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 گفتاردوم
  درايرانصفوينتشارايدئولوژي ا

 مذهب قزلباشان صفوي
پس از آنكه ديگر      .   قبيلة تاتار بودند   9قزلباشان مؤسس دولت صفوي اعضاي    

كشور كوچ داده   درون گروههاي تاتار آناتولي به اميد دستيابي به غنايم ايران به   
قبيلة بزرگ و    72؛ و درآينده، چنانكه گفتيم، جمعشان به         قبيله بالغ گشتند  14شدند به  

 شاه اسماعيل به گونه ئي بود كه آنها در   اين قبايل در پيرامون تجمع  . كوچك رسيد
متشكل از چند ده هزار مرد جنگي را       بزرگ غارتگر    دسته جاتمجموع خود حالت 

هيچكدام از قبايل   . داشتند كه همواره در مناطق مختلف كشور در نقل و انتقال بودند      
 شمارينخستين باري كه    . عيل هيچگاه درايران نزيسته بودند    قزلباش پيش از شاه اسما 

 به آناتولي  به زودي اينها نيز .  شدند درزمان شيخ جنيد بود   آذربايجان از قزلباشان وارد  
پيرامون شيخ حيدر گرد      به آذربايجان وارد شده    بعد ازآن دسته ئي قزلباش     .  برگشتند

بعد از  . ريخته به آناتولي برگشتند  از ايران گآمدند، و باز هم پس از كشته شدن او  
 از آنها به ايران آمدند، و باز هم     شماري   بايندر چندسال مجددا درزمان رستم ميرزا     

از آن پس فقط هفت نفر از سران آنها كه   . پس از قتل سلطان علي از ايران گريختند  
و سپس     .خليفه هاي اعظم بودند در كنار اسماعيل ماندگار شدند تا او را پرورش دهند           

چنانكه ديديم، با روي كار آمدن شاه اسماعيل خزش بزرگ تركان و تاتارهاي  
 .بيابانهاي آناتولي به درون ايران در خالل چندين سال انجام گرفت      
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كليت فرهنگ قزلباشان عبارت بود از مجموعه ئي شعائر ابتدائي ناشي از     

 بودند، و وقتي   تولي بردهبه آنا با خود آسياي ميانه سابق كه از بيابانهاي   نياپرستي  
آنها پيش از     .   در آمد  و پيرپرستي و رهبرپرستي     مسلمان شدند به شكل شيخ پرستي    

نام مسلمان و شيعه به خود   شيوخ بكتاشي گرد آيند و پيرامونآنكه در آناتولي   
بگيرند، پيرو رهبران جادوگر قبيله ئي بودند كه ادعا ميكردند با آسمانها در ارتباطند و           

بعد از مسلمان  . توانند در امر جهان دخل و تصرف كنند  ي را در اختيار دارند و م جنها 
شدنشان همين عقيده را حفظ كردند و شيخ را به جاي جادوگر قبيله ئي شان نهادند و      

آنها   . او را قادر به دخل و تصرف در امور كائنات پنداشتند و مورد پرستش قرار دادند       
 جاي توتمهاي سابق قبيله ئي شان نهادند و براي اينها علي و امامان شيعه را بهامام 

خلفاي بكتاشي كه از ميان همين تاتارها برميخاستند اين     شيوخ و. خدائي قائل شدند
 عقيده را ابراز داشتند كه نخستين روح مدبر هستي كه خدا باشد در محمد و بعد در     

ه ائمه به شيوخ صفوي   سپس به امامان شيعه منتقل شد، آنگاه ازرا       علي حلول كرد و
از اينرو شاه اسماعيل هم براي  . يافترسيد و پس ازشيخ حيدر در شاه اسماعيل حلول     

 . آنها خدا بود هم پيامبر و هم امام و هم شيخ طريقت و داراي معجزات و كرامات   
 آنها   . بود و به جاي خدا برآنها حكم ميراند     واليتِ مطلقه  يعني شاه اسماعيل داراي    

 . ن عقيده شاه اسماعيل را ميپرستيدند      بر اساس اي

عقايد بكتاشي را بعد از شيخ بدرالدين دوتن از رهبران بكتاشي آناتولي به     
سلطان حيدر كتابي   .   تنظيم كردند » شاه اسماعيل ختائي  « و  »سلطان حيدر  «نامهاي 

 توجيه شده گفته شده بود كه جان و مال سني  سني هاتأليف كرد كه درآن جهاد با 
عيان مباح است و زن و دختر سني براي شيعه حالل و خريد و فروش پيروان     براي شي

شاه اسماعيل ختائي   .  مذهب سني نيز حالل است، زيرا سني در حكم كافر حربي است   
در مدح بسيار غلوآميز علي و امامان شيعه      ) زبان تركي  (اشعار زيادي به زبان خودش   

ئي مطرح ساخت، و خودش را   خدا روحاو در سروده هايش مسئلة تناسخ     . سرود
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خليفه هاي بكتاشي اين سروده ها را در ميان  . تجلي ذات خدا و پيامبر و علي دانست

تاتارها پراكندند و در حلقه هاي ذكري كه پيروان شيخ بدرالدين برپا ميكردند خوانده     
ن  تقليد از عارفا    نيز آشنا بود و اشعاري به    زبان فارسي  شاه اسماعيل ختائي به . ميشد

ديوان شاه « بعدها جمع آوري شده و تحت عنوان   او سروده هاي  (ايراني نيز سرود 
اين شاه اسماعيل از شيعيان اهل حق        . ) در باكو به چاپ رسيده است     »اسماعيل ختائي 

 »يدرويشان علي الله  «د و به آنها   نبود كه هنوز هم بقايايشان در جاهائي وجود دار   
فهم بود، و بطور      به زبان تركي ساده و عام    ي اواز آنجا كه سروده ها    . گفته ميشود

مكرر در حلقه هاي ذكر صوفيان بكتاشي خوانده ميشد، بسياري از بكتاشيها آنها را            
 را حفظ كرده  ي تركيِ او شاه اسماعيل صفوي نيز پاره ئي از سروده ها         . ازبر داشتند 

خود نيز گاه به «ا ؛ وگوي بود، و در بزمها و ميدانهاي جنگ آنها را به تركي ميخواند  
 1.»گاه تَفَنُّنًا به تركي شعر ميسرود  

شاه اسماعيل    بكتاشي و  صفوي با سلطان حيدر نامهاي سلطان حيدره تشاب
 درآميخت،  هم با قزلباشان در ذهنهاي  به زودي آنها را ختائي با شاه اسماعيل  صفوي

 ه سلطنت رسيد وقتي شاه اسماعيل به . و حيدر و اسماعيل آناتولي را از يادها برد
جانشين خدا و ولي مطلق و مرشد كامل شد، ديگر نيازي به يادآوري از شاه اسماعيل     

اشعار شاه اسماعيل ختائي كه شاه اسماعيل صفوي ميخواند به خود شاه     . ديگري نبود
اسماعيل صفوي نسبت دادند، و بدين ترتيب شاه اسماعيل صفوي نيز براي قزلباشان           

انتساب اين اشعار به شاه    . ه داد از خدائي و نبوت ميزد  كشد  پنداشته يك شاعر
به نام   اسماعيل صفوي به حدي مقبول افتاد كه حتي يكي از فرزندان شاه اسماعيل      

 اخيرا آقاي فيروز منصوري دركتاب      . شاه اسماعيل دانست  آنِز آنها را ا  »سام ميرزا «
 شعر نميگفته و    ثابت كرده كه شاه اسماعيل صفوي اصال »رازهائي دردل تاريخ «

قرائن و شواهد كافي وجود دارد كه شاه     . انتساب اين اشعار به او بي بنياد است     
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اسماعيل صفوي چندان سوادي نداشته، فارسي را چندان خوب نميدانسته، شعر      

 . نميگفته، و از معنويات به كلي بي بهره بوده است    

ندند، روزه     هيچ آشنائي با احكام شرعي نداشتند، نماز نميخوا        قزلباشان
اين موارد در اغلب كتابهائي كه    . لواط را فضيلت ميپنداشتند    ميگساري و   نميگرفتند، و  

شاه اسماعيل كشور ايران    . توسط مداحان شاه اسماعيل تحرير شده ذكر گرديده است     
اين يك نام بامسمي بود و خبر از آن ميداد كه قزلباشان از .  ناميدمملكت قزلباشرا 

مده ايران را از مردم گرفته به تملك خودشان در آورده اند و بايد  جاهاي دوردستي آ 
 سلجوقي ها، مغولها و تيموري ها وقتي ايران را .كشور گذاشته شودنام آنها برروي اين  

گرفتند هيچگاه كشور ايران را ازآنِ قوم خودشان ندانستند بلكه خيلي زود كوشيدند        
 آنها كشور ايران را به قزلباشان تاتار    كه ايراني شوند؛ ولي شاه اسماعيل برعكسِ 

 .منتسب كرده مالكيت ايرانيان بركشور خودشان را سلب كرد 

انتقال زيسته و هيچگاه در يكجا       قزلباشان كه در طول تاريخ همواره در نقل و  
آنها بعنوان    . ميهن را درك كنند   كشور و  استقرار نيافته بودند نميتوانستند مفهوم       

يران اقوام ايراني را بردگان خويش ميخواندند و عقيده داشتند كه    فاتحان بيگانه از ا  
ايران را گرفته و مردمش را به بندگي در آورده اند و ايراني همچنان بايد بندة آنها    

 ميگفتند، كه  »تات« به كار نميبردند، بلكه ايراني را  »ايراني«آنها براي ايراني لفظ  . بماند
راي آنها زبان ايراني نيز زباني بود كه به بردگان و     ب.  را ايحا ميكرد »غالم «معناي 

 تشكيل  آنهادردولتي كه .  ذليل بود- به توهم آنها-بندگان تعلق داشت و زبان مردمي
درخارج اين   . مكاتبات رسمي به كار ميرفت      مراسالت و   دادند زبان فارسي فقط در   

هاي اداري  محدوده زبان تركي رسميت كامل داشت و در همة ادارات و دستگاه   
سلجوقيها، مغوالن و  . زبان تركي بود ) گفتگو (دولت قزلباشان تنها زبان محاوره   

تيموريها وقتي به ايران آمدند زبان ايراني را فراگرفتند و به زبان فارسي صحبت              
ولي شاه اسماعيل هيچگاه     . شدمحاوراتي همة آنها فارسي      زبان رسمي و  ميكردند و 
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ة  ار و ادارات دولتي زبان فارسي اعمال شود، بلكه درهم    اجازه نداد در محاورات درب   

مردم كشور مجبور بودند براي مراوده با     زبان تركي رواج داشت، و ادارات دولتي
ايراني و زبان ايراني در    .مدان زبان تركي را ياد بگيرند  اين اربابان ناخواسته و فارسي

هركس ميخواست خودش    كه  زمان شاه اسماعيل و شاه تهماسب چنان تحقير شدند        
 يا خودش را ترك ميدانست يا     ،را به قزلباشان نزديك سازد و شخصيتي كسب كند     

در آذربايجان كه پيش ازديگر     . به هرنحو بود تركي ميĤموخت و تركي ميگفت  
مناطق به دست قزلباشان افتاد و قزلباشان سلطة بيشتري داشتند و پايتخت در آن ناحيه            

ردم كه به نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور ميديدند كه      بقاياي م ،واقع شده بود 
ازاينرو  . براي آنكه ازدست ستمهاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند  

مردم آذربايجان خيلي زود خود را مجبور يافتند كه زبان تركي را عموميت دهند، و      
 تركيند و زبان   آذري كه يك لهجة ايراني بود متروك ما گويشدرمدت كوتاهي  

جائي رسيد      وكار به؛زبان شد   جايش را گرفت و آذربايجان عمال يك منطقة ترك     
 . كه كساني درقرن حاضر گمان كنند اين منطقه از ديرباز منطقة تركان بوده است    

ازچنددهه به اينسو بعضيها درايران عالقه دارند كه زبان تركي آذربايجان را        
ست ازكجا سرچشمه گرفته    ا است كه معلوم يتعمد اين يك غلط  . آذري بنامند 

زبان آذري   .   استولي زبان آذري وجود داشته  . زبان تركي زبان آذري نيست     . است
اگر بگوئيم  . يك لهجه از زبانهاي ايراني بوده و هيچ ارتباطي با تركي نداشته است     

 »آذري  «ولي اگر تركي آذربايجاني را    . ايم  غلط نگفته  »زبان تركي لهجة آذربايجاني   «
به همينگونه است اگر خيال كنيم همة مردم      . ايم بناميم غلط فاحشي مرتكب شده  

بخش اعظم مردم    . چنين نيست . زبانند نژادشان ترك است      آذربايجان كه ترك  
ند ولي دراثر اجباري كه درزمان صفوي داشته اند زبانشان تركي       تبار  آذربايجان ايراني 

. اميده ميشود نيز همين اتفاق رخ داده است در كشوري كه اكنون تركيه ن. شده است
 -ولي . تبارند  تبار، و يوناني   تبار، ارمني  تبار، آشوري  تركيه ايراني بخش اعظم جمعيت 
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نژاد   شان به ترك  حتي همه  زبان همة اينها امروز تركي است، و     -ازكردها كه بگذريم  

رنهاي دوم تا چهارم     درست به همينگونه ايرانيان از ق  .  بودن خودشان افتخار هم ميكنند  
هجري دين خودشان را رها كردند و مجبور شدند كه مسلمان شوند؛ و بعد ازآن  

 ايران از دين كهن ايراني با   انِنويس چنان از آئين ايراني بيگانه شدند كه برخي از عربي       
سپس در زمان   . نفرين و لعنت ياد كردند و هيچ احساسي هم نزد كسي بر نيانگيخت     

 هرچه بود،   - شاه تهماسب و بعد از آنها مجبور شدند كه مذهبشان را        شاه اسماعيل و  
 و  برهند  رها كرده شيعة صفوي شوند تا ازگزند تبرداران تبرائي        -چه شيعه و چه سني   

با گذشت زمان نسلهاي آينده به اين دين عادت كرده و    . به زندگي عادي ادامه بدهند 
 .  خود و نياكانشان پنداشتند  آنرا ازآنِ 

كتابي كه موافق مذهب  اسماعيل در ايران تشكيل شد نه    سلطنت شاه  وقتي
مال   . عقيدة آنها باشد     قزلباشان باشد در ايران يافت شد و نه يك فقيهي پيدا شد كه هم       

شمس الهيجي و قاضي محمد كاشي هم هرچند كه مالي مكتبدار بودند ولي هيچ  
ناختي هم از كتابهاي مذهبي  كتاب مذهبي درخانه شان نداشتند، و البته داراي هيچ ش   

 فقيه   شماري در اواخر سلطنت شاه اسماعيل و در سلطنت شاه تهماسب     .شيعه نبودند 
 لبنان وارد ايران شدند و درميان قزلباشها به تبليغ دين      روستاهاي جنوب   شيعه از
از اينها برخي از كتابهاي مذهبي را از لبنان را با خودشان به ايران آوردند تا   . پرداختند

نخستين كتاب شيعي كه يك   . آنها بعنوان متون عقيدتيِ تشيع صفوي استفاده كنند     
نوشتة جمال الدين ابن   » قواعد االسالم  «فقيه لبناني وارد ايران كرد، كتابي بود به نام   

پيش ازاين كتاب، آنگونه كه حسن روملو تصريح كرده است، نه كسي     . مطهر حلي
اطالعي داشت و نه هيچ كتاب ) بته شيعة صفوي  ال(در ايران از اصول مذهب شيعه  

 به تدريج بر 1.مذهبي كه در مذهب تشيع صفوي نوشته شده باشد در ايران يافت ميشد  
؛ و   افزوده شد  فقيهاني كه از مناطق كوهستاني جنوب لبنان وارد ايران ميشدند   شمار 
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 قرار  انشانحصار   كارة دين دردولت صفوي شدند وكل دستگاه ديني در           همهاينها

 . گرفت، و با تئوريهائي كه پرداختند به آن مذهب شكل دادند 

كساني عالقه دارند بنويسند كه شيعيانِ ايران تا پيش از صفويه تحت فشار و در          
اين ادعا در هيچ زماني در ايران صدق نميكند، و گزارشهاي تاريخي آنرا       . تقيه بودند 

تيموريان آزادي همه جانبة ديني و  درزمان مغوالن و ايلخانان و . تأييد نمي نمايد 
مذهبي درايران برقرار بود، و ميدان فعاليت براي شيعيان به اندازه ئي باز بود كه از عراق        
و لبنان مبلغان شيعه وارد ايران ميشدند و آزادانه به تبليغ مي پرداختند؛ ولي موفقيتي          

خواجه رشيد الدين   معروفترين فقيه شيعه كه در زمان اولجايتو و      . حاصل نميكردند  
فضل اهللا وارد ايران شد عالمه حِلّي بود، كه به دربار اولجايتو راه يافت و حتي توانست   

در داستان شيعه . كند) اثناعشري(اولجايتو را كه تازه مسلمان شده بود شيعة امامي 
شدن اولجايتو، عالمه محمد تقي مجلسي داستاني را آورده كه صاحب تاريخ العلماء   

 اين داستان ميگويد كه اولجايتو همسرش را  1.دركتاب خويش نقل كرده است  آنرا 
. در يك حالت خشمي طالق داد ولي بعد پشيمان شد و خواست اورا بازگردانَد 

كساني به گوش اولجايتو رساندند كه يك       . فقهاي ايران به او اين اجازه را ندادند    
اولجايتو كس فرستاد و  . شايدفقيهي در حلة عراق هست كه ميتواند گره از كارت بگ

اولجايتو فقهاي ايران را دعوت كرد، و عالمه چون     . عالمه حلي را به ايران آوردند  
خواست وارد مجلس الجايتو شود نعلينهايش را بيرون آورده زير بغلش گرفت و وارد           

چونكه  . شد و پس از آنكه سالم كرد يكراست به جلو رفته دركنار اولجايتو نشست     
از او بپرس كه چرا سر  : لي فارسي نميدانست، اولجايتو به مترجمش گفت عالمه ح

فرود نياورده تعظيم نكرد، و چرا نعلينهايش را زير بغل گرفته به اينجا آورد و چرا           
عالمه به عربي پاسخ داد كه پيغمبر اسالم پادشاه بود و مردم فقط           ! كنار پادشاه نشست  

راين مجلس جا نبود من كنار پادشاه نشستم؛ و  به او سالم ميكردند؛ ديگر آنكه چون د  
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اما اينكه نعلينم را با خودم دارم از بيم آنست كه اين حنفي ها مثل امامشان ابوحنيفه كه         

فقهاي ايراني براين سخنِ او اعتراض كرده به    . نعلين پيامبر را دزديد نعلين مرا بدزدند      
 نبوده بلكه يك قرن بعد از پيامبر به   اولجايتو فهماندند كه ابوحنيفه درزمان پيامبر زنده    

شافعي بود كه نعلين پيامبررا    . شايد من اشتباه ميكنم : حلي گفت.  دنيا آمده است 
شايد امام : حلي گفت. شافعي بعد از ابوحنيفه به دنيا آمده بوده است     : گفتند . دزديد

شايد : گفت. امام مالك هم درزمان پيامبر به دنيا نيامده بوده : گفتند . مالكي ها بوده
حلي سپس به  . ابن حنبل هم درآن وقتها نبوده است        : گفتند . امام حنبلي ها بوده  

ميشنوي كه هيچكدام از امامان سني ها درزمان پيامبرزنده نبوده، ولي     : اولجايتو گفت
ولي  . سني ها پيروان آنهايند و ادعا ميكنند كه امامانشان علمشان را از پيامبر گرفته اند        

بعد ازآن موضوع   .  پيرو علي هستيم كه برادر و پسرعمو و وصي پيامبر است     ما شيعه ها
چونكه طالق در حضور دوشاهد عادل  : حلي گفت.  طالق دادن اولجايتو پيش آمد

 . صورت نگرفته پس طالق واقع نشده است و او ميتواند زنش را به خانه برگردانَد        

 درزمان پيامبر وجود    اين پيشامد سبب شد كه اولجايتو بداند كه مذهب شيعه   
داشته ولي مذهب سني ها يك قرن و بيشتر بعد از پيامبر ساخته شده است و ربطي به      

.  پيامبر ندارد؛ نيز متوجه شد كه احكام شرعي را فقهاي شيعه بهتر از سني ها ميدانند     
درنتيجه اولجايتو مذهب حنفي را رها كرده شيعه شد، و به تشويق عالمه حلي دستور     

در تمامي ممالكش نامهاي امامان شيعه را برروي سكه ضرب كنند و خطبه         داد كه 
 . به نامهاي دوازده امام بخوانند   

عالمه حلي پس ازآن دردربار اولجايتو ماند و براي بيان بطالن مذهب سني ها          
. به زبان خودش كه عربي بود تأليف كرد » كشف الحق و نهج الصدق «كتابي به نام 

ت كه در ايران دربارة حق بودن مذهب شيعه و باطل بودن   اين نخستين كتابي اس  
 . مذهب سني تأليف شده است، و ضرورت نابودسازي سني ها را تبليغ ميكند       

البته اولجايتو در اثر استداللهاي فقهاي حنفي در اثبات درست بودن مذهب  
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. دسني، شيعه نماند و چندي بعد به مذهب حنفي برگشت و سكه هايش را نيز تغيير دا        

عالمه حلي نيز چونكه مبلِّغِ ستيزِ خشونت آميز مذهبي بود درميان شيعيان ايران هيچ         
گوش شنوائي نيافت و مجبور شد كه به عراق برگردد، و تا زنده بود درشهر خودش        

كتابش نهج الحق نيز چونكه شديدا     . حله زيسته سالها به توليد عقيده مشغول شد   
ذهبي بود كه هنوز با روحية ايراني سازگاري نداشت، و       سني ستيز و مبلِّغِ خشونت م   

اهانتهاي بسياري به اصحاب پيامبر درآن بود كه قابل انتقاد بودند و قابل دفاع نبودند،           
 مانده  - مثال توس -اگر عالمه حلي درجائي از ايران. نزد شيعيان ايران پذيرش نيافت  

؛ همانگونه كه جز او بعضي از     بود، اكنون ما اورا با لقب عالمه طوسي مي شناختيم 
شيعيان عراق درزمانهاي ديگري به ايران آمدند و پس از خودشان القابي از قبيل          

 .طوسي و طبرسي را براي خود حفظ كردند 

وقتي چنين گزارشهائي دردست داريم كه ميگويند فقهاي شيعة عراقي كه به   
 داشتند كه ميتوانستند اينگونه   ايران مي آمدند تا اين اندازه در زمان مغولها امكان عمل 

به صراحت و آشكارا امامان سني ها را مورد اهانت قرار داده به آنها تهمت دزدي      
بزنند، ديگر سخن گفتن از اينكه شيعيان تا قبل از صفويه تقيه ميكرده اند ادعائي كامال       

 درآستانة تشكيل سلطنت قزلباشها حاكمان خراسان شيعه    . دروغين و بي اساس است  
بودند، حاكمان گيالن و مازندران شيعه بودند، حاكم گرگان شيعه بود، شاهان      

.  قره قويونلو شيعه شده بودند، و شيعيان از همه گونه آزادي در ايران برخوردار بودند    
نبودن مذهب . ولي هيچكس از ايراني ها مذهبي شبيه مذهب قزلباشان نداشت 

در قم و كاشان كه تنها  . يان ايران نيستقزلباشان در ايران دليل بر تقيه كردن شيع
آبادي هاي ايراني بودند كه شيعيان امامي درآن ميزيستند هم اصال سني وجود نداشت     

 . تا شيعيان بخواهند تقيه كنند   

 هيچ فقيه شيعه كه هم مذهب قزلباشان باشد     - چنانكه گفتيم  -چونكه در ايران
 از فقهاي جنوبِ لبنان براي    وجود نداشت، از اواخر سلطنت شاه اسماعيل شماري   



 

 

200
 مناطق . تبليغ مذهب وارد ايران شدند و مذهب شيعة صفوي را تدوين كردند    

و  شيعيان قرمطي كز تجمع اازديرباز مر شمال سوريه  و نيزلبنان  جنوب كوهستانيِ
شام ازنظر   . ميزيستند تحت سلطة حكام سني    و همواره در اقليت بودند    كه بودافراطي 

شيعيان نميتوانستند از آزادي   و اليت پيروان مذهب تندرو حنبلي بود، تاريخي مركز فع 
 دربرابر تسنن سوق   واكنشي درنتيجه به يك حالت    .كامل مذهبي برخوردار باشند  

در دوران حمالت صليبي به  . و همواره درگيري هائي ميان آنها بروز ميكرد  داده شدند
دند و مورد آزار و اذيت قرار   شام شيعيان شام به همدستي با صليبي ها متهم ميش  

 درنتيجه در دوران ايوبي ها عرصه بر شيعيان شام بسيار تنگ شد و بسياري             .ميگرفتند 
شيخ  (زنداني و اعدام شدن سهروردي   . از شخصيتهايشان زنداني و اعدام گشتند  

 -نيز به تحريك فقيهان حنبلي ضد شيعه كه گمان شيعه بودن را بر او مي بردند         ) اشراق
فقيهان حنبلي  .  در همين راستا صورت گرفت      -لي كه او نه شيعه بود و نه سني     درحا

 براي ايوبي چنان عرصه را برشيعيان شام تنگ كردند كه او صالح الدين شام در زمان 
 سني هائي كه ازاو فرمان ميبردند نيز     و  ؛لبنان تجسم عيني شيطان شد   شيعيان سوريه و  

 شيوخ حنبلي در بسيج مردم   ،م هوالكوخان به شامدر حملة ناكا . همين حالت را يافتند
آميزي داشتند و در اثر همين فعاليت هم     يت براي جهاد با مغوالن فعاليتهاي بسيار موفق   

هوالكوخان در معركة معروف عين جالوت به سختي شكست يافت و شام از     بود كه 
 گرفت و  باالبيش ازپيش    شامازآن پس كاروبار شيوخ حنبلي در     . خطر مغول رهيد  

 افتاد، كه هيچ   »ابن تيميه  «ستيز به نام     شيعه يك فقيه خشونتگراي رياستشان به دست    
 » و معاندين  مخالفين « صدور فتواي قتل    مذهبي جز مذهب خودش را قبول نداشت و

 عرصه برشيعيان     بردستگاه ديني شام   در دوران رياست او   . برايش مثل نوشيدن آب بود   
 جز درمناطق كوهستاني دور ازدسترس جماعات     در همه شهرهاي شام تنگ شد و  

 . شدة حنبلي پناهگاهي برايشان نمانده بود    تحريك

در دوران مماليك ضديت شيعه و سني در شام همچنان پابرجا بود؛ و گرفتن و           
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بستن و محكوم به كفر كردن و برسر چوبة دار فرستادن شيعيان در بسياري از شهرهاي        

 ضد شيعي به كرات اتفاق مي افتاد؛ و هرشيعه ئي كه علنا      شام توسط حنبليها و مالكيهاي 
 يعني ابراز نفرت و بيزاري از ابوبكر و عمر و لعنت و دشنام به آنها و به         -عقيدة تشيع  

قتل ميرسيد       به » عوام كاألنعام « توسط   »فقهاي عظام «  ي را ابراز ميداشت به فتوا   -عائشه
   چونكه مذهب مالكي داشتند  ك ممالي1. و دربيشتر اوقات جسدش را ميسوزاندند  

داراي تعصب مذهبي نبودند، ولي فقهاي حنبلي كه درتعصب ديني دست كمي از        
رو     را براي فعاليتهاي شيعيان تنگ ميكردند، و شيعيان ميانه           عرصه  نداشتند   شامشيعيان  

با تسلط دولت عثماني بر شام سياست  . ستيزان سوق ميدادند   شام را نيز به صف سني
ي دنبال شد، و هرشيعه ئي در هرجا بود بالقوه هوادار شاه اسماعيل به حساب    ستيز شيعه
بسياري از رهبران مذهبي شيعه مجبور به ترك وطن شدند، و چون شنيده بودند    . آمد

تاريخي  ايران روي آوردند تا كينه هاي   كه در ايران يك دولت شيعه برسركار است به 
 . كنند و تدوين  تئوريزه    آورده خود به ايران ها در دل داشتند را با  كه نسبت به سني

 هيچگاه   - چنانكه اسناد تاريخي گواهي ميدهد  -در ايران پيش ازعهد صفوي 
 تنها موردي از درگيري شيعه و سني   .ايجاد نشده بودميان شيعه و سني هيچ ضديتي   

 درسال  - و فقط يكبار  -كه تاريخ براي ما گزارش كرده است نزاعي است كه يكبار  
سبب اين فتنه آن بود كه مردم   . رخ داد در اصفهان   ) هادر زمان ديلمي  (خ335

اصفهان شنيدند كه يكي از مردم قم كه افسر پليس بود به اصحاب پيامبر دشنام داده            
ه خواستار مجازات اين افسر     ة رئيس پليس جمع شد     انبوهي از مردم بردر خان   . است

شد و درنتيجه سراسر شهر را شورش     شدند؛ ولي پاسخ مناسبي به درخواستشان داده ن     
. برده شد به كشتن رفتند، و اموال بازرگانان قمي به تاراج    مردمگروهي از . فرا گرفت

 ازاين به  2.  كار برد اين فتنه فروخوابيد سرانجام با تدبيرهائي كه ركن الدوله ديلمي به   

                                                           
 .741 -740 و 676  /7:  البدايه والنهايه-1
  .486:  همان-2
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ران خبري به  هاي كسي از مردم قم در اصفهان يا جاي ديگري از اي بعد ديگر از فتنه

اگر   .دست داده نشده است و به نظر ميرسد كه شيعيان قمي از اصفهان اخراج شدند     
ازبقاياي    ة زيدي كه جماعات شيع  توس يا طالقان قزويندرجاهائي مثل هرات يا  

گاهي ميان شيعه و سني اختالفاتي هم بروز ميكرد،    عربهاي فارسي زبان شدة خراسان    
ه ميان شافعيها و حنفيها رخ ميداد، و نتايجش هرچه بود   در حد همان اختالفاتي بود ك

هرگاه مدعيان سرپرستي    .  و ضديتي ايجاد نميكرد براي هردو طرف قابل تحمل بود  
 همداشتند، عوام را برضد  با هم مذاهب براي حصول يا حفظ منافع اقتصادي رقابتي     

 گاللود ماهي  تحريك ميكردند و آشوب مذهبي به راه مي انداختند تا از ميان آب        
بگيرند و رقيب را از ميدان به در كنند و خودشان در دستگاه اين سلطان يا آن          

 اين يا آن مدرسه قرار   دستگاه قضائي يا رياستِ پردرآمدِ  فرمانروا بر كرسي رياست 
انگيز به هدفشان دست مي يافتند، اوضاع به روال           عوام وقتي اين رهبران دينيِ . بگيرند 

بازهم شيعه و سني يا شافعي و حنفي دركنار هم به زندگي عادي        سابق برميگشت و  
 خودشان احساس  ميانادامه ميدادند وكينه ها را فراموش ميكردند و اختالف عميقي  

 . نميكردند 

فارس وكرمان واصفهان و    (مركز كشور  غرب و  جنوب و مردم ايران در
 درشرق كشور   .ازمذهب شافعي پيروي ميكردند    )  همدان وكردستان   آذربايجان و  

مذهب ابوحنيفه اكثريت   )بلوچستان   سيستان و خراسان و خوارزم و ماوراءالنهر و    (
 پيروي  »كَرّامي«شافعي و     و )شيعه( زيدي مذاهب   مردم نيز از  داشت و بخشي از 

داستان  . اميها بودرّدر خراسان شديدترين اختالف مذهبي بين شافعيها و كَ  . ميكردند 
با پيروان مذهب كراميه كه هردو   ) خ588 متوفي(ر رازي   جنگهاي هواداران امام فخ 

 ترور شدن فخر رازي توسط همين كراميه  داستان و ، طرف يكديگر را تكفير ميكردند  
 . داشتندهماينها هردو سني بودند وچنين اختالفاتي با    .  استدركتابهاي تاريخي آمده  

 علت اين .ا كراميها بوداما اختالف شيعه وسني درايران كمتر از اختالفهاي حنفيها ب  
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 با  - كه جز شيعيان قم و كاشان عموما زيدي بودند  - كه شيعيان ايرانبودامر نيز آن 

.  اتفاق نظر داشتند   از مسائل فقهي    و شافعيها بسيار نزديك بودند و در بسياري         حنفي ها
 اهل خراسان و مقيم كوفه، و يكي  مذهب حنفي از يك خاندان خالصا ايراني ؤسس م

ار فقيه بزرگ تاريخ اسالم است و مذهب حنفي كه امروز در جهان بيشترين     از چه
 منسوب  )حدود يك ميليارد مسلمان (پيرو مسلمان را به خودش اختصاص داده است

بزرگش از موالي    پدر  .  علي بودمعروف به دوستداري خاندان      ابوحنيفه   . به اواست
م علي روابط داشت، و در مراسمي     مقيم كوفه و از پيروان علي به شمار ميرفت و با اما       

كه مربوط به ايرانيان ميشد براي افراد خانوادة علي هداياي گرانبهائي ميبرد تا آنها را   
 در يكي از سالها به مناسبت   اونوشته اند كه   . با آداب و رسوم ايراني آشنا سازد   

:  گفت ؛ و علي به او فرارسيدن نوروز، پالوده براي فرزندان علي به خانة علي برد      
 روابط نزديك  بسياري از نوادگان امام علي   ابوحنيفه با 1. هرروزمان را نوروز كنيد   

 ازآنها حمايت ميكرد،  داشت، و همواره از پيروان آنها در برابر دستگاه سياسي اموي  
و به همين سبب هم او دراواخر عهد اموي بازداشت و زنداني شد و يكبار هم اورا          

به اتهام تبليغ براي خالفتِ اوالد علي      آغاز خالفت عباسي نيز    در  او 2. صد تازيانه زدند  
بيش از  ، و واقع شد، و بازداشت و زنداني گرديد   ) منصور عباسي  (مورد خشم خليفه 

وقتي درشرف مرگ قرار      در زندان به سر برد، و بارها او را شكنجه كردند، و    دهسال
 . چند روز پس از آزاديش درگذشت      كردند، وآزادشگرفت 

خالفت منصور     در -در جوانيش   امام علي بود وهوادار نوادگانافعي نيز  ش
 در يك نهضت شيعي در يمن شركت كرد و در اثر آن دستگير و به عراق -عباسي 

اعزام گرديد و محاكمه شد و چون اتهامي كه براو وارد شده بود به اثبات نرسيد تبرئه        
عراق به او تهمت   حنبلي هاي    به حدي بود كه امام علي  محبت او به خاندان   . شد
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 :اين بيت شعر منسوب به شافعي است  .  بودن ميزدند رافضي

 فَلْيشْهدِ الثَّقَالن اَنّى رافِضى ؛ لّو كانَ رفضًا حب آلِ محمدٍ

 است، جن وانس گواه     رافضي بودن اگردوستداري آل محمد نشانة  : ترجمه(
 ). م اباشند كه من رافضي

 :ن سوم دربارة شافعي و عقيده اش چنين گفته است     و يك شاعر حنبلي قر 
 اهللا  ه اَم ربه   علِي رب؛ و مات الشّافِعِي و لَيس يدرى

 ).شافعي مرد، ولي ندانست كه پروردگارش اهللا بود يا علي بود    : ترجمه(

.   اهل سنت ايران پيروان اين دوتا بودند و با شيعيان ايران هيچ ضديتي نداشتند     
براي .  سنت هم مقدس بود   امام علي براي شيعيان تقدس داشت براي اهل  اگر
سنت در خطبه هايشان    اهل. عمر تفاوتي وجود نداشت سنت ميان علي و ابوبكر و اهل

 حسن و علي و عثمان و   عمر و در هرجمعه پس ازصلوات وسالم بر پيامبر به ابوبكر و       
 جز شيعيان قم   - شيعيان ايران نيز 1.خديجه و فاطمه و عايشه درود ميفرستادند      حسين و
اينها را ميديدند و ميشنيدند، و         كه درمساجد سني نماز جمعه مي خواندند      -و كاشان 

قرنها بود كه   . ميدانستند كه اهل سنت ايران از نظر عقيدتي با آنها تفاوتي ندارند     

                                                           
وارض اللَّهم : م اين جمله ها را من در يك كتاب قديميِ خطبة جمعة پيروان اهل سنت ايران ديده ا -1

اِمامِ الدينِ . عن حيدرٍ الكَرّار، صاحِبِ ذِي الفِقار، زوجِ زهراء البتول، اِبنِ عمِّ الرَّسول، سيفِ اهللاِ المسلول
امِ و عالِمِه، قاضى الشَرعِ و حاكِمِه، منصِفِ كُلِّ مظلومٍ مِن ظالِمِه، مشَتِّتِ الكَتائِب، لَيثِ بنى غالِب، اِم

اَنَا مدينَت العِلمِ و بابها علِي ابنُ : المشارِقِ والمغارِب، الَّذى قالَ فى حقِّهِ رسولُ الملِكِ الواهِب
وارض اللَّهم عنِ االِمامينِ الهمامينِ الشَّهيدينِ السعيدينِ الدرينِ القَمرَين، لَعرشِ الرّحمانِ . ابى طالب
.  لِلزَّهراء قُرَّتَي عينين، سيِّدي شَبابِ اَهلِ الجنَّه اَبى محمدٍ الحسن و اَبي عبدِاهللاِ الحسينقُرطَين، و

و خشنود باش بارخدايا از حيدر كرار، صاحب ذوالفقار، همسر زهراي بتول، پسرعموي : ترجمه(
 و حاكم شرع، كسيكه پيابر، شمشيري كه خدايش آخته است، امام دين و عالم دين، قاضي شرع

حق مظلومان را از ظالمان ميگرفت، كسيكه لشكرها را تار و مار ميكرد، شير خاندان پيامبر، امام 
من شهر علمم و علي ابن ابيطالب دروازة  : شرق و غرب جهان، كسيكه پيامبر درباره اش فرموده

ريد، دو ماه، كه گوشواره هاي و خشنود باش بارخدايا از دوامام همام، دوشهيد سعيد، دو مروا. آنست
 ).عرش خدا و نور چشم زهرا بودند، دوسرور اهل بهشت، ابومحمد حسن و ابوعبداهللا حسين
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دولتمردان   . د ادامه ميدادن برادرانهاقليتهاي شيعه در ميان اكثريت سني ايران به زندگي        

تركان   بودند؛ در هرات عهد نورالدين جامي حاكميت دردست     ة زيدي آل بويه شيع  
و الزم نيست بگوئيم كه علماي بزرگ اين     ,  كه از گرگان آمده بودند   بودة زيدي شيع

كاشان عموما عرب تبار و     قم و شيعيان روستاهاي     . شهر در همين زمان همه سني بودند    
 نيز شيعيان   درگيالن و مازندران . از بقية مردم ايران جدا بودتندرو بودند و حسابشان  

كه اندكي پيش از تشكيل دولت صفوي در يك  مشعشعيانِ عرب.  زيدي ميزيستند
قبيله از جنوب عراق وارد خوزستان شده بودند حويزه را براي خودشان گرفته تشكيل      

يان روستاهاي قم و كاشان     شيع .بودند و نسبتا تندرو    ة امامي شيع حاكميتي داده بودند و  
برجا كشور نسبت به جمعيت ايران چندان نبودند كه از نظر فكري اثري در ميان مردم 

.   و مردم نيز ذاتا آمادگي پذيرش عقايد و افكار تندروانة آنها را نداشتند           گذارند،  
شاه اسماعيل      اكثريت سني ايران تا پيش از   آميز اقليت شيعه و  همزيستي مسالمت

در تمام شهرهاي . نشد سبب ستيزه ئي شديد و درازمدت درميان اين دو فرقه    هيچگاه  
عموما يكي بود، و درهيچ جا ما سراغ نداريم كه شيعيان        سني و شيعه   مساجد ايران 

براي خودشان مسجد جداگانه ساخته باشند، و يا داراي عبادتگاهي باشند كه معلوم  
قرن نهم حاكميت اواخر  ات كه در حتي در هر . شود به اهل سنت تعلق نداشته است   

ها دركنار    شيعيان و سني  بلكه؛ نشد بود مسجد خاص شيعه بنا  يان زيدي در دست شيع
 . ند و امام جماعتشان سني بود   نماز ميخواند هم

 و يا از كوفه وارد ايران شودلبنان جنوب  شيعه از  فقيهگاه ممكن بود كه يك  
نين افرادي هيچگاه نتوانسته بودند نظر   ولي چ .دست به تبليغهائي بزنددر جاهائي 

 اثر بگذارند و آنها را   آنانبه خود جلب كنند و برروحية مسالمتجوي  شيعيان ايران را
 ايراني تا پيش از عهد صفوي بر عادت      .به رفتاري خالف شيوة ديرينة خويش بكشانند    

 و عقايد و  ديرينه و برمبناي خصوصيتِ نژاديش، اهل مدارا و همزيستي با همة افكار 
ولي با آمدن شاه اسماعيل اين وضع تغيير كرد، و ايرانيان براي         . مذاهب و اديان بود 



 

 

206
نخستين بار در تاريخشان با شيوه هاي خشونت براي تحميل عقيده، و با تقسيم شدن             

 . ملت به خودي و غير خودي، وتالش براي نابودسازي غيرخودي ها آشنا شدند   



 گفتارسوم
  صفوي توسط فقهاي لبنانيتئوريزه شدن تشيع

 مذهبي كه قزلباشان وارد ايران كردند به حدي با ايرانيان بيگانه بود كه در 
 تشكيل دولت دادند در ايران  قزلباشان  وقتي كه ميخوانيم  حسن روملو   هاينوشته

 :كسي شيعه نبود و هيچ كتابي كه از آنِ شيعه باشد در ايران يافت نميشد  
مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و قوانين ملت ائمة    در آن اوان، مردمان از   

و   . اثني عشري اطالعي نداشتند؛ زيرا كه از كتب فقه اماميه چيزي در ميان نبود      
 كه از جمله تصانيف سلطان العلماء المتبحرين  »قواعد اسالم «جلد اول كتاب 

مطهر حلي است كه شريعت پناه قاضي نصراهللا زيتوني   ] ابن[شيخ جمال الدين  
داشت، از روي آن تعليم و تعلم مسائل ديني مينمودند، تا آنكه روز به روز          

 1. آفتاب حقيقت مذهب اثني عشري ارتفاع يافت

كسي درايران ازمذهب شيعه اطالع   : گزارش چنين است  بخش ازاين  يك
كتاب شيعي در هيچ جاي ايران نزد هيچكس   :  قسمت دومش چنين است  .نداشت

  . گرفتندمذهب را ازكتاب ابن مطهر حلي  : چنين استقسمت ديگرش . وجود نداشت
 . اين كتاب را نصراهللا زيتوني با خودش به ايران آورد   : قسمت آخرش چنين است

هيچكس در ايران از عقيده ئي كه   : بازخواني اين گزارش چنين ميشود
قزلباشان آورده بودند پيروي نميكرد؛ و هيچ كتابي كه حاوي معتقداتي همگون با     

 نوشته   غير ايرانيولي كتابي كه يك فقيه . قزلباشان باشد در ايران يافت نميشد عقيدة  
مقبول طبع افتاد، و متن آن اساس تدريس   و يك فقيه غير ايراني ديگر آنرا آورد  بود 
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 .  قرار داده شد  مذهبي عقايد

صاحب روضه الصفا نيز تصريح ميكند كه وقتي در ايران سلطنت قزلباش         
 كشور بر مذهب اهل سنت بودند، و زور شمشير قزلباشان بود      تشكيل شد عموم مردم 

 :كه مردم را شيعه كرد 
درآن عهد، عموم اهالي ايران بر مذهب اهل سنت و جماعت بودند، و زمرة    

به ) يعني شاه اسماعيل (وي . شيعة اثناعشري درعين ذلت و قلت تقيه مينمودند
 1. اثناعشري دادضرب شمشير، مروج مذهب جعفري شد و رونق به طريقت   

 كه تشيع صفوي را   ميتوان چنين تفسير كرد   را  نوشتة حسن روملو   به هرحال،
.  ستيزي در اوج بود به ايران آوردند   قزلباشان از خارج ايران و از محيطي كه سني 

 عالم چدر نتيجه هي .  كسي از علماي شيعه در ايران نميتوانست عقايد آنها را قبول كند 
هيچ كتابي از متون مذهبي شيعيان ايران باب . آنها همكاري نكرد شيعه ئي در ايران با 

 كتاب ابن مطهر حلي را با خود   يك تازه واردِ عرب    سرانجام  ؛ تبرائي نيفتاد   طبع ماليان 
و اما چه كساني كتاب اورا تدريس ميكردند؟    .  آورد وآنرا اساس دين قرار داد   به ايران

 با كوله بارِ بغض    بودند كه  روستاهاي جنوب لبنان   از  عموما اينرا پائينتر خواهيم ديد كه   
وظيفة تبليغ      دستة قزلباشان شدند، و    به ايران آمدند و وارد دار و   و نفرت و سني ستيزي   

 . دين و تدريس و افتاء را به دست گرفتند   

 امام علي كه تا  ،پا به عرصة سياستگزاري ايران نهادند    از وقتي كه قزلباشان 
جات   دسته.  و خليفة چهارم پيامبر بود به مقام خدائي ارتقاء يافت     آنزمان امام اول شيعه 
 يكشبه ي از خودشان كه ازميان بزهكاران شهري سربرآورده و   تبرائي به رهبري ماليان

 بانگ بلند به ابوبكر و عمر و عائشه     به روز و شب دركوي و برزنها   بودند، مال شده
خانه هايشان بيرون آيند و با آنها    ه ازدشنام ميدادند، و از مردم ايران ميخواستند ك  

 - كه عموم مردم ايران بودند-سني را .  سردهند»بيش باد و كم مباد«همنوا گردند و 
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مال و ناموسش را حالل شناختند و جنايتها كردند كه عقل از    وجانكافر خواندند و 

 .بازگوئيش ننگ دارد  

شدند و دسته جات     لباشان آمده وارد دستگاه ديني قز     ايران به  عرب  فقهايچون 
به ه  ستيزانة تبرائيان تئوريزه شد     خودشان گرد آوردند، رفتار سني   پيرامون تبرائي را 

 نخستين، معروفترين و پرنفوذترين فقيه         .شد تدوين   به زبانِ عربيشكل عقيدة ديني  
نام  شيخ علي كَرَكي لبناني كه در آخرين ماههاي عمر شاه اسماعيل وارد ايران شد 

 شيخ علي كركي توانست توجه  . كه در تاريخ فقه شيعه لقب محقق ثاني دارد    داشت
 . شاه تهماسب و سران قزلباش را به خود جلب كرده وارد دستگاه ديني صفويه شود    

تا آن هنگام يكي از تبرائيان سابق به نام امير غياث الدين منصور، و يك عربِ     
شيخ . مير نعمت اهللا حِلّي مشتركًا صدر بودند اهل حله كه تازه به ايران آمده بود به نامِ ا

علي كركي براي آنكه مقام صدارت را به يك دست نشاندة خودش داده تحت سلطة          
او ابتدا نعمت اهللا حلي را ازميدان به در كرد، و   . خويش درآورد، با اين دو درافتاد    

دين پرداخته از بعد ازآن كركي به غياث ال . نعمت اهللا ازايران گريخته به حله برگشت
 :اسكندربيك تركمان دراين باره چنين مينويسد      . ميدان بيرونش كرد  

مير نعمت اهللا به جهتِ خصومت و نزاع خاتم المجتهدين شيخ علي عبدالعالي      
و موافقت شيخ ابراهيم قطيفي كه معاند خاتم المجتهدين بود، از   ] كركي[

مِن حيثٌ ] غياث الدين [صدارت معزول گشته به حله رفت، و عالمه العلمائي    
غياث [مير .  و اما ميانة او و خاتم المجتهدين طرح بد نشست  . االِنفِراد صدر بود  

و او ميرزا ) متهم به بي اطالعي از امور ديني ميكرد  (اورا تجهالت ميكرد    ] الدين
روزي در خدمت  . متهم ميداشت ) يعني عدم تقيد به امور ديني (را به عدمِ قيد  

.  ميانة ايشان مباحثة علمي واقع شده منجر به نزاع شد ] سبشاه تهما  [اشرف 
حضرت . نجاميد) يعني دشنام متقابل(رفته رفته منازعاتِ ايشان به قباحاتِ كلي 
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 1.شاه مراعات جانب خاتم المجتهدين كرده ميرزا از صدارت معزول گرديد   

گاه    ولي شيخ كركي فرمان رياست دست. غياث الدين منصور به شيراز تبعيد شد   
 زيرا كه غياث الدين منصور درميان تبرائي ها يارانِ    2ديني پارس را برايش فرستاد؛   

بسيار داشت، و شيخ كركي ترجيح داد اورا با خود داشته باشد، و با اين اقدامش اورا    
تمامي ياران كركي  « اند كه  مورخان صفوي تصريح كرده . نشاندة خود كرد  دست

 شماري  3. »شرع را انجام ميدادند  مربوط به مذهب وعرب بودند و به فرمان او امور  
ازاينها ازوابستگان به خانوادة شيخ كركي بودند، كه معروفترينشان مير سيدحسين جبل           

از جبل عامل آمده،     «اين مرد همراه شيخ كركي   .  بود- دخترزادة شيخ كركي  -عاملي
صل مهام شرعيه قيام      مدتي در داراالرشاد اردبيل به تدريس و شيخ االسالمي و قطع و ف           

يعني دربار  (به درگاه معلي ) يعني پس از درگذشت شيخ كركي(بعد ازآن  . داشت
آمده دعوي اجتهاد مينمود و منظور نظر حضرت شاه جنت مكان  ) شاه تهماسب

 توقيع اورا سيد المحققين و سند المدققين وارث علوم االنبياء والمرسين               …. گرديد
ختند، اگرچه علما در اين باب سخن داشتند و غايبانه    ميسا ومقخاتم المجتهدين مر

بسيار در فقه و حقيقت مذهب اثناعشري و رد مذاهب   تصانيف   …. اذعان مينمودند
 4.»مبتدعه دارد 

 ارادت خاصي  شيخ كركي نسبت به   كه نوجواني نابالغ بود شاه تهماسب 
ر شيوه ئي را كه مناسب     ه» دين ائمة اطهار  «، و به او اختيار تام داد كه براي نشر    ورزيد 

در زمان شاه اسماعيل هنوز موضوع جانشيني و نمايندگي     . بداند به مورد اجرا بگذارد
وقتي شيخ كركي . امام غائب و موضوعاتي از اين قبيل وارد انديشة قزلباشان نشده بود 
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  و ديگر لبناني ها وارد ايران شدند به سران قزلباش و به شاه تهماسب نوجوان فهماندند         

شيخ   . كه پادشاه بايد سلطنتش را از امام غائب دريافت دارد تا مشروعيت داشته باشد      
كركي پس ازآنكه اين عقيده را جا انداخت، خودش را نمايندة امام غائب معرفي          
. كرد و شاه تهماسب نيز اينرا قبول كرده ويرا منبع مشروعيت سلطنت خودش دانست   

مقام مرجعيت شرعي به   ) و درتاريخ اسالم (ايران در نتيجه براي نخستين بار در تاريخ    
گونه ئي كه اكنون ميشناسيم درست شد و اين عقيده تدوين گرديد كه بدون اذن        

پيش ازآن در  . مرجعيت كه نمايندة امام غائب است هيچ سطنتي مشروعيت ندارد 
براي تئوري سني گفته شده بود كه پيامبر و خلفا منبع هرگونه مشروعيت سياسي اند، و         

ولي خليفه ئي كه . اين تئوري چند كتاب در قرنهاي چهارم و پنجم نوشته شده بود        
حاكميت را دردست داشت و يك )  خليفة عباسي (درآن تئوري منبع مشروعيتها بود     

اما تئوري ئي كه فقهاي لبناني براي دولت صفوي ساختند فقيه ساده و     . فقيه ساده نبود 
يت قدرت سياسي دانست و به اين طريق فقها در    بدون قدرت سياسي را منبع مشروع    

حاكميت شريك شدند و براي نخستين بار در تاريخ ايران يك حاكميت دوگانه   
 . ايجاد گرديد كه تا امروز برجا مانده است 

 رياست كل اوقاف   شاه تهماسب عالوه بر رياست دستگاه ديني و قضائي،   
موال اوقاف را به هر راهي كه     سپرد و اجازه داد كه ا شيخ كركيكشور را نيز به  

 يعني شيخ كركي وقتي وارد ايران شد به رياست كل    .صالح بداند به مصرف برساند    
دستگاه ديني، رياست كل دستگاه قضائي، و رياست كل امور اوقاف در كشور ايران     
منصوب گرديد، و دستش باز گذاشته شد تا هرگونه كه دلش بخواهد عمل كند، و          

 .  در اختيار ميگرفت را به هرگونه كه مايل باشد به مصرف برساند     انبوه اموالي كه

 تدوين   ،براي تئوريزه كردن عقيدة قزلباشان شيخ علي كركي   نخستين كارِ 
 الالهوت   حاتفَنَ او دراين زمينه كتابي با عنوان    .بود» توال و تبرا« موسوم به   تئوري
لعنت    ضرورت  دري نسيم خنك ملكوت : يعني ( بت والطاغوت   عن الجِ   لَ وجوب في
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 جِبت و طاغوت كه شيخ كركي لعنت به آنها را تنها       .كرد تحرير  )به جِبت و طاغوت 

. وسيلة راهيابي به بهشت معرفي كرده، در زبان قرآن به بتهاي عرب گفته شده است            
ناميد، كه گويا خدا درقرآن به    طاغوت   ناميده و عمر را   جِبتشيخ كركي ابوبكر را 

 آورند و از  عمر ايمان مي  پس ازاو به ابوبكر و هامسلمانبوده كه پيامبرش خبر داده 
 با داليل و  نوشته هايش او . و با اسالم مي جنگنداسالم بيرون ميروند و سني ميشوند 

 كافر بودن ابوبكر و عمر را به اثبات رساند، و         و با آوردنِ آيه هاي قرآن   براهين شرعي 
 را منحرف كنند، منافقانه مسلمان شدند و     اين دوتن براي آنكه اسالم ثابت كرد كه 

خودشان را به پيامبر نزديك كردند، و همينكه پيامبر درگذشت قدرت را قبضه    
 پيروان اين دوتن هستند     ها چونكهاو نوشت كه سني. كردند و اسالم را منهدم ساختند   

، » جهاد«ين  براي توجيه شرعي ا .بايد ازجهان برافتند   به فرمان خدا  ند و   ادين  كافر و بي
او آيات قرآن را كه در ضرورت مبارزه با كافران آمده بود آورد و گفت كه اينها را   

 .  ها گفته است خدا دربارة سني 

مناطق كوهستاني  ورود شيخ كركي به ايران چند تن ديگر از علماي       همزمان با 
نيز وارد ايران شدند و ) شرق عربستان( احساء  شماري از فقهاي لبنان وجنوب 

در آن زمان قبايل مختلف قزلباش بر سر    . ودشان را به قزلباشان نزديك كردند خ
كه داستانش در كتابهاي   (تقسيم خيرات كشور درميان خودشان به رقابتي افتاده بودند   

چون فقهاي لبناني و احسائي وارد ايران شدند    ). مورخان آنزمان به تفصيل آمده است    
 از حمايت هرچه بيشتر دسته جات تبرائي  هركدام از سران قزلباش به هدف آنكه  

برخوردار شود و شاه تهماسب را آلت دست خود سازد يكي ازآنها را در دامن     
درنتيجه ميان فقهاي تازه وارد رقابت قدرت گسترده ئي آغاز گرديد         . حمايت گرفت

سرسخت ترين رقيبان شيخ كركي     . كه در مواردي به ستيزه هاي شديدي منجر شد     
 » شيخ ابراهيم «حلة لبنان و ديگري به نام  روستاي  از اهالي»امير نعمت اهللا« يكي به نام

هركدام از اين دوتن بخشي از ماليان تبرائي را به دور        .  احساء بود از اهالي قطيفِ 
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 براي دستيابي    برخي از قزلباشان را با خودشان همدم كرده    خودشان گرد آوردند و  

 اينها از.  را آغاز كردند  سختييخ كركي رقابت ديني با ش و پردرآمد به مناصب عالي
مال حسين اردبيلي الهي، قاضي مسافر،     ازقبيل   ماليان تبرائي و قزلباشان     شماري از

 درگيري اينها به اتهامات   . طرفداري ميكردند   بيك مهردار دميرغياث دشتكي، محمو  
 پخش  يكديگرافشاي  هائي در دوطرفه در دربار شاه طهماسب انجاميد و شبنامه     

 برخي از اينها  در اين رهگذر كه ستيزي بسيار شديد را به وجود آورده بود     .ميكردند 
 . ، و برخي ديگر همچون امير نعمت اهللا به كربال تبعيد گشتند  سربه نيست شدند  

شيخ كركي سپس فتوا داد كه قبله هاي مساجدي كه در ايران ساخته شده اند     
 فتوا داد كه قبله هاي  او . و ازنو ساختكج است و بايد اين مساجد را ويران كرد

 كج تعيين كرده اند و ديوار همة مساجد     تعمدامساجد ايران را سني ها تعيين كرده اند و  
 .شودرا كج نهاده اند تا قبله كج باشد و نماز مؤمنين باطل    

ايران از زماني   . شيعيان ايران ميدانستند كه قبله هاي مساجد ايران درست است  
 فقيه  الم را شناخته بود خود رهبري آن دين را به دست گرفته بود و صدها   كه دين اس

و ابواسحاق كازروني     ) هردو اهل توس( از ابوحنيفه گرفته تا جويني و غزالي  -نامدار 
 را به   -و عضدالدين ايجي شيرازي و عالمه دواني و امثال اينها        ) اهل فسا (و بيضاوي   

 ادبا و  يشگاه و پرورشگاه فقها و علما وحكما و    ايران هميشه زا.  داده بود اسالمجهان 
شيعيان ايران ميدانستند كه ايران درطول تاريخ اسالمي خويش      . هنرمندان اسالمي بود  

پرورندة دين اسالم بوده و تمدن و فرهنگ اسالمي با ايران بالندگي و شكوه يافته               
زد كه شما چيزي از  آمده بود تا به مردم ايران بياموشيخ كركي از لبناناكنون . است

بسياري ديگر از فتواهاي شيخ كركي    .  ايد جدتان را كج ساختهااسالم نميدانيد و مس    
نيز با مخالفت شيعيان ايران مواجه شد و حتي بعضي ها به او تهمت زدند كه مذهب         

 1. ناميدند » مخترع مذهب  «جديدي آورده است و اورا  
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هرها را به آتش ميكشيدند،        تا آن هنگام اگر قزلباشان مردم را ميكشتند، ش     

به هيچ شيعة ايراني نگفته بودند كه راه تو تا     مذهب مردم را به زور تغيير ميدادند،  
شيعيان انتظار نداشتند كه      .  را به تو بياموزيم  مذهب ما  تا و بيا   است كنون غلط بوده

شيخ كركي درصدد ولي اكنون . قزلباشان در صدد تغيير دادن مذهب آنها نيز باشند   
اين يك اقدام غيرقابل   .  مذهب شيعيان ايران را بطور سيستماتيك زيرورو كند    بود كه

. شيعيان ايران هيچ راهي جز مقابله با فعاليتهاي شيخ كركي نداشتند          تحمل بود، و 
كارهايشان صرفا    تا كنون به دور از قزلباشان و - جز شيعيان قم و كاشان - ايران شيعيان

، و نه با آنها مخالفتي نشان داده بودند و نه با آنها همراه           تماشاگر وقايع نشسته بودند  
ناشناسند كه ادعاي شيعه    آنها ميدانستند كه قزلباشان مردمي جاهل و دين  . شده بودند 

همين ادعا شيعيان ايران را اميدوار ساخته بود كه اين جاهالن درآينده با        . بودن ميكنند 
برايشان  آنها پيوسته     ولي اكنون كساني به . طرف دين گرايش يابند    تشيع آشنا شوند وبه   

بودند كه در تالش تئوريزه كردن عقائد قزلباشان بودند، و         تشكيالت مذهبي ساخته   
اساس مذهبي كه شيعيان ايران ميشناختند و داشتند را       نويني آورده بودند كه   افكار 

 و بيگانه   واردانِ  اين يك وضع بسيار خطرناك بود، زيرا اين تازه  .  زيرورو ميكرد 
مذهبشان تحت قيمومت شاه صفوي و قزلباشان بودند و ميتوانستند برسر شيعيان ايران  

 .ها در آورده بودند    نيز همان در آورند كه بر سر سني  

ولي . نخستين مخالفت شيعيان ايران با شيخ كركي برسر تغييردادن قبله بود        
 كه مخالفتها به جائي     مستولي شده بود  نوجوانشيخ كركي چنان برروح شاه تهماسبِ    

لة مسجدها،   ترين مخالفان شيخ كركي در تغيير دادن قب       يكي از سرسخت  .نميرسيد 
غياث الدين منصور حاضر به تغيير قبلة         . غياث الدين منصور بود كه باالتر از او ياد شد      

تعيين قبله وظيفة مهندسان است نه       « نبود؛ و ميگفت   - شيراز -مساجد تبعيدگاهش   
ي شيخ كركي نيز استدالل ميكرد كه من نايب امام زمانم و هرچه ميگويم           ول1. »فقيهان
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درست است، زيرا كه به همة علوم زمانه واقفم؛ و شاه طهماسب نيز اورا قبول داشت             

 شيخ كركي برنامه هاي دور و درازي براي  .و به فريادهاي مخالفانش توجهي نميكرد 
ين برنامه را با آزادي كامل و  ش داشت، و برآن شد كه ادنشر مذهب و عقايد خو 

آنچه براي    . بدون آنكه انتقادي از طرف شيعيان ايران متوجهش گردد به انجام برساند       
بخش اعظم سران قزلباش و هم بخشي از  و هم  نوجواناو اهميت داشت آنكه هم شاهِ 

دسته جات تبرائي با او بودند، و هم درآمدهاي نجومي اوقاف ايران در اختيار شخص          
او .  اسكات برخوردار بود     ارعاب و   گونه ابزار سركوب و    همه  قرار داشت، و از  او

با اينحال براي آنكه او هر    . ميتوانست با اين پشتيباني نيرومند برنامه هايش را دنبال كند     
لحظه بتواند نيروي قزلباش را براي سركوب مخالفانش به حركت درآورد، وكسي   

، از شاه كندبراي نابودسازي كس يا كساني ترديد   جرأت نكند كه در برابر فرمان او   
 يك فرمان كتبي گرفت كه شاه  - كه در آن زمان نوجواني احساساتي بود  -تهماسب 

نوشته بود، و درميان سران قزلباش توزيع  با امالي شيخ كركي آنرا به دست خودش 
 : متن اين حكم چنين بود. كرد

المجتهدين، وارث علوم سي   هركه مخالفت خاتماألئمه  دالمرسلين، نائب
بكند، و درمقام متابعت نباشد، بي شائبه ملعون  ] شيخ علي كركي[المعصومين 

مجازات   و توبيخ شديد   = (، و به سياسات عظيمه و تأديب بليغه  ]است[ومردود 
 1. مؤاخذه خوهد شد) سخت

.  مستقيما به شيعيان ايران بود و نه كسان ديگر   شديداللهجهروي اين خطاب 
 شكركي با دردست داشتن اين حكم شديد و غليظ دست به كار تصفية مخالفان     شيخ 
  او كه درآن سالها وارد ايران شده بودند دستگير و    عراقي رقيبانِ  ازچند تن از . شد

 در مقام    كركيشيخ .   سركوب گرديدند   مخالفان ايرانيِ او نيز شديدا   تبعيد شدند، و   
را در اختيار خود گرفت، دست به كار   رياست كل دستگاه ديني همة اوقاف ايران   
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ساختن مدارس شد، و پرداخت همة هزينه هايش را خودش شخصا زير نظارت داشت    

دستگاه قضائي را نيز در اختيار خود     .  ابراز نظر كند كارشو به كسي اجازه نداد كه در  
جنوب گرفت و به تعيين قاضيان مورد نظر خويش كه از خارج كشور و مشخصا از   

فقهاي  مدرسان، قاضيان، امامان مساجد و مبلغان عموما .  وارد ميشدند پرداختلبنان
ما .   ميشدند و طبق خواستة او عمل ميكردند   آورده بودند كه توسط شيخ كركي لبناني

سراغ نداريم كه يك فقيه شيعة ايراني در زمان او در دستگاه ديني و قضائي بوده     
 شك نيست كه شيخ كركي  .جود تأييد ميكند  اين سخن را همة منابعِ كتبيِ مو    .باشد

به شيعيان غير قزلباش ايران هيچ بهائي نميداده و شيعيان ايران نيز با او همعقيده         
وگرنه كم نبوده اند در ايران آنزمان شيعياني كه معلومات وافي در مذهب . نبوده اند 

 اينكه باالتر  .شيعه داشته متوني از فقهاي قديم و جديد نيز در اختيار داشته باشند 
خوانديم كه در ايران هيچ كتاب شيعه وجود نداشت، و كسي به اصول مذهب شيعه      

فقط مردم با مذهب قزلباشان آشنا نبودند و      . آشنا نبود نميتواند اساسي داشته باشد    
 جز شيعيان  - ولي شيعيان ايران .كتابي كه در مذهب آنها باشد در ايران وجود نداشت    

 شيعة واقعي به شمار    شمذهبان    قزلباشان و شيخ كركي و هم  در نظر-قم و كاشان
 به همين    .كه متون ديني شان نيز متون ديني به شمار نميرفته است     نميرفته اند، همچنان   

سبب هم در كتابهاي مؤلفان زمان شاه تهماسب مي خوانيم كه در آن زمان كسي در 
 . ي شيعه در ايران نبود ايران از اصول مذهب شيعه آگاهي نداشت و هيچ كتاب مذهب 

 معاندين و ديگري   مخالفينما در اين دوره با دو اصطالح مواجهيم كه يكي     
 به كار رفته اند، ولي اصطالح اول     همجاي   بهدرمواردي هرچند كه اين دوتعبير  . است

اين هردو اصطالح   .  براي شيعيان ايران و اصطالح دوم براي سنيان به كار ميرفته است        
 نبودند   همسو فقهاي لبناني  ابداع شدند تا همة كساني كه با مذهب    شيخ كركي توسط

  آنزمان شيعه و درايرانِ.  تكفير شده ازميان برداشته شوند  »معاند« يا »مخالف«با چوب 
 نزديك بودند كه قزلباشان و شيخ كركي و هموندانش نميتوانستند     همسني چندان به 
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؛ و  ردو گروه را با يك چوب ميراندند ه؛ لذاهيچ تفاوتي ميان آندو گروه درك كنند  

 . مي ناميدند » معاندين «و سني ها را  » مخالفين «شيعه ها را  

 فتوائي شرعي صادر كرد   ، حكمنامة شاه تهماسب    نويساندنِ  ازشيخ كركي پس 
او امر  «.  زندگي كنند  »معاندان« و »مخالفان  «كه در هيچ كدام از شهرهاي ايران نبايد  

 بيرون كنند تا مبادا كه موافقين را گمراه        ]ازشهرها  [ راكرد كه مخالفان و سنيان  
.  او با اين فتوا هم به جنگ شيعيان ايران برخاسته بود و هم به جنگ سنيان   1. »نمايند

لبنان براي  ة اين بدان معنا است كه يك فقيه لبناني از يكي از روستاهاي دورافتاد   
 سپرها و شمشيرها و نيزه هاي قزلباشان      اولين بار به ايران وارد شده بود، خود را در پناه   

و تبرهاي تبرائيان قرار داده و به جنگ همه چيز ايران و ايراني برخاسته بود تا هرآنچه          
دستگاه ديني كه . را ايراني درطول هزاران سال ساخته بود ويران سازد و از ميان ببرد

ن و دين و فرهنگ و    بيگانه از ايرا  او تشكيل داد يك مجموعه از عربهاي تازه واردِ     
تمدن ايران و بيگانه با زبان ايراني بودند كه پس از ورود به ايران به قزلباشان پيوسته              
رهبري دسته جات تبرائي را به دست گرفته بودند تا كينه هاي تاريخي كه از مذهب   
. حنبلي دردل داشتند و از لبنان با خود آورده بودند را برسر مردم ايران خالي كنند           

ا حتي نميدانستند كه مذهب حنبلي هيچگاه درهيچ جاي ايران وجود نداشته است           آنه
 . وسني هاي ايران با عقايد حنبلي ها بيگانه اند   

 را حفظ كرده شان كه كم و بيش عقايد سابق ايرانبدين ترتيب بقايائي ازمردم   
 هاي  لبناني  تحريكِ  به ،بودند و دسته جات تبرائي نتوانسته بودند آنها را نابود سازند         

 از زادبومشان رانده ميشدند يا مجبور ميگشتند كه عقايدشان را با عقايد             وارد تازه
مردم شهرها كه جز تغييردادن مذهبشان هيچ      .  همسو سازند  لبناني ماليانِ  قزلباشان و 

گري  راهي نداشتند مجبور شدند براي آنكه از ديارشان اخراج نگردند تظاهر به شيعه  
 به انسانها تعليم   - پيامبر آزاد انديش جهان بشريت  -خوانيم كه زرتشتدرگاتا مي. كنند

                                                           
 .347 : ميرزا محمد تنكابني، قصص العلماء-1
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 پندار وگفتار   اگر نيك بودنِ . ش نيكو باشد  »پندار وگفتار وكردار   «داده كه انسان بايد 

 ؛ نزد زرتشت آنست كه انسان فكر بد به ذهنش راه ندهد و سخن ناروا برزبان نياورد        
 فضيلت   او مرده بودند   پيش از   نهصد سال   كه  به انسانهائي   دشنام دادننزد شيخ كركي  

ياد  با خود آورده بود تا به ايرانياني      از جنوب لبناناين تعاليم را شيخ كركي . بود
او نه تنها    . كه سه هزارسال تمدن را پشت سر گذاشته و اينها را ياد نگرفته بودند         بدهد 

 سال است كه   900 شما  به ايرانيان ميگفت كه مساجد شما تا امروز قبله اش كج بوده و    
 پيشتر   سال900 به كساني كه نتانمتوجه اين مسئله نيستيد؛ بلكه ميگفت فحش نداد   

هركس به  و مرده اند تا كنون جرم بوده است؛ زيرا هركس تبرا نكند مجرم است؛    
 به تا  ند آمده بودفقهاي جنوب لبنان. ابوبكر و عمر و عائشه دشنام ندهد مجرم است 

به مردگان د و با صداي بلند و همنوا ند كه دركوچه ها به راه افتنهايرانيان ياد بد
 لعن الجبت   وجوبنفحات الالهوت في  « كتاب شيخ كركي . دندشنام بده نهصدساله  
 ايرانيان  را به دشنام به مردگان  را به همين منظور نوشت تا راه و رسم     »و الطاغوت

عنوان اين كتاب به فارسي  . نيميكبار ديگر به عنوان اين كتاب نظري بيفك   . بياموزد
و طاغوت    دشنام دادن به جبت  ضرورت    در ،نسيم خنك ملكوتي«: چنين ميشود

 درغفلت   قرنهاشما   و!اينست فضيلت! هان اي ايرانيان. »است) عمر ابوبكر و (
 »تبرا « اول !»تبرا و تولي « اين است اصل  !ايد ايد و ازاين فضيلت بي بهره مانده     گذرانده 

. دشنام بده تا شيعه بودنت را ثابت كني    به مردگان نهصدساله  .  كن»تولي«كن و بعد  
جنگ با (» …لعنت بر «: كالم اول يا شعار نخست: در دو كالم خالصه ميشوددين 

جنگ با زندگاني كه هم مذهب   (» …مرگ بر «:  كالم يا شعار دوم  ؛)مردگانِ هزارساله 
ل نداشته اند، و مرگ بر زندگاني    لعنت برمردگاني كه واليت را قبو :  پس . )ما نيستند

مرگ و نفرين برضد واليت مطلقه چه مرده اش چه   ( كه واليت را قبول نداشته باشند 
آمده بود تا    اين بود شعارهائي كه شيخ كركي از يك روستاي جنوب لبنان .)زنده اش 

 . به مردم ايران ياد بدهد
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  مذهب غير هم اعات  ايجاد نفرت ابدي در بين جم ها چه ميشود؟شعار  نتيجة اين 

ايراني كه دهها قرن آموزگاران مدارا و همزيستي بوده اند و از قديمترين دورانها با       
. عملشان بهترين و درخشانترين كارنامه ها را در اين زمينه به بشريت ارائه داده اند      

ي كه به زور شمشير قزلباشان از خانه هاشان بيرون كشانده ميشدند        ن مردم افرزندان هم 
بطور   اين دشنامها را از زبان پدرانشان ميشنيدند و  به مردگان نهصدساله دشنام دهند، تا 

پس عقيدة تشيع صفوي ازكودكي   . ياد ميگرفتند كه بايد دشنام داد خود به خودي 
در ذهن كودك تلقين     ي كه مجبور به دشنام دادن ميشدند، ناخواسته،      توسط پدران 

.    نفرت نداشته باشند  غير هم مذهبانشان ينده از   ميشد و ديگر امكان نداشت كه آنها درآ 
اهل فكر و تعقل كه همه را داسهاي بيرحم  درغياب  ايرانياننسلهاي دوم وسوم 

 تحت تأثير تبليغات و تلقينهاي علمائي كه ازمدارس شيخ   قزلباشان درو كرده بود، و
. ميكردند  التحصيل ميشدند تشيع را همين ميدانستند كه اين علما تبليغ     كركي فارغ
خالل دوسه نسل همة كساني كه در ايران شيعه بودند مذهب واحدي      درنتيجه در  

 با خود ديارشان اساس عقيدتي آنرا از     لبنانيشداشتند كه شيخ كركي و همفكران  
آورده در ايران تئوريزه كرده بودند و توسط تبرهاي تبرائيان در مغزهاي مردم ايران     

 به زور شمشير قزلباشان و تبرهاي تبرائيان در تئوري نفرت كه. كاشته شده بود
سرهاي ايرانيان كاشته شد چنان ريشه هاي مستحكمي گرفت كه تا امروز همچون   
درخت تنومندي ايستاده است و در بسياري از كتابهائي كه اخيرا توسط همفكران و         

دشمني   ت بود از عبار  هانتيجة تعاليم اين    .هم زبانانِ آنها انتشار مي يابد خودنمائي ميكند     
داريوش و خشيارشا   ملتي بزرگ دركشور كوروش وناپذير اليه هاي اجتماعيِ   آشتي

روان و زرتشت و مزدك و برزويه و بزرگمهر و خوارزمي و ابن سينا و فارابي             و انوشه
و دواني  و فردوسي و نظامي و عطار و مولوي و سعدي و حافظ و شبستري و جامي        

مانده ازكاروان تمدني وگرفتار مشتي        ملتي عقبما  -ئيم ا مهشت اين كِ حاصلِ و .…و
كرده نگاه داريم    خرافات؛ كه كاري نداريم جز آنكه مشتهامان را هميشه گره  اوهام و
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هروقت هم   . تا ببينيم چه وقت فرصتي برايمان دست ميدهد تا برسر يكديگر بكوبيم           

 ثواب اخروي غمي كامال بيكار شديم و تنها مانديم كنجي بيابيم و براي حصول     
 .اشكي بريزيم  بينديشيم وگريه ئي بكنيم و 

المجرميه    مطاعنُ   عنوان با شيخ كركي كتابي عالوه بركتابي كه نام بردم،     
.  به شاگردانش امالء كرد كه حربة ستيز او با بقاياي شيعيان ايران بود       الصوفيه  د في ر

ميشد در عقايدشان  ، دگري كوبي شيعيان ايران را اگر نميشد به چوب تكفير و سني  
مگر نه اينست .  را يافت و آنانرا با اين بهانه كوفت و نابود كرد   گريصوفيمايه هاي 

 صوفيان  مايه هاي شيعي دارد؟ مگر نه اينست كه بسياري از در ايران  گريصوفيكه 
 لبنان تشيعايران شيعه بوده اند؟ پس ميتوان هر شيعة ايراني كه همعقيده با قزلباشان و   

 . كشاند»خوديها  راهِ« به كشت يا توبه داد وباشد را با اين حربه تكفير كرد و   ن

ولي ايرانيهاي زيرك براي اين شيوه نيز فكري انديشيدند تا مگر ميراث عرَفا         
 مثال دركرمان و   .  و از نابود شدن برهانند    را هرچه بشود ازدست تبرائيان نجات بخشند    

اصال لبناني و اهل جبل عامل بوده و براي تبليغ     »اهللا ولي نعمت«ماهان شايع شد كه 
 مير« براي اثبات اين مدعا آنها گفتند كه    . دين به ايران آمده و شيعه هم بوده است   

اوالد نعمت اهللا ولي ز وقتي زنده بوده ميگفته كه ا   )  شناختيم باالتر  كه (»عبدالباقي
 كركي هرچند كه با   طبيعي بود كه  .است، و نعمت اهللا ولي شيعة لبناني بوده است  

اين  .  خودش عطوفت نشان دهد ميهنانهم به ،فرهنگ و تاريخ ايران كينه داشته باشد 
 رسما به او تابعيت لبناني و جبل    شده تبديل »شاه نعمت اهللا «نعمت اهللا به  شيخ بود كه 

عاملي داده شد و گنبدش از تخريب رهيد، و صوفيان پيرو او نيز از شكنجه و قتلِ عام      
 اين محور   پيرامون يافتند و بقاياي عرفاي ايران كه زنده مانده بودند كم و بيش          نجات 

 در فرصتِ كوتاهي كه در دوران شاه   -درآينده  و محورهاي مشابه گردآمدند تا    
 را تحويل جامعة بشريت دهند؛ و  »صدرالمتألهين «  سربرآورند و   -عباس اول پديد آمد  

ين عارفان بزرگوار براي ملت ايران فراهم ئي كه فعاليتهاي فكري ا  به توالي آزادي
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آورده بود، شاهكارهاي هنري اصفهان به منصة ظهور برسد، و ايراني بداند كه هنوز   
قدرت خالقيت از او سلب نشده است و اگر رهايش كنند او همان ايراني عهد ديرينه    

و زود    بود كه به دوران شاه عباس محدود شد   ولي اين يك جرقة زودگذر  . است
  لبنان  ديني از دوباره لشكري تازه نفس از متوليان       پس از شاه عباس     تاگرديد،خاموش 

 وارد ايران شوند و ميدانداري كنند و دوراني سياهتر از دوران شاه     و كوفه و احساء
 .اسماعيل و شاه تهماسب آغاز گردد    

ار   ايران در بسياري جاها از شيوه اي كه دربارة شاه نعمت اهللا ولي به ك  مردم
. رفت استفاده كردند و بسياري از آثار را بدين نحو از دستبرد قزلباشان نجات دادند               

چنانكه براي آنكه مقبرة امام محمد غزالي از تخريب مصون بماند، در خراسان شايع           
الرشيد ساخته بوده و يكبار امام   هارون شد كه اين مقبره نيست بلكه بنائي است كه

كساني ديگر شايع كردند كه اين بنا را هارون الرشيد     .   است رضا نيز درآن منزل گرفته   
ساخته بوده و امام موسا كاظم مدتي در آن زنداني بوده، و در واقع زندان هارون            

اين بنا هنوز به همان شكل اولية خود پابرجا است و به نام زندان هارون شهرت  (است 
 را از تخريب نجات      بنا ين  مردم شيراز نيز به همين شيوه عمل كردند و چند       ). دارد

اين يك شگرد كهنه بود كه ايرانيان از ديرباز به كار برده بودند و موفقيتش         . بخشيدند 
را نيز آزموده بودند، و به آن وسيله توانسته بودند بسياري از مقدسات ملي را از     

 نجات بخشند؛ چنانكه مثال مقبرة كوروش       مهاجمانِ عربدست  تخريب شدن به
 ناميدند تا عربها برايش تقدس قائل      ) پيامبرشاه يهود  (»   نبي سليمانِ بر مادرِ ق«بزرگ را  
 تختِ  . مشهور بود»سليمان   قبر مادر«اين بنا تا اوائل قرن حاضر در ايران به نام     شوند، و

جمشيد را نيز تختگاه سليماِن نبي ناميدند تا عربها به آن آسيب نرسانند؛ و يكي از                
پيامبر   (ان در شهر شوش خوزستان را نيز قبر دانيال نبي       آرامگاههاي بزرگانِ اير   

اين بنا هنوز در   .  معرفي كردند تا از گزند عربها مصون بماند      ) ئيِ تورات  افسانه
ايرانياني كه هويت و بخشي از عناصر مادي   . خوزستان به همين نام شهرت دارد   
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 براي حفظ كردن تمدنشان را دربرابر عربهاي صدر اسالم اينگونه حفظ كرده بودند،  

بخش اندكي از عناصر مادي تمدن خويش از دست قزلباشان نيز به همين شگرد كهنه   
 . متوسل شدند 

رقابتهاي ديگر فقهاي تازه وارد عرب با شيخ كركي كه از حمايت سرانِ     
درسال   متنازعِ قزلباش برخوردار بودند سرانجام كار خودش را كرد و شيخ كركي       

 فعاليتهاي مداوم  سالها ولي . )به شهادت رسيد   (ن برداشته شد  به مسموميت از ميا خ913
 چند مدرسه درنقاط مختلف كشور تأسيس      به او فرصت داده بود كه شيخ كركي 

 به ايران وارد كرده گروههائي از   و حِلّه   و احساء  جبل عامل  كرده دهها مدرس را از  
ده بودند پرورش     شعف انتخاب ش    و  جوانان را كه از ميان دسته جات تبرائي پرشور    

 عقايد و افكارش    سالها او درطي اين .  كنند داده بود كه ميتوانستند جاي خالي اورا پر  
 ب را به شاگردانش امالء كرده به رشتة تحرير درآورد، و ازاين افكار چند جلد كتا           

 رقيبان تازه واردِ او نيز هرچند كه        .شد تهيه گرديد كه پس ازاو راهنماي شاگردانش      
ان برداشتند ولي با همان طرز تفكر و با همان كينه هائي وارد ايران شده بود  اورا از مي

 . كه او شده بود؛ و راهش را پس ازاو دنبال كردند   

يكي از كارهاي بسيار نتيجه بخش شيخ كركي و همدستانش براي نشر مذهب          
شيعه درايران آن بود كه كودكان يتيم بي سرپرست را زير قيمومت ميگرفتند و       

ش مذهبي ميدادند و به شيوة دلخواه خويش مي پروردند تا ادامه دهندة راه ايشان           پرور
اين ترتيب كه به فرمان شاه تهماسب صورت ميگرفت، آنگونه كه اسكندربيك      . گردند

مينويسد، چنان بود كه در هرشهري چهل يتيم پسر و چهل يتيم دختر را تحويل       
معلم و معلمة شيعه مذهبِ پرهيزكار و      ملبوس و مايحتاج تعيين فرموده      «ميگرفتند،   

خدمتكاران صالحت شعار قرارداده تربيت ميكردند، و در هنگامِ بلوغ، هركدام را با              
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 به اين ترتيب، كودكاني كه   1. »ديگري تزويج داده، غير بالغي را درعوض مي آوردند      

شده  در مكتب اينها تربيت ميشدند، در آينده زوجهائي بودند كه ازطرفي عربي دان     
بودند، و ازطرف ديگر با حفظ كردن تأليفات فقهاي لبناني، به طور كامل هم عقيدة         
اين لبناني ها بار آمده بودند، و در آينده راه ورسمِ مذهبيِ شيخ كركي و فقهاي لبناني               

 . را در ايران دنبال ميكردند 

 صفوي قرار مذهبيتأليفات شيخ كركي بعد ازخودش اساس كار مدارس 
 كه به تمامه مذهب شكل گرفتك مذهب رسمي بر اساس آنها در ايران  گرفت، و ي

 دست   اوپروردگان مكتب شيخ كركي پس از     . بودو حِلّه   و لبنان اسكندرون    خشنِ
 كه از قرن ي مذهبي شيعه به كار بازنويسي و اصالح متون شيعه شدند، و عموم كتابها   

الح گرديد تا با اصول عقيدتي     تأليف شده بود بازنويسي و اص   بغدادچهارم به بعد در    
جالب است بدانيم كه در اين راه    .توافق يابدو حِلّه و احساء جبل عامل  مذهب شيعيان 

حتي زندگينامة شيخ صفي كه توسط مريدانش تأليف شده بود نيز با حذف و    
 يك شيعة تندرو همعقيدة       سنيِ شافعي اضافه هاي الزم بازنويسي شد تا از شيخ صفيِ    

. نام ميرابوالفتح انجام داد      بهيك مالي تبرائي اين كار را  .  ساخته شودلباشقزشيعيان  
به شدة شيخ صفي الدين اردبيلي از اينكه      ميرابوالفتح درمقدمة زندگينامة بازنويسي    

حذف و اضافه و بازنويسي    به كار بسيار مهم جرح و تعديل وفرمان شاه تهماسب  
فتخار ميگويد كه چونكه سيرة شيخ صفي را       است، با ا   شيخ صفي پرداخته  زندگي نامة 

مريد سني شيخ صفي نگاشته بوده درآن چنان سخن رفته كه گويا شيخ صفي سني       
بوده است؛ و اينك او آمده تا آن كتاب را بازنويسي كند و تهمت سني بودن را از        

 :او دراين باره چنين مينويسد    . شيخ صفي دور سازد 
 خالي از فضلي نبوده، و   طريق اهل خالف  منافقان كه در مخالفان و   يكي از

                                                           
 .133:  اسكندربيك-1



 

 

224
 مقاالت وكشف و عقيدت به اين خاندان مينمود، كتابي در  دعوي ارادت و
و چون در مذهب و اعتقاد تابع   .  ترتيب داد]يعني شيخ صفي [كرامات ايشان 

سنيان بود و رائحة هدايت و حقيقت به مشام وي نرسيده بود، بعضي كلمات كه 
و تا  . ه و موافق ملت باطلة سنّيه بودند مذكور گردانيد مخالف مذهب حق امامي

 ]يعني شيعيان و سنيان[، اين كتاب درميان خواص وعوام    ]يعني تا اينزمان  [غايت 
شاه يعني [بنا بر اين مقدمات، حضرت نواب كامكار  . صوفيان مانده و خلفا و
دانيد  را مأمور گر - ابوالفتح حسيني -ة داعي و دعاگوي حقيقي بند]تهماسب

 1. كه كتاب مذكور را تصحيح نمايد  

سلطنت  در  ايجاد كردند،ايران درو فقهاي لبناني ترتيباتي كه شيخ كركي  
يك الية نوين اجتماعي را از بطن خود بيرون  ) خ954 -903( شاه تهماسب  درازمدتِ 

اين اليه رجال مذهبي شيعة صفوي      .  بيسابقه بود    بعد ازاسالم داد كه در تاريخ ايران 
و اين لقبي بود كه براي نخستين    (خود گرفت   به»روحانيت«زودي لقب   دند كه بهبو

براي خود ايجاد   سازمان و تشكيالت بسيار منظمي   و) بار در تاريخ ايران ايجاد شد 
 ايران به يك اهرم شدگانِ    شيعهسومِ كرد، تا با قبضه كردن روح و فكر نسلهاي دوم و

گردد، و نوعي دولت در دولت تشكيل دهد و در قدرت سياسي بسيار نيرومند تبديل      
 . جريانهاي سياسي كشور سهم عمده را ايفا كند  

نه   (ازحيث محتوا ومضمون   تشكيالتِ كليسائيِ تشيع صفوي    آنكه  شگفت  
 قرن  بسياري از شرقشناسانِ   ؛ و  شباهتي به دستگاه ديني ايران ساساني داشت      )عملكرد

به علت ناآگاهي از روند تاريخي تشيع صفوي،      ،  كه درتاريخ ايران مطالعه كردند اخير
 تشيع صفوي تالشي از طرف ايرانيان براي احياي    اختراعِ  افتادند كه   غلطبه گمان

و ازآنجا كه در عهد صفوي يك دولت واحد و      .  فرهنگ كهن ايراني بوده است 
 شكل گرفت، شرقشناسان گمان   دربخشي از ايران متمركز با يك مذهب رسمي

                                                           
  .62:  در كاروند كسروي- شيخ صفي و تبارش-1
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 اصوال تشكيل دولت قزلباشان يك نهضت ايراني براي بازگشت به       كهكرده اند

 كه ازتحليل    گران تاريخ در ايران نيز بسياري از مطالعه   . ريشه هاي باستاني بوده است  
عهد   نوشته شده در   ة خواندن متون تاريخيِ يا حوصل،وقايعِ عهدِ صفوي عاجز بودند  

يا صرفا   1 تاتار را ايراني بنامند،    عالقه داشتند كه قزلباشانِ    صفوي را نداشتند، يا    
نسخه بردارِ نوشته هاي غربيان بودند، بدون توجه به اينكه نه تنها تماميِ قزلباشان از          
خارج ايران وارد ايران شده بودند و حتي زبان ايراني نيز نميدانستند، بلكه تمامي  

د نه توسط  دستگاه ديني تشيع صفوي توسط عربهاي وارده شده به ايران شكل داده ش      
كنندة    ءدولت صفوي را احيا  واقع شدند و نوشته هاي شرقشناسانتحت تأثير ايرانيان، 

 . شاهنشاهي ايران دانستند

شاه صفوي همة خصوصيات شاهان سامي دنياي      . اين يك نگرش غلط بود 
 سامي عموما انبياي برگزيدة      شاهان دنيان كهنِ . كهن را درخويشتن جمع داشت  

شاه صفوي نيز نمايندة خدا در روي      . ا و مردم كشورشان بودند   آسمان و مالك زمينه  
.  با عالم غيب داشت ادعاي ارتباط مستقيم  بود كه مطلقزمين و مرشد كامل و وليِ 

فرمان شاه صفوي مثل شاهان سامي به مثابة فرمان آسماني بود، و تخطي از آن گناهي  
ي داشت و هم مجازات شمار ميرفت كه هم مجازات دنيائي را درپ    نابخشودني به 

 نبود مريدان او در سلكزيرا هركس از شاه صفوي اطاعت نميكرد و . اخروي را
بي دين و كافر شمرده ميشد، و عالوه برآنكه مي بايست دراين دنيا به جرم ارتداد و            

                                                           
 بعضي از ايرانيانِ معاصر كه از تبار همين قزلباشانند در اثبات ايراني بودن قزلباشان تا جائي پيش -1

 به - در اوائل فتوحات اسالمي-فتند كه نوشتند قزلباشها اصال ايراني بوده اند و در زمانهاي دورير
اينها از تاريخ . درون آناتولي گريخته بوده اند و بعدها در زمان شاه اسماعيل به ايران برگشته اند

را بربندند تا نتوانند بي خبر نيستند و ادعاي تاريخ داني هم ميكنند، ولي ميخواهند چشمان ايرانيان 
اينها در حقيقت . قبيله هاي تاتار همين قزلباشان و زمانهاي مهاجرتشان به درون آناتولي را ببينند

وگرنه كدام كسي است كه تاريخ را مطالعه . ميخواهند جنايتهاي نياكانشان در ايران را توجيه كنند
چگونه و در چه شرايطي صورت گرفت، و كرده باشد و نداند كه هجرت قبايل ترك به درون آناتولي 

 سپس اين تركان چگونه مسلمان شدند و چگونه مذهب قزلباشان در آناتولي پديدار گشت؟
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پردازان   اين ازآن سبب بود كه نظريه . جهنم ميرفت  بهدرآخرت هم بي ديني كشته شود

در ميان آنها هيچ ايراني وجود   عموما از اقوام سامي بودند، و  دولت صفوي ديني
 . ؛ و تئوريِ سياسي را براساس همان نظرياتِ كهن اقوام سامي پرداختند     نداشت

 دنياي  هايتشكيالت ديني صفويه نيز شباهت تام به تشكيالت ديني سامي        
مام معصوم     ايستاده بود كه به واسطة ا يك فقيهي  در رأس اين تشكيالت   . كهن داشت

)   اآيت اهللا العظم(با آسمان ارتباط داشت، و برترين نشانة قدرت خدا برروي زمين    
اصطالح آيت اهللا براي نخستين بار توسط       . بود خداشناخته ميشد؛ و فرمانش فرمان     

همة مردم روي زمين موظف   . فقهاي لبناني در ايران عهد شاه تهماسب ساخته شد  
جو تقليد       داشته باشند و هرچه گفت بدون پرس و    بودند از او اطاعت كوركورانه  

ازاين حيث رئيس مذهب در دستگاه ديني صفويه جاي انبياي سامي دنياي        . كنند
.   را گرفتند ) چه كاهنان دوران آشوريها و بابليها و چه انبياي اورشليم و يهوديه       (كهن 

 بود، و  ان هاي دنياي باست  به تمامه تشكيالت سامي تشكيالت سياسي و ديني صفويه   
 . نداشت- ايران باستان و چه ايران اسالمي سنتهاي چه -ي ايرانسنتهاي هيچ ربطي با  

بعضي ها نوشته اند كه شاه اسماعيل با اجبار مردم به اتخاذ مذهب شيعه، يك             
وحدت مذهبي را دركشور برقرا كرد و همين وحدتِ مذهبي بود كه وحدت ملي را       

 .در ايران ايجاد كرد

آيا ايراني ها تا پيش از تشكيل دولت      . اه به هيچ جائي نمي برَد    چنين سخني ر  
صفوي در هرجا كه بودند به ايراني بودنشان افتخار نميكردند؟ آيا خراساني و سغدي         
و خوارزمي و پارسي و كرماني و سيستاني و مك كُراني و كردستاني و مازندراني و     

 بودند و نسبت به هم دلبستگي  آذربايجاني تا پيش از عهد صفوي از همديگر جدا    
نداشتند؟ آيا سبب جدا شدن كردستان و مك كران و نيمِ بيشتر خراسان و بخش اعظم    

كه اكنون در شرق تركيه    (گرگان و سراسر سغد و خوارزم و نيم بيشتر آذربايجان        
از ايران كه بسبب شيوه هاي تحميل مذهب شاه اسماعيل و جانشينانش رخ داد،        ) است
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تعريف كنيم و بقية ملت      » شيعه «را معادل  » ملت«يجاد وحدت ملي بود؟ اگر    نشانة ا

.  ايران را از ايراني بودن محروم سازيم، آنگاه خواهيم توانست ادعاي باال را بپذيريم 
كساني كه فكر ميكنند شاه اسماعيل در ايران وحدت ملي ايجاد كرد، ندانسته و      

را به » ملت«ي تقسيم ميكنند، و تعريف  ناخواسته ملت ايران را به خودي و غيرخود
 .تاريخ را بايد درست خواند و آنگاه قضاوت كرد     . محدود ميسازند » شيعة صفوي «
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