
  صفويان، تراژدی عباسيان
  "ريخیايران در آستان پنجمين برش تا"از کتاب 

  دکتر بهروز آرمان
  
دين اسالم به لحاظ سياسی و مذهبی و با فروپاشی دستگاه . اين عصر دوره ی خاصی از تاريخ اسالم را پديد آورده است"

خالفت به دست مغوالن، و زوال بالنسبه کامل همه ی مراکز قدرت شرق اسالمی، دچار بحران عظيمی شد، حتی موجوديت کامل 
در اسالم حتی در اين مرحله هم نوزايی . ز فرصت موجود بهره برداری کامل به عمل آمدنمی توان گفت ا... آن به خطر افتاد 

  ."واقعی و يا اصالحاتی صورت نگرفت
  تاريخ ايران دوره ی صفويان، دانشگاه کمبريج

 
تر آسيا را رويمر گوشزد می کند، تنها دگرگونی های دينی در ايران و باخ. ر. را که خاور شناس آلمانی ه" دوره ی خاصی"ن آ

  .در برنمی گيرد، بلکه دگرديسی های ژرف در ديگر نهادهای روبنايی، و بيش از آن، نهادهای زيربنايی را شامل می شود
برجسته ترين ويژگی های پايان سده ی چهارده و آغاز سده ی پانزده ميالدی، که زمينه ی اين دگرگونی ها را فراهم ساختند، 

رشد زمين های کشاورزی به زيان چراگاه ها، گسترش يا پيدايش مراکز شهری عليرغم همه ی : می توان بدين گونه برشمرد
فراز و نشيب ها و بغرنجی ها، اليه بندی هر چه بيشتر توده های شهری همزمان با رشد بخش های بازرگانی و مالی و پيشه 

و انطباق " اسالمی"يز بازسازی ديوان ساالری سرمايه داری و سرمايه داری، و ن-وری، پيدايش و رشد پر نوسان روابط پيش
را مرسوم نمودند، " گری خليفه الخلفا"عثمانيان، خالفت عباسی را زير پرچم مذهب سنی زنده ساختند و . آن بر شرايط نوين

  .يختنددرهم آم" سلطنت گرايی"را با " مالباشی گرايی"و " صدرگرايی"قزلباشان صفوی درفش خالفت شيعه را برافراشتند، و 
فئودالی پاسخ می داد، در زمانی -بازخوانی روبناهای کهنه در باختر آسيا که بيشتر به نيازهای جامعه فئودالی و حتی پيش

صورت می گرفت که اروپا می رفت تا به زمامداری کليسای کاتوليک پايان دهد، علوم انسانی را دگرگون سازد، و با ورود به 
  .گی باختر را بياغازدفرهن-، رنسانس علمی"عصر خرد"

خالفت های نوين در ايران و آناتولی، بيش از آن که ابزاری شوند در دست زمينداران و بازرگانان و پيشه وران و ديوانيان 
خوی برای دستيابی به مشروعيت در -وسيله ای گشتند در دست سلطان ها و والی های ايلخانبرشی نوين،  برای ورود به 

در ساماندهی به اين خالفت ها، ديوانيانی که جان و مالشان در معرض خطر هميشگی قرار داشت، . داریپهنه ی پهناور زمام
تنها در سال های نخست سلطنت صفوی، چند وکيل و ديوان ساالر باالجايگاه به دست قزلباشان کشته . نقش بسزايی بازی کردند

 داشته، و حتی برای چند دودمان به می شدند که تبار در تبار آزموناين ديوانيان بيشتر از ايرانيان زمينداری برگزيده . شدند
  .مستوفيان ايرانی کمتر به رهبری دستگاه نظامی راه می يافتند. خدمت درآمده بودند

يا سازش مرحله ای ميان دو گروه پرتوان و تاثيرگذار " همبستگی"پادشاهی صفوی، هم چون حکومت عثمانی،  نمادی بود از 
پاره ای از . از همان آغاز، پرتنش و دشوار می نمود" همبستگی"اين . آسيا، همانا کوچندگان و آرمندگاندر باختر 

از واقعيت نگريسته اند، آن گاه که دشواری اين همبستگی را، با آميختن " بخشی"خاورشناسان، از آن ميان مينورسکی، به 
شاردن نيز به همين دشواری، حتی چند دهه پس از بنيان ". رشير و شک"سنجش نموده اند، و نه با آميختن " روغن و آب"

جدا می "گذاری و شکل گيری ديوان ساالری صفوی نگريسته است، وقتی پيرامون کوچندگان فالت ايران می نويسد، آنان 
  "زيستند و با همسايگان آميزش نمی کردند

آرمندگان بيشتر خواستار يک ديوان ساالری . ون زمامداری را نمايندگی می کردندابن دو گروه اجتماعی، دو شيوه ی گونه گ
ساتراپی بودند که در آن، شاه به مثابه ی نماينده ی آنان -متمرکز و سازمان يافته و نيمه سکوالر اشرافی) بوروکراتيسم دولتی(

در اين سامانه، . اجتماعی باشد-های اقتصادیمالک بخش چشمگيری از منابع مالی و تنظيم کننده ی برجسته ترين شالوده 
  .ساترابی بود-دستگاه دينی به مثابه ی بخشی از بوروکراتيسم دولتی،  تابع زمامداری اشرافی

اين شيوه ی زمامداری اگرچه به بهره کشی از توليدکنندگان اجتماعی و ايجاد انحصارهای بازرگانی و مالی و توليدی می 
نمايی .  فراهم می کرد" عصر نوين"ای مولده را شتاب می بخشيد و زمينه را برای ورود به انجاميد، ولی رشد نيروه

  .از اين ديوان ساالری، در برش زمامداری شاه عباس آشکار شد" کمرنگ"
ا عشيره ای ر- اشرافی)دين ساالر(نيمه متمرکز و سازمان گريز و کمابيش تئوکراتيک " ديوان ساالری"کوچندگان، گونه ای از 

آنان، تنها بر " نماينده ی مشروع"جست و جو می کردند که در آن سلطان يا شاه يا خليفه و جانشين پيامبر و امام، به مثابه ی 
  .اجتماعی نظارت داشته باشد-بخشی کوچکی از منابع مالی و شالوده های اقتصادی

 پابرجای می ماند و شمار يکان های اقتصادی ، سيستم ملوک الطوايفی کمابيش"ايل ساالری-ديوان"با در پيش گرفتن اين 
در اين سامانه، زمامدارانی که ناتوان در اداره ی امور کشور بودند، برای جلوگيری . خودگردان غيردينی و دينی افزوده می شد

 آيين، ميان بهره گيری از قدرت شميشير و استفاده از نفوذ. از شورش های مردمی به تندروی های آيينی روی می آوردند
را در پی " مالباشی ها"و " صدرها"کند شدن شمشير کوچ نشينان، اغلب تند شدن افيون . رابطه ای تنگاتنگ و دو سويه بود

  .داشت
اقتصادی را به خطر می -اين شيوه زمامداری، به بهره کشی بی رحمانه از توليدکنندگان اجتماعی می انجاميد، ثبات اجتماعی

فرهنگی را به بند می کشيد، توان دولت مرکزی را می کاست، کشور را در برابر نيروهای خارجی -یانداخت، دگرگونی های علم
کارخانه ای و بازرگانی و مالی، از -آسيب پذير می کرد، و در بخش کشاورزی، و خاصه در بخش های پيشه وری و کارگاهی

نيان گذاری دودمان صفوی، و در سال های نخستين نمايی از اين زمامداری، تنها بيست سال پس از ب.  شتاب رشد می کاست
در اين برش، ديوان ساالرِی نيمه تثبيت شده ی ". ده سال قزلباشان حاکم بودند"حکومت تهماسب پديدار شد  که در آن عمال 

  .صفوی، آسيب های فراوان ديد
  

  شيوه ی گشودن سرزمين ها
  

مار يکجانشينان، هنوز کوچندگان پرشماری در فالت ايران زندگی می در آستان سده ی پانزده ميالدی و همزمان با افزايش ش
دو سوم تا نيمی از جمعيت ايران را در آن گاه کوچندگان تشکيل می . اقتصادی بااليی برخوردار بودند-کردند که از توان نظامی



ن فالت ايران توان باز هم بيشتری افزون بر آن، مهاجرت کوچ نشينان تازه به ايران از مرزهای باختری، به کوچندگا. دادند
اين کوچندگان که هسته ی مرکزی قزلباشان را تشکيل می دادند، از شام و ميان رودان و خاور آناتولی رهسپار ايران . بخشيد
بخشی از اين کوچندگان که در حقيقت ريشه در مهاجران پيشين آسيای ميانه داشتند، در دوره ی سلجوقی و مغول با . بودند
  .به آناتولی رانده شده بودند"مبارزه با کافران"ند ديوان ساالران ايرانی، برای ترف

ترکمن های استاجلو که از . پس از بنيان گذاری خالفت صفوی، سهم کوچندگان از مناطق گشوده شده ی ايران، متفاوت بود
ديگر . ند و بر پايتخت چيرگی يافتندشام و آناتولی می آمدند، آذربايجان و بخشی از عراق عجم و کرمان را تصاحب کرد

قزلباشان روملو از سيواس آناتولی، صاحب شيروان، قزلباشان : قزلباشان، اين مناطق را به عنوان غنيمت دائمی مالک شدند
 شاملو از شام، دارنده ی خراسان، قزلباشان تکلو از جنوب آناتولی، مالک همدان و بخشی از عراق عجم، قزلباشان ذوالقدر از
البستان جيحان و فرات، صاحب فارس، قزلباشان افشار دارنده ی کهگيلويه و خوزستان، و قزلباشان ماسالو تيول دار بغداد و 

تيره های شاملو و استاجلو و روملو که از پشتيبانان جدی تر صفويان بودند، همگی از سوريه و . ايل های کوچک آق قويونلو
 .ين شيوه ی پخش سرزمين های گشوده شده، با شيوه ی امويان همسانی هايی داشتا. آناتولی به ايران کوچيده بودند

در ميان قزلباش صفوی، افزون بر کوچندگان مهاجر، ايرانيانی نيز وجود داشتند که به سمت های بااليی دست يافتند، ولی شمار 
الوند شاهزاده ی .  از ايران فرمان می راندندپيش از توان گيری قزلباشان، کوچندگان آق قويونلو بر بخش هايی. آنان کم بود

  .آق قويونلو، مالک آذربايجان و اران و مغان و دياربکر، و مراد شاهزاده ی ديگر، تيول دار عراق عجم و کرمان و فارس بود
نی در باختر ترکی عثما- قزلباش های آناتولی و شام و ميان رودان به ايران، بيشتر بدان جهت بود که اشرافيت نظامیکوچيدن

انگيزه ديگر آن، باز می گشت به دشوار شدن راه زمينی . ايران شکل گرفته بود و جايگاه مناسبی برای آنان در دسترس نبود
با اين پيروزی، امپراطوری سيصد . بازرگانی اروپا به آسيا پس از چيرگی عثمانيان بر آناتولی و بخشی از جنوب خاوری اروپا

برآيند اين دگرگونی، نزديکی بازرگانان مديترانه ی باختری . حصار بازرگانی آنان با خاور، به خطر افتادساله ی ونيزی ها و ان
ائتالف ميان اروپاييان و ترکمن های خاور آناتولی بر عليه عثمانی، پيش از شاه اسماعيل و . به همسايگان خاوری عثمانی بود

با ازدواج دختر . ر آن دوره، اتحاد با قزلباشان را به تصويب رساندسنای ونيز د. در دوره ی اوزن حسن شکل گرفته بود
نظامی شد، و قزلباشان توانستند گام به گام دولت نسبتا " طريقت اردبيل"اوزون حسن با جنيد پدر بزرگ شاه اسماعيل، 
ر آسيا، از همان آغاز با رقابت های سخت بازرگانی بر سر بازارهای باخت. توانمندی در مرزهای خاوری عثمانی ايجاد کنند

در اين ميان، لشکرکشی های ميان دو همسايه ی صفوی و . کشی همراه بود" کافر"تندروی های دينی، و سنی و شيعه و 
ايل ساالر که عمال به سود بازرگانان -ميان دو خالفت ديوان" جنگ بازرگانی"عثمانی نزديک به صد سال به درازا انجاميد، اما 

  .يی بود، دويست ساله شدتازه نفس اروپا
  
  ، پاسدار خالفت"نيروی سوم"
  

 آسيب: اجتماعی کوچندگان که در درازای چند سده به دست آمده بود، برآيند عوامل گوناگونی بود مانند-توان باالی اقتصادی
به شهرها و خارج از به سيستم آبياری و توليد کشاورزی، کاهش کلی جمعيت در ايران، گريز کشاورزان از روستاها های پياپی 

، گسترش چراگاه ها به زيان زمين های کشاورزی، کاهش زمين های دولتی، افزايش اقطاع ها و  و حتی به کوهستان هاکشور
ناامنی در شهرها و روستاها، چپاول پياپی توليد کنندگان اقتصادی، وجود سيورغال ها، رشد موقوفه های دينی و غيردينی، 

  .ايرانی، و افزايش تعداد زمينداران ناآزموده ی مهاجرکاهش شمار زمينداران 
از آن جا که نمايندگان کوچندگان در دستگاه سلطنتی و نظامی و محلی وزنه ی سنگينی به حساب می آمدند، در دوران صفوی 

 نه والی مناطق در آغاز دوران صفوی، از مجموع هشتاد و. می توانستند نمايندگان آرمندگان را زير فشار زيادی قرار دهند
کوچندگانی که از کوچ نشينی (آرمندگان -کوچندگان يا کوچنده. گوناگون ايران، هفتاد و چهار والی از قزلباشان مهاجر بودند

برای کاهش نفوذ رقيبان ديوان ساالر، نه تنها از قزلباشان، بلکه از غالم ها، و گاها مهاجران ) بريده و يکجانشين شده بودند
  .شتر بهره می گرفتندنيز هر چه بي

اگر خليفه های . صفويان برای تثبيت خالفت خويش، بيشتر در همان گداری گام نهادند که عباسيان پيش از آنان برگزيده بودند
عباسی، عرب ها و ايرانی ها را کنار گذاشته و به غالم های ترک روی آوردند، سلطان های صفوی، بنيان گذاران اصلی 

ش ها و ايرانی ها را از پاره ای از گلوگاه های نظامی و اقتصادی و سياسی برکنار کرده، و بردگان گرجی و خالفت، همانا قزلبا
اين پروسه از دوره ی شاه . جانشين شان ساختند" نيروی سوم"کرکيس، و يا مهاجران ارمنی و شامی و بحرينی را، به عنوان 

شد، و با زمامداری شاه عباس و رشد خالصجات که به زيان تيول داران تهماسب با آوردن سی هزار غالم گرجی به ايران آغاز 
  .قزلباش بود، شتاب بيشتری يافت

، شمار زيادی از واليت "طبقه ای موقتا نابود شد"پس از سرکوب يا آرام سازی قزلباشان، که در جريان آن به گفته ی شاردن 
شکيالتی به آنان داده شد، داروغگی اصفهان همواره به آنان واگذار ها به دست غالمان گرجی افتاد، يک پنجم مناصب عالی و ت

شمشير "گارد محافظ قاجارها نيز که شاهانش با افتخار . (گرديد، و گارد محافظ شاهان صفوی نيز از ميان گرجيان برگزيده شد
خود توان دادند، نه از ها را برای دستيابی به مشروعيت " مالباشی"به کمر می بستند و بر خالف نادرشاه، " صفوی

  ) سربازاران ايرانی، بلکه از چهار هزار سرباز گرجی تشکيل می شد
به کارگيری مهاجران و غالمان، تنها بخش های سپاهی و اداری را دربرنمی گرفت، بلکه نهادهای اقتصادی و دينی را نيز 

 به مهاجران ارمنی، و در کنار آنان، به بازرگانان داد و ستد ابريشم، پردرآمدترين بخش بازرگانی برون مرزی،. شامل می شد
آوردن شيعيان . ، دستگاه دينی را نيز دربرگرفت"نيروی سوم"بهره گيری از . پرتغالی و هلندی و بويژه انگليسی واگذار گرديد

. اتی ادامه يافتاز بخش های شيعه نشين شام از دوران شاه اسماعيل آغاز شد، و در دوره ی تهماسب و پس از او، با نوسان
اداری جاسازی شده و بيشتر با رقيبان توانمند -گرجی ها که در دستگاه نظامی: بدين گونه بود" نيروی سوم"پيامد استفاده از 

قزلباش کشاکش داشتند، در جامعه ی ايران حل شدند، ارمنی ها که در بخش بازرگانی با تاجران توانمندی چون شاهان و 
دند، ناتوان ماندند، ولی شيعيان وارداتی شام و بحرين، همانند همتاهای موقوفه دار ايرانی خود، نه تنها از اروپاييان در نبرد بو

  .اجتماعی بااليی برخوردار شدند-سياسی، بلکه از نفوذ فرهنگی-توان اقتصادی
صفويان پشتيبانی می کرد، بزرگ را که هنوز از " مالباشی "بيهوده نبود که نادر، شب پيش از پذيرش تاج شاهی، ناچار شد

که برای مصادره ی " رقبات نادری"های هم تبار او اما، تنها يک سال پس از تصويب " مالباشی. "رهسپار کند" به دار فانی"
  .  موقوفه ها تهيه شده بود، با ترفند او را از سر راه برداشتند، و پس از مرگش مدت کوتاهی بر تخت او نشستند



، در هندوستان نيز کمابيش از سوی مغوالن گورکانی پياده می شد، تنها با رنگی "نيروی سوم"ز راه ی زمامداری ا"شيوه"
همين اميران . بودند که از سوی مغوالن مورد استفاده قرار می گرفتند" اميران خراسانی"در دربار هند، ايرانيان يا . غيرمذهبی

بخشی از همين شگردها را انگلستان .  دربار مغوالن به حساب می آمدندبودند که هنگام يورش نادر به هند، خطری بالقوه برای
در دوره ی استعمار کالسيک، نه تنها در هندوستان، بلکه در کشورهای نفت خيز خاورميانه، و از آن ميان در جنوب ايران به 

  . کار گرفت
  : به پايان می رسانيمند،ی که امروز نيز از اهميت برخوردار نادررويکردهای را با  از پژوهشاين بخش

نادرشاه نمايندگان روحانيت شيعه را پيش خود احضار کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به "
آنها اظهار می دارند که اين درآمدها به مصرف مواجب روحانيون، نگهداری مدارس و مساجد متعدد می . مصرف می رسد

نادر پاسخ می دهد که به .  در آنها صدای دعا برای پيروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند استمساجدی که هر لحظه. رسد
نادر همزمان با مصادره ی ." احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زيرا پنجاه سال است که مملکت رو به زوال می رود

 ."تياج دارند، بايد آنها را به حساب خود نگاهداری کننداگر مردم به خدمتگزاران دين اح ":بخش بزرگی از موقوفات اعالم کرد
، و همتاهای "به مصرف مواجب روحانيون" اند که نفتی و گازی مردمهنگفت مدهای آدر افزون بر موقوفه ها، و امروز(

  )سپاهی آنان می رسند-بازاری
گرايی " که بر که"گويی و " تقيه"ست از برای جلوگيری از تکرار ترفندهايی که به شکست اصالحات نادری انجاميد، می باي

  .نمودرا هزار هزار چندان " خرافه ستيزانه"و " روشنگرانه"کار پرهيز کرد، و 
 

  )بخش دوم (صفويان، تراژدی عباسيان
  "ايران در آستان پنجمين برش تاريخی"از کتاب 

 
احساس ضد تصوف دوره ی صفويان در شکل رسمی خود، پس از شاه عباس اول چيزی نبود جز بازگشت به ديدگاه اصلی "

 در ،اهميت تصوف در تکوين مذهب در سده ی پانزدهم. شيعه اثنی عشری که بطور سنتی در مقابل تجربه عرفانی قرار داشت
اشکال مذهبی خاصی که در نهضت تصوف متکامل شده بود، با تنه ای از شيعه .  آن نهفته بود»کارکردی و جانشينی« ارزِش

ی مخالف و بدعت گذار پيوند خورد، و سپس به روحانيت رسمی دوره ی صفوی منتقل گشت، ولی در اين انتقال، قدرت و توان 
ی مذهبی دوازده امامی با تشکيالت فقهی خود، و سلسله مراتبی که دقيق تر هنگامی که طبقه ... از دست داد انقالبی خود را 

تمرکز قدرت در دو » مخاطرات«که » عناصر خارج از تشکيالت«از هر بخش و فرقه ی ديگر اسالمی بود، تثبيت شد، به آن 
اصالح طلبان و "ه آن چيزی که شبي: افزوده ی نگارنده (."داد» !!!به جان خريده بود، حق زندگی«ساخت سياسی و مذهبی را 

حق "، خواستار آنند، همانا دادن "دگرانديشان"پس از سی سال سرکوب و دستياران برون مرزی شان " پراگماتيست ها
  ")اسالمی"ولی " غيرواليی"در جمهوری " مخاطرات"، همراه با پذيرش "غيرخودی ها"به " زندگی

  امورتی، مذهب در دوره صفوی. س. ب
  

 ، شناخته شده استبه منزله ي پايه ي معنوي خالفت صفويو   را که تنها چندی با تصوف همراه شد،مذهب شيعهگرايش به 
  .مي توان از چند زاويه به ارزيابی سپرد

دفاع  ، توده هاآرام سازیديوانی به مثابه ي ابزاري براي -به مذهب رسمیخاوری - گرايش آريستوکراسی ايرانینخست اينكه،
اساني و با گسترش توان موبدان زرتشتي در ساختار دودمان س از  و پاسداری از منافع زمينداران بزرگ،،ادشاهیاز مرزهای پ

اگر چه در آن زمان زمينه ی . (، کمابيش آغاز شده بودوری روم از آئين مسيحيتتاری، بويژه پس از پشتيباني امپرازمامد
 دوباره به مدارای دينی پيشين - سال زمامداری ساسانی430 سال از 150- چندانی برای رشد نيافت و پس از دوره ی کوتاهی

   )روی آورده شد
زمينداران بزرگ، و رونق شاخه ي بخشی از  پذيرش اسالم سني از سوي و با چيرگي عرب ها بر ايران  کمرنگ،اين گرايش
با .  وارد مرحله ي نويني شدبی چيز،شينان  مانند آشاورزان و پيشه وران و چادرن،اليه هاي پائين اجتماعيبخشی از شيعه در 

 عباسي به منزله يفه های از خل آنانپيدايش حكومت هاي محلي ايراني چون طاهريان و سامانيان و آل بويه، و پشتيباني اسمي
دولت "اين  .به شيوه ي ظريفي بهره برداری گرديددين برای تثبيت موقعيت فئودال ها ، از ابزار "خالفت اسالمی"ي نمايندگان 

های فئودالی، از يک سو با به رسميت شناساندن خود از جانب خليفه ها، گاه با شمشير و گاه با کرنش، اعتبار دينی " در دولت
به دست می آوردند، و از ديگر سو با عوامفريبی، پيوند خود با کشاورزان و پيشه وران و بازرگانان کوچک را بهبود می 

  . بخشيدند
همانجا آه فرقه ي صفوي به رهبري شيخ تاج الدين زاهد گيالني آموزگار شيخ (يز آه از شمال ايران و گيالن دولت آل بويه ن

زگراي دوران کبرخاسته بود، و گرايش های تمر) صفي الدين صفوي و جد شاه اسماعيل صفوي شكل گرفت و گسترش يافت
رچه از قزلباشان متعصب صفوی فاصله ی زيادی داشت و اگ(به شيعيان داشت ی  کمابيش گرايشبازتاب می داد،ساساني را 

 پاره اي از رسوم اين شاخه ي مذهبي آه هنوز هم در ايران گسترده است، مانند مراسم ).بيشتر مدارای دينی را برگزيده بود
ز دوره هاي  اپاره ای در  پس از اسالم، تمرآزگراي ايرانيزمامداری به ديگر سخن، .، ريشه در اين دوران داردعاشورا

تالش دوباره ي ايرانيان براي  .در پيوند بوده است درون مايه ی ضد بيگانه، تا حدی تاريخي با گرايش به مذهب، البته با
خلفيه  "اين ازخود را  نمي توانست ،دستيابي به استقالل سياسي و اقتصادي پس از سرنگوني حكومت هاي محلي ايراني

ساتراپی، فاصله گرفته - شيوه ی کهنسال مدارای دينی يا گونه ی ايرانی سکوالريسم اشرافیبدين گونه از. رها سازد، "گرايی
  .شد

 به وجود آمد و بنيانگذار آن يك خاندان  دينبراي نخستين بار در تاريخ ايران بر پايه يگويا دوم اينكه، پادشاهي صفوي آه 
با سازش موقت . قالل را که به شكست انجاميده بود، تجلي می داد توده ها برای استدرازگاه ه هایروحاني بود، در آغاز، مبارز

 دولت نوين از مردم در جنبش صفوی،پاره ای از خواسته هاي ميان آرمندگان و کوچندگان در فالت ايران، و نيز بازتاب 
  . برخوردار گرديد در بخش هايی از ايرانپشتيباني زمينداران و نيز اليه های پايين اجتماعی، خاصه

گروهی از . مي خواندند" مرشد آامل"مردم، آنان را  از پايگاه داشتند، و بخشیکمابيش در اين برش، شاهان صفوي در جامعه 
به آمك همين مريدان و هواداران بود آه سپاهيان ايران در از جمله  مي آردند و کاری در اجراي دستورهايشان فداتوده ها

 هايی  و در دفاع از مرزها به پيروزيندهاي عثماني و ازبك، استواري از خود نشان دادبرابر همسايگان توانمند خود، حكومت 



با اين وجود در آغاز کار صفويان نيز، همگامي خان های عشاير و زمينداران بزرگ و بازرگانان بزرگ با . ند دست يافتنيز
  به توده ها، و بسته به نياز آنان، بودرياکارانه توده هاي مردم، و پشتيباني آنان از خواست هاي اليه های پايين اجتماعی،

 پايه کردناين روند بدانجا انجاميد آه خالفت صفوي آه خود از خانقاه ها زاده شد، پس از استوار . آاهش يا افزايش مي يافت
  .ست يافت تالش بسيار نمود و به پيروزي هائي نيز دشان پرداخت و براي ازميان برداشتن آنان به سرآوب ،هاي خود

در خاور آه هر دو سني شيبانی  عثماني در باختر و حكومت دولتسوم اينكه، تهديدهاي هميشگي همسايگان توانمند ايران، 
صفويان از همان آغاز به .  بر گرايش های مذهبي شاهان و بر چگونگی برخورد آنان با مذهب شيعه تأثير مي گذاشتند،بودند

  . به تحميل خشن مذهب شيعه روی آوردند،و تثبيت موقعيت در پهنه ي زمامداریمنظور جلوگيري از نفوذ رقيبان 
بي دليل نبود . بويژه در آناتولی خاوری و مرکزی، صفويان دارای نفوذی بودند و حتی گاه رهبری ايدئولوژيک را دست داشتند

  نزديك به چهل، در يورش هاي خود به شيعيان آناتولي وگسترش مذهب شيعه جلوگيري آردند آه هم ترآان عثماني به شدت از
برای جلوگيری از ، بودندبازماندگان مغول در آسياي ميانه از هزار شيعه را از دم شمشير گذراندند، و هم ازبكان سني آه 

به ديگر سخن، مذهب، چه شيعه و چه سنتی، بيشتر ابزاری بود در  . مذهب  شيعه در آسياي ميانه به شدت می تاختندگسترش
  .کشتار مخالفان و گسترش پهنه ی خالفت های عثمانی و صفویدست کوچندگان برای مشروعيت بخشيدن به 

  
  "بد دينان"سرکوب 

  
بود به " غالت" آشتار سنيان و  تعقيب و و دوری از شيوه ی کهنسال مدارای دينی، در ايرانمذهبیبازتاب منفي پيدايش دولت 

مورد پيگرد و سرکوب و " بد دين "ه هاي اغلب گرو، به گونه اي آه در هر جائي دودمان صفوي استوار مي شد. گستردهطور
 هر دگرانديشي را به بند کشيدند و چراغ زمامداری،در پيامد آن، روحانيون توانمند شيعه در دو سده ي . آشتار قرار مي گرفتند
سيده  به اوج تابش خود ر و صفاريان آه در دوران حكومت هاي محلي طاهريان و سامانيان و بوييان را،روشن فرهنگ ايراني

بار چادرنشينان خاوري هنوز از آن اشعه هاي اميدبخشي مي تابيد، با تنگ نگري هاي خشك  بود، و در دوران سخت و خشونت
به رشد هنري بويژه شعر و حكمت و  در اين برش فعاليت فکری و فرهيختگی دچار کساد شد، . نمودند کم کم خاموشمذهبي 

براون خاطر نشان می کند، . گ. ابيهوده نيست که . آمد جدي وارد آسيب هایايران علمی -زبان، و به طور آلي زندگي فرهنگي
فراوان ديدند و به دليل ديدگاه های انتقادی خود، با " از دست علمای متعصب آزار"که در اين برش، دانشمندان و فرهيختگان 

ان پناه آورند و در رشد فرهنگ و زبان فارسی هندوستبه بخش بزرگی از آنان . مشکالت و گرفتاری های زيادی روبرو گرديدند
  .در اين کشور سهم بسزا داشتند

با اين پيش زمينه ها، از آغاز دوران صفوی، از ميان بردن و فراری دادن و منفعل کردن دگرانديشان و فرهيختگان در دستور 
به . اقتصادی است، نشانی ديده نشد-ماعیکار بود، و بدين گونه از خيزش انديشه ها که پيش زمينه ی دگرگونی های ژرف اجت

  .فرهنگی، خرافات گسترش يافت، چه در ميان بااليی ها و چه در ميان پايينی ها-جای نوزايی علمی
مردم سخت گرفتار خرافاتند و معتقد به تفال : "درباره ی باورهای توده ها در اين برش می نويسد" عامل کمپانی مسکوی"يک 

ر می کنند که با توسل به دعا در مسجد به شفای عاجل خواهند رسيد و يا به دردهايشان درمانی پيدا و جادو و جنبل، و تصو
که از پشتيبانی دولت " وعاظ"و " مال ها"، پيرامون ميزان تاثيرگذای "سفرنامه ی اصفهان"شاردن نيز در ." خواهد شد

  : صفوی برخوردار بودند، گزارش روشنگرانه ای می دهد
در گوشه ی قبر کهنه، زمين را می کندند، سنگ قبری ) گورستان جماله در اصفهان( مسيحی در اين قبرستان 1645در سال "

همه گمان کردند که اين سنگ متعلق به شيخ ابوالفتح رازی است که تفسير . يافت شد که نام شيخ ابوالفتح روی آن نقش بود
عت مسجدی در آن جا بنا کرده، قبری نيز در محلی که سنگ پيدا به سر. قران را به فارسی نوشته و نزد عموم مقدس است

مردم نيز با تقديم نذور و هدايا آن جا را مزين کردند، اما به زودی اين دستگاه برچيده شد، زيرا در اين زمان . شده بود، ساختند
 ميدان ها وعظ می کند، بنای مخالفت است و يکی از وعاظ مشهور، و گاهی در» ميرلوحی«ماليی که من او را ديده ام و نام او 

را با اين کار گذارد و شروع کرده به وسيله ی تواريخ و روايات ثابت کند که شيخ ابوالفتح رازی حقيقی در ری مدفون و اين 
از او چنان مردم را به اين کالم معتقد ساخت، که روزی پس . ابوالفتح، سنی و يا يک ترک کافر است که دشمن ائمه بوده است

من حتی اين . پايان وعظ بيش از هزار نفر به مسجد و مقبره ريخته، اثاثه آن جا را به غارت برده و بنا را هم ريشه کن کردند
از اين جا می توان قضاوت کرد که جامعه روحانيت اسالم چقدر از کليسای . مکان را ديدم که تبديل به مستراح و مزبله شده بود

زيرا کليسای روم اجازه نمی دهد که مردم در شعائر مذهبی و امور مربوط به آن . ديشی دور استروم از نظر قدرت و دوران
 ."دخالت کنند

به " تسليم شاه عباس کبير"شاردن پيرامون . ميزان نفوذ مالها در ميان مردم، حتی در اوج قدرت شاهان صفوی، چشمگير بود
  :هيجانات دينی مردم می نويسد

اين زن، بسيار زيبا، و شاه عباس .  کاخ زينب بيگم، دختر شاه تهماسب و عمه شاه عباس کبير استنزديک دروازه عباسی"
چندين مال و مخصوصا يکی از معاريف ايشان موسوم به . کبير عاشق شيدا و دلخسته او بود و می خواست با او ازدواج کند

وه بود، از اين عمل ناشايست و غيرمشروع متنفر شده، روزی ماليان ديگر که عده ايشان انب. ميرباقر، به اين کار فتوا دادند
جمع شدند، بعضی با شمشير و برخی با چوب و عده ای با سالح های ديگر مسلح شده، فريادکنان به درسرای سلطنتی حاضر و 

اضر شده، پرسيد شاه عباس دم در ح. مردم در سختی ها و ظلم های فاحش، به اين قسم داد خود می ستادند. دادخواهی کردند
ما سر يک سگ، يک نفر کافر، يک نفر مرتد که نام او ميرباقر است، و برخالف قول خدا و «: چه می خواهيد؟ جواب دادند

اين گناه . او بدعت در دين گزارده که فتوای وصلت شاه با عمه خويش داده است. قران و رسول رای داده است، می خواهيم
شاه عباس تسليم هيجانات ايشان شده و هرگز با عمه » . حتی در مخيله هيچ کافری نمی گنجدکبيره و نفرت انگيزی است که

اين مالها از مذهب مسيح اطالح صحيحی : "و شاردن به ناله می افزايد." خويش که عشقی سوزان به او داشت، وصلت نکرد
  "در رم اين قدر مردم دقيق و وسواسی نيستند... ندارند 

  
  درونیافزايش تنش های 

  
 در فالت ايران در زمانی صورت می گرفت که زمينه های عينی برای پايان دادن به نظام  و گسترش خرافاتبازسازی خالفت

ملوک الطوايفی و ورود به عصر نوين بازرگانی از راه های دريايی، داد و ستدهای غير پاياپای و پولی، کشت محصوالت 



کارخانه ای برای بازارهای درون و برون مرزی، آرام آرام فراهم می -بوه کارگاهیکشاورزی برای بازار خارجی، و توليد ان
- ، هم با رشد يا پيدايش شهرها با مراکز توليدی)بويژه در استان های شمالی و قفقاز(هم با گسترش زمين های کشاورزی : شد

شده، و هم افزايش داد و " اصالح"ای دينی گرفته تا گرايش ه" الحاد"بازرگانی، هم با دامنه گرفتن باورهای چندگانه از 
  .ستدهای فنی و علمی و فرهنگی با همسايگان، حتی با اروپيان

 و گرجی ها،  شاهسون هاوقزلباش ها " شمشير" از  گرفتنسلطان های صفوی و از آن ميان شاه عباس، می کوشيدند با ياری
گمان خود، به وزايی های اجتماعی نقطه ی پايان بگذارند، و بر اين دگرديسی ها و ن، صدرها و مالباشی ها" ترفندهای"و 
  .خاتمه دهند، "بسيار رواج داشت) يا ايلخانی( که در عصر ملوک الطوايفی و ايالتی  راارتداد از صراط مستقيم دين"

ره ای زمينه ها بازسازی خالفت ها در باختر آسيا و چيرگی کوچندگان و دين ساالران بر نهادهای زمامداری، اگر چه در پا
اجتماعی، و چه -چه در زمينه های اقتصادی: جوامع باختر آسيا را به پيش راند، در ابعاد تاريخی اما روند رشد آن را کند نمود

  .فرهنگی-در پهنه های علمی
زه ی دينی و در کوران درگيری های پياپی ميان کوچندگان و آرمندگان در واليت ها، يا در پی درگيری های دسته بندی های تا

غيردينی در شهرها و روستاها، و نيز در جريان جنگ های ميان کوچندگان برای به دست آوردن سهم بيشتر، به دفعات زمين 
برای نمونه جنگ ميان اتحاديه ی . های کشاورزی و سيستم های آبياری و يکان های اقتصادی شهری و روستايی آسيب ديدند

  . تاجلو، که برای چيرگی بر خالفت صفوی جريان داشت، ده سال ويرانی و خرابی به بار آوردرملو بر عليه قزلباشان اس-تکلو
چرا که نه تنها در معرض يورش رقيبان داخلی، بلکه . در اين کشاکش ها، مناطق مرزی بيش از مناطق مرکزی آسيب ها ديدند

 سه مهاجر کوچ نشين آق قويونلو و قره قويونلو و برای نمونه تبريز که پايتخت. در تيررس حمله ی همسايگان قرار داشتند
پس از استقرار صفويان، غروب اين شهر . دست به دست و ويران می شدپياپی قزلباش بود، در کوران درگيری های مرزی 

  .بازرگانی که در دوره ی ايلخانان از مراکز مهم ايران بشمار می آمد، آغازيد-مهم اقتصادی
در پی جنگ های . ميان حيدری ها و نعمتی ها بود" سی سال نفرت"ر آمدن قزلباشان، تبريز شاهد در سال های نخست روی کا

برای نمونه جمعيت شهر بزرگ تبريز به . در سال های نخست زمامداری قزلباشان، شمار شهرنشينان کال کم شده بودخونين 
در ديگر شهرها نيز ميانگين جمعيت ميان پانزده تا . نددر هرمز هم، تنها پنجاه هزار تن می زيست. هشتاد هزار تن کاهش يافت

تنها . اجتماعی آسيب می رساند-بويژه فرار پيشه وران ورزيده و يا کوچ اجباری آنان، به رشد اقتصادی. بيست هزار نفر بود
 مهاجرت اجباری .در دوره ی سلطان سليم عثمانی، و پس از شکست چالدران، صدها فلزکار تبريزی به استانبول رانده شدند

پيشه وران ورزيده، در کنار تحريم های آشکار و ناآشکار صادرات فلزات به ايران از سوی عثمانيان و اروپاييان، که تقريبا تا 
  .پايان دوره ی صفوی پی گرفته شد، يکی از راهبندهای رشد کارگاه های پيشه وری در ايران بود

اه گاه آرمندگان بر کوچندگان، در پايتخت تازه که به گفته ی شاردن جمعيت اش حتی پس از اصالحات شاه عباس و چيرگی کوت 
با پرجمعيت ترين شهر اروپا يا لندن برابری می کرد ، نيمی از مردم اصفهان به نعمتی ها، و نيمی به حيدری ها گرويده بودند 

اجتماعی باختر -آن هم در دوران نوزايی اقتصادیگسترش ايدئولوژی های فئودالی سده های ميانه، . و با هم ناسازگاری داشتند
تاثيرات . سرمايه داری، ثبات اجتماعی را به خطر می انداخت و نيروهای مولده را به بند می کشيد-آسيا و رشد مناسبات پيش

 به آرمنده منفی بازسازی خالفت عباسی،  بويژه بر زندگی شهری ايران که خود با دشواری های دوران گذار از فرهنگ کوچنده
حتی بيش از صد سال پس از فروپاشی دودمان صفوی، جان ملکم درباره ی تنش های . روبرو بود، بسيار ژرف و درازگاه بود

  :زندگی شهری در ايران می نويسد
چند دستگی های شهرهای بزرگ به صورت محالت حيدری و نعمتی، که مولفی آن را به شاه عباس صفوی نسبت می دهد، "

هميشه ميان اين دو دسته، حسادت وجود دارد، و در سه روز .  وجود دارد و مانند گذشته دشمنی هايی را برمی انگيزدهنوز هم
اگر دسته ای مسجدی را آذين بندی کند، دسته ی ديگر، اگر بتواند . آخر ماه محرم با شدت و خشونت به يکديگر حمله می کنند

اگر آن ها مخالفان خود را از خانه و کاشانه شان بيرون کنند، بر در . را نابود می کندآن را کنده و بيرق ها و يادبودهای آن ها 
اين نزاع ها اغلب بسيار جدی است و خيلی از مردم . خانه هايشان شکل تبری کوچک را به نشانه ی پيروزی نصب می کنند

  ."جان خود را از دست می دهند
  

  )بخش سوم (صفويان، تراژدی عباسيان
  "ايران در آستان پنجمين برش تاريخی"از کتاب 

  
در ايران شخصی سلطنت می کند که نسبت به اتباعش هيچگونه نفوذی ندارد و تابع اوامر آن هاست، و اطمينان دارم که نه "

به اين علت خود هيچوقت کاری انجام نمی . دتنها در ميان سالطين، بلکه در ميان عوام الناس هم چنين احمقی پيدا نمی شو
مع الوصف اين مرد چنان . شخصی که از او هم بی شعورتر است. دهد، بلکه آن را به عهده ی اعتمادالدوله وا می گذارد

  ."محبوبيتی به دست آورده که هر کاری می کند، و هر حرفی که می زند، مورد قبول شاه واقع می شود
   درباره ی سلطان حسين، واپسين شاه صفویيژه روسوولينسکی فرستاده ی و

  
پيدايش خالفت های . زمامداری واپس گرايان و تندروان دينی در سده های پانزده و شانزده ميالدی، پيامدهای ناگواری داشت

فزوده ی ا (. تنش های درونی، به تنش های منطقه ای دامن زد کردنافزون بر تندترسنی و شيعه ی رقيب در باختر آسيا، 
با تکيه به نظاميان و بازاريان، در ايران و " خالفت های نوين اسالمی"شوربختانه امروز نيز پس از چند سده، : نگارنده

ن رويکردها، همگرايی های منطقه ای را به خطر انداختند، داد و ستدهای بازرگانی و علمی و ي ا)آناتولی بازسازی شده اند
  .برو کردند، و زمينه ی گسترش نفوذ بازرگانان اروپايی در باختر آسيا را فراهم نمودندفرهنگی را با دشواری هايی رو

که در دوره ی چنگيز شکوفايی داشت، افزون بر کشف دماغه ی اميد و رشد داد و " جاده ی ابريشم"يکی از انگيزه های رکود 
اگرچه اين درگيری ها . ا و ازبک ها، در پيوند بودستد دريايی، با کشاکش های بی پايان و خونين ميان صفوی ها و عثمانی ه

  .بيشتر ريشه ی اقتصادی داشتند، ولی بخشی از آن باز می گشت به دسته بندی های دينی و تندروی های آيينی
پيش از صفويان و عثمانيان، . کرددينی باختر آسيا را دچار اختالل -گسترش مذهب شيعه در ايران، تا حدودی همگرايی فرهنگی

شاهنشاهی های باختر آسيا، که نمايی بودند از بازارهای همگرای منطقه ای، يا چون هخامنشيان و اشکانيان و مغوالن مدارای 
و عباسيان، يک آيين رسمی را ) در صد و پنجاه سال اول پادشاهی(دينی را پبشه می کردند، و يا می کوشيدند چون ساسانيان 

کشاکش ميان کوچ نشينان آناتولی و ايران و آسيای ميانه اما، راه زمينی . ر پهنه ی زمامداری گسترش داده و جاسازی کنندد



تنها . بازرگانی اروپا و ايران را از يک سو، و راه بازرگانی خاور دور و باختر آسيا را ديگر سو، با راهبندهايی روبرو ساخت
رگی وارد نشد، راه زمينی ايران و هندوستان بود، که با نفوذ هر چه بيشتر انگستان در هند، راه بازرگانی که به آن آسيب بز

برآيند اين دگرگونی ها و کشاکش ها در باختر آسيا، روی آوری ايرانيان بود به . دير يا زود در معرض خطر قرار داشت
  .اروپاييان برای رويايی با همسايگان توانمندی چون دولت عثمانی

چشم انداز تيره ی اين کشمکش های . فرايند نه تنها از دوران شاه اسماعيل، بلکه از دوره ی اسماعيليان آشکار شده بوداين 
وی پس از شنيدن . بی پايان، که به منافع بازرگانان اروپايی خدمت می کرد، اسقف وينچستر به خوبی به تصوير کشيده بود

  :رای تقاضای کمک در برابر مغوالن، گفته بودخبر ورود سفير اسماعيليان به انگلستان ب
 ." بگذارايد که اين سگان يکديگر را پاره کنند و نسل يکديگر را براندازند"

بيهوده نبود که بوسبک سفير اتريش در دربار سلطان سليم عثمانی، در زمانی که ترکان به ديوار وين رسيده بودند، گفته بود، 
امپراطوری صوفی در "جرج وستون نيز در اين زمينه يادآور می شود، ". انيان قرار گرفته انددر ميان ما و نابودی، فقط اير"

  ."اين زمان افساری به ترک ها زده و مانع شده که دنيای مسيحيت بيش از اين محتمل زيان شود
 هلندی ها و فرانسوی ها، اين رويکردها در زمانی رخ می داد که مرزهای آبی در جنوب، از سوی پرتغالی ها و انگليسی ها و

صفويان عليرغم . و راه های بازرگانی زمينی و دريايی در شمال، از سوی روس ها در معرض خطر روزافزون قرار داشت
داشتن امکانات باالی مالی، بويژه در اواسط زمامداری، به ايجاد ناوگان دريايی توجهی نکردند، و عمال شرايط را برای کنترل 

اين در شرايطی بود که بازرگانان ارمنی، برای حمل و نقل .  بر مهم ترين راه های بازرگانی، فراهم ساختندکامل اروپاييان
نادرشاه تنها فرمانروای ايرانی بود که در چند سده ی . کاالهای خود هر چه بيشتر به ناوگان دريايی انگستان وابسته می شدند

  .ر به ايجاد ناوگان دريايی روی آوردگذشته به اين مهم دست يافت، و برای نخستين با
 

  زمينه های اقتصادی برای رشدی شتابان فراهم بود
 

پيدايش زمامداری تمرکزگرا، همزمان بود با بهبود بهره وری بخش کشاورزی، گسترش زمين های زيرکشت، افزايش داد و 
ه زمينی بازرگانی ابريشم را که چنگيز اگر چه را. ستدهای درون و برون مرزی فراورده های کشاورزی، و بويژه ابريشم

گشوده بود، با دشواری هايی روبرو شد، ولی افزايش چشمگير داد و ستدهای دريايی، پيش از روی کار آمدن صفويان، به آن 
ان ابريشم به دست از آمده از زمين های کشاورزی ايران نه تنها در دوره ی صفوی، بلکه تا پاي. شکوفايی تازه ای بخشيده بود

بازرگانان آن روز جهان، ابريشم . سده ی هيجده ميالدی از حجم زياد و کيفيت مرغوبی برخوردار بود، و خريداران خوبی داشت
. ابريشم صادر شده از ايران، بيشتر  از کناره های جنوبی دريای مازندران و قفقاز تهيه می شد. می دانستند" کااليی پرسود"را 

، 60، گرجستان 57،  مازندران 81گيالن : ی ميزان ابريشم به دست آمده به گونه ی زير بودبرای نمونه در دوره ی صفو
افزون بر اين واليت ها، کشت ابريشم در شروان به ميزان بسيار زياد، و نيز در کرمان و يزد و چند .  هزار من34خراسان 

  . بخش ديگر ايران نيز کمابيش گسترده بود
الت ايران از محل سکونت چادرنشينان به يکجانشينان را، آن هم پس از چيرگی چند صد ساله ی فرايند تبديل گام به گام ف

اين فراورده های کشاورزی بيشتر بازار . کوچندگان، می توان در آينه ی افزايش رشد ديگر محصوالت کشاورزی نيز نگريست
  : ارد، آن گاه که پيرامون کشاورزی اصفهان می نويسدشاردن به گوشه هايی از همين روند اشاره د. داخلی را تامين می کردند

آن چه باور نکردنی به نظر می رسد، آن است که بيشتر خوار و بار اين شهر، به جز احشام و اغنام، از ده فرسنگی اطراف "
ث زيبايی و شماره ی ديه هايی که در اين حد است، هزار و پانصد است و به راستی اکثر اين قرا و قصبات از حي. می آيد

  ." حاصلخيزی غيرقابل وصف می باشد
اين دگرديسی پيش از پيدايی . برآيند رشد بخش کشاورزی عبارت بود از باال رفتن قدرت اقتصادی و سياسی زمينداران بزرگ

  .دودمان صفوی آغاز شده بود
زرگانان درون و برون مرز در پيوند شيوخ صفوی که يا خود زميندار بوده و يا از راه شبکه های گسترده با زمينداران و با

، بلکه "تشيع متعصب"يا " تصوف انقالبی"را تاراج می کردند، نه تنها بر " کافران"بودند، و نيز قزلباشان تندرو که پياپی 
سال ها پيش از . سرمايه های انباشته شده از صدور ابريشم و محصوالت کناری آن، تکيه داشتند بيشتر و پيشتر از آن، بر

  .شبکه ی سازمانی ـ تجاری شيخ صفی تا مصر و قفقاز و سيحون و خليج فارس گسترده بوديرگی قزلباشان بر ايران، چ
در . توليد کارخانه ای را در پی داست و تا حدودی انباشت سرمايه از راه بخش کشاورزی، رشد پيشه وری و توليد کارگاهی،

ر انگيسی، با محدوديت اندوخته های پولی روبرو بودند، ايرانی ها و عثمانی اين دوران که بازرگانان تازه ی جهانی، چون تجا
: مورخ شرکت نفت انگليس به همين نکته اشاره دارد، وقتی می نويسد. ها و ونيزی ها هنوز توانايی مالی بااليی داشتند

خالف ونيزيان، فاقد منابع غنی بازرگانان انگليسی بدون صدور پارچه، منبعی برای وجوه واردات ابريشم نداشتند و بر"
  ."مسکوکات نقره بودند

شاردن پيرامون اين اندوخته ها که می توانستند زمينه ی رشد اقتصادی در اين . انباشته ی مسکوکات در  ايران نيز باال بود
  :برش را فراهم سازند، می نويسد

اين خزانه به سه مخزن بزرگ تقسيم . ده، گسترده اندبهترين و قيمتی ترين جواهرات را مرتب کر) خزانه سلطنتی(در آن جا "
گفتم، بهای اين ها ) وزير اعظم(به او . اگر تو يک به يک اين صندوق ها را ببينی، در جای خود خشک خواهی شد... می شود 

. ت کل را بداندپاسخ داد که ارزش هر قطعه معلوم است، ولی کسی در بند آن نيست که قيم. را به چند ميليون تخمين زده ايد
برای من که از طال و جواهر سررشته کافی دارم و در تشخيص آن ها خطا نمی کنم، ممکن نيست قيمت جواهرات اين صندوق 

  ."فقط به اين اکتفا می کنم که بهای آن ها بالغ بر ميليون هاست. ها را تخمين بزنم
  

  فرصتی تاريخی که از دست رفت
  

جهانی از راه های دريايی و خشکی، شانس تاريخی و کم مانندی در اختيار ايرانيان گذاشت،  افزايش چشمگير داد و ستدهای 
از واقعيت نگريسته، آنگاه که يادآور شده است، توسعه " بخشی"يکی از خاورشناسان به . که از آن بهره برداری بايسته نشد

به ديگر سخن، رشد زمين های . به دست آمد) ی جهانیيا افزايش داد و ستد ها: نگارنده" (ادويه ی هلند"عصر صفوی از راه 
کشاورزی در ايران و گسترش دوباره ی فرهنگ يکجانشينی به مثابه ی پيامد آن، بيشتر از آن که برآيند دگرگونی های درونی 



چندگان زمامدار کو. باشد، از دگرديسی های بيرونی، و در درجه ی نخست ورود به بازرگانی گسترده ی جهانی، تاثير گرفته بود
در ايران، مانند عثمانيان در آناتولی، بدون ان که خود بخواهند، و بيشتر بدين دليل که سود کشتزارها از سود چراگاه ها افزون 

  .شده بود، به فرايندی کشانده شدند، که دير يا زود به مرگ آنان می انجاميد
در اين . هشی بزرگ استفاده کنند، اگر که به راه ژاپن می رفتندايران و عثمانی می توانستند از اين فرصت تاريخی برای ج

برش تاريخی، يکی از بزرگترين راهبندها بر سر راه نوزايی خاور، تنش های پياپی ميان کوچندگان و آرمندگان در همه ی پهنه 
پس از اينكه ی باختر آسيا، تجار-ژاپن بر خالف دو خالفت نظامی. های اقتصادی و سياسی و سپاهی و سازمانی و فرهنگی بود

 باال برد و به بزرگترين صادرآننده ي جهان تبديل گرديد، صنايع نساجي جهانیآيفيت توليدات ابريشم را تا سطح شاخص هاي 
با اين رويکرد، اقتصاد آن کشور توان رقابتی خود با کشورهای اروپايی را . را رشد داد، و کم کم فرايند صنعتی شدن را آغازيد

  .دست نداد و با بحران مالی پايان دوران صفوی و عثمانی روبرو نشداز 
اين برش تاريخی را در ايران، می توان با پايان سده ی بيست و آغاز سده ی بيست و يک ميالدی سنجيد، که در آن درآمدهای 

نظام . وند، که شوربختانه نشدنجومی نفتی می توانستند به صنعتی شدن شتابان کشور، و به موتوری برای جهشی بلند تبديل ش
صفوی چند سده پيش با آن " مالباشی های"و " صدرها"و " سلطان ها"واليی ايران ناگزير به همان بن بستی انجاميد، که 

  .روبرو شده بودند
 و وولينسکی فرستاده ی ويژه روس ها به ايران، و کسی که فروپاشی خالفت صفوی را با بررسی موشکافانه پيش بينی کرده

  :به پتر گزارش داد بود، در مورد شاه سلطان حسين، واپسين خليفه ی صفوی می نويسد
در ايران شخصی سلطنت می کند که نسبت به اتباعش هيچگونه نفوذی ندارد و تابع اوامر آن هاست، و اطمينان دارم که نه "

به اين علت خود هيچوقت کاری انجام نمی . شودتنها در ميان سالطين، بلکه در ميان عوام الناس هم چنين احمقی پيدا نمی 
مع الوصف اين مرد چنان . شخصی که از او هم بی شعورتر است. دهد، بلکه آن را به عهده ی اعتمادالدوله وا می گذارد

  ."محبوبيتی به دست آورده که هر کاری می کند، و هر حرفی که می زند، مورد قبول شاه واقع می شود
  :ان در پايان دوره ی صفوی نيز، انترمونی اسکاتلندی به همين بن بست ها اشاره دارددرباره لشکريان اير

ولی لشکريان ايشان تجربه و تربيت الزم را نداشتند و بدتر از همه آن که، فرمانده ی اليقی . ايرانيان فاقد پول و سرباز نبودند"
 ." هم در ميان آن ها ديده نمی شد

 
 


