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 »ارتباط تاريخی ايران با جنوب لبنان«
 توضيح برخی ناراستی های تاريخیبخش سوم ـ 

 اسماعيل نوری عال
 

در مورد ) به نقل از دکتر صفا(» روضات الجنات«سکه، جالب است اين نکته را ھم از اين برای درک روی ديگر 
خفری چنین کرد و بدترين . لیفگان را لعن کندشاه او را بخواند و فرمان داد تا خ«: داستان شمس الدين خفری بیاورم

چگونه از "چون از خدمت شاه بیرون آمد ياران او را پذيره شدند و گفتند . دشنام ھا را نثار آنان نمود و از مرگ رست
يعنی از برای دو سه عرب، مرد : "وی در پاسخ گفت" مذھب خود برگشتی و پیشوايان سه گانه را دشنام دادی؟

 »"ن من کشته شود؟فاضلی ھمچو
com.esmail@nooriala 

 
  و پرسش ھای متعددی که، اخیر منخوانندگان دو يادداشت افلگیر کنندهاستقبال غ

 : نکته را توضیح دھمو د در ابتداتام  وا می دارد،مطرح کرده اند
 پیش آمد که ديدم بسیاری از ھموطنانم  برايم ھنگامی)ھا (فکر نوشتن اين مقاله. 1

بعلبک و جبل (چرائی و چگونگی پیوند بین حکومت اسالمی مسلط بر ايران را با جنوب لبنان 
را در نمی يابند و نمی توانند درک کنند چرا » حرب اهللا لبنان«و ) عامل و کرک و جبع و غیره

 می ريزندلبنان نمان را بپای دعوای جنوب مصالح میھدارائی ھا و آخوندھای حاکم بر ايران اينگونه 
 . خطر درگیر شدن در جنگی وسیع می افکنند دايرهکشورمان را درعامدًا و 

 شايد اگر آخوندھای مسلط بر ايران نسبت به ديگر سرزمین ھای اسالمی و ظلمی که 
ند، بر آنان روا می شود ھمین عکس العمل را داشتند و، به اصطالح، گزينشی عمل نمی کرد

کومت اسالمی اين کار امری مندرج در طبیعت يک ح و اينگونه پرسش ھا ھم پیش نمی آمد
 را نسبت به کشتار مسلمانان سرکردگان اين حکومتاما ما بی اعتنائی . محسوب می شد

چچن بدست ارتش روسیه ديده ايم و کف زدنشان را در سرکوب طالبان بدست ارتش آمريکا 
 . شاھد بوده ايم
 که بايد باشد مورد خاصی  در نظر ھموطنانمجنوب لبنان موردچون ديدم که  ن،بدينسا
 اين تاريخ روابط کشورمان را با  تاتصمیم گرفتم ،قرار گیرد پرسش ضوعمی تواند موچند و چون آن 

  استمثلث کوچکی که بین مسلمانان سنی و يھوديان اسرائیلی و مسیحیان لبنانی قرار گرفته
 .م تری قرار دھمفصلمورد بررسی 

 پیش، کشور ما با موج پنج قرن ، کهاين منظور برآورده نمی شد جز آنکه نشان دھم. 2
 روبرو ، که اغلبشان آخوندھای شیعه دوازده امامی بودند،بزرگی از مھاجران آمده از جنوب لبنان

 تاريخ  در جلد ششم،»مذھب عھد تیموری و صفوی«آمبرتی، استاد دانشگاه روم، در مقاله  (شد
ايران کمبريج، می نويسد که ھنگام مرگ شاه طھماسب صفوی بیش از ده ھزار جبل عاملی تنھا 

، شالوده  صفوی تسلط بر دستگاه حکومتیدر پی و آنان، ) 642در قزوين ساکن بوده اند ـ ص 
 در قانون اساسی  صد سال پیش مجموعًاسازمانی دينی و نگرشی ايدئولوژيک را ريختند که

 سال پیش در قانون 28ملی ما يکی شد و با ھويت » مذھب رسمی ايران«ت با عنوان مشروطی
در نتیجه خاستگاه و کعبه . اساسی جمھوری اسالمی بجای ھر قانون و قانون گزاری نشست

حکومت اسالمی ايران را بايد در جبل عامل جست و در ظل اين ادراک به دريافت نوع ارتباط 
 .با اين خاک کوچک بالخیز پرداخت مسلط بر ايران سميدآخون

، مقاله ای  چاپ تھرانھفته پیش خبر شدم که آقای محمد قوچانی، سردبیر نشريه شرق
 آن را يافتم و با ؛»گزارش تحلیلى شرق از جغرافیاى تاريخى شیعیان«نوشته است با عنوان 
جاع و خطوط سپید  پر از تقیه و گاه تحريف اما سرشار از اربودمطلبی . اشتیاق تمام خواندم

ی از مصطفی چمران، وزير  جالب به اين گفتآورد میاندر آن. خواندنی در میان خطوط سیاه اغواگر
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گوھر  بر خوردم که ه،شد» شھید« به دست ھمرزمان خود مشھور استدفاع دولت بازرگان، که 
 ،لمترين پايگاه تشیع در عا مقدس«: آنچه را می خواھم نشان دھم يکجا ارائه می دھد

كشور ما . عامل مركزى براى بزرگترين دانشمندان عالم تشیع بوده است جبل... عامل است جبل
عامل را   يعنى اگر خداى ناكرده ريشه جبل؛عامل است شیعه است اما ريشه تشیع در جبل
  »...اند  تشیع را از عالم قطع كردهقطع كنند به مثابه آن است كه ريشه

 به اندامی که جبل عاملی ھا ر نشان دادن ماھیت و قدرت سمظو بمندر اين ھفته،باری، 
، که تبلیغات دستگاه آنان در  به دو ناراستی تاريخیدارم ، قصدنده افرھنگ ما ايرانیان تزريق کرد
، برخالف تلقینات چھار سد فصیل بیشتری بپردازم؛ يکی اينکه با تعھد صفوی موجد آن است،

آن ( و تشیع و مولدترين مراکز تسنن در عالم اسالم بوده استاز مھمترين کشور ما  ساله اخیر،
لبی را در اين مورد البته مطا. را در آن جائی نبوده) یعی که امروز بر کشور ما غالب استھم تش

در واقع، يکی از مشکالت ما در امروز  در دو ھفته اخیر آورده ام و در اينجا بايد اشاره کنم که،
لت تاريخپردازی دروغ آمیز و تحريف ھای آموزشی و پرورش ھای گمراه تاريخمان آن است که، بع

کننده مسجدی و آخوندی، چه در دوران صفويه و قاجاريه و پھلوی و چه در حکومت فعلی، اغلب 
ما چنین ھدايت شده ايم که تاريخ گذشته را با عینکی که آخوند جبل عاملی به چشممان زده 

ی کنیم که ايرانیان از ابتدا شیفته خاندان پیامبر و علی بن اغلب ما خیال م. است نگاه کنیم
را بر اساس ابیطالب بوده و تشیع را خود به عنوان مابه ازائی برای تسنن اختراع کرده اند و آن 
 و پیروزی شاه الگوی شاھنشاھی ساسانی و وراثت خونی و فره ايزدی ايران باستان ساخته اند

اين خیاالت را . یروزی آنچه ايرانیان در طول تاريخ می خواسته انداسماعیل چیزی نبوده است جز پ
کسانی ھمچون ھانری کربن و سید حسین نصر ـ به سوداھای مختلفی که جای پرداختن به آنھا 

اينجا نیست ـ دامن زده اند و ھیچ کس ھم توضیح نمی دھد که اين ايرانیان سراپا شیعه و 
می گوئید اعراب؟ . رای ھزار سال سنی نگاه داشته بودمجذوب اھل بیت را چه کسی به زور ب

می گويم سامانیان ايرانی و غزنويان و سلجوقیان ترک را چه کسی سنی و بر سر مردم ايران 
سوار کرد؟ چنگیز و ايلخانان و تیموريان و ترکمانان ھمه از مشرق به ايران آمدند، ايران را شخم 

خراسان نکردند، اما ھمگی در ھمین سرزمین ايران سنی زدند، اعتنائی به مزار امام ھشتم در 
آن زمان که ديگر اعراب بر ايران مسلط نبودند، پس چه کسی آنھا . شدند و به سوی بغداد تاختند

را به مذھب اھل سنت در می آورد؟ پس، نخستین دروغ بزرگ آن است که بگوئیم ايرانیان از ابتدا 
 .به تشیع اعتقاد داشتند

 شاه اسماعیل اول .ت اين مدعا استود بھترين گواه صحرت رسیدن صفويه خماجرای بقد
، از يکسو از خاندانی  را مذھب رسمی حکومت خود اعالم داشت دوازده امامی که تشیع،صفوی

دارد   ناچار بود در سراسر ايران خون بريزد تا مردمان را واشافعی مذھب می آمد و، از سوی ديگر،
 ـ بعنوان  سه جانشین نخست پیامبر اسالم را، در نتیجه،ه ھستند و که شیعندکناعالم تا 

تبرا  «ی که کار؛ند لعن کن ـغاصبان حق علی بن ابیطالب و ظلم کنندگان بر اھل بیت پیامبر اسالم
 .»دوری گزيدن و احتراز از ناپاکی و نجاستبری شدن، «، به معنی نام داشت» کردن

که به داليل انتخابش بجای اردبیل برای پايتحت شدن، ( شھر تبريز وقايعبگذاريد از شرح 
 بود که قرار ) میالدی1501( ھجری 908سال  بھاری یشب جمعه آن  در) بعدًا خواھم پرداخت

 ی قلمرومذھب رسمی که تشیع دکن اعالم  اسماعیل صفوی خود را شاه بخواند وفردايش
 می ،لف آن ناشناس مانده است که مو،»عالم آرای صفوی«در تاريخ .  آغاز کنمصفوی است

ران و بايل ترکمن ساکن در آذربايجان و اکاله سرخان، از ق( امراء قزلباش  در آن شبخوانیم که
 ھنوز از اعالم اين تصمیم و )ديار بکر که حامیان اصلی و فرماندھان سپاه شاه اسماعیل بودند

» حی علی خیر العمل«و » ی اهللاشھد ان علیًا ول«که در آن دو جمله (خواندن خطبه اثنی عشر 
فکری می بايد کرد در «: ھراس داشتند، پس به نزد اسماعیل آمدند که) اھمیت مرکزی داشت

يعنی، {صد ھزار کس در تبريزند و از زمان حضرت  چرا که دويست سی؛دن خطبه اثنی عشرخوان
گويند ما پادشاه شیعه ه مردم بتا حال اين خطبه را کسی بر مال نخوانده و می ترسیم ک} پیامبر

من از ھیچکس باک ندارم و «:  و می گويداسماعیل نمی پذيرد).  عالم آرا64ص (» .نمی خواھیم
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ی از غالف می کشم و به عون خدا يکبه توفیق اهللا تعالی اگر رعیت ھم حرفی بگويند، شمشیر 
 . ».را زنده نمی گذارم

سپاه ھراس آفرين . ی شوداو عازم مسجد جامع تبريز م. صبح جمعه فرا می رسد
 در بین جمعیت پراکنده اند ، با سبیل ھای چخماقی و کاله ھای سرخ و رداھای بلند،قزلباش

، اسماعیل ) می گويد در بین ھر دو نفر يک تن قزلباش ايستاده بود»ی صفویعالم آرا«نويسنده (
وندی بنام موالنا طرف منبر مسجد می رود، شمشیر خود را از غالف بیرون می کشد، به آخه ب

ھا جستجو يافته   پس از مدتتشیع چیست ومبانی کلی  می دانست که(احمد اردبیلی 
خود روی يکی از پله ھای منبر می ايستد و . اشاره می کند که بر باالی منبر برود) بودندش

 ی صفویرانويسنده عالم آ. خطبه خوانده می شود. اشاره می کند که موالنا دست به کار شود
مردم آن شھر } يک سوم{دو دانگ .  غلغله از مردم برخاستچون خطبه خوانده شد،«: ی گويدم

دانگ ديگر رفتند که از جا حرکت  اما چھار ،"النان لب و دھان تو گرديم ای حضرت موقربا"گفتند 
ضرت شاه شمشیر بلند کرده و گفت ح. نان قزلباش آنھا را فرو کشیدندجواد که از دو طرف کنن

گفتند و آن چھار دانگ ديدند که جوانان " بیش باد و کم مباد"آن دو دانگ به آوار بلند !"  کنیدتبرا"
". ھر کدام نمی گوئید کشته شويد"قزلباش خنجرھا و شمشیرھا در دست گرفته و می گويند 

 ».تمام از ترس گفتند
می » ر ايرانسفرنامه ونیزيان د«لرد استانلی، در کتاب . اما قضیه به اينجا تمام نشد 

حتی . عام کرد قتل با آنکه تبريزيان ھیچ مقاومتی نکردند، بسیاری از مردم شھر را«: گويد
شاه (ور سلطان يعقوب گ.   ھائی که در شکم داشتند کشتند زنان آبستن را با جنینسربازان

 شرکت )لعلیه شیخ حیدر، پدر اسماعی(ری از امیرانی که در نبرد دربند و بسیا) آق قویونلوقبلی 
يکی از مجازات ھای رايج عصر  اين {کرده بودند، نبش کردند و استخوان ھاشان را سوختند 

 سیصد تن از زنان .}از آن بیادگار مانده » پدر سوخته« که اصطالح  استترکمانان و صفويان
ند سپس ھشتصد تن را، که در دستگاه الو. روسپی را به صف در آوردند و ھر يک را دو نیمه کردند

 را کشتار کردند و  حتی سگان تبريزپرورش يافته بودند سر بريدند؛) لو آق قويون معاصرشاه(
 ).408ترجمه منوچھر امیری ـ ص (» مرتکب فجايع ديگر شدند

 مردم تبريز تا پايان عمر اسماعیل ھم ، با اين ھمه، کهپروفسور آمبرتی توضیح می دھد
يکی از داليل تغییر پايتخت از تبريز به ،  نیزس از مرگ اوپ ، پیدا نکردند و چندانیبه تشیع گرايش

 ،چالدرانجنگ  شکست اسماعیل در در پی ،قزوين احساسات ضد صفوی مردم اين شھر بود که
 می توان به فھرستی در واقع ).247ص  (نده بود استقبال کرداز ورود لشگر عثمانی به شھر خود

 : يران اشاره کرداز قتل عام ھای شاه اسماعیلی در سراسر ا
به قول  (»شکی«قتل عام سنیان شھر : تا رسیدن به تبريز و اعالم شاھی ر غرب ايران،د

غازيان به تیغ آتش صفات، خرمن حیات ايشان را «: حسن بیگ روملو» احسن التواريخ«
 رئیس ،کشتن شیروانیان سنی مذھب، سوزاندن جسد فرخ يسار، )63ص » !بسوزاندند
جنگ با سلطان حسین بارانی آق قويونلو و ؛ ست کردن مناره از سرھای کشتگاندرو ، شیروانیان

فتاده بود و چھار ھزار م او ادشکست بر مر«: »عالم آرای صفوی«بقول نويسنده (کشتار لشگر او 
  از گورھاحمله به قلعه باکو و کشتار وسیع اھل قلعه و بیرون کشیدن مردگان؛ )»ندسر بريده بود
  . آق قويونلو، شاھزادها؛ کشتار ھجده ھزار نفر از لشگريان عثمانو سوزاندن آنھ

  ـ913سال  : و اقدام به لشگرکشی به اطرف و اکنافپس از اعالم شاھیدر غرب ايران، 
 قتل عام مشعشعیان در غرب ايران  ـ914سال قتل عام کردان يزيدی در بین النھرين و غرب ايران؛ 

بنیانگزار يکی از مذاھب چھارگانه اھل (ن استخوان ھای ابوحنیفه ـ  ورود به بغداد و بیرون کشید
 . کشتار ده ھزار تن از آق قويونلوھا؛و سوزاندن آنھا) تسنن

بیش از ده کشتار ـ سنیان شیراز دسته جمعی کشتار  ـ 914سال  : در مرکز و شرق ايران
 مردم بسیار گستردهکشتار   نفر از مردم يزد ـھفت ھزارقتل   ـ915 نفر در مازندران؛ سال ھزار

کشتار و   سنی در مرو شیبک خانپیروزمندانه باجنگ   ـ916؛ سال غارت و تجاوزو اعمال اصفھان 
؛  را تکه پاره کرده و می خورندشیبک خانجسد قزلباشان  ـ  نفر از مردم شھربیش از يازده ھزار
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 سگ ھا و  کشتن زنان، کودکان واز ساکنان قلعه قرشی ھمراه با نفر پانزده ھزار ـ قتل 917 سال
فتح بادغیس و قتل عام مردان و به اسارت ؛ شھر مذھبیکشتار رھبران فتح ھرات و گربه ھا ـ 

 ...وگرفتن زنان؛ 
 شاه اسماعیل ، می نويسد کهزندگانی شاه عباس، در جلد دوم کتاب نصراهللا فلسفی 

 ).125ص (ه است کشتھب ان سنی مذر راه تثبیت تشیع در ايرد نفر را  ھزار250 مجموعًا حدود
شاه اسماعیل بخصوص نسبت به فضال و ھنرمندان دگرانديش حساسیت فوق العاده نشان می 

 در زندان ھای خمینی 1367روشی که در اين مورد انجام می شد ھمانی است که در سال . داد
در آن «: ارم، می نويسدھچ، جلد »تاريخ ادبیات ايران«دکتر ذبیح اهللا صفا در . ديگرباره آزموده شد

ايام رسم چنان بود که به اسیران ابالغ تشیع می نمودند و بنا بر اصطالح قزلباشان از آنان می 
اگر می گفتند رستگار می شدند و اگرنه، به قتل می . بگويند" علی ولی اهللا"خواستند تا 

ثًال، گروه بزرگی از اھل علم و ھنر در شیراز، م). 159ص (» رسیدند و يا در آتش می سوختند
تن به دشنام دادن به ) ھمچون قاضی میر حسین میبدی و امیر غیاث الدين محمد اصفھانی(

و تازه می دانیم که اين قاضی میبدی خود را از . خلفای سه گانه ندادند و به قتل رسیدند
د اما اين  نوشته بوشرحیطالب ديوان منتسب به علی بن اببر و ارادتمندان خاندان پیامبر دانسته 

 .  نمی دانستديگر ينخلفای راشدھمه را دلیل بر لعن 
در عین حال، کشتار وحشیانه اسماعیل صفوی برای شیعه کردن مردم ايرانزمین موجب 

ھجرت عده زيادی از دانشمندان و ھنرمندان ايرانی به خاک عثمانی از يکسو و به ھندوستان، از 
  .سوی ديگر، شد

به نقل از (» روضات الجنات«جالب است اين نکته را ھم از  درک روی ديگر سکه، برای
شاه او را بخواند و فرمان داد تا خلیفگان «: بیاورم داستان شمس الدين خفری در مورد )دکتر صفا

چون از خدمت . خفری چنین کرد و بدترين دشنام ھا را نثار آنان نمود و از مرگ رست. را لعن کند
چگونه از مذھب خود برگشتی و پیشوايان سه "ون آمد ياران او را پذيره شدند و گفتند شاه بیر

يعنی از برای دو سه عرب، مرد فاضلی ھمچون من : "وی در پاسخ گفت" گانه را دشنام دادی؟
 »"کشته شود؟

پردازم به چگونگی تشیعی مربوط ه بايد بدان ب ديگری کاراستین، از اين نکته که بگذريم
 به جان و مال و آتش و تجاوزسوزش د که شاه اسماعیل می خواست با زور شمشیر و می شو

درست ھمان کاری که اعراب ھزار  ( مسلط کنداين سرزمین بر  سنی مذھب ايرانناموس مردمان
 از آن رو اھمیت موردپرداختن به اين . )کرده بودند»  ايرانیکافران مجوس«سال پیش تر از او با 

استفاده با  ، آخوندھای جبل عامل چگونه توانستند کهبا شناخت آن می توان دريافتدارد که تنھا 
مذھب تشیع را، در ايران ايجاد کرده بود، به کشورمان ھجوم آورند و فضائی که اين خونريزی ھا  از

عاملی خود در ايران جا بیاندازند، چرا که آنچه آنان با خود به اصطالح امروزيان، با قرائت جبل 
 ھیچ نسبتی ،مورد جز در يک ، شاه اسماعیل سبعتشیعھمین با حتی ند ه بودھمراه آوردب

عبارت بود از اعتقاد به امامت دوازده تن از   ھمموردآن و  . و آن را ناکافی می دانستنداشت
ھم يکی ديگر از نکات » مھدويت«عده ای معتقدند که اعتقاد به البته . خاندان پیامبر اسالم

 به اين امر اعتقاد ندارم چرا که شواھد متعدد  امامن.  دو نوع تشیع بوده استني امشترک بین
و » ماما« خود را ، بجای امام دوازدھم جبل عاملی ھا،تاريخی نشان می دھند که شاه اسماعیل

 ).634اه کنید به ھمان مقاله آمبرتی ـ ص نگ(می دانست » مھدی موعود«
 :م توجه خواننده را به چند نکته مھم جلب کنمدر اين ارتباط الزم می دانباری، 

به معنی تشیع و اختصاصًا اصًال و عمومًا در سراسر عالم اسالم ھیچگاه تشیع  ـ الف
 از نمی توانسته پیش »تشیع دوازده امامی« در واقع بديھی است که. دوازده امامی نبوده است

وجود داشته  ،) میالدی940(ی  ھجر329يعنی حدود سال  ،اين فرقهدوازدھمین امام امامت 
 تا آن زمان ما ده ھا فرقه شیعه داشته ايم که ھیچ کدام ربطی به شیعه دوازده امامی ـ .باشد

به  که  راقفی ای از خود بپرسیم که آيا مختار ثلحظه. آن ھم از نوع جبل عاملی اش ـ نداشته اند
پسر چھارم (پیروان محمد حنفیه خونخواھی شھدای کربال قیام کرد می توان شیعه دانست؟ آيا 
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که آل ) زيدی( چطور؟ يا شیعیان پنج امامی ، که شیعه ی خود را داشت را،)علی بن ابیطالب
بويه در گیالن از میان آنھا برخاستند و تا بغداد تاختند؟ چگونه بود که شاه اسماعیل صفوی در 

ا ھم از دم شمشیر بگذراند؟ يا کشتار خود در مازندران مجبور شد عده زيادی از زيديان شیعه ر
شیعه چه؟ علی اللھی ھا؟ اھل حق، مشعشعیه؟ حروفیه؟ ) يعنی غلو کنندگان(مورد غالت 

آخوند جبل عاملی که می بینیم الموت؟ خراسان و  در) اسماعیلیه(نقطويه؟ يا ھفت امامی ھا 
به حساب خود کجا ي )که اغلب دشمن ھم بودند (را  اين ھمه شیعیان رنگارنگ تاريختواندنمی 

 . پیش از صفويه بزند ھزار سالهواريز کند و دم از وجود تشیع دوازده امامی در طول تاريخ
 ھم اختصاصی  را در دل داشتن ـ محبت خاندان پیامبر و حتی فرزندان علی بن ابیطالبب

و  علی را خلیفه چھارم اسالم  سنیھمه مسلمانان.  امامیه ندارد بخصوص فرقهبه شیعیان و
رزند که به ابوبکر و عمر و يکی از خلفای راشدين می دانند و به او به ھمان صورتی ارادت می و

 نقش  ھار کاشیی ھم در کنار نام آن سه تن ديگر بدر مساجد اھل سنت نام علو  عثمان؛
پس دوست داشتن علی دلیل شیعه بودن نیست و نمی شود به صرف ابراز ارادت . بسته است

 به  و عالقه ارادتھمین گونه است.  به علی او را شیعه دانستی رومیموالناکسانی ھمچون 
به علت در وقت ورود شاه اسماعیل به شیراز  که ،میبدی قاضیھمان .  فرزندان علی و فاطمه

 ! کتابی در منقبت امام حسن عسگری دارد، از دست دادسر خود را امتناع از لعن سه خلیفه اول
اين امر در . یشتر شھرھای ايران اکثريت با سنی مذھبان بوده است ـ می دانیم که در بج

مورد شھرھائی ھمچون کاشان و ری ھم که گفته می شود مأوای شیعیان بوده اند صدق می 
به عبارت ديگر کل ساختار اداری و مالی ايران، دولتمردان، لشگريان، بازرگانان عمده، بزرگ . کند

اما فقرای . شھرنشینان مرفه الحال کشور سنی مذھب بوده اندمالکان، آخوندھای گردن کلفت و 
 و اين افراطی ضد تسنن داشته اند اغلب گرايش ھای  فلک زده کشورشھری و روستائیان

چندين ھزار  باورمندی ھای  بوده که در خرافی و جاھالنهیانه،معاگرايش ھا ملغمه استوره ای، 
مردی با خانواده خود، صاحب  در اغلب آنھا، شته وريشه دا عوام در سراسر سرزمین ايران ساله

با شروع نھضت زير زمینی . کرامت و معصومیت و قدرت و مظلومیت ـ به يکجا ـ بوده است
ما، به .  به برخی از اعراب نیز نسبت داده شد رفته رفتهنقش اصلی و استوره ایاين  عباسیان

ی دانیم که حتی ابومسلم ايرانی کش و ھای فراوانی که وجود دارند، م» ابومسلم نامه«مدد 
عرب خواه نیز پس از مرگ ناجوانمردانه اش بدست خلیفه عباسی در میان عوام رنج کشیده ايران 

 و خاندان او نیز بمرور زمان علی بن ابیطالب. بصورت يکی از اين قھرمانان استوره ای در آمده بود
. ندرا گرفت جای قھرمانان استوره ای کھن و چنین نقشی را در باورمندی ھای عامیانه پیدا کرد

، چنانکه نشان خواھم  اتفاقًا و امامی جبل عاملی نداشته دوازدهطی به تشیعاين واقعیت ھیچ رب
 . استبودهداد، در تضاد با آن 

 ـ در بین اين عقايد غلو آمیز يک مفھوم ريشه دار ايرانی نقش اصلی را بازی می کرده چ
ای است که روزی ظھور کرده و زمین را  » نجات دھنده«و » رستگارگر«وجود است و آن اعتقاد به 

ھوم مسلمًا نخستین بار از انديشه زرتشت برخاسته و در اين مف. ر از عدل و داد خواھد کردپ
. است» سوشیانس«نام اين نجات دھنده در قاموس زرتشت . حافظه ايرانیان نقش بسته است

.  عسرت و گرفتاری، به آمدن اين نجات دھنده دل می بستندپس از زرتشت، در ھرايرانیان 
نخستین بار در دوران کورش بزرگ و فتح امپراطوری بابل است که می خوانیم کورش ھمان نجات 

در .  نام برده اند موعود خداوندمسیحاب مقدس يھوديان از او بعنوان در کت. دھنده موعود است
ھخامنشی نیز ھمین اعتقاد ديگرباره در خراسان سر پی حمله اسکندر و اضمحالل شاھنشاھی 

و   ـ»مھر سوشیانس« ـ گويا بر گرد نجات دھنده ای ديگر به نام برکشید و به ايجاد مذھب مھر
ظھور داستان وجود عناصر گسترده ای از آئین مھر در . انجامیدپیدايش سلسله اشکانیان 

آئین  و شکل گرفتن ھای شرق مديترانهسرزمین عیسای ناصری در دوران تسلط و ظلم روم بر 
پس از اسالم نیز، الاقل به مدت چھار قرن، از ھر گوشه ايران مھدی . مسیحیت انکار ناپذير است

مرد خود اسالم نیز ھربار که رھبری می در . موعودی سر برکشید و مردم را به دور خود جمع کرد
  در بین گروھی از مسلمانانخواھد گشتاعتقاد به اينکه او به عالم غیب پیوسته و روزی باز 
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گفت که امام شايد بتوان . پیروان محمد حنفیه منتظر ظھور او بوده اند. وجود داشته است
 به غیب پیوسته و  ھجری آخرين کسی باشد که در قرن چھارمدوازدھم شیعیان مذھب امامیه

  .پیروانش را تا به امروز در انتظار باقی نھاده است
ز نظر جامعه شناسی، بین گسترده شدن فقر و گرسنگی و کشتار و چپاول و ابطور کلی، 

تجاوز از يکسو، و باال گرفتن شعله انتظار برای ظھور مھدی موعود، از سوی ديگر، ھمواره 
 و مغولبه ايران و ظلم گسترده ايلخانان  حمله مغوالن. ارتباطی تنگاتنگ وجود داشته است

ويران کردن دھات و تخريب کشاورزی و بستن مالیات ھای ا ، ھمراه ب تیمورھایسپس کشتار
 موجب شد که درد و رنج مردم  آنان،کمرشکن برای تأمین معیشت لشگريان مفتخور و ھرزه

در راه آمدن نجات گری نو ه عادی از حد بگذرد و، در غیاب پناھی زمینی، دل ھا و چشم ھا ب
امام دوازدھم که برخی او را  دی موعودی بود مھجات دھندگان ھميکی از اين ن. انتظار بماند

می دانستند و ھمچون سربداران خراسان و شیعیان کاشان ھر روز جمعه اسبی را زين شیعیان 
بدينسان، اعتقاد . کرده در بیرون شھر وا می داشتند تا حضرتش به ھنگام ظھور بر آن سوار شود

 .ده امامی نبوده و نیستبه، و انتظار برای، ظھور مھدی نیز خاص شیعیان دواز
 ـ ايلخانان در پی جا انداختن تسلط خود و گرفتن مواضع گوناگون اجتماعی از دست ح 

 و تسنن را اشراف و ديوانساالران و زمیندارانی که پیش از آمدن آنھا در ايران جا خوش کرده
 در غیاب ھر ادند و بودند، بفکر تخفیف اھمیت تسنن افتبعنوان مالط قدرت اجتماعی خود بکار برده

اما مشکل آنان اين بود که .  ـ طبعًا ـ نظرشان به تشیع جلب شدنوع مذھب پرداخته در میان خود
ر  و ھمه قوانین و مقررات را فقھای سنی تدوين کرده و بداری نیاز به قانون و مقررات داشتمملکت

 بودند که در ايران جا  شیعیان ھنوز فرصت نکردهسرزمین ايران مسلط ساخته بودند؛ خال آنکه
لذا، .  را ارائه داده و تبلیغ کنند خويش خود از مذھب تشريعی و فقھیخوش کنند و قرائت

 به تساھل مذھبی زنند تا تسنن اھمیت  توسلسیاست ايلخانان و تیموريان اين شد که دست
 . مرکزی خود را از دست بدھد

ر عھد خدابنده الجايتو اشاره کرد که د» شورای سنیان و شیعیان«مثًال می توان به ايجاد 
  دوازدهعالمه حلی مذھب و عضويتش از جمله با اشعری رياست اش با عالء الوله سمنانی 

 عالء الدوله ،در مراسم افتتاح مسجد سلطانیه و شیعه شدن موقت الجايتو ھم. امامی بود
ذھب را در کنار ھم  امامی و شیخ صفی الدين اردبیلی شافعی م دوازدهاشعری و عالمه حلی

 ). 616تاريخ ايران کمبريج ـ جلد ششم ـ ص (می بینیم حاضر و ناظر 
شیعه خود  آنکه ا ب،يان گورکانی ھمین سیاست را دنبال کردند ورتیمودر شرق ايران نیز 

از يکسو مزار امام ھشتم شیعیان را رونق صد سال قبل از ورود شاه اسماعیل به تبريز،  ، ندنبود
خوانده می » مزار شريف«که جائی در ھرات که امروز » کشف کردند «، از سوی ديگر،وبخشیدند 

می ! است» علی بن ابیطالب«است ھمانا مزار ) و ايران البته(شود و زيارتگاه شیعیان افغانستان 
 .ه استبینیم که در اينجا نیز تسنن با عالقه به خاندان پیامبر منافاتی نداشت

عھد تساھل مذھبی ايلخانان و  ھمان در د که نن می دھ نشا بسیاریاما شواھد
حتی در دوران شاھرخ و ھمسرش گوھرشاد، که مسجد گوھرشاد مشھد از  ( ھمتیموريان

 .امری شايع و غالب در نیامده بود بصورت  ـ در اشکال گوناگون خود ـتشیع) يادگارھای اوست
ا قتل عام مردم  بخراسان بزرگ به  به ھنگام ورودد چگونه مجبور ش اسماعیل صفویديديم که

 .ت سلطه خود و تشیع دلخواھش در آورد آن منطقه را موقتًا تح و بادغیسوھرات و مشھد و مر
 آن ـ با ھمه شاه اسماعیل مقاله اين ھفته را با ذکر اين نکته به پايان برم کهبد نیست و 

 آخوندھای جبل  شد براییفقط جاده صاف کندر بلندای تاريخ  ـ  که داشتتعصب جنون آمیز
  آمدن و پس از رسمی شدن تشیع دوازده امامی در ايران و دعوت از آنان برای، کهعاملی

، به زودی کوشیدند تا خاطره او را در پرده عبوس زندگی سوز عقايد »جديدشريعت «تأسیس 
 به ريشش را مردی اھل نقاشی و شرابخواری و شکار بود، شاه اسماعیل. خويش پنھان کنند
بزم و رقص زنان را بسیار دوست می داشت، پیش از رسیدن به ھرات پیغام دقت می تراشید، 

شاه بعدی، . داده بود که زنان ھرات به پیشوازش جامه رنگین بپوشند و در مسیرش برقصند
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: طھماسب صفوی، در نامه ای به سلطان عثمانی، در مورد پدر خود، شاه اسماعیل، می نويسد
دورمیش خان و ساير امرا، بلکه تمامی ) ھمراه با(آن روز که با پدر شما جنگ کرد، پدر من در «

 »...آھنگ جنگ نموده بودند) آنگاه(شب تا صبح شراب خورده، و . لشگر او، مست بوده اند
صد  (1105 در سال علمای جبل عاملای که اين تصوير را مقايسه کنید با بخشنامه و 

 ، در آغاز سلطنت شاه سلطانحسین صفوی،)اه اسماعیل به تبريز از ورود شی کمتر گذشتهسال
صوفی ھا و «در کتاب ( ـ بر اساس گزارش خانم کاترين بابايان  دستور دادند که وصادر کرده

در  .ـ در مساجد خوانده شود) 2003ال ـ سگاه ھاروارد ـ از انتشارات دانش» ان و مھدی ھاشاھ
 که میخانه ھا ه بودات و عمال حکومتی دستور داده شد به ھمه حکام محلی، قضاين بخشنامه

را ببندند، خم ھای شراب را در شارع عام بشکنند، از حضور زن و مرد در کنار ھم ممانعت کنند، و 
 . حتی قھوه خانه ھا را بستند و امر به معروف و نھی از منکر قاعده روز شد. قمار را ممنوع سازند

 
esmail@nooriala.com 

ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«از نشريه برگرفته   
:»جمعه گردی ھا«آرشیو   

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes1.htm 
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