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  ناهمخوانی رفتارهاي شاه اسماعیل اول با مذهب تشیع
  در حوادث قلعه استاي مازندران

  :چکیده
پسر کیا افراسیاب آخرین  –میر بزرگ  –اسکندر شیخی از مریدان قوام الدین مرعشی 

بازمانده از خاندان کیا وشتاسف چالوي هنگام حمله تیمور به خراسان و عراق، مالزم رکاب 
مرعشی، از طرف تیمور متصرفات غربی تاالر   او شد و پس از گرفتار شدن سادات قوامی

  .مازندران را دریافت کرد
ي جلوگیري از حمله تیمور پس از عصیان اسکندر شیخی بر تیمور، کیاهاي چالو برا

هادي کیا پسر امیر کیاي مالطی و برادر سیدعلی کیا به قتل  به مازندران، وي را توسط سید
بازماندگان . رسانده و به پاداش آن، حکومت چالویه مازندران در اختیار ایشان قرار گرفت

باقی ماندند و در  اسکندر شیخی مدتی را در کوه چالو که نزدیک به سمنان است، در قلعه استا
هجري قمري، ادعاي مقابله با او را نمودند و حاکم  907وقت ظهور شاه اسماعیل اول به سال 

کیاي چالوي همراه پناهندگان خاندان آق  کار حسین. ري، الیاس بیک ایغوت اوغلی را کشتند
ي شیخ قویونلو در قلعه استا به جایی رسید که قفسی آهنین ساخته و اعالم داشت به زود

این گفته به . اوغلی یا همان شاه اسماعیل را به بند خواهد کشید و در آن زندانی خواهد ساخت
ق  .هـ 909دستی کرده در سال  کیا به شاه حمله کند، او پیش گوش شاه رسید و قبل از اینکه حسین

  .م کردبه مازندران حمله و پس از فتح قالع مازندران و تخریب آنها، مردم آنجا را قتل عا
کوشد که از چگونگی فتح قلعه استا و قتل عام مردم بی گناه توسط  این مقاله می

قزلباشان پرده برداشته و ناهمخوانی رفتار شاه اسماعیل اول را با مکتب تشیع از منابع دست 
  .آشکار سازد -که اغلب نسخ خطی هستند-اول این عهد 

  .، مازندران، تشیعیاي چالويک قلعه استا، شاه اسماعیل، حسین :ها کلیدواژه
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  مقدمه
متوفی ( الدین اسحاق اردبیلی دولت صفوي نام خود را از صوفی بزرگ، شیخ صفی

) ق 930متوفی ( بنیانگذار دولت سیاسی این سلسله، شاه اسماعیل اول. گرفت) ق 750سال 
سال  33مدت قمري تبریز را فتح و  907بود که با سقوط دولت ترکمانان آق قویونلو در سال 

  .بر ایران حکومت کرد
امامی در تبریز  12قمري مذهب تشیع  907پس از تشکیل دولت صفوي در سال 

به گفته حسن روملو، مورخ دربار شاه اسماعیل و شاه تهماسب اول و شاه . رسیمت یافت
طبعاً همین امر  اسماعیل دوم، دو سوم مردم آن روزگار در مذهب سنت و جماعت بودند، 

پیمانان شیعی آنها پدید آورد که یکی از پس  هاي زیادي از سوي مخالفان سنی و هم فتمخال
  .دیگري سرکوب شد و مخالفان دین و دولت صفوي یا به قتل رسیدند یا جالي وطن کردند

کیاي چالوي از نوادگان اسکندر شیخی حاکم خوار،  یکی از این مخالفان، حسین
غاز به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اول  ازندران بود وي که در آدماوند و فیروزکوه در م  سمنان،

کرد که به زودي بر شاه اسماعیل خواهد  در مازندران قدرت و شوکتی پیدا کرده بود، ادعا می
شورید، پایتخت ایران را از او پس گرفته او را در قفسی که از پیش ساخته بود، اسیر و زندانی 

  . خواهد کرد
گیري از نسخ خطی و چاپ شده عصر شاه اسماعیل و  ارد با بهرهمقاله حاضر سعی د

که در  - چگونگی حمله به قالع مازندران را  -عموماً مورخان درباري بودند -جانشینان او که 
مندان  و بغضی به عالقه  گونه دخل و تصرف یا حب بدون هیچ -کیاي چالوي بود اختیار حسین

  . ارائه دهد
صوصاً عصر شاه تهماسب اول، بزرگترین دوره سانسور در طول حکومت صفوي، خ

هاي ناشی از تعصب  کتب مخالفان صفوي و زدودن مطالب ضد دولت صفوي و خشونت
براین، علت اصلی بکارگیري نسخ خطی بنا. در مقابل مخالفان شکل گرفت مذهبی افراطی آنها

ي بالهمین دلیل از ال به. این بوده است -اند که بخشی از آنها امروزه به چاپ رسیده -
هایی که از دسترس مأموران صفوي محفوظ مانده و به خارج انتقال داده شده  صفحات نسخه

  .مندان تاریخ این کشور عرضه شوند است، مطالبی استخراج و به عالقه
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ها در کتب چاپ شده  متأسفانه نام قالع مازندران و محدوده استقرار و استحکامات آن

باعث افسوس و دریغ بسیار است که در اثر . موجود نیست باستانی مازندران قالعامروزه نظیر 
که  -اي، امروزه اثري از آنها بر جاي نمانده و صنعت توریسم این کشور  تعصب افراطی عده

  .نابود شده است - توانست باعث تحولی در این خطّه از کشورمان شود می
  مازندران  کوشش شاه اسماعیل اول براي فتح قلعه استا در

 908شاه اسماعیل پس از سرکوبی مجدد الوند میرزا و سلطان مراد آق قویونلو به سال 
از جانب حاکم   پیامی -که در غیبت شاه مجدداً به تبریز تاخته آن را اشغال کرده بودند  -قمري 

شاه را در  سمنان و مازندران دریافت داشت که به زودي به تبریز حمله خواهد کرد و  مناطق خوار،
در همین راستا او الیاس بیک ایغوت اوغلی  1.قفس آهنینی که ساخته است، محبوس خواهد نمود

  2.شاه به ري، را به حیله کشت و مناطق اطراف را در تصرف خود گرفته بود  حاکم اعزامی
کیا . بود» شیخی«کیاي چالوي از بازماندگان کیا افراسیاب چالوي ملقّب به  حسین

القدر مازندران، به  مرعشی، از سادات جلیل الدینبه علت طغیان از اطاعت سیدقوام افراسیاب
. قمري از سوي او و توسط مریدان سید قوام مطرود اعالم شده و در نهایت به قتل رسید 760سال 

در این میان، اسکندر شیخی، . بعضی فرزندان او هم که در این شورش دست داشتند، کشته شدند
  3.کیا افراسیاب، جان سالم به در برد و از مازندران گریخته در هرات ساکن شده بود از فرزندان

هنگام حمله تیمور به خراسان و عراق عجم در یورش هفت ساله، اسکندر شیخی 
مالزم رکاب تیمور شد و پس از حمله تیمور به مازندران، و دستگیري خاندان قوامیه مازندران، 

، قسمت غربی تاالر مازندران بدو واگذار گردید و از آن پاداش واناو را یاري نموده و به عن
  4.شد پس، این خطّه در زیر سلطه اسکندر شیخی اداره می

اسکندر شیخی پس از اندك زمانی بر تیمور عاصی شد و ادعاي استقالل نمود و چون 
به تنکابن  او. سپاه تیمور به سرداري امیرزاده رستم پسر عمر شیخ به مازندران حمله کرد

گریخت؛ ولی مورد تعقیب تیموریان قرار گرفت تا اینکه عاقبت به درخواست امیرزاده رستم و 
هادي کیا، حاکم تنکابن از اقوام اسکندر شیخی و به خاطر جلوگیري از  به مصلحت سید

هادي کیا به قتل رسید و سر او  خونریزي تیموریان در مازندران، اسکندر شیخی به امر سید
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اه تحف و هدایاي فراوان به خدمت امیرزاده رستم فرستاده شد و به این ترتیب حکومت همر
  5.هادي کیا رسید این نواحی به پاداش این خدمت به سید

هاي چالو پناه گرفته و گروهی هم تابعیت  از آن پس، فرزندان چالوي برخی در کوه
ناطق قدرتی به هم زده بود، آخرین فرد این خاندان که در این م. تیموریان را پذیرفتند

قمري حکومت  907وي هنگام ظهور شاه اسماعیل اول در سال . کیاي چالوي بود حسین
خوار، سمنان، دماوند و فیروزکوه را دارا بود و پس از کشتن حاکم شاه اسماعیل در ري، این 

  6.نواحی را هم به تصرفات خود اضافه کرد
قویونلو کست و فراري شدن الوند میرزاي آق قمري و ش 907پس از فتح تبریز در سال 

حاکم این قالع، . و سلطان مراد، بعضی از فراریان آق قویونلو به قالع مازندران و سمنان پناه بردند
آمد و امکان داشت در غیاب  حسین کیاي چالوي، تهدیدي براي شاه جوان صفوي به حساب می 

شاه اسماعیل به دنبال فرصت . پایتخت حمله کنند شاه اسماعیل به اتفاق آق قویونلوها مجدداً به
براین، وقتی خبر دریافت قتل حاکم ري، الیاس بیک بنا. اي بود که بر آنها بتازد مناسب و بهانه

قمري و در آخر ماه مبارك رمضان از طریق  909ایغوت اوغلی، بدو رسید، در پایان زمستان سال 
  7.حمله نمود -کیا اولین قلعه تحت تسلط حسین -قم به ري و از آنجا به قلعه گلخندان 

کیاي چالوي چون از حرکت شاه به سوي مازندران مطلع شد، در استحکام برج  حسین
و باروي حصارهاي قالع خود کوشید، آذوقه فراوان در قالع گلخندان و فیروزکوه و استا و 

وي به . د، به آب انداختاستناوند گرد آورد و صحراي خوار را که محل عبور سپاهیان شاه بو
علت مستحکم بودن قلعه استا همراه دوازده هزار سوار و پیاده و همراهان آق قویونلو به این 

  8.قلعه پناه برد
د که فراریان آق قویونلو ابتدا به سمنان و نویس می احسن التواریخحسن روملو در 

  9.کیا به قالع او رفتند سپس به همراه حسین
  :نویسد در وصف استحکامات قلعه گلخندان می صاحب فتوحات شاهی

  سپهدار در پیرامن آن حصار  ارـــــون پروردگـــفرود آمد از ع
  گرفتند آن قلعه را در مـیـان  انـــــون صیــدیـسپاه غزا نیز چ

  زولـــنمودند برگرد خیبر ن  نه چون صیدیان بل چو خیل رسول
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  10.از خیبرستمقام عدو برتر   تــــکه شه وارث دین پیغمبرس

سر قدر از ایوان کیوان گذرانیده «قلعه گلخندان همراه با دیوار بلندي در رفعت بود که 
اش همپاي شرفات هفتم بود و رواق  کنگره. و پاي مرتبه بر فراز هفت آسمان رسانیده بود

  . خاك ریزش بر اوج خاکی هم وثاق
  فتد دستارشبی گمان از سر اندیشه   عقل نظارة اوجش اگر اندیشه کند
  11زانکه همسایه خورشید بود دیوارش  مگر از هیأت افالك قیاسش گیرند

اي عظیم  سر حد این قلعه حصین متصل به کوه بود و یک حد آن پیوسته به رودخانه
کند و در بقیه  نام این رود را ذکر نمی امینی هروي در فتوحات شاهی. که آبخور اهل قلعه بود

  12.نشده استمتون هم این رودخانه ذکر 
براي فتح این قلعه شاه اسماعیل دستور داده بود تا استحکامات چوبی آن را با پرتاب 

  13.ها نقب زنان وارد قلعه شوند آتش و نفت بسوزانند و با پاك کردن خندق
فایده دیدند، امان خواسته تسلیم شدند؛ ولی بر طبق حکم  ساکنان قلعه چون مقاومت را بی

  14.دوم ماه شوال قتل عام شدند و قلعه گلخندان با خاك یکسان گردید فرمان فرماي زمان در
  :نویسد صاحب فتوحات شاهی در رابطه با فتح قلعه می

  راســــز آهن ربا باید او را ه    اســـبنایی که دارد ز آهن اس
  لــی پذیرد خلــز احکام عرش    ل ــاي سرکشد تا زح وگر قلعه

  رــگ بــۀ سنـخلل یابد از تیش    رـــز سنگ ار بود قلعۀ کوه پی
  .ز سنگ قضایی کجا چاره یافت    بنایی اگر رفعت از خاره یافت

 909به گفته یحیی قزوینی که شاهد عینی این فتح بود، قلعه در دوم ماه شوال سال 
پس از فتح و قتل عام مردم این قلعه، شاه  15.قمري پس از دو روز محاصره به فتح درآمد

  .قلعه فیروزکوه حرکت کرداسماعیل به سوي 
  :نویسد در وصف قلعه فیروزکوه و رسیدن شاه به پاي این قلعه می صاحب فتوحات شاهی

  وهــروزکــز فیروزبختی به فی    وهـدر آمد شهنشاه گردون شک
  رـــــرنا و پیـنفیر قیامت ز ب    رــبرآورد صـور قیــامت نـفـی

  زـــــنۀ رستخیجهان مظهر فت    زـــنه رأي اقامت نه روي گری
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  گـگرفته کمان و کشیده خدن    گــصغیر و کبیرش به آیین جن
  رــیکی برده از بیم سر درد س  یکی سنگ در دست بر قصد سر

  چو اژدر که آید نشیب از جبال    الــزه در کف اژدر مثــیکی نی
  16.ابــکه بر هم زند لشگر آفت    هابـــیکی از تفک داده نور ش
روز طول کشید و از آنجایی  18اي پانزده و به گفته 17به قولی ده محاصره قلعه فیروزکوه

دید،  فایده میکه کوتوال قلعه علی کیاي ضماندار مبارزه و مقاومت سپاه خود را علیه دشمن بی
در حالی . کلید قلعه را تسلیم شاه کرده به جنگ خاتمه داد 19به وساطت امیر نجم زرگر رشتی

» اهل و عیال «اً به قتل آمدند و به قول صاحب فتوحات شاهی که مردم سپاهی این قلعه تمام
  20.آنها هم به قتل رسیدند

از این بخشش اظهار تعجب کرده، مشیت پروردگار فتوحات شاهی امینی هروي صاحب 
  :نویسد داند و از طرفی هم کار شاه را الهی و خواست خداوند دانسته می را غیر قابل تغییر می

  کس را به درون پرده ره کم داده    عالم داده  اي پرده به روي کار
  21وز سور گهی خبر به ماتم داده    گاهی خبر ز ماتم آورده به سور

  :دهد هم او ادامه می
  که بهر غزا کرده پا در رکاب    ابــــخدایا تو این خسرو کامی

  نــکه یابد بقا از وي آثار دی    نــــبه اقبال او ساز کن کار دی
  ریا کنندـوفاقی به هم چون ث  ـــدفلک جا کننگر اعداي او بر 

  ه راــفرو ریز آن سلک پیوست  به هم برزن آن عقد خود رسته را
قدر   در چنان کن که آن فرقه چون عدل از نور ایقان و اخالص پ  

  22چو تسبیح سر در خط بندگی  ـیــد از روي فرخندگـــدر آرن
  ستا امات شاه اسماعیل براي فتح قلعه ااقد

کیاي  نقل است که تا قبل از پناه گرفتن فراریان آق قویونلو و دلگرم نشدن حسین
هاي اطاعت و بندگی از جانب کیا  کیاي چالوي حسنه بود و پیام چالوي، رابطه شاه با حسین

قویونلو آق  که از قدرت سپاهیان و فرماندهان نظامی ولی همینشده است؛  به خدمت شاه ارسال می
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و رسیده و در پناه او قرار گرفته بودند مطمئن شد، سر از اطاعت شاه پیچیده، که به خدمت ا

  23.بیک ایغوت اوغلی را به حیله کشتهاي تهدیدآمیز به شاه فرستاده بود و حاکم ري، الیاس پیام
کیاي چالوي و قدرت او در مازندران و اطراف،  در رابطه با شکوه و جالل حسین

  :نویسد اهدان عینی میاز قول ش صاحب فتوحات شاهی
نظاره مشاهده فرمودند استماع افتاد، در آن اثنا  هچنانچه از ثقات روات که به دید«

 ههرگاه خیال شکار کردي قریب هزار و پانصد زین نقره و پانصد زین طال چو شمس
و از غرایب اوضاعش ... مهر بر خنگ سپهر در خال از نوکران و متعلقانش همراه بود

ي از عورات که به نکاح دوام و غیر آن به صورت حالل و حرام در حباله آنکه بسیار
  24»...داشت در وقت شکار با او همراه بود

گیرانه به شاه و  شاه اسماعیل براي جلوگیري از هرگونه حمالت ناگهانی و غافل
ش همراهان او، ابتدا عابدین بیک تواچی را همراه سه هزار قزلباش جهت جلوداري سپاه از پی

هزار نفر از  12کیاي چالوي که با  روانه استا کرد تا مقدمات کار را براي رویارویی حسین
  .سپاهیان خود در انتظار رویارویی با قزلباش بود آماده کند

  :نویسد  حسن روملو در رابطه با استحکام و حصانت قلعه استا می
  درش بسته چون خانه مدخالن     هاي سنگین دالن  بنایش چو دل

  انـبه تخت الثري خندقش توأم    انـصیلش گذشته ز هفت آسمف
  دمـــازو تا به ملک عدم یک ق    ــدمان عـــش آستــلب خندق

  رـــنیفتد در و پرتو ماه و مـهـ    رــــق او از سپهـز بسیاري عم
  25اهـبدان قلعه برد از نصیبش پن    ال شاه ــــکیا شد چو اگه ز اقب

رود  هاي رودخانه هبله قمري از مسیر و کناره 909شاه اسماعیل در بیستم ماه شوال سال 
اي بود که  ورود به قلعه استا منحصر به دروازه. به آن سو حرکت کرد 26به عزم تسخیر قلعه استا

بنابراین، شاه اسماعیل براي . که از هر جهت محصور بود و راهی دیگر براي ورود به قلعه نبود
ي از حمالت غافلگیرانه چالویان از باالي کوه، دوتن از سرداران قزلباش خود به جلوگیر

را با لشگري انبوه به باالي کوه فرستاد  27چی ورساق و عبدالکریم آقاي عربگیرلو هاي قبچه نام
پذیر نبود، مشاوران شاه به  از آنجایی که فتح قلعه امکان 28.و خود در پاي قلعه به انتظار نشست
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کیاي چالوي فرود آمده به خدمت  ره بودند که در آن اثنا یکی از مقربان نزدیک حسینفکر چا
رود را پیشنهاد خاطر  هبله  شاه برده شد و پس از امان طلبیدن از شاه، تغییر مسیر رودخانه

شاه ملک به شاه گفته بود از آنجایی که آب شرب قلعه از این رود فراهم  29.همایون نمود
اه دستور دهد تا مسیر رود تغییر یابد و آب به داخل قلعه نرود، مردم آن از شود، اگر ش  می
کیا را وادار به تسلیم خواهند نمود و در غیر این صورت هر کوشش  آبی به تنگ آمده حسین بی

  30.فایده است دیگر براي فتح قلعه بی
. ودذراع گود ب 20ذراع و عرض آن  1500رود آن در آن مکان  طول رودخانه هبله

براي تغییر . توانست از آن گذر کند  گودي این رود در این مکان به حدي بود که مرد سوار نمی
ذراع هم  20آن براي هر سه نفر یک ذرع قسمت شده بود و دستور بود که به عمق 

اثناي  در 31.بیک لَله شاملو واگذار شده بودمسئولیت این کار مهم به حسین. برداري شود خاك
عه استا تیري به برادر شاه، خواجه سیدمحمود اصابت کرد که بر اثر زخم آن به قتل محاصره قل

  32.رسید و جسدش به دستور شاه به اردبیل برده شده تا در خانقاه شیخ صفی دفن شود
، به مدت چهل و یک روز  رود و قطع آب قلعه استا پس از تغییر رودخانه هبله  فتح قلعه

کیا و همراهان به قلعه پناه برده بودند، تا سه روز دیگر  که حسینپایان پذیرفت و از آنجایی 
  . کیاي چالوي امان طلبیده و تسلیم شدند ادامه یافت و مردم قلعه به همراه حسین

  ي خطی موزه بریتانیا در رابطه با حوادث فتح قلعه نسخه در لب التواریخیحیی قزوینی 
  : نویسد وي می. تر از دیگران صحبت کرده است شفاف -که خود شاهد عینی آن بوده  -استا 

کیاي چالوي با مرادبیک و توابع در اوایل ذي حجه سنه مذکور از قلعه بیرون  حسین«
و بیش از ده هزار نفر به اسارت درآمده از میان آنها حدود هزار تن کشته . آمدند

بیک زنده زنده از  میشمرادبیک جهانشاه لوي ترکمان و ساتل   شدند و دو تن به اسامی
  33.»ته به سر سیخ کشیده شده کباب شدند و قزلباشان از گوشت آنها تغذیه کردند

  :کند یحیی قزوینی اضافه می
اي  حکم شد که غازیان عظام هرکس که از جمله معتقدان است، به قدر نصیب لقمه«

خوردند که آن گروه دیوسار آدم خوار هجوم کرده او را چنان . از آن کباب میل کند
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مؤلف این مختصر در این سفر در رکاب ظفر . نه از گوشت اثر ماند و نه از استخوان
  34»...نموده انتساب بوده و مشاهده این وقایع می

در تمام نسخ خطی و چاپی دیگري  -متأسفانه  –دهنده  این مطالب غیر انسانی و تکان
ان شاه تهماسب اول بر اثر سانسوري باشد حذف شده است؛ زیرا در زم  که در ایران موجود می

این خاندان را    که بر کتب تاریخی این عهد اعمال شده بود، تمام مطالبی را که ممکن بود وجهه
دار کند، حذف شده و تنها کتبی که به خارج انتقال داده شده بودند، از سانسور محفوظ  لکه

قی و اسالمی تشیع سازگاري ندارد و یک از اصول انسانی و اخال اعمال یاد شده با هیچ. ماندند
زند، هرگز دست به این  داند و دم از این مذهب می کسی که خود را سردمدار مکتب تشیع می

  .زند جنایات خارج از اخالق نمی
  :به کار بردن این جمله سیاسی و مذهبی شاه اسماعیل که

قدر  آن» کنداي از گوشت این دشمن تغذیه  معتقدان است تکه  هرکس که از جمله«
آمیز و از طرفی هم تکلیفی بود که قزلباشان و همراهان شاه براي نشان دادن  مؤثر و تحریک

ها کشیده قصد  شده دشمن تیغ اي از گوشت کباب میزان ارادتشان به شاه و به دست آوردن تکه
عداد حتی پا را فراتر برده ت عالم آراي عباسیاسکندر منشی ترکمان در . جان یکدیگر کردند

  :نویسد هزار تن رسانیده میکشته شدگان قلعه استا را به هفت
گناه و گناهکار به تعداد  باالخره پس از سی و سه روز محاصره ساکنان قلعه، بی... «

  35».هزار نفر قتل عام شدند و دستور تخریب قلعه داده شدهفت
ز طایفه موصلو به و بخشودگان، دو دختر اکنیم که در میان اسرا  اضافه می در پایان

شان به خدمت اسماعیل برده شدند که شاه به سبب زیبایی آنها یکی را ملقب به  همراه والده
تاجلو خانم و دیگري را بیگی خانم کرد و تاجلو خانم را به حرم خود فرستاد و به عقد خود 

ض عو«درآورده بود و دیگري را به شاه علی بیک قزلباش مرحمت کرده او را ملقب به 
اي شاه بوده، از پایه و  مورخان معاصر که تاجلو بیگم زن صیغه  بنابراین، گفته 36.کرد» سلطان

  .اساس نادرست است و در بعضی نسخ خطی هم این امر تأیید شده است
کیاي چالوي را در  شاه اسماعیل پس از خراب کردن قلعه استا، در حالی که حسین

از آنجایی که . ده بود، به سوي ري بازگشتهمان قفسی که خود ساخته بود محبوس کر
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کیا در فرصتی که بدست  کردند، حسین کیا را در قفس آزار داده و اذیت می قزلباشان حسین
کرده و در حومه ري، همان مکانی که الیاس بیک ایغوت   آورده بود، خود را در قفس زخمی

ه به اصفهان برده شده در اوغلی را کشته بود، جسدش سوخته شد و بقایاي جسدش به امر شا
میدان نقش جهان اصفهان به همراه محمد کرهی حاکم ابرقو و سایر شورشیان اسیر شده که در 
همان قفس محبوس بودند، توسط باروت آتش زده شدند تا به قول مورخان این عصر باعث 

  . عبرت سایرین گردد
  37»قفس شد به خواري هالك  درون    قفس وار با سینه چاك چاك«
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  :هایادداشت
  :باشند مورد تأیید کتب زیر میاین حمله و پیام  -1

؛ قزوینی، لب التواریخ،   4،476السیر،  ؛ خواندمیر، حبیب219- 220امینی هروي، فتوحات شاهی، 
استانبول،   نسخه ؛ غفاري، تاریخ جهان آرا،79الف؛ روملو، احسن التواریخ،   398ي خطی ورق  نسخه
؛ نامعلوم، 24،  ؛ خورشاه، ایلچی نظام شاه208ي پاکستان، ورق  ؛نامعلوم، جهانگشاي خاقان نسخه268

؛ جنابذي، 127، واله اصفهانی، خلد برین،121؛ قزوینی، جواهر االخبار، 116عالم آراي شاه اسماعیل ، 
  .36، استرآبادي، تاریخ سلطانی، 178روضۀ الصفویه، 

مشغول در دربار صفوي  قابل ذکر است کتب یاد شده مربوط به مورخان صفوي است که تماماً 
  .خدمت تاریخنگاري و ثبت وقایع تاریخی بودند

  .23؛ خورشاه، 74؛ روملو،4،219؛ خواند میر،    الف 398؛قزوینی، ورق 218    ، امینی هروي -2
 .52، تاریخ مازندرانگیالنی، -3

 .52-53همان،  -4

، که سال همراه شدن اسکندر 441؛ مرعشی،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، 25خورشاه،  -5
: گوید نویسد و می می» اثنی و ثمانائه«  قمري، 802اش،  شیخی را در رکاب تیمور در یورش هفت ساله

یۀ کیا که پدر میر لهراسب شیخی بود که در طالقان در سا اسکندر شیخی پسري داشت به نام حسین«
کیا  نموده بود و حسین» دولت سادات گیالن موظف بود و قلعۀ فیروز کوه را استوار کرده و ذخیره مهیا

 .را در آنجا بازداشته خود به جانب چالوس و آمل روان شد

 .53-52گیالنی،  -6

کت شاه ، که حر74؛ روملو، 476، 4؛ خواندمیر، 219،         هروي   ؛ امینی268؛ غفاري، 397قزوینی،  -7
 .نویسد ق می.هـ 909را در روز یکشنبه نهم ماه مبارك رمضان سال 

  .24 الف؛ خورشاه، 202؛ غفاري، ورق 477؛ خواندمیر، 78؛ قزوینی،224امینی هروي،  -8
 .75روملو،  -9

  .219 امینی هروي، -10
 .220 همان، -11

 .22همان،  -12

 .22همان،  -13
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: گوید نویسد و می ، که این فتح را در روز عید فطر می75 ، روملو،268غفاري،   ،397قزوینی،  -14

  .مردم این قلعه در این روز قتل عام شدند
  .نویسد که تاریخ فتح را یازدهم ماه شوال می 268؛ غفاري، ،397قزوینی، ورق  -15
 .نامند ، که این قلعه را نارین قلعه می 77و روملو،  221امینی هروي،  -16

  .221 امینی هروي، -17
  .الف 397قزوینی، ورق  -18
  .120،            عالم آراي شاه اسماعیل -19
  .223امینی هروي،  -20
  .224  همان، -21
  . همان -22
 .225همان،  -23

 .همان -24

. نویسد  می 909شوال سال  24، که حرکت شاه به سوي قلعه استا را 78احسن التورایخ،روملو،  -25
، 4خواند میر  .کند  هزار نفر ذکر می 12کیاي چالوي را  سپاهیان حسینخواند میر در حبیب السیر تعداد 

آورده شده است که با  استحکام این قلعه شعر زیر رابطه با حصانت و ؛ در ایلچی نظام شاه در476
 . شود  مطلع زیر آغاز می

  به برج فلک باره اش توامان           سیر رفعتش سوده برآسمان
عمیق بودن این قلعه آورده  هم چنین ابیاتی در رابطه با مستحکم و 78ي صفحهدر احسن التواریخ، 

 .شده است

  .نامد  ، نویسنده خلد برین این قلعه را نارین قلعه می421واله اصفهانی، -26
  .  228امینی هروي،  -27
کیاي چالوي از استحکامات و بلندي  ، آمده است که حسین178الصفویه،  هجنابذي، روض -28

  :نویسد  او می. گاه فتح قلعه توسط شاه میسر نخواهد شد کرد که هیچ  اع قلعه فریب خورده فکر میارتف
  بلندي آن قلعه دادش فریب       که آن داردش سرنگون درنشیب«

  وه ــنداشت که آن سربلندي کوه       بود پیش چرخ برین بی شک
  »نــمیچو شنقار برصید آرد کمین      چه برآسمان صخره چه برز

  .متون تاریخی این عصر آمده است  هبلرود در رود و این نام به صورت حبله -29
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 .25خورشاه  -30

در  208؛ جهانگشاي خاقان، 79روملو،  ،477 ؛ خواندمیر،35؛ خورشاه، 228  امینی هروي، -31
قلعه  شده بود و از داخل   بیک شاملو در این حمله زخمیآمده است که عبدي 78احسن التواریخ ص 

  .شده است  به طرف قزلباشان با تفنگ شلیک می
  درو انجم از مهرهاي تفنگ    شد از دود چون شیب فضاي فلک 

 ).128عالم آرا، .( یید شده استأاین مطلب در عالم آراي شاه اسماعیل ت

کوه  نویسنده عالم آراي صفوي این قلعه را ماران  ،95عالم آراي صفوي ؛ 229امینی هروي،  -32
اي با نام   این نام، در قالع باستانی مازندران نوشته سامان سورتیجی آورده نشده بلکه از قلعه. امدن می

هاي آن امروزه باقی است و در هفت کیلومتري رامسر  شود که خرابه یاد می 81-85مارکوه در صفحات 
باشد وگمان    متر می 250و در قسمت جنوب شرقی آن قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا 

 .رود که این قلعه همان قلعه استا بوده باشد  نمی

این مطالب عیناً در ایلچی نظام شاه . الف 398قزوینی، نسخه ي خطی موزه بر تیانیا ورق  -33
 104ي خطی موزه بریتانیا ورق  ب و تاریخ جهانگشاي خاقان نسخه10نسخه خطی موزه بریتانیا ورق 

و سایر کتب تاریخی این عصر به  129و127و خلد برین ص  179  یه صالصفو هآورده شده و در روض
  .اي شده است صورت مختصر اشاره

نسخه  سفانه درأمت. الف 398لب التواریخ، نسخه ي خطی موزه بریتانیا، ورق  قزوینی، -34
اهللا الحاج شیخ جعفر  تبن آی  بن محمد علی  کاظم  محمد  بن  ءالدین  استانبول که به سفارش ضیا

  .ش به چاپ رسیده این مطالب حذف شده است.هـ 1363شوشتري در انتشارات گویا تهران 
ورق  ،خطی موزه بریتانیا  براي اطالع بیشتر نگاه شود به لب التواریخ نسخه. 1،22ترکمان،  -35

در منابع    .نویسد ر میالف که تعداد کشته شدگان را ده هزار نف 208، تاریخ جهانگشاي خاقان، ورق 202
  تاریخی این عصر، تعداد مقتولین و اسرا متفاوت بیان شده است چنانکه روملو در احسن التواریخ ص

یید أتعداد مقتولین را ده هزار نفر و تاریخ جهانگشاي خاقان به تبعیت از او تعداد ده هزار نفر را ت 80
 :نویسند کرده و می

  : رگ چشیدنداهل استا و ارك شربت م  تمامی
  »نهادند شمشیر در اهل ارگ    درون آمد از باره برج مرگ«

  .آورده شده است 131این ابیات و ارقام در عالم آراي شاه اسماعیل ص 
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جواهر  ؛202خطی جهان موزه برتیانیا ورق  ب؛ نسخه ي 398قزوینی، لب التورایخ، ورق  -36
 .122، االخبار

مآخذ عصر صفوي آشکارا بیان شده است که به ترتیب این مطالب در اکثر .  80روملو، -37
ب؛ جهان آرا، نسخه خطی 398؛ لب التواریخ نسخه خطی ورق 229فتوحات شاهی، ص: عبارتند از

ب؛ حبیب 10الف، ایلچی نظام شاه ورق  210الف، تاریخ جانگشاي خاقان نسخه خطی ورق  202ورق 
  .کیا با خنجر خود را کشت حسیننویسد   که می 38 ؛ تاریخ سلطانی،478، 4السیر، 

  :منابع و ماخذ
 از : استرآبادي، سید حسن مرتضی، تاریخ سلطانی، به اهتمام دکتر احسان اشراقی تحت عنوان

  .ش1364شیخ صفی تا شاه صفی انتشارات علمی، تهران 
  امینی هروي، امیر صدر الدین ابراهیم، فتوحات شاهی، تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات

   .ش.هـ1383تهران رضا نصیري، انتشارات انجمن آثار ومفاخر فرهنگی، محمد
 نا، تاریخ جهانگشاي خاقان، نسخه خطی موزه بریتانیا به شماره  بیOr.3248.  
  ترکمان، اسکندر بیک، عالم آراي عباسی، به کوشش محمد اسماعیل رضوانی، انتشارات

  .ش، سه جلد، جلد اول1377دنیاي کتاب، تهران 
 خطی پاکستان با مقدمه اهللا دتا مضطر، به کوشش مرکز   نا، تاریخ جهانگشاي خاقان، نسخه بی

  ش.هـ .1350تحقیقات فارسی و ایران و پاکستان، پاکستان
 الصفویه، به کوشش غالمرضا طباطبائی مجد، انتشارات  حسینی جنابذي، میرزا بیک، روضه

  .ش1378بنیاد موقوفات محمود اقشار، تهران 
 بن برهان الدین محمد شیرازي،   الدینبن خواجه جالل    میر، خواجه همام الدین محمد خواند

  .ش چهارجلد، جلد چهارم.هـ 1313حبیب السیر، به تصحیح محمد دبیرسیاقی،تهران 
  خورشاه، تاریخ ایلچی نظام شاه، نسخه خطی موزه برتیانیا به شمارهOr.153.  
 تصحیح چارلز نورمن سیدن، انتشارات کتابخانه بیگ، احسن التواریخ، به  روملو، حسن

  .ش1342صدر،تهران 
 و    نا، عالم آراي شاه اسماعیل، به کوشش اصغر منتظر صاحب انتشارات شرکت علمی بی

 .ش.هـ 1384فرهنگی، تهران، 

  ،ش1344غفاري، قاضی احمد، تاریخ جهان آرا، انتشارات حافظ، تهران. 

 ي خطی موزه بریتانیا به شماره  را، نسخه، تاریخ جهان آـــــــــــــــــor.141.  
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 .ش1314

 تهران،  ،ــــــــــــــــــــــــــ، لب التواریخ، نسخه خطی استانبول، انتشارات بنیاد گویا
بن آیه اهللا الحاج شیخ  بن محمدعلی بن محمد د کاظم بن محم  ش، به سفارش صفاءالدین1363

  .جعفر شوشتري
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