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  جایگاه مذھب شیعھ در تشکیل دولت ملی
  

   قومی و ملی درایران بغرنج
  بخش چھارم  

  
  چونتوان راستی را درج کردن
  دروغـی را نــبایـد خرج کردن

  نظامی گنجھ ای
  

در آشفتھ بازار گفتمان پیرامون بغرنجی ھای قومی و ملی و جایگاه مذاھب در این چالش، یکی از بی پایھ 
 است کھ با تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن شیعھ دوازده امامی، دوران تاریخی تازه ترین داوری ھا این

ای درایران آغاز گشتھ کھ در این دوران، مذھب شیعھ و ساختار یا نھاد روحانیت شیعی در کانون یگانگی 
بھ ویژه فقھا پیش فرض این داوری نیز این است کھ شیعیان و  .ایرانیان و تشکیل دولت ملی قرار گرفتھ است

و علمای شیعی مذھب در درازای نھسد سال پیش از تشکیل دولت صفوی ھمواره زیر پیگرد و ستم دولت 
ھای سنـّی  مذھب بوده و دولت صفوی ایشان را بھ کانون فرمانروایی آوررده و ماندگاری و یگانگی ایران 

ظریھ پردازان مذھبی عنوان شده، این داوری کھ بیشتر ازسوی ن. نیز بھ ھمین چالش بستگی یافتھ است
بسیاری از روشنفکران و پژوھشگران غیر مذھبی و سکوالر را با خود ھمراه کرده و ایشان نیز بی آنکھ رنج 
پژوھش پیرامون چنین داوری مھمی را بھ خود ھموار کنند و یا از بیم انگ بی دینی، کم یا بیش بھ تکرار آن 

  . پرداختھ اند
  

با . خش از نوشتار، بررسی جایگاه مذھب در یگانگی ایران ودرتشکیل دولت ملی استگفتگوی من دراین ب
این حال نمی توانم بدون اشاره بھ بی پایھ بودن ستم گسترده مذھبی بر پیروان شیعھ در نھسد سال پیش از 

 فرود تشکیل دولت صفوی، بھ بررسی نادرستی این داوری بپردازم کھ گویا پذیرش یا تحمیل شیعھ درآغاز
بھ ویژه اینکھ، آن باور بر ستم گسترده و سازمان یافتھ . صفویان بھ قدرت، بنیاد وحدت ملی ایران بوده است

بر شیعیان در روزگار پیش از شاه اسماعیل، بھانھ ای برای توجیھ رفتار ستم گرایانھ وی و تنی دیگر از 
پذیرش این . می بر بیشتر مردم ایران شده استفرمانروایان ایران برمردم غیرشیعی و تحمیل شیعھ دوازده اما

داوری براین داده استوار است کھ مناسبات انسانی و اجتماعی و فرایند شکل گیری ساختارھای فرمانروایی 
در  درازای تاریخ ایران پس از اسالم، بر مناسبات میان پیروان دین ھا و مذاھب و ستم گسترده مذھبی از 

پیشتر . گر از مردمان استوار بوده و نھ بر ستیز و  پیوستگی ھای ایلی و قومیسوی یک گروه بر گروھی دی
مراد من از این نوشتار، نشان دادن بی پایگی یک . این را نیز بگویم مرا سر ستیز با ھیچ دین و آئینی نیست

  .داوری است و نھ مذھِب داوران
  

  :بررسی استدراین نوشتار دو داوری کھ پیوستگی با یکدیگر دارند، مورد 
  

یکم اینکھ آیا مذھب شیعھ در کانون یگانگی ایران و تشکیل دولت ملی قرارداشتھ و ایرانیان، ماندگاری  -
  سرزمین خویش را بھ سیادت شیعھ دوازده امامی و رسمیت یافتن آن در روزگار صفیان مدیون اند؟

ان سنـّی مذھب برپیروان شیعی دوم اینکھ آیا تاریخ ایران، تاریخ ستیز دینی است کھ نخست فرمانروای -
  مذھب ستم کرده اند و در واکنش بھ آن فرمانروایان شیعھ ھمان را بر پیروان تسسنن رواداشتھ اند؟

   
جای گفتگو نیست کھ ھر پژوھشگر تاریخ می تواند بھ رفتار تبعیض گرایانھ پاره ای از فرمانروایان ایران در 

ذھبی آن فرمانروایان نبوده اند اشاره کند و یا بھ رویدادھا و دوره ھای گوناگون با مردمی کھ بر باورم
روندھایی کھ بر کشاکش و ستیز میان پیروان دین و آیین ھا گواھی دارند، بپردازد و آن یافتھ ھارا نشانی از 

بھ جز رفتار شاه اما داوری من این است کھ . ستم گسترده مذھبی از سوی یک گروه بر گروھی دیگر بداند
عیل صفوی، روال فرمانروایی ایران بر ستیز، آمیزش و پیوستگی تیره ھای قومی با باورھای مذھبی اسما

گوناگون از یک سو و توانایی ھا و ماندگاری ساختار دیوانساالری ایران استوار بوده و بھ رغم پاره ای 
از بنای دولت وحدت ملی رفتارھای ستم گرایانھ مذھبی، در بیشتر دوران ھای تاریخ ایران و بھ ویژه پیش 

از آن پس ھم، ستم مذھبی کھ گاه . صفوی، تسامح و ُمدارای مذھبی، کم یا بیش بر ایران چیرگی داشتھ است
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خونریزانھ و سفاکانھ بوده، ماندگاری نداشتھ و روال زندگی اجتماعی، دیر یازود بھ روال ھمزیستی و ُمدارای 
ایران، ھمانگونھ کھ در بخش ھای پیشین این نوشتار بھ آن  روال فرمانروایی  در .مذھبی بازگشتھ است

پرداختم بر ستیز و ھم پیمانی تیره ھای قومی و ایلی و سیادت اشراف یکی از این تیره ھا بر ساختار 
در این روال،  دین دیوانساالران و یا اشراف تیره ھای قومی، نقش مھمی در . فرمانروایی استوار بوده است

  . ستیز ایشان نداشتھ استھم پیمانی و یا
  

کسانی کھ رسمیت یافتن شیعھ دوازده امامی را در دوره صفوی، ساروج فکری و روانی وحدت ملی ایران 
می دانند، بھ ناچار، تشکیل دولت ترکمان تبار غزنوی وآمدن قبایل ترکمان را بھ ایران کھ بھ تشکیل دولت 

 گـَُسست یا فترتی در تاریخ ایران می خوانند و براین سراسری سلجوقی انجامید و سپس ایلغار مغوالن را
ترکمانان بوده و شاه اسماعیل » اشغال«باوراند کھ در دوره ششسد سالھ پس از فروپاشی سامانیان، ایران در 

صفوی با برانگیختن پرچم تشیع، ایرانیان را متحد ساختھ و نخستین دولت ملی را در برابر ھمسایگان سنـّی 
بگذریم کھ خود شاه اسماعیل بر گرده طوایف ترکمان تبار قزلباشی کھ .  برپا ساختھ استمذھب ایران

  ! بیشترینشان از آناتولی بھ ایران آمده بودند، این پرچم را در دست می داشتھ است
  

دراین باره، در . مرا نیز باور براین است کھ دولت صفوی، سرآغاز شکل گیری دولت ملی درایران است
اما مراد من از دولت ملی، نھ تنھا ایجاد یک دولت سراسری، بلکھ . ن این نوشتار بھ درازا پرداختمبخش پیشی

پایھ ریزی دولتی است کھ بھ تدریج گریبان خویش را از سیادت تیره ھای قومی بر ساختارھای فرمانروایی 
جایگاه دولت .  استوار می سازدرھا میکند و بر ساختارھای شھروندانھ دیوانساالرانھ و نھادھای برخاستھ ازآن

صفوی درفرایند تشکیل دولت ملی درایران از این رو اھمیت دارد کھ این دولت، نخستین دولت سراسری 
ایران پس از ایلغار مغول، بادوام ترین دولت ایرانی پس ازاسالم و زمینھ ساز پیدایش ساختارھای شھروندی 

اھمیت دیگر دولت صفوی در فرایند تشکیل . ان می انجامداست کھ سرانجام بھ پیدایش دولت مدرن درایر
دولت ملی درایران نیز این است کھ ھمھ دولت ھای پس از صفوی، کم یا بیش ادامھ ھمان دولت بر سرزمینی 

  . اند کھ بازمانده ازآن دوران است
  

کھ ایران در نھسد سال اگرباور کنیم کھ مذھب شیعھ، ساروج وحدت ملی ایران بوده، پس ناگزیر باید بپذیریم 
پیش از تشکیل دولت صفوی کھ پیروی از شیعھ تنھا در گوشھ و کنار ایران یافت می شده، نھ از یگانگی 

آنچھ را کھ خوانده ایم و می دانیم کھ . برخوردار می بوده و نھ َبـنـدی با پیشینھ و آینده خویش می داشتھ است
دوران رستاخیز بزرگ فکری و فرھنگی ایران بوده، باید یکسر از سده چھارم ھجری تا ھنگام آمدن مغوالن، 

بھ کنار نھیم و بپذیریم کھ جامعھ ای کھ سلحشوران خونریز مغول را در حوزه دیوانساالری و فرھنگی بھ 
زانو درآورده و از نوادگان چنگیزو سرداران وحشی او، شیفتگان بھ فرھنگ و سرزمین ایران پرورانده، 

برزخ میان ھستی و نیستی بھ سر می برده و تنھا بھ ضرب شمشیر قزلباش بیدارشده و برای سده ھا در 
  . خویشتن را یافتھ است

  
زیرا کھ برپایھ این داوری، اسالم در کلیت خویش از . این اندیشھ، با پایگاه دینی خویش نیز سر ستیز دارد

ی، ازچنین توانایی برخوردارمی بوده است و ایجاد یگانگی میان مردم ناتوان بوده و تنھا یکی از مذاھب اسالم
از آنجا کھ بیشتر مردم ایران از چنین توانایی سرنوشت سازی آگاھی نمی داشتھ اند، پس تیغ تیز قزلباشان و 

راستی را این است کھ یگانگی و دوام ایران !  مرشد صوفی شان این راه رستگاری را بھ ایشان نمایانده است
ز آمدن اعراب مسلمان تا گاه رسمیت یافتن شیعھ دوازده امامی در دوره صفوی وجود در ھمھ نھسد سال پس ا

نخستین دولت سراسری ایران را نیزترکمانان سلجوقی سنـّی مذھب بناکردند و برای نخستین . می داشتھ است
و سیاسی این یگانگی ایران و ادامھ یابی فرھنگی . بار علمای سنـّی مذھب را بھ کانون سیاست ایران آوردند

سرزمین نیز از یکسو برآمیزش و آمیختگی ھای گسترده قومی و ایلی استوار بوده و از دیگر سو با ماندگاری 
بھ این مھم، من در بخش ھای پیشین این نوشتار . ساختار توانای دیوانساالری این سرزمین پیوند داشتھ است

را کھ مذھب شیعھ، کانون تشکیل دولت ملی درایران است، دراینجا، عیاراین باور .  بھ درازا بھ آن پرداختھ ام
  .محک خواھم زد

  
  ُمدارای دینی در روزگار پیش از دولت صفوی
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از ستیز تاریخی میان امویان با خاندان علی بن ابی طالب اگر بگذریم، پس از فروپاشی خالفت اموی بھ دست 
ار است شیعیان در زیرکشتار دولت ھای سنـّی ایرانیان و تشکیل دولت عباسی، در ھمھ دوران ھایی کھ قر

مذھب باشند، قم، ری، کاشان و پاره ای از شھرھای خراسان و بخش ھای مرکزی ایران، پایگاه شیعیان است 
و در یک کتاب تاریخی نشانی از لشگرکشی گروھی ازامیران و شاھان سنـّی مذھب برای سرکوب شیعیان قم 

انی کھ شاھان سنـّی مذھب غزنوی و خوارزمشاھی در بخش ھایی از درھمان دور! و ری و کاشان نیست
چھ در خراسان و . ایران فرمانروایی داشتند، بر بخش ھای دیگر ایران شاھان شیعی مذھب دیلمی چیره بودند

ماوراء النھر کھ پایگاه قدرت غزنویان و خوارزمشاھیان بود، و چھ در مرکز و جنوب و غرب ایران کھ 
قاضی ابوالعالء صاعدبن محمد استوایی، . ن چیرگی داشتند، َروال حاکم، ُمدارای مذھبی استدیلمیان برآ

بزرگترین پیشوای حنفیان خراسان و کسی کھ پادشاه غزنوی بی مشورت او کاری نمی کرد، فتواداد کھ 
ھ طوس ساختن مرقدی بر گور ھارون الرشید در طوس روا نیست زیرا چنین کاری می تواند خشم مردم شیع

اسماعیل صابونی شافعی مذھب، شیخ االسالم سنیـّان خراسان کھ بیھقی درباره اش گفتھ کھ ! را برانگیزد
  . ، دشنام بھ صوفیان و شیعیان را ناشایست می دانست»ھمھ فـَُصحا پیش او سپر بیافکندند«
  

نام ابوشجاع بویھ اند، پایھ گذاران دولت دیلمیان،علی، حسن و احمد کھ پسران ماھیگیری شیعی مذھب بھ 
دیلمیان . القاب عمادالدولھ دیلمی، رکن الدولھ دیلمی و معزالدولھ دیلمی را از خلیفھ سنـّی مذھب بغداد گرفتند

پس از چیرگی بر بغداد در میانھ سده چھارم و برکنار کردن خلیفھ سنـّی مذھب، اگرچھ مراسم عزاداری محرم 
 دادند، ولی خلیفھ سنـّی مذھب دیگری را برجای مستکفی عباسی و عید غدیر را درپایگاه خالفت رواج

نصربن ھامون، وزیر توانای ایشان : رفتار ایشان نمودار برجستھ ای از ُمدارای مذھبی در ایران بود. نشاندند
ابواسحاق صابی، کاتب مشھور عزالدولھ بختیار، صابئی  بود و . مسیحی بود و بھ پروانھ ایشان کلیسا بنا کرد

  . سعداسرائیل، کاتب معزالدولھ، مسیحی
  

از بزرگترین مجتھدین شیعھ، ابواسحاق کلینی رازی، نویسنده یکی از چھار کتاب فقھ شیعھ، در ری زاده شد 
ابن بابویھ و فرزندش شیخ صدوق کھ یکی از بزرگ ترین فقھای شیعھ . و در بغداد بھ مرگ طبیعی درگذشت

او یکی دیگر از » من الیحضره الفقیھ«شیخ صدوق کھ کتاب . زیستنداست در سده چھارم ھجری در قم می 
کتاب ھای چھارگانھ فقھ شیعھ است، آزادانھ در قم می زیست و و بھ درخواست رکن الدولھ دیلمی شیعی 

از آن پس ھم سفرھای بسیاری بھ اراک، نیشابور، مشھد و . مذھب از قم بھ ری سفر کرد تا با او دیدار کند
ز بغداد کھ پایگاه خالفت بوده کرد و سرانجام نیز پس از نوشتن سد ھا کتاب و رسالھ، بھ مرگ کوفھ و نی

شاگرد او شیخ مفید  بنیان گذار کالم یا اسکوالستیک مذھب شیعھ  در روزگار . طبیعی در ری در گذشت
پایگاه خالفت عباسی عضدالدولھ دیلمی در آغاز سده پنجم می زیست و بارھا با او دیدار کرد و در بغداد کھ 

سید مرتضی عـَلـَم الُھدی کھ گردآورنده نھج البالغھ است در . بود سکونت داشت و درھمان جا درگذشت
شیخ طوسی یا شیخ الطایفھ، نویسنده دو کتاب از کتاب . کاظمین می زیست و ھمانجا نیز بھ کالنسالی درگذشت
عالم شیعھ دوازده امامی در ھفتسد سال نخست دوره ھای چھارگانھ فقھ شیعھ  و بی گمان بزرگترین فقیھ و

در ھمین . اسالمی، در سده پنجم در نجف می زیست و نشانی براین کھ او در تنگنا و زیر ستم بوده باشد نیست
دوران، یعنی سده ھای چارم و پنجم، ستیز و گفتمان ھای بزرگ دینی در خراسان و دیگر ایاالت ایران، نھ 

برجستھ ترین !  بلکھ میان پیروان اشعری و ماتریدی و میان فقھ شافعی و فقھ حنفی بودمیان سنت و شیعھ، 
. فقیھ شیعھ امامیھ پس از طوسی، محقق حلی است کھ الجایتو، پادشاه مغول بھ دست او مسلمان و شیعی شد

کھ بھ انگ نخستین شھید بزرگ شیعھ نیز، ابوعبداهللا مکی عاملی، یکی از شاگردان ھمین عالمھ حلی است 
اگر . آوازه یافت» شھید اول«بھ دستور قاضی مالکی پی ورز شام در پایان سده نھم کشتھ شد و بھ » غالة«

تاریخ ایران، تاریخ ستم سازمان یافتھ بر پیروان شیعھ می بود، در سرزمینی کھ فرمانروایان را بیمی از کشتن 
می » شھید اول« نمونھ ھایی بسی فراوان تر از مخالفان نبوده و کمتر وزیری بھ کھنساالی درگذشتھ، ما

داشتیم و چنین جنایتی نھ در شام و بیرون از حوزه فرمانروایی ایران و آن ھم در پایان سده نھم، کھ در کاشان 
  !  و قم و ری شیعی نشین در ھمان سده ھای نخست روی می داد

  
ای سنـّی مذھب و شیعیان اسماعیلی، مردمی با با این حال و بھ رغم تندروی ھای پاره ای از متشرعین و علم

از ھجوم اعراب مسلمان اگر بگذریم، تا روزگار برآمدن . باورھای دینی متفاوت در کنار ھم می زیستھ اند
در میان . صفویان کمتر نشانی از ستیزگسترده میان تیره ھای قومی ساکن ایران بھ گرد دین و مذھب نمی یابیم

ا نمونھ ھایی مانند جلوگیری مالیان پی ورز سنـّی از دفن جنازه فردوسی شیعی مذھب شھرنشینان نیز گرچھ ب
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گواه برجستھ این ُمدارای . در گورستان مسلمانان برمی خوریم، اما ُمدارای مذھبی جنبھ غالب را داراست
ستیز با نھ فردوسی و ابن سینای شیعی مذھب سر . مذھبی در شعر و ادب و نوشتارھای تاریخی ایران است

موالنای سنـّی . سنـّی مذھبان را دارند و نھ سعدی و حافظ سنـّی مذھب بھ شیعیان و باورھای ایشان تاختھ اند
فخر «مذھبی کھ تبار خویش را بھ یکی از خلفا می رسانده، آنگاه کھ بھ علی بن ابی طالب می پردازد اورا 

اب کھ از میانھ سده سوم تا پایان سده نھم ھجری در بیش از یکسد دیوان شعر و دفتر و کت. می خواند» نبی
ھمین . نوشتھ شده، نشانی از ستیز گسترده مذھبی میان پاسداران و پرورندگان فرھنگ ایرانی یافت نمی شود

ُمدارا و دمسازی مذھبی را بھ گونھ ای گسترده در میان کارکنان ساختار دیوانساالری ایران پیش از مغول می 
  . بینیم

  
ھ ِخَرد ستیزی و انگ بی دینی زدن از سوی تندروان دینی در ھمھ روزگاران رواج داشتھ، تردیدی دراین ک
اما این رفتارھا نمی تواند گواه ستم سازمان یافتھ یک گروه بر گروھی دیگر از مردمان بربنیان . نیست

تھ و برادرکـُشی و میل در جامعھ شھری ایران کھ کمتر شاه و وزیری از کھنسالی درگذش. باورھای دینی باشد
در چشم مخالفان کشیدن و سراز تن مدعیان قدرت بریدن رواجی گسترده داشتھ، ُمدارای مذھبی، رفتار و 

درمیان ایل و عشایر نیز پیوندھای ایلی بر پیوندھای دینی . فرھنگ مشترک مردم شھرنشین ایران بوده است
  . چیرگی داشتھ است

  
. زمناسبات میان دین و دولت در ایران مناسباتی پیچیده و نا استوار بوده استراستی را این است کھ از دیربا

اگرچھ بارھا، مقامات دینی بھ حوزه سیاست وارد شده ویا شاھان بھ دالیل باورھای دینی و یا مصلحت 
روزگار بھ دین پناھی و جانماز آب کشیدن روی آورده اند، ساختارھای دینی و دیوانی ھمواره مستقل از 

کارمسلمانان آنچھ معاملتی باشد بھ «این گفتھ سیفی ھروی در تاریخنامھ ھرات کھ فرمانروا . یکدیگر زیستھ اند
، بیان فشرده ای از پذیرش »مشورت دیوان معاملھ و آنچھ شرعی باشد بھ فتوی ائمھ و حکم قضاء بگذارد

  . جدایی حوزه عرف از حوزه شرع است
  

م باورھای رایج، نھادھای دینی  از ساختارھای دیوانساالری و فرمانروایی در درازای تاریخ ایران و بھ رغ
نزدیک ترین نمونھ ھای آمیختگی دین و دولت پیش استقرار صفویان، . جدا ماندند و اساسًا در ھم نیامیختند

 یکی گزینش ابوالفضل سلمی، بزرگترین فقیھ و امام حنفی بھ وزارت از سوی  نوح بن نصر سامانی است و
. دیگری نفوذ و اعتبارامام محمد غزالی شافعی مذھب و قاضیان شافعی و حنفی در دیوان در دوره سلجوقیان

در ھمان دوره سلجوقی کھ نخست بھ اعتبار طغرل و سپس جانشیناش، کوشش ھای تازه ای برای پیوند دادن 
ھ قضات شرع و توانا ساختارھای دینی و دیوانساالری صورت گرفت، حاصل کار در نھایت، گسترش شبک

شدن کسانی چون قاضی ابوالفرج ھمدانی و قاضی ابومظفرگرگانی  و نیز رسیدن پاره ای از این قاضیان بھ 
ایل (با این حال، قاضیان را قدرت اجرایی نبود و این قدرت در دست دربار و شحنھ ھای ایالتی . وزارت بود

کھ کوششی برای ساختاری کردن حوزه قضاوت بود، این رویدادھای دیوانساالرانھ . قرارداشت)  قازی–
  .  ھرگز بھ یگانگی میان نھادھای دینی و ساختارھای فرمانروایی و یا چیرگی ارباب دین بر دولت نیانجامید

  
در ھیچ دوره تاریخ ایران، قدرت و نفوذ مستقل ساختارھای دینی بھ پایھ ای نرسید کھ نھاد دین مانند کلیسای 

. پا بھ ثروت و نیروی نظامی مستقلی از دولت دست یابد و یا بھ راستی دولتی در دولت گرددکاتولیک در ارو
برپایھ ھمین قدرت کلیسا است کھ پاپ اوربانوس . در اروپا، کلیسا و شخص پاپ، جانشین قدرت شاھان بود

ناگفتھ .  برانگیختدوم بھ بھانھ رفتار ترکان مسلمان با مسیحیان، اشراف اروپا را بھ آغاز جنگ ھای صلیبی
نماناد کھ در اوج دوره چیرگی کلیسای کاتولیک بر ساختارھای فرمانروایی و فرھنگی اروپا، ایران در 

درآن ھنگام کھ ساختارھای مدنی اروپا تابع ساختارھا و چالش . گیرودار یک رستاخیز بزرگ فرھنگی بود
ساختارھای دینی بر ساختارھای فرمانروایی و ھای دینی آن دیار اند، درایران، نشانی از سیادت یک سویھ 

  .  فرھنگی بھ چشم نمی خورد
  

قصاوت و صالبت شاھان و امیرانی کھ مقام خویش را در پرتوی خونریزی و ستیز با سرداران و گردنگشان 
 ایل و تبار ھای رقیب بھ دست آورده بودند بھ گونھ ای است ھیچ ساختار و نھادی را بیرون از این مناسبات

ھمان نادرشاھی کھ بھ تسامح مذھبی شھرت یافتھ، در شورای دشت مغان . ایلی، یارای برتافتن برایشان نیست
میرزاحسن مالباشی در چادر خود گفتھ بود کھ ھرکس قصد سلسلھ صفویھ نماید، نتایج آن در «چون شنید کھ 
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تنھا در دوره ھای » .فھ نمودندیوم دیگرطناب بھ حلقش انداختھ در حضور اقدس خ... عالم نخواھد ماند، 
ناتوانی ساختارفرمانروایی در روزگار قاجاران است کھ ساختار دیوانساالری و نھاد ھای دینی بھ روی در 

  .بھ این چالش در بخش ھای آتی این نوشتار خواھم پرداخت.  رویی با پادشاه برخاستند
  

  مغوالن و ُمداری دینی 
   

ان یکی ھم این است کھ در گسترش ُمدارای مذھبی در پی آمد ھجوم از شگفتی ھای ارجدار تاریخ ایر
خونریزانھ و ویرانگر و کشتار بسیاری از شھرنشینان ایران، دوره ای از گسترش ُمدارای دینی آغاز شد کھ 
یک پای در سنت ھای دیرپای فرھنگی ایران داشت و پای دیگر در باورھای ُسست نھاد دینی در میان قبایل 

  . گرد مغولبیابان 
  

در ساختارھای ایلی و عشیره ای، وفاداری ھای خویشاوندی و پذیرش سلسلھ مراتب ایلی و عشیره ای 
دین ایل تابع . مذھب ایل وعشیره، دین اشراف ایل و عشیره است. جایگاھی ماندگار تر از دین ایفا می کنند

نجی در مھمان نامھ بخارا کھ پس از این گفتھ فضل اهللا بن روزبھان خ. قدرت است و نھ قدرت تابع دین
سعادت اسالم دریافتھ ) تیرانداز(در روز اسالم او سی سد ھزار ترکش بند «مسلمان شدن غازان خان مغول 

، اگرچھ مبالغھ آمیز بھ نظر می رسد، اما گواھی از این حقیقت است کھ مردم ایل ھا بھ دین رھبران »اند
ھرآن گاه کھ شاه اسماعیل .  فرایند شیعی شدن ایران می توان دیدھمین روال را در بررسی. خویش برفتند

می کرد، ھمھ مردمان آن ایل یا عشیره با » ارشاد«اشراف یک ایل یا عشیره را بھ پذریش شیعھ دوازده امامی 
بھ ھمین دلیل نیز در نوشتھ ھای تاریخی، دراشاره بھ یک ! مذھب تازه یافتھ رھبران خویش ھمرنگ می شدند

سلجوقیان . ، شاخھ ایلی یا طایفھ، پیش فرض این است کھ ھمھ مردم آن ایل یا طایفھ از یک مذھب اندایل
آق قویونلو، سنـّی و . بیشتر طایفھ ھای ترکمان تبار قزلباش شیعی مذھب اند. جملگی سنـّی مذھب اند
  . اندانی است و نھ ایلیزندگی شھری براین روال نیست و دین یا مذھب شھروندان، خ. قراقویونلو شیعی است

  
بھ باور من، باورھای دینی درمیان عشایر و قبایل کوچنده، ُسست تر از باورھای دینی در میان اسکان یافتگان 

در کمتر از بیست و پنج سال، قبایل و طوایف بت پرست و توتم گرای بیابان ھای عربستان . شھری است
بسیاری از . مشیر ایشان، دو شاھنشاھی بزرگ آن دوران فروپاشیدمنادیان دینی یکتا پرستانھ شدند و بھ ُیمن ش

.  شھرت یافتند» اھل رده«ایشان ھم پس از مرگ پیامبر بھ تبعیت از اشراف خویش از اسالم برگشتند و بھ 
اینک کھ بھ سرزمینی با . مردمی بودند بیابان گرد و بیابان نشین. قبایل مغول را نیز رفتار برھمین روال بود

ھنگ و تمدنی بسا پیشرفتھ تر از آنچھ در خواب و خیال ایشان می گنجید، پیروزی یافتند، بھ جستجوی دینی فر
دراین راستا و در درازای نیم سده ای کھ با آمدن ھالکو بھ ایران از سوی قاآن . در خور جایگاھشان پرداختند

اوج می رسد، ما شاھد پاگیری بیش از پیش آغاز می شود و با فرمانروایی ایلخان الجایتو و شیعی شدن او بھ 
ھوالکو و فرزند وجانشینش اباقاخان و . تسامح دینی در باالترین رده ھای فرمانروایی و دیوانساالری ایرانیم

با این حال خواجھ نصیرالدین طوسی شیعی . درباریان ایشان میان دین مسیح و آیین بودایی در نوسان بودند
ارغون، نوه ھالکو کھ حساب خودرا از دربار قاآن مغول . در دربار ھالکو رسیدمذھب بھ باالترین مقام 

جداکرده و خویشتن را شاه سرزمین ایران می دانست و نھ دست نشانده مغول، سخت بھ آیین بودا وفادار بود 
عی وزیر و صاحب دیوان نخستینش، شمس الدین جوینی شاف. ولی گاه از آموزش ھای یھودیان پیروی می کرد

پس از کشتن او، پزشک کلیمی او سعدالدولھ . مذھب از بزرگان خاندان دیوانساالران جوینی خراسان بود
یھودی کھ از خانواده ای یھودی در ابھر زنجان برخاستھ بود، صاحب دیوان، وزیر و ھم کاره دربار ایلخان 

سرانجام غازان مسلمان . وردندپس از او، دوفرزندش غازان و اولجایتو نخست بھ مسیحیت روی آ. مغول شد
الجایتو نخست، غسل تعمید دید و . شافعی شد و بسیاری از مغوالن نیز بھ پیروی از خان مغول مسلمان شدند

نیکالی نام گرفت و پس از گذشت از سھ آیین دیگر سرانجام شیعی شد و نام سلطان محمد خدابنده را بر خود 
  . نھاد
      

پاره . یان مسلمان سنـّی مذھب بھ جایی رسید کھ شایع شد کھ تیمور شیعی شده استاین ُمدارا در دوره تیمور
ای از ساختمان ھای مذھبی مشھد شیعی نشین و از جملھ مسجد گوھرشاد در دوران چیرگی شاھان سنـّی 

امھ ھمین روال در دوره چیرگی ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو نیز اد. مذھب و بھ دست ایشان ساختھ شد
  . یافت و ستیز میان ایشان بھ حوزه دین سرریز نشد
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  جایگاه دین در تشکیل دولت ملی

  
پرسش بزرگ تاریخی این است کھ در پی روال فرمانروایی درازای سده ھای پیشین، بھ کدام انگیزه و برای 

، »وران خاصھمشا«چھ، شاه اسماعیل صفوی کھ ازخاندانی با پیشینھ شافعی مذھب برخاستھ بود، بھ اندرز
دست بھ تحمیل شیعھ و دشمنی با پیروان مذاھب غیر شیعی زد؟ مگر جامعھ ایران در آستانھ فروپاشی در 
راستای ستیز دینی بود کھ برانگیختن پرچم دین برای تشکیل دولت واحد سراسری ضرورت یافت؟ اگر قیام 

شیعی نشین ایران برنخاست و چرا در صوفیان صفوی برای پاسداری از شیعھ بود، چرا این قیام از مراکر 
بخشی از ایران صورت گرفت کھ بیشتر سنـّی نشین بود؟ پاسخ بھ این پرسش ھارا باید در رویدادھا و صف 

  . جستجو کرد) پانزدھم میالدی(آرایی نیروھا در ایران و جھان در پایان سده نھم ھجری 
  

با .  در بیرون از مرزھای ایران پی ریزی شدیک سوی رویدادھای ایران در آغاز سده شانزدھم میالدی
دوران تازه ای ) میانھ سده پانزدھم میالدی(چیرگی سلطان محمد فاتح بر قسطنطنیھ در میانھ سده نھم ھجری 

در تاریخ آغاز شد کھ برجستھ ترین پی آمد آن پایان یافتن دوره تاریک سده ھای میانھ در اروپا و آغاز 
زی بر آخرین سنگر جنگ ھای صلیبی نفسی تازه بر کالبد امپراتوری عثمانی دمید پیرو. روزگار نوآوری بود

و سلطان عثمانی کھ خویشتن را فرمانروای شرق و پیشوای جھان اسالم می دانست، راه گسترش فرمانروایی 
ران و این چشم اندازی برای. خویش را در دستیابی بر بخش ھای باختری ایران و از آن جا بر  قفقاز می دید

نیز چیرگی محمد فاتح بر بالکان و ترابوزون اورا دربرابر اوزون حسن، پادشاه ترکمان آق قویونلو قرار داد 
کھ بر بخش مھمی از ایران باختری و جنوبی، دیاربکر و قفقاز چیرگی یافتھ و با دولت ونیز برای چیرگی بر 

سن اگرچھ سنـّی مذھب بود، اما پیوند و باورھای اوزون ح. بالکان و رودر رویی با عثمانیان پیمان بستھ بود
استوار مذھبی نداشت و  در شرایطی حاضر بھ پذیرش سلطان عثمانی بھ جانشینی بارگاه خالفت و رھبری 

اما سلطان عثمانی از یکسو با قراقویونلو ھای شیعی مذھب کھ رقیب آق قویونلوھا بودند ھم پیمان . اسالم بود
خاندان صوفیان صفوی و طوایف شیعی مذھب ترکمان تبار .  بھ ایران باختری داشتبود و از دیگر سو چشم

قزلباش کھ در آناتولی و دیار بکر می زیستند، ھم پیمانان اوزون حسن شافعی مذھب و اتحادیھ ترکمانان آق 
  . قویونلو بودند

  
ت شیعی ستیزی گرایش در ھمین دوران است کھ دولت عثمانی برای سرکوب ترکمانان شیعی مذھب بھ سیاس

ترکان عثمانی کھ در فرایند جنگ ھای صلیبی کشتار مسیحیان را ثواب آخرت می دانستند، بھ فتوای . یافت
رفتار شاه اسماعیل صفوی با . شیخ السالم عثمانی کشتن شیعیان را از کشتن مسیحیان فراتر و ارجدارتر یافتند

ھ دولت عثمانی با پیروان شیعھ چنان دامن زد کھ بازتاب آن تا پیروان تسنن در سال ھای پس از آن، بھ این کین
ھمین جا باید افزود کھ برخالف ایران، ستیز نژادی و دینی بھ . ھنگام فروپاشی دولت صفوی پای برجای ماند

یکی از فرایندھای استوار دولت عثمانی تبدیل شد و بعد ھا بھ فاجعھ قتل عام بیش از یک ملیون و نیم ارمنی 
بھ ھر روی، این ستیز میان .   فاجعھ ای کھ تا بھ امروز، پان ترکیست ھا از پذیرفتن آن پرھیز دارند. جامیدان

دولت عثمانی و دولت آق قویونلو کھ ھردو سنـّی مذھب می بودند برسر فرمانروایی بر دیار بکر، بالکان و 
رودررویی . یونلو و ھم پیمانان ایشان شدسرانجام ایران باختری، زمینھ ستیزھای دیرپای عثمانیان با آق قو

صفویان کھ ھم پیمان، خویشاوند و وارث ترکمانان آق قویونلو بودند، با دولت عثمانی، از این پیشینھ تاریخی 
  . برمی خیزد و نھ از گرایش تازه یافتھ مذھبی ایشان

  
وانش، مبنای مھمی در بھ کرسی نشاندن این داوری کھ گزینش مذھب شیعھ از سوی شاه اسماعیل و پیر

تشکیل دولت ملی ایران بوده، نیازمند پذیرش این باور است کھ مردمان سرزمینی شیعی مذھب در برابر بیم و 
ھراس از دولت عثمانی سنـّی مذھب کھ خویشتن را کانون جھان اسالم می دانستھ از یکسو و تاخت و تاز 

این . یعی مذھب پاسخ گفتھ و پیرامون او گردآمده اندقبایل اوزبک سنـّی از دیگر سو، بھ دعوت پادشاھی ش
چنین داوری نھ خویشاوندی با واقعیات دارد و نھ با تاریخ پنجاه سالھ ستیز میان شاھان سنـّی مذھب 

  . قراقویونلوی ترکمان و ترکان عثمانی قابل توجیھ است
  

یرپای میان اتحادیھ ترکمانان شیعی از این نیز گر بگذریم، یک پیش درآمد مھم قیام شاه اسماعیل، ستیز د
مذھب قراقویونلو و سنـّی مذھب آق قویونلوبود کھ سرانجام بھ چیرگی آق قویونلو و فرمانروایی ایشان بر 
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ناگفتھ پیداست کھ این ستیز دیرپا، پایھ در باورھای دینی این دو تیره ایلی . بخش بزرگی از ایران انجامید
ھمی جا باید افزود کھ قراقویونلو ھای شیعی مذھب، در ستیز . ھ ستیز ایلی بودمذھب بھان. ترکمان تبار نداشت

  ! با آق قویونلوھای سنـّی مذھب، با دولت عثمانی ھم پیمان بودند
  

سیمای اردبیل، آذربایجان و دیاربکر درآن روزگار گواھی است بر مناسبات ایلی و عشیره ای کھ ھیچ پیوندی 
درآن ھنگام کھ شیخ ُجنید، پدر بزرگ شاه اسماعیل و مرشد صوفیان طریقت . با وابستگی ھای دینی ندارد

صفوی در اردبیل بھ اندیشھ پادشاھی افتاد و نام سلطان ُجنید برخود نھاد، بخشی از ایران و از جملھ آذربایجان 
ھپوش، با پیشتر، پدر بزرگ او، حسن سیا. بود) سیاه گوسپندان(در دست ترکمانان شیعی مذھب قراقویونلو 

جھانشاه قراقویونلوی . افزایش نفوذ قراقویونلوھا در آذربایجان، ازمذھب شافعی بھ شیعھ گرایش یافتھ بود
ترکمان، از بیم نفوذ روزافزون مرشد صوفی درمیان ترکمانان شیعی مذھب و بھ ویژه طوایف قزلباش کھ 

ی سیاھپوش مدیون بودند، ُجنید صفوی را آزادی سران خویش را از بند تیمور گورکانی بھ پادرمیانی شیخ عل
سپید (اوزون حسن شافعی مذھب آق قویونلو . کوچ کند) ترکیھ امروز(وادار کرد کھ از اردبیل بھ دیار بکر 

کھ بر دیاربکر چیره بود و با جھانشاه سر ستیز داشت، ُجنید و صوفیان پیرامونش را بھ خود ) گوسپندان
پس از کشتھ شدن ُجنید درجنگی با یکی از بستگان .  بھ ھمسری او درآوردپذیرفت و خواھرش خدیجھ بیگم را

خوانده اند، فرزندش، حیدر مرشد صوفیان صفوی » جھاد با سنّیـان«برادر زنش، کھ بازنویسان تاریخ آن را 
سایید از دست داده بود و خود او نیز َدمی نمی آ» جھاد با سنّیـان«این مرشد شیعی مذھب کھ پدرش را در . شد

بپردازد، مانعی دراین ندید کھ با مارتای مسیحی، دختردائی خود » جھاد با کفـّار شیروان و گرجستان«تا بھ 
ھمین حیدر کفـّارستیز کھ بھ گفتھ ! کھ فرزند اوزون حسن شافعی و ھمسر مسیحی یونانی او بود زناشویی کند

ن خویش را در جنگ با سپاھیان دائی زاده اش از بسیاری از تاریخ نویسان، در پی ایجاد آیینی تازه بود، جا
دست داد و ھمین رویداد، بھانھ بھ دست جاعالن تاریخ داد تا اورا شھید ستم سنّیـان بخوانند و فراموش کنند کھ 
ستیز او با خاندان پدر زن و دائی اش بر سرفرمانروایی و تاراج غنایم مردم بخت برگشتھ شیروان بود و نھ 

لشگرکشی بھ قفقاز بھ بھانھ جھاد اما بھ انگیزه تاراج ھست و نیست ! داگانھ از فقھ و اصولبرداشت ھای ج
اوزون حسن . مسیحیان آن دیار و اسارت زنان و کودکان ایشان، در انحصارصوفیان شیعی صفوی نبود

م و زنان و شافعی ھم در درازای بیست سال، پنج بار بھ رسم جھاد بھ گرجستان لشگر کشید و ھربار با غنای
  .    کودکان بسیار بازگشت

  
پیش از تشکیل دولت صفوی، نیروی مھم جلوگیرنده از چیرگی دولت نیرومند عثمانی بر ایاالت غربی ایران 
نیزھمانگونھ کھ گفتم، ھمین دولت سنـّی مذھب ترکمان آق قویونلو بود کھ در روزگار اوزون حسن و پس از 

قویونلو بر آذربایجان، عراق، اراک، کرمان، فارس، کردستان، دیار بکر چیرگی بر ترکمنان شیعی مذھب قرا
حقیقت این است . و ارمنستان فرمانروایی داشت  و با جمھوری ونیزدربرابر دولت عثمانی ھم پیمان شده بود

کھ کھ ساختار قومی دولت ھای ترکمان قراقویونلو و آق قویونلو با ساختار قومی قبایل ترکمان تبار قزلباش 
آق قویونلوھا و قراقویونلوھا ھر دو، . دولت صفوی، نخست برگرده ایشان بناشد، خویشاوندی بسیار داشت

ستیز میان آن ھا نیز ھرگزمناسبتی با باورھای دینی اشراف . اتحایھ ای از تیره ھایی از قبایل ترکمان بودند
فتھ شد، بزرگان خاندان صوفیان صفوی با از راستای خویشاوندی نیزھمان گونھ کھ گ.  این دو اتحادیھ نداشت

دولت ُسنـّی ستیز و شیعی برانگیز شاه اسماعیل بھ یک اعتبار . ترکمانان آق قویونلوی سنـّی مذھب پیوند یافتند
خروج نخست شاه اسماعیل و صوفیان پیرامونش، بھ خونخواھی . ادامھ دولت شافعی مذھب آق قویونلو است

د کھ جملگی در جنگ با خاندان پدر بزرگ مادریش و دایی زادگانش کشتھ شده برادر، پدر و پدر بزرگش بو
معلوم نیست کھ کجای این رفتار، گزینش بھ صوفی گری آمیختھ با تشیع را بھ یکباره بھ ساروج وحدت . بودند

  ملی ایرانیان تبدیل می کند؟  
  

م مرز عثمانی، سنـّی مذھب بوده اند و پیش از تشکیل دولت صفوی، بیشتر ساکنان ایران و بھ ویژه ساکنان ھ
بھ اعتبار حمداهللا مستوفی در نزھة . ندای دعوت بھ تشیع نمی توانستھ جذابیتی در اتحاد ایشان داشتھ باشد

القلوب کھ نزدیک بھ یک سده پیش از بنای دولت صفوی نوشتھ شده و نیز بسیاری از نوشتھ ھای بھ یاد مانده 
جز در قم، کاشان، سبزوار، . ایران سنـّی شافعی و پاره ای حنفی بوده انداز آن روزگار، بیشتر مردم 

  . اردستان، ری، ساوه و پاره ای از روستاھای ساوه، خراسان، شیعھ دوازده امامی پیروانی نداشتھ است
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 ھمین مناسبات اجتماعی و خاندانی موجود در ایران درآستانھ قیام شاه اسماعیل، گواه بارزی از دو عنصر
یکم، ستیز و آمیزش ھای گسترده ایلی وقومی؛ و دوم، ُمدارای نسبی مذھبی و : بسیار مھم تاریخ ایران است

بھ عنصر یکم در بخش ھای پیشین این . ھمزیستی پیروان مذاھب در کنار یکدیگر و آمیزش میان ایشان
 تشکیل دولت صفوی پیوستگی دارد در این جا تنھا بھ جنبھ ای از این فرایند کھ با. نوشتار بھ درازا پرداختم

  . می پردازم کھ بر چیرگی عنصر دوم نیز گواھی دارد
  

اگرچھ آذربایجان زیر فرمانروایی ترکمانان سنـّی مذھب آق قویونلو است، ھمین خاندان ترکمان با دیگر مردم 
در حوزه یک سوی این آمیزش ھا بھ نیازھای سیاسی . غیر ترکمان و غیر سنـّی نیز در آمیزش اند

. فرمانروایی آق قویونلوھا پیوند دارد و سوی دیگر این آمیزش ھا بیرون از حوزه فرمانروایی ایشان است
اوزون حسن یا حسن بیک، بنیان گذارشافعی مذھب دولت آق قویونلو کھ پیشتر گفتیم برای فرمانروایی 

» کاترینا«اد جمھوری ونیز شد و با برایران و رودررویی با عثمانی با دولت ونیز ھم پیمان شده بود، دام
نا گفتھ نماناد کھ این شاھزاده بر ! ، شاه  مسیحی ترابوزون ازدواج کرد»کالویوھانس«دختر» دسپیناخاتون«یا

پایھ پیمانی کھ از پیش بستھ شده بود تا ھنگام مرگ  بھ آیین ارتودوکس مسیحی وفادار ماند، گروھی از کشیش 
خواھر اوزون حسن، . ان آورد و فرزندان خود را نیز بھ ھمان آیین پروراندھای مسیحی را باخود بھ ایر

 یونانی زاده شده بود، ھمسرسلطان ُجنید، رئیس مذھبی -خدیجھ بیگم، کھ از مادری مسیحی و از تبار آرامی
حی دخترمسی»  عالم شاه بیگم«یا » مارتا«فرزند ُجنید و خدیجھ بیگم، سلطان حیدر، با .  طریقت صفوی شد

پایھ گذار ! شاه اسماعیل صفوی زاده این ازدواج بود. مذھب اوزون حسن و دسپیناخاتون یاد شده ازدواج کرد
دولت ملی درایران، پرچمدار پیوند ترکمانان قزلباش وعامل چیرگی شیعھ دوازده امامی برایران، از یک سو 

این چنین است سیمای آمیزش . آق قویونلوارمنی، یونانی و آرامی است و از دیگر سو ایرانی آذری و ترکمان 
    !قومی و دینی در ایران

  
بھ گفتھ حمداهللا . اردبیل، شھری کھ خاندان صفوی از آن برخاستھ، خود نمونھ ای از ُمدارای دینی درایران بود

یقت اردبیلی، بنیانگذار طر[اکثر بر مذھب امام شافعی اند و مرید شیخ صفی الدین ... مردم آن جا«مستوفی 
ھمین مردم شافعی مذھب اردبیل، حتی پس از » .علیھ الرحمھ اند] صوفیانھ صفوی و نیای شاه اسماعیل

گرایش نوادگان شیخ صفی بھ شیعھ دوازده امامی، ھمچنان پیروی طریقت صفوی بودند و آمدن شاه اسماعیل 
  .    از گیالن بھ اردبیل برای دعوی بھ پادشاھی برایران نیز ازھمین رواست

   
این نوجوان، کھ وفاداری جان . اما رفتارنواده شیخ صفی الدین اردبیلی دیگر بر ُمدارای مذھبی استوار نبود

و از جملھ عابدین بیک شاملو، » مشاوران خاصھ«گسارانھ صوفیان پبرو طریقت نیایش را می دید، بھ اندرز 
ال زین العابدین رشتی، بایرام بیک محمدبیک استاجلو، خادم بیک خلیفھ، موالنا شمس الدین الھیجی، م

قرامانلو، دیوسلطان، ابدال علی بیک َدِده، ساری علی بیک ُمھردار و تنی دیگر، از یک سو سودای شاھی 
ھم پرچمدار . برایران داشت و از دیگر سو سخت زیر نفوذ چند روحانی کم سواد متعصب صوفی مسلک بود

مانی شد و ھم منادی خونریز برداشتی صوفیانھ و جانیانھ از یگانگی ایران در برابر اوزبکان و دولت عث
بھ خون خواھی برادر و پدرش کھ در ستیز با ترکمانان سنـّی مذھب آق قویونلو، . مذھب شیعھ دوازده امامی

  ! یعنی خاندان پدربزرگ و مادربزرگ خودش کشتھ شده بودند، بھ ستیز با سنّیـان برخاست
  

 نوجوان چھارده سالھ در پیشاپیش سھ ھزار مرید شیعی بھ اردبیل رسید، بھ گفتھ ھنگامی کھ اسماعیل میرزای
می ] علیًا ولی اهللا[ھرکدام کھ شھادت «عالم آرای صفوی دستور داد تا شھروندان اردبیل را گردآوردند و 

ت کھ با ناگفتھ پیداس» .گفتند مالزم خود می کرد و ھرکس نمی گفت، اورا در آتش می انداخت و می سوزاند
ساکنان شیروان کھ بیشتر مسیحی بودند، بخت ! چنین دعوتی، اردبیل، شتابان و یک پارچھ شیعی مذھب شد

و از .... غازیان بھ تیغ بی دریغ آتش صفات، خرمن حیات ایشان را بسوزانیدند«مردم اردبیل را نداشتند و 
او پس از چیرگی بر اردبیل، پایان دادن بھ ھمین رویداد کھ نخستین گام » .سرھای کشتگان کلـّھ منار ساختند

  .کار ناتمام پدرش درغارت شروانیان مسیحی بود، خود نشانی از انگیزه راستین او دارد
  

ھنگامی کھ چھارده یا پانزده سال بیش نداشت، بھ ) آغاز سده شانزدھم( ھجری 907شاه اسماعیل در سال 
ه ایران خواند و فرمان داد کھ مذھب شیعھ دوازده امامی تبریز کھ پایتخت ایران بود وارد شد و خودرا شا

مذھب رسمی ایران شود و در ھنگام ورودش بھ مسجد جامع تبریز، خطبھ نماز بھ شیوه رایج در میان شیعیان 
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پاسخ او بھ این ھشدار سران قزلباش و بزرگان شیعی مذھب تبریز کھ بیش از . دوازده امامی خوانده شود
می ترسیم مردم بگویند کھ پادشاه شیعھ نمی خواھیم و نعوذ باهللا کھ « سنـّی مذھب اند و دوسوم مردم تبریز

من از ھیچ کس باکی ندارم و بھ توفیق اهللا تعالی، اگر رعیت ھم حرفی بگویند، «، این بود کھ »رعیت برگردند
ج گذاری و شیعی در روزاعالم تا»  .شمشیر از غالف می کشم و بھ عون خدا یک کس را زنده نمی گذارم

شدن تبریز، قزلباشان با شمشیرھای برھنھ در میان مردم ایستادند تا تبریزیان تردیدی در باره اراده ملوکانھ بر 
بیش از بیست ھزار تن از ساکنان تبریز را از دم تیغ گذراند . بھ این ھم بسنده نکرد. پذیرش مذھب شیعھ نکنند

  .داری از او تافتھ سرخ رنگ بھ بر نکردند، از کشتار ایشان باز نایستادو تا ھمھ تبریزیان بھ نشان از فرمانبر
  

ھمین جا باید افزود کھ گزینش شیعھ دوازده امامی بھ عنوان مذھب رسمی ایران نیز کم یا بیش یک حادثھ 
 زیرا بھ اعتبارپاره ای اسناد، در نخستین نشستی کھ پس از گشایش تبریز بھ دستور اسماعیل. تاریخی بود

کھ » نشر و تعمیم طریقھ حیدریھ جاللیھ«برگزار شد، نخست گرایش صوفیان ھم پیمان او بر این بود کھ بھ 
پاره ای . پیروی از آیین سلطان حیدر پدرشاه اسماعیل و فرای سیادت یکی از مذاھب اسالمی بود، دست بزنند

ھ گسترش شیعھ دوازده امامی کھ از روحانیون حاضر درآن نشست از جملھ نوراهللا زیتونی، اسماعیل را ب
گرایش اشراف قزلباش نیز با برداشت ھای . است، ترغیب کردند» مریدان والیت«و » طریقت اھل بیت«

صوفیانھ و کم رنگی کھ از شیعھ میداشتند و شاه، قدرت خویش را در گروی شمشیر ایشان می دید، برھمین 
 دوره فرمانروایی شاه طھماسب، آنچھ بھ نام شیعھ دوازده راستی راھم این است کھ دست کم تا. روال اخیر بود

امامی بر مردم ایران تحمیل شد، آمیزه ای از برداشت ھای تند روانھ صوفیان و شیعھ عامیانھ و غالة شیعھ 
بود و بھ قول حقیقة التواریخ چون از مسائل مذھب جعفری و کتب فقھی امامیھ آگاھی نمی داشتند، دشمنی با 

ی و لعن و نفرین سھ خلیفھ نخست و ستایش علی ابن ابی طالب و فرزندانش را بھ جای دین نشاندند مذاھب سنـّ
خود شاه اسماعیل با ارزش ھای دینی شیعھ آن چنان بیگانھ بود کھ شراب . پرداختند» تبری و تولی«و بھ 

اه بخت خان شیبانی خواری را با باورھای تندگرایانھ شیعی در تناقض نمی یافت و پس از کشتن محمد ش
معروف بھ شیبک خان اوزبک کھ اورا بھ بازگشت بھ تسنن فراخوانده بود، از کاسھ سر او جام شراب ساخت 

دست آخرھم ازمی گساری بی !  و پوست سرش را از کاه انباشت و بھ بایزید دوم، پادشاه عثمانی فرستاد
  !  کھ مرگ او از بیماری حصبھ بوده استحساب درگذشت و البتھ پاره ای از تاریخ نویسان نوشتھ اند

  
بھ اعتبار ھمھ نوشتھ ھای تاریخی بازمانده از آن روزگار از جملھ عالم آرای صفوی، عالم آرای عباسی، لّب 
التواریخ، حبیب السیر، احسن التواریخ، عالم آرای شاه اسماعیل و عالم آرای امینی، مذھب شیعھ دوازده امامی 

 در پیشاپیش قزلباشان، با شقاوتی بی مانند بر بیشتر ساکنان سنـّی مذھب ایران تحمیل را شاه اسماعیل صفوی
بھ اعتبار اسکندربیک در عالم آرای عباسی، در شیراز کھ کانون روحانیون سنـّی مذھب بود، چون آن . کرد

  .  »دپس فرمان داد تا آنان را بکشن«روحانیون بھ پذیرش شیعھ و نفی سھ خلیفھ تن در ندادند، 
  

فقھا و علمای شیعھ دوازده امامی کھ سده ھا در آرزوی دولتی از آیین خویش بودند، چشم بر خونریزی ھای 
شاه اسماعیل و قزلباشان پوشیدند و دشمنی اورا با دیگر مذاھب اسالمی و کشتار پیروان آن مذاھب یا منکر 

ت صفوی بھ این گونھ حل شد کھ بازنویسان گرفتاری ایشان در پذیرش مشروعیت دول. شدند و یا توجیھ کردند
از آن جا کھ . تاریخ و پیرامونیان پایھ گذار دولت صفوی، پیشینھ ای تازه برای شاه اسماعیل و صفویان یافتند

در فرھنگ مردساالرانھ ایشان، خانواده مادری از جایگاھی برخوردار نبود، خطی ساختگی از خاندان 
پاره !  مسیحی زاده بود، یافتند و خاندان اورا بھ امام موسی کاظم پیوند دادندپدریش، کھ او ھم از راه مادری

نیابت امام «ای نیز دولت صفوی را کھ نخستین و یگانھ دولت شیعی دوازده امامی در جھان اسالم بود، 
 او، پیرامونیان! بگذریم کھ خود شاه اسماعیل تبار خویش را بھ شاھان ساسانی می رساند. خواندند» غایب

نسب نامھ ای ھم در این راستا نوشتند تا اگر نادرستی پیوند او با امام موسی کاظم و از آن جا با پیامبر اسالم 
  !  آشکار گردد، دستکم پیوند او با شاھان ساسانی ماندنی باشد

   
حاد گسترده ای در این جای گفتگو نیست کھ شمشیر قزلباشانی کھ بیشترشان از آناتولی بھ ایران آمده بودند، ات

از ایل ھا و عشایر را بھ گرد فرمانروایی پادشاه نوجوان صفوی فراھم ساخت و زمینھ تشکیل دولت ملی 
دراین نیز جای تردید نیست کھ فرمانروایی دویست و سی سالھ صفویان، ساختارھای . ایران را بھ وجود آورد

با این حال پیوند .   ھای بعدی برآن ھا تکیھ داشتنددولتی و دیوانی ماندگاری را درایران بنانھاد کھ ھمھ دولت
دادن تشکیل این دولت ملی با رفتار خونریزانھ شاه اسماعیل در تحمیل دین شیعھ نھ تنھا نادرست است، بلکھ 
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ھیچ گواھی در دست نیست کھ رسمیت بخشیدن بھ شیعھ بھ دوام دولت ملی یاری رسانده باشد و یا عدم توسل 
تحمیل شیعھ نھ تنھا پیوندی با یگانگی ایران . توانستھ یگانگی ایران را بھ خطر اندازدبھ دین رسمی می 

نداشت، بلکھ اصرار بھ این رفتار در آغاز دوره صفوی بھ از کف دادن پاره ای از سرزمین ھای ایران 
بخش بزرگی از پناه بردن بسیاری از قبایل سنـّی مذھب کرد بھ سلطان سلیم عثمانی کھ بھ جداشدن . انجامید

تکرار ھمین رفتار در سال . کردستان انجامید از جملھ بازتاب ھمین رفتار خونریزانھ در تحمیل مذھب بود
  .  ھای پایانی دولت صفوی، بھ شورش افغانان و فروپاشی دولت صفوی انجامید

  
 تدریج از رفتار  دربرابر این رفتار سال ھای نخست تشکیل دولت صفوی، ھنگامی کھ جانشینان اسماعیل بھ

تندروانھ او در آغاز کار دربرابر پیروان مذاھب غیر شیعھ دوازده امامی کناره گرفتند و بھ توانا کردن دولت 
و دیوان و پاالیش فرھنگ و سازندگی اقتصادی پرداختند، آرامش و یگانگی ملی بھ اوج رسید و حوزه نفوذ 

ی شاه عباس کھ دوران اوج کناره گیری از سیاست ھای بیھوده نیست کھ دوران پادشاھ. ایران گسترش یافت
آغازین شاه اسماعیل و پذیرش ُمدارای مذھبی در ایران صفوی بود، دوره اوج فرھنگی، اقتصادی و لشگری 

بھ عکس، چون بھ پایان دوره صفوی می رسیم و شاه سلطان حسین بار . صفویان و دوره توانایی ایران است
یرانیان سنـّی مذھب در کردستان، قفقاز، شیروان و افغانستان باز می گردد، شیرازه دیگر بھ سیاست پی گرد ا

دولت صفوی پس از دو سده و نیم از ھم می گسلد و یکی از بزرگترین دولت ھای جھان در آن زمان، 
پای ازجملھ در واکنش بھ ھمین تبعیض ھای دیر.دربرابر لشگر چند ده ھزار عشایر افغانی بھ زانو می نشیند

مذھبی در پایان پادشاھی صفوی بود کھ افغان ھای سنـّی مذھب بر حاکم گرجی دولت صفوی و پیرامونیانش 
می » بنده ای از اھل ایران«محمود افغان کھ خویشتن را . شوریدند و وحدت ملی ایران را خدشھ دار کردند

ست بھ شاه سلطان حسین می نویسد دانست، در توجیھ لشگرکشی خود بھ اصفھان در نامھ ای کھ منسوب بھ اوا
تو خود می دانی کھ از جانب گرگین خان . ای سید و مرشد زمان، ما قلبًا بھ تو اخالص و ارادت داریم«: کھ

گرجی و اتباعش و سایر خرشیعیان چھ ستم ھا و و چھ تعدی ھا بھ اھل کابل و قندھار و ھرات و سایراھل 
از جانب سلطان جمشید نشان دفع ستم نماییم، صورت پذیر نشد و سنـّت رسید و چھ قدر سعی ھا کردیم کھ 

راستی را این است کھ سیاست و رفتاری کھ بر اعمال » .نتیجھ بھ عکس بخشید و آخراالمر بھ جان رسیدیم
ستم و تبعیض بر بخش بزرگی از مردم یک سرزمین استوار باشد، خواه در حوزه مذھب و خواه در حوزه 

  . لی، ھرگز نمی تواند مبنای اتحاد مردمان آن سرزمین گرددمناسبات قومی و ای
  

اگرچھ اینک گفتھ می شود کھ پذیرش شیعھ بود کھ یگانگی ایران را دربرابر دولت عثمانی پاسداری کرد، 
نادرستی این باور از شکست شاه اسماعیل در ھمان نخستین ستیز با دولت عثمانی در چالدران و از دست 

ھمان رفتار مردم تبریز در برابر ورود نیروی خارجی گواه براین است . ایجان آشکاراستدادن زودگذرآذرب
  . کھ پیوندھای مردم ایران با سرزمینشان استوارتر از باورھای دینی ایشان بوده است

  
یادآورمی شوم کھ شھر تبریز در آغاز سده دھم بھ ضرب شمشیر خونریز قزلباشانی کھ از بیرون از این شھر 

آنجا آمده بودند، پذیرای مذھب شیعھ شد، گرچھ بسیاری از تبریزیان، در خفا بھ دین خاندانی خویش وفادار بھ 
باز یادآورمی شوم کھ در این ھنگام، اگرچھ زبان آذری در میان بسیاری از توانگران شھر ھمچنان . ماندند

رکی در میان توده ساکنان شھر بھ رواجی گسترده دارد و نیز فارسی ھمچنان زبان دیوان است، اما زبان ت
سلطان سلیم عثمانی کھ سیزده سال پس تاجگذاری شاه اسماعیل پیروزمندانھ بھ . تدریج گسترش یافتھ است

تبریز وارد شده بود، بر این گمان بود کھ پیشینھ مشترک مذھبی بیشتر ساکنان تبریز با دولت عثمانی کھ 
ست و نیز نزدیکی ھای زبانی بسیاری از مردم تبریز بھ ترکان خویشتن را پرچمدار اسالم و تسنن می دان

  . عثمانی، این شھر و نواحی پیرامون آن را بھ قلمرو ثابت دولت عثمانی تبدیل خواھد کرد
  

کھ بھ فارسی نوشتھ شده و چند روز پس از شکست ایران در چالدران » بھ اکابر و اعیان بلده تبریز«نامھ او
پیشوای مالعین و «احمد فرستاده شده بھ مردم تبریز بشارت می دھد کھ برای شمس الدین قاضی 

... سرلشگرجنود شیاطین، اسماعیل بی دین در روز چھارشنبھ اولین ماه رجب المرجب در صحرای چالدران 
و آن گاه در نامھ » .بسی کوشش ھای بی فایده نمود. آھن پوش دریای خروش مارا مقابل آمد) لشگریان(عساکر
یگر کھ بھ امیرسراج الدین عبدالوھاب از پیشوایان مذھبی تبریز نوشتھ، بھ تبریزیانی کھ دل خوشی ای د

او بھ پایتخت » نزول اجالل اردوی ھمایون«ازرفتار ستم گرایانھ شاه اسماعیل نداشتھ اند بشارت می دھد کھ 
دالت سعادت بخش مارا بر سر سایھ ع«رھانیده و » ایشان را از دست ظلم چنین ظالم غدار«پیشین ایران،  
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اگر پیوندھای دیرپای تبریزیان با دیگر مردم ایران استوار نمی بود، مردمی کھ . گسترده خواھد کرد» ایشان
بھ تیغ برھنھ قزلباشان مذھب دودمانی خویش را رھا کرده و بھ اجبار بھ تشیع روی آورده بودند، اینک کھ پس 

 سنـّی مذھب عثمانی، گسترش سایھ عدالت خویش را بھ ایشان نوید می از سیزده  سال تبعیض مذھبی، پادشاه
دھد، باید با آغوشی باز بھ پیشواز احمدپاشا، حاکم منسوب پادشاه عثمانی می رفتند و ورود عثمانیان را بھ فال 

 سمرقند و اگر پیوندھای دیرین و ناگسستنی دیوانساالری ایران نبود، امیر سراج الدین زاده. نیک می گرفتند
کھ خود و پدرش در روزگار اوزون حسن شافعی مذھب آق قویونلو، شیخ االسالم آذربایجان بوده اند و خود او 
از بیم قزلباشان متعصب بھ سمرقند فرار کرده  و بھ تازگی بھ تبریز بازگشتھ بود، می بایست کھ با خوشنودی 

بھ رغم . اما چنین نشد. ر شیخ االسالم آذربایجان شودبھ این نوید سلطان عثمانی پاسخ می گفت تا شاید بار دیگ
بی رحمی ھای شاه اسماعیل، وفاداری مردم تبریز و دیوانساالران ایران بھ سرزمین باستانی خویش چنان بود 

پس از شورش ینی چری ھا وتمایل ایشان بھ . کھ چیرگی سلیم بر تبریز بیش از ھشت روز بھ درازا نکشید
مردم تبریز ناگاه بھ پا خاستند و با کمک عده ای از سپاھیان ایران بر پادگان ترکان «، بازگشت بھ آناتولی

امیر سراج الدین نیز ) سفرنامھ شاردون(» .ھمھ را از دم تیغ گذراندند و بر شھر مسلط شدند. تاختند] عثمانی[
 او بھ دربارعثمانی رفت و بھ ساختار دیوانساالری ایران وفادار ماند و پس از بازگشت شاه اسماعیل از سوی

  . در آنجا بھ بند کشیده شد و تاپایان عمر سلیم در زندان او بود
  

با ھمھ ستمکاری ھای خونریزانھ شاه اسماعیل، مذھب شیعھ بھ یکی از ستون ھای یگانگی ایران تبدیل نشده 
. بھ مذھب سنـّی فروپاشدبود کھ این یگانگی، حتی در تبریز داغدیده از تبعیض قزلباشان، با نوید بازگشت 

مذھب، باور خصوصی مردم بود و شاه اسماعیل بھ این . یگانگی ایران پیوندھایی استوار تر از این می داشت
اما احساس ماندگاری و وفاداری بھ ایران، خاطره مشترک عمومی جامعھ . حوزه خصوصی تجاوز کرده بود

  . بود
  

  بازگشت ُمداری مذھبی
  

ی دولتی از رفتار شاه اسماعیل و شاه تھماسب در براه انداختن دستھ ھای توالیی و تبرایی با این حال، پشتیبان
در کمتر ازھفتاد سال پس . و برانگیختن جشن عمرکشان و اھانت بھ باورھای دینی غیر شیعیان، ناپایدار بود

ائیان بر سردر مدارس، از تشکیل دولت صفوی، اسماعیل دوم، فرمان داد کھ آن عبارات توھین آمیز را کھ تبر
حکم کرد رسم تبری در کوچھ ھا و محالت مسلوب بوده من بعد «مساجد و حمام ھا نوشتھ بودند، پاک کنند و 

ھنگامی کھ بھ دوره فرمانروایی شاه عباس یا اوج  پی ریزی ساروج دولت »  .تبرائیان ترک آن امر نمایند
نی با سنت از ساختار دولت رخت بر بستھ و تنھا در پاره ملی در ایران می رسیم، دشمنی سازمان یافتھ دیوا

پس وحدت ملی و دولت ملی کھ در روزگار شاه عباس بھ اوج رسید، .  ای از حوزه ھای دینی پای برجاست
حتی دراوج تبعیض ھای دینی  دربارصفوی و دستھ ھای تبرایی و توالیی، . بر چیرگی دین استوار نبود
 از یکدیگر جداماند وساختارھای دیوانی بھ تندروی ھای دینی آغشتھ نگردید و ساختارھای دینی و دیوانی

  . مذھب بھ شالوده یگانگی ایران تبدیل نشد
  

این جدایی ساختارھای دیوانساالرانھ از تندَروی ھای مذھبی بھ گونھ ای است کھ بھ ترغیب دیوانساالران، 
شاه سلیمان صفوی چون آگاھی یافت . آغاز کردند» سنج«شاھان صفوی مناسبات گسترده ای را با اروپاییان 

کھ مسیحیان لنجان بھ دلیل ناتوانی از پرداخت جزیھ بھ اسالم روی آورده اند، جزیھ را برایشان بخشید و ایشان 
بسیاری از . آمدن میسیون ھای مسیحی بھ ایران گسترش یافت. را در بازگشت بھ دین خویش آزاد گرداند

از آن ھنگام و بھ یاری ھمین مبلغین و کشیشانی کھ آزادانھ در ایران می زیستند با زبان ھای دیوانساالن ایران 
گسترش نفوذ کشیشان مسیحی و . اروپایی و تاریخ و دانش غرب و دیدگاه ھای فلسفی مسیحی آشنایی یافتند

گانھ دولت شیعھ بھ پایھ خاخام ھای یھودی و پیروی فزاینده از ایشان درشھرھای ایران و از جملھ در پایتخت ی
ای بود کھ سفرنامھ نویسان دوره ھای میانی و پایانی صفوی، آن رفتار تندروانھ سال ھای نخستین را فراموش 

  !کردند و در نوشتھ ھای خود بھ تحسین ُمدارای مذھبی درایران پرداختند
  

عھ بر ساختارھای فرمانروایی و این داوری نیز کھ گویا پس از بھ قدرت رسیدن صفویان، فقھا و روحانیون شی
حتی بازنویسان امروزین تاریخ فقاھت شیعھ نیز نتوانستھ اند بھ . دیوانی سیادت جستھ اند، سخت بی پایھ است

موردی اشاره کنند کھ فقیھ و روحانی شیعھ معتبری در سی سال نخست فرمانروایی صفویان بھ حوزه قدرت 
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مذھب این روزگار علی بن ھالل جزایری است کھ ھرگز نجف را ترک معتبرترین فقیھ شیعی . راه یافتھ باشد
بھ رغم رسمیت بخشیدن بھ تشیع دوازده . نکرد و ھفت سال پس از مرگ شاه اسماعیل در ھمان جا درگذشت

امامی، کمبود فقیھ و مدارس شیعی درایران بھ پایھ ای بود کھ سی سال پس از تشکیل دولت صفوی، شاه 
نی عرِب جبل عامل لبنان، محقق کرکی را بھ ایران آورد و او را نخستین شیخ االسالم طھماسب اول، روحا

شیعی مذھب ایران کرد و پس از او نیز این مقام بھ شیخ بھایی، کھ او نیز از جبل عامل لبنان بھ ایران آمده بود 
بوده اند، چرا بیشتر فقھا پرسیدنی است کھ اگرصفویان بھ راستی نشانھ بھ قدرت رسیدن شیعھ در ایران . رسید

و مجتھدین شیعی سده ھای دھم و یازدھم ھجری زندگی در جبل عامل و نجف را کھ در زیر سیادت دولت 
عثمانی بوده بر آمدن بھ ایران ترجیح داده اند؟ حتی پس از کشتھ شدن فقیھ شیعی معروف بھ شھید ثانی بھ 

ه دھم، شاگردان و ھم اندیشان او بھ ایران شیعی دست یکی از گماشتگان دولت عثمانی در نیمھ دوم سد
حتی شیخ حسن فرزند او کھ خود یکی از بزرگان فقھ شیعھ بود، پذیرای آمدن بھ یگانھ کشور . سرازیر نشدند

مال احمد مقدس اردبیلی، فقیھ مشھور زاده اردبیل کھ در نجف می زیست، . شیعی مذھب جھان اسالم نشد
حتی در پایان دوره صفوی نیز پس از دو سده .  ای بازگشت بھ ایران نپذیرفتھرگز دعوت شاه عباس را بر

رسمیت یافتن شیعھ، حوزه درسی اصفھان کھ مھمترین حوزه درسی دینی درایران بود بھ جایگاه و اعتبار 
  . تاریخی نجف نرسید

  
شیعھ و ستیز با پیروان اگرچھ فرمانروایی صفویان با تحمیل شیعھ بھ یاری شمشیر قزلباشان و رسمیت یافتن 

مذاھب غیر شیعی آغاز شد و اگرچھ دراین دوران، ساختارھای مذھبی، ارج و توانایی یافتند، اما تا پایان دوره 
شاه بود کھ صدرخاصھ، صدرعامھ و صدر الصدور و شیخ . صفوی دولت و شریعت از یکدیگر جدا ماند

تنھا در پایان دوره .  ملوکانھ و اشراف ایل تبار دربار بودآمدن و رفتن ایشان بر اراده. السالم را بر می گزید
صفوی، این روال  دویست سالھ را آخوند محمد باقر مجلسی برھم ریخت و برای نخستین بار در تاریخ ایران، 

ُمدارای . اراده شریعت را بر ساختار فرمانروایی ایران حاکم کرد و شاه را فرمانبردار روحانیون شیعھ ساخت
بھ حوزه سیاست ) ھفتاد و اندی سال پس از بنیان گذاری دولت صفوی( کھ از دوران شاه اسماعیل دوم مذھبی

سیادت زودگذر مجلسی بر . و فرمانروایی در ایران بازگشتھ بود، بھ یاری شیخ السالم مجلسی برچیده شد
، پروانھ کشتار رھبران »رنفوذ کفـّا«دربار چنان بود کھ شاه بھ ھنگام مستی و بھ تحریک مجلسی و از بیم 

مجلسی و نوه او مال . یھود و مسیحی اصفھان را داد و گماشتگان مجلسی ایشان را با بی رحمی بھ قتل رساندند
محمد حسین خاتون آبادی کار را از این ھم فراتر بردند و فرمان دادند کھ ھمھ زرتشتیان یا باید مسلمان شوند 

  . و یا ریختن خون ایشان حالل است
  

بھ جای پرداختن بھ امور دیوانی و لشگری برای پاسداری از ایران، شکستن خمره ھای شراب و فتوا برحرام 
امورخرصالحی و زاھدی «دانستن کبوتر بازی اھمیت یافت و بھ گفتھ محمدھاشم آصف در رستم التواریخ 

این سیادت » .ابود گردیدچنان باال گرفت و امورعقلیھ و کارھای موافق حکمت و تدبیر درامور، نیست ون
زودگذر شریعت بر دربار و دیوان بھ یاری شاه سلطان حسین میگسار و ھمیشھ خمار نھ تنھا یگانگی ملی را 

  .استوار نساخت، بلکھ آخرین تیشھ بھ ریشھ دولت ملی ایران زد  و فروپاشی دولت صفوی را شتابان کرد
  

وره شاه اسماعیل آغاز شد و در دوره شاه تھماسب بھ توسل بھ شیعھ در توجیھ سیادت صفویان اگرچھ از د
اوج رسید، بھ تدریج رنگ و روباخت و در پایان دوره صفوی بھ سیادت خرافات و توسل بھ استخاره برای 

نھ تنھا آموزش ھای فلسفی اندیشمندان برجستھ شیعھ چونان محمد . گذران امورمملکتی تنزل یافت
میرفندرسکی و صدرالدین شیرازی معروف بھ مال صدرا و صدرالمتألھین از باقرمیرداماد، میرزا ابوالقاسم 

حوزه تفکر غالب بر درباریان پایان دوره صفوی برکنار بود بلکھ حتی اندیشھ ھای بی خطر محقق سبزواری 
یکھ تاز میدان مذھب خشک اندیشی خرافات آلود و اخباری مسلک مال محسن فیض و مال . نیز میدان نداشت

بھ دالیل و براھین و آیات «ھمین مجلسی دوم بود کھ . تقی مجلسی وفرزندش مال محمد باقر مجلسی بودمحمد 
قرآنی حکم ھای صریح نموده کھ سلسلھ جلیلھ ملوک صفویھ، نسًال بعد نسل بیشک بھ ظھورجناب قائم آل 

  ».محمد خواھد رسید
  

فقھ و کالم . فرمانروایی در دوره صفوی زیان دیداز این ھم فراتر رویم، مذھب شیعھ نیز از آمیزش با ساختار 
توانایی اندیشھ ھای دینی در درازای تاریخ ایران در بیرون از حوزه . شیعھ در دوره صفوی گسترش نیافت

مھمترین اندیشھ ھای حکمت و فلسفھ اسالمی و برجستھ ترین کارھای فقھ و اصول در . فرمانروایی بود
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. اندیشمندان مذھبی خویشتن را از ضروریت ھای سیاست روز رھانیده بودندروزگاری تدوین شد کھ فقھا و 
علی بن عبدالعالی عاملی، مشھور بھ محقق کرکی تا آن ھنگام کھ در جبل عامل لبنان می زیست، از شمار 

شیعھ ایران » شیخ السالم«پس از آمدنش بھ ایران و گزینش او بھ جایگاه نخستین . سرآمدان فقھ و اصول بود
مانند یک سیاست مدار، مخالفان مذھبی . در روزگار شاه تھماسب صفوی، اورا بھ چھره ای سیاسی تبدیل کرد

خویش و از جملھ میر نعمت اهللا حلی را از میدان بھ درکرد و شاه تھماسب بنگی و شرابخوار را نایب خویش 
نھ دولت از برکت دین پایدار .  دمذھب شیعھ صفوی را نیز ھم او بنا نھا.  ساخت و بھ مملکت داری پرداخت

دین در روزگار صفوی ابزار توجیھ . شد و نھ دین از برکت شرکت گذرا در دولت شکوفایی ماندگار یافت
بھ دشمنی با دین اھل سنت و تبری از خلفای سھ گانھ . فرمانروایی شاھان شد و ازراستای اندیشھ کناره گرفت

  . ن منطق، اصول، احکام و عرفان شدحدیث و روایت و خرافات جایگزی. پرداخت
  

حملھ افغانان سنـّی مذھب و سپس تشکیل دولت افشار کھ خویشتن را وارث صفویھ می دانست، بھ بازمانده 
نفوذ روحانیون شیعھ در حوزه سیاست و دیوانساالری پایان داد و کانون نفوذ ایشان را از ایران بھ عتبات 

اگر چیرگی شیعھ دوازده امامی، آن گونھ کھ اینک گفتھ می شود، . قل کردمنت) نجف، کربال، سامرا و کاظمین(
مالت و ساروج یگانگی و یکپارچگی ایران می بود، در پی آمد لشگرکشی افغانان و چیرگی ایشان بر یگانھ 
دولت شیعی جھان، طبیعی بود کھ جنبش برای بیرون راندن افغانان و بازسازی دولت ملی با جنب و جوش 

اما نھ تنھا چنین نشد، بلکھ از ھیچ گوشھ ایران . ھمراه گردد» نجات دین و دولت« شیعی گرایانھ برای مذھبی
بخش بزرگی از علمای دین کھ خویشتن را نھ وارث دربار و دیوان می . قیامی برای پاسداری ازدین برنخاست

 عتبات کوچیدند و بیش از پیش بھ دانستند و نھ پاسدار وحدت ملی، از اصفھان و دیگر مراکز مذھبی ایران بھ
حتی پس از .  اعتبار نجف و شھرھای پیرامونش بھ عنوان کانون دینی و فکری شیعھ دوازده امامی افزودند

فتوای مال زعفران، پیشوای سنـّی افغانان دررافضی بودن ایرانیان شیعھ، و بستھ شدن پیمان میان محمود 
ش ھای مھمی از ایاالت غربی ایران و از جملھ آذربایجان بھ ایشان، افغان با دولت عثمانی برای واگذاری بخ

یک برگ کاغذ از سوی روحانیون بزرگ آن زمان برای برانگیختن ایرانیان در پاسداری از مرزوبوم و 
شیخ بھاء الدین اصفھانی معروف بھ فاضل ھندی، کھ آخرین فقیھ برجستھ . یگانگی سرزمین خویش صادر نشد

 اصفھان است ھمچنان خویشتن و شاگردانش را از ستیزمیان محمود افغان با شاه سلطان دوره صفوی در
داوری من در این جا . ھمھ فقھای نجف و عتبات نیز دراین باره سکوت کرده اند. حسین صفوی برکنار داشت

نیون، بھ ھر نھ پرخاش بھ رفتار فقھا و روحانیون شیعی در آن روزگار، بلکھ در اشاره براین است این روحا
  .دلیل جایگاه خویش را در حوزه سیاست و ستیز بر سر فرمانروایی ندیدند

  
با آمدن افغان ھا، فروپاشی دولت ) آغاز سده ھژدھم میالدی(در دوره سد سالھ ای کھ از میانھ سده یازدھم 

کسو شاھد صفوی و تشکیل دولت نادرشاه آغازمی شود و بھ تشکیل دولت قاجار می انجامد، ایران از ی
ماندگاری و ساختاری شدن ُمدارای مذھبی است و از دیگر سو شاھد کشاکش دولت ھای بریتانیا، عثمانی و 

در درازای این دوران، گفتمان چیره . روسیھ برای دستیابی  بھ سرزمین ھای حوزه نفوذ و فرمانروایی ایران
، اصول و کالم است کھ سرانجام با چیرگی بر روحانیت شیعھ، چالش میان اخباریون و اصولیون در حوزه فقھ

اگر . وحید بھبھانی بر حوزه نجف و پیدایش ساختار مرجعیت تقلید بھ سود مکتب اصولی بھ انجام می رسد
مذھب شیعھ یکی از بنیادھای یگانگی ملی ایران می بود، دراین دوران مھم کھ رسمیت مذھب شیعھ درایران 

ایدارگشتھ وساختارھای مذھبی بیش از پیش از حوزه فرمانروایی و ساختار بھ پایان رسیده، ُمدارای مذھبی پ
اما سرزمین . دیوانساالری ایران بیرون رانده شده بود، ماباید نشانی از فرایند فروپاشی یگانگی ایران بیابیم

بخش ایران پایان دوره صفوی، ھمان سرزمین یکسد سال پس از آن در ھنگام تشکیل دولت قاجار است و در 
ھای آتی این نوشتارخواھیم دید کھ مھم ترین بخش ایران کھ ازحوزه فرمانروایی ھزارو و اندی سالھ ایران 
جدا شد، در ھمان دوره قاجار و بھ یاری تندروی ھای پاره ای از علمای شیعھ و فتوای مجتھد محمد اصفھانی 

سیھ در روزگار فتحعلیشاه قاجار و از معروف بھ سید مجاھد بود کھ بھ جنگ خانمان سوز میان ایران و رو
در این دوره یکسد سالھ، ساختارھای دینی نھ در حفظ یگانگی ایران نقشی ایفا .  دست رفتن قفقاز انجامید

کردند ونھ فقھای مھم شیعھ چونان مال اسماعیل خواجویی، محمد رفیع گیالنی، شیخ یوسف بحرینی و آقا محمد 
دیوانساالری و فکری در ایران داشتند و اگر ھم می داشتند، نوشتھ و گفتھ ای بیدآبادی توجھی بھ رویدادھای 

  . از ایشان بھ جای نمانده کھ مارا گواھی برآن باشد
  

http://www.secularismforiran.com


www.secularismforiran.com 
 

این کھ شکست افغانان و بازگشت دولت ملی بھ دست دولتی صورت گرفت کھ پایبندی ویژه بھ ھیچ یک از 
رغم پایان دادن بھ مداخلھ روحانیون شیعھ در دیوان، بستن مذاھب اسالمی نداشت و این کھ دولت نادر شاه بھ 

دادگاه ھای شرع و گرفتن بخش مھمی از موقوفات از روحانیون، پاسدار نیرومند یگانگی ایران و دوام دولت 
ملی شد، بیھودیگی این داوری را کھ گویا مذھب شیعھ دوازده امامی بنیاد یگانگی ایران و سنگ بنای 

بارگران پاسداری از یگانگی ایران و . انی در دوره ھای بعدی است، آشکار می سازدناسیونالیسم ایر
بازگرداندن دولت ملی پس از یک دوره کوتاه چیرگی افغانان، بھ گـُرده ھمان دو ساختار ماندگار تاریخی این 

مصلحت آمیز سرزمین، یعنی ساختار دیوانساالری شھروند ایران و ساختار فرمانروایی متکی بر اتحادھای 
نقد بھ رفتار خونریزانھ نادرشاه . ولی ضروری اشراف و سلحشوران بیش از یک ھزار تیره قومی و ایلی افتاد

زیرا کھ نادر شاه ُمداراگر، کم یا بیش بھ ھمان میزان خونریز بود کھ شاه . نیزجایگاھی در این ارزیابی ندارد
  .اسماعیل متعصب

  
 باردیگر در پیشاپیش اتحاد ایل ھا و عشایر و با پشتیبانی نخبگان شھری و نادربھ رغم رفتار خونریزانھ اش،

قبایل بھ بریدگی زودگذر فرایند دولت ملی درایران پایان داد و در عین حال عنصر بردباری مذھبی دیرینھ ای 
یگربھ را کھ برخالف کوشش بنیان گذاران دولت صفوی، با تاروپود فرھنگی ایران پیوند یافتھ بود، بار د

این ساختاری شدن . ساختار دولت و مناسبات اجتماعی باز گرداند و بھ این بردباری مذھبی رسمیت بخشید
تسامح مذھبی و پایان یافتن نفوذ زودگذر روحانیون تندرو خرافاتی در ساختارھای فرمانروایی و دیوانی، یکی 

 چالش، اساسًا چالشی مسالمت آمیز بود و بھ ویژه این کھ این. از بزرگترین رویدادھای تاریخی ایران است
  . خونریزی ھای نادر دراین راستا صورت نگرفت

  
واقعیت این است کھ برخالف پاره ای از داوری ھای رایج امروزین، بھ رغم ھمھ کوشش ھای تبعیض گرایانھ 

 وحدت ملی بنیان گذاران دولت صفوی، عنصر سیادت یک مذھب معین، بھ یکی از مبانی تشکیل دولت ملی و
اگر پذیرش مذھب شیعھ جعفری، نقشی بنیادین در وحدت ملی ایران می داشت، پس طبیعی بود . ارتقاء نیافت

کھ پس از آمدن افغان سنـّی مذھب و فتوای مال زعفران بھ رافضی بودن ھمھ ایرانیان شیعھ، مبارزه با افغانان 
 بخشیدن مجدد بھ تشیع جعفری ھمراه می شد و برای بازگشت دولت ملی درایران، با اقبال بھ سوی رسمیت

اما نادرشاھی کھ تربیت مذھبی نیافتھ بود، . بانگ دشمنی با تسنن از ھر گلدستھ و منبری بھ ھوا برمی خواست
نھ تنھا ضرورتی برای برانگیختن پرچم یگانگی مذھبی نیافت، بلکھ بھ راھنمایی دیوانساالرانی چونان 

مدکاظم مروی، بردباری مذھبی و پایان دادن بھ سیادت رسمی مذھب شیعھ و میرزامھدی استرآبادی و مح
  .مداخلھ روحانیون را در امور کشوری و لشگری بھ یکی از نخستین برنامھ ھای دولت خویش تبدیل کرد

  
گذشتھ از خون ریزی ھای بی رحمانھ نادرشاه، داوری تاریخ درباره نقش او در رسمیت بخشیدن بھ فرایند 

با اینکھ او از . ی مذھبی کھ اندکی پیش از دوره شاه عباس صفوی آغاز شده بود، بھ گونھ ای دیگراستُمدارا
خانواده ای تھی دست از تیره قرقلی ایل افشار در درگز خراسان زاده شده و افشار یکی از ھفت طایفھ شیعی 

ھمین اندازه می . ست نیستمذھب قزلباش بود، از چند و چون مذھب خاندانی او آگاھی ھای بسیاری در د
گلدستھ «دانیم کھ بھ اعتبار بسیاری از اسناد تاریخی از جملھ عالم آرای نادری، بھ شکرانھ تسخیر ھرات 

طال زیب و زینت و ] برگ نازک[را و ایوان میرعلیشیر را بھ تـُنـُکـَھ ] آرامگاه امام رضا[باالی سر مبارک 
روسرخی دنیا و تحصیل عقبی ... شری یوم بھ یوم در تزاید شده و شعشعھ قوت دین اثنی ع«تا » آرایش داده
و نیز می دانیم کھ دستور داد کھ علی بیگ افشار، ایلچی یا سفیر او را در بخارا کھ بھ ابوالفضل » .بھ عمل آید

، بھ مکافات این سخن، ریش »نادرھم سنـّی است«خان، حاکم اوزبک سنـّی مذھب آن دیار گفتھ بود کھ 
  !   شند، جامھ زنان در برش کنند و در لشگرگاه بگردانندبترا

  
 ھجری، جای تردیدی باقی نمی گذارد 1148شرایط نادر برای پذیرش پادشاھی در شورای دشت مغان درسال 

کھ اگرچھ بھ شکرانھ شمشیر قزلباش، بیشتر مردم ایران بھ مذھب شیعھ روی آورده اند، اما این مذھب نھ 
میرزا محمد مھدی استرآبادی نویسنده تاریخ جھانگشای .  و نھ بنیان تشکیل دولت ملیمالت وحدت ملی است

نادری کھ خود از بانیان نشست مغان بوده و درآن جا حضور داشتھ است، از زبان نادربھ ده ھاھزارتن 
 سلم از زمان رحلت حضرت پیغمبرصل اهللا علیھ و«نمایندگان گردآمده در دشت مغان چنین نقل می کند کھ 
درایران ھم سابقًا ھمین مذھب رایج و متداول بوده، ...چھار خلیفھ بعد از یکدیگر متکفل امر خالفت شده اند

خاقان گیتی سان شاه اسماعیل صفوی در مبادی حال بنا بر صالح دولت خود آن مذھب را متروک و مذھب 
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را کھ فعل ] بھ سھ خلیفھ پیش از علییعنی دشنام [تشیع را شایع و مسلوک ساختھ، بھ عالوه آن سّب و رفض 
بیھوده و مایھ مفاسد است در السنھ و افواه عوام و اوباش دایر و جاری کرده، شرر شرارت بھ چخماق 
دوبرھمزنی برانگیخت و خاک ایران را بھ خون فتنھ و فساد آمیخت و مادام این فعل مذموم انتشار داشتھ 

فراموش نکنیم کھ این رویداد در روزگاری است کھ »  .خواھد شدباشداین مفسده از میان اھل اسالم رفع ن
بیشتر ایرانیان، پس از گذشت دوسده و نیم رسمیت داشتن مذھب شیعھ و تحمیل خونریزانھ آن در آغاز دولت 

این کھ نمایندگان ایل ھا وعشایر، اعیان، . صفوی، خواستھ و یا ناخواستھ بھ این مذھب گرویده بودند
 و روحانیون در دشت مغان کھ بیشترشان شیعی مذھب بوده اند، این شرط نادر را می پذیرند کھ دیوانساالران

شیعھ جعفری یکی از پنج مذھب اسالم باشد و نھ مذھب رسمی، گواه این است کھ ایشان بازسازی دولت ملی 
یشرفتگی چالش این رفتار نشانی از پ. و یک پارچگی ایران را از سیادت یک مذھب مھمترمی شمارده اند

ما بھ چنین نمونھ ای از ُمدارای مذھبی در دوران تشکیل دولت ھای ملی در اروپا . دولت ملی درایران است
  .  برنمی خوریم

  
راستی این است کھ اگرچھ شمشیر ترکمانان قزلباش، ساروج اتحاد یا تمکین ایل ھا و طوایف فالت ایران در 

ادت یک تیره قومی ھیچ گاه بھ شالوده این چالش تحول نیافت؛ و اگرچھ فرایند تشکیل دولت ملی ایران بود، سی
تعصب بھ شیعھ دوازده امامی و کوشش در رسمیت بخشیدن بھ آن بھ عنوان دین این دولت نوپای ملی، کوتاه 
. زمانی و با شقاوت دنبال شد، ھرگز پی آمدی ماندگارنداشت و بھ یکی از پایھ ھای بنای دولت تبدیل نشد

ش بنای دولت ملی در ایران، اساسًا بر بنیاد آمیزش قومی، گسترش ساختارھای دیوانساالرانھ و شھروند و چال
دولت ملی کھ بر گرده اتحاد ترکمانان قزلباش بناشده و بھ ھر روی بھ تحمیل .  بردباری مذھبی استوارگشت

 خویش را از چنگ قزلباش رھا کرد مذھب شیعھ  پرداختھ بود، در کوتاه زمانی  بلوغ یافت و از یکسوگریبان
بھ اعتبار ھمھ تاریخ نویسان، ازجملھ محمد کاظم مروی . و ازدیگر سو از تحمیل مذھب شیعھ کناره گرفت

تاریخچھ «، مینورسکی در »جھانگشای نادری«، میرزا مھدی خان استرآبادی در »عالم آرای نادری«در
، ھمین دولت ملی ھنگامی کھ بھ »دستورالملوک«رفیعا در و میرزا » ترکستان نامھ«، بارتولد در »نادرشاه

دوره نادر رسید، با ھمھ خودکامگی و بیرحمی ھای او، بر بنای اتحاد اقوام و بردباری مذھبی و بازسازی 
پادشاه شیعی مذھب زند نیز کوششی برای آمیزش ساختارھای دیوانساالرانھ . ساختارھای دیوانی استوار گشت

ره قاجار نیز با ھمھ تظاھرات شاھان بھ دین داری و مذھب پروری، بھ ھیچ روی تکرار دو. با دین نکرد
فاجعھ زودگذر دوران شاه اسماعیل صفوی در ستیز سازمان یافتھ با پیروان مذاھب و دین ھای غیر شیعی 

نروایی و با اینکھ تبعیض ھای مذھبی گاه و بیگاه صورت می گرفت، اما ُمدارای مذھبی در حوزه فرما. نبود
  . دیوانساالری ماندگاری یافت

  
تجربھ روزگار کنونی بھ خوبی . اینک، بھ ھر روال، شیعی دوازده امامی مذھب بیشترین مردم ایران است

نشان داده کھ تحمیل آموزش ھای یک دین، حتی دین بیشترین مردم بر دیگر شھروندان، نھ تنھا بھ یگانگی 
ان مردم را افزایش می دھد و پایھ ھای یگانگی سرزمین ایران را کھ در ملی یاری نمی رساند، بلکھ ستیز می

یگانگی ایران نھ پی آمد سیادت یک تیره قومی است و . درازای ھزاران سال بھ دست آمده، سست می گرداند
این یگانگی حاصل ھم سرنوشتی داوطلبانھ مردمی از سدھا تیره ایلی و . نھ دستاورد چیرگی یک مذھب

این پیوندھای اھورایی را با ستم ھای . ، با زبان و گویش ھای متفاوت و باورھای دینی جداگانھ استعشیره ای
  . اھریمنی نمی توان و نباید گسست

  
بند ناگسستنی یگانگی  ایران کھ امروز را بھ پیشینھ دوھزار و اندی سالھ ما پیوند می دھد، نیرویی توانا تر از 

فرھنگ دولت ملی ایران، برخاستھ از آمیزش ھای دیرپایی . ادشاھی استیک مذھب، یک قوم و یک سلسلھ پ
. است کھ در فراز و نشیب تاریخ بھ شکل گیری یکی از ماندگار ترین کشورھای تاریخ جھان انجامیده است

میراث این یگانگی، ھستی مشترک ھمھ ایرانیانی است کھ از تبار وتیره ھا و پیشینھ ھای گوناگون و باور 
 ھایی متفاوت و گویش ھای زبانی بسیاربرخاستھ وبا تاروپود و ھست و نیست این سرزمین پیوندیافتھ و وآئین

  . خویشتن را وارثین این سرنوشت مشترک یافتھ اند
  

  محمد امینی
  2006دھم ژانویھ 
  1384بیستم دیماه 
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