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مدتي پيش در يادداشتي به نام »فاشيسم در تدارك نبشِ قبرِ كوروش« كه در كانال تلگراميِ مارش منتشر شد ،به اين اشاره
كردم كه افرادي مانند سيد جواد طباطبائي ،صادق زيباكﻼم ،جﻼل آلاحمد ،علي شريعتي ،سيد احمد فرديد ،سيد حسين نصر و
بسياري ديگر را ،عليرغم همه اختﻼفنظرها و جنگ و جدالهايِ تند و تيزشان ،بايد در يك مجموعه ديد و ارزيابي كرد:
مجموعهاي به نام »بازگشت به خويشتن« ،كه همگي خواهانِ آناند و اختﻼفشان به تعبير و تعريفشان از آن »خويشتن«
برميگردد وگرنه همگي در ضرورت» بازگشت« اتفاق نظر دارند .همانجا به اين نكته اشاره كردم كه اين مجموعه بهمدد
بهرهگيري از ابزارِ تاريخ و ارائه يك روايت دلخواه و ايدئولوژيك ميكوشد با برجستهنمودنِ دورههايي خاص از تاريخ ايران ،آنها
را به مثابه يك »دوره طﻼيي« جا بياندازد و ميگويد كه راهكارِ حلِ مشكﻼت» ايراني جماعت« در بازگشت به آن گذشتهي
»پرشكوه« و تﻼش براي احيايِ آن نهفته است .يكي از اين »دورههايِ طﻼيي« عصر صفوي است كه اين مجموعه بهشدت
روي آن تاكيد دارد و يكي از عرصههاي دوره صفوي كه همواره از آن ياد ميشود ،معماري و »شهرسازيِ« آن است .به طوري
كه يكي از اساتيد به نامِ »شهرسازيِ« دانشگاه تهران در كتاب خود بههنگام شرحِ تاريخِ شهر در دوره صفوي ،با قاطعيت هرچه
تمامتر صحبت از وجود» مكتبِ اصفهان در شهرسازي« ميكند و آن را با دوره باروك در اروپا مقايسه ميكند) (1و با بافتنِ
آسمان و ريسمانهايِ بهظاهر شاعرانه ميكوشد تا »اصول و قواعد دستوري« در آن كشف كند (2).مخاطب اين نوشته نيز در
درجه نخست جريانِ غالبِ مطالعات شهري است (3).برآنم تا با روايت بخشي از تاريخ خونبارِ صفويه ،اين جريان را بيشتر با
واقعيتهايِ آن دوره آشنا سازم بلكه جريان غالب شهري ايران چشمان بستهي خود را سرانجام باز كند و تاريخ سرزمينش را
بهتر بشناسد .از دو حال خارج نيست؛ يا جريان غالب شهري ايران چيزي در باب حقايق تلخِ دورهي صفوي نميداند ،يا ميداند
ولي آگاهانه و بهدﻻيل ايدئولوژيك آنها را ناديده ميگيرد .من بسيار خوشبينانه بر اين باورم كه وضعيت فعلي در مواجهه با
دورهي صفوي در درجهي نخست ناشي از ندانستن تاريخ است .از اين رو اشارهاي هرچند كوتاه به اتفاقات رخ داده در آن دوره را
مفيد ميدانم .اجازه دهيد پيش از آنكه وارد بحث شوم ،همينجا يك مسئله را روشن كنم؛ من معمار نبوده و نيستم و در خود
تخصصي براي بررسي معمارانهي آثار برجاي مانده از آن دوره نميبينم .منكر عظمت و جذابيت احتماليشان هم نيستم؛) (4اما
اگر قرار باشد كه يك دوران بهصرف ايجاد بناهاي با عظمت و شكوهمند »دوران طﻼيي« يك كشور لقب گيرد ،در اينصورت
دوران نازيها فاشيستها نيز بايد دوران طﻼيي كشورهاي آلمان و ايتاليا بهحساب آوردهشود ،چراكه هيتلر هم به ايجاد بناهاي
شكوهمند عﻼقهمند بود و موسوليني هم ميخواست رم را بهعظمت و شكوه قرون وسطايياش بازگرداند (5).مسئله اصليِ من
بهعنوان يك پژوهشگرِ حوزه مطالعات شهري ،نتايجِ مغلوطي است كه جريان غالب از بررسيِ آثارِ معماري و »شهرسازيِ«
برجايمانده از دوره صفوي ميگيرد و آن را اشاعه ميدهد.
اجازه دهيد پس از اين مقدمه بهبررسيِ مختصرِ دوره صفوي بپردازيم .حدود پانصد سال پيش خاندان صفوي به رهبريِ شاه
اسماعيل و بهكمك جان بركفانِ سرخكﻼه تركي كه قزلباش ناميده ميشدند ،موفق شد ايرانزمين را طي جنگهاي
موفقيتآميزي كه با بازماندگان خاندان آق قويونلو و همچنين شيبك )شاه بيك( خان ازبك داشت بهتسخير خود درآورد و
سلسلهي صفوي را بنيان گذارد .وي براي نخستين بار پس از فتح ايران در دورهي خلفاي راشدين ،مذهب شيعهي اماميهي اثني
عشري را مذهب رسمي كشور قرار داد .اين امر از مهمترين اقدامات شاه اسماعيل بود و تاوانش را هم مردم بيچاره ايران دادند .تا
پيش از دورهي صفوي ،اكثريت مردم ايرانْ مذهب تسنن )عمدتاً حنفي و شافعي( داشتند و حتي جد خاندان صفوي يعني شيخ
صفيالدين اردبيلي نيز يك شافعيمذهب بود .اما در طي فعل و انفعاﻻتي كه جايش در اين نوشتار نيست ،شيخ جنيد پدربزرگ
شاه اسماعيل مذهب شيعه اختيار كرد ،بهدروغ ادعاي سيادت كرد و بهتدريج ترك شد (6) .مريدانش هم بهتأسي از وي شيعه
شدند؛ مريدانِ تركي كه بعدها بهسبب كﻼه سرخي كه بر سر ميگذاشتند ،قزلباش نام گرفتند .بههر روي طبق گزارشهاي
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تاريخنگاران و جغرافيدانان اسﻼمي از جمله حمداﷲ مستوفي كه »نزهت القلوب« را پنج سال پس از مرگ شيخ صفي و حدود
١٦٠سال پيش از بهقدرت رسيدن شاه اسماعيل نوشت ،ميتوان دريافت كه اكثريت ايرانيان سنيمذهب بودند و شيعيان
اثنيعشري در اقليت محض بهسر ميبردند و بيشترشان هم در قم و كاشان ميزيستند(7) .
شاه اسماعيل صفوي در اثر شرايط زندگياش اين توهم را پيداكرده بود كه برگزيده شده تا مردم تبريز و سپس مردم سنيمذهب
ايران را بهزور شمشير شيعه كند .او ﻻف ميزد كه »خداي عالَم و همهي ائمهي معصومين« همراهشاند و تهديد ميكرد كه در
صورت مقاومت شمشير ميكشد و يك تن را زنده نميگذارد (8) .او پس از آنكه تبريز بدون هيچ مقاومتي تسليم او و
قزلباشاناش شد ،مردم آن شهر را كه حاضر نشده بودند خلفاي سهگانه )ابوبكر ،عمر و عثمان( را لعنت و مذهب تسنن را رها
كنند ،بدون هيچ رحم و مروتي از دم تيغ گذرانْد .وي ظرف مدت كوتاهي آذربايجان را به بيان مير خواندمير »از لوث وجود جهال
و متعصبين« ) (9كه همان دانشمندان و فقهاي سنيمذهب بودند پاكسازي كرد .او كاري كرد كه تبريزيهايي كه توانش را
داشتند ،به بيان خواندمير »روي به اطراف آفاق نهادند« (10) .كشتار دستهجمعيِ مردم ،تجاوز به زنان ،دختران و پسران و به
آتش كشيدن خانهها و دريدن شكم حامله و كشتن جنينشان كار هر روزهي قزلباشان بود ،آن چنان كه ونيزيهاي بازرگاني كه
آن هنگام در آذربايجان حضور داشتند ،شاه اسماعيل را ستمگري توصيف كردند كه از نرون بدين سو نمونهيي نداشته است .يكي
از آنها خبر از كشتن ٢٠هزار تن از مردم تبريز در طي تنها چند روز ميدهد كه با درنظرگرفتن جمعيت حدودا دويست هزار نفري
تبريز در آن روزگار ميشود حدود يك دهم (11) .اين كشتارهاي وحشيانه تنها به اين دليل بود كه مردم تبريز حاضر به پذيرفتن
مذهب قزلباشان يعني تشيع نشده بودند و نميخواستند از خلفاي سهگانه بيزاري جويند.
آنهايي كه مدام از معماري صفوي سخنها سرميدهند ،بهتر است بدانند كه همين صفويه در مدت كوتاهي ابنيه تبريز را كه
شامل مدارس و مساجد ميشد ،ويران نمودند ،تنها به اين دليلِ نابخردانه كه سنيها آن را ساخته بودند يا نام آن سه خليفه را بر
خود داشتند .مشهورترين نمونهاش مسجد جامع تبريز بود كه از شاهكارهاي معماري ايران به حساب ميآمد و ميراث تركمانان
باينْدري بود .اين مسجد توسط قزلباشان تخريب شد و صحن و شبستاناش به طويله مبدل شد .توحش شاه اسماعيل و
قزلباشاناش تا بدان جا بود كه حتي سگ و گربهها را نيز به جرم سني بودن ميكشتند كه نمونهاش را بعيد ميدانم در طول
تاريخ ايران ديده باشيم (12) .اوج شناعت شاه اسماعيل در اين بود كه در يك روز به ١٢تن از پسرانِ زيبارويِ تبريز تجاوز كرد و
سپس آن بيچارگان را به همين هدف در اختيار فرماندهانش قرار داد (13).همه اين كارها در شرايطي رخ ميداد كه مردم تبريز با
او و قزلباشانش نجنگيده بودند و داوطلبانه شهر را در اختيارش قرارداده بودند .
شاه اسماعيل پس از كشتارهاي وحشيانه مردم تبريز و اردبيل و ويران نمودن چند بار آذربايجان ،به مناطق درونيتر ايرانزمين
حمله برُد .وي نخست همدان را تسخير كرد و ويران نمود ،سپس اصفهانِ شافعيمذهب را آماج حمﻼت خود قرار داد .او اصفهان
را كه چندين دوره پيشينهي پايتختيِ ايرانزمين را داشت و شهري آباد و تاريخي به حساب ميآمد ويران كرد و مردم بينوايش را
نيز به تيغِ برانِ قزلباشان سپرد .بيشتر ابنيهي تاريخيِ اصفهان كه ساختهي دست ديلميان و سلجوقيان و تيموريان بود نيز آسيب
ديد.
مابقي ايران هم سرنوشتي بهتر از تبريز و اردبيل و همدان و اصفهان در انتظار نداشت .قزلباشان هر كجا را كه تصرف ميكردند
ويران مينمودند و هر كه را كه راضي نميشد از »مذهب منسوخِ« تسنن تبرا كند و شيعه شود بيرحمانه كشتار ميكردند.
گزارشِ داستانِ قتلعامها ،تجاوزات ،زنده زنده بهآتشانداختنها ،غارتگريها و ويرانيهاي صفويه كه با افتخار توسط خود
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تاريخنگاران و مداحان صفوي گزارش شده ،چنان دردناك است كه موي بر تن انسان راست ميكند و چه بسا عدهاي خشك مغز
هم دلشان نخواهد بهپذيرند كه پايهگذارانِ مذهب تشيع در ايران چنين خونريزان بيباكي بودهاند .
بگذاريد نمونههاي ديگري هم از جنايات و ويرانيهاي صفويه بياورم تا شايد معماراني كه ــ از سر ناآگاهي به تاريخ آن دوره يا
تبليغات ايدئولوژيك مشتي فاشيست ــ به آن دوره عﻼقمندي نشان ميدهند ،بهخود بيايند و به سرنوشت آن استاد معماري كه از
قضا چهرهي ماندگار نيز شده دچار نشوند كه در كﻼس درس خود با سوءاستفاده از كماطﻼعي دانشجويان ،پادشاهان صفوي را
عﻼقهمند به علم و هنر نشان ميداد و كسي هم نبود كه معترض شود كه اگر چنين است كه شما ميگويي ،پس اين كشتار
دانشمندان و فقهاي سني مذهب در سراسر ايران و تخريب ابنيهي تاريخيِ تبريز و اصفهان كه بعضاً شاهكارهايي بودهاند از چه
روي رخ داده است؟
شاه اسماعيل پس از قتلعامهاي متعدد و ويرانيهاي بسيار در ايران متوجه عراق شد و به آنجا لشكر كشيد .مردم عراق كه
احتماﻻً داستان خشونتهاي بي حدوحصر اين جوانِ خونخوار را شنيده بودند ،بغداد را بدون هيچگونه مقاومتي تسليم وي كردند،
به اين اميد كه سرنوشتشان به مانند مردم تبريز و اصفهان و شيراز نباشد و قزلباشان از آنان درگذرند .قزلباشان اما پس از
ورود به شهر ،بغداديهاي سني را هم به سرنوشت همتايان تبريزي و اصفهاني و شيرازيشان دچار كردند و آنقدر از مردم
بيچارهي بغداد كشتند و به دجله انداختند كه به گزارش تاريخنگاران خودشان »در دجله بهجاي آب ،خون روان گرديد(14) «.
قزلباشان در بغداد بهمقبره ابوحنيفه ،امام مذهب حنفي و ملقب به سراجاﻻئمه ،كه از قضا ايرانيتبار بود حمله بردند و در اقدامي
شنيع قبرش را شكافتند ،استخوانهايش را سوزاندند و مقبره را به مستراح تبديل كردند .شاه اسماعيل در همانجا »دستور داد كه
هركس در آن جا ]گور شكافته شدهي ابوحنيفه[ قضاي حاجت كند ،به او ٢٥دينار تبريزي بابت حقالقدم پرداخت شود(15) «.
براي آنكه بهتر بتوانيد شناعت اين عملِ شاه اسماعيل را نزد سنيها درك كنيد ،تصور كنيد داعش موفق ميشد كربﻼ را تصرف
كند و همين عمل را با مقبره امام سوم شيعيان انجام ميداد .پس از تصرف عراق ،نوبت به جنگ با شيبكخان و تصرف خراسان
رسيد .شاه اسماعيل و قزلباشان در نبردي جانانه موفق شدند شاه ازبك را شكست دهند .شيبك خان در هنگام فرار در درهاي
كشته شد .قزلباشان جسدش را يافتند ،سر از تنش جدا كردند و به نزد شاه صفوي بردند .شاه اسماعيل نخست هر دو دست
شيبكخان را قطع كرد ،سپس شكمش را دريد آنگاه به قزلباشان دستور داد كه »هركه سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن
من طعمه سازد (16) «.نويسندهي كتاب جهانگشاي خاقان كه خود بينندهي عيني اين واقعه بوده ،نوشته كه اين دستور شاه
اسماعيل باعث شد قزلباشان براي به دست آوردن تكهاي از گوشت ﻻشهي شيبك خان براي يكديگر تيزي بكشند .خواندمير
هم نوشته كه »بهنوعي ازدحام هجوم شد كه چند كس مجروح و زخمي گشتند ،و جمعي كه دورتر بودند يك لقمه گوشت او را از
جمعي كه نزديكتر بودند به مبلغ كلي ميخريدند و ميخوردند (17) «.شاه اسماعيل سپس دستور داد »سه روز مرو را كه مسكن
ازبكان بود غارت كردند (18) «.پس از مرو نوبت به هرات رسيد تا توفانِ كشتار و ويرانيِ قزلباشان آنجا را هم درنوردد .عﻼمه
سيفالدين احمد تفتازاني كه سلطان عثماني او را »موﻻنا اﻻعظم المعظم« ناميده بود ) (19و »قريب سي سال در خطهي
خراسان لوازم تقويت شريعت بهجا ميآورده«) ،(20به دستور شاه اسماعيل تكهتكه شد و تكههايش را سوزاندند و خاكسترش را
در هوا پراكنده كردند «.كشتار مردم و انهدام مساجد و مدارس و بناهاي تاريخي در هرات چندين روز ادامه داشت ،و چنان شد كه
هرات به يك مخروبه تبديل گرديد .مقبرهي جامي ،عارف شهير ايراني و آخرين شاعر كﻼسيك تاريخ ايران ،نيز از تعرض
قزلباشان مصون نمانْد .آنها مقبرهي وي را ويران كردند و جسدش را بيرون آوردند و تازيانهاش زدند(21) .

4

اينها همه نمونههايي اندك از جنايات بي حدوحصر صفويه بود .نميدانم چگونه فردي ميتواند به علم و هنر عﻼقهمند باشد و
در عين حال نخستين كارش كشتارِ همگانيِ »دانشمندان« )تفتازاني ،حافظ زين الدين علي ،مفتي اعظم هرات ،و غيره( و
تخريب مساجد و مدارس و مقابر تاريخي )جامع تبريز ،مقبره ابوحنيفه ،جامي و غيره( باشد !
ممكن است عدهاي كه اطﻼع چنداني از تاريخ ندارند مدعي شوند كه اين حجم از خشونت در آندوره يعني پانصد سال پيش
امري چندان عجيب نبوده و در همان دوره در سرزمينهايِ ديگر نيز چنين كشتارهايي رخ ميداد .از اين رو ،حرجي بر قزلباشان
نيست و ما هم نبايد با معيارهاي امروزي وقايع آندوره را ارزيابي كنيم.
پاسخي كه به اين دست »استدﻻﻻت« ميتوان داد اين است :يك ،اينكه وقوع جنايت در سرزمينهاي ديگر در آندوره موجب
تبرئهي صفويه در دادگاه تاريخ نميشود .جنايت ،جنايت است؛ چه در »دوران طﻼيي صفوي« رخ دهد ،چه در اروپا در دوران
تفتيش عقايد .مكان جنايت در رخ دادن آن اهميتي نداشته و ندارد .دوم ،اينكه اين افراد با آوردن قيد زمانيِ »در آن دوره«
ميخواهند به دروغ چنين وانمود كنند كه اين قبيل اقدامات نظير آدمخواري در هنگامهي حكمرانيِ صفويان امري عادي بوده.
ولي آنان كه با تاريخ جهان متمدن آشنايي دارند ميدانند كه اينگونه سخنان مهمﻼتي بيش نيست .در اينباره ،گفتهي آن
بازرگان ونيزي كه در هنگام كشتار مردم تبريز به فرمان شاه اسماعيل در تبريز حضور داشته راهگشا است .او كه از شدت توحشِ
قزلباشان متعجب شده و ميگويد »ترديد دارم كه از زمان نرون تا بهحال چنين فرمانرواي ظالمِ خونآشامي هرگز به وجود آمده
باشد «.افزون بر اين ،خوردنِ گوشت جسد دشمن در طول تاريخ ايران هم كمسابقه بوده و به گفتهي منوچهر پارسادوست حتي
در دورهي دادگاههاي تفتيش عقايد در اروپا هم چنين چيزي مشاهده نميشود .تخريب مقابر البته پيشتر در زمان عباسي
)تخريب كربﻼ و نيز مقابر خلفاي اموي( گزارش شده ،اما بسيار بعيد ميدانم كه كسي از مدافعان صفويه حاضر به دفاع از خلفاي
عباسي باشد .جالب اينكه عباسيان نيز براي پانعربها دوران طﻼيي محسوب ميشوند .هرچند كه آنها با تمام ددمنشيشان
هرگز مانند شاه عباس »كبير« دستههاي آدمخواري بهنام چگين نداشتهاند كه زندهزنده مخالفين حكومتشان را بخورند.
عبدالحسين زرينكوب كه بر اين باور است »دولت صفويه يك تكان تاريخي است كه درست به موقع انجام يافت« و آن را -
البته به نادرست » -دولت ملي« مينامد ،نيز به خشونت بي حدوحصر صفويه اذعان دارد .وي صادقانه اعتراف ميكند كه صفويه
آنچنان خشونتي بر مخالفان ــ كه عمدتاً مردمان بينواي سنيمذهب بودند ــ روا داشت كه نظيرش را تنها در دورهي رايش
سوم ميتوان ديد .اينكه چگونه ممكن است حكومتي به هنر عﻼقهمند و در عين حال به »تخريب مساجد و منابر و احراق مراقد
و مقابر« ) (22مشغول باشد؛ اينكه چگونه ممكن است حكومتي به هنر عﻼقه داشته باشد و تاريخنگاران ،برآمدنش را موجب
انحطاط زبان و ادبيات فارسي بدانند؛ ) (23اينكه چگونه ميشود حكومتي به علم عﻼقه داشته باشد و همان دوره عﻼمه چلبي
بيگ تبريزي »در قزوين به جهت تعليم شفاء و اشارات مورد سوظن« ) (24قرارگيرد ،بههند پناهنده شود و ميرعماد ،خوشنويسي
كه آوازهاش در دربار هند و عثماني پيچيده بود به اتهام سني مذهب بودن به دستور آن شاه »كبير« كشته شود و پرسشهايي از
اين دست مطمئناً به ذهن آن چهرهي ماندگار حتي خطور هم نكرده چه رسد به اينكه بخواهد پاسخي برايش بيابد.
ممكن است عدهاي هم در اين ميان بگويند كه همه مطالب گفتهشده در اينجا را ميپذيرند اما در عين حال تاكيد كنند كه اين
كشتارها و قتلعامها نميتواند باعث شود كه جايگاهي واﻻ برايِ معماري و »شهرسازيِ« دوره صفوي قائل نشويم .چه اينكه
آثار شاخص معماري در اصفهان بهترين گواه براي سنجشِ سطحِ معماري و »شهرسازيِ« صفويه است .در پاسخ بايد آنچه را كه
پيشتر در همين نوشتار بدان اشاره نمودم را دوباره تكرار كنم؛ نميتوان منكر عظمت و شكوه آثاري از قبيلِ سيوسه پل و پل
خواجو و ميدان نقش جهان شد .همانگونه كه ويتفوگل ميگويد داشتن يك معماريِ شكوهمند خصيصه جوامعِ آبساﻻر ،از جمله
5

جامعه آبساﻻرِ صفوي است .ولي پرسش مهمي كه در اين بين جريان غالب از پرداختن به آن طفره ميرود اين است كه
اصفهاني كه توده مردم در آن زندگي ميكردند ،چه وضيعتي داشته و آيا اين »شهرسازيِ« شكوهمند شامل محﻼت زيستيِ آنان
نيز ميشده يا خير؟ به عبارت ديگر ،آيا ميتوان چند تك بنايِ عظيم را به مثابه كل يك شهر پنداشت و ويژگيِ آنها ،يعني
شكوهمنديشان ،را به تمام ابنيه و ساختمانهايِ شهر نسبت داد و از اينرو »سبك اصفهان در شهرسازي« را جعل كرده و آن را
با سبك باروك مقايسه كرد؟ پاسخ من به اين پرسش كامﻼ منفي است .از آنجايي كه معموﻻ يكي از منابع مورد استفاده جريانِ
غالب براي اثبات ادعايِ خود در مطالعات شهري ،سفرنامههاي خارجي است ،من نيز ميخواهم براي توصيف وضعيت شهر
اصفهان از يكي از اين سفرنامهها يعني سفرنامه جملي كارري بهره گيرم .كارري در اواخر دوره پادشاهيِ شاه سليمان صفوي به
اصفهان رسيده و در مراسم تاجگذاريِ شاه سلطانحسين نيز حضور داشته .او در فصل  5و  6به توصيف شهر اصفهان و ميدانِ
اصفهان و كاخهايِ سلطنتيِ آن ميپردازد .توصيف وي از ميدان اصفهان و كاخهايِ سلطنتيِاش نشاندهنده ظرافت معماري و
عظمت آن است )  ( 25اما توصيفي كه وي از خود شهر اصفهان يعني محل زندگيِ عمومي مردم دارد بسيار قابل تامل است؛
وي مينويسد كه »شهر اصفهان  12دروازه دارد كه  ...بهحدي بد ريختاند كه هيچ شباهت به دروازه شهرِ بزرگ يا پايتختي
چون اصفهان ندارند «.البته كه اين دروازهها عمﻼ بههيج دردي نميخوردند چرا كه بخشهايي از حصارِ شهر ويران بود و هركس
كه ميخواست ميتوانست به راحتي به داخل شهر بيايد و برود .كارري كوچههاي شهر را »تنگ و تاريك و ناتميز و و اغلب
بازارهايِ مسقف نيز غرق در كثافت« توصيف كرده و از اينكه يكي از نويسندگانِ ايتاليايي اصفهان را با شهرِ زيبايِ پالرم مقايسه
كرده به شدت تعجب ميكند چرا كه بهزعم او حتي كوچكترين خانه در پالرم نيز از تمام خانههايِ گلي و تنگ تاريك اصفهان
بهتر است (26) .توصيف دقيقِ كارري در اينجا به شدت راهگشا است .او هر آنچه ديده را نوشته و بدون اينكه خود متوجه
باشد ،خط بطﻼني بر ادعاهايِ گزافه و غيرواقعيِ جريانِ غالبِ مطالعات شهري در ايران كشيدهاست .آنهايي كه مدام از
»معماري باشكوه« و »پرآوازه« ايراني داد سخن سر ميدهند ،بهتر است بدانند كه آنچه از آن سخن ميگويند معماريِ بناهايِ
سلطنتي و اشرافي است و نه خانههايِ مردمانِ عادي .قضيه بسيار ساده است؛ خانههايِ عمومِ مردم ،همانگونه كه كارري
وصفشان كرده ،با مصالحي مانند گلِ ساخته ميشدند و هرگاه كه باران ميآمد زود شكاف برميداشتند و در زمستان هم اگر
برف ميباريد و بﻼفاصله برفروبي نميشدند ،صدمه زيادي ميديدند و چه بسا ميريختند .بخش عمدهاي از اين خانهها در اثر
گذشت زمان و طي تاريخ از بين ميرفت و نابود ميشد .در نتيجه چيز زيادي از آنها اساسا باقي نمانده است .آنچه كه مانده
همان كاخهاي سلطنتي است كه در ساختشان از مصالح مرغوب و مقاوم استفاده شدهبود .جريان غالب مطالعات شهري اين
بناهايِ سلطنتي و ساخت شهر را به مثابه نمونههايِ معماري و »شهرسازيِ« آن دوره تاريخي درنظرميگيرد و تعميم ميدهد
حال آنكه قسمتي از شهر كه خانههايِ مردمانِ عادي در آن قرارداشت و اكثريت مردم هم در آن ميزيستند ،به هيچ عنوان
ويژگيهايِ قسمت سلطنتي را نداشت .پس اين تعميم كامﻼ غيرواقعي و نادرست است) .براي تقريب به ذهن ميتوانيد تصور
كنيد كه يك مثﻼ جامعهشناسِ راستگرا زينالدين زيدان را سمبل و نماينده الجزايريهايِ فرانسه جا بزند حال آنكه وضعيت
زيدان را بههيچعنوان نميتوان با وضعيت الجزايريها و آفريقاييتبارهايِ فرانسه كه عمدتا فروست بوده و در شرايطي كامﻼ
نامناسب ساكناند مقايسه نمود و وي را نماينده آنان دانست (.همين تعميمِ ناشيانه فرصتي را براي مجموعه» بازگشت به
خويشتن« مهيا ميكند تا با بهرهگيري از آثار برجايمانده از دوره صفويه و »شكوه« و »عظمت« آنها ،از اين بازنماييِ مغلوط
جريان غالب مطالعات شهري براي پيشبرد تاريخنگاري خود استفاده كند .از اينرو جريان غالب مطالعات شهري را ميتوان بدون
هيچگونه شك و ترديدي كامﻼ همسو با و در خدمت مجموعه »بازگشت به خويشتن« دانست .درست به همين سبب است كه
يكي از زيرشاخههايِ اين مجموعه يعني ايدئولوژيِ ايرانشهري در ميان جريان غالب مطالعات شهري بهشدت رواج پيدا ميكند
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بهطوري كه نشستهاي متعددي با حضور حتي خود طباطبايي در خانه گفتمان شهر و معماري در تهران برگزار ميشود و وزير
سابق راه و شهرسازي رسما خود را مريد طباطبايي معرفي ميكند.
به هر روي ،حكومت صفوي كه مصداق بارز يك حكومت مستبد شرقي بود ،بيش از ٢٠٠سال بر ايرانزمين حكومت كرد و
سرانجام توسط گروهي سنيمذهب كه از ميزان جور و ستم آنها جانشان به لبشان رسيده بود ،به تحقيرآميزترين شكلِ ممكن
سقوط كرد .اين امر بار ديگر نشان داد كه وقايع تاريخي دو بار روي ميدهند؛ بار نخست به شكل يك تراژدي و بار دوم به شكل
يك كمدي .اگر سقوط حكومت مستبد و ستمگر ساساني ــ كه از جهات متعددي از جمله رسميت بخشيدن به نوعي مذهب
خاص و سركوب ديگر مذاهب با صفويه شباهت دارد ــ واقعهاي تراژيك محسوب شود ،سقوط صفويه بهدست افغانها را
بهراستي ميتوان نوعي كمدي دانست .نميخواستم صفويه را محاكمه كنم چراكه صفويه پيشترها در دادگاه تاريخ محاكمه شده،
بلكه درنظر داشتم نشان دهم دوراني كه عدهاي آن را »دوران طﻼيي« مينامند و پادشاهانش را عﻼقهمندانِ علم و هنر معرفي
ميكنند ،در حقيقت چه دورهي سياه و خشني بوده كه نمونهي معاصرش حكومت فاشيستها است (27) .عجيب نيست
طرفداران به اصطﻼح »انديشه« ايرانشهري بهدفاع از »سلف صالح« خود بپردازند و سعي در تبرئهي آنان داشته باشند و اگر هم
جايي ناچار به پذيرش حقايق تاريخي شدند ،آن را تنها به گردن »تركان« قزلباش بيندازند و ناشي از »خصيصهي تركتازي«
آنان بدانند؛ عجيب نيست كه معماران و »شهرسازان« حامي اين انديشه اصفهانِ صفويه را يك آرمانشهر بپندارند و در توجيه
اين نابخردي و ناداني كتاب بنويسند ،مكتبسازي كنند ،واژه جعل كنند ،با واژههاي مجعول خود بازي كنند و براي اين بازي
نابخردانه »اصول و قواعد دستوري« وضع كنند؛ عجيب نيست كه اين افراد بگويند كه طرفدارانِ آزادي و برابري و منتقدانِ اين
به اصطﻼح »انديشه« ،مشغول نشخوار انديشههاي شكستخوردهي غربياند .در زمانهاي كه ناسيوناليسم و تاليِ منطقياش
فاشيسم ،اين بيماريِ كودكي بشريت ،بهمدد حمايت رسمي نهادهاي دولتي و حاكميتي ،مشغول تعرض همهجانبه به طرفداران
آزادي و برابري است و در اين راه به هرچه كه ميتواندــ از جمله تاريخ ــ چنگ مياندازد ،نميتوان و نبايد ساكت بود .بايد
تاريخ را از چنگ آنان بيرون كشيد و تاريخي ديگر نوشت؛ تاريخي كه ديگر در آنْ »دورانهاي طﻼيي« ستايش و پرستيده
نميشود؛ تاريخي كه در آن »شاه شريعتپناه« محملي بيش محسوب نميشود؛ تاريخي كه در آن خسرو انوشيروان »دادگر«
ناميده نميشود و تاريخي كه در آن كوروش و شاه عباس» كبير« نيستند .آن تاريخ ديگر تاريخِ فرادستانِ ستمگر نخواهد بود
بلكه تاريخِ فرودستان است ،تاريخي كه با همهي فراز و فرودهايش آكنده است از صحنههاي درخشان.
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و آثار البﻼد و اخبار العباد اثر قزويني.
 .8عالم آراي صفوي .به كوشش يداﷲ شكري ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران .1350 ،ص .٦٤
 .9خواندمير ،اميرمحمود .تاريخ شاه اسماعيل و شاه تهماسب .تصحيح و تحشيه محمدعلي جراحي .تهران :نشر گستره.١٣٧٠ ،
ص.٦٦
 .10همان ،ص .٤٦٨
 .11سفرنامههاي ونيزيان در ايران )شش سفرنامه( .ترجمهي منوچهر اميري .تهران :انتشارات خوارزمي .١٣٦٤ ،ص ٣٣٠و .٤٣٦
. 12همان ،ص ٤٣٠و .٤٣٦
.13همان ،ص.٤٥٧
 .14قزويني ،يحييبن عبداللطيف .لبالتواريخ .به اهتمام جﻼلالدين طهراني] .تهران[ :موسسه خاور .١٣١٤ ،ص.٢٤٩
 .15پارسادوست ،منوچهر .شاه اسماعيل اول :پادشاهي با اثرهاي ديرپاي در ايران و ايراني] .تهران[ :شركت سهامي انتشار،
 .١٣٧٥ص ٣٠١و عالمآراي صفوي ،ص.٤٧٧
 .16جهانگشاي خاقان ،ص  ٣٨٠و  ٣٨١به نقل از كتاب »شاه اسماعيل اول :پادشاهي با اثرهاي ديرپاي در ايران و ايراني«.
 .17خواندمير ،اميرمحمود .تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب ،تصحيح و تحشيه محمدعلي جراحي .تهران :نشر گستره.١٣٧٠ ،
ص.٧١
 .18قزويني ،يحييبن عبداللطيف .لبالتواريخ .به اهتمام جﻼلالدين طهراني] .تهران[ :موسسه خاور .١٣١٤ ،ص.٢٥٢
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 .19فريدون بيك ،منشآت السﻼطين ،ص  ٣٦٥و  ٣٦٦به نقل از كتاب »شاه اسماعيل اول :پادشاهي با اثرهاي ديرپاي در ايران
و ايراني«.
 .20ميرخواند ،روضة الصفا .ص ٢٨٢به نقل از كتاب »شاه اسماعيل اول :پادشاهي با اثرهاي ديرپاي در ايران و ايراني«.
 .21خنجي ،اميرحسين .قزلباشان در ايران .وبگاه ايران تاريخ .ص. ١٣٨
 .22فريدون بيك ،منشآت السﻼطين ،ص ،٣٨١-٣٧٩به نقل از كتاب »شاه اسماعيل اول :پادشاهي با اثرهاي ديرپاي در ايران و
ايراني«.
 .23ادوارد براون ،ترجمهي رشيد ياسمي ،ص١٧؛ صفا ،مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر فارسي ،ص٩٤؛ فرهنگ فارسي
معين ،ص ١٠٠٧و صفا ،تاريخ ادبيات ايران٦ ،و .٧
 .24زرينكوب ،عبدالحسين .از چيزهاي ديگر .تهران :سخن .١٣٧٩ ،ص ١٢٠و ١٢١؛ زرينكوب ميافزايد كه وي در هند
گوركاني كتابي به نام »رد النبوة« نوشت.
 .25جملي كارري ،جوواني فرانچسكو .ترجمه عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ .تبريز :انتشارات فرانكلين .1348 ،ص 77و
.78
 .26همان ،ص 63و .64
 .27منبع مورد ،24ص ١٢١و .١٢٢

لينک کوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-At :
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