در این شورش ،قلندر با بی تجربگی تنها به عیش ونیوش پرداخیت664 .والیه
اصفهانی عنوان میداردکه وی از«پادشیاهی وسیلطنت بیه تین پیروری قناعیت کیرده ،شیداید امیور
لشکرکشی ودشمن کشی را بر طاق نسیان

گذاشت»668.
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نتیجه
بعدازمرگ شیاه اسیماعیل دوم و در دوره سیلطنت محمید خدابنیده مجموعیه ای از شیورشهای
قلندران با عنوان شاه اسماعیلهای درورین شکل گرفت .شورشهای قلندران ،تحیت تیأثیر وضیعیت
سیاسی آن زمان یعنی هرج و مرج دوره سلطان محمد خدابنده ،سلطه قزلباشان بهویژه افشارها بر امور
و اختالف بین آنها ومحبوبیت شاه اسماعیل دوم از سوی دیگربه وقوع پیوسیت .هیم چنیین بافیت و
ویژگیهای جامعه عشایری ایران و همچنین تأثیر پذیری از آموزههای مذهبی تشیع درشیکل گییری
این خیزشها موثر بود .حمایت وسیع طوایف ریر قزلباش از این شور شهیا بیانگرمخالفیت انهیا بیا
سلطه سیاسی ،نظامی واقتصادی قزلباشان بیر اوضیاع اییران بیود .ایین شیورشها بیه علیت فقیدان
زیرساختهای سیاسی و نظامی قدرتمند ،نبود پشتوانههای عظیم مالی بیرای تیداوم شیورش ،فقیدان
برنامه ای منسجم جهت تداوم حرکتها وهمچنین به دلیل بر پایی آنه ابر پاییه احساسیات نیه تفکیر
عمی وعقالنیت به شکست انجامید .دربرابر همه این شورشها نیز قزلباشان اجیازه ندادنید کیه ایین
شورشها موجودیت حکومت صفوی را که منبع اصلی قدرت سیاسی و نظامی آنها بیود را بیه خطیر
اندازد .به واقع قزلباشان نه تنها هیچ حمایتی از هیچ یک از این شورشها به عمل نیاوردنید بلکیه بیه
شدت در سرکوبی انها تالش نمودند .این حرکتها فقط اعترا

گسترده مردم علیه سلطه نامحیدود

قزلباشان بر امورحکومت ومنابع ان نبود بلکیه نشیان دهنیده بیی ثبیاتی در مرکیز حکومیت صیفوی
واختالفات عمی در ارکان ان حکومت بود .درک این اوضاع در دوره شیاه عبیال اول ،باعی ایجیاد
تغییرات مهمی در ارکان حکومت صفویه بهویژه در مورد قزلباشان گردید .چنانکه شاه عبال بیا درک
این اوضاع به کاهش نفوذ قزلباشان در امور سیاسی ونظامی اقدام نمود.
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 - 102ترکمان ،همان ،صص 249-247
 - 103شاملو ،همان ،ص 663
 - 104حسینی استرآبادی ،همان ،ص 664
 - 105حسینی قمی ،همان ،ص422
 - 106سیوری ،درباب صفویان ،ص 293
 - 107افوشته ای نطنزی ،همان ،ص668
 - 108حسینی استرآبادی ،همان ،ص 664
 - 109افوشته ای نطنزی ،همان ،ص663
 - 110ترکمان ،همان249 ،
 - 111افوشته ای نطنزی ،همان ،صص 661و 669
 - 112ترکمان ،همان ،ص249
 - 113همان  ،ص249
 - 114یوسف جمالی ،همان ،ص 39
 - 115واله اصفهانی ،همان ،ص171
 - 116فوران ،همان ،ص 636
 - 117حسینی منشی ،همان ،ص719
 - 118واله اصفهانی ،همان ،ص172
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