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 گفتارسوم

 سترش نفوذعثماني هادرخاورميانهگ
 ايران تاريخي آغازانزواي

را معطوف به اروپا     ازجنگ چالديران همة توجهش  عثماني تا پيش  دولتِ
كه  زماني . ميداشت، و به بهانة نشر اسالم در اروپاي شرقي به كشورگشائي ادامه ميداد      

 دست دولت صفوي در ايران تشكيل شد، با وجودي كه بسياري از بزرگان از
ستمهاي قزلباشان از كشور گريخته به عثماني پناه بردند و از دولت عثماني تقاضاي           

 نسبت به دولت صفوي نشان نداد، و اموري واكنشي  سلطان عثمانيمداخله كردند، 
ولي تحريكاتي كه . كه در ايران ميگذشت را مربوط به خود ايرانيان ميدانست

 سرانجام به جنگ چالديران و به دنبال آن        ند در خاك آن كشور انجام ميداد    قزلباشان
 بعد ازآن  . به الحاق سرزمينهاي ايراني ارزنجان و دياربكر به خاك عثماني منجر شد   

نقشة سلطان سليم آن . نيز سلطان عثماني توجه توسعة طلبانه اش را به اروپا برگرداند  
دولت  . شكر بكشدبود كه ونيز و جنوا را به تصرف در آورد و از آنجا به اسپانيا ل        

 ازجنگ چالديران توسط نيروهاي  پيش    سال22 )اسپانيا   (اندلس رناطه در  اسالمي غَ
.  برچيده شده بود   اندلس مشترك مسيحي اروپا منقرض شده و سلطة مسلمانان در     

 آغازسلطان سليم از . سقوط غرناطه همة عالم اسالمي را در سوگ فرو برده بود 
دوباره     س را ازدست مسيحيان اروپائي بازپس گيرد و     انديشه بود كه اندل    درسلطنتش 

ي ئ او به نيروي دريا  در تعقيب همين هدف    . اندلس دولت اسالمي تشكيل دهد   در
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 عثماني دستور داده بود كه صد فروند كشتي جنگي بسازد و آنها را با مدرنترين و   

طان دراين ميان موضوع لشكركشي سل   .  كارآمدترين ساز و برگ نظامي مجهز سازد       
 در خاورميانه     عجيبي مسائلبي درنگ پس از جنگ چالديران نيز . به ايران پيش آمد 

ه اورا متوجه كشورهاي  بروز كرد كه توجه او از برنامة اروپاگشائي منصرف كرد
 تاريخ نگاران اروپائي چنان از تصميم سلطان سليم به بازگرفتن اندلس     .عربي ساخت

 .ناميدند  »  انسانديوانه ترين «در خشم شدند كه اورا 

گان با بروز   ر ن بازاارتباط دادن حضور اروپائيان درميان قزلباشان صفوي به عنو   
 ساخت براي شورهاي عربيك ايران ومسائلي كه توجه سلطان سليم را معطوف به

 و درغياب اسناد تاريخي نميتوان دراين     ؛نگارندة تاريخ يك كار بسيار دشوار است    
 برخي ازكساني كه مطالعات تاريخي انجام ميدهند، عالقه      حتي. باره اظهار نظري كرد  

آنچه ميتوان   . جنگهاي عثماني و ايران را به همين موضوع مرتبط سازند   بروز  دارند كه 
گفت و درست هم هست آنكه جنگ ايران و عثماني و سپس توجه عثماني  

ي براي اروپا    انظار آن دولت را كه برنامه هاي دور و دراز و ايران،به كشورهاي عربي 
 بعد   .داداز خطر حتمي نجات     درسر داشت به كلي از اروپا منصرف ساخت، و اروپا را         

هم تحريكات اروپائيان سبب جنگهاي درازمدت ايران عثماني شد و دولت عثماني را       
 .براي دوقرن آينده مشغول شرق كرد   

  قانصوه  دراين هنگام سلطنت مملوكي مصر وشام دردست پادشاهي به نام     
 قلمرو دولت مملوكي در غرب ايران به    1. بود، و قاهره پايتخت اين دولت بود     غوري 

                                                           
) رها، انطاكيه، طرابلس، بيت المقدس(د صليبي  چند امارت نسبتا نيرومنهفتم هجريتا آغاز قرن  -1

دمشق در دست خاندان ترك بوري از در ربع نخست قرن ششم . در شام تشكيل شده بود
نورالدين . بودازسرداران سلجوقي شام   عمادالدين زنگيدردست بقية شام ، وهمپيمانان صليبيها

هاي ضد صليبي را تحت نام  يك سلسله جنگخ525 سال از -عمادالدينو جانشين  پسر -زنگي
 امارتهاي صليبي رها و انطاكيه و طرابلس را ازدست صليبيها 532جهاد به راه انداخت، و تا سال 

دولت صليبي بيت المقدس در . ساختبيرون آورده دمشق را ازسلطة بوريهاي همپيمان آنها خارج 
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فرات منتهي ميشد، و در جنوب آناتولي تا ناحية كيليكيه گسترده بود؛ و كشورهاي    
امروزين سودان و مصر و فلسطين و لبنان و سوريه و اردن را در بر ميگرفت؛ وحجاز        

 .مار ميرفت نيز بخشي از متصرفات آن دولت به ش  

 وقتي تالشهاي خود را براي به مصالحه       شاه اسماعيل پس از جنگ چالديران،   
 برآن شد كه قانصوه غوري را ميان خودش و       كشاندن سلطان سليم بي نتيجه ديد    

 كه درآن هنگام روابط بسيار نيكي با        قانصوه غوري   . سلطان واسطة صلح قرار دهد  
ت اعزامي شاه اسماعيل و دريافت نامة او      پس از ديدار با هيئ  سلطان عثماني داشت،  
 به او نصيحت كرد كه دست   ه و نامه ئي به سلطان نوشت  فرستاد هيئتي را به اسالمبول   

سلطان   .  آشتي درآيد  ازدشمني با يك دولت مسلمان بردارد و با شاه اسماعيل ازدرِ    

                                                                                                                           
قرار داده در صدد تسخير آن  با استفاده از ضعف دولت فاطمي، مصر را زير حمالت مكرر 540دهة 

  هاي  به شمار ميرفت، به دست صليبيدرفلسطين عسقالن كه دروازة مصر 532درسال . كشور بود
ها  ، و خطر صليبيميكردندمسيحيان مصر دراين حمالت با صليبيها همكاري . بيت المقدس افتاد
 بيت المقدس برآن شد كه نورالدين پس از تالشهاي نافرجام براي دستيابي بر .براي مصر جدي بود

 هدف با ايناو . مصر را بگيرد و سپس بيت المقدس را از شمال و جنوب مورد حمله قرار دهد
اسدالدين . كوه را مأمور فتح مصركرد اسدالدين شيرِ موسوم بهسپاهشكُردتبار  فرمانده 542درسال 

 لبنان و فلسطين  كه از ياري مسيحيانشدبا مقاومت نيروهاي صليبي بيت المقدس مواجه 
چندين حملة خستگي ناپذير ومكرر، اسدالدين در زمستان سال  سرانجام پس از. ندبرخوردار بود

وي دوماه بعد درگذشت . ترك خاك مصر ساخت  قاهره را گرفت و نيروهاي صليبي را مجبور به547
  شيركوهالح الدينص. كوه فرماندهي نيروهاي مصر را به دست گرفترزاده اش صالح الدين شيرِدو برا
 و  پايان عمر خالفت فاطمي و تشكيل سلطنت ايوبي را در مصر اعالم داشتخ550 شهريورماهدر 

درسالهاي آينده حمالت گسترده ئي به نيروهاي صليبي برد و سرانجام سراسر شام و فلسطين و 
م به خريدن بردگان  اقداكارش آغازاز  او .كردلبنان را از دست صليبيها گرفت، شام و مصر را متحد 

همة عناصر ارتش را بردگان ) خ572(نوجوان و وارد كردن آنها به ارتش كرد، و تا پايان عمرش 
همين بردگان به مراتب باالي نظامي رسيدند، و سرانجام . تشكيل ميدادند) مملوكان(زرخريد 
. دادند)  بردگاندولت( تشكيل دولت مملوكي - آخرين سلطان ايوبي- با كشتن تورانشاه629درسال 

 )ازتركان افغانستان امروزي (همزمان با سلطنت شاه اسماعيل يكي از مملوكان به نام قانصوه غوري
 .قلمروش در غرب فرات با ايران همسايه بود سلطنت مصر وشام را دردست داشت، و
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ر  من از او طلب دعاي خي. سلطان درحكم پدر من است«سليم به او پاسخ داد كه 

 1. »شاه اسماعيل ميانجيگري نكند     كن توقع دارم كه بين من و   يل. دارم

در اينزمان عناصري در قاهره و حلب و اسالمبول مشغول ايجاد بدبيني سياسي             
در اسالمبول اين شايعه قوت گرفت كه      . در بين دولتهاي مملوكي و عثماني بودند  

ند كه متحدا به عثماني     داده درصدد  همسلطان مصر و شاه اسماعيل دست اتحاد به      
انديشة جدا كردن در  حاكم حلب » خيربيك«در قاهره نيز شايع شد كه  . حمله كنند

است و در اين راه با سلطان سليم روابط برقرار كرده و از او وعدة           سوريه از مصر  
خيربيك را از   تصميم گرفت كه  قانصوه غوري  . حمايت دريافت داشته است

 سلطان سليم تقاضا كرد كه ميان او و سلطان       ازيربيك  خ. كند حاكميت حلب بركنار 
 تالش شايعةهمين امر بر . بدبيني سلطان نسبت به او برطرف گردد مصر واسطه شود تا 

قوت بخشيد و   در قاهره   عناصري در شام براي جدا شدن از مصر و اتحاد با عثماني    
نفر عرب كه در  در همين اثناء چند  .  روابط مصر و عثماني را به طرف تيرگي برد  

خاك عثماني رفتارهاي شبهه انگيزي از خود نشان ميدادند دستگير شدند، و پس از            
آنها فاش    . يك محاكمة مقدماتي اعتراف كردند كه مأموران سلطان مصر هستند      

ساختند كه سلطان مصر و شاه اسماعيل متحد شده و قرار گذاشته اند كه از طرف             
سلطان سليم يك سپاه چهل هزارنفري را     . شوندجنوب با عثماني وارد جنگ     شرق و

راهي نواحي شرقي آناتولي ساخت و شايع    ) سنان پاشا  ( تحت فرماندهي وزير اعظمش    
ولي در قاهره كساني به سلطان مصر اطالع دادند  . كرد كه قصد حمله به ايران دارد

اين ازبا خيربيك تباني كرده است و قصدش     دارند كه سلطان عثماني   دقيق كه خبر 
 .گرفتن سوريه است لشكركشي 

سلطان مصر همينكه از حركت اين سپاه مطلع شد با يك سپاه پنجاه هزارنفري             

                                                           
 .301 / 2 : اسماعيل حقي اوزون-1
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از قاهره به سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه ئي به اطالع سلطان سليم رساند     
كه چون شنيده كه ارتش عثماني قصد حمله به ايران دارد با اين سپاه از مصر خارج             

 درهمين   .تا ميان دو دولت ايران و عثماني وساطت كند و مانع بروز جنگ شود       شده 
وقت در اسالمبول اين شايعه برسر زبانها افتاد كه سلطان مصر براي جنگ با عثماني      

 يك جلسة مشورتي  ة قانصوه نام سلطان سليم پس از دريافت  .ازمصر خارج شده است 
ر اسالمبول تشكيل داد، و ضمن بزرگ     با شركت امرا و فقها و بلندپايگان كشوري د   

 مصر از ايران حمايت سلطانجلوه دادن خطر مصر و ايران و طرح اين موضوع كه 
نشان ميدهد و براي جنگ با عثماني آماده شده است، راجع به تصميم به جنگ با       

او در اين جلسه از فقهاي عاليرتبة عثماني فتواي       . قانصوه غوري به تبادل نظر پرداخت      
 را گرفت، و دستور داد كه نيروهاي زميني و دريائي عثماني به       جنگ با مصر ز جوا

چند نفر را نيز مأمور كرد به اطالع خيربيك      . طرف مرزهاي شام به حركت درآيند  
برسانند كه بقصد اخراج نيروهاي مصري از شام درحركت است؛ و از او خواست كه   

 . ه سازد نيروهاي تابع خويش را براي پيوستن به وي آماد     

 در نزديكي  مرج دابِق در محلي به نام 895شهريور اوائل سلطان سليم در 
آرائي كردند     صفهموقتي دوسپاه در برابر      . حلب با قانصوه غوري روبرو شد     

 از سربازانش  خيربيك كه فرماندهي جناح راست سپاه قانصوه را دردست داشت با      
قانصوه بيش از       . به شكست كشاند جناح راست سپاه قانصوه را       معركه كنار كشيد و 

او شكست يافته . چند ساعت نتوانست در برابر سپاه مجهز سلطان سليم دوام بياورد   
سلطان  . ، ولي پيش از آنكه به حلب برسد در حين نماز سكته كرد و جان داد گريخت

 همة شهرهاي سوريه و لبنان و فلسطين را تصرف كرد و در         سه ماه سليم در خالل   
برادرزادة قانصوه موسوم به       . از راه غزه وارد خاك مصر شد     لنسا ديماه هما
 قاهره و نصب  در پيرامون  كه سلطان جديد مصر شده بود با حفر خندق   باي  طومان

نبرد سلطان سليم براي تصرف      . اع شهر را مستحكم ساخته بود     ف توپ د عرادهدويست 
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عثماني بسيارسنگين بود،      تلفات ارتش . دوماه ادامه يافت   وشدقاهره در ديماه آغاز   

 و قاهره به دست سلطان   گريختباي  ولي سرانجام دفاع شهر درهم شكست و طومان  
باي به قرارگاه سلطان سليم حمله برد و قاهره را از     چند شب بعد طومان . سليم افتاد

مردم قاهره   . سلطان سليم مجددا قاهره را مورد حمله قرار داد     .  دست او بيرون آورد  
نبرد مردم شهر با    . باي بودند و جانانه در برابر عثمانيها مقاومت ميكردند        مانخواهان طو

چونكه افراد . سربازان عثماني سه شبانه روز در كوچه ها و خيابانهاي شهر ادامه داشت    
باي به مردم شهر فرمان داد كه دست از مقاومت   طومانبه كشتن رفتند  بسياري درشهر 

يكبار ديگر در فروردين به عثمانيها       . رانش از شهر گريخت  او با هفت تن از يا . بردارند 
.  بار شكست يافت و درحين فرار از پلي بر روي نيل دستگير شد      ور شد، ولي اين حمله

 بعد به فرمان سلطان سليم اعدام كرده جسدش را   هاو را به زندان افكندند و يك هفت   
 . برسردر يكي از دروازه هاي شهر آويختند    

دراين اثناء شريف مكه موسوم به ابوالبركات      .  ماه در قاهره ماند     8سلطان سليم 
  كه كارگزار سلطان مصر بود  ) اردن هاشمي كنونيِاز اجداد پادشاهانِ(هاشمي 

پسرش را با هيئتي به قاهره فرستاد و كليد كعبه را براي سلطان سليم ارسال داشت، و   
 سلطان سليم 1. لقب داد »لشريفينحامي الحرمين ا « او را  نوشت اودر نامه ئي كه براي   

سلطنتي و كتابهاي    سپس خيربيك را به حاكميت مصر گماشت و اموال خزائن   
بعد   .  به اسالمبول فرستاد   ازراه فلسطين و سوريه    را بربار هزار شتر كرده   كتابخانة قاهره  

ازآن شماري از هنرمندان و صنعتگران و مدرسان مصري را با خود همراه كرد و به       
 آخرين خليفة عباسي   -در اين سفر، او المتوكل علي اهللا سوم  . ام به راه افتاد  سوي ش

 او در شام نيز حدود شش ماه توقف كرد، و آنگاه    2. را نيز با خود برد-مستقر در مصر

                                                           
مار ميرفت، و در اين هنگام نيز تابع دولت مملوكي  حجاز و يمن از زمان ايوبيها بخشي از مصر به ش-1

 .پس از سقوط دولت مملوكي به دست سلطان سليم، حجاز به دولت عثماني ملحق گرديد. بود
 بغداد را تصرف كرد و خليفه و همة افراد خاندان عباسي را دستگير 637وقتي هوالكوخان در سال  -2
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 سپرد و به اسالمبول  »ردي غزالي بجان «حكومت شام را به يكي از مماليك به نام  

تارهاي ريش  « و »خلعت خالفت«سالمبول برد، و    را به ا او متوكل علي اهللا.برگشت
 كه نزد او بود را ازاو گرفت، و از او تقاضا كرد كه  »شمشير عمر ابن خطاب  « و  »پيامبر

متوكل علي اهللا چاره ئي جز گردن نهادن به   . مقام خالفت را به وي تفويض كند   
 خواست سلطان سليم نداشت، و طي يك مراسم رسمي تفويض خالفت به سلطان 

 به خود گرفت، و سالطين  »خليفه«ازآن پس سلطان سليم لقب . سليم را اعالم داشت
 دولت از اينزمان به بعد  .  برخود داشتندخليفة عثمانيعثماني از زمان او به بعد لقب   

 .  ناميده شد خالفت عثمانيعثماني نيز  

 » ولي امر مسلمين جهان « را ش خودپيامبر سلطان سليم درمقام خليفة     اينك 
 تدوين شد، وجود دو خليفه در درقرن پنجم هجري طبق تئوري اسالمي كه . دانستمي

از آنجا كه شاه اسماعيل صفوي نيز در ايران به   . نبود يكزمان در جهان اسالم جائز 
 به شمار    »خليفه«به نوبة خودش   و نحوي ادعاي جانشيني پيامبر و امام علي را داشت،      

 و در همة كشورهاي اسالمي يك  بگيرد ن را  سلطان سليم برآن شد كه ايرا   ،ميرفت
 به ادرنه حركت 899او به اين هدف در مهرماه سال . حكومت واحد تشكيل دهد

 . كرد، ولي در راه بر بستر بيماري افتاد و دوماه بعد درگذشت   

سلطان سليم به ايران و فرهنگ و ادب و تاريخ ايران عالقمند بود و ايران را  
 بيشتر مطالعاتش در متون فارسي بود، به فارسي شعر        .يك سرزمين مقدس ميشمرد  

 و به شدت تحت تأثير داستانهاي    ميسرود، و شاهنامه را بسيار زياد مطالعه ميكرد    
اسماعيل حقي اوزون دربارة عالقة سلطان سليم به ادب    . حماسي شاهنامه قرار داشت

                                                                                                                           
 -»ظاهر بيبرس«.  نام ابوالعباس احمد به شام گريخت مردي از اين خاندان به،كرده به قتل رساند

 به وي »اهللالحاكم بأمرِ« اين مرد را به مصر طلبيده با او بيعت كرد و لقب -سلطان مملوكي مصر
ازآن پس نوادگان اين خليفه در مصر ميزيستند، و يكي بعد از ديگري توسط سلطان وقت  . بخشيد

سالطين مملوكي مشروعيت . مين المتوكل علي اهللا رسيد ميشدند تا نوبت به ه  نشاندهبه خالفت 
 .خويش را از دست همين خلفا ميگرفتند
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عار بسياري سروده     زبان تركي شعر كم گفته ولي به فارسي اش    «فاسي مينويسد كه او به  

منظومه هاي فارسي سليم به خط خودش در آرشيو موزة توپ قاپي نگهداري           . است
 به دستور   1904 در سال   سلطان سليم   شعر فارسي  مينويسد كه ديوان   نيز. »ميشود

 در برلن    توسط پل هوون   به قطع بزرگ و مذهب   - آلمان  وقت  امپراتور-ويلهلم دوم 
 1.به چاپ رسيده است  

 با تصويري كه از شكوه گذشته هاي ايران در  يرسد كه سلطان سليم به نظر م
 بود كه شاهنشاه ايران     شده  بسيار عالقمند   ذهنش داشت، پس از فتح كشورهاي عربي   

او پس از آنكه به مقام خالفت رسيد دستور داد تاجي شبيه تاج شاهنشاهان        . شود
ي برسر مينهاد و ميگفت     باستاني ايران برايش ساختند، و آنرا به جاي كاله عثمان     

 2. كسيكه شاه است بايد مثل شاهنشاهان ايران باشد و مثل آنها تاج برسر بگذارد    

خالصه آنكه سلطان سليم هم به فرهنگ و زبان ايراني عالقه داشت و هم براي      
اين . تاريخ و تمدن ايراني تقدس قائل بود، و هم به زبان فارسي آشنائي كامل داشت   

سوادش درحد خواندن و  ( داشتيسوادچندان اه اسماعيل نه   در حالي بود كه ش
نه جز كينه نسبت به ايران و      ، واز تاريخ ايران بااطالع بود    نه ،)نوشتنِ ابتدائي بود   

قزلباشان او نيز تاتارهائي بودند كه تا پيش از شاه         . ايراني احساسي در دل داشت
 از گذشتة ايران و ايراني    اسماعيل هيچگاه ايران را نديده بودند و هيچ اطالعي        

شاه . نداشتند و زبان فارسي را نيز به هيچوجه نشنيده بودند و نميتوانستند تكلم كنند       
 .اسماعيل خودش را شاه ايران ميناميد ولي با همه چيز ايران بيگانه بود  

در دستگاه او نيز حتي يك     .  شاه اسماعيل از هرگونه شعور سياسي بي بهره بود       
سران  .  كه درمواقع حساس قادر به تصميمگيري درست باشد   نفر وجود نداشت 

قدرت و ثروت و شوكت     گرسنگي و راهزني به مقام و    قزلباش كه از برهنگي و
                                                           

 .326 / 2 : اسماعيل حقي اوزون-1

 . نوشتة هامرپورگشتال»تاريخ امپراتوري عثماني« ، به نقل از 561 : پارسادوست-2
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 به خصيصة   -رسيده بودند، كشور را ميان خودشان تقسيم كرده بودند و عموما   

پذير كه در هيچ شرايطي    مردمي بودند جاهل و احساساتي و تحريك-نژادي شان
ها خصايص نژاديشان مكاري در راه    نت. ميتوانستند تصميم درستي اتخاذ كنند     ن

 داشتند كه در مواقع  جانورانيآنها بيشتر خصائص   . تاراجگري بود، و ديگر هيچ 
شاه اسماعيل نيز كه تمام عمرش در زير دست        . دنشكار به مكر و حيله متوسل ميشو    

اشت، و از هرگونه تدبير و تفكر   چنين عناصري تعليم ديده بود خصلتهاي آنها را د    
 تنها عاملي كه به شاه اسماعيل و قزلباشانش كمك كرد كه ايران را      .بي بهره بود

 . بگيرند و ويران سازند توحش و بيرحمي و ددمنشي آنها بود    

مصر كرد فرصت شام و وقتي سلطان سليم همة نيروهاي عثماني را متوجه فتح  
عيل دست به كار جبران شكست چالديران شود و  مناسبي پيش آمده بود تا شاه اسما  

ولي نه او . سرزمينهائي كه سلطان سليم از ايران جدا كرده بود را بازپس گيرد    
جسارت چنين تفكري را داشت و نه در ميان همة قزلباشانش يك نفر يافت ميشد كه       

كر  در اين دوران به فدستِ كماو حتي آنقدر تدبير نداشت كه   . در غم ايران باشد
مهاركردن باندهاي تبهكار تبرائيش بيفتد تا ملت را بيش از آن از خودش نرنجاند و               

ولي او .  شوند اونسازد كه براي نجات از ستمهاي تبرائيان دست به دامن دشمن وادار 
براي او ملت مفهومي نداشت، و دلجوئي  . چنين نكرد و نميخواست هم كه چنين كند  

به نابودسازي سني ها و نشر مذهب خودش به هيچ چيزي   او جز .از ملت معنائي نميداد
 . نمي انديشيد

شاه اسماعيل تا پيش از شكست چالديران، خودش را يك ذات مقدس فوق       
بشري مؤيد به امدادهاي غيبي و معجزه گر و خداگونه مي پنداشت، وخيال ميكرد كه    

امه ئي كه براي   او درن . مادرگيتي فقط يك ذات پاك را زائيده است وآنهم اواست        
 كه در آية قرآن  اسماعيل صِديق و نبي  فرستاد، تصريح كرد كه آن   شيبكخان 

هزار سال پيش ازاين خداي آسمانها مرا راستگو و برگزيده     نامش آمده است منم، و  
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او دراين نامه ادعا كرد كه به او وعدة آسماني داده شده كه در           . خوانده است

ند و سراسر گيتي را بگشايد و دين خود را      آخرزمان برجهان بشريت سلطنت ك   
نا    دوله، و دولتُلِكُلِّ اُناسٍ«: بگستراند؛ و اين حديث را آورد كه ميگفت درميان انسانها 

او خودش را مصداق اين حديث ميدانست كه از زبان امامان شيعه   . » الزمانفي آخرِ
 1.اهند دادگفته شده بود كه امامان شيعه در آخرزمان تشكيل دولت شيعه خو   

 كه بسبب پرورش غلط و كرنشهاي اطرافيانِ تاتارش خودشيفته شاه اسماعيل 
ازطرف اهللا هدايت و   داشت كه برگزيدة آسمانها است و    به راستي باور  شده بود

حمايت ميشود و همواره در همه جا پيروزمند خواهد بود تا دين حق را بگستراند و   
  به گمان او  د و نام و نشان ابوبكر و عمر را كه     همة سني ها را از صحنة گيتي برانداز    

تا پيش از جنگ چالديران اين عقيدة       . دشمنان خدا و پيامبر و اهلبيت بودند محو كند   
 . قلبي او بود و سخت هم به آن پايبند بود و درهمه جا به آن تصريح ميكرد    

 مرگ تحقيرآميز را به چشم     زمين شد و   نقشِ   چالديران تير خورد و  وقتي در
ديد چنان رعب و هراسي دردلش افتاد كه ساختمان خودشيفتگي و نخوتش به يكباره    

درمانده يافت كه نياز به كمك يكي دو         فروريخت و خويش را موجودي ناتوان و   
 ازميدان بگريزد و جانش را نجات دهد تا به دست افراد  تاگذشته دارد  قزلباش ازجان

 شكنجه هاي جانگدازي كه     او در آن لحظات  ميتوان تصور كرد كه  . سپاه عثماني نيفتد    
آوران ايران وارد آورده بود را به خاطر آورد، و در           خودش به بسياري از بزرگان و نام   

وحشت شد كه اسير سلطان سليم شود و مجبور گردد كه چنان شكنجه هائي را تحمل       
ن را زنده  او به چشم خود ديده بود كه وقتي به فرمان او يكي از بزرگان ايرا. كند

زنده پوست برميكندند و اين كار را ساعتها با تأني انجام ميدادند تا آن شخص بيهوش      
 آن جان  قنشود و زجر شكنجه را بيشتر نوش كند، چه زوزه هاي جانخراشي از اعما          

                                                           
 . 810-805 :پارسا دوست:  متن كامل نامه در-1
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او به چشم خود ديده بود كه وقتي يك نفر از بزرگان ايران را   . زجرديده بيرون ميĤمد  

در آفتاب رها ميكردند، چگونه        دست و پا بسته    شمع ميماليدند و   به فرمان او روغن و  
پوستش آهسته آهسته عفونت ميكرد و كرم در پوستش پيدا ميشد و آن كرمها چگونه            
پوستش را ميخوردند، و آن بدبخت روزها وشبهاي متمادي درزير شكنجه ضجه              

 . ضجه هايش خاموش نميشد  ئي ميكرد و لحظه

ولي در .  ميكرد  لذت انسانها احساسه شكنجه كردنِ  با اينگون  شاه اسماعيل 
خورده درگودال ميدان چالديران افتاده بود، همة اين    لحظاتي كه به حالت زخم

تفكر دربارة      . شكنجه ها را برروي خودش احساس ميكرد و شكنجه نشده درد ميكشيد        
واهد آمد    اين شكنجه ها كه فكر ميكرد به زودي به فرمان سلطان عثماني براو وارد خ         

. روحش را در هم ميشكست و اورا بيش ازپيش به ذليل بودن خودش واقف ميساخت    
فاصلة طوالني ميان چالديران و درگزين همدان را به يك منزل تاختن نه نشانة دليري  

اهل . است و نه نشانة بيباكي بلكه نشانة ضعف شخصيتي و هراس و وحشت است        
نان را بايد در لحظات شكست شناخت و نه      تاريخ ميگويند كه هميشه شخصيت قهرما    

در عرصة پيروزي؛ و در لحظات شكست است كه معلوم ميشود يك نفر واقعا قهرمان       
 براي او پيروزيهاي قبلي را به ارمغان آورده بوده و او شايستة آنها        تصادفها است يا 

ر پشت    به آن سبب همينكه خود را از گودال بيرون كشيده ب     شاه اسماعيل  . نبوده است 
 كه از سلطان سليم در   ،اسب انداخت تا وقتي به درگزين رسيد از اسب فرود نيامد     

اين وحشتها شاه اسماعيل را چنان شكست و فروريخت كه ديگر    .وحشت شده بود
بار چنان برروحية    فرار خفت شكست و . هيچگاه به حالت يك انسان معمولي درنيامد 

 موجود ناكاره و مهمل و سرخورده و نااميد و   او اثر نهاد كه او ازآن پس عمال به يك  
 او را به لرزه در ميĤورد و »جنگ«مرعوب تبديل گشت، چنانكه شنيدن كلمة  بزدل و

 اين روحيه را ما ميتوانيم در نامه هائي كه پس ازآن به        بازتابِ  .به فكر فرار مي افكند  
 .سلطان سليم نوشته است ببينيم  
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پس قدرت تصميمگيري     بود ازآن  باخته حيهموجودفروريخته ورو    ديگريك اوكه

را به كلي ازدست داد و ازصحنة تصميمگيري كنار كشيد و امور قزلباشان را به دست       
بوداق قزويني مورخ دربار شاه تهماسب مينويسد كه بعد از      . ميرزاشاه حسين سپرد 

 ] امور كشور [خسرو دين مطلقا از مهمات خود خبر نداشت و تمامي«جنگ چالديران 
در .  او پس از شكست چالديران ده سال ديگر زنده بود  1. »به دست وكال و وزرا بود

تمام اين مدت او موجود بيچاره و مفلوكي بود كه از شدت فشار روحي به ميگساري        
او در اين سالها    . و مستي دائم روي آورد و شب و روزش را در بيخبري به سر ميبرد           

 او .  ازجهان انسانها و ازخويشتن بيخبر بماند    خودش را در باده و مستي غرق كرد تا   
همة . شكست چالديران نداشت  پيش از  موهومِ رسالتِ  ديگر عالقه ئي به پيگيريِ 

ساعات شبانه روز را با ميگساري و لواط در دشتهاي دور از پايتخت در چادرها            
يا   ميگذراند، و ميكوشيد كه بيشترين لذت را از زندگيش ببرد و در عين حال از دن          

 . بيخبر بماند  

 در قلمرو عالءالدوله ذوالقدر     - چنانكه درجاي خود ديديم  -او كه پيش ازآن   
آن جنايتها كرد، اكنون از ترس اينكه عالءالدوله بخواهد به ايران حمله كند، با ارسال      

ولي درهمين   . نامه و هداياي گرانبها كوشيد كه دوستي عالءالدوله را جلب كند 
نيروي چهل هزار نفري را براي تصرف قلمرو عالءالدوله   هنگام سلطان سليم يك  

 . گسيل كرد، عالءالدوله كشته شد و سرزمينش ضميمة كشور عثماني شد   

كه با سلطان  دشمن خونينش شروانشاه  بهكوشيد كه شاه اسماعيل همچنين   
نزديك شود؛ زيرا ازآن ميترسيد كه شروانشاه      عثماني روابط دوستانه برقرار كرده بود    

عالوه براين او اميدوار بود كه شروانشاه واسطة        . كين پدرش به جنگ او برخيزد    به 
برقراري ارتباط دوستانه ميان او و سلطان سليم شود و خطر جنگ احتماليِ آيندة         

                                                           
 . بوداق قزوينيل از جواهراألخبار، به نق617 :سادوستر پا-1
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 در اين زمان جز به زنده ماندن به هيچ چيزي     شاه اسماعيل   .سلطان را ازاو دور كند 

ون ايران همة ملت با او دشمنند به دوستيش با        و چون ميدانست كه در در.  انديشيد نمي
 ه د نزد شروانشاشوشروانشاه افزود تا اگر بار ديگر در برابر سلطان سليم مجبور به فرار      

 هاو براي تقويت دوستيش با شروانشا  . جائي براي پناه گرفتن و زنده ماندن داشته باشد  
دختر ( پيشنهاد كرد كه دخترش  به فكر افتاد كه با او پيمان وصلت ببند، و به شروانشاه     

ستيز كه تا ديروز    آن شاه اسماعيل سني    . را براي پسر خويش بگيرد  )  شاه اسماعيل 
حتي نميتوانست بشنود كه هركس سني است حق زنده ماندن دارد، امروز چنان به     
ذلت افتاده بود كه يك شاهزادة سني كه دشمن خانداني او به شمار ميرفت دخترش  

رد شايد او درشكست احتمالي آينده نزد اين سني جائي براي پنهان        را به زني بگي  
او نه تنها دخترش را به پسر شروانشاه داد بلكه دختر شروانشاه را نيز به زني  . شدن بيابد

او آنقدر براي اين وصلت اهميت قائل شده بود كه وقتي موكب عروس از        . گرفت
 يك موكب بزرگ و باشكوه تا  شروان بيرون آمد خود با تمام بزرگان دولتش در

 . چندفرسنگي تبريز به پيشواز موكب عروس رفت  

او دست به دامن شروانشاه شد تا نزد سلطان سليم شفاعت كند كه ويرا  
شروانشاه نيز بنا به تقاضاي ملتمسانة شاه  . ببخشايد و به دشمني نسبت به او ادامه ندهد 

 كه تا آن زمان سوريه و لبنان و مسلطان سلي. اسماعيل برايش نزد سلطان وساطت كرد   
قاهره به حلب برگشت يك فتحنامة    ازوقتي  فلسطين و مصر و حجاز را گرفته بود،   

مفصل شامل گزارش پيروزيهايش براي شروانشاه فرستاد و به او نوشت كه مقصد             
شاه اسماعيل نيز وقتي شنيد كه سلطان سليم به   . بعدي او شاه اسماعيل خواهد بود 

 را با هداياي دولتش است، يك هيئت سفارتي از بلندپايه ترين مقامات     حلب رسيده
او در نامه اش سلطان سليم را . فرستاد مفصل به نزد سلطان سليم  ةگرانقيمت و تهنيتنام 

 خواند و خاضعانه به او   »حامي حرمين شريفين و اسكندر زمان و مالك بالد و امم    «
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 او در  1. »آنرا به جاي خواهم آوردخواست و قصد تو هرچه باشد، من  «نوشت كه 

نامه اش به سلطان سليم خودش را تا حد يكي از چاكران سلطان پائين آورد و صراحتا   
با .  سلطان به او دهد را اطاعت كند   كهاعالم داشت كه حاضر است هرفرماني

كه شاه اسماعيل تا اين حد خودش را نزد سلطان سليم ذليل نشان داده بود،    وجودي
 شاه اسماعيل حتي نامه ئي با هداياي بسيار      . سلطان به نامة او توجهي نشان نداد   باز هم

 شايد بتواند عطوفت آن زن را جلب   2به همراه هيئتش به مادر سلطان سليم نوشت،   
 . كند و توسط او سلطان سليم را از حملة مجدد به ايران بازدارد  

غرور عثماني   ولي همة تالشهاي شاه اسماعيل براي جلب دوستي سلطان م 
اين امر بر وحشت شاه اسماعيل از او افزود، و ويرا بيشتر به ميگساري و     . بي ثمر ماند
در اين دوران تنها كار او ميگساري و لواط بود، و تنها دلخوشيش كاسة   .مستي كشاند

افراط  . جمجمة شيبكخان كه ويرا به ياد پيروزيهاي گذشته مي افكند و دالسائي ميداد       
 كه ديگر جائي و لواطگري او را ازپا افكند و به شدت رنجور كرد تا        در ميگساري 

همة غذايش شده بود باده ئي كه دركاسة سر شيبكخان         . اشتهائي به غذا نداشت  
 شداثر نخوردن غذا رنجوريش افزوده     ضعيفتر شد و در  او هرروز ضعيف و  . مينوشيد

 . تدرگذش سالگي  37 آستانة  در خ903  خردادماه و سرانجام در 

شاه اسماعيل چهار پسر داشت كه بزرگترينشان طهماسب در نيمة اسفندماه         
» مرشد كامل«را با لقب دهسال و سه ماهه قزلباشان اين كودك .  متولد شده بود892

.  بر ايران ادامه دادند ه به سلطنت نشاندند و خود به حاكميت تاراجگران  »ولي مطلق«و 
 همان ميگساري و همان لواطگري را دنبال        شيوة عياشي پدرش، يعني    نيزاين كودك  

 .كرد و امور كشور را براي قزلباشان رها ساخت 

                                                           
 .316 / 2 : اسماعل حقي اوزون-1

  .557:  پارسادوست-2
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 جدائي عراق و كردستان از ايران
 كه دورانِ ورود فقيهان لبناني و احسائي به      در دوران سلطنت شاه تهماسب    

 ريزي شده برمردم ايران    فشار برنامه  ايران و ادارة دستگاه ديني صفوي توسط آنها بود    
 تبرائي  بسيار منظم كشور را عمال دسته جات درزمان او. براي تغيير مذهب ادامه يافت 

 تبرائي ها دراين  . كه زير فرمان مستقيم فقهاي لبناني و احسائي بودند   اداره ميكردند 
دوران كارنامه ئي بسيار سياهتر از كارنامة شاه اسماعيل نشان دادند و چنان زيانهاي    

 در مشهد و گرگان و مرو و     .آوردند كه هيچگاه جبران نشد    بزرگي به كشور وارد    
عبيداهللا خان اين شهرها را  .  شدند ازبكهرات، مردم دست به دامن عبيداهللا خان 

 قزلباشان  و ازبكهاازآن پس اين شهرها تا پايان حيات شاه تهماسب در ميان . گرفت
 يافتند مردم به   دست به دست ميشد، و هربار كه قزلباشان بر اين شهرها دست مي

 قزلباشان   .قزلباشان كشتار ميشدند اتهام همدستي با سني ها توسط     صورت مكرر به    
چونكه از شكستهائي كه از ازبكها ميخوردند زيان ميديدند با تاراج كردن مردم به     

مثال در مورد يكي از لشكركشي هاي عبيداهللا خان به  . جربان خساراتشان مي پرداختند
اشان پذيرفتند كه شهر را تحويل ازبكان دهند مشروط برآنكه        هرات، وقتي قزلب  

از طايفة    «عبيداهللا خان اجازه دهد آنها سالم از شهر بروند، به نوشتة اسكندربيك،           
تكلّو در آن واقعه ستم و تعدي بسيار به رعاياي بيجاره رسيد؛ نقود و اسباب ظاهر را              

ي اشياي نهاني نيز مي پرداختند، و    از ايشان گرفته بيرون ميكردند، بلكه به جست وجو      
بعد از بيرون رفتنِ شهريان، بيوت و مساكن ايشان را كنده اگر دفينه يافت ميشد     

يعني وقتي خانه ها را تاراج ميكردند مردم را از خانه هايشان بيرون ميكردند       (» مي بردند
 در يك  1). ردند و خانه ها را به اميد آنكه شايد چيزي در ديوارها نهان باشد منهدم ميك

مورد ديگر، دربارة بازگيري هرات، مينويسد كه حاكم جديد قزلباش كه از مشهد      

                                                           
 .59:  اسكندبيك-1



 164
در هرات به سخنِ جمعي اشرار، باب ستم و زورگيري           «براي هرات فرستاده شده بود،    

 و به هركس از مردم شهر و بلوكات گمان اندكي تمولي  …بر روي خاليق گشود، 
 اظهار ميكرد كه دوشينه در واقعه از        …. فتار گشت بود به مصادره و مؤاخذة او گر    

حضرات دوازده امام عليهم السالم به من اشاره شد كه از فالن شخص فالن مبلغ   
 و فرمودة   …. گرفته به غازيان ده و دفع دشمنان ما كن، و حكم امام را چاره نيست    

 مردم از جور     زرِ بسيار به حصول پيوست و     …القصه  . امامان را كم و زياد جايز نيست 
 1.»او به جان رسيدند  

سران قزلباش با اين ترتيب، بسياري از جنايتهائي كه ميخواستند انجام دهند را          
شايد هم راست ميگفتند و اين را در خواب   . به فرمان امامان شيعه نسبت ميدادند 

زيرا كه شب و روز به خودشان تلقين ميكردند كه اجراكنندة خواست       . ميديدند 
يعه هستند؛ پس طبيعي بود كه اين خودتلقيني در رؤياهايشان نيز بازتاب يابد،         امامان ش

درآن زمان قزلباشها هنوز از امام    . و درخواب از امامان دستور يابند كه جنايت كنند   
غائب دوازدهم چندان اطالعي نداشتند تا بتوانند در بيداري اورا ببينند؛ پس هرچه             

 . الزم بود را در خواب ميديدند  

كردستان وعراق همواره درتالش بودندكه ازدولت عثماني براي نجاتشان        ردمم
 كه  سليمان قانونيسلطان . ازدست ستمهاي تبرائيان صفوي كسب حمايت كنند 

به سلطنت رسيد ارتش عثماني را متوجه اروپاي شرقي       ) سلطان سليم (پس ازپدرش   
كردند و ويرا به  شخصيتهاي كردستان و عراق همواره از او استمداد مي  . ساخت

شاه اسماعيل همة زمينه ها را براي جدائي    . لشكركشي به ناحية خويش فراميخواندند 
در زمان شاه تهماسب نيز همان سياست . كردستان و عراق از ايران فراهم آورده بود

گري براي يافتن راه نجات    مردمستيزي دنبال شد، و مردم را بيش از پيش به فكر چاره 
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 پس از هماهنگي با رهبران عراق و كردستان به  912 در سال سليمان سلطان . افكند

وقتي سپاه عثماني به مرزهاي آذربايجان رسيد، شاه     . سوي شرق آناتولي حركت كرد 
مرزهاي آذربايجان   . شكار بود  سرگرم تفريح و بازي و ايران مركزيتهماسب در 

 وارد خاك آذربايجان       بدون هيچگونه مقاومتي    سپاه عثماني   . هيچگونه دفاعي نداشت   
 عثماني ها از با شادي  مردم تبريز .  شد و تبريز را بدون جنگي به تصرف درآورد    

با تصرف تبريز سراسر آذربايجان به دست       . كردند تسليم آنها  شهر را به  كرده استقبال  
 دربرابر سقوط آذربايجان ازخود نشان ندادند،      واكنشي قزلباشان هيچ  .  افتاد عثماني ها
هماسب را همچنان با اردوي عشرتش به دشتهاي خوش آب و هوا ميبردند و  و شاه ت

 پايتخت دولتشان را نيز به زودي به قزوين     .روزهايشان را به خوشي سپري ميكردند   
همدان نيز داوطلبانه     . سليمان قانوني از آذربايجان راهي همدان شد       .منتقل كردند 

 تا ورود او به .بغداد شد راهي نسلطان عثماني از همدا. تسليم سلطان عثماني شد
او بغداد را به آساني گرفت، و       . بغداد هيچگونه مقاومتي در برابرش نشان داده نشد       

اينكه درعراق هيچ مقاومتي ازطرف هيچ      . ديگر شهرهاي عراق نيز تسليم او شدند 
كه بخش اعظم جمعيت      دهندة آنست كه شيعيان عراق نيز      گروهي بروز نكرد، نشان   

دست قزلباشان و مذهبشان به ستوه آمده بوده وآرزومند          تشكيل ميدادند، از عراق را 
در . سليمان قانوني عراق را به طور رسمي ضميمة دولت عثماني كرد . نجات بوده اند 

 معاهدة صلحي از طرف دولت عثماني به شاه تهماسب تحميل شد كه به    خ934سال 
 .ثماني را به رسميت ميشناخت  عراق به ع كردستان و موجب آن دولت ايران الحاق 

قزلباشان ازآن پس به همان رسمِ جهاد ديرينه شان برگشتند، و در حمالتي كه    
به اران و شروان بردند، آن سرزمين را متصرف شده خاندانِ ايراني تبار شروانشاهان را        
به كلي نابود كرده، كشورشان را ضميمة قلمرو خويش كرده به تغيير دادن  

همچنين در حمالت جهادي به گرجستان   . ذهب مردم همت گماشتند خشونت آميزِ م
كه به هدف غنيمتگيري انجام ميدادند، ضمن تاراج و تخريب آباديهاي گرجستان             
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ولي بخش اعظم آذربايجان      . بخشهائي ازآن سرزمين را نيز به قلمرو خويش افزودند     

اشانش هيچ اقدامي    شامل تبريز همچنان دردست عثماني ها بود، و شاه تهماسب و قزلب       
براي تخليص آذربايجان انجام نميدادند؛ زيرا همينكه سلطان عثماني با آنها روابط           
صلح آميز برقرار كرده بود و با بقية نقاط ايران كاري نداشت براي آنها كافي بود؛ و            
. ميتوانستند با تاراجهائي كه در بقية نقاط ايران ميكردند به عيش و نوش ادامه بدهند             

تهماسب نيز ازاين زمان به بعد در وضعي بود كه اصال از منطقة قزوين بيرون       شاه 
نميرفت و همواره در مناطق خوش آب و هواي اطراف قزوين در گردش بود و  
زندگي را در چادر و بيابان ميگذراند؛ و اين به آن سبب بود كه قزلباشها هنوز به         

ترجيح ميدادند، و همواره شاه   زندگي شهري خوگر نشده بودند و بيابان را برشهر   
ازاين رو است كه در  . تهماسب را با خودشان به اين دشت و آن دشت مي بردند

زندگي نامة شاه تهماسب پيوسته ميخوانيم كه در فالن دشت در چادرش فالن كار كرد     
داستانهاي تجاوز و تعدي به       . يا فالن چيز گفت، يا در فالن دشت اينقدر شكار كرد     

 مردم بي پناه نيز در اين دوران به كرات دركتابهاي مداحان صفوي آمده             جان و مال
 .است كه خواندنش دل هر ايراني را به درد م  آورد   

 آنچه به نام كشور ايران مانده    اول قرن دهم خورشيدي  ةنيمبدين ترتيب در  
و     خوارزم  و سغد.  بود   و اران و شروان گيالن و مازندران   بود ايران مركزي و جنوبي و

، و آذربايجان و همدان    بود  دردست ازبكان   گرگانبخش اعظم  خراسان و  بخشي از 
و عراق و دياربكر وكردستان رسما و طبق توافقنامة كتبي ضميمة كشور عثماني شده    

 بخش كوچكي از     همدان و فقط دولت عثماني  بعدها درزمان شاه عباس،      .  بودند
، ولي بقية ايران غربي شامل عراق و       را به ايران بازپس داد   تبريز كردستان بعالوه   

 . كردستان براي هميشه در اشغال عثماني ها ماند   

بلوچستان همة روابط خود را با   با روي كار آمدن دولت قزلباش در ايران،   
كويته، كالت،   (از بلوچستانبه زودي بخش بزرگي      . دولت قزلباشان قطع كرد
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 تا ازحيطة   پيوست  هندوستان     زبانِبه قلمرو تيموريانِ فارسي     ) گوادر  خضدار، تربت، 

ند  ا ايراني شة مردماين سرزمينِ كامال ايراني كه هم    .  باشد ستمهاي قزلباشان در امان   
، و پس از     از ايران جدا ماند  و تا امروز  براي هميشه  وبه لهجة بلوچي حرف ميزنند،  

خودمختارِ اين كشور درآمد و     تشكيل دولت پاكستان، بصورت يك ايالتِ نيمه 
عراق و ارزنجان و دياربكر نيز ديگر هيچگاه به دامن        . لوچستانِ پاكستان ناميده شدب

ايران برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهاني كه دولت تركيه تشكيل شد عراق و بخشي       
تبديل گرديد؛ و  ) كشور عراق(ازكردستان به يك كشور بصورتي كه امروز هست    

و (نان جزو كشور تركيه ماندند   ارزنجان و دياربكر و بخش اعظم كردستان همچ   
 ). كردهاي اين منطقه تا امروز تحت ستم مضاعف تركها قرار دارند   

بعدها، يعني پس از فروپاشي دولت صفوي كه نادرشاه افشار به سلطنت رسيد،      
 هاي كشور بعنوان مسلمان به سني ايرانيان كنار گذاشته شد،  سياست شيعه سازي   

اخت و تازهاي تبرائيان دركشور پايان داده شد و به دوران ت، رسميت شناخته شدند 
 درنتيجة اين سياستِ مدبرانه، بخش شرقي         .دار و دستگاه ترائيان متالشي گرديد    

.  كشور كه درتمام دوران صفويه از ايران بريده بود دوباره به دامن كشور برگشت
تاريخ ترور اورا و مالهاي تبرائي، (البته نادرشاه قرباني اين سياست گرديد و ترور شد   

 -؛ ولي راهي را كه او آغاز كرده بود در دولتهاي بعدي   )نوشتند» نارد به درك رفت   «
 كه يكي - ها اينحال، در زمان قاجاري با .  ادامه يافت- ها و قاجاريانيعني توسط زندي 

 آزادي عمل دستگاههاي فقاهتي پرقدرت و ثروتمند شيعه در             -از قبايلِ قزلباش بودند    
ف كشور براي فشار وارد آوردن بر ايرانيان به تغيير مذهب كم و بيش    نقاط مختل 

 13ادامه يافت، و نارضايتيهاي ايرانيان از اين سياست سبب شد كه در اوائل قرن       
از بخش  . هجري سرزمينهاي سيستان و خراسان نيز براي هميشه از ايران جدا شوند  

آنچه ازخراسان براي   . يل شداعظم خراسان و سيستان كشوري به نام افغانستان تشك  
از سيستان نيز جز بخش  . ايران ماند بخش ناچيزي شامل مشهد و نيشابور و توس بود 
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از سغد و خوارزم و بخشي از گرگان   . ناچيزي شامل زاهدان چيزي براي ايران نماند 

بعدها دوكشوري كه اكنون ازبكستان و تركمنستان اند به وجود آمدند؛ و فقط بخش        
تاجيكستان نيز بخشي از آستان بلخ بود كه در       .  گرگان براي ايران ماند  ناچيزي از

 .همان هنگام از دامن ايران جدا گرديد 

 هاي جدائي   خالصه آنكه با افتادن ايران به دست قزلباشان صفوي زمينه      
اين سرزمينها همانهائي      .  ازدامن مادر ميهن آماده شد   قديمي ترين سرزمينهاي ايراني  

 حركت گاه انقالب ابومسلم  ت، خاستگاه برمكيان، اه و تبليغ گاه زرتش  زادگبودند كه 
 دين،  سرزمين مقنعِ خرم      و افشين، طاهر ذواليمينين ، خاستگاه و پرورشگاه    خراساني

و ابن سينا    رودكي  و ها ساماني سرزمينخاستگاه و مركز حاكميت يعقوب ليث صفار،   
اصلي فرمانروائي طاهريان و   مركز   و و خوارزمي و فارابي و بيروني و مولوي،     

 . صفاريان و سامانيان را تشكيل ميدادند    
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