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 يخي ايران ازصحنة تمدن جهانيانزواي تار

ظهور آنها مقارن بود       .  ميالدي بر ايران مسلط شدند 16قزلباشان درآغاز قرن    
با حركت تمدني نوين اروپا وآغاز نهضت استعمارگرانة اروپائيان و توجه آنان به       

سال اول سلطنت شاه اسماعيل مصادف بود با استقرار پرتگاليان در         . سوي شرق
 سپس تأسيس نخستين مستعمرة پرتگالي در     گاما و بري واسكو دي سواحل هند به ره

 آلبوكرك پرتگالي از هندوستان به خليج   ، سال بعد ازظهور قزلباشان  هفت . هندوستان 
 خاورميانه بود به     بازرگاني در    هرموز را كه بزرگترين بندر       ايرانيِفارس رسيد و بندرِ    

شاه اسماعيل   . خليج فارس دست يافت   اشغال درآورد و به دنبال آن برتمام بنادر مهم         
. هيچ اقدامي براي باز پس گرفتن اين مهمترين و ثروتمندترين بندر ايراني انجام نداد              

چونكه هرموز درآن زمان جزو الرستان، و حاكم هرموز تابع حاكم الر بود، به نظر     
 ميرسد كه حاكم قزلباش الر با دريافت رشوة كالني از پرتگالي ها با تصرف اين          

پرتگالي ها بي درنگ به ساختن يك دژ    . بندرگاه توسط آنها موافقت كرده باشد   
مستحكم در اين بندرگاه اقدام كردند تا ازآنجا به تصرف ديگر بنادر ايرانيِ خليج        

خليج فارس برسر    نمايندة شاه پرتگال در هند و    شش سال بعد ازآن  . فارس اقدام كنند  
ل مذاكره كرد و به او وعده داد كه در جنگ        حاكميت بر خليج فارس با شاه اسماعي     

  به حضور پرتگال در     ة دروغين   او با اين وعد  . برضد عثماني به او ياري خواهند رساند     
 -دوسال بعد ازآن شاه اسماعيل رسما الحاق هرموز        خليج فارس مشروعيت بخشيد، و  

از آن .  به پرتگال را به رسميت شناخت  -و به تبع آن كل بنادر جنوبي خليج فارس 
زمان سلطة ايران بر خليج فارس پايان يافت و پاي اروپائيان در اين نقطة حساس         
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 ميراث پرتگاليها درخليج     - ها با توافق قزلباش  -چندي بعد انگليسيان  . خاورميانه باز شد   

فارس را تصرف كردند و صاحب اختيار مطلق العنان تجارت دريائي جنوب ايران     
، و بسبب رقابتشان با پرتگالي ها   ر داخلي ايران كردند در امودخالتشدند و شروع به  

 . به شاه عباس كمك كردند تا بندر هرموز را از پرتگالي ها بگيرد   

پس از يورش اميرتيمور گوركاني خزش نژاد ترك به درون خاورميانه براي     
هميشه متوقف گرديد؛ زيرا كه اين خزش نيز مثل خزشهاي تاريخي ديگر اقوام به    

نژاد ترك كه تا آن زمان در سراسر آناتولي پراكنده بودند  . ش رسيده بود نهايت خوي
تشكيل دولت نيرومند عثماني دادند و با ايران همسايه شدند، و ازآن پس فتوحاتشان   

اگر حماقتها و . را متوجه اروپا كردند كه نام جهاد براي گسترش اسالم داشت
نة او نبود عثماني ها شايد هيچگاه      رؤياهاي ابلهانة شاه اسماعيل و تحريكاتِ جاهال   

متوجه دشمني با ايران نميشدند؛ و چه بسا كه ادامة فتوحات عثماني ها در اروپا تاريخ       
با برطرف شدن خطر خزش اقوام  . را به گونه ئي جز آنچه شد براي جهان رقم ميزد

ي بيگانه، هنگام آن شده بود كه در ايران زمين دوباره يك دولت نيرومند سراسر     
تركاني كه تا پيش از قزلباشان در ايران جاگير شده بودند عموما      . تشكيل شود

فرهنگ و آداب و رسوم ايراني را پذيرفته و ايراني شده به تمدن و فرهنگ و          
اين حقيقت را ميتوان در پادشاهاني چون     . افتخارات گذشتة ايران عالقه نشان ميدادند    

سين باي قرا، جهانشاه قره قويونلو، اوزون        شيبكخان و عبيداهللا خان ازبك، سلطان ح     
» اگر «در تاريخ نميتوان از    . حسن، و سلطان يعقوب بايندر به وضوح مشاهده كرد        

سخن گفت؛ ليكن اگر قزلباشان برسر ايران درنمي آوردند آنچه را درآوردند، خواه و          
ان ناخواه يك دولت سراسري در ايران توسط ديگر قدرتخواهان تشكيل ميشد و اير      

ولي . مسير درست تري مي پيمود و دوباره به ميدان تمدن سازي و شكوه برميگشت    
قزلباشان اين راه را بر روي ايران مسدود كردند و ايران دوباره به دست تركاني    
به مراتب ويرانگرتر از مغوالن افتاد كه ملت ما را دچار بالئي ناشناخته كردند كه تا        
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 .ي را مي خوردامروز همچون خوره هستيِ ايران 

»   جهان اسالم «قوم ايراني دردوران اسالمي در سرزمينهاي پهناور موسوم به      
. موقعيت ويژه ئي كسب كرده بود كه هيچ قوم ديگري هيچگاه نتوانست كسب كند      

همين موقعيت ويژه سبب گسترش فرهنگ ايراني در بخش بسيار وسيعي از جهان      
والن و ايلخاهان و تيموريان بر ايران هم     حتي در زمان حاكميت مغ . اسالمي شده بود  

ولي با . ايراني نه تنها توانست اين موقعيت را حفظ كند بلكه آنرا تقويت نيز كرد 
آمدن قزلباشان، به اين جريان خاتمه داده شد و ايران براي هميشه منزوي گرديد و   

 .ايراني به يك ملت بي اثر تبديل شد

ن را چهار حاكميت سياسي درميان خود    درآستانة ظهور قزلباشان، ايرانزمي    
ر بلوچستان ازپشت مرزهاي غربي هند در سند و       و منطقة پهنا   . تقسيم كرده بودند 

درجنوب و كرانه هاي   ) كراچي امروزي(شمال تا كالچي   پنجاب، يعني از كويته در  
 از حد فرغانه تا   سغد و خوارزم  خراسان و  .  بلوچ بود سرداراندرياي عرب در دست  

اينها نيز خودشان را شاهان    .  گرگان جزو قلمر آخرين سالطين تيموري بود     طبس و
تبار موسوم به     منطقة شروان و داغستان زير حاكميت شاهان ايراني    .  ايران ميناميدند 

بقية ايران از . شروانشاه بود كه گويا آخرين بازماندگان خاندان ساساني بودند  
جنوب درياي خزر تا     خليج فارس و  كرانه هاي غربي كوير و ازگرگان تا سواحل   

.  بود بايندري عراق امروزي تا كرانه هاي فرات دردست شاهان       ارزنجان و دياربكر و   
مجموعة قلمرو اين چهار حاكميت را  . اينها نيز خودشان را شاهان ايران ميخواندند

 اين همان سرزميني بود كه از آغاز پيدايش شاهنشاهي در       . ايران تاريخي تشكيل ميداد  
ايران با نام ايرانزمين شناخته ميشد، و تا واپسين دم شاهنشاهي ساساني نام و هويت     

پس از سلطة عرب نيز اين سرزمين پهناور به هر صورتي كه          . خويش را حفظ كرد 
و هرچند كه پيوسته در ميان سلسله هاي   . اداره ميشد، ايران بود و هويت ايراني داشت

وهاي سالطين محلي بزرگ و كوچك      گوناگون دست به دست ميشد و قلمر  
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 حكومت ميكردند، و چه آنها      تخارستان   و  سغد و خوارزم  ميگرديد، چه آنها كه در    

زنجان و دياربكر بودند خود را شاه ايران و مروج فرهنگ و زبان ايراني       ركه در ا
سلطنت ميكرد،   ) غرب قرغيزستان امروزي    ( حتي بابر تيموري كه در فرغانه  .ميدانستند 
اين .  را ايراني و شاه ايران ميناميد و زبان رسمي دربارش زبان فارسي بود    خودش

 ها شكست يافته به كابل گريخت و درآينده به   پادشاه به زودي دربرابر ازبك 
 هندوستان رفته تشكيل دولت تيموري هندوستان داد و زبان و فرهنگ ايراني را در          

 .هندوستان ترويج كرد  

خ بيست قرنة پيش از عهد صفوي فرهنگ مسلط        فرهنگ ايراني در طول تاري   
و نشيبهائي كه ايران دراين دوران دراز پشت سر    خاورميانه بود، و ضمن همة فراز   

طرف    فرهنگ همواره سلطة معنوي خويش را درمنطقه حفظ كرد وپيوسته به      نهاد، اين
ة ط حتي در صدسالي كه تحت سل - ايراني هميشه.بالندگي و شكوه بيشتر به جلو رفت 

چهارم و   زبان فارسي از قرنهاي   .  سرافرازترين ملت خاورميانه بود   -عربها ميزيست 
  نشين كشورهاي مسلمان هجري به بعد زبان رسمي فرهنگ و ادب بخش اعظم  پنجم

در رشد فرهنگ اسالمي با زيور ايراني دراين بخش از         بود، وارزنجان  از فرغانه تا  
زبان ايران اسالمي چنان بود كه تا قرن   بالندگي فرهنگ و   . خاورميانه كمك كرد  

 هجري زبان و ادبيات فارسي حتي درجنوب شرق آسيا و در مناطق دورافتاده ئي     هفتم
در قرن هفتم هجري . يافت رواج  و هرجاي ديگر كه مسلمان وجود داشتچون جاوه

زبان فارسي زبان شرع و ادبيات در دهلي و الهور و حيدرآباد و بنگال بود، و          
گوي در اين سرزمينها يك ايران ديگري را به وجود آورده بودند    رايان پارسي سخنس 

داني و   فارسي  كه بخش اعظم عناصر فرهنگ ايراني را بخود جذب كرده بود، و        
يك شاعر هندي قرن هفتم هجري به نام    . گوئي بزرگترين افتخار شمرده ميشد    فارسي 

كه هندي است ولي به آداب ايراني  تاج الدين سنگريزه با افتخار از اين ياد ميكند  
 : مزين است
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 نظم و نثـرم بين كه با آب خراسان آمـده    مولد و منشأ ببين درخاك هندوستان مرا

شاعران    داشت و بسيار هندوستان ادب فارسي رشد      خَلَجي در سالطين   درعهد
و نويسندگان بزرگي در اين سرزمين پا به عرصة ادب نهادند كه اميرخسرو دهلوي           

شايد برخي از خوانندگان اين كتاب ندانند كه نخستين اثر      . ك نمونه ازآنها است  ي
 در هندوستان تأليف     -»كشف المحجوب « موسوم به  -منثور صوفيانه به زبان فارسي     

در هندوستان سروده شده است؛ يا شايد ندانند        » ديوان عراقي«شده؛ يا شايد ندانند كه   
 . ند افارسي در هندوستان نوشته شده     به  فارسي    كالسيك نامه هاي كه واژه

جالل الدين فيروز خلجي كه درآستانة حملة مغول به ايران برهندوستان       
يك . سراي هندوستان است  دوست و فارسي  سلطنت ميكرده يك نمونه از شاهان ادب  

 نشانگر تواضع و انسانيت اين مرد است كه   ليرباعي او به مناسبت بناي كاخي در ده  
 : ي برخاسته است از فرهنگ ايران

 زايدـدر افــودة سنگ و گل چه قــاز ت   ايدـــر گردون سـس دم برــه قـ را كآن

 باشـــد كــه دل شـــكســته ئي آسـايد  شكسـته زآن نهاديم درستاين سـنگِ

دراين باره كه توجه عمومي مراكز و محافل علمي و ادبي دركشورهاي     
عهد صفوي معطوف به ايران بوده، و فرهنگ    اسالمي در اقصي نقاطِ جهان تا پيش از  

.  ايراني همواره درشرق وغرب درحال گسترش بوده است، شواهد بسياري وجود دارد 
  از حافظ شيرازي به بنگال      ) سلطان غياث الدين  ( داستان دعوت كردن شاه بنگال     

دورترين     فرهنگ ايراني در  شعاعة  كه نشانگر گستردگي دامن  ،)اينك بنگالديش  (
ايم، و غزلي كه حافظ در پاسخ به اين دعوت سروده        را همه شنيدهان است نقاط جه

 :است را همه خوانده ايم
له ميــرودا بــا ثالثــة غســ   وايــن بحــث 

صـنعت داللـه ميرود     ز زمـان   ايـن   ، كـار 
زايـن قـند پارسـي كـه بـه بنگاله مي رود            

رود گل و الله مي    سـاقي حـديث سرو و     
حسن يافت  حد چمن  كه نوعروسِ   ده مـي 

شكرشــكن شــوند همــه طوطــيان هــند    
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 ره صدساله ميرود    شـبي   يـك  طفـلِ  كـاين 
ــرود ش كــاروان حســن زكــه اْ ــباله مي دن

ــرود  م ــتاله ميـ ــيند و محـ ــي نشـ ــاره مـ كـ
ــدح  واز ــاده در قـ ــه بـ ــرود ژالـ ــه ميـ اللـ

غافـل مشـو كـه كـار تـو از نالـه مي رود              
 

و زمـان در سلوك شعر      طـي مكـان ببـين     
بـــين آن چشـــم جاودانـــة زاهدفـــريب  

بـه عشـوة دنـيا كـه ايـن عجوز           مـرو ره   از
ــار  ــاد بهـ ــي وزد بـ ــاه  مـ ــتان شـ  از گلسـ

شـوق مجلس سلطان غياث دين      حـافظ ز  
 

 هجري ادب و فرهنگ ايراني در شبه قارة هند به شكوه    10 تا 7درقرنهاي  
، كتابخانه هاي   ) هجري10قرن (بسيارزيادي دست يافت، ودرزمان سلطنت اكبرشاه    

 و ، فارسي بود كه توسط دهها خطاط و نساخ تهيه ميشد    عظيم هند ماالمال از كتابهاي   
نگار دست به كار ترجمة كتابهاي سانسكريت و عربي به زبان فارسي        مترجمان فارسي 

دستي در زمان اين پادشاه در دهلي ميزيستند كه كتابهاي        مؤلفان چيره . بودند
اكنون د، تا زبان فارسي به رشتة تحرير درآوردن    ارزشمندي بخصوص درتاريخ هند به  

همينقدر كه بدانيم      (يادگار شكوه فرهنگ و زبان ايراني در هندوستان باشد    براي ما 
كه اكنون منابع اصلي تاريخ هندوستان دربين قرنهاي ششم تا يازدهم هجري به زبان    
فارسي است كه در خودِ هندوستان تأليف شده است، گسترة فرهنگ ايراني در        

 نهضت ادبي همراه با .)اريخي برايمان نمايان ميشودهندوستان در آن برهة دراز ت  
ترويج زبان فارسي در هندوستان براي ميراث فرهنگ ايران بيش ازحدِ تصور ما          

هندوستان     أليف فارسي در ارزشمند بود؛ زيرا دراثر همين نهضت بود كه دهها ت  
قزلباشان و اگر در ايران . نگهداري يا بازنويسي شد تا ازدستبرد روزگار مصون بمانَد    

 فارسي اقدام    كتابهاي ة  فقهاي لبناني و احسائي و حِلّي به نابودسازيِ برنامه ريزيِ شد      
 شايد  .هندوستان برجا ماند، وسپس به دست ما رسيد          كردند، بسياري ازاين متون در   

خواننده تعجب كند اگر بشنود كه جز چند كتاب، تمامي متون فارسيِ ماقبل صفويه      
 است يا در هندوستان يا در عثماني نگهداري شدند و بعد به ما     كه اكنون دردست ما
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يعني اگر اين كتابها در هندوستان و عثماني و بعضي هم در بخارا حفظ و              .  رسيدند 

تكثير نشده بود، ما امروز از اين گنجينة عظيم ادب و فرهنگ مكتوب ايراني همان      
نوران و اديبان بزرگ عهد  اندازه در اختيار داشتيم كه از آثار رودكي و ديگر سخ   

به زبان ديگر، شايد ما امروز در كتابها ميخوانديم   . طاهري و ساماني در اختيار داريم
 يك شاعر بلندآوازه بوده و اشعار     …يا …كه مثال مولوي رومي يا حافظ يا سعدي يا 

همچنانكه هر كتابي   . بسيار زيادي هم سروده بوده كه نمونه هائي ازآن اين و اين است 
در آن ديارها حفظ نشد براي ما نيز محفوظ نماند و ميتوان به چندين نمونه از اين         
كتابهاي مفقودشده اشاره كرد كه تا پيش از صفويه موجوده بوده سپس در زمان         

 .صفويه اعدام گشته است 

در آناتولي نيز از زمان سلجوقيان روم به بعد فرهنگ و زبان ايراني رواج يافت          
 اوج .عثماني ادامه يافت جنگهاي ايران و  سلطان سليم اول عثماني و و تا زمان سلطنت 

ترويج زبان و فرهنگ ايراني در آسياي صغير در قرن هفتم بود كه با تأليفهاي بزرگ               
نفوذ    جذابيت و.همراه شد) يعني ديوان شمس تبريزي و مثنوي مولوي (موالنا رومي 

فاتح به بعد شاهزادگان عثماني به   حدي بود كه از زمان سلطان محمد   ادب فارسي به
چنانكه در صفحات گذشته ديديم سلطان بايزيد،         فراگرفتن اين زبان روي آوردند، و      

جم سلطان، و سلطان سليم ازجمله بزرگان دولت عثماني بودند كه زبان فارسي را    
بهتر از زبان مادري خودشان كه تركي بود ميدانستند، و همين كه به زبان فارسي شعر        

يسرودند معنايش آنست كه آنها احساسات خود را با اين زبان بيان ميكردند، و      م
معناي ديگرش آن است كه آنها به فارسي فكر ميكردند و حتي چه بسا كه به فارسي            

 . خواب ميديدند

 عثماني     كشور پهناور  كه پس ازتشكيل دولت صفويه زبان فارسي در   با وجودي
 عثماني به صورتي     تابع دولترسرزمينهاي  زبان د  متروك ماند، بازهم اثر اين  

حتي دركشور مصر كه از قرنهاي هفتم به بعد     . حياتي ادامه داد احتضارآميز به نيمه   
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مركز نشر زبان و فرهنگ عربي بوده نيز زبان فارسي جاي پاي خويش را براي ما برجا             

كسي كه به . گذاشته است تا شاهد قابليت ذاتيِ اين زبان به عالمگير شدن بوده باشد     
كه در قرن نوزده     قاهره رفته و از بناهاي تاريخي مصر ديدن كرده باشد ديده است          

ميالدي در مصر هنوز كساني وجود داشته اند كه بخواهند احساسات خود را به زبان   
شاهد اين مورد ابياتي است كه بر اطراف وضوخانة بزرگ حياط         . فارسي بيان كنند   

به فارسي بر سنگ نقش بسته      ) محمد علي بيك كبير مسجد  (زيباترين مسجد قاهره  
 ابيات فارسي خواهد   شماري از   چشمش به براي ديدار به آنجا برود  است، و هركس  

اگر در زبان فارسي تبحر داشته      افتاد كه به خط نستعليق زيبائي نگاشته شده است؛ و      
رودة يك   خواند به خوبي متوجه ميشود كه اينها اصوال بايد س بوقتي آنرا   باشد، 
 باشد كه مطالعه در ادبيات فارسي داشته و زبان فارسي را براي      زبان  يا تركزبان  عرب

ال الهوري بمگر نه اينست كه اق. بيان احساسش بهتر از زبان خودش يافته بوده است  
در قرن بيستم ميالدي براي بيان احساساتش زبان فارسي را برگزيد؟ او است كه       

 : ميگويد

 يرين تر استــار دري شــرز گفتــ شكر است     طالوتـگرچه هندي در ح

او ابتدا   . اقبال به همان حجمي كه به فارسي شعر گفته به اردو نيز شعر دارد     
سالها به زبان اردو شعر ميگفته و بعد متوجه شده كه به هيچ زباني نميتواند احساساتش              

قتي سروده هاي اردوي اقبال     آدم و .  را چنانكه بايد و شايد ادا كند مگر به زبان فارسي      
الهوري را دركنار سروده هاي فارسي او ميگذارد، به شرط اينكه زبان اردو بداند،              

، و چه قدرتي براي بيانِ     آنوقت متوجه ميشود كه فارسي چقدر شيرين و جذاب است      
 !احساساتِ انساني دارد 

تند، زبان   ز درعين حاليكه ازبكان با دولت صفوي دشمني داش   ي در ماوراءالنهر ن 
عبيداهللا خان خود  .  فارسي نه تنها زبان اديبان بلكه زبان ادب حكمرانان ازبك نيز بود       

نمونه ئي از سروده هاي اورا كه ماالمال ازعشق به ايران   به زبان فارسي شعر ميسرود و 
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براي همين پادشاه بود كه شيخ فضل اهللا روزبهان  . بود در صفحات گذشته خوانديم  

ولي ستيزهاي مذهبي صفويه كرد . معروفش را به رشتة تحرير درآورد     خنجي تأليفات 
 .با ماوراءالنهر آنچه كرد، و باالتر اشاره ئي به آن داشتيم    

 روزگار آنكه درست به هنگامي كه فرهنگ ايراني در اثر        بازيهاي از 
ستيز و    ويژگيهاي بالندگي منحصر به فردش ميرفت تا جهانگستر شود، پديدة ايران   

آفرين قزلباشان پا به عرصة ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهالنه و              دشمن
. ايراني وارد آورد  و تمدن   سياستهاي ابلهانه اش بزرگترين ضربة تاريخي را به فرهنگ         

عثماني از يكطرف و ايران و    پس از روي كارآمدن قزلباشان، چون ميان ايران و   
برقرار شد، اين خصومت در مدت   ة مذهبيازبكان از طرف ديگر روابط خصمان 

، تبديل گرديدتركهاي عثماني و ماوراءالنهر  كوتاهي به خصومت با هويت ايراني در 
و  سغد در . ممنوع اعالم شد  متوقف و نزد آنها آموزش و ترويج زبان فارسي   و

، و روزگاري زادگاه و   كه از نظر تاريخي بخش جدائي ناپذير ايران   خوارزم 
 ها و پرورشگاه بزرگاني چون       و زماني نيز مركز ساماني    ،هد بوپرورشگاه زرتشت    

 در واكنش به  حاكم تركانِفارابي و بيروني و ابن سينا بوده،   رودكي و خوارزمي و 
 به تدريج سياست ايرانستيزي را در    ستيزيِ قزلباشان صفوي، سياستهاي منفور سني   

 .پيش گرفتند و زبان تركي را جايگزين زبان فارسي كردند      

چ قوم مهاجمي در طول تاريخ ايران به اندازة قزلباشان به ايران لطمه نزده هي
ريزي شدة     درتمام دوران سلطنت شاه اسماعيل و شاه تهماسب سياست برنامه      . بود

ايران  و انهدام آثار تاريخي و مراكز فرهنگي  كشتار همگاني علما و ادبا و دانشوران  
 فارسي به كلي در ايران از بين رفت،      )سيكِ كال( سنتي    امكان انتشار متون . دنبال شد 

 حتي برخي. زيرا همة متون موجود در نظر قزلباشان صفوي به اهل سنت تعلق داشت
 - و جاميو مولويخواجه نظام الملك و عطار   و از متون فارسي چون كتابهاي غزالي    

ها جرمي   در زمرة محرمات شرعي قرار گرفتند، و داشتن آن  -بنا به فتواي فقهاي لبناني  
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تقريبا   .  كه مجازات اعدام را به دنبال ميĤورد    نابخشودني و درحكم كفر تلقي گرديد  

همة متون ديني كه در ايران وجود داشت معدوم گرديدند، و همة كتابخانه هائي كه   
به نحوي در سالهاي اولية يورش قزلباشان از دستبرد آنها به دور مانده بودند، به        

 در اين دوران چنان اختناق فكري شديدي بركشور حاكم   .تدريج نابود كرده شدند 
 فرهنگ ايراني ورزي جرأت جنبيدن در ايران پيدا نكرد، و   انديشهشد كه هيچ سرِ

 اينكه اهل مطالعه در تاريخ فرهنگ ايران،   . يك سير شتابان قهقرائي را درپيش گرفت    
ظر به همين توقف     ن ايران دانسته اندادبيات  جامي را آخرين فرد از تبار بزرگان    

در تمام دوران صفويه يك سخنور    . زايندگي ادبي و فرهنگي در ايران بوده است  
همطراز رودكي و فردوسي و عراقي و عطار و سعدي و رومي و حافظ و جامي پا به            
عرصة جامعه ننهاد؛ يك انديشمند همطراز ابن سينا و فارابي و خوارزمي و خيام و          

امد؛ يك عالم ديني همچون طبري و فخر رازي و   حتي خواجه نصير به وجود ني
در عرصة سياست نيز    . جويني و اشعري و ماوردي و غزالي در جامعة ايراني ديده نشد

ن شده بود و ايراني كه آنهمه خالقيت روتَ كه ايران به كلي سِانگارچنين بود، و 
 ديگري   به مخلوقو  مسخ شده  انگار كه فرهنگي در عرصة تمدن بشري داشته است،    

 .  خودش بدل شده بودجز

اختالف مذهبي كه درطول تاريخ ايران سابقه نداشت از عهد صفويه يكي از           
بعد  . خصايص اجتماعي ملت ايران شد، و ايرانيان را به دشمنان يكديگر مبدل ساخت 

ايراني قومي ساخته شد پرتعصب و جامدانديش     از روي كارآمدن قزلباشان صفوي از   
را كه كليت فكرش را مجموعه ئي از اوهام و خرافات و گ متحجر و توهم و

 كه زماني توسط عربهاي بيابانهاي نواحي كوفه و جنوب         تشكيل ميداد   ئي هاافسانه
 تمدنساز ديروز به جاي سازندگي به اوهام و افسانه       و ايرانيِ عراق ساخته شده بودند؛   

 در .  و نه به درد آخرت   كه نه به درد زندگي ميخورد      شد و به مباحثي مشغول    رو آورد 
جماعاتي بود دردست همان  حاكميت  تا پايان عهد قاجار شاه اسماعيل اززمانايران 
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كه در زمان شاه اسماعيل از بيابانهاي آناتولي به ايران كوچانده شده بودند؛ يعني           
حاكميت منحوسي كه قزلباشان در ايران تشكيل دادند براي چهارصد سال تمام در      

كار ادب در اين دوران دراز به حدي از انحطاط رسيد كه    .  داشتكشور ما تداوم
آنچه مورد پسند شاهزادگان و شاهان بازمانده از قزلباشان بود، داستان امير ارسالن      

 و مذهبي فقيهان لبناني در دوران صفوي، به     تأليفات عقيدتي  من كاري با.رومي بود
؛ زيرا هدف من در اين كتاب نه  ندارم كه داستاني دراز دارد  ويژه عالمه مجلسي، 

. بررسي تشيع صفوي بلكه بررسي چگونگي شكل گرفتن دولت قزلباشان است     
شدند وحشي بافقي و امثال او كه در وصف حاكم  نيز بهترين سخنسرايان اين دوران   

 :قزلباش يزد ميگويد 
ــيار     ــو اخت ــاي ت ــاي رض ــه مقتض دادش ب

ــرام را بــه چــرخ    معــين نشــد مــدار   اج
بــه يادگــار خالصــة دوران  جهــانداز صــ

 
واي توحاجـتده وغيـرازتوهمه حاجتخواه     

 عـاري از امـثال و بـري از اشباه          بـود كـاو   
كـه بـه صد دغدغه افتد ناگاه        وهـم ترسـم   

 

نظم كون  چرخ ايـزد چـو كـرد تعبـيه در        
ــنماي  ــا ره ــو   ت ــر ت ــرد راه  ام ــين نك تعي

كه داردت  واجبسـت فلـك را     حفـظ تـو   
 

ــ  ــو ف ــر و ت ــي همــه فرمانب رمانداراي جهان
نبيند دگري  عقـل غير ازتو نديده است و      

ست الحق  ا ذات پـاك بري ازشبهه گراين     
 

تالشهائي در جهت كاهش  ) خ1008 -967(با روي كارآمدن شاه عباس اول  
 تشيع صفوي قدرت قزلباشان و تمركز دستگاه سياسي و كنترل دستگاه ديني پرتوان         

 و فعاليت دوباره ئي ازسر گرفت و      در اين دوران فرهنگ ايراني حركت    . به عمل آمد 
متفكران ايراني فرصتي يافتند      بقاياي  عيار ماليان صفوي،   در غياب خفقان مذهبي تمام  

به دنبال اين    .   براي احياي فرهنگ به احتضار افتادة ايران اقداماتي به عمل آورند        تا
ه در حال   ، و چنان مينمود كه آبِ رفت   پرداختند  تدوين تفكر عرفاني    به  كساني ،تالش

بناهائي نيز در نقاطي از ايران    .  به جوي فرهنگ ايراني است آرام و بي صدا  بازگشتنِ 
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 كه نشان   يا تعمير شدبخصوص در اصفهان كه پايتخت شاه عباس بود احداث گرديد     

زمان شاه عباس با مرگ او  اصالحيِ  تالشهايولي .  ميداد هنر ايراني عقيم نشده است
 لبناني وكوفي و  ان  وارد با پيشوائيِ تازه  اهتي صفوي دوباره     پايان گرفت، و حوزة فق   

 تا ستيز با انديشه و فرهنگ به صورتي كريهتر از      شدميداندار فرهنگ و ادب   احسائي 
تعقيب قرار گيرند و با حربة     تحت  باز  اهل انديشه و تفكر    بقايايپيش آغاز گردد، و   

 . شوند درو » معاندان و مخالفان « و تحت عنوان مبارزه با   تكفير 

با تشكيل دولت صفوي، از ايراان چه ماند؟ قلمرو دولت بايندري ها در زمان         
سلطان يعقوب و در آستانة تشكيل دولت صفوي يكي از سه دولت ايراني بود و       

از  . همين يك قلمرو دوبرابر قلمرو دولت صفوي در زمان شاه تهماسب صفوي بود      
ماسب، ارزنجان و شروان و كردستان و       اين قلمرو در زمان شاه اسماعيل و شاه ته       

قلمرو دو  . عراق ازدست رفت و ايران صفوي به نيمي از ايران بايندري تبديل شد       
دولت ديگرِ ايراني نيز كه خراسان و خوارزم و سغد و تخارستان بود براي هميشه از           
  ايران بريده شد و در آينده كشورهاي ديگري با نامهائي جز نام ايران از آنجاها          

بخش اعظم   . سربرآورد و فرهنگ و تمدن ايراني در آن سزمينهاي ايراني از ميان رفت        
مك كُران نيز در زمان صفويه از ايران جدا شده به قلمرو تيموري هاي هندوستان       

تمامي جزاير خليج فارس به اضافه عمان نيز كه در طول تاريخ از ماقبل            . ملحق شد
ان طاهريان به بعد جزو جدائي ناپذير ايران بود   اسالم تا فتوحات عرب، و سپس از زم   

و حاكمانش را هميشه دولت ايران تعيين ميكرد درزمان شاه اسماعيل براي هميشه از       
قاجارها نيز كه بقاياي ايران را ازدست دادند يكي از قبايل همين       . ايران بريده شدند 

ا ايران و ايراني آن  هيچ دشمني در طول تاريخ دراز ايران ب. قزلباشهاي صفوي بودند 
 . نكرده بود كه قزلباشان صفوي با ايران و ايراني كردند  

براي آنكه بدانيم ملت ايران تا پايان عهد صفوي در چه وضعي بودند و چه     
مصيبتهائي از دست قزلباشان برسرشان مي آمد، نوشته هائي دربارة دوران سلطنت شاه     
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 مريد عالمه مجلسي بود و عالمه  كه دست پرورد و  ) آخرين شاه صفوي  ( سلطانحسين  

مجلسي به نمايندگي از طرف امام زمانْ سلطنت را به او تفويض كرد بوده را از روي   
 :  مي آورم 1كتاب رستم التواريخ  

توحيدخانه ئي بود پر از درويشان پاك سيرت و  ) يعني شاه سلطانحسين را(اورا  
ه ذكر اسماءاهللا با    قلندران نيكوسريرت و صوفيان صافي ضمير كه شب  وروز ب    

 . افغان و نفير بوده اند 

 زاهدانِ  …چون بيست و پنج سال از مدت سلطنت آن فخرالسالطين گذشت 
لطيفش  بي معرفت و خرصالحان بي كياست به تدريج در مزاج شريفش و طبع   

 بيرون و در طريق   خاقاني رسوخ نمودند و وي را از جادة جهانباني و شاهراه       
 را داخل، و به افسانه هاي باطلِ بي حاصل اورا مغرور و مفتون  معوجِ گمراهي وي

 امور خرصالحي و زاهدي چنان باال گرفت و امور عقليه و كارهاي   ….  نمودند
 .موافق حكمت و تدبير در امور نيست و نابود گرديد  

ديباچة بعضي از مؤلفات جناب عالمه العلمائي آخوند مال محمدباقر شيخ 
جلسي را چون سلطان جمشيدنشان و اتباعش خواندند كه آن  االسالم شهير به م

جنت آرامگاهي به داليل و براهينِ آيات قرآني حكمهاي صريح نموده كه  
سلسلة جليلية ملوك صفويه نسالً بعدِ نسل بي شك به ظهور جناب قائم آل     
محمد خواهد رسيد، از اين احكام قوي دل شدند و تكيه بر اين قول نمودند و  

 و طرقِ متعددة فتنه و سبل … مملكت مداري را ازدست رها نمودند    سررشتة
معدودة فساد و ابواب افراط و تفريط در امور و ظلم به صورتِ عدل بر روي     
جهانيان گشودند  ودر ميان خاليقْ هرج و مرجي زياده از حدِّ تقرير و تحرير 

 . روي داد

خالصة ايجادِ عصرِ خود زمرة خرصالحان به افسانه و افسون رسوخ در مزاج آن 

                                                           
 .116 -115 و 111 -107، 103 -102، 98، 90:  رستم التواريخ-1
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نمودند و اورا از شاهراه قانونِ حكيمانة جهانداري بيرون كردند و به كريوة      

 ….   گمراهي كه مخالف عقل و حكمت و مصلحت است اورا داخل نمودند       
اصفهان بلكه همة ايران مانند طويله و اصطبل بي مهتر شد، خاليق به شيريني در      

شب روي كه ميتوانست از زن و دختر و پسر و  هم افتادند و هركس به پهلواني و 
 و به هرجا و به هر …. مال هركس محظوظ و متلذذ بشود كوتاهي نميكرد

سرائي كه زن يا دختر جميله يا پسر جميلي و يا اسب و استر رهواري گرانبهائي       
سراغ مينمودند ميرفتند و به پهلواني و شب روي و چاالكي و چستي و به فنون  

 .  را مي ربودند و كام خود را از حاصل مينمودند    ن ري آعياري و مكا

هرساله در فصل بهار به موسمِ علف دادنِ دواب در باغهاي        ] شاه سلطانحسين[
دلگشاي باصفاي پادشاهي با پنج هزار نفر از اهل حريم خود از خاتون و بانو و    
اه بي بي و خدمتكار و كنيز و گيسوسفيد با صد خواجة سفيد و صد خواجة سي

ميفرمود نرخرها و  . يعني آغايانِ محرمِ حريمِ پادشاهي نزولِ اجالل ميفرمودند 
ماده خرهاي بسيار مي آوردند و برهمديگر مي انداختند و از تماشاي مجامعتِ  
آن نرخرها همه محظوظ و متلذذ ميشدند و از فرط حظ و لذت بيخود و بيهوش    

ندامِ الله رخسار در دلْ غمناك و  همة آن زنانِ سمن برِ نسرين تنِ گل ا. ميشدند
 . اندوهگين ميشدند و آهِ سرد از دلِ پردرد برميكشيدند 

و در هرسالي سه روز قدغن ميشد حسب االمر وااليش كه از همة خانه هاي شهر    
اصفهان مرد بيرون نيايد و نازنينانِ طناز و زنان ماهروي پرناز و دختران        

سيم اندامِ بلورين غبغبِ كرشمه سنجِ   گل رخسار سروباالي سمن بر و لعبتانِ  
عشوه گرْ باكمالِ آراستگي در بازارها برسرِ دكانها و بساط شوهران بيايند و   

 و آن سلطانِ جمشيدنشان با ….  بنشيينند، خصوصا در قيصريه و كاروانسرها
پانصدنفر زنانِ ماه طلعتِ پري سيماي خود و چهارهزار و پانصد كنيزك و  

مشكين موي دلربا و صد خواجة سفيد و صد خواجة سياه خدمتكارِ ماهروي 
محرمان حريمِ پادشاهي به تماشاي تفرج بازارها و كاروانسراها و قيصره با     
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 هر زني و دختري را كه آن فخرِ ….  وردندتبختر و جاه و جالل تشريف مي آ

ملوك مي پسنديد و تحسين ميفرمود، اگر آن زنْ شوهردار بود و اين خبر به   
ش ميرسيد، آن زن را شوهر طالق ميگفت و پيشكشِ آن زبدة ملوك  شوهر

مينمود، و آن افتخارِ تاجدارانْ آن جميله را به قانونِ شرعِ انور تصرف مينمود  و    
اورا با احسان و انعام باز به طريقة شرعِ انور مرخص ميفرمود و باز به قاعدة    

گر خترِ جميله را به خوبي  وهمچنين ا. منهاجِ مستقيم به خانة شوهرِ خود ميرفت
 . وصف ميفرمود چنين مينمودند

ميرزا محمدحسين خان ميگويد كه از پدر خود امير شمس الدين محمد كارخانه     
 در محلة  …آغاسي شنيدم كه من به اتفاقِ محمدعلي بيك بيلدارباشي خلج     

  چهارسوي شيرازيان اصفهان ميگذشتيم كه ناگاه زني از اكابر از حمام با جارية      
علي بيك مذكور دويد و آن زن را از جاي ربوده و در         محمد . خود بيرون آمد

و من هرچند به وي گفتم دست از    .  آغوش خود گرفت و در كرباس خانه دويد  
او بردار فايده نبخشيد و اورا رها نكرد و ميگفت مانند شير نر طرفه غزالي را        

 اين …. رروي من بستو درِ خانه را ب. به چنگ آورده ام آن را رها نميكنم 
 ….  داستان را به عرض سلطانِ جمشيدنشان رساندند  

د فرمود كه داستانِ گذشتة     وسلطان جمشيدنشان به يساولِ واقفِ حضور خ  
 به تفصيل ]عالمه مجلسي؟ [دارباشي را ازبراي مالباشي   لمحمدعلي بيك بي

شي آن واالجاه از مالبا   . قف حضور به عرض مالباشي رسانيد   وا . تقرير كن
پرسيد كه حكمِ شرعي اين چگونه است؟ مالشي پرسيد كه اين زن از چه قوم 

.   و قبيله است؟ گفتند اين زن از اكابر اهل سنت يعني از اهل درگزين مي باشد        
ازقراري كه محمدعلي بيك معروض ميدارد در    : مباالشي خنديد و گفت

او صادر شده  حالت بي شعوري و بي هوشي و عدمِ عقل اين غلط و اين خطا از   
و ديوانه و بي هوش را تكليفي نميباشد و حرجي بر ديوانه و  بي هوش نميباشد،   

 .»لَيس علَي المجنونِ حرَج«: چنانكه خدا فرمود
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امناي دولت از روي مصلحت انديشيِ كارِ خود، خسروخان گرجي والي تفليس  

قر شيخ االسالم   را با پسرش گرگين خان كه از مريدان عالمه آخوند مال محمدبا
شهير به مجلسي بود، به استصواب علما و فضال و فقها حاكم و بيگلربيگي كابل       

 و در آن وقت شيعيانِ باحماقت و رعونت   ….  و قندهار و هرات نمودند
بي معرفت از مطالعة مصنفات و مؤلفاتِ علماي آن زمان چنان ميدانستند كه 

 خسروخان و …. الل استخون سنيان و مالشان و زنشان و فرزندشان ح
گرگين خان و اتباع و عمله جاتش شروع نمودند به ايذا و آزار نمودنِ اهل سنت   

يعني زنان و دختران وپسرانشان . به مرتبه ئي كه ازحدِ تحرير و تقرير بيرون است  
را به جور و تعدي ميگادند و اموالشان را به زور و شلتاق مي بردند و به جور و        

وكار چنان بر سنيان تنگ . ميريختند به ناحق، و پروا نميكردندجفا خونشان را 
مأيوس، و با يأس و ناكامي و نااميدي و   » اِنَّ مع العسرِ يسرا «شد كه از آية  

 . ميخواندند » ربِّ اِنّي مغلوب فَانتَصِر«حسرت مأنوس شده، و هريك ازايشان   
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