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  مرشد كامل در جنگ چالدران
  نسیم خلیلى

  ٢٠٠۶آوريل  ٢۴ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ۴دوشنبه 
..................................................................  

  
ولـى  . اسماعیل بر دوش و پا نیز مجروح شد و درصدد برآمـد كـه خـود را از آن گیـر و دار برھانـد       در ھمان حال شاه... «

ولـى میـرزا   . اى از سـواران تـرك بـراى كشـتن او پـیش تاختنـد       د و دسـته ناگاه اسبش در گل فرو رفـت و بـر زمـین غلتیـ    
على نام افشار از سران قزلباش كه در صورت و لباس به شاه شباھت بسـیار داشـت، بـه مدافعـه برخاسـت و       سلطان

وران بـه گمـان ايــن كـه بـه راسـتى شــھريار ايـران اسـت، او را زنـده نــزد          خـود را شـاه اسـماعیل معرفـى كــرد و حملـه     
دانسـتى كـه مـن بـا دويسـت ھـزار مـرد و توپخانـه و          مگر تو نمـى «: سلطان عثمانى از او پرسید. سلیم بردند سلطان

سبب خلقى را به كشـتن دادى   ام؟ پس چگونه با سپاھى اندك به مقابله آمدى و بى چرى به جنگ آمده سواران ينى
مـن  «: بـه جـاى شـاه جـواب گفـت      ھمچنـان  گـرى  علـى در عـالم اخـالص و صـوفى     سلطان» و خود را گرفتار ساختى؟

انـدازى و در دنیـا و عقبـى     دانستم كه خود را بـه حصـار توپخانـه مـى     دانستم كه لشكر تو بسیار است، ولى نمى مى
ك جنگ میھنى ايرانیان در چالدران، نصراهللا فلسفى، با مقدمه سعید نفیسى، انتشـارات ھیرمنـد،   .ر(» !كنى بدنام مى
  )  ٩٧و  ٩۶ص  ١٣٨١چاپ اول ،

اى بود از تربیت سرسختانه صوفیان فدوى ايرانى كه انديشه صـوفیانه مرشـد كامـل خـويش را      میرزاسلطان على نمونه
واقعیـت ايـن اسـت كـه بسـیارى از مورخـان يكـى از        . دانستند كـه ھـیچ ايـرادى بـر آن وارد نیسـت      حقیقتى محكم مى

حــرام دانســتن اســتفاده از توپخانــه جنگــى و  تــرين عوامــل شكســت ســپاه صــوفى جــوان، اســماعیل صــفوى را  مھــم
گرچه بايد افزود كه كمى تعداد نفـرات سـپاه صـفوى نیـز در     . اند اش در اداره نبرد دانسته منشانه ھاى صوفى پشتوانه

پرسـتى را بـه كنـارى نھـیم، بـه روشـنى        زدگـى و قھرمـان   ھاى قھرمان اگر فاكتور. تاثیر نبوده است اين فرجام تلخ بى
ساز راسـتین ايـن نبـرد در     ھاى مادى و معنوى نھفته در دولت نوخاسته صفوى خود زمینه شود كه كاستى آشكار مى

مانده است،  كوشى باقى آنچه از اين سرسختى و سخت. وھله اول و اين شكست تاريخى در وھله بعدى بوده است
به درستى ديده شوند، واقعیت ايـن  ھا  دھد ضعف پرستى محتوم تاريخى است كه اجازه نمى اى غلیظ از قھرمان اليه

پرستى خويش، به صوفى نوجـوان، لقـب قھرمـان     تاثیر عرق میھن دوست، تحت است كه بسیارى از تاريخ نگاران ايران
از جنگل گیالن بیرون آمد و در راس رھبرى كشورى قرار گرفت كه ھر «اند كه  دانسته» بچه شیرى«اند و او را  بخشیده

او بـا ھمـه كـم سـن و سـالى توانسـت از       «انـد كـه    آمیـز اضـافه كـرده    و تحسـین » .منـدى بـود  گوشه آن در دست قدرت
پوست درويشى مرشدان خانـدانش را بـر    ھا را بگیرد و تخته ھاى سیاسى و اجتماعى عصر خودش بھترين بھره زمینه

گشـاده و   دسـت و دل چھره زيبا، قدرت بـازو، شـجاعت و دلیـرى، ذوق و اسـتعداد شـاعرانه،      . سرير سلطنت بگستراند
كالھـان، تـالیف پنـاھى     شاه اسماعیل صفوى، مرشـد سـرخ  . ك.ر(» .مانند رساند قابلیت رھبرى او را به محبوبیتى بى

ھـاى مرسـوم، شـاه     پـرورى  اما واقعیت تاريخ مبرا از قھرمان)  ۵ص  ١٣٧١كتاب نمونه، چاپ اول پايیز ،: سمنانى، ناشر
كنـد و ھمـین عامـل منجـر بـه شكسـت او در نبـردى         زده و مغـرور توصـیف مـى    نوجوان را در اتخاذ تصـمیماتش، شـتاب  

مسـلك صـفوى را منحـرف     شود كه ھمچون پیچى تند، مسیر حیات سلسله صوفى ساز به نام چالدران مى سرنوشت
دعیان مسلك پراكنده در آناتولى و پناه دادن بـه مـ   حمايت شاه ايرانى از ياغیان صوفى. اى خاكى كشاند كرد و به جاده

او . بـديلش بـود   ھاى مغرورانه شاه براى نشان دادن قدرت معنوى بـى  تازى مدارى سلسله عثمانى از جمله تك قدرت
اندودش را براى سلطان عثمانى فرستاد تا قدرت مرشد كامل ايرانـى را   خان ازبك سر كاه پس از شكست دادن شیبك

تجربـت بـاز نصـیحتى از پـدر      اى جـوان كـم   «: كه در آن نوشته بـود اى فرستاد  باور كند، سلطان بايزيد اما در پاسخ نامه
واقعیت ايـن  » ...كند خان سالطین شجاعت آئین عثمانیان را گرفتار خوف و تالش نمى فرستادن پوست شیبك... بشنو

ه صفوى ھاى پى در پى شا اش بود اما عثمانیان اين اقدامات را اعالن جنگ است كه اسماعیل تنھا در پى اثبات برترى
كردند؛ با بروز چنین شرايطى صوفى چنین پسنديد كه براى جلب قلوب قزلباشان ھمراھش كه او را مرشد  قلمداد مى

گرفتند، جنگى ديگر را كلید زند با اين امید كه پیـروز میـدان    دانستند و سخنش را گاه ھمپايه وحى منزل مى كامل مى
شـاه  . انگیـز را بـراى ايرانیـان رقـم زد     ود فراتـر رفـت و شكسـتى غـم    منشى اسماعیل از حد خ باشد اما اين بار صوفى

ھا و توپخانه عثمانى توانايى برابرى ندارد، اما باز ھم  چرى  تعدادش در برابر قواى مجھز ينى دانست كه سپاه كم مى
راهللا فلسـفى در  نصـ . اى ديگر را نپـذيرفت و جنگـى نـابرابر را آغـاز كـرد      اجراى سیاستى سنجیده براى مقابله به شیوه

كه از روش نظامى و ترتیـب سـپاه عثمـانى در    ... خان محمد استاجلو و نورعلى خلیفه روملو«: نويسد ھمین زمینه مى
میدان جنگ آگاه بودند، به شاه اسماعیل پیشنھاد كردند كه شب ھنگام اجازه دھد پیش از آن كه سپاھیان دشـمن در  
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را مرتب و آماده تیراندازى سازند، بر ايشان حمله برند و بدين  نگچیان خويشدشت چالدران مستقر شوند و توپخانه و تف
خان رئـیس طايفـه شـاملو را     ولى شاه نظر دورمیش... » .وسیله استفاده از اسلحه آتشین را بر دشمن دشوار سازند

مـن  «: و كوبنـده داد كننـده   و به سرداران ھراسانش پاسخى قانع» چنین كارى را خالف مردانگى شمرد«ترجیح داده و 
)  ٨۶ك جنـگ میھنـى ايرانیـان در چالـدران، ص     .ر(» .آيـد  ھر چه مقدر الھى اسـت بـه ظھـور مـى    . حرامى قافله نیستم

زنـد و اينچنـین    دانسـت آن گـاه كـه ھـر اتفـاقى را بـه خواسـت خداونـد و مـدد ائمـه گـره مـى             ظاھرًا شـاه جـوان نمـى   
بینى چـه ضـربه مھلكـى بـر ايـن       قبول تلويحى شكستى قابل پیش كند، با احساسات مذھبى فدايیانش را تحريك مى

زده و ناآرام مرشد كامل بعد از اين شكست، شـكاف عمیقـى در بـاور خدشـه      روحیه غم. پیكره معنوى وارد خواھد آورد
مـنش را بـه كلـى متحـول      ناپذير قزلباشان فدايى ايجاد كرد، شكافى كه ھرگز رفـو نشـد و سرنوشـت حكومـت صـوفى     

  !شدند از آن پس ظاھرًا شاھان صفوى، صوفیان كامل و قابل اعتمادى شمرده نمى .ساخت
  
 
  


