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 پیشگفتار

 

 با توجه به نقش دين است. ايران در برگيرندۀ پژوهشى در تاريخ اجتماعى ، کتاب حاضر

، اکثريت جامعه به روند کلى اجتماعى و سياسى نظر داردديدگاه از غالبًا نجا که تاريخنگارى در هر کشورى آاز  

روبروست.  )کمبود اسناد(و موانععينى ها()حساسيتبامشکالت ذهنى،چه قومى و چه مذهبىاقليت ها،رۀ باپژوهشدر

هاى حوزهشناخت ، در حال گسترش است، ام به شخصيت فرد انساناما در جهانى که مدنيت نوين بر پايۀ احتر

 برخوردار مى گردد. فزاينده اى فرهنگى از  اهميت 

مذهبى و  جامعۀ ايرانى را به تنوعى کم نظير از جهت  قومى و، امروز بنگربمايران به ديدگاه چون از اين   

که شناخت ، ( مى يابيمSubculture)»خُرد فرهنگها«مجموعه اى رنگارنگ از رگههاى فکرى و تحوالت تاريخى 

 به پيش شرط شناخت کلى از جامعه بدل گشته است.ش ن در همۀ ابعادآ

که در ى اجلوهو چه به نقش و جمعيت  چه به درصد ناچيز  -ايرانمذهبى اقليت هاى ميان اينشگفتا که در   

نکه وزنۀ آبيش از آنان که ، عام چنين استهرچند تصّور بىاهميت بنظر مى رسند. ، حرکت کلى جامعه يافتهاند

»مبارزات نه تنها در  جداگانه«تماميت هاى »نکه بعنوان آخاصه ، مورد توجه قرار گرفتهاند، مى دهدزه کمّىشان اجا

بلکه در مجموح منافعى مغاير و ، شرکتى محسوس ندارند «مّلی»وحدت و تقويت  «ايراناجتماعى ملت  -سياسى

پرشمارترين باالخره اند. و »دستراستى«داشناکها ، ا دنبال مى کنند. يهوديان پشتيبان اسراييلاندآن رمتضاد با بعضًا 

ين  ا »پيروان عادى«را تشکيل مى دهند. در چنين شرايطى  »ستون پنجم محافل اميرياليستى«يعنى بهائيان ، نهاآ

 رند.از مواهب زندگى برخوردا اسالمى«ايران »بايد سپاسگزار  باشند که در اقليت ها 

چه به نقشى که نگرش مذهبى همچنان ، بزودى دريافت، نگارندۀ اين بررسى نيز با حرکت از چنين نگرشى   

است، شهاى مذهبى تاريخى مملو از کشاکايران، نکه تاريخ آدر تعيين فضاى ذهنى جامعه بازى مىکند و چه به 

 غيرممکن است   »دين شناسی«و »جامعه شناسی« ، »تاريخ پژوهی«زمينه بدون بازرسى در مبانى اين بررسى در 

و نگاهى کلى به  تأثير دين بر فرد و جامعهايران، نگارى در يخيى دربارۀ تارل هابدين سبب بررسى حاضر با فص

نيز با توجه به مختصات   »جنبش بابی«غاز و پژوهش دربارۀ نقش تاريخى و جلوۀ اجتماعى ايران آتاريخ اجتماعى 

 صورت مى گيرد .     ايران کلى تاريخ معاصر 

 غاز وآ )زرتشتيان(ايرانيين باستانى آاسلوب علمى ايجاب مى کرد که اين پژوهش با بررسى تاريخ پيروان     

، در آن، يهودى و مسيحى مورد توجه قرار گيرند. اما به داليلى که خواهيم ديد »تاريخى«اقليت هاى سپس 

 ، نقشى محورى يافت.  نآاز آمده بر »اقليت مذهبى« و »جنبش بابى« رسىوا

ل  در قدم اوّ، قانونمند در عرصۀ پژوهش علمى ايجاب مى کندويژگى نکه شناخت جملۀ اين داليل آاز        

در مقايسه با  «بابیان»نجا که آمورد بررسى قرار گيرد که به نحو بارزى از ويژگى مزبور برخوردار باشد. از پديده اى 

شناخت ويژگى ، بطور بارزترى در کشاکش اجتماعى دوران معاصر نقش داشتهاندايران، مذهبى اقليت هاى ديگر 

 در گذشته هاى دورتر نيز کمک مىکند. به شناخت درونمايۀ جامعۀ ايرانى آنان ها و سرنوشت 

، به نکته اى ضرورى است: از تفاوتهاى صورى پژوهش در زمينۀ علوم انسانى در »غرب«در اين ميان اشاره   

نچه هر پژوهشگرى در زمينهاى آ ن سوى جهان«آ»که در اين است يکى ، زمينه صورت گرفتهايندر ايران نچه در آبا 

ش در راستاى فرهنگ پرورى تلقى مى گردد و موافقت يا مخالفت ديگر پژوهشگران با بعنوان کوش، ارائه مى دهد

نچه ديگرانگفته و نوشته اند را از نو ارزيابى کند و آن ربطى به مقام انسانى پژوهشگر ندارد. هرکس حق دارد آ

 را به داورى فراخواند. خواننده 

هاى کتابدر يژه نان تلقى مىگردد و بدين سبب نيز بوآتوهين به  »متقدّمين«گيرى بر، خردهبرعکسايران، در 

 تاريخى کمتر شاهد برخورد عقايد و ارزيابىها هستيم.  
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بررسى خود را ناگزير از برخورد انتقادى با گفتار و نوشتار برخى پژوهشگران معاصر ايرانى ايننگارندۀ ، بهر رو

 دميت: آفريدون، زيرا که بقول پژوهشگر معاصر، يافته

 بلکه همچون خود تاريخ در حرکت و جريان است.)تحول( معاصر تاريخى، »تحقيقات تاريخى راکد نيست 

 1وجهۀ نظر و نگرش ما را نسبت به گذشته تغيير مى دهد.« 

است سيده علمى نو ر، که تاريخ پژوهى، نيز بايد جستجو کرداينالبته علت  ارزيابى هاى متضاد تاريخى را در 

نمى تواند در ذهن يک فرد بطور کامل بازتاب يابد. لزومات اين علم ايجاب اصوًال  ر تاريخى«»سيو پيچيدگى هاى

 که با همکارى و فعاليت جمعى متخصصان به پيش رود.  ، مى کند

ده انجا که ممکن است از منابع فارسى و در دسترس همگان استفآتا شده، در نگارش اين بررسى کوشش  

 در گيومه قرار دادن کلمات و يا عبارات مى تواند به معنى:، نيز مرسوم گشتهايران گردد و چنانکه در ادبيات نوين 

 تمجيد و يا تقبيح باشد.، تأکيد، نقلقول

                                                                                 

 .۱5 ، ص ۱جمشروطيت ايران، ضت ـنهلوژى ئوفريدون آدميت، ايد 1



 

 

 دوار گذشته، عزيز من! بايد بتوانى بجاى سنگى نشسته

 بايد ،...بتن حس کنىنيده، را که توفان زمين  با تو گذرا 

 بتوانى يک جام شراب بشوى که وقتى افتاد و   شکست 

 حس کنى.  بايد اين کشش ترا به تن  لرزش  شکستن  را   

 ن بکاوى. به مزار مردگان آبهگذشتۀ  انسان ببرد  و تو  در  

 ن فريادآفرو  بروى. به خرابه هاى  خلوت و  دور بروى و در 

 بتو بگويم  ورى  و نيز  ساعات  دراز خاموش  بنشينى.آبر  

 هيچ چيز نيست...، تا اينها نباشند 

 دانستن نيست. مثل دانستن  سنگى  يک  سنگ کافى 

 ن قرارگرفت و  با  آبايد در خود گاه معنى يک شعر است. 

 يده نچه دربيرون دآکرد و با نگاهن به بيرون آچشم درون 

 مبادله انجاماينن نظر انداخت. بايد بارها آاست به شده 

 ن  شوق سوزانآو ، تا  به فراخور هوش  و حس خود بگيرد 

 چيزى فرا گرفته باشى. ديدن در، تشىکه در تو هستآو  

 ديدن در حال ا يمان ، جوانى فرق دارد تا در سن ز يادتر 

 ن بمانى آدر حتمًا فرق  با عدم ايمان. ديدن  براى اينکه  

   ،ن بگذرى. ديدن در حال غرورآيا ديدن براى  اينکه از 

 ديدن درحال ، ديدن در حال سير، ديدن به حال  انصاف

 از روى  عالقه ، در حال سالمتى   و  غير سالمتى،  وقفه 

 ن. دنبالۀ حرف  را دراز نمى کنم. تو  بايد  عصارۀآيا غير 

 بينايىاى  فوق  بينايىها...  اگر چنين ،  بينايى  باشى  

 ب دانستنبتوانى  بود مانند جوانانى نخواهى بود که تا

 زنند.   شبيه به ندارند و چون چيزى را دانستند جار مى

 تش گرفته اند   يا مثل ظرف  که گنجايش آبوتۀ خشک 

 نها اصالح شدنى نيستند و دانش آاند کيدهتر، نداشته

 نها به منزلۀ تيغ در کف زنگى  مست که مىگويند.آبراى 

 جفت نيست.، دانش بينايىاىاين   زيرا که با   

 ،ورخلوتبه زبايد بتوانى بدانى چنان بينايىاى هست و تو 

 ن بينايى باشى.آبتوانى روزى داراى   

 نيما يوشيج . حرفهاى همسايه       

 

 



 

 



 

 

 تاريخ نگارى و سیاست گذارى

 

  رى                          ، آجز پدرم  »

 نياى ديگرى نشناختم هرگز.من 

   »...  او نيز چون من سخن مىگفت   

 م. اميد

 

کمتر تاريخ زه که رويدادهاى تاريخى به ضرورتى رخ مى دهند. امرو، هم رأى انداينتاريخ نگاران مدتهاست در 

ديگر کسى  ياد کند. «دست هاى سرنوشت»چنگيز به عنوان يا ناپلئون و ، نگارى را مى توان يافت که از کورش

، نمى جويد. رفته رفته کوشش مى گردديده، علت جهانگيرى اسکندر را در خوابى که گويا در کودکى د

اند. مطالعه ده ورآنها را فراهم آشوند. که امکان و همچنين ضرورت درک تاريخى بر مبناى شرايطى  «حوادث»

بايد بتواند در پاسخگويى به پرسشهاى ذهن ، مروزدربارۀ گذشتۀ انسان و تاريخ جوامع بشرى از دورانهاى کهن تا ا

 يارى رساند.  اه آينده سوز دربارۀ  تحوالت کنونى و ر

مى کوشيدند بدين سئوال فلسفى جواب  «فرينشآافسانۀ »و نقل  «هاره اسطو»با پرداختن ، اگر در دوران باستان 

سرگذشت ، گسترش يافتهملّى تکا -در دوران معاصر که شناخت تاريخى، که بشر چگونه و چرا وجود يافت، گويند

دمى بر کرۀ خاک بيش از پيش براى شناخت فلسفى اهميت يافته است.  به همين سبب هر مکتب فلسفى تاريخ آ

 است.ده ى نمايد و هر تاريخ نويس بزرگى فيلسوف نيز بوبشر را در راستاى نظراتش ترسيم م

تاريخى جوامع در يگاه تاريخ پژوهى در هر کشورى نيز درخدمت پاسخگويى به پرسشهايى دربارۀ نقش و جا

يکى ايران که چگونه در فالت کند، اينپرسش ذهن هر ايرانى را به خود مشغول مى، جهان قرار مىگيرد. از جمله

قرنهاست با ، که ميهن ما، ن مدنيت فروپاشيدآاما نه تنها شُکفت، تمدنهاى باستانى جهان براز مهمترين 

يکى پس از ديگرى به منزلت سيده در جهان امروز که ملت هاى نورزه دست به گريبان است و تا«بختىرهتي”

پا شنيده و نايده ناددر سراشيب سقوط و نکبتى ، ايران و هويت فرهنگى دست مى يابندملّى سرافرازى ، تاريخى

 ؟  استده گذار

نيست. بلکه براى زندگى کنونى و  «فعاليت روشنفکرى»تنها ، جوابگويى به چنين پرسشهايىاه در رشش کو

مىتوان دانست که ، است . اگر علل عقب ماندگى و  شکست روشن گرددکننده سرنوشت فرداى هر ملتى تعيين 

هم در زندگى فرد انسان و هم در زندگى تاريخى هر جامعهاى صادق ، حکم؟ اينبايد رفتاه چه بايد کرد و به چه ر

 است. 

به عمل دست ، موقعيت  اجتماعى و امکانات موجود، با تکيه بر هويت خويشبه همانگونه که فرد انسان 

حافظه و »نيز ملت ها در کنش تاريخى ، رزوهايش دست يابدآتا به هدف ها و ، مىيازد و کار و کوشش مى کند

و  هاشکست ها، مصيبتبرخوردار است. اگر حافظۀ تاريخى مملو از خاطرۀ کننده از نقشى تعيين «هويت تاريخى

خوشباشى و ، جبونى، البته در روحيه و عزم امروزين نيز اثرات منفى دارد و زمينۀ بىعملى، سرخوردگىها باشد

بر گذشتۀ خويش و عمل تاريخى پدران و مادران خود بتواند اگر ملتى ، سرنوشت گرايى را مى گسترد. بر عکس

 مى گردد. طلبى در دورۀ معاصر دهپى جويى و زيا، مشوق پيگيرىببالد، اين 
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حقانيت »تى خود را در گرو اثبات آنى و آدر هر کشورى نيز نهادهاى قدرت و جريانات اجتماعى دفاع از منافع 

بدلى  «فرهنگى»به حساس ترين فعاليت ، پس از سياست گذارى، شان مى يابند. از اينرو تاريخ نگارى«تاريخى

، کدامين را قابل ذکر تشخيص دهد، اد کوچک و بزرگگشته و حتى وقايع نگار نيز بدانکه از ميان هزاران رخد

 د. هالت مى درا در تصوير مشخصى از يک برهۀ تاريخى دخخود  «سليقۀ شخصى»ناگزير نظر و 

تاريخى را از وه کتاب هاى ها نيست که چنين انبديدگاههمه تنها دفاع از منافع گوناگون و اختالف اين با    

ميدانى ، باشته است و براى تاريخ بافى به قصد تبليغ و گزافهگويى به هدف تحميقراست و دروغ و تحسين و تقبيح ان

 هست.تا حد زيادى ناشى از پيچيدگى غلبه ناپذير روندهاى تاريخى نيز اين است. بلکه ده ورآفراهم ده چنينگستر

مجموع و  که بدان علوم اجتماعى در، استده اجتماعى يکى از موانعى بو -پيچيدگى رويدادهاى تاريخى

ها قرن تاريخ نويسى و افسانه پردازى قابل ده نکه آاز علوم طبيعى پا استوار گشت و پس از يژه، ديرتر تاريخ پژوهى بو

  در دو سه دهۀ  اخير مىتوان از تاريخ پژوهى علمى سخن گفت.زه تا، تميز از هم نبود
  

*** 
 

 نها سر و کار دارد: آاى فهرست وار به مشکالتى که تاريخ نگار با ره اينک اشا

مکانيسم ، با محيطشيده که پژوهشگر مىتواند با تشخيص و تعيين کنش و واکنش پد، برخالف علوم طبيعىا(   

کيفيت تا حدّ زيادى وسايل اينيند و تکرار ناپذيرند. آن را بشناسد روندهاى تاريخى تنها يکبار بر مى آدرونى و برونى 

   .مى ربايدوه تاريخ پژ را از دست « استقرا»و  «قياس»از قبيل ، «منطقى»بررسى 

براى پژوهشگر ، يدآو انتخابى بر مى زه نان به چه انگيآانسانها مى سازند. اما اينکه اعمال  «عمًال»ب(  تاريخ را 

اند و چه پر شمار شدهمنجر «جنايت تاريخى”هاى ارجمند که بهزهدر تاريکى ابهام باقى مى ماند. چه بسا انگي

 و جبر اجتماعى  به نکبت نشسته اند! «ضرورتتاريخى»اهداف واال که به 

به سادگى از حد درک و مردمان و عمل ده يند اراآپ(  رويدادهاى تاريخى و جريانات اجتماعى به عنوان بر

ش خود از صافى جهان بينى و انگيزۀ نگار، هدمى دروندها را در ذهن بازتاب اين پژوهشگر فراتر مى روند. او تصّور 

در تعيين اهميت عوامل و وه ورد. نقش تاريخ پژآبه رشتۀ تحرير و توصيف در مى  «جرح و تعديل»د و با مىگذران

   .دانستهاند «خالق تاريخ»، تاريخ نويسان را، کهبرخى به اغراق، رويدادهاى تاريخى چنان است

و مادامى که تاريخ پژوهى نيز بر را به سراشيب دروغ و گزافه درغلطاند وه تاريخ پژتا همين سه نکته کافيست    

بينشى در روابط ، دانشاين ن با آگذشته از بماند. هاى ناسالم باقى زهدستخوش انگي، خردجمعى استوار نگردد

نست که آ «بينش»اينناميد. منظور از  »بينش نيمايى«ن را به حق بايد آکه ، درونى و بيرونى جامعه ضرورى است

 .هاى ذهنى را نيز دريابدزه درونمايۀ انگي، اى واقعيتهاى تاريخىپژوهشگر بايد بتواند در ور

نجا که پس از يک دوران آهاى تاريخى مشکل نيست. خاصه يده پد «غلبه ناپذير»نمونه يافتن براى پيچيدگى 

جابجايى قدرت  به  دگرگونى پر شتاب ساختارهاى پيشين منجر گردد. در چنين گير و دارهاى ، سکوت ظاهرى

 .اند.ده تصاويرىکامالً متناقض به دست دا، تاريخ نگاران بدانکه هر يک به کدام نيرو تعلق داشته اند، عظيم

گويا تا به حال ، انقالب کبير فرانسه است و جاى تعجبى نيست که تنها دربارۀ  ناپلئون بناپارت، نمونۀ بارز

 است! آمده کتاب به نگارش در  ۸۰۰۰

اغلب گشت. ايران منجر به برقرارى حکومت اسالمى در در دوران معاصر  نمونۀ ديگر رويدادهايى است که 

شگرف و سرنوشت  «حوادث»ايندست کم با عالقۀ زيادى به دند، نبوآن اگر درگير تاريخ نويسان دربارۀ اين رويداد 
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و  که چه گذشت و چگونه عوامل ريز، هيچکس قادر نيست به درستى نشان دهد همهاين با ند. ساز نگريستها

 ؟را به جلو راندند «حوادث»چرخ ،درشت

صدها جلد کتاب از ساز بوده،  تا بحال رويدادها براى هر ايرانى سرنوشت اين البته درست بدين سبب که   

گوشهاى از ، و هر چند که هر يک از اينهانگارش شده ن آتوضيح و تفسير ، هاى گوناگون در گزارشديدگاه

بلکه در مجموع نيز تصوير بىخدشهاى از جريانات به دست هيچ يک، اما نه تنها ، انددهرا توصيف نمو «واقعيت»

 .نمىدهند

هاى نوين در تاريخ نگارى شيوه و  «فلسفۀ علمى تاريخى»تاريخ پژوهان براى تدوين کوشش چنانکه  همهاين با  

ها، شخوردار گردد و شناخت درست از لغزتاريخ پژوهى نيز مى تواند از خصلت علمى بر -استده نشان دا

       گشا باشد.اهر «سيدهعلم نور»براى اينها يتمحدود

 مىنگريم. «فلسفههاى تاريخ»يدۀ انتقادى به دو نوع از رايجترينبه داىکنيمره نکه به تاريخ پژوهى مدرن اشاآپيش از 

، تعقل تاريخى راهى ندارد. نيروى برانگيزندۀ انسان، نگرش مذهبى به تاريخ است. بدين نگرش، نوع نخست

اجتماعى و جبر و اختيار تاريخى سير نمى کند. اين نگرش سير تاريخ را تبلور ارادۀ الهى مى ضرورت هاى در حيطۀ 

نکه بررسى آپيش از ، هدف چنين تاريخ نگارى ضرورت و ارادۀ ديگرى قائل نيست.زه، ن به انگيآيابد و در وراى 

حق » يين خاصى توجه دارد و پهنۀ تاريخ و رويدادهايش را عرصۀ پيروزىآ «حقانيت»به اثبات ، وقايع تاريخى باشد

 مى خواهد.  «باطلبر 

بلکه اغلب ، يينهاى مذهبىآاينتا به حال رايجترين و نافذترين شکل تاريخ نگارى است و نه تنها مرثيه سرايان 

وابسته به همين نهايت در ، و لحنى ديگر قلم به دست گرفته باشندشيوه به ظاهرًا حتى اگر ، تاريخنگاران گذشته

 مى شوند. ده شمر «فلسفۀ تاريخى»

داشت از نفوذ  »جهانشمول«و  »علمی«ه در قرن گذشته شايع شد و بدانکه داعيۀ نوع ديگر نگرشتاريخىک

گشايان اين فلسفۀ تاريخى را بايد انگلس و هبه تاريخ است. را «مارکسیستی»نگرش ، فراوانى برخوردار گشت

يدادهاى اجتماعى محرک رو، که براى اوّل بار تعقل انتقادى را در بررسى به کار گرفته و کوشيدند، پلخانف دانست

تکانههاى اوليهاى براى اين کوشش ها، امروز ه و سير تاريخى را در درون خود جوامع بشرىجستجو کنند. از ديدگا

مى بايست همپاى جامعه شناسى در پهنه ، ن پس برخورد علمى به تاريخآبودند. زيرا که از  «تاريخ پژوهى علمى»

 سخن گفت.  «علم تاريخ»در دو سه دهۀ اخير بتوان از زه اى وسيع به پيش رود تا تا

بيافکنيم. نگاهى ايران در  «تاريخ نگرى مارکسیستی» سخن  خواهيم گفت. اينجا قصد داريم به .ره ديرتر در اين با

خواهيم پرداخت. منتهى به منظور ايران در دوران معاصر  «تاريخنگرى»در طول اينکتاب نيز جابجا به اين زمرۀ 

، و بارزترين نظريهپرداز اين حزب  «دهحزب تو»يعنى ، رعايت اختصار به اشاراتى به مهمترين جريان در اينطيف

انتظار تاريخى استوار است که مى اين بر ، جريان قائليمايناکتفا خواهيم کرد. اهميتى که براى ، احسان طبرى

بگشايد وکوشش زايندۀ روشنفکران و ايران بايست راهى بسوى درکى درست از تاريخ طوالنى و پرفراز و نشيب 

و جان دادن به هويت ايران قاخانکرمانى تا مشيرالدوله پيرنيا( در تدوين تاريخ آزا روشنگران عصر مشروطيت )از مير

بدانکه بازتاب  «ايرانىهاى مارکسيست»بلکه نگرش ، اما نه تنها چنين نشدببرد. ايرانى را به قدمى بزرگ به پيش 

 ان را نقش زد!  ايرور خود يکى از تراژدى هاى تاريخ معاصر آدر نقش خسران ، استالينيسم بود

 واقعيت الزم است که مطلب از دو سو روشن شود:اينبراى نشان دادن 
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تا يک قرن پيش بزرگترين ضربۀ ممکن را بر هويت و حافظۀ  «کتابت»نکه انحصار متوليان اسالم بر نخست آ 

پيش ايران نه تنها تاريخ  )مانند مطهرى(،به سررساله نويسان عمامه ه تاريخى جامعۀ ايرانى وارد ساخته بود. از ديدگا

ايران اسالم بر تسّلط نچه بيرون از حيطۀ آن پس نيز هر آکه از ، د! بو»عصر جاهليت«تاريخ از ظهور اسالم 

 چيزى نيست جز تاريخ گسترش اسالم ناب محمدى که به ارادۀ الهى وايران و تاريخ ه دبو «الحادى»، گذشته

 قدم به قدم به پيش رفته است. ، تا به امروز مبارزات مدافعان اسالم راستين

)مانند روشنگران عصر مشروطيت  ، براى درهم شکستن قدرت انحصارى متوليان اسالم، شدره چنانکه اشا

با تاريخ نگارى  ايرانى يافتند و کوشيدندملى هويت فت بازيااه و مهمترين قدم در راّولين را ايران تدوين تاريخ پيرنيا( 

در بارۀ دوران پيش از اسالم نشان دهندکه هويت تاريخى جامعۀ ايرانى در تضاد با هويت اسالمى قرار دارد و نه 

از ايران، بلکه روند اضمحاللى د، بوايران عامل درهم شکستن تمدن باستانى ايران اعراب و اسالم بر تسلّط تنها 

ن و شاهنامه بطور نمادين آخانه و قروهتضاد ميان مسجد و قهو ته است ن پس نيز به تناسب گسترش اسالم به پيش رفآ

 تضاد درونى ميان هويت اسالمى و هويت ايرانى است.

کليسا به تسلّط در قبال درهم شکستن، هرچند مدن کشورهاى پيشرفتهآمى ديدند در اروپا برطه روشنگران مشرو

راى بدر دوران پايانى امپراتورى روم به آيين حاکم بر اروپا بدل شده بود، مسيحيت ، اما از آنجا که پيش رفته بود

را متحول سازد و رفته رفته خود را با نيازهاى جوامع  د و توانست خودلمانى.. دين خودى بوو آفرانسوى ، انگليسى

به قيمت نابودى مادى و معنوى مدنيت و فرهنگ ايرانى ، اسالمايران، تسلّط درحاليکه در مدرن هماهنگ کند.  

که با ستايش از تمدن باستان ايرانى بر خوارى و ايرانى تنها راه اين بود براى روشنگران از اينرو  بود. شده ممکن 

 غلبه کنند. ، بودآمده پس از پيروزى اعراب بدان دچار  ايران نکبتى که 

 «قبايل وحشى عرب»، بازماندگان نان روشن بود که يا ايرانيان مى بايست خود را به زنجير مسلمانىآبراى 

راز و انسجامى به هويتى سراف، استده سرزمين روزگارى از مهدهاى تمدن بشرى بواين بدانند و يا با تکيه بر اينکه 

 تاريخ براى نيل به پيشرفت مدنى و اجتماعى بکوشند. اينيابند و به تداوم  دستملّى 

 بدانکه دستمايۀ، باستان بزودىايران ستايش از کوشش ها، ديديم که چنين نشد و برعکس با وجود همۀ اين

 به مضحکهاى بدل شد. ، توجيه خودکامگى شاهان پهلوى گشت

 «سلمان پارسى»رايش چهرۀ تاريخ  بپردازند و با يافتن آمتوليان اسالم افتاد تا به به دست ى فرصتى طاليبنابراين 

نقش ”با تکيه بر باالخره بادى و ميرزاى شيرازى در دوران معاصر و آدر صدر اسالم و کسانى مانند جمالالدين اسد

اگر ايران که ، چنين وانمود کنند که نه تنها اسالمى و ايرانى تضادى ندارند، در انقالب مشروطه «انقالبى روحانيت

 اى نيک خواهد گشود.  آيندهبه اه غلبه کند ر «هىستم شانظام »در زير لواى اسالم بر بتواند 

 «رهنگ اجتماعىف”ابتدا در زمينۀ ، «انقالب اسالمى»چند دهه پيش از ايران، دراسالم اين پيروزى عظيم 

، تاريخى دارد با نقشى که در تعيين هويت و حافظۀ، جامعۀ ايرانى رخ داد و همين نشان مى دهد که تاريخ نگارى

 است!  اه آينده تا چه حدّ نيز تعيين کنندۀ ر

*** 

، ايران ميسر نبود و در لحظات تاريخى بسيارىاسالم بر جامعۀ ايران به سادگى پيروزى ،  چنانکه خواهيم ديد 

سرشت قرون اهى ديگر رود. اينجا سخن  از عامل ذهنى اين پيروزى است و بىشک گذشته از رمىتوانست به 

داشت. بمنظور عهده بر عمده در راهگشايى اين پيروزى نقشى نيز  «چپ»تهاجم ايدئولوژيک جريان وسطايى، 

 پرداخت: «چپ»فت و به ريشۀ جريان بايد کمى دورتر ر، نکه ببينيم چنين پديدۀ شگرفى چگونه ممکن شدآ
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از جامعۀ مدرن صنعتى با انضباط و روحيه آمده را نيرويى بر «طبقۀکارگر»، مى دانيم که بنيانگذاران مارکسيسم 

رزوى آتحقق جامعه اى انسان دوستانه و دمکراتيک به پيش برد و اه اى يافتندکه خواهد توانست بشريت را در ر

 نمايد.  دهورآبربه ستوه  آمده ستم اجتماعى انسانيتى را که از 

به بازتاب روند رشد صنعتى و اجتماعى اروپاى قرن نوزدهم در ذهن مارکس و انگلس بود و پيش شرط ، اين  

 که بسوى اين غايت به پيش رود. د شوتفسير چنان سير تاريخ اروپا  ، نکهآنشاندنش کرسى 

د.  بدين بدل گرداروپايى  «طبقۀ کارگر»تاريخ، به خودآگاهى در گامى بعدى مى بايست تفسير مارکسيستى 

کسب قدرت اه   در ربنيان نهادند که در کنار آگاهى دادن به طبقۀ کارگر سازمانهايى سياسى  روشنفکرانهدف 

 سياسى مى کوشيدند! 

د مى يابد و قدرتمندان امکان رش «زهکوران مبار»گاهى کارگران در آاينکه ميزان اشاره به لنين با در روسيه، 

را  «انقالبيون حرفه اى»متشکل از  «حزب کارگرى”يک ، تشکيل داوطلبانه از مسند خويش سقوط نخواهند کرد

به دست هدف قرار داد. استدالل او اين بود که با  «حاکميت بورژوازى»براى سرنگونى  «هنينآمشتى »بمثابۀ 

ل سهيم نمود و گذشته از اين  يده آگاهى داد و در برپايى جامعهاى اآتر مى توان زحمتکشان را دهگرفتن قدرت سا

تأمين دمکراسى  اهعظيمى در ر ن ميان اکثريت جامعه است و قدمآهمانا تقسيم ، «طبقۀ کارگر»بقدرت رسيدن ، 

 واقعى. 

تاريخى عظيم با پيامدهاى فاجعهانگيزى را پروراند و چنانکه ديديم مى توانست به اشتباه «استدالل»اما اين

 انسانى رمانهاىبراى دستيابى به  آرا يى جوستيزه بود که اشتباه اين ستيزى بر سر بود و نبود کل بشريت بيانجامد. 

جنگ جهانى اوّل بطورى غيرقابل پيشبينى قدرت به کرسى مى نشاند. کافى بود تا حزب بلشويک در کشاکش 

نيست کمو نظامى -رمانهاى انسان دوستانۀ سوسياليستى در ديکتاتورى حزبىآتا ، گيردبه دست سياسى را در روسيه 

 بدل گردد. نده در کشورى عقب مانده نشيند و جريان سوسياليستى در جهان به زايدۀ رژيمى عقب ماها  به ِگل 

جويانه ساخت و از سوى ديگر بدين ستيزههاى شيوهاز يک سو حقانيت تاريخى را متوجه ها  ويکپيروزى بلش

اين حقيقت نگرى دامن زد که دگرگونى سوسياليستى جامعه را مى توان با کسب قدرت سياسى به پيش برد. دهسا

دارد و انرژى حياتى جامعه  رمانهاى مدنى و انسان دوستانه قرارآشکار با آجويى در تضادى ستيزه که ، ماندده در پر

 خواهد داد.  به هدر  را

نفى  ناگزير به سيستم تک حزبى و ديکتاتورى فردى انجاميد و باچنين راه و روشى جاى تعجب نيست که 

بود. بدين يده اى ديگر مستقر گردچهره ن ساختارهاى فئودالى به آجامعهاى شکل گرفت که در ، زاديهاى شهروندىآ

و کوشش براى دگرگونى شالودۀ زندگى ، همهجانبۀ مکانيسمهاى پيچيدۀ هستى انسان و اجتماع شناختاه ترتيب ر

که تا بحال ،کنىده بايد از همان ابزارى استفا، خالصه شد که: » اگر خواهان قدرتىده فرمول سااين به ، بشرى

 است! «به کار  آمده قدرتمندان را 

که آنگاهبلکه ، جات فاجعه انگيزى در کشورهاى پيشرفته منجر شدانحراف عظيم نه تنها در قرن حاضر به تشناين 

ديگر از کوشش براى ، به کشورهاى عقب ماندۀ جهان نيز رسوخ نموددّوم با پيروزى ارتش سرخ در جنگ جهانى 

مشتى احزاب قدرت يابى به ، سوسياليستى روشنگرى و پيشبرد فرهنگى و اجتماعى سخنى نبود و دگرديسى جنبش

 روندى بود اجتناب ناپذير. ، کودتاگرهاى گروه و 

 «مناسب»موقعيت بسيار اين هاى ايرانى با «چپ»تبلور يافت. ايران به سادگى بازتاب عملى استالينيسم در 

ده از قرنها پيش در واقع همان کر، به رهبرى کارکشتۀ پيشوايان شيعه «مسلمان اّمت»که نيروى عظيم شدند، روبرو 
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ره در اين باديرتر بود!   «ظلم دربارىدستگاه »بر عليه زه ن مبارآشيدند و مى کوبدان  «چپ ها»که اينک ، بودند

 چپ. هگفت. اينجا زمينۀ نظرى بازتاب استالينيسم مطرح است و نقش تاريخ نگارى از ديدگا سخن خواهيم

که تاريخ نگارى از تأثيرى مهم در تعيين هويت يک جريان اجتماعى ، هاى ايرانى روشن بود«چپ»براى

که تاريخ ، بود. چه باکه ديدگااينتحليل تاريخ از ، «هويت چپ»وردن آقدم براى بوجود اّولين برخوردار است و 

)مانند  «اجتماعى -اقتصادى شکل بندىهاى»نه از ؛ از هيچ نظر شباهتى به تاريخ تحول در اروپا نداشتايران 

طبقۀ » مدنآبه بر «مناسبات سرمايه دارى»دارى( اثرى بود و نه از شورشهاى دهقانى در عصر فئوداليسم! رسوخ ده بر

 بود!ده و تغييرى در ساختار اجتماعى و سيستم حکومتى وارد نياورميده نيانجا «بورژوا

پيشرفت و طرف ديگر اه ر «مجاهد»يک طرف را ، يزى يافتندزد و خوردى و خونر، پس اينان هر جا کشمکشى

صحنههايى تاريخى ايران، و محتواى تحوالت تاريخى زه دند و بدون پرداختن به انگيکرقلمداد ستمکار استثمارگر را 

دربارۀ عدالتطلبى و ، سراغ کردند «رادمردى»که ايران پر از مردان مبارز و فداکار پرداختند و هر کجاى تاريخ 

، توضيح دهند که چرا و چگونه «نسل جوان»نکه بتوانند بهآبدون ، نشستند «مرثيه سرايى»زادىخواهى اش بهآ

جان بازان،نگون و مبارزات  آن همه کوشش ها مدند و نتيجۀ آيکى پس از ديگرى از پاى در «ايرانقهرمانان تاريخ »

 ؟  ت!اسزه شده امرو سازى

حماسه و »پر از ، تاريخ شيعيان، به موازات روزبههاو  حیدرعمواوغلیها، بابک ها، مزدک هاتاريخى مملو از 

ن بود آنيز ابا نداشتند. هدف  «شهادت»مانند ، حتى از به عاريت گرفتن مقوالت شيعىاه راين پرداختند. در  «نبرد

بيابند و از سوى  «شاهىستمفاسد دستگاه »در برابر  «زادى و عدالتآمبارزان »اهکه از طرفى خود را ادامه دهندۀ ر

ببَرند. نه تنها نقش اسالم و حکومت متوليان مذهب عربى در اضمحالل  «لعباآ »دل از، ديگر به حربۀ تاريخپردازى

 به چنان، و فسادظلم دستگاه و مبارزۀ رهبرى شيعه با  «انقالب محمدى»که دربارۀ شتند، گذاده را در پرايران 

 بود. ده بسرى خطور نکردست زدند که به مغز هيچ عمامهيى تحريفات و دروغ پردازىها

نه تنها شيوۀ بدوى و ، «زهعاليترين شکل مبار»بعنوان  «ميزآمبارزۀ قهر»با اعالم ، در وراى اينتاريخ نگارى

بلکه بر منش و فرهنگ ايرانى که درونمايه اش را رفتار ، وحشيانۀ متوليان اسالم را به منزلتى غيرمترقبه رساندند

، استاسفبار  امروز همانقدر که ه وردند. از ديدگاآوارد جانکاه ضربتى ، مسالمت جويانۀ مدنى تشکيل مى دهد

به رهبرى گاندى با تکيه بر فرهنگ ، هندايران، بزرگ  «برادر»ورانى که شگفت انگيز نيز هست که درست در د

تش آهاى ايرانى جز رؤياى باروت و «چپ»، وردآبزرگترين امپراتورى تاريخ جهان را بزانو در، واالى مسالمت جويانه

 در سر نداشتند! 

رمانپرستى بدان روى آکه از سر ، نجريااين «هواداران»که چنين خط مشى تا چه حدّ براى ره اينجا در اينبا

نگرش »چگونه ،  «جهان بینی چپ»، نستکه نشان دهيمآسخنى نمى گوييم. زيرا هدف ، فاجعه انگيز بود، وردندآ

 بخشيد. زه تا را جانىايران به تاريخ  «اسالمی

به ن اصوًال شيعهگرى بر جامعۀ ايراتسلّط در شرايط  «جريان چپ»و عملکرد ، جلوه هر چندکه انصاف بايد داد

هر جنبش غيراسالمى در شرايط تداوم ، نمى توانست باشد و چنانکه خواهيم ديد، نچه رخ دادآصورت ديگرى از 

پيشاپيش محکوم به مسخ و   شکست بود. همچنانکه نيم قرنى پيشتر نيز جنبش قانون خواهى و ، اسالمتسلّط 

نجا بود که آاز  «جنبش چپ» «ندگىبُرّ »مد. اما آن انقالب مشروطه به چنين سرنوشتى دچار زادىطلبى در جرياآ

در خدمت تاريکانديشى و  «گاهانهآ»مد و از سوى ديگر آبميدان  «جهانبينى علمى»از يک سو با داعيۀ 
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حتى يک موضع  نمونه براى، «مارکسيستى»پراکنى هجويى رهبرى مذهبى قرار گرفت. چنانکه در پس واژستيزه

 و رهبرى مذهبى اختالفى وجود داشته باشد.  «چپ»که ميان ، تاريخى را نمى توان يافت

محرک و تعيين ، تضاد ميان دو پارۀ اصلىپديده اى اينستکه در هر «نگرش ديالکتيکى»اساس نکه آنمونه 

و منسجم سر و به ذات اى قائم يدهبا پد بايداصوًال نستکه آميان ايناست. مطلب اساسى در يده کنندۀ سرنوشت پد

جامعه و ، مثًال چنين باشدگاه نرا بر پايۀ اين تضاد بررسى نمود. از سوى ديگر هرآکار داشته باشيم تا بتوان سرنوشت 

نمى توان نقش يک عامل خارجى را در تعيين ، هيچگاه يک پديدۀ تاريخى و اجتماعى را تشکيل دهد،کشورى 

دربارۀ دو مهمترين مرحلۀ تاريخ  «نظريه پردازان چپ»نچه آبه ه رد. کافيست از همين ديدگاشمعمده ن آسرنوشت 

حتى فرصت نمىداد که به بنيادى ترين اصول  «چپ»سياست گذارى ، بنگريم تا دريابيم، مطرح ساختندايران 

 پايبند باشند:  خود جهان بينى ادعايى

بعنوان گسستى عظيم در روند طبيعى جامعۀ اّولين نگاه ى بايست به که م، نآيکى در مورد حملۀ اعراب و پيامد 

اى ضربه  ، حکومت مىکردايران  بر «قدرت خارجى»در طول قرنها يک و بدين سبب که شود شناخته ايرانى 

گرويدن ايرانيان جز ايران به  اعراب «مدنآ»تو گويى  «چپ»ه بر پيکرۀ جامعۀ ايرانى تلقى گردد. اما از ديدگاشکننده 

شورشهاى ضد »حکومت خلفا را  به اسالم پيامد قابل توجهى نداشته است و شاهد اينکه مقاومت ايرانيان در مقابل

 قلمداد نمودند!  «فئودالى

 چنانکه دربارۀ، اين جريان قرار داشت «سیاست روز»تنها در خدمت  «گاهانهآکورچشمی »امروز اينه از ديدگا 

در عصر  «تسلّط و غارت امپرياليستى»ايران دوران معاصر دقيقًا در جهت  عکس به کار رفت. بدين صورت که 

لق با ختضاد »گويا کشور ايران و جامعۀ ايرانى پديده اى قائم به ذات نيست و  که حاضر را چنان  جلوه دادند 

 و سرنوشت ساز جامعۀ ايرانى است!عمده تضاد  «امپرياليسم

وازى و همپايى با نيروى ارتجاع آبه همايران در  «گردان پيشرو بشريت مترقى»به چنين وارونه سازيهاى بود که 

جانکاه ايرانى ضربه اى ملّى او را واداشت بر هويت تاريخى و ، قرون وسطايىدرغلطيد و طمع دستيابى به قدرت

 ت:احسان طبرى نوشمثًال امروز اينکه ه ورد. از ديدگاآوارد 

 خواستها و نيازهاى ويژۀ، کننداى که از تحليل تاريخى مىده ستفان اآاز جهت يژه »مارکسيستهاى ايرانى بو  

 2تاريخى خود را دارند.«  -اجتماعى

نگرش »وازى با را تأييد کرد که هم آهمين واقعيت ،  نظر داشته باشد «جانبدارى علمى»نکه به آبيش از  

وازى آتصّور اين هماست. براى ده گاهانه در جهت نزديکى به رهبرى مذهبى بوآانتخابى ايران، به تاريخ  «اسالمى

 در امان نبودند.  «سانسور اسالمى»نيز از ، که به فارسى ترجمه مى شدهايى بکه حتى کتااشاره کنم کافيست 

صفحهاى  4۰۰از جمله کتاب ، کشاورزتوسط کريم  «مارکسيستهاى شوروى»ثار آترجمۀ برخى ، نمونۀ بارز

صفحه  ۱۰۰ن و اضافه نمودن حدود آيى از هابخشحذف پس از که ، بقلم پطروشفسکى است «ايراناسالم در »

 اجازۀ انتشار يافت!   «توضيحات و تصحيحات»

بلکه در ، خطاستايران به تاريخ  «بينش چپ»ناگفته پيداست که در چنين شرايطى نه تنها سخن گفتن از 

 «بینش تاريخی»همان  نيز به، وراى ظاهرسازى هاى فاضالنه بايد ديد که چگونه تاريخ پژوهان مارکسيست شوروى

 مد!  آبر مى  «هاى علمیهزه حو»که از ، دامن مى زدند
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ن است. آناشى از انتظار تاريخى از  «تاريخ نگارى چپ»خوانندۀ دقيق متوجه است که داورى سخت ما در بارۀ 

تصويرى واقعى و جاذب از زندگى ، «دربارى»و  «اسالمى»اينجريان مى بايست در مقابل دو زمرۀ تاريخ نگارى 

فقط نکه آنسل حاضر را سرافرازانه به سرنوشت نسلهاى گذشته پيوند دهد. نه اه راين ترسيم کند و از ايران مردم 

، بلکه بايد ديد، چشم پوشيدشکست ها ظلم ها و يکى ها، تاريخى را بايد ستود و از تاراى ى هو پيروزروشنى ها 

 هويت»خود مىکوشند و دريابيم که ملى پيرايش تاريخ و هويت سرافرازنۀ اه در رملت ها چگونه تاريخ نگاران ديگر 

 تا حد زيادى ناشى از برنياوردن همين انتظار تاريخى است.  «مخدوش ايرانی

به بىعالقگى  «پرستىشاه »که با ستايش از  «تاريخ مدارسکتاب هاى »و  «تاريخ نويسى دربارى»سخن دربارۀ 

از  «تاريخکتاب هاى »ه نستکه چرا چون از ديدگاآنيست. سخن از ند، دامن مى زدايران و حتى نفرت از تاريخ 

؟ شکست و درماندگى نمى يابيم، کشتار و ايلغار، مجز سفاهت و ظل، و ايرانى بنگريمايران چپ و راست به گذشتۀ 

نيز القا ، اين نجا که دربارۀ فداکارى و مقاومت محکوم به شکست ايرانيان مرثيه سرايى مىکنندآحتى ب ها کتااين

انسانيتها  وى ها فداکار، ورد. همۀ تالشهاآزادگى برى ببار نخواهد آمى کنندکه در اين سرزمين نيکى ثمرى ندارد و 

 مکرّر ايرانيان به ثمر ننشسته و نخواهد نشست.  شش هاى کوده، ب بوآنقشى بر 

 هاىرهبشخورى يکسان سرچشمه گرفته است و زمآاز ايران بى شک انگيزۀ چنين نگرش نفرت انگيزى به تاريخ 

ريخته اند.   «اسالمینگرش »سياب آب به ، آاندده مشترک بو «بینش»نجا که در اينآگوناگون تاريخ نگارى تا 

ارادۀ  بلکه ايلغار ترک و مغول نيز، اعرابتسلّط نيست که نه تنها اين جز  ،-شدره چنانکه اشا «نگرش»اينمحتواى 

 ورد:  آن سر تسليم فرود آاست و بايد بر ده الهى بو
 

 باد اگر ايزد کند يارىآز عدلش می شود    را  بالى  ترک   ويرانیايران  اگرچه  داد  

 گر امروز از تو ترکان هر زمان خواهند باج                   باز  فردا  نعمت  ترکان  ترا  گردد  مدام        
 

سايۀ »را  نانآمى دهد و از سوى ديگر بدانکه به دست  «شاهان»از   از يک سو تصويرى تاريک «نگرش»اين

 سرود:  «چنگيز الو االمر»حمدالله مستوفى در وصف مثًال دامن مى زند.  «پرستىشاه»به ، مى يابد «خدا
         

 سايۀ   کردگارشاه   بود   پاد               ندارد گريز از شهان روزگار    

 فرستد شهان را خدا بیگمان                                ولیکن سزاوار قوم  و  زمان     
 

بديهى است که غلبه بر چنين نگرشى مىبايست و مى توانست با دگرگونى شرايط زمانه در دوران معاصر با تکيه 

روشن و سرافرازانهاى  «هويت تاريخی»جاى خود را به بينش و ، بر ارزشهاى تاريخى و فرهنگ متعالى جامعۀ ايرانى

در تاريخ  «نگرش اسالمى»ن را بايد در تداوم آعلت اصلى ، چنين نشد اگر، بدهد. در داورى تاريخى بايد گفت

اش «پرستانههشا»تاريخ نگارى دربارى نيز با محتواى ، جستجو نمود! زيرا چنانکه ديديم «چپ» هنگارى از ديدگا

 نبود.  «نگرش اسالمى»چيزى جز نسخۀ بدل 

را در اين سالهاى اخير  «بينش اسالمى»با  «چپ»وازى تاريخ نگارى آاسفناکترين مظهر هم اين همه با  

هويت تاريخى و اجتماعى خود را از دست اصوًال انقالب اسالمى  «چرخش»پس از  «جريان چپ»که ، شاهديم

سو هيچ چيز جز اين در ، نآکه گسست ، پيوندى چنان سخت داشت «هويت اسالمى»است.  هويتى که با ده دا

 است. ده سرگشتگى بجا نگذار



 تاریخ نگاری وسیاست گذاری

۱9 

 

مىدانستند ايران بسامان رسيدن کار اه را تنها ر «انقالب موعود»هاى ايرانى پس از نيم قرنى که وقوع «چپ»

هر قطرۀ خون تو محراب ، لق بداندوز که خآن ر»در جوالن مىديدند   «قدرت خلق»و در رؤياهاشان خود را بر امواج 

3خواهد شد.«
 بودند! ده يينۀ خيال خود ترسيم نموآکه چرا به راهى نرفتند که اينان در ، مىتازندايران اينک بر مردم  

دو صفحهاى  «تحليل»کافيست به ، باشيمده دابه دست لود نيز نمونهاى آنکه از اين سرگشتگى خشم آبراى 

بيکباره ادعا هاى استخواندار بشمار مىرود «چپ»نگاهى بيافکنيم. مؤمنى که از ايران باقر مؤمنى در بارۀ انقالب 

 !را مى توان انقالب لومپن ها يا انقالب لومپنى ناميد« 56-57»انقالب سال مى کند  : 

زه است! تاده افزو «ممکن تاريخىسلسلۀ انقالبهاى»بهبىسر و صدا انقالب نوع جديدى را  او بدين ترتيب  

در ره بلکه  به يکبا، باشدده سرکردگى خود را در جريان انقالب تحميل نمو «طبقۀ لومپن»نکه به نظر او آنهم نه آ

 نمى بيند و نمى شناسد:    «لومپن»جز ايران تمام 

که ، گرفت. نهتنها لومپن پرولتاريا»انقالب لومپن ها با ايدئولوژى لومپنى خود با انتخاب رهبرى لومپنها پايان 

و بخشى از سازمان ده بلکه سوسيال دموکراسى لومپن )حزب تو، با نيروى عظيم خود بر انقالب سنگينى مىکرد

بدنبال  -بودنده يا جدا ماشده .که همگى از طبقه و تاريخ خود جدا -فدائى( ناسيوناليسم لومپن و روشنفکران لومپن

 4رهبرى لومپنى را پذيرفتند.« اينتپاچگى لومپن پرولتاريا و با دس

*** 

شد. ديديم ره به سخن خود دربارۀ تاريخ نگارى باز گرديم. بدانچه رفت به مهمترين مشکالت تاريخ پژوهى اشا

پيوند ناگسستنى ، اى مىبخشدهويژ «حساسيت»نچه تاريخ پژوهى را ، آکه بيش از پيچيدگى روندهاى تاريخى

نيست که تاريخ پژوهى را فعاليت بدين معنى مشکالت اين است. اما همۀ وه تاريخ پژ «موضع»ارزيابى تاريخى با 

ن در سياست آو نقش ملّى طبقاتى و ، علمى ندانيم. برعکس به سبب اهميت تاريخ نگارى در تعيين هويت گروهى

 عاليت در عرصۀ علوم انسانى تلقى نمود. ن را مهمترين فآبايد ، گذارى

وردهاى تاريخ پژوهى آکه چگونه مى توان از دست ، را بدين پرسش ادامه مى دهيماين باره رشتۀ سخن در 

تاريخ »دوران معاصر در کنار ايران دريافتيم که در؟ نمودده استفاايران نوين در بررسى تاريخ اجتماعى و سياسى

که با توجيه خودکامگى ، «تاريخنگارى دربارى»يکى ، استده ديگر نيز مطرح بو «نوع»دو  «نگارى اسالمى

که در توازى و ، «چپ»هنيست و ديگر تاريخ نگارى از ديدگا «نگرش اسالمى»در ماهيت جز بازتاب ، شاهان

 است. ده عمل کرايران هماهنگى با برداشت اسالمى از تاريخ 

که بر زمينۀ عقب ، استايران بازتاب فاجعه انگيز استالينيسم در  «جريان چپ»منظور از ، همانطور که گفتيم

 يافت. ى ورآامکان رشدى سرطانى و خسران ، ماندۀ ذهنى و اجتماعى موجود

ن در قرن آچه در مراحل تخيلى ، «سوسياليسم نظرى»در سطح جهانى بر شاخسار عظيم ، از سوى ديگر اما 

کهبه پيشبرد تعقل اجتماعى ، مدندآجوانه هاى ارجمند گوناگونى بر، عملى در قرن بيستم نوزدهم و چه در سراشيبهاى

وردها آاز اين  دست ده پژوهشى علمى در زمينۀ علوم انسانى بدون استفااصوًال اند. چنانکه نده رساى و علمى يار

 ممکن نيست. 

                                                                                 

 خسرو گلسرخى.، «شعر بى نام»  3

 .24ره شما، «رشآ» ماهنامه  4
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زادى را آتا رُزا لوکزامبورگ که ، استار بودزاد اکثريت خوآاز ماکسيم گورکى که تحول سوسياليستى را به ارادۀ 

از بوخارين که خواستار تقسيم ثروت در جامعه اى پر مکنت و پيشرفته بود و نه ، زادى دگرانديشان مى شمردآتنها 

اه ر،را  «جامعۀ شهروندى»نتونيو گرامشى که تکامل همه جانبۀ آتا ، و گرسنهنده تقسيم فقر در جامعهاى عقبما

با مجموعهاى از عاليترين متفکران روبروييم که با نکبت جنايتکارانۀ استالينيسم ، سوسياليستى پيشرفت مى دانست

 سمان فاصله دارند. آاز زمين تا 

در قرن نوزدهم در زمينۀ تعقل علمى در تاريخ پژوهى قدم مهمى برداشته شد و پس از هزاران ، شدره چنانکه اشا

رفته رفته زير ، براى درک فراز و نشيبهاى جوامع بشرى، گارى و افسانهپردازى همزاد و توأم بودندسال که تاريخن

يافتند. پژوهشگران اليقى نشان کننده عوامل تعيين ، اجتماعى رايست روابط و ضروريات ز، بناى متحول اقتصادى

ضرورتى قابل تشخيص صورت مىگيرند و بلکه به ، نه به هوس و ارادۀ تام، «مردان تاريخ ساز»دادند که اعمال 

قابل بررسى ضرورتهاى جنگها و کشاکشهاى اجتماعى در چهارچوب شبکه اى از ، صعود و سقوط تمدنها و حکومتها

 گردد. ده غاز راهى بود که مى بايست به کوشش نسلهاى بعدى پيموآرخ مى دهند. اما اين تنها 

بر ، ادعايى «قوانين جهانشمول»، شکار گشت. از جملهآتاريخى انگارى در پژوهش دهبزودى نيز زيانهاى سا  

سيايى با گسست هاى عظيم تاريخى قابل تشخيص نبودند آبررسى تاريخ متحول اروپايى تکيه داشت و در جوامع 

 ضعف را جبران نمى توانستند. اين نيز  «سيايىآشيوۀ توليد »و مفاهيم کشدارى مانند 

تنها عامل تحوّل در تاريخ نهايتًا بلکه ه ، را نه عامل عمدمولده که رشد نيروهاى ، انگارى ديگر اينبودده سا 

نمىشدند و اگر هم قائل ارزشى  «مادى»و نده بعنوان نيرويى برانگيز «روبناى اجتماعى»بشر مى انگاشتند و براى 

 ى تاريخى را نشان دهند. قادر نبودند تأثيرش بر روندها، مى گشتره بدان اشا

اما  »مذهب دورترين پديدۀ روبنايى از زيربناى مادى جامعه است«.بدين اکتفا مى گشت که مطرح گردد: مثًال 

سانى به دامان جبر مکانيکى آخبرى نبود. و بدين لحاظ به ، شودده از اينکه تأثير دين در تحوالت تاريخى نشان دا

انگاريها حتى تاريخ اروپايى نيز قابل تحليل و توضيح نبود. از ده يدند. بدين ساو يا غايت گرايى مذهبى در مى غلط

نيروهاى ، بدون تحولى در مضمحل شد تا کمى دورتر «دارده يونان بر»کهچرا ، بودشده  «چيستانى»ايننکه آجمله 

 ؟!بر پا گردد «دارده رم بر»مولده رخ داده باشد، 

در خدمت  «انقالب سوسياليستى»توجيه ، که با پيروزى بلشويکها،عهانگيز شدانگاريها زمانى فاجدهاين سا  

نيز بزودى بسيارى متفکران مارکسيست را هرچند که همين روند به فعاليت و تفکر علمى لگام زد. لينى سياست استا

نتونيو گرامشى با توجه به نقش اساسىاش در پيشبرد تفکر اجتماعى و جمله، آبه نتايج نوينى رهنمون ساخت. از 

اى مىکنم ره به درونمايۀ نظراتش اشا، استده بررسى بورش اين نگاشنايى با او تکانه اى براى آتاريخى و اينکه 

. 

نظر بود که جوامع بشرى اينگرامشى با توجه به دوران پس از انقالب اکتبر و بقدرت رسيدن فاشيسم در ايتاليا بر 

ه رمذهبى را تشکيل مى دهند که در طىهزا -حقوقى -اجتماعى و فرهنگى -اى از روابط اقتصادىپيچيده مجموعۀ 

، ارثاز راه در هر فردى از جامعه خود روابط با همۀ پيچيدگى اين تر گشته اند. پيچيده ها رشد يافته و نسل به نسل 

و عمل او را تعيين مى کنند. او به ده و يا موقعيت اجتماعى و تجربۀ فردى تبلور مى يابند و راستا و انگيزۀ ارا، تربيت

از يک سو تأمين کنندۀ نيازهاى مادى و معنوى افراد و از سويى ديگر اين  نها راآديرپايى اين روابط نظر داشت و 

گرايانۀ دهدلبستگىها را در تضاد با تحوالت سريع اجتماعى مى يافت. از همين روست که گرامشى به اقدامات ارا

والت نشستن اين اصل مارکسيستى بود که تحبه کرسى ميز داشت و خواستار آنگرشى انتقادروسى کمونيستهاى 
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ها بجاى تى عميق و همه جانبه نياز دارد. از اينرو نيز الزم مىدانست که سوسياليسهانىمثبت اجتماعى به دگرگو

راهگشاى پيشرفت و بارورى فرهنگى ، با گسترش و تعميق ميراث معنوى و مادى جامعه، تصرف قدرت سياسى

 گردند.  

اخالق و موازين حقوقى ، عى بصورت فلسفه و مذهبگاهى انسان که در پهنۀ روبناى اجتماآگرامشى بر نقش 

ها تکامل يافته ره عوامل قوى را که در طولهزااينتکيه مى نمود و نفى ، موزش و هنر تبلور يافته استباالخره آو 

 ى برتر و متعالى خسران انگيز مى شمرد. هاشبدون ارائه ارز، اند

که جامعه و تاريخشناسى ، کاى شمالى نشان دادندمريآپس از گرامشى بسيارى محققان در اروپاى غربى و 

نيز مى توانند در چهارچوب سيرکلى  «روبنايى»بلکه عوامل ، تکيه کند «عمدهعامل »علمى نمى تواند تنها بر يک 

عامل غير »مى به يک وروشن شد که گذار از تمدن يونانى به رمثًال بيابند. کننده در مقاطعى نقش تعيين ، تحول

صورت گرفت. مدنيت يونانى که بر  «پدر شاهى»به  «مادر شاهى»يعنىگذار از ساختار اجتماعى ، «عمده

به تضادى روبنايى ،دارىدهپدرشاهى و تقويت سيستم بر «کودتاوار»تسلّط با ، بودآمده بر  «مادر شاهى»ساختارهاى 

پدرشاهانه استوار  دارىدهکه بر بر،م گشتواتورى رن امپرآن انجاميد و جايگزين آکه به فرسايش و نابودى ، دچار شد

  .بود

تاريخ نگارى  يا و «تاريخ نگارى طبقاتی»قرن بيستم و تجربيات حاصل از دّوم يى در نيمۀ هاختبر زمينۀ چنين شنا

، تاريخىکه تاريخ پژوهى در رابطه اى تنگاتنگ با جامعهشناسى قرار گيرد و براى شناخت تحوالت  مدآالزم ره روزم

)ضرايب( متغير  عمل مى  بصورت پارامترهاى، عوامل ن اينآبررسى عوامل زيربنايى و روبنايى در سيستمى که در 

 اجتناب ناپذير گشت.  ، کنند

نيز به يارى گرفته شد. بدين توضيح که پژوهشگران را هاى مدرن پژوهش در زمينۀ علوم طبيعىشيوهدر اين ميان 

ممکن «مشاهدۀ مستقيم»که پيچيدۀ طبيعى و هر جا  هاى سيستمپيش براى درک و توضيح   در علوم طبيعى از مدتها

 مجبور گشتند.  ره( هايى )پيک«مدل»به پرداختن، نيست

شرايط »که از ، در جامعهشناسى و تاريخپژوهى نوين بدين صورت شکل گرفت «پردازىپیکره »از ده استفا 

هاى موقعيت جغرافيايى و ساختار، دادن همۀ جوانب زيربنايى و روبنايىبه دست با جامعه،  «اجتماعى -تاريخى

اجتماعى و سياسى در مجموعۀ ، اى پرداخته مى شود. از اين پس تحليل روندهاى تاريخىره پيک، فرهنگى و سياسى

 وناگون را قابل بررسى مىسازد.  اى از کنش ها و واکنش ها مورد بررسى قرار مى گيرد و ضريب تأثير عوامل گپيچيده 

نستکه دستاوردهاى ديگر علوم انسانى را در بررسى تاريخى دخالت آپردازى تاريخى ره از ويژگىهاى مثبت پيک

نده و متناقض در يک دوران تاريخى را در مجموعهاى زپيچيده روندهاى ، مىدهد و پژوهشگر فرصت مى يابد

نيست. بلکه هر تحوّل و درهم ى کور نشيب هااى از تحوالت و فراز و ره زنجي ،تاريخ ديگربدين وسيله بررسى نمايد. 

 دارد. راو يا رويدادى ريشه در عواملاصلى و فرعى مختصات جامعه 

ن مهمتر امکان مقايسۀ جوامع گوناگون آمىکاهد و از وه تاريخ پژ «نظر و سليقه»از تأثير ، پردازى تاريخىره پيک 

به ورد و به همين ويژگى ارزشمند مى تواند براى  يافتن قوانين آىشان فراهم مى بشرى را در روند تاريخ

 جهانشمول راهگشا باشد. راستى

با ايران پردازى و مقايسۀ پيکرۀ تاريخى جامعۀ ره ن داشت که با پيکآاين ويژگى نيز نگارندۀ بررسى حاضر را بر 

يژه جغرافيايى و اجتماعى روند پر فراز و نشيب جامعۀ ايرانى را دريابد.بو، بکوشد تا علل تاريخى، جوامع پيشرفته

است و بر شده معاصر پرداخته ايران اجتماعى و سياسى در اى از مناسبات ره پيک، «کوشش ابتدايى»بعنوان يک 



 تاریخ نگاری وسیاست گذاری

22 

 

در يک مجموعۀ  -غاز عصر قاجار تا وقوع انقالب اسالمىآاز  -ايرانتاريخ تحوالت ، همين مبنا کوشش مى گردد

 ده،پيوسته  مورد بررسى قرار گيرد و در اين دوران که کشورمان از نظر زيربنايى تاريخى پيوسته را پشت سر گذاربه هم 

 د.فراز و نشيبهاى اجتماعى و سياسىاش بر پايۀ مکانيسمى يکسان بررسى شو

يژه به نگاهى گذشتۀ دورتر و بوره، پيکاين دادن عوامل روبنايى در به دست براى ، الزم مىنمود، نآاما پيش از 

بگذرانيم و  را به اشارۀ مختصرى از نظر -حملۀ مغول و دوران صفويه، حملۀ اعرابايران، سه نقطۀ گرهى تاريخ 

 نکه نقش دين بعنوان يک عامل قوى در تحول اجتماعى را بازبينى کنيم.  آديگر 

نده و محدوديت امکانات نگار، در دسترسکتاب هاى هاى محدود و مخدوش در ده الزم به تذکر است که دا

تعقل و تصّور، م و به ذکر يک يا دو نمونه اکتفا کن، هاى تاريخى موردنظريده که براى توضيح پد، باعث گشتند

و يده که داورى تاريخى در مورد هر پد، نيستشيده نيز نکتهاى پواين را به  يارى طلبم. خواننده داورى باالخره 

تعقل و داورى تاريخى غيرممکن اصوًال ن را در نظر دارد و در غير اينصورت آگى و درونمايۀ اصلى ، ويژرويدادى

 .«ارتجاعى»جوانبى  «مترقى»يافت و در هر رويداد  «ظالم»مى توان افرادى  «عادلوه گر»مى گردد. زيرا که در هر 

را مى  «استثنائات»وجود، ها و رويدادهاى تاريخى شناخته گردديده و محتواى اصلى پدعمده اگر ويژگى ، برعکس

 شمرد!   «عد هقا»توان تأييدى بر 



 

 

 نشان شب تیره آمد پديد

 فردوسى 

 

ه از ديدگاايران است. بزرگترين نقطۀ عطف در تاريخ نمايشگر ن آتهاجم اعراب مسلمان با توجه به پيامدهاى 

تا يکتاپرستى را بر ، بوديده شده برگز «قوم وحشى»و موهبت الهى بود و اين ده ارا، اسالمى اين تهاجم و پيروزى

ناشى از پافشارى ، به زور شمشير متوسل شدند «حق بر باطل»سازد. اگر اعراب براى پيروزى  مسلّط «سرزمين کفار»

مشتى »تلقى نمود. پيروزى  «تشرف به اسالم»را بايد قيمت اه راين ريخته در ن هاى دشمنان اسالم بر کفر بود و خو

بود و خود شته نانگذاآو قدرت الهى بر عهدۀ ده که ارا، رسالتى بود، بر بزرگترين امپراتورى دوران «بيابانگردعرب 

 دليلى است بر حقانيت اسالم.  

 «نيمىاز جهان»براسالم را دستاويز تسخير و تسلط که ، براى اعرابمثًال  «توضيح»روشن است که اگر اين

و ايران و نيست. حقارتى که اعراب متوجه ده نيز پذيرفتنى نبو «ايرانيان مسلمان»حتى براى ، بود «منطقى»کردند، 

نسخۀ ديگرى براى شد، که ايرانى ساختند و دشمنى پايدار متوليان اسالم با مظاهر فرهنگ و مدنيت ايرانى باعث 

شکست تلقى مى اين دربار ساسانى علت پرداخته شود: فساد و خودکامگى شاهان و ايران اعراب بر تسلّط توجيه 

که اعراب مسلمان را با ، بودده وربه ستوه آرا چنان   «ايرانمردم عدالت طلب »، گردد و گويا فساد و خودکامگى

بودند و به ايرانيان  «ايرانانقالب ضد استبدادى »نظر اعراب نيروى کمکى براى اين غوش باز پذيرا گشتند. از آ

 يارى رساندند!  «جور و ستمستگاه د»براى برانداختن 

اکتفا نکردند و بزودى  «ستم شاهى»دستگاه که اعراب به يارى ايرانيان براى سرنگونى، ن بودآاشکال قضيه تنها 

که شاهان ساسانى. اينجا بود که ايرانيان به ، نشسته و خلفاى عرب همان کردنداين دستگاه قدرت يگاه خود بر جا

همه چيز به سامان رسيد! ايرانيان ، شدتاه کوايران که دست خلفاى عرب از آنگاهدست زدند و  مخالفت و مقاومت

 «تمدن و فرهنگ اسالمى»رهگذر به اين شان را نيز کسب کردند. از «استقالل»بودند و شده به اسالم مشرف 

مغول و تاتار  «وحشيان غارتگر»که ستايش و غبطۀ ديگر مردم جهان را برانگيخت! اما بعدها حمالت ، دست يافتند

 بود. ه ن هم فساد و بى همتى دربار سلطان محمد خوارزمشاآرا بسوى نابودى و اضمحالل کشاند. علت ايران 

مذهب حقّۀ شيعۀ اثنى »به ، امکان دادندايران به ملت اينکه گذشته از ، نکه شاهان صفوىآبا بعد، دو سه قرن 

ناتوانى و فساد شاهان باالخره م فساد و ضعف دربار صفوى باعث حمله افغان شد و اما باز ه،  مشرف شوند «عشرى

را به فالکتى واقعى کشاند. پس گذشته از حملۀ مغول و ايران ساخت و  مسلّطايران روس و انگليس را بر ، قاجار

و شاه خودکامگى ، اضرو پسماندگى ايرانى از عهد باستان تا عصر حايران در فالکت عمده عامل ، غارت استعمار

 بهشت برين گردد!  ايران است و کافيست دربار سرنگون شود تا مملکت اسالمى ده فساد دربار بو

بهره هاى ايرانى با «چپ»که ، در پرداختن اين سناريو از يکديگر پيشى گرفتند، معاصر «روشنفکران»نه تنها  

حملۀ آنان پس از آنکه کردند. کوشش ها ن آکردن زه تئوري در «لنينيسم -قوانين جهانشمول مارکسيسم»گيرى از 

ده مژ «مسلمانان ايرانى»به ، فساد و ظلم توصيف کردنددستگاه به  «انقالبیون پابرهنه»را هجومايران اعراب به 

نه تنها در توجيه و حتى ها «چپ»است. ده ستايش کر «انقالب محمدى»اسالم را بعنوان ، که مارکس،دادند

احسان مثًال از رساله نويسهاى عمامه به سر نيز فراتر رفتند. ، بلکه  سخن  راندندايران ضرورت حملۀ اعراب به 

دمکراسى قبيله »اسالمى رفتار نکردند و بزودى انقالبيگرى و  «برادرى و برابرى»اينکه اعراب به گناه طبرى حتى 

 به گردن ايرانيان انداخت!  ، خود را از دست دادند «اى



 تيره آمد پديدنشان شب 

24 

 

»همين غارت يک کشور ثروتمند بعدها نظام دمکراسى قبيله اى عرب را خورد کرد و اشرافيت اموى و عباسى 

 1ورد و مايۀ انحطاط سيطرۀ عربشد.«آفاسد و تجمل پرست... بود پديد ، را که مانند اشرافيت ساسانى

به تفکر بنشيند. بر اساس شده منجر  «تحليل تاريخى»اينم دربارۀ ذهنيتى که به بيان را فرا مىخوانيخواننده 

نه تنها به ، ن را دستخوش غارت و نابودى و کشتار سازدآوَرَد و آاگر قومى وحشى بر مدنيتى حمله ، «تحليل”اين

ه موجب فساد وتجمل لحاظ نيز بدهکار است کايناز زه تاشده، که مدنيت غارت ده، عملى انقالبى دست ز

 است! حاکم شده پرستى غارتگران 

*** 

اش و گسست ملّىمرحلۀ تکاايران، تاريخى از دوران باستان نگارى رهمختصر مجال پيکاين روشن است که در 

در ، «دوران سازرويداد »اين نيست. تنها بدينکه ارزيابى ، مدآن وارد آاعراب بر تسلّط عظيمى که به تهاجم و 

ره فهرست وار بدان اشا، اى برخوردار استکننده تا به امروز از اهميت تعيين ايران شناخت مکانيسم تاريخ 

نژاد »است که هدف از چنين نگرشى نه مى تواند و نه بايد به نخوتى در مورد يادآورى نيز الزم به اين مىکنم. 

ئين آ»و نه در مورد  در اختالط با هم تشکيل مى دادند()جامعۀ ايرانى عهد باستان را دهها نژاد و قوم  «ايرانى

و  يا هر نوع ويژگى ذاتى ديگرى که ايرانى را در  ئين گوناگون تعلق داشته اند(آ)ايرانيان به دهها دين و  «ايرانى

شکار با آکه در تضادى م، ياد کرد «نخوت»دامن زند. بدين سبب نيز از ، موقعيتى برتر از ديگر جهانيان قرار دهد

برترى »نچه اسالم زدگان دربارۀ آهمۀ ه ديدگااين و خود مخالف فرهنگ و نگرش ايرانى است. از ملّى سرافرازى 

در نهايت در خدمت لجن مالى مدنيت و فرهنگى است که در ، اندده سرو «پرستى ايرانىشاه »و يا  «ريايىآنژاد 

 هاى مدنيت جهانى را تشکيل مى دهد.  ره است و يکى از گهواآمده مانش پديد  سرزمين به کوشش مرداين 

مى ، مستقر شدندايران ب آهاى گوناگون انسانىکه در حدود هشت هزار سال پيش در فالت سرسبز و پر رهتي

دامپرورى  )پس از گذار از شکار و ماهيگيرى بهسه چهار هزار سالهاى را پشت سر گذارند تا ملّى بايست تاريخ تکا

»دولتهاى اين برسند. ى منطقهاى  هالتدوباالخره ها و «شهردولت»بسوى  «همبودهاى روستايى»از  وکشاورزى(

2و باج)ماليات( « سپاه و شاه تمام عيار با 
منطقه حکومت هاى رياييها جاى خود را به آسه گانۀ «هجوم»پس از  

رشد ، سال پيش 25۰۰در باالخره داد تا  پيشداديان...(و )مانند: کيانيان ترپيچيدهاى در سطحى باالتر و مرحلهاى 

 حکومت سراسرى و امپراتورى فراگير به نقطۀ اوج خود رسيد. اّولين مدنى و تکامل اجتماعى با تشکيل 

هميارى و تبادل ، مدن تخصصآ)مانند تقسيم کار و بر گذار از بدو ّيت بيابانگردى به الزامات شهرنشينى  

ها و نژادهاى ره و رنگارنگ از تيده ر مجموعه اى چنين گسترپيش از آن دميز و ظريف( آرفتار مسالمت ، اجتماعى

براى نخستين بار در ملّى اين سير تکاشتن بود. به همين سبب نيز بود که پس از پشت سر گذاده نگشوچهره گوناگون 

در را اجتماعى و فرهنگى مردمان ، يت اقتصادىکه فعالپيچيده هى ظريف و دستگابصورت سياسى دولت ن، جها

اى اين نهاد نوين در جامعه «اختراع»از درون جامعۀ ايرانى ظهور نمود. ، سرزمينى پهناور هدايت و تنظيم نمايد

ذوب فلزات و  يا فعاليت هاى مالى و تجارى ، برسانى و کشاورزىآهاى عظيم ه که ايجاد پروژ، ضرورت يافته بود

 ه نهادىفراگير براى طرح و اجرا نياز داشت.  بده، گستر
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ن روزگار دريافته شود و دربارۀ آهمين نشانه کافيست تا پيشتازى جامعۀ ايرانى در همۀ زمينه هاى تمدن 

نخستین ملت »اينحقيقت نيز در ميان تاريخ شناسان بزرگ اختالفى نيست. از جمله: هِگِل بدرستى ايرانيان را 

يافته است. از اين مهمتر تحوّلى بود که در منش  «نقطۀ شروع تاريخ جهان»و تأسيس سلسلۀ هخامنشى را  «تاريخی

در ، معلم اخالق و منش انسانىاّولين را  «زرتشت»بود و نيچه بدينکه ده انسانى و اجتماعى جامعۀ ايرانى رخ دا

 «انسانيت مدنى»که گذار از بدوّيت به شت، واقعيت نيز انگشت گذااين بر بود، شناخته وحشى اختالف با خوى 

 گشود.چهره بار در همين نقطه از جهان اّولين براى

ارزيابى متوجه اين را نشانه گذارى کرد و ايران ش نقطۀ اوج مدنيت باستانى وگفتيم که دوران شاهنشاهى کور  

ن پس نيز تکامل پيوستۀ مدنيت و فرهنگ در فالت آتکامل چند هزار سالۀ جامعۀ ايرانى پيش از اين بود. زيرا از 

نه تنها بر اين  ايران سالۀ سلوکيان بر  ۸۰ «تسلّط»در و ادامه يافت. نکتۀ جالب در اين ميان اينکه حملۀ اسکنايران 

 بدان تکانه اى نوين وارد ساخت. ، که با انتقال فرهنگ و دمکراسى يونانى، گسستى وارد نياوردملّى روند تکا

که ثروت و قدرت عظيمى را در مرکز ، وجه نيز برخوردار بوداين روشن است که تحکيم و توسعۀ نهاد دولتى از 

ى کنترل قدرت نيسم هااز اينرو نيز مکاگردد. زمينه ساز رشد خودکامگى حکومتى ده، مى توانست ورآامپراتورى گرد 

 مت اشکانى برقرار گرديد: که پس از تبادل فرهنگى با يونان با تشکيل حکو، ضرورت يافت

ن را مجلس سنا آيکى مجلسى که مىتوان به اصطالح امروز ، »در زمان اشکانيان دو مجلس وجود داشت 

اش بسيار ارزش داشت. مجلسديگر قدرت سلطنتى را محدود مى کرد و رأىعلنًا و سمًا  مجلس راين خواند. 

 1منزلۀ هيئت مشاور بشمار مى رفت.«که فقط به ، بود «فرزانگان و مغان”عبارت از مجلس 

را انتخاب کنند... از تاريخ ، شاه اشکانى انتخابى بود و مى بايست هر دو مجلس با هم انعقاد يافتهشاه »تعيين 

ازسلطنت خلع ده را از جهت رفتارى که خوشايندش نبوشاه مى شود که مجلس مهستان چند دفعه يده پارت د

 2«ده...کر

بدون ، هنگامى که به حاکميت در مرکز امپراتورى دست يافتندايران از شرق آمده بر «ها تپار»نکه آنکتۀ مهم 

را ادامه دادند. همين نکته بيانگر ظهور مکانيسم بارز و ارزشمندى در تاريخ بشر شده طى ملّى تکااه کشاکش ر

ايران امپراتورى عظيم ، ىاست. بدين معنى که همپايى ساختارهاى اجتماعى و حکومتى با رشد فرهنگ شهرنشين

و متحول ميان اقوام و مناطق ينده که قادر بود مرحله به مرحله از تبادل زان، را به چنان گردونهاى بدل ساخته بود

 کند. ده غنى شدن باز هم بيشتر و حرکت تصاعدى در جهت پيشرفت استفااه مختلف در ر

نه تنها به کشاکش درونى و ، به پارتهاسپس و هخامنشيان دست به دست شدن قدرت سياسى از مادها به 

که به تنوع فرهنگى و مدنى نيز منجر شد و بدين لحاظ نيز با خشنودى پذيرا مىگشت. ، گسست امپراتورى نيانجاميد

مىشوند و يکجا ايران تنى راهىآدر همين عصر اشکانى است که با زوال مدنيت يونانى فالسفۀ مثًال از سوى ديگر 

 و فلسفۀيونانى را به مجموعۀ فرهنگ ايرانى وارد مى سازند. همۀ طيف فرهنگ 

نى که با ديد اروپايى به اين هشگرااست. پژوايران از اينفراتر بحث دربارۀ ساختارهاى اجتماعى در عصر باستان 

وان فئودالى و يا نظام کاستى نات، دارىده بر، نظام دودمانىمثًال از يافتن يک سيستم غالب ، عصر نگريسته اند

اين است اى از ساختارهاى گوناگون يافته اند. واقعيت زه مي،آاند و جامعۀ ايرانى در پهنۀ گستردۀ امپراتورى را نده ما
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ن سيستم اجتماعى غالب بود و حکومت آيا ، اين هههاى متفاوتُبردر مناطق مختلف و ده، که در اين پهنۀ گستر

از سوى ديگر در آمد. ساختارهاى منطقهاى متغير بر مىاينميان مرکزى به خوبى از عهدۀ ايجاد توازن و هماهنگى 

يى در مقابل مقايسه اى طبيعى با ديگر ساختارها آهر ساختار اجتماعى از نظر کار، مجموعه و گردونۀ رنگارنگاين 

اجتماعى  پويايى و دوامى متحوّل در وراى کشاکشهاى ناگزير سياسى و، قرار داشت. همين ويژگى نيز به جامعۀ ايرانى

ست که ايونانى و رمى در همين ، مدنيت مصرى «سريع»مى بخشيد. در مقايسه مى بينيم که علّت ظهور و سقوط 

غلبه ت هايش که ضعفهاى سيستم مزبور بر قدرگاهدر اينتمدنها يک سيستم واحد اجتماعى و ادارى حاکم بود و هر

 زوال مى پيمود.   اه مدنيت مزبور نيز ر، مى کرد

باستان مى تواند به ايران با توجه به ر، ادعايى کامالً علمى است که مطالعۀ تاريخ تکامل بشاين رو نيز ايناز  

يژه از سوى پژوهشگران اروپايى و بومثًال چنانکه ، هاى تکامل تاريخى«قانونمندى»و برسد نتايج بهتر و درستترى 

ن نظر ناقص و غير قابل اشاعه به ديگر نقاط جهان است که بر مطالعۀ تمدن هاى آاز ، مارکسيست ها مطرح گشته

 اند!  ده بو که در واقع شکلبندى ناقص و گسسته اى از شرايط زيست بشر در عهد باستان، اندده يونانى و رمى بنا کر

ارزش بارز مدنيت باستان ايرانى نيز در همين است که هماهنگى رشد زيربناى اقتصادى و پيشرفت مدنى نه  

اين پدرشاهى منجر نگشت که تکامل ساختارها و منش مادر شاهانه را نيز در تمام طول تکامل تسلّط تنها به 

 مدنيتمى توان نشان داد. 

بلکه درونمايۀ ، شدنديده ر سالهاى پايانى دوران ساسانى زنانى به پادشاهى برگزواقعيت که حتى داين نه تنها 

ن را در رگه آدوران از هر نظر مى توان به وضوح ديد و بازتاب اين ساختارهاى مادرشاهى را در جامعۀ متکامل 

 هاىفرهنگى و فرهنگ هاى دينى بعنوان وجه غالب بررسى کرد.  

به خوبى نشان شن هاصرفنظر از سايه رو، جامعۀ ايرانى عهد باستان ترسيم کرديم تصويرى که به خطوطى سريع از

چنانکه در تواريخ  «ايرانی»بود و  «شهر جهان»شده، ن روزگار در مرکز جغرافيايى جهان شناخته ايران آکه ، مى دهد

از قرن هجدهمبه  «اروپايى»که ، همان مقامى را داشت «خردمند»در ترادف با ، يونانى و رمى بازتاب يافته، چينى

 بعد در جهان يافت. 

ن آفرهنگ شهرنشينى که شاخص اينفرهنگ ايرانى ضامن پيشتازى ايرانيان بود و ، گذشته از شيوۀ کشوردارى

را جاذب همۀ  «ايرانشهر»از يک سو ، مدارا بودُپر منش انسانى و رفتار ظريف و ، روحيۀ مسالمت جويى و هميارى

ممکن ايران رگه هاى فکرى و فرهنگهاى مذهبى مىساخت و از سوى ديگر ظهور اديان جهانى و فراگير را در خود 

بلکه در مرحلۀ ، بودده فلسفه و هنر چينى و يونانى به سراپاى امپراتورى رسوخ کر، مى ساخت. نه تنها فرهنگ

 امپراتورى گسترش يافته بودند:  مسيحيت از غرب و بودائيسم از شرق تا مرکز ،نهايى

کهدر ، مى نويسد، استده سفر کرايران در نواحى شرق اين »هوانگ تسانگ که چند سالى بعد از سقوط مد

 1بلخ بيش از صد معبد بودايى وجود داشته است.« 

تند کيش دو بار توانس، زندگى مى کنندايران »مردمى که در فالت چنانکه طبرى مىنويسد: ، از سوى ديگر اما

پيام دل انگيز اين يکبار در مورد مهر پرستى و بار ديگر در مورد مانى گرى. هر دو اينکيشها نيز ، ورندآجهانى پديد 

 2انسان در زير يک انديشۀ واحد بايد به خاندانى بزرگ بدل شوند.« ء داشت که ابنااهرا با خود همر
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 مى نويسد:  «ايرانميراث »و پرفسور ايلييف در 

غاز شد و در قرن سوّم و آ»توسعه و پيشرفت سريع مهر پرستى از زمان امپراطور فالويوس در سراسر امپراطورى روم 

نگاهى به فهرستى که 1بر مسيحيت پيروز گردد.«، بودنده چهارم ميالدى در زمان گالريوس و ديوکلسين چيزى نما

تا تصويرى ازفضاى معنوى و تکاپوى ، کافيست، دهورآسعيد نفيسى از اديان شايع در اواخر عهد ساسانى فراهم 

مانو ، ديصانيان، مرقونيان، زروانيان، کيومرثيان، دهد:»زردشتيان، به دست فکرى که جامعۀ ايرانى را در مى نورديد

 ،مبداييان، ماکنتاييان، گيالييان، صائبين، يعقوبيان، نستوريان، منداييان،بوداييان، يهوديان،ترسايان، مزدکيان، يان

 2محادريان.« 

  حال پرسيدنى است که تحول جامعۀ ايرانى با چنين ويژگى هايى به کدام سمت بود و در صورت عدم حملۀ 

امروز با مطالعۀ شرايط تاريخى و اجتماعى هاز ديدگا؟ مى يافتجلوه جامعه چگونه اينمرحلۀ بعدى تکامل ، اعراب

جامعۀ ايرانى را نيز ، عصر ساسانىايران شرايط در اين که وجود ، جاى شکى نيست، اروپا در اواخر قرون وسطا

، نچه در اروپا بظهور رسيدآى عميقتر و فراگيرتر از ن هم به کيفيتآبسوى نوزايى فرهنگى و ظهور مدنيت عصر جديد 

قرون ”باز هم سخن خواهم گفت. اينجا همين بس که در اروپا پس از هزار سالى که ره بار اين دديرتر سوق مى داد.  

مذهبى و سپس انديشمندان و  «دگرانديشان»مدن ساختارهاى ملوک الطوايفى به آبر ، مى شودميده نا «وسطا

فلسفه و اصول ، و با رها ساختن علومهم شکنند بر اروپا را در «سلطنت ابدى کليسا»،  دانشوران امکان داد

بنابراين به اروپا را در جهت نوزايى فرهنگى و مدنيت عصر جديد به پيش رانند. ، کشوردارى از مسيحيت و الهيات

ومت بتواند سلطۀ اربابان دين را کنار بزند، به همان نسبت نيز به سوى نوزايى همان نسبت که جامعه و بويژه حک

 فرهنگى کشيده مى شود.

گفتنى رهگذر اينسمت به پيش مى رفت. در ايندر نيمۀ اول عصر ساسانى نيز از هر نظر با شتاب در ايران   

کليسا در قرون وسطاى اروپا نبود ولى  هر چند به اندازۀ قدرتآتشکده يين باستانى و قدرت مغان و آکه نفوذ است

نظر به رسميت شناختن اينرا در جامعۀ ايرانى بازى مىنمود. از نده اجتماعى همان نقش بازدار -در نگرش تاريخى

زادى زرتشتيان در رم در آدر مقابل آنان زادى آم( و سپس تضمين  42۰-399توسط يزدگرد اوّل)ايران مسيحيان 

مهمى در جهت عقب راندن نفوذ مغان بر قدم هاى بايد ، م با رم بست 422گور به سال  قرارداد صلحى که بهرام

، ن اهرمى را تشکيل مى داد، آمسلّطحکومت و دربار تلقى گردد. زيرا گسترش اديان ديگر در مقابل دين رسمى و 

در موضعى وراى عقايد و  رها گردد و «آتشکده»ن دربار مى توانست از وابستگى و سرسپردگى به آکه به کمک 

که در اروپا به نام دولت همان است  «جدايى دين و دولت»يين هاى موجود در جامعه به استقالل برسد و اينآ

 شاخص مدنيت عصر جديد است.  «الئيک»

د اجتماعى خرمدن انديشۀ علمى و آيين کهن رفته رفته زمينه را براى برآدر سطح جامعه نيز برخورد عقايد نوين با 

يين هاى آبه اضافۀ عناصرى از ، يين کهن ايرانى با مسيحيتآمانىگرى به عنوان ترکيبى از پيدايش ورد. آفراهم مى 

که در واقع ، ظهور مزدک، ورد و در مرحلۀ بعدىآوارد  يين زرتشتىآانحصارى تسّلط ضربۀ ديگرى بر ، شرق دور

نشان مىدهد که کرد، سياسى را مطرح مىنى رماآاجتماعى و اى فلسفهبلکه ، يين مذهبى نبودآموجد يک 

قرار داشت. تکامل مدنى و پيچيدگى فزايندۀ  «مدنيت نوين»و  «نوزايى فرهنگى»سمتگيرى حرکت جامعه بسوى 
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حکومت هاى هاى گذشته ناتوان شود و قدرت شيوه ى گشت حکومت مرکزى از ادارۀ کشور به جامعه نيز باعث م

ن تحوّلى آکه غلبه بر ، جامعه و امپراتورى را بسوى بحرانى فراگير مىرانداين همه منطقه اى)ساتراپ ها( فزونى يابد. 

از اسناد بسيار »، »نامۀ تنسّر«ر عميق را در سيستم کشوردارى بسوى دمکراسى سياسى و اجتماعى ايجاب مىکرد. د

 است:ره شده اشا مسلّطيين آتجزيۀ قدرت سياسى و تضعيف اينمعتبر براى شناخت جامعۀ ساسانى« به 

 1شاهان قديم نهادند.«پادکه بى فرمان ، بدعت بودآن همه ساخته و آتشگاه »ملوک طوايف هريک براى خويش 

نکه پادشاهان نيز به نيروهاى مترقى جامعه تمايل داشتند و پشتيبانى قباد از مزدک جامعۀ آنکتۀ مثبت و شگرف 

ايرانى را بى بازگشت در مقابل تحوّلى دوران ساز قرار داد. البته روشن است که با توجه به قدرت عظيم مغان در 

کشاکش هاى بزرگ و تکانهاى عميقىالزم بود تا رفته  تحوّل به ضربتى ممکن نبود واينجامعۀ گستردۀ امپراتورى 

 درهم شکسته شود.  ، بودندآمده رفته ساختارهاى متحجرى که در طول هزاران سال بر 

البته بود.  ده ماآو گسترش وسيع مزدکيان نشانۀ کافى است که جامعۀ ايرانى تا چه حدّ براى چنين تحوّلى پيدايش 

نيز باالخره تحوّل بنيان برکن از مواضع قدرت و نفوذ خود دفاع مىنمود. اين مقابل که نيروى ارتجاع مذهبى نيز در 

نوشيروان به اکودتاى ، قباد را مجبور ساخت از پشتيبانى مزدکيان دست بردارد و در مرحلۀ بعدى «روحانيت»فشار 

کشتار رهبران جنبش همه با  اينشکست مرحله اى بزرگى براى نيروى مترقى جامعه بود. با ،  تشويق و حمايت مغان

ها ، جناححکومتدستگاه جنبش کاسته نشد و بحران فراگير و شتابندۀ جامعه و اين از نفوذ و گسترش ، مزدکى

نوشيروان( اورد. شورشهاى منطقهاى )از جمله شورش بلوچستان در زمان آمترقى را به ميدان مى عنصر ديگرى از 

را بايد ايران مقاومت است. مرحلۀ بعدى انقالب اين نمونههايى از ، شيرواننوااستبدادى رفتار مخالفت بزرگمهر با 

 به رهبرى بهرام چوبينه و جلوگيرى از به تخت نشستن خسرو پرويز دانست.سپاه شورش 
 

 مد  پديد                        ز  فرمان  ديهیم  ما  سرکشیدآچو  بهرام  چوبینه  
 

سپاه توانست شورش شت، فرار کرد و تنها با لشگرى که موريس امپراتور رم در اختيارش گذاايران خسرو پرويز از 

ايرانيان نبود و بحران سياسى امپراتورى به مرحلهاى شديدتر درمى شاه را سرکوب کند و بر تخت نشيند. اما او ديگر 

 بحران سياسى مى خوانيم:  اينغلطيد. در گزارش 

ن نيز آم چوبين در عهد هرمزد به دعوى سلطنت برخاست و خسرو پرويز را هم يکچند نگران کرد. پس از »بهرا

بسطام)گستهم( مدعى خسرو شد. اسپندگشسب فرماندۀ کل قواى مملکت نيز با شيرويه پسر خسرو يرويز در عزل او 

 2ورد.«آهمکارى داشت. کمى بعد شهربُراز سردار معروف سر به شورش بر 

 اى نبود: ره از خسرو پرويز بحران سياسى را چا پس 

نفر به سلطنت ده م در مدت پنج سال دواز 632م( تا جلوس يزدگرد سوّم در  62۸-59۰»از قتل خسرو پرويز)

 3رسيدند.«

 «نقطۀ ضعف تاريخى”به ، به کشاکش درونى، حملۀ اعرابنگاه در سر بزايران بدين ترتيب حکومت مرکزى

بلکه بزرگ کردن ، نمىتواند باشدايران توجيهگر حملۀ اعراب بر  «ضعف»، نه تنها ايناين همه بود. با سيده خود ر

 مشتى بيابانگرد بر تمدنى چنين عظيم غلبه يابند. ، که چگونه ممکن شد، نمى دهدبه دست توضيح را اينن نيز آ
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 «شناسايران»مثًال ى برخوردار است. از اهميت بسيار «ضعف تاريخى»اينشناخت درست ماهيت  

 ادعا که:  اينبا طرح ، پطروشفسکى،روسى

و بيزانس)روم شرقى(و ايران م( ميان  62۸تا  6۰4يکى هم جنگهاى مداوم)از ايران »علت پيروزى اعراب بر 

 1بود.«ايران تضعيف 

چون  «تاريخ پژوهانى”نين نشان مىدهد که کوچکترين درکى از ماهيت تحوالت تاريخى و اجتماعى ندارد. چ

ايران ن آبراى توجيه ، پيروزى مشتى بيابان گرد بر تمدنى عظيم را غيرممکن يافته، تنها قدرت نظامى را در نظر دارند

پايتخت پرشکوه ايران که ود، بدانجا مى راه راين مى دهند. پطروشفسکى در جلوه  «قوى»و اعراب را  «ضعيف»را 

 مى يابد:   «متروک»را پيش ازحملۀ اعراب را با نيم ميليون جمعيت 

به شتاب پايتخت ساسانيان يعنى تيسفون را ، »دربار يزدگرد سوّم چون خبر شکست قادسيه را دريافت داشت

  2گذشت که پايتخت متروک به دست اعراب افتاد.«! رها کرد... گريخت. چيزى ن

نست آنشانۀ اين از بيزانس شکست نخورد و ايران که اين است مسلّم ، او بنگريمه در حاليکه حتى اگر از ديدگا

 د. که از لشگرى قوى و پشت جبهۀ سازمان يافتهاى برخوردار بو

را از مقابلۀ جدّى با اعراب باز سپاه ايران که ، را دليلى مى داندايران درگيرى و کشاکش درونى ، تئورى ديگر

ن را از بيرون ضربهپذير ساخته بود. زيرا جامعۀ ،آشکاف درونى و دوپارگى جامعه، مىداشت. بر اساس اينادعا

مدنى و چه به پيشرفت صنعتى و لحاظ فرهنگى  چه به، دوران از همه لحاظ )بجز ضعف حکومت مرکزى(اينايرانى 

که نيروى پيشرفت طلب ، ن بودآبستن آ «لحظۀ تاريخى»و تجارى در اوج شکوفايى تاريخى خود بسر مى برد. هر 

در جامعه اى ،کشاکش عظيماينغلبه کند. اينکه ، حکومتدستگاه بر  «آتشکده»تسلّط و شده برساختارهاى کهنه 

جامعۀ متمدن اينويژگى پر ارزش ، با خونريزيهاى بزرگ و سرکوب هاى مرگ بار توأم نبود، ونىها شهر ميليده با 

 بود و نشانۀ درجۀ عالى فرهنگ اجتماعى و تداوم ويژگى هاى مادر شاهانه!

جالب است که زِرين کوب براى توضيح پيروزى اعراب بر امپراتورى عظيم ايران، پويايى فرهنگى ايران را نقطۀ 

 مى يابد:   ضعف آن

بود و شقاق و نفاق بين طبقات و اختالفات و رقابتهاى ميان آمده خود از پاى در ، ايران »مقارن هجوم عرب

    3بود..«نيده ن را به کنار ورطۀ نيستى کشاآبه عالوۀ تفرقه و تشتت در امر ديانت ء نجبا

فرقه و تشتت در امر ت»و يا  «بين طبقاتشقاق و نفاق »بايد پرسيد، کدام امپراتورى را مى شناسيم که به سبب 

موتور پيشرفت  «انقالب فرهنگى«و  «مبارزۀ طبقاتى«به ورطۀ نيستى کشانيده شده باشد؟ وانگهى آيا مگر  «ديانت

 اجتماعى  نيستند؟ 

بدست عرب  نکوب در هماوايى با پتروشفسکى به منظور توجيه نابودى امپراتورى ايراواقعيت اين است که زرين

کشاکش ده  اسالمز «تاريخ نگاران»مسلمان، آن را خود به خود در حال ريزش نشان ميدهد.  آنان در کنار همۀ ديگر 

جامعۀ اواخر عهد ساسانى ، گرفتهيده ناد، عظيم در درون جامعۀ ايرانى را که با درد نوزايى فرهنگى و مدنى توأم بود

بنيان ستم »و  «استبداددستگاه »و رو به اضمحالل يافته اند!  از سويى بر  از هم گسيخته، «ضعيف»را جامعه اى 

ضعف را عامل پيروزى حملۀ اعراب و تحقق اين تاخته اند و از سوى ديگر ايران به عنوان عامل تضعيف  «شاهى
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)چون نمايندۀ نيروى ارتجاع دربارى و مذهبى را ، از يک سو انوشيروان کودتاگرمثًال يافتهاند!  «انقالب محمدى»

اند و از سوى ديگر دربارۀ کشتار مزدکيان به ندهخوا «انوشیروان عادل » سلطنتش با تولد پيغمبراسالم همزمان بود!(

 اند.  ده مرثيه سرايى کر، فرمان او

ايران به که از ديد ايرانيان و منافع تاريخى ، يافتبه دشوارى مى توان کسى را  «تاريخ نگاران»در ميان اين

يا آاين سئوال را به ذهن خطور مىدهد که ى موجود، ها«تاريخ»مطالعۀ ، هيچاين حملۀ اعراب نگريسته باشد. 

ه در طول دويست سالى که لشگر کها ايرانى نن ميليو؟ آايرانيان پيش از اسالم را ايرانى مى دانسته انداصًال اينان 

 ؟قرار دارندايران در کجاى تاريخ ، جان و مال خود را از دست دادند، را به خاک و خون کشيدايران اسالم 

نگريست و يا عرب و مدنيت ايرانى به تهاجم بنيان برکن ملّى منافع ه مطلب روشن است. يا مى توان از ديدگا   

 وسط وجود ندارد: منافع گسترش اسالم . حده از ديدگا

تهاجم اين اوّل کشاکش طبيعى در درون اينتمدن بزرگ توجيهگر تهاجم اعراب نيست و حتى اگر ه از ديدگا 

 مردود است.، ايرانىها نيعنى نابودى ميليو، نآرا به بهشت برين بدل مى ساخت با توجه به قيمت ايران 

خونى که از ايرانيان ريخته فت با ارادۀ الهى است و گسترش اسالم مخالاههر نوع مقاومت در ره دّوم از ديدگا

 فاسد و ضعيف وايران اگر دربار پناهان ايرانى بايد از خود بپرسند، مگر نه آنکه اسالمتنها اينکه شد به هدر بود.  

نى مسلمااز موهبت ايران را نمى يافتند و ايران اعراب امکان هجوم به ، اصوًال و مضمحل نبودسيده جامعۀ ايرانى پو

 ؟! پس ديگر سرزنش ايرانيان بخاطر فساد جامعه و ظلم دربار از چه روست؟ ندماباز مى

برادرى و برابرى ”ن به دست را پذيرفتند و شيفتۀ آغوش  باز اعراب قرآايرانيان با ، نان که گفتهاندآاز سوى ديگر 

موازين تمدن داشت اصوًال ا تمدن ايرانى و چه تضادى ب «تمدن اسالمى»بايد جوابگو باشند که:  ، بودند «اسالمى

 ؟  ن شودآکه اوّل مى بايست ريشۀ مدنيت و فرهنگ ايرانى را برکَنَد تا خود جانشين 

که ، بودندده فرستاايران به  «ميسيونرهاى مذهبى»، مگر ايرانيان عربى مى دانستند و يا مگر اعراب مسلمان

 ؟! مى با خبر گشته باشنداسال «اخوت و مساوات»ايرانيان از شعار 

تعاليم »براى آنان ادعايى «شيفتگى»يين نداشتند و آنست که ايرانيان هرچه کم داشتند کمبود دين و آقدر مسلّم  

ميز آطنز ستکم د، با توجه به اينکه در اين دوران جنبش مزدکى در اوج گسترش خود بود، «طلب اسالمىمساوات

است و ده مزدکى بو «سلمان پارسى»است! و همينطور است افسانه اى که همين چند سال پيش پرداختند که گويا 

 از سرکوب مزدکيان انتقام گرفت! ايران باکيش دادن اعراب مسلمان به سوى 

که ، باشدده خارجى را بر حکومت فاسد خودى ترجيح داتسلّط و مردمى را در تاريخ سراغ داريم که کدام ملت 

نسبت ايران از کدام موضع ميهندوستانه چنين خيانتکارى را به مردم  «تاريخ نگاران»و اين؟ ايرانيان چنين کنند

 ؟ مى دهند

 توجه کنيم:   «تاريخ بلخ»از گزارش  «عالمه قزوينى»تفسير اينبه درهم انديشى در  

چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان و ماورالنهر کشتار کرد و ، سردار معروف حجّاج، قتيبه بن مسلم باهلى«

سياب آنها آاينقدر از ايرانيان کشت که به تمام معنى از خون ، بودده در يکى از جنگها به سبب سوگندى که خور

نها به لشگر عرب قسمت آنها را در حضور آمود. زنها و دخترهاى ن نان پخته تناول نآرد کرد و از آروان گردانيد. گندم 
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براى تقرب به خدا و ره شد و همواده قرار دازيارتگاه قبر اين سقى ازل و ابد پس از کشته شدنش ...  آنگاه   .کرد

 1را زيارت مى کردند!« «شهيد”ن آتربت ، قضاى حاجت

عالمه اينهمانان نبودند که به زيارت قبر ابنمُسلم مى رفتند. ًا مسلمايرانيانى که از خونشان جوى روان مىکردند 

آمده، به چنين درهم انديشى  گرفتار ، را پس مى زند «مسلمان»و  «ايرانى»است که چون ذهنش تضاد  قزوينى

 ن تعجب نيز مى کند!آاز زه تا

کافيست ايران تمدن پيشرفته و شهرهاى بزرگ و پرجمعيت ، به سخن اصلى بازگرديم. نگاهى بهامپراتورى عظيم  

تا نشان دهد که تهاجم موفق اعراب داليل اجتماعى و تاريخى عميقترى از افسانهپردازى متوليان اسالم داشته 

 جستجو کرد.با زيست بدوى بيابانگردى  در تضادداليل را بايد در ويژگى فرهنگ شهرنشينى اين است. مهمترين 
   

*** 

هاى دوران باستان اشاره کردم. حال بايد در نظر گرفت که به جز در پيش از اين به چگونگى پيدايش امپراتورى

يز هاى آفريقا نشهرهاى جهان، پس از اهلى شدن اسب و شتر، امکان زندگى در صحراهاى وسيع آسيا و بيابان

ا هفت هزار سال پيش به بعد در صحراهاى پهناور آسياى ميانه ، عربستان و شمال آفريقا ... ممکن شد و از شش ت

کردند که همواره بخاطر منابع طبيعى ناچيز )مانند آب و چراگاه( با هم در حال ستيز قبايل بيابانگردى زندگى مى

ن سبب زندگى خود را برآورده مى کرد. بديبودند. در صحراها هر ايل و يا حتى قبيله بايد به تنهايى تمامى نيازهاى 

هاى فشانى، از ويژگىاز يک سو، ستيزه جويى، همبستگى ايلى و فرمانبردارى از رئيس قبيله در حّد جان

صحرانشينان بود و از سوى ديگر محيط طبيعى به آنان اجازۀ هيچگونه اضافه توليد و انباشت مال نمى داد. از اينرو  

 در همان سطح بدوى بسر مى بردند. در طول هزاران سال 

دو شيوۀ زندگى در جهان باستان، يکى زندگى شهرنشينى که بر پايۀ تقسيم کار، برآمدن تخصص در توليد، نياز 

گرفت و متقابل شهرنشينان به دست آوردهاى يکديگر، توليد اضافه ارزش و بوجود آمدن دانش ها ... شکل مى

ى ميان قبايل. اين دو محيط طبيعى و اجتماعى به برآمدن دو فرهنگ متضاد ديگرى زندگى بدوى  و جدال هميشگ

 در جهان انجاميده بود. اين تضاد هرچندگاه بصورت برآمدن سيل پابرهنه ها به مراکز تمدن خود را نشان مى داد. 

نت بسيار پديد آيد که با خشو «رهبرى فرهمند»هجوم آورد، الزم بود که  «شهر»اما براى آنکه قومى بيابانگرد به 

ها، قبايل همۀ قبايل را زير پرچمى يگانه و قانونى يکسان متحد کند. از مغوالن و تاتارها تا ژرمن ها و وايکينگ

بدوى همه جا بايد منتظر رهبرى مى شدند که آنان را با هم متحد مى کرد. اما جالب است که به محض پيدايش  

وارى ديگر مانعى در راه تسخير مراکز تمدن نبود. نه ديوار چين توانست از هجوم مغوالن چنين رهبرى، هيچ سپاه و دي

به درازاى هزاران کيلومتر از بريتانيا تا  قسطنطنيه توانست مانعى جدى در برابر تجاوز  limesجلوگيرد و نه ديوار مرزى 

 بربرهاى ژرمنى و اسالوى به امپراتورى روم ايجاد کند. 

جالب است که نه فقط در مورد ايران، بلکه در موارد مشابه نيز همواره ضعف کشورهاى مورد تهاجم  اما اين نيز

به سبب تقسيم  «هرش»عامل اصلى پيروزى بربرها تلقى مى شود! در حاليکه کافيست بدين ويژگى توجه شود، که در 

گرى نه از اوان کودکى، بلکه به سپاهىگرى مشغول بودند و همين بخش نيز کار، تنها بخشى از مردم به سپاهى

بعنوان حرفه مى پرداختند، درحاليکه در ميان صحرانشينان جنگ و جدال نه تنها همگانى، بلکه از همان اوان 
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کودکى مهمترين مشغوليت به شمار مى آمد. بدين سبب نيز هرگاه که تودۀ جنگجويان بيابانگرد بر مراکز تمدن حمله 

 اوضاع سياسى و اجتماعى مقابله با آنان براى هيچ سپاهى ممکن نبود.مى آورد، صرفنظر از 

البته کشورهاى همسايه نيز گهگاه با هم مى جنگيدند و سرداران بزرگ مى کوشيدند کشورگشايى کنند. اما اين  

ن گفت، ابرکن بيابانگردان داشتند. چنانکه مى توها از ماهيت کامًال ديگرى از حمالت بنيانبرخوردها و کشاکش

 «برخورد»اين ويژگى را در بود. بيشتر شان فرهنگىبرخوردشان نيز مسالمتجويانهتر و تبادل ، ترهرچه دو جامعه متمدن

 مى توان به خوبى ديد.  «حملۀ اسکندر»يونانيان و ايرانيان به صورت 

زه بلکه در جشن عروسى پنج رو، هخامنشى را به زنى گرفتشاه خرين پاددّوم، آاسکندر نه تنها دختر داريوش 

لباس ايرانيان به تن مىکرد و ايران هزار تن از سربازانش با زنان ايرانى فرمان داد. او در ده به ازدواج ، در شوش

يان يونانى و يونانيان پارسى بياموزند. فرماندهى ارتش بر يين را مقدس مى شمرد. فرمان داد تا ايرانآزادى دين و آ

اسکندر هرجا که لشگرش فرود مى ماند. در حاليکه ادارۀ کشور همچنان در دست ايرانيان باقى ،عهدۀ مقدونيان بود

 «اسکندريه»موزشى بود. از جمله آمرکز فرهنگى و ، نظامى باشديگاه نکه پاآساخت که پيش از شهرى بنا مى، مدآ

، ورى گرددآجمع جهان آنروزگار ن مجموعۀ دانش دوران باستان از چهار گوشۀ آرا بدين هدف بنا نهاد که در 

اند! دهورد کرآبرهزار 7۰۰ى کتابخانۀ اسکندريه را ها«بکتا»شمار 
1
  

فرا  «ۀ اعرابحمل»و  هزار سال پيش از حملۀ اعراب()دقيقًا را به مقايسۀ ميان حملۀ اسکندر خواننده اينجا 

اولى را به روشنى و درستى ، کسى مانند احسان طبرى، که از چه رو، را پاسخ مى خواهيم «پرسش»اينمىخوانيم و 

 او مى نويسد:  ؟ سخن مى گويد «تحوّل انقالبی در کشور ما»ليکن دربارۀ حملۀ بنيان برکن اعراب از ده، ارزيابى کر

قانون تکامل مدنيت که از ، بودشده غنى تر  «از جهت مادى و معنوى»سلوکيها تسلّط پس از ايران »جامعۀ 

 2بود.« ده يکى تبادل فرهنگى و يکى تکامل درونى خود اين فرهنگهاست کار خود را کر، جمله نتيجۀ دو عامل

فرهنگ ها دامن زدن الزم است که دو حوزۀ فرهنگى با هم  «تکامل درونى«به  «تبادل فرهنگى«براى آنکه 

برخوردى مسالمت آميز داشته باشند، نه آنکه بدويت به تمدن هجوم کند و آن را درهم شکند. مگر آنکه مانند 

 ستايش کنيم: «تحول انقالبى«طبرى، چنين فاجعۀ فرهنگى را بعنوان 

سال  ۱3۰۰در ، بلکه در کشور ما نيز، نه فقط در جزيرة العرب ،»دين اسالم که بساط اشرافى ساسانى را برچيد

  3ورد.«!آيک تحول انقالبى پديد ، پيش

ينى  ايرانيان بود. از همان ابتداى گسترش شهرنشتجربۀ مکرّر   «چهار راه جهانی»بنابراين تهاجم به ايرانشهر بعنوان 

بودند. ده  ورآهجوم  «شهر جهان»به اين(، «تورانيان»ايران ) هاى اطراف«بيابان»جويان ستيزهاز يونانيان متمدن تا 

به عنوان نمونه از در شرق کشته شد و ( «هاى سفيدهون»)ها «ماساگت»مى دانيم که کوروش بزرگ در جنگ با 

اما کمتر تاريخنگارى را ، دست يافتندايران بر ، اعرابحمله که حدود يک قرن پيش از، ياد مىکنيم «هفتاليان»

 که اينتهاجم را قابل ذکر دانسته باشد!:  ، مىتوان يافت

»چندى قبل از دوران سلطنت قباد و انوشيروان نيز اين دولت از ضعف و هرج و مرجى که داشت مقهور هفتاليان 

ن آبود. ليکن در شده نان آار گزجخراايران بود و شده ن قوم کشته آپيروز ساسانى به دست ، ود)هياطله( گشته ب
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رو اينبود... از ده همۀ نيروى مادى و معنوى خود را از دست ندا، ايران روزگاران هنوز مثل پايان عهد خسرو پرويز

 1ن بليۀ سقوط سر راست کرد.«آاز ايران ديگر بار 

، بود«بلیه»نده ن بجا ماآاى و نه نامى از رهکه نه خاط «هفتاليان»اگر تهاجم ، گاران بپرسيدتاريخ ناين حال از 

 ؟ چه بود حملۀ اعراببه نظر شما 

در تمام دوران  «ضعف»اينجامعۀ ايرانى در اواخر عصر ساسانى پديدۀ نوينى نبود و بايد گفت که  «ضعف»،رىآ

، هر جامعۀ متمدن و انسان با فرهنگ «ضعف»ايناست. شده شديدتر ره وجود داشته و همواايران تاريخ شهرنشينى 

 در مقابل قومى وحشى و تجاوزگرى خونريز است! 

اره ونگاهى به تاريخ جهان باستان نشان مى دهد که همۀ مراکز تمدن مورد تهاجم قبايل بيابانگردى بودند که هم 

روياى غارت شهرهاى ثروتمند را در سرمى پروراندند و منتظر ظهور رهبرى بودند که قبايل پراکنده و ستيزه جوى منطقه 

ر شهرهاى ب «صاعقۀ آسمانی»را متحد سازد و لشگر عظيمى از جنگجويان گرسنۀ غارتگر را فراهم آورد و بصورت 

ها را مى توان ديد. «بربر»ثمر شهرنشينان با آثار مبارزه و دفاع بى جهان وارد آورد. از آن دوران در همه جاى دنيا

ا و شهرنشينان با کوشش بسيار به ساختن برج و باروه ،«ديوار چين»در وسط جزيرۀ بريتانيا تا  «ديوار هادريان»از 

)به  «رخديوار س»ديوارهايى براى جلوگيرى از حملۀ وحشيان برپا کرده بودند. در ايران نيز در شرق درياى مازندران 

 لومتر(کي4۰متر و طول 2۰تا ۱۸)به بلندى  «باروى سنگى دربند»و در قفقاز کيلومتر( 2۰۰متر و درازاى ۱۰بلندى 

 براى جلوگيرى از تهاجم تاتارها و خزرها بنا شده بود.  

در  «»همچونکارد در پنیر، که چگونه لشگر اعراب، نمودتصّور مىتوان به خوبى شده، با توجه به نکات ياد 

 فرو رفت! ايران بدن امپراتورى 

 بدين منظور بايد دو نکتۀ اساسى را از نظر دور نداشت:

هاى باستان در طول دستکم هزار سال پيش از تجاوز عرب ( چنانکه اشاره شد، ايران نيز مانند ديگر امپراتورى۱

همواره مورد تهاجم اقوام بيابانگرد بود. اين تهاجمات به سبب موقعيت ايران در مرکز آسيا دستکم به شدت 

ور از شرق و شمال کش «ترکان»به اينکه حمالت  هاى روم و چين بودند. از اينرو با توجهتهاجمات بر امپراتورى

سيدن خبر انتقال دادند. بدين تدبير پس از ر )در جنوب غربى(صورت مى گرفت، پايتخت را اشکانيان به تيسفون 

حملۀ مهاجمان به شهرهاى مرزى به پايتخت،  فرصت کافى وجود داشت از ساتراپ ها )شهربانان(  سپاهى فراهم 

ن نکته الزم است که امپراتورى ايران به سبب ساختار ساتراپى، از يک سپاه مرکزى برخوردار نبود و )توجه بديشود. 

هربار بايد شمارى از ساتراپ ها نيروى کمکى مى فرستادند. دليل ديگر براى نداشتن سپاه مرکزى )گارد جاويدان 

ثًال در يران با دشمنان گوناگونى روبرو بود. متنها  دفاع از پايتخت را برعهده داشت( اين بود که امپراتورى بزرگ ا

شرق با مهاجمان بيابانگرد و در غرب با لشگر منظم لژيونرهاى رومى و براى مقابله با هر يک نيز به سپاهى با ويژگى 

 هاى مختلف نياز بود. ( 

تحد شوند. با اينهمه م گرى قبايل عرب، قابل تصّور و پيش بينى نبود که آنها روزى بتوانند( با توجه به ستيزه2

اى تدبيراتى انديشيده بودند. مهمتر از همه اينکه در منطقۀ مرزى با ايران و بيزانس براى جلوگيرى از چنين حمله

ل و را اسکان دهند و از آنان بعنوان حائ )لخميان و قسانيان(عربستان کوشيده بودند برخى قبايل مسيحى عرب 

 مانعى استفاده کنند. 

                                                                                 

 .۱6۰شده، ص ياد ، «ايران...تاريخ »  1
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دابيرى تهاجم اعرابى که زير پرچم اسالم متحد شده بودند، کامًال قابل دفاع بود. شکست نخستين با چنين ت

م. در برابر سپاه کوچک ايران تأييدى بر اين 634به سال  )جسر((«جنگ پُل»)حملۀ اعراب  در ساحل فرات 

)به سردارى محمد و سپس پسرخوانده اش م.( دو لشگر عرب 633ـ34ادعاست. وانگهى دو سه سال پيش از اين )

 به نواحى جنوبى دمشق حمله کردند که هر دو از لشگر بيزانس شکست خورده بودند. زيد بن اسامه( 

م. در مرز امروزى سوريه 636)بنابراين نقطۀ عطف براى مهاجمان عرب نه جنگ قادسيه، بلکه جنگ يرموک 

اعراب  هاى اوليه )پس از پيوستنى امپراتور هراکليوس پس از پيروزىبود که در آن سپاه بيزانس به سردار و اردن(

 مسيحى قسانى به لشگر عرب( شکست سختى خوردند و همۀ سپاهيان بدست اعراب کشته شدند.

قابل تصّور نيست که اين پيروزى  بزرگ و غيرقابل پيش بينى براى اعراب باديه نشين از چه اهميتى برخوردار 

بختى، سپاهيان امپراتورى روم شرقى را شکست داده بودند و  دروازه اى را بود. آنان پس از قرنها حسرت و نگون

رمست از اين پيروزى  با شتاب به سوى  ايران گشوده بودند که غارت جهان را برايشان ممکن مى کرد. اينک س

تاختند و چند ماه ديگر در قادسيه با سپاه ايران درافتادند. از سوى ديگر با رسيدن خبر پيروزى در يرموک، تودۀ 

عظيمى به طمع رسيدن به بهشت  رؤيايى، بسوى سرزمين هاى سبز و پر ثروت روان شدند و  رسيدن همين نيروى 

 ، نقش اساسى در پيروزى اعراب پيدا کرد.«چرخش باد»بود که به صورت  کمکى به قادسيه

اعراب پس از پيروزى در قادسيه بى درنگ به سوى تيسفون پايتخت امپراتورى تاختند و توانستند پس چند ماه 

 محاصره شهر را تصرف کنند. 

وشته اند. حال براى آنکه تصوير هزار ن6۰شمار جنگجويان عرب را هنگام تسخير پايتخت  سى هزار و حداکثر 

و تصّور مشخصى از حملۀ عرب به امپراتورى ايران بدست دهيم، کافيست ببينيم اين سى هزار عرب بر چگونه 

)با اين اشاره، که اگر تيسفون بزرگترين شهر ايران بود، اما شهرهاى ديگرى مانند استخر و شوش دست يافتند؟ شهرى 

 اى برخوردار بودند.(  ين امپراتورى نيز از بزرگى قابل مقايسههاى پيشنيز بعنوان پايتخت

تيسفون پايتخت و مرکز حکومت  و ادارۀ کشور بود و چنانکه اشاره شد، با تسخير آن گويى سر از بدن امپراتورى 

بود.   هايران جدا شده و امکان سازماندهى سپاهى که بتواند با يورش عرب به مقابله اى مؤثر برخيزد از دست رفت

تيسفون در دو سدۀ نخست ميالدى پايتخت زمستانى اشکانيان بود، که در کنار دجله،  روبروى شهر سلوکيه )پايتخت 

 سلوکيان(  و بعنوان پاسخ ايرانى به معمارى يونانى بنا شده بود. 

، همواره رشد کرده بود و هنگام «امپراتورى دوران»ترين شهر در طول چهار سدۀ آتى، بعنوان پايتخت وسيع

دومين هزار( 4۰۰)و کنستانتينوپل  )يک ميليون(يورش اعراب نيم ميليون جمعيت داشت. تيسفون در مقايسه با ُرم 

شهر بزرگ نيم کرۀ غربى بود. در ميان بناهاى با شکوه تيسفون با نماى مرمرين که در کنار دجله بر روى هفت تپّه 

با نمايى از مرمر سفيد که  متر(365/275)با وسعت کرد. کاخ سفيد خودنمايى مى «کاخ سفيد»قرار گرفته بودند، 

طاق »ذاشت گبا ورقه هاى مسين طالکارى شده، تزيين يافته بود و نماى ساختمانى شش طبقه را به نمايش مى

  را دربر گرفته بود. «کسرى

زيينى آوردهاى هنر تروى گشادۀ طاق کسرى ميهمانان را به بارگاه پرشکوهى دعوت مى کرد، که بهترين دست

را نمايش مى داد. کاخ سفيد زيباترين بناى دوران به شمار مى  متر( 27 /27) «فرش بهارستان»ايرانى، از جمله 

دومين طاق بلند دوران  متر(3۱.5 «ايا سوفيه»و  43.4)در مقايسه  با  پارتنون متر بلندى 35رفت و طاق کسرى با 

بود که گويا به دست معمارى ُرمى ساخته شده بود! و اين با توجه به روابط ميان دو امپراتورى بعيد نيست. زيرا بر 

را روابطى قايل مقايسه با روابط آميز بود و دو دربار خالف تصّور، روابط ايران و روم در دوران هاى دراز صلح
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ه بطور رسمى در نامه هايى ک )مانند تاجگذارى(دادند. چنانکه رويدادهاى مهم ديپلماتيک امروزى به هم پيوند مى

مى خواندند، آگهى داده مى شد.  «برادر!«در آن شاهنشاه ايران و قيصر روم يکديگر را 
1

   

ود. اين چنين پايگى تاريخ نويسى اسالمى برمال شهمين نگاه کوتاه به پايتخت امپراتورى ايران کافيست تا بى

هزار جنگجوى  عرب با چنين شهر بزرگ و با 6۰هزار، گيريم حتى  3۰تاريخ نگارانى بايد جوابگو باشند، که 

، چه کردند که بزودى جز ويرانه اى از آن شکوهى که بر ساحل دجله صدها هزار جمعيت را در خود جا داده  بود

بجا نماند؟ اعراب مهاجم کدام موهبت را به ارمغان مى آوردند که لزوم داشت چنين  شهرى از ميان برود؟ و باالخره 

 چه بر سر جمعيت نيم ميليونى تيسفون آمد؟ 

برخورد مدنيت و »ايننکه آراى اما ب، توجه داشتيمايران به ايران، ميان لشگر اسالم و ، تا بدينجا در برخورد

تورى ايران و انگيزۀ اعراب براى حملۀ همزمان به دو امپران سو نيز  نظر کرد و آبايد به ، قابل درک شود، «توحش

 روم شرقى )بيزانس( را روشن کرد.  

اين ى که به همۀ اقوام بدوبعد( قرن هفت مغوالن در مثًال حملۀ هاى گذشته )و حتى ره پيش از اين در طول هزا

پس از به تحليل رفتن انرژى مخرب و خونريزشان در مقابل برترى ويژگىهاى ، وردندآمهد تمدن و فرهنگ يورش 

فرهنگ قرار گرفتند.   بى اينرفته رفته منش وحشيانۀ خود را باختند و در مدار جاذبۀ ، زندگى و منش شهرنشينى

پس از  «صحرا نوردان»مانند ديگر  که اعراب بزودى، جود داشتودر ميان ايرانيان آن روزگار نيز  اين تصّور شک 

گرد چنين کرده چنانکه ديگر اقوام بيابانبا شکم هاى سير به قعر بيابانها باز خواهند گشت.  ، مدتى غارت و چپاول

ارورزان از ک بودند. ديرتر نيز مثًال مغوالن سرزمين خويش را بهترين جاى دنيا مى دانستند و با گسيل معماران و

 کشورهاى تصرف شده در نقطه اى که مرکز جهان مى دانستند به ساختن شهر قراقوروم )صخرۀ سياه( فرمان دادند. 

اى روميان و ايرانيان، بازگشت به اما براى اعراب پس از تصرف باغ هاى بهشت ايرانى و ثروت هاى افسانه

ان دو امپراتورى بزرگ دوران را تصرف کرده بودند و به بيابان هاى سوزان عربستان هيچگونه کششى نداشت. آن

 و ثروت هاى غيرقابل تصّور رسيده بودند. چرا بايد از آن چشم مى پوشيدند؟  )بندگان( «موالى»آقايى بر 

 البته اعراب نيز با همان مشکلى روبرو بودند که پيش و پس از آنان، ديگر بيابانگردان پيروزمند تاريخ:

توانستند دولت هاى پيشرفته و پيچيده و نه شهرهاى بزرگ را اداره کنند و نه فرهنگ  و آداب و رسوم مردمان نه مى 

زير دست خود را به تغيير دهند. ديگر مهاجمان دو راه بيشتر نداشتند، يا پس از غارت شهرها به صحراهاى خود 

 دست مى دادند.  بازمى گشتند و يا مى ماندند و خوى بيابانى خود را از

که مى توانست به عقب رفتن از توحش و نزديک شدن به را هر قدمى اما اعراب هم مى خواستند بمانند و هم 

اعراب تسلّط تهاجم و ، به همين مکانيسم مخرّبکردند. به تضعيف قدرتشان تلقى مى، منجر گرددنيت موازين مد

و مظاهر مدنى اش را ضامن ايران بلکه نابودى ، انيت ننمودرا جذب موازين فرهنگ و انسن ناآنه تنها ايران بر 

را به جوامع زير شمشير خود قادر نبودند ثروت و مکنت مادى و معنوى اصوًال حفظ قدرت خود مى يافتند. اگر 

 دامن زدند.   «جهانىاه چهار ر»اينبه تسلسلى در جهت اضمحالل بافت مدنى و فرهنگى در ، ضربتى نابود سازند

پس زه نظامى يافتند و تاايران تسلّط سال به طول انجاميد تا اعراب بر  2۰اين نيز نمى توانست باشد، زيرا جز 

کامل خود را برقرار سازند. همين دليل  «حکومت »ى پراکندۀ ايرانيان توانستند مت هاسال با سرکوب مقاو 2۰۰از 

                                                                                 

1 BYZANZ UND PERSIEN, in ihren diplomatischen Beziehungen, Karl Güterbock, Berlin 1906, s.6. 
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آغاز شد اما به زانو در آوردن بزرگترين تندبادى بصورت  ايران هرچنداعراب بر تسلّط کافى بر اين واقعيت است که 

 امپراتورى دوران بدين سادگى ها نبود:  

وردندى. اينبار چهارم... آردّت برگشتن از دين( ، »هربار اهل بخارا مسلمان شدندى و باز چون عرب بازگشتندى

ب دادند تا عرب با ايشان باشند و از کار بر ايشان سخت کرد... و فرمود تا يک نيمه از خانه هاى خويش به عر

 1احوال ايشان با خبر باشند .«

هاشان بهنيشابور و بلخ و مرو ده خانوااههزار سپاهى عرب را به همر 5۰ق( حاکم عراق  6۱-4۱»در زمان معاويه)

 2و دهات طخارستان و خراسان فرستاد.«  

نانراضى شدند.« آتن از سران مجوس را سر بريدند تا مردم به مجاورت  7۰»در قم اعراب مسلمان در يک روز 
3

بلکه طى روندى ، نبود «طوفان سا»حرکتى ده شده، نچه در اذهان جا داآبر خالف ايران پس منظرۀ تسخير ...  

لشگر ،نکهآميسر گشت. نمونه ايران طوالنى به شمشير خونريز مهاجمان و جاى دادن تدريجى قبايل عرب در شهرهاى 

 »و پرشمارى اعراب مهاجر «مجوسان»نابودى  «بزودى»عرب مى بايست دست کم سه بار اصفهان را تسخير کند و 

 شهر از خاطرها برفت!  اينچنان توازن اجتماعى را تغيير داد که نام پيشين  «قم»در شهر 

نقل مکان کردند.)چنانکه( در قرن ايران به  -به صورت قبايل کامل -»تازيان اعم از اسکان يافته و يا چادرنشين

 4اند.«ده يلمى دااعراب اکثريت ساکنان را تشک، قمايران مثًال چهار هجرى)دهم ميالدى( در بسيارى از شهرهاى 

با اينهمه امکان نداشت که جمعيت شهرهاى بزرگ به اضافۀ ميليونها ايرانى در روستاها را از ميان برد و قبايل 

عرب را جانشين آنان کرد. وانگهى مشکل اعراب مشکلى فرهنگى بود. آنان نيز مانند ديگر صحرانشين نوشتن 

صحراگردان، آگاهى هاى خود را سينه به سينه منتقل مى کردند و نيازى دانستند، زيرا آنان نيز مانند همۀ ديگر نمى

 به نوشتن نداشتند. 

با توجه به اين واقعيت مهم تاريخى و منطقى، پژوهشگران معاصر از يکسو همۀ افسانه هايى که بعدها در مورد 

ت ازه پس از تسخير جهان،شريعپيدايش اسالم و نگارش قرآن پرداخته شده را رّد کرده اند و نشان داده اند،که ت

اسالم بعنوان ضرورتى براى حفظ حکومت اعراب و مقابله با اديان کشورهاى تحت سلطه تدوين مى شد. ازآنجا 

که هيچگونه نوشتارى از دو سه قرن اول سلطۀ اعراب وجود ندارد، چنانکه به روشنى پژوهش شده است،آثار دينى 

ون يهودى و مسيحى به زبان آرامى، کم کم به خط تازۀ عربى تدوين کردند. و تاريخى اسالمى را به اقتباس از مت

دليل ديگر پژوهشگران اين است که مثًال قرآن به زبان عربى  فصيح نگارش يافته، درحاليکه اين زبان براى قبايل 

 گفت، ناشناخته بود.بدوى عرب، که هر يک به لهجۀ خود سخن مى

نگى عرب با شهرنشينان ايرانى را تصّور کرد و به ميزان بيگانگى فرهنگى ميان از اين ديد مى توان تفاوت فره 

زندگى شان  که بازتاب شيوۀ «فرهنگ )دين( عربى »ايرانيان را براى  «شيفتگى»اعراب پيروز و ايرانيان پى برد و 

 بود دريافت: 

«چون سگ خورند نان، چون ديوان دين دارند»
5
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يين آ»براى ، غارت و کشتار قرار گرفتهاند، مردمى که مورد تجاوز، کردتصّور وانگهى به هيچ منطقى نمىتوان 

هاى بدين منطق تاريخى حتى اين ادعا که در سدهمتجاوزان و غارتگران از خود شيفتگى نشان دهند!  «زندگى

به هيچ مدرک تاريخى  ،«وردندآاسالم »حفظ موقعيت و مال خود ، به هدف برخى اشراف و زمينداراننخست 

ثروتمندانى بودند که ، يين ايرانى وفادار ماندندآبر نيان که بعدها نيز از ايراوه ن گر، آقابل اثبات نيست. برعکس

»کسانى که به سده هاى اوليه در ، به آيين خود وفادار بمانند! از ميان مردم عادى نيز مىتوانستند با پرداخت جزيه

ن ديار به بندگى آنان را به اسارت ميان قبايلخود بردند و در آمدند... کسانى بودند که اعراب آالم دردين اس

 1گماشتند.«

به ، نآن مادۀ اجتماعى اوليه اى بيابيم که رفته رفته به دور آمنطق تاريخى حکم مى کند که اعراب مهاجر را 

اى رهروند بايد منظاين شد. براى دريافت چگونگى پيشرفت ايران تنيده اسالم در  اّمت، با ايرانيان «زور وصلت»

به سرزمين تحت  «فاتح»ن مهاجرت اعراب آکه در يک سوى ، ترسيم نمودآتى قرن ده از تاريخ اجتماعى در طول 

به عنوان ، ورندآى و ايرانى به دست مايران سلطه تداوم مى يابد و اينان با قدرت و مکنتى که از غارت مداوم 

 رشد مىکنند. ، خالفتمالن دستگاه عا

را به تحليلمى برد. در  «جامعه»قطب ايرانی، از ايرانيان بهکشورهاى اطرافوه گروه گر«مهاجرت»از سوىديگر 

چنانکه مثًال غاز شد و آپساز حملۀ اعراب دّوم در قرن زه ايرانيان تا «مهاجرت»که واقعيت مهم آن اين ميان 

 است:ده نشان دا «مطالعات ساسانى»در ، پژوهشگر روس، ايناسترانتسف

 2به هند مهاجرت کردند.«متناوبًا  بلکه چند بار ، » زرتشتيان نه يک بار  

پس سرانجام در عصر صفوى)!( )از جمله به چين و اروپاى شرقى( متناوب ايرانيان ت تنها به تداوم مهاجر، رىآ

يهودى و ، زرتشتىاقليت هاى بر مجموعۀ  «اقليت مسلمان»شمار از ده قرن که از استيالى عرب مى گذشت، 

 گرفت! فزونى در مجموع اکثريت را تشکيل مى دادند(پيش از اين که  )مسيحى

بلکه ، برخطاست، شد مسلّطايران نه تنها ادعاى متوليان اسالم مبنى بر اينکه اسالم به ضربه اى بر ، بنابراين  

شريعت اسالم بعنوان موازين زندگى عرب باديه نشين، تازه سه تا چهار قرن پس از تسلّط عرب بر ايران بعنوان آيين 

حکومت خلفا تدوين  شد. روشن است که موازين زندگى اعراب با آداب و اخالق ايرانيان همخوانى نداشت و تنها 

الم اس»ه رواج داشت و اين  ناهمخوانى باعث مى شد که اگر ايرانى مسلمان در ميان اعراب مهاجر و عامالن خليف

اش اسمى و ظاهرى بود و در زندگى اجتماعى به همان موازين و اخالقى رفتار مى کرد که در ، مسلمانى«مى آورد

 طول هزاران سال در فرهنگ اجتماعى ايرانى تبلور يافته بود . 

يران همواره ميهن مردمانى از اقوام و تيره هاى گوناگون و آرا و اديان رنگارنگ بود،  بعنوان نمونه، از آنجا که ا

ايرانى صرفنظر از اينکه به چه آيينى وابسته بود، هيچگونه تعصب قومى، نژادى و مذهبى نداشت. اما در اسالم،  

، )غيرمسلمانان(گران اتى داشت، ديبعنوان آيين اعراب بيابانگردى که برايشان سرسپردگى به ايل و قبيله اهميتى حي

 نجس بودند و ريختن خونشان مجازاتى نداشت.  

از اينرو جامعۀ ايران از قرن چهارم به بعد دو قطبى شد. يک قطب آن را اقليت هاى زرتشتى، مسيحى، يهودى 

ى و اخالق اجتماع و... تشکيل مى دادند. آنان هرچند اعتقادات و هويت مذهبى خود را داشتند، اما از نظر فرهنگ
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همگون بودند و به موازين ايرانشهرى زندگى مى کردند. قطب ديگر را اعراب مهاجر بعنوان پايگاه حکومت اسالمى 

با هويت فرهنگى دوگانه پديد آمد که  «ايرانى مسلمان»خلفا تشکيل مى دادند.  در طيف ميان اين دو قطب، 

 ()راستى اخالق ايرانیو  )مانند همدردى( رفتار اجتماعیى آورد و به ترکيبى از آداب ايرانى و اسالمى را بجا م

 برچسب اسالمى زد! 

 «المىفرهنگ اس»آنان در گام بعدى، عناصر فرهنگ  ايرانى را که به ارث برده بودند بصورتى مسخ شده در 

را براه انداختند و رفته رفته مدعى شدندکه اين ترکيب  «عرفان ايرانى»جارى ساختند و بدين راه مثًال 

است و عرب باديه  نشين با آن بيگانه بوده است و حملۀ اعراب به ايران تنها راهى بوده  «اسالم راستين»ناهمگون 

 است که اسالم نازل  بر محمد بر دوش آنان به ايران منتقل شود!  

در زير ن ايرامدعى مى شود که  مهاجم انگشت مى گذارد و  «گرى اعرابوحشي»بر تا بدانجا که اسالم ايرانى 

حکومتهاى ، «قيام هاى ضدعربى»ن با پيروزى آاما پس از ، محکوم شد «دو قرن سکوت»به ، سلطۀ خلفاى عرب

فرهنگ و »اينک موجد ، ميان رابطۀ فرهنگى ايرانيان با گذشته گسيخته بوداين مدند و اگر در آمستقل ايرانى بر

نست که گويا ايرانيان با اسالم مشکلى آتحريف اينطبرى( گشتند! نتيجۀ )«رنسانس شرق»و  «مدنيت اسالمى

 در عذاب بودند.   «خلفاىفئودال عربتسلّط »و  «اعراب وحشى و بيگانه»تسلّط نداشتند و تنها از 

مذهب »ايرانيان ، در مقابل، اّما با تهاجم اعراب توأم گشتش آن که گستر، ن بودآتنها اِشکال اسالم اصوًال 

 حکومت عرب را پس زدند. از قول فردوسى)!( نيز جعلکردند که:، نآرا پرداختند و با توسل به  «حقه شيعه
 

 به  ما! دين  گرامی يکی داد                 مازد به حرامی به  گرچه عرب
 

پس از حملۀ اعراب  «فرهنگى»به عنوان عامل قوى  «دين عربى»در اين بررسى به منظور روشن ساختن نقش 

تسلّط که پس از ، بررسى نشان خواهيم داداين تى سخن خواهد رفت. در چهارچوب هاى آفصلدر ، تا به امروز

و  «ايرانی»را تنها در کشاکش ميان دو قطب ايران گسترش مرحله به مرحلۀ اسالم در ، نظامى و حکومتى اعراب

تا به امروز نيز نيروى حياتى ، با وجود عقب نشينى مرحله به مرحله، که قطب ايرانى، مىتوان بررسى نمود «اسالمی»

ده غاز که به قدرت شمشير در بدن جامعۀ ايرانى جا داآاز همان  «قطب اسالمى»است و ده خود را از دست ندا

ن در آنتيجۀ گسترش ، در نهايت خود بسر مىبردماس نمود و اگر امروز در اوج قدرت تاريخى آمرحله به مرحله ، شد

 است!!  بوده  «انقالب مشروطه»و  «صفويانتسلّط »يعنى ديرتر، دو برهۀ زمانى بسيار 

*** 

کم کم در نقاط خوش آب و هواى  «گله هاى انسانى»هزار سال پيش که ده از حدود ، بدانچهگذشت دريافتيم

 تنها دو مرحله را مى توان تشخيص داد: ، غازگشتآ «تاريخ»دنيا ساکن شدند و 

تحوّل دّوم شهرنشينى را در بر مى گيرد و مرحلۀ سوى گذار تدريجى و صبرسوز از زيست بدوى به ، مرحلۀ اوّل

  .«مدنيت عصر جديد»مدنيت شهرنشينى است به 

مدن فرهنگ انسانى در تضاد آه برو زندگى شهرنشينى بشُکفت اگر در مرحلۀ اوّل خرد انسانى به صورت فردى بر

خرد اجتماعى بنيان مى يابد و نوع انسان بسوى زندگى اجتماعى خردمندانه دّوم در مرحلۀ ، با فرهنگ بدوى انجاميد

مرحلۀ اين غاز آمى گيرد. اگر به دست از جبر محيط زيست طبيعى و اجتماعى سرنوشت خود را رهيده فرامى رويد و 

کشور اّولين شهرنشينى ايرانى و تشکيل ، اندده در اروپا و انقالب کبير فرانسه تشخيص دا اخير را نوزايى فرهنگى

 ورد. آغاز مرحلۀ اوّل بشمار آکورش کبير را بايد سربه دست متمدن در عصر باستان 
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که اگر پيش از ، کالبد شکافى جامعۀ ايرانى در عصر ساسانى نشان مى دهد، شدره اشااينچنانکه پيش از 

، بودآمده فراهم   «مدنيت عصر جديد»در نقطۀ ديگرى از تاريخ جهان شرايط تحوّل بسوى ، اروپاى قرن شانزدهم

 همانا جامعۀ ايرانى پيش از حملۀ اعراب بود. آن نقطه 



 

 

 شب تیره

 

نچه اما آکانون تمدن ايرانى بود. ر بدوى بام قويکى از تهاجمات مکّرر امادى اش در ُبعد اعراب تهاجم ديديم که 

عراب  اکه ، اين بود بلکه براى تاريخ بشر بدل مىساختايران، اى نه تنها براى به فاجعهبه راستى را اين تهاجم 

هاى وسيع و مردمان پرشمار، کوشيدند، موازين زندگى بدوى را که در اسالم بازتاب براى حفظ تسلّط خود بر سرزمين

از حملۀ اعراب تا حملۀ مغول از ايران که را  «تحوالتى»بررسى داده بودند بر جوامع زير سلطۀ خود حاکم کنند. 

، حملۀ مغول تا برقرارى حکومت صفويه بىمقدمه نباشدبه مان نگاهنکه آمجال نيست. تنها بخاطر اينجا سرگذراند 

بلکه پس از ، نه تنها در زمان خلفاى عرب،  «اسالمى»و  «ايرانى»بدين اکتفا مى کنيم که کشاکش ميان دو قطب 

 ايران بود. تعيين کنندۀ رويدادها و روند تاريخى ن نيز آ

به عنوان ، «امپراتورى پارس»ايران، روبناى اقتصادى و ادارى عظيم درهم شکستن علمى با ه از ديدگا

از ميان رفت. براى آنکه از چگونگى ساختار جامعه و حکومت در دوران پس از  «اجتماعى -تاريخىاى يدهپد»

دارى امپراتورى را ستانى و خزانهراب تصّورى بدست آوريم، کافيست مثًال سيستم پيچيدۀ مالياتتسلّط نظامى اع

با ساختار ساتراپى، در نظر گيريم. در اين سيستم منطقًا ماليات به نسبت ثروت و درآمد دريافت مى شد و با  حساب 

گشت. آبيارى تا آذوقۀ سپاه از آن پرداخت مىو کتاب به خزانه اى واريز مى شد که مخارج دولت از پروژه هاى عظيم 

رفنظر داده بود، بدين صورت که هر مرد غيرمسلمانى بايد ص «جزيه ستانى«اينک اين سيستم پيچيده جاى خود را به 

 «يستمىس»به حاکمان عرب بپردازد! روشن است که چنين  )مثًال در مصر دو دينار(از درآمد و دارايى، ساالنه مبلغى 

که از دارا و ندار به يکسان ماليات مى گرفت نسبت به گذشته تا چه بدوى و ناعادالنه بود. از اين گذشته خزانه، 

اينک دارايى شخصى خليفه و حّکام به شمار مى رفت و شگفت انگيز نيست اگر در پيامد اين سيستم بدوى، همۀ 

 اد کشور رو به زوال نهاد. پروژه هاى آبيارى و کشوردارى بزودى از ميان رفتند و اقتص

نمونۀ ديگر آنکه، اعراب پس از سرکوب شورش هاى مکرر ايرانيان بدين نتيجه رسيدند که با جمعيت 

و شمار اندک جنگجويان نخواهند توانست دراز مدت سلطۀ خود را بر شهرهاى پرشمار و پرجمعيت  «مهاجران»کم  

پاهيان با شهربانان قراردادى مى بستند، بدين مضمونحفظ کنند. از اينرو پس از از ميان بردن س
1

 : 

 ـ مردم شهر بايد نيازهاى لشگريان  عرب را تأمين کنند.

 ـ هيچ غيرعربى اجازه حمل هيچگونه سالحى نداشته باشد.

 ـ هر مرد غيرمسلمان جزيه بپردازد.

اى براى کشتار و غارت دوبارۀ ساکنان شهر بود و از سوى ديگر، اجراى آن در از يک سو تخلف از قرارداد بهانه

 دراز مدت به سلطۀ کامل اعراب و عامالن آنان بر شهرها مى انجاميد. 

دلبسته به گرچه براى هر ، پس از حملۀ اعراباّول منظرۀ جامعۀ ايرانى در دو سه قرن اين شنايى و اعتراف به آ

ايرانيان و حتى هاى متو مقاوها شاما واقعيت تاريخى است و بزرگ نمودن شور، اين سرزمين دردناک است

مستقل ايرانى حکومت هاى  «هاشتبا»که به دّوم( منطقهاى مانند )حکومت طاهريان در قرن حکومت هاى مدن آبر

رفته به کار منظرۀ دردناک ، به قصد پوشاندن اينکوششىاست که در خوشبينانهترين برداشت، قلمداد گشته اند

است. بايد اعتراف نمود که اعراب گرچه از نظر فرهنگى و منش اجتماعى به مراتب چندى از ايرانيان عقب تر 
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مىگرفتند و از توسل به هيچگونه حيله و به کار ميزترين وجه آسبب که قدرتشان را به خشونتايندرست به ، بودند

نيز هر بار موفق شدند  «برترى»بدين ، بودند «برتر»از ايرانيان ، ابا نداشتند «دشمن»کوب دسيسه براى سر

 مقاومتايرانيان را درهم شکنند. 

همچنان اقليت ايران پس از تسخير آنان که ، ن ناشى مى شدآنياز به حيله و دسيسه براى خليفه و عمالش از 

جامعه اينتشکيل مى دادند و تنها بدين نيز ديرى نمى پاييد که جذب ران ايناچيزى را در جامعۀ چندين ميليونى 

طليعۀ غلبه بر حکومت عرب مسلمان ، در قرن سوّم «سامانيان»مدن آقدرتشان به تحليل مى رفت. چنانکه برشده، 

در شمال و پراکنده قبايل که هم به صورت  ) «ترکان»ضعف را بزودى با تکيه بر ايناما اعراب ؛ بودده ورآرا فراهم 

جبران  فروشى در تمام خاورميانه را تشکيل مى دادند(ده در حرکت بودند و هم کاالى رايج بازارهاى برايران شرق 

نجا که اعراب و ترکان در سطح بدوى آخليفۀ بغداد فزونى يافت و از دستگاه کردند. بزودى شمار بردگان ترک در 

ترکان را به نيروى نظامى و اجتماعى قابل اعتمادى براى ، ن و سرسپردگى به خليفهوردآاسالم قرار داشتند، يکسانى 

 طبرى مى نويسد:  کرد. بدل بغداد خالفت ستگاه د

»خليفه براى درهم شکستن بابک... اميران ترک را در ظاهر تحت نظارت افشين و در واقع براى نظارت بر 

حنفيان متعصب بودند و در دشمنى با ايرانيان غالبًا يران ترک که افشين به نبرد با بابک فرستاد. سياست تقويت ام

المتوکل با مهارت دنبال شد و منجر به سرکوب ه ويژه ديگر عباسى و بى بعدها از طرف خلفا، با خالفت همداستان

 1ترکان غزنوى و سلجوقى گرديد.«تسلّط سلسلۀ ايرانى... و 

و قدرت اعراب از سوى ديگر مانند ، رکان نومسلمان از يک سوسياسى و نظامى ت، بدين ترتيب نيروى اجتماعى

 گازانبرى تا حملۀ مغوالن جامعۀ ايرانى را در رقابت و تشديد يکديگر درهم مى فشرد. 

، به همان نسبت که همکارى و رقابت اعراب و ترکان در حفظ قدرت به منظور غارت ايرانيان طبيعى است 

، همکارى عّمال خليفه ذبيحالله صفامثًال ن را درنيافته اند. آايرانى  «پژوهشگران»شگفت انگيز نيز هست که برخى 

 اظهار تعجب مى کند: مى نامد و از آن  «شرع مبينُعّمال خيانت ائمۀ دين و »با ترکان را  

با خوارزميان  نان نيزآخيانت ائمۀ دين و عمال شرع مبين بود که ، شناکُشآقراغالمان اين »بدتر و عجيبتر از کار 

 2گشايى ها مى نمودند.«ره نان راهنمايى ها و گآو در کار ، مى کردندها رىديو سرشت ياو

هفت قرن اين در تمام طول گرفتند که و  در نظر مىبود نده حافظۀ تاريخى ز، اگر در کسانى مانند صفامسلمًا    

ور آهمکارى تعجب نمى کردند! نتيجۀ خسراناين از  ،همان کارگذاران خليفه بودند «ائمۀ دين و عمال شرع مبين»

تسلّط نيز دامن مى زند و در نمى يابد که  «ترکان وحشى»که به نفرت نژادى از اين است نگرش اسالمى به تاريخ 

ممکن دستگاه خالفت اسالمى سلجوقى و خوارزمى... تنها به پشتيبانى ، ترکان غزنوىايران به دست و غارت 

نکه نقشاسالم را بعنوان مشوّق ايلغار و خونريزى مهاجمان عرب و ترک آتنها براى  «پژوهشگرانى»مىگشت.  چنين 

حالتى از حاالت »سو نيز ايرانيان را دچار اينبلکه در ، نان دامن مى زنندآتنها به کينۀ نژادى به نه ، بدارندشيده پو

 رد! را توجيه مى کهايى ىمى يابند که خود چنين خوار «روحى

 ببينيم:  شده، ياد «هاستاد دانشگا»ارزيابى اين کژانديشى دو رويه را در 

                                                                                 

 .۱69شده، ص ياد ، «برخى بررسى ها...»  1

 .۱۰7، ص 2ج شده، ياد ، «تاريخ ادبيات...» 2



 شب تيره

 

42 

 

يرانيان را از انديشه هاى بلند پيشين که دربارۀ استقالل و مليت »حکومت همين سلسله هاى ترک است که ا

چه غالم فرومايه و چه شاهزادۀ ، چه وحشى و چه متمدن و هرکس، و براى اطاعت از هر قوم، خود داشتند دور

 1«امرى بديع وغريب ندانستند.ايران کرد و به حالتى از حاالت روحى انداخت که حملۀ مغول را بر ده ما، آبلندپايه

که به سبب اسالم زدگى جاى علت و معلول را در تاريخ  ، هرچه از مسئوليت تاريخى چنين تاريخ پردازانى

، و پنهان ساختن رشد سرطانى متوليان اسالمايران بگوييم کم گفتهايم. اينان با وارونه سازى تاريخ ، انددهعوض کر

در ، ها بدل ساخته بود«ترک تازى”به ميدان اين راايران که ملّى ن عا، آبه قيمت عقبراندن قطب ايرانى جامعه

 صفا مى نويسد:مثًال  اند.ده گذارده پر

مذهبى... از مسلمين ديگر بزودى پيش افتادند ء راآ»ترکان نومسلمان در تعصب و سختگيرى نسبت به عقايد و 

تا عهد مغول روز اين تسلّط ابند و بسيار يتسلّط نان فقها و متشرعين تسلّط آو همين امر وسيلۀ بزرگى شد که در دورۀ 

 2به روز در تزايد بود.« 

ترک ن آن مى بود که علت واقعى آو درست ده متوليان اسالم را نشان داى در حاليکه خود او پيشتر فرهنگستيز

 بيابد:  يگاه آنان را در رشد پاايران و اضمحالل تازى ها 

خود وسيلهاى براى ، وضع مالى مدارس از هر زمان بهتر بود نکهآقرن پنجم تا اوايل قرن هفتم... با دوّم »نيمۀ 

مدارس مطالعۀ کتب اين است... در ده جلوگيرى از نشر علوم عقلى و سبب رواج زبان عربى و ضعف زبان پارسى بو

 3ورد.«آن نداشت که... حرفى از فلسفه و هندسه و نجوم به ميان آممنوع بود و کسى ياراى جدًا علمى و خاصه فلسفه 

خواهد شد که در ده اين نيز نشان دا، ايرانيان بررسى گردده از ديدگاايران که تاريخ اجتماعى و سياسى آنگاه

به منظور ، «متوليان شرع انور”قدرت يگاه بود و پاُعّمال آنان اسالم دين مهاجمان غارتگر و ، تمامى اين دوران

 ايران بود که: اش بر «سيادت”حفظ 
  

را می پرورد و بر دوش مردم سوار می کرد.«       سیدهراه »هر روز غالمی نوخاسته و ترکی از ر
4 

ن ضربه اى آترکان نيز تسلّط فرهنگ و مدنيت ايرانى حتى تهاجم فاجعهانگيز اعراب و ه دريافتيم که از ديدگا

تهاجم نظر داشتيم. اينارزيابى به بُعد مادّى اين نبود که بتواند شيرازۀ حيات مدنيت ايرانى را از هم بگسلد و در 

يين ها و رگه هاى فکرى و مذهبى دريافت آر مقايسه با ديگر بايد بتوان ماهيت اسالم را دآن، براى درک بُعد معنوى 

 کنيم. تى موکول مىآمهم را به فصل اين و 

ايران اسالم را در ، واقعيت تاريخى پا مى فشاريم که همۀ ايلغار عرب و ترک و مغول در هزارۀ اوّلاين اينجا بر 

 بود.نده يين و فرهنگ خود پا برجا ماآيين اکثريت بدل نساخت و بخش بزرگ جامعۀ ايرانى همچنان بر آبه 

مدنيت »برخاستند و گى فرهنگ پروران و هنرورزان بزر، نوابغ، نشانخواهيم داد که از همين قطب ايرانىديرتر 

نيست.  «جعل جابرانه و جاهالنه»جز يک ، به عبارت ميرفطروس، در هزارۀ اوّل «ايراناسالمى
5
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که ، سخن  دربارۀ توازن و ترکيب اجتماعى در هزارۀ اوّل را با نقل قولى از طبرى دربارۀ تداوم حضور مزدکيان

 پى مى گيريم:  ، جامعۀ ايرانى را تشکيل مى دادندگروه هاى پيش از حملۀ اعراب تنها يکى از 

شد. پيروان مزدک حتى پس از ن نابود گشته باآ»به هيچ وجه چنان نبود که جنبش مزدکى با قتل عام سران 

زيرين را بايد مزدکى يا داراى گروه هاى نست که آيافت مىشدند و دست کم ايران حملۀ اعراب در همه جاى 

و پيروان ابومسلم خراسانى و ، هيان در خوزستان و فارس و شهرزور)کردستان(شاکگرايش جدى مزدکى شمرد: کود

و ره النهر( و غيءذربايجان( و سندباد )ماورا)آو پيروان بابک خرمدين ريد به آفماهانيان و طرفداران ، سپيدجامگان

 1«ره...غي

ده در چه حدّ بوايران يين هاى باستانى آهمين حضور پر شمار پيروان مزدک نشانۀ کافيست که شمار پيروان ديگر 

 اند: ده چنانکه حتى تاريخ نگاران مسلمان گزارش کر، است

اى آتشکدهنکه آهاى بسيار وجود دارد... شهرى و ناحيهاى و روستايى نيست مگر شکده آت»در فارس در قرن سوّم 

 2فراوان دارد.« 

هرات را چنينثبت هاى ساختمانمار آهجرى(  73۰حمدالله مستوفى هفت قرن پس از حملۀ اعراب)به سالمثًال 

 است: ده کر

 444و آتشکده و خانقاه مدرسه و  359ب و سياآشش هزار حمام و کاروانسرا و ، هزار دکان ۱2»در شهر هرات 

 3هزار خانه موجود بود.«

راتورى سراسر امپدر ، پيشرفت مدنى و شهرسازىپيش از اين اشاره اى به تيسفون کرديم و چون در نظر گيريم که 

نصيب مسلمانان  «رى»»غنيمتى که خدا در که:  «تاريخ طبرى»، اين سخن در استده يکسان بوساسانى کمابيش 

! بود.« «مدائن»کرد همانند غنائم
4
بدين معنى است که در شهر رى نيز پيش از حملۀ اعراب بسيارى دکان، حمام،  

 آسياب، مدرسه و آتشکده وجود داشته و هيچ مدرکى وجود ندارد که آنها در زمان مستوفى از بين رفته بودند!  

بايد حرکت و تحوّل دو قطب متضاد ، امروزايران شيوع قاطع اسالم در  که با وجود، مطالعۀ تاريخ نشان مى دهد 

ايران که گسترش اسالم در ، مى شودده نشان دا، آنگاه قرن گذشته بررسى کرد ۱3ايرانى و اسالمى را در طول 

 سيد! به نقطۀ اوج خود ربوده است تا آنکه باالخره پس از انقالب اسالمى روندى طوالنى 

اينجا سخن از برهۀ زمانى ميان حملۀ اعراب تا حملۀ مغوالن ، تى سخن خواهيم گفتهاى آ فصلدر ره باايندر 

و مورد حمالت و تهاجمات پى تاه نکه دستش از قدرت سياسى کوآاست. قطب ايرانى جامعه با  )هفت قرن اوّل(

عى و قوام فرهنگى برخوردار اجتمايگاه همچنان از بزرگترين پا، در پى و پايان ناپذير غارتگران عرب و ترک قرار دارد

است از شرح نوشته شده، ُپر مسلمان ه مهاجمان که از ديدگا «تاريخىکتاب هاى » است. اينقدر هست که

از کوچکترين حضور ، که چه بر ايرانيان رفته بود که با وجود اکثريت، تهاجمات و خوانندۀ ايرانى حيران مى مانداين

 ؟!  و مقاومتى ناتوان گشته بودند

و سرافراز نده د جامعه مىتوان تاريخ زالبته که واقعيت چنين نيست و با نشان دادن کشاکش ميان دو قطب متضا

ن بدين حقيقت دست يافت که آاجتماعى و سياسى ايرانيان را در اين  برهه تصوير نمود و از وراى ، مبارزۀ فرهنگى
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قدم به قدم بر فرهنگ متعالى ، جويى و تاريک انديشى بدوىستيزه به عنوان محمل ، چگونه رشد فلج کنندۀ اسالم

ن منظرۀ تاريخى نشان خواهد داد که  شکست و عقب نشينى فرهنگ و مدنيت ايرانى ريشه در ايايرانى چيره شد. 

! مى توان «نگرش نژادى»تسليم طلبانه بود و نه به  «حاالت روحى»نه ناشى از ، داشتمى اسالحاکميت ماهيت 

فصل بررسى در ايندر دوران معاصر موضوع  «اسالمی»و  «ايرانی»نجا که تحوّل تضاد ميان آن را توضيح داد. از آ

، روند در دوردست تاريخ را نيز دريافتاين ن مى توان چگونگى آتى قرار خواهد گرفت و به شناخت مکانيسم هاى آ

 مى کنيم:  بسنده اينجا به ذکرنمونه اى ملموس 
 

مدّاح پادشاهان عصر خود ، اشو پاد «صله»نها به طمع آکه اين است رايج دربارۀ شاعران اين دوران تصّور 

بلکه صدها شاعر پارسىگوى دربارهاى پادشاهان ، هاده است از شرح حال ُپر «تاريخ ادبيات»کتاب هاى بودند و 

نان را به عرش آعظمت و شوکت  ،«راست و دروغ و چاپلوسی»که به ، سلجوقى و خوارزمشاهى، ترک تبار)!( غزنوى

فرخى سيستانى...( به مال و منال بسيارى نيز دست يافته بودند. ، )مانند: رودکىبعضًا رهگذر اين مى رساندند و از 

وعدۀ »را ملّى ايران از همه مهمتر افسانۀ دريوزگى فردوسى از سلطان محمود غزنوى است که علت سرودن حماسۀ 

 !  تلقى مى نمايد «پاداش

از يک سو بر مبارزۀ شگرف و عظيم ، با پرداختن چنين افسانه هاده اسالم ز «شناسانايران »متوليان اسالم و 

ملّى بر هويت جانکاه اند و از سوى ديگر ضربهاى ده کشيدهدوران پراين اجتماعى و سياسى ايرانيان در ، فرهنگى

، مانند رودکى، زبان و شعر پارسى «ارکان»و  «مفاخر»که ، ايرانى وارد ساختهاند و يکى در ميان نيست بپرسد

نظامى و ، گرگانى، منوچهرى)قرن پنجم( و انورى، عنصرى، فرخى سيستانى، فردوسى)قرن چهارم(، دقيقى

خاقانى)قرن ششم( چرا بدون استثنا چنين مدح شاهان خودکامه و خونريز عصر خويش گفتهاند و حتى با وجود مکنتى 

 ؟  رفته اند «شاهان غاصب ترک»چنين به دريوزگى دربارهاى ، شته اندکه برخى دا

قطب اين نگريست. براى ره دوبدين قطب ايرانى جامعه ه بايد بتوان از ديدگا «چیستان»به منظور گشودن اين

شت. دفاع از زبان و فرهنگ ايرانى بطور گسستناپذيرى با دفاع از مدنيت ايرانى و سيستم حکومت پيشين پيوند دا

منبع فساد ، ان شاهانبودند. برايشنشده  «مستفيض»به گذشتۀ خويش  «نگرش اسالمى»ايرانيان اين زمان هنوز از 

 شناخته مىشدند.و کارکرد پيش از يورش اعراب بلکه به همان ويژگىها دند، و خودکامگى نبو

بايد عادل و شاه که اين است ن آنگرش را به بهترين وجهى در شاهنامۀ فردوسى مى توان ديد و اين بازتاب  

داد و بهى را حفظ و گسترش دهد. شاهان  حکومت، مدان جامعهآرأى و صالحديد سر، فرهمند باشد و به مشورت

ند مورد مهر و احترام مردم بودند و تکامل همين سيستم مىبايست در مسير تحوالت دنجا که چنين رفتار مىکرآتا 

نجا که آتا ، حکومت فزونى يابدستگاه مدان جامعه و مشاوران دآجهت قرار گيرد که شمار سراينتاريخى در 

 عى بر جامعه حاکم گردد. دمکراسى اجتماعى و خرد جم

تسلّط که اينک با ، را ايجاب مى کرد «طبيعى» اهراين ادامۀ ، منطق تحوّل اجتماعى و سياسى جامعۀ ايرانى 

نودولتيان »يا ايرانيان مى بايست همچون ؟ آچه بودايران نجات اه به عقب رفته بود. ر «چند هزار سال»اقوام بدوى 

وردن آاگر چنين مىکردند و به فرض که با به ميدان ؟ خويى در پيش گيرندنده جويى و درستيزه «ترک و عرب

مى ايران چه جاى سخنى از فرهنگ و منش واال و پيشرفتۀ ، بيرون مى راندندايران را از ، آنان جويى بيشترستيزه

 ؟ بود

بود که اين ن آهماهنگى داشت و ان آنکه ايرانيان به راهى مى رفتند که با فرهنگ و منش اين است واقعيت 

 اقوام را به منش انسانى و اجتماعى تربيت کنند. اين فرهنگى و مسالمتجويانه عميقًا اى زهبکوشند در مبار
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 ن زمان که تو بر تخت ملک بنشستی                   فريضه شد که بجز گرد ظلم ننشانیآاز 

 قرن ششم(ه)ظهير فاريابى به طغانشا    
 

ترک تبار مى نمودند کارايى گران حکومتمدان جامعۀ ايرانى متوجه آکه سر «توجه و محبّتى»، در بُعد سياسى

و غالب ساختن ايران و قبايل ترک بسوى  «بندگان» کيش دادن،اى داشت. چنانکه ديديمکننده و اهميت تعيين 

، بود که بدان، تدبيرى بودندشده نکه به زنجير اسالميت به سرسپردگان خليفه بدل آنها پس از آشمشير خونريز 

 را از قرن سوّم به بعد ممکن ساخت.  ايران خالفت اسالمى حفظ تسلطش بر ستگاه د

نها را از مدار نفوذ ، آاقوام به منش و فرهنگ ايرانىاين ب از سوى ديگر ايرانيان نيز مىکوشيدند با تربيت و جل

خوارزم شاهيان سلجوقيان و ، يعنى غزنويان، که در مورد هر سلسلۀ ترک تبار اين دوراناين است خليفه خارج سازند. 

سلۀ پيشين بار خليفۀ عباسى به يکى از اين اقوام ترک متوسل شد تا سلسه با روندى مشابه روبروييم. بدين معنى که 

حاکم گرداند. درست همين جاست که ارزش واالى فرهنگ و منش ترکان ديگرى را بر ايران را از ميان بردارد و 

و خونريز رفته رفته در مدار  «وحشى»ايرانى نيز خود نشان مى داد. بدين صورت که هر سه بار نيز پس از قرنى ترکان 

 بياندازد. ايران قوم ديگرى را به جان ، جبور شدفرهنگ ايرانى قرار گرفتند و خليفۀ عباسى م

غزنوى نشان شاه  خرين پادآاينها يعنى غزنويان و اّولين اين روند و کوشش موفق فرهنگ پروران ايرانى را در مورد 

شاعران  «مدح گويى»اينمى دهيم. مىدانيم که دربار او مورد توجه خاص شاعران بزرگ ايرانى بود. حال ببينيم 

 «فتح هند»نکه فرخى سيستانى سلطان محمود را به خاطر آنمونه شد. نى از چه هشيارى و تأثيرى بر او برخوردار ايرا

 چنين نکوهش مى کرد:  

 وحشان دژم، رتنشان حزين و خسته شود  مردشان تبار                             ، شودده زنشان اسیر و بر

 و عنصرى سرود:

 کشید دود  ز   بتخانه هاش  بر کیوان                               در واليت هندشاه تش زد آز بس که 

رو ، دارى و به زور و قدرت خود مىنازىايران اين بود که اگر ادعاى پادشاهى  «مداحان»محتواى سخن  اين 

 کن: تاهور و دست خليفه را کوآبه سوى بغداد 
 

 امیرالمؤمنیناه    لیکن  نگهدارى  همی ج             هم ترا بودى کنونگر خواستی  ن سو بغداد و زا

 فزون از مقتدر و ز معتصم و ز مستعینره صد              ر ـــی   و  مرد  هنــدارى   در توانايبنده صد   
 

ايرانى از عملکرد و هدف سياسى بسيار  شاعران بزرگ «احىمدّ»مى توان نشان داد که نگاه به همين نيم 

دربارۀ موفقيتش همين بس که هر چند سلطان محمود در ابتدا خطبه به نام خليفه ، استده خطيرى برخوردار بو

 1ورد.«آبود خليفه را زير فرمان خود درشده : »در اواخر حکومتش مصمم بودنده القادر بالله خوا

سلجوقى را تقويت و پشتيبانى نمود تا غزنويان را براندازند. اما ديرى  «نفس زهتا»اين بود که خليفه نيز ترکان   

 غزنويان دچار شدند و خوى بيابانى خود را از دست دادند:   «سرنوشت»نپاييد که سلجوقيان نيز به 

هنگ سيايى بزودى تحت تأثير فرآپس از حمله به ممالک متمدن ، » با اينکه سالجقه قومى کوچ نشين بودند

سلطان سنجر نيز فرق ، نانآبه کلى بيسواد بودند و جانشين اه و تمدن ملل تابع قرار گرفتند. الب ارسالن و ملکش

شنا شدند و آنان نداشت. با اينحال سالطين اين سلسله بزودى با اصول تمدن و فرهنگ ملل اسالمى آزيادى با 
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رداختند و ادارۀ امور سياسى و ادارى مملکت را به خود تنها به امور نظامى و لشگرى پ، براى حسن جريان کارها

 1و کارشناسان ايرانى واگذار کردند.«ء وزرا

نيز به کشاکش ميان شاهان سلجوقى با خليفه دامن )!؟(  «اسالمى»شنايى با اصول تمدن و فرهنگ ملل آهمين 

2«بوسيدن پاى اسب اميرالمؤمنين»به ابتدا که ن ناآزد و کار 
ده اراگاه بدانجا رسيد که هر، افتخار مى کردند 

»براى برانداختن قدرت ، مىتوانستند به خالفت عباسى خاتمه دهند. چنين شد که الناصر بالله، مىکردند

3نايمان و سپس چنگيز را دعوت به حمله به ماورالنهرکرد«شاه پاد، سلطانمحمد )سلجوقى( نخست کوچلک خان
 

قصد براندازى خالفت مشاه سلطان محمد خوارز -چنانکه خواهيم ديد -ر نشست کهزمانى به ثم «دعوت»اين

 کيش دهد.ايران که مغوالن را به طرف ، ن يافتآرا در ره چااه عباسى را نمود و خليفۀ عباسى تنها ر

خليفه هجوم و ايلغار مغول و ديگر قبايل ترک تنها به پشتيبانى ، ن بود که ببينيم، آهدف از اشاراتى که رفت  

است. اينکه اين ده روبرو بو «موانع و مقاومت عظيمى»با چه ايران اسالم بر تسلّط ممکن مىگشت و از سوى ديگر 

و ايرانى را به خاک و ، ايران مرحله به مرحله قومى خونخوارتر از پيشينيانشده، مقاومت هر بار با  شکست روبرو 

ن آنگ و منش متعالى ايرانى در شرايط تاريخى و جغرافيايى قابل درک است که فرهين تنها به اکشيدند، خون 

سوى جهان را نيافت. در هيچ جاى اين بيابانگردان رنگارنگ هاى پى در پى اين همه سيلروزگاران قدرت جذب 

مورد تاخت ، در هزارۀ اوّل پس از حملۀ اعرابايران هيچ کانون مدنيت جهانى به اندازۀ ، دنيا و هيچ مرحلۀ تاريخى

 و تاز قبايل بيابان گرد و بدوى قرار نگرفته است.  

بطور اساسى عامل عقبنشينى و  شکست فرهنگ  )در مقايسه با دوران پيش از حملۀ اعراب(نچه اين همه آبا 

با يک ره هموا «ايرانيان»، قطب اسالمى به پيکر جامعه «پيوند»همين بود که با ، و مدنيت ايرانى مىگشت

 ( نيز دست به گريبان بودند. «غمّاز خانگى»)حافظ:  «دشمنداخلى»

دردناک است که کوشش فرهنگى و پايدارى به راستى تنها زمانى ، شکست اينکانون مدنى، تاريخىه از ديدگا

که پيکار فرهنگى قطب ايرانى جامعه و آنگاهگرفته شود. ازطرف ديگر اما يده ناد، قطب ايرانى بر مواضع مدنى

، آنگاه چهرۀ درخشان خود را بيابدها، يفتحرها و غان و فرهنگ پروران ايرانى از وراى دروزنوى انديشهورانرژى مع

مدنيت و توحش در ابعاد جهانى نيز مقام شايستهاى خواهد يافت و عقب ه وردگاآبزرگترين اين پيکار ايرانى در 

در منظرۀ ، نرژى مخرّب شان را به تحليل مى بردتنها بدين خاطر که ا، پىدر پىتوحشهاى جن در مقابل موآنشينى 

 کلى تاريخ تکامل بشرى پيروزى بزرگى محسوب خواهد شد. 

هنرپروران و نوابغ بزرگ جهانى که ، انديشمندان، مدانآمنظرۀ تاريخى نيز چهرۀ سراين بديهى است که در 

فرينى مى يابد. بدانچه آخشش غرور در، از ميان قطب ايرانى جامعه برخاستند، عليرغم تهاجمات متوليان اسالم

سياست ،لشگر علم»که البته تنها بخش کوچکى از سرداران ، اى به شاعران ايرانى اکتفا کرديمره گذشت تنها به اشا

 را تشکيل مى دادند.   «و فرهنگ ايرانى

يابيم بنگريم او را ديگر گدامنشى نمى «سرداران»ايننمونه وار به فردوسى به عنوان يکى از هديدگااين چون از 

دق مرگ شد! بلکه ، مدح سلطان محمود مىگفت و چون پاداش شاهنامه سرايى نيافت، که به طمع سکه هاى زر

فردوسى را سردار پيکار عظيم فرهنگى ايرانيان و حلقهاى درخشان در سلسۀ انديشمندان و هنرپروران مى يابيم که 
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ن بود که آخردمند ايرانى را در مقابل تاريک انديشى بدوى به کار گرفت و مترصد  سخن پارسى و محتواى فرهنگ

 که در مقابل دشمنان فرهنگ و مدنيت ايرانى و جهانى به قيام برخيزد: ، ن را در تقويت نيرويى به کار گيردآ
  

 نه  هنگام  پیروزى  و  ّفرهیست                        که اين خانه از پادشاهی تهیست   

 بدان تا سزاوار اين گنج کیست                                    سخن را نگهداشتم سال  بیست

 ؟خ نشانفرّ که جست از فريدون                            که  اى   نامداران  و    گردنکشان     

*** 

است. براى ايران حملۀ مغول به ، گاهانه قرارگرفته است آدروغ پردازى  از مهمترين رويدادهاى تاريخى که مورد

را بزرگترين ضربه بر  «ايلغار مغول»از اهميت خاصى برخوردار است که ده شيعه ز «تاريخ نگاران»متوليان اسالم و 

ده به متوليان اسالم فرصت دامى ماند و هم ده در پرايران هم نقش  تهاجم اعراب بر ه، رااين قلمداد کنند. از ايران 

قرار گيرند! اسفناک اينکه تکرار اين  دروغ بىشرمانه به خوبى ايران که در موضع دفاع از منافع تاريخى ، مى شود

 ده است. کارگر افتا

ى مدنيت جهانى با هانيکى از سهمناکترين حمالتى است که کانوايران ترديدى نيست که حملۀ مغوالن به 

نکه ابعاد و آو ديگر شد حمله ممکن اين نست که اوّالً بايد ديد در کدام شرايط آد. سخن  از انده ن روبرو بوآ

 ؟ از کدام وزنه برخوردار شدايران در روند کلى تاريخ  «ايلغار مغول»پيامدهاى 

مسئول واقعى ، بايد پرسيد، استده بوايران فرض که ايلغار مغول ضربۀ اصلى در قطع شريان حياتى اينبا قبول  

ى نيم قرن اخير کوچکترين شکىبجا هاسىبررره با ايندر؟ زمينکيست ايرانسرازير شدن اين بيابانگردان به 

 اند:ده سيارى از تاريخ پژوهان ثابت کرکه ب،همان است نوشتره نچه احسان طبرى در اين باآاند و اشتهنگذ

، طرفى نبسته بودخوارزم شاهيان( )سلجوقيان و  و سلطانان ترکء »خليفه الناصر بالله که از قدرت امرا

 1کشاند.«ايران چنگيز را به سوى ، خانخونخوار مغول

خليفۀ اسالم براى  خرين ضربهاى بود کهايران آکيش دادن مغوالن به ، گفتيمايننچه پيش از آپس در ادامه 

منافع مادى و مغوالن مى داند، ورد. بر خالف افسانهاى که کشتار بازرگانان را علت هجوم آخود وارد تسلّط حفظ 

  حمله تشويق مى نمود:  اينرا به آنان سياسى عظيمى 

به قصد   نام ناصر)خليفۀ عباسى ن.( را در خراسان و بخارا از خطبه حذف کرد... وه، »سلطان محمد خوارزمشا

 2با بغداد در حالگسيختن بود.«ايران ارتباط شاهيان خوارزمباد پيش رفت... بنا بر اين در عهد آحمله بر بغداد تا اسد

مدند و کندند و سوختند و کشتند آ»نست که حملۀ ويرانگر مغوالن  تنها بُعد مادّى داشت. مغوالن آواقعيت ديگر 

3و بردند و رفتند.« 
خرين آو نه  «کردندره را به توبايران خاک ”که ، مهاجمان و ويرانگرانى بودند اّوليننها نه آاما 

نيز کشتار واقعًا که ، هر چند که مقايسه با ديگر حمالت اقوام وحشى بر کانونهاى تمدن بشرى نشان مى دهد، نهاآ

در زمانى بدين کوتاهى بى نظير ، شهرهاى پرشمارى که بر تارک عصر خويش مى درخشيدندنى چند ميليونى و ويرا

مغوالن غلبه کنند و يورش ثار آايرانيان اين بار نيز توانستند بر ، کهاين ور و غرورانگيز آشگفت ، اما نکتۀ مهم، است

 اى سهمناک بجا نماند. از جمله چنانکه نوشته اند: رهجز خاطآن همه بزودى از 
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باد و معمور آپس از چند سال  ، تش سوختآق( به مدت چند روز در  6۱6»شهر بخارا که در حملۀ مغولها )

هيچ شهرى در مقابله و موازات ، نآهجرى از نظر جمعيت و رونق علم و طلبۀ  64۰ شد.  بطورى که در حوالى سال

 ن نمى افتاد.«آ
1

 

 که: ، رأى  على ميرفطروساين بلکه تأييد ، سخن از سهل انگارى ايلغار مغول نيست

 ر از حملۀتمرگ بارمؤثرتر و ، اجتماعى مهم تر -چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصادىايران »حملۀ اعراب به 

 است.«ده مغولها بو
2

  

را ايران ن را نداشت که شيرازۀ حيات آتوانايى ، مادى اشُبعد از اين فراتر بايد گفت حتى حملۀ اعراب نيز در 

انسانها هستند و مى توان سرزمينى را با خاک ويران ساخت و بخشى ، زيرا حامالن واقعى مدنيت، از هم بگسلد

نيز ممکن  «تمدن»سازىره دوبا، نجا که جامعهاى کانون فرهنگ و مدنيت استآاما ، بزرگ از مردمش را کشتار کرد

 ايست که از حملۀ اعرابره بلکه روزم، تهاجم مکرر، را به سراشيب سقوط و انهدام انداختايران نچه آخواهد بود. 

 است. ده و ايرانى را فرسوايران به بعد جانمايۀ 

شگفتا که مغوالن  نيز به همين هدف است که معيار مقايسهاى براى حملۀ اعراب بيابيم و «ايلغار مغول»به ره اشا 

 يند!  آبيرون مى  «روسفيد”مقايسه ايناز 

 ميان مغوالن و اعراب چه پيامدهاى عظيمى داشت:  «تفاوت کوچک»ببينيم که يک 

»دانشمندان و که ، ن نمى شدآچنگيزخان به دين خاصى وابسته نبود و پايبندى اش به خرافات بدوى مانع  

3زاهدان همۀ ملل را گرامى دارد.«
بودند در حاليکه مادر و زنش مسيحى، بودايى شد، هوالکوخان، جانشين او

4
 .

5تابعه مرسوم نباشد.«در حکومت مغول تعرّض به اعتقادات و اديان ملل » همين باعث شد که
امروز ه از ديدگا 

وحشيان ”که براى جامعۀ ايرانى منش اين، چه مى رفتايران بر ، در زمان تهاجم مغوالن، نمودتصّور نمىتوان 

از حکومت  را پس از شش قرن، ايران زاديبخش بود! هوالکوخان با فتح بغداد وکشتن المعتصم باللهآ «بيابانگرد

 لله صفا مىنويسد: خلفا رها ساخت. ذبيح ا

 براى مدتى متمادى به کلى از سرزمينهاى عربىعمًال باعث گرديد که کشور ما ايران... »حملۀ مغول و تصرف  

6نها داشت از دست بدهد.«آهاى اسالمى به بعد با زبان جدا شود و ارتباطى را که از نخستين قرن
 

 «رابطۀ سرزمينهاى عربى زبان»و خردکنندۀ خلفا را  حکومت غارتگر، تهراندانشگاهاستاد ، شگفتا که دکتر صفا

 از اثرات مثبت و شکوفايى مدنى وخود او ن ياد مى کند! در حاليکه آمى دهد و با تأسف از قطع ايران جلوه با 

 است:  ده مغوالن نيز ياد کرتسلّط فرهنگى و اجتماعى 
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ايلخانى بزرگترين ضربات سياسى و اجتماعى را تحمل که در گيرودار حملۀ مغول و تشکيل و ادامۀ دولت ايران »

نثر و نظم ، ى بزرگ در زمينۀ رواج و انتشار زبانهاىبه پيروزآمد، بر اثر عوامل مساعدى که برايش فراهم  ، بودده کر

 1د.«چند قرن براى خود فراهم کر پارسى نايل گرديد و زمينه را براى تأسيس يک فرمانروايى وسيع ادبى و فرهنگى در
 

سخن  خواهيم گفت. ،ديرتر دربارۀ تحول اجتماعى که اين شکوفايى فرهنگى و مدنى را ممکن مى ساخت

ُعّمالش لود خليفه و آپنجۀ خونکوتاه شدن همانا  ،«پيروزيهاى بزرگ»براى اين «عوامل مساعد”اينجا همين بس که 

، ايلخانان مغول به پزشکى «طبيعى»فرصت تاريخى کافى بود تا ايرانيان از عالقۀ اين بود. در ايران  از گريبان 

ى قابل توجهى هافتکنند تا در تمامى زمينه هاى علمى و فرهنگى پيشرده نجوم و تاريخ نگارى استفا، داروسازى

آمده فراهم  ايران هزار کتاب از اطراف و اکناف 4۰۰»تنها در مرکز علمى مراغه ، نکهآگردد. نمونۀ کوچک ممکن 

2بود.«
3به معنى اوراق بهادار دولتى( «چاو»)از واژۀ چينى و در عهد کىخاتون در بعضى شهرها چاپخانه  

داير  

زادى آبه منزلت و ايران مذهبى در اقليت هاى نها گرديد. در زمينۀ اجتماعى نيز به همين اکتفا مى کنيم که نه ت

4شوريان به چينآبا انتقال کليساى ، که از جمله، رسيدند
، را نيز ناگفته نگذاريماين در خاور دور نيز گسترش يافتند. ، 

 در عهد مغول از ميان رفت! ايران اسالمى برقرار بود، در که دارى ده بر

بادانى جلو نگرفتند که همان اعتقادات خرافىشان باعث آنه تنها از ، دمغوالن)!(پس از تحکيم سلطۀ خو، رىآ

، نان اگر سوختند و کشتند و   بردندآشناسى رونق بيابد. رهشد که رصدخانه هاى چندى برپا گردد و علوم از جمله ستا

و مصر را نابود ايران عراب مسلمان نه تنها ثروتهاى مادى و منابع انسانى اساختند. اما ى شهرمغولستان دست کم در 

که ، بادانى نشدندآموجد  نان نيز صدها هزار اسير ايرانى را به عربستان بردند(آنکه آ)با بلکه در هيچ جا کردند، 

که اين است در طول قرنهاى متمادى بر کوشش مردمان  تحت سلطۀ خود تاختند. ، به ذهنيت متهاجم خود، هيچ

 نه!  «تمدن اسالمی»ياد کرد و از  «مغولی تمدن»مى توان از ايران، بر  «قوم وحشی»دو اين در مقايسۀ تهاجم 

نمىتوانست باشد و اين بار واسطههاى ايران نکه حکومت ايلخانان مغول نيز گشايشى بنيادى براى آقدر مسلّم 

زير فرمانشان  «اّمت»، که در اين چند قرن خود نيز به مکنت و قدرت دست يافته  بودند، توسط خلفاايران غارت 

توانستند غاز کردند و ديرى نگذشت که آتهاجم براى کسب قدرت  را ، گوناگون اسالمىکرده، جناح ها را بسيج 

غازان مغول براى حفظ قدرت خود باعث شدند که و ه حکومت ايلخانى را فلج نمودنده دستگاه کودتايى خزا ب

 ورَد!  آاسالم 

را براى تهاجم و ايلغار اه ر، اسالم «ايرانى»که چگونه قدرت يابى متوليان ، کردخواهيم ره اشااين نيز ديرتر به 

صفويان با تکيه باالخره تا ، ساختتاتارهاى مسلمان را به مدت دو قرن عرصۀ تاخت و کشتار ايران تيمور  گشود و 

 وردند. آگوى قدرت را از دست رقبا بيرون  جناح اسالمى( )افراطى ترين و خشن ترينبر شيعيان 

، و ايرانى در عصر خلفاايران کشتار و نابودى ، که با وجود همۀ غارت، اى دارده نکته اهميت تاريخى ويژاين

بود و پس از نده ستانۀ عصر صفوى همچنان از کانونهاى تمدن و فرهنگ باقى ماآدر ، ايران مغوالن و تيموريان
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سطح ديگر تازه به  از حملۀ اعراب مى گذشت(هزار سالى که پس از   )حمالت و ضربات اينتحمل تمامى 

 بود! پايين آمده ن روزگار آ «متمدن»نقاط

 ميان تاريخ پژوهان اختالفى نيست.  از جمله سعيد نفيسى مى نويسد:ره باايندر  

ره در علم و صنعت از هيچ کشور جهان پست تر نبود. بلکه  در پاايران »ترديدى نيست که تا پايان دورۀ صفوى 

1 از صنايع به سنت ديرين هنوز پيشواى جهانيان بشمار مى رفت.« اى
 

ايران زيرا که حاوى نکات مهمى در شناخت تاريخ ، ارزيابى مهم جلب مى کنيماين را به خواننده توجه خاص 

پيش از حملۀ اعراب به ايران نمود که پيشگامى مدنى و فرهنگى تصّور توان است: از يک سو بدين واقعيت مى 

از هيچ کشور جهان پست تر نبود! و از سوى ، که اينک پس از هزار سال سير اضمحاللى، استده چه درجهاى بو

ايران که بدان  ،به سراشيبى نشان مى دهدايران ديگر همين واقعيت نيز نقش حکومت شيعۀ صفوى را در راندن 

 عقب ماند و از ورود به گردونۀ پيشرفت بازداشته شد.  «جهانيان»رفته رفته از 

در توصيف ايلغار مغول از ، را واداشته «هتاريخ نگاران اسالم پنا»بى شک درست همين نتيجهگيرى است که  

 ن را به عهد صفوى، آعصر مغول از اسالم رسته درايران شکوفايى کردن کوتاهى نکنند و با مخدوش غلّوى هيچ 

 نسبت دهند!

احسان شد. نيز بدل  «چپ»که به باور عمومى پژوهش گران ، ور بودآخسران واقعًا تحريف تاريخى ايننجا آ 

 قرن پيش از صفويه مى نويسد: سه طبرى دربارۀ 

مدت  ،شدبرچيده يان هجرى که بساط سلسلۀ تيمور 9۰6تا سال ، دست يافتايران که چنگيز بر  6۱7»از سال 

2حکمروا شد.«ايران خشن بر ء سال يک حکومت ماورا 29۰
 

پس از  «دوران ساز»بلکه بزرگترين چرخش ، مى گذاردده طبرى نه تنها شکوفايى عصر ايلخانان مغول را در پر

دّوم  مرحلۀدر که ، مى کند «فراموش»، گرفتهيده اسالم را نادايرانى يعنى به حکومت رسيدن متوليان ، حمۀ اعراب

 تاتار و ديگر قبايل و عشاير ترک بود.   «مسلمان»عرصه تاخت و تاز حکمرانان ، ايران اين دوران

با وجود ، که برخورد انتقادى با نظريات احسان طبرىکنيم، را بدين نکته جلب مىخواننده در حاشيه توجه 

 به  «نگرش شیعی»با  «تفکر چپ»سبب است که همسويى احترام به شخصيت انسان دوستانه اش درست بدين 

را دريابيم. طبرى بارزترين نمايندۀ اينجريان است و نظراتش به سبب بُرد و تأثير فراوانى که يافت ايران تاريخ 

در واقع چيزى جز رونويسى از رساله هاى ، در اين  طيف«نظرات»چنين توجهى را ايجابمىکند. وگرنه اغلب

به ، ديرتر نيست! به عنوان نمونه، مرتضى مطهرى( «خدمات متقابل اسالم و ايران»)مانند:   «هاى علميهزه حو»

کتاب اينفشاهى در ره مى کنيم. اشا «دوران فئودال واپسين جنبش قرون وسطايى در»محمدرضا فشاهى و کتابش 

 در عصر صفوى مى نويسد: ايران دربارۀ سقوط 

چهره بار ديگر به صورت قدرت متمرکز سلطنت صفويان ايران... سلسلۀ صفويان... جامعۀ فئودالى »باپيدايش 

نابودى و مرگ  بسوىره دوبا، اما سپس در زير ضربات خارجى و داخلى، نمود و به ترقيات کوچکى دست يافت

3پيش رفت.«
 

                                                                                 

 .79، ص ۱ج ، سعيد نفيسى، «ايرانتاريخ اجتماعى و سياسى »1

 2۸.ص  شده، ياد ، «برخى بررسى ها...»  2
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»تأثير و  «ضربات خارجى و داخلى»به ره ابلکه با اش، مى يابد  «ترقيات»فشاهى نه تنها عصر صفوى را دوران  

1سيا و افريقا به دست کشورهاى اروپايى«آانقالبات بورژوايى اروپا و استعمار کشورهاى 
را سقوط مدنى ايران  علت 

 قلمداد مى کند!  «استعمارگران”تسلّط ناشى از ، دو سه قرن پيش از ظهور استعمار

در حاليکه ، صفويان خاتمه يافته تلقى مى کندتسلّط را با  «خشنء ماورا حکومت»به طبرى باز گرديم. او دوران 

   زوال در پيش گرفت.اه به کلى رايران ن هنگام بود که زيربناى اقتصادى و روبناى معنوى آاز تازه اين اوّل کار بود و 

 طبرى مى نويسد:  

مرتب نسبتًا بزرگ و سازمانهاى صنفى نسبتًا نکه هسته هاى سرمايه دارى به صورت کارخانههاى دستى و آ»با 

در ره( ساعت و غي، تفنگ، پر رونق و حتى رخنۀ وسايل بدوى فنى نو )توپنسبتًا و بازرگانى داخلى و خارجى 

2مى برد.« از ميان، فقدان مطلق امنيت زمينۀ مساعد حرکت جامعه را بسوى پيش، بودشده جامعۀ صفوى پديد 
 

و اگرتاريخ نگاران وجود چنين ممکن نبود مدن چنين پيشرفتهايى آبر «فقدان مطلق امنیت»در درست اين است که 

اند که در دوران پيش نده ى ايرانيان سخن  راکوشش هاخرين آندۀ پس مااز ، اندده سطح پيشرفته اى را گزارش کر

معاصر پس از برقرارى ايران ى به بدان مى ماند که با نگاهايندر عصر صفوى رو به زوال نهاد. ، ن تداوم يافتهآاز 

حکومت اين برقرارى  را نتيجۀنده نچه که هنوز از زيربناى مادى و توانايى معنوى بجا ما، آحکومت اسالمى

 بيانگاريم!  

دربارۀ از اينرو تنها ؛ در عصر صفوى نيستايران مختصر امکان پرداختن به سقوط مدنى اين روشن است که در 

 به اشاره بسنده مى کنيم:  «رى فرهنگ و زبان ايرانىامپراتو»درهم شکستن 

صغير)ترکيۀ امروزى( تا مرز چين  سياىآپارسىگويى و پارسىنويسى از ، دامنۀ از عهد مغول به بعدمى دانيم که  

 و از عراق )عرب( تا مغولستان را فرا مىگرفت.  از جمله: 

و رابط ميان اقوام مختلف هند بود که زبان يکديگر »هشت قرن زبان فارسى زبان رسمى همۀ دولتهاى هند بود 

3را نمىدانستند. فکر ايرانى و تمدن ايرانى در سراسر هندوستان رواج قطعى مسلّم داشت.«
 

) مدن نوابغى چون خيام آدر چنين پهنۀ عظيمى بود که فرهنگ و زبان پارسى جوالن مى يافت و نه تنها به بر

که براى ، منجر گشت قرن هشتم( -)شيرازو حافظ  قرن هفتم( -غرب ترکيۀ امروز - )قونيهمولوى ، قرن ششم( -نيشابور

 ورد.  آفراهم مى  «شهرت جهانی»نان نيز آ
 

  حافظ حديث سحر فريب خوشت رسید                                تا حد مصر و چین به اطراف روم و رى
 

نچه سخن حافظ را در چنين پهنهاى همين دليل کافيست که مثًال آسطح تفکر و مرتبۀ فرهنگى ايرانيان دربارۀ 

پيام گوش اين ن روزگار نه تنها براى آمردم آنکه در درجۀ اوّل محتواى سخن و پيام او بود و قدر مسلّم ، مىگستراند

 مى کردند!  فتند و درکياخود مى «حرف دل»ن را آکه ، شنوا داشتند

، نظر کنيم کافيست به وضع شاعران  و گويندگان  ، ستانۀ عصر صفوىآدر  «امپراتورى فرهنگ ايرانى»تصّور با 

 باشيم.ده دوران معيارى به دست دااين در ايران تا براى ميزان سقوط 

 مى نويسد:   «ايرانتاريخ ادبيات »ادوارد براون در 
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قريحۀ  شاعرى با ذوق وايران به دشوارى مىتوان در ، نجا که من دريافتهامآتا ، سال حکومت صفويه 22۰»در 

1اصيل پيدا کرد...«
 

 بود و کدام گردبادى جامعۀ ايرانى را چنين سترونآمده پرسيدنى است که بر سر شاعران و متفکران ايرانى چه  

 ؟  ساخته بود

شاعر  5۱گردباد را در يابيم. تاريخ نگاران از وجود اينتا نيروى ، ن روزگار بنگريمآکافيست به دربار هند در 

 نآعرفى شيرازى... از و کليم کاشانى ، که نامهاى صائب تبريزى، اندده در دربار هند ياد کر «تبعیدى»فارسى زبان 

شنايى است! آبه گوش هاى مميان نا
2

 

 

 بادمآن خاک خراب آباز دلبستۀ  بادى نیست                  آگرچه در خاک وطن گوشۀ 

   کليم کاشانى  
 

شاعران  «مهاجرت»که ادوارد براون علت ، گفتنى است شنا شويمآنکه با تحريف تاريخى از سوى ديگر نيز آبراى 

نان آبا بيشرمى قابل توجهى مىنويسد:   بلکه، مدان جامعۀ ايرانى مى داندآسرپيگرد به هند را نه نتيجۀ شده ياد 

«!به هندوستان رفتند تا ثروتى بهم رسانند.ايران »از 
3

 

 سرنوشتبه همين جمله همۀ جنايات تاريخى حکومت شيعه را مى شويد و ، شناس اسالمپرور، ايرانادوارد براون

که امروز منظرۀ دومين ما مىگذارد. اما براى ده در پر، روبرو بودندسرکوب و کشتار که در ميهن خود با را، ايرانيانى 

که قطعه قطعهاش ايران )بزرگترين خطاط تاريخ ها «ميرعماد»سرنوشت ، حکومت اسالمى را در پيش رو دارند

 ملموس است!   سرنوشتى که در بى خانمانى و گمنامى جان سپرد(خرين فيلسوف ايرانى )آها «مال صدرا»و کردند(

همچنان اسالمى در هزارۀ اوّل بى ـ خالفت عرتسلّط امپراتورى فرهنگ و زبان پارسى که عليرغم ، سخن تاه کو

 اينبه طاليهدار پيشرفت مدنى و فرهنگى در ره را دوبا، ايران خالفتدستگاه بود و مى رفت تا با برافتادن ده  گستر

و برقرارى حکومت صفوى به ضربتى از ميان رفت. نه تنها  «انقالب اسالمى»اّولين با ، بخش از جهان بدل سازد

که جنگ شيعه و سنى ميان صفويه و عثمانى و قطع رابطه ، قطب فرهنگى قطع شداين شريان حيات ايران در درون 

 به زبان عثمانيان بدل گردد و بعدها زبان استعمارگران ( )دنبالۀ لشگر مغول و تاتاربا هند باعث شد که زبان حَشَم 

 پارسى را در هند اشغال کند! يگاه جا، انگليس

پىخواهيم گرفت. اينجا به ديرتر را  «يیعصر نوزا»ستانۀ ورود اروپا به آدر گداز ايران جانسخن دربارۀ سقوط 

انقالب »را براى وقوع اه رفويان است که بنوبۀ خود  صن  تحريف تاريخ دربارۀ آمى کنيم و ره مطلبى دردناک تر اشا

 هموار ساخت:  «اسالمى 

بر خانمان براندازىها    «بادانى و استقالل کشورآ»چهرۀ شاهان صفوى و ستايش از سازى نکه با وارونهآيکى 

ساختند. زه شيعهگرى را من، «استبداد شاهان»عصر به ايننکه با نسبت دادن فجايع آکشيدند و ديگر ده در اينعصر پر

ل احمد و شريعتى به کلى منکر رابطۀ مستقيم  آکسانى مانند ، خود را از دست داديى حربه نيز کاراايننجا که آ

علم کردند! در  «شيعۀ صفوى »را در مقابل «شيعۀ علوى»شيعهگرى شدند و تسلّط وحشيگرى دوران صفوى با 
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خوارهايى در نده »زعباس مثًال شاه رهبرى شيعه بودند و اينکه  «قطب »و  «مرشد»، حاليکه همۀ شاهان صفوى

 مى خوردند!.«نده زنده مى داشت که به يک اشارت محکوم را زنگاه کنار تخت 
1

رابطه اين شاهدگويايى بر 

 است. 

و  دو قرن صفوى در طولگر مداران حکومتشريعتکه نيست، اينجا فرصت پرداختن به توحش سازمانيافتهاى 

ضربتى چندان کمتر از تهاجم ايران منافع تاريخى ه دوران از ديدگا، اين . تنها به يک کالمروا داشتندايران نيم بر 

 ادعا را به ثبوت مى رسانيم.  ، ايناسماعيلشاه يافتن  عرب مسلمان نبود! با نگاهى به چگونگى قدرت

که هر يک در شهرهاى ، مسلمان بودگر حکومت يکى از صدهابنيانگذار خاندان صفوى، پدر ، شيخ حيدر

داشت و به چنگ و دندان از تيول خود در ا در دست اى ر«مدرسه»و يا  «هخانقا»، محلهاى را و در روستاهاايران 

 مقابل ديگر متوليان اسالم دفاع مى کرد. هر چند که شيخ حيدر را هدف باالتر از اينها بود:  

به فرمان وى مريدانش سگى را به نفت و گوگرد ، بيل با مخالفت کسى روبرو مى شددر اردگاه شيخ حيدر هر »

به درون خانۀ مخالف مى افکندند. شيخ حيدر... صفوف سرخ کالهان را به ره از پنجده تش زآغشته ساخته و آ

و زه و به ساختن ني دهستين باال زآ در شهر اردبيل، خويشخانقاه و گرز و سپر مجهز ساخته... مدتها در زه شمشير و ني

2است.«ده زوبين و شمشير سرگرم بو
 

کار او را دنبال گرفت. با تکيه بر اوباش و جالدانى ، بودشده فرزندى که در دامان چنين پدرى بزرگ ، اسماعيل

نفرى  ۱5۰۰، «غنايم»روستا به روستا و شهر به شهر را غارت و کشتار کرد و با تقسيم ، نام گرفتند «سرخ جامگان»که 

 ن اردبيل را گرفته بسوى تبريز تاخت.  آورد که به نيروى آگرد

با ، بستن راآحتى سربازانش زنان ، نکه تبريزيان هيچ مقاومتى نکردند بسيارى از مردم شهر را قتل عام کردآ»با 

ا دو نيمه کردند. وردند و هر يک رآکه در شکم داشتند کشتند... سيصد تن از زنان روسپى را به صف درهايى جنين

3سپس هشتصد تن را سر بريدند...«
 

ايران در دست داشتند شهرى را در شيوه رقيبان را که هر يک کمابيش به همين ، اسماعيل، «مقدمه»پس از اين

 نآاعالم کرد. اهرمى که براى پيشبرد کار از شاه ايران قرار داد. تبريز را پايتخت و خود را شده در مقابل عمل انجام 

به عنوان دين رسمى و تنها مذهب  «مذهب حقۀ شيعۀ اثنى عشرى»دفاع از شيعه گرى بود و با اعالم ، نمودده استفا

 شيعه را متوجه خود ساخت:  گران حکومتپشتيبانى ، مجاز

اسماعيل شاه اقدام اينسنى مذهب و از اصول مذهب شيعه بى خبر بودند. ايران »... در صورتى که اکثربت مردم 

نزد وى ه، حتى برخى از علماى شيعۀ تبريز را نگران ساخت. چنانکه يک شب پيش از تاجگذارى شا، تمام مردم

ن همه سنى اند... مى ترسيم آدويست سيصد هزار خلق که در تبريز است چهاردانگ ، رفتند و گفتند: قربانت شويم

شمشير مى کشم و يک کس ، رعيت حرفى بگويد اگر، فرمودندشاه خواهيم... پادنمى شيعه شاه مردم بگويند که پاد

4نمىگذارم.«نده ز
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 راايران شهر به شهر ، کوشيد و در جنگ و کشتار و غارت «عدهو»ايننيز به تحقق واقعًا اسماعيل پس از تبريز 

کرد.هشت هزار تن را يکجا نابود  «سلطان مراد ترکان»متصرف شد. تنها در جنگ با 
1

 

ب بر ايشان بست تا تسليم گشتند ، آ»در قلعۀ حبله رود متحصن شدندحاکم شهر با مدافعانش چون وه در فيروزک  

2و بر احدى ابقا نکردند.«
3»در مرو از جمجمۀ کشته شدگان منارى برپا کرد«،  

و در يزد برجى را که حاکم بدان  

 هفت هزار کس را به قتل رساند.«»در يک هفته به طبس  «مسافرت»در باالخره تش کشيد و آبه ، بودده برپناه 
4

 

 تش و خون کشيد که مظاهرى يافتآرا به ايران جنون مذهبى او دست به دست قدرتطلبى نه تنها چهار سوى 

 فرمان داد: از جمله که در تاريخ جهان کم نظير است. 

غارت گرفته  که به نها راآنها نجس است. بايد تمامى اموال آاموال ، »چون مردم شروان دشمن خاندان رسالتند

5ب انداختند حتى شتر و اسب و استر را.«آب رودخانه اندازيد... تمامت اموال را در آدر ، ايد
 

مذهب پس از هزار سال اين که ، شيعه بودشريعت مداران به دست چنين کسى و به پشتيبانى و همکارى ، رىآ 

 «ايرانىملّى ايجاد وحدت »تحوّل را اينکه  «ارانىتاريخ نگ»حاکم گرديد. ايران که از حملۀ اعراب مى گذشت بر 

جوابگو باشند که شيعه گرى چگونه موهبتى ايران بايد به ملت ، اندده قلمداد کر   «زمينملّى ايران پيروزى جنبش »و 

و وه فيروزک حتى از قتل مادرش ابا نداشت و حاکم )مانند نرون(اسماعيلى که شاه  است که مى بايست به دست 

 ؟ مستولى گردد ايرانبر ، تش کشيدآاصفهان به شاه ن قفس را در ميدان آو ده  حاکم يزد را در قفسى حبس نمو

شيعيان بود و چنانکه با نمونه هايى ديگر از رهبران شيعيان  «مرشد کامل»واقعًا يک چيز مسلّم است که او 

نکه چنان شرابخوارى مى نمود که در حالت آو نه به  نه به لحاظ قساوت و خونخوارى ، نشان خواهيم داد

 است!ده به هيچ ويژگى استثنا نبو، سپرد مستى جان
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 ايراناقلیت هاى مذهبی در 

                    

 در احساس، ايرانى نامسلمان  رازه، ما  امرو 

 ايرانى تمام عيار نمى شناسيم.، مکنون خود  

 فقط ،  هر کوششى  براى  انکار اين احساس 

  مى کند.« شکارترآکتمان و تقلّب عاطفى ما را  

»بابک بامدادان«
1

 

 

از بىطرفى خارج ، »مورخ از همانجا که موضوع تاريخ خود را انتخاب مى کند، به گفتۀ عبدالحسين زرينکوب

2است.«ده )به موضوع مزبور( عالقمند کرمىشود و رغبت يا مصلحتى او را 
 

 «شنايى تاريخىآ»نکه به آپيش از ، «مذهبىاقليت هاى »در اينبررسى نيز انگيزۀ پرداختن به تاريخ اجتماعى  

و علل سقوط به فالکت کنونى است. تاريخ پژوهان گفته ايران متوجه دريافت روند کلى تاريخ ، معطوف باشدآنان با 

که روندهاى تاريخى به ضرورتى رخ مى دهند و کوشش براى  ، اندده در ديگر کشورها نشان دااند و دست کم 

 درونمايۀ اصلى بررسى حاضر است. ايران، در تاريخ  «ضرورت»اينيافتن 
 

*** 
 

دولت »، در آنها را درهم شکستهمذهب که در مرحلهاى سلطۀ حکومت مشترک جوامع مدرن اين است  ويژگى  

ليت هاى که وظايف و مسئو، «قرارداد اجتماعی»بر پايۀ  متکى است و  «ملت»بر  ارادۀ حاکم است که   «سیاسی

 شکل گرفته است. ، دولت و ملت را تعيين مى کند

اين است که آنها   صرفنظر مريکا آورد انقالب کبير فرانسه و انقالب آبه عنواندست «دولت سياسى»ويژگى مهم 

نيز خود را نمايندۀ اکثريت  «قرون وسطايیحکومت هاى »يرا اند. ز«شهروندان»همۀ زادىآحافظ از گرايشات مذهبى، 

خون بار تنها در پى سه قرن کشاکشهاى عميق و به کرسى نشاندن همين تفاوت در اروپا  جامعه مى دانستند و 

 سياسى و اجتماعى ممکن گشت. ، مذهبى

کليسا  سخن خواهد رفت. اما جنبۀ  «مطلق»شدن حکومت نده در جاى ديگر به نقش پروتستانيسم و عقب را

 وجود اقليت يهودى بود! زمينۀ تحوالت عظيم اجتماعى را فراهم آورد، بيشک ى که در اروپا ديگر

را بر اکثريت جامعه  اين مى کوشند ، خود را منادى حقيقت تام  مى دانند، «قرون وسطايى»نجا که اديان آاز 

هيچ چيز حقيقى و انسانى وجود ندارد.  نآناشى از اعتقاد به دين مزبور است و در وراى ها بىهمۀ خو، که القا کنند

به ناباورى به حقيقت مطلق متوليان ره بطور روزم، معتقد است، يينى ديگرآبدين سبب نيز وجود اقليتى که به 

 دامن مى زند.   مسلّطمذهب 

ديرپايى وعمق داشت. دربارۀ عهده اقليت يهودى ايفاى نقشدگرانديشى مذهبى را بر ى اروپايى،  در قرون وسطا

 کشاکش همين بس که مارکس نيم قرنى پس از انقالب فرانسه نوشت:اين
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مسألۀ ، در رنج است. مسأله، زادى سياسى و از مسيحيت رسمى دولتآاز فقدان عمومى ، لمانىآ»يهودى 

ز بطور کلى در گرو رهايى دولت ا، مسيحى و انسان مذهبى، رابطۀ مذهب و دولت است... رهايى سياسى يهودى

خود را از مذهب رها مى ، اش از مذهب دولتىبطور کلى است. دولت... با رهايى مسيحيت و از مذهب، يهوديت

 1خود را به عنوان دولت سياسى به کرسىمى نشاند.«، يعنى با به رسميت شناختن هيچ مذهبى، سازد
 

*** 
 

در ايران با وجود کوشش هاى بسيار نه تنها حکومت سياسى برنيامد، که گويى جامعۀ ايران راهى در جهت 

عادت »نتيجۀ سخت جانى و يا از نارسايى درونى و ذاتى جامعۀ ايرانى مخالف پيمود. اغلب اين را ناشى 

لکه ى، راهى را که اروپاييان رفتند بيابد، بدانسته اند. زيرا ايران نه تنها نتوانست به نيروى درون )طبرى(«اجتماعى

را بعنوان ارزشهاى فرهنگ سياسى و دولتمدارى مدرن ، دمکراسىحتى نتوانست، مانند بسيارى کشورها، 

ايرانيان را به نتيجۀ عکس داد و ، صورت گرفتاه راين يى که در ها، کوششبرعکسنمايد.  «واردجهانى »

 دچار ساخت.   «ستیزىغرب»و  «غربزدگی» ،«خودباختگی»

، نچه ديگران دارند و به کار ما مىخوردآموختن آبه معنى  «وارد کردن»البته اين درست است که در ايران زمينۀ 

فراهم آمدن و نيروى عظيمى از فراهم نشد، اما، چنانکه نشان خواهيم داد، اين کمبود در جامعۀ ايران ذاتى نبود 

ليان متو «قدرت برتر»پيامد شکست نيروهاى پيشرفتطلب ايرانى در مقابلما، عقبماندگى زمينۀ مساعد جلوگرفته و 

 است.اسالم بوده 

خواهيم کوشيد به چنين پرسش هايى پاسخ خواهيم گفت و اينجا هدف گشودن بحث بود. ره بااينديرتر در 

يا در ؟ آنجا ادعا مى گرددآکه اينجا و ، اند«و جاهلىده تودۀ بى شکل افسون ز»ن ايران واقعًا آيا مردم دهيم، که آ

 «مدنى»هيچکدام از زمينه ها و ويژگى هاى ، مى گذردايران در  «هرنشينىش»هزار ساله اى که از  6طول تاريخ 

هه هاى دهشتناکى ُبرنست کهصرفنظر از آدست کم ؟ گشوداهر «مدنیت عصر جديد»ن به آکه بتوان با تکيه بر ، برنيامد

مى بايست به بر الزامًا همين تداوم چند هزار سالۀ شهرنشينى  -کردندره را به توبايران که مهاجمان بيابانگرد خاک

 مدن ويژگى هاى فرهنگى زندگى شهر کمک رساند. آ

شهرنشينان را نيز به هميارى و ، مى انجامدتخصص مد آبه همان نسبت که به تقسيم کار و بر «شهرى»زندگى 

همزيستى زمينۀ پيدايش  ارزش هاى مدنى مانند همکارى متقابل نيازمند مى سازد و همين ويژگى کافيست تا 

  ورد.  آميز و انسان دوستى را فراهم آمسالمت 

)اشکانيان و ساسانيان( همۀ  اوّل ماجرا بود و در طول چهار پنج قرن اوّل ميالدىزه اينتا، شدره چنانکه اشا

يين آدر رقابت با ايران بودايى و هندو( در مناطق وسيعى از امپراتورى، مسيحى، ن دوران )يهودىآاديان بزرگ 

سمت شکل مى گرفت که حکومت مرکزى در پى اينروند اجتماعى در ، به منطق تاريخىشده، باستانى پخش 

تحوّل يابد. دو  «دولت سیاسی»ى تعلّق مذهبى قرار دهد و بسوى گوناگونى ها خود را در ورااينحفظ همزيستى 

 مدن جنبشآاعالم دين زرتشتى به عنوان مذهب رسمى دولتىاز يک سو و بر ، روند متناقض در عصر ساسانى

 سمت را نشان مى دهد.اين به خوبى عيار رويارويى و کشاکش درونى جامعۀ ايرانى در ، مزدکى از سوى ديگر
 

*** 
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اه برکشور بنيانبرکن اعراب متوقف و تهاجم با ايران، تحوّل تاريخى طبيعى روند ، پس از آنکه  پرسيدنى است 

کدام ويژگى ، به دين اعراب مهاجم سر باز مىزدتسليم که از ، ن بخش از جامعۀ ايرانى، آشدنده اضمحالل کشا

 د؟ هاى فرهنگى و اجتماعى دوران پيش را حفظ نمو

بود، پس از تسلط اعراب مسلمان بازتاب يافته ايرانى در اديان که ايرانى ديرين که فرهنگ ند، کحکم مىمنطق 

ى هااقليتمطالعه دربارۀ ، بدانچه گذشتسبب، بدين ، زنده مانده باشد. اين ادياننامسلمان پيروان بر ايران در ميان 

پيش از اسالم ايران حامل ارزشهاى مدنى  اه ناخواهنکه خوآچه به ، جامعهشناسى تاريخىه مذهبى ايرانى از ديدگا

ايران در هزارۀ گذشته جالبترين وجه تاريخ اجتماعى مقاومت مى کردند، اسالم در برابر تسّلط نکه آند و چه به دبو

 را تشکيل مى دهد. 

 «يهودى اقليت»دوران ساز از عملکرد ره در تاريخ معاصر يکس، ايرانى «مذهبىاقليت هاى »ًا نکه ظاهرآخاصه 

 اند! ده ننموايران و به هيچ وجه کمکى به پيشبرد نده در اروپا ناتوانما

در صلح و  «ايرانيان»مذهبى با اقليت هاى  «اسالمى»ايران که در ، نکه اينادعاى مکرر وجود دارداضافتًا آ

 است.  ده ى نبوخبر، در اين گوشۀ دنيا نچه بر يهوديان اروپا روا مى رفتآاند و از دهصفا بسر بر

؟ يهوديان در پيشرفت اروپا  بازماندندى نقش که چرا اينان از ايفا، بايد پرسيد، «همگانى»با توجه به اينتصوير 

سوى جهان اين نکه روندهاى تاريخى و اجتماعى در آبايد جستجو نمود و يا آنان  «بیرمقی فرهنگی»يا اين را در آ

 ند؟ از درونمايهاى کامالً متفاوت برخوردار

در ايران در منتهى مى دهند. رخ اى يکسان درونمايههمه جا به روندها و کشاکشهاى اجتماعى از نظر علمى، 

با تکيه بر شمشيرى بسيار  «محکومان تاريخى»اند و ، شکست  خوردهانددهکه سزاوار پيروزى بون ناهزارۀ گذشته آ

دگان نه تنها در ميدان نبرد مدنيت با خوى بيابانى شکست اند. شکست خورآمده غالب   «کليسامتوليان »خونريزتر از 

 ند.  دنبردها بدست دااينکه قلم نيز بدست دشمن افتاد و روايتى مطلوب خود از ، خوردند

نکه مدافعان فرهنگ مدنى در مقابل تهاجم آدارد. اوّل چهره دست کم دو ايران پس مشکل تاريخ پژوهى در 

انحصار بر »، نکهآند. و ديگر نده شدوليان اسالم از شکستى به شکستى به عقب راو غدّارانۀ مت، خون بار مداوم

وجود دگرانديشى را در حيات ،با استفاده از آن اصوًال «مدارانشريعت» استده مهمى بو «غنايم»از  «کتابت

صورت داده اند، شاهد   خيام و مانند حافظ نوابغى در تحريف آنان  نچه کرده اند. آنابود و مسخ ايران اجتماعى 

نها باقى آمذهبى چه رفته و چرا هيچ چيز چشمگيرى از هاى فکرى و هنرى وابستگان به اقليتثار آکه با ، کافيست

 ؟!   است ندهنما

زخيم مى توان به پس زدن پردۀ  «تعقل تاريخى»و تکيه بر  «پردازىره پيک»از روش ده با استفابدين سبب تنها  

جنبش »موفق شد. بررسى حاضر به بر نمودن نقش تاريخى و اجتماعى ايران کشيده شده، ىهايى که بر تاريخ تاريک

 نيز همت گماشته است.   «بابی

*** 

نان است. آمذهبى خود شاخص مهمى براى شناخت عملکرد تاريخى و اجتماعى اقليت هاى حضور کمّى

 امکان دروغ پردازى کمتر است! ها در تاريخ«کميت»نکه در بارۀ آ خاصه

 به عنوان نمونه به دو گزارش تاريخى نظر افکنيم: 

نان را از آجمعى از  ،«هعباس اسالمپناشاه » که، تصور عمومى وجود داردايران اينارامنه به  «مدنآ»دربارۀ 

را اين کمک کنند. ايران ديد تا به ساختمان پايتخت ج، ى اصفهان منزل داد«جلفا»جلفا به اصفهان منتقل و در 
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 مذهبىاقليت هاى به  «اسالم پناهان»از يک سو نشانۀ پيشرفت طلبى و از سوى ديگر نشانگر برخورد مثبتى از سوى 

 گزارش تاريخى توجه کنيم:  اينيافته اند.  حال به 

در  ه اصفهان رسيدند و باقىهزار خانوار فقط سه هزار خانوار ب ۱5»هنگام انتقال ارامنه از جلفا به اصفهان از 

1بر اثر گرسنگى و بيمارى و حمالت ايالت چادرنشين تلف شدند.«اه ر
 

اى کامالً متفاوت به نمايش بگذارد. چهره را به  «عباس کبيرشاه »تا واقعيت عصر ، کافيستگزارش همين 

، با کدام حمالت روبرو بودند «وحشىشرق »ايندر ، را پيمودنداه رشاه اين  «فرمان»ارامنه که به ، پرسيدنى است

ايالت »کدام ،که بگذريم «گرسنگى و بيمارى»از ؟ که از هر پنج نفر تنها يک نفر جان سالم به مقصد رساند

، تعميم دهيمايران  وضع را به تمامىاين اگر باالخره و ؟ اندده در اين مسير عامل چنين حمالتى بو «چادرنشين

 ؟  استده وضع امنيت کاروانهاى ديگر به چه صورت بو، بايد پرسيد

 راوندى مى نويسد:  از جمله ، اندده دوران را ستواين «رامش و امنيتآ”نکه همۀ تاريخ نگاران يکصدا آطُرفه 

تن دزدان و راهزنان سعى برانداخاه رامش توجه کرد و در رآغاز حکومت به مسألۀ امنيت و آعباس... از شاه »

اطمينان سفر  سايش وآدزدى و راهزنى نمىشود و کاروانها با کمال ، برخالف خاک عثمانىايران فراوان نمود... در 

2مى کنند.«
 

موقعيت ، نچه قابل تصور و نشان دادنى مى باشدآاما ، ناپذيرفتنى استايران پس تعميم اين وضع به تمامى 

را هدف ايران نان به آنکه نيروى ضربتى عظيمى جلوگيرى از ورود آموقعيت نشانگر  ارامنه است و اين «خاص»

جلفاى ه( م. به زمان سلطنت فتحعلى شا۱۸۱5)از جمله به سال هرزگاهى ن پس نيز آو همين نيروست که از شت دا

 کشيد.  مىتش و خون آاصفهان را به 

را در نظر دارد  -يعنى از عصر صفوى تا قاجار -تاريخىهۀ ُبرگزارشى از کميت زرتشتيان در همين ، نمونۀ ديگر

 مى گشايد:شده راهى ديگر به شناخت نيروى ياد  و

از يک ميليون تخمينًا ن آبود که شمارۀ افراد ايران هزار خانوار زرتشتى در  3۰۰»تا اواخر سلطنت صفويه هنوز 

باقى نماند... ايران هزار خانوار زرتشتى در  6۰ش از بيفتحعليشاه غاز سلطنت قاجاريه و  زمان آنفر متجاوز مىشد. در 

اعم از زن و مرد و کودک  بيش از هشت هزار زرتشتى ايران است در تمام شاه و امروز که زمان سلطنت ناصرالدين

3يافت نمى شود.«
 

 قرن سيزدهم( )نيمۀه ناصرالدين شادوران تا  )نيمۀ قرن يازدهم(را از نيمۀ عصر صفوى شده اگر فاصلۀ زمانى ياد 

هشت  ن از جمعيت يک ميليون نفرى زرتشتيان کالًآسخن از حد اکثر دو قرن است. دو قرنى که در طول ، بگيريم

 هزار نفر بجا ماند!  

در و دورانى که !  سخن از همين يکى دو قرن پيش است «ايلغار مغول»نه از حملۀ اعراب مى گوييم و نه از  

به آنان تشرف چند صد هزار نفرى  و نهآمده نان به خارج از کشور  آمهاجرت گروهى کتابهاى تاريخ نه سخنى از 

 است.  شده يادداشت  «دين مبين اسالم»
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عصر صفوىايران هزار يهودى در  ۸۰۰در تأييد دو نمونۀ باال مى توان از 
1

 که بنا به تناسب رشد، ياد کرد 

باشد! با سيده ميليون نفر ر 5الى  4مى بايست اينک به ، ن روزگار تا به امروزآاز ايران، ميليونى  6تا  5جمعيت 

گردبادى کهاينان را چنين در ، نمىکوشيدندها اقليتبه نابودى اين، هرچه بودندحکومت هاى ايران نکه آتوجه به 

 از سوى ديگرى بايد در وزيدن يافت. ، خود مىبلعيد

 «شريعت مداران»حکومت پيدايش   مقارن است با، دو سه قرن گذشته، انکه در فصلهاى بعد خواهيم ديدچن

دانست. مستقيم ۀ مذهبى در رابطاقليت هاى را بايد با نابودى عروج اين حکومت و به منطق تاريخى در جامعۀ ايران 

از عصر صفوى تا دوران معاصر قابل درک و  ايرانيند اين دو جريان نيز هست که روند شتابان اضمحالل آدر بر

 تشخيص مى شود!

مذهبى در هزارۀ اوّل پس از حملۀ اعراب هاى اقليتروند نابودى اين است برخالف تصور، جنبۀ ديگر قضيه 

هرچند دستخوش ره هزااين در  «غیرمسلمانان»دارند که اين و شواهد تاريخى داللت بر د از چنين شدتى برخوردار نبو

 ند: درا تشکيل مىداايران اما تا عصر مغول نيز دست کم بيش از نيمى از جمعيت ، نددايلغار و شبيخون بو

دين عيسوى و ايران قرن چهارم اديان قديم هنوز قوت و انتشار داشت چنانکه در بسيارى از نواحى ايران » در 

چنانکه در شهرها و قصبات ، يين زرتشتى بيش از ساير اديان رواج داشتآميان يهودى و زرتشتى منتشر بود. و از اين

ست پيروان افارس... در طبرستان و خراسان و ماورالنهر و سيستان و خوزستان به نحوى که از اشارات مورخان مشهود 

 د که جغرافيا نويسانيين مجوس فراوان بودند. در برخى از نواحى مانند واليت غور عدد غير مسلمانان به حدى بوآ

ها کماکان برپا ايران آتشکده در تمام اياالت تقر يبًا اند. در قرن چهارم هجرى ميده نا «دارالکفر”نجا را آقرن چهارم 

«خويش رفتار مى کردند. يينآبود و پيروان مزديسنا مطابق 
2

 

در همدان ، نشان مى دهد که، ود داردغاز قرن پنجم وجآمارى که از شمار يهوديان در قرن چهارم و ، آنمونه وار  

پنج   » ند.دهزار يهودى زندگى مىکر 3۰هزار و در سمرقند  ۸نين ، غزهزار ۱۰شيراز ، هزار ۱5اصفهان ، هزار 3

3
 «بادآگبر که محله اى بزرگ را در کنارده، اقليت يهودى پرشمارى موجود بو، در اصفهان، مثًال نيزبعد شش قرن 

4 «محله اى بزرگ»نهم ، آ)که به تأييد پطروشفسکى
بودند.  بدين ترتيب ده به خود اختصاص داده( از زرتشتيان بو 

اضمحالل اه در رايران مذهبى و هم سير شتابان اقليت هاى داورى تاريخى بجاست که هم نابودى فزايندۀ اينتنها 

، نيست. دوران صفوى نه تنها در مدت کوتاهىايران  شيعهگرى برتسلّط غاز آسببى جز ، را از اوان عصر صفوى

، زارى بودرهشو ديگرايران بلکه ، و ناچيز بدل ساختده اکثريت سنىرا به کشتارى دهشتناک به اقليتى ترس خور

 ن هيچ بذر دگرانديشى روييدن نتوانست.  آکه در 

وردند آمى  اصفهان  يا بايد اسالم يهودياندوّم، عباس شاه هجرى در زمان  ۱۰7۰تا  ۱۰62» در حدود سالهاى 

 و يا قتل عام مى شدند.«
5

 

مذهبى را همپاى هرج و مرج سياسى و اجتماعى بيابند و نه نتيجۀ مستقيم هاى اقليتنان که مايلند نابودى آبراى 

که در عصر قاجار عليرغم امنيت و ثبات ، نمودره کافيست بدين نکته اشا، فزايندۀ حکومتگران عمامه به سرتسلّط 
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که بسرعت ، ج گرفتاو که )چنانکه در مورد زرتشتيان ديديم( چنان، روند کاسته نشداين نه تنها از شدت ، سياسى

 نزديک مى شد.   «حل نهايى مسأله»به 

 قفقاز پيش گرفتند. مهاجرتى که تا مشروطيت ادامه داشت. به گفته سعيداه ذربايجان دسته دسته رآ»ترسايان 

1رفتند.«ايران هزار مسيحى از  6۰، نفيسى در همان سالهاى نخستين
 

کاشان و اصفهان ياد کرد ، قزوين، از ويرانى محالت تبريز کنت دوسرسى نخستين سفير فرانسه ۱۸4۰»در سال 

نيمى از  به چشم مى خورند که بيش ازشده کوى هاى رها ايران شهرهاى سرشناس و کهن اينو نوشت: در همۀ 

2اند.«ده جمعيت خود را از دست دا
 

ذربايجان( که آدر يژه )بوشوريان در کشاورزى آبا توجه به نقش بارز مسيحيان در بازرگانى و توليدات صنعتى و 

3«حق عبور از پل» هاى رنگارنگ حتى مى بايست«جزيه»گذشته از ، در اين زمان
، نمود مى توان تصور، بپردازند 

 ورد. آچه ضربات مهلکى بر پيکر کشور وارد مى ايران که رفتنشان از 

نوشته  هزار تن 2۰۰هزار اما بيشتر  ۱۱۰ن.(شوريان در اين سالهايى که وامى رسيم )نيمۀ قرن نوزدهم آ»جمعيت 

بودند.«پراکنده هزار در روستاى اروميه  3۰يا  4۰نها آکه از ، اند
4

 

ذهن »که ، ن گردباد خونينى را مى نماياندآمذهبى تنها گوشهاى از هاى اقليتپژوهش در بارۀ حضور کمّى

 «هويت اسالمى»به  «ايرانىملّى هويت »غشتن آن آکه تنها بر خرابه هاى ، را چنان درهم کوفته «تاريخى ايرانيان

نکه روزگارى در اين سرزمين اکثريت زرتشتى در کنار اقليت آديگر تصور ، امروز «ايرانیان مسلمان»ممکن گشت. براى 

اينکه شيعيان تا همين پنج قرن پيش اقليت ، چکه هي، کليمى و بودايى به مسالمت مىزيستند، هاى بزرگ مسيحى

هزار ، ترين جناح اسالمى«راديکال»اين تسلّط ند و پيش از ددامى ها شاخۀ اسالمى را تشکيل ده ناچيزى در ميان 

 ممکن نيست!  ، نددبو مسلّطايران در سنّيان سالى 

*** 

 ، مىماندباز »مسلمان هر جا که از انديشه و   استدالل 

 ،را از زير خاکبيرون مى کشد کهسيده هاىپوره اسطو

 ،فريديمآفالن دانش را ، چنان کرديم ،   ما چنين بوديم 

 فالن  دانشمند را  به جهان  داديم. يکى نيست  بگويد: 

 شما که   اين   همه   چراغ   افروختيد  و نبوغ  برنموديد   

 «؟ايدشده همه خاکسار اين چرا  امروز           
5

 

 هما ناطق       

 

مدارا »اى از ره که اگر ذ، بطور شگفت انگيزى نشان مى دهدايران مذهبى  «اقليت هاى»نگاهى به سير کمّيت 

ادامه دارشان در همين يک قرن پيش اجتناب  «نسل کُشى»نان حقيقت داشت و از آادعايى دربارۀ  «و مسامحه
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با ترکيب جمعيتى کامالً متفاوت به تاريخ معاصر گام مى گذاشت و همين کافى بود که به راهى ، ايران مىگشت

 برود! ، ن که رفتآديگر از 

، قادر نمىشد، هيچگاه بوداين اگر جز ، اى نمى داد که هيچزه اما ماهيت انسانکُش شيعهگرى چنين اجا

لود درست در طول دو سه آگردباد خون اينتوفندگى ، سازد. از سوى ديگر برقرارايران خود را بر  «انحصارى»تسلّط 

ن مجال آکه از هيچ جاى ، «خانهرا روفته بودند»به دوران معاصر چنان ايران ستانۀ ورود آکه در ، قرن پيش چنان بود

 مدن انديشه و عملى کارساز نبود. آبر

اه در شاهر، بودنده را به پايان رساايران کار ويرانى زه که تا «جناح اسالمى جامعه»انتظار اينکه ه، ديدگاايناز 

مى ماند. جالبست که روشنگران و متفکران يک قرن پيش نه تنها  «زهرخند تاريخ»بيشتر به ، پيشرفت قدم گذارد

 مىشمردند. ايران ب از جوى رفته را عالج کار آکه بازگرداندن ، نبودند «توهمى»دچار چنين 
 

 نوشت:  شاه در نامه اى محرمانه به ناصرالدين ، از چنين کسان، ميرزا ملکم

ن ارامنه آن يهودى هاى متموّل بغداد چند نفر هم در تهران و اصفهان مى داشتيم  يا از آاز ، »چه ضررى داشت

مى ماندند.  باقىاند به حالت قديمى خود در اصفهان شده نها آبادى مملکت آدر هند مايۀ ، که از اصفهان رفته

1«؟راميدندآدر يزد و کرمان مى ، اندشده نجا آيا گبرهايى که در هند رونق ملک 
 

در اين دوران  بيانگر  است. گزارش او از وضع زرتشتيان «اّمت”گاهى او بر سترونى آخواستۀ ملکم تنها بيانگر اين

 است:  

ر که ادعاى رياست طايفۀ مجوس داشت روزى در گبر مشهو، را: مال بهرامره فقاين »بى موقع نمى دانم بيان 

در يزد و کرمان بچه هاى ما را ”که چند نفر مردمان صاحب سواد حضور داشتند شکايت مىکرد که بنده مجلس 

اينکه حکم  طورها ماندن گبر در يزد و کرمان ممکن نيست مگر اينبه ، کشتنده ز بس که بى مؤاخذ، تمام کردند

حرف او  حضار مجلس از اين «عوضش هر که را قاتل است بکشند.، که گبرى بکشد هرباشد که اين شاهنشاهى 

اند. جواب چنين استدعا تو دهنى است. ديوان همايون چگونه مى تواند نيدهغريب ادعا بهم رسا”همه خنديدند که 

2«؟وردآمطلب را به تحرير در حکم شرع و حکم خدا را تغيير دهد و کدام منشى است که چنين
 

مخالف واقعيات  جز نابودى غيرمسلمان هدفى ندارد و هر ادعاى ديگرىعمًال  «حکم شرع و حکم خدا»، رىآ  

مؤمنان اهل »با چنين رفتارى با  «اصل»گويا اسالم در ، کهاين است ها «غريب ادّعا»اينتاريخى است. يکى از 

با توجه به آيات قرآن ! در حاليکه «اسالم ناب محمدى»مخالف ده، رخ داايران نچه در آمخالف است و  «کتاب

 «غير مسلمانان»هيچ چيز در اسالم مسّلمتر از نابودى بى چون و چراى ، نست که بگوييمآدرست تر در اين باره، 

 اند! شده منحرف  «يين مسلمانىآ»از ، اندده نشان دا مسامحهاىاه راين در ، نجا که متوليان اسالمآنيست و 

مخالف احيانًا   نه، رايج بودايران )جريمۀ نامسلمانى(  که تا همين يک قرن پيش در همه جاى  «جزيه»ًال  مث

 ن تعيين گشته است:  آبلکه شيوۀ عمل نيز با دقت از سوى قر، اسالم

  29توبه    «به دست خود بدهند تا ايشان فرو دست باشند. »

                                                                                 

 . 5۱، ص 5شماره الفبا ، ميرزا ملکم خان، «رسالۀ کنسطيطوسيون»  1

 .5۰، ص همانجا 2



 ايراناقليت هاى مذهبى در 

 

62 

 

تنها مسلمانان را در آمده، برادرى و عدالت اسالمى  ، احاديث دربارۀ برابرىن و آنچه در قرآهمۀ کوتاه آنکه،  

صراحت در بارۀ لزوم نابودى غيرمسلمانان به حدّى است که متوليان اسالم در همۀ فروع و حتى گرنه، و، نظر دارد

 ى توان يافت! حتى نمونه اى هم حاکى از ترديد نمره باايندر  درحاليکه، اندده اصول اعتقادات اسالمى شک کر

ى که اعراب و سپس متوليان اسالم خونبارپرداختن به صحنه هاى مکرّر و ، مسلمانان «دستور عمل»با شناخت 

ن بود که توازى انکارناپذير اضمحالل مدنيت ايرانى را با سير نابودى آموردى ندارد!  مهم ، بر ايرانيان روا داشته اند

 شيعهگرى از صفويه به بعد برنموديم. تسلّط روند را پس از اين امل اوجگيرى ايرانيان غير مسلمان نشان داديم و ع

بتوان منظرۀ تاريخى ، تا قلم توانا است و نه مدارک الزم در اختياراين که نه کنم، اعتراف بايد ميان  ايندر 

 را چنانکه بايد توصيف نمود. ايران مذهبى در هاى اقليت «نسلکشی»

با توجه به کل جمعيت ، در طول دو سه قرن «يین هاى ايرانیآ»کشتار و راندن يکى دو ميليون ايرانيان وفادار به     

کشتارها بطور ايننکه آچه به ، ليکن، دم سوزى در دوران فاشيسم استآهاى ره ور کوآپنج شش ميليونى کشور ياد

، نسلکشىهااينبراى زدودن اسناد ، و چه به کوشش پيگير متوليان  اسالميده را درنوردايران شهر و روستاى  «انهروز»

 نها ناتوانيم! امايک چيز مسلّم است: آاز به دست دادن منظرۀ تاريخى 

سالم هستند و متوليان ادر زمرۀ يخى در داورى تار، نان که ايرانيان را ناتوان از همپايى با تمدن جديد يافته اندآ

چه مقوله ايست! و  «فرهنگ و تمدن»نمى دانند ، را به سينه مى زنند «فرهنگ و تمدن اسالمی»نانکه سنگ آ

مال تنها اسالم زدگى خود را بر، نانکه از تأثير اسالم در شکل گيرى مدنيت جديد اروپايى سخن  گفته اندباالخره آ

که يهودىستيزى در کليسا نشان مى دهند، يک مورد تحقيقات تاريخى و اجتماعى اين ساختهاند. زيرا دست کم در 

رابطۀ مسيحيان با يهوديان بيشتر جنبۀ ، اسالم بر جنوب اروپاتسلّط پيش از پا گرفت و  «فرهنگ اسالمى»به تأثير 

شدت گرفت م.( ۱۰95ـ۱29۱در خالل جنگهاى صليبى ) «تبادل فرهنگى”رقابت داشت تا دشمنى. اينجنبه در 

ت پذيرفت. م. از اسپانيا صور۱492بر يهوديان با راندن دو ميليون يهودى به سال ده ن اولين تهاجم گسترآو بدنبال 

ن در آزيرا چند قرنى پيش از ، ن متوليان اسالم دانستآزارى را از آيهود در «حق تقدم»بايد شک بدين ترتيب بى

 ايران:  

پذيرايى  -هر بار سه روز -»اهل ذمه گذشته از پرداخت جزيه و خراج مىبايست مسافران مسلمان را در خانۀ خود

اختيار اينان بگذارند... اهل ذمّه... مى بايست بر روى لباس خويش عالمت کنند و منزل و غذا و عليق اسب در 

هم از قرن پنجم هجرى کمربند چرمى خاصى ايران مسيحيان ره، مشخصهاى نصب کنند. بنا به گفتۀ منابع مذکو

اين گ قرار مىدادند و رن، يکى بر سينه و ديگر بر پشت، مىبستند و  يهوديان دو وصلهشده مىميد ه که زنار نا

سوار شوند و فقط مى توانستند از  وصله ها بايد مشخص باشد و غير از رنگ لباس. اهل ذمّه حق نداشتند بر اسب

را اه شوند و رده مى بايستى از مرکب پيا به مسلمانى برمى خوردنداه کنند و چنانچه در بين رده قاطر و خر استفا

1زاد بگذارند.«آبراى او 
 

کنند  که عالمت مشخصهاى بر البسۀ خويش الصاق، ق( اهل ذمّه را مجبور کرد 233 - 247»خليفه المتوکل)

2و برفراز مدخل خانههايشان صورت شياطين را رسم کنند.«
 

مذهبى در عصر قاجار هاى اقليت «اجتماعى»و  «حقوقى»را با دو گزارش از موقعيت  «گدازجانمبحث »اين 

 پايان مى بريم:   به
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هر دو براى مرافعه پيش قاضى مى ؛ مُسلِم منکر مى شود، تومان ادعا داردده  مُسلِم»... يک نفر ذمّى از يک 

ورد. آچهار نفر ذمّى ديگر از معتبرترين تجار واليت شاهد مى ، روند. قاضى از ذمّى شاهد مىطلبد. ذمّى مدعى

از شاهد ُمسلِم  د ُمسلِم مى خواهد. ذمى مدّعىن چهار ذمّى معتبر را قبول نمىکند و از ذمى شاهآقاضى شهادت 

1بدين سبب حقش به هدر مى رود.«؛ عاجز مىشود
 

عيالى وجيهه زه به درجهاى که وصف ندارد. در تهران حقنظرى بود کليمى. تا؛ نها در ذلت بودندآ»... جميع 

امام جمعه رفتند و گفتند که عيال پيش ده، لهذا جمعيت کر، بودندده گرفته بود. اراذل طمعى دربارۀ عيال او نمو

، من يهودى هستم، ن زن مى گفتآهر چه ، او را بيرون کشيدند، ريختند در خانه، استشده حقنظر مسلمان 

به جهت روغنى ، بودده به او امتيازى داشاه حکيم مشهورى بود و محمد ، نکه حقنظرآهيچکس گوش نمى داد. با 

ن دختر را از آذلت يهود به درجه اى بود که ، بود. با وجود اينده را ساکت کر بود و درد پاليده ماشاه که به پاى 

2گوش نمى دادند...« که من يهودى هستم، فرياد مى کردره خانه بيرون کشيدند و هر چه بيچا
 

اقليت يهودى در تاريخ اروپا  ياد کرديم. وجود دگرانديشى يهودى در  «حیاتی»در مقدمۀ اين فصل از نقش 

از تن در دادن اروپا به حاکميت مطلق کليسا جلو مى گرفت و درعصر روشنگرى نيز به کرسى ، ران قرون وسطادو

منجر  «دولت سیاسی»مدن آدر وراى اعتقاد مذهبى و بر ،«شهروند -انسان»به قوام حق ، نشاندن حق انسانى يهوديان

دگرانديشى مذهبى تنها به صورت انفعالى به پيشبرد اين روند ، چنانکه در جاى ديگر سخن رفته، گشت. البته

الزم دستگاه از درون اين شکننده يک رفرم مذهبى درهم ، قدرت کليساستگاه کمک نمود و براى درهم شکستن د

در طول سه قرن اروپا را رفته رفته خونبار اکشهاى که به صورت پروتستانيسم رخ نمود و به تکانهاى عظيم و کش، بود

 نکه در نقطۀ اوج خود به انقالب کبير فرانسه منجر شد.آتا ، بيدار کرد «خواب قرون وسطايى» از

ر حضور اقليت يهودى دبا اينهمه نقش دگرانديشى يهودى در پيشبرد اروپا در خور توجه شايسته اى است.  

که هرجا و هر زمان که اينان با حداقلى از ، هه هاى تاريخى گوناگون نشان مى دهدُبرکشورهاى نيم کرۀ غربى در 

بزرگترين شده، به ميزان حيرت انگيزى موجد شکفتگى عاليترين توانايى هاى انسانى ، اندده زادى روبرو بوآمدارا  و 

متفکران و هنرمندان ، سهم دانشمندان توان تأييد نمود: اگرمىادعا را اين ند. بحدّى که انوابغ از ميانشان برخاسته

تفاوت بارزى با سطح ، نچه بجا خواهد ماند، آسياست و هنر اروپايى به کنار گذاشته شود، فرهنگ، يهودى از علم

که يهوديان در قرون گذشته نيز با کشتارها و پيگردهاى ، لمانآدر مثًال ن در اروپاى قرون وسطا نخواهد داشت ! آ

يهودى  ۱7که ، غاز قرن بيستم بدان انجاميدآخر قرن نوزدهم و آدهۀ  زادى نسبىشان در يکى دو، آدندمداوم روبرو بو

 نوبل گرفتند!  زه جاي لمانیآ

 و سازماندهى انرژى الزم در اين سو «اکثريت»را پژوهشگران در همان کشش بسوى يده پداين علت اصلى 

 است:  ده به بهترين وجهى نشان داخود ىنامه مکانيسم را در زندگاينيافته اند. زيگموند فرويد 

رهگذر( اينراهى ندارم. )از وه نِ اقليتم و به حريم اکثريت انبآشنا شدم. دانستم که من از آ»زود با سرنوشت خود 

3مد.«آدر من استقالل قضاوت پديد 
 

 در تأييد همين مکانيسم مى نويسد: ، ريان پور، آپژوهشگر ايرانى
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 1 پيمود.« نو را پيش گرفت و گستاخانهاه از تنهايى و نوخواهى بيم ننمود. ر، دانشوران يهودى »فرويد همانند عموم

لمانى است. جنبۀ ديگر همان يهودىستيزى کور و وحشى آاز سرنوشت يهوديان جلوه جنبۀ باال اما تنها يک 

دامن زد و در عظيمى ت تاريخى در زير سلطۀ نازيها به جناي، در نيمۀ قرن نوزدهمخونبار است که پس از نقطۀ اوج 

 رساند:  به ظهور صحنۀ دهشتناکى از درماندگىانسانى و اجتماعىرا ، فاجعهاين سوى  دو

هاى رهو برپا ساختن کو «حل نهايیمسألۀ يهود»درست زمانى به سوى ، حکومت نازى، دستگاه در يک سو

شکستناش براى همگان روشن بود و هنوز هيچ درهم ، «استالینگرادشکست »که پس از ، دمسوزى گام برداشتآ

اى مکانيسم درونى و لجامگسيختهاى را که منجر به اين فاجعه شد نشان کنندهبطور قانع ، پژوهشگرى نتوانسته است

 دهد!

، فاجعه است: در فيلمهاى مستند موجودايندر سوى ديگر منظرۀ خودباختگى و درماندگى انسانى در قربانيان 

بسوى  ،که با علم به سرنوشتى که در انتظارشان بود، را مىتوان ديديهودى هزار نفرى از قربانيان  دو سهگروه هاى 

 تنها از سوى دو سه تن از نازيها مراقبت مى شدند!  بعضًا درحاليکه ؛ گام  برمىداشتنده کشتارگا

کوششى امعه، ازى جکه هرگونه کوشش براى يکسانس، بحث را بگشاييماين کوشيديم به اجمال ، بدانچه رفت

و به همان درجه که جامعه اى قادر است گوناگونىهاى درونى خود  «ماقبل مدنیدوران »است در جهت بازگشت به 

ها را نه تنها مخالفتى با «دگر بودن»و  ها«دگرانديشی»و مى گشايد  پيشرفت اجتماعى را نيز اه ر، را به توازن برساند

که ، ماهيت واقعى و انسانى جوامع بشرى است، اين بلکه بر عکس، نيست «ارادۀ اجتماعی» و «مّلیيکپارچگی »

را ممکن مىسازد. به همانگونه که زه گشايىهاى تااههاى نوين و رچهره برشکفتن ، با ميدان دادن به دگرانديشى

گروه هاى  مزيستى سرافرازانۀانسانها را به سوى نزديکى و هميارى مى کشاند. ه، احترام متقابل به منزلت انسانى

 مى دهد. اه و اجتماعى رملّى اجتماعى نيز به انسجام 
 

*** 

 زادى دگرانديشان است.«آهميشه ، زادىآ»

 روزا لوکزامبورگ
 

، «جوامع پيشرفته»در آنان مذهبى و همچنين کوشش براى شناخت نقش هاى اقليتپس از نگاهى به سير کمّى 

دست کم ده، اگر تنها عامل اضمحالل کشور نبو ايران،مذهبى اقليت هاى که روند نابودى ، باشدشده بايد روشن 

 ن برخوردار است.  آاز توازى حيرت انگيزى با 

، نان را نشان مىدهد. بايد بتوان ديدآتنها جنبۀ کوچکى از نقش تاريخى ، مذهبىهاى اقليتحضور کمّى  اّما

 را در راهى ديگر رقمايران سرنوشت ، مى توانستبرخوردار بودند که چه جوانب فکرى و بار فرهنگى آنان از که  

 ؟  نبود «مسلمان اّمت»که ، ردار بودنداز چه توانايى هاى برخوايران زرتشتيان و يا يهوديان ؟ مثًال زند

ى بارزى نمىتوان تشخيص هانها نه تنها توانايىآدر ، مذهبى بنگريمهاى اقليتچون از زاويۀ ديد اسالمى به 

هنرمند »تر و خرافاتپرستتر مى يابيم! نه ندهدرما، نان را به درجهاى از مسلمانان نيز بىمايهتر، برعکس، آداد

 «دانشمندى»شوريان آاى را! نه از ميان شدهشناخته  «متفکر يهودى»را مى توان برشمرد و نه بنامى  «زرتشتى

 ! «سخن دانى»ارامنه  برخاسته و نه از ميان
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 ،که در مقايسه با يهوديان اروپاشده، را چه مىايران يهوديان ؟ مثًال تناقض را به چه رو مىتوان توضيح داداين 

 ؟ از ميانشان حتى يک نابغه نيز برنخاسته است

تناقض را در زاويۀ ديد اسالمى جستجو کرد و ادعا نمود که اسالم زدگان براى توجيه اين يا مىتوان ريشۀ آ

از ، در اسارت اّمت»ن را به ديگران بازتاب مى دهند و متوليان اسالم براى نگهداشتن ، آدرماندگى و ناتوانى خود

اقليت که ، اگر چنين است بايد اين را نيز بتوان نشان داد؟ اندده تصويرى به مراتب پستتر ارائه دا «دگرانديشان

اند! اما نده که از نظرها پنهان ما، اندده در دوران معاصر دانشمندان و هنرمندان بزرگى ارائه داايران مذهبى هاى 

 مىدانيم که چنين نيست!  

پس از اسالم ايران بسيار تاريخ  «تناقضات»بگشايد. از  «چیستان»اين  به حلاه شايد تناقض ديگرى بتواند ر

در ، قلمداد مى گردند «فرهنگ و تمدن اسالمى»ورانى که به عنوان پرچمداران آکه اغلب نام اين است يکى هم 

 اند. ده بو «متوليان اسالم»زار و تکفير آو پيگرد زندگى مورد  زمان

، به دار ساله 3۸ -)سهروردى «شيخ اشراق»تا  ، کشته(ساله37)و دقيقى  کشته( -)روزبهپارسى «ابنمقفع»از 

تا حافظ   مرگ مشکوک(باالخره مورد تکفير و تبعيد و ره، وا) آاز رازى و فارابى و ابن سينا و سعد سلمان ، آويخته(

قاخانکرمانى و طالبوف تبريزى و آو مولوى و خيام و ناصرخسرو )تکفير و دق مرگ( و از عطار و مالصدرا تا ميرزا 

که نه تنها در زندگى با فشارها ، پرداختايران وران آاى در چند صفحه از نام «سياهه »مى توان  ( )تکفيردهخدا 

تحريف  شان نيز به گونه اى شناخته ناشدنى«پيام»شخصيت فرهنگى و بلکه ، اندده روبرو بوآورى مرگو ضربات 

 گشته است.   «تصحيح»و 

نچه را بدانان آکه هيچکس نمىتواند حتى يک غزل يا رباعى از ، خيام و حافظ و رودکى اند، شناآسه نمونۀ 

 «ديوان حافظ»از   «شدهنسخۀ تصحيح »پنجاه بيش از زه امرومثًال به يقين تاريخى تأييد کند! ، منسوب مى گردد

هاشان نيز مورد تحريفات غير قابل تصورى قرار هبلکه واژ، در دست است که نه تنها ابياتشان همخوانى ندارند

خوندى هرچه خواسته بدان آهر  صادق هدايتکه به قول ، را «رباعيات خيام»گرفتهاند و يا روايات مختلف از 

1 «کم اضافه و»
، يک ميليون و سيصد هزار بيت از رودکى، است! و يا از صد هزار و يا چنانکه برخى گفته اندده رک 

 چيزى در دست نيست.«!قصيده چند قطعه و  »جز
2

 

 پرچمداران هنر و فرهنگ ايرانى تنها از يک سو مورد حمله و تحريف تلقىه ديدگااين روشن است که از 

 است.  «اسالممتوليان »ن از سوى آمىگردند و 

زيرا چنانکه در همين بررسى ، نان پا مىفشاريمآبر اين ادعا به واقعيات و بررسى تاريخى در مورد تک تک 

بر نمايندگان فرهنگ ايرانى وارد ساخته  «شاهان مستبد»فشارى که ، نشان خواهيم دادايران دربارۀ تاريخ معاصر 

 اند. به عنوانده چنين کر «متوليان اسالم»است و در خدمت ده بو شان متناسب«شريعت پناهى»با ، دقيقًا اند

 دوران حافظ مى خوانيم:   «مستبدشاه »نمونهاى ناچيز در بارۀ 

در حاليکه به تالوت ، طنبور مى گسستزه نام داشت و خم مى مى شکست و  «محتسبشاه »»محمد مظفر که

مصحف را به يک سو مى نهاد و محکوم را با دست خويش سر مى بريد و سپس بازگشته و کالم ، ن مشغول بودآقر

3است.«ده دژخيم هفتصد بار رخ دااينمى خواند و گويا اين حادثه در زندگى  الله
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اند ده بو«شيخ و محتسب»اسالم  تنها تسلّط ايرانى در هزارۀ اول پردازان ن فرهنگچنين است که دشمنا، رىآ 

اين سخن اصلى ، به کناراين مى توان يافت!   «شاهان و حکام»ثارشان به سختى کلمه اى زشت در توصيف آو در 

 ؟ناميدمان مسل ،اندده که به کدام منطق مى توان کسانى را که دردکش اسالم و اسالم پناهان بواست 

 که ندا مى زند:  را حافظ آخر مثًال   
 

 ؟به سیب  بوستان  و  جوى  شیرم                   فريبی    ، اى زاهد، چون طفالن تا کِی

 و يا رودکى که: 

 دل     به     بخارا     و  بتان     طراز                     روى    به    محراب    چه        سود     

 :  دقيقى کهو يا 

 که   پیشت   زَند   را   بر   خوانم  از  بر                         رزويست  آيکی    زرتشت    وارم      

 و يا يغماى جندقى: 

 ؟کردمچه می، مدارا گر بدين کافر نمیکردم                  جان بردم به تزوير مسلمانی ، شهرز شیخ 

 سرود:   ميهن خوددر سوگ و يا عبيد زاکانى که 
 

 ن  بوستان   گرفتآخلد برين ز رونق      يین و رنگ و بوى آکان بوستان سراى که 

 مد و در او مکان گرفتآزاغ سیه دل     اکنون بدان رسید که بر جاى عندلیب 

 و يا به فردوسى که متوليان اسالم را چنين مى بيند:  
 

 به   کوشش    ز  هرگونه  سازند  دام                                   نه جشن و نه رامش نه گوهر نه نام

 رند      پیشآبجويند  و  دين   اندر                                زيان  کسان   از  پی  سود   خويش  

 ستهراآشود  روزگار     بد                                    بريزند  خون   از    پی    خواسته       
 

 خطاب مى کند:   «شهرمفتى » و يا خيام که به

 ؟کدام   خونخوارتريمبده، انصاف                 تو خون کسان خورى و ما خون رزان        

 هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم                       هستم،  گر  من  ز می   مغانه   مستم

 عطار نيشابورى که اعتراف دارد:  باالخره و 

 ور    کفر   و   ننگ     ايمانیمآنام                         ما     گبر     قديم     نا   مسلمانیم                          

 ؟بدرانیم  ز  کار   خويشده  پراين                             کِی  باشد  و   کِی  که   ناگهان  ما    
 

 ؟ که مسلمان نيستند، به کدام زبان بايد بگويند

امروز شگفتانگيز است که چگونه تکرار چنين دروغ بىشرمانه اى رفته رفته جاى حقيقت را گرفته ه از ديدگا

در همين نامسلمانى متفکران و نام ، اگر پژوهشگران معاصر ايرانى در يک نقطه هم رأى باشند، است! خوشبختانه

اى کامالً متفاوت رهمنظ، صورت گرفتهره باايناست و مجموعۀ پژوهشهايى که در «اسالمتسلّط »ان هزارۀ اوّل ورآ

)ن.ک. ده زرتشتى بودن دقيقى را نشان دا، نکه استاد پورداودآو غرورانگيز به نمايش مى گذارد. تنها به عنوان نمونه 
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هاى شعر و موسيقى دستگاهکه ده بدين بو «حافظ»فاش ساخته که شهرت ، باستانى پاريزى، مقدمۀ بيژن نامه(

1«حفظ»ايرانى را از 
2«تشهآزرتشتى دو »است که فردوسى نيز ثابت کرده داشته و يا على ميرفطروس 

 است!...   دهبو

بدين ؟ نددنامسلمان بوره ايرانى يکس فرهنگ و تفکر، که پرچمداران ادب، بايد پذيرفتواقعًا يا آبدين ترتيب 

 -ن از حفظ بودن حافظ گفتهاندآاز جمله شيعه بودن فردوسى و يا قر، وران ايرانىآنچه که دربارۀ نام آحساب نيز همۀ 

 ؟ استده جعل و تحريف بوره يکس -استعده قااين نهم تأييد بر آکه  ءگذشته از دو سه استثنا

 -هرچند هنوز در ابتداى کار است -نآو تاريخى ملّى ن و اثبات آکه پافشارى بر ، پذيرفتاين نه تنها بايد ، رىآ 

تنها به افشاى  اند.دهايرانى نموملّى مهمترين خدمتى است که پژوهشگران ايرانى در دوران معاصر به بازيافت هويت 

تحوّل اجتماعى  مى توان به درونمايۀ واقعى تاريخ وآمده، جعل و تحريف متوليان اسالم بيرون   «کارخانۀ»نچه از آ

 نگاهى بيافکنيم:   دستايناز  «چیستان»ها را برگشود. براى نمونه به  دو «چيستان»دست يافت و بسيارى ايران در 

واقعيت ؟  اندده را به روشنى بيان نکراين چرا پس ، اندده وران فرهنگ ايرانى نامسلمان بوآنکه اگر نام آنخست 

است. ده بو «تحريف گران»نيز مورد توجه خاص  «عقيدهاظهار »اما درست همين ، اندده که چنين کراين است 

اى ، چهرهنانآبا جعل مطالبى مبنى بر مسلمانى ، نجا که نتوانستهاندآن را نابود ساخته اند و آنجا که توانستهاند آ

دانسته و يا «گبر قديم نامسلمان»ديديم که عطار نيشابورى به روشنى خود را مثًال مخدوش و دوگانه پرداخته اند. 

 است:ده نگذار بجاره بااين حافظ نيز ترديدى در 
   

 تش   نمرودآکنون  که  الله  برافروخت         يین   دين   زرتشتی آکن   زه   تاٰ،   بباغ    

 معذورم ار محال تو   باور   نمی کنم                       حکايت    معقول  می کند     «پیر مغان     

 در نمی کنم اينمن ترک خاکبوسی                جاى دولت  است «پیر مغان”حافظ! جناب      

 ساکنان  درگه   پیر   مغان   شدم  کز                         شدده   نروز    بر    دلم    در    معنی   گشوآ     

 يینمآمهر   آينۀ   که   مکدر   شود                             خدا  را مپسند  ، ستهاستمبر  دلم گرد      

... 

ضدفرهنگ »که موضع متفکران ايرانى در دفاع از منش و فرهنگ ايرانى و در مخالفت با ، بگذريماين از   

که مورد تحريف قرار ده، ن بوآجنبه روشن تر از ايننکه آنهاست. منتهى با آنيز دليل کافى بر نامسلمانى  «اسالمى

است! ده شده نان نسبت داآقابل چشم پوشى  «نحرافاتا»و يا  «ضعف اخالقى»از سوى متوليان اسالم به ، گيرد

 از مدافعان فرهنگ ايرانى بدست دهند و «ضعيف»و  «فاسد»، «گناهکار»اى ، چهره اندشيده متوليان اسالم کو

سازند.  بهره از جاذبه بى «خوشباشانى  الابالى»و يا  «مستانى بى شعور»نها را به عنوان سخن آبدين تحريف پيام 

  

 هشیخان گمرا، پیران جاهل  ما را به مستی افسانه کردند  

 حافظ           

 رههموا «فرهنگ اسالمى”در  «بىاخالقى”جويى و ستيزه وران فرهنگ ايرانى با آدر حاليکه محتواى مبارزۀ نام 

 انسانى و تعقلى صورت گرفته است: عميقًا از موضعى استوار و پايه اى 
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 ريشه اى و  مابقی تو استخوان      اى  انديشه همه  تو   ، برادر  اى 

 مولوى  

 از تو هشیارتريم، همه مستیاين با                                     از تو پر کارتريم ، اى مفتی شرع

 خيام  

 ولیکن  به دل  انکار کنیم،  نتوانیم                  ز غوغاى عوام  ، منع واعظ ز خرافات

 جامى  

 خیال  که  اکسیر می کننداين غافل  در             هیچ نشد  حاصل  و   هنوز             ره  جز قلب تی

 نمازاه گیر و خوده حف و سجامصاه تو خو                بسته شود راهرو حجاب وى است به هر چه    

 که از دروغ سیه روى گشت صبح نخست                 بصدق  کوش که خورشید  زايد از  نفست         

 رسی  چرخ  زنان   تا به خلوتگه خورشید                      نئی    پست      مشو ره     کمتر    از   ذ       

 حافظ   

 حرام  گشته   به  احکام  شرع بر احمق                  حالل   گشته   به   فتواى   عقل  بر  دانا  

 سينا  پور 

 شامی  استآتا   جنینی   کار    خون               سخت گیرى   و   تعصب   خامی   است

 مولوى  

 دل   تو   منتظر   حشر  و  قصۀ  عرصات                                  تو در   ترازوى  محشر   نشسته اى و   هنوز        

 ناصر خسرو   

وجود  «فرهنگ اسالمى»وران با آنام ايناگر چنين تضاد عميقى ميان پيام فرهنگى ، نست کهآديگر  «چیستان »

 نانآثار آصفحاتى از ، ممکن گشته چگونه، «کتابت»با توجه به قدرت انحصارى متوليان اسالم بر ، اصوًال داشته

 ؟  بدست ما برسد

تنها بخش بسيار کوچکى نده نان بجا ماآنچه از آنيز واقعًا که ، پرسش بايد به منطق تاريخى گفتايندر پاسخ بر 

نچه که فرهنگپروران ايرانى در صورت نبود حمالت آن نيز بخش کوچکى است از آاند و يده فرآنچه آاست از 

ى که «خونريز زمانۀ»معنى کافيست به اين اى درک جان ستان و نابودکنندۀ متوليان اسالم مى توانستند بيافرينند. بر

 بينديشيم!  ده، بوايران گريبانگير 

 که وبال سرماست، نتوانگفتن                          چنانکه در دفتر ماست                  ، اسرار جهان

 اسرار زمانه گفت می نتوانمو                                      خورشید به گِل  نهفت  می نتوانم

 سُفت    نتوانم، درّى که ز بیم                                       ورد     خِرَد  آاز   بحر  تفکرم    بر  

 خيام  

 در  گلیمکشیده  عاقالن  سرها                                               احمقان سروَر شدستند  و  ز بیم    

 ستان   می بین و  مپرس!آخون   بر   در  و                           مطلب   خانه   از   ما      درون   اسرار  

 مولوى  

 و همه ملک سلیمان طلبنداند طبعديو                           خوک شکلند و حديث از خر عیسی رانند      

 خواجوى کرمانى  

 دامی،مجلس   و عظی به هر، استده  که   نها     خانقه   اکنون   نپرد             به درمرغ    زيرک   

 چه بوالعجمی استاينبسوخت عقل ز حیرت که                  پرى  نهفته رخ  و  ديو  در کرشمه   و ناز
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 زمانه خونريز است، که همچو چشم صُراحی      پیاله   پنهان    کن،   ستین  موقعآدر  

 سر ما    زان     هوا        رودد     بر   باد   رو                نهفتهايم   ما   در  درون   سینه  هوائی 

 حافظ
 

تنها بايد سيده، اين را اسالم بدست ما ر«تسلّط»اّولدر هزارۀ ايران ثار بزرگان آاز صفحاتى نيز اگر به راستى 

  نها دانست.آايرانى جامعه در حفظ بزرگان و کوشش قطب اين نتيجۀ زيرکى خود 

مقايسه گفتنى است که سعدى را بايد اين پيش از تر مى کند. مطلب را روشنمقايسهاى ميان حافظ و سعدى   

در  «فرهنگ اسالمی»بلکه به رسوخ ، بود «مسلمان»که نه تنها ، وردآدر دوران مزبور يک استثناى بزرگ به حساب 

ايرانى کوشيد و نقشى عظيم در تخريب معنويت ايرانى داشته است. هرچند که او نيز تا حدّ زيادى دچار  «ادب»

ايرانى است که مبلغّ باىادشمار از انگشتاست. اما چون ده نوسان نمو دوگانگى بود و ميان  دو فرهنگ متضاد

مىتوان توضيح داد که  «نکته»مورد لطف متوليان اسالم قرار داشته  و درست به همين اند، دهنيز بو «اسالميت»

بدون کوچکترين تصرفى به زمان حال ده، ثار او به همان ترتيبى که خودش در زمان زندگى تنظيم کرآچگونه همۀ 

 هشتم( حافظ )قرنيک قرن پيشتر از رن هفتم( )قکه بدانيم سعدى ، زمانى روشنتر مى شود «نکته»ايناست.  سيدهر

 زيسته است!

، گشته عمامه بسران «ترک تازى»ميدان  «ديوان حافظ»که اگر ، مقايسۀ باال کوچکترين شکى بجا نمى گذارد

مخدوش گردد. از  که تا حدّ ممکن «ضرورت» اينبلکه به عمد و به ، به سبب سهلانگارى و بىمباالتىاحيانًا نه 

، بودده پيامش را چنان پخش نمو ،است که در زمان زندگىده زيرکى و نفوذ معنوى حافظ نيز بواّما اين سوى ديگر 

 ن غيرممکن گشت:آکه پس از او ديگر نابودى کامل 
   

 سیه چشمان کشمیرى و ترکان سمرقندى!  به شعر حافظ شیراز می گويند و می خندند 
 

خون  سهمناک و، انى در هزارۀ  ّاول خود بازتاب کشاکش و مبارزۀ عظيمثار انديشه و ادب بزرگان ايرآپس 

داشت و سوى ديگر  جامعه بر خالقيت فرهنگى و منش مدنى تکيه «قطب ايرانی»ن آلودى است که در يک سوى آ

 روشن تر بگوييم: است.ده جز تهاجم و کشتار و کتاب سوزى ندانسته و نکر ،«قطب اسالمی»، يعنى  نآ

سخنى در مخالفت  که نمى بايست، اندده مسلمان بوايران، يا بزرگان فرهنگ پرور ، از دو حال خارج نيست 

ثارشان آاست. در هر صورت نيز  شان«کفر»اند و سخنشان نيز دليل و شاهد دهبا اسالم بر زبان رانند و يا نامسلمان بو

مسلمًا  «علما و پيشوايان اسالمى»دليل که  قرار گيرد. در صورت ّاول بدين «مسلمانان»نبايد و نمى تواند مورد توجه 

ميزشان براى هيچ مسلمانى آتوجه به سخنان کفردّوم ند و در صورت دبو قادر به تفسير و توضيح اسالمآنان بهتر از 

 مجاز نيست.

و حتى  امکان تداومشده، تر دهزهرچه در قرون اخير جامعۀ ايرانىاسالم ، استدال اينکهاينشاهد تاريخى براى  

ها و «حافظ»مقام  نيز بر بزرگى «مسلمان ايرانى»بزرگان نيز کمتر گشته است! البته هر ايناز انديشه هاى ده استفا

چرا مثًال است و ده نان چه بوآ سخن و پيام اصلى، کسى نيست بپرسد اّما، ها اعتراف دارد«فردوسى»ها و «خيام»

 ؟سخن گفتهاند! «مهر و دوستی»از، با دربارها و شاهان فاسد و مستبد عصر خويشزه مباربجاى 

که مبارزۀ فرهنگى ، همان است نانآدر بارۀ  «تناقض»غلبه بر اهکه تنها ر، وران ايرانى در يافتيمآبا نگاهى به نام 

هاى درخشان و نبوغ ، چهرهجامعه دريابيم «قطب ايرانی»به عنوان شاخص تعلق به  «فرهنگ اسالمى»شان را با 

وردند و نه به حسرت آکه مسلمانى را تاب نمى، نددبو «نومسلمانانى»نه  «اسالمتسلّط »ميز در هزارۀ اوّل پس از آ
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فرهنگ و مدنيت ايرانى را پاس مىداشتند و در همين ، به دليرى و خردمندى، روزگار گذشته مىزيسته اند. برعکس

هايى چهره مدن چنين آن خود موجد برآکه نوشيدن از ، که بايد سرچشمۀ معنوى خروشانى را دريافت ،تعلق است

بدين انجاميد که از ، شيعه گرى عصر صفوى در قبال ضعف کمّى و کيفى قطب ايرانىتسلّط است. همين که شده 

است. از شده ر تعلق ياد دليل کافى ب، ن نمى توان يافتآبه درخشش فرزانگان پيش از چهره ن پس حتى يک آ

قطب »از ، ايرانى واقعى فرهنگپرورانيگاه که با نشان دادن جا، زاويۀ ديد نيز مى توان ثابت کرداين سوى ديگر از 

 است. يده نتراو ،سر سوزنى که بتوان بدان نام فرهنگ و تفکر خالق داد «اسالم اّمت»جامعه و از ميان  «اسالمى

پاسخ گفت و  «مذهبىاقليت هاى »در بارۀ شده ياد  «تناقض»تنها بدين نگرش است کهمىتوان به باالخره 

نجا که بخش عظيم جامعۀ ايرانىرا همچنان وابستگان به آاز ،که در هزارۀ اوّل پس از حملۀ اعراب،نشان داد

ويژگى اين نهاى فرهنگ و مدنيت جهانى بود و زمين همچنان از کانو، ايران تشکيل مىدادند «مذهبىاقليت هاى »

مقاومت اين تنها به مقاومت فرهنگى در مقابل انسانکشى متوليان ترک و عرب اسالم ممکن گشته بود. پاسداران 

ن لشگر عظيم از آنان را نمايندۀ آبلکه بايد ، محدود ساختنده ورانى که يادشان به يادگار ماآرا نه تنها بايد به نام 

دوران از  نسل کشى»ثارشان آکه اگر نام و ، دانست «هنرمندان زرتشتی»و  «دانشمندان مسیحی»،«ن کلیمیحکیما»

 جاى تعجب مىبود! ، وردآرا دوام مى  «صفويه به بعد

 پزشک)!(،  «اهوازى على بن عباس)مجوسى(»خالى از لطف نباشد: اولى  «نام»به دو ره شايد اشاهديدگاايناز 

است!نکرده که در زرتشتى بودنش کسى شک ، ور قرن چهارمآبرجسته و نام 
1

شاعر  «زرتشتِ بهرام»و ديگرى  

شناس و پارسى دان و پهلوى خوان از ره ستا، پزشک، هيربدى دانشمند، پسر بهرام پژدو، زرتشتى قرن هفتم است

که از او ، اى«ارداويرافنامه»هيئت و حساب دانشمندى بنام بود و منظومۀ  ،نجوم، . زرتشت در دبيرى«مردم کرمان

بيت است! ۸5۰شامل نده، بجا ما
2
باشد. با توجه  شنيدهکه اسمى از او ، کمتر کسى را مىتوان يافتاين همه، با  

 گمنامى در زير سلطۀ اسالم را بايد افتخار او شمرد:، اينزرتشتِ بهرام «موضع فرهنگى»به 
   

                 استشور شوب و آجهان پر فتنه و      ن روزگار و وقت دور است                  آکنون  

 شد  خراب  و  تار    و  ويرانده  فتا                       ايرانبدست   ناکسان  افسوس   
 

 «اتفاقى»که ظهور چنين کسانى ، اين است توهم عميق ديگرى که دربارۀ بزرگان هنر و تفکر ايرانى وجود دارد

 مى دانند. آنان را عامل توانايى  «ذاتى»تلقى مى گردد و يا حداکثر استعداد 

که بدان ارج نهد و زمينۀ ، مىيابندشکوفايى ترين استعدادها نيز تنها در محيطى امکان رشد و در حاليکه شگرف

محيط ، هزارۀ اوّل «نوادر»ورد. بدين منطق نيز مى توان دريافت که پيش شرط ظهور نوابغو آپرورشش را فراهم 

اشته است. اينکه اينبخش را قطب که در بخشى از جامعۀ ايرانى تداوم دده، پرورى بو«رهناد»فرهنگدوست و 

 گفتگو ندارد! ، غيراسالمى جامعه تشکيل مىداد

ها و «رازى»، ها«ابن سينا»، ها«بلخى»، ها«خوارزمى»کدام عامل در اسالم را بايد مشوّق بايد پرسيد، وگرنه 

مانند امام  -نکه از نظر متوليان اسالم آمگر نه ؟ رياضيات و موسيقى دانست، وردن به علمآها در روى «فارابى»

و رستگارى در دنيا ده بو «و از مهمالت «قبيح»فلسفه و بطور کلى تفکر و هنر ، موسيقى، رياضيات -محمد غزالى

مدن چنين آن جناحى از جامعه را موجد برآپس بايد گردد؟ ميسر مى زه و نماز و رو «علوم اسالمى»خرت تنها به آو 
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لشگر ن آ «سرداران»نان را نمايندگان و آ بايده ديدگااين که علم و هنر را ارج مىگذاشتند و از ، کسان دانست

 دند.  کرپاسدارى مىمى اسالتهاجم تاريک انديشى عظيمى دانست که فرهنگ ايرانى را در مقابل 

به  «خلوت»که در جوانى گوشهگير شد و سىسال در ، اندده را دامن ز «توهم»نکه دربارۀ فردوسى اين آنمونه 

سرايش شاهنامه مشغول بود! در حاليکه اين با منطق سازگار نيست که چنين متفکر بزرگى بدون داد و ستد فکرى با 

مى «دقيقى»اهنه تنها او را ادامه دهندۀ ر، قيق تر بنگريمپيرامونش به چنينکار سترگى موفق گردد و عجبا که چون د

1«يافتن گشتاسب نامۀ دقيقى رنج برَد.اهچندى در ر»مىبايست ، که يابيم
هم عصرانش  بلکه دست کم چهار تن از

است! شده نان سپاسگزارى آو در شاهنامه از  «کمک نمودند»را مى يابيم که او را 
2

 

ن قطب عظيمى که نبضان حياتى جامعۀ ايرانى را در تمامى طول آنه تنها ، تر بنگريمده گسترهديدگااينچون از 

که تنها به ، دشوبلکه اينهم قابل درک مى ، درخشان و غرورانگيز مى يابد، جلوه اى هزارۀ اوّل در دست داشت

 شود.  ندهست به سراشيبى باور نکردنىراپس از صفويه مىتوان، ايران نآو سترونى ناشى از شده نسلکشى عظيم ياد 

»قرن چهارم و پنجم که نه تنها تا ، کنيمره کافيست اشا، براى شناخت اين قطب ايرانى و قدرت معنوىاش 

3شنايى داشتند«آبسيارى از ايرانيان به خط و زبان پهلوى 
، مسيحى يهودى و، بلکه گذشته از اديان بزرگ زرتشتى، 

 پيش از اسالم نيز تداوم يافته بود.ايران نات فکرى حضور اغلب مذاهب و جريا

خبر مى دهند و تنها همين ايران »اسناد تاريخى از وجود بهدينان و يا خرّمدينان در تمام طول هزارۀ اوّل اسالم در 

4رفتند.« نان به عنوان جناحى از زرتشتيان از ميانآچهار پنج قرن گذشته با سرکوب بىامان صفويه بود که 
 

اين زيرا در ، است «نادقيق»دستکم ره، هزااين در  «ايراناسالم بر تسلّط »بدين ترتيب بايد گفت که سخن از 

 نظامى و قدرت حکومتى عرب و ترکتسلّط و به ، اى متکى نبودده اجتماعى گستريگاهبر پاايران اسالم در ، ههُبر

 محدود مى شد:  

شما گفتم که شما... به بلکه صد بار ، گفت: من نه يک بار و دو بارخود... سپاه»الب ارسالن به يکى از سران 

، ايم و اهل عراقزه ما همه مسلمان پاکي، واليت به شمشير و قهر و تقلّب گرفتهايداين ديار بيگانه ايد و اين در 

ىدارند و ن.(  اغلب بدمذهب و بددين و بداعتقاد باشند... تا عاجز باشند طاعت مايران نواحى مرکزى ، )اراک

يکى از ما ، واليت يد هم از جهت مذهب و هم از جهتآبندگى مى کنند و اگر کمتر ضعفى در کار ترکان پديد 

5نماند.«نده ترکان ز
 

بر ، موفق نشدره هزااين در تمامى طول  «قطب ايرانی»که چرا ره بااين از سوى ديگر زمينۀ بررسى و تفکر در 

ايرانيان به برترى فرهنگى و منش خود نمىتوانستند ده. مسلمًا فراخ است و ناپيمو، يدآاعراب و ترکان غالب تسلّط 

اينان کوشش  «تربیت» اهبر عکس در ر، که همچون اين ايلغارگران وحشى و بيابانگردان ددمنش رفتار کنندنبايد و 

به موفقيت هاى مرحله اى چندى نيز دست يافتند. فرصتهاى اندکى که اه نکه در اين رآدند  و غرورانگيز بسيار نمو

 کوشش است. اينمؤيد موفقيت ، در لحظههاى تاريخىميان حمالت پياپى بيابانگردان نصيب ايرانيان شد
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تهاجم »به ره ب ايرانى همواانديشمندان قط، نآفرهنگى و هشيارى مدنى است که به اتکاى يگاهپا، نآمهمتر از 

نهيب مى   «مسلمان اّمت»ناصرخسرو  بر   )قرن پنجم(ره دشمنان توانا بودند. اگر در نيمۀ اين هزااين بر  «فرهنگى

 زد که:  

 ؟چرايیدبنده جز از خرى و جهل چنین                            بدين  زرق   فروشان، بدبخت  اّمتاى 

 ؟طاعت زچه معنی و ز بهر  چه  نمايید                          که مر اين بیخردان را  ، خواهم که بدانم
 

 بود: «بر نمودن درون»که خواستار  سيد، گسترش قطب ايرانى در نظر عطار نيشابورى در قرن هفتم بدانجا ر
 

 چنان کاندر درون هستید در بازار بنمايید                  ديد اندر دين                        َمراگر ، ز دعوى کار برنايد 

 ر بنمايیدنّان  زآز  زير  خرقه گر  مَرديد                                  ؟        ر  مغان  تا    کینّاز،  به زير خرقۀ تزوير
 

، تاختندايران و چون مغوالن به تشويق خليفه بر ده نشد ورآبر «زنار نمودن ايرانيان»رزوى عطار بر آ مى دانيم که

با دستهاى باز در مقابل لشگر مغول ، نکه مرد کهنسالى بودآبا ، و دانش ايرانىانديشه بزرگ مرد ، اين عطّار

 ايستاد و لگد مال ستوران گشت!



سرآغاز اقتدار ماليان
1

اما بزودى مداراى ، زمين را درنورديدايران که ، بودمرگ بار توفانى ايران غاز چنگاندازى مغوالن بر آهرچند 

،   تا قطب ايرانى جامعه سر برافرازد و متوليان اسالم رو به هزيمت نهند. گذشته از زرتشتيان، مذهبى مغوالن کافى بود

با برافتادن حکومت اسالم ، بعد... در زحمت زندگى مى کردندکه از حدود قرن پنجم به ايران »عيسويان و يهوديان 

2مدند.«آو ممالک مجاور... به جنب و جوش در ايران در 
 

نجا که پايان گرفتن اين عصر يکىاز چرخشهاى مهم تاريخ آنگاهى داشتيم. از  «عصر مغول» پيش از اين به

 ييم:ن سخن مىگوآبه مختصر از ، بار دگر را تشکيل مى دهدايران 

مذهبى به اقليت هاى زمان پيروان ايننقطۀ اوج عصر ايلخانان مغول دوران ارغون جانشين هالکوخان بود. در 

»سعدالدوله از اهل ابهر زنجان به مرتبه وزارت ارغون رسيد... وى مدارج عالى حکومتى نيز رسيدند. از جمله: 

3ختلف مملکت... گماشت.«برادران و کسان و هم کيشان خود را به حکومت و عمل نواحى م
 

حال ببينيم ايران. نکه سعدالدوله يهودى بود و قدرتش شاخص قدرتگيرى قطب غيراسالمى آنکتۀ مهم 

ه چهلمين سالگرد دانشگا» که به مناسبت ،«ايرانتاريخ ادبيات در»در  ،«هاستاد ممتاز دانشگا»، ذبيحالله صفا

 ؟:  کار چه مى نويسد!ايندربارۀ عاقبت فت، ! انتشار يا«تهران

ايلخان و او يکى  69۰در سال ، شديده »ارغون دچار مرض صعب گرديد و بزودى کار بر سعدالدوله شورچون 

با افکار ناموزون خود در حجاب خاک متوارى شدند و اسالم را از توطئۀ پر خطر خود رهايى ، به مرگ و يکى به قتل

ديار اه بسيارى از هم کيشان وى به تيغ انتقام مسلمانان ر، شايع شدايران ين که خبر قتل سعدالدوله در دادند. هم

4نان مندفع گشت.«آنيستى گرفتند و شرّ 
 

زيرا ديرى نکشيدکه حکومت بدست محمودغازان ، خرين دورۀ انکسار اسالم در ممالک ايلخانى بودآ»اين 

5ن رهايى جست.«آامسلمان مغول و عمال خان افتاد و اسالم از تعرّض حکومت ن
 

و د سعدالدوله يهودى بودن او بو «شرّ»تنها ، بنگريم «هاسالم پنا»استاد  «افاضات»چون از سوى ديگر به 

  !؟«ايرانممالک ايلخانى »تنها در خدمت نجات اسالم در و ضرورت نابودى ا

به ده، مرگ ارغون را غنيمت شمر، اسالم «ايرانی»اينک متوليان ، ماجرا چنين بود که پس از نابودى خليفه 

زمينه نيز اين و کشتارى عظيم توازن قدرت اجتماعى و سياسى را به نفع خود تغيير دادند. بر ده تهاجمى گستر

دين مبين مشرف »همراهى کند و به  «شگر اسالمل»نکه با آجز ، انتخابى ديگر نماند، براىغازان جانشين ارغون

 . «گردد

رهايى بخشيد و ازغلبۀ ايران نست که دين اسالم را از خطر بر افتادن در آ»اهميت دينى تغيير کيش غازان در 

6در حال توسعه بود پيشگيرى کرد.«اه ناخواهساير اديان که خو

1
سرآغاز اقتدار اقتصادى و سياسى » ياد هما ناطق  و کوشش او براى نوشتن کتاب اين بخش را به زنده 

کنم. مىپيشکش«مّاليان
.۱۱3 ص  ، 3ج شده، ياد ، «تاريخ ادبيات...»  2

 .۱۱6، ص همانجا 3

 .۱۱۸، ص همانجا 4

 همانجا. 5

 .۱۱۸ص ، 3ج شده، ياد ، «تاريخ ادبيات...»  6
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بلکه کليساها و ، تنها به ويران کردن بتخانهها فرمان دادنه » که غازان ، همين بس «رهايى»دربارۀ عيار اين

1هاى تاتارى همه عمامه بسر گذاشتند.«هکنشتها را نيز بدست امراى خود... ويران نمود... اميران مغول بجاى کال

 که غازان بتواند تاج بر سر گذارد:  ، ن بودآپيش شرط زه تااين همه  

غاز تخريب بتخانه ها آسرداران او... ، بر تخت ايلخانى به تبريز مى رفت»در همان حال که غازان براى جلوس 

نان را تأييد آعمل ، نکه غازان به تبريز رسيدآو هدم کنائس و کليساهاى نصارىٰ و کنشت جهود... فرمود... بعد از 

تى يافته و دستى از فرمان داد و مسلمانان که جرأره کرد و به ويران کردن معابد يهودى و مسيحى و مجوس ديگر با

2بتها را مى شکستند و بر سر چوبها مى بستند و گرد شهر مى گردانيدند.«، بودندده ورآستين برآ
 

و به صورت يکى ده تاريخ... از رسميت قاطع افتااينتا ايران مغول بر تسلّط »بدين ترتيب دين اسالم که از اوان 

ن حال خارج شد. زيرا با نخستين فرمان آاز ، بودآمده هودى در از اديان مجاز در رديف دينهاى بودايى و مسيحى و ي

فوج فوج... ، از هفت ساله تا هفتاد ساله از سر رغبت و اختيارره، غازان قبول اسالم... واجب گرديد و... از کافر و کاف

3به تشريف هدايت نور ايمان مشرف گشتند.«

4)جامع التواريخ( « علف شمشير» که، ايرانى را «کافران»وردن آاسالم  ، ما «استاد ممتاز» اينکه
از » ، گشتندمى 

ه »به عنوان يک پادشاکه غازان را ، دارداو همانقدر ريشه در اسالمزدگى ، قلمداد مىکند «سر رغبت و اختيار

 غازان بقدر کافى گوياست:   «تغییر کیش»مى شمارد! ستايش او از   «شاه ايرانمسلمان در حقيقت پاد

امر براى ايرانيان بمنزلۀ فتحى عظيم بود و مايۀ بهجت و سرور و شادمانى و ايثارهاى فراوان گرديد و سبب  اين»

 5وردند.«آايلخان ه شد که مشايخ و ائمه روى به درگا

حملۀ اعراب  که از، که باعث شد براى اوّل بار پس از هفت قرن، نقطۀ عطفى شکل گرفت، بدين ترتيب

دراز دستان کوته »حکومت ، اسالم به قدرت دست يافتند. ناگفته پيداست «ايرانى» اينک متوليان، مىگذشت

پيروان اديان و  «نسل کشی»غاز روند آنبود و تنها ايران اسالم بر تسلّط به زمان غازان نيز هنوز به معنى  «ستينآ

زمينۀ به زه تا تا، روند از قرن هشتم تا پايان قرن دهم کشور را درنورديداين جريانات ايرانى را نشانه گذارى مى کرد. 

سه قرن را به کشتار دگرانديشان از دوران صفويه اين حکومت رسيدن صفويه فراهم گشت! کافيست نسلکشى در 

تا  «نامسلمان»تا تصويرى از نفوذ کمّى و کيفى قطب ايرانى و ، اضافه کنيم -شدره اشااينچنانکه پيش از  -به بعد

 ريم. آهشتم به دست  قرن

که با تبديل ، اکتفا مى گرددره اشااين تنها به ، نيست «نسل کشى»قلم را توانايى پرداختن به اين اينچون  

 که روند، ان نيروى حياتىاش را از دست دادجامعۀ ايرانى چن ،«مذهبىاقليت هاى »به ايران نامسلمان در 

 اضمحاللىاش را هيچ کوششى جلودار نمى توانست باشد.

روند ، برخوردار استه ويژنيسمى از مکا، در هر جامعه اىملّى همانطور که تحوّل مثبت و رشد تکا، رىآ 

ستيز و ضدفرهنگ بر مردمکه حکومتگران  ، آنگاهاز جملههاى ويژۀ خود را دارد! «مکانيسم»اضمحاللى نيز 

اه که ر، مى شودده به تسلسلى دامن ز، که مجالى براى تنفس نيروى مردمى بجا نماندبند، جامعهاى چنان غلبه يا

 .۱32همانجا. ص  1
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است که  «مکانیسم»را براى به قدرت رسيدن نيروهاى بازهم مردمستيزتر و ضدفرهنگتر باز مىکند. تنها بدين 

 را دريافت. شده، مرحله به مرحلۀ جناح شيعى در دوران ياد  قدرتيابىتوان روند تضعيف جناحهاى سنّى و مى

، ن نيروهايى استآن. هدف بازشناساندن چهرۀ آبررسى است و نه هدف اين نه در مجال اين همه  پرداختن به 

ندن مى توانستند در صورت عقب راوه پيش از حملۀ اعراب بود  و بالقايران درآمده که حامل مدنيت و فرهنگ بر 

انسان  هر بار به، ادامه دهند. اما در فرصتهاى تاريخى بسيارىايران شدۀ تکاملده نيمه پيمواه به ر، اسالمتسلّط 

 شدند. ده ستيزى ذاتى اسالم و غدّارى متوليانش واپس ز

الزمۀ شناخت  .«قطب ايرانى» در جهت اثبات وجود نچه گذشت تنها در حدّ اشاراتى است، آروشن است 

از ، از دورانهاى گذشتهنده ثار مخدوش بجا ماآنست که آقطب اين تاريخى و جلوۀ اجتماعى و فرهنگى عملکرد 

اقليت هاى »که ،ن تاريخ اجتماعى و جلوۀ فرهنگى جريانات فکرى ايرانىآشود و مهمتر از ده جعل اسالمى زدو

اسالم تسلّط ن زمان است تنها عامل آقرار گيرد. ده مورد پژوهشى گستر، انددهن را تشکيل داآتنها بخشى از  «مذهبى

، که نه تنها يک بار در زمان هجوم اعراب، يعنى شمشير خونريز بدويّت عربى، استده که بو، همان مى شودايران بر 

 است.  ده مشغول بوايران تى جامعۀ به قطع شريانهاى حيا قرن گذشتهده بلکه بطور مداوم در سيز

ره کافيست اشا، و تصوير تاريخى مخدوشى سخن  مى گوييمپيچيده نکه نشان دهيم از چه زمينۀ آتنها براى 

تعصب ، جويىستيزه برخورد ايرانيان به اسالم و اعراب از ، سوى کشاکش عظيم در جامعۀ ايرانىاين که در ، کنيم

 که به ديگر بيابانگردان وحشى. مى نگريستند اسالم به همان چشم بردبارى ن و به اعراب ود و تحقير عارى بو

ژرفش اما در ماهيت نشانۀ  -کندمىجلوه  «ضعفی خشمانگیز»هرچند در وهلۀ اوّل به صورت  -نکتۀ مهماين 

ان با اين ميز ايرانيآنست. به عبارت ديگر هر چند که برخورد مسالمتآفرهنگ و رشد مدنيت ايرانى و ويژگى خاص 

خود ، مى کردند «مقابله به مثل»نان آاما اگر ، در شرايط تاريخى موجود محکوم به شکست بود «بدوى وحشيان»

د، مهاجمان قرار مى گرفتند. در حاليکه ارزش برتر فرهنگ ايرانى درست در همين بوايننيز ناگزير در سطح بدوى 

حامالن بدويت را به مسالمتجويى شهرنشينى و معنويت انسان دوستانه اُنس ، بکوشد «جهانىاه چهار ر»اينکه در 

و تنها در ده موفق بو، مغول «ايلغار»اسکندر تا  «حملۀ»از ره، برترى معنوى  هموااين دهد و تربيت کند. حال اگر 

فرهنگ باده نشينان عرب که  مطلبى است که بايد در ماهيت ، کارايى نداشته است «ن بدستآاعراب قر”مورد 

 !  شود بررسىبازتاب يافته بود اسالم در 

که در ، گى و گوناگونى پرباريستچهرههمين چند ايران، هاى ديگر در پژوهش تاريخ اجتماعى «پيچيدگى»از 

در زير سلطۀ و آرامى، باستان از جمله پهلوى ايران نکه زبانهاى آنقطۀ جهان برشکفته است. از جمله پس از اين 

فارسى به عنوان ترکيبى از زبان  «تنساخنده ز»اديبان ايرانى از قرن سوّم به بعد به ، اعراب فرصت تنفس نمى يافت

ثار گذشتگان ممکن آکه اگر حفظ ، محلى خراسانى) درى( و عربى همت گذاردند. بدين انگيزۀ قابل فهم و درست

)از جمله مسلمانان عرب نژاد( گروههاى اجتماعى گوناگون  «همزبانی»به زبانى که بتواند آنان تداوم انديشه  ، نيست

که ، در راستاى فرهنگ و انديشۀ ايرانى، دقيقًا با توجه به شرايط موجود، ميسر گردد. اين گام ناگزير، را تأمين کند

که ، برداشته شد. بدين لحاظ نيز جاى شگفتى نيست، استوار بودنى ها  ميز گوناگوآخود بر همزيستى مسالمت 

، نان نمىکاهدآنه تنها از ارجمندى  «دبیرت» اينرودکى  و فردوسى مملو از لغات عربى است. ، سروده هاى مىبينيم

واقعيت را به اين نجاست که آاست. خاکسارى  فرهنگ و انديشۀ ايرانینان در احياى آکه بيانگر پيگيرى و هشيارى 

دليل مسلمانى شان بشماريم! ، اسالم زدگى
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اى جلوههاى ايرانى پيش از اسالم به تنها همۀ سايه روشنى هاى انديشه نهنيز،   «ايرانى»در عرفان چنانکه    

مىتوان انديشهگران ، نشان مى دهد، به گونه اى غرورانگيز، نآبلکه پژوهش انديشمندانه در ، استده رخ نموزه  تا

 اما انديشه نازدودنى است. ، را نيست و نابود ساخت

در پهنۀ گستردۀ عرفان ايرانى همۀ  ،«عشقهفت شهر »تا  «وحدت وجود»و از  «انسان خدايی»تا  «فلسفۀ نور»از 

 به بالندگى شگفتانگيزى، هاى پيش سرچشمه گرفته بودره رگه هاى فکرى و انديشه هاى فلسفى ايرانى که در هزا

اما بدانکه ، از بار تعقلى کمترى برخوردار است ،«فلسفۀ نوين اروپايی»عرفان ايرانىدر مقايسه با ، رىآدست يافتند. 

دستاوردهاى جهانى  بطور گسست ناپذيرى با مجموعۀ، بيانگر  شور و سوز فلسفى انسان است، بىنظيربطورى 

قلّه اينکه ، ن مىافزايد. بهکورچشمى بسيار نياز داردآانديشۀ بشرى پيوند دارد و به گونه اى چشم ناپوشيدنى بر غناى 

انديشمندى عرفان ايرانى را به انديشهستيزى  را بر گِلپارۀ باورهاى اسالمى تکيه دهيم وکشيده هاى سر به فلک 

اسالمىمربوط سازيم. 

*** 

را به ايران بازگرديم. دريافتيم که سرنوشت تاريخى  «مذهبىهاى اقليت»به ، کلى به تاريخ اجتماعىنگاهاز  

ايران نکه پيوندشان را با سير فرهنگى و مدنى آيافت. و پس از شده خوبى مىتوان در بود و نمودشان بازتاب 

در مجموعۀ فرهنگ ايرانى مورد آنان بار فرهنگى و سهم ، که جلوۀ اجتماعى، باشدبايد گام بعدى اين ، دريافتيم

، لشگر عظيم فرهنگ پروران و هنرجويان ايرانى  يافتيم «سرداران»وران فرهنگ ايرانى را آار گيرد. اگر نام پژوهش قر

 -اجتماعى چه در زمينۀ نظرى و چه به عملکرد -که، بر مى نمايد «مذهبىاقليت هاى »نگرش هوشمندانه به 

 را تشکيل مى دهند. ايران پربارترين و شگرف ترين پهنۀ پژوهش در تاريخ 

جامعه شناسى مدرن نيز در  -شدره چنانکه اشا -نکهآدو مشکل اساسى وجود دارد: اوّل اه رايندر  هرچند که 

نکه نسل آر خرد و کالن درون جامعه پيشرفت چندانى نداشته است و ديگگروه هاى شناخت کنش و واکنش ميان 

اند به نده که بسختى بتوان پيروان اندکى را که بجا ما، چنان ابعادى داشته استايران مذهبى اقليت هاى کشى 

مورد بررسى قرار داد.  «جامعه شناسى تجربى»هاى شيوه و به ، در نظر گرفت «اجتماعی پايداروه گر»عنوان يک 

مازندران و ، ى شمالى ) خراسانن هادر استايژه بو -ايراندر همه جاى  تا همين پنج قرن پيش -چنانکه ديديم -مثًال

و در شهرهاى نده که رفته رفته از روستاها را، بزرگ زرتشتى مى زيستند، اقليت هاى در شهر و روستا -ذربايجان(آ

محلّه » همين روندشد. مار ها نيز تار و «بادآکفر»ايناى محکوم شدند.  سپس ه هاى ويژ«محلّه» بزرگتر به زندگى در

نها را ، آکه با قطع شريانهاى حياتى، اجتماعى استهاى اقليتمد نابودى کامل آ( خود پيش درGhetto) «سازى

يين آ»ند و دزمينه نيز حکومتگران اسالمى در تاريخ جهان پيش قدم بواين محکوم مى سازد. در  «مرگى طبيعى»به 

اعراب در تسلّط و سوّم دّوم چنانکه از همان قرون ، استده نها چنين روشى را تشويق کرآدر دست  «نامۀ اسالمى

 شانىاز زمين مسلمانان باشد و خانههاپست تر که زمينش ، يندآ»مى بايست در محله هايى گرد اهل ذمّه  ايران 

1نها. «آاز خانۀ ه تر کوتا

و ده زمينهايست گسترايران مذهبى در هاى اقليتاقتصادى و فرهنگى ، بررسى حيات اجتماعىاين همه ، با 

نان از پيچيدگىها و ابتکارات بسيار جالبى برخوردار است. آهاى سازماندهى اجتماعى و فعاليت اقتصادى شيوه 

زرتشتيان يزد و کرمان با يهوديان کاشان و همدان مى توان از رابطۀ تجارى ميان ، زمينهاين به عنوان نمونۀ ناچيز در 

 .۱96پطروشفسکى، اسالم در ايران، کريم کشاورز، ص  1
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ن را داد و ستد مواد پزشکى آهمچنان برقرار بود و قسمت مهم ه( که تا همين نيم قرن پيش)دوران رضاشا، ياد کرد

 خوراکى تشکيل مى داد!  و

و در مجموع  «خُرد فرهنگ»بايد يکايک به عنوان يک ايران اقليت هاى مذهبى ، در چهارچوب چنين بررسى 

هاى شيوهنان و آمقاومت آنگاه به عنوان تشکيلدهندگان جبهۀ ايرانى در مقابل تهاجم اسالمى مورد توجه قرار گيرند. 

جايگاهى بسزا خواهد يافت.  ايراندر نماى تاريخ اجتماعى، اسالمىدشمنانۀ مبارزۀ فرهنگىشان در مقابل محيط 

 کنيم: به ذکر نمونۀ کوچکى اکتفا مى، متنها بدانکه نشان دهيم از چه سخن مى گويي 

 «اوسّا) استاد( فرستادنکودکان»ر تشديد همبستگى اجتماعى مىتوان نمونهوار از به منظواز تدابير عملى زرتشتيان 

ه از ديدگا، استده سا به همان درجه کهد، ياد کرد. اينتدبير که تا همين اواخر در ميان زرتشتيان يزد و کرمان رايج بو

 ميزى برخوردار است.  آنبوغ اهميت از آموزش و پرورش نش نوين دا

را از سه يا چهار سالگى در مدت روز به خانۀ ن هاى زرتشتى کودکادهصورت است که خانوااين تدبير مزبور به 

)اوستا( ه کدبانو و يا در کاردستى به مرد خانخانهدارى به ر تا د، مىفرستادند بستگان(احيانًا ) و نهيکى از همکيشان 

، را شامل مىشدره( جارو کردن و غي، وردنآب آاز قبيل ده ) که از بازى تا کارهاى سا «کمک»اين کمک نمايد. 

با اعضاى خانوادۀ ديگرى رابطه برقرار نمايد و چه خانوادگى خود، در وراى وابستگى ، به کودک کمک مى نمود

 در حدّ عالقه به مادر رشد مىيافت.   «اوستا» بسا که محبت به

 تدبير از يک طرف همبستگى درونى و هميارى زرتشتيان را بر پايهاى قوى قرار مى داد و از سوى ديگر ازاين 

را بر کودک مى گشود.  «بالغ شدن» اهر، همان اوان

*** 

نها در آمثبت يا منفى  )استحاله(دگرديسى، اجتماعىاقليت هاى يکى از جنبههاى مهم کنش و واکنش 

موازين اين تحکيم و گسترش اه چهارچوب کلى جامعه است: اگر در جامعه موازين مدنى برقرار باشد و اکثريت در ر

اگر هم در سرشت سازند و خود را همپاى اين روند ، نيز خواهند کوشيدهاى اقليت گروهبديهى استکه ، بکوشد

نده کشا يند. زيرا در غير اينصورت به انزواآنها غالب آبکوشند تا بر ، جود داشته باشدفرهنگى جوانبى واپسگرايانه و

 اجتماعى خود را از دست خواهند داد.  يگاه پاشده، 

سرنوشت کلى تحوّل اجتماعى را تعيين مىکند و تعلق به اکثريت به ، «اکثريت»در هر جامعهاى موازين زندگى 

آمده، در ره اقليت به صورت انتخابى روزموه تعلق به گره ديدگااين تلقى مى گردد. از  «دادۀ طبيعى»عنوان يک 

قدم به قدم بسوى شيوۀ اقليت ها،نيز بديهى است که وابستگان به ، ويژگىهاى برترى برخوردار باشداکثريت از اگر 

همگرايى و انسجام اجتماعى و  بسوى «جداگانههاى میتتما» اجتماعى از ورند و تحوّلآزندگى اکثريت روى مى 

 سير مىکند. ملّى

اين موازين را بر کل ، اکثريت بر موازين تاريکانديشانه و ضدانسانى قوام گرفته باشدوه نجا که گر، آبر عکس 

 را ترغيب مىکند.«نشینیحاشیه»و دامن مى زند  «گريز از مرکزى»به نيروى کند و  مىجامعه تحميل

برموازينى سواى ، هيچگاه نمى تواند حکومت به عنوان نهادى در درون جامعهدستگاه که ،اين نيز بگوييم 

چنانکه در هر کوششى در جهت ديگر دير يا زود محکوم به شکست است. و اکثريت قوام يابد وه ويژگىهاى گر

نانکه چکراتيک و مدرن مستقر گردد.  مانده و با ساختارهاى استبدادى نميتواند حکومتى دماى خرافى، عقبجامعه

و نه کننده باشد مکانيسم خرداين نمونۀ جهانى براى نشان دادن  «بهترين»شايد ، ايران نيز خواهيم ديداين پس از 

ى مداوم و مکرر در جهت هاکوششبلکه ، استده بو «غالبوه گر»حکومت بازتاب دستگاه تنها استبداد و فساد 

ب.  آنقشى بر بهسازى و نوسازى بدين سبب در نهايت 



سرآغاز اقتدار مالیان

7۸

 است: «جالب»از دو جهت ، مربوط مى شودايران مذهبى اقليت هاى نچه به آنيز ه از اين ديدگا

وجود آمد، که وابستگان به بدر جامعۀ ايرانى چنان نيروى گريز از مرکزى ، اسالم ضدفرهنگتسلّط نکه با آاوّل  

که گروهى از ، حتى يک مورد را نمىتوان نشان داداقليت هاى مذهبى را در آيين خود پابرجاتر کرد، چنانکه 

 زادانه مسلمان گشته باشد!  هاى مذهبى آوابستگان به اقليت

 مى شدباعث مى گشت، که مذهبى اعمال اقليت هاى به شدتىکه بر ، فشار اکثريت، جنبۀ منفى ديگر اينکه

که رواج اعمال و ، مىکنيمهده اقليت نيازى به تحوّل و تجديدنظر در موازين منفى خود نيابد. از اينرو اگر مشاوه گر

 را نيز به اثبات، اين حتى در مواردى تشديد گشته تداوم يافته وايران مذهبى اقليت هاى باورهاى خرافى در ميان 

 اسالم بر جامعۀ ايرانى دانست.  تسلّط علمى بايد نتيجۀ 

که دگرديسى مذهبى اقليت هاى مذهبى ، زمانى به اثبات خواهد رسيد، غريب مىنمايداّول اينادعا که در وهلۀ 

را تشکيل مى ايران اجتماعى  زترين فصل تاريختراژيکترين و دردانگي، جنبهشک، اين مورد بررسى قرار گيرد. بى

 ن مى گذريم.  آدهد. به همين سبب نيز با ذکر دو نمونه از 

يين و آاند. بررسى پراکنده است که در کردستان عراق و ترکيه و همچنين در ارمنستان  «يزيديانافرقۀ »نمونۀ اوّل 

پناه کهدر ، اندده بوايران يين باستانى آنان گروهى از پيروان آکه بخوبى نشان مى دهند، «يزيديانا»مراسم 

  ند.  ندقرنها از تجاوز مسلمانان در امان ماکشور کوهستانهاى غرب 

! رفتندمى «زيارت مشهد مقدس»به گذشته چند قرن در زرتشتيان يزد و کرمان ، نکهآنمونۀ باور نکردنى ديگر  

براى زرتشتيان رفته رفته اين ضرورت بوجود ، زرتشتىهمگانى پس از ممنوعيت و جلوگيرى از مراسم ، هنکآتوضيح 

است که پيشتر  «به زيارت رفتن»مراسم اين از جملۀ بجا آورند. باشد که مراسمى نزديک به مراسم اسالمى آمده 

ند. از سوى ديگر تا صد سال پيش در درحذر بوپرستى به روال اسالمى بده از مرده، زيرا نزد زرتشتيان ناشناخته بو

شنايانى آو کسى در شهرهاى ديگر بستگان و  يا د معمول بو)و يا تجارت( تنها به هدف زيارت عمًال مسافرت ايران، 

در ميان زرتشتيان يزد و  «زيارت»رفته رفته مسافرت به مشهد به قصد ، زمينهاين که به ديدارشان برود. بر شت ندا

! داماد خودمان است.«، هرچه باشد، امام رضان معمول شد. با اين توجيه که:»کرما

سيار ب «حکومت اسالمى»از برقرارى دستکم اين بود که   «قطب ايرانى»از مذهبى نتيجۀ پاسدارى اقليت هاى 

مذهبى در طول قرنها مى اقليت هاى همين که وابستگان به ه ديدگااين جلو گرفتند. از ، نکه ممکن گشتآپيشتر از 

نان را به آفرد فرد ، زندگى مسلمانان برخوردار گردند «مواهب»ورند و از همۀ آاى اسالم «کلمه»توانسته اند به 

دامن  «کافران»نفرت از به به همان شدّتى که اسالم گفتنى است،  .)سنگرى در مقابل تهاجم اسالم بدل مى سازد

، بگرود «دين نبوى»غير مسلمانى که به مثًال توأم ساخته است.  «مزاياى بزرگى”را نيز با  «تشرف به اسالم»ده، ز

، مجازات باشدشده خود  مجاز است بر تمام دارايى خاندانش چنگ اندازد و حتى اگر مرتکب قتل همکيشان

 نمى شود!(

ميان مرگ و زندگى ره مقاومتى روزم «اسالمى»ايران در آيين شان، مذهبى به هاى اقليتوابستگى پيروان ، رىآ 

اما اينکه اين نده، از مبارزۀ حماسى شان کمترين يادگارى بجا ما، و هر چند که چون اجازۀ کتابت نداشته اندده بو

اجتماعى  که در پژوهش تاريخ، حاکىاز قدرت معنوى و پايدارى ستايشانگيزىاست، نداده را بتن زندگى کرزه مبار

ايرانى سخن  ملّىن همت گمارد. زيرا تنها بدين مىتوان از هويت تاريخى و آبايد به جستجوى نماى درخشان ايران 

ن را موجد سرافرازى دانست. آگفت و تعلّق به 
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و ملّى هويت جلوه گاه ايرانيان نامسلمان را  «تنها»که چرا ، خ گفتاز سوى ديگر به اين پرسش نيز بايد پاس 

و از ؟ ايرانى نيستند، نکه چگونه و چرا مسلمان شدندآصرفنظر از ، نيزايران مگر مسلمانان ؟ فرهنگ ايرانىمىيابيم

حامل فرهنگ  را نيز «مسلمان ايرانى»نبايد ، گوناگون استء راآکه موافق همزيستى مذاهب و ، منش ايرانىه ديدگا

 ؟  و هويت ايرانى دانست

با ماهيت اسالم مى تضادى عمیق میان بار فرهنگی و منش مدنی ايرانی ، چون در اين پرسش ژرفانديشانه بنگريم

، چنانکه ديديم  فرهنگ ايرانى به عنوان ويژگى جامعهاى که در شش هزار سال تاريخ شهرنشينى تداوم يافت، يابيم

تشکيل مىدهد. درحاليکه اسالم در ماهيت از  نرمخويیو  مسالمت، همیارىن را آناگزير فرهنگى است که کانون 

مسلمان »ه ديدگااين رايط زيست بدوى و ماقبل شهرنشينى است. از نهم بيانگر شآکه ، جويى مايه مى گيردستيزه

از سرشتى دوگانه برخوردار است و هرچه از سرشت ، در ماهيت، اجتماعى و فرهنگىيده به عنوان يک پد «ايرانى

 کمتر مسلمان است و هرچه مسلمان تر کمتر ايرانى!، مندتربهرهايرانى 

ن به آاما گذار از ، اى زبونانه و محکوم به  شکست مى يابدچهره ددمنشان  گرچه نرمخويى در برخورد با، رىآ 

جويانه تنها به پيروزى ستيزه دليل که برخورد اين همان گذار از بدويت بشرى به مدنيت انسانى است و به اين،  

 نمى تواند هيچ راهى بسوى تعالى انسانى و نوسازى مدنى بگشايد.، جوترها منجر مى گرددستيزه 

ايران نکه روزگارى بر چين و آبا ، مانند مغوالن و اعراب، جوى تاريخستيزهاز همين روست که بيابانگردان   

پس از چند  ) به سبب شرايط بدوى زندگى(، اما آنان چنگ انداختند و از ثروتهاى مادى عظيمى برخوردار گشتند

  .«عربستان»و  «مغولستان»يعنى ؛ نآقرن نيز همانجايى بودند که پيش از 

دامن مى انرژى مخرب ،به جويىاگر ستيزه  -نچه که شايد ذهن اسالم زدۀ ما بينگاردآبرخالف  -از سوى ديگر 

، به ميزان زيادى از انرژى معنوى، سانطلبى هم سرشت نيست که هيچآمسالمتجويى به هيچ وجه با لختى و زند، 

جويى به مسالمتطلبى و يافتن روش و کردارى که بتواند ستيزه درايت و تعقل پرورش يافته نياز دارد. به يک کالم از

عروج از مرحله اى پستتر به جايگاهى برتر ، روندها و برخوردهاى اجتماعى را در جهت سازندگى سازمان دهد

سراشيبى است که درغلطيدن بدان سهل ، عکس در جهت، که به همان نسبت که در اين سمت دشوار است، است

 سان.آو 

نکه آبنگريم. دو پديدۀ جالب را مى  يابيم: يکى ايران در تاريخ  «مذهبىهاى اقليت»به ه از اين ديدگا چون  

ميز آرا به درجهاى باال  برخوردار از نرمخويى و منش مسالمتاسالم در دوران پيش از آمده فرهنگهاى دينى بر همۀ 

سرشت جامعه را ، به عنوان جزيى از روبناى فرهنگى  «ادياناينکه همۀ ، نستآمى يابيم! و همين کمترين نشانۀ 

منش »از  «مسيحيان اروپا»در مقايسه با  «ايران مسيحيان»مثًال نظر جالب است که اين ند و از ددامى بازتاب 

 اند. ده و نرم خويى واالترى برخوردار بو «فرهنگى

را تأييد کرد و از سوى ديگر نشان داد که  «عدهقا»اين از سويى مى توان ،«استثنا»نکه با توجه به يک آديگر  

،   در موارد استثنايىده، بلکه  سان نبونه تنها  آپايدارى بر موضع مسالمتجويانه از جانب حامالن فرهنگ ايرانى 

وى مربوط است به دورۀ پايانى عصر صف، جويى در غلطيدند. استثناى تاريخى که بدان مى نگريمستيزهنيز به آنان 

سلطان حسين شاه براى براندازى حکومت ، محمود افغان «لشگر»و به همکارى گروهى از بازماندگان زرتشتيان با 

 مىنويسد:  ره )!( در اين با «ايرانتاريخ ادبيات »در صفوى! ادوارد براون 

که تعدادى گبر به او پيوستند. اينها بقاياى اين است »مهمترين واقعه اى که در ارتباط با اين قضيه قابل ذکر است 

و فقط در شهرهاى کرمان و يزد و ناحيه ده معدودى از ايرانيان بودند که هنوز هم به دين باستانى زردشتى پايبند بو

مردم خودشان را اين زندگى مىکردند. چرا ،  باد استآن بهرام آاى که به نام رفسنجان معروف است... و شهر مهم 
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ن مشکل آمسألهاى است که درک ، اين بشتابندشان هم وطنبه مسلمانان بيگانه وابسته کردند تا به جنگ مسلمانان 

روش عجيب و غريب را اين نها آکه يده است. مگر اينکه بگوييم که تعصب بعضى از مالهاى شيعه باعث گرد

اگرچه نام اسالمى ده، زردشتى بو ،مير محمود، ذ کنند. اگر حقيقت داشته باشد... يکى از بهترين سرداراناتخا

1نصرالله داشته...«
 

 «شانهم وطنمسلمانان »کشتار زرتشتيان بدست شتن با مسکوت گذا، ادواردبراون، خوانندۀ دقيق متوجه است

را  «موضع»ايندفاع مىکند! از اينکه چرا و چطور ادوارد براون انگليسى)!( دفاع از  «ملیت اسالمی»از موضع 

«ثابت»ويژگى ، مسالمت جويى،  ن بود که نشان دهيمآسخن خواهيم گفت. اينجا هدف ،ديرترگرفتعهده بر

ن موضع آمعنوى بسيار بر  انرژى که يا با صرف، اندده انتخاب روبرو بواينزرتشتيان نبود و در هر لحظۀ تاريخى با 

 جويى فاجعهانگيز درغلطند!  ستيزهپايدارى کنند و يا به 

*** 

به زمان حال مى دوزيم. ، برگرفتهده، گذشته را در خود فرو برايران از درياى خونى که نگاه در پايان اين فصل 

، رزويش را داشتندهميشه آکه به همۀ احترام و نفوذى که زه، امرو، «ايرانى»يا اسالم پناهان ، آمى خواهيم ببينيم

، چگونه که ديگر حداکثر يک درصد جمعيت کل کشور را تشکيل مى دهند «ايرانى»دربارۀ نامسلمانان ، اندسيدهر

؟ پيش گرفته اند رفتارى

«مجلس اسالمى»ندگى در نماي «افتخار»در سايۀ حکومت اسالمى از  «اقليتهاى رسمى»نکه آمگرنه 

 ؟! برخوردارند از ايمنى و مصونيتگويا مدارس ويژۀ خود را دارند و ، برخوردارند

سخن  گوييم و نه حتى در سايۀ حکومت اسالمى   «لهحل نهايى مسأ»از چگونگى کوشش براى ، قصد نداريم 

ستانۀ انقالب آهزار نفرى مسيحيان در  ۱6۸هزار نفرى يهوديان و  7۰به توضيح اين بکوشيم که چگونه از جمعيت 

هزار مسيحى بجا ماند و جمعيت  97هزار کليمى و  25تنها ، ترتيبده سال بعد  به    ش.(۱355)آمار اسالمى  

کلدانيان(. شوريان )آتيان به کمتر از نصف تقليل يافته و يا مدتهاست که در مورد ى زرتشنفرهزار  ۱5

 نمايد!مورد مىدر ايران، از جمعى سخن گفتن بى 

اى مورد نظر ما کدامست؟ بدين منظور نمونه« مشکل»مهمتر آنست که ببينيم نظر متوليان امروزى اسالم به 

ن از شهرت يافته است. سخ «منش در ميان روحانيت ايرانين دمکراتتروارسته»به عنوان  که کنيمانتخاب مى

 .«اسالم و مالکيت»اهلل سيد محمود طالقانى است و مهمترين کتابش آيت

نماياند، که گرچه با ماهيتش در تضادى آشکار قرار دارد، اّما طرح اى از اسالم مىطالقانى در اين کتاب چهره

ى است. او در طول کتاب با ذکر آيات «مقتضيات زمانه»آن ظاهرًا حاکى از کوشش براى همپاى ساختن اسالم با 

 کند:چين شده از قرآن بارها تکرار مىدست

 عکس تخيالت نژادپرستى و طبقاتى است که اختالف نژاد و قبيله را وسيلۀ، ن کريمآنى قر»نداى عام و انسا

 برترى جويى و جنگ ساخته اند.«!  

 حرفى نيست. حال «نامسلمانان»اما از ، طبقات و قبايل است، خوانندۀ دقيق متوجه است که سخن  از نژادها

؟ اينان را نيز در بر مى گيرد «اسالم و مالکيت»از نظر نگارندۀ  «ن کريمآنداى عام و انسانى قر»يا آببينيم که 

ن مىنويسد:  آغاز مى کند و در ريشه يابى آ «تحريم رباخوارى»سخن را از بحث دربارۀ اين طالقانى 

.۱33، صدکتر بهرام مقدادى، ادوارد براون، «ايرانتاريخ ادبيات » 1
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بنى  گرفتن سود ربا را از ديگران) غيرًا »تحريم رباخوارى در تورات منحصر به قوم يهود مى باشد و بلکه صريح

سپس کشف مى  1«مده.اما برادر خود را بسود قرض ، غريب را مى توانى بسود قرض بدهىده: اسرائيل(تجويز کر

 «!آمده.اجازۀ تورات بسى با خوى يهود سازگار  اينکند که: »
2

 )!( خون مى شوند تا با رباخوارى و ديگر کارهاى شريفپراکنده رو ) يهوديان( در ميان ملل ديگر اين »از   

غذاى  نها را بمکند. بديهى است که جنبندگان انگلى يا بايد در خالل پيکر زندگان ديگر بسر برند يا ازآاقتصادى 

3نها تغذيه نمايند.«آزائد 
 

ميان ملل  »درنان خود با نقشهاى از پيش آبلکه ، تخريب معبد اورشليم نبود که يهوديان را در دنيا پراکند، رىآ  

  نها را بمکند.«آ»خون اقتصادى تا انگلوار ، مى شوند«کنده ديگر پرا

؟! نابودى است،نکه کمترين سزاى انگل بودنآتنها فاشيستها با چنين نفرتى از يهوديان سخن  گفتهاند! مگر نه ، بايد گفت 

.۱74، ص دکتر بهرام مقدادى، ادوارد براون، «ايرانتاريخ ادبيات »  1
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 اوضاع  و احوال  تربيتاندول محص، اينکه افرادموزش ماترياليستى دربارۀ  آ 

 محصول اوضاع و احوال ديگر و تربيت، و لذا  افرادى که  تغيير  يافتهاند   

 که اوضاع   و احوال  همانا بوسيلۀ نکته غافل استاين از  ، يافتهاى هستند        

تربيت کرد.«          د  افراد تغيير مىيابد  و  لذا خود مربى  را باي  

1مارکس   

سرزمين را بر مبناى اين بررسى تاريخ سياسى و اجتماعى در ايران، گسيختگىهاى شگرف در روند تاريخى 

 بررسى رويدادهاىدر وه مشکلى است که هم تاريخپژکند. اينغيرممکن مى، «مناسبات ارضى»روابط زيربنايى و 

 ن روبروست.  آبا ايران تاريخى و هم جامعهشناس در مشکلگشايى از روندهاى پيحيدۀ اجتماعى 

که هنوز بر ايران، خاصه در جوامعى مانند ، ن به عنوان قوى ترين عامل روبنايىآدين و عمکرد ، مياناين در  

از ده با استفا، تىآت. بدين سبب نيز در صفحات اسنده بکلى ناشناخته ما، قرون وسطاى خود غلبه نتوانسته اند

جمع بندى مى ، گرفته نجا که پايۀ بررسى حاضر قرارآرا تا يده پداين خطوط اساسى ، اخيرعلمى وردهاى آدست 

 کنيم.  

نقش دين در عقبماندگى ؛اديان بر جوامع گوناگون يکسان نيستتسلّط چگونه مىشود که مى خواهيم ببينيم،  

کوشش براى ؟  اين را چگونه توجيه مىکنند، نان که ضرورتى براى دين قائلندآاجتماعى کدامست و  تو  يا پيشرف

 «حاصلخيزترين زمين براى نشو و نماى اديان»که از سوى برخى ناظران ايران، در يژه بوره، پژوهش عقالئى در اين با
2

 اى برخوردار است.  کنندهاز اهميت تعيين ، قلمداد گشته

مسيحيت را بيش از ديگر اديان مورد بررسى قرار ، فروم و يونگ، ا که پژوهندگان اروپايى مانند فرويدنجآاز  

اديان ديگر تعميم  نگرش را بهاين نتايج ، اند. اينجا نيز مى کوشيم ابتدا به دين در رابطه با مسيحيت نگريستهده دا

 دهيم.

، يافت و حکومت کليسا جانشين امپراتورى روم گشتاز قرن پنجم ميالدى که مسيحيت در اروپا شيوع کامل   

نانکه درتاريخ بدنبال رويدادها و تحوّالت تاريخ آدوران سکون طوالنى يا قرون وسطا مى نامند. ، را ۱5تا قرن 

بايد  مى توان و، «دوران وقفۀ طوالنى»مى گيرند. در حاليکه با بررسى همين يده دوران را نادايناغلب ، اند«ساز

 اسباب و عوامل تحوّل اجتماعى را دريافت!  

است و چرا به ده دوران چه بواينها نسل از مردم اروپا در ده ثمرۀ مادى و معنوى ، در اين رهگذر بايد پرسيد

جلو مى ، قرن چه چيز از شتابى که پس از رنسانس رخ نموداينده در ؟ کشف و يا اختراع قابل توجهى دست نيافتند

 ؟کردعنوان موتور حرکت تاريخى عمل نمىتضاد به اينن دوران کدام بود و چرا آد عمدۀ جامعه در تضا؟ گرفت

برقرار ، متبلور در حاکميت کليساى کاتوليک، نست که در دوران مزبور پيوند حکومت دنيايى و الهىآمسلمّ   

بنايى جستجو کرد.  اى رويده و کليد حل معمّا را بايد در شناخت عملکرد مسيحيت به عنوان پد بود

 .۸۸ ده، ص انتشارات حزب تو، «لمانىآلودويگ فويرباخ و پا يان فلسفۀ كالسيك »  1
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 دستاويز مبتذلى که زندگى زاهد را قابل »

 که دائم بجنگد.اين است تحملمى کند 

 با خودش! دائم  از  پيروزيى؟ نهم  با  کىآ 

 به  شکستى و از شکستى  به  پيروزيى.«

نيچه   

 اند: ده در مسيحيت دو جنبه را تشخيص دا «دين شناسان»

، جنبهاينکه در دوران پيش از بقدرت حکومتى رسيدن مسيحيت غالب بود. از ، يکى جنبۀ »نوعدوستانه« است 

رابطه ، است. انسان بايد نيروى منطقش را در جهت شناسايى خويششده دين بر محور انسان و توانايى هاى او بنا 

بايد نيروى عشق ورزيدن را نسبت به توانايى  بکار گيرد. همچنين، اش با همنوعان و همچنين موقعيت خود در جهان

بايد اصول و باالخره را تجربه نمايد و نده ها و سجاياى خويش توسعه بخشد و همبستگى با همۀ موجودات ز

، تقوىٰ و فضيلت به معنى تحقق نفس استه ديدگااينهدف راهنما قرار دهد. از اينهنجارهايى را جهت رسيدن به 

نه ، رى. ايمان عبارتست از قطعيت يافتن معتقدات شخص بر اساس تجربۀ فکرى و عاطفى اونه اطاعت و فرمانبردا

که بشر مى کوشد در زندگى ، خدا سمبل نيروهاى خود انسان استکننده. پذيرش القائاتى به اعتبار شخص القا 

مى سازد.نها تحقق بخشد. چنين ايمانى فرد را با حالتى توأم با سرخوشى و شادمانى قرين آاش به 
1

که نزد ، همه در مقابل خدا برابرند و وجود کسانى به عنوان پيشوايان مذهبى، روشن است که از چنين جنبهاى

به پيروان ديگر مذاهب و ، يندآنهادهاى حکومت مذهبى پديد نمى ، لزومى ندارد، خدا شفاعت ديگران را کنند

 ن ضرورتى پيدا نمى کند.  نمى شود و غلبه بر دگرانديشانگاه يدۀ خصومت ء به دراآ

مظهر قدرت و ، جنبه خدااينکه پس از بقدرت رسيدن کليسا غالب گشت. از ، ديگر جنبۀ »خودکامانه« است

شناسايى يک قدرت نامريى  »به طرز رقت بارى ناتوان و زبون. دين عبارتست از ، جبر است و انسان در مقايسه با او

اى جز تسليم و رضا ندارد. زيرا خدايى قادر مطلق و ره ه و فرد در مقابل او چاداشتتسلّط که بر سرنوشت انسان ، برتر

2همه دان بر او غلبه دارد«
که ، انسان ناتوان و پست انگاشته مى شود و تنها زمانى مى تواند احساس نيرومندى کند 

براى تقرّب به خدا با ، کوشدمى از اين رو فيض يا لطف او را شامل حال خود سازد. خدا، با  تسليم کامل در برابر 

جلب لطف الهى است و بدين ، مرزش نمايد. تنها هدف زندگىآتأکيد بر بيچارگى و بىارزشى خويش از وى طلب 

همنوعانش را ، بلکه گرفتار در تالطلم  روحى بى امان، لحاظ نه تنها فرد انسان با نيروهاى خود بيگانه مىشود

از تجربۀ ؛ همچنانکه به خويشتن خويش نيز ايمان ندارد، اد و محبت عاجز استدرنمى يابد و از برقرارى رابطۀ اعتم

و وه عشق و منطق خويش عاجز است و در فعاليتهاى دنيوى بدون احساس عشق و صميميت عمل مى کند. اند

دست ، است. از اينروست که در تنهايى و ضعف در مقابل خداى قاهرده دنياى عاطفىاش را پر کره، احساس گنا

مرزش مى نمايد. آطلب آنان نان را در مقابل او شفيع قرار مى دهد و از طريق ؛  آبدامان برگزيدگان دينى مى شود

 گشته است.ده رسن نظريان استفاآبه ترجمۀ روان ، نوشتۀ اريك فروم «روانكاوى و دين» در اين مبحث تا حد زيادى از كتاب  1

 .«دين»کسفورد: آفرهنگ  2
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گناه مرزش منجر به جان گرفتن همان طرز فکرى مى شود که خود موجب ارتکاب آبدينسان تالش وى در طلب  

و خود را بيش از پيش گناهکار حس مى کند.  است. هر چقدر بيشتر خدا را تمجيد مى کند وجود او تهى تر مى شود

به  «توبه»و  «هگنا»تالطم ميان دو قطب ، نيز مرتکب شودگناه چون احساس گناهکارى زمانى واقعيت مى يابد که 

تا  همۀ قواى معنوى و تعقلى ، بخوردگناهمحتواى زندگى فرد بدل مى گردد. ديگر کافيست تا بر اميال جسمانى مُهر 

مدن ناهنجاريهاى آمى تواند به بر، نجا که از کنترل ارادۀ فرد و يا جامعه خارج گردد، آتحليل برد. اين مکانيسماو را به 

   دامن زند.زارى( آو ساديسم ) دگر زارى(آ) خودروانى در هر دو نمود اصلى مازوخيسم 

هر چه بيشتر پيشوايان به ، ادياننکه در اين نوع از آدو نکته در اين ميان از اهميت بارزى برخوردار است: يکى  

«تربيت»نتيجۀ عکس مى گيرند و ايمان مذهبى به هيچ وجه به ، مىتازند «گناهان»در جهت اجتناب از ، مؤمنان

اضمحالل اخالق اجتماعى نيز ، اديان بر جامعه قوىترتسلّط اين اجتماعى و اخالقى نمى انجامد. از اينرو هرچه 

  شديدتر است.گناه عمکرد مکانيسم توبه و ، هرچه نفوذ اديان خودکامه بر انسان بيشتر، نکهآشتابانتر است. ديگر 

جنبه در ادبيات ايناز همين رو نيز هست که است. امه اين مکانيسم منفى مهمترين دليل براى انکار اديان خودک 

ن نمى کنند که آکه چرا خود ، اربابدين تاختهاند «بر سالوسىآزادانديشان، »، مورد توجه بسيار قرار گرفته، پارسى

ستند. گناه هناچار از دست زدن به ، نان نيز خود مغلوب همين خودکامگىآغافل از اينکه ؟ از مسلمانان انتظار دارند

ن مىکوشد آبراى يافتن عالئمى از عالم غيب و مظاهر ، خواسته و ناخواسته، شخص مؤمن در خواب و بيدارى 

ورد آباور را پديد مى اين در او ، و به رؤيا و پيش بينى وقايع معتقد مى گردد. در مرحلۀ بعدى يافتن برخى نشانه ها

اين نسبت به ديگران برترىهايى دارد. ، نهايت خاکسارىکه در عين ناتوانى مورد توجه عالم غيب است و در 

عظيمى روبرو هستيم وه با گر، مکانيسم روانى به سادگى بدانجا مى انجامد که در ميان مؤمنان به اديان خودکامانه

بسادگى به چنين ادعاهايى باور و مؤمنانى که که به مراتب مختلف ادعاى برگزيدگى و رابطه با جهان ديگر دارند 

 بنوبۀ خود شخص مدعى را در پافشارى بر ادعايش مصمم مى سازد. اين مى کنند. 

حيرتانگيز ه به ادعاهاى گوناگون و گهگا ،«جهان ديگر»اين همبستگى ميان التهاب روحى و ادعاى ارتباط با  

چنين ، ر مىرسدعادى بنظ«قدم مبارک»و يا  «دست خوب»اعتقاد به ، «عامه»است. اگر در ميان شده منجر 

 است. منجر گشته ده مدن هزاران امامزاآبه برايران باورهايى در بُعد کشورى مانند 

،   کسانى که خود را شفيع مؤمنان در برابر خدا قرار مىدهند، هنگامى که جنبۀ خودکامگى بر دين غالب باشد

، يدآمطلوبى که برايشان فراهم مىدر جهت حفظ و گسترش موقعيت طبيعتًا حکومت مذهبى را بنيان مى گذارند و 

 دگرانديشى را تحمل نمىنمايند. ده، به اختالفات ميان پيروان خود و پيروان ديگر مذاهب دامن ز

در دوران ، جنبۀ ديگر نيز بکلى بر کنار نگشته، نکه در قرون وسطا جنبۀ خودکامانه بر کليسا غالب بودآبا  

همچنان در پى حفظ عناصر حاکميت کليسا، تعارض با مسيحيان فرودست در ، حکومت و سيادت کليسا

 نوعخواهانه مى کوشيدند.  

دادن قواى معنوى فرد  و از سوى ديگر با دامن زدن به به هدر  بدين ترتيب خودکامگى مذهبى از يکسو با  

فرد و جامعه را در کشاکشى فرسايشى فرو مى برد و نيروى خالق و انرژى سازندۀ جامعه را در ، تشنجات اجتماعى

 التهاب روانى و غوغاگرى اجتماعى نيست و نابود مى کند. 

که از ، بلکه ورطهاى هولناک مى يابيم،  ،«دوران سکون»نرا نه ، آبنگريم «قرون وسطا»به ه ديدگااين چون از  

ى نافرجام کوشش هااز سلطۀ خود دفاع مى کند و از طرف ديگر  «تفتیش عقايد»عظيم  کليسا با دستگاه يک طرف 

مارى در دو سه دهۀ اخير آ -تحقيقات تاريخىنيروى حياتى جوامع را برباد مى دهد. ، «اصالح دين»مکرر براى 

در زير  «اعتراف»پس از  ،«جادوگرى»به اتهام ، ميليون زن 5دوران تنها بيش از اين که در ، ن داردآحکايت از 
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تقسيم گشته است! با توجه به هنده شان ميان کليسا و شخص لو دشدند و دارايىدهتش سپرآبه زبانه هاى ، شکنجه

«بربريّت عمومی هزار ساله»را  «قرون وسطا»که انگلس ، همين فرسايش تاريخى است
1
است. ميده نا 

«نياز انسان به دين»، به ستانکه بررسى دو گرايش نوع خواهانه و خودکامانه در اديان بقدر کافى روشنگر آبا 

اى مى کنيم:، اشارهنيز چنانکه مورد بررسى روانکاوان اجتماعى قرار گرفته

نياز را در درجۀ اوّل در نزد اين انسان در کودکى ميل و نيازى طبيعى به حمايت و احساس ايمنى دارد. کودک  

بلوغ  نيز در گسستن از  ، جدايى از وابستگى جسمى به مادر است، والدين جستجو مى نمايد. همانطور که تولّد

موجودى به شمار مىرود که کس ديگرى مسئول  وابستگى به والدين تحقق مى يابد. فرد در دوران نابالغى هنوز

به  «کودک ماندن»نيز توأم است. ميل به ره با اضطراب و دلهپذيرى، اوست. البته رهايى از  وابستگى و  مسئوليت

که در نزد بسيار کس با ، نوازش  بىچون و چرا برخوردار گشتن چنان قوى استو معنى وابسته ماندن و از حمايت 

حزب سياسى و انواع ،طبقۀ اجتماعى، حکومت، نژاد، ملت، خود را بزودى به وابستگى به قبيله همان شدت جاى

 نهادها مى دهد. 

يعنى ، «غريبه ها»به ده، اجتماعى و انسانى گسترش رابطۀ طبيعى مهر و محبت ميان اعضاى خانواه از ديدگا 

ن داشته اند که به انسان در آسعى در ، ين داوريهادر مثبت تر، همان انسان شدن فرد است و اديان، ساير انسانها

 : »همسايه ات را به اندازۀ خودت دوست بدار.«نجا که انجيل مى گويدآکمک نمايند.  «رهايى»روند اين 
2
و  يا  

 ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم.«آمده» اينکه: 
3
در واقع از  

 رها کند.  «خويشاوندان»وابستگى به معه، خود را از قيد فرد مى خواهد که براى بدل شدن به عضو شايستۀ جا

«بهشت»و در آن دن اينکه آنظر تعبيرى منطقى مى يابد و اين از بهشت نيز از  «دم و حوّاآ»شدن ندهافسانۀ را

نبودند. با رهايى از ه گاآبه بد و خوب عمل خويش  «کودکان»ن بسر مى بردند. اما همچوه در ايمنى و رفا

نجا که حافظ آاست که انسان سرنوشت خود را بدست مى گيرد.  «بهشت»شدن از ندهبه قيمت را، گاهىآنااين

 «دمآ»از  در واقع بر رشد انسانىپدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت   نا خلف باشم اگر من به جويى نفروشم  مى گويد:  

مى دهد! جلوه را بازهم بى ارزش تر  «روضۀ رضوان»که ، نظر دارد «حافظ»تا 

نوعخواهانه تنها يک جنبۀ  عملکرد مذهبى است. اعتقاد مذهبى جنبۀ ديگرى نيز دارد: به يش گرااين همه، با 

قبول سيادت مذهبى نيز به قيمت ، همان گونه که انسان با قبول سيادت پدر و مادر از خود سلب مسئوليت مى کند

«رهايی»صورت از اينت. روشن است که در سلب مسئوليت از خويش و برخوردارى از احساس ايمنى در زندگى اس

از اين سخنى در ميان نيست. چنانکه ايمان بهاديان خودکامه در واقع تبديل يک سيادت به سيادتى ديگر است و 

 جنبۀ رهايى و رشد انسانى عارى است. 

رهاى اخالقى نقض هنجاضمنى  نافرمانى از مرجع اقتدار است و فقط بطور ه اساسًا در اديان خودکامه گنا 

دانسته است. فرد مؤمن ه نها را گناآچون دين او ، ابا کند «گناهان»تلقى مى گردد. مؤمن به دين خودکامه بايد از 

در بارۀ بد و خوب رفتارخويش قضاوت کند  و بدين لحاظ نيز به احساس مسئوليت و استقالل دست ، را نمى رسد

 .33شده، ص ياد ،  «لودويگ فويرباخ و...»  1

 .۱9-2۰باب  ، انجيل متى 2

 .35و۱۰باب   ، انجيل متى 3
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نيستند و  «بد»جهانى در بهشت مجازند و بدين لحاظ بخودى خود اين «گناهان”نکه بسيارى از آنمى يابد.طرفه 

 است. ده شده زه نها برچسبگناآبه 

جنبه ايست که از ديرباز تا کنون ، يا دقيقتر بگوييم جنبۀ نوع خواهانۀ اديان، اديان نوع خواهانهه ديدگااين از   

بحث ما نيست. اين اما ده است. ربيت اجتماعى همپايى نموتکامل و ته انسان را در را، «روبنايى»به عنوان محملى 

که خودکامگى اديان نه تنها در حيطۀ فردى نيازهاى روحى بشر را به شديدترين وضعى مورد اين است بحث بر سر 

بخش اعظم توان و کوشش انسانى ، بلکه با بدل شدن به يک قدرت سياسى و اجتماعى، انددهقرار داده استفاء سو

دمى بر روى کرۀ خاک را نيست و نابود ساخته اند.آرپايى زندگى درخور درجهت ب

سزاوار است ، را دريافتيم «نیاز به دين»و همچنين جنبۀ روانى  «خودکامانه»و  «نوع دوستانه»اينک که دو گرايش 

 محک زنيم.، که اسالم را از ديدگاهى که پيش نهاديم

غيرممکن! اصوًال امرى است اين که ، بدين اکتفا مىکنيم، اسالم مربوط مى شود «نظرى»نجا که به بررسى آتا   

ن نقش منطق يونانى در تکامل بشر است. کشف آاند و ندهغافل ماکنندهاز يک نکتۀ تعيين  «اسالم شناسانزيرا،  

ده عرصۀ روبنايى بومهمترين قدم بشريت در  -تا به امروز -ن در تعقل استداللىآاصول منطق ارسطويى و بکارگيرى 

 دوران تمدن ارزيابى گردد. مدنى و کشف بايد بعنوان حد فاصل ميان دورانماقبل اين است. 

پرداختن ، يندآو ابتدايى بنظر مى ده اصولى پيش پا افتا، بدون اصول منطق ارسطويى که براى انسان امروزى 

مىبود. گفتنى است که نه تنها در زمينۀ تفکر  غيرممکن  )کاشف منطق پويا(ى فلسفى از ارسطو تا هگل دستگاه ها

 اولين سنگ بناست. حتى مسيحيت نيز زمانى بعنوان  «منطق»، دمىآبلکه در همۀ عرصه هاى شناخت ، فلسفى

گوستين تا حدّى بر منطق و فلسفۀ آن توسط توماس فلوتين و سنت آقابل طرح گشت که باورهاى  «سيستم عقيدتى”

، پسر و روح القدس که سهپديدۀ جداگانه، يعنى اعتقاد به پدر، )هرچند که اولين باور مسيحىشد. ده يونانى تطبيق دا

 تناقضى غيرمنطقى است!( .، اما از جوهرى يکتا هستند

مانند  شتر ، رامش  هستندآوقار  و    »شيعيان   ما با

ه را  بکشند  به را چون  او ، نرى که مهار در بينى دارد

      بخوابد.« ، اى بخوابانندصخره افتد و چون بر

1 «اصول کافى

به ميان اعراب رسوخ نيافته بود و تدوين اسالم نست که تفکر فلسفى برپايۀ منطق ارسطويى در زمان آقدر مسلّم 

نمى توانست بر پايۀ منطق قرار گيرد. چنين است که باورهاى شد، نچه بعنوان باورهاى اسالمى پرداخته آبدين لحاظ 

 ،«مجموعه»ايناسالمى مجموعه اى از حکم هاى پرتناقض را در بر مىگيرند و هر کوششى براى درک منطقى 

را  ره کافر و غي، خدا، جهنم، از بهشت اعم، ن حتى يک مفهومآپيشاپيش محکوم به  شکست است. چنانکه در قر

 يه هاى گوناگون بدون تناقض تشريح گشته باشد. آنمى توان يافت که در 

ن آدر حاليکه در متن قر، ياد مى شود «رحيم»و  «رحمن»بعنوان ره غاز هر سوآبعنوان نمونه از يک سو از خدا در 

 -6۸)توبه کننده نفرين ( ، ۱42ء (  مکّار )نسا۸9يه ره آ)سورۀ بق کنندهغضب صفات توصيف گشته است: اين به 

 .۱59، ص نشريه مركز انتشارات علميۀ اسالميه، كلينى، اصول كافى 1



 فرد و جامعه، دين

۸7

حشر  -52ترسناک )مؤمنون ( ، ۱3و رعد ۱۰2)هود نده انتقام گير( ،  52-25)انفال هنده سخت کيفر د( ، ۱۸هود 

7  . ) ) 

منطقى بياموزد افسانه و حقيقت تفاوتى نيست و بايد شيوۀ تفکر يا همانطور که براى کودک ميان رؤيا و واقعيت 

ن منطقى نمى آدست يابد. اساطير و افسانه هاى پيش از دوران يونان نشان مى دهند که بشر پيش از  «بلوغ»تا به 

ورد و يا به پژوهش علمى دست يازد. اسالم نيز برخاسته از چنين آسيستمى فکرى فراهم ده و قادر نبويشيده اند

بدون رابطهاى و  يامخالفتى ، ن بيافکنىهمانجا مى ماندآکه هر چه در  ،مانند مردابى است «نظرى»دورانىاز حيث 

 است! شدهنچه قبالً بدان پرتاب آبا 

در تأييد و  يا ردّ اسالم بعنوان يک سيستم عقيدتى  «اسالم شناسان»نچه نيز آبدين استدالل تاريخى و منطقى هر  

درياى بيکران انتخاب اين عناصرى را از ، به پيشداورى مثبت  يا منفىره بىارزش است. اينان هموا، نوشته اند

باشد. آنان که مؤيد پيشداورى ، انددهورآاند و مجموعه اى را فراهم چيدهدر کنار هم ده، نمو

***  

در مقايسه  «عملی»در زمينۀ ، پرتناقض است «نظرى»در زمينۀ   («تسليم») از ريشۀ  «اسالم»هرچه ، بديهى است

 شيعهگرى بدين لحاظ در جهان بىنظير است. يژه با ديگر اديان بروشنى بر خودکامگى تام تکيه دارد و بو

تسلّط بايد ديد چگونه و چرا اين همه  است. با  «تحصیل حاصل»با خوانندۀ ايرانى سخن گفتن  «حديث»از اين 

، اجتماعىو فردى مّل که عليرغم ناسازگارى با روند تکا، اى دامن مىزندکنندهاسالم به چنان مکانيسم فلج 

سخن از اسالم بعنوان دين ريشه دوانده است.   فرهنگى غنى با درونمايۀ ، و حتى در جامعۀ ايرانى، گسترش يافته

نکه آکه پس از ، ن بخش از جامعۀ ايرانى استآسخن از اسالم و تأثيرش بر ؛ نيست «حشىاعراب مهاجم و»

که بقول يکى از پژوهشگران معاصر ، اى محکوم شدندکنندهبه چنان ناتوانى و دوگانگى فلج ، گرفت راگريبانشان

 خود تهى گشتند«. »از اسالم پُر و ازخو گرفتند و قدم به قدم   «نگون بختى تاريخى»رفته رفته با اين
1

نگونبختىتاريخى اين اسالم نگونبختى تاريخى شدۀ ماست و ما براى اينکه خود را از اتهام به تحقق درونى »

 نرا به گردن ديگرى بياندازيم.«ه آتبرئه کنيم بايد گنا
2

کافى نيست که عوارض ، غيرممکن گشت «ايرانيان مسلمان»نکه دريابيم چگونه غلبه بر اسالم براى آبراى 

شناخت مذهب زدگى در ، جامعه «مدانآسر»بلکه با توجه به نقش راهبرى ، ببينيم «تودۀ عوام»شيعه زدگى را در 

 نزد اينان از اهميت بيشترى برخوردار است.  

شيعهگرى ه و بويژ «اسالمافشاى »در شده هاى منتشر «پژوهش»خرين آبراى يافتن نمونه نبايد دور رفت. از  

شفا است.  «اپوزيسيون»نمايندۀ فرهنگى دربار پهلوى و از رهبران ، به قلم شجاعالدين شفا «کتاب توضيح المسائل

3«هزار حديث ده »است با نقل شيدهکو، صفحه اى 96۰کتاب ايندر 
از ميان  دو ميليون و چهارصد هزار حديث  

 افشا کند. او مى نويسد:   «دين مکر و نيرنگ و خيانت و نفاق» نماهيت شيعهگرى را بعنوا، موجود

 .22، ص ش ۱362سال ، 2ره شما، الفبا 1

 . 23، ص همانجا  2

 .926، ص شجاع الدين شفا، «توضيح المسايل» 3
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»در تمام تاريخ هزار و صدسالۀ 1يک مکتب بود.«  ، يک فرد معين نبود)ايران(  »عامل اصلى فاجعه 

. «استيده نشدهن دآهرگز اثرى از معنويت و روحانيت واقعى در ، مکتباين
2

است و چنين جامعه اى نمى آمدهخوند بيرون  ه آ»قسمت بزرگى از جامعۀ ايرانى جامعه اى است که از کارگا

ارزشها ، تواند تابع قوانين منطقى يا ديالکتيک جوامع سالم  يا کمتر بيمار باشد... براى اکثريت اين جامعه معيارها

چنان ،    غاز عصر صفوىآ»از  3تطبيق نمى کند.« ، دنياى فردابا موازين دنياى امروز و بالطبع با موازين ه ها و ديدگا

که بار جامعۀ ايرانى بکلى تغيير شکل داد و بصورت ، شکار وسعت بخشيدندآشبکۀ جهل و خرافات خود را بى پروا و 

 مد.«آمنحط و واپسگرا در، ناسالمًا جامعه اى عميق
4

تسلّط از دستکم شيعهگرى خط بطالن بکشد و  ه اسالم و بويژمنطقى  بود که او بر ، با توجه به اين موضع شفا

 مى يابد: «رکود»نکه او شيعهگرى را از ابتدا دچارآاسالم اظهار تأسف کند. خاصه 

»تشيّع علوىدر همان نخستين سالهاى بنياد تشيّع از ميان رفت و از زمان شهادت حسين بدل به تشيّع رکود 

 شد.«
5

نچه در باال آنظراتى کامالً مخالف ، ايرانى «سياست مرد روشنفکر»اينکتاب زهى خيالى باطل! در همين  

 که: ، لمانى)!(  را تأييد مى کندآ «اسالم شناس»بيان داشته است! او نه تنها نظر يک ه، مدآ

فقط الزم بود ، بودنشده سمان و چه در زمين دگرگون آاى چه در زهبا تغيير مذهب هيچ چيز تاايران »براى مردم 

6الله و محمد را پذيرا شوند.. «! ، تا بجاى اهورامزدا و زرتشت

کند، تلقى مى  «دکانداران دين» سوىاز موضعى ديگر همۀ ضربات شيعهگرى بر جامعۀ ايرانى را از ره بلکه بيکبا 

 !:  فروخته اند «فرهنگ واقعی تشیّع» را بجاى «فرهنگ تشیّع تقلبی»که 

در جهت ،تعليم و تفهيم اصولى که مبناى کار بنيانگذاران شيعه بوده يعنى را، اصيل در خط تشيّع اصيله»را

ع از منافع محرومين در برابر خالفت... و در جهت دفادستگاه نها با فساد و ستم آها و پيشبرد مبارزۀ دههدايت تو

زمينداران محلى وابسته به سازمان خالفت.«
7

سربازگيرى از ميان به هدف ، «چپ»که نظريهپردازان ، از دوران پيش از برقرارى حکومت اسالمى نمىگوييم

)احسان طبرى( «شناسرهساعت ستا”وعدۀ ، «روز محشر»بجاى ،  «اّمت»
8
«مدان جامعهآسر»بلکه از ، مى دادند 

اسالم »ساختننده زهکافيست اينک در را، ادعا مى کنند، حکومت ناب اسالمىتجربۀ که پساز ، سخن مىگوييم

بلکه ، نجات دهندنده راکد ما «شهادتحسين»نچه را که پس از آتا نه تنها ، بکوشند «تشيع علوى»و  «راستين

بگشايند!  «موازين دنياى امروز”را بر ايران يندۀ ه آرا

 .93۰، صهمانجا 1

  .92۸، صهمانجا 2
  . 57، صهمانجا 3
  .99، ص همانجا 4
  .۸5 ، صهمانجا 5
  .۱۰6، ص همانجا 6
 .57، ص همانجا 7

 . ۱۱۰، ص احسان طبرى، جستارهايى از تاريخ 8
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قزوينى تا احسان مه از عالايران، جامعۀ معاصر  «مدان و روشنفکرانآسر»هم نيست. از  «متولیان اسالم»سخن  از 

زور و غيرت فکرى را پيدا )نکردند(  که اين »ه که  هيچگا، طبرى و از سعيد نفيسى تا فريدون هويدا مى گوييم

 ن را در )خودشان بيابند( .«آفتنۀ فرهنگى را )دريابند(  و ، اين اسالميت
1

 يافته است: ايران نمونه اى ديگر بدست دهيم. فريدون هويدا ويژگى نوينى را در مردم  

گاهانه آاى از عشق نايدهيا چنين پد؟ آ اکنون بپا نمى خيزند، شوريدنده عليه شا ۱97۸»چرا کسانى که در سال 

2 «؟نمى خيزد به بردگى و يا کشش به سوى مرگ و يا غريزۀ مرگ بر

اسالم در »که در پاريس براى، را در خودتان سراغ کنيد «گاهانه به بردگیآعشق نا»بهتر نيست او پرسيد، بايد از 

 ؟:  (  اشک مى ريزيدL’ Islam Bloque) «بن بست

مد و دنياى اسالم را به اوج آ»تمدن غربى امروز دنبالۀ همان تمدنى است که در چهار قرن اوّل اسالم بوجود 

ن شأن انسانى محترم آن را بخوانند که در آحتى قر، برد... من اگر اينکتاب را نوشتم براى اينستکه... مردم بروند

3؟ را لگدمال کند.«!شأن و حقوق ايناست و هيچکس حق ندارد به نام چيزى و اسمى 

اند. روشنفکران ايرانى در ندهکور خوا، را نمايندگان و متوليان اسالم مى دانند  «مراجع تقليد»، نانکهآگويى 

شيفتگى براى اسالم را )در دورانى که حتى روشنفکرانکشورهاى اين کدامست!  «اسالم راستين»که ،تبعيد مىدانند

ملّى )سوريه( ... در پى گسستن هويت  «دونيسآ”کش( ، طاهر بن جلّون )مرا، عربى از جمله فوأد زکريا )مصر( 

 ؟  چگونه مى توان دريافت، هستند(  «اتحاد اسالمى »و  «مليت عربى»کشورشان از 

که تسلطش بر ، مى شمارند «دين حقه»ن را نه تنها ، آاينان به اسالم زدگى درونى، نستکه درک شودآدشوار  

را نيز حکومت ايران نکه خود دردکش اسالمند و علت سير اضمحاللى آجامعۀ ايرانى را مطلق و ابدى مى يابند. با 

 يکى مى گيرند!!  «دهبی دينی و افسارگسیختگی تو»را با اسالم نفى ، مى داننداسالم فزايندۀ متوليان 

که نيست و نمى تواند باشد. ، ن شودآرزو مى کنند ، آتلقى مى نمايند اينستکه چون رهايى از اسالم را ناشدنى 

که  بصورت تضادى ، را «دور باطل»اينورند. آروى مى  «اسالم راستين»به پيراستن  «انتقاد»از ره از اينرو نيز بيکبا

 در نمونۀ برخورد شفا به شيعهگرى روشن تر مىتوان ديد: ، شکار ظهور مى کندآ

 ،نه تنها ناخواستۀ مؤمن نيست، نرا بديگرى دادنآفکر نکردن و وکالت ده، اصوًال خوندزآانسان  »در جامعۀ

خيلى هم خواستۀ اوست. وظيفۀ شرعى او است.«
4

نچه بعکس براى جامعۀ آجامعهاى بىدين باشد... ايران يندۀ آ»هيچکس نگفته است و نمىگويد که جامعۀ 

 و مسئول باشد.«!ه گاآمسلمانى ، ى... اگر مسلمان استاينستکه فرد ايران، فردا ضرورت دارد
5

هاى اجتماعى يدهتضاد عميق در برخورد به اسالم را مى توان و بايد درونمايۀ اصلى در برخورد به ديگر پداين 

 و هست.  ده ن بوآورترين جلوۀ آخسران ،«سياست»ن در عرصۀ آو فرهنگى دانست و ناگفته پيداست که بازتاب 

سوى هم نيستند و  «مسلمان ناب»نيز همچون نسل هاى  پيش  «روشنفکران ايرانى»اين، دقيقتر بنگريمچون   

مشترک  «وجه»اى کامالً مخالف تاريکانديشى اسالمى است. اما مدّ نظر ما همان نۀ آنان، چهرهچهرۀ دوگاديگر 

  .23، ص 2ره شما، الفبا 1
  . 494ره شما، كيهان )لندن(  2

 .432ره شما، كيهان )لندن(  3

 .9۱، ص شجاع الدين شفا، «توضيح المسايل»  4

 .955، ص همانجا 5



 فرد و جامعه، دين

9۰

و منسجم از روشنفکران ايرانى ه،  خردمند گاآمدن قشرى آبرايران از اسالمى است. وجه مشترکى که در تاريخ معاصر 

 جلوگرفت.  

که درست همان را بايد علت العلل ، نه تنها در سراپاى جامعۀ شيعه زدۀ ايرانى يافت، اين دوگانگى را مى توان

پيشرفت اجتماعى ه براى قدم گذاردن در را -مکانات مادى و معنوىدر عين برخوردارى از همۀ ا -ايراندرماندگى 

مسيحى ، مانند روشنفکران ايرانى «نیمسلما»، که نشان دهيمهمين است و مدنى تلقى نمود. هدف اين بررسى نيز 

نرا آکه نفوذ و قدرت اسالم و متوليانش ، بلکه بازتاب جامعهاى است، اردند « فلکلوريک »بودن اروپاييان جنبه اى 

در شرايط قرون وسطايى ميخکوب ساخته است و برّايى اين  نفوذ فلج ، ى پيشرفت طلبانۀ عظيمکوشش هاعليرغم 

شيعهگرى جستجو بايد نمود. ه را درست در ماهيت خودکامانۀ اسالم و بويژکننده 



تسلط مذهب شیعه بر ايران

 با  مذهبمغاير مذهب  شيعه که اين   »

    بايد متروک گردد.«، نياکان بزرگ ماست  

 1در دشت مغانه نادرشا

نرا در آخودکامگى مطلق ، غيرممکن است، اصوًال اسالم «غیرمنطقی»به سبب ماهيت  «اسالم شناسى»اگر 

که بدان همين است نيز در شده همۀ زمينه هاى عقيدتى و عملى مىتوان بروشنى ديد. کارايى نگرش علمى مطرح 

 در بارۀ فرقه گرايى بعنوان واکنش در مقابلمثًال مى توان اديان را در ماهيت و عملکردشان به مقايسۀ تحليلى کشاند. 

اگر کشاکش مداوم مذهبى در قرون وسطا همۀ ، مقايسه ميان مسيحيت و اسالم نشان مى دهد، ودکامگى مذهبىخ

تنها در ، استيندهفرقۀ مسيحى يادگار اينکشاکش فرساه ها مدن دآمىبرد و بربه هدر انرژى سازندگى در اروپا را 

 لوئى -)دائرةالمعارف اسالمىتلف فرقۀ مخ۱۸۰،که خود يکى از دهها شاخۀ اسالمى است، ميان شاخۀ صوفيه

 اند! دهرا برشمر ماسينيون(

را در طول قرنهاى متمادى به ايران مدن صدها فرقۀ اسالمى چگونه آامروز تصور ناکردنى است که بره از ديدگا 

تشين کشاکش ميان مدافعان آنستکه ورطۀ آقدر مسلم خته بود. بدل سا  )حافظ( «»خونفشان عرصۀ رستاخيز

ن آکه در مقايسه با ، زمين را نيست و نابود مى ساختايرانچنان منابع مادى و معنوى  «اسالم راستين« رنگارنگ

 يد! آپى در پى غَز و مغول نيز به حساب نمى  حمالت

و مناقشه را به جره »اختالف و مشاجرۀ علما )حنفى و شافعى(  در تمام قرن پنجم و ششم داير بود. کار مشا 

مانند  سفيهان حتى در فتنه ها و مصائب سختاين محالت و سوختن کتابخانه ها... مى کشانيد و مجادله و تخريب 

اختالفات دست برنمى داشتند.«!  اين حملۀ غزان و هجوم مغول نيز از 

 دربارۀ حملۀ غزان به نيشابور مى خوانيم:  

عقايد قديم بود. هر شب فرقتى از محلّتى حشر مى ، مردم شهر را به سبب اختالف مذاهب، »چون غزان برفتند

اطالل شد و قحط و وبا بديشان ، بودنده ثار غزان ماآکه از بى ها تا خرا، تش در محلّت مخالفان مى زدندآکردند و 

2به نياز بمرد.« ، پيوست تا هرکه از تيغ و شکنجه جسته بود

که فقط در کنف ادارۀ امام )حنفى(  ، ن ايام تا قرن هفتم مىتوان از اينجا حدس زدآ»کثرت عدد فقها را در  

3برهان الدين محمد معروف به صدرجهان... نزديک شش هزار فقيه بسر مى برد.« 

د. از همان لودترين کشاکش ها را پشت سر دارآخون  «مذهب حقۀ شيعه”مدن آبر، در ميان فرقه هاى اسالمى

 اعراب شيعه بعنوان افراطى ترين، وردندآنکه عباسيان قدرت خالفت را از دست بنىاميه بيرون آپس از ، هزارۀ اوّل

جناح اسالمى بسوى کسب قدرت هجوم بردند.

 .۸۸استرآبادى، جهانگشاى نادرى، بکوشش عبداهلل انوار، ص ميرزا مهدى خان  1

 .۱47 ، ص2جلد ، دكتر ذبيح الله صفاايران، تاريخ ادبيات در   2

 .۱59، ص 2جلد ، دكتر ذبيح الله صفاايران، ريخ ادبيات در تا 3
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در  نزاع و قتالى سخت، ق بين شيعه و سنى بغداد اختالفاتى... شدت گرفت... در نتيجه 445»در محرم سال   

خاک  تش شد و باآگرفت و بسيارى از خانه هاى محلۀ کرخ بغداد... و خانه هاى محالت ديگر طمعۀ بغداد در 

1يکسان گشت.« 

که در پى ، نه تنها ايرانيانى نبودند، «هاستادهاى دانشگا»ها و «عّالمه»برخالف دروغهاى بيشرمانۀ ، شيعيان 

اعراب را تشکيل مى دادند و به منطق ى  جومطلقًا ستيزهبلکه جناح افراطى و ، باشند «اسالم راستين»ساختن زنده 

دست  را ازايران رفته رفته قدرت اجتماعى و سياسى در ، که توانستند، ها بود«برترى»از اينده تاريخى تنها با استفا

 ورند. پطروشفسکى مى نويسد:  آبدر سنّيان 

شده نظر را کامالً رد اين يرانى داشتن تشيّع نادرست است و اکنون مى توان اء »از لحاظ تاريخى فرضيۀ منشا

 بلکه عرب بودند.«، )بندگان: ايرانيان(  نبودند «موالى»شمرد... نخستين شيعيان از
2

اى زهمبارتسخير شده، اعراب بر ثروتهاى بيکران کشورهاى تسلّط که با  ، واقعيت تاريخى غير قابل انکارى است

که ، براى کنار زدن رقيبان درگرفت ميان قبايل بيابانگرد عرب، پر از دسيسه و خون و غَدَر، دهشتناکسخت 

، سياى صغيرآدر  «ل عثمانآ»مصر و  فاطمى درايران، در  «شیعی»ن به آجابجايى خالفت اموى به عباسى و تجزيۀ 

 است.  ده خط اصلى جابجايى قدرت در هزارۀ اوّل  را تشکيل دا

رهبرى شيعيان   بيشک باال بردن درجۀ خودکامگى اسالم به اوجى نوين بود. گذشته از بّرنده در دست ح  سال 

اعتقاد به امامان ، زارى بپردازدآبه دگر، که به او امکان مى داد، در دست هر فرد شيعه «نهی از منکر»نهادن سالح 

جهانى اين ن جهانى را با قدرت آسيادت مکان داد ، ماليان، به آنان انقش به اين بعنوان  نمايندۀ خدا و تعميم 

 سازند.  در دست خود متمرکز

که خودکامگى ، در سطح جهانى نشان مىدهدى چنين است که خودکامگى شيعهگرى به روشنى بىنظير 

احساس مسئوليت و زايش فکرى را مىربايد ، شخصيت انسانى، دميانآن بر روان آمذهبى و غلبۀ بىچون و چراى 

ن وسطايى در اروپا را بايد مىدهد. همانطور که عامل رکود هزار سالۀ قروبه هدر را بکلى فکرى و انرژى سازندۀ 

و ، شيعهگرى بر اکثريت جامعۀ ايرانى، تسلّط حکومت کليسا دانستدستگاه خود کامگى تسلّط بيواسطه ناشى از 

)حتى در مقايسه و ايرانى ايران را بايد عامل اضمحالل پرشتاب  «ندهو درماده افسون ز اّمت”تبديل اين اکثريت به 

 بدانيم.با هزارۀ اول اسالم(  

برزخى او سمان. زندگى آبه نگاه دارد و سياه پاى برخاک ، درگيرودار چنين اعتقادىده چرا که انسان افسون ز 

مجبور  «تحصيل معاش»اگر به تالشى براى است؛است ميان تولد و مرگ و بدانچه در جهان مى گذرد بىاعتنا 

بسر رسد. نه کنجکاوى   «لودگى هاآ»که بايد با  است «دو روزۀ حيات»؛ بارى است که بر دوش مى برد، گردد

مسئوليت  چرا که ديگران نيز همه مقهور همان قدرت اند و از؛ علمى او را برمىانگيزد و نه حس انسان دوستى

است: ده اعمال و گفتار خويش مبرّا. کسروى به روشن ترين زبان شيعيان را توصيف نمو

 ميخته اند.«آه مردگان هزار و سيصدساله اند که به زندگان در»شيعيان مردم زمان خود نيستند بلک
3

 

بر پايۀ سطح رشد نيروهاى ، توضيح رويدادهاى تاريخى و جريانات اجتماعىاه کوشش در ر، در چنين جامعهاى

«اىدهروح مر»بلکه با چشمپوشى از خودبيگانگىو ، بجايى نمىبرداه نه تنها ر، و مناسبات توليدىمولده 

 .۱97، ص همانجا 1

 .5۱، صكريم كشاورز، پطروشفسكى، «ايراناسالم در » 2

.۱۸2، ص احمد كسروى، «شيعيگرى و صوفيگرى، بهائيگرى»  3
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1)مارکس ( 
 ورى مى رسد. آبه نتيجهگيريهاى خسران ، که بر جامعه غالب است

 ايرانيان مقام خود به عنوان يکى از طاليه داران تمدن و فرهنگ از، بنيان برکن اسالمتسلّط نکه با آپس از  

که ، بود کنندهدر دورۀ معاصر نيز فشار شيعه زدگى چنان فلج ، دست دادند و سپس از قافلۀ بشرى عقب ماندند

براى دست کم جبران عقبماندگىها و همپايى با ديگران از دست رفت و صحنۀ تاريخ ، فرصت هاى پرشمار

شکست و ده به صحنۀ نبردهاى عظيم محکوم به شکست و ميدانى مملو از قهرمانان  شکست خورايران معاصر 

 ى تراژيک بدل شد.   ها

تى حبزودى که است که  چنان که اصًال شيوۀ زندگى عرب باديه نشين را بازتاب مى داد، خودکامگى اسالم  

سرود: چنانکه ابونواس شاعر دربار هارونالرشيدبراى اعراب ساکن بغداد نيز  غيرقابل تحمل شد! 

2 «؟نستکه لذت همه در حرام استآنه   ؟»اگر شراب حرام است چه باک

ن ربودن قدرت تميز آبود که  با حرام ساختن همۀ لذات زندگى مادى و معنوى و مهمتر از  «ئینیآ»ماهيت  اين 

کششى عظيم بسوى رذايل انسانى دامن مى زد. سخن از خودکامگى اسالم است که حتى ، خوب و بد از مؤمنان

 بودند از رفتار به مسلمانى ناتوان ساخته است.  شده چيز  را که از اسالم صاحب همهنش متوليا

 «فقه اسالمى”در هزارۀ اوّل امام محمد غزالى است. او را بايد مخترع  «عالِم اسالمى”بى شک متشرّعترين

را تکفير ايران تافت )و بدين خاطر همۀ دانشمندان پيشيندانست و چه بدينکه کوچکترين انحراف از اسالم را برنمى 

 شناخته اند!:   «عالِم اسالمى بزرگترين»به راستى او را   کرد(

 نشان نماند. کسى نام نوروز نبرد و نام، ن نامآتش نبينند... چنانکه از اصًال آتا ، چراغ نبايد کرده »شب سِدِ 

3رسم ها فراموش گردد.«ايننبرد و ه سِدِ  

 که:، جالب عاقبت حال اوست

بر فقهاى متکلمين طعن مى زند و از اين جهت ده... شيطانى سروکار پيدا کروسواس »از طريقۀ علما برگشته... با 

نستکه )امام محمد(  غزالى که يکچند درصدد تکفير علما آ»از عجايب امور   4در گيراگير کفر و بى دينى است.« 

گشت از سفر دهساله و اظهار مقاالت جديد... دچار حمالت خود بعد از باز، نان تاخته بودآو بشدت برآمده اوايل بر 

 مدند.«آاو برء چنانکه ملحد و زنديقش خواندند و از راههاى گوناگون درصدد ايذا؛ خراسان شد سخت متعصبان
5

بلکه به روان پريشى عميقى نزد کند، را غيرممکن مى نىخودکامگى اسالم بحدى است که نه تنها  مسلما 

هاى باالتر به نتايج وخيمترى ده در ر استثنا ناپذير ى روانپريشى بمراتب مختلف اما بطوراين زند. مؤمنان دامن مى 

است. شده منجر 

 اموى شروع مى کنيم:   «فاسد و خونخوار»خليفۀ ، از هارون الرشيد

 ازگاه مد... آ »هارون الرشيد هم از اندرزهاى زاهدان متأثر مى شد و هم از سماع خنياگران به وجد و نشاط مى

روزها و هفته ها را در شرابخوارى و فراموشى بسر مى ه مد و گاآور مرگ و فنا بود به گريه مى آشنيدن سخنى که ياد

وح است.«ربىروح يك جامعۀ ، ماركس: »دين1

.454، ص دكتر عبدالحسين.زرين کوب، بعد از اسالمايران تاريخ  2

 .25، ص امام محمد غزالى، كيمياى سعادت 3

 .44۸، ص جالل الدين همايى، غزالى نامه 4

 .922صشده، ياد ايران...،  تاريخ ادبيات در 5
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دلش از سنگ مى ، اما در هنگام خشم، برد. در هنگام شنيدن موعظهاى عبرت نگيز اشک تأثر از چشم مى راند

در فسق و عشرت به افراط مى گاه روى مى کرد و ده ز يازه نماز و رودر گاه شد و رحم و شفقت را فراموش مى کرد. 

 گراييد.«
1

ايست ناشى از «عدهقا»که روان پريشى هارون الرشيد ،نشان مى دهدده نگاهى به ديگر حکومتگران اسالم ز

رواداشتند از  ايراننچه بر آو آنان که خونخوارگى ، خودکامگى اسالم. نمونۀ ديگر تيمور لنگ و پسرش شاهرخ اند

 نهاست:  آاسالم زدگى نده نچه به عمد پنهان ماآاما ، توصيفى بىنياز است هر

يين اسالم رواج داد... و با تعيين يکى از سادات ذيقدر به صدارت آ»تيمور بناى سلطنت خويش را بر دين و 

خانقاه کرد و مساجد و مفتى و محتسب معلوم ، قاضى، ورد و براى هر شهرآاوقاف را تحت ضابطه در، اهل اسالم

و مدرّسان گماشت تا مسايل دينى و عقايد شرعى را به مردم تعليم دهند... ايمان ء را تعمير نمود... و در هر شهر علما

نرا بر آداشت که اه بهمر ن بزرگىآسفرها و لشگرکشىها قر، نچنان بود که در همۀ جنگهاآو اعتقاد تيمور به اسالم 

2اردوى او مىکشاندند و پيش مىرفتند.« پيشاپيشده اى نهاده عرّا
  

ن برافراختن منارى از جمجمۀ آکه کمترين نمونۀ ، اينکه تيمور درست به مسلمانى به کشتارهاى کمنظير دست زد

و نيست. به اسالم زدگى و روان پريشى شاهرخ جانشين اش ده ايست که استثنا بردار نبوعده قا، مردم کرمان بود

 توجه کنيم: 

فوت نشد تا چه رسد به صلوة مکتوبه... به هر ديار که در مى پناه اسالم شاه ن پادآنماز چاشت از ، مر»مدت الع

برگ بيد از باد  از خوف  مانند، را درمى يافت... و در محراب طاعتء و اتقياء شرف طواف مزارات اوليا، مدآ

 صَرصر مىلرزيد.«
3

 که روان پريشى شاهان شيعۀ صفوى را به مراتب از،ديگر نبايد شگفت انگيز باشد «مکانیسم»با شناخت اين 

 هارون الرشيد و تيمور بيشتر بيابيم. 

در دربار داشته  «خواراننده ز»نفرى  ۱2وه يک گر  («مرشد کامل»اسماعيل بنيانگذار سلسۀ صفوى )شاه  

ند و مأموريت داشتند که به محض اشارۀ وى گوشت انجام وظيفه مى کردشاه » زير نظر جارچى باشى است که 

 رسم تا پايان عصر صفوى برقرار ماند.«اين به دندان قطعه قطعه کنند و بخورند.  بدن مجرم را
4

صفى ميرزا را ، ورد. پسرشآچشمهاى هر دو برادرش را در، خر عمر زندانى کردآپدرش را تا  «کبير»عباسهشا»

 کشت و چند پسر ديگرش را کور کرد و يکى از دختران خود را در شش سالگى در موقع غضب با دست خود شقّه

« کرد.
5

عباس بيابيم:  ه شاخشونت وحشيانه را ناشى از شيعه زدگى اين تا ، به ذکاوت بسيارى نياز نيست

 .42۰صشده، ياد ، بعد از اسالمايران تاريخ  1

  .76، ص على ميرفطروس، نسيمى 2
  .۸3، ص همانجا 3
.۱67شده، ص ياد ، شفا، «توضيح المسايل»  4

.۱69، ص همانجا 5
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عباس به اختر شناسى و طالع بينى ايمان داشت و در انجام کارهاى مهم مملکتى محکوم رأى منجمان شاه » 

عصاى  را به جاى خود بر تخت نشاند و خود «يوسفى درويش”شناسان بود... يکبار به حکم منجم سه روز ره و ستا

 برابر او ايستاد.«قاسى در آمرصّعى بدست گرفت و مانند ايشيک 
1

را مجموعه اى از همۀ آنان متوليان اسالم بسيار عالقمنداند که استبداد و خشونت شاهان را توصيف کنند و  

نها آرا بپوشانند و بدين منظور ديندارى آنان اندکه اسالم زدگى شيده نيز کواه راين رذايل بشرى بشمارند. اما در 

بنامد  «ستان علىآسگ »عباس را چه نيازى بدانکه خود را مثًال شاه حاليکه در ، اندکرده قلمداد  «سالوسى»را 

 ؟از اصفهان تا مشهد به زيارت برودده و پاى پيا

تا رعيت را در دام سحر شاه و از ده از صفويه به بعد است که استثنا بردار نبو «اّمت»شيعه زدگى ، اين رىآ 

 با شيعه زدگىشان به روانپريشى دچار ساخته است.  متناسب، نها را بمراتب مختلفآخود اسير داشته و 

اسالم که شاهان و حکام خودکامه در ، رابطۀ مستقيم را نشان داداين به نشانههاى تاريخى مشخص مى توان  

از احساس غم و يأس در نزد مؤمنان شده، اند. از نشانههاى ياد ده نبو «اّمت»زدگى شان تافته اى جدا بافته از 

که ، بودشاه محمد رضا نه،  خرين نموآنمىتوان کرد. غلبه نيز  «تخت طاووس»احساس بر اين سخن  گفتيم و بر 

 قدرتش اعتراف نمود:   در اوج

من مردى اندوهگين باشم... )در حاليکه(  هيچ دليلى براى غمگين بودن ندارم. من هرچه ، در نهايت، »شايد

 زندگىام مثل يک رؤ ياى شيرين پيش ميروده... دارم. چه بعنوان يک انسان و چه بعنوان يک شا، ميخواستهام

 و با وجود اين  ...«، هيچکس در جهان نمى تواند شادتر از من باشد
2

واقعيت اينستکه خود رهبرى شيعه مىداند که هيچ انسانىداوطلبانه و صادقانه تسليم خودکامگى نمىشود و از  

 به ديندارى تلقى مىکند. در حاليکه علّت تظاهر و رياکارى در اعتقاد به «تظاهر»اينروست که هر نوع ديندارى را 

 جستجو نمود.   «ايمانضعف »نها و نه در آاديان خودکامه را بايد در تحمل ناپذيرى 

 خرين تحليل نه قادرند پيروان را به ايمان صادقانهاى  وادارند و نه به رشد اخالقى و معنوىآدر ، اديان خودکامه

 و غوغاگرى و، و پژمردگى روحى در فردگناه احساس ، اديان تنها با دامن زدن به التهاباينمؤمنان کمک رسانند. 

 ادامۀ حياتشان را تضمين کنند. ميتوانند اجتماعى کشاکش 

عليرغم ماهيت نيک خواهانه و انسان دوستانۀ مذهبى استقرار  «ارباب  دين»زمانيست که خودکامگى زه اين تا 

 لحاظايناز  «نآقر»ن دارد و آخودکامگى مذهبى ريشه در اصل و ماهيت اولين ، در حاليکه در اسالم، يافته باشد

تحريف بردار نيست! 

 79 ءچه از انواع نيکويى ها بتو رسد از جانب خداست و هر بدى رسد از نفس تو است« نسا»هر 

مؤمنان را به ، از جهت ديگر مى توان گفت که شيعه گرى چون به تحمل ناپذيرى خودکامگى اش واقف است  

ؤمنان را از فشار تا م، و غوغاگرى مداوم را سرمايه مى کند؛ هفتاد و دو ملت تقسيم مى کند تا با هم بجنگند

که زمانى مورد ، خودکامگى خويش غافل نمايد. در مبانى عقيدتى و رفتارى شيعه کمتر نکته اى را مى توان يافت

تجديدنظرطلبان نيز چنان اين همه  تجديد نظر و اعتراف برخى قرار نگرفته و موجب دو دستگى ها نگشته باشد. با 

نجا که هربار آاز ، در رهايى داشتهزه جديدنظرطلبى شان هرچند انگيکه ت، اندده مذهب بواينمقهور خودکامگى 

  .79، ص 2جلد ، نصرالله فلسفى، عباس اوّلشاه زندگانى 1
.6، صرنگين كمان، پيروز ملکى، اورپانا فاالچى، )محمد رضا پهلوى( ، «مصاحبه با تاريخ»  2
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پس از مدتى در همان بستر  «وريشانآنو»، مذهب گشتهاينمغلوب ديگر عناصر ، تنها جوانبى را درنظر گرفته اند

 به نازايى انديشه ها منجر گشته است. ، جريان يافته دهگستر

پس از برقرارى ده، اسالم ز «روشنفکران»نستکه آنيست. حيرت انگيز  «حيرت انگيز»، هرچه هستاين همه   

آمده بدين بر ، ممکن گشتايران سير اضمحاللى مرحله به مرحلۀ  «نقطۀ پايان»که خود در ، حکومت ناب اسالمى

 يين مسلمانى حکومت نمى کنند!  آبه ، اند که حکومتگران اسالمى

مدتها بود که ، يين مسلمانى رفتار مى کردندآبه واقعًا ن اينکه اگر حکومتگران اسالمى آيک چيز مسلّم است و 

ده، نه بدانکه در ايمانشان خللى بو، اندده مىبايست در حيطۀ قدرتشان سنگ بر سنگ بند نباشد و اگر چنين نکر

 در عمل غيرممکن است!  «اسالم ناب»نجا که تحقق آبلکه از 

و فقط براى آنکه پا مى فشاريم ، در سالهاى اخير صورت گرفتهيژه يى که بوهاهشپژوبا توجه به بر اين ادعا  

ن در مورد زنان نظر افکنيم: آبه موضع قراى بدست داده باشيم، نمونه

 (2۸»مکر و حيلۀ شما زنان بسيار بزرگ است.« )يوسف  

 (33   رام گيرند.« )احزابآ»زنان در خانه بنشينند و 

 34ء (دن تنبيه کنيد« )نسابيمناکيد... به زنان آاز مخالفت و نافرمانى انى که است... زنتسلّط »مردان را بر زنان 

  ..........

بود که در کشورى که روزگارى در آن زنان بر تخت شاهى تکيه مى زدند، کارشان دستورالعمل صريح اجراى اين 

 بدين جا کشيده بود:  

مدند و در کوى و آطهماسب اول )صفوى( ... زنان... از خانه جز به حکم ضرورت بيرون نمى شاه »در زمان 

هر چند  زن بر اسب ننشيند و لجام بدست نگيرد... و، بود که در هيچ قسمتده نمىگشتند... او فرمان داده برزن پيا

  باشد در کنار معرکۀ قلندران و بازيگران مقام نکند.«زه عجو

چندين نفر از خواجه سرايان از ، کى از بزرگان برحسب ضرورت و لزوم بخواهد از خانه بيرون برود»وقتى زن ي

بخواهند به صحرا بروند بايد شاه را قرق مى کنند... هر وقت زنان ه پيش و پس او با چوب حرکت مى کنند و گذرگا

بايد تمام مردهاى ، چه در شب زمستان باشدبپرهيزند... اگر شاه از نزديک شدن به حرم ، مردم از دو فرسخ دور و بر

يکى از ، عباس با زنان خود به ييالق رفته بودشاهبزنند. زمانى که وه در ميان برف و سرما به کده، بادى فرار کرآن آ

همين که زنها ، بودبيد ه ن چادرها خواآو در زير يکى از شده فراشان بعد از برپاداشتن چادر و سراپردۀ شاهى خسته 

ن آنکه آو بدون شده خواجه سراها با خبر ، از تعجب فرياد مى کشند، نجا خفته مى بينندآسند و مردى را در مى ر

دفنش مى نده زنده مى پيچند و مى برند و ز ده،بوبيده  ن خواآبدبخت را بيدار کنند در همان نمدى که روى 

1کنند.«

 ؟ بدل مى ساخت «شرق وحشی»را چنين به ايران کدام نيرو ، پرسيدنى است

مغوالن تسلّط حتى از دوران ، اتببه مرنداشته است و ده »زن در عهد صفوى بطور کلى مقام و منزلتى بيشتر از بر

در اختيار  ،اىره بلکه عبد مرد است و جسمش مانند سف، است. زن ديگر خانم خانه نيستده نيز بى ارزشتر بو

  چنگ و دندان هوسهاى او.«
2

.7۰3ص ، 3جلد ، مرتضى راوندىايران، تاريخ اجتماعى  1

 . 394ص ، ع. نوابخش ، زن در تاريخ  2



 تسلط مذهب شيعه بر ايران

97

»تنها در سايۀ حکومت اسالمى بود:   «فساد»عامل مهم شيوع ، ن دوران نيز همچون امروزآر د، همين بندگى زن

وه داشت. اينگر وجود، نها در دفاتر رسمى مندرج بودآهزار معروفۀ مسّلم با اسم و رسم که هويت ده در اصفهان چهار

ن به دويست هزار آمجموع  کهو هر يک مالياتى مى پرداختند ده... عظيم داراى تشکيالت منظم و مخصوصى بو

1اِکو بالغ مى شد...« 

از توفان بنيان  «ناچيزى»در زير سايۀ سهمگين حکومت شيعه تنها مظهر  «نيمۀ ديگر»ناگفته پيداست که وضع 

 ن وضع متفکران وآبرکنى است که جامعۀ ايرانى عهد صفوى را به نازايى مطلق محکوم مى ساخت. مهمتر از 

 مى نويسد:  ره بااينمدان جامعه بود. احسان طبرى در آسر

صدرا مالزندگى حکيمان دشوار است و به همين جهت برخى مانند ، »در اثر اعمال نفوذ روحانيون قشرى و فقها

، مىدارندنگاه  گوشهگير و گمنام مىشوند و برخى ديگر مانند ميرداماد با مغلقگويى و کمگويى خود را از فتنه در امان

2باشد...«نشده نها که به تهمت زندقه و کفر متهم آکمتر کسيست از 
  

روحانيون »مى کوشد  «روحانيون قشرى و فقها”حيرتانگيزى نه تنها با عبارت  «بينش مارکسيستى»طبرى با 

مد جامعۀ ايرانى آبازماندگان هزاران سرشده، که يکى دو نفر ياد ، مىکند «فراموش» بلکه، را نرنجاند «واقعى

محکوم شدند.     «مهاجرت»يا نابود گشتند و يا به در اولين نسخۀ حکومت اسالمى که ،بودند

کنيم:  نگاهدربارۀ عصر صفوى ، به داورى احسان طبرى 

3« بدست شيعيان افتاد.ايران ى در »از اواسط قرن نهم ميالدى رهبرى ايدئولوژيک جنبشهاى خلق 
و براى مؤثر   

 ادامه مى دهد: آن ساختن بازهم بيشتر 

تاريخ  دربارۀ نقش تشّيع در، تحليل دانشمندان ذيصالحيت شوروى که از موضع مارکسيسم انجام گرفته »اين

 ما کامالً درست است.«  کشور
4

امکان ، که بعدها زمينهسازان دومين حکومت اسالمى، ى روشنگرانه بودکوشش هادر نتيجۀ چنين ضرباتى بر  

در عصر صفوى ايران غاز اضمحالل آها «ل احمدآ »)عَلم کنند  «تشيّع صفوى»را در مقابل  «تشيّع علوى»يافتند 

5ايرانيان بدانند!(   «غرب زدگى» را نتيجۀ
را به پاى خود به مسلخى مکرّر  ايران «نسل جوان»ها ههو بدين کژرا

 برانند!  

به روان پريشى  «فرد مؤمن»، بلکه انسان جلو مىگيرد «بلوغ»، نه تنها از خودکامگى مذهبىتسلّط گفتيم که  

را  واقعيت  مى  «خواب»مثًال  روزنه اى نمى يابد ، به واقعيت زندگى، اىده افسون زدچار مى گردد و همچون 

 يابد!:  

در فالن اطاق ، هالاب مى بيند که در خانۀ استاد بقاقا سيد محمد حسين مجتهد خوآنکه زوجۀ جناب آ»ديگر 

، استيده استاد مشاراليه را مى طلبد و به او مى گويد عيال من چنين خوابى د، پنج خمرۀ اشرفى است. جناب سيد

ن شخص به او اعتراض مى کند و مىگويد که بايد آوريم. آگنج را بيرون مى اينپنهانى خودم و خودت مى رويم و 

رار مى کند استاد قبول نمى کند. بعد از دو سه روز خود سيد با به بيگلربيگى شهر خبر داد. جناب سيد هرچه اص

)به اختصار( .394-395ص ، همانجا 1  
  .395، ص همانجا 2
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ن اطاق را قدرى حفر مى کند که زن استاد داد و فرياد آمى رود در خانۀ مشاراليه غفلتًا عيالش بيل و کلنگى برداشته 

به حکومت  مى رود وًا نمى گذارند درست جستجو نمايند. جناب سيد فور؟ مى کند که چرا خانۀ ما را خراب کردى

چند نفر از اعيان شهر و نوکران ده بقسمى بر حکومت مشتبه مى کند که حکومت را العالج کر، عارض مى شود

ره خود را با بنا و عمله مى فرستند در خانۀ استاد بقالها که گنج را بيرون بياورند. از صبح الى شام خانۀ استاد بيچا

پيدا مى شود که حکومت يأس حاصل نمودند. پنج شده لۀ خراب مبالى و چند پچاهعاقبت مبالى و ده را خراب کر

خفه مى چاهبواسطۀ دمۀ ، بودچاه شده شخص مقنّى که داخل  تومان به جهت خرابى خانۀ مشاراليه مى دهند و

 شود.«
1

تهران ، را تشکيل مى دهد و خط تلگراف ميان بوشهر «اّمت»مهمترين مشغلۀ فکرى  «وقوع معجزات»، نکهدّوم آ 

نيست که چنين  به اطالع برساند. سالى و ماهىسريعًا نکه ظهور معجزات را آجز شت، هدفى ديگر ندا، و خانقين

 نباشد:   «اخبارى»

و مساجد و اهل شيراز تمام دکاکين بازار شده... در کاظمين واقع زه نکه از قرار خطوط عربستان دو معجآ»ديگر 

سيده حاال ر، قرانهجده صندوقى  شمع، اند... به جهت زيادى چراغاندهها را چراغان کرده کاروانسراها و امامزا

2 «شده.قند و چاى هم گران ، به سه تومان و پنج قران

سيده اى از حضرت اميرالمؤمنين بظهور رزه معجسيده نکه از قرارى که از نجف اشرف تلگراف و خط رآ»ديگر 

اى که بظهور زه معجاين نکه بجهت آها را چراغان کردند.«  »ديگر ده زدند و امامزاره است. در شيراز دو سه روز نقا

اند ده تومان داپنجاه ميکنند. جناب صاحب ديوان هم  ها را چراغانده بازارها و مساجد و امام زاًا مجددسيده ر

3که در مسجدنو چراغان کنند.«
   

نکه در قريۀ زرقان جمع خانههاى آ»ديگر را از گزارشى از همين سالها مى توان دريافت:  «تومانپنجاه»ارزش 

تومان پنجاهحکومت ، نها سوخته است. به حکومت عارض شدندآتش گرفته است. حتى مسجد و تورات آيهودى 

4ها«!   دويست تومان هم اهل يهود شيراز بدهند به جهت تعمير خانه  از خود دادند و حکم کردند که

جز سير به سوى بدويت راهى نمى ماند. تنها با شناخت ، چنين روان پريشانىمملو از در مقابل جامعه اى 

که  «خدمتی»در سايۀ ايران دريافت و را ايران که مى توان سير اضمحاللى ، است «فرهنگ اسالمى»درونمايۀ اين

امثال احسان طبرى با ستايش از اسالم به ميهن خود کردند به درستى شناخت! 
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نقش رفرم مذهبی در تکامل اجتماعی

حکومت دستگاه مدن آبه بر ،«قرون وسطايى»در يافتيم که چگونه جنبۀ خودکامانۀ اديان، بدانچه گذشت

جامعه در ورطۀ ، دست به دست دهند «ن جهانیآ»با سطوت  «جهانیاين»که قدرت ، آنگاهمذهبى منجر گشته

بىنظيرى برخوردار است. چنانکه «ثبات»اجتماعى از  )فورماسيون( «شکلبندى»فرو مى رود. اين «باطل»دورى 

 قرنى ادامه يافت و در چين از تداومى پنج هزار ساله برخوردار گشت. ده در اروپا 

نستکه در اين آويژگى در اين برخوردار است.  «اىهاهميت ويژ»در اين ميان بررسى قرون وسطاى اروپايى از 

جوامع اروپايى به ، و بدين موفقيت عظيمشد غلبه  «باطلدور »بر اين، براى نخستين بار در تاريخ، نقطه از جهان

 د.نوزايى فرهنگى و مدنى افتادناه ر

 يکى انقالب فنى و علمى است وچشم گيرند، در مقايسه اروپا با ديگر نقاط جهان در وهلۀ اوّل دو ويژگى  

 يى که در مسير دمکراسى سياسى و اجتماعى سير مىنمايند. مت هامدن حکوآديگرى بر

ملى عوا که از چه زمان و به چه، پرسش به ذهن خطور مى کند، اين امروز به تاريخ اروپا بنگريمه چون از ديدگا 

 از ديگر جهانيان جلو افتادند؟  اروپاييان

ن آکه گسترش و تداوم ، وردآن قدم اساسى تاريخى بحساب آوردهايش را آيا بايد انقالب کبير فرانسه و دست آ

آن مستقيمًا پيروزى ، اما اى برخوردار بودکننده انقالب از نقش تعيين اين شکى نيست که ؟ داختاروپا را بجلو ان

ن نيز بسيارى خيزشهاى آدرحاليکه پس از ه بود.  مدآن  فراهم آکه يکى دو قرن پيش از ، مربوط به پيشزمينهاى بود

وردهاى انقالب فرانسه نايل آه دست ب، پيروزيهاى مرحله اىبا وجود که رخ دادند، بزرگ در ديگر نقاط جهان 

 نشدند.  

، وردآنه تنها شرايط وقوع انقالب را فراهم ، که مىتوانداست  «ىنوزايی فکر»و  «فرهنگیب انقال»بنابراين  فقط 

از دست گيرد و را بدست هدايت آن  که ، منسجم و با ارادۀ مترقى را در جامعه متبلور سازده، گاآبلکه قشرى 

حتى شکستها و عقبنشينىهاى مرحله اى نيز پيروزى ، وردهايش پاسدارى کند. در صورت وجود چنين قشرىآ

قشر چنانکه تاريخ بسيارى ديگر کشورها نشان اين الب را سد نخواهد نمود و برعکس در صورت نبود نهايى انق

نخواهد توانست راهبر جامعه بسوى شرايط و  بيفتد «انقالبى»اگر قدرت سياسى نيز بدست نيروى  -استده دا

 ساختارهاى نوينى گردد.  

دامن زد و چگونه ممکن است از درون  «رهنگیانقالب ف»حال پرسيدنى است که چگونه مى توان به چنين 

؟ را به پيش رانند چنين تحوّلىبتوانندکه ، يندآفرهنگ پرورانى بر، و تاريک انديشنده جامعهاى عقب ما

 ؟ اى برخوردارندعمده نوزايى از نقش اين در ، «فرهنگ»کداميک از جوانب ،نکه بايد ديدآدقيقتر  

ناشى از   دستاوردهاى فنىعلوم طبيعى و که يم اى برخوردار است. زيرا شاهده اين شناخت خود از اهميت ويژ 

گاهی آ»آگاهى، نکه از ميان جوانب گوناگون آسخن تاه کونيستند.   اجتماعىکمکى براى غلبه بر عقب ماندگى ، نآ

مىگردد. انگلس  «نوزايی فرهنگی»باالخره دارد و خود موجد تحوّل در ديگر جوانب و کننده نقشى تعيين  «فلسفی

 است:  آمده کشف نايل  اينبه  از جمله کسانى است که

 بود.« انقالب فلسفى مقدمه اى براى انقالب سياسى، همانند فرانسۀ قرن هجدهم، لمان قرن نوزدهم نيزآ»در 
1
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«نیفرهنگ پرورا»مى توانند ، معنوىدچار فقر که از کجاى جامعهاى ، مشکل ما را حل نمى کند اما اين هنوز

 ، پيشگام حرکت جامعه شوند؟ يندآبر

دست تعيين کننده اى قدمى عقبتر رويم تا به نقطۀ در تاريخ اروپا پرسش کافيست اينبراى جوابگويى به  

که به هيچ جنبه اى از ديگر نقاط  ،مى يابيم «قرون وسطايى»را همان اروپاى ده يابيم. شگفتا که اروپاى قرن شانز

 د:  جهان پيشرفتهتر نبو

 3۰در قرن شانزدهم ميالدى در هيچ جاى اروپا از ، جامعه بگيريم اگر ميانگين عمر را شاخص وضع عمومى

م. ۱549 همين بيمارى بسال، بودده م. نيمى از جمعيت را درو کر۱34۸نکه طاعون سال آپس از د. سال بيشتر نبو

مردم از يک قحطى به قحطى ديگر در شرايط فقر مطلق بسر  «دهتو»قريب يک سوّم از اروپاييان را نابود ساخت. 

به پايان ، نکه جنگهاى صليبىآرا نمى شناختند و پس از  «حمام»که ، مى بردند. نه تنها از بهداشت خبرى نبود

 اينک جنگهاى ميان شاهان ريز و درشت در هرگوشه زبانه مى کشيد.، بودسيده ر

که بيش از يک سوّم کل اراضى کشورهاى اروپايى را ، نا قدرت کليسا استاما مهمترين ويژگى ايندوران هما  

 -که بطور متوسط يک هشتم )! (  جمعيت را تشکيل مى دادند - «روحانيون»مالک بود و با تکيه بر لشگر عظيم 

اندند. به نيابت و وکالت پاپ اعظم حکم مىرء حيات اجتماعى را در قبضۀ قدرت خود داشت. شاهان بدون استثنا

نمونه وار به شهرى در قلب اروپا نظر افکنيم. در  «دهشرق مذهب ز»وضع با اين براى تصوّر شباهت حيرت انگيز 

اين همه  گوناگون تشکيل مى دادند. با ى هاده در ر «روحانيون»هزار نفر را  5هزار اهالى  4۰از آلمان  شهر کلن 

نکه نيم قرنى انجيل آپس از زه م. تا۱5۸۰حداکثر دو تا سه درصد جمعيت را مى توان با سواد شمرد! چنانکه بسال 

 مناطق بکلى بيسواد نبودند! ايندرصد مردم  6تنها ، بود شدهلمانى ترجمه آبه 

گراف ، دو قرن پس از اين  مثًال که ، نۀ زبردستان با زيردستان همين بسدر بارۀ رفتار مستبدانه و حتى وحشيا

هزار سرباز(  را به  5م... يک هنگ کامل )بيش از  ۱7۸7بسال ، که در شرق الزاس حکم مى راند، کارل اوژنى

ختن قصر فروش را صرف سااين مد آفروخت که بسيارى از افسرانش پسران خود او بودند و در «کمپانى هند شرقى»

 ساخت!  جديدى

چگونه بود.    «رعيت»که وضع ، مىتوان تصوّر نمود، همچون بردگان بفروش مى رسند «شاهزادگان»نجا که آ 

است. گذشته از يهوديان که هر بار عامل  «خودکامگى مذهبى»و  «استبداد حکومتى»از اين مهمتر رابطۀ مستقيم 

عصر به اين در  «جادوگران»شکنجه و سوزاندن ، ن بر باد مى رفتشاانخانمشده، ظهور قحطى و بيمارى تلقى 

م.  چهار سال پس از انقالب فرانسه به زبانه  ۱793اروپايى به سال «جادوگر»خرين )آبود سيده خود ر «نقطۀ اوج»

 شد!(  ده تش سپرآهاى 

نشان دهندۀ وجود همان شرايط زندگى ، اى که با خطوطى سريع از اروپاى پايان قرون وسطا ترسيم کرديمچهره  

در اروپاى همين پنج قرن پيش بنابراين قرن پيش برقرار بود.  ايران چند هند و يا ، و اوضاع تاريخى است که در چين

چنين دستاوردهايى را از ديگر نقاط جهان ، که قادر نبودند، نه تنها نشانه اى از رشد مدنى و علمى محسوس نبود

جز سيفليس و »م (  نيز  ۱49۸هند) دريايى بهاهم (  و ر ۱492مريکا )آچنانکه مردم اروپا از کشف کنند.  «وارد»

 . «اى نبردندبهره تنباکو 

ى موفق شد. سازدورانپرسيدنى است که چه رويداد ده، با توجه به راهى که اروپا در اين پنج قرن گذشته پيمو  

 را دامن زند. رونده پيشاما ، پرپيچ و خمى حکومت مذهب قرون وسطايى را درهم شکند و روند

اينکه چرا درست و  اين سرآغاز شگرف بود )پروتستانيسم(مارتينلوتر  «رفرم مذهبى»کوتاه سخن،  

به نگاهى سريع روشن مى شود: ، چنين نقشى يافت -جنبشى ضد مذهبىاحيانًا و نه  «مذهبىجنبشى»
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ده در نزد تو، حکومت کليسادستگاهبا اعتراض به  «نجباى روحانى»و وابستۀ طبقۀ  «دکتر الهيات» -مارتين لوتر 

رين کوشش بزرگ براى درهم شکستن قدرت کليسا در قرن خآبا شور و شوق عظيمى روبرو گشت. ده هاى مذهب ز

که در جنوب فرانسه و شمال ايتاليا با لشگرکشى ، بودده (  رخ داAlbigenesseلبينزها )آبصورت جنبش مذهبى  ۱3

ده لوترى با استفا اما جنبشيد. سرکوب گرد، سال بطول انجاميد 2۰پاپ اينوسنس سوّم روبرو شد و در جنگى که 

 ۀ ويژگيهايى به شکست منجر نگشت:  از مجموع

 را در هم مى  شکست «نمايندگى الهى»در  «روحانيت»انحصار ، :  وابستگى لوتر به طبقات باالى کليسااوّل

 سان تر مى ساخت.  آيين جديد را آوردن به آبهترى از مسيحيت را عرضه مى داشت روى  «نسخۀ»اما چون 

طرف لوتر را گرفتند. همين عامل موجب شد که با  - «سربازگيرى»در درجۀ اوّل به انگيزۀ ـ : برخىاز فئودالها دّوم

 حفظ گرديد: او جان ، پاپ و صدور فرمان پادشاهىاز سوى فتواى قتل او  وجود

ش را دستگير و به سخت ترين وجهى مجازات خواهد شد. هرکه او و پيروان، دهدپناه  »هر که مارتين لوتر را 

، بفروشد ،نان خواهد بود. نوشتجات الحادى او را هيچکس نبايد بخردآصاحب امالک ، را افشا کندشان پناهگاه

بلکه همه بايد نابود گردند. «، رونويسى و يا چاپ کند، بخواند

مسيحيت »خواستار بازگشت به را هدف داشت. او حکومت کليساپاپ وبا مخالفتتنها، نچه لوتر مىگفت: آسوّم

به ، بدون تعارض عميق با باورهاى هزار و پانصد ساله، مى دادزه اجاى مذهبى هاده بود. همين نکته به تو «اوليه

 ا تجربه کنند.انسانى ر ورند و تا حدّى سرخوشى رهايى و منزلتآيينى ديگر روى آ

با تکيه بر آن بدون آنکه جانش را از دست که  لوتر شد، روبرو لى جنبش لوترى با چنان استقبا، بدين سه ويژگى 

ها نسبت به کليسا «ده تو»از خشم آمده تش بر کرد!  آحضور يافت و از عقايدش دفاع گاهى فرمايشى در دادبدهد، 

هاى شهر و روستا را به ده توماس مونتسر تو، لمانآکالوين و در خود ، فرانسهلمان فراتر رفت و در آبزودى از مرزهاى 

حمله به پروتستانها را ، خود «معنوى»با همۀ قدرت مادى و ده، ز وردند. از سوى ديگر کليسا نيز وحشتآجنبش در

 غاز نمود. آ

را سالخى کردند.  «لوتريان»هزار تن از  ۱3۰لپ آم.( در نواحى شمال کوههاى ۱524ـ 25تنها در دو سال ) 

نکه بزودى خود لوتر که چنين فرجامى را انتظار نداشت. جبهه عوض نمود و مشوّق سرکوب آنکتۀ جالب توجه 

ن بود که: »شورشيان بايد مانند سگان خفه شوند!«آگرديد. حتى خواستار  شورشيان

نرا بصورت مذهبى از مذاهب آنظرى منجر گشت و  تنها به رکود پروتستانيسم در زمينۀ، لوتر «عقب گرد»البته اين 

اين همه  مذهب بود. با تر «قرون وسطايی»نيز ليک کاتومذهب که از بسيارى جوانب حتى از ، مسيحى تثبيت ساخت

ساختار بود و ن غيرممکن آکه مهار ، چنان به انرژى رهايىبخش از سلطۀ فراگير کليسا دامن مىزدنوين 

از جاى ديگر بر مى نشده ملوکالطوايفى اروپا به عامل موفقيتش بدل شد. چنانکه هنوز در منطقه اى سرکوب 

 فروخت.  

در بلژيک در مدت مثًال که ، مى کنيمره و کشتارهاى مذهبى اشاها جنگتنها بخاطر نشان دادن ابعاد اين   

که تنها ، هزار نفر سالخى گشتند 2۰در فرانسه  «واقعۀ سن بارتلمى»رسيدند و در  به قتلپروتستان  ۱۸۰۰ه، سه ما

پس از ظهور لوتريسم دّوم اوّل کار بود! در قرن زه تااينهزار نفرشان در عرض سه روز در پاريس کشتار شدند. و  6

 شهرت يافت.  «جنگهاى سى ساله»که به ، مرکز و شمال اروپا ميدان جنگهاى پايانناپذيرى گشت، م.( ۱7)قرن 

بدون شک ؟ وردآدر مقابل چنين تهاجمى دوام  «فرقه گرايی لوترى»، حال پرسيدنى است که چه چيز باعث شد 

را در ميان م پيروان لوتر دوا ،نروزآدر درجۀ اوّل ساختار ملوک الطوايفى اروپاى ، گذشته از تعصب و شور لوتريان

کشمکش شاهان ريز و درشت تأمين مى نمود. 
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که تاريخ نگاران امروز ، ودبوحشيانه چنان دوران، در اين خون بار کشمکشهاى مذهبى و جنگهاى بهر رو،   

 دو سه قرن تا انقالب کبير فرانسه را بعنوان مرحله پايانى قرون وسطاايناروپايى عالقۀ چندانى به شرحش ندارند و 

 اى مى گذرند! ره ن به اشاآاز ده، تلقى کر

اين  بهبراى پاسخ شکل مى گرفت؟ لود آکشاکشهاى خون اينسئوال اينجاست که چه تحوّل تاريخى در وراى  

 را دقيق تر از نظر بگذرانيم:  «کشاکش»اين هاى «صحنه»يکى از ، پرسش بد نيست

فرانسه(. كارل شاه لمان و اسپانيا( با فرانس اوّل )پادشاه آپروتستانيسم مقارن بود با جنگ ميان کارل پنجم )پاد

لمان آبود. اما همينكه جنبش لوترى در ده ورآپنجم اجازۀ حكمرانى را در رقابت با فرانس اوّل از پاپ بدست 

م. ۱525نكه لشگر فرانسوى بسال آمدند. با آجنگ بر بهشاه فرانسوى را گرفت و دو پادشاه پاپ طرف پاد، مدآبر

ده ورآميان به لوتريسم روى اين لشگريان كارل پنجم كه در ، شكست خورد و جنگ خاتمه يافته تلقى مى گشت

با نفرتى بى ، سيل انسانى متشكل از مزدوران و پابرهنه هااين بسوى رم سرازير شدند. ، و مواجبره بدون جي، بودند

قبلۀ »ماهى كه ده در طول ده، بزودى رُم ثروتمند و پرنخوت را تسخير كر، مرز جنون مذهبى مى رسيد حدّ كه به

كه اروپاييان را در ، چنان طومار قدرت و عظمت كليسا را درهم نورديدند و ابهتى را، را در دست داشتند «عالم

به ره كه تاريخ نگاران امروزى اروپا حتى از اشا و خون كشيدندک به خا، بودده ورآطول هزار سال گذشته به زانو در

 دارند!  ابان نيز آ

نان آاز ده، قرنكه كليسا برجان و مال اروپاييان حكم مى راند و با بيرحمى ثمرۀ بيگارى مؤمنان را ربوده پس از  

 بود.  ه سيداينك زمان انتقام فرارده مى کرد، در رقابتهاى قدرت طلبانه استفا «گوشت دم توپ»بعنوان 

خيل پابرهنگان نبود.  مهاجمان در درجۀ اوّل در اينهيچ چيز جلودار نفرت ويرانگر و انتقام جويى لجام گسيختۀ 

متوليان سلطۀ »بيااليند و ، بودشده نچه را تا بحال به عنوان مقدسترين مقدسات شناخته آكه هر ، ن بودندآپى 

همۀ كليساهاى ، تحقير کنند. تا بحال بوسيدن دستشان افتخارى بودكه را، از كشيشها گرفته تا اسقفهايى ، «كليسا

دختران و ، سربازان به قرار مىگرفتده مورد استفاگاه بريزآبعنوان فاحشه خانه و ، رم به اصطبل بدل گشتهوه باشك

وقايع (  Gregoroviusچنانچه گرگوروويوس)مى کردند و زنان مقامات مذهبى و اشراف و همچنين راهبهها تجاوز 

 «پدران و برادران روحانى»تجاوزات در محراب كليسا و در حضور اين عمد داشتندكه ده، گزارش كر، نگار رمى

خدمت شپزخانه و اصطبل آبعنوان خدمۀ شدند صورت گيرد. اسقفها و شاهزادگان  در قصرهاى سابق خود مجبور مى

گرسنگى به باقيماندۀ غذاى لشگريان هجوم مى  فرطاز ، بودندشده يى كه به فاحشه بدل هانمخاده شاهزاکنند. 

 وردند.  آ

بطول انجاميد و در ده ماه حدود ، م۱52۸تا فوريۀ  ۱527مه ماه تسخير رم توسط مزدوران لشگر كارل پنجم از 

اين نخوت و قدرت كليسا به پيش از هيچگاه ن آكه پس از ، وردندآمدت دمارى از پاسداران كاتوليسيسم دراين 

 نرسيد.  تاريخ

م. ۱79۸هرچند که چنين حمالتى در طول سه سده ادامه پيدا کرد تا به نقطۀ اوج خود در انقالب کبير فرانسه    

يژه شد قدرتمندان و شاهان در اروپاى قرون وسطا دست نشاندۀ حکومت فراگير پاپ بودند.بوره چنانچه اشارسيد. 

كه هر اسقفى از پايگاهى در دربار و هر ، ميخته بودآن درهم قدرت كليسا و دربار چنا، در فرانسۀ پيش از انقالب

زاديخواهان آمبارزۀ ، به تحوالت انقالب فرانسه بنگريمه ديدگااينفئودالى از مقامى مذهبى برخوردار بود. چون از 

 2۰زدن  گردنمثًال كليسا تلقى نمود و دستگاهبا خودكامگى زه ستبداد حکومتى را بايد تا حد زيادى مبارستگاه با د

اين ورد! و آحکومت مذهبى بشمار دستگاه را ضربۀ عظيمى بر ها  بنفرانسوى در دوران ژاكو «اشراف»هزار تن از 
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كليساهاى پاريس نيز از سوى انقالبيون بعنوان اصطبل مورد ، ديگر شگفتانگيز نيست كه در سه سال اوّل انقالب

 قرار داشت. ده استفا

كه كشتارهاى كور مذهبى هر چند به قيمت جان و ، گوييمشده را چنين پاسخ  اينك مى توانيم به پرسش ياد 

رفته رفته ، نكهآجنبه اين اما از جنبه اى مثبت نيز برخوردار بود. ، از اروپاييان تمام مى شدبخش بزرگى ثمرۀ زندگى 

حکومت مذهبى درهم   «ابدىو قداست سیادت »براى قشر بزرگى از مردم اروپا ، تشآدرياى خون و اين در دو سوى 

قدم به قدم ذهن و تفکر خويش را  رها سازند. نه تنها اربابان كليسا ، شکست و پيشروان و روشنبينان فرصت يافتند

بلکه رفته رفته ، تش پاسخ گويندآرا با شمشير و زبانه هاى  «الحاد»شك و ، ديگر قدرت نمى يافتند هر نوع انحراف

علمى روشنگران و دانشمندان معاصر گوش  وردهاىآكه براى سخنان نوين و دست ، مدآقشرى در جوامع اروپايى بر

شنوايى داشت. 

نشان ، ىبه كرسى نشاندن دگرانديشى مذهباه به موازات كشاكش در راجتماعى در اروپا، مطالعۀ تاريخ تحول 

كه در كوران  ،«حقايق ابدى»بر خاكستر شد، که و چگونه ممكن رند كه ايندو چه رابطۀ تنگاتنگى دا، مى دهد

يك قرن مى بايست از جنبش ، رىآعلم و مدنيت نوين جوانه زند. ، تفکر، شدکشيده تش آجنگهاى مذهبى به 

(  جرأت يافتند مطرح Milton(  و ميلتون (Montaigne(  و مونتنى )Rabelaisتا کسانى مانند رابله )، لوترى بگذرد

را بايد زمينه سازان زه، آنان اعتماد كرد. تا «قضاوت و قوۀ عقل انسان»را بايد كنار گذارد و به  «احكام الهی»، سازند

بنيان جهان بينى كليسايى را درهم بعد، كه بازهم نيم قرن ، كپلر و گاليله تلقى كرد، دانشمندانى مانند كوپرنيك

(  شيوۀ تعقل علمى   را طرح ريزى نمودند. Rousseau(  و روسو )Baconدر قرن هجدهم بيکن )باالخره تا ، پيچيدند

كه تفکر ، در جدا ساختن علوم از الهيات بود «اصحاب دائرةالمعارف»و بثمر نشستن كوشش م. ۱۸پس از قرن زه تا

 انداخت!  كه اروپا را از ديگر نقاط جهان به جلو، و پژوهش علمى به سرعتى تصاعدى به راهى افتاد

ورى و تعيين حدود آبا گرد «اصحاب دائرةالمعارف»تحول ناگفته نگذاريم: اين نكتهاى اساسى را دربارۀ  

، كه صدها هزار جلد كتاب در كتابخانه هاى عظيم كليسا، موجود در دوران مزبور ثابت كردندواقعًا شناخت علمى 

غاز پژوهش آكليسا را درهم شکستند و هم نقطۀ  «ابهت علمی»هم ه، رااين ندارد. از  «شناخت علمى»ربطى به 

مسيحى  ن پس حتى براى مؤمنانآاز ، تحول در اينستکهاينى كردند. اهميت دورانساز واقعى و تعقلى را نشانهگذار

وسطايى  درحاليکه ديگر اديان قرون؛ از حيطۀ علم خارج است، يدآنچه از كليسا و مقامات روحانى برمى آنيز 

 برخوردارند!  «سيادت علمى»همچنان براى مؤمنان از 

همانا رمز رهايى و شکفتگى ذهن و ، روشنگرى ضدمذهب قرون وسطايى، پس بطور جمع بست بايد گفت 

ن پيشرفت در همۀ ديگر زمينه ها ممکن مىگردد. سبب اصلى موفق بودن آتفکر فرد و جامعه است و در نتيجۀ 

 ول جستجو كرد. ى پايه اى در طول چند قرن گذشته در اروپا را بايد در همين تحم هارفر انقالبات و

اولين قدم عظيم و اجتناب ناپذير براى درهم ، «الهی»ن است كه رهايى جوامع از سلطۀ حكومتگران آسخن  از  

«اّمت»شکستن ساختارهاى قرون وسطايى است. رهايى از بردگى فکرى همانقدر كه منزلت و هويت انسانى را به 

نيز ملّى گاهى آمدن نطفۀ خودآبه بربخشيده، گاهى انسان را قوت آرشته هاى همبستگى و خود، بازپس مى دهد

 ورد. آكمك مى كند و جامعه را بر مدارى كامالً متفاوت از پيش به حركت درمى 

مهمى پشت  قدم هاىنرا به ، آدر طول چهار  يا پنج قرن گذشته «غرب»ويژگى يك دوران تاريخى است كه اين  

را  «جوامع شرق»دوران تاريخى است كه اين درجا زدن در و نست آهنوز درگيرودار  «شرق»در حاليكه ده، سرگذار
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تحوّل تنها از درون هر جامعه اى مى اينناتوان ساخته است و چون ، گشت «مدنیت غربی»مدن آنچه موجب برآاز 

 به شكست است.  ن محكومآ «وارد نمودن»پس هر كوششى نيز براى ، تواند و بايد برخيزد

ند. رتوانايى چنين تحوّلى را نداتًا ذا «جوامع شرق»نمودنى بدين معنى است كه  «وارد»از سوى ديگر چنين  

اگر اما مدنيت صورت گرفته است. اه سوى جهان نيز كوششهاى عظيمى براى ورود به شاهراين درحاليكه در 

 مي توان مورد بررسى قرار داد.  ناشى از عوامل قابل شناختى است كهسيده، كوششها به نتيجۀ مطلوب نراين

در كتابهاى تاريخ اروپايى بازتاب چندانى نمى  «رمز موفقیت»شگفت انگيز است كه اين،شدره چنانكه اشا 

که شت، چنان اثرات دردناكى در حافظۀ تاريخى اروپاييان بجا گذاشده يابد. بيشك يکى بدين دليل كه دوران ياد 

ز ادين و دولت،  جدايى نسبى تاريخ با توجه به شايد مسکوت گذاشتن اين نکه آنرا برنمى تابند و ديگر آورى آياد

 كشاكش هاى شديد جلوگيرى مى كند.  

مبارزۀ »درگيرى كليسا و مخالفانش در بطن حركتهاى اجتماعى صورت مىگيرد و ، از انقالب كبير فرانسه به بعد 

زاديخواهان ديگر نقاط جهان آخود بدان منجر گشته كه  ندارد. اين «ر مذهبىبا»ًا ديگر  ظاهر، «سياسى و اجتماعى

درهم شكستن عقب براى را عامل اساسى  «انقالب سياسى »و اشتباه کنند دربارۀ دگرگونيهاى پايهاى در اروپا 

 ماندگى اجتماعى بيانگارند. 

جا روشنگرى ضدمذهبى پيشرفت  هر، نستكهآدر حاليكه حتى تاريخ معاصر اروپا نيز به بهترين وجهى حاكى از 

است. چنانكه در شمال اروپا )از انگلستان ده انقالبات اجتماعى و سياسى نيز با موانع كمترى روبرو بواه ر، داشته

 «مبارزات طبقاتی»نكه در سوئد در طول آ)نمونه است نده شده با ماليمت چشمگيرى بجلو را «انقالبات»تا فنالند( 

، اروپا نزديكتر شويمکاتوليکى نكه هرچه به جنوب آحال   اند(شده در چند قرن گذشته تنها چهار نفر كشته 

 پابرجاست.  عقبماندگى اجتماعى بصورت مزمن و قابل مقايسهاى با كشورهاى شرقى همچنان 

نده ليسا را عقب ران دسته از كشورهاى اروپايى كه پيش از انقالب فرانسه حكومت ك، آنكهآنكتۀ مهم ديگر  

ن خود آانقالب را بزودى از اين وردهاى آنكه مورد حمله و تجاوز لشگريان ناپلئون قرار گرفتند. دست آبا ، بودند

، سوئد را فرزندى نبود، شاه كه چون پس از اشغال كشور توسط نيروهاى فرانسوى، نمونۀ بارز  سوئد استکردند. 

 امروز سوئد از اعقاب اوست! شاه ست و پادفرانسوى بر تخت نش «اشغالگر»ژنرال 

يد و نه آتنها از درون جامعه مى تواند برل به عصر جديد كه  تحوّ، ادعاى كلى پا مى فشاريماين بر از اين رو،   

نرا به ديگر نقاط جهان آمى توانستند   مى خواستند()حتى اگر ! نه اروپاييان «وارد كردنی»نه است و  «صادر كردنی»

مع زير فشار مذهب، و نه در جوا،  را پايه اى نيست(نده بابت انتقاد روشنفكران جوامع عقب مااين)و از صادر كنند 

در حيطۀ يژه بو، جوامعاين مدنى پاگير گشته است. بهمين سبب است كه در هاى شارزبا وجود کوشش هاى بزرگ 

ند، نمى تواشده  و حقنهشکننده جز بمثابه رونمايى  «سوسياليستى»رهاى دمكراتيك و يا حتى ساختا، اسالمتسلّط 

 شكل بگيرد. 

، مى توان نشان داد. اگر در جوامع پيشرفتهنيز جوامع  «روشنفكران»مكانيسم را در موقعيت اين تظاهر بارز  

اى را در دريايى رهروشنفكران جزي جمعنده در جوامع عقبما، پيشگام حركت اجتماعىاند، روشنفكرانو مدان آسر

وارونگى از اين اما در دراز مدت مقهور تالطمات كور اجتماعى است. ، متالطم ماند كه گهگاهى سر برمىكشد

مبارزۀ اجتماعى در مقابل ، شود كه در جوامع پيشرفته قشر روشنفكران با عمل به وظيفۀ تاريخى خودنجا ناشى مى آ

 نفوذ اجتماعى نيز دست يافته اند.از اين راه به اند و ده سلطۀ مذهب قرون وسطايى را پيشوايى كر

نوين بشرى گام گذارد. نكه بدون غلبه بر حكومت متوليان مذهبى قرون وسطايى نمى توان به دوران آمختصر   

كمتر نتيجۀ غارت را، هاى مختلف «جهان»تقسيم دنيا  به ، به جهان از هم گسيختۀ امروز بنگريمه ديدگااين چون از 
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هنوز نده عقب ما استعمارى و امپرياليستى و بيشتر بدين سبب مىيابيم كه نيروى روشنگرى اجتماعى در كشورهاى

 ذهبى قرون  وسطايى نايل نگشته است. به پيروزى بر ساختارهاى حكومت م

كه با تكيه بر ارزشهاى مدنى و قوام جامعۀ شهرنشينى توانست در ، باشدايران ميان شايد اين نمونه در  «بهترين» 

در حاليكه درست در سر ، و تاتار  غلبه كندک ترو قرون گذشته بر حمالت پى در پى و بنيان بركن عرب و مغول 

 كه با، نه تنها از قافلۀ  عقب ماند، سطايىبازهم بيشتر مذهب قرون وتسلّط به سبب ، مدن اروپاآبحركت درنگاه بز

 اضمحالل در پيش گرفت. اه ر، وجود داشتن همۀ امكانات مادى و معنوى

مدند اينستكه خود را ادامه آمريكاى شمالى برآهايى كه پس از انقالب فرانسه در اروپا و «دمكراسى»ويژگى بارز

هستند كه از سوى روشنگران و متفكران  «فلسفۀ سیاسی»دهندۀ سنت دمكراسى يونان باستان مى دانند و متكى بر 

را قانون اساسى كشور  «قرارداد»اينپرداخته شد. محور  «قرارداد اجتماعی»بنام  «نوزايی فرهنگی»اجتماعى دوران 

 كه حقوق و وظايف متقابل افراد ملت و  حكومت را تعيين مى كند.  ، تشكيل مىدهد

مسئوليت و وظيفه بطور انحصارى به طرف ، محوراين در دوسوى همين است که ميان اين نكتۀ اساسى در 

، مقابل معطوف است و همانطور كه حكومت نمى تواند خود را در مقابل قدرتى ديگر بجز ارادۀ ملت مسئول بداند

شد. بدين سبب نيز نه تنها در جوامعى كه و نيرويى ديگر رها با «مرجع»ملت نيز بايد از سرسپردگى و وابستگى به 

نمى تواند  «قرارداد اجتماعی»سخنى از ، تكيه دارند  («خارجى»نظامى و يا ، «الهى»)بر نيرويى ديگر  حكومتها

 باشد. 

به سبب برقرار نشدن همين رابطۀ متقابل ميان ها  ششخودمان با وجود بزرگترين كوايران گفتيم كه اينپيش از   

ايران معاصر هاى حكومت «فساد» و «استبداد»علت در واقع نيز نمونۀ جهانى است. «بارزترين» ،ملت و حكومت

كه اينان از سوى مقابل نيز با بىاعتمادى ، نمىتوان نسبت داد و بايد اعتراف نمود «به استبدادكشش ذاتی »را تنها به 

با حكومت  حدّمردم  بدين در آن كه  ، اند. چنانكه شايد هيچ كشورى را در دنيا نتوان يافتده و كارشكنى روبرو بو

 سرستيز داشته باشد. 

تلقى گشته اند و كارشكنى در كار دولت  فضيلتى  «منبع ظلم»بلكه همۀ نهادهاى دولتى  ه، نه فقط شاايران در

نچه دربارۀ سرسپردگى دولتمردان ايرانى به قدرتهاى خارجى در اذهان آبشمار رفته است. از سوى ديگر اگر به 

حتى محض نمونه يك دولتمرد ، به بعدشاه كه از دوران فتحعلى ، نتيجه برسيماينبايد به ، باور كنيم، جاگرفته

به سرعت ، هم يافت شودء مى توان يافت كه به گونه اى از سرسپردگى برحذر باشد و اگر يكى دو استثناايرانى را ن

 نابود گشته اند! 

با  استبداد حكومتى  «ملت» كه چرا در طول دو قرن گذشته كشاكش ميان، نيز قابل تعمق استايناز سوى ديگر 

انرژى  نسلهاى متمادى از ايرانيان در ره هموا، خيزشهاى مكرّر و با وجود جنبشها وده اى ثمربخش و زايا نبوزه مبار

نازايى را در درون جامعۀ ايرانى اين بايد بتوانيم عامل باالخره و ؟ استشده سوخته و خاكستر زه مباراين كورۀ 

اشد. ن بآموجد نست است كه هيچ قدرت خارجى نمىتواده فرسايش  چنان بواين جستجو كنيم و در يابيم كه ابعاد 

هر قدرت خارجى ، با دولت هركجا كه بتواند مىجنگد «ملت»سرستيز دارد و  «ملت»البته دركشورى كه حكومت با 

ن به سودورزى و پيشبرد اميال خود موفق شود.آيا اين مى تواند به پشتيبانى ، تش بيار  معركه باشدآنكه آحتى بدون 

واقعيت اينستكه بر نيامدن رابطۀ مسئوالنه و خدمتگذارانه ميان مردم و حكومت را بايد در مراحل مختلف تاريخ 

قواى  كه، را ضعفى اساسى ارزيابى كردشده ياد  «قرارداد اجتماعی»فرسايش شمرد و عدم استقرار اينمعاصر عامل 

است. ده تحليل برو پيشرفت طلبانۀ ايرانيان را در دوران معاصر به نده ساز
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نمونه هاى ايران تاريخ معاصر شود، كه از هر دو سو  رعايت ، تنها زمانى كاراست «قرارداد»در تأييد اينكه اين

نه تنها  ،«قانون اساسی»نکه پس از انقالب مشروطه و برقرارى آاست. يكى ده ورى ارائه داآو خسران ک دردنا

نها آحكومتها نيز از خدمت صادقانه به اين  «خدمتگذاران»، خود را پايبندش نمى دانستند، «حكومت هاى مشروطه»

دريافتى ،   بسيارى كارمندان دولت -است دهچنانكه براى اوّل بار كسروى گزارش نمو -ابا داشته اند. تا به حدّى كه

 كند!  «تطهیر»نرا آتا ، خود را به ماليى مى دادندماهانۀ 

 اّمت»است كه از طرفى خود را بهيچوجه در مقابل  «واليت فقیه»حكومت اسالمى بر بنيان ، نمونۀ عكس 

 ،به رأى اکثريت قاطع اش«قانون اساسی»و تصويب  ۱35۸فروردين  ۱2اما به رفراندم ، جوابگو  نمى داند «اسالم

 شد!و حتى جهان برخوردار ايران بى نظيرى در تاريخ  «مشروعیت»از 

نيز ناكام  «ندهعقب ما»نيست. در ديگر كشورهاى ايران ويژۀ  «غیرطبیعی»هاى يده اين وارونهكارىها و پد  

به چنين ، الزامًا كردن مظاهر مدنيت عصر جديد از سوى ديگر «وارد»ماندن تحوّل طبيعى اجتماعى از سويى و 

 منجر گشته است.  نتايجى

، است. ديديم: به همان شدتى كه خودكامگى دين «ملّیواحدهاى »مدن آميان براين نقطۀ اساسى و محورى در  

گرايش به نوع دوستى و ، نآغلبه بر ، همنوع و جامعه اش بيگانه مى سازد، انسان را نسبت به خويشتن خويش

هايى «ملت»پا رفته رفته از زير سايۀ فراگير حكومت پاپ همبستگى اجتماعى را دامن مى زند. چنانكه در ارو

هايى روبروييم كه در درون مرزهايشان در «كشور»با ، تحوّل صورت نگرفتهايندر حاليكه در مناطقى كه د. مدنآبر

نها را آكه ، ناتوان از بدست گرفتن سرنوشت خود هستند و «بدون احساس همبستگی ملیتودۀ مردمی »برگيرندۀ 

 نمى توان ناميد.   «ملت»

مسألۀ رهايى از مذاهب قرون وسطايى هرچه بيشتر به مسألۀ اساسى تکامل بشرى بدل مى شود. بزرگترين مشكل 

است و اگر به دو روند كلى در جامعۀ شته اينستكه هنوز در اكثريت خود به دوران مدنيت نوين پا نگذا 2۱بشريت قرن 

وردهاى جهانى انقالب فرانسه قدم به قدم آبر دست  كه با تكيه، در يك سو با بشريتى روبروبيم، شويمقائل بشرى 

جوامعى را مى يابيم كه ، پيش مى رود و در يك سوبه تحكيم منزلت انسانى و تقويت نهادهاى دمكراتيك اه در ر

 غوطه ورند. «توحش قرون وسطايى»همچنان در 

جوامع قادر خواهند بود اين يا آاينستكه ، تى بشر بعنوان يك مجموعهآمسألۀ اساسى و تعيين كنندۀ سرنوشت   

 بايد از دو نوع انسان سخن بگوييم:  ، وگرنه؟ نيروى درونى خود به دوران جديد قدم گذارند به

و يا چنانكه مجتهدان  «اّمت»خردگرا و نوع دوست است و نوع ديگر وابستگان به ، موجودى متفكر «نوع»يك 

سرافراز و متكى به نفس و ، يك نوع عاقل، بدين معنى بايد پذيرفت كه بشر بر دو نوع است. «گلۀ مؤمنان»مى گويند 

 نوع ديگر مهجور و نابالغ! 

در  بخشى از جهانيان را نمى تواند تنها ده، اصوًال چون بر ارزشهاى انسانى بنا نهانوين مدنيت طرفه آنکه، 

و به ثمر نشسته ده است كه به علل خاص تاريخى و اجتماعى در اروپا جوانه زى بشرى وردآدست برگيرد، بلکه 

ن شود كه بايد باشد: آمدنيت تنها در صورت گسترش جهانى است كه مى تواند به رشد خود ادامه دهد و اين است. 

نرا در ابعاد آنيز ، از منتسكيو تا ماركس، مدنيتاينان زيرا طراح، اولين مرحلۀ تاريخ واقعى انسان. چنين مى گوييم

 و خواسته اند. يشيده اند جهانى

به عقل  متكى ، هب قرون وسطايىادامان متوليان مذبه ويختن آانسانى است كه بجاى ، تفاهم نشود. مسألۀءسو 

مدن ساختارهاى آان برامك، سرنوشت جامعهاى را بدست گيردبا چنين ويژگى كه چنين گروهى آنگاهاست و تنها 

مدنى فراهم خواهد شد. وا ّال نه سخنى از يكدست كردن شرق و غرب عالم است و نه از انكار نيازهاى معنوى و 



 نقش رفرم مذهبى در تکامل اجتماعى

۱۰7

پيش شرط شكوفايى تمدنى ، گونناوردهاى فرهنگى جوامع گوآپيوند خردگرايى با دست ، روحى انسان. برعكس

 جهانى است.  واقعًا 

را  «شرقیان» ،«غربیان»كه نه تنها ، استده توهم دامن زاينبه ، تحوّلاينيافتن به از دست  «شرق»بازماندن  

، استده سوى جهان رخ دااين بلكه بر زمينۀ شكست كوششهاى نافرجامى كه در ، و خرافى يابندده مذهب زذاتًا 

و مغزش  «عرفانی»انسانى است  ،«انسان شرقی»كه ، استشده باورشان واقعًا جوامع نيز رفته رفته اين «مدانآسر»

 خردگرايى را پس مى زند. 

و هربار از سوى متوليان اسالم به ده كه دگرانديشى مذهبى در تبلورهاى رنگارنگى رخ نموايران در يژه اين  بو

 مىنويسد: «بابك بامدادان»مثًال ورتر است. آشكستها خسران  كه ازده، به توهمى دامن زکشيده شده، و خون ک خا

 ى ضدم ها»شاخص فرهنگ ما اينستكه رويدادهايش هميشه بايد از بن و بنياد دينى فوران كنند. حتى به نا

 دينى و هميشه بايد از چنين چشمه اى مشروب و سيراب شود.«
1

 «فوران»همۀ رويدادها از بنياد دينى ، نکه در اروپا نيز تا همين دو سه قرن گذشتهآمگر نه ، و كسى نيست بپرسد

 در كشورهاى پيشرفتۀ «شرقی»ميليونها زه چگونه است كه امرو، چنين استتًا وانگهى اگر انسان شرقى ذا؟ مى كرد

 ؟جهان به موازين مدنيت نوين زندگى مى كنند

اين زيرا اولين اصل ، از محتوا تهى مى گردد «علمىجامعه شناسى »برچسبى اصوًال چنين با واقعيت اينستکه   

هزار سال گذشته دچار ويژگىهايى ها دهموجودات بشرى در شرق و غرب و جنوب و شمال در ، نستکه دريابيمآعلم 

نشان مى ها نىگوناگوايناست. علوم انسانى در واقع با توضيح عوامل و علل ده بويست اند كه مؤثر از محيط زشده

نه تفاوتهاى ذاتى نژادى و نه گوناگونيهاى بنيادى ديگرى وجود دارد. اينکه بگوييم  «نوع انسان» دهند كه ميان 

همانقدر غيرعلمى است كه نژادى ، متمايل به تعقل علمىتًا ذا «انسان غربی» مذهبى است و يا تًا ذا «شرقی انسان»

 خصايص ذاتى برتر در مقابل ديگر نژادها قلمداد نماييم.  را از

نرا آواقعيتى است كه مى توان و بايد علل ، همچنان بينش مذهبى حكمفرماست «جوامع شرقى»اينكه در  

ن تحوّل آبلكه ناشى از بازماندن شرق از گام نهادن در ، سوى جهان نيستاين ويژگى ذاتى مردم اين برشمرد. اما 

است. ده ورآتاريخى است كه غرب را بدينجا  -عميق اجتماعى

***    

دربارۀ خودكامگى اديان قرون وسطايى و نقش پايدارشان در تحكيم ، فصلاين در شده چون از ديدگاههاى ياد 

و اسالم با زه سرزمين در مباراين كوشش و خيزش مردم ، بنگريمايران به تاريخ اجتماعى ،«قرون وسطا»

و سحرانگيز کننده مى يابد. ديديم كه با توجه به رسوخ فلج  «كشاكش مذهبی»خودكامگىاش معنا و مفهومى ديگر از 

حكومت دينى ستگاه از د «سيادت دينى»ن درهم شكستن ساختارهاى آغلبه بر اه تنها ر، مذهب قرون وسطايىٍ

متحجّر را به ضربات بنيادى و پى در ستگاه دمى تواند اينكه است مدن يك جنبش رفرم مذهبى آبرفقط است و 

 شكند.  پى درهم 

اين چرا كوشش در جهت ده دهد، اينستكه نشان داايران در جوامعى مانند ه مهمترين وظيفۀ تاريخپژواين بنابر

؟تحول اجتماعى و فرهنگى بى ثمر ماند

 .  26ص  ، 2ره شما، الفبا 1
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كه خود به کشف ، چرخشها و فراز و نشيبهايى را عيان خواهد ساختايران چنين پژوهشى در تاريخ اجتماعى  

 923اگر جنبش لوترى )بسال مثًال مى انجامد. را به پيش راند، نچه اروپا  آمكانيسمى در جهت كامالً مخالف با 

درست در همان ، كه ببينيم، استک بت دردناشگفت انگيز و به همان نس، ق!(  را نقطۀ عطف تاريخ اروپا بيابيم

، «تحول»بدل شد و بدين  مسلّطاسماعيلصفوى به مذهب شاه شيعهگرى به فرمان ، ق( 93۰)«لحظۀ تاريخى»

 سراشيب سقوطى ترمز ناپذير درغلطيد! درايران 

بلكه حتى از ، كه تعقل تاريخى را به حيرت وا مىدارد، چنين پژوهشى نه تنها بايد بر  پيچيدگىهايى غلبه كند 

 كه، سرايى ها و تقلبات تاريخى رسوب يافته اى روبروستوهنقطۀ صفر هم نمى تواند شروع كند. زيرا با چنان يا

خود به انرژى عظيمى نياز دارد. ، نهاآروبيدن 

 تفكر پذيرفته است.  بدون، نچه متوليان اسالم گفته اندآهر  «اسالم اّمت»كه ، نيست نآسخن  از  

ده جوالن نمو «روشنگرى و روشنفكرى»در ميدان ًا نانند كه ظاهرآغيرطبيعى  .«طبیعی»امرى است كامالً اين

 كساناينبارزترين نمونۀگرى در ايران بدل شده اند. کن گسترش شيعهه جاده صافخودب،سبب شيعهزدگى امابه، اند

ورترين آاز خسران ، مدندآبميدان  «تفكر علمی»نان درست بدين سبب كه با داعيۀ آهاى ايرانىاند. «ماركسیست»

ماركسيستهاى ذيصالحيت »احسان طبرى و  «ارزيابى»به  اينپيش از شدند. زمينه برخوردار اين تأثير منفى در 

را ن دوراو پرسيديم که چرا او مثًال با علم به رويدادهاى عصر صفوى، آن كرديم ره دربارۀ شيعهگرى اشا «شوروى

1«ايرانسياسى و معنوى  »رونقى در زندگىموجد 
 ؟ قلمداد مىكند 

به نسل جوان ايران فروختند  «ماركسيستهاى ذيصالحيت شوروى»واقعيت اينستکه آنچه طبرى در همآوازى با 

 سياست خارجى روسيه بود و ربطى به مارکسيسم نداشت.  اين ادعا را به اشاره اى محک بزنيم:  در خدمت

هاى ايرانى تهاجم عرب بر امپراتورى ايران و تسلط اسالم بر ايران را تحولى «مارکسیست»فراموش نکرده ايم که 

انقالبى و عدالت گسترانه ارزيابى کرده اند. اينک ببينيم انگلس همين تهاجم براى تصرف اروپا را چگونه ارزيابى 

 مى کند: 

 در مقابل -هم نداشت كه واقعيت -مذهبى بود. وحدت دنياى اروپايى، اساسًا »جهان بينى قرون وسطايى 

2مد.«آبوسيلۀ مسيحيت بوجود ، نهاک آدشمن مشتر، يعنى در برابر اسالم، خارج
  

قرون وسطا تاريکى در زير لواى حكومت پاپ را كه به  «وحدت اروپا»دقيق متوجه است كه انگلس خواننده   

«محاصرۀ اسالمى»يد، چگونه است که حال بايد پرسيابد.  مى «کدشمن مشتر، اسالم »واكنش در برابر ، منجر شد

 منجر گرديد؟   «شکوفايی مدنی»باعث بازماندن  هزار سالۀ اروپا شد، اما در ايران و مصر به 

تا وين در قلب اروپا پيش م. ۱555كه  )لشگر اسالم شاهد ادعاى انگلس آنکه، اروپا تنها پس از عقب راندن 

دگرانديشى علمى جوانه زد و رشد  كه ابتدا دگرانديشى مذهبى و سپس،مدآزادى فراهم آن فضاى ، آ بود(نده را

از اين نظر حتى جنگ هاى ايران و عثمانى، هرچند براى ايرانيان فاجعه اى بيش نبود، در داورى تاريخى از نمود. 

ى مثبت يافت. اينکه عثمانيان را از حمله به اروپا بازمى داشت، در تحول تاريخى نقش

 .29،ياد شده، ص جهان بينى ها و... 1

 .۱۱3، صا. فاروق، فريدريش انگلس، كارل ماركس، مذهبدر بارۀ  2
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وظیفۀ تاريخی »، اينرىآاى غرورانگيز درمىيابيم. چهره را به ايران  «وظیفۀ تاريخی»، بنگريمه ديدگااين چون از  

را به فرساييدن نيروى  «کيك وجب خا»، اينكه در كنار روسيه در تمام طول قرون وسطا، در تكامل بشر بود «ايران

 عرب از گزند حفظ كردند.  و مغول وک مخرب بيابانگردان تر

اين نيز واقعًا ياد مى كنند و  «سيايىآمهاجمان » روسها در هر فرصتى از نقش روسيه در حفظ اروپا از گزند   

ايرانى هنوز هم از  «تاريخ نگاران»اسفناک است كه اين ديد، نقش از اهميت تاريخى بسيارى برخوردار است. از 

در اروپا موجد مدنيت عصر  «علم و فرهنگ اسالمی»كه گويا اشاعۀ ، ادعاى سفيهانه دست بر نمى دارنداين تكرار 

 جديد گشته است! 

اگر خود اسالم بر   («فرهنگ اسالمى»)باالتر از صدور ، اگر براى يك لحظه تصوّر كنيم، كسى نيست بپرسد

مرحلۀ تاريخى  اكنون بشريت در كدام، كردايران با اروپا همان مى كرد كه با  «لشگر اسالم»و شد مى مسلّطاروپا 

اسالم به اروپا  «گسترش»سدّى كه حوزۀ فرهنگى و مدنى ايرانى در مقابل ، حساباين به ؟  بودشده ميخكوب 

سيه در جلوگيرى از سرازير تا نقشى كه رو، تاريخى از ارزش و ارج بيشترى برخوردار استهاز ديدگا، برپا ساخت

 بازى نمود.   «سيايىآ بيابان گردان»شدن 

روس دربارۀ نقش روسيه در تاريخ جهان چگونه مى نويسد: ملّى اينك ببينيم پوشكين شاعر 

بلعيدند  فرو ن نيروى مغوالن راآبود... دشتهاى بيكران ده انجام رسالت وااليى را به روسيه محوّل كر، »تاريخ

نانرا از ادامۀ هجوم و رسيدن به انتهاى اروپا باز داشتند... تمدن و فرهنگى كه )در اروپا( در حال پيشرفت بود به آو 

1نجات يافت...« ، و سراپا مجروحکشيده نيروى روسيۀ زجر 

مقدمه. ، م. هرمزان، واسيلى يان، چنگيزخان 1



اجتماعی در اوايل عصر قاجاراوضاع سیاسی و 

اعراب بدست دهيم. دريافتيم كه تهاجم اى از جامعۀ ايرانى و پيش از هپيكر، در فصل هاى گذشته كوشيديم

ايران، بر کوشش اعراب فاتح  براى حفظ تسلّط روبناى جامعۀ ايرانى را درهم شكست و  تهاجم،   چگونه اين

تعيين مى نمود. اين كشاكش مداوم نه تنها هرگونه تحوّل  «اسالمى»وّل كشاکش درونى جامعۀ ايرانى را در هزارۀ ا

 به گسست هاى مكرر مدنى انجاميد. ، كه با به تحليل بردن انرژىحياتى جامعه، زيربنايى را غيرممكن مى ساخت

 ،جناح شيعه در عصر صفوى(يابى قدرت)با با پيروزى نهايى قطب اسالمى ره، در مرحلۀ پايانى اين هزا 

و از ميان رفتن  «مذهب حقۀ شيعه»فراگير تسلّط درهم كوفته شد. با  «قلیتا»اكثريتنامسلمان جامعۀ ايرانى به 

توضيح روندهاى سياسى و اجتماعى از ، هويت فرهنگى کشور بکلى دگرگون شد. چنانکه ساختار دو قطبى جامعه

 ديگرى را ايجاب مى كند.   «پیكرۀ تاريخی»پرداخت ، به بعدصفويه 

يين و فرهنگ اجتماعى آكشورى است واحد با جامعه اى از نظر ، ايران غاز قرن نوزدهمآدر پس از سه سده،  

اما در ايران چنين پيشرفت پيمودند. ه ن پس راآو بدين ويژگى قابل مقايسه با بسيارى كشورها كه از  «يكپارچه»

سبت داد.ن «فرهنگ مسلط بر جامعه»اب گرفت و علت اين روند را بايد به کشور شتروند اضمحاللى نشد، بلکه 

*** 

اى نو ه چهر، وردهاى انقالب كبير فرانسهآكه اروپا مى رفت با گسترش و تحكيم دست ، غاز قرن نوزدهمآدر 

تمركز ًا هرچند ظاهر، قامحمدخان قاجار آميدان تاخت و تاز مدّعيان رنگارنگ حكومت بود. با پيروزى ، ايران بيابد

سته و بطور قطع از گردونۀ پيشرفت جهانى به ولى ديگر شيرازۀ حيات كشور از هم گس، قدرت سياسى تأمين گشت

 دوران مىخوانيم:  ايران ايندر سفرنامۀ فِرِد ريچاردز در بارۀ ه بود. شده بيرون افكند

است اگر در جستجوى نشانههايى حاكى از پيشرفت و ترقى و يا ه بيهود، »... در اين صفحات خونين تاريخ

1بود.« ههن فداى شمشير شدآگاوايران اسر ذكرى از هنر دوران صلح و صفا باشيم. در سر

 دوران»به ، «مّلیواحد »بعنوان يك ايران غازى دانستهاند كه آبرخى تاريخ پژوهان تأسيس سلسلۀ قاجار را نقطۀ 

در راستاى چنين ايران نيست. چرا كه ايران به يى اروپانگرش جز بازتاب اين است. درحاليكه ه گام نهاد «معاصر

واحد »از كليۀ شرايط الزم براى تحوّل بسوى يك ملّىعلّت تحجّر روابط قرون وسطايى و نبود جنبش تحوّلى به 

 قرار داشت. به دور اين «اّمت»دوستى برابر حّس ميهنزدگى جامعه چون سدّى ستبر در شيعهو محروم بود  «ملّى

-مفهوم تاريخى، به هيچ نهادن «ايرانمحروسۀ ممالك »را نآحصارى كشيدن و نام  «ندهو درماه افسون زد  تودۀ»

متكى ملّى گاهى آبرخودملّى كه همبستگى ، مترادف نيست. ناگفته نماندملّى اجتماعى با تحوّل در راستاى قوام 

، در قرن نوزدهم، گاهى بود كه باعث گشتآمدن چنين خودآتفاوت دارد. بره، به زادگا «طبيعى»است و با عالقۀ 

 قوام يابند.  «يك وجب خاک اروپا»در  «ملّىواحدهاى »شمار زيادى از 

، كمك مىنمودملّى مدن  شكل بندىهاى آبه بر، روندى كه در اروپا با درهم شكستن قدرت انحصارى كليسا 

بسوى گسترش هرچه بيشتر  «روحانيت شيعه» ،س مىپيمود. در قبال تضعيف حكومت سياسىجهتى عكايران در 

مستقل حکومتى گام  برمىداشت. ه نفوذ خود و بدل گشتن به يك پايگا

.427، ص دخت صبا، مهين «سفرنامۀ فرد ريچاردز»  1
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ميدان را براى رشد جناح باز هم ، مذهبىاقليت هاى و كوشش در جهت نابودى كامل مذهبان با  سنّى ه مبارز 

به سود ، «اخباريون»با ،  )كه خواستار حكومت مجتهدان بودند( «اصولیون»افراطىتر رهبرى شيعه مى گشود. مبارزۀ 

پايۀ شيعى حكومت مجتهدان ، در دوران صفويه «صوفیان»اوّل به پايان خود نزديك مى شد و پس از نابودى ه گرو

 استوار مى ساخت. ايران سنگين خود را بر شهر و روستاى 

و به احتمال قوى جانش را در اين روند دست زد اين كه به كوشش نافرجامى براى جلوگيرى از ه پس از نادرشا

نه  «تمركز قدرت سياسى»، بر چنين زمينهاىحاكميت به اوج خود نزديك مىشد.  اين قدرت راه از دست داد،  

 كشور در اعماق گذشته ها به بند كشيد شد. ، كه با بازسازى ساختارهاى پيشين، تنها قدمى به پيش نبود

»وضع در حاليكه ، خود تلقى مىكرد «لآهايد»صفوى را  «وهپرشك»بازگشت به دوران ، حکومت سياسى 

 صفويان و افشاريان و زنديان راقهقرا سپردبود«عمومى مملكت در قياس دوران 
1

»حكام همۀ دفترخانه و در اين زمان 

 تش بازى ساختند«آها و صندوقهاى محاسبات گذشته را بر باد دادند و يراق 
2
مملو ”كتابخانههاى صفويان نيز كه  

. ن«آباقى نماند مگر يك جلد قرنها چيزى »آدر هر علمى و فنى همه را فروختند و دزديدند. از ، از كتب مختلفه بود

3

محدود بود اين به ه حكومت شا، بلکه دوران صفويه را تجديد نمايدنه تنها نتوانست، حكومتى قاجار دستگاه  

 با شتابحاكميت مذهبى در برابر، بدهد و ساالنه مالياتى دريافت كند. يکى از وابستگان به دربار كه  واليتى را به 

 مى نويسد:  در مقايسه نفيسى سعيد برپا داشت.  ايران روستاى حكومتى مستقل در شهر و 

زادى را ندادند كه بر جان و مال مردم دست اندازى كنند«. آن آزارگر آ»)صفويان( هرگز به روحانيون سودجوى و 

ه همين ، بپادشاهى ايشان را مشروع و بحق نمى دانندايران خود مى دانستند كه مردم ، مدندآ»قاجارها چون بسركار 

4كردند.«هبر مردم چير، غاز روحانيون را كه پشتيبان خود ساخته بودندآجهت از 
 

دانستند؟ ىراديگر مشروع نم تر از آن است که از خود بپرسد،چه شده بود که مردم ايران پادشاهىنفيسى مسلمان  

انند؟ از بد «صب حق على بر حکومتغا»آيا نه به اين خاطر که به ادعاهاى ماليان باور کرده بودند که شاهان را 

طرف ديگر، شاهان قاجار از آنجا که خود نيز شيعه مذهب بودند، حکومت را حق خود نمى دانستند و از فتحعلى 

بر تخت نشستند! «نیابت روحانیت»شاه به بعد به 

***   

اين تكرار مى شود. با  «رسمى»تاريخ هاى بدر مجموع همان است كه در كتا، غاز دوران قاجارآاز سرما تصوير 

و حتى قلمداد مىگردد متى فساد و استبداد حكوايران، ماندگى  در تثبيت عقبه عامل عمددر آنها كه ، تفاوت

 نفيسى مى نويسد: يابى ماليان را  به گردن حکومت مى اندازند.  مثًال مسئوليت قدرت

ايستكه هنفوذ فوق العادايران غاز پادشاهى قاجارها در آاز ه ى بسيار زيانبخش در اين دورهاى»يكى از ناگوار

 ر و سودپرست دادبودند.«زاآبه روحانيون مردم 
5

.29، ص دميتآفريدون ، هما ناطق، «ثار منتشر نشدۀ دوران قاجارآافكار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در »  1
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 »شاهان صفوى خود را سايۀ خدا و جانشين پيامبر در روى زمين و پيشواى روحانى مى دانستند و ناچار روحانيون 

متشرعان دادند ه زادى بىسرانجامى به گروآچون ، دست نشاندۀ ايشان و پيرو فرمانشان بودند... اما در دورۀ  قاجارها

1«تش فتنه باالگرفت.، آسياسى برگزيديبانى خود براى مقاصد ايشان را به پشت، و دولت
 

كه ضعف حاكميت سياسى در مقابل ، اندهيشيداندنيه باراينهيچيك از تاريخ پژوهان در ، نستكهآشگفت انگيز   

،  اندهفرض نموددلبخواه را «گروه متشرعان» به«دادنآزادى»نه تنها اين؟ آنان استهاز چه رو بود«روحانيون»

شاه درحاليکه شيعه زدگى دربار را بايد عامل عمدۀ ضعف و زبونى حکومت در برابر ماليان دانست. دربارۀ فتحعلى

 گزارش کرده اند:  

زمندى و مالدوستى دست كمى از آولى در ، شقى و بىرحم نبود، خودَسَلف خوشگذران مثل ه »اين پادشا

2غامحمدخان نداشت.« آ
 نوشته اند:  «سلطان ممالک محروسۀ ايران»و دربارۀ آزمندى  

كه اگر فقط ، شنيد كه به ميرغضب مىگفت، بوده يكمرتبه از دهقانى كه امر به قطع گوش او داده( »)شا 

 به او اطالع داده وقتيكه شا، به او خواهد داد. ولى مقصّر بسيار متعجب شده چند عدد پول نقر، سرگوش او را ببرد

 گوش او كامالً سالم خواهد ماند.«، ن پول را دو برابر كند و به اعليحضرت بدهدآكه اگر 
3

هروايت را سعيدنفيسى از قول جانملكم نقل نموداين 
4

تاريخ «)نگارندۀ از قول سايکس ، و مرتضى راوندى 

ه براى هيچكدام نيز مطرح نبود ه!و دومى به فتحعلىشاه غامحمدخان نسبت دادآنرا به آاولى ، نكهآنكته  (.«ايران

 ند!  بودايران در  «قدرت استعمارى»ان دو تن از مهمترين كارگذار ،«راويان»است كه 

ا نيز گرى آنان رتر بنگريم، خرافى؟:چون دقيقاستاو نبوده مذهب زدگى عميق آيا چنين  فرومايگى ناشى از 

در سايۀ مذهب زدگى شاهان مى يابيم: 

5 «ده.محمدخان( حتى در لشگركشىها و سفرها نيمشبان برمىخاسته و نماز مىكرغا آ»)

 نيز نفيسى مى نويسد: ه در بارۀ فتحعلى شا 

مانند اوراد و سعد و نحس ستارگان و توسل به دعانويس و طلسم و جادو و امثال اين  ، »اعتقاد به خرافات

6بود.«ه جبن طبيعى او را سخت تر و چند برابر كرد، اباطيل
  

با اينهمه  اين را نيز بايد در نظر گرفت که آنان نيز دچار دوگانگى هويت بودند :   

7غامحمدخان قاجار شاهنامه مىخواندند«آ»شبها براى نه تنها 
ايران »قصد احياى عظمت  ه، حتى فتحعليشا،  

هاى هپادشاهان ساسانى در صخر نقشى از او در لباس و شباهت، ين علت دستور مى دهدبه اباستان را داشته است. 

8نزديك شهر رى حك كنند«!

 .39، صهمانجا 1

.497، ص 2ج ، مرتضى راوندى، «ايرانتاريخ اجتماعى »   2

  .496، ص همانجا 3
.57، ص ۱ج شده، ياد ، نفيسى، «تاريخ اجتماعى...»   4

 .54، صهمانجا 5

.76، ص همانجا 6

.همانجا 7

 .همانجا8
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نشان دادن دوگانگى شاهان بدين علت است که آن را بايد عامل اصلى ناتوانى و استبداد آنان دانست. زيرا  

سخن  اوّل در فرهنگ سياسى اين جوابگوست و ، نان حكم مى راندآدر قبال مردمى كه بر تًا حكومت سياسى ذا

از اين دستگاه، مثًال در دوران قاجار نيز هى تكيه دارد و دستگاحکومت سياسى بر ، در نظر گيريمه است. هرگا

شده، هى بمنظور حفظ قدرت هم كه دستگاچنين شت. درباريان و حكام واليات تا سطوح پايين مردم گسترش دا

، دارد. و اگر چنين مى كندن گام برآدر جهت مخالف ه نمى تواند نسبت به سرنوشت مردم بىتفاوت باشد و هموار

 ؟ و با تكيه بر كدام قدرت برتر مى كندچرا بايد ديد 

حکومت بر را پر مكنت و پيشرفته ، بادآنيز حكومت بر كشورى ها متنستكه براى خودكامهترين حكوآدستكم 

د، باش «رعیت»نده ترجيح مى دهند و اگر حکومتى ناتوان از خدمت به و درماه قحطى زدنده، كشورى عقب مابر 

 داشته باشد.   «غیرطبیعی»بايد علتى 

نجا كه امكان آهمان شاهان فالكت زدۀ قاجار نيز ، بلکه نيستتيک دمكرانظامات تأكيد كنيم كه سخن از  

بازتاب جامعۀ بحران ، گام برداشته و خودكامگى شان در عين فالكت «نآسايش آحفظ رعيت و »در ، داشته اند

 ند. دكرمى «حكومت»ن آاى بود كه بر هو عقب ماندده ز

 ايران()مترجم ناپلئون در لشگركشى بهمصر و اولين نماينداش در  P. A. Joubertس ميرزا به آنچه شاهزاده عبا 

ش در هر ى که کمابيلودآسرخوردگى خشم دوستى افتخارآميز اوست و از سوى ديگر بيانگر  از سويى نشانگر ميهن

ايرانى ميهن دوستى زنده است: 

 علت ترقى روزافزون؟ »... چه قدرتى است كه به شما برترى و مزيتى را كه نسبت به ما داريد عطا مى كند 

؟ حاصلخيزى )و( ثروت كمتر از اروپاست، يا مشرق زمين از لحاظ جمعيتآ ؟... ) شما( و ضعف مدام ما چيست 

اجنبى حرف ؟... است يا اشعۀ خورشيد كه قبل از رسيدن به شما بر ما مىتابد تأثيرات مفيدش روى سر ما كمترآو 

1 «؟...بزن! با من بازگوى كه براى بيدار كردن ايرانيان از خواب غفلت چه بايد كرد

***

ايران تاريخ ک پيش شرط در، تمام عيار حكومتىيگاه بعنوان يك پاايران حكومت مذهبى در يگاه شناخت پا

ثار روشنگران اجتماعى پيش از ، بلکه آمخفى باشداحيانًا و يا  مطلبى نواين در دوران معاصر است. نه اينكه 

 مى نويسد:    «سياح حاج»يان. مثًال حكومت مال»پر است از اشارات و كنايات به ، انقالب مشروطه

نهم آدرجه خراب و پريشان نيست. جهت اين است كه هيچ جا به ايران ام بدتر يده »... از تمام نقاطى كه من د

در ايران سياب در آو نفوذ جهل از مالها نيست. اين دو سنگ ء شدت ظلم از امراايناينستكه در تمام زمين به 

ناچار به تزوير و  وهدو قاين زيرا هركس براى حفظ خويش در مقابل ، ندنهايت قوت و شدت عموم را خرد مى كن

2دروغگويى است كه سبب انحطاط اخالق است.«
  

اين همه تمرکز قدرت غاز روند اضمحالل واقعى كشور بود. با آسردر عصر صفوى شيعهگرى تسلّط ديديم كه   

«باالتر»از نظر فلسفۀ سياسى مرحله اى ،  گى حكومت در عصر قاجارهدر مقايسه با دوپاردر اين عصر را بايد، 

صحنۀ ايران قرنى ، خود نيز از ميان رفتران اينكه سلسلۀ صفوى بموازات سقوط همه جانبۀ آارزيابى نمود. پس از 

دوران حكومت هرچند و ميدان كشاكش مجتهدان از سوى ديگر گشت. ، ايالت رنگارنگ از سويىخونبار كشاكش 

 .2۱6  ، صترجمۀ محمود مصاحب، «ايرانمسافرت به ارمنستان و »   1

.۱۱9ص  ، بکوشش حميد سياح، «خاطرات حاج سياح يا دورۀ خوف و وحشت» 2
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روند در دل ايرانيان اميدها برانگيخت، اما نتوانست قرن را شكافت اين چون اخگرى زودگذر تاريكى شاه نادر

  کشور را ترمز کند.اضمحاللى 

نستكه پايان حكومت آاما مسلّم ، شواهد زيادى در دست نيستشاه در بارۀ نقش رهبرى شيعه در سقوط نادر  

اينك هر مجتهدى و ورد آفراهم ماليان مستقل پايگاه زمينه را براى رشد ، نآقدرت سياسى پس از  «ءخال»و شاه  نادر

و  «اخباريون»همان دعواى ميان ، مذهبىدستگاه بساط قدرت خود را مى گستراند. بازتاب درونى اين روند در درون 

 برخالف اخباريون بر حكومتگرى رهبر مذهبى پا مى فشردند:  «مجتهدان اصولی»كه ، بود «اصولیون»

 چنين نقش، قرن نوزدهمايران علما مى توانستند در ، بر اخباريوناصوليون »تصور نمى رود که بدون پيروزى 

1اى پيدا کنند.«ده گستر
  

 نقطۀ پايانكه هايى خونبارى ممکن شد، کشاکشكشاكشهاى با چه اكثريت اخبارى روشن است که جايگزينى 

بود. «عتبات عاليات»تش كشيدن جسد رهبر اخباريون درآن قتل و به آ
 
جانگداز ايران بدرستى روشن كه تاريخ آنگاه 

فرسايشى و چگونه حكومت مجتهدان برچه دريايى از خون قرار گرفته است يگاهپاشود، نشان داده خواهد شد که 

 را از درون به اضمحالل و درماندگى كشاند.که بدان دامن زدند، ايرانيان 

اين ماجرا از اشاره مى کنيم. كشاكش  اينهاى لوهجاينجا بمنظور رعايت اختصار تنها به يكى از كوچكترين 

سر يکماه قول گرفت كه اگر تا شاه ميرزا محمد اخبارى از فتحعلى، با روسيهايران قرار است كه در طول جنگ اوّل 

چنين نيز شد و چنانكه ، نكهآدست بردارد! عجب اصوليون از حمايت ، شاه لشگر روس را برايش بياوردنده فرما

فرماندۀ لشگر روس به ، ژنرال سيسيانوف «علم غيب و قدرت ماورالطبيعه”بوسيلۀ ، التواريخ مى نويسدمؤلف ناسخ 

 بقول خود وفا نكرد!  ، شاه وردندشاه آنكه سر او را براى فتحعلىآبا ، قتل رسيد! اما

چون اشپختر  شد وره خواستار مذاك «طرف ايرانى»، كه در گيرودار جنگبود، چنين  «زهمعج»اينماجراى 

بقتلش رساندند و بر سرش ريختند گاه بنا، مدايران آبه اردوى ره براى مذاك، ( سيسيانوف روسىInspektore)معرّب 

شود، مى توان يافت نمىاى ره اشادر اين باره  «كتابهاى تاريخ»در با آنکه و سرش را به پايتخت به ارمغان بردند. 

 وردند!آمل وحشيانه چه دمارى از ايرانيان درها در قبال اين عوستصور کرد که ر

قرن هرج و مرج پس از صفويان دانست كه يک پيروزى مجتهدان بر اخباريّون را بايد مهمترين نتيجۀ ، بگذريم 

در شهر و روستاى ايران به پا کرده بود، و از ميان درياى خونى كه رسيد به پايان خود شاه اينك در دوران فتحعلى

ميرزا محمد ، مد. از اولين مجتهدان حكومتگر اين دورانآيكى پس از ديگرى برمىمداران شريعتت پايههاى حكوم

 اش نوشته اند:  رهكه در با، است، م( ۱۸۰۱)مرگ بهبهانى  على

مى  بالفاصله به اجرا، اى افراد مسلح او را همراهى مى كردند و احكامى را كه صادر مى كردره عده »هموا

2گذاشتند.«

.237، ص  ترجمۀ عباس مخبر، «سلسلۀ پهلوى و نيروهاى مذهبى)به روايت تاريخ كمبريج(»  1

.232، ص همانجا 2



سه چیستان تاريخی

سه پديدۀ نگاهى به ، يافتايران در شکلگيرى تاريخ معاصر کننده غاز عصر قاجار نقشى تعيين آسراز آنجا که 

ه از نظر مى ها قرار گرفتردازىپرا که بصورت سه چيستان تاريخى مورد بيشترين تحريفات و دروغتاريخى پر اهميت 

گذرانيم:  

 و روسايران جنگ   -

ن قدرتهاى استعمارگر بر ايراتسلّط   - 

اميرکبير.... ، سقوط پىدر پىصدراعظم هاى پيشرفت طلب: قائم مقام  -

***

 و روسايران جنگ   -

و روس در نيمۀ اوّل قرن نوزدهم ميالدى را بسيارى تاريخ پژوهان بدرستى ضربه اى اساسى بر ايران جنگ هاى 

تلقى  «ندهنشا قدرت دست»به يك ايران نرا عامل اصلى تبديل آو پيامدهاى ده ارزيابى نموايران استقالل سياسى 

 اند.  نفيسى مى نويسد:  ده كر

است.« نشده به دورۀ تنزل و انحطاطى وارد شد كه تا كنون هرگز جبران ايران اين بود كه فتحعليشاه »نتيجۀ دوران 
1

ضرر ، سردار معروف روسى و عهدنامۀ تركمانچاى، روسيه و  شکست فاحش از لشگر باسكيويچدوّم »جنگ 

 اين بود كه ايرانيان كامالً مرعوب اروپا شدند.«ن آنيم و... آزد كه هنوز ما گرفتار ايران معنوى بسيار بزرگى به 
2

نبود و در درجۀ  «ورآزيان ”چندان دّوم در مقايسه با جنگ  م.(۱۸۰3ـ ۱۸۱2) نيز جنگ اوّل با روسيه به راستى 

غامحمدخان به تصرف در آكه چندى پيش توسط شد، مناطقى)مسيحى نشين( منجر  «از دست رفتن»اوّل تنها به 

و چون ديگر  وردآلشگر ناپلئون به روسيه حمله ، جنگاين نكه در گيرودار آباز پس گرفته مىشد. خاصه  اينكآمده، 

 شدند:  نده را «شتى جويانهآ»به موضعى ، براى روسها دشوار گشته بودايران ادامۀ جنگ با 

ذربايجان آگرجستان و خويش حاضر فرمود و گفت: ممالك اه»امپراطور... روزى ميرزا ابوالحسن خان را در پيشگ

دولت هنده اند و پناشده مملكت بقدم رضا پيش اين بلكه اهالى ، ايمده را هرگز از در عنف و تعدى بدست نكر

دست بسته بكارداران  ست كه پناهندگان دولت روسيه راايين مملكت دارى بعيد آما گشته اند. از کيش مروت و 

3سپاريم. «ايران 

نستكه در تحت فرمان آنيكو ، چون مذهب عيسى عليه السالم دارند، جستان و قراباغ» بالجمله مردم مملكت گر

نيز وقتيست ايننمى دارم و مسترد مى سازم. وه روس باشند... الکن در اراضى شيروان و گنجه و طالش مكرشاه پاد

4ند.«بازدا يد و رضاى خاطر مردمآبدان اراضى در ، كه سرحددار گرجستان است، كه ايلچى مختار ما

.۸4، ص ۱ج شده، ياد ، نفيسى، «تاريخ اجتماعى...» 1

.۸3، ص همانجا 2
. همانجا 3
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و به روسيه شده جدا ايران ن سوى ارس كه سرزمين ايشان از آ»امضاى عهدنامۀ گلستان را مردم در واقع نيز:  

  اند و هيچگونه نگرانى نداشته اند.«ده تلقى كرده بسيار سا، پيوسته بود
1

 چنانكه هما ناطق مى نويسد:  خاصه آنکه 

يارى  نانآبلکه ظلم و جور ايرانيان سبب شد که اهالى از ، اند»روسها واليات قفقاز را به ضرب شمشير نگرفته 

2بطلبند.«
 

سال پس از خاتمۀ جنگ اوّل ده م( را بر مىگزينيم كه چهار ۱۸2۸-۱۸26با روس)دّوم از اينروست كه جنگ 

يتخت مد و اگر روسيان پاآپاى لشگر روس را به قلب ميهن ما گشود. تبريز به تصرف در ، نآغاز شد و شكست در آ

بلكه به اعتراض انگليس ، نه در مقابل مقاومتى از اينسو، گزاف عقب نشستند اّمترا متصرف نشدند و به دريافت غر

 چنين كردند. 

قامحمدخان كه اولى به هند حمله نمود و دوّمى تا آو شاه نادرهاى کشورگشايىشكست پس از اين 

طقه اى به دست نشاندۀ دو امپراتورى روس و انگليس بدل ز يك قدرت منارا ، ايران نسوىگرجستان به پيش راندآ

كامل دگرگون شد و اگر پيش از اين ناپلئون در ايران ساخت.  پس از اين شكست نيز برخورد كشورهاى اروپايى به 

 واهمهوَرَد آبر هند حمله ره مدن نادرى كه دوباآدر مقابل روس بود و انگليس از برايران پى جلب دوستى و همكارى 

 روس و انگليس بدل گشته بود.  دست نشاندۀ به ايران اينك داشت، 

 ۱۸۰۰به هند واهمه داشتند و در سال ايران از قدرت و امكان حملۀ مجدد شاه »انگليسها تا دورۀ فتحعلى 

ن آدر  و درباريانش داد و بيش از دو ميليون روپيهشاه به فتحعلى وه ميالدى... سر جان ملكم مبالغ گزافى هدايا و رش

 تا از او قول گرفت كه در افغانستان برخالف منافع انگلستان قدمى برندارد.«، سفر خرج كرد
3

مأمور هندوستانكرد... ده، حاجخليلخان قزوينى ملكالتجار را به سفارت فوقالعاه »فتحعلىشاهنگاميكه   

4گماشت.«!حكومت انگليس در بمبئى دويست تن از سربازان بومى را براى پاسبانى او 
  

ملى پرسيدنىاست كه چه كسى يا چه عا، با روسدّوم در جنگ ايران  «شكست سیاسی»حال با توجه به اهميت 

جنگ پس از غلبۀ روسيه بر ارتش ناپلئون رخ داد و درافتادن با ، اينرفتره چنانكه اشادانست؟ ن آرا بايد مسئول 

ور باشد. آمى توانست خسران ،بودده ورآى اروپا را به زانو در چنين قدرتى كه همين چندى پيش بزرگترين نيروى نظام

؟ نتيجهاى نداشتايران جز شكست براى ، بر زمينۀ برترى همه جانبۀ روسها، ن كه همان جنگ اول نيزآمگر نه 

 م نوشته اند:  ۱۸۱2چنانکه دربارۀ جنگ اصالندوز بسال 

عدۀ سربازان روسكمتر از ، مدآشكست وارد ايران »نکتۀ باريك ديگر اينجاست كه در جنگ اصالندوز كه بر  

 نها بودند.«!آاينها سه چهار مقابل ، بودايران قشون 
5

بازهم بزرگتر بيابيم. اما شگفت هاى به طمع پيروزىدّوم كه روسها را عامل جنگ ،تا اينجا منطق حکم مىكند 

اند. نفيسى مى نويسد: ده نكه اسناد تاريخى از بىميلى كامل طرف روسى ياد كرآ

 .29-3۰، ص همانجا 1
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 یخیتار  ستانیسه چ

۱۱7

ر انديشۀجنگ و ديگر دشده دولت روسيه به همان عهدنامۀ گلستان قانع ، »چنانکه اسناد معتبر نشان مى دهد

1است.«ده نبوايران با 

 است كه: آمده و در روضة الصفاى ناصرى  

خالف راند و مفيد ک سخن از تر، راستآ»سفير دولت بهيۀ روسيه با امناى دولت علّيۀ عاليه مجالس مالقات  

 نيافتاد.«
2

كه در ، ن ظنين گشتمىتوان بدي، جنگ عايد شداين در ايران با توجه به سودى كه انگليس را از تضعيف   

 هما ناطق مى نويسد:  ره دست داشته است. در اين باآن بر افروختن 

مشروط بر ، هزار تومان در اختيار عباس ميرزا بنهد 2۰۰ساالنه ، م. انگلستان قرار بست۱۸۱4»بنا به پيمان 

3كنار دارد.«نان را از راههاى هندوستان برآتا ، در جنگ با روسيان به سرحدّات باشدره اينكه هموا

 جالب اينكه طرف انگليسى حتى همين مبلغ را نپرداخت: 

است كه ايرانيان را بفريبند و ايشان را به جنگ با روسيه دلير كنند تا ناتوان ده »مقصود از اين  وعدۀ دروغ اين بو

4شوند.«
 

شت كه قدرت واقعى را نيز در ن گذاآبايد مسئوليت را بر گردن ، واقعيت اينستكه اگر طرف ايرانى را مسئول بدانيم

شت: دست دا

 داشتند.«کننده غاز دوّمين جنگ خود با روسيه نقش تعيين آبه شاه »مجتهدين در وادار كردن فتحعلى 
5

 مى نويسد:  «روضةالصفاى ناصرى»نگارندۀ      

مقرر شد كه: بايد برين ، كه حاميان ملت و دين مبين اسالم بودند، رأى تمام پيشوايان شريعت، »الحاصل

مصالحه و مدارا كند. و الزمست و واجب شرعى كه عداوت و منازعت ک تر، با دولت بهيۀ روسيه، حضرت قران

6شكار سازد.«آ
 

در اين   «لشگر مذهب»از ، نسبت مىدهند كه درصدد بودايران به دربار ، از جمله سعيد نفيسى، بسيار كسان

 ببرد:  جنگ سود 

صدور فتواى جهاد از ، شگفتى كه دربار تهران براى غلبه بر لشگريان روسيه بكار انداخته بود»يكى از عوامل 

 روحانيون و از همه مهمتر از سيد محمد مجاهد بود.«
7

را  «جهاد با روسيه»حسابى جداگانه باز مىكند و  «لشگر اسالم»كه براى ،تصور تاريخى ديگرى نيز وجود دارد

پسر همان طباطبايى كه ، )سيد محمد طباطبايى «سيد مجاهد»مىنماياند و ايران يان امرى غير از جنگ لشگر

مى نويسد:   «ءقصص العلما»مى رساند. از جمله نگارندۀ  «اسالمسپاه »را به سردارى  پيشاز اينيادش كرديم(
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سيد محمد عرضه داشتند قا آ»چون دولت روس بر بالد مسلمانان استيال يافت... پس مسلمانان احوال خود را به 

با جمع کثير از علما و متدينين و ، ن جناب به جهاد امر نمود و خود بنفسه، آكه: كفار بر بالد ما غلبه نمودند... پس

 ليکن مسلمانان تقصير كردند و مغلوب روسيه شدند.«، طالب بدان صوب رفته
1

 همين بس كه:   «قايانآ»ورى آدربارۀ جنگ   

به شهر نزديك مى شدند با چند تن براى ها سجهاد به تبريز رفته و هنگاميکه رو( به عزم «سيد مجاهد)”»وى 

و در آمده و از بيمارى از پاى در  شده برابرى با ايشان از شهر بيرون رفته و پس از اندكى راهپيمايى ترس برو غالب 

 است.«ده ن بيمارى جان سپرآقزوين از اه بازگشت در سر ر
2

دومين اين گفتنىاست كه ؟ است!ده كدام بو «سيد مجاهد”نمىكند كه بيمارى ناشى از ترس  نفيسى روشن

شته پا برجاى پاى پدر گذا،نكه جان خود را بر سر قدرت طلبى از دست دهدآپيش از ، حكومتگر در سلسلۀ طباطبايى

 ياد مى کند:   «عصرء يکى از عاليقدرترين علما»از او بعنوان «ريحانة االدب»مدرّس درو  بود 

در اثر حسن عقيدتى كه دربارۀ وى بلده، ن آقزوين وضو گرفته و اهالى شاه »سيد در حوض مسجد وقتى 

 و استشفا بردند.«!ک زمانى محض تبرک ب حوض را به اندآن آتمامى ، داشتهاند
3

براى او و دربارش نيز نميتوان چنان ، را نبايد بطور مطلق گوش بفرمان مجتهدان دانستشاه همچنانكه فتحعلى  

مقدمۀ ايران نان را بخدمت بگيرد. واقعيت اينستکه كشاكشى عظيم و فتنه اى بزرگ در خود آشد كه قائل قدرتى 

 صر:  كه خود حديثى است مکرر در تاريخ معا، استده چنين فاجعهاى بو

به اتفاق فتوى راندند كه: هركس با جهاد از روسيان باز نشيند از طاعت يزدان ، كه انجمن بودند، »مجتهدين

ن سوى سفير روس نيز چندان كه سخناز در صلح راند... سخنان او را آباشد...از ده متابعت شيطان كر، سر برتافته

رد و آبلکه ايشان را از انديشۀ جدال فرود ،را ديدار كندنيز وقعى نگذاشتند... سفير روس... خواست تا مجتهدين 

باز دارد. و مجتهدين در پاسخ گفتند كه:در شريعت ما با ايران خويشتن برگردن نهد كه: دست روسيان را از حدود 

بيرون شوند هم جهاد با ايران اگرچه روسيان از حدود ، كفار از در مهر و حفاوت سخن كردن گناهى بزرگ باشد

 ان را واجب دانيم.«ايش
4

 مى يابد: گرى فتنهاينرا تسليم فتحعليشاه  «ناسخ التواريخ»نويسندۀ 

 ديندار و وليعهد دولت نيز سخن ايشان )ماليان( را استوار داشت.«هنشاه »شا 
5

 

 مى كند:  ره هر چند كه به مقاومت درباريان اشا

يده رزم باروسيه راپسند، وزير دول خارجه،انميرزا عبدالوهاب و حاجىميرزا ابوالحسنخ، »معتمدالدوله 

نمىداشتند ورضا نمىدادند. مجتهدين ايشان را پيامهاى درشت فرستادند و گفتند: همانا شما را در عقيدت و كيش 

 الجرم ايشان دم در بستند.«؟ مى شماريدوه خويش فتوريست واالّ چگونه جهاد با كافران را مکر
6

نيز نگذشته است: ها گىار بدين سادگزارش زير نشان مى دهد كه ك  
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 .76، ص  همانجا 3
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گشت و زمام رفع اين فتنۀ عظمى آمده شفته شد و دلهاى عموم رعايا از مواعظ علما بهم  بر آبر ايران »تمامت 

اسالم بدر رفت و كار ملك به كف كفايت گروهى بىكفايت در افتاد... احكام آگاه دانش شاه از دست تصرف پاد

نهادند... بازار الف و  رجحان دادند و گوش و جان و دل بر طاعت و اطاعت مجتهدينايران علما را بر اوامر سلطان 

1گزاف گرم و ديدۀ عقل و انصاف بىشرم گرديد.«
 

 كه يا به جنگ بدفرجام، در مقابل اين دو راهى قرار دادعمًال را شاه شوب چنان عظيم بود كه فتحعلى آفتنه و 

 گردد:   «كار سلطنتش تمام»گردن نهد و يا 

، قاجارجاه ذىشاه مدند و در امر جهاد با روسيۀ بدنهاد همداستان شدند. پادآدر طهران گرد ايران »همۀ علماى 

بلواى عام ، نكردى ورد و اگر نعوذ بالله چنينآنان را به قيد مرافقت در آموافقت كرد و وه شريعتپژوه ناچار بدان گر

  شدى و كار سلطنت خاصه تمام.«
2

كه يا از مسند ، فتندقرار گرانتخابىاز اين پس نيز بارها در مقابل چنين ايران وجه بدانكه شاهان و حكومتهاى با ت

اين در  را به دقت، خواننده استده بوايران قدرت سقوط كنند و يا به عملى دست زنند كه در جهت مخالف منافع

 پديدۀ تاريخى فرا مىخوانيم.

كه ، و وليعهدش تنگ كردشاه چنان عرصه را بر فتحعلى  «علما»به رهبرى  «عامهشورش »كه ، تا اينجا ديديم  

 كه جنگيدن، مى توان پنداشت، نجات خود يافتند.اگر كار بدينجا نيز پايان مى يافتاه دست زدن به جنگ را تنها ر

ن فريضه سر باز زند و اگر بود و رهبرى مذهبى نمىتوانست از انجام اي «فريضۀ مذهبى مسلمانان»، با دشمن كافر

مسئوليتى متوجه اين رهبرى نيست! اما نقش رهبرى شيعه ، مدآغالب ايران بر ارتش و حكومت ، دشمن قوى پنجه

دوران ايران كه ، مىدهد ن منگنه اى را تشكيل، آنچه ماليان پس از شروع جنگ كردندآهمينجا خاتمه نيافت و 

است. کرده د ُخرمعاصر را 

 اجرا را از قول دو تاريخنگار نقل مىكنيم. نگارندۀ ناسخ التواريخ مى نويسد: ماين گزارش 

، روس بار كه ارستوف نزديك شد... از ميان بلدۀ تبريز... ميرفتاح نام... چنان دانست كه اطاعت امر امپراطوراين »

مد و دعاى آپس به منبر بررونق و رواج ديگر خواهد يافت. ، مورث متابعت عوام الناس خواهد شد و محراب و منبر

مردم برشوريدند و غوغا درانداختند و حَفَظه و حرسۀ برج و بارو را به زير انداختند... ره دولت امپراطور بگفت... بيكبا

ميرفتاح عَلمى افراشته كرد و مردم شهر را برداشته به استقبال )لشگر( روسيه رهسپار گشت... جماعت روسيه را به 

به دو فرسنگى شهر ، هنگ تبريز مىتاختآكه به )عباس ميرزا( ورد. اين هنگام نايبالسلطنه آ ارک شهر تبريز در

 قصه بشنيد... ناچار سربتافت و به جانب سلماس شتافت.«اينرسيد. 
3

 نفيسى مى نويسد:  

 چه اهميتى داشته تصرف كند وايران شهر تبريز را كه پيداست براى دولت ، »سرانجام باسكيويچ مصمم شد

در  ، از پيشوايان روحانى شهر، قا ميرفتاحآورد... در اينگيرودار آاز پا درره را يكسايران سوى طهران بتازد و دولت 

و هـــــــا ىهمينكه كار را سخت ديد... شرحى در بارۀ بيدادگر، بودندده برابر احكام جهادى كه رقيبانش دا

روس(  )سپاه با گروهى از مردم به پيشباز ،  ز روحانيون شهرى )شاهان( قاجار بر منبر گفته... عدۀ كثيرى اهاىتاراجگر

تصرف ًا  مدند و هلهله كردند و استحكامات شهر تبريز و انبارهاى اسلحه و كارخانه هاى اسلحه سازى را روسها فورآ

 .75، ص همانجا 1
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زا كاخى را كه مسكن عباس مير، ن سپاهيان با موزيك وارد شهر شدند... مردم شهرآكردند و چند ساعت بعد همۀ 

تحويل كارگزاران روسيه ده اما انبارهاى اسلحه و قورخانه و كارخانۀ توپريزى را دست نخور، بودندده تاراج كر، بود

 ذوغه بود.«، آلشگريان روسيهماه  پنج ک دادند. در انبارهاى شهر به اندازۀ خورا
1

را تفسير كند. همين بس كه اين نه ان ايرابعاد و پيامد اين خيانت عظيم در تاريخ معاصر ، يدآاز اين قلم بر نمى 

 .  و ايرانى را مىدريدايران قلب  «شارعين شرع انور”كه خنجر ، خر بارآاوّل بار بود و نه 

، كردند قيامبعد روز ده كه مردم تبريز آنگاهگفتنى است كه همكارى ماليان با روسها به همين خاتمه نيافت و  

 وردند:  آبار دگر بزانوشان در 

ربيع الثانى( روسها در تبريز اعالنى منتشر كردند و مقدار مالياتى را كه اصناف مختلف مى  ۱3نوامبر ) 3 »روز

بودند به اطالع مردم رساندند. مردم شهر پرخاش ده بايست بپردازند و با مشورت كدخداهاى هر صنف معين كر

نها را خواهند كشت. آه سپاهيان روس و فرماندۀ كردند و دكانها را بستند و در ميدانها ازدحام كردند و شهرت دادند ك

اند. ميرفتاح صورتى از ده كر مردم را تحريكايران ميرفتاح نزد باسكيويچ رفت و اطالع داد كه كارگزاران دولت 

2فتنه فرونشست.«، نها را زندانى كردندآنامهاى ايشان به باسكيويچ داد و چون 

***  

 ن ى استعمارگر بر ايراهارتقدتسلّط   -

برترى و »بلكه ، نه قدرت نظامى، كه در درجۀ اوّل، درخاور دور و ميانه بخوبى نشان مىدهد «استعمار»تاريخ 

كه در قرن نوزدهم كشورهاى اين سوى جهان را زير نفوذ و قدرت خود گرفت. بحران مدنى ،بود «نیروى تفكر اروپايی

با تكيه بر نيروهاى ارتجاعى در ، به قدرتهاى استعمارگر فرصت داداه، نافرجامى كار نيروهاى ترقىخوو و اجتماعى 

ن داد كه دركانونهاى فرهنگى شرق جوامع سوار شوند. درحاليكه مىتوان نشااينزير سايۀ مذاهب قرون وسطايى بر 

و چنين تحوّلى يك کرد مذاهب قرون وسطايى ظهور دگرگونى در جهت ، مشابه پروتستانيسم اروپايىيى نيز حركتها

 قانونمندى عام جوامع بشرى است.

اما  ،مدت اروپا را باز هم جلوتر انداختتاه هرچند در كو «استعمارگران»زمندى آاز سوى ديگر كوته بينى و  

نيروهاى مترقى در ، بايد گفتيده، اين پد «توجیه تاريخی»جهان از هم گسسته و بحرانى امروز را موجد گرديد. در

پيامدهاى سياستهاى استعمارى غافل ماندند. ک كه از در، نددبو در كشور خودزه قرن نوزدهم چنان درگير مباراروپاى 

 را در خطوط اصلى از نظر مىگذرانيم. ايران به  «هاجىخارمدن آ»، اينجا تنها بعنوان طرح مسأله

به پيشرفتى دست مولده كه كشورهاى اروپايى هنوز از نظر سطح رشد قواى ، درست در نيمۀ اوّل قرن نوزدهم 

 يعنى«تحولمنفی اجتماعی»روندى كامالً متفاوت جريان يافت و ايران در ، نايافتنى نسبت به شرق موفق نگشته بودند

جامعۀ ايرانى  اى بدل گشت كه پيشرفت كلکننده در واقع به عامل روبنايى تعيين  -به حاكميت رسيدن رهبرى شيعه

 کرد. را تا به امروز ترمز 

 ،اجتماعى -تاريخىه بر دو پايه استوار شد و از ديدگاايران قدرت در ، از اين پس تا وقوع انقالب اسالمى 

، حكومتگران شیعهدستگاه و سوّمى:   مردمى: ديگر، حكومت سیاسیرا در برمىگرفت: يكى: ره جامعۀ ايرانى سه پا

تاه شده.(کو ). ۱4۱  -۱44، ص 2ج شده، ياد  ،نفيسى، «تاريخ اجتماعى...» 1
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كه بموازات و در رقابت با حكومت سياسى بر فرودستان جامعه حكم مىراند. اين سه پارگى مهمترين ويژگى جامعۀ 

 ت.  شكل در جهان بىنظير اساين كه به پيامدهايى يافت، ايرانى و 

از رقابت ده با استفا «استعمارگران»دوگانگى قدرت حاكمه در جامعۀ ايرانى زمينۀ بسيار مساعدى را براى نفوذ 

مى تواند در كشاكشهاى ، نكه بخواهدشاه به بعد، آورد. بدين لحاظ نيز از دوران فتحعلىآدو قطب فراهم اين ميان 

شد ره همانطور كه اشا ولى، هدايت دست اندركاران بيابد را در «دست خارجى»ره سياسى هموا -تند اجتماعى

 د. بوايران بلکه معلول ساختار اجتماعى در ، نه علّتده نفوذ گستراين 

 ن را بصورتى روشنآو نتايج حاصل از  «ايرانخارجیان بر تسّلط افسانۀ »كسروى اولين انديشمند ايرانى است كه  

 مطرح ساخت. كسروى مى پرسد:  ده و سا

تانك  يا دولت انگليس با توپ و؟ آاز چه راهست؟ چيست، اعمال مى كندايران »نفوذيکه دولت انگليس در 

نيست اين بيش از ، ن نفوذ دولت انگليس كه گفته مى شود؟  آما را مجبور مى كند كه فالن كار را بکنيم يا نكنيم

روشنى براى سياست اين كشور در اه ديگر يك رانديشه اند و از طرف تاه كه مردان سياسى ما كسان سست نهاد و كو

 پيروى از نظريۀ نمايندگان سياسى دولت انگليس مى نمايند.«، اين است پيش ر روى خود ندارند
1

 

يده بر جامعۀ ايرانى را ناد مسلّط «فرهنگ»يده، را دايران مردان سياسى  «سست نهادى»كسروى كه بدرستى   

در ميان دولتمردان ملّى گاهى آخود نتيجۀ برنيامدن خود  «سست نهادى»ايننمى تواند نشان دهد، که مى گيرد و 

ببينيد درماندگى ايران در آغاز دوران واپسگراى مذهب قرون وسطايى دانست. تسلّط نرا بايد در آايرانى است و ريشۀ 

 ه است : استعمار به چه حّد بود

در ، نمايندۀ ناپلئون هرچه جستجو كرد، مدآاز در دوستى ايران كه دولت فرانسه باشاه »در عهد فتحعلى  

مسيو  نجا گوياآرفت به بغداد و از ، دارلخالفه مترجمى براى ترجمۀ نامه هاى فرانسوى نيافت. ناچار مراجعت كرد

 ورد.«آخود اهجان داوود را همر
2

 

 دريافته است:بهتر استعمار را تسلّط  «نگیزمینۀ فره»هما ناطق 

استعمار و استثمار نبود... چه بسا گناه نشان مى دهد که واماندگى ما از پيشرفت تنها به ايران »تاريخ صد سالۀ  

همزمان ، ايمده جهانبينى درافتااين با  گاه ما را پس مىراند... هرره فرهنگى باشد که هموا، واماندگىاين  بشخور آ

 ايم.«ده بر دگرانديشى و انديشۀ پيشرفت هم گشواه ر
3

 

 واماندگى بود: اين خود بهترين تبلور شاه دربار فتحعلى 

مأموريت اين دنبال كسى مى گشت كه او را براى سفارت و ايلچىگرى به انگلستان بفرستد و شاه »موقعى كه 

چنان ناخوشايند ايران، و رجال محترم  ء در نظر امرا، كافر خارجى بودشاه دربار يك پاد، نآنجا كه مقصد نهايى آاز 

ن نمى شد. پيشنهاد اين مأموريت را به ول آبه قبنها حاضر آكه هيچكدام از ، مىكردک جلوه و حتى خوفنا

4نرا  پذيرفت.« ًا آفور، ابوالحسنخان كردند و او با در نظر گرفتن سود كالنى كه از اين رهگذر انتظار داشت
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، در دربارهاى روسشاه در مقام وزير خارجه و ايلچى فتحعلى ، سال 25، اينكه ابوالحسن خان، زمينهاين بر 

نبايد تعجبى برانگيزد!، لى يكهزار روپيه از وزارت خارجۀ انگليس مستمرى دريافت مىكردسا، فرانسه و انگليس
1
 

 باكشورهاى خارجى بر همين پايه قرار گرفته بود: ايران روابط اصوًال نكه آخاصه 

و كمك به وه مأموريت داشت از دو طريق با دادن رشه( »جان ملكم )سفير ويژۀ انگليس در دربار فتحعلىشا

، بدهدايران اول اينكه سالى سيصد و يا چهارصد هزار روپيه براى مدت سه سال به دولت ؛ شودره وارد مذاكن ايرا

را پيش گرفت و به  مقصد خويش نائل اه دوّم ملكم ر، گردانداهنها را با خود همرء آو وزراشاه به وه با دادن رشدوّم 

2مد.«آ
  

كه حداقل در خدمت به منافع ،با حکومتى روبرو نيستندايران در كه روس و انگليس دانستند که ، از اين پس بود

، منتظرالحکومه نآحاكم و اين دادن و خريدن وه در مقابل خارجيان متحد عمل كند. بلكه با رششده، خود هم كه 

 پيش برند. به را به سادگى  «تفرقه انداز و حکومت كن»مى توانند سياست 

، بتواندنگليس از جمله ا، تا خارجيان، اى نياز نبودهحتى به درايت ويژ، اىدهبا توجه به چنين خوان گستر 

مكر و »نانكه به افسانه پردازى در بارۀ ، آبايد گفته ديدگااين تأثير بگذارند. از ايران بزودى بر خم و چم سياست 

بايد جوابگو باشند كه انگليسى ها به چه وسايلى فساد ، اند سخن گفته «فساد برانگیزى خارجیان»و  «حیلۀ انگلیس

گداصفتانى ساختند كه  چنين فرومايگان وايران از دولتمردان ، را در كشور ترويج دادند و  يا با كدام ابزار مغزشويى

 مى نويسد:   «از صبا تا نيما»نگارندۀ مثًال 

فساد را در كشور ترويج  دادند ايران، گسترش قدرت روسيه در »انگليسيها براى حفظ منافع خود و جلوگيرى از 

منصب و گاهى  وردند و با دادن پول و وعدۀ مقام وآو كسان پست و نااليق و بى شخصيت را بر سركارهاى مهم 

 را در اختيار خود گرفتند.«ايران ى هالتتهديد و تخويف دربار و دو
3

 

عامل مهمتر نفوذ خارجيان مىرسيم  به، فلج كنندۀ اسالمىكه بگذريم «فرهنگ»ملّى در برابر گاهى آاز نبود خود

 حكومت مذهبى است.يگاه ن خود پاآو 

مدن هر نوع رابطۀ سالم و پاياپا آبوجود ره از همواايران خارجيان به  «رسوخ»كه از همان ابتداى  «رهبرى شيعه»

خود با برقرارى بهترين روابط با ، جلو گرفت «كافراجانب »بعنوان همدستى با ، ميان حکومت و كشورهاى خارجى

 نان در تضعيف حاكميت سياسى كوشيد.آ

هاى اقليتبراى بکاهد و  «اّمت»از نفوذ ماليان بر رابطه با دنياى خارج مىتوانست  دير يا زود ، نكهآقدر مسلّم  

 پشتيبانانى فراهم كند.  و يهوديان()در درجۀ اوّل مسيحيان ايران مذهبى 

تا به ، رهبرى مذهبى را برانگيخت تا با يورش بر حاكميت سياسى به قدرت نمايى بپردازد، «خطر»اين  

ديار كدام است. شورش علنى مجتهد اصفهانى )سيد شفتى كه اين نشان دهد كه حکومتگر واقعى در  «خارجيان»

 نيز مى توان ارزيابى نمود. زه شنا خواهيم شد( را بدين انگيآبا او ديرتر 

كشور نيست و با اينحاكم واقعى بر سرنوشت ايران حريف انگليسى بزودى دريافت كه دربار ، پيش از روسها 

 دست انداخت. ايران بر هزينه مىتوان با كمترين ، سقوط و نابودىتگاه از رهبرى مذهبىدر پرحمايت 
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در جهت نفوذبر ، و ديگر كشورهاى اروپايى، كه كوشش روس و انگليس،اين نکتۀ مهم تاريخى نيز ناگفته نماند 

 در درجۀ اول ناشى از موقعيت جغرافيايى كشور بود. ايران سياست 

صحبت از غارت ، )پيش از كشف منابع نفتى(، دوراناين كه در ، اما بايد اعتراف نمود،ستواقعيت تلخى ا 

حداكثر چند تن پنبه و کتيرا و  يا چند  «سالهاى پر بارى»كشورى كه از يك قحطى به قحطى ديگر در مىغلطيد و در 

را عامل  «غارت»اين زه ت! تامبالغه اى بيش نيس،كل محمولۀ صادراتى را تشکيل مىداد، خروار ترياک و الياف

 نرا در كدام سو مىتوان يافت!آكه مى دانيم ، بىشرمى خاصى مى طلبد، نشان دادنايران عقب ماندگى 

هنوز بدين سئوال بايد جواب ، بپذيريمشده، را به بدترين شكل تصوير  «غارت استعمارى»حتى اگر ، رىآ  

بدين ذلت هيچگاه چرا، استده تگرانى از زمرۀ تاتار و مغول روبرو بوهم با غاراين پيش از ايران كه مگر نه ، گفت

 ؟ و اضمحالل دچار نگشته بود

همدستى كارگذاران سياست خارجى انگليس با حكومتگران عمامه بسر نه تنها اوّلى را به سهل ترين ، بگذريم 

ور ديگرى آاز جوانب خسرانايران بلكه براى ، مىساخت و دوّمىرا از مرگى حتمى نجات داد مسلّطايران بر اه ر

همدستى نه اين كه ،ن سخنخواهيم گفت. اينجا تنها به يك نكته اكتفا مى كنيمآكه بموقع از ، نيز برخوردار گشت

، وردآدربار حمله  «اجنبى پرستى»چنان بر ، بلكه به او امکان داد، وردآتنها امکان بقاى رهبرى مذهبى را فراهم 

ده زدو، نآو پيامدهاى ناشى از ايران يعنى تهاجم اعراب به ،كه رفته رفته رنج بارترين جنبۀ حافظۀ تاريخى ايرانيان

ايرانى كه ملّى گذارند و در پشت غرور ده اجنبى بودن اسالم را در پر ،«اجانب»شد و متوليان دين عربى با حمله به 

 موضع گرفتند. ، تداوم يافته بوديناتا پيشاز 

به شكل تشنج اجتماعى و حتى وحشيگرى سازمان گهگاه كه،از اين پس عمامه بسران با دامن زدن به حساسيتى 

با  «اّمت»نه تنها رابطۀ  سفير و ديگر اعضاى كادر سياسى روسيه(، )مانند قتل گريبادوفيافته نيز ظاهر مى شد 

 جلو گرفتند.سالم مدن هر نوع تبادلى آبلكه از بوجود ، دساختنده لوآخارجيان را زهر

با ديگر كشورها بصورت ترمزناپذير فزونى يافت و رفته رفته ايران كه رفته رفته ارتباط ، از اين نيزبعدنيم قرن  

كه ،شدده انديشىدامن زده بدين توهم و سا، پىمىبرد «روحانيت»بازى زه به دودو،قشرى از جامعۀ شيعه زدۀ ايرانى

 ترقى قدم خواهد گذارد.  اهو به شاهرده صد ساله پيموره يك شبه ، ايران شودتاه كوايران اگر دست خارجى از 

كسى روابطى با خارجيان دارد و  ، شودده نشان دا، كافى بودره بدانجا برد كه هموابيمارگونه ره اينحساسيت 

 «موضع سياسى»از ماليان نيز اين  شود! پستا اودر تاريكترين تصويرها بهنمايش گذاشته،ست و برخاستىيا حتى نش

، هاى ايرانى بدون كوچكترين تفاوتى با تاريك انديشان يك قرن پيش از خود«چپ»، مقبوليت عام يافت كهزمانى 

، عمامه بسران «اجنبی ستیزى»نكه موضع آانگاشتند. غافل از ايران را داروى همۀ دردهاى  «مبارزۀ ضد امپرياليستى»

مى  «نشست و برخاست با خارجیان»بلكه ، شناخته بودندايران پيشرفت اه را سد رآنان كه ، ن ناشىگشته بودآنه از 

 سايۀ سنگين حكومت هزار ساله را از سر خود كم كند. ، كه بدان، يى دامن زندهاهىگاآبه  «اّمت»توانست در ميان 

 نوشته بدون تفسير گوياست: ره يكى از مبلغان معاصر عمامه بسران در اين با، نچه اسماعيل رائينآ

را حرام و رفت و فرنگى را نجس و بردن نامش ، تشهآن روزگار هنوز همۀ مردم و بطريق اولىٰ متشرعين دوآ»در 

فكر تا به امروز در اين  مرز و اين يين مقدس اسالم مى دانستند و ايكاش آمد و نشست و برخاست با او را مخالف آ

1 ”بود!نده بوم باقيما
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ايكاش ، همين بود كه، در يك دهه پيش از انقالب اسالمى، اسماعيل رائينکسانى مانند رزوى واقعًا، آرى آ 

بر جامعۀ ايرانى  «روحانيت»بر حكومت انحصارى هيچگاه باقى مىماند و شاه عصر فتحعلىايران همان ايران 

 مد. آخدشهاى وارد نمى 

با توجه ، كه در دوران پهلوى، كنيمره نيز اشا «روحانيت»د بدين شگر، حال كه سخن از اسماعيل رائين رفت 

نعل وارونه زدند و ، را جدّى نمى گرفتايران كه ديگر قدر قدرتى خارجى ها در هايى هىگاآبه باال گرفتن دامنۀ 

از اسناد وزارت  «سوخته»با انتشار اطالعات از جمله اسماعيل رائينپرداختند! ها خارجىن باشاخود بهافشاى روابط 

در سطح وسيعى پخش  «ممنوعيت»نوشت كه با وجود ره بااين در هاى پرشمارى بکتا، امور خارجۀ انگليس

زير سر ، میگذردايران »هرچه در شايعه كه اين براى ک گرديد. محتواى اين كتابها چيزى نيست مگر ارائه سند و مدر

  انگلیسیهاست«!

خودبزرگبينى انگليسى را چون پتكى بر اعتماد ، اد وزارت امور خارجۀ انگليساسنتکيه بر اسماعيل رائين با 

گفتۀ هاردينگ سفيرانگليس اينبارها ايران ورد و درست با پنهان ساختن زمينۀ نفوذ انگليس در آبنفس ايرانى وارد 

 را تکرار مى كند كه:  

ن مى توانستم همه چيز را در آبود كه با هند در دست من مانند اهرمى  «اود»موقوفۀ وه »اختيار تقسيم وج

 بلند كنم و هر مشكلى را حل و تصفيه نمايم.«!ايران بينالنهرين و 
1

ى هامتاز سويى حكو،اينبودكه بانشاندادنحلقه بگوشىدولتمرداندورانقاجار «هاىافشاگر»محور اصلى اين 

«روحانيونى»را از  «روحانى نمايان»دهد و از سوى ديگر حساب جلوه اجنبىپرست ره در دوران معاصر را يكسايران 

كه »نامشان غرق در عفاف و شرف و تقوى و فضيلت است«
2

 جدا سازد!   

در  «استاد محيط طباطبايى»كسى مانند ، كافيست ببينيم «هاىافشاگر»اينأثير فلجكنندۀ شدن تشن بمنظور رو 

 نوشت:  ره باايندر ، عين شيعهزدگى عميق

منتشر كنند... )و( در صورتيکه ، اندده ورآگرد ايران »اگر فردا روسها هم اسنادى را كه از عهد كاترين ببعد راجع به

شايد ، دنبالۀ اين سيهرويى و تبهكارى، خارجۀ فرانسه و عثمانى و اطريش... انتشار يابدسياسى وزارت امور ک مدار

3هم گردد«!ايران كه شامل حال روستائيان شمال و شرق و صحرانشينان غرب و مالحان جنوب ، تا جايى امتداد يابد

*** 

، سپهساالر، امین الدوله....   امیرکبیر، سقوط پی در پی صدراعظم هاى پیشرفتطلب: قائم مقام  -

دوران است. اين هاى مهم و از هر نظر قابل توجه يده مدن مردانى بزرگ به وزارت شاهان قاجار يكى از پدآبر

كه ، مدند و هم قابل بررسىآبر «ارهادربارهاى مستبد و فاسد قاج»هم قابل تعمق است كه چگونه چنين مردانى در 

 ؟ نان بر چه زمينۀ اجتماعى و سياسىرخ مىدادک آتكرار چند بارۀ عروج و سقوط دهشتنا

)وزير و امينالدوله  ه()وزراى ناصرالدين شااميركبير و سپهساالر ه(، )وزير محمد شاقائم مقام فراهانى 

اگر خودكامگى و استبداد شاهان ، دانى هستند. پرسيدنى استمعروفترين و مهمترين نمونۀ چنين مره( مظفرالدينشا
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بركشيدن چنين كسانى به چه علت صورت گرفته است ، كه در كتابهاى تاريخى توصيف مى گرددد، قاجار چنان بو

در جاى ؟ استده كدام بو شت(كه اغلب مرگى فجيع را بدنبال دا )نها آ «نابهنگام»و از سوى ديگر علت سقوط 

مىدانيم كه در به تخت ، ديگر در بارۀ سپهساالر و امينالدوله سخن خواهيم گفت. دربارۀ قائم مقام و اميركبير

)اعتماد حاج ابراهيم كالنتر به آندو نقش اساسىداشتند و از اين لحاظ مىتوان شاه و ناصرالدينشاه نشستن محمد

بلكه بر تخت ،غامحمدخان قاجار فراهم كردآرا براى فرمانروايى اه نه تنها ر را اضافه نمود.اعتمادالدوله الدوله(

 ممکن ساخته بود: ، با از ميدان برون كردن رقيبان،را نيزشاه نشستن فتحعلى

كه عموم بستگان اعتمادالدوله را دستگير ، )چندى پس از تاجگذارى( در يك روز معين دستور دادشاه »فتحعلى 

نهايت كفايت و )او( نها را كشتند و جمعى را كور كردند و خود او را كه... در به سلطنت رساندن آكردند و بعضى از 

 كور كردند و زبانش را بريدند.«، بودده كاردانى را به خرج دا
1

 

، بودده چون قسم خور، هرچند به تدبير قائم مقام فراهانى به سلطنت دست يافته، مىدانيم كه محمد شا  

اى رهنستكه به اشاآسرنوشت اميركبير نيز معروفتر ، وى را خفه بکنند. دستور داد، نكندده لوآاو دستش را بخون 

 نياز باشد! 

، نان بودندآ «و نمك پروردۀده نمك خور»خود كه ، سه صدراعظمى راه، سه شااين چرا ، اينستكهچيستان  

ن مىتوان به شناخت ک آكه با در، نمىدهد «قانونمندى»خبر از يك  «پديدۀ تاريخی»يا تكرار اين؟ آنابود ساختند

 ؟ روزنه اى گشودسدۀ گذشته، جامعۀ ايرانى در 

شاه قائم مقام چنان از زمينۀ واقعى جدا مى گردد كه تو گويى اگر  «غدّارانۀ»قتل فجيع و ، «كتابهاى تاريخ»در  

را به بهشت برين بدلمىساخت! درحاليكه تراژدى زندگى او و  ايران قائم مقام ، به چنين جنايتى دست نمى زد

فلج  بلكه شرايط، نروزگار  بودندآدرست همين بود كه نه تنها خود محصول جامعۀ شيعهزدۀ ، بسيار كسان مانند او

نمىداد بهاصالحى بنيادى دست زنند. چنانكه زه به چنين كسانى اجااصوًال كنندۀ اجتماعى و بن بست سياسى 

 پس از او اثرى بجا نماند.  ، از اصالحات قائم مقام در زمينۀ ديوان ساالرى و تنظيم اوضاع مالى دربار

 هد: اى منفى بدست مى دچهره قائم مقام از او  «اعمال تاريخی»، برعكس

كرد. تنها كوشش او اين بود ء »ميرزا ابوالقاسم فراهانى)قائم مقام( قرارداد تركمنچاى را با روسها تنظيم و امضا

كه شاه پسر عباسميرزا را به رسميت بشناسند. جهانگيرميرزا و خسرو ميرزا دوبرادر ، وليعهدى محمدميرزا، كه روسها

2ورد.«آبدين ترتيب وسايل جلوس او را فراهم  نابينا كرد و، در قلعۀ اردبيل زندانى بودند
 

را براى اه خود رآنان، بلكه شيعه زدگى ، نبودندبهره ها نيز از خشونت زمانه بى «قائم مقام»بدين معنى نه تنها  

نروزگار بزبان فارسىچاپ ايران آمذهب قرون وسطايى مى گشود.در بارۀ اولين كتابى كه در تسلّط تحكيم بازهم بيشتر 

 مى خوانيم: ، شد

واى شرعى به جهاد و احكام جهاد و محسنّات ذربايجان... رساله اى شامل فتآ» ميرزا عيسى قائم مقام پيشكار  

و اين رساله ، دوبار چاپ كرد، بودآمده در چاپخانۀ سربى كه در همان زمان از اروپا  ، بان فارسى نوشتهبه زجهاد 

3معروف است«! «رسالۀ جهاديه”اند و بنام ده چاپ كرايران نخستين كتابى است كه بزبان فارسى در 
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ور حكومت مذهبى نشان از زايايىجامعۀ ايرانى آو خفقانک مدن چنين مردانىدر زير سايۀ سهمناآبراين همه  با 

بود و خود را وصلهاى ناجور آگاه قائم مقام بر خفقان زمانۀ خويش بخوبى، ترين برهههاى تاريخى دارد.بهر روسياهدر 

 دوران خود مىيافت. در نامهاى نوشت:  دۀ بر قامت شيعهز

 برود«! هزنى در فرنگ با چادر و نقاب را، نستكهآنادرتر از ، و حجاب حرف بزندده »مردى كه اينجا بىپر
1

 
 

 با سگ صفتان نشسته برخوانم                         يند     آزان سان كه سگان به جیفه گرد

 همی گزد  به  دندانمه  وان گا                                    همی   زند   به    چنگالمه  گااين            
 

سرنوشت اميركبير نيز نبايد ، دکركه سرنوشت فجيع قائم مقام را پيشاپيش تعيين مى  «مكانيسمى»با روشن شدن 

نكه به فشار مستقيم رهبرى مذهبىدر جهت سرنگونى آپيش از  اينجاتعجبى برانگيزد! الزم به تأکيد نيست كه 

 اّمتزدگى خود ناشى از شيعهكه ، ن درماندگىاجتماعى را نشان دهيمآمى خواهيم ،قائممقام و اميركبير توجه شود

 : ه استندنيز پنهان نما، سفير فرانسه، كنت دوگوبينوکسى مانند از ديد  «نكته»ينبود. ا

مردم كه ، نكشته بودشاه گفتم اگر امير را ، حادثه )قتل اميركبير ن.( ناالن بوداينيك ايرانى كه از »... من روزى به 

 شما حق داريد.«، او را كه مانع اين دو كار بود مى كشتند. گفت، به دزدى و دروغ خو گرفته اند
2

 

 يخى وجود ندارد:  وگرنه در سهم عمدۀ رهبرى مذهبىدرسقوط قائم مقام و اميركبير كوچكترين شك تار 

ن مرد بزرگ را به وزير آبرانداختن ، »ميرزا مهدى امام جمعۀ اوّل تهران كه در توطئۀ قتل قائم مقام دست داشت

 مختار انگليس تبريك گفت.«
3

 

همين است كه شاهان قاجار نه تنها براى بر تخت نشستن به چنين كسانى نياز نده گاهانه پنهان ماآنکته اى كه  

و اميركبير بسيار شاه رابطۀ ناصرالدينيژه بودند. پشتيبانى نموآنان بلكه بعدها نيز از اقدامات اصالحطلبانه ، داشتند

خلع كه پس از ، بوديده از اميركبير چنان محبت پدرانه دشاه  ناصرالدين، دميتآفريدون به تأييد صميمانه بود و 

 چنانکه در نامه اى به او نوشت: ، «به ياد وزيرش مىگريست»او 

، امى در بارۀ شما بكند»به خدا قسم اگركسى چه در حضور من و چه پيش اشخاص ديگر يک كلمه بى احتر

4ام اگر او را جلو توپ نگذارم.«پدر سوخته
 

 چنانکه دو روز پس از عزلش نيز به او نوشت:  ، به قتل اميركبير رضا نمىدادشاه تاريخى است كه  واقعيت  

خدا مرا ، شما را دوست مى دارمده و فوق العا، به خدا قسم هرچه مىنويسم حقيقت است، »به خدا قسم

 از عزت شما كم كنم.« يا اينكه بخواهم بقدر سر سوزنى، ام از شما دست بردارمنده تا ز، بكشد اگر بخواهم
5

 

يا اميركبير ، را وامى داشتشاه بدين ترتيب خلع و سپس قتل اميركبير را تنها انتخابى بايد دانست كه ناصرالدين 

 را خلع كند و يا خود نيز سقوط نمايد. 

 بايد او را معدوم گرداند.«، كه... اگر طالب ايمنى اورنگ پادشاهى است،خاطر نشان كردندشاه »به 
6
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گران شیعه در قدرتحکومت

كه بدون نقش فعال و قدرت برتر حاكميت ، با بررسى سه پديدۀ گوناگون در نيمۀ اول قرن نوزدهم مسلّم شد

تا عصر از دوران صفويه ديديم،که دوران غيرممكن است. همچنين اينروندهاى تاريخى ک در، اصوًال مذهبى

بودند، صفوى خواران شاهان جيرهمد و رهبران مذهبىكه آرهبرى شيعيان بوجود دستگاه قاجار تحوّلى بنيادى در

به موقعيت ل،تحوّاين نيست كه براى روشن شدن يده رفته رفته به حکومتگرانىمستقل بدلگشتند.در اينجا بىفا

 بيافكنيم:   نگاهى دقيقتر رهبران مذهبىدر عصر صفوى

ايران.. لۀ مراتب روحانيت در ايندوران )صفويه(خود يك طبقۀ اشرافى را تشكيل مى داد. بزرگترين روحانى »سلس

در دست ه، صدرخاصه نام داشت. صدرخاصه پس از وزير اعظم بزرگترين مقامات كشورى بود و در مجلس شا

و نايب شاه ا نواب يعنى نايب با صدور مواصلت مى كردند. صدر خاصه رغالبًا راست او قرار مى گرفت. شاهان 

نها را مدرّس مى آياالت و شهرستانها معاونين و قائم مقامهايى داشت كه ا)ص( مى ناميدند. او در تمام محمد 

صادر كنند.  پس از صدر ، مى شدميده ناا نان كه فتوآناميدند و حكام نمى توانستند هيچ حكمى را بدون نظر 

الك قرار داشت. ديوان بيگى هيچ حكمى را بدون شركت و مشورت با معاون و جانشين او صدرالمم، خاصه

صدرالممالك صادر نمى كرد........  

خوند يا شيخ االسالم يا عالم طراز اوّل بود. او بزرگترين صاحب منصب امور شرعى و مدنى ، آسومين شخصيت

او نيز در تمام  دريافت مى كرد.شاه از  بود و به دعاوى مردم و ادارۀ امور شرعى مشغول بود و حقوق خود را ساليانه

 پس از صدر بزرگ بود. ه، پايين مسند شاه، كشور جانشينانى داشت. جاى او در مجالس شا

قاضى بود كه پس از شيخ االسالم دومين صاحب منصب مأمور رسيدگى به ، چهارمين شخصيت روحانى 

مى نشست. پس از او پيشنماز ياامام دوّم پس از صدر ه، دعاوى مدنى و شرعى بود. او نيز در پايين مسند شا

1تا ماليان فقير و مسئله گويان.« ، خرآجماعت بود..... و الى 

است كه در هيچيك از سلسله مراتب حکومتى بدون نظر اينجماعت هيچ چرخى  بسادگى قابل تصور  

به خلفا و سالطين ره »روحانيت شيعه... همواگرى داشت که از همان ابتدا و  اين ريشه در باورهاى شيعهنمىچرخيد 

مى  «امر والة”ن آاز ، مىكردند و امر حكومت را در دوران غيبت امامنگاه بچشم غاصبان امر واليت و امامت 

 دانستند.«
2

ترين نيروى عمده »يك نيروى عمدۀ اجتماعى و شايد ده، نيروى ماليان در همان عصر صفوى نيز بزبان سا

3اجتماعى بود«
و از اينکه پس از هزار سال  «خدمت و دعاگويى پادشاهان صفوى مشغول بودند»به اين همه  با  

ساخته بود. ماليان اعتماد بنفس عظيمى نصيب ، پيروزى دست يافتند( به «غاصبان حق على»سنّيان)گرى با ستيزه

باالخره جاى خود را به دشمنى با حكومتها داد و بدانجا رسيد كه سنّيانرفته رفته دشمنى با ، پس از سقوط صفويان

اختند!  را متوجه خود س «روحانيت شيعه”دشمنى  -«غاصبان حق على”باز هم بعنوان ، شاهان شيعهمذهب قاجار

تنها ، که مجتهدان قاجار اينادعا راشاه نگاهى به چهرۀ تاريخى يکى از حکومتگران شيعه در دوران محمد  

باطل مى سازد: ، تشکيل مى دادايران را در ساختار اجتماعى  «صنفى»و يا  «قشر»

.27، ص محمد رضا فشاهى، «واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال»  1

 .4۸-4 9، ص  همانجا 2

 .4۸، ص  همانجا 3
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، فرانك ميليون و پانصد هزار2ه مجتهد به قولى باينسيد باقر شفتى بود. ثروت ، »در اين دوران مجتهد اصفهانى 

دامنۀ امالكش از بروجرد به ؛ هزار تومان ميرسيد.« »دو هزار باب  دكان داشت و چهارصد كاروانسرا 2۰۰ل دمعا

1ن جناب« در اصفهان بود.آهزار تومان ماليات ديوانى  ۱7« و »مجمالً مى کشيدهيزد 
هزار نفر  22در مسجد او تا  

 نوشته اند:  تش  به نماز مىايستادند و در بارۀ قدر

محاجه داشت. ميرزا عرض ، فتوا كه غليان حرام است يا حاللاين با ميرزا محمد تقى نورى بر سر شاه »فتحعلى

ان با من گفتگو كند. بفرستيد بيايد در طهران و در باب  غلي، ستاقا سيد محمدباقر ، آكرد كه: اعلمالعلماى شما

 «!؟يد به طهرانآقا سيد محمد باقر كذايى از اصفهان براى من و تو مى آتو مخبوط و مصروعى. ، خوندآسلطان گفت: 

2
 شت:  را در سايه مى گذاشاه دربار فتحعلى ، در واقع نيز قدرت و مكنت سيد شفتى 

بديدن سيّد رفت و شاه بودند. فتحعلى ده »در سال طاعون در شهر رشت اموال بالوارث و مالك بسيار جمع كر

ده كر بما براتشده، ن اموال كه در رشت جمع آاست. شما از شده فقير ، صاحب عيال بسيارشاه گفت كه: پاد

3 برات كرد...«شاه هزار تومان به  2۰باشيد. سيد مبلغ 

 گفت:  ، از كرامات سيد پرسيدند

طبقه اى از طبقۀ جنّيان است و شاه ن همزاد پادآرا همزاديست كه نستكه:  مآمن از  اّمت»... سبب اشتهار كر  

گاهى ظرف خانۀ من مثًال كه در خانۀ من باشند و مرا خدمت نمايند. ده پنج شش نفر از اجنّه را برايم فرستا، او

ره هواگريه ميکند و بسا باشد كه گره بست و گاهى طفل در گهواآپر ، دفعه مالحظه مىكنى، به يک بستآخالى از 

4بدون اينكه كسى او را بجنباند.«، مى جنبد
 

خودم در قيامت ، »متّهمين را ابتدا به اصرار و ماليمت و تشويق اينكهنوشتهاند:  «سلوكش با خلق خدا »دربارۀ 

و خود ده به گريه ايشان را گردن زغالبًا سپس ، به اقرار و اعتراف واداشته، پيش جدّ م شفيع گناهان شما خواهم شد

 است.«ده و گاهى هم در حين نماز غش مى كرده نان نمازگزارآبر كشتۀ 
5

گويا در مجموع »هفتاد نفر را بحدود   

6شرعيه قتل نمود و اما حدّ غير قتل بس بسيار بود.«

 و به توصيف سپهر )مورخ دربار قاجار(:آراسته بود دمكشان آلشگرى از لوطيان و در اصفهان شفتى   

مى  بگيرهاى مساجد غسلآدر ، د كه اشرار حربهاى كه مسلمين را بدان مقتول ساخته بودند» بسيار وقت بو 

7دادند.«
 

حكومت ستگاه نيز دواقعًا بلكه ،مىنامد «اشرار»، دار و دستۀ شفتى را نه به منظور تحقير، كه سپهرمتوجه هستيم  

كه در برخورد دربار و يا در سركوب دگرانديشان ، در اختيار داشتايران لشگرى از اوباش در شهرهاى ره،مذهبى هموا

و از شورش ملّى از شورش لوطيان اصفهان برعليه اميركبير تا حملۀ اوباش توپخانه به مجلس شوراىآمد. مىبه ميدان 

 .53،ياد شده، ص  «راهيابى...در ايران » 1

 .53، ص 2ج شده، ياد ،  نفيسى، «تاريخ اجتماعى...»  2

 .57 همانجا، ص  3

 .۱29، ص محمد بن سليمان تنکابنى، «ءقصص العلما»  4

 .34 ، ص۱۰ره شما، 5، يادگار، «حجت االسالم سيد محمد باقر شفتى» 5

 . ۱۱۱شده، ص ياد ، «ءقصص العلما»  6
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 تاريخ اين لشگركشىها(، 42دارو دستۀ طيبرضايى )خرداد  «قيام»تا ه، حجاب از زنان در دوران رضاشابرعليه رفع

 كه بررسى جداگانه اى الزم دارد! ، معاصر را تشكيل مى دهدايران از تاريخ اجتماعى در  «جالبى»جنبۀ 

هم پيمان شاه دعيان حكومت محمد با م، بودسيده هزار تن)!( ر 3۰كه به ، شفتى با تکيه بر مزدورانش، بارى 

بر هرات شاه محمد با سفير انگليس عليه حكومت پيمان بست و فتوا داد كه لشگركشىم. ۱۸37بسال شد و 

 خطاست. 

توپ و چهل هزار ده چهل عرّا»با شدند قاسى مجبور آو حاجى ميرزا شاه محمد م. ۱۸39سرانجام در پايان  

نكه با آبا  -به او شاه محمدين همه هاى شهر را بگشايند. با ازهبه ضرب توپخانه درواشده، راهى اصفهان  «قشون

1»مجتهد كز كرد و به گوشه اى خزيد.«كه اين سيبى نرساند. تنها آ  -بودآمده هدف مشخص براندازى بميدان  
اما   

برعليه ، شفتى يان كربال را قتل عام نمودشيع، حاکم عثمانى، م( هنگاميكه نجيب پاشا ۱۸43سه سال بعد )

را به جنگ با ايران فرمان او ، بودده قاسى جلوگيرى نكرآامپراتورى عثمانى فرمان جهاد داد و اگر حاجى ميرزا 

 عثمانيان مى كشاند!  

، براى آنکه تصورى از شخصيت و شيوۀ زندگى نيستيده بيفا، شنا شديمشفتى آقدرت يگاه حال كه با پا 

 بيافكنيم:  نگاهىنيز شيعه متوسط رهبران ان بدست آوريم به يکى از مالي

از مراجع  «ءكشف الغطا»صاحب كتاب چهار جلدى ، شيخ جعفر بن نجفى، دوراناين  «علماى اعظم»از  

 كه: ، است. در بارۀ نفوذ و مقام شيخ جعفر همين  بسمهم ماليان 

2و او را نايب خود قرار داد...«در سلطنت داد  را اذنشاه فتحعلى ، ن جنابآ»
 

 يى است: گويانمونۀ   «روحانى اعظم»شيوۀ زندگى اين 

غذاى او بود و هر شب را هم با زن مقاربت مى  نمود ره يك رأس ب يندن جناب كثيراالکل )پرخور( بودند. گوآ»

از سنوات خانۀ خود را به  فريدگار اشتغال داشته و در اكثرآو هر شب دو ثلث شب را بيدار بود و بعبادت حضرت 

)پول( تحصيل مى كرد و مراجعت مى نمود و خانه اش را از اه مد و تنخوآمى ايران د به بالرهن مى گذاشت  و 

هركجا كه شهوت بر او غالب مى شد حكم مى كرد ، داشت و در اسفاراه ورد و هميشه كنيزى بهمرآرهن بيرون مى 

3«ده...ن جناب بسيار خوش احوال بوآ كه چادر مى زدند و دفع حاجت مىنمود و
 

دست  است و دو فتواى زيرينشيده نيز كو «تكمیل معارف اسالمی»گفتنى است كه شيخ جعفر به سهم خود در 

 كوشش است:  اينورد آ

، مى توان قدرى از موى ريش را گرفته، كنندره كه: اگر در جايى تسبيح نداشته باشند استخاده شيخ فرموايضًا  »

نكه اگر نتوانند كه جسد انسانى را حمل بعتبات آكنند. يعنى جفت و طاق كنند و از جمله فتاوى غريبۀ او ره استخا

اگرچه به جدا كردن يك بندى  ،عاليات دهند جايزست كه جزوى از اعضاى او را جدا كنند و بمشاهد مشرفه رسانند

 از بندهاى انگشت او باشد.«!!
4

 

***   
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 »در اينجا زندگانى انتظار لحظۀ بازگشت 

1را مانستى و زمان حال فريبى دمادم را.«

ايران( كنت دوسرسى )سفير فرانسه در 

  مشخصاتىبهخواننده توجه دادن ، در نيمۀ اوّل قرن نوزدهمايران سياسى  -هدف از بررسى اوضاع اجتماعى

ن ايران آاز  «اى تاريخیره پیك»،  مدن جنبش بابى كمك مينمايند. كوشيديمآچگونگى و چرايى برک كه به در، بود

تنها به ساختارهاى حكومتى نظرداشت و از اين نظر كه ، نچه گذشتآكه ، دوران بدست دهيم و ناگفته پيداست

 نارسا بود.  ، تعيين مىكند را چگونگى زيست مردمان «نگارى تاريخیره پیك»مهمترين بخش 

راه پرداختن پيکره اى کامل از تنها کنيم، وقايع تاريخى را در بستر ضروريات اجتماعى مطالعه اگر بخواهيم 

، استايران دوران قاجار از هر نظر پايينترين نقطه در دوران معاصر ، اينكه بگوييممثًال است.  يک دوران تاريخى 

 دهد.  نمىدست تصوير روشنى به 

ده را ايران م. جمعيت ۱۸۱5جان ملكم بسال مثًال مارى نيز از تأثير محدودى برخوردارند. آحتى گزارشات 

به علت قحطى و  وبا  م.  ۱۸73در حاليكه تا سال »، همين رقم راتقر يبًا م. ۱۸5۰، ميليون تخمين زد و راولنسن

2« د.کرنمىتجاوز  ميليون 6چنان كشتارى شد كه جمعيت از 
را به تصوّر اوضاعى خواننده ذهن اين آمار هرچند  

 از گيرايى الزم برخوردار نيست. اين همه  با ، شد كه منجر به كشته شدن دو پنجم جمعيت كشور، واميدارد

بسا غلوّها و  يا هستند، به علت نكه گوياى فضاى حاكم بر جامعه آخاطرات و سفرنامهها با ، از سوى ديگر 

اگر با ديد ، مه و  يا وقايع نگارىناهميان گامفيد هستند. از آن پژوهشگران كاركشته براى ها تن، اغراض شخصى

است.ره فضاى اجتماعى يك دو کيكى از بهترين راهها براى در، توأم باشدنويسنده تيزبين 

«ع االتفّاقيهوقاي» شد:منتشر شاه  سلطنت ناصرالدينو دوران چندى پيش سند تاريخى ارزشمندى از قرن نوزدهم 

كه گزارشات روزانهاش را ، بزرگ شدۀ هند و مأمور دولت انگليس در شيراز، بقلم گزارشگرى است پارسىاالصل

3»الف و گزاف مبرّا.«او با ديد سياسى گزارشگر وقايع است و از  مى فرستاد. به وزارت امور خارجۀ انگلستان 
 انتشار 

 شناخت جامعۀ ايرانى. اه در ر، استاينكتاب به كوشش سعيدى سيرجانى قدم مهمى 

نيم. کآن را مرور مىدست چينىاز از اين دوران کمک کند،  «پیکره پردازى»ميتواند  «وقايعاالتفاقیه» از آنجا که 

 بازسازى شده است !اين فضا تا حدى امروزه در سايۀ حکومت اسالمى، نكه آخاصّه 

خوانيم:فارس با دربار مى حکومت دربارۀ رابطۀ 

.۱۱9ه، ص ياد شد، «در راهيابى...ايران »  1

 .54۰، ص  1ج ، ياد شد، راوندى، «تاريخ اجتماعى...»  2

انتشارات نوين،  سيرجانى بکوشش سعيدىق. ۱322تا  ۱29۱از  «ع اتفاقيه )گزارشهاى خفيه نويسان انگليس(وقاي»  3



 گران شيعه در قدرتحکومت

۱3۱

هزار تومان ده اند و يکصد و ده هزار تومان زيادى از ماليات داپنجاه از قرار  جناب نظامالسلطنه ، نكهآ»ديگر 

جهت اين از ،اندده ندا ن پول را پسآاعليحضرت همايونى هنوز ، بودندده تقديم كرعده كه از بابت پيشكش و مسا

1 ق ۱3۱۱خيلى اوقات ايشان تلخ است.« 

چند اين به سال باقى نيست.ماه پنج شش ”اند كه دهبه طهران تلگراف كر، حاجى معتمدالدوله، نكهآ»ديگر 

اين اگر صالح دولت است از ، مىكنم اگر حكومت سال نو با من شد تفصيلى عرض، تنظيماتى الزم ندارندماه 

2 ق ۱295قرار حكم صادر شود.« 

حاکم واليت فارس در مقايسه با ديگر دولتمردان تا ه و شاعموى ناصرالدين، دانستنى است كه معتمدالدوله 

 »بيزار از عرب و فرهنگ عرب و زمانى متهم به بابيگرى«!حد زيادى مترقى بود و 
3

اما او هم مانند ديگر حکام   

 : «تره هم خورد نمى کند»براى حکومت مرکزى 

حکومت فارس حسباالمر حضرت  قاى مستوفىالممالك )صدراعظم( بهآاز قراريكه جناب ، نکهآ»ديگر 

ماهى دو مرتبه خودتان با ريش سفيدان فارس پاى تلگراف حاضر شويد و ابالغات همايونى ”شهريارى نوشته اند كه 

مىخواهند من حاكم باشم از  منحاكمم نه رئيس جمهورى. اگر »اند كهده . حكومت فارس جواب دا«را بشنويد

4 .ق296۱ «احكامات به من نفرماييد.اين 

عريضهجات به حضور حضرت ًا بودند كه مکررده نكه از طهران مأمورى براى صندوق عدالت فرستاآ»ديگر  

اگر من ” »،به اولياى دولت تلگراف كردند كهده كار را نکراينبنمايند. نوّاب واال قبول اجراى ره شهريارى يكس

ضررى به حكومت ، هرچه از طهران گفتند كه اخبار «كار در حكومت من محال است...اينحاكم باشم اجراى 

5ق ۱296بود رجعت دادند.« آمده مأمورى را هم كه   كار را موقوف داشتند و اينقبول نكردند. معهذا ، ندارد

 گزارش مى دهد:، فرمان مشروطيت را امضا كردشاه در بارۀ مظفرالدين ميرزاى وليعهد كه بعدها بعنوان پاد

من كه وليعهدم بايد »مضمون اين )مظفرالدين ميرزا( به دولت روس شكايتى نوشته است به »حضرت وليعهد    

است ره و حاكم اياالت اصفهان ن.( كه هيچكاشاه مبالغ كلى مقروض باشم. ظل السلطان )پسر ديگر ناصرالدين 

6 ق ۱3۰2بايد  مبالغ  كلى وجه نقد و اسباب داشته باشد.« 

 هاىحكومت را فراگرفته است:  ه دزمندى و خودكامگى همۀ رآ 

شب در محبس فوت مى ده، و حبس كرده يك نفر را در كازرون چوب زيادى ز، كالنتر كازرون،  نکهآ»ديگر  

چونكه از ماليات ،.چندان تقصيرى ندارد)او( بودند... ولى ده شود. اهل كازرون... شكايت از مشاراليه به حكومت كر

7 پيداست كه مردم را  غارت كند تا بتواند عمل خود را صاف نمايد.«، ز او گرفتهسند ابرابر معمولى هر ساله دو 

 ق ۱3۰۰

  .45۰ص  ،همانجا 1
 .99ص ، همانجا 2

.42هما ناطق، ايران در راهيابى، ياد شده، ص  3

 .۱۰5، ص همانجا 4

   . 75، ص همانجا 5

 .237، ص  همانجا 6
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 دارد:   «فرهنگ اجتماعی»ريشه در ، ظلم و بى قانونى، خشونت   

پاكار ، نکه چند روز قبل پسرى به سن بيست سال با زنى از خويشان خود در كوچه صحبت مى داشتهآ»ديگر 

يده ازاو نشن،زن خويش من استاين هرچه مىگويد ؟ چرا به زن مردم حرف مى زنى، مي گويد، محل به او مى رسد

ورند آاز حبس بيرون مى  بعد كه او راده، يک شب هم در حبس بو، و او را كتک زياد مى زند و مى برد در محبس

 فوت مى شود.«
1

 

 ر نيستند: در شب هم دست بردا، كافى نيست كه مردم را در روز روشن مى چاپنداين

مى شود و دزد هم از قرارى كه ميگويند از عملجات   يده اوقات شبها دكان و خانه بيشتر از سابق براين»...  

2 ق ۱2۱9« شود.فراشباشى  است و هر چه سرقت بشود ديگر ممكن نيست كه پيدا 
 

 ىگذارد: چنانكه مثالى ديگر جاى شكى باقىنم، بى پايه نيست،اتهام دزدى به فراشباشى حكومت

از محله اى بيرون ده ن چند پارچۀ ملبوس بوآشخصى با بقچه اى كه در ، صفرماه شب جمعه ، نکهآ»ديگر 

يده د ن شخص راآيد كه برود به محلهاى ديگر به خانۀ خودش.  فردا صبح در خارج دروازۀ بيرون شهر جنازۀ آمى

3بودند.«
  

كه خود شده ن مشخص آقاتل ، انداخته بودندزه ن درواشخصى كه شب هنگام كشته بودند و بيرو، نکهآ»ديگر 

چماقى تو ده، ندا، خواسته ازاو بگيردده، كرده ن شخص بواه آن بقچه اى که همرآداروغۀ شهر است.طمع در 

4اند.«ده تا در خانۀ داروغه برده نجائيكه ريخته بوآمى ميرد. ردّ خون را از ده افتاًا گوش او مى زند. فور
 

 فساد حكومتگران را نشان مى دهد:   «فرهنگی»زمينۀ ، گزارش بعدى

خواهرش كه عيال بيگلربيگى است ده، ورآضعيفۀ فاحشه اى را در منزل خود ، اسعدالسلطنه، نکهآ»ديگر 

ضعيفه را بايد گرفته سياست نمايند. بيگلربيگى هم به كدخدايان حکمًا اين خبردار مىشود. به بيگلربيگى مى گويد 

و فاحشهها را گرفته ده كدخدايان در شهر افتازه هرچه فاحشه در شهر است گرفته بياورند. حال هر روده شهر سپر

تا به حال قريب سيصد چهارصد تومان از اينكار جمع د. نها مى گيرآمبلغى )جريمه( از )او( مىبرند منزل بيگلربيگى. 

 است.« دهكر
5

 

را دريابيم كه جامعه را  «فتنۀ فرهنگی»مى افكنيم تا ، مذهبىستگاه يعنى د، نگاهى به هرم ديگر قدرتاينک 

محاكم »گذشته از ماليان است. مىدانيم كه فلج کرده حكومت را بعنوان بخشى از جامعه دستگاهدر مجموع و 

 کردند. اعمال قدرت مى  «نشینیبست »و بكار بردن حربۀ منطقۀ امن با اعالم مساجد بعنوان ، «شرعى

بدين ترتيب کردند. مىده از باال گرفتن تضاد ميان مردم و حكومت بنفع خود استفااستفاده از اين سالح،آنان با 

 مى شد:هر كوششى از باال و يا پايين در جهت ايجاد امنيت و يا عدالت اجتماعى در نطفه خفه 

   نشست.« مسجدنو  بسترفت در ده فرار كرسيده او هم تر، حسنخان را برسد)درآمد( »حكومت خيال داشت كه 

 بلكه: کردند، نمى ده استفابزرگان فقط    «نشینیبست »از  
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1مىنشيند.« نها بستآمىروددر خانۀ ، دم بكشدآهركس دزدى كنديا ، »در اين شهر تمام فساد زير سر علما است
 

 نيست:  بهره پايۀ حكومت نيز از فضاى سورئاليستى بى اين 

سيّدى در شاهچراغ يك قران از دست او به زمين مى افتد مىخواسته يك قران را از نكه دو  روز قبل آ»ديگر 

با هم گفتگو ،نمى گذارد سيد پول خود را برداردده زمين بردارد شخصى  از الواط پاى خود را روى يك قران گذار

 بست نشسته است.« با كارد به پيشانى سيد مى زند  فوت مى شود. قاتل هم در همان شاهچراغ، مرد الط مىكنند

2 ق ۱3۱۸
 

 است:  ده ببينيم قدرت يك پيشنماز چقدر بواعمال قدرت ماليان بود.  شيوۀ ،«بست نشستن»رفت ره چنانكه اشا

قا ميرزا آبودند. آمده دمهاى حكومتى جهت مطالبۀ پول باقى به درب منزل اسعدالسلطنه ره آنكه دوباآديگر »

براى ”دمهاى حكومت نشسته اند. مى پرسد: آالسلطنه عبور مى كند.مى بيند محمدعلى پيشنماز از درب منزل اسعد

خيلى هم بد به جناب نظام الملك مىگويد  ... پيشنماز«ايمآمده مي گويند براى مطالبۀ وجه  ؟ چه اينجا نشسته ايد

حكومت مى بينند دمهاى آايد. آمده شما درب منزل او براى چه  ، استنشسته اسعدالسلطنه پيش من بست  »كه: 

3 ق ۱3۱7 البد مى روند.«، اگر از نروند كتک در كار است
 

، دولتى نيستدستگاه تنها با ، «روحانيون»تعارضالقا کرده اند، شيعه  «تاريخ نويسان»برخالف تصوّرى كه  

 ، حرف آخر را مى زدند،  چنانکه:  در همۀ شئون مملكتىآنان نه تنها بلكه  

 حکومت قادر به حرف زدن نيست و پيشرفت هم ندارد.«ًا ابد، مالهاست»... حكومت بدست  
4

 

 :  بدست آخوندها بود «هاى مذهبىامور اقليت»بلکه از حيط هاى مخصوص خود نيز برخوردار بودند. از جمله 

ند ورآمىک مى فرستد دال، ن شخصآن گبر مى رود در خانۀ ده، آ»يك نفر از اهل شهر با يك نفر گبر دوست بو

محض اينكه اسمى بيرون كند يك مرتبه خودش با چند نفر از مقدسين ، كه سر خود را بتراشد. مال احمد نام پيشنماز

5 ق ۱3۱7« آمده...صاحبخانه و گبر را كتك زيادى مى زنند كه چرا گبر در خانۀ مسلم  ، ن خانهآمىريزند در 
 

 بدل مى گردد:   «مجتهدالزمان»زارى به آاز راه مردمميان جالب است ببينيم كه چگونه يك پيشنماز اين در  

نها مى آهر روز زلف از ده، قا سيدعلى اكبر فالاسيرى باز بناى بدسلوكى را به جماعت يهود گذار، آنكهآ»ديگر 

حكومت هم چندان در ، د به حكومت عارض شدندمى كند .. ريش سفيدان يهوره پاه بُرَد و چوب مى زند و كال

6قاسيدعلى اكبر را ممانعت نمايند.« آيد كه نتوانند آاند و بنظر مىده نها كرآبلكه تغيّر هم به ،بند نيستند
سرنوشت  

بد سلوكى به جماعت »نمونۀ گويايىاست از چگونگى عروج به رأسهرم حكومت مذهبى. او كه از آخوند مزبور، 

 :   عروج نمود  «رهبر جنبش تنباكو”، بزودى به دامادى ميرزاى شيرازى، غاز كردآ «يهود
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نند واز بلند مى خواآن به آاست.  در جلويش قرائت قرشده حاجى سيدعلى اكبر خيلى شأنش زياد ، نكهآ»ديگر 

1است.«ه را نمىكردند. گويا لقب مجتهدالزّمانى بخود داد حركاتاينكه هيچوقت جلوى هيچ مجتهدى 
 

 اند:  شيدهچ ايران در هزار سال گذشتهنرا مردم ه آو مز، اختراع جديدى نيست  «نهى از منكر”مى دانيم كه چماق 

است. طالب مدرسه او را مى گيرند  دهقاباباخان عبور مى كرآ»ديگر از قرار مذكور يك نفر مست از در مدرسۀ 

ا به حالت مردن از خانه بيرون به او مى زنند و او ر  تازيانه ديگر  كند. چهلزنند غش مى..چهل تازيانه كه به او مى

2 اندازند.«مى
 

 اسباب كسب است: بدبختى مردم براى ماليان  

است. ميرزا هدايت الله پيشنماز دو سه روز با جمعيت اهل شهر آمده نكه ملخ در همه جا بشدت بيرون  آ»ديگر 

وردند. ميرزا هدايت الله آبقدر سى وَقَر ملخ زه دو سه رواينا بستند... در رفتند به ملخ كشتن. تمام بازارهاى شهر ر

خالى مى ک وردند يادر شاهچراغ يا در كاروانسراى گمرآبارهاى ملخ را مى ، دادن به مردمجلوه محض خاطر 

 بود و بدينجهت نان را هم ترقى دادند...«ده كم كم تزلزلىدر قلب مردم افتا، كردند
3

 

)شيراز(: »از اطفال مسلمان قريب كه كشور در نهايت ذلّت بسر مى برد و تنها در يكى از شهرها  در هنگامهاى

4 ق ۱3۰۰بله مردند.« آسه چهار هزار نفر و از اطفال يهود قريب به پانصد نفر از ناخوشى 
 

 پيش از انقالب مشروطه مشغلۀ ديگرى دارند:  هه يك د«نوّاب الهى»اين

روز است ميانۀ ميرزا هدايت و امامجمعه گفتگوست.  امامجمعه مى خواهد روز جمعه را كه چند ، نكهآ»ديگر   

نفر بااسلحه دور خود جمع پنجاه خبر به ميرزا هدايت رسيد بقدر صد و اينباز نمايند....  ده،  ميرزا هدايت قدغن كر

5 ق ۱3۱3كرد كه اگر بخواهند دكاكين خود را باز نمايند جنگ جهاد كنيد...«
 

تاريخ كه در اروپا خوشه نگاه ن سر بزآدر  «اسالم ناب محمدى»جاى تعجب نيست كه نتيجۀ چند قرن اشاعۀ   

 : بودنده بجاى ما «دهامتى جاهل و افسون ز»ايران در ، غاز مىگشتآچينى از انقالب اجتماعى و صنعتى 

، ولى دختر به سن پنج ساله است ده،رقاى سيد را بهجهت پسر خود عقد كآصبيۀ ميرزا ، نكه مشيرالملكآ»ديگر 

6 ق ۱3۰4اند.« ده بواليت پدر عقد كر
 

ده، مىكر شب هنگام با شاگرد خود شرب خمر، بودده ميرغضبى حكومت را اختياركرزه نكه شخصى تاآ»ديگر  

7 ق ۱3۱2است.«يده سر ميرغضب را برشده، شاگرد او مست 
 

 هنگام شب نكهآ ديگر» است كه امروز مى رسد:سيده هميشه نيز به همان نتايجى ر «امر به معروف»باالخره و 

 خانۀ به گرفته را مست زن نفر دو ن.... آبيگلربيگى وفراشان كداخدايان... مدندآ مى شهر طرف به ،مست زن نفر دو

 .« اند دهبو جمعه امام طالب زنهاى از مست زنهاى ،شدن معلوم از پس. بردند الملك قوام جناب
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مدن شيخ احمد احسايى را آجنبش بابى پا مىگيرد. به ميدان شده، در دورانى با مشخصّات اجتماعى ياد 

را بايد يکى  «شیخیه»، غاز اين جنبش دانسته اند. اما چنانکه بررسى حاضر نشان مى دهدآبسيارى تاريخ پژوهان سر

اين نجا که شناخت آنرا نتيجۀ کشاکش هميشگى درون حاکميت اسالمى تلقىنمود. از آاز صدها فرقۀ شيعه و ظهور 

زحمت مطالعۀ خواننده به نده  نگارسومين مجتهد مى تواند به شناخت رهبرى مذهبى در آن دوران کمک کند، 

 مى دهد! فصل را اين

سالگى به کربال و نجف  2۰در ، بزرگ شدۀ بحرين( بود، )عربستانء شيخ که عرب شيعه مذهب و متولد احسا

به دريافت درجۀ  «علماى شيعه»از پنج نفر  فته و احاطه يا «معارف و مدارج اسالمى»سال بر  2۰رفت و در طول 

که پيش از ، بود «پرخورى»همان آخوند   «ءکاشف الغطا»شيخ جعفر نفر،  پنج اين اجتهاد موفق گشت. يکى از 

صاحب »که بعدها به لقب، بنام محمد حسن نجفى، شاگرد ديگرى نيز داشتء شنا شديم! کاشف الغطاآاين با او 

1 « شد.رقيب و دشمن سرسخت شيخ احمد  «جواهرالکالم
 

2 « ن حوالىپرداخت.آمد در آ»هفت سال به رفت و شيخ احمد احسايى پس از   
 

، که چون دريايى است از کتب بيشمار، مىشودميده نا «معارف اسالمی»نچه آاست که يادآورى الزم به   

دريا را عمقى نيست اينبيکران و از سوى ديگر است از سويى با دريايى نويسندگان آنها از اصول منطق خبر نداشتند،

3نمى بود« »شيعيگرى از نخست دليل خواستن و يا انديشيدن وفهميدنچون در و  
نگرشى ديگر ، در آن نمى توان   

 نو.  «تفکرى»از گذشتگان يافت و يا بارقه اى از 

تا همينچندى پيش به نظرات  ، را از اين مى توان دريافت که پس از هزارسال «تفکر علماى شيعه»سطح  

، ب)آ «عناصر اربعه»کيب خرينکالم در فلسفه مىنگريستند و از جمله جهانرا ترآبعنوان ، فالسفۀ يونان باستان

 موفق نشدند. باورهاى اسالمى را بر منطق يونانى استوارسازند!  هيچگاه مى شمردند! گرچه  باد(، خاک، تشآ

تا ، کسى چند جملۀ عربى بداند، ميدان ادعاهاى غريب باز است.از طرفى کافىاست، در چنين عرصه اى

به بيمايگى ده، مورد تصديق همگان بو که تا ديروز  را کسى ، و از سويى ديگرشود  «مدّاحى»او  «دانش و فضل»

و عراق با يکديگر و با فرزندان ايران و شيادى متّهم ساخت. در دوران قاجار انبوهى از طلبگان در مراکز شيعۀ 

 در رقابت بودند.  ، که بر موروثى بودن چنين مقاماتى تکيه داشتند، «علماى عظام»

بود که مى توانست فردى را انگشتنما نمايد. شيخ سخن دانى  ،«مدارج علمى»از همين روست که اضافه بر 

4«موختهآن آگويا از پنج سالگى قر »بنحو بارزى برخوردار بود. شده، احمد احسايى از همۀ مشخصات ياد 
تأليفات ) 

بود. ده فراتر او ادعاى پيشوايى خود را با طرح دو ادعا مسلّم نمواينکتاب و رساله دانسته اند!( از  ۱32او را شامل 

نکه آجز ، »در بيدارى به هيچ مشکلى نمى توانست پاسخ گويداز سويى مدعى کشف و شهود بود و مى گفت که 
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.«يکى از امامان را در خواب مى ديد، مشکلى روبرو مى شد »هر بار که با وباشد.« يده نرا در خواب دآجواب 
1
تا  

2مى کنم به حضور ائمۀ اطهار مشرّف مى شوم.«ده : »هر وقت ارانجا که گفته بودآ
   

به اضافۀ تسلطى اين همهنها پى مىبرد. آبه صادقه و يا جعلى بودن  «رايحۀ احاديث»از ، نکه مدّعى بودآديگر 

بزودى باعث شهرت عظيم او گشت وهنگاميکه به قصد ، «سخن دانى»و که بر فلسفه و منطق يونانى داشت 

 ايران شهرت داشت.  «روحانيون»در ميان ، شدايران عازم ، «زيارت»

برود!   «زيارتش»به خواست که ، شاه رسيدشاه اش بگوش فتحعلىزهواآچون ، در يزدکوتاهى پس از اقامت  

 علتى که شاه مملکت را از زيارت مال احسايى منصرف کرد، جالب است:  

ن مقتداى انام و مرجع خاص و عام مشرّف شوم... لکن مرا به جهاتى آ»اگرچه مرا واجب است که به ز يارت 

و شهر يزد  از ورود  ده وراه آهزار قشون همرده الاقل بايد ، دور نيست و معذورم. اگر بخواهم خود روانۀ يزد گردممق

 نم که در محضر انور مذکورگردم«!آن البته به قحط  مبتال خواهند گشت.. واال من کمتر از آاهل ، اين قشون
3

 

چنين مشتاق ديدارش اينکه ، داشتم مشکالت گشودن کدااميد به ، از محضر شيخ، شاه ايران پرسيدنى است 

طى نامه اىاز ، م( ۱۸۰۸مطابق ه.  ۱223)درگير جنگ ّاول با روسيه است ايران دوران که ايندر شاه فتحعلى د؟  بو

 شيخ مى طلبد که به پنج سئوال او  جواب دهد که اينها بودند: 

 استفسار از کيفيت نکاح اهل ّجنت )چگونگى ازدواج در بهشت(.   -۱»

 ؟اهل ّجنت بيش از چهار زن عقدى مى توانند تزويج نمايند يا نه - 2

  .... 

4 «؟يا طور ديگر است، تنعّم جنّت مثل تنعّم دنياست -5
 

حکومت را حق خود ، يعههبران شراز آنجا که ماننده، نسبت بهفتحعليشابسيار شيخ احمد در پس تملّقات  

 را در شأن خودش نمى دانست. چنانکه گفته است:   «حکام»ميختن با ، آمىانگاشت

ن بلوک معاشر شدم. و اعتياد به البسه و اطعمه و اشربه آبا حکام و ملوک ، نکه مرا گذار به ديار عجم افتادآ»تا 

5و الحال کمتر ائمه را در خواب مى بينم.«ن حالت اولى از من مسلوب گشت آو مساکن ايشان نمودم. پس از 
 

ايران سال در  2۰سخن مى گويد. او که در مجموع  ها«عجم»قابل دقت است که شيخ احمد با چه نخوتى از  

بلکه حتى هنگام ورودش همۀ بزرگان دربار چند ، بودشاه در پايتخت نه تنها مورد محبت خاص يژه بسر برد و بو

 چيزى هم طلبکار است! ، مدندآفرسخى به پيشواز 

 که:  بازگشت، زيرا کربال سر باز زد و به پايتخت مبنى بر اقامت دائم در شاه بهرحال شيخ از دعوت  

»اگر من در جوار سلطان منزل گزينم باعث تعطيل امر سلطنت خواهد بود... )زيرا( سالطين و حکام تمام اوامر 

خالى ، چون در محضر سلطنت وساطت نمايمنمايد  را به ظلم جارى مى نمايند و چون رعيت  امور را بمن رجوع 

 سلطنت است و اگر نپذيرد مرا خوارى وذلت.« اگر بپذيرد تعويق امر، از دو صورت نيست
6
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بر ادعاى حکومت پامىفشرد: حاکميت سياسى وظيفه دارد که به روشنى، متوجه است که شيخ احمد ه خوانند 

 «روحانيت»ضرورت وجود «ظلم سالطين و حکام” ايفا نمايد! «شفاعت»بتواند نقش  «روحانیت»تا کند بر مردم ستم

 معنا ندارد.  «فرهنگ شيعى»در  «عادلحاکم »است و 

،   به شيوۀ پاپ لئون()براى اداى قروض خود ه، در کرمانشااو بود.  «رفتار زاهدانه»هاى ديگر شيخ  «ويژگى»از  

به هزار تومان فروخت. ه()پسر فتحعليشا لتشاهيک درِ بهشت را به محمدعلىميرزاىدو
1

چنين رفتارى به ستايش   

2بود.«!  استاد»شيخ احمد در علم کيميامعنى ديگرى مىدهد. او بعدها نوشت:، کريمخانکرمانى از شيخ
 

هزار تن در پشت سر ده »در شهر اصفهان يکبار شانزکه ، نفوذ شيخ در مدت کوتاهى چنان باال گرفتبهررو،   

نمىتوانست از سوى رقبا بدون واکنش بماند و شيخ، نفوذ اوج گيرى روشن است که چنين  3او نماز خواندند.« 

»در ميانه و دعوايى پديد آمد: شيخ را تکفير کرد  («علماى قزوين»)از مالمحمدتقى بَرغانىبزودى از ميان آنان، 

 خونريزى نيز رخ داد.«ده، مد و در برخى از شهرها )ازجمله تبريز( رشته بدست الوادها افتاآکشاکش بزرگى پديد 
4

 

نيز پايان گرفته و حداکثر  «بدعت گذار»با مرگ آخوندها بود و غالبًا شيوۀ کسب و کار هايى کشاکشچنين البته  

به صدها فرقۀ شيعه يکى ديگر نيز اه گروهى از شيعيان به برداشت خاص او از شيعه گرى پايبند مىماندند. و از اينر

 شد.مى ده افزو

در رفتار و گفتار شيخ نبايد جستجو نمود. ، را چنانکه نشان خواهيم داد «علمیه هاىزه حو»علت نفوذ شيخيه در   

ادّعا اينادعاى بابيت نداشت. بر اساس يحًا گذارد و حتى صرازحيطۀ اعتقادات شيعه فراتر نمى پا، چرا که او

 ق( 33۰تا  26۰)از سال حدود هزار سال پيش از او مؤمنان. امام غايب( و يژه ميان امامان )بو، ى مى بود«در»او 

 بود. ده شده نها به فراموشى سپرآخرين آماجرا با فوت اين بترتيبچهار نفر چنين ادعايى داشته اند و 

پيش از شيخ احمد نيز ، بران استپايۀ شيعهگرى بر قبول بىچون و چراى ادعاهاى رهاصوًال نکه چون آديگر  

، بودند. چنانکه يکى از استادان اوده را با ادعاى رابطه با عالم غيب توأم نمو اّمتمغزشويى ، هزاران عمامه بسر

 «مهدى صاحب الزّمان»را شنيز خود را  در تماس دائم با ائمه مى دانسته و سنگ قبر «بحرالعلوم»سيدمحمدمهدى 

معرفى مى کند! 
5

 

***   

درونمايۀ نشان دادن ليکن بمنظور ، تنها به اشاراتى محدود بماند «اسالم شناسی»نستکه آگرچه هدف ، اينجا

 هستيم:  آنان «نظرات»اشاره اى به ر از ناگزي «علماى شيعه»کشمکش هاى ميان 

(  برسند،  immaterial, abstract) انتزاعیبه مفاهيم  ادراکاتداد که بتوانند از از آنجابدويت اعراب اجازه نمى

بلکه اينها در جايى از ، الطبيعى نيستءتصويرى ماوراشده، ن از بهشت و برزخ و دوزخ ترسيم آتصويرى که در قر

اين نيز از جنس ، تش جهنم و شير و عسل و شرابى که در بهشت جارى استآهمين جهان مادّى وجود دارند. 

ن در آولى روز قيامت نيز در همين جهان روى خواهد داد و قر، از عالم غيب مى رود نکه سخنآجهانى است و با 

 است: ده شکى بجا نگذارره اين با
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( بلى ما قادريم که سرانگشتان او را 3استخوانهاى او را باز جمع نمىکنيم! )ًا دمى پندارد که ما ديگر ابدآيا آ» 

سورۀ  -  (۸تاريک شود )ماه ( و 7بماند )ره وحشت و هول خي چشمهاى خلقان ازى که ( روز4هم درست گردانيم )

 قيامت«.
1

نيز تا به امروز از ماديت بدوى )ادراکى( فراتر نرفته اند. شيخ  «علماى شيعه«روشن است که بر چنين مبنايى 

 :  )ترجمه(مى گفت    «امام غايب«احمد نيز در وصف   

که داراى شده هنين گرفته آدور اين دو شهر حصارى کند   زندگى مىجابلسا جابلقا و ، »امام غايب در دو شهر

مى باشد  ... روزانه هفتاد هزار سوار وارد شهر ميشوند که ديگر خارج نميشوند و در همان حين زه هزار اندر هزار دروا

د و در نيمه شبها انسان سمان مالقات ميکننآهر دو در وسط گردند، برنمىهفتاد هزار سوار خارج ميشوند که ديگر 

 ها ميباشد که همهمه اى شبيه به زنبور عسل در کندو دارند.«!!اينقادر بشنيدن صداى 
2

چنانکه با اعتقاد به اينکه در روز قيامت همۀ مردگان ، اعمال مذهبى شيعيان نيز حاکى از همين معنى است  

امامانى باشند که تا نزديک ، حمل مى نمايند «عالياتعتبات ”اجساد را به ، با بدن مادّى خود از قبر برمى خيزند

همانجا شفاعت آنان را خواهند کرد. اّمتدر روز قي

 است!  تر عقبنيز  اساطیرىجهان بينى، بلکه از نیيونافلسفۀ نه تنها از اسالمى  «جهان بینی» بدين ترتيب 

فته، مى شنايى ياآالطبيعه ارسطويىءافالطون و ماورا «عالم مُثُل»البته در اين ميان شمارى از آخوندها کمابيش با 

«ظاهر»)ميان پيروان  «بحث»درونمايۀ ، کشاکشايننمايند و  «تفسير و تأويل روحانى»را  «نآظاهر قر»، ندشيدکو

به ، سخنانى،در يک سوى اين مرز مصنوعى ،«گىعالِم بزر»و هر را تشکيلمىدهد  ن(آقر «باطن»و مؤمنان به 

زه و بر هواداران موضع مخالف تاخته است. اين تاده بيان کر «موضع»دو ايندر اثبات يکى از ، ابتکار و يا تقليد

جرأت باالتر رفتن از بحث دربارۀ  مطهّرات ، عمامه بسران عادّىميان آخوندها بود، وگرنه باالترين سطح کشمکش 

 نداشتند. 

دگرگونيهايى در شيعهگرى ، بود «دلبسته» )فلسفۀ يونان و باورهاى شيعه(هر دو اين شيخ احمد نيز چون به  

است.  «جسم هورقليايى »بلکه به ، شيخ معتقد بود که برخاستن از قبر در روز قيامت نه به بدن مادىمثًال ورد.  آپديد

در بدن انسان وجود دارد. همين نيز بهانه ، چون شيشه در سنگ، واژۀ سريانى است که شيخ مى گفت «هورقلیايی»

شيخ احمد را در قزوين ، ن را قبول داردآقر «ظاهر»که تنها  ،«اصولی»تا مال محمد تقى برغانى از موضع ، اى شد

کرد.  تکفير 

اين حاکميت شيعه رخ مىداد و از نظر دستگاه ون در در، البته روشن است که اينکشاکش ها بر سر رياست 

)مانند حيوانات( تلقى گشته اند:  «عوامکَلانعام»ره هموا، مؤمنان حاکميت

 سخنىمى شنوند و به حسن ظنّ قبول مىکنند.«، عوام اندره »مردم که بيچا
3

 

، شيعيان بمنظور باال بردن امامانمى دانيم که است.   «امامت»يکى ديگر از بدعتهاى شيخ احمد در زمينۀ   

ن براى مؤمنانممکن نيست و تنها آکه درک قر، نجا که به اين باور دامن زدندآاز هيچ غلوّى فرو گذار نکردند. تا 

از احاديث  «نقل»براى ، اى شدده براى مؤمنان تشريح مى سازند. اين خود زمينۀ گسترده، ن را درک نموآامامان قر

 بخط طاهر خوش نويس.، «ن الکريمآقر» 1

 .46-47بهائيگرى شيعيگرى صوفيگرى، احمد کسروى، ص 2

.234ص  سعادت، ،حاج کريمخان کرمانى، «مجمع الرسايل فارسى»  3
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بحار ” »در، بودشده نزمان نقل آاحاديثى را که تا ، در عصر صفويه، مجلسى «عالّمه»و هنگاميکه ؛ قول امامان

1« از دو ميليون وچهار صد هزار حديث!، کتابى فراهم شد، وردآگرد «االنوار
  

)تندروان( در باال بردن  رافضیانعلیاللهی و )غلوّ کنندگان( تا  غالتهر يک از فرقه هاى شيعه )از ر از سوى ديگ  

چنانکه کسروى دقت يۀ امامان گذاشتند.کمکم پيغمبر را در سا، چنانکه  مقام امامان هر چه خواستهاند گفتهاند

 است:  ده نمو

نهم بايستى پياپى جبرئيل بيايد و برود و دستورها بياورد. ولى امامان ، آ»پيغمبر در چهل سالگى به پيغمبرى رسيد

همه چيز را مى دانسته اند. در ياورى به خدا و گردانيدن ، نکه نيازمند جبرئيل باشندآاند و بى ده امام مىبو از کودکى

 از پيغمبر نمايان نمى باشد.«، ن توانايى و کوشايى که از امامان و حتى از حضرت عباس نمايانستآجهان نيز 
2
  

به حدّ ، )در قبال هرچه حقيرتر گشتن مؤمنان(، ن که خودکامگى اين مذهبآمبالغه در مقام امامان هدف از 

، نبودکافى مسلمانى و عافيت ت آنان، براى نهايت برسد. بدين ترتيب ايمان به خدا و پيامبرش و اجراى دستورا

نان  آنچه از گفتارها به آخوند و پيشنماز و اجراى هرآاز مجتهد گرفته تا ،  بلکه خيل عظيم امامان و نوّاب ايشان

 از ضروريات اوليۀ ايمان گشت. ، مى شده دنسبت دا

 چنيناست:  ، جمع بندى همۀ مقامات مذهبى که فرد شيعه ناچار از گردن نهادن به اوامرشان است

ور آحجت او و خليفۀ او در ميان خلق که مى تواند از او بگيرد و بما برساند و پيغام دوّم: »اوّل: خداوند عالم... 

ن پيغمبر که او را جانشين خود و قائم مقام خود مى کند در رحلت خود... و آى عهد سوم: ول، اوست به سوى خلق

که اينها همه بايد معصوم و مطهّر باشند و اينها حجت هاى ولى عهد هستند بر ، همچنين جانشينان در هر عصرى

هار است... اگر يکى ساير ضعفا که دسترسى ندارند که به خدمت ولى برسند و مدار تدين و دين بر معرفت اين  چ

3نباشد بنياد دين منهدم مى شود.«
 

سازد و ناگزير ه وردآنميتوانست خواست و ارادۀ اين همه کس را بر، روشن است که فرد شيعه هرچه مى کوشيد

 و ماليان هرچه بيشتر اين احساس را تقويت مى کردند: بود ه و دچار غم و دلمردگى غرق در احساس گناه هموار

4بهشت به او ارزانى مى شود.« ، گريان نمايد راد و يا خود »هرکه بگري
 

ند و از مؤمنان بعنوان به مجراى تشديد تعصّب مذهبى و فرقه اى بيانداززيرا براحتى مى توانستند اين احساس را 

 گفته اند:که  نجا آتا استفاده کنند.  «کافران«اى براى نابودى حريفان، دگرانديشان و وسيله

ه گزاردسنّيانشيعيانست بگردن ه نچه گنا، آرستاخيز که به کارنامه هاى مردم يکايک رسيدگى خواهند کرد»روز 

! نانرا به دوزخ خواهند فرستاد.«آاينان را به بهشت و ه، است به شيعيان دادسنّياننچه صواب آو 
5

 

عت از پيشوايان ضامن ورود به اطافقط بلکه ندارد، اجراى احکام دين عمًال ربطى به بدين ترتيب شيعه بودن  

 مخالفتى با آنان مخالفت با دين و به حالل شدن خون فرد مخالف مى شود. هر ، بهشت است! برعکس
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نيز ده، خوند و پيشنماز آتا ، مفهومى است کشدار و چنانکه گفتيم «حجتّ هاى ولى عهد»روشن است که   

1 «ه.رى نباشد در دست زدن به گنا»خلق را عذنستکه آبمنظور اين همه ، قابل گسترش. 
، در حاليکه مىدانيم

گناهکارى ، به پرشمارى مقامات مذهبى خود تبلور خودکامگى دين است که با خوار ساختن هرچه بيشتر فرد مؤمن

 دامن مى زند: 

)مولوى(  خويشخويش  الجرم میمانم از کردار ر چونکه مطلق میکنم گفتا       

 کسروى است:، گشتهاندهگاآاز کسانى که بدين مکانيسم 

پاسخ خواهد داد: ؟ »اگر شما با يک شيعى که به کربال مى رود به سخن پرداخته بپرسيد: چرا به کربال ميرويد

نيازمند پاکشدن ما گناهکاريم بايد برويم و از گناهان پاک شويم. اگر بگوييد: بهتر است که گناهى نکنى تا ، قاآ

2 «؟!نکندگناه دم ميتواند آبا شگفتى پاسخ خواهد داد: مگر ؛ نباشى

***   

به شيخ احسايى بازگرديم. گويى لشگر پيشوايان در مذهب شيعه کافى نبود، او مقام جديدى را به آنان به نام 

 زمان:غيبت امام اضافه کرد! با اين توضيح که در  «نايب خاصّه»ويا  «شیعۀ کامل»

نهاست و نايب خاص و بابى استکه آهست که فوق همۀ ملّى »در ميان بزرگان شيعه در هر زمانى يک فرد کا  

 ن طريق امام با خلق در رابطه است.«آاز 
3

در هر لباسى هم »حجت هاى خدا مشکل جديدى در مقابل مؤمنان قرار مى داد که چون ، مطلب اخيراين 

 ممکن است باشند. شايد در لباس تاجرى باشند. شايد در لباس کاسبى يا زارعى باشند...«
4

شيعيان بايد در هر ، 

 باشند، وگرنه ايمانشان برباد است!  «نايب خاصه»ن آزمان در جستجوى 

رهبرى شيعۀ ، پس از تکفير شيخ از سوى برغانىنده کرد. بدين ترتيب شيخ احمد پس از قرنها افسانۀ بابيت را ز 

تغيير موضع داد و به مخالفت ره بيکبا، بودده گذار نکرستايشى فرودربارۀ کماالت شيخ از هيچ اينکه پيش از ايران، 

ده »من از شيخ مطالبى استفاگفت:  ، از مريدان شيخ بود نآکه پيش از ها خونديکى از آبا او قيام کرد. از جمله

5 ؟بود.«!سيده ن مطالب نرآبودم که شيخ خود به ده نمو

علماى »در چهارچوب دقيقًا که شيخدر تفکر و رفتار ،جمع بندى را ميسّرمىسازداين تنها ، بررسىشواهد تاريخى 

اين بودند. ده دست زجديد  صدها مدّعى ديگر نيز به ايجاد فرقه هايى نيز مىگنجد. چنانکه پيش از او  «اعظم

خودکامۀ ستگاه به تحکيم د، با تغييراتى دراصول اعتقادى شيعيان و دامن زدن به هياهو،اندشيده کوره مدّعيان هموا

 رهبرى شيعه يارى رسانند.

رفته است و چگونه مردمى به هدر از چه مجرايى ده، معنوى ايرانيان شيعه ز انرژى، حال که نمونهوار نشان داديم

با کرد،  نابود مى )بدون دخالت خارجى!(انرژى حياتى آنان را  که ، دچار گشتندهايىکشمکشدر درون خود به 

بررسى زندگى او را بپايان مى بريم. ، به واقعهاى در واپسين مرحلۀ زندگى شيخ احمدره اشا

 همانجا. 1

.۱93 شده، صياد ،  «بهائيگرى...»  2

 همانجا. 3

 .۱37شده، ص ياد ،  «فهرست»  4

.54شده، ص ياد ، «ءقصص العلما» 5



 مدن شيخيهآبر

 

۱4۱ 

 

عتبات ”چون ، بودکرده که در اوايل قرن نوزدهم تسلطش بر جامعۀ ايرانى را تحکيم ، «روحانيت شيعه” »  

رهبرى پرنخوت بود، ن روزگار بخشى از امپراتورى سنّى مذهب عثمانى آحاکميت(   در )پايتخت اين  «عاليات

جمله از مواجه بود. تشنجاتى  با حکومت عثمانى ره با همواو در اظهار وجود محدود بود  «عراق عرب”در شيعه، 

1 « هفت هزار تن از شيعيان را کشتند.، م.کربال را غارت کردند و در مدت شش ساعت۱۸۰۰بسال  «وهابيون”
 

را مورد تند، او جويى خواسبه انتقامنجف و کربال ايران، آخوندهاى از احمد پس از بازگشت شيخ اينک    

ن به سنت شيعيان به دشنامگويى آکه در  «رهشرحالزيا»بنام به اين هدف کتاب او خشم حاکم عثمانى قرار دهند. 

بر زمينۀ جنگ و جدال هاى گذشته حاکم عثمانى نشان دادند.  «داود پاشا»پرداخته بود. به  «خلفاىراشدين»به 

»از هرگونه فشار وقتل و ره کرد، شهر را محاصده ماه که يازبفرستد کربال  داود پاشا لشگرى بههمين کافى بود تا 

 و حتى بقاع متبرکه نيز از حمالت و انفجار گلوله هاى توپ مصون نماند.«، دريغ نورزيد، غارت
2

 

 ؟:  جالب است ببينيم که شيخ احمد در قبال کشتار مردم کربال چهکرد 

ديدند که ديگر ماندن در کربال ممکن نيست. به مقتضاى ففروالىالله )فرار و ، »... بسيار بسيار دلگير )شدند( 

 3بسوى خدا!( فرار را برقرار اختيار کرد و رو به مکۀ معظمه رفتند.«!
 

***   

مد که کمى پيش آاى عرب بدنيا دهسيد کاظم رشتى جانشين وى شد. سيد کاظم در خانوا، با مرگ شيخ احمد

که همۀ فرقه ، بود! با جانشينى او شيخيه وارد ّدومين مرحله اى گشتده رشت مهاجرت نمو از تولدش از مدينه به

دّوم، در مرحلۀ ، بدعت گذار  گروهى را مريد خود مى کند، اند. اگر در مرحلۀ اوّلنده هاى مذهبى از سر گذرا

ديد حمالتش به نابودى رهبرى شيعۀ رسمى با تش، مىکوشند. از سوى ديگرفرقه جديد در پى حفظ او جانشينان 

 مى کوشد.  فرقه  

وارد تاريخ  «اعاظم»نابودى فرقۀ جديد موفق شود. بدعت گذار بعنوان يکى از اه اگر کوشش رهبرى شيعه در ر

اما تشکيل مىدهند. ،مى شودميده نا «معارف شيعه»ن غول بى سر و پايى را که آنظراتش بخشى از ، شيعه گشته

، اسماعيليانخليج جديدى به درياى شيعه اضافه مى گردد که مانند ممکن نشود، قۀ جديد نابودى فرکه تىدر صور

است. در اينجا معيارهاى کمّى نيز ديگر نقشى آمده بوجود چرا بدرستى نمىدانند که فرقهشان ،پس از يکى دو نسل

، سنّى مذهباند و از خود نمىپرسند، درصد مسلمانان 9۰چنانکه براى شيعيان  مهم نيست که ، بازى نمى کنند

 ؟ ن کافراند آکه اکثريت قاطع پيروان ، چه دينى استاين 

جهت حسد پيشگان ايندفاع کرد... از ًا ن شديدآ»سيد کاظم در کربال به نشر تعاليم شيخ پرداخت و از ، رىبا 

 نادان به معارضۀ او پرداختند...  «
4

 

اينستکه شخص ، در اينجا بايد توجّه داشت که يکى از مکانيسمهاى ديگر بدعت گذارى و فرقه پردازى  

بلکه  در باال بردن مقام او بکوشد. در مورد سيد کاظم ، ذار داشته باشدجانشين نبايد ادّعاهايى همسنگ بدعتگ
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با شيعۀ رسمى را همّ شيخيگرى تنها مرزبندى ، نکه از شيخ احمد چيزى کم نداشتآاو با وجود ، هم بايد گفت

 خود قرار داد. 

، که با تشديد حمالت تصوّر را مى داداين به رهبرى شيعۀ رسمى  ، سيد کاظم «مدنتاه آکو»، از سوى ديگر 

شدّت اين  حمالت را مىتوان  ، در بارۀ سيد کاظم نوشتهاندآخوندها نچه  آدر نابودى شيخيه موفق خواهد بود. در 

 نوشت: مدرّس مثًال نمود. هده مشا

است و گويا که با زبان هندىحرف ميده نها نفهآکه احدى چيزى از ، »سيد رشتى داراى مؤلفات بسيارى است

1مى زند.«
، »تا کسى از من متولد نشودمى گفت: مثًال البته سيدکاظم نيز بدين حمالت مايه مى داد. چنانکه 

 «!فهمد.گفتار مرا نمى
2

نچه در کتابهاى خويش نوشته است آاما ، سخن  نمى گفت «بزبان هندى”و هر چند که 

 است. ده عنوان!( بى ترديد در جلب پيروان و شاگردان کمتر مؤثر بو ۱7۰)گويا

 ن( مى نويسد:آپايه که  »انا مدينة العلم و على بابها« )من شهر علم هستم و على دَرِ اينبر او نکه آنمونه 

سمان است که هزاران کوى دارد و به هر کويى هزار هزار کوچه مى باشد و نام برخى از آ»مدينة العلم شهرى در  

اش نده «کوچه ايست کهدار، بنام شلحلحون است»اش مردى نده است: کوچه ايست که دارده اينکوچه ها را شمر

! سگى بنام کلحلحونست.«
3

    

، به داليل متفاوت، جاذب بسيار کسانى بود که با وجود مسلمانى، مجلس درس سيدکاظم در کربالبه هر حال، 

از ، هيچگاه اسالمتسلّط يلداى اين زمين در ايران پهنۀ ، بودند و ناگفته پيداست کهده متشرّع دلز «روحانيت»از 

بود. آمده گردهم   «معارف اسالمى»نچه در آاست. با توجه به بى پايگى و منطق ستيزى ده چنين کسان خالى نبو

ان لشگر عظيم طلبگان يافت مىشدند اى کسانى در ميرهدر هر دو، طبيعى است که عليرغم سلطۀ ذهنسوز شيعهگرى

، محصور بودندگرى  شيعىبديدۀ ترديد بنگرند. اما اينان نيز چون در چهارچوب  «مقامات»و  «معارف»که با اين 

 گوشى شنوا داشتند. ، مىگفتزه حداکثر براى بدعتگذارى که سخنان تا

نان بدست دهد. سخن  از   آى از انگيزۀ نگاهى به چهرۀ يکى از شاگردان سيد کاظم مى تواند تصوير مشخص 

، نکه از لحاظ مذهبى مرکزيتى نداشتآبود. قزوين با ده ورآکه در قزوين به طلبگى روى ، عبدالوهابنامىاست

ن آ»شهرى بود که بالغ بر صد نفر از علما و رؤساى دين اسالم در ن دوران بود: آخوندپرورى آيکى از کانونهاى 

4سکونت داشتند.«
  : 

داشته باشم ... در يکى  ء در بارۀ وحدانيت الهى و انبياملّى تيکه به سن بلوغ رسيدم.. مىخواستم معرفت کا»وق

... پس از دو سال در فقه و اصول تحصيل علوم مختلفه مشغول بودمگرفتم و مدتى به حجره از مدرسه هاى قزوين 

مسرور شد... گفت... زه بىانداد، نرا مطالعه فرموآليف کتابى مشغول شدم... استاد چون و به تأعالى رسيدم...به درجۀ 

به اطاق خلوت نگاه اجازۀ اجتهاد به او خواهم داد... شباآينده... روز جمعۀ سيده )او( بدرجه اى از علم و دانش ر

پيش خودت با انصاف ، تو را از دانشمندان قزوين مى شمارند،...)همه( فکر مشغول شدم. با خود گفتمخود رفتم و ب
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، خياالت بودم.. خيلى گريه کردماين تا صبح اسير ؟...اىسيده درجه راين يا خودت هم معتقدى که به ، آفکرکن

 تم.«عمرم هدر رفته است... بخواب رف، امکشيدهدمکه تا کنون هرچه زحمت زيرا دي
1

 

را در خواب مى بيند  «شخص بزرگوارى»، طبعًا زمينۀ روحىاين بر ، طلبۀ مزبوراست. تصور قابل ادامۀ ماجرا    

 سيد کاظم رشتى است.   «شخص بزرگوار»ن آو کسى در قزوين  پيدا مى شود که خواب او را بدين تعبير کند که 

برقرار بى خورابطۀ عتبات سنّى حاکم با انديشيد، که تدبيرى سيدکاظم با باال گرفتن حمالت شيعۀ رسمى، 

 از دستشان بربايد.، نمودندده سازد و وسيله اى را که رقيبان براى ضربه زدن به شيخ احمد استفا

 »مرحوم سيد کاظم و يارانش مورد احترام خا ّص مقامات عثمانى بودند.«      
2

 

و در پى آن حاکم کربال را از شهر راندند بحدى که  ندند.عثمانى بشورارا بر عليه حاکم «مردم»ماليان اين بار  

 خر زندگى شيخ احمد بطور شديدترى تکرار شد:     . آواقعۀ دوران 

با قشونى مجهز وارد کربال شد. ، پس از محاصرۀ شهر کربال، »محمد نجيب پاشا... براى سرکوبى مردم کربال

را کشتند.« چهار هزار نفر از زن و مرد شيعۀ کرباليى 
3
»در بُقعۀ سيدالشهدا و حضرت عباس نهرها از خون براندند و  

 دو بقعۀ مبارکه اسب و شتر بستند.«اين در 
4

ن بلد آن بلد زدند و بسيارى از آقريب سى هزار توپ به يده »مدتى مد 

 را خراب کردند.«
5

 

»براى مردم شيخ و سيد اگرچه در ابتدا که اينبار نيز با ظهور ، فتنه جويى رهبران شيعهز چنين بود صحنهاى ا 

 بود.«يده اى بازگردزه و براى ماليان بازار تاشده سرگرمى نوينى پيدا 
6

ولى دوبار به فاجعه اى منجر گشتکه مردم 

 همه نجات نيافتند:  ، وردندپناه آنانکه به خانۀ سيدکاظم آکربال قربانيانش بودند. حتى 

 وفات يافتند.«!، تنگى جا و شدت فشار جمعيت»بيست نفر بواسطۀ در منزل سيد کاظم 
7

 
 

***   

در ، اسالمىهاى قهو مىرفت که چون ديگر فرشد برخوردار ت از ثبا «شیخیه» ،سيدکاظمفاع دبا بدين ترتيب 

که شيعيان از ، باشد )کسروى( «لذتی»غاز دو دستگىها گردد و پاسخگوى آو خود جاگيرد  مسلّطبطن مذهب 

8»کشاکش و دودستگى داشتند.«
نفر مدعى و بدعت گذار  3۸»از ميان شاگردان سيد کاظم چنانکه گويا 

9برخاستند.«
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که ، را  موروثى ساخت «ىگرنیکريمخا»بود که ه( )نوۀ عموى فتحعلى شاکسان کريمخان کرمانى ايناز مهمترين 

دستگاه از يکسو نيز حاجى ميرزا شفيع تبريزى... خود  «1»نانى را که نياى بزرگشان پخته مى خورند.« ، بقول کسروى

 غازيد.«آبا کريمخان نبرد ، نکه پس از شيخ و سيد به کسديگرى نياز نيستآجدايى در چيد و بنام 
2

 

فرقۀ جديد در اين مرحله پس از تحکيم از روند فرقه گذارى روبروييم:   «قانونمند»اينجاست که با سومين مرحلۀ   

يکديگر را به ، خود «تیول»براى حفظ آمده، شتى در آکمکم از در ، ۀ جديد و هم رهبرى شيعۀ رسمىهم رهبر فرق

نمايند و چرخى را بگردانندکه زه مبار، با بدعت جديدى که بىترديد  رخ خواهد نمودمتفقًا تا ؛ رسميت مى شناسند

 است. نده از چرخش بازنما،هيچگاه در هزار و سيصد سال گذشته

از مکى اسالم است و از سوى ديگر، چون ناگزير در مقابل تحملناپذيرى خودکااز سويى واکنش  گرايىفرقه 

و بنوبۀ خود به فرسايش  مى دهد به هدر را   «مؤمنان»مى رود  هربار از انرژى و انگيزۀ ره نفى کامل دين خودکامه طف

 مىکند.  بيشتر امگى دين را در مجموع مؤمنان را دست بستهتر و خودکو معنوى منجر مى گردد 

اما چنانکه جنبش بابى مى دانند، را پيش زمينه بسيارى اين فرقه ن بود که آبررسى مختصر شيخيه را علت 

ه بنگريم. به شيخي «پژوهشگران چپ »، به برخورد بد نيستاى شيعى  بيش نبود.از اين ديدگاه ،  فرقهشيخيهديديم، 

توجيه و با  آمدند ن بر آ «محتواى طبقاتی»در پى بررسى ، هرجا کشمکشى يافتندايران  در تاريخاينان اشاره شد که 

 يختند. ن در جامعۀ ايرانى رآسياب شيعهگرى و تحکيم آب به آخواسته و ناخواسته آن  

علت رفتن شيخ  «واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال»در کتاب ، محمد رضا فشّاهى، نکهآنمونه  

!»او ميانه اى با زور و قلدرى و استبداد نداشت«را اين مى داند که: فتحعليشاه از دربار 
3

و پس از شرح نظرات    

چه چيزى ، و مظلومانهده امام شناسى سااين در پشت به راستى »مى پرسد:  «اصول علمىديدگاه »از ، فقهى شيخ

«!!؟روحانيون و حکومت فئودال را به وحشت انداخته بودن درجه قشر باالى آنهفته بود که تا 
4
نکه آبراى باالخره و  

»شيخ اعتقادى به معراج پيامبر مىکند که:  «کشف»، کامل شود، «قشر باالى روحانيون»با شيخ مبارزۀ سناريوى 

زار در امان آاز تعقيب و  و فلسفى بيان مى کرد تاپيچيده شکل ايننداشت و بى اعتقادى خود را به مسألۀ معراج به 

5باشد.«
   

گرايى دهپراکندۀ او نوعى ماء راآ»در برخى ، را درنيافتهم بدينکه بدويت اسال، فشّاهى از اين هم فراتر رفته  

! ابتدايى«
6

 امام شناسى انقالبى شيخيه«»کشف ميکند و در مقابل 
7

 ورد!  آسر تعظيم فرو مى 

 تقدّم و تقدّم فضل« »فضلبدرستى در اين باره البته فشّاهى 
8
9»يک نويسندۀ بزرگ ديگر ايرانى«ن آرا از  

مى  

 که پيش از او نوشته بود:  ، داند
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 کت دانش و پارسايى بنيادگذارش شيخ احمد احسايى... نفوذى غريب يافتند.«به برشيخيه » 
1

 

 که:  را مى ستايد شيخ ، احسان طبرى بدون کوچکترين انتقادى بر فرقهگرايى اسالمى

2يک تعبير مبتکرانه از مسايل دينى و فلسفى ابداع نمود«. »
 

هاى اسالمى را به ستايش قشرىترين جناح هاى ايرانی «مارکسیست»ملّى اينچه عاواقعًا پرسيدنى است، که 

سينا و فارابى پورکسى که نه تنها  ) را که امام محمد غزالى، چه چيزى محرک احسان طبرى بودداشت؟  مثًال وامى

غازگر فلسفۀ آ»تاريک انديش ترين متشرع اسالمى هزارۀ اوّل بود( ، بلکه چنانکه پيش از اين ديديم، را تکفير کرد

؟! «بستايد «سَلَف کانت” و «بِيکن  و پيشرو دکارت”»بنامد و او را بعنوان  « نقد و سنجش
3

 

***   

ند و توجه ما به شيخيه دپيش برد جنبش بابى نقش اساسى بازى نموپس از او در ، جمعى از شاگردان سيد کاظم

فرقه گرايى شيخيه خود از شرايط ، نکهآخاصه بود. گذشته از بررسى مکانيسم فرقه گرايى در اسالم بدين سبب نيز 

 د.اجتماعىخاصى متأثر بو -تاريخى

روزنه اى بسوى ، ى سياسى و نظامىشيعهگرى بر جامعۀ ايرانى و شکستهاتسلّط پس از چند قرن ، نکهده آفشر 

حاکميت خود را بر تمامى جوانب ًا نبود و مجتهدان بى تاج و تخت ظاهرده گشوده در مقابل ايرانيان شيعه زآينده 

 تاريکانديشى خود ساخته بودند.نگاه را جوالايران ، «بیرقیب»و ده حيات اجتماعى برقرار نمو

تفاوتى که ملموس نبود و ، بودايران اروپاييان به  «مدنآ»ن آتنها يک چيز با دوران گذشته تفاوت داشت و   

 بود. ده ليکن به بحرانى روبنايى در همۀ سطوح جامعۀ ايرانى دامن ز، نمودى مادّى نداشت

مى انگاشت و مدام  «بیضۀ عالم »و   «حقه اّمت »خود را ، گرفتار در تنگنظرى شيعهگرى «اّمت»تا اين دوران  

اند کفّار رهن جهانى است و چه بيچاآجهانى و رستگارى اين عين عافيت ، شيعه بودن، خوند جماعت مى شنيدآاز 

 اند.!! بهره بى  «فيض ايمان به اسالم»که از دنيا، در ديگر نقاط 

با وبا و ، که در نهايت درماندگى از يک قحطى به قحطى ديگر ،«یاّمت»نچه که در درجۀ اوّل براى آبى شک  

بايد مورد غضب الهى  و  «منطقًا»که ، «کفّار»اين بود که ، موجب حيرت مى گشت، طاعون دست به گريبان بود

ن چيزى آنان بيک کالم از همۀ آمى نمودند. جلوه راسته آبسيار سرخوش و با ظاهرى ، در نهايت خفّت بسربرند

 رزوها نيز به داشتنش نمىانديشيد:آگرفتار در تسلسل فقر مادّى و  معنوى در دورترين  «اّمت»برخوردار بودند که 
 

 غالب و کامکار می بینم                          کافران را ز قسط عدلقوى 

 عاجز و دلقکار می بینم                                       مسلمین را ز کفر و اهلدژم 
 

پس از  ؟مورد غضب و انتقام اويده، برگز «اّمت»مند بودند و بهره از نعمات الهى اين همه  بود که کّفار شده چه   

مدن آ»با ، خود را حاکم بر جامعۀ ايرانى حساب مىکرد، دهدو سه قرنى که رهبرى شيعه قدرت اجتماعى را قبضه کر

اولين و ، طبيعى است که رهبرى شيعهشد و  ترديددچار  «ابديت و حقيقت اسالم محمدى»ايمان به ، «خارجيان

  بود.  ترديد اين جماآمهمترين 

 

                                                                                 

 .3۸6،   احسان طبرى، ص «برخى بررسيها دربارۀ جهان بينى ها...»  1

 .67، ص احسان طبرى، «ايران فروپاشى نظام سنتى و زايش سرمايه دارى در 2

 .2۰9  شده،صياد ، «برخى بررسيها...»  3
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، اگر تحمّل مصيبت نمايند و در ايمان پابرجا بماننده بودند، دادعده و «اّمت» بهآخوندها هميشه مگر نه اينکه  

قايى بر جهان دست خواهند آبه سرورى و  «در رکاب حضرتش»ظهور خواهدکرد و شيعيان  «مهدى موعود»بزودى 

 ؟ يافت

بود. شک مؤمنان بيچارگى و درماندگى بيش از پيش گريبانگير ، قرنها مى گذشت و هنوز خبرى نبود که هيچ   

مىدادند. براى صادقترين و پيگيرترين را نويد ظهور نزديک قائم موعود شيخيه که ادعاى ، زمينۀ ذهنىاينبر ، نيست

 رونق بىسابقه اى مى داد.ال در کربمجلس درس سيدکاظم را همين بسيار جالب بود و ، افراد
  
 

*** 

شوند. ن و بسيارى ديگر از کتب کهن تکرار مىآو هزار روز زمانهايى هستندکه در قرماه هزار ، هزار سال    

ورد که افسانه ها و  يا آاو را به شوق مى ، که بشر بتدريج اعداد را شناخت و هربار شناخت عددى جديد، دانيممى

نکه عدد هزار را  آبا ، قرن پيشده که بشر در ، تعابيرى براى عدد مزبور پيدا نمايد. بسادگى قابل تصور است

دارند(  «ميليارد»و يا  «ميليون»تصورىاز ، ن نداشت. )امروز نيز تنها اذهان ورزش يافتهآتصوّر دقيقى از ، مىشناخت

در کتب  «هزار»بلکه مى توان انگاشت ، مؤيد اين معنى است «هزار دستان»و يا  «هزار پا»نه تنها نامهايى مانند 

 است. آمده   «بينهايت»و يا  «بسيار زياد»بلکه بمعنى ، نه بعنوان يک عدد، کهن

 نوشتهاند: ايران دربارۀ  اعراب پس از غارت پايتخت  

نرا نمى شناخت. ديگرى باو رسيد آيى ياقوت در غايت جودت و نفاست يافت و ره»گويند شخصى )عربى( پا

، ن ياقوت  ارزان فروختى، آگفت، هزار درم بخريد. شخصى بحال او واقف گشتنرا به ، آن مىدانستآکه قيمت 

! ن طلبيدمى.«آدر بهاى ، عددى هست، اگر بدانستمى که بيش از هزار، او گفت
1

 

، اوّل بار نبود که گذشت هزار سال، در تاريخق. هزار سال از غيبت امام دوازدهم مى گذشت.  ۱26۰سال  

خاتمۀ ، ىهاى عظيم تصور مى گشت. مسيحيان در سال هزار ميالدى برپايۀ تبليغات کليسازمان مناسبى براى دگرگون

اى ره در تاريخهاى اروپايى کمتر اشا، ميالدى هيچ اتفاقى نيافتاد ۱۰۰۱غاز سال آجهان را انتظار داشتند و چون با 

مى توان يافت.  ، ان گشته بوددستمايۀ کسب کشيشان و غيبگويآن، به بلوا و هراس عظيمى که ساليان دراز پيش از 

 پىير روسو مى نويسد: 

2بود.«شده  مسلّط، مىلرزيدندوه »يک نوع جنون دست جمعى و عمومى بر مردم )اروپا( که از شدت غم و اند
 

که شيعيان که قرنها ، تعجب کرداينبايد حتى از ، ميالدى در اروپا ايجاد نمود ۱۰۰۰با توجه به هيجانى که سال  

 نداشتند؟  اعتناى چندانى  ، چرا به نزديکى سال هزارم غيبت، نداشتند «عجلاللهتعالىفرجه»ذکرى جز فکر و 

اى داشت و او ه ظهور مهدى شرايط ويژ، ظهور مهدى موعود را هنوز مانع بزرگى در مقابل بود. بنا به احاديث  

ن داشت که با آرهبرى شيعه فرصت ، قرنه دمهدى بودن خود را به اثبات رساند. در طول تى، مى بايست با معجزا

ن عاجز آشاخ و برگ دهد که سناريو نويسان فيلمهاى تخيلى نيز از تصوّر  «معجزات»به اين چنان ، نقل احاديثى

 مى خوانيم: «سناريو»نسخه هاى اين «جديدترين»ازدر يکى  خواهند بود.

                                                                                 

 .۸۱، ص دکتر عبدالحسين زرين کوب، «دو قرن سکوت»  1
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امام نيمه شب ، مدآفتاب بازگشته از مغرب بيرون خواهد آخواهد شد. شنيده سمان و زمين آوازى از ميان آ» 

در يک  «طىاالرض»تن خواهند بود بسوى خود خواهد خواند. اينان با  3۱3ياران خود را که ، باالى منارى رفته

1چشم بهم زدن نزد او خواهند بود.«
 

 را مى توان برشمرد:  زه حداقل دو انگي، يرممکن ظهور مهدىغير عادى و غ «عاليم»اى بر  

که بنيان هستى و جهان را دگرگونه کند ، يدآرزوى اينکه دستىاز غيب بدر، آترنده اوّل: هرچه مؤمنان درما

 بزرگتر. ، را برقرار سازد «عدل»و

نان آشفاعت از دوش  «وظیفۀ»ر ديگ، مدن مهدىآرهبران شيعه با علم به اينکه با دگرگون شدن جهان و دّوم:  

نبايد چندان به ظهور او مشتاق  )بديگر سخن مقام و منصب خويش را از دست خواهند داد(برخاسته خواهد گشت 

 مدن مهدى غيرممکنتر!، آهرچه عاليم ظهور عظيمتر، باشند. بدين خاطر نيز

»موضوع صحبت از ظهور امام زمان مجلس درس سيد کاظم را براى طلبه ها جالب مى کرد :  بهر صورت   

 يه و حديثى که بود خاتمه اش منجر به قائم موعود و نزديک بودن ايام ظهور مى گرديد.«آبحث سيد هميشه هر 
2

 

که با روز قيامت يکى ، بودنده رساظهور قائم موعود را به چنان اهميتى ، که رهبرى شيعه بمروربا اين تفاوت 

را به  «عاليم ظهور»سيدکاظم  مىکوشيد درحاليکه روز.  اينن پراست از صحنه پردازى آبود و صفحات قرشده 

شکار داشت. آن و احاديث مخالفت آبا صراحت قرششى کوچنين تعبير کند و   «روحانى»مفاهيم 
3
  

تش درون شاگردان سيد فزونى مىگرفت ماليان، آافسانهها و صحنههاى پرداختۀ ذهن کنار رفتن شد که با چنين   

، بودندشده برون رفت از بنبست و ذلّتى که شيعيان )ايرانى( دچارش  اه تنها رشيعى، نجا که بنا به باورهاى آو از 

 بدل گشت.  دغدغۀ آنان ن به مهمتريقائم موعود جستجوى فرارسيدن آخرالزمان بود، 

                                                                                 

چاپ:»معاونت فرهنگى سازمان ، ترجمۀ عباس جاللى، على کورانى، از کتاب عصر ظهور، «سيماى کلى دوران ظهور» مقالۀ 1

 تبليغات اسالمى« 

 .۱54شده، ص ياد ،  «مطالع االنوار»  2

 .  26ص ، همانجا 3

 



رستاخیز بابی

به ، نيمۀ اوّل قرن نوزدهمايران در ، برون رفت از بحران حاکم بر تمامى زمينه هاى حيات اجتماعىاه تنها ر

نفس جهانى پرتاب زه به ميدان کشاکش قدرتهاى تاره که بيکباايران مىانجاميد.تحولى در رابطۀ ايران و اسالم 

و خواب زدگىها را بسويى افکند و يا دست دست يابد هنده يا مى بايست به جنبشى عميق و تکان د، بودشده 

هنگ شتابان پيشرفت جهانى به کنار افتد. ارزيابى جنبش بابى آاز نده در صف کشورهاى عقب ما، کم تا به امروز

هما ، خود را به هر پژوهشگر واقع بينى تحميل مى کند. از جملهايران، در تاريخ معاصر کننده بعنوان دو راهى تعيين 

است: ده غاز کرآرا با اين جمله  «يابى فرهنگىاهدر رايران »خود کتاب ، ناطق

!وردم.«آدرشاه سر از زمانۀ محمد ، بنويسمايران ن بودم که در بارۀ انقالب آ»بر سر 
1

را بدرستىدو قرن پيشاز اين  تشخيص ايران غاز دوران معاصر تاريخ آسعيد نفيسى اولين تاريخ پژوهىاست که سر 

 مى نويسد:   «تاريخ اجتماعى و سياسى»در مقدمۀ ده، دا

 م«غازکنيآيعنى دوران پيش از امروز ، ناچاريم از تاريخ قاجارهاايران »براى مطالعه و ژرف بينى در تاريخ معاصر  

2

شاه مانند انقالب مشروطه و يا عروج رضاايران، رويدادهاى ديگرى در تاريخ معاصر ، اينکه از بنبست امروز  

ن سخن خواهد رفت. اينجا همين بس که غلبه بر جهان آاز ديرتر مطلبى است که ، شمردکننده را  نمىتوان تعيين 

گاهى آهمبستگى و خودنيده، و روان مردمان را رهان رستاخيز تاريخى عظيمى است که ذهن ، آبينى قرون وسطايى

چنين رستاخيزى اه را براى پيشرفتهاى مادّى و معنوى مى گشايد. اينکه گام نخست در راه را دامن مى زند و رملّى 

که تاريخ اروپا درپنج ، واقعيتى است، تشکيل مى دهدشده رفرم عميق مذهبى و جابجايى باورهاى با شيراندرون ، را

 نست. آگذشته گوياى قرن 

حاکميت شيعه و در تعارض ستگاه برخاسته از درون د، است که بابيت بعنوان يک جنبش مذهبىه از اين ديدگا 

از اهميت تاريخ سازى برخوردار بود و جاى ، چنانکه نشان خواهيم داد، کامل با عملکرد و جهانبينى اين حاکميت

حرکت نجاتبخش اين دوش ساختن تعجب نيست که مىبينيم چه کوشش عظيمى براى درهم شکستن و سپس مخ

 بکار رفته است.

جوابى  «مالعنۀ بابیه»که جز شمشير خونريز براى ، نويسان دربارى و ردّيه نويسان عمامه بسرره پساز تذک  

ن آمدن صاعقهوار اين جنبش و موج بنيانکن ناشى از آنيز برايران ناظران داخلى و خارجى تاريخ معاصر ، نداشتند

 باور کردنى نيافته اند.  هما ناطق مى نويسد:، ن دورانآرماندگى هاى بر زمينۀد، را

از مذهبخود زه هاى شهرى و روستايى و يا حتى ماليان يک روده »به عقل سليم مى شود دريافت که هرگز تو  

 يين ديگر نمى پيوندند.«آبسيج نمى شوند و به ، دست برنمى دارند
3

و يا فشاهى مى پرسد: 

 .62، ص هما ناطق، در راهيابى فرهنگىايران  1

.۱، ص ۱ج  ،سعيد نفيسىايران، تاريخ اجتماعى و سياسى  2

 .62صشده، ياد ،  در راهيابى....ايران  3
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و تنها ادعا کرد ، وردن دين جديد و نسخ مسيحيت گرددآمدّعى ، يون لوتر در اروپا... جرئت نکرد»حتى رفورماس

که قصد رفورم يا اصالح دين را دارد. اما سيد على محمد باب  به اتکاى کدام سوداگرى رو به پيشرفت و کدام 

1« ؟مّدعى اين امر شد، تفکر مترقى
 

 نوشت: ده، نکار کرکسروى عنصر محرک بابيت را اباالخره و  

ن شور و هياهو بيش از همه بنام امام زمان و به پيروى از آگاهى نمى داشتند و آ»مردم از باب  و از سخنانش  

ن شور و تکان در ماليان شيخى و در مردم نتيجۀ پندارهاى کهن و  نو خودشان مى آ«  2ماليان شيخى مى بود.«

3 «ده.بو
 

، «فرقۀ ضالّه»را نه ،  بابيان «چپ»از يژه بو، در دو سه دهۀ اخير کسانى، نکهآپديدۀ جديد در برخورد با بابيت  

 اند. از جمله احسان طبرى مى نويسد: ده نان نموآنثار هايى يشتوصيف و ستا «انقالبیون زمان خود»بلکه 

، عرضه گرددبالنده به نسل ، شود و چنانکه شايسته است »اگر سراپاى اين تاريخ خونين و پرشور و هياهو بررسى

چندان ، ده نها را در برگشودن دژهاى نوينتاريخآنان مىتواند شور و غرورى شگرف را برانگيزاند و انديشۀ خالق آدر 

 سازد.«
4

 

 ؟ که چه چيز جنبش بابى بايد »شور و غرورى شگرف را برانگيزاند.«، حيران مى ماندخواننده اما  

 نکه به نظر طبرى: آر نه مگ

 است.«ده اى کرزه نکه دعاوى تاآجز ، ن نيستآاى در زه موزش دينى است و نکتۀ تاآموزش باب  يک آ» 
5
 

 و يا: 

پراکنده، هدفها و شعارهاى روشن نبود. جنبشى بود ، سازمانى با انضباط، »)بابيت( جنبشى داراى رهبرى متمرکز

در ساتر مذهبى داراى همۀ نقاط ضعف مده بطور ع، اجتماعىهاى ستخوا و با وجود داشتن يک سلسله، لودآمه

6جنبشهاى دهقانى قرون وسطايى بود و لذا نمى توانست هم بجايى برسد.«
 

ى هاستخوا»ونمىتوانستهباشد.ازجمله هما ناطق  دهاندکه نبويده از سوى ديگر کسانىدر جنبش بابىچيزى راد

 ش بابى مى داند:  را عامل گرويدن  به جنب «دهتو

مى بايست ، زادانديشان به دنبالش رفتندآ»اگر برخى دولتمردان يا فقهاى صوفى و شيخى و حتى گروهى از 

از همۀ واليات ، باشندنده نکه سطرى از نوشته هاى او را خواآهاى مسلمان بى ده انگيزۀ ديگرى مىداشتند. يا اگر تو

7باشند.«شنيده مد خواستهاى خود آبلکه در به  -ۀ خضر و ريش موسىنه در معجز -سخنى، مىبايست، سر بر کشيدند
 

گسترش بابيت را ناشى از يک ،بودند «خواستها»بدنبالکدام ده مردم شيعهز«تودۀ»،نکه توضيح دهدآو بدون  

 تفاهم مى بيند: ءسو

                                                                                 

 .۱42-۱43 ص، رضا فشاهى، محمد واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال 1
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بود و به بهره و رسم مدنيت بى اه خرد و راينخود ميرساند که از ، کرد «ظهور»»همينکه )باب ( در چهرۀ پيامبر 

 مد...«آدرک نيازهاى زمانهاش بر نمى 
1

 

نچه را که در سر و به دل داشتند بر زبان راندند... محتواى مذهبى )بابيت( را بيش آمردم ، »با برخاست باب 

! از پيش وانهادند و محتواى اجتماعى را برکشيدند.«
2

 

ن زمانه بجز براندازى حاکميت مذهب قرون آ  «خواست اجتماعی»مگر ، پرسيدبابيان بايد از قول به راستى  

 ؟ استده وسطايى بو

، رفرم مذهبى تنها از اين جهت مطرح است، آشنايى ندارند، ن در طول تاريخآدين و عملکرد با ماهيت نانکه آ 

اش ادامه  بتواند به زندگىتا ، رايدآخود را به جامهاى نو مى ، فرمبا دست زدن به رنده، که مذهب کهنه و درما

نجا که نفى خودکامگى مذهبى آدرحاليکه بررسى انقالبات اجتماعىاروپا مؤيد اين است که رفرم مذهبى تا دهد. 

 ن منجر مى گردد. آبه رهايى تام از ، تا اصوًال شرايطى فراهم آيد که تکانه ايست به تفکر متحجّر، است

هرچند از سويى به شکلگرفتن ، رفرم مارتين لوتر )پروتستانيسم(، چنانکه در مقام مقايسۀ تاريخى نشان داديم 

تا پذيراى افکار جديد ، هاى وسيعى از اروپاييان نيز فرصت دادده ولى به تو، فرقهاى جديد در مسيحيت انجاميد

انقالب ». بدين ترتيب رفرم اصيل مذهبى بعنوان يک شوند و مستعد رسوخ و نشو و نماى تفکر تعقلى و علمى گردند

 دامن زدن به تحوالت عميق اجتماعى باشد.اه ميتواند راهگشاى پيشروترين جناح جامعه در ر )انگلس( «فلسفی

غاز عصر روشنگرى اروپايى ارزيابى آرا بدرستى م.( ۱5۱7)ميالدى  ۱6مدن پرتستانيسم در قرن آبربدين ويژگى، 

را در مسير همان تحوالتى قرار دهد ايران جنبش سراپا مذهبى بابى ميتوانست ، درست از همين جنبهاند و ده نمو

 شت.که اروپا پشت سر گذا

درست به سبب برخوردارى از مشخصات يک جنبش مذهبى در مدت ، چنانکه خواهيم ديد، رستاخيز بابى  

بيان »خسران درکار ملک و ملّت انداخت« کوتاهى تکانى سخت به جامعۀ ايرانى وارد ساخت و به منفىترين 

ن را داشت که در صورت پيروزى و يا دست کم دامن زدن به يک مبارزۀ طوالنى آاين جنبش قدرت  )ناسخ التواريخ(.

قدرت انحصارى مذهب قرون وسطايى را درهمشکند و تکانهاى ، درونمايۀ تحوّل تاريخى در اروپا، به همان داخلى

 به مرحلۀ کيفى باالترى دست يابد. ايران ن آبه کمک تا باشد 

ر مقابل تهاجم ائتالف گستردۀ حاکميت سياسى و مذهبى از پيروزى بازماند و بزرگترين اين جنبش هرچند د 

در شد، بسيج آن به هدف ريشه کن آمده، که در دوران معاصر براى سرکوب يک دشمن داخلى فراهم  ، نيرويى

ايرانيان بخواهند به  گاهکه هرشت اهدافى را در مقابل جامعۀ ايرانى گذا، به دوران نوين جهانىايران ستانۀ ورود آ

که براى رفع حجاب و ، وردن بدانها هستند. هر زن ايرانىآناگزير از روى ، نوسازى واقعى جامعۀ خويش دست زنند

کرد و هر اينيک قرن و نيم پيش از  )قرةالعین(طاهره  در واقع همان مى کند که  ، تساوى حقوق با مردان برمى خيزد

 رفته است. بابیان، به راه قدمى برمى دارد، انى و رهايى از يوغ مذهب انسانکشمردى که در پى يافتن منزلت انس

شکستهاى ساز زمينهشواهدى بدست خواهيم داد که چگونه شکست جنبش بابى خود ، در همين بررسى  

 «بيانبا»راهجويى هاى مذهبى است. چنين ارزيابى وااليى از ده بوايران بعدى در مراحل تعيين کنندۀ تاريخ معاصر 
3
همچنان جمع عظيمى ، عليرغم سرکوب وحشيانهبابيان اوّل ادعايى دور از ذهن بنمايد. اما همينکه نگاه شايد به  

                                                                                 

 .7۰، ص همانجا 1

 همانجا. 2

 .6  ، صبابك بامدادان، امتناع تفكر در فرهنگ دينى، 2ء الفبا 3
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دست بسته در حاشيۀ جامعۀ ايرانى با تکيه ، را تشکيل دادند و پس از شکست نيز نابود نگشته که هيچايران از مردم 

ن است که تا چه حدّ در مسير آخود نشانگر ، ويش را تأمين کردندسرزمين بقاى خاين بر بهترين ويژگىهاى فرهنگ 

 تحوّل و پيشرفت مدنى قرار داشتند. 

انقالب اسالمى از اند. ميده نا «انتقام تاريخ»را اسالمى، آن برخى با توجه با پيامدهاى فاجعه انگيز انقالب  

، که ضعفهاى تاريخى هر ملتى روزى گريبانش را خواهدگرفت. پيشروان جامعۀ ايرانىبود،  «انتقام تاريخ»اين نظر 

مى يافتند و شيعهگرى را بهعنوان ده که در دوران پهلوى حاکميت مذهب شيعه بر حيات اجتماعىرا باز پس ز

حکومت ، مذهبىخود راهگشا شدند تا حاکميت ، در سراشيب بىاعتبارى مىديدندنده هاى عقبماده باورهاى تو

ن خود کند.  آسياسى را نيز از 

 جنبش بابى نوشت:  هه قبل از انقالب اسالمى با نگاه به دو سه د،  از جملۀ اينکسان احسان طبرى

دوريم. ، که مذهب مُهر و نشان خود را بر همه چيز گذاشته است، ن دوران پنجاهۀ اوّل قرن نوزدهمآ»ما اينک از 

1گذشته است.«ن دوران بى بازگشت آ
  

مده ن دوران هنوز سر نياآمى بايست بتن حس کنند که ايران بلکه تمامى مردم ، اسفا که نه تنها او و همفکرانش 

است. 

*** 

به منابع چنين پژوهشى ره ناگزير از اشا، اجتماعى بپردازيم -تاريخىه نکه به بررسى جنبش بابى از ديدگاآپيش از 

آن هستيم. شيوۀ علمى بررسى در بارۀ پيدايش يک جريان اجتماعى ايجاب مىکند که شرايط تاريخى پيدايش 

، ثار موجودآاند شناخته شود. با استناد به ه داجتماعى شخص يا گروهى که موجد جريان بوستگاه خاو بررسى گردد 

 د. شوروشن م از آن علل استقبال مردباالخره بررسى و شده، ها و شعارهاى مطرح زه انگي، اهداف

زده ايران معۀ مذهبى جاهاگىمد با برخى ويژآدر بررسى کوتاهى که از پيش زمينۀ ظهور جنبش بابى به عمل  

روبرو مهمى مشکالت پژوهشى ، به يکباره خود را با مى رسدبررسى جنبش بابى شنا شديم. اينک که نوبت به  آ

بلکه وقايع تاريخى بگونهاى عرضه مىگردند که شده باشند، نکه حقايق و حوادث دگرگونه توصيف آنه مى بينيم. 

«بابيان»ى که بر و ستمها شمنىرا القا نمايند. ديسنده مثبت نوره پيش داوريهاى کامالً منفى و يا يکسخواننده به 

رهبرى ره، داين را به حيرت وامى دارد. در يک سوى  «بیطرفی»چنان درّۀ عميقى را شکافته که هر ناظر ، روا رفته

«عالمانه»گويى زه تاخته اند و از نابودى فيزيکى تا هربابيان چنان بر ، با قلمبدستان عمامهبسر و يا کالهىايران شيعۀ 

 نان بپذيرد. آکالمى از ره اى احساس انسانى نمى تواند دراينبارهاند که هيچکس با ذدهرفتارى نموچنان 

که ، همان عمامه بسراناند نخستوه گر، اصلى تقسيم کنيموه اگر منابع مطالعه در بارۀ بابيت را به چهار گر    

است. اينان در خوشبينانه ترين ده بو «شرع انور»که مخالف ، قلم بدست گرفته اند تا چيزى را بياالينداصوًال 

از درک بابيت عاجز نه تنها ن گذشته اند. بدين خاطر آاز بابيان نطرف ديوارى بنگرند که آاند به شيده کو، برداشت

 تاريخى بابيت است!  «حقانیت»نشانگر ى خود  خودبه اند که آمده هايى بروهبه چنان يابلکه اند دهبو

، «جنبش ضد فئودالی»نرا آاى نگريستهاند و هويژه که به بابيت از ديدگا، اند«خارجيان»و ها «چپ»،  د ّوموه گر 

يافته اند.  «سوسیالیستی»و يا  «مزدکی»

 . 63،ياد شده، ص فروپاشى....1
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زه و مبارايران تاريخ ه که از ديدگا، را در برمىگيرد، از احمدکسروى تا هما ناطق، پژوهشگران ايرانى، سوّموه گر 

برخى جواب اين  جنبش را وه دّوم به بابيت نگريسته اند و بدين لحاظ نيز بهتر از گر، اندده ن بوآاى که خود درگير 

 روشن ساخته اند. 

درست بدين خاطر ، ئين خود به رويدادها نگريستهه آ( هستند که از ديدگا)بهائى بابیتاريخ نگاران  چهارموه گر 

، براى پژوهشگرى که بدنبال کشف علل گرويدن مردمان به بابيت است، اندده ن بوآکه درگير رويدادها و پيامدهاى 

 منسوب به، تاريخىاز کتاب ًا گاهانه و عامد، آبررسىاين اند. در نگارش ده را در اختيار گذار «منابع»مهمترين 

کتاب موضوع ايناست. گفتنى است که خود ده شده استفا «مختصر تاريخ نبيل»بنام ، «محمد نبیل زرندى»

 اند. ده کرسياه ن صدها صفحه آو ردّيه نويسان در بارۀ ده بحثهاى بسيارى بو
  

*** 
 

گرفته فراچنان شاگردان سيد کاظم رشتى را  «قائم موعود»نجا دنبال مىکنيم که شوق انتظار آرا از  «باب»ماجراى 

بمدت چهل روز در مسجد کوفه براى ظهور ، مالحسين بشرويهاى، به رهبرى شاگردش، که پس از مرگ او، بود

 نشستند!   )اعتکاف(و دعاى مستمر زه به رو «مانزامام »هرچه زودتر 

به يقين در جمع شاگردان سيد کاظم ، بودآمده اجتماعى که جامعۀ ايرانى بدان گرفتار   -بازتاب بحران تاريخى 

ساز رهنستکه وعدۀ الهى تحقق يابد و ظهور قائمموعود چااه آو تنها رسيده فرار «اّمتآقي»که ، باور دامن مى زداين به 

 بحران گردد. اين 

مالحسين »گفتند هرچه به ، شاگردان سيد، بودده ى خود جانشينى معرفى ننمونجا که سيدکاظم نيز براآاز  

! بيدرنگ ادّعاى ترا قبول مى کنيم.«، بفرمايى اطاعت مى کنيم. حتى اگر خود را حضرت موعود معرفى کنى
1

 

2»در جستجوى موعود به اطراف بالد«ن شد که آقرار بر ادعايى نداشت، نرو که مّالحسين آاز  
اه تبروند. کو 

 مالقات و ادعاى بابّيت او را قبولنمود.، مالّحسين پس از رسيدن به شيراز با سيدعلىمحمد باب ، سخن

3ورد.«آ»مالحسين سه روز در مقابل سيد باب سرفرو نمى ، نکه منبعى ذکر نمايد مى نويسدآکسروى بدون   
و  

 ورد«آايمان طلبيده »حجت او ، نبيل از قول مالحسين نوشت
4

   

نفر ۱6. نفر: حروف حى(ده )با خود باب  نوزوردند. آنفر ديگر به باب  ايمان ۱7پس از مالحسين ، بگفتۀ نبيل

که »همچون تشنه که بودند. موقعيت روحى اينان را شده مالحسين وارد شيراز اه بهمرشاگردان سيدکاظم بودند که 

5وازى مى گرديدند«آدر پى، ب گرددآپى 
به مالحسين مى توان به نام مالعلى بسطامى  يکى از آناناز سخنان ،  

تا مقصود خود را نيابيم از طلب باز نداريم و حاضريم هر که را قبول کنى ما نيز ، »تصميم گرفته ايمدريافت:  

 قبولکنيم«
6
7لود از مالحسين حقيقت قضيه را جويا شد.«آ»با چشمان اشک مالعلى  
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 رستاخيز بابى

۱53

   .....

که ،چنان ظهور بابرا انتظار داشت، قرةالعين(طاهره  )معروف به   رينتاج قزوينیزوه، گراين تنها زن ، فراتر از اين

 يد!  آنامه را به او بدهد تا در زمرۀ مؤمنان در، باب  را يافته که هرگا، بودده نامهاى به شوهر خواهر خود دا

نشان مى دهد: ا ضرورت تاريخى ادّعاى باب  و علت ملموس گرويدن جمع ر، نفر۱9اين ويژگى هاى مشترک   

هدف و يده، از اعتقادات شيعۀ رسمى برنًا شاگردان سيد کاظم بودند و بدين لحاظ درووه همۀ افراد اينگر 

 27مالحسين ، ساله 25)باب  ساله نداشتند. از سوى ديگر  جمع را جوانانى هزار مقصودى جز رهايى از مذهب 

نچه را که آکه با استعدادى کمنظير ده، جامعهاى شيعهزاز آمده بر، تشکيل مىدادند ساله...( 22قدوس ، ساله

سراغ ايران نها جوابى بر مسايل مرحلۀ معاصرتاريخى آدريافته و در ، ن و حديث و تفسيرآاز قر، بود «معارف اسالمى»

 بودند. ده نکر

بىنظير يى ادّعا نان را براى پذيرفتن شجاعانۀايران، آبراى غلبه بر عقب ماندگى ، ميل به يک دگرگونى عظيم  

غلبه اه رهايى از خودکامگى شيعهگرى و جستن ر، ارددمىپژوهشگر را وا، اى که بابيت يافتجلوهبود. ده نموده ماآ

 ديگر هيچ ! شاگردان سيد کاظم بيابد و اين را انگيزۀ درونى و اصلى ايران بر درماندگى 

و ده نان با همدلى و هم پيمانى و با اراآت که نرو مهم اسآتوجه به ويژگى هاى مشترک پيروان نخست باب از  

منبع چنان انرژى عظيمى گشتند که مهمترين جنبش ، شهامتى که در رويدادهاى بعدى از خود نشان دادند

را موجد گرديد. ، پس از قرنها سکون و زبونى ايرانيان،مردمى

 - طاهره،  قدوس، مالحسینمانند ، ويژگىهاى بارز پيروان نخست و مشهور باب ، با توجه به مورّخان بسيارى 

نان آکه چگونه ، اندکردهاظهار شگفتى    -و بسيارى ديگر را بايد افزود حجت زنجانیو  يحیی دارابیکه بدانها سيد 

 ؟اند!ده به پيروى از سيد باب  تن در دا

ادّعا خود به ، او بجاى پيروى از جوانى شيرازى، بودده رزو کرطاهره  آکه گويا پدر  ، روايت مىکنند  

1برمىخاست
گفته بود:  که فتوا به قتل باب  داد!( )و يا  مال محمد ممقانى  

 من پيش از همه بصدق گفتارش اقرار مى کردم.«!، »اگر مالحسين بجاى سيد باب  ادّعاى قائميت مىکرد
2

 

کرد، پيشين متمايز  مى هاى گرايىنچه  بابيت را از فرقهآنخواستهاند يا نتوانستهاند ببينند که  «مورخان»اين 

يکى همين همپايگى  و همبستگى ميان پيروان  و رهبران بود. ديدن اين ويژگى و نقش مؤثرى که در نفوذ سريع 

جمعى شد که از ، از جوانان انگشت شماروه مشکل نيست. اينگرکرد، جنبش بابى در ميان تودۀ مردم بازى 

نکه شخصيت و قدرت تصميمگيرى فردى را آبدون ، مى بردده قدرت و نفوذ تک تک شان استفا، استعداد

اولين سنگ بناى ، که شامل خود باب  نيز مى شدند، «حروف حیّ »بنام ، نفر اوليهده ناميدن نوزکند. خدشهدار 

ولى ، شد. بدينمعنى که او و پيروان اوليهاش اگر نه به يک مقامته شکه بدست خود باب گذا، پديدۀ نوين بوداين 

نها پيشوايان خود را رسول و يا نايب خدايى آکه در ، را تشکيل مىدادند. در مقايسه با اديان خودکامهوه يک گر

   دوستى و ظرافت توأم بود.، رفتار و گفتار باب  با محبت، از همان ابتدا، قهّار و منتقم مىنمايانند

گر جلوههمين روحيه و منش کامالً متفاوت را ، در بيان ادعاى انقالبى خود، او در اولين برخورد با مالحسين

هاى زه همچون گشودن دروا، اوليه مانند همۀ رنج بردگان از خودکامگىبابيان که براى ، ساخت. روحيه و منشى

پرسيد: مالحسين ورد از آنکه لرز کند و کف بر دهان آزادى مى نمود. باب  بجاى آ

 .۱42ص  ، به ا هتمام ادوارد براون، ميرزا جانى كاشانى، نقطة الكاف1

.252شده ، ص ياد ، تاريخ نبيل... 2
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مسئله تصورمى اين چه اشکالى در ، که سيد مرحوم فرمود، »... چه مانع دارد که من شخص موعودى باشم

1« ؟کنيد
 

 شده است:  از قول مالحسين چنين نقلآن که تأثير شگرف ، انگيزۀ رهايى از زبونى شيعۀگرى است، جنبۀ ديگر

مى هده موجود و در عين حال بهجت و قدرتى در خود مشا»هيجان و سرور و خوف و حيرت در اعماق قلب من 

2نمودم که به تقرير نيايد.«
 

هرچند با از دست دادن احساس ، گرفته تا مذهبده خودکامه از خانوانظامى ديديم که رهايى از اين پيش از   

به رشد بهترين  ،نجا که قدمى در جهت يافتن شخصيت و منزلت انسانى استآولى از ، رامش و ايمنى توأم استآ

 شود. احساسات انسانى نيز منجر مى 

بنيان انسان دوستانۀ بابيت را مورد تأييد قرار داد و ، به پيروانش خطاب کرد،  که باب در همان اولين گفتارى 

نان را به اوج ،آشدن مقاماتى واال براى پيروانشقائل مى نمود و با ده هاى مسيحيت اوليه استفاه نکه از واژآجالب 

 سمانها برمىکشيد: آ

»اينک در بالد سير نماييد و همانطوريکه باران زمين را سر سبز مى سازد شما نيز مردم را از باران برکات خود  

که خداوند عنايت فرمود سرسبز سازيد.... اگر جميع  مخالفين قيام کنند و بخواهند ترا از انجام اين  مأموريت مانع 

شما نفوسى هستيد که انوار ده... سمانى دعوت فرموآبتو برسانند... خداوند ترا بمائدۀ شوند. هرگز  نمىتوانند اذيتى 

شديد... بضعف و عجز خود نظر نکنيد بقدرت و عظمت خداوند آگاه کرديد و به اسرار امرش هده صبح ظهور را مشا

3مقتدر و توانائى خود ناظر باشيد.«
 

بابيت را بخش يىجنبۀ رها، اندده بوايران اديخواهانۀ ملتزآبرخى از شخصيت هايى که خود درگير مبارزۀ   

 را با واقعگرايى بى نظيرى چنين بيان کرد: بابيت محتواى بعد، نيم قرن  قاخانکرمانیآمیرزا دريافته اند. از جمله 

واقعًا  و از زير بار مذهب شيعه کهيده و طناب را برده طايفۀ بابيه... طاقت کشيدن بار شريعت عربى را نياور» 

 است بيرون خزيدند.«)غيرقابل تحمل( 
4

 

*** 

نروز از همه جهت ايران آبر زمينه اى که در شده، ن هستۀ اوليه اى شکل گرفت که با ويژگى هاى ياد آبدين ترتيب 

 جغرافيايى همين هستۀ اوليه بخوبى نشانگرستگاه مى توانست به جنبشى عظيم بدل گردد. نگاهى به خا، مهيّا بود

پنج نفر از ، شش نفر از خراسان، جمعاين از ميان درنورديد:  را ايران نستکه چگونه جنبش بابى بزودى سراسر آ

 يکنفر از مازندران و يکنفر از هندوستان برخاسته بود!  ، دو نفر از يزد، سه نفر از قزوين، ذربايجانآ

نگاهى به چهرۀ سيد علىمحمّد باب  ، يدآالزم مى ، غاز گشتآپيش از پيگيرى اينکه چگونه گسترش بابيت 

تا  )ناسخ التواريخ(از سپهر ، از اميرکبير تا کسروىگفته اند، در ميان همه کسانى که دربارۀ بابيت ، بياندازيم. گفتيم

بهائى نيز  در او ويژگى -حتى تاريخنويسان بابىست! او «بيمايگى»اشاره به ن آيک چيز مشترک است و ، هما ناطق

 تدبير و يا هوش و کاردانى نيافته اند. ، هاى بارزى از قبيل درايت
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در  ،م( ۱۸4۱)بسال ن هفت ماهى آساله ايست که پيش از 25جوان  «اظهار امر»نکه باب  در زمان آمختصر 

1 « کرد.با سيدکاظم مالقات  »حداقل يکبار ، نبيلگفتۀ و به شده بود کربال در مجلس درس سيدکاظم حاضر 
 

 قيم وى بود(که پس از مرگ پدر  )او سيد على محمد از خانوادۀ سادات و تاجرپيشه برخاست و زمانيکه دايى   

هنگاميکه شيخ عابد ، کودک پنج ساله اى بود و نوشتهاندشت، او را به مکتب شيخعابد نامى از پيروان شيخيه گذا

 گفت:  ، ن را بخواندآاز او خواست که جملۀ اوّل قر

! «خوانم.، نمىجمله را ندانماين»من تا معنى 
2

 

دستکم نشان ، اندده اين نمونه در کنار گزارشات و يا خاطرات مختصرى که از دوران جوانىاش نقل نمو  

نيز  شخصيت بارزى را ، مشغول شد به تجارتدهندۀ هوش و فراست سرشار اوست. منش او در زمان کوتاهى که 

دو ، سالگى 2۰کار مشغول شد و در سالگى در تجارتخانۀ دايى در بوشهر بده است. سيد باب  از پانزده القا نمو

سال بود که خود بعنوان تاجر مستقلى فعاليت مى کرد. اسناد فعاليت تجارى او در دست است و نشان مى دهد که 

است! جالب ده مقيم بمبئى و سرسلسلۀ نمازىهاى شيراز بو، ى معامله اش حاجمحمدهاشم نمازىهافاز جملۀ طر

 چنانکه برخى تجار بوشهر از؛ گردن نمىگذاشت «وردنآدبّه در»بود و بر سنّت  است که او در تجارت نيز رفرمطلب

 بابت به دايىاش شکايت بردند.  اين

قرار داشت. احاطۀ  «معارف اسالمى»فعاليت تجارى سيدباب  تحت الشعاع مطالعۀ پيگيرش در اين همه  با 

شيعه چون قله اى دست  «علماى»ثار ابنسينا و مالصدرا براى آکه در ، فلسفۀ يونانيژه او بر معارف اسالمى و بو

 نان به ظهور برساند. آکافى بود تا بعدها برترى او را در برخورد با ، مىنمود نيافتنى

و بىشک يده کرده بود ا حد زيادى جهان داو را ت، بمناسبت شغل تجارت، از اينگذشته مسافرتهاى چندش 

در ذهن جوان و ، مذهبىطلبى قدرتن کشتار فجيع در کشاکش کوردلى و آحملۀ عثمانيان و ، بلواى شيعيان کربال

در  ى قانون طلبانه و پيشرفت خواهانهکوشش هااز ، گاهى احتمالىاشآهما ناطق از شت. پوياى او اثرى شگرف دا

است. نده سخن رانيز ، ن روزگارآعثمانى 
3

 

غاز آمطلب از همان اين بود. اهميت  «ياتآنزول » مهمترين ويژگى باب  از نظر شيعيان قدرت بيمانند او در  

ن را دليل حقانيت خود قرار داد و از منکران خواست که اگر آوردن قر، آاسالم پايه گرفت. چنانکه پيغمبر اسالم در

ن بياورند! آيات قرآيه اى مانند ، آمى توانند
4

)و اند شيده کواهن پس در اين رآنکه بسيار کسان از آبدين جهت با 

، نآيات قرآياتى مانند آگفتن ره هموا، است!(ها کوشش شاهد موفقيت اين ، «حديث قدسى »وجود صدها هزار

 است! ده نظر شيعيان حجّت پيامبرى بو از

 »در عرض دو ساعتدر اوجى بى مانند قرار داشت. چنانکه گو يا  «ياتآ نزول »سيد باب  در سرعت ، بهر رو 

 يد.« آچنانکه کاتب از عهدۀ نوشتن برنمى ، وردآيات مى آن آباندازۀ قر

که در ، اند و حداکثر ايراد گرفته اندده از اين بابت سکوت نمو، نانکه از موضع شيعهگرى بر بابيت تاخته اندآ 

 «بى مايه»و  «خُنَک»ثار باب را آاست! يا مانند کسروى نشده قواعد صرف و نحو عربى رعايت همواره ثار باب  آ

 اند.ده توصيف نمو
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بلکه براى ، نآاى که پاسداران اسالم نه تنها براى کل قرکننده به عظمت فلج گفتنى است که با توجهره باايندر 

 نيزواقعًا از سوى جوانى ايرانى ، نآنظير  «ياتىآوردن آ»، کلمات و حتى حروفش قائل بودند، ياتآتکتک 

 بود!   «زهمعج»

اند. نکتۀ ه در مجموع تصويرى است که دوستان و دشمنان از دوران جوانى سيد باب بدست داد، نچه گذشتآ

، حاکميت شيعيان يافته اند. اما چون دقيق تر بنگريمدستگاه او را بيرون از ، «تاجر پيشگى»با تکيه بر ، نکهآمهم 

به رأس هرم حاکميت مذهبىغير قابل او تعلق ، دندرا بيشتر تجار پرمکنت شيراز تشکيل مىدان وى نکه خانداآبا 

از اهميت ، مسلّطحکومت مذهب دستگاه که تعلق پرچمداران رفرم مذهبى به ه شد اشار، انکار است. پيش از اين

و وابسته به مقامات باالى کليسا از  «دکتر الهيات»اى برخوردار است. چنانکه مارتين لوتر نيز بعنوان هتعيينکنند

که زبونى و ترسمؤمنان در مقابل مذاهب خودکامه ايجاب مى کند ه، ن ويژگى برخوردار بود. بدين دليل سادچني

حکم مى دستگاه ن برخيزد و به همان اهرمى که اين آبه مقابله با  «سطوت الهىدستگاه  »که کسى از درون اين

 را درهم شکند. ُابهتش، راند

ه کافيست به دو تن از عموزادگان پدر او اشارميان ماليان، براى روشن شدن مرتبۀ باالى خاندان سيدباب در 

به مقام  «ميرزاى شيرازى»است که بعدها با شهرت  م( ۱۸95-۱۸۱5)ميرزا محمدحسن شيرازى آنان کنيم. يکى از  

را ها بزرگترين ستايش «رهبر جنبش تنباکو»وان بزرگترين رهبر شيعيان عروج نمود و همان کسى است که بعدها بعن

سالهاى ، »ميرزاى شيرازىاش نوشته اند: هدر مجلس ختم او حاضر شد و در باره ناصرالدين شا، متوجه خود ساخت

نمقام را براى يک رئيس روحانى نمى آخر عمر خود را در اوج ارتفاع و عظمتى بسر مى برد که هيچکس تصور آ

1«ه.نمود
 

ق. تا هنگام مرگش ۱244است. او از سال  کرباليى( )سيدجواد شيرازى ، گر اعضاى خاندان سيدباب از دي 

شکارا آچون ، نکه بابى و حتى به احتمال نزديک به يقين بهائى شدآمجتهد و امام جمعۀ کرمان بود. با ق(  ۱2۸7)

تگاه زيار «قاآقبر » يا «جواديه»نام قبرش هنوز بشده، بعنوان يکى از علماى اعظم شناخته ، دکرنمىعقيده ابراز 

 اش نوشت: ره شيعيان است و همين چندى پيش باستانى پاريزى در با

 زاديخواهى بود.«آ»شعله اى تابناک در محيط مقدس و عرفانى و ادبى و  
2

 

ياد مى ايران خرين فيلسوف کالسيک آکه احسان طبرى از او بعنوان سيدجواد نه تنها معلم مالهادىسبزوارى بود )

 و («تاريخ بيدارى ايرانيان»)نويسندۀ: مانند ناظماالسالمکرمانى ، «هعمامهبسران تجددخوا»بلکه نسلى از ، کند!(

 او را معلم خود دانسته اند.  ، قاخانکرمانىآمانند شيخ احمد روحى و ميرزا ، متفکران بابى نيز

ره مدن دو تن از سرشناسترين رهبران شيعه از ميان خاندان سيدباب  تأييد واقعيتى است که بدان اشاآهمين بر

 او در جهت پنهان ساختن اهرم، «تجارت پيشهگى»که تکيۀ کسانى مانند ادوارد براون بر ، نکتهاين شد و نشانگر 

 گار  است!نروزآشيعه زدۀ ايران جنبش فراگير در اينعظيمى براى ظهور 

از ويژگى ديگرى نيز برخوردار بود. در ، مدآن بابيت بعنوان يک رفرم مذهبى عميق برآاى که بر چيدهزمينۀ  

جمع قابل توجهى قشرهاى پايينى ، خالل درگيرى کمابيش شديد ميان شيخيه و مذهب رسمى در دو سه دهۀ گذشته

اين چنانکه پيش از ؛ ن فرقۀ جديد پيوسته بودندبدي، حتى در دور دستترين نقاط کشور، حکومت مذهبىستگاه د

                                                                                 

 . ۱3۱، ص ۱ج ، بادىآيحيى دولت ، حيات يحيى 1

 . 2۱۰ص۱9۸3مقاالت، نگاه،  ۀمجموع ،پيچ هفت کوچه ،پاريزى باستانى 2
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 خود را شاگرد شيخ و سيد مى دانست. از سوى ديگر شيخيه در ميان، نيز مکتبدار شيرازى، شيخ عابد، ديديم

 بزرگان حکومتى و شاهزادگان نيز نفوذ يافته بود. 

اما همين ، جنبش بابى برخاستنداکثر مدعيان جانشينى سيدکاظم به شديدترين مخالفتها با طبيعتًا هرچند که 

ايران ن زمان با سرعتى باور نکردنى در چهار گوشۀ آبابيت با توجه به وسايل ارتباطى تا واکنش شديد نيز اهرمى شد 

بزودى ، ذهنى متحجّر شيعه بودند «سیستم» بارزترين هواداران شيخيه که صادقانه در پى رهايى از پراکنده شود. 

از گسست ولى همين ، هرچند شيخيه در مجموع فرقه اى در چهار چوب شيعهگرى بود، چرا کهشدند. پيروان باب  

نکته خود نشانگر مکانيسمى است که رفرم مذهبى در اين سانتر مىنمود. آرا  «ارتداد کامل»پرش به ، مذهب رسمى

 جامعه را به راهى ببرد که جوامع اروپايى به هدايتند و عدى به دگرانديشى دامن زتداوم خود مى تواند بطور تصا

روشنفکران رفتند. 

ايران شرايط اجتماعى پس از انقالب اسالمى در ، اوليه مىپيمودندبابيان بمنظور درک دشوارى راهى که  

امروز هستند ايران کردن همان شرايطى در ده کمک مهمى است! چرا که حکومتگران اسالمى در واقع بدنبال پيا

امر به معروف و نهى از »تبديل ، ديشىکه در زمان ظهور باب  از هر نظر فراهم بود: سرکوب بى امان هر نوع دگران

نابردبارى نسبت بهرگونه باالخره بعنوان سياست عام اجتماعى در خدمت يکسان سازى گلهوار مردم   و  «منکر

براى حاکميت مذهبى  «لآيدها»همه و همه از مظاهر جامعه اى است که در نيمۀ قرن نوزدهم بطور ، «انحراف»

نکه حتى آوزگاران کوچکترين تجاوز از موازين فقهى با سخت ترين مجازاتها توأم بود. نه آن رفراهم بود. در ايران 

خود حکم صادر مى کرد ، چنانکه ديديم، «فقيه»بلکه ، ن به جرم متهم رسيدگى شودآشرعى باشد که در گاه داد

اينکه ، ن دورانآدر ، است «جامعۀ اسالمىمثًال »مهمترين  «بدحجابى»اگر امروز شت. نرا به اجرا مى گذاآو 

صوفىمنشى شد؛ مى لودآموجب شديدترين اختالفات و تصادمات خون، مىتوان باالى سر قبر امام نماز خواند  يا نه

 رسد به ادّعاى پيامبرى.   تا چه، مستوجب مرگ بود

 نم که هزار سال است منتظرش هستيد!آمن »کند: مىادعا ، ساله 25جوان ، اين در چنين عصرى است که باب 

 «صواب»بود که  «واجب»نه تنها ،بىگفتگو قتل چنين مدعى از نظر هر فرد شيعه حتى بدون فتواى مجتهدان« 

 جان مدعى حفظ گردد.  ، که تا برانگيختن پيروانىشد، مى يشيده بدين خاطر نيز بايد تدبيرى اند داشت.

بدين جهت که هدف شان بسيج گستردۀ آنان تاريخ نويسان را از قول و قرار احتمالى پيروان باب خبرى نيست. 

ادّعاى او را در درجۀ اول به ، مدّعىتا بدون ذکر نام و شهرت پراکنده شدند مردم در همه جاى کشور بود. از شيراز 

مأموريت  دو کس به خطرناکترين، از ميان اين جمعبرسانند.  سردمداران شيخيه(ه )بويژرهبران حکومت مذهبى 

 بسطامى.  مالعلىى رفتند. يکى مالحسين بود و ديگر

، را به رهبرى شيعيانو خفقان زمانه است. او که خبر ادّعاى باب  اه سرنوشت مالعلىبسطامى نشانگر دشوارى ر 

مد که کسى از آگرفتار ماليان عراق چنان در دست ، رساند)دشمن شيخيه( به پيشوايى محمدحسن صاحبجواهر 

همان حاکم ، او را تحويل نجيب پاشا، خبرى ندارد. همينقدر مى دانيمميده، به قتلش انجايقينًا پايان کارش که 

 بود! کشيده  به خاک و خونکه سالى پيش شيعيان کربال را ، بغداد دادند

تهران و ديگر شهرهاى ميانۀ ، کاشان، خود بسوى مشهد در اصفهاناه مالحسين بشرويهاى موفقتر بود و در ر 

ن ميان چهار تن را که آيين جديد يافت که از آبلکه پيروانى براى ، نه تنها خبر ادعاى باب  را پخش نموده، را

ام مى بريم:  ن، اجتماعىاندوه نمايندۀ يک گر هريک
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کشته شد.  که بعدها در دفاع از قلعۀ شيخ طبرسى، به باب  گرويد )شغل: گندم پاک کن!(در اصفهان جعفر نامى  -

 برمى گزينيم.   «بابی عادى»او را بعنوان نمونۀ يک 

 نوشت و يکى ازرا بابيان اولين کتاب تاريخ ، «نقطة الکاف»که بعدها ، تاجر معروف کاشانى، ميرزا جانى -

 که بدستور اميرکبير در تهران به قتل رسيدند. ،هفت رهبر بابى بود

 بنيان گذار بهائيت. ه، پسر ميرزا بزرگ نورى از وزراى دوران فتحعليشا، الله(ءميرزا حسينعلى )بها -

 گرفت.بعهده را بابيان به شاه که مسئوليت تيراندازى ، «عظيم»به ، مشهور مالّ شيخ على ترشيزى - 

از بوشهر بر ، نکه نامه اى از مالحسين مبنى بر موفقيت او بدستشان رسيدآاز سوى ديگر باب و قدّوس پس از 

سفر به جز يکى از عموهاى اين نکه در آمکه را در پيش گرفتند. نکتۀ تاريخى به سوى دراز  اه قايق بادبانى نشسته ر

اه و امام جمعۀ اصفهان همر ه بزودى يکى از رهبران بابى شد(ک «وحيد”)پدر مجتهد دربار ، سيد جعفر کشفىه، شا

بودند. 
1

 

 زائران»بيانگر دورى او از انسان ستيزى و پليدى رفتار شيعيان و ، گزارشى که خود باب  از اين سفر بيان داشته

 است:  «خانۀ خدا

بقدر ، که هم منزل او بود، خودى کليه مى نمود و از رفيق ج هاکه نفسى خر، »چنانچه خود در سفر مکه ديدم

 نزاع حجاج بود با، از هر امرى مى بودتر( )زشتقبح اب از او مضايقه مىنمود... در   مکه امرى که آيک فنجان 

 يکديگر...«
2

 

پخش شود و اولين واکنشهاى ايران کافى بود تا ادعاى تکان دهندۀ باب  در ، سفر طول کشيداين که هى پنج ما  

 ورد. کسروى مى نويسد: آال شديد را بدنب

 بودند.«ده ورآدر ميان مردم تکانى پديد نيده، رسا وازۀ او را بگوش هاآهنگام مالحسين و ديگران اين »تا 
3

 

، )مال صادق خراسانىباب  يکى از پيروان را شود. که هويت شخص مدّ عى برمال ، بودسيده ن فرارآاينک زمان  

اين  را اعالم نمايد. بدنبالى او به شيراز فرستاد تا بر منبر ادّعا داشت( که از شيخ احمد احسائى اجازۀ اجتهاد

امنيت و ، امور پريشان شد، »تمام شهر موّاج و مضطرب گشتدر شهر هيجان شديدى درگرفت. چنانکه ، اقدام

4سايش مسلوب گرديد.«آ
 براى جلوگيرى از، حاکم شيراز، جودانباشى)صاحب اختيار(آنجا که حسينخان آتا  

 بوشهر به شيراز دستگير کنند. اه دستور داد باب  را در ر، گسترش دامنۀ بلوا

تلقى نمود. او انگليسى مىدانست و  «متجدّد» جودانباشى را بايد بعنوان يکى از اولين دولتمردانآحسينخان  

محل حکومت او را کم زمان و ، بابيان به اروپا رفته بود. براى اينکهشاه ق. بنمايندگى ۱254بسال اين پيش از 

اين نستکه واقعيت و ابعاد خطرى که از آشاهدى در دست نيست. مهم ، باشندکرده انتخاب ايران  خطرترين نقطۀ 

کشتن ، برخاسته بوديىچنين ادعا دريافته شود. با برمال شدن هويت کسى که به، پس زندگى باب  را تهديد مىکرد

 اجتناب ناپذير و حتمى.، امرى بودو ا

گزارش ، سندى تاريخى در دست است. سند مزبور «خوشبختانه»، اى ناباوران به ميزان خشونت زمانهبر  

 داشت:  «نيابت امام»تنها ادعاى ، اين دربارۀ تيمور نامى است که هشت سال پس از، وقايعنگار دربار قاجار

                                                                                 

 .44، ص دكتر ب. شاد، از باب تا بيت العدل  1
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بود و عوام کاالنعام را به متابعت »و همچنين تيمور نامى از قبيلۀ کوران که مدعى نيابت حضرت صاحبالزمان 

نرا گرفته آداشت.  به گرفتن وى مأمورغفلتًا جمعى را نشاه( و مبايعت خويش طلب مى نمود. عمادالدوله )حاکم کرما

 وردند. حين ورود روانۀ ديار عدمش فرمود.«آبه کرمانشاهان 
1

 

اما چون دايى باب  ضامن ده، سيد باب  را به مجلس حسينخان بر، نوشتهاند، نچه در شيراز رخ دادآدربارۀ  

نکه در مسجد وکيل حاضر شود و ادعايش آبشرط ، خاتمه يافت، اى که عمامه از سر او برانداختکشيدهکار به ، شد

 «بهانه»رفتار بعدها اين ه تحت نظر محبوس ماند. ن در خانآنروز چنين کرد و پس از آرا پس بگيرد. گويا او فرداى 

نکه چنين ماجرايى دوبار ديگر نيز اتفاق آبدست عمامه بسران داد که بر باب  بتازند و او را نکوهش کنند! خاصه 

 تبريز.  در «علما»و ديگر در مجلس وليعهد و  «مجلس علماى اصفهان»افتاد: يکىدر

مجالس از ادعاى خويش دفاع نمود و يا ننمود و اين نمىتواند باشد که باب  در ن ايسخن  از اصوًال           

از  ثارش ثبت گشته بود(آکه در  )نستکه ادعاى بابيت آدانست. بلکه مهم  «تدبیر»و يا  «شجاعت»اينرا بايد نشانۀ 

ادعا هنوز اين سال پس از بيان  6بايد تعجب کرد که چگونه او اصًال جوابى جز مرگ نداشت و مداران شريعتنظر 

 ؟  ماند! ندهز

چه بحثى دربارۀ ، قابل قبول نيست، اى که از اسالم دست بردارد(ده )مسلمان زا «مرتد فطرى»جايى که توبۀ 

) بقول از  جمله محمد مهدى پسر کلباسى  ، چه چيز بايد علماى اصفهان ؟ مثًالتوبه و يا توبه نامه مى تواند باشد

2ناطق: »همدست و همگام سيد شفتى« هما
 ؟ را از کشتن باب  بدست خويش باز مى داشت(

در ، ها دشوار نبود که هيچ«توبه»درک پيام باباز وراى همين ، مسلّطنکه براى مردم دردکش مذهب آطرفه  

3«نفرى 5دستکم  »وکيلهمان مسجد 
 بابى سرشناسى شد، نها ميرزا رکابساز شيرازىآکه از ميان ، به او گرويدند 

 بابيت جان باخت! اه و در ر

مىرسيد و به قتلبيش نبود: يا بر ادّعايش پامىفشرد و  بيدرنگ اه در برابر سيد باب دو ر،از موضع تاريخى 

اين که پيش از ، وار به هزاران تن ديگرى مى پيوستحّالجخود او رفت و مى جنبشى که هنوز پانگرفته بود از ميان 

بتأخير انداختن مرگ خود مى  بودند و  يا در جهتده جان خود را از دست دا، اسالمتسلّط در طول تاريخ پرخون 

 د. کرکوشيد و تداوم جنبشى را که موجدش گشته بود تأمين مى

زيرا که فتند، بابت به باب نگراين اى از دهيه نويسان تا يک قرنى خرو حتى ردّ «تاريخ نگاران»نکه آجالب  

پس از انقالب زه تانستند. ن زمان بخوبى مى داآرا در  «مرتد»خود ناخواسته ميزان خشونت و بى مقدارى خون يک 

 نددبر باب  گشوتشبار سرکوفت را ، آن دورانآاز شقاوت خواننده گاهى آمشروطه است که ردّيه نويسان با تکيه بر نا

 اند! ده را نشانۀ نادليرى او قلمداد کراين و ؟ مجالس چنان سخن نگفته که همانجا خونش بريزند!اين که چرا در 

با ، ن روزگار در سايۀ حکومت اسالمى خود نشان مى دهدآاينک پس از يک قرن و نيم که هاله اى از       

، «ايراد»اينردّيه نويسان با بيان ، کمى تعمق ميتوان موقعيت خطير پيروان بابو شخص او را تصوّر نمود و دريافت که

 در همان اوّل کار کشته مى شد.   سيد باب، اندکه بهتر بودده رزوى خود را پنهان کرآتنها  

که هزار و هستند همان عمامهبسران ، ندده گيربابت مى توانند بر سيدباب  خراين خرين کسانى که از آوانگهى 

اما قلمداد کردند!  «الزمۀ ايمان و باالترين منقبت شيعه»را بعنوان  ( دروغعقيده = کتمان  ) تقیه، سيصد سال
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 رستاخيز بابى

 

۱6۰ 

 

بر ، زار و قتل قرار گرفتآکه خود توسط حکومتگران مذهبى مورد ، کسروى نيز احمداسفناک اينکه کسى مانند 

 باب  مى تازد که: 

خشان به ر»اگر)سيد باب ( به سخنان پر مغز ارجدارى پرداختى و گمراهيهاى ماليان و ستمگريهاى درباريان را 

1 است.«ده ن نبودى که بوآينه سرگذشتش آکشيدى و از درماندگى دولت و بدبختى کشور سخن  راندى هر
 

؟ چه سرنوشتى در انتظارش بود، مى گفت «سخنان پرمغز و ارجدارى» کسروى روشن نمى کند که اگر سيد باب

کسروى که يک قرن ؟  استده کجا گوشى براى شنيدن چنين سخنانى سراغ کر، «مجالس ماليان»او در اصوًال 

سرنوشتى  نمى توانست بداند که بسوى همان، گفت «سخنان پرمغز و ارجدار»نهمه آ «بهتر»در شرايطى به مراتب بعد 

 گام برمى دارد که در انتظار باب  بود!  

 خود کسروى مى نويسد: ، جالب است که در بارۀ مجلس تبريز

نيده، بيمايگى ماليان را نيز روشن گردانيده، نشست چندانکه بيمايگى بابرا رسااين »راستى هم اينستکه  

مهدى  باز هم، اند که اگر پاسخى دادىده کرها سشبرخى پر، را از کسيکه دعوى امام يا مهدى بودن مىداشتهزي

 به چيستان مانندتر است تا به يک پرسش خردمندانه.«ها سشپراين يا امام نبودى. برخى از 
2

 
 

*** 

)به معنى نيابت قائم که سيد باب ادعاى بابيت ، در نزد مردم بدين شناخته شدندبابيان مىدانيم که در ابتدا 

نرا به آاما کسى ، داشت. گذشته از شيخاحمد و سيدکاظم کسان ديگرى نيز مدعى چنين مقاماتى بودندموعود( 

 ن دوران جز تکفير و تعقيب و مرگ جوابىآدر  صراحت مطرح نساخته بود. با توجه به اينکه حتى ادّعاى بابيت نيز

، جهشی عظیم در جهت رهايی از شیعه زدگیبعنوان ، که بابيت، چهارچوب فهميداينتدبير را در اينبايد ، نداشت

مادگى آپيروان شيخيه  ،ن ميان نيزآرا بخود جلب نمايد و از  رهايیاين براى ده ماآن بود که همۀ طيف آدر پى 

 بيشترى داشتند.

، فاصله اى است عظيم و جهش بدان، تا اوج انسانيت بابىگرىکننده، بى ترديد از اعماق شيعهزدگى فلج   

فاصله را کمتر اين که د، ن بوآبر ، وردن سطح ادّعاآغاز کار با پايين آشهامت و ارادۀ بسيارى مىطلبيد و سيدبابدر 

که  ادعاى قائميت را نيز مطرح ساخته بود. کسروى، («ءقيوم االسما»)، نمايد. هرچند که در همان اولين اثر خود

 است:  ده ولى موفقيتش را تأييد نمونده، خوا «دو رنگی»نرا يده، آنکته را داين 

 ،يکى او را امام زمان مى پنداشت، سان مى گردانيدآکار را به ماليان شيخى ، »اين دو رنگى در دعوى باب 

 جانشينيش مى پذيرفت.« به، ديگرى که چنين پندارى نمى يارست
3

 

نستکه جنبش بابى از بسيارى جوانب آبايد عميقتر انديشيد. واقعيت غيرقابل انکار  «دو رنگى»براى درک اين 

يژه و بوده و اين نيز کامالً طبيعى است که تودۀ شيعه ز، نيز بىشباهت به ديگر فرقهسازىها در بطن شيعهگرى نيست

وردند. آروى آن خود به  «شیعیپندارهاى »از همان ًا باشند و بدوده در بابيت فرقۀ جديدى را سراغ کر، عمامهبسران

دامن زدن به مکانيسمى است که ، و عملکردش بزودى در تمايز با شيعهگرى قرار دادجلوه نچه بابيت را در آاما 
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 رستاخيز بابى

 

۱6۱ 

 

دور مى ساخت و مبارزۀ عظيم و هشيارانهاى است که در جمع  را قدم به قدم از مذهب سنتى «خیل مؤمنان»اين

 صورت مى گرفت.  «پندارها»براى غلبه بر اينبابيان 

درست همين شکل مذهبى رفرم مذهبى امکان مى دهد که دست بستگان به مذهب هزار ساله بتوانند بنا به  

بزودى کسانى ، به مراتب مختلف قدمى به جلو بردارند. در صورت پيروزى چنين جنبشى ، استعداد و شجاعت خود

ميرزا مثًال تفاوت درجه را در ميان رهبران بابى نيز مى توان ديد. نايبا مواضعى هرچه راديکالتر سر برمى کشند. 

اه راين جان خود را نيز در باالخره و شد نکه در همان اوان کار از پيروان سرسپردۀ  باب  آبا ، تاجر کاشانى، جانى

 را محکوم کرد! طاهره  کشيدن  چهره حجاب از ، از دست داد

با  ونياز داشت پيمودن چه راهى طوالنى به رهايى از شيعه زدگى ، ريافتبا توجه به همين نکته مى توان د 

 جنبش را نشان داد.اين سمت و اهميت تاريخى ، مى توان بررسى قدم به قدم تاريخ بابيت

شيوه با بابيان که هر چند ، اندنده اساسى غافل مااين نکتۀ از ، اندده شيعهزدگانى که تاريخ بابى را مطالعه کر  

مرحله در جا نزدند اين اما در ، غازيدندآبکار  «دو رنگى ها»تقيه و ، مانند هياهو و جنجال برانگيزى، عىهاى شي

، بايد گفت، غلبه نمودند. در مورد نقش رهبرى باب  «سنّتی»هاى شيوه گام به گام بر باورها و ، و با شهامتى عظيم

، نقش است و پنهان ماندن همينده نان نيز بوآمخالفتى ننمود که راهبر بابيان وريهاى آاز نوهيچ يک که او نه تنها با 

 ساخته است. بهره چهرۀ او را  از گيرايى و جذبه بى 

کربال به اصفهان بيايد و همۀ اهاز ر، اين بود که از سفر مکهبابيان اولين قول و قرار سيد باب با ، مثالى بزنيم 

از ميان بابيانى که ، باب  به شيراز مراجعت نمود و همين باعث شد، که ديديميند. اما چنانآنجا گرد آپيروان نيز در 

زيرا که ، او روگردانيدندگرى بودند، آنان که هنوز اسير خرافات شيعهبسيارى از ، از همه جا به اصفهان شتافته بودند

 دروغين بودن ادعاى او!   دليل بر، ن از سوى باب آبود و فسخ   ارادۀ الهى، قرار، اين بنا بر باورهاى شيعى

داشتن ، رهايىبخشجنبشى براى پاگرفتن اه نه تنها يگانه ر، بر چنين زمينه اى اجتماعى و شيعه زدگى عميق  

 ن نيز ازاه گسترش آتنها ر، ديگرى وجود نداشت «رسانۀ همگانی»نجا که هيچ گونه آبلکه از ، خصلت مذهبى بود

 مىگذشت.  «میهاى علزه حو»ميان کندوى طلبگان و 

و کبراى صغرا طرح ادّعايى که همۀ ، زمينهاين از سوى ديگر غوغاگرى دستمايه هميشگى ماليان بود و بر  

 روستاها دامن زند.  کافى بود تا به هيجانى فراگير در همۀ شهرها و حتى سطح، شيعهگرى را درهم مىريخت

نچه جنبش بابى را عمق آتفاوتى نبود. ، نده بودمدآبرين اتا اينجا نيز ميان بابيت و ديگر فرقههايى که پيش از  

انحصار »با  مسلّطتوانست از وراى سدّى که متوليان مذهب  ،«فرقۀ بابى»بود که ، اين و اهميتى تاريخساز بخشيد

1 «دهنخورن طبايع پاک دست آ»، قاخان کرمانىآبه ميان تودۀ ايرانى يا بقول ميرزا ، بنا ساخته بودند «کتابت
در  

ن قطبى از جامعه   ، آفرهنگ ايرانىدر ى انسان دوستانه هاشبا تکيه بر ارزبابيان رسوخ کند. ، بطن جامعۀ ايرانى

را پاس داشته بود.  «ايرانیگرى»، قاخانآبازهم بقول ، تهاجم فرهنگى سال که عليرغم هزار ، وردندآرا به حرکت در

هنوز بر سلطۀ عمامه بسران ، «مسلمانى»سخناز ايرانيانى است که در عين ، مذهبى نيستاقليت هاى سخن تنها از 

دچارش  «ايرانیان مسلمان»ى دوگانگى فرهنگى است که سون آسخن  از ، بودند. دقيقتر بگوييمده سر فرود نياور
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 رستاخيز بابى

 

۱62 

 

1«يينآدراويش مزدکى ”حتى وجود ، از جمله هما ناطق، تاريخ پژوهانى، بودند. وگرنه
ده دوران نشان دااين را در  

  اند!

نيست نمونهاى يده شنا شديم بيفاآنمونه وار با سرگذشت يکى از شاگردان سيد کاظم اين نجا که پيش از آاز  

 نويسندۀ کتاب تاريخى که، از پيروان باب  نيز بدست بدهيم و در اين ميان چه کسى بهتر از مالمحمد نبيل زرندى

 ذکرش رفت. 

 را نشان مى دهد:   به جنبش بابى «تودۀ مردم”وردن آسرگذشت نبيل بقلم خودش بخوبى زمينۀ روى  

ساله!( شغل من شبانى بود و مختصر سوادى ده به باب شانزگرويدن در زرند متولد شدم )هنگام  ۱247».... در 

رزو براى من حاصل نمى شد. با نهايت آاين مايل بودم که بيشتر درس بخوانم  ولى چون چوپان بودم طنًا داشتم. با

داشتم... پدرم هر وقت به قم مى رفت مرا  ن کتاب مجيد را از حفظآن را ميخواندم و قسمت زيادى از آاشتياق قر

مى داشت بحضور علمايى که در قم مجتمع بودند  داشت. هميشه دوستعقيده با خود مى برد. خيلى به علما 

نها مى آنجف وارد مى شدند مى نشستم و بمجلس درس  پاى منبر مجتهدينى که از برسد.... منهم که با او بودم

نها را بر آنها  و مجادالتشان گوش مى دادم. بتدريج فهميدم که هرچه مى گويند دروغ مى گويند. آرفتم و بسخنان 

، مى گفتندکه لى اخالق پست و رفتار زشت مورد مالمت قرار مى دادم. خيلى مشتاق بودم که صحّت عقايد و اصو

تهوّر و پريشانى فکرى که در من مى ديد مرا اين شود... پدرم هميشه بواسطۀ  فرض و واجب است براى من ثابت

در مسجد رباط کريم دو نفر نشسته بودند با هم گفتگو مىکردند. من  ۱262نوروز  سرزنش و توبيخ مىکرد.... در

ن شخص براى رفيق خود جميع سرگذشت حضرت آشنا شدم.... آن روز با امر باب  آو از  نها گوش دادمآبگفتگوى 

علماى باالخره نحضرت بدعوت قيام فرمود... چه عجايبى از او بروز کرد و آگفت که چطور  باب  را نقل کرد و

و خيال ده اصفهان دربارۀ سيد باب  چه فتوايى دادند... اينطور حس مى کردم که نور سيد باب  بروح من پرتو افکن

ن آيات قرآن بمن درس مى داد و از تفسير آن ايام من شاگرد سيدى بودم که قرآدم که منهم بابى هستم... در ميکر

2يات براى من واضحتر مى شد.«آبود و روز بروز عجزش از تفسير  عاجز
 

عمامه بسران و همچنين عصيان ذهن پوياى او در مقابل  «اخالق پست و رفتار زشت »جوان چوپان ازاينرميدگى  

هده مشانده، بجا مابابيان مههايى که از ناگىچيزى است که ميتوان بدون استثنا در زند، اسالمى «اصول عقايد و»

قطب »نه تنها زمينۀ گسترش جنبش بابىرافراهم مى کرد که خبر از حضور و دوام  «موضع فرهنگی»نمود. همين 

 بى چون و چراى شيعه گرى بود.  تسلّط در روزگارى مى دهد که ظاهر جامعه حاکى از  «ايرانی

است. اهميت اين  «يین نوينآ»ايناز  «تودۀ مردم»سخن از زمينۀ گسترش بابيت و نشان دادن علت استقبال  

ده ثار تاريخى شروع کرآاب  و ديگر براى مطالعه در بارۀ بابيت از کتابهاى ب، که کسانى چون کسروىست ااين نکته 

اند. کسروى صادقانه نده بازما «چیستان»ايناز گشودن ، را نيافتهاندشده نها عامل تکاندهندۀ ياد آاند و چون در 

 اعتراف مى کند:  

ولى در ميان دو چيز سازش نيافته بودم. از يک سو جانفشانىهاى ، و ازل را نيک شناختهء »تاريخ باب  و بها

که به چنان جانبازيهاى مردانه يده ، حقايقى( را دهايى)آميغنخست... که جاى گمانست که بابيان يار مردانۀ بس
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 رستاخيز بابى

۱63

يک ؛ اين شفتهگويى مانندتر مى بودآرويهمرفته به  ومىکوشيدند و از يکسو نوشته هاى بابکه هيچ معنايى نداشته 

1بود.«شده چيستانى در دل من 
  

نظر درست کسروى اين بر د، هم بسيار پرمعنا بوه ديدگااين ثار باب درست از آنکه ديرتر نشان خواهيم داد که آبا 

با اينهمه گروه گروه به او مى . و بودند«نيده و سخنى از او نشيده »مردمان سيد باب را ندانگشت مىگذاريم که 

 گرويدند!

 ايرانى «بیسواد»پيام خود را به تودۀ  «رسانههاى همگانی»با نبود بابيان چگونه ، دريابيمبنابراين بايد نخست  

هستيم. به زندگينامۀ بابى ديگرى ره اشاناگزير از بدين هدف ؟ رساندند

 گرد اصفهانى بنام محمد على سلمانى است:  رهسخن از سلمانى دو

وردند. چيزى مى شنيدم. همين قدر مى دانم که در آداشتم که )باب ( به اصفهان تشريف سال ده يازتقريبًا »

)منزل( امام جمعه... وارد شدند و ابتدا چندان همهمهاى نشد. مشهور بود که سيدى است موسوم به سيدعلىمحمد 

خر صفحه مى آبه  وقتى، که سرعت قلم غريبى دارد. بقسمى که وقتى گوشۀ کاغذ را مى گيرد و به تندى مى نويسد

اکثر اوقات در حال و قال ، در اوايل عمر و شباب که گوش و چشمى باز داشتمنشده... ن خشک آهنوز اول ، رسد

مد و مى ديدم که اوالدشان فاسق و فاجرند و خودشان بالانصاف و آنها بدم مى آعلما تفکر مى کردم و بکلى از 

ديدم که عمل قبيحى از او صادر شد... ، اى را که از علما بودهدباآمدعى بالعمل... از جمله حاجى محمدجعفر 

نکه خوب بابى شدم و با بابىها معاشرت پيدا آتا ، سر و کارى با عرفا و شعرا پيدا کردم... کم کم جويا شدم، بارى

 کردم.«
2

نخست است بابيان دود و از معنده بيت شعر بجا ما 59۸، باقى ماند «بیسواد»نکه آبا  «استاد سلمانی»ايناز   

نکه آپس از »بودند و ده بدين شرح که او را با چند نفر بابى در اصفهان دستگير کر، که بمرگ طبيعى درگذشت!

3«سر بريدندشاه دو نفر از ايشان را در ميدان 
 به بريدن گوش و بينى سلمانى اکتفا کردند.   

بيشک کشيده.  و هياهو در اطراف او فرواست خانهنشين به حکم حاکم به شيراز باز گرديم و دورانى که باب 

جامعۀ ايران نان از آبايد ناشى از شناخت ، پس از هياهوى نخستين، پيروان اوليۀ باب  و شخص او را «بى عملى”

اصفهان و تهران به بارفروش اه به ميرزا کريمخان از رم دانست. قدوس نيز پس از سفرى به کرمان و اعالگار نروزآ

نکه در ابتدا به هياهويى دامن آبدون ، به منزل پدرى رفت و دو سال در خانه ماند. مالحسين نيز درمشهد، ابل()ب

 داد.   مد و جلب عالقمندان قرارآمعروف شد مرکز رفت و  «بیت بابیه»خانهاى را که به ، زند

 مى توان سراغ گرفت.، علمى سياسى و حتى، اعم از مذهبى، چنين مرحله اى را در تاريخ همۀ توفانهاى فکرى

گروهى بدل گردد که در مرحلۀ بعدى موتور  «باور»دوران ادّعا با گذشت زمان و فروکشيدن هيجان اوليه به اين در 

درست  دانست. زيرا «بی عملی»مرحله را نميتوان اين را تشکيل خواهند داد. پس ده گسترجمى انرژى زا و رهبر تها

 مىگذارد. کننده زمايشى تعيين آقدرت حيات خود را به ، ادّعا يا تئورىکه ، در همين زمان است

دريافته است: )هرچند با بارى منفى( دوران را اين کسروى شايد تا بحال تنها کسى باشد که اهميت 

 .۱9ص  بهائيگرى...، ياد شده،  1

 .91، ص 4، خوشه هايى از خرمن ادب و هنر 2
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عجل الله تعالى ”شب و روز ، »مردم که همۀ اميدهاى خود را به پيدايش امام زمان بسته و نهصد سال بيشتر 

خواهان و  ، او مى خواند «در»اکنون که مى شنيدند کسى برخاسته و خود را امام زمان  يا ، گفته بودند «هفرج

 بديدن سيد باب مىرفتند.«ده هنگ شيراز کرآمدند و برخى آناخواهان به جنب و جوش مى 
1

 نآو نده نکتۀ اساسى ديگرى نيز از نظرها پنهان ماايران در بارۀ علل و شرايط گسترش سريع و فراگير بابيت در  

نروز در مقايسه با مراحل بعدى ايران آبايد گفت که نفوذ اسالم در ره بااين است. در ايران موقعيت کلّى اسالم در 

وسيع حکومتى يگاه هرچند که عمامه بسران از پاشت! رار دادر سطح پايينترى ق («مشروطيت»پس ازيژه )بوتاريخى 

از بمباران ، «بىسوادى»اما اکثريت قاطع ايرانيان دستکم به سبب ، برخوردار و انحصار کتابت را در دست داشتند

رار خانه همچنان برقوه مىنوشيدند. تضاد مسجد و قه روان و فرهنگ ايرانیشيعهگرى برکنار بودند و هنوز از ذهنى 

 بود. ده به زواياى جامعۀ ايرانى نفوذ نکر «موزش و پرورش همگانیآ»اسالمى هنوز بر دوش ديد بود و 

در مجموع در موقعيت ضعيفى قرار داشت. هنوز  «جهاد با روس»پس از  شکست در يژه رهبرى شيعيان بو

بودند که هايى «چپ»که به ستايش از اسالم بپردازند. نه ، بودندنشده پيدا  «ادوارد براون»مانند  «مستشرقينى»

يونانى به اروپا را از طريق  فلسفۀاه بود که ر «دانشکدۀ معقول و منقولی»قلمداد کنند و نه  «انقالب محمدى»اسالم را 

 نشان دهد!   «تمدن و فرهنگ اسالمی»

به همين ، دين بيگانهاينعربى بود که به ضرب شمشير حاکم گشته و متوليان دين ايران اسالم براى اکثريت مردم 

تصور زه تن از عمامه بسران ايرانى به بابيت پيوستند و امرو 4۰۰سيرت و صورت شناخته مىشدند. همينکه بيش از 

 ن روزگار تا بهآز اايران نشانگر تغيير در توازن فرهنگى جامعۀ ، غيرممکن است، چنين چيزى براى ذهن شيعه زدۀ ما

 امروز است! 

به ، پيش و پس از بابيت، بدين ترتيب مىتوان جمع بست که رهايى از خودکامگى شيعهگرى در طول قرنها 

، اين اى کامالً متفاوت مىدادچهره نچه که به جنبش بابى آمنجر گشت. اما ايران مدن صدها فرقه و جرگه در آبر

فلسفۀ حيات اجتماعى را در مقابله با شرايط ، اى جامعۀ ايرانى را فراگرفتههندهدوران بحران تکان داين که در ، بود

جنبه نيز بنوبۀ خود زمينۀ گسترش سريع و بيسابقۀ بابيت را ممکن اينمورد بازجويى قرار مىداد. ره يکس، جهان نوين

عناصر کامالً نوين در  بيشک، را به جنبشى اجتماعى بدل ساخت «فرقۀ جديد»ايننچه که آفراتر اين ساخت و از 

 شيوۀ تشکل و منش رهبرى بود. 

مرحله اين در ، نچه گذشتآمدن بابيت به پايان مى بريم. با توجه به آاينجا سخن  را در بارۀ مرحلۀ نخست بر 

را بزودى  «فرقه»ايننچه آبد. اما از ميان حاکميت مذهب شيعه مى ياآمده بر ، پژوهشگر در مجموع بابيت را فرقهاى

وردن آروى ، نآکه شاخص اصلى ، به ظهور رسيددّوم در مرحلۀ ، بدل ساخت «انقالب فرهنگی»به يک جنبش 

کند.را الزم مىشاه نگاهى مشخص به دوران سلطنت محمد ، مت سياسى است. همين رويدادوحکيگاه باببه پا

***  

ى پرشمارى منتشر هابدر دو سه دهۀ گذشته کتاه، سال حکومت محمد شا ۱4دربارۀ دوران قاجار و از جمله  

مانند قائممقام و اميرکبير را به غدّارى ، ى با تدبيرشانهاعظماينستکه شاهان قاجار صدراها آنساختهاند.  سر مطلع 

شاهان مستبد »راى نمونه نيز يکى مطرح نساخته که اينگرفتهاند. حتى بايران کشتند و همين را دليل عقبماندگى 

.5۸شده،ص ياد ، بهائيگرى.... 1
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تا بعد  چنين کسانى را به صدارت خود برمى گزيدنداصوًال چرا ، اندده دشمن بو، اگر بدين درجه با پيشرفت «فاسد

 ؟نها را بکشند، آمجبور شوند

در درجۀ اوّل قلم قائل نيستند و مشروعيتى براى حکومت سياسى ، اصوًال بنا به شيعهزدگى «تاريخ نگاران»اين  

بنام ، هاشمىرفسنجانى نيز کتابى منتشر ساخت نجا که علىاکبرآتا همين را بر کرسى بنشانند. تا ، بدست گرفته اند

1 !«با استعمارزه اميرکبير يا قهرمان مبار»
 

شاه به دوران محمد ، و اينجا نيز ناگزيريماشاره کرديم ت سياسى دوران قاجار به ساختار حکوماين پيش از  

که نه ، وردن باب  به دربار چرخشى يافتآبا روى ره نروست که جنبش بابى  بيکباآاز  «ناگزيرى»اينشويم. تر قيقد

جنبش را بعنوان جنبشى اجتماعى و سياسى اين بلکه بطور قاطع ، بى نظير استايران تنها از مزدک به بعد در تاريخ 

  .«هیاهوى مذهبی»مطرح ساخت و نه يک 

 مى نويسد: ، دريافته رزش را در جنبش بابىاايندميت از اول کسانى است که آفريدون 

او           مرد نيک نفسى بود و در خوى و منش ًا شوب نمى گشت. اساسآ»سيد على محمد در پى جنگ و  

 ستيزگى نبود... فقط ماليان بودند که مقام خود را در خطر ديدند... نکتۀ با معنى ديگر اينکه چون باب  مورد تعرّض

 ورد.«آه دولت روى ب، علما قرار گرفت
2

 

گاهانه آقدمى ن بلکه بايد بعنوا،«تعرض علما»وردن بابنهبه واکنش در مقابل آروى ، البته چنانکه خواهيم ديد 

که ميتوانست  مانند فرقههاى ميان ماليان  «دعواى خانگی»قدم از اين تلقى گردد. اينجا همين بس که بابيت با 

تنها ، يعنىدربار «دشمن»وردن به آبا روى ، قرار گيرد مسلّطديگر در دراز مدت در خدمت نفوذ عمومى مذهب 

دست يافت. چنانکه حتى پس از صد خود به نقش بارز تاريخى ، بدانکه کينۀ عمامه بسران را متوجه خود ساخت

مى ماند و در سياست دخالت  «سوداى مذهبی»رزو مى کند که ايکاش بابيت يک آ عيل رائيناسما، سالپنجاه و 

 نمى کرد: 

مى  غاز جنبۀ سياسى نداشت و بيشتر يک هوس و يک سوداى زودگذر به حسابآ»ظهور باب و جنبش او در 

 مد تا يک حادثۀ اجتماعى.«آ
3

 

حکم مى بزرگان به مشورت و رأى ، شاهان قاجار هنوز تا حدّى بنا به سنت پادشاهان باستانىبر خالف تصور،  

بنگريم  دربار ، از قائم مقام و اميرکبير تا سپهساالر و امين الدوله، دوراناين راندند و چون به طيف صدراعظمهاى 

 مى يابيم! مدان جامعه آکانون فعاليت سرقاجار را 

نجا که آاز ، نياز داريم و صدراعظم دوران مورد نظر، قاسىآميرزا بهترى از شناخت اثبات اين ادعا به  براى 

تصويرى را که ايندو از حاجى ، استثنا کردشده، ياد  «تاريخ نگاران»دميت و هما ناطق را بايد در مقايسه با آفريدون 

دو تصوير کامًال دو پژوهشگر همکار گيز است که اين شگفت انبازگو مى نماييم. ، اندده قاسى بدست داآ ميرزا

 متفاوت بدست مى دهند! 
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صدراعظم محمدشاه است.  پس از قائم مقام فراهانى چند سالى است که ، قاسىآحاجى ميرزا ، روزگاراين در   

«مسلّم مى داند»، انجاميد نابکارانهاى که به اعدام قائم مقامهاى نگدميت که مشارکت او را در نيرآفريدون 
1

 ،

 قلمداد مى کند: جاه طلبى او  صوفىمنشى را پوششى بر 

پرخاشگرىاش بود زورش باسمه اى، بود. منصبش قائم به خودش نبوديلى »حاجى در عالم خود شياد بىبد  

ا دولت ر، يشهاىکارکج انديشى و غلط ان و هنرمند از بيم و حسد بود...دشمنىاش با مردم کارد، از ضعف بود

، دمکش نبودآماليه را بکلى ورشکسته کرد... گرچه او خودش ، دستگاه شوب برپا کردآدر بيشتر واليات ، ناتوان کرد

 سنت ظلم مى گشت... «. مدار حکومتش بر
2

           

که آورده، متن نامۀ او به سفارت فرانسه را ، مى نامد «روزگار خاکسارى»دميت که دوران صدارت حاجى را آ  

فراهم )!؟( شدنش را به اروپا هنده سفير فرانسه شرايط پنا،که لتماس ميکنده ان حاجى پس از مرگ محمد شاآدر 

 چنين است:  نامه اينورد. چند خطى از آ

نوکر و صاحب مواجب و وظيفه نبودم. ن ايرادر دولت علّيۀ نيًا »اوالً من رعيت دولت فخيمۀ روس هستم. و ثا      

داشتند. معروف جميع دولتها نگاه اخالصى به سلطان مبرور مغفور داشتم... و ايشان با زور التفات و مرحمت مرا 

بودم ده اختيار نکر بى دولت فخيمۀ روسيه. رعيتى و بندگى و خدمت سلطان جديد راآبودم و صاحب نشان وحمايل 

3و محتاج نان يکشبه گرديدم....«، اراج کردندکه بى جهت اموال مرا ت
 

» از بام تا شام در کوى ، دميت شاهد پستى و شيادى حاجى همين بس که او گاوميشى داشت کهآبراى فريدون 

کوزۀ روغن ، تغار ماست مىشکست، به هر دکانى مىرسيد اجناس خوراکى را مىخورد، و برزن گردش ميکرد

4«؟!کندنگاه مىتوانست به حيوان صدراعظم چپ مىريخت... و مى رفت ... و که 
 

مىنامد  «مد دگرانديشانآحکومت درويشان و بر»هما ناطق تصويرى کامالً متفاوت بدست مىدهد. او دوران حاجى را 

 و مى نويسد:      

اقتدار  باد کرد. اگر درافتاد باآساخت و ، نگرفت، نيندوخت، ن درويش که برخالف سنت به حکومت رسيدآ»

5در مرزهاى کشور رفت.«ايران اگر جنگيد به جنگ دشمنان ، اهل دين درافتاد
 

بلکه همراهى هم  داشتند. ، مردم نه تنها از او گريزان نبودند، »ناظران فرانسوى گفته اندورد که: آشاهد مى  

 اند.«ده خوش خُلقى او را هم ستو حتى
6

 

فتحعليشاه ملوکالطوايفى دورۀ  »حاجى حکومت7اد.« قاسى تغييرات اساسى در بنياد حکومت دآ»دولت ميرزا 

».. تربيت درويشى را با اندکى فرنگىمابى  9ممنوع کرد.«!ًا شکنجۀ بدنى را نسبت به اتباع خود شديد  8« را بر چيد.
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1زادانديشان رفت.«آميخت. پس به جنگ مخالفان اصالحات و آدر
حاجى ميرزا  »صوفيگرى در دستچنانکه  

مى  «روشنگر»هما ناطق روزگار  حاجى را سخت، کالمبه يک   2با روحانيان بود«.زه براى مبارقاسى سالحى آ

 يابد.
3

 

قائم مقام فراهانى ، استان است که در نيمۀ اوّل عصر قاجار تنها دو کسهم د «تاريخ پژوهان»دميت با ديگر آ 

 نانچنانآاند. ده تصوير نموره سياه دوران را يکساين دانسته اند و بقيۀ اه و ترقى خوده و اميرکبير را مردانى  با ارا

هيچگاه مى شد که  ن چيزىآ، ايران ند که گويى اگر چند صباحى بيشتر در صدارت مى ماندندکشيددو را براين 

و نه با او خاتمه يافته شده نه با او شروع ده »اقداماتى که اميرکبير کرکه ، نتوانست. اما هما ناطق نشان مى دهد

شد. ده م. بنا نها۱۸36قاسى در سال آبلکه به زمان ميرزا ، نخستين روزنامۀ فارسى نه به عصر اميرکبير   است.«

 به اروپا اعزام شدند.  ها لز در همين سااولين دانشجويان ايرانى ني

باالست. چنانکه ه  موجدتناقض در ديدگا، دوگانگى ذاتى حکومت ايندوران، واقعيت اينستکه در درجۀ اوّل  

تا روزگار شاه از عصر محمدحکومت هاى ايران، نبود و شاه اين دوگانگى ويژگى دوران محمد، خواهيم ديد

در هر ، که حکومت هر کشورهمان است دوگانگى اين وجه اوّل اند. چار بودهبدان دبه مراتب  ه، محمدرضاشا

که بر ، مردمانى است «داشتننگاهراضی »ناگزير از ،  از بدوىترين خودکامگى تا پيشرفته ترين دمکراسى، دورانى

نها ، آانگيزۀ حفظ قدرت، نباشيمقائل سياسى حکومت هاى نان حکم مى راند. حتى اگر هيچ انگيزۀ مثبتى براى آ

 خود گام بردارند.   «رعاياى»در جهت خواست و بهبود وضع ، را وادار مى سازد

مانع اصلى در هاى ايران اصوًال  حکومتتا نشان دهيم مذهب زدگى عميق ، بازگرديمشاه به دوران محمد    

اى از ره گنمى توانستنداما گذرا و ناپيگير نيز ،اقدامات مثبت،  است و بر اين زمينهده دور باطل بواين شکستن اه ر

 ايران بگشايند. فروبستۀ  کار

ير )و سف «روحانيت»قائممقام را زير فشار دسيسههاى ، ولىنعمت خودمجبور شد نکه آپس از محمد شاه  

 «اللهءاوليا»حاجى را صدراعظم نمود و او را در عالَم صوفى منشى از ، خود «مراد»معلم و ، خفه کرد انگليس!(

يده را دزدشاه »قاپ تنها به اين صدراعظم بود که ، پيرمرد هفتاد هشتاد ساله، اين مىدانست! از سوى ديگر حاجى

 مى گفت: ، حاجى نااميد شدبدستحتى زمانيکه از عالج درد پاى خود شاه . جالب است که محمد بود.«

خرت به بهشت آخوب شود. از اينکه زحمت را در دنيا بکشم و در ، پاى مرا حاجى نمى خواهد درداين »

 بروم.«
4

 

 در بکنار!(مّلی ايران ع )منافچگونه مى توانستند ، حکومتگرانى چنين منکوب و بيچارۀ اسالم، پرسيدنى است 

 ؟ حکومت مذهبى مقاومت نماينديگاهو در مقابل پا، حفظ قدرت خود بکوشند

که چنين شاه محمدمثًال اند. چنانکه شده همين شاهان قاجار به بهترين وجهى مظهر دوگانگى ياد اين همه، با  

 ،نوشتۀ والتر اسکات تاريخ ناپلئون»و ت آموخمىزبان و تاريخ فرانسه ، از زنى فرانسوى، خوار خرافات مذهبى بود

5«د! اش بوکتاب بالينى
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 رستاخيز بابى

 

۱6۸ 

 

به رجزخوانى دربارۀ حکومت هاى ايران، کشيدن بر علت ضعف واقعى ده اى که با پردهتاريخ نگاران شيعهز  

، بر جامعه مسلّط «فرهنگ»بايد جوابگو باشند که نقش ، پرداخته اند «رىستعماى اهاتنقش قدر»و  «فساد دربار»

 ؟ استده چه بوايران در تقويت نوکر منشى و زبونى دولتمردان ، يعنى شيعهگرى

نيز ميدان بازى  ،«وزير مفلوکش»زيرا واقعيات تاريخى نشان مىدهد که حتى همين حکومت محمدشاهى با 

، قاسىآاجىميرزا ح، نجا که پس از عهدشکنى انگليس در جنگ هراتآداشت و ايران براى حفظ استقالل 

 به چهرۀ ديگرى ظاهر شد و به وزير خارجۀ انگليس نوشت:             ، را توبيخ کرد («ايلچى انگليس»)، مکنيل

1« ؟دارد »کاغذ نوشتن ايلچى دولت انگليز به جناب  سيد محمد باقر اصفهانى )شفتى( چه مناسبت
و خواستار   

 ديگرى شد!  «ايلچى»فرستادن 

شمرد. او پس عمده را و نمىتوان چهرۀ ترقىجويانه ا، در ارزيابى عملکرد تاريخى و زمانۀ حاجى، با اين وجود 

مداران شريعتصدراعظم شد و همين نشانۀ کافيست که نمىتوانست حکومت ، از حملۀ موفق ارتجاع بر قائممقام

 بابيت  در اوج قدرت خود بود.  پيدايشبه هنگام مذهبى حاکميت بدين سبب نيز را تهديدى جدى باشد 

تاج و تخت دوران ياد شده نيز نگاهى وار يکى ديگر از حاکمان بىنمونه ،آشنا شديمشفتى سيدپس از آنکه با   

 بود: «کُشفىصو»قامحمدعلى معروف به بيافکنيم. او آ

که قباى ماهوت در بر و  بيست نفر از کسانىده ديد ، قامحمدعلى وارد شدآبر اه »وقتى شيخ  نجفى در کرمانش

نها امتناع کردند. پس شيخ  آبنشينيد و ،  نها گفتآشيخ به ، اندده شالهاى ترمه برکمر دارند در حضورش ايستا

و بايد در مجلس من بايستند. زيرا من همه روز چندين حکم قتل و حدّ جارى مى هستند اينها مالزمان من ، گفت

2 رت و سطوت نخواهد بود.«ن قدآمرا ، کنم و اگر اينها بنشينند
 

يگاه ورد. پاآنروزگار بدست ايران آتصوير ملموسى از پيکرۀ تاريخى حکومت مذهبى در خواننده، نستکه آهدف  

شهر و واليتى بصورت دربارى خود نشان مىداد هر و در بود يافته  «سازمان»حکومتى که به ساختار ملوک الطوايفى 

اما در مجموع قدرتى چندين برابر را در ، کوچکتر بودندشاه در مقايسه با دربار  «دربارها»و اگر هم تک تک اين

دست ، اوّلنگاه اگر هم در ، حکومت مذهبىيگاه لحاظ نيز بنيادى است که پااين دست داشتند. اين شناخت از 

 بدل شود.  بنده به مشتى کوًا اما هنگام احساس خطر مى توانست فور، بازى را مىماند

نشان داد و ايران را در هر شهر و روستاى  بررسى همه جانبه مى توان وجود چنين دربارهاى کوچکىدر يک  

 شتند:        واقعيت را دريافت که حکاّم واليات تنها در همدستى و يا با اجازۀ عمامه بسران امکان حکمرانى دااين 

عايا تعدى زياد نمود. اهل شهر از ستم او ر هبدر يزد بود و بالنسبه شاه »حاکمى از جانب سلطان اعظم فتحعلى 

 کردند.« خوند مزبور حکم کردند که رعايا اجماع کردند و او را به انواع فضاحت و فظاعت بيرونآمدند. وه آبه ست
3

 

مى  خوند مزبور را متوجۀ خودآ «نظر مساعد»در صورتيکه  «تعدى به رعايا»گفتن ندارد که حاکم يزد در عين   

 مى توانست ساليان دراز بر يزد حکومت کند! يقينًا ساخت. 

وا ّال ، را تشکيل مى دادندستگاه داين الزم به تأکيد است که مجموعۀ حکومتگران مذهبى تنها بخش بااليى  

که  خوند شيخى)آيت الله ممقانى آهرج و مرج بود. در بارۀ يگاه هر عمامه بسرى ادعاى قدرت داشت و خود پا

 مىخوانيم: داد(قتل باب حکم به 
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 رستاخيز بابى

۱69

 ز اعتنايى بهبه مرورد. هنگام ورود ايران آمد و با خود )وبا( به ايران آزوّار... به ه يت الله ممقانى... با يک عدآ»

 از سرحد عبور کرد و کسى جرأت نداشت متعرض او بشود.«، و بدون رعايت بداننکرد قرنطينه 
1

، و رهبرى شيعهشاه ميان حکومت محمّدرقابت از ده توانستند با استفا بابيانهرچند که ، بدين ترتيب بايد گفت  

خدشه مذهبى رهبرى نگاه  ن بود که به جوالآاز تر انناتوشاه اما محمد ، از نابودى خود در همان اوان کار جلو گيرند

يان نيابت از مال برعکس، او نيز مانند همۀ ديگر شاهان قاجار دست نشاندۀ رهبرى مذهبى بود و بهاى وارد کند. 

 نمونه اى بدست دهيم. حکم مى راند، وگرنه بر تخت شاهى برقرار نمى ماند:  

دوران بدست مى دهد احتياج به تفسير ندارد: اينى اجتماعى و سياسى تمامى تصويرى که هدايت در توازن قوا

انب حضرت خويش همى ن کيش نايب مناب از جآعهد را در شاه »مجتهدين اسالم خود را نايب امام و پاد

2عوام را برانگيزانند و طرح فساد ريزند.«.، شمرند و اگر جز اينباشد
 ناصرى(ء روضةالصفا”) 

مى توان نشان داد. بدين ماليان با دربار  «مبارزۀ فرهنگی»را به بهترين وجه در «روحانيت» بازتاب برترى قدرت 

 ۱264بسال شاه مورد تمسخر  عمامه بسران بودند: هنگاميکه محمد ره همواشاه که درباريان و حتى شخص ، نمونه

براى شاه هم عدد ساختند و زمانيکه ناصرالدين  !«خيک ترکيد”»درگذشت. سال مرگ او را به حساب ابجد با 

!«دادندشهرت  زنانشاه »او را اه، همرى به حرمسراره با اشا، زيارت به عتبات رفت
3

*** 

ن پيروان اوليۀ باب  به تبليغ آسياسى بود که در  -دريافت شرايط اجتماعى، هدف  از مختصرى که گذشت

، مىگذشتپس از دو سه سالى که از اعالم ادعاى باب  بابيان برخاستند و به رشد و گسترشى انفجارى دست يافتند. 

 کسروى مىنويسد:   چنان  بر سر زبانها بودند که وقت را براى گسترش فعاالنهتر جنبش مناسب ديدند.

آن  و از، بودده وازۀ او به همۀ شهرها افتاآغاز برخاستن باب گذشته و آهنگام سه سال بيشتر از اين »چون در 

قدوس و  و همچنين قرةالعين و مال محمد علىه نيدمردم را مى شورايده ى مالحسين بشرويه اى شهر به شهر گردسو

4مى شد.«يده بودند و رويهمرفته تکان بزرگى در مردم دآمده ديگران بميان  
 

اين جنبش را  در اين اى نمايان ساخت. عيار واقعى دهجنبش بابى خود را بصورتجنبش توبود که پس اين از 

ساختن عمده با ، نروست که کسانى مانند کسروىآتأکيد از  اينن داورى کرد. آبايد شناخت و در بارۀ دّوم مرحلۀ 

مجبور به نبرد با بابيان ن آها با برجسته نمودن دوران سوّم که در «چپ»و فتند بابيت را فرقهاى شيعى يا، مرحلۀ اوّل

ق.(  ۱263 -۱266)دّوماند. درحاليکه درست مرحلۀ ده وانمود کر «شورش دهقانی»بابيت را ، نيروهاى دولتى شدند

 دوران شکفتگى  جنبش را تشکيل مى دهد.  ، نستآنقطۀ اوج  «گردهمايی بَدَشت»که ، 

 روى سوى اصفهان )بعلت شيوع وبا(، غاز شد که سيدباب  در حين بهمريختگى شهر شيرازآنجا آمرحله از اين   

منوچهرخان از شاهزادگان گرجى بود که نهاد و تحت حمايت منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان قرار گرفت.  

آمده،قا محمد خان قاجار در  آبه اسارت 
5

شاه در دربار او به خواجگى حرمسرا محکوم گشت. او در دورۀ فتحعلى

بزودى به قدرت و ثروتى و   «گُل کرد»با هوش و تدبير در ميان شاهزادگان و درباريان   «وردآاسالم »نکه آپس از 

.۱73۱، ص 6ج ، محمودمحمود ، و انگليسايران و روابطايران تاريخ روابط 1
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 رستاخيز بابى

 

۱7۰ 

 

»نقش اساسى در به روسيه را پرداخت و نوشته اند که:  شکست از  اّمت. چنانکه بخشى از غرعظيم دست يافت

 داشت.«شاه سلطنت رسيدن محمد 
1

 

شکار است که آداشت. عهده در سرکوب شفتى مهمى و سهم بود ق.  به بعد حاکم اصفهان و لرستان ۱257از  

پيام و دريافت  تا در درک، او مى گنجيد «دستيزىخونآ”يارى منوچهرخان به باب  بيشتر در چهارچوب سياست 

 مى توان دريافت: ، اى که به باب  مى دادعدهدرک منوچهرخان از داعيۀ باب  را از وبابيان. تاريخى اهميت 

از  را... تبليغ کنم. يقين دارم که مؤمن خواهد شد. يکىشاه بدهيد به اجازۀ شما بطهران بروم و محمد زه »اجا 

 2مخارج عروسى را هم خودم مى دهم.«، را هم براى شما مى گيرمشاه خواهرهاى 

 بيانگر جهت گيرى اجتماعى بابيت است: ده جواب سيد باب  به او بى پر

 امر را بوسيلۀ حکام و سالطين مرتفع کند. ارادۀ خدا اينستکه بواسطۀ مساکين واين »خداوند.... نمى خواهد  

 رتفع سازد.«بيچارگان و خون شهدا امر خود را م
3

 

که منوچهرخان )نايب السلطنه( را به سوى خود ، نفوذ و گسترش جنبش بابى بود، بدين ترتيب بايد گفت

، که باب  به دستور منوچهرخان در منزل امام جمعه مهمان بوده پس از يک مارو، مىکشاند و نه برعکس. بهر 

در پناه خود گرفت انجاميد. منوچهرخان باب  را  مجلس مباحثهاى با علما تشکيل شد که به صدور حکم قتل باب 

پيدا نشده بود  «اليقى»سيد شفتى  هنوز جانشين از آنجا که  پس از قاسى شکايت بردند. آبه حاجى ميرزا ماليان و 

چند  مرگ منوچهرخانتا باب  ، سيد ورد و فتواى قتلش را به اجرا گذاردآباب  را از دست منوچهرخان درکه بتواند 

 ماهى در پناه او  ايمن بود.  

زمايش گذارد. اوج گيرى آاو را پذيرفته و ادعايش را به ، خواستشاه مى دانيم که باب  طى نامه اى از محمد 

 باب  را به پايتخت بخواند و هنگاميکه او تحت مراقبت گروهى از سواران، را واداشتشاه نيز بابيان نفوذ و شهرت 

شاه که از ورودش به دربار جلوگيرى کند و ده قاسى بدست و پا افتاآحاجى ميرزا ، مى گشتدولتى به تهران گسيل 

 واداشت نامه اى بنويسد که:  را

مى  لکن چون سفرى در پيش است که اين مالقات را بتأخير، »اگرچه نهايت اشتياق را به مالقات شما داشتم

 دستور داديم که شما را به ماکو ببرند.«!، اندازد
4

 

منطقى است ره بااينابايى نداشت و توضيح نبيل زرندى در ، از مالقات با باب شاه يهى است که محمد بد 

در ، در نشئۀ صوفىگرىشاه بد. مگر نه که محمدبياحاجى بود که ترسيد مريدش مراد ديگرى ، که مى نويسد

؟! بود«ده ربوشاه دل از محمد شيروانى نيز  »حاجى زين العابدين، قاسىآبود و پيش از ميرزا  «مراد»جستجوى 
5

 

 به دورترين نقطۀ، گردد «سفر»از شاه سيد باب  را که مى توانست در پايتخت منتظر بازگشت ، حاجى، بارى    

 تبعيدکرد. ، يعنى ماکو که اهاليش کرد و سنى مذهب بودند، ممکن

شکايت  قاسى در جوابآجالب است که هما ناطق اين اقدام حاجى را نيز درخور ستايش مىيابد و نامۀ ميرزا  

 است که: ده ورآاصفهان  را ماليان 
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 رستاخيز بابى

 

۱7۱ 

 

چون ضالّ ، نوشته بودندميده »خدمت علماى اعالم... در باب  شخص شيرازى که خود را باب  و نايب امام نا

را آينده لت الزم است مورد سياست اعليحضرت قدر قدرت... شود. تا برحسب مقتضيات دين و دو، مضلّ است

و ده کتابى از مزخرفات جمع کرده... بلکه دعوى نبوّت کرده، ن ديوانۀ جاهل دعوى نيابت نکرآعبرتى باشد. اما 

نگ طايفۀ شيخى را مداومت به چرس و باين که چون اکثر ، حقيقت احوال او را من بهتر مى دانمميده، ن ناآقر

و من ده خياالت باطل افتااين  ن بدکيش بهآهاى او از روى نشئۀ حشيش است که دهجميع گفته ها و کر، است

اند دهاند و متابعت کريده است که او را به ماکو بفرستم. اما کسانى که به او گرواينام...  ده فکرى براى سياست اوکر

 نها مورد تنبيه و سياست شوند.«آن نشان بدهيد تا به مده تابعين او را پيدا کر مقصرند. شما چند نفر از
1

 

 نامه مى نويسد: اينناطق در تفسير  

، دانستمى نکته را اين )حاجى( بيشک ، بودميده نا «بيان”بلکه ، نآ»مى دانيم که بابکتاب خود را نه قر

من »»از بابت مجازات هم باز   يين محمّدى برمى گشت تا به افکار باب .«! آبيشتر به  «مزخرفات”واژۀ اين بنابر

2 «ُکشم.به عبارت ديگر: نمى  «است که او را به ماکو بفرستم...اينام ده فکرى براى سياست او کر
 

شده بود بابى  )سيد يحيى دارابى(به شيراز شاه در شرايطى که فرستادۀ ويژۀ محمد آيا 
3

بابيان و نفوذ فزايندۀ ، 

توانست باب  را مى حاجىبود، مالقات با سيد باب  بدين سبب  شاه خواستار و ، را درمى نورديدايران سراسر 

 ُکشم؟ که بگويد: نمى، بکشد

مملکت، به چه حّد در برابر ماليان درمانده است که اقدامات قاسى صدراعظم آحاجى ميرزا ، نستکهآسخن  از  

 که بجاى پشتيبانى از اين جنبش ضدّ، دارد مذهبزدگى قرار در چه حدّى ازخود را بايد در برابر آنان توجيه کند و 

، مى يافتند «بابى»وقتى آنان مى کند. تو گويى تحويل بابيان به حکومت که ماليان را تشويق به ، «روحانيت»

 درمىگذشتند! کشتن او  «صواب»از

شاه( نزديکى دربار به جنبش بابى )و حتى در بهترين حالت بابى شدن محمدکه، خوانندۀ دقيق متوجه است 

يى دامن هاىاما اين نزديکى مى توانست به جبههبند، نبودايران سياسى  -خود بخود کارگشاى بن بست اجتماعى

 ورد.  آزند و بر ديناميسم تحول اجتماعى تکانه اى سخت وارد 

پيروان مذهب جديد در ميان برخى فئودالها ، که در اروپا پس از پيوستن تودۀ مردم به پروتستانيسم ،ديديم  

 نان گشت و به تحکيم دگرانديشى مذهبى کمک نمود.آموجب حفظ ، پشتيبانانى يافتند و همين

 ابت ساختارهاىباينو خطرى که از بابيان نکه بعدها مورّخ دربار ناصرى با توجه به امکان موفقيت آ جالب 

 که: ، قاسى مى تازدآبر ميرزا ، قدرت قرون وسطايى را تهديد مى کرد

 قاسى واقع شد و اگر او را تدبيرى بجاآن جماعت در عهد حاجى ميرزا آ»ظهور ميرزا على محمد باب  و فتنۀ 

ساختن و  و نه مجلسنمى گذاشت که کار دنباله پيدا کند.. جواب اينها از ابتدا همان شمشير و کشتن است ، بود

 پيرايه بستن.«
4

 
 

*** 
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يکى پشت کردن بى چون و چرا به حکومت مذهبى و ، سيد باب  به حکومت دو جهت داشت وردنآروى 

بلکه در جهت مبرمترين  ،«هنه پی حشمت و جا»دربار، وردن به آديگرى تقويت حاکميت سياسى. باب با روى 

زمانى روشن مىشود که ، مدآوارد قدرت ماليان به اه راين ضرورت تاريخى گام برداشت. اهميت ضربهاى که از 

حکومت مذهبى برخوردار بودند. ستگاه تکتک رهبران بابى در عين جوانى از موقعيت وااليى در د، توجه کنيم

حجت ، يحيى دارابى پسر بزرگترين مجتهد دربار بود، ى مثالبرا، داشتندهمگى از اجازۀ اجتهاد که صرفنظر 

مجلس درس سيد ،  طاهره  و چهارصد تن طلبه داشتبود مذهبى در زنجان ارتقا يافته  «بالمنازع»زنجانى به رهبر 

 کربال بدست گرفته بود و...  کاظم را در

مىيافتند و با ايران پيشرفت اه ر حکومت مذهبى را سد اساسىستگاه بود که دبابيان اين ارزش تاريخساز  

به ايران  ستانۀ ورودآهمين موضع نيز مقام جنبش بابى را در  .«به طبقۀ خود خیانت کردند»فداکارى غيرقابل تصوّرى 

 ، برجسته مى کند.  دوران نوين

اصفهان به اه در ر باب ، نکهآفرهنگى يافت. نمونهوار بى ميتوان و بايد نشانهاى بر تأييد انقالبابيان در هر قدم 

به قم مصرّانه »داشت که از دست مأمورين دولتى  فرار کند و چنين نکرد. در حاليکه از ورود  رانآماکو بارها فرصت 

! «سر باز زد
1
  

وردن سيد باب  به منوچهرخان را بايد ناشى از درايت و شناخت او آنستکه روى آحاکى از اينهمۀ شواهد و قر

حکومت را در مجموع رفرم پذير و ،  مى دانستند «وارثان ارض»که خود را بابيان دانست. از توازن قدرت سياسى 

را بايد از مهمترين عناصر نوين بابيت در تضاد کامل  نکتهاين ند. دنرا در جهت منافع عمومى مملکت ميشمرآبهبود 

 :شاه بر اين معنى تأکيد کردبه محمدى با شيعهگرى دانست. سيد باب  در نامه ا

 خداوند ديگرى را بر خواهد گزيد تا نظم را برقرار کند.«!، »... اگر تو نپذيرى
2

 

اه غلبه بر اسالم بعنوان تنها راه )ناسخ التواريخ( به قاطع ترين وجهى در ر «نسخ شريعت»بابيت با ، مرحلهايندر 

مترقى در جامعۀ ايرانى وه برون رفت از بحران و واپسماندگى اجتماعى قدم گذارد. بدين سبب نيز همۀ نيروهاى بالق

ر با فاصله گذارى حکومت مذهبى را بجان مى خرد. از سوى ديگيگاه دشمنى بى امان پاده، را بسوى خود جلب کر

 يعنى مسئول و خدمتگذار مردمى، ن شود که بايد باشدآنرا تحت فشار مى گذارد که ، آميان خود و حاکميت سياسى

 نان حکم راند. آکه ميخواهد بر 

نچه در جامعۀ ايرانى منفى بود را بر پرچم خود آبايد گفت که بابيت نفى هر ، گذشته از اين نکتۀ ظريف و مهم 

تا شاهزادگان ، پاککن اصفهانى هر طبقه و قشرى جاذب همۀ پتانسيل مترقى موجود گشت و از گندم نوشت. در

اين بخود جلب نمود. در ، راآمده قاجار و از مجتهدان سرشناس تا جمعى عظيم از طلبگان به بحران هويت دچار  

جنبش  اولین، نظر فلسفۀ سياسى مدرنجنبش را از ايناى نداشت و بدين سبب نيز بايد ه توجه خاصى به قشر ويژاه ر

 ارزيابى نمود.ملّی ايران 

3«طبقات بااليى اجتماع برگزيد»مريدانش را در مرحلۀ نخست از ميان دولتمردان و ، اينکه گفته اند 
از اين مايه 

 بود. ايران نروز جالب و جاذب پتانسيل مترقى جامعۀ آحکومت ستگاه مى گيرد که د
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 درهم شکستن ساختارهاى قرون وسطايى به چه انرژى تخريبى و، نکه نشان دادآجنبش ايناز ارزشهاى ديگر 

 درايت عملى احتياج دارد. 

مىروند. ، به خطا ثار باب  بدنبال سيستم فکرى و طرح  نوسازى جامعه مى گردندآنان نيز که در آالبته  

 «کمونیستی»و  «ماتريالیستی»عناصر دربابيت،اجتماعى در اروپا -در مقايسه با جريانات فکرى،برخىناظرانخارجى

بيشتر از اين اند. يده گرايشات مزدکى و زرتشتى مابانه در سخنان باب  د، يافته اند و برخى پژوهش گران ايرانى

ن بود و بديهى آشيعهگرى در همۀ عناصر خودکامگىيژه و بو نفی و نسخ اسالم، کالمبه يک نروست که بابيت آ

 را القا مى نمايد.  فرهنگ و مدنیت ايرانیمظاهر ، نفى اين است که 

، به او گرويدند، بودند«نشنيده و سخنى از او يده »مردم سيد باب  را ندبا اينکه ، کسروى هنگاميکه مى گويد 

بخوبى ، و فرزند زمانۀ خود بودند دهتا مردمى که از شيعه گرى رنجها بر نفی شیعهگرى کافی بوددر نظر نمى گيرد که 

 يابند. نقش براندازى بابيت را در

تعبير منطقى ديگرى نمى توان يافت. از بابيان براى گرايش دستجمعى مردم در بسيارى شهرها و روستاها به  

اين به بابيت را تنها از ايران زرتشتيان و کليميان ، يعنى گرويدن گروهى از مسيحيان، پديدۀ نوظهوراين اينگذشته 

از اسالم مى ايران بلکه بعنوان رهاگر ، «رقۀ اسالمىف»نان به بابيت نه به چشم يک آکه ، مىتوان فهميده ديدگا

فرهنگى  ،را در وراى وابستگى هاى نژادى ملیت ايرانیمدن آن محملى مى ديدند که مى توانست برآو در ، نگريستند

 و مذهبى ممکن سازد.

د را از درک خو، در نفى اسالمبابيان نستکه با نديدن دالورى آبزرگ ديگر در پژوهش در بارۀ بابيت اشتباه   

عاجز کنيم. پيروان جوان باب  با بازيافتن منزلت انسانى خويش ، نآمکانيسم رهايى و انرژى سرشار معنوى حاصل از 

امروز نيز حيرت انگيز است. برخالف بابک و مازيار و ه چنان نفوذ کالمى در مردمان يابند که از ديدگاتوانستند، 

رزوى ملت خويش را براى هزار سال به آمدند و آتيغ خليفه از پاى در به، افشين که چون همدست و همزبان نبودند

روبرو هستيم. اينکه در هيچ ، ميزآما با تجربهاى بسيار موفق و براى هر ايرانى فخر، در رهبران جنبش بابى، گور بردند

به هم پیمانان بى هيچکدام از رهبران با، چه در اوج پيروزى و چه در شرايط  شکست و شکنجه و اعدام، مرحله اى

رهيدگان از بندگى و بردگى ، اين اسپارتاکوسياران  تنها در ميان، ايست که در تاريخ جهانيده پد خود پشت نکردند.

 تام مى توان سراغ کرد.  

*** 

پژوهشگر را با يکى از ، نجا که سيد باب  در قلعۀ شهر ماکو در بند استآاز ، پى گيرى سرگذشت جنبش بابى

)محلى  «بَدَشت »جنبش در دشت اين ن گردهمايى رهبران آروبرو مى سازد و ايران هاى تاريخى يده ين پدترفشگر

 است.  مد کاروانيان مازندران و خراسان و تهران (آمحل رفت و  -شاهرود به بسطاماه در نيمه ر

در بارۀ محتواى خط ايران نفر از سران بابى از سراسر  ۸۱روز  22بمدت ، ق ۱264در اينگردهمايى بسال  

زه به بحث نشستند. پس از چهار سالى که از طرح ادعاى باب  مى گذشت و هزاران کس به انگيبابيان مشى مبارزۀ 

ينک درونمايۀ نظرى و مرزبندى کلّى جنبش الزم بود که ا، بودندده ورآهاى گوناگون و تصوّرات مختلف بدان روى 

گزارشى در دست نيست. چنين گزارشى مىتوانست نمايانگر  «بَدَشتگردهمايی »تعيين گردد. متأسفانه از مذکرات 

گفتگو بر سر حياتى ترين  ،نظرات و صف بندى هاى گوناگون در جنبش بابى باشد. اما مشکل نيست که تصوّر شود

 است. ده دترين برخوردها نيز توأم بومسايل مطروحه با شدي
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قدوس  بينًا :»در بَدَشت  ظاهراند و نوشته اندنده سخن را »زخمهاى عميق بحث و مجادله«تاريخ نگاران از  

 و پيروان دو طرف اختالف روى داد و نزديک بود کار به منازعه و مجادله بکشد.«طاهره  و  
1

 

محور گفتگوها در بَدَشت  بر دو مهم قرار داشت: يکى تعيين موقعيت بابيت در قبال اسالم و ديگرى اقدام  

گردهمايى بَدَشت  به موفقيت کامل دست يافت و باالترين هدف ممکن ، براى رها ساختن باب . در مورد اوّل

 يافت.  تحقق

عظيمى بسوى ماکو در پيش گرفته  «پيمايىاهر» است کهده مطرح بوًا  ظاهر، در مورد رهايى باب  از قلعۀ ماکو 

و سپس يک يک شهرهاى نيده يد که باب  را از بند رهاآچنان جمعيتى فراهم ه، شود و با تبليغ در شهرهاى ميانۀ را

را براى دست زدن به چنين اقدامى مناسب نيافتند و گسترش  بَدَشت  لحظهًا بابيان زاد سازند. اما ظاهرآرا ايران 

ه دشوارى را ،نکه رسيدن به همان هدف اوّلآن تشخيص دادند. خاصه آبيشتر جنبش در سطح کشور را پيش شرط 

 را بخوبى نشان مى داد. 

نهم نه تنها آاسالم بود.  نسخو  فسخبعنوان نماد  طاهرهافکندن  چهره حجاب از  «کنفرانس»مهمترين رويداد اين 

و زه مىتوانستند نماز و روبابيان ن. آبلکه بعنوان نمادى براى برانداختن اسالم در کل ، «رفع حجاب از زن»بعنوان 

طاهره ، )چنانکه  ، نها حتى مى توانستند ادعاى خدايى)انى انا الله( کنند، آديگر مناسک اسالمى را ترک کنند

نکه به هيجان خاصى دامن زنند. ليکن برانداختن حجاب اسالمى آبدون  کردند( نيز چنينديگر قدوس و بعضى 

از زن و مرد ، اجتماعى اسالم را هدف گيرد. ايرانيان امروزتسلّط تنها چيزى بود که مى توانست در شکل و محتوا 

، ى توانند تصوّر کنندعملى اسالم دريافته اند و متسلّط و  «سیستم فکرى»را در  «حجاب»بخوبى نقش تعيين کنندۀ 

 د. بوايران  نفی کامل حاکمیت مذهبیچه قدم انقالبى ارجمندى در جهت طاهره  حجاب افکندن  

*** 

 ايران: گريزى ديگر داريم به شناخت مذهب رسمى در ، براى روشن شدن هرچه بيشتر مطلب

با بمباران همه جانبۀ ذهن ، مى کوشيدره هموا، بدل گرددايران در  مسلّطنکه به مذهب آمذهب شيعه پيش از 

هر نوع تفکر و تعمق و واقع گرايى ، الزم بوداه نانرا پيوسته در پايبندى به باورهاشان مصرتر سازد. در اين ر، آپيروان

  ميزترين ادّعاها و بى پايه ترين باورها فراهم گردد.آتا زمينه براى غلو، بنيان برکنَد را

 احاديث و افسانه ها شدند و به درهم گويىهايى حيرت انگيز «نقل»اين ناگزير بدان انجاميد که مجبور به  

 نها«آمعصوم و پرستش ده نان )به( همان دلبستگى به چهارآ»دين در نزد باالخره پرداختند. تا 
2

بدل شد. از سوى  

 بود.  «تقیه»ن آدستاويز بيسابقه و بى نظير در جهان متوسل گشتند و به يک ديگر شيعيان 

 نوشت:  «تقیه»تاريخى  کسروى در معناى

که  نها هم سپاردآو به ده ورآ»کسى در خانه نشيند و خود را نهانى خليفه خواند و دستۀ کمى را بسر خود گرد

3کنيد.«  «تقيه»بکسى نگوييد و
 ن قرار گرفت که:  آبدين ترتيب پايۀ شيعه گرى بر   

داريد  دستور دهند که کيش خود را نهانآنگاه »کسانى مردم را از يکسو  به باورهاى گزاف و بى پا وادارند..... 

 باز ننماييد.«به کسى و 
4

 

                                                                                 

 .4۰شده، ص ياد ، حضرت نقطۀ... 1

 .2۰9شده، ص ياد ، بهائيگرى... 2

 .۱47، صهمانجا 3

 .۱64ص ،همانجا  4



 رستاخيز بابى

۱75

، هارچوب خودکامگى شيعه گرىافسانه و واقعيت بدانجا انجاميد که در چ، جدايى عميق ميان ادّعا و عمل

بلکه دفاع بى چون و چرا از ، هدف نباشد، گفتار و کردار نيک، بيک کالم، رفتار به مبانىاخالقى و انسانى

مذهب گرديد. از مذهبى اينمحور اعتقاد به ، باورهاى خودى و کينه جويى بى حدّ و مرز نسبت به مخالفان و رقبا

در واقع  را سرلوحۀ عملکرد خود قرار داد. بسود اسالم است«، ه کشته شود»از هر طرف کسخن مى گوييم که شعار: 

 ؟! شفيع و نمايندۀ خدا بر روى زمين چه احتياجى به نيکى استاين همه  با ، نيز بايد گفت

ها و ه چنان واژ، در نزد پيروانو فضيلت است نيکى الزمۀ رستگارى نيست  )ناراستى( «تقیه»در مذهبى که  

با واژگونه ، را واداشته («اخالق االشراف”)نويسندۀ رفتارها واژگونه است که برخى از مصلحان مانند عبيد زاکانى 

شده  ندهنها مردم به بدکردارى فراخواآبرسند و اندرزنامههايى بنويسند که در  «مثبت» به، مفاهيماين بارۀ وساختن د

!«اند

ايرانيان را به ، نکه به ناباوران اين پديدۀ حيرت انگيز و بى نظير در عالم را نشان دهيم و ببينيم که اسالمآبراى 

 در همانشده نگارش ، «و النصيحتالموعظه ”شاهدى بدست مى دهيم از رساله اى بنام افکنده، چه ورطه هايى 

 عصر قاجار:  

»عزت نفس وبال جان است... سخن چينى را پيشه کن که به هر دلى نزديک باشى و به هرجا محرم... حيا را 

نستکه در زندگى از آزار باش که گفته اند: مرد آالحيا مانع الرزق... مردم ، بکلى از خويشتن دور گردان که فرمود

ارد و در مردگى از گورش... نشست و برخاست با ارازل و اوباش) از صحبت هوشمندان( سودمندتر تش ببآدهانش 

برو لفظى است موهومى... محيل و مکار باش که به آبرو نينديش که آاست که بيان ايشان سبک و دلگشاست. از 

گران بطريق اولىٰ نخواهند تهمت صاف و صادقى متهم نگردى. همچنين خودپسند باش که اگر تو خود را نپسندى دي

  اند...«ده سودگى حلواى ايشان خورآاند و بىغيرتان به دهغيوران که مربسا پسنديد. زنهار از غيرت بر حذر باش که... 

1

نان بتازند و آبايد پى در پى بر ، خود مکانيسم مذاهب خودکامه  است که چون از تربيت پيروان ناتواننداين

ورند و يا وعدۀ پاداش هاى هرچه بزرگتر دهند. از طرف ديگر به همان نسبت که مؤمنان آنان فرو آتازيانۀ تهديد بر 

نيز در مى غلطند و چون پس از مدتى بدين تهديدها  «هگنا»به سراشيب ، اندده منزلت انسانى خويش را از دست دا

 نکه براى واداشتن زن بهآشدّت تازيانه را بايد فزونى داد و تهديدهاى جديدى اختراع نمود! نمونه ،عادت مى کنند

بدين حدّ رسيدند که گفته اند:  ، بندگى مرد

و  تش به سر وى زنندآزنجير از ، بيرون کشند »زنى که در خشم شود با شوهر.... روز قيامت زبان او را از پس سر

حق تعالى او را شهرستانى در بهشت دهد و »و به عکس زنى که خدمتکار شوى باشد  « تش در دهان وى باشد.آ

ديگى که طبخ کند  براى هر، تش دوزخ را بر او حرام گرداندآخداى تعالى ، ن زنى که براى شوهر ديگى بسازدآهر 

 مانند برق.« ،سان گذردآن زنى که از بهر شوهر نان بپزد..... بر )پل( صراط آ و، ثواب شهيدى بدهد
2

 بود کهاينتبلور خصايص مثبت انسانى باشند و عمل خود را سرمشق قرار دهند. شعارشان ، داشتندده ارابابيان 

3»فعل ما بر دين ما گواهست.«
گفت: ، «حروف حىّ ”سيد باب  در همان اولين خطابه اش به 
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 غذا و طعام طلب، ن شهر به هيچ وجه اجر و مزدى توقع نداشته باشيدآ»در هر شهرى... داخل شويد از مردم 

 گرد کفشهاى خود را هم بتکانيد.«، ن شهر ميخواهيد خارج شويدآنکنيد و هنگاميکه از 
1

 

شکاف عظيم ميان ، بايد با عملى قهرمانانه، که نفى شيعهگرى خودکامه را هدف داشتند، بابيان بدين معنى

بارها و بارها به نفى عناصرى از اسالم دست ، بسيارى «مردان»نيز بابيان حرف و عمل را از ميان بردارند. پيش از 

و نده شده به کنارى را، ورندآخللى وارد ، نکه به ساختمان  دهشتانگيز اينمذهبآبودند. ليکن بدون يده ياز

نکه هرگونه کوشش براى آبود! مانند ميده انجا «فرهنگ فراگیر اسالمی»تسلّط خود به تحکيم ، نهاآهمين کوشش 

است که مىتواند به رهايى قطعى منجر تگاه   منجر مى شود و تنها درهم کوبيدن اسارتحکيم آن فرار از زندان به 

 گردد! 

نکه دختر يکى آتا چه رسد به ، مرگ بودموجب ن بى توجهى به فروع دين آاز دورانى سخن  مى رانيم که در  

بَدَشت  نيز بابيان حتى واکنش ، بيافکند! در اينکه در مقابل ايناقدام عظيمچهره حجاب از ، از بزرگترين مجتهدان

 جاى هيچ شبهه نيست:  ، يازيدند ن پس از کنکاش بسيار بدان دستآقابل پيش بينى نبود و مبتکران 

زنى کلمۀ کفرى گاه زيرا که در شرع اسالم هر، سان استآاظهار کرد که اجراى اين امر بدست من طاهره ... » 

شکار آمن اين   بخالف مردى که توبه اش قبول نخواهد شد. بنا بر ، بگويد و بعد توبه نمايد توبه اش قبول مى شود

نوقت ، آرفع نمائيم اسباب اختالف و اعتراض شد و نتوانستيم به هيچ قسمگاه هر، حکم را اظهار خواهم کرداين

 توبه مى کنم.«من 
2

 

بر ايرانيان تحميل شيعيگرى سنگينى همۀ زنجيرهايى را که ره بيکبا، در بَدَشت  طاهره  افکندن  چهره نقاب از  

بسيارى بر ن لحظه  آبه سران بابى که تا طاهره ، نکه عمل  آميز آبطرزى شگرف برمال ساخت. عبرت ، ساخته بود

ان داد که رهايى از شيعه گرى به چه انرژى و شهامت سرشارى نياز داشت. نش، بودندده باورهاى هزار ساله پشت پا ز

 حکايت از همين معنى دارد:  نان نيزآواکنشها در نزد 

3»جمعى بيخود و گروهى با خود و طايفه اى متحير و قومى مجنون و فرقه اى فرارى«
، نانآ شدند و حتى يکى از 

 از هيجان گلوى خود بدريد. 

بر همين درونمايۀ اصلى جنبش ، ما «مارکسيست»محقق ، است که فشاهى «میزآعبرت »ن نيز از سوى ديگر اي 

مى  بابيانغاز   شکست آسر، «چپ روى بى مورد»فرهنگى را بعنوان  -مىگيرد و اين انقالب اجتماعىده بابى خر

 شمرد. او مى نويسد: 

و  هنوز بسيار زود بود، ن دورانآن در آاجراى  اما، و شجاعانه بوديده عملى پسند، »اين عمل هرچند در اصل

 انعکاس نامطلوبى به دنبال داشت.«
4

 

 انعکاس»که به ، فرا مى رسدايران بنظر ايشان چند قرن ديگر زمان مناسب براى کشف حجاب در ، بايد پرسيد 

 مى داند: بابيان  مرگ را کمترين سزاى،  «زادىآانفجار »او بجاى ستايش از اين؟ دامن نزند «نامطلوبى
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 اما حتى بهاى، را جبران کردند، اين اشتباه قرة العين و مال محمد على بارفروشى با نثار خون خوداين همه  »با 

! را از سينۀ تاريخ بيرون بياورد.«اين اشتباه نان نيز نتوانست آسنگين خون 
1

 

مُهرهاى ، «طلبه هاى ديروزى»ديگرى نيز دست زدند: اين «بزرگه اشتبا »به ، بَدَشت بابيان که ، مى دانيم  

 «اشتباهات» ايران اينتاريخ معاصر ، رىآنها را شکستند. ، آمدن اسالمآبعنوان نماد سرچيده، نماز را بر روى هم 

 قائلند.  نان ارزشى ديگرآبراى قيام و عمل رهايىبخش ايران زنان يژه را به گونه اى ديگر ارزيابى مى کند.بو بابيان
  

*** 
 

 عشق بهر لحظه ندا می کند                      برهمه موجود صال می کند

 ما می کند                       گر حذر از موج بال می کندره هر که هواى 

 طاهره  پا ننهد بر لب درياى من        
 

که تا بحال ، نهادزه بروز برترى هايى پا بميدان مبارزنى با ايران، بدين ترتيب براى اولين بار در تاريخ معاصر 

جنبش نقشى واال  «تخريبى»در جنبش بابى بيشک در باال بردن سطح طاهره  مى شد. وجود  ده شمر «مردان» ويژۀ

 شت.  دا

تعلق داشت و ايران اى رشد نمود که به رأس هرم حکومت مذهبى دهدر خانوا، «طاهره »زرين تاج قزوينى  

 شيخ احمد احسايى را تکفير کرد.  ، تقى بَرَغانى، چنانکه ديديم عموى بزرگش

بزودى در ، به جمع مال و تحکيم قدرت پرداخته، سه برادر برغانى پس از رسيدن به سيادت مذهبى در قزوين  

نيز هر يک بر طبلى مى کوفت. برادر بزرگتر )محمد تقى( متشرّع طبعًا قرار گرفته بودند و ن ايراصف اوّل مجتهدين 

 پيوست.  و برادر کوچکتر به شيخيه «ميانه رو» طاهره ()پدر  برادر ميانى ، بود

 که، شد وردند و او صاحب سه فرزندآسالگى به عقد پسر عموى بزرگتر در  ده()بروايتى سيزده را در پانزطاهره    

 نها )شيخ اسمعيل( بعدها امام جمعۀ قزوين گرديد! آيکى از 

اما تنها به همين لحاظ ، اندميده نا «ژاندارک ايرانی »را با توجه به مرگ قهرمانانه اشطاهره  برخى غربيان   

 اندشيدهزادى زن يافته اند و کوآمقايسه نمود! برخى ديگر او را طاليه دار طاهره  ن دخترک روستايى را با  آميتوان 

به چنين عمق و انرژى دست هيچگاه جنبش بابى بدون او ، در حاليکه بايد گفت، جدا کنندبابيان حسابش را از 

 اسالمتسلّط که در ازناى ، بلکه ميليونها زنى مى بود، ون شرکت در چنين جنبشى يکى از هزاراننمى يافت و او بد

 دن نيافت. وفرصت رخ گششان استعداد

را بابى جنبش ، بعنوان نماد اسارت زن و مرد ايرانى، برانداختن حجابچهره تا با از ، مى بايست زنى باشد  

بايد در راهگشايى هايش در همۀ زمينه هاى هرچند که طاهره را  بدل سازد. ايران به بزرگترين رستاخيز تاريخ معاصر 

نکه نشان دهيم از چه سخنمى آبراى فقط بازشناخت.  نيزاز فلسفه و منطق تا شعر و ادب ، تفکر و ادب ايرانى

 مى کنيم. ره به جمله اى از او اشا، دريافت ثارش راآگوييم و با چه ديدى مى توان ارزش 

اما از گرويدن ، شنايى او با شيخيه گشته بودآ)مال جواد وليانى که موجب خود در نامه اى به پسر خاله طاهره    

 نوشت:  باب  خوددارى مى کرد( به

                                                                                 

 .۱47، ص  همانجا 1



 رستاخيز بابى

۱7۸

تفسير  به همان نظرى که به، »نوشته بودى که تفسير مبارک )از سيد باب( نامربوط بهم مى باشد. اى مسکين

 يات نامربوط بهم مى باشد.«آبنگر... ببين چه مقدار  به قرآن،نگريستهاى
1

 اولين، ر منطقى استبه مالجواد هشدار مى دهد که اگر مدّ عى تفک، نآبودن قر «نامربوط»با تکيه بر طاهره    

 قدم همانا دست برداشتن از اسالم منطقستيز است! 

، مى شدده هاى علميه بخورد جماعت دازه در حو «معارف اسالمى»نچه بنام آبر تسلّط پس از طاهره     

ورد. او شوهر و فرزندان را ترک گفته در کربال به آبيشک از تشنگى معنوى به سوى جريان الحادى شيخيه روى 

مد شاگردان سيد گرديد. حتى آسر، شاگردان سيدکاظم پيوست و بزودى با اتکا به استعداد و هوشى حيرت انگيز

اش نوشت: زهواآدربارۀ ، بوديده و را ندنيز که ا مورخ دربار

2با وجود حسن جمال و غنج و دالل در علوم معقول و منقول بحدّ کمال بود.« طاهره  » 
 

چنانکه ؛ بيشک به مرتبۀ اجتهاد دست مى يافت، زن نبودطاهره  ن بود که اگر  آدر کربال سخن از ، نجا کهآتا  

 مى کرد!  ره ادا حوزۀ درس او راده از پشت پر، نيز پس از مرگ سيد کاظمعمًال 

شيخ  «شاگرد»ًا مدن شيخيه است. او که ظاهرآبهترين نمونه براى نشان دادن تأثير طلبه هاى ايرانى در برطاهره  

منافى با  اينها را »اکاذيبى، بودندده کرسياهنکه ايندو صدها صفحه در توصيف جابلقا و جابلسا آپس ، و سيد بود

و شايستۀ مغزهاى ناخوش« عقل« و »موهوم 
3
 دانست!  

تو گويى بنا به توافقى از دريافت ، تاريخ نويسان مخالف و موافق در عين اظهار شگفتى از اين پديدۀ تاريخى  

اند که همانا کيفيت رهايى بخش نده غافل ما، انديده نرا دآنجا که آو ند  اده شخصيت مستقل و مبتکر او سر باز ز

اه ربابيان براى تک تک باالخره مالحسين ها و ، بلکه براى قدوس هاطاهره ، نه تنها براى  که ، جنبش بابى بود

 بود. ده بسوى حداکثر شکفتگى استعدادها و شخصيت انسانى باز نمو را

بلکه ، ديگر رهبران بابى «صالحديد»نه نخستين بار در بَدَشت  و به طاهره ، گرفتن  چهره نکه نقاب از آنمونه  

لوسى )مفتى بغداد( چنين آدستکم از دوران تحت نظر بودن در منزل سيد محمد يکى دو سالى پيش از بدشت،  او

 مى کرد:  

ليکن در ، بدون حجاب ظاهر مى شدند)دوستان( بر اين بود که در مجالس احباب طاهره  »رسم حضرت  

 صحبت مى فرمودند.«ده از پشت پر، اغيار حضور داشتند مجالسى که
4

 متزلزل شدند ودوستان بعضى از ، بدون حجاب ظاهر مى شدندء در مجامع احباطاهره از اينکه حضرت » 

 نسخ احکام شريعت قبل را مى فرمايند.«طاهره  بود که چرا حضرت  اين حرفشان 
5

ن او روز اول محرم را به مناسبت روز تولد باب جشمنحصر نبود. برداشتن به حجاب  «نسخ احکام شريعت قبل

گرفت!: مى
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نکه حضرت نقطۀ اولىٰ )باب ( در شب آشان بمالحظۀ ره جناب قرة العين و همشي ،مد آمحرم پيش مىماه »تا 

1«شيده....و البسۀ رنگين پوده حنا استعمال نمو ،اندشده اوّل محرّم تولد 
 

، بودنديده بود و اين قهرمانى چنان براى شاگردان سيد کاظم که به او گرو «نفى تقيه»طاهره  مهمتر  اقدام   

بلکه دستکم چهار نفر تکفيرش کردند! پس از لغو سفر اصفهان از سوى ، که نه تنها بسيارى کنار رفتند، مدآسخت 

فرقه  ى که بدنبالرا از کسانآنان بود که در همان مرحلۀ نخست جمع بابيان مهم قدم هاى يکى ديگر از  ، اينباب 

 تصفيه مى نمود. ، گرايى اسالمى بودند

تقاضاى اخراج او را نمودند  «علما”به هيجان عمومى دامن زد و اه به کرمانشطاهره  وقتيکه ورود  ، از اين باالتر 

د حاضر ش،  طاهرهبود که پيش از اين يادش کرديم( «صوفى کش”قا عبدالله پسر همان آ «ءعلما»)در رأس اين

»و شرط مباهله مختصّ پيامبران است. شيعيگرى، در حاليکه در ، کند «مباهله»نها آبراى اثبات ادعاى خويش با 

2باطل باشد فى المجلس بميرد.«اه گذاشتندکه هرکس براينمباهله را به 
طاهره  از مباهله با   «علما» پيداست که  

 سر باز زدند! 

نکه حاکم کربال او را تحويل آتا ،درخانۀ سيد کاظم توقيف بودماهسه  «علما» به شکايت، پيش از اين  طاهره    

بنا به دستور حکومت عثمانى )مفتى بغداد( لوسى آزندان در خانۀ ابنماه نجيبپاشا حاکم بغداد داد. او پس از سه 

حکومت عثمانى ، ن اوو زن بودطاهره گشت. احتماالً ارادت مفتى به  ايران راهى بابيان اخراج شد و با جمعى از 

 را از کشتنش منصرف ساخت. 

َکرَند چنانکه گويا در قريۀ ، به تبليغ بابيت همت مى گماردند، و يارانش هرجا که مى رسيدندطاهره   

 هزار و دويست نفر اعضاى يک ايل خواستار همراهى او شدند. نشاهنزديککرما
3

 

نيمى از مردم شهر بابى شدند! پديدۀ جالب در ، مد. چنانکه نوشته اندآبزرگترين موفقيت در همدان بدست   

در همان دوران بغداد با يهوديان رابطه طاهره اين ميان گرويدن جمع بزرگى از يهوديان همدان به بابيت است. 

 بود.  ده ورا به بابيت جلب نمشاه پزشک ، و از جمله حکيم مسيحده برقرارکر

 و اصحاب او در امر حجاب و صوم و صلوة مثل سابق چندان دقت و احتياط نمى نمودند.«طاهره  »در قزوين نيز 

4
 

»شوهرهاى شما از دين برگشته اند و شما بدون  مى گفتند: ها بىبه زنان باطاهره  از سوى ديگر مزدوران عموى  

5«طالق مى توانيد هر که را بخواهيد اختيار کنيد.
 

به چوب بستند طاهره  نان را در خانۀ عموى  آيکى از بابيان، نجا باال گرفت که در مقابل نفوذ روز افزون آبلوا   

، سمان رسيد و مقتولآبه  «وادينا»رساند. فرياد  به قتلرا  )عموى بزرگ طاهره(برغانى ، و بابى ديگرى به انتقام

ابتکار عمل را بدست دشمن ، جويى شيعه گرى قرار داشتستيزه اى که در راستکارىلقب گرفت.  «شهيد ثالث»

قاسى آداد. هرجا بابى يافتند دستگير کردند و دستکم پنج نفر را کشتند. خبر بلوا به پايتخت رسيد و حاجى ميرزا 
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 رستاخيز بابى

۱۸۰

نبان كه زندادر خانه بازداشت شد و درحاليطاهره  خواستار ارسال زندانيان به تهران گشت. ، بمنظور خوابانيدن بلوا

 خطر مرگ تهديدش مىكرد!  ، شوهرش بوداو 

تهييجى او و  يارانش را در مرحلۀ اوج گيرى جنبش و را وامى گذاريم و فعاليت تبليغى طاهره  اينجا سرگذشت  

 بابيانكه ، چنين سازمان يافته بودشد، ميز پىگيرى مىآمسالمتًا فعاليت كه به شيوۀ اكيداين بابى دنبال مى كنيم. 

غاز آتشين آبا خطابه هاى ، تا بر سر كوچه و بازار «هاى علميهزه حو»از روستا و شهرهاى بزرگ و ايران در سراسر 

نها مىرفتند تا آو از مردم مىخواستند كه برخيزند و سرنوشت خويش بدست گيرند. کردند دورانى نوين را اعالم مى 

حكومت مذهبى ستگاه را گسترش  دهند و به وزنه اى بزرگتر از د بابیفرهنگی  -انقالبیبا سرعتى باور نكردنى جنبش 

 بدل گردند. 

ن دانست. آق.( بايد نقطۀ اوج جنبش بابى و بيانگر عيار واقعى ۱264ـ۱265شد اين مرحله را )ره چنانكه اشا  

تهاجمبرانگيزندۀ شد و اين تنها گوشه اى از ره اشاايران در غرب طاهرهميز آبه فعاليت تبليغى و تهييجى موفقيت 

، نان )حسن نامىآيكى از ، بودند كه چون حاكم خراسانسيده در مشهد به شمارى ربابيان بود. ايران درسراسر بابيان 

زاد ساختند. آبه اردوى لشگر ريختند و او را  «صاحب الزمان!»نها با فرياد يا ، آخادم مال حسين( را دستگير نمود

 ى نويسد:  مره تاريخنگار دربار دراينبا

ميرزا( را معروض افتاد كه مالحسين بشرويه در زه حشمت الدوله )حم ۱264ثار آ»سال پر مالل مصيبت 

 محبوس فرمود.«ده ورآنرا به اردو آارضقدس به ضاللت عباد اشتغال دارد.
1

ه )عبدالعلى خانمراغاما چون سرهنگ توپخانهاش، ميرزا قصد دستگيرى مالحسين را داشتزهنيز حمواقعًا  

ينكار منصرف شد و مدتى او را در اردوى لشگر مهمان كرد! ااز ، مدآب درآبابى از اى( 

 يحيى دارابى )وحيد( در يزد و فارس از روستايى به روستايى با استقبال روز افزون مردم روبرو بود: 

هالى دهات و قصبات توقف مى فرمودند. ااه »وحيد در موقعيكه مى خواستند از يزد به تبريز تشريف ببرند در ر

2 «شده.نفر  ۱۰۰۰فصول ذكر تصديق اين نها. در يكى از آيا همۀ اهالى و  يا اکثريت ،تصديق مى كردند

مالحسين بشرويه اى به تبليغ  پرداخته و سى نفر از اهل ميامى مؤمن شدند و با ، »چون به قريۀ ميامى رسيدند

 ه نفر از اينها در قلعۀ شيخ طبرسى بشهادت رسيدند.«عازم سفر شدند. بيست و ن، گشتهاهجناب مالحسين همر
3

 «حجت”مى شدند و پيروان ده گستر الله(ء)بهانورى در مازندران و گيالن به رهبرى قدوس و ميرزا حسينعلى بابيان 

انددهورد كرآهزار نفر )دو سوم جمعيت!( بر ۱5در زنجان را 
4

ذربايجان باعث گسترش فزايندۀ آ. شخص باب در 

تا در ، فرستادايران قاسى او را به دورترين جاى ممكن در مرز آكرديم كه حاجى ميرزا ره اشااين جنبش بود. پيش از 

چنان نفوذش باال ، ماهىكه در ماكو اقامت داشت 9شود. اما در طولده ميان سنى مذهبان كُرد به فراموشى سپر

تا از سرايت بابيت به ، او را به جاى ديگرى منتقل سازد، بخواهدايران ر روس را واداشت از دولت گرفت كه سفي

 است: ده سند تاريخى را بدست دااين دميت آمرز جلو گرفته شود! فريدون آن سوى 

.35شده، ص ياد ، حقايق االخبار... 1

 .همانجا2
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 رستاخيز بابى

 

۱۸۱ 

 

بنا به خواهش از سرحدّات ، مىكوشدايران شوب در وال يات مختلفۀ آ»چون اين شخص كهنهپرست به ايجاد 

 شد و اكنون در يكى از دهات اروميه )چهريق( زندانى است.«نده اكو( را)م
1

 

اى كامالً متفاوت  بدست مىدهد. چهره دربارۀ فعاليت سيد باب  در چهريق گزارشى در دست است كه از او 

 است: ده يادداشت كرنحوالى گذشته( آپترزبورگ كه از نشگاه )دانشجوىدااينگزارش را موخنين 

نجا به بيان تعليمات آدر دنبالۀ سفرم به چهريق رسيدم. باالخانه اى ديدم كه باب از ۱۸5۰سال جون ماه »در 

ًا نها را نداشت و اكثرآخويش مشغول بود. تعداد جمعيت بقدرى زياد بود كه حياط قلعه ظريفت جاى دادن به همۀ 

2ن جديد گوش مى دادند...«آهاى اطراف نشسته و بدقت به قرده در جا
 

پيوسته بابيانخانوار به  2۰۰، خانوار سلماس 3۰۰»از چنين فعاليتى است كه به روزهاى اعدام باب   پيامد 

3اند.«
 »حتى از ميان روستاهاى مسيحى هم گروهى دنبال باب  را گرفتند.«و يا  

4
جمعى از مشاهير علما و اشراف  

 مان اوان بابى شدند. و سپس در اروميه و اردبيل در هو ارباب  مناصب دولتى در شهر خوى»  

كه نفوذ ، واقعيت استنشانگر اين بىگفتگو ايران گسترش وسيع و رسوخ به ميان همۀ اليه هاى اجتماعى    

بابيان بود. اگر نفوذ نده مطلق نبود و  قطب قوى ايرانى همچنان در جامعه پا برجا ماايران، تا اين زمان اسالم در 

اما موج ، امكان داشت به نتايج ديگرى دست يابيم، قشر اجتماعى بود محدود به يك منطقۀ جغرافيايى و يا يك

از طرح مسألۀ قائميت و فسخ اسالم هر ارزيابى يژه برانگيختند و استقبال مردم بوايران نان در سراسر آعظيمى كه 

 ديگرى را از نظر منطق تاريخى غيرممكن مى سازد. 
 

را موجب  «اسالمىايران »گرچه فرسايش عظيم انرژى معنوى در تاريخ ، كه فرقه گرايى، ديديماين از پيش  

اگر در مرحلۀ اول جنبش بابى نيز كسانى )اغلب د. خود نشانۀ خودكامگى و تحمل ناپذيرى اسالم  بو، استشده 

نسخ و فسخ اسالم را بر پرچم بابيان كه ّوم ددر مرحلۀ در بابيت فرقه اى جديد مى ديدند، از ميان عمامه بسران( 

، ايىگرسخناز فرقه، نان پاسخ مثبت گفتندآبه نداى ايران بخش عظيمىاز مردم اين همه خود نوشته بودند و با 

 مردم است. اين توهين به 

قدم به قدم از  بودند و ده ورآرفته رفته به فعاليت روشنگرانه   روى ل گذشته، اينك در مقايسه با دو سه سابابيان  

نگاهى به مرحلۀ اول مى كنيم ،غوغاگرى شيعى فاصله مىگرفتند. براى بدست دادن مقايسه اى ميان اين دو مرحله

 شهر فراگرفت: اين به هيجانى كه مردم تبريز را با ورود نخستين باب  به مثًال و 

ن داشتند كه سيد آقصد ده، وم كر»خبر ورود حضرت باب  به تبريز هنگامه اى برپا كرد. مردم از هرطرف هج 

بود كه فقط اطالعى حاصل كنند. جمعى ديگر را مقصود اين  بود اينكنند. بعضى مقصودشان هده باب  را مشا

اند.... صحت دارد يا نه.... فرياد و غوغا از مردم تماشاچى پى در پى ده نچه علما به باب  نسبت داآيا ، آكه ببينند

هرکس براى مالقات سيد باب  ، بحدى ز ياد شد كه به امر  حكومت جارچى فرياد كردبلند بود.... غوغاى مردم 

 تمام اموالش ضبط مىشود و خودش هم به حبس ابد محكوم مىگردد.«، برود
5
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۱۸2 

 

 را دوامى نمىتوانست باشد: غوغاگرى چنين است كه  روشن

بجز چند نفر باب(  «توبه«تبريز و ن حضرت در تبريز وارد شد)مجلس آ»مردم اروميه بعد از استماع بليهايكه بر   

 بقيۀ مردم.... اعراض كردند.«
1

 

 اى نداشتند كه بر اهرم رهنروزگار بودند و چاده آخود محصول جامعۀ شيعهز، بابيان ولدر مرحلۀ ا، رىآ 

ن دريافت. آيعنى مرحلۀ شكفتگى دّوم، ارزش و عيار واقعى اين جنبش را بايد در مرحلۀ  تكيه نمايند. اماغوغاگرى 

فتوا به  «مجتهدان و متوليان شرع انور»بلكه همۀ ، انديده بى بازگشت از اسالم بربابيان ن نه تنها آكه در اى مرحله

 ممكن بدل گشته است.  «هگنا»رگترين نان به بزآبراى شيعيان نزديك شدن به و اند ده داآنان الحاد و نابودى 

ق.( سخنان باب  را مى ۱264ـ ۱266اينجاست كه منطق تاريخى حكم مىكند: انگيزۀ مردمى كه در چهريق ) 

نكه احتماالً آبود. ديگر  «پندارهاى شیخی»و نه  «ظنّ اسالمی»نه ، پيوستندبابيان به ايران شنيدند و يا در ديگر نقاط 

نكه آمگر نه ، تعجب مىكند، ميز ارزيابى شودآمسالمت دّوم در مرحلۀ بابيان خوانندۀ دقيق از اينكه شيوۀ مبارزۀ 

به مقاومت نظامى در مقابل نيروهاى دولتىدست ديرتر دشمنان سرسخت خود را به قتل مى رساندند و كمى بابيان 

 ؟ زدند

تاريخىرا نمى توان يافت ک اما هيچ مدر، رش قدرت اجتماعى و سياسى جنبش بودنددر پىگستبابيان گرچه   

كه به مثًال طاهره خر آباشد. ده جويى فردى و يا اجتماعى را دنبال نمو، ستيزه جنبشاينكه رهبران بابى در اوج 

تياجى داشت كه چه اح، را بسادگى مقهور مى نمود -از جمله عمويش -تشين  هر عمامه بسرىآسالح خطابه هاى 

با دامن زدن به يك انقالب فرهنگى بابيان كه ، شواهد تاريخى نشان مى دهد، برعكس؟ در قتل او مشاركت كند

 ميز تسخير سازند. آسياسى را بشيوۀ مسالمت  -ن بودندكه قدرتهاى حاكم اجتماعىآدر پى ، ميزآمسالمت 

زاد سازى يكايك شهرهاى ، آد كه هدف كلى شانبراى دامن زدن بيك جنبش فراگير نشان مى دهبابيان کوشش  

مال حسين با ايران، در غرب طاهره  است. پس از  ده از طريق دست زدن به شورشهاى مردمى و منطقه اى بوايران 

نان در هر روستا آنفر از يارانش از خراسان بسوى مازندران حركت كرد و يحيى دارابى از يزد به طرف فارس.  2۰۰

زمينه را اسماعيل رائين  از اين مردم را بسوى خود مى خواندند. سند تاريخى در ، ه هاى شورانگيزبا خطاب، وشهرى

اين را در بابيان نستكه آسند بخوبى بيانگر ايناست! ده بدست دا ۱۸5۰فوريۀ  ۱2گزارش سفارت انگليس مورخ 

 چه فاصلۀ اندكى از پيروزى جدا مى ساخت:  ، زمان

هواخواهان مسلك جديد موسوم ، شورشاين در يزد بوقوع پيوست. برانگيزندگان ًااخير»... بلواى سختى 

برد. اما ارک نيز از ک پناه بودند و چنان تعداد كثيرى در شهر اجتماع كردند كه حاكم مجبور شد به ار «بابى«به

به منزلۀ زوال رفعت و نفوذ  بودند پيشرفت بابيگرىشده ميان ماليان كه متوجه اين شد. در ره طرف شورشيان محاص

به حمله بر فرقۀ بىدينان دعوت ، را بنام دفاع از دين اّمتگرفتند حاکم را نجات دهند و ، تصميم خودشان است

ئينى غير ، آكه در مجازات مسلمان مرتد، جديدالمذهب ها همگى از پيروان دين اسالم هستنداينكردند. بدبختانه 

 فرقه ذيعالقه هستند.اينرعى و عرفى هر دو به قلع و قمع قابل انعطاف است. لذا مقامات ش

ده نكه حتى روى توپخانه و پياآبدون ، بين همۀ طبقات مردم، مذهب در تهراناينيد كه آچنين بر مى ايناز قر  

تصور مى رود به قريب دو ، شهراين نان در آاست. تعداد ده نظام ثابت نيز دست ردّ گذاشته باشد مريدانى كسب كر

 به لرد پالمرستون وزير خارجه( -ار نفر بالغ گردد...«   ) بايگانى عمومى انگليس هز
2
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 رستاخيز بابى

۱۸3

*** 

يعنى ، به مرحلۀ سوّم، نيروى مترقى در جامعۀ ايرانى را جلب نمودنددّوم، عمده در مرحلۀ بابيان نكه آپس از 

 نده شدند.كشا قدرت مذهبی و سیاسیيگاه دو پامرحلۀ رويارويى با 

دراوج قدرت بابيان را درنوردد. ايران بابيت مىرفت كه بنياد ساختارهاى قرون وسطايى دّوم، در مرحلۀ   

 حكومت مذهبى را به هزيمت كامل سوق دهد. يگاهاجتماعى خويش به نيرويى بدل گشته بودند كهميتوانست پا

ميت مذهبى به فرصت تاريخى حاكه، بود. با مرگ محمد شاايران اما سرنوشت تاريخى ديگرى در انتظار  

در صورت همدستى براى سركوب ، و اميركبير بفهماندشاه به ناصرالدين ، مى كوشد، غيرمترقبه اى دست يافته

 پشتيبانى خواهد نمود. «نو تختشاه »از بابيان، 

بابيان زو بسود رفته رفته كفۀ ترا، رازا مى كشيدبه دچنانکه گفتيم بى ترديد اگر دوران محمد شاهى چند سالى   

ميز شكستى جبران ناپذير بر پايههاى حاكميت مذهبى آو در بهترين حالت بصورتى كمابيش مسالمتآمده پائين 

روندى كامالً مخالف يافت. پيش از اين ديديم که هر بار با ه، با مرگ محمد شا، مد.  اما تحول سياسىآوارد مى 

مى  «وزيرى پرتدبیر»و حتى وليعهد نيز تنها با تكيه بر كشاكش ميان مدعيان حكومت باال مىگرفت ه، مرگ شا

از شاهزادگان قاجار خود محمد هيچ يک »که ه، توانست بر تخت سلطنت بنشيند. اين كشاكش پساز محمد شا

1تا صدراعظمش را بپذيرند«، را برنمى تافتندشاه 
 دامنه اى وسيع يافت:  ،  

يزد و خراسان ، كرمان، شيراز، كردستانه، كرمانشا، اى بروجردمد و در شهرهآ»در پايتخت هرج و مرج بوجود 

در هر سرى  مصيبت...اين»خالصه دراين چند روزۀ ايام فترت و اشتهار اخبار 2شورشهاى جدى بوقوع پيوست.« 

و هر عليل بى ، »هر كاسب ذليل بازارى بر سرتيپ و سردارىمى تاخت3شورى و در هر دماغى سودايى ظاهر شد.« 

 ياور و سرهنگى را عريان مى ساخت.«فرهنگى 
4

ن به شورش آاز ده با استفابابيان را فرصتى دانسته اند كه  «دوران فترت»برخى تاريخنگاران ضعف دربار در 

نو تخت را ، شاه نكهآشورشها بطور سنتى در دست حاكميت مذهبى بود و در خدمت اين سرنخ  اّمادست زدند. 

بر بابيان به موضع سركوبگر مستبد سوق دهد. وانگهى كوچكترين مدركى در دست نيست كه حکايت از سوار شدن 

، مت وارد ميدانشوندمى بايست در شهرهاى بزرگ در ائتالف با مدعيان حكوآنان اين موج كند. در غير اينصورت 

 نشد. در حاليكه هيچ جا چنين 

مرحله يك وظيفه و اين در ، سالهاى كه مى خواست برتخت نشيند ۱۸اميركبير بعنوان وزير ناصرالدينميرزاى  

بابيان بيش نبود:  يا به اه بود. در مقابل او دو ر «امنیت»ن راندن همۀ مدعيان قدرت و استقرار آهدف داشت و 

حكومت مذهبى قرار مى گرفت و از يگاهنان در مقابل قدرت ارتجاع دربارى و پاآىداد و در ائتالف با ميدان م

قدرت  بابيان، با سركوب ، مىشد و يا در ائتالف با نيروى ارتجاعى جامعهندهاى نامعلوم كشاآيندهبه جدالى با اه اينر

را فرصت  «انتخاب»اينكه ، ميت مذهبىدر پيش گرفت و حاكاه دّوم اميركبير رساخت. خويش را مستحكم مى 
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، ناصرالدين ميرزاى وليعهد از ميان مدعيان حكومت استقبال بى نظيرى نمود.، يافتبابيان براى سركوب درخشانى 

 گرديد:  «روحانيت»مطلوب 

 دنانير بنام نامى و اسم ساميش زيب و زينت پذيرفت.«وه »رؤس منابر و وج
1

 

نمك «به تخت نشست. اينك نوبت دربار بود كه شاه در سراسر كشور فروكشيد و ناصرالدين  «فتنه و غوغا”بزودى  

 بشتابد. مداران شريعتبه يارى بابيان نشان دهد و براى مقابله با  «شناسى

به  «عملۀ مذهب»، غاز شد كه در قريۀ نياالآاز همان گردهمايى بَدَشت  ، فشار رهبرى مذهبى در اين جهت

 ده کردند.نها را پراكنآتاختند و بابيان بر  )مجتهد بارفروشى(ء سعيدالعلمارهبرى 

كارگزاران دولت و عمال وسركردگان آمده، و ساير فقهاى مازندرانى در مقام محافظت خود بر ء »سعيد العلما  

 فتنه و غوايت اطالع دادند.«اينواليت را از 
2

 

كه احسان طبرى است و بابيان مامه بسران در حمله به اين گزارش تاريخ نگار دربار حاكىاز سركردگى ع 

3ور متفرق ساخت.«به زنرا آ»دولت متوجه اجتماع بَدَشت  شد و مىنويسد: 
برخالف واقعيت تاريخى سخن  مى ،  

درپى رويارويىبا دولتيان بودند و نه دولت اميركبير بابيان مرحله نه اين غاز آگويد. واقعيت اينستكه حداقل در سر

»سخنان گفت: ء نجا كه مال حسين به سعيدالعلماآعمامه بسران بودند و بابيان، نان. طرف مبارزۀ آن در پى چندا

 ينه دارى در محلۀ كوران است.«آمن براى هدايت تو  بمنزلۀ 
4

 نقطۀ اوج تضاد موجود را نشانه گذارى نمود. ، 

غاز شد كه چون آرخ داد و چنين لومترى بابل( كي)ده و دولتيان در قلعۀ شيخ طبرسى بابيان اولين برخورد ميان  

ء با در بابل سعيدالعلماند، به قصد بَدَشت  در حركت بودشده، مال حسين و يارانش از خراسان وارد مازندران 

»مال حسين ، حاكم بابل، قاسم ميرزا، در بيرون شهر سنگر گرفتندبابيان وردند. آنان حمله آبر زير فرمان خود،  «اّمت»

 مازندران نمود.«ک راضى بهتررا 
5

 

! »مالعنۀ بابيه از در حيلت و خدعيت طالب امان و خروج از مازندران شدند.«مورخ دربار نيز اعتراف دارد كه  

6
بردند پناه ناگزير به محل قبر شيخ طبرسى و بابيان وردند آنان حمله آبر اه يکباره در ميانۀ ر «محافظ”سربازان اما   

 بود: آمده فراهم  بابيان ويش برخاستند. فرصتى طاليى براى كيش دادن حكومت بسوى و به دفاع از خ

و مملكت را شاه سلطنت ، چنين وانمود كرد كه اجتماع اصحاب در قلعهشاه در نامۀ مفصلى به ء »سعيد العلما

 تهديد مى كند.«
7

 

را امرى حياتى براى حفظ  «ياغى»بابيان سركوب ، كند كه  زمانيكه حكومت نوپا مىمنطق تاريخى حكم  

بدين رويارويى ، دست زدندمقاومتنيز براى نشان دادن يگانگى حرف و عمل خويش به بابيان قدرتش يافت و 

جمع طلبگان و روستاييان به چه سودايى به جنگ با قواى دولتى اينشد. وگرنه بايد پرسيد كه ده دامن زخون بار 

 ؟  رفتند
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 كوچکترين ترديدى بجا نگذاشته اند: ره بااينفرماندهان هر سه قلعه در 

و مردم زنجان ه بشاراجع به علماى زنجان است. بهيچوجه ارتباطى مستقيمًا »قضيۀ ما حجت زنجانى )زنجان(:  

1ندارد.«
  

مردم را بر عليه ما خواهند شورانيد و چنين منتشر ، سيد يحيى وحيد دارابى )نيريز(: »طولى نخواهد كشيد كه نوّاب

خواهند ساخت كه وحيد دارابى طالب سلطنت است.« 
2

 

به تخت سلطنت هستيم و نه در ء نه در خيال ارتقا، »ما هيچ منظورى نداريمحسين بشرويه اى )شيخ طبرسى(: مال

 است.«شده ما فقط مى گوييم قائم موعود ظاهر ، شاش مملكتفكر اغت
3

 

با مقاومت قهرمانانه  ، نکه مى دانيمآخاصه د ؟ از قلعه بندى چه بوبابيان هدف ، چنين است كه بايد پرسيد

 مدت نزديك به دو سال تمامى قواى دولتى را به خود مشغول داشتند:  

هزار نفر و براى قيام زنجان قريب سى هزار نفر و  ده ى بيش از در قلعۀ شيخ طبرسبابيان »دولت براى سركوب 

 هزار نفر سرباز و چريك مجهز به توپ و تفنگ تجهيز کرد.«ده براى سركوب قيامهاى يزد و نيريز قريب 
4

 

در مقابل لشگرهاى متعدد دولتى مقاومت كردند. ماه كه هفت ، بابى 4۰۰الى  3۰۰در قلعۀ شيخ طبرسى از 

  45۰۰و بابى  3۰۰۰ماهۀ  6نفر كشته نشدند و در قلعۀ علىمردانخان )زنجان( در طول مقاومت  6۰تا  5۰بيش از 

مدند. آنفر از قواى دولتى از پاى در
5

 وقايع مى نويسد: اين دوگوبينو پنج سال بعد از   

ردند كه براى شورشيان در شهر زنجان بطورى مقاومت کاين ثار شورش بابىها نمايان است و آ»در زنجان هنوز 

6نها دولت ناچار شد كه نصف شهر را خراب كند.«آتسليم كردن 
 

 را پنهان دارد:بابيان نيز نتوانسته است مقاومت قهرمانانۀ شاه حتى مورخ دربار ناصرالدين 

7در حيز تحرير نگنجد.«هده »فداييان بابيه كارى كردند كه شرحش بى معاينه راست نيايد و بيانش جز به مشا
  

 دربارۀ يکى از نبردهاى قلعۀ شيخ طبرسى مى نويسد:او 

خالى و مملو ، اطراف قلعه را به حفر و نقب و انباشتن باروتده، »رئيس و مرئوس فتح قلعه را بر خود الزام نمو

توان و وه توپهاىك دويدند. قدم تهوّر بجانب قلعهکشيده، سپر  بىباكى بر روده، تش زآدر ساعتى معين ، ساخته

فتح قلعه ميسر نگرديد ، تش فشان را برق خرمن جان قلعگيان ساختند. اما چون تدبير مخالف تقدير بودآهاى ره خمپا

! و به حيّز تأخير افتاد.«
8

                

بر جماعت كودار ک »در همان شب مالحسين بى دين چون خوکى سهمگين و پلنگى خشمگين بدون ترس و با

 روان نمود.« شبيخون)زد( و از خون ايشان رودى
9
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نكه بار آبيابد. اما اسفا متحد خود  ن رناآاميد داشتند كه دست كم جناحى از دربار ، بابيان چنانكه ديديم

براى تحکيم قدرت خود بهترين پايه مى پشتيبانى رهبرى مذهبى )حتى امام جمعۀ طهران( در اوايل کار، اميركبير 

 »دست تنها ماند.«و کرد بركنار مذهبى فشار رهبرى  به، را درباراه وابستگان ترقيخويافت، حتى 
1

 

2»حكام پيشين به شورش عامه بركنار گشتند«زمان اين در ، همينكه مورخ دربار مى نويسد 
نشان مى دهد كه ،  

روشن است که در اين چرخش ناميمون به قدرت رسيدند. شاه بجاى حكام دوران محمد ماليان، مطلوب کسانى 

 ماند. از پيشرفت باز ، جنبش بابى قدمى پيش از پيروزىگى اميرکبير با ماليان، و در سايۀ همبست

را در تعارض ، بابيان اميركبير بجاى بركشيدن نيرويى كه مى توانست مددكارش در پيش برد رفرمهاى جدّى گردد 

باب ( را دفع دهيم و »جز اينكه او )سيد باشد كه: شده كالم اميركبير بدرستى نقل اينبا قدرت مركزى يافت. اگر 

3نيست.«ره چا، فتنه را رفع كنيماين
 كه او در شرايطى ديگر چارۀ كار را ديگر مى يافت! ، روشن مى کند  

نمى توانست در مقابل نيروهاى ، بابیانتهاجم فرهنگی و برترى معنوى روشن است که در چنين توازن قوايى، 

، ن سيصد چهارصد نفر از طلبگان و روستائيانآخ طبرسى و سالحى كارا باشد! نگاهى به درون قلعۀ شي، نظامى

 نبود.  زه آنان ميدان مبار، که ميدان نبرد تا نشان دهد، كافيست

بابيان به شمارى افزونتر به ايران، مدۀ وه آورد كه مردم بستآامكان را فراهم اينقلعه بستن مى توانست هرچند  

كه خبر مقاومت دليرانۀ ، اى نبودده انتظار بيهو، ترديداين بىنروزها آ ورند. با در نظر گرفتن وسايل ارتباطىآروى 

را از سكوى امروز بايد عملى تبليغى و بابيان كه قلعه بستن اين است با سرعت و شدت بسيارى منتشر گردد.  آنان 

، ايدتپيدهت در خاک»شما كه قرنها از ظلم اربابان دين و دولندا مىداد: ايرانيان تهييجى تلقّى نمود كه به همۀ 

 ! «و در اين سرزمين نقشى نو درافکنيمنان غلبه كنيم آتا بر ، بما بپيونديد، بيدار شويد

روز پس از ده غاز مقاومت در زنجان درست آ)نيريز پس از قلعۀ شيخ طبرسى و توالى زمانى قلعههاى بابى 

 «موقعیت جغرافیايی»باالخره در سه نقطۀ دور از هم رخ دادند و  «واقعه»و اين واقعيت كه اين سه ، شكست در نيريز(

 به هيچوجه در پى موفقيت نظامى نبودند. بابيان دليل كافى است بر اينكه ، سه نقطهاين 

-درس نظامىآمده، به آنان نان مى باريد به هيجان  آكه از بوى باروتى كه بر سر  -توصيۀ فشاهىه، ديدگااين از  

 و نشان مى دهد که کوچکترين درکى از ماهيت مبارزۀ بابيان ندارد: مىنمايد ره مسخ، چريكى مى دهد

در هر لحظه و هر منطقه ، بيعىنان مى بايست جنگهاى خود را بر حسب موقعيتهاى مختلف اجتماعى و طآ»

! ى باز و در شهرها مى پرداختند.«هاشتتنظيم مى كردند و يا به جنگ در د
4

 

در اختيار دولت  قرار سپاه ورى آبهترين امكان را براى گرد، پايتخت به تبريزاه موقعيت زنجان در نيمه راما مثًال 

 است: ده تعجب نمو «ناسبانتخاب نام» اينمىداد. چنانكه فرستادۀ انگليس نيز از 

يعنى شهرى كه در دسترس همۀ ، نکته عجيب بنظر نمى رسد كه شهرى بىاهميت مثل زنجاناين »بنظر شما 

5 «؟ذربايجان قرار دارد دست به شورش بزندآمنابع نظامى تهران و 
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غوش آبجاى در ره پر است از صحنه هاى دليرانه و جانفشانىهاى بيدريغى كه  همواايران نجا كه تاريخ آاز   

چشم مى پوشيم. ها بابيان در قلعهاز پرداختن به مقاومت ،كشيدن شاهد پيروزى به شكستهاى اسف بار منجر گشته اند

از فرازهاى درخشان تاريخ بشرى است و ، رخ نمودشكفتگى استعدادهايى كه در درون قلعههاى بابى ، نكهآتنها 

گزارشى   .به چه شگفتىها تواناستمذهبىاز اسارت ها شده نست كه انسان رآبطرزى شگرف نشانگر بابيان مقاومت 

 نگر اين رهايى است: بيابهترين از زنجان 

و چنان خوب نشانه روى  نبرد شركت دارنداين در ، اندسيده نان به هالكت رآنيز كه چند تن از ها ن»حتى ز

هن با يكديگر دو آاند... بابيها با پيوستن تيرهاى ده ورآمى كنند كه تا كنون بسيارى از افراد قواى دولتى را از پا در 

1خراب مى شود.« ، نها را شليك مى كنندآولى هربار كه ، تا توپ نيز ساختهاند
 

، قواىدولتىاه وبيگگاهو زير باران گلوله و شبيخونهاى همينکهدر دوران سه ماهۀ محاصرۀ زنجان ، از سوى ديگر 

2 «دويست تن از جوانان درون قلعه عروسى كردند»
يكىاز ناچيزترين ، ن با جشن و سرور توأم بودآو هر بارمراسم 

 بدان دامن مى زند. گين شيعهگرى آكه رهايى از اسارت غم، ن انرژى معنوى و سرخوشى انسانىاستآمظاهر 

در واقع با دفاع از ، مجبور به دفاع از خود شدندبابيان نجا كه ، آبطور جمع بست بايد گفت چنين است كه

شتند. آنان يا بايد انکار عقيده مى کردند و به راه پا گذاک بر باريکهاى خطرنا، زادى و سرافرازى نويافتۀ خويشآ

يکسان شدند و از ک س از ديگرى با خانكه قلعه ها يكى پآبا شدند. خود مى رفتند و يا مى ماندند و کشته مى 

ور بودن آهرچند كه مرگ، براى از ميان برداشتن فاصلۀ ادعا و عملبابيان نبرد ، كشتند، نچه يافتندن آمدافعا

 شد. ايران بيش از پيش جاذب مردم گذاشت، را به نمايش مى  «بابيگرى»

نکه قواى دولتى چنانکه پيش آو با نشد ركوب به قواى نظامى سبابيان نکه هيچيك از قلعههاى آواقعيت مهم  

 «نيرنگ»شدند. ره نان چيآبر  «نيرنگ»در هر سه مورد به ، بودبابيان دهها بار بيش از شمار کرديم، ياداين از 

، در صورت پايان دادن به مقاومت «قلعگيان»ن قسم مى خورد كه آبه قرنده بود كه فرمااين دولتيان در هر سه قلعه 

از دم »خر آرا تا نفر شده تسليم بابيان كنند. هر بار نيز همۀ ک در امان خواهند بود و مى توانند قلعه را بسالمت تر

بابيان نه تنها بيانگر پستى عميق دشمنان ، زمينهاين در شاه  .گزارش تاريخنويس دربار ناصرالدين «تيغ گذراندند

 روشن بودن عاقبت كار تأکيد دارد:  كه بر،  است

بود... العالج  زنهار خواستند. پس از تحرير امان نامچه كه در سيده »چون كار ايشان بجان و كارد به استخوان ر

و اسياف ده ماآ نفر و تفنگهاى مستعدده حاجى محمد على )قدّوس( با دويست و چهار، حقيقت نامۀ قتل ايشان بود

 نزول نمود.«مسلول در يك سمت اردو 
3

 

شکار آپيش پاافتادۀ دولتيان پيشاپيش  «نيرنگ”، براى سرداران قلعه هاى بابى، بخوبى مى توان تصور نمود 

ابتكارى تبليغى و تهييجى ، تاريخک دهشتناه ن گذرگاآبود و   بر مال ساختن عهدشكنى دشمن را مىتوان در 

بابيان زيرا تودۀ ؛ نان به نابودى منجر نگشتآبىامان كه سركوب بابيان  باعث شد همين منش متفاوت دانست! 

نه شاهد خيانت و دودستگى ميان رهبران شد و نه عامل منفى ديگرى منزلت انسانى نويافته را خدشه ساز مىساخت. 

 ارتجاع بود و ديگر هيچ.  همانا قدرت درهم ناشكستنى نيروى دوگانۀآنان عامل شكست 
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 رستاخيز بابى

۱۸۸

بر مظاهر شيعهگرى بدست مى دهد. در اين بابيان بررسى دقيق رويدادهاى درون قلعهها شواهد ديگرى از غلبۀ  

 نان در دست يازيدن به چنين نبرد قهرمانانه اىآمطرح نمود: انگيزۀ  «تز تاريخی»زمينه حتى مىتوان بعنوان يك 

 است! ده بهيچوجه در راستاى شهادت طلبى شيعه گرى نبو

تاريخى هاى کتابدر ، «قصابى شدند»همۀ مدافعان قلعۀ طبرسى تسليم و ًا هرچند ظاهر، نكهآ «تز»اينهد شا 

زنجان نيزد گزارشى  مى شود. دربارۀ پايان مقاومت درده  نام بر «بقية السّيف قلعۀ طبرسى»از كسان بسيارى بعنوان 

 : (۱۸5۱ژانويه  24) در دست است از فرى رير فرانسوى

ساعت سربازان وارد قلعه  24»در زنجان پس از مرگ حجت از طرف بابىها خبرى نبود و هنگاميكه پس از 

لكن ، نها روانه ساختآسربازان سوار خويش را به تعقيب ، خانمحمداثرى نيافتند. سردار بابيان هيچ جا از ، شدند

 ارۀ شورش بابيها  قصابى گشتند.«!كه به كف، رعيت بخت برگشته اى شدند 3۰نها تنها موفق به دستگيرى آ
1

اند ده ياد كر «بابى محله”ن در زنجان چنان پرشمار بودند كه از آتا چند سالى پس از بابيان بى سبب نبود كه  

 نان روبروييم. آبا شمار چند هزار نفرى از ، («واقعۀ اوّل»م. دو سال پس از  ۱۸53)بسال ، «نيريزدوّم واقعۀ »در  و

نان آدرصد بسيار ناچيزى از جمعيتشان در سطح كشور را تشكيل مى داد و ، در قلعه هابابيان شمار وانگهى  

آنان در راستاى خط مشى اصوًال  «مبارزۀ مسلحانه»بدان دست يازيدند و ، نجا كه مجبور به مقاومت شدندآتنها 

تبليغ مردم مشغول بود و در همان دوران مقاومت در  در مدت قلعه ها همچنان در مازندران بهطاهره  چنانكه  د. نبو

شتۀ اعتضاد السلطنه به نوم.(   ۱۸5۰)فوريۀ قصد شورش دارند.تهران بابيان به اميركبير خبر دادند: ، قلعۀ شيخ طبرسى

2ورند.«آبريزند و ميرزا ابوالقاسم امام جمعه را به قتل شاه »به مسجد بود كه: اين هدفشان   )مورّخ قاجار(
با توجه به  

ن از ذهن بدور نيست. چنانكه آو حتى احتمال پيروزى ، شورش در پايتختاين تحقق بابيان، قدرت اجتماعى 

 به وزير متبوع خود نوشت:  ۱۸5۰ فوريۀ ۱2پرنس دالگوركى در 

ين به د كه مقررات و قوانين موجود را تبعيت نمى كنند و تقسيم اموال كسانيكهک مبدعين خطرنااين »تهران از 

 اكنون مملو است.«، را توصيه مى كنند، ن نمى پيوندندشا
3

بدينهنگام  زهرا دستگير و به مرگ محكوم ساخت و تا،از جمله دايى بزرگ باب ، اميركبير هفت تن از سران بابى 

 فرصت انتقام جويى يافت:  ، ضد انقالب مذهبى

ن آبود و هزاران نفر از شيعيان متعصب دور شاه قصرمجاور ، ميدانزه »اجساد شهدا سه روز و سه شب در سب

لعنت ، سنگ مى زدند، نها مى افكندندآب دهان بروى ، آنها را پامال مى كردند، آاجساد مقدسه را گرفته بودند

 نها را مثله مى كردند...«آنها مى ريختند و ابدان آكثافات روى ، و تمسخر مى نمودندء استهزا، مى كردند
4

تش بيار اصلى و واقعى آالى بود كه جنبش بابى از پيشرفت بازماند. تصادم با نيروهاى دولتى كه س ۱۸5۰سال 

خود به حاكميت مذهبى اينجنبش اقدام كند و ايناميركبير را واداشت كه به سركوب ، ن حکومتگران مذهبى بودندآ

در مقابل تهاجم فرهنگى و خود  ورد و خودباختگىآامکان داد كه از موضع دفاعى و هزيمت به موضع حمله روى 

کند. نان جبران آرا به حمالت وحشيانه بر بابيان روشنگرانۀ 

.۱67، ص   ترجمۀ عباس اقبالايران، سه سال در دربار  1
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 رستاخيز بابى

 

۱۸9 

 

در حاليکه تاريخ نگاران شمار قربانيان ، هزار فراتر نمى رفت 4از عًا قلعه ها مجموکشتار واقعيت كه شمار اين 

تنها بخش كوچکى از قربانيان ، در قلعه هاکشتار نشان مى دهد كه شمار ، ورد كردندآهزار بر ۱۰سالها را اينبابى در 

ن بابىكشى آغاز گشت كه در آاز اين پس دورانى هفتاد ساله زه را تشكيل مى داد. تا تهاجم ضد انقالب مذهبى

و حتى متهمين به ايران، بابيان نجا در شهر و روستاىآبه مهمترين مشغوليت حاكميت مذهبى بدل شد و اينجا و 

 وردند.آترين وضع ممكن از پاى در وحشيانه بابىگرى را به

در واقع ، سياسى در جهت تحكيم قدرت دربار مطرح بودتى كه براى اميركبير به صورت ضرور «بابیاندفع »  

هدف اميركبير نبود. بابيان نابودى شواهد کافى در دست است که حملۀ ضد انقالب مذهبى را ممكن ساخت. 

را از نظر  «غائلۀ بابى» در پايتخت، از آنجا که «شورشسران »و قتل چنانكه پس از درهم شكستن قلعههاى بابى 

 ، فرمان داد تا رهبرى مذهبى در مجلسى مشکل خود را با سيدباب حل کند. پايان يافته تلقى مىكردسياسى 

 حسن نيكو مى نويسد:  محکوم کرده اند. مثًال موضع دربار را اين عمامه بسران  

كه كرسى حكومت و اريكۀ ، مودار گشت»چندانكه در تودۀ ملت و عوام ازدحامى پديدار شد و جنبش و قيامى ن

مجلس بزرگى بيارايد ، سلطنت را تكان داد. از اينرو حكومت را مجبور نمود كه باب  ماليمت را به سوى او بنمايد

 را با رئوس علماى اسالم جمع كند.«و )سيد باب( 
1

 

اما روشن بود که ماليان به هيچ وجه تن به مصالحه با بابيان نمى دادند و مجلسى که در تبريز برگزار شد را به 

كه د حكم قتل او را صادر كرديم و تأخير تنها بدان بو «مجلس ولیعهد»گفتند كه ما در همان مضحکه بدل کردند و 

 باشد! «مجنون و اليشعر»مبادا 

د و رهبرى مذهبى که تحکيم اميرکبير را ممکن ساخته بود، اينک به کمتر از نابودى کامل کار از کار گذشته بو

بر جنبش مذهبى به فرمان کشتن ره «تدبیر»بابيان راضى شدنى نبود. از اينرو با توجه به گسترش  روزافزون بابيان تنها 

 دولتى بود! 

تا جامعۀ ايرانى را از مذهب ، زمينايران تشى برانگيخته بود به پهناورى آساله كه  3۰اين جوان ، كشتن باب   

رستاخيز بابى را برافروخته تر ساخت. هنوز چند ، و فرهنگ و مدنيت ايرانى را فرصت رشد و نمو دهدنيده بدوى رها

بابيان كه كشتن يكى از ، در تبريز نگذشته بود «تماشاچى» هزار نفرده گلوله در حضور  75۰روزى از اعدام باب  با 

،هزار نفر!( ۱5) «اكثريت اهل زنجان»، زنجان
2
، اين شدره را به قلعه بندى و دفاع از خويش واداشت و چنانكه اشا 

كل نيروى نظامى را بخود ه، م. بمدت هفت ما۱۸5۱تا ژانويه  ۱۸5۰بود كه از ژوئيۀ  «شورش بابى»بزرگترين 

 مشغول داشت. 

وى  به رنه تنها بمعنى در بستن بابيان مربوط مى شود شكست و كشتار ايران نجا كه به سرنوشت ملت آتا  

نوع  هر، دو پايۀ حكومت ارتجاعىبلكه با تحكيم  ، تاريخى براى برون رفت از بن بست روبنايى بودصتى فر

،   اىيده حاكميت مذهبى همچون مار گزشد. محكوم به شكست پيشاپيش بنيادين در جامعۀ ايرانى واقعًا تحول 

ضد »به تهاجم  ،«ماجرا»اينموزى از آمد و رفت تا به تجربه آبر بنيان هستى اش بربابيان در پى عقب راندن حملۀ 

اينکه در همين ماجرا سرنوشت اميرکبير نيز پيشاپيش مشخص شد، شگفت انگيز اى دست يازد.  ده گستر «انقالبی

 هما ناطق مى نويسد: نيست. 

                                                                                 

 .۱53، ص  3ج ، حسن نيكو، فلسفۀ نيكو  1
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بادسازى و آورى و آطرفى نبست. حتى دست تنها ماند. او كه شيفتۀ نوبابيان زردن آ»اميركبير از كشتن باب  و 

  بتواند با خودكامگى نظام ناصرى و استبداد دينى در افتد...«مى بايست نوانديشان را بركشد تا ، اصالح بود
1

 

*** 

تنها نيست. ، نشکست آسطور در ارزيابى نقش تعيين كنندۀ جنبش بابى و پيامدهاى ناشى از ايننگارندۀ 

 «راهی تاريخدو »ن آنقش بر سر اين اى از ينده تاريخپژوهان معاصر ايرانى نيز بطور فزا، گذشته از ناظران خارجى

 سخن مى گويند. از جمله هما ناطق مى نويسد: 

 است. هرچهده يينى به اندازۀ جنبش بابيه مطرود روحانيون نبوآهرگز هيچ فرقه و ايران، »در طى تاريخ معاصر  

 مى افزود.«بابيان برشمار ، از مريدان علما كم مىشد
2

 

انسان  اجتماعى را عليه نظم حاكم و مهدىگرى را در برنشاندننقد هب، انديشۀ مذهبى را عليه مذبابيان... »

 بجاى خدا و رسوالن او بكار گرفتند و جان دادند.«
3

 

افكار بسيارى  كارسازتر از، اگر به كاربسته مى شد، ن صوفيان نوپرداز در طرد فرهنگ اسالمىآ»چه بسا افكار 

 پيشرفت مى گشود.«سان تر بر مدنيت و آرا اه مد و رآزاديخواهان مى آاز 
4

 

مدنيت نوين  بر بازگشت به عقب رانده شده و در پيامد آن کليسا بىسلطۀ م. پس از آنکه ۱9در نيمۀ سدۀ   

بسوى كشور را به لغزش ديگرى ، مالياننويافتۀ اقتدار بابيان، سركوب ،  پس از پايههاى محکمى استوار مىگشت

 مى كشاند:            توحش 

 همۀ يهوديان شيراز را”زارى شروع شد. خبر رسيد: آنخست يهود ه، نخستين ناصرالدين شا »در همان سالهاى

5زن و مردى را سنگسار كردند.« ، تن از مريدان 2۰۰كشتهاند. مجتهد رشتى با 
 

ايران به روندى كامالً مخالف با تحوالت اروپا در ، نفسزه پس از دوران صفويه كه شيعه گرى تاه، از اين ديدگا

وردن نقطۀ عطفى تاريخى بيانجامد. آپيروزى جنبش بابى ميتوانست به خيزش عظيم ايرانيان براى بوجود ، زددامن 

مى توانست به نيروى درونى خود راهگشاى پيشرفت و مدنيت باشد و شكست ايران خرين فرصت بود كه اين آ

م و متوليان مذهب قرون وسطايى و قدرت تهاجمى اسالکننده كوشش تاريخى در درجۀ اوّل ناشى از نفوذ فلج اين

 بود.  

»هر پيروزى سمان تفاوت دارد و همانطور كه گفتهاند آشکست با طليعۀ پيروزى از زمين تا بار اسفمنظرۀ ، رىآ  

و نده مى توانست چه نيروى عظيم سازبابيان نكه پيروزى ! آهر شکستى يتيم مى ماند«، اما را هزار پدر است

جنبش در اين اما يك چيز مسلم است كه ، امروز قابل تصوّر نيسته از ديدگا، وردآبه ميدان ايران راهگشايى را در 

 دهد و همۀ نيروى بالقوۀ مترقى ايرانى را بسيج كرکررا بخود جلب ک ب و خااين آدوران اوجش بهترين فرزندان 

ا جنبش هاى ترقى جويانۀ مدن جنبشى كه از هر لحاظ در مقايسه بآبر، ستانۀ تحوالت تاريخى جهانىآبود. در 

 شكست مطلبى ديگر. اينپيامدهاى ناشى از ک مطلبى است و در، كشورهاى پيشرفته سربلند است
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، مگر مردم يك كشور چند بار مى توانند به چنين خيزش عظيمى دست زنند و چطور مى توان انتظار داشت

در ، استشده كه پيامد اين شكست را متحمل  با ايرانى، اندده يى بنا كرهاجنبشكشورهايى كه بر پيروزى چنين 

هر دو به هدف ، اگر قرار بود مردمى كه شكست مى خورند و مردمى كه پيروز مى شوند؟ يك مسير تاريخى قرار گيرند

 ؟ تفاوت ميان پيروزى و شكست چيست پس، دست يابند

اى دارد. چرا کننده اهميت تعيين، شجنباين ارزيابى درست و مثبت از ايران، و تاريخى ملّى منافع ه از ديدگا 

نيل به  از دامن زدن به جنبشى در جهتايران كه مردم ، كه دست كم بر اين ادعاى بيشرمانه خط بطالن مى كشد

 اند! ده مدنيت عصر جديد ناتوان بو

بازى ايران اى كه در جريانات بعدى اجتماعىکننده در كوششى براى جمع بندى جنبش بابى و نقش تعيين  

 ستانۀآرا در ايران سرزمين بركنند و مردم اينمردان و زنانى بپاخاستند تا ريشۀ شيعه گرى را از ، مى توان گفت، مودن

 رهايى دهند.، بودده ورود به دوران نوين از بار توانفرسايى كه هزار سال بر دوششان سنگينى كر

جنبشى يكپارچه  ترين زمانتاهوانستند در كوتايران، ميز است كه چگونه جمعى از جوانان آشگفت انگيز و غرور  

 به كمترين اشتباهى دچار نگردند. اه راين برپا دارند و در ايران در چهارسوى 

  .شدآن  قائل كمترين ارجی است كه میتوان براى ايرانیان اهانۀ خوىزادآجنبشهاى ک بیشك قرار دادن جنبش بابی بر تار 

   ***   

 «نظريه پردازان»الزم است به مهمترين ، نكه به تحليل كلى از مقام تاريخى جنبش بابى دست  يابيمآپيش از 

بارزترين و در عين ، گرفته اند بابيت قلم بدست «نقد»نگاهى بيافكنيم. از ميان كسان بسيارى كه در ره باايندر 

 نها احمد كسروى است. آحال صادق ترين 

از نظر انگيزۀ انسان دوستانه و  («صوفيگرى و بهائيگرى، شيعه گرى”سه كتاب يژه )بوثار احمد كسروى آ 

بزرگ در خور توجه بارزى است. كسروى يكى از معدود روشنگران جامعۀ ايرانى است اين انديشمند ترقيخواهانۀ 

  ورد. آ را شناخت و بر زبانان ايردرد اساسى ، شهامتى كمنظير و شناخت عميق تاريخى، كه با پيگيرى

با تكيه بر انسان دوستى ، اما برخاست، به ارث مى رسيد «مّاليى و پيشوايى»ن آاى كه در ده او گرچه از خانوا  

برخيزد. زه به مبار، بودده نرا بدرستى علتالعلل فالكت ايرانيان تشخيص داآبر عليه شيعهگرى كه توانست، پيگير 

نيز نتوانست بر دوگانگى غلبه هيچگاه بود. بلكه ده محصول جامعهاى اسالم زخود كه نه تنها نجا آاز سوى ديگر از 

 ن بدل گشته است! آبه عامل گسترش کرده، را منتقل خود اسالم زدگى  نجا كهو آكند 

 دانست:ايران، از جمله کسروى، را بايد تراژدى اغلب پيشروان در تاريخ معاصر ، اين امروزه از ديدگا 

انسانستيزى  توانست نمىاز همان ابتدا ، پيشنماز شد «مسجد موروثى»كسروى كه پس از گذراندن دوران طلبگى در

 را تحمل کند:شيعهگرى 

1ولى خود در رنج و سختى بودم.«، بودندنيده سخن مرا با زور و فشار مّال گرداتاه»كو
  

 وى و برادرش را به بابيگرى متهم كردند: ، ياناو خيلى زود در رابطه با مشروطه خواهان قرار گرفت و مالّ 

 ،بودشده بهائى آنگاه و سپس مشروطه طلب و نده »در تبريز با حدّاد نامى كه مثل خود او درس طلبگى خوا

2دوستى و الفت عميقى پيدا كرد.« 
 

 به كسروى دشنام مى دادند: ، همسايگان به تشويق مالّيان، در تبريز
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نام بابى  بود و چونشده بزرگى وه اندم( ه از مّاليان و ديگران مى ديدم براى )مادرزارهايى كآ»سرگذشت من و 

 مى گرديد.«ده و مانند اينها را مى شنيد بسيار افسر
1

 

نچنان در روح و جسم كسروى مؤثر افتاد كه بيمار شد و به همين بهانه به قفقاز آ»ده حمالت محيط شيعه ز 

2شنا شد.«آنها آثار آزاديخواهان و آنجا با آدر  رفت.
  

و «بابيت و بهائيت»بدين ترتيب كسروى كه ضرورت رهايى از شيعهگرى را با تمام وجود حس مى كرد. از سويى با 

 شنا گشت. آ «سوسيال دمكراسى»از سوى ديگر با 

 بهتر از اين نخواهد بود.«ده حال تو، گمراهيها هستاين»تا او با دست يافتن به اين شناخت كه:  
3

در پى ، 

با توجه به رخنۀ ذهنسوز ، رمانهاى جنبش چپ بديدۀ تحسين مى نگريستآنكه به آمد و با آبرون  رفت براه يافتن ر

 د:کر درمان درد اين مملكت نمى يافت و بطور داهيانه اى پيش بينى، آن را شيعهگرى و تجربۀ انقالب مشروطه

ن خوددارى آنكه مسلمان مى باشند از  گرويدن به آبه عنوان مسلمانان ،  تبليغات كمونيستى بشودايران »اگر در 

اينها ، اگر مبادى كمونيستى را هم فراگيرند، اندده کنآعقايد درهمى كه در مغزهاى خود اين  نخواهند كرد. ولى با 

4مشروطه كردند.« چنانكه همين رفتار را با، وردآميخته يك معجون مهوّعى پديد خواهند آنها درهم آرا با 
  

 مى شود:  ده از مماشات با مذهب وسطايى سرخور، او كه شاهد سلطۀ استالينيسم در اتحاد شوروى است

وردند و سراسر كشور را زير و رو آن ژرفى را پديد آ»از همه شنيدنىتر داستان روسستان و كمونيستى است. جنبشى با 

و پس از همۀ ، شش و نبرد سختى برخاستندبه کوو شكار نمودند ها آشمنىن ددستگاه شاگردانيدند و با كشيشان و 

5 «ده.دولت ميدان به كشيشان و مالّيان دازه و تاده ن كشور برنيفتاآمىشود كه مسيحيگرى  از يده اينها اكنون د
 

بدين ترتيب كسروى از معدود كسانى است كه به اهميت دوران ساز يك رفرم مذهبى عميق بعنوان پيش شرط 

پى برد و اين شناخت ملّى قوام مدنى و انسجام ، تفكر عقالئىيگاه مدن پاآن وسطايى جامعه و برغلبه بر زبونى قرو

 است. ده بى رابطه نبو «بابيت”شنايى او با آبا ، چنانكه نشان خواهيم داد نيز

روبرو  »بگمراهيها بايد ازكسروى كه از تجربۀ زندگى به كمك انديشه اى ژرف و انسان دوستانه دريافته بود كه  

 رزميد و تاختهاى پياپى برد.«
6

 برخاست.  «صوفيگرى»و  «شيعيگرى»به نبردى سخت و خطير با ، 

از اين فرصت ، سياست دولت بود مسلّطكه عقب راندن مذهب ه، كسروى در چند سال پسين دوران رضاشا 

نكه اين بارى نبود كه آپنداشت كه يك تنه مى تواند روشنگرى ضد مذهبى را دامن زند. غافل از د و  كرده استفا

 «كاخ دادگسترى»كه در  چنان بودفتند، از او بدل گرماليان بتوان بر دوش يك تن به مقصد رساند و كينهاى كه 

 شکمش دريدند.  گلوله بارانش كردند و سپس

 باورهاى اسالمى را بر پايههاى، مذهبى را درنيافته بود و مى كوشيد «تفكر » برون رفت ازاهكسروى راين همه  با  

 بتازد!  «موزيهاى شيعه گرىآبد»موضع بر ايناستحكام دهد و از ، تعقلى
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بود كه نااميد از اين بلكه در ، واقعى زندگى او نه در قتلش بدست فداييان اسالم «تراژدى»چنين است كه  

 نيز «دريافت»را بنيان نهاد. و گويا مدعى  «پاکدينی»خود به رفرم مذهبى دست زد و ، امكان براندازى شيعهگرى

است! ده بو
1

 

نكه رنج كش آهمين مكانيسم را در بابيت نمى ديد و با ، مدآاو كه در پى رهايى از خودكامگى شيعهگرى بر

بلكه فرقه اى اسالمى يافت ، از اسالمبخش يىبابيت را نه يك جنبش رها، زردآرا مى بابيان همان دردى بود كه 

گرفتن تفاوت بابيت با خيل مدعيان يده نادبا و ن بتازد آاز موضع شيعهگرى برکرد، مىوسرخوردگى اش او را مجبور 

 ده بيابد: را تنها در شيعه زدگى توآن زمينۀ رشد ، ريز و درشتى كه سراسر تاريخ شيعهگرى را انباشته اند

نه نتيجۀ شايندگى ده، ن شور و تكان در ماليان شيخى و در مردم نتيجۀ پندارهاى كهن و نو خودشان مى بوآ» 

 چيزيست كه جاى هيچ گفتگو نمىباشد.«... اين  يا راستگويى سيد باب
2

 

اين درک کسروى از بابيت شايد، چنانکه نشان داديم، در مورد مرحلۀ نخست پيدايش بابيت درست باشد، 

 كه دگرانديشى بابىدرنيافت كسروى اما از ديدن درونمايۀ اصلى آن که همانا فسخ و نسخ اسالم بود طفره مى رود. 

 گردد. ايران راهگشاى با غلبه بر اسالم خود مى توانست  در تداوم و پيروزى

براى بناى مدنيت عصر جديد بود و در ده ماآو رهنمودهاى  «خردمندانه»او در بابيت بدنبال يك سيستم فكرى 

نظر نمىگرفت كه مراحل تاريخى در حيات اجتماعى همچون مراحل زندگى فرد انسانتنها در تداومى قدم به قدم 

 پيشرفت بگشايد.  رشد و بسوى اه مى تواند ر

با ايرادهاى ناهوشمندانۀ ، با شيعهگرىى روشنگرانۀ كسروى در مقابله هالمقايسۀ برّندگى كمنظير استدال، بارى

با ، كه او مى كوشيد تا با دور ساختن تهمت بابيگرى از خود، بدين تصور مايه مى دهد «بابيت و بهائيت»او به 

 ورد. آدستى به شيعهگرى حمله دهگشا

يط شناس را به چشم پوشى از شرا عامل خشمى است كه كسروى تاريخبابيان، از شكست وى سرخوردگى  

 ن دوران وامىدارد: آاجتماعى 

بى گمان كارش پيش گرفتى و ، »اگر سيد باب  عربيهاى غلط نبافتى و برخى سخنان معنى دار سودمند گفتى

!نرا برانداختى.«ره شده آبه دولت چي
3
  

.( به باب  )مانند طاهره و مالحسين.گرويدن رهبران بابى ، مدن چنين جنبشى را باور نكردنى يافتهآنجا كه برآتا   

 را نشدنى قلمداد مىكند! از جمله:

چنانكه يده، »نشدنيست كه بگوييم مال محمد على )حجت زنجانى( از روى فهم و داورى خود به باب  گرو  

4كه....«ده ن مى بوآام نه يده من نوشتههاى او را د
  

 شد. خواهد ره خود اشا بررسى  بجاىاين ثار او حاوى نكته هاى بديعى است كه در ادامۀ اين همه  آبا 
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م خود را محكوم مىكرد و بدينوسيله مقا «بابيان»سركوب و پيگرد ، نكه كسروى از موضع انساندوستىآخاصه  

تثبيت ساخته است:  ، زادمنشى در جامعۀ ايرانى قدم برداشته اندآرشد اه را بعنوان يكى از معدود كسانى كه در ر

 دلسوزترين پيشامدهاى تاريخ ايرانست« ورترين وآداستان يكى از افسوس اين»
1

 

 و چه بسا مى كشته اند.«ده نگذارده سو، آاندده كه گمان بابى بودن مى بربه هر دولت يا مردم ايران »در 
2
  

مدن آو با شجاعت بر برده دربارۀ بابيت سرفرو نياورتبليغات ماليان كه به گرى است هشوانگهى اولين پژو

 اينجنبش از درون جامعۀ ايرانى تأکيد مى كند: 

فالن روسى ، بسيار بيجاست كه كسى بگويداين و ييده شده »بابيگرى و بهائيگرى از شيخيگرى و شيعيگرى زا

 ورد.«آو خود نتوانستندى ده روس يا انگليس پديد نياورايران جنبش بابيگرى را در ده.... ورآنرا پديد آيا انگليسى 
3

 
 

وجه مشتركى را ميان او و اميركبير نشان مىدهد! ، اى كه با خطوطى سريع از احمد كسروى نشان داديمچهره 

بلكه بايد بعنوان علتالعلل تراژدى ، وجه مشتركى كه نه تنها كسروى روشنفكر و اميركبير دولتمرد را در بر مىگيرد

كه فرايند عمل تاريخى ، بلكه هزارها فرزند اين مرز و بوم اند، ارزيابى شود. ايندو نمايندۀ صدهاايران تاريخ معاصر 

اما محكوم بدان بودند كه به پيش راند، پيشرفت در راه را ، ايران مى توانست در شرايط پيروزى جنبش بابىآنان 

كه مى ، مدنشان جز شعلهاى زودگذر نباشد. تراژدى تاريخى زندگى اين  دوآجداگانه بسوزند و بر ىهاقچون اجا

در واقع تراژدى تاريخ ، ن دست يابندآن و حتى در مقابله با آبركنار از ، رمان و هدف جنبش بابىآخواستند به 

 جنبش از پيشرفت. ايناست و خود ناشى از بازماندن ايران معاصر 
  

*** 
 

جنبش ک از در، عمامه بسران ردّيه نويس در خوشبينانهترين برداشت، كرديمره فصل اشااينچنانكه در مقدمۀ 

دست نشاندۀ خارجيان اصوًال دروغ تاريخى كه جنبش بابى اين با طرح و انتشار پيگير ماليان اند.  ده بابى عاجز بو

اين اند و در ده داجلوه نبشى رهايى بخش و متكى به خود و ايرانى را ناتوان از دست زدن به ج، ايران استده بو

درهم شكستن کوچک براى چنين جعل و جنايتى به هدف اند. نمونۀ ده از هيچ جنايت و جعلى فرو گذار نکراه ر

گويا ترجمۀ كه ، منتشر ساختند «كينياز دالغوركىهاى شتياددا»اى بنام وه جزًا نكه وسيع، آنفس ايرانىبه اعتماد 

وشتارى از سفير روسيه در ايران آنروزگار است و در آن او شرح مى دهد که چگونه بابيت را بوجود آورده است.  ن

 )بقلم على جواهر كالم(جعل اينافشاى پس از نكه كسروى آنكتۀ جالب 
4

اى زه ن جايآبراى ارائۀ اصل روسى ، 

 است! ده تعيين كرد و بيشك همين نيز در صدور حكم قتلش مؤثر بو

پس از نقل گزارشى از اسناد وزارت امور  «انشعاب در بهائيت»کتاب در است. او اسماعيل رائين نمونۀ ديگر،  

 است: آمده جمله  اين نآكه در ، خارجۀ انگليس از اردوى سپاهيان دولتى در زنجان

5ت رهبرى مى شود.«»مقاومت بابيها به نظر مى رسد كه سرسختانه ترين مقاومتهاى ممكن باشد و با كمال مهار
، 
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كه مى توانسته ، استده است از طريق خارجيان بوشده توصيف  «كمال مهارت»»اين  رهبرى كه به مى نويسد: 

! جريانها دخالت كنند و دست داشته باشند.«اين اند براحتى در 
1

 

 «مردانه»جنگ ماه كه پساز پنج ،زنجانىک ن دخترآ ،«زينب رستم على»،مثًال، به ادعاى عمامه بسران،رىآ 

 رهبرى مى شد! خارجيان ، در زنجان جان باخت
  

*** 
 

اند. شيدهكو «تعقل تاريخی»به ، جنبش بابى «چیستان»گشودن اهپس از كسروى نيز برخى پژوهندگان ايرانىدر ر 

نکه چون دقيقتر بنگريم ماهيت يکسانى را برمال مى آمختصر نمىگنجد. خاصه اين ها در «نظريه»اينوارسى همۀ 

 سازند. 

خو گرفته اند و نقش تعيين كنندۀ اسالم در ايران به تاريخ  «نگرش اسالمى»از يک سو به  «نظريه پردازان»اين 

با نخوتى ، شنايى يافتهآو از سوى ديگر تا حدّ ى با افکار و تاريخ اروپايى ، را درنيافته اندايران اضمحالل تاريخى 

و ، جرندمنز، از هرچه بوى مذهب دهد، نجا كه دردكش اسالمندآمى نگرند. از ايران به درماندگى  «روشنفکرانه»

، نآرا ابدى مى يابند و درماندگى ناشى از ايران اسالم بر ، تسلّط اندده نرو كه بر باورهاى شيعى خود غلبه نکرآاز 

 «تيپ روشنفکران»دوگانگىهاى ايندامن مى زند. چون از ميان  «غرب»برابر نزدشان به خودباختگى و دريوزگى در 

نرا فرقه اى اسالمى و در مقايسه با افکار شستهروفتۀ اروپايى آاست كه  «عىطبي»، به جنبش بابى بنگريمايران معاصر 

 نگاهى مى افکنيم: ، دميتآفريدون آنان، سرشناسترين وار به نمونهاز هر نظر درخور سرزنش بيابيم.  اينجا تنها 

. ستيزگى نبود« »در خوى و منش اوكه فت، يا «مرد نيك نفسى»باب  را ، دميتآكه ، شدره اشااينپيش از  

كه مقام خود را به خطر ديدند و ، »شيوۀ سيد سبب شد كه دولت با او به مدارا رفتار كند. فقط ماليان بودندهمين 

 سر دشمنى برداشتند.«
2

 

 مى نويسد: ، ايفا نمايدايران دميت در مورد نقشى كه بابيت مى توانست در تاريخ آ

سبك ، مى توانست در سست كردن زنجيرهاى خرافات دينى، ن نمو مى يافتآ»اگر بابيت در جهت مترقى 

و معطوف داشتن  تعاليم ، روحانىدستگاه برانداختن فساد ، كاستن فشار روحانيت، كردن تکاليف سخت مذهبى

و در عالم فضيلت و ، ه بودند»مجتهدان كه به خون سيد تشن 3دينى به بهبود زندگى دنيايى عامل مؤثرى گردد.« 

4فتواىكشتن او را صادر كردند.«، فكر و عمل هيچ رجحانى بر او نداشتند
 

كه در بررسى حاضر همان است دميت از جنبش بابى در مجموع آخوانندۀ دقيق متوجه است كه انتظار تاريخى  

زدن به رفرم مذهبى مى يابد.  درهم شکستن سلطۀ مذهب قرون وسطايى را دستاه بيان گشته است! او بدرستى ر

سست كردن زنجیرهاى »به نقشى كه ، و مسالمت جويى او را نيز دريافته «فکر و عمل»برترى باب بر دشمنانش در 

 واقف است.، در بيدارى مردمان دارد «روحانیستگاهبر انداختن خرافات د»و  «خرافات دينی

، نچه از اروپا برخاستهآاما شيفتگىاش براى هر ، او حتى جنبش بابى را با رفرم مذهبى لوتر مقايسه مىكند  

 ايرانى ببيند:  نمى دهد كه همين مكانيسم را در جنبشى زه اجا
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 رستاخيز بابى
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ن بود كه بصورت جنبش اصالح دين )مانند پروتستانيسم( ظهور يافته باشد. ولى چنين نبود. آ»اما اين مستلزم 

1اى بود ساختۀ عقايد كهنۀ گذشتگان و كتاب جديدشان مشحون از خرافات پيشينيان.«زه فرقۀ تا
  

و قسمت اعظم نوشته هايش در عالم دانش و انديشه سخنان بى مغز و موهومات ، »افکار سيد تازگى نداشت

ن دو فرقه را آان جهت مترقى كه هم، چند دانه گندم هم پيدا مى شوده... ن انبان پر از كاآصرف است. اما در ميان 

عليه ، بود روشنفکر ديننسبتًا در واقع عکس العمل ارباب ، غاز ظهورشان ميسازد. اين جنبۀ تجددخواهىآدر 

 فرا گرفته«ره روحانى را يکسستگاه تعصب و تاريکى كه د
2

كه پروتستانيسم ،د در مىيافتشاي، بودخوانده ثار مارتين لوتر و ديگر رهبران پروتستانيسم را آدميت آاگر فريدون  

چند دانه »همان  ن حتىآكه در ، «ساخته عقايد كهنۀ گذشتگان و مشحون از خرافات پيشينيان، اى بودزهفرقۀ تا» نيز

 نمى شد!  پيدا هم  «گندم

 نهضت»، منکر مى شود كه بابيتاصوًال خط فکرى را رها مى كند و ره اين دميت بيكباآنکه آحيرت انگيزتر 

 است!:   «دينی

معنى ديگر داشت. نه تنها با روح زمان سازگار ، بودشده به عنوان نهضت اصالح دين ظاهر گاه »بارى بابيت هر

ن پشتيبانى آدر باطن از ، دست كم دولت وقت كه در پى كاستن نفوذ روحانى و برانداختن خرافات پرستى بود، بود

گرفت و سران بابيه به  فرقه جنبۀ سياسى به خوداين ت. اما و سيد باب  سرنوشت ديگرى در پيش داش، مىكرد

 مدند.«آشورش مسلحانه برخاستند و با حربۀ تعصب به ميدان نبرد 
3

برآيد؟ مى بايست به چه شكل و محتوايى ايران  «نهضت اصالح دين»كه ، بدهكار مى ماندخواننده دميت به آ  

اصوًال واقعيت اينستكه او ؟  از غرب وارد كنند «فکر دمكراسی» يا به نظر او ايرانيان بايد پروتستانيسم را هم مانندآ

است: ده كر چنانكه بارها تكرار؛ ايرانى را اليق و قادر به برانگيزاندن جنبشى ترقىجويانه نمى داند

 مد.«آفقط در برخورد با مدنيت جديد غربى بوجود ايران... تغيير و تحول فكرى و اجتماعى در »حركت 
4

 

سئوال اين در جستجوى جواب ؟ وردآدميت از چه موضعى بر جنبش بابى تاخت مى آپرسيدنى است كه واقعًا   

نبش بابى دقيقتر شويم. او در به نظر او دربارۀ علت گرويدن ايرانيان به ج، استک كه روشن كنندۀ واقعيتى دردنا

 همان نظر كسروى را تكرار مى كند:  ره بااين 

در جست و جوى علل فوق ، هيچ الزم نيست، نانآ»در شناخت گرويدن مردم به بابيه و از خودگذشتگى 

ه ب، تودۀ بى دانشى را كه ذهنشان طى قرون پرورش يافتۀ تعصب و اوهام باشد، ئيم. تلقينات دينىآاى بردهالعا

مادۀ هر عملى آ او را، دمى غلبه يافتآورد و چون عقل زائل گشت و شور بر شخصيت و روان آسانى بهيجان مىآ

 مى گرداند.«
5

 موضع زمانىايناو را در موضع اسالمى قرار مى دهد. ، ايرانى مىكند «تودۀ بيدانش»دميت نثار آتحقيرى كه   

م گردد: روشنتر مى شود كه با ريشخند به جنبش بابى توأ
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عالمگير خواهد گشت. پس كارى كه به اعتقاد مسلمانان ، ئين جديدآ»بنيانگذاران بابيه را اعتقاد اين بود كه 

شيرازى و مال حسين  حاال بدست سيد على محمد -بودندنده ن فروماآور... در انجام آصد و بيست و چهار هزار دين 

! بشرويهاى و مال محمد على زنجانى تحقق مى پذيرفت.«
1

 

زمين ايران و قيام گروهى از بهترين فرزندان ، جهانگيرى مىتوانستند «اعراب باديه نشین»تنها ، براى محقق ما 

 سزاوار سرزنش و تمسخر است! ايران، تاريك ترين لحظات تاريخ  در

دردكش به راستى دميت آاگر فريدون ، چه مى گفتند و چه مى كردندبابيان نكه آصرفنظر از ، روشن تر بگوييم 

 چنين دشمنىايران، همينكه نهضتى برخاسته از ، قرار داشتايران و تاريخىملّى اسالم بود و بر موضع دفاع از منافع 

ن برانگيزاند! حتى اگر آكم او را به همدردى با مى بايست دست ، متوليان اسالم را متوجه خود ساختخون بار 

، ايرانى حكم مى كرد ميهن دوستى، ايرانى به جنبش بابى پيوسته بودند «زائدالعقل»و  «تودۀ بيدانش»فرض كنيم 

 ! دفاع كنيم، و هستندده بوايران كه در حال تمام كردن كار ، نان در مقابل دشمنانشانآكه از 

 با، همان دو كلمهاى را هم كه در ستايش باب  گفته استديرتر دميت كمى ؟ آتظارى!اما چه جاى چنين ان 

 ب مى سازد.آنقش بر  «سناريوى خيانت»پرداختن 

ولى رشتۀ كار از دست خودش خارج گشت و به دست سه تن از پيروان او افتاد ، وردآ»كتاب بيان را سيد باب  

ن سه نفر عَلم طغيان راعليه آقدوس و حجّت(. ، حسين بشرويه اىجو بودند. )مال ستيزه كه سخت متعصّب و 

 حكومت برافراشتند تا دولت موجود را براندازند.«
2

 

جلو اينكه از ، ن بودآبه او خيانت كردند و او ضعيفتر از ، دميت نزديكترين و فداكارترين پيروان بابآبنظر  

به چنان اقتدار معنوى دامن مى زد که کافى  «نفسى باب  مسالمت جويى و نيك»كه ، دميت نمىتواند ببيندآگيرد! 

 قرار مىداد. و او جذبۀ مدار نفوذ در را  بود تا پيروانش 

درست بخاطر ، چگونه داورى در بارۀ رستاخيز بابى، مختصرى كه گذشت تنها از اينرو بود كه نشان دهيم 

پژوهشگر را بطورى اجتنابناپذير و شگرف بهانتخاب ، ماهيت اين جنبش در راستاى تداوم فرهنگ ايرانى و انسانى

 وامىدارد.  «اسالمی”و  «ايرانی”ميان 
 

*** 
 

ن چشم آخارجى در بارۀ جنبشبابى نيز مطلبى نيست كه بتوان از  «شناسانايران »داشت و تحليل بدون ترديد بر

 دركى بهتر از رستاخيز بابى بدست مى دهد. وه گراينبه دو تن از مهمترين نمايندگان تاه پوشيد. نگاهى كو

از كنجكاوى ايران اوّل را اروپائيانى تشكيل مىدهند كه عليرغم خودمركزبينى اروپايى و مأموريت سياسى دروه گر 

کاردار و ۱۸56ـ5۸)ايران   فرستادۀ دولت فرانسه در ، كنت دوگوبينووه، گرايناند. از ميان ده نبوبهره علمى نيز بى 

نظر اين از ، ز نظريهپردازان نژادى اروپاى قرن نوزدهم استنكه يكى اآشخصيت بارزى است. او با  سفير(۱۸62ـ65

به نتايج درخور توجهى ايران در پى شناخت علل اضمحالل ، خود مى داند «ريايىآپسر عموهاى »كه ايرانيان را 

، در تبادل وزير امور خارجه، لكسى دوتوكويلآنكه با يكى از متفكران هم عصر خود آدست يافته است. خاصّه 

به او ايران دوتوكويل هنگام اقامت گوبينو در ، است. از جملهده نان بوآموضوع فوق مورد بحث شت و قرار دا نظرى

 مى نويسد:  
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نها گذشتهايد آ»من مشتاقانه ميخواهم بدانم كه علت سقوط بدون انقطاع و سريع نژادهايى كه شما از ميان 

شما در ميان ملت مسلمانى هستيد ؟... ل مىخورد چيستهيکل عظيم را از داخاين ن موريانه اى كه ؟... آچيست

مردمان با هوش و ظريفى هستند. چه كسى است كه طى قرون ، كه اگر به گفتۀ سياحان و مسافران اعتماد كنيم

1«؟استنيده سقوط غيرقابل عالج كشااين متمادى چنين ملتى را بسوى 
 

 ابايى ندارد:   «ايرانيان»از بدست دادن تصويرى سراپا منفى از ، گوبينو

دروغ و فريب و حقهبازى و خيانت ... تمام تقريبًا نهاست. آ»معموالً ضعف ايرانيان بيشتر در تربيت اخالقى 

ثارى هستند كه من اعتراف مى آاينها نده. نچنان كه از وطن پرستى نيز شبحى باقى نما، آساخته انداه عواطف را تب

نرا تمدن گذاشته اند و از طرف ديگر به نظر من محو اصول آدانم كه اسم نها را پايان چيزى مىآاز يك طرف ، كنم

و مانع از ضميمه شدن به ده تا در مقابل ديگران ايستادگى نمو، ملت قدرت مى دهدبه يک و ضوابطى است كه 

2ديگرانگردد.« 
  

 که:  و هشدار مى دهد 

موزند و ما را خاكسترنشين آمى ، شنا نيستيمآنان آبا سيا شويم... به ما مفاسدى را كه آ»وقتى ما اروپائيان صاحب 

! مىكنند.«
3

 

 را امرى ذاتى نمى يابد:   «فساد و تباهى ايرانى»گوبينو اين همه  با 

نها آولى هيچيك از ، امده»من با بسيارى از بزرگان دربارى و دانشمندان... در اين خصوص صحبت كر

در تقدس و اظهار زهد غلوّ مينمايد زه اندااين و چرا شده انى اينقدر رياكار اير، بمن بگويند كه براى چه، نتوانستند

حقيقتًا نستكه آغير از، مؤمن نيست. و براى چه غالب اين مردم حرفى را كه مى زنندزه انداًا اين نكه باطنآو حال 

 فكر مى كنند و بقول خودشان زبانشان دگر و دل دگر است.«
4

 

 نكه تجربۀ شخصى او وجود ايرانيانى با ويژگى هاى ديگر را نيز تأييد مى كند:  آخاصه 

و وسايل قيمتى بسيارى را ء اشيا، است كه در خارج شهر و در چادرده »براى ما تا كنون بيست مرتبه اتفاق افتا

بودند و ده وق دريافت نكربه حال خود گذارديم و از اين وسايل شبها سربازانى محافظت مى كردند كه يكسال حق

و هندوانه مى خورند. و با اينحالهرگز سوزنى از زه بود كه براى رفع گرسنگى پوست خربسيده كارشان به جايى ر

 5وسايل ما مفقود نشد.« 

 او برخى ويژگى هاى فرهنگ و مدنيت ايرانى را نيز در مى يابد: 

بيشاز ايران تعصبات ناشى از خون را ندارند. ، و طبقاتى و چه اشرافىملّى چه نژادى و ، »ايرانيان از هيچ نظر 

 6ن اختالط يافته است كه بتواند چنين تعصباتى داشته باشد.«آ

كشور بين طبقۀ فقير و غنى اينقرين حيرت مى نمايد اينستكه در ايران »يكى از نكاتى كه مسافرين اروپايى را در 

و حال شده باعث انقالبها و خونريزيهاى زياد ء طبقۀ فقرا و اغنياكينه و عداوت وجود ندارد. در اروپا عداوت بين 

                                                                                 

 .6۰-6۱ص ، ترجمۀ رحمت الله مقدم مراغه اى، نامه هاى كنت دوگوبينو و الکسى دوتوکويل 1

 .77-79، ص  همانجا 2

 .۸5شده، ص ياد ، نامه ها... 3

 .۸شده، ص  ياد ، سه سال.... 4

 .7۸ شده، صياد ، نامه ها... 5

 .76، ص  همانجا 6
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»رعايا   1باشد.«آمده كه بين طبقۀ فقير و غنى اختالف بوجود ده حتى يكمرتبه هم اتفاق نيافتاايران نكه در تاريخ آ

اختالف امين و درستكار مى باشند بندرت بين مالك و رعيت تًا نسبت به ارباب  خود عالقمند هستند و چون ذا

 حاصل مى شود.«
2

از وجود يك قطب ايرانى بيرون از حيطۀ ، نكه تضاد اسالم با فرهنگ و منش ايرانى را در نمىيابدآگوبينو با 

 خبر مى دهد: م اسال

نها آمحيل مى باشند و يك نوع حس عدم اعتماد در ايران، »روستائيان ما )فرانسويان( برخالف روستائيان  

ئينه صاف و بدون زنگار است و در همان لحظۀ اوّل بدون هيچ آقلوب روستائيان نظير  ايرانموجود... ليكن در 

!ظنى با شما دوست مى شوند و هرچه در دل دارند مى گويند.«ءسو
3

 كه برايش حيرت انگيز است:، گاهى تاريخى را سراغ مى كندآچنان دانش و ، ايرانى «بيسوادان”او در ميان  

موضوع را در نظر دارد كه ايرانيان قديمى ترين ملل دنيا ره اينهل ترين ايرانيان هم هموا».... عامى ترين و جا 

در ميان برزگران بيسواد فرانسوى اسم ناپلئون بناپارت مجهول است و من در فرانسه بچشم خود برزگر  4هستند...

هد ه مشا، قه كه برخورد  نماييدبا هرکس و از هر طبايران جوانى را ديدم كه نمى دانست ناپلئون كيست. ولى در 

وصف عالقۀ  مفرطى به تاريخ اين داناست و با مطلقًا مى نماييد كه تاريخ كشور خود را مى داند.... تودۀ ايرانى 

ديوان خطى حافظ زياد و ايران »در خود   5ام.« يده عالقه را در هيچ يك از ملل جهان ند اينكشور خود دارد و 

نرا نمى فروشند... شگفت در اينستكه هر قدر آديوان مى باشند هرگز اين ولى كسانى كه دارندۀ ، هنوز هم هست

ن كتاب عالقمند مى شوند و اشخاص بيسواد بقدرى به کتابهاى موجود در خانۀ آبيشتر به ، نها كمتر باشدآسواد 

!نرا بفروشند.«آهيچ قيمت حاضر نيستند  خود عالقه دارند كه به
6

و تحولى را که رفرم مذهبى در روشنگرىاروپايى را در نمى يابد نقش از سوى ديگر جالب است كه گوبينو   

 دست يابد پنهان مى کند:   «تنقید علمی»باعث شد اروپا به 

وپا رايج نيست. تنقيد علمى كه باعث نظير ار، ن اينكه در كشورهاى خاورزمين تنقيد علمىآ»يك چيز هست و 

و خواهد كرد. ولى اهالى مشرق زمين... از ده موشكافى مى شود اروپا را به علوم و اختراعات بزرگ راهنمايى كر

ن دخل و تصرف كنند. ولى اينرا هم آنكه در آسينه به سينه نقل مى نمايند بدون ، موخته اندآنچه را آقديمااليام 

تنقيد وجود نداشته است. بقًا تنقيد از ابداعات جديد اروپاست و در همين اروپاى ما هم سابايد گفت كه اسلوب 

 اند.«ده حتى دانشمندانى از قبيل ارسطو و افالطون نيز از اصول تنقيد و موشكافى بى اطالع  بو
7

 .44شده، ص  ياد ، سه سال... 1

 .۱۱4، ص  همانجا 2

 .۱29، ص همانجا 3

 .6، ص همانجا 4

 .65همانجا، ص  5

 .۱۰4، ص  همانجا 6
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او را مى  منتقدين در جرايد و مجالت محاسن و معايب كتاب، وقتى كتابى منتشر كرديسنده »در اروپا يك نو

پس از انتشار كتاب مىداند كه كسى كتاب او را تنقيد نخواهد يسنده رسم وجود ندارد و نوايران اين گويند... ولى در 

 كرد.«
1

ملل عقب ماندۀ »همين است كه او به تصوير اروپايى از ، نچه گوبينو را درخور توجه مى سازدبا اين همه، آ

، در تقابل با ضد فرهنگ اسالمى، يتوان از سويى وجود و تداوم فرهنگ ايرانى راثارش مآاكتفا نمى كند و در  «شرق

ن گذشتند آبازشناخت و مرز ميان قرون وسطا و عصر روشنگرى را تشخيص داد. مرزى كه اروپائيان با رفرم لوترى از 

 ن سويش ميخكوب گشتند.  آو ايرانيان با شكست جنبش بابى در 

در تحصيل منافع ، فعاليت نمايندکننده شود كه در سايۀ قوانين روشن و حمايت ده دازه »وقتى به مردم اينجا اجا

درست مثل مردم فرانسه پيشرفت خواهند نمود... اينها مردمانى هستند با فهم و استعداد كه منافع خود را ، مادى

 مسلّطنها آخود نيستند. ترديدى نيست كه ما اروپائيان بر اند كه قادر به درمان شده نقدر منحط آمى كنند ولى ک در

2نكه استعداد ما بيشتر نظم دارد و در تفكر نيرومند هستيم.« آمى شويم... براى 

عالقۀ او به شناخت جنبش بابى طبيعى بنظر مى رسد. گوبينو ، نكه مختصات نگرش گوبينو را دريافتيمآپس از 

م(  ۱۸66)پاريس  «سياى مركزىآمذاهب و فلسفه هاى »نجنبش است و كتاب او اولين گزارشگر اروپايى از اي

بنوبۀ خود در شناساندن اين ، از كاظم بيگ ميرزا الكساندر روسى «سياتيكآژورنال »همزمان با مقاله اى در 

بابيان اين است: جنبشدر سطح جهانى سهم داشته است. سر مطلع ارزيابى او دربارۀ 

3هستند.« ک يعنى مزد، ن زنديق زرتشتى سدۀ پنجمآ»اينان همان فرزندان دگرگون شدۀ 
 

به وارسى همين جمله از او اكتفا مى كنيم. ارزيابى گوبينو بهيچوجه نشانگر واپسگرايى جنبش بابى نيست 

را به عصر ايران  )همانطور كه در جاى خود نشان داديم( تداوم مدنيت ايرانى در راهى بود كه مى توانست، بلكه

جديد رهنمون كند و بازيابى مظاهر اين فرهنگ در بابيت نشانگر ترقىجويى اين جنبش است. اين نكته را بسيارى 

از پژوهشگران ديگر نيز دريافته اند. از جمله هما ناطق مى نويسد:  

 ميخت.«آئين خود را با رسوم زرتشتى درآ»باب  
4

نه بعنوان بيانگر و تبلور  ايرانى( «چپهاى» «لطف»)در درجۀ اولبه ک، دمز، نكهآنكتۀ مهم در اين ميان  

در اذهان جاى ، اندده بلكه به تصوير ناقصى كه دشمنانش از او ترسيم كر، واالترين مظاهر فرهنگ و مدنيت ايرانى

 و مدنيت پيشرو ايرانىاست. در حاليكه او در درجۀ اوّل پرچمدار فرهنگ  «مساوات طلبى در مال و  زن»ن آيافته و 

 احسان طبرى مى نويسد:  مثًال چنانكه حتى ، بود

 ممنوع مى داشت و تعليم مى داد كه حتى به دشمن بايدًا كشتن و زيان رساندن به ديگران را اكيدک »مزد

 از هيچ چيز حتى از بذل جان خود نبايد دريغ داشت.«، مهربان بود و در مهمان نوازى
5

 .2۰ص ، همانجا 1

 .2۰ص ، همانجا 2

 .۸۱ص،ياد شده، نامه ها... 3
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ک، نه تنها مزد، مى تواندآمده، قبل از اسالم بر ايران شناخت و بازيافت بهترين مظاهر فرهنگ انسانى كه در 

بلكه ديگر پرچمداران مدنيت ايرانى را از مقامى شايسته برخوردار سازد و تداوم اين فرهنگ را پس از هزار سال 

 حقيقت را دريافته است:  اينت كه گوبينو در جنبش بابى نشان دهد. حيرت انگيز اس، بمباران ذهنى اسالم

ادب و نزاكت است. ، مهمان نوازى، خيرخواهى، مروج عواطف رقيق و ماليم، يين باب آ»از جهت اخالقى 

است و  مردود «بيان”از قلم باب  وجود ندارد. شكنجه و ضرب نيز در ره حتى حكم اعدام در ميان احكام صاد

 است.«شده م بطور كلى صور مختلفۀ خشونت محكو
1

 از نظر مقاميژه بو Fourierگوبينو در كتاب خود بابيت را از بسيارى جوانب با مكتب سوسياليسم تخيلى فوريه   

است. ده مقايسه نمو، استقائل مندى از لذايذ زندگى و توسعۀ صنعتى و علمى ، بهره وااليى كه براى زن

*** 

است. اين  «شناسانايران »ديگرى از وه با گرآن يكى هم نشان دادن تفاوت ، هدف از برنمودن نگرش گوبينو

يژه ن نزد جهانيان و بوآبلكه در تثبيت ، و محكوم به عقب ماندگى يافتهاندفى نه تنها ايرانيان را پست و خراوه، گر

عقبماندگى ايران، واژگونه ساختن علت و معلول در تاريخ  ن به خود ايرانيان گام برداشته اند. اينان باآالقاى 

سوى اين در جهت عقب نگاهداشتن ، در چهارچوب سياست اروپايى در قرن نوزدهم، را امرى ذاتى يافته «شرق»

در  رايژه ايران اند كه خاورميانه و بوده از سياستى دفاع نمو، با دفاع از اسالم، گاهانهآنان، آاند. ده جهان عمل نمو

2«نكبت تاريخى»نقطۀ ضعف و 
يده سياست را بدرستى داين ساخته است. هما ناطق خط اصلى  خود ميخكوب

 است:  

 بر پايۀ نهادهاى مذهبى»اينكه حكومت خود را ، »مترنيخ سفارش مى داد: توصيۀ ما به دولت عثمانى     

ناپلئون سوّم هم به ناصرالدين ، بنا كنيد. ترک بمانيد و پيرو احكام اسالم باشيد.  در مرحلۀ سوّم تنظيمات «خودتان

مىتواند... به جهانيان برنمايد ايران ئين محمدى بماند... آراستين پناهگاه بايد ايران من فكر ميكنم »نوشت: شاه 

3ديگر چه جاى درنگ!«، فرنگى هم اسالم را مى ستايد! هنگاميكه حاكم «ن مغاير ترقى و مدنيت نيستآكه قر
  

ايران در يژه سياست در شرق و بواين پيگيرترين عامالن نگليسى،كارگذاران ا،كرديمره چنانكه درجاى ديگر اشا  

)حداكثر از بزودى ، ورندآرا تحت نفوذ خود درشاه كوشيدند دولت فتحعلىوه نكه ابتدا با رشآنان پس از آبودند. 

دريافتند كه صاحب اصلى مملكت عمامهبسران اند و با  کرد(نگام كه سفير انگليس با سيد شفتى زد و بند همان ه

 نمود.« »هر غيرممكنى را مى توان ممكن، نان در اين كشورآخوار ساختن ره جي
4

ادوارد براون را وه  اين سياست است و بعنوان نمايندۀ بارز اينگر «كارگذاران فرهنگى»اينجا هدف شناخت 

از اسالم حدّ و مرزى نمى  ! مى نامد(«ايرانغمخوار حقيقى »همه جا خود را  كه )برمىگزينيم. ستايش براون 

 شناسد: 

تحسين  وو عرب منتهاى ستايش و احترام را قائلم و... حد اعالى اعجاب ايران براى اسالم و تمدن اسالمى » 

5و عرب احساس مى كنم.«ايران را نسبت به اسالم و تمدن اسالمى 

  كنت دوگوبينو، سياى مرکزىآمذاهب و فلسفه هاى  1
  .23، ص  بابك بامدادان، امتناع تفکر در فرهنگ دينى، 2،الفبا 2
 .۱42 شده، صياد ، در راهيابى....ايران  3

  به مضمون.، )انگليسى( 324، صشرقدر يك ديپلمات خاطرات  ،هاردينگ تورآسر 4
  .56، ص 2ج ، ترجمۀ على پاشا صالح، براون ادواردايران، تاريخ ادبى 5
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 او در واژگونهگويى تا بدانجا رفت كه از بيان بزرگترين دروغ ها نيز ابا نداشت: 

شاهان  در، در حاليكه ايرانيان هميشه تمايل داشتند، و هستندده در عقايد خود دموكراتيك بوره »اعراب هموا

 ببينند.«حالت نيمه خدايى 
1

را چون خود نستكه دشمنى آتر از «کزير»قابل فهم است!  البته او بابيان كينه و دشمنى براون با ، بر اين زمينه

واژگونه نشان دادن جنبش ، ناه آبا دشنام گويى برمال سازد. هدف او برانگيختن دشمنى است و ر، عمامه بسران

2جا گير«»تاريخچه پر حادثه و گسترش همه بابى. او كه 
بخوبى نيز دريافته است كه: ، بابيت را شناخته

 »جنبش بابى و بهائى يکى از بارزترين تظاهرات روحيۀ ايرانى در زمان ما است.«
3

قلمداد  «مهيبقى بر»جنبش را اين تا جنبش بابى را ارج نهد. براون كه ، را برنمى تابد «روحيۀ ايرانى»اما او  

 باشند:   در ستيز  «ايرانيان»با بابيان و خوش دارد كه  مى نامد «رهزندانى بيچا يک»باب  را ، مى كند

نخستين  نآبرق مهيب يژه تشى را برافروخت كه هرگز خاموش نشد و بو، آاى بيش نبودره»باب  كه زندانى بيچا

 را فراگرفت.«ينشاه چهار سال سلطنت ناصرالد
4

5مى شدند  .«يده كشور پيروان مسلح او )باب ( در همه جا دمازندران و ديگر نقاط ، »در خراسان
   

ايرانى نيز همين تصوير را هاى است. طبعًا  چپ بابياندشمنى با توجيه دروغ بزرگ تاريخى در خدمت اين

اه هيچگدر بيرون از قلعهها بابيان واقعيت تاريخى موردى ندارد كه اين اند. تأکيد بر ده نشر داآن را و آمده، خوش 

 ند!  جنگيدمى  ند و حتى در قلعۀ شيخ طبرسى تنها با شمشيردمسلح نبو

يد. آممكن است در وهلۀ اوّل اشتباهى از سوى ادوارد براون به نظر بابيان جويى اسالمى به ستيزهنسبت دادن 

ن سالح را براى ترينده از ابعادى فاجعه انگيز برخوردار گشت و برّ، استده نشان داايران اما چنانکه تاريخ معاصر 

بدرستى در ذهنايرانيان مترادف ، جويى و اسالمستيزه بدست عمامهبسران داد. بدين معنى كه چون  «بابيان»پيگرد 

برپا گردد. از جمله آنان  و «ايرانيان مسلمان”ديوارى مصنوعى ميان تا كافى بود نشان دادند بابيان جو  هستند، ستيزه

 اسماعيل رائين است:  رده اند، اين سالح را تيزتر کكسانى كه 

 بودند مگر در مورد مسلمانان كه... حتىده يين خويش منع كرآو بهائيان توسل به زور را براى پذيرفتن بابيان »

!نان را شكنجه مى دادند و سپس به شهادت مى رسانيدند.«آ
6

مى نگرد و واژگونه سازى او دربارۀ جنبش ايران منافع اسالم به تاريخ ه ادوارد براون تنها از ديدگا، كالمبه يک 

خوار فكرى ره جي،  بابى چنان در خدمت بابىستيزى قرار داشت كه سه نسل از مبلغان عمامهبسر و كالهى اسالم را

 خود نمود. قزوينى در بارۀ او مى نويسد: 

غرض  و ايرانيان خصوصًافىالحقيقه حدى نداشت و هيچايران و به ما ن( به عالم اسالم عمو»محبت او )براو 

!ن ملحوظ نبود.«آو يا مال يا سياست يا خدمت به وطن  در اه عملى از قبيل ج
7
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 محبتى به عالم» چنان، خر عمر هر يكشنبه به كليسا مى رفتآكه تا ، ادوارد براون مسيحى، عجيب استواقعًا  

 بود! ده را نيز فراموش كرخود  «خدمت به وطن»داشت كه حتى  «اسالم

و ايرانى است! و همين او را ايران ثار براون تنها چيزى كه نمى توان يافت همانا محبت به آواقعيت اينستكه در  

كاردار سفارت انگليس در ، ن بود. جيمز موريهآكه وزارت امور خارجۀ انگليس سردمدار ، پرچمدار سياستى ساخت

با ترجمۀ روان ، «سرگذشت حاجى باباى اصفهانى» ،سياست است. كتاب اواينيكى ديگر از كارگذاران ، تهران

 ن چيزى است كه يك افسرآنيست و تكرار  «ايرانيان»جز بازيافت دورويى و تباهى شيعهگرى در ميان ، به فارسى

 سه سال قبل از جنبش بابى بيان داشت: ، انگليسى بنام ميتفورد

 باشند... مى بايد كارى سهمگين درشده ملت ظاهر »ايرانيان امروز پست ترين نژادى هستند كه در حيات يك 

! باز گويم.«، كه توهين به عالم انسانى است، ن همه فساد راآپيش گيرم تا بتوانم تك به تك 
1

 

*** 

ثارشان در درجۀ اوّل بيانگر همزادى آكه ، اند. چپهاى ايرانىاندشيدهديگرى كه در شناخت بابيت كووه گر

از  آ کندهاذهان ، مبنى بر اينكه، است و تحقق پيشبينى داهيانۀ كسروىلينىاسالم زدگى و كژانديشى استا

 ورد.«آ»مبادى ماركسیستی معجون مهوّعی پديد خواهند از ، شيعهگرى

 به بررسى او دربارۀ جنبش بابى با، اى داريمره محمد رضا فشّاهى را برگزينيم و اشاوه، نمايندۀ اينگر بعنوان

 ! در دوران فئودال«ايران »واپسين جنبش قرون وسطايى عنوان: 

الزم ، را ادامه مى دهد، ايوانف و طبرىاه و او ر «اين رساله اثرى تحليلىاست”، کندمىنكه ادعا آفشاهى با  

، «!نقل كفر كفر نيست»، مى داند بيمه كند و چون «لعن و طعن و تکفير نويسندگان ايرانى»ىبيند خود را در مقابل م

 ارزش اثر خود را هيچ مى كند:  ره تا بدانجا مى رود كه بيكبا

صورتيكه  اسناد. و درثار و آن متكى است بر معتبرترين آ»ناچارم متذكر شوم... هر جمله و  يا بهتر بگويم هر كلمۀ 

!خواهم كرد.«اه نرا با معتبرترين اسناد و منابع همرآجملۀ هر من ، مدعى طلب كند
2
  

بر و کلمۀ آن هر جمله «رسالهاى كه ، واهمه دارد كه حتى متوجه نيست «مدعيان»فشاهى از كدام براستى، 

 تهى؟  «تحليلگر»تفكر  ازمًا است و الزاثار و اسناد آتكرار همان ، متكى است «ثار و اسنادآمعتبرترين 

يى و شهرى در ستاهاى روده واپسين جنبش تو »مىكوشد جنبش بابى را خود  «رسالۀ تحليلى»فشاهى در  

در «خواسته هاى مساواتطلبانه و مزدكى»به منظور الزم مىبيند اشاراتى اين نشان دهد. براى  «ايراندوران فئودال 

 مى نويسد:  ، استبنده ياينده ثار باب  بيابد. و چون جوآ

، تش، آبآنهاست: آمطهّرات... را چند چيز مى داند كه از جملۀ ، »در باب  چهاردهم از واحد پنجم بيان  

مىكند و خريد و اه نها اظهار نارضايتى و اكرآمبهم از خريد و فروش به شکلى )باب ( ک... كتاب بيان و خا، هوا

ارض يا زمين در دوران فئوداليسم مهمترين وسيلۀ ک نها را جايز نمى داند... اگر توجه داشته باشيم كه خاآروش ف

فئودالى او  به اهميت انديشۀ ضد، استده در مشرق زمين در حكم كيميا بوره ب همواآتوليد اجتماعى است و 

! پى خواهيم برد.«
3
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و اينها را ، نيستقائل و مذهبى ارزشى ملّى زادى يژه آو بوجامعه ى «روبنا»براى لينى اصوًال استا «تفكر»چون  

هاى جنبشسلسلۀ »نستكه جنبش بابى را به نحوى در آمى يابد. براى فشاهى مهم  «مناسبات تولیدى»تنها زايدۀ 

 »جنبشهاى يابد، نمى «جنبش دهقانی»خبرى از اما چون در تاريخ ايران بگنجاند.  «دهقانی دوران فئودال

اين نجا كه ديگر هيچ  مدركى براى سرهم كردن کند! و آقلمداد مى «جنبشهاى ضد فئودالی»را   «ضدخالفت عربی

 براى باب  تعيين تکليف مى كند:   ،سناريو نمى يابد

در طول قرنها در »او )باب ( نمى توانست به مسئلۀ مساوات اجتماعى و انديشه هاى مساوات گرايانۀ مزدكى كه 

عربى...  بود و بارها در جنبشهاى ضد فئودالى و ضد خالفتنده خون و پوست و گوشت روستايى ايرانى ريشه دوا

 اعتنايى نداشته باشد.«، بودده تجلى نمو
1

 و افسانه مى پردازد كه: 

ترويج  ،و شهرى به جنبش هاى روستايىده بودند كه بهترين وسيله براى جلب توسيده نتيجه راين»رهبران بابى به 

 نان است.«آانديشههاى مساوات گرايانۀ مزدكى در ميان 
2

بعنوان جنبش رفرم مذهبى سر باز مى زند و نمى تواند دريابد كه  «جنبش بابى»فشاهى با سماجت از ديدن 

نان را نيز به آ است كه نسل هاى پيش ازده درست به همان سببى بو، هاى روستايى و شهرى به بابيتده گرويدن تو

 داشت.وامى «ضد عربىجنبش هاى  »گرويدن به 

نجا كه پاى نفى آنکه با اسالم درافتد. آمگر ، ارجمند استجنبشى هر ، ما «ماركسيست»براى ، برعكس 

 مىگيرد كه:   دهبر باب  خر، عمامهبسرانمانند عوض مىكند و به يکباره چهره فشاهى ، يدآشيعهگرى بميان مى

يين آن است و آناسخ قر، كرد كه امام غايب است و چندى بعد ادعا كرد كه پيامبر جديد است و كتاب او بيان»ادعا 

هاى شهرى و روستايى را ده ادعا اكثريت تواين او بود. اشتباه بزرگترين ، ادعاى بزرگاين يين اسالم. آناسخ  ، او

از ، خاتم پيامبران است ،خ تمام اديان و پيامبر اسالماندى سال بود پذيرفته بودند كه دين اسالم ناسيک هزار و كه 

 ساخت.« پراکندهاطراف باب  
3

نفى چرا براى فشاهى، بايد پرسيد از اطراف باب پراکنده نشدند،   «هاى شهرى و روستايىده تو»با توجه باينكه 

پيروزى جنبش اجتماعى ،  «زدهمذهبۀ دتو»با اين؟ اصوًال است اشتباهبزرگترين  «لهساو اندى هزار يکباورهاى »

دين اسالم ناسخ تمام اديان و پيامبر ”، باور داردعميقًاخود فشّاهى نيست كه اين يا ؟ آاز چه ارزشى برخوردار است

 ؟ «اسالم خاتم پيغمبران است

 حكمش بهادعاى قائميت نمىتوانست از انسان عاقلى سر بزند و اگر چنين بود ، يانمى دانيم كه براى مال 

 است:  «جالب»، ايرانى مى نويسد «ماركسيست»نچه يك آنظر اين مجلس پرداختن احتياج نداشت. از 

پيامبرى  »باب  در يك حالت نزديك به جنون دست از مقام نمايندۀ امام )برداشت( و مدعى مقام امامت و سپس

4«)گرديد(

***
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خواننده اجتماعى ارائه شد. بداليلى كه بر  -تاريخىه نتايج بررسى جنبش بابى از ديدگا، در فصلى كه گذشت

جنبش بعنوان حركتى كه مى رفت تا مرز ميان قرون وسطا و عصر جديد را اينبر نقش رهايى بخش ، نماندشيده پو

فرقۀ شيخى برخى مكانيسم هاى فرقهگرايى و  تكيه كرديم. با مقايسۀ ميان جنبش بابى و، درنورددايران در شرايط 

نقش يژه ن را با جنبش انقالب فرهنگى برشمرديم و در اشاراتى به تحوالت اروپا در پنج قرن اخير و بوآتفاوت 

تحوالتى مشابه  كه جنبش بابى در صورت پيروزى مى توانست به،نشان داديم، و دگرانديشى مذهبى «پروتستانيسم»

 ر و پرشتابتر دامن زند. ژرفت، و حتى قاطعتر

مطرح  مسلّطخو و نفوذ فلج كنندۀ مذهب ستيزهبلكه در قدرت ، نآعلت بازماندن جنبش بابى را نه در ضعف  

 در «ايرانی» قطبى، مى گذشت «ايراناسالم بر تسلّط »قرنى كه از ده نموديم. همچنين نشان داديم كه با وجود سيز

واقعيت اين جامعه همچنان پابرجا بود و استقبال وسيع ايرانيان و گسترش عميق جنبش بابى در بطن جامعه نمايانگر 

قلمداد  «غربى »كه ظهور جوامع مدنى را يك ويژگى ، بمنظور افشاى بىپايگى ادعايى استاين همه ، است. 

علت تداوم روبناى قرون ده، امرى ذاتى تلقى كر، رااز چنين تحولى يژه  ايران و بو «شرق»مىكند و عقب ماندگى 

 را در نمى يابد.   «رشد مناسبات سرمايه دارى»عليرغم  ،وسطايى

يكى ، اينك سخن در بارۀ بابيت را با بحثى بر همين محور به پايان مىبريم.  تشبيه جامعۀ انسانى به فرد انسان

ن دورتر در جريانات فكرى دوران باستان آرا در عرفان ايرانى و از تشبيه ايناز فرازهاى تفكر ايرانى است و ردّپاى 

به درجه ، تكيه دارد كه بافت و كنش هاى درونى و برونى جوامع بشرىاينمى توان يافت. جامعه شناسى مدرن بر 

نالوژى( آهنوز هم در چهارچوب همين تشبيه )اين همه  با هستند. تر پيچيده اى از كنش ها و واكنش هاى بدن انسان 

هر چند ، را)از جمله رابطۀ زيربنا و روبنا به منزلۀ رابطۀ جسم و ذهن( مى توان بسيارى قانونمنديهاى تحول اجتماعى

ماهيت تاريخى جنبش بابى ک بسوى در نرو بود كه راهىآاز ره اشاايناما قابل فهم تر دريافت. ، تردهدر سطحى سا

 بگشاييم. 

 جوامع ياد مىكنند و «حافظۀ تاريخى»بررسى تاريخ تحول جوامع بشرى نيز چنين تشابهى را مجاز مىدارد. از  

)قرون جامعۀ دوران ماقبل مدنى ه، سخن مىرانند. از همين ديدگا «بنيۀ اقتصادى»و  يا  «بيماريهاى معنوى»از 

گاهى آارزيابى كرد و تحوّل بسوى جامعهاى كه بر خود )کانت( «نابالغی و قیمومت انسانی»را مىتوان دوران  وسطايى(

 . «دوران گذار به بلوغ اجتماعی»و خردجمعى اعضايش متكى است. 

به ، مىطلبد «دمی نوآعالمی نو و »مى داند و يا حافظ كه  «جنینی دوران»را ويژگى  «شامیآخون »مولوى كه 

دوران پيش از ظهور بابيت را به دوران ه، همين معنا توجه داشته اند.  باب  نيز با واقع بينى شگرفى از همين ديدگا

است. ده شمرسالگى(  ۱4تا  ۱2)مشخصًا اجتماعى  نیل به بلوغو بابيت را به روشنى دوران ، كودكى و نابالغى تشبيه

بلوغ انسانى و اجتماعى اه نيز اولين قدم در ربه راستى  )حافظ(، «د عادتمآخالف »همين نفى باورهاى پدران و 

، عقل را بر مى انگيزد و خرد را مى شكفد. با دگرگونى معيارها و ارزشهاى قرون وسطايى ،«انتخاب»زيرا ؛ است

شد در كار جهان و مى كو، د و به خيزش و جنبششوانسان به تفكر دربارۀ معيار هستى و ارزشهاى زندگى وادار مى 

 دست يابد.  چرخش گردون به مراد خود

در كشاكشهاى ؛ نيز جوامع اروپايى بكمك پروتستانيسم و بكرسى نشستن دگرانديشى مذهبىه ديدگااين از 

جهان  »)در مقايسه بان در پنج قرن اخير آبا طى شتند  که در راهى قدم گذاده، و شانزده پانزهاى سدهلود آخون

كه شد در گذرگاهى ميخكوب  ،«بزرگسالى» با وجودايران نسبى دست يافته اند. از سوى ديگر  «بلوغى»به  («سوم

ن مى بود. آپيروزى جنبش بابى بمنزلۀ عبور از 
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است. بايد عالمى نو سيده گذشته و دوران اسالم بسر رده هرچه بو، بود كه بگوينداين رفتند بابيان اهى كه ر 

 يد و مفاهيم مدنى و انسانى از نو تعريف و به محتوايىآبر «خلق جديدى»اصطالح باب  بايد  دمى نو. بهآساخت و 

 درهم شكسته شود. ، غشتهآجويانه كه روح جامعۀ ايرانى را ستيزه جديد تثبيت گردند تسلسل رفتار 

بابيان باب از يك سو پرداختن به فقه و كالم و فلسفه )اسالمى( را ممنوع ساخت و از سوى ديگر از سيد  

 گام بردارند:  «خلق جديد» اهى انسانى و مدنى در رهاگىو زيستن به ويژ، با پيوند حرف و عمل ،مىخواست

قواعد  مانند علم اصول و منطق و، ى كندو انسان را بى نياز نمده ندايده است از انتشار علومى كه فاشده »نهى 

 باب  عاشر از واحد رابع(    ، نها.«)بيانآفقهيه و حكميه و علم لغاتى كه غير مستعمله است و نظاير 

بلکه ، را فسخ نمودره و نماز و ازدواج و طالق و ارث و غيزه باب  نه تنها تمام قوانين اسالم در بارۀ روسيد 

و  «بر منبر رفتن»، نكهآهدف گرفت. از جمله ، نچه را كه در اسالم موجد بندگى معنوى انسان بودآدرست تمامى 

ن جهانى را آاور اعمال خويش باشند. بهشت و جهنم مى خواست كه خود دبابيان را منع كرد و از  «جماعت نماز»

، اعالم نمود. باب در ردّ خودكامگى اسالم «جهنم»را  عقب ماندگیو  «بهشت»را  بلوغ معنوىنفى مي كرد و 

مردى که ديگرى را بزندان »تا ، كتک زدن كودكانبازداشتن از از شت. نهايت انسان دوستى را به نمايش گذا

، بنيانگذار بابيت چنان سطحى از انسان دوستى را هدف گرفت!، «روز زنش را بر او حرام مى شود ۱9تا ، بياندازد

ى پرداز خيالنيز بلكه در اروپاى قرن نوزدهم ، نروز مطرح ساختنش شهامت بسيار الزم داشتايران آكه نه تنها در 

د. بو

ايى و نوسازى جامعه يافت. با توجه به براى شكوفده ماآثار باب  و پيروانش نمى توان نسخه اى آدر ، رىآ  

چنين انتظارى ، شوب را پشت سر گذاردآاينكه از ظهور پروتستانيسم تا انقالب فرانسه نيز اروپا مى بايست سه قرن پر

اوّلين گام را از با مى رفت تا ، كه مورد بررسى قرار گرفت، وردنى است. جنبش بابى در دوران شش ساله اىآنابر

افزايش »بيشك مكانيسم ، كه اگر از پيروزى باز نمى ماندکننده، گامى تعيينايران فاصله بگيرد. ى عمق قرون وسطا

مد. چنانكه براى اروپائيان نيز آناچيز بنظر مى ، را دامن مى زد و امروز از نيمه راهى كه بدان رفته بوديم «تصاعدى

قدم اينفته رفته پنهان مى گردد. در حاليكه اهميت ر، ارزش تاريخى پروتستانيسم از وراى كشاكشهاى خونريز مذهبى

 انگلس نوشت:  مثًالبود و شده ثار روشنگران قرون پيش بخوبى شناخته آاساسى در 

 ميخت.آهنگ سرود پيروزمندانه اى درهم آبلكه... انجيل را با ، »لوتر نه تنها طويلۀ اوژياس كليسا را روفت

»پروتستانها در پيگيرى بررسى طبيعت بر كاتوليكها رسيز قرن شانزدهم بود. ....كه ما، زىسرودى ملهم از ايمان به پيرو

ن عمل انقالبى آشدند. در حاليكه دومى در حال كشف گردش خون بود... نده پيشى گرفتند. كالوين و سروِتوس سوزا

به اين بود... از شدن تنديس پاپ نده بدون اغراق سوزا، ن استقالل خويش را اعالم كردآكه علوم طبيعى بوسيلۀ 

در مقايسه با نقطۀ عزيمت خويش داراى ، از نظر سرعت زمانى عظيم به پيش رفت وقدم هاى وم با توسعۀ عل، بعد

1تصاعدى گرديد.« افزايش
 

رفع قیمومت  »ن بقول كانت آخود به پيش زمينه اى نياز دارد و ، توسعه علمىاصوًال استقالل علوم از الهيات و    

دست مى يابند و چنانكه مدنى است كه انسان و جامعه به فرهنگ رسيدن به بلوغ فکرى است. تنها با  «انسان

ارزش ک ن شخص به درآگاهى باالتريست كه به كمك آ»فرهنگ  همانا  نيل به ، بيان داشتديرتر گرامشى قرنى 
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12تاريخى خود و عملكرد خود در زندگى و حقوق و وظايفش توفيق مى يابد.«
ه، گاآست همين انسان خودو در 

مدن چنين انسانى آرا تشكيل مىدهد. برجامعۀ مدرن سنگ بناى است، که زاد و عارف به خويش ، آصادق و مغرور

بود.بابى  رستاخيزيه و هدفت درونماشک  نيز بى

*** 

ن با جنبش لوترى در اروپا آبر مقايسۀ ، تاريخى جنبش بابى -ارزيابى نظرى از محتوى اجتماعى، بررسىايندر 

اما ، صحيح بنظر نمىرسد، متفاوت «نقطۀ تاريخى»مقايسۀ دو جنبش كامالً متمايز در دو ، قرار گرفت. در نظر اوّل

مختصات تاريخى و  نكه تفاوتهاىآبشرط ، ى دهندقوانين رشد تاريخى و اجتماعى ابزار چنين بررسى را بدست م

ايران خواهد شد كه بررسى تاريخ اجتماعى و فكرى در ده ورآاجتماعى نيز در نظر گرفته شود. چنين منظورى زمانى بر

نكه ناشى از كم همتى پژوهشگران آبر پايه هاى درست صورت گيرد. روشن است كه نبود چنين تاريخى پيش از 

تا بتوان اين دوران را از دورنماى ده، هنوز بر دوران قرون وسطاى خود غلبه نكرايران است كه  بدين سبب، باشد

نقاط تمايز در زمينۀ  برخى، شناخت درست از جنبش بابى ايجاب مى كنداين همه  تاريخى بررسى علمى نمود. با 

 دو جنبش را برشمريم: اين مدن آتاريخى بر

به ن بيابانگردى از نظر رشد اجتماعى از دوراآمده كه اسالم بر ، تفاوت ميان اسالم و مسيحيت است، يكم 

«زمانى»مسيحيت از نظر ، رىآشمشير مى كشد.  دگرانديشان با خشونتى بيشتر بر است و مراتب عقبتر از مسيحيت 

با  «گوستينآ»و  «فلوتين»شينى، وانگهى بوسيلۀ آيينى بود برآمده از نيازهاى زندگى شهرناما ،مدآپيش از اسالم بر

 فلسفه و منطق يونانى پيوند يافته بود. 

، يينى مخالف فرهنگ و منافع تاريخىآمردم اروپا بود. بدين معنى كه بعنوان  «دين خود»، نكه مسيحيتآديگر 

و فرهنگى اروپاييان در وردهاى فكرى آحتى جاذب دست ، به كشورهاى اروپايى تحميل نگشت و بدين ويژگى

نكه بتواند نفوذش آبراى ، نكه پس از سقوطش از اريكۀ قدرت انحصارىآاست. خاصه شده كشورهاى گوناگون نيز 

با قدرت مدارى انسان ًا در حاليكه اسالم ماهيت، مجبور شد جنبه هاى انسان دوستانه را تقويت كند، را حفظ نمايد

 و هست. ده توأم بو ستيز

بعنوان يك ، در زير سلطۀ مذهب، روشنگرى در اروپاپيدايش تا پيش از ، تکه همۀ جوامع بشرىواقعيت اينس

آمده، فراهم   «توليد فکرى»در زمينۀ ، دوران طوالنىايناند و ناگزير هر چه در ده عامل روبنايى عميق و پايدار بسر بر

است و درست با غلبه بر تاريك انديشى ه ميددرخت تنومند انجااينبدل گشته و به بارورى  «مذهب»به سرمايۀ 

وردهاى نسلهاى متمادى و متفكران بزرگ را در چهارچوب شايسته و آمذهبى است كه مى توان كليۀ اين دست 

 برد.بهره ن امروز نيز آنمود و از ک ن درملّى آروندتكا

گسيختگى ، ظاهر گرددرتر ديهرچه دوران روشنگرى ضد مذهبى در جامعهاى ، مى توان نشان داد، از اينفراتر 

از زيربناى ، از منابع تاريخى تعقل و سقوط در سراشيب اضمحالل فكرى نيز شتاب بيشترى مى يابد. تفكر اجتماعى

در ، نچه كه در خدمت روشنگرىآتمامى ، تاريخى اش جدا مى شود و انديشه از پرواز باز مى ماند. بدين سبب

به فروزان گشتن شعلۀ تفکّر در ، باستان چه برترى بى گفتگويى داشتهانددر بارۀ اينکه ايرانيان ، يک قرن گذشته
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تنها ميتواند بعنوان پلهاى براى باال ، اندده ارائه داانديشمندان گذشته نچه آاست. چرا كه ميده عصر حاضر نيانجا

 رفتن و رسيدن به زمان ما مطرح باشد. 

در اروپا طراحان ، «مذهبى»ليست و حتى يده آز متفكران ااى شگرف روبروييم: بسيارى ايدهبا پده ديدگااين از  

، نيز گذشتند «الحاد كامل»گرچه بسيارى انديشمندان از مرز ايران درحاليكه در ؛ بودند «نوزايی فرهنگی و مدنی»

است كه در اروپا با ظهور پروتستانيسم و عقب راندان شريعت اين است. تفاوت در ده رخ نگشو «نوزايى فرهنگى»

فضاى اين اى بجلو راند. راهگشايان اوليۀ ده مد كه تفكر را در پهنۀ گسترآنچنان فضاى بازى فراهم آكاتوليكى 

 رفتند!كه با پرچم مذهبى به جنگ مذهب ، بودند «فرقه گرايان لوترى»نيز همان باز

خود نزديك مى شد و پس  «قرون وسطايى»و دوران  «عصر فئوداليسم»به پايان ، پيش از تهاجم اعرابايران،  

برداشت. چنين است كه اه راينبلندى در هاى قدمدر زمينۀ فكرى و منش مدنى ، «اسالمتسلّط »ن نيز عليرغم آاز 

انسانى به راستى مصالح بسيارى براى بناى جامعۀ مدنى و ، وررهاى تفكر فلسفى و اجتماعى ايرانىآدر ميان دست 

فرهنگ سدارى از از  در راه پادر تاريخ پس از اسالم   «مترقى»يافت مى شود و از همين روست كه تمامى جنبشهاى 

کوشيده اند.  و تفکر ايرانى 

 و متناقض روبرو مى سازد:  ک اى دردناره تمايز و بسيارى عوامل ريز و درشت ديگر ما را با منظاين وجوه 

ناقوس مرگ قرون وسطا ، هاى روستايى را برافروختده در اروپا پروتستانيسم كه در وهلۀ اوّل تنها شرارۀ خشم تو

 مدان جامعه در نهايتآمتشكل از سر، ميز و فرهنگىآمسالمت عميقًا جنبشى ايران ورد. در حاليكه در آ را بصدا در

انجاميد.  خون بار به شكستى ، هوشمندى و ارادۀ راسخ، ژرفى تفكر

*** 

ک دراه كه در ر «پژوهندگانى»اكثر بازگرديم. جلوۀ اجتماعى و نقش تاريخى مبارزان بابى براى آخرين بار به 

از ، «نمستشرقا»دوشادوش شتند، قرار داايران چون خود در سير قهقرايى تفكر اجتماعى در، اندشيدهكويده اين پد

 اند. دهارائه داک بابيت تصورى مخدوش و دهشتنا

بدست  ثار باب  و پيروانش راآنجا آاينجا و ، پس از دهه ها، و پوياى بابىنده جنبش زک اينان ناتوان از در 

نها نيافته اند!آچيزى در ، يات و مناجات و برخى مسايل فلسفى بر سياق اسالمىآكه جز ، اندده و تعجب نموده ورآ

ورى و آنه تنها باب  عالقه اى به جمع ، همين بس كه، از كجا به كجاستره نكه نشان دهيم تفاوت آبراى 

1«ثارش نشان نمى دادآانتشار »
 اند! شيده نها كوآيش در مخدوش ساختن بدست خوبابيان بلكه خود ،  

شايع ايران در سراسر ، «گستاخى»اينثارش را به جوهر سرخ بنويسند و آبود ده بدين نمونه كه باب  دستور دا 

كه اثرى از باب  را به جوهر سبز شيوه، مىبردند. بدين ده استفاى عمامه بسران از همين براى افشابابيان گشته بود. 

مجتهدى مجلس دو اثر را در اين را به خط سرخ.  ،«صحيفۀ سجاديه»مانند ، ثار متقدمان شيعهآمىنوشتند و اثرى از 

رّد در تحسين نوشته بخط سبز و در  ،«رهبيچا»نكه عمامه بسر آنظر مى خواستند. پس از  ارائه مى دادند و از او

 كدام به كه تعلق دارد!   ، افشا مى ساختند، نوشتار بخط سرخ سخنها مى گفت

بزودى در ميان اكثريت چند صد هزار نفرى از ميان ، پيوستندبابيان شمار عمامه بسرانى كه به نکتۀ مهم آنکه  

كه مورد توجه مبارزۀ برانگيزانندۀ ، ناچيز شد و همين  اكثريت بود نداشتند( «سواد مكتبى») كه  «عادى» مردمان
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جالب است ، نکتهاين به كالمى ديگر سخن مى گفتند. با توجه به مردم اين قرار داشت. پيشوايان بابى نيز با بابيان 

 باب  در خطابه هاى خود به چه سادگى و صميميتى با مردمان گفتگو مى نمود: ، ببينيم

را  تاجر بودم. شما بايد در جميع امور و در جميع معامالت از من پيروى كنيد. همسايگان خوداين»من پيش از 

 كسى شما را نفريبد.«، گول نزنيد و مواظب باشيد
1

از آمده جوانى بر ، اينك مىشنيدند، بودندکشيده پس از قرنها خفتى كه ايرانيان از متوليان دين عربى ، رىآ

، جاذبۀ عظيمى نمى يافت مردمان را به نيکى و سرافرازى مىخواند. همين اگرايران، ايرانىترين شهر ، اين شيراز

 جاى شگفتى مى بود!  

مردم با اسالم و روزمّرۀ  از مبارزۀ ، كسانى كه با ناباورى به گرويدن پرشمار ايرانيان به جنبش بابى نگريسته اند

مى گردند و چون جز  «شعارهاى انقالبى»ثار باب  بدنبال آنانکه پس از يك قرن در آاند و ده متوليانش غافل بو

مىگفتند بابيان نچه ، آبايد چشم بمالند تا ببينند، ردندمى گده سرخور، سخنانى به سياق کتب اسالمى نمى يابند

و از سوى ديگر هنوز به فرهنگ ايرانى رنجكش شيعهگرى از سويى مردمى كه ه از ديدگا، و بدان عمل مى كردند

 روشنبينى تلقى مى گشت.   به چه درجه از شهامت وسرسپرده بودند،  

اند! بايد ده نسبت دااو   «خورشيدپرستى»را به ب ثار باآر در حضور خورشيد و ستايش نونى، مثالى بزنيم. كسا  

نمى يابيم! «خورشيد پرست» جز، ذهن شيعه زدۀ اينان به تاريخ تفكر ايرانى بنگريمتاريکى اگر از ، گفت

 گويمنه شبم نه شب پرستم که حديث خواب                                فتاب گويم آفتابم همه ز آچو غالم 

برانگيختگى.اين شادى و سرخوشى برانگيزندۀ خرد انسانى است و خود نشانۀ يا آنکه چنانکه اشاره شد، 

 خرد گردد اندر میان ناتوان                       بكاهد روان، چو شادى بكاهد

سد:مى رحال ببينيم که چگونه سيدباب با چگونه با واژگون ساختن مفاهيم شيعى به اثبات شادى 

!مىكند.« و غصه هر محزونى را به فرح و شادى تبديلوه اند، ن مدفون استآ»خاک زمينى كه مال حسين در  

2

نان كه به آجاذب مى ساخت و باعث مى شد ايران تکيه بر چنين بنيان فرهنگى است كه بابيت را براى مردم  

 و يايده را داو نكه آبدون ، مى كردندک را دربابيان پيام (، «فطرت»به ، )و يا به اصطالح باب   «غريزۀ فرهنگى»

با شنيدن جمله اى از او بابى شوند! اه گهگ، باشندنده ثارش را خواآ

 بود:  خالى از ابهام اين پيام، ثار خود باب  نيز البته روشن است که در آ

در ذكر تعزيۀ او )هزار هزار( او. واالّ سالى  به)دادن آب( سزاوار بود ، ب(مى نمود)آطلب ء وقتى كه سيدالشهدا»

 او را.« نكه نفع بخشدآصرف نمودن تلذذى است براى صارفين... حال بايد انسان عمل را در موقع خود كند تا 

 )داليل سبعه(

، از ايرانيان مىطلبدده، برمال نمو «ذكر مصیبت حسین»رهبرى شيعه را در  «دكاندارى»باب  به همين يك جمله  

قدمى در جهت خدمت به زندگانى  خود بردارند.  ،«شهيد كربال»كه چشم بمالند و به جاى اشک ريختن بر تشنگى 
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ايران در تاريخ معاصر  راآنان عظيم يگاه كافى است تا جا، تلقى كنيمبابيان همين يك جمله را اگر برنامۀ عمل 

 دريابيم.  

اش ره ژرفش رستاخيز بابى در نفى شيعه گرى را بدين قياس نيز مى توان دريافت: در ايرانى كه در هر دهكو

نچه را از جسد آكه ، نبودک يك وجب خا، ن جهانى شيعيان را مى دهندآجهانى و اينحاجات ده يكى دو امامزا

 دفن كنند! ، بودنده باب  باقى ما

نجا پنهان ساختند و چون ديگر آاينجا و ، سمبل دشمنى رهبرى شيعه رااين  ق.(۱266ـ۱3۱6)سال! بابيان  پنجاه 

ک به خا، كرمل در حيفاوه كردند و در دامنۀ ك ا به فلسطين)!( منتقل، آن راميدى به تحوّلى اجتماعى نمى رفت 

به ، وفيان نامداراز جمله ص، اسالم «دشمنان»مدفن همۀ ديگر ايران كه در گوشه و كنار ، در حاليستاينسپردند.  

 كه از جسد تير، اندآمده به تمسخر بر  «ردّيه نويسان»است كه ک است. از سوى ديگر چه اسفناشدهبدل زيارتگاه 

 خارج گردد! ايران سال از پنجاه بود تا پس از نده باران شدۀ باب  چيزى باقى نما

تشى نيست ، آنان در بابيت مى ديدندآكه و خطر عظيم و بنيان بركنى بابيان تش خشم رهبرى شيعه نسبت به آ 

 ماليان،نكه در همان ماههاى اوّل بقدرت رسيدن آخشم اينباشد. نشانۀ ده كه پس از يك قرن و نيم فروكش كر

 يكسان كردند. ک خانۀ محل تو ّلد او را در شيراز با خا 5۸بسال 

ده تحصيلكر، ى گذرد و تودۀ مردم كه هيچمدن جنبش بابى مآقابل تعمق است كه پس از يك قرن و نيم كه از بر  

بابيت در ذهن تاريخى حاكميت شيعه چنان اثرات عميقى بجا ، اندنشنيدهجنبش جز نامى اين هاى ايرانى نيز از 

هنوز هم در پى نابودى كوچكترين نشانهاى از سيده، رزوى هزار سالۀ خويش رآكه حتى اكنون كه به ، استشته گذا

دركوچه پس كوچههاى شيراز چه خارى در چشم ، واالّ خانه اى كوچكست. به او سيد باب و جنبش منسوب

 ؟  باشد حاكميت بالمنازع مىتوانستاين

 نكه بار دگر از مهمترين و ارزشمندترين ويژگى بابيت سخنآپيش از ، فصل را نمى تواند به پايان بردنده ايننگار

گشت. اينجا از نقل قائل باب  براى انسان سيداست كه مربوط به مقامى ، رفتره ويژگى چنانکه اشااين گويد.  

وريم: آصرفنظر ميكنيم و به سمبليك روى مى ره بااينگفتارهاىاو در 



 رستاخيز بابى

2۱۱

ن آكه بطور نمادين هيكل انسان را نشان مى دهد. در توصيف ، اى برمى خوريمره ثار باب  به نقش ستاآدر 

همچون دانۀ مرواريدى مىداند در گردنبندى از ، انسان را در باالترين مقام، مدنیت اروپايیاگر ، مى توان گفت

همه يكسان و برابر حقوق ، مرواريد
1

سير مى كند. مى ه مى خواهد كه بر مدارى ويژ اىرههر انسانی را ستابابيت ، 

ى را روشنايى دهد. از اى نورانى كه بدرخشد تا جهانرهيا ستا،  سمانهاآبه قعر شده سنگى باشد پرتاب ره تواند پا

ند. تا دكه خود همانند كه در جستجويش بو، بر قلۀ قاف دريافتند، «سيمرغ»كه در پى، عطار نيشابورى «سی مرغ»

ن ميراث غرورانگيز فرهنگى را آمى توان ، برمىكشدک كه فرد انسان را به اوج افال، ستارۀ على محمد شيرازى

.سرزمين تكامل يافته و محور هويت ايرانى را تشكيل مى دهداين در ،ستيزكه عليرغم اسالم انسان ، دريافت

  .23، ص دكتر مصطفى رحيمى، و اصول دمکراسىايران قانون اساسى  1
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نه تنها بزودى با ، که جنبش بابى چه از نظر وسعت و عمق و چه به درونمايه اى نوينديديم در فصل گذشته 

طرح عناصر باالخره تکيه بر فرهنگ ايرانى و ، بلکه با فسخ اسالم، کشاکشهاى ميان فرقه اى اسالمى تمايز يافت

و ورد. هر چند قواى متحد  مذهبى آجود بوايران نقطۀ عطفى در سير اضمحاللى ، مىرفت، نوين پيشرفت خواهانه

بود که عليرغم کشتار و پيگردى بىنظير در شده ليکن چنان ژرف و فراگير ، را سد کردنداه پيشرفت آن رحکومتى 

 نرا از ميان بردارند: زيرا که: آممکن نگشت ايران، تاريخ معاصر 

بود.« شده ن دوران بابى آ»همه چيز مردم روشنفکر در 
1

 

بلکه بدين بهانه هر بارقۀ پيشرفت خواهى از هر ، در دستور کار  قرار گرفتبابيان،  پس نه تنها سرکوب از اين  

، بجاى آنکه سرکوب وحشيانۀ عجيب و اسفناک است که برخى از تاريخ پژوهانشد. جهت ديگر نيز منکوب مى

 نوع حرکت پيشرفتدادند تا هر حاکم قطب ارتجاعى بدست  «بهانه»بابيان را محکوم کنند بر آنان مى تازند که 

 را سرکوب کنند! طلبانهاى  

جنبش  اين نمى توان از  شکست ، مسلّطبا وجود عقيم ماندن کار براندازى حاکميت مذهب ، کهلى درحا 

 ز پيشرفت بازماند.  درستتر است که بگوئيم رستاخيز بابى ابه داليلى که خواهيم ديد، سخن  گفت. 

بخود ، داشت «در درون سينه هوايى نهفته»نکه را آزمين هر ايران در پهنۀ بابيان، نکه آپس از  ،«کمّىبُعد »در  

به ثبات اجتماعى دست يافتند و پايگاهشان عليرغم تهاجم مداوم و جان ستان ارتجاع مذهبى و ، دندکرجلب 

 توار پا برجا ماند.اما اس، هرچند در حاشيۀ جامعه، دربارى در تمامى نيم قرن عصر ناصرى

در يژه مازندران و بو، خراسان، فارس، ذربايجانآبابى در  «هاىاقليت»ه، در اوان سلطنت ناصرالدينشا  

م. به ۱۸49که اميرکبير يکسال و نيم پيش از اعدام باب  در نامه اى بتاريخ فوريۀ ، پايتخت چنان پرشمار بودند

است.« سيده به صد هزار رايران در سراسر ان بابيدالگورکى)سفير روس( نوشت:  »تعداد 
2
  

تصورى ايران، در مقايسه با کل جمعيت هفت يا هشت ميليونى ، تلقى گردد «محتاطانه»ورد آبراين حتى اگر 

نه تنها ده نکه پس از شکست قلعه ها نيز با وجود تهاجم گسترآبدست مى دهد. نکتۀ مهم بابيان از گسترش کمّى 

شاه حتى پس ازجريان تيراندازى به ، سه سالى ديرتر، برعکس، در دست نيستبابيان تحليل رفتن نشانه اى از به 

 پرنس دلگروکف )وابستۀ سفارت روس( گزارش مى دهد: ، «هر جا بابى مى يافتند مى کشتند»که 

دولت اقدام به دستگيرى وابستگان به مرام ه،.... قصد به جان شاءپس از جريان سو، »چنانکه انتظار مى رفت 

اند شده نها در تهران مخفى آبسيارى از ، که عليرغم همۀ اقداماتآمده کاشف به عمل  ًا است... اخيرده بابى نمو

دارند.« نها از همۀ طبقات حتى از نزديکان سلطنتى وجود آو در ميان 
3
  

مدن بازگشتناپذير  آتأييدى است بر بره( روز پس از تيراندازى به شا ۱۸52) 2۰گوست آ 23بتاريخ ، اينگزارش

 م( گوبينو مى نويسد: ۱۸56اين)نوين در ساختار جامعۀ ايرانى. بازهم سه چهار سالى پس از ويى نير

                                                                                 

 .۱34، صرضا فشاهى محمد، نقل از: واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال، حاج سياح محالتى 1

 .39۰ص ، احسان طبرى، برخى بررسيها در بارۀ جهان بينى ها.... 2

 .۸7، صدکتر ب شاد، از باب  تا بيت العدل 3
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، دارند و از جستجوى پيروان اين فرقه مى ترسند ترس عجيبى، فرقه که به نام بابى معروف استاين »در اينجا از 

نها روبرو شوند.« آن دارند که همه جا با آزيرا بيم 
1

 

در بين هشتاد هزار سکنۀ تقريبى طهران آمده، به عمل  ًا اخيراى که ئيهو مشخصتر اينکه:  »برحسب احصا

نها از حزب بابى مى باشند.« آپنجهزار از 
2

 

رشدى تصاعدى داشت و  شکست ه، پس از واقعۀ تيراندازى به شاکشتار تا به هنگام  بابيانبدين ترتيب  شمار  

را بيش بابيان ناظران خارجى اغلب شمار ، نکهآنکته جلوگيرى نکرده بود.  رشد ، از اين قلعهها و نه حتى قتل باب 

است. نده يليون نفر نيز رسارا به يک مکل کشور در شمارشان گوبينو مثًال چنانکه ، اندده ن ذکر نموآاز واقعيت 

اين در ميان بابيان و چون نفوذ ، جامعه در تماس بودندى در درجۀ اوّل با طبقات باالآنان مىتوان تصوّر نمود که 

 اند. سيده ميزى رآبه چنين تخمينهاى مبالغه، انددهطبقات را به سراسر جامعه تعميم دا

ثبات به تنهايى اينبه ثبات اجتماعى دست يافتند. هرچند جانستان ماليان حمالت عليرغم بابيان نستکه آمهم  

نستکه بابيت از يکسو بر زمينۀ فرهنگ و روان آاما تا حد زيادى نشانگر ، نان نيستآ «حقانيت تاريخى»دليل 

جهانى ستانۀ ورود به گردونه پيشرفت آبود و از سوى ديگر در راستاى نيازهاى جامعۀ ايرانى در ئيده تاريخى ايرانيان رو

را با وجود ادامۀکشتارشان بابيان قرار داشت. تنها بدين سنجش تاريخى است که مى توان ثبات و حتى گسترش نفوذ 

 دريافت.  هما ناطق مى نويسد:  

!.««بابى هستندايران نيمى از مردم »سفير فرانسه مى شنيد که ه، پادشاهى ناصرالدين شادوّم »در نيمۀ 
3

 

به مختصات متحجر جامعۀ ده که تکان وار، مؤيد سنجش تاريخى استبابيان نوى نفوذ مع، از سوى ديگر

دست  «شدهپيشرفتهاى ظاهرى و مسخ »کشور بعدها در برخى جوانب به ، نآکه بر ، پيش زمينه اى بود، ايرانى

کاميابىهاى  تاريخ را درک کرد و علل اصلىاين مى توان ، جنبۀ اساسى در تاريخ معاصراينيافت. تنها با شناخت 

 سطحى و ناکامى هاى تراژيک در يک قرن و نيم گذشته را دريافت! 

ه، ديدگااين قبول مى يابد، اروپا در ايران را افکار  پيشرفت طلبانه همى، که سرچشمۀ روشن است که بر زمينۀ تو

وخ و شکفتگى تا چگونگى رسمسلط توجه شود، در نفى مذهب بابيان عزم راسخ اما کافيست، به دشوار است.  

نمونه ايست ده، گزارش نمو «رفع غائلۀ بابى»چند سالى پس از ، نچه کنت دوگوبينوآافکار نوين نيز درک گردد.    

 واقعيت: اين ناچيز بر تأييد 

نها به آرا مى پسندند و من گمان مى کنم علت گرويدن  «ولتر»»جماعتى از صوفيان ايرانى هستند که عقايد

ولى من نمى دانم که عقايد ولتر چگونه ده... با روحانيون اروپا کريسنده نواين عقايد ولتر همانا مخالفتى است که 

  4«!نشده...از کتب فلسفى و اجتماعى ولتر بزبان فارسى ترجمه هيچ يک زيرا هنوز ، يافتهاه رايران به 

در بطن جامعۀ ايرانى چشمۀ خروشانى از ، نمى تواند تصوّر کندبخوبى مى شناسد، ولتر را افکار و که گوبين

 ثار او نيست!  آرا نيازى به ترجمۀ  «صوفيان ايرانى»افکارى همسنگ افکار ولتر مىجوشد و 

***   

                                                                                 

 . ۱37، صرحمت الله مقدم مراغه اى، نامه هاى کنت دوگوبينو و الکسى دوتوکويل 1

 . 4۱۱ص، ۱ج ، ترجمۀ نصرالله مودت، شوقى افندى، قرن بديع 2

 .75، ص  هما ناطق، در راهيابى فرهنگىايران   3

 .79، ص ذبيح الله منصورى، کنت دوگوبينوايران، سه سال در  4
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، بابيان رهبر جناح مترقى دربار، که اميرکبير، بدين صورت شکل گرفتايران چنانکه ديديم تراژدى تاريخ معاصر

ايران گام برداشت و از سوى ديگر در جهت نوسازى  «رفع غائله»اه خود نيافت و از سويى در ر «متحدان طبيعى»را 

 مىکوشيد! 

بسيارى صورت گرفته، او را بيشتر در رابطه با جنبش بابى در نظر مى هاى پژوهشنجا که در بارۀ  اميرکبير آاز  

يکپارچه بى اساس است و ،به صدارت عظما ،«طبّاخ»از فرزندى قربانعلى ، که افسانۀ عروجشگيريم. نخست آن 

 دميت در بارۀ او اکتفا مى کنيم که: آبه نقل رأى فريدون 

شپزباشى قائم مقام و صاحب ملک و آپدرش ، از پرولتاريا هم نبود نبود. «هاى محرومده فرزند تو»، »اميرکبير

حاکم دستگاه نان در آخودش با پسران قائم مقام نزد معلم سرخانه درس خواند و با ، ب بود و به حج هم رفتآ

 بزرگ شد و هيچ محروميتى نداشت.«
1

)از جمله کشتار کربال( به ، و عثمانىران ايبراى رسيدگى به اختالفات ايران به نمايندگى شاه او در زمان محمد  

باالخره نجا که چند نفر از همراهانش را به قتل رساندند و آروبرو گشت. تا ى ميزآعثمانى رفت و با رفتار بسيار تحقير

 روس و انگليس نتيجۀ درستى حاصلنيامد.  «ميانجىگرى»نيز با وجود 

ساخت و او را واداشت در دوران صدراتش به اقداماتى ايران آگاه اميرکبير را به ضعف بىحدّ حکومتاين همه   

به تقليد  «دارالفنون»تأسيس يد. بلکه از عثمانى!( جبران نما، را )نه از اروپاايران که عقب ماندگى ، دست زند

 اقداماتاست! اين جملۀ چنين نهادى که به همين نام در اسالمبول برقرار بود. از 

جنبش را يکى ازفرقه هاى اسالمى اين او از درک جنبۀ ترقيخواهانۀ جنبش بابى بازماند و ، چنانکه ديديم 

 مىانگاشت: 

رسيدند( ميرزا قربانعلى بارفروشى در بين پيروان طريقۀ  به قتلاتهام شورش  »يکى از )هفت نفر سران بابى که به 

2عدۀ زيادى از اعيان مازندران و خراسان مريد او بودند.« داشت... نعمتاللهى شهرتى بسزا
اميرکبير به او گفت:  

، نطوريکه من مى بينم، آيند و توسط مى کنند که ترا خالص کنمآرؤسا و اعيان از ديشب متصل پيش من مى »

و مقامى مىکردى خيلى بهتر  گر خود ادعاى رتبهامقام و رتبه اى که تو دارى کمتر از رتبه و مقام سيد باب  نيست. 

!از اينکه پيروى شخصى را اختيار کنى که دانش و علمش از تو کمتر است.«، بود
3

اجتماعى لزوم نوزايى ، اما خود به شيعهزدگى، بودايران هرچند خواستار ترقى   ،«نوينايران بنیانگذار »، اميرکبير 

در تحليل نهايى و تصور مى کرد، با اقداماتى مى توان جامعه را به حرکت درآورد. در جامعه را در نمى يافت 

جدا بافته از اما تافته اى ، حرکت کندايران در جهت مخالف جريان اضمحالل ، او هر چند کوشيد، مىتوان گفت

 نچيزى را ببيند که بودند.بابيان آجامعۀ شيعهزدۀ ايرانى نبود و همين ضعف باعث شد که در اوان کار نتوانست در 

يگاه دير يا زود در معارضه با پااه که اميرکبير ترقيخو، منطق تاريخى و اجتماعى حکم مى کرداين همه با  

«غائله»نکه آبد.  چنيننيز شد و اميرکبير پس از بياخود  «متحد طبیعی»اهراين را در بابيان حکومت مذهبى قرارگيرد و 

الله( به ءنکه به تبعيد ميرزاحسينعلى نورى )بهاشاهد آنبود.بابيان  نه تنها در پى نابودى، را پايان يافته تلقى کرد

مالک قريۀ ، قا نصرالله، آبود )مأموران اوآمده بر طاهره  عتبات اکتفا نمود و هر چند که به شدت تمام به پيگرد  

اما پس از دستگيرى به ، کردند(ره کشته و اموالش را مصادطاهره  دادن به  پناه مل را بجرم آدر نزديکى  «واز

.۱42  ، ص۱شمارۀ ، نقل از: نامۀ نهضت، دميتآفريدون ، «شفتگى در فکر تاريخىآ» مقالۀ:  1

 .477، ص ترجمۀ عبدالحميد اشراق خاورى،تلخيص تاريخ نبيل زرندى، مطالغ االنوار 2

 .479، ص همانجا 3



 پيامد شکست  قلعه ها

 

2۱5 

 

را به حضور  پذيرفت ر  طاهره  دوباشاه کرد. حتى به گزارشى ناصرالدينبسنده در خانۀ کالنتر طهران بازداشت وى 

اين به طاهره  رباعى جواب  اين شود. گويا  «بانوى نخست حرم»تا ، که از بابيت دست برداردخواست و از او 

 است: ده تقاضا بو

 قلندرىاه  من  و   رسم   ر                              سکندرى   جاهتو  و  مُلک  و  

 بد است مرا سزاستاين و اگر                         ن خوش است تو درخورى آاگر       

 تا بدانجا که نبيل مى نويسد:  

و سيد حسين کاتب يزدى را که در حبس هستند رها ،  طاهره  »چنين شهرت يافت که حکومت در نظر دارد

 به قتل، سازد و معروف بود که... )اميرکبير(گفته است که من هر چند براى مصلحت حکومت و حفظ سياست دولت

خود اقرار دارم. اشتباه و من اينک به  تدبير بودءعمل ناشى از سواين ولکن ، سيد باب  و اصحابش اقدام نمودم

 تدبير موفق نشدم.«ءمردم را که بر عليه سيد باب  بود مرتفع نمايم... وليکن از سوء من مى توانستم غوغا
1

 

نيز عمًال واقعيت تاريخى اينستکه پيشرفتطلبى اميرکبير ناگزير از مقابله با قطب ارتجاعى جامعه بود. ، بهر حال

2کردن محاضر شرع و مراسم عزادارى« »محدودهمينکه به 
و  حامى مذهبى مقاومت ارتجاع ، به يکباره اقدام نمود 

  گوياست:ره ن )انگليس( را برانگيخت. گزارش سفارت انگليس در اين باآخارجى 

است. در تهران ده )اميرکبير( براى واژگون ساختن قدرت مقامات مذهبى منحصر به تبريز نبوايران »مساعى وزير 

به تسليم شدن در  -با مداهنهگاه توسط تهديد و گاه -ترغيب او اه است نفوذ امام جمعه را از رشده يز وى موفق ن

برابر طرح از بين بردن حق تحصّن کاهش دهد.« 
3

 

تنها منبع »ن بعنوان آاز ، دولت بخوبى مى شناسدشتن گزارشگر انگليسى که نقش تحصّن را در زير فشار گذا  

 مى کند:  «پيش بينى»را براى اميرکبير  «دشوارى»يندۀ ده، آ)!( ياد کر «ايرانضدظلم در 

ايران است... به عقيدۀ من وزير شده مبادرت  «تحصّن»»... در اصفهان نيز به کوشش مشابهى براى لغو روش 

 د شد.« دچار اشکال خواه، نچه در حال حاضر تصوّر مىکندآهدف به مراتب بيش از اين براى تحقق 
4

 

 سقوط اميرکبير مى نويسد:  «پيش بينى»با  «گزارشگر انگليسى»جالب است که همين 

زيرا يک ، همين تحصن نجات بخشداه »چه بسا احتمال دارد که )اميرکبير( روزى مجبور شود جان خود را از ر

! افکارش را از ساعت حاضر فراتر مى برد.«تًا ايرانى ندر
5

 

نيز در شرايطى مشابه با دوران قائم و سرنوشت سياسى ا، ى برتافتن حکومت مذهبى از اميرکبيربدين ترتيب با رو 

 رقم خورد و راز سقوط دهشتناکش نيز همين بود.، مقام

»امام جمعۀ تهران به وزير مختار انگليس متوسل شد و به او شکايت کرد که ميرزا تقى خان )اميرکبير( احترامى  

ره بااين ورد و از وزير مختار خواست تا در آسزاوار شخص اوّل روحانى پايتخت است بجاى نمىرا که شايسته و 

 بطور مستقيم دخالت کند.«
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 اميرکبير به وزير مختار انگليس گفت: 

روش ادامه يابد يا اين نچه که در صالحيت وى نيست دخالت مى کند... اگر آدر امور دولتى و )جمعه( »امام 

ر او... مقاومت مى کنم و يا استعفا مى دهم.«من در مقابل کا
1

بايد در درجۀ اوّل مديون پشتيبانى رهبرى مذهبى ، او را بر مسند صدارت «ىااقتدار افسانه»ه، از اين ديدگا

از پشتيبانى برخوردار ، گام برمى داشتبابيان سرکوب اه به اين رهبرى در ر «خدمت»دانست. ماداميکه اميرکبير در 

بود و حتى همين امام جمعۀ تهران نيز از حمايتش دريغ نداشت. اما همينکه نشانه اى از معارضه با حاکميت مذهبى 

شاه که ناصرالدين که خودش نيز با توجه به محبتى، قدرتش را درهم نورديديگاه چنان چرخشى پا، به ظهور رساند

به اغواى حاجبالدوله به ، همين که، در بارۀ علت واقعى سقوطش دچار توهم و ناباورى بودکرد، نثارش مى

2بر مسند صدارت بازگردد«شيده، »خلعت پوتا ، رفت «حمام فين»
 نشانۀ اين  ناباوريست! ،  

به بابيان، و سرکوب شاه خود را در تحکيم سلطنت  ناصرالدين  «خدمت» نکهآپس از ، اميرکبير، بدين ترتيب

که با شاه، محکوم به فنا شد. از طرف ديگر ناصرالدين، وردآهمينکه به اقدامات ترقىجويانه روى ، انجام رساند

درست به سبب ، برخوردار گشته بودايران از پشتيبانى رهبرى مذهبى بابيان، اش در سرکوب ده نشان دادن ارا

 سال بدون تعارضى خاص سلطنت کرد. پنجاه  «شريعت پناهی»

، مدآصلح و صفايى که از سقوط اميرکبير به بعد ميان دربار و حاکميت شيعه بوجود ايران در تاريخ معاصر 

جستجو کرد. ه، رهبرى مذهبى نسبت به ناصرالدين شا «نمک شناسى»نرا هم بايد در آبىنظير است و علت اصلى 

 سخن خواهيم گفت. اينجا بهره بااين درديرتر حاکميت از دستبرد در امان ماند.ايناقتدار بابيان، چرا که با سرکوب 

 مى افکنيم: تاهدوران نگاهى کواينحاکميت مذهبى در يگاهپا تحوّل

ن ميان آمد. از آرقيب درون حاکميت مذهبى بوجود جناح ها ميان  ائتالف وسيعىبابيان با زه ديديم که در مبار 

مدن فرقه اى نوين و فروکش آسخن  رفت که پس از براينشديدتر بود. در بررسى شيخيه از ان حملۀ شيخيان از ديگر

د نيز جدي رفته رفته فرقۀ جديد را به رسميت شناخته و رهبران فرقۀ، مذهب رسمىره هموا، نمودن کشاکشهاى اوليه

 همکارى خواهد نمود. ، با مذهب رسمى در مقابله با فرقه هاى ديگرى که سر بر خواهند کرد

، نکهآنمود. خاصه هده مشابابيان را بخوبى ميتوان در حمالت شديد شيخيان نسبت به  «قانونمندى»اين 

بابيان ت بنيان برکن وابسته به مذهب رسمى در مقابل حماليان پيشقدمى شيخيان از دو سو ضرورت يافت. مالّ

 ميدان را براى خودنمايى فراخ مى يافتند. ، با بابيتزه در مباراز سوى ديگر شيخيان، چنتهشان خالى بود و 

نان همان مال محمد آشيخيان تشکيل مى دادند. يکى از را، نکه اکثر علماى مجلس وليعهد در تبريز آنمونه 

خوش خدمتى بعدها از نظر رهبرى شيعۀ رسمى بعنوان اينقبال  ممقانى بود که گوى سبقت از ديگران ربود و در

 درباره او نوشت: تاريخ نويس دربار و به رسميت شناخته شد!   «علماىعظام»يکى از 

 ء»مال محمد ممقانى که در ترويج مذهب اثنى عشرى و تشييد مبانى طريقۀ جعفرى و شريعت پرورى از علما

!اعلى شتافت.«ء اکنان مالمعاصر تفوق و برترى داشت بجوار س
3

نکه وبا به آبخاطر  اين توصيف رسمى از جنايتکارى است که به ردۀ متوسط پاسداران اسالم تعلق داشت و تنها

مى بود! ها تدر هرجاى ديگر دنيا سزاوار شديدترين مجازا، وردآکشور 
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نجا که آکشاکشهاى فرقه اى درون حاکميتمذهبى فروکش نمود و از ، پس از جنبش بابى، شيخيان به کنار 

به برخوردهاى خونين مذهبى ن پس اختالفات درونى حاکميت آاز ، مىگرديد «دشمن مشترک»بيشتر متوجه مبارزه 

دگرانديشى »تا خود را در قبال ، ن دادبه رهبرى شيعه امکا، نيانجاميد. همين جنبه نيز تا پيش از انقالب اسالمى

 بردبار نشان دهد. «اسالمى

درگيرى توانست اين در ايران نستکه رهبرى شيعۀ آدر ، امروز اهميت بازماندن جنبش بابى از پيروزىه از نظرگا  

حتى بعدها  باقى بماند وايران پيشرفت اه همچنان بعنوان مهمترين سدّ رده و دست نخورغلبه کند بر خودباختگى  

ئت ن جرأآپس از ايران از جريانات اجتماعى و سياسى هيچ  يک از موضع دفاعى به حالت تهاجمى گذار کند. 

سدّ اين بود که چنانکه ديديم در ، نجاآاينجا و ، نها گشودن روزنههايىآاشتند. حداکثر کوشش ندرا درافتادن با آن 

يى نسبى براى آود حربه هايى را که در ديگر نقاط جهان از کارهر يک بنوبۀ خ، شکستى وارد نتوانستند. برعکس، 

بحث »زمان جز اين به زرادخانۀ رهبرى شيعه قرض دادند. ماليان که تا ، پيشرفت برخوردار بودنداه باز نمودن ر

تا در بحثهاى ، و فرصت کافى داشتندشدند شنا آرفته رفته با مقوالت اجتماعى و سياسى ، نمى دانستند «فقهى

شنا گردند آجريانات اجتماعى هاى ضعفمسخ کنند.  با خود نها را در چهارچوب تاريک انديشى آها زهدرون حو

   ضربه ناپذير قرار دهند. نها خود را در موقعيتىآو با تاختن بر 

را بپوشانند. رهبرى خود چهرۀ واقعى ، ماليان کمکم دريافتند که مىتوان با سخنرانى در بارۀ اصول مدنيت

به اندازۀ سرسوزنى از موضع انسان ستيزانه اش عقب ايران يعه تنها در يک زمينه در هيچ مرحله از تاريخ معاصر ش

از قبيل فن و تکنيک ، تمدن غرب «مظاهر»که مى توان از ، بود. رهبرى شيعه بزودى دريافت «زادىآ»ن آننشست و 

زادى آيعنى ، نکه ناگزير از گردن  گذاردن بر محتواى بنيانى مدنيتآبدون ، کردده و محصوالت صنعتى استفا

 انسانى گرديد. 

***   

شان نفوذ معنوىبر که ، نان نکاستآبازگرديم. ديديم که شکست قلعه ها نه تنها از شمار بابيان به سرگذشت 

جامعه ادامه مى سطح در مبارزۀ فرهنگى به ليکن ، بودندکشيده حکومتى دامن دريگاه ر فشار دو پاهر چند زيافزود. 

از طبقات يژه بو،مد زنان و مردان آاما رفت و ، هر چند در خانۀ کالنتر پايتخت اسير بودطاهره ، نکه  آند. نمونه داد

شمس جهان خانم ه، نوۀ فتحعلى شا، ۀ اين کسانافزود. بعنوان نمونمىروز بروز بر شمار مريدانش نشده، قطع ، باال

 نام مىبريم. ، تخلص مىکرد «فتنه»که در شعر به ، را

در زير سايۀ اقتدار حکومت او از گزند عمامه بسران در ، بابيان بدين ترتيب ماداميکه اميرکبير صدراعظم بود 

 دو نيروى مترقى سير مى کرد.اين وضع در جهت نزديکى اين امان بودند و ادامۀ 

از امامجمعۀ تهران  گرفته تا سفير انگليس وشاه جبهۀ متحد ارتجاع را به تکاپو واداشت و از مادر، همين خطر  

، بيست ساله را واداشتندشاه وردند . ناصرالدين آرا به حرکت و تهمت چرخ مهيب دسيسه ، تا رقباى دربارى اميرکبير

را قربانى کند.  سقوط و سپس قتل فجيع اميرکبير نشانگر تهاجم ارتجاع خود ولينعمت  ، براى حفظ مقام خويش

 گشت.بابيان ه ن متوجآکه بزودى لبۀ تيز ، متحد بود

ديگر اميد به تحولى مثبت را از دست دادند بابيان برخى از با سقوط اميرکبير قابل فهم است که ه ديدگااين از  

 يافتند. دو سه تن از جوانان بابى چند ماهى پس از قتلبابيان را مبتکر سقوط اميرکبير و سرکوب شاه و ناصرالدين 

 حمله کردند و جراحاتى به او وارد ساختند.  شاه شميران به اه در ربا دشنه و تفنگ ساچمه اى ، اميرکبير
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نکه از خط مبارزۀ آجهت بعنوان عملى منحرف از جنبش بابى ارزيابى گردد. يکى به دو بايد ه، اقدام به ترور شا

 و سرکوب رهبرى مذهبى را بعنوان عامل اصلى در سقوط اميرکبيرنکه  آبدور بود و  ديگر  بابیانسیاسی  -فرهنگی

 بابيان تشخيص نمى داد. 

و بعنوان نيرويى عظيم در جامعه حضور ده که شديدترين دوران سرکوب خود را پشت سر گذاربابيان، در مقابل 

 ن ادامۀآوجود داشت و اه تنها يک رزه، هاى مبارشيوه چه از نظر سمت عمل تاريخى و چه به انتخاب ، داشتند

 ميز بود. آو مسالمت  ترقى جويانه، فعاليت روشنگرانه

در دراز مدت ، ى اصالح طلبانۀ دربار مى توانستکوشش هاامروز چنين روشى در صورت پيوند با ه از ديدگا

دربار را به وحشتى عالجناپذير شاه تيراندازى به ، ورد. برعکسآبوجود ايران در تاريخ معاصر کننده چرخشى تعيين 

يافت. بدين معنى که گويا  «شخصى»دى حتى بُع، وحشتاين شتى ناپذيرى ناشى از آدچار ساخت و بابيان از 

از ، نها دست مىکشيدآباقى ماند و هر بار که او بر شاه خر عمر در گردن ناصرالدينآتا شده، ساچمههاى شليک 

دور از ذهن نيست:، بادى نوشتآنچه بعدها دولت  آدردى خشمانگيز برمىفروخت. بدين خاطر نيز 

مؤثر نبود.«شاه ن ناصرالدين وردآ»هيچ چيز مانند لفظ بابى در بخشم 
1

و دشمن سرسخت اميرکبير( زبانه شاه مادر ناصرالدين ، خشم درباريان )به رهبرى مهد علياه، با تيراندازى به شا 

ماليان، دربار به خط مشى بابىستيزانۀ کَنند. رويکرد هرچه را بوى بابيگرى داشت از ريشه برو خواستند که کشيد 

 قرار داد. ايران ن تهاجم در عصر حاضر و دست بسته در اختيار وحشىتريکرد را غافلگير بابيان 

بر هرچه  «دهتودۀ شيعه ز»خشم ق(  ۱26۸)تابستان ، ن محيط تشنج و عصبيتآقابل تصور نيست که چگونه در  

تلفات ، اندده حمام خون بواين زبانه مىکشيد. تاريخ نگارانى که شاهد ، و هرکس که به بابيگرى شهرت داشت

 اند.ده ورد کرآرا چند هزار نفر بربابيان 

غاز تهاجم وحشيانۀ آشليک اّول در درجۀ ، نکه انتقامجويى دربار را دامن زندآپيش از شاه تيراندازى به   

فرينى بود و آميز چه  لغزش فاجعه آبود. همين واقعيت نشان مى دهد که انحراف از روش مسالمتشيعيان رهبرى

زمان در مقابل اينکه تا ، بَرَد. رهبرى شيعه «استفادۀ شايان»ن آکه مى توانست از ، به دشمنى داد «فرصتی طاليی»

گفتن ندارد گرديد!  بابيان ميدان دار انتقام دربار از ره بيکبا، خلع سالح بودبابيان ميز آتهاجم فرهنگى و مسالمت 

 ماليان به حکومت درس وحشيگرى و خونريزى مى دادند: که اينک 

مردم مرتد را که اين خواستار شدند که هر کس شاهنشاه حضرت گاه هنگام علماى بَلد و چاکران دراين »در 

 باشد.««جهاد اکبر”او را ثواب ، بدست خويش سر بر گيرد، اسالمندشاهنشاه مخرب دين سيد انام  و قاصد جان 
2

«بابيان»را بر  «ايرانيان»مخدوش و مد تا جبههها را آخوندى به ميدان آخوى حيوانى دست در دست مکر 

 برانگيزاند: 

هر يک از ايشان را بدست طايفه اى از مردم بسپارد تا عرصۀ هالک و دمار ه، دادخواشاهنشاه نستکه آ»بهتر  

در خون ايشان شريکند و ايران جماعت بدانند که تمامت مردم اين ثواب انباز باشند و ديگر اينکه اين سازند و در 

3ناراستان همداستان نشوند.«اين با  هرگز

 .۱۱2ص 2-۱ج ، بادىآيحيى دولت ، حيات يحيى  1

. 392شده، ص ياد ...،. هاسىنقل از: برخى برر، ناسخ التواريخ 2
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نچه در چند سال آن فرصت طاليى و چرخش غيرمترقبه اى بود که از هر آبراى رهبرى شيعه شاه تيراندازى به  

را فراگرفت که هر چند ايران تشى سراسر ،  آانتقام بکشد. بر زمينۀ تشنج عصبى، بودده ضربه خوربابيان گذشته از 

سوخت. رهبرى شيعه که ، ن نيز هرچه بوى تجدد و روشنفکرى مىدادآاما در ، اوّلش بودندقربانيان درجه بابيان 

جويىرا بنمايش ستيزهاينک کارايى وحشيگرى و ، نابودى مىيافتتگاه پر يکسال پيش از اين خود را در مقابل

اين روز اوّل پس از  چنانکه تنها در، سخنى از محاکمه و مجازات مجرمان تيراندازى بميان نبودگذاشت. اصوًال 

گزارش رهبااينقاخان کرمانى در آنچه ميرزا آنفر را در طهران به فجيعترين وضع ممکن سالخى کردند.  ۸۰، حادثه

 به تفسيرى نياز ندارد:  ، استده کر

 نان را  با نوک خنجرآرؤساى ده، چهار صد نفر از سران بابى را دستگير کر، »در سفر سابق که من در تهران بودم 

سوراخ سوراخ کردند. صدراعظم سيصد نفرشان را به طبقات مختلف سپرد و ماليان با مقراض صحافى گوشت 

 بابى مىبريدند.«
1

بىنظير است.  ايران در تاريخ معاصر  «وحشيگرى سازمان يافته»از  نظر ، سرنوشتى که در انتظار سران بابى بود 

»عموم بندگان خدا از اين نکه آبراى و جسدش را در چاهى انداختند را   شبانه به دستمالى خفه کردند و طاهره  

2فيض عظمىٰ بى نصيب نباشند.« 
هر يک از سران بابى را به مناسبت شغلش به دست گروهى دادند تا بدينوسيله 

تش دشمنى هرچه فزونتر زبانه کشد: آو در خونريزى از بابيان شريک باشند  «اجتماعیگروه هاى »همۀ 

مال شيخ على به علما و طالب.  ـ  

 سيد حسن خراسانى به شاهزادگان.  ـ 

مال زين العابدين يزدى به مستوفى الممالک و مستوفيان. ـ  

مال حسين خراسانى به نظام الملک و وزير دول خارجه. ـ  

 ميرزا عبدالوهاب شيرازى به اوالد صدراعظم.  ـ  

 اشان.  مال فتح الله قمى به حاجب الدوله و فرّـ  

 شيخ عباس طهرانى به امرا و خوانين.   ـ

 بادى به پيشخدمتان پادشاهى.  آمحمد باقر نجف ـ 

 خور و عملۀ اصطبل.  آمحمد تقى شيرازى به امير ـ 

به ملک التجار و تاجران. ، تاجر کاشى، حاجى ميرزا جانىـ 

  .................................

بدنشان با وسايل ابتدايى ده، افتابابيان بجان يکى از  «گروهها»ايننها هريک از آصحنههاى وحشيانهاى که در 

قتل فجيع ميرزانبى ، اى داردهميان نکتۀ اجتماعى ويژاين نچه در آنيازى به توصيف ندارد! اما ، مىکردندره پاره پارا 

 است!  «مدرسۀ دارالفنونمتعّلمان معلمان و »دماوندى به دست 

حديثى است مکرر. اما ايران، در تاريخ ، دست بخون بيااليند «علما و طالب»و  «شاهزادگان»اينکه ، رىآ 

به همراهى معلمانى است که بايد ، شرکت شاگردان دارالفنون، نچه که بدين خونريزيها جنبهاى نمادين مىبخشيدآ

 و چاقو«.زه »ضربات نيبه )آموزگار( ا نبى دماوندى کردن بدن ميرزره پاره در پا، مى بودندايران يندۀ آمربيان نسل 
3

. 44، ص 2، نقل از الفبا، قاخان کرمانىآميرزا ، سه مکتوب 1

 .۱۱6ص  شده،ياد ، حقايق االخبار.... 2

 . ۱۱3ص حسن موقر باليوزى، بهاءاهلل شمس...، ياد شده،  3
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 «خور و عملۀ اصطبلآامير»، همدست در خونريزى  «نوينايران سمبل»موزگاران دارالفنون اينآاينکه شاگردان و 

 در جامعۀ شيعه زدۀ ايرانى دارد.  توحش بطور نمادين حکايت از تداوم شدند، 

ن آ( ذاتى است و نه غلبه بر «شرق»نه در جامعۀ ايرانى)و ديگر جوامع ، رفتار وحشيانهتسلّط نيز ه ديدگااين از 

ن نيروهاى آغاز گشت که در طى آروندى ، منتها در اروپا با پيروزى دگرانديشى مذهبى؛ «ويژگى ذاتى غرب»در اروپا 

نه تنها ايران، زادمنشى و حقوق انسانى به پيش بردند و در آبکرسى نشاندن اه جامعه را قدم به قدم در ر، پيشرو

يگاه و پابدوى والى مذهب هي، بلکه از درياى خونى که جنبش بابى را فروبلعيد، چنين کوششى در نطفه خفه شد

 برپاخاست. کننده قدرت متوليانش با توانى نوين و خرد

درشکل گرفتن تصويرى که اروپاييان آن، نيز يافت و گزارشات ناظران خارجى از  «خارجى»بازتاب بابيان کشتار  

 تأثير نبود. فتند، بىيا «شرق»از 

گزارشات ، ى و زندى هالهاى از شرق افسانهاى مى ديدنداگر هيأتهاى خارجى قرنى پيشتر در دربارهاى نادر 

قطبى در مقابل غرب نيست بلکه منطقۀعقب  «شرق»را جا انداخت که  «تصوير»در اروپا اينبابيان، دربارۀ سرکوب 

اند. ناظران خارجى که در جنبش بابى شباهتهاى حيرت انگيزى ده ماندۀ جهان است و مردمش از تمدن بويى نبر

نان بدين باور رسيدند که شرق سرزمين خرافات و عقب آبا سرکوب ، زاديخواهانۀ اروپايى مى يافتندآبشهاى با جن

 قادراست بر ارزشهاى انسانى و مدنى زندگى کند!  «سفيدپوست اروپايى»ماندگى هاست و تنها 

ا فرهنگ و انسان دوستى البته مهمتر از خارجيان خود ايرانيان بودند که تضاد عميق خونخواهى اسالمى را ب 

همۀ دردکشان دين عربى را بهم نزديکتر مى ساخت و بر بابيان ، ايرانى بتن حس مى کردند. تهاجم وحشيانه 

بابى ايران  پس از انکه هزار سال از مسلمان شدن ابا کرده بودند، مذهبى هاى از اقليتجمع بزرگى باعث شد 

نکه شاهد شکنجه و قتل آسهراب پورکاووس بود که در کاشان پس از ، شدنکه اولين زرتشتى که بابى آشدند. نمونه 

 نوشت: نيز قاخان کرمانى آميرزا گرويد!  به بابيت ، محمدرضاى يزدى در بازار شهر شد

چنان در نهاد  ايرانيان ، خوى زشت شتر چرانان عرب،که سر از دخمه بردارند و ببينندايران»کجايند پيشينيان 

بلکه کس و کار و دوست و يار ننگ ، يختن خون را بسيار مبارک و ميمون مى پندارند و از قتل مردمکه رده رخنه کر

1ندارند.«
  

نه به پايتخت ، در شرايط موافقت دربار، تهاجم عنان گسيختۀ رهبرى مذهبى، نکهآخرين نکتۀ تاريخى آ  

ايران غاز تهاجمى بود که بيش از نيم قرن سراسر آدر واقع شاه م. تيراندازى به  ۱۸52محدود مى گشت و نه به سال 

 جامعۀ ايرانى را خاکستر ساخت.  انرژى معنوى در بطن ، «بابى کشى»تش آرا درنورديد و در ميان 

ه، را به پايان مىبريم  : در همان هفته هاى پس از تيراندازى به شاين باره سخن در انه، با بدست دادن دو نمو

حرکت دادند و چهل نفر از ده باآفاتحانه به جانب ده، کرزه( ( را بر )ني )از نيريزدر شيراز سرهاى دويست نفر بابى »

 تش زدند.«آبا چوب و نفت ده در غارى مجتمع نمو زنان و اطفال را
2

«نیريزدّوم واقعۀ »نيريز مورد تهاجمى خونين قرار گرفتند که بنام ، باز هم بابيان م.۱۸53مارس ل بعد، به ماه سا

يافته است: اهکتابهاى تاريخى ربه 

 .7۱شده، ص  ياد ، در راهيابى...ايران نقل از: ، قاخان کرمانىآميرزا ، سه مکتوب 1

 .5۱ شده، صياد، قرن بديع.... 2
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صفوفىکه نان را نيمه عريان از بين آتا شيراز راندند و ده و بر اسبهاى برهنه سوار کربه د»سيصد نفر از )زنان( را دو 

 بود عبور دادند.«شده نها تشکيل آشدۀ شوهران و فرزندان يده از سرهاى بر
1

 

، قربانيان اين جنبش درگذشتيمبيش از ده هزار از ، اى گذرارهاگر به اشا، نکهآخرين کالم دربارۀ رستاخيز بابى آو 

زمين ايران از فرزندان وه گراين گرفتن  يده وال شيعهگرى بود. اما اين بمعنى نادبه ر «سرايىمرثيه »تنها به پرهيز از 

ايران اسالم بر اه تسلّط در فصل اوّل اينکتاب از ميليونها قربانى در رنيست و نمىتواند باشد. برعکس! همچنانکه 

قربانى ايران که در طول هزارۀ اوّل در درازناى يلداى اديان ايرانى، وابستگان به ها نسخن گفتيم و سپس از ميليو

خونشان ريخته  «م نامسلمانىجر»در بارۀ هزاران قربانى بابى نيز که تنها به ، ياد کرديم، گشتند «متوليان اسالم»تيغ 

؛ از دو حال خارج نيست؟ که اينان در کجاى تاريخ و هويت ايرانى جاى دارند، پرسش را مطرح مى سازيم، اين شد

 «حقانیت»بنا مى نهد و يا متوجه  «نیايرانیا»چنين ايرانى بر مبارزۀ انسانى و فرهنگى ملّى يا هويت تاريخى و 

 حدّ وسط وجود ندارد!نان است. آکشتارگران 
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 بزرگى يک شخصيت تاريخى به اين مناسبت است»

 که او داراى ويژگى هاى الزمى است که او را يکى از  

 مستعدترين افراد براى خدمت به احتياجات زمان و 

 پلخانف    1 «عصر خويش مى نمايد.

 

على نورى )بهاءاهلل(، از نخستين کسانى بود که به بابيان پيوست. او در آن زمانى چنانکه اشاره شد، ميرزا حسين

سه  نامۀ او را ازهاى حکومتى ايران!  از اينرو نگاهى به زندگىاى بود، برخاسته از يکى از خاندانساله27جوان 

 يابيم:جهت مهم مى

 هاى اين جنبش است.  تارش به عنوان يکى از رهبران بابى، روشنگر ويژگىـ آشنايى با منش  و رف

 کند.ـ تعلق پدر او به جناح مترقى  دربار به شناخت اين جناح و روابط اجتماعى و سياسى آن دوران کمک مى

 يت است.ئـ نقش  بهاءاهلل در جنبش بابى و تحوالتى که منجر به رهبرى او شد، همانا علل اجتماعى پيدايش بها

على پسر ميرزا عباس نورى بود. دربارۀ راهيابى ميرزا عباس، از اهالى روستاى تاُکر در نور )مازندران( ميرزا حسين

 شاه نوشته اند:به دربار فتحعلى

روزى دستخط زيبايى از آثار ميرعماد )خطاط معروف دوران صفوى( .. به نظر شاه رسيد. شاه مجذوب آن شد » 

در حال حاضر کسى هست که بتواند به آن زيبايى بنويسد؟ .. ششمين پسر شاه که در مجلس  حاضر  و پرسيد،  آيا

بود از ميرزا عباس نورى نام برد. به اين ترتيب بدنبال ميرزا عباس فرستادند. فرمان همايونى بنام او صادر شد و لقب 

مناسبت شاه، خراج مردم قريۀ تاکر را )به او(  ميرزا بزرگ به همراه شال افتخار به او اعطا گرديد و نيز به همين

     2 .«شاه و رئيس قاجار منصوب گشتبخشيد.. چند سال بعد ميرزا بزرگ به سمت وزير دوازدهمين پسر فتحعلى

چنين شد که ميرزا بزرگ به هنر خطاطى که با اديبى و حسابدارى توأم بود، در دربار جاى پايى يافت و تا وزارت 

ستگاه حکومت، شاه در دبستگان فتحعلى «نقش انحصارى«باال رفت. از اين گذشته، وى با توجه به  والى لرستان

براى ورود به دربار راهى نداشت، جز آنکه با خاندان شاه نيز وصلت کند! و گويا پس از سه زن عقدى و سه زن 

 صيغه، با ضياءالسلطنه، يکى از دختران شاه ازدواج نمود.

پيوند  سر()پمقام فراهانى ارۀ ميرزا بزرگ، دوستى عميقى است که او را با ميرزا ابوالقاسم قائممطلب مهم درب

با تا از ص»آمده، بر خالف تصور نويسندۀ  «ميرزا بزرگ»خطاب به  «مقاممنشأت قائم»داد. نامه هايى که در مى

خطاب به اوست.  «نيما
3

 بر خالف رسم روزگار، «ميرزا بزرگ»جالب است که دوستى ايندو چنان بود، که لقب  

 نه به پسر، بلکه به ميرزا بزرگ نورى به ارث رسيد!)پدر( مقام از ميرزا عيسى قائم

 ختکيه بر موقعيت ميرزا بزرگ نورى در دربار ايران، متوجه اين واقعيت است که بر خالف آنچه از کتابهاى تاري

مقام و يا اميرکبير در دستگاه حکومت قاجار، عناصرى منفرد نبودند، که بدون پيش آيد، کسانى مانند قائمبرمى

  زمينه و همفکرانى به يکباره عروج و سقوط کنند.

                                                                                 

1
 گ. و. پلخانف، نقش شخصيت در تاريخ، ترجمه: خليل ملکى. انتشارات حزب توده ايران. 

 .۱۸  موقر باليوزى، بهاءاهلل شمس حقيقت، مينو ثابت، ص 2 

 .276. و همچنين ادوارد براون، تاريخ ادبيات ايران، دکتر بهرام مقدادى، ص 66، ص۱پور، از صبا تا نيما، جيحيى آرين  3
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هاى بررسى دقيق دستگاه حکومت قاجار نشان خواهد داد، که دربار نيز همواره عرصۀ رقابت و کشاکش جناح

ازگشودن را تشکيل مى دادند. البته ب «مترقى«و  «ارتجاعى«ه است، که در طيفى گسترده دو قطب گوناگونى بود

ها و يا همبستگى خانوادگى، مالى و سياسى کار آسانى نيست. بعنوان نمونه مى اين شبکۀ درهم، بر زمينۀ رقابت

سخن  ()فراهان، محالت، تفرش و نور «قريۀ وزيرپرورچهار »توان از کشاکش ميان ديوانيان و مستوفيان برخاسته از 

 گفت. 

مقام و صدارت حاجى ميرزا آقاسى، موقعيت ميرزا بزرگ نورى نيز متزلزل شد. حاجى او را بارى، با سقوط قائم

 عزل و مقررى ساليانه اش را قطع کرد. از آن سو، ضياءالسلطنه نيز خواستار طالق گشت:

ه بسيار سنگين بود، ميرزا بزرگ.. امکان پراخت فورى آن را نداشت. به اين جهت از آنجاييکه شرايط مهري»

ضياءالسلطنه ميرزا بزرگ را در منزل خويش محبوس ساخت و هر روز افرادى را به سراغش مى فرستاد که او را مورد 

 1«ضرب و شتم قرار دهند.

االى او مقام، مرتبۀ وبا صعود و سقوط قائم اين بود مختصر صعود و سقوط ميرزا بزرگ در دربار، که توازى آن

 مى توانست به پسرش به ارث رسد. «سنت»را در جناح کاردان  دربار نشان مى دهد؛ مرتبه اى که بنا به 

على )بهاءاهلل( در پايگاه حکومت سياسى، پس از برخاست باب از رأس هرم خاستگاه واالى ميرزا حسين

م.. توجه ۱9حکومت مذهبى، خود تأييدى است بر گسترش اين جريان اجتماعى در ژرفا و پهناى جامعۀ ايرانى قرن 

، اين جريان مهمترين جريان در جامعۀ «مىجناح اسال»به مطلب از آنجا مهم است که در تمامى اين دوران در وراى 

ايرانى را تشکيل مى داد و بدين سبب نيز داورى دربارۀ شکلى که تداوم جنبش بابى يافت، از ديدگاه منافع تاريخى  

 و ملى ايران، اهميت دارد. 

به اوضاع  سامان دادنميرزاحسينعلى که فرزند چهارم از دومين زن ميرزا بزرگ بود، بزودى بعنوان پسر ارشد سر و 

مالى خانواده کاردانى نشان داد و مى توان تصور  کرد که سرنوشت پدر و فراز و نشيبى که موقعيت او يافت، در ذهن 

 ميرزاحسينعلى جوان باعث پختگى زودرس گشت. چنانکه بزودى در محافل دربارى نيز مورد توجه قرار گرفت.

)دوستان( در باغ  «احباء» نفرى از ۱5۰ها، با جمعه » گويا هر هفته، پيش از آنکه او به جنبش بابى بپيوندند،

2« گردمى آمدند و با حاجى ميرزا آقاسى نيز برخوردهايى داشته است. محله(حاجى باقر )شميران ـ مرغ

نقل  نموده است، شايد به بهترين وجهى بيانگر انگيزه و هدفش  از  «طفوليت»خاطره اى که خود او از دوران 

 باشد: «فعاليت اجتماعى»رويکرد به 

اين مظلوم در طفوليت در کتابى .. غزوۀ اهل قريظه را مشاهده نمود.  و از  آن مهموم و محزون بود، به شأنى »

َعلى آنچه را که سبب محبت و الفت و اتحاد کل َمنکه قلم از ذکرش عاجز.. لذا در آن ايام  از حق.. مى طلبيد، 

 3«االرض  بوده.

اميکه ، هنگ«غزوۀ خندق»قبيله اى يهودى در مدينه بو د. پس از  «قريظهبنى»الزم  به توضيح است که »

روز  25از  قريظه را به خيانت متهم کرده، پسابوسفيان از فتح مدينه نااميد شد و به مکه بازگشت، مسلمانان بنى

محاصره، همه را اسير ساختند و حتى هنگاميکه اهل قبيله حاضر شدند، همچون دو قبيلۀ يهودى پيش از آن، همۀ 

نفر( 9۰۰نفر و به روايتى 7۰۰پيغمبر اسالم اصرار کرد که همۀ مردان )دارايى خود را گذاشته و مدينه را ترک کنند، 

.27شمس...، ياد شده، ص بهاءاهلل  1

 .6على اکبر فروتن، اقتباس از نبيل زرندى، ص  2

 .۱7، ص 2اسداهلل فاضل مازندرانى، اسراراآلثار، ج  3
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گردن زنند و زنان و کودکان  را بين مسلمين تقسيم کنند. گفتنى است که حتى زنى را گردن زدند، بدين جرم که 

فتوحات «سلسلۀ  زا «قريظهغزوۀ بنى«سنگى بسوى مسلمانان پرتاب کرده بود! اين ماجراى وحشيانه،از آن پس به نام 

 1 .«به شمار آمد. «تاريخ اسالم

 بايد گفت، اگر جوانى، با چنين نگرشى به اسالم، از گرويدن به بابيت سر باز مى زد، جاى شگفتى بود! 

ميرزا حسينعلى پس از آنکه بعنوان يکى از نزديکان دربار، به جنبش بابى پيوست، در ميان آنان نيز از موقعيت 

دار گشت. مرکزيتى که خانه اش در تهران در رهبرى جنبش يافت، يکى از فرازهاى تاريخ بابى است. بارزى برخور

اين خانه بزودى به مهمترين مرکز تنظيم و رهبرى فعاليت بابيان بدل شد و در آنجا رهبران بابى، از جمله مالحسين، 

 وحيد دارابى، طاهره و قدوس، بارها با هم مالقات نمودند. 

اين اشا ره کرديم که پس از قتل عموى طاهره ، که در قزوين رهبرى مبارزه با بابيان را در دست داشت، پيش از 

طاهره به جرم شرکت در قتل، در خانۀ پسر عمويش که شوهرش نيز بود، زندانى شد. بلواى شديدى به راه افتاد و 

يمى زندگى کشتند. روشن است که چه خطر عظگرى مظنون بود دستگير کردند و دستکم پنج نفر را هرکه را به بابى

رتيبى هاى پياپى از تهران به قزوين، چنان تطاهره را تهديد مى کرد. در اين ميان، ميرزا حسينعلى  با فرستادن پيک

2« به تهران رسيد. ّمتطاهره شبانه شبانه  بر اسب فرار کرد و به سال » داد  که
   

اين اقدام شجاعانه در زمانيکه خشم حاکميت مذهبى برافروخته بود و خود حاجى ميرزاآقاسى شخصًا رسيدگى 

به قتل را بر عهده داشت، بيسابقه بود. روايت خود ميرزا حسينعلى از اين ماجرا، بخوبى بيانگر ارزشى است که 

 قائل است: «شجاعت و دورانديشى»براى 

فرهادى را به قزوين فرستاديم که جناب طاهره را خالص کند و به طهران بياورد، شيخ تراب وقتيکه ميرزا هادى »

ى ا به ما اين طور نوشت که اين کار خيلى خطر دارد، ولى ما از تصميم خود برنگشتيم. اين شيخ تراب آدم ساده

  3 « .ورانديشى نداشتبود. خيلى خوش ُخلق بود.. نقصى که داشت اين بود که خيلى مى ترسيد و شجاعت و د

خوردار شهرت يافته بود،  از اين دو ويژگى به نحو بارزى بر «جناب بهاء«بارى، ميرزا حسنيعلى که در ميان بابيان  

و نه )بود. در گردباد حوادث  در کوتاه مدت به يکى از رهبران جنبش بابى بدل گشت. اينکه چنين ويژگى هايى  

 او را به چنين  موقعيتى رساند، به نوبۀ خود بيانگر ويژگى مثبت اين جنبش نيز هست. اش(وزيرزادگى

اين  ماجرا گوياست: او هنگاميکه پس از فراهم آوردن آذوقه، با جمعى براى دومين  «بهاءاهلل»دربارۀ موقعيت 

 «علماء»اليکه ل برده شد، درحبار قصد پيوستن به بابيان محصور در قلعۀ شيخ طبرسى را داشت، دستگير و به آم

قصد جانش را داشتند، در خانۀ حاکم شهر زندانى شد. عباسقلى خان سرتيپ، حاکم آمل، با اينکه خود در 

  محاصرۀ قلعه و جنگ با بابيان شرکت داشت، به معاون خود نوشت:

جه مايل کشيد، زيرا به هيچ واگر کوچکترين آسيبى به ميرزاحسينعلى وارد شود، شهر آمل را به آتش خواهد »

4!«نيست که اقوام او با خويشان ميرزاحسينعلى درگيرى  خانوادگى پيدا کنند.
   

کنفرانس »ايى در برپچنانکه از جمله  جنبش بابى نقشى اساسى يافت. بدين ترتيب بهاءاهلل از همان اوان، در 

ابتکار عمل را در دست داشت. تا آنجا که او را مىو رساندن کمک به رزمندگان قلعۀ شيخ طبرسى نيز  «بََدشت

                                                                                 

 . ۱۰9- ۱۱۰ص  م.، ۱973سال، 23على دشتى،  1

 .2۸3 ص  مطالع االنوار، تلخيص تاريخ نبيل زرندى، ترجمه عبدالحميد اشراق خاورى، 2

 .492 ص  همانجا، 3
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ترين رهبران اين جنبش به شمار آورد و اين با توجه به خاستگاه طبقاتى او نکتۀ جالبى است. مهمتر از راديکال توان 

به  نآنکه، بهاءاهلل نه تنها بابى بودن خويش را پنهان نمى کرد، بلکه در پى جلب افرادى از طبقات باال و وابستگا

درگيرى پيدا  با عموى خود نيز » هايى به مازندران به تبليغ بابيت پرداخت؛ تا آنجا کهدربار نيز برآمد. در مسافرت

1« کرد.

 گفتنى است که لحن او در تبليغ بابيت، سياسى بود و نه مذهبى:

و  نافع بيشمارى براى مملکتاستدالل مى فرمودند که اگر زمامداران امور، اين نداى الهى را قبول کنند ... م»

2« ملّت خواهد بود.

 مقام و تبعيد باب، به يک درجه مخالف منافع ايران تلقى مى گردد:در انتقادش به محمدشاه نيز، قتل قائم

از حضرت محمدشاه، .. دو امر )زشت( ظاهر. اول )تبعيد( .. حضرت )باب( و ثانى قتل سيدمدينۀ تدبير و انشاء »

     3 «مقام(.)قائم

ا جناح ارتجاعى گذارى بابيان بالبته کوشش او در  جلب جناح مترقى دربار به بابيت، دقيقًا در راستاى فاصله

 آباد، اظهار بابى بودن نمود، گفت:دربار نيز قرار داشت، چنانکه وقتى ايلدرم ميرزا، حاکم خرم

ار ايمان کاذب است. زيرا بواسطۀ آن اظهار ايمان مى کند که ايمان اوالد قاجار قابل اعتماد نيست. او در اظه»

   4«ها شاه را به قتل رسانند و او را بر تخت سلطنت بنشانند..شايد روزى بابى

در اينجا با توجه به نقشى که ميرزا آقاخان نورى که پس از اميرکبير هفت سال  صدراعظم ناصرالدين شاه بود، 

 بياندازيم. خاصه آنکه او از منسوبان بهاءاهلل بود و چنانکه اشاره خواهد شد در رابطه بودند.  

 اريخى اين دوران، ميرزا آقاخان)در چاپ هاى پيشين اين اثر در اينجا شرحى دربارۀ يکى از شخصيت هاى ت 

نگاران او را با منفى ترين ويژگى ق.( نوشته شده بود. تا بحال تاريخ۱26۸ـ۱275نورى )صدراعظم پس از اميرکبير 

گرانى ، در درجۀ اول پيروز ، توصيف مى کردند. اما اخيرًا  پژوهش«سرسپردگى»و  «بى لياقتى» ها، از جمله

5 «ميرزا آقاخان نورى»مجتهدزاده در کتاب 
تر و بسيار مثبت ترى از او نشان داده اند. تصوير دقيق 

6
 ) 

ره منفى سنگاران به منظور بزرگنمايى اميرکبير، از دو صدراعظم قبل و بعد او تصورى يکچنين مى نمايد که تاريخ

نشان داده اند. اين مطلب را چنانکه اشاره شد هما ناطق در مورد ميرزا آقاسى نشان داده است.اينک تنها براى 

 آنکه از پيچيدگى شخصيت هاى تاريخى تصورى بيابيم شرح زير را از نظر مى گذرانيم: 

در اوايل کار آقامحمدخان به لشگر او پيوست و به  ق.(  ۱222ـ ۱2۸2)  پدر ميرزا)نصراهلل( آقاخان نورى»

نى حفظ هاى طوالشد. آقاخان به هنگام سلطنت فتحعليشاه و محمدشاه سمت پدر را مدت «وزير لشگر«کاردانى 

راى حاجى ب« :وکرد. اما چون با حاجى ميرزا آقاسى )صدراعظم( درگير شد، با سفارت انگليس رابطه برقرار کرد 

قاسى خبر آوردند که ميرزا آقاخان شبها با لباس مبدل، به سفارت انگليس رفت و آمد دارد، وى که مترصد ميرزا آ

رم داشتن به ج« امنا و ارکان دولت » فرصت بود دستور داد آقاخان را دستگير کنند. فرداى آنشب در برابر چشم 

 . 9۸-۱۰7 تاريخ نبيل..، ياد شده، ص 1

. 97تاريخ نبيل..، ياد شده، ص  2

 بهاءاهلل، کلمات فردوسيه. 3

 .635همانجا، ص  4

 نتخاب.اپرورى(، نشر نويسى براى قهرمانپيروز مجتهدزاده، ميرزا نصراله )آقاخان( اعتمادالدوله نورى )بزرگترين قربانى تاريخ 5
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جريمه،  از مقام وزير لشگرى برکنار و همراه برادرش رابطه با خارجيان او را چوب زدند و پس از گرفتن ده هزار تومان 

 «به کاشان تبعيد شد.

بايد انتظار داشت که پس از چنين آبروريزى، در تاريخ ديگر سخنى از او  نباشد. اما چنين شد که به محض 

و  «گروزير لش»مقام به « اعتمادالدوله » مرگ  محمدشاه، ميرزا آقاخان نورى به تهران آمد و اميرکبير او را با لقب 

 معاونت خود برگزيد!

 به را هرات جنگ او !ماند باقى مقام اين در سال هفت مدت و شد صدراعظم اميرکبير از پس او آن، از فراتر

انگليس براى بستن  قرارداد صلح )پاريس( برکنارى وى از صدارت  » شرط هاى از يکى درحاليکه باخت، انگليس

 دهد: مى نشان قاجار دربار در را منصبانصاحب موقعيت جهت دو از آقاخان ميرزا نمونۀ  « بود!

 گرداندن امور براى ناچار شاهان که بود کاهش به رو و کم چنان پرورنخبه هاىخاندان شمار ـ نخست آنکه

 ميرزا پسر ارشد چنانکه .کنند انتخاب سرشناس هاىخاندان معدودى ميان از را منصبان صاحب بودند مجبور

 دومش پسر و هم رسيد تهران و فارس حکومت به و کرد خدمت لشگر وزير و عدليه وزير مقام در مدتها آقاخان

 و گروهى رقابت همواره وزيرپرور هاىخاندان ميان  .بود متحده اياالت در ايران نخستين سفير  «واشنگتن حاجى«

 در او طوالنى بقاى رمز و وابسته سپهساالر و اميرکبير  ها،فراهانىجناح  به آقاخان ميرزا چنانکه .بود برقرار جناحى

1« !دانست همين  وابستگى بايد را دربارى مقامات

را که  مبلغ هنگفتى »دربارۀ رابطۀ ميرزا آقاخان با بهاءاهلل، شواهد زيادى در دست نيست. از جمله اينکه او 

.ميرزاآقاخان به پرداخت آن محکوم شده بود را برايش فراهم آورد
2
اين واقعيت ذهن ساده انديش را بر آن مى دارد  

اى نزديک قرار دهد. درحاليکه چرخش  حوادث بعدى نشان داد که  از دو تافتۀ جدا بافته که آنان را در رابطه

ن آنکه افکنده شد، بدو «چالسياه»بير به صدارت عظما رسيد و بهاءاهلل به بودند.  ميرزا آقاخان به جاى اميرک

 ميرزاآقاخان قدمى براى رهايى او بردارد!

 هاى اجتماعىرود، تعلقات خاندانى از وابستگىوانگهى، چنانکه اشاره شد، در دورانى که از آن سخن مى

به حّدى  هاتنيدگى اين وابستگى اين  چهارچوب دانست. درهمتوان تا حّدى در تر بود و مراودۀ اين دو را مىمحکم

 د:نگار دربار مى نويساند! چنانکه تاريخاميرکبير قلمداد نموده «پروردۀدست»بود که برخى ميرزا آقاخان را 

چون شخصى با هوش و فرهنگ و صاحب تدبير و نيرنگ بود، به چند مجلس مجالست و محاورت اتابک »

   3«مؤتمن و مشاور محرم آمد.اعظم را 

مى دهد.  نيز نشان «ارک سلطانى»ميرزاآقاخان  با اميرکبير را ماجراى شورش پنج فوج از سربازان  «نزديکى»

پس از اين شورش که بر عليه اميرکبير صورت گرفته بود، ميرزاآقاخان بعنوان وزير لشگر، او  را در خانه اش پناه داد 

باند! درحاليکه ، همو از سوى ديگر با همدستى مهدعليا)مادر شاه(، سفير انگليس و امام جمعۀ تهران و غائله را خوا

 در توطئه عليه اميرکبير از هيچ کارى فروگذار نکرد و پس از او نيز صدراعظم شد.

انديشى در رهاى بابيان را برعهده داشت. نمونۀ بارز، تدبيبگذريم، بهاءاهلل کارگردانى بسيارى ديگر فعاليت

رابطه با تعيين جانشين براى سيدباب بود. اين تدبير که در تاريخ بيسابقه است، بر  اين اساس شکل گرفت که دوران 

 .۱6۸ش.، ص ۱395فاضل غيبى، فلسفۀ مدرن و ايران، نشر پيام،  1
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گيرى جنبش بابى و چون دست باب از رهبرى بابيان کوتاه بود، ظّن اسارت باب در چهريق، مقارن بود با اوج

  دولتيان  مى توانست متوجه خانۀ بهاءاهلل شود.

تدبير اين بود که با صالحديد مالعبدالکريم قزوينى )کاتب و محرم باب( قرار گذاشته شد، برادر ناتنى بهاءاهلل 

ه هاى طوالنى بساله بود، بعنوان رهبر رسمى بابيان شناسانده شود، اما با مسافرت ۱۸که در آن زمان جوانى 

او امور را اداره کند! از اينرو سيدباب يکسال پيش از به  «بتنيا»مازندران، از دسترس در امان باشد و بهاءاهلل به 

قتل رسيدنش اين برادر را که يحيى نام داشت، جانشين خود تعيين کرد و ُمهر و نشان خود را براى او فرستاد. اين 

زارشى که گتدبير در کنار تدابير مشابهى، از کارايى بى نظيرى برخوردار گشت و دولتيان را به سرگيجه واداشت. 

 بهاءاهلل در اين باره بدست مى دهد، بدون توضيح گوياست:

اميرنظام )اميرکبير( يکروز ما را به منزل خود دعوت کرد و به نهايت احترام پذيرايى نمود و گفت: سبب مالقات » 

خص شما ۀ ششما اين بود که اکنون مى گويم: من به يقين مبين مى دانم که اگر مساعدت و تدبير و اقدامات مهم

جويى به هيچ وجه اطالعى نداشتند، نمى توانستند مدت هفت ماه در نبود،  هرگز مالحسين و يارانش که جنگ

مقابل اردوى شاهنشاهى پايدارى نمايند.. من از مهارت و زبردستى شخص شما که اين گونه دستورات عجيبه مى 

ند، بدست  ها ثابت ککه اشتراک شما را در اين شورشام نشانه اى دهيد ، بسيار متعجبم، ولى تاکنون نتوانسته

    1«بياورم.

 :صورتيکه بهاءاهلل از بابيگرى دست  بردارد( )دراميرکبير در اين مالقات اظهار داشت،  نوشته اند که

و چون او اين پيشنهاد و مقام را که پس از    2 «من حاضرم  از شاه براى شما منصب  امير ديوانى تقاضا کنم.»

صدارت مهمترين مقام دربارى بود، رّد کرد، اميرکبير به عتبات تبعيدش کرد. اين زمانى است  که قلعه هاى بابى 

 را خاتمه يافته تلقى مى کرد. «فتنه»يکى پس از ديگرى درهم شکسته و اميرکبير  

اش آماج اينک خود اميرکبير و اقدامات ترقى جويانه «سرکوب بابيان»وانگهى ، چنانکه ديديم ، پس از 

حمالت حاکميت مذهبى و جناح ارتجاعى دربار قرار گرفته، او در چند ماه آخر حکومت به مبارزه اى مرگبار 

 کشانده شد. 

ف اين دو نيرو، البا سقوط و قتل اميرکبير ، ارتجاع مذهبى و دربارى به پيروزى غيرمنتظره اى دست يافته، ائت

رفت که فصل نوينى از قرون وسطاى ايران آغاز گردد. در چنين اوضاعى روز به روز  عرصه بر بابيان تنگ تر مى مى

ستان رهبرى مذهبى، نبود رهبرانى که آنان را در دورانى چنين سخت حفظ کنند، حمالت جان شد و در مقابل

 خود را بصورت ضعفى بزرگ نشان مى داد. 

فهم است که در شرايط شکست و عقب نشينى، زمينۀ انحراف و واکنش هاى عصبى فراهم آمده ، جناحى  قابل

 آلود آرمان خود يافتند.، دربار و شخص شاه را مسئول سرکوب خون)عظيم(  على ترشيزىاز بابيان به رهبرى شيخ

که در تابستان  اين مرحله باشد. آتشىچنانکه ديديم، تيراندازى به شاه مى توانست بزرگترين اشتباه تاريخى در 

م. در شهر و روستاى ايران زبانه کشيد، در نبود اميرکبير و ضعف جناح مترقى دربار، براى همۀ جناح ارتجاع ۱۸52

 فراهم ساخت، تا بر هرچه بوى بابيگرى و تجدد مى داد ، يورش َبرد. «فرصتی طاليی»ايران 

بعيد ت   )صدراعظم جديد(ميرزا آقاخان  «دعوت»ميرزا حسينعلى )بهاءاهلل( اين هنگام چند روزى بود که به   

 بازآمده، در خانۀ برادر او مهمان بود!
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بهاءاهلل با باال گرفتن بلوا، به جاى آنکه فرار را بر قرار اختيار کند، قصد داشت به دربار برود و با استفاده از رابطه 

ميرزا آقاخان ، قضيه را  فيصله دهد. او پيش از اين، از قصد بابيان مذکور با خبر بوده و با اعالم مخالفت، با 

 کوشيده بود، آنان را از اين اقدام مخالف منافع آنى و آتى جنبش بازدارد، که نتيجه اى نبخشيده بود!

ل تصور ير کردند و با خشونتى که ديگر بايد قابجمعيتى به هيجان آمده، دستگ «همراهى»بهاءاهلل را مأمورين به 

زديکى قصر در ن «چالسياه»انبار حمام متروکه اى ، که بنام باشد، پياده از شميران تا مرکز شهر کشاندند و در آب

 شاه ، به زندان بدل گشته بود، با بيش از چهار صد بابى ديگر به زنجير کشيدند.

رودار وحشتناک، که همۀ دستگاه دولت با مشارکت خيل عملگان مذهب، به نکتۀ قابل توجه آنکه در آن گي

نشان دهد  «اّمتند»جز دستگيرى  و شکنجۀ بابيان، مشغوليتى نداشتند، در ميان بابيان حتى يک نفر پيدا نشد که 

ان تبريزى خو باعث لو رفتن ديگران شود. تنها آلت دست شکارچيان، عباس نامى، نوکر بابى سرشناس، سليمان 

مادر  کرد.مى «شناسائى»بود. عباس را در شهر مى گرداندند و او هرکه را در خانۀ اربابش ديده بود، بعنوان بابى 

 خشمگين از تيراندازى به پسرش کارگردان يورش دربار بود.  )مهدعليا(شاه ناصرالدين 

گروهى را انتخاب مى کردند، که در کوچه و برزن به شکنجه و آزار به  «سياه چال»هر روز از ميان  زندانيان 

رى از ها ، اينک ردۀ ديگخاک و خون کشيده مى شدند. رهبران بابى مورد توجه خاص بودند و پس از کشتار قلعه

1.«نفر گفته اند 3۸تاريخ نگاران شمارشان را  » آنان نابود مى گشتند.
دو محرم و  «چالسياه»از جمله در همان  

کاتب باب، سيدحسين يزدى و مالعبدالکريم قزوينى نيز به قتل رسيدند. قربانى ديگر همان سليمان خان از بابيان 

2«به رويش نمى آورد»گرى او خبر داشت و اينرا سرشناس تهران بود. نوشته اند که اميرکبير از بابى
خان را سليمان   

 ها کردند و در آنها شمع نشانده ، در شهر گرداندند. ه سوراخعملۀ مذهب و  دولت در بدنش با دشن

دين شاه لتى داشت: ناصرالاما اينکه بهاءاهلل و شش نفر ديگر از بابيان ، در همان روزهاى اول کشته نشدند، ع

الحمايه ا تحتکه خود ر )برادر ناتنى (ميرزا نيز انتقام بگيرند و عباس «رقيب»، خواستند در اين فرصت، از و مادرش

عباس  پاپوش درست کردن براى»انگليس قرار داده بود، از ميان بردارند. به اين منظور نيز بابيان مذکور را براى 

3«ميرزا  در زندان نگهداشتند.
سر نخ قضيه اين بود که معلم سابق عباس ميرزا در ميان بابيان دستگير شده بود و از  

 را در قضيۀ تيراندازى به شاه دخالت داد! اين راه شايد مى شد، او

از طرف ديگر، طبعًا بستگان بهاءاهلل نيز کوشيدند تا با توسل به روابط اشرافى خود، او را از مخمصه نجات 

گر و چون موفق نشدند، به راهى دي «هداياى گرانبها و حتى نقدينه هاى هنگفتى براى آقاخان فرستادند»دهند: 

او، ميرزا مجيد، منشى سفارت روس، به سفير پرنس دالگورکى متوسل شد، تا براى نجاتش از  رفتند و شوهر خواهر

 مرگ پادرميانى کند. 

پيش از اين اشاره اى به دالگورکى داشتيم و از اسناد سفارت روس نقل کرديم، که ترس نفوذ بابيت به قفقاز، 

او را  منتقل سازد. بدين قرينه پادرميانى زديک سلماس()نميرزا آقاسى را بر آن داشت که باب را از ماکو به چهريق 

 بايد ناشى از رابطه اى دانست که ذکر شد و نه احيانًا عالقۀ او به جنبش بابى!

مايۀ پژوهان، روابط خاندانى و اشرافى بهاءاهلل را دستخوانندۀ دقيق متوجه است که نگارنده برخالف ديگر تاريخ

فتار او را معيار خواه دربار، منش و راش به جناح ترقىکند، بلکه با توجه به وابستگىپيشداورى منفى دربارۀ او نمى 
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ه برايشان ها را نه در نوع سرنوشتی کها ايجاب می کند که اعتبار شخصیتغلبه بر پیشداورىبررسى قرار داده است. زيرا 

 اند.وشت اتخاذ کردهپیش آمده است، بلکه در نوع واکنش و انتخابی بدانیم، که در برابر سرن

 صلحانمُ رفت تا شخصيت او را بعنوان يکى از منش بهاءاهلل که در کوران حوادث سهمگين به ظهور رسيد، مى

چال با همان لباس زندان به دربار نزد اجتماعى ايران تثبيت کند. از مظاهر اين منش آنکه پس از آزادى از سياه

 صدراعظم رفت و چون شنيد که:

صيحت مرا شنيده و ارتباط خود را با سيدباب قطع مى نموديد، هرگز در معرض اينهمه عذاب و اگر شما ن»

شما هم بنوبۀ خود اگر نصايح مرا مى پذيرفتيد، امور دولت اين چنين دچار بحران و »: گفت گرفتيد.توهين قرار نمى

1«شد.نمى اّمتوخ
 

با پادرميانى سفير روس و باالخره اين واقعيت که عباس نام يادشده، بهاءاهلل را هرگز در بين بابيان در منزل 

چال رهايى يافت. در اين ميان سفير روس پيشنهاد نمود، اين آخرين اربابش نديده بود، او پس از چهار ماه از سياه

 ايت روس قرار گيرد و به روسيه رود. رهبر بابيان که از مرگ حتمى نجات يافته بود، تحت حم

قرار دادن مردانى با نفوذ اجتماعى از حربه هاى دخالت روس و انگليس در اين دوران بود و  «تحت الحمايه«

گر عيليان ايران پس از جنگ و گريز با لشاسمانمونۀ تاريخى آن همين چند سال پيش از اين رخ داده بود، که رهبر 

 ايت انگليس به هند رفت و بساطش را گسترد.  ميرزا آقاسى به حم

بهر رو، در مقابل بهاءاهلل اين راه گشوده بود که با بستگانش به روسيه رود و عمرى را در تحت الحمايگى 

بود. در اين مرکز رهبرى شيعيان در امپراتورى عثمانى،  «عراق عرب»بسرآورد. اما راهى ديگر نيز وجود داشت و آن 

هاى اجتماعى، سياسى و مذهبى فراهم آمده بود، ها و دسيسهاز اين اشاره شد، کانونى از کشاکش چنانکه پيش

بنوبۀ خود بر ايران نيز تأثيرى نزديک داشت. از طرف ديگر حکومت عثمانى،  «زائر»که با رفت و آمد ساليانۀ هزاران 

ها از  آنجا که در رقابت و دشمنى ديرينه اى با حکومت ايران قرار داشت، همواره در پى آن بود که از اين کشاکش

 بر عليه ايران استفاده کند.

ظ گ آسياب و انتخاب آينده اى پرمخاطره به منظور حفاز اينرو قرار گرفتن داوطلبانۀ بهاءاهلل در ميان اين دو سن

رابطه با بابيان ايران و ادامۀ مبارزه در کانون قدرت رهبرى شيعه را مى توان بعنوان قدمى در خور ستايش تلقى کرد. 

در  ت است، کهگفتگو نشانگر اين واقعيرويدادهاى آتى و بحرانى که در نتيجۀ نبود رهبرى، بابيان را فراگرفت، بى

 صورت رفتن بهاءاهلل به روسيه، احتماًال از جنبش بابى جز نامى و خاطره اى بجا نمى ماند. 

دربارۀ انگيزۀ خود براى جلوگيرى از نابودى جنبش بابى  م.(۱۸9۱)در واپسين سال عمر بهاءاهلل چند دهه بعد 

 نوشت: 

و حرکات حزب بابى تفکر مى نموديم. که ها( در  )زندان( مذکور، در اعمال و احوال در اين  )روزها و شب»

)با وجود( علوّ و سمّو ادراک آن حزب، آيا چه شده که از ايشان چنين عملى ظاهر؟ .. بعد، اين مظلوم اراده نمود 

2 «که بعد از خروج از )زندان( به تمام همت  در تهذيب آن نفوس قيام نمايد.

ى که برعليه  اام انحرافى تيراندازى به شاه، و  فضاى دشمنانهبايد گفت، پس از اقد «بحران خط مشى»در مورد 

اب دين ارب»جانبۀ بابيان بوجود آمد، آنان ابتکار عمل در صحنۀ اجتماعى را از دست دادند و در مقابل يورش همه

حتى در  ه،هاى گوناگون شيعاز حيات اجتماعى ايران بيرون رانده شدند. اگر پيش از اين، پيروان فرقه «و دولت
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تند، اينک گرى پناهگاهى مى يافزمانيکه زير فشار مذهب رسمى بودند، در چهارچوب بساط گستردۀ دستگاه شيعه

. وانگهى، آنان با نفى باورهاى شيعى در  شکل و محتوا، چنان بنيان «نه به مسجد راه بود و نه به خانقاه»بابيان را 

 با مذهب مسلط جايى نبود.  «همزيستی»که براى هيچگونه  هستى حاکميت شيعه را  تهديد کرده بودند

با اينهمه در کليۀ سطوح آجتماعى کسانى بسيار يافت مى شدند که اگر از کشتار جان بدر برده بودند، با تحمل 

شديدترين حمالت، حاضر نبودند منزلت انسانى نويافتۀ خويش را رها کنند و همچنان بر سر عقيده و ايمان خود 

رانديشى يم، که شايد خود آنان نيز بر نقش دورانساز دگايستادند. چون از سکوى امروز به آن بابيان بنگريم، درمى ياب

مذهبى در تحول جامعۀ قرون وسطايى آگاه نبودند، با اينهمه با از خودگذشتگى و به غريزۀ ميهن دوستى و بدين که 

که  )هرچند رنگ مذهبى داشت و اين با شناختىدوران نوينى را براى ايران آرزو داشتند، با پافشارى بر بابيت 

ر تارک تاريخ معاصر نظيرى ببه انقالبيون و ميهن دوستان  بى  بابيت يافتيم ، بهيچوجه جنبه اى منفى نبود( از

 ايران بدل گشتند.

کرد، اگر در جامعۀ ايران به قدمى بلند در سراشيب وحشيگرى جدا مى «اسالم اّمت»درياى خونى که بابيان را از 

ريع اوليه، هاى عظيم و سو دگرآزارى ضدانسانى جلوه مى نمود، براى بابيان، با شکست غيرمنتظره، پس از پيروزى

هاى يژگىوبه معنى از دست رفتن آرمانى بود که برايش مبارزه کرده بودند و بدين سبب به بحرانى در انديشه و 

 انسانى دامن زد.

اى ربهگرى را بسته بود. اين رهبرى هراسان از ضرهبرى مذهبى ايران بدست خود نيز راه بازگشت بابيان به شيعه

هاد ترين سالح را بکار گرفت: اين سالح اجتاش وارد شود، در مبارزه با آنان سهمناکرفت بر بنيان هستىکه مى

مرتد شده  اى کهزاده، بدين معنى که مسلمان «توبۀ مرتد فطرى قابل قبول نیست.» آخوندى در اين جهت بود، که

 باشد، اگر هم توبه کند، خونش به هدر است. 

اى اين سالح بويژه در مورد آن قشرى از بابيان که از درون دستگاه حاکميت شيعه برخاسته بودند، بّرندگى ويژه

ستان شيعه بداجه شد، خود سيدباب بود. به همين لحاظ نيز هرچه که قلميافت. اولين کسى که با اين سالح مو

اى بيش نيست. زيرا آنان اين واقعيت را در پرده مى گذارند که اگر سيدباب اند، ياوههاى او گفتهنامهدربارۀ توبه

 هزار بار نيز توبه مى کرد، از نظر رهبرى شيعه ريختن خونش واجب بود. 

را هدف گرفته، آنجا که خانوادۀ سادات و بويژه پرمکنت برمى خاستند،  «زادهمسلمان»يان اينک اين سالح باب

سته بودند، تک آنان بخونريزتر بود. ثبات اين نيروى نوپاى اجتماعى ، با وجود دشمنانى که کمر بر نابودى تک

بيانگر ان  گر برآمدن اين جنبشيکى ديگر از جوانب اميدبخش جنبش بابى را تشکيل مى دهد. بدين معنى که ، ا

جامعۀ ايرانى دچار نازايى فرهنگى نشده بود و بخش عظيمى از آن  «فرهنگ اسالمى»بود که پس از قرنها حقنۀ 

ه نوبۀ خود ب )حتى پس از شکست(قدرت آن را يافت که به نفى سراپاى  مذهب مسلط برخيزد، پايدارى بابيان 

 نشان داد که از موضع غيراسالمى، در جامعۀ ايرانى پايگاه اجتماعى گسترده و باثباتى يافت مى شد. 

قى هاى بابى بهيچوجه نبايد و نمى تواند پايان کار جنبش تلشکستن قلعهچنانکه اين بررسى نشان داد، درهم

ى به شاه، نشان ميدهد ، که  انرژى انقالبى و قدرت معنو شود. برعکس، شمار فزايندۀ بابيان، تا ماجراى تيراندازى

ستان دشمنانشان برمى آمد. از سوى ديگر ، تيراندازى به شاه، يعنى اقدامى که در آنان بخوبى از پس تعّرض جان

ابى  ش  بابى ارزياى جنبجويانۀ شيعى قرار داشت، بايد از هر لحاظ بعنوان شکست مرحله جويى انتقامراستاى ستيزه

 شود.

جويى شيعى، نه تنها به کشتارى دامن زده شد، که جمع بزرگى از در نتيجۀ اين بازپس درغلطيدن به انتقام

را از پاى درآورد، بلکه رميدگى حاکميت سياسى و برآمدن موج تشنج ضدبابى، که بابيان )بويژه رهبران( بابيان 
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ى بود، که بر بابيان وارد آمده بود. اين شکست آنان را با نشان مى داد، ماهيت شکست «دشمنان ملک و ملّت»را 

پاخاسته بودند بستى که خود ناشى از محتواى بابيت بود. بابيان ببينى و تصور مواجه نمود. بنبستى غيرقابل پيشبن

امعۀ ايرانى جگرى را از اين ملک و بوم برکنند و پيروزى تاريخ آنان مى توانست اين باشد که بخش بزرگى از تا شيعه

در ائتالف با جناحى پيشرو از حاکميت سياسى و سرآمدان جامعه، چنان وزنه اى فراهم آوردند، که در مقابل 

نيروهاى واپسگرا، قدرت حيات و تداوم داشته باشد. پيروزى چنين جنبش اجتماعى مى توانست راه بر افکار نوين 

جامعه سربرکشند، که با تکيه بر هويت تازه يافتۀ خويش و  بگشايد و در سايۀ آن چنان نيروهاى مولدى از درون

 آوردهاى خودى و بيگانه در اين پهنۀ گيتى طرحى نو دراندازند. چينى از دستخوشه

ود رهبران ، در نبدو سنگ آسیاب حاکمیت سیاسی و مذهبیاما اينک بابيت رانده شده از پيروزى و گرفتار ميان 

مهمتر گسيختگى از زمينۀ فرهنگى و پشتوانۀ مردمى درجامعۀ ايران، نه فقط به فشار  و متفکرانى کارساز، و از همه

 از بيرون، بلکه به درماندگى درونى نيز پيشرفت بازماند.

نمايى و نبود م. است. بابيانى که از کشتار جان بدر برده بودند، به سبب انگشت۱۸52سخن از سالهاى پس از 

آواره گشته، مجبور به ترک ايران مى شدند. فصلى نوين از مهاجرت مکّرر و  هيچگونه امکان زندگى در ميهن،

زدۀ گروهى ايرانيان از حملۀ اعراب به بعد گشوده شده بود و بارى ديگر گروهى از بهترين فرزندان ايران در ميهن اسالم

بود، که مى  اىرين نقطههاى ياد شده مناسب تخود مجال ماندن نمى يافتند. طبيعى است که عراق عرب با ويژگى

«مهاجرت »در خود بپذيرد، هرچند که گروهى از آنان نيز به هند و قفقاز  «زوّار»توانست بابيان در ميان خيل عظيم 

 کردند.

بابيان در ايران سخت در فشار بودند و رو به تحليل مى رفتند. بطوريکه ادامۀ حيات در آن مرز و بوم را غيرممکن »

و با مشقات فراوان بار سفر بسته خود را به بغداد مى رساندند. ولى در آنجا نيز متوجه مى شدند که ...  ديدندمى

1«حتى بر زبان راندن نام محله اى که او )جانشين باب ـ ميرزا يحيى( در آنجا بسر مى برد ممنوع است.
   

شدۀ بابى  ود که بدان رهبران شناختۀاشاره کرديم، که جانشينى رسمى باب توسط ميرزا يحيى )ازل( تدبيرى ب

را در امان ميداشت و ابتکارى شايسته و نشانگر ويژگى باورنکردنى جنبش بابى بود که هيچگاه در کوران نبرد 

 اجتماعى نيز مسأله اى بنا مسألۀ رهبرى نمى شناخت!

کشى در مازندران بسر مى برد و پس از تيراندازى به شاه مخفيانه عازم بغداد گرديد. يحيى ازل در بحبوحۀ بابى

ى شد و فروش( ظاهر مفروش)گچدر اختفاى کامل بسر مى برد و گاهى به نام حاجى على الص»او از ترس پيگرد، 

2« زمانى در بصره بعنوان فروشندۀ کفش و دمپايى نمايان مى گشت.

زده قادر و مايل به انجام کارى براى جلوگيرى از بالى تجزيه و تحليل  مايه و درمانده و وحشتميرزا يحيى بى»

3«جامعۀ بابى نبود.
   

)از همه  هاى اوعامل ديگرى که به بحران رهبرى دامن مى زد، گذشته از ضعف يحيى آثار باب بود. در کتاب

سخن رفته بود. اما اينک کسى که او را خدا ظاهر خواهد کرد(  ) «َمن يظهره اهلل»ور بارها از ظه( «بيان»مهمتر در

بست روبرو بودند، که يحيى ازل رسمًا و صريحًا از سوى باب به جانشينى برگزيده شده بود، درحاليکه بابيان با اين بن

يه نويسان نيز اعتراف کرده اند. بارى، شان برنمى آمد. به اين واقعيت حتى ردّ در اين دوران سخت از عهدۀ رهبرى
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ر از مقام بکنند که مقامى بود باالت «من يظهره اللهى»نشمار بسيارى از بابيان بدين راه رفتند که يا خود ادعاى 

 جانشينى و يا به کسانى که چنين ادعايى داشتند، بگروند!

مدعى  ،1«تر از ميرزا يحيى مى ديدند.مراتب اليقخود را به »چنين شد که در زمان نسبتًا کوتاهى بسيارى که 

نفر رسيد! قابل تصور است که کشاکش ميان  25اند. چنانکه شمار مدعيان بزودى به  «موعود کتاب بيان»شدند که 

در »آنان به چه هرج و مرجى دامن مى زد و مدعيان بر سر گردآوردن پيروان، به مناقشات بعضًا قهرآميز پرداخته، 

2 «هاى با شکوه در تهران را بين خود تقسيم مى کردند.خيالى کاخت خوشنهاي
   

بستى که البته انگيزۀ واقعى اين ادعاها را بايد در اين ضرورت دانست که بابيان پراکنده گرد هم آيند و از بن

شاره مى بود، ا بدان گرفتار آمده بودند، رها گردند. براى نشان دادن فضايى که موجب چنين هرج و مرجى گشته

رگذاشته گرى، بابى گشت و در اين يک دهه اى که پشت سکنيم به نبيل زرندى. او چنانکه ديديم، به بيزارى از شيعه

ن )از جمله در راه قلعۀ شيخ طبرسى خبر يافت که مقاومت بابيابود، تنها به تصادف از تيغ دشمنان جان بدر برد. 

نما، راهى بغداد گشته بود، حيرت و تأسف خود را دربارۀ بابيان انگشت او که همچون ديگر پايان يافته است.(

 جانشين باب، چنين بيان داشت:

اين شخص با اين هيئت و با اين وضعى که در گفتگو و بيان دارد، سزاوار مقاميکه به او نسبت مى »

3«دهند نيست.
 

 رد!ک  «اللهىمن يظهره»سرخوردگى و شدت بحران رهبرى، نبيل را  بدانجا کشاند که گويا خود ادعاى 

بدين ترتيب بابيان که برخاسته بودند تا به تسلط شيعه گرى با همۀ مظاهر جان سوزش خاتمه دهند، پس از آن 

ى به شدت گرايجويى و فرقهدرغلطيدند. ستيزهها، اينک در تبعيد به ورطۀ همان مظاهر ها و جانبازىآفرينىحماسه

قسيم شدند. ت )ازلی، مرآتی، قدوسی، قرةالعینی، بیانی و عیانی(نظيرى تظاهر نمود. بابيان بغداد دستکم به شش فرقه کم

 تنها در قزوين چهار فرقۀ بابى برآمد!

گرى نشينى در مقابل شيعهشدت و شتاب سقوط معنوى بابيان، خود نشان دهندۀ آن است که کوچکترين عقب

گذارد. انجامد. مکانيسم درونى اين مذهب دو راه بيشتر در مقابل فرد و جامعه نمىناگزير به سقوط در اعماق آن مى

يا نفى کامل آن و يا گردن نهادن تمام بر آن. اين تجربۀ عظيم و دردناک که بابيان در سرآغاز تاريخ معاصر ايران از 

ى با پذير است و نه قادر به همزيستگرى نه رفرمى بارز اين واقعيت را نشان مى داد که شيعهسرگذراندند، به طرز

 افکارى ديگر. 

چه پیامدهایی برای بابیان عاّدی داشت. اینان آواره  «سطح رهبری«ها در بارى، روشن است که اين کشاکش

آينده، در محيطى خصومت آميز از دو پراکنده بودند و بی «عتبات عالیات«از وطن، بی توشه و مال در شهرهای 

شيعيان   کرد و دوم رهبرىطرف مورد آزار و پيگرد قرار داشتند: اّول حکومت عثمانى که با همۀ ايرانيان بدرفتارى مى

 بسته مى يافت. خود را  آواره و دست «دشمن خونى»که 

بار خويش نمى گرى دست رّد زده بودند، اکنون در وضع فالکتهگذشته از اين، بابيان، که ديروز بر سينۀ شيع

ايشان  ها، که تنها سرچشمۀ نور و گرمى نزددانستند، برچه موازينى به زندگى ادامه دهند. اينک که جدال با تاريکى

 بود، پايان يافته مى نمود، ظلمت، خودشان را نيز دربرمى گرفت. نبيل مى نويسد:  

                                                                                 

 .   ۱5۸ص همانجا،  1

 .2۰9ص همانجا،  2

 .267تاريخ نبيل، ياد شده، ص  3



 برآمدن بهائیت

 

233 

 

هاى آنان را سرقت مى نمودند. امۀ زائران ثروتمند را .. از سرشان برمى داشتند و کفشدر تيرگى شب، عم» 

1«ها را برمى داشتندهاى آب سقاخانههاى ضريح حضرت امام حسين را مى ربودند و يا جامها و شمعنيمکت
 

مشى، بابيان را در ايران به گروهى ترس خورده و پريشان، و در غربت به بر اين منوال، بحران رهبرى و خط

ريشه بدل ساخته بود. آنان که در همين چندى پيش با منش فردى و اجتماعى خويش در مقابله با آوارگانى بى

گان ساندند، اينک به مشتى درماندگان و آوارهاى انسانى را در اوجى دست نيافتنى به ظهور رگرى همۀ ويژگىشيعه

 بدل گشته بودند. 

در اين ميان، تنها رهبر جان بدر بردۀ بابى، بهاءاهلل، نيز مورد توجه خاصى نبود و در منزل کوچکى در بغداد بسر 

 زمى برد. جالب آنکه با وجود نقشى که او پيش از اين در جمع رهبران به عهده داشت، اينک به هيچ وجه ا

 موقعيت ممتازى برخوردار نبود. 

نگارنده اعتراف دارد که سبب اين بى توجهى را درنيافته و گمان مى برد که چون او ادعاى پيشوايى نداشت و 

 به خيل مدعيان پرشمار نپيوست، بابيان بغداد از او دورى مى جستند. به هر رو، خود او مى نويسد: 

2«يم و کوچکترين توجهى از آنان مشاهده ننموديم.ما چندى در بين اين مردم منتظر ماند»
 

 رعکس:و نه به نقش رهبرى در ميان بابيان تکيه مى کند، ب )سابق خود(به پايگاه اجتماعى  نکتۀ جالب آنکه او نه

به احدى در امرى افتخار ننمودم و به نفسى برترى نجستم. )با( هر نفسى مصاحبى  بودم در نهايت مهربانى و »

3 «ه غايت بردبار.رفيقى  ب
   

 او خشمناک از روند اضمحالل پرشتابى که بابيان را به سراشيب نابودى  مى کشاند، گفت:

 رها مى پرداختند و در مقابل گوسالۀ طاليى ساينها  همان مخلوقاتى  هستند که سه هزار سال به پرستش بت»

4 «تعظيم فرود آوردند. حال نيز بهتر از آن نيستند.
 

پس از يک سالى در بغداد وضع بابيان را تحمل ناپذير يافته، به لباس  درويشى سر به کوه هاى کردستان بهاءاهلل 

5 «قسم به خدا که اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود.»  )سليمانيه( نهاد:
  

آمد  ونشينى بهاءاهلل پس از دو سال بدين صورت خاتمه يافت که دراويش نقشبنديه که در آن حوالى رفت گوشه

نامى در آن حوالى باال گرفت.  از طرف ديگر  «درويش محمد»داشتند، از وجود او خبر يافته، رفته رفته آوازۀ 

از او  اىجستجوى خانواده و از جمله خود يحيى ازل، سرانجام به نتيجه رسيد. او را يافته، يحيى ازل طى نامه

 خواست، به بغداد بازگردد: 

برگشتيم، مشاهده شد که  از امر باب اثرى باقى نمانده و آن اساس به کلّى فراموش گشته، همت چون به بغداد »

گماشتيم تا امر حضرتش را از نو حيات تازه بخشيم.  در آن  وقت جميع اصحاب و مؤمنين را خوف و اضطراب 

6«فراگرفته بود..
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مرکز  هم رساند، خانۀ خود در بغداد را بطور علنىبهاءاهلل پس از بازگشت از گوشه نشينى،  بدون آنکه ادعايى ب

گيرى بابيان آن نواحى و رفته رفته، بابيان ايران قرار داد و با تدابيرى که بکار برد، کوشيد به رفت و آمد و تماس

 سامانى آنان خاتمه دهد و بعنوان نمايندۀ بابيان مهاجر ظاهر گردد.بى

ازى حکومت ايران اندقاضاى تابعيت عثمانى کردند، تا دستکم از دستيکى از اين تدابير آن بود که يارانش ت

و رهبرى شيعه در عتبات مصون بمانند. ديرى نگذشت که اين تدبير  به  ثمر نشست. چنانکه با اظهار وجود بابيان، 

القتل جلوه طلبانى واجبشاه کوشيد، بوسيلۀ کنسول ايران در بغداد، آنان را نزد دولت عثمانى آشوبناصرالدين

به تابعيت  (بجز شخص بهاءاهلل)دهد، که وجودشان براى ايران و عثمانى خطرناک است. اما چون در اين ميان بابيان 

عثمانى درآمده بودند، کوشش براى تحويل بابيان به  ايران به نتيجه اى نرسيد. اين بود که رهبرى شيعه وارد ميدان 

 جتهد طهرانى را به عتبات فرستاد، تا عليه بابيان دستور جهاد دهد!عبدالحسين مشاه، شيخشد و ناصرالدين

ودند و با آنکه هستۀ پذير نبليکن در اين ميان بابيانى که در اطراف بهاءاهلل گرد آمده بودند، ديگر به آسانى ضربه

1«چهل يا پنجاه نفر تجاوز نمى کرد »ازمرکزى اين گروه 
ه، در ابتدا حمالت ديگر بابيان را در حمايت خود گرفت  

 جواب نمى گذاشتند.دشمنان خويش را نيز بى

بهاءاهلل در بغداد، با يکى ديگر از فرازهاى جنبش بابى روبروست.  اّمتبدين ترتيب پژوهشگر در دورۀ دوم اق

مۀ تک طعبابيانى که تا همين چند سال پيش، پس از جان بدر بردن از کشتار در ايران، در عراق عرب  آواره و تک

رهبرى شيعه بودند، اينک مجهز به ستاد مرکزى، فرصت  مى يافتند، گردهم آيند و روابط گسسته را پيوند دهند و 

 کيشان  دربدر و مخفى خود در ايرانن تماس برقرار کنند.زير پوشش رفت و آمد زّوار، با هم

جون 9دربارۀ شمار بابيان در بغداد دو گزارش در دست است. يکى از کنسول انگليس کاپيتان آرنولد، به تاريخ 

سپتامبر  2۸هزار نفر برآورد کرده و ديگرى از کنسول بعدى انگليس به تاريخ  3تا  2که شمار بابيان را »م. ۱۸5۸

« هزار تخمين زده است. 5تا  3م. که شمار آنان را بين ۱۸59
2

هزار 3۰بدينکه جمعيت بغداد را در اين دوران  

ى سنگين ايهودى تشکيل مى دادند، روشن مى شود که بابيان به کميت نيز از وزنه۱6۰۰مسيحى و ۱5۰۰مسلمان، 

 برخوردار گشته بودند. 

پرسيدنى است، که چگونه ممکن شد، جمعى فرارى و آواره در محيطى خصمانه، بتوانند به چنين انسجام و 

هاءاهلل در اطراف ب «پايگاه ترور و  وحشت»نفوذى دست يابند؟ دشمنان بابيان اين را ناشى از بوجود آمدن يک 

دانسته اند. درحاليکه چه به منطق اجتماعى و چه به واقعيت تاريخى، تنها نوسازى معنوى و بازيافت رفتار 

يان، ى باشد. وانگهى با توجه به جمع بزرگ بابجويانه مى توانست موجد چنين همبستگى پايدار و عميقمسالمت

تر مها و خونريزى هايى با ابعادى به مراتب عظيپروايى در اعمال خشونت، مى توانست به درگيرىکوچکترين بى 

 از آنچه بارها در عراق عرب رخ داده بود، منجر گردد. 

اى ى بايست چه در راه مبارزه  براى بقبدين معنى، بابيان اينک که دستشان از نوسازى ايران کوتاه بود، م

خويش و چه به منظور تداوم انقالب فرهنگى خود، به شيوه هاى مسالمت آميز به بازسازى درونى و معنوى روى 

 گرى و کوشش در راه تبلور ويژگى هاى مدنى،ستيز و خشونت بار شيعهآوردند. فاصله گذارى با مظاهر انسانمى

وانست بقاى تدر جمع بابيان، تنها راهى بود که با تحکيم درونى و جلوۀ مثبت اجتماعى، مى «ايرانی»انسانى و 

جويانۀ مشى بود و پيشرفت آن در مقابل تمايالت انتقامآنان را در دراز مدت تأمين کند. بهاءاهلل مبتکر اين خط
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خالقى ى را الزم مى کرد. دربارۀ نوزايى ابابيانى که از هر سو مورد فشار بودند، قدرت معنوى و فعاليت اقناعى وسيع

 و همبستگى ميان بابيان، نبيل گزارش مى دهد:

ها را ده نفر به يک قُمرى خرماى زاهدى مى گذرانيدند و معلوم نبود که کفش و عبا و قبايى که در اکثر شب»

بارک به حضور مآن منزل است صاحبش کيست. هرکسى در بازار کار داشت، کفش به او تعلق داشت و هرکه 

1«مشرف مى شد، عبا و قبا از آن او بود.
   

عهد شده بودند که يکديگر را متذکر نمايند و اگر يکى از دو نفس به کلمه اى قََسم  و همهر دو نفر با هم هم»

 عهد خود را مطلع مى نمود و از او استدعاى جرياناز روى هوى در مابين روز مبتال مى شد، هنگام شب رفيق هم

2«آن حّد را که با هم عهد نموده بودند مى کردو تا آن حّد جارى نمى شد از طعام و  شراب ممنوع بود.
   

يى محيط )حکومت جوتر آنکه در مقابل ستيزهتر ببينيم، در مقابل بابيان بغداد دو راه بيش نبود. راه سادهروشن

يى دامن مى زدند که در نتيجۀ آن خود و جنبش بابى هاعثمانى و رهبرى شيعه( واکنش نشان مى دادند و به درگيرى

ر راه بقاى د «قانونی»هاى اخالقى و را در دريايى از خون خفه مى کردند؛ يا به رفتار مسالمت آميز و جلوه به ارزش

جمع و بازيافت معنوى خود مى کوشيدند. بابيان آگاهانه به راه دوم رفتند و بدين سبب رفته رفته محيط متشنج در 

اطراف آنان از ميان رفت. نوشته اند که چون کنسول ايران در بغداد از عمل خالف يکى از بابيان به بهاءاهلل شکايت 

 برد، جواب شنيد: 

ى.. اگر احيانًا روزى عملى مخالف مصالح مملکت .. از وى صادر شود و جرمش در نظر اين برادر من موس»

هاى او را بسته  در شّط غرق نماييد و شفاعت اولياء امور ثابت و محقق گردد، خشنود و راضى خواهم بود که دست

3«احدى را در حق او نپذيريد.
 

 خود او در بارۀ انتخاب اين خط مشى نوشت:

به مواعظ حکيمانه و نصايح مشفقانه نصيحت نموديم و از فساد و نزاع و جدال و محاربه  منع  اين حزب را»

4 «کرديم.
 

به سنجش تاريخى، چه از آن رو که بابيان با توسل به اين روش، بقاى خود را بعنوان دگرانديشان مذهبى تأمين 

پیروزى «هاى مدنى ايرانى روى آوردند، مظاهر و ارزشنمودند  و چه بدانکه با غلبه بر انحرافى مرحله اى ، بار دگر به 

را بايد در سوى آنان دانست. نکتۀ جالب و شگفت انگيز آنکه احمد کسروى اين حقيقت تاريخى را  «تاريخی

 دريافته و نوشت:

5.« اگر از ديدۀ بابيگرى نگريم، بهاء به بابيان نيکى کرد، که بدى نکرده»
 

 

بسر آرى، منطق تاريخى حکم مى کند که يا از ديد منافع ملى ايران به بابيان بنگريم و يا از ديد دشمنان عمامه

آنان. حّد وسط وجود ندارد. کسروى ايران دوست که خود دردکش پاسداران اسالم بود، حتى آنگاه که قلم بدست 

ننمود! درحاليکه پس از او براى نمونه حتى  گرفت تا بابيت را رّد کند، از بيان حقايقى از اين دست ابا

نداريم که کلمه اى در اين راستا دربارۀ اين مرحلۀ تاريخ بابى بيان داشته باشد! برعکس، درست  «روشنفکر«يک 
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ايرانى به ميان  «مارکسيست»زدگان بر عليه بهائيان کمتر گوش شنوايى مى يافت، شيعه «نويسىرديه«زمانيکه 

 بود و «اشاعۀ اخالقيات مبتذل»هاى مدنى ادند، تا مدعى شوند، مبارزۀ بابيان براى بقاى دگرانديشى و ارزشافت

1 «فرهنگ ندارد.هاى بىسازى آشکار و کاسبکارانه و يک کّالشى، که قصدى جز فريب  تودهدين»
 

ت و حکم ى آنان را بحال خود گذاشبگذريم، خط مشى بابيان بزودى  نتايج مثبتى  به بار آورد. حکومت عثمان

 نشينى شيخ مرتضى انصارى، اولين رهبر ايرانى شيعيان در عتبات، نقش بر آب شد.جهاد با عقب 

 بابيان در بغداد، اينک از چند جهت مورد توجه واقع مى شد:  «ستاد»طبيعى است که 

ـ چنانکه پيش از اين اشاره رفت، عراق عرب از ديرگاه تبعيدگاه همۀ رانده شدگان از ايران بود. در رأس اين 

درت واقع شده، مى کوشيدند با زد و بندهايى به  ق «مغضوب»تبعيديان، شاهزادگان و دولتمردانى بودند، که زمانى 

بسر مى برد که پيش از محمدشاه يک ماه بر تخت سلطنت  السلطان در بغدادبازگردند. از جمله در اين زمان ظل

 نشسته، همچنان از مدعيان پر و پاقرص سلطنت بود. بهاءاهلل دربارۀ او مى نويسد: 

ها در خلع ظل السلطان نامه اى با دستخط خود به من نوشت. در  آن نامه از من خواسته بود که به همراه بابی»

( به او کمک نمايیم.  نوشته بود که اگر  اين کار را بکنیدشما را آزاد خواهم کرد و شناسايی شاه)ناصرالدين« بابايششاه»

رسمی شما را تأمین خواهم نمود.. تنها جوابی که به او داده شد چنین بود: ديگر هرگز مطالبی چنین بیهوده براى ما ننويس.. 

ر از ايم. اگر در پی مقام بوديم، چه مقامی باالتاند، برپاخاستهما براى اصالح اخالق عده اى افراد که مورد ظلم قرار گرفته

«وزارت در ايران می توانست باشد؟
2

   

با اينهمه ديرى نگذشت که خانۀ بهاءاهلل در بغداد محل رفت و آمد شاهزادگان و درباريان ايران گشت و هر يک 

گروه را در خدمت آرزوهاى قدرت طلبانۀ خود بکار  از آنان با توجه به نفوذ فزايندۀ بابيان، در پى آن بود که اين

 گيرد!

از سوى ديگر نيز دولتمردان انگشت شمارى که اينجا و آنجا، پس از سرکوب بابيان و تحکيم دربار و مذهب 

رسمى، به انگيزه هاى متفاوت در پى اصالحاتى بودند، در پى ايجاد رابطه با بابيان به بغداد مى آمدند. از  جمله، 

خواهى، به بود که پس از کوشش  ناموفقى براى رسوخ افکار قانون («فراموشخانه»گذار )بنيانزا ملکم خان مير

بسران مغضوب شاه شده، به بغداد گريخته بود. او با بهاءاهلل مالقاتى داشت،  بعدآ از آن سخن خواهيم دسيسۀ عمامه

 گفت.

بارى، با مرکزيتى که بهاءاهلل در بغداد ايجاد نمود، نه تنها روند اضمحاللى بابيان پايان يافت، بلکه در 

دشوارترين شرايط اجتماعى و سياسى در ايران و عثمانى، توانستند پايدارى خويش را سازمان دهند. اين مرحلۀ 

ست جرينى که از آن پس تا بحال در پى شکتاريخى جنبش بابى در مقايسه با موج هاى تبعيد تبعيديان و مها

هاى گوناگون، از ايران رانده شده، خود در خارج از کشور به تحليل رفتند، از مراحل قابل مطالعه و تجربه جنبش

 آموز اين جنبش است. 
 

*** 
 

اريخ سیاه تنیم قرن »شاه، نگاهى گذرا به اينبراى روشن شدن دشوارى وضع  بابيان ايران در دوران ناصرالدين

شاه با نشان دادن عزم خود در سرکوب بابيان، مورد حمايت وسيع ضرورى است. ديديم، که ناصرالدين «ايران
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گيرى سريع جنبش بابى، چنان وحشتى به ارتجاع دربارى  و مذهبى دست رهبرى مذهبى قرار گرفت. در طى اوج

ه هم با قدمهايى شتابان ب «پيروزى»داده بود، که اينک سرکوب غيرمنتظرۀ آن دو پايۀ حکومتى را سرخوش از 

 نزديک مى ساخت. امام جمعۀ تهران که فتوا داده بود:

فرقۀ «به وجود و حضور بابى برد، مختار است که مريدان آن  «ظنّ »امون و ميان کس و کار خود هرکس در پير»

1 «واصل کند.  «َدرَک«را به دست خود به  «دشمنان دين و سلطنت«و  «ضاله
 

د. ديگر سخنى وو البته بر مال و منال آنان دست اندازد،  به دامحقادى شاه مفتخر شد و چنين وصلتى بيسابقه ب

عالى خداى تبارک و ت»گفت:   «العلماءنظام«را غصب کرده، در ميان نبود.  «حق جانشينان على»از اينکه شاه،  

2« مقرر فرموده است  که اساس اسالم بر سلطنت است، حتى اگر سلطان کافر باشد..
شک نيست که :» و يا آنکه

 الناصريه()تحفة«اهلل فى  االرض  )سايۀ خدا ( است.ظلسلطان عادل را اطاعت فرض است. چه او 

ه مى فرستاد و نيز ساليان «علماى ديندار»براى «کيسه هاى پر»و  «صره هاى زر»خود  )ميرزا آقاخان(صدراعظم 

«سادات و دارويش»هزار تومان به نام 2۰
3
کلک عرفى هم کوک و »در اختيارشان مى نهاد. طبقۀ آخو ندها نيز که  

4«را مى دانست و هم دسايس شرعى را
 در دستگاه حکومت دربارى ادغام گشت.  

 اين اصوًال)از جمله هما ناطق( گيرى نفوذ ماليان چنان عظيم و همه جانبه بود، که برخى تاريخ پژوهان اوج

از اين نيز  رهبرى شيعۀ ايران پيشيافته اند. واقعيت اين است که  «سرآغاز اقتدار اقتصادى و سیاسی ماليان»دوره را 

اين دوران را بايد در اين دانست که حيطۀ قدرت خود را گسترشى  «تحول»بر حيات اجتماعى ايران حاکم بود و 

، پژوهندگان اش يافتعظيم داد و قدرت مانورى که از آن پس با اتکا به پايگاه گستردۀ مالى، اقتصادى و سياسى

5.«بيابند ماليان )را( گهگاه شکر پاشنده و گهگاه زهر کشنده»را به اشتباه انداخت، که 
ت تاريخى درحاليکه تحوال 

، «روحانيت»پس از اين، مؤيد اين واقعيت است که نفوذ جبهۀ تجددطلبى و آزاديخواهى از طرف جناحى از 

 همواره در جهت سودجويى از اين جبهه بوده است.

بازگرديم به اقتدار رهبرى شيعه در آن دوران. اگر پيش از آن دستکم روابط خارجى کشور بطور کلى در دست 

ليس بود انگ «معامله»دربار بود، از اين پس حاکميت مذهبى حساب خود را بکلى از دربار جدا کرد. طرف اصلى 

 اختند. نکتۀ جالب آنکه، از اين پس کنسولگرىو ماليان در عتبات خود را به جيره خوار رسمى اين دولت بدل س

 انگليس در بغداد، تابع سفارت انگليس در تهران و بود و نه در اسالمبول!

، «ا مراجعروابط حسنه و علنى  ب»بدين صورت شکل گرفت که هاردينگ سفير انگليس در پى برقرار  «معامله»

 «اود» الدين حيدر هندى، پادشاهمطرح ساخت که غازى
6

، بخشى از ثروت خود را )يک ميليون ريال به پول ايران( 

ه کرده است! البته اين مبلغ يکباره پرداخت نشد و از اصل آن ک «تحصيل محصلين شيعه در نجف و کربال»وقف 

 در اختيار ماليان قرار مى گرفت.  «ده هزار روپيه«سپرده شده بود، بهره اى ماهانه بالغ بر  «بانک لندن«به 
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در لبنان پرداخت شد.  «جنبش َاَمل«م.  ادامه يافت و از آن پس نيز به ۱947پردازى به ماليان مرتبًا تا سال جيره

 شد:اى تازه مى بخکند، عملکرد آن را جنبهذکر مى «آقايان»خوارى تاريخى که اسماعيل رائين براى آغاز جيره
 

ميالدى )سال قتل باب( تا کنون به موجب اسناد رسمى حکومت هندوستان و وزارت  ۱۸5۰ل از سا»

خارجۀ انگليس در حدود ششصد نفراز علماء و روحانيون از وجوه موقوفۀ سفارت فخيمه در تهران و 

1«اند.اى از آنان رسيد کتبى دادهکنسولگرى بغداد استفاده کرده و حتى عده
 

 

2 «السکوتحق»را نه  «موقوفه»نگاران، مانند کسروى، نوشته اند، اين بر خالف آنچه برخى تاريخ
رهبرى شيعه، 

اى انگليس در ايران بايد تلقى کرد. از اين پس رهبرى شيعه به منظور پنهان «افسانه»بلکه مهمترين اهرم مداخلۀ 

نشست و برخاست با خارجيان را از بزرگترين گناهان قلمداد کرد و خوارى خود، هرگونه رابطه و حتى داشتن جيره

نفوذ خارجيان به بويژه انگليس در ايران را، که در درجۀ اول بدست خود آنان اعمال مى شد، چنان عظيم و همه 

 جانبه جلوه داد، که چند نسل از آزاديخواهان و اصالح طلبان ايرانى از آن به وحشت افتادند.

 هاى اسماعيل رائين داشتيم، ببينيم او از يک طرف «افشاگرى»جالب است که با اشاره اى که به  از اين نظر

 قدرت انگليس را مطلق جلوه مى دهد و از قول هاردينگ نقل مى کند:

اختيار تقسيم وجوه موقوفۀ اود هند، در دست من مانند اهرمى بود که با آن مى توانستم همه چيز را در »

3«ين و ايران بلند کنم و هر مشکلى را حل و تصفيه نمايم.النهربين
   

 و از طرف ديگر نعل وارونه مى زند، که:

بودجۀ مخصوص .. دولت انگليس.. براى پيشبرد هدفهاى سياسى و اخالل در فعاليت هاى مذهبى بخصوص »

4!«دين اسالم بود.
   

دولت به آنان،  هاىاين نکتۀ اساسى را نيز نبايد از نظر دور داشت که جيرۀ ماليان از انگليس و يا حتى پرداختى

ست مى گرفت،  بسيار ناچيز بود و تنها جنبۀ نمادين داشت. تنها کافي اّمتدر مقايسه با مالياتى که رهبرى شيعه از  

 در اختيار ماليان بود، تا تصورى از منبع  درآمد آنان «شرعی و عرفی معامالت»در نظر گيريم که در اين دوران تمامى 

 بدست آوريم.

ن و مال و دست اندازى به جا «بابيان»شاه، شکار اضافه آنکه در تمامى دوران پنجاه سالۀ سلطنت ناصرالدين

 بود. در اين باره مخبرالسلطنه هدايت از بزرگترين دولتمردان دوران  نوشت: «عملگان مذهب»آنان اهرم قدرت نمايى 

  «متهمين از اعيان مى بايست بابى مقرّى را بکشند تا رفع تهمت از ايشان بشود.»
5

 

الحى بّرا، را از  چند جهت س «ُکشىبابى»رهبرى شيعه از همان بلوايى که بدنبال تيراندازى به شاه برخاست، 

ا و پرمنفعت يافت. بدين شرح که از همان هنگام که عباس، نوکر سليمان خان، هر که را مى شناخت به بابيگرى کار

يان دريافتند اى خالصى مى يافتند، مال«جريمه»متهم ساخت و آنان که بابى نبودند، با نفرين بر بابيان و پرداخت 

ت تازه اى دست و پا کنند. ديرى نگذش «مداخل»توانندبا متهم ساختن هر صاحب مال و منالى، که از اين پس مى
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که اين منبع  درآمد، اهرمى تازه گشت در خدمت گسترش زيربناى مادى حکومت مذهبى و در ضمن، وحشت 

 ع انحراف و سرپيچى از اوامر اين رهبرى.  دولت آبادى  مى نويسد:افکنى براى جلوگيرى از هر نو

بعد از واقعۀ باب هر کس خواست حرف آزادى بزند و يا انتقادى از ستمکارى ستمکاران بکند، او را به فساد »

1«عقيده و پيروى طريقۀ باب متهم ساخته، نيست و نابودش ساختند.
 

 «بابى»بگوش نرسد. هدف ماليان آن بود که لفظ  «فرقۀ ضاّله»منبرى نبود که از آن صداى لعنت و نفرين بر اين 

 را چنان بيااليند که کسى را جرأت نزديکى به آن نباشد.

هاى روانى در سرکوب دگرانديشان پيش از آن نيز سابقه داشت، ولى آنچه که رهبرى شيعه استفاده از اهرم

نظير است. چنانکه در نوشتارهاى نيم قرن پس از برآمدن جنيش بابى،  رۀ بابيان دامن زد، در تاريخ جهان بىدربا

 اطالق اين لفظ از دشنام هم مرحله اى باالتر رفته بود. 

 بابيان: «سرکوب»نمونه اى بدست دهيم از چهار دهه پس از 

شيراز( چند کاغذ به درب مساجد چسبانده بودند و خيلى به ديگر آنکه در نبود جناب نظام السلطنه )حاکم »

 م.( ۱۸92ق.ـ ۱2۱۱)  2 «نظام السلطنه نسبت بد نوشته بودند. حتى نسبت بابيگرى داده بودند.

گرى با آنکه از شيعه «بابى»را شايد بتوان از اين نيز دريافت که واژۀ  «علما»شدت خشم و درجۀ دشمنى 

و  «ملعون»خاست و ده قرن يکى از بنيادهاى اعتقادى شيعيان را تشکيل مى داد، بدون آنکه به صفتى مانند برمى

ام ها دامن مى زد. اين مانند آنستکه نام اصلى کسى را ديگران دشننياز باشد، به منفى ترين حساسيت «ضاّله »يا 

 تلقى کنند! ا

البته اين کوشش ها تنها بابيان را هدف نداشت، بلکه تهاجم به هر نوع فکر آزادى و انسان دوستى، محتواى 

لمۀ ک»غرب تهران!( آزادى را  «صفحات»اين  حمالت بود. حاجى مالعلى کنى، )مجتهد پايتخت و مالک تمام 

خواند و بدين صورت آب پاکى را بر دست آنانى ريخت که به جنبش بابى پشت کرده، به گدايى تفکر و «  قبيحه

سر داده  «مجلس مشاوره»و  «حکومت قانون»تقليد آزادـ انديشى در ممالک پيشرفته، اينجا و آنجا زمزمه اى دربارۀ 

 بودند:

است که فرموده اند:  «اخوت«کام الهى نيازى به قواعد ملل و آداب ديگر نيست. اگر مقصور با بودن اح»

 «مساوات«است که امر به نماز جماعت فرموده اند. اگر منظور  «جماعت و جمعيت«اگر غرض   «المؤمنون اخوة

است که خمس و زکوة را مقرر داشته اند. اگر رفع ظلم و تعّدى است که بايد حدودات شرعى و تهديدات اخروى 

را کافى بدانيم. اگر معنى اختيار و آزادى اين است که تحت حکم ديگر نباشيم، اين منافى اساس خداوندى 

3«!است.
 

اى ايرانى را پس از سرکوب بابيان درک نمود. برتنها از اين ديدگاه است که مى توان سرخوردگى ميهن دوستان 

ن مى کردند که قيامى اين چنين گسترده بدان  انجاميده بود که اي «تعجب»اول بار پيشقدمان و روشنفکران ايرانى 

 ايران حاکم گردد! «حيات اجتماعى »حاکميت با قدرت هرچه بيشتر و چهره اى هرچه مخوف تر بر 
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عظم مظفرالدينشاه از کسانى است که اين ناباورى را به زبان آورده ،  در جمع بست دوران امين الدوله صدرا

 ناصرى نوشت:

ها که از ظاهر و باطن اين قوم در دل مردم هست، مى بايستى تا بحال مرجعيّت مسلمين ورافتاده با اين خون»

1«باشد.
 

دى و يا هر حکومت ديگرى، به خو «يت مسلمينمرجع»آنچه که امين الدوله نمى توانست بداند ، اين بود که 

. برعکس، پس از آنکه قدرت جنبش بابى نتوانست بر قدرت خشونت بار اين حاکميت غلبه  «افتدورنمى»خود 

 نمى توانست راه بجايى ببرد. «گرىزدگان دردکش شيعهشيعه»هاى پراکنده از سوى نمايد، کوشش

، راه «اّمت»حاشيه رانده شدن بابيان و باالخره جاگيرى تبليغات ضدبابى در مياناز اين فراتر، با شکست و به 

کارى بيسابقه و بى نظيرى در جهان گشوده شد و آن اين بود که ، بابيان )بهائيان( خود مسئول عقب براى وارونه

 !ماندگى ايران شناسانده شدند

کارگذاران سياست انگليس منسوب سازيم. زيرا قابل  کارى را بهدر سنجش تاريخى، ناگزيريم که اين وارونه

اى دست برنمى آمدند، به چنين  حربه «بابيان»تصور نيست، عمامه بسرانى که  از پس دگرانديشى و نوانديشى 

 يافته باشند. چنانکه يکى از کارگذاران انگليس سيدجمال الدين اسدآبادى بود. او نوشت:

وانان پنبه اند، صدسال پيشرفت اقدامات دانشمندان ايران را در ترقيات ملکى و طائفۀ بابيه که مصداق پهل»

ملتى عقب انداخته. چرا که امروزه هرکسى هم حرف مفيد به حال ملک و ملّت بزند و سخنان صحيح ناشنيده 

«بگويد، جاهالنه نسبتش را به اين گروه مى دهند و آن بيچاره را از پاى درمى آوردند.
2

«فرنگ رفتگان»بودند، يا اسالمى  هاى پرورد حوزهدست «دانشمندان»و کسى جرئت نداشت بپرسد، اين 

که خود شما در تکفير و تحقير و تهديدشان از هيچ کارى فروگذار نکرديد؟ «زدگانىغرب»و 

در دوران ناصرى باز هم خواهيم گفت،  «هاى روشنگرانه و راهگشاکوشش»در ادامه، دربارۀ ساختار حکومتى و 

 اينک به اوضاع بابيان بازگرديم. 

ديديم که آنان با مرکز قرار گرفتن بهاءاهلل در بغداد، به بحران رهبرى پايان دادند و به قطبى اجتماعى بدل گشتند 

کنند. از  ست درازىکه حاکم بغداد و رهبرى شيعه کمتر جرأت، فرصت و بهانه مى يافتند که به جان و مال آنان د

اهزادگاه تر مى گشت. خاصه آنکه نه تنها شسوى ديگر، طبعًا اين چرخش به تدريج براى دولت ايران غيرقابل تحمل

يان به نزد رهبر بابيان رفت و آمد داشتند، بلکه باب  )از جمله عباس  ميرزا، همان برادر ناتنى ناصرالدين شاه(قاجار 

ان پراکنده در مسلکهاجم فرهنگى و تبليغى روى آورده، گذشته از برقرارى تماس با همبا نيرويى جديد دوباره به ت

ايران و عتبات، افراد جديدى را نيز به خود جلب نمودند. در اين ميان بابى شدن يکى از بزرگترين ماليان عتبات، 

ود از جمله خ «يد بزرگاسات»حادثۀ اجتماعى بزرگى محسوب مى شد. او مالمحمد قائنى  يود که از شش نفر 

 مرتضى انصارى اجازۀ اجتهاد داشت!

نفوذيابى غيرقابل پيش بينى بابيان، براى دربار و رهبرى مذهبى، که انتظار داشتند که اين جنبش در تبعيد از 

جتهد طهرانى شاه پس از فرستادن مميان برود، توگويى به مهمترين مسألۀ سياست خارجى بدل شده بود!  ناصرالدين

 بول و کنسول ايران در بغداد کوشش بسيار نمود، تا بهاءاهلل، اينک بوسيلۀ سفير خود در اسالم«اعالم جهاد»براى 

 .۱66الدوله، خاطرات سياسى، ص ميرزا على اصغر خان امين 1
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 اى است که وزير امور خارجه به فرمان شاه بهو يارانش به ايران تحويل شوند. سند تاريخى موجود در اين باره، نامه

 سفير ايران در عثمانى نوشته است، که داراى نکات جالبى است. 

 ۱2اريخ خان مشيرالدوله )سپهساالر( به تشاه به حسينبر دستور ناصرالديننامۀ سعيدخان، وزير امور خارجه مبنى 

 ق.:۱27۸ذيحجه 

جنابا، بعد از  اهتمامات بليغه که در قلع و قمع فرقۀ ضالّۀ خبيثۀ بابيه از جانب دولت عليّه .. به تقديم رسيد »

بير نها ابقاء نشود.. ولى از اتفاق و سؤتدالحمداهلل ريشۀ آنها. کنده شد. مناسب و بلکه واجب بود که بر احدى از آ

پيشکاران سابق، يکى از آنها که عبارت از ميرزا حسينعلى نورى است  از حبس انبار خالص.. و روانه شد و از 

آنوقت تا حال چنانچه آنجناب اطالع دارند، در بغداد است و اگرچه او هيچوقت در خفيّه از فساد و اضالل ُسفها 

خالى نبوده.. ولکن کارش به آنطور که حاال هست باال نگرفته بود.. با اين وصف از براى دولت  و مستضعفين جهال

احتياطى بود که از اين اوضاع وخيم العاقبه صرف نظر کرده و در صدد چاره برنيايد.  )بيت علّيه کمال غفلت و بى

رکار لهذا.. برحسب امر قدر قدرت همايون سور خواهد شد.( عربى: مى بينم در زير خاکستر جرقۀ آتش که بزودى شعله

اعليحضرت شاهنشاه .. بالدرنگ از جنابان جاللت مآب صدراعظم و ناظر امور خارجۀ )عثمانى( .. رفع آن مايۀ 

فساد را از مثل بغداد، جاييکه مجمع فرق مختلفه و نزديک به حدود ممالک محروسۀ )ايران( است، از.. ايشان 

ى و هرچند از اتباع و خواّص او را که بانى اساس فساد هستند.. گرفته در سرحد )ايران( تسليم بخواهد.. ميرزا حسينعل

نمايند .. و اگر بالفرض اولياى آن دولت .. به هر مالحظه اى که باشد تأمل داشته باشند ديگر از اين معنى چاره و 

از بغداد بجاى ديگر از داخلۀ   اّص او راگريزى نيست که هرچه زودتر قرار بدهند که اين مفسد و چند نفر از خو

  1«ممالک عثمانى که دسترس به حدود ما نداشته باشد جلب و توقيف نمايند که راه فتنه و فساد آنها مسدود شود...

نمود. از سوى تهديد مى که تبعۀ ايران بود( )مى توان تصور کرد، که چه خطرى بابيان بغداد و بويژه بهاءاهلل را 

ابيان را بازى کند و ب «برگ»ديگر با باالگرفتن فشار دولت ايران، دربار عثمانى به اين خيال افتاد که به نوبۀ خود 

 بدين منظور بهاءاهلل را با احترام به اسالمبول دعوت کرد!

بستۀ  اش تبعيد بود و ناگزير دستحکومتى که در امپراتورى «دعوت»جالب آنکه واکنش بهاءاهلل نسبت به 

2«نمود. در بين فقرا تقسيم»پاشا، حاکم بغداد در اختيارش گذاشت، قدرت او، اين بود که خرج سفر را که نامق
 

شهرهاى  که در کرد و بابيانى رااستفاده مى «موقعيت مناسب»بود، اگر بهاءاهلل از اين مى «طبيعى»ديگر اينکه 

کرد و با ترى به پايتخت وارد شود. اما اين نيز نسنگين «وزنۀ»عراق پراکنده بودند، به اسالمبول فرامى خواند، تا با 

ش يراه طوالنى و پرمخاطرۀ اسالمبول را در پ )از جمله يحيى ازل(شمارى از بابيان اى از بستگان و انگشتقافله

 گرفت.  در پايتخت عثمانى رسم بر اين بود که:
  

افراد سرشناسى که وارد پايتخت مى شوند بعد از دو سه روز به ديدار وزير امور خارجه مى روند و توسط او با »

3 «صدراعظم مالقات مى نمايند و از طريق صدراعظم در خواست شرفيابى به حضور سلطان را مى نمايند.
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نيز توصيه کردند که همين سلسله مراتب را بپيمايد، جواب داد که هيچگونه تقاضايى ندارد و چون به بهاءاهلل 

تنها علت آمدن او به اسالمبول دعوت دولت عثمانى بوده است. بنابراين اگر آنان مطلبى دارند که با او در ميان 

 د: بگذارند، بايد به ديدنش بروند. مورخ بهائى، باليوزى، دراين باره مى نويس

)دربار عثمانى( با التماس وزارى در صدد دريافت  «باب عالى«زمانى که شاهزدگان و وابستگان قاجار در »

پول و مواجب بودند، روش و سلوک حضرت بهاءاهلل مايۀ حفظ حيثيت و آبروى هموطنان ايشان شد و مقامات 

1«سازند.را خوار و خفيف نمى شوند که خودعثمانى متوجه شدند که در ايران نيز مردانى يافت مى

 تر نوشت: خود بهاءاهلل  متواضعانه

ها )براى گرفتن ماهانه ( و انعام، کمال جّد و بعضى از بزرگان ايران هر هنگام وارد آن مدينه شده اند، در خانه»

2«اند و اين مظلوم اگر سبب اعزاز نبود علت ذلّت هم نشده.جهد را مبذول داشته
 

ز به اين انجاميد که دولت عثمانى ا  «رعايت احترامات الزمه»هلل از ورود به زد و بندهاى سياسى و ناع بهاءااّمت

وسيله قرار دادن بابيان براى وارد کردن فشار به دولت ايران نااميد شود و بالخره به اصرار و فشار سفير ايران، 

ج بهاءاهلل و بستگانش  پس از چهار ماه از اسالمبول تبعيد کند. ابتدا به مدت پن   )سپهساالر(خان مشيرالدوله حسين

در شهر اخير  در فلسطين، که «عکّا» و سپس به )ادرنه ـ آدريانوپوليس(سال به شهرى در قسمت اروپايى ترکيۀ امروز 

 بند، زندانى شد. بصورت قلعه

ر طى ترين نقاط مسکونى جهان است و ددر چند کيلومترى حيفا بر ساحل شرقى مديترانه يکى از قديمى عّکا

م. بوسيلۀ ناوگانى انگليسى ۱۸4۰جنگهاى صليبى و سپس حملۀ لشگر ناپلئون ،بارها ويران گشته و پس از آنکه بسال 

در  قعيت استراتژيک ممتاز، حکومت عثمانىبمباران شده بود، از آن چيز زيادى بجا نمانده بود، ولى به سبب مو

سراسر امپراتورى  ترين ياغيانقلعۀ قديمى آن سربازخانه اى داشت که بعنوان زندان و تبعيدگاه خطرناکترين و سرکش

 مورد استفاده بود. 

ز سال در اين قلعه به بند کشيد، چون خود ا۱۸حکومت عثمانى پس از آنکه بهاءاهلل و بستگانش  را به مدت 

هاى مثبتى شد، آنان را آزاد کرد تا تحت نظر م. دچار دگرگونى۱۸77درون به سبب اعالم مشروطۀ عثمانى به سال 

در شهر زندگى کنند. 

***

نگارنده در سطور پيشين با خطوطى سريع، چهره اى از بهاءاهلل و چگونگى تداوم جنبش بابى بدست داد، تا 

نشان دهد که چگونه منش وارسته، تدبيرانديشى و باالخره کوشش عظيم او براى گردآوردى بابيان آواره و از همه 

ون آنکه جرم او در تيراندازى به شاه ثابت شده باشد، رانده، نه تنها او را از مرکز قدرت در ايران دور نمود، بلکه بد

 مى بايست تا پايان عمر در اسارت و تبعيد بسر برد.  

م اند. هدف نگارنده اما نشان دادن شخصيت کمى دانيم که بهائيان به او بعنوان بنيانگذار آيينى نوين مؤمن

رى ايى با چشم پوشى از مقام موروثى وزارت، عمنظير او در تاريخ معاصر ايران است، که بطورى چشمگير و استثن

هاى بيشمار بسر آورد و بيشک همين جنبه نيز، صرفنظر از آثارش، آن ها و اهانترا در زندان و تبعيد و تحمل رنج

است که پيروانش را تحت تأثير قرار داده است.  «ملموسى »علت 
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؟ اى را برانگيخته استـ تاريخى، چنين قوۀ جاذبه ديد، چه ويژگى هاى واقعى و کدام منش اجتماعى بايد

ر نيست، که خواسته يا ناخواسته برگزيده شده است و در حالت لرز و غش آياتى ب «پيامبرى» بهاءاهلل براى پيروانش

ى کند و م فضیلت را زندگیاو نازل مى شود، بلکه انسانى است که هرچند از هر آنچه انسانى است بدور نيست، 

 است، که از زرتشت تا عرفا، فرهيختگان تاريخ يرانیعميقًا ا «سنتى»خود را نمونۀ رفتار بدان قرار مى دهد. اين 

 ايران، بدان رفتار کرده اند. 

 تنها براى آنکه ببينيم از چه سخن مى گوييم، به دو نمونه اشاره مى شود: 

ين را سرمشق رفتار و گفتار خود قرار داد و در مقابله با ا «انصاف»ی و بینواقع، «سنت شيعه»بهاءاهلل بر خالف 

و با ، براى پيروانش مظهر فضيلتى واقعى گشت. نمونه، برخورد ا«هرکه با ما نيست، بَر ماست»گرى که: اصل شيعه

وا براى سرکوب خود را نيافت و با تمام ق «متحدان طبیعی»اميرکبير بود. ديديم که اميرکبير چگونه و چرا در بابيان، 

آنان کوشيد. تا آنجا که مى توان گفت، او تنها دولتمرد آن دوران بود که قدرت سرکوب بابيان را داشت و از اين 

دانند. مى بود که بابيان او را بزرگترين دشمن خود ب «طبيعى»قدرت با بّرندگى تمام استفاده کرد. از سوى ديگر، 

، «وزيرى غيور » ناميد( اما بارها نيز از او بعنوان «تقى شقى»اءاهلل )با آنکه در رابطه با رفتارش با بابيان او را اما به

1«طلب، درستکار و فّعالاصالح
 هاى اميرکبير را در راه سازندگى ايران ستوده است!ياد نموده و کوشش 

الدوله بند بهاءاهلل در فلسطين تا حّد زيادى به اصرار مشيرنمونۀ ديگر آنکه، همانطور که اشاره شد، تبعيد و قلعه

)سپهساالر(، سفير آنزمان ايران در اسالمبول، که بعدها به صدارت عظما رسيد، صورت گرفت. سپهساالر را پس از 

 گويد:اند. حال ببينيم بهاءاهلل دربارۀ او چه مىشناختهشاه حکومتگر دوران ناصرالدين ُمصلحاناميرکبير از 

شهادت مى دهم، که در خدمت دولت امين بوده، به شأنى که خيانت را در عرصه اش راهى و مقامى نبوده. » 

سبب ورود اين مظلومان در سجن اعظم )عکّا( هم او بود، ولکن چون در عمل خود صادق بود، اليق ذکر خير 

2 «)هميشه( هّمش و قصدش ارتفاع و ارتقاء دولت و ملت بود و نه ارتفاع مقام خود. است. اين مظلوم
 

 
 

*** 
 

بدينسان ارزيابى سرگذشت بهاءاهلل و کوشش در راه درک چگونگى برآمدن بهائيت، بدين رهنمود مى سازد، 

اجتماعى ايران  نُمصلحاکه او را دستکم بخاطر آنکه از ميان رفتن دگرانديشى بابى جلوگيرى کرد بعنوان يکى از 

ت حتى نامى از او پيروان کسى هستند که اکثري معاصر بشناسيم. از سوى ديگر، اينکه بزرگترين اقليت مذهبى ايرانى

اى با مشخصات جامعۀ ايران ممکن است! آنگاه که اين ناآگاهى هايى است که تنها در جامعهنشنيده، از شگرفى

را گرفته باشد، بطور نمادين بيانگر دّرۀ عميقى است که جامعه را شکافته و از درک منافع عمومى  «پيشروان»دامن 

 ازمى دارد.خويش ب

هاى مذهبى به حاشيۀ جامعه، بعنوان قدم اول در راه نابودى آنان، به چنان رهبرى شيعۀ ايران در راندن اقليت

موفقيتى دست يافت، که تا بحال هيچ پژوهشگر ايرانى جرأت پرداختن به بهاءاهلل به عنوان شخصيتى تاريخى 

 ت نبود پيش زمينه اى در اين باره، کوشش او با بسيارىنداشته است. نگارنده نيز بايد اعتراف کند که به عل
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ها و باورهاى ناخودآگاه توأم بوده است، تا بدين باور ساده برسد، که هر شخصيت تاريخى را مى توان داورىپيش

 و بايد از ديدگاه منافع ملى ايران شناخت و سنجيد. 

ى که جنبش بابى روبروييم. جنبش «خوردگانشکست»ا بايد در نظر داشت که ما ب «بهائيان»در داورى دربارۀ 

در صورت پيروزى مى توانست به تحوالتى دامن زند که از ديدگاه امروز اصوًال قابل تصور نيست. به سبب نيز نه 

تنها انتقام دشمنان آنان در تاريخ ايران نمونۀ خود را مى جويد، بلکه سرخوردگى اوليۀ رزمندگانش را نيز نهايتى 

مينکه آنان توانستند خود را چنان بازيابند که بقاى خويش را در زير شديدترين فشار اجتماعى نبود. از سوى ديگر، ه

امعۀ آنروزگار ترين گام ممکن در جحفظ کنند. با توجه به  نقش دگرانديشى مذهبى در تکامل اجتماعى،اين انقالبى

 ايران بود. 

ر گرفته، در تيانگذار، بايد مقام خود را از او پاييندر اشاره به فرقه هاى برآمده از اسالم ديديم که جانشين بن

درجۀ اول در پى باالبردن رتبۀ او، حفظ پيروان و باالخره آشتى با مذهب مسلط برآيد. اما براى بابيان نه تنها سقوط 

رايط ش به اين خوارى مطرح نبود، که اراده داشتند، حال که از نوسازى مادى و معنوى ايران بازمانده اند، حتى در

شک بدين اميد و دلگرمى، که در مرحله اى ديگر جانفرساى موجود نيز انقالب فرهنگى خويش را ادامه دهند. بى

بر پاسداران عقب ماندگى ايران غلبه کنند. چنانکه خواهيم ديد، اين اميد واهى نبود و ايمان به آينده اى درخشان 

 براى ايران، سرچشمۀ اصلى آن را تأمين مى کرد.  

هدف اين بود که نشان دهيم، تداوم جنبش بابى چگونه صورت پذيرفت و قلم بدستانى که بابيت را ستايش 

انقالبيگرى »نموده و گذار به بهائيت را سقوط جنبش دانسته اند، در واقع بابى ستيزى خود را زير نقاب دفاع از 

ه که اکثريت بابيان را مبارزان راه پيشرفت دانست و آنگا پنهان ساخته اند. اما نمى توان بابيت را ستايش کرد و «بابى

 شان به بهائيت روى آوردند آنان را تخطئه کرد. قريب به اتفاق

هاى اين راهى است که دشمنان اين جنبش رفته اند و پيش از آنکه بابيت و بهائيت را مخدوش کنند، ريشه

و يا  «د تامالحا»و  «کفر مطلق». آنان که از ابتدا بابيت را اندگرانۀ خود را برمال ساختهشيعه «تفکر»عميق 

محکوم  اند، گذار به بهائيت را نيز از موضع دفاع از بابيت،، محکوم به شکست يافته«جنبش ضدفئودالى»بعنوان 

 اند!کرده

و از ديد  ديگرى بررسى نمايدطبعًا هر کس مجاز است سير تاريخ بابيت و بهائيت را مانند هر جريان تاريخى 

خود، چرايى و چگونگى آن را توضيح دهد، اما اين نيز مسلّم است که بررسى اين جريان را رعايت منافع ملى    

 ايرانى به نتايجى خواهد رسيد، که ناگزير در تضاد با منافع متوليان اسالم قرار خواهد داشت.

نگارى است. رّديه نويسان، قلم بدست مى گيرند، تا آنچه را که ريخدر لباس تا «رّديه نويسى»مّد نظر اينجا 

پيشاپيش در نظرشان محکوم است، چنان بيااليند  که از وراى اعتقادات مذهبى، هيچگونه همزيستى و تبادلى 

هاى روهگ ميان اين اقليت و جامعه ممکن نباشد. البته بهائيان در اين ميدان تنها نيستند و چنين رفتارى را با ديگر

اجتماعى و سياسى نيز شاهديم. اصوًال هدف اين است که تاريخ ايران چنان جلوه داده شود که بکلّى از مردان و 

 زنان متکى به خود، با اراده و مصلح تهى شود. 

 ها را افشا کنيم و آگاهانه راهى را حکومتگران اسالمى رفته اند، در«افشاگرى»ديگر وقت آن رسيده که اين 

اند، تا  کرده و به لجن کشيده «افشا»را  «غيراسالمى»جهت عکس بپيماييم. آنان در قرن گذشته چنان جريانات 

 نه تنها جادۀ بقدرت رسيدن خود را بکوبند، بلکه راه بر هر نوع دگرانديشى وراى يک ُبعدنگرى خود را عقيم سازند. 
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. از «المکيان اس»ر کوشش مشتى خائن براى لطمه زدن به در نظر آنان، تاريخ معاصر ايران هيچ نيست، مگ

ن اسالم ها و از ُکردها گرفته تا بهائيان، بايد مردم ايران با مشتى خودفروخته روبرو باشند، تا متولياملّيون گرفته تا ليبرال

 پسند بيابند. چهره اى مردم

 را دست نشانده و مصدق و باالخره قوام هخدا و فروغى، بهاءاهلل را وابسته، دتنها از ديدگاهى که باب را مجنون

 گردند. و مدّرس، به چهرۀ نورانى تاريخ ايران بدل مى اهللدهد، شيخ فضلجلوه مى

حمله  هائيان بتنها براى آنکه نشان دهيم که از چه سخن مى گوييم و عمامه بسران قلم بدست در چه سطحى به 

 کنيم:اکتفا مى  «نگار معاصرترين تاريخسرشناس»اند، به نقل قولى از اسماعيل رائين، کرده

ها عليه بابيان و بهائيان اين است که تبار همۀ رهبران بهائى از نظر اوالد ذکور مقطوع ترين حربهيکى از کوبنده» 

ت مورد ميرزا حسينعلى بهاء نيز، اين حقيقت را بايد پذيرف اند. دراست و هيچکدام از اينان صاحب فرزند پسر نبوده

که فرزندان پسرش قبل از پيدايش باب و گرايش وى به مسلک جديد متولد شده بودند. از آن پس مالحظه مى کنيد 

1 «که هيچکدام از رهبران بهائى صاحب فرزند پسر نيستند.

است،  «کوبنده ترين حربه عليه بابيان و بهائيان» «رهبران بهائى»آرى، در عرصه اى که صاحب پس نشدن 

مبارزه با آنان دشوارى خاصى نداشته است!

*** 

آنان را تآمين  پيوستگىديديم که بهاءاهلل در بغداد قطبى بود که عناصر پراکندۀ بابى را جذب مى کرد و بهم

تن پذير نبود. از طرفى، شکست جنبش بابى و دست نيافها پايانهاى موجود به اين زودىنمود. البته دو دستگىمى

شى آتى دامن مى زد و از طرف ديگر، عمر کوتاه مها و برخوردهاى شديدى بر سر خطهاى آن، به بحثبه هدف

 گرانه رها سازند. جنبش، فرصتى کافى به مبارزانش نداده بود، تا خود را از  رفتار و کردار شيعه

ى هاى بابى رخ داد، اما رفته رفته دامنۀ فرقه گرايى و ستيزه جويبا اينهمه هرچند در ابتدا، برخوردهايى ميان فرقه

شهرت  «ازلى»ثريت قاطع بابيان به بهاءاهلل روى آوردند و اقليتى پيرو يحيى ازل باقى ماندند، که به فروکش کرده، اک

يافتند. ميرزا يحيى که به لباس مبّدل در پى قافلۀ بهاءاهلل از بغداد به اسالمبول و سپس ادرنه آمده بود، همچنان 

مين همبستگى بابيان برنداشته و از درک شرايط جديد خود را جانشين باب مى دانست و با آنکه قدمى در راه تأ

 عاجز بود، در ادرنه به اختالفى ناميمون با بهاءاهلل دامن زد. 

اين اختالف نخستين شکاف جدى در ميان بابيان بود و طبعًا ، هم از ابهت آنان در برابر دشمنان مى کاست و 

اختن بند سکه عزم حکومت عثمانى را در تبعيد و قلعههم امکان استفاده جويى از آن را فراهم مى ساخت. چنان

آنان تقويت نمود و اين دولت، بهاءاهلل و يارانش را در عّکا و ميرزا يحيى و پيروانش را در قبرس تبعيد و زندانى کرد. 

ه عکا و را ب «ازلى»گفتنى است که براى استفاده از دو دستگى که اينک به دشمنى بدل شده بود، چهار 

را به قبرس فرستاد تا مراقب يکديگر باشند و از اينراه حکومت عثمانى نيز از مقاصد هر دو گروه با  «بهائى»چهار 

 خبر شده، آنان را بهتر تحت نظر داشته باشد. 

ضربۀ ديگرى که اين اختالف ممکن ساخت، استفادۀ کارگذاران انگليسى بود. نمايندگان سياسى انگليس که 

اند، تا ياد کرده «هاکمونيست»نبش بابى با بدبينى بسيار مى نگريستند و با نفرت از بابيان بعنوان  همواره به ج

تبعيد بهاءاهلل به بغداد از برقرارى رابطه اى با اين جنبش  ابا داشتند. براى آنان حفظ رابطه با رهبرى شيعه در ايران 
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رهبرى نزديک شوند. اما پس از آنکه سفير روس در آزادى بهاءاهلل و عراق نان و آبدارتر از بود که به دشمنان اين 

عوت کرد، نيز به رقابت، از بهاءاهلل د ) آرنولد باروز کمبال(پادرميانى کرد، کنسول انگليس در بغداد  «سياهچال»از 

قرار گيرد و با بستگانش به هند برود! «دولت بهيّه»تحت الحمايۀ 
1

 

ر و انسجامى که جمع اخير در عراق و ايران پيدا نموده بود، بنظ «بهائيان»و  «ازليان»با باالگرفتن اختالف ميان 

مى رسيد، کارگذاران انگليسى بتوانند از اين  آب گل آلود ماهى بگيرند و در اين راه چه کسى بهتر از ادوارد براون 

 ماليان! «انرفيق گرمابه و گلست»و  «شناسشرق»

ستگى از دو د «اجانب»در مجموع آنچه که براون دربارۀ بابيان و بهائيان  نوشت، بطور بارزى نمونۀ استفادۀ 

 .«خارجيان را بر ايران مسلط ساخت»هاى ايرانيان است و نشانگر مکانيسمى که 

سان از سياست انگليس در ايران بگشايد. شيوۀ کار آ «فصل نوينى»ساله!( به عّکا شتافت، تا 2۸ادوارد براون )

بود و پيش از اين نيز بارها با موفقيت در مورد دولتمردان مورد استفاده قرار گرفته بود. کافى بود براون از سوى بهائيان 

بر سر منابر  نکوس دست نشاندگى و خيانت آنا ،«رابطه»ى  اين «افشا»رويى پذيرفته شود، تا سپس با با گشاده

ايران به صدا درآيد! چنين نيز شد. هرچند که او در طول سه بار مالقات با بهاءاهلل اجازۀ سخن گفتن نيافت و به 

 گزارش خود بهاءاهلل به او گفت:

جز اصالح عالم و آسايش امم مقصودى نداريم، ولى ما را از اهل فتنه و فساد شمرده اند و مستحق حبس و »

آيا اگر.. اختالفات مذهبى و تباين نژادى محو و زايل شود، چه عيبى و چه ضررى دارد؟ بلى، چنين نفى به بالد. 

نزاع و جدال و خونريزى بايد منتهى شود و .. ثمر پايان خواهد يافت هاى بىخواهد شد. جنگهاى مخرّب و نزاع

اى آنکه در راه سعادت و آسايش  عالم جميع بشر يک خانواده گردد.. پادشاهان و زمامداران شما خزائن خود را بج

2«انسانى صرف کنند، خودسرانه در تهيۀ وسايل دمار و انهدام نوع بشر بکار مى برند.
 

بروز داده  «هافرنگى»هايى که پيش از آن اکثر دولتمردان ايرانى در برابر چنين برخوردى با توجه به خوارى

ست. با چنين روشى، گامى اساسى در راه بازيافت اعتماد به نفس از بودند، از اهميت تاريخى شايانى برخوردار ا

زدگى، دست رفته برداشته شد و دستکم براى جمعى از ايرانيان، يعنى بهائيان، به بحرانى پايان داد که به سبب شيعه

در برخورد با اجانب انجاميده بود. از اين پس بهائيان با تکيه بر منزلت بازيافتۀ  «دريوزگى»و  «خودباختگى»به 

نيز حرفى براى گفتن دارند و حرفشان هم براى دنيا شنيدنى است، خود  «شرقى»خويش و اين احساس که بعنوان 

 را در موضعى سرافرازانه قرار دادند.

انگليس مأموريت داشت بهررو، ادوارد براون که از سوى وزارت خارجۀ 
3

رابطه برقرار کند،  «جريان»با اين  

 بابيت( اى تاريخى دربارۀ)مقاله «مقالۀ شخصى سيّاح»ظاهرًا چنان مجذوب گشته بود، که در بازگشت به اروپا، 

بهائيان  ناى بر آن نوشت و انتشار داد. اما بزودى دريافت، که راه به خدمت گرفترا به انگليسى ترجمه و مقدمه

 مسدود است. از اينرو به قبرس نزد يحيى ازل رفت و اسفا که اين بار از هر جهت موفق شد. 

براون نااميد از تأثيرگذارى بر بهاءاهلل به قبرس  رفت و به اندک زمانى يحيى ازل را چنان جلب نمود، که او را 

 وارد ساخت و کوشيد، به درماندگى رهبر ازليان پايان دهد. به يکباره کوکب شرق( )هاى فراماسونى در يکى از شعبه

دف نوشت و منتشرش  ساخت. ه )تاريخ ميرزا جانى کاشانى( «نقطة الکاف»بعنوان دلسوز بابيان مقدمه اى بر 
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برگذشتۀ خونين  اناين  بود که بگويد، بهاءاهلل به ميراث باب خيانت کرده و بابيان بايد همچون شيعي «مقدمه»از  

 گری، بلکه با مردم ایران دشمنی ورزند! و مظلوميت خويش اشک بريزند و نه با شيعه

د، ، حقانيت را در سوى بهائيان مى ياب «کشاکش بر سر رهبرى»خوانندۀ دقيق  متوجه است، که نگارنده در  

ابى اين جريان اجتماعى باشد؟  و از اين اما مگر نه آنکه حفظ و تداوم دگرانديشى، بايد معيار اصلى ما در ارزي

کلى مش»شد، بايد  اين اختالف را تأمين  مى «ازلى»و  «بهائى»موضع، چون تداوم دگرانديشى در هر دو شاخۀ 

ريت انتخاب کنند و به اکث «شاخه»مى توانستند ميان دو  «آزادانه»شمرد! آيا از آن رو که بابيان  «درون سازمانى

را برگزيدند، حقانيت تاريخى را بايد متوجه اين سو نمود؟  اصوًال بايد پرسيد، مگر چنين  «شاخۀ بهائى»قاطع 

تى که از گرانه نيست و اگر چنين  کشاکشى رفته، چگونه با شناخگرايى شيعهکشاکشى ، خود از بدترين مظاهر فرقه

 آيد؟رمىجنبش  بابى داريم، جور د

تر بنگريم، اختالف ميان دو خط بهائى و ازلى کمتر کشاکشى بر سر رهبرى و واقعيت اين است که چون دقيق

 مشى اين جريان بود. از اين فراتر، چنانکه خواهيم ديد، اختالف اين دوبيشتر اختالفى عميق و محتوايى بر سر خط

ن اثرات بارز و شگرفى در شکل گيرى تاريخ معاصر ايرا  لکه(مسألۀ درون سازمانى  نبود، ب)نه تنها يک مشى خط

 داشت!

مشى ازلى بهائيان بعدًا سخن خواهيم گفت. اينجا بحث را با اشاره به خط «فلسفۀ سياسى»مشى و دربارۀ خط

گرفت  جبه پايان مى بريم: ديديم که جنبش بابى، در مقابله با مذهب قرون وسطايى، به صورت انقالبى فرهنگى او

و مى رفت که مظاهر و مواضع عقب ماندگى ايران را درهم بکوبد. اما در مقابل جبهۀ متحد ارتجاع از پيشرفت 

بازماند و در شرايط عقب نشينى، به انحرافاتى دچار شد، که تيراندازى به شاه و روى آوردن به شيوه هاى ستيزه 

 جويانه مظهر آن بود. 

هى که نبردشان با پيروزى پيدا کرد، جناحى را به اين انحراف کشاند، که شکست بابيان پس از فاصلۀ کوتا

مبارزه را مى توان به شيوۀ ستيزه جويانه ادامه داد. ديديم که چنين شيوه هايى را نه امکان موفقيتى بود و نه اصوًال 

ادامۀ راه بر اين  ل دربا خصلت روشنگرانۀ رستاخيز بابى همخوانى داشت. به همين سبب نيز کوشش ميرزا يحيى از

يرزا آقاجان م»منوال، مهمترين عاملى بود که آنان را از گردن گذاشتن به او باز مى داشت. )بعنوان نمونه: او از بغداد 

1!«کاشانى( را به نور فرستاد تا فرصتى بدست آورده، به قتل سلطان )ايران( مبادرت نمايد. )

در محتوا ادامۀ خط انحرافى از جنبش بابى بود. نه تنها تداوم مشى ازلى، هم در شکل و هم بنابراين خط

انقالب فرهنگى بابيان را تأمين نمى کرد، که با پيش گرفتن شيوه هاى خشن، در جهت نابودى جنبش گام برمى 

داشت. مهمترين انحراف در زمينۀ نظرى نيز همان بود که حکومت سياسى را دشمن اصلى مى يافت و پايگاه 

 ذهبى را بعنوان قدرت عمدۀ ارتجاع ايران ارزيابى نمى کرد.حاکميت م

اينجا تکيه بر اين نکتۀ تاريخى ضرورى است، که گرويدن اکثريت قاطع بابيان به بهائيت، در واقع انتخابى 

مشى بود و نشانگر آگاهى عميق آنان. با توجه به آنکه از سويى بهائى بودن به هيچ فردى و آزاد ميان اين دو خط

قدمى  گرى، نه تنها نمى توانستجه از فشار و تعّرض دشمنان نمى کاست. از سوى ديگر،  رّد ستيزه جويى شيعهو

فرصت طلبانه باشد، بلکه حاکى از ارادۀ راسخ براى تداوم مبارزه بود. بدين سبب نيز شکاف عميق ميان دو جناح 

دشمنى دامن مى زد.  مشى ازليان، اينک بهجويى بر خطازلى و بهائى و غلبۀ ستيزه
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با توجه به اکثريت بهائى، در داورى تاريخى بايد گفت، تنها به کوشش اقناعى و جاذبۀ معنوى بهاءاهلل، رفته 

، آميز به سوى رفتار مسالمت جويانه سوق داده شدند. شاهد اين کوششهاى خصومترفته بابيان )بهائيان( از درگيرى

 عمال و رفتار پيروانش است!انگيز او نسبت به اانتقادات حيرت

آلود ياد نمود در اين ماجرا سه نفر ازليانى که به بعنوان نمونۀ برخورد انتقادآميز او، مى توان از ماجرايى خون

ى بود که بهاءاهلل م «طبيعى»عکا تبعيد شده بودند، به دست هفت نفر بهائى کشته شدند. در مقابل چنين عملى 

 از عمل پيروان خود دفاع کند. درحاليکه او در اين باره گفت:به توجيه دست يازد و 

1«زندان برايم ضرر و ذلتى نبود، بلکه رفتار و کردار آنانکه خود را به من نسبت مى دهند.»
 

چنين واکنشى در بحبوحۀ رقابت شديد ميان دو جناح ازلى و بهائى براى جلب بابيان در ايران، آن هم زير فشار 

ايران و عثمانى، از هر جهت در خور توجه است. براى بدست دادن تصويرى از اين رقابت و همچنين و پيگردشان در 

 در ايران آنروزگار، حادثه اى به نقل از يکى تاريخ نويسان بهائى گوياست:  «بابيان»موقعيت 

تّشرف به  ه قصدسه نفر بهائى )شيخ احمد خراسانى، ميرزا مصطفى نراقى و درويشى بنام على نقى( که ب» 

حضور حضرت بهاءاهلل عازم خاک عثمانى بودند، در سر راه خود وارد تبريز شدند. در آنجا تصادفًا سيدعلى عرب 

)ازلى( را مالقات کردند. در حين صحبت، سيدعلى، بناى بدزبانى و توهين نسبت به حضرت بهاءاهلل را گذارد. 

م صبر و اختيار از کفشان خارج شده و شال کمر او را بدور گردنش اين حالت چنان آن سه زائر را برانگيخت که زما

«.افکنده چنان پيچيدند که منجر به خفگى و مرگ او گرديد
2

 

ه بودند، گردن زدند، نه بخاطر قتلى که مرتکب شد ر بهائى را در تبريزگفتنى است که چند روز بعد اين سه نف

 !«عنوان بهائى دستگير گشتند.تصادفًا به چشم مأمورين خورده، ب»بلکه چون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 .4۰)ترجمه( بهاءاهلل...، ياد شده، ص  1

 .3۰5همانجا، ص  2



 

 

 روشنگران و روشنگرى در عصر قاجار

 

مى اند. ـرسمىرش ـه عـه را بـاننالـه کنـان و مويـينه زنـس، رزنـه و بـ»... در کوچ

ست و ـدويزار و ـرا هچـه ـد کـى دهـواب مـج؟ استه ا چه شدـابـه بـپرسى ک

حراى ـرب را در صـعه انزدـپه د، ربـعه انزدـپه د، نـل از ايـال قبـد سـچن

                                                  ؟!ه کشته است«ـکوف

  1 هآخوندزاد         

 

عقب ماندۀ  موازين، ۀ موجودـظالمانتباه، سياست اخالقيات اصالح کنند، را جامعه ب ـمعايروشنگران مايلند »

ه و از راغيره انون و ـم و قـنظ، تمدن، سانيتـان، الت، عدىـرۀ نيکبادره اشاعه انديشه هايى زندگى روزانه را از را

2اصالح نمايند. «معارفوم و ـدادن علرخنه 
 

 آنستکهنيم ديگر  بايد داشته باشد. نگر«ـ»روشآنستکه از شمرد، تنها نيمى مىهايى که احسان طبرى بر گىويژ 

ث ـعبانگر«ـ»روش مفهوم درستى کا همينگيرد.  بتواند نمونه و سرمشق قرار، تا يد بدانچه مى گويد رفتار کندباخود 

ى ديگرى هابه انگيزهرا  «روشنگرى»، که بشمار آيند «روشنگران» ۀمردر زکسانى  «تاريخىهاکتابدر» که ،شده

طبرى با توجه به را در اين جمع مىبينيم. خود  «جانواران سياسى» هگاحتى چنانکه فته اند! ى يايدانى جدندنا

 مى نويسد: ، جامعۀ معاصر ايرانى از اين لحاظ داشته استکه ۀ روشنگران و کمبودى ندارزنقش 

ق ـع و انبيقردر طلب ت ـفرص ان وجدوبى ن طلباجاهۀ مر« از زسياسى نورجاپ »ـتياخير، يک ل طى صد سا» 

زى ابکشور ما تاريخ نقش بس ننگينى در که شد ه پرورد، ديگر ىسواز استعمار و سويى از لطنتى استبداد سۀ ـدوگان

« اند.ه کرد
3

 

لت با پخش بى ن دولفامخاصۀ در عره الت، خودوصۀ در عره اهرجا که بود، خوشه در ـت پيـۀ خيانمر» اين ز

پيشرفت را بى مايه ساخت و زندگى سياسى را به ت و فراگيرى و ـد و مقاومبى حقيقتى خود، جوهر نبرفتى و ـص

4است. «ه داد زلـآن تنّسطح مبتذل ترين 
  

ت« ـيهن پرسـن منياابهى ايراـداد متنـ»تعايران « در انگليس»فراماسونرها و حقوق بگيران  همو در ميانبا اين همه 

! کنند.«ه استفاد ،نهستادى پرى آزارخنه واقعى انديشه هاسود ـن بيا» از اين جرشيده اند کوبد که يامى 
5

 

واقعًا و ايرانى هم ايران  مى شد،ود همين محدمعاصر ايران به تاريخ اگر جريان روشنگرى و نقش روشنگران در  

صر ع»در حتى و که چنين نيست يم ـدانما مى ااست! شته ـگدشمنان نثارش ى سواز هايى مى بود، که سزاوار تحقير

ۀ ـۀ وظيفعهدبى از بخوستند ـتوانستند، که مىى برخاجمندارنى، روشنگران ۀ ايراـاز درون جامعنيز  ى«صرنايک رتا

 د. شمراهيم خوبرکه ت ـى داشـند عللفق نشدان موگر بدو ابرآيند ن شاريخىتا

ى جوامع هردر جامعۀ ايرانى امرى ذاتى است و يا آنکه سترونى ظايى فکرى زاآنستکه ببينيم، آيا نادف ه

ال مجسطا ون وقراران سدنريز پاخوغ ـهمناک و تيسطاليهداران تفکر در زير سايۀ ينستکه بدجمله ايران ق« و از رش»

 : نوشتاست که  ميتآدون يدفراند، فتهياتى ى ذامررا اايران ر در تفکيى زاکسانى که نا ازند. فتنيان باليد

                                                                                 

 . 6۱، ص 2ج، ا«ــ»الفب 1

 .۱۱5، ص رانـمايه دارى در ايسرش ـم سنتّى و زايشى نظافروپااحسان طبرى ،  2

 .۱۰3، ص همانجا 3

  .۱۰4 ، صهمانجا 4
  .59  ، صهمانجا 5



 روشنگران و روشنگرى در عصر قاجار

 

25۰ 

 

ه نداشتند... جامعه هاى ـعرضيد ت جدـو معرففکر زار عى به بااـن متماق در آن زمتفکران شردام از ـ»هيچک 

ند آور يدرا پد نىگراذاتًا نمى توانستند انديشه ند،بوده دافتاو دور ـى نانديشه هاش و ـن دانجهان از قرچند که مشرق 

 شند.«!فکر باالت ـاحب اصـصکه 
1
  

آمد روشنفکران و روشنگران سررا نفر نج ـپينستکه آن اباشند، رأى يک مطلب هم در نى ايراگر تاريخ نگاران ا

 ه،زادندى آخوـزا فتحعل، ميرىتبريزالبوف ـزا طميرد از: ـعبارتنتن نج ـاين پنند. مى داانقالب مشروطه در دوران پيش از 

 کرمانى.  نخازا آقاميرانى و ـين افغلدالاـجم، خان ملکمزا مير

رۀ باى پرشمارى درهاهشپژو، رايط برآمدن آنو شسى انقالب مشروطه ربردر يکى دو دهۀ گذشته در چهارچوب  

آثار فريدون آدميت و هماناطق بىگفتگو برتراند. در  ميان آنهااز ه به عمل آمده است، که مبردروشنفکران نا کارنامۀ

و  روشنگرىۀ ، انگيزفـطييک ن در نااردادن آبا قرو روشنفکران أثير اين ـو تمى کنيم بر انديشه ورى ، مرسطور زير

نقش بنيادى عنصر مترقى و روشنفکر  تـدريافبه شاييم ـبگهى راسو نيز از اين سيم، تا رمى وا آنان را  تـان موفقيميز

 و سياسى دوران معاصر.عى در روندهاى اجتما

را بدون چشم پوشى  ملکمو ه زادند آخو، البوفـان طميتو ريخی«تادازى ه پررـ»پیک شيوۀاز منظور با استفاده بدين  

ام ـو مقبه چهره نى مان کرخاانى و آقاـين افغلدجمال اکه .  از آنجا وارسيددر يک مجموعه ، ى آنانيکتااز چهرۀ 

 به ايندو جداگانه خواهيم پرداخت.، انده شد هراـاوتى ظـامالً متفـريخى کتا

ه فالکت ايران بود وند اضمحالل ن روناآ روشنگرىۀ انگيزو اند يستهزشاه الدينصردر دوران ناشده د سه تن يا 

 مى نويسد: ه است. آخوندزاد

تأثير ستم مستبد و زور  واست ستبد ـتو مشاه »حيف بر تو اى ايران!  خاک تو خراب است و اهل تو نادار... 

2است.«ه عث ضعف و ناتوانى تو شدباخرافات متشرعان 
 

 طالبوف می نويسد: 

ه بينى شده است. ۀ ذرـاز نقطکمتر شان... ـت ايـسد مليـجآنکه ال ـو حشته اند پنداه »چهل کرور نفوس خود را زند 

3« اين مملکت را فاسد و مسموم ساخته. .. کنۀ ـس عمومى است کهۀ سدالق فاـاخ
 

 ملکم می نويسد:  

شد... کل شهرهاى ما با رق مذلّتـشان و غـم و پريـنظن بى لت ايرادر دوـبقهيچ دولتى نيست، که ين ـۀ زمکر»در 

4ه مى توانند بخرند.«ـدفعه دلندن ودى يهنفر و چند يى چند نفر گبر بمبارا 
 

،مقدسۀ وطنی« تـ»محبملى،  همبستگىساس ـاح شدم رعدت ـرا عل «عمومیلغی با»نا البوفـط 
5

   

علت  بد کهيادست مى نيز خت شناين بدو مى شمرد  «معنوىش ـ»آالي ۀـرا قرين سمانى«ـکى جپا»نا مى يابد و 

 بلکه آلودگى فرهنگى است:، فقر نيست جسمى« آلودگى»

نيست، فرهنگ اجتماعى ر ـتش فقـعل، ردمى گذ فتدر کثا، ارندات دارا و ـام طبقـتمتقريبا ۀ مرگى روزند» ز

مسافرخانه همسايۀ ، ن«حمامتور از »ـبخ کثيفتـمطاست. ت ـانون کثافـکشده، خته سات ـاى نظافکه برام ـحماست... 

نيست، يز جانگردد عوض کردنش ه چرک و سياتا راهن سفيد ـپش. پيـس و شسال و ـرب و رطيـپر از عق، طويله است
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ما امى کنند زان ـآوي راغـزند و چلچمى سانّقش ـوان مـاي، ارـان و تجـ... اعياز پاى بيرون آورديد نبا، ددـنگنتا راب جو

است. سير ـاکحکم بخ ـابون در مطـصما اند، پزمى نج برست من ـد. روزى بيشوميادر ـت صـمىاش عفونه قداز د

1کند. «اى حرام مىه بدجنهر  ى عرق آن خواب را برما بواند، دوزمىس ـل و اطلـف مخملحا
 

اجتماعى ست ـببن ون رفت از ه برشان دادن راـناّول ۀ ـرا در درجاجتماعى نگر ـروشاهميت ام و ـمقروشن است که 

رى عات ـأثير مثبـاز ت، به تنهايى دجوموضع اد از وـانتقنه وگرکند ، مىتعيين اع ـود اوضـبهبجهت أثير او در ـان تميزو 

ايران، در که ت ـاز آنروسکيد اين تأه. زندنه ساو است ب خود مخردى ها، بخوتوانىبر نا اردنگذشت ـو انگاست 

خته اسان ـپنههر چيز کس و هرى از ه گيردخراد و ـشت انتقـرا در پستيزه جويى خود و رهبرى شيعه غالبًا قدرت طلبى 

برون رفت و اينرا ه سئوالنۀ راـۀ مـارائند تا بوده ارتر جسواد ـن انتقبيادر روشنگران ما نيز ت ـگفبايد نه سفامتأاست. 

را دريافته و کمابيش غلبه بر آن  اسالمۀ که هر سه، تسلّط فلج کنندچند . هرشتگذان آنايد به حساب شيعهزدگى با

 اند. ملکم مى نويسد: ه آيندۀ ايران شمرده را را

در ـهمانقترقى آنها ۀ ـدرجخيال مى کنيم که ه اند. ما دما پيش افتادر از ـچقنگى ها فريم، که اهوز نفهميدـ»هن

 صىاى اشخابرو ه است دکروز آيين تمدن برشان در ـايصل ترقى اآنکه ال ـيم. حـبينمى شان ـنايع ايـدر صاست که 

 نمايند.« فرنگ را بتوانند تصور ترقىوع ـۀ اين نـدرجاست که ع ـال و ممتنـمحفته اند، ون نرايران بيراز که 
2

 

 از اين لحاظ پیشگام است: هآخوندزاد 

تأسيس يک ه در را که اتىـزحمهمۀ و يسى انون نوـشوند... قـاد نبا سودم همۀ مرشوند و ـت نـتربيگر ملت »ا

 کشيم هيچ و پوچ خواهد بود.«ت جديد مىـحکوم
3
  

در برابر رسوخ  که اسالمى ه به سدرشاابا و بد، يامى برآمدن يک جنبش مترقى از درون ايران را بسته ه او را

 : مى نويسده، افکار مترقى ايجاد نمود

به سبب خرافه پرستى، غير »4سم محتاج است.«ـدين اسالم بنا بر تقاضاى عصر و اوضاع زمانه بر پروتستاني »

 سر جهان خارزار و فقط شما گل هستيد.تام گذارند. پندارى سرگاشين ـسلمان نـهاى منند به کشورتوانمىسلمانان ـم

» 5
 

 ۀـجامعه بر ادات سوزندـغم انتق، عليرن راناآ، نگى شازدشيعه و ند رونيز جلو نمى د ـاين حملکم تا لبوف و اـط

 توانى رادر آثار طالبوف نشان مى دهيم. نادارد. اين مى ز بات ـون رفه برۀ راـاز ارائ، نايرا

6«استملت مشکل ت ـتربيملت مشکل نيست، »ادارۀ  است:د ـمعتقبا آنکه البوف ـط 
اصوالً اعتقادى به انسان  

  :و در نتيجه به مردم ندارد

 ج و مرج.«مده، مگرهرنيابه عمل ور ـجمهنيا اصالح امور »از رجّاله و جهله و فعله در هيچ نقطۀ د
7
او سرآمدان  

بى سند سند ـ»م ماارت صدسمّاست. ـماسم بى آن لى ويم خته ابر پا سات وزرا ـجامعه را نيز ناتوان مى يابد: »هيئ
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م ـ»معلند، يا ان روى آوردـنياک هاىسنتيح ـف و تقبـشر اراجيـن، به ىزگشتند مگر معدودبااست... آنانکه از فرنگستان 

که ب داد ـلى ترتيعاارس است. بايد مدلم الزم عاخاص ـاشمملکت اى برگردان. سرار و ـبيکيا ند و شدق« ـاحم

1سئولبشناسند.« ـرا م، خود ترقى ملتخيال در ند، بلکه نگردب برنگى ماو فرند ستان نروـفرنگبه ن گاوبانو

ايران و در بوده اند توان ناوختن ـاز آمگى زدما، خود به سبب شيعه ان ـگ رفتگـفرن، که دـببيناند تونمى البوف ـط 

 ران اينگاآموزکند که نمىوانگهى روشن ند. ختاندا گردانى«سرارى و ـ»بيکبه را ، آنها تفال و خراـاران جهسدپانيز 

 ؟يد بنوشندباانديشه  شمۀـدام سرچـد و از کـبياينبايد ا ـاز کج «لىعاارس مد»

* * *

عقب ماندگى ايران با عامل اصلى ه ـن از مقابلسه تن، چواين  «روشنگرى»، که تـگفتوان مىست ـببطور جمع 

است. رزتر ديگر بان از دو ملکم خازا ميرۀ ـس داد. نمونـۀ عکـانبى نتيججواز حتى ت و ـنيافيى ا، کاررفته انده طفر

 الدينصرناطرف ز اله م الدونظاب ـلقبه او محمد شاه بود. ر در دوران باجم در، مترنخاوب ـزا يعقند ميرن فرزملکم خا

 2۱ تنهاو شده بود زرگ ـبفرانسه لگى در ه سادت. از ـرف ا(ـو ايتاليفرانسه دها ـ) بعانگليسدر ايران رت شاه به سفا

مورد  رجى(خان باستن زـت دانـ)بعل با آنکهملکم خان که ر طوالنى خود را در ايران بسر برد. گفتنى است ـل از عمسا

 يابد. ه ر رابابه در، تا ن مبين مشرف« شوديست به »ديبامى ، احتياج بود

ن ستاالمبول در قبرـدرش را در اسـپميکه شنيد، هنگاشيد، که کويى چنان مىاـنماسالم در ، سلمانـنومملکم » 

2ال داد.«ـسلمانان انتقـن مستاقبربه در را ـسد پـت و جـالمبول رفـاسبه ا ـاز ايتاليه اند، پردـک سمنه به خاارا
  

 پوشىچشم اوبه به زدن ضراى برتى ـفرصهيچ شيد و از ـن او را نبخبودى« ـ»ارمنه اـهيچگرهبرى شيعه با اينهمه 

دى و ماگى ندماکه با توجه به عقبفرهنگ غربى را درمان درد ايران مىدانست  صرف«ـون تبدذ ـ»اخنکرد. ملکم 

 طقناا ـهمکه اتر اسالم پناهى او چنان بود مدنيت غربى مى بود. از اين فرهر تنها به معنى تقليد ظوا، دجومومعنوى 

 نوشته است: 

اى برو يده شد آفرملکم ت ـالله بدسحزب وى نيررى به يار و ـاکبعار اللهـشاسالمى با ت ـح حکومطر»نخستين 

 يافت.« هراسياسى ايران وّنات ه هايى به مدواژچنين ر اولين با 
3

ه ذير بود. هم آخوندزادـالج ناپـضى عـتناقسى دچار سيا -امىـاجتمفهم اين روشنگران از حقوق مدنى و دمکراسى 

4ت«ـن را آرزو داشماستان آن زـت مشروطۀ انگلـ»حکومتى مانند حکوم که
 استخو، که مى البوفـطهم و  

ند... دارپا ى برکبيررانس ـشويند... کنفـبدست  سياسى هاىنگاز نيرنند، خوامى دن ـرا متمود يى که خهاکشور»

5«نمايندور ـمجبسى انونى اساـقضع وبه انون را ـقک بى لمما
جز عاشان ـوق دگرانديـحقسى با ۀ دمکراـاز درک رابط 

طالبوف مى نويسد:  ند. مثًال بود

6است. « دـشان واحـو منافعايران يک مملکت، يک ملت، يک مذهب است که احتياج »
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است و از طرف عى اجتما سىاز دمکرا ختشنام عدشاکنندۀ ـافيک طرف از مذهبى اى ـاقليتهآنان بهرش ـنگ

 رۀ يهوديان مى نويسد: باب نخوت شيعهگرى. آخوندوف در تازباديگر 

ترقى ه ـت اينکـزل هستند.به علـتنبه شه رو ـشان هميـرد... ايبگذوال ـين منبدل سا»پيروان دين موسى... اگر هزاران 

1ن را جوالن بسته است.«گال اين بيچارـاى عقبرو است ل ـعقبه سان ـوع انـن

و طالبوف به مسيحيان دشنام مى دهد:

 ل را نمى فهمند.«ـطباق و ـحکه چرا دارم آنها کار ۀ ـروان ديوانـپيبا  ...  ارمکار ندسا ـکليبا اهل» 
2

 اقليتهاى مذهبى وادارد مى نويسد: با را به مالطفت  »واعظان اسالم«ملکم براى آنکه 

اند. ستاد ـم ايـت و محکـشان ثابـجهلبر سر وس ـود و مجـى و يهـارمناست که سلمين ـو معلما ب ـاز لجاجبيشتر »

ند.. کردخود مى عار ـت را شـؤالفو منست مؤا، طريقۀ زـس و پرهيـو نجميز صب آـامالت تعـوع معـض اين نعودر گر ا

!حرف رفع جهالتشان به تدريج مى شد.«ىب
3

ميت حتى حاکاين  نيز ديد.را ، بايد قدرت فلج کنند حاکميت شيعه  «روشنگران»اين طرف مقابل در البته  

  را تحمل نمى توانست. کسروى مى نويسد: ت(ـ)آدمي« غير واقعىاتـمفروضبرخى» ۀـپايبر قص همين روشنگرى نا

ز مى باخواندن کتابهاى او  دم را ازمرو  هدکر« تکفيرالبوف را »ـطبود، شان ـايشيوۀ ماليان، چنانکه از برخى »

 داشتند.«
4

، ددامىار قراى هژـت وينفرورد ـاو را م ،«(با معنىب و خووکر ـ)»ن تـداششاه الدين صرناملکم بر زا که ميرى نفوذ

 پا داشتنبرشاه با الدينصرسلطنت نايل ال اواـدر همملکم د. ـنامنمى «خودن مايس زـ»ابل او راهم وز ـهنچنانکه 

ث و داورى ـد. بحـخ دهسور ربادرقى مترميان جناح را در نه جوياترقىو  هانهاخوانونـقشيد، افکار کو خانه«ـ»فراموش

نبودند و خود ولتى ضد دۀ ـتوطئفکر ضاى آن در اعکه ست ـدر هـاينقنيست، ال ـمجاينجا را  خانه«ـ»فراموشرۀ بادر 

 دى مى نويسد:باقرار گرفتند. دولت آه به توطئۀ ماليان مورد غضب شا

ه )فراموشخانه( شد... شا ر واردـتزويمر به ت اين اـشاف حقيقـ»مى شنوم يکى از روحانيون بزرگ طماع براى اکت 

 را از عاقبت اين کار وحشتناک نمود است.«
5

 ماليان خود انگيزۀ اين توطئه چينى را چنين بيان کرد اند:  

 دنموب ـان ترغيـانون فرنگيـقبه را  هشاد... پاداسالم افتااع سلطنت ـاوضشى، به خيال تغيير فرو هدباۀ ـبچسا »تر

6 حادث شود!«مملکت ه در ـرد و فتنـد بگيمرۀ اين ـد حيلـنکناست. 

بود اين ، ختمى ساممکن غيرود را محدى هاىنگرـروش، آنچه که نفوذ همين ماليانجم مهاگذشته از قدرت  

لت دمتگزار دوـو خروسيه ۀ ـ»تبع ه،همخوانى نداشت. آخوندزادچندان ن شاگفتاربا  آناندار کرو که رفتار 

 .5۱شده، ص د ، ياسفى...ـاالت فلـمق 1

  . ۱۸  شده، صد ، ياالبوف...ـى طهاشه ـنديا 2
 . 5۱، ص5ج، ا«ــ»الفب 3

 . 45، صرانـمشروطۀ اي، تاريخ سروىتبريزىـاحمدک 4

 .  37، ص۱ج، حيات يحيى، دىبايحيى دولت آ 5

 . 6۱، صرجاۀ دوران قامنتشر نشدو سياسى و اقتصادى در آثار ، افکار اجتماعى تـون آدمييدهما ناطق و فر 6
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1«روسيه
ه تخار»اس کارى )از جمله شرکت در مجلس شورا!(هر اى اقدام به برچنان خرافى بود، که البوف ـط، بود

«!کردمى
2
3«اند.ام گذرـاز و مقـب و امتيـسال )را(.. در طلب نشان و لق 4۰، سال عمر 77»از که ميرزا ملکم بود  و  

  

ت وراجتماعى ضرر گاصلح و آموزـميک اى که برخت مى سا چنان نيروى معنوىقد را فااينهمه، روشنگران ما  

 را  نىايراروشنفکران دان و لت مراز دوگى بزر هوکند، بلکه گرن را پراناواداران آـزودى هـبنه تنها ود ـکمبهمين دارد. 

هر يکه البوف. درحالـواداران طـههم ند و شد هکنددريج پراـبت «نهخاـفراموش» ضاىـاعهم خت. ساخوردگى دچار سر

4«نهطوى زماـ»ارس او را لطانسـلّالـِ ظملکم که  ازشته گذند.سه در زمان خود از محبوبيت فراوانى برخوردار بود
مى 

ديدار طالبوف از واجبات بود.   ، رفت و آمد داشتند ازـقفقبه  (پاارو هراسر در )نى که دان ايراهمۀ دولتمراى ميد، برنا

5 «نى سياسى ملت ايران»ژ البوف راـطکه ت ـون آدمييدفر
 مى نويسد: هربادر اينمد، نامى

سراغش ، دکوبه مى گذشتندبااز  لت ايران کهاران دوگذران وکارـت... وزيـى يافجمنداراجتماعى ام ـالبوف مقـ»ط 

ه اـگت. او پايـار گرفقررفت و مورد عنايت  هحضور شا، آمد به تهرانالبوف ـطشاه مظفرالدينلطنت ـد... در سـرفتنمى

 گرانمايه و نامدار بود.«، در جرگۀ آزاديخواهان ت.ـرى داشمعتباجتماعى 
6

 

 طالبوف مىنويسد:يستند. زدر خارج از کشور و دور از تيغ خونريز شريعتمداران  سه هرنکته قابل توجه آنکه 

!تم.«ـنوشمى تم و ـگفه مىدبى پررى ، قددمنمى کره ـس و واهم، تر»چون در خارج بودم 
7

در ، او اين همهبا  

يرزا »م ذکرى از، نام ببرد از خودگر خواسته ايد. گوسخن مى م سوخص ـن شبااز زجا ه ـهميبا يش تقرخوبيان عقايد 

!استه نمود عبدالرحيم مرحوم«
8
  

نگر ، بيامشروطيت نشان داديمانقالب نۀ ستادر آ «روشنگرانين گتر»بزرتن  سهيع از سروطى خطکه با اىچهره

دد و گرل بدشان ـاز دگراندييى اجتماعى ن نيرومدبرآکه به ت ـسينده ازانى مازعيت است که روشنگرى تنها واقاين 

ى سواز  هاکوششين ترنهپيگيرا، ندبودخته سال بد سانیت«ـوتی از انـ»برهبه را ، ايران نهايعت پناشر که اوضاعىدر 

د جوموضع اد از وـانتقروشنگران به ن اين تر بگوييم، چوروشن شايد.ـاى بگنهروزنست توانيز نمى ان ـين فرزانگترنهفرزا

 هـت ارائـى درسهايىاـاز راهنمکه را کنند، حتى آنچه  پشتبه مذهب مسلّط اطع ـقند بطور ادر نبودـو قند کرد هسندـب

به ، ت»آنچه ملکم مىنوش مخبرالسلطنۀ هدايت نوشت: گشت. چنانکهازير سر «اسالمىر ـ»تفکداب ند، به مرداد

!عبارت ديگر در گلستان و بوستان هست.«
9
  

ت نيز واقعينگر اين ند، بلکه بيابود هزدشيعهاى جامعه صول ـمحبود که خود در آن روشنگران نه تنها عف اين ـض

 ازتن ديگر ۀ دو نگاهى به چهردد. اينان گرشوق ـمشى نبود، تا شى را ارزـاى دگرانديچنين جامعهدر ، که ستـه

 ب اينواقعيت را بهتر نشان مى دهد. ـجوان «روشنگران»

                                                                                 

  ۱2 صشده د ، ياسفى...ـاالت فلـمق 1

 . ۱۰شد، صد ، ياالبوف...ـى طهاشه ـنديا 2

 .  ۱۸ص تبعيد، نامه هاى ، هما ناطق و محمد فيروز 3

 .  3۱۸ص  ،۱ج، يحيى آرينپور، نيماتا از صبا  4

  .64  شده، صد ، ياالبوف...ـى طهاشه ـنديا 5
 .9  ، صهمانجا.   6

 .۸  ، صهمانجا. 7

  .  2 ، صهمانجا. 8
  . ۱4۱شده، ص د ، ياران...ـزارش ايـگ 9
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 ريخى«تاام ـ»مقر از جادوران قاروشنگران در طيف ، نکرمانىخاسيد جمال الدين افغانى وآقاکه کرديم ه اشار 

ين لدالاـجمحاليکه، سيد در اند، ايران دانسته «روشنگرانآمد سر» ستى نى را بدرمان کرخاآقاند. اوتى برخوردارـمتف

در کنار هم  هتاايندو را براى زمانى کوتاريخ دست که چند هر  است! هشدد شمر مرهزاين ا در ـبه خط الًوصانى اـافغ

 قرار داد! 

، وانى شگران ايراـستاينست. با اينهمه دانى نمىرا ايراخود  ،انىـافغبه روف ـمع، دى«باعدآـ»اسين لدالاـجم

 2۸تا بهرحال نه محل تولدش مشخص و نه اينکه شته اند! نواست، دان ـد همباآسدالد ه متوـات اينکـدر اثبها لهسار

ه ودها سره ـيش او مرثيستاصر در ـانى و مـعثم، دـهنايران، در اسالم اران سدپا. نه تنها دکرچه مى سالگى کجا بود و 

1لله«ت اآيااز آيتى درۀ دوران و نا» و او رااند 
 دامن هم«تو»ين نى نيز بدايرا«تاريخ نگاران»ند، بلکه ا هدکرداد ـقلم 

 رۀ او نوشته اند:بااگر عمامه بسران در  اند.هزد

2فت و گذشت«تايک شعلۀ برق در ميان يک طوفان بر جهان برنند ما ..ت ـقبه حقيهر »اين اعجوبۀ د 
  

3خلق«جهت انقالب و در ترقى مت ـ» در س او را، دکر هرشان او ابودوز«ـ»مرماحسان طبرى با آنکه به
، يافته

 که:رها تکرار نمود است بافريدون آدميت 

آزاد انديشى از نوع آزادانديشان را د وى ـدر هن. تيدندـپرسمىد او را ـصر و هنـين در ملدال اـجمسيد گردان شا» 

4شناختند.«برادرى و مساوات مى ، فرانسوى و سوسياليست و مبلغ آيين آزادى
  

حتى حيرت انگيز آنکه  صر!ـد و مـسلمان هنـشجويان« مـ»دان هر، بيچاتـگفديد، واقعًا بايد اهيم که خواليلى بد

 اند: هبيت قرار دادبااو را تحت تأثير 

ب در دائرة المعارف با الـح ح، چنانکه شرنبابياأثر از ـمتهم و بود... يخيان ـأثر از شـمتهم ى او انديشه ها»

 بستانى به قلم و امضاى اوست.«
5

 

 دى مى نويسد: بابىاستعداد نبود. دولت آ، مسلّم آنستکه افغانى

 داد«نمايش مى، بردمىبکار   در موقع وداشته مىى برـئهـمن خوشهر خرت از ـداشکه ئى قوت حافظه ظر به»ن
6

 

ه ـاينک .«ديداپ او را دزـ»ق ات وـمالقشاه الدين صرنابا  (.ق۱3۰6)پا از »فراز«هاى زندگيش آنکه در سفر ارو

 چنين عنوانى به روسيه رفت و بهبا انى ـافغنيست. با اينهمه ل ـمحتمباشد،  ها دادـارت عظمصدۀ عداو وشاه به 

ه در شاکه او را ، اين جسارت به خشم آمد ازپا شت از اروـزگبادر شد! شاه شغول ـها مروسبا و معامله  همذاکر

 از کشور اخراج کرد. ، عبدالعظيم بست نشسته بود

هاى که همۀ کشورسلطان عبدالحميد را به برآوردن اين آرزو جلب نمود ، که موفقيت بزرگ او در عثمانى بود 

 کند. هرا زند اسالمى تخالف دستگاهد آورد و گر «اسالمىاد ـواى اتحـ»لر ـرا زي)حتى شيعه مذهب( سلمان ـم

                                                                                 

  .3۸3  ، صهمانجا 1
  .3۸2، ص همانجا. 2
 . ۱3۸شده، ص د شى...، يافروپا 3

4
 .33، ص۱فريدون آدميت، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ج 

 . 52  ، ص2ج، اــالفب 5

  .92  ، ص۱ج، حيات يحيى 6
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ساعد ـماب جوست ـدوييک نزد ىچندد از ـبع، دمى شود ستافرلک شيعه مذهب ام مماـتمبه وب ـمکتصد »چهار 

 رت او را بوسيد.«، صوشيدـوش کـرا در آغسيد حالى ـت خوششدلطان از ـسسيد... ن رـانجمبه صود ـمقبا 
1

 

ل فعا گىندز لسى سات مددر  که،س ـب هميناست. رج خااز محدودۀ بحث ما ، فعاليتهاى افغانى بررسى 

 وداشت سياسى دست  هاىىدرگير در( نداسو ايران، ،انىـعثم ،صرـم ،دـهن ،ستانـ)افغان بود، که جا هرخود 

يى دست اـفعاليتهبه چنين شتوانهاى ـپبه چه  ها«کشورشتۀ ـها و سرگشهر»آوارۀ  اين ينستکه،او ا گىندستان« زـ»چي

هر اند و ه حساسيت از خود نشان داداين همه در مقابل نفوذ استعمار که  نگارانى«تاريخ »آنکه ب ـجال؟ زدمى 

ع فات دـبعله اند، قلمداد نمود »عامل استعمار«ه، نشست و برخاست کرد »اجنبى ها«که با را نى دولتمرد ايرا

 اند!ه دچار کور چشمى شده بيکبار حاد اسالمى«»ات  انى ازـافغ

ادران حزب بريس ـرئنه تنها او ند. گذارنمى ا ـى بجديداو ترفعاليت ار ـرۀ عيباريخى در تاى ه هاداددرحاليکه 

2(سيدرنفر مى  3۰۰به ضاى آن ـر اعکه شماق«( شرب ـژ »کوکـ)ل بود،نى سوما
ر به لندن سفر کرد و باسه ، بلکه 

ر امور خارجه و وزير هندوستان و سفير مختار ـر و وزيـست وزيـنخبا ت انگليس بود و ـمهمان حکومه ما يکبار مدت سه

 نمود.ه مذاکره انگليس در ايران و غير

اد ـ»اتحرۀ بااو درعا مى کند که ادا« ـنيمتا با ـ»از صۀ ندنگارحاليکه دراست.  کرات«اذـ»ماى اين مهم محتو 

3«انگليسو اسالمى لم عا
ترى را بيان داشته محتواى »جالب«،  ايرانيان« ارىتاريخ بيد» ۀندنگار، دنموه مىذاکرـم 

 است: 

قتًا مو، عج( و ظهور آن جناب) دىـضرت مهـحخصوص سبورى در ـرد سالـل و لـرد چرچيـئوال لـاب از سجواى بر» 

! به لندن مسافرت... نمود.«
4

 

ى ديگرد و شى مى شوامى ناـمقهر کس در با هرىاش ستيزه جواز يکى  ، رۀ اوبادر  «تاريخ نگاران» شمىـکورچ

جهت در  مستقمًا ،انىـت عثمـخالفايران به ق لحاى اـيعن، اوسياسى دف ـ. ه«اسالمىاد ـجنبش اتح» عش ازفاد

به چه ى ـوانگهملت ايران باشند. وى ـظ جوابگلحااين  ازبايد  ن اوشگراـستايت و ـار داشملى ايران قرفع مناالف ـمخ

 ؟تـيافنگر ـو روشاجتماعى صلح ـان او را مميتوارى ـمعي

نه رميادر خاوسياست انگليس اران گذکارجمع او را در ، انىـين افغلدالاـجمسيدريخى ينستکه عمل تااواقعيت  

سياست اين  سىدف اساـهاسالم، رۀ باهم در به توو دامن زدن مت ها حکوختن ه ساورددست پرد. ـدهمى ار قر

از برقرارى ، که شدبادوران قاجار  »حکومتهاى استبدادى«گزار ـسپاسبايد ظ لحااز اين تاريخ ايران دستکم ود. ب

 شتـم مانز همانه در ـب اينکـد! جالـگرفتنجلو انى ـين افغلدال اـجمايران توسط در اسالمى ت ـاولين حکوم

ده، مينا «ديدهالن باگ گر» دايت او راـهالسلطنه مخبر جملهاز بوده است. ز ايران بار بااى دربرانى ـين افغلدالاـجم

 است:  شتهنو

رفت. متمهدى در سودان  لندنز به با ۱3۰3)ارنست( رِنان دوستى پيدا کرد. در با افقت سياست انگليس به مو»

5سيد را براى کار او بکار انداختند.«، طلوع کرد
  

 دانستند!  واانقالبيگرى  شانـن، را اشبجويى مخرستيزهدها بعند، که بودايران  روشنفکران چپ«اين »

                                                                                 

 .99  ، صهمانجا. 1

 .3۸5، ص ۱جه، ياد شد، نيماتا از صبا  2

 .374، ص همانجا. 3
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الزم ، فتيمروشنگران نياف ـانى را در طيـين افغلدالاـجم، ريخى«تاى سب هاتنا»أمين ـتپى در آنکه از پس 

کنيم. ف، نگاهى بيانىمانکرخازا آقا، مير«انقالب مشروطهنۀ ستادر آروشنفکران و متفکران آمد سر»ۀ است به چهر

رۀ او بانکاتى درسى ربرارجاع ميدهيم و به ه شگر ياد شدـژوهش دو پژوهـپبه ارش ـآثسى گى و بررندزح شرورد ـدر م

  اکتفا ميکنيم.

عث با »تناقض«! همين بودبى بااو که د ـميدهتشکيل ت ـرا اين حقيقمحور اصلى ن خازا آقاميربى يادر ارز 

زا حاليکه نه تنها ميردرند. گذاره دپراو را در  بيگرى«بااند »ه کوشيد، اش بگيرنده کسانيکه نتوانسته اند ناديد، گشته

1ستم«ـى نيـنباهل از ه دـ»بن داشته است کهالم ـاعها ربان خاآقا
از خر نيز دم آتا ه ـاى اينکبرافى ـل کـدلي، بلکه  

 که: همين است ت ـنداشدست بر بيگرى با

2بيان بدهند.«بايعنى  ،بيلـسبناء را و اـفقبه او را تا ام ه دکريت ـو وصه دکرصالحه ـى مبه ديگرلم را ما»من 
 

ستى بعنوان از او بدر شد.ز بايش او ستااى ه بررا، نخازا آقاميربيگرى باار ـانکحتى ن و ندسکوت ماـمبا  

3«ايراندر روشنگرى انگزار ـ»بني
ا ـ»يکت ،«نىايرافرهنگ ار ـل عيـۀ کامنمايند»،  «نهزماجويى نوۀ روح نمايند»، 

4«خودن مار زـورخ متفکـم
6 «بىست انقالـو»سوسيالي5 «فکر سوسيا ليسمشرو ـ»پي، «روشنگران ايرانآمد سر»، 

د يا

 رۀ او نوشت: بانيز در ينـرائاسماعيل حتى  اند.هدکر

ه کنى سودان فراماستااديگر الف ـخبر او بود. ساوات ـادرى و مبر، يفتۀ آزادىـش، حقيقتًا نىمان کرخازا آقامير»

، نملکم خال ـت مثـستگى داشـروت دلبـول و ثـپنه به انى( ـين افغلدال اـجمسيد ن و )ملکم خاتند ـت داشـاو رياسبر 

 مانند سيد جمال.«، ام و توسل به خارجيان عشق ميورزيدـو مقنه به جاه و 
7

 

ه به الً راصوصورت اـاينغير در مهم است که در درجۀ اوّل بدين سبب ، ن ميرزا آقاخانبى بودباپافشارى بر  

به ت ـن درسخازا آقاکه ميرشان داد ـنحتى ميتوان عکس براند. برسته ميماـاو بروشنگرانۀ ى و ـعلمشخصيت درک 

م ى گاپاياروقى مترافکار عۀ اشدر اگر هم و اشد ل ايران بددر اجتماعى ر ـشرو تفکـپيگى به زدشيعه از هايى رسبب 

 اين افکار را بدرستى درک ميکرد.ديگر،  «روشنفکران»خالف ، برتـبرداش

ون يدژوهش فرـرا در پواقعيت ت. اين ـش را درياففکرعت ـوان وسـالً نميتصواز آن اپوشى شم ـچبا ى ـوانگه 

 تأکيد ميکند: کهت ـدميشان داد. آـنميتوان  نى«مان کرخازا آقاميرى انديشه ها»رۀ بات در ـآدمي

8«است.ى ـقبلفرهنگى زى ساه و زيرـد زمينجوالزمۀ آن و، يدآنمى»فکر در خالٔ بوجود 
  

       است:ه شدشىا ناـاو از کجفکر عت ـوسند، که ران ميماـو حي بيندنمىن خارا در آقا زى«ساه و زيرـ»زميناين 

ساندوستى قرن نوزدهم آميخته ـبينى و انـيرى و خوشپذقى سفۀ ترـاود و روح فلترمىت ـحکمسر ش سراـکالم از »

شته ـگ أثرـمت ليسم افکار متفکران سوسيااز مستقيمًا نى مان کرخازا آقامير»...9آن نمايان است.« فلسفۀ افالطونى در با 

                                                                                 

 .54 ه، ص دـاد شـي، د...ـاى تبعيـههـنام 1

 .۱5، ص همانجا 2

  .7۱ ايران در راه يابى...، يادشده، ص 3

  . 2شده، ص د ، يان...خازا آقاميرى هاشه ـنديا 4
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1بود.« 
الک و فکار ابا است.  نياسر نماـت اسپنهربرو  آگوستکنت، روسو، عقايد منتسکيو در آثارش تأثير ژرف» 

2«ه...هابز هم آشنا بود
 

اى برتى ناامکاچه از ، اقامت در اسالمبول( .ق۱3۰5 - ۱3۱3)ن در هشت سال خازا آقا، ميرپرسيدنى است

 و درشد المبول ـلگى وارد اسسا 32ن ـسبه او که يم نظر گيردر گر ا؟ بودردار خوبرپايى ارومتفکران اين شنايى با آ

وز مراتا به »که ، «هدکره ـأليف و ترجمـتنيز له ساکتاب و ر 2۰» ،ر«ـۀ اختـ»روزناماالتش در ـاز مق، غير لساشت ـاين ه

3« است!ه شدآنها منتشر ين ترخطرکم  ازتا ش ـشتنها 
و در زمينۀ ه فقر مادى دست به گريبان بوده با همواره، ز، تا

 وافى انديشه وسعت فکر و ژر، که قى ميماندباتنها يک امکان ، نيز فعاليت وسيع داشته استسى و سياعى اجتما

 او بدانيم.   «زمينه و زيرسازى فرهنگى»نتيجۀ  را

 ، کهاددنمىان ـاو امکبه الً صوا، «هم فرانسوىکمى » سى وـانگليبا ودش شنايى محدآند، که ه نماـناگفت 

ى افکارح طرن در درجۀ اوّل نه در خازا آقاروشنگرى ميرارزش ، ىـوانگهپايى باشد. اروافکار متفکران  جم«متر»

هاى ديشهبا انرا افکار اين همزادى که در اين است بلکه مى شود، ت ـياف پايى نيز زرگ اروـبمتفکران ار ـدر آثاست که 

  است.ه داد شانـننى نيت ايرامدو تاريخ، فرهنگ در ديد آمده پ

نگارى تاريخ» که بر ، همين است،کندمىت ـتثبي« خودن ماز رـورّخ متفکـم اـ»يکت به عنوانام او را ـمقآنچه  

و قانون مشورت را در مملکت مختلفاحترام به عقايد دينى ملل ، اساس آزادى، »آيين داد غلبه نمود و اسالمى«

 دارى هخامنشيان ميستايد.«
4

ضر. صر حاـاين ع تا بههم بدح شررا لت زل دوـو تنترقى باب ـضيات و اسـصر مقتـع هر درينستکه ر اـحقي صودـ»مق

را در اين خود ن ه جادـبنجان است، ولى  رـسندۀ آن را خطـنويچه اگراست، ريخى الزم ايران چنين تااى ه بروزمرا

5ميگذارم.« هرا
 

با و مدنيت ايرانى تاريخ ى صعودير ـس، شان دادـنصر ايران است، که معاه ژوـپاولين تاريخ نى مان کرخازا آقامير

رى«ـ»ايرانیگرا نى ايرافرهنگ نيت و مدتۀ ـم پيوسـۀ بهـد. او مجموعافتااط ـدۀ انحطسپس به جاف و ـمتوقتسلّط اسالم 

  :مى کنددفاع ، از شرايط زيست ماقبل مدنى(ه هنگى« برآمدعنوان »فر )بهمقابل اسالم و از آن در مد مينا

جز غارت و يغما نداشتند و جز  گانىنداش و زـاى معهى برراباشد که زاج ـشى و دزد مـايلى وحـ»اسالم مناسب قب

6 «نمى پيمودند.کى بابىطريق فحشا و 

مجموعهاى ملموس از اصول زندگى و کشوردارى در ،ستانباآيين ايران با ن سرشتگى مدنيت ايرانى راخازا آقامير

ۀ يدبدبد. هرچند که ياپيشرفت مى از ايران ن ندزماواقعى بانشان مى دهد و از هم دريدگى اين مجموعه را علت 

 مى داند: کهنورهاى بااروپا را بدرستى نتيجۀ غلبه بر  آن درشد و رفته را درياايران در يى خردگراسايى ادى نارـانتق

نه وگرند. م گذاردقدر ـو هن علمى نيادبه و ند نهادسا ـاق کليـطبر ند و سيده را بوـو تبى سر ختگى سال ـان انجيسيحيـ»م

«نبود.  آنها کسىهلتر از جاو تر داتر و فقيرـوز گمرا
7

 . 6فريدون آدميت،فکر دموکراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، ص   1

 . ۱۰5 شده، ص د ، يان...خازا آقاميرى هاشه ـنديا 2

 .49، ص  همانجا 3

  .۱66 ، صهمانجا 4
  .۱3۰، صشروطيتـمانقالب نۀ ستاران در آـاي، ؤمنىـقر مبا 5
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 انديشۀ انتقادى را دريافته، مى نويسد:ساز دوراننقش 

معتدل حکم ، را تحمل نکند صد ايراد و افکارکه و عقل لطمۀ اعتراض را نبيند. درست فکر نتواند که »دماغى 

ننمايد.«
1

 

، باليد نى«ه جهارراچها»اين در  ايران،در يى است که اـۀ ويژگيهعـمجمونا ن هماخازا آقانظر ميراز رى«ـ»ايرانيگ

ات ـود حيـر و پتاسو ـاز يکگى ها اين ويژند. اوم دارنى تدنش ايراـى و مخودر هم وز ـهنبا اسالم ضاد ـآن در تهر اـو مظ

 برآيند فرهنگدر  «ملت ايران» است کههمى ـسديگر ى سود و از ـميدهتشکيل ن را جهااز ه«ـ»نقطدر اين اجتماعى 

 . بيشتر و نه کمتر د، نهکنادا بايد و اند شرى ميتوـنى و بجها

ى ـاى ملتغيره، بره اى و ـمنطق، نىباز، دتىـعقي، ومىـصب قـتعنه گوهرى ـکلبطور و ، ژادىـصب نـه تعـهمچنانک

چشمگير از لحاظ طبيعى و انسانى  عىوـتنبا زمينى سردر مذهب وم و ـو قه رـژاد و تيـنه ها ى دـآميختگهم از درکه 

 شد. باى داشته نميتواند مفهوم، قوام يافته

واقع  »روشنفکران« ان وعمامه بسرذيب ـف و تکـورد تحريـمسو از دو ، ريخى اوتار ـتفکسى اساآنجا که محور از 

 توضيحى الزم است: ه، شد

»عرب را به  بدوى« يلقبافرهنگ »اسالم بعنوان رۀ باش دراست،که نظر جهتسو در اينـف از يکـاين تحري 

 جمله ملکالشعرا بهار مينويسد: اند. از ه نسبت داد ستيزى«

 »فکر ضد عرب در ايران از او نشأت کرد.«
2

 

که هدف ميگيرد  زى راـت آنچيـدرساست، بلکه ژادى دور ـصب نـنگها از تعـفرسنه تنها ن خازا آقاحاليکه ميردر 

»درختى اسالم را همين درست  است. او»اسالم ايرانى و شيعى«از غلبه بر آن عاجزند و آن همانا  »اسالم زدگان«

3« هو استخوانى پوسيده خشکيد
 مييابد:  

و در دماغ هاى آنان اين خرافات انتشار دهند ملتى هر را در  (کتاب بحار )االنوار مجلسى »بجان تو اگر يک جلد

 آن مشکل و دشوار است.« اىبرات از ـنجميد ا، ديگر را استوار و ريشه دار دارند 
4

 

 نوشت:ه که ندزادآخوبا در همفکرى 

 بهشت برين تبديل ميکرد.« بهرا ، بايد ايران عدىـسشيخ ن ستاستان و بوـگل، شدـؤثر ميـواعظ مـصايح و مـنگر »ا
5

 

ر تأثيه، نمود شاـعدى افسبه وسيلۀ را  اسالمى « فرهنگالق« و »ـ»اخاولين کسى است که نفوذ ن خازا آقامير 

 است. يکى از همفکران او بعدها نوشت: ه ا نشان دادن رمخرب آ

رم چهاحکايت ؛  است«انگيز ه ـفتناست از رميز به صلحت آـ» دروغ م کهد ـد ميدهياستان ـت گلـحکاياولين »

هان شاپادکه ند ساشتم ميرـت هـحکاي ؛«قابل اصالح نيستى ـتربيتبا هيچ ه جناييۀ ـايالت ارثيـ»تم کهد ـين ميکنـتلق

شک از ـم گنجـتى تخـداشگر پر سکين اـۀ مـ.»گربندبردارميان حم از تربدون ، شان ميترسندـاز ايکه را کسانى بايد 

حکايت چهاردهم ؛  او ميباشند«دشمنان ين گتربزر ،خصـشيک » وراث يد کهم ميگونهت ـحکاي؛« تىـن برداشجها

                                                                                 

 .۱43، ص همانجا 1

  .373 ، ص 3جه، د شدسى، يابک شناـس 2

 .۱43شده، ص د ، يان...خازا آقاميرى هاشه ـنديا 3

 .23 شده، ص د تبعيد...، ياى هاهـنام 4

 .۱4۱ شده، صد ، يانۀ...ستاايران در آ 5



 روشنگران و روشنگرى در عصر قاجار

 

26۰ 

 

دستش ببند روزگار تا ش با»؛ گ فرار نمايد«حق دارد از جنسد نميرلت رۀ او از دوـجيکه زى سربا» مدعى است که

1...«»تربيت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.« ؛ «پس به کام خويشتن مغزش برآر /
 

 اعتبار است: با هنوز هم ، رۀ دينبان در خازا آقاميرنظر 

وضع معيشت  منش و موافق فقشى مواـکيينستکه هرگاه ملت اهر و اديان مذهب »ميزان و برهان ما در تصديق 

دين يش را ـآن ک، ددملت گرآن پيشرفت باب ـاسترقى، وم و ـدر علچه ملتى تأسيس شود. چه در تمدن و اخالق 

 ض انگاريم.«مرک و بالى ـاعون مهلـطاست هل ـسه شمردـنبه هيچ واالّ ، يمـين دانـمتآيين را مذهب ين و آن ـبه
2

 

 او مينويسد: «هفتاد و دو ملت»رۀ رسالۀ باآدميت در 

غايت آن دعوت جهانيان است  ومذهبى ى هاگىستيزۀ ـو تخطئاست ن ياه ادـۀ همبدانگى زـش يگـکالمجوهر»

3«يى.به مدارا و شکيبا
 

نشانۀ ، بوده ين رشد کردـزمايران ل در ساان طول هزاردر که نيتى مدو فرهنگ، آيين يش او از ديگر ستاى سواز 

د ـن آل احمه اند. تا آنجا که کسانى چودکرداد ـر قلمباپرستانۀ درشاه رمايۀ تبليغات او و از آن بدتر خمييى واپسگرا

ست«ـ»فاشیاو را 
4
 . افکار ايران دوستانۀ اوستبا  ماليان دشمنىشانۀ ـنکه  ندخواند 

اجتماعى  واست، به فعاليت سياسى الزم نگاهى افکنديم، نى مانکرخازا آقاميرى ـعلمآنکه به شخصيت از پس 

و ران با ديگر روشنگسه ـام واال را در مقايـاين مقکنيم که  نکته توجهين ، بدگزيريمنااز آن ما پيش د. اه شورشاانيز او 

اهيم خوه ـچنانچنه وگردهيم. شان ـر او را نـتفکه تگاـشمه و خاسـسرچبود، که دف آن ـفتيم و هيادورۀ او متفکران هم 

ت ـق داشـتعل بى«بارف ـمنحجناح »اجتماعى به  -سياسىشى ـط مـخنظر از  وبود، ى ازل ـروان يحيـن از پيخاآقاديد. 

 خسران آورى واداشت و سرنوشتى تراژيک را رقم زد. هاىليتفعاانحراف او را به  همينو 

ه ربادراين مى کند، که اب ـيد نشان داد. اختصار اين نوشتار ايجبااين انحراف را در درجۀ اوّل در انديشۀ او  

 اويى رهاکه گفتنى است ه ربادر اين است. «مذهبىاى ـ»اقليتهبه ن خازا آقاه ميرگاديدو آن کنيم ا ـاى اکتفه ننموبه 

ۀ ـدر منظومنه آنکه و نموکند ه ـغلبمذهبى شان ـدگرانديبه بر حساسيت منفى نسبت ، که از شيعهگرى به درجهاى نرسيد

5«فالکت يهوديانبا  » ان رآ، ر ايرانبا تـفالکضع يف وـاى توص، برريخى اشتا
 مقايسه ميکند! 

ت ـبى( تربييى )بااد کربالجويد ـاج سـب حـدر مکت، نمادر کرآنکه از پس ى ـد روحـاحمشيخ ن و خازا آقامير 

است،که نى مات زـشتند.اين درسـالمبول گـاسهى را، بى«بعنوان بان شاپيگردبه سبب ۀ اوّل ـ»در درج، دـيافتن

ن در نااز آشيد، ر عثمانى ميکوبال گشته و درنى بدديان ايراـيان و تبعيـاز ناراضشى جوهمآش دربه المبول ـاس

 مينويسد: ه ربادر اين احسان طبرى د. ايران استفاده برت ـحکومبا شاکش ـک

اتحاد اسالمى پديد آيد. شا، بايد يک د پاـلطان عبدالحميـس ه فرّ ند که بميکردفکر ى »صرر نابايان درـ»ناراض 

شد. در دوران ـوت بخـقمعنوى زۀ تاق ـاين تزريبا را خود ضر ـمحتيل بود، که دستگاه ر ماکه بسياامپراطورى عثمانى 

6را در برخى قلوب صادق ايجاد کرد.«يى جابىخوش نشان داد و پندارهاى  روىانديشه اين به ى ـمعين
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س ـعک، که بکلى بى پايه است. بر ن نسبت ميدهدخازا آقاميررا به  »اتحاد اسالمى« ابتکاراحسان طبرى  

اين با رابطه اى ، که پاگرفت المبولـاى در اسه دفرهنگى گسترارزۀ ـن مبخازا آقا، به رهبرى ميرشان دادـنميتوان 

 در ميان: ، نيز اعتراف داردطبرى نداشت. خود  »انديشه«

انديشه هاى وسيع و نتايج  بهدها ـبعند، که بق بود)ازليان( سان بابيااز سياسى، هم گ ـجران رنگارنمها»

 1ترى رسيدند.«صحيح

نامۀ انتشار اولين روزفعاليت اين محور ت. ـاى داشه دگستراد ـن ابعخازا آقافعاليت فرهنگى ازليان به رهبرى مير 

،که امعودم مراز ـ»در قفق که ،دنموسب ـوبيتى کـمحبچنان سو ـاز يکبود، که  «رـاخت»فارسى در خارج از ايران بنام 

2 «ند.« ميناميدمذهب» اخترى  ،ميخواندند ۀ اختر ـروزنامکه اص را ، خوستندـميدانه اـن را گنانده خوـروزنام
ى سواز  

 :،کهرا برانگيختشاه الدين صرشم ناـخديگر چنان 

 ميکنم.« ابخرش سرخانه اش را بر ، شدبامکاتبه داشته  نخاآقابا کس ، هرميگويدشاه... » 
3

 

به دفاع از ، بودشته ز گذانى باديان ايراـتبعيفعاليت اى برانى ـت عثمـحکومکه انى ، ميدنکتۀ قابل دقت آنکه

ت و ـميرفتر ر فرابسيارانش يان و خادر حاليکه فعاليت ميرزا آقا، ر ناصرى محدود مى شدبادربا اسالم و مخالفت 

 فريدون آدميت مينويسد:  ت.ـه او برانگيخـرا برعلي، دشمنى ماليان داـابتهمان از همين 

دشمن دين و که شوريدند  اوبر المبول ـدر اس، هـبيبايخيه و ـۀ شـفرقيد ست«در عقاـشت بهثـ»هنوشتن از پس »

 يد او را سنگسار کرد.«، بادولت و ملّت است
4

 

سو هر به  «هخورد رـتييى وـآههمچون »ن خازا آقاميرت و ـالمبول را فراميگرفـن اس، بابيارفته رفته محيط متخاصم

خالص ميجست.ه ميزد و را »تک و پو«
5
  

 ياحتنامۀـ»سجمله خت. از سامىمنتشر ان ديگرم بنارا خود ار ـآث؛ چنانکه مثًال تـاط واداشـاحتيبه او را اينهمه  

خامه  از کدام، که اى همگان روشن بودما برت. اـه اى نوشـين مراغبدن العاـزيبه اسم جرى تام بنارا  گ«ـاهيم بيبرا

»نويسندۀ اديبى در پرداختن نثر روان و قوى و پختۀ آن  ه است کهدتأييد کرسرچشمه گرفته است. فريدون آدميت نيز 

 دست داشته است.«
6
  

ام انسجيى رۀ نارسابا از آن دربيک جمله ذارد. ـقى نميگبان خاآقا زامير «لت»دخاى درديدترکتاب نيز اى محتو

 ملّيت ايرانى توجه کنيم: 

7همديگر هموطن اند.«با ايشان است و نه  ازوطن اين يد. گويى نه نميگوسخن  وطنشترکۀ ـفع ممنااز دى ـ»اح
  

 کسروى نوشت: که نبود بى سبب 

! بود.« ستىـتوانکننده اپ ـبودى چناۀ انگيزن مازابى در آن ـکتچنين نيدن سااپ رـبچتنها »  
8
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ت و ـنميگرفپيچيده بود، جلو ن خازا آقاميردن گرور که بدسمانى ـريشدن گ ـاز تن هاىاطکارـاين احتيما همۀ ا

برون رفت ايران از ه دامن زد. او را ميمونفى ناائتالبه شان داد و ـنخود رى ـراف ازليگـانحبود که ه اى ـچنين زمينبر

 بن بست را چنين يافت: 

شعور ـق بيـالّى احمـمچند نفر ر و جاۀ قاـقطع نظر از اين طايفقطعًا يد ، باج و مرجهرو دفع  »در اصالح کار 

1يچ چيزشان اطمينان نيست.«ـو بهاست رض ـت غـشان تحـع حرکاتـجمياينها د... نمو
 

ر د الى احمق بيشعور«ـمچند نفر » ۀندزدارسياسى با نقش بات ـحکوميگاه ار دادن پارقساوى ـمبا ن خازا آقامير 

 نيز به توهم دچار شد: ايراندر تحول ر تورۀ موبادر در پى آن،د و نمودوش ـمخعمده غيربا را ، عمده عـواق

ان ـعيقين و اهااز دملت، ط ـدم متوسمرکيزۀ پااى ـو آن خونهه وردـنخدست ر ـايع بکـيد آن طب، شادکرى بايد کار» 

2خواست.« دمدالت ـاز ايحتى و بد ت بياـحرکبه ا ـو نجب
 

اول در برابر  ۀـدر درججنبشى بود که ن اندبرانگيزيى، غافل از آنکه پيش شرط به حرکت آوردن چنين نيرو

ه يدـيد به اين رسبادير يا زود ، بى نظر داشتباآنکه به جنبشى نظير جنبش با  نخاآقا ت مذهبى قرار گيرد.ـحکوم

 ۀدسلطۀ فلج کنناز وراى  «هوردـنخدست ايع ـ»طب سى بهو دسترنبود نى ه شدآوردبرديگر يى آرزوباشد که چنين 

ى از ديگرخنان ـس هرًااـظ، که انىـين افغلدالاـجمشدن دا ـپيبا اش ـاين کنک  امرى بود محال.، ت مذهبىـحکوم

 ند که: غلطاحى ولهدسااين به او را ه الخر، باتـگفرهبرى شيعه مى 

زودتر مقصود انجام ، احتمال دارد، درجۀ محدودى معاونت بطلبيم ماليان تا يکۀ ندزنيم ۀ ـاز طايفگر »ا

!گيرد.«
3
  

ه سلّط مالّيان را سدّ راـتکه بى بار ـخالف تفکنى، برۀ ايراـدر جامعقى متريى فتن نيرويااز ميد ن نااخازا آقامير

اى برشان ـاز قدرت،نناآ شعورى«ـو بيقت »حمابه سبب ت ـو درسند بزنه ل واروـنعاست خو، تـپيشرفت ايران مى ياف

 را عامل عقب ماندگى ايرانيان بداند:  »علما« آنکه نفوذ ىاـاو بجاجتماعى استفاده کند.  تـحرکيک  بهدامن زدن 

عدم رواج فلسفۀ عقلى  دم ومر تيزم«ناشى و »فاـاندبىود ـمولصرفًا  ،مافکار عادر نفوذ علما  که تـاشمى پند» 

!است.«
4

 

و از طرف ، طرفىاز ند، ى در آن ميلوليدصرر ناباديان درـيان و تبعيـناراضنه ه گوـهم، که المبولـزار اسبافتهـآش

بود، اين به ن خازا آقابينى ميرشخوشديد ـث تـع، باانىـر عثمباانى در درـين افغلدديگر نفوذ و احترام فزايندۀ جمالا

»مقتضيات زمانه« دمساز با دستکم خود را ، نشسته عقبمى طلبى قدپيشرفتوج ـممقابل ر ان دکه عمامه بسر

 . خواهند نمود

تا ارد بگذسکوت ـرا م گرى خودبابى، نخازا آقابود، ميرواقعيت عملى نيز اين توهم را تأکيد مى کرد. کافى  

د. نميکردتأييد را نظر اين  ند،اس بودـاو در تمهم که با آمدان آن دوران سرذيرد. ـز بپباوش ـآغبا ين او را لدالاـجمسيد 

 ! صدراعظم ايران( دهاـ)بع لهوالدطرف ديگر امين ن و از طرف ملکم خااز اين 

  که:مثالً امين الدوله نيز چنين مى پنداشت 
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!عامالن دولت است.« تمگرىـو سنى ط حکمراـۀ روش غلـۀ اوّل نتيجـدر درج، ميد عادر عقااعتبار علما »
1
  

کوشيد!  اسالمى« ادـ»اتحه و در راشد ر ياانى ـين افغلدالاـن جمبا کسى چو بى()با نخازا آقاميرب ـين ترتيبد 

  ايندو ترديدى بجا نميگذارد: رۀ اختالف بنيادى بارأى هما ناطق در 

خليفۀ عثمانى که جمال  يدـ« ساسالمىاد ـ»اتحبا زش ، سادکرمىد پيشنهات و ـداشسر در آنچه »ن خاميرزا آقا

2نداشت.«، بوده برگزيدشاه الدين صررا بجاى نا
  

، گرفته بود ارقرانى ـين افغلدالاـجماى بر «ترقى نبا»نرده ـرا از اينک گى خويشخوردسر نيزن خازا آقاخود مير

 چنين بيان داشت: 

مختلف، دم يى مرذيراـپبه  مصبح تا شااز فته وکر گرـنچند نفر سته و ـ»حضرت شيخ در خانۀ خود به استقالل نش

3هيچ کارى ندارند.«مشغولند و غير از اين  دانىسوو نى صرى و ايراـان و مـزى و افغتادى و ـاز هن
 

ل ساين خرآ، ۱3۱3ل سا»در نبود. اتى ـنجيده بود، ان لغزکه بده اى ـن را از ورطخاو آقاشده بود ر ـديما ديگر ا 

ان ـرش ارمنيشودر که د کرانى( چنين وانمود ـلطان )عثمـسسفير ايران، به ک ـالملء الـعشاه، الدين صرهى ناشاپاد

4تند.«ـداشاينان دست  ه بود،از آن روى دادپيش ل که سا
 

وليعهد زاى ميرعلى محمدضور ـدر ح، دادلت ايران دويل رانش تحويااز تن دوبا ن را خازا آقاميرانى ـعثملت دو 

انى ـغين افلدالاـجمحاليکه دند. در ستافره، به تهران دکر آرد()يا ه اـاز کپر ن را شات سرـو پوسند ن زدشادارتبريز در 

 تحويل ايران ندادند! ، صورت گرفته بود اوشاه به دستور لدين اصرنا، با آنکه قتل را

 نوشت: که صادق است ، رۀ اين تراژدىباريخى هدايت در تاداورى 

ه در چاالدين( )جمالسيد  سمانـک بريـن خبيرالملحسن خازا ، ميرىـد روحـاحم، شيخ نىمان کرخازا آقامير»

 !«دستی نبايد داد دست پس به هرهست / که اى بسا ابلیس آدم رو   .افتادند
5

 

ايران که با ان نداز فرزتن ان ، بلکه هزارهاصدت ـاز سرنوشاست رزى باۀ ـن و يارانش نمونخازا آقاميرسرنوشت 

ۀ اوّل ـر درجو ديگاه قدرت شاکش دو پاـدر ک وغ(ـه اى از نبـرقآنجا باو حتى اينجا ) و ، گرفـادهاى شستعدد اجوو

نۀ ودگردر ميتوانستند ايران را عى در شرايط سالم رشد اجتماحاليکه در ؛ ندشددا ـفيگاه قدرت مسلّط مذهب پا

ه اربه شاهاز ورود ايران دم مرگى نددرمانيز عامل اصلى را بنگريم، همين يعتر ـن وسند. چوبربه پيش نگها ـپيشرفت فرس

ه ستفادابا ميتوانست  ،ختارسان اين بيدکوهم دربا بى باجنبش واقعيت، که ن ايبر ى کيدت و تأـاهيم يافوپيشرفت خ

 رد. معاصر به راهى ديگر بَتاريخ ايران را در آغاز يى از چنين استعدادها

و حی وـله دسويی با سااز ، که دـهدمیت ـبدس «هان خازا آقامیراى از »ه، چهره زدشیعه ى نگارنکتۀ ديگر آنکه، تاريخ 

 گفته است:، متفکر آلمانی، زد. برشتسامی ى«دآزاه ن راماهيد و قهرـ»ش ننااز آديگر ى سوو از است أم توتوانی نا

خرابى و فساد بزرگى ،که چون به عمل قهرمانانه آنجا نياز است!، ارد«ندزى نيان ماقهراست به بخت ـخوشکه »ملتى 

رزى باشانۀ ـن، خود ايرانصر معاتاريخ در  «ن آزادىناهرما»قدۀ ـرى فزاينشماپر، شد. بدين حسابه باريشه دواند

 ىعميق در اين جامعه.فالکتاز است 
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انقالب مشروطه درديد، اهيم ، چنانکه خواوسى سياضع و موآنکه، انديشه ن خازا آقاميررۀ باآخرين کالم در  

هر ز و اايران بوده است ۀ ـآمدان جامعسرش ـام بخـالهمختلف، ب ـاز جواننيز از آن پس ت و ـيافنقشى تعيين کننده 

ارى بيداى بر «نه»مذبوحاى کوشش ها،که دعا نموميتوان اد ىـکلبطور    .اع«ـصلح اجتمـم  نگر وـ»روشم نازاوار ـسنظر 

از د، که خود بواو فعاليت روشنگرانۀ يون مددى ياد زـحانقالب مشروطه تا از چه پسو پيشرفت طلبى، چه پيش و 

 معاصر ايران خبر مىدهد.تاريخ بى در با رـأثير تفکـاوم و تتد

دگرفتن شيوۀ نوين آموزگارى ياوت و بيرفتن برا يد مرميگو، ستهانستاـگزار دبکه بنياديه شدرحسن ا زميراج ـ»ح 

1يک گفتارى از»اختر« برانگيخت.«
  

و در دوران بود ن خادان ميرزا آقاـاز ارادتمنسيد که ازى رشيرن خازا جهانگيربه ميرى( او نگاره ـاث ) روزناممير»

 کرد.«پاافيل را برسرارزش صورابا ۀ ـشروطيت روزنامـضت مـنه
2

او را الهام ، ا ناطقـهم، که يمـا ميکنـين اکتفانقالب مشروطه بداز نى پس ۀ ايراـآمدان جامعبر سررۀ تأثيرش بادر

فتهوى ياـزرگ علـو بنى بخش ارا
3

را شنايى آ و اينشنا شد آ اوار ـآثبا  دـهنامتش در ـدايت در دوران اقـادق هـو ص 

دانست.ميهن به خوردۀ او عشق سرشوق ـمبايد 

 .4۰ه، ص ياد شد، ران...ـشروطۀ ايـمتاريخ  1

 .33شده، ص د ، يان...خازا آقاميرى هاشه ـنديا 2

 . 43 ه، صد شدتبعيد، ياى هاه ـمنا 3
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ه ـا کـر جـان و هـر آرمـدر ه، هـر زمينـا در هـار مـ»معي

يم ـاشـذهب بـه مـد بـه معتقـت. چـذهبى اسـيم مـاشـب

ر ـم تکبيـان حکـاريخى برايمـيم. داورى تـه نباشـو چ

رد ـا طـت و يـق اسـت مطلـا بزرگداشـارد. ير دـا تکفيـي

ى از ـستند و برگردانـى هـا منجـاريخ يـردان تـق. مـمطل

يس. ـاى از ابلهرـد و   چهـا ملعوننـان و يـام زمـام

اقص ـک دورۀ نـى يـوز حتّـه هنـست کـبب نيـسبى

ازى هم ـسا نيـه بـداريم. چـران را نـر ايـاريخ معاصـت

و ندانسته صاحب ه واندجملگان نخ، نباشد

!نظراند«
1

 

  هما ناطق

 

 ضاعاوبه ، ى«صرصر ناـعروشنگران » ارـآث درانقالب مشروطه از پيش دوران  هاىويژگى نيم نگاهى بهاز پس 

 بنگريم.  تريکنزدانقالب نۀ ستادر آنى ۀ ايراـجامعسياسى و اجتماعى 

انقالب در آستانۀ سى سيا -اجتماعىصات ـو مختها خت نيرواست که تنها با شنادر آن سى ضرورت اين برر 

را ـزياند. هم زدـرا رقتاريخ ايران وز مراتا به از آن پس ، که را درک کرديى هانىدگرگومىتوان عمق و جهت مشروطه 

د، نم گذاردسياست ايران گاو صۀ جامعه عربه وينى ـنى هانيروپهلوى و در دوران انقالب مشروطه از هر چند که پس 

نى ۀ ايراـتالطم جامعـى ميادر درتاه واجى کوـن از امشاد و تأثيرـنيافتنتعيين کننده رى ـاثاجتماعى واى ـازن قتودر ما ا

سياسى و اجتماعى، مذهبى ت نازاب و جرياـاح، زمانهاساور ـظهکه نگى را نگاررۀ رـمنظديگر ى سوت. از ـنرفتر فرا

 انساخته است.  ـپنهها ينىآفرشبههضات و ـاى از تناقهدپس پررا در جامعه اين اصلى ى هارّک ـمح، دسيم کرتر

اينک سخن رانديم. شاه الدين صرۀ اوّل سلطنت ناـدر نيممذهبى ت ـحکوميگاه دۀ پاـفزاينسلطۀ وقدرت رۀ بادر  

 «ذهبىمت ـحکومدستگاه » از،که وقتى بيميارا درنکته اين انقالب مشروطه ادهاى يدرواست که با توجه به الزم 

هيأت وزرا و يا سيستم ، ت سياسىـيز مانند حکومت نـاين حکومکه تـداشيد انتظار نبا، ييمايران سخن مى گو در

 حاليکهدرفته است، ل ياـدارى تکامکشورى هاهيوـشتحول النى تاريخ طودر  ستمى«ـ»سي، چنين شدباادارى داشته 

ه بود. مهم دحفظ کران ـرا همچنخود نى مدل ـقبما شيرتى ـولدارى و عـهمان ساختار تي ت مذهبى«ـحکومدستگاه »

به اين شدّت که اى هشناسيم. ارادـبستى بدرنى و حکمراطلبى جهت قدرترا در  «دستگاه»اين  قوىارادۀ آنستکه 

ست وعقبنشينى آنان در مقابل حاکميت مذهبى ـهم به شکهمين در هيچيک از حکومتهاى سياسى موجود نبود و 

 منجر مىگشت. 

کرديم ه از اين به او اشاريم، که پيش را دار على کنىالّ ـمايران در قدرت مذهبى ۀ ـالترين پلبادر اين دوران در  

 ب!(با)عموزادۀ پدر  ميرزاى شيرازى، يدـرسکه به قدرت  «نى»ايرادومين ، و در عتبات پس از شيخ مرتضى انصارى

اى هدـاز آن دهککه پيش را ه بقت از رقيبان ربود و سامِرِـى سگوعت ، به سرتـداشکه  »وسعت نظرى« بابود. او 

 مى نويسد:  ( ) از شاگردان اودى بالساخت. دولت آبد ات«ـات عاليـ»عتبت ـپايتخبيش نبود، به 

                                                                                 

1
 .۱99۰هما ناطق، ايران در راهيابى فرهنگى، خاوران، پاريس  
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از هندوستان سهم امام ه وجو شته وـانجا گنيا بددشيعيان وم ـعمتوجه روى سد که رمى ى ه به جامرکار سا»کم کم 

 مى رود.« همربه ساست ـهمذهب کجا جعفرى هرو ايران و قفقاز و 
1

 

، پيشواى مذهبىهر و بود ردار خوت برـرهبرى شيعيان در نيم قرن دوران ناصرى از همۀ امکانات حکومه دستگا

« نه»ديوانخابا ت ـدر رقابمذهبى ۀ ـوۀ اجراييـو قبود رتش قدرگاهى براى خود داشت. قوۀ قضاييه بکلى در قبضۀ با

 مى نويسد: ه ربادر اين ه راعظم مظفرالدينشاله، صدالدوبود. امينردار خوبرعمل وسيعى ان ميداز 

ج و مرج و لجام گسيختگى شاه هرينلدهى مظفراشاو در دوران پادشاه الدينصردر سالهاى آخر پادشاهى نا» 

عده انيون ـروحاز نفر دو ايران، يکى هاى شهراز ک هر يت و در ـدر کار روحانيون به مراحل کمال رسيد. در پايتخ

2ک نداشتند.«باکار زشتى هراز انجام ه، ورخود جمع کردبدرا  ذلش و ارابااى از او
 

را مانند ه اين دستگاند، که زمن انديشى داه ت مذهبى نبايد بدين سادـحکومه ساختار ملوک الطوايفى دستگا 

ايف ـت و وظمامقا، به در اين دورانايران  انيون«ـ»روحيم. ـجاى دنيا ارزيابى نکن هرحکومتى ديگرى در ه دستگاهر 

مى ات« ـ»مالي، تـداش ر«ـوق بگيـ»حقند که دهها هزار دادتشکيل مى را يک دستگاه عظيم حکومتى گون ناگو

شگر ـز »لـجبه الخربات و ـگرفنمى رت صون ناآ کت«شر» ون قى بدو ازدواج و طالشى، و فرويد خرهيچ ت و ـگرف

 در نظر گرفت.ه . اين دستگا »رعاياى«يد خيل عظيم طلبگان را نيز بعنوان ، بابودوى کوبگر سروى ، که نيرن«باشااو

نيز »زهدفروشى« د ـدر بندستگاه چنان بود که حتى ديگر اين  الىبات مامقادست ز در ـروت متمرکـو ثقدرت  

است ب ـتند. جالـداشه رـى ممکن بههاتثروو  «هاتلذ »مۀ از ه، علنًا نبودند و همچون شاهانى بزرگ وکوچک

يش و ـعبه ن نان حرمسراى شاهان و عالقۀ آناداد زـدن تعشمربرصى به ۀ خاـر عالقجادوران قا «تاريخ نگاران»که 

الق و ازدواج ـلّ طـککه  انيون«ـۀ روحـۀ جليلـرونى طبقاند»در که د نموصور ـان تتوحاليکه مىدر اند. هشان دادـوش نـن

چه گذشته است! براى ، مِلک شخصى خود مى انگاشتند زنجوان يا پير مالدار راه وـبيهر و بود شان ـدر دست اّمت

انيون متوسط الحال« اکتفا مى ـاز »روحنه دو نموکر ذايران به ر د مذهبىت ـحکوميگاه نشان دادن قدرت مادّى پا

 ته اند:کنيم. در احوال مجتهد همدان نوش

ار دارد... ـبط انبـدم ضـوار گنخر 25۰۰۰لى سااو »مجتهد است. سن ـا محـآقحاجى ه ـهم ازتر  لکين و ماترولـ»متم  

، هزار تومان نقد و امالک و اجارۀ مستغالت شهرى دارد 2۰۰»  د.«مى شون ماون ن.( توـميلي)نيم ور که يک کر

«زن دارد. 3۰زيادتر از ، در امالکش حاضر دارد سوار تفنگچى 3۰۰۰شنگدارد. ـفبا تفنگ مکنز  5۰۰۰
 3

  

آقا ميرزا جواد  تين درآورد. اوـاز آسانقالب مشروطه نيز دستى در تبريز است که  اوّل«روحانى »ديگر، ۀ ـنمون

 اش مى نويسد: ه رباکسروى درکه مجتهد تبريز است 

 داشت.«ه پارچه د 2۰۰هزار تومان نقد و  ۱6۰» 
4

 

ان ـ»حاکم ازمذهبى به هيچ چيز کمتر متگران مى دهند، حکونگاران« بدست تاريخ »که برخالف تصويرى 

مرانى کردار حک ورفتار رۀ بادريافتن گزارشى « رسمى»تاريخ ى کتابهادر که اوت ـاين تفند. با نبود ر«جاالم قاـظ

 نيز مشکل است! ، »علما«

                                                                                 

 .77، ص ۱ج، حيات يحيى، دىبايحيى دولت آ 1
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بود، ا ـآقلک مِ در مجاور که ربينى مايد ـسِملک صرف ـاى ت، برماى آنزمان بوداشهر عل، که »آقا نجفى اصفهانى

ينى، وم دـعل، طالب له راساشتاد ـيد هـاين سکار، اين مجتهد ريايک بتحرروشن د و در روز کربيگرى به باتهم ـاو را م

شهد اعتراضى ـران و مـطه، مـقعلما اصفهان، ک از ـزرگ هيچيـت بـدر اين جنايند. ه کردـه قطعـبى( قطع)بام بنا

يد را ـآقا قصد تصرف ملک آن سکه ستند ـشهد ميدانـران و مـطهحتى و اصفهان دم مروجوديکه همۀ با نکردند و 

1دم برنياوردند.« سترو از ند کوت کردـه سـهم، الـاينح، با دارد
 

در حکومتى است که ۀ کنندناشى از قدرت خرد، يافتهه نيز راتاريخ به کتابهاى که  »سکوت«و  »ترس«اين  

اصفهان معيارى براى  »شهردار« با «نجفىا ـ»آقبيش نبوده است. رفتار همين ه اى ـزيچشاه باربادر، آنبا سه ـمقاي

 مقايسه بدست مى دهد: 

، محمد جعفر، که وم دستور دادـعلب اصفهان، به طالروف ـمعقحطى ل سادر ، «نجفىا ـ»آق،خصـشهمين »

ها هزار، دم از گرسنگى مى ميرند و آقاى حجت االسالم آقا نجفىبود: مره ـه گفتـاينکه اـگنبه را اصفهان رئيس بلديۀ 

وضعى  ينبه فجيع ترشند و ـون بکبيره ـبرهنپا و سره ـارت بلديـاز عمه است. دخود جمع کرى هادم در انبارـوار گنخر

 انند و بدنش را براى عبرت ديگران بدرختى بياويزند.«به قتل برس
2
  

 تکليف مردم روشن است: ، شهردار شهرى به بزرگى اصفهان چنين رفتارى مى شوديى که با جا 

زار... را باشهور ـجر متادو ، انـدر زنجبود، ن ماذ آنزـى متنفجمله علمااز ، که انىـم زنجـابوالقاسحاجى سيد »

، دـت نکنـجرئديگر کسى ه ـاينک، تا شتندـشتناکى کـرز وحـرا بطکه آنها ت ـادى را واداشفرد و اکربيگرى به باتهم ـم

3خود را از آقا مطالبه نمايد.« ۀـحق، طلب جرتاو ندل آـمث
 

ه که بنتى ه اند، کمتر خيادکرداد ـقلممذهبى ان رهبرشونت ـخعامل را  ن«بابيا»د جووکه انى«تاريخ نگار»

در ، اند. اين قدرته گذارده دپرت را در ـحکوميگاه فع اين پامناو همين است که قدرت   د،ه اندکرت ـحقيق

از بسيارى ، که عظيمى استوار گشته بود صادى«ـ»اقتو اجتماعى ۀ ـزمينچنان بر ، از آن سخن مى رودکه دورانى 

 جهان کم نظير است: تاريخ جهات در 

در امور مردم عى ت شرـحکومبعنوان اد يا با سواد بيسوخاص ـن اشيانماروحانى از ايران الد ـد از بـبلهر »در 

وم ـعللباس طالب را در ، خود ورشرن مااز مردجمعى جز جلب نفع شخصى مقصودى ندارند و ه دخالت نمود

به ت ـين و اهانبه مجتهدت ـمى گويند اهانت بما اهانه، را مقدس و واجب االحترام شمرده... خود در آوردينى د

شد. باريتعالى مى بار اهانت به ذات... ـپيغمببه ت ـر و اهانـپيغمببه ت ـم اهانماابه ت ـم و اهانماابه ت ـين اهانجتهدم

هاى لماسد چه رمى عفا ـضستمى به و چه ظلم ه ـاز اين طايفاند که دا دـخاست... پس اهانت بما اهانت به خداوند 

اسباب عيش تا مى شود ه رود. چه خانها برچيدمى ا ـاد فنـه ببـاين طايفبداد استطۀ ـبواسکه ز ـاى عزيـجانهچه و رم ـمحت

جهت هستند که بىز ـۀ عزيـطايف، همين در ايران نع بزرگ اجراى عدل و دادمادد... گرا ـن مهيگاو عشرت آقا و آقازاد

4ق مشروعۀ خود ببرد.«به  حقوپى ه ملت بيدار شد، خواهند گذاشتبدن دارند ن ن درتا جا
 

5«شريعت هسپا» بعنوان «»طالب علوم دينى سروى بدرستى ازـک
  مى نويسد: دىباآلت و دومى کند د يا 
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با ط طلبه بودن است و نه داشتن شرموقوفات )دارند(... پر است از طالب. نه سواد که »تمام مدارس مذهبى 

ار معاش مى موقوفات مدارس امر ازه لک طالب درآمدـدر سبه شهر آمده، ل ـديانت بودن. بسيارى از دهاتيان تنب

 رودنيا مى ن از دچودارد و هرـحجسه ى در مدرـطلبگبه عنوان ر ـت عممدام ـخص در تمـش، يک دشوه مىنمايند. گا

1حجرۀ مزبور به ضميمۀ سهم او از موقوفه مانند ميراث به پسرش مى رسد.«
 

همه چيز دارند غير از تحصيل. از نند غير مى کهمه کار ه ش در لباس طلبگى درآمدبا»بسيارى از اراذل و او

2نوع خود مى افزايند.» ازخلق ر ـتنفه، بر دشى نموضبى و فراـميرغطالب کار ت... ـديان
  

انقالب ور ـۀ ظهعامل عمدرا حکام ر و باتمگرى درـسنى صادى و فزوـستگى اقتـورش، «تاريخ نگاران»همۀ 

هب مذ»تسلّط ى ـوانگهبوده اند.  «يا»بالش اين ـدردکنيز از اين يش ايران پدم حاليکه مردر مشروطه دانسته اند. 

براى پرداختن به چيز  «اّمت»در ذهن يى اصوالً جا بوده است کهه ـه جانبـو همچنان عميق در اين دوران « مسلّط

 ديگرى بجا نمى گذاشت! بقول کسروى:

زندگانى ديگرى گمان  بهگانى نداين ز ز ازـو جند، بودفته يها گربدا و ـين آلودگيها، خو به وزنرن در آنيا»ايرا 

3بردند.«نمى
 

است؛ يکى ان خوه ـمرثي، يکى تـگوسسألهـمه است. يکى دگستر زى«باساط »مالـاى بهدـو دهکبه هر شهر »

4تواند ببيند.«« نمىولدالزّنا»که اسمى  شد،فرومى و شته ذ نوـم« را روى کاغـاعظاسم »که در ـقلن
  

 در اين دوران مى نويسد:  «اّمتگذران »رۀ باسروى در ـک  

به سر شى ـى کيهاکاربا ل را يک سار يک چهاان ـگمکنيم، بى ساب ـحگر اند، بودشيعى مىکه ايرانيان »

ر ـى منبپادر ، ىبه پرداختندى ندعاد، به ىندرا خواندشورت عاياز، ستندىـگري، ىندناليد، ىندينه زدـى. سندداد

هايى کارشته راينها يک از شته دى. گذـرت رفتنيابزه دآوردگرول ـپ، ىندت» دادـبي اهلضايل ـ»فبه  شگوسته ـنش

و خرد و بزرگ بکارى بيخردانه ، ستندىـى را بهازارباو فته سال نهم ربيع االول را عيد گرهر بنام «تبرّى» داشتندى. 

! نوشته نشدى.« هبه کسى گنا روزسه در آن ، اى برخاستندى. بنوشتۀ)عالمه( مجلسى
5

 

وامىگذاريم!  ه تخيل خوانند ، به قدرتدکرچه مى حش«تووال نا»کاردر اين ی«ـۀ الهيدبرگز اّمت»که  را صوّر اينـت 

هر براى وصول  مذهبى« اتـ» ماليلصوگذشته از و، که در دوران مورد بحث چنان بودماليان  »قدرت و برّندگى«

 را کرايه مى دادند!: »برّندگى« دولتى نيز اين  »ماليات«و يا  »طلب«نوع 

از ه... جمعى ى گرديديلۀ تکدّـين وسبهتربراى تنپروران ، نتساب به خانوادۀ رسالتگاهى است سيادت و ا»دير

مى کنند اش ـسب معـيادت کـسه از راه دطلب نمودم مرسختى از ـبه، شرفى دادـبيتن به وق ـفات فـدات داراى صسا

کار بوده باشد... شان ـۀ ايـذمبر )ص( محمد س آل ـسانيکه خمـاز کاست يش خوشروع ـق مـفتن حگر شانـو عنوان

خود ات ـل مطالبصواى وند برتد دادـدم داد و سکه با مراعيان و اشراف و تجار و اشخاص متمول ه که رسيديى بجا

ى يال بقاصواى ولت هم برۀ دوـدر خزانحتى نمايند. مىدمت ـاين خانجام أمور ـمشته دانگاهسيد وکر ـن، هکارانبداز 
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ار ديدر ـاثلت، هکاران دوبدشم ـار او در چکه ديدد ديده مى شودات سااى از آن نهنمو، زولـمعحکام ا از ـمالياته

 دارى است.«نهخزانه که سيد رسمى اد خزانند سيد جووت را دارد. ماـالمملک 
1

 

ا بلت نيز بايد دوکم بود، تبليغى، و قبرستان و ديگر »بلندگو«هاى ه و خانقاه مزادماو اتکيه سجد و ـم ،يىتو گو  

 ناصرالدين شاه پسکه س ـبهمين « لتۀ دوـرۀ »تکيبادر دخالت می کرد! «اسالمعۀ شا»ا در« تکیۀ دولت» استفاده از

ه تصرف بسازد، که هنوز تمام نشده ب«  اپرا»از بازگشت از سفر اروپا، خواست در پايتخت ساختمانى به تقليد از 

توان تصور هزار نفرى پايتخت مى 2۰۰جمعيت ه با توجه بو  2شته اندنوهزار نفر  2۰ا نرايش آـگنجماليان در آمد!  

، که ددمى گرلغ نفر باصت ـو شه اـپنجبه ن »ناه خواـداد روضـدر آن تع .بودار ردخوبربزرگ «اى به»جاذ از که د نمو

3ر مى روند.« ـمنبچند نفر به روزى به بنو
   

ايران در اجتماعى ات ـى حيهاه ـزمينهمۀ در گير حاکميت مذهبى و فراکننده خردنفوذ و با توجه به قدرت  

! ؟انقالب مشروطهت ـعظمبى به انقال انقالب، آنهمى چه جااى چنين جامعه در اين است که نى سيدپر، رگاآنروز

دچار آمده ان ـخفقشى به هيوالوچنين قدرت ر ـزيکه اى جامعهاى ـنه از کجستايهندوـاهى مخونماو آريد جدافکار 

 ؟بدل مىگشتعى اجتما وىبه نيرد و شد مى کرربود، بايد 

يۀ سار ـرا در زي ربادرحتى و فته بود يادست ر ـنظيبىى رتينستکه هر چند دستگاه حاکميت مذهبى به قدواقعيت ا 

جامعه در ضد اسالمى و نى ايرا، که قطب تـرا نداشنى ۀ ايراـدن جامعبلعيما نه تنها قدرت ا، تـداشخود نگين ـس

بر  اىهاين حاکميت را به مبارزکه بود همين يافته بود و  ه دستدفزاينى شدو ر به نفساد ـاعتمديگر به ى سواز نيز 

در نيم قرن دوران ناصرالدينشاه، چنانکه در صفحات آتى خواهيم ديد،  کانون  سر مرگ و زندگى فرامىخواند.

تشکيل مى دادند، که در حاشيۀ جامعه در مبارزه اى بر سر مرگ و زندگى از افکار نوين  «بابيان»را  قطب ايرانی

 پاسدارى مى کردند.

تضاد به همين  کردن ان ـاى پنهبرت ـدرسکه ريخى تا »رسمى«البته يافتن شواهدى براى اين واقعيت در آثار 

ر شکاآند اضمحاللى ايران چنان در رونيست! با اينهمه نقش رهبرى مذهبى کار آسانى ، اندهرشتۀ تحرير در آمد

»انتقادنامۀ ميرزا ابراهيم بدايع مى گشودند. از جمله در رهبرىاين بر اد ـن انتقبازنايى خود دّ تواـدر حبود، که کسانى 

 ه: آمد .ق۱2۸9 بسال نگار«

نگ ـينه زن و سـته سـر دسچهاو ، نمازمگر چهار آخوند و پيش، استه ماندقى نبا»اگر ملت است چيزى از او 

 صداى بد آواز.« بهان خوبيه ـان و شخوه ـروضه هزار دوازده ز... و دبال ـزن و پي
4

 

رهبرى « تـ»ابه از ،شتهاگذايش ـرا بنمايران گى ندماعقبان پايى ميزپيشرفت اروهر مظابا از سوى ديگر برخورد 

ۀ نمايند»و  شمند«ـيم دانـ»حکه شد، آوردسى به ايران ين عکاـدوربميکه هنگا ،نهنموبعنوان ت. ـکاسمذهبى مى

» وقتى اعالم داشت و يى را مخالف قوانين ارسطو»عکاسى« ، بزوارىـدى سهاال ـم، تگان«ـت گذشـدر حکمـعاليق

5حيرت به دندان گرفت.« شتـانگ، تندـعکس خود او را برداش
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ش بسته نيز رنگ گوشم و ـچ اّمتميان در حتى  ام«ـى عظعلماش ـو دانعلم اى ـ»حن فتهرفته ربود که اين  

چرخش خود ادامه دهد. کسانى  بهميتوانست چرخ تحميق ، که عظيم تبليغى بوده خت و تنها به کمک دستگابامى

  که:در مى آمدند ه به مسخر

کسى معنى قرآن را ، مى گويند ه اند،دتحصيل کرو انده ل درس خوساست ـبيما که ين مجتهدر و ـى معتبعلما»

!شد.«با مماادست او از دست دو شخصى که مگر ، داندنمى
 1

  

در اضمحالل ايران که به علت مسئوليتى ، همۀ شيعه زدگى، با ر نيزباکسانى از جناح مترقى درکه طبيعى است 

له زا معتمدالدوميرد هافر از مى توان سان ـۀ اين کـاز جملند. ت« بودـ»روحانيبه ه ـدمدار حملند، سرديدخود مىمتوجه 

 تهد پايتخت پيغام داد: مج ينگتربزرعلى کنى، ال ـمکه به د برم نا شاه(وى ـ)عم

اب و آالت و شرى هام ـات خنه در خاما شما ر... اخورام ـالم و حـت و ظـحکوماهل را از ما ريد شما مى شما»

د ومى توانم از خانه ات بيرون بياورم و رسواى خاص و عامّت جورق موـو عبه جوهر ديلش ـاب و تبشرر ـادوات تقطي

2کنم...«
  

يکى همان گوبينو  فته اند،اش درياهدـفزاينقدرت ين ـرا در عتى رهبرى مذهبى ف ذاعـضکه رجى خاظران نااز 

 ناصرى نوشت: عصر در ميانۀ که است 

براى اينکه حتى اب و امتيازات داد و ـالقبه آنها و مد ها برآندآخولت ر و منزقدع ـد ترفيصددرشاه الدين صر»نا

ل ـأثير کامـامات تقداين الى و، رودآنها مى از بعضى ات ـمالقبه ه ـيکمرتبلى يد، ساد نماياه زـنفوذ آنها را در عام

، هـن عامـدر ذه لىوند، دارمحمد شاه خيلى نفوذ و ه شاـورۀ فتحعلينسبت بدوز مرآخوندهاى اچه شد و گرـبخنمى 

ر دق به هيچو نند برگردارو آنها از کلى که بد رسيد ـروزى خواهشده است... دا ـبينى پيبدادى و ـاعتمنسبت به آنها بى

 نفوذ آخوندها بروند.« ربار ـزي، که ستندـنيضر ى حاـو قيمت
3

 

ه رزـله باداتى« ـ»انتقچنين از بود، که از آن مذهبى عظيم تر ت ـحکومديد، قدرت دستگاه اهيم البته چنانکه خو

برآمدن ، بىباز سرکوب جنبش پس ا، که تـز داشاجتماعى عظيمى نياوى به نيرختن آن سانگون سرى ـوانگهيد. درآ

اى را عمده ضاد ـآن تحاکميت، الف اين ـمخکه با تکيه بر قطب مهم است ، با اين همه آن غيرممکن مىنمود

 مشروطيت گرديد.  سى انقالبرک اساـمح، که بيميادر

* * * 

هم را درايران در حکومتی ختارهاى تا سات ـرفجنبشی که می ست ـه اى از شکـدهسه دو ، رجاۀ دوّم دوران قاـدر نیم

سبب نیز ين بود. بد شدهت ـتثبیسطايی ون وقرت ـۀ حکومـدو پايدست در اجتماعی و قدرت سیاسی ت و ـگذش، میکندـش

ى هاطیقحت. ـرفنیز بسوى اضمحالل پیش میعت با سربلکه   ند،ازمبانی پیشرفت جهاۀ ـگردونبه از ورود ايران نه تنها 

روند ه، لدادـرا تقلیاجتماعی، جمعیت کشور شنج ـوران تـاپی در کـکشتارهاى پیه الخربامی و بیماريهاى واگیردار و ـموس

 ادامه میيافت. ، آغاز گشته بودشاه از دوران فتحعلیکه  ،تجزيۀ ايران

شاه ينلدمظفراو شاه الدينصردر دوران ناايران، ک خاشم ـشيک دادن دست از  وروس جنگ ايران با پس از  

، (ق.۱2۸4)ارا ـبخ (ق.۱2۸2) کندـش، تا(.ق۱274) ارزمخوالنهر و ءوراما،  ق( ۱256ه )ردشور آـجزاي، لشمادر 

، (ق۱273) اتلت هرستان و اياـزمین افغان، سرقشردر ، (ق.۱3۰3) ومر، (ق.۱299) هوـخی، (ق.۱2۸5) مرقندـس
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، صرف روسـتبه ن ستام کردـسمت اعظـق، ربـرين و در غـبح، وبـو در جن (ق.۱2۸۰) ستانـی از بلوچـسمت مهمـق

 وعثمانى درآمد. انگليس 

يران در اکه اسفا ما ت. اـرفمىد خلق بر باى سووى از ـغريبه توان بنيان حکومتى چنين ناى هر کشور ديگردر  

ارد اصوالً مسئوليت دمىوارا بدين تاريخ داور سى، ت سياـحکومتاه دستى ناتوانى و کوکه آنجا تا وضع دگر بود. 

يى توانا، که زمانى معنى مى يابد، تـحکوم ئوليتسـرا مـد. زيـت نبينـاين حکومجه را متوند اضمحاللى اين رو

 شد! بات کردن نيز داشته ـحکوم

 ستبد«ـو مسد ر فابادر»و  ر«جاۀ قاـطايفظلم »به را اضمحالل ايران سئوليت ـمرسمى تاريخ يک صدا ى کتابها

ه دکرضه ـرا قبشاه سراى ـدرون حرمه تا دافتاهاى دورستارواز   که حاکميت مذهبى،ايطى شردر ما ادهند. مىنسبت 

، اختناندر بان درگردتنها به اين مسئوليت را ، نمى رفتتر ى ارک فراهااز وراى ديوارشاه الدينصرر نابادرنفوذ و بود 

مسراى شاهى مهمترين مشکل اش تأمين هزينه مالى براى به زيارت بردن حرکه رى بادرينى هيچ نيست. آفرشبهه ز ـج

ارفى ـتع، نميدنا «ايرانۀ ـمحروسلک »مما، شاه تـگرفمىض قرول ـپپا اروبه سافرت ـاى مبرر که هر بابود و شاهى 

 خود را خوبنقشو اند، مسلّط بود رکه حکم مى هاى ـريکشاه بر همين باالدين صرناکه نيست. اينقدر هست بيش 

 زى مىکرد.با

حاکميت مذهبى، دۀ تبليغات گسترى سواز پهلوى در دوران چه ر و جاران قادر دوايران چه دربار  کهاز آنجا  

، و اين تبليغات به محور اساسى شيعه زدگى ايرانيان بدل گشتهه شده ندساشناکشور گى ندماعقب ۀ عامل عمد

از ا رسى اين برريده نيست. فاشاه بىالدين صرن سلطنت ناطول نيم قرت در ـحکومدستگاه ت ـماهيبرسى مختصر 

 گسترش مىدهيم.  متحکوه آغاز و به کل دستگاشاه يعنى خود ، مهر رأس ايننگاهى به 

»رأس چه بعنوان دى و نظر شخصيت فراز چه هان اين دوران را شات ـموقعيه شد، رشاچنانکه پيش از اين نيز ا 

متگرانى اينان حکود. نموان درک ميتو سلمان«ـمنى »ايراشخصيت نگى گارچوب دوچهادر ، تنها «حکومتىم هر

گام بردارند و از  »رعيت«يست در خدمت به باطبيعى مى بطور  «مملکتاحب ـ»صيک سو بعنوان از ند که بود

 خود به زور و خودکامگى متوسل مى شدند. کنندۀـت شـسوى ديگر براى حفظ موقعي

 ى، که مثًال پاث مى شدـعبااش گى زدو مذهب يک ساز بود. نگى گادوچنين رز باۀ ـنمونشاه خود الدين صرنا 

 درديگر ى سوو از سد ب خود را از او بپرـه شـاب نيم، تا تعبير خو برود على کنىال ـۀ مـخانبه هى شاصر ـاز قه ادـپي

ختند سان گورا دگرايران ۀ فته چهررفته رآنها ۀ ـمجموعکه زد دست اماتى قداها به رباو ها رسلطنتش بان طول نيم قر

 ند! ت نمودـتثبيپيشرفت طلب هى شاپادبعنوان ام او را ـمق و

ا نند ايران، بمابر کشورى ل سلطنت ه سااـپنجقابل توجه که ادى ستعدوش و اـردار از هخوبربود، دى فى مراز طر

فرنامه ـس، که مثًال دنمومىف صرادش را در اين ستعداديگر ى سوو از نست شانگر آـن، رـواى متغيّـازن قتوو ها گىويژ

 را آشکارتر مى سازد:  وازدگى عميق مذهب رـزيباعى ريد. بگويا شعر سد و ـبنوي
 

 بودب ـن و دل غالبه جاش گرق دشو                                         بودب ـراغچنان م دـگننه به دم آ»

 «بودب ـابیطالعلی بن صودش ـمق                                  فـنجيد به آکه اى نه بهااست خومی 
 

شخيص ـبى تخور بسياعت سا عت را سان اين ساشناه رستان چو»، دکرذارى ـجگتاب ـه شـدر نيمآنکه پس از 

1 «ندبوده داد
که  ،شخص خودش چنان عالقمند بود ۀعنوان نمايند به بلکه ،راعظمکبير نه تنها بعنوان صداميربه  
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راعظم صدتى مدورى ـن نخازا آقاميرع ـخل ازپس د. کرنه مىن رواشاکابه م شودايت ـى فهانامهاو،  خلع پس از حتى 

 خود زمام امور را بدست گيرد. که وخواست انتخاب نکرد 

ز اصالحى بوع اـنهر اى برتش را ـسته و دسـاو بميد بسيارى به ايد، راعظمى برگزبه صدرا ميکه سپهساالر هنگا 

د. ـرت دهايران صودر سى اماتى اساقدابود، صمم ـاد و مـاو نهدهنده بر انـأثيرى تکـتپا اروبه فرش ـسه يژبوت. ـگذاش

اد ـرۀ ايجبادر ملکم طرح پيشنهادى ميرزا ، را مأمور ساختله الدوسپهساالر، امين ع ـاز خلپس ق.  ۱29۸سال ـب

 امين الدوله نوشت: ، که به اجرا در آورد و چنان پيگير اين کار بود را  نه گاه نُ ى نه هاوزارتخا

در ما صر ـهان عشاپادکه وقى را ـآن حقحتى د... ـامى بدهنـق و انتظـرا رونها کارند که ل دارـميه ازشاه بى اند»

شاه ما اين پادخته اند، ر انداـخطبه را خود ن ه، جادحفظ کرار صرابه  نطلبازادى ماجت آـختى و سـس مقابل

علت تعطيل   صل، بلکهحابىساعدت را ـممملکت چنين اران گذق کارـت و حمـو خريمى کنند ويض ـتفنه داوطلبا

1امور قرار مى دهند.« 
 

 که:س ـب، همين داردبر دربارم فررهت جدر نست تواعظيمى که مىم قد« و لهالدومجلس امين»رۀ بادر

حات صالى اهاشهـيم نقـسئوليت تنظـمبا و ياسى سصونيت ـداراى ممجلسى بود ت. ـارى داشگذانون ـصلت قـ»خ 

2اى مطالعه به آن مرجع عرضه بدارد.«براى دارد شهـو نقبود هر فکر کس آزاد هرو  مملکتى.
 

هاى نست، که کشوردابايد ى تحقيردر جمله از بلکه ، «نهى ملوکاهاس»هودر نه اماتى را قداچنين ۀ انگيزالبته 

 اتـکس تملقهرو از هرجا در ايران در که هى شاالدينصراى نابرتند! ـداشمىروانده ماپايى نسبت به ايران عقب ارو

مثالً بودکه خت ـس، تـانگاشمى « ايرانۀ ـمحروسک لى ممايال »رعامان و لک جارا ماخود و مى شنيد ساب ـحبى

 او را ردّ کرد:، هنگاميکه به بيسمارک پيشنهاد بستن پيمان نمود

شون ـسنديم قـبپکه ما ور ـآنطه هزار نفر اـوقت شما پنجهرآلمان بود. بيسمارک گفت: با روابط شاه »مقصود  

 بندم.«ب  جنگ با ايرانو صلح ۀ ـم عهدنامضرمن حاداشته باشيد، 
3

 

در عا مى کند ت ادـآدميچنانکه ان نمى تورا شاه الدين صربدين ترتيب عقيم ماندن کوششهاى اصالح طلبانۀ نا

4اکم«ـحسياسى م تى نظاذاشکستگى »ور
شکستگى ورۀ اوّل ـ. در درجنستب داـرقيقدرت مذهبى د جودر و، بلکه 

از  شتهگذه زتاداد. اين نمىال ـمج تحاصالاسطايى بود، که به ون وقر« فرهنگنگين »ـۀ سـرتنـزي دراجتماعىم نظا

 است: حى قدم اصالهر مستقيم و غير مستقيم مانع اصلى که است  قدرت ارتجاع مذهبى

ه ميکنند ک دنموواچنين نند. ساامى هروانين ـقضع و او را از ومى کنند عايت ـسشاه زد پادـاى نيا عده»گو

5 مى کاهد.« همارسلطنت قتدو از ادين اسالم است الف ـارى مخگذانونـق
  

ت بر قدر خوبىبه او بلکه ، دانىسر نااز فى بود نه ائتالمذهبى، رهبرى شاه با الدين صرائتالف نا، از اين فراتر

 اى به نايب السلطنه نوشت: مهنادر  و روس«جنگ ايران »در نقش ماليان  ه آنکه دربارۀبود! نشانگاه  آ «بـرقي»

                                                                                 

 . ۸شده،ص د ، يادئولوژى...ايـ 1

 .۱۰7،ص همانجا 2
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لت روسيه دوداشته با را واه رشاه بيچاىـران و فتحعلـطهند آمدکه ف ـنج بال وکرى علماۀ ـرۀ جهاديـوز آن فقـ»هن

صايح ـنهمان ۀ ـشد از نتيجـکمىال ـحلت ايران تا به دوهرچه و نشده است دور ها از نظرخته ال انداجدو به جنگ 

1است.«نجف  بال وقت کرى آنوعلما
 

يگر دو سپهساالر  ،کبيراميرحفظ خود، اى ، برتـداشمى را وا شاهر ، هر باماليانقدرت مخرّب همين   

نه تنها جامعه را به خفقان که اى بود هکنندفلج سلّط ـتانگيز، ه ـفاجعکند. نى بارا قرصالحى امات اقدا

عى قبضۀ قدرت فسادانگيز خود داشت و خشونت اجتما ال درباسطوح تا ريان را نيز بابلکه در، دچار ساخته

 و فرومايگى انسانى را تشويق مى کرد. 

اولين از  له(الدو)صنيع سطنه ـن اعتمادالخا، محمد حسندان اين دوراندولتمراز دهيم. يکى ت ـبدسنه نمو 

ت و عار انطباـو وزي صّخاشخدمت ـ»پيام ـدر مقه، دبسر برريس پال در سار بود. چهاون ـن دارالفنگاکردتحصيل

صفحهاى ، به او منسوب استکه تنها نام آثارى ، . مختصر آنکهشدمىسوب ـمحايران ۀ ـآمدان جامعسراز  ت«عااطال

ادرش برهم ارث ـس شيدن«ـال کبا» از نه تنها  چنين کسى  ، نمونهوار ببينيم، است بـف جالـاين وصبا را پر مى کند! 

 است: ه نقل نمود»صدرالتواريخ«  خودب اـکتين ترروفـدر معنبوده، که آنرا با افتخار سار ـشرم

ب باطريقۀ شيخيه داشت در لک که ب المماـن اديخادالعلىـوم عبـمرحخود ادر ، با برخوددر ـوت پـ»من بعد از ف

ليۀ شيخيه نهايت مغايرت داشت او را بجهت مرافعه و کبا ن چو)عرب(  ارث مرافعه داشتم و مرحوم آقا سيد صالح

2طور هم مقصود حاصل شد.«همين ارث را بمن واگذار کند و  کهدم انتخاب کره ـمحاکم
 

زدگى به مذهب از اين پيش بيم. يارا درماليان سلّط ـبه خوبى مکانيسم فسادانگيز تتا نمونه کافيست همين 

ت افغش از خراما»د ،داندولتمربا ديگر سه ـدر مقايه زتااو کر است که ذاينجا قابل ديم. در ه کررشااشاه الدينصرنا

3 «بودک پااف و ـص
  :ريان بودباگريبانگير همۀ دربدون استثنا  يىتگرافاو خراگى زدمذهب 

ستوفى ـن مخافـزا يوسميرشده... الت ـزو تجمـجهم دارى شدمريبًا ستند و تقرـنيشد مربى ب ـاغللت ل دوجا»ر

4نام.«با است باشى ـدروييد مراست راعظم صدلک که المما
  

م ـو نظشد اترس نبـدس دلعابه سلطان ه گاهر»رايج حکم مى کند:  »فلسفۀ سیاسی«که از اين گذشته در مملکتى 

5اطاعت است.« تکليف مسلمين ز، بادشودل عاغيرلطان ـسبه صر ـمنح
»سلطان  بکوشدشاه الدينصريد مثالً ناباچرا  

 ند گرگى يک چهر ببايد کشت  که:اندرز مى دهندشاه به  جامعه« واقعىمداران ما»ز ميکههنگايا و باشد؟ عادل« 

 ؟ چه جاى رفتارى انسانى و نوع دوستانه است  دگر گرگان گريزند، تا به زارى/   

رّک ـاز تحداشتن ايران زبادر سطايى چه نقشى ون ومذهب قرسلّط ـت، شان دادـان نتوسى است که مىربا بر

نيز بود و در  آن  ت«ـ»فلسفۀ سیاسی حکوم «فلسفه سیاسی اسالم» آن دوران درسياسى داشته است. و اجتماعى 

 مى خوانيم:  ى«محمدشکوة ـ»ماندرزنامۀ در جمله از ديده است. رح گرـنى مطـت بروشـحکومگونگى رفتار چ

يد از تفأل و حتمًا باکارها بهام قد»در اشاه پاديا ختگيرى و آزار«. و ـساست به وم ـندن قساترنى ط حکمراشر»

6« يارى جويد.  تطهير و حکم منجم... و رويا«
 »فلسفه« شاهان قاجار قدمى در جهت مخالف ايناز اين نظر اگر  
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 ، بلکهتوجيهچنين رفتارى را نه تنها ، که دانست «فرهنگى»جه متوبايد يش است و انتقاد را ستار خودر ند، داشتبر

چنين بيان  ت راـسفۀ حکومـفلالسلطنه، اعتماداست که مثًال همان ب ـجاله گاهمين ديدتوصيه مىنمود! از 

  مىداشت:

جسارت کرد. سلطنت به اختيار ، با آنها دمتـرور خـغيد به ستند و نباـني طرفدم به هيچ وجه با ما مرن الطيـ»س

چنين کس با پس ، ..است ى ـۀ الهـافاضبه سته ـبصًا صوـه مخـد. اين رتبقايل شوآن به کس که هرشخصى نيست 

 قهر و غضب الهى است.«با  همثل ستيز، ستيزۀ سلطان ، کهديد کرسارت نباـاو جبا و يد طرف شد نبا
1

 

ه ژيبور و جاهان قاشااى مى توان برالً صوا، تـداششاه از  «جامعه»که ارى ـو انتظ رزگويان«اند»چنين  با توجه به

»حدّ در ، که ايران بحساب آوردعى صلحان اجتماـر مشمادر حتى و او را قايل بود ک پاى ـطينتشاه الدين صرنا

توان بهتر مىنى مازسد، ربنظر مى ن ـۀ اوّل دور از ذهـدر وهلکه بى يارۀ اين ارزبادر شيد!کوه در اين را «نايىتوا

بود. سخنى ه افکند يهسا معهجابر  مالياندۀ ـار فزاينقتدوازات اـم، که به يمنظر گيررا در  لى«جاط الرـ»قحکه شيد ـاندي

 از اين لحاظ گوياست: ، به ميان آمدشاه، الدين صراز قاتل نايى زجوبادر که 

دام ـکسد، پرمى حبت ـمن صـدر ضفته نى( رمااکرـزا رض)ميرات او ـمالقبه ار... ـالتجملک اظم ـکحاجى»

سخن اين ن شنيدميرزا رضا از  ؟شتىرا کُشاه الدين صرناکه تى ـاغ داشسرران ـشت دروازۀ طهـدلى را پعاوان شيرانو

به اين  خنىـم سشنيدکس هرن بااز زکه در ميان همۀ سخنها ه مى گويد: در اين چند روز ه،دعميقى کرکوت ـس

2بودم.«ه درستى نشنيد
 

بود، تا  «نهخاصلحتـ»م ( تشکيل.ق۱276)سلطنتش اوان  در اه شالدين صرم ناجاامات نافرقداز ايکى  

 «نمايند.ن مجلس بيادر آن ه باشند دنموبير امور خلق تدح صالو مملکت فع منااى مملکت آنچه برالى ـ»عق

3«است.ت و الزم االجرـد داشـرا خواهلتق دوـمطلحکم سد، برشاه ضاى پادـاممجلس که به ت باصوـ»م
  

کارى از پيش نبرد. علت ، هم ل هم به طول نکشيد و در همان دو سالسادو مجلس، اين که کار يم ـدانمى 

شکيل ت «مجلس تحقيق مظالم»  مثًال د. کرستجو ـجبر کشور ت ـر از حکومباستگى درـبدستدر نيز بايد واقعى آنرا 

  درماندگى دولت را دريابيم:علت  ه کنيم، تااـنگمجلس اين به  ازيان«شيراز شکايتى » است بهافى ـکو  شتـگ

ت ـار زحميدخرشند، وقتى که فرومى را... خود اب خرالک ـامه اند، که دکررسم ، »چندى است متقلّبان شيرازى

ه و ما قبل از فروختن به زن و بچۀ خود صلح کرده ف بودـوقملک اين ، که ند، مدعى مى شودمى شود باآه، شيدـک

4)مى شوند(.« کلک را مالمُه، ادعاى خود را ثابت نمود، متقلب هستندغالبًا  کهع شرالى ـوکلت بوديم و به وکا
 

 «يد ايرانسل جدـۀ نند»پروربعنوان ون ـدارالفن ،. از جملهبوداز اين هم فاجعه انگيزتر  دست بستگى فرهنگى 

کيد و تأينراز انکته اين بر د. ـدهمى ت ـبدسديگر امالً ـصويرى کـت ،آنحاليکه نگاهى دقيقتر به در شده است. يش ستا

ورى ـگردان جمهشاادا ـ»مبکه ترس او حتى را و يا شاه الدين صربىعالقگى نا «تاريخ نگاران»کنيم، که بسيارى مى

5آيند.«  ارـبببى دين ت و ـپرس
 اند. ه عامل ورشکستگى معنوى دارالفنون قلمداد کرد

 نفر رسيد(! 3۰۰شاه به الدين صرلطنت ناـسخر در اوانفر بود.) ۱۰۰کار حدود کل شاگردان دارالفنون در اوان  

  ب مى دهد:تازباايران را  معنوىست ـباست، که بن ن ناآقى کيفيت اخال، مّيت ناچيز شاگردانمهمتر از ک

                                                                                 

 .۱4۱ه، صياد شد، واريخـر التصد 1

 .۱54، ص ۱جشده، د ، ياى...ـات يحيـحي 2

 .۱۸9 -۱9۱ه، ص ياد شدعى...، اجتماافکار  3

 . 4۱۰، ص همانجا 4

  .547، ص 2ج، رانـاي، تاريخ اجتماعى ىندضى راوــمرت 5



درآستانٔه انقالب مشروطه

275

، آنين معلمو سا ت و رؤـصوصى آنهاسـخنه ب خاـمکتهم ون ـدارالفنکنند تصور مىه، اعيان زادگان نازپرورد»

ون ـدارالفنبه  عهدولى آن ـک معمـب و فلچوبا وش ـاش قرمزپه نفر فردلت دومر ابه شان... ـى ايهاخانهسرم ـو معلها ه ـلَلِ

1چوب و فلک سلطنتى تأديب نمايند.«با اعيان زادگان خالفکار را فراشان دولتى  کهند ه مى شودستافر
 

بود مىاز آن نى غير ۀ ايراـضاى جامعـستى فـي، بادکرمىنگين ـن را سآنا ت«خرۀ آـ»توش،متگرانحکوقاوت ـشگر ا 

به او را خر آدست ردازد و ـاش را بپمد نکرده ات درآـماليتا زد مى ب چودر ـت را آنقـرعيکه اکمى ـآن ح ! که بود

که نى جهات اين فااز مکا، مسلمًا هى ماليات مزبور را بپردازنديک شاهى يک شاذران ـرهگتا ست ـبمى ى ـدرخت

ضمين ـت ماليىرا او  ت«خر»آ کهد چنين مى کرشتوانه ـين پتنها بدو  شتنداسى ترنيز نى جهات آن ـاز عقوبهيچ، 

  کرد!  دـخواه

متگران بود که حکودر آن سياسى ت ـحکوم سادـۀ فکه عامل عمدد نمودى ـبنتوان چنين جمعمىجهت ين بد 

به ستگان ـجهى از وابقابل تو شماردرحاليکه س. ـستند و بـدانمىسئول ـم مقابل حاکميت مذهبىدر تنها را خود 

 ،عکسرکه بالى ـ)در ح بودند!لت نيز دودستگاه ار ه خورـجي  ، تندـداشدولتيان از که  «تى»نفر با همۀ بساط ماليان،

(. از ندداددست مىرا از خود  دولتىصب ـمن، طبيعتًا عمامه«ب با»اربه   با پيوستنر جادان قادولتمراز برخى 

شمار آورد. در ـبمذهبى ت ـمالن حکومعاع ـدر واقنيز بايد را دولتى  «خدمتگذاران»از عظيمى ل ـخيکه ت ـاينروس

 بى شک موارد مشابه پرشمارى داشته است: ، که زمينه کسروى نمونۀ جالبى بدست مىدهد اين

با را تافته ن ـه آهـينکابعنوان انى آغاز جواز مى بود، که زان باخلخالى... نيز يکى از نيرنگ  تابهنسيّد آ»

 پول گزافى در مى يافت.«، بستهشاه  ينلدر مظفرابادربه را بد، خود ياند نمى دارد و گزمىبردست 
2

ها هبه تحميق تودنست توامى  اب«ـيد آهنتـ»سن بود، که کسى چو رآنروزگاويژگى هاى ايران با تنها در کشورى 

 ت مواجب بگيرد! ـو از حکومبپردازد 

به حاکميت سى سياحاکميت ۀ فلج کنندهدف از نشان دادن وابستگى که براى خوانندۀ دقيق روشن است  

ى وبه سرا  که دربارست ـايهلقويل باشان دادن آن تماـعکس نشاه نيست، بلکه برر و باامگى درـه خودکـتوجيمذهبى، 

خصلت ذاتى حاکميت سياسى  ،تمايل وامى داشت. چنانکه پيش تر گفتيم اينايران زى سانوجهت اماتى در قدا

اى نهنموآنروزگار  از نفوذ ماليان رها شده بود  تحول تاريخى چگونه بود. ايران  اگر ،دريابيم، مهم آنستکه است

شاه  »از پايتخت به  »ماشين دودى«کشيدن خط شاه الدينصردوران ناخر اوا امات«قد»ااز دهيم: يکى ت ـبدس

 ازشوه به ماليان دادن رفق شد که با آن موبه انجام نى مازکار، تنها أمور اين ـميکى دس بلژـبود. مهن .«عبدالعظيم

ايت ـرضسلطنتى( )پشت واگن  »حضرات علما«اختصاص دادن يک واگن به با گرفت و توانست جلو  تکفير خود

زدگى خدمت مى  مذهبق ـتعميبه ت ـاعدن جمبررت ياز، که با به اين در مورد اقدامى بوده زتاآنان را جلب کند. 

کرد! 

* * *

در  تـحکومدستگاه دو ينستکه هر ا، زدمى ساار شورا دحاکميت مذهبى نه از ساشناجامعه خت که شنا آنچه

در بيشتر زمينه ، عرصۀ ويژۀ خود را داشتند نيز با آنکه هر يکظ لحاين بدو ند راندحکم مى  دم«مر»ايران، بر يک 

هرًا اـظ، که دبرم نارجى سياست خاان از مى توهمکارى به رقابت نيز دست مى يازيدند. بعنوان نمونه ها نيز در عين 

  .327ه، ص ياد شد، ات يحيىــحي 1
 .56۰ه، ص ياد شد...، شروطه ـمتاريخ  2
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نى ايران و بيرونى دروتحول در ه انگليس يژبوروس و با  ن«يا»آقاستقيم ـط مـروابما ابود، ر بادر «قدرتضۀ ـ»قبدر 

 !«سى رسمى»ديپلمابوده است تا ؤثر ـمبيشتر 

انقالب مشروطه پيش از که ت مذهبى است ـحکومصارى« ـول انحـ»تياز يکى ديگر  «شىآموزو فرهنگى »صۀ عر

ون است بدسئوليتى ـم، «اّمت» شىـاندييکرتاگى و ندماعقبو ينرت و از اـار داشحاکميت قراين دست ست در ـدرب

وق و ـداقلى از حقـحبه تيابى ـدسجهت در  «نىدۀ ايراتو»ر با نه آنکه، هروقيحاحاکميت. اين جه متوچرا ن و چو

ستند ـشروطيت و آزادى نيـق مـن الينياايراآمده، که سخر برـتمبه  ت«ـ»روحانياست، همين ته ـا خاسـبپلت انسانى منز

 ع«عاج رُـ»هَمو  ام«ـام کاالنععو»از  «علما»زد ـدر ناست که شته ـگى«ـ»امّتار ـنثاست که ى تحقيرتر بدو از آن 

 ! شتندا بيشترىشينند( ارزش ـنمى ت ناحيوام و دُکه بر سر شراتى ـ)ح

 يسـ»رئمجتهد بعنوان الن ـنى از فماالم کرـظماالسيا ناسروى و ـکنند انى مانگارتاه سخن، آنجا که تاريخکو 

 شتـانگايران در قدرت حکومتى يگى پااين دو ميکنند، بر ديا «لتيس دوـ»رئمقابل شاه، بعنوان در ، «ملت

شاه  ر وبادراعتبار از دستگاه مذهبى بيش  لى«اعتبار ما»ر بودر دوران مزکه س ـب، همين در اين بارهند. گذارمى

به ض قرت ـاى پرداخانگليس( برهى شانک بانک استقراضى روس و )بااى خارجى ـنکهبوده است! چنانکه با

  :طلب گرو نمى کردند. چنانکه هنگام مسافرت بمنظور تحصن در قمحتى  ن«يا»آقا

ى که ياى طباطباـسر آقـبراى مخارج اين سفر پول بسيارى الزم است... پکه کهريزک ملتفت شدند  »آقايان در 

 ،نک مطالبۀ گرو کردندء بااجزاکند، ض قرول ـپاست ک روس خوـنبادا از ـابت، آمده بود به شهرول ـپتحصيل اى بر

! دادند.«مىگرو  ون، بددـگرفتنمى ک ـنباولى از ـپگر اها مال، اينبر بق ساه ـاينکبا 
1

 

که آيا  ،پرسيدنى استواقعًا ر بادرنسبت به قدرت ى آن ترو برمذهبى ت ـحکومبا توجه به قدرت عظيم دستگاه 

عف ـفتن ضنظر گردر تر نيست که با ؟ آيا دقيقتـگفايران سخن در سى سيايگاه مستقل قدرت ان از پامى توالً صوا

يم شو قايلمبليک ـسنقشى ى صرر نابااى درگير حاکميت مذهبى، براو فره دـفزاينمقابل قدرت ر در بادرگى ندو درما

ريخى مسلم تاات ـواقعي؟ برخى دمت پوشاندن چهرۀ حکومتگران واقعى ايران الزم بشمريمـدر ختنها ا ر ند آجوو و

 انرا براى حکومتگر »نظم«، تا اى بود«گماشته»بيشتر ى صرت ناـحکومتأييد مى کنند که دستگاه ا را ـاين معن

ايران راج نست تاتوا، دستگاه حاکميت مذهبى مىآنظلم يۀ سادر که مذهبى فراهم آورد و مهمتر از آن پوششى بود 

چنين ارزيابى را بدست که يکى از ناظران خارجى است ، اومتى ادامه دهد. کنت دوگوبينوـمقيى با روياون روبدرا 

 است: ه داد

صب ـغمحل در که ماز او ن جهتين است. بدس زور ساابر ت او ـمالکييک شاه واقعى نيست، ن شاه چو»

در موقع ييالق که در آن زندگى مى کند و يا قطعه زمينى که صرى ـت... قـبنيست، مگر آنکه باول ـد قبشومىار گذبر

ن ت آـپرداخبا د و مى شوت ـساجد پرداخـمبه  ل هاد. اين پوخته شواى پرداه رجااجه وه است دکرغال ـسراپردۀ او اش

که يکى د افتااق ـى اتفـفعلشاه در ـن پمادر ز  ول مى افتدـت او مقبـاز و طاعـد و نممى شوخته شناستأجر ـمشاه بعنوان 

است خولى وقتى ذيرفت. وـار او پديداى بررا شاه ت عود  فتى ن.(ـاالً همان سيد شـ) احتممذهبى اصفهان ى سااز رؤ

2خالى نشست.« ينـارى زد و روى زمـکنبه ش را خود فر صاىـوک عـنبا اوّل ، شيندـبنشاه ضور ـدر ح
 

دولت که بوجود مى آيد دولتى وقتى زمان و ادارات سارا ـارد... زيندد جوآن وحقيقى اى ـبمعنلت دوايران در » 

نکرد ت ـات دريافـماليلت دوکه امى ـد و هنگمى شوأمين ـات تـماليمحل شد و عوايد دولت هم از باعايدى داشته 

تش ـماليات نمى پردازند و علمطلقًا يک طبقه از ايرانيان   تشکيالت دولتى بنمايد. فکه صرارد ندى يدعواطبعًا 
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نيت سؤات ـت ماليـدرى در پرداخـبقهم  بدهات ـۀ ماليـطبقمى باشند... ت ـدن کلفگرو ند دارينستکه خيلى نفوذ ا

را لت وأمور دـم، اتـمؤديان ماليکه اتفاق مى افتد  هچيزى عايد خزينۀ دولت نمى شود. گاکه بخرج مى دهند... 

روى قت هم... دست اکم وـو حمى کنند اع ـات امتنـت ماليـاز پرداخصريحًا و نند راخود مىو از نند زمى ک ـکت

 شد.«باز و اسلحه از آخوندها مى ترسد و مايل بخونريزى نمى باداشتن سر رضـبفه... ارددست گذ
1

 

2شيد دوران«ـن و جمماليمان زـ»س راشاه الدين صرناکه رى را باات درـلقتمگر ا، فـاين وصبا 
کّۀ ـساند  خومى  

او تلقى  »کارفرمايان عمامه بسر« بهانهگيرى مى توان  شته اند،ادش نوـانتقبه « تاريخب ـرا در »کت، آنچه يمنگيرد ـنق

 ،استوار بودند رزانـست و لـسچنين ه اى ـبرپايشاه، الدين صرنا ين آنانتربتپر صالر و جاهان قاميکه شانمود!  هنگا

زا ! آنچه ميرتوانستندچه مى الـين اميترادقانهـدفها و صـين هآنها حتى با بهترى هاراعظم، که صدديگر روشن است

تعمق است: قابل ، گفتهه ربادوران را مى شناخت در اين  ن اينياربار و درباکس درهراز بهتر يد که شان ملکم خا

3شد!«با هشيدـرا نکخود ر ـآرزوى مهتخر در دم آهيد که شان بدـرا نايران يکى »از وزراى 
 

نمى تواند مسئوليت ما ا، ندسارمى داقل ـحبه را سياسى ت ـحکومدستگاه از  ريخى«انتظار تا»چه اگراينهمه  

اند. درست است ه از اين مسئوليت مبرّا نبودنيز ت بردارد. همچنانکه سرآمدان جامعه ـريخى را از دوش اين حکومتا

وى ق فى جناحاز طرديد،  اهيمتر خوديرما چنانکه اپا بود، برسطايى ون وقرختارهاى ساط و ـدر ايران همچنان روابکه 

دو قطبى ، ژاپن را در بر گرفته بودتا ديگر کشورهاى جهان از اروپا که و از طرف ديگر تحرکى جامعه بى» در درون با«

ات ـنجدچار آمده بود، ان که بدستى ـببن را از ايران يد بانزديکى بدان مى توانست و با ت سياسى ـحکومکه بودند 

 تـبىحسّى و زبونى حکوم بود، کهاز آن بيش صادى ـاقتشکستگى و وراجتماعى  -اسىبحران سيى ـد. وانگهـده

 سياسى را توجيه نمايد. 

 ى«استعمارى هاترقد»نفوذ ۀ ـر را نتيججاى قاهامتحکوعف ـضميان يک چيز مسلم است، هرکه در اين 

. فلج کننده حاکميت مذهبى است قدرت شتناگذه دپردر همانا و آن  هدکردمت ـخه، تنها به يک چيز دکرداد ـقلم

آنروز  «بیداران»اين نکته براى که برند. جالب است استفاده عف ـاز اين ضشند بکوخارجيان  کهچه طبيعى است، گر

 دى مى نويسد: باآ لتى دوـيحيجمله است. از ه ايران روشن بود

ب آرزوهاى خويش سوار مى شوند و ـمرک بهو ندآميخواهند، ض نيز عوها ـروس، دـطلبنمىازات ـامتيانگليسيان »

ت شرـيش و عـعبه  ه تاده نمودسورا آشاه طر ه خادکرت ـو رعايـرجى را نيکمى باشند که سياست خاوش ـريان دلخبادر

 بپردازند«خود 
4

 

، ا گرفته بودفررا ايران در  گى«ند»زتمامى زمينه هاى که اى هبحران خردکنندسى ربراين مختصر را مجال  

از سوى سرآمدان جامعۀ که  هايىل» ـحه«را، کافيست به ييمسخن مى گوتنها براى آنکه روشن شود از چه نيست. 

 است نگاهى بيافکنيم.ه ايرانى آنروزگار پيشنهاد شد

ک خااز عظيمى سمتهاى ـن قطول نيم قردر چنان بود که نه تنها ت ـعف حکومـضکه ديم ه کررشاپيش از اين ا

مى ى ـشنودى تلقـخبا را يى اجداين ، دمبود که مراى به گونهسياسى نيز و ران اجتماعى شد، بلکه بحا ايران جد

 پيشنهادکه بدانجا رفت تا ن کرمانى خازا آقاميرمانند پرستى يهن ـمبود که  اضمحاللت و ـوران نکبـکچنين در ند! کرد

                                                                                 

 .5۰شده، ص د ، يارانـل در ايساه ـس 1
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دى و مار ـۀ فقـند و دهشتناک آنکه بر زمينديگر نقاط ايران بفروش برسانبه مان دادن ساوسر اى برن را ستاخوز، نمود

 باشد! ت ـمى مثبنست قدتوامىد پيشنهااين معنوى ايران، عملى شدن 

 نوشته است:  خوزستان« يدلۀ خرسا»رم بناله«اى سا»ره حتى ربااو در اين 

 نستاواز را در خوزـاهراضى ايد نمامى د ند پيشنهات دارـن اقامستادر هندونى که وّل ايراـيان متمـف آن بفارسـ»مؤل

دن نمود بااى آايران برولت بده ـيکمرتبفى ول گزاـاز يک طرف پنمايند. ت ـاقامه آنجا دنموارى يدخرلت ايران از دو

ن ستاخوز، به مملکت العـاطوطن دوست با خاص ـاز اشگى مى رسد. از طرف ديگر سرمايۀ بزرمملکت ات ـير قطعسا

ر شاوّل سرـى داراى تمـى و بمبئـکراچنند مامملکتى ون کارط ـار شـدر کنکمى لۀ ـاصسته و بفـواز را بـاهشده سد وارد 

اى ه برسنديدـر را پبود مزپيشنهات ـپرسوطن يان ـفارسه، له به هندوستان رسيدسادد. اين رمى گراد ـت ايجـو روح ايراني

ند وليکن افکار ه مى شوذاکرـمداخل لت ايران دوبا د پيشنهاب اين ـدر تعقي)و(  ند...ذيرفتن آن حاضر مى گردـپ

!! ه گرفته نمى شود.«ـارد و نتيجندت ـموافقسى اسانه مسايل اينگوبه ام قددولتيان وقت به ا
1

 

* * * 

ى يشتربهم  زباب قدرت سياسى شتاند اضمحالل روشاه ين لدمظفرانشستن ت ـتخ برو شاه الدينصرنابا قتل 

زدگى مظفرالدين مذهبب مى داد. تازبااضمحاللى را  نداين رووجهى ين به بهتراو  شخصيتنگى گات. دوـياف

 مراتب از پدرش شديدتر بود: شاه به 

 به گريه داشت و ربسياق ، شوب ـه دارى راغـتعزي، به ىنبودک پااف و ـت صفادر از خراـپنند غش ماما»د

و اظهار اکه به  يد محترم هم داردنمايند.« »وليعهد در ميان اجزاى خود يک سب ذکر مىباحکايات غريبه در اين 

مزبور  به سيدمى شود  ناکـترس قبرو عد ن از روينى مى باشد. وليعهد چاى بحرـخص آقـارادت مى نمايد و اين ش

2در سايۀ رداى او وحشت خود را برطرف مى نمايد.«ه برده پنا
 

، مىکرد ورـنلى عبتوار از ـقط کهر هربادر سفر اروپا که اى شرم آور مىيافت ه زدگى زمانى جلومذهب اين  

ميان همۀ کسانى که با را از زير عباى سيدبحرينى بيرون مى آوردند! از  نشسته بر تخت کيانى«شاه » يستبامى

  زدگىاش دانسته است:مذهب آنرا نتيجۀ  دىباآلت دواند، تنها ه ـگفتشاه سخن ين لدنى مظفرابوذت« از زـ»ل

، خوانعاار و دگذنمازهر اـدر ظ، اردنددارى خودابى ـارتکنه خلوت از هيچگو درکه آن عالم عياشى با »وليعهد 

ى ه هاى تواند تمام گنام هاسلين توبااست ه شنيد هـچونکه مى باشد. ز دنياذر و ـن، گيرعاد، تـسيدپرس، نوـه شـروض

 بداند.«ه شده خود را آمرزيد
3

 

بوده، فيع و نذر و نياز نيازمند ـش، که به اينهمه شداى مرتکب مى ه چه گناهان کبيرشاه رۀ اينکه مظفرالدينبادر 

داشت اين بود که کسى کمترين ضررى گى چنين زدمهم آنستکه مذهب اريم. ننده مى گذۀ خواعهدضاوت را برـق

ادر ـو ق ندزدست شى ـى از روى تدبير و دورانديربه هيچ کانمى توانست  بود، که ل ـذليچنان لطنت ـبر تخت سکه 

 قدرتين بدى ـرقيبمقابل در ملى ايران فع مناع از فااى دسد که برريد، تا چه ع نمافادقدرت خود فع منااز نبود 

 خود گوياى چنين پريشان انديشى است: ، رۀ قاتل پدرش نسبت مى دهندبادر شاه مظفرالدين  که بهخنى ـستد. سـيبا
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شفّى ـا تـزا رضميرشتن ـصاص و کـقبود، ه ـگفتًا ارکرت.ـا نداشنرصاص آـا و قـزا رضميرشتن ـکشاه خيال ينلد»مظفرا

!يد تمام اهل کرمان را از دم تيغ انتقام بگذرانم.«با ،شمـام بکـاهم انتقگر بخومن انيست. من قلب 
1

ۀ همين است که چهرريخى تاۀ نکتۀ عمدو ود شاه بين لدۀ مظفراـۀ دوگانچهرى يک سويف ـتوص، تـآنچه گذش 

شور سخن کدانى باو آسياسى به پيشرفت ت ـحکومتى ذايل از اين از تمابود. پيش ردار خوبرنيز ى ديگرى سواو از 

 اى شگرف يافته بود. هدايت مى نويسد: ه جلوشاه  ينلدزد مظفراـدر نيل ب اين تماتازگفتيم. با

نع مان شافراند. آوردمى چى زور شادم تما، مرمضر بودحاکه من نى سادر بود، دمکرات شاه طبعًا »مظفرالدين 

2مال اين مردم است.«، اين افواج از من نيست ،شوندـنع نماو ـت: بگـگفله بالدوـحاجند. شاه به بود
 

آثار با جمله  و ازبود سرآمدان جامعۀ ايرانى در تماس نزديک که با بس همين در مورد روشنفکرمابى او نيز  

 :شتدايى طالبوف تبريزى آشنا

و گفته بود: ، مى نمود ، تشويقودـفرممى د ـتمجي، دستاتخط فرـدسچند د ـسندۀ احمـنويبه زا ميرين لد»مظفرا 

3خوب مى نويسد.«، طالبوف وطن پرست است
 

عى اجتما مسلّط «فرهنگ»ب نقش مخرمىتوان بخوبى شاه انگيز مظفرالدين تحيرو  در اين دوگانگى عظيم  

حکومتگران ايران و مردم اين دست را از پى تداوم تسلّط اسالم چه فرصتهاى پى در که را دريافت و نشان داد 

را وى قدرت عظيمى است که از آن شاه نيست، سخن زدگى شخص مذهب است. سخن تنها از ه سرزمين ربود

 لحاظ تأثرآور است: هر از شاه مظفرالدين   مخفى«طلبى مشروطه رۀ »باهدايت در  زارشـگه است. دنموب عومر

راى است مجلس شول ساشت ـدم: هکررض ـع؟ داردژاپن مجلس ت: ـو گفاست... ا خومرد باح آفر»روزى در 

هر  کهد مى کره ـدرى مالحظـو بقکند ار ـاظهسيد ترمى و شاه بود ن ـدر ذهمجلس اد ـايجشبهه نيست که دارد... ملى 

ب ـيک ششاه ض مرات ـو)!( در اوقـايش بگـت: از درختهـگفمى   ،ويمـى بگژاپن چيزات ـز ترقيتم اـخواسقت مى و

!ولى وارد سياست نشوم« نمـحبت کـصژاپن ست از ـيمى بام و بودسته ـواب او نشـى رختختا صبح پا
4

او پس از امضاى  ،نوشته اندچنانکه  ،اردندد جوريخى وتاک ـوچکترين شـکشاه ينلدمظفراطلبى مشروطهرۀ بادر 

  حاال مى توانم به آسودگى بميرم.«» قانون اساسى گفت:

اى بسيارى ديگر از سرآمدان شاه، بلکه برين لدزد مظفراـننه فقط  ر«تو»امپران مافرژاپن به در مشروطه اد ـايج، آرى

ترقى جويان مىانداخت! ميرزا بر اندام ه رزـلبود، که اوتى ـتفايران و ميان ژاپن امّا ، جامعه ايرانى اميد آفرين بود

 تفاوت را بخوبى دريافته است: ق( اين ۱326سال ـدردى بـلۀ همسا)ر فهانىـاصاسماعيل 

 در ايران هست«.که »امّا در جاپان آن موانع ترقى نبود از حيث دين و زور علما 
5

وارد جهت در کوشش رد و ـل ميکبدضحکه اى ـمبه ر زبون مظفرالدينشاهى را بادرکه بود  »زور علما«همين  

انساخته بود: عمامه بسرسخرۀ ـث مـعه بازه، تادکرسخ ـمنيز را پايى اروهر فرهنگ اـن مظکرد
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 اىبروکى اندب گرـلقيکى آورد ما خواهند اى برغاتيکه ، چه سوبه فرنگ هم مأيوس نباشيدشاه »از رفتن 

1شاشيدن رجال دولت )است(...« هستادـايو  عتساردن وزرا از روى خو ذاـغديگر و له ينالدوـع
 

، رۀ پيشرفتهاى ژاپن واهمه داشتبا در سخن گفتن از نيز ف لحار ـدر زيشاه ين لدمظفراکه چرا اى درک اين بر

تن ـامى او در نگاهداشـناک ،ت«بياۀ اين »تجرـک از جملـشبى ت. ـاو را در نظر گرف »تجربيات سياسى« يدبا

 رانشستن ت ـاز بتخشاه پس ين لدۀ مظفراـو آگاهانسى ام اساقدااست. اولين ا ـارت عظمصدصب ـمنله بر الدوامين

ارت له به صدالدوامينو انتخاب بود( ه به او به »ارث«رسيدشاه که الدين صرراعظم ناصدين خر)آ تابکل ابايد عز

 رهبر جناحو ايران وز نرۀ آـآمد جامعسپهساالر، سراز له پس الدوکه امين يم ديداين از پيش ساب آورد. ـحبه ا ـعظم

 ر بود: بامترقى و اصالح طلب در

 ايناست. يض مرزاج اين ـى مگتر علت هااز بزرسياست يکى ت و ـحانيط روـخلاند دله... مى الدوامين »

دست دخالت ايشان را از دامان کارها ه، نمود يىاـاعتنبى ن يانمابه روحانىيش خوت ـداى رياسـز ابتاکه  است

2 «ه.کردتاه کو

 که: بس همين هى دوران صدارت امين الدوله تارۀ کوبادر 

ب عمايم و بهتان باۀ هجوم ارـحرببا ى ـيعن -ندى درآوردپارا از سپهساالر ن خاسين ـزا حکه ميراى به حربا همان »

 بود از پاى درافکندند.«ه شغول شدـمه زتانيز که را له الدواصالح طلبى امين بيدينى و 
3

 ممکنگشت: له غيرالدو، حفظ امين تـگرفنيز را خود شاه دامن  ايم«ـب عمباوم ارـ»هج ه کهاـآنگ

شيخى تهديد مى نمايند. طريقۀروى از ـو پيعقيده ساد ـفبه را جمع شده شاه وى مر»رؤساى روحانى در مدرسۀ 

 او را برکنار مى دارد.«شاه 
4

را در ترقى جويى يد شدايالت ـتماند، نه تنها تويد،مى ه نماـغلبه زدشيعه رى ـنگآنکه بر تاريخ ب ـين ترتيبد

 ميتوان انزوا و فالکتشه زيابد. آنگاباصرش ـن عهاخواپيشرفت ن و طلبام فرف رـاو را در صبد، بلکه بياشاه ين لدمظفرا

ه ـينکاش اروشنفکرى الم در ـينکخرآنست. سنگ داـهمنى ايرافکران روشنو روشنگران ت ـزوا و فالکـاننيز ماهيتًا با را 

)از ميرزا ملکم( را ممنوع ساخته بود:  »روزنامۀ قانون«ورود شاه، الدين صرنا، نپدرشچوى وليعهدن مادر ز

!يشان مى رسيد.«بادر لف پاکت ، ممنوع از دخول به ايران بودکه »قانون« را  »
5
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انقالب مشروطهزيگران با

 فکرىون زمينۀ سياسى بدى ها»حادثه 

 ش نيستند.«ـقابل درک و سنج  هاآن     

فريدون آدميت
1

يى از سوانقالب صورت گرفته است. اين ها سىو بررها بحثين ترمنهپرداب مشروطه انقالوهش ـيش و نکستادر 

»دمکراسى يعنى تأمين ، آنآماج که و چنان نزديک است نيده شاز آن يى نسل حاضر تنها آواکه است چنان دور 

 پيشرفت ايران است. ه قدم در را ينتررم ـان مبـهمچن، و سياسى«عى اجتما

انقالب حکم از اين آمده برسى اانون اسـلودۀ قهرًا بر شااـظشاه و محمدرضاشاه ى دوران رضاهامتحکو 

مى بى ياارزاسالمى ت ـارى حکومقراى بربرارز« ـت مبـ»روحاني کوششآغاز سرا نرآاسالمى متگران حکوو  ندراندمى

 قرين موفقيت گرديد! 57بهمن انقالب در ه الخرباآنکه شد، تا رف ـمنحاصلى خود سير ـن از ممادر آنزکنند، که 

ست: ان حتى جهاو ايران ريخى تاايع ـين وقتربـين و جالپيچيده تراز نظر يکى  هراز انقالب مشروطه در واقع نيز  

حاکميت مذهبى در اوج ، مى فراتر نرفتهسطايى قدون وقرط ـادند و از رواببيسو لى«ها»اصد در 9۸کشورى که در 

ثمرۀ که مىدهد  انقالبى رخ، شى فروگذار نيستندکوشهيچ آن از تسلّط براى برنى جهاقدرت قرار دارد و دو قدرت 

اه شع ـخلبى که نه تنها به انقالاست. لى( شمااى ـو امريکپا ون از ارو) بير نسى جهاانون اساـين قترآن تصويب مترقى

يزد وآمىار بدم ء عاالـرا در م ورى(ـضل الله نـف)شيخ رهبر مذهبىبلکه پرقدرتترين ، گرددمىکشور منجر ار او از فرو 

 لنظميۀ پايتخت«ـت ک»رياسبه ى را ـن ارمنخارم ـيپد، بون ماتو 25ى ـدى ارمنمربهاى ناز آن خوکشورى که پيش و در 

 مى رساند. 

ور با »فقهيات«ون از بيراى هـکلم بسرى که بهعمامهار دو ـابتکهرًا به اـظه ، ، انقالب مشروطديگرى سواز اما  

را .نه حاکميت استبداد ت ـه يافـخاتمانگليس روس و کشور توسط غال ـآغاز شد و به تقسيم رسمى و اش، نداشتند

 -اجتماعىتوانى ناصادى و ـت اقتـفالککشورى که به وارد آورد. نه خللى به حاکميت دستگاه مذهبى اخت و اندبر

انقالب از اين ، و طاعون بودندبا دست بگريبان و، قحطى به قحطى ديگريک دمش از مرو سى دچار آمده بود سيا

 ج و مرج سياسى نيز دچار آمد.هربه   که هيچ،طرفى نبست 

را گير ى درهاشاکش نيروـکر منظوين بدو انقالب است در اين  شان«ـ»دگراندينقش دن نموبرمختصر هدف اين  

 اراتى اکتفا خواهيم کرد.اشبهدى ـوالت بعـرۀ تحباو دريم دارنظر در مشروطه ن ماور فرتا صد

شاکش ـکنگاران، به تأييد همۀ تاريخکه  را دارد خوبىاين سى است، ورد بررـمنى که رانى دوماوديت زمحد 

مىکردند  »هدايت«جريانات را  شاوران روسى«ـ»مو  «انگليسرت سفا» فته، نهرمى ن نياايراميان خود در اصلى 

  بودند.ه ايران گذاردصۀ تاريخ پا به عر «هاچپ»و  »محافل فراماسونر« و نه هنوز

خاصى اهميت از کتاب دو ، شتهـگانقالب مشروطه منتشر رۀ بادريى که و رسالهها هابکتاه در ميان انبو

اسناد دست ارک و مد» در آنباشد، که سالم کرمانى مى النوشتۀ ناظما ،بيدارى ايرانيان«تاريخ » برخوردارند .يکى

 يىطباطباسيد محمد  کناردر است،  ى«ـمخفهاى انجمن» ازيکى ضو ـعه که خود سندـنوياست. ه ه دادـارائ «لىاوّ
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ن بعنواامّا ه، اى نبردهريخى بهرتاچند از تعقل ، هرفعاالنه شرکت جسته هااديددر رو («انقالب شواىـ»دو پياز )يکى 

 نظر درخور توجه است. هر از  د«انمتجدّعمامه بسر»ه وگرۀ ـنمون

د انگذرتبريز مىانىاش را در انقالب، جوسروى در دوران ـکه است. با آنکسروى ـکدـاحم شروطۀ«ـمريخ تا» ديگر 

رۀ بادرکه بدين جهت ، قضاوت مىکند  ن«نياارى ايراتاريخ بيد» هيژبوو شنيده ها ت از روى ـايع پايتخـرۀ وقباو در

رسى بر« او را نيز شالودۀ اين تاريخ»، استه وابسته نبود نيز مذهبىت ـحکومبه دستگاه و خته رويدادها به تفکرّ پردا

 ايم. ه قرار داد

انقالب رۀ بادره بويژ، که است هايى«ى»مغالطهکار وها غفتن دروديده گرنا هـنابع مطالعمحدود ساختن مفايدۀ  

 مى نويسد: ه ربادر اين ، صورت گرفته است!  فريدون آدميتمشروطه 

ى حتو له مقا، که با تيمـنداشکم ن تارالشاضيلت و ـفبى فت و ـوکر صـن نمامرده اـهيچگهرچه کم داشته باشيم، »

1دست ببرند.«تاريخ مشروطه ث ـى در مباحکارهـمغالطيسى به له نوسار
 

* * * 

»انتظار اهميت و  رۀبادر تاه ى کوـبحث، ريمشمارا برانقالب مشروطه رک ـى محهاو نيرو هاگىويژآنکه از پيش 

 جايز است. انقالب از اين  ريخى«تا

ادرى ، برىبر»برا چمانقالب با پر.اين اند دانستهشر ـبتاريخ در مترين تحول ستى مهرا بدرانقالب کبير فرانسه  

فرانسه انقالب ناپذير گرديد. ردار از حقوقى خدشهخوو برگاه آخوددى جوموبه سان ـد انفرروج ـر عستاخوا ،الت«عدو 

»جوامع  به »گله هاى انسانى«هزار سالى از تبديل ه از آن داست که پيش بشر تاريخ از اين نظر نيز نقطۀ عطف 

توان ناخود ت ـسرنوشتعيين از معنوى ى و دگى ماع« در بردـاد اين »جوامفرت اـاکثريما ا، مىگذشت بشرى«

ى استبداداى ـحکومته، شى«ـع وحـ»جوام در،که تنها تـالم داشـاعانقالب، اين دازانپره ـاز نظري ،سکيوـمنتند.بود

نمى  اين جهانى نبايد وباشد، هيچ قدرت شته ـگگاه آانسانى خود ام ـمقبه سان ـانآنجا که د و ـياينمى ت ـموجودي

است افراد شکل مى گيرند و و خو هۀ ارادـپايسى بر و سيااجتماعى  هاىترقدشد و ـبکبند تواند ارادۀ آزاد او را به 

 عمل مى کنند و نه برعکس. 

 ۀـدرونمايه جمتوبيشتر دارد و شته تکيه ن گذقرت دو بياتجر، بر ديمشمربرانقالب فرانسه براى يى که مقام واال

ق ـحقان ت، که ميزدـدهمى شان ـنشته ن گذقرريخى در دو تات بيا. تجرريخى«تااد يد»روانقالب است تا به يک اين 

ى هاى نهادبنانگ ـحقوق فرد انسان سکه آنجا ، نسبت مستقيم داشته عـجوامانقالب با پيشرفت اى اين ـهآرمان

وّلى رخ ـحتهرجا که چنين و ه اند اردگذم پيشرفت واقعى گاۀ ـگردونفته، به ار گريگاه قدرت سياسى قرو پااجتماعى 

 است.شته ـوب گـميخک نى«مدل ـقبما »ۀ ـحلان در مرـهمچن، جامعه ىهراـشرفتهاى ظـد پيجووه، با ادند

زى سوسياليستى جوامع درسى سانوه از آن در راپس ى کوششهاو روسيه ر ـاکتب «انقالب»از گر اديگر ى سواز  

م جاشى نافرـکوش، «انقالب فرانسه»ار از مرز گذون ، بد زدن«ميان بر » کوششى براىهر آنستکه ، مى توان آموخت

اد ـانتقالبته منجر مى گردد.  »سوسياليسم قذافى« و يا ولپوتى«ـحش پتو»، لينى«ستااتورى اـ»ديکت بهگزير ناو است 

عه مشد واقعى جاط ربعنوان پيش شرصادى ـو اقتاجتماعى الت تکيه بر عدو  «يیرژوابوۀ ـ»جامعبر س ـرکس و انگلما

از نظر آنان تحوّل سوسياليستى تنها در فرانسه بود و بدين خاطر هم انقالب اى ـاوم آرمانهتد جهتدر نيز خود 

  پيش بينى مى شد!، روند انقالبى را پشت سر داشتند ۀ اوّل اينـمرحليى، که هاکشور
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 انقالب مشروطهزيگران با
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انقالب مشروطه ريخى از ، که انتظار تاو ضرورى استرنفرانسه از آانقالب اهميت جهانى  به درونمايه وه اشار 

همين نيز ت و ـتحوّلى قرار داشچنينمت ـدر س انى(ـو عثمروسيه در  يىاـچنين دگرگونيهبا )همزمان  ،در ايران نيز

 انقالب مشروطهريخى از انتظار تازد. سامىل صر ايران بدريخى دوران معاتااد يدروبه مهمترين را انقالب مشروطه 

رار دهد و قدرت سياسى را بر پايۀ ارادۀ خلق ق، ت استبدادى و مذهبىـختار حکومهم شکستن سادربود که با اين 

 ايران خاتمه بخشد.  »قرون وسطاى« به، قدمکراسى اجتمامىـدى و تحقفرتأمين حقوق با 

، هيچه کبرنيامد شبه  يکنبود، انقالب مشروطه نيز کن سا بهدا ـوّلى ابتـتحانقالب کبير فرانسه، ه ـهمچنانک 

ايجاد مدارس ، و راهگشايان« روشنگران»ن مدبرآتاريخ نگاران اى بود. ى تدارکى چند جانبههاششنقطۀ اوج کو

  و تأسيس روزنامه ها را از جملۀ اين کوششها يافتهاند. 

شمول و در وراى اشکال ـکبير فرانسه امرى است جهانانقالب تحقق آرمانهاى که تکيه بر اين نکته ضرورى است  

از عى اجتمايى به برآمدن نيرو شرىـع بـاز درون جوامکه دارد تکيه بر يک تحوّل فرهنگى ، گوناگون نيل به آن

 مى نويسد:ه رباسرآمدان جامعه مى انجامد. گرامشى در اين 

ار ه هايى هموزوـو جها عى کتابمره ناپاـستوسط بالً ـقند که را پيمودهى راهمان پلئون ناپاهيان ـداران سه نيزسر» 

 بود.«ه آوردبيرون هجوم  بهريس پادهم از ـن هجقرۀ اوّل ـنيمطى در شده بود که 
1

 
 

* * * 
 

ه اـپنجنى خت. دوراسار شکارا آايران ريخى در نى تادورا نياپا، نىمااى کرـزا رضميرت ـبدسشاه الدين صرناقتل 

اى ربرا سطايى ون وقرختارهاى مذهبى، تسلّط سات ـر و حکومبادره ميان دفى گسترائتال، آنول طدر ، که لهسا

ۀ ـ»واقع بايدا نرآواقعى ن ياپابود، بى باوآوران ـکوب جنبش ن، سراين دورانآغاز گر اه بود. ديد نمون تمدنيم قرت مد

 ر وابتالف درـسخ ائـف در واقع، که «هـ»واقع ينبد ى«صر»دوران نا معنى کهين نست. بددا «ش تنباکوجنب» يا رِژى«

  ى نمود.گذارتنها اين واقعيت را نشانهشاه ين الدصرت مذهبى بود پايان گرفت و قتل ناـحکوم

، يک شرکت انگليسى بستبا ق( قراردادى  ۱3۰9) در آخرين سفر خود به اروپاکه شاه چنين رخ داد  »واقعه«

انى ـ»کمپبه ، چهارم درآمد شرکتيک و ه رـهزار لي ۱5تجارت داخلى و خارجى تنباکوى ايران را در ازاى سالى که 

ت ـفرص ت«ـ»روحاني، تندـالم داشـارداد اعقررا از اين يتى خود اـنارضنى ار ايراّـتجآنکه از پس د. مى کرار گذوا رژى«

  رداداشد قرور ـمجبشاه الدينصرناهايى کشاز کشاند. پس بزيى دست اـنمرت به قدر بادرمقابل در ، تا تـبى يافـمناس

 کسروى مى نويسد: جريمه بپردازد!، نگليس بقرض گرفت!(نک ابااز )که   ههزار لير 5۰۰غ ـسخ و مبلـرا ف

از را برهم زند... آن پانصد ـامتي، وانه تارـليهزار صد ـپذيرفتن پانبا کمپانى گفتگو کند و با ناگزير گرديد شاه » 

 دولت ايران بود.«به کمپانى دادند و اين نخستين وام  وفته گرفته بود ياه بنياد زکه تانک شاهنشاهى بارا از ه هزار لير

2 
 

د يمدت عاتاه درکوکه رى شاد سر، به سبب سوارداد راقراين با انيون« ـ»روحت ـمخالفتاريخ نگاران، از برخى 

، نمايندگان يمنظر گير درگر انيست، ن ـدور از ذهعايى و اين اداند دانستهکشور اينعوامل  ار«ـ»ابتک،دانگليس نمو

 نمىسى ـن  انگليچوو ند الع بودـاطبىارداد قرتن ـاز م، تندـداشه ربار در اين بادرنمايندگان که با  ستىـدر نش ماليان
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! »مونوپول« را برايشان توضيح دادند دا واژۀـابت»، ستندـدان
1

ت ـو در نهايايران ر بادر، اين »جنبش« ازهرچه بود،  

 شاه به چهالدين صراى نابرارداد قرسخ اين ـفند. روشن است که د برد، سوت«ـو »روحانيانگليس و ند ن ديديازملت 

حفظ خود هرچه اى برو ه بود دکرت ـ« حکومرهبرى مذهبى»با تالف ـۀ ائـپايبر نيم قرنى که د خفت آور بود. او ـح

در نامه اى به ميرزا حسن ، انعمامه بسر کنى«ـشمناک از »عهدشـخ  ه بود،آورداست، برخورهبرى مىاين که را 

 نوشت:  »جنبش تنباکو«ر سردمدا، آشتيانى

ى ـطه رونقـاين واسهيد به خوامى را خود سند ـمچه؟... آيا... ى ـام. يعنـام کاالنعبه عود ـبکنينبود ار قرور ـ».. اينط

بر ضد دولت و اولياى دولت حرف ، ن در عوض تحسين و تمجيدتاخودمحافل الس و ـدر مجهم ز باو هيد؟ بد

دولت  نکرده،داى ـخ گرا،که دـداني؟ آيا نمى زدـبرخيلت دواند بر ضد تونمى که کسىد ـدانينمىمىزنيد... آيا 

 2«؟هاى تهران تنها گردن مى زنندبىبايکنفر از شماها را همان ، شدنبا

 را افشا مى کند:  »روحانيت«سالوسى شاه، الدين صرنامه ناهمين در 

کشد. غليان اال چپوق ترياک مىـحنبود، ش ـک کايترهم که کس هرد! ـکنيمى دم مرو به ملت دمتى ـب خـ»عج

رس ـچيا شد ـک بکياتريا ود است برکند. البد ان را ترک نمىـغليجهت که بىد ديد! مرى داـرا عجب رواج چرس

! بميرد.«، بکشد و ديوانه شود. ناخوش شود، سر غليان بگذارد، بيايد شستى که گيرنجايا هر 
3

 

 «شاهالدين صرر ناباست درـانيون و شکـتح روحـ»ف ،ن«نياارى ايرايخ بيدتار»ۀ ندول نگارـبق،که را اکو«ـ»جنبشتنب

اند. اين تنها از اين لحاظ درست ه بى نمودياارز «ايراندم مرکنانۀ ـشاستبداد »جنبش  آغازبود، بسيارى بعنوان سر

ت ـزون حکومـعف روزافـضفى که با ائتال، دنموسخ ـرا ف ت«ـ»روحانير و بادرميان تالف ـائ »واقعۀ رژى«که است 

ظ لحان يبدو ه داددست از پيشرفت ۀ ـجبهبا ه ـرا در مقابليى خود ابحران اجتماعى ديگر کارفتن گرال باو سياسى 

ت و ـب يافسى شتات سياـحکومبيشتر ز هم باتضعيف  ،لغو گرديد. از اين پس از طرفى ماليانب ـه از جانـيکطرفنيز 

اينک براى تصرف ، تحکيم بخشد را خود يگاه قدرت پافته بود، ت ياـن فرصکه نيم قرت«ـ»روحانيطرف ديگر ز ا

 تمامى قدرت سياسى به ميدان آمد.

 کهازاتى ـامتيهم چنين ديگر ن آن و ياد و زسورۀ بادرنيست.  ارداد رژى«قر»خود رۀ بااز داورى در سخن الً صوا 

، اـدارى از جنگلهبره رـبهفى، تلگرا، خطوط نـآههشيدن راـکقبيل گون از ناى گوهاهـر در زمينجاقاهاى متحکو

ر بارۀ علل آنکه اين امتيازات به سبب ضعف درباست و درـاورى نشند، مى توان بددادغيره به خارجيان يالت و ـش

و  «ملى ايرانبع غارت منا» ازات راـوز دادن اين امتيمراه گاديداز اما ؛ تـگفبود، نيز سخن بيشتر به سود خارجيان 

رفتن گهمينکه سررا ـان. زيعمامه بسرفع منادمت ـدر خاست ريخى بينى تاکژ، دننموداد ـقلمکشور گى ندماعامل عقب

مى توانست  وگشت منجر مىدى ماى بنار ـزييک ن مدرآببه گزير پهلوى، نااز دوران پيش ن نيم قرازات ـاين امتي

 به زيان منافع ملى ايران نبود. ه يکسر، ايران را به گردونۀ اقتصاد جهانى وارد نمايد

ز سود و سخنى ا ىجاالً صوا ،سياسىت ـضعيف حکومـۀ تتنها به انگيز ت«ـ»روحاني تـمخالفمسلم آنستکه  

 هما ناطق بدرستى مى نويسد: ه رباگذارد. در اين قى نمىبازيان اين روابط 

و ها قراردادبه رض ـى« و معتضد استعماروى »به نيرت را بمثاـروحانيهم که ى را ـل و رايجـطباصوّر ـت » آن

شى ـاکو بخـاز تنبـامتيکه م(  ۱۸۸9هى )شاک ـنبااز ـدر امتينه اى نموبرزدود... سيم مى کند، بايد يکسره ازات ترـامتي
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که انى ـت الله بهبهـآيما ا، طنه سرسختانه مخالفت کردندبعضى وزرا مانند اعتمادالسلحتى ت ـرفمى شمار ـاز آن ب

م« عَنَ»ال ند وه ستارـليهزار ى روس ـنک استقراضبا هم از  قراردادو  شد... هم از آن قرارداده خوامشروطه بعدها 

 از امتياز تنباکو متنعّم گشت.«ه آزاديخوايى نگفت. طباطبا
1

 

ه راشجرا امادر اين  انيون«ـ»روحاز يده نيست، تنها به نقش يکى بيفا «جنبش تنباکو»ت ـت ماهيـور دريافـبمنظ

ى از ـ»نهمهرابه آزارى و ودـيهبا يم است که ديدازى شيراز شنمـپي، همان يرىـاسلفار ـاکبعلىسيداز سخن يم. ـاى بکن

، مادى ميرزاى شيرازىدابا رفته و ه اين ميان به سامر ت. او درـا يافـارتق نى«ماالزمجتهد » بهعت به سر ر«ـمنک

  مى نويسد: »بلواى رژى«رۀ نقش او درباآدميت در را تثبيت ساخته بود!  خود »موقعيت«

ن آ بروى را فته، يرى را گرـلاسفا اکبرسيدعلىختند و دور ه ساابا خود همرا دم ره مردافتااز( )شير شهردر  ارـ»تج 

ما ا، تـى نداشـاز علمـام ممتـمقيد. سيد شنيع نماـازات را تـامتي و دادنيد بگولت بد از دور ـالى منبباود که برتند ـداش

 مخالفان رژى بر اعتبارش در انظار مردم افزود.«با نش شدام ـهمگ
2

 

ه هم باش را ه نوادخا)او و( بود... يرى... ـاسلفا ، دستگيرى سيدشيدـاز انديشيرۀ ـاى هنگاملت بردوکه بيرى تد»

شت او از ـزگباه و ـتم غائلـازخپس»3جسفر آنان را داد.«خرن ماست توـرس دويفاران ـدند و حکمستافرشهر بو

4شد.« ررـمق)دولتى( ب ـو مواجه رـق او جيـدر ح نيز « هدگاـ»تبعي
  

بش جن»ت ـماهي، مى توان به شيدـه انديـمقابل لت براىدوکه  بيراتى«تد»و  به ديگر شهرها از«شيرۀ ـئل»غايم ـتعمبا 

تنها در خلوت جرأت قليان کشيدن ، واى تحريم تنباکوـالم فتـاز اعکه شاه مملکت نيز پس  حالىدر »د! پى بر «تنباکو

5«،داشت
شواى ـاز دو »پي)يکى انىـدالله بهبهـعبکه مثًال سيد ست ـاين در حالياست! ل ـطنيز باتصور ديگرى هر  

6!« مقلد نيستم و مجتهدم. »من :، کهقليان مى کشيدعلنًا  »جنبش« اين نيادر جر«( انقالب مشروطه 
  

 

* * * 
 

ين ند. بدبودوار استلطنت ـت سـتخمذهبى بر متگران حکو زت«جات و اـ»نياب شاهان قاجار بهکه شد ه اشار

اکميت حاز با جناحى ست ـزد و بند، تنها با دوام آوردخود سند ـمبر لى هايى هم که چند ساراعظم، صدوالـمن

الدين صرآخرين صدراعظم نا، السلطانبک امينتاا، ورىـننخازا آقاميراز ند. پس کردمىحفظ را خود ام ـمقمذهبى 

به جناح که در واقع ناشى از آن بود ، کشيدانى در »واقعۀ رژى« قليان مىـهبهه بـو اينکبود راعظمى صدچنين شاه، 

 ت. ـق داشـبک تعلتاپشتيبان ا

و ند بما «کار»بود که بر سر آن مهم دوران خود است. براى او در درجۀ اوّل  «عىد ارتجادولتمر»  ۀـنمونتابک ا

دو قدرت نمايندگان ريان و بادربا و بستان ه و بدماليان از حى جنابا زد و بست که با را بدين مى فهميد  «سياست»

در بود، اينک  د«تاس»ا کاراو در اين ما با آنکه د. اکرمقامش را حفظ مى ، که خارجى آن تعادلى را برقرار کند

 روزىـاز پيپس  جمله،شت. از ـو گبراى روهدـى فزاينهاىارشودبا ر بادراضمحالل قدرت و نه ى زماهانىگودگرمقابل 

 اينگر تا ت. اـياف اى«نهۀ مذبوحاجلو» ،ت«ـ»روحانيبا  تالفـائحفظ اى تابک برا، کوشش ۀ رژى«ـ»واقعدر ماليان 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

2۸6 

 

ت ـن دريافياربااز در «شى»پاداه نيزاـو گهگبود  اّمتاز  م«ماهم اـ»س فتن،گرآخوندهامد درآمنبع اصلى ن ماز

  د!نموار قربردولتى ستمرى ـم ن«يا»آقااى خود بر پى حفظ قدرتدر تابک ا، تـداشمى

 امين الدوله در خاطراتش مى نويسد: 

و سيد و واعظ و روضه  الـمهر ق ـدر ح سانات«ـبه عقل دولت رسيد مقرر داشتن » انعامات و احکه »تدبيرى 

ه ـن جزيياو آقاسيد رمى سان ـآنکبه وان ـۀ ديـاز خزينجوه آن وبود. ع شرضر ـرّر محـه و محّـم محلماو اگير کهخوان و معر

 سلطنت مى افزود.«ه آنها و بى اعتبارى دستگايى اعتنابىند. به کردمىساب ـج حباو 
1

 

ل اوّل همان سا درتابک رخ داد. اشاه الدينصرناقتل از پس ، ت«ـ»روحانيمقابل ر در باعقب نشينى ديگر در 

 به يک و دامن زدن  بيان«با»بسوى  ت«ـ»روحانييش دادن ـککه با ست ـرا در اين جه ارـچشاه ينلدت مظفراـحکوم

ين لدمظفرا ثمرى نياورد و ناآرامى ناشى از اين بلوا به بيرتداين ما خود را از زير فشار بيرون بکشد. ا کشى«بىبا» بلواى

 عظما برگزيند.  راتبه صدرا له الدو، امين ت دادـفرصشاه 

کارى ساخته ، بودفته ياکه قدرت رهبرى مذهبى ى ـاوجمقابل در هم ر بادرقى مترجناح و له الدواميناز البته  

شناخت که جا آنشد و از ه دوران قاجار اشاره اخوترقىراعظم صدرمين بعنوان چهاوله نبود. در فصل پيش به امينالد

 گوييم.زهم مختصرى از او سخن مى، باکند کمک مىانقالب مشروطه آستانۀ  ر دربادرقى مترجناح به شناخت  او

 زمانى در فراموشخانۀجامعه. رو بادرقى متريک با جناح ۀ نزدـدر رابطه،دّدخواـر و تجـمتفکبود دى له، مرالدوامين  

دى نيز بشمار مى رفت. باهادى نجمآشيخان همفکرت و از ـه داشـکاتبنى مماکرنخاآقابود؛ با ضو ـعملکم ميرزا 

 مى نويسد: ، ايران بيان«با»رئيس ، دىبادولت آ

 دارد.« ىـمرجعيتنسبت به آنها بيداران ايران در خارج و داخل مربوط است و با »امين الدوله 
2

 

 اش مى ساخت: را متوجه «بيگرىبا»تهمت ، دىباآدولتبا دوستى عميق و نزديک او 

 ملکمکه با مناسبتهاى مخصوص با و داشته سطنطنيه ـق ران وـاران طهبيدوزۀ ـحمعنوى که با ط ـرواببا »امين الدوله 

 خان دارد...«
3

 

را ارائه ى چندى هانهۀ وزارتخاـپايبر  «انونىـتقـم»حکو حشاه طرالدين صردر دوران ناالدوله امينکه، گفتيم 

بلوا در کشور فرو کشيد  اوراعظمى صدسالۀ ـدر دوران يکخود بود. ن ماد زدولتمر ارترين«بيد»او ، کالم به يک د.دا

قند )کهريزک( و کبريت کارخانۀ »تأسيس  انتومىۀ او ـطلبانپيشرفتامات قداه جملد. از ـوتى يافتنـکشور ق »بيداران«و 

4.«شمردسازى را بر
 

و نگى بود و کوشش اگادونيز دچار اماتش قداها نگشته بود، رشيعى ى هاورباۀ چنبراز بکلى ن با اينهمه چو 

يم ـاو تنظه بنظر م در اين رااولين قدشيند. ـر نـثمنست به توانمى براى به حرکت آوردن کشتى بگِل نشستۀ ايران 

 مى خواست:  وعخود شاه شرا از ينرااست که ب ـو جاليى کشور بود دارا

 ساير تکاليف معلوم گردد.« باشد، تاين ـو مع مشاه معلوب ـمواجه بود، بايد شتدر آن نوکه داد شاه »اليحه اى به 

5   
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انقالب مشروطهزيگران با

2۸7

زير سايۀ ، ريکی جامعۀ ايرانتا شان درـۀ فضیلتـجامنی روشنفکرى است که ان ايرابلکه هزارها و صدۀ ـنمونله الدوامین  

انتخابش به صدارت با اين همه برسد. به جايی  توانستنمی نکوششهاى آنات و ـنداشنگی رهب مسّلط مذهمناک ـس

، دىباآلت دو  ر.بادر درقی متريک جناح قوى د جوشانگر وـد و نـهدمیشاه ين لدمظفراعمیق عظما خبر از پیشرفت طلبی 

رۀ او مى نويسد: بادر، امين الدوله همفکرو دوست 

 1دانست.«ت کردن را نمى ـهنر حکوم، فراگرفته بودکه »از همۀ هنرها 

عرصه را ، رهبرى بهبهانی بهان عمامه بسرر و بادرتابک به کمک جناح ارتجاعی اکه ت ـنگذش، يک سالی ريمبگذ 

ع ـخلبه را او ، ختخواهند ساتهم ـیخیگرى مـشبه را خود شاه ه ـاينکبه  «يد»تهدبا  «»علماالدوله تنگ کرد و بر امین

تحمیل نمود و شش سالی روند اضمحالل ايران ه خود را به مظفرالدينشا رۀباارت دوصد ،تابک! اتندـواداشله الدوامین

 ادامه يافت. 

اين  ازجناحى شتيبانى ـردارى از پخوبرتنها با دى قدرت عظيم حاکميت مذهبى هر دولتمريۀ سااين دوران در  در

از بود.  ماليانقدرت ال ـعماِقوى  ىهاهرماز انيز « شتيبانىـ»پهمين ت. ـيافحاکميت به نفوذ سياسى دست مى 

ۀ ـنقطنه تنها  ،رهبرى مذهبىوايفى ـوک الطـساختار مل، که بخوبى نشان دادهمين مکانيسم مى توان در شته اينگذ

 بسيار داشت. يى ت سياسى کاراـحکومه دستگا »هدايت« درنبود، که عف آن ـض

ش رگستو حفظ يلۀ ـين وسديد. بلکه همين بهتررا رهبرى عف اين ـضيد به هيچ وجه نباهايى تگىـدودسچنين در 

جهت در ماليان و باشد دف ـهه، زندسااليتى ـفعيد که ر آبکانى مازستى ارچگى و همدـست. يکپـو هبوده رتش قد

 دشمنى را از ميدان بدر کرد. هر توان تکيه بر دودستگىها مى نه باچگوکه  فتندبى دريابخور زود و بسيا ،سـعک

امالً ـى کگيرجهتدو  ، باحداقل دو دسته مى شد ماليانسياسى  -عىدرگيرى اجتماهر . در بودن شيوۀ کار آسا

ه و بر اقتدارش افزوده شده رنداى بدسته، ردبه هر طريق که بگذ «کار»التىـحچنين در طبيعى است که    اوت!ـمتف

جهت نيز اين  ازيد. آبميدان  ديگرموضعى دى از ـدر دور بعند تا مامى ر ـسته و منتظـو بفردم ديگر تۀ ـگشت و دسمى

جنبش »د در ـلى بعساچند ،  »جنبش تنباکو«عبدالله بهبهانى رهبر جناح مخالف بود که سيد  «طبيعى»امالً ـک

 گرديد! رهبران بنام ازيکى «مشروطه 

 مثالً شايعهشد. مىاستفاده روال سياسى به همين  -اجتماعىى ـمنفجو اد ـور ايجـبمنظنيز  «تکفير»سالح از  

صدراعظم خلع که ال مى گرفت باچنان گر کار اند. اهبک صدراعظم را تکفير کردتادر اسالمبول )!( اکه مىکردند 

در »آقايان« ربطى به ، در اسالمبول »علما«تکفير شد،مى افزود و اگر چنين نمى  »علما«به اقتدار ، مى گشت

 تهران نداشت!

حاکميت از جناحى  ت«ـمحب جلب»پى در ه ارهمو ،تـداشمىدان را واخود دولتمرۀ ـبنوب «سمىـ»مکانيچنين  

ت. ـگذاشنمىا ـبج دن«کرت ـ»حکومصتى براى فر هابتو رقاها سهـى در دسيگيردرسبب ين بدو شند مذهبى با

ر بان درچو»: بر مسند صدارت نشست وه ربابک به پشتيبانى بهبهانى دوتاا، امين الدوله از خلع چنانکه مثًال پس

ۀ ـورقه... اردگذام و شاهزادگان بناى بدسلوکى را گرل جاالم و رـى اععلماۀ ـعامديد،... با اج ـد محتبخورا ايران 

اى ـو آقمجتهد ر ـاکبسيد على ا ـآق، رانـدر طهه شد... دستااف فرطراخته به س انداـالمبول عکـ)او( در استکفير 

قسم ياد کردند ه... دادلت، مجلسى تشکيل ل دوجااى از رعده و علما از چند نفر ديگر ه... و ـم جمعماو ايى طباطبا

 .۱6۸  ، ص۱جه، ياد شد، حيات يحيى 1



 انقالب مشروطهزيگران با

 

2۸۸ 

 

د و او را ستار فرـاکبسيد على اى ـاى آقبرن ماصد توـپانفورًا هم( )او کنند... ام قدسر اـدر ميـل )او( بقعزدام در ـککه هر

!ميانۀ سايرين هم نفاق انداخت.« ،ده نمواهمرو خود دوست  با
1
  

بود. شته ـگ مختلف ماليانى حهارقابت جنا وه صحنۀ مبارزه ر يکسربادر، الدولهزل امينعبا بدين ترتيب 

ى ابهاکت»در ، که تـکى را يافمفلوۀ چهرو آن يد خزتابک به کنجى ۀ اـدوگاننفوذ و مقابل قدرت در شاه ين لدمظفرا

که ر کوچکى بامثالً انتقال در، شدهصحنۀ رقابتها نيز ر بادرآنکه خود ه ـخاصفته است. ب ياتازبا «تاريخ

ر جا افتادۀ ناصرى و بابود به تهران و رقابت ميان دره ى در تبريز فراهم آوردوليعهدالنى طودر دوران ه مظفرالدينشا

 هاى پردامنه اى گشت. خود زمينۀ دسيسه ها و دشمنى ،ها«ه بدوران رسيده زتا»اين 

 زد وبا حکّام واليات هم و فته بود ال گربار بادرارتجاعى  وقى متردو جناح ديگر، هم اختالف ميان ى سواز  

ت جنبۀ ـحکومه عف و چند دستگى دستگاـدر پى تحکيم قدرت خود بودند. البته اين ض ،اين و يا آن جناحبا بند 

 در سطح جامعه مى گشود.  قىمتريى ور نيروـهاى ظهى بررا، مثبتى نيز داشت و آن اينکه

فته بود، که ال گرحاکميت مذهبى چنان بازون ـروزاف ، قدرتق( ۱32۱) ستـۀ بيـدهآغاز در ، ه اىـزمينبر چنين  

 الدوله را به صدارت رساند. عين ل وعزرا تابک ا، شاه ، اىهربادو  «کشىبىبا» ويد جدبلوايى نبال بد

فضل الله ، شيخ مجتهد بزرگ تهران زد و رقيب او ،بهبهانىبه سينۀ دست رد ، اين شاهزادۀ پير، عين الدوله 

شد ه اى ـوارد مرحلايران ب ـين ترتيبدت. ـگرفپيش ر را بايورش به قدرت دره نورى را برکشيد. جناح بهبهانى نيز را

م يى است که بناادهايدرو آغار، ضاد«ـ»تاين  د ونمو ىم ذيرـاب ناپـاجتنرهبرى مذهبى ر و بادرميان صادم ـتکه 

 است. شته ـت گـثبتاريخ ايران در «انقالب مشروطه»

ک روس در ـنکه باح شرين است. بدک روس ـنباختمان سادن کرابخرۀ ـيکى واقع، ۀ اين برخوردهانمون

به ، ا از شيخ فضل الله نورىر نت و آـزار يافيکى بااى در نزدهـين موقوفـه زمـقطع، ختمانسااى برى ـستجوى زمينـج

ت ـن يافگاتخوان مردـين اسـمز اين درمنتشر شد که ر ـخببود، ام ـتومان خريد. امّا چون ساختمان رو به اتم 75۰مبلغ 

ۀ کنند. نکتسان ـک يکبا خاختمان را ه، ساراندشورا دم« مر» ، تادآشتيانى افتاضى ـمرتشيخ ت ـبدسنه و بها شده

ک روس ـنبه باسارت ـهزار تومان خ 2۰از خزانه مبلغ ، شاه اللهشيخ فضلاز ول ـپگرفتن پس اى ـبجآنکه ب ـجال

! شند«با»علما کارى نداشته داد به  دستورت و ـپرداخ
2

 

ت ـاينهتابک به ا -انىـبهبهميان رفتن محور ه از ـنتيجو در پا اروبه سافرت او ـمتابک، ل ابا عزر باضعيف درـتند رو

الدوله را به دو عينهر قرار داد و ، لف او بودمخا يى کهار طباطباـدر کنتابک بود، ا ار«ـغ يارِ » کهانى را ـو بهبهسيد ر

 طلبيدند. ه مبارز

گشت  زآغاآنجا از  ق.۱32۱ب ـه در رجـواقعۀ ديگرى در اين دوران گوياى توازن قواى آنروزهاست. اين واقع 

ى دو هاه ـطلبشدکه ث ـعبات و ـرا داشتهران در  وى(مرۀ ـه« )مدرسـوزۀ علميـ»حيک  «پرستى»سربهبهانى ادعاى که 

ور ـمجبلت رد. دوخوک ـکتميان اين  درنيز ش که حتى خودت ـال گرفکار چنان باو پرداختند رد خوزد و به « سه»مدر

ى ب، بخون«نياارى ايراتاريخ بيد»ۀ ندزارش نگارـو به اردبيل تبعيد کرد. گدستگير را  ه«ـطلبه ردچها»و به مداخله شد 

 است: انقالب مشروطه سه سال پيش از ، فکر و ميزان رسوخ خرافات سطحشانگر ـن
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

2۸9 

 

ه نفر هم از اشخاص بيگنايک ذا ـلبود، س ـد نحعدن اين ه نفر بود. چويزدـأخوذين سـۀ منَد که عدى نماـ»مخف 

! شد.«باعدد ميمون که ته و به آنها ضميمه کردند گرف
1

 

را از تهران ه شددستگير ان ـطلبگميکه د: هنگاـدهمى شان ـرا نقدرت دولتى ستگى ـماجرا بخوبى دست بهمين 

 گشت:  ىکارى ـمخفبه ور ـمجبلت دو، تـرفبلواى ديگر مى چون خطر ، حرکت مى دادند

يد. ش نياخودا را ـخبا آنها لوک ـوع سـاين نمى باشند. ايم ـب عمبااردات و سات از ـاين جماع، دـدم گفتنمر»

 اند.«!ه اين لباس درآمد منه مى باشند که بهه و اراـبيباۀ ـاز طايف، اينها دـاب گفتنجو
2

 

 را مى نماياند:  وارونگى روزگار«»  گزارش کسروى نيز

ن را نازرگابااز سه تن و ند... بوديى( مى اـبى )بهکند که باپرا، چنين تـرا گرفها( ه ـ) طلب نله چوينالدوـعلى » و

ه اـصد و پنجـدام يکـکهر از سپس تند و ـه داشـهى نگچند گاو ند د کردـد و بنـگرفتنند بودمى خته شنااييگرى ـبهکه به 

3گردانيدند.«  هارفته ن گرماتو
  

*** 

 ه، دتون ناجنباسر نهرى و جاهان قاشاپادستى آنستکه نه »را

 نهو ناآگاهاند آوردمى در ها سـر نــىان و ديگرگوـکـت از آن

 ن خود بسر مى بردند.«ـکهيوۀ ش با
4
 کسروى   

 

الزم است ببينيم  نيزظ لحاين بدد و گيرپا مى «انقالب مشروطه »اجتماعى است که  -سىضاى سياـفچنين در 

 ؟! خواهان کدام بودندمشروطه چيست و  «مشروطه »

ى ـبمعنفرانسوى  Charteت ـاز لغه اين واژاست.  «انقالب»اى اين محتوخص شاين خود بهتر« مشروطهواژۀ » 

  «مشروطه»گشته و به  »معرّب«در عثمانى نظر داشته است.  شر«ـوق بـۀ حقـ»اعالميبه و فته، شه گرـه ريـاعالمييا شور ـمن

نيّت مد هاىشاختن ارزجا اندور ـبمنظبى انقال راانقالب مشروطه   ارد! ند شروط«ـ»مبه ى ـو ربطه بود بدل شد

دم مرانون و ـت قـحکومبه در ـهمانقمد. آيد عاانقالب اين  ه آنچه ازاـنگ به يکه اند. دمونداد ـقلمايران در پايى ارو

صل فرانسوى خود!  به هر حال کسروى چنان جامعۀ ايرانى را با به ا «مشروطه»واژۀ بود که بيه ـشپا اروالرى در سا

5نها انداخت!«بارا بر سر زه ر کنسول انگليس در تبريز اين واژبا»اوّل  ،شد ، که مدعىتـيافنه مىبيگامشروطه 
او  

 مى نويسد: 

ستند و ـداننمىرا ه معنى مشروطه وـدۀ انبتوو ند آورديد کى پداندتۀ ـدسايران، اهى را در مشروطه خو»جنبش 

را پا ارو، که شانـرۀ نوانديـتيند: يک بوده مى رـتيهم به چند شروان ـپيآنسوى از ند. بودنمى ن آن هاخوااست که پيد

روطه معنى مشو از پا از ارواينان هى گاازۀ آاست که اندو پيدستند خواپايى مىشروطۀ اروـمخود يک و ديده يا شنيده 

که ماليان بودند ، تيرۀ بزرگتر ديگريک تند. ـداشنمى ى سراى سرـز آگاهيهـجبسيارى و نمى بود سان ـانون يکـو ق

و يى باشادروانان بهبهانى و طباطکه و دسته مى بودند: يک دسته بدپيشگامى را هم اينان بگردن گرفتند. اينان هم 
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29۰ 

 

مى بودى به نارى رو جاۀ قاـر خودکامبادردست ا در نرتند و آـداشمى ستگى ـدلببه کشور ن ند. چوهمراهان اينان بود

نمى طلبيدند و خود از کشوردارى و چگونگى ند، ديدچنانکه سپس را معنى مشروطه ال ـحهمان در ند... ديد

تند و ـداشنمى ستگى ـدلبکشور هم . يک دستۀ ديگر... به ر دور مى بودندانديشه ها بسياو اينگونه ه پيشرفت تود

1خودشان مى بود.«ه خواهى به آرزوى رواج »شريعت« و پيشرفت دستگامشروطه  بهشان ـدرآمدن
 

که چند ، هررايى انى و طباطباـى بهبهـيعنعمامه بسر،سروى دو ـک،ريم،که بگذشان«ـى نوانديسراى سرـگاهيه »آاز 

با  »ارزيابى«قلمداد مى کند. او در اين  طلبىمشروطهپيشگام ، نبودند دراروپا بود«که »بدانسان مشروطهخواستار 

 هم نظر است:  نگاران«تاريخ »ديگر 

بخردانه مى خواسته اند کم لى وبوده اند، ا مىشورـانون و دارالـو قمشروطه شۀ ـست در انديـاز نختن  » اين دو

دالعظيم ـو در عبند بودگاه نمى  آمشروطه ان از ديگرو سيد دو اند ه ـه گفتـاينکسند. ر آنهاتن ـخواستا به کم پيش بروند 

2 «ه.از دلهاى پاکى نتراويدکه سخنيست ، ن ايشان انداخته اندباآنرا بز انديگررتخانه سفادر يا 
 

تاريخ »تا ت ـت گرفـم بدسـقله که اـو آنگتبريز، کن بود ساانى جونوانقالب، ت ناسروى در جرياـککه يم ـدانمى 

و ها شنيدهن بياگزير از ند، نابودکار ردست اندت ـدر پايتخيى که هاصيتـت و شخنارۀ جريابادر، سدـرا بنوي «مشروطه

با و يى نيروجنبش به چه اين ، عالقه داشت بداند، شد تبريز نهاام آزاديخواـهد قيکه شاسروى ـکانده ها بود. خو

را پيشرو اين سيّد دو ، بيدارى«تاريخ »استناد به با چند که، هرکسى است اولين او است؟ ته ـان برخاسرهبردام ـک

طول در ه رباو در اين ينراز ابد. يامى اقض ـدر تنماليان ختش از با شنارا  بى«يا»ارزامّا اين مى کند، جنبش قلمداد 

 مى پرسد: ه و از خود و خواننده افتاد شک بهکتاب  همان

ستادگى را در ـو آن اي، ندشيدکو، پس به چه مى را نمى دانستند و آنرا نمى خواستندمشروطه »اگر اينان معنى 

و ه تودۀ انبو، اند. آرىۀ بزرگى بخود هموار مى ساختهـتيجنميد چه ابه يب را ـو آسند گزصد و ند نموده مى راچه 

 شند.«باولى اين جز آنستکه دو سيّد هم ندانسته  بود،نمى ه زارى از آن آگابامردم 
3

 

آورد ه سروى را بدين راـکنى داشته باشد، رهبراه بايد الخرکه چنين جنبشى با »اجبار منطقى«بدين ترتيب اين

اينان، ر او از صويـتما اديگر ى سو. از بخواندرهبر انقالب را   «سيّد »دو گردن نهد و  نگارى رسمى«تاريخ »بر که 

 د. کر مشروطهنگارى تاريخ کسروى به که دمتى است ـآن خهمين زد و مى سامال براش را بىيايگى ارزبى پا

، دشواپ ـچيد تجد «اسالمىورى ـ»جمهسروى در ـکآنکه کتاب اى سويى براز است که ضى ـتناقچنين برپايۀ 

ر، صمعاه ژوـپ، تاريخ طقناا ـهمديگر ى سوو از مى کند را رد کتاب اى محتوامى ـتمکه شته اند آن نوبر ه اى ـمقدم

4!«انده اند.ت نخوـسروى را درسـککتاب نند، داجد انقالب مشروطه مى ا موت« رـه »روحانيـآنانک»، دـدهمى شدارـه
 

ران معاصر ايتاريخ ساس در ـحۀ ـآن نقط، ورىـضل الله نـفشيخ نقش هم چنين و  سيّددو نقش زبينى ، بارروـبه 

دو سيّد که هر اين فرض متًا بگوييم که با دـمقه است. زدمن آورى داسرانـبه کژانديشىهاى خ، که را مى شکافد

ند، داشتدى چنان خرو ه ادـان نهميدبه اهى پا ترقى خوو ستى دووطن ۀ به انگيزو مى دانسته اند را مشروطه معنى 

بى مذهت ـت حکومـرۀ ماهيباى در ـبى کليادر ارز، «سندبرآنها تن ـخواسند تا به بروش مى خواسته اند کم کم پي»که 

ى ـقدرت و مکنتبا ن دهها کس همطراز ايندو رهبرى مىکردند و رى مذهبى را در ايراتود. امپراـدهنمىرى ـتغيي ايران

ى، جاعمًا ارتتماقطب اين ند. راندمى، بر ايران حکم تـداشاختيار ر دحاکميت سياسى ر و بالّ درـکآنچه از تر عظيم
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29۱ 

 

ا ن رکوششى از سوى يک يا دو تن آ هيچو بود کشور  معنوىدى و ماگى ندماعقبۀ عمدسئول ـمبه حکم تاريخ 

 تخفيف نمى دهد. 

واقعى دستگاه ت ـو ماهي. چهره يمت دادـبدسمذهبى متگران حکووت قاـو شقدرت از هايى نهنموفصل پيش رد

، که زمانى روشن مى شود، زى نمودباختن آن ساان ـدر پنهمشروطه ۀ ـادهاى واژگونيدروکه نقشى و رهبرى شيعه 

تنها به دو تن ديگر از حکومتگران مذهبى در دوران مورد  اينجادد. سى گربررستى و راستى ايران بدرعى اجتماتاريخ 

 مى کنيم:ه نظر اشار

ب ـلقبا د و نموع ـتجمخود ون ـارس را پيرامطالب مداز  ، جماعتىبزوارىـين سبدن العاـزيسيد ا ـن آقسا»در خرا 

ردى ـدالله بروجـالعبـمبود که دان ـهم، ترجا بدمى شد و از همه  تىـنيع و زشـشعمل ارت و نه شرگوهرب ـدالله مرتکـجن

بدست  راامور شهر م مايله زـد و بدينوسکرت ـهمدسبا خود را شهر ار شراى از ا، عده وىـۀ تقجلود و ـصورت زهـب

1طل کرد.«باگرفت و همۀ مقررات و احکام دولت را 
 

 انـاين امک  ،المـالساظمناسروى و ـول کـاز قمشروطه،  انقالبدر  کت«شر» سى انگيزۀ ماليان براىبرر، ريمبگذ

ها رآنکه خود از شيعه گرى به تمامى سبب ، به هدخوادّـتج نگارتاريخاين دو که دريابيم، چگونه ، آوردمى  اهمفررا 

اين توهمات آنستکه حساب يکى از  قرار گرفت!ماليان  گرى در خدمت مشاطه، که زدند مناتى داـتوهمبه  ند،نبود

 جدا مى کنند. در حاليکه خود کسروى مى نويسد:  سيّددو  سابـاز ح ع«ـالى مرتجـ»مبعنوان ورى را ـنضلاللهـفشيخ 

نمود و پس  هىآن همرانيز با ضل الله ـفحاجى شيخ  ..)اما(ند.دآوريد پدسيد دو تهران را در مشروطه »... جنبش  

2بود.«ه از آن هميشه همرا
 

 و تشکيل مجلس نيز ادامه داشت: مشروطه پس از صدور فرمان  »همراهى«اين  

شيخ ار رفتند. ولى دو سيّد و ـسته کنـاى جهرـبههر يکى ان شدن مجلس، ديگرزابو پيشرفت مشروطه از پس »

سيد ستادند. دو ـاينمى ز باانى ـاز نگهب، ردندشماآوردۀ خود مىيد را پد مشروطهن چوو ند زماندباان ـهمچنالله ضلـف

حاجى ند. آمدمى و در ـو بگفتگند بودمجلس مى ى هانشستشه در ـهميند، بوده نشده برگزيدبا آنکه به نمايندگى 

3شيخ فضل الله نيز گاهى مى بود.«
 

ت ـان حکومرهبراز يکى ل ـکامۀ ـنمون، کنندمى اپ ـر چـايش تمببر «اسالمىورى ـ»جمهدر، که اللهضلـفشيخ  

 ورى«رپيعت شر»ى ياردارى از مزاخور برستاخواه دگاه بود، بى پرآخود ت ـموقعيقيقًا به دکه او ايران است. در  مذهب

ميان در قدرت ل و ماسيم ـتقکه  ،شتـان گميدامى وارد ـهنگکه شيخ فضل الله تنها در اين است  تراژدىنيز بود. 

ن هميد. ر روى آوربادربه دو. ـت آوردن اينـاى بدسشد بر ور«ـ»مجبو او سيده بود، اى رپيشرفته ۀ ـمرحلبه  انيون«ـ»روح

چنان د و صى جلوه نموت خابا شد ار«ـام عيـتمروحانى »بعنوان يک او  «طبيعىى هاانگيزه»شد که ث ـعنيز با

او را بعنوان نمايندۀ ارتجاع ، قدرت بدست انقالبيون افتاد کههى تاى کوهادر روزکه ت ـدم را برانگيخمرشم ـخ

 از، که خود عمامه بسرى المـاالسظمناول ـالله از قضلـفشيخ گى ندى زها از«فر»ى از چندمذهبى بدار آويختند.  

 آشنا مى سازد:  »جالب«اين چهرۀ با را بقدر کافى ه ندخوان، بوديى طباطبا« ء»اجزا

ه سلک دادـمتغيير ه ـفر مکـن در اين سچود. نمومعاودت بطهران  اينکه شيخ فضل الله نورى از سفر مکهتا »... 

ونش از ـاى اداى ديبرن ماتوه هزار غ دوازدـمبلشده، وارد فى ض گزاه بود، با قردکرلوک ـت سـاعيانيبه طريق و 
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ند آخو، بيک نفر تـدرخواست نمود. او هم از دادن اين مبلغ امتناع نمود... در مجلس خود هم گفتابک( )ا

متحد گشت يى آقاى طباطبابا الله حاج شيخ فضلاست. رج خاصاد ـاقتق طرين دادن از ماتوه هزار رانى دوازدندماز

 و مجالسى تشکيل داد.«
1

 

ا خرج سفر ر، نمايند ه«ـۀ معظّمـرت مکّيا»زصد ـقآنکه از ديگر، پيش  انيون«ـ»روحشيده نيست، که پوواقعيتى   

يکى را لت ب دوـو جيخود ب ـجي هرًااـظکه ضلالله ـفاست شيخ درخونظر د. از اين ـمى گرفتن »عوام کاالنعام«از 

رداخت پومان را مىهزار ته بک دوازدتار ااگکه گردد و بسا  ىـتلق يى سياسى اـنم، بايد بيشتر بعنوان قدرت دانستمى

 سرنوشت ديگرى در انتظارش بود: 

شيخ حاج با )او( ى منسوب گشت. ـزارت عظمله بوالدوينـزول و عـمعتابک( غرخان )اـاص علىزا ه ميرالخربا »  

 مملکتى را راجع به محکمۀ شيخ نورى کرد.« فى بلکهو عرشرعى ات ديده، امورد گرـضل الله متحـف
2

 

 الله از او مى داند: روى گرداندن شيخ فضلهمين بک را اتسقوط اعلّت نيز  ناظم االسالم 

ه، دکرت ـهمدسبا خود ريان را بااى از در بود که عده الم ـاععلماء اق ـطۀ اتفـارت بواسصداز تابک( ل او) اعز»

3 « انداختند.کار او را از ه تا دکرى سرامات قد)او( ابر ضد 
  

سيد ، « جانشين پيشينيان خودبه حق»که  سيدت رـپايتخمذهبى ت م حاکميهررأس شخصى به  بـين ترتيبد

 بود.  شاه(الدين صر)دورۀ ناو مال علىکنى  شاه()دورۀ محمد شفتى 

اند بلکه اگر بتو، رش مى کندـکفاند، حکم به يش دخوالت پيشرفت خيانع ماکس را هرضل الله( ـفشيخ »)

اش نهخا يا زنش به، کس مخالفت او را کندهرهد... ن مى دماتورسيدن به صد اى برى را حکم قتل يک اهل شهر

نداشته  گر هيچاکنند. را گدا و خانه نشين مى ه مى کنند و بيچارهر ى از براى ملک خانۀ او ظاسندو له قبايا رام و ـح

4 « حکم کفر او را مى دهد.، شدبا
 

»غرايز از پيرى  رـاثتا آنجا که بر مذهبى  ُحّکامکه رۀ شيخ فضلالله مجبور به تکراريم باپيش از اين گفتيم و در

 تاريخ»ۀ ندنگارکه اى ه شمئزکنندـجراى مما بودند. «نمونه»اين زمينه نيز در نشده باشد، ته ـن کاسشاانى«جو

 را روشن مى سازد:  بيدارى« »مراتب اخالقى آقايان«

دو ، درـن پلى چووه، دکرديم ـتق لهالدوينـعبه دمت« ـاى »خبررا  »شيخ فضلالله نورى دو پسر خوش سيما 

 نند.ک بزـالله را کتضلـفبه شيخ سته ـوابهاى نداز آخو، يکى داددستور و مد شم آـبخله الدوينـع، ارى دادفررا ند فرز

5کيسۀ شيخ و اجزاى او داخل گرديد.«!! بهن ماتوسى هزار .. و  مدذرخواهى برآـام عـدر مق)سپس(  يکن ـل
  

خته سانزد بااو را زند، تر مى کرده پوشيد»همکارانش«در آنچه ديگر ، شيخ فضل اللهى يبى پروابى شک همين 

و . ابکوشد چنين کسانى،گ ـاز چن تين«ـراساسالم »ات ـنجپى در ، داشتالم را واـاالسظمنند ناماکسى و است 

 است. تهـع برخاسفادبه  ه«ـعمّامبرخى اهل ارى ند»دکامقابل در  تين«ـراساسالم »از اولين کسانى است که از 

نمى تواند ه، اى برده بهر »ايرانى«نش ـاز ماست که  سلمانى«ـ»مالم ـظم االسه است. نادفاعى سادمکانيسم چنين 

                                                                                 

  .۱3۰ه، ص ياد شد، بيدارى...تاريخ  1
 .۱3۱، ص همانجا 2

  .۱۸5، ص همانجا 3
  .4۸2، ص همانجا 4
  .345، ص همانجا 5



انقالب مشروطهزيگران با

293

فتن ياسلمان ـماست، مان سلـن مطرف ديگر چواز ، دـر نکنـساس تنفـاح، ضل اللهـاز رفتار و کردار کسانى چون شيخ ف

 مى يابد:  يشخوت ـويار هـانکنيز الله را ضلـفشيخ 

است، که او مثال ضلالله و اـفشيخ اج ـح ،نمـبيملت ضعيف مى اى اين براز نده دۀ نگارـبنکه نعى ، مارىبا»

 شد.«بااين شخص مى قبيل از تا دو ايران يکى هاى شهرى از هر شهردر 
1

بر دستگاه حاکميت سمى ـمکانيسدکه، چه پرخود نمى از ه است، رـبهاجتماعى بى ل ـاز تعقکه الم ـظماالسنا

هايى ىيپرواچنين بى ان ديگره ـاينکيا ؟ آختدستگاه ممکن مى سارأس اين به را چنين کسانى بى ه يارامذهبى 

؟ شتندترى قرار داهاى پايينهدر رددستگاه اين در نبود، که طر خااين ند، تنها به کردنمى 

 رۀ امام جمعۀ تبريز مى نويسد:باکسروى در  

ابيش سيد و طلبه و نوکر از پيش ـکم، صد تن ىمدون آکه بيرن ماز)تبريز(... هر امام جمعۀ ، ى ميرزا کريم»حاج

ى. ديدنگرـى ايمهيدپناکه هرکه ىبودست ـاش بنه خا ى.ـرفتپيش رفتندى. گفته اش در همه جا ه و پس استر او را

بريز او را مى بود.«در تيى بزرگترين فرمانروا، محمد على ميرزا از، پس تـان گفميتو
2

يدن استقالل از د، ستهـنشدست ى گرشيعهچون خود از ، امام جمعۀ تبريز را بدرستى مى بينده دستگاکه کسروى  

در وليعهد ت ـحکومبا ت ـو در رقابمستقل ت امام جمعه حکومتى ـحکومکه ماند و نمى بيند ز مىبام امام جمعه تا

ور ـسروى را مجبـکال مثاهايى است که شىـو کژانديها ين کژبينىگتربزر عامل ک«ـاوت کوچـ»تفتبريز است. همين 

 ببخشند!  وپناهى« ا يعتشر»به الله را ضلـفکند، رفتار شيخ مى

دلبستگى بسيارى مى ه م و آوازبه ناگى و ندش زـو آرايه کوـشبه »امّا حاجى شيخ فضل الله... اين مرد از يکسو 

سو ـست. از يکـزيمى انىـاعيبا دستگاه شه ـهميه، دکرسيج ـسکه بـو اسب و کاله ادداشت و »پارک الشريعه« بنياد نه

 نمى داشت.« ىـزد او ارجـنها چيزنه و اينگوکشور و ه داست. توخومىر بسياا ر نو رواج آمى بود   يعت«شرۀ »ـفريفت

3  

ى« را گرشيعه»که هم او مثال و ا سروىـکه ، کشدباتفکر درايران معاصر تاريخ اين شايد دردناکترين واقعيت 

نى اين باقرحتى خود وند نمودمى رتش درک قدت و ـعظممۀ با هرا هم دستگاه حاکميت مذهبى و اند خته شنا

با ت ـضاد اين حکومـسروى تـک، وارنه نمواند. ندهز مابادو ـذير اينـستناپـگسند يوپ خت«شنااز»ند، بوددستگاه 

 ؟:پيش« نسبت مى دهد! ن هاىبه »زمامشروطه  انقالبوران ـکدم را در مرو سياسى ت ـحکوم

زمانى هر ت« و ديگرى »شريعت«. و ـ»حکوميکى ى: نبودو نيراز دو ايران بيش در پيش،  ن هاىن در زماچو»

که ا رجنبشى ر و شوضل الله( اين ـف)شيخ ى. و او ـيعت« نرفتشر»پيشرفت کار اى برت کشاکش رفتى جز ـحکومکه با 

به م گاو مده آيد ن پدمااين زه که دتووى ، نيرمىسووى نيرنيز از آنگونه مى شمرد و از يک ، ر مى رفتجار قاابدربا 

 ى نمى برد...«ديگران ـگمنده، ماگاه ناآديد، گرتر مى م  زورآورگا
4

* * *

 .4۸3 ، ص همانجا1
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که  سيّدى دوببينيم، را است که بطور گذرو، يمشدتر شناآ، اللهضلـفتهران، شيخ اوّل مجتهد ۀ چهراينک که با 

 يى برتثناـ»اسستى ـيبارا آنها  ند؟ آيابودارى ـعيچه از کند، مىداد ـقلممشروطه  ان«ـشرو و نگهبـ»پيبعنوان سروى ـک

رار ق تريين پاى امـدر مقمذهبى رهبرى ه الله در دستگافضلشيخ  از در ابتدا اين دومسلم آنستکه،  نست؟دا «عدهقا

نبوده اند.  «شا»کوه ازاند به يک دو هر از اين دو سيد نيز ند. م بردارقداو يى پروابه بى ستند ـتواننمى  داشتند و 

 تر مى شويم. دقيقاو چهرۀ  ما نيز بهو بود تر يى جلوانى از طباطباـبهبه

چنين که کنيم عاو اددهيم ت ـاو بدس از  ى«ـاى منفچهره»باشد کهآن اند تونمى دازى چهره پردف از اين ـه 

، اندهخدمتهاى عظيمى کردتاريخ که در  گىدان بزرمرسا ـبباشد. چه نه ارزات آزاديخواهاـمببر نست رهتواکسى نمى

 ست.ا کردهاى ه به چه انگيزه دکراو ينستکه ببينيم آنچه اما دف ـهبوده اند. ردار خوليکن از ضعفهاى بزرگى نيز بر

نه  ،اشاجتماعى داف ـو اهبا انگيزه ه ـدر رابطستى باشد خص پولدوـش «يىرژواانقالب بو»ر رهب گرامثال، اى بر

انون ـاى قشى بروچکترين ارزـک، اهىخوانونـجنبش قرهبر ه ـاينکما ا هم باشد.خوبى يد نيست که شاب او ـعيتنها 

 اند: منطق نمى خو، با شدبا کنانـانون شـين قگتراز بزرحتى خود و قايل نبوده 

صر مختو نه خاداشته باشد. ى ـوارثمى کند بى آنکه ت فاواست ن ماکرتهران که اهل روف ـى معهاناز زيکى »

 ضبط نمايد.«که در خانه هاى او را مهر و موم مى کنند  تدـفرسمى انى( ـ)بهبه داللهـعبسيد ا ـدارد. آقنه باب خاـاس
1

 

 ر کوچکى براى خود و پسرانش فراهم آورد: با« بزودى درعى»مشروهاى هاو از چنين را

معلوم است اين ادارۀ وسيع  ند.اوان دارفرج خرر و بسيال ـباب تجمـيع و اسـيک زندگانى وسهر »پسران متعددش 

 چند هزار تومان خرج دارد.«ه الاقل در ما
2

 

طلبى توافقى  انونـواهى و قـآزاديخبا افکار انقالب مشروطه نه تنها مسلّم آنستکه بهبهانى پيش از جريانات 

 است. ه بوده خود سدى بزرگ در اينرا، که شتندا

ر در در آغاز کا، ى انداختـک بختـامى و نيـۀ نيکنـورطبه دير او را ـتقکه دست گ ـيار و زرنـهوشسيد... » اين 

د ـف زورمنـرد. حريـبگيدست زع در مناالـت را بـپايتخشرعى ت ـم حکوممازاست خومىاو نبود، بند آزادى مردم 

د و اگر اين منظور از ميدان بدر کن، ى آخر جاى داشتهانن علم بر پلکابادر نردکه لله را ضل اـفشيخ وم ـمرحخود، 

 طلبان نمى ديديم.«او را در صف آزادىکه چه بسا ، او را حاصل مىشد
3

 

سافرت او از ايران چون ديگر ـو متابک ل اعزاز س شد، که پمىتم ـاين خبه انى ـبهبه «نگىيارى و زرـ»هوش

در يى طباطبا، با بوده را برکشيد ضل اللهـفه، شيخ زتاراعظم له، صدين الدوـر نداشت و عبااى در در«»طرف معامله

 ر متحد گرديد.بامقابل در

روزى او را که د کوشش مى کرو تابک بود غرخان اـاصعلى » بهبهانى از سالهاى دراز طرفدار و دوست ميرزا  

 بکشد وخود مختار و مطلق در کارها بشود.« امـانتقدشمنان خود و از ه نيدساارت رصدام ـمقًا به ددـمج
4

 

شد شته ـىکـو اوغلـعمدرـبگلولۀ ياران حيکه ايان پتا  بلکه ،»در آغاز کار در بند آزادى مردم نبود«بهبهانى نه تنها 

 سـبنيز همين او  يارى«ـ»هوشرۀ بات. درـنداش، برطلبى تعبير کردقدرتاز ديگر اى به انگيزه ا نرآ وانـبتکه مى نيز، قد

 خورد.طلبه هاى تهران را بجان هم انداخت و خود در اين ميان کتک  ،وىمرۀ ـت مدرسـت آوردن توليـاى بدسکه بر
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ت ـداش اودت«مر»او با  «انقالب»حتى در بحبوحۀ يز پيگير نبود و عينالدوله نبا در مخالفت حتى جالب آنکه  

ان را عمامه بسر ى«ـن مخفـ»انجم، ختمى سال وارد ـخل ت«ـحکومه با »امر مبارزچون به ، زىه باو اين دو دوز

س ـب، اينجا همين تـاهيم گفسخن خو بعدًا ى«ـن مخفـ»انجمرۀ اين بادست زند. در  »شاهکارى« به، واداشت

 ! خطاب به امپراتور ژاپن، ه نمايندـتهييى ول طباطباـاز قفى تلگراند، ر افتادـبفک ى«ـن مخفـ»انجمضاى ـاعکه 

گر... بکلى ابود که... شما انى ـاى بهبهـآق، تشويق رافـور اين تلگصدن از ـضاى انجمـاعمنظور صود و ـ»مق 

ج و اختيار تاد... ـبرآيينه عدالتخاتأسيس ام ـدر مقجدًا يد و شونع مارا له ينالدوـعبا ن تاخودء زاـۀ اجـاودت مخفيانرم

 خواهد بود.«! اـضرت آقـحايران با ت ـتخ
1

 

از آن خود  را «ايرانت ـج و تختا» اختيار ه، ت نکردـحکومه با هنوز حرکت قابل توجهى در مبارز »آقايان«

 است: ه ( بخوبى رفتار کند! در اين تلگراف آمدژاپن)!مسلمانان که با دانستند و از امپراتور ژاپن مى خواهند مى

کنين ساسلمين ـادران مبر بات خوام اـمقژاپن!... ۀ ـ»حضور ميمنت ظهور اعليحضرت امپراطور معظم دولت بهي

ه باشد کرى ينى طوادران دبرآن نه نسبت به ملوکاکه توجه ايم ـنممى تدعا ـاسشده يه ـضى اين توصـمقتمملکت آن 

 ـ محمدالحسينى طباطبائى رئيس ملت اسالم در ايران از عهدۀ وظايف دينى و دنيوى برآيند.نند رم بتواـو محته دسوآ

»2
  

که گرم نمود  راشوه زار رچنان بارا اولين مجلس شوت باه در انتخاـاينک ،انىـرفتار بهبه براىديگر نمونۀ 

 نويسد: االسالم مىناظم

3تدليس در کار داخل شد.« ب وـتقلدست و نمى باشد ه ـنظامنامفق ومجلس انتخاب بر اين بعضى مى گويند »
 

 کسى نبود جز خود بهبهانى:  »تقلب و تدليس«و عامل اصلى اين 

در جايش... داماد آقاى بهبهانى ، تعفا دادـاسعلما بود، ل ـوکيکه نى گاى گرـتقمحمد زا ميراى ـب آقجنان( چو»)

 نرسيد.«يى بجا، داد و فرياد کردندء قدر عقالهر.. ايط. شرون بدو انتخاب ون ، بدوارد شد
4

 

قانون با  وايى ساب ناآشناـا بحنرتيم آسـوانتبود، مى ود محدورد ـمسه دو به انى ـبهبهنه رفتار اين گوگر زهم ابا

 که: رسيد  بجايىارى اش شوه خوۀ رـدامن؛ چنانکه بگذاريم. امّا او جز اين نمى توانست

مى ه انى( از مردم تعارف و رشوـدالله )بهبهـعبسيد اى ـاجزاى جناب آقکه... شد ه »يک شب در انجمن مذاکر

دم مرشان ـان ايـو اطرافيء زاـلوک اجـد... سکرد ـر نخواهـاث نيمساام برـيا به پيغو کنايه ه قدر بخواهيم به اشارهرگيرند و ما 

!سستى در اعتقاد مردم پديد خواهد شد.«ه آنوقت خداى ناکرد تباه مى کند...ستأصل و ـرا م
5

 

 به خود او،  ان ايشان«ـ»اطرافيکه د ـدهمى شانـن، رامجلس شوت باانتخاهمين اولين ى در ديگر جراى«ما»

ۀ انگيزو ميان عمل ر شکاآ اقصـست از تنـاينه نموقت است که دهم قابل اند. اين ماجرا از اين نظر ه اقتدا مى کرد

در مذهبى اى ـکت اقليتهشرخنى از ـس، اوّلمجلس ت باۀ انتخاـو نظامناممشروطه ن مادر فرآنکه، جرا ! ماسيّددو 

 ارمنى و زرتشتى( ،ىـکليم )مذهبى اى ـاقليتهکه  شدمى بينى«»پيش اين وجود با ى نبود ول »مجلس شوراى ملّى«

 اى به مجلس بفرستند: ه نيز نمايند
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خود ى ازـوکيلند که ار دارصرا هاتشتىو زرمنه ود و اراـۀ يهـطايف کهد افتاسموع ـت... مباانتخابه وع شراز پس »

د ـف و اصفهان خواهد شد و يکدفعه اختالفى بزرگ پديد خواهـنجعلماء راد ـث ايـعمطلب باو اين انتخاب کنند 

 آنها را منصرف کنيم.«ه حضرات را ديدکه رأى دادند  نـزاى انجمـذا اجـلمد... آ
1

 

که وقت هر  تانمايندگى آنان در مجلس شرکت کنند! دو سيّد به که نيز قبول نمودند  «»طايفۀ يهود و ارامنه

 آنان نيز نمايندۀ خود را انتخاب نمايند: ، مجلس قوى شد

 يىاطبااى طبـب آقند به جنال نمودـاوّل منتقانتخاب نهايت نجابت و معقوليت حق خود را در با»طايفۀ ارامنه 

2را وکيل خود قرار دادند...«  جمشيد ببا ار ، شتىـۀ زرتـن طايفـلکانى. ـبهبهبه ن ياو يهود
  

»اجزاى انجمن س ه شد که ترشان دادـشت و نـصوب گـمنمجلس نيز ضويت ـعبه شيد ـب جمباارکه ا ـعجب

 را يافته بود:  »سوراخ دعا«جمشيد بباار چنين ممکن شد که «ممکنغير»! اين بيجا بود« علماراد »ـاز اي ى«ـمخف

ب باحمايت فرمود... و ارعلنًا شتيان( ـۀ زرتانتخاب نمايند)از مجلس در انى ـاى بهبهـب آقجناروز ـن يکـ»لک

3و کار تمام شد.« ا دادـجمشيد بر وکالت خود مصرّ گرديد. گويند تعارفى به آق
  

* * * 

ريغ بيد يشستاکه  است،يى طباطبا،سيد تـداشدست شروطيت ـت منادرجرياکه «روحانىشواى ـ»پي مينسو

که االسالم . ناظمبود «گاه آ نهضيات زماـمقتبر »يا گوو  هدکرفر ـرج س، به خاختهجه خود سارا متو «تاريخ نگاران»

 « اوست مى نويسد: ءاز »اجزا

نيست. زاهدترين مردمست.  يشخيال خودر بدًا دارد و اسر رى در چه شواو د که اندديده مى را سيد کس هر»

 فقط مى خواهد اسالم را بزرگ کند.«
4

 

شروطيت ـارى مقربره در راپيشوايى است که آن يى ديگر را قبول کنيم طباطبانگاران« تاريخ » اگر قول بدين ترتيب

 بسران قديم و جديد او را مسئول عمامهت و ـار گرفرهبرى مذهبى قرشم ـورد خـمکه  ، به حدىتـداشمى م برقد

 دانند! جنبش از خط اسالمى مى »انحراف«

ر ـن تنفيارابو درشاه ت شر»از معا اويى آنستکه رۀ طباطبابادر  ن«نياارى ايرابيد تاريخ» ۀنديش نگارمهمترين ستا 

تصريح مى ، جرئت تصريح نداشته اند نملکم خازا ميرين و لدال اـجمقبيل سيد از ديگر ن گابزرآنچه ود و ـفرممى 

5فرمود.«
  

ر بعنوان بادربا ور و بد ت«ـ»روحاني سىسالو ازکه تـصيتى روبروسـشخيى با ورد طباطباـدر م ظاهرًا تاريخ نگار

طلبى، بلکه به الت عد سراز نه ر بادربا  که اختالف ماليانيم ديداز اين  استبداد نيز زد و بندى ندارد. پيشه پايگا

مقام و موقعيتش خبر ؟ يد استثنا کرد يا نهبارا در اين ميان يى طباطباببينيم که ال ـ. حنى بودت در حکمراـۀ رقابنگيزا

در که است يى پسر سيد صادق طباطبايى است. سيد محمد طباطباه نبوده اين قاعديى بر تثناـاسکه د ـدهمى آن  از

 بلکه تمام محروسۀ ايران رئيس بزرگ ملت بود.«، سال در طهران 6۰»مدت ، على کنى الـمبا ت ـرقاب
6
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حدّ تا شيعيان به دستگاه رهبرى ق ـد تعلّـدهمىشان ـناست که مهم نظر اين  ازيى سب طباطباـو نصل اه به رشاا

« اّمت»شاه ى ـن فتحعلمادر زکه يد ـرسمى د ـمجاهمحمد يد ـسيک طرف به از يى . نسل طباطبابودى موروثى زياد

حسين  سلطانشاه  شوقـم، آخوندى که «مجلسىه ـ»عالّمطرف ديگر به راند و از شو «سىار روـ»کفجنگ با را به 

 :شد ندر تسليم اصفهان به افغا

! شود...« ايرانشروطيت ـس مـمؤسکه زد ـيل را سـاصصل ل و اـسب جليـنچنين احب ـصپس » 
1

 

 نوشت:  واه ربادى در بادولت آ

ن ناجوابا و ه اخوددـخاص تجـاشبا  رىـطۀ ذوق فطـت و بواسماازادگى داراى احتراـضاى آقـاقتبه  نـسيل اوا »در

ه لخوردساو ه تن آن دورـاز گذشه، پس دـگذرانيشى آزادى و خوبه انى را جود. دورۀ مى نموش ميزگذران آـخوش

ه تهران آمده به الخرباجزو اصحاب ميرزاى شيرازى شد. ه اقامت نموده عراق عرب رفته در سامربه ل شدن چند سا

 مى شود.«ه از روحانيون محترم شمرد
2

 

ز احتى حريص نباشد و  انىـازۀ بهبهبه اند وزىاندل مادر يى، طبيعى بود که ت طباطباـام و موقعيـمقبا توجه به 

 کند:  گيرى«ه رد»خ اين لحاظ بر او

، نه گيرى مى کنده ال وى خوردـاعمبر و راضى است نارفتار سيد از يى هم که... طباطباسيد محمد ا ـ»آق

3شد.«بامشروع نمى غيره صدد دخل از را درلى و، رـخيداشته باشد، ک بادن کراخل مداز ينستکه... ا
  

ه از »روحانيت« ضربه خورد اکو«ـتنبجنبش ن»يادر جرکه  شاه،دينکه، ناصرالعلت به تهران آمدن او اين بود 

4را از »عتبات عاليات« بطهران خواست.« يىاى طباطباـآق، شکندـرا ب)آشتيانى( زا ميرزار باق ـروناست »خوبود، 
 

که او متاربا نشست  ارتصدسند ـمبر شان ـن ايماز درکه راعظمى هر صد»يى امّا قضيه نتيجۀ عکس داد و طباطبا

5مى فرمود.«
 

 »به خردمندى«، سدـنويمى سروى ـکچنانکه و ه بوده است اخوپيش ترقىاز يى طباطباهم تکه اگر دستکم آنس

ارى و ـهمکند، بودپيشرفت م و فررپى در سى سياه قدرت در پايگاکه کسانى با يست با. مى ،آنرا پنهان مى داشت

به امپراتور ژاپن تلگراف مى  »رئيس ملت ايران« کسى که بعنوانارى از ـانتظما چنين ا، ديکى مى نموداقل نزدـحيا 

 برنياودرنى بود! ، زد

الف ـمخلى او، بکتاهنگام صدارت اکه بهبهانى تنها در اين بود يى با طباطبا »تفاوت موضع«بدين ترتيب  

 نويسد:  ه اش. کسروى مىمعامليگرى طرف و دبود او 

که شيخ فضل الله نورى که حاجى رخ داد چنين و ، دنموبک دشمنى مى تاابا همچنان يى »در تهران طباطبا

وى همراهى با بک تاابا در دشمنى ، زگشته بودبا هّـاز مکه زتامى شد و ه تهران شمرده شکوبا از مجتهدان بنام و 

6کرد.«
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طلبى درکنار هم قدرتۀ انگيزرا  «مشروطهدوران روحانى » ، هر سهتـگفبايد ست ـببطور جمع ب ـين ترتيبد 

قرار داد و بکلى از قانون خواهى و پيشرفتطلبى برکنار بودند. 

بخوبى بيانگر اين واقعيت است: ، فضل الله در پاى چوبۀ اعدام نسبت مى دهند شيخبه که سخنى 

بودند. من مخالف آنها.« الف منـمخمد. آنها نه سید محو ه امشروطه خودالله ـعبنه سید م. بودستبد ـمن منه »
1
  

نرا آ، دست داشتهانقالب سان در ـنويتاريخ ۀ ـبگفت، که ۀ اوّلـدرج «سه روحانى»که مختصرى با شخصيت حال 

شروطيت را.از ـن مماور فرصداز پيش به نگاهى گذرا تحوّالت دوران  کهالزم است ، ند. آشنا شديمکرد «يى»پيشوا

سته ـنشتابک ى اجابرله لدواينـعسال، کهنهزادۀ ، شاشاهمظفرالدينسلطنت خر يم در اواديد چنانکهرانيم. نظر بگذ

فى د. از طرکرر مىرفتاهزادگى شارور ـغنيز به ن ياربادربا الله بود. او شيخ فضل »روحانيت«با ۀ او ـمعاملبود. طرف 

ى ـ)يعن ،«رهبر روحانى»دو  تالفـث ائـعطرف ديگر باو از اند رخود را از اه شادران بران و ندت و فرزياوالحکام 

  ر ميانه اى نداشت( شد.بادربا کالً يى که نمود و طباطبابک هوادارى مىتاا از اين ازکه پيش انى ـبهبه

مقصود را  داللهـعبسيد ا ـب آقجنا»اگر که: به بهبهانى پيام داد  ق.۱323در روزهاى نخست سال يى طباطبا 

2«بود.خواهم ه من همرا، تبديل کند و غرض شخصى در کار نباشد
ايران، در تابک انبود انى در ـبهبه نظاهرًا چوو  

 !شتندبميدان گذاپا ر بادربه راض ـدر اعتسيّد دو ، تـنداش «شخصىرض ـ»غ

ه و به حساب فساد دستگاند ان کردـراهن عثمـپي، رخ دادمملکت ه اى از ـگوش هراى در ه ـحادثهر » در اين سال 

ا بررا ه دّماد و ـساسات را برانگيختنـو احند ش آوردبه جورا  هانمقدور بود خوکه آنجا تا اشتند و و رژيم استبداد گذ

3ساعد ساختند.«ـمانقالب ى 
، انـ»در قوچ: د، تا آنجا کهمى کرد اقحطى بيد چنين حوادثى بسيار بود، از جمله، 

ه داى دوازـى را بجه، هر دختردنموب صاحـرا تيا ان رعادختراز تن  300ات ـمالی اىـاکم بجـح مد،نیابه عمل ت ـن زراعچو

محسوب و به ترکمن ها فروخت.« دمـگنمن 
4

مى کوفتند. درد ديگر ى ـطبلبر  «ملتى سا»رؤ، «ه بوددماآهر جهت از انقالب دۀ ما»عى که اـاوضچنين در  

، ريچىگاسگر ـعبود که شان اين ـد. مشکلمنجر شو ت آنانيم قدرـتحکبود که به  دامن زدن به تشنجاتى اصلى آنان

، سيو نوز بلژيکىـآنها بدرفتارى مى نمود و يا م، با امور نقل و انتقال زائران از تهران به قم را در دست داشتکه 

»آقايان«هاى پستى از نامهقرار بود و يا  بود!به لباسآخوندى عکسى گرفته ، مهمانىدر يک ، هگمرکات و ماليرئيس 

 به عتبات خرج تمبر گرفته شود! 

شيرى ـشمشيخ  بهت ـداشيل شيرى حماـشمه ارهمون چو» اورخ داد:  «ينىبرخ شي»جراى مامان درکرميان در اين  

دادن  مشنايخيه... دـۀ شـطايفبه صوص ـود و بخـشتى( و يهـر ) زرتـف گبـطوايها به شيرى در منبرـشمديد. شيخ شهور گرـم

6مين ريختند.«به ز ها ى آنان را شکستند و مىهاخم»بخانۀ جهودان ريخته و  5.« گرفت
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ميرزا محمد ه، ون نکردشهر بيررا از  شيرى«ـشمشيخ »ن مااکم کرـح!، د«پا شوه اى برـفتنيک بود »نزدمختصر آنکه  

دو  ابو دستگير او را هم اکم ـحسيد. يخيان رـشبا رد خوو  دزکار به زد و من دابود، به بلوا  همجتهد شده زکه تاامى ن

!بهتر از اين واقعه اى پيش آيد.«، »براى پيشرفت مقاصد آزاديخواهان محال بود ست:ـب بمجتهد ديگر به چو
1

 ران( را بگريانيد.«خود به منبر رفت و گفتگو کرد و مردم )طهيى »طباطبا
2

ان ددولتمرمى رفت. حليل به تزون ـافروزقدرت دولتى بطور و نبود دى ـحديگر وادث را ـزار حبافتهـآششدن داغ 

ال بارا ها تـقيمکه چرا ب زد چوکر را ـد و شـن قننازرگا، بارانـاکم طهـحله الدوء. عالکه شدندر معربياشـآتخود 

متى به تضادى حکوه دالعظيم متحصّن گشتند. اختالف دو پايگاعبشاه ستند و در ـب فر«ـس ربا» نيز  ن«يا»آقا  اند.هدبر

ن با رفتکه ريدند شوران ـطه دممر» :ختنمى شناز مرد و ـحمذهبى ان رهبر بود. قدرتشته ـل گبدذير ـناپظاهرًا آشتى

خود ۀ ـمقنعنى »ز است.شته ـل گـ« تعطيشرعىات امورو »است قباله هاى ما نزد ايشان ، ما فلج شدهگى ندن زياآقا

ديگر ّال ا و يدد نماـعقبايد ى ـبعد از اين دختران شما را مسيو نوز بلجيککه کرد بود و فرياد مىه سر چوبى کردبر  را

 علما نداريم.«
3

لت دوبا د جهااز خواهند. سخن  که چه مىستند ـدانقدرت خود نمى در اوج  «ملتى سا»رؤما رف اـاز آنط

را خود ت مدفع دراز ه حتى مناک ،ارـدى گرفتفراى ـو در رقابتهند بودنده ماچندان عقب  «سا»رؤاين ،تـرفمى

 درماندند.کسروى مى نويسد:  «اسالمىت ـ»حکومتأسيس و قدرت ى گودن برو از ند ديدنمى

. دکرد« جها»لت دوبايد با نه که از اينگوند، بودبر آمده خنانى ـسنه به مغزابکـدم سمراز ميان کسانى ين ا »در

سلمانند ـپچى متوز و بود که سربا به اين مى  ،نشااميدبيشتر و مى پرداختند خنان ـاين سبه سيجى ـبهيچ تن ـنداشبا 

4...«برخيزند دگر علماء به جهاو ا

 کنند:رح ـمطکه بايد خواسته هايى  کسانى ميانجى شدند و به آقايان فهماندنده الخربا 

 هيک ملک المتکلمين چند مجلسى سفير عثمانى را مالقات نمودبه تحردى... بايحيى دولت آ ب ميرزاجنا» 

 شد.«باواسطه در صلح که و سفير را راضى نمود 
5

بود اين بود: ه تهيه شد »آقايان«بنام خواسته هاىکه صورتى »

 ت طهران. ـالدوله از حکومءاوّل: عزل عال 

 دومّ : عزل)مسيو( نوز از رياست گمرکات.  

 )دو سيّد( بعد از آمدن به شهر.  مّ : امنيت دادن به همراهانسو

 چهارم: برگردانيدن مدرسۀ خان مروى به اوالد حاجى ميرزا حسن آشتيانى. 

 قم. ه پنجم: سياست نمودن از عسگر گاريچى در را

 رمان. ششم: تجليل نمودن از ميرزا محمد رضا از علماى ک

6.«هفتم: برداشتن تمبر دولتى از مستمريات روحانيون
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰۰ 

 

که چنان آشکار بود عيت واقتند. اين ـدفى نداشـيش هخو ف«نـ»صفع مناز ـجن« يا»آقا که شدمال بدين ترتيب بر 

 نمود.  باا، زدکه ساوارد معرنى هاى ايرانداطر آخوـرا بخخود ه ـانى از اينکـعثمسفير 

من اقدام ّال وا .کنممىصلح در  توسط من داشته باشد،ت ـن نوعيياتدعاى آقاـاسگر ا،تـگفانى ـ»سفير عثم

 .«نخواهم نمود
1

 

امور ۀ ـکلياصالح اردادى در قر» صورتـتم را بـهفه دمات و ـى نوشيدسخۀ جدـدى نباآلت ى دوـيحيکه  شد چنين 

  نويسد:رفت. کسروى از قول او مى «نه»عدالتخا سخنر باستين ـاى نخبرداد. در آن تغيير  «علماوق ـت حقـرعايبا 

 برعلنًا و سمًا آنوقت اين لفظ ر تاد. کرول ـقب، تا سفير رانه عدالتخاتأسيس ن ياتۀ آقاـدم بنوشنموق ـملحمن ذا ـ»ل

2.«بوده نها جارى نشدباز
 

 العـاطقت شاه اين وتا » يد وـرسشاه اسالم پناه ش به گون ياى آقا، خواسته هاواسطه قرار دادن سفير عثمانىبا  

سيد ـرا بنويسفير اب جوود ـفرميحضرت لاعست. ـاى کيبرن از نارت آـم و هجـست و تظلـن چيياصود آقاـمق، که تـنداش

3خواهيم داد.« تدمًا عورا محترآنها و ه آوردبرن را ياآقاصد مقاکه 
 

عبدالعظيم فرستاد و به شاهرا سلطنتى سکۀ ـکالشته بود،که شاهن نگدياآقانشستن ست ـاز ب اهىـوز يکمـهن 

ديگرى يافته بودند«. هنگامى ه »علما... نزد مردم جايگازگشتند. از آن پس باجالل و جبروت به تهران با »آقايان« 

و ه گرديد نهرواپس و پيش دم از مراند و ه کشيدجلواش مىو الله در  مى رفت »چراغيى ۀ طباطباـانى بخانـبهبهکه 

4اند.«ه شاعران شعر مى خواند
در ، دافتاا ـنهبازبر سر  »آيت الله«لفظ که بود هاحىمداهمين در که ناگفته نماند  

 »شيخ« و يا »مالّ « فراتر نرفته بود! ، »ميرزا«، از اين مقام عمامه بسران از »آخوند« حاليکه پيش
 

* * * 

ى حتعبدالعظيم به ثمر رسيد! شاهن در ياروزۀ آقانشستن سى ستـب با «انقالب مشروطهۀ ـمرحلاولين » بـينترتيبد

ماى سر»در رى شهر در  ن«يا»آقا،که هـگفتسخن از آن ، دـب دهتاکسروى براى آنکه جريانى به اين سادگى را آب و 

 اند! ه ل مشقات نمودـو تحمّه دبسر بر ختى«ـال سـکمبا ستان ـزم

دو سيّد  آمدن«تاه »کو .اوبود نانآ م«ّـ»تظلۀ عامل عمد ن«يا»آقااست که قدرت طلبىکسروى واقف با اين همه 

 :غافل مى ماند، نبودند قدرت بدنبال چيز ديگرى زـاز اينکه آنان جميداند و  »بخردانه« هرا به اشتبا

همين تر و بهتر و بخردانه بيشتر نمى بودستادگى ـى اي، جاهانىاين بدگمابا است... ه ميان بود دريى هانى»بدگما

ه ـنتيجبه ن ماو اين زند ز گردنه به شهر بانند و آبرومنداساه اى رـنتيجبه يک  که آمده بود، اينجا تا کوچ را که بود 

! نتوانستندى بست.«ميد « انهالتر از »عدالتخابااى 
5

 

 که حتىآشکار بود  چنانن ناآطلبى قدرتۀ ، که انگيزتـرفانتظار نمى التر«باه اى ـنتيجبه ن ما» اين زنه تنها 

 دولت آبادى مى نويسد:نمود. با « هم از پشتيبانى اخلق طهران»

امّا مردم طهران از طرفى بواسطۀ سردى  .»انتظار مى کشند خلق طهران به آنها همراهى کامل بنمايند دو سيّد

دارى آنها خوددن کررى يادس از ـان مقـدن در آن مکنمواع ـت از اجتمـحکوممنع زمستان و از طرف ديگر بواسطۀ 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰۱ 

 

گ ـسجد دلتنـاز مآنها دن کرون بيرضيۀ ـاز قفقط و ند جر ندارمهان يااز آقاشى هم دلخو صًا که چندانصوـخکنند. مى

ضى ـمقت ع راـران موقـاران طهينستکه بيداسد رآنها مى ان ـبجکه ى لى چيزوبطرف مقابل آنها بد مى گويند. و شده 

حبت ـز صـجکيد مى کنند نند و تأسارشته مى نوها ه ـاوراق و کتابچهى مى کنند. همراآنها  بازکى نادۀ پرر ـدر زيدانسته 

مى رسد اشخاص به آنها طرف بعضى از هم دى ـنقجوه شيمانى دارد و وـپيد که حبتى ندارـانون صـو قامنيت ل و عد

1نمايند.« هىهمراجوه احبان آن وـار صـفکاکند به ايشانرا مجبور مى که 
 

سند ـنويه مىشاـبها ضه ـن عريياول آقاـد و از قمى شود ـورالفکر منعقـخاص منـدد از اشـهاى متعه »شبها در شهر حوز 

 بخوانند و تکليف خود را در مذکرات بدانند.« سيدهرهم ن يات آقاـه بدسـزند. طوريکسامى منتشرو 
2

 

نفوذ   شتيبانى اين خواسته ـاز پمذهبى رهبرى  ربطى به مجلس شورا ندارد. »عدالتخانه«که متوجه است ه خوانند

ر ـوزي، رابد درـبعناصرالدين شاه به از زمان که بدين دليل دستکم د. ـطلبيمى ت را ياوالحکام ر و بادرخود بر  بيشتر

 بطلبند:ت قانون را ـحکومکه ى داد امکان م »کسانى«امّا اين خواسته به  نبود.اى ه زچيز تا ه«ـ»عدلی ت وـه داشـعدلي

ى دولت هاىسخن از بد نهآزاداکسانى ر باستين ـاى نخلى بروميان نمى بود. و آزادى در مشروطه م ناوز ـ»هن

! مى نمودند.«ه دبه توزى وو دلسه راند
3
  

ۀ ـپايدو هر وديت محدع ـواق در «نه»عدالتخاختنسارح ـدى از مطباآلتى دوـزا يحيبه رهبرى مير سان«ـ»کاين

، دملت باشدواى درد اين نبود که ى يزچآن  ه«ـ»عدلیفته، دريانيز سروى ـکچنانکه  گرنهتند. وـداش دفـرا هحکومتى 

 در اختيار دولتيان: تا بود  »حکام شرع«در دست هم بيشتر،.اين  ازپيش  ضاوت«ـقمر »ا، ىـوانگه

سوى آنى. و از ندادگرى گراييدکمتر به بيدرا ـزي، تندىـه داشـعدليبه ز ، کمتر نيادمه مروـن انبماآنزاست است که »ر

4ى.«ه شدن آورديابه پا هاىکوان سرفيدان و ـش سـو ريماليان ها با دست گفتگوبيشتر 
 

حاکميت مذهبى  ربه ضرت ـدر نهاي «نه»عدالتخاجه شد کهر زود متويى نيز بسياطباطباآنکه، خود ب ـجالنکتۀ  

 گفت: ، عين الدوله، صدراعظمبا است. او در اولين مالقات 

ديگر از ما بى نياز ، نبينند تمـو سه باشند دسودم آ، چه مرتـد ماسبخونش يااهيم زنه که مى خو» اين عدالتخا

5گردند و درهاى خانه هاى ما بسته شود.«
 

دست ل آن در ـو ادارۀ کامتشکيل در سراسر کشور »عدالتخانه«اگر که حتىريک را هم بگوييمبااين نکته  

 ن«يا»آقااز هر يک ن مااين زبود. چرا که تا ن نار آ، به ضرتـگرفمى ار قر دس«ـع مقشراى ـ»فرمانهو ، ت«ـ»روحاني

ک ـنبه باه ـين موقوفـوش زمفرجراى مادر ند. چنانکه کردستند، مى خواهرچه مى  الميه«ـۀ اسـب فقهيـ»کتبه تناد ـاسبا 

 بـ»کتدر ينستکه اعيت . واقتـا فروخنرالله آضلـفما شيخ انيست، وش که قابل فرد نمواد ـاجتهيى طباطبا، روس

دستگاه در دستى ها يين پاراض ـورد اعتـممى شد، که حتى ت ـضى يافـام متناقـاحکچنان ورد ـمهر در ، ه«ـفقهي

 مذهبى قرار مى گرفت. يکى از آنان در همان دوران نوشت: حاکميت 

يافت مى شود به ه وال کثيرـسأله اقـمهر ست. در ـهکه نيز مشتمل بر اقوال ضعيفه و مترو، »کتب فقهيۀ اسالميه

ۀ ـعامسد به چه رتا هم دشوار است ء اى اعلم العلماضعيف، براز قوى قيم و ـحيح از سـز دادن صـتميکه نحوى 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰2 

 

سا ـببلکه و مى کند اع ـى اجمعاالف او ادـو خديگر بر ضد و مى کند اع ـى اجمعااديکى سأله ـميک در خلق... 

1يک مصنّف در يک مسأله دو اجماع نقل مى کند بر ضد يکديگر.« ستـه
 

را ست دنبالش ـياينک مى باو شته شده بود گذاسيد ن دو بازبر ى ـو مطلبه شامدى رخ دادـپي به هرحال، اينک

الله ضلـفشيخ شته و ـورق برگه بود. ودزـبر مقام آنان افانگيزى  بطور حيرت اين پيشامد ، که بگيرند. دستکم از اين نظر

ست د»رو، اينک  تـانگاشانده مى ون ربيران ميدايش را از ـرقبله، ين الدوـراعظم عيکى به صدنزدکه پس از 

د ـرفتنمىارد و گذدن گرن شاهاند، به همۀ خواسته بودداشته را واه، شاه ار زدـراعظم را کنسيد، صد. دو «ه بودردخو

منتشر شد بهترين مدرک قدرت اه شاز طرف که ر هجوم کنند. دستخطى باقدرت در حاکميت مذهبى، بردر رأس که 

 بود:  آنان

مقصود مهمى واجبتر هر ت از ـيش رعيسااع و آـع مطشر امـراى احکـاى اجدولتى برۀ ـعدالتخانتأسيس ب و ـ»ترتي

ه است، بايد رـيعت مطهشرام ـاحکتعيين حدود ارت از ـعبکه الميه ـدلت اسـقانون مع، است... براى اين نيت مقدس

 نشود.« شتهگذاقى ت فرـات رعيـک از طبقـهيچي، بر وجهى که ميان دشور ـجالً دايايران عاۀ ـمحروسلک ام مماـدر تم

2   

* * * 

ود. راعظم شروع مى شصدن و ناآميان شاکش ـۀ کـماهچند دوران ، زگشت آقايان از شهر رى به تهرانباپس از 

به قدرت اوز ـرا تجيکى ن اين ما چوا، دادانجام را  ،«نه»عدالتخاهمين به جز  ،ى آقايانهاستههمۀ خوا عين الدوله

 مهار کند: « از دو سيّد »جنبش« را يى»دلجو با، دفته، سعى مى کرره رـاز آن طف، تـيافدولتى مى 

3ان را بترساند.«ديگرشمهاى ـو چاند ون رشهر بيردروان از ـرا از تناست، کسانى خوله ين الدوـ»ع
 

 و «هعقيد سادـ»ف بهو ند ار دارحاکميت مذهبى نيز قرضب ـورد غـمهستند که ى تنسه  سان«ـ»کجالب آنستکه اين 

)نويسندۀ مشروطه مجداالسالم کرمانى  و ايران(در سه مدراولين س ـ)مؤسيه شدرحسن زا مير د:ـمعروفن ى«گربابى»

« .المتين(حبل«)نويسنده در و ميرزا آقا اسپهانى خواه(
4
  

فته، رهبرى ن ياياجرا پا، ماختسابرپا مى »عدالتخانه« اگر عينالدوله يکدندگى نشان نمى داد و که چه بسا 

گوشه از  »مردمى«ن مى گذشت نيروهاى مازما هرچه امى شد. انع ـقانده بود، رعقب ر را بادرکه مى مذهبى به قد

پديدۀ نوينى بود و تشکيل پايتخت ور شبنامهها بر در و ديوار ـظهند. آمدمى ان به ميدى ترخواستهاى راديکالبا و کنار 

بقت ـديگر سـالس از يکـبر و در مجديده بر منا زباان را ميدگرانى ى و علنى مد روز. ناطقان و موعظهمخفنجمنهاى ا

 گفتند.زارشان بود مىباعث گرمى بااست و مى خو شانـدلهرچه ستند و ـجمى 

بعدها که يچکس از کسانى ـت و هـن داشياجريد و تهدکشى گروسطح در حکومتى نيز ۀ ـدو پايميان رد خوبر 

شغول ـمسيد که دو ه بايد باشد. چدى ـقدم بع، نمى دانستند، گشتندقلمداد  «مشروطه»پيشوايان و نگهبانان بعنوان 

تا خطرناک مى يافتند.  خوديدى را براى موقعيت ت جدـحرکر ها ـماههند، بودفته ياه زتات« ـدن از »محبوبيبرذت ل

، سطح ضحکىـمبطور  اين نامهماجراى الدوله نوشت. نامه اى به عين، «افکار عمومىر »شاـر فـزييى طباطباه الخربا

 دهد. دو پايۀ حکومتى را نشان مى ه ميانارزـمب
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰3 

 

يعنى تأسيس ، »عهد ما براى اين کار که:بوده در نامۀ تهديدآميز مذکور اين جمله آمدکه ماجرا از اين قرار است 

 1اقدام نفرموديد يک تنه اقدام خواهم کرد.«، هم حاضر و همراهيم مجلس بود...)اگر( اقدام در اين کار فرموديد ما

 رۀ »عواقب« اين نامه مى نويسد: بادر بيدارى ايرانيان«تاريخ »نگارندۀ 

يک تنه اقدام خواهم کرد( ديد ام نفرموقدارت )اـعباند، را خويى اى طباطباـوب آقـمکتله که ين الدوـع، رىبا»

خواهند نمود. يى روز يکشنبه آقايان بلواکه اهم کرد. لذا ترسيد خوام قدنبه اـشديد يک ام نفرموقدرا اينطور خواند: ا

ه را ـى الزمهاو جابودند بشهر فرستاد. قراولخانه ها و ارک دولتى ه در خارج شهر اردو زدکه م نظاوجى از ـلذا چند ف

! چه يکشنبه گذشت و کارى نشد.«گر ااست... د جهاشنبه ـروز يککه د افتاه ـدم همهممرين ـدر به... آوردنظر ت ـدر تح
2

 

رى مذهبى رهباز جناحى آن نده، آنستکه حتى ان ماـپنه «مشروطهى تاريخ نگار»درکه ى مهم ديگرر نکتۀ بسيا

قايل نمى دم مراى برى ـق و منزلتـحهيچ الً صوااسالمى دات ـمعتقه بود، بنا به ار دادقر »جنبش«شواى ـرا پيکه خود 

ى امتوجه اين نکتۀ اساسى نبوده اند، که محتوه اند، دکرداد ـقلميى رژواانقالب بورا  «انقالب مشروطه »ه ـآنانکشد. 

ضاى جامعه از حقوقى است، که هر يک بعنوان اع وندان«شهر»به  دم«مردۀ تو»يى تحول رژوااصلى انقالب بو

ر باو در ام سلطنتـدن مقبريين پار ستاخواجناح نيز ين ترالـدر راديک انعمامه بسر حاليکهدرناپذير برخوردارند. خدشه

ور صداز پيش روزى ه د، شـشهورترين وعظـدر ميى طباطباآنچه که بود. مىن شاام خودـدن مقبرال نا باهما ند. کهبود

 خاصى دارد:يى نظر گويا از اين، گفتمشروطه ن مافر

هرچه د... ـد بکنـبخواهآنچه اب و ـالرقلک مابعضى ول ـه بقـاينکاست. نه ر ـيکنفما ل ـمثشاه هم پاد، نباباجا»

 3..«سلطنت رامعنى يم ـاندينستکه نمى طۀ اـنهم بواسـو ايه است رنى بيچاشت ايراـمسر يک ست در ـهظلم و بى خرا

انونى ـقحدود دا در ـو گشاه  ،مجلسدر آن که اهيم ما مجلسى مى خواهيم. مى خورا  اسالمانون ـراى قـاجما »... 

 تمام شد.«، مى گوييم مجلس مشروعۀ عدالتخانه ماورى. ـو جمهمشروطه ييم باشند. ما نمى گوساوى ـم
4

 
 

* * * 
 

 قلمداد ساد و استبداد«ـز فـ»مرکتاريخ مشروطه بعنوان ى کتابهادر شاه که مظفرالدينر باظرى بيافکنيم بر درحال ن

بک تايافته بود. در کنار هواداران اتشکيل گونى ناى گوحهااين دوران از جنا ر دربادر، شده است:چنانکه اشارشده 

ى جار باالدوله در دراز دوران سپهساالر و سپس امينلبى طم فررله، جناح ينالدوـواداران عـو ه بق(ساراعظم )صد

به  ست وـنشله ين الدوـاى عـبج خواهىجنبش مشروطهال گرفتن که با با جه(خارامور ر ـ) وزيوله شيرالدـت. مـداشپايى 

در ، دنمويم ـرا تنظملى راى اولين مجلس شوت باۀ انتخاـنظامنامسپس و مشروطه ن ماانش فرـسر و نزديکـدو پکمک 

دستگاه حکومتى يين پاى ه هاردبه جناح هر چند ت. اين ـداشدست ر را در بادرقى متررهبرى جناح ه ـاين مرحل

، زرگ از دولتمردان و کارگذاران دولتىـبجمعى ت ـگفتوان چنانکه مىت. ـيافمى ى بيشترواداران ـه، يميک شونزد

حکومتى ختار ساى در بنيادرى ـم و تغييفراز ر، ـۀ ايرانه جانبـهمد، با توجه به بحران خوعليرغم تعلق به مقام و رتبۀ 

، موضعى طبيعى بود. تـرفه رشااهم چنانکه پيش ازاين ، از سوى دولتمردانند. چنين موضعى مودنمى دارى ـطرف

فته، اينک بجايى شتاب يا »واقعۀ رژى«از همان ، که اضمحالل فزايندۀ قدرت دولتى بودنبود،  «طبيعى»آنچه 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰4 

 

در ، که قندى را مى ماند»حالت کنونى ما حبۀ گفت:  ر«با»مجلس کنکاش درملکآرا در ه شاهزادکه بود  هيدـرس

 حل مى شود«.، کاسۀ آب رفته
1

 

تى حمى يافت . چنانکه  نىفزونيز ر بادر ت درـحکومبنيادين تغيير واداران ـايطى هچنين شردر روشن است که 

 نبود. کسروى مى نويسد:ه صدراعظم عين الدوله نيز از اين ميل بى بهر

 2خودکامگى.«  هاز راه؟.. راچه  زالىواند. ک گردـرا نياست خود، ايران خومى»او 

 ديداز ، شتهـداد گـقلم «دشمن مشروطه » يک صدا به عنوانله که الدوينـعهمين ت ـدرسحيرت انگيز آنکه 

 ايران به حساب آيد. فريدون آدميت مى نويسد: ىهاراعظمصدين بهتراز بايد يکى ، ى«زاجنبى ستي»

هم رجى خاۀ ـامتيازنامله هيچ ين الدوـع،... ردخوست ـشکما رد اـبخول ـپبا عين الدوله را که »روس بر آن شد 

بگمارد.« ه فرنگ را به برخى کارهاى عمد نگاکردما تحصيل امد. آمى ش نگى بدگ و فرـاد. از فرنند
3

 

* * * 

از حاکميت سياسى جناحى و ملت  اران«بيد»ميان دربايد را واقعى مشروطه طلب ى هانيروآنچه مسلم است، 

خود ناشر ه، ور نمودبانرا ن و چه آنانکه آگويادروغ چهريخى سر و کار داريم. تاغى دروبا جستجو نمود. جز اين فقط 

ورهاى شيعى بابه که از جملۀ اين کسان کسروى است اند. اند در نهايت در خدمت عمامهبسران قرار گرفتههآن شد

« سيّددو پيشوايى »انده، که بر و خوهايى شنيده دور چيزاز ه، دنموز مذهبى باان ـاى حاکمبرى ـساب مثبتـحخود، 

خنش ـسبود،  ماليانالف ـمخبه سبب آنکه و درست ه آنها را بيان نموده، اهى داللت مى کردمشروطه خودر جنبش 

 هرباآنستکه در اين نگاران  با ديگر تاريخسه ـسروى در مقايـارزش کاست! با اينهمه شته ـردار گخوبرنفوذ عميقى از 

سازد. مرورى بر کتاب اين دروغ را برمال مى ستى عميقنادر، ختهسارح ـمطکتاب خود در البالى آنچه و ه انديشيد

 درهم انديشى او را نشان مى دهد: ، کسروى

ى چگونگدارى وه کشورو راتر مشروطه تـدرسنوشتن معنى و که با گفتن ست ـيمى باشوايانى ـام پيـ»دراين هنگ

ند، شوايانى نبودـپيچنين و ند آوريد دان پدکارو ه يندشادان مر ،هدميان تونند. از ساها رـبگوش راايران ى هاارى ـگرفت

 نمى آمد.«بودند. اين کار از ايشان بره وردآپيش جنبش را سيد که دو 
4

 

را  دممرشان ـايند... نبوداست که گفت ـو اين شباشند، دم مردن ه برشۀ راـدر انديست ـي( مى باسيّدشان )دو ـي»ا

 هىگاديرکه تا ا داد نرۀ آـنتيجکار و اين ند ن ننمودشيدوکوپيش رفتن اى هى بررالى و، دـا برانگيختنـرانيدند و بپشو

را همان رواج »شريعت« ه خود مشروطه لخوااينان بدو   مى بودن ناخواهـو روضدست ماليان در شته رجا ه ـدر هم

 نمى دانستند.«همين اى برمردم و جنبش را جز ه انگاشتند(... و انبو)مى
5
  

اى و کشوردارى ه رۀ زندگانى تودبادمندى درسو هايىهىآگاگر با ايد آمده بود، دم پدمردر که هش ـر و سشو»آن 

و با مشروطه ه ـان کينديگرو ماليان از يى هاىفريبکاربا يک فتى و شى نياى خاموزودـى بديدأم گرها توه ـو اين زمين

 رفتى.«نگ راآنها ى جاآزادى 
6
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰5 

 

تثنا ـرا اس « سيّد»دو ا ّـام، حاکميت مذهبى به بهترين وجه نشان مى دهده ستيزى را در دستگاد تجدّ کسروى

 کند:مى 

 برى را در براماليان يک چيز بود...ستى ـزش نتوانساهم بات و اين دو را ـستادوشيعى يش ـو کپايى شروطۀ اروـ»م

 ،پيشوايىم هر يکى بناو بود ن ناگى آنديعت« و زشرۀ »ـميان کهستگى ـبه با يژتوانستند...بونمىن ديديعت« شر»

  1چشم پوشى از آن نمى توانستند.«ه مى داشتند و به هيچ راه دـتگاهى برچيـدس

 نشان مى دهد:  يک جملهرا در خود واردى ـدر مچنان روشن است که  « سيّد»دو رۀ باکسروى دريى تناقض گو 

 همچون بسيارىو ، ندمى شنيدرا پايى هاى اروکشورمان ساو نايى و تواديده را ايران شانى ـتوانى و پرينا سيّد »دو

ه کى چيزستند... ـدانايران نمى ن آن در نبودو پا درارومشروطه انون ـن قبودز ـرا جکار شمۀـو سرچ، انگيزه گانشنداز کو

انونى ـقندکه دادنمى ى سندخرند، بودمى« مذهبيعت« و »رش» وادارـه انـگمبىو  شيعىى علما ازاينان که ست ـه

 .«ده شوزاردـيعت« گشر»ضد( ر)ب
2

 

آنکه آنان نيز  هـخاصّبود،  يعت«شروادارى از ـ»ه همين در گان«شندکوبسيارى »با  سيّد اوت دوـتف، آرى

کسروى چون که جالب است  چشم پوشى از آن نمى توانستند.«ه مى داشتند و به هيچ راه »دستگاهى برچيد

 مى پرسد:، مى شناخت، شد هرشااز اين اچنانکه پيش را تبريز ۀ ـم جمعمادۀ« اـبرچيه »دستگا

3 «؟!شدباديگران يکسان با گردن به قانون گزارد و که فتى تا»چنين کسى بر 
 

 است! ه آنان دم زد اهىمشروطه خوو از دچار شده هم يده، به توت را ندـدر پايتخسيد دو گاه ربان ما همو چوا

اين جناح به سبب حکم مى کند، بگوييم ريخى بينى تاع ـواقسياسى نيز ت ـحکومه واـترقيخ، جناح وردـدر م 

عناصر  ،يۀ سنگين استبداد مذهبىسار ـرا به پيش برد. در زيمشروطه مستقالً جنبش که آن نبود ، خوگيرى به استبداد

تنها يک جنبش مردمى و ضد مذهبى عظيم که  ند،بوددچار شده ت ـنگى هويگاو به دوه جناح چنان درماند اين

 مى توانست آنانرا در خدمت خود گيرد. 

را ود خشروطيت ـمبحبوحۀ انقالب در ، شتهـمصطلح گ ط الرجال«ـ»قحايران که به ۀ ـۀ حاکمـعف طبقـاين ض   

ست ـببناين بيانگر بخوبى  تـنوشيى طباطبابه  الملکصرناکه هاى ـاى ناممحتو داد.مىشان ـنجه يدترين دربه شد

نى دطلبان ايرادّـاز تجيکى الملک صرشيعهگرى بر جامعۀ ايران بود. نا ناشى از تسلطمستقيمًااست که خود  اجتماعى

4«مى بود.خته شناى ـشمندى و نيکـدانخود به و انده ستان درس خوـ»در انگل است که
به استبداد » يىن طباطباچوو  

 مى پرسد: در آن، که تـاو نوشبه اى هـامن ت«ـگفبد مى 

و... يد ت بفرماـل مرحمـتخط آزادى کامـدسمملکت اين به ايت ـال رضـکم ليحضرت بهاعوز مرد اـض بفرماييفر» 

از گاه آ، صرـاقالً هزار نفر آدم کامل بصير به مقتضاى ع؟ چه خواهيد کردهيد. بدتشکيل ان ـمبعوثمجلس د مر شوا

بشماريد. امّا اين ه اى بندبرور آدم ـآنطنفر ست ـدويبد...)شما( يامجلس تشکيل اين يد تا ل و دول الزم دارـوق ملـحق

شد... براى عضويت آن مجلس بام را از حفظ داشته ـاگر کسى تمام اشعار عرب و عج، را هم فراموشى نفرماييد

!کافى و قابل نيست.«
5
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3۰6 

 

* * * 

شيعه به از رهبرى بود. کسانى  «نه»واژگوبى انقال، انقالب مشروطه تـگفبايد ست ـببطور جمع ب ـين ترتيبد

ان بدزودى ـبنيز ظ لحاو بدين باشد ن شافعجهت منادر نست نمى توا، که تندبرخاسيى هاستهطمع قدرت به خوا

ه در واقع ترمز اصلى را بدهند«مشروطه »يست بامى که ن ناو آستند. برخاه ارزـمببه آن ند که هيچ، با شت کردـپ

يشرفت په راسد نه تنها کر شد، ذکه ى ـعلل، به داندولتمرعظيمى از فته تا جمع گرشاه خص ـاز شند. نبودپيشرفت 

ارى دوچنين گيردر است که يهى لبته بدا .چاره اى مى جستندبراى جلوگيرى از سقوط ايران  خودبلکه  ،نبودند

ما چنانکه انقالب زند. ايک سانزدعيت به واقى حدّ، تا رامى اى مردـآرمانهد تا ننکوشش ک مردمميان از نى مردا

نند ماچه کسانى تند و ـداش هرـافى بهـصيرت کـاز ب، دىباآلتدوىـيحيهمچون ه ـآنانک، چه ادشان دـنمشروطه نيز 

 ودند. پيشاپيش محکوم به شکست ب ند،آمدبميدان تگى ـگذشخود رى و از ـدليکه به ن خاقربارخان و ستا

انقالب ۀ اول ـاد دومّ در مرحليدرو، الزم مى بينده نگارند، بر اختصار استسى ربروجود آنکه مبناى اين با  

مبنى شاه صدور دستخط با و آغاز دالعظيم ـعببه شاه ن« يارفتن »آقاکه با را دقيقتر بيان کند. رويداد اول مشروطه 

آنجا آغاز از ، رى«ـرت کبـ»هجم ، بناو رويداد دومشد م سوموغرى« ـ»هجرت صبه ، پايان يافت »عدالتخانه«بر تشکيل 

 فرمان مشروطيت صادر گرديد.  کهت ـن يافياان پابدد و ـم رفتنـقبه ن ياآقاشد که 

* * * 

م ماضل الله و اـفشيخ ن نادر رأس آخود، ان ـغم رقيببه ر «سيد»دو که يم آنجا پى مى گيراد دوّم را از يدرو

ال باز شگفت انگيز و غير قابل پيش بينى به طرن ناآ، بلکه قدرت شتندـبرگبه تهران ام ـت تم، نه تنها با عزهـجمع

نداشت. با « از آقايان ايىاز هيچ کوششى براى »دلجوله ينالدوـشت و عـگتهران اوّل مجتهد گرفته بود. بهبهانى 

 نويسد: دى مىبا. دولت آشدپا مىدو برـاينها که به افتخار مهمانى

 و هدايت مقايسه مى کند:  1چهل اسب در طويله اش بسته مى شود.«ه، »بهبهانى بر تجمالت خود افزود

2ر دولتى.«بارى بود رنگين تر از دربا»منزل او در
  

ابتدا  « منصرف سازد و نهضيۀ »عدالتخاـدن قکرال ـن را از دنبناآ، ازاتىـدادن امتيبود که با آن له ينالدوـدف عـه

 دى مى نويسد: باآموفق شد. دولته نيز در اين را

تخط ـراى دسـر اجـبفککه ى کند به حدمىم گرد ياصوصيت زـو خبه مهمانى ن را گاآقازاد، سر دارسرن خا»امير

را آنان ن هاخوايا اصالحو منتظر بودند  خوديا  مى کهمرد کم کمد... ـافتننه هم نمى عدالتخاتأسيس ايون و ـهم

 مجلس ؛شما چه شدالتخواهى که عددن يى نموگوبدن ياو از آقانوشتن ه ـبنامـشند بنا مى کنند به دادمى  ناـتک

د ـبيننمى ن ياد... آقاـاهم کنيخود فراى برت ـباب رياسـاسديد که ب داـرا فريپس شما ما  ؛تـا رفـکجشما اهى خو

3 « مسأله را دنبال کنند.که ال مى افتند ـار بخيـناچند دارىدست بر نمدم مر
 

خت، شناخود نمى التر ازبارتى قدانى ـرا بهبهـزي، رودمى و ـبجليى کار ار طباطباصرانيز به ه ـک در اين مرحلـبى ش

 رى زند: به کابراى غلبه بر او دست که 

                                                                                 

 .22۰، ص 2جشده، د ، ياحيات يحيى1

 .۱۸5 شده، صد ، يارانـزارش ايـگ 2

 . 35 ،ص2جه، ياد شد، ات يحيىـحي 3



 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۰7 

 

احترام يى از طباطباهر ظا درچه اگرنست، دامى  رانـخص اوّل طهـرا شخود انى ـبهبه، دالعظيمـعبشاه »پس از  

1ندارد.«يى طن اعتناباهم در به او زياد مى کند ولى 
 

کجا ، ک خواهند کرد. امّاترات ـصد عتبـقبه را که کشور کردنديد د و تهدـال گرفتندست با « سيّد»دو شد که اين  

اينبار شيخ که د و گفتنى است اقامت نمودنقم  دره ۀ راـدر نيمند؟! بود صاحب اختيارش که بهتر از مملکتى 

 رسانيد و به آقايان ملحق گشت!  مـقبه را ند خود نماآنکه عقب اى برالله نيز فضل

و آن تحصّن در ه شد شودـت گـحکوممقابل ى در ديگرجبهۀ ه، از طرف ديگر امّا در تهران نيز مردم به شور آمد 

داد،  بدست ماليان اىبعدها بهانه، تـرت گرفصويد ّـزۀ دو سجاو ا ايتـرضکه با صّن ـاين تحانگليس بود. سفارت 

وامل که ع دـدهمىشان ـبى نبخوجرا ، همين ماعکسبرحاليکه درجلوه دهند.  توطئۀ انگليسىرا مشروطه جنبش تا 

انگليس روس و که نفوذ اين دوران  تند. درـداشسياسى کشور  -اجتماعىهاى ندودى در روچه نقش محدرجى خا

ميکه هنگاند، بودانده را پرورخود پردگان ـو سرسعوامل وهى از ـانبهر يک و سيده بود رخود ۀ اوج« ـ»نقطايران به در 

ى اهدرانگليس دار ارپس از آنکه ک ند:آمداز جنبش برپى بهره بردارى دو در ، هر دمى گيرال تهران بادم مرجنبش 

ک ي ،وردت او پناه بيار، هرکه به سفاالنکردـاعشده، اچه تپـدسسى رو، سفير شودـشينان گـستنـوى ببررت را سفا

، ربابود و نفوذ روس بر در »روحانيت«ز بيشتر در ميان بار ـاز دينفوذ انگليس ن ما چوت! اـد گرفـتمزد خواهـن دسماتو

!ند.«روس را داشته اند کتک مى زن رتسفاصن در ـصد تحـه قـ»آنانک، »مردم«
2

 

 ،شان دادندـن خودى از بيشتراف ـانعط روسهابا قايسه در مايران، در انگليس رجى سياست خاران گذاه کارـاينک 

ع ـنفبه جنبش را مد که داشت در پى آن برآ مالياندر ميان که نفوذى ، با اينکه انگليس صرفنظر ازتعجبى ندارد. 

ه کانگيزه بود ين ، بدنهاخوامشروطه از انگليس ى ـشتيبانى مقطعـب پـين ترتيبدد. ـن دهياجرخود  نفوذت ـتحجناح 

ات ـانيون« عتبـاز »روح)برخى ايران بود. ش در نفوذ خودت ـت تقويـدر نهايکه د ـت دهرا تقويقدرت ماليان اوالً 

انقالبيون مشروطه را و مجلس شون بودق« ـحبر»بر وا ـفتها ربادار جنبش وگيرند و در شد« هامشروطه خو»ه ارـبيکب

ميل بى، يافتنديان مىـروسنفوذ ر ـزيتبريز را در وليعهد زاى ميرعلىچون محمدها نگليسىاآنکه دوّم  ند!(داده اخو

 ر کاسته شود. بااز قدرت در مظفرالدين شاهگ مرپيش از تا شند باخواهان پيشرفتى داشته ، که مشروطه نبودند

انقالب کوب سراى برالله رهبرى شيخفضلماليان به و ر بادرفى ميان ئتالاکه اى در مرحله، شان دادـنما تاريخ ا 

شيارانۀ ـو ه سى دقيقبررکه اين ائتالف کمک نمودند. چنين است هم انگليس، به روس و ، هم دومد، هر د آجوبو

ت است که عيواقاين بيانگر بى اند، بخوهدادجلوه  «عمامه بسر ريخ نگارانتا» آنچهس ـعکانقالب مشروطه ، بر

ه بداکثر ـو حند ل گردکشورى به عامل تعيين کننده بددرون اجتماعى هاى نددر رونند تواه نمى اـهيچگخارجيان 

 که ببينيم،د انگيزمىک بر ناشمى دردـخ، وزمراه گايددند. از فق مى شومونظر خود ورد ـمجناح ت ـتقوييا ضعيف و ـت

الب انقرۀ باهاى آشکارى را در دروغ نستندتوابود که ردار خوتى براـتبليغ چه قدرتاز  آخوندها در آن زمان هم 

 .هندور دبابه مردم ايران مشروطه 

جاى بسى حيرت مى ، بنفع خود سود ببرند و غير از اينانقالب مشروطه کوشيدند از جريانات  هانگليسىا، آرى

براى يافتن مدرک   و ديگر هيچ. بود ان عمامه بسرع از فات و دـتقويجهت در دقيقًا دورزى سوبود. مهم آنستکه اين 

 است:  »افشاگر«ديگرى نيزجهت از شته نوه ربادر اين اسماعيل رائين آنچه ، نبايد دور رفت

رر ـات مکـرۀ مراجعبادره اند، دستافرتهران... از انگليس رت سفاسئوالن ـمديگر نيز که دد ـگزارشهاى متع »در

د دارد. جوونى رات فراوااشاسياسى، ت ـدى و حمايـاى نقـفتن کمکهگراى بررت ء سفاضاـاعها به انيون و مالـروح
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 انقالب مشروطهزيگران با
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سال  صتـت شـاز گذشهم پس وز ـهنه اند، که دعنوان نموالبى را ـطرت مسفاسئوالن ـم، هاـن گزارشـاى ازيهرپادر 

روحانى اى عدهشروطيت ـوادث مـدر حکه د مى شوتنباط ـاسچنين ها ـمايۀ شرمسارى است... از مطالعۀ مجموع گزارش

ين ترستـپتمزد از ـررى و دسـن مقماتو چندفتن گراى برو ند بودآمده ت درـت و ديانـروحانيسد، به لباس ا و فاـنم

عين ، اش مى توانستمـايکاند. شتهغ نداـيش... دريخوان ـه هموطنـزارش عليـى و دادن گـى خبرچينـيعن، شرىـال بـاعم

! اين گزارشهاى شرم آور را در اينجا نقل کنم.«
1

 

 »روحانيت«و  ربادرميان شمکش ـار کـعيسى شد و بررمشروطه منجر به صدور فرمان که زگرديم به جرياناتى با  

ست ـم بـدر قتهران زرگ ـب «روحانى»، سه هـدر اين مرحلکه يم . ديدبيدارى ايرانيان«تاريخ »نگارندۀ ه از ديدگا

و  هـنامبـشبا پخش ن هاو آزاديخوااست ب شوزار پرآ، باستهـصّن جـتحانگليس رت سفادر نفر ان اند، هزارستهـنش

ن ماليا» مااند. رشار بگذاـت فـتحگى ى بزرهاخواستهختن سارح ـمطبه  انان رآد، شنکومى «نياآقا»به راف ـل تلگساار

قى متريى تهاـسخواجهت نرا در ناوان آـبتکه خود هستند صوصى ـه اى و خـفع لحظپى منااز آن در بيشتر  شين«ـست نـب

از يتوان که منهايت آن چيزى است  قوانين اسالم«شدن رى جا»ا و ـارت عظمصداز له الدوينـل ععزق داد. سو

جه ر خارـوزي شيرالدولهـکردگى محاکميت، به سردر جناحى و ملت  اران«بيد»ميان ت. در اين ـداشانتظار  ن«يا»آقا

ما د. اشو داشتهبربه جلو مى دهند که قدق سوى ـدم در جهتمردۀ توشار ـفبه را  ت«ـ»روحانير و بادرمى يابند، ت ـفرص

ناآگاهى  ،بود صيب آزاديخواهان ساختهـدو نبه هر به زدن ضراى بر بىـت مناسـفرصشمکش ـککه اين ايطى شردر 

خوراکشان دولت خرج که در پى آنند  نفر( ۸5۰۰به يک )نزد، رتسفاشينان در ـست نـبکه  گير بودفراعى چنان اجتما

 الدوله اعالم مى دارند: عين ۀبه نمايندرا بپردازد. نمايندگان آنان 

رؤساى  نيات آقاـاوّل مراجعاست به سه مطلب، صر ـرض منحـصود و غـوز مقمرا..د ـصنين گفتنـن متحيا»آقا

دا در آن ـو گنه که شاه اح عدالتخاـافتتيم دواعتبار آنها بوده، ر و ـط و مهـبخما اسناد و قبالجات زنهاى ، که روحانى

! پول ما را بدهند.»، عتبار دولتاز مردم خريديم به اکه را يى مواجبها اىـوض و براتهـقبآنکه يم باشند. سوساوى ـم
2
  

متن تلگراف آنان ند. نگاهى به دفى ندارـهاسالمى ت ـارى حکومقرز برـجنيز در قم  »آقايان«که ناگفته پيداست 

 تأييد اين واقعيت است: شاه به 

 سلمين برـماصالح امور عيه... و شرام ـزان احکـ»... و ترتيب مقاوالت و مقابالت و معامالت داخله و خارجه بمي

3«. سلطنتى مملکت استو رسمى انون ـقکه اع ـع مطشرتقن ـام مـدس و احکـانون مقـق قـطب
 

 «البانقن ا»مبارز کوبسرد صددر نه و چگوبر چه موضعى بود؟  «انقالبيون»اين  «طرف مقابل»ببينيم ال ـح

 که:به بست نشينان قم تلگراف زد ؟ شاه بر مى آمد

مى فرماييم و کمال مرحمت را  ولـرا قبآنها رايض ـعکنند. رض ـعبما  ًا ضورـد حـبياينند ى دارـعرضهر ن... يا»آقا

 نسبت به آنها خواهيم فرمود«
4

 

ه داد «مرحمت الـکمبا »ستند، خواهرچه مى  «انقالبيون»بود که» بى«انقالچه اين است، که نى سيدپر

 که: نيز صادر شد لوکانه« »دستخط مبدنبال اين تلگراف ؟ شدمى
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ات ـناف و منتخبـو قاجاريه و اعيان و اشراف و مالکين و تجار و اصء »مجلسى از منتخبين شاهزادگان و علما

ه کنند سارض برـعلت به خص اوّل دوـط شـبتوسملت... و لت ر دوـن را در خيشاخوديد عقا)تا( دد تشکيل گرات ـطبق

1شود.«ه دا گذاربموقع اجر ح وـموشکه حۀ مبارـصبه 
 

بهبهانى به تهران  دماو دايى سر طباطباـپجمله گانى از ستند، نمايندخوامى « مجلس اسالمى»، نيان آقاچوو 

 که:منتشر شد شاه دستخط دوّمى از طرف ه، نموده عينالدوله مذاکربا آمدند و 

ء... مجلس ضاـاعانتخاب د از ـبعه، دنمور ـدايصحيحًا بق ساتخط ـمجلس مزبور را بشرح دسکه »مقرر مى داريم 

2نمايند.« بـدس مرتـع مقشروانين ـقفق...را موااسالمى راى شو
 

را تشکيل دهند و به  «اسالمىراى مجلس شو»تا اولين دـرفتنپا شده بود، مى برکشى که در کشا ن«يا»آقا، آرى

حتى د. فته مى نموردست دم از ميد مرن و اهاآزاديخواايران دست يابند. همۀ کوشش ت اسالمى در ـاولين حکوم

، دکرآرزو ه، د دادباها را برميداهمۀ چينى رهبرى شيعه خوشهديد، که مىالم ـظماالساينک عمامه بسرى چون نا

 منافع خود دست برمى داشتند!:  پيشبرداز ن«ياآقانمايندگان »اش ـک

مردم که گذاردند مى وند نمودمى ار گذن واشادم را بخودمر»اگر مداخله در اين امر خطير نمى کردند و کار 

3.«بهتر بود، مى رسانيدنديى خودشان کار را به جا
 

ار دو سيّد ـنثيى هايشستامى کند که چه و فراموش يد گوسخن مى  دم«کار مر»ازه االسالم بيکبارناظم 

»آقايان« که بود نمىبود همان شده ت ـو دريافه دـطلبيه است. مگر آنچه که دکر «التخواهىعدپيشوايان «بعنوان 

ر باکشاکش در،اين مرحلهکه تا است عيت نيز همين نبود؟ واقدر ميان  مردم«»بحال سخنى از تا چرا ؟ خواستندمى

ه شاندـندست ر و بادرى که با عقب نشينت ـرفمى شته و ـگ منجرت« ـ»روحانيقدرت ل ـفتن کامگرال باو دو سيّد به 

از آن رخ داد و پس ل سااد ـهفت، که دـولى« رخ دهـ»تحهمان زودى ـب  «اسالمىراى مجلس شو»ن مار فرـزيشدن 

 ت اسالمى بدل گرديد. ـبه حکوم اسالمى« شاهىـ»شاهن، تـحکوم

به که جا هر را شاه تخط ـتن دسـمستند. خوامى يش خوق ـبودند و حه از طرف ديگر امّا مردمى نيز به ميان آمد 

لحن ديگرى از مغازلۀ دو که  ه مى شد،ديديى ديوار پايتخت شبنامه هاکندند. به در و ، بوده ديوار شهر چسباند

 پايۀ حکومتى داشت: 

استعفا ًا د مجلس ملى است فورجوسته بوـبچيز ه ـارت... و همصداى سلطنت و ـبق، اين د ازـبعکه  دـ»... درک کني

دلشان براى ما نمى سوزد و که  م. آنهاشتيم ولى حاال ناچار مى شويـيم و نکشدامروز کشته تا کنيد واالّ بزودى... ما 

4 .«!ديگران عبرت بگيرندکه بدهيم  يىجزا، بزنند لگورا ما خواهند مى
 

که  5ستگانش مى نويسند.«ـسرها و بـپبه راعظم و ها به اسم صده ـب نامـول و شـاى مجهـپاکتهبعضى »کسانى 

ر و »روحانيت«گردن نخواهد باسازش در ها بهنىساآاين ، که به دـدهمى م مّصـمخبر از وجود يک جناح مردمى و 

 غلبه يافتند:  »خواص«بر  »عوام«ر بابود و براى اوّل ه . زمانه دگر شدشتگذا
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!! ت عوام... را نمودند.«ـمتابعهم اص ند... خوول نکردـتخط را قبـو اين دسشد ام عو ء بات آراـ»اکثري
1

 

صدراعظمى رسيد. به ر بادرقى مترجناح ۀ بعنوان نمايندشيرالدوله ـل و معزرا له الدوينـعشاه ت ـدر اين فرص

د و از ببرال  بادر مقابل «روحانيت»  راخود ۀ ـکوشيد وزندادن به خواست تجدّدطلبان مىه راکه با ر بود بااينک در

 اين پس نيز کار بسرعت گذشت. 

راعظم و صدزل ـد منـرفتنانگليس( رت سفادار آنجا با )کاراز  ک... وـدند قلهستارا فرسا از رؤچند نفر ار ـ»تج

شته اند، نواسالمى راى که مجلس شو دستخطىدر تغيير دهند... بق را ساتخط ـدو دسشد ار قرو ند کرده ذاکرـم

د شودا ـپييى مال، ضل اللهـفنند شيخ نى مامازيک يد چه شاد... شوديل ـتبملى راى به مجلس شوارت ـاين عببايد

يد باطايفۀ يهود و ارامنه و مجوس نيز تکفير... کند... ديگر آنکه را شخصى خود، همۀ اهل مجلس رض ـغه به ک

، پس رىملى است. باظ ـب لفـزد. مناسآنها نمى ساورود اسالمى با ظ ـو لفستند بفرمجلس منتخب خود را به اين 

 نمايد.« هآوردبرسبه را ـار و کـن و تجايآقاصد مقاديد که همۀ ل گرـراعظم متقبصدر بسيا ذاکراتـاز م
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فته، پذيراند، خواسته ن«يا»آقاکنند که شاه هرچه پرامىزى داد. دولتيان بارا ماليان نورى ابود که با مافى ـال کـح

ى ـگفتنند. بروفته، را گرخود راک خورد و خوج نيز خررت سفاشينان در ـست نـو بند برگردنند به تهران توامى ن ناآ

«( شوراى اسالمى»)با تخط دوّم را ـشينان دسـست نـاى ببود، برر ـالغ اين خبـأمور ابـمکه راعظم صدسر ـپاست، 

تۀ ـخواسسيد به ر نيز دو بااين ، مىديد، که الله بودضلـفتار شيخ ديگر رفب ـجالنکتۀ شتند! ـگراضى ن ناو آاند خو

  که:دو سيّد اين بود با حرفش  .نيز خواهد  رفتالتر آنها باام ـشک مقـبيه، يدـرسخود 

دن از کروچکىـکبه االـت. حـرت نگرفصوم ـشباسر ـهمبا شما م نشد. راضى شدتم ـداشبر شما ى ترى برعودمن »

که سند ـيم. روى آن مشماار ـو همکشما نس ـاز جخر من هم آيد. گيرنمى زى به با اشما مرز باام و شدهشما راضى 

3منهم زير دست شما بنشينم.«تا قدرى جمع تر بنشينيد يد سته اـنش
 

 در رساندن خود به تهران عجله نمود: ه، جدا شد »آقايان«از که اين بود 

يک نزده واندصه و ـمحمد جلو افتادند از غعبدالله و آقا سيديند آقا سيدمى بکه »)شيخ فضل الله( در اين مقام 

را نادم کند. بلکه بتواند اين کار را برهم بزند و يا به اسم شاه ند و سارا برکه خود د مى شورش ـد. ديشوام ـتماست 

4 خويش کند.«
 

به که و مجلسى ه رددست خوروند که ل ماندـاز اين غاف، روزىـست پيـسرم آنان نو اطرافيا سيّددو طرف از آن 

عقب راندن حاکميت ه قدم در را ، مهمترينعکس، بلکه، برنناآنىراحکمم هراشد، نه تشکيل خواهد شاه فرمان 

 ايران خواهد بود! تاريخ رى در بامذهبى و در

شتناپذير سازد. زيرا ـزگبااقداماتى سريع مىتوانست  ،در اين مرحله تنها يک لفظ بودکه اين پيروزى بزرگ را  

 برخواهد خاست: ه آن به مبارزبا حاکميت مذهبى دير يا زود که روشن بود 

که مجلس را ـزيشد، د ـنخواهنراضى به مجلس و  خواهندمجلس نمىز ـگهرن ياآقا، تـر گفبار درـادر وزيـبهمير »ا

دى ـاحنکرد ديگر  گر کسى ظلمو اکند يد، ديگر کسى ظلم نمىدگرس تشکيل گر مجلو ااست ع شرالف ـرا خشو
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 انقالب مشروطهزيگران با

3۱۱

با کارى  ديگر کسىرود و کسى نمى ن ياى آقاهانهدرب خانشد ديگر ع ـوم واقـمظل گر کسىو اشد د وم نخواهـمظل

1آقايان ندارد.«
 

 به يک(و بلژ)فرانسه رجى چند کشور خاوانين ـقگويا عت با سرانش ـشيرالدوله و اطرافيـار مـابتکبود که به اين  

و همه کوششها در اين  شدتهيه  سىانون اساـتن قـمسپس و مجلس ت باۀ انتخاـن نظامنامناه و از روى آـترجمسى فار

 مجلس تشکيل گردد.، استه بيمار زندکه تا شاه جهت بود 

، چه نيز انديگرت. ـبرانگيخ اران«بید»ن و هادر دل آزاديخواميد عظيمى ابينى، قابل پيشرخش غيرـاين چ 

ون آنکه به ماهيت واقعى ديد و بدمىه خود را برآورد داىهريک سون يارباو درچه حاکميت مذهبى دى و عادم مر

ريان از بادر، بوده بوى خوش آزادى به مشامشان خوردکه مردم از اينرو ند. نمودمىدمانى ه باشند، شادبرپىقضايا 

 مىز خود بات ـاى حکومبررا ه راکه ت«ـ»روحانيه الخرباو ند يش بودستاورد ـ« ممشروطه»دادن با ر باو درشاه اينکه 

پيش در آينۀ  ىسيد که تا چندرمى ور ظهبه اتى ـو حرکداشته شده دم بررعى ميان مصنوـى مهامرزديد. هرچه بود، 

 تصور نيز نمى گنجيد: 

سلمانان ـسبه از مـدم و کهمۀ مرراها بسته شد. زارها و سباامروز جميع  -۱324جمادى آالخر  24»روز چهارشنبه 

2عبدالعظيم.«ه شاهزاد بهد ـن رفتنياورود آقااستقبال اى ها برود و گبرـو يهمنه و ارا

 کسروى از تبريز گزارش مى دهد: 

 شـش و جوشميزسلمانان آـمبا ام ـآنهنگکه تا انـت... ارمنيـ»کينههاى شيخى و متشرع وکريمخانى از ميان برخاس

ن هاآزاديخوابا ان ـو در نهند نمودمى نىباه مهر ـون همـاکنند، بودداشته ديگر ـيم از همـآن بچند ماه پيش و ، ىندنکرد

3.«مى داشتندستى همد
 

پا  «هنضيات زماـمقتگاه بر  »آنى مرداکه ت ـستگى داشـاين بتشکيل مجلس ملى به ى ـيعنما پيشبرد عملى کار ا

حاکميت مذهبى چنان شار ـبفيا آنکه و ند نبودميان وز در نرآه زدايران شيعه در نى مرداما چنين د. اـنهنميان در 

از ، دستکم ندشيدکو انکارراندچند تنى از دستگزير ناتند. ـادن نداشـنهپيش م ند، که جرًات قدشته بودـب گعومر

 نويسد: مىه، آمدناظم االسالم هم به شور ، بسر ماگيرند. عمامه به مجلس جلو ن«گا»آقازادنفوذ 

ن ـانجمء زاـاجمى باشند. دم مرارى کار بيدب و روز در ـشند، بردمى م را يالها آرزوى اين ا... ساصى که»اشخا

ه خداى ناکرد، که بيسواد دخالت در اين امر مقدس خطير ننمايند ه هاازادـآقينستکه اصروف ـشان مـام همـى تمـمخف

ه ازادـآقيا ران و ـى طههامال هـچنانچند... برنيامدعهده و از ند ل بودـد جاهـوينو نگند نخندجه به اهل ايران فردا خار

ال و ـعق، ددلت ضعيف گرر دوکه هر قدمشکل است زيرا ، ديگر کار ندمر خطير شددر اين اداخل شان ـى ايها

4امر مقدس مأيوس و نااميد خواهند بود.« اينپيشرفت شمندان از ـدان

 اکثريت قاطع را در مجلس اوّل تشکيل دادند. ناظم االسالم مى نويسد:  عمامه بسرانبا اين همه 

بىدد و ـد و متعجوموه دتحصيل کر وش وـهبا تربيت و با اينکه در تهران مردمان کافى و عالِم و جوانان با »

مردمان جاهل و بى تربيت داخل در اين امر خطير شدند نه ند و اين گونشدب ـل و منتخـوکيآنها ه ـاينک، سبب رندشما
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 يمدوه اند... دـسته و نفهميـب و اين را ندانـو منتخلت و وکااهل تهران معنى مجلس وز ـچند چيز بود. اوّل اينکه هن

1.«در کار آمده اينکه دست تقلب و رشو
 

بهبهانى بود. عليرغم همۀ اين ، «مشروطه »پیشواى  همان، خوار زمانه بزرگترين رشوکه ز اين ديديم و پيش ا

رفته خواسته هاى مردمى را مطرح فته ر، تندـکت داشمجلس شردر که ن هادودى از آزاديخواـمع، همان هاضعف

خ تاري غرورانگيزى هااز فرازيکى  خودشيد. اين ـکحاکميت مذهبى سر بر ر و بادرمقابل قدرت در يى نيرو، ساخته

از  وجهىين به بهترن نياايرابود، ا ـمهيمى مردنفوذ اى براى نه وچکترين روزـک، آنجا که ددهمىشان ـنايران است که 

مان ـآس تاين ـاز زمملت ب ـمنتخ، با يک مجلس شتـگمجلسى که تشکيل را ـزينه، ييم روزگومى ند. نموداستفاده آن 

 «ه»فساد عقید نه کسانى که بهتند و ـق رأى داشـت صنفى بود و برطبق نظامنامه نه زنان حباتخاتفاوت داشت. ان

 معروف بودند! 

* * * 

 بويى ارز«ـت مبـ»روحانینه و اند هشان دادـاريخ نتودر بود که  ى«استبداد»دژ شاهى آن ـر مظفرالدينبادرکه نه يم ديد

، رخ داد ت«ـ»روحانير و بادرکه ميان  شىـکشمک در اران«بيد» ن وهاآزاديخوارى از ه بود. شمادبراز آزاديخواهى 

 عدالت بميان آوردند.  انون وـخنى از قـستند و سـت دانـت را غنيمـفرص

 «مجلس اسالمى»ل ـطببر م ـدر قسيد ه دو ـزمانيکهمان در ، همين کافيست که بگوييم، ارونگى جبهههرۀ وابادر 

 مى رفت: قانون اساسى«»و  »تأسيس پارلمان ملّى«از سخن  ن«يارباادۀ درفوقالع»جلسۀ در ، دـکوفتنمى

»پارلمان ملّى« و »انتخاب ( موضوع تأسيس معارفن ـيس انجمـو رئجه ارت خاراون وزـ)مع السلطنهشام ـ»احت 

2.«عنوان کرد رباادۀ درـنمايندگان«و »قانون اساسى« را در جلسۀ فوق الع
 

 طلبىمفردر رسياسى زواى ـعف و انـت ضـدر نهايه شد، رشااشاه است، که چنانکه ينلدمظفراتر خود از اين فرا 

 تأسيس مجلس نقل مى کند:  بر سرشاکش ـرۀ کبات در ـون آدمييدفرنيست. کى ـش ىو جاا

قدرت ختن ساود محد» صدـقکه: برخى د چنين عنوان کررا مطلب ت ـرفشاه ضور ـحله که الدوينـم عـر اعظـ»وزي

همگى »شد: ذکر ـاب او متجودر هستند. شاه ر جاسلۀ قاـاختن سلاندبر پى « در بىشۀ انقالـ»نقبا و ند سلطنت« را دار

ى ايشان بيشتر از هالتدو استقاللو قدرت و مى کنند،  تـحکومخود  ملىالس ـرى مجيا بهين ـرب زمـهان مغشاپاد

3قدرت و استقالل دولت ماست.«
 

، به بودى ندرو، راتشکيل اولين مجلس شوت و باۀ انتخاـيم نظامنامـتنظسپس و مشروطه ن ماور فرکه صديم ديد

 عملى گرديد. امّا ديرى نپاييد: ن«ياى »آقاخواسته هاغم تهران، که عليراران«بيد»ن وهاار آزاديخواـابتک

نيست و آن خوان نه براى آنان  يعت«شر»رواج که مشروطه ستند ـاين دانه دخود پى برردن خوب ـفريماليان به »

4مى شود.« ه در چيد
 

ام ـتمبميدان آمده  «(سيدتثناى »دو ـاس، )به «ماليانۀ ـ»جامع لّـزآورد. کباى به جورا فته ست آب رـياينک مى با

ت)خرج( همه دررفکه بيشتر گرد آمدند تن يا صد ـپانفته م رـ»رويهند: سيج نمودـبسر ايران را در سرانفوذ خود و قدرت 

5داد.«مى ضل الله ـفشيخ را حاج 
 و کربال فرستادند:  فـنجبه ر را ـراف زيـو تلگ 
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دو نفر سه شب است  ّال اء علما امـالس... تمـابر و مجـه در معـد و زندقلحااآنها به ت عوه و دـان زنادقـطۀ طغيـ»بواس

1در زاويۀ حضرت عبدالعظيم مقيم...«
 

در تهران ش« با»اوپا شد.ب برشوبال آکرف و ـستند. در نجـرا بها زارباروز سه و  ندرش کرداصفهان علنًا شودر 

 دست زدند:  «»اعتصاب عمومى بسيج شدند و علماى تبريز به

ات ه، اموردکرل ـسجدها را قفـى مهاو دره دکراهم يکى مجلس فرۀ ـروز در خانمًا متفق شده، هر تماعلماء شهر » 

2...«ههمگى موقوف شده، مجلس عقد و مرافعه و غير ت وـاز جماعـاز نمند. نمودوف ـموقمًا را تماشرعى 
 

3تيم.«ـخواسنيست که مامىآن مجلس » اين  کهبود الم اين ـکيک شان ـحرف
ر را مطيع بامى خواستيم درما  

عبدالعظيم شاهالله در شيخ فضل؟ نهيم دنند گرزما مى شۀ ـريبه شه ـتيکه چگونه به مجلسى ، قدرت خود کنيم

 که: داد  »اليحه«

ت... ـصار داشـوانى انحـامالت ديـرى و معباايف درـوانين در وظـل و قصوا ضعايران... به ودم ما مرت ـ.. حاج».

شت و ـۀ وحـف مايـو زائدالوصنبود ر ـيچکس منتظـهسيد که ور رـى بظهشد... اموروع مجلس شرذاکرات ـمهمينکه 

4.«سين و متديّنين شدجماعت و قاطبۀ مقدّوحانى و ائمۀ ر ىسارت رؤـحي
 

دهند. کسروى  آشتىستند ـتواننمىسطهاى ـرا به هيچ سف »شرع انور« طلبى وکه مشروطهبود همين حقيقت نيز  

 است: ه حق مطلب را ادا نموده ربادر اين 

ه در ـين اليحاه نمى بود. به ارـر چخوتند درـم داشدينى که مرديا يش ـکسى با انون اساـو قمشروطه زگارى سا»نا

5«ه.کارى و فريبکارى نبودبخواهيم جز رويه راستى راگر الى تند. وـنوشه هايى رسى پاى فارهاه ـروزنام
 

 حکومتگران مذهبى استواقعىۀ نسبت به انگيزهم نيز دچار توه ـدر اين مرحلحتى سروى ـکانگيز است که ف ـاس

 يکى مىگيرد: ، »مردم«با را  و از آن بدتر آنها

 دشمنىکش و به کشارا شکاآه آورديد پدخود اى برونى انـو کديده ا گره جددتواز علما ته از ـدسيک ن ين سا»بد

يان مشاکش در ـکا تا اينجد. کردا ـدنبالۀ بسيار پي بود وتاريخ مشروطه در گى هاى بزرمدآپيش ازيکى  اينپرداختند. 

م ين هنگااز الى وند. نمودبا مشروطه دشمنى مىشان ـروان ايـن و پيياربادرتنها و بوده  مىامگى ـو خودکمشروطه 

شمنى به دو مجلس با مشروطه مردم...  ازگى ى بزرهاته ـو دس مد...آيد يش پدـو کمشروطه م بناى ديگرشاکش ـک

 پرداختند.«!
6

 

را از  ملىى رامجلس شوشايش ـى گـيعن ۀ اوج آنـنقطتا «انقالب مشروطه »ن مدبرآ، به نگاهى تـبدانچه گذش

اى ـپردازيهت دروغـعلدهيم تا شانـن ريخى راتا دازىپرصحنهاين ستى عميق اقض و نادرـتن يمشيديم. کواندگذرنظر 

يک با ست ـيبامىريخى ه تاگاديداز بى انقالچنين واقعيت نيز همين است که شاييم. ـرا برگه ربادر اين عظيم 

منسجم از سرآمدان و ، ملى شروـپييى ن نيرومدبرآبه النى طوارک تددوران يک از پس د و آغاز گرد سفی«ـفلانقالب »

ۀ و رابط ورددـنهم را درقدرت سياسى ن ـکهسد پيشرفت اجتماعى، بنيان ين ترهعمده با بارزدر م، شودجامعه منجر 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۱4 

 

ب کوشاترين پژوهشگر معاصر دربارۀ انقالحکومت و ملت را بر پايۀ نوينى قرار  دهد. اما چنانکه فريدون آدميت، 

 نداشت:اين همه شباهتى هم به ، آنچه در ايران گذشت، رأى مى دهد مشروطه 

 سياسى ديگرى دارد.« ومفهوم اجتماعى  ، انقالبداد وانـنميتانقالب  عنوان احوال، اينبه مجموع »
1
  

جوانب مثبت و تکان  آنکه بره ـخاصانقالب نبود،پس چه بود؟  «احوالاين مجموع »گر ا است،نى سيدپر

پس در ، بايد دادمى رخ واقعى آنچه ت ـاى درک ماهياست که، براين عيت واقتوان چشم پوشيد. دهندۀ آن نمى

ت و در پس اين صحنۀ ـبرخاسگير درواقعى ى هاخت نيروبه شنازد و تر دست يى عميقستجوـجبه ادها يدروهر اـظ

ريخى و تااى ه مى توان پيکره است که از اين را. تنها نيز بازشناخت  ن راناکارگردا، دست زيگرانشباريخى و تا

را به دو همه  اين ريخىاش را برنمود.تا آن و نقشواقعى ام ـداد و مق بدستانقالب مشروطه عارى از تناقض از 

 ن مى بريم. اين فصل را به پايا، آنچه در اين مرحله گذشت رۀباى دربحثبا اريم و گذفصل آتى وامى

 وعى ت از بحران اجتماـون رفه برفتن رايل به يااز تماکه دستکم هى شاينلدر مظفراباخالف در، که بريمديد 

داشت. اى نه بود و از تفکر جديد بهر ارـبرکنپيشرفت طلبى ۀ انگيزاز ه نبود، رهبرى شيعه بکلى رـسياسى موجود بى به

 آدميت بدرستى مى نويسد: 

 خوش داشتند.« مجلسين را در ـگ نعلـآهنفقط ى: ـول ظريفـو بقند بوديد ل جدـعقدور از تماليان »
2

 

 و بعدها »مال نصرالدين«در قفقاز به طنز نوشت: 

دانش را شرط ندانسته  نماينده،اى برشان ـانون ايـرا در قـزيماليان هستند. از بيشتر نمايندگان مجلس ايران »

3اند.«
 

مشروطه ى هان ـ»انجمتشکیل وها هـروزنامانتشار برخوردار بودند. نيز از چنين ماهيتى  «هر انقالب مشروطه»مظا ديگر

 شانـنامداشتيم. اى هرشااين ا ازها پيش ه ـروزناميگر دب ـاى اغلمحتورۀ بادره اند. دهر شمراـۀ اين مظـرا از جمل «طلب

، على الفالح«حى » ،»نداى اسالم« اسالمى مىدهد:يىمحتوا ر ازـخب -ه است دشمرسروى برـکچنانکه  -نيز

 »روح القدس«...، »تديّن«، »الجناب« ،ال«ـ»الجم، ستقيم«ـاط المصر»
4

 

که اىنکتهى ـوانگه د.کراهيم خود تر يادير صرالدين«ـنالـ»م و افیل«سرراصو»نند، مايى تثناـۀ اسـروزنام از يکى دو

 را درها از اين روزنامهيى نسخه ها نگاران«تاريخ »ت.ـآنهاسراژ« ـ»تيشيده داشته اند،پوها هـروزنامانتشار شگران ـستاي

ه اند. تصويرى کامالً مخدوش از ميزان گسترش آنها بدست داد ،آنهاى هامختن ناساف ـرديفته، با ياها نهکتابخا

 ه اند! دکرت ـشروطيت را ثبـه در دوران مـروزنام 37۱م چنانکه نا

ست ـدوي، تـهاى دراين دوران يافـروزنامکه راژى ـالترين تيبا ،تـون آدمييدفرکيد تأکه به س ـبه همين ربادر اين

 از دو سه نسخه تجاوز نمىکرد!   ، صورت دست نويسـب، نشااکثر راژ«ـو »تيبود سخه ـن

مى گويد!( سخنن ـانجمسى و صد از حتى دايت ـهه اند، دکرت ـم را ثبنا 9۰ها )نرۀ انجمبا در 
5
به نقل  

 فا مى کنيم: قول کسروى اکت
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۱5 

 

يى، هانجمنست اـنخ، يدـزى رسسان ـانجمه بت ـر نوببات و اين ـرفميان از يسى ه نوـب نامـشکم »سپس کم 

يا ارى خوه دگر باابود که اى آن بردى باتآـن همـانجماند... هدکربنياد مىروف« ـمعمر به م »ا، بناسـس و آنکـاينک

.کنند«امر به معروف»اوند با اى ديدشيدهش تراـري
 1

 

، ختندممکن ساا ر نن آمدو برآند ارک ديدتدرا که انقالب مشروطه املى عورۀ باجمع بندى کنيم: در

 اند و از سه عامل روشنگرى نام مى برند:ه هم عقيد نگارانتاريخ
 

 الدين شاهی. صرروشنگران دوران نا اوّل: 

 آغاز شد. انقالب دهسالی پیش از که تأسیس مدارس   دوّم:

  ابتدا در خارج و سپس در داخل کشور. ، انتشار روزنامه ها سوّم: 
 

ف ـتحريما ا، ندى بودـمثبتهاى کشور قدمگزير ناو پيشرفت عمومى ب رچوچهادر عوامل ۀ اين ـسهرشک ـبي 

دومًا، مىدارند و ه مى ساخت پوشيدممکن را يى هاميگاه اجتماعى که چنين قداوّالً آن پاکه ت ـريخى اينجاستا

 مى دهند. ه جلو افىـکانقالب اجتماعى  ور ـاى ظهبررا سا ى نارهامقداين 

عى ارک ذهنى و اجتماتدورت شده نيز بر ضرد نگاران ياآنستکه تاريخنگر بيااماتى قداين ه به چنرشااالبته  

بلکه به  ،برآيده بيکباره، صيان تودـۀ عـزميننيست که بر رش انقالب شورا ـزيه اند. بود آگاهانقالب مشروطه 

ر آن ستاخوا عمده اى يى اجتماعىنيروبد که يامى ت ـان موفقيـنى امکماز  تدارک طوالنى و صبرسوز نياز دارد و

ند که نه تنها بودآنها چنان ضعيف ۀ ـمجموع، تـدگى دريافتوان به ساسه عامل مىاين به را با نگاهى گذباشد. 

انقالب ريخى تاتوانستند موجد پديدۀ بلکه بهيچوجه نمى، منجر نشدند قىمتراجتماعى وى يک نيرسجام ـانبه 

 . شدمشروطه با

ر ـتفک ويگاه فکرى گى پاندماانقالب مشروطه عقبودار گيردر است، که ى ـر مهمبسيات ـيقنگر حقاينهمه بيا

بصورت يک ضعف بنيادى نشان جهى ويدترين به شدرا نى، خود زدۀ ايراشيعه ۀ ـاپاى جامعسردر اجتماعى 

تحليل انقالب در  ،فتيميابى دربارۀ جنبش باش را در اىـمنفکه نظر ت ـون آدمييدفرکه مثًال الب است داد. جمى

 است:  شتهگذا شتـانگسى عف اساـضمشروطه بر همين 

ينى... ورم دـى رفهاوع جنبش ـاز نايران جنبشى ن در چوه ـاينکديده نگرتوجه ان که بدى ـر مهمبسيات ـ»حقيق

2فلسفۀ سياسى مترقى جديدى نداشت.«، خواهىمشروطه  تـشکل حرکـد از تـبعدستگاه روحانى تا ت. ـنگرفپا 
 

يی سطاون وافکار قرين تريکربا تا «دستگاه روحانى» بود کهآن انگيز هـفاجع، شکشـپي «قىمترسياسى سفۀ ـ»فل

 گسترش آن در سطح جامعۀ ايرانی برداشته شد! ت وـتثبیه در راعظیم می نیز قد «انقالبدار »وگیردر ه زتاو مد ان آبه مید
  

* * * 
 

 ، که تاريخددانقالب مشروطه با انقالب اخير ايران روشن مى گردر  توجه به شباهتهاى حيرت انگيز روندهابا 

قالب انرۀ بادرکسانى که سئوليت ـدارد و مچه نقش عظيمى  هاملت کردعمل ريخى و تاۀ ـحافظتعيين ى در نگار

 ملت ايران به چه پايه است. ه در پيشگا ند،دبرقلم ناراستى دست به  مشروطه به
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۱6 

 

سروى و ـکدهيم که نشان ، تا تکيه نموديمه رباا در اين چنانکه گفتيم بر دو مهمترين کتابهسى ربردر اين  

حاکميت مذهبى عى ارتجاوف و ـمخقدرت ن ديداز ، ىنگارتاريخاقت در صدغم ، عليرنىمام کرالـاالسظمنا

رۀ ابدرديگر  کتابها صداى بردها بعکتاب دو  ند. همينآمدار ـگرفتسخن ظ به تناقض در و بدين لحا فتندر هطفر

کتاب دو هر در طول که  )ستايش آنان از »دو سيّد« را همين ه درست ـهم، که دـار گرفتنقر «منبع»انقالب مشروطه 

 اند. هرا به آنان نسبت دادانقالب مشروطه  «يی»پیشوا  فته،گر باخته است(گ ـرننيز 

برقرارى براى  را اولين کوششانقالب اين  »بدرستى«، بسران، عمامهفـاين طييک طرف در  ،طرفه آنکه

اجازه دادند و ند داد نداند، که چرا حکم جهاگرفتهه خرد دانسته اند و بر »دو سيّد«  ايران ت اسالمى در ـحکوم

 !؟دگردمنحرف  »جنبش اسالمى«اين 

انقالب ۀ ندزدارعوامل بادنشمربر از ،ىکارانمند از روىچه وطلبى تـاز فرصچه  «هاچپ»طرف ديگر در  

 ند. شيدـکه دپرامى آن ـستقيم ناکـسئول مـو مانقالب ضدکردۀ بعنوان سر «شیعهت ـ»روحانیه بر نقش يژبو  فته،ره رـطف

جمله از  -، نناآ »حرکات انقالبى«به  بعدًاود نمىشود. محدى نگارريخبه تا «هاچپ» ىمنفنقش نه سفامتأ

در  «هاچپ»بختانه ـخوش، تـگفنظر بايد . از اين کرداهيم ه خورشاا ،محمد على شاهسکۀ ـکالبه اختن اندب ـبم

حزب  -ازـقفقدمکرات يال ـسوس)حزب  ،تندـرجى نداشخاد جووايران در مشروطه ن ماور فر، تا صدۀ اوّلـمرحل

ن ماور فرصدل همان سااز  راـزي ت.( ـنداشايران عبه اى در ـد شـل بعتا ساو تشکيل شد م  ۱9۰4سال ـت« بـ»هم

هل ـس يده،لغز ام«عو»صوّر ـتسطح در قى، ت مترناجريايکى به اى نزدـبج، اشتندم گذقد ارزات«ـحنۀ مبـ»صکه به 

اعيون ـه اجتمـۀ فرقـنامه اـ»انتبشى از ـبختنها  ،سخنى هتات کوـور رعايـا بمنظـاينجند. ى نمودـفريباماست، خود عو

اريم. در اين گذننده ميۀ خوابه عهدو داورى را م مى کنيل ـشروطيت را نقـالم مـل اع، به تاريخ سا«ايرانميون عا

گويا اين ، که ستندبرخا گويىدروغروسيه به  ۱9۰5انقالب رۀ بادر، حتى «سيدام »دو ـدن مقبرال باور ـه بمنظـنام

 بودند!:    ه در روسيه برپا نمودمذهبى ت ـارى حکومقراى بربرشان ـرا کشيانقالب 

زى مىکنند. روحانيون و با»اى فقراى ايران جمع شويد... )ببينيد( اهالى همسايۀ شمالى... جد و جهد و سر 

خود سته ـن شجاسى دست از دفع ظلم مانند عيه در رادانسته، کشيشان هم خود را جانشين حضرت عيسى )ع( 

پيشرفت نع از ماالم ـاعکه علماء د ـگوييمى ال ـبحشما تا  ،بکنند. خومىدا ـسى فـاى عيـرضطريق ور در ـرا چط

ت. ـدروغ پيوسافترا هم به د اين ـالحميک دزد و رفيق قافله هستند. اللهاند. يعنى شره الت جماعت فقرا بودخيا

ام قدور اـ... چطانىـاى بهبهـو آقيى اى طباطباـقآکه نويد ـشمى نتاوش خودـگد و بـبينيمى ن تاشم خودـاالن بچ

ان ـا از دست اين حاکمتان رخود، اى اهالى ايرانه... ف کردش وقجدّ اّمتات ـاى نجبررا خود و ه دنموصانه ـخال

! بيدين خارج از دين محمدى )ع( خالص نماييد.«مذهب ظالم جبّار ال ارـخودمخت
1

 

، هشتـگايران گى ندماعقب ث ـعروشن بود که سلطۀ اسالم باگاه  در آن روزگار نيز  آبراى مردم بگذريم،   

ار سو سيد نيز کهدو نبود. حتى نى ساآکار   «انتباه نامه« نه در اينشرماـبيهاى  دروغ اختن نيز جا اندظ لحاين بد

متوجّه  سىانون اساـتمم قـل مصوابر سر اوّل مجلس ذاکرات ـمدر ند، بودفته يابه قدرت دست  انقالب وج ـمبر 

 که: اين ناسازگارى شدند و بهبهانى به خواهش آمد 

ما و ه اند، دکرو ـهمچلت الن دوـدر فکه د ـنکنيقت شخصًا عنوان هيچوينستکه اهش دارم... و آن ايک خو»

د ـبگويييم... آن دارقرو يم وانين دارـقآنکه ما ال ـو حرد به ما بر مى خوستند و ـت نيـام ملتفکه عورا ـيم. زيـبکنهم 

2اند.«!ه و از قوانين شرع ما اخذ کرده اند از روى حکمت بودهکرد که آنهاى کاراين 
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 انقالب مشروطهزيگران با

 

3۱7 

 

م حاکميت شيعه گايم ـتحکجهت ۀ اوّل در ـدر مرحل «انقالب مشروطه»آنکه اطر ـت بخـدرس، بااينهمه 

 ونآدميت دريافته است: يدفرحاليکه چنانکه درگير شد. ه ـزرگ همـاين دروغ ب کهد ـرى نپاييدي، تـداشمىبر

احکام شرع مُنزل اليتغير  سى با بنيادسفۀ سياـفلديده بود. چنين گربنا دم حاکميت مر»مشروطيت بر پايۀ نظريۀ 

1.«نى تعارض ذاتى داشتبار
 

 رانيانآوردن آرزوى ديرين اينست به برتوانگذاريم. انقالب مشروطه که مى ه ـرا ناگفتيک نکتۀ مهم ديگر 

ه آخرين قدم را در را، مهاجمدين اعراب اران سداين پاکه بدين انجاميد  دو سیّد« يی»پیشوابه سبب ، منجر گردد

ۀ ـطلبان، که رهبرى شيعه، انقالب پيشرفتنن آاندورباعۀ اين دروغ و شاابا تسخير غرور ملى ايرانى برداشتند. 

ملى روح اسالم با ش ميزو آشد سته ـشکهم ن درنيالۀ ايراهزار سات ـمقاومه است، دشوايى نموپيشروطيت را ـم

 ، انه عمامه بسرارـدد. بيکبگرى ـقطعکه ت ـرفشده بود، مى گيرى جلوادى ـمتم هاىنسلنى که به کوشش ايرا

انقالب مشروطه ى در همان اوان قلمداد کردند. شيخ هاشم کاظمين «نیايراينی براى »د رااسالم و اسالمى را ايران 

 کتابى نوشت: 

هيچ قومى به چنين  عـالواقفى »که ن« نيارۀ ايرابا»درمحمد و آل محمد ادقانه اى از ـايح صبر مد»مشتمل 

 اند.«ه نايل نشديتى کرامتى و رعا
2

 

ه يکى در راعظيم م قداين ند! بوده د آوردجون بونيااى ايرابررا ، اسالم «محمدو آل محمد »صال تو گويى ا 

 بود. انقالب مشروطه جريان  دررهبرى شيعه ت ـموفقيمهمترين « شيعىت ـ« و »هوينىت ايراـ»هويشدن 

ند که هر چد. داشته شوبرميان از وششها کين بود که بداز آن بيشتر  ،تـذير اين دو هويـناپآشتىضاد ـتاينهمه ا بـ

ر منج سلمان«ـن منيا»ايرادى ـى بعهاسل ـنگاه و ناآگاه آضمير نگى در گادوبه رفته رفته  ،ىگرنفوذ شيعهى گيراوج 

ى گراست، شيعهرب ـان عـمهاجمدين « ماسال»گرا، تندـد و نوشـگفتن،که ندشددا ـپي انى«روشنفکر». کم کم شد

نى است که آيين در ايراـهمانق شرى«ـیعـیعۀ اثنـشمذهب »طر خاين بدو است!  بوده تهاجم اين ه بن نيااب ايراجو

 ! مسیحیان ايران ن ويايهوديا و  ران«ـ»گبنى هستند، نه مثًال ايراصال شيعيان، ن و انيان ايراباستا

ش رگستور و ـاز ظهيى ناريوـس سى،لمان پارـسنند ماکسانى ل ـجعبا ن ناآبه سته ـ« وابروشنفکران» ان وبسرعمامه 

و کافى  دو همزاد جداناپذيرند «ۀ ايرانىـ»روحيى و گرکنند. توگويى شيعهداد ـقلمنى ايراينى ا درنآاسالم پرداختند تا 

را بيابند!  ديگرـدو همـاين، تا ندشو »تشريف فرما«بود اعراب به ايران 
3

 

دار وگيردر نى جامعه بود، که ايراب قطاى عظيم برستى ـشکظ لحاين بد« انقالب مشروطه »، ىه نظرگاديداز  

د. نبرآمدبر آنها سخر ـو تمتهاجم قدرت به ضع ند و از موشنا شدآپايى نيز اروبا افکار له متوليان مذهب هزار ساآن 

 قلمداد نمود: قرآنی« عی»اخترا را  «يسین نوما»ر، حتى نىشاکالسوالعبدالرـوار منهنمو

از قرآن و امثال کليله و   همرا يسى ن نوماروکه طريقۀ اى ؟... دانسته اىاندهت را خوخودآن قرا »رومانهاى آي 

4«؟انده دمنۀ ما اخذ کرد
 

يده نيست بيفا، تـرفانقالب مشروطه در آن  شديدـو تاضمحالل ايران در اسالم ريخى نقش تا ازکه سخن ال ـح

شان ـ« قدرتيان اسالممتول»خود د ـدهمى شان ـه نـاينکنظر از سند ن فکنيم. ايبياى نظراى دهنده ان ـريخى تکبه سند تا
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ء »تلگراف علمادرخور توجه خاصى است. سند مزبور متن ، ه مى ديدندـپايانقالب مشروطه به چه دار وگيررا در 

در اين ى واقعشد قدرت باتوجه داشته که است. آنان به وليعهد هشدار مى دهند  ميرزا«محمد على شيراز به وليعهد 

اينک  بوده است!ار قربرايران در  ف«ـال َخلـحتا لف ـسَعهد از اسالمی ورى ـ»جمه نهست و چگوـاز آن کيمملکت 

 توصيه مى کنيم: ه مطالعۀ دقيق آن را به خوانند، که جمالتى از متن
 

 بهرز او اندين خرآت. ـنيافنشد ايران گ ـهمرنامين ان فرهنگ تا با دستوروش و ـهشير بابک با همۀ »... ارد

د. کرالد ـسخير بـرى تتاتاشعشعۀ هزاران قشون با ز ـن ريخوز ـچنگياست... أم تور)!( ـمنببا سلطنت بود که اين  هپورشا

زمانيکه اشخاص تا شدند...  ه لطنت مانند عبد ذليل در زير لواى اسالم پناهندـن سمادودحفظ اى برت اوالدش ـعاقب

آنها بود. ق بيرچم پرن جهاکمربستۀ دستور...  علماى دين مى دانستند خورشيد مُلک خود را شاه مذکور مانند نادر

س سلطنت سااشاه... علىفتح ورـمغف انـدرى. خاقنه نا ندا ماـدر بجنه نا  ند،ج افتادـالميهکـۀ اسـت جامعـهيئهمينکه با 

ۀ ـکلبتا سراى سلطنت ـحرم ت. ازـم نوششودايت ـفبه علماء اسالم ش خودط ـخکه به ود ـم فرمـتى محکجاهـرقعبر را 

جارى است... مايملک مسلمين مسجّل ء ن ما علماباعقد و طالقش از ز، ت مسلماتبناسلمين و ـات مـانى امّهـدهق

عهد از  اسالمى است چه ورى ـايران جمه است.ء حقى در محضر علماهر اقامۀ مشهود و بنيۀ ، ما است  به امهار

ل عزاکم را ـح، ورـصلحت جمهـملت با دوند، رش کردشوت ـحکومبه ى ماء ملت هر شهر،  علفـال خلـحتا لف ـس

و ما )خوار شمرده شود( رايض ـعهرگاه رشک فرانسه و آمريک است...، ز يک جمهورى مامعنى باين باود... ـفرم

1يم  خواهد داشت.«ـت وخـه عاقبـآيننشود، هر ت ـالميت رعايـۀ اسـجامعجهت 
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شود. يافت مىاى هرشااآنجا و ، اينجا ريخىتاى بهاکتادر انقالب مشروطه ى مذهبى در هاقليترۀ نقش ابادر

»در اين  سد:ـنويمى  دولتىواى ـقتبريز با ن هازاديخواآجنگ رۀ بادره، تودـان را سـو گرجيمنه سروى اراـک ،جملهاز 

1اند.«هرکردبسياى هانىشاـن فجاى... ـى و گرجـداييان ارمنـا فـجنگهشته ر
االسالم نيز اشاراتى به استقبال ناظم 

 است. ه کردانقالب زرتشتيان و يهوديان از 

کنند. رى اسدت و آن را پاکانقالب مشروطه شرن در نياايراديگر ن مذهبى نيز چو ىهاقليتاطبيعى است که اين 

هر اـتنها ظ ،بحال ديديم و گفتيمتا آنچه است که ى دّحبه  ن«بابيا» ه نقشيژبوو ها قليتا ينستکه نقشاعيت ما واقا

تنها حيرت ـ انگيز است،  بد،که نهيامىاى نقش اينان چنان چهرهفتن گردر نظرانقالب با  هاىکشکشامر بود، ا

يه سارا در انقالب مشروطه  واقعىار ـعي، که زدسامىمال بررا يى هايىگواقضـو تنها ىپردازدروغبلکه علت واقعى 

 اند. هاردگذ

آن دهيم، انقالب مشروطه شان ـنبودکه دف ـاينهبه ع ـدر واق، تـگذش سىدر اين بررآنچه  ،ديگر ارتـعب به

را تعيين انقالب نوشت اين وسر هاکشن کشاناآهايى که به نظر و نيرواند هدکريف ـتوص «تاريخ نگاران» کهنبود، 

 ادعا مى گردد. که شند باآن نبودند و نمى توانستند ، ندنمود

، ديدند ارکتدرا انقالب اين هايى نيروکه چه ييم گواب جوئوال ـاين سکوشيم به خواهيم مىاز اين پس 

 ؟به شکست انجاميديى هافقيتيد مى بود و چرا در عين موباچه انقالب مشروطه 

 ومقابل )نمايندگان( ملت ت در ـسئوليت حکومـدد: اوّل مگر توارـه اسـدو پاي برست ـيباعمل مىشروطيت در ـم 

بسوى پيشرفت اجتماعى شى ـجههر ذير ـک ناپـش تفکيـدو بخ، دوـاين  ملت. اد فرايف اـوق و وظـحقديگر تعيين 

شد رنه معه معنى دارد و ام حقيقى و حقوقى افراد جاـمقنى ون فزو، بدتـامگى حکومـتن از خودکـکاساست. نه 

 ت سازگارى.ـامگىحکومـخودکملت با اد فرا وقى«ـحقشخصيت »

نيز انقالب مشروطه در است. ست ـشکمحکوم به زود يا ر ـدييد، نماتوجه ادل ـب اين تعـجانکه به يک ولّى ـتح

ت در ـمامگى حکوـخودکمقابل مجلس، ه در ـشورا و تأمين مسئوليت قوۀ اجرائي مجلستشکيل با درست 

 اّمتء زاـ»اج ازستى نيز و برابود دى فرى هاىوق و آزادـحقنبود، رح ـمطما آنچه شت. اـر گمهاانونى ـى قهايتودمحد

نى مازه زتات. اين ـپيمودنش به تدارک و روشنگرى وسيعى احتياج داشکه دراز هى بود را وندان«شهر» تا «اسالم

ان از ندگ و دـچنشد، که به نباکار در  ،مذهبىت ـمتبلور در حکوم ،عظيمىعى ارتجاشد که قدرت ممکن مى

 وآتى خود دفاع کند.نى فع آمنا

قدرت وديت محدو س جهت تشکيل مجلو آن در يک سو در ها تنها شاکشـکانقالب ۀ اوّل ـدر مرحلکه ديديم  

و ه يست تنها جلوبالمانى مى نظام پار ه است.دنمون ستى بيات بدرـون آدمييدفرحاليکه چنانکه دربود. ت ـحکوم

 شد:بامظهر چنين انقالبى 

ت آزاد همگانى و آزادى هاى بااش انتخاهـپاياست، ت ـفردينا هماى سياسى سدمکراگاه فکرى تکيه»

 اش نظام پارلمانى است.«ه و جلوعى، اجتما
2

 

 »حقوق و وظايف ملت« سألۀـمسى بود، که انون اساـتمم قـوين متدام ـو هنگتشکيل مجلس از پس ۀ ـدر مرحلتنها 

 اقـاى احقکه برد ـيافتنمى از آن تر تواننا« را اّمت»، بشاکش انقالـک درکه  اران«بيد» . بدين لحاظ نيزشدمطرح 
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ارى ـأمين خودمختـت، سهـام مقايـدر مقند. نمودمذهبى توجه ومى و ـقى هاقليتاوق ـحقبه آرد. خود دستى برق ـح

انقالب مشروطه از آمده برسى انون اساـو ق، چندان مشکل نبود دجووايفى موـوک الطـختارهاى ملساۀ ـت در زمينياوال

 تر است! نيز پيشرفتهيى وانين اساسى اروپااز بسيارى قکه جوانبى دارد ه، ربادراين ، 

 بهاىنودر اين دوران خکه يم ـدانود. مىمذهبى ب ىهاقليتاق ـح، دنموآنچه که مشکل، بلکه غيرممکن مى 

ى هاقليتابودند. اين وضع ه نمودتعيين غ ـصف اين مبلـسلمان را نـزن غيرمهر ن و ماتو 25سلمان را ـد غيرمهر مر

 اصوالً از حق حيات برخوردار نبودند. ، »فرقۀ ضالّه« که بعنوان ن«بابيا» سد بهربود، تا چه  «کتاباحب ـ»ص مذهبى

بى نه تنها  ماليان،يم کنيم ، که ديدمىال ـين دنببدرا ب مشروطه انقالدر کننده کت شرى هارۀ نيروباث در ـبح

ن الً ايصو. اندبودمت ـحرکتى در اين سهر سدّ عمدۀ که خود بل، اهىخوانون ـو قبه پيشرفت طلبى ل ـاز ميه رـبه

از  يشپن طول نيم قردر يى بود که هااصلى همۀ کوششنع ماو ايران گى ندماواقعى عقبسئول ـمقدرت ارتجاعى 

 بود. ه ت سياسى و رشد نيروهاى مترقى به عمل آمدـحکومه رفرم در دستگاجهتدر انقالب مشروطه 

نظور شدند. حال بمه شاندـک خواهىمشروطهودار طلبى به گيرقدرتۀ نيز تنها به انگيز «سيّددو »يم که شان دادـن

بى ياارز ماليان تـحکوم از ه دافتاا جدصر ـدو عنبايد « را  دسيّ »دو است، ببينيم، آيا الزم  ريخىتاتکميل تصوير 

  ؟دطلب از عمامه بسران به ميدان آمدندتجدّ به نمايندگى جناحىن ناآيا د و نمو

حاليکه در، يافتهاند دطلبدّـان تجبسرعمامهشرى از ـق ،«ه پادخرط و ـانيون متوسـ»روح فـدر طي «تاريخ نگاران»

خوار و ه اطرافيان رشو» خواند. پيش از اين بهريخى نمىتامنطق با مذهبى ارتجاع ه وجود چنين قشرى در دستگا

ن ـ»انجم يکبخش مهمى از کتابش را به  ارى ايرانيان«تاريخ بيد»ۀ ندنگارما ديم. اه کربهبهانى اشار فاسد«

در آن عضو يى سر ارشد طباطباخود او و پ، که استه اختصاص داد يىاف طباطباطران در اعمامه بسراز  ى«ـمخف

 اند.هبود

ه م شدن اين توهمدد آجوث بوـعخود باۀ ـبنوب، ذکورـوجود اين انجمن و شرح مفصل مذاکرات آن در کتاب م 

 ، نخست آنکه اين انجمن طلبى بودند:ه مشروطهدر را، يينپاى هاهن ردماليادستکم »انگشت شمارى« از که است 

 االسالم مىنويسد:سازماندهى. چنانکه خود ناظم ورهبرى د ستا نه و ه بود ذاکرـث و مـمحفل بح

علم و تشويق از مدارس و  ومعارف ويج ترصروف ـشان مـهمّکه فقط ن اوّل ـم( انجمـقبه ن ياآقارفتن د از ـبع)» 

1موقوف گرديد.«، مکاتب بود
 

نۀ ستادر آبحران عميق شانگر ـنباشد، ضايش ـاع «طلبى»تجدّدزبور پيش از آنکه بيانگر انجمن م، آنکه ديگر

بلکه  ،شروطيتـمنه  ف اينان،هدما  اداشته بود. واه ارـچبه فکر را ماليان  است، که حتى برخىشروطيت ـمانقالب 

 است: ه انگيزۀ تشکيل انجمن را چنين بيان کرد المـظم االس. خود نابود،« اسالمات ـ»نج

ضۀ ـيبحفظ سألۀ ـمپس د. افتاد ـخواهجه ت خارـبدسمملکت اسالمى اين ديگر ل پنج سانيم بماال ـاينحگر با »ا

2شد.«باحرکت مذبوح هم  چهت. اگرـحرکه است، بر دکرف ـرا مکلّاسالم ما 
 

چنانچه  بيش نبود!ضحکه اى ـم «مذهبى ىهاقليتا » شرکت دادنمبنى بر ن ـانجم وآورى«ـ»ن فـاين وصبا  

  است:ه آمد »اولين نظامنامه در ايران براى طالبين حرّيت« در مادۀ چهارم اين
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ضرت ـور حـظهبه ه ـهممذهب ر چهان ياند ادفته مى شون پذيرـيکه در اين انجمـن اشخاصچو -»مادۀ چهارم

ذا ـو لاست ضرت ـآنحکه مباراسم ت ـن در تحـاين انجمجهت د. از اين ـن قائلنمادر آخرالزجه لالله فرـدى عجـمه

 نمى شود.«ه کسى گذارد برن ـت در اين انجمـاسرياسم 
1

ر ـأثير تفکـت تـستقيم تحـغيرمبطور ضايش ـاعآنستکه شانگر ـن، نـذاکرات انجمـمآنکه، ه ـجنبمهمترين مين و سو

با ل ه ساداست که رف ـو معتبود نى ماکرنخازا آقاميرگرد شان ماالم در کرـظم االسخود ناتند! ـار داشبهائى قر -بىبا

را  ننان آـضاى انجمـاعبر ن بابيا ستقيم«ـ»غيرم أثيرـته داشته است. هميناودان مرايرن بابيايسـدى رئباآلت دوىـيحي

 است:ه رهبرى شيعه کشاند ازيى ابه جد

 رابعضى ديگر بدالنبى و ع شيخضلالله و ـفشيخ اين ، تـگفبود، ين ضراز حاکه ازى شير»شيخ محمد فيلسوف 

!آينه او را تکفير مى نمايند.«، هررياست آنها رفتار نمايد الفـخبه د و با آنها طرف شودا ـخگر... انم ـبيکه من مى
2

چنان به احتياط  ،دآغاز مى شو گ«ـاهيم بيبرياحتنامۀ اـ»س خواندنکه با ن را ـانجم، «هااز»ماليى اهمين جد

  مى نويسد: «بيدارىتاريخ »نگارندۀ که وامىدارد 

اين که ما ايراد وارد سازد ها بر از ماليکى يم و شوار ـگرفتگر ا، که يمه بوددکرمهيا ه نگارند»اين جواب را هم 

!آن بنويسيم... آنرا مى خوانديم.« ما براى اينکه ردّى بر بگوييماو يد، به خواند، چرا مى کتاب از کتب ضاله است
3

، اى را بخوانند«»سياحتنامه خواهند مىو جمع شده اند  همدورند آخوجه است، چند نفر متودقيق ۀ نندخوا

ضر حاند اضمحاللى ايران شاهدۀ روـمهر چند که با  ن«ـضاى »انجمـاع»شند! با »مالها«به يى يد اوّل فکر جوابگوبا

 اما چهارميخ وابستۀ اسالم نيز بودند.، دست زنند مذبوح« یـ»حرکتند به بود

 شى شدهنااسالم از پايى نيت ارومداصوالً که زنند به اين توهم دامن ، اين تناقض ايجاب مى کرد غلبه بر 

آنان را ، يافته ابه اروپا رکه امى ـهنگ، شتهـن گجهاى سودم اين مرگى ندماعقبث ـعگويى اسالم که باتواست! 

 آقاى دنيا کرد!

، نهان سازندرا پبر اسالم ه ـاز غلبخود ناتوانى ، امکان مى داد د«بسران متجدّ»عمامه فرارى نه تنها بهه چنين را 

بدل گشت. ، و انسانيت داشتتمدن از هرآنچه که بويى کوب سراى بربزودى نيز به مهمترين سالح رهبرى شيعه 

ن بميدابه نخوتى چندش آور ه ربه يکبا، امش مى افتاده بر اندرزـل ب«ـ»اجان مقابلدر پيش چندى که تا اين رهبرى 

اين بود  »انجمن«ريشه در اسالم دارد! چنانکه محور مذاکرات  ه شده،شيدـوز انديمراتا  »آدم«از مد، که هرآنچه آ

 که: 

از قانون اسالم اتخاذ و اقتباس ند، ان دارآنچه ديگرب ـد. اغلـکنياسالم انون ـقء راـاجبه صر ـا منحتان رد فکرـ»بيايي

4انون اسالم در بين ما جارى گردد.«قکه کرد  ىشند( پس بايد کارفروبر ما و ديده دزما )از ه اند دنمو

داشتند! ق ـى تعلّايران به مذهب ديگردم مر ن ماآن زتو گويى تا 
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، ضايشـاعبرخى ت ـۀ مثبانگيزد جوو، با ماليان ى«ـن مخفـ»انجم، تـگفمى توان ست ـببطور جمعب ـين ترتيبد 

ى هيچ جااهى از خومشروطهر ـتفکآنستکه برريخى تاافى ـل کـدش دليجوو ونه بود بيگاطلبى با مشروطهت ـماهي در

شوهم رگرزار بارۀ باخود ناظماالسالم در که ىتوانست بگيرد. آنچه و نمفته شمه نگرـسرچمذهبى ت ـحکومدستگاه 

ضاى ـاعحتى و يى طباطبا، بلکه انىـنه تنها بهبه، که دهدنشان مى، نويسداوّل مى انتخاب مجلس ارى در خو

 نداشته اند:با خوارى اه نيز از رشو نـانجمهمين 

، که ى دادما هم چيزى ـمخف نـانجمجمله به ول داد. از آن ـخاص پـاشهم به بعضى ى شهرين بوـمعحاجى »... 

! و پول است.«ه رشوهمين خرابى کار اهل ايران ه فرمودند. عمد لـو ميفته گريى( ادق )طباطباـصمحمد زا ميرب جنا
1

 

 «رسمى»هاى کتابدر انقالب مشروطه ، در  «لیاناز»و  «بهائیان»نقش رۀ بادر که ت ـداشانتظار ان نمى تو

تاريخ »ت مى شود. نگارندۀ ـراتى يافشااانتخاب است، ورد ـمکه ابى ـدر دو کتبا اينهمه بيم. بياشانى ـريخى نتا

 مى نويسد:  بيدارى ايرانيان«

بيه مى دهند. بانسبت او را به کنند ون بيران ميدوب و از ـرا مغلکسى د ـبخواهنشده است هرگاه م ـرسايران »در 

ه ـچنانچند. کردبر پا  هابابىرا مجلس اين  ،آنوقت مى گويند ند...شومجلس بد ء با مثالً امروز... اگر سلطان و يا علما

 تشکيلو تأسيس ها بىباارس را مد د اينـگفتنمىدم مر ،ارستأسيس مديم. در اوّل ديدب ـارس و مکاتمر مددر ا

ستند. ـدانمىبى بااو را ، تـگفسه بد مىکس از مدرقت هرآنو، دکر داـت پيـعموميسه... مدرآنکه... د از ـبعمى دهند. 

2کنيم«ن مىرا از ميدان بيروعى ين طور مدايران که بالى هااما ال ـحاست اين 
 

 کند. دليل آنکه: خواهان قلمداد مىدردسرهاى آزادي را يکى از بيگرى«با»تهمت کسروى 

آنرا از بهائيان دانستندى.« ، شدندى گمانکه بدى ند، به هر کارنمودمى ختى ـسبا بهائيان دشمنى ن نيان ايراچو»
3

 

 از سوى مخالفان مى داند و نقل مى کند:  »نيرنگى«طلبان را مشروطهبه  بيگرى«با»تهمت  او 

ازى و ـدر نيرنگبکه د مرد. اين افتار شکاآبه ى حاجى سيد محمد يزداز  نگىنيرماه يک يور شهردر اينجا، در »

زمان بکار ديگرى برمى خاست. هر دشمنى مى نمود و با مشروطه ان ديگراز ، بيش تـى داشنندماکمتر دى ـپلي

 ىيا تبريزازى ـدين قفقـن مجاهباين از زـژالته بود که آگهى هايى با شيدـاندينگى نيرشته، چنين گذماه يکبار در تير 

بايد ن يانايرا، يممى برر دين خود بکادن کرر شکااى آبررا کوششها و اين ما بهائى هستيم » :کهه ـسازد. در اين زمينـب

باس )عء پول بنزد عبدالبهابا محمد على ميرزا )وليعهد( کسى را خواهند شد... نيز شته ـکنه همگى ند و گربهائى شو

نوشته تبريز و تهران ان آزادى در سراز برخى ى مهابناهايى وح« ـ»لکه د بفرستد نمومىوادارى از او ـهکه افندى( 

ه د. و اين »لوح« در پستخانه گرفته شدـروزى دهـفييد زارد و نوـپاس گـائيگرى سـپيشرفت بهه ازکوششهاى آنان در را

4شود«ه چگونگى به مردم آگاهى داد
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که  فى استتلگرااسناد از اين يکى فکنيم. نظر بياريخى سناد رسمى تابه ار بادربا بيان« بادر پى يافتن رابطۀ »

به علماى نجف نوشت و در آن  (ق.۱226ادى االول ـجم ۱۸مجلس )اران ـاز بمبپس له ـبالفاصمحمد على شاه 

 : کردتوجيه چنين سرکوب مجلسيان را 

آنهم د از ـبعه، زاردـدستش گ م را درـقلنبود، قى بارتى قدق و ـارم را رمتاجددر ـه پـرا در حالتيکسى انون اساـ»... ق

تا خود را در استقرار اساس مشروطيت مصروف )کردم(...  همّ ام ـتم، دمکرس جلولطنت ـت سـتخکه به عتى سااز 

تقرار ـوازم اسـاز لکه نه اين ) آزادى( را سفايکن متأـلشد. ستحکم ـت و مـار يافملت است قرآزادى لت که مشروطيت دو

ر ااسالم بود، قردس ـع مقشرس سافى اخود که مناۀ... ـطنيباراض ـاغپيشرفت يلۀ ـسدين وسـمفبود، جمعى يت شروطـم

است رى... ـدس جعفـمقايران، مذهب لى هااند، مذهب رسمى انون اساسى ديدـتمم قـه در مـه وقتيکـخالصه... داد

ه ـوى آزادى )اين( طايفـگفتگه، دادتشکيل ه ـيببان ـانجمبود... د ـخواهممکن آنها غيراى مذهب بر آزادىديگر و 

ستم ـالزم دانشخصى ۀ ـسب وظيفـحخته... اندارخنه وى ـدس نبـع مقشرس سادر ايک است م نزدند... ديدان آوردـبمي

قاجاره محمد عليشاء: امضا    از اين تحمل و سکوت را جايز ندانم...«که پيش 
1
  

 

  از بيان«با»ه استفادءاطر سوـبخ، بلکه نطلبابا مشروطهت ـمخالفنه  الًصوامجلس، ستن ـب به توپت ـعلّ بنابراين

مذهب »با تعيين  ، بلکهه نشده بودآزادى داد نه تنها به آناننيز س ساانون اـدر قالبته چند هر است! ه بودمشروطه 

 گشته بود!  غيرممکن آنهااى مذهب برآزادى  «رسمى کشور

يا دستکم  و ن«بابيا»ارى ـهمکبه اى ه رشاى اهيچ سند ديگردر سند، بلکه در اين نه تنها  مسلم آنستکهر قد 

به همين ف ـى نجعلمااب جوعکس برت. ـان يافنميتو «مشروطهن لفا»مخاديگر و ه شاعلىاز محمدآنان  شتيبانىـپ

ه بود بيان«با»مانا قلع و قمع ه، »آقايان«مشروطۀ مورد نظر اصلى دف ـهآنستکه اکى از ـحه، شاـراف محمدعليـتلگ

ۀ ـجملباشد. ه ـدن وزارت عدليبه گر ه«ـ»وظيفو اين کند دا ـانونى پيـۀ قـع جنبـع و قمـاين قلکه اين تفاوت با است! 

 اينستکه:  ربوراف مزـتلگاصلى 

شرعًا بر  ،وتـاز ثبد ـع و بعجاه ارـزارت عدليبوالى ـذلهم الله تعـه خـبيبا»... دفع مفسد و قلع و قمع فرقۀ ضالۀ 

2موجب استحکام اتحاد دين و دولت بود.« ( والـبحتا از تر هل ـيکون )سمال هـشروطيت اسـوانين مـقفق و
 

ايش ـ« بنمرسمى تاريخ نگارانت ـ»روايبا اوت ـامالً متفـاى که رـمنظانقالب مشروطه ته اول« از دوران ـ»دساسناد  

برخوردار بوده « مجلس نمايندگانارى قرانون« و »برـت قـز »حکومـبج ىديگرۀ ـجنباز انقالب اين  هرًا اـظند. گذارمى 

 بيان« را بعنوان بايد »واقعًا باخواهان بود و يا آنکه مشروطهه ـمتوجّاست که امى ـ« اتهبيگرىبا»ببينيم، آيا ال ـحاست. 

 ى بدست مى دهد:سرنخه رباکسروى دراين ؟ طلبى جستجو نمودجناح مشروطه در عى اجتما يىنيرو

، مايۀ رنجش اينان مى گرديدند، نمودعلما نمى و به دين  ند ونمودبه کشور مى ن هاآزاديخوا کهستگى ـ»آن دلب 

 بى )بهائى( به روى آنان مى گزاردند.بانام که تر شگفت ردند. اينمى شمان هاينى آزاديخوابى دل ـرا دليهمين و 

ن )بهائيان( مى داشتند بابيارۀ بان درنياايراکه ختى را ـسدشمنى چون ماليان که شود نخست پنداشته مىه در نگا

ما يکن ـله اند. زاردـگمى ن ناروى آبه م را نااين ، نهاآزاديخوابر براى برآغاليدن )شوراندن( مردم ، مى دانسته اند

است که به پيداينجا از ند. ه ادمى برم را نااين شته اند نيز نومى نزديکان خود هايى که به ه ـدر نامکه يم ـبينمى 

 مجلس»از يد: گومى هاى ـ(... در نام يىادر طباطبايى )برد طباطباـاحممى بود. سيد ن شادارى در دلهاـپنستى چنين را

وت ـين قـه و طبيعـبيباه ـاينکه، شدهر چيزيکه ظاه، نشدهر ى ظاچيز ديگردم بر مرختگيرى ـز سـبجملى هم راى شو
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سيد اى ـب آقجناۀ ـخانمقابل هى شااط ـالً در حيـيد از آنها تقيه کنند... فعباشايد مسلمين ه ند کدارعى وـطلفته، گر

يۀ شدرحسن زا ميرزن يکى و است... ل ـل و بلبـگهر امجلس يکى خويس ـرئند. د کردـمنعقمجلس ا ـزنه، انالله ـريح

 اى ديگر مى نويسد: در نامهيى »طباطبا 1«مشهور محقق البابيه هستند. ارقراز سه  که هرمى بى نايکى بىروف و ـمع

بهتر از اين ، شندبامجلس  سۀ آنـرئيء زاـدر اج، بلکه ضاى آنـو اعء بيه و طبيعيه داخل در اجزاکه بامجلسى  »

2نخواهد شد.«
 

يى « پيشواسيّدرا »دو که جنبش مشروطه سازد. مگر آن نبود ان کسروى سئواالت چندى را مطرح مىاين سخن 

از انتخاب و انتخاب شدن ممنوع ند، روف بودـمع «عقيدهساد ـ»ف، کسانى که به تباۀ انتخاـو در نظامنامند کردمى 

و ند؟ کردفوذ مجلس مشروطه نسۀ ـهيأت رئيتا بيان« قدرت گرفتند و بادر اين ميان »که چطور شد ، گشته بودند

 ! تقيه کنند.« آنهااز بايد سلمين ـمشايد  » بود کهرسيده دّى حنفوذشان به 

 دامن مى زند: «انقالب مشروطه »انحراف کسروى خود به سناريوى 

به ز ـرا ج، مشروطه تندـداشنمى  آنبه ستگى ـستند و دلبـداننمى را ، معنى مشروطه شگامان آزادىـاز پيبسيارى » 

مى ا نروارونۀ آکه و اکنون ، نمى شماردندزار خودشان باز گرمى ـا جنرۀ آـد و نتيجـگرفتننمى يعت« شر»رواج معنى 

ند و داخل شدها طبيعىو  هابىنيست. باتيم اين ـما مى خواسمشروطه که مى گفتند: »آن چنين دم ند... به مرديد

3نمى گزارند.«
 

ى آزادى« و »بنااست، نه به ت ـعبودياسالم به وانين ـ»قمگر نه آنکه بود.  «علما»با امالً ـق کـحنظر و از اين 

4«استسان ـوع انـى نـوق بنـقرآن بر اختالف حق
تمام اهالى ايران را در مقابل قانون »بود که ساطى ـبچه اين پس  

 نيزظ لحاين بدمخالف »شريعت« بود و قيقًا اهى در ذات خود دينستکه مشروطه خوت اـحقيقاست؟ خومى« بربرا

ون يدفره جملاز ، نهاپژوتاريخ اقض ـى داورى متنيک سو ينستکه تنهااباشد. ته ـبرخاس «علما»ميان از ممکن نبود که 

 شد: با تـدرساند تو، مى تـآدمي

روحانى ين ـبروشنصر ـدمت عنـاين خند. رأى دادمشروطه ت ـحت حکومـصشرعى به سيرهاى ـه و تفـتوجيعلما با »

! داد...« وتـاهى قمشروطه خوت ـحرکخود به  دّـدر ح
5

 

مشروطه  ند که وا دادـو فت» 6ستند.«ـپ ببه تورا ه دـۀ« مالحـآن »کفرخانمجلس ملى ، ند که شاد بودـس دلـ»علما ب

7)فتواى سيّدعلىسيستانى(«به هدر است  نشخواح و ـمال او مب، طلب کافر، مشروطه کفر
 

 ر. تمامباو در »روحانيت«ميان از ؛ نه تـگذشديگر مىى جاى ازمشروطه ستيزو بى ميان مشروطه طلۀ ـط جبهـخ

نتيجۀ ديگر نداشته ، در تناقضات آشکار نمدار آـز گرفتـج، طـدن اين خکردوش ـاى مخبر سان«ـنويتاريخ »کوشش 

 است. 
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مشروطه، ن و چراى چوکه دشمنان بىست ـدر هـاينقشده،  دوشـن مخهاخوامشروطهۀ چهراريخ تودر اين  گرا 

ست ـم بـدر قبسرى که  عمامه صدـپانبه نمايندگىورى ـضل الله نـطرف مقابل خود را بخوبى مى شناختند. شيخ ف

 است:ه آنها از جمله آمد درکه خت منتشر ساوايحى ـلبا مشروطه ت ـدر مخالفند، سته بودـنش

ام عودگى ـو فريبننى راهز و مثل شيطان مشغول وسوسه وه دو دستۀ اخير از اينها در ايران پيدا شدکه »سالهاست 

 لفظًا ه ـه. اين دو فرقـۀ طبيعيـى فرقديگرو است ه ـبيباۀ ـفرقهستند. يکى ت( نااز حيواتر دان نادم )مرام ـنعاالمَن ل ـاَضَ

 واست. يکى تغيير مذهب و مقصد صميمىآنها نسبت به مملکت ايران دو امر عظيم متفق هستند  لبًّا و مختلف 

 ديگر تبديل سلطنت.«
1

 

اسالم ن ، چوخواهند. هم مخالف اسالمندمشروطه هم در ادعا و هم در عمل که کسانى را يافتيم ه الخربا

 باشد.اسالم  بالف مخاهستند که اى مشروطه ر ستاخواهم و مشروطه است الف ـمخ

 شيخ فضل الله خود به شناخت بيشتر آنان کمک مى کند: 

د بوده انن بودبى به بامعروف  کسانيکه سابقًاازمذهب لى الباد الاـت القيـجماع، مجلس اين احـو افتتبد»... از 

ها ه ـروزنامه اند... ديگر دافتاو به چرخ ه همه در حرکت آمدهستند، ت ـطبيعبه د ـيعت و معتقشرر ـمنککسانى که و 

صرفات ـيعت تشراين  دربايد ه ـو اينکاسالم ام ـن در احکـالم و طعـاععلماء بّ ـسبر شتمل ـمشد. اکثر دا ـپيها بنامه ـو ش

ف صريزگان و ـارس تربيت نسوان و دبستان دوشمداح ـو افتتها نهشه خاـعۀ فاحشاسکرات و اـۀ مـحبااقبيل د... از کر

داث ـارع و در احشوو طريق مقدسه در ايجاد کارخانجات و در تسويۀ  شاهدـرات ميازجوه انى و وخوه ـروضجوه و

2رنگ...«در استجالب صنايع ف ن وـاى آهـراهه
 

ريخى سازگار تاق ـطمنبا در ـهمانقاند، ديکى مى  «نهشه خاـ»فاحبا را  »مدرسۀ دوشيزگان« اينکه شيخ فضلالله

، را انى و زيارت مشاهد مقدسه«خوه ـ»روضول ـخواهند پمىکه کند طلبان را کسانى قلمداد مى که مشروطهاست 

 سازى کنند! هايجاد کارخانجات و را ف، صرتـرفمى  الم«ـى اععلما»اخ فرب ـجيبه ال ـبحآنچه تا يعنى 

نان طلبان و هويت آمشروطه  ىهاگىويژ، بايد نگر«ـروشتاريخ نگاران »ار ـاى آثـبجاست، که فناک ـاسستى برا 

 شيخ فضل الله جستجو نمود!:  «اليحههاى»را در 

جمله يک  ازاست... هرـفقداشتن چند وظ ـتن و ملحـبنگاشه سدـمفسده ى فاهاهـصرفات اين فرقـو ت لت»...دخا

ما نمى يعت با شرانون ـاين قاست. آزاد  لقًا  ت مطعامطبوينستکه ا ،اند هدکره ـترجمجه اى خارـاز قانونهفصل 

يد سن کتاب بياو است سالم ـالء عليهم اـانبيبه زا ـه ناسـهمفرانسوى که ر ـى ولتکتابهادن کراپ ـچپس زد... سا

وع ـممننى قرآانون ـسرهايش... در قـادر و پبرالله( و ءاـرى )بهکُتاسينعلى ـزا حميرتجات ـو نوش ازىشيرب باد ـعليمحم

 اين کارها بتوانند کرد.«تا شد باز بااين در ميخواهند  هاهبذـالماست. رام ـو ح
3

 

در ، ضل اللهـفشيخ ن هااز همرايکى ى ـعلىالهيجشيخکه بحدّى است شريعت و  «شروطهم»آشتىناپذيرى 

سلمان بماند و در جهل و فقر غوطه زند ـمانتخاب کند: يا دو را ـاز اين، يکى داردمى را وا « اّمت»،شـوعظمجلس 

 شد:با دى مملکت و زيادتى ثروت رعيت«با»آو يا بدنبال 

ن باآت فرنگيان و فرنگى مشرمعابه ت ـبو رغه دشما تغيير کرعور ـادراک و شها »الحال از کثرت انس روزنامه 

خنان ـسيد... به اشده ه ـبيباالۀ ـۀ ضـوس و فرقـصارى و مجـود و نـيه يس ـو جليد اه دکردا ـذهبان پيـو طبيعيان و الم
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روت و آزادى ـدتى ثياو زمملکت دى باآ، که انتظار ارّـمکمذهب دنياپرست النفر ر چهار ـاثبى ى عده هاو وه ودـبيه

ر مملکت اسالم... چها است که مملکت، رواهل اسالم، آيا اى د... ياه ردخوب ـفريبه شما مى دهند ت را ـرعي

ـُ ور مسى کرد جووآنکه با اسالم جارى نمايند و حال مملکت ب را در ـانون اجانـقسد... فامذهب به خيال النفر 

1گز اين امر عاقبت پيدا نخواهد کرد.«هردا مى شود و ـزاع پيـو ن، البته اختالف سلِم
 

ز اميد به نيرهبرى شيعه باشند، واقعًا ن مافربه ش گو «انمسلمون( ـميليه نزدپاور)سى کر» کهمملکتى در ، آرى 

 اميد و کوششى واهى مى بود.، آزادىه دى و کوشش در راباآ
 

 

اين ، دنموستجو ـجماليان ميان ز در ـبجايران، ى جاه ـدر همتوان مىن را هاخوامشروطهيم فتيادراينک که 

 ون آدميت مى نويسد: يدفرمى دهيم. ه ـادام واقعى نهاخواعملکرد مشروطهو چهره فتن يابراى را سى برر

شر و به تدريج گسترش يافته ـنپيش سل ـاز دو نکه خت سى مى سا»فلسفۀ سياسى اين نهضت را دموکراسى سيا

2بود.«
 

)به ، ون«ـى »طبيعيـيعن، وّمده وگرورد ـستند. در مـدانمى  «طبيعىبى و با»ن را ناآکه دشمنان مشروطه ، يم ديد

 کلىعى مشکل است. بطور اجتمارسى بر  ت دادنـبدس د(ـگرفتنبر نمى شکل« را در ـمتهى الً »گروصواسبب آنکه 

 ماا، تندـار داشبا رهبرى شيعيان قردر جبهۀ مخالفت بود که نى همۀ کساۀ ندگيربر« در هوگرت اين »ـان گفتومى

ود به انگشت محدرا ن آناه ـاينک چهره پردازى روشنگران عصر ناصرى ديديم،چنانکه در  ند.نبودنيز  بى«با»

 است.وز نرآايران در طلب پيشرفتۀ ـکم بها دادن به جبه، يمر بشماربادر »فرنگ ديدۀ«شمارى از وابستگان 

سيده رخود عف ـت ضـنهايبه ه ـفويه و قاجاريـورى« صپريعت شرن »سه قراز دو پس ه ـاين جبهاست که ت ـدرس 

ا ـن القناآبه رج خااز نبود که ى چيزو ملت ايران بود شار ـاقهمۀ ۀ ـتجربستيز، سان ـانمذهب از کشى دردما ابود، 

 با مذهب دى«عادم مر»نسبت به ى ترضع قوىاز موپايى ارونفوذ افکار  با اران«بيد»که برخىست ـدر هـد. اينقشو

أثيرات ـت، «پا»اروبا اس ـتم، دجوى موعابرخالف ادکه زيرا ، ايست بسيار مهماين نکتهند. بوده دافتادرمسلّط 

اين به نيافت. غلو در نقش رسوخ افکار غربى در ميان آزاديخواهان ايرانى عى اى در زمينۀ فکرى و اجتمامنهپردا

 مثالً مانند فريدون آدميت بگوييم: ، که جامدمى ان

3غربى بوجود آمد.« يدنيّت جدبا مدرد خودر برفقط در ايران... عى »حرکت تغيير و تحّول فکرى و اجتما
  

جز اعبه کلّى بريده از فرهنگ ايرانشهرى و افکار پيشينيان  و در نتيجه را ايران ملّت که اين بدين معنى است 

 اند،ه ـاو گفتمثال و ايى طباطبانست که همايى اـنهتحليل انيم و در بد «اجتماعیو تحول فکرى »د آوردن جواز بو

 ! «شد.بامشروطيت و جمهوريت نمى  قابل»ملت اين که 

م است. دانستيد جومو ن«بابيا»رۀ بادرمختصرى که ارک سى مدبررکنيم به ود محدرا سخن خود بگذريم و  

ند. خواند «بهائى»را خود و ستند الله پيوءاـبهخود به ت ـدر اکثريناصرالدين شاه دوران همان آغاز ن در که بابيا

خالف نگذاريم که بره ـشتند. ناگفتـشهور گـم نى«بيا»يا و  «لى»ازنده، به قيمابا »ازل«روان ـپينيز چيزى نات ـاقلي

 هگذاردسرشت ـن پکه بابياولّى ـبى از تح، بخويمشنيدالله ضلـفشيخن باه از زـانچچن، ن«يا»مّالسروى ـى کعااد
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 ترنساآند که بوده زدمن ه داـن زميندر ايبه چنان حساسيتى و ه ودـآلچنان را  بى«با»ظ ـا لفـمنته، تندـر داشـخبند، بود

 مى نويسد: ، بهائيان در تماس بودبا از نزديک که بگويند. کسروى  بى«با»اينان  بهبود، 

 اينان مى بودند و کوششبيشتر تۀ ـدس، بهائيان بوده... ه«ـبيبااز »است اينان خوکه ت ـگفنيز هم مى بايد » اين 

، با همان تندـداشنمىهى گا شان آـاياخير تهاى ـن از سرگذشلى چود. وـگفتنمىرا ماليان همين را اينان مى نمودند. 

 و آزاديخواهان را از دستۀ آنان مى پنداشتند«!ن مىناميدند شاه«ـبيبا»پيشين، م نا
1

 

و بدين لحاظ  ستندـدورى جمشروطه خواهد آمد از »شرکت فعال« در رويدادهاى دوران که بهائيان به داليلى 

 اوّل به نقش ازليان مى پردازيم. چنانکه کسروى نيز تأکيد مى کند: ، نيز

ن بااز دست و ز، نهانى يۀ اينسارا در ـتند. زيـداشمى ان ـنهخت ـرا سخود و ند بودايران کمتر مىدر ازليان »

 مردم ايمن مى ماندند.«
2

 

 بارا دم« مر»او يم که انکتهناچار بر تأکيد اين ، نسازيممنتقل ه کسروى را به خوانند تفاهم«ء»سوبراى آنکه 

و کشتار بهائيان را از  کشت سئوليتـمآنستکه سروى ـک هاى«هکارشا»از يکى ديگر  فته است!گر يکى «ماليان»

 نسبت مى دهد. او مى نويسد:  ازلیانبرداشته به  علما«گردن »

و از نند « برآغاالبهائيان»به دم را با دست ماليان مرستندى ـنى توانساآبه ت ـام فرصـبهنگه »... ) ازليان( آنگا

به پهان ـو اسيزد در که  ۱2۸2. در سال ه.کوشش اينان بود ايران، بادر ها کشىبهائىاز بسيارى د. ـجوين هـن کينناآ

با ته ـدو دسدشمنى رجى( و )خا لتشمى دو دوـاين همچ ىهاه ـاز نتيجيکى ا نران آميد، مى توانجابهائى کشى 

3شمرد.« ديگرـيک
 

شمىدو ـ»همچو ازليان واى ـشى را نتيجۀ اغکُبهائىميريزد و  »ماليان«آب پاکى بر دست ، کسروى به يک جمله

ريخى نياز نيست. اين دو تامدرک به سروى ـکسخن يگى بى پاشان دادن ـاى نميکند. برداد ـقلم جى(«رلت )خادو

نند. سارم ـيبى بهـستند آسـتوانستند، نمى خواگر هم مى ا، که پنهان بودندچنان  ن روحانيت«با»دست و زاز ه گرو

ق ـمنط وما به هيچ سند ا، تـد داشجوواختالف ب ى بانشينشى و جاـطمـۀ خـدر زمين، اين دوستکه ميان يناعيت واق

 دانست.  ازلیان«يی جو»کینهشتار بهائيان را نتيجۀ ـن کانمى توريخى تا

ازليان به از نى فراواصر عنا ،از آنپس له ـبالفاصچه و انقالب مشروطه چه در دوران پيش از ، شاهد آنکه

س ـۀ عکـنمونبعنوان ت. ـيافايران ن در ناشانى از آـنى توان م به سختىد ـبعبه از آن دوران د، چنانکه ستنپيوبهائيان 

و ت ـپيوسسپس به ازليان و بهائى بود دا ـابتيم که را دار ینـالمتکلمملکانقالب مشروطه ، ن ساسرشناان ميدر نيز، 

 به قتل رسيد.  «مشروطهسران »بعنوان يکى از 

د ـمنهرـبهمعنى که ازليان ين بداست.  کل جريان ازلىالمتکلمين بطور نمادين بيانگر سرنوشت سرنوشت ملک 

ند شيدوکاجتماعى،  -سياسىادهاى يدروبر ارى گذأثيرـۀ تبهائيان، به انگيزوين ـنافکار أثر از ـبى و متروشنگرى بااز 

 ند.بردارخود را از روى  بيگرى«بات ـ»تهمداقل ـحيا و نند بزجا ان ميان عمامه بسررا در تا خود 

ديگر ف دـو هغيره(، و سه مدرقبيل تأسيس ) از نند زيى دست هاليتفعانند به بتوايکى آنکه، دف: ـدو هبه  

ياسى تحول س اىبراى نه روزه بود، شاندـست کـببه بنرا رهبرى شيعه، که ايران ذير ـخ ناپسورسد در شند بکوآنکه، 

 ىسياست ـۀ حکومـرا در پايلبى طم فرر، تندـاشدحکومتى ۀ ـت دو پايـاز ماهيعميقى که خت اينان با شناشايند. ـبگ
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بنظر افى ک ه شده بود. پسزدرهبرى شيعه پس به تهاجم  مرداندولت رفرم طلبىکه بودند رها شاهد بامىديدند و 

چرخ بگِل ماندۀ ايران به ، تا بفريبند ستىول دوـو پجاه طلبى م هرابه را  م«ـى اعظعلما»ازتن دو سيد، يکى رمى 

 يد! حرکتى درآ

ودار يرگدرند، دادتشکيل مى رى را ه کم شماو،با آنکه گردىباآلت ى دوـت يحيـرياسازليان به ب  ـين ترتيبد 

 ، با آنکه بهدىباآلت ى دوـيحيکه يم ديداز اين پيش د. ـيافتندست رت آورى ـحيانقالب مشروطه به قدرت عمل 

انجى ـميشاه، در جريان رساندن خواستۀ بست نشينان به ، بود ماليانشم ـورد خـارس ممدويج ه تردر راکوشش ت ـعلّ

را  خودسلک ـمبود که ازليان، ارى« آن ـاين »همکمد درآپيش د. ـست گنجانيـرا در لي «نهدۀ عدالتخاما»و شد 

 ن«انيارى ايراتاريخ بيد»ۀ ندنگار، المـاالسظمهمين کافيست، که نان ناارى آـکۀ پنهانـورد درجـدر مند. دارشيده پو

 مىنويسد: ، بيگرى بودبادى متهم به بادولت آبا خود به علّت نزديکى  که

! نفهميدم« ى، چيزدمآنها پى برار سرابر م زدم و ه قدنوادخااين با ل ه سادنده دۀ نگارـ»بن
1

 

 ادامه میدهد: ، شده باکارى کردو براى آنکه محکم

! بى علم و دانش.« الۀـۀ ضـاين طايفبه د ه شوداداست که نسبت م از اين ـدى( اعظباآلت )دو أن اوـ»ش 
2

 

به ه اشار باو اند ن« بديالک مالّـ»در سدى را باآلتدو، تـون آدمييدفرکه ارد ندى ـتعجب، وصفاين با 

 هاى »آقايان«بنويسد: خواسته

پيشنهاد علما در تنظيم آن  «بى فکرىدّ »ـاز حبود، ن يالک مالّ ـدر سکه خود دى باآلت ى دوـزا يحيحتى مير»

! متحير گشت.«
3

 

ن بودميمىـ:»در صنوشته استه، که ديد »سلک مالّ يان« دى را درباکسانى مانند دولت آ،آدميتيقينًا 

!داشت.« اننميتو ديدتر،ضت آزادىـنهنسبت به انيون ـاز روحبرخى 
4

 

بى« با»کافيست تا سبيد و ـچنمى «ضت آزادىـنه»به ى هيچ تعبيربه  «آقايان»وگرنه منافع و خواسته هاى  

محض نمونه يک نفر را نيابيم  ميان مالياندر تا ديگر د شوت ـثبتاريخ اهى در خومشروطهن جنبش نان کارگردابود

 خواهى« زد! مشروطه بتوان به او »تهمت که 

 براى ايفاى اين نقش مى نويسد: ۀ خودرۀ انگيزبادر ، دىبادولت آ

مملکت آزادى ملت، ارى بيد ،اييمـنممى صور ـت ،بهصان تجرـريکى نقتاا در ـاز رفقبسيارى نند مانده هم »نگار 

س و ـه کـداراى هممملکت  شود،طرف  بره دپرن آن است که چوزکى نادۀ پس پردر وطن، عادت ـسبالجمله و 

 خواهد بود...«چيز ه ـکس داراى همهر
5

 

يى توانا، کمّيتچه به ى و ـکيفنظر چه از که  بوده نفکران برآمداى از روشطبقه، قع نيز در ميان ملّت ايراندر وا

از  به دست کسانى که به هيچ وجه ،هابسيارى کشوردر نيز آن  ازپس ت. ـرا داش هانىدگرگوبه بسيارى زدن دست 

 در چنگال »بهائى«و  بى«با»روشنفکران ايرانى بنام ما رخ داد. اگى ى بزرهانىدگرگوند، نبودتر ن برنيااين ايرا
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  خواهد بکند.چه مى، هرسياسى نيز فرصت مى داد مرتجع حاکميت به جناحو اين ند حاکميت مذهبى گرفتار بود

 دى اين مکانيسم را چنين توصيف مى کند: بادولت آ

نسبت ه او را به فساد عقيديد، برآشکايتى اى صدى هر سرار ينستکه و آن اه دکر»دولت ناصرى... تدبير بزرگى 

1بى بود.«باکاتش مى نمايند و مى گويند ـى اسبدۀ اعدوبه به دستيارى روحانى نمايان ه داد
 

که عقب زکى«نادۀ پر» نيددر، را بر آن مى داشت که تصور کنند رانشيادى و باآلت دو «بهصان تجرـ»نق

 ند.م برداراگ جهت پيشرفت در نه آزادانند بتوا ن تا بابياکافى بود ، کردرا از پيشرفت جدا مىايران گى ندام

ه ـصوصى... مکاتبـخبطور نى مان کرخازا آقامير»که با دى باآلت و دوناصرالدين شاه آغاز دوران همان ار در ـاينک 

2دارد.«
نبايد آنها را ، که ودندبه تشکيل داد «انجمن مخفى»ن انگشت شمارى بابيات. ـداشمىم بره گادر اين را 

ها که چندتايى بيش ن ـت. اين انجمـگرفه تباـاشتشکيل شد،  ماليانت ـبدسآنها د از ـتقليبعدها به يى که هاانجمنبا 

پى در نه پيگيرا، ردـمنفصر عناچه خانه و ـبق فراموشساضاى ـاع، چه ران«ـوّرالفکـ»منعضوگيرى از ميان، با نبودند

مورد  ًامىخواهند و بدين سبب نيز شديد، چهستندـدانند، که مى ودبهايى انون ـکند. آنها تنها بودانقالب انگيختن بر

  رۀ يکى از آنها مى نويسد:بابيدارى در تاريخ نگارندۀ   پيگرد قرار داشتند. 

دى باآلتى دوـزايحيحاجى مير بعى جناساـام و مـاهتمًا به واصفهان بود که بدن ـانجم، رـى معتبهان ـ» از انجم

لت غل وکاـشديد که با ب گرـيرى آن منتخبه مدود ـزا محمميرا ـب آقجناهى چند ماد از ـو بعديد. ر گرـد و دايـمنعق

ا ـآقماه مدّ ت سه چهار تا بودند... ه ضويت در مجامع سرّى او را مجبور به قبول کردن مديرى آن کردـو عمجلس 

به محمد على ز باتند... ـداشء اـان و اختفـرا در کتمقت ت دـه نهايـاينکبا د. کار ميکررى ـ ّـامع سـود در مجـزا محممير

3ب زدن و تبعيد او نمود.«چوتگيرى و ـسبه دند. حکم ورت دادـزا راپمير
 

ت ناجريا ، برستندـتوانمى بير تدزماندهى و ساالى باۀ ـدرجآنها تنها به و بود چيز نار بسيا ليانر ازتيم که شماگف

 ه: آمد، دسترس داريم درشى که گزارتنها در  آنانت ـيکمّرۀ با در ند. ر گذارأثيـتاجتماعى 

عنوان ازلى که ن مى دانستند چوند و هر حزب داخل شدو در ند انى کردـطغيلى اى ازـبيهباات ـ»... در آن اوق

ى هالىازيک يک ند... شبث نمودـتينى دبى ويج تردى و ـبدامن بيقيه ک کردلهذا آنرا تر، قابل توجه نمى شود

4هفتاد برسد مى شناسيم.« بهيد شان که عده شاران را ـطه
 

ست. ا منبعين بهتر ى«ـات يحيـم »حيبنادى باآلتصل دوـطرات مفعاليت ازليان، خافان ميزو چگونگى رۀ بادر

ى ـزا يحيميرت ـبنيابه بلکه پس از پدر ه، بى بودنه تنها باش خوده ـرۀ اينکبادر کتاب او در اين يک آنکه رنکتۀ با

ن نمى آورد! تنها اينکه اينجا و آنجا اشاراتى مى کند به ميااى کلمه، تـداشعهده را برايران در  ، رهبرى ازليانازل

5مى نماييم و به مجامع ديگر اطالع مى دهيم.«ه »در مجمع خصوصى مذاکر مهم،اى ـصميم گيريهـرۀ تبادرکه 
 

 مى نويسد: شاه به  «آقايان بست نشين»ميانى براى رساندن خواسته هاى رۀ پادربادر

نده نگار، نياب آقاـمطال نديداند... مى آورد مى بينم چند مطلب نوشته »برادر من صورت مطالب آقايان را...

ب ـه ام مطالـگفتکه به سفير نم مامىر ـمتحيديگر شان و ـى اينظره ـو کوتفکرى بىطۀ ـبواسيکى د. مى برو فررت ـيحبه را 
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را به ب ـد اين مطالمى شواصالح حال عامه و صالح ملک و ملت است. چگونه ه است و همه در راعى وـن نياآقا

اين ورقه را که مى رسد چه بهتر ه ال بخاطر نگارندـدر اينح؟... ندسابره شاـباست که ساعدت خوـت و از او مـو گفا

کنند ار ـالع انکـاز اطپس ن ياادا آقاـنم مبـکفى انديشه مىانم. از طرـدر آن بگنجهم عى وـنه يک مطلب عوض نمود

سم: ـنوييل مى صورت ذـبه دادتغيير تم را ـهفداشته... مطلب شد... کاغذى از روى ميز سفير برباو براى من خطرناک 

بد و الاست ل ـمجمجمله اين ، منـکپيش خود خيال مى» و علماوق ـت حقـرعايامور با ۀ ـکلياصالح اردادى در قر»

1يد گفته شود خواهد شد.«باچه هرخواست آنوقت... خواهند يح ـتوض
 

ذير او ستگىناپـخاست به فعاليت ط بومربود، خته ساصيبش ـرزى را نبات ـموقعيکه دى باآمحور فعاليت دولت

خواهان جامعه تماس همۀ ترقىانقالب، با از پيش ل سا هدطول در محور، اين بر ارس. او جهت تأسيس مددر 

دى روشن است: بابکار گيرد. براى دولت آانقالب  تناط را در جرياـاين روابنست توااينک مى بود و ه برقرار نمود

خانۀ که ملّتى ، دست استىـتهضر صر حاـت عمااز معلوکه ى ـملّت، اردنداد صد نفر يک تن باسواز که ى ّـ»ملت

دۀ استفاصب اين و آن ـل و نعزن و مارات زـاز تغيياند تونه مى چگونيا... دسايى شناسد به رسد، چه شنانمى را خود 

در  همورانش سراينکه اخالق سران و با را در جريان حيات بخش تمدن جديد عالم بيندازد. ه، خود دنموورى ـف

2دائرۀ مهذبى سير ننمايد.«

 را جبران سازد. اميدش اينستکه: از معارف جديد« ملّتدستىتاه »کواينستکه مى کوشد 

اى بريش را خوصيالت ـتحخود ى نه هابها در خاـشنند، خوامى درس سه ها در مدرها روزکه ل ـطفچند هزار »

ايران است مش که نابخت بدۀ ـاز اين ويرانغير د ـفهمنفته مى رفته ره، دکرل ـنقهر خود اخوادر و بردر و مادر و ـپ

، اديسوب نيانماصًا که روحانىصوـخبهتر است... و بيشتر ن نيان از ايراشاه چيزـهمکه ست ـهنيا در دهم  ديگرى هاجا

3مى گردد.«ه سستى عقيدۀ آنها افزود برو ه مى نمايند شاهدـت را... مـهوت پرسـو شدوست ول ـپ، عملبى علم، بد

 گونه توهمى عارى است: هرنظر او نسبت به رهبرى مذهبى از 

4قوۀ ناشى از رؤساى روحانى است.«، در ايران حکمرانى مى کندکه دوّم  »قوۀ
وۀ ـان را بقـانيون( دولتيـ») روح  

در ، به اين مقام رسيدندکه کدام هرمى دارند. ه خوف و رجا نگاخود، ميان ان از ـدولتيقدرت و ه وـام را بقعوام و عو

5دند.«گرو مالک بزرگ مى ه مداخل نموده را هراز ، گشتهه دو قوهر تين و داراى ـت ذوالرياسـحقيق

 ر بخوبى شناخته است: بادربا ت رهبرى شيعه را در تضاد ـقدرت حکومه پايگاه الخرباو 

از محضرهاى آنها ه صادر شد امـو احکاست ط بومرروحانى ى سارؤشرعى ضرهاى ـمحبه امالً ـه کـ»وزارت عدلي

6مجرى مى گردد.«، شدباگرچه بدون ارجاع عدليه 
  

:ندرا بدست گيرخود سرنوشت  مت مى خواهد و خواستار آنستکه مردخواهى را بر بنيانى درسمشروطه  
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ى سارؤديگر و مى شد  ميدهنالت دوکه سر و صدراعظم شاه »پيش از اين مملکت ما دو سر داشت. يکى 

دو را دور يد... من هر گومى سر آن دو ه به شودـن گباو زملت ديده ون ـند. اکنانده مى شدخوروحانى که سر ملت 

1الح بى دردسرى از خود خواهم رويانيد.«ـصسر د و کراهم خو
 

ذهبى حکومتگر م ،«نجفىا ـ»آق ، دربارۀبه خوبى مى شناسدرا بى رهبرى شيعه انقالضدو ارتجاعى ت ـماهي

 مى نويسد:  )پس از به توپ بستن مجلس( اصفهان

اى برول دادن ـپه، دتکفير کرا جد اجدرا مشروطه ار ـام آثـو تم هـلتى و بلدييان اـو انجممشروطه و مجلس »

ه است، دکرراف ـتلگپيش بطهران ه ـشخص دو هفتکه همين رتى صورد در مى شمارام ـدى را حـحات بلصالا

و يد شون يزـقحکم د در ـن بجنگهاخواگر با مشروطهالت شون دوـو قاست ن مام زماابا ت ـمخالفبا مشروطه ت ـمخالف

 گرايد. گواست مى و رمن است ن ، خودشوه ـريخته مشروطه بايد نى در راگر خوايد گومى باشند... مى د يازن با

2خون آنها را بريزند.«ه و امثال او را... مجازات دادنجفى ا ـآقمشروطه بود... بايد  به حقيقت ما شروطۀ ـم
 

توان مىبى به خوا ر نآن دورا هاىشنيه روکه سان يک قرب ـاز قريپس  ايران،اع ـدى از اوضباآلت خت دوناش 

به اروپا مجلس، اران ـاز بمبپس پيش از تبعيدش از ايران که  )نظيرى برخوردار است. او از درستى و عمق بىديد، 

ايران ر ـراهبنست توا مىو   آمدهبرنى ۀ ايراـاز بطن جامعکه ايست ه و سازنده نمايندۀ آن نيروى آگا بود!(ه سفر نکرد

 .ددگردى بازندگى و آساى به سو

 اين جنبشکه داد مىشان ـن، تـگذشمىن روشنگرانۀ بابيازار کاراز  کهن نيم قراز پس انش همفکرن او و مدبرآ 

ن ندشاپوايران بود. تنها، با ۀ ـدر جامعبى شرو و انقالـوى پيلد نيران موـهمچنارتجاع مذهبى شيانۀ ـوحتهاجم غم علير

را در نه است، که مى توان ملت ايران ريخى ابلهاتاات ـشرمانه و تحريفـبي هاىغر آوار دروـدر زيمى وى مردنيراين 

 وارد کند. پا وين را از اروـر نـست تفکـيکه مى باشان داد ـتوان نناجز و بيستم چنان عان قرنۀ ستاآ

 الح بى دردسرى از خود«ـصسر » اندبتوبود که از آن تر ايران ناتوانت در ـۀ حکومـپاي دومقابل و در نيراين  ،آرى 

ديرتر از آن ياد که است  تودۀ بيدارانى«» ازنيست، سخن  «لى تهرانازنفر اد ـ»هفت سرملّت ايران بروياند. سخن بر 

سخن بر سر آنستکه ند. کردمى عملن ناآ به نيابتى عبيربه تيد شاو نبود در نفر خواهيم کرد و اين هفتاد 

 «ىگرشيعهزى ـشک مغـخ»هايى از ربه سبب ت ـن و درسه بابياۀ راـدر ادامها دىباآلتو دوها نخازاآقامير

پايى نيت ارومداز گر هم انى که شتند. مرداـل گبديش خودوران  زان«تاريخ سا»و نگر« ـان روشمدآسر »به 

ش ندک پيوخادر اين آب و آمده برفرهنگى اث ه، با ميردکرى ـه چينـستند از آن خوشـتوان، دـد گرفتنمد

 نند. ز

ى در پ، ن ايرانىبابيااين بود. زدن نه ال جواـدر حپا در اروه ز، تاالرىسادم مرى ـبمعنليسم که سوسيانى ماز

اوم آن مدضان ـنب، اـرورى بيجـغدچار شدن به ون آنستکه بداز ه سخن الخرباو ند. بود «ايراندم سر مر»اختن فربرا

شيانه و ـشار وحـف با وجودو نده زنمابادن ـاز تپيه اـدم هيچگمراين ر ـو تفککار  ه به کمکارکه هموبيم يارا دريى روني

 ختگى و تسليم کامل منجر نگشته است. باخود ملت بهاين  دشمنانۀ فلج کنند

گ اين نيروى ـف رنگارنـاز ميان طيکه الزم است انقالب ريخى فعاليت ازليان در جريانات تابراى لمس 

ان وـديدستگاه ر و بادر درند، که دادکسانى تشکيل مى نظر افکنيم. يک طرف اين طيف را يى هاه به چهرعى اجتما

ۀ ـابطن در رناآبا و ند ان آمدبه ميدن بابياستقيم ـدايت مـهنيست، به رز ـشان محـبى بودنباگر تند. اـکت داششرالرى سا

مجلس ضو ـو عاست ر جاهزادۀ قاکه شايم ـبينمى را السلطنه شامـاحتنند ماکسانى ف ـدر اين طيند. گ بودـتنگاتن
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روج ـدارد. عمى م برگادى باآلت دوبا م دبه قم قد  «معارفن ـارس و »انجممدويج تردر  داـابتهمان ا. از مروزرا و ا

شيخ طرف ديگر خت و از ممکن سارا سى انون اساـتمم قـصويب مـح و تطراز يک طرف اّول، ت مجلس ـرياسبه او 

رۀ او مى باآدميت در  ونيدفراند! هدمجلس نفوذ کرت ـرياسبه ن بابيا ،«دـه بدهـاليح»که ت ـآن داشبرضلالله را ـف

 نويسد: 

او در تعالى مقام مجلس  همـسديد ون تراست. بداوّل مجلس السلطنه برجسته ترين شخصيت سياسى احتشام »

1کس ديگرى است.«هربيش از 
2برخوردار بود.«يى رياست احتشام السلطنه از رهبرى دانا و توانابا »)مجلس(   

 

 در مورد موضع سياسى او گزارشى در دسترس است از همان مجلس وزرا و امرا: 

شما است. نه اينکه خودت با  شاهحمايت ، شما قِجر هستى، السلطنهر) اميربهادر( مى گويد: احتشامباير در» وز

شاه با من است. ت ـمن قجرم و حماي، يد محدود کرد. احتشام السلطنه جواب مى دهد: بلىبارا شاه قدرت يى بگو

ب ـشود. حاجـارا بـبخمير او اهيد خواشما مىباشد، ان ـر آلمطوامپراشاه اهم من مى خوق من و شما اينستکه فر

خوار مىگويند را قبول ه چه چهار نفر آخوند رشوهريد بادولت  د:ـگوييالسلطنه ، شما مى شام ـاحتيد: گوله... مى الدو

ه شده روى خاکستر گذاردکه را بنا يد کار خود را بسازد و اين بادولت ، من مى گويم، احتشام السلطنه: خير ؟کند

ز اقدرت داشته باشند  نند،بزفى حرستند خوا، سـاى نفگر به هواند هم آخونفر ر چهاارد. بگذ مـاساسى محکروى 

3«کنند.. گيرىآنها جلو
 

دوستى عميق نگر ميهنبيابى ، بخوختسارح ـمطر«بااش درـکنکمجلس »در ر« جاهزادۀ قاشا»اينآنچه که 

الدوله عين، پس از اين مجلس نبود، چنانکهر ـخطنيز بى اى اوحتى برى مطلبچنين ح ، که طرناگفته نماند اوست.

4احتشام السلطنه مأمور سرحدّات شد. به عبارت ديگر تبعيد.«»  تبعيدش کرد: 
 

مىنند که چه داخود نمى و اند ست نشستهـم بـدر ققدرت داى ه سوب «علمان يا»آقااست که نى مااين در ز 

تۀ ـشرتا »ند شوو ـرا جوابگملت ى ند که خواسته هاآورمى شار ـن فياربادربه « تهراناران بيد»طرف ديگر از خواهند. 

دوست و همفکر به را ضع اين مو کهت ـو هموساست دى باآلتر اين موقعيت دوـمبتک .ود«نرشان در ـاز دستکار 

 کند:ه موجود استفاد بوجود آمدن سردرگمىکوشد از است. او مىه نمود اـالقالسلطنه، شامـاحتخود، 

 است. اسم مجلسى رـخب نند چهدانمىان ، ديگرستـصود چيـو مقکنند نند چه مىداکه مى دودى ـاز معير غ» 

است، مشروطه دام ـکچه، مجلس ى ـانون يعنـقما ا، ردخومىشان ـبگوشسى انوناساـو قشروطه م ، حرفنوندـشمى

، کنندصوّر مىـريان جاهل تبادر، رزاق تشکيل مى شودمجلس براى نرخ ا، کنندر مىکسبه تصوّنند. دا، نمى ستـچي

ام ـراى احکـات و اجـمحاکمبه گى سيداى رمى نمايند، مجلسى است برريست. روحانيون تصوّر بامجلس شوراى در

5حاضر هم نيستند از اهلش بپرسند...«نند، داآنها که نمى دام از ـعيه و هيچکشر
 

ن را تحت فشار ياربادرن آمده، به ميا «کنندمى دانند چه مى که »معدودى آن است ، که در چنين سردرگمى 

) وزيرخارجه و سپس مشيرالدوله  ضورـالدوله حاکم تهران در حءعالکه با دى در گزارش صحبتى باگذارند. دولتآمى

 داشته است مى نويسد:مشروطه ( اوّلين صدراعظم دوران 
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هم دمىاب جوشنود. ـبند مى گويند آخوتا چهارلت بايد هرچه ست دوـاينشما دۀ ـعقييد، مىگوالدوله ء»عال

صورت ـيندر الت هم ضعيف است دونيست... بق ملت، ملت ساو اين ه است دتغيير کرر گاروز، يم، بلکه ميگورـخي

ه لالدوءذيرد... عالـبپباشد،  ولـقبکه قابل شروع او ـى مهاهشر از خواهر قدو کند ت ـماليمينستکه با ملت ح اصال

شما مى را حرف د: اين ـدهمى اب . جونه استعدالتخاتأسيس  مطلبيم: ؟ ميگوستـچيپس مطلب   يد،گومى

نع ماخاص ـاشهمين زنيم ـار بـاينکدست به اهيم قت بخووامنيت هستند. ماهر ل و عدلّ ـن مخشاخودآنها د. ـزني

1است.«ه را مجبور کردآنها ر گاروز، ىـيم: بله اند. ميگوه شداخوالت عدن شااال خودـحخواهند بود. 
 

جست. ه ر بهرباو درماليان ى ميان ـدائم شاکشـاز کبود که دى باآلتن دونى چوذير مرداـستگىناپـختنها کوشش 

ان، آنساز به ترن را ياربادرطرف ديگر و از ، تندـواداش نشينىست ـببه سوداى مال و قدرت  را به »دو سيّد«از طرفى 

اين زمان براى عقب نگاهداشتن ايران که تا مى هرکوشيدند از دو ا نانب مىنمودند. آـدم ترغياست مرخوآوردن به بر

 د.ـجوينه رـبهقدرت، دادن دست ن از يارباس درتران و ستى عمامه بسرل دوماو قدرت طلبى ى ـيعن، بکار رفته بود

 در اين زمينه شاهکار آنان را ناگفته نگذاريم: 

ن مادستخطى مبنى بر فر، مـشين در قـستنـب ن«يا»آقااست آوردن خوبردر که مظفرالدين شاه يم ديداز اين يش پ

 ادرـصله عينالدوبا  ن«يا»آقانمايندگان ات ـاز مالقکه پس تخط ـد. اين دسنموادر ـص «اسالمى مجلس »تشکيل 

 اسالمىت ـحکوماولين نۀ ستارا در آايران داد و مىد بابرند، بوده ده نموارزـايش مببر «ملتاران بيد»همۀ آنچه  شد،

وقعيتى ـم، از اينتر بيايند و کار از کار بگذرد. حساسبه تهران ، بست را شکسته »دو سيّد«بود تا افى ـکه بود. ار دادقر

 بيداران تهران جلسه کردند:  تصوّر نمود! اننمى تورا 

را از خواب بيدار يى ب طباطباـه شـدر نيمفته، م رـقبه اران« بيدوزۀ ـ»حطرف ت از ـمأموريبه ين ـالمتکلمملک »

 دستخط بهترى بگيرند!«شاه از تا دو روز ديگر معطل کنند که  مى کندع ـاو را تطميه، او دادبه ن ماصد توـو پانکند مى
2

 

ادر ـص «ملىراى مجلس شو»تشکيل اى بر  ى«بهتر»و ديگر تخط ـدسبود تا افى ـدو روز ک، همين يمچنانکه ديد

 شود.ه مهمى به پيش برد مقدن هاخواکار مشروطه دد و گر

م دقت ـاهى ثابخودر ترقىنند که نه تنها زدست امىقدابه چنين ريخى تاات ـستند در آن لحظـتوانتنها کسانى مى

 شند.ه باتلفيق نموديى الاب سطحدر عملى،بير با تدرا اجتماعى ى هاخت از نيروند، بلکه شنابود

و  نماابىاى هارزـورۀ مبـاز اين در کفته باشند که پيش يادست ت ـاين موقعيبه ستند ـتوان، تنها کسانى مىآرى

او نيست، که ى ـاين دروغاز تر نهو وقيحاچنين کسى بود ين ـالمتکلمباشند. ملک شته ـگيده آبد با ماليانود ـنآلخو

ن خاجهانگير، زمشهمرو  ينـالمتکلماند. ملکهدکرداد قلم، ن دادمشروطه جاه در راى که بسرعمامهرا 

ند. او را در سيدربقتل ى ـرز فجيعـبطمجلس ستن ـب به توپاز ند که پس واهى بودـان آزاديخاولين سر ،افيلسرصورا

 گرفتن! يکىسلمين ـۀ مـخليفبا ين را مدخرتا بابک د ـطلبمى ى بيشتر شرمىـبي، آوردن «ماليانلک ـ»س

ن زندگى سراسر ياۀ پاـنقطه مشروطه او در راشدن شته ـککه د ـدهمى شان ـاوت نـامالً متفـکنگاهى به سه منبع  

 مى نويسد: او  هربااالسالم درناظم است.ه و فداکارى براى ايران بوده مبارز
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ند خواندمذهب مىاو را ال هىگابى و باو را هى اگاترگ« ـطقين سنازرگ و ـين بـشتى از »واعظـصرالله بهـزا نمير»

1نبود.« ه ز راحت و آسودباآنکه از خانه و زندگى خود دست برداشت... حتى  بود... انجفى ـشار آقـته در فـو پيوس
 

 مى نويسد:  «کواکب الدرّيه»نگارندۀ 

طهران مشغول بود و چون به مر بهائى ات اـاثباصفهان به المتکلمين حاجى ميرزا نصرالله بهشتى مدتى در »ملک

2مشروطيت شد.«ه قضاياى مشروطيت مقتول و يا شهيد راه بر سر الخرباداد و لى ضرات ازـرفت دست به دست ح
 

 شرح يکى از فرازهاى زندگى او را چنين مى خوانيم: »وقايع االتفاقيه« دره الخرباو 

جناب آقا ه، سرايت کردمطلب اين هم در اينجا ، بىبابت حضرات بالنسبه شورش و شلوغ در اصفهان از با» 

ثواب ، رساند به قتلبى را بدست بياورد و باکس حضرات ، که هردممرميرزا ابراهيم مجتهد ورقه نوشته خطاب به 

بود ز اهل اصفهان اکه د از آن شخصى واعظ نزديک بود شورش بشود... بعه، ان آمدـهيجهم به دم مرعظيم دارد. 

ين ـب در بـد و اغلکرمىظ ـوعآمده بود، از فهان به شيراصاز ماه بود نج ـر پچهاو بود ين ـالمتکلمبه ملکب ـو ملق

بى را دور باضرات ـاز حجماعتى و مجلسى داشته ل ـب قبـشچند د. مى نمورا خود ن بودبى باار ـاظهخود، ظ ـوع

ه به کنارفته او را گر، دندستازاق فرـقنفر ب دو ـششده همان ع ـمطلله الدوءب عالجناد. کرمىق ـنط، هدخود جمع کر

 3او را از خاک فارس اخراج کند.« هدبااکم آـحآنجا از ه، که ده بردباآه به ارـاو را از کنه دستاار فرسود ـبردند بع
 

* * * 

رچوب چهااز مشروطه ادهاى يدگردانى روکارزى و ساهـزميندر « تهرانن بابيا»تک فعاليت تکگى و ندزسى برر

شمۀ ـسرچه، تنها زدشيعه « اّمت»معنوى دى و مار ـۀ فقـزمين يم، برشان دادـناست. مهم آنستکه رج سى خااين برر

نست باشد. هرچند که توانيز نمى ز اين ـت و جـگرفمى شأت ـن ت«ـبيبا»از ايران، اهى در خوترقىژى نرر از اشاسر

ان ما بداکند، ن ـت دفـر آوارى از دروغ و تهمـشمه را در زيـن اين سرچماابىاجمى ـتهشيده بود با کوشيعيان رهبرى 

 ريکى در جريان بود. بانيم قرن اينجا و آنجا آب  ازفق نشده، پس مو

ر گذاى زودهـه جرقدوران ب ز آنسوتخوان ـماى اسسر در که شدمى يى منجرادهاستعدوختن افربرابه ارى گذتأثير اين 

چنانکه فريدون ؛ بى آشنا گشتباافکار با  انىجودر نواست که افيل« سرر اصواوّل »ه وگرۀ ـت. نمونـرفميان مى از 

 که: آدميت نيز انکار نمى کند 

 متأثر است.« و از اوشنا بوده ب آخون خازا آقاميرار ـآثبا »ميرزا جهانگيرخان نويسندۀ صوراسرافيل 
4

 

خنگوى آزاديخواهان. ـالم سـکيک  بهو است شروطيت ـۀ دوران مـروزنام ترينفو معرومهمترين  »صوراسرافيل«

 افيلسرارصوين و ـالمتکلمملک ندن سارمجلس، به قتل ستن ـب به توپاولين اقدام ارتجاع پس از که بىجهت نبود 

دو کر ذتهران تنها به ن ميان بابيا. از شتاخود گذنۀ ستايهندوـمپرستى نماآره در راسر لگى سا 34در مى دوّبود، که 

ن هاخوامشروطه»شرمانه ـرا بي آنان «رسمىنگارى تاريخ »که بدين لحاظ آنهم تنها و مى کنيم ا ـاکتفديگر م سه نا

ه، دـن ميکخاليمانـس، ه(زادالـدر جمـ)پفهانى ـظ اصـين واعلداالـجمه است: سيددنموداد ـقلم «بسرعمامه

 »روح القدس«.العلماى خراسانى اصفهانى و سلطانء معينالعلما، ىکرمان المـمجداالس
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نيز ارد گذان تأثير عمامه بسررى از شماشت ـانگتا بر ود ـپيممى بى بار ـتفککه ى ـپيچ و خم پرى ه هارۀ رابادر  

به ميان رفت. يى در حول و حوش طباطبا ى«ـن مخفـ»انجماز سخن از اين مى دهيم: پيش ت ـاى بدسنه نمو

ت قدرداى وتنها به ساو چه گرروشن مى کند که را مطلب اين ، تـداشيى طباطباکه بر أثيرى ـن و تـخت اين انجمشنا

امّا پيش شرط چنين فريب خوردنى ، فريب خورده شد و در واقع در اين راه شيدـاهى کخومشروطهۀ ـورطبه ل ماو 

 نباشد.  »کلمۀ قبيحه«، آزادى او راىبکه دستکم آن بود 

 وى بود ارشد با عضويت پسر  ى«ـن مخفـ»انجمهمان  شکـبي، اردگذتأثير مى يى بر طباطباکه مؤثرترين کانالى  

 ى از آن حرف شنوى داشته است:حدّتا نيز يى خود طباطباهمين باعث مى شد که و 

د سلوک مردم به تغير و تشدّ بارى يى قدطباطبا جناب حجت االسالم آقاىکه شد ه »يک شب در انجمن مذاکر 

1يد در مقام اصالح حال ايشان برآمد.«باکند مى
 

يى، معلم مدرسهايست به رياست پسر طباطبا ،االسالم کرمانىناظم ،»انجمن مخفى«از گردانندگان ديگر يکى  

 اعتراف دارد: که 

 خواندم.«من رئيس مدرسه بودم و همان حال در نزد ناظم االسالم درس مى »
2

أثير ـت تـالم تحـاالسظمخود ناو 

در شاگرد اثر طبعًا استادى هر مى نگريست و سخنان  دىستاۀ ايدوى را بدکه »، نىمان کرخازا آقا؟ ميرستـکسيچه 

3مخصوص دارد.«
4دى قدم زدم.« باخانوادۀ دولت آبا سال ه »دو ديگر آنکه: 

 

الم ـساالظمنان کسانى چوش به گوم سووّم و دبه دست بى بابود که روشنگرى ى يچ و خمـپپر اى ـراههچنين از 

يدند. نمى د فضل الله نور رستگارى«شيخ شانى ـ»پي درسيد، که رمى انجا بدداکثر ـن حسيده، فهم شانى رماکر

سى ريخى دسترتااوّل به اسناد دست و يک ديده ت را از نزدناجريابا آنکه االسالم ناظمکه بهمين سبب نيز هست 

 بدخوابى ايرانيان«تاريخ »يد بادى بادولت آ ولـبقشته است که ابى نوـکت، تـداش
5

  شود!ه ناميد

مشروطه پيروزى که  دـدهمىشان ـرا ن وشى اـنديان کژاميزبى انقالب مشروطه بخوالم از ـظم االسنادى« ـبنجمع » 

 کنند: آن و شکست آنرا پيروزى قلمداد مىرا شکست 

، شينـننه را خاروحانى ى ساه داد... رؤـعکس نتيجصل نشد، بلکه برحامشروطه بود صود از ـمقآنچه که »

6تفکيک قواى روحانى از قواى جسمانى.« تند.ـد و نوشـيح گفتنخته، صرش انداگوشت ـشان را پـاحکام
 

 سمانى«ـواى جـاز قروحانى واى ـک قـ»تفکي ىـيعنانقالب مشروطه ، دف ـهبه ه ـحملبا ت ـالم درسـاالسظمنا

 ه که چنين کسانىاـآنگشته است. نداانقالب ت ـى از ماهيـوچکترين درکـک، دـدهمىشان ـن لت(و دودين يى ا)جد

تپيشرفو معنوى ژى نردر آن ا، که دـيابى ريختنـآسبه آب  ،سندـرا بنوي ن«نياارى ايراتاريخ بيد» تاد. ـت گرفتنـم بدسـقل

 گشته است.  بودنان نيااز ايرا چند نسل طلبى

 ربه«» محک تجملى راى انتخاب مجلس شودر که  ندبودميدوار ا «تهراناران بيد» بى شک گرديم.زبابيان بابه  

ۀ ـ»نظامنام صويبـتميد با اين اه يابند. راند ، به مجلس بودتر بر مالياناز هر نظر از که بميان آيد و تنى چند از آنان 
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1(مسًاخا -مسودۀ )ما «عقيده هستندساد ـفبه  روفـمعصى که اشخا»انتخاب  يحاّ ،که صرت«باانتخا
کرده وع ـرا ممن 

 مى نويسد: ه ربادى در اين بادولت آ  ت.ـد رفبابر بود، 

ن و هاخوادّدـى تجـيعنملت اران ـى منوراالفکـشاهى يعنـى ناصرالدينهابىبااز ينستکه انيون اـروحنظر ه ـ»نقط

 تـاى رياسمجلس بررا در آنها ل خورا دـزيسى داخل مجلس نشود. کت... فاخرابه ن و يانمابه روحانىادان ـاعتقبى

 هم جزو نظامنامه مى شود.«ه الخربا ونند... دامى ضرّ ـمخود 
2

جلس ندارد و بيشتر م باهتىـش، به مجلس نمايندگان ملت ددتشکيل گرانى ـبنيروشن است، مجلسى که بر چنين 

 روضه خوانى را مى ماند. کسروى مى نويسد: 

مى ان ديگران و ـتيبافيان و خراصوهاى شعراز کنده ن آشاو مغزها، نمايندگان گرفتار انديشه هاى قلندرانه »اين

رشتۀ جنبش و شورش يک کشورى را بدست گيرد نمى  ستـييک مجلس که مى بادر نمايندگى يندۀ شان ناآبود... 

3بودند.«
 

وى بره ـهمنمى بود، ندلى ـو صميز ن( ستااخ )بهارـو در آن کند ک بوده انداـو آنگه، آزمودنمايندگان نان چو»

نان و ماست و گوشت تهران مى پرداختند.« وىـگفتگسخن ديگر، به ن نبودستند و از ـنشمى ين ـزم
4

در حاليکه براى مجلس بود، ر ـفق ندلى«ـو صميز تن ـ»نداشو  آزمودگى«نا»ميکند که د نموواچنين سروى ـک

بود و آنها جز مجلس  نهانشستن بر ميز و صندلى از گنا، عمامهبسران تشکيل مىدادندکه اکثريت مجلس 

  روضهخوانى چيز ديگرى نمى خواستند:

از »و اين نه   «شست.نمى   الرتاالى مجلس بايس ـستند و رئـنشه مى رـدايبطور نيم ش فرروى نمايندگان »

5« :»اديب التجار« به کرسى نشست حرفه الخرباکمبود ميز و صندلى، که خواستۀ مؤکّد ماليان بود و 
به ر ـيغمب»پ 

نه تقليد از  ،تأسّى به آن حضرت مى کنيم ند. ما همبردمى شريف ـر تـمنببه ظ و ـع وعـدر موق ندفرمودتکيه مى تون ـس

6خارجه.«

 که: امّا مهمتر محتواى سخن مجلسيان بود 

تعبير خواب مى کرد و ، بود ديدهاب به خوهيد« را ـشء شاه اـ»اولي کهى اند. ديگرخومى ک ـهاى خنيکى شعر»

7مقدارى نامربوط سرهم مى کرد.«
 

م کوشش تماديگر ر باه ـدر اين مرحلباشد؟ ن هاارزۀ آزاديخواـن مبقرآيا چنين مجلسى مى توانست ثمرۀ نيم 

سات ـضلالله در جلـامى بود. شيخ فـدر شرف ناک به »مجلس شوراى ملّى« »بيداران« براى تبديل »مجلس اسالمى«

»آقايان« بود و بهبهانى اينک:  صدـقکه د که مجلس همان شوت ـرفمىو کرد مىکت مجلس، شر

  .5۱5 ، صهمانجا 1
 .۸6، ص 2شده، جد ، ياىـات يحيـحي 2
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يد نمامى صور ـتخود ام ـاى احکيى براجراۀ ـدکيک م را ـۀ اعظـد: عدلييده مى بردو فاهر ات ـعيات و عرفيشر»از 

1شد.«ه باکرده استفاده دو راهر از ، تا را کنندـدو اجهر ام او را ـسوخ احکـخ و منـع دارد ناسـو توق
 

 که: شيخ فضل الله )!( به شکايت بر مى آيد که بهحدّى است « ه»استفاداين 

هيچ قسم مى نمايد و  دالىـاعتبىدم مرل مادن بردر ه، ار دادقرل ـيلۀ دخـار را وسـانى( اينکـان ) بهبهـ»رفيقم

2شود از او جلوگيرى کرد.«نمى
 

اند همحروم شدانتخاب به مجلس از که  الـحه، دبرر بکارا کوشش خود ين خر« آتهراناران بيد»ينستکه ا

يت ند. شخصتگيرـبدسرا عمل  ارـابتک کنند، در مجلس وادار هستند يکنزدکه به آنها ى را نفر دوشند، يکى کومى

مجلس انتخاب و کار تدوين متمم قانون اساسى را به  تـرياسالسلطنه است که به شامـاحتميان همان اين  رز دربا

 پيش برد. 

3اى يافت.«ه زتاالسلطنه مجلس تحرک رياست احتشامبا » آدميت مى نويسد: 
 

، گزارشگر انگليسى شده،ل يگاه انقالب بدپابه  ماليانن اندرت که مجلس با عقب اسه ـاين مرحل ه درزتا 

 دهد:مىش گزار، مارتوالتر اس

که ۀ روحانيون خوب آگاهند ـطبقه بود... شيدـرکشکاار آـپيکبه الم ـاالسجـن و حجهاآزاديخوااختالف ميان  » 

4است.« گريز از آن سهمناک بلکه ناميسر ه اند کهدمى افتادابه ا ّـامند... دارسر در چه شان ـلفانمخا
 

 ىـيعنانقالب آورد مهمترين دست در آن که دد مى گروين سى تدانون اساـتمم قـمنيز ار ـپيکهمين ن يادر جر

اى برمى رسد و مجلس شوراى ملى  رـثمبه  شتم(ـهصل )ا انون«ـقمقابل  در مملکتلىهان ابودوق ـالحقساوـمت»

 عث شگفتى و تحسين خارجيان! با وبود  نهادف آزاديخواـهکه دمى شو هى آنتات کومد

5ى اروپا برتر است.«هانمجلس ملى ايران از اکثر پارلما، نظام پارلمانىه »از نظرگا همان والتر اسمارت مى نويسد:
 

زگرديم. انقالب باضدو انقالبيون دى ـفبنـص، به يمردازـبپ «ايرانملى»مجلسش از آنکه به سرنوشت اولين پي

بى بخويش را ضدانقالب دشمنان خوان رهبرو مد ت آـن بدسبابياار ـابتکانقالب به  ۀ اوّلـمرحلاى ـپيروزيهکه يم ديد

 شمنظور «مجلس باشند.سه آن ـرئيء زاـه در اجـه و طبيعيـبيبا مجلسى که:»سدـنويمى يىطباطباآنجا که ختند. مى شنا

 مى نويسد: سيد«»دو رۀ باشيخ فضل الله در که هستند و آنجا  رانشياو السلطنه احتشام

شدند. نمى دانم اين مطالب  ورـمقهشخصى بود. آنها هم ب ـه در مطالـمعارضميان نبود، در ها فاز اوّل اينحر »

6گرفتند و پيش افتادند.«که از کجا به آنها القا شد 
 » القاکنندگان اين مطالب« راتا دست مى دهد سرنخى ب 

د که نبود تنها آنان ، بلکهنبودس ساابىى تهمت، نه تنها نهاخوابه مشروطه  بيگرىبا»تهمت« که بشناسيم. ديديم 

ه اخواجتماعى مشروطهوى نيرت ـخنى از ماهيـستاريخ ى کتابهادر گر اند. بردبه پيش را ، انقالب ۀ اوّلـدر مرحل
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، را به دو آخوندعى اجتماانقالب  يکدادن آنجا نسبت و ، اينجا سروىـن کچودودى ـمعکه ست ـدر هـاينقنيست، 

  ريخى مى يابند:تامخالف عقل 

  کسبود، هرستى ـيدانسته باى ناهاچيز د دادنيادم و مرارى بيداى که بر هـروزنامنيست. ديدها نيز هـروزنامخود » 

ى اهه ـاز گفتيکى آن اند... رفلسفه سخن مى از يکى شد. اين ـکنوشتن مى تۀ ـشبه ررا خود ن ـى کهدانسته هاآن  در

يک  رامشروطه و يد آمى ديث در ـآن و حه قرى از راديگرسد. آن ـنويمى آورد و شعرهاى مثنوى را مى ل ـفيان دليصو

1اسالمى مى گرداند.«ه دستگا
 

 بگشايد: مشروطه گرفتار در دست رهبرى مذهبى نمى توانست راهى به تفکر ه، تودۀ شيعه زد 

اين  و ندبودگاه نمى آ، دکرستى ـيمى با نـانجم يى کهو از کارهاستند ـداننمى را معنى مشروطه ها بيشتر شهر»در 

هر تند. در ـپنداشخود مى ى هاآرزوپيشرفت اى برا ميدانى ن رآه... دپيش افتان ياجا ماله ـمدر هند. ماندمىدر بود 

2دادند.«به سخن آنان گوش نمى ، را مى دانستندمشروطه معنى که تن مى بودند گر هم يک يا چند ى اشهر
 

 رۀ انجمن مراغه مى نويسد: باحاجى ميرزا حسن مراغهاى در 

صول او ـفمعنى  ابدًامد چيست. کتابچۀ قانون اساسى چون به مراغه آکه مشروطه » نمىدانستند و نمى فهميدند 

چنين ى يمى ارزيد. مردم تو گوبه چه ه ودـصول بيهـاين فسر رش در ند که اينهمه شوکردمىب ـو تعجند را نفهميد

3ياد خواهند داد.«عى و يا مسايل شر ايشان نماز جماعت خواهند گذاردبا انجمن ء اعضاکه دانستند مى
 

 عمامه بسران را برمال ساخته است:  خواهى«مشروطه »انگيزۀ که ت کسروى تنها کسى اس

دن قانون اساسى به ـطلبياى برراف ـو تلگند نمودهى مى اهى همرابا مشروطه خون مااين زکه شنمازان ـپيما »ا

همينکه تند... ـداشنمى آن هم به ستگى ـرا نمى فهميدند و دلبمشروطه بيشتر ايشان معنى ، تهران مى فرستادند

ستند. آن ـبمىر ستند بکاخوامىن ناآهرچه و  ندگرديدمى دمان شار ند. بسياديدبسوى خود مى دم را مرروآوردن 

و قانون اساسى را بدانند تنها بپاس آنکه مشروطه معنى درست آنکه اينان بىد و تنـنوشمى ن هااديخواا را آزـتلگرافه

4ر مى کردند.«ـا مهنرآ، شونده در ردۀ علما شمرد
 

ارتجاع مذهبى  زدورانـممجلس ستن ـب به توپبا شته ـشخص گـمضد انقالب و انقالب ز که مرد ـرى نپاييـامّا دي 

 يورش آغاز کردند: 

يى، هريکى با وـکهرشنمازان از ـرا پيـزيمد، آيد پدشهر )تبريز( ى در ديگران ـل تکوّاالادى ـجم 2۱نبه ـ»ش

مى ه ـيناز کپر دلهاشان ه، افتادمى ن از گرشازارهامشروطه بادايش ـپياز ند. اينان که الميه کردـگ اسـآهننى،... پيروا

شت ـفهمى را پنامى تن عاکدام چند بود که هرمىنى خود ديدو ه، ت آوردـبدسويى جهـت کينـون فرصـاکنبود. 

 با کنونتاه ـى از آنانکند. بيشترپيموده مى شيدند و راـکمى زمين ـاى را به زـت خربـى پوسهاين«ـآن »نعل، انداختهسر

ايشان  به کشتن  ى«ا»فتوه، خواند  بى«باخواهان را »مشروطهرفتند...  آنسو   به وند بريدنيز  ،دـرفتنه مىرامشروطه 

 5دادند.«
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ارتجاع ردن ـسئوليتش بگـممجلس که ستن ـب به توپاست که ه پيدناگفتديگر و بود، اوّل کار مجلس ن يااين پا

که  شاه بودلى عمحمدشت و ـگبه ارتجاع مذهبى ممکن ا ـاتکبا و به تشويق ۀ اوّل ـدر درجه شده نيز، اردگذرى بادر

ه دکردرانش ـپکند که ت ـحکوممجلس چنان ستن ـب توپبه نست با د تواـت خواهـرد و انگاشخوب فريماليان از 

به ب ـاين فري، با تـضاى اوسـامسى به انون اساـتمم قـد و مهى مى نمواهى همراخوبا مشروطهدا ـابتکه او ند. بود

 ننگين و خسران آور رفت.  تىـسرنوشاستقبال 

ور ـبمنظتنها رانيم و نظر مى گذهى از اتمراحل بعدى آن را به کو، شدسى رانقالب برپس از آنکه مرحلۀ اوّل  

 اى مى رود. ه نيز اشاربه او ر جاقامحمد على شاه  هويتنگى« گا»دو شان دادنـن

گانگى مبرّا نبود. از يک سو دو ميانن در سااز نو -سىاام سيـمقچه به و نظر انسانى از چه  -شاه نيزمحمد على  

 تر بود: از پدرانش عميقو زدگى امذهب

زد... ه بسر مى ارقده و ـرا قمشوعا ت... در روزـدوگر داشجالگير و فال و ماخاص رـاشبه اد ـاعتقشاه... علىمحمد»

د... در روز روشن مى کرر را ـر منبچهامع ـد. شمى کرمع در اطاقش روشن ـد شيک عدو ، هزار راشوب عاـو در ش

سکرات و الکليات ـمچندان ب ـا در شّـ د. امافتامى ه به حالت غشوکه ن از سر خود جارى مى کرد خودر ـرا آنقشوعا

1مست و اليشعر مى شد.«که مى آشاميد 
 

شتيبانى ـو پيک راف تبرـتلگه نبود. بعنوان وليعهد رـبهطلبى نيز بى پيشرفتوين و ـنيل به افکار ز تمااديگر از سوى 

 درآمد: آدميت« عـ»مجمضويت ـعنشستن به ت ـتخبه از حتى پس د و کرنه مىم رواـقبه 

زا ملکم خان ناشر کلمۀ ميره ـار اينکـعتببه اى ـب ملکمـى مکتهانسوفراماشد الم ـاعايران در وقتى مشروطه »

ت ـثباسم در آن ه هم شاـعليسيد که محمد ربه جايى ن ـۀ اين انجمـجاذبند... دادتشکيل ت ـن آدميـانجمبود... قانون 

2« هزار اشرفى بصندوق جمعيت التفات نمود. ،ق عضويتـن حمانج توـاى پـد و بجکر
 

بر هى شاج تا يد«ـ»دو سآنکه از )پس اين وجود با از نظر گذرانديم.  اويد در تهدرا علما راف ـاز اين تلگپيش 

ت ـون آدمييدد. فرکرمييبانى شتـپنيز  آنت ـاز تقويکه هيچ، د با نمى نموا هى با مجلساز همراند)!( ش گذاردسر

 مى نويسد: 

3نشان نمى داد.« ربسياشارى ـکنى پافـزا در کارشميرعلى ه شدن مشروطه ، محمداز دادتا نه ماه پس »
 

ى هادست آوردکه بعنوان است يى حاوى همۀ آن چيزها، که تمم قانون اساسىدر آن مکه و اين دورانى است 

قرار بود که امضاى قانونى با در واقع ه محمد على شاه گاديداز اين شد. صويب ـه و تـتهي، دـآينمى ساب ـبحمشروطه 

زمانى تنها و تر بود هخواه بود، مشروطهدکرضا ـنى را اممارگ فمرام ـهنگکه درش ـاز پکند،  «لطنتـس»س آن سابر ا

 فراهم آمده بود.« »روحانيت ور« با»در ه مياندفى گسترائتالبه سرکوب مشروطه خواهان اغوا شد که 

فتن ه نيارا، که با يمديداز اين پيش اين واقعيت را وامى رسيم. اّول نگاهى گذرا به فراز و نشيب مجلس با  

اين وصف نيز با مى دادند.  تشکيلسيان را ـاطع مجلـت قـان اکثريبه مجلس، عمامه بسر «هالعقيدسد»فان بابيا

4گويد.«چه مىخواهد مىهرکه هرنظامنامه ندارد.  مجلس هنوز ،پس از تشکيله چهار ما»که: تعجبى ندارد 
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ما جناح ا د.مشروطيت نبو يمـتحکه مى در راشاه قدينلدت مظفراـبدس «سىانون اساـ»قضاى ـن اممااين زتا 

ار دادن رقشار ـت فـتحشيد، با کومىو مد آفته بميدان رفته ربود،  فتهسى ياـشيرالدوله نفـارت مکه با صدر بادرقى متر

ر ـنظيبىن تاريخ جهايد در شاآورد. اين اهم يى نيز فرابود، محتو شدهمهيا که م به قدم براى شکلى قدشاه علىمحمد

 نند: بز »اعتصاب«دست به کشور پيشرفت  اىبر ان«ـصبان و اعيـمناحب ـص، هزادگانشا»باشد، که 

ضه ـتند. عريـت داشعودنيز ان ـصبان و اعيـاحب منـصشد. انجمن شاهزادگان تشکيل  ق.(۱325»اواسط شعبان )

السلطنه شامـن احتـسين اين انجمـؤسد... مکر دـدمت نخواهنـخ، دـت نفرماينـشروطيت موافقـمگر با اکه تند ـنوشه به شا

1به مجلس رفتند و قسم خوردند.« عبانـش ۱۸روز  ند.شاهاعظم بودميرو اله الدوءعالو 
 

 و مجلس برقرار بود. آدميت مى نويسد: شاه ها بهترين روابط ميان ه ماتا از اين پس نيز 

نبود. نه خصمانه  شهـهميآنها بات ـمناسيد که نمامىزباو سلطنت مجلس ط ـير روابـج سـصوّر رايـخالف تبر» 

2هميشه بر سر تعرض و ستيز.«شاه نه ، مجلس در موضع خصومت بود
 

از گاهى حتى داد واست مىخومىچه مجلس هربلکه ، نبود »بر سر تعرض و ستيز«شاه نه تنها ه، در اين دور

بود،  شاهات حدود اختيارراعظم و وزرا در صدبينى مى شد نيز فراتر مى رفت. مثالً انتخاب در قانون پيشکه آنچه 

انتخاب اى بر»  که،رساند شاه ىنمايندگان به اطالع سوى از ـأت منتخبـهيآنکه از پس د. نموفنظر هم صراز اين که 

شايد در ، متأخر بفرمايند تربيت يافتگان  ۀـطبقهم به ى نظر اختيارد و ـنفرماينء ضاـه... اقتـۀ عاليـطبقبر همان وزارت 

3ميان آنها مردمان کافى يافت شود.«
 پذيرفت و گفت: شاه   

ه همراه امروز ضعوباشندکه با أتى ـهيکه انيد ذکر کنيد... خيلى هم مجدّ هستم دمىتر  يقشما ال را کسهر»

4شند.«با
 

 از اين جالبتر واگذاشتن »خزانۀ سلطنتى« بود: 

نخست محمدعلى  بود...ه ـآن به خزانۀ عمومى ماليه ت مالى برچيدن خزانۀ سلطنتى و انتقال وجوبا»از ديگر مصو

حقوق مقرر ، «نگران نباشيدشنيد که: اب جود.» مراهم خونگى ـگفت: «من از گرسشاه ايستادگى ورزيد... شاه 

5مجلس تحويل خزانۀ ماليه گرديد.«طريقمگو او پذيرفت و خزانۀ اندرون از  خواهد رسيد.»پس از بگو
 

به مجلس ، رياست السلطنه بهشامـاحتانتخاب و بود اوج به و رکار مجلس  ق.۱325ل سان ياپاتا ب ين ترتيبد 

 بخشيد. آدميت مى نويسد: ه زتااى تکانه

کاميابىهاى مجلس به  هت... در اين دورـداشبه عهده را مجلس ت ـهى رياسمات ـهفالسلطنه شام ـ»احت

وين تدت. ـنگيخظران را برانااب ـاعجکه ى دّـح، به دکرگرف ـشترقى انى ـرلماى دست يافت... نظام پاهکنندهخير

6آسان نگذشت.« وه دکه ساى سيد. کاررء ضاـامبه ت و ـگرفسى... انجام انون اساـق
 

نچه آ بد؟ يادست  گرفى«ـشترقى » نست به چنينب تواـآن ترکياست، چه شده بود، که مجلسى با نى سيدپر 

ند، نبودترقى اين ه راسد شاه خص ـشخود ر و بادريى مختصر، شهاـفنظر از کشاکر، صدر اين دورانم است مسلّ 

 را به پيش بَرَد.مشروطه امر ، تا دادمى ونيرر بادرقى مترشاه، به جناح ت ـموافقهمين عکس بر
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انى ـمبفته رفته رقى مجلس مترجناح ظ لحاين بدو ه نبود مى در اين راسى قدانون اساـقصل ا 5۱ه شد که رشاا

وق و ـحقمهمتر ه ـو از همنه تفکيک قواى سه گالت، و دوشاه ات حدود اختيارخت. سارح ـشروطيت را مطـماصلى 

 ند.دادتشکيل مى انى را ـوندى اين مبشهرايف ـوظ

ت. ـداشمىت واـيدترين مقاومبه شدان را بسرعمامهو بود شاکش ـورد کـمموضوع  مهمتريننيز خر آهمين مطلب 

تساوى حق شهروندان در مقابل » سألۀـم، شتهـمال گيد برنيت جداسالم با مدذير ـناپآشتىضاد ـتهمين مطلب در 

 ضربه اى اساسى بر تسلط اسالم وارد مى آورد:  «قانون

1مجلس پهن شد.« حنـا در صـرختخوابهه شماـشم، حدود با مسلِ ه در ـل متنوعـساوى ملـمادۀ تسر»در 
 

متساوى الحقوق خواهند  دولتىانون ـقمقابل در مملکت ايران لى هاسند: اـبنويکه ستند ـاين ج را دره ارـچه الخربا 

 بود. )اصل هشتم(

« خواهند بودساوى ـمتدولتى انون ـقمقابل در مملکت ايران لى ها»ايد: گوکه مى شتم ـهصل رۀ اباست درـ»نخ

يا شتى ـزرتيا يک متساوى نتواند بود. اگر مسلمانى يک يهودى حدود ه و ـافر در ديـو کمسلم د: »ـگفتنفته، راد گرـاي

گرفت.« »ديه« يدباکشت او را بکيفر نتوان کشتن و  ى راديگر افرـکيک 
2

 

 ازحتى ان برا، که عمامه بسرتـداشانتظار ان نه مى توايران بود. چگو برن تسلط اسالم کشتار دگرانديشان بنيا

 «امـعظى علما»ديگر ضل الله و ـفى شيخ نشينست ـبمجلس با درون ماليان ت ـمخالفشند؟ شم بپوـچ قدرتم هراين ا

ما ا ت.ـداشتوجه انى ـبنيمجلس به همين مطلب در قى وى مترتکفير نيرو يد در تهدپى در پىى هاهـاليحانتشار و 

 داد.عمامه بسران را در تنگنا قرار مىخواهان بيرون از مجلس نيز مشروطه  شتيبانىـپ

 نوشت: »حبل المتين«

از محذورات آنکه يکى يم. دچار مى شوزرگ ـت بذوراـمحبه يم ـرى نکنجاساوات را ـوق مـاهيم حقگر بخو»ا

ى گمان نم، د در قانون مالحظه نمايديازکم يا ن ماتو 25ادل ـرا معخود ن خوت ـقيموقتى مجوس و يهود و ارمنى 

چه تقصير که رد و دست تظلم به نمايندگان دول ديگر بلند ننمايد ـبگيعهده و اين قانون را بر بعيت اين ملتتاکنم 

 داراىه ازانده اين ـقانونيکببينيم، آيا ه ـاينکديگر ذور ـ» محه... شد ترپستحيوان  يکدر ـسان بقـانمن ن وخام ه دکر

ت ـقيمجه چه خارلک در مماچنين ملت ه اين ـاد تبعفرو امى نمايند ول ـشريت قبـوق بـع حقـدر مجماختالف باشد، 

 داشت...« دـخواه
3

 

 : شدبدل ه دو گرو الجدبتوان بر آن پوششى گذارد. مجلس به عرصۀ که بود تر از آن اين تضاد آشتىناپذير روشن

4يد سوزاند.«بارا  داـخه، که مى گويند، حکم يدـرسکار بجايى ت: ـت و گفـانى(... برخاسـ»آقا سيد عبدالله )بهبه
 

 :شتجناح مترقى رو به تهاجم مى گذا ،ورود نمايندگان تبريز به مجلسبا 

ته مى شود: طرفدار ـدسمجلس سه ى. شوه مى گيربه سيد عبدالله مى گويد: تو ر رئيس)مجلس(»احتشام السلطنه 

5نفر« 25ه طرفدار تقى زاد، نفر 2۰طرفدار سيّد ، نفر 6۰رئيس 
 

 د: مى گرد تعبير «روشن بينى علما»انگليس بهرت سفازارش ـدر گ، واـازن قتغيير تواين  است کهب ـجال
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ک يشان نزدـورى ايسريادت و ـن دورۀ سياپاه اند که ده، پى برز دادـرا تميخود عف ـين ضـبروشن سبه ـلنباى علما»

1« ۱9۰7 ىبه گرس ـپرينگ رايـاسد.مى شو
 

کت رشو ند. آنها با تشکيل مجلس بوده دمى افتادابد به که از آن ناشى مى شد  در مجلس «روشن بينى علما»

شکند. درهم مـشينان قـنستـبمقابل ار را در قتداين انست توامىآن ا بشان ـو مخالفتفته يادست ار قتدابه در آن 

 آدميت مى نويسد: 

2«شان در افکار عام.امـمقحفظ اى مگر برشتند ـسليم نگـتسى انون اساـقکار در ينستکه علما ف اـر لطينکتۀ بسيا»
 

دارند تمام از که قوانين صحيحى »اين ممالک خارجه بهبهانى يافته است:  فرار«ه »رادر ، را لطافت او شايد

3دارند بنيان آنها بر قوانين شرع ماست.«که کتبى  داشته اند.روى قرآن و قوانين شرع ما بر
 

اصلى شاکش ـکسى بود، کهاسامحور زى و ـستۀ مرکـآن ه «مملکتاد فرن ابودوق ـساوى الحقـ»متبدين ترتيب  

 خت.مى ساا هم جدرا از ضد انقالب و انقالب ۀ ـداد و جبهتشکيل مى ى را مشروطه ستيزو طلبى ميان مشروطه

شاه ر و شخص محمدعلىباموضع آشتىجويانۀ در بات و سلطنت ـات حکوماراختيختن ساود آنکه محده ـخاص

نى و فزوسيد رخود اوج به ر باو درمجلس ۀ ـرابطسى نيز انون اساـتمم قـصويب مـتبا کرد. مشکل خاصى ايجاد نمى

 بست نشين در قم را به انزوا کشاند: انقالب ضد، ر و مجلسبادر متقابل ارقتدا

 24انون مطبوعات )ـقء ضاـامبه ع ـتخط راجـدر دسبود. شاه بخش يدنوهر جهت »روابط سلطنت و مجلس از 

اح آن ـاى افتتبرن ماخودشد، ام ـان تمـپارلميد ارت جدـعمهمينکه ق( به رياست مجلس نوشت: » ۱326محرم 

 در تمهيد موجبات آسايش عامۀ اهالى مملکت دس راـمقمجلس و يم، که ما سئلت دارـمند . از خداوضر شده..حا

4و ملت مؤيد فرمايد.«
 

 و آغاز سقوط مجلس اوّل تلقى گردد:انقالب مشروطه يد نقطۀ عطف بارخ داد که  در اين ميان فاجعهاى 

شاه ت ـاز عناينمايندگان و مى بود گرسيد. مجلس رشاه  ضورـسيان حـأتى از مجلـرم( هيـمح 25د )ـروز بعصبح » 

به ان داد. ـرا تکشهر ب ـار بمـانفجبود، زم دوشانتپه که شاه عاروز همان ر ـد از ظهـبعما اند. گزار بودـسپاسبه مجلس 

5امّا او خود جان به سالمت برد.«، کشته شدندچند تند. ـک انداختنـنارنجشاه ل ـى اتومبيسو
 

مجلس ت(: «... ـ)گف ،ختمى سوشم ـش خـدر آتحاليکه ستان در ـاخ گلـکبه شت ـزگبادر ، دبرر بدن شاه که جا»

6بيايم و مرا بکشند.« زاربان و باخيابه ه ـمالحظتا بىختند سائن ـا مطممرو ند کرده ـال توطئـو وک
 

 نويسد: دميت بدرستى مىآ د داد.بارا بر، بنيان مشروطه شاهاد ـدن اعتمميان براز با قصد ضدانقالبى ءاين سو

 صىر و عاـمتنفمحمد على شاه بود، ى هم که به جارا مشروطه ت ـق آزادى و حکومـو عاشه واـترقيخشاه پاد هر»

 خواهى مى نمود.«مشروطه  وعـو آن نجنگ با مجلس و به دشمنى  و وادار
7

 

 بود:  عمل ممکنين ترانقالبىضد ،«پـسم چـتروري»ى سواز به شاه صد ـقءريخى سوتادر داورى 

                                                                                 

1
 .422ه، ص ياد شد، ئولوژى...يدا 

  .423،ص همانجا 2
 .4۱2،ص همانجا 3

  .269،ص همانجا 4
  .27۰،ص همانجا 5
  .27۱ ،صهمانجا 6
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از ند که نه تنها شونت بردـخه دست به اـون آنگـت. افراطيـوع يافـاهم وقـو تفآشتى ن مادر زبه شاه صد ـقء»سو

ار قربرصلح پيمان شاه بلکه ميان مجلس و محمد على ، نشدديده شروطگى ـت مماالف الزاـى خشاه رفتارب ـجان

ه در ـاىاينکـبج، شىـاندي عـو واق فهم از دوراو  ستهاىـو تروري درخانـ»حي1تسليم ارادۀ مجلس بود.«شاه و ود ب

2خواهان به تقويت نظام پارلمانى نوبنياد برآيد به تبليغ قهر و خشونت ) رفتار(کرد.«مشروطهشارکت ـم
 

به شاه کشد.  شيرـسيان شمـمجلبر ه ـدر اين وهلبود که از آن طلبى محمد على شاه قوى تر با اينهمه مشروطه 

کرانۀ ـشبه را سوء « او عرض کرد: اين عمل ؟بفرماييدچهکنم »گفت: « ،ر شتافته بودباربه دکه احتشام السلطنه 

3د.«ـفرماييعفو المت ـس
 به هميناهم داد دستور خوول دارم. ـت:»قبـذيرفت و گفـل پـه تأمـلحظچند از شاه پس » 

4اعالم نمايند.«گفتيد به مجلس و دولت و عامۀ مردم که ترتيب 

5 «گىتيرسپس دى و سر»
روشن ستها ـت تروريـهويبا آنکه ار( قرخالف آغاز شد که )برنى مازشاه با مجلس ط ـرواب

بود، صدکنندگان ـقءۀ سوـر محاکمستاخواالسلطنه که شام ـد. احتـرفتنه رـن طفنااز آيى زجوحتى باو يل از تحوبود، 

نهاد. احتشام السلطنه هنگام استعفا گفت: اضمحالل بهن رو نفوذ مشروطه طلباتعفا داد و ـاس

6جارى گردد.« تـحقانيمجراى در امور ارد گذنمىو کند قوق مردم را پايمال مى»آقا سيد عبدالله ح
 

در را  با مجلسه ـمقابلمد شاه براى  محواى ـاغ وميد ده زتامذهبى نفسى الب انقبه ضدشاه، قصد به جان ءسو

در ، دکرمى« مشروطه شواى ـاين »پي، انىـهبهبميان آنکه آنچه ريخى در اين نکتۀ مهم تاد. ار داقرش کارۀ ـبرنام

 اى برخوردار بود: ه نقش عمد ى ازـضلاللهـفرسيدن شاه بسوى ضد انقالب شيخ 

اسباب خلع محمد على  تاد ـن بدهماتوهزار  ۱5۰که د ـدهمى ام ـپيغ شاه(وى ـسلطان )عمـلالـظبه انى ـ»بهبه

!ا به سلطنت فراهم آورد.«ى ريرزا و نصب وم
7

دست در حفظ خود دست اى شاه برعلى است که محمدزنش حتى سرب و ـى تعجآيا جاه اى ـچنين زمين بر

الله ضلـفشيخ از ستى که در ختشناغم آنکه شاه عليرب ـجال؟ شتاگذضل الله ـفالب به رهبرى شيخ ضد انق

فضل الله گفته بود:  شيخرۀ بادرچنانکه  ديد!رگور ـميمون مجبناتالف ـين ائ، بدتـداش

8!«نيست.د ـمعتقبه هيچ چيز س و ـيچ کـول بهـز پـو جنيست ار يدپاچيز يچ ـخص بهـ»اين ش

مشروطه »شان واژۀ ـد. در رساالتبا نمى کردى اـترفنهيچ سيان از ـختن مجلسازوى ـور منـبمنظضد انقالب مذهبى 

نيم قرن  درکه را روا ساختند يى همان فتوا نمشروطه طلبارۀ باو دره، دبر کربرا  شرک«ـ»مُبا د ـساب اَبجـحبه را  «

 بود:  بيان«باگذشته متوجه »

9و کارش اجرت ندارد.«، مالش منتقل مى شود به مُسلِم، ئنبازنش ، »قتلش واجب

  .273،ص  همانجا 1
 .27۰،ص  همانجا 2

  .27۱ ،ص همانجا 3
  .272  ، صهمانجا 4
  .3۰3 ،ص  همانجا 5
.  ۱92،ص  2شده،ج، د ، ياىـات يحيـحي 6  
  .۱7۸ص   ،همانجا 7
 . 2۰۱ه، ص  ياد شد، بيدارى...تاريخ  8
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 الله به اقتدار بىمانندى دست يافت: شيخ فضل، در رأس اين نيروى ضدانقالبى

حکمش مطاع و رأيش در  ،ذـن نافيارباو درشاه ه اش در ـکلماند... دايران مى انيون ـروحاوّل خص ـش راخود »

1شد.«بامتبع مى شاه نزد 
 

نکه نه آد و مجلس افتااختن اندواى برـاغفته به رفته رشاه على است که محمدب ـى تعججا نهه اى ـچنين زمين بر

برکنارى حاليکه به بدار آويختند. درانقالب ضد رّکـو محبعنوان عامل اصلى ضلالله را ـفانقالبيون، شيخ دها ـبع

از سلطنت اکتفا کردند! شاه علىمحمد

* * *

در مرحلۀ سيم که انقالب مشروطه ه برـيد به اين نتيج، باور کنيمبارا  نگاران«تاريخ»اگر روايت ، جمع بندى کنيم

يم که دارطلب مفررى  جناح ربادر در، ريمه رهبرى شيعه، که بگذااوّل انقالبى بود بدون نيروى انقالبى! از دستگ

س تر به سببا اماست،  تگاه يکسره ارتجاعى مذهببا دسه ـدر مقابليگاه سياسى اهى پاترقى خو دارهرچند نمو

ادهاى يدوج روـمضر است بر ى حاـدر مراحلتنها  ،طلبىنساپيگيرى و آنامذهبى و به علّت ردگى از ارتجاع خو

 کار»ميکه هنگاما ابى باشد، ت انقالـحرکجد مونست توانمى  که خودچند هرانقالبى سوار شود. بهمين سبب نيز 

ن اناپيگيرى آن، جناح را در نمىيابد ت اينـن ماهيچوسروى ـکبود.  با انقالبيونارى ـهمکضر به حا، «سيدربجايى 

 ريخى شان مى گيرد: تارا دليل محکوميت 

مى شدند. ما ه دشمردانى کاران سـکخود و گاه ن آجهاشان از ـاز ايبرخى و ند بودمىمى بنا»... اينان مردان 

در چنين است، پس چرا  گراند؟... بودروطه مى ه مشاخوخت و هواسومى ه آيا اينان را دل بکشور و تود، پرسيممى

 ه نمايندگىلخوابدون ـاکننه، چگوند، پس بودمشروطه نمى وادار ـهگر اند؟ شان دادـن ورىياين کوششها...کمترآن 

ه نمى بوديى و يا جز در پى سودجوه، خواستهاى ديگرى در دل مى بود رااست که اينان پيد؟ دـرا پذيرفتنمجلس 

2اند.«
 

؟ نستداانقالب ر توموبايد را نى بى تهرابااد ـهفتلى صت اـشاست، که آيا تنها همان نى سيدپر، بـترتيين بد 

در ميده است. ى انجاديگرريخى تادروغ خود به  ،انـاندک بابير يز مهم است، که شمانظر نئوال از اين ـاين س

هم در ن راشات ـحکومبنيان روزى ـرت پيصور دانقالب مشروطه د ـزودى دريافتنـب، که انعمامه بسرى بسيارى کتابها

و  انگليسرت به سفادى باآلتى دوـيحييکى وردۀ انگليس قلمداد کردند و نزددست پررا پيچيد، انقالب د ـخواه

 وىبه ررت سفاى هادن درکرز ه باالخربارت و سفااين ه به ىزادـو تقجمله دهخدا رانش از يادن او و ه پناه برالخربا

 گرفتند. انقالب مشروطه دليل بر کارگردانى انگليس در بست نشينان را 

شد، تا با اى يلهـوسميد، که نيانجانى ايراملى رور ـت غـتقويبه ن آن مدبرآ، نه تنها مى وى مردنيرن ندان ماـپنهبا  

  ايرانى وارد آيد. آرين پور مى نويسد: به نفس ادـاعتمديگر نيز بر به اى ، ضرشـشان دادنـرجى« نخا»

وزى نرۀ آـه در جامعـاينکبه تدالل ـاسبا خاص ـاين اشبود... سى ـاع انگليـمتيک مشروطۀ ايران که »کسانى برآنند 

سهم مردم ، مى خواهند، د نداشتجوگرفى وـۀ شـحادثچنين وع ـاى وقبرافى ـازۀ کبه اندريخى تاات ـموجبايران 

ه اى در دست سياستمداران انگليس جلوه بىاراد لتآرا انقالب ان سرچيز و نااهى جنبش مشروطه خوايران را در 

3دهند.«

 .356، ص 2جشده، د ، ياىـات يحيـحي 1

 .۱6۸ شده،ص د تاريخ مشروطه ...، يا 2
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 و کسروى خشم آلود مى نويسد: 

يک هى اين را گااز ناآنى خرداستند... بى ش برخاـک بکوشپاو جمند دان ارمران يک جنبشى که هزار»در 

1خودشان هم برداشتند.«بودند و ه بود ديگران پيش آورد ىچيزد:»ـگفتنچنين مى و ه دنمووچکى واـر کمد بسياآپيش 
 

ند، خود ندزماتماعى مشروطه طلب بااجوى نيرت ـت دادن ماهيـاز بدسنيز  کسانى مانند کسرِوى ما چونا

اين شيده اند، چند کوهر آدميت تا آرين پور و از کسروى سالم تا االظم نا. از يى شدنداـيهشاى دروغ پردازـراهگ

رک ـدن محنمون از بردهند، چوشان ـرجى نخارتهاى نفوذ قداز مستقل و نى ۀ ايراـاز درون جامعآمده را برانقالب 

 آدميت بدرستى مى نويسد: که است. مثالً آنجا ه عبث بود شش آنانکو فته اند،ره رـآن طفواقعى 

تًا نمى ذاملى ديگر، ت ـحرک، همچون هر اهىمشروطه خوتـحرکنه فقط  ، بگوييمبايد ريخى تانجش ـس »در

2قدرت اجنبى هم نبود.«به ى ـمتکباشد، بلکه اى نه بيگالت دوسياسى ختۀ نست ساتوا
 

نجش ـ»س، بودى ـمتکقدرت اجتماعى دام ـکبر  اهى«مشروطه خوت ـ»حرککه چون نمى تواند نشان دهد اما 

مى يابد و انقالب ت را در صف ضدـروحانيستى بدرکه دد. او مر منجر نمى گرت اـماهيبه روشنگرى  وا ريخى«تا

نى، مشروطه طلب ايرا سون زدۀ«ـاف اّمت»ميان در هم ى را ديگروى نيرهيچ ، بدتارا نيز برنمى ر مستبد و فاسد«با»در

 ا نفى مى کند! داورى درست و منطقى خود ر گزيرنا ،ستـببن ين بد. بديانمى ى ـواقع

که  بيند. اوال فوران مىـدر حايران ۀ ـگوشهر را از ، مشروطه طلبى عکسبرؤمنى ـقر مدهيم. بات ـى بدسديگرۀ ـنمون

 و از طرف ديگر جنبۀ ملى« اىهدتوۀ ـجنبفى از طر، رژوازىبوۀ ـجنبطرف از يک  طه»جنبش مشروبراى 
3

، قايل است

 طلب مى يابد: مشروطه نيروهاى زير را 

4ه اجتماعى(وگرينتربىى« )انقالشهرى ه پادخرط و ـات متوسـ»طبق
ى ه پادخرط و ـاى متوسـ»گروهه،  

5د(ـجنگننه مىمردا)به ضد استبداد ت« ـانيروح
 ملى(و ه واـترقيخطلب، آزادى ارى«)ـجزرگ تـمايه دارى بسر»،  

6
 ،

7ند(کرده مىارزـر مببادريى سطاون وقرکل ـشجا با ه ـهمکه «)فتهگ رـو فرنه دتحصيل کرهزادگان شا»
ه الخرباو  

8کننده(ضت ـدم نهبه طرف مرايش با گرن«)ياربااز دربرخى »
 تنـريخى در متادورۀ يک افيت« )در شر»احتى و  

!قى مى ماند(باملت 
9

 

انگيز رت ـو عبه است؟! دادين ميان را کدامين نيرو تشکيل مىدر اانقالب پس نيروى ضد، پرسيدنى است 

10«اجتماعىۀ ندماعقب صر ـ»عنه، يک ذاردـاب نگبى جوئوال را ـؤمنى اين سـمآنکه 
، در ايران آنروز يافته است 

 اند!  «بهائيان»همانا که 

انقالب ست ـل شکـعل، که ندسيدؤمنى پرـاز مميکه ى« هنگاـ»تحليلچنين ۀ ـبرپاياست که ب ـى تعجآيا جا 

 پاسخ گفت:  ه(ياد کرد 11شروطيت«ـى مـکوبى قطعسرله«اش از »سادر »رکه )او  د،مشروطه چه بو

                                                                                 

 .5  شده، صد ...، ياشروطه ـاريخ مـت 1

 .۱۸9 ، ص ۱جه، ياد شد، ايدئولوژى... 2
 .64 ، ص شروطه ـاريخ مـت تبياشروطه و ادـاريخ مـتانقالب نۀ ستاران در آـاي، ؤمنىـقر مبا 3
 .۱۸، ص  اـهمانج 4
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 ا.ـهمانج 8
 .9۸، ص  مـقلاهل درد ،ؤمنىـقر مبا 9

 .۱73 ص  شده، د ، يانۀ...ستاران در آـاي 10
  .۸7   ، صاـهمانج 11



 انقالب مشروطهکارگردانان 

 

346 

 

شروطيت و حدود عدم ـمقالب انايص ـنقکنيم که مثًال رح ـور مطـئوال را اينطـسبهتر باشد که يد شارم ـ»بنظ

انقالب بعنوان هاين جنبش ـاى اينکمشروطه چه بوده، برخصوصيات جنبش ، منطقى ترحتى هايش و يا موفقيت

يى روز ايران جنبۀ بورژواامعى مناسبات اجتما ه...ـاينکهم ل آن ـين دليبهترو ه است وردـست نخـامالً شکـکيى رژوابو

1دارد«!
 

ـ اجتماعى همانا دمکراسى سياسى «يىبورژواعى بات اجتماـ»مناس نمى داند که ما د مارکسيست«ـ»منتقظاهرًا 

 ! دادسبت نمىپهلوى نهستند، وگرنه چنين چيزى را به دوران 

در اجتماعى ت ـحرکند رجى در روبه نقش عوامل خا سىدر اين بررجه است، متو نندهخوا، چنانکه ريمبگذ

د تحول نروکه يم گيرر بکاى را ـعلمصل اين ايم اشيدهکوروشن. يکى آنکه ل ـو دليبدرود. مى اى هرشااايران، کمتر 

نند نقش توامىمى کنند و عوامل خارجى حداکثر آن کشور تعيين نى ط دروـروابهر کشورى را در سياسى  -اجتماعى

ت ـسدرکه زيم سامال بررا انگليس زدور ـم ماليانگرد ـشآنکه ل دوّم ـدليه داشته باشند. کنندکنددهنده يا ب شتا

، بلکه دمرکه نه تنها م ه ساختندنقش روس و انگليس را چنان عمدخود، اطر پوشاندن چهرۀ ضدانقالبى ـبخ

   دچار توهم ساختند.را نى ن ايراهااديخواآز

دست وى دست برو ازيم اندرجى خادن به گررا  هاگىندماهمۀ عقبعامل که تر نيست هيچ چيز از اين آسان

 عى تحوّل اجتماه در راشش از کو، رفتهه طفرداخل مملکت  درارتجاعى ى هانيروه با ارزـخت و مبشنااريم. از بگذ

اين آن تاه شده باشد. « کواجانب»که دست  کنيمول ـاى موکه دـآينبه را  «چيزه ـهم»درست شدن  ه،ز زدباسر 

طلبى به نسااز آچه هى و گاناآچه به د و ـان رفتنبد نفوذ رهبرى شيعه،ر ـزي -نىن ايرااهآزاديخواکه ست ـه ايـراهژـک

 مذهبى قادر نگشتند. با حاکميت ارتجاعارز ـو مب هاخوترقىشرى ـقتبلور 

کشورهاى ديگر از فته اند که اين گربرض را ه فرارهمو شاگران«ـاين »اف آنستکهسأله ـدر اين ممهم ر نکتۀ بسيا 

اى يى، بردجوسوۀ به انگيزت ـدرسحاليکه درشته اند. دفى نداـشتن و غارت هنفوذ خود در ايران جز عقب نگاهدا

از ه ک تجارت کنند باکشورى سته ـو ورشکنده ماغارت کشورى عقب اى ـبجکه  نيز بهتر بود ارتگر«ـهاى غکشور»

 شد.بااقتصادى برخوردار  پيشرفتسبى ـنسطح 

يکى آنکه نفوذ اشته است: جهت ددو ايران دستکم در ، سياست انگليس بيميادرحکم مى کند که ق ـمنط 

سى سيانفوذ دارد. برم گاارى خود ـصادى و تجـفع اقتمناأمين ـتجهت در آنکه را حفظ نمايد و ديگر  خودسياسى 

اب ـصادى ايجـفع اقتما منااطرف ديگر از ه باشد. ارادبى و نده ماايران عقب ت ـحکومکه  شدحفظ مىامى ـهنگ

ستۀ ـهبايد ضاد را ـمتجهت دد. اين دو گرصادى دست يابد و امنيت حاکم ـاقتشد داقلى از رـح، که کشور به دمى کر

آنستکه ب ـجالنست. داانقالب مشروطه ستش در جريانات و علت چرخش سياسياست انگليس زى در ـمرک

 دىبا آ لت ى دوـيحيجمله از ند. براستفاده از آن شيده اند و کوند بودگاه اقض آـاين تننى نيز بر ن ايراهاآزاديخوا

 مى نويسد. 

توانند از  بهتر مى امنيت مملکتدى و بادر آالبته و ند ى ندارشخصى خود منظورفع منااز جه ها هم غير »خار 

 ببرند.«ه تجارت خود فايد
2

 

د و کرز باشينان ـست نـوى ببررت را سفاى هادراست که شى ـچرخعامل و سياست انگليس ز و راز ـام رمـتم اين 

ون يدرا فرمطلب اخير ند. اين شو« هامشروطه خوتى »مداى که برن داد ماف را فرـدر نجانگليس ار ه خورـى جيعلما
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ۀ ـر خارجـاز وزيفى در تلگراجمله از است. خته سامال انگليس برۀ ـارک وزارت خارجه مدسى بدستربا ت ـآدمي

 گ)!( مى خوانيم: ـهاردينانگليس به 

کربال و نجف به  ستان درـانگلکه نفوذ د ـکنييد را تهدلت ايران دوهم که »در هيچ صورتى به شما اختيار نمى د

1خواهد شد.«ه منظور پيروزى جنبش علما بکار برد
 اين جملۀ پرمعنى از سه جهت درخور توجه است. 

بال و کرستان در ـانگلنفوذ »، النى طودوران طول يک در که زد روشن مى ساامى ـاوّل آنکه بدون هيچ ابه 

 اهى«مشروطه خو»از ه پرد آنکه، قرار گرفته بود. ديگره ت ايران مورد استفادـحکوم «يد»تهدور ـبمنظ ف«ـنج

مشروطه ستند ـداننمى  «تهرانى علما»بود، ور ـچط، که شايدـگمى ستان را ـو اين چيداشته بال برکرف و ـنج آخوندهاى

مى سردرگشانگر ـنه الخربادند. و ستافرمىر بادرطلبى به مبنى بر مشروطها ـتلگرافه بال«کرف و ـى نجعلما»ست و ـچي

  است. در برابر رويدادهاى پايتخت  «قدرت انگليسى قدر»کارگزاران 

وابستگان که د داد ـشان خواهـاوضاع ايران نبا هوشمندانۀ اسناد وزارت خارجۀ انگليس و روس در رابطه سى ربر 

دان و بير عملى بهيچوجه به تصوّر همهجهت تداز چه و سى سياقت ليانظر از کشور، چه اين دو سى ديپلمادستگاه 

ن نااى آبرشه ـهميسى ايران و سيااجتماعى هاى ندگى روپيچيدو تند ـباهتى نداشـشاند، خته سااز آنان که توانى همه

که  حاکميت مذهبى بودى ـيعنران، ه اين در پشتيبانى از بنيان ارتجاع سياشات ـز موفقيـرمبوده است. ندرک قابل 

سى روزى ديپلماـپيه ار، هموروزى اوـو پيشيد کوحاکميت خود مى ش گستره در جهت حفظ و ـحيلخود به هزار 

 ملّى مجلس تشکيل هيژ)بومشروطه ادهاى يدروکه اى ه منتظرنارخش ـچنيز بدين سبب  وانمود گشته است. انگليس

 :کارگذاران انگليسى حيرت آور بود براى، يافت (بجاى مجلس اسالمى

او نمى گنجيد. مى خيال در ند. ران ماـحينمايندگى ت ـالم حکومـاعشاه مبنى بر ن مااز فرانگليس دار کار» 

مردم که چند ترديدى نيست يد. هرصوّر نياـتبه تشکيل پارلمانى ملى ، نويسد: »در مملکتى در اوضاع کنونى ايران

2ب ظلم برهانند.«باار از شرّ خود راکه به نيروى خويش آگاهى يافته اند و مصمم گشته اند 
 

ن چندا «آگاهى»هاى بيگانه بارها برمال گشته است، يافتن چنين قدرتسى توانى ديپلمانا در دوران ما کهالبته 

سى ديپلماعميق خت ند، شنابودپديد نيامده هايى صدق«ـو »مها ى«ندوز »گاـهنکه  آغاز قرنىدر ما نيست. امشکل 

کم نظيرى ارتقا  ريخىلت تاام و منزـمقبه دى را باکسانى مانند دولتآ، از آنه استفاداستعمارگران و کوشش براى 

 مى دهد.

ه، که درک شا«ـ»اف، ماليانغ ـمبلّه ميکنيم. اسماعيل رائين، رشااى انهنموانگليس بعنوان رت با سفاۀ او ـرابطبه  

 يک جنبش ضد دولتىرۀ باسفير را در مراجعه و نظرانگليس رت به سفاشروطيت ـاز مپيش ل چند سادى باآلت دو

دى ابآلت دوکند،  درکاند تونمى   ،دانستهستگى ـوابسفير را دليل  از اهىخونظراسماعيل رائين  .ه بوديا شدجو

يش ايران پدر اجتماعى جنبش مقابل يک در ، چه موضعى لتىدوچنين  ۀبايد بداند نمايندزان ارـمببعنوان رهبر 

تنها  بيرش دارد وتدد و خرشان از ـنبوده است، بلکه ورتى نه تنها ضرن او کسى چواى برت. اين ـد گرفـخواه

 قلمداد کنند.  »وابستگى«خود مى توانند آنرا با شخصيت به قياس خوارانى بىهجير

 به توپرت در روز سفاشدن به اين ه سفارت انگليس مربوط به ماجراى پناهندبا دى بارابطۀ ديگر دولت آ 

ارخود ـافيل در انتظسرين و صوراـالمتکلمنند ملک تى ماـسرنوش، که . او و يارانش از جمله دهخدابستن مجلس است

و از ند کرده با شاه ذاکرـمبه ور ـرت را مجبند، سفاآب نمودنقش بر را ماليان دگى آرزوى ـاين پناهنند، با ديدمى 

افى ـکبه انگليس  ستگىـات وابـسران براى اثبه برا همچون عمامعمل اين گر اند. بردد عيبه تبلم سان ه جاار ينا
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سند، شنانمى را  دى«باآلت »دوايران دم مر گرايم. ر آوربه شماستگان« ـزو اين »وابـجنيز بايد را ، دهخدا انيمبد

از جرًات مى توان ه ـبچبوده اند، پس ديگر رجى خازدوران ـسان مـکگر چنين و اسند! شناکه مى را  «دهخدا»

  ؟ تـخنى گفـسايران اى برو آزادى استقالل 

* * * 
 

ه پيشروى در گونميد به هرا، ربادربا جناح ارتجاعى تالف آن ـو ائقدرت عظيم ارتجاع مذهبى بميدان آمدن با 

ه کروزى کنند، تا انقالبى پشتيبانى تالف ضدـاز اين ائانگليس نيز س و روبود تا افى ـکديگر  .شدمنتفى مشروطه امر 

 هم براى دفاع در ميدان حاضر نباشند!  نفر 6۰۰گران ـتۀ گزارشـنوشبه ستند. ـپ ببه تورا مجلس 

يکبار ديگر ، غير(ـص)استبداد ت ـگذشمجلس مى ستن ـپ ببه تواز که هى ه مايزدـپس از س، در مرحلۀ بعدى

ساعد ـايط مشردر ند که هرچند دى زدنبرنيروى مردمى از کانونى کامالً متفاوت رخ نمود و مجاهدان تبريز دست به 

شانى ـو درخه رـروزى غيرمنتظـپيبه  روسيه(در ما دوتشکيل مجلس انى و ـدر عثمانقالب مشروطه روزى ـ)پيرجى خا

انقالب مشروطه ۀ دوم ـد داد. مرحلفته بر بارفته روزى را رـاين پيجاع، ديگر قدرت عظيم ارتار ـيکبما ا، شتـگمنجر 

وزۀ ـ»حز اتن دو آنکه، يکى داکثر ـحند. زى ننمودباستقيمى ـمنقش ن نيز بابياو در آن مختصر نيست اين سى ورد بررـم

 پيوستند.  «انقالب»کميتۀ به  اران«بيد

ن از آنا وم نامرئى«ـ»هجمجموع، در که ت ـگفانقالب مى توان ۀ اوّل ـن در مرحلبابياگردانى ه نقش کارربادر  

لى ک وانداى ـفقيتهاز موپس ساب آورد. ـبح زرگ«ـسک بـ»رييد يک باحاشيۀ جامعه به مرکز تحوالت سياسى را 

قدرت دو ميان روزى از ـى پيگون بودرند، بوده دصل نموارس حامدويج ترارانش در ـدى و همکباآلتدوکه ى ـمهم

ر امد هيچ، شمنيامطلوب که به دست ۀ ـنتيجما اسيد، رلى ممکن بنظر مى ن وساآ، عملى نه اتىـدر لحظ حکومتى

 خودد. ـرفتنتحليل  به گونناتگونارد در جرياـمنفصر صورت عناـبه، داددست را از خود اط ـارتبنيز ن بابياک اند

 نويسد: مىگرى تسلط شيعهروزگار در فرجامى آن بدو  سک«ـ»ري رۀ اينبادىدرباآدولت

بزودى تأثير بيدارى اند تو، مى ابميان يک ملت خودر چند تن ن مدش آبه هومى کنند، صوّر ـن تها»آزاديخوا

بى آنکه در تغيير ، توان گرم کردرا مىه رـهواى يک حج، در زمستان خود را در تمام ملت هويدا سازد. غافل از آنکه

 شد.«باهواى دشت و هامون اثرى داشته 
1
  

انقالب ارک تد درکه نمى توانستند يم ديديم و سيدرا وار «هاه ـ»روزنامو  «هان ـ»انجمت ـاز اين ماهيپيش 

ى ـيحي ۀبا توجه به نقش تعيين کننداينک ل شده اند، داشته باشند. ئکه تاريخ نگاران قارا  نقشىآن مشروطه ، 

 مى پردازيم:  «بىاد انقالـ»نهاين به به کوتاهى  ،ارسمدش گستررانش در يادى و باآلت دو

2«سه»مدرنهاد که  نجااز آ
ار قرى گرنفوذ شيعهدمت ـدر خسر ايران سرا درکه ى ـمکتب برابر صدهادر مى توانست  

نگاران را متوجه خود ساخته تاريخ بيشترين ستايش  ارس، تأسيس مدددمنجر گروين ـنر افکا گسترشبه   ،شتنددا

 است.

در که کسانى بودند  هـاز همتر ، عاقلتندـدر دل داشترقى مملکت ر شوو سر در  ميکه عشق وطنمردميان »در  

 توسعۀ فرهنگ و ايجاد مدارس مى کوشيدند.«
3

 

 ند: ادانستهانقالب مشروطه  تـاى ماهيبرافى ـل کـرا دلي سيد، که برخى تأسيس آنهارجا ان بدارس مدز يش استا
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آنهايى که دد... مى گرگفتى ـۀ شـۀ آن مايـون مطالعـاکنبوده که دّى ـحيد به ارس جدتأسيس مددم در مرق شو»شور و 

 هاقاز اين سوزها و شوه يگران طرح شدد تـو بدسايران ى هارج از مرزخاشروطيت در ـمند نقش انقالب معتقد

  1بيخبرند.«

 را پديد آورندۀ مدارس مى يابد:  »مردم«با توجه به دشمنى ماليان، خود سروى ـک 

انبوهى از مردم زيان بيسوادى را ه... در ميان نبوديى و دولت را پاه،... همه پديدآوردۀ خود مردم بود »اينها

مى آن به و آرزو رو ه واـدلخبود با و اين ند ديدبود مىمىب ـتان و مکتسـميانۀ دبکه را يى دريافته و از آنسوى جدا

2ن را مردم در همان جشن پايان سال مى دادند.«ستاـدبيک سالۀ ـج( يک)خر کهداد مى ر رخ ند... بسياآورد
 

ارس از دوران صدارت امين الدوله که مدشى ، گستريه«شدۀ رـ»مدرس ماليان بهۀ ـالت اوليـازحمواقعًا نيز پس 

 ،رسيد( 36از دهسال شمارشان به پس و سه مدر ۱7ل سار چهااز )پس ، دـيافتنتا انقالب مشروطه  (.ق۱3۱4)

 نبابيا»کوشش بيم و ياب ز«مشروطه سا»واقعًا ادى ـوين را نهـاد نـاين نهها، ها و روزنامهبرخالف انجمن ، يستبامى

 اۀ آنهنقش تعيين کنند، تا دهيم نشانمعارف ن ـارس و انجمتشکيل مددى را در باآلتدوىـيحيبه پيشوايى  «تهران

 نيز روشن گردد. انقالب در تدارک 

اقتدار و با رهبرى شيعه که آيا قابل تصور است ، يخى بجا مى ماند و آن اينکهرتايک سئوال با اين همه  

گر اديگر ، ى سواز ه باشد؟ دادى عظيمى تن چنين عقب نشينبدين سادگى ها به  ،اشه خشونت شناخته شد

 ر دورانهاىزهم بيشتر آنها دباچرا گسترش ، ب يافتهتازتاريخ باى کتابهادر بود، که بخش ميداچنين ارس مدت ـماهي

 ؟ در جامعۀ ايرانى نيانجاميد نهاو آگاروشنفکران بعد به برآمدن »طبقه«اى از 

اى ه اشار، صدراعظم را تابکاهم و بد ياسه مى الف مدرـرا مخکه هم ماليان الم ـاالسظمبنگريم:  نا  ترعميق 

 است: ه دارد به اينکه اصوالً تأسيس مدارس امرى محال بود

ء ين مکاتب و اجزاشرمباند، که بوده دکرشتبه ـاس مـبعضى از مغرضين به عوام الن، مدارس»در ابتداى افتتاح 

مى مذهب ين و خارج از دبى سلمانان راـال مـارس اطفمداين ند که ه بودـدم گفتبه مرو اند مدارس کافر و نجس 

3رشتۀ مکاتب از هم گسيخته گردد.«که کند. نزديک بود 
 

بايد ان را بدق ـتوفيند، الف بودـارس مخمداد ـايجسى با و سيايگاه قدرت اجتماعى دو پاهر حاليکه نيز درواقعًا  

 االسالم مى نويسد: ناظم ممکن شد. ،ممکن«غير»اين نه چگونست. اينک ببينيم ممکن داغيرى مرا

يد دروس جدارس و با مدمستبدين بى نهايت مخالف شاه، »در آنموقع يعنى سالهاى اول سلطنت مظفرالدين 

 ۱3۱7بکنند. اين موضوع در يد وم جدـه علـب عليـب و غريـعجيند تا تبليغات کردمى ر را وادار ـمنباهل و ند بود

که ست ـالج چيـعشد که ه ـو گفتشد ح يى طرعبدالعظيم در حضور... سيد محمد طباطباشاه قمرى هجرى در 

د پيشنهاسه... ـدر آن جلکنند. رض ـمعيد جدمعارف ا از ان رممردنند نتواحدود اين تا حات صالالفين اـستبدين و مخـم

4 اقدام بتأسيس مدرسه بشود.«يى مجتهدين خاصّه شخص آقاى طباطبا طرفاز ينستکه الج اـعند که کرد
 

بک( است. ناظم تاسلطان)اـالامين رۀ باروج دوـو عله الدوسقوط اميناز پس اين جه است که متودقيق ۀ نندخوا

 را موجب نجات مدارس مى يابد: .«هسه قو»االسالم 
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فطانت و زيرکى حاج يى، ديگر اى طباطباـآقروحانى وۀ ـقيکى د نموستادگى ـسلطان ايـالمقابل امين در ه وـقسه »

1ارس نزديک بود مضمحل و معدوم شوند.«مدسين ـمؤس ّال ارس. وامدسيم اشاعه و تکثير ، ىدباميرزا يحيى دولتآ
 

 دىباآلتع دوفاده نو بود ذير ـشت ناپـزگباى مرافته بود، شايش ياـگسه دو مدريکى ه ـنکاي، نه «هوّـقسه »ازاين  

 مدارس را حفظ نمود! که بود  «يىاى طباطباـآقروحانى واى ـ»ق فقط . بلکهشود نها ت آث نجاـعبامى توانست 

انگيزۀ او پاسخگوى اشد؟ بارس مد بخشنجاتيى، ن طباطبابسرى چواست که عمامهصور ـتواقعًا قابل  ماا 

با صدراعظم است و مخالفتش ، انىـبهبهبا بک در ائتالف تااکه سخن مى رود يى از سالها :است پرسشاين 

مى هر قدو است انى ـب بهبهـو رقيتابک ايى دشمن طباطباديگر ى سوتالف دارد. از ـائهمين شه در ـرينيز ارس مد

 ه بر دشمن بشمار آيد! ضرب اندتو، مى تـت آنهاسـورد مخالفـمهى که در را

 ى«ـت و زيرکـ»فطان تا، شودـاى گنهروز يى(انى و طباطباـ)بهبهمذهبى متگر حکودو ميان شاکش ـب کـين ترتيبد 

آبادى همين تجربۀ موفق باعث شد که دولتک ـش. بىشدته ـکاسسه ها مدربه الت ـاز حمفق گشت و دى موباآلتدو

در و اکه کوشش ر انطوـهمما ا براى پيشبرد امر مشروطه نيز استفاده کند. سالهاى بعد بکوشد از کشاکش ميان ماليان

منجر ه، شد سخـاى مهـنتيجبه  نيزارس مدورد ـدر م، ردونياار ـطحى ببـر و سگذاى زودجز نتيجهانقالب ت ناجريا

رضا از آنها پشتيبانى  طلبى بهقدرتۀ حتى به انگيز يىطباطباند که بايد، بودچنان ارس گر مداواقعًا نيز گشت.  

 داد. نمى

چنان را ، آنها شده بودور ـمجب، او ارستأسيس مددى در باآلتست دوـاز شککه پس گفتنى است ه ربادر اين 

  ند!گرد ور«ـع اننفوذ شر»يلۀ ـوسشند، که خود نباها نهب خاـمکتبا ت ـدر مخالفه تنها ، که ندـهيتى دهماکل و ـش

با انى و ـمجبطور را  دات«سا»از جمعى در آن کند، که ز بااى سهمدربود که اين ، يدـرش رسـبنظ کهارى« ـ»ابتک

 خوراکشان گرد آورد! خودش مى نويسد:  جخردادن 

با و   ه ن را دفع نموديانماروحانى ى هاه ـاز حملاند بسيارى تومى رى ـسۀ خيـمؤساست تأسيس چنين يهى بد»

 لمنند به عانميتواما اند گذارنمى ش ـو دانبه علم ى ـوقعگر مردم نسبت به خاندان رسالت دارند اکه ه اى ـد عالقجوو

 نمايند.«يى اعتناادت بىسي
2

با بر اـدر معکه دات را ساان ـکودکهمان د ـبيننتهران مى اف شران و اـو اعيء » وزرا 

 بهدى ـآبرومنضع وبا ون ـاکننمايند جلوگيرى  )گدايى(سماجت آنها در آنها زدن هم نمىتوانستند از بر سر ب چو

3«تحصيل پرداخته)اند(
 

 شد!:بايست در خدمت اشاعۀ اسالم بانيز مى  هادرسمحتواى ، افى نبودک »مدرسۀ سادات«

 براى تدريس دـى مفيکتابهاارش ـم را بنگـقلديگر اهل و خود ضاى ـ»انجمن معارف در اينوقت بعضى از اع

 محل توجه عموم است.«که در شرعيات صًا مکاتب تشويق مى کند. مخصو
4
  

دلش خوش  سد وـنويمى  «کتاب على»م بناى يدعيات جدکتاب شرد و مى شوشقدم ـدى پيباآلت و خود دو

 الدوله دوست و همفکرش است: امينخان ، على»على«منظور از که  است

 دننمودارى ـاى نگاهاست برپرى ـۀ سـمنزله... بلکه به دنمونظم ـب را مـعيات مکاتشردرس على نه تنها »کتاب  

5جانب مؤسسين آن رها مى گردد.« حقيقى به هاىنتدياطرف بىاز که نتى يادبىت ـى تهمهاورس از تيرـنمعارف 
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ن اگکردتحصيل سل ـنمنجر شد، که نه تنها اولين ين بدرانش يادى و باآلت سالۀ دوـدهکوشش ب ـين ترتيبد

ار قرانديشى مذهبى ريکتاخدمت  در، بيشتر ارسمدۀ شدسخ ـاى م، که محتوتـبرخاس دات«سا»ميان از نى ايرا

 : بوده نتيجۀ وارونۀ کارش آگا نيز بهاو است که خود ب ـ. جال«يدجد گسترش دانش و انديشۀ»تا ت ـگرف

شبها که و ببينيد نند از بخواـدم در آن نمکه مرد ـکنيبنا سجدى ـمگر ا، يممى گوشيرالدوله ـمبه »در اين مجلس 

مى ؟ را مى بنديد در آن مسجد؟ دهيد کرخوامى نمايند، چه سيم ـل دزدى را تقشده، مادزدان در آن بنا جمع 

1گرفتارى را دارم.«همين  منهم نسبت به بعضى از مدارس جديد، بندم. مى گويمالبته مى، گويد
 

را به دريافت پژوهشگر ، نيانين ايراتردوستيهنر مـپيگي وادقانه ـى صهاکوشش با وجودارس  مدۀ ـم واژگونجافر

 آنبر ى ـمتکدستگاه و سطايى ون ومذهب قرصارى ـانحميکه تسلّط : مادامکانيسمى دردانگيز رهنمون مى سازد

به ، بلکه ماهيتًا پيشاپيش محکوم به شکست است، نه تنها زىسانوجهت شى در ـکوشاست، هر سته ـنشکهم در

 !  ددگرمىمنجر  بيشتر مذهب مسلّطچه هرگسترش نفوذ 

انقالب مشروطه از که در مقايسه اى  ،از اينپيش ن يک قردى باآلتدو کهامروز حيرت انگيز است ه از ديدگا 

 وشنى دريافته است: به ررا  علت عمدۀ شکست آن در ايران ه است.آوردبه عمل انى ـو عثمايران در 

تا  واست ل ـن متوسيانماانىـوحبه رهر چيز از ملت بيشتر گيرى از آزادى جلودر ايران ى استبدادت ـوز حکوممر»ا

جراى به انکرده... مشکل است ين ـرا معحدود آنها و ورد نياانونى در ـام قـت انتظـسله را در تحـاين سلهره اـوۀ قـقيک 

محظور بزرگ در مملکت عثمانى نيست و آنها اين  دد. اينصل گرت حاـالت موفقيعدل صوساوات و اـانون مـق

2اند.«ه مرحله را پيش از ما پيمود
 

ترکيب جمعيت در جمله مى توان به از ش داشته است. نقان ـت ترکـى در موفقياست که عوامل ديگريهى بد

ر بوزمين مزسرونى در ـميلي3۰جمعيت از چنانکه  .هددمىتشکيل  را ترکيۀ امروزى، که کشور دکر اشارهاى  هودمحد

تشکيل مى دادند. ودىـسيحى و يهـى مهات«ـون را »اقليـميلي۱4و ، سلمانانـون را مـميلي ۱6تنها 
3

 

که اى ه عمد عاملو فته درياستى در عثمانى را بدرانقالب مشروطه دى سمتگيرى عمدۀ بادولت آبا اين همه  

 ق. مى نويسد:  ۱327عثمانى بسال انقالب رۀ روز بابينى اوست. او در يل بر روشندل، برمى شمرد

 شديد شتم و ضربکه با  ساکرـع نيزۀ. مگر جلو سرشودـنمي دهيد نبولستاا امـتم درعمامه بسر  رـيکنف روز اين در»

 .«بردند مى محبس به را آنها
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بهائیان در عصر ناصرى

 خود   باشد.رک ـمح که خوديم ـداننمى اى را يده ن و پدياجرتاريخ... هيچ در »

  ريخىتادان مرور ـظهفته باشد. ق پذيرـاع تحقـاجتمبا   ه  ـون  رابطبدى  ـيعن

 ۀ  ـانگيخت، ستهـبر ج ادفرنيز امرى اتفاقى نيست. ا قسمتى هر در  ا وـکجبه هر 

  آنان را مى طلبد.« پيدايش، موجبات دوران واند يش خوصر ـضيات  عـمقت

فريدون آدميت  
1

عى انيروى اجتم نهو انقالب مشروطه اى بر زم ال سفى«ـفلانقالب »نه  ،«رسمى»ى نگارتاريخدر آنکه از پس 

نه چگوپيش از اين ديديم، که مى افکنيم. نگاهى ى صرصر ناۀ عـخته از جامعشناگوشهاى نا، به موجد آن را يافتيم

کند، مىحکم  »عصر ناصرى«ريخى در تازى پرداه ۀ ايرانى برآمد. اينک پيکرـجامعحاشيۀ در يى بهامذهبى ت اقلي

و سوى  پيروزمند مذهبى ارتجاعا نرى آسويک ه، که روعى اين دن را در طيف نيروهاى اجتمااياين جريگاه جا

 دريابيم. ، تشکيل مى دادند »روشنگران و روشنفکران«ا ش رديگر

دف ـرا ه اله«ـۀ ضـ»فرقراى اين ـن و چچوبىبودى نا «لتو دودين ب با»ارمملکتى که در ببينيم، اهيم مى خو 

شتناک ـدهچنان  يىشتارهاـفبار و کـاسچنين ستى ـگان شکندزماآيا باشت و ـگنه ممکن ن چگونااى آـبقند، بودفته گر

ه هاى ديگر افزودتنها فرقه اى مذهبى به جمع فرقه آنکه ياد ـبيابننى ۀ ايراـدى جامعـوالت بعـدر تحنقشى ستند ـتوان

 ؟ بوده شد

تاريخ ضميمۀ » به) خودفحهاى ـص 7۰ۀ ـدر ردّييى طباطبامحيط را سى بررچنين  «نخسر»يز است که انگحيرت 

 است: ه بدست داد ادبيات ايران« ادوارد براون!(

ند و مغتنم ه شدنش را پذيرستاو همدملکم ن( )بابياد شد..يعبه بغداد تباز طهران ، کمخانميرزا ملکه »وقتى 

ه بيان جدا کردبازا ملکم و اتباعش را از دستۀ ، ميرستـو نخکند ام قداشيرالدوله ـممر سبب شد که اهمين دند. شمر

 فراهم آورد.« همن را بابياال ـب انتقـموجسپس رد و ـبه اسالمبول بب
2

شريک مبارزۀ  د وـد و همعهـهمبن، : »ميرزا ملکممى نويسدکه نزديک مى يابد بيان« با»ملکم را چنان به که او 

3بيان در بغداد«با
 ه مى دهد: ادامو  

ملکم ه ايشان از راشنايى آيکى بود ه بيان مهاجر بوجود آوردبادر روش فکرى ، اقامت طوالنى بغدادکه »تحولى 

و نظر سياسى ران از ـالمبول و طهـيس و اسـدر تفلکه اى بود ه زتاافکار ماسونى و آزاديخواهى و قضاياى با و يارانش 

در همان سال... از تفليس به ه که نوشته هاى آخوندزادنه هم با در ادره بود. دکردا ـن پيياجرفرهنگى و اجتماعى 

ل دوران ه سادـهجاينان به حکم ند... شنا شدآبود، شيرالدوله ـان مـمهمايران رت سفاارت ـو در عمآمده المبول ـاس

 نى درخازا جعفرميرحات صالاى و اه زادندى و آخوـاى ملکمـار جريانهـانى)!( و در کنـت عثمـر حمايـزيکه ى ـفراغت

خنان ـاز سغير اى ه زتااى ـحرفهفکرى ايران رو ـدر قلمکه دـدريافتنند، بودانده شيرالدوله گذرـمتاه ت وزراى کوـرياس

 . ۱59 ، صرانـو ايکبير امير، تـون آدمييدفر 1
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ى سه گانۀ کلنل هابدر  مکتونا همامذهب شيعه و اسالم  آنها با دينين ترمنانه ـدششده است، که دا ـپي،... ببا

1«ه...يه شدتعبه ميرزا فتحعلى آخوندزاد
 

 هاز ديدگا، نوشتهنى ايراروشنفکران آمدان سرو  )بهائيان(ن بابياۀ ـى رابطشا«ـ»افدر يى طباطباآنچه که محيط  

يا بيم و بيابىروشنگرى باأثير ـت تـرا تحروشنفکران اين نيست، که آن است. مهم اى هژـوي امروز داراى اهميت

وسيعى است، که ف ـى و طيگرشيعهشى ـاندييکرضد تاو روشنگرى ۀ ـخت جبه، شناداردآنچه اهميت لعکس. با

فى از طر، که دشو مىل ـنى کامماف زـاين طيآمده بود. برنى ۀ ايراـدر جامع رهبرى شيعه،دۀ ـفزاينقدرت غم علير

ديگر ى وس آن بيافزاييم و ازبررا  «لهالدوامين »و  «سپهساالر»، به پيشوايى رشماپرطلب اصالحو جو ترقىدان دولتمر

 را نيز بدان اضافه کنيم.  مذهبىى هات ـاقليمذهبى نزد شى ـاوم دگرانديتد

هاى هاز چهر ين«ـاى رنگنه»نگارخاايران در نيز قاجار  «ه»سيادوران همين در که بس همين در مورد ّاول  

. نشان دادن و مى شود هشده رشان اناشى از آـبخسى تنها به در اين بررند، که برآمدروشنفکر کوشا و ، دوستميهن

بلکه اين دروغ رذيالنه را نيز افشا ، ريخى ايران استتاو ملى ل ـفع عاججهت منادر ها نه تنها همنظرۀ کامل اين چهر

 د! ـدهجلوه مى  لى«جاربىب شو»آرا ايران گى نددرما، که سبب خواهد نمود

آمده اند. برنى وران ايراانديشه دان و ين هنرمنبهتررى از نيز شما ر«جاقاسد ۀ فاـ»طايفميان از نه آنکه حتى نمو

 و«(ـنتاريخ ۀ »ند)نگارزا ميرنگير جهاو  «(تاريخ تبريزۀ»ند)نگارزا ميردر ، نا(عر)شازا ميررج ـاز ايشته گذميان دراين 

يش و دانت آزادـبينهاينى ز کهشاه، الدين صرناالسلطنه دختر جتاران تومى از ثًال کمتر کسى ناما ما، دـاى يافتنهآواز

 در ايران مى خوانيم:  زنضع رۀ وبااز او در له اىسادر ربود، شنيده است.  طلبآزادى

پنچ زرع تا يش از سه هاديوارکه  يى»زنان حقوق طلب اروپا! نظرى هم به گوشۀ ايران افکنيد و ببينيد در خانهها

قسمتى ، برخى برهنه، برخى گرسنه  يده،اى زرد و پرـرنگه ، بعضى باستهـشکدست و سر اتى ـمخلوق، اع داردـارتف

است يا سفيد. ه آرند. زندگى زنان ايران يا به رنگ سيابسر رت سار اـدر زنجيکننده ه ـر و گريـدر تمام شبانه روز منتظ

از ند. من يک دت بربنـرخنيا و از دشند فيد پوـى سهان ـکفيا د ـا درآينعزوحش ـل مـهيکبه تن کنند و ه يا پردۀ سيا

اين مقابل را در ـزيهم(... د)مى وحش ـل مـاين هيکبه جيح ترفيد را ـن سـستم و آن کفـبخت هبداى ـزنههمين 

2مرگ روز سفيد ماست.«، ريکتاگانىندز
 

تى ـفرصبه را نىايرا متگذاران به برآيند فرهنگخداران و سدپاديرين مذهبى بعنوان  »اقليتهاى«رۀ باپژوهش در 

ه يژبو و، سيحىـممختلف ى ه هارـو تيند نها نبودتارى سددر اين پا« پارسیان»که س ـباينجا همين اريم. مى گذواديگر 

ر ـۀ اثـترجمفکرى آنکه،  ر«ـ»تلنگ ند. تنها بعنوان دارتکيه آفرين افتخاراى شته گذبر در اين پهنه ايران، ن يايهود

ن چو اما. تـرت گرفصوى ( ـزار )کليمله الّ الـمشاه به کوشش الدين صرلطنت ناـت در همان اوايل سکارساز دـدوران

آنرا در »سير حکمت  3(ىـى )کليمـعلى فروغتر، محمدن ديرنيم قراز )؟( ، بيش بودند ه همۀ نسخه هاى آنرا سوزاند

  !ترجمه کرده ربادر اروپا« دو

سلطنت  د در اوانـهنمذهبى، پارسيان اى ـاقليته رهبرى شيعه برۀ کنندالت نابودـحمه ديگر آنکه، با توجه بۀ ـنمون 

تا  ىصرر ناباع درـو تطميه ذاکرـمشيد با کو، که ختندنه ساروابه ايران  نکجى«ما»م بنااى شاه، نماينده الدين صرنا

، همينکه چند هزار تـگفبايد شتيان ـبودى زرتنان شتابا سيرتوجه به  باد. ـبکاهخود  شان«ـ»همکيبر شار ـاز فى حدّ

 حدّ زيادى مديون کوشش هاى اوست. ، تا آوردند ى را دوامصردوران نا، نناى از آنفر
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 دىيازاهميت از نى نيز ايراروشنفکران شتيبانى ـپجلب در  وو کوشش انبود ر بادرجه متوتنها  نکجىماامات قدا 

بلکه پس از آن ، نموده الله مالقات و مذاکرءاـبهبغداد با در به ايران از ورودش جمله نه تنها پيش ز اشد. ردار خوبر

 )بهآن  ه از ـشت نامـهکه ت ـه داشـمکاتبه زادندآخوديگر نيز با ى سواو در تماس بود. از با نامه نگارى ه نيز از را

  است.ه بجا ماند  1«هآخوندزادت با»مکتو در بهائى(!(ضايل)ـم ابوالفـقلبه « سى سره»فار

چه از نظر سمتگيرى ، برآمد «ينىم دفر»جنبش ر صورتـا بمحتوکل و ـدر ش،که بىباخيز ستار، يمديداز اين پيش 

در ، توانستمى، که جنبشىبود،جنينى«لت »حادر هر چند  -نىنيت ايراصر مدکفتن عناـشبه و چه عى اجتما

 کشور را به سوى مدنيت عصرجديد بگشايد. ه را نىۀ ايراـجامعاتى ـوى حينيربميدان کشيدن با تداومش 

ن و جان ستان ماابىشار ـر فـدر زي بابيانو ند زماباروزى ـاز پي «به قرينۀ ناميمون تاريخى» ن جنبشاي کهيم ديد

اين ، که ايران غرورانگيز استملى فع ه مناگاديداز با اينهمه شتند. ـگحاشيۀ جامعه محکوم گى در ندبه ز ماليان

اضمحاللى، ير ـستاه دوران کويک از ، بلکه پس شتـنگ ز(اسالم بان« ما»دانًا به )يا احيانه تنها نابود  »فرقۀ ضاله«

اسالم » ى سواز ايران ل ـدن کامـنع بلعيکه مارا مذهبى شى ۀ دگرانديـجبهمذهبى ايران قليت ين اگترصورت بزرـب

 وروشنگران »ف ـت و در طيـيافنيز دست ال ـهاى فعـجنبتر، به فراهم د و از اين نمومىطاليهدارى  بود، «بنا

 گرفت. ه نيز نقشى برعهد ايران پس از اينتاريخ گيرى در شکل روشنفکران«

ى سواز  اد.ار دسى قرورد بررـمتاريخ ايران  در ينى دجلوه فرهنگ ين ترهزتااز يک سو ميتوان بعنوان بهائيت را 

اند و شناخت و ه نيز بود سىسيا -اجتماعى يانىجرصر دوران معامذهبى زرگترين اقليت بهائيان بصورت بما اديگر 

 حاضر است. سى ربرارزيابى عملکرد اين جريان هدف 

است تالل ـاخدچار ريخى تاى هابه شخصيترد خودر برنه که همانگوه، زدشيعهن ـذه کهاين تأکيد از آنروست  

نه ، زمانيکه غلبه بر آن ممکن نگرددتا ن است و سادر نو نفرتو گى سون زدـافينى نيز ميان دبه فرهنگ رش ـدر نگ

و  نيز دچار اختالل خواهد بود. اسالم از فرهنگ نوع ديگرىهر  بهرد خودر برينى، بلکه تنها نسبت به فرهنگ د

معنى ين فته اند. بدشان گرـرا ن «ينیدفرهنگ »بنيان ۀ اول ـديگر اديان و مذاهب در درجيى با جوه متوليانش در ستيز

و مى دهند ت ـبدساسالم امگى ـرچوب خودکچهادر شى صوير مخدوـن تنادا از آـابت، نياادبه ديگر ه ـاى حملکه بر

 ! اندترهتر و خودکامستيزخرداسالم، از تى ، حيگرن دياادکنند که ا ـمان القسلـد مشند به فرکومى 

انند م يابى همۀ جريانات دينى معيارى يکسان بکار رود و جريانات دينى نيز، است که براى ارزشالزم از اينرو   

هر کشور از بيش يد که شا -ايراندر ه ارزيابى گردد. بويژ از ديد منافع ملى ايران ،سياسى ديگر -عىجريان اجتما هر

عملکرد و اجتماعى ۀ جلوو يد آبه ميان ک ـاين محاست، که اتى ـى حيمرا -ديده استن ياذر زـى از اين رهگيگرد

گردد. مذهبى ورهاى با «حقانیت» يگزينمذهبى جات ناريخى جرياتا -سياسى

* * *

الً صوا، تـداشمى م برگاروان ـق پيـو تحمي تفايم خراـتحکجهت در ذهبى، بعنوان يک آيين مت ـبهائيگر البته ا

 بخش وانگهى مخالف منطق تاريخى است کهميان باشد. خنى در ـسنست توانيز نمى  «مذهبىشى ـ»دگراندياز 

در ن سخيگر تر پناه برد. بدتر و خودکامهبزرگى از جامعه از مذهب حاکم دست بردارد و به مذهبى  از آن خرافى

جريان نوين دگرانديش تنها زمانى است، يکاکم ـحدست مذهب ق در ـو تحميپرستى تفاخراصار ـانحکه اى جامعه

.باشدس ـعکجهت حرکتى در ، که مى تواند وجود يابد
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شديد ـق و تـتحميايران، بر  ملىفع با مناضاد ـدر تشيعه برى ت رهـحکومه پايگا، در يک سوکه در جامعه اى   

مذهب در جهت نفى شود، که واند از عمق و ثبات برخوردار ى مى تـحرکت، تنها ار داردقر اّمتپرستى ت فاخرا

 شناسانى تاريخان و نظراحبـاز صبررسى اين مطلب نظر سه تن ور ـبمنظ . يداـير نمـسملى  فرهنگع از فااکم و دـح

 يت مى نويسد: رۀ محتواى نظرى بهائبادر ، فريدون آدميترا محک مى زنيم. ه رباانى در اين اير

خرمن خرافات بشرى ه، آمدب گفته و سراسر آنچه در الواح ميرزا حسينعلى و عباس افندى با»بيشتر آنچه سيّد 

1است و در عالم فکر به مفت نمى ارزد.«ه تر کردرا سنگين
 

ين ، بدهاکوشش وها ىداکارـه فـآنهمبا أم ، تويرانىآيا جنبشى برخاسته از بطن جامعۀ ا، جالب است ببينيمواقعًا 

ون يدى فرداور ؟ اما خوشبختانه به سادگى ميتوان نشان داد، که  کند «ترنگین ـشرى را سـت بفامن خراخر»ميد که انجا

 افکار اجتماعى» ارزشکتاب پر درآنکه، همو ل ـو دلياست  شداورى«ـ»پيکه ت ـو خطاسنراز آ دربارۀ بهائيت تـآدمي

سخن  «هسندـنوينه اسم دارد و که نه اسم اى لهسا»راز ، ر«جااز دوران قاشر نشده منتار ـصادى در آثـو اقتسياسى و 

يافته است. او نقل قولى از  اهى عصر سپهساالر«خوقىزنماى سياست تربا»آنرا ، داخته يش آن پرستابه  ه وـگفت

 يابد!: مى »پيامى بديع«، در اين رساله الله راءبها

شيد نى خورـروشبه انگى ـريکى بيگتا از، کخاسران ـذيرد: »اى پـپمى ن ياپايع بدام ـاين پيه با سندـنويسخن »

بشتابيد ه، ز شدباآزادى ه است. را دارکر ،ستىراه ابايد. چه که گودار کرار را ـن گفتمااى مردنماييد. انگى روى ـيگ

2را از او بياشاميد.«يى و چشمۀ دانا
 

ت ـفيامى توان را صر ايران کمتر کسى معاتاريخ در است. سروى ـکد ـاز احمکنيم، سى مىبررکه ى ديگر »داورى«

 سينـرت و تحـحيبا سروى ـککه يم ديداز اين شيده باشد. پيش کومذهبى شى ـاندييک ربر تاه ـغلبه ن او در راکه چو

ر د، دـه دهـائاريا عملى ى و نظرهد شاوچکترين ـکآنکه ون ما همو بداه است. دکرد يان بابياۀ ـى جانبازانکوششهااز 

نۀ متوليان شياـالت وحـحمبر در برابهائيان بيان و سپس باواکنش که نتيجه مى گيرد  ائيگرى«ـ»به و بيگرى«با» سىبرر

  از ايران و ايرانى نفرت بدل بگيرند! ، که مى بوداين يد با اسالم

نتوانست بر او که ود مىشاز اين ناشى بى پايۀ کسروى(، )و چنانکه نشان خواهيم داد سخت »داورى«اين  

نسبت که بر ان ـمبهبهائيان  سپسن و کند، که بابياصوّر ـتنست توانمى کند و بدين سبب ه ـغلبگرى شيعهجويى ستيزه

   د.ـيافتننيز دست ستی واقعی دوران ايبه  کردنده ـى غلبگرشيعه

 «نهگراسابـزى حسادين» ت راـبهائيدر نهايت، او است.  ، احسان طبرىپ«ـ»چداز پرهـنظرينظر ارـم اظهسوۀ ـنمون
3

ورد ـر مداست که ور بااين است، که آيا طبرى واقعًا برنى سيدپر، يمگيرى جدرا نظر اين گر اه است. دنمويف ـتوص

ساب ـ»حزى ساديناو نظر در آنکه، آيا و يا ؟ تاس نشده »دين سازى« در زمان خود، از جمله اسالم، نياادديگر 

ى هاروبر باى ـل و متکـالف عقـمخينى که يکسره دبهتر است يا  -ستـهنيز ل در آن ـعقلت نگر دخاکه بيا - «شده

 ىهاينرۀ دباسند داورى در ـم، چرا بر مى کندار ـرا انکدين ورت گر طبرى ضراديگر، ارت ـعبفى است؟ به ور و خراـک

ت، ل اسقائشر ـباجتماعى ريخى و فرهنگ تا درشى و ارزدين عملکرد اى گر برو اند زتکيه مى  ی«ـ»جعل و «اصلی»

 ؟خواهدنمى نىعقال و «شدهساب ـ»حا نرآچرا 
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، اناير معاصرتاريخ در فکرى ط ـخنمايندگان سه ين گتربزرسه تن اين نظر بى ياارزجه است که خوانندۀ دقيق متو 

نشان ، که بدين لحاظ بود ستايشى نيز هست(چنين زاوار ـس) که البته باشد ت ـييش از بهائستاجه متوآنکه پيش از 

 .بوده استآنان  دربارۀ بنيان داورى منفى پيش داورى شيعهگرانهنى، بلکه نهايتًا ۀ ايراـجامععمومى فع ، نه منادهيم
   

* * * 

 خود را خارج نماييد.« حزب شيعه ت ـاز ظلم،... دممرو اى ـ»بگ

  اللهءبها
 

 ربرابدر ه وگرت ـموقعي همچنينو تى و آنى داف آـاهکه ست ـايه لودشا عىه اجتماوهر گراى بر «سیاسیسفۀ ـ»فل

 ، هرداردمىبرم گادافى ـاهبسوى  خود گى«ندسفۀ زـ»فلبنا به دى هر فره ـهمچنانک . تعيين مى کندرا ها نيرو ديگر

 -ىريختاشخص ـايط مشردر  را ه واجتماعى گرۀ سياسى است که جلو اىداشتن فلسفهگزير از نانيز عى اجتماه گرو

  اجتماعى تعيين مى کند. 

ران، صر ايمعاتاريخ در اجتماعى بهائيان ۀ جلوو عملکرد خت شناو سى ور بررـبمنظاست، که الزم ه گاديداين  از 

 دريابيم. عى  اجتماه عملکرد اين گرو وسياسى شى ـط مـا در خنرب آتازبايم و شنا شوت آـبهائيسياسى سفۀ ـفلبا 

 »مافوق طبقاتى« نىيارا جرغالبًا خود ، سياسى(زاب ـدّى احـححتى تا )و  ه مذهبىيژاجتماعى، بواى ـگروهه

را  «حرف اصلى»مذهبى که ى ه هاوگرورد ـدر مه يژ، بوهاآنشى ـط مـو خسى سفۀ سياـت فلـافو دريدهند نشان مى 

، بايد يمديدن بابياورد ـدرميا چنانکه و نيست نى ساآند، کار دارشيده مى ى پوـارات کلـاى از عبه دـدر وراى تني

  سياسى وارسى نمود. -عىهاى اجتماسمتگيرىبا توجه به را اسى فلسفه سي

ترس ـدس « درينىضت دـشوايان اين »نهـاز پيکه ارى ـى آثيادر دراست. نى ساآکار تـورد بهائيـدرمسى، اين وار 

ر فصلهاى دکنيم و اشاره مى بهائيت «سیاسی فلسفه» به شده است. اينجا حطرنى ـت بروشـبهائيسياسى سفۀ ـفلاست، 

 خواهيم نمود. سى ربرب عملى آنرا تازبا اجتماعى آنانۀ جلو سىبررتى با آ

 نظير است: ايران بىتاريخ در ، عه بيان نمودرهبرى شيه رۀ عملکرد پايگاباالله در ءآنچه بها

 1سبب گمراهى شد.« کهرا آنچه د ـه پذيرفتنـس غافلـُنفاز آن اَه ربيچااد ـعبشد. وم ـت قـهالکء سبب و رداعمامه »

را عدل  بر مسند علم و فضل نشسته اند و جهل را علم نام گذاشته اند و ظلم، علما و فقهاى عصر امروزه(»)

 اند.«هناميد
2

 

ال ـال و اطفـعي)با(   نبوده،د جوموصال اکه ومى را ـس موهـنف ،شريهـعى ـاثنهاى( )فرقهع ـل... جميسا هزار»

 3مى نمود فتواى قتل مى دادند.« ار اوـسى انکـنفگر و اند جد او بودساو ند ين نمودـمعمحل ه ـائن موهوممده در ـموهوم

و ه تفکر ننمود الـحند. نموده راـو گمند ب دادـا فري( ر)مردمسه، ۀ مقدـسا و ناحيـا و جابلـجابلقبه اسم لها سا»

4 «؟و هسته حاصل فرقۀ شيعه چه بودکه نمايند نمى
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اعلم ناس  د ازمى شول ـاو حمعمامه بر  )هزار(معادل که يد آن شترى ، با»اگر فضل انسان به عمامه مى بود

 1مى طلبد.«ه حيوانست و گيايى که مى نماه محسوب شود و حال آنکه مشاهد

 2و خواهد بود.« ه اند بوده شدهر به لباس علم ظاکه »جميع فساد عالم از اين جهال 

 پايه هاى حکومتشان را نااستوار مى يابد:ه، هاى عالم« ناميده ل پارـاو »علما« را » گ

 4مانند سراب اوهام در موج اند و گمان اوج دارند.« .. »  3»از سطوت علماى جاهل خائف نباشيد.«

 5« ه.ر نمودو مکدّه وح و ريحان را تغيير داداقوال حزب شيعه عوالم ر»اعمال و  

 اعتماد دارد: دم«مر»و اختيار ه به اراد با اينهمه 

اى برراض از ـال اعـمج،... ختندنمى شنا شايخـو معلماء ول ـردّ و قببه ق ـرا معلّخود )مردم( گر اکه نـکهشاهدـ»م 

6مى نمودند...« هـمالحظتنها و يد مربى را خود ن ند. چوماعلماء نمى 
 

ن مادمت مردـو در خنماينده  هلقوّبارا سياسى ت ـحکوم،ىگرشيعه باالف ـمخ امالًـى کگيرجهتالله در ءاـبه

ت ـحکومتى ذاگى ن ويژمدنع برآماان را بسروذ عمامهند. نفزه دست مىزندسااد ـانتقبه ود آن ـبهبه در را داند ومى

 « ولتأمورين دوـ»مميان سۀ او ـمقايبد. يامى  آمدهشان برـاز ميانکه نى ماع مردفجهت مناام در قدى اـيعنسى، سيا

 است: ه عمامه بسران«تکان دهنده »گرو

م و اَفضل و دالله اَقدَـائم عنـب عمباوج ارـفيک از لت أمورين دوـس از مـنف، که... يک »قسم به آفتاب راستى

يش و راحت عباد در اوست. ولکن آن ساآاست که أمور ـدمتى مـخبه م ياالى و اـاين نفس در ليکه اَرحَم است. چه 

7شغولند.«ـراج متافوج در ليالى و ايام در فساد و ردّ و سبّ و قتل و 
 

 »سايۀ خدا«شاهان را ر ديگى سوالم و از ـظ تًات را ذاـحکومفى از طرکه ى گرشيعه »فلسفۀ سياسى« برخالف

اد او ـانتقبه خلق است. دمت ـو آن خسد براى حکومتهاى سياسى تنها يک علت وجودى مى شنا، کندقلمداد مى

 رفرم پذيرى آن تکيه دارد: نده است، بهبرّهر چند هان( سياسى )شات ـحکومبه 

آنکه ال ـو حمى نماييد. ل ـت تحميـرعيبر ا نرو آهيد خواه دياصارف را زـمه ه روزـهمشما  هان...شاپاده وگر»اى 

وم را ـق مظلـسازيد و حـنظلم خود منع الم را از ـظگر شما اظلم عظيمى است. اين ستى ت و براـرعاياسقت وق طاـف

د و ـوال کنيـار امـميد و احتکشاو بيايد بخورينستکه اار شما به چيز افتخار مى نماييد؟ آيا افتخه ـبچ، پس ستانيدـن

8«؟زيدسااهم نه فرخزا
 ه()ترجم  

يارى ، کند عمل «)مردمان(حفظ يش وساو آامنيت ى »ـيعنخود سئوليت ـمسياسى به ت ـرتيکه حکومصودر 

 بدان را ضرورى مى شمرد: 
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 1الزم...«  وسـت آن نفـل اعانـکاند، بر زين ـمصاف ـل و انعداز مر که به طرالع اـو مطهر حکم اـ»مظ

راحت و اطمينان  وحفظ م ماه زـالحقيقفى ت. ـحکمبه سک ـت و تمـت حکومـاطاعاست، وز الزم مراآنچه »

 2ت است.«ـدر قبضۀ اقتدار حکومهر در ظا

ت و ـو راححفظ »سئول ـمقبال ملت در به حکومتى است که وف ـالله معطءاـبهاست که توجه اوان قت فردقابل  

ملت ت و ـزندۀ حکومساسئوالنه و ـۀ مـرابطه، شان دادـرا ن «ايراندر پیشرفت ودۀ ـۀ مفقـ»حلقاو باشد. ن مامرد ان«ـاطمین

و مذهبى ت ـۀ حکومـذف پايـحهمان ه ـط اين رابطالبته پيش شرد. ـدهمى شخيص ـتايران گى ندمابر عقب ه ـرا غلب

 مطرح ساخت:انقالب مشروطه است. او بيش از نيم قرن پيش از  «عی»قرارداد اجتما ينابعنوان بنيان  انون«ـوين قتد»
 

دد و حضرات در آن مقرّ جمع گرين ـرّى معـمقيسته آنکه يکن شاـول، بـلى الزم و واجصوانون و اـقايران اى بر»از 

3فرمايند و اجرا دارند.«نعمت و ثروت و اطمينان عباد است. معين  وامنيت ت ـو علسبب را آنچه و  شوند 
 

شى ـط مـخ ه، ت دادـرا بدسنى ۀ ايراـن درد جامعمادر «ه مذهبىوگر»اينکه د نموراف ـاعتبايد  ب ـين ترتيبد 

بى بااوم جنبش جهت تددر ، انونـقمقابل سئول در ـودگر و مـبهبمتى حکوبرقرارى و حاکميت مذهبى ذف ـن در حناآ

 گشود. ه پيش چهر بهتحوّلى   بلکه بمنزلۀ، ريخىتانه تنها به ضرورت ، قرار داشت و تحوّل بسوى بهائيت

 »از يخ زدن آب زير آفتاب سوزان« ،ىصرر دوران نابا وجود حکومت ماليان ددف ـاين هبه نيل که روشن است  

الدين رص»ناگستراند و پايههاى اقتدارش را مى، نبر بابياروزى ـست از پيـمسرشيعيان د. رهبرى بوتر مىغيرممکن

يان( پا )بهائن ديگر بابياى سو ت.ازـه داشـواهم، دادمى بيگرى باى سياهى که بوو هر سپيد از يده چون مارگز، «شاه

بعنوان يک ند و شوشقدم ـپيبود، خود الزم ند. پس بردارميان را از عمل و حرف لۀ ـفاصند، تا بوده اردگذان به ميد

  انونى را بتن زندگى کنند:رفتار ق ت وـاحترام به حکومعى اجتما هوگر

 شد.«بامخالف رأى رؤساى مملکت که امرى را ، ارتکاب نمايدکه »بر احدى جائز نه 
4

 

مى  عنى باشد کهمين نست بدميتوايگاه رهبرى مذهبى ذف پاـح هرا در بهائيان(ن)،کوشش بابيااگر جز اين بود

  بر قدرت چشم پوشيد:يى ادعاهر از  «اجتماعیصلح ـ»م بعنوانالله ءاـبهفراتر از آن، ند. شو وشين اـجانخواهند 

، تفريق امم است لم وعازاب ـت احفااختالآنچه سبب ع ـصود رفـارد مقندو شته ت نداـرياسخيال وم ـ» اين مظل

5و بخود پردازند.«ه کل فارغ و آزاد شدتا و هست ه بود
 

که ، کردتضمين  ند،بودخته تير اندابه شاه و ه دـجنگيدولتى ى هانيروکه با ن ديگر بعنوان رهبر بابياى سواز  

 شند: باآميز داشته از اين پس رفتار قانونى و صلحبابيان 

ن آراى جهااير رأى ـمغهر نشود، که اـى ظمراز اين حزب جز صداقت و امانت اکه »اين مظلوم... عهد مى نمايد 

 شد...«باخاضع  و در آنيد ه نماـلطانش را مالحظـام سـمقبايد ى ـملتباشد. هر لطانى ـضرت سـح
6

 

شتارى ـکبه شتارى ـو از کند بودحاشيۀ جامعه محکوم گى در ندزبه توجه بدانکه بهائياندر درازناى عهدناصرى با  

، رىشاسرچه قدرت معنوى را  آناننيست که ر صوّـتقابل امروز ه از ديدگا، تندـار داشقرن ستان جاالت ـورد حمـمديگر 
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خطايى کوچکترين بر يارانش با الله در رفتار ءبهاکه  يمديداز اين . پيش شتداه مىاـنگاستوار شى ـط مـخر چنين ب

 :چشم پوشى نمى کرد

سقى به سارق و فا جهت شده؟ هره ـات بچـل اين زحمـحمبوده، ه ـطلباال ـخيفه و اعمـ»اگر مقصود اين اقوال س

! است.«ه قبل از ظهور عامل بود، اين اعمال و اقوال شما
1

 

گفت ـشما الت اجتماعى نيز بود، منزبه ن سيداى ره برين راستند بهترخوا، عملى شدن آنچه بهائيان مىآرى

و طرح همين خواسته  ت ـنوشخود چم بر پررا  ت«ـو حکوميی دين اجد»دا ـاز ابت «مذهبیضت ـ»نهاين انگيز است که 

 مى بخشيد. براى روشن شدن بحث مثالى بزنيم:  اـات و بقـثب دفاع از منافع ملى ايران  ضع را در موبهائيان ت ـموقعي

 ى«ـاليل امنيتبد»است که انى خوـعثملت از دوايران  لتدو  ،اتـعتبشاه به الدين صرنا)زيارتى( سفر ام ـهنگ 

بسيارى به  و شده بود، دستگيرخته بى شنابام هر که بنات و ـدرگرفگى بزردستگير کند. بلواى را نواحى آن بهائيان 

 « د.صل محکوم شمو د بهيعتبل ه سادبه الله( ءاـشى بهـدى)منباآفـن نجـزي»جمله ند و از ده تبعيد شدافتااط دورـنق
2
 بهائيان است:  اجتماعىمتگيرى ـس نگر بيابى دست است بخواز آن دوران در شى که گزار 

هر و ه استنطاق کردفته، گرحدود و آن بغداد اب را در ـاز احبجمعى بال کرف و ـنجشاه به الدين صرفر ناـ» در س

س به مجله را تبرّى نکرد به موصل تبعيد نمودند. حاجى محمد حسين قزوينى )طبيب( عِرق غيرت ايرانيش جنبيدکه 

ت: ـاو گف؟، اىسيد: تو چه کاره صبانيت پرـعلت ايران با جم دومتربرخاست.  )دوستان(دفاع از استنطاق رفت و به 

 3لبداهه جواب داد: منهم مترجم ملتم.«بادولتم. و حاجى  جممن مترت: ـجم گف؟ متراىه ارـچکتو 

براى  يک سو  دوستى ازضع ايرانفتن در موگرار با قر بهائيانکه ت ـان گفمى توبدين ترتيب بطور جمع بست 

 افعمدخنگو و ـسديگر به ى سوو از ند بقاى خود را تأمين نموددوستان ايرانى جالب و جاذب شدند و از اين راه ميهن

د، شور ـچطبود که ئوال ـوى اين سـجوابگمى توان ريخى نکتۀ تااين عميق درک تنها با شتند. ـل گبد «نىايراقطب »

تمام قدرت و با حکومتى يگاه دو پاهر ت و ـار داشخود قردر اوج ايران در شيعيان ت ـحکومنى که قدرت قرنيم در 

 توانستند در اين سرزمين دوام آورند.  ئيان()بهان ، بابياندشيدکومى  الّه«ـۀ ضـ»فرقبودى اين ه ناشونت در راـخ

که رۀ بهائيت بنگريم: مى دانيم بارخارجى د «»صاحب نظر دوبه واکنش ، تر شدن مطلباينک براى روشن

)که با هره رۀ زندگى طاباشنامه اى در ـن نمايديدالله و ءاـاز طريق ترجمۀ آثار به، نويسندۀ نامدار روس، تولستوى

با شنا شد و آيين بهائى آبا در همان دوران ، مد(آبه صحنه رگ بواتر در پترزـروف تئـشۀ معـهنرپير نارا برساشرکت 

زارى ـيۀ تـروسنى که )در دورايش ستاک اين ـش. بى سخن گفتت ـبهائي رۀ باانگيزى در ستايش و شيفتگى حيرت

ا شـراهگروسيه نيز اى برت را ـبهائي «فلسفۀ»او که ت ـگرفمى شمه ـآن سرچاز ، (بسر مى برد ايرانشابه ـايطى مشردر 

قابل تصوّر نيافته ، مى شناختهکه ستوى برآمدن چنين خط فکرى را در ايرانى ـتولآنکه ب ـجالما نکتۀ . امى يافت

 است!: 

4اند.«!ه کرد صوّرـاع آن تـاتباينها است که حتى از گتر و بزرعظيم است ى ـئفلسفه ت داراى ـ»بهائي
 

  نوشت: الکاف« ةـ»نقط بره ـدر مقدماست که اون بر)!( ادوارد «حقيقى ايرانوار ـ»غمخديگر،  ۀـنمون 
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ى به چيزا ر نن آفات و عرـۀ حکمـسط داد و جنبـد و بنموت ـر تقويبسياب را بااليم ـتعقى ۀ اخالـالله جنبءاـ» به

1«شود...  تهداشبرميان ته و از ـآن کاساهميت ان از ـاالمککه حتىد سعى کرو شمرد نمى

بلکه مهم آن  ،اردندختى شنا ن«فات و عرـ»حکماز که شان داد ـننظر اين اظهار با ادوارد براون که ) مهم نيست 

 ( است!ه نبرديى نيز بو »اخالق« از که ،دادو نشان  شتنومتًا ادااست که 

ع ـى مطييارا رعاخود اع ـو اتبخود ذا ـدد و لهآشتى داخل گرو صلح از در لت ايران دوکه با ...و نيز جهد نمود »

يه ـتوصخود اع ـاتب، به دمى نموداد ـقلم، صور آوردـوق التـى فهاه بالـه آن همـبيشاه که بر سر باالدين صرى نافاوبا و 

د بکلى بر ضشان ـمسلک، عکسلى، بردورۀ اوّاصلى ى هابىدهند... باجيح ترشتن ـکبر را  شدنشته ـککه بايد د نمو

وارث ارض ستند که خوامى ين ـان و يقـال اطمينـدر کملى وند کردمى ض فروم ـرا مظلخود شان ـيد ايبود، شااين 

نفرت  ض وـر بغجاسلۀ قاـسلبه ستند و ـدانمى ل ـب القتـس و واجـنجند ب نبودبه باؤمن ـمکه را کسانى شان ـايند، گرد

2شديدى داشتند و بهيچوجه اين حس خود را پنهان نمى کردند.«
 

 سخن   ه جاىچمى دانستند،  «القتلنجس و واجب»غيربابيان را  ،ى از ادوارد براون نپرسيد، که اگر بابيانکس

از نى، سان ايراـنويهـردّيهمۀ  «شقـ»سرمبه زودى ـب، اونبرادوارد نظر ارـاظه ، ؟  بهررو«تعاليم باب جنبۀ اخالقى»از 

 جويىآشتى»مقابل در  بى«بى باانقالجنبش »ع از فادر داخير تۀ ـدس،که شت ـل گبد «هاچپ» تاان عمامه بسر

  ند! شدل ـقائ «بىلت انقالسا» رخود اى بر «بهائى

چيزى  !«(ت کنـاز و حکومنده بیاـتفرق»سیاست ن يااين مجر) ها اون«بر»ادوارد اىهم است که برقابل فاين البته  

از سوى بسيارى »سرمشق« تکرار اين ما اشد. شم نپوـواهى چـستيزد و از خونخـايرانى ببا ايرانى که بهتر از آن نيست 

فشاهى  محمدرضا ،) براى نمونهچيز ديگرى نيست.  اجتماعىر ـجز بيانگر اضمحالل تفک ،ايرانى »روشنفکران«

 است! (ه نظر خود ارائه داد بلکه بعنوان، نه بصورت نقل قول اون رابرال از سخن با
3

 الدينصردوران ناايران وا در ـازن قکه توى ندرواست، با توجه به نى سيدزگرديم. پرباث ـبحبه موضوع اصلى 

بود؟ ردار خووفقيتى برـان مامکچه شى از ـط مـاصوالً اين خ، ددر جهت مخالف خط مشى بهائيان طى مى نموشاه 

ر ناصرى روندى اضمحاللى بامى گشت و دره ايران گسترد حاکميت شيعه بردۀ ـفزاين ارقتددر اين دوران امگر نه آنکه 

 ؟ مى پيمود

دۀ ـار فزاينقتداکه س ـباينجا همين ت. ـاهيم گفسخن خودر اين دوران يگاه حکومتى دو پاتحول رۀ بادربعدًا  

و تبليغ ى هاهرمت اـو تقويصادى ـاقت، لىنظر مااز حاکميت اين  يک سواز نه بود.ى دوگاندروحاکميت مذهبى 

رهبرى اين نفوذ رج از خاى هانيروند اضمحاللى ايران همۀ روديگر ى سوو از  رسيدصوّر ـتقابل ى غيراوجبه ق ـتحمي

 . شدنده نفس برخوردار مىر نيز از اعتماد بباجناح مترقى درتا اقليتهاى مذهبى  ازداشته، ت واـحرکبه را 

نست. سپهساالر حدود سى داشيرالدوله( ـن مخاسينـ)حسپهساالرارت صددوران ايد برا ها کوششاين  ۀ اوجـنقط 

بقدرت رسيد. رۀ مملکت« باالت بلندى در خيا»است که با راعظم اين دوران صدين ـدوّمکبير، از اميرپس ل سا

مشى طدوران است و هم ميزان موفقيت خ سياسى اين -اجتماعىايط شرنگر بياهم ، نگاهى به عروج و سقوط او

 رۀ سپهساالر مى نويسد: باکسروى در  بهائيان را نشان مى دهد.

4خان سپهساالر آغازيد.«حسين ن مادر ز، رودپيش از روى آن گى ندو زباشد انونى ـقکشور در بايد ه ـشۀ اينکـ»اندي

مقدمه.، نقطة الکاف، ميرزا جانى کاشانى 1

  .همانجا 2
 .55  سطايى...، صون وقرسين جنبش ـواپ، شاهىـا فـمحمدرض 3

 .3۸، ص  مشروطۀ ايران، تاريخ ىتبريزسروىـدکـاحم 4
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دور بغداد به از  اللهءاـال« بهـدر »انتقسى اسانقش انى ـدر عثمسفير ايران ام ـاو در مقه شد که رشاپيش از اين ا 

به آنها شار ـفنه از وارد آوردن هيچگونست، داايران مى ت ـاى حکومبررى ـرا خطبهائيان ن چوت و ـا داشـعکدست 

شرکت سفير فرانسه و عالى پاشا وزير عثمانى براى که با سه اى ـدر جلشته اند، که نوحتى د. نمى نمودارى خود

 داشته است.ار صرا م بهاءاهللاعدابر او  تشکيل شد،الله ءاـبهت ـرسيدگى به سرنوش

او برحذر با بهائيان را از دشمنى ، ايران دانسته فعمناذار ـادق و خدمتگـدى صدولتمرالله او را ءاـبهديگر، ى سو از

تصحيح کند و از جمله سه نفر از بهائيان سرشناس را به  بهائياننسبت به او را ر شيد، نظکوتر ت. از اين فراـداشمى 

 سه را به زندان انداخت! که هر کنند. واکنش سپهساالر اين بود ه مذاکر او، تا با دستاالمبول فرـاس

د بهائيان تبعيو دستگيرى ) از جمله به عتبات از خود نشان داد شاه در تدارک مسافرت که لياقتى با سپهساالر  

 دکرراعظم سپس صده و ـر عدليـو وزياند ت خوپايتخبه او را شاه ت. ـار گرفقر شاهالدين صرناتوجه ورد ـم بغداد!(در 

الدين صرانپا، ن ارو، ديددمى نموصوّر ـو تپا شد اروبه سافرت ـمشاه به شوق ـام مـدر اين مق(. سپهساالر .ق۱2۸9)

 است:ه آمد بيدارى ايرانيان«تاريخ »ر ( د.ق۱29۰داشت ) دـاى واخواهنه جوياترقىامات قدابه را شاه 

ارف ـو تعشوه رند، کردنمىف ّـتخل الف وـت خـتند و جرئـس داشتره و ـت از او مالحظـينهابىال ـ» صاحبان اعم

1ايران معمول و متداول کند.« گ را درـى فرنهاکاراست خومى شيرالدوله ـت. مـرفميان از بکلى ع ـع و توقـو طم

 به او نوشت: شاه(عموى ) لهزا معتمدالدوميرد هافرلت بود،که دوع اضواپى اصالح در شته اند،که چنان نو 

عادت و طاقت  وقـفيا گو، دـم بزنيـرا بهايران لۀ سا هزارعد پنجقواهيد بخواماه ش ـدر ش»جنابعالى يک مرتبه 

شد.«!با
2

 روبرو گشت: اليانممخالفت شديد و وسيع با چنين صدراعظمى که روشن است 

در هيچ که ون آورد... اعالن کرد بيرصاف ـتين انـاهى از آسخودادسپهساالر( دست سينخان ـزا ح)ميره ـر عدليـ»وزي

3در تدارک عزل خود برداشت.«که مى بود قدو اين اوّل ستند، بفربطهران ه ّـادلکر ذبا جا کسى را نکشند. مقصر را 
 

شصت و چهار تومان  بهل سادم را در آن ـگنکنى على ال ـاج مـدند. حشمرميمون نارا ارت او صدو شد ط ـ»قح

4زهى مروّت و کيش!«، متعلق به صغير استکه فروخت 

 اعتمادالسطنه مى نويسد: 

وم آقا سيد صالح ـمرح، تندـو داشـنش غلـن و لعـو در طعند کردمى او )سپهساالر( را تکفير يى که »از جمله علما

، حوض انداخت و بعد گفت بهد و ه کررپاذ را ـآن کاغند... زد او بردـراعظم نصدر ـوقتى کاغدى به مُه عرب بود.

 آبش را خالى کنيد.«!، حوض هم نجس شد
5

 يک مجلسد کرار صرشيرالدوله اـم آنچهو نکرد ول حکم  )تکفير( عداز على کنى)مجتهد تهران( ال ـمحاجى »

اذن بدهيد در حمام که آنکه مشيرالدوله پيغام داد حتى اد. ندو اذن نشد کند راضى ات ـمالقحاجى وم ـمرحبا 

 خدمت شما برسم آن مرحوم اذن نداد.«!
6

 .۱۰۸ ص  ،انــايراني بيدارى، تاريخ انىــالم کرمــاظم االســن 1

 .5۰،ص مــسپهساالر اعظ 2

 .96ه، ص  ياد شد، گزارش ايران 3

 همانجا. 4

 .279، ص ش محمد مشيرىـبکوش، صدرالتواريخ، محمدحسن اعتمادالسلطنه 5
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به اقداماتى ، تصميم داشتپا ن اروديداز بود، که پس شاه الدينصرنايد ع تهدـدر واقهساالر با سپت مخالف 

مجبور ، ق.(۱295) زگشت از سفر دومه بادر را که شاهت ـدست زند. اين مخالفت بزودى چنان اوج گرفحى اصال

 به خلع او شد! کسروى مى نويسد: 

ر که سپهساالتند ـنوششاه الدين صرنابه هاى ـو نامند ين خواندبيدته و او را ـبرخاسسپهساالر منى ـشبه دماليان... »

، حکمرانى گيالن را به سپهساالر داد شدگزير شاه ناو... سيد ت رـدر رش به شاهه ـورد! اين نامبا خود به تهران نيارا 

1او را در آن جا گذاشت و خود بى او به تهران آمد.«
 

صدراعظم ه ربادو راشد، سپهساالر ئن ـمطمخود ت ـى از موقعيچنداز شاه پسن آنکه، چورز باريخى نکتۀ تا

 ر سپهساالر عقب نشسته بود:     ين باامّا ا، کرد

که خياالت بلندى  و ازاست ت ـجماعهى با همرابه سند او ـام و مـمقنست، حفظ ن داخاسينـزاحميراج ـ»ح

2افتاد.«، رۀ مملکت داشتبادر
 

 جماعت«با »همراهى ند که به نبودصر ايران هان دوران معا، تنها شادـدهمىشان ـنکه ست ـاينهنى نموگواين دگر 

 اين نداشته است! زـاى جه ارـچنيز دولتى ه بلکه مجموعۀ دستگا، نشسته بودند خويشبر مسند 

دست ت از او ـاى حمايبراى هدآنان به فعاليت گسترشود و ـى گميدۀ اـروزنبهائيان اى سپهساالر بردوران  با اينهمه،

 دهيم: مىت ـاى بدسنهنمواينجا ت. ـاهيم گفه سخن خوربادراينتر ديرند. زد

ايرانيان«  ارىتاريخ بيد»ۀ ندنگارمد. ت آپايتخلت به دوه با ذاکرـاى م، بربهائىن سااز سرشنا، ردىـجال بروـجم

 ريخى مى نويسد:تارۀ اين حادثۀ بادر 

آقا جمال مباحثه با  که علمات ـيافلت مجلس رسمى تشکيل دوطرف بى آمد بطهران و از با»آقا جمال بروجردى 

3و برّ خاتمه يافت.«هر مسألۀ کنند... مذاکرۀ آن مجلس به 
 

     گفت:شاه به او که  شته اندو نونبوده است أثير ـتبهائيان بى رۀ باتجديد نظر او در ، بدون ترديد در سقوط سپهساالر 

4«مى باشند.لطنت ـو سلت الف دوـمخ، تصوّر مى کرديمه بحال در حق اين طايفه به اشتباتا»ما 
 

 ب يافته است:تازبا ر«با»مرگ د نظر الله نيز اين تجديءدر آثار بها

ادراک نمود و  المبول (ـ)اسکبيره ۀ ـار او را در مدينـ»مشيرالدوله ميرزا حسين خان... ورود مظلوم و رفتار و گفت

5فهميد و در مجمع اصحاب دولت و ّملت ذکر نمود.«
 

مشهد مسمومش  ماهى ديرتر درر ديگر سپهساالر را خلع کرد و چند باق. ۱297بسال شاه، الدين صرناه الخربا 

 ازکبير يکى ديگر از اميرپس ب ـين ترتيبداست! ه کردند. از دوران او »مسجد سپهساالر« در تهران به يادگار ماند

ى تابهانيز به ک« اسالمهيد ـم »شرهبرى شيعه شد، بلکه بنانى باقرنى نه تنها دان ايراکارو دوست يهن ـدان مدولتمر

 اوبر و ند داد کردـقلمشاه الدين صرامگى ناـۀ خودکـبودى او را نتيج، نا «تاريخ نگاران»پس آن ت و از ـيافه راتاريخ 

  مرثيه ها خواندند!

* * * 

                                                                                 

 .۱۰ه صياد شدتاريخ مشروطه ...،  1

 .۱۰۸ ه ص ياد شد، بيدارى...تاريخ  2

 .۱۱6ص  ، همانجا 3

 .2۰صالله. ءحضرت بها، محمدعلى فيضى 4
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 شواىـپيبعنوان او  ،کهتـداشمهم نيز نظر اوت ـاين تف، بايد به يمنظر گيردر  نگر«ـصلح و روشـ»مام ـالله را در مقءاگر بها

 بزودى، گفتشد و آنچه مىبابىتفاوت  »مؤمنان«ت فکرى ـحرکنايى و توانست نسبت به سطح فکر توامذهبى نمى

 گشت. بدل مى، مى زيستنده در بطن جامعۀ شيعهزدکه  ،ننابه مبانى عقيدتى و راهنماى عمل آ

آنچه  هرستقیم«ـی مسئولیتـ»م ونبا فعاليت ديگر روشنگران، که بد سهـرا در مقايميان بهائيان در روشنگرى اينهمه،

اى ه ريخى ويژتااز اهميت يى دشوارى و از سو سويى بااز ، ختند، منتشر مى سادـيافتنمى ت ـدرس ه«ـ»در لحظ را

  برخوردار مى سازد.

فعاليت ، با ۀ ايرانى برآمدـجامعحاشيۀ در مذهبى شى ـصورت دگرانديـت بـبهائينى که قرنيم شگر در ـپژوهينستکه ا 

يى نامه ها، که با الله بودءۀ اوّل بر دوش بهاـر در درجباعظيمى در جمع بهائيان روبروست و اين عى روشنگرانه و اقنا

ها، حيرت انگيز است، که ه ـنام دشوارى ارسال  به توجهبا ماس بود. ن در تناآبا  دوردست هاز تبعيدگا («الواح»)

 را تشکيل مى دهد. »لوح«(هزارت ـ)هفگويا بيش از صد جلد کتاب ه آثار بجا ماند

شيارى و ـبير و هتدلى عاۀ ـشانگر درجنـ که استت ـسدتى در شاواح«گزارـ»ال ل اينسادر ار ارىـرۀ پنهانکبادر  

ب اين پنهانکارى تازباساخت. مى ممکنر گااط را در آن روزـاين ارتب، که ى استانهکاراافدى هاهم چنين کوشش

 نمود. نمونه وار:ه را در خود اين آثار نيز مى توان مشاهد

رۀ ف ا ر س نوشته بوديد... جواب نازل و ارسال با«آنچه در  1« ،...بگو يا س ى، »از قِبَل مظلوم سالم برسان

2تکلم ننمايند.«صريحًا از مُنزِل و مُرسل  ابدًانماييد.  مت عمليد به حکباشد. ولکن 
 

روشنگرى در آنها  ن باز، نـلحند، دادتشکيل مى يع را ـى وسـطيفها ان اين نامهـطبيعى همچنانکه مخاطببطور 

براى غلبه بر اعمال خرافى زمينه و محور عى اـث اقنـذير و بحـناپيى آشتى ت زدافاخرابا اينهمه نيز متفاوت است. 

 اصلى آنها را تشکيل مى دهد: 

اند... ه زن نمودـار حـسير اظهـنعت اکـبه ص)دوستان( يکى از دوستان الهى از اشتغال ، »اينکه مرقوم داشته بودى

ارسال شد. بسيار عجيب  افطرابه زل و ه... ناددـواح متعـالعمل، ايشان است. در نهى اين با الحقيقه حق فى 

!نهى صريح... مشغول شوند.«، با است
3

ه شد، رشاش از اين ااست. پيقى ى مترهات نيروـتقويجهت در بهائيان شى ـط مـخ بتازبه باط بومرديگر ۀ ـنمون

اد ـاتح»که شى ـو کشانگليس رجى سياست خااران گذشتيبانى کارـپايران به ر بادربه دى باآسدين الداالـورود جمکه 

او با ه ـصدراعظم به مقابل بکتااگر ا، که استقبال روبرو شدبا چنان ، ر داشتبااز درحى براى جنا« اسالمى

اولين ارى قربرجهت در عظيم مى قد د و ايننمومىروج ـا عـارت عظمبه صدين لداالـجمکه سا ـب، چه تـخاسنمىبر

ب جال، ينلدالاـجماز نى ن ايراستادويهنـاز ميش بسيارى ستابا توجه با ال ـحبود. ايران مىدر اسالمى ت ـحکوم

 هشدار مى دهد:  »ماجرا«رۀ اين بادلسوزى و بصيرتى در چه با الله ءبها است ببينيم،

شت ـگايران لطنت ـر سـوارد مق )شخصى(شنيده شد ه ـاز قراريکاست. سبب حيرت که شد آنچه هر »اين ايام ظا

هر مظاه که ه و ندبه است. آيا چه شدـام نوحـمق، امـه اين مقـالحقيق، فى دنموسخر ـمخود ارادۀ به ن را گابزرمجلس و 

4شد عزت نفس کجا رفت.« چه اّمتاستقسنديدند. ـپخود اى بررا  ىـعظملت رى ذـت کبعز

 . ۸۸ شمارۀ، پيام بهائى 1

 .۱2۱ شده،صد خلق، ياامر و  2
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   «ماعىروشنگران اجتشايان و ـ»راهگتاريخ نگاران بعنوان ى سواز که در رابطه بودند ى ـطيفبا  بهائيان نه تنها  

 به ند، که هرچندبرآمدنى روشنفکران ايرا ئيان شمارى ازبلکه در ميان خود بها، اندتلقى گشتهانقالب اين  جدمو

 زباقابل انکار نيست. ديرتر  آنانروشنگرى ما نقش اند، زماندبر جامعه باستقيم ـارى مگذاز تأثيرپيگرد مذهبى  سبب

ۀ ـجامعحاشيۀ در يا پو  يىنيرو بعنوان  »اقليت مذهبى بهائى«ح طراى اينجا تنها برت.ـاهيم گفه سخن خوهم درينبار

 به ذکر نمونه اى کفايت مى کنيم:  ،ىصرصر ناـع

سران  ه از طريق چهار نفر ازـاين رابط، بلکه تـگرفصورت مى نگارىنامهه بهائيان نه تنها از رابا  اللهءرابطۀ بها 

 بودند.  جامعۀ  ايران نيزآمد سرنفر  رچهانيز برقرار بود. نکتۀ جالب آنکه اين  ()»ايادى«بهائى 

ى او ـام علمـخت مقشنااى بود. برونـدارالفنت يابم ادـمعل ء(اـب العلمـ) اديانى ـطالقحسن زا ميرن نااز آيکى  

سه تن ديگر مأمور با  )وزير علوم(اعتضادالسلطنه  شمند«ـهزادۀ دانشا» ى سواز توجه کنيم که جرا ماين کافيست بد

. شتـگنى ايراعلم ن ادب و گاوردهاى بزرستاح دشرر و ـير تفکـرۀ سبادر شوران«( ـۀ دانـ)»نامارف ـبه تهيۀ دائرة المع

 است. پا، روشنفرهنگى و علمى در ارويى در نوزا »دائرة المعارف«توجه به نقش با رى ـاثچنين ش اهميت نگار

 سپهساالر« صرـ»عق. اوج ۱294ل اهميت است که به ساائز ـح نظراز اين نيز  شوران«ـۀ دانـ»نامش آغاز به نگارن ماز

 ر قرار داشت. باو در بحبوحۀ نزديکى بهائيان به در

د از آن نيز منتشر ـت جلـهفيا ت و گوـرفسرعت و موفقيت پيش مىه، با اد شدآنکه تدوين اثر ي، با سخنتاه کو

نامۀ دانشوران« »نيز به کار همين و  شداز اين کار کنار گذاشته ، اديب طالقانى بهائى است، که چون افشا گشت، شد

خاتمه داد!
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 اط وـت انحطـيکه به نهاى ـى و ملتـامتهر »

 تخيزىعظمىـرس، تا دشوتال مباضمحالل 

عبدالبها    برنخيزد...«، نگردد 
1

 

 

، شتـگمنجرشروطيت ـن مماور فريى که به صدادهايدرا در رو «تهرانن بابيا»ۀ آنکه نقش تعيين کننداز پس 

مى بودند و کوشش را نيز اينان  بيشتر اينانته ـ»دسسروى ـول کـبق،که دازيممى پر ، اينک به بهائيانفتيميادر

2مىنمودند.«
 

 رند. اينک بات روى آوردـبهائيبه  اطعـت قـاکثريچرا و نه چگو، ميکه ديدفتيم تا آنجا پى گرن را بابيات ـسرگذش

به  «باکوجنبش تن»را از انقالب در اين سياسى بهائيان  -نقش اجتماعىديم و گرزمى ديگر به انقالب مشروطه با

بهائيان در نيمۀ دوم عصر قاجار عى عملکرد و جلوۀ اجتما از ريخى«تااى هرـ»پيکتى آفصل در ه، دسى نمود بررـبع

 بدست خواهيم داد.

کتاب، عبدالحسين سندۀ ـنوي که ،دانيممى ،ه«(ـبالدرّيـ»کواککتاب د دوّم ـ)جلسى رۀ منبع اصلى اين بررابدر 

س پ. او بهائى بودشهور ـين مـۀ مبلغـجمل از «ه»آوارت با شهرت و ـپيوسبه بهائيان نى مازآيتى، عمامه بسرى بود که 

، ت. بهر روـت نوشـدر ردّ بهائي ل«ـشفالحيـ»کبه نام ابى ـو کت آورد«اسالم  »ه ربادوکه بهائى بود، لى سى سااز 

 است. »جالبى«جهت منبع هر از ، سياسى به رويدادها داشتهعميقًا نگرشى ه نويسنداين نظر که از  الدرّيه«»کواکب

رۀ باالً درصوآيا ا ،الزم است ببينيم، يمبهائيان بپردازعى پيش ازآنکه به عملکرد و سمتگيرى سياسى و اجتما 

، سئوال به نگاهى گذرا وزنۀ کمّى بهائيان اينپاسخ به ور ـبمنظاند؟ رسخن  «اجتماعىوى نير» ان ازه ميتووگراين 

 در ايران و خارج از کشور را در نظر مى گيريم. 

 »عباس افندى«، ۀ رژى«(ـاز »واقعپيش ل سار )چهاانقالب مشروطه از پيش لى ساست ـبيايران رج از خادر  

در دست هدايت بهائيان را  بود( انىـرى عثمتوميمۀ امپراـضکه  )از فلسطين، جانشين پدر گشتهء مشهور به عبدالبها

 .گرفت

اند. اين ه جهى گردآمدقابل تو مختلف ايران جمعاط ـارى از نقيان فربهائورود که با در اين حوالى مدتهاست  

ايران، از  انده شدهاينک بهائيان ر، ن بودبابيا زـمرکبغداد که اولين  ازس پو بود شته ـگآغاز الله ءروند در دوران بها

سد ربود، تا چه بين شيعه بدن نياايراکه به انى ـت عثمـاى حکومبرزى کتمر. مسلمًاچنين شدندمىا ـا و حيفـعکهى را

 الله قرار گيرد:ءنمى توانست مورد تأييد بها وبود ين فرهّم آبه بهائيان، تو

3ارض موجودند« جرين در اينمهااز يد سافرين اَزـذالک مـمعمنع شده اند... س قدطر اـشتوجه به  اب ازـ» احب
 

از اين بود. پيش سته ـوابسى وضع بهائيان در عثمانى بطور شديدى به فراز و نشيب اوضاع سيا، آنکهتاه کو 

سال ـد دوّم بن سلطان عبدالحميما)در زت ـخالفدستگاه در تغيير ۀ ـدر نتيج ،ارانش در عکّياالله و ءاـبه، که يمديد

راعظم ، صددن عبدالحميچود ـبع لسادو ما ند. اها شدد رـبنهـل از قلعسا ۱۸از پس  ق.( ۱293بر م. برا ۱۸76

 تحت نظر قرار گرفتند.  دوباره ،د و مشروطيت را لغو کردنمول عزرا شا حت پاطلب خود مدپيشرفت
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ظن قرار ءمورد سو، بهائيان نيز نهاخوامشروطهرۀ بادوآمدن  و بميدانو سياسى عى شنج اجتماالگرفتن تبا با 

مشروطه و پيروزى ۱9۰۸سال ديد، که تا بجاى پدر زندانى گرء اينک عبدالبها( ، .ق۱3۱9)م. ۱9۰۱ال بس، گرفته

ايران  درانقالب مشروطه تمامى دوران ، با لۀ زمانىـاين فاصاست که خوانندۀ دقيق متوجه   خواهان ادامه يافت.

، انىـمۀ« عثـ»ادارۀ خفيو پيش ممکن بود از تر ختـر سبا ايران بسيا عبدالبهاۀ ـايطى رابطچنين شردر است.  زمانهم

 دى مى نويسد: بانظر داشت. دولتآتحت يدًاشدرا مد بهائيان ت و آـرف

ه و انعام دادابه  هرـليه اـپنج، يک از مأمورين دولتى يک مقصر سياسى را معرفى کندهراست ه »سلطان امر داد

1شود.«
 

از  ۀ اوّلـو در درجبود برقرار انقالب مشروطه به سختى ت نار جريادبا ايران  «رهبر بهائيان»ۀ ـب رابطـين ترتيبد 

، که تـگرفمىرت صو لک(الممابـورقا و ادي، هميرزادىـش، نابهراب) دى«يا»ار همان چها باى نگارنامهطريق 

 نيز بيشترين زمان را در زندان بسر مى بردند!  ديد، آنهااهيم چنانکه خو

و  لبانط، بلکه بعنوان مشروطهد«ـ»ملحو  افر«ـ»کنه به عنوان انى ـدر عثمنگذاريم، که بهائيان ه ـناگفتنيز اين را  

 ،از بهائيان واهمه داشتند طلبان«مشروطه »ايران که خالف نيز بره ـاين زمين ند. بربودپيگرد ت ـتح «سياسىصرين ـ»مق

لى شا، چند ساحت پانه، مدنموبود. بعنوان ار قربربهائيان و قى جامعه ى مترهادر عثمانى رابطۀ تنگاتنگى ميان نيرو

ۀ رباد. درکرات ـاو مالق با وتبير ء دربهاعبدال ديرى نگذشت کها رفت و ـدر عکالله ءن بهاخود، به ديدل عزاز پس 

 اساسی« انونـدر قـ»پاو را ، که سـب، همين در عثمانىمشروطه مدحت پاشا در پيشبرد امر  ريخىتاسياسى و اهميت 

دى در وصف او مى نويسد: بامى شناسند و نيز دولت آ

2ن و عزل کنندۀ سلطان عبدالعزيز«رئيس آزاديخواها، » مدحت پاشا
 

داشته، برسر  ،ک«ترن نا»جوافته تا رب گرـبيون عهااز و ،الفـى مخهانيرو، رودسخن مىاز آننى که در دورا 

کوب سرک و نابينى خطربدبه مى توانست بهائيان ز ايطى تمرکچنين شردر ند، دکرمى  يدرا تهد نىاـت عثمـحکوم

 تـه و »دشـ)در طبرياف طرا هاىمينزيد خرشيده شد، با الله کو ءاـدوران بههمان و از ينردد. از امنجر گرودى ن آلخو

يۀ سادر با اينهمه د. فته شوگرجلو ا ـا و حيفـين در عکفرآنىز نگراـاز تمرک، شاورزىـکبه  جران«مها»تشويق و  اردن«(

که: مهاجرت بهائيان به اين منطقه چنان است ، امان در ايرانبى ىهاپيگرد

ء خواست از افکار و اعمال عبدالبها)شده(،  دـلطان عبدالحميـرضسعااتىـتوهم دشوصورـتکه ببىـسبا هر ۱323 »در

شد و مد رب و آـق و غشردر  عبدالبهانفوذ اين ه بود که دکردا ـپيانديشه اس و ه هرادـفوق العکه آگاهى يابد. چه 

مضرّتش به سلطنت او که شد باادا مبنى بر يک مواضعۀ استبدادشکنانه ـمبآلمانى و يى اـو آمريکنى سافرين ايراـم

3.«عايد شود
 

، تفليس( -کو)با شهرهاى قفقاز و )ترکمنستان( دباآجّه به امنيت نسبى بهائيان در عشقتو با ،اين ميان در

صر و بعضى را به ترکستان ـمبه را ه، بعضى اتباع و اصحاب را بقدر مقدور از اطراف خود دور کردء »عبدالبها

4فرستاد.«
 

ر و همچنين د د(باعشق آ -کوبا -)بغداددر شهرهاى مهم اطراف ايران انقالب مشروطه آنکه در آستانۀ تاه کو 

ورد ـته مـپيوسبهائيانى که اى خود برز ـاين مراکه، هاى پرشمارى از بهائيان گرد آمدجمعيتهره اسکندريه و قا، بمبئى

.شته بودشمارشان از مرز هزار نفر گذد باآعشق درند. چنانکه تنها بوده اـهگپنا، تندـار داشقراوز ـتج

 .25، ص 3ج، حيات يحيى، دىبايحيى دولتآ 1
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ن شاشمار در پيامد فعاليت تبليغى، عکس. برکاستمىجمعيت بهائيان ايران از معنى نيست که ان بدالبته اين  

 در دست است: ،)اطالعات( رـوزيالسلطنه، رش اعتمادزاـگه ربات. در اين ـيافمىزايش ـاف مرتبًا

1هزار نفراند.« هاـاز پنجه ديازها، بى باى ـيعننى ستهاى ايراـآنارشي، رانـطهشهر  صًاصوـخمملکت ۀ ـ»در داخل 
 

هزار نفرى تهران 2۰۰توجّه به جمعيت با 
2
نست داميز آراقـاغبايد زارش را ـاين گيران، اونى ـشت ميليـهيا و هفت  

در ه را بويژيى گوهر مى آمدند. اين زيادبنظند، بودآنکه از بيش د يارّک زـت تحـعلّگى که بهائيان به شانۀ اين ويژـو ن

رۀ شمار بهائيان بسال بادر  )نايب السلطنۀ انگليس در هند(زن رکِ رد ـلمثًال ت. ـان يافمى تورجى خاگزارشات ناظران 

 م مى نويسد:  ۱۸۸9

تعداد آنها ، رودصوّر مى ـن... تـلکه شده است. ين زدـون تخمـميليايران به نيم ن در بابياى ـفعلجمعيت داقل ـ»ح

3شد.«بالغ بااحتماالً بحدود يک ميليون نفر 
 

دم مراز ، که نيمى »سفير فرانسه مى شنيدانقالب مشروطه ، کمى پيش از ، شده و يا چنانکه پيش از اين اشار 

 چهارم ايرانيان بهائىاند! ، يک تـنوش يمز«تاورک ـ»نيويانقالب، از اين پس لى چند سا.» و اندبى ايران با

چگونه هنوز بهائيانى ، شتند«ـک، مى دـيافتنمى بى جا با هر»، که رگاآنروزايران در سيد، پربايد الً صواحاليکه در  

جاى ، هرر آنها نه تنها کاهش نيافتهشمادر شهرهاى ديگر نيز ، گذشته از پايتخت، خاصه آنکه؟! وجود داشتند

گير بود. با شمـن چشااز شمارشيران و ـزنج، ناشکا، نداـدر همجمله بودند. از ه جمعيت بزرگترى گرد آمد، ممکن

  مى کوشيدند از انگشت نما شدن بپرهيزند.ه بودند و بدين شيوه پراکند ايرانشمار ـهاى بيستادر رو آنانت ـاکثرياينهمه 

زود. چنانکه مثالً در ـافبهائيان نيز مى بزودى بر شمار ، کمتر در پى آزارشان بود، و يا شهرکه آخوند دکه جا هر 

در ند! بودکًال بهائى لى هاابه تبريز، ان ـزنجه ه راـدر نيم سان«ـ»سييا ن و شادر نزديکى قمصر کا »مازگان«قريۀ 

بر سه لغ بان عده شاسر در سنگ»ند. ساکن بودائيان بسيارى ، بهمنانـع سـزرگ از توابـۀ بـدو قري، هميرزادـسر و شـسنگ

4 «هزار يا بيشتر مى شد.
مى  اف روىطرهاى استارواصفهان بيشتر به و يزد  ،شهدـمنند ما «مذهبى»هاى شهردر ه يژبو

د داشت. جووائيان بهشمگيرى از ـت چـاقلي، دبانجفآ، ِسِده ، انـگلپايگنند مااصفهان، هاى ستادر روند. مثًال آورد

 نهادند. بنيادرا  »دَزِج« روستاىکيلومترى شمال شهرِضا  3۰ خود درکه اين بدانجا رسيد 

مذهبى اى ـاقليته سى است. يکى آنکه،بررل قابه ـاز دو جنبکشور، ار ـه و کنـگوش ضورشان درـو حن اآنرى شماپر 

ه ـکونت در محلّـسبا ها شهرو در انده ها رستااز رو، النىنى طواپى در دوراـالت پيـريخى و حمتاۀ ـتجرببه ديگر، 

تا همين يين آورند. چنانکه اى درجۀ فشار را پحدّه، تا رساندداقل ـحبه را  «اّمت»با اط ـارتبند نمودهايى، سعى مى 

 هاى خاصّ خود برخوردار بودند. از محله مذهبىهاى قليتايران ا زرگـهاى بهمۀ شهردر پيش چندى 

ود که ممکن بر بودند شماپرغيره چنان دان و ـهم، زـنيري، انـزنجنند اط ماـنقبرخى در سپس بهائيان نيز ن و بابيا 

اى هزجاارهبرى شيعه چنين الت ـحمنه  وبود ن نااتژى آجهت استراين در ما نه ادهند. صاص ـد اختبخواى را هّـمحل

ى که تحماله داشتن اـود نگمحددف ـهچه به و بهتر با محيط اودۀ مرو تبليغ صد ـقين بود که چه به چنداد. مى 

شدن در سطح کشور بودند و اين به تدبيرانديشى و تحرّک زيادى نياز ه گسترد پىدر بود، هر چه بيشتر ن جه آنامتو

 داشت. 
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طرف ديگر د و از ـگرفتنپناه مىشتيان ـزرتميان در  )نزديکى يزد(د« تفت بامثالً از يک طرف در محلۀ »راحت آ

به  ميان شيراز و اصفهان(ه گذرگا ) هدباآچنانکه د. ـيافتنمى ن مارا در ابود، خود دتر يازمد ت و آـرفيى که هاشهردر 

 از مراکز بهائى بدل گشته بود. يکى

در تماس قرار ند بودمذهبى  حاکميتش ـدردککه نى نياهمۀ ايرابا به بهائيان امکان مى داد »پراکندگى«  

اوم مد مدت و آـرفديگر از طرف ند. گيرپناه شان ـدر ميان، ستهـج آنان در دلهى راه، سنديدـپرفتار به اخالق و ، گرفته

 بخشيد. شديدى مىيى پوياعى اجتماه گرو اينبه شان ـمرامبه تبليغ يد شدل ـميديگر ى سون و از ناآميان خود 

رين ، مهمتيشخواى ـو بقحفظ اى بهائيان برارزۀ ـمبمقابل در  اله«ـۀ ضـ»فرق رهبرى شيعه، بامعنى، دشمنى ن بدي 

تا  «هاى علميهه حوز»و از شاه ر بادرتا روستاها  ينترهدافتاداد. از دور تشکيل مىآن دوران را ماعى ايران اجتضاد ـت

  رأس حاکميت مذهبى اين تضاد فراگير بود.

که در شرايطى ما ا، دادندرا در کل جمعيت تشکيل نمىيى البا چند درصدهريان بهائ، ريک آنکهبانکتۀ  

انگيز شگفتدو سه درصد هم همين د جوو، دشوه ـنش ريختبود تا خوافى ـکبعنوان بهائى شناخته شدن شخصى 

ت ا با توجه به شدماتر است، اتـثبسى با اى سياـاست.  البته پايبندى مذهبى در شرايط عادى از وفادارى به آرمانه

ند، بودته فدر اين دوران ياکه شى حتى گسترو ، حفظ آنانيد به جمع جدصر اوم عنامدتن ـون پيوسبدپيگرد بهائيان، 

  مى بود. ممکن غير

الت ـاز حمبهائيان ن يددورى گز ايرانى ستاو روشهر در اجتماعى ستۀ ـگسهم ختار از ساو «هاه»دورى را

غم يرعل که رهبرى شيعهدانست بايد همين ن را نااى آـۀ بقعمدت ـعلما ا، دتر مى نموناسرا آرهبرى شيعه ن ستانجا

ن نيا»ايراميان ر دينى بهائيان گز، پناه ۀ اولـو در درجنى مسلّط نبود ۀ ايراـجامعبر ق مطلنفوذ فلج کننده، بطور ار و قتدا

 مى ساخت. ممکنن را ى آناماندگار سلمان«ـم

چگونه بهائيان در ، که ستـهانگيز نيز حيرتث ـورد بحـدر دوران مجتماعى ار ـمتحج ختارهاىبا توجه به سا 

ودند. بمنظور بدست دادن جلوۀ ب فتهيادستگاه رهبرى شيعيان، نفوذ ز ـبجاجتماعى ايران، تمامى سطوح و اقشار 

 ى اين نفوذ به دو جنبه توجه مى کنيم:کمّ

گفت ـو شعميق  ، نفوذشتـردار گخوى برـهاى مهممدو پيااهميت  ازصر ايران معاتاريخ در ، که ستـۀ نخـجنب 

ازۀ ه اندهيچ چيز ب» شاه که،الدين صرر نابادر در نفوذ هرچند کهاين سياسى است. ت ـحکومدستگاه ن در ناآانگيز 

1«)نبود(ؤثر ـش مـآوردن به خشمبىدر باظـلف
انيان« امّا در سطح »ديو، گسترش يابديى البانمى توانست به مقامات  

 به طور حيرت انگيزى دامنه دار گشت. ه همان دوران بنيان گرفت و در زمان مظفرالدينشا ازدولتى صبان ـو صاحب من

السلطنه بهائى السلطنه و همچنين پدر زن او صنيعمعيرالممالک و موقِّرشاه، چنانکه مثالً دو تن از دامادهاى  

و  (حاکم کاشان) ش ميرزا مؤيدالدولهشدسر ارـو پ دان(ـاکم همـ)ح السلطنهزا مؤيدميردى ـمهه محمد هزادند. شابود

مهمتر همان اين  ازاند. اين دوران درام بهائى حکّ ۀ ـنموننيز  ه(ـعاميد ر فواـوزي ـدًابعشهر، اکم بوـ)ح موقِّرالدوله

به ارت دصل از عزاز شاه است که پس ين لدراعظم مظفراصددى و باآلتدو سلک«ـمبىبا»قـرفي، امينالدوله 

 بهائى شدند! ،سرشـو پالسلطنه ادرش مختاربر اتفاق

بود: ه رسيد اوجانقالب مشروطه به اينک در آستانۀ ، نفوذ بهائيان، مى کنده دى اشارباآاما چنانکه دولت 

! »در اغلب دواير دولتى مصدر کار هستند.« بهائيان
2
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آدميت را  داورىکه بدرستى دريافت  توانمىنى مازرا تحول دستگاه دولتى در  ،سوس«ـ»نامحنفوذ اين  پيامد

 در نظر گيريم: 

1ديوانيان برخاستند.« هوگراز ند، ر نهادـاثملى ت ـصر حکومـو عاخير ن تاريخ قردر نى که مردالت ترين دونا»توا 
 

سخن خواهيم  بعدًاه ربااين  د. درنموافه ـرا اض معهآمدان جاسراز گى بزريگاه نفوذ بهائيان، بايد جمع پا به 

 نام مى بريم:  ن زماننجا تنها از دو تن از هنرمندان آگفت. اي

ب ـجالست.  ا (ناصرى ربااط اوّل درـخط) م«ـشکین قلـ»مى ديگر و «(موسیقی سنتی ايراندرـ)»پ داللهـزاعبمیريکى  

طهرانى )همانکه هاى شيخ عبدالحسين هو همچنين نو )رئيس بابيان(دى باآلت دوىـيحيشد سر ارـپاست که مثًال 

کسانى به ک توتک و ، زني ماليانبهائى شدند. از ميان  ن روانه بغدادش کرد(با بابياد جهااى شاه برالدين صرنا

ا کرمانشاهى را ـرضمحمد زا ميرانى و ـقر اردکباالـم م، ناوى«ـاحب فتـو صم مسلّ اى ـ»فقهاز ستند، که پيوبهائيان مى

 اند.ه ثبت کرد

 جمع قابلتن ـپيوس،دـت دهـبدسبهائيان ى ـو کيفنفوذ کمى ان ميزاز مشخصى صوير ـتاند توکه مى ى ديگرۀ ـجنب

  است: به بهائيان ن(ياشتیان و يهودـزرته يژ)بوايران مذهبىاىـاقليته ميانجهى از تو

2بودند.«ه بهائى شده خانواد ۱5۰خانوادۀ يهودى همدان  ۸۰۰از  .م۱۸۸4سال تا »

3بودند.«ه يهوديان گلپايگان و بيش از نصف يهوديان کاشان بهائى شد 75٪»
 

بهائى شتيان ـت را زرتـتفد«بات آـ»راحۀ ـمحل ه شد،رشاابود. چنانکه ر شمادّ پرـحهمين در نيز شتيان ـتن زرتـپيوس

ا يک سو باز ، مذهبى ايراناى ـاقليتهاست: ى ـس مهمـبنکتۀ نگر بياريخى تاۀ يداين پدند! دادشده، تشکيل مى 

 هکد ـيافتنمى ى را ـآن قطببهائيان در ديگر ى سوو از ند و بودبررورهبرى شيعه الت ـحممقابل نى در نشدز ـزوال ترم

ب انقالاز ، که پس سـبعا همين اين اد ريخىتأييد تااى بر زد.ـبرخيايران در اسالم سّلط ـتبا ه ـمقابلنست، به توامى

 فروکشيد! ه موج پيوستن آنها به بهائيان بيکبار، عايد اين اقليتها شدکه مصونيت نسبى  مشروطه ، با

ز ـد در مغاز مالهاى مستبکه هاى ـعتيقافکار »ه با ارزـمببهائيان، با توجه به دۀ ـفزاين، جمعيت ه اىـچنين زمينبر

 زساتـصافى سرنوشـمرا به ماليان ند که بودشده ل هى بدگروبهائيان به داد. مى شان ـن «گير شده بود.ى جادم مر

جناح د. اين ـانداختنمى شت ـوحبه  «نى»آنارشيستهاى ايرا نيزر را بادرطرف ديگر جناح ارتجاعى ازاند. خومىفرا

زوال ، رهبرى شيعه مى ديدبا پس از واقعۀ رژى نيز خود را در ائتالف که از آنجا ، راعظم()صد تابکابه رهبرى 

فعاليت شدن دار بلکه در دامنه، و سياسى کشورعى ااجتم، اقتصادىال گرفتن بحران بادر نه را سى قدرت سيا

س سازمان پلي ، تا اولينتـت يافـزا مأموريميرامرانـسرش کـپشاه، ناصرالديندوران همان د. در کرمىستجو ـجبهائيان 

 دى مى نويسد: باآمخفى ايران را تشکيل دهد. دولت

ى ـل مبلغه، هر سادادتشکيل صلى ـى مفـمخفپليس ادارۀ خود ت ـ»کامران ميرزا )حاکم طهران( در ايام حکوم

سب ـن کگاالس بزرـاز مجى نشينحاشيه که به د ـدهمى يه شهر اع راـهاى طمبسرعمامهاز مى کند. جمعى ار ـج اينکخر

مى کند. ه از وجود آنها استفادکه زنهاى خبرنگار دارد ه الوـبعنند... گرداگاه آامور ى يااو را از خفاه، دنموالع ـاط

جرًات انيون ـس روحترو از ند اى داره وزـا حـدر خفبهائى که ۀ ـطايفهم با چه از زنهاى عمومى و چه غير آنها. و 

، د اينجووبا د. يده مى برفاآنها هم د جواز وه، ان دادـرا اطمينآنها ى سارؤه، دکردا ـپيه راند، ندارشدن ر شکاآ

 .۱4۸  ، ص۱جشده، د ، يائولوژى...يدا 1

 .657  ، ص3ج، يهود ايرانتاريخ  2

3 George Curzon, Persia and the Persia Question, vol.1, p.500. 
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من  چنان کند،و است چنين درم خوـپيد به زحمت مى اندازد و مى گو آنرا هم، سياست اقتضا مى کندکه هى گا

 نگذاردم.«!
1

 

  که:از بهائيان منحصر به اين است  بردن«ه »فايد البته

د. طرف ملت مى شوالفى از ـام مخقدو ايد آقت مسايل سياسى پيش و ، هرستـن اينماان دراين زـدت دولتيعا»

افکارى برضد ، معلوم نشود، تا دهندمى جلوهبيگرى باا نرآه نيدشاآن پوبر عقيده ساد ـفلباس دن کرم ـگپى اى بر

 دولت در ملّت توليد گشته...«
2

 

 کمابيش  شده  هـگفت بيگرى«بات ـ»تهمرۀ بادرتاريخ آنچه در کتب که يد کنيم اى اساسى تأکدر اينجا بر نکته 

ان به درجۀ نفوذ ند، مى توبودار ـگرفتت«ـ»تهماين به ه ـدن آنانکشمر )بهائى(بى با با نبوده است و «تـتهم»فقط 

 ايران پى برد.تاريخ  هاىنترين دوراهمترقى آنان در يکى از سياعميقًا معنوى و نقش 

و بررو بيگرى«بات ـ»تهمبا ه ـآنانککه همۀ ت ـدريافستى را زمانى مى توان بدرعى نفوذ واقعى اين نيروى اجتما

خص ـشگر اکه ا چر، شماريم. و اين ناروا نيستـب آنان ت تأثيرـتحًا يدشدداقل ـحيا و  )بهائى(بى واقعًا با رابوده اند 

 کند. »تبرئه«خود را ، دشنام دادن به آنانبا شود و ضر رى حاـمنب، بر تـان داشـامکه اربود، همونمىبى ، باتهم«ـ»م

از حتى اند و هبيگرى زدبات ـتهم، تهـفتى برخاسالـمخ وچکترينـککه به کس به هرن ياعکس قضيه اينستکه مالّ 

 مى توانبست اينستکه بطور جمعشتهاند. ندابا انيز يش خوکردن رقباى  اين تهمت بطور گذرا براى از ميدان بيرون

 بهائيانو آن ه دادشکيل مى عى تاجتماه گروتنها يک را قى ۀ مترـجبهانقالب مشروطه ، از ايران پيش در ، تـگف

 الله مطرح ساخت:چنانکه شيخ فضل، و آنداشته است  تنها يک مفهومو آزادى ند بود

3بيه.«با»المذهبى و يا دعوت زنادقه و مالحدۀ  
 

 ورش نوين در ايران«پروزش و ـذار آمـ»بنيانگ وسه س مدرـمؤستاريخ نگاران، مثالى بزنيم: ميرزا حسن رشديه را  

  انداخت: هابر يه«شدۀ رـ»مدرسسجدى)!( ـدر تبريز درم ق.۱3۰5سال به  ه زادمى دانند.اين مالّ

سرانجام او را از  وند شنودى نمودـناخپيش آمده وينى ـنه ايک رو ديگر شده ا ـالفبآنکه ويز تاسبدماليان... »

4مسجد بيرون کردند.«
 

مدرسۀ ديگرى  له به تبريز خواسته شده،الدوامينت ـحکومقت بوديگر ل چند سات و ـصر رفـو مبه قفقاز او  

 تأسيس کرد:

درهم شکسته  راها ها به آنجا ريختند و همۀ نيمکتها و تخته روزى طلبه، ناخشنودى مىنمودندماليان »چون  

5و دبستان را بهم زدند.«
 

ر در باوّل اى ابرد و او ه برانيز همرحسن را ميرزا، ه تهران رفت و صدراعظم شدالدوله از تبريز بامينهنگاميکه  

 نىدر ايراکند. روشن است که اى تأسيس مدرسهباالخره توانست  »بيداران«دى و ديگرباآهمکارى دولتبا تهران 

ز کردن مدرسه کمترين ، بامى دادند تشکيلرا حاکميت مذهبى صارى ـانحقدرت ۀ ـب پايـمکتکه حدود سه هزار 

 بود.  بيگرى«با»اتهام همان ، برمى انگيختکه واکنشى 

  به گزارش کسروى:که کرديم ه اشار؟ استه بود «بىبا»نيز واقعًا زا حسن حال ببينيم آيا مير
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شيوۀ نوين  فتنگرد ياوت و بيرفتن به را يد مرگو، مى ستهانستاـگزار دبکه بنياديه شدرحسن ا زميراج ـ»ح

1آموزگارى يک گفتارى از»اختر« برانگيخت.«
 

و انه بهائيان و ازليان  آنجا که نهاز است. با اينهمه  ه«ـالبابيق ـ»محقنيز زن او که ديم کرل ـنقيى ۀ طباطباـو از نام

ى فتارربى« با»فرهنگأثير ـت تـستقيم تحـمنست که غيرداجمله کسانى از بايد را وىاند،  خود دانستهرا از 

 نويسد: قرار گرفته است. کسروى مى بيان«با»پشتيبانى  وردـممستقيمًا  جويى آنانترقىتند و ـداشنه جوياترقى

برخى ست ـنخمى بود... ديرى تنها يک دبستان )رشديه( تا آغازيد. در تهران  ۱3۱4»دبستان در ايران از سال 

ند. ستان گرديدـشتيبان دبـپ، خود امـنيکنماليان از تن دو ميان در اين لى وند نموداينجا دشمنى مى در ماليان از 

2دانشمند و آزاد انديشه و نيکى مى بود.« دد که خود مربودى بام آـدى نجشيخ هادروان ، شااز آن دويکى 
 

مخالف آنچيزى ـًا دقيقنى، م تهراروحانى بنادار اين کرو است. رفتار رزترى باۀ ـنمون، دىبام آـدى نجشيخ ها 

از حتى دى شيخ ها .«تأيید می کندرا عده قاکه است يی استثنا»است و بقول معروف  کرده بروز  مالياناز که است 

شاکش ـدر ک د!ـکنيمستقيمًا کمک ن تاخودکهه ـگفتيا مىوگو داشتاع ـامتن ن«يابینواکمک به » اىبرول ـفتن پگر

 نيز بود: ، مشير و مشار امينالدوله، که جستنمى کتشرر بادربا ت« ـ»روحاني

دارد... افکار  پيشوايىمت ـس اونسبت به از همفکران وزير اعظم )امين الدوله( و که دى باآ»شيخ هادى نجم

3«.پرور او را ترويج مى کندمعارف
   

ن« و ابياب»با اتنگش ـاط تنگـارتبما اتأييد کند، دى را شيخ هان يا بهائى بودبى و دست نيست که بارکى در مد 

ار رقنى« بابياۀ »مراو را در ز، ريخىتاق ـمنط، به تـرواج داشبهائيان زد ـدر نکه تنها ت نياستن دخاـرام دانـحسپس 

، نشگانوادميان از ند. داشتار قرن ياأثير اين جرـت تـتحًا يديا دستکم شدو اند هودـننمعقيده ار ـاظه،که دـدهمى

گردش شا -دهخدا »جملهاز  -نىۀ ايراـآمدان جامعبسيارى سر  بهائيان فعال تهران بود. از، دىبامآـاس نجـدس عبـمهن

4« .ندبود
در جمله ارد. از ندول ـقبل« ـعقبر حکم دم ـ»مقرا چيز چنانکه هيچ ، ستايش از عقل استيکسره ارش ـآث 

 مى نويسد: «ءالعقال رـ»تحري

را الزم مى داند خود ل ـعقحکم ل در ـو تأمقت نظر آنو، شنودـبخود کالمى ، » طالب حق اگر از عاقل و حکيم

بايد سان ـخود اعراض نمايد.« ان لـعقحکم و از يد د نماـل تقليـو تأم نظرون ه باشد، نه آنکه بدمبادا خطا نمودکه 

از ه کلمات صادرکه نگويد  واند بدحکم ب هر بارا در خود ل ـو عقباشد ات ـظر کلمناه ـليمۀ الهيـرت سـ»بفط

5معصومين مقدم بر حکم عقل است.«
 دليل کافى همينکه: ه الخرباو  

احتراز آنها بى ۀـطمعکارانرفتار و  ياننماروحانىاز ى ـدن علننموه ـخطئنش... در تبادى... زبام آـنجشيخ »

6است.«
 

 

* * * 

ا از ر شت آنانسرگذ انقالب مشروطه نگاهى افکنديم،نۀ ستادر آبهائيان ى ـوکيفکمى  آنکه به نفوذاز پس 

 »جنبش تنباکو« به بعد وامى رسيم. 

                                                                                 

 .2۱شده، ص د ، ياسروىـکتاريخ مشروطه ...،  1

 .3۸  ، صهمانجا 2

 .۱۸5، ص ۱جشده، د ، ياىـحيات يحي 3

 .7۸، ص  2ج، اـنيمتا با ـاز ص، ورـن پـى آريـيحي 4

 .393، ص 3ج، سبک شناسى، ار»ملک الشعرا«ـى بهـتقمحمد  5

 .59، ص ۱جه، ياد شد، حيىحيات ي 6
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با به ضعف ناصرى وارد آورد.  ر روبارهبرى شیعه به درکه ضرب شستی بود  »جنبش« محتواى واقعى اينکه ديديم 

 يافت: قضیه بسرعت فیصلهه، نیز به اين هدف نايل شدشاه الدين صرنشینی ناعقب

علما أت ـالع هيـاطبه ار ـالتجملک يلۀ ـوسبه ى ميزت آـام عنايـپيه اهمرصارنامه ـاى انحـدر الغشاه نيز تخط ـ»دس

ه مجتهد به ائمهمين س خديوانه دعا کردند. قدذات امًا متفق عليهم به تماعلما ير سا وحسن آشتيانى زا سيد... ميرر

! کنيد.« عارا دشاه سجد و پادـميد ه بروـهمکه: جماعت امر کرد 
1

شد و آن باداشته علت مى توانست تنها يک  ،عتـان وسبلوايى بدرش و شونبال بد ،يعيکى سرو نزدآشتى 

د. پيش از اين برَه حکومتى  بهره ال گرفتن اختالف ميان دو پايگابات از ـان داشـامک ، کهحضور نيروى سوّمى بود

بود: ه نموده به آشتيانى به اين »دشمن مشترک« اشار ه ـدر نامشاه  که يم ديد

2مى زنند.« دنتهران تنها گرى هابىهمان باها را شمار از ـيکنفشد، انبلت دونکرده، داى ـخگر » ا

 اى به ميرزا رضاى شيرازى گوشزد ساخت: بک صدراعظم نيز در نامهتاطر را اخهمين 

را در لباس ديندارى و خود و هستند ان ـدم پنهميان مردر غيره ى و هربى و دباه از ـۀ غاليـق مختلففراز بعضى »

 ندارند.« ضايقهـدم ممراختن اندم ـساد و بهـه و فـدر موقع از هيچ فتن، اسالم محفوظ داشته
3

اى هزتا« اوج نبابيا» يگاه حکومتى، پيگرددو پا ميانشاکش ـک درکه ببينيم،  انگيز نيستحيرتف ـاين وص با

 اى وجود دارد: ه اشار  ق.۱3۰9ب ـشتم رجـورخ دوم و هـمدولتى ۀ ـدر روزنامپيگرد اين به ت. ـياف

بى بارى ـى ابهـزا تقميرديگر »« هحامل بعضى نوشتجات بودکه شخص سرهنگى را گرفته است ، »معين نظام

4حضور همايون مى خواندند.« بهب ـشند، ون آوردبيرل او ـد از بغياتجات زـنوشاند که فتهرا گر

 در ايران بود! ء عبدالبها »ايادى«ميرزا تقى ابهرى يکى از چهار  چنانکه اشاره شد،

وشن ر »همه کس«اىسيد، برربقتل ى نمااى کرـزا رضميرت ـبدسشاه الدين صرناکه وقتى ست ـه ايـزمينبر چنين  

 دى مى نويسد:باآدولتآن بودند. اصلى ء سر منشا بيان«با» کهبود 

با  تخلّصء ورقا، عرىينستکه شاا، يکى ددمى گرب ـا مترتّـزا رضميربيگرى که بر نسبت باوادثى ـحديگر »از 

شندۀ ـنود کـشکه مىسلطان ـالينـمع بهب ـملقشاه ستگان ـاز بلت است، يکى بيگرى در محبس دوباپسرش به تهمت 

در که اى به حرفته به بس رـحرارت قلب خود به محء اـاى اطفه شده برزودـبى افهر بار او از ـتنفاست، بر بى شاه با

5مى رساند.« به قتلد پدر را ـبع، شم پدر ـچپيش سر را ـاوّل پ، دارددست 
 

ر در توازن قواى تغيي ستند ازـتوانمى  «بيانبا»ل تنها در درجۀ اوّنيز ه، واقعًا سياسى ياد شد -عىدر شرايط اجتما 

 هما ناطق مىنويسد: سياسىسود برند.

بىممکن است بود که سوسياليسم با)ميرزا( ملکم هنوز به اين اميد شاه... الدين صربعد از قتل ناه چند ماحتى »

6در ايران فراگير شود.«
 

ريان در قتل بارروشن شود د، تا دگيرار يى قرزجوباورد ـا مـرضزا است که ميرخوتابک مىا نچودين »منطق« ب 

حکايت از اين دارند: رسمى نيز سايۀ انتقام بر سر بهائيان افتاد. اسناد ، شتنددستى نداشاه 

 .۱24، ص  شورش بر امتيازنامۀ رژى، دميتآفريدون  1

 .۱5شده، ص د ، يابيدارى...تاريخ  2

 .7ه، ص ياد شد، شورش... 3

 .۱۱5ص ، همانجا 4

 .۱53، ص ۱جشده، د ، ياىـحيات يحي 5

 .33، ص روزـفيمحمد طق و ناا ـش همـبکوشتبعيد، ى هاه ـنام، انىـن کرمخازا آقامير 6
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راکشتند و ايرانيان شاه ا ـبيهبود که باارت ـاين عبه شد، به ابرـصر مخـسول مـقونبه  رسمى دولتى کهراف ـ»تلگ

1انتقام از بهائيان مصر بکشند«که داشتند ه مصر اراد
 

بسر مى  ندر زندا بيگرى«باام ـ»اتهبود که نه تنها به  وله اه ساسر دوازدـو پ ا«ـ»ورقهمان جرا مانى اين بااوّلين قر 

فنديارخان ـ»اسو ه دافتاان ندزها به ربااز اين ايران، پيش در  عبدالبهادى يابعنوان يکى ديگر از چهار ا، که برد

2 «بودسلطان ـاللـان ظنددر زکه امى ـارى را هنگـبختييل يس اـارى رئـبختي
  ه بود. دتبليغ نمو 

 «ارشتاجددر ـ»پقتل از چند بهائى شتن ـکشد با کومى اکمى حپا شده، هر ب برشوآمختلف مملکت اط ـدر نق

3«شتند.ـرا کنفر بهائى نج ـه پـت حيدريـدر ترب»تنها د. گيرام ـانتق
ارادۀ ديگرى ، نوتخت همظفرالدينشا با اينهمه 

يران ادر اجتماعى وى نيردام ـک،ماليان قدرتى گيرغم اوج،  عليرببينيمال ـکشى بزودى فرو نشست. حبىباداشت و 

گونه تحول هر ط، که پيش شرو رانيرسروى اين ـک، يمديداز اين پيش ؟ «گر شده بودۀ دـزماننه، »زما کهبودآمده بر

آرمان ايشان مى همين دسته اى بزرگ به آزادى مى کوشيدند و » کند:چنين معرفى مى، انى در جامعه استبني

4«بود.
 

کسانى که و  ن«بابيا» را تنها »دستۀ بزرگ« بگوييم اينکه بدور است عى اجتما-ريخىتااز منطق 

نى که به ايراروشنفکران دان و دولتمرتشکيل مى دادند. هم آن دسته از ، مشهور بودند »تهمت«بدين 

اضمحاللى ايران ند رومقابل در جويى هارـچفکر در پايى ت اروبياادبا  شنايىآطريق از يا و ه دکرفر ـسپا ارو

ى به مزدورى بيگانه د و عثمانـو هنروسيه در ، نىنادر پى آب و که زحمتکشانى ه بودند و هم آن خيل انبو

س ـحه الخرباو ند کردمىس ـحخود ت ـت و گوشـپوس باسايگان را ـاز همايران گى ندماه، عقب تن داد

شته ـل گدبرى بادراستبداد و  ماليانن برابه ستمق و زور ـم تحميهراه تنها به، کدممرت ـاکثريستىدوايران

 ارتجاع مذهبىيگاه پا بودادر ـان قـرت غليصودر  کهدادتشکيل مىرا بى ژى انقالنره آن اـه و همـهمند، بود

  کوبد. هموجىدرـمبه را و دربارى 

 اوتـتفبا انقالب اجتماعى رش شوان و ـغلي -يمتکرارگزير از ناآن به سبب اهميت و ه شد رشااما، چنانکه ا 

 «ىبانقالضع »ويک نبال بى بدانقالهر ت. ـگرفيکى دو را ـاينان ، نمى تواى«النهـفاضگويی هويا»با هيچ دارد و 

را ماعى اجتستى ـه هر کهناـور مظد باشد که به مرمى توانبزرگى  اجتماعى هوگر تنهاآن جد موکه د گيرمىرت صو

ون آن است. که بدريخى سى تادر برر« ه»عامل آگاانى نوين قرار دهد. سخن از هاى آن را بر بنيپايهه، ندار افکـبکن

 . نمى آيد دجوبو «بىانقالضع »ودم مردۀ يى عميق تواـغم نارضعلير

در درون جامعۀ انقالب مشروطه بايد نۀ ستادر آ «بىانقالضع »واد ـۀ ايجعمدبدنبال عامل که چنين است  

اجتماعى ۀ جلو ختنظر شناد. از اين ه مى کرارزـمبمشروطه اى ـآرمانه هدر رانه پيگيراکه د کررا جستجو يى ايرانى نيرو

 بدست مى دهد. درونى جامعه را کشاکش  ۀـدرونماي ،بهائيان

م آنان حال ببينييم، ت دادـبدسه دافتاهاى دورستاروتا بهائيان از پايتخت  وزنۀ کمّى«»پس از آنکه تصوّرى از  

ى گره شيعهيژبوو اسالم انى ـمبائيان به، «نظرى»زمينۀ  در ؟ هر مى شدنداـى ظابه چه جلوه آنروز ه در جامعۀ شيعهزد

ت فاراال« و خـهرا »جُ «علما»، مى دانستند سانهـنم را افـشت و جهـو بههر شده اـد را ظعوائم موـقند، کردمى را رد

                                                                                 

 .۸9  شده، صد ، ياب...ـکواک 1

 .۸۱  ، صهمانجا 2

 .۸۸  ، صهمانجا 3

4
 .2۱ شده، صد ، ياسروىـکريخ مشروطه ...، تا 
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ا جد «اّمت»بهائيان را بکلى از که کافى بود  »مبانی عقیدتی«اختالفاتى در . چنين شمردندمىل ـطيکسره بارا 

 بود. ضيه ـع قتنها فراين با اينهمه زد. سا

کردار  رفتار وبا رفتار و کردارى در تضاد با بود. آنها اقليتى بودند بهائيان  رفتارو عامل مهمتر جلوه 

 خود ند. شيدپونمىشم ـچنيز موسيقى(  :نندگى )ماندذ زـاز لذايند که هيچ، ه بودو حرفکار . بدنبال «اّمت»

ه، به آلوده چهار ميخ کرده بود، رها ساختبار و ترسرا يکسره از خرافاتى که شيعيان را به زندگى نکبت

ار هم به ـدر کنمحافل در ند، که دان نبودمرزنانشان نه تنها بردۀ . فرزندانشان مىکوشيدند پرورشو آموزش 

بر ند. شد نيز داخل نمىبو بدى هاهـخزين، به دـرفتننمىسجد ـمنه آنکه به ستند. ـنشىمصحبت و مشورت 

بوسى اين و آن ابا داشتند.  دست نش و کراز ه الخرباو ند کردمى  سرى را ردـهمچند ستند و ـنشمىندلىـص

  .ندبودقايل ارزش خود رت صويرت و ـتگى صـاى آراسبرند و مى شمردگ ـن را ننبود مى«عا»اد و بيسو

جموع مدر ما انيز باشد،  نىايراشيعيان از  برخى «شخصى»سليقۀ نگر نست بياتواتک اينها مى هرچند که تک 

 اين زاهريک د. مى کرا ـنمشتـانگخواسته نايا و خواسته را  نناآکه  شتاگذ مىايش ـنمبهائيان به اى از جلوه 

اين حاکميت در که آنچه ، دف گرفتهۀ حاکميت رهبرى شيعه را هـزمينبود،  اسالمالف ـمخآنکه از شته گذگى ها ويژ

 پنبه مى کرد. ، طى قرنها رشته بود

ر بن اجتماعيشانش ـاىمـنمباسالم، از ، که پيش «مسلمانان»به ند بودشيده کوها ماليان قرنمثالى بزنيم:   

به بهائيانى که  اينک . است »نجس«غيرمسلمان که  »بفهمانند«ت ـار داش، قرگونناى گوهاو نژاداقوام  ستىـهمزي

اصرار کار نيز اين  درکه تند ـنداشبا ا ان با ديگرنه تنها از نشست و برخاست ، اکثريت از ميان شيعيان برخاسته بودند

اقعًا واينکه چه کسى  ارـمعيانقالب مشروطه ، نۀ ستادر آ «کشىبىبا»بلواى ين گتردر بزراست که ى ـگفتن داشتند. 

 بود!  «ه»مطلب ساد، همينبهائى است

مجلسى هر در بود که تى ـۀ زردشـطايفبهائيان با ت شرمعا، بيشتر عداوتشان را تأييد مى کرديى که »يکى از چيزها

ن و بزرگتريه سته... اين عمل... مهمترين گناـع نشـمجميک ن در باادر مهربردو نند سلمان ماـتى و مـزردشند که مى ديد

1.«شدمى ه کفر شمرد
 

بى بودن او که باد ـگفتنحاليکه اکثر علما درند، هيد کردـال« شه بارا در »د بنااستاد مهدى  »آقا عبدالرسول پسر

از آنها اجتناب نمى کرد ه، خورد امـان طعبر سر يک خو هاشتىزردکه با يم ما ديدد: ـگفتنر نفثابت نيست. ولى دو 

!و اين حالت مخصوص بهائيان است.«
2

 

ار نشمردن زندگى اين ، خوسم و روانـکيزگى جپاختن نده سازهمان ۀ اوّل ـدرجدر بهائى که دار کرب ـين ترتيبد 

 در تمام دوران نيم قرن تداوم يافته بود( »عرفا«ميان در اسالم  که با وجود ) يى مذهبىکيباـشه الخرباجهانى و 

 ۱۰تا  7وجه به جمعيت بهائى، با تشتۀ ـان کهزارو ، تـافروخبر مى را نى ۀ ايراـجامعنى ضاد دروـتى ت ناصرـحکوم

 تنها نشانه اى از آنست. ، ايران ونىـميلي

لج گى فدشيعه ز غمنى عليرۀ ايراـجامعنه تنها د. ـدهمى شان ـناجتماعى ضاد ـتعيت نکتۀ مهم ديگر آنکه، واق 

بدتر  و، خارجى »ايران شناسان« الف آنچهـخنبود، بلکه بر جز نه عاخواهان جنبشى پيشرفتد آوردجواز بوکننده، 

وارداتى  يىکاالبه صورت مدنيت غربى را  زى نداشتندنيان نياايرا، انده شدعى ايرانى مد نويسان«تاريخ » از آنها

 وى، به نيرنىفرهنگ جها هاىثين ميراترىـاز غن، تا با تکيه بر يکى آيندبپذيرند. کافى بود بر شيعه زدگى غالب 

 . بگشايند راه پيشرفت اجتماعى راخود 
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ل ـليد رى«ـ»ايرانیگلۀ چند هزار سااث ميران ـحافظمذهبى، بعنوان اى ـاقليتهبهائيان به ديگر « طبيعى»يکى نزد 

لندگى باکردن و ه در پى زندکه دانست بايد اين ۀ اوّل ـرا در درجنى ۀ ايراـامعن در جشات نفوذـعلّبر آنستکه، افى ـک

 قرار داشت.  با اسالمدر تضاد  نىايرافرهنگ ى گى هاويژند که بعنوان زى بودـآنچيهمۀ 

که امّا در دورانى ، مى دانندنى آيينى جها خويش را آيين  بهائيانه چند امروزکه هراين نکته نيز ناگفته نماند  

يک با ى نزدندپيوخود ل ـو کء بلکه اين آيين در جز، نه تنها همۀ بهائيان ايرانى بودند، از آن سخن مى رانيم

زسازى شدۀ اين فرهنگ ، با. بهتر بگوييمشتدا ايرانيانفرهنگى اث مير  باستنى ـناگس تنيدگىو  «ینات ايراـ»روحی

ه ـاين مرحل ورياتبه ضرتوجه با ايران و عى در آن دوران منطبق بر مرحلۀ رشد اجتماآيين در دوران جديد بود. اين 

 . شده بودزى ـه ريـپاي

سل ـن ننيارااى ايبر ممکن استسى بودست ن بودرام ـيم. حنظر گيررا در « سىبودستن بودرام ـ»حنه، نموطور ب

از بود. سخن ردار خواى بره ژـوي «بى»انقالاهميت در آن دوران از حاليکه همين، دريد. نما «هسخرـ»مضر نيز حا

 هرگذاشت و مىون بيرا ـاز عبطرف، دو به را  دست خوددو بر استر، سوار ، سيّد و مّاليىهر در آن که دورانى است 

روز و هر در بى، رعمقابل متوليان مذهب در ايران دم مرنى بواين سمبل زسد. ببو تش را ـدسکه عابرى مجبور بود 

 بهائيانر از که چه بسياوز تکرار مى گشت و براى ما ديگر قابل تصور نيست نرآايران در نى وى و برزکهر در ، عتىسا

ت و همين مى توانس  مى نمودند با خود از دست بوسى ا »حکم دين«ه ب ،»حضرات«شدن با و برم روکه به هنگا

 ! به از دست دادن جان آنان منجر شوددر مواردى ديد،  به آزار و اذيت و چنانکه خواهيم

فسخ ائتالف فى از طر، يمه بود. چنانکه ديددر ايران رخ داده پس از ناصرالدينشاکه تغيير مهمى ، بگذريم 

ر. اين تغيير وضع بااهش نفوذ درـت کـقيمبه بود و از طرف ديگر قدرت يافتن حکام واليات  «روحانيت»ر و بادر

را  خودفعاليت ۀ ـت دامنـنداشماليان از شى دلخو محلاکم ـحکه اطى ـدر نقبود که ى بـت مناسـفرصبهائيان اى بر

 نوين »توازن قواى«ى اين خراسان در دست است بخوب در بهائى تاجرى قتلن يااز جرشى که گزاردهند. ش گستر

 را نشان مى دهد: 

مذهبى دۀ ـدر در عقيـپبا از آن دو که يکى ت ـسرخى )از تجار تبريز مقيم خراسان( دو پسر داشه»حاجى محمد د

که سند مى ه را ـب بهائيـو کتشد ت ـهمدس درشديگر با ماسر ـذا پـت... لهـى در مخالفديگرو آن بود از همرو فق موا

ى ـتهمنند که کار بقتل حاجى کردنمى صور ـدا تـدر ابتهم يد شاو ند... بردعلما زد ـنديده دزحاجى ن بهائى بودشد بر 

دست ن در سات خراـکومم حماه زـند... خالصشرعى حاجى شووارث خود بود. تا الميت ـار اسـن اظهشاد و مرادشو

له الدوًا به رکن ار، کردکروز بره ـن فتنچوو مى شد رد واه هزادها بر شاروزحاجى محمد اکثر الدوله بود و ه رکنهزادشا

 آنله اهميت به لدوالى رکنوشد. د ـخواهبه قتل من ى ـات منتهـاين حرکقطعًا و... ند کردچنين امروز مردم که گفت 

رعلى شين عبور کند مال باحاجى آمد از خياد... روز ديگر...کرد ـنخواهکار اين که کسى جرًات برداد ه پاسخ مىادند

بهائيان بانه ـش زد... شـه آتـاو ريختبر سر ت ـول او را زد و ديگرى ظرف نفـش لـر شـتيه، يکى با يدـو رسبه او سيد شير 

مد... گودالى دفن کردند. رکنالدوله همان روز در صدد گرفتن قاتلين برآ سد را برداشته درـاس جهرف و با خوانى ـنه

سه دو ِمن جمله   د.ـرکين را گرفتنـاز محجمعى زها را فشنگ دادند... بايدند و سرداد توپها را بيرون کشحکم بانه ـش

 ه، بر استرادـن نهشاسره نمد بر الـکه دکررى لباس علم عااز بوده اند رک ـمحکه معلوم شد شهور ـى معلمااز نفر 

را که کًال عمامه ند سيدتر طالب چنانو علما يد ـدّ رسـين حبات ـت حکومدّـن حچوو ند اج کردخراشهر و از ار سو

از پس اد... ـال نيفتـۀ مـعماماحدى به شم ـچکه ى ند. بطورن نمودعدت ـن را جنساشهد خراـروز مه تا چند دکرک تر

1س اصلى خود برگشتند و خراسان بحال اول برگشت.«به لباب عمائم باداد و ارله عفو عمومى الدورکنروز د چن
 

                                                                                 

 .9۰-92 ه، صياد شد، کواکب... 1



 انقالب مشروطهپيکارگران 

 

376 

 

 

ار مذهبى قر تهاجم حاکميتورد ـمکه حاکميت مذهبى حکم مى راند و آنجا با رقابت حاکم به اما در والياتى که 

سطان ـاللـظنند ماکسانى هآنکه ـد. خاصـهار دقر صالحه«ـالمجه »ورا بودکه بهائيان آن کار نترينساآ، تگرفمى

در راه بهائيان ازند، آن بودپىدر ، تندـۀ سلطنت داشـداعي، که ه(شاـکرماناکمـ)حالرالدوله ساو  اصفهان(اکم ـ)ح

ورد م »گوشت دم توپ«حتى بعنوان ستند براـتوان، بهائيان که مىهاکشوران اين کشاـدر کتفاده کنند. اس بىياقدرت

ه اـخته و گهگساود محدا رخود  ات«ـ»تلفتا  مى بودند، ردار خوبربسيارى بير تداز هشيارى و  بايد، قرارگيرنده استفاد

 مىنويسد: هربادر اين  «ار بهائىتاريخ نگ» شند.سى بکـنف

راحت خواه لتعدا پناه حکامدر گاه ند و غارت مى شدو دچار قتل هى ه گاودـپيمنزول و صعود وس ـقبهائيان »

1بودند.«
 

 بى مسلک«با»  ۀـالدولتابک، امينل اعزاز مد که پس بهترين موقعيت براى بهائيان در همان يکسالى پيش آ 

 صدراعظم شد: 

بصدارت رسيد و مظفرالدين شاه سلطنت يل و او در اوابود نى باۀ تنکاـالدولايران با امينارت قت صدو»در آن 

ه، ه دادـخاتمغيره و به اسم مذهب  )خونريزى(ک و ـک و فتـهته، به دکربک اتخاذ تاسياستى بر خالف سياست ا

فى الحقيقه در مملکت عدالت جارى  کهامثالها را پيشه کرد و ميل داشت  وامنيت ملک و آرامش و طريقۀ تمدن 

 شود.«
2

 

ه ـ»هفتيى که هاهـنامطريق از  عبدالبهاو ند هادنآغاز را روشنگرانۀ وسيعى و ميان بهائيان فعاليت تبليغى اين  در

3«سيدرمى ه ـهفتبه 
بود که دّ ى بحه کتيکى بهائيان در اين راتاى هاتد. موفقيتشويق مى نمودايت و ـهن را ناآ 

خوبست از شيوۀ که صحبت از اين رفت ، ماليانمخفى«  نـ»انجم درانقالب مشروطه نۀ ستاد در آـبع لچند سا

 گردد: ه استفاد بيان«با»

ها ى مالهانهه درب خاـه و مرافعـار محاکمـتگرفکه کس را  ينستکه هره اـبيباۀ ـم طايفـرس، تـگفء زاـاز اجيکى »

است او را دعوت به ه محکوم شدصمين يکى از متخاله المحانمايند. يل مى مابطرف خود و ديده او را باشد، 

 ننياديواظلم يدۀ که ستمدکس کنيم هره ـمالحظته باشيم. نکت اين ـملتفما ست ـاال خوبـحمى نمايند. دين خود 

4نماييم.« ذبـاو را جخود صود ـمقبه و ديده او را باشد 
 

اس ـتمخود  ندبا محيطبودشيده کوند بودکه ا ـکجه هرارهمون ناآبود. فته اى ياهزتاد ـبُعتبليغ بهائيان اينک  شيوۀ 

د ـبُعدهند. ار قر يرأثـت تـتحرفتار روشنگرانۀ خود و با افکار او را بهائى کنند، دستکم را نند کسى تواگر نمى و افته يا

 ارـستقيم آثـمغير دن مستقيم و يات را نيز رسانبين بود. محور اين فعاليدولتمردان روشن يکى بانزدفعاليت آنان، زۀ تا

له ساداد. در اين دو رتشکيل مى (.ق۱3۱۰«)سياسيهلۀ سا»رو  (.ق۱292ه«)ـلۀ مدنيسا»ر دو کتاب هيژبوو بهائى 

  :شد« دفاع مىدولت ويى دين اجد» نى ازـبروش، ده شوده برسندـى از نويمآنکه ناون بد

در ،... شتهـر گـع و نثـى طبـم در بمبئـشکين قلـبه خط مشاه مظفرالدين)در( بدايت سلطنت ه... ک»رسالۀ سياسيه 

 شاهم يار اـنظي، که يقين بدانيد، نمايندامور سياسى در گر علماء دين مداخله ااست که صوص ـاحت منآنجا به صر
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عۀ ثانيه نصف ايران بباد ايران را افغان ويران کرد. در واق لىۀ اوّـدد. در واقعشاه... گرىـن فتحعلماسين و زـلطان حـس

1رفت...«

 : گرددقلمداد می عیانسانی و اجتماواالى  گیويژ سی اجتماعی بعنواندمکرا، همزيستی و لهسادر اين ر 

ار سرشاف اـار و اکتطوالق و اـديل اخـو تعافکار ساع ـث اتّـعباآن گى و آزاداست رم ـدس و محتـسان مقـان انجد»و

است ن جااز خصايص دل و که سئوليت وجدان ـمديگر آنکه و است ان ـلم امکعاۀ ـمکنونايق ـور حقـت و ظهـخلق

دو ند؟ ى ماقباى ـل الهعدوان ـر در ديـشر اکبـشر در روز حـاى ببررى از ـکيف، ديگر چه ددگرع ـن واقجهادر اين گر ا

2جميع مراتب و عقايد موجود نه...« درافکار همد جولم وعاس در ـنف
 

کند و را رد مى ر«ـشر اکبـ»حروز انسانى، ان جدوبا تکيه بر « بهائيان» رهبر مذهبى که ور نکردنى است با

در سياسى ت ـاز حکوم «سياسيهلۀ سا»رهمان در يد. نمامى ى ـرى تلقى فطمررا اعقيده بر پايۀ آزادى  دمکراسى

ه کرده مبارز » غاصب حق على«بعنوان تـمحکوه با ارکه هموى را بنيان شيعه گرع و فادمذهبى ت ـحکوممقابل 

 داند: مى» واضحالبطالن« ، بود

غاصب ناصب چه  ۀـکلمديگر مله... شات ـه و رحمـو سلطنت منتظممشروطه است ت ـحکومله، ت عادـ»حکوم

3«؟دليل و برهانم واضح البطالن است و چه تصوّر بىزع
 

از به يکى هاى ـدر نام عبدالبهاد. گيرمى کلـشنيز  سياسى بهائيانى گيراجتماعى، جهتر ـتفکچنين ۀ ـپاير ب 

 زد: تامى ماليان ستيزى دولتبر ه، تأکيد کرد شاهطلبى مظفرالدينايران، بر پيشرفتدر خود  دى«يا»ا

، تـشروعيت حکومـتدرمـاد رعيـم اعتقعدد و ـم عالمنکه بنا الـهدانىجُنااز ايران،شن ـاين گلکه »مالحظه نماييد 

تر نبامهرضر... يار حاشهربحانالله از ـسديد. ران گرـاب و وينه خرچگوباشند، مىه ـظَلم، لـى جاهعلماۀ ـگفتبه که 

اين کنند، تا ام ـاقت قيصدو  اّمتاستقال ـکمبه ل ـو کنند ر بدابايد قدال والله. است؟ د جومونيا هى در دشاپاد

4و اين دردها درمان پذيرد.« بدق ياـرتها قـفت
 

يک نزدنى دان ايرابه دولتمر ،قدرت سياسى شتيبانى ازـو پلت و دويى دين اجدع از فادبهائيان با ب ـين ترتيبد 

 :دهندنفس ـاد بـاعتمماليان ت ـول حکومـغمقابل ن در ناآ، به ندشيدکوشده مى 

ه شکرانه عادل ب هانشات رحمت حضرت ربوبيت )است(. نهايت مراتب اينستکه شهرياران کامل و پادـ»حکوم

5شند.«بايد عدل مجسم بااين الطاف الهيه 
 

را در نى ۀ ايراـدرد جامعفته اند، يا گر پرستى«شاه » را از روى نفهمى ت عادله«ـ»حکومآنانکه دفاع بهائيان از 

خواسته و يا ناخواسته ه در اينبارء، ارد. استدالل عبدالبهاندد جوط وـدّ وسـحبوده اند.  ماليانزدور ـميا خود و اند فتهنيا

 مى سازد: بهائيانصيب ـرا ن ضل«ـدم فـدم و تقـ»فضل تق

و در يد لى جوهاعادت اـت و سـد و نعمـت خواهـيش رعيسات و آـلطبع راحبات ـحکوممعلوم است که » اين 

وت ـت و قـکت و عظم، شوتـروت رعيـت و ثعزرا ـزييل... است. ب و ماـن راغستاه و زيردـۀ تبعـوق عادلـحقحفظ 

6است...« رىـى فطمرضيه اـو اين قهره است... اـقلت و دوباهره سلطنت 
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 ادىـوازين اعتقـم، شىـطمـخنبود، بلکه  اص«خو»اى برخنى ـس، تـنوشمى عبدالبها، آنچه هـاينکجه به با تو 

جتماعى اوى نيرآن به را که نه تنها بهائيان ت ـگف، بايد دادتشکيل مىن را نيااز ايراعظيم اى هدمحمل عمل توو 

ند، کردمىگى ندز به تن اجتماعىارزۀ ـان مبورـدر ک ار نن آمادر ،ختهشنارا خود ۀ ـدرد زمانکه خت مى سال بد

 و روشنگران عصر خويش مى افزود. روشنفکران ر به شمارا بلکه آنان 

 «یسیاست ـ»حکوم ت وـگرفلت سر مىو دويى دين اجدوز ر نآايران  درگر اکه  شدصور نباـتحتى قابل  ديگرشايد 

ه شته چن گذقردر ايران ريخى تاوالت ـير تحـس، کردبرقرار مىنى ۀ ايراـجامعبر را ، حاکميت خود رن آنبه معنى مد

 ت:  ـيافمى اى جلوه

ى سارؤ سام.ـلم اجنه عاوب دارد و ـقلبه ق ـتعلنه.بلکه خلى مدسى در امور سيا دين را سياست جداست. »دين از

1ننمايند...« امور سياسى مداخلهو در ند وس بپردازـيم نفـت و تعلـتربيدين بايد به 
 

جهت تغيير دهند، را در اين تاريخ ايران مسير ، رى ايران فرصت نيافتندباارتجاع مذهبى و در بهائيان در زير فشار

ما در آستانۀ « روشنگران»که د ـدهمىشان ـن، «روشنگران» دارکرگفتار و با  ه اند،دکره و ـگفتآنچه سۀ ـمقايما ا

ۀ ـارائه کاداتى ـانتقبه  زدندست و  بىمقابل حاکميت مذهدر  اّمتاستقاز ه رفتن رـطفبا ت ـدرسانقالب مشروطه، 

 . کردندمحکوم به شکست  خود راروشنگرانه  ، فعاليتتـنبال نداشبدى حلّه را

 ائيان،بهاتى ـدۀ تبليغکه ممکن نيست، با توجه  به فعاليت گستررا ـشاريم. زيفمىريخى پاتااين ادعا به منطق بر 

بهائيان اعى اجتم-سياسى ام ـن از درک پيناآآنستکه بگوييم  داکثر ـحسيده باشد.  نرروشنگران اين به دست ن شاآثار

ته از ـبرخاس ،بهائيان که  کردصور ـتتوان نه مىچگونه وگر  .بودن گى شازدشيعه از شى ناد خوو اين ند ندجز ماعا

و ند ماندمى د ـان پايبنبدن جاى تا پاجاعت ـشبا و ه دنمورا درک  اين پيام، دم ايران در شهر و روستاه مردميان تو

ۀ ـر درجد «اجتماعىاد ـ»انتق ايران،ايط شردر نيز گفتيم، پيشتر چنانکه ى ـوانگه ند!؟ دـا نفهميرنآ ما»روشنگران« 

فاوت و متديگر رى داکرو تنها رفتار ين لحاظ بدت و ـريخماليان مى ى لت ستيزو دوجويى ستيزهياب ـآسبه اوّل آب 

ب ـنوچکترين جواـکحتى آنجا که به  -ه رفتار بهائيانگاديداز اين واقعى باشد.  شى«ـ»دگراندينگر يانمانست، تواى م

را  عبدالبهااز جمله اين نظر و از اين بود. مندتر ـارزش «هدـکوبن اداتـ»انتق هااز خروار -تـداشمره توجه ى روزگندز

 ران بحساب آورد:آن دو »شعار انقالبى« بايد

 2»گفتار ثمرى ندارد و نهال آمال برى نيارد. رفتار و کردار الزم.« 
 

* * * 
 

ايران در ى اجتماعى يونيربهائيان بعنوان رۀ باودوران عروج د، در مجموعه سال اوّل سلطنت مظفرالدينشاه د

دۀ ستفاااز شى ناتنها بايدن را آناآميز فق مو، فعاليت تياوالحکام و قطب حاکميت مذهبى دو ميان ار ـگرفتاست؛ 

وز از ـهنه رين دودر اه شد، بهائيان رشااچنانکه . دانستدى فرارات ـبتکابه ان دادن ميدو جمعى شان از خرددرخ

 شتهـگايران ک تر بهور ـلگى مجبنه سااز ء، که شکيالتى منسجمى برخوردار نبودند و عبدالبهاـزمانى و تساشکل ـت

 رهبرىى ـر کلبسياطحى ـدر سها تن آنان را ،دادمى  ين«ـدى و مبلغيا»اهايى که به رهنموديا ه و ـنامطريق از بود، 

 را بدست مىدهيم: ء مى نمود. نمونه اى از رهنمودهاى عبدالبها

شت و حاصل گ ادستعداوت و ـالت قـى از محـد در محلـه نمائيـمالحظآنکه ض ـمحباشيد به ب ـصل مواظـمتّ»

3مبلغين بفرستيد.« ه، فورًادست ستمکاران مقطوع شد
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 صادفـلتند بارى گيرـخب هـچنانچگر اند. ر ندارـخبجايى از آنجا هستند در که رانى ه، يادافتااى هـگوشکه الدى ـ»مثالً ب

ب انجذاب و اشتعال شب بمانند اين سب ب و دوـشهر جا يک و در نمايند ور مرور و ـعبسى نفوگر ال اـحاست. 

 شود.«
1

 

ار تابک قرادست صدارت عظما در  (لهالدوبه جز يکسال صدرات امين) راندر اين دوکه ديديم ، رىبا 

وچکى ـکه وگراين زمان تنها در که اوت ـاين تفبا داد. مى ادامه  ماليانبا همچنان به همان شيوۀ زد و بند ، که داشت

ه بود. ر روى آوردبادربا ه ـمقابلبه  ،گترش بزرـبخ بود ود ـى پايبنصرران ناتالف دوـائبه انى ـبهبهبه رهبرى  آناناز 

ه ـهم، با ر را محتاج به خود مى ديدبابک چون اينبار درتا»ا کهنقل کرديم  المـظماالسنااى از جملهاز اين پيش 

بود. انيون« ـه »روحـۀ اوّل متوجّـزگارى در درجسااين ناکه ارد مى گذسکوت ـالم مـاالسظمنا  ارد.«گذزگارى ساناسر 

  بک مى نويسد:تارۀ اباصدارت دو آخررۀ سالهاى بابهائى در  ورخـم

 شايد بساط رياست او بپايد.«که »در عين استبداد قدرى ماليمت مى نمود 
2

 

وقعيتش را ـمميکه هنگا، ربادروان رهبر جناح ارتجاعى تابک که بايد بعناحتى ت: ـب اينجاسـجالنکتۀ 

س ارتأسيس مداز  ديگر  ز زد.سر با ن«يا»آقا بهدادن شوه و رمذهبى ت ـحکوممقابل نش در کراز ، تـستحکم يافـم

شروطيت ـمکه به سوگند خورد انقالب مشروطه بک پس از تاا  .شتاگذدى آزاد ـحتا را بهائيان و  ودـگيرى ننمجلو

به ا رمجلس شونۀ ستادر آشته بود که ا نگذـارت عظمبه صد م(سور بااى )بر روج اوـى از عچندوز ـو هنند دار بمافاو

  ند!دادنسبت ر بادربه تلش را ـق «تاريخ نگاران» نشد،شخص ـم ت قاتلـن هويچوو سيد رقتل 

شار ف رـاز زيسياسى به همان نسبت که ت ـه حکومـاينکاست بر ى تابک تأييدشى اـط مـک در خـاوت کوچـتفهمين 

ال ـحبتا که را  ماليان، اتابک البته تغيير سياست داشت.در جهت ترقى گام بر مى، شدحاکميت مذهبى خارج مى

 کشى دست زنند.  بىنگران ساخت و باعث  شد به بلواى با ند،مى ديدرا  ه خودشاندـندست ودر ا

ماليان ت ـه بدسدادن کوچکترين بهانروشن بود که  ؟ ستندـتوانه چه مىدـفزايننفوذ ين ـدر عيان ميان بهائدر اين 

 کوبسردر دوران فى که ائتاله شده، همان شيدـن کخوک و گر به خار دسر ايران باسراکه ت ـهاى نداشز اين نتيجـج

قى، ترمجناح  وانگهى،ازد. عقب اندبه معلومى نات مداى بررا اجتماعى ايران والت ـتحفته بود، رت گرصون بابيا

توجه به رفرم  جناح بااين  حاليکه تقويتدرشد، ه مىشاندـبودى کنابه يى نين بلوادر کوران چ، ربازل درـمتزلما ا

 کانون اميد کشور بود. ه طلبى مظفرالدينشا

ۀ ـاين جنبانقالب مشروطه بايد به در آستانۀ ، و سياسى در درون جامعۀ ايرانىعى وازن قواى اجتمارۀ تبادر  

ليکن ، بتى عظيمى دست يافته بودضروى نيرو مذهبى به قدرت ت ـحکوميگاه پاسى توجه کنيم، که هرچند اسا

در سراشيب انزوا و تا مى رفت  نسبى مردمان ارىبيدۀ ـبر زمين، هيچکه گسترش نيافته ، نفوذش در جامعۀ ايرانى

 است:ه را به بهترين وجهى بدست دادعى دى زمينۀ اين تضاد اجتمابانابودى در غلطد. دولت آ

زيرا بواسطۀ رفتارهاى است طلى باصور ـتنده است قى مابات ـاى روحانيبرامى ـام مقميان عود در شوصور ـتگر»ا

نده است. قى نمابا ت ـسوت روحانيـکبر م عاص و نظر خاترامى در احه از روحانى نمايان... صادر شدکه ناپسند... 

مذهب شده م ايران بنادر اخير ن قردر  باتى کهانقالجه ها، خاربا د يازشد و  مدآضر، ن حاتمدن قرار ـآثه الوـبع

. ه است..شدنمىشته ه و نوـگفتا هم آنهع ـبنفنبوده ن يانماروحانى ر گر بر ضرن.(... ا؛ بىباجنبش ه به رشا)ااست 
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، هپوسيد ۀـت کهنـاف اين درخطرشيد... در اـکبايد انتظار يد دانست و ه باشده ۀ روحانيت موجود را خواندـفاتح

 آن روز را براى ايران دور نمى بينم.«ه... برويد... نگارنده زتاى لهانها
1

 

جز بهائيان نيروى ديگرى نيز که رض ـبف -بى جامعهانقال وىمقابل نيردر ايران، در د جومواجتماعى واى ازن قتو 

نيروى ضربتى رهبرى مذهبى و کوشش با  ىگيراب از درـو آن اجتن شتانمى گذا ـبجه رايک  -ضر بودحا انميددر 

 .بود براى به انزوا کشيدن اين نيرو

تند توانسامّا نمى، کوشيدندمىنفوذ خود فتن گرال ه بادر راند بهائيان نيز چنين بود، که هرچک ـکتيتابدين ترتيب  

. مدنيت جديد کمک نمايندهر مظا گسترشبه در پى بودند که بيشتر  دهند! شان ـهاى نـعالقنفوذ ى اين ـعلنتظاهر  به

مى ام ـحم، دادمىت ـسدت ـفرصکه  جا هرشودند و ـگسه دان مدرـو همتهران در سه، دو مدرشدن يکى ز بااز پس 

 داشتند! با اعى گونه تشنج اجتماهراز دامن زدن به  ، امازدنددست مى کارها  قبيلاز اين  به ختند وسا

به  قىوى مترنيرت« و ـ»روحانييى ميان فآراـص. ق۱3۱9-2۰ سالهاى ـبيک شدن ايران نزدبا ب ـينترتيبد 

سرنوشت که مى رفت ، ت سياسى به اين سوـحکوميل شدن متماسيد با رفته، بنظر مى اوج گربهائيان کردگى سر

وارد با ند شيدکو، تندـداشبا اداخل ايران در  «تظاهر» ازميان، بهائيان که سيرى ديگر قرار گيرد. در اين ايران در م

 زنند!  منداتحول اين به ون بيرشار از ـآوردن ف

* * * 

جى رقدرت اصلى خادو ه يژ، بو«بهائيان با خارجيانۀ ـ»رابطاست به الزم ، يمپى گيرجرا را مااين آنکه از پيش 

 کنيم:اى ه رشاا (و روسانگليس  )يعنى ايراندر 

ى دنکلمۀ آخوکه با ق«شردر »، نفوذ انگليس ريمبگذ سطايى بودون وقرخود حکومتى که ى از روسيۀ تزار اگر

 با نفوذ(ت ـهاىتحکشوردرقى ى مترهاشتيبانى از نيروـاى پـبج) گشت،مىه ـتوجي دانى!(باى آـ)بمعن «استعمار»

، ريخى داشتتانگاهداشتن اين سوى جهان مسئوليت عقب در نه تنها ها کشوراين  ىهاين نيروترهياـشتيبانى از سـپ

 . ختتى وارد سابابينانۀ خود ضرکوته  سودورزى مجموع نيز باشريت در ـببه پيشرفت بلکه 

، نمالياختن ساار خوهرـاى جيـست بجـيبامى ،تـداشبرمى م گا«استعمار»جهت «در انگليس»گر اايران ورد ـدر م 

دود المللى، ينـى بهاستگى ـط و وابـروابشد رمسلّم است که با  د .کرمىشتيبانىـپنى ۀ ايراـدر جامعه دـلنباى هااز نيرو

و نى بيه ـت و کوتـد رفـخواهنيز  «پيشرفتههاى کشور»شم ـچبه  ،استه را سوزاند «ندهماعقب هاى کشور»که شى ـآت

 کارگذاران چنين سياستى بيش از پيش روشن خواهد شد.  هتسفا

بهائيان نداشت  باه ـارى رابطقرنه تنها احتياجى به بر روحانيت«با »روابط نزديک با انگليس ، چه بودهررى با 

 اينعنصر مترقىدرجامعۀ ايرانى نيز فروگذار نمىکرد. با از دشمنى که 

نست با توانمى ارتجاعى خودصلت ـخبه زارى ـيۀ تـروسياست دولتىهرچند سدر مورد روسها وضعديگر بود.  

به بهائيان ، ستان ـاز و ترکـقفقنى به ن ايرااهزارالنه مد سات و آـرف، و روسايران سايگى ـهمما ايد، نماهىهمرابهائيان 

 برند.  مد به ايران استفادهت و آـو رف جويىبعنوان محل پناهاز روسيه ، ى دادامکان م

ه ـرابطنه گوبا خود، داشتن هراس ـاز روى قي، که انعمامه بسرى عاخالف ادکه برد دهمىشان ـريخى نت تاعيواق

ر دايران در نفوذ روسيه از ، ندشيدکو ارـيکبمى نمايند، بهائيان تنها ىـتلق «ستگىـواب»را خارجيان ن و نياايراميان 

طرف از  اند(.شتهآن نداداشتن ان ـاى پنهبرشى ـکوش وچکترينـککه ت ـاينجاسنکته )و  ندبرجهت حفظ خود استفاده 

  د ندارد. جوو، ندنسارى بره باشند تا به ايران ضردبهائيان استفاده کرها از ـهروسـاينکمبنى بر ريخىتارک ديگر هيچ مد
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روسيه نسبى در به امنيت توجه با آنان ، شده اينک نگاهى گذرا به بهائيان در روسيه مى اندازيم. چنانکه اشار 

م. ۱۸۸3سال ـبهى شد، که نى گروماجرت زمهااين ند. بردپناه مى ستان ـاز و ترکـقفقبه از همان نيمۀ عصر ناصرى 

به ارى رو فرگان ندزما، بانساو خرايزد در ه دگستر «کشىبىبلواى با»از پس  سپهساالر(ارت صداز )کمى پيش 

هزار نفرى از بهائيان  در اندک مدت (هزار نفر 4۰حداکثر  جمعيتىبا ) و در اين شهرند نهاد)ترکمنستان( د باآعشق 

ها کمنتر اىحاليکه بردربود! ل ـتحمقابل غيرشهر در نى ايراشيعيان اى ند. روشن است که چنين تجمعى برگرد آمد

خوشرفتارى نيز ند، که با آنان نبودمطلوب ى غيرصراعنروسيه نه تنها بهائيان ت ـاران حکومگذو کار )سنى مذهب(

 مى نويسد: ه ربادراين «ه»آوارمى شد.

ًا ابد، ت گذاشتهـرا راحهر جهت بهائيان »روسها چه در دورۀ تزارى و ايام استبداد و چه بعد از جمهوريت از 

بر اجراى آن مساعدت کردند.«  بود،مرامشان مفيد به حال عموم و موافق تمدن که حدّ ى تا ممانعت نکردند و بلکه 
1

 

ان به ميد به کشوردمت ـنيت و خپيشبرد مددف ـهه اجتماعى، که به وگراين ه بود که زدان شيعه ايردر ، تنها آرى

منّت در با چنين گروهى را ، ديگرى در جهانهر کشور  گرنهت. وـگرفمى ار غارت قرو قتل و پيگرد ورد ـمآمده بود، 

آغاز گذار روسيه از يک  ًالاصوکه آنجا تا د. زياد داريى نمونههاچنين از پا اروه تاريخ يژبوذيرفت و ـپخود مى آغوش 

هلندى دانسته اند  وآلمانى وران شهـاز پياستفاده ۀ ـرا در نتيج، «کبير ن »پترمادر زيد به دوران جده کشور عقب ماند

. استوار ساختوس را پرت ـى حکومبنازير Hugenottenفرانسوى جرين مهااز هى گروکمک نيز به  کبير«يک »فردرو 

 ،تأسيس مى کردنده ساختند و درمانگامدرسه مى، که بهائيانبا  هاکمنو تر هاستنها خوش رفتارى رونظر نه اين ز ا

 جز اين جاى تعجب مى بود. ، که جاى شگفتى نيست

سان ـاستحبهتر خواهان بيشتر و بلکه... آزادي، بهائيان مساعد بودندبا »)در روسيه( نه تنها کارکنان استبداد 

د است: ين عاشااز وجوديده دو فاشته باشند، نداديگر ۀ يدفاگر هيچ انند که بهائيان دامى و دانسته را ـزي ند.کردمى

ف ـتخفييا و کنند ع ـدفنند توامى ت ـديانهمان طريق ن را از ياب ادبالۀ ارهزار سات فاخراکه وم ـق موهيک خر

جا هستند بتمام همت بر تأسيس مدارس... اقدام  هربهائيان در  به معارف است کهدمت ـخديگر ۀ يدو فادهند... 

2دارند.«
 

ۀ ـآنکه در نيم تات ـش يافبر بهائيان گسترالت ـۀ حمـدامنايران، حمايت و تشويق رهبرى شيعه از با اين همه با 

 ضورـد در حباآعشق  رزابالهاى را در سا 7۰بهائى د مرپير، ريخىفجيع تا ىهاصحنهاز يکى ق. در ۱3۰6ل سارم ـمح

 قطعه قطعه کردند. اقوـبۀ چضر 3۱آمده، به ان ـهيجشيعيان به از نفر  5۰۰

ز ابه يکى گويى و ايران تکرار مى گشت اط ـنقهمۀ ر در چند بالى نى بود که ساقرنيم اى چنين صحنه 

بينى د چرخشى غيرقابل پيشباآعشق ا در جرما ماابود. شته ـل گه بدزدايران شيعهدر  «اجتماعىگى ندوريات زضر»

دستور به دستگيرى عوامل د و نموى تلقبر امنيت داخلى اى شهرا خدبلوا اين سى ، مى رونظاار نداکم و فرماـيافت. ح

 ىسواز  شتند.ـگمحکوم ت مدى دراز هاحبسام و عداچند نفر به و تشکيل شد گى سيداى ربرهى گا. دادنددادقتل 

جويى  امـالً از انتقصواچه به آنکه د و شوگيرى ايران جلودر شيعه جويى رهبرى ام ـاز انتقينکه بدچه )  ديگر بهائيان

 دره الخر! باشدندنيز اتالن ـق بخشودگىر ستاخواند، که اب کردـواهى اجتناز خونخنه تنها اکم ـزد حـن (تندـداشبا ا

 . ى تبعيد شدندهفت نفر ديگر به سيبره، تعديل شد و يک نفر به دار آويخته شده حکم دادگا
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ت. از ـاى برخاسه زکشى تابى باوج ـت و مـبرافروخايران را در ماليان شم ـش خـاى آتهمنتظررخش غير ـچچنين 

عملگانش با قطعه کردند و شيخ نجفى هـقطعشاه انميدرا در  -ف«شرم »ابنا -سىسرشنااصفهان بهائى در جمله 

 شتند.به طرز فجيعى ک رانفر جسد بيجان او را لگد مال ساخت. در يزد نيز هفت 

د. شت از جانشان بلند مىـحمايستى به بود، که در اولين بان اين نيم قراز بهائيان پس اى ما براديگر ى سواز  

ند. آورده اـپناهگ (و نخجوان کونند با)ماز سوى مر آنهاى ديگر شهرد و باآپيش به عشق از بيش بدين سبب نيز 

 هزار گذشت. 2از  دکوبه()باکو بان در د به چهار هزار رسيد و شمارشاباعشق آ ن درجمعيت شا

دست »يۀ تزارى« و افشاگر ـدر »روساجتماعى بهائيان ۀ جلونگر بيا وجهين که به بهترى ـر مهمبسياخى رينکتۀ تا 

سال ـد بباآعشق را در خود  کار(شرق االذـ)مد ـمعباولين ختمان بهائيان سا نگذاريم: ه ـآنهاست را ناگفت نشاندگى«

انقالب از پس ل سادو و  ندوع کردشر يک مهندس روسى(حى ب و طراباوزادۀ ـعمله ل الدوـج وکيخر)به م. ۱9۰2

 ند، کهردار بودخوى برـدر دو دهۀ متوالى در اتحاد شوروى از حمايت و امنيته، م.( آنرا به اتمام رساند ۱9۱9ر )ـاکتب

 اين اقليت مذهبى نظير نداشت. تاريخ در 

ند، بلکه با توجه به نقش نبودبى انقالضدوى يک نيرروى شواد ـاتحلت و دوزب حاى بهائيان نه تنها بر 

ت ـحکوم ،کهستـۀ بيـدهخر اوا ،تندـت داشـو بهداشفرهنگ ش گسترى هاهـاز در زمينـستان و قفقـدرترکه کستهاىـبرج

»مشرق  آنکهبا و نمود با از صدمه زدن به بهائيان ا، گرفتپيش ساجد را در ـساها و مـستن کليـبسياست روى شو

شد و آنان همچنان به زندگى و فعاليت خود ادامه دادند.  ه داده بهائيان اجار اما به، به تملک دولت درآمد االذکار«

بهائيان نيز   سکو«ـى مهاه»دادگا وحزب لينى ستاصفيۀ اـوازات تـمبه  م.۱937ر ـاکتب ۱4 بعد درل ه سادبا اينهمه 

يبرى ـسند، به روى بودشوۀ ـتبعکه  شد. آنانف ـشان توقيـو اموالير نفر دستگ 5۰۰به ـش يکفتند و ار گرقره ـمورد حمل

   شتند.ـاج گخرانى به ايران اع ايراـو اتبد يعتب

ى و ـورت عينيک ضرس سااپيش بر لها سااز  «هـرابط» زگرديم: اينبهائيان با خارجيان باۀ ـو رابطبه ايران 

به  ستادر رو، ه خود شدهزدمحيط شيعه آمد ان سر، بهائيسلـاز دو نکه پس ح شرين يد آمده بود. بدپداجتماعى 

به تا شباهت بيشترى داشت  «خارجيان متمدن»به ن شاو نمودرفتار ها شهرو در ند کردجلوه مى  «يانشهر»شيوۀ 

، ارتـو تجبه کار ن نازدن آدست از  ماليانگيرى هم چنين جلوى و صادـود اقترکما اديگر از طرف  .«اّمتء اجزا»

انده ر خارجيان شکيالت«ـ»تدر منه بسوى کار اراهمچون داد و مىار قر شتى«ـست معيـببن »مقابل  را در بهائيان 

 ىديگرو شد ک روس ـنباجم در ، که يکى متردبرم نا ا«ـ»ورقديگر همان سر ـاز دو پتوان نه مىنموبعنوان ند. مى شد

 ؟: چه بوده ربادر اين ء حال ببينيم رهنمود عبدالبها .انىـعثمرت سفاشى اول ـمن

ه آن اداربه ت ـيد در نهايت صداقت و امان، باشدباهاى خارجه موظف ه اى از اداره نزد ادار )کسى( »اگر 

 شمـسان چـه انـچنانچگر اشته باشد. نداوطن و مملکت يش و خوۀ ـولت متبوعبدر آنکه ضرشرط ـبلى وکند... دمت ـخ

اهى ـگنهر طن و به وت ـخيان، مگر دنموان تول ّـى را تحمـذلتانسانى است... هر لم عات ـالف علويـمخشد ن بپوـازي

!دولت و مضرّت ّملت.« موسناک ـهتاست، مگر رت ـو مغفقابل عفو 
1

دّ ى به حخارجيان برابر  اد به نفس بهائيان در اعتمه الخرباجويانه و در عين رفتار مسالمت، صيرت سياسىب 

ه . آنچفتنيادست طحى ـسران به چنين صر ايمعاتاريخ در ه اجتماعى وه هيچ گراـهيچگ، تـان گفبود که مى تو

 نشانگر اعتماد او به استعداد ايرانيان است: ، خارجى در ايران نوشت سيونرهاىـرۀ ميبادر  عبدالبها

جه خاراقوام وال اين ـاقهر واـظديد، نظر به بوه دنمووم ـمرقجه ف خارـاز طوائمعارف وجين خصوص بعضى مر»در 

معارف ويج ترآن چه اسم د. اگرمى شو ضرّاتـشاکل و مـمَ )باعث(ه ـلنتيججه باخارامور در ننماييد. مداخلۀ اينها 
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جه ف خارـبطوائمداخله از بايد  )دوستان(ذا ـدد... لهمى گر يهافکار سياسو منجر به مسايل سياسيه ت ـنهايما ااست، 

اهل يد خود باشند... امّا ترويج معارف بانمايند. يعنى کارى به کارشان نداشته معارف باشد، احتراز ويج ترو در ـول

1نمايند.«ه اجانب نمايند و همچنين ترويج معارف نافعه و فنون مفيد مداخلۀون ايران بد
 

 ،از آنجا پى مىگيريمانقالب مشروطه نۀ ستان را در آشاعملکرد «بهائيان با خارجيانط ـ»رواب به نگاهى از پس

 به حرکتى وادارند.  راشاه ينلدخص مظفراـر و شبادر، رجخااز وارد ساختن فشار ، با کوشيدندکه 

لبنانى را به هدف تبليغ بهائيت به آمريکا  شکىپزء عبدالبها ،م( ۱۸92سالى پيش از اين )ه آنکه دمتًا مقد

ميان تک در اين پا نيز در اروشد. هى موفق به بهائى نمودن صد نفرى از آمريکاييان تابود و او در مدت کوه فرستاد

اوّل  اىکه برت ـآن داشبررا بهائيان ايطى ند. چنين شربوده روى آورد ،قشرته از ـبرخاسآيين اين کسانى به ک توو 

ه رسيدن باى بررب را ـن در غشاو نفوذاستفاده کنند  ان«ـ»فرنگي در مقابل ننياختگى ايرابام خودهراز اايران، ر ر دبا

  مصونيت بکار گيرند. بدين هدف به ابتکار جالبى دست زدند: عىوـن

ستر ـم خارجه يکىبهائيان از نفر دو ، م( ۱9۰2، ق ۱3۱9شد )ريس به پاوارد تابک( اکه شاه )با وقعى ـ»در م

ود خن شده بر بهائى بودوارد تابک و ايى( بر شاه اـسنگر آمريکـر گتـنم دکت)خاوا. ـِت لـِسيکى ريس و پايم ـوس مقـدريف

هر شده... اـظآنجا از گى بزربى صلح و مرـخص مـالله شءاـل بهـمثند که داردوست اى آن بررا ايران ه ـو اينکند ار کردقرا

ت راضى عليحضرکه چرا اريم ـشند و متحيـکايران مى را در ما ادران که برأثريم ـمتخيلى که ما تند ـه داشـه عرضـخالص

2 «ه...شد مظالماين به 
 

سافرتهاى ـرۀ مبااى درکافيست به سفرنامه، بک داشتتاو اشاه اين عمل چه تأثيرى در که براى آنکه درک شود  

وز نرى آپادر ارو شب«ـو يکهزار وان کار»اين که م آورى رشۀ جلودد و گره ـمراجعپا ارومظفرالدين شاه به ۀ ـگانسه 

رى ـبخشاه الدينصردوران نانند ماپايى ى اروهاربادراستقبال از بود که ديگر  شدهث ـعيد. همين بابتصوّر آ، تـداش

 جلوۀ خاصى يافت: ، مى گفتند »خارجى« اين دوسبب نيز آنچه ين شد. بدنبا

ن بازه هّم و بيم نماندتواز طرفى هم خالى از ه، داد و مات و مبهوت شدبک را حيرتى عظيم دست تاو اشاه »

 خواهيم کوشيد.« است آنهابعد از اين در حفظ و حرکه به عذرخواهى گشودند و قول صريح دادند 
3

 

 ارزش تر بود!  نى باطن ايرادهها هزار همواز ، دىپايى عادو اروتابک حرف و اشاه اى است که برب ـجال 

ليغى تب کتىرۀ حرباارکى درمدت ـون آدمييدفر باشد.ز ساشارى از درون کارـفنست تنها با توامى ون«بيراز شار ـ»ف 

 شد: بامى تواند در اين چهارچوب قرار داشته  ه است کهت دادـبدسانگليس ۀ ـخارجامور وزارت اسناد از تهران در 

و سيد رتن مى اد ـهفتبه ن عده شاند. ير شدجمعى دستگبدنبال نشر اوراق انقالبى در تهران  ۱3۱9»در نيمۀ  

نقشۀ برپا کردن شورشى را که کرد مى تـاين اوراق حکايند. الّ بودـم و مـمعل، رباو درلت اران دوگذن کارناآميان در 

 ريخته بودند.«
4

 

»کارگذاران دولت و  بـترکيما هم ا، فتيمنيات ـاين حرکشى بر تأييد گزارنى ريخى ايراتابع منادر هرچند که 

 به رأى آدميت:که »اوراق انقالبى«و هم محتواى اين معلم و مالّ « ، ربادر

5اند.«ه طبقۀ علما را مورد انتقاد تند قرار داد، »نه فقط از معانى دينى دوراند
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 است: ه دهد. فريدون آدميت جمله اى از اين اعالميه ها را نقل نمودمىآنان  بيگرى«با.»خبر از 

لشگر طالب ه، آمد تـحرکبه ت الله ـضرات آيـروف حـمعمر به رگ ا، دشود ـاى بلننه از خافى اى دصدهرگاه »

1ريختن خون صاحبخانه ايستادگى مى کنند.«تا 
 

 ب يافته است: تازبا چنين F.O 60637ستان ـانگلعمومى انى ـيگبا م.۱9۰۱پتامبر ـورخ سـزارش مـجرا در گمااين  

انتشار رم ـاى بجاخير عده روز چند در که ند سارمى ضار ـاستحبه اوت  ۱۸ورخ ـم ۱24ه رشمازارش ـرو گـ»پي

ين اشاه( بود... د ما)داالسلطنه ستخدم موقرـمديد گردستگير سيکه ـکديده اند. اولين ت گرـزداشضد دولتى بااوراق 

ت... ـزداشالسلطنه باه موقرـو در نتيجمعلوم شد اپ اوراق ـچمحل ت و ـار گرفقرکنجه ـورد شـف مـاز توقيپس خص ـش

2بود.«شاه( يکى از آنها وزير همايون )وزير پست و منشى که اين گيرودار دستگير شدند  درنفر ديگر ل ـچهحدود در 
 

 دستگيرشدگان گوياست:عى اجتماه پايگا دربارۀ )هاردينگ(ارزيابى کارگذار انگليس

بين مردم موجود  درراضى حقيقى اد نافربسيار زيادى از اريان تعداد بار و دربا»بهرحال صرفنظر از تحريکات در 

3است.«
 

ۀ ـگردونبه ورود  هرابنايى، تنها گى زيرندمايک مى شد. با توجه به عقب اى نزدکننده هى تعيينايران به دو را 

پس از يى بود. کشورهاى پيشرفتۀ اروپاسى اجتماعى دمکرا ىارقرو برسطايى ون وقرر ـحجّتبه ن دادن ياپاپيشرفت، 

 به جادۀ پيشرفت گام برداشته بودند.، شهروندان ناپذير براىقى خدشهتأمين حقو، با انى طوالنىدور

ه ااينک هم در دستگما اه بود،دتحول به عقب افتااين نى قر، نيم بىجنبش باشيانۀ ـکوب وحسراز ايران پس در  

پيوند با بود. ه فراهم آمد مصممىوى مترقى و رني جامعهدر هم و بود تحوّل روشن  رورت اينحاکميت سياسى ض

  ارد.گذم ه پيشرفت قداپا، به شاهراز اروتر ديرنست، هرچند تواايران مى اين دو عامل 

ارادۀ مشروطه به ت فئودال به ـتبديل حکومژاپن نيز ق( در  ۱3۰7،م ۱۸99ل )سااز اين پيش لى ساست ـبي

به ز اين اکه پيش  ،)بود مظفرالدين شاهافى ـکفته بود. تنها رت گرعميق اجتماعى صوشهاىـونکشاک، بدر«تو»امپرا

تا فرمانى مبنى بر متساوى الحقوق بودن مردم ايران صادر نمايد ه، ارادبا  کرديم!(ه رشااژاپن شروطۀ ـمبه ه اش ـعالق

بيابند  ديگر راـيکند، دادتشکيل مىشى از آن را ـبخمذهبى تنها اى ـاقليتهنى که ۀ ايراـدر جامعقى متر آن نيروى عظيم

 در ايران فراهم آيد.ه يک قشر ترقى خواعى و حاکميت اجتما

ن وخۀ ـ)و اين تجرب، تـگذشمى انش ـو متوليبر سلطۀ اسالم ن بابياام ـناکتهاجم فرهنگى از که ن نيم قراز پس  

غيراسالمى عى ن يک نيروى اجتمامدان برآمجتهدت ـحکومنه و است ذير ـم پفررالم ه بود، که نه اسشان دادـود نـآل

 حفظسئول ـمبعنوان ست ـيمى باو نست تواشاه بود،که مى و در رأس آن سى ت سياـحکومتنها  د(ـمى دهه را اجاز

مى را در اختيار عظيئى اهرم شکند. وجود اقليت مذهبى بها بر جامعه را درهم ماليانت انحصارى ـحکوم ،«يا»رعا

 «اّمت» تحولدر سى مى اساقد «ايران»اهالی  بودن »متساوى الحقوق« المـاع، تا با شتاگذسى مىت سياـحکوم

ه بمى هر قدت و ـنداشايران يک سو بيش در سياسى و اجتماعى ت ـمثبه تحول گاديددارد. از اين بر وندان«شهر» به

 حق حيات اقليت هاى مذهبى تأمين گردد.که  شدباتنها در اين جهت مى توانست  جلو

عظيم ترين  ، بلکهلـاى منفعه نه مبارز، مبارزۀ بهائيان براى ماندگاريشان، از اين چشم انداز، از سوى ديگر 

از حکومتگران حى جنايى مذهبى و رها مىقاجار راتشکيل مىداد. موفقيت رفردر ايران عصر عى م پيشرفت اجتماهرا
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که سياسى در اين آخرين فرصتى بود  -عىپيش شرط تحوّلى اجتمايى، ون وسطامذهب قرگى به ايران از سرسپرد

 نيروى خويش به کاروان پيشرفت بپيوندد.  نست بهتوامى ايران 

 در صفحات پيشين اين داورى مهم از فريدون آدميت را نقل کرديم:

رفورم دينى... هاى جنبشوع ـاز نن جنبشى ايران در چو هـاينکديده، نگرتوجه ان که بدى ـ»حقيقت بسيار مهم 

!مترقى جديدى نداشت.« سىسفۀ سياـفل، اهىمشروطه خوبعد از تشکل حرکت تا روحانى ه دستگا، پا نگرفت
1

 

ر دمذهبى منطقًا تنها  مفرر، سدـبنوياند بتوآنستکه از بيش  «علماءۀ ـسلۀ علّيـ»سلما، به شگر ـپژوه ت«ـ»محبالبته  

هنوز هم ، پاپ دمکرات شودتا مى ماند  رـمنتظپا اروگر ه اـچنانچ، دگيرکل ـشنست توامذهبى مىنفى حاکميت 

 منتظر بود! 

 شيانۀـوحمقابل تهاجم در کوششها، ين ترنهغم جانبازاعليرامّا ، ى پاگرفتحقيقت آنستکه در ايران چنين جنبش

غم ليرع  «ينىم دفر»ره ن در راگراششکون است که ايراريخى افتخار تااين ند. زماباروزى ـاز پي «دستگاه روحانى»

شگفت  ىـو کيفکمى ۀ ـوزننى ديگر با دردورااينک و ند را دوام آورد شاهى«ـناصرالدينه ياـ»دوران س شيانهـکوبى وحسر

 حاضر بودند.عى انگيزى در ميدان نبرد اجتما

رخش ـچ فته بود، تنهاکل گرـشمذهب مسلّط، عف ـضقبال در نه حاشيۀ جامعه، در بهائيان، ش ترايران که گسدر  

بود افى ـ. کچنين نشدو که چنين نبود يم ـدانما مى اباشد. ز ساکارنست، تواطلبى مى م فررحاکميت سياسى بطرف 

د ـبلنها د. هياهوه شوزدمن داها ين بلواگتربزرسد تا به بربود، به ايران  هريس رخ دادپادر که  اى«هدسااق ـ»اتف رـخبتا 

دو نه گان را کنندم ّـدى تظلباآلت دوحتى سرهم نکردند. يى که هاغ. چه دروآسمان رسيدبه  ذهبا«ـ»وامد ياو فرشد 

2 «فرانسه اندو انگليس تبعۀ که »بعضى از بهائيان  بلکه، رجىخا
»ايرانيان سوى  اى ازهـتوطئى کرد که بوداد ـقلم 

 مى دهد!  خارج از کشور«

يز نرجى خا ىدـبُع وتابک است ه اـمتوجّبيشتر شار ـفه، دماآهر نظر از بلوا ۀ ـزمينتابک و اشاه شت ـزگباام ـهنگ 

خود  ها را ازـ»ناچار است روس ،ه بوديبانى سفارت روس برخوردار شداز پشت لدولهاار زدن امينـدر کنکه او بد!يامى 

کار هم زدن لت انگليس... به بر»دو 3اوضاع موجب نگرانى شديد انگليسيان مى شود.« دارد و اينـنگهراضى 

رب ـراق عـو در عتاسر ايران را در سرمد خود کارآعوامل ام ـصود تمـصول اين مقـاى حبردازد و مى پرارت او صد

4از صرف پول هم دريغ نمى کنند.«بکار مىاندازد و مذهب  شيعهن نياروحاقدرت و نفوذ طۀ ـبواس
 

 ولت نوشته مى شود: به داى در عراق عرب اعتراض نامه االسالم« »حججاز طرف 

ات ـيوع منهيـدوم از شه است... يدـصرف رسـمبه چه ى از روس ـاستقراضجوه وآنکه اوّل بر سه مطلب: شتمل ـ»م

و دولت چرا از آنها جلوگيرى  ندارند کيد خود باار عقاـاظهاز ه، دايران چرا تظاهر نموبى در باۀ ـم طايفسوعيه... شر

5«؟نمايدنمى
 

دولت  ،از خارجکه  استى در اين دوران بحدّ ف«ـى نجعلما»ستاخىـو گجه است که قدرت متودقيق ۀ نندخوا 

ازن تو»ما برا،دۀ انگليس قرار گيردءاستفاو سوه چند مىتواند مورد استفادهرکنند.چنين قدرتىرا استيضاحمى

ى أييدت! و «عقيدهار ـ»اظهبوده است به صر ـمنح ه«ـبيباۀ ـطايفتظاهر »ديگر آنکه ت.ـداشخود ايران تکيه در«اجتماعی

 ند. دستگير شد »اوراق انقالبى«خش طهران بدنبال پ درکه ى نفراد ـ« هفتگرىبىبا»است بر
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مى سازد ه عمد بلوافتن گرال بارا در انگليس ت روس و ـرقابخته، جرا پردامااين حًا به شروـمکه دىباآلت دو 

 مى کند: ه برخالف ديگران به تضاد درونى جامعۀ ايرانى نيز اشارکه چند هر

 نآد نناچارانگليسيان که  استؤثرى ـى مبه هااز حرکار هستند، صدر ـمدولتى ر ـب دوايـدر اغلبهائى که ۀ ـ»طايف

نظر سياست ه ـنمايند. از اين نقطه از آن استفادفته گرخود ت ـبدسنند بتوا گرابلکه و ند نگذاردست دشمن ا در ر

به يله ـاين وسبه يد ، شاات آنها جلوگيرى شودهراز تظاه، لى دادشماگوهم ه را ـاين طايفمى کند کهضاـاقتانگليس 

1.«ندگرديل متماانگليسيان ب ـجان
 

، نشيننجف »روحانيت« تهاجم به اىـبجفته،گرپيشدر ستى ديگر سياکه  استايران لت دوکننده ميان تعييناين  در 

 دى مى نويسد:بانى حفظ قدرت خود مى کند. دولت آبارا قر «هابابى»

ب ـتعقيى روس هاه ـاز قرضروحانى ى ساتن رؤـج خواسخررت صوسألۀ ـمند که اب دارـت اجتنـان نهايـ»دولتي

که ينستاسيده است... رپا ارو ه وـب در داخلـو و لعـف لهجوه به مصراين و، بيشتر دـبگويننند تواکه نمىرا ـزي، ددگر

ت باشروـستن مـگ بـدرنبى .شدد ـگيرى خواهجلو ًابهائى جدۀ ـات طايفتظاهرعيه و از شرات ـاز منهيميدهند اب جو

در صًا مخصو هابابىيل دولت را به تعرض نمودن به مى دهند و تمامملکت به حکام... دستور ام ـرادر تم هاشىفرو

2حکام و روحانىنمايان آشوب طلب مىفهمانند و تعرّض به آنها شروع مى شود.« بهبطور خصوصى را نقاط جنوب 

ر ديسى آنچه زنوبااز شد، فنظر ها صرهـن در قلعبابيات ـمقاومچگونگى  بهداختن پرر از شتادر اين نوآنجاکه از 

، وجود دارده ربادر اين عى که هاى متنوـگزارشبه دان را ـيم و عالقمنـپوشمى شم ـچمد نيز آبلوا بر سر بهائيان اين 

 يم: رۀ وقايع اصفهان را نقل مى کنبادر »حيات يحيى«ارجاع مى دهيم و تنها بخشى از گزارش کتاب 

سولخانۀ ـدر قوننفر صد ـب سيـد قريمرزن و ، دـبيننمىر ـرض خطـرا در معکه خود ن بابيااز اصفهان( جمعى »)در 

ف ـسب تکليـکتهران رتروس در سفاو از مى کند ت ـگان را حمايشدهدـسول روس پناهنـند. قنه مى شودـروس پناهن

مى ا ـسولخانه را تقاضـصن قنـهم زدن تحبرو  هابابىع ـو رف عـدفه، دنموولت ه دبراف ـتلگها هم... مالّ يد. نمامى

ه، دکرس ـدگان را حـپناهنکار ستى ـسهاانيون. مالّ ـروحنه به و سد ساعدى مى رـيح مصراب جوسولخانه ـقنکنند. نه به 

اف طراه آمد بسيارى به شهرت ـرعيشهر اف طرت اهاز داستند فر، مى ى مقصر واقع نگرددـخص معينـه شـاى اينکبر

گان شدنده پناه سولگرى وـزاى قنـد. اجشو ه مىزودـاف گانکنند صرهۀ محاپى بر عددر ند... پىگيرمىسولخانه را ـقن

رض ـمعت، کسى يدشورج يد، خاگومى صنين ـمتحبه سول روس ـقن، ردگذ مىب ـاز شسىپاچون   شده،شتناک ـوح

ها  آنى سارؤ  اند،ستهـين نشـدر کمکه  صىند.اشخاشو مى رجه خادصل کرانحاـصنين اطمينـحمتبود. د ـخواهنشما 

ر هنند. سار)نجفى( مى اى ـۀ آقـخانبه ن جاه ـرا نيمبعضى و ند ميرنند که مىزمى درى ـبقه... در را رافته بعضى را گر

اين ه، دکرت ـسجد مراجعـاز منجفى اى ـد. آقـافتنمى اط ـحن حيـدر حال مرگ در دهليز خانه و در صآنها از يک 

بعضى از م ّالهاى يد. نمايى نمى اـرود و اعتنمى رون شته به اندگذآنها از روى ، دـبينمىال ـخاص را در اين حـاش

شد... از جمله باآنها...  وسيلۀ شهرته، که نيدساربقتل  هدکردا ـبى را پي، يک يا چند باندمى شود صددرديگر هم  

آنها نفت  بر جنازۀ ه، دو را هالک کردهر ه دکان و ميل قپان ـاق و تختـب و چمند... با چوبرادرکه با هم جر نفر تادو 

اکم ـحروحانى ن از ماصد توـغ هفتـر مبلبوجر مزکه تاد معلوم مى شوه... ـوع اين واقعـاز وقنند. پس زمى ش ـه آتـريخت

3«بوده...ار ـضيه طلبکـق
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آنچه در اين ، بى کنيمياارزبى زش انقالـخيان سطح جامعه بعنورا در انقالب و ضدانقالب اگر برخورد دو جبهۀ 

فته، بايد بعنوان مهمترين ياه ريخى راتاى ها به کتاب «کشىبىبا»بلواى ران رخ داد و بعنوان ريخى در ايتابرهۀ 

تر خونبارا ربى قالانکه هرچه د ـدن نهنکسانى بايد گر حتىبىيااين ارزبر دد. گرى ـتلقصر معاتاريخ ه در ـدراين جبه نبرد

 رد«خوبر» دراينکه تـداشبايد توجه رز با تىاوـتفميان تنها به دراين ى نمايند.مداد ـقلمنيز  «گتر»بزر انرآ، بيابند

انقالب ضد ۀـت و جبهـاز قدرتمعنوى خود را بکار گرفه جبهۀ ترقى شيوۀ مسالمتآميز و استفاد، خواهيم ديد چنانکه

 ر ميدان سازد. را حاکم بعى ترور وحشيانه و وحشت اجتما، کوشيد

، بىاندهمتهمکرد »شجاعت انقالبى« آنانکه بهائيان را بهنداشتن،رانيز ناگفته نگذاريم.نخست ديگر دو نکتۀ

 د. ـيافتنمىدر نيز را  جاعت«ـ»ش واقعىمعنى ، اگر جامعۀ ايرانىاين دورانرامىشناختند شک

هيچ که رخ داد و اين واقعيت  («مشروطهانقالب از »پيش لى سه سادو )ن مادر اين زکه ايعى ـفج، ديگر آنکه

بطور ، بگوش نرسيد شدند «هخوامشروطه » دـبعکسانى که کمى اى در دفاع از بهائيان از سوى هيچيک از کلمه

ۀ عهدبرنه زمااست که  بوده، نقشى بودهادقانه ـصيى تثناـدر موارد اسگر هم اهى اخواين هواکه دهد روشنى نشان مى

ى عاادتوان نه مىرا چگوـزيبود. رى ى عاسى اجتماعو دمکراستى دوسانـانعميق به اد ـو از اعتقشت اگذن ناآ

ر همُ، مى کرد هودـآلنخورا ايران اپاى رهبرى شيعه سر که به دست «مذهبىون ـ»جنمقابل ت و در ـداشستى دوسانـان

 مىجويد: اريخ تنمونۀ خود را در ، رۀ بلواى يزد مىنويسدبادى در باآنچه دولت آ؟ لب زد سکوت بر

ه غ نمىدارند. چنانکه شنيدـدرينيز ين ـمتهمه اـال بيگنـا و اطفـزنهبه رض ـد. )از( تعمى شودياايع زـفجيزد در ما »و ا

در  کهماور ـسشير دهان آنها را نزديک ه، درآورده وارـين را از گهـخوار متهمشيرال ـگان اطفکنندرض ـتع، مى شود

جان مى تا آب جوش مى خورد ، بجاى شيره، زکردبان را هاد، درماستان ـپبه تصور ل ـطفه، داست بران ـال غليـح

نده اى نگاربرجاعت ـت و شـار ديانـام اظهـدر مق، ه به تهران مى آيدـاز واقعکه پس دهد. و هم يکى از مردم يزد 

اجتى از ـحبه ًا ـاتفاقه بود. دسى کرعروه زاست. تابى ى شد بامه ـگفت، اى در همسايگى ماه جرزادکه تاد کرت ـحکاي

 سليمـش تـعروسه زبه تا، شتهـزگپيچيده به شهر باتمالى ـدر دسيده ش را بره، سرندسااو ربه را من خود ت. ـرفشهر 

 1نمودم.«

درى و ـحي دعواى» ،دادمىرخ سر ايران درسرا (ق.۱32۱ االول عـربيتا  ۱32۰عاالول ـ)از ربيسال ـيکطول آنچه در 

ستن هم شکدرنى بود. ۀ ايراـدر جامعقى صر مترـعنارتجاع بر ۀ ـه جانبـهمهرچيز، تهاجم از نبود، بلکه پيش  «نعمتى

بايد ت. ـفرمىروا «گروهى مذهبى»باشد که بر ى ـظلمآنکه از ران بيش تاريخ ايدر  ن«بابيازرگ ـبتظاهر »ين خراين آ

 . ددتلقى گره اى بر آيندۀ ايران بضر

مىشته ـک خود«مذهب»اى بهائيان برآيا بررسى اين ادعا ايجاب مى کند که بدين پرسش پاسخ گوييم، که 

 ؟ ختندباجان مى  «عىاجتما دنبر»ه ۀ اوّل در راـدر درج، يا ندشد

دستخوش ارادۀ  دم«مردۀ تو»ارد و شى ندسان ارزـانآنستکه درنده، مگر نه ويژگى بنيادين يک جامعۀ عقب ما

است نون اـت قـدارد و حکوم ش و حقوقى است که فردارزنا هماپيشرفته،  اىمعهجاگى ين ويژترمهمو هستند  نباباار

يک » کبير تا سپهساالريراز امايران ن هاخوامگر نه آنکه کوشش همۀ ترقى د. گيرجلومىوق او ـحقبه اوز ـاز تجکه 

2«کلمه
  بود؟  انون«ـقت ـ»حکومارى قربرجه متو بيش نبود و آن هم 
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اين وياى گن ناالنى آطوو ه دگستر دنبرريخى از تااى صحنه  ؟بهائيان چه بود ارزۀ«ـ»مب اىببينيم محتوال ـح 

کشاکش درون جامعۀ ، بخوبى نشان مى دهد، استتکرار شده گون نااد گوـل و ابعشکااکه به  اىصحنه است.محتو

  :آن بودهر تنها ظا »کشاکش مذهبی« داشته و اهىخوانونـاى قبهائيان محتوهبرى به رايرانى 

ار ـناچه، آنها دکرال ـبيگرى دنبباى بزرگ نزديک اصفهان( به نسبت هاىدبا)از آه »مدتىاست جمعى را در سِدِ

زگشت باطن خود به واشخاصمزبور ه که دکرادر ـى صـحکملت هم دوه اند.دنمويت شکاولت فته بدران رـطهبه 

و س ساابىان ـاطمينند. با روخود مى ى هانه خابه رو دولتى ام ـاين احکبا شند... اينجمع بانمايند و در امان 

بستگى به شيخ محمد تقى )نجفى(  دارند مصمم ه که انيون سِدِاز روحطرف ديگر بعضى از نه. ل ابلهاـطباصورات ـت

عتى ... سااند استفاده نمايندهدصل کرحالت از دوکه از امنيتى  هبه مقصد خود رسيدجمع آن ند نگذارند. مى گرد

بى سد، رنفر نمى ت وارد مىشوند و شمارۀ آنها به بيست ـمأمور حکومبا حاليکه مطرودين دره، از روز برآمدچند 

، فرار مى نمايندکه  چند تنز ـجه به چند صد نفر بر آنها حمله آورد، شندبادر دست داشته حى آنکه هيچگونه سال

1خاک يکسان مىسازند.«با قىرا از ضرب چوب و چماق با
 

ور بمنظ هاقليتو ديگر ااست که بهائيان فى گرـشد نبراى از آن کند، صحنهمىل ـدى نقباآلتدويى که جراما

طل بااساس و تصورات »اطمينان بىن را به نادى آباآلت دواند. يدهيازدست ان نى بدۀ ايراـرجامعت دـيم قانونيـتحک

بر ىهگاآ، با دـرفتنه مىنفر بهائى، که بسوى سدست ـآن بي کند،ار ـانکاند توچه کسى مى. اما کندتهم مىم ابلهانه«

 ؟! ندت قانون در ايران بودـمين حکومتأه در راه شجاعترين پيشاهنگان مبارز، بود نشادر انتظارکه ارى ـت مرگبـسرنوش

يد بيش از مبارزۀ بان را شاو نبرددهند ت ـرا قانونيتا حکم دولتى  شدندهيچ توهمى مرگ را پذيرا مىآنان بدون  

کوشش ت ـدر نهايسپهساالر و کبير اهى اميرخوانون ـاد. قـارج نه، ندتـداشقدرت تکيه صدر ـمبر ه ـاهى آنانيکخوقانون

 ۀـيفوظبود که ت ـمى حکومدرت نظاقام ـاز تمبيش  ن«بابيا» جاعتـشما . ابودن شاخودلت دوقدرت دن برال با در

نقطه به يا و کنند »تقيه« مى توانستند به کلمهاى از بهائيته داشت! بهائيان سِدِه قانون را برعهد نشاندنسى کربه 

يد بعنوان شجاعترين مبارزان با شردند وـفخود پا مى نى مدو انسانى وق ـحقبر ن نا. اما آبروندديگرى از اين مملکت 

 آزادى و ترقى ايران بشمار روند. ه را

 يک،رتادر آن دوران است که نشانگر اين واقعيت ، بر اين ميدان پاى نهادندحى درست همينکه بدون هيچ سال 

ز افته است. نگرشى وز خامومراتا بهت و ـنى گرفـروشايران شرى در ـبتمدن دم سپيده در که بودندن آن فروغى اننگهبا

در شرق و غرب جهان  «عی»نبرد اجتما دوران جديد نيز فرهنگ درنه،سالمت جوياـشيوۀ مـل بـتوسديگر نيز با ى سو

 اند. ه را طاليهدارى نمود

 ينستکهابود،  اجتماعىنيت مديم ى تحکستاۀ اوّل در راـيان در درجبهائعى شاهد ديگر بر اينکه نبرد اجتما 

« بلوا» دراست که ىـگفتنفته بود.دف گرـرا هنىۀ ايراـجامعدر هاخوپتانسيل ترقىل ـکبهائيان، بلکه  نه تنها«کشىبىبا»

 : «ه»آواربلکه به گزارش ، کشتندصاحب منصب دولت در همدان را ، ىسلطانقلاـرض نه تنها

بهائيان تحريک نمودند و او  يتبر ضدسلطان را ـعضداله هزادشاو ند انى کردـ)اراک( هيج د بالطان آـلى سها»ا

2و تبعيد نمود.«ه شخص بسيار محترمى را چوب زد
 

صدراعظم  نخستين ،نىهافراام ـمقائمـوۀ قـامى نـئممقاـن قخازا آقاميرز ـجکسى نبود  رم«ـر محتبسياخص ـ»ش  

 در دوران معاصر! ايرانه ترقى خوا
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بى با»بلواى  ه آنکهـخاصنيست.  «بلوا» ۀـريخى و دامنتاات ـح جزييشر تـرا فرصمختصر چنانکه گفتيم اين 

ون يدفر .اددتشکيل مى را  ۀ ملى ايرانى«ـ»جبه معه وجاقى صر مترـعنتهاجم بر ى ـکلتنها بخشى از منظرۀ  کشى«

 مسلمان و ارمنى مشهد« ميانرد خو» زد و  ( وم.۱9۰3)اوت  «تبريزان در ـارمنيبه ه ـحمل» تـآدمي
1

ه، را ثبت نمود

 « مى نويسد: ه»آوار

بر دم را مرو ه دـافکنيى اهوـو هيبده عرآمده ردش درـبگشهر د نا گرق و کربا بوش ـدرويسيد ر ـد ماليباآلت »در دو

طراب ـال اضـه در کمـى برهنبا پاته ـته دسـر دسـان ماليـکليميکه يم بودسرکان ـصبۀ تويـد... در قنموکشى تشويق بىبا

خود صد ـمقبه سيد درويش که چون جويا شديم گفتند ند... کردمى رت ـدان هجـب همـجانشده به رج خاوارد و 

2خت.«و متوارى ساه و بسيارى را آوار روحـضروب و مجـرا ميل شده،... جمعى نا
 

کنيم. افه ـان اضنيز بدرا هر پيشرفت اجتماعى اـمظبر ه ـحمل، که مىگردد ظرۀ يورش ضدانقالبى زمانى کاملمن

 است: ه نشان داد کشى«بىبا بلواى»با را ه تأسيس زتاارس تهاجم بر مدنى ماسروى همزـک

ميد. اانجبهائيان ر به کشتاو شده  تريزد کار بدو در ديد، گردار شى نموشوريزد و تهران در  ۱32۱ل ساار ـ»در به 

دو درگرفت... از آنسوى ّماليان هر اسپهان  ويزد در کشى ه بهائىربايور دوشهرداد و مردر  سپسو ماه بود اين در خرداد

مى د: «ـگفتنچنين مى ه و ـم ريختـرا رويه هاگىدـبودند و همۀ اين رنجيه ش نکردهنوز دلتنگى از دبستانها را فرامو

زارها بسته و شور و بان عنوان يباو مهمانخانه ها و مدرسه ها بسته شود... دو روز نه ها ود و ميخابريم پرسيو ـمبايد 

ه، هزادشاسجد ـين مـسان: »مجتمعـد بدينستا« فردستخطى»شد گزير )وليعهد( نازا محمدعلى ميرت. ـرفغا مىغو

متفرق  ند، شمارا ببندسه ها و مدرنه ها و مهمانخاها  نهدادم ميخادستور گردانيدم و نه يم را رواپرسيو ـساعه مـال

3شويد.«

 مى کند: بـتعجفته است، درنيامختلف ى هاه ـرا در جبهضدانقالب ماهيت يکسان يورش که کسروى 

تابک و از اند نمود مىه ـان گلـاردن بلژيکيـر گمبکاو از ، ىـۀ گمرکـاز تعرفکه دم که مرد نمود ـگفت خواهـ» اين ش

!د.«ـجوينبهائيان ه از ـکينند، بوده مى دـرنجينه يۀ بيگابه همساايش او گرو 
4

دهد ت. اين واقعيت نشان مىـرا فراگرفسر ايران سراکه ت ـاى يافه دگستراد ـابعچنان زودى ـب «کشىبىبلواى با»

و اصفهان آغاز گشت و نه چنانکه  يزد ما نه با بلواىا، بدان دامن زدند »عوامل انگليس در نجف« چندکه هر

 به جنوب ايران محدود بود:، نويسددى مىباآدولت

5»قبل از حادثۀ يزد و اصفهان در کاشان نيز شورشى شد.«
 

يگى پابىشان دادن ـنجهت از ، تنها تـذشگنى مى ۀ ايراـى درون جامعهاالبته تکيه بر اينکه اين نبرد ميان نيرو 

تى ، واقعيماليانت ـدر تقويسياست انگليس ريخى تات سئوليـم گرنهوايران است. در يس انگلروس و  رتىقدر قد

براى سرکوبآزاديخواهان ايرانى  و ريالى«ه »اشاربه  کهاست قوى ارتجاعى وى نيرخت آن مهم شناو. ـگفتگاست بى

 است: ه بميدان آمد

بهائيان و آن توقيع قتل ب جووبر شعر ـُمشده ادر ـصف ـۀ نجـبز  از ناحيـط سـقيعى بخکه تو»در يزد انتشار دادند 

6امام جمعه موجود است.«با بخط حضرت امير 

.  ۱54ص شده، د ، يائولوژى...يدا 1
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نه گوچايران درسياست انگليست موفقيکه دهد مىشان ـنوجهىين ران، به بهترصر ايريخىدوران معاتااژدىهمين تر 

 يان مى نويسد: کشتار بهائ»نتايج سياسى«رۀ بادى دربا. دولتآبودان بسرعمامهيون يکسره مد

د که ننفهمامىا ـبيهبه باردد: ـگر ميگکاره ـو همنند زمى شان ـنچند ر ـتييک ه به ـدر اين مقدمبالجمله انگليسيان »

را ـاجنند د نميتواـبخواهنايران هرچه در نند که آنها فهمامىها ـروسيد به دارى نماـرا نگاهاند آنها ت روس نميتوـحماي

1روى را از دست بدهد.«سياست ميانه يدنبامى کنند که الى ـحسلطان ـالکنند. به امين
 

برخاست يى بلوا بود، چنانوز مرط اـى متوسستاروجمعيت يک و گى بزربه ن ماآنزيزد که اى در هـچنين زمينبر 

 اند: ه آمارش را چنين گزارش کردکه 

زن و بچه را  ات ازـتلفگر و ااست د( )مرنفر نج ـشتاد و پـهجمعًا ه ـ»عدۀ شهداى يزد و توابع آن در اين حادث

اموالشان که و آنها  ينمهاجربا  کنيمداد ـن را قلمگاصيبت زدـمهرگاه د و شواز دويست متجاوز مى ه عد، حساب کنيم

2رفته... عدۀ همه از هزار متجاوز خواهد شد.«
 

ح سطدر قى مترپتانسيل ن مدآ، به بميدان تـرفميد مىاميز بهائيان که آدين ترتيب کوشش وسيع امّا احتياطب

نگار متحير مى ماند از انرژى عظيمى ه شد، که تاريخ شيدـن کخوک و ، چنان به خاددمنجر گرر باو درنى ۀ ايراـجامع

 به چنين فجايعى منجر گشت.  ى«هر»تظابه  وآمده بود د انقالب ايران گردر دو قطب ارتجاع و که 

گر و اه ندسارفته ساعد ياـمهرکه ت ـرا بدس عبدالبها «سياسيهلۀ سا»ر آنکهز ـج؟ بودنده مگر بهائيان چه کرد 

ع ـ»توقي ديد، نهترند؟ بى بوده دپخش نمو «بىۀ انقالـ»اعالميچند داکثر ـحکنيم، ساب ـحهم ران را ـجراى طهما

را دامن زند. مطلب  »انفجارى از وحشيگرى«نست چنين توامى ه ـاعالمينه پخش و  «ميرضرت اـبز از حـط سـبخ

ى هاشت درـپروشنگرى عۀ شااز اند،بوده دادشته انجام ن گذطول نيم قردر آنچه که بهائيان تر از اينحرفها بود.حياتى

ز کردن حمام ه باالخرباو ه ارتو صناعت از خود نشان دادـويج تجتردر که شى ـکوش، خانهسرارستا تأسيس مدسته ـب

ى کشور سطايون وقرۀ دولتى چهرۀ ـزى ناپيگيرانساوازات نوـبمتا ت ـرفقبيل، مىاز اين تأسيساتى گى و ندنوازتشويق و 

رهبرى شيعه ت ـۀ حکومـزمينبا در مخالفت مستقيم ، که کالم ارزشهاى ديگرى را جا بياندازدبيک د و ـدهتغيير را 

  داشت. ارقر

ى ندرو، دمى کرسـد حجوام وـتم، با تـداشتکيه  خودى هراـلى و ظمازون ـروزافرهبرى با آنکه به قدرت اين  

ه ـ« خاتماّمتق »ـميۀ تحـزمين، بر متشبه حکوزود يا ر ـدي، که روده به پيش مىدـبى فزايننى با شتاۀايراـدر درون جامع

اين آنکه ازپيش ندشيدکونيز ار ـاينبآنان ، گذشتمىن بابياکوب سراز پيروزى ماليان درکه ننيم قراز پسد داد.ـخواه

 . کشندببه خاک و خون ن را آ، دشتناپذير شوـزگند بارو

ضع فرهنگى بهائيان بر موامذهبى،تهاجم اهيم ـمفروشنگرى با تن ـآميخدر، مقدات ـين ثبـدرعجويى ستيزهاب از ـاجتن 

د و زود مى نموخ سورى ديگرۀ ـست از روزنـبمىآن بر اى را نهروزبود،که هر خته سال بديلى ـسبه را مذهبىت ـحکوم

 مسالمت آميز را چنين توصيف مىکند:  تهاجماين بهائىورخ ـمبر کند. انش ـبنيبودکه 

اضح وو اين تغيير امور اجتماعى، در يک مملکت خيلى دخيل است در يک جماعتىالق ـو اختغيير عقيده »

م ـاعفته، دم گرمره را از ـموهوميد ز عقاابود که بسيارى ه ـضت بهائيـنهه رخ دادايراندر که ضتى ـستين نهـنخاست که 

3 «شند.با داخل حزب بهائى شده باشند يا نشدهه ـاز اينک

 .323  ص، ۱جه، ياد شد، حيات يحيى 1
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نفوذ معنوى و  «ندشته بودـنک ، اماشده شته ـ»ک مملکتن در اين که بهائيان نيم قربس ه همين رۀ شيوۀ مبارزبادر 

اجتماعىۀ ـه وزنـۀ اينکـبهانبه  ستندـتواننمى نيز سببينبدو اسالمى استوار بود  جويىتيزهنفى سۀ ـپايبر تـندرسآنا

را يى اين درازناى قرون وسطا ناندوستانۀ خود پا بگذارند. آهاى صلحشارزبد، بر بچرر ارتجاع که بت ـرفمى ن شا

شاه چنين که مظفرالدينيد ـرسنک بنظر مى ايدد.گرگردد و زمانه دگر هر ظا دلى«شاه عا»پاد ند تابوده دکرتحمل 

 ت خود،حاکميفع همان منااز حاکميت سياسى، حکام نواحى مختلف ايران نيز در رأس، از اوشته و گذکسى باشد 

  به دفاع از حق حيات آنان برخيزند.که ممکن بود 

و مذهبى تـحکوميگاه دو پاميديد:و برو رونيرربا چهاخودرا، عنصرمترقى در جامعۀ ايرانىآن دوران،تر ببينيمروشن 

بيشتر  ت و روسـداشتکيه ت«ـ»روحانيانگليس بيشتر بهو روس.انگليس رجى قدرت خاو دو ايران درون در سياسى

جهت درنست تواه مىلقوبود که باتنها حاکميت سياسى ، اين چهار کانون قدرتميان ر.از بادربه جناح ارتجاعى 

ود در ختى فع ذاجهت منادر شاه، ن و دررأسآانتظار بهائيان، که حاکميت سياسى و اين ند م زملى ايران گافع منا

 . و برآوردنى درست امالًـريخى کتاو ه اجتماعىگاديداز بود ارى ـانتظ، داردبرم قدراستاى منافعملى ايران 

يى بابه حکام واليات ايکى از نزديا حتىو مى کنند پشتيبانى ه اينکه مى بينيم بهائيان از اقتدار مظفرالدينشا 

ال ـن و عمّمالياب از ـمراتنى به د ايراستبـو منده ماعقبحاکم ه، گاديداز اين ن است.آنا نشانگر روشن بينى، ندارند

ه با ارزـمبند، ته بودـبرخاسه زدمى شيعه مردميان از بهائيان که خود دۀ تواى است که برصور ـتتراست.قابل رجى برخا

خطاب  درايندوران عبدالبهاهايى که نامهشت. وسيعى نياز دا درون سازمانى«»بحث  به،سياسىبه حاکميت بينىبد

  نيز هست: نشانگر دامنۀ اين»بحث«، به بهائيان نوشته است

 اهىخواقت و خيربه صدان و دل ـشد و بجبات عادلۀ پادشاهى از شما راضى ـحکومتا »شب و روز بکوشيد  

است و اگر خدمت کند ه کردخيانت  داخکند به ت ـخيانله ت عادـحکومبه  )کسى(گر انماييد.ام ـت قيبد مدالتدو

 فالح و نجاح محال است.« ّال انند شهد و شير آميخته گردند وايد دولت و ملت مبا»1است.«ه به خدا خدمت کرد
2

 

سرور سروران ، خدمت نمايان به عالم انسانى علىالخصوص به ايران نمايدکه موفق بر آن گردد  )کسى(»اگر 

خود را به اوساخ ارتکاب خيانت  کهت ـست طينـو پباشد دان نال و ـغافکه يد بااست و عزيزترين بزرگان...چقدر انسان

3به دولت بيااليد. والله حشرات ارض ازو ترجيح دارند«
 

اختالف اين با  ندا متحيرـاحبکه بوديد ه در شئون بين بعضى از اولياى امور مرقوم نمود»در خصوص اختالف 

ا ـزد احبـد در نـبخواه )کسى( امور نه... هراى ـاق اوليـاتفبه و به اختالف ى کارى را ـاى الهـاحبنمايند. ت ـحرکنه چگو

يد بااز )بهائيان( است که آن شخص ه کرد ه و فالن چنينـگفتچنين الن ـفيد که نمالت ت و دوـحکومامور ى از کرذ

ح صالهى. شاپاداعيحضرت ت ـت حمايـو در تحهستيم يارى شهرت ـرعينه. ما  ين امورباق لّما را تع، در جواب گويد

4يش خسروان دانند و بس.«خوصلحت ـم
صد ـداين مقجووبا در دل... عظيمى اد مرو پيش ى در ـصد جليلـرا مق ما» 

5ميانۀ دو حزب اصغر نمائيم.«، نزاع و جدال درنه مداخله چگو
 

ى سسفۀ سياـفلنظر از که ادى ـنهبعنوان تنها  سىت سياـشتيبانى از حکومـر پستاخوافى از طر عبدالبهابدين ترتيب 

چيز او حرف  شرد.ـمىف»رعيت«  پا در حمايت از حاکميت  سئوليتـمطرف ديگر بر دارد و از  اکميتق حـرن حمد
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ه نه بت ـحکوماست.  سئولـم نيزمقابل و در  ملت استوار استارادۀ بر  تـواىحکومـقمگر آنکه  ،نيستى ديگر

 رود. ه منافعش طفر جهتم زدن در گات« و ـرعيحفظ از »نه و باشد ار قربراند توعمامه بسر مى الن ت فـنياب

ه، فتگرنى ت فزوياوالميان حکام ت ـرقاب، رباضعيف درـتند در روبود که ر ـاين خطجه متو عبدالبهااخير ول ـل قـنق 

کسان يکى از اين ، رفته ند. چنانکه اشارسارکمک رتش هى بود، که به حفظ قدگروبا تالف ـائپى در هريک 

و مد الت برآـاي پى جلبنى در مات و زـلطنت داشـۀ سـداعيبود که  (اصفهانحاکم )پسر ارشد شاه و   السطانظل

هى تات کومديزد( اکم ـ)حله الدواللـجه هزادشاسرش ـو پ د. او نمى کرهىتادى کوته بنـدسهيچ از با شاه ه ـمقابل اىبر

 از آنان بودند. ه نشان دادند و در پى استفاد شخوروى به بهائيان نيز 

اصفهان و يزد ت انجرياند.باشذر ـحبر  «اموراى ـاولياختالف » دن درافتااز در نيز بر آنستکه بهائيان  عبدالبهاکيد تأ 

بهائيان ت از ـحماينيز سطان ـاللـظ، سول روسـاز کنشته گذصفهان ادر  شان داد.ـرا ننى ت اين دل نگراـبى علبخو

ه نه باز کنسولگرى خارج شدند و  وىتضمين  اعتماد بهبا  بيشترروشن است که بهائيان د و نموضمين ـرا تپناهنده 

است که حتى کسى ب ـت. جالـنداشدست را در يتى اـحمقدرت چنين الً صوااصفهان در ، که سول روسـضمين کنـت

 است:  هت دادـريخى را بدسنکتۀ تااين داشته، ان ـدگان را پنههنت پناـهوينند اسماعيل رائين، با آنکه ما

، پس بنا بودنده روس متحصن شدبه کنسولخانۀ خود ن جاستر از که نفرصد ـهشتحدود در اىعدهفهانـر اصد»

أمورين ـت مـشان بدسبيشترند. شدرج خاصن ـاز تحشهر روف ـى مععلماو اصفهان اکم ـسلطان حـلالـول ظـد و قـتعهبه 

1رسيدند.« به قتلشدند و  ارـذ گرفتـى متنفعلمااران ه خورـت )!(و جيـحکوم
 

 نگار بهائى مى نويسد:تاريخنمود. بهائيان مدارا مىبا له در ابتدا جاللالدودر يزد نيز 

دم را مى شد، مروارد جا هرشيد و ـکطول ن ماو کريزد فرش در ـتى سمددى( يار )اـابهبناق. .. ۱32۰»در سنۀ 

حضرات هرًا با ظا لهاللالدوـج)شد(، به سبب آنکه وع شررانه جسوى و علنخيلى ه ـاين روييزد د... در رکتشويق مى

2همراهى داشت.«
 

 «بته ضروگر» کهيک ماهى از ه پس زتاو شت ـگبه بهائيان آغاز تهاجم که زمانى بود تا اما همراهى جاللالدوله 

که ، پيغام دادند »علما« و به فرمودند« تـارادۀ حکومه هزادشاب جنا»، شيدـن کخوک و به خارا ، شهر هـم جمعماا

 بکشند: بخواهد ان دلشکه کس را هرتوانند نمى

دوله الحکم بدهند و نزد جالل آنهاو ند ببرء کسى را مى گيرند نزد علماهرقرار دادند که آن شد  ه نتيجهالخربا» 

! برساند.« به قتلبفرستند و او 
3

 

 يتحماتجربۀ ند، مسلمًا آوردپناه سولگرى روس ـکنبه  يک جا(ار و در ـيکب)تنها ه که چرا بهائيان ربادراين ما ا

 : گوياسته رباايندرنگار بهائى تاريخت ـتأثير نبود. روايد بىباآت روس در عشقـحکوم

ند و اين اولين دفعه ه شددـسولخانۀ روس پناهنـقونبهائى به چون آتش فتنه کامالً مشتعل شد حضرات ، رىبا»

ال ـاتّکبهائيان يس ـزد رئـرا نـشد... زيباشدند و شايد آخرين دفعه هم ه بهائيان بمأمورين دول خارجه پناهندکه بود 

 چنانکه بيابيم مقصدى حاصل نشد.« همصن ـتحهمان و در نيست و جه چندان مطلوب نبوده ول خاربد
4

 

م الـاعبود، با ارش قتدوزۀ اـون از حتهاجم حاکميت مذهبى به هرچه بيريم. برن ياپابه را ه رباسخن در اين 

نکرد... وز برلى هااز اتى حرارکه چندان ت ـ»در رشحتى ت. ـنى نداشيار پابادر وحکام شتيبانى ـپحتى و فى بيطر
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1ست«ـوب بـت بچـخص حکومـرا شبود، ان ـاز کليميًا بقکه ساروف ـمع، يک بهائى اهيمبرزا امير
ميکه هنگاه الخرباو  

 سهم خود ببرد: تا ميدان شد  ر واردبادره بود، دکروکش فرد نبر

خ شيد و يزد کرأمور ـار مبا هزار سورا السلطنه هژبرشده، ر دّـمک، م آورشرال ـاز اين اعم ًامظفرالدين شاه شخص»

 کهقليلى از آنها  ّال گشتند. اه و پراکندمتوارى ار شرايزد شد وارد السلطنه ن هژبرچود و احضار بطهران نمورا... نجفى 

 مجازات ديدند.«ه، به چنگ آمد
2

مقابل حاکميت مذهبى ر در بادرى نشينبود که عقباز آن تر نهمذبوحا نيت«»ام براى برقرارىشاه  »لشگرکشى«

دارت يز ديگر بر مسند صبک را نتاافته بود که حتى يادست رتى حاکميت به چنان قدارد. اين ه گذدپررا در پيروزمند 

همين حکم تکفيرش در اسالمبول )!( صادر گشته و ، يعه کردندکه شاديم ه کررشاتوانست. پيش از اين اتحمّل نمى

: کردندذکر  بيان«با»آزادى دادن به  را نيز به روشنى تکفيرعلت   بود تا سقوط کند. کافى 

3بيه خذلهم الله.« با»بخشيدن حرّيت به فرقۀ ضالۀ 

بلوا در کشور فرو کشيد.که يک شبه و چنين شد  ندبوده رسيد خودى زوهابه همۀ آرماليان اينک ديگر 

* * *

حاکميت زل ـتزلانقالب ايران بود. با ت ـرد سرنوشخوم ـرق، آنچه شتـن و وحبحبوحۀ خوساله و ـى يکنادر اين دراز

يۀ پيش به حاشاز  بيشر  و مار و ه دست حاکميت مذهبى تانى بۀ ايراـاز درون جامعآمده برقى وى مترسياسى، نير

در جامعۀ ايرانى بود. البته چون انقالب و ضدانقالب نبرد واقعى ميان ، بلکه دۀ اوّلنه تنها پر. اين شدانده رجامعه 

شتابى دو چندان کشور بحران با   پساد و از اين نده ـخاتمايران به بحران ، منجر گشته بودبى به شکست نيروى انقال

 را به سوى سقوطمىکشاند.

ايران را انقالب  دۀ دوم«پر» تا ،نده شدشاندـان کميدنيروهاى ديگر به ، بهائيان »غيبت«سبب نيز درهمين به  

 آنان ۀارزـمبنه ند و هر شداـظ بهائيان م قدات ـثبها نه به . اين نيروکنندزىاست، باروف ـمع «انقالب مشروطه » که به

ند آخوبيد. چرمىن شاقتصدابر ن شاطلبىجاهبود و هميتى ن عارشاهىآزادى خواهم ت. ـداشمشخصىۀ ـبهز و جمر

 نطلبابا مشروطه اللهضلـفشيخ ار ـدر کنيى ادر طباطبار.بآزادى«ه د راـ»مجاهالت ـى ايساو رؤشد  «هامشروطه خو»

ت ـحکوممظهر »اين ، رامجلس شودر  ه«ـو دزدان قافله ان راـ»رفيق  .شدطلب مشروطهضلالله ـفشيخ سر ـو پ جنگيدمى

 ببه چورا تهران جران تا ،تـگشود و حکوم «خواهانمشروطه » سفارت انگليسدر به روى و ش کردندجا خو «ملى

ى«ـ»منج وطلب مد، يک شبه مشروطهآمى شم ـخه به مشروطم نان شنيداز  که )وزير تجارت( عدالدولهـست. سـب

 به توپ بست.، شدبا وا بايد بنيان سلطنتع ـقدر واکه را شاه مجلسى ه محمدعلىالخرباو شد تبريز دان ـمجاه

ه نمىنفس دادـتاشيۀ جامعه قدرت حدر بهائيان گذشته از آنکه به ، کسروى( ) «هاى»گيرودار وارونهکار در اين

ى يرگمتـالً سصواها، هـجبهنگى وارود، کننکت مشروطه شرادهاى يدستند در روـتوانمى  کنيم،ض گر فراحتى  شد،

به  ،  پيشرفت سد ينگتراين بزر ،ت«ـ»روحاني بود کهآن نگى اين واروبود. خته ساممکن غيرن ناآاى بررا سياسى 

 جبهۀمشروطه باشد، به امن ـافع و ضمدست ـيکه مى با دربارکرد و خواهى مىظاهرًا مشروطه «سيد»دو نمايندگى 

يست طرف باشند مى با بهائيان رضـبفکه مى سووى ميان يک نيردر اين که بود. پرسيدنى است ه شده مخالف راند

؟ کدام يک را بگيرد
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و از  فتهياه ارتاريخ ى به کتابها «انقالب مشروطه ادهاى يدرو» عى که بعنوانصنوـمى  هابا توجه به کشمکش 

ۀ ـدى وارانـکمتکرار ل و بدسخۀ ـن «انقالب مشروطه » ،تـگفنيست، مى توان به جرًات رى نيز عاضحک ـب مـجوان

روف ـمع «انقالب مشروطه » مديد.آنچه که بنارا درنورايران از آن پيش ل بى عظيمى است که چند سااژدىانقالترآن 

جرأت يافت بنويسد:که نبود و چنانکه ديديم فريدون آدميت از معدود کسانى است  «انقالب» ، هرچه بود،شتهـگ

1ديگرى دارد.« سياسىو هوم اجتماعى ، انقالب مفداداحوال، عنوان انقالب نمى توان اين به مجموع » 

ا دست ب ، کوشيدشيدن کخوک و به خارا  ىايران آنکه ارتجاع مذهبى، انقالبيوناز بگوييم پس حداکثر آنستکه  

ع ـدر واقند که زدست رى بکاو کند گيرى انقالب جلووج دوم ـن ممداز برآشده، رل ـمحدود و کنت فرمىربه زدن 

در اين چهارچوب ، تنها ىـتقلب ن«هاخوامشروطه »اردن گذان شده بود. پا به ميدکوب انقالب سرصورت مسخ شدۀ 

همانست  ،زده شد «هاخومشروطهماليان »ۀ انگيزرۀ بادر فى که ين حرترستدراز اينرو شايد و بس. است منطقى 

 گفت: بسران«»انجمن مخفى عمامهذوالرياستين کرمانى درکه 

 ديگران اقدام خواهند کرد...«، »... اگر ما اقدام نکنیم
2

 سهم ،lion's share «شيرهم ـ»سبود که هرچند ت ـظ مثبلحااز اين انقالب مشروطه تنها  دۀ دوّم«پر» با اينهمه

قدرتى  «دادن مشروطه » سيده بود، با ست رـبهر جهت به بن از اين از نيز که پيش ر بادرما احاکميت مذهبى شد، 

   يافت.ه زتا

الخى ـرا س آنکه آنان ازپس  بود، تازه به گردن گرفتهرا  در پاريس حمايت از اتباع بهائىه کمظفرالدينشاهى 

در  ار«شر»ا ان ايننست که رهبردامىبى حاليکه همو بخودر ،دستافر «يزدار شر»ا کوبىسراى برشگر ـلند،کرد

داشت: ه به يزد تنها يک فايده شاينمظفرالد .»لشگرکشى«هستنداو خود ش گوو در طهران زير ات«ـات عاليـ»عتب

 به يزد رفته بود.«که »تحميالت بسيار بر اهالى وارد شد براى خرج قشونى 
3

 ارـاز اينکد شده هم يتبعخص ـشيد. نماد مى يعاصفهان به تهران تبرا از  نجفىى ـتقشيخ محمد »دولت... 

!مى نمايد.«صل ت حاشهردتى ياام و زـع مقـدها ترفيـتبعينه و از اينگونمى باشد گ ـدلتن
4

نقالب اىاين هاگى«پيچيد»،مى توان«انقالب مشروطه »ازپيشل سه ساادهاى دويدروسىبررتنها باب ـينترتيبد

 ، بهائيانسدـنويمىى سروـکمثًال آنجا که د. کربى ياارزاند، شتهنومشروطه  «تاريخ نگاران»که را آنچه يح داد و ـرا توض

ضى عو ن«نيا»ايرابا را  ماليانشند. نه تنها با ايرانيست دشمن بامى آنان برآمدند،  شتارـکبه  ن«نيا»ايرا پس از آنکه

 است. ه شخيصندادـتستى ى را بدرمشروطه ستيزو طلبى مشروطهز مرالً صوا، دـدهمىشان ـن، بلکه دگيرمى

ند، ديداجتماعى مىگزير ند پيشرفت ناروت جهدا و در ايران فرزندگان سارا خود ن ينستکه بهائيان چواعيت واق 

در ـاينقند. دادمى ه ـادام ليتفعابه ى بيشترر شوه و ـعالقه، با دنموى ـهاى تلقست مرحلـشکبه عنوان الت را ـين حما

که رى بااز درنه و ند را بگير« هاخوماليان مشروطه» رفطستند ـتوان، نه مى «انقالب مشروطه » نيادر جرکه ست ـه

فع مناو تضاد ميان حاکميت مذهبى که چه بود در دورانىهرفع عاجل خود عاجز بود پشتيبانى کنند.مناوز از درک ـهن

به  ،زهم دورتر ساختهمذهب مسلّط بان را از ناآحاکميت بر بهائيان، اين، تهاجم شدتر مىروشنوز برروز ملى ايران 

 مىنويسد:ء عبدالبهاکه دوراناست همين .درشدتر مى زونـافبه ايران شاننسبت نيز عالقهن همي
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 .324  ، ص۱جه، ياد شد، ات يحيىــحي 4



 انقالب مشروطهپيکارگران 

395

!ستند.«پر»بهائیان ايران را می 
1

ضاد ـتبه و آمده د ، بخورودمىروا  ميهنانبر هم کهشتارىـديدن کا، بديگر ايرانيانکه اميد داشتندآنانوانگهى 

جاى ب، بجاى جزع و فزع و از آن مهمترکنند که رفتار بهائيان، که و درک ند گردگاه آملى ايران فع مناو تى اسالم ذا

فرهنگى ه حاکىاز موضع فکرى و پايگا، دندکرتحمل مى انگيزىرت ـحييى کيباـشبا الت را ـاينحم، لـمقابله به مث

يد عميق تر بنگريم:بابراى درک موضع فکرى و انگيزۀ عملى بهائيان رى است. ديگ

 ،»شهادت طلبى« نه بهو  نددادمى جيح تر «اربر قرار را فر» نهن ناآچه نبوده است؟ ن شارفتارکه نخست ببينيم 

بود، که آن شان ـهدفنه است. و موضعى آگاهاه کردند. عملشان حاکى از ارادرا جستجو مى »مرگ در ميدان«

و از ند برداردست ت ـائياى از بههـکلمبه ستند ـتوانه مىارکه هموباشند. با آنردار خوات برـق حيـاز حهستند، ه ـبدانچ

ن شاىگندگ و زما آنجا که مراند، د آنکه بهائى بودنشان را نيز جار نمى زدجووبا و ند کرد، چنين نمىدگ برهنمر

 ترجيح مىدادند.  را بر انکارشمرگ ، بود آنبر شارى ـپافبه سته ـب

يا گى دارد ندق زـح ،مسلمان نيستکه آيا در اين مملکت کسى ، که بودهمين شان ه بدين معنى محتواى مبارز

 توان دانست. چيز ديگرى نمىعى اجتما سىشاندن دمکراـنسى شى و بکرـع از دگرانديفاز دـن را جشاانگيزهو نه؟ 

سر ت شـساله را پ هاـوّلى پنجـتحنبود که تاريخ د عملى نه تنها خود بخوۀ يزانگو ضع فکرى اين مو نکته آنکه 

راهى بس طوالنى ، اين بهائيانتا بودند  هادـى نهگرجويى شيعهستيزهاز هايى ره در رام ه قدزکه تان بابيا. از داشت

 بود. ه طى شد

 تـموفقييتًا به نها، وردـدو مهمان يکى در حتى ن جويى بابياند، که ستيزهبوده دکرس ـتن حـا بربه اين تجر بهائيان 

چگونه در طول نيم ، دا لغزش کوچکى مى نمودـدر ابتشاه که الدينصرور ناترزد و من رى دابادرو ارتجاع مذهبى 

 زداشته بود. باگونه تحولى به جلو هرايران را از ه، کرد گيرىجلو ش«ـکُشاهن بابيا» بهر بادريکى از نزد نقر

ما با ا -ار«ـکردار و گفت»فاصلۀ  براى از ميان برداشتن، ر به همان ارادۀ نسل پيش از خودين باآنان بدين تجربه ا 

شيانۀ ـوح تالـحممقابل در غرورانگيز است که ببينيم، و ند بودآمده ان به ميد -ميزسالمتآـمضع موآهنين بر اومتى ـمق

نگاهى از اين موضع دست برنداشتند. ، در يک موردحتى و ند نغلطيدفى وچکترين انحراـکضدانقالب مذهبى به 

: متکى بود محکمى رفتارشان برچه پايۀ کهد ـشان ميدهـن عبدالبهاالله و ءاـار بهـآثبه 

 کار به انجام نمى رسد.«، نگردد تا چنينو يد شکالت نماـمهر ت ـو مقاومباشد  ه آهنينوـکنند ماايد بسان ـ»ان
2

 

نمايند ت ـلعنگر انماييد،  تـاعانکنند ت ـاهانگر ا ،شيدـبخشير کر و ـشنند شير زـشمگر ا هيد،هد دـشهر دهند ز گر»ا

3 د...«ـن نياالييبازبر شان ـى در حقـۀ رکيکـکلمًا بدت جوييد... اـرحم

از قبيل غوغاگرى و ، «هارزـۀ مبشدخته شناى هاهيوـ»ش بهدن ـاز درغطيکيد بهائيان اع اـامتنستکه مسلم آنر قد

و اسالم از ، «مذهبى» بعنوان اقليتىرزى بارز ـرا بطبهائيان ساب ـحيى، اـنمومـى و مظلطلبشهادتيى، جوهستيز

ارى که چنين رفتاست  رر«ـمک ۀـ»تجرب اين نگر، بياشتهاگذسر شت ـپ ننياايراصر سل معاـنکند. آنچه مىا جدانش ـمتولي

نى و انسانى مدى هاشارزنا هما، رودمى د بابرميان ن درايآنچه و ها کمک مى کند ين نيروترشد ارتجاعىرفقط به 

 است.

ز نياواقعى نى و مدجاعت ـشنه به الق و ـر خّـتفکه هايى، نه به دست يازيدن به چنين شيوکه است مسلّم نيز  اين

قابله به ر آتشبار جانستان حاکميت مذهبى بجاى مـدر زيتا ى الزم دارد بيشترجاعت ـشاست که و پيدـگفتگبىدارد. 

 .23، ص ۱365بهائيان و ايران، ف. د.، پيام دوستى،  1
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تر بود، که به هدمسلمًا سا !روزى«ـديشيعيان » اين-بهائياناى برد. نموارى يدپاعى، اـو اقنميز سالمتآـمشيوۀ  بر، مثل

 ! ى کنندجلوگيرداخلى جنگى از در غلطيدن ايران به ، از آن خوددارى، تا با اسلحه دست برند

، آرىيم. ايستهزاوار نگرـرۀ شکستى ناسـمنظجانکاه به دردى  با ريم ،بنگران گاوزن رآبه  وزمرن از سکوى اچو

 نوبيرتر از اين پيکار قوىتر و مصمم، ستيزسانـانب متوليان مذهو ند ست خوردـن شکنند بابيات ماـدر نهايبهائيان نيز 

 اند. ه رسيد اى آنـانتهبه وز مرادهند، که ه ـرا ادامهى راند، تا آمد

ه اىاز تهاجم اعراب ـمرحل، تنها تـگذشايران مىدر ضر ن حاآغاز قردر تر بنگريم،آنچه هدگسترن ما چوا 

. بودريخى آن تاى هاناز کانويکى در ، ى فرهنگ و مدنيتگرد و سپس متوليان دين عربى به هدف براندازنبابيا

 «نىباخوى بيا» ىتربراند بعنوان تواند، نمىفتهربه پيش ه ـمرحلبه ه ـمرحلشته، ن گذه قرردطول چهان در ناه آـاينک اما

تلقى گردد.   «منش شهرنشينى»  بر

   گذارد: ا نمىـبج بيشتره دو رابه سنجش عقالنى به امروز تا ايران از حملۀ اعراب تاريخ درونمايۀ تحوّل  

پيش از حملۀ اعراب  ن نياايرافرهنگى است که برتر از آن  »فرهنگ اسالمی«، که يد بر اين سر گذاشتبايا 

بدوى ناتوان يى جوهبه امروز از غلبه بر ستيزتا کم دست نینی ايرافرهنگ مد، که ذيرفتـپد يا آنکه باياند و پرداخته

شد، اند باتونمىو ر تاريخ ايران نيست خآى حرف مقابل تهاجم اسالمدر نى ايراى قطب نشينو  عقباست ه ماند

   انیت!و نه بسوى انس می کندیر ـحش ستاريخ بطرف تو، که ذيرفتـپنيز اين نه بايد وگر

ستيزه جويى بميدان غوغاگرى و به سالح و طلبى قدرتۀ همينکه، بهائيان به انگيز ريخىگاه تااز اين منظر

ف ـن را در صناآه خواه نااخو، شتند«ـند و نکشدشته ـ»ک ستيزه جوار و دّـغدشمن الت ـحممقابل در د، بلکه ننيامد

پيش رش داچمپرجويانه، که سالمتـممبارزه اى دهد. قرار مى نىنيت ايرامدو فرهنگ  مبارزان براى حفظالنى طو

  ند. بودديگر نامسلمانان ايران  ،ايناز 

بهائيان رگههاى رفتار اين ، گرىشيعهعليرغم تسلط ، که انگيز است و هم غرورآفرينهم شگفت، از سوى ديگر 

که رى خط؛ چنانکه ادـزايش نهـافبه رو  زودىـن بآناى وکيفنفوذ کمى خت و اهر ساـرا ظ «نی»ايرادوستى روح انسان

انقالب »چرخ ، حاکميت مذهبى را تهديد مى کرد سو،اين  ازه ربادو «بلواى بهائى کشى» ازپس ل سادو يکى 

 را به حرکت درآورد.  «مشروطه 

اليت فعکه بودند ه نشده شت زدـوحتهاجم ضدانقالب از ، بهائيان نه تنها «بلوا» دنکروکش فراز کمى پس  

و مشيرى رابطه  و دبيرى و مشار رـوزيبا هر کسى هر» تجديد چاپ شد و » رسالۀ سياسيه«  اى را آغاز کردند.ه گسترد

1داشت ارائه مى داد.« 

 که: اين بود ء عبدالبها خودارت ـعبلت يا به و دويى دين اه شد، جدرشااچنانکه  له«سا»ر اصلىى امحتو

2»بين قواى دينيه و سياسيه تفکيک الزم است.«
» دين از سياست جداست دين را در امر سياسى مدخلى   

 نه...«
3

جبرى تحول  توجه دادن به سيربا مى کوشيد بهائيان را ء عبدالبهاکه واضح بود درستى »شعار« بهائيان چنان 

طرفى »برنامۀ ز دارد. او از با ،دـدهرهبرى مذهبى ت ـاى بدسنهبهاعملى که وچکترين ـاز کجهت، در اين ايران 

 فرد بهائى معين کرد:هر براى  مشخصى«

4را تبليغ نمايد« ر()نفيد در مدت يکسال يک بايک از دوستان هر »اقالً 
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 نمود: ز هم مخفىتر تشويق مىباطرف ديگر به فعاليت  و از

 ًاداند ابدکه سى ـنفند. هر ستور بدارـى و مـمخفمى نمايند ت ـاظهار حمايکه يد نفوس مهمه اى با»)دوستان( 

ه ـچنانچگر مى ترسد در معرض امتحان و افتتان افتد. ا)که( ابراز ندارد. زيرا نفس شهرت سبب فرار او گردد. چرا 

1ديگر بهتر است« د اينـى ننماينکرو ذند ستور بدارـديگر را مـل يکـا کـاحبممکن بود که 

 که: ابتکار قابل ذکر ديگر اين بود 

 عبدالبهاطرف و از ند آمدايران بهائى به يى زن و يک مرد( آمريکايک هيأت سه نفرى )دو  ۱323» در سال 

بسيارى از حکام و بزرگان مالقات و اصفهان با ن و شاران و کاـزوين و طهـت و قـند. در رشايران شدأمور سياحت ـم

!اساس امر بهائى را براى آنان توضيح دادند.«
2

بحران بود. در اين زمان بر زمينۀ  ارىـيت در پنهانکجد، تـداشپيش ل که فعاليت بهائيان با چند سااوتى ـتف

هاى حوزه از ،گونناگومحافل شت و ـگمىرتر شکاآ حکومتىى حهاجناتابک، اختالف ميان اسقوط و گير کشور فرا

د ـگفتنمى ى را لت همان چيزين حابهتردر محافل اين گشتند. تشکيل مى خانه«ـفراموش» وادارانـه تا )ازليان( نبابيا

بيگرى«با» بهال ـرحـبهبود که با آنکه اين  آنها ت«ـز موفقيـ»رم مااند. بودشده شته ـه و در راهش کـگفتکه بهائيان 

 خود را از بهائيان کنار مى کشيدند.، تهم بودندـم

ود خت ـيهوند؟ يا کردمى  نام«بد» راآنان و ستند پيومىمحافل اين ند؟ به کردبهائيان چه بايد مى ،مياناين  در 

بود ى چيز ديگراهى« خومشروطه»واقعى اى ، مگر محتوىـوانگهند؟ کردمىشه ـپي اهى«خومشروطه» ه،دکرار ـرا انک

؟ دشوخته شناميت ـرسيد مذهبى به وراى عقا وندانشهرنى شخصيت مدو ه شده درشمرم ـمحتعقيده آزادى آنکه از 

 ؟بودمشروطه  تـار موفقيـين معيبهترمذهبى خود و اجتماعى  قليتىانکه رفتار  بهائيان بعنوان مگر نه آو 

 هايىندىبدخالت در دسته  را ازبهائيان  تاد کرنمىار گذشى فروـکوشهيچ ن از ماز در اين عبدالبهاچنانکه گفتيم  

 ز دارد.، بادر حال شکل گرفتن بودکه 

دخالت کند و آن بىد و در حزداخل شوى ـن( در مجمعستا)دو ر ازـادا يکنفـمبسيد که رمى واح ـالپى در پى »

3مى رسيد.«ء بياناتى رشيقه هفته به هفته بدست احبابا الواح هم 
 

 ستيزان کوششمشروطه ،مشروطهادهاى يدرو حبوحۀبدر ه است، دکرزارش ـسروى گـککه چنانکه يم ـدانمى نيزاين  

  پاى بهائيان را بميدان بکشند:که  بسيار داشتند

ار يوهايى بدديد که آگهىزار بارا در کسانى ن هاخوامشروطهاز يکى ى ارديبهشت هاهـدر نيمچگونگى آنکه »

بهائيان ه نوشت: »ما گرومى يى اين جمله هايک به ت و نزدـداشمى  زاسخن به محمد على ميرسبانند... روى ـچمى

يم و ديدگرمىراج تاشتار و ـکدچار يم و ى بودم دين خوددر پى آزادى و آشکار گردانيدن شاه الدين صراز زمان ناکه 

اى برا رباشيم. مشروطه ان آزاد مى بود که همچون ديگراى اين بره ـهم، ديمه مشروطه بررا در را هانجاين رسپس نيز 

 واهيمـز نخبااختن اندزاندن و برسوشتن و ـکنه از هيچگوه نشود، آزادى دادگر بما اديم... اـنه خود بنيادآزادى 

4ايستاد...«
  

ردار خوبردشمنان مشروطه اى سى براساچه نقشى از بهائيان جو نشان دادن هستيزکه خوانندۀ دقيق متوجه است

و آگاهى انقالبى نياز داشته ه اراد نه، به چهاجويسالمتـمضع موبر ن ندار ماقراى بربرن ناآکوشش خونبار و بود 

است! 

 .497 ، ص همانجا 1

 .۱6۱ه، ص ياد شد، کواکب... 2

 .۱65 ،ص همانجا 3

 .56۰ ه صياد شدتاريخ مشروطه ...،  4
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ن ندکپراديگر با ى سوند و از سابتربهائيان دم را از مرر و بادريک سو از بود، که آن کوشش ضدانقالب ام ـتم

اند. دستکم اينستکه برم آنانق حيات ـع از حفان را از دهاواخمشروطه، «شاه ضد مشروطه» ازآنها وادارى ـيعۀ هشا

، مشروطه چنانکه در تلگرافش به علماى نجف ديديم وخبر نداشت وادارانى ـهچنين د جواز وه شامحمدعلىخود 

 ! دانستمى ها«بىبا»توطئۀ را 

شم ـچود خ «هىفع گرومنا»دّ از ـحبه چه  ،پيشرفتسير ـدر مپيشبرد ايران اى بهائيان بر انگيز است کهگفتـش

تا  کهت ـافيميتوان را  «هى»گروصر معاتاريخ در ما آيا اهم مى بود. ن ناد آالبته چنين پيشرفتى به سوند. شيدپومى

داشته باشد که تا نفس را ـاد بـهامت و اعتمـد و اين شـى دهتربرهى خود فع گروبر منارا  «ملى ايرانفع منا»دّ ـاين ح

 ؟! ودبرپيش  ل خودز انحالمر

بايد در جهت قوام سازمانى خود نيز ناگزير  طبعًا بهائياندارد و احتياج زمانى جراى سامبه اليتى ـفعهر  

 مىکرد!: ه اين روند طبيعى مبارزبا دور ه از راء عبدالبهاکه ت کوشيدند. در اين ميان جالب اسمى

چنين ات ـاين اوقدر ست... ميان بوده ادر ه ذاکرـو اين مه اند دانتخاب محفل روحانى نمون(... ارادۀ ستا»)دو

ت ـشايند و صد هزار مفتريات در نزد حکومـن بگبازاهل افترا دد و تشويق افکار گرحش و )سبب( تور بسيااى سألهـم

البته صد البته د. شوع ـت واقـزۀ حکومجااذن و ابه دد و واضح گرحقيقتش که ئز ند... انتخاب وقتى جاالغ دارـاب

 تصوّر مباشرت ننمايند.« ،تـماز حکوه زجاون استيذان و ابدى را مرا
1

شان ـو هدفمذهبى نيست درد بهائيان درد ند که بفهماسى ت سياـبه حکومکه در اين جهت بود ء کوشش عبدالبها

 پيشرفت کشور را هدف دارد.  ،وندانهمۀ شهراى برات ـيق حـشاندن حـنسى کراست که با به وّلى ـتح

خط مشى است. از يک طرف  دن اينپيش برم در ـۀ ارادۀ محکدهندشان ـن، عبدالبهاى هاه ـناماز چند جمله  

 به تشديد فعاليت بهائيان تأکيد مىگشت:

ست مى واجب است و وقت از د تبليغ دبر هر فرد که تشکيل شو سعى نماييدر خصوص محافل تبليغ بسيا»در 

2رود.«

 و از طرف ديگر هشيارى آنان را تقويت مى کند.

 جميعبا حسن تدبير به اب ـحجپس ور در ـال ظهـکمبا و باشند، ان ـر پنهشکادرى نکنند. آهدبايد پرن( ستا»)دو

)دوستان( ، رىباشوند... ه ايشان آگا ۀـوز خفيـرمبه و يابند الع ـخواهان اطبدۀ ـساد و فتنـنمايند و از فه احزاب مراود

3يد بسيار به حکمت رفتار کنند.«با

 : هشدار مىداد به آنانء گرفت. عبدالبهاصورت مى بهائيانضباط ـانحفظ  که براىکوشش عظيمى است ، مهمتر 

ادنى حرکتى  تـون اذن حکومبدکس هرد و کرت ـت جزئى و کلى نبايد حرکـبدون اذن و اجازۀ حکومًا »ابد

4نمايد... هيچ عذرى از او قبول نيست.«

 :شدنيز لغو  درون سازمانى« گفتگوى» ،نبهائياارچگى ـيکپپى حفظ  در

است. زيرا...  انميزاين که بهائى نيست. دارد بدانيد مىحبت ـصسى مىبينيد در امور سياکه را  (کسى )هر »

5مکالمات سياسى سبب تفرقه و حصول ضديت و تعصّب )است(.«

 .27۱ ص ،3جه ياد شدخلق، و مر ا 1

   .4۸3  ص ،همانجا2
 .۱2۸  ، صهمانجا 3
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 ندارد:با نيز ا «ن»پيروابر ه از انتقاد کوبنده رادر اين  

ين روايات و با رانـلّ در طهـات کـاوقکه د ـه فرماييـمالحظسبب اختالف، ت ـعاقب، بلکه ايجـ»از محافل چه نت 

گذرد.«حکايات مى
1

مر مهم را اـزي، اردندى ـدر آن اهميته ذاکرـت و مـحکومامور در مداخله » که:اين استدالل  با  

! مى نماييم.« ويجآنستکه ما تر
2

 

با ا شود هىفع گروبر منال ـحمنست تواهر عملى که مى ريخى از تاساس ـايط حشردر آن بدين ترتيب بهائيان 

ار نکردند. براى آنان بدرستى روشن بود گذفرو  «لتو دويى دين اجد» عارـعۀ ششاشى در اـکوشهيچ و از ند نمودمى 

اى شهـاهو و کشاکـهيبه زدن من اب از داـاجتنبا ند شيدکونه تنها و پيشرفت ايران است ودۀ ـۀ مفقـحلقيى، اين جداکه 

دستگاه درون به عار را ـوسيلۀ ممکن مىکوشيدند اين ش به هربلکه  ، نسازندتحول اين ه راسد را مذهبى خود 

  فرصت از دست نرود.«.تا » ،دهند خسورسى ياسحاکميت 

ما اقدرت خود بود، در اوج شى مى شد که هرچند حاکميت مذهبى اين نا ه ازـساسيت لحظـحنيست که ک ـش 

 تـحکوم نقريم ـن از مهمتر آنکه پسو ه بود اردگذايشـرا بنم خودشى ـۀ وحبهائيان چهرشتار ـدر کپيش ى همين چند

ايران ن اهآزاديخوابود. چنانکه ديگر بى ـت مناسـفرص نشـمشاه دمکراتنشستن مظفرالدينت ـتخشاه، برناصرالدين

 بودند. کشى مشغول«ه به نقشه»دستهاى بسيار در زير پرد مغتنم مى ديدند و را ت«ـ»فرص اين نيز

ى حدّ، به چه زاميرامران ـکيس سياسى تا پل مالياناز ، قدرت ارتجاع، که ايمهفراموش نکرد، رف ديگراز ط 

 قدمىاز ند، تا بودبلوا اد ـاى ايجرنه بوچکترين بهاـفتن کپى يادر ، ختهه ساودـآل رااجتماعى کشور  -سياسىضاى ـف

 کترينوچـکداشتن بهائيان به زبااز  عبدالبهانظر کوشش اين  ازند. گيرجهت پيشرفت اجتماعى جلودر سى اسا

 فقومه ارکوشش همواين  ،دوره از آن رابود. هرچند که صود ـمقبه ن سيدره را، بلکه تنها تـدرسنها نه ت ى«تظاهر»

ه اجتماعى وريک گاى کنند که برو آن کنند اپ ـه چـروزنامتشکيل دهند،  «محفل»ستند خوانبود. بهائيان تهران مى 

 نظر جالب است:  ايناز  بهائياندرونى  شاکش«ـ»کيا طبيعى است. و پونده ز

ع ستند تأسيس نمايند مناز خواـدم. در قفقتأسيس نمايند، منع نموه ـروزنامستند ن خواستان( در هندوستا»)دو 

ران ـر طهدلى دم. وستند تأسيس نمايند منع نموا خواـدم. در آمريکستند تأسيس نمايند منع نموخواپا دم. در ارونمو

نمودم.«! منع مىّال حکمًا واند يد نپذيرا، شايمـنمر منع گرا اـزي، متحيرم
3

 

که اين تجربه استوار بود. مشخصًا بر ياد شده شى ـط مـخ رچوبچهاسيس روزنامه تنها در از تأء عبدالبها «منع»

نزديکى همين بسيار نزديک بود و  ضع بهائيانموکه به خت سااى منتشر مى علىمحمدخان »ثريا« روزنامه، مصر در

ذا ـله، تـماسافکار سياسيه با ى در ـرا تعلقيا احب ثرـصآنکه  ان ـل المتين بگمـاحب حبـ:»صکهعث گشته بود با

4د.«، مى نگارددگرت مى نمايد و آنچه از قلمش جارى مىمّبت به اين امر نهايت تحريک و مذنس
 

!شت.«ـگما ت ـزحمسبب ر بسياصر ـدر ميا ۀ ثرـروزنامما »اسد: ـنويديگر مى ى جااو در  
5

 

 که کوششتصور نمود است، مى توان ين« فرت آـ»زحمبهائى چنين طرف يک غيرصر از ـهاى در مـروزنامنجا که آ

 شد. با داشتهنست توامىاقبى داخل کشور چه عوه در ـروزنامانتشار اى بهائيان بر
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ى از تشکيالت منسجمن مااين زگفتيم که تا از اين بهائيان بود. پيش زمانى ساشکّل ـت، هـروزنامانتشار تر از مشکل

شتر ـه پيـاز دو دهنه بيش وگربود. ون بيراز پيگرد بلکه تنها ناشى از فشار و ، هىگاآنا ما نه ازدند. اين ابرخوردار نبو

به احتياط فرامى  را، بهائيان آنها را نمى توانست »منع« اهرًاظء و چون عبدالبها داشتنده کرمجالس مشورت و مذا

 خواند:

کافى  9نج الى ـاز پهم ديار به حکمت و بيان در محافل و مجالس جمع شوند... اجماع هر در ء يد اوليابا» 

 گردد.«ء و سبب ضوضا ندگاه شوشد. چه اگر در يک محل قرار دهند غافلين آبايد متعدد بااست و محل هم 
1

 جهال گردد.« يونـش زع وـزع و فـدى ج، که بارددـنگضر ر حاـکثيمحافل جمع در اين آنستکه صد از اين ـ»مق
2

ى ـتعجبيد نبا ،س«قد»ا بهائيان به نام کتابمهمترين از انتشار ء ديگر جلوگيرى عبدالبها، بهمين جهات نيز

دهاى ايددر رونست تواشته شده بود، چه آمده بود که مىنو اين کتاب که حدود سه دهه پيشمگر در  د! انگيزبر

 ىنويسد: مء عبدالبها؟ شدباچنين مهم انقالب مشروطه 

کند تغفار ـو اسيد نمابه توبايد ب آن ـمرتکالبته و  ..ه ت طبع شدـ»از قرار معلوم کتاب اقدس بدون اجازۀ حکوم

!ا ابتياع نمايد.«ن رهيچکس از احباى الهى آکه ز نيست جاي، شود عـت طبـزۀ حکومجاون اذن و ابدابى ـکتگر و ا

از اين از  پيششت. ـگن أمتول ـتکامـموفقيبهائيان با تن ـار نگهداشـکنبراى  عبدالبهاکوشش  نيز بگوييم کهاين  

بسيارى ديگر از بهائيان نيز در ، پيوستند نام برديم رانـطه اران«بيد»بهائيانى که به ۀ ـنمونبعنوان  ينالمتکلمملک

 همان اوان کشته شدند:

سر ادرش برلتجار و شيراـد از مـز آنها عبارتندو نفر اکه »مِن جمله در سارى مازندران پنج نفر از نفوس محترمه 

س آن سايم اـتحکبر و اند مر مشروطه داشتهدر الت دخانفر ج نـند... اين پشدهيد ـشبهائى م ـسمشروطه به اضيۀ ـق

دستور جديدى هم از طرف موالى خود هنوز نيافته  فتهابق ياـمطخود دۀ ـعقيبا ا نرآشته اند، چه که گمامىت ـهم

!بودند.«
4

دستور »، که کت بهائيان، شرد دادـشان خواهـادها نيدرۀ اين روباريخى در تاارک مدزبينى نيست که باک ـش

داشته است و نشان مى دهد که کناره گيرى بهائيان از يعترى ـۀ وسـدامن ،«ند.بودفته وز نياـهنخود والى ـى از ميدجد

قيقًا خواهى واقعى دبود، درحاليکه مشروطه اينکشاکشها محتواى وارونگى تنها به سبب «طلبىمشروطه»رويدادهاى

استوار بود.  «عقيدۀ بهائى »بر 

 مى کنيم. فريدون آدميت مى نويسد:  هاشار »بست نشينى در سفارت انگليس«به رويداد وار، نمونه تنها 

مختلف روشنفکرى  محافلاز بود کهى ـمنظمسى ات سياـتعليم، پايۀ فکرى بستيانکه »مدارک ما روشن مىدارند 

5به آنان مىرسيد.«
، نکردند روىـپيعلما دۀ ـاز عقياست... آور گفتـشند، شان دادـنخود دم از مر يى کهرأاستقالل » 

6فرض »مجلس اسالمى« را رد کردند و خواستار »مجلس ملى« بودند.«
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را نيز )ازليان( وزۀ بيداران«ـ»ح که هيچ، حتى ماليانى هان«ـ»انجم ند؟بود دامـ« کمحافل روشنفکرىاين » 

تاريخ مفصل ا در ن ردى آبايحيىدولت آکه مهمتر از آن بود  مطلبوگرنه شمار آورد. ـبمحافل توان در زمرۀ اين نمى

 ت برگزار کند! خود به سکو

* * * 

قالب ان» گرابلکه  ند،ر بودگاه با هم جودر و درنند ما «مشروطه» و ت«ـ»بهائي نه تنها بايد گفت، بـين ترتيبد

تأمين ، گفتندبهائيان چه مىآنکه فنظر از د، صربوسياسى مىو سى اجتماعى أمين دمکراـته مىدر راقد «مشروطه

آورد اين مهمترين دست ست ـي، مى باوندانديگر شهراى بروق ـأمين اين حقـتنند ما، براى آنان حقوق شهروندى

  د. ـدهتشکيل را انقالب 

د، کنزى صر ايران بامعاتاريخ ر اى ده دـزايننست نقش توامى  «مشروطه انقالب»   وزرماه گاديداز با اينهمه  

ايران دم ه مرتکيهگا، ريخىتاۀ ـتجربند، بعنوان دکرسد ا نرآه راکه منانى ـخت دششناارب آن و ـتجکه  به شرطى

ن تاسرا دوانقالب اين ان دشمنبرخى آگاهانه، است که  «تاريخ نگار»ن ستام بدـدن قلگرسئوليت برـ. اين مشدمى

دشمنان مشروطه ۀ چنان چهرشودند و ـگجامعه اپاى به سرى گرنفوذ شيعهاى بررا ه ارسبب ين بدو ند داد کردـآن قلم

موفقيت به حاکميت سياسى يورش با اينبار ه، شيخ فضل الله را ادامه داد نت«ـ»س، نيک قراز پرداختند که پس را 

 بردند. 

ر او ده شد. رشااانقالب مشروطه  ؤمنى از ـقر مبا «تحليل» بهپيش از اين دهيم: ت ـاى بدسنه نموبر ادعاى باال 

 حقيقت را بيان داشته است: اى«»لحظهبه  «مشروطه مشروطيت و ادبيات انقالب آستانۀ  درايران » کتاب

تند سخوانبود، که مى  اين ازشى ناند، صرفًا کردمى تهم ـبيگرى مبه بان را طلبا، مشروطهشروطيتـن ملفامخاگر »ا

ى هايشابهـتراک و تـاشجوه و، که تـگف دميشوالـين حـدر عه باشند، بلکه دکرن طلبامشروطهن بيداى کوبراى نها بهانرآ

با بيگرى عى باو محتواى اجتمامشروطه ين ترتيب فکر به ااست...  داشتهد جووفکر اجتماعى ميان آنها ظ لحااز 

1ند.«يکديگر خويشى دار
 

 بالفاصله ادامه مى دهد: ، ما »محقق مارکسيست«حيرت انگيز آنکه 

ه صر عقب ماندـعنيک صورت ـاهى بشد فکر مشروطه خوو راجتماعى ل ـن تکاميابيگرى در جرلى با»و 

دست مى از اجتماعى ۀ يدپدبه عنوان يک را خود ت ـهويانقالب مشروطه م ـن تالطياو در جريد آمى در عى ارتجا

2تبديل مى شود.« المللىين ـبسى جاسودست محافل ه اى در ـانون توطئـکبه  د وـده
 

دست را از خود  تـهوي» اشبىوى انقالنير ،ن آنيادر جربى بود که انقالنه اين چگواست کهنى سيدپرواقعًا 

 ؟اى رخ دادکدام زمينه  بر ،جهان تاريخر در ـنظييسى بىاين دگرد؟ ددمى گرل بد «توطئه  انونـ»ک بهو  «دـدهمی

اى همدپيا -گاهاالً ناخودآـاحتم -کهد. او نموستجو ـؤمنى جـمضمير در بايد را  «يسىدگرد»اين ينستکه اعيت واق 

ل ـدليبىاو همۀ واالبته خود را تبرئه کند. آن ودن ـآلبا له ـبالفاصشد، کومى کند، مى س ـرا حشده ن بيات ـحقيق

ع از فادظن »از  تفاهم«سوءع ـ»رف اىشد برور ـمجب  ش.(۱345) انقالب اسالمى سال پيش از۱2 ، چنانکهنبود

 بنويسد:  ائيگرى«ـبه

، هآمد، در پرانتز بهائى، آنهمۀ ـم فرقناار ـيکبسر کتاب فقط در سراکه ت ـداشبهائى، بايد توجه ۀ ـورد فرقـ»در م

3در اين يک مورد نيز فرقۀ مذکور مورد سرزنش قرار گرفته است.«که 
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ۀ حاکميت مذهبى کنندقدرت فلجان آنستکه ميزدف ـهيست، نى ـاقت علمصدو اجتماعى هامت ـشاز سخن 

انده رنها ظاهرًا عقب ماليان ت نفوذدر اين دوران که بيم يادر و ببينيم الب اسالمى انقاز پيش ۀ ـدهسه را در دو 

 . دنمو شده مى

ستن مجلس اين بحث ـبپ به تو يف روزـتوصبا  ،انقالب مشروطهدر نقش بهائيان رۀ باالم در ين کخرآبعنوان  

انقالب مشروطه ت ـماهي ،انميددر  ضرى حاهاش نيروـآرايبا توجه به ت ـبريم. آنچه در اين روز گذشيان مىبه پارا 

 : ساختنمايان  جهين وبه بهتررا ضدانقالب و انقالب دى ـبنهـو جبه

ين همرتش قدرۀ باردمجلس بود، که در انقالب ۀ ـجبه ستند. يکىد برخابه نبران ميدو در سه نيروز ر ندر آ 

 صد نفر« بيش از» فريدون آدميت وشته اند نونفر  6۰۰داکثر ـافعانش را حتاريخ نگاران مدين تربينـخوشکه س ـب
1

 

 تر دانسته است! را به واقعيت نزديک

نداشت در صحنه حاضر  انـامکمى انقالب وى مردنيرالً صواکه د ـدهمى شان ـن سفباررزى اـرى بطکم شمااين  

2نشد.«ه »در روز حادثه حرکتى از مردم ديدگردد و 
 

چه ، که را تشکيل ميدادند. جبهۀ سومانقالب زوى نظامى ضدبار بادر خدمت درکه قزاقان بودند ، جبهۀ دوم

بت ضروى نه نيران توپخاميددر اصلى ضد انقالب بود، ۀ ـجبهيى انظر محتواز چه از نظر شمارش و قدرت و از 

مسئوليت رهبرى مذهبى را ، ش مزدور در اين جبههبااو دنکرسته ـبرجبا ت ـون آدمييدفره بود. د آوردگررا خود 

 است: ه تخفيف داد

نگلج و ـس ورپرشباۀ اوـى از دو محلشهرى هاهت. گروـل داشـايش کامـنمنه توپحاان ميد»لومپنيسم در 

ن ورامينى به ايشان پيوستند. خيمه ستااق بدـالوۀ چمـعبه ان ـشان و قاطرچيـکهـدان و قمـبنهارند... قد.. آمدان.ميدالـچ

سخن شروطگى داد ـو مبر مجلس م شنادر دشد، پ توار سوگستردند... سيد على يزدى ه برپا داشتند و سفره و خرگا

اش هـه برهنـسد نيمـجرفتار، ون ـجن ت. درـخبانش را ، جاتـى گفچيزض راـن اعتبازکه به ى ـبختونـان نگجوداد. 

جمعيت ر ند. شماچاقو از کاسه درآوردبا چشمانش را به عنوان »چشم مشروطيت« ند. زان کردـت آويـدرخبه را 

3را يکهزار و پانصد تن نوشته اند.« نهان توپخاميد
 

ش را رهبرى بااو شگرـد و لـشان دهـرا نطلبى واقعى مشروطهز مرط و ـخبود، که  رهبر ضدانقالبت ـنوباينک 

 نمايد. بخوانيم و حيرت کنيم: 

ن و) آزاديخواهان( را هاخوافته، مشروطه ر رـمنببر ران ـۀ طهـان توپخانميدورى... در ـضل الله نـفحاجى شيخ »

ت ـه را قرائـشود و اين آيـر گـمنببر سر سته ـيله اى جـبوس( است )بهائيانع ـمرجکه بى و بهائى خواند و کتاب اقدس را با

م عليک جمهور الناس( پس اقدس را بست و قرآن را ـور و يحکـک االمـب فيـف تنقلء سواـارض الطيا د. )ان نمو

ود ز، رانـاى زمين طه»در او است و معنى اينستکه: ه و آيۀ مذکورکتاب بهائى س قداکه گشود و قسم ياد نمود 

بهائيان مشروطه خواهند  لـين دلي، باتـد از آن گفـبع د.«شورى جاور ـجمهحکم دد و گرب ـمنقلامور  تودر باشد که 

آنرا تا  دشوب ـمنقلايران ت ـلطنت و حکومـسامور رى و جادر طهران مشروطه حکم جمهور يا که کنند مىسعى و 

4مردم را بهائى کنند.«ه دالله بشمرند و معجزۀ او قرار داءبهايى گوغيب دليل بر
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ناپذير مردم را اجتنابحاکميت ارى قرو برانقالب ور ـظه، ق( ۱2۸6از اين )پيش  سه دههالله ءاـبه، آرى 

 نمايد!  هـا توجين رآبا دشمنى تا اع ايران کافى بود براى رهبرى ارتجهمين و ، دانسته

مى  ى براى موفقيتبيشتر انـامکند، انقالب مشروطه نبودگر بهائيان ا، تصور کند اىنندهيد خوانظر شااين  از 

، آنه ادر رشش کوو ، بهائيان با پيش بينى انقالب مشروطه بگوييمکه بدين مى انجامد تصور گيرى اين داشت. پى

ه ، آنچيمگيرپى را  ق«ـ»منط اينگر ا  د.نخته بودساممکن ايران غير سلمان«ـدم ممر» اىبررا بى انقالچنين ع از فاد

ست داو را از خود، کوب به سراميرکبير داشتن شغول ـمبا  بيانباگر ازيرا زاوار آنها بود! ـسمد، آبهائيان ن و بر سر بابيا

دست رهبرى ى در ـيلۀ مهمـوسبينى انقالب، بهائيان نيز با پيشاينک  داشتند،زباى ـى مهمهامفرربه ن زد

 توطئۀ بهائى سرکوب کند!  بعنوانرا ، تا مشروطه ندبودگذاشته ضدانقالب 

بينى شانى براى ايران پيشـدۀ درخـآين رّرـبهائى بطور مک هاىبيک جنبۀ نوين نيز دارد: در کتا »منطق«اين  البته

بب بدان س، نيستى کشاندن ايران به براى ت اسالمى ـآيا کوشش حکوم، اين وصف پرسيدنى استبا است. ه شد

 ؟!هائيان جلو گيرندبينى بمى خواهند از تحقق پيشکه است 
  

* * * 
 

ه جانبۀ ارتجاع ـورش همـه يـبستن مجلس بود. پس از اين واقع به توپآنچه گذشت متوجّه رويدادهاى پيش از 

آغاز گشت. مىتوان ، بودنه کرده آزاديخواهاافکار از  کوچکترين هوادارىکه کس هر آنچه و هر دولتى و مذهبى بر 

به ت ـرا علمر مشروطه در ا ن«بابيا» لتف دخاـنج ىبه علماراف ـدر تلگشاه علىميکه محمدهنگا، تصوّر نمود

 :را سالخى مى کردبهائيان  ،ارتجاع پيروزمند شمـخنه چگوکند. داد ـقلممجلس ستن ـب توپ

شوريدند و از شهر بيرون بر بهائيان م ـدر ق»1ند« ساربه قتل را بهائى از ـخص خبـشحسن مجتهد، زا تبريز مير»در  

2راندند.« 
ستبدين ـممد ش آخواى بره ـب الحکومـن نايما»در کر ت وـدرگرفهم بلوايى و در سنگسر و شهميرزاد 

 رسانيد.« به قتل امـن از حممدون آبيرام ـن را هنگماکربهائى رين ـمعروفت
3

 ... 

 هاىقليتوگرنه ا ،استانقالب ۀ عمدر تومونقش بهائيان بعنوان سى، اين بررگاه نظراست که يده پـناگفت 

ر با هرآنکه با آنستکه اين تهاجمات ه درينبارسى نيز همچنان مورد تهاجم بودند. مشکل برر »اهل کتاب«مذهبى 

 بود، که دّى«عا»ه چنان زدنگاران شيعهنظر تاريخدر ، تـيافمىرا  و يا روستايىه ّـمحلغارت و جمعى شتار ـابعاد ک

ى مکرر هاه ـاين فاجع دربارۀاى جملهيا ارتى و ـعبن آنجا ميتواو اند. تنها اينجا هادندد هم بخوا ر نزارش آت گـزحم

شهرهاى بزرگ ايران  ازيکى ن در يايهودکشى سلـاى نتنها به جملهدايت ـمخبرالسلطنه هريخى يافت. از جمله تا

 است: ه را گزارش کرد

4محلۀ يهود را چاپيدند.«ه ادر کرمانش ۱327»... 
 

از پس  از او آنان اهى«خو»هوامى کند، که ت ـاين را ثابشاه، دستکم عوامل محمدعلىت ـبدسبهائيان شتار ـک

ه زد منين داخود بدسروى ـکنند ماکه کسى سوسـو افبيش نيست اى شرمانهـريخى بيتادروغ مجلس ستن ـب به توپ

 پس از آنکه مى نويسد:  ه،رسيديى گوتناقض ه بهربادر اين آنکه ب ـو جالاست 
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ان نه نمودند و درمى يىسوـيکبىر شکادر آمشروطه درجنبش ، ند(وکه همان بهائيان خواسته مى ش ن )بابيا»

بدينسان خونهاشان مى ه، گزارد نهاخوابه مشروطه ن را نام آماليان ناو ّند بودمىزا ه محمد على ميراخوهوا

1ريختند.«
 

 ن خودهمشهريا ازقتل يکى رۀ بادر ، بلکه ددهنمى شان ـنبهائيان اهى يکطرفۀ خواين هوابر رکى نها مدنه ت

 ت استبداد چنين سخن مى گويد:ـبدست عوامل حکوم

ن از چو ،نشستمى ت و در دوچى ـداشپايى مى شهاى اروـهى از دانگاک آکه اندک را ـزا ابوالحسن پزشمير»

2است نابودش گردانيد.« بىآنکه بام ه بنادـگردانيدستگير م نظاجاع ـشمشروطه ميبود، ن هاهواخوا

کسروى را بدين يى گوتناقض؟ شدباخود »هواخواهان«  بودىپى نادر  ومتىکه حکد نموصوّر ـتتوان نه مىچگو

در شت، نومى را يخ خود رکه کتاب تانى ماز، ادهايدن رواز ايپس لى ساست ـاو بيکه  مى توان توضيح داد

بانى شتيـو اين په ردخوبردر برابر ماليان  هى«شاۀ پادـت عادلـت از حکومـ»حمايرۀ بادر به مطالبىبهائيان  هاىکتاب

يکى گرفته است!  -بست به توپ راآنکه مجلس از آنهم پس  -محمد على شاهشتيبانى از ـپبا را 

جاى ايران در  هـدر هم چيان«استبداد» ارـاينبکه آنچه و نى ديگر سخن مىگويدبابه ز، ريخىتابهرحال واقعيت  

 مذهبى بر سر بهائيان آوردند به تفسيرى نياز ندارد:  با ضدانقالبهمدستى 

که الت ـايبعضى  ستان وـلى کوههااز ابود...با هزار نفر  ن ستبديـمدست لتآيا که زکرق. شيخ ۱326لسا»در 

زى ـى نيريها...در حملۀ اوليه بعضى از تفنگچىفرود آمد در نزديکى نيريزه، تکردـحرک  ند،ر بودـخببىالم همۀ عواز 

دى از مناد... غارت بهائيان کرو قتل صد ـق، دماتـدادند... بعد از اين مقه شيخ را به نيريز راه داددست نگر را از ـس

و از اين  مى شود هام دادـاو انعبه گ ـضه تفنـقب، يک کس يک نفر بهائى بياوردکه هر طرف شيخ زکريا ندا در داد 

 ببعد مسلمين در امانند و ما را جز قتل بهائى مقصد ديگرى نيست.«
3

در ند که بسيارى زده رساندند و صدها نفر بدون غذا سر به کو به قتلبهائى را  ۱9»در يک روز    :نتيجه آنکه

4سروستان گشتند.« رگى واردبيچات ـى در نهاينفراد ـند. هفتشدالک ـرس هفاستانهاى ـف کوهبرما و سر

* * *

 اعبدالبهرابطۀ قطع ، ختمى ساک نارا خطر «انقالب مشروطه» تنادر جريائيان بهات ـموقعيکه ى عامل ديگر

، ودارىچنين گير دربود. وين ـف تکشردر بى زش انقالـخينيز انى ـلها در عثمسادر اين که يم ـدانبا ايران بود. مى

ايت سرشتن بهائيان از اگذشار ـت فـتحبا ت ـداشمى د را واـلطان عبدالحميـسانقالب ايران،  درنقش بهائيان 

 ندبه عکاّ آمد )بازرسان(»مفتّشين« ق. دو هيأت از۱324و سپس ۱322 لرى به عثمانى جلو گيرد! در ساگمشروطه

 تحقيق کنند. رۀ فعاليت عبدالبهابادر تا 

و بود  که...يعاتى به سبب شاو... ) اين( صل شد حايم و رژتغيير سياست وع و ايران شررش شو )سال(همان »در 

5عبدالبها متوجه مى کرد.« بـر را بجانـخطه، د دادمدد ـلطان عبدالحميـظن سهم برسوءيعات شاآن 
 

نست توامىاو قتل  جلس،ماران ـاز بمبآنکه پس ه ـخاصمى گشت، يدتر شدوز برروز  عبدالبهارسيدن  به قتلخطر  

بود، ه ـل غلّـغلش حمـشکه را يى اـشتى ايتاليـکيک » بهائيان،و ينر. از اشودايران ت ـد حکوميشدشنودى ـخباعث 

 .6۸۱ ه، ص ياد شد، شروطه...ـمتاريخ  1

 همانجا. 2

  .۱69  ه، صياد شد، کواکب... 3
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1ف«ـمتوقيا روى دربر ا ـا و حيفـين عکـبانه روز بـشسه 
ک ترانى را ـک عثمخا عبدالبهاند که ر آن بودستاو خواند کرد 

 يم«ـدانمى ر عاار را هم فرال ـو حيم انکرده ار فرون ـکنمر تا از اوّل اما » هـکاينکيد بر تأبا او ما اکند، 
2

وج از خراز  

لطان ـو سسيد ر رـالمبول بثمـدر اسانقالب بود، که شته جرا نگذمااين  روزى ازچند د. با نموانىاـعثم

سال در  6۰بمدت  که عبدالبهاد و سقوط کر «اسالمىرى طوين امپراگترر بزرطوسلمين و امپراـۀ مـ»خليف،عبدالحميد

 آزاد گشت. ، بوده خاک عثمانى در تبعيد و زندان بسر برد

ت روس در ـحکومنشينى هم چنين عقب و  م( ۱9۰۸انى )ـدر عثمانقالب روزى ـن پيهاپژوتاريخ از بسيارى  

ب ـايط مناسشر عنوانستى ببدر، منجر شد م( ۱9۰7«)مادومجلس » تشکيل که به «م.۱9۰5انقالب » مقابل

 .کمک کرد »استبداد صغير« بر «تبريزدان ـ»مجاهروزى ـپيبه ه اند، که دکربى يارجى ارزخا

ه بهى رو تات کومداى ، ارتجاع ايران برورىـالله نضلـفشيخ شيدن ـار کبدو شاه محمدعلىع ـخل ،تهرانتح ـفبا  

 آنکهيم از ـبمد. د آجوبو «ميديم و اـو از بـ»ممل ىيدايط جدشرجمله بهائيان، از ، نهااى آزاديخوابراد و ـت نهـهزيم

ها نمجاهدان تبريز خوتا بهائيان يزد از انقالب که آنکه دستاوردهاى ميد به د و اـد پاييـرى نخواهـروزى ديـاين پي

 چرخ بگل ماندۀ پيشرفت ايران را بحرکت آورد.  ىحدّند، تا بوده دنثارش کر

آويخته  اريک طرف رهبرى شيعه که با به داد. از دمىار قرضى ايط متناقشردر ديگر ر بارا  ئيان، بهااين موقعيت 

سيد، به شيوۀ رنمى ان ـدولتيبه زورش  که ديگرال ـحه بود، ردانقالبيون خواز  الله ضرب شستىشيخ فضل شدن

را مهيا کند. از  ه خودرباوزمينۀ قدرتيابى دبه بهائيان ه ـحملشيد با کو اعمال قدرت خود روى آورد و  «سنتى»

ور ـوينى ظهـناجتماعى و روشن سياسى ضاى ـان فقدرت عمامه بسرول ـن و افهاخوامشروطه پيروزى با طرف ديگر امّا 

، با در اين ميان اقليتهاى مذهبى اى دست زدند.ه سلک و طبقه اى به تالش سازندـمهر ن از هاآزاديخواه، دکر

 ۀ اينـج حملماان آـهمچنتنها بهائيان و ند شته بودـردار گخوسبى برـصونيتى نـاز مسى انون اساـفتن در قياميت ـرس

 قرار داشتند. ه رهبرى زخم خورد

در دوران »فترت بيست بهائيان شتار ـکفجيع ى صحنه هاح شردر اينجا نيز همچون ديگر موارد از برشمردن و  

 ،براى روشن شدن دو نکته و فقط چشم مى پوشيم شاه(به قدرت رسيدن رضاشاه تا )از خلع محمد على  ساله«

پيش با هيچ تفاوتى  ت قانون«ـ»حکوم و»مشروطيت«  دجووبا دهيم. اوّل آنکه در اين دوران نمونهاى بدست مى

 محسوس نبود:

 تاع و اين حوادث ادامه يافت ـمرتفيى اـو ضوضبود د ـبلنيى اصدهاى صبه و قريـى و قشهره اى و ـز نقطروز اهر »

3  « بلواى عمومى.. در قصبۀ جهرم بود.بود و آخرين شروطه مسال پنجم از تأسيس که  ق.۱329
 

ه بچهاى چهل روزآنها چکترين وـک)که ند بريدسر بانه ـى را شنفرت ـنوادۀ هفآنکه يک خااز پس در اراک تنها »

مجتهد اراکى در روز روشن  قربايد محمد ـسرا نفر ر ميان چهاشتند. از آن ـکنيز را بهائى ديگر  9ل سا( در طول دو بود

4 «.اى قرار گيرده بدون آنکه مورد کوچکترين مؤاخذ ،ده کرره پاره بود، پادکرى ـمخفلباس ر ـدر زيکه اى قمهبا 
 

 تـ»حکوم را متأسفانه نه در تحکيم آنت ـارد و علجمعى ندۀ ـجنبديگر «کشىبىبا»جه هستيم که متوبا اينهمه 

نه وا« نموـازن قتوخص اين »شاد. نموستجو ـجآمده بود، بايد د جوبوکه ى يدواى جدـازن قتور د، بلکه انون«ـق

ق. ۱329سال ـببهائيان است م قتل عا جهتدر کوششها ين خرآبه ط بومرنه اين نمومى دهيم. ت ـبدسکه ست ـاي
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، دـيافتنبهائيان، هرجا که مى م ، قتل عاتـگذشتهران مى خواهان در مشروطه لى از پيروزى سه سادو که ن مااين زتا 

اميدى ا بهائيان بو شده بود ن گوى دگردّحنه تا زماما اينک ديگر ت. اـداشار دستور کار رهبرى شيعه قران در ـهمچن

تاريخ زدند. گزارش  فق دستاومتى موـمقبه ر باين خرو آاولين اى ند، بربودفته خواهان يامشروطه به قدرت که 

 شنيدنى است: ه ربادر اين  نگار»بهائى«

فر نر مر بقتل چهاو اميد سلمان انجاـو مبهائى ين ـبکشى تهـبندى و دسبه سنگر کار  ۱329ل سارم( در ـ»)در جه

در مقام دفاع بر ه، ت و مظلوميت رفتارکردـصرف روحانيـز بـو نيرييزد ل ـمثگر بهائيان آنجا ت و اـه يافـخاتمبهائيان از 

آتش فتنه بزودى خاموش گشت... که ت آنها سبب شد ـمقاوملى ومى شد. قتل و غارت واقع  بودند صدهاه نيامد

ت ـمقاومبهائيان ن چوو ند ام کردـقينفر بهائى ل ـچهسى ب ـو نهقتل اى نفر برزار ـمثل اينکه در زوّارۀ اردستان پنجه

1ن آن بيچارگان برداشتند.«دست از جاه، بجمعيت افکند همگى پا عقب کشيد رىـن تيخاى ـو عربعلند نمود
 

گام بر مشروطه ت مرکزى ـيم حکومـتحکجهت درنه تنها ايران  ،شروطيتـمانقالب ازپس له سادر دوران بيست 

اشغال نظامى ه الخرباروس و انگليس و کشور ميان ى ـسيم علنـت و تقـحکومهم بيشتر ز باضعيف ـت، بلکه با نداشت

در و بود شته ـگند اضمحالل کشور آغاز ى از رويده اى دورۀ جدـى و منطقّـاى محلـسر بر آوردن حکومته، با ايران

ج و مرج سياسى سود هرحکومتهاى محلّى از با زد و بند تا با فراخى يافت  اننيز حاکميت شيعه ميده ـاين بحبوح

 برد.

بهبهانى ، آموختهنيز را  «ىمجلس نشين»و  زى«حزب با»از اين فراتر آنکه رهبرى شيعه در اين ميال دوز و کلک  

 را بدست گرفت.، رهبرى تهاجم بر انقالبيون بوده به گوشه اى خزيد »استبداد صغير«در دوران که 

ف صررا خود ات ـزاريان فرقۀ اعتدال را تشکيل ميدهند و تمام اوقبا»آقا سيد عبدالله و بستگان او و جمعى از 

2مى نمايند.« دمى شوخته آنها شناامى ـحهم عد ـدار اسانقالبيون که سروزۀ ـدن حزر همب
 

 ت: ـار داشانقالب قران گى رهبرزدپايۀ شيعهشيعه بر رهبرى ميدان عمل  

وار اسالم و اسالميت ـست غمخـههر که و روحانى وس و ـيس و مرئـل و رئـر و وکيـو وزيمير ت از اـام اين هيئـ»تم

3«مى دهند.ار به قرين حرگترت را بزرـشير ديانـشمانقالبيون، ور ـتهمقابل در ه شد
 

ى را ضـمتناقتحول  شاه(رضانشستن ت ـتخانقالب مشروطه تا به در اين دوران )از ان ه شد، بهائيرشااچنانکه 

اين به  ميدشاناند؛ برده مى رـبهآمده بود د جوها بوشهردر ه يژه بوکزترى باضاى ـاز فسويى از ند. گذراندسر مى از 

گاه تدسدر بهائيان کت ت شرنستوامىز نيات و اين ـز داشنيادان نى کارمردامشروطه اينک به ت ـحکومبود، که 

له ل الدوـنبيجمله آنکه رد. از مى خوشم ـبچستا اين را ى مثبتى نيز درهاشانه ـزد. نساذير اب ناپـرا اجتندولتى ى پانو

مى اـهمگماليان در دۀ ـفزاينبا قدرت  ديگرانتخاب گرديد! از سوى ه در اياالت متحدايران دار بعنوان کار )بهائى(

 قوى و تعيين ربسياۀ دوّم ـو جنبه بود کنندـو شضعيف ر بسياۀ اوّل ـجنبميان در اين ند. و بودبررو با نفوذ انگليس

 ه. کنند

در شى ازى و صبرکوـجانببا ن ناسل از آـنسه دو ، که سياسى -عىتحوّل اجتماکه براى بهائيان مهم آن بود  

يد. د آجوبوکشور اع ـسوسى در اوضـمحآنکه تغيير ون فته بود، بدو رمده آ «انقالب مشروطه » مند، بناارش بودـانتظ

رۀ نتيجۀ اين بار نيز گسترش يافته بود. دربان درجامعه و در دروسطح در  ماليانسياسى و  «معنوى»نفوذ عکس بر

 طولدر ، که شدث ـعمد، باآمى ن وارد هاخواکه بر مشروطه شارى ـو فکه بحران سياسى بس همين ر بانفوذ در در
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و ها سه ـ»دسي بهى ديگراز لت يکى پس ست دوـبي، اخانـن رضسيددرت رـبقشاه تا محمدعلىع ـل از خلسا ۱۱

مجلس تغيير در نمايندگى عليرغم ، نيز »رسمى«سر کار آمدند.در وضع اقليتهاى مذهبى  يارگيرى هاى روحانيت«

را تشکيل  هميشه در صحنه« اّمت»شغوليت ـان مـى همچنستيزو دگراجتماعى شونت ـخمده، نياصل سوسى حاـمح

 مى داد. 

 ما چنانکها، بوده دکروکش جمعى بهائيان ديگر فرشتار ـککه هرچند س ـبهمين شونت ـخص اين خبعنوان شا 

Arthur Christensen انقالب »از پسسالى ـ)دهبه ايران فر ـاز س بازگشتاز پس  ،م.(۱۸75ـ۱945) دانمارکى

 :( بطور جمع بست از مشاهداتش نوشتم.(۱9۱4) «مشروطه 

1شد.«ـا بکـاو را جابجکه شيعۀ مؤمنى حق دارد هر  بنامدکسى خود را بطور علنى بهائىه گاهر»
 

ى نمود و لحاظ در جهت اضمحالل سير مهر ايران از ، وجود پيروزى انقالبيون و فتح تهرانبا کالم  به يک

به تحليل مى رو سياسى سامانى ـو نابارتجاع مذهبى شار ـفمقابل  درجامعه در طلب همان نيروى اندک پيشرفت

ى هاو نيرونده بود زماانقالب باکت در شراز ترقى اجتماعى زرگ ـوى بنيرت ـگذشکه اهدى شواليل و بدت. ـرف

 ند. شده رفته رفته به جبهۀ مقابل راند، هيچکه را نداشتند  انقالبوردهاى ستاع از دفادنايى توامشروطه ، افع مد

ه کاى نهه طلباـى تجزيکوششهاو سيد وج رابه نى اوّل جنگ جهاودار گيردر ند اضمحالل ايران ه روـاين زمين بر 

ى نباخيا، شيخ محمد نخاکـزا کوچمير -هاه«ـ»طلب به رهبرى ن«ستاام خوزـ»قي و «تبريزام ـ»قي و ل«ـام جنگـ»قي مبنا

هم شکند. بدون آنکه ماهيت واقعى اين ايران را در ىـارضت ـتماميتا ت ـرف، مىتـرت گرفصو-لـخزعشيخ و 

عى ارتجا تًايصلت نهاـخ، به آنهايۀ سادر ميز با بهائيان شونت آـخرفتار اوم به تداى ه رشااسى کنيم با ها را برر«قيام»

 ها توجه مىدهيم: »قیام«اين 

که رشت را  افشران و اـاعي ک ازاج الملـخان ابتهعلى محمدزا مير ،ى، سيدلـت جنگـدر دوران حکوم» 

2«در روز روشن به ضرب گلوله کشت.، بهائى سرشناسى نيز بود
   

ار ايران هموزى سادر نو همکارىراى بـ راه راکه وّلى ـست تحـاز شکبهائيان خوردگى که سرد نموصور ـان تنميتو

شان ـپريه، قرار دادخود   و کوششنوسازى ايران را محور تفکر ، که رشمات پرـاين اقليجه بود. دربه چه ، دکرمى

سيرى ـدر مکشور والت ـتحبود که ، اينک شاهد بوده بسيارى را متحمل شد نبانياقره الخربارى و بدطرى و درخا

 داد: عبدالبها  به بهائيان دلدارى مى کهتوجه به اين سرخوردگى بود بى شک با به پيش مى رفت.  ديگر

نمىرود و چون  باشد، ايرانو تجارى ايران بکوشيم. ولو استقالل رفته  عىو صناعى يد ما در ترقى زرابا»حال  

3قسم ترقى در آن هست.«هر اخالق ملت پردازيم به تحسين 
 

 

* * * 

 ذرـتمديدگان حـۀ سديدک ـ»از سرش

 هو از دود آاست ز ـخييلـرا سـزي، الزم

 «استانگيز رشررا ـزي ،بايدز ـن پرهيمامظلو

 ءعبدالبها               
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 پيروزىکه با رفت ه از اين اشارپيش بهائيان موجد گشت:  تاريخاين سالها روندى ديگر نقطۀ عطفى را در  در

جنگ ادهاى يدروطى ل( رو به زوال نهاد و در سا 47۰ن )قرنج ـپيک از نزدپس انى ـامپراتورى عثم، »جوانان ترک«

کشور ترکيه امروزى ، گرفتبلغارستان را در بر مىتا ربستان ع از و ازـقفقتا صر ـاز مکه رى تونى اوّل از اين امپراجها

 بجا ماند. 

به مصر و سال بعد به دا ـق. ابت۱32۸سال ـشت و بـرت آزاد گسال اادهها ساز پس  عبدالبهاند، در آغاز اين رو 

مجارستان و ، آلمان ،از فرانسه،که النى راهى طوه( راـماهسه ل و سافر )دو ـد. او در اين سکرفر ـا سـو آمريکپا ارو

 طى نمود.، آمريکا ادامه يافتتا انگليس مى گذشت و سپس 

يش که پبود،  دارىکرو با رفتار ل ـضاد کامـدر ت ، تـا داشـو آمريکپا در ارو عبدالبهاکه اى جلوه ار و ـگفترفتار،  

ايرانى خود را بعنوان مردى کهنسال هر ظاکه بودند. او  هوز دادبررب ـغخود به سافرتهاى ـدر م «ايرانن گا»بزراز اين 

 ايرانى بودن خود تأکيد داشت:  سويى براز ه بود، دنموحفظ ه عبا و لبادبا 

که نگشته ام  آنراضى به وز ـهن، امشده رج ايران خال از ساوجود اينکه شصت حتى با »من ايرانى هستم. 

1عادات جزئيۀ ايرانى ترک شود.«
 

و فکرى از معنويت شرق دفاع مى کرد و از کژ ، رشهاى پرشماسخنرانىاز سوى ديگر امّا در مقابل شنوندگان  

او را ضع و اين موبود ين ـور زمخا فرهنگبا ختر باوين ـنيت نمدى پاپاياند ر پيوستااو خوا اد.ـ« انتقبى»غر ىرفتارژ ـک

 داد.مى ار ، قر ن«نا»جنبش ز طلب تاصلحاى ـاز گروههپا، ارومى ى مرداهار نيروـدر کنشبهه ون بد

با وت ـپرنخ ن«بيا»غر، عث ميشدبااز آنچه ،و نماى درخشانى استاست د جومووى ى هانىخنراـۀ سـمجموع

 «روشنفکران» اوانهمين در که س ـبهمين  سه«ـمقايمقام » در .کنندگوش  شرق« صلحـ»مخنان اين ـسبه رت ـحي

 که:  در برلن نسخه مى پيچيدند ارانی...( ه،زادی ـتقه، الزادـ)جمنى ايرا

!ماب شود.«فرنگىطنًا باو هرًا روحًا، جسمًا، ظايد با»ايران 
2

 

به ه »شرقی تن دادن سخنان اين شنيدر ستاخوا، بزودى آوازۀ او پخش گرديد و جمعيتهاى مختلفکه چنين بود 

، تـگف، آنچه مىتـگفسخن مىقى ى شرآيين  شواى ـپيبا آنکه بعنوان  عبدالبهامهم ديگر آنکه بودند. نکته  د«با

در سطح عى و مصلح اجتماجديد و بيشتر نظرات يک متفکر ، کمتر تبليغ يک مذهب نوندگانـشانتظار خالف بر

 : جهانى بود

، توسيع استدرجۀ  تـارت در نهايـتجترقى است، ت ـسمانيه در نهايـنيت جمدم ديدم مدالد آـ»من چون به اين ب

3 «ه...روحانيه تأخير افتاد نيتمدن ـولکاست ال ـۀ کمـى درجـه در منتهـصناعت و زراعت و مدنيت مادّي
 

جنگ را به  از اين آمدهت برباوع آن و انقالـوق سلّح«(ـمصلح )دوران »نى اوّل جهااو دو سه سالى پيش از جنگ 

 وشنى توضيح مى دهد: عى به رعلت تضادهاى اجتما

فى الحقيقه )جنگ( لى وهر)جنگ( نيست اـبظگر چه و اشند کو)جنگ( مى وقت دول متصل در تدارک  »دراين

کنند آن وقت جميع صرف جمع مىنه داچند ين ـرق جبـين و عـدّ يمـک، به راـفقه ربيچارا اين ـزياست دائمى مالى 

)جنگ( وم ـيع علـدر توسکه ى افکارزات جنگى دارند و اين ـدر تجهيصى که ار و حرصراال اين اـشود... حـمي )جنگ(

                                                                                 

 .۱۱3 شده، صد ، ياوتـام ملکـپي 1
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اقوام ت ـل و الفـاط دول و ملـشر و ارتبـين بـت بـدر محبگر را افکر ت و ـو اين همکوشش و سعى اين ند، برمى ر بکا

1«؟نيستکنند آيا بهتر ف صر
 

خواهند ام ـىارض قيسارؤبر شر ـع بـجميکه اى جه بدرشد د ـخواههر اـلم ظعار دانقالب عظيمى و )جنگ(  بد»ال

شاط و ـنبا و يد خورمى نهايت لذت ، با شينيدـنمى ور سرال ـدر کمخود صرهاى ـدر قکه شما ت ـگفخواهند د و نمو

ما سمهاى ـجيد، مى ريز خون ما را، حرب مى اندازيدبه را يا رعاخود، م نات و شهراى ما برابيد... خوامى ساط ـانب

2نمى نشيند...« شمات ـرى بدسلى خاد وـکنيه مى ره پارپارا 
 

 قرار ميداد: يى و انسان دوستان اروپا »سوسیالیستها«اين موضع بهائيان را در ميان پيگيرترين 

يد، ه نماشتـن آغخواک و ـرا بخگر شخصى صد هزار نفر اما ا، آنرا مى کشند، اگر گرگى گوسفندى را بدرد »...

ل ـسوزاند او را قاتـاى را بنه خايا شد ـرا بکگر انسانى، انسانى اکنند. ريم ـيم و تکـو تعظگويند رال ـل و جنشااو را مار

»يک   3او را فاتح نامند و پرستش کنند...«، د نمايد و مملکتى را زير و زبر کندبارا بريى اردو گراما اگويند رم ـو مج

از اينست. چه ضررى  يد. چه بهترصل نماـرا فيلى ين دوـو بالمللى ين ـشکالت بـم ،دشومحکمۀ کبرى تشکيل 

4 «؟دارد...
 

اينطرف که  يماه ار دادقرد ـرى را حـو نهيم اه خطوطى وهمى معين کرد، ايمه »اروپا يک قطعه است ما آمد

5«؟اين چه غفلتى است؟ فرانسه و آنطرف آلمان ها... اين چه اوهامى است
 

 از عقل و خرد در مقابل ذهن کشى مذهبى و خرافات دفاع مى نمايد: هالخرباو 

مى گويند د و ـدمنمى آن به سى ـنَفَفته، گردست اب را شرن و نارى ، قدکـشهاى کاتوليـل کشيـمث، نياى ادسا»رؤ

گر ايد گو مىو نمى کند م هاول اين او ـل قبـخص عاقـشالبته سيح. ـن م، خوابشرو اين است سيح ـسد مـج، ننااين 

6شد.«باالتر از مسيح بايد خود کشيش باسيح مى شود پس ـن مخوسد و ـج، ابشرن و ناشيشاين ـس کـنَفَبه 
 

بگوييم دين ضد عقل گرو ااست ل ـجهمقابل علم، را ـزيهم است وعلم باشد ل و ـالف عقـه مخـدينيگر مسايل »ا

از براى انسان اطمينان حاصل شود. اگر باشد تا ل ـابق عقـمطدين بايد است مقصود اينستکه دين جهل است. البد 

 هميشه متزلزل است.«، اطمينان حاصل گردد سانـاى انبراز باشد ممکن نيست ل ـالف عقـمسأله اى مخ
7

 

با ن( جهااط ـنقديگر رب و ـ)و پس از او بهائيان در غء چگونه عبدالبها، دريابيمکه هدف آن بود ، سخنتاه کو 

آمدان سر اىبرشان ـحرف، بلکه شتندـنگدچار ختگى باخودنى نه تنها به و ايراانسانى تين ـت راسـنويو معتکيه بر فرهنگ 

م اسالال ـاز چنگگر ا، که دنمايندگى مى کررا نى ايرا، ربـدر غ عبدالبهابود. ردار خوبرنى شش فراواـک ازنيز رب ـغ

از چند  ىـتننگاهى به د. مى نموروج ـشرى عـع بـين جوامبا پيشرفته ترايگى ـهمپفته بود، به ياهايى رفلج کننده 

 مؤيد اين معنى است:، شتافتندء عبدالبهابا به ديدار و گفتگو که غربى  عـآمدان جوامسر

 تئودور روزولت... ، ديل کارنگی، گراهام بِل، ا. اديسون، آگوست فورِل، نهنرى برگسو 
 

* * * 
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 شب نزيستنده که با آن عاشقان شرز»

 .«کيستندکه رفتند و شهر خفته نداند 

 م. سرشک

کشورهاى در ، مىگويندند، آنچه ديدنظر که بهائيان مىاز اين چه ا ـکو آمريپا اروبه  عبدالبهاميز آتـفر موفقيـس

چند نى ماک زانددر بهائى ان ـان و آمريکاييـر اروپاييکه شماپيشرفتۀ جهان هم گوش شنوا مى يابد و چه از اين نظر 

سرنوشت ابدى آنها ، نگرفتارى در چنگال ارتجاع مذهبى ايرا کهکرد پيش روشن مىاز بيش شان ـاياى بر شد، بربرا

 شد. باتواند نبايد و نمى

رفته رفته ، ه بودندـک گفتتروار ـهاى همجکشورصد ـقبه را ايران ار ـاجببهائى به بحال هزاران تا اگر که اين شد  

»اقليت اصلى مهاجرت گروهى اين  که سببت ـاينجاس. با اينهمه نکته شدآغاز از ايران ه گستردبه راستى مهاجرتى 

بهائيان را به کوشش که اى ه انگيز، وانگهى د. کرستجو ـجد بايامان به آنان را در درجۀ اول در فشار بى ذهبى«م

شهرت بود که اين ، يکى هم تـداشمى ا واـو آمريکپا در اروه يژديگر، بوهاى کشورن در آيين شاگسترش ه در را

 :بود کهن اين شااميدباشد. ؤثر ـمبهائيان ايران در بهبود وضع ، غيرمستقيم، در خارج از کشور مى توانستبهائيت 

 د.«شوريم ـيم و تکـتعظداخل ايران سبب دد در گرديس ـرج تقخا در ىـاله مرن اچو»
1

ء( عبدالبها)

 است: ه نمود بىياارزپا اروبه  عبدالبهافر ـاى سگى برت بزرـه را موفقيـاين جنبنگار بهائى نيز تاريخچنانکه  

 وء از شاهزادگان و وزراپا شده، بعضى سافر اروـمايران ن گااز بزرانقالب مشروطه ( بسيارى از پس »)در دوران 

ن شاد از نظربودنه شنيدکه شبهات بسيارى ه، ات کردـ( را مالقعبدالبها) لندن ريس و پاهم در غيررؤساى بختيارى و 

2و اخالق و بزرگواريشان اعتراف کردند.«علم  برد ـنيافتن عبدالبهابه اى گر عقيدهو اشد و ـمح
 

يزد اکم ـحله الدواللـسرش جـو پاصفهان بق سااکم ـح ،سلطانـلالـظ،ن«گا»بزر اين ۀـجمل از که، استى ـگفتن

 پوزش طلبيدند!  بهائيانن ريختن خودر کت مشاراطر ـبخ عبدالبهااز ند که بود

دحسن سي ،فتندشتاارش به ديدت ـيافپا اروبه  عبدالبهامسافرت که اى ه ب گستردتازبادر سايۀ که از ميان کسانى  

ارى و ـبختييل يس اـ)رئ عدـدار اس، سرمـپهدار اعظـابنى سـن تنکخالىوينى، محمد قزومحمد ه ـعالمه، دزاىـتق

را  عبدالبهادست ريس پادر ، که دنموافه ـاضنيز بايد ون را ابرادوارد اند. به اينها توجهر خودر شروطيت«(ـى مـ»منج

 طلبيد!  وزشـيش پهادشمنىو از سيد بو

 نظراز اين ايران  ن«گا»بزر رفتاراز آن در شى رخشناـت و چـرب يافـغبه  عبدالبهاسافرت ـمکه اى ، جلوهالـبهرح

ى با اينهمه جامصونيت براى آنان در خود ايران فراهم شود. عى نو بود،که ممکن بودبخش ميدابهائيان اى بر

ز پيش اکه همانست ، چهار گوشۀ دنيابهائيان ايران به ر پر شماجرت اصلى مهات ـعلنيست که ى ديدوچکترين ترـک

انسانى وق ـو حق گىندت زناداقل امکاـن از حناآگر ابود. خته سايهن ـک مترآنان ميليونها ايرانى ديگر را نيز مجبور به 

  د. ـگفتننمىک تررا ايران ر چنين پرشما هاـهيچگند، ردار بودخوبر

مى گردد. روندى آغاز لم عارب ـق و غبهائيان به شراوم ما مدا، سوس ـجرت نامحند مهاروپس از اين ، رىبا 

حدود ، به تخمين، تهنيم قرن گذشطول در است که شته ـگمنجر ين بد 57ن ـبهمانقالب از پس اوج گيرى آن که با 

اند! ه ـک گفتتررا کشور يک ميليون از آنان 

 .۱۱7  ه، صياد شد، پيام ملکوت...1
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به ور ـمجب، که ين آنخرآنه و ند ن بودنياايراه ونه اولين گراز نظر منافع ملى ايران مهم آنستکه دريابيم بهائيان  

سأله ـمنيز نيست.  ه انددکرمهاجرت ايران رج از بهائيانى که به خار کم شماد و ياسألۀ زـ. مشدندخود يهن ـک متر

است و چه ه را موجد شد »نیروى گريز از مرکزى« چنيننى ۀ ايراـجامع شتناکى درـد وحباگرد ، چه بيميادرآنستکه 

عظيمى به د ـبعچنين و در انده ن رجهاۀ ـچهارگوشبه ک خارا از اين آب و انسانى مايۀ ، سرادىـابعيى به چنين نيرو

دستکم از ه، درک کرد راند اضمحاللى ايران رو نگاهآه است. تنها زدمن والى داـمتاى ـقرنهطول در  «هاار مغزفر»

 نخواهيم کرد!  »تعجب«آن 

* * * 

ن را به پاياانقالب مشروطه ن در دوران شات ـموقعيسى بررتاريخ بهائيان سّاس«ـحمسايل »ازيکى ه ه برشاابا  

ۀ ـدر مرحل نى اوّل و تالشى امپراتورى عثمانى. جنگ جهان ياپابا مقارن بود ء مى بريم: سالهاى آخر زندگى عبدالبها

سطين و ـفلديگر انگليس، ى سوو از ند شدروز ـن پينياعثمابر شق ـمدر د «بىى عرها»نيرويک سو از جنگ، نى ياپا

 لبنان را. ، قبرس را تصرف نمود و فرانسه

ميکه و هنگاند و بودبرروه ـود آذوقـکمببا عثمانيان ، در شرايط محاصرۀ فلسطين از طرف نيروهاى انگليس 

ند که پيش ردار بودخوجهى برقابل توۀ ـى غلّهااز انبارند، معلوم شد که بهائيان صرف کردـسطين را تـفلها سىـانگلي

 عبدالبهابه  ،دمت«ـ»خ اس اينـبپ فخيمۀ انگليس«لت و»د بود کهاين اند. هادندار قرن نياعثمااختيار ن در از اي

 بهائيانه ـعليبر ؤثرى را ـاتى مـزار تبليغتا کارداد ايران ان عمامه بسربدست  نهجرا بهاماد! اين کرا ـاعط  (Sir) ب ـلق

ان تونمىا رحتى يکى  نهنموشته شده است، بعنوان نوه بهائيان ربادر که ئى ها« کتابدر »آغاز نمايند. چنانکه 

 شد! ه بانکرد »افشا«به انگليس  بهائيان اين را بعنوان مدرک وابستگى کهت ـياف

. ندمودى نـاز طرف ديگر بهائيان اين ماجرا را بعنوان عقب نشينى انگليس از دشمنى آشکار و پنهان تلق 

ۀ نستادر آ کهبرخيزند. اين شد يى جوه ستيزه بطن يا باو هر اـدر ظکه با دولتى د کرنمىاب ـايجآنان نش ـم، ىـوانگه

 ب مثبتىتازبابراى پيشگيرى از  عـدر واقکه ت ـزمان يافبهائيان ساه ـعليبر اى هدگستراتى ـتبليغشاه تهاجم ج رضاروـع

 به اروپا مى توانست در ايران بيابد. ء سفر عبدالبهاکه بود 

 بهائيان نبود، بلکه بايد بعنوانع ـبنفنه تنها  عبدالبهابه  ب«ـاى لقـ»اعطريخى ه تاگاديداز ، هرچه بود رىبا 

اسماعيل رائين که حتى جالب است  دد.گرى ـتلقنى، ايراجمع اين انگليس به رجى سياست خازرگ ـبۀ بضرين خرآ

 است:ه دکرنيز بدين واقعيت اعتراف 

حمايت آنان  ازکنند که بهائيان د ونمواچنين ند شيدو کوند دادبهائيان ر« را به پيشواى »انگليسيها لقب »سِ 

1برخوردارند...«
 

  ؟ دنموول ـگزارى«را قبـاين »سپاسبا اينهمه ببينيم، چرا عبدالبهاء 

ورد ـمايران در آنکه از ، پس هـدهطول چند رى در شماپر، بهائيان تـرفه رشااز اين اآنکه، چنانکه پيش مختصر 

در گروههاى کوچک به فلسطين وارد مى شدند. در ميان اين کسان  ند، تک تک يابودفته ار گرقراوز ـه و تجـحمل

و کار ان ـت اردن امکـدر دشيى هامينزيد خرعبدالبهاء با و ند دادى تشکيل مجمع قابل توجهى را نيز روستاييان 

در شت. ـگمنجر ه ـمنطق صادى درـاقتى قدرت نمدبه برآ، آنانفراهم آورد. بزودى سخت کوشى ا آنهاى برگى ندز

، عبدالبهاء انىـى عثمهانيرو از طرفىشکـى خسوسى و از ـى انگليهانيروطرف از يا ى درسوا از ـۀ حيفصرايط محاشر

پشتيبانى کند و يا تصرف  نىعثمايى ت قرون وسطاـاز حکوميا ه ـدادن آذوقکه با ت ـار داشانتخاب قراين مقابل در 

 فلسطين توسط نيروهاى انگليس را راحت تر نمايد. 
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، عملى انىـعثمسطايى ون وقرت  توت فرـحکومهم شکستن در، کمک به اهىه ترقى خوگاديدت از ـدرس 

در جهت  -زندان مردم منطقه بدل ساخته بودبه را نه خاورمياکه  عثمانىرى توامپراهم شکستن در بى بود و انقال

جه بهائيان مى متگيرى متوـين ساکه رى ـرۀ خطبادر . قرار داشت نيزخود مبارزان ترک  خواست ضرورت تحوّل و

 شته اند:نوکه س ـب، همين ختسا

، کرد دـخواهکه ى ، اولين کاراـصرف حيفـرت تصودر ه بود، ردخوسم ـق، انىـش عثمـفرماندۀ ارت، ال پاشاـ»جم 

1خواهد بود! «ء بدار زدن عبدالبها
 

 ،کردرفته و از او سپاسگزارى ء احترام به نزد عبدالبها، با (Alenby)النبى ، اينکه ژنرال انگليسى به هر حال،  

 از اين مراسم درکه ت انگليس. عکسى ـامرى طبيعى بود و چنانکه گفتيم نشانۀ سرفرود آوردن حکوم، براى بهائيان

بى ، بخودـدهمى شانـرام نـاداى احتدر حال و ه ستادـاي سى راـال انگلينرسته و ژـرا نشعبدالبها و شد اپ ـچها ه ـروزنام

بىوکرانى  ـن ن،که چوزدورـم دان«دولتمر»ار و خوهرـان جيبسرعمامهخالف بر هرچه بود، .استمر اعيت واقنگر بيا

 ،شانـت اين نـدريافبا ت ـدرسبهاء ند، عبدالبوده دکردمت ـه خـو منطقايران در ، به سياست انگليس شانـم و ننا

 ت مى شوند. ـيافنيز ى ديگرخميرۀ  نى از نياايراکه  شان دادـن

* * * 

ار ـظهاانقالب مشروطه در نقش بهائيان رۀ بادرکسانيکه تن  دو ازيد ،نمامى «نده»آموز ضرحاسى بررحاشيۀ در 

شاگر ـافکه و نراز آباشد، بلکه اى ه زنکتۀ تاۀ نددر برگيرنظر ار ـاين دو اظهنه آنکه ريم. گذدره اند، به نگاهى دنظر کر

شان ـو نداشتيم اى هبى اشاربارۀ جنبش بافشاهى درمحمدرضا « سىربر»ست. پيش از اين به ا ايندو فکرى ضعمو

رش او ـت.در نگـداشماليان ضع موانگيزى با يى شگفتسوـهم نه،رواپـچکنى پراهواژپس در ، رش اوـگنيم که داد

 زشناخت.با رازادى« ـ»هماين توان يانقالب مشروطه نيز مدر به نقش بهائيان 

2«ملت ايران»خيانت رهبران بهائى به  از، مى کوشدء نقل دو نامه از عبدالبهابا فشاهى  
 ن ازناع آفاو د

3 «مىمردضد امات قد»ا
 مىنويسد: »ايادى« به يکى از، عبدالبها ۀ اوّلـدارد. در نامه بردها پرت قاجارـحکوم 

ى را ـران الهياع ـ.. جميصرّح و بىحجاب.ـواح مـالدر الب انقاين ديد، بوه دنمووم ـران( مرقـ)طهانقالب »... از 

ۀ ـى خيرييانواامور ع ـد... در جميـنمائيلت ارى دالتاجدير به سراهى خواقت و خيرصداد و ـت و انقيـاطاعبه 

سبب عزت ملت  سلطنتنفوذ سر ـکنمايند که ان ـگمچند نى سانوهولى و، شهودـو مواضح يارى اعيحضرت شهر

4اين چه نادانى است...« ،هيهات، است. هيهات
 

بنيان ع از فاد، حاکميت شيعهۀ ـه جانبـر تهاجم همدر براب، ندکردها درک مى»فشاهى« ، کهد انتظار داشتنباي

 ترين موضع ممکن بود. انقالبى -مظفرالدينشاهى وک«ـر مفلبا»درکل ـدر شحتى  -سياسىت ـحکوم

را  ارى«تاجد»سرير  کهين شرح ه است. بدزد اى دستريخى دوگانهتاال به تحريف بانامۀ رۀ بافشاهى در

 وپبه تاز پس کند، که بهائيان ا ـاست القشيده و کوه دتعبير کرن هاخوامشروطه را  ن«سا»نوهو وشاه على محمد

 ند؛ درحاليکه نامه موّرخ دکرپشتيبانى خواهان در برابر مشروطهشاه على، از محمدم!( ۱9۰۸ -ق ۱326)مجلسستن ـب

ان ـگمآخوندها و پيروانشان هستند که:   «ساننوهو» بنابراين !آخوندها استنشينى مربوط به دوران بستق. و ۱324

 « سبب عزت ملت است. سلطنتنفوذ سر ـکنمايند، 
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ى از ديگرۀ ـرا در نامهرًا خود اـظآنان  ى«کار»خيانت يم.اهنرسيد »خيانت بهائيان« هنوز به دليلبا اين همه  

، پيروز گشتهانقالبيون تبريز که است  نىو دوراسال بعد از انقالب ر چهاورّخ ـم، هـدهد. اين ناممىشان ـن عبدالبها

 مى نويسد:ء و مجلس دوّم در حال گشايش است. عبدالبهاشده خلع  شاهعلى محمد

يد بان نمود... احبا بيارا بهائيان ال ـت حـد و حقيقه کراودمريون ـسياسبا ت و ـپرداخبه جوهر کار يد با»... اکنون 

1ملت انتخاب گردد...« مجلساى براز بهائيان از سى نفونمايند که غ ـبليکوشش، سعى د و ـت جهـيبه نها
 

بهائيان از يک سو  مى کند، کهداد ـقلم «ملت ايرانبه ت ـ»خيان، بلکه «طلبىت ـ»فرص نه تنهاشاهىاين را ـف

 و از سوى ديگر خواستار شرکت در مجلس!  هستند ت«ـ»حامى حکوم

بهبهانى و ؟ حتى اردد« مجلس نمايندگان ملت»ى از ـدرکما چه  ست«ـ»مارکسیکه قابل تعمق است واقعًا  

شر و ـقند، که هر بوده دکرورت را درک ضراين ظاهرًا  ،دـگرفتنبه عهده ن را يانمايندگى ارامنه و يهود يى کهطباطبا

ه ما ن ست«ـق مارکسيـ»محقلى وداشته باشد. اى نماينده «مجلس نمايندگان ملت»در ه اجتماعى بايد وگره و ـطبق

 را خيانت به ملت ايران مى يابد!ه اين رکوشش در اکه مخالف است  مجلس ملىدر بهائيان کت تنها با شر

ه ک او .است «وطنین جهاۀ ـ»نظري نسبت مى دهد و آن  بهائيان خيانت بزرگترى را به شاهى ـففراتر از اين، 

ت ـرا خيانيى بهائى گران، جها ش«ـکتمـسکشور  يیگراملت»ضع از مو، اردميگذار ـرا بکن  رى«ـسم  پرولتـ»انترناسیونالی

  ردگى به خارجى قلمداد مى کند. شانۀ سرسپـو ن

»ملل تضعيف حکومتهاى جهت در  ىيا سياست استعمارسيد، آپربايد  «هتمديدـل سـ»مل ع ازفاورد دـمدر 

بهائيان شى ـط مـخنه چگوند، داشتدف ـرا ه هامتعيف اين حکوو اگر تضآنها؟ ت ـتقويجهت در ، يا بود «هستمديد

  ؟استه خدمت کردبدين هدف ، تـنسبت به حکوم صداقت و خیرخواهی« اد وـت و انقیـ»اطاع در

ت ـقويتنه تنها  «يراناو اسالم اى بروارى ـ»غمخبه او که يمديد از ايناست.پيشاون برادوارد گاه نظر ديگر،گاه نظر

درگيرودار رويدادهاى که کوشيد نسلى را رۀ اسالم مىباهم در به توزدن من اد، بلکه با تـدف داشـرا ه ماليان

 سازد. رفـمنحه شده بود، شيدـبميدان کمشروطه 

ه آنکاز پس ن مادر اين ز سياست انگليسيد.ـاوج رسبه  غير«ـصاستبداد » هاون در دوربرفعاليت سياسى ادوارد  

ادوارد که بود.  اينجا بود ه به بن بست رسيد ،بست به توپرا مجلس  ،اللهضلـفرهبرى شيخ ت ـتحشاه علىمحمد

نفوذ روسيه و شاه نجف برعليه محمدعلى ى«علما» ن ومشروطه طلبا دى ازمتحۀ ـجبهشيد و کوشد براون دست بکار 

تشکيل  «ايرانۀ ـ»کميت لندندر   ت.ـنوش ف«شرف اـار نجـين کبمجتهد» به «ميزآصيحتـ»ن هايىهـاهم آورد. او نامفر

 سقوطآن  ويک چيز بود دفش ـد آورد. هند، گربوده دنموار پا فرارو، که به رانى ن ايراطلباشيد مشروطهداد و کو

 و قطع نفوذ روسيه:  شاه( على)محمد «نعو»فر

2»دشمن شمالى در کمين و خيال فاسدش پر بغض و کين.«
 

3 «است.روس لت راض دوـانق، الميهـير ملل اسساو ايران اى برست از ـهکه ى ميدايک »همان  
  

، انگليس جداست ۀـوزارت خارجسابش از ـح، ددمدعى گراون برادوارد بود افى ـک، بينيماست که مى فناک ـاس

تشکيل  »کميتۀ سياسى ايران«در برلين  کهرانش ياو ه زادىـتقبه . از جمله کننداعتماد به او طلبان ايرانى مشروطه تا

 نوشت: ، بودنده داد
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حقيقت اينستکه  م وـشمى باأيوس ـمبکلى شان ـرفتم... و از اي »مخلص خودم پيش سر ادوارد گِرى )وزير خارجه(

1اين وزرا در فکر مصلحت دولت خودشان هستند.«

2ست(«ـصالح آن )هـو مفکر ايران شه در ـ»همي   که اوخود ما ا
؟: چيست هزادىـقتبه اش يهـتوص 

 است.« وزـشان مرکـدر اياسالم ل ـبميد ايران، ا، که دـت بنماييـالله را تقوي»به قدر مقدور حضرات آيات
3

 

امّا ديگر  ،دامن زند ماليانن و طلباشيد به آشتى ميان مشروطهکوز نيز تبريدان ـمجاه روزىـاز پيپس اون برادوارد 

ر تکفياج و خراحکم انى ـتيارى بهبهـدسبه ف ـى نج. علمافق شودمواند بتوشده بود که شخص ـاز اين مها بيش جبهه

 رساندند. به قتلبهبهانى را ، عمواوغلى درـران حيياو ند ادر کردـرا صه ىزادـتق

 شت ورا نو «انقالب ايران» کتاب تاريخه ـعجلبا  ،»فعاليت فرهنگى« زگشت بهبا بااينستکه ادوارد براون  

 وکند نمىار گذفرو هيچ چيزاز ماليان ديگر و   «سيّد»دوطلبى مشروطهيش ستادر کتاب اين  ند. او درسااپ رـبچ

را  «ننياارى ايراتاريخ بيد»، تـيافمى ت ـفرصشته هرجا که از اين گذسد. شناانقالب ايران مى وى تنها نيررا  آنان

 مى ستود: ، زى کندبا همتواين به زدن من در دانست توابه سبب نقشى که مى

 کرمانى رسيد...  المـظم االسناب جناأليف ـن تنياارى ايراتاريخ بيدى... ـيس يعنـنفخيلى ابى ـکتها »در اين روز

در شش يا هفت که ريخى ديگرى تاکتاب هر الترى از با»در سطح 4خيلى کتاب خوب مفيدى است.« حقيقتًا 

5دارد.«  ارشته شده، قرنواخير قرن 
 

ذکر ـگزير از اين تايران نادر انگليس رجى سياست خااران گذرۀ کاربازمينۀ حساسيتها و کژ انديشى ها در   بر 

نگران روشب ـاغلينستکه چرا شان دادن اـن صر ايرانمعاتاريخ ن در ناب آمخر بر نقشاردن گذشت ـانگهستيم، که 

6«ايراندر انگليس کنندۀ سد و فانه گراهـحيلسى »ديپلمااز  ،ستها«(ـ»مارکسيه يژ)بو نىايرا
امّا هيچکدام ، انده ناليد  

 ؟را افشا نتوانسته اند »تزوير و سالوسى«چگونگى اين 

تکيه  عمالً بدون، انگليسه يژبوو پايى، هاى اروکشور سياسىاران گذکارنهچگواست،که نيزحيرت انگيز واقعًا 

ول ـبق، بلکه ر«ـ»تزوينه ۀ اوّل ـاين در درجينستکهبر نيروى نظامى به چنين نفوذى در آسيا دست يافتند. واقعيت ا

 اونبرداد. از ادوارد مىشان ـرزى نه، بطور بازدمذهب قيان ربر شرا در برااينان بود، که خود  «فکردى ـ»نيرومن وـگوبين

ين ر، که با کمتوييمبررونه هايى نموبا د( نمودايت ـن هنياعثمابر روزى ـپيبه رب را ـعيل قباکه  ) ستان«ـورنس عربـ»ل تا

 ميانه ويک دور نزخادر سى انگليس اى ديپلمابرت( تاه مدکوعظيمى )هرچند دآورى ، به سوارـو ابتکفکر وى نير

 دست يافتند.

 نىايرا «روشنفکران»و ماليان اى بر وا ىندر آخوـت و نثـل داشـکامسى تسلّط فاربر اون برادوارد مثال،اى بر 

 از سلىـىنابرکتابش ، بلکهسدـبنوي ت«بياادتاريخ » اى ايرانيان،که نه تنها برمى شدث ـعهمين باو انگيز بود رتحي

ن که ريختن خوانى عمامه بسراى بر افر«ـکاجنبى » اينباشد.چنين بود که زل ـى مُنـوحنى همچون ايرا ان«ـ»اديب

 «ايران محبسانيت و ـهمدرد ان، ۀ مستشرقـ»عالم بهزودى ـب، ستندـدانمى  ر«ـاب اکبثو» رانىافران« ايراـ»ک

از ى خود ها«بى حقيقتى» اختنجا انداىبراون برادوارد نگذاريم؛ ه ـناگفتهم اين البته بدل گشت.  زاده()تقى

 !:دهخدازرگ معاصرش ـسندۀ بـرۀ نويبادردهيم، ت ـاست. نمونه اى بدسه دنياز نبونيز بى »سالوسى«

  .6، ص همانجا 1
  .9، ص همانجا 2
 .۱5۱، ص در نهضت مشروطيتعى دمکراسى اجتما، فکر فريدون آدميت 3

 .3۰ه، ص ياد شد، نامه هاى... 4

 .39۰، ص دادىــرام مقــبهضر، صر حاـعتا فويه ـران از صـت ايبيااد، تاريخ ادوارد براون 5

 .5۱ص  ، احسان طبرى ،مايه دارىسرش ـو زايسنتى م نظاى ـفروپاش 6
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نقالب مشروطه شکفته اگيرودار  درانى جودوران نوهمان گرف او در ـاد شستعداآنکه، دهخدا، مختصر رۀ بادر 

و طلبى وطه. مشرگرفته انتشار روزنامه را بر عهد اوقتل از پس و بود  افيل«سرر اصو» بهسان ـين کتريکاز نزدشد. 

ر و ـکفحکم خت و سا واجه را متو ائيگرى«ـيعۀ بهشا» حتىو  بيگرى«بات ـ»تهم زودىـب دهخداى ستيزت فاخرا

 مى نويسد:ه ربااعالم گرديد. خودش به طنزى تلخ در اين  تلشـق

صوص ـت مخـاران مرحمـن نثجاق ـدر حهم که ا ـاز رفقيکى ... ولوله در شهر انداختند، قدشمنان ح، »بلى

 پس اقالً قتل را مجرى بدارند.«، ولى چون حاليه مشکل است  ،يد داردشدازات ـمجکار اين ، تـگفمى دارد... 
1

  «انقالبى سرۀ ـ»کمیتضو ـع، با آنکه پس از فتح تهران و گشايش مجلس دوم، که ى بوداين حمالت به حدّ

 به نگارش وا «»فعالیت ادبی  ،زواـدر انحتى ت و ـار رفـکنفعاليت اجتماعى از  يده شد،برگزنمايندگى به و بود 

 محدود گشت!  »امثال و حکم« و  »لغتنامه«

حمالت ارتجاع مذهبى به کنار ، به شکفتهـنستى وز بدرـهن است کهى ميزوغ آـد نباستعدها اصدۀ ـنموندهخدا  

»دلسوزانه« ه،نشينى دهخدا به نادانىزدعلت گوشه رۀباخود رادر، چگونه ادوارد براونه ، کشدند. حالببينيمه راند

 مى نويسد: ه ربادر اين 

هيچ چيز ننوشته اهرًا  ظاخير ل ه سادوازده در اين د استان دهخدا نسبتًا جوه ـاينکاست که با ف ـى تأسجا»

2است!«
 

ايران » چنين ، تا به نقش عظيمبيميادر «ايرانت بياادتاريخ »رۀ بزرگان بادريى را ها »دلسوزى«کافيست چنين  

! پى بريمتخريب فرهنگ ايرانى در  «دوستانى

رۀ نقش بهائيان بابه نظرش دراست که ب ـجال، بى را وارسيديمجنبش بااون از برادوارد  »تحليل«، پس از آنکه

سخن از ه است. چنانکه زادىـتقبه اى هـاز نام دهيم،مىت ـبدسکه اى نهنموه کنيم. رشااب مشروطه نيز انقالدر 

اگر ، که اى نوشته بودمالمت نامه«» او طلبى«مشروطه » در افشاىبهائيان از يد، ظاهرًا يکى آمى اون بربرادوارد 

؟ن نمى آرىباطلبان واقعى بزمشروطه در دفاع از  ه اىـکلمنى، چرا دلسوز مشروطۀ ايرا

 ادوارد براون مى نويسد: 

ه شايد آنرا ديدکه م شته بودف نوشرف اـار نجـين کببه مجتهدضه ـعرينى ن ايراستااز دوبعضى اهش به خو» 

ه ـت نامـمالم، منايبانى ـن شخاعلى محمدزا خر، کسى ميرشيد و بقدر فهم خود بعضى نصايح دادم و در اين اوابا

م دکرب خود خواد ـاعتقلى به تم. وـ( ننوشالبهاعبددى) ـاس افنـعببه تم و ـين نوششته است که چرا به مجتهداى نو

حال درد مشروطيت را هر مخلوع هم نبودند به شاه بهائيان اگر طرفدار  شده است.تنباط ـاين اسبعضى قراز که 

!نداشتند.«
3

 .۱96 ، ص 2جه ياد شد، اـنيمتا با ـاز ص 1

 .4۱7 ه ص ياد شد، اون، برت...بياادتاريخ  2

 .34  ه، صاد شدي، نامه هاى ادوارد براون... 3
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شناسند و حکومت قانون برايشان )بربرها( آزادى را نمى »

تواند تواند آزاد باشد نمىمعنى ندارد. کسى که نمى

پى د را دوست داشته باشد و هميشه در حکومت خو

     «آن است. ىسرنگون

 امانوئل کانت                                                                                           

 

به مدنيت جديد بود. يى ون وسطاقر وضعيتاز  ارانقالب مشروطه، گذ ريخى ازتا ارـه انتظـيمكسيدوارتاکنون  

دارد.  ملىسجام ـاندست در خود دست ه ـكاست، ى وندشهروق ـق حقـتحق وگردر نيز نيت مداين يى بسوى اروفر

به ت ـحکومينى شروعيت دـديل مـو تبمقابل ملت سئوليت در ـمقبال ت سياسى در ـتأمين قدرت انحصارى حکوم

سى در اين سمت و سياعى درونمايۀ تحول اجتما-ديناز لت دواستقالل و يى ا، جدالمـيگر كبد -ملىارادۀ ء شاـمن

 د. كنرا نشانهگذارى مى

دگرانديشان و در مرحلۀ   ،ت راـو حكومسطايى بر جامعه ون وسلطۀ مذهب قرن اندرعقب اى برريخى تام هرا 

 اند. ه نخست دگرانديشان مذهبى بدست داد

ن شتابا پيشرفتو سطايى، ون ومذهب قر پيروزى بربى از باخيز ستار نندزمابااز نى، پس ۀ ايراـه در جامعـيم كديد 

هائيان بداد. تشکيل مىرا مذهب مسلّط  مقابلدر  عمدهوى بهائى، نيرت ـاقلي، بودىمذهبى بسوى نا اىـاقليتهديگر 

 ند.بود ريخى«تالت سا»رخگوى اينـپاسسطح در دو 

 »انحصارى«بطور منفعل تسلطّ ، بقا اىبر ۀ آنانارزـشردند و مبـفمذهبى پامىشى ـدگراندي، بر ئيناسطح پدر  

ند شيدكومىاحيا و تداوم فرهنگ ايرانى ه را در، التر چه از نظر اينكهباشکست. در سطح اسالم بر ايران را درهم مى

گى در نددر عين ز، مى دادند گسترشرا سياسى رن سياسى، فرهنگ مدت ـز حکومشتيبانى اـپبا ه ـبدانکچه و 

 ت مذهبى بدل گشته بودند. ـحکومحتى تهاجم فرهنگى بر بنيان و يى روياانون روـك، به اعـاجتمحاشيۀ 

ون بده ـك، راانقالب مشروطه ت درآورد و ـرکحبه را اجتماعى ايران  تحولرخ ـچسو ك ـن از يشاهارزـد و مبجوو

 ديگر ناکامىى سوخت و از ن سانبود ممکردار خوبر اى هـزميننه از هيچگو در جامعۀ شيعه زدههاى آنان  شنگرىرو

 . دنموى ـتهقى متگيرى مترـا و سحتوما از نرآ، تماعىاجات ـدر حيآنان كت دادن شراز انقالب 

مى  فصلدر اين يم و سيدوار رامشروطه ادهاى يددر روبهائى ن ياجر ىـۀ كمـرا وزنا نگاهى گذفصل پيش، بدر  

ائيان چه بهه ـكديگر بايد ديد ارت ـعببوده است. به دام ـكاجتماعى بهائيان ۀ جلو دهيم، عملکرد وشان ـن، کوشيم

يد در چنين مقام با صر ايران،معاکنندۀ تاريخ تعيين كه آنها را در اين دوران ، مى گفتند و مهمتر از آن چه مى كردند

 ؟ زيافتيى باواال

در ، تا دـطلبمى اوم تد -ستىدم دومراز سوى جبهۀ ترقى و ه موضع و مرامى بويژهر سياسى از  -عىمبارزۀ اجتما 

خود ش حتى گسترو ظ ، حفارىـهكـأمين ادامـدر تبهائيان ت ـموفقي اند.زدودنى بدونااى شهـريجامعه شرى از ـقميان 

نه فعاليت گوهره ـكروشن است هانه و هوشمندانه دارد. حكايت از عملکردى آگا، رهبرى شيعهخويى ستيزهيۀ سادر 

ش ـبخه اينهمز دارد. نيا زمانى به مجراى سا -سطح، فعاليت سياسىالترين باو در ه فعاليت اجتماعى يژبو -هىگرو

اين حتى اضمحالل گى و ندما. عقب دهدمىشكيل ـاى را تهر جامعه  «سياسىو فرهنگ اجتماعى » ى ازـمهم

تۀ که به گف) هايىضحكه«ـ»م وسياسى است  ند اضمحاللخص روشاين صر ايران خود بهتردر دوران معافرهنگ 

 د.شباپوششى بر اين واقعيت  نستنمى توا، ايران را انباشتند معاصر، تاريخ سياسى« زاب ـ»اح مبنات( ـآدمي
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  ىممرديگاه از پايى تثناـاسبطور ه ـكصر ايران، معاتاريخ در  «سياسىزمان سا» سهدو ميان وز از رماه گاديداز  

نى ۀ ايراـجامعى به فرهنگ سياس دن«نمو»وارد  ىعاادبا ن يااين جراست.  پ«ـن چيا»جر ، يکىشتندـردار گخوبر

را   آنو بوده رى عا «فرهنگ» از ايرانشش هزار سالۀ تاريخ در و سياسى تو گويى فعاليت اجتماعى  مد.ان آبه ميد

به جامعۀ ايرانى وارد نمود!  رجخااز بايد 

 دوست و تأثيرشان بر فرهنگ سياسى: نگاهى به روش اديان انسان

. پيش از ستاد ـمنهرـشانى بهـارى درخـبتكى اهاهيوـو شه ريخى گستردتااز پيشينۀ در ايران  سياسى«فرهنگ »  

امالً ـاى کهـگوش»از  هارزـك مبـكتيبا تافايده نيست که ،  بىرانيمگذب نظراز بهائى ن ياا در جرنركتيکى آتبلور تاآنکه 

 را تشكيل مىدهد. كتيك«تا» ريخى اينتا آغاز، سرهـسيحيان اوليـچگونگى فعاليت م. بيشک يمشنا شوآ خته«شنانا

كوس اتقيام اسپار نينخوكوب سراز ، پس رمند. و بودبرروگى شكل بزرـمبا م ورى رتوامپراسلطۀ ر ـسيحيان در زيـم 

 مقاومتىر ه، نگابردبر هرچه بيشتر رت نظابا  شيد وـت بخشدن را لفاکوب مخا، سردارىه دبر بحرانفتن گرال با باو 

يهوديه نيز پس از درهم شکستن در بود. خته ساغيرممکن   خود ادارى و جاسوسى -نظامىه دستگا در مقابل را

بخود مشغول مى  راها لژيونر، بيخونـشيا و نى راهزه اى از راکندهپرا ک وـى کوچاههگرو، تنها نيات يهودـمقاوم

 داشتند. 

ز ـمرکسپس تا غير و ـياى صـآسبه دا ـعت ابت، با سرتـگرفپازمين سره در اين ـسيحيت كـماوضاعى، چنين در  

د، شيرى رم کوتوامپراهم شکستن درجهت در  زماندهىساى از وينـنبه شيوۀ ل ـتوسنى با د و دو قررخنه کررى توامپرا

 را متصرف شد.  »جهان غرب«سيحىشدن كنستانتينـمبا يالدى ـم 324سال ـبتا آنکه 

ه ارزـمباجتماعى دّ ـحبىشونت ـو خ دارىهدبرستم ـسيهرچند با ه ـكبود سيحيان اين ـك مـكتيتاوين در ـۀ نـجنب 

، به نگاردس بـت نفعزت ـتقويفى با ند از طرشيدكومى ند. آنان خواندنمىفرارش به شون را گابردما ا، ندکردىم

ن برادرى بنگرند خود چون گادبر، به ميشديه ـتوصان سيحيـمه ديگر بى سوو از نند زمن دا هانساـساوى انـتبر هى گاآ

 گيرند. پيشدر ديگر ى ، رفتاربحساب مى آمدند »ابزارى ناطق«كنون تا رۀ آنان كه باو در

او بود. ته ـسيحيت پيوسـمبه  وسـكول ه درـكاست  ونـفیلم سخن از شخصى بنام اعمال رسوالن«»نامۀ  مثالً در 

رس او را ـنمايد. پطپطرس برخورد مى فًا با صادـرود و تمى م رمتوارى شده، به ه ـك، زيمـم اون، بناداشتاى هدبر

تد! ـفرسمىزپس بابش بازد ارـن، به دنمومىم ـحك انون«ـ»ق هـچنانكد. اما ـدهمىدش ـتعمي سلـغ

ه:كند كه در آن آمداهش مىهمرون ـفيلمبه اى هـرس نامـپط

فيلمون(بهه ـ)نام ز...«ـادرى عزيهمچون بره ـبلك، اىه دبر»... او را بنزدت مى فرستم... امّا نه ديگر چون  

 روش پطرس به افيسيان مى نويسد:همين به  

، با نياد... و اى آقاـت کنيـاطاعلى ده دبا سارز و ـس و لبا ترسيح ـن مچورا خود شرى ـن بياآقا، نما»اى غال 

 (9-5ب ششم باافيسيان بهولس ـلۀ پسا)ر .«رفتار نماييدسق ـنبه همين شان ـيا

كه از ، دانى«»شهرونهم و ند نمودجلب مى سيحيت ـمبه ا ن رگابرد، هم اىه يوـش، به چنين سيحىـالن مسور 

عى اجتماانقالب ك ـي، به خوداى ـفظ بقدر عين ح ،دارىهنفى نظام برده با اين راند. از بستدارى طرفى نمىه برد

 ناآنارى. ـىكـمخفبه ور ـمجبنه  وند رش بودشوارك پى تدامّا پيگير دامن مى زدند. مسيحيان نه در ، نامحسوس

كتيك تا ند.شيدكومى نوين سانيتى«ـ»ان نمدبرآبه و ند كردمى ى گندتن زـد بجوط موـن روابشى را در بطـدگراندي

 بر سه محور گسست ناپذير قرار داشت:، شانه مبارز

بنا به قوانينحتى كه  -د و فشار برآنان راکرسالح مىع ـخلسرکوب رم را ه : چنين رفتارى دستگارفتار قانونی -1

بدل مى ساخت. به مسيحيان سرزنش درخور  و »غير قانونى«عملى به ر نظادر ا -بودنده جارى جرمى مرتکب نشد
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ن منامؤه، دتبليغ نموشى  را ـد دگرانديجوايط موبه شرسته ـد و بـکت كننمره جامعه شردر زندگى روز، فرصت مى داد

به  وداشته زيى باجوه خود تربيت نمايند. چنين رفتارى پيروان را نيز از ستيزء را در دراز مدت در جهت آيين و آرا

 نمود. مىانديشه و هشيارى ترغيب 

)انجيل  شيد.«ه بانكبوتران سادچويار و ـهوشها ل مارـمثپس تم. ـفرسمى ن گاگرميان فندان در ـگوسنند را ماشما » 

 (۱6ب دهم بامتى 

از برا ما ا، دـدهمىدت عاساد ـفن را به انسااجتماعى، ساد ـه فـكميدانستند ه ـسيحيان اوليـ: مل«ـ»منفعفعالیت  -2 

مى دهد نيز بنوبۀ خود از كششى در ميان همۀ  رىيا سـت نفحفظ عزد را در فره ـكآنچه و ى انسانت ـصايص مثبـخ

 برخوردار است. عى گروههاى اجتما

و ترس نداشت، بلکه  ريشه در ضعف  رفتارز مى زدند. اين باو يا انتقام سر يى از كينه جو بدين سبب مسيحيان 

 ارى يداكى از پاـح، هم ندشيدپومى شم ـچخود چيز ناو ـولت رقد گرفتن ار ـاز بك ن ناه آـاين ك گذاشتنايش ـبنمبا 

ند، ته بودـامى برخاسـقيبه كوس تاپارـاسبه رهبرى ن رم گابرد، شترـپينى قر ه ـك، تـه داشـتكيبه اين تجرهم بر و بود 

 بود.ه داران نيز انجاميده بردقدرتيم ـتحك، به شتهـه گـن خفخواز يايى ه در درـك

رم  با آنچهضاد ـدر ت نىساـانهاى مثبت ارزشع از فادبا  هـكمى بود، ست آن ـببن ت از اين ـون رفه بررا 

 بهكه رفته رفته ، فراهم آيدعى اگروهى اجتم، رـپيگي اليتىـفع با ،ختشنامى طلبت ـو فرص ريصـح ،وتـپرنخ

 مرحله اى از ميان رفتنى نباشد.  هاىبپيگردها و سرکو، با شدهل بددّى ما يىونير

فا ـصخود يم ـساز و در تعلـو بـال نيكـۀ اعمـنمونچيز ه ـرا در همخود و*... و ـحيح را بگـ»امّا تو سخنان شايسته تعليم ص

رس ـۀ پطـ)از نام د*«شول ـخجبد، نياما ق ـدر حبد گفتن ت ـه فرصـچونكتا دشمن ..  بر* ر بکاالص را ـار و اخـو وق

 تيتوس(به

ميان ند شيدکومىند، بلکه نمودمى ج رم را رد ـراي موازيننه تنها ه ـسيحيان اوليـ: ماجتماعیتیو ناايجاد آلتر -3 

شونت و ـخ، كمبارگىـش، وزىدانروتـثاز پوشى شم ـبراى مسيحيان چ .دهندى را رواج ديگرهاى ـن ارزشمنامؤ

ت ـمحب جمعى وت ـها ستايش مىگشت و تبليغ مالكييىبعنوان نيكوبلکه ، نبودنه تنها موجب سرشكستگى ، لتجمّ

ه اگر ن، ديگر از آنچه رايج بود »انسانيتى«مى نيز با وۀ رـدر جامعميتوان ه ـك، دادمى شان ـووار نـالگ، سـه كـهمبه 

با ت اـحكومدستگاه دمت در ـسيحيان از خـم فراتر از آن، .کردزندگى  رىشاسرس ـت نفلى با عزو، دىفاه مابه ر

را در درون مسايل خود ند شيدکومى و ند كردمى فنظر صرومتى ـت حكمامقابه كايت ـه و شـو از مراجعند نمودمى 

 ديگروازينى ـۀ مـپايبر  ه اجتماعى نوينى راورم  پيدايش گرۀ ـدر درون جامعه از اين راند. نمايل ـيش حجمع خو

   تند.ـدف داشـه

و حساب  ه آگا سمىـمكانينيز مى توان نه« ستاوع دوـنمذهبى اى ـرد »جريانهـعملكپس در ، فتيمياه درـال كـح 

ط ـالزم به تذكر است كه خمقدمتًا زگرديم.  باو تشکّل بهائيان در دوران قاجار عى به عملكرد اجتما، يافته شد

ن و يادر ادبهائيان بود، تنها دۀ استفاورد ـه مـاى كچيده پيو فته ل ياـكل تكامـدر ش، آنهم هـسيحيان اوليـشى مـم

چنين اد فرك اـك تـرتيكه تصودر تنها را ـشد. زيباسان دوستى وجه غالب آنها ـه انـكاست، ق ـتحققابل اتبى ـمك

ه دوام ـريکبااين نند بر تواباشند، مى ردار خوبرانسانى افرازى سروش و ـهبا آميخته ، سرشارمعنوى ژى نراز اجمعى، 

ظيم گامى عنى،« ايرانى»رايزبا ش آن ميزك و آـكتيتااين  بهشيدن ـل بخـتكامند. نکتۀ مهم ديگر آنکه بهائيان با آور

 سازمان و يا حزب سياسى به معنى مدرن آن برداشتند:  در جهت تبلور

هى ور گروباو ه ارادبلور ، تفـين تعريترى بنياددر نيز ك ـع دمكراتيـدر جوامسى زاب سياـاح، هـبدين شرح ك 

ند. شكومى عمومى کشوراع ـود اوضـبهبجهت در اجتماعى و سياسى ۀ مرگى روزندال در زـکت فعبا شره ـك، هستند
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ه ـكاست زى ـالف آنچيـمخامالً ـامّا اين فعاليت در جهت ک، خود نيز گام برمى دارند ىآراجهت تبليغ در البته ن ناآ

سى، تنها محمل قدرت سياديگر شکل ـوع تـنيا هر و حزب بنا به آن، است.  شدها ـالقنى زدۀ ايراجامعۀ شيعهدر 

 . گرددتلقى مى ازى«اندين برـ»ماشبى و يا

 بودند:  وبررو گ آور«مرست ـببن »دو شده، با د ياشى ـط مـق خـاى تحقبرى صردر دوران نابهائيان 

تقيه ، تـگ نداشمرز ـابى جبعنوان بهائى، جو «هدـ»اظهارعقيه ـك اىجامعهدر عقيده(، ار ـ)انك هـتقی ف:ـال

ء شاـن و سرمنـاين بزرگترين دروغ ممكما مگر نه آنکه ا، ار رودـبكحفظ بهائيان اى بر ىؤثرـموسيلۀ نست بعنوان توامى

الً صوى و ارگشيعهعۀ شااى ابريله ـوسمهمترين  به نيزحراست؟ مگر نه آنکه همين ى گرشيعهساد ـو فستى انارهمۀ 

ارى گذلهـت را در فاصـالً بهائيصوا ،عقيدهار ـدر اظه ناراستىوع ـن هرب ـين ترتيبود؟ بد «فرهنگ شيعى»خص شا

عقيده نيز تنها به سوى ديگر اظهار  گشت. ازمىداد و به سقوط بدان منجر د مىبابنيان بربا فرهنگ شيعى ه ـو مقابل

 ! مرگبود و آن گام برداشتن بسوى  معنى يک

ل ـكامبسوى اضمحالل را حاکميت مذهبى، ايران ب قدرت مخره ـر كجاصر قاـريخى عتاايط شردر  ب: 

ت ـكومحما تبلور انى مى بود. ۀ ايراـدر جامعقى وى مترنيرشى ـط مـخبايد  سياسىت ـحكومبنيان ع از فاد، اندشـكمى

هر چه از ه، ردخوم ـرى زخمان ه چوزهم تاآنه ـكبود، ى صرستبد ناـو مسد فاضعيف، ر با در ، صرـدر اين عسياسى 

ا ه بارزـه مبـك «فرهنگ شيعى»تسلّط ۀ ـزمين بربدين سبب ت! ـختاآن مى  ترسيد و برمى، مىداد بيگرى«با»ى بو

نيز  سياسىت ـع از حكومفاده بود، در سرلوحۀ نفوذ فلج كنندۀ خود قرار داد حق على« صب»غار را بعنوان بادر

توجه به اينكه فعاليت عادى بهائيان ،. با نيز دست برداشتن از آن مامرگآورى بود. اعى او اجتمفعاليت سياسى 

مى بود و بهائيان ه سازند ودبخش وـبهبفعاليت وع ـن هراز پوشى شم ـى چـبمعن، غيرممكن بود عىدر زندگى اجتما

 مذهبى سوق مى داد.  اىفرقه  در پيلۀ »تبعيد درونى«را به 

ه ارزـمب»ابتدا نگاهى به محيطى بياندازيم که بهائيان بايد براى شده، د ياست ـببن صورّى از دو ـت تـاى دريافبر 

حاج سياح عصر ناصرى تکرار گشته توجه كنيم.  ر درباصدها شک بىبه صحنه اى كه مى کوشيدند.  ا«ـاى بقبر

 در خاطراتش مى نويسد: 

دم مردن کرام ـاى تمنه برو بهايله ـك وسـصاف يـانبىت ـديانبىرض ـدم مغمرو ان ـاى دولتين برايرابى در اسم با»

آنجا چند روزى در ، تـرض داشـاوت و غبا چند نفر عده ـث كـخبينفر ك ـياست. اى هم زادمااشده. اينجا صير ـتقبى

ن اه اند. بابيزاندسوآن را قر ن، بابياد زدياو فره زاندسوش معلوم خودار قره از ـون آورد كبيرخته نيم سوآن قرورق از 

ه در ـكند الع دادـاطلت دو، پس به ختندساتهم ـت مـاين تهمبه را جمعى و جمعيت ديگر الن و ـالن و فـف؟ ستندـكي

خان عرب را مأمور تحقيق کرد. او هم محض و قوت دارند. دولت مصطفى قلىدرت ه اند قدکروع ـنى طلاينجا بابيا

يك و همدست كرد. آن ناپاك اينجا بود با خود شرالى ـه مـرا كمحمد زا ميراج ـح، دـكنغارت دم را مرل ماه ـاينك

را به اسم تحقيق به يك جا جمع کردند. ه مردم بيچاره، دکرتهم ـكه مالدار بودند ميى آنهاصًا اغلب اهالى را خصو

مام خانه ها را غارت بسيارى را قتل نمودند و ته، و جواب همه را دستگير کرد ئوالـبه محض اجتماع بدون س

 رفتند...« دانـهمبه و ديگر ى هاجاشده به رق ـاف متفطراه به آوار، رـغير و كبيـد و صمركردند. زن و 
1

 

ان غارت و کشتن آنان مجاز شود، بهائيزده شود تا  «گرىبابى«جايى که کافى است به مردم عادى تهمت در  

اصه خبه چه روشى مى توانستند نه تنها جان خود را حفظ کنند، بلکه بر محيط خود نيز اثرات مثبتى بجاگذارند؟ 

 : ادبود، ناراستى ايمانشان را برباد مى د «فضيلت«برايشان باالترين  «تقيه«آنکه، برعکس شيعيان که 

                                                                                 

 . 57ص ، ياحـد سـش حميـبکوش، ياحـاج سـفرنامۀ حـس، ياحـسمحمد على  1
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1«يى.ن رانى و دروغ گوبابهتر از آنستکه کلمۀ ايمان بر ز ،گو »راست گو و كفر
 

2«حکمترعايت »شيوه اى که بهائيان به هدايت بهاءاهلل در پيش گرفتند، 
به   «رعايت حکمت»  نام گرفت.  

يست بدرجه اى فعاليتشان را پنهان بابهائيان مى  هـكمعنىين . بداست «ياارى پوـ»پنهانكعبارت امروزى همان 

از  رانه دو نمودهيم، ت ـ« بدسياارى پوـ»پنهانک صويرى از ـتآنکه اى بر انكار آن الزم آيد!تا كهافشا نگردد ، سازند

 نظر مىگذرانيم: 

 مثالً: است.  دان«دولتمر»بر ارى گذر و تأثيربادربه  «نفوذ»در بهائيان شى ـط مـشانگر خـست نـۀ نخـنمون 

اكم مستبد مقتدرى مثل ـحدست ر زي دراصفهان ۀ ـمالي ل وزارتسى سات مد ،رـن وزيخااللهسدزا امير»

! دانست.«ظلالسطان را داشت و كسى نمى
3

 

از  «فته بود.ت گرـبوراثخود اد جدت را از اـكفايحسن »ت و ـولتمردان ايران برمى خاسد سلسلۀ اسدالله خان از  

 . از او بهراسيد و چشم هايش را كندشاه  كه بود، فوىـسين صـلطان حـسشاه ر ـوزي ،لهاعتمادالدو ،اوجمله جد 

از بسيارى  اصفهان شى در ـكبىباكه در غائله ، ابل تصوّر استخان بدين قرينه قموقعيت خطرناك اسدالله 

!قبرش را شكستند.« نگـ»س بهائى بوده،ه ـك، شتـشا گـن افچوگش مراز پس ات داد و ـرا نجبهائيان 
 4 

 

و بر اين »دادۀ جه است پنهان بهائيان در سراسر جامعه متوعميقًا و در عين حال ه نمونۀ ديگر به حضور گسترد

م. به هدف تحقيق در ۱۸۸7بسال ، ودبرالله و ازل ءاـن بهآنکه به ديداز ، پيش اونبركه ادوارد ، ريخى« استوارتا

ر د)چنانکه خود بود، ردار خوبرانگليس نيز رت سفارى ياشک از ـآنكه بيبا بيان« به ايران آمد. امّا بارۀ موقعيت »با

 دست» اصفهان،زار بادر  صادف«ـ»بتمى گشت! تا آنکه  بى«با»ر ـنبال يکنفماه بدر چهاشته است( طراتش نوخا

 ش!«باام ه خريدار عقيد ،»اى فرنگى داد: انداو را  «شىفرو
5

 

6ى«ـى زيرزمينه هارـك و حفـريتاگ و ـى تنهاه ـ»دخمن در فعاليت شاو بهائيان ارى ـپنهانك
و امتناع از يى، از سو

 ماليان به ه ـو آن اينكفته است يادهنده ان ـك و تکـه اى تراژيـجنبديگر، ى سواز  ،هدا«ـ»شرۀ بادر يى مرثيه سرا

 توجه كنيم:  بيدارى ايرانيان«تاريخ » خود كنند! بدين گزارشيى امظلوم نم مايۀسررا آنان ن خو، ت دادـفرص

نه اجتماعى ك خاـنگلج در يـۀ سـدر محلها جمعى ب ـه شـكند ورت دادـراپشاه الدين صرنابه ل ـل قبچند سا»در 

ه ـن كهاخوااصالح از نفر ت ـش هفـد شستارا فرشاه جمعى پاد، دـكننمى   هذاكرـماصالح ت و ـمملكمر و در اه ردـك

كه برف ند بوده دکرر ـرون حفانده در ـاهى كـچند. بردشاه ضور پادـحبه را آنها بانه ـأخوذ و شـمند سته بودـنشهم دور 

گ را ـتفنشاه پادقت خود آنو، دـانداختنه اـن چرا در آداشته )دستگيرشدگان( ا برنرريختند... سنگ سر آدر آن مى 

كرانۀ ـكدامى يک اشرفى انعام داد براى شهر فرستاد... و حاضرين را پى آنان شنگ از ـفسى اوز از ـمتجفته ت گرـبدس

 7آنها...« بر قتلت ـموفقي

ۀ ـ»طبقمى به آيا ميتوان آنان را در زمانى كه كوچکترين بىاحترا؟ چه کسانى بودند »اصالح خواهان«اين  

بدون ؟ دگى قابل کشتن بودندساين بدسانى ـكچه وز نرآايران در ؟ درشم انيون«ـ»روحۀ مراز زنبود، از ـمجه« ـجليل
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»افشاى كه خونشان را براى ، بدين منظور است تنهاالم ـاالسظمنايش ستاو اينان بهائى بودند ى ديدن تروچکتريـک

 سرمايه كند!!   «شاهالدين صرخودكامگى نا

دين ه پنهانكارى بـك، دنموصوّر ـت، بايد بيمياهى گا آستى ن بدرشايخىرمحيط تادر بهائيان ع ـاز موقآنکه اى بر 

آگاهانه و  بىفرد بهائى به انتخاهر داد. شد مىال رـى مجنگاراه دنه به سا د وـطلبيمى  شگر«ـلسياهى »، نه انميز

كه بدون افشاى هويتش بتواند به تأثيرگذارى  ،را چنان سازمان دهد خويش يست جلوۀ زندگىبااى سخت مى ه اراد

هاى ابتكارى ممکن هاط و شرايط گوناگون تنها به شيودر نق ىچنين رفتاره ـمحيطش موفق شود. روشن است ك بر

 بود. 

ر را تحت نظر و يا در ـر دوران عمـه اكثـك عبدالبهاالله و ءاـبهبهائيان ايران با ۀ ـه رابطـكه شد، رشااين ا ازپيش  

 چگونگى دربارۀريخى د تاه اسناوزمرابود. ار قرى برـى كلهان رهنمودبياه و ـل نامساارند، تنها با بردبسر مى بند 

  دهند. مى تشکيل واح«ـ»الهمينراتى در شاانيز را فعاليت بهائيان 

شد، مىيه ـتوص آند از ـتقلي انعمامه بسرى« ـن مخفـ»انجمدرکه  از جمله اشاره شد، که از شيوه هاى بهائيان 

مى زار باو چه در كويشى دروبه لباس ه ـآنكشيوۀ ديگر  د.ـگرفتنمى ظلم ماليانو اوز ـورد تجـه مـجلب كسانى بود ك

است  بـت. جالـم داشنا انگر«توش ـ»درويه در اين رافق ر موبسياسان ـى از كـيكبا مردم گفتگو مى کردند. و گشتند 

 : مى نويسده رۀ اين شيوبادرء عبدالبها ببينيم

نبايد تعرض به آنان  سىـولى سبب تشويق ناس است. ك، »اين نفوس مِن بعد ترک اين وضع خواهند نمود 

 کند.«
1

 

 اعتراض مى توانست مورد هـكبود، ضاد ـدر تبهائى افرازى سرتگى و ـآراسچنان با  شى«ـ»درويو روش ه را، آرى

 ديگر بهائيان قرار گيرد! 

ى کوچکترين اهمال جان ضع فرهنگى شاموابر ارى يدو پابهائيان گى ندگ آور زمرايط ، شرتـگفبايد الً صوا 

ست از روش هاى شيعه گرى مانند ـيمى بان ناه آـكبود ين بدار ـارى كشوت. دـگذاشنمى ا ـه اى بجـمجامليا و 

د. گوينبهائيان از ده هزار کشتۀ بهائى در طول نيم قرن عصر ناصرى سخن مىبپرهيزند!  غوغاگرى و شهادتطلبى

همين وحشيگرى متوليان اسالم در  ، سخن از آنانابيش ـكمدر اين باره آمارى در دست نيست. اما صرفنظر از 

  ختند.سا بودنارا  عظيم انسانىى هامايهقدرت، سربه هدف حفظ است و اينکه چگونه  »دوران معاصر«

دوران سكون  نگاران«تاريخ »ى سوه از ـك، ىصرصر ناـن عنيم قردر ايران ۀ ـۀ جامععمدضاد ـشان دادن تـاىنبر 

 مى خوانيم:  سياح« اجـطرات حخا»در مى کنيم. ا ـاكتفشى به نقل گزار، و سكوت قلمداد گشته

، آيا هر اـت: آقـو گفمد دى آمرم. بودسته ـنشبود صر ـزرگ عـى بعلماه از ـك، »روزى در محضر مال محمد على

، رمـرى از او بگيهاول ناـه پـفتم كگردى را مرۀ ـت: يقـد گفمرآن ه چه باشد! اـگنتا ت: ـى گفـقاض؟ داردبه اهى توـگن

ع شراكم ـحپيش ديم بردو او را هر بى است! باگفتم: اين مرد ؟ و پرسيد: چه خبر استسيد يخى رـاد. شنداو لى و

اش كنيد. برديم و ميرغضب ه آسود يدببر، اردند گفتگو ت: ـگفيم. اه بى آوردفتيم: با؟ گدـگوييمى  سيد: چهرران. پـطه

2سرش را بريد.«
 

از دادن پول  خوددارى، ممکن بود، با تـرفچه مىكوه بر كه هربافرد بهائى هر سوى ديگر اين گزارش آنستکه 

  غلطد. گ درمربه كام  «ه»پيش پا افتادو يا بسيارى چيزهاى  مالياندستبوسى ابا از به گدا و يا 
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ب در روز با سيد هـكه شد، رشااز اين ادهيم. پيش ت ـبدس ه«ـ»تقیاز بهائيان آور گمراع ـاز امتنديگر اى نه نمو 

مرگ آور ن در آن روز مى توانست نبودادار هيچ، عزه ـفتن كگرشن ـجمتولد شده بود. براى بهائيان رم ـمحماه اول 

الله خطاب به ءاند. بهاه شد اندهخو ت«ـحکمرعايت »كه بهائيان به ، يكى از موارد معدودى استهمين شد و با

 بهائيان مى نويسد: 

البته از حكمت ، بشرايط عيد عمل نمايد . ، در بالد اسالم )کسى(. اگر »مثالً مولود مبارک در محرم واقع

1«ه.خارج شد
 

. بودبى باكيزگى اپالف ـت مخنياصرف دخاـدا مـابتهمان ه از ـيم كـدان. مى بودت نيادخامورد ديگر، مصرف  

اى مهدر ناء عبدالبها  گرى مظنون مى شد.ماليان اين را مى دانستند و هر کس که از آن خوددارى مى کرد، به بابى

 مى نويسد: 

ه از ـك کس( )هر  ن نمودند..خاب دشرك ء تراـع احبـو جميند فرمودمنع احت به صران را »ـشيدن قليـب كبا 

2بلكه در معرض قتل مى آمد.«، اذيت و جفا مى شد وردـم، دمى نمواع ـن امتنخاب دشر
 

و اسالم ه ـك، شيندـر بنـتفكشته، به ار گذاـكنبه اى هـاى لحظبراب را ـاين كت، انيمخومى ا فررا ننده خوااينجا در 

موجب مرگ ، مى توانست »نکشيدن قليان« هـك، داشتندروا چه ن نياايرابر و ند دمملکت چه کردر اين  انشـمتولي

 شد! با

نى و ايراانسانى نش ـبراى حفظ دگرانديشى مذهبى و مه آور بهائيان در مبارزرۀ موقعيت مرگباآخرين کالم در  

 اّمتاستقتوان از بهائيان، نااز   بسيارى ين است کهامؤيد ، »خودكشى«رۀ بادر  واح«ـ»الرّر در ـمک اشارۀ، هـاينک، 

. اشارۀ مکرر به خودکشى در آثار بهاءاهلل دـيافتنمى شى ـات را در خودكـنج هراشده، تنها د ياك ناۀ خطرـريكبر با

 !: نشانۀ گسترش آن در ميان بهائيان است

ن در خود جااى... از قبل بدست ه »عد  3شد.« بامشقت و بال نمايد و صابر و شاكر هر يد تحمل باانسان  »

»مکرر  5 «يد.لم... نماعاوج از اين طلب خر هـكنيست زاوار ـدى سـاى احبر»از   4«ند.ار نمودـوب... ايثـبيل محبـس

آيد بقسمى كه از حيات بيزار شود پيش سى ـاى كبرى ـصيبت عظمـدر آن ايام ببعضى نفوس مى فرمودند كه اگر م

 رسد نه آنکه خود انتحار و خودكشى كند.« هادتـام شـبمقتا د ـغ كنـقيام بتبليعلنًا خوب است 
6

... 

ايران ان ندرى از فرزشماپره وگر شمار بهائيانى که دست به خودکشى زدند مشخص شود،  آنان را بايد شماراگر 

راهى جز خودکشى  خوديهن ـاتى مـيانهاى حيشررّر ـع مکـقطمقابل در  ی«ـنش منفـ»واكبعنوان  به شمار آورد، که 

دايت ـادق هـص،  اخت(اندول ـتوران مغـم سـر سـزيبه را خود لى کهنساد جووبا ه ـك )شابورى ـار نيـعطه نيز اـ. آنگنيافتند

 ! خواهند رسيديرانى دوستان ااز ميهنه اين گرو »سردارى«ايران به مقام تاريخ نامداران  ازبسيارى ديگر و 

* * * 
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ر و بادربر ارى گذتأثير براى آنانبهائيان در نيم قرن عصر ناصرى وكوشش عى رۀ فعاليت سياسى و اجتمابادر

زدن من اد، با ندشيدر كومسلم آنستکه بهائيان چند بار است. قدد جوكى مواندت شاو گزارنى، اسناد دان ايرادولتمر

رهبرى دۀ ـفزاينبا قدرت الف ـمخجهت ى را در ـحرکت، دربار مترقى جناحال از ـفعشتيبانى ـو پعمومى  به تظاهرى

  نند. زمن داشيعه 

دست رهبرى در دست  «انبابي«بر ه ـدر حمل)با آنکه سياسى، ت ـذيرى حكومـم پفره رـكهمين مطلب يم ـفهت 

 بود. چنانکه شتهـل گبدن يادر درون اين جرعى اـاقنايران بود، به مهمترين فعاليت ات ـنجه راتنها  ت(ـداششيعه 

ن المتکلميو کسانى مانند ملکزلى منجر گشت ا وجناح بهائى ن دو مدبرآبه  امراختالف  بر سر همين  ديديم، 

 .پس از آنکه مدتها بهائى بودند بى شک به همين سبب به ازليان پيوستند

ه چنانکر. بادرقى متربه جناح ى ـدر نزديك ن«بابيا»اع ـاقنکوشش به از ر است پُ ار ـداى كـابتهمان الله از ءاـار بهـآث 

  نوشت:، داشت هدـبى را بعهباى هاه ـقلعبه ه ـحملسياسى سئوليت ـه مـكنيز ر ـورد اميركبيـدر م

كلمۀ خير تكلم ننماييد.«  بهز ـرۀ او جبادر بايد ذا ـل نه،ادر ـاز او ص، دشوزن ـحسبب ه ـى كمرااخير، »در سنين 
1

 

لت به علت خص، الله(ءاـك بهـستگان نزديـاز بورى )ـن نخازا آقاميرارت صدالنى وطت مدام ـجالب آنکه در تم

 ۱۸7۰ى هاالسـب)او بود که   قوطـاز س، پس عكس. بردنمى شوت ـاى در تأييدش يافالله كلمهءاز بها، اوعى ارتجا

 . ندزددست  وسيعى ائيان به فعاليت تبليغىبه  ق( ۱2۸7ا تم 

دگان قلعه شيخ طبرسى ـى از رزمن سر يكـالله پءاـه بهـك،تـكل گرفـصورت شـاينبه ر بادرسطح  درفعاليت اوج اين  

آنچه ه ـكبود، آن  لطان«ـوح سـ»ل اى اينمحتود. ستافرشاه الدين صرزد ناـنبه اى  نامه بارا  نى(سا)بنام بديع خرا

شان افظ جانـح، ه داردـت وظيفـمملكه شاشكيل مى دهند و ـرا تايران اع ـى از اتبـاقليته بهائيان وزمرو اشته گذشته، گذ

 رفتار ننمايند:  »مغاير رأى سلطانى« مقابل نيز بهائيان عهد مى نمايند،در باشد. 

)خونريزى( راج و تاو  غارتو قتل  سالهر در ..بوده  زنـحسبب الحقيقه »امورات واقعه در سنين اوليه فى 

، اين حزب رفتار فرمايند و اين مظلوم... عهد مى نمايدبا يد حضرت سلطان... به عنايت و شفقت باموجود... حال 

 شد.«باكه مغاير رأى جهان آراى حضرت سلطانى ، نشودهر ت امرى ظاـاقت و امانصدز ـجحزب از اين 
2

 

 بى«بارى ـانقالبيگبه ت ـ»خيانو فته ار گرقرزنش سرورد ـم «نگارانتاريخ»ى سوه از ـكئيان، بها «آشتى جويى» 

ايران ه در ـكاست رى باستين ـنخ انقالب مشروطه (از پيش ن )نيم قر، ريخىتادر داورى است، شته ـى گـتلق

 برابركه يك سوى آن مسئوليت حكومت در ، نى برقرار گردديد مدجدفرهنگ ى ستاهاى در رابطرا، شدمىشـكوش

 )قانون حكومتى( بود.  »رأى سلطانى«شهروندان در مقابل  و امانت« اقتصد»ش ديگرى سوو  وندان«شهر»

ه ـنام، هـكن شاه هميالدين صرنش ناـو واكبود جز معنى عاى از درك اين صرزدۀ ناشيعهر باه درـكاست، روشن  

 ران«ـن طهبابيا»به فتن دست يااى بره را ـل نامـو حام، دادشده د ، مجتهد ياىـكنالّ ـمگويى به حاجىپاسخاى بررا 

اهر به تظزدن دست داد و مى شكيل ـرا ت يک سوى تهاجم فرهنگى ،به شاهه ـنامالبته ندند. اسربقتل كنجه ـر شـزي

 : آن راديگر سوى  دست جمعىيج ـانى و تهيـهمگ
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بعضى ه ـتکلمّ نمايند. چنانچ  )آشکارا در ميان مردم(ه ـكند، فرمودمر را اجمعى يع... بدب جناهادت ـل از شـ»قب

1آنکه شربت شهادت نوشيدند.«، تا بذكر حق ناطق گشتند اّمتاستقوت و ـو ققدرت ال ـوس... بكمـاز نف
 

وحشيگرى از سوى رهبرى  ورانـفاجتماعى نيز با ر ـمتحجختار سادرآوردن ه رزـلبه اى ديگر بهائيان برى هاشـكوش

ا بتظاهرات ين ااز برخى  مهم آنکه فقطۀ ـاست. نكته دن تلفات پرشمارى توأم بوددابا ر و از اين سو بامذهبى و در

 شتند.  بدست داخود مل را رها ابتكار عبا  بهائيان ايرانو مى گرفت رت صوالله ءاـبهاطالع 

 )مردم(اد ستعدضاى اـاقتعظيم شد... بايد به  )هياهو(آنچه را كه سبب ، نمودند، بعضى عمل رمـمحماه در  »

، سبب گشتند ند وشدل ـامش غافـو از مقند ه ننمودـت را مالحظـحكم، »... بعضى از دوستان الهى 2«..نمايند عمل

 .«)غوغا بلند شود(در بعضى از بالد 
3

* * *

صر ـع»ه ـيالدى كـوزدهم مـن نقرۀ دوم ـه نيمـكبود،  فىگرـريخى شواقعيت تاشانگر ـن، تـراتى گذششاا بهه ـكآنچه 

عميق ات ـعکس تالطمبره ـك، نبودکون و سکوت ـدوران سهيچ وجه به ريخى تارۀ ـدر منظميده شده، نا «ىصرنا

الب که انقهمين کوششها بود، ن ندام ماـاكو ناند لرزمى را سطايى ايران ون وقرختار بنيان سادر اين دوران اجتماعى 

 مسخ نمود. مشروطه را 

در  -ت مذهبىـت سياسى و حكومـحکوم، مردم -ريخى اين دوران سه نيرو و قطب جامعۀ ايرانىتادر پيکرۀ  

اجتماعى، ۀ عمدضاد ـى تسوك ـه يـك، اردنمى گذا ـكى بجـريخى شتانبردى سرنوشت ساز درگير بودند و تعقل 

هر ر د اگر بپذيريم که. خود مى تاختنددۀ ـكننبر قدرت فلج  ه اىـخدشهر دندان بر  گ وـچنبا ه ـك، را بيابيم ماليان

ند، مانمىا ـى بجديگرق ـشجامعه است، ت ـسرنوشتعيين کنندۀ  («عمدهضاد ـت»نا )هماضادـك تـريخى يتاۀ ـمرحل

 « و در كنار مردم ايران قرار مى دهد. هدر اين سوى »تضاد عمد انرآ دربار، كه کوشش ناپيگير 

به منطق علمى ، بنگريمصر ايران معااسالمى به تاريخ ت ـحکوم ۀ«ـ»تجربوز و از وراى مرکوى اـن از س، چوآرى 

ين در اجامعه ۀ عمدضاد ـته گاديداز  امگىـخودکسى با همۀ ت سياـحكوم كه، بپذيريم ريخى ناگزيريمتاو داورى 

 ،ننياايراميان در  ىستيزتـحکومبه زدن مندا، هگاهمين ديدق داشت كه مردم ايران. از ـ«اى تعلهرپا»به همان ه ـمرحل

 است.  دفاع از مبانى قدرت خويش درکنندۀ رهبرى مذهبى فلجت ـشانگر موفقيـن

اى طلبى نبوده است. برپيشرفتو روشنگرى ت ـش حركه گستراره سد اـهيچگدستکم آنستکه دستگاه دولتى   

و نيم  بيش از يک قرنديديم كه  در نظر گيريم.، ديمکرد ياشتر ـه پيـكرا اى نه نمو ست ـدى كافيـت اين مرزبنـدرياف

اجازۀ شخص با )اثر دورانساز دكارت( ترجمه شد و  عقل« دنبر»گفتار در روش بكار  ترجمۀ م.(۱۸62ق.ـ ۱279)پيش 

چاپ رسيد:  «حکمت ناصرى )کتاب دياکرت(«به نام شاه الدين صرنا

4!«ه.بودند و از آن چاپ شايد نسخه اى نمانده »امّا نسخه هاى آنرا سوزاند

پيگير و يا  -و دراين جامعهنيردام ـه كـك، دکرستجو ـجبايد ش ـاب اين پرسجورا در ايران گى ندماعقب ت ـعل

وجود  »حدّ وسط«؟ جلو گرفته است آناز  ،زى«سواب ـ»كتبه و نيروكدام ه در جهت گسترش افکار نو كوشيد -ناپيگير

ندارد! 

* * *

  .477، ص همانجا 1
  .۱2۰، ص همانجا 2
  .474، ص همانجا 3
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« در مذهبىت ـه اين»اقليـكاست، نگر آن بيا شکيـب، ىصرناصر ـن عنيم قردر ئيان اجتماعى بهاجلوۀ 

جلب  دبخورا نى ۀ ايراـآمدان جامعسراز ه وگرين بزرگترت و ـباهت داشـرن شحزب سياسى مد بهبيشتر ش عملکرد

ه ـك، ريخى استتامتوجه اين واقعيت ، شدعى بااجتماه يش از اين گروآنکه ستااز پيش اين داورى ه بود. دنمو

از نيروى ، گشتهترين رنگ توصيف هبه سيا نگاران«تاريخ » در اين دوران كه از سوىه حتى اـهيچگان ملت اير

آمدان سرين ترين و پيگيرترجاعـشنست تنها جمعيت دو سه درصدى بهائيان كه مىتواو وجود  نبودرى عااتى ـحي

نه تنها ه ـك، شاريمـفپا مى ه ـين قرينبد نکتهن ايشد. بر نى غرورانگيز باايراهر اى ، بايد بردبر گيررا در ايران ۀ ـجامع

بلکه خود بهائيان نيز ، راغيرممکن مى ساخت شگر«ـلسياهى » جلبالً صواارتجاع مذهبى، ن ستان جاالت ـحم

 داشتند: با ا «ه»رفيق نيم راهر شدت از قبول با 

 و نيست.«ه خس و خاشاكى اليق اين بساط نبودهر »
1

 

 و نيست.«ه شود او از حق نبودهر و شهوت ظا نفسى از او آثار خباثتهر »
2

.... 

اى دور برخت ـاى سبهۀ حرـمنزلبايد به را  «ينى بهائىم دـ»حك ، هرىگرشيعهسادانگيز ـفۀ ، با توجه به سلطآرى

 قبيلاز )اد ـوع اعتيـنهر  پرهيز، ريمبگذه ـك تنياصرف دخاـماز نست. داجمع بهائيان از  اليق«صر نا»عناداشتن 

الً صوابهائيان ه ـكهمين است، شانگر ـن، داشتند توجه به شيوع وسيعى كه اين اعتياداتبا  (اتـون و الكليـافي، كياتر

روشنگرى و محتواى ه با هموار ى در بهائيتچيز پرهيز ازه شد، رشااند. چنانکه نبود شگر«ـل ىهياـ»س پى جلبدر 

 : مى نويسد است. مثالً  عبدالبهاه توأم بودعى اجتما-سياسى

وت ـود و مبهـمخمنه چگوند، س معتادـحه بى اـن اين گيخاب دبه شراهالى هند و چين چون ، »مالحظه نماييد

لى ها( از ا ون ـميلي 4۰۰وس )ـرور نفـصد كـهشتاند. نتونفر ك ـت يـمقاوماند. هزار نفر ذول مرذلول و ـوب و مـو منک

، ونـن افيخاب د، به سبب شرشانـاس در طينتهرو خوف و  جبن. زيرا وج از فرنگ ننمودندـفند با چابلى ـمق، ينـچ

 اين فعل مشئوم به مرز و بوم ايران نيز سرايت کرد.«، مخمّر گشت و از قرار معلوم
3

 

محکوم به زندگى حاشيۀ جامعه در آنکه غم ، بهائيان عليرتـگف ی«ـعلم یظنّ »سبب مى توان بعنوان ين بد

ت ـمثبجهت و  داشتندت ـأثير مثبـاخالقيات جامعه تحتى و مدنى و عى بر روال كلى پيشرفت ناپيگير اجتما، بودند

الق شيعه« همه چيز بود جز مربى انسان دوستى و اخ تـآن »روحانيديگر ى سوه در ـكند   دادتشکيل مى ى را ـطيف

 عى.اجتما

جهت  كـشاريم. از يـفپا مى آن جهت بر  به دو و  ناميممييش خوصر ـعروشنفکران آن دوران را بهائيان ن و بابيا  

  »روشنفکر«: مناور پيراستن ـبمنظ

بر م ناالق اين ـاطکند. ه مىارزـرى مبـود فكـشى و جمـندياكـريبا تادارد و فکرى روشن ه ـك استسى ـك روشنفکر

ومى ـمفههستند، به  شىـك انديـريتاات و ـير توهمـاس الـين حـو در عند ار دارـو كسر م ـاب و قلـكتبا سانيكه ـكهمۀ 

 سخن مىرود.   نفكرى«ـروشى هاى»بیماراز ه است. چنانکه حتى زدمن م دانااين  ى ازـمنف

ه ـکتوانى آناناصلى نا عاملو ه دره نبرـاز فكرى روشن بهمًا بدستى الزاقلمهر ين ميان فراموش مى شود كه در ا

ها رى مذهبشى ـك انديـريتااز ما خود )ا ،دـزى كننصر ايران بامعاتاريخ در روشنگرى و خواسته اند نقش روشنفکرى 

ئيان بهان و بابيات ـدرسما اديگر است. از جهت ه زدمن دا هايىيشىو كژاندها خوردگىبه چنين سرند( بودنگشته 
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نه و ند ردّ زددست له سا هزارمذهب ينۀ ـس هامت برـو ش اّمتبا استقه ـرا كـزيميد، نفكر ناـروش بايدر را جادوران قا

، ىکارپر هامت وـشفا تا و وستى از راانسانى، هاى ـارزشبا تکيه بر همۀ ه ـبلكند، بوديى وـو نهر فکر روشن ذيراى ـپتنها 

عميق انقالب  يد در چهارچوب باهاى آنان را  موفقيته روشنى معنوى خود و ديگران كوشيدند. از اين ديدگابه 

 .مسلّطمذهب متوليان  شيگرىـنى و وحجاخت ـاز سشى ن را ناشافرهنگى ارزيابى نمود و شکست 

نگاهى صر قاجار ـدر ع «بهائىۀ ـآمدان »جامعسراز تن ۀ دو مختصر، به چهرمجال اين با متناسب ، در اينجا 

 : ه باشيمدادبه دست« اجتماعینگر ـو روشروشنفکر »وس از ـصويرى ملمـت ، تايمـافکنمى ك ـاز نزدي

 

 ، ى دينعلمادانى نارص و ـح)ايران( گى ندماسبب عقب »

  و در نتيجه عقب ماندگى فكرى و فرهنگى است.«

 ابوالفضايل 
 

فعاليت روشنفکرى  راتـت و اثاست. شهر ضايل(ـابوالفبه روف ـ)معانى ـضل گلپايگـزا ابوالفتن ميراز اين دو يکى 

 است: ه دست يازيد يش اوسى چون عالمه قزوينى نيز به ستاكه ك، او چنان بود

زا ميرفحات... ـصر و آن صـشهور در مـو مبهائيان روف ـضالى معـو فسا انى... از رؤـضل گلپايگـزا ابوالفمير»

العالم را در جغرافيا رد كتاب حدودمنحصر به ف سخۀـنبود،  عـل و مطلـر فاضبسيات ـون ادب و عربيـضل در فنـابوالف

1«ه.بدست آورد ۱3۱۰او در سال 
 

 نوادۀ ثروت و راحت«خا»و در خود بود صر ـع تخواندار«ـى اسعلما»يعتمدار از شرا ـزا رضند ميرانى فرزـگلپايگ

را براى ديگر ايرانيان نيز از كششى  «نآييالً اين »صوه اـكنست همابه بهائيان تن ـاى پيوسبر واانگيزه پرورش يافت. 

 خاص برخوردار مى ساخت: 

ستم و ـگريبى اختيار مىد... ـكننمى ت ـيهود را مى زنند و اذي، وقت در معابر مالحظه مى کردمهر »ايام طفوليت  

سبب اذيت به آنها جايز  به چهكه ، و متحير و متعجب بودم رـم و متفكمى شدون ـزون و دلخـدم محمرصبات ـتع از 

2«؟است
 

 زاىمير دورانمجتهد ين گترگردى «بزرجمله شا)از ، هدطى کررا  «اسالمى»مدارج انگيز شگفتسرعتى با او  

 .  شدمىه ادارشاه خرج مادر  بهه كرسيد،  تـدر پايتخ م«ـيم هاشـۀ حکـ»مدرست ـرياسبه لگى سا 3۰درازى( شير

فرهنگى بلكه فعاليت علمى و ، شتگذانه تنها به زندگى پر تالطمى پا، ئيانپيوستن به بهابا ابوالفضايل  

 و ايرانهاى شهرليان دراز آوارۀ بهائى نه تنها ساين ـى از مبلغـيكسويى بعنوان اد. از ـنهآغاز رى را باو پره دگستر

از ان ايررج خافرهايش در ـد. سافتار باان درندزنيز به ر با دودستکم ه ـكبل، تار داشپيگرد ماليان قرت ـتحه ارهمو

 مى كشاند و از سوى ديگر به مصر و آمريکا!  اراـمرقند و بخـد و سباآبه عشقاو را سويى 

 : وفعاليت روشنگرانۀ علمى و ادبى ا اى به چند فراز ازه اينك اشار

اليت فع حتى همين  آنکهه ـنكت ،اـۀ جغرافيـى او در زمينـعلمبه فعاليت بود ه اشار، در نقل قول از عالمه قزوينى 

همين وز ـهن ،! آرىداشتدف ـرا ه سا«ـا و جابلـ»جابلقن بودومى ـات موهـو اثب ه نبودرـبهنيز بىنگرانه ـۀ روشـاز جنب

کوشيد انى مىـو گلپايگند كردمى ع فان دجهاى سودر دو شهر د اين دو جواز و م«ـى اعظعلما» پيش همۀل صد سا
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ريخى تاطرح واقعيات  باطل سازد. همچنانکه همو نيز باجغرافياى جهان اين حربۀ تحميقى را بدست دادن با 

 ريخى در قرآن را به اثبات رساند. تابى پايگى مجعوالت ، كوشيد

به امبر» ـاهيم پيبرى «اـت و منطقـروايبه هيچ ه ـك، ن دادنشا، ختمنتشر ساصر ـه در مـابى كـدر كت ،از جمله 

نظر براى بدست دادن  خرافه اى بيش نيست! ، رسيد لسا 95۰به  «وحـر نـعم»ه ـكعا اين اديا و نکرده فر ـه سـمكّ

!هزار و يك نامربوط مى شود.«يى، »اگر يك نامربوط را هزار توجيه نماكافيست:  جملهاين ، اسالماو به 
1

ه ـكه شد رشااز اين ايسى است. پيش «نوسىاى »پارکوشش برضايل ـابوالفبى گى ادندز ىهاه ـجنبمهمترين از 

شار ـوارد آوردن فشيد با و كومد آايران ر بادربغداد به الله در ءاـبهبا ات ـاز مالق، پس دـهنپارسيان ۀ ، نمايندنكجىما

زرتشتيان ، دست زدن به اقداماتى کوشيد باتخفيف دهد و مد، آمى وارد ايران شتيان ـزرتبه ه ـشارى را كـفبه شاه، 

سى چندان فاربر از آنجا كه ه اى براى كار و زندگى فراهم آورد. در اين راهـزمينى آنان برا و را گرد آورده پراکند

دوران به همين ط بومرنيز ضايل ـابوالفيسى نوسى ت. پارـدمت گرفـخبه شى ـضايل را بعنوان منـابوالفمسلّط نبود، 

روزنامۀ ثريا  احبـ)ص ياخان ثرمحمدعلىزا ميرو ه زادندزا فتحعلىآخوجمله به ميررى از شماپر ىهااو نامه و ازاست 

 موجود است.  هره(در قا

 و  کردپيروى مىصر ايران است، معاتاريخ زرگ ـويس بـنسىپارنخستين ه ـك، اللهءاـاز بهه اين را ضايل درـابوالف 

ه »پارسى سَرِ كهه نيز به روشنگرى توجه داشت و آنگاه راهمين او در آنکه ه ـنكتما ند! اسار جاوبه را  ر«ـ»هن اين

رد! ـيش كهاره بيكبارچندان مؤثر نيافت، ماندگى ايران ه با عقب در مبارز را  نويسى«

 در نامه اى به »ثريا« مى نويسد: پريم.ـسمى د او بخورا موضوع مهم در اين سخن تۀ ـرش

ه، ز به چنگ آوردن اين مرغ پريدباشۀ ـو انديفته گرمن دا سىپاردست رفتن از ه واندزان را ـشك مغـخ ازبرخى » 

ه وسى اندن فاربازدست رفتن اى از بره ـك، ديد ستـار ژرف نگريـچون در اين ك، است. نامه نگاره در سر افتاد

 ت و زندگى را به بى خردى به انجام رسانيدن. پختن اسه انديشۀ بيهود ،دنبرج ـش رنـت آوردنـز بدسبار اندردن و خو

اندر جزش و رمش و ه ارـهمباشد چه ، هر يا به خواست ايزدى يا به جنبش منش )طبيعت(، زيرا كه سراسر هستى 

ه زتاناپذير است و به فروزۀ آفرينش تباهى روشه ارـهماست... ديگرگونه شدن جهان برابر ديدۀ داراى هوش و بينش 

ار را زيبا و رسا ـو گفتباشد ه ـن كبازهر به ، يد كه سخن را استوار و شيوا سرايدبااخترم! مرد ه سروَر فروزندپيکرگير. 

خت ـيش را سخوخنان ـن سه، چوها آوردميان سرى ه سرزتاه ـن كيااين كارفزايد.  آپيش ه ـك)زبان( واد ـنهر راند به 

زى تاكه اين آك )عيب( از آميختگى ، انده گمان برد، افته اندنادرست ي، ى استادان نيكهاگفتاربر ست و در براـس

ۀ ـماي، ادربراى ، تمـشان را گفـى از ايـشته... روزى يكـا گيدهوسخن در ه ستى از اين راـو اين سيد آمده پدسى پاربه 

دم اين مرشى ـدانبىۀ شوين گتربزرنيست ..  ن باى زـآميختگ، رـش و هنـر داناندختر بادم مرن از نيان ايراندماپس وا

ه ارـيكبخود ه ـسى كـو كاست شان ـايديده بر دم(را )مردرام ه باواست. چه گريش ـو كآيين ن گارى بزرـهن، بى ىسو

« ؟ديگران را هنر و دانش آموزد و چراغ خرد و بينش افروزد نهچگواست، ى ـر تهـو هنفرهنگ از 

را هر و آرش گوه دکرد گرن بزرگ بااى به دانش از چند ز... بهترين نوادها نواد اکنون ايرانيان است كه خد

زى و تركى و فرانسوى و روسى. پس تاو پهلوى ن پارسى اکنون آميخته ايست از باچه ز، بدين پوشش زيبا بياراسته

شيرينى ه. نهاى نامبردباو فروزۀ خوب زه اخ و گشادفرنوادى است نيك ، نباچون درست بنگرى اين خجسته ز

 .557، ص دـفرائ، انىـضل گلپايگـابوالف 1
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ش نگارايش و سرام ـهنگير بيش دساو آاست كار ـدر وى آشنگى ى فرـى و فراخـتوارى تركـزى و اسيى تايواـپهلوى و ش

1...«اريدپد
 

فرهنگ ختن سا ندهى( زـى )فرعهاه ـى از جنبـيكبهائيان بعنوان ار ـكه در درجۀ اوّل به ابتك «نويسیه رِرسی سَپا»

ه توجورد ـم «بىعرفرهنگ »ه با ارزـيلۀ مبـوسنى بعنوان نفكران ايراـروشبسيارى ى سوزودى از ـب، تـيافنى بنيان ايرا

راعظم )صدنيا شيرالدوله پيرـوف ومندآخوتا  شاه(وى ـ)عمله معتمدالدوفرهاد ميرزا نىو مانكرخازا آقاميراز  .تـگرف راقر

اين   سو،اين شاه به از دوران رضااما  ند. شيدكوه اين را دره موازات دورى از اسالم، ب ،چندارانى مدنا مشروطه (

تر هده سارا، به دـرا نيافتنخود ون ى در درگربر شيعهه ـهامت غلبـه شـسانى كـكت و ـياف ذلـرتى مبتفته صورفتهش رـكوش

نوشت و كسروى  دم«ـد مغـ»مهم، دم«ـمقمحمد »اى ـرا بجخود م نا «هشگاـد دانستا»ا النـد! فـ« رفتنيىاسرسى»پار

 »كوچى خورشيدى«، »هجرىشمسى«اگر بجاى ،اينان تصوّر کردند.آدينه« »مسجد،جمعه« »مسجد بجاى

 .اند ه کردهايران را زندتاريخ رهنگ و ف، بنويسند

، ودـشا ننمـرا افيش بهائى خوت ـن هويچوت و ـصر رفـمبه ه ـك بود اين ،انىـگلپايگ فعاليت ديگر ىهااز فراز 

و يى ر عقالـخ تفكسودف او رـهفته شد. پذير «اسالمنه جهاشگاـ»دانين گتربزر، «هرمع االزجا»د درستاابعنوان 

 ايرانيان مصرشاه، برخى از الدينصرناقتل نبال ، که بددـنپاييسالى بيشتر بود. امّا دو  علمى در »علوم اسالمى«

ارش ـك، به دنموشا ـرا افخود ت ـهويآنان ع از فااى دبرضايل ـابوالفچون و تند ـاز بهائيان را داشيى قصد انتقام جو

  . ه شداده دـخاتم

که آنى ـيكبود، حاکى از دو نکته است: ت ـانى حكومندتها زمدمانند ديگر سران بهائى، يل ضاـابوالفاينکه  

و ند کردمىدفاع  بنيان حكومت سياسى از  ،ر بار درـر زنجيـه در زيـك، بهائيان چنان بودم قدات ـو ثبستى دوايران 

 يافتند! مى ايرانى جا ين«ترمن»ا رالت ان دونده زـكماليان چنان بود، ى سواز  آنانپيگرد ان ديگر آنکه ميز

.( بخوبى م۱۸۸2 -ق. ۱3۰۰حدود ) ضايل ـان ابوالفنددورۀ دوم زنکتۀ دوم را مى توان در ماجرايى مربوط به 

در تا ، مى بردنده مجلس فرهاد ميرزا معتمدالدوله روزها ب ديگر بهائياناز چند ى ـتنبا  ديد. او را در طول زندان 

د جوآن مو سه«ـرت جلصو»ه ـك، «يىزجوبا»! اين ندشو «يىزجوبا» ،(ر شاهديگوى ـعم) السلطنهسام ـحضور ح

نمايندگان بهائيان با ذاكرۀ ـمما ماهيتًا ا، تـگرفانجام مىدتى ـعقيمسايل رۀ بادرگفتگو  صورتـبهرچند  است،

 : نظر كنيمگفتگوها به مضمون يكى از ، ابوالفضايل شخصيت روشنگرانۀشان دادن ـاى نلت بود. بردونمايندگان 

او گفت: »من له به معتمدالدوه شده بود، مال محمدرضا يزدى به مجلس بردبا در اين روز كه ابوالفضايل 

  «قتل نيست!تر از بدارى خواب شرو است شته ـآدم كسى ت: »موـضايل گفـرديم.« ابوالفخواب شرالله ءبها باخودم 

شما ه ـك، شنوـبمن از ت را ـجواباست. ماورى ـى سپابى من، بار ـزنجي، هم ضايلـن ابوالفت: «ايـى گفيزدا ـرض

 فاسق در اسالم قبول نيست!  فاسق هستيد و شهادت سببين يد، بداه ردخواب ، شردـكنيمىراف ـاعت

 »منطق اسالمى« ما برابود، كن« ـشانند»دابى جوى يزدا ـاب رضهرچند جوه ـكجه است، متودقيق ۀ نندخوا 

د( ه مى شوبى پاسماورى« ناميدبا»، نفكرمابى«ـه »روشـكنايبه كه  حاليكه استدالل ابوالفضايل )درد، تکيه دار

 است!  «هاـ»گنمفهوم در رت ساو اات اسالمى صورـکنندۀ تـشهم در

و ند بودگاه  آنه ورت زمابر ضر هـكبود،  «بهائینفكران ـ»روشى از ـيكتنها ضايل ـه ابوالفـكروشن است  

 كه تبادل »قشرى ميانى«  د آوردنجواى بوکوششها براين ند، ببربه جلو را خود محيط واقعى مى به قدند شيدكومى
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بلكه در سوى ، نافرجامى را نه در اين سو ت اينـعلما اند، م ماجانافر، زدساسر ـمير را باجامعه و دربا ميان بهائيان 

 . بايد کردستجو ـج ماليان انگيزهبرـمحمالت واه

»مشكین از اين از پيش ق دارد. ـى تعلصرصر ناـان عـه هنرآفرينـعرصکنيم، به مىدش ياه ـكبهائى آمد ديگر سر 

ايران را ترك کرد و در ، بهائيانبه تن ـاز پيوسپس و بود ى ـاللهعلى ش ـكه دروي، ر ياد کرديمباخطاط اوّل در قلم«

شگام ـآمد و پيسردالله ـعبشيد. اينجا امّا سخن از ميرزا ـتداوم بخ ى را در سطح خطاطان بزرگ عكّا اين هنر ايران

 ى نويسد: م اوه ربايور درپاز مرفراصر است. ن معاناداموسيقى

ر اين گايادنده است ا ماـبجنى ايراموسيقى »ميرزا عبدالله رديفهاى موسيقى ايرانى را منظم کرد و آنچه كه از 

ب ـمطالجهت ت و از اين ـنواخنمى ى چيز ديگرف ـيل رديـاصمطلب ز ـدالله جـزا عبمى باشد... ميرار گود بزرـهنرمن

ف ـردي، كتاب موسيقى ما، ند و به اصطالح موسيقى دانان ايرانىايرانى دانسته اموسيقى يل ـف اصـاو را ردي

1زاعبدالله است.«مير
 

 موسيقى اصيل ههفت دستگا يمـالً تنظصو)ا نىايراموسيقى دالله در ـزا عبميرجايگاه از سخن گفتن اى ـبج

مهم توجه مى دهيم ين بد فته است(رت نگرصوه ـسوسى در اين زمينـمحتحول وز مراتا به از او پس ت و ـابتكار اوس

ن ياان اين جرـدان و اديبـهنرمنمتفکران،  هاىآورددست و بهائى  -بىبان يااز جر ريخی«تارۀ ـ»پیكسيم تربا ه ـك

ن يااين جر، شان دادـان نتومي -دىبادولت آتا ميرزا عبدالله و از  ابوالفضايلتا نى مان كرخازا آقارمياز  -«مذهبى»

 نى ايراملى ت ـهويبعنوان ه ـكاست، بخش همۀ آنچيزى تداومه عمداما بطور ورد، خ ست«ـ»شك با وجود آنکه

  خود نشان مى داد. شده(سخ ـصورتى مـب)هرچند پهلوى نيزدر دوران  و ب آوردتادوران قاجار را 

نى يراا لۀموسيقى چند هزار ساجهى از چيز قابل تو اًالاحتمنبود، زا عبدالله گر ميرامثًال ه ـكنيست آن  ازسخن 

 ايران راتاريخ مسير ميتوانست حدّ به چه  »جنبش رفرم دينی«پيروزى اين ، دريابيم که آناز  سيد، بلکهرما نمى  به

 تغيير دهد. 

 بىبخودالله زا عبميرۀ ـو نموننبود  اقى«ـ»امرى اتف آمدان جامعۀ ايرانى به اين جرياننکتۀ ديگر آنکه پيوستن سر 

ۀ ـانخها به رمشخصًا باو بود ماليان  شغولياتـممهمترين از  «موسیقیريم ـتحبر رت نظا» ، در زمانيکهدـدهمى شان ـن

 قايلر ـاى هنبره ـكشى ارزبا  ، بهائيان کردندرا نابود  وريختند و وسايل موسيقى ا ر!(باۀ اوّل درند)نواز داللهـزا عبمير

 از كشش خاصى نيز برخوردار مى گشتند. طبعًا ، بودند

   .نددامى  لله (اءاـ)بهروح«ترقى اى برنى بارا نردموسيقى » تـبهائيبراى درک اين معنى، کافيست در نظر گيريم، که  

الع از اين ـون اطبدرا ـزياند، بدموسيقى رى بايد قدى ـطفلهر »: چنانکه خواستار آموزش همگانى موسيقى است

 ()عبدالبها خوش ميسر نخواهد گشت.«الحان و نغمات  ازواقعى ذت ـل، رـهن

چگونه او را تشويق ء ببينيم عبدالبهابهائى شود. ، داللهـزا عبنند ميرسى ماـكاز اين نظر جاى شگفتى نيست که 

 و پشتيبانى مى نمود: 

كى را آسودگى رود وهى د دـكالببه ن جارا بد رباه ـزن كـد بعوود آن سرن و ـد كـگ را بلنـك آن چنـآهنتو ال ـ»ح

 2«يى.سينا را به سيناى الهى داللت نماب كنى و ابنتابىبخشى و فارابى را 

نيز ن ناآخود ه ـكاست ب ـ)جال صر ايران نيست،ر دوران معاـو هنفرهنگ در بهائيان هم« ـ»سشان دادن ـدف نـه

جامعه »ه گاديدمى توان از  سنتى«موسيقى »ن هميورد ـدر ممثًال ه ـكاند. هرچند ه ـنگفتسخن همى«ـ»سچنين از 
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»شادى ، با ودى و ارمنى«ن يهبا»نواهاى مطريا و  ى«ـمحلموسيقى »با سه ـه در مقايـك، شان دادـن ر«ـهنسى شنا

دريافت آنکه ه ـبلكاست!( ر جاصر قاـدر عبهائيان ۀ ـنگر روحي، واقعًا نيز بياكه در آن موج مى زند اى«هفروخورد

يتًا و مدنيت ايرانى را مسخ نمود و نهافرهنگ ن شاى خروهاقرن گذشته سرچشمه ه چگونه اسالم در طول پانزد

درهم كوفته است. 

* * *

ارتجاع مذهبى، تبر ـسسد چند در مقابل هر  رجاصر قاـدر عنه جوياترقى ىهاکوششيم ، ديدته گذشـبدانچ

صر ـرى عنـپيگيبا ه ـبلك، دىخود بخوى ـحرکتنه  ما ا، تـرا نيافايران  ستۀل نشـرخ بگـت آوردن چـحركايى به نتوا

انقالب مشروطه ورد ـدر منياز دارد و   «بیورى انقالـ»تئ بى بهت انقالـه حركـديم كسى کربرربود. شته ـن گـكممگاه آ

نيز ى عميق «سفیـفلانقالب » هـكند، رك آن بودـمح ،سروى(ـك ) ند«شيدكه( به آزادى مى كو بزرگى )ه وگر» نه تنها

 . بودپيش درآمد چنين حرکتى 

بر ه ـرك غلبـمحبطور عمده، بهائيان ر ـپيگي ارزۀـمبپس سبى و با «ينیم دفرن ريا»جر هك، فتيميادرهم چنين  

ۀ ـجامعآمدان سرذب جاارى ـافكن چنيح خود با طره ـك، افکار نوين گشودبر را ه رانه تنها و سطايى بود ون وقرختار سا

   .ايران نيز بودر گاوزن رآ

شايش ـ»گ، ه«ـروزنامانتشار » قبيلاز ، را مشروطه انقالبارك براى تدگون ناگو هاىکوششاز اين پيش    

ى نظرۀ ـزمينانقالب به محك زديم. نياز به تکرار نيست كه تدارک  روشنگران و روشنفکران«پيدايش »و  «سهمدر

را  دات«سا» آموزشه ـكسى و مدار «نهقلَندراىه هاويا» ناـرار همـسروى تكـول كـبق هـكهايى هـروزنامز دارد و نيا

ا ربى انقالچنين ارك نايى تدتواانديشى غلبه نکرده بودند، بر تاريکخود ه ـنگرانى كـروشيا حتى تند و ـدف داشـه

 بودند. اركىچنين تدۀ شدسخ ـملت حا، تـين برداشبهترتند و در ـنداش

بايد  ،باشدت ـدرسانقالب مشروطه  مددرآپيش  بهائى بعنوان  -بىبان يااز جرما بى ياارزگر ا ديگرى سواز  

 ديگرارت ـعببه ت. ـداشبرمىم ب گانقالا ابير تداركاتى بسوى تدو عملى ۀ جلوبه چه گاه صر آـه اين عنـكديد 

وينى«ـار نـ»افكآنها، خود گان نندگردادوران نوينى را نويد دهند، که ، ستندـتوانمى نى ماز «سه»مدر ياو  «هـ»روزنام

بهائيان جستجو كنيم:فعاليتۀ ـزمينسه در  ت وار«ـ»فهرس گ راـۀ تنگاتنـتند. اين رابطـداشمى 

بهداشت و بهدارى: ، آموزش

  ،دـ»قصاب گوسفند را پروراند و محافظه كن

 استاع ـرض انتفـبرغمبنى صاب ـقعمل و 

 وم.ـفند مظلـح گوسـورش ذبپرۀ اين ـو نتيج

 اغراض  بر مبنىه ـرور كـال مبـر از اعمچه بسيا

نيه است.«نفسا     

  عبدالبها        

 آموزش:

ت( ـورش )تربيپربراى د و ـدهمى شكيل ـدينى را ت فرهنگى محور اصلى بهائيت بعنوان»آموزش و پرورش« 

اردارد: حيرت انگيز قرى ت در اوجـدف تربيتى بهائيـهاهميت بيشترى قائلند تا آموزش.  
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ت نمود كه از ارتكاب ـتربيچنان ع را ـجميمى توان را ـردد. زيـع نگـرم واقـه جـد كنموت ـتربيچنان وس را ـنفبايد »

شد. لهذا بانمايند كه در نزد ايشان نفس جرم اعظم عقوبت و نهايت عذاب و قصاص جرائم چنان اجتناب... 

 قصاص جارى شود.«تا جرمى واقع نگردد 
1
  

ست: اگونه تعصّب هرعارى از و جو مسالمتعمیقًا  هدف تربیت برآمدن انسانی

2«.. است صبات ـتش اين تعـم راحسبب عدو فته ت نياـسان راحـان، لمعاه در ـكاست ل هزار ساش ـ»ش

از شده يا ع ـلم واقعاه در ـكيى دورت و ابتالـكهر ى و ـاوات و نزاعه، هر عدردـاب كخرلم را عاه ـكاست صبات ـ»تع

د و شو )دشمنى(»اگر دين سبب   3سى.«ازتعصب جنسى يا تعصب سياوطنى يا صب ـاز تعينى بوده، يا صب دـتع

4است.« ديناز ينى به دبهتر، بى مش ، عدددسبب جنگ گر

مرزهاى مذهبی را نابود می خواهند: حتی در خدمت تربیت اخالقی و انسانی 

5«نفوسى كه مؤمن نيستند.ى حت»ما نبايد خود را بپسنديم بلكه سايرين را بهتر بدانيم 
 

جتماعى اتشکلى  باشند، شترك ـان مـو ايمها ورهى با باگروآنکه از اجتماعى پيش ۀ جلودر بهائيان ب ـين ترتيبد

ه ـك، اردفته بود. گفتن نددف گرـل هـسئوليت متقابـرا در م همراهان دار کرمنش و ود ـه بهبـكند، دادتشکيل مى را 

وچکترينلغزشى در اين راستا مى توانست زندگى بهائيان ديگر را نيز به خطر ـک، رجخاشتناك از ـشار دهـر فـدر زي

ش«نمونه آنکه »چشم خطاپوريشه در فرهنگ ايرانى دارد. آرمانهاى تربيتى بهائى نکتۀ جالب آنکه همۀ اندازد. 

 چنين جلوۀ نظرى مى يابد: ، حافظ

تحقير ر و ـيم... تكفيـشم پوشـل چـاى كـيم... از خطشمرن( ستارا )دو)دشمنان( يم و ـدانشنا ان را آـ»بيگانگ

.  يد...وهش( مبرـ)نكبه سى را ـم نفناد و ـدى مطلبيـاى احبراز لت د و ذـه نكنيـو منازعله مجادنه... ئز جاان( )ديگر

دراموريست كه ضررش بنفس  )خطاپوشى(امّا )است(... ان ـوازم ايمـاز لپوشى .. خطا يى.شاـاپوش بگـطشم خـچبايد 

 بشريه...« جمعيتنه به دولت و ملت و ، فاعل بماند
6

، تا كوشش را مى نمايند وسعى ت ـه نهايـكبه شده است د. تجرشوار شور دبسياوغ ـد از بلـت بعـيم و تربيـ»تعل

7نمى شود.«، نفسى را تبديل كنندخُلقى از اخالق 
  

ان ه... دخترتباـاشچه و اين ه است اـگنچه اين ند... ل بگذارـ»البته اگر طفل را بكُشند بهتر از اين است كه جاه

از پسران است. تر ان الزم دختريم ـت و تعلـتربي، ددنظر گرت ـۀ حقيقيدبه دگر .. اقى نيستفرًا بدااند. سران ـپنند ما

ند و اوّل مربى طفل مادر است. زيرا طفل مانند شاخۀ شوور پرو اوالد ند در گردماه ـكيد آوقتى )دختران(  زيرا اين 

 كج شود.«، راست شود و اگر كج، نما نمايد. اگر تربيت راست شو وـن، دشوت ـر تربي، هرطوسبز و تر
8
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 نيم قرنآنان ، ه نشان دهيمـك خواستيم است، اينجار بسياث ـو بحسى ى برربهائيان جاى ـات تربيتنظررۀ بادر

مدارسى كه اينان تشکيل  فقط سبب نيزين بدو داشتند  نو خنى ـسه ربادر اين ايران، در  «س»تأسيس مدار پيش از

 ارسمدبى« باطن »دقيقًا بر باماليان ديگر، ى سوشد. از با «حوزه« و «مکتب« مى توانست چيزى جز، مى دادند

هائيان بزيرا بخوبى مى دانستند که ! شتندحق داند خواندمى بى«با» را »مسلمان« يۀشدرمثًال ه ـكآنجا و  ندگاه بودآ

بود؟ ن شا«مذهبى مـ»حك ان(ه دختريژ)بو انـكودك آموزش و پرورشتند و ـداش خانه«سرۀ ـ»مدرس شترـه پيـدهسه از دو 

ايران ى جا»مدرسه هاى مخفى«كه در همه  تا، تـگى آموخندرا نواز نم(خاود ـ)مولش دختره ـدالله كـزا عبميراز 

ها »رشديه« ه،روى آورد مسلّط  «فرهنگ» بر بنياناى ه دبه تهاجم فرهنگى گستره ـكند، بودبهائيان اين پا بود، بر

 در جهت اين تهاجم عمل مى كردند.  هناخوا هخوا

 مدرسۀ، به پشتيبانى اديب طالقانى، .ق۱3۱7به سال  بدين اکتفا مى کنيم، که  رۀ مدارس رسمى بهائى بادر 

بى با»بلواى  به .ق۱32۱مدرسه بود كه به سال همين ر اـال گرفتن كبارا در پايتخت گشودند و يكى هم  »تربيت«

بعنوان »تأسيس  ،خود از كوشش بهائيان براى گشودن مدرسۀ دخترانه وايح«ـ»لالله در ضلـفشيخ زد و من دا «کشى

«معارف»وزارت سپس تشکيل و  ران«ـتح طهـ»فبهائى با ارس مدو بود ار ـاين اول ك هزتافحشاخانه« ياد نمود.  

 گذشت.  2۰گسترش يافت و بزودى شمارشان از 

ۀ ـۀ دخترانـدرسماولين  ،خارجيانارس مداز پس  است.نى نه شنيدۀ دختراـمدرستأسيس جراى ميان مادراين 

بى انقالعمل ه اين ـك، دنموصور ـتمى توان وز مراه گاديدت و از ـشايش يافـگبهائيان ار ـابتكبه  .ق۱329سال ـبايران 

باشد، م ـاى معلسهمدرچنين در اند ه بتوـكنى الً زصوه اـاريها آنكشوى از دـيكبوده است! و بررويى اريهاشودبا چه 

د شاين ه بود. دکرضا ـرا امقتل خود م ـارى حكـك، با چنين مى شدت ـيافميان بهائيان در گر هم و انمى شد ت ـياف

تند. سبفربه ايران ك ـم و پزشـن معلناأتى از زـهي، داددستور ا ـآمريکبه بهائيان  عبدالبهاو ند زددست ارى ـابتكبه ه ـك

وارد ايران شد و  .ق۱329سال ـه بـكبود،  (Lilian Kappesاپس ـيس كـم م)بناله سا 22ى ، دخترننااين زاولين 

 ض تيفوس درگذشت. ، به مركه در مدرسۀ دخترانه تدريس کردسال  9پس از 

گرد شا 4۰۰از تهران بيش ۀ ـۀ دخترانـدر مدرس ديرى نپاييد کهه ـك، سـببهائى همين ارس مدش گستررۀ بادر 

 9جمله عربخيل در  از) هدافتاى دورهاك شهره در ـبلك، زرگـهاى بشهردر نه تنها و ند بودبه تحصيل شغول ـم

 گشايش يافته بود.  »مدارس بهائى«نيز  بلسر(باكيلومترى شرق 

ند، ببره د اين مدارس را راـان يافتنـامك، اوبـالت متنـحم بهائيان با وجوده ـلى كدود سى ساحدر مختصر آنکه  

يى البات مامقابه کشور ادارى گاه دستدها در ـه بعـند كفق شدمو سلمان«ـ»من نياى از ايرايدسل جدـت نـتربي به

وديت محدغم آنها عليره ـس كـباينجا همين د. ـطلبديگر مى تى ـارس فرصمدد اين نموو سى بود برر   د.ـيافتندست 

ارس دمخالف بهائيان بره ـكبود وديت اين مهمترين محد. دـجهى يافتننفوذ اجتماعى قابل توش و ، گسترزرگـى بها

جهت ى در ـوچکترين حرکتـد و کـرا كننـو اجـو بمـرا ممعارف ۀ درس وزارت ـه برنامـكند ور بودـمجبمنه ان و اراـكليمي

 اعبدالبهه ـكند بودفته ارس يابا ديگر مدرزى بااوت ـتفچنان  ه ـريكهمان بادر با اينهمه د. ـت ننماينـبهائيتبليغ 

 : نوشت

بهائيان يى و سبب رسوا ندديگر شوت ـرا تربيـزي بروند..ديگران )مدارس( ست كه به جايز نيًا ابدء »اطفال احبا

!گردند.«
1
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ارس بسيارى مده ـت كـدريافتوان نيز مىه ـرا از اين نكتايران در ارس بهائيان بر تشکيل مديد نفوذ شدأثير و ـت

شمسى!(  ۱32۸شاه )دوران محمدرضا ه درـه اين جنبـدر حاليكند ان بوددخترسران و ـاز پ تلط«ـ»مخشاه، دوران رضا

 از ميان رفت. 

و آن اينكه آنچه ، دمسلّم شمررا چيز ك ـان يتووشش بهائيان براى تأسيس مدارس مىپس از نگاهى گذرا به ك 

به خوشبينانه ترين ، مطرح گشتهانقالب مشروطه ى«هاآورددست »و  ارك«تد»رۀ بادررسمى تاريخ ى هااب ـدر كت

دست آوردهاى اندك همين را نشان مى دهد و نى ۀ ايراـى جامعفادر ژرقى تنها بخش از مبارزۀ جبهۀ متر، برداشت

اى سهمناك و خون ه در مبارز، در دوران پهلوى تلقى مىگردد وين«ـنايران »ن مدۀ برآـزمينپيش ه ـكانقالب نيز اين 

«اى از هرـ»پيك بدست دادن ند.  بمنظورداران آن بودو دگرانديشان مذهبى طاليهصل آمد حاجامعه ق ـعم ود درـآل

  نظرى بيافكنيم!: اصفهاند باف آـن نجبابياۀ ـريخچبه تاست ـكافيه ارزـاين مب

 نبنيا ف اشرف«ـ»نجبا  مىناهمنيز به ًا بلكه بدو، گرى در ايرانز يكى از مراکز شيعهبانها از ديرد نه تبانجف آ 

ب در بات ـام اقامـه بهنگـكبود،   شهر پيشنماز ، دىبازين العابدين نجف آ، دبابى نجف آبابود. اولين ه شده نهاد

جفى شيخ نيادت« ـ»س)به ماليان  د حمالت پى در پىجووبا د باف آـنج)بهائيان( ن بابيار شد. شمابى اصفهان با

 .م۱۸۸۱يكى از اين حمالت بسال پى مثالً در  -آنکهبا رو به افزايش بود و  هموارهشده( د نجفى ياا ـسرش آقـو پ

در  -شدند متوارى اطرافاى ـكوههنفر به  5۰۰ستند و ـتن در تلگرافخانۀ دولتى بست نش 3۰۰، شمار بسيارى کشته

 هزار جمعيت شهر را بيش از دو هزار بهائى تشكيل مى دادند!  3۰آستانۀ اين قرن از 

بهائيان چون ، نگى«خاۀ ـ»مدرسلى سا ۱5از پس ه ـس كـبنيز همين د باف آـدر نج «سهمدرتأسيس »رۀ بادر 

»كار به سنگربندى و دفاع كه ، ندشدو برچنان تهاجمى رو، با قصد گشايش مدرسه داشتندانقالب مشروطه پس از 

نفر  4۰۰به گردانش شاداد ـتعه ـك، ندفق شدمو «ملىعادت ـ)»س به تأسيس مدرسۀبا اين همه  اسلحه کشيد.«با 

 دولتىۀ ـمدرسهمان ارت ـه عمـ«در حاليكداشته باشد: صدى ـقلت چنين ه دوـكبود آن پيش ل سات ـو اين هفسيد! ر

کردند.«! ابخرگ ـل و كلنـبينيز با را 
1

 بهداشت:

رۀ بادر ، مافكنديتر نظر شروح ـارس مجهت تأسيس مددر فعاليت عملى بهائيان ى و آنکه به بنيان نظراز پس  

را ه زدشيعه اّمتودۀ ـر و آلبات ـگى نكبندن طالبوف توصيف زباكه پيش از اين از ز، اكتفا مى کنيم بدين بهداشت

اند وتمى بهائيان بود، «مذهبىوظيفۀ  »ى ـام هفتگـحم هـهمينكه، گاديديم. از اين انقالب مشروطه شنيدنۀ ستادر آ

  د. ـت دهـبدس )طالبوف( »كثافت خانۀ ايران« ن در آنناآبى انقالنقش صورى از ـت

رۀ باتقرار دوـل اوّل اسبه سا -اـالحكمءياـن ضخاسينـدكتر ح -بهائىك ـه پزشـهنگاميكنيز  هـزمينبر همين پيش  

در درجۀ اوّل آرزوى ، تأسيس كرد راايران ام دوش ـحمه اولين دبادر آمعارف، ادارۀ زۀ جاابا  -.(ق۱329) مشروطه،

 به او نوشت: ء ديرينۀ بهائيان را تحقق بخشيد. عبدالبها

چالۀ كثافت يعنى خزينۀ كريهۀ  ه از آنـكند يد جشن بگيربا)دوستان( شدى... »الحمدالله موفق به تأسيس حمام

 يافتند.« عفونت به همت آنحضرت نجات پر
2

به ن از ورود تا نيم قروابستگان به اقليتهاى مذهبى ، در ايران امـحمشدن عمومىاز پس  ه ـكنگذاريم، ه ـناگفت

! ندممنوع بودآنها 

  .۱۱9، ش» پيام بهائى«1

 . 569 ص، رحيق مختوم، عبدالبها 2
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 بهدارى:  

 ايرانى دانشاوم فرهنگ و تدادين ـنمتوان بطور مىرا  (شاهالدينصرودى ناـك يهـ)پزش سيحـيممـحكشدن بى با 

 ريخى اينجاستتانكتۀ  .اوم مى يافتبهائى تد -بىبان ياك در جرـاين تلقى نمود، که   «مذهبىاى ـ»اقليته بوسيلۀ

 سيح((ـيم مـوۀ حكـيم )نـطوخان حكـو ارسخته ر افروـدكت، نجمـر مـدكت، شايشـ)از جمله دكتر بخ كه پزشكان »بهائى«

ه ن. نموندشنا شدرن آمدكى ـپزشبا  آلمانى(كى دو تن پزشك ي )بوسيلۀ ه در دارالفنونـكند، بود نيانىايراه واولين گر

ار فرى نفر 4۰۰لى ا 3۰۰نه شتار روزاـكبا توجه به ا« ـر »حكمـه اكثـق( هنگاميك ۱3۱۰) «بايىل وسادر »آنکه 

  برترى پزشكى مدرن را به ثبوت رساندند. ،شجاعانه عملاين با و ند ت مانددر پايتخند، اينان كرد

اهميت بهدارى  رۀبابه ايران آمدند ياد كرديم. درء پنج نفرى از بهائيان آمريکا كه بدستور عبدالبهاه پيشتر از گرو 

ت ـ( و اليزابS. Clockالك )ـرا كسار ـدكت، ن(ناك زـپزش S. Moodyودى )ـدكتر سوزان م) بس كه سه تن از آنانهمين 

 بتوانند به تأسيس اولين بيمارستان ، تامناسبى بودند ش«ـ»پوشك و ـكمبهائى كان ـاى پزشبر ر(ستاتوارت )پرـاس

به ه ـاى كهژوي، با توجه نستايش اين بيمارشاـگنمايند. ام قدا ق( ۱327ل به سا حّت«ـ)بيمارستان »صغيردولتى 

تلقى گردد.انقالب مشروطه دست آوردهاى مهم  از، بايد تـن داشنان زمادر

ى آن را هانى از گرداـيكمذهبى اى ـه اقليتهـكنى ايرا واقعى قطبد نموو بود  نى کهزماتنها  .کنيمجمع بندى 

رقم   در نتيجۀ تهاجم رهبرى شيعهچگونه روند سقوط ايران ه ـكشد، د ـخواه، روشن دسى شوبرر مى دادندشكيل ـت

 است. ه خورد

تاريخ بهائى است كه از نظر  -بىباضور و تكاپوى جريان ـح اشاراتى بهبه ود محد ژوهشـاين پروشن است که 

ريخى بقلم نويسندگان تاهاى آنکه كتاب نکته  دادند.را تشکيل مىايران ۀ ـش جامعـبخ ورترين«ـ»منف رسمىى نگار

نفوذ  رۀباه درـكآنجا ابش ـدر كت «ه»آوارآنکه وار نه نمونمى دهند. ت ـبدسه گاديداين  ازسايى صوير رـتبهائى نيز 

نيز بهائى  خود ه ـك، ردـم ببناسانى ـاز ك، دـكنمى ود محدرا يد، خود گوشاه سخن مى ين لدر مظفرابادر دربهائيان 

ه ـكنند، مامى ا ـس بجـكسه دو تنها همان ه ـك، دنمى انگيزى را برـتعجبنظر از اين ه باشند. دکرالم ـشان را اعـبودن

ه ـكود، بى تنها تاريخ نگار «ه»آوار  همينيد شا با آنکه ند! يا مثًال ن بودـايمشاه خص ـشبا ك ـنزدينسبت ت ـعلبه 

را  «مشروطه مرن در اناآلت »دخاه ـكآنجا از ما ا، ردـم ببنارا   «رانـس طهشناسرلى ازتن اد ـ»هفتنست، توامى 

 رفته است! ه از آن طفر، يافتمىاف از خط مشى بهائى انحر

اشارات ، فراتر نرفته نىۀ ايراـجامعسطح ن از شانظر، با آنکه رجىخاظران برخى ناار ـه در آثـكنگذاريم، ه ـناگفت 

 -يىاـتر آمريکـن شوسگامورجمله حيرت انگيزى به حضور جناح مترقى و كوشا در ژرفاى جامعه مى توان يافت. از 

شى زارـگ «ايراناق ـ»اختن ابـدر كتمد به ايران آ لتولى دضع ماوبه گى سيداى رمشروطه برحكومت  تعودبه ه ـك

 رگاوزن رآايران در  «ديگرۀ ـ»نيمزندگى  اوضاع ختبا شناه ـكه است، ت دادـبدس «ايرانن ناى زهاى سرّ انجمن»از 

 شد:باتنها مى تواند متوجه زنان بهائى 

ام ـى و گمنـه مخفـكهستند، ن ناى زانجمنهاى سر عضاىاز اها ته ـو دسها ين ـه دوجـك تـت داششهرران ـ»در طه

امروز هم نه اسم هيچيك از تا شند. بامى   ،شان را در دست داشتهـم ايـم نظماه زـى كـز معينـمرکمر ت اواـو در تح

، ن ضعيفنانس آن زـاز جها ه هزارـم كشدع ـمطليده ق عدطراز لى م وـشناسمى ه را ـران آن فرقليدنه و دانسته را آنها 

 در پيشرفت كارهاى من مساعدت مى نمايند.«
1

 .23۸، ص  رانـاق ايـاختن، ترـن شوسگامور 1



شاه دوران رضا

 نگالخـسه را، »ميدان آرزو وسيع است

  مهيب و دورنما بسى دلفريب«

1 مخبر السلطنه هدايت          

، غير قابل شترـه پيـك دهـه يـك، شتـو گبروّلى روـتح، ايران با درـزى مقتـت مرکـحكوم تشکيلو شاه عروج رضابا 

، مىنظاغال ـو اشداخلى ج مرج و هره ـك، لهساست ـبي «رتـ»دوران فت ازپس هى شات رضاـحكومپيش بينى بود. 

وك ـختار ملبر ساعت ، بسربوده امل پيش بردمى نابودى كقدك ـياجتماعى تا  -سياسى ىدـواحبعنوان را ايران 

ى هانماختساسال ـخت. در كمتر از دهتاى بلندى به پيش مىهابا گامزى سانوه د و در رانموه ـلبغکشور وايفى ـالط

ه شگاـدان، تأسيس هاىدارـمدارس و به، راتشبكه اى از اداه، چهرۀ کشور را تغيير داد هاىسازـو راهه دولتى كوـشبا 

 ماليانت ـمقاومدولتى، دۀ ـينفزانه تنها قدرت داد. يد مى ى را نوـدۀ مثبتـآين ،شدن کشورنعتى ـصجهت ش در ـكوشو 

چند تا همين حكومت مذهبى كه دستگاه عظيم ه ـك، دکرمىشدّت سرکوب با ترقىجويانه را  بل اصالحاتدر مقا

( )طبرى ناك«»انزواى درد به سراشيب ددامى مالى و سياسى را تشكيلعى، سال پيش بزرگترين قدرت اجتما
2

 مى شد. ه كشاند

ها و نهادهاى ه از آموزشگاآمده براجتماعى، ى پاشر نوـقطرف ه از ـبلك، رىباشگران درـى ستايسوازنه تنها  اينهمه 

 شىهى را ناشارضايم رژ شروعيت«ـ»منه تنها رى بادرتبليغات و  شدمىى ـتلقتاريخ ايران ى در ـطفۀ عـنقط، دولتى

ن باستاكه شاهان ايران ، استه بر همان اورنگى تكيه زد نوين«ايران در ـ»پ، تـداشعا ه ادـكنست، دااسالم نمى از 

 قرن از سير طبيعى خود خارج گشته بود! ه براى سيزد، حملۀ اعراببا كه  استريخى تااوم آن تددفش ـو ه

ه واـو ترقيخجنبشهاى عميق روزى ـۀ پيـدر نتيجتنها والتى ـتحگر چنين ديدر کشورهاى ؟ چنين بودواقعًا آيا  

گذشته و ه آزاديبخش و ترقيخوا ىهاۀ جنبشـزمينبر  ،طبرى() «تاريخور ـوش كـ»م بود. آياشته ـن گـممكاجتماعى 

 ؟ بوده اينك نقبى به مدرنيسم قرن بيستم زد، »در خون خفته«

او  ه است. ماليانياـسه سرـصويرى يكـتش«ـ»دوران از او وشاه، مخالفان رضاريخى تاكه تصوير ، ناگفته پيداست

 : نوشتى ـخمينده، مثًال مينادر« ـاخان قلـ»رضرا 

ن او زور و مارد. در زـكمىق شاه خيلى فررضابا محمد ه او ـكنند داشاه بوده اند، مى ن رضاماه در زـسانى كـ»ك

3است.« داشتهد جوو تاريخ ما کمتريد در شاه ـكبود اى درىـقل
 

 طبرى اند. هزدپا و شاه دست رضانسبت به اقض ـمتنعميقًا در موضعى  -احسان طبرى  »سيادت«به ، «هاچپ»

4خت.«عملى ساشروطيت را ـۀ مشدكوب سراياى جنبش ـ»وص ه اوـك،سد ـنويمىسو ـاز يک
 متشديگر حکوى سو و از 

 رتى«پااتورى بناـ»ديكت و «ريخىتا سى»كابورا 
5
ه »دستگا را در زير پاشنۀ ن خودكه عمالً مخالفا، قلمداد مى كند 

 نابود ساخت.  بگير و ببند«

بنظر مى ۀ اوّل ـدر وهلفته ى ياصروك ناـر مفلبادربا اوت ـامالً متفـاى کهر سو چهره از  متش حکوو شاه رضا، رروـبه

 انسياسى ايرو اجتماعى ختار ساه ـى كيدجدى هاگى پيچيدو است اى جه بدراجتماعى واى ـازن قتودر سد تغيير ر

 .۱35ص  رانـزارش ايـگ، دايتـسلطنه هـمخبرال 1

 .۱۱5ص ا.ح.ت.، شاه ، ران در دوران رضاـۀ ايـجامعاحسان طبرى ،  2

. 36، ص  نناان و نوجواـکودکفکرى ورش پرانون ـک، کبر خااى هرستا 3
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دوران قاجار مقايسه نمود. چنين برداشتى ايجاب مى كند  ريخى«تارۀ ـ»پيکبا ا ر نوان آـه بتـكنست از آ، بيشتر تـياف

نى ختار دروساور درك ـيم و بمنظپهلوى قايل شودوران به ر جاصر قاـار از عگذدر عظيمى ريخى تاكه به گسست 

 يگرى بپردازيم.د ريخى«تا»پيكرۀ  و مكانيسم تحوالت سياسىنى ۀ ايراـجامع

ه با آنک ، يافت مثبتى ار تغييرگذدر اين مذهبى  ىهاقليتات ـت موقعيـدرساست. با آنکه ز اين ـجعيت ما واقا 

ياسى اساسى در ساختار س ويژگى رفته رفته در حکومت سياسى به قدرت بيشترى از حکومت مذهبى دست يافت، 

سياسى و عى اجتماى هانيرو رامتر()پا ايبضردر بدين معنى که هرچند  ند. ماجا برپا ايران همچنان عى تماو اج

پايگاه حکومت مذهبى همچنان برقرار ه ـك، شان دادـنتوان مى  ريخى«تاى ه نگاررـ»پيك ما باا، رخ دادتى تغييرا

 دوپايگى حکومت در ايران ادامه يافت. ماند و 

پس د و در دهمىشان ـنرا عملى خود ى و ـارزش علم ريخى«تاى ه نگاررـ»پيك ىاربردـكست در چنين در 

 نمايد.ريخى را بر مىتايسم درونى تحوالت مكان ،ساز«ـگرف و دورانـادهاى شيد»رو

كه عروج او را ممكن ساخت. ، ريخى استعوامل تاخت شنا «شاهدرک »دوران رضانه به ين روزبهتر شکبى 

ن مدبرآبه نقالب مشروطه ،  اى هانيرو بدست »فتح پايتخت« هـكسى است اساعامل تر شناخت آن از اين هم بنيادى

ن ايراگى نددرما حتى تنها عاملو عامل عمده را  انگليسروس و لت ه دخاـاينکميد. نيانجامستقل و ملى  متىحكو

کشور دوران در دو همين ه در ـكه دسال است. بدين دليه ريخى نبودتادروغ پردازى  زـجه اند، دکرتلقى در اين مرحله 

، وجود شكافهاى عميق مذهبىبا  «ه»استعمارزد ى ملى تبلور يافتند: در هندهاجنبشد و تركيه( ـ)هن ايرانوار ـهمج

تورک تابه رهبرى آ ك«ترن نا»جوا نيزه ـت و در تركيـوام يافـقملى ارادۀ بعنوان مظهر  «هرـكنگحزب » ،ومى و طبقاتىـق

 يختند. رپىرا  «اسالمن جها»اولين حكومت غيرمذهبى درشالودۀ 

از برآمدن صى خافع يا مناو بيشتر بوده  ايران توان نشان داد كه نفوذ خارجى در ريخى نمىتااسـقيبه هيچ 

نفوذ و قدرت ارتجاع داخلى غم عليرت ـدرسبى وى انقالنيرروزى ـى پيـ. وانگهفتندجلو گردر ايران ملى  متىحكو

 اتفاق در راستاى منافع عمومى ايران مىتوانست بر اين پيروزى تكيه كند.  نهگوهرو آمده بود م اهفررجى خا

و كشاكش ميان  متحکودستگاه نى ت دروفاش اختالـريخى در آتعظيم تات ـاين فرص آنستکهك نادردعيت واق 

ز خودآگاهىملى در هاله اى انبود كمترين  دربايد ا نرآواقعى و اصلى دولتمردان ايرانىسوخت و نابود شد و علت 

 است: اشته كه بر اين عامل انگشت گذ، كسى استنخستين کرد. كسروى خواهان ايرانى جستجومشروطهميان 

ه در ميان دو همسايه بخشيده آزادى خود را از دست داده ربابه يکچه بسا كه ايران ، »در نتيجۀ زبونى آزاديخواهان

1شدى.«
 

يافت و اين رأى آدميت قابل  انمشروطه نمى توت ـان حكومرهبر« فکرىه ـ»كوت دررا  «زبونى» دردناك آنکه اين

 قبول نيست كه: 

در حدّ متوسط ، حتى هوشمند سياسىد مرك ـالق يـاطبه النى طوگان آن دوران نندر درس خواـاز ردۀ كثي»

 برنخاست.«
2

برخوردارى با  ه ـك، تـروبروس «سىدان سيامر»از انگيزى غروربا جمع « مشروطه »پژوهشگر در عصر، برعکس

، شيرالدولهـمند. اهم آورفررا ملى  متىحکو لودۀشا ،ر صورت همبستگىدستند ـتوانيى، مىهايىاز استعداد و توانا

را ديگر س ـكدهها و  ، ناصرالملک، احتشام السلطنهعدالدولهـس، كـالممالستوفىـم، كـؤتمن الملـمله، الدو صنيع

تند. ـرا داشملى  متىکت در حکورشستگى ـه شايـك،دبرم مى توان نا

 .67۰، صرانـشروطۀ ايـم، تاريخ ىتبريزسروىـدکـحما 1

 .49، ص آزادىبحران اوّل و ، مجلس فريدون آدميت 2
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ماد به تقويت اعته مى توانست به ـكبود،  نبود، همبستگىاهم فر آنان گى عميقزدبه سبب شيعهه ـكما آنچه ا

مى تم ـاين خبى به ت انقالـۀ حکومـخارجامور ر ـوزي، كـؤتمن الملـ« مفعاليت فرهنگى»مثًال ) مد.بيانجاملى  نفس

ود بن ـممكنى مرداچنين گفت، ملى ايران بايد فع ه مناگاديداز    يد!(ه نماـترجمبى عربه عدى را ـس ستانـگل هـكشد، 

هاى نتيجۀ فعاليتحاليكه در زمان خود باشند،ريخىتا وملى اتانتظاروى ـجوابگرهايى از مذهب زدگى يۀ سادر 

 كه بقول آدميت:، بدين انجاميد سياسى و حزبى آنان

 چيزى جز كمدى هاى سفاهت نبودند.« »احزاب خلق الساعه
1

  بود:ه نهاد »تكيۀ دولت« كه پا در جاى پاى، سخن نمى گوييم »مجلس ملّت«از 

چنانکه ؛ سياسى و اقتصادىتا يک مجلس ت ـباهت داشـشمجلس مذهبى بيشتر  به يکملى راي مجلس شو»

 ر مجلس عزادارى مى شد.«روز ده رم و صفر دـم محياى در اـام فريبعوو  سلمانىـار مـاى اظهبر
2

 ايم«.هيچوقت كارخانۀ آدم سازى نداشته »ما ه:ـكند درآمده کوـِمجلسيان به شنيست، گفت ـاى شهـزمينبر چنين 

 وكيلالرعايا گفت:

 تكار«ـلِم و درسعااد »فرامّا كار را به دست ا، »اگر ميلياردها تومان صرف تحصيل و تربيت شاگردان كنيم 

!اشخاص عالِم و درستكار نمى پذيرد.» مات ـواى مملكـ»هيا گوهستيم. يم و بوده ـانيم كـهمز ، باسپريمـن
3

مكشهاى خسران آور فرو رفت و ا و كشـتالق رقابتهبادر ، نهاخوامشروطهشان ـروزى درخـه پيـكچنين شد  

بلكه ، زداشتبات را از گام گذاشتن در گردونۀ پيشرفديگر ايران رى نه تنها با ،تـحكومگى عميق دستگاه زدشيعه

»تركتازى«توانست مى »شيخ خزعلى«هر كه در آن گذشته از روس و انگليس  ،شاندـك «تى»فتر کشور را به ورطۀ

كند. 

د نست با چنتوامى «قىاخان قزاـ»رضالن ـفانگليس،رت سفا د«ـ»كارمنالن ـفنيز به انتخاب اى هـزمينبر چنين  

هى « راشاه»رضابه روج ـعتا اخان« ـشتيبانى »رضـو پانتخاب از آنستکه، ه ـنكتما ا د! ـصرف كنـت را تـپايتخصد نفر 

در جهت ، چند در راستاى تغيير در سياست انگليس بودهر انتخاب،اين  ديد،اهيم چنانکه خوو طى شد النى طو

 مخالف منافع ملى ايران نبود! 

مى ۀ اوـنابشن و ديكتاتورماـت خـحكوميا هى و شارضا پيگير«ناد و ـبننيم » ىمهارفربر ه ـذر آنانکـرهگاين  در 

دستکم نگاهى  يا و دهند شان ـن ريخىتاۀ ـبرهآن را در  تىراـو دمكقى مترتیو« نا»آلترد جوو ، از آنند، بايد پيش زتا

 تاتورک بياندازند تا تفاوت قلدرى و دمکرات منشى را درک..به دستور آ به کشتار صدها هزار ارمنى، ُکرد، يونانى

 ؟ کنند 

سياست اران گذکارديد ون ترمى کنيم: بد آغازۀ آن ـين جنبتراز منفى، را شاهروج رضاـل عـشردۀ علـفسى برر 

ت اسريخى عيت تاواقوچکى از ـکبسيار ش ـبختنها اين ما ا، تندـداشدست او انتخاب در ايران در انگليس رجى خا

جامعۀ ايرانى  ى درـمهماجتماعى وى نيرشتيبانى ـۀ اوّل پـشک و در درجـبي، ريمبگذه ـشخصى او كيى هايى و از توانا

 عروج او را ممكن ساخت. 

، اين دورانآغاز در المللى ين ـبعميق وّالت ـتحبا ه ـكند هسترأى ه هم ربارجى در اين خاو نى ن ايراهاپژوتاريخ 

ر دانگليس، ه ـاز هممهمتر و  «بى»غر هاى، کشوردادتشکيل مى اش را روسيه، محور اصلىر ر دـاكتبانقالب ه ـك

 ىهاشتيبانى از نيروـاى پـختند و بجساوارد خشى رـروى چشواد ـوار اتحـهاى همجسياست خود نسبت به کشور

 .6۰، صىتبريزالبوف ـاى طـشههـاندي، تـون آدمييدفر 1
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اين تا ه ـكان، انگليس ايردر ند. شتيبانى نمودـپطلب، مفررسياسى اى ـن حكومتهمداز برآ ،هاکشورۀ اين ندزداربا

پى در ، بيشتر نستال در خوزـخزعنند شيخ ما ى«ـاى محلـ»حكومتهردن ـكم لَ چه عَ و ماليان شتيبانى از ـپچه با ن ماز

 «ه ايرانیاـسارتجاع »از اين از پيش ه ـدر كـهمانق ه ارـبيکب، زدساا ايران جدرۀ ـز را از پيكـت خيـطق نفمناه ـكبود آن 

 بكار گرفت. شاه نفوذ خود را در جهت خاموش كردنش در مقابل حكومت رضا كـاينه بود، ردـشتيبانى كـپ

در راستاى منافع ملّى ايران نيز خواسته ناخواسته يا ن سياست انگليس چورخش ـچ ، در اين ميان مهم آنکه 

ار همواخان را ـروج رضـعه ه راـكبود، يبانى پشتهمين را برانگيخت و  روشنفکرانو ر بادرقى مترجناح شتيبانى ـپبود، 

او را سو ك ـاز يه است. شودـريخى گتااى ـدروغ پردازيهچند سو بر ه را از ـشتيبانى عرصـن اين پندان ماـخت. پنهسا

ه ـك شأن«ـالعظيمهاى ـ»نابغديگر ى سوو از بر ايران مسلّط شد رجى خازر و زور به ه ـكه اند، ردـداد كـقلم درى«ـ»قل

   .تين درآوردـاز آسايران ات ـاى نجبردير ـتقدست 

، چنان تبلورى يافتسرآمدان جامعه پشتيبانى دين اشاره مى کنيم، که ، بصارـت اختـور رعايـبمنظدر اين باره،  

ه ربااين  ريخى درتات ـفاكنست. ستقيم آن داـۀ مـنتيجرهبرى مذهبى بايد ن اندرعقب كه موفقيت سردار سپه را در 

روج ـۀ اوّل دوران عـدر نيم په«ـدار سسر» روشنفکران بادان و دولتمررى از شماى ـهفتگ هاىنشست شورتی«ـ»م نقش

 نظر گوياست: هر از  »مجلس مشاورۀ خصوصى«  اعضاى اين ازچند ى ـتننگاهى به ت. ـاوس

مخبرالسلطنۀ  دىباآلتدوى ـيحي، الـسين عـحه، ىزادـتق، صدقـم، دکتر محمد شيرالدولهـم، كـمالالمستوفىـم»

1 .« محمد على فروغى..، هدايت

، دـدهمىشان ـندى( باآلت و دوء الـ)ع بق«ساى هابىبا»و صدق( ـشيرالدوله و مـمقى)دان متردولتمرب از ـاين تركي 

 جالب است: ساتدى از يكى از اين جلباآلتزارش دوـگ. بودپه« ـدار سسرشتيبان »ـپروشنفکر و گاه آيى ه نيروـك

در ند. چنانکه زمى ه دـت كنپوس، امعوطالح ـاصبه يح و صررا ها فمى حرنظاات ـپه از روى روحيـار س»سرد 

ستى پروطنالسلطنه منعقد بود از صدقـخان ممحمدر ـۀ دكتـه در خانـصوصى كـشاورۀ خـممجلس ى هاسهـى از جلـيك

2طنم خدمت كردم.«به وما وقتى آمدم يان سرکار آوردند ان آمد او گفت: مثالً » مرا انگليسبه مياصحبت 
 

ريخى تااثر  مهمترينك ـون شبده ـرا ك، ى«ـاب يحيـ»كت، تـرا واداششاه رژيم  ، همين نقل قول،) ناگفته نماند

 ممنوع كند!( ، معاصر ايران استتاريخ در  ماليانرۀ نقش مخرّب بادر

نه تنها ت و ـرا داشجامعه آمدان سرشتيبانى ـستگى پـشاياز هر نظر نيز  »سردار سپه« يد گفت كه در اين زمانبا

زودى ـب، ردـكدستگاه دولتى مى ج در مرج و به هرن دادن ياپابراى ه ـشى كـكوشبا ه ـبلكه بود، واـه جمهوريخـبدانك

 ببار آورده رىباكه پيش از اين رقابتهاى خسران آورشان نتايج اسف ، شدى انروشنفکر مختلف ى حهاذب جناجا

 أتدر هيه( دحزب تول ـكبيردها دـ)بع ستها«ـۀ سوسيالينمايند» کندرىـزا اسميرليمان ـکت سشرود. در اين ميان ب

»سردار بس كه تثبيت ه همين ربااو درخور توجه شايانى است.  در اين با مصدق  الـارى فعـهميهمچنين  و، وزراى او

 :ياور او بودمصدق ه يافت و در اين را هدـنقشى تعيين كنن ج اودر وزارت جنگ در عرو سپه«

ورت ضرام ـسى در مقـبكاند تومى ملىىراشومجلسه ـد كـكننمىتنباط ـانون اسـواد قـى از مـكاز يه الخربا»

السلطنه مى كند كه عالِم علم حقوق محمدخان مصدق رـتنباط را دكتـاين اس و دـبدهمستقيمًا وا را ـل قـهى كندفرما

 است.«
3

تنها به اين سبب که:  ،دنموت ـمخالف «پهـدار سسر»هى شاپادباصدق ـدها مـبع، آرى

 .325، ص 4جه، ياد شد، حيات يحيى 1

 .343، ص همانجا 2

 .339، ص همانجا 3
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ديگر انون ـب قـبموجگر شاه شد اما ااست دمند سوت ـاى مملكبرت وزرا ـام رياسـپه در مقـدار سسرد جو»و

 كرد.«وجود او مى كند ديگر نخواهد  ت ازـمملكکنون ه اـك ىااستفاده ت و ـد داشـسئوليت نخواهـم
1

* * *

ريخى خود بسر مى برد. پس از تصويرى تاهمچنان در اوج قدرت شاه روج رضاـدر دوران عدستگاه رهبرى شيعه 

رفتن ن و مده آـكه مى کنيم، سندـبهمين به ، حکومتى در برهه هاى پيشتر بدست داديمه د اين پايگانموو بود كه از 

بود. نمونه آنکه:  ساختهـوارد نحاکميت اين يى اـنمقدرت ى ه هاشيوکوچکترين تغييرى در قدرت و انقالب مشروطه 

تهران،... ۀ ـم جمعمارّس و ا،... مدارىـسلطنۀ بختيـصام الـرى صمـست وزيـن نخماه. ق. در ز ۱336»در سال 

شد، ور ـمجبشاه احمد آنها، صّن ـتحبا ند. شدصن ـد و... متحـرى رفتنبه شهر ى ه گيرارـكنبه دن او کرور ـاى مجببر

ماه داد خر 2۱تاريخ و در اند... زگردبه تهران بارام ـاحتبا را آنها د و ـار كنـرى بركنـست وزيـرا از نخالسلطنه صام ـصم

عث بركنارى مستوفى بااستيضاح کرد و  ك راـستوفى الممالـملت ۀ دوـخارجامور ر ـوزي، رّسمدسى ـشم ۱3۰2

!الممالك شد.«
2

ريخى«اهميت تا» ندارد.فى معربه زى سياسى بود، نيات ـحكومبا  ماليانۀ ـمعاملطرف  ،نماه در آن زـرّسكمد

سخير ـت شد و  «علىق ـبان حـ»غاص با ت«شا»مما تمـر خستاه خواـكبود،ى ومتگرحكمالى اولين ه ـكاست در اين  او

دولت کرد و افتخار مىو ا »شاگردى«به ى ـخميننيز رو همين ار داد. از قر ماليانۀ ـرا در برنامقدرت سياسى امى ـتم

 آبادى درباره وى نوشت:

روى ه اددست ندرا از خود ى ـۀ طلبگـز جنببات ـان مملكـو اعيلت ل دوجاربا د يازشد و مد د آجووبا رس مد»

ك ـيعنوان باشد با  به هر ا وـكجهر ال عالقۀ بسيار دارد و از ـل طبه پود مى شوه ـرتيكه گفتصوشيند در ـنمى ى ـگليم

را سى ارد و سالوعقيده ندها ـع مدرسبه نوه ـاينکهم با په ـدار سسرارد... نددارى خوددن نمول ـزى از دخسارت صو

شد... خود ه مدرس از او رنجيدسبب ين باد... نمونى بامهرهر اـوى بظخود با ار ـكپيشرفت اى ، بردارددوست نمى 

يک يۀ شهرفاع نمايد و ملى... از سلطنتشان دىداد در مجلس شوراعده وبه آنها و شانيد ـكوليعهد و شاه را بطرف 

 4۰غ ـمبلاست... ه ـگفتنده بنگارچنانکه وليعهد خود د... کرت ـدريافوليعهد ت او از ـرا در غيبشاه د ـلطان احمـسه ما

 است.«ه هزار تومان بود
3

اند كه در ه قلب داد وتـاو را قشته، ل نوـعبه خز هـرّس... كمداز ه است ت آوردـدس»سردار سپه نوشتجاتى ب

 قى بماند.«بامخالفت خود 
4

توانست به مىنشينى چکترين عقب؟ خاصه آنکه کوکردبايد مىّدار چه غ ىدر برابر چنين دشمنان »سردار سپه«

 : سقوط او منجر شود

شده ه ـام گفتبه عوه ـكحفظ دين اى بررا... ورى ـجمهنه معنى د و ـفهمنمى را نه معنى مشروطه ه ـاس كـام النعو»

5مى شود.«ه شته و روز بروز بر قوت آنها افزودـگه دماآمذهب است الف ـورى مخـجمهاست 
ارتجاع مذهبى تهاجم  

زار را ملت بادۀ توسبه و ـو ك ارـتج، انيونـى از روحهزار نفرل ـچهجمعيت سى ك ـ»ي  ه:ـكبه اوج مى رسد، روزى 

  .3۸6، ص  همانجا 1
 .۱2-۱5ه، ص دياد ش، اى...ه ستار 2

 .322، ص 4جه، ياد شد، حيات يحيى 3

  .32۸، ص همانجا 4
  .32۸، ص همانجا 5
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1 «ند.ريزمى ن ستابهاربه سته ـب
 تـرياسبه او را ، ۱3۰3وردين فردر روز اوّل ستند خوامى پهـدار سسرداران ـ»طرف  

 جمهورى برسانند ولى مخالفت مدرس و يارانش اين نقشه را متوقف کرد.«
2

بسوى اى كه هآجر پار وند نگباران كردـپه را سـدار سمجلس، سرحن ـه در صـك، سـبتهاجم همين  تشدّ رۀ بادر 

 :اين است که او بايد به فکر چاره باشدبه پشتش اصابت کرد! ، ب شدتاو پرا

دست دشمنان شيرى در ـشم ملتدۀ ما( تو)افق باشند... او موابا ك و ـو نزديملت به ادۀ توپه الزم دارد ـدار سسر» 

 ر مشكلى است.«بسياار ـكدست آنها شير از ـفتن اين شمگرو مى باشند او 
3

 روحانىو صًا نسبت به روحانى صوـمخ، هـهمنسبت به ى ـئه ازباندصود ـبمقرسيدن »سردار سپه قيافۀ خود را براى 

آنها مى رود از  ومدرجۀ دوم و سحتى بخانۀ روحانيون دار سپه ه... سردادجامعه تغيير ذ در ـخاص متنفـن و اشيانما

4پول مى دهد.«به آنها  و  يدآنها ديدن مى نما
 

اب ؟ جودـدهمى ل باو جه پر ن اين درياانى نماـوحچرا به ره ـد كـكننمى ه ـپه از او گلـدار سه سرددخواـن تجستا»دو

 رفتار موقتى است.« شود و اينـور بـاينطه است دکرضا ـصلحتى اقتـم، دـدهمى 
بروحانيون عالقه ذاتًا »سردار سپه 5

رؤساى آنها خصوصيت با در وجودشان نيست ولى به مصلحت  تىحقيقه ـكسد شنامى ن را يانماروحانى ارد و نداى 

 مى كند.«
6

به ، تنها هـدر تركيضداسالمى وّالت از تحيده رگزماو  ندنبودنى ضى شدا راهدگىساين ماليان بد با اينهمه

اى رب دست دهند کهب « ىدرـمقتشاه »تصوير  او از ه ـك خود کنند ردۀ«خوك ـ»نمرا شاه ه رضاـك ندضر بودحاشرطى 

رهبرى شيعه با آنکه و چنين شد ه ـيم كـتر بود. مى داناز نان شب واجب رهبرى شيعه«نه الت طلباعدارزۀ ـ»مبۀ ـادام

 كه: ، بدانجا رفتتا  اشدر پشتيبانى، بوده كفير نموداو را تهديد به ت از اينپيش 

رضاخان را يك وظيفۀ  ت ازـه اطاعـكشد، ( منتشر اصلى شيعيانع ـفهانى )دو مرجـى و اصنائينء امضايى با »فتوا

!دينى دانسته بود.«
7

ت ـالفمخع ضان در موـهمچن ديگر ، جناحطبعًااما  ماليان را فريب دهد.جناحى از ترتيب رضاشاه توانست  بدين

 ش«رِ بُ »بير و تده ـكبود ا ـهمينج ت اسالمى پا مى فشرد.ـقرارى حکومبر برهمچنان رّس جمله، مدو از ند قى مابا

 :شاهد آنکه :بود ترطلبقدرت انىـبهبه ه او ازـكيديم رس دبا نيم نگاهى به مدکارساز شد.  په ـدار سسرخص ـش

مدرّس ، «رضاخان دنده باه »زـكند زدمى د يااخان فرـاف رضطردرهاى اـو قلبه مجلس ريخت شاه »وقتى كه رضا

 د خودم«ه بازند، د رضاخانه باگفت كه: »مرد
8

م«بلواى عا» بارا  «مىاحترابى»وچکترين ـکبود، ادر ـت و قـنداشبا ا يىاـنمقدرت  اىبرترفندى او از هيچ 

 است. معاصر ايران بى نظيرتاريخ ر د، بكار برددر باره او  پهـدار سسره ـك اىداهيانهبير سبب نيز تدين يد. بداب گوجو

  .354، ص همانجا 1
  .۱۸ه، ص ياد شد، اى...ه ستار 2
 .365، ص 4جه، ياد شد، حيات يحيى 3

  .364، ص همانجا4
 همانجا.  5

  .2۸7، ص همانجا 6
 .253، ص 2ج، بيست سالۀ ايران، تاريخ حسين مکّى 7

 .37، ص هياد شد، اى...ه ستار 8
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به شخصًا وز داى آنرفراما . کردندروحش ـنداختند و مجاو تير اكه به دستور سردار سپه دو نفر به ، ماجرا چنين بود

 د!(جومو نى«جا»خطر )با توجه به ه او راـكيد، آمى برچنين اهد شو« نمود و از »خلوت و با مدّرسبيمارستان شتافت 

ز و اچنين نيز شد روى آورد.  شورت«ـ»همكارى و م داشته، بهبردشمنى دست ه از ـك، ار دادانتخاب قراين مقابل در

په ـدار سسرزد ـنبه  ت«ـمملكمسايل رۀ بادر ه شاورـو مه ذاكرـ»م اىبررس را تى، مدين وزارـشنبه ماشـپنجپس هر آن 

هيچ شاه، تبعيدش بدستور رضا امـه هنگـك، «ه شدودـآلبا دشمن ارى ـ»همك چنان به رسمد دـترفنبدين د! مى بر

 ؟ كس به دفاع از او كلمه اى نگفت

« خودش را پهـدار سسرام »ـ)در مق رانى«ندا مازـزگرديم و جمع بندى كنيم كه عروج »رضبابه سخن اصلى  

ه ـك، تـرت گرفصوسمى ـمكانيبر همان  ريخى«تادازى ه پررـ»پيكنظر از ، در«ـقلشاه »رضابه  (رد.ـكفى مى معرچنين 

دم ميان مرته از ـبرخاسبود، دى مره او ـاوت كـاين تفبود. با خته ساوب ـميخكضع استبداد ر را در موجاهان قاشار هربا

در دوران نى د ايراه ها دولتمرى از دـيك »سردار سپه« ريخىتادر داورى  ود.ـرا پيمه اين راقت شخصى ليا بهه ـكايران 

يران بسوى پيشرفت واقعى را ميهن دوستى الزم براى شرکت در راهبرى ا وه اراديى، تواناه لقوّباه ـكصر است معا

بر  اتور«ـ»قباى ديکت اى نداشت و پيش از آنکهميانهيى زورگوبا تًا ذا )چنانکه امروز مى دانيم( آنکهه ـخاصت. ـداش

  كنند: نشـت

 مى ديدند.«را خواسته اند، شاه قت مىوهر م نظاۀ ـو در مدرسشاه  ۀـدر خانتهران... دم مر»
1

* * *

اوت ـاى متفجلوهمتش را حکولۀ سا ۱6ه دوران ـك، آنچه تـگذشديرين روال بنياد بر همان در شاه روج رضاـعگر ا

تكيه بر آن با كه ، خارجى قدرتى يافت وداخلى ساعد ـايط مشراز با استفاده ه او ـكبود اين ، شيدـر بخجاصر قاـعبا 

 فسخ نمود!  ماليان رابا  «مدار قرار و «رفته رفته 

، سياسى دامن زدند اضمحالل قدرت روبه ۀ رژى«( ـتالف )»واقعـسخ اين ائـه فـى كصرصر ناـعبا سه ـدر مقاي 

آنکه از ، بيش ريخىتاق ـمنطبه بى يااى دست يافت و اين قدرت ه حكومت رضاشاهى به قدرت فزايند، ربااين 

نى ايرا ۀـدر جامعگسترده يى شتيبانى نيروـپبه باشد، نى شهرباارمرى و اندژ، شـارتدستگاه دولتى، زى سانوبر ى ـمتك

عظيمى ضات ـتناقاست با پ و رـدگان از چـاى پژوهنبررا شاه رضا بى دورانياارزملى وى نيرن اين يدت. ندـه داشـتكي

 او راطرف ديگر و از ه اند دنموى ـتلق ()احسان طبرى ريخى« سى تا»كابو متش رافى حکواز طراست. خته ساو بررو

 . انددانسته« »پدر ايران نوين ين تحوّالت ونى ابا

ه ـبلك ،شنه تنها خود . هرچند کهبود مالياناى برۀ اوّل ـدر درجد، بوابوس ـكگر ا، هىشات رضاـحكوم آرى، 

ى حتشايند. ـبگيى هاچنين دگرگونىه بر ه راـردار نبود كخواى بره دفق گستراان چناز نيز متش دستگاه حکوۀ ـمجموع

ها عارى بودند. بعنوان نمونه از از چنين ويژگىند نيز كردمى دمت ـرش خباه در درـنفكرانى كـروشاز ه وگرآن 

ش. در شكوفاترين برهۀ اين دوران نخست وزير بود. علّت  ۱3۱2تا  ۱3۰6ه از ـمخبرالسلطنه هدايت ياد مى کنيم ك

 ساخت:عقايدش نمىبا  صالحاتى مى داند كهال گرفتن دامنۀ ابا اوخود ام را ـاستعفايش از اين مق

 عقايد من نمى سازد.« باه ـدارد كله هايى شد و دنباـكهايى مى له بجاه ساام دگرپروخر ه آـردم كـس كـحمن »
2

 

ندازۀ باهيچ چيز ، تـگف، واقعًا بايد شدمحدود مى »رفع حجاب از زنان«توجه به اينکه اين »اصالحات«به با 

ه ـكاست، دايت ـهالسلطنه مخبرهمين ى ـيكجمله از نيست. ك نادرد ايراندولتمردان  نزدزدگى مکررّ شيعه فتزيابا

  .39۰، ص 4جه،ياد شد، حيات يحيى 1
 .23  ه، صياد شد، گزارش ايران 2



 دوران رضاشاه

442

اين  مت او دردـرۀ خباو دربود  هدتحصيل کر جمله موسيقى!()از ان ـلها در آلمبود. سا «شمندـدى داندولتمر»ستى برا

اما به شيعه زدگى، در درآورد!  ى ميرزا عبدالله را به »نُت«ه هاهفت ساله دستگا کوششىبه ه ـس كـب، همين زمينه

 هاى رضاشاهى واهمه داشت!مقام نخست وزير از همراهى با رفرم

ه بود، دادبى انجام نيت غرمدد از تقليبه ه ـتورک در تركيتاآآنچه  ه ازـآن بود كشاه حداکثر کوشش رضا، رىبا

به پيشرفت دمات او ـه خـاز توجياند. هدکرداد ـقلمه انگليس شاندـندست را شاه ه رضاآنانكطرف ديگر از کند! د تقلي

کوب سر»  دجووملت ايران با ه ـكاست عا مداين بر هد شاين شاه خود بهتردوران رضااند. ندهزماعمومى ايران با

را ود پيشرفت طلبى  خزى و ساژى نونراست نتوابود، و برروقدرت برتر دربار  باكه در اين دوران آنجا از  ،ن«لفامخا

صرف نوسازى  انرآمد درآميکه هنگا، تحمل کندمثالً ماليات بر قند و شكر را حتى بنشاند و  به ثمرادى حدّ زيتا 

 کشور ببيند. 

، ماليانقدرت انده شدن رطرف با عقب ك ـد. از يـدهمى ت ـضى بدسـتر اين دوران تصوير متناقعميقسى ربر 

قابل ريخى غيرتاو اين خود دليل ستند ااى برخهزندسابه فعاليت عى و طبقۀ اجتماقشر هر نيروهاى سازندۀ ملّى از 

شه در ـاى هميبررا ران ، ايدمى نمور جادر دوران قاآنچه خالف اسالمى برانكارى است بر اينكه تسلّط هزار سالۀ 

ندگى زسادد و روح گرد طرن نياايرااجتماعى ات ـاز حينست اى ميتوابهبه ضرو  نستير نتواـاسخود  کنندۀ فلجۀ چنبر

 قرنها خفت و فشار سر برآورد. ازنى پس ايراملى افرازى سر و

، دـبيننمى «شاهۀ رضاـداهيانرهبرى » ۀـنتيجپيشرفت، تنها زندگى و ه سارا در راملت  قشور و شوه ـسانى كـك 

 بينند.نمى، ايران آنروز سهيم بود زىساه در نوـرا كدستى ان هزاره ـكهستند  شم «ـچسويى م ـ»ك دچارداقل ـح

با روشنگرى عقب راندن نه تنها . امّا اين راندعقب را حاکميت مذهبى  شاه ت رضاـحکومديگر، ى سواز  

»غيبت«ه، دامن زد يى مالياناـومنمـمظله بود، به انيز همرشونت ـخكوب و با سرن چوه ـبلكنبود، أم مذهبى توضد

 محدود مى ساخت.تاه را به دورانى كو آنان

يم ـتحك اىبره ـك، بوداتورى ـو او ديکتسى بود وسالسر از شاه رضاببينيم، پيشرفت طلبى ستكه ـايناصلى سأله ـم 

عى يد نتيجۀ مقاومت نيروهاى ارتجابارا ها مرفر پيگيرىنا ،عکس، يا برزددست مى  پيگير«نا هايىمرفر »  بهرتش قد

 ؟ دانست

از آداب مذهبى را بسود تجدّد و زدن نفوذ روحانيت و بسيارى سياست عقب » هـك، ىشاهرضا سۀـاز مقاي

1اروپاييگرى دنبال کرد«
ه ـت كـگف، مى توان ستـت سلطنت نشـتخرهبرى مذهبى بر ت ـموافقبه ه ـهى كشارضابا  

 اش. نه تجدّدخواهى د،بو »عوام فريبى« پناهى او اسالم

«اى هرـدا »پيکـابت، بايد بودارانش ـكراندگى دست زدشيعهاز شى ه ناـكشاه ت رضاـحکوم خودستى ـاز پاسشته گذ 

تحقق  «ىهرو ظاه مسخ شد» بصورتى مهارو اين رفرچه بيم از يادر، تا ت دادـدر اين دوران بدسنى ايراجامعه از 

يافتند و از آن مهمتر خصلت گذرا داشتند. 

* * *

دگرگونى در سى ربا بركه ، يون كسروى هستيممدرا  شاهۀ دوران رضاـخت جامعه شنادر را ىجدش ـكوشاولين 

ه است. داد تـرا بدسها شىـكژانديبر برخى ه ـغلبه ا و راهبسيارى پيچيدگىگشايش  كليد، جامعهعى قطب ارتجا

وز مراه گاديداز ه، دسيم نموتر «ىگرشيعه»  باـدر كتمذهبى ت ـحکوميگاه از پاسروى ـه كـك، اىنهعگراياـصوير واقـت

از پس سالى ه )د »روحانيت« در اين كتاببا برخورد كسروى ، آنکه جالبنکتۀ   .دارد يىى واالـعلماهميت 

هاى پيشين اوست. يىر از تناقضگوبه دو مشروطۀ ايران«( تاريخش »نگار
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ۀ ـجامعتحول در  آنان ارتجاعى ب ونقش مخرد و ـكننمىى ـتلق «هامشروطه خو»را ماليان از برخى ديگر او  

سروى از ـه كـصويرى كـتهمين  و »شيعه گرى«ديد نوشتن ون تربده ـيم كـدانه است. مى ردـدرك كبخوبى را نى ايرا

نند.سابربقتل او را  بود تاافى ـك، ت دادـبدساه شدر دوران رضاسپس و انقالب مشروطه در  ت«ـ»روحانينقش 

 رشتۀ سخن را به او مى سپاريم:

، انده تند مردمى كه شوريدـپنداشمى چنين را نمى دانستند و مشروطه اينان )ماليان( چون معنى ، »در آغاز كار

ت ـاز هفلى بيش وند. نمودمى هىآن همرابا و ينرپرد. از اـسخواهند ن نات آـر گرفته بدسبارشتۀ كارها را از دست در

ن و ايمى باشد شان ـن اييازبلکه به ن ناسود آـبمشروطه نه ه ـستند كـدانفته، را درياستى ه راـت كـنگذشماه شت ـهيا 

ا ـجنگهنه در مياند، ر بردها بکاشده کوششت ـر همدسبادرند، با دسته بنديها کرد، بود كه به دشمنى پرداختند

زا را ه محمد على ميردرآمدند و تهران را گشاده خواهان چير، مشروطه ارـكانجام ن در شد. چوه ـا ريختـخونه، تـرف

ه پاـه سـل كه ساد و دـگرفتنخود شتيبان ـوال را پـنکه، روس زدادگر لت بيدر ماليان دست بدامن دوبااين ، دـبرانداختن

 ز نايستادند.«بامردى ناستى و ـپنه از هيچگوايران مى بود هاى شهرروس در 
1

آنچه ن از چودارد و ايران نظر ل شمادر به رفتار ماليان سروى ـكخر، خوانندۀ دقيق متوجه است كه در جملۀ آ

 گويد.سخنى نمى (ه«) انگليسـر ديرينيا»با وب ـن در جنناآهمدستى  رۀبادر يد، گوخود ديده سخن مى

هارـو كنشى خاموبه ر ين باا، دافتابرنيز وال ـنکانقالب رخ داد و( اوّل جنگ ن ياپا)در ن چو»پس از همۀ اينها 

به را خود  انندفرزستند. برخايى دجوبه سومشروطه از خته پرداستى و دوبا مشروطه به آشتى م ـم كـو كند ى گراييدگير

ز نايستادند... يى بادجوسوستند از ـتوانهى راهر د و از ـگرفتنخود ستگان ـاى ببرار ـكه ها در ادار، دندستاستانها فرـدب

 از دولت كار پذيرفتند.فته گراسناد رسمى بسيارى از آنان خودشان را به ادارات انداخته يا دفتر 

، تندـداشيى مىنروامارۀ فرباه درـى را كعوآن دند، وش نکردـفرامبا مشروطه را دشمنى خود ال ـيکن در همانحل 

دم مرستند ـه توانـكه راهر تودند... از ـرام سـرا حرفتن زى به سرباات دادن و ـماليانده ئر« خوجارا »لت دوند . نکردها ر

مى و شرـستادند.  از بيـز نايبايهوى هااز داشته شد ربه پيشرفت ه در راـمىكهرگاتند.ـواداشمشروطه سردى از ـدلبه را 

« مظالمان و مشهديان زكوة و مال امام و »ردّ ـسو از حاجيـستند و يکـجه رـانونى بهـى قهاهسو از ادارـيكيى، روهرـخي

2و هم از آخور.««ند خورده برتواز هم »ميان: ۀ عاـد. بگفتـگرفتن

مدت آهنگ  در درازنست توانمىى چنين رفتارو  ندمى شوت يافنيا ى دجاه ـدر هم دجويانى«سو»چنين 

ۀ فلج کنندز ـترمنيز به را در اين دوران  ماليانآنچه زد. ساو برى روجدرات ـخطبا را ايران ن چوپيشرفت كشورى 

 بود: ت«ـ»دعوى حکوم، مى نمود »نارسا و ناپيگير« هى را شاى رضامهاخت و رفرسال پيشرفت اجتماعى بد

خود ت( را از آن ـدارى )حکومشتهه سررـكاليان مرا ـزينست. گردانى ايشاسردم و لى مرى دو دعو» اين د ۀـنتیج 

شد و مردم نيز به باگرفت(. پس ناچاريست كه سررشته دارى ديگر نند نتواخود )و ند گيرنمىت ـا بدسنرآ، رندشمامى

ستند... خود ايشان ـز نايباكنى ـخواهى و كارشبدو از  سندتمکار« شناـشد كه مردم آنرا »سبادولتى شند. آن خوشبين نبا

بىو ند ت گيرـى مفهالو پونند. ن رامات فرـج و تختايا قم يا شهر ديگرى نشينند و بى بهتر مى شمارند كه در نجف

ج ـرنند. دازن پرناآبه ن شاهالو پوسند نروا شنامارا پيشوا و فرعلما  ،دم از درون دلند... مرپردازشى بخوه دسونج و آر

، دـكنپا مى برها هادار، دارده مى اـارم نگاندو ژ بانـپاس، ده مى گيرپاـه سـكلت دوند. ن برناد را آسوشد و ـكلت را دو
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، چه بگيرند، هرپاسخ دهى بگردن نمى گيرندهيچ و ند پردازنمى ارى ـيچ كـه بهـآنانكلى وباشد، رام ـرد حـبگيهرچه 

 شود.«ه حالل شمرد
1

است ل ساشت ـو هکنون سى و اداشته اند... ه ـنگبوده مشروطه مىن مااز زپيش ه ـهى را كتگاـدسهمان  ن...نا»آ

ند دارنمى شم ـز آن چـدم جمرو از اند گرفته ه ربال همۀ اينها را ناديدـف و كـن در نجنات. آـبرپاسدستگاه مشروطه ه ـك

 از ايشان برند.« نماارى فرـكهر ه در ـك
2

ت«ـاجمى »روحانيـتهقدرت در مجموع ، ىهرى ظاهايتعليرغم همۀ محدودشاه دوران رضا بدين ترتيب در

آن  رد وـدمت بگيـبخنيز ى را يدجدتبليغى ۀ  ـجبه ، دادمىان ـاو امكبه وديتها محداين  ،عكسفته بود، برنياستى كا

»روحانيت«دشمنىاد از ـانتقاى ـبجما،احسان طبرى، ست«ـ»ماركسي شگرـه پژوهـكاست بـجالبود.«يىاـوم نمـ»مظل

 تصويرى بدست مى دهد كه دل سنگ را آب مى كند: در اين جهت ، جامعه پيشرفتبا 

پوستى بجاى ه كال، با ردخومىكه خشم و ناخرسندى خود را فرو در روحانيت مسلمان شاه، »سياست رضا

رۀ بادرهايى ه ـابنامگاه خوشيد و ـكانتظار مىار ـدر گوشه و كنه، بادعمامه و كت و شلوار اجبارى بجاى قبا و ل

  احساس كينۀ بزرگى ايجاد نمود.«، پخش مىكرد «جهل الله فرـائم »عجـور قـى ظهـنزديك
3

»خشم و ناخرسندى«بر نيز طور ـش اين سنگارام ـسى سال بعد هنگ، بود »طلبۀ جوانى«كه در اين دوران طبرى 

منبع تحوالتى مى داند كه:  نش راـاين واك هيچ،ه ـگيرد كنمىه خردعى پيشرفت اجتما دشمنان 

!سخنانى بگويد.«، تواند از اين رهگذرمىتاريخ »هنوز 
4

تحوالت بخش »الهام رااسالم متوليان « »كينۀ بزرگ،آن »ايدئولوگ ماركسيست« كشورى كه در، تاريخ آرى

 داشت كه بگويد! ها سخناز اين رهگذر ، مى دانست «تاريخى

يد، گومىسروى ـك، چنانکه نناآ گرستكه اـاينشاه ت« در دوران رضاـ»روحانيضع رۀ وبادرسى اسائوال ـس، ريمبگذ

  ؟ بوده نيز برقرار ماندآنان ند، آيا قدرت بوده ردكحفظ را مشروطه از پيش دوران اه همان دستگ

قدرت انحصارى  بهه ـلطمبا د و نمو «دولتى صبـغ »را فهالك موقوـاز امعظيمى ش ـبخشاه ه رضاـيم كمى دان 

ت« را ـ»روحانياينهمه خت. ساوارد حاکميت هاى مادى اين ضربه اى بر پايه، امالك معاملۀر زمينۀ روحانيت د

ۀ ـپايبه را  زار«با» ،لى«شى ما»اليگار ينگتربزربعنوان  کند وود محدرا خود  ودالى«ـى فئبنا»زير مـم كـه كـت كـواداش

 است: ه هترين کالم نشان دادتازد.  كسروى اين روند را به كوسال بد خودصادى ـاقت

ه مى خوابدشور ـو بکه ودـمنند و بتـدشبا مشروطه ه ـك اندهىان گروـحاجييا انگران تون و ناازرگه باوگر... اين» 

گونه با هرزيند و کشور در اين د... ـشخند كننـستاخانه ريـنوند گـآن شنند مايا انون ـقپرستى يا يهن ـم مناه ـهمانكباشند. 

 رۀ آن دشمنى نمايند.«بانيكى در
5

در همه جاى دنيا رشد سرمايه دارى صنعتى و تجارى با پيدايش ويژگى هاى مثبت اجتماعى و حتى اخالقى 

و باالخره دمکراسى اجتماعى و سپس سياسى دست پرکارى، قانون مدارى، دانش آموزى انظباط، توأم گرديد. 

هاى هجوانرت دارى بودند. اما در ايران ماليان با همان رفتار گذشته اينک با قدسرمايهآورد تحول از فئوداليسم به 

مى کردند.  را لگدمال جامعۀ مدنى 
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ك ـنم، ىن حكومت پهلوطول نيم قرام ـدر تمه ـدارد كمى ه بردپررتى محور قداز مى کند، ا شـسروى افـه كـرازى ك

توان نمى هكنندفلجتهاجم و نده زدارعامل بافتن اين شکاون شيد. بدپاملت ايران مىپيكر جانکاه بر ى ـزخمبر 

دولت ه آنچه از دستگاهر قبال در  عميقبينى بدد. سى نموبرر ستىاين دوران را بدرسى سيا -اجتماعىتحوالت 

 بود وه ت سياسى نفوذ کردـالى حکومبادرون و حتى به ه ـنى كپيشرفت مد بهادى ـاعتم، بى مىخاستسياسى بر

بنيان اعتماد اجتماعى و سياسى را بر  ، طبعًاکردانكار مى ت راـحكوم شروعيت«ـ»م سًاه اساـكيى داـفشار پيدا و ناپي

 از آن سو را نيز دامن مى زد. يىهاواكنشباد مى داد و 

 طلبى ملت ايرانپيشرفتاست كه  شان دادن آنـنلکه براييم. بيارا ها ىلوت پهـۀ حکومچهره ـكنيست دف آن ـه 

است. دريابيم كه در هيچ جاى ه دبوو برروعظيمى صادى ـو اقتتماعى قدرت سياسى، اجچه  از سوى ماليان  با 

پرستى ت فاخرافته تا گرسى و سالويى از دورواجتماعى،  وانسانى ى هاهمۀ پستىشوق ـمن دستگاه عظيمى، نيا چنيد

«نگىدانى و »زر، نارىخوت ـمف، ىـه در آن تنبلـاى كجامعهه ـبيم كيادره الخرباو يى نبوده است گراتـشو سرنو

است، تا محيط سارى ـۀ شرمـماي ن«بودان خو»خره ـكسه مدرهمان از ، شتهـگتبليغ ى و ـت تلقـهاى مثبـارزشبعنوان 

ه برخوردار بود زىسوسان ـشبار انـآتچه از مذهبى ور ـكارتجاع وى نير ،«خر استل ماار ـ»ك ه در آنـگى كندار و زـك

 است. 

ه ـشايد و مرحلـش را بگـراهشده، دى عاد و جوموضع وبا ال جددر بايد در همۀ جوامع بشرى عنصر مترقى ، آرى 

د. نداربه جلو بر مى مى ، خود قدودنرون برشان ـگى از دستندۀ زـقافيآنکه اى نيز، برد جوموضع اران وسده پاـمرحلبه 

به ت را ـرفتر مى فراپيش ل هزار ساستان ـگى در عربندايط زشره از ـمى كچنين عظيم، هر قدرتى ايران، قددر ما ا

 کرد. آن نبرد مىبا كينه توزانه  د ومى نموى ـتلقخود ضعيف ـتمعنى 

گر دست اه د و در اين راـببينفته يم ياـرا تحکقدرت خود درجۀ اوّل خواستار آنستکه  ت درـحکوم، کشورى هر در 

امات قداهمۀ ه ـكما آنجا د. انمود ـنخواهبا از آن اباشد يم ـاين تحکجهت در نه طلباپيشرفت امات قدابه زدن 

ه ـكورى کشدر ه دستى؟ شادـى گ، چه جاتـكنى روبروسـادى و كارشـاعتمبا بىن به يکسا، بخوو بد از حکومتى 

سى دمکرا، انونـت قـحكومه را، شودتعبير مى توانىنا ، بهشىـمندمکرات  امگى وـخودک، به انونـت از قـع حكومفاد

 سو بسته است. هر از عى اجتما پيشرفتو 

ر خوردااد و پشتيبانى برـآن از اعتمقبال ت در ـه حکومـدارد كمعنى نى مازملت ى به خواسته هان بودو ـجوابگ 

»عادت  ، طبرى ناحسامانند يا و اند ه ـگفتسخن به پيشرفت ن نياى ايراـعالقگبىمانه از بى شرگردد و آنانکه 

اجتماعى و سياسى ضاى ـشه فـه هميـرتى كقطب قد پنهان کردناند، با هدکرين پيشرفت قلمداد را ترمز ا «عىاجتما

 اند.ه ايران زد دۀـشۀ آينـريبر شه ـتي، ختهساود ـآلهررا زايران 

* * *

و يعيان رهبرى شى جابر پاکمابيش با توجه به قدرت ه ـك گيريم پرسش پىاين با را شاه رۀ دوران رضابادرث بح

ن ـرا ممك پیگیر«نا»و  ى«هراـ»ظوالت ـتحهمان  معهدر جايى نيروچه الً صواشاه، رضات ـحكومسى اساهاى ضعف

يى هاقدمبه نوين وزش ـد آمبه مده ـكنى نياآن ايرااست: همۀ ن ساى آكلّسطحى و بطور ئوال ـاب اين س؟ جوختسا

شيعه ان ـۀ همچنـچيزى را در جامعنات ـع اقليـدر واقاجتماعى شر ـاين قما اند. بودفته ياهايى ر به ماليان پردگىـاز سرس

 محصول اين دوران بود و نه پيشتاز حركت پيشرفت.  ، خوددادمىشكيل ـته زد

شاهد رشد  شاهان رضاسخن رانديم. در دورانقالب مشروطه نۀ ستادر آ روشنگران  نقشرۀ بااين در ازپيش   

، المه قزوينىبهار و عء ملك الشعرا، ى و دهخدا: نفيسىهامنا، گونناى گوهاهستيم. در عرصهقشرى ى چنين كمّ
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، نه تنها در پايتخت، رنگارنگ فرهنگى«هاى ادبى و »انجمننها بود و بابر سر زه ها تن ديگر و ده كسروى و جمالزاد

 برخوردار بودند.ه ديگر ايران از کشش نيرومندى براى نسل جوان و تحصيل کرد بلکه در شهرهاى

خص اين دوران شا« يگىماميان» شدرانقالب مشروطه ، نه ستادر آى روشنگرجنبش با سه ـدر مقايبا اينهمه 

سرفت ـپبايد عامل اصلى را  «رانروشنفک»خود ۀ سويى چهرمـك هى«شارضانى شهرباد ـو ببن رـ»بگياز بيش و است 

« ترعقبل صد سا» را، اينان روسـميرفطعلى  نست.دا
1

بايد ال ـر حـ. بهفته استيامشروطه صر ـعروشنگران از  

 خود برنيامدند.  ريخیتا ۀـۀ وظیفعهداز به هيچ وجه  ،انتظار جامعهاز شى ت ناشهرد جووبا ، آنان راف نمودـاعت

با تبلور ه ـكبود  رىـشروان فكـخى متوجه پيريتا ىانتظار ،قدرت حکومتى و قوام کشور بعنوان واحد ملى تمرکز با 

لى مسجام ـانبه و ند اهم آورفرى را ندرومعنوى چنين ى بنارو نريخى ايراتات ـو هويفرهنگى ى هاگى ويژبه شيدن ـبخ

م ناگور تات نارادـرابين، دـهنملى عر شااز توان  مىسه ـام مقاينند. در مقسارى ريا ومىـاتى و قـى طبقهااز وراى مرز

ريخى كوشيد. تابرآوردن اين انتظار جهتت در ـموفقيبا ، «نباوم و زـقهزار » ب ازـمرکه، زداستعمارد ـه در هنـك، دبر

، دـرفتنملى به پيش مىبسوى انسجام ى يوسطا ونقرذاهب ن ماندربا عقب ه ـك، هـد و تركيـخالف هنايران، بردر اما 

 . بوده متوليان اسالم انجاميد به ت«ـدۀ حيثيعا»ابه  «انقالب مشروطه »نگى گوواژ

يد ، باديروزى بيابيم »سادات«و  ماليانرا شاه ى دوران رضاها«هى»كال، همۀ سروىـن كنه چو، گراحتى  

دادند. حكومت مذهبى تشکيل مىه به پايگا وابستگانهمچنان را گان«سه ديد»مدرمهم ش ـه بخـك، دنموراف ـاعت

 ،ارسشى مدكه محتواى آموز، پرداختيم و اينك بر اين تكيه مى کنيم زى«سه سا»مدر سخـمند روبه پيش از اين 

2«بود.فرهنگىنظام وابستۀ حاکم  -ضرورياتذهنىبا ئولوژى شيعىيدق اـتلفيجهت »در
ئولوژى يد»ا هـاوت كـاين تفبا  

 مى چربيد.  »نظام وابستۀ حاكم«نظر بر تبليغات هر از  «شيعى

ه ـغلبخود شيار هشيار و ناهاسالم نيز به ضمير ش ـدردک نفكران«ـ»روش ه ـكاجتماعى است ى و ـۀ ذهنـزمينبر چنين 

، به اسالمستن ـه بـپيراي،با تـداشمىآنان را وا، در ذهنشانه زده گرى چنبرممکن مى يافتند و شيعهغيررا الم بر اس

ينى ه قزوـار و عالمـشعرا بهـك الـاز مل، سانـاين كباشد. زگار سا «نهضيات زماـ»مقتبا ه ـك، دـش كننـاى آراينهگوبه ا نرآ

ت ـو درسنيز پرداختند ه آن ـوتوجيما به تأييد ا،دـخنانى گفتنـساسالم از اد«ـ»انتقدره، هرچند الزادـسروى و جمـكتا 

ه در ـك، ختندسارح ـمطاسالم يش ستاالبى را در ـمطآنها داد. مىصوص ـاى مخنهرا وزتأييد آنها  ،اد«ـ»انتقهمين 

«اسالمیر ـ»تفكدۀ ـفزاينتسلّط ه ـك، مى دهدشان ـن آنانار ـآثسى بررمده بود. برنيابسرى هيچ عمامهل از طول هزار سا

  ديد. نورمىرا در نى ن پهلوى جامعۀ ايراراچگونه در دو، »يك گام به پيش و دو گام به عقب«ت ـوراى حرك

د بخو «يتىوـۀ بىهچهر»ه الخرباو شد ل بد گانگی«چند»فته به رفته ه رـنگى كگاۀ اين دوـين نمونبهتريد شا

رفت و اكتبر مىانقالب ه پيشواز ب، زاندمى سو دل نىو ايرافى بر ايران او ازطرباشد: ار ـبه ءشعراـك الـمل، تـگرف

رّس مدشاور ـخنگو و مـالً سـت و عمـنواخاسالم مىل ـطبما بر اطرف ديگر، ز ااما رد. ـكحکوم مىرا م بى کشى«با»

بود و از سوى ديگر اميد داشت كه: النناامگى ـو خودکاستبداد از سو ك ـاز يبود! 

 !زان گرد صاحب كالهی برآيد و   ردى برخیزد از خط افق گَ

 سخن او مى توان يافت: هررد پاى دوگانگى و درهم انديشى را در 

؟جنبش ملی كجاست، غیرت اسالم كو            مرکز ملك كیان در دهن اژدهاست

 . ۸3 ، صديدگاها، على ميرفطروس 1

2
.۱۰5ه، ص ياد شد، طبرى، جامعۀ ايران... 
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ه گاديدشيدند. از اين ـم برکـرسبه و ند زدبه اسم اسالم را  ،ترين برداشتدر خوشبينانه »روشنفکرانى«چنين  

 ميترا و سرچشمۀه زادگا، ايرانىضمير در که « را ند»دماو، شعراـك الـمل، مثًال همان روچه ه از ـكاست ق ـتعمقابل 

يى جوهتيزدرس س، مهر و دوستى ايرانى نماد بهو اند خومى « دـى در بنپا»ديو سپيد ، ستهاشنىو روها بىهمۀ خو

مى دهد: 

 چند! بتیمان شو          بر وى بنواز ضربر آس، اى مشت زمین

مندان چهرۀ هنر ار وـآث  صحيح«ـ»تو  ش«ـ»آرايبه  شرقين«ـ»مستك ـكمبه سانى ـكچنين ه ـكه اـآنگاست، يهى بد 

اين   انديشۀ ايرانى مىشود!ر و ـهند تاريخ يچه هويت مخدوش و معيوبى عا، ايران بپردازندتاريخ و انديشه ورزان 

دستکم ، ندا نماـبجآنها لم از ساسخۀ ـك نـيگر كه ا، آثار گذشتگان کوشيدند »تصحيح«چنان در ه شيعه زد »اديبان«

  بود! ن ناآهمۀ سلمانى ـو آن مم شد چيز مسلّ ك ـي

فرهنگ ى هايىب نيكوتازبا ،آنديگر ۀ ـنيمبود. ار ـۀ كـنيمنى، ت ايراـو هويتاريخ ختن سادوش ـمخنه اينگوه زتا 

شت و ـف گـتحري «نىجهاادرى بر»است به  سلمانان«ـ»غيرمستيزه با ۀ ـه پايـك «اسالمىت خو»ااسالم بود.در نى ايرا

نهم و ـديعلى صات ـناقء ساـ»النآن( و )قر «ءساـالنعلى ون ـل قوّامجا»الره ـپايبر ه ـكاسالم ت ـاردن ماهيه گذدپردر با 

اى برو  سلمين«ـالمى لَ عَ  ضةـم فريـب العلـ»الطله ـكند، ل کردـديث جعـح، ار داردقره( ـج البالغـ)نه ولهم«ـعقعلى 

مبنى بر واجب  »حديث قدسى«حتى آنکه  هـطُرفند! افه کردـان اضنيز بدرا  سلمان(ـن مناسلمات«)زـ»مارى ـم كـمحک

بودن حمام جعل كردند!
1

وز ـنهبود، چنانکه ن آور يازنى، ت ايراـهوي خدشه براز  ، بيشترشيديمـيم و چه ديدسالم چنانکا سازىنهاين وارو 

الم اس» متوليانفته، با آنچه ى گرجاشان در ذهن «اسالمم »آنچه بنااوت ـاز تفنى ن ايراگاکردتحصيل ب«ـ»تعجهم 

 ننيافته است! ياپا، دـكننمى و ه دايران کردر  ى«محمدب نا

ورش پروزش و ـ»آمنه ه چگوـك، بيميار را درـنظيبى گرف و ـۀ شيديم اين پدشيدكو، گفتيمبدانچه در سطور گذشته 

آنچه از سى نيز و سيااجتماعى ه تفكر ـكميد، نيانجاملى ت ـسجام هويـانکشور نه تنها به دّى مازى ساانى« و نوـهمگ

ما اند، دنبوفرهنگى سرفت ـۀ پده، عامل عمزدشيعه نفكران«ـشک »روشـت. بيـرفتر عقب عظيمۀ ـك مرحلـبيبود، 

گى زدنه شيعهه چگوـكديد، نى ـشان بروشزيافت و در آثارباين نشانۀ اين پسرفت توان بعنوان بهترمىرا مسلمًا ايشان 

ن«»ميهاز ه كه جمالزادبه تصويرى  كافيستنه اى نموبرت. ـگرفملى جلو مىافرازى ستى به سريهندوـميى ن از فراروشا

 است توجه كنيم: ه بدست داد خود

ک و پاخاص ناـته اشـاهى يکدسوخى و خود سررف و خودـان از يكطـميهنهم دانى نادم و مرى ـصّب دروغـ»تع

دار ـوم و علمـشواى قـشرفى پيـت و بيـوقاحتو در پريى آبروبى ى و ـباب چينـزور اسـبمًا ه عموـاک كـن بيبشاقالّيک عّده 

 ر ساخته بود.«تاو ه روزگار مملكت ما را )چنان(تير، گردي طرفاز ند بودملت شده 
2

ه زدتيرگى درون شيعه ، بلکه نشانگردارده سندـنويستى دويهنـر از مـخبنه و است « اجتماعىاد ـ»انتقديگر نه اين  

همينكه خود ، اينستكه ۀ مشترك چنين »روشنفکرانى«ـاى نيكى نمىيابد. نقطهذر خود »هم ميهنان«كه در، ايست

ر داند. يستهروت نگـنخسر يش از خودم ند، به مرشيدـون كشيعى بيرى هاوربات و افاى از منجالب خراه اندازتا را 

 هاى شيعه گرى است. خود يكى از آلودگى، وتـنخحاليکه همين 

از  هسرـه يكـك، دنمواغ ن سرمى توا )مانند فروغی يا صادق هدايت( سى ـكکمتر شاه صر رضاـدر عه گاديدز اين ا 

لت به ين حابهتردر  آنان «ش درونـ»آتستكه ـزد. اينـبرخي اند به روشنگرىبتوباشد، تا  شدهك گى پازدشيعه

 .۱35، ص کريم کشاورز، اسالم در ايران، پطروشفسکى 1

 ديباچه.، هفت قصهه، محمدعلى جمالزاد 2
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 از، پس ه!(بى زاد)باه ادزلاـجممثًال ه ـكانگيز نيست، فـاسخر آ .«روشنگرى»نه به و ميد انجامى زى«سو»خود

 مسلمان شود.اش كه زن آلمانى، اصرار داشت، سوئيسسال زندگى در  هاده

 مرا به يک فته(رفته )ر ايرانگى ندزى زساو نوتحول »   

 مبدل گرديد«جامعه اى برول ـقببل قا 

احسان طبرى 
1

بود و نمود  بهانيم مى توك ـاين، را در خطوط اصلى دريافتيمشاه دوران رضا ريخى«تا»پيكرۀ پس از آنکه 

 ى مذهبى نيز نگاهى بيافكنيم.هااقليت

 ،شتاگذم قدرت گاكسب ه در راانگليس ۀ شدن گودگرسياست پشتيبانى  شاه بهچند رضاهركنيم: جمع بندى  

طلبى مهمتر پيشرفتخت. از آن سان ـممك منانش راـان و دشـرقيببر ه ـه غلبـكبود، او خود اردانى ـك و قتليااما 

ر ابدرقى پشتيبانى فعال و مؤثر جناح متر ويژگىهمين ت و ـه داشـغلب وا گىزدبر شيعهرزى نحو با به اشنهستايهندوـم

 وسايى »نارو سى بود ت سياـحكوميگاه پاتى ذاپيشرفت طلبى بيانگر  ورفرم طلبى ا ساخت.او جه را متوجامعه و 

اى رهبرى شيعه بود. جامعهوش ـه بگـت حلقـاكثريبه وز ـه هنـك، دادمى ب تازبااى را ، جامعه يشمهارفر پيگيرى«نا

 مى نگريست! ه به بدبينى و اكرا نيز حكومت او نهطلباپيشرفت امات قدا، به تـفنمى تارا براسى سيت ـه حکومـك

نيز آن سى ماهيت اسامى کند. ا ر را القجادوران قا «اجتماعی -ريخیتارۀ ـ»پیکمجموع همان در ، تـگذشآنچه  

مىساخت. امّا پديدۀ نوين آن ه را فرسودسى ت سياـحكومپيشرفت طلبى ر تهاجم ارتجاع مذهبى هرباه ـكهمين بود 

)بر خالف دوران اميرکبير، خارجى داخلى و ب ـايط مناسشراز ه با استفادهى شات رضاـحكومهاى کوششبود كه 

 گرديد.  موفقيت توأم اب  الدوله(سپهساالر و يا امين

وهلۀ نخست ه در ـكند، ز دارنياى ـۀ ذهنـزمينپيش ه به اراجتماعى هموت ـوالت مثبـه تحـك، فتيميااز اين درپيش  

مذهب ت ـحكومانده شدن رنا عقب هماانقالب ق اين ـخص عمشاو ند گردهر مى اـظ سفی«ـفلانقالب » صورتـب

هر چند قدرت ه ـك، وييمبرگرف روـۀ شيداين پدشاه با ت رضاـحكوم در دوران اوجسطايى بر جامعه است. ون وقر

و مد نيا اهمفرت و مردم ـى ميان حکومايندهرابطۀ زا، با اين همه بوده شده مذهبى به عقب راندرهبرى ى هراـظ

 بود. ه دکرخود را حفظ يى ايرانى همچنان ذات قرون وسطا ۀجامع

د لحا»جنبش ا دانـت فقـون آدمييده فرـ)همچنانک هـس كـبنى همين اۀ ايرـگار در جامعندماسايى نار رۀبادر 

 حمالتى كه بههمۀ د جووبا ) احسان طبرى نيز  اند(دانقالب مى ۀ ندزدارعامل باا رمشروطه « در دوران ينىد

 و كالوين« وترـى لمهاوع رفرـاز نمهايى » رفرناکامى  ه است(»استبداد رضاشاهى« وارد آورد
2
را نقطۀ ضعف جامعۀ  

 ايرانى و عامل مسخ نوسازى رضاشاهى يافته است! 

، تـگرفپا پا ه در اروـوّلى كـآن تح، بابىجنبش ست ـت شكّـعلايران به ه در ـكنيز همين است ك ناواقعيت درد 

يده بود، برمذهب رسمى ه از ـكجامعه شرى در ـن قمدد آجوبوپا، با يم در اروديداز اين ند. چنانکه پيش يم ماـعق

وندان همۀ شهروق ـحقرا مجبور کرد،  «لت سیاسی»دو هـشتكـل گهرمى بدا به سيحىـمغيروندان شهروق ـسألۀ حقـم

خود را از زير نفوذ ، »حكومت سیاسی«، قى ماندبامسيحى ، اكثريت جامعهه با آنکه اينرشناسد و از اـميت بـرسبه را 

د. نموكليسا خارج 
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« کوشش براى عقب راندن رهبرى شيعه تنها مى توانست ينىد دلحا»جنبش ا ناکامىدر ايران به علت ما ا

ر دنفوذ نه تنها اين فته بود. را فراگرجامعه اپاى سران ـ«اش همچنيکئولوژيدانفوذ  و داشته باشد ى هرخصلت ظا

تهى مى ه زتااتى ـحيژى نرا از انرو آديد نورمى درنيز را دولتى د نوبنياه دستگاحتى بلكه ، و عمق اجتماع«سطح »

عنوان نفوذى بديگر  «جامعهان ـ»فرهيختگى سواز  (برخالف دوران قاجار)ماليان نفوذ  ، تر از آننمود. دردناك

 : شتون «شیعهه ـ»فقبه ستايش احسان طبرى شد و مثالً احساس نمىه فلجكنند

خود را از ، نتوانسته استيى رژوابووق« ـ»حقنيز وز مراتا ه ـكبود... انونگزارى ـقشيعه چنان دستگاه عظيم ه ـ»فق

!اين منبع قانونگزارى بى نياز سازد.«
1

 چند كه همو نيز اعتراف دارد: هر 

تى به ۀ ذاـعلقلى، غالبًا نه به سبب ار ليبراـسات و افكـو مؤسانديشه ها ى به سوت ـشى از روحانيـ»روى آورى بخ

 است.«ه ب و بسط دامنۀ نفوذ خود بودـضعيف رقيـاطر تـه بخـبلكها، ها و نهادـارزش اينخود 
2

ت! اين ـى نداشـرغبتهاى واقعى رفرمال ـاعمبه شاه نيز ت رضاـحكومحتى ه ـكه چنان بود دـكنننفوذ فلج  اين 

 يسد: نودى مىبانشان مى دهيم. دولت آان اب از زنـع حجـرف و شاه رضاخود ى را در ـميلبى

موضوع در اين ، من تـفگ، مى م، شنيدشـم وزارتيادر اشاه پهلوى رر از ـمک، ابـع حجـرفموضوع » رۀبا در

ان ـو ميهممد آبه ايران الش ـعيبا ستان ـوع افغانـمخلشاه پاد، نخاالله نمااعمل ديده شد، ام ـم. و در مقنـكنمىامى قدا

 شد.«ه باروبرو شداو با بى آنكه ملكۀ ايران شاه پهلوى شد، 
3

وادار  افغانستان«شاه »پادقب نماندن از اطر عـز جمله بخا شاههنگاميكه رضا، شدعث مىبادرماندگى جامعه   

 سخ گويد! را با گلوله پا «اّمت» كه مقاومت، مجبور نيز بود يد،برقرار نما »فرمان دولتى«را به  »رفع حجاب« ،شد

ورش پروزش و ـ»آم شاه با آنکهت رضاـحکوم، آنکه، يهسوستگى دو ـبدست گى و نداين درماهر ديگر اـاز مظ 

 هاىاقليت » مدارس، اوج قدرتش درش. ۱3۱3ل به ساه بود، ار دادخود قرامات قدلوحه اسررا در  انى«ـهمگ

 را بست!  مذهبى«

ن ـممكنه چگوشده، د ياى هاگىويژ، با توجه به بيميادراست زم ال، ردازيمبپيده ين پدآنکه بداز ما پيش ا 

 ؟ ور نكردنى تغيير دهدباسرعتى با چهرۀ کشور را  شاهت رضاـزى حکومساۀ نوـو برناممها رفر، شتـگ

بلکه ، شدباپذيراى آن نه تنهاه ـكجامعه، شرى در ـد قجوون ونيز بد ها مهمين قده ـكديگر بايد روشن باشد،  

وى نيرد جووبه ه ـك، ددگرمنجر مىين بدگزير نا ،اين قشرستجوى ـغيرممكن بود. ج، ا بطلبد و آرزو كندرداشتن آنها رب

 قايل شويم. »حكومت« با «اّمت» بركنار از محور ستيزۀ مىسو

نها ت «مذهبىى هاقليت»ا نهچگو، بيميادرمهم آنستکه مشکل نيست.  نىايراملى و مى ى مردونيرشان دادن ـن 

به  و  بودند هارفرمطالب  ند، نبود «فق»موانى ۀ ايراـآن در جامعسطايى ون وهر قراـو مظبا اسالم ه ـشانه كـنبه همين 

 موتور پيشرفت ايران بدل گشتند.

، شاريمـمىفپا ى«ـور علمبا»اين بر و مى کنيم د صر ايران ياى معاهافتشرـر پيتوموبعنوان  مذهبى« هاىاقليت»از  

صنعت و ، هاى تجارتزمينههمۀ در  «هااقليت»اين نقش دن نموو برپهلوى دوران اجتماعى  -ريخىسى تابرر هـك

اکثريت جامعه با  شديدى در مقايسهيى پويا ن ازشاى ناچيزۀ كمّـوزنبا توجه به كه اينان  ،نشان خواهد داد، علوم

ند. برخوردار بود

 .35، احسان طبرى ، ص رانـمايهدارى در ايسرش ـو زايسنتى م شى نظافروپا 1
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يش ساگى و فرندنگر درما، بيازدسا« مذهبىاى ـ»اقليتهجه را متو ريخی«تايش ستا» آنکهاز پيش بى يااين ارز 

ت قانون و قدرت پليس و ـبرقرارى حکومبا  مذهبی«ها اقلیت»مسلم آنستکه ال ـبهرحاست.  معهجا ت«ـ»اکثريوى نير

اسالم مى از تاريخ ايران پس ر در بااى اوّل ه، بردـرهاييان عمامه بسراوزات ـاز تجسر ايران هى در سراشاش رضاـارت

ن يمد. بدد آجوبوند، ماجا برپهلوى پا ن دوران ياپاتا ه ـسمىكـن آن مكانيمازهمين شند. از ـبکحتى س راـستند نفـتوان

بر ستند ـتوانخود مىى «ساپيگير و نارناى مها»رفردن به پيش بر براىه ارهمو هاىپهلوه، ه در اين دو دورـكمعنى 

ادارۀ ون اساسىكه شرکت آنان در استناد به قانبا ديگر امّا طرف د. از ـه كننـتكينى ۀ ايراـش از جامعـارى اين بخـهمک

«رسمىاى ـ»اقليتهورد ـدر مه زتااين ند. روه رـطفقدرت سياسى ن در شاختن ساهيم ـاز س، ختمى ساوع ـکشور را ممن

ون نست بدتوانمى  سلمانى«ـ»مديگر و شده خته شنا ميت«ـ»رسبه  آنان ات«ـق حيـ»حالً ـعمهرچند ه ـكبود،ادق ـص

 گى درحاشيۀ جامعه محکوم بودند. ندزبه ان ـهمچنما ا، شدـرا بکيهودى يا  ، ارمنى وشتىـازات زرتـمج

غم عليره ـكنيز و نراز آ، بلکه مذهبى«ها اقليت» تـرز موقعيباۀ ـنموننه تنها بعنوان دازيم. اينجا به بهائيان مى پر 

 دادند. را تشکيل مىگروه ين گتربزرعظيمى لۀ ـفاصبا ان ـمچنهايران، از سوسى« ـجرت »نامحمهاوع شر

ن را سياسى شاشى ـط مـخلت، محور از دويى دين اجدو سياسى ت ـشروعيت« حکومـع از »مفاه دـكدانستيم  

هرًا ، ظادمومى نانون ـارى ققراى بربر ه ـشى كـوکوش شاهت رضاـفتن حکومنيز قدرت ياظ الحين بدداد. تشکيل مى

اى ـدى »اقليتهـمنهرـبهند.البته بودهداد هابانىقره، ده کرارزـشمبـدر راهان بهائيهـكبود اى رخشغيرمترقبهـآن چ

و ته فيادست صونيت ـمعى وـنبه« فرنگى»با شى ـهمکيمنه به سبب اراتر بود: زون ـر فبسيات ـ«ازاين موقعيرسمى

ار قرساعدى ـسيم مـسير نـهى در مشات رضاـمثبتبليغات رچوب چهادر ستانى ايرانيان باپيروان آيين  بعنوانشتيان ـزرت

بر ه ـت كـيافمى نآن دست هم ديگر هر عمامه بسرى جرًات اط دور ـدر نقخود، اى ـها بجشهره ـهمينكما د. اـگرفتن

تا داشتند ه ان اجازشيد. اينك بهائيـجهى بخقابل توودى ـبهبنيز  را اينان ت ـموقعيه ارـبيکب، وازدـبنکشى بهائىل ـطب

 »شبکۀ محافل خود را توسعه دهند.« مىنويسد: چنانکه طبرىآنجا كه جلب نظر نكنند در منازل خود گردهم آيند و 
1

کشور ار ـه و كنـه در گوشـرا كيی همۀ آن نیرو، برقرارى ارتباط مستمر میان بهائیان در چهارچوب تشکیالتی منسجم 

 هرچند که می توانخت. سات وارد ـاى مثبنه تکااجتماعی،  يیونیر ، بعنوان نناآه به قدرت اينرد آورد و از اکنده بود گرپرا

سانی م نويسی کردند که بعنوان بهائی شناخته شده بودند، درحالیکه انبوه کتصور کرد، فقط کسانی در تشکیالت بهائی نا

 که با بهائیان همراه بودند، اما از پیامدهاى انگشت نمايی بعنوان بهائی واهمه داشتند، کناره گرفتند. 

حاليكه منطقى در؛ ش نهادرو به كاهحتى ت ماند و ـثابجمعيت کشور ل ـدر ك آنانى ـۀ كمّـوزن  پساز اين  بهررو،

دف ـرا هآرامش اجتماعى و امنيت اد ـه ايجـومتى كـيۀ حكساو در رهبرى شيعه ى سوشار از ـاهش فـكبود، با مى 

از س پو چنين نشد ه ـيم كـدانند. مى بپردازبه تبليغ آيين خود له يـوسه، به هر کرده ت استفادـاز فرصيان ، بهائتـداش

ل بدآنان را به قطب پويا و متهاجم فرهنگى در مقابل رهبرى شيعه ، هائيانبيان و سپس بباه فعاليت ـكنى قريک 

در حفظ بقاى  جامعه تنهادر حاشيۀ »اقليتهاى مذهبى« نيز چون ديگر عى اجتماه از اين پس اين گرو، ساخته بود

 خود مى کوشيدند. 

 قدرتيگى پاو دوفته رت نگرى صوساسااجتماعى تغيير واى ـازن قتوه در ـاينكبا علم به از سوى ديگر بهائيان  

اد ـاز هفتظاهرًا پس ك نمى بستند. آنان ـاى نزديه دـين در آينبنيادنى گودگربه انى ميد چندا، تـان پابرجاسـهمچن

 نوسازىبا اين همه اين زودى ها دست نخواهد داد. به ن شاورد نظرـمسى اساتحول ه ـكند بوده يدـاين رسبه ل سا

انى ـيم مبـنى و تحکجهارّک ـوران تحـدر كايران فتن گرار با قره ـخت كسااميدوارشان مى شاه تدريجى دوران رضا
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ه ـد كايران چنان پا گيردر معنوى دى و پيشرفت ماوازين ـمفته رفته رعى، در شرايط آرامش اجتمالت ، صادى دوـاقت

 د. ت مذهبى را بخايـهاى حکومناپذير گردد و دندان زمانه پايه زگشتباروند  اين

را متشنج  عىاجتما تا جوّ د ـدهرهبرى شيعه ت ـبدسنه بهانست توافعاليت تبليغى بهائيان مى ايطى چنين شردر  

ينك انرژى ا دى را تبليغ كند«فرالنه سا» ،شته داـوظيفپيش ى هرچند که هر بهائى تا همين چندار قرسازد. بدين 

عروج با در سالهاى پايان عمرش كه مقارن ء عبدالبها شى راـط مـاين خند. نمودخود وزش ـف آمصر،افعال خود ر

چنين بيان نمود:، بودشاه رضا

 بلكه تثبيت نفوس الزم است.«، »امروز تبليغ مؤيّد نيست
1

 

 ند. اينشول بد آموزشـو دانکار نى پرنياۀ ايراـنمون معنوى خود بهى تريم برـتحکبا ند شيدكوپس از اين بهائيان 

 ىهاهـى پايگيرکلـادارات دولتى و بطور كلى ش، شىز آموزـمراک، تأسيس هىشازى رضاساايط نوشرشى در ـط مـخ

ش ـز ارتابنياد، ى نوهان در نهادآناكت شرد. نمورا نصيب بهائيان گر ديهيتى با ماى يدرّك جدـتحسى، ت سياـحكوم

«علماواى »ـفتبه  ًاوبده ـرا كمتى قدرت حکو، روند كمك مى نمود و ايننوسازى ند سريع روته، به شگاـدانفته تا گر

ى سود و از برمىد بهائيان سوزى ساژى نونراز ا شاهت رضاـحكومطرف ك ـفزونى مى بخشيد. از يبود، شته ـار گقربر

 باادارات دولتى تخدام در ـه اسـكبود د. اين ـدهه زجااحاشيۀ جامعه ت از ـوج اين اقلينست به خرتواديگر نمى 

 دادند. ه نشان نمىـارى در اين زمينصراز بهائيان نيت و ـگرفمىرت صو «مذهبدر مورد سامحه »م

در داورى ، بايد دمى شوبزرگترين اقليت مذهبى آن دوران مربوط  يعنى، آنجا كه به بهائيانتا بدين ترتيب  

ه اـاين هيچگ ازبا آنکه پيش ن ناآند. ا کردـايفعى كه نقش درخور توجهى در برآمدن آرامش اجتما، ريخى گفتتا

بى ى كه خشم حاکميت مذههروچکترين اقدام و يا تظاـکبه زدن دست از ند، ردار نبودخوبر «يىهاى»آزاد چنيناز 

مى نمودند. با ا، را برانگيزاند

مذهبى«ها اقليت» کتشرو نه جوياترقىى هامفتن رفربا پا گره ـكود رهبرى شيعه نيز روشن باى ديگر برى سواز 

ت. ـد رفـون خواهبيرتش ـاز دسنى ۀ ايراـر جامعمهاريج به تدتر شده، نگينـسآنان اجتماعى  ۀـوزناجتماعى، ات ـحيدر 

 جملهاز  -قى جامعهى مترهانيروسويى ت. از ـگرفجامعه پا ن ـدر بطگير و فراعظيم اى سابقه«ـو »مه ارزـبه مـكشد، اين 

در  آبرفتن سطح ال همچون با (به تعبير طبرى) سوسىـنامح، بطور ندشيدكومىرى ـپيگيبا  مذهبى«ها اقليت»

 ىنوينىه هايوـزار و شـابديگر رهبرى شيعه نيز ى سوزند و از سان گوذيرى دگرـناپشتـزگبطور بارا کشور ۀ ، چهرتخرـاس

 را به زرّادخانۀ خود اضافه مى نمود.

، نشان خواهد داد، دشومىزار ـاى برگه رشاا، آنچه اينجا به دسى شوبررپهلوى دوران تاريخ اجتماعى روزى كه  

كارشكنى و يى ه نيروهانمودند و چو كوشش مى زحمتيى چه نيروها ،ى و ناپيگير«هر»ظاپيشرفتهاى همين كه در 

 سودورزى. 

با را پهلوى بقاى رژيم ، ظرانبرخى ناه ـك، بوددى بحکشورى ى هاط نهادـيين و متوسپاكشاکش مزبور در سطح  

در درون جامعۀ ايرانى تلقى عى از اين »تضاد« اجتما «نهاهر»ما دۀاستفااز شى نا، رجىخاو داخلى اى ـتوفانه وجود

 اند. ه کرد

، دکرمىت ـحكوم «تهرانن بابيا»از رهبرى شيعه س ترۀ ـپايبر ن شاه نيم قرالدين صرهمانطور كه ناه از اين ديدگا 

بود. اين ه ذهبى برپا ايستادو اقليتهاى مميان رهبرى شيعه ت«ـ»رقاب ۀـپايشاه نيز بر رضامحمدو شاه رضاحکومت 

شيعه ت ـحاكميحفظ ت ـو در نهاي «حفظ کشور اسالمىن امـ»ض فىاز طربه اسالم، اعالم سرسپردگى با  هامتحکو
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رهبرى شيعه، اى برن شاخطرنظر از مذهبى، چه اى ـاز اقليتهديگر، ى سوو از ند بودنه گزير زماناشرفتهاى ـپيمقابل در 

 سود مىجستند.،را تشکيل مىدادندعىموتور ترقى اجتمانظر آنکه از چه و 

زۀ جاا، صوصىـزل خمنادر ، تنها هىشانى رضاشهربايۀ سادر با آنکه  ننازگرديم. آبهائيان باشى ـط مـخبه  

ى خود هامحفلدر  »غير بهائى«کت افراد به شره ـكبود و آن اين ند زددست لبى جاار ـابتک، به تندـداشيى اـگردهم

غلبه بر مرزهاى كه در پى، ى براى پنهان كردن نداشتندآنستکه، نه تنها چيزشانگر ـب نـدادند! اين نكتۀ جاله اجاز

يى سارا شنابهائيان د فرد تا فرداد ه مىزجاا «دشمن»مر به اين اديگر ى سواز ند. بودنيز  ىمذهبصب ـتععى صنوـم

 . دـكن

مى تواند ه دو انگيزتنها  ،انىـگى پنهندزبه آن مذهبى يا غير م از ـاعاجتماعى اى ـالً روى آوردن گروههصوا 

سى وازين دمكراـمبا ه ـكند گيرپى دافى را ـاهيا آنکه ر و پيگرد از خارج حفظ كنند و شد: خود را در مقابل فشاباداشته 

ۀ به انگيز هـكند شان دادـن، ار«ـ»اغيوى به رخود امع ـى مجهاشودن درـگاست. بهائيان با الف ـمخستى دوسانـو ان

ن نا»ى هاسيتساـحرفتن موجب از ميان ا آنان ره با كه مراود، رهبرى شيعهتنها و بودند ارى مخفىكبه ور ـاوّل مجب

 سىع از دمکرافااى دـبجمثًال احسان طبرى ، ه ـكديگر آنجا ى سورد. از ـكمى ام براآنها دن ـدر پاييفته بود، يا آور«

»شايعۀ رابطۀ اى اثبات برافى ـل كـرا دلي «نى آنهادروهمبستگى و بهائيان ار ـى كـه مخفـت نيمـ»كيفياجتماعى، تنها 

 امپرياليسم انگلستان و آمريکا«با ل بهائى محاف
1

كه ، كژانديشى را به نمايش مى گذارد آنمى کند، تنها قلمداد 

 است! ه اش داورى خود را كرده رباايران درتاريخ 

 شتند وـردار نگخووقى برـحقنه از هيچگومذهبى  قليتىا  شاه، با آنکه بعنواندر دوران رضا، بهائيان ريمبگذ 

، کنيمى ـتلقاجتماعى  اىلهبختى را مقوـخوشگر اما، افته مى شد، گرديده نا سياست رسمىى سون از شاوجود

مى صوصى ـى خهايىاـدر گردهمتنها ه ـه كـدهچند از بهائى پس ن نازند. بوده اجتماعى ايران وگرين تربختـخوش

 از آن را بچشند! يى فرصت يافتند مزۀ رها، را بكنار نهند، اسارت اسالمى مظهراين ، اب«ـ»حج ستندـتوان

اصوالً ، ضور نداشتـحايران ى در ـاقليتآنکه چنين رض ـه بفـد كنمورح ـمطبايد ئوال را ـاين سديگر ى سواز  

تحقق پيدا محدودۀ شهرها نيز همان در  ن«نااب از زـع حجـورد رفـهانه در مشا»رفرم چگونه قابل تصور است كه 

بهائى )زن و  ضاعفـماجتماعى شار ـغم فعليربدون زنان بهائى كه ، يد گفتبااز برخى استثناها كه بگذريم ؟ كند

 ت. ـيافنمى ت ـان موفقيـامكنه هى هيچگوشام رضافراين ر، ندشدشقدم ـپيه در اين را ن(بود

كت تنها با شر ،ستانهاـى دبـمعلمفته تا گردولتى از ادارات ، ارـكمحيط ن در ناردن زـز كباى انيز، پاس ـقيبه همين 

ايران صادى در ـى و اقتـعلمفرهنگى، اد ـنه، هيچ ىت پهلوـن حكومطول نيم قردر پس ن از ايبود. ن ـن ممكناآه وـانب

 دو بوينراز ا «دورزىسو» اينباشند. سته ـنج د«سو» و از آنشته کت نداشردر آن بهائيان كه ، ان سراغ كردنمى تورا 

بعنوان كارمند  کشورى،اى ـل فعاليتهـكت در ك، با شرحقوق شهروندىمحروم از شناسائى هويت بهائى و ، كه آنان

 حدى از مصونيت حقوقى برخوردار مى گشتند.تا يا معلم فالن مدرسه ه فالن ادار

طبرى كسروى و ن باا از زنرح آشره ـكموضعى از ، «روزىـدي»ان عمامه بسرى سوسوس از ـنى نامحگواين دگر 

بهائيان بدل با شاکش پنهان و آشکار ـحنۀ كـصبه را پهلوى دوران دولتى نهادهاى تا فرصت خوبى بود ، شنيديم

نمى ز بافرهنگى و اقتصادى ، پيشرفت علمىه ش در راـاز كوشمذهبى خود ادات ـاعتقفى بهائيان بنا به سازند. از طر

الت ـحم  ورد ـم، شدحاکميت مذهب مسلّط منجر مىضعيف ـته به را در اينمى هر قده ـكآنجا از فى ستادند و از طرـاي

، دمتـاز خ سلمان«ـمسی »مرئودر ادارات دولتى، بود تا افى ـكه ارهموه ـك، سـبه همين ربادا بودند. در اين ـدا و ناپيـپي

شود!  »منتظر خدمت« ابا کند، تا رئيس بهائى »رئیس بهائی« دستر ـزي
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ا ر «دستگاه ظلم دولتى» بهدمت ـخ، «مذهبىضۀ ـ»فريبه  «شيعيان»ه ـكنه بهمانگو، تـگفتوان در نهايت مى 

بهائيان  »تناقض موقعيت« شند! با آنيست صادقانه خدمتگذار بامى  ضۀ مذهبى«ـ»فري ، بهائيان نيز بهدـفتننمى تابر

ى سوو از ميد انجادولتى مىى هام نهاديـت و تحکـقويتبه  آنانفعاليت خدمتگذارانه يى حدّ و مرزى نداشت. از سو

بدستى از  »سياست گذارانش«ت و ـكه خود حکوم، شيعه بودندرهبرى ان ـر و پنهشکاالت آـورد حمـمديگر نه تنها 

نمى نمود. با وارد آوردن فشار به آنها بمنظور نشان دادن وفادارى به رهبرى شيعه ا ازستى وجود آنها سود مى برد و بد

د يال ـعل، به هـچند كهرديگر نيز كمابيش در چنين موقعيت متناقضى قرار داشتند.  مذهبى«ها تاقلي» البته 

دمت در ـخبه ايلى ـتم ريخى«تاۀ ـ»تجرببه سيحيان ـان و مـكليمي، شتيانـزرتآنکه ه ـخاصبر آنها کمتر بود. شار ـفشده، 

 فعال بودند.  صوصى«ـش خـ»بخدر بيشتر و ند دادنمى شان ـندولتى ى هانهاد

 شانـ« نشىآموزسياست در »وجهى ين به بهتررا پهلوى خود ت ـحکومتى نگى ذاگادو، شتـگه رشااچنانکه  

هاى اقليت» ارسمدستن ـب، ريمبگذه ـك «سىواد درـ»م دراسالمى تاريخ ايران ل ـو جعشيعى اى محتوداد. از مى 

بود،  ابيرى«تد» جملهاز ت!( ـگرد داششا ۱5۰۰الل ـام انحـت«( هنگـ»تربيبه نام بهائى )ۀ ـك مدرسـي)تنها  مذهبى«

 ت مذهبى را تأييد مى نمود.ـحکومسياسى بهت ـپردگى حکومـسرسه اـو بيگگاه ه ـك

هر طحى و گذرا بود و ـسنيز ه ـه اين جنبـكاست، ذكر ـتبه اين اقليتها ياد کرديم. الزم  »آزادى و امنيت«پيشتر از  

 ورتر»يکن ـلنست باشد، توارهبرى شيعه نمى  ۀ روز«ـ»برنام تجمعى درـشتار دسـکائيان ديگر بهورد ـچند كه مثالً در م

فته، ن نيايااپ به کلىهى نيز شتار گروـدف کـهفته بود. حتى تهاجم به نى نياياپانه به بهائيان الت غارتگراـو حم دى«فر

 .ش۱3۱۸سال ـبند، بودفته ار گرقرار شتـورد کـم هميرزادـسر و شـسنگ( بهائيان .ش ۱3۰۰سال ـه بـاز آنكجمله )پس از 

شديدى درگرفت.  کشى«بىبا»بلواى  دگر در اين دو قريۀ بزرگ ربارضاشاهى نيز  قدرتدر اوج 

«نهاهر»مادۀ هرچند بر استفا -پهلوىت ـحكومتى نگى ذاگادو، تـست گفـبمى توان بطور جمع ظ لحاين بد

ميخكوب ساختن اين اقليتها در حاشيۀ جامعه  ت و آنـداشنيز ذير ـناپهـخدشى زمر  -تـه داشـتكي مذهبى«ها اقليت»از

 بود. 

ه داده بهائيان اجازبه  .ش۱3۱2سال ـبمثًال ه ـس كـب، همين در اين دورانلت دوسياست ن بود«نهاهر»مارۀ بادر

شدند، ل ـمنحبهائى ارس مدد ـل بعاسا ّـامبنا نمايند. را خود  دس(ـرة القـ)حظيدر قلب پايتخت اولين معبد ، شد

اولين  ارج« ازاتـ»كارخانج، تـيافه زجاا بهائى()جمند ل ارـخليدسـمهن ( .ش۱3۱4درحاليکه سالى ديگر  )

واحدهاى صنعت ملى را تأسيس نمايد! 

* * *

ه در ـزى كسانوند رو، فتيميااز اين درپيش يم. برمىن ياپاائى به بهت ـاقلييسى دگردبه هى تاكوه اـنگبا ث را ـبح 

شاند و ـان كبه ميدرا ملى ايران نيروهاى ، ال شكفتگى بوددر حنى ۀ ايراـاز جامععظيمى ش ـخبکوشش ار و ـيۀ كسا

به م ، قدرجاادر دوران ق «اسالمى اّمت»به  باهتـرا از شنى ۀ ايراـجامعها، اجتماعى آنصوص ـوزن مخرفتن ال با

 خت.   سامىم دور قد

ه ط مشى و جلوۀ يك گروـخشده، د سياسى ياو قدرت اجتماعى ختارهاى با توجه به ساه ـكاست، نى سيدپر 

حکومت دانى از رفرمهاى گرىرونست باشد؟ مسلّم آنکه تواچه مى در اين دوران نى ايراملى و قى مترعى اجتما

آن فرصت آنها، مك به تحقق شتيبانى و كـپ برعکس، دگيرار هى قرگروچنين شى ـط مـخنست نمىتوا هرضاشا

قرار دهد و ه واقعيات دگرگون و عمل انجام شدمقابل را در جناح ارتجاعى کشور لّ ـكنست كه مى توا، بوديى طال

 بود.در جهت منافع عاجل ملى ايران ، رفتنده بدين رامذهبى اى ـاقليتهديگر ه ـبلك، اينکه نه تنها بهائيان

تشکيل ا ر نآکانون ستى مسالمت آميز انسان ـه همزيـك رى«ـى »ايرانيگهاگىويژبازيافت ما، اطرف ديگر از  

و به صلح ن نياايراميان ديگر ا در ـاز قرنه، پس داده مى زجاا مذهبى«ها اقليت» بهستگان ـواببه اينک ، دادمى
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، گانتحصيلکرداز عظيمى ش ـاى بخنه تنها برد. کرميدمت ـخجامعه خود به رنگارنگى  زندگى كنند و اين فا ـص

اد ـايجى مشکل  مذهبى«ها اقليت» روانـپيستى با دوحتى ت و ـست و برخاسـنش، بلكه براى تودۀ عادّى مردم نيز

 بود. أم تو آزارى«بى »ان ـهموطنداشتن چنين شنودى از ـخبا  ،عكسبره ـد كکرنمى

«طبيعى»حاليکه تند. در ـخود نداشعى دن اجتمانمورح ـانى در مطچندش ـكوشآنان  هـاينكميان در اين مهم ۀ ـنكت

اسم رراى مـدر اج «تظاهر»با و شند بكو گروه خودش گسترو جهت تبليغ در اجتماعى خود لى و ماۀ ـه از بنيـكمى بود، 

»اقليت مسلمان«عملکرد با شند. در مقايسه بادر پى مطرح کردن خود عى شنج اجتماـتبه زدن من دا نًاو احيامذهبى 

ۀ ـرتبمبه ا ـاين اقليتهآنستکه نگر هرچيز بيااز ، بيش ل«ـ»منفعرفتار ه اين ـت كـگفاسالمى، بايد غيرهاى کشوردر 

 حامل ويژگى هاى ايرانيگرى بودند. يى واال

د آورد جورا بو شبههاين ، سلمان«ـ»من نيااى ايرابرت و ـى يافـاى منفهـجنب، الى«ـ»انفعلت اين حاآنکه، گفت ـش 

د نديگر برخوردارـشتيبانى از يکـى پياو مزانى دروهمبستگى از طرف ك ـاز يند! ندارگفتن اى فى برالً حرصوااينان ه ـك

 برند! د مىسوى آن هاآورددست از باشند،  داشتهت ـمملكپيشبرد ى در ـزحمتآنکه ون طرف ديگر بدو از 

گىالف ويژـمخجهت ع در ـدر واق، ددامىشان ـن «اجتماعىسد ـ»حصورت ـرا بخود ك ـه اينـشداورى كـاين پي 

از سوى متوليان عمامه بسر و به همين سبب نيز و بود شان ـاز دگراندياسالمى ت نفرل بدسخۀ ـو ننى ى ايراها

، «فرهيختگانشر ـ»ق مياندر حتى  ،«اجتماعىسد ـ»ح نگاهداشته مى شد. شيوعه ممارست زند، با اسالم »كالهى«

به همبستگى ملى تيابى ـاى دسبررا شانى ـتهاى درخـفرصچه  «فرهنگ اسالمى»اوم تده ـكاست نگر اين بيابى بخو

 . ختنيست و نابود سا نى مدسجام ـو ان

ى هاىنظرگ ـصبات و تنـور از تعبه د  ،سلمان«ـ»م ننياسلى از ايراـنپهلوى ه در دوران ـاينكتر بگوييم، روشن

سل ـ»ن دجووبا ه ـكمذهبى بود، اى ـاقليتهمعنوى ۀ ـميمانه و جاذبـص ششيون كومدۀ اوّل ـر درجدپديد آمد، سلکى ـم

 بودند. ه پاسدارى نموده را هموارنى ايراجوهر فرهنگ اين متوليان اسالم، ت ـن بدسشا شى«ـك

اينك اين ، سته بودندـبنى ايرا ار«شان و »كفّـبودى دگرانديبه نار ـمه كـن كه قريزدـاز سمتوليان اسالم پس ه ـاينك

اين نى نيز ى ايراها«سه ديده»مدر هـاينك، كترناو از آن درد قلمداد كردند »مسامحۀ اسالمى« همزيستى را ناشى از

 دوران است.  در اينبيشتر اسالم زهم باخ سوشانگر رـنند، ور كردبادروغ را 

شى گ و خروـاى رنگارننى چهره ۀ ايراـجامعبه  ىمذهباى ـد اقليتهجووهرچند ه ـكشد،  ثـعنيز بارسوخ همين  

 نمدبرآبه د و ـا نروييسى اجتماعى فردمكرارهبرى شيعه، به شار ـر فـدر زي، نگىنگاراين رما اه بود، شيدـگ بخـپرآهن

 منجر گشت.  «مخدوش هويت فرهنگى با کلـشبىاى هدتو»

ردار خوبراجتماعى ۀ ـوزنچنان از شاه دوران رضاهمان آغاز ن از ناآاست. ادق ـصبهائيان ورد ـدر مه بويژاين  

 درايران فتن گرار ، تا با قركافى مىبود،  شتار(ـشت و كـوكش كفرايط شر)در ، آنان «طبيعىش گستر»ه ـكند، بود

گردند. در جهت منافع ملى ايران دير يا زود انرژى بدل نى ۀ ايراـاى در جامعبه عامل عمده زودى ـبپيشرفت، سير ـم

نى باه قرـآنهمبا شان ـراندران و مادـسلى از پـنسه ه دو ـند كساى برچيزآن به يست آنان را باتجددخواهانۀ بهائيان مى 

مى لکه ب، تندـداشبا ااجتماعى شنج ـتنه گوبه هربودند. اين بود كه نه تنها از دامن زدن  هردـكه ارزـش مبدر راه

يى اراـكدولتى و اجتماعى اد ـنههيچ ون آن بده ـكند ل گردبدبه اقليتى ، ال بردن سطح آموزشى و تربيتىبابا ند شيدكو

، ستندـدانمى را داراى آن خود ه ـكمعنوى ى تردن بربران به ميديش و خوار دادن قرو ـالگند با وار بودميداآنها ت. ـنداش

ال بازمينۀ ه پيشرفت كشور كمك كنند و از اين راندروبه   ا«صدو سر ون بد»ه ـكد نردار گردخواى بربه جاذچنان از 

 زهم بيشتر نفوذشان را ممكن گردانند. بارفتن 

ۀ ـدر جامع «انقالبىقطب »بهائى بعنوان ن يااز جرشاه دوران رضاسى ه در بررـكجه است، متودقيق ۀ نندخوا 

فتيم. در نظر گر در «مذهبىت »اقليبعنوان   «تنها» ن راشااجتماعىۀ جلورد و ـو عملكن نيست مياخنى در ـسنى ايرا
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 ۀ اوّلـرا در وهليسى شيد. اين دگردـكمىو فر -رجىهر خاتكم در تظاـدس -يشينپز سور و شوآن فته رفتهرنيز ت ـحقيق

سيد. رفته بنظر مى ق ياـتحق (شدهسخ ـصورتى مـبهرچند )ن ناآ «بى»انقالداف ـه اهـكنست، از آن داشى ان ناتومى

يش اگرو بود شته ـرح گـمطنيز  «بىغرفرهنگ »در ند، رش بودستاخوامذهبى ى هاوربااز وراى آنچه بهائيان ى ـوانگه

كاست. ۀ بهائيت مىـاز جاذب بود(شوق آن ـملت نيز دوسياست ه ـك )فرهنگ اين بسوى  «نىى ايراسه ديده ها»مدر

مى ه جلو »اقليتهاى مذهبى«ن ديگر چورا نيز آنها يش آيين خودۀ تبليغ گستران به از سوى ديگر عدم تمايل بهائي

داد. 

ى شۀ اوّل ناـت و در درجـى داشنى عميق ترو برونى ى دروهاشهـريبهائيان  «يسی»دگرددقيقتر بنگريم، ن چوامّا  

عى برقرار ماند و ديگر گروههاى اجتما انـهمچنپهلوى ه در دوران ـكبود، اى شدهسخ ـختارهاى مساو نگى ها وارواز 

 و فرهنگى ايران را نيز به دگرديسى منفى دچار مى ساخت. 

بر  وزش و پرورش نوين«ـ»آمآنچه بعنوان ه ـفتيم كيادرکنيم: ه مىرشااها وارونگىۀ ـجنباينجا تنها به مهمترين  

رش ـ»نگو  «فرهنگ شيعى»همان ا محتودر ، دوش مدارس نوساختۀ رضاشاهى جامعۀ ايرانى را در مى نورديد

ه مى ادد دا«ايران فرزندگان سا»، ردبخو «پايىشهاى اروـ»دانو نه« ستاپرتبليغات شاه »نى ـچاش باه ـكبود، «اسالمى

اى ـ»اقليتهان جوسل ـنفته ار گرقرون« ـ»معجاران اين ـورد بمبـابيش مـكمنى ۀ ايراـشار جامعـاقهمۀ ه ـكشد. روشن است 

 مىشدند. ه سوق داد ارس بسوى اين هويت مخدوشمددر نيز  «مذهبى

، معيليانـاس جمله:)از  «اسالمىى هاهـ»فرقحتى و ند نبودميان تنها ن در اي «مذهبىهاى اقليت»ه ـكاست ب ـجال

  ادند!دمىدست  از شرى«ـى عـيعۀ اثنـ»شمقابل را در پيشين خود  ت«ـ»هوينيز  يخيان...(ـنّيان و شـس

آراستۀ هر در پس ظاشيعه مذهب اينك ، صارى«ـو انحدين رسمى »بعنوان ى گرشيعهروج ـاز عپس تيب بدين تر 

د و مى بررا در خود فرو ، هاى فرهنگ ايرانى«ه »جزيره، و درهم شكنندعظيم وجى ـن م، چو»آموزش و پرورش«

اى ـاقليتهحتى ك ـاينند، بوده دوام آورده زدايران اسالم ينى در مدى و خرـاى مزدكـگروههپيش، ن قرك ـيگر تا همين ا

در مورد ، دستکم «نىور نکردبا»ۀ يدهد اين پدند. شاآمدعميقى دچار ت ـهوينيز به بحران شتى ـزرت  ودى وـيه

سه چهار با درقياس ، هـاينك تند(ـار داشقرن« باستاآنکه مورد »توجه خاص« در روند » احياى ايران )با زرتشتيان 

  !مى دانندزرتشتى« زبان درى» هصد ناچيزى از آنان امروزها درنسل پيش تن

ك اپايع ـ»آن طب وبود خته دچار سادوش ـمخيتى وـنگى و هگادوبه را همۀ جامعه ك ـاين  گرىنفوذ شيعه شگستر 

تهاجم ورد ـمفرهنگ شيعى ى سواز  و(ـ)گوبين «نىايراستى و درستى و »را نى(مان كرخازا آقا)مير «هوردـنخدست 

ه فراهم آمد »برترى معنوى و فرهنگى غرب« ختگى در مقابلبابراى خودهر نظر ه از ـت و زمينـار گرفقراى هدـنابودكنن

بود. 

ملى سجام ـو انسى اجتماعى ن دمکرامدم برآهرست اـيمى باريخى به انتظار تاه ـكايران ومى ـو قمذهبى اى ـاقليته 

سبب نيز ايران دچار آمدند. بدين  ى فرهنگى«ـس تنگـ»نفه جامعه، خود به زدشيعه ضاى ـدر ف نفس«ـ»تند، با گرد

جهت در ديگر مى گاست و ـنشپس مى واقدر جاقابا عهد سه ـدر مقايحتى  پهلوىصر ـع ،«سته»آراهر اـظپس در 

 ت. ـبرداش ن«جها پيشرفتۀهاى کشور»در ند پيشرفت الف روـمخ

ن مازندۀ مردساوى نيريش سافره شده بود، ار زدـبكنسطايى ون ونکه سلطۀ مذهب قرآاز پس ها کشوردر اين 

ى جداى هـى خدشگرفتند. در ايران اگر به سلطۀ شيعهياوام ـق ش«ـودبخـى بهبهامتنى و حكومدۀ ـ»جامعفته، ن ياياپا

ۀ ـجامعتى نگى ذانگاررنيز هى شارضا امنيت عصرود آزادى و محدضاى ـفهمين در بود، تا افى ـكآمده بود، وارد 

ت جوامع ـرا در ماهيـزي، شاريمـفعا پا مى اين ادمد. بر بيانجاملى سجام ـانيتًا و نهاسى اجتماعى وام دمكراـقنى به ايرا

به  »نظريات افراطی« ديلـتعبا ه ـكمد، انجانمى ج مرج و هرو سياسى نه تنها به عى بشرى است كه آزادى اجتما

ر مى گردد.منجدر كثرت«  ت»وحد
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بجاى آنکه جامعه را به ، اين تجربۀ همۀ جوامع آزاد و دمكرات است كه تضمين و تحقق آزادى انديشه و عمل 

د شد خرۀ رـين زمينبهترشايد. آزادى ـگه مى دـارى زاينـو همكيى سوـبه همه را، تقسيم كند ى جداگانه«هامیت»تما

شى ـه دگرانديـيي كجاعكس در برند. مى شوك ـديگر نزديـبيكنيز ا ـكفد راههـشمى د خره ـكآنجا و انسانى است 

مسدود مى گردد. عى اجتمادۀ تبادل فکرى و مراوه راه، ه دور شدـکوبگرش از همسريش و انددگر ،دشوكوب سر

بدل سازند عى را به عامل حركت اجتمايتى بجاى آنکه نارضا، در جامعهراضى ناپتانسيل ذب ـجبا « هااقليت»

زند. در مى ساسيم ـم تقـو متخاصنه ى جداگاهات ـتماميبه را جامعه و ند بكار مى گيرخود يم ـآنرا در جهت تحک

رج جامعه خاۀ ـاز گردونآنکه اطر ـبخند مجبورعى گروههاى اجتما، شدباكه دمكراسى تحقق يافته آنجا ه ـحاليك

د ـخواههمبستگى ملى و انسانى آنها رى و ـالى فكـث تعـعخود باد و اين ـدن نهنگرست در آن ـوازين زيـمند، به نگرد

  اند.رمى و ـرا بجلجامعه  هرمى قوى اصورت ، به «سیدى دمكراـ»قانونمنبعنوان نش ـنش و واكـاين كبود. 



«57»بهمن  تا« 20»شهريور از

 ه مى خواستيم برنداشتيم« ـه اى كـارى نتيجـ»از هيچ ك

کسروى
1

آن دوران  ى«هر»نوسازى ظا هـك، نشان دادشاه در دوران رضا سياسى و اجتماعى گى ندزسى خطوط اصلى برر 

ان ـر همچنجاصر قاـعيل « در اوااجتماعى -ريخىتارۀ ـه »پيکـشمرد.  چنانچ «معاصر ايرانتاريخ »توان سرآغاز را نمى

 دستگاهۀ ـطلبانپيشرفتى هاکوششان ـهمچننى ۀ ايراـجامعبر ى گرشيعهسّلط ـاوم تتدت و ـيگى حکومپاو دوبود ار قربر

هرچند ديگر قطب مقتدر جامعه نبود،  مذهبىت ـحكوميگاه خت . پاسا مىپيگير« ناطحى و ـرا »سسياسىت ـحكوم

ق ـو تحقملى سجام ـانجهت زش در ـرا از خينى ۀ ايراـجامع، شيعه مذهبزدارندۀ بااتكا به سلطۀ با ان اما همچن

حكومت ه چه در درون دستگا، وهاى ملى رانيرجهت نيز کوشش ين بدت و ـداشزمىدولتى باى هامگار رفرندما

طول يك قرن پيش از آن جاى  ى پى در پى و نافرجام درهاششيد در سلسلۀ کو، باجامعهسياسى و چه در سطح 

داد. 

خت و در پس اين هالۀ سان گوذير دگرـشت ناپـزگباى ايران را بگونه اى هرچهرۀ ظاى رضاشاهى« هاى»نوساز  

ف ـطيه حکومتى به دو پايگاى درون هانيرونبود، أم اجتماعى توت ـمثببا تحول ى كه بهيچوجه هرپيشرفت ظا

كه پرداخت ، عى پديد شددر جامعۀ ايرانى تنو ،«ملى»و  پ«ـ»چى هان نيرومدبرآه با يژبود و ـيافتندست اى هدگستر

نظير در جهان سطحى كم ها درهپيچيدگى روندها و دوگانگى پديد نظررا از شاه دوران محمد رضا ريخی«تا»پیکرۀ 

 ال برد. با

تر رى دواشتهگذبه را ه اـنگهاى جامعۀ ايران، پيچيدگى  ر به ـغلب به منظوره ـكهمين بود، نيز  هدف بررسى حاضر 

نه دوش و دوگاـمخه جدرچهره ها به چنين و ها ه مرزـك، کنيمسى نى بررمارا در ز اصلى جامعهصات ـوزيم و مختبد

د جووبا و  ان«ـال و امكـ»مجوديت محدايم،بتوان با توجه به ريم، در چهارچوبى که به دست دادهنگشته بود. اميدوا

بپردازيم.شاه دوران محمدرضاريخى تاپيکرۀ به ه ـسته و گريختـراتى جشاابه   ى«نگاراه دسااز شینا شیـر كژانديـ»خط

* * *

ۀ ـدر جامع پ«ـچجنبش » مدنبرآبايد را  «2۰يور شهر»از سى پس سيا -اجتماعىرۀ ـنى در پيکگومهمترين دگر

ار رق ستى«ـسوسياليافکار »ن ايرانىدر مدار گاکردتحصيلرى از شماشتـانگتنها ه ـل كسى سااز ت. پس نسدانى ايرا

ايرانى  «مدرسه ديدگان»در ميان »افكار چپ« ، خ در استالينگرادسرش ـرۀ ارتـروزى غيرمنتظـپيبا ك ـاينند، بودفته گر

ر به شماست ـۀ بيـۀ دهـه در نيمـك، پ«ـن چياجر اىه ديگاه تو»پا ازمهمتر ور نكردنى گسترش يافت. باسرعتى با 

ميان ن در ياه اين جرـكاست نفوذ عميقى ، ه بودميليونى ايران رسيد 2۰نفرى در جمعيت هزار  3۰۰تا  25۰

داورى داريوش آشورى بايد وز مراه گاديده از ـكه چنان بود، دـپايننفوذ ت. اين ـياف معهجا آمدان«سر»روشنفكران و 

 كه از اين پس: را پذيرفت 

 »روشنفکران ايران كم و بيش همگى زمينۀ ذهنى ماركسيستى داشتند.«
2

 .3۸؟ ص سرنوشت ايران چه خواهد بود، احمد کسروى 1

 .233، ص  37شمارۀ، کِلک 2
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رى ـدر راهب «روشنگرانو روشنفکران »ه ـكاست اى هدـكنناهميت تعييناز شى نانيز بيشتر ن يااين جرتوجه ما به 

و اجتماعى ختار با توجه به ساگرف را ـۀ شيداين پدنه مى توان ه چگوـكاست، يدنى ـپرسند. و دارجامعه داشته 

بد؟ آيا چنين سرعتى گسترش يابا  »تفكر چپ«شد، ن ـممكنه چگو؟ يح دادـتوضنى اۀ ايرـجامعفرهنگى ت ـماهي

ريخى و تات ـختگى هويباخوديا و نست ن دايازگى اين جراتا و ـغن، گىنداز برّشى نابايد يع را سرش گستراين 

ن طول يک قردر پا ته از اروـبرخاسخواهانه دمکراسىافکار ه ـكنه بود، چگو؟ دشمرآن عامل را نسل جوان فرهنگى 

 طولك در ـو اينفته بود خ ياسور «نىن ايراهاين اذترروشن»ميان در شده سخ ـصورتى مـب ارى وشودشته، تنها با گذ

 ؟ ش مى يافتيد آمده بود، چنين گسترپدپيشين ت نااوم جرياتددر پا ه در اروـك پ«ـچافکار »، لىسه سادو 

آنکه اين رهبرى چه بود؟ مگر نه  سابقه ـو بيه دا چنين تهاجم گستررهبرى شيعه برد خوبرشته، گذاينهمه از  

»اديان كشى پيروان نسل از،ه سهلستـكافران«ـك»ه، وردنياب تاى را محمدب اسالم ناراف از ـكنون كوچکترين انحتا

 ؟ بوده ننمودبا نيز ا صاحب كتاب«

شاه تا ) ازسقوط رضا 2۰ۀ ـى دهـرۀ كلّـمنظ، نگاهى به آييمبرچيستان اين  برابى جوستجوى ـجآنکه به از پيش  

ب تازمنتشر شده باى هابكتا هوـه در انبـريخى اين دهتارۀ ـرۀ منظبادر آنچه نمايد. الزم مىنخست وزيرى مصدق( 

كند.اغلب نويسندگان اين كتابها نيز به حكايت مىنى فراواسياسى و جتماعى اى هاشيب ـاز و نفررّك و ـاز تح، فتيا

ستايش و با است ه ه به لحاظ اينكه سرآغاز اين جريان بودـاين ده، به »جريان چپ«سبب وابستگى به 

 نگريسته اند. «حسرت»

يى وزاـن، بعنوان نيان وار اين جرـش بهمگستره از ـت كـان يافتونمىرا نفر ك ـيحتى ه ـت كـاساينجه ـنكتما ا 

ى رـفنظر از تغييصر جامعه،وين در ـن نياك جرـش يگستره ـحاليكدرباشد. ه ـگفتقالب اجتماعى سخن يا انو فرهنگى 

شد.بايد بانيز عى تحولى فرهنگى و اجتماد حاکى از وقوع بخوخود ،دـدهسياسى مى و اجتماعى واى ـن قازتوه در ـك

ه ـدر اين دهنى ۀ ايراـدر جامع مثبتىنى گواز  دگرتوان نمىه ـكعيت نيز چنين است واق ديد،اهيم خوه ـچنانك 

 توان دريافت. مى ريخی«تانگارى ه »پیکر از روشه استفادبا تنها  ، ريخى راتاى عات. اين ادـگفسخن 

به ه ـك، دستکم تا آنجا «شاه»دوران رضا باست ـۀ بيـد در دهجوواى موـازن قتوو نى ۀ ايراـرۀ جامعـسۀ پيکـمقايبا  

 وشاه رضابا سقوط وييم! بررواجتماعى ت ـمثب شزـخي الفـامالً مخـى کندرو، با دمى شوط بومرقدرت رهبرى شيعه 

بود، و بررويى اـنمقدرت ۀ ـدر زمينيى وديتهابا محدن از آپيش ه ـكيگاه قدرت سياسى، رهبرى شيعه ضعيف پاـت

پى آن  درحتى و سياسى آغاز نمود. بطوريكه عى ى قدرت اجتماهاهرمسوى ابه ه را ـه جانبـيع و همـاجمى وسـته

ارتجاع مذهبى ورشـرۀ اين يبازگشت ناپذير را نيز از ميان بردارد. كسروى درباامّا ، ىهراى ظاـگرگونيهدكه ، بود

 زارشمىدهد: ـگ

بعضى در ديد... آزاد گره ربادوه بود، محرم كه ممنوع شده »سينه زنى و قمه زنى و اين قبيل اعمال وحشيانۀ ما

ه ربادوشده بود، سته ـه بـت را كـا پا كثافعمومى سرى هاه ـسته خزينـرا به رـى نمبه هاه گرماـيد كـرسايى بجار ـها كشهر

ق آزادى ـاليه دتوه اين ـك، دـه گرفتنـنتيجچنين ان ـبيگانگايران بود. ت ـو و حيثيبرآه گى بۀ بزرـلطمند. اينها ز كردبا

 نيست.«
 هانىديگر روضه خوا رباتند و ـادر واداشـردن چـ»مردان و زنان را به گزاردن عمامه و كالههاى بى لبه و بسر ك1

 فزونى يافت.«
2

 .4۰شده، ص د ، يات...ـسرنوش 1
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ر. روشن است كه باشاندگى درـندست ناگفته پيداست كه اين قدرت يابى در درجۀ اوّل سياسى بود و نتيجۀ آن 

نشدر مقابل رهبرى شيعه ممكن کراز پس تنها ، بيست سالهشاه بر تخت نشستن محمدرضا، در چنين شرايطى

 گشت: 

در لغو ممنوعيت برگزارى  ت«ـاني»روح استآوردن خونشستن، بر به تختاز شاه پس»اولين اقدام محمد رضا

1محرّم و رفع ممنوعيت پوشش اسالمى بود.«
 

»دست مى مهمترين به قد يش«خو»دوران آغاز ت در ـدر داشـپ ت«ـ»وراث ىعاه ادـكشاه بدين ترتيب محمدرضا 

 د داد. بارا به  )همانا ممنوعيت پوشش اسالمى( او آورد«

ف ـرا در طي ت«ـ»روحاني  ملت ايران جدا ساخت و ه او را قدم به قدم از راه را «ه»ارتجاع سياتكيه بر همين 

اى را هـخدشا همان ، رهبرى شيعه نه تنهستـۀ بيـدهطول كه در  چنين شد اى قدم به قدم جسورتر ساخت.هدگستر

رداخت. پ رتشيشتر قدبهم  زباش به گسترن شتاباى ـآهنگبا ه ـبلك، دنموران ـجبه بود، ردشاه خوت رضاـه از حکومـك

 زدارندۀ اين اوج گيرى نبود! بابهيچوجه  »جريان چپ«نکتۀ مهم آنکه ظهور و نفوذ 

 »ترورروى آورى بسوى بايد آن را مهمترين ه ـكه بود، رخ دادتهاجم ارتجاع مذهبى ى ه هايوـدر شتى تغييراالبته  

اى ـبج ه ـكشد، ختم مى همين به پيش تا کنون ن قرقدرت مذهبى از نيم ه در پايگا »دگرگونى«شمرد. فردى« 

ميان سانى از ـۀ كشدساب ـحما اه، اـبيگو گاه ور با تراينک ، رهبرى شيعه نلفاشان و مخاـتجمعى دگرانديـشتار دسـک

وى ضربت نيرن بانياۀ قرياهـاد در سفرانگاهى به مهمترين د. قدرت مى نموال ـاعم قيب،الف و رـى مخهانيرو

 است:  «هحساب شد شى»رو حاكى از، »روحانيت«

 -بىـ)طهماس آرااجعلی رزمـح (،.ش۱32۸مى! ما)ا رـهژيعبدالحسین  (،.ش۱324 -مىمات اـ)بدس احمد كسروى 

 ( .ش۱334 -وابصفوىـ)ن الـسین عـو ح( .ش۱33۱ -خدايىدـ)عب طمیفاسین ـح ،ش( ۱33۱

الى زمانى اين ترورها ، تا توکنيمافه ـياهه اضـين سبدرا  .ش۱327ن ـبهم ۱5اريخ ـبتبه شاه ازى اندست تيرـكافي

در اين ميان از همه مهمتر همان البته دد. گرشا ـافند، دنمومىزى لت بادوبه شار ـو نقشى كه در جهت اعمال ف

را در عظيم ى ـجمعيت، يخى خودرقدرت تادر اوج  «هدحزب تو»ه ـدر اين روز كه است. شگاـدر دانبه شاه تيراندازى 

ر و اين باار دادن درقردمت رو در رو ـدر خنست تنها توابه شاه مى ازى اندتيره بود، د آوردگر دالله«ـعبه مزادما»ا

 هيچ صر ايرانمعاتاريخ در نا رهبرى شيعه بود. هما، دبرد سواز آن نست ي تواـه مـكيى نيز نيروتنها و باشد  «حزب»

شته ـدوش گـى آشکار مخهاغدروبا ن و در عين حال بدين درجه كه بدين حدّ روش، ه اى را نمى توان يافتـواقع

فى معر «اسالمچم پرۀ »ـروزنامنگار خبربعنوان نى ـاو را بروشيى، فخرآراصر نا، اربـت ضـارت هويـكفى از طرباشد. 

 بنويسند:  »مورخان كمبريج« ، تاتـگذشمى  هـلى از آن واقعسا سىست ـيطرف ديگر مى باد و از کرمى

يكى  ۱949در فوريۀ سال  شاهرضامحمد ارب ـه ضـد دارد كجوال وـاين احتمما انشده است، ات ـاثبهر چند » 

شد.«!ه بااز اعضاى فداييان اسالم بود
2

طۀ اين تيراندازى بود و ـنى بيواسباقر، نششدوع ـممنبا آنکه با كه ، « استه»جالب«تر موضع خود »حزب تود

فيهانه ـين دروغ سحتى بدود و ـننمه رشامالن آن اروشن عات ـهويهم به ار ـيکب ،يم!«ما نبود»، دکرر اعالم باصدها 

 است! هداشترا داشتن شاه برميان صد از ـر قبادرخود ه ـك، زدمن دا

ته شـک. البته ندبود ماليانبه شاه ازى اندفع تيرتنها ناه ـو آن اينکچيز مسلم است ك ـريخى يتابهرحال در داورى  

 بود، تاافى ـكنيز او شدن ى ـزخمما ابود، دآورتر ، سوختممکن مى سا را «اسالمىت ـ»حكومالم ـه اعـكشدن شاه 

 .2۸9، ص  کمبريجتاريخ سلسلۀ پهلوى و نيروهاى مذهبى به روايت ، عباس مخبر 1

 .296، ص همانجا 2
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 رات«ـان دمكشاه جو» هم بهن مردم کشور را براى هميشه سد كند و از مياه برآمديى نيروبا ر بادريکى نزده راهم 

اين  يىت و برّاـرۀ موفقيبادرست! استه ـت سلطنت نشـتخبر و نيردام ـايت كـرضبه ه ـكيد، زد نماـگوش «سىرز »ملموـبط

بدست يکى در روز روشن ، تـر مملكـست وزيـنخ، ه رزم آراـهنگاميك، از اينپس لى سه ساه ـك، سـبهمين روش 

1و توسط مجلس مورد عفو قرار گرفت.« شدسين ـتحملت جى نا»ضارب به عنوان  رسيد: به قتلاز فداييان اسالم 
 

چه هرت و واكنش ـگرفمىرت رهبرى شيعه صوى سواز شده ساب ـحبطور ه ـكهايى سلۀ ترورـب سلـين ترتيبد

الم ـاز اعپس ه ـايطى كشردد. در گرى ـتلقرهبرى مذهبى دۀ ـبى فزاينياقدرتخص بايد بعنوان شات ـحكومتر زبونانه

ى ـى تعجب، جادمى گيرار عفو قرورد ـم، قاتل او سيد حسين امامى ى!(ـخمين جمله از سوى)از سروى ـكقتل واى ـفت

 اقدام نمود!  (2۰)وزير در بسيارى از كابينه هاى پيش و پس از شهريور به قتل هژير  ترل ديرسار همو چهاه ـكنيست 

به مثابرهبرى شيعه، بلکه از  «جناحى»نه بعنوان  «اسالمداييان ـ» ف، الباطور ـه در سـكجه است متودقيق خوانندۀ 

شود ه در تأييد اين ارزيابى كافيست اشار؛ شتـبى گياارزرهبرى مذهبى ل ـكتأييد شتيبانى و ـورد پـبت و مضروى نير

كه از پشتيبانى فعال )آيت الله( سيد محمود ، « بوداسالمداييان ـضو »فـلى عسه سانى شات الله کاـآيتنها نه » كه 

2 !«طالقانى نيز برخوردار بودند

، مى رهبرىدۀ اين ـفزاينرت قدو نفوذ يۀ سادر شيعه تنها ضربت« رهبرى ه فداييان اسالم بعنوان »گرو، وانگهى

ن ياادر پآنستکه قدرت رهبرى شيعه خص شانيز بنوبۀ خود  ى«»برندگهمين و  .دست يابندگى ندبرّبه چنين ستند ـتوان

ال قبدر تنها بى قدرت ياه اين ـكاست ه پيدـناگفتفته بود. ياصر ايران دست معاتاريخ وين در ـى نـاوجبه ست ـۀ بيـده

ت ـ»حکوم ارىقربرجهت در سياسى واى ـازن قتوشت و ـن گـممكسياسى ت ـحكوميگاه پاهم بيشتر ز باضعيف ـت

خواستار آن شدند كه:رسمًا داييان اسالم« ـ»ف، .ش۱33۰سال ـه بـن اين دهيادر پاکه چناند. کرمىير ـس  «اسالمى

 بتوان او را بركنار کرد.«، شد و در صورت تخطّى از آنبابع قانون اسالم شاه تا»
3

جديد عى ى اجتماه هايدد پدجووبا ه ـك، فتيميادرمذهبى ت ـحكوميگاه ت پاـت و موقعيـموجوديبا نگاهى به 

ر جاصر قاـه در عـكخطوط اصلى همان بود، در اجتماعى ايران ريخى و تاپيکرۀ   )از جمله ظهور »جريان چپ«(

اى هپيکريى كارا، تا گرددسى ربرنيز در دهۀ بيست سياسى ت ـۀ حكومـو دوگانضعيف ت ـست موقعيـت. كافيـكل گرفـش

مىزسبب باين بدو است رج ختصر خامال اين ـاز مجاينهمه دد. روشن گر يم،ت دادـران عصر قاجار بدسرۀ ايباكه در

 پ« در دهۀ بيست. ـن چياريخى »جرنقش تات و ـرۀ موقعيبادر شده ح طرشهاى ـپرسبه ديم گر

پايۀ قدرت  گارى ساختار دوندايط ماشره در ـك،دنمور ـتفكشده بايد د ياشهاى ـپرسبر اب جوفتن ياستجوى ـدر ج 

، دكنحکم مىريخى تال ـتعقيد؟ آيد ى پدمسى سوو سيااجتماعى وى نيرچگونه ممکن بود كه ، سياسىو عى اجتما

و به قيمت ناگزير در قبال ، پايۀ موجود برخوردار بود اى دو، سوريخىنقشى تات و ـاز ماهيگر ايى نيروچنين ه ـك

 و رشد نمايد. ين دتضعيف دستكم يکى از ا

فع ه مناگاديداز سى. ت سياـحکومبا دستگاه  پ«ـن چيا»جره امكان نزديکى اى داشتيم به پيش از اين اشار 

ت. ـاشار دقر  پ«ـن چيا»جردر مى وى مردبا نيرر بادرقى مترح يکى جنانزدجهت در  ريخى«انتظار تا»ملى ايران نيز، 

به دستگاه ستگان ـى از وابـش مهمـبخ ويکردر  جمله،ت: از ـيافجهت نيز مى توان در اين هم نى ـى روشهاشانه ـن

  .7۸  ، صهمانجا 1
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 1.ش۱322سال ـه بـابينکت در كشراى حزب برر از اين ـست وزيـنخ، هيلىـت سعوده، دکشور به حزب توادارى 

2ردهم .چهادورۀ مجلس دگى ـينبه نما اىه توده انتخاب ده الخرباو  .ش۱324شرکت در كابينۀ قوام 

در ، موضعى ازىاندرۀ تيـاز واقعپيش ل سات ـهفطول امى ـدر تم «شاه تـ»حکوم، دعا نموادميتوان ه ـكتا آنجا 

ى ـنزديكپى در نه تنها اش نه واروت« ـ»ماهيبه  پ«ـن چيا»جرما ت. اـداشن« يا»جراين نه به جوياسالمتـممجموع 

 بود. ه عملکرد خود قرار داد محورآن را ه با ارزـه مبـكسياسى نبود، ت ـحکومبه 

يگاه ى پاـيعنسياسى کشور، و اجتماعى بزرگ وى نير قبالپ« در ـوى چنير»ضع ومتر، اتى«ـ»حيو مهمتر از اين  

رد و خواز برسو ه در اين ـكصر ايران است، معانى تاريخ ور نکردباى هاشگفتىز و اين امذهبى است ت ـحکوم

عمامه  شهد(ـدر مجمله ز )اواردى ـه در مـكدست است، در  طراتى«خا»ت و شاگزار، عكس!نبود. بررى ـشاکش خبـک

 !دادندمىقرار  اى«ه تود انـ»مبلغاختيار را در  خودر ـانى منببسر

اين با كه ، بودفته ر، چه دمى کرکوب سرساوت ـقبا از اين پيش را مذهبى شان ـه دگرانديـكبر رهبرى شيعه،  

با آنکه و ه نبود رـبهيى بىدو رواز خود ۀ ـببنو هالبته حزب تود؟ بخرج مى داد چنين مالطفتى »كافران خدانشناس«

سلمان ـ»مکندرى ـاس خان نليماـسو يا  يدرا برگز «هدحزب تو»م نست ناميدا« نيستكموحزب »را خود دا ـابتهمان از 

 اين دى«لحات اـ»ماهيه ـكبود از آن يى کمتر ويزهاستادما چنين د. اانتخاب کرى ـكلبير دبه را  ان«خواز ـؤمن نمـم

 بيندازد.ه ارد و غريزۀ ذاتى رهبرى شيعه را به اشتباه گذدپررا در حزب 

ۀ ـر جنبدکه ، بلى«نظر»ۀ ـدر زميننه را ه درهبرى شيعه با حزب تو «دشمنى»نايا دستکم ارى و ـظ هميلحاين بد 

يى سوـه اين همـك، ستـدر هـد. اينقنموستجو ـجاجتماعى بايد و يى عملکرد سياسى سوـى در همـيعنتر، سىر اسابسيا

ميان  ى«نظر»تضاد آشتى ناپذير ، مى کرد »صرف«كه ، برخوردار بودچنان اهميت عظيمى از رهبرى شيعه اى بر

 شود! شته ار گذاـكنبه ن يااين دو جر

ه رهبرى شيعه هنوز ـو زمانيک پ«ـ»جريان چجالبست ببينيم در اوان ظهور ، امّا پيش از آنکه بدين مطلب بپردازيم

بيان و با باكه پيشتر ، رد« مى شدخو»برنه گوها دقيقًا همان اى ه د، با تورا درنيافته بود «حياتىيى همسو»ين ا

 است: ه ريخى را بدست دادتابهائيان. کسروى اين فاكت حيرت انگيز 

دم مرو ه دکر رـتكفيرا آنها ته و ـبرخاسه دحزب توعليه  بر، »سيدى در اردبيل )يا در نزديکيهاى آن( بنام ميرخاص 

3 «ه...ديگر دادهر بشوه از آنها جدا گردانيد، انشانهراد شوتدم اربناا را ـزنهه، دنموريص ـن تحشابه کشتنرا 

نش ديگرى نيز از سوى رهبرى ـواك، هر تـفروخمى  ان«جو»سل ـنبه را خود ه ـكبود، آن واقعًا  «هدحزب تو»گر ا

ه ـك، فتندر زود دريابسيا «ياان پرولتاررهبر»الترى از با هى«گا»آو ه به غريز ماليانشيعه جاى تعجب مى بود! امّا 

 خدشه دار گردد!  «اختالفات عقيدتى»ت و حياتى بود كه بهـاز آن ارزش داشبيش  پ«ـن چيا»جراز استفاده 

از فراوان نيعى ل اجتماـريخى و تعقتاصيرت ـبرهبرى شيعه، به اى بر پ«ـن چيا»جراتى ـفتن ارزش حييااى بر 

، »نيروى چپ«دشمن »تنها« كه ، ددصر رهبرى شيعه نيز روشن گرين عناترذهندـاى كنبود تا برافى ـنيست. ك

ان از ندگ و دـچنرهبرى شيعه به ه ـاز يك قرن كپس همه چيز بجاى خود قرار گيرد! ، تا ت سياسى استـحکوم

خ سوو رنى ۀ ايراـدر درون جامعجو ترقىو يا زاهاى جنبشو مقابل افکار در خود نى مدل ـو ماقبسطايى ون وضع قرمو

نه تنها به  شور«ـزان كه سادـ»آينو نى ان ايراجوسل ـاينك ن، بوده دفاع کرد ك متمدن«ـ»ممالرى از ـت فكناجريا

 تـحکوم ه باارزـۀ مبـب در جبهـو مواجه رـجيبىارزان ـه به مبام مى گذاشتند كاحتر »رهبرى مذهبى«و  ه«ّـعاميد »عقا

 .6۰، ص رانـستى در ايـگرى و کمونيکارجنبش به ى ، نظرامبخشـصمد کـعبدال 1

 .6۸، ص همانجا 2

 .53ه، ص ياد شد، سرنوشت... 3
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هدار ـهى و خدششاارس رضامد «سىدر وادـ»مانش درـو متولينسبت به اسالم ت ـت مثبـذهنيند! شته بودـل گسياسى بد

 . شودضد انسانىاش مى گهر ماهيت و مظابا همۀ سم ـخ استالينيسواى ربررا ه ك راـايننى، ت ايراـهويشدن عميق 

سلۀ ـن را در سليااين جرملى ايران، فع ه مناگاديداز  پ«ـن چيا»جربه ال بارش ـه نگـكجه است متودقيق ۀ نندخوا 

در مقابل تهاجم رهبرى شيعه ، از ديگرىصر يکى پس ه در دوران معاـك، دـدهمى ار قرمى جارّر و نافرـى مککوششها

هزاران  آنى ذهنى و عينى هاضعفرۀ اين جريان و بادر ند. يدجامو در نهايت به شكست انه به دگرديسى مسخ كنند

ۀ ـدر درج »جريان چپ« كه، يد بر اين پا فشردبامنافع ملى ايران ه ت از ديدگاـحاليکه درساند دره کرد هصفحه سيا

بايد سروى را ـۀ كـگفتحتى و  شدايران ان نداز فرزجمعى كانون اميدها و كوششهاى ، دم ايرانميان مرته از ـاوّل برخاس

1«ند.برده مىن راهارا نيكخواحزب آن فته ر»رويهم سطح رهبرى نيزه در ـك، دتأييد نمو
حتى رفت كه  انجابداو  

 »وابستگى« اين جريان به قدرت خارجى را نيز ضعف اصلىاش نيافت: 

و ند داريل روى تمالت شودوه به دحزب توان ، سرگرىکارشکيالت ـيۀ تسادر يا ستى و ـكمونييد ۀ عقاـ»در نتيج

2جاى ايراد نيست.«ه ازانديم. اين نمى گيرراد ـن ايناآبه را يل اين تماما 
 

همين ايران است و  غير اسالمىو قى ۀ مترـفتن در جبهگرار قراز پ« ـن چيا»جر توانىاست نا راد«ـى ايجا»آنچه  

ستى كه در درجۀ اول شكست ايران بود. ـخت. شكمى ساوم ـمحكهمۀ خطوط ست در ـبود كه اين جريان را به شك

ستيزهز ـه جـكمد، برآايران دم مرميان از يى نيرو، قرنه ردچهار پس از بافاجعه آنجاست كه در اين جريان براى اوّل 

نى ايرافرهنگ ختگى باگ ـو رناجتماعى ر ـاضمحالل تفك، در نهايت و ايننست دامىسى نت سياـحکومجويى با 

 ب مى داد. تازبا ى راقبال نفوذ شيعه گردر 

ه در طول سه نسل در ـكعظيمى ژى نرابا توجه به ه ـس كـباينجا همين ت. ـاهيم گفه خوربازهم دراين با بعدًا 

ه در ـد كنموصوّر ـت، مى توان تـر رفسى به هدت سياـحکومگاه يپاه با يندسافرستيزه جويى در ، پ«ـن چيا»جر

ن ـآذيبه ه آنچه ربادر اين مد. مى آ زندگى عظيمى فراهمساژى نرانى چه وى ايرانيرارى اين دو ـو همييکى رت نزدصو

 خاصى برخوردار است: يى از گوياه، ن آوردبابز ،وانش بودهرر ازخود ه ـنى كيارۀ جربان در نيم قراز پس 

انکار جا خوش مى کردند.  وضع نفى در مو، يشرهبرى خوو روشنگرى ۀ ـل از وظيفـغافايران، شرو ـپيصر »عنا 

 مى داشتند.«ه و خود را آسودند آوردمى ز دستگاه باامفريبى عوگ و ـنيرنبه همه چيز را 
3

* * *

در وهلۀ ممکن است ، ريخىتا ىهادازىپرشبار دروغ ـدر زير آوار آت، مطرح گشت »جريان چپ«رۀ باآنچه كه در 

كوفته بسوى درهمه كه مى تواند راايران است،  ملىفع بر بنيان مناريخى اتل ـتعق ما فقطابنمايد.  ناوّل دور از ذه

با انگليس بر سر شاكش ـكپى در ، رودسخن مى ه از آن ـاى كن دههيادر پابد. را برو ريخىتاهويت ملى و  دريافت

رى دكتر محمد مصدق نيز برهب ملى« کتى»حر ،»جريان چپ«بموازات ، نفتبه ط بومرى استعمارارداد يد قرتجد

شودن ـزگبادر اند تومى  «ملىفع مناۀ ـپايبر  ريخىتادازى پرهرـ»پيکنه چگودهيم، شان ـه نـث كـاين حي . تنها ازپديد آمد

 گذريم. نگاهى در مىنيز به  «هدـكننعیین تاد يد»رواز اين ، ار رودـبكتاريخ ايران ۀ پيچيدادهاى يدها و روندرو

درونى  چه مکانيسماز ، خاتمه يافت «32مرداد  2۸ى تاكود»جرياناتى كه به ، كنيمسى ربرمى خواهيم  

؟صورت شکل گرفت به چهر كار برخوردار بود و آرايش نيروهاى دست اند

 .2۸، ص همانجا 1

  .34، ص همانجا 2
 .۸6، ص درى...هر از ، . به آذينام.  3
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ه ـحاليكد. درـظ متفاوتنلحا هـاز هم، «تاريخ نگاران» نظر در ت«ـنفملى شدن »جنبش و  «انقالب مشروطه»

ازى تودو هر ست ـن و شكدمل برآـو علها ش نيروـآرايحتى  ،هـه درونمايـدهد كمىشان ـن ريخى«تاى نگارهرـ»پيک

 انگيزى داشته است.رتـحي

از پس ه ـكه شد، رشااز اين اپيش يافتن اين توازى دشوار نيست.  ،«انقالب مشروطه»مشروح سى ربرپس از  

گيرى دهۀ نفوذيابى و اوج ،»جريان چپ«ۀ بيست عليرغم ظهور ـدهشاه، در دوران رضارهبرى شيعه ى هراـضعيف ظـت

با  شيعه رهبرىبى سطح جامعه قدرت يادر چه و  ربادربه شار ـف ردنـدر وارد كچه نوين قدرت رهبرى مذهبى بود. 

رهبرى مذهبى را ثبت تهاجم هاى از ـگوش، «رهبرى حزب ايرانضو ـ»ع ،نبال مهرسورنبود. و براومتى روـمقهيچ 

 است: ه نمود

و ه دـى تهديدكننهاه ـصب اعالميـنبا د و فته مى شوزار گرسر بااب در ـحجبىاى ـى زنهجلو ۱326ماه »از مهر

زنهاى بىحجاب خوددارى شود با ه از معامله و خريد و فروش ـك، دشومر مىو اکيد تأتهران ن يازاره باميز، بهين آتو

ين ـبيى هاآن زد وخورده بر الوـد. عه مى شوشاهدـمشى اب و اسيدپاـحجبى اى ـزنهبه وم ـو چند مرتبه حمله و هج

بهائى بهشهر مى ه خانوادشتار چند ـشت و كـكبه ۀ آن ـكه دنبال، ها در كارخانۀ بهشهر ايجاد مى شودمسلمانها و بهائى

 انجامد.«
1

هرسو از  ازىانداين تيرسخن گفتيم.  «به شاهازى اند»تيررز نقش بااز هاجم سياسى رهبرى شيعه، ت رابطه با در

ترمز نمود. اين روند در اين ، رج سازدمذهبى خاومتگران ـحكدست را از عمل ار ـابتکنست توامىه ـى را كندرو

را نى ايراملى فع منات ـرعايفته رفته رمى شد، ور ـمجبنى ۀ ايراـدر جامعه ندرشد فزايه با جهت بود كه حزب تود

ر تكيه ب، با رات«ـان دمكشاه جو» وسى ت سياـحكومه دستگاديگر ى سوو از يد ور نماـى كگربىيگزين انقالجا

شاند ـى« كـمخفه ارزـ»مببه « را هدحزب تو»، اين تيراندازىما ابد. يادست وينى نهادهاى دولتى به اعتماد به نفس ن

نيز  ظلحاين بدزد. من پ« داـوى چنير»مقابل ر در باشت درـوحديگر به ى سود و از نموشديد ـاش را تستيزه جويىو 

 جشن رهبرى شيعه بود:  «شاهتيراندازى به »، ن پيشقرك ـينند ت ماـدرس

و تهران ى ياساجد و تكاـدر مها پزخانه ـآشو فته شد ك گرـكرگذارى كمـاى شمذهبى برۀ ـادوار و ادعيهمۀ »... از 

المتى و ـاى سبه برى ندعاه و دـا و روضـو ثنعا ساجد... دـو ميا انى در تكاـم مجبه عنوان شاد... افتاار ـنها بكستاشهر

2افتاد.« هاشاه برت ـحت و عافيـص
 

امالً قابل مقايسه شرايطى ک ،نفوذال ـاى اعمبرى شيعه بررهدۀ تهاجم گسترر و بادرضعيف ت ب موقعيـين ترتيبد

ن ياپا جديد در قبالستى ضرورت سياديگر ى سواز ه بود. د آوردجوبوانقالب مشروطه آستانۀ  با اوضاع ايران در

جنبۀ مثبت آموزش  . اين تغييرات بر پايۀساختمىاهم ملى فر کتىاى حربرساعدى ـۀ مـزمين، تـى نفاستعمارارداد قر

 تحوّل بسوى انسجام ملى را مى گشود.ه را ،عمومىورش پرو 

، بوده فراهم نيامدمذهبى ت ـحاكميسلطۀ ن اندرقبال عقب در جامعه، در  «نىايراقطب »شد رآنکه د جووبا  

ايران با ه ـكبود، ه ـبرانگيختميد اى از اله .( ها. .م۱949ين ـچ.، م۱94۸حكومتهاى ملى در آسيا )هند )امّا ظهور 

مذهبى رى و بادرارتجاع ه ـكبد، يادست رتى به چنان قدت ـنفمد از درآاستفاده و مى مرديگاه پار بت ـۀ حکومـتكي

اى هيستشايگاه جابه روى شوا و ـمريكآانگليس، زرگ ـى بهاترقداز اختالف منافع با استفاده و زد سات« ماشاهرا »

 ملىفع جهت منا اقدام جدى دربا كه حكومت سياسى ، بدان بستگى داشتاين همه يابد.  دستنى سطح جهادر 

را درهم  «اّمت»بر  نفوذ ماليان وبسوى خود جلب کند دم را مرقدم به قدم اعتماد اکثريت ، و انسجام دمکراسى

 .۱76، ص معاصر ايرانتاريخ از يى گوشهها، نبارسول مهر 1

 . ) مضمون(.2۱2، ص همانجا 2
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»پادشاهى بر يك کشور كه: ، بوده ردـكآغاز اين شعار سلطنت خود را با كه ، جوان دمکرات«شاه »تمايل با شكند. 

 نى گذشت: ساآه به کوشش اوليه در اين را، افتخارى نيست.«ه عقب ماند

ت بايع در اين انتخاـات وسـردن تقلبـز كـآويبا دست مصدق ، ت دورۀ شانزدهمباپس از انتخا ۱32۸مهر  ۱۸»

سه ـجلهمين ت و در ـستى داشـنشيد ب جراباار ،با دـصويب كنـت... را تـفنيد ارداد جدقره ـكتشکيل مجلسى اى بر

د جوه وـان دو نظريبدت ارائه شد كه نسبت باهدف اعتراض به جريان انتخابا ن آزاديخواهان صـاى تحبردى پيشنها

ديگر از ه دالعظيم را پيشنهاد مىکردند و گروـضرت عبـصن در حـى تحـو مكّه ائرى زادـحجمله از هى ت. گروـداش

د مدت باضمين آزادى انتخاـاى ترشاه بت و از ـر رفبادربايد به تند ـداشيى عقيده اـجمله دكتر مصدق و دكتر بق

1ادامه يافت و در همانجا جبهۀ ملى تولد يافت.« روزسه صّن ـتحاست. خو
 

خ تاريدر ملى ت ـين حركگتربزرجد مو «هدسااق ـ»اتفه اين ـكگى سبب شد، ه دو ويژـكجه است متوننده دقيق خوا 

ر بادرقى مترجناح از دولتمردان ايرانى در ، صدقـممحمد ر ـدكت، تـشگام اين حركـپيآنکه دد. اوّل صر ايران گرمعا

شيده ت كوـشروطگى حکومـو مملى ى هاگىيم ويژـتحكه نه در راستايهندوـاقتى مصدرى و ـپيگينى با قر نيمه ـكبود، 

 و دولت«ملت »محور   برو تکيه عبدالعظيم« شاه »تحصّن در ردّ ، با قدم اوّلهمان اين جنبش در ديگر آنکه و بود 

ار مد»جبهۀ ملى« بر اين رهبر و محرک ، . شخص دكتر مصدقدز زبايابى رهبرى مذهبى سر از خدمت به قدرت

2نشد.«ه مذهبى براى جلب نظر تودهر ارزات خود... حاضر به تظاـمبطول »در نه تنها و بود 
از »لفاظى حتى  بلکه ،

«نهشهادت طلبا
3
 نيز بيزار بود.  

همان د. از ـنفس بدهـت تـمند فرصـارزشگى اين ويژبه ه ـكبود، از آن بيش  ماليانگرى و قدرت امّا نفوذ شيعه

ى ـافكنهـتفرقستيزه جويى، زودى ـه بـك، ندكردصره صدق را محاـمه چنان زدشيعه ى ها «هى»كالان و بسرعمامهدا ـابت

اى از هدق چنان در پس پردار و رفتار مصم راستى و درستى كردـم كـكشد.  «ملىۀ ـ»جبهج ـكۀ رايـسجاه طلبى و 

 ۱9ت ـاکثريتنها از دست داد. نه  جنبش ملىمردمى ه ه اش را براى پايگاوى جاذبنيره ـكند، هياهو و غوغا پنهان ما

تالله يآبا رهبرى شيعه به نمايندگى  ى«ارـ»همكه ـكند، دادتشکيل مى ان بسرعمامهرا ملى ۀ ـس جبهـضو مؤسـعر نف

 بدل گشت!  نوين ماليانيابى م قدرت هره اکاشانى ب

 مالياننوز به رديف اوّل اين زمان هتا چند  هره ـك، سـبهمين  (دولتبا طرف معاملۀ رهبرى شيعه )رۀ کاشانى بادر 

نمود: ن رديف را توجيه مىايبراى رسيدن به  اش«لياقت»او  «سىاى سياـ»فعاليتهما ا، تعلق نداشت

4ت.«ـالى داشـفعنقش لطنت ـذيرش سـپاى بر»در درخواست از رضاخان  آنكهبا 
شاه با دن رضاافتااز در، پس  

5«بود.آن سى ه درـبرنامء زـجنيز مى نظاوزش ـ»آمه ـك، دتأسيس کررا  وى«ـۀ علـ»مدرسف ـدر نجرهبرى شيعه، 
پس و  

ها بود.يى زداشت بريتانيابابراى آلمان در سى رم جاسوـج( به .ش ۱322 -24ل )سادو آنکه از 
6
ش. ۱327ل تا سا 

 ظنسوء» تـعلبه شاه به ازى اندۀ تيرـاز واقعبه همين سبب نيز پس ت و ـداشعهده را بر «اسالمداييان ـ»فرهبرى 

 بود! ه به بيروت تبعيد شد «امر همکارى در اين 

بود: جاى شگفتى ، بودماليان مىبى قدرت يادمت ـز در خـجگر ا، «ملىۀ ـ»جبهبا  چنين کسى ارى«ـ»همك

 453شمارۀ  ، کيهان )لندن( 1

. 6۱ص، خلق ايرانبى انقالجنبش اتژى استرانى ـو مبسى طرح جامعه شنا، بيژن جزنى 2

 .77ه، ص ياد شد، سلسلۀ پهلوى... 3

 .    4۰، ص همانجا 4
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 آورد.« شار مىـفاسالمى م نظاك ـدن يـافكنپى اى برصدق ـمبه ا ـنى در خفشات الله کاـي»آ
1
 « نيز: هردر »ظا 

ها و ه ك وزارتخانه فعالتر بود. آقازادـر از يمناا در پاـۀ آقـخانه بود. دادتشکيل صدق ـملت در دودولتى نى شا»کا

رد... خومىيه ـها توصصدو ه ها ر دـنى زياشى کاهامُهرند. كردمى ى ـكناقـار چـم كصبح تا شااز ، ى برهاميرزاها و روز

 داد دستور صدق ـمه بود، ردـز كوبره ـكيى اـاختالفهبا ت. ـريخونى توصيه به سر وزارتخانه ها مىك گـيهر ماه و در 

از مصدق جلو او را يى الله کاشانى كه جداتـآيبود به جاه طلبى بتى ضراين  د...ـكننجمع ا را ـى آقهايه ـتوص

 انداخت.«
2

 نگاهى بيافكنيم: نيز ر باى درـيعنملى، ۀ ـرد جبهخوبرديگر  «طرف»سيم، به بر «يی»جداامّا پيش از آنکه به اين 

ه، ر را و مظفرالدينشاـيركبيامشاه، الدين صره ناـكبود، ار قرانى برـبنيبر همان صدق ـمبا  ان«جو شاه» ۀـرابط 

رى اقربرل شاه به يتمابر افى ـريخى كتال ـرى دليـست وزيـنخبه صدق ـمند. نه تنها انتخاب بود برگزيدهالدوله را امين

ان هشاى ـمنفيسى دگردبا ان هر نظر مى توه دگرديسى او  را از ـبلكبود، ت نفت و ملى شدن صنع «مشروطهت ـ»حكوم

»فرصت توان مىشته است نوه ربااين در  پ«ـ»چ ضعن از موبال مهرسوه رـكآنچه د. از وراى نموسه ـمقايپيشين 

 را دريافت:  « تاكود»در ماههاى پيش از ه، فراهم آمد ريخى«تا

ارى ـت. بركنـار داشقى قرى مترهارل نيروـكنتگاه رض و ـه و تعـورد حملـمشاه... ر بادر، 32داد مرر و ـتيماه »در دو 

خود را ايمن نمى ديد... همۀ اين ، شاه شاهنشاهىسران گارد ـين افـدر ببه شاه بود. حتى به اى ء ضرالـسين عـح

3تسليم مصدق شود.« شاه كه ، بوده قى نماندباشد. چيزى شاه وحشت  بن وـعوامل موجب ترس و ج

ل گذشته در مجموع بر سا ۱2ه در اين ـهمچنانكشاه ه محمدرضاـكند، دارلت اين دالبر ريخى تاات ـواقعيهمۀ 

با مقابله  ، ازمى يافته را تأمين شدخود لطنت ـۀ سـرتيكه ادامصودر بود، ه كرد »سلطنت«پايۀ قانون اساسى کشور 

انقالب بسوى ضدرا طلب محمد على شاه مشروطهه ـسمى كـمكانيما همان . انداشتبا ا ربادرعى جناح ارتجا

مان هما به ابيشتر گى نيز هرچند با پيچيدر بااين ، ختساوادار  «مجلسستن ـپ ببه تو»سوق داد و به مذهبى 

 سرعت بکار افتاد. 

آنکه ، با يدـرى رسـست وزيـنخبه ر دوم باكه مصدق به پشتيبانى مردم براى  ش.۱33۱تير  3۰پس از وقايع  

ه ه اعالم کردمصدقى كبود،  شدهرهبرى شيعه روشن اى ما ديگر برا، تـيافمجلس دست کاشانى نيز به رياست 

4« تم.ـر ملـست وزيـمن نخشاه، ام و نه نخست وزير من نه نخست وزير مجلس»بود: 
ارى قربره ه در راـكنبود، سى ـك 

 و پشتيبانى رهبرى شيعه از او خاتمه يافت:  »ورق برگشت« به يکبارهه ـكبود دارد. اين برم قد «اسالمت ـ»حكوم

صدق( ـ)مبه شم ـن چيازارباصوص ـبخصر مذهبى عنا، دمى کرارى ـهمكصدق ـمبا نى شات الله کاـه آيـ»ماداميك 

زاريان نيز از بين باحيثيت او در پيش اکثريت قاطع ه يکبار ،صدقـنى از مشاکايى اجداز لى پس وند. بودخته دو

 رفت.«
5

يد باپشتيبانى از او را عدمو  آورد«ه ابه ر»صدق را ـه مـكبود، وار ميدارهبرى شيعه وز ـهن ۱33۱ل ساپايان تا البته 

جناح ت ـحماي، تـداشميد املى فع بر مناشارى ـپافبا م اعمال فشار تلقى کرد. از سوى ديگر مصدق هربيشتر بعنوان ا

همين ال ـت در اعمـشد. امّا درست موفقيبانداشته  «اّمت»شتيبانى ـپبه زى نياه ـك، دـكنچنان جلب را قى جامعه متر

 .۱۱۸، ص 3رۀ ،شمال اوّل، سان«گا»مهر 1

 .5۸شده، ص د سى...، ياح جامعه شناطر 2

 .492ه، ص د شدتاريخ...، يااز هايى ه ـگوش 3
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شيعه به صدا درآورد و كارزار دسيسه و تبليغ براى سرنگونى مصدق بكار رهبرى اى برر را ـگ خطـزن، شىـط مـخ

 افتاد: 

ت ـت و اين هيئـر رفـمنبلت به ه دوـعليتهران، ۀ ـت قائميـيس هيئـرئنى، تهراشيخ محمد ضان ـارك رمـمبماه »از اوّل 

ديد... صدق گرـملت ه دوـه عليـز توطئـاز مراكمد، ه درآـن حجتيـورت انجمصـو بشد ى ـه يكـت مهدويـهيئبا دها ـه بعـك

ن فا»طوعنوان ت ـه اى تحـاعالمياسالمى، ه ـاى مؤتلفـه و چند محفل مذهبى بنام انصاراالئمه و جمعيتهـت قائميـهيئ

1شد.«ى مخالف دولت منتشر هاه ـدر روزنامهمۀ ه در ـكند... کردمنتشر صدق ـر مـه دكتـشم« عليـخ
 

زير  را، شاه كمونيستىتبليغات ضدى و ـسه چينـدسيتا با ت ـت يافـفرصنيز ر بادرديگر، جناح ارتجاعى ى سواز 

را بكلى از ميان  »بساط سلطنت«د گشود و ـستى خواهـى كمونيتااى كودبررا ه را،صدقـاى مـه بقـك، اردبگذفشار 

 رندگى خاصى برخوردار شد: مصدق از ب »نزديكان«خواهد برد.  در اين ميان خيانت 

ت مدرف ـش( ظ ۱33۰د )ـرفتنمجلس به ، د مصدق گويانه بازند، نفرى كه بنام نمايندگان جبهۀ ملى ۱2»از 

 آنچنان خنجرى زدند كه هنوز برق آن مى درخشد.« ملىضت ـصدق و نهـمبه ن ناآنفر ش ـشماه  6از کمتر 
2

 سوت روحانيت«(ـدر كبده جو اقوكش عرـدى )»الت چباآات ـو قنه ايرى زادـو حيى اـى و بقـ»مك  
3
به پشتيبانى » 

 از آيت الله کاشانى به مصدق پشت كردند.«
4
  كه:، پيشبرد اين روند بدانجا انجاميد 

حاميان کاشانى ديگر در  ت وـنداشنى پيروابود، ر ـست وزيـوز نخـوب و هنـوز محبـهنحاليکه صدق( در ـ»)م 

 دسترس نبودند.«
5

زوال ه را، اوهمچون صدق ـت از مـحماي، با شودشاه روشن اى بره ـكبود،  «طبيعى»کامًال ايطى چنين شردر 

 شتيبانى رهبرى مذهبى است و ديگر هيچ. ـپبه جلب وط ـمن، ت سلطنتـتخبر ايش ـود و بقـد پيمـخواه

شود. نمىبى ياارزچندان تعيين کننده  ۱332  رويدادهاى سالدر  پ«ـن چيا»جرنقش ه ـكمتوجه است ه خوانند 

ت دمـدرخزيرا در پيکرۀ تاريخى آن دوران، حزب توده را در کشاکش ميان دولت، دربار و رهبرى مذهبى بايد 

ها پيش در ست او را از سالد، صدقـت مـضعيف حكومـاى تبر پ«ـ»چ کوششدانست. چنانکه ارتجاع مذهبى 

:گذاشته بود شيعه رهبرىدست 

 ت نظامى تشکيل شود.«ـحكومبر ضد ه اى... ـكميت، دکرت عوداسالم داييان ـاز... فايران... دۀ حزب تو» 
6

 

را از پشتيبانى از او به وحشت ايران دم سهل است، مره ـ« كاّمت»، صدقـمبا رهبرى مذهبى  دشمنى ، بگذريم

ه ـك، هاىـاعالميطى صدق وارد آورد. او ـملت دوبر آورى گمربۀ تا ضراز كودپيش  يک ماهانداخت . کاشانى مى

اعالم کرد: ، اطالعات چاپ شد ان وـكيههم چنين و لت الف دوـمخها ه ـروزنامهمۀ در 

  .47۰ه، ص د شديا، ه...ـگوش 1
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  .362ص همانجا  3
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اتور ـب و ديكتـه عوامفريـدر حاليكه است، واهى زدـر آزاديخـ»مملكت ايران گرفتار مردى است كه نقاب تزوي

به خيال و است اغى ـغى و طکنون ياو اه است دکرى ـه چينـزمينشدن اتور ـاى ديكتبره ـكاست ل ه سااـنجپاست... 

 است.«ه و مستحق چوبۀ دار است و به بدنامى سقوط کرده است... دافتاگارى ندخداو
1

اين به ناگزير اينجا در ، با اين همه و سياسى در درون ايران استعى آنكه توجه ما محدود به حركت اجتمابا 

 فتهره زدانگليس جنگ د و نموروج ـع نى«بر قدرت جها»ابه ا ـنى دوم آمريكجنگ جهاۀ ـه در نتيجـكه هستيم، رشاا

و به تجربه وز ـاين تفاوت كه آمريكاييان هنبا مى شد. انده ار رـكنخود به صادى ـو اقتضع قدرت سياسى از موافته، ر

شين ـاناى جرهبرى شيعه بره ـكبود اين ند. بودفته نياايران دست ورد ـر مده يژانگليس، بورجى سياست خاخت شنا

 نيز نياز داشت: هر فعاليت و تظا به ه«ـر ديرينيا»ختن سا

وادث ـه در حـسانى كـكهمۀ د... کراز ـزارى نمـاعالم برگشاه... (... کاشانى در مسجد 32خرداد  3۰»روز عيد فطر )

شتۀ روزنامه »كيهان« از اين مراسم توسط به نوکت کردند... شراز ـدر اين نمند، بوده ـر معركبياش ـفند آتـم اسـنه

احت استرميران ـدر شقى خود زل ييالـنى در منشاالله کاتـضرت آيـه حـروز كـردارى شد و ديـرجى فيلمبخارداران ـفيملب

ه امروز به آمريكا فرستاد، تاللهت آيـاز موافقپس و ند ضورشان بردـحپخش به زۀ جااى ابريلم را ـفند، بوده دکر

2شد.«
 

ستلزم ـمايران ين در تحول بنياد گيرى ازجلوه ـكشد، مىيم ـتفهنيز يان آمريکاينه تنها به شاه، بلکه به بدين ترتيب 

در رم نشانۀ پايان شاه به ، »روحانى طراز اوّل«،ردىـالله بروجراف آيتـتلگبا رهبرى مذهبى است.  يدجدفى ائتال

 بود: تا و آغاز عمليات كوده انجام شد »معاملۀ«

 »از خداوند متعال حفظ دودمان شما را مسئلت مى نمايم.«
3

رت صوه اى ـم معاملـت قـو روحانيشاه ين ـ»ب  

ر يك بادر، اقداماتى مانند سركوبى جنبش ملى... ساكت مانند. در مقابلقبال در آنها ه ـكمعنى اين فته بود. به گر

 راى روحانيون فراهم آورد.«و آسايش بمن محيط ا
4

االً ـمزور و احتبه ل ـتوسشاه با ه ـكبود اين ، تـداشتر يعـر وسبسياه ابعادى ـك، اين »معامله«انجام ط رالبته پيش ش

كه پيش از اين ، مستبدى را تشكيل دهد وگو زورقطب آن پيشين هان نند شادد و ماگرز باسلطنت  به تخت، شتارـک

 را ممکن ساخته بود!  مالياننيز تداوم قدرت 

منش و قانونى چنان دمكراتپيش از آن  ه، دپا تحصيل کران در اروشاه، جورضاآنکه محمد «تاريخ»مزاح 

در برخوردهاى آتى ست ـيمى باو يد آنمى دگى از او بربه سا وار«ـستبد خونخـ»مۀ چهرشان دادن ـه نـكه بود، رفتار كرد

 ! فرو برود ريخى«تا»نقش  در اين

 شود!مى «اتفاقى ساده »را چنان روشن مى کند که تبديل به  «مرداد 2۸ى تاكود» پيکره پردازى تاريخى، بهررو،

گران تارا به كود ش(با) اوخود بت ضروى حتى رهبرى شيعه نيره ـاينكفته بود، به رت گرصوه ـاى كه«ـ»معاملاز پس 

«ملى»جنبش  آنهمۀ از ، شترـن پينيم قردر مجلس ستن ـپ ببه توروز همچون را ـنيازى نبود. زيچندان قرض دهد نيز 

 .۱332خرداد  3۰، »کيهان« 1

  .477ه، ص د شد، ياه... «ـ»گوش 2
 .۱23ه، ص ياد شد، »مهرگان... « 3

 همانجا. 4
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نه، افظ اين خاـمح، اتىـهنگ نجسرۀ ـاز اين جملشى گزارهيچ و نده بود قى مابا ت«ـد مقاومستا»صدق ـۀ مـخانتنها 

 اى در مقابل دريا بوديم.«ه »ما قطرگفت:  هـكنيست ، تر يااع گوـرۀ اوضبادر 
1

اما ، کردتكرار مىديگر ار ـرّرى را يكبـمکاژدى ، تر«ملى»جنبش  ستـشكتاريخ ايران هرچند ه گاديداز ، آرى

به وم ـاومتى محكـمقبه را ايران دم ، مرى سياسىواـق توازن شناخت عميق ازه با همينكه مصدق در اين آوردگا

ايران قرار تاريخ سلۀ بزرگترين مردان ـسلاو را در تا ست ـكافياند، ( فرانخو.م۱965ونزى نند اند)ماخونبار ست و ـشك

 . دهد

قدرت عظيم بر صدق ـمگر ااست، يدنى ـپرستر بنگريم. است عميقأنوس الزم ـاين داورى نامبراى دريافت  

 شتاگذم گاان به ميداصالً از چه رو ، هى داشتگاى آـين نيكبدمتزلزل حكومت سياسى ه و پايگا «اّمت»رهبرى 

 ؟ شتيبانى رهبرى شيعه بنا کردـپبر دا ـدر ابته آنهم زتا؟ تـها برانگيخميدو ا

و ها يرونسى از اين در بررپيش شود! ـگمى توان  ريخی«تادازى ه پررـ»پیكاز تنها با استفاده ستان« را ـاين »چي 

، رباضعيف درـو ت ماليانقدرت ى گيراوجزمان در ، دىباآلتى دويحيه ـك، فتيميادر «انقالب مشروطه»سم ـمكاني

حكومت سياسى را به گام برداشتن در جهت منافع و ، مذهبىطلبى رهبرى قدرتوج ـم، تا بر ادـنهبه ميان  مقد

 خواست مردم ايران وادار سازد.

ش نيروها در مرحلۀ ـه آرايـ( بلك.ش۱3۱۸ل به ساگ )مردى باآلت دوبا صدق ـك مـنزديستى ۀ دوـرابطنه تنها  

شار رهبرى مذهبى را در جهت زير فشار ـو فشيد، قدرت كونيز صدق ـه مـكاست، اين داورى يد مؤ، تپايانى دهۀ بيس

ل اوّل ساو در انقالب مشروطه ۀ اوّل ـت در مرحلـرخش مثبـيع و چسرروزى ـپيميان د. در اين گيرر بكار باگذاردن در

انقالب »ست ـشكسپس سخ و ـو مايران است دم مرشواى ـاربرى اين دو پيـشى و كـنگر ژرف انديملى، بياۀ ـجبهفعاليت 

، حمله بر نيروى انقالبىبا كه دير يا زود ، انقالبى رهبرى شيعهنيز ناشى از قدرت ضد »جنبش ملى«و  «مشروطه

 خود مجبور ساخت.با را به ائتالف  ربادر

ريخى اين دو دولتمرد نبود عمل تارت صودر ، صوّر رودـه تـك، دوشتر مىروشنامى ـاين داورى هنگستى در 

دۀ رهبرى مذهبى بود و برقرارى ـر در مقابل حمالت فزاينبادرهم شكستن در، تنها شقى كه بجا مى ماند، ايرانى

اند، بايد هدنمو «سياسىمايۀ سر»را  «جنبش ملى»ست ـزدگانى كه شك! از سوى ديگر شيعه»حكومت اسالمى«

صدق در ـمبود؟ آيا ريخى چه مى تامرحلۀ بعدى ، اوپشتيبان وى نيرصدق و ـروزى مـرت پيصوه در ـكباشند، و ـجوابگ

انون و ـت قـحكومعى، اقدام در جهت دمكراسى اجتمابا گام برمى داشت و يا آنكه  ماليانفع مناآوردن جهت بر

 ؟ ار مى گرفتحكومت مذهبى قره فع ملى ايران ناگزير در مقابل پايگامناع از فاد

کشاند مىبا رهبرى شيعه ه ـشکى نيست كه مثالً دفاع از آزادى زنان و اقليتهاى مذهبى او را دير يا زود به مقابل 

)و دوست ايرانى از اين همۀ دولتمردان ميهنپيش ن قرك ـيطول ه در ـك، دادمىار قرشارويش ـتى را پيـسرنوشن هماو 

 ؟ بودنده آمدبدان دچار  چرا نگوييم شاهان ايران(

پرسيدند ار از خود مىـيکبگر اد، انايران تاختهستبد« ـهان مشا»ها بر صدقـو مها ع از اميركبيرفاه در دـسانى كـك 

يد شدند، شامىو بررو ت«ـ»روحانيى سوشى از ـواكن، با چه در کار خودكه اميركبير يا مصدق در صورت موفقيت 

الدين صره از ناـك بوداى ه دـكننعامل تعيين گراى رهبرى مذهبىقدرت واپس ۀ اوّلـه در درجـد كـنيافتمىدرنيز اين 

.بودذير ساخته ـابناپـاجتنحفظ قدرت اى بررا   «استبداد»شاه، رضاشاه تا محمد

 .232ص  سرهنگ غالمرضا نجاتى، تاريخ جنبش ملى شدن نفت، شرکت سهامى انتشار، 1
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تا از اميركبير  -ت سياسىـحكوميگاه در پا دان«دولتمر»همين نۀ ستادويهنـام مقدبير و ا، تددديگر خرى سواز 

«اسالمىت ـ»حکومارى قراز برنى، ايراقطب ملى از به نمايندگى ه ـكبود،  -دىباآلتدوله تا لدومصدق و از امينا

در ايران يك قرن و نيم  «يى»سطحى و گذراى هافتپيشرحتى به د و نموگيرى ، جلواده رخ دـاز آن كتر پيشر بسيا

يک هر  ارتجاع كور مذهبى دره يگااست كه در صورت نبود پا نيانىست ايراـشك، نناست آـان داد. شكشته ميدگذ

 صر ايران،معامکانيسم تاريخ اين  آنکه . نندسابرنيا ع دـين جوامترپيشرفتهى به پارا کشور  نستند،توامىل ـاز اين مراح

 ۀ ارتجاع مذهبى قرار دارد. ـدر جبهخواسته نابد، خواسته يا را درنيا «ملی»جنبش تا  بی«با»جنبش از 

کامًال بر ماهيت نده( خته ماشناى ناّـه بكلـاى كاجتماعى )چهره ر ـمتفك بعنوان صدق ـم كه،ناگفته نگذاريم 

 خود مى نويسد:  «خاطرات و تألمات»تاريخ معاصر ايران آگاه بود. چنانکه در 

يم رژبر ع ـخاص مطلـاز اشنست تواما شده بود، مملکت مىصيب ـابقى نسوهم روى يك زمينه و مشروطه »اگر 

ك ـز يـتى جماو معلوه را از دور ديدمشروطه جريان ، ارج رفتهـى بخچنده ـكند سانى بودـگان كگويندد. ـكناستفاده 

مشروطه و بين استبداد و  هرا هم نشنيدمشروطه نام حتى بودند و ديگران ه ايران نياوردبا خود به طحى ـت سعااطال

 گذاشتند.«فرق نمى
1

ته سـشكهم درتسلّط متوليان اسالم ه ـك، شدبانست توامىجز اين براى انقالب مشروطه ،  ابق«سوه و ـ»زمينآيا 

؟ دينی« م»رفر  روزىـپيبه ز ـج، تـان نداشـامکمهم د و اين شو

* * *

جامعه ق ـدر عم «اسالمى»و  «نى»ايرادو قطب ميان ضاد ـتسياسى، شاکش ـکنيز ان در اين دور، يمديده ـچنانك

انى ـى ناگههارخشـو چها نشيباز و فردرک  آن، شدۀ رـضاد و مرحلـخت اين تشناون بدداد و مى ب تازبارا 

و اجتماعى ى هاو مرز ابينى«ـى بينيده ها»پدن مدو برآجامعه دۀ ـگى فزاينديگر پيچيدى سواز است. ممكن غير

در اين دوران  «فرهنگ اجتماعى»ينستکه، به نگاهى به زد. اسامىشناخت اين تضاد را مشکل مخدوش،  فرهنگى

 ى جبران نماييم. حدّتا را  ع سياسىاوضاسى ربر «يی»نارسا، خواهيم كوشيد

است، ردار خوبر اىهدـكنناهميت تعيين از جهت ز اين ااخير ن نيم قر« در فرهنگ اجتماعىشناخت درست » 

، پس مى زد و ديگر دستکم در شهرهاى بزرگ اجتماعى ايران پاات ـاز حي ظاهرًا «مذهب مسلّط»نفوذ ۀ ـه دامنـك

 نبود.  «نهگى روزاندز گـ»آهنتعيين کنندۀ ؤذن ـصداى م

در نه و بود ه تـكاسمذهبى ت ـحکوميگاه ى پاـكلنفوذ و قدرت از ه ماليان ن »عقب نشينى« ،دانيممىحال آنکه 

ن مهّم داتوين ، بد«عقب نشينى»اين  فته بود. با اينهمهرت پذيرصوشا و كوگاه آ، رنمداى جامعهن مدبرآقبال 

، متوليان اسالم هدف داشتندبا ى مردم ايران در مقابله هاکه جنبشرا ، آنچه گىندوين زـنهر اـش مظگستره ـك، زدمى

 ! خواهد کردرفته رفته حاصل 

، ببينيمتر آنستکه نيست، مهمسى دف اين بررـهم هتون ايانگيز ه ـهاى فاجعمدرۀ پيابادرگفتن سخن  

اين بنگريم، ر ـن عميقتوچ بود؟ صورت گرفته عى در قبال رشد کدام فرهنگ اجتما »فرهنگ مذهبى«کشيدن پاپس

 . «چپ»: لمپنيسم و ه بودانجاميد «فرهنگ مذهبى»همان از  ل«بدسخۀ ـ»ندو شد رى به عقب نشين

لمپنیسم:

 .55، ص خاطرات و تألمات، دکتر محمد مصدق 1
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قدرت، هزار و حفظ سب ـاى كبر «سياسىارزۀ ـ»مبوازات ـم، به رات«ـو منكشا ـ»فحاسالم با متوليان  »مبارزۀ« 

 سىرت فابياه در ادـك «هارزـ»مباين ه است. دتعيين نمورا نى ۀ ايراـجامعتسّلط اسالم بر  «فرهنگىد ـ»بُعاست ل سا

بدل گشت  حياتى« اىه»مبارزى متوليان اسالم بزودى به برا، تن قدرت خلفاـوازات كاسـبمه شده، ب دادتازنيز با

توجيه كنندۀ تسلّط شان بجاى آنکه جلوگيرى از بدکارى باشد، اعمال قدرت و  معروف« مر بهر و اـى از منكـ»نهو 

ى( )بد شا«ـ»فحۀ ـدامنه با ار، همويعتقدرت قطب شربدين سبب نيز  است.ه در اين درازناى خفت ايرانيان بود

خود را در  زن )!(هزار  5ريخى تايات روابه اش نهخاشهـه فاحـك، فوىـزدۀ دوران صشيعه اصفهاناز بود.  بـمتناس

فرهنگ » تسلّطاز شى نااست، دى ـۀ قانونمنيدسم پدـطانى لمپنيسر شدرپهلوى،در دوران  هدـساد فزاينـف،تا دادجامى

و جسمى حى كند و همۀ لذات رومى  المـسان اعـانعمل ذير از ـناپاب را دو جنبۀ تفكيكصوو ه اـگنه ـك، «مذهبى

 مى انگارد. «ه»گنارا 

شان ـفکرى نبدى و گرلىباالاشى، صورت خوشباـرا ب، خود باشدشته ـضعيف گـتظاهرًا  «فرهنگ» ه اينـكآنجا  

ع ـو در واقه اند ودـنپيمنه دى آگاهاـرا در بعه روشنگرى ضد مذهبى ه راـكاست امعى جودرد اينهمه، د. ـدهمى 

استكه بصورت عى در حيات اجتماه لندبانيروهاى  کتشرگيرى از جلوو همين روشنگرى نگرفتن سرز اشى عف ناـض

 مىدهد. لمپنيسم خود نشان

اى ضحكهـم، به ن«ايران باستااى ـاى احيکوشش بر»آنکه از پهلوى، پس دوران نى ياۀ پاـدر مرحل ،آنکه طرفه

ار شود. در اين برهه لمپنيسم چنان جامعۀ سوسم ـلمپني گيروج فراـمشيد بر كوسياسى نيز ت ـحكوم، شده بودل بد

اش كمكمى کرد! خود به گسترش، آنبا جهت مقابله  نفكران درـروشبرخى کوششهاى حتىايرانى را فراگرفته بودكه 

سم ـه لمپنيـك، کنيممى ا ـاين اكتفتنها به و ينراز ااست، لى خاان ـهمچناجتماعى شهاى ـپژوهصۀ عره ربادر اين 

قشر و هر ن اقشار ديگر است و بطور طبيعى گاب از وازدـمركاجتماعى، شر ـك قـيتنها صلت ـخ، ادلـع متعـر جوامد

، سمـيع لمپنيـوسشد رهم به سبب ى ـيكايران در حاليکه در است، را دارفرهنگى خود ى گى هاويژ، ىديگرطبقۀ 

هب مذوازات ـم، به «فرهنگضد»اين  هـك، دـنيافتنست دوينى ـنفرهنگى سجام ـو اناجتماعى به تبلور ات ـطبقنه تنها 

 بدل شد.  «عىفراگير اجتما »فرهنگمسلّط، به 

کوشش براى اند به تو، مى دـكنمى انکار را  «مذهبوازين ـ»مه ـكفرهنگى به ـشبعنوان سم ـلمپني، اوّلنظر در  

نوع  با هردو در مقابله هر و ند زاد يكديگرـهمدو ـاين، امّا چون عميقتر بنگريم، خفقانآور تلقى گرددمذهب از يى رها

مى وا يطانى«ـ»ش و «يى»خداسان را به نوسان ميان ـه انـكاست ه ـخودكامتى مذهب صلت ذاـاين خ نى.فرهنگ مد

شى ـکش وآمده، هر کوشش ار ـگرفتمذهبى امگى ـسمان خودکـريبه انش ـه گريبـاى كجامعهد و فراى بدين سبب بردارد. 

 . مى انجامد »خفگى معنوى«در نهايت به ، آن نفى ز ـبج

، بيميادرى بنگريم، تا پهلودر دوران نى ۀ ايراـجامعبه سم ـه و لمپنيـخودكامنفوذ مذهب ل ـۀ متقابـخت رابطبا شنا  

مجالى براى رشد و گسترش فرهنگ انسانى و ايرانى ، در برآيند، دومى طانىشد سرع رـبنفلى ود اومحد عقب نشينى

 . شتگذا بجا نمى

ه ستادـز نايباش ـاز كوشنيز  نی«فرهنگ مد»، دو جانبهكه در مقابل اين نفوذ ، اين نيز قابل انکار نيستبا اين همه  

ه اهم آوردفروينى ـت نـفرصنى ايراقطب اى يد برنيت جدهر مداـخ مظسوو ر رج«خان جها»با ه ـش رابطگسترو بود 

  تکيه کند. نى نيت ايرامدو فرهنگ بر بود، تا 

به بين ـافراز و خوششا، سرن كونيااز ايراعظيمى شر ـقنيز ت ـحقيق، به چون از اين سو به جامعۀ ايرانى بنگريم 

»جامعۀ مدنى و ن بسوى باه و شتاـه جانبـهمند پيشرفت ى روديگرۀ ـجامعهر ه در ـك، بيممى ياشان را ـاى درخهدـآين

دان ـهنرمن، ورزانشه انديشگامى ـپيعظيم، به شر ـاين ق، رديمـس كـتن حـه بـچنانكما ايد. نمامى ضمين ـرا ت رن«مد

 ند.زماندخود باريخىنقش تااى ـاز ايفمقابل قطب ارتجاع فلج کننده در ن، شمنداـو دان
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«خانلرى»، تا »شهريارى« و ور«ـن پيا»آرواز  یار«ـهوشمحمدباقر »و شترودى«ـهمحسن »تا ا« ـ»نیمو دايت«ـهصادق » از

فته شکنامعنوى يش ساوران فرـدر ك آنان نی«جهااد ستعد»اه ـك، وييمبرن روگاکوشنداز  »لشگرى«، با حسین«اهّلل امین»و 

 ماند. 

تسلّط از شى نابطور عمده  ،تـگرفمىرت صو «شيعه اّمت» ار ازـشرى بركنـدر ميان قاهرًا ظكه  -اين فرسايش 

)اينبار نه ، «»جريان چپ ر ديگر از، باناگزيريمسبب نيز ين نى بود. بدايرا دۀ«تحصیل کر» شرـقبر  پ«ـچ فرهنگ»

 سخن گوييم. فرهنگى« ىه»پايگا بلكه( بعنوان ، سياسى -عىبعنوان جريان اجتما

«:  چپ فرهنگیجريان  »

 نجات ه بلشويك است خضر را

 صلوات!  او   آل   و    محمد بر 

عارف قزوينى  
1

قابل  «هماندعقب هاى کشور»به ديگر ن ياخ اين جرسوربا در مجموع ، به ايران چپ« »جريانروند رسوخ 

و از آغاز وتر ـلينى رفرم دبا كه اجتماعى، جريان ماركسيستى در اروپا پس از چهار قرن تحول فكرى و ، مقايسه است

و در مد آيد پده بود، دـيوزدهم فرارويـن نقر نعتى«ـو ص، اجتماعى سفىـفلانقالب »دوران به  «روشنگرىصر ـ»ع

 اى نوين بكار گرفته شد. هدر جلو پايىرى اروـفكهمۀ خطوط  ، ستىـر ماركسيـتفك ختمان«سا»

ه ـكنده، ماعقب يۀ ـدر روس هايکشوـروزى بلـپياست. روى ديگر آنستکه با  ضيه«ـ»قك روى ـيتنها اين ما ا 

گامهاى سريعى با  لنينيسم« -سمـ»ماركسيه بود، ردـنكطى از اين را اجتماعى پيش رى و ـل فكـك از مراحـهيچي

 و در تقابل با فاشيسم در اروپا بصورت ايدئولوژى توتاليتر نوينى درآمد. ديدسخ گرـم «دولتىئولوژى يد»اصورت ـب

خته سطايى نبود، شناون وقراى جامعهوين در ـرى نـن فكياك جرـع چيزى جز بگِل نشستن يـه در واقـنى كگوراين دگ

 شد. بااز آنستکه به توضيحى نياز شده تر 

بى قدرت يانى دوم و جنگ جهاكه پس از ، اين بود «ه»کشورهاى عقب ماندريخى ايران و ديگر تاامّا تراژدى 

ن قر كـدر ينى توانى دروبه سبب ناه ـكيى هاکشور ت وـطانى يافسرش نيز گسترسم ـنيياستال، نىسطح جهاروى در شو

گرى کارزاب ـ»اح شگستران و ـغليصۀ عرند، بودنده جز ماپايى عاارويد ر جدـتفك ارگيرىـت و بكـن از دريافاز آپيش 

 سمـماركسيتاريخ، با از اين ن پيش ايراه در ـسانى كـين كترى ميان قابل توجه است، جدشتند. در اين ـگ وين«ـاز نطر

پس از ، سوسياليست ايرانى«اولين » ه،لطان زادـسجمله از ؛ دـيافتنه نبيگاعيت جامعه بنياد با واقا از نرآ، ندشنا شدآ

 نوشت: انقالب مشروطه 

يك خيالى  سوسياليسم، ل ايرانـمثمملکتى در اند، گذرمى ر گاطى روزـون وسقرشت ـمعيبه وز ـه هنـى كـ»در مملكت

2است بى حقيقت.«

 مى يابد:عى را بر نبود دمکراسى اجتما «يى»معيشت قرون وسطاجالب است كه همو نيز پايۀ  

شد باق مختلف سياسى مى رفِ داراى فته اند، شق گرـار آن سرمپا ل اروـرا تمام ملانقالب »در فرانسه كه آزادى و  

لى . وموجود است..ء همانجا اختالف آرا ،ادل افكار نمايندـتبنه آزادانند توامى ه ـكهرجا ست و ـه آزادى هـجا كهرو 

 .  344 ص  ،مجموعۀ سخنرانيها... حزب تودۀ ايران، اکتبر و ايرانانقالب  1

 .۱۱5، ص رانـشروطيت ايـضت مـدر نهسى اجتماعى دمکرا، فکر فريدون آدميت 2
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لطبع اند، با هدنموالم ـاعيک آيين دين ـو معتقدين ك ـرو يـرا پيخود ن شاسلكىـمستور ده در ـكايران  اعيون ـاجتم

 شند.«باسلمانان مى ـوق غيرمـساوى حقـختن تشناو المللى ينـۀ بـر نظريـمنك
1

از پس را نى ۀ ايراـجامع، «عملۀ ـادى« و »برنامـانى اعتقـاز »مببدين ترتيب آنچه بصورت مجموعهاى 

 نناواجاز عظيمى ش ـاى بخبره ـت و اينکـه اى نداشـرابطپا ته از اروـبرخاس سم«ـ»ماركسیديد، با نورمى در لينگرادستاا

 .تفكر و فرهنگ ايرانى در مقابل اين موج تلقى گردد نپس نشستوابايد بيشتر به وز مراه گاديداز شد، ذب ايران جا

نى گودگراى ميد برانون اـكبه « هدحزب تو»، بوده هاى رضاشاهى بيرون آمدهبراى نسل جوانى كه از آموزشگا 

ت دمدر گى، زده با شيعه ارزـمبنه و فى بود ن خراـذهبر ه ـغلب، نه آنبه تن ـط پيوسشر چونه ـكشد ل بديع سرو عظيم 

ميده بود نيانجاجامعه در قى متريگاه ن پامدت. امّا اين رشد كمّى به برآـيافدست جهى قابل توى ـكمّشد ربه هى تاكو

 . شتـل گبدآن  ل«بدسخۀ ـ»نلّط به مذهب مسى ه هايوـشى و شـط مد خـتقليبا  مدآعمل به ميان ى پاه ـكآنجا و 

ك ـاين، نلفامخا ر«ـ»تكفي و ن«مارزهم»شيفتگى براى رهبران، اما تحقير رهبرى شيعه، شهاى درون ـكشاكهمان 

ت و در موضع ـه داشـغلب وين«ـاز نطرسانهاى ـ»اناين ، بر رفتار اجتماعى سته«ـ»وابو  «يى»بورژوا، »منحط«سب ـبرچبا 

ه ـوچکى كـى كمهاآن گانسبت به همۀ ت سياسى و بدبينى عميق ـحکومبا بى چون و چرا يى جوه سياسى نيز ستيز

 را تشکيل مىداد.  رفتار اين جريان ردار وـكداشته شده بود، محور دم برکوشش همين مرار و ـكبه ۀ اوّل ـدر درج

هر نظر از ، دکرمى هـتغذيايران ان جوسل ـنۀ نستاپريهنـنه و مستاساندوـاسات انسـه از احـكيانى جر، بـين ترتيبد 

 شكست مى ساخت.  بهوم ـاى را محكهزندسام هر قدشاپيش ـه پيـكبود، نگى گادودچار چنان 

 استقاللع از فاو د، انونىـت قنااز امکااستفاده ين ـگر در عتاى و كودـمخفجمله فعاليت )از  هانگیدوگا رۀبادر

واداران«ـ»هرد بخو« هارزـك مبـ»ديالكتيبعنوان  هـك ،روى و...(شوشى ـمطـخ ت«ـين »رعايـدر عملى کشور فع مناو 

 است: ه مانده دو نکتۀ اساسى ناديدبا اين همه نيز سخن ها گفته اند!  افىـد كـاز حه مى شد، حتى بيش داد

كه چون از ، هّم آن بودتواين واقعى ار ـاست. عي »چپ«ن يكى توهّم عميق نسبت به امكان پيروزى سريع جريا 

رۀ قدرت خود بادر، ت يافتهـحکومستيزه با و ه ارزـت را در مبـاکثري، ستندـنگرينى مىۀ ايراـجامعبه ن يااين جره ديدگا

مى ه شيعه زدگى و در خدمت رهبرى شيعه بدين را به ت«ـ»اکثريه اين ـند. در حاليكبينى مى شدزرگـبدچار خود

 رفت! 

نه خود مىتوانست ، در درون جامعه يرانی«»اتوان از نزديكى به نيروهاى مترقى و نا ن«يا»جراين  کهآن  نكتۀ ديگر

 گذاشت. ه اين كوشش از سوى ديگران ارج مىشد و نه ببا زىسار نوـمبتك

ى سروـكگر قتل ا است.پ« ـ»چن ياجر «گى»ويژخص اين نى جامعه، شاايراقطب آمدان ميز به سرتحقيرآرفتار   

 ىگيرهـگوش، تـى برنخاسـگ اعتراضـنبا تند وـکت داشلت شراى در دوهدتوران ـه وزيـك، تـرت گرفصونى مات زـدرس

 آنست.  فرهنگی«ه »پايگاشاخص ، اين جريان از دهخدا و نفيسىا و دورى ـدايت و نيمـه

 نىۀ ايراـن جامعندزماباۀ ـدر نتيجبود، ه اى ـه فاجعـكيى فرهنگى نبود، وزاـننه تنها  اى«ه دتو»جنبش ب ـين ترتيبد

ود ب ضد مذهبىروشنگرى غ ـمبلديگر نه   ، سمـدن از ماركسيافتاا با جدسم ـاستالينيمذهب مسلّط. روشنگرى ضداز 

  انسان دوستى. شوقـمنه و 

را در اين  جامىنافرمجموع سوز و در ـرزارى جاناـه كـكنى ۀ ايراـجامعفرهنگى آمدان سراى برت ـاين ماهيالبته  

سال ـبدهخدا،  مثًال شگفت انگيز آنکه ايران نيز بود. دۀ ـنرۀ آيبادر نى دل نگراجد مو، تندـداشسر شت ـان پميد

: ، از سوى ماليان مى يافتمى نمود يدرا تهدنى راۀ ايـه جامعـاى كعمده ر ـخط، «تا»كودنۀ ستادر آ، ۱33۱

 .۱۱4-۱۱7، ص انجاهم 1
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بگوييد زنهار در شيشه را  اـجوانه، به رديمـديو را در شيشه كتا ما چه خون دلى خورديم ، »نسل جوان نمى داند

1نگشايند.«
 

ورطۀ شيعه زدگى  پ« درـن چيا»جرنشستن ل ـِرۀ بگبادر نه، وى داهياـسروى بنحـه كـك، رديمـكه پيش از اين اشار 

 ريخى يافت: تااين جريان تأييد  »ناراست«رۀ خط مشى باهشدار مى داد.  ديرى نپاييد كه تيزبينى او در

 ،تۀحكومت را بدست خود گيريمـو رش کنيمه ـو تهينيردآوريم و گرخود بر سردم را لتًا بايد مرعجاميگويند ما »  

دى ـآن عالقمنبا ستند و ـنيگاه آصد شما ه از مقاـكمى مردما( )ازنيم... ـاصالحات دست ب آنوقت خواهيم توانست به

ار ـشه ناچـه هميـبلكيد. ن وادارشابكارصد راى آن مقاـاجه در رانست تواهيد نخوامده اند، شما د نيابه سر شما گر

ى آنها هاستىپر نادانيها و خرافه، با د بودخواهي گزيرناشه ـهميشيده داشته، پوآنها را از صد خود مقاهيد بود، خوا

 مماشات كنيد.«
2

به ا نرزود آيا ر ـت و ديـرفتر مى فرا «با خرافه پرستىت شا»ممان از ياسياسى اين جر -عىالبته عملكرد اجتما

بود مين ، هالباهاى خوش بر و سخن پراكنى پس همۀه از ـست كـشاند و جالبـكمى  جناح ارتجاعى جامعهدمت ـخ

 قرار داشت:  كسروىنى مانند ايران دوستاكه مورد انتقاد 

شما در روزنامۀ ، مى آوردندارتجاع به ايران ت ـاى تقوي، برصخاب ـآن ترتيبا ى را ـسين قمـا حـه آقـ»هنگاميك

 هاندر موقع رفع حجاب از زشاه ان رضاسى بود كه در زمـازو نموديد... آقا حسين قمى كه خود تجليل بىانداز

تيارى او ـه بدسـكه مى شد م آوردهنگاينو در اانده شده بود ون رران بيراياز لت دوبا دستور و ه شان دادـمخالفت ن

ت ـعل، تنها به رانى سين لنكراـحشما شيخ د... ه شوپردـسماليان ت ـاف بدسـز اوقباو ند زگردبااب ـحجبه  هانزه ربادو

؟... ارتجاع آنستکه، ايد. آيا اين تقويت ارتجاع نيستهين خود گردانيدـمتفقاز ء، ياـض سيدا ـآقدشمنى با ت و ـمخالف

3گيرد.«جلوى ه بسوى بهتردتوك ـيپيشرفت  د و ازـه كنـودۀ كهنـى بيهانديشه هاا و ـوادارى از عادتهـسى هـك
 

عادت ـس، ه استدماگر آکارآن است... رق ـت غفاى خراشيد تو»آن کارگرى كه شما براى اصالح معاش او مى كو

خوانى است بعنوان آنکه شما به روضهه ادزد. آن کارگر آمسانى باقرفى دۀ خراـعقي به يک اش راه نوادخاو خود 

در يد اه دـامى او گردانيـرا حشما خود ه ـكستايى شورد... آن روـبيد بر شما گذارنمى رام ـنداريد و به تكيه احته عقيد

 ،دـات ندهيدلتى در عاخاب دبااربه ه ـد كـكني يکحرخنانى او را تـسبا د ـتوانيىفته... شما مو رفرو ـگلتا دانى ناى تو

رد و از او ـد كـنخواهاصالح ال او را ـحلى اينها شد. وـب را بكباتگان ارـه گماشـكهيد تش بدـگ بدسـد تفنـتوانيمى 

 شد پديد نخواهيد آورد.«باسر دهقان آلمان و فرانسه ـه همـانى كـدهق
4

ريان«»جرۀ اين با ث درـبحاينجا و داشتيم راتى شاا پ«ـ»چزدۀ يعه عميقًا ش «ريخىتارش ـ»نگبه اين از پيش 

كه اين موضع را ، هبى به پايان مى بريم. ديگر شگفتآور نيستدر قبال اقليتهاى مذ واى به  موضع اه اشاربا را 

يهوديان  ،انقالبى«ى ضدهاک»داشنابا در رابطه قرار دادن ارامنه ، بيمبياسو ـستيزى اسالمى همدگرانديشقيقًا با د

 پوشسراى بر «سياسىابى ـ»لع، تنها يمديده ـچنانك ،ستى«ـامپريالي محافل»بهائيان  با  و نخوار«جهاسم ـ»صهيونيبا 

 .شتمىگذا م«»متولیان اسالا در دست ر »رهبران پرولتاريا«كه دست ، ت اسالمى از دگرانديشان بودبر نفرادن ـنه

 و تحميقىتبليغى ۀ ـزرادخانبراى انباشتن  متفکران چپ« »عملگی فكرى ازمتوليان اسالم  اينکه در درجۀ اول 

 اى اكتفا مى كنيم: نه نموبه سود بردند، نياز به تکرار ندارد و در اين باره هم  

در همان صفحه اى كه مى نويسد:  «تاريخاز يى جستارها»در  احسان طبرى

 .4، ص  24هشمار، »آرش« 1

 .3۱-32ه، ص  ياد شد، سرنوشت... 2

 .33، صهمانجا 3

 .3۰، صهمانجا 4
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ك و پاب و ناشرى و ـه بـعادت همـالت و سعدك از ـۀ نزديـى آتيهانسله ـيم كـرزممىآن ه و در را کنيممىآرزو  ما»

وحدت او را از همۀ جهات ، است كه وحدت نوع بشرميد اتاريخ، ك ـريتاب ـن شياپابا ند... شوردار خويل برـاص

1تأمين كند.« 

غال ـ»اش ،دـشف مىكنـكاسالمى ى ستيزدمت يهودـه در خـكنيست، قايل اتى ق حيـن حيااى يهودنه تنها بر

 ساله است:  33۰۰ه مشکلى ـبلكفته، نگرآغاز  ائيل«سرختۀ اساا ـوم آمريكـ»هج ، بانيايهودتوسط  سطین«ـفل

دها در ـو بعند بردرخنه سطين ـك فلخاائيل در سرايل قباپيش نيز ل سا 33۰۰يعنى ، پيش از ميالده سد ۱3»

ن مازتا عول شان ماه از زـن كخويل ـين سبه اخر آند... آورديد ود را پدـائيل و يهسرسلطنت ا، عولشاه شادن پاماز

!ختامى نهاد«است بايد رى جاين ـبگ
2

* * *

در رهبرى شيعه  کوت«ـ»ساز پس  هـكانگيز نيست، ، شگفتحكومت مذهبىه توجه به نفوذ فزايندۀ پايگابا  

ن يا»جر رفتنفروكشيد و اثر ملموسى از آمدن و سى ۀ ـدر دهاجتماعى و سياسى م ـتالط، داد«مر 2۸ى تا»كود مقابل

شت«ـت وحـ»حكوم ازشى ناآنکه از بيش شيدن ـاين فروک استه پيدـناگفتند. ا نماـبج «جنبش ملى»و  پ«ـچ

وبود  دست يافتهخود عى رهبرى شيعه به همۀ اهداف سياسى و اجتما هـكبود ان باشد، بدهى شامحمدرضا

«رفتند و به خانه آرمیدند         آيین نبی چون از خطر جست  »

در صف اوّل رهبران شيعه نوشته اند: ، الله بروجردىرۀ آيتبادر

ن سيدرلت به منظور دوبر شار آرام ـفبا »ما ا 3رد.«ـكمىت ـمخالفًا گونه فعاليت سياسى علما جدبا هر» چند كههر 

ر تماس مى گرفت. تنها موارد بادربا گاهگاهى ، ۱332د از ـبعچه ل و ـقبچه ذا ـو لنبود الف ـود مخصد محدمقابه 

« بهائيت بكار گرفت.ه با بود كه اقتدار خود را در مبارز ۱334ل ساسياسى فعاليت آشکار او يكى در بهار 
4

د. کراهيم ه خورشاانيز ت« ـبهائيه با ارزـ»مب بهبعدًا يم و اندرسخن « تارۀ »فشار آرام« او در آستانۀ »كودبادر 

آنستکه نيروى اصلى و موجد بر افى ـريخى کتال ـدليسى، ۀ ـن« در دهستاکوت قبرـ»س، بيميااهيم دراينجا مى خو

كه به سکوت و ، مطلوبى برخوردار گشته بود ايطچنان شرك از ـاين، «تااز »كودپيش لهاى ساواقعى تالطمات در 

 . سكون وادارش مى ساخت

ۀ ـدر ده ان«میددر ضر »حاى هانيروبرآيند ه ـك، اردگذنمىا ـبجواقعيت براى انکار اين يى يخى هيچ جارتا منطق 

كه همان روندى را ، ت و در خدمت آن بودـار داشسياسى قرت ـحكوميگاه پارهبرى شيعه بطرف ى سواز ، ستـبي

امگى ـ»خودکضع را به موشاه رضاشاه تا ىو از محمدعلشاه رضاشاه تا محمدكه از محمد، ب برساندبه نتيجۀ مطلو

اى و هى تود»سركوب نيروهابمنظور  «تا»حكومت كودمحدودى كه  د«ـر و ببنـ»بگينه وگرانده بود. ر «استبدادو 

ا مثًال بسه ـمقاي د. درـكنلت دالواقعى و قدرت يگاه پرك پاـد يجووبه ه ـكبود،  از آنکمتر ر ، بسياتـر گرفبکا «ملى

«مرداد 2۸ى تا»كودديد، گر ممکننفر ون ـنج ميليـشتار پـت کـقيمبه ه ـ( ك.م۱965)ونزىانددر  مىنظاى تاكود

نبود!  «نين»خو، چه بودهرو سركوب پس از آن 

 .۱۱4تاريخ، ص  از يى ستارهاـجاحسان طبرى ،  1

 همانجا. 2

 .293شده،ص  د ، ياسلۀ پهلوى...ـسل 3
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اريخ بسيارى تت. ـگوياسبه خود بنوسى( نيز ۀ ـدهپايان ر )در بادررهبرى شيعه با تالف ـفتن ائيان ياپاچگونگى  

تر دقيقخت ما با شناااند. فتهن اين دوران يايارا پا 42داد خر ۱5وادث ـح، آنمد و در پيا فيد«ـسانقالب »نگاران 

 اهميت درخور توجهى مى يابد.  «هساد اقىـ»اتف، اجتماعىواى ـازن قتواز 

ه را مى درقداحتياط با كوشيد  شاهحكومت   «سفيدانقالب »از پيش هى چند مايعنى  ش.۱34۱به سال  

 بردارد:عى مذهبى در حيات اجتما ىهاقليتشرکت ا

ساند و به اجرا صويب برـى را بتلتى و واليتياى اهانون انجمن دولت اسدالله علم تصميم گرفت قا ۱34۱»سال  

ن نااى زبرق رأى ـحبينى شد. پيشها ندآخونى ث نگراـعبارد وـدو مشد، ديم ـتقبه مجلس ه ـاى كهـبگذارد. در اليح

انتخاب مى شوند به يتى نمايندگى انجمنهاى ايالتى و وال بهه ـكمذهبى اى ـاقليتهان نمايندگردن خوگندسوق ـو ح

 کتاب مقدس خود.«
1

«هاى رسمىاقليت»نمايندگان ، كه پيش از اين ،دادمىن ياپا ضحك«ـ»مضع اين وبه  اى «مهنايب»تصوچنين 

د ـان بلنـوز پايگـهنچه »گرى ـخمين، انبسربا اينهمه از ميان عمامه  يست به قرآن قسم بخورند! بادر مجلس مى 

فى د و تلگراشمرت ـغنيمخود فرصت را براى مطرح ساختن ، هاى علميه نداشت«ه دى در حوزيازاعتبار و مذهبى 

 نوشت: شاه به  بانهمؤد

است از برنامه  تـمملكمذهب رسمى و سه ت مقدـالف ديانـه مخـالبى را كـد مطـفرماييمر اعى است، ستدـ»م

 ى دولتى و حزبى حذف نمايند.«ها
2

شان ـنخود اى ـرقب بهى ـو خمينيد ادر نماـمه را صنايبصوـو تـلغدستور  هان«شاه شا»بود تا افى ـراف كـتلگهمين  

كه بيانگر  كمبريج«تاريخ »نويسندگان  « راهدسااق ـاين »اتفاست. اهميت ردار خورزى برباگى ندبرّچه ه از ـد كـده

 اند: دريافته، به اوضاع ايران است »بصيرت انگليسى«

را ميز ت آـاى موفقيه ارزـام وى مبـدر اين هنگآغاز شد.  ۱34۱رژيم پهلوى در پائيز سال با »مبارزۀ علنى خمينى 

بود ت... آن ـت اين مخالفـرهبرى کرد. عليتى ى ايالتى و والهان ـت انجمباانتخابر اكم ـحيد وانين جدـقء اـاى الغبر

ه اقدام ـت كـد داشجوونى اين نگرا وشده بود ذف ـحها ن ـضاى اين انجمـاى اعبرآن به قرردن خوند گسوط شره ـك

 را براى مشاركت بهائيان در حيات سياسى کشور هموار سازد.«ه فوق را
3

را شاه در دوران اجتماعى  -اسىسيواى ـازن قتوه ـد كمى توان شمرريخى تاۀ گراد را آن يداين روآيا واقعًا 

ت و ـول نفـپو ادارى کشور حکم مى راند دستگاه واک و ، ساشـارتبر ه ـهى كاست، شاصور ـت؟ آيا قابل شايدـگمى

يا زود محكوم  رـدر پى فسخ اين ائتالف برآمد ديبه محض آنکه به قدمى  ، تـداشسر خود شت ـرا پپا ا و اروـآمريك

 ؟به سقوط بود

دوران شاه با رضامحمد  ۀـزماناند باشد. تونمىو نيست دوران  در ايناجتماعى ريخى و عيت تاهمۀ واق اين 

و چه به لحاظ كوشش ميليونها سى و سيااجتماعى ى هاوع نيروـش و تنـيكى نبود. چه از نظر آرايشاه الدينصرنا

ش نيروها از آراي هـه جانبـهمهشى پژوامّا ، بودفته ر يابسياى هاتكشور تفاو، ادارىه و بيرون دستگاايرانى در درون 

نى جامعه با ايراقطب ى يازاند ان از پيوـهمچنمذهبى، ت ـحكوميگاه اوم پاتد هـك، د دادـشان خواهـن در آن دوران

 سببين بدتنها  گرفت. حکومتى كه نهجلو مى، بوده شدانده ر «نهامگی عاجزاـ»خودکضع موبه ه ـكسياسى ت ـحكوم

بود، جز ند عااين پيوبه از روى آوردن ، ختپا مى ساسجدى برـى مرهر گذداد و در مى  ت«»سهم النفن ياآقابه ه ـك

ك ـختارهاى دمكراتيسان مدر برآستاخواه، دـسى فزاينـاد بنفـاعتمبا ه ـجامعه اى كبا توانىاش از همگامى ناه ـبلك

1
.  3۰5 ص  ،کمبريجتاريخ روايت سلسلۀ پهلوى و نيروهاى مذهبى به ، عباس مخبر 
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با ومت خت. اين حكسامىمحكوم يک نزديا اى دور هدـبودى در آينبه نااو را  بود،اى هدايت انرژى سازندگى بر

سته خواسته يا ناخوا، ازآلعبا«بايى»دلراى بر »خاكسارى سالوسانه«به موازات ، در برابر جامعه «خودکامگىژست »

نمود. جانشين خويش را نيز تعيين مى

* * *

ارى قربرجهت ير در ـو سيکى به جامعه از نزدسى ت سياـتوانى حكوم، نايمديدپيش نيز  هاىنچنانكه در دورا

ين ااست. آگاهى اجتماعى  کمبودو  کلی«ـشبی»نا اش هماگى اصلىه ويژـكبود، اى جامعهب تازسى، خود بادمكرا

، ييمگوسخن مىتوانى نادام ـاز كدهيم شان ـه نـاى آنكبرو تنها صر ايران معاتاريخ صول ـكترين فنااز درداست صلى ـف

 مى دهيم.توجه ۀ آن ـدو جنببه 

رت جامعه صو گونناى گوهاه ـشار و اليـه در اقـكعظيمى شهاى ـكوشچرا ه ـك، دسى نموبرر بايده ـى آنكـيك 

جامعۀ ايرانى از ايفاى نقش  آمدانسرشت و ـنگپيشرفت اجتماعى منجر و ، به گسترش ساختارهاى مدنى تـگرفمى

 راهبرى خود ناتوان ماندند.

ى در اين دوران ـو علماجتماعى، فرهنگى ى هاکوششۀ ـمجموعسى البته آنستکه اين برره نخستينگام در را 

روشنفكرستيزى در درون جامعۀ ايرانى از ، بيميادر، تا يمشمررا برآنها ش گسترى ع عينى و ذهنـدد و موانگرخته ناش

نى تنها ۀ ايراـد داد. جامعـشان خواهـه نـك، ى داردـمهمنقش و نرخت از آشنااين ه است. چه منبعى تراوش نمود

نى فرهنگ مداران سدو پاروشنگران جهى از قابل توبلکه در آن جمع ، استه اديل ندتحو د«ـ»آل احمو  يعتى«شر»

تند ـه داشـتكيشاه ت ـاوّل بر قدرت رهبرى شيعه و مماشات حكومه اين تفاوت كه گروبا برآمدند. نيز نى جهاو نى ايرا

وع ـمتن «محافل»ن مدت كه از برآـان يافتومىرا کسى تر مثالً كم   دو سو!  هردشمنى آشکار و پنهان از با دوّم ه و گرو

ما به اند، زدمى  وـپهلپايى رى اروـت فكناين جرياتررنحتى با مده ـك افلی«ـ»محباشد! ر ـخببا ل ـۀ چهـرى در دهـفك

ستى ـئوپوزيتيوينمحافل از ه باشيم، الى زدـمثه رباه در اين ـاى آنكتنها برند. انده شدار رـكنبه ى ستيزروشنفکرشير ـشم

 ياد مى كنيم!  پيرامون دكتر مصطفى رحيمى() اگزيستانسياليستى و شترودى(ـهمحسن ر ـون دكتـ)پيرام

ريخى تاشاخص سير در هر دورانى شاخص پيشرفت و يا پسرفت است.  «سیاسیو اجتماعی ر ـ»تفکه: ـآنكديگر  

ى هاهـقلصعود به ه از ـبلكند، ان بودتونادرانداختن فكرى نو از »روشنفکران«است كه نه تنها  ايننيز در ايران معاصر 

كه ، وارونه بدست دادنده ن تصويرى مخدوش و گهگانااز آ، ينبدو ند درماند آنان ام«ـ»پیشينيان و درك ـپي انديشۀ

در ، گذشته است. بدانچه در كتاب حاضر از نظر خواننده دامن زد جامعهريخى تارى و ـست فكـبنوبۀ خود به گس

ه«ـ»حمله اين ـشان داد و آن اينكـرا نخود كى نادرد دى«ـ»قانونمنحملۀ اعراب، ايران پس از  «تاريخ»منطق پى درك 

وازات ـمبه ه ـكاضمحاللى است ى ندوع روشرۀ ـد و نقطـكنمى ارى گذشانه ـرا ناسالم بر ايران سّلط ـتند روتنها آغاز 

انقالب »ن در ه قريزدـاز سه پس الخر، تا آنکه باايرانى را عقب زد اين تسّلط مرحله به مرحله فرهنگ و مدنيت

، نيت بشرى در سراشيب سقوطمدو فرهنگ دارى هـاز طاليند، ايران اين روطى در  سيد.ر روزى«ـ»پيبه  «اسالمى

. ادـم نهشدن گا مى«سون جها»ه در راه الخرباو  گىندماعقب  ، سپس به هابا ديگر کشورايگى ـابتدا به مرحلۀ همپ

به  «بنايیرو ىضادـ»ت هـبلك، »تضاد طبقاتی«ديگر نه ، خويش »روند طبيعى« ازايران ست ـگس اعراب وسلّط ـتبا 

ه دـكننميد، تعيين انجا «اسالمىرۀ پا»روزى ـپيبه ه ـضاد كـت اين تـو سرنوششد ل نى بدۀ ايراـدر جامع «عمدهضاد ـ»ت

ت«ـ»حكومبر در برانى ۀ ايراـآمدان جامعسرو روش ضع موه گاديدشت. از اين ـگنيز  نىۀ ايراـجامععمومى ت ـسرنوش

تاريخ ى ـرۀ كلـمنظسى ربر، «سقوطل ـ»مراح بررى اگذشانه ـنسبب با ين بدو است ل ـخص اين مراحشاين ، بهتر

 مى بريم:  نيابه پارا ايران 

از و فررا در وراى  فوى(ـصر صـى در عگرط شيعه)تا تسلّ اعراب بر ايران ط سّلـاز تپس ۀ اوّل گر هزارا - ۱

ى امتوليان اسالم برن ماابىزۀ ارـمب، آنخص شا ،يمنظر گيرريخى در تاۀ ـك مرحلـيبعنوان ر شماى پرهانشيب
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ى يايرانى جامعه است. اين مقاومت به پيشواقطب ت ـمقاوممقابل در فرهنگى ايران و اجتماعى ات ـحيتسلّط بر 

تشکيل مى دهند( را جامعه ت ـاکثريچه به نفوذ معنوى، ت و ـكميچه به ه ـه در اين مرحلـ)ك ،«»اقليتهاى مذهبى

از  پسكه به اشارۀ خليفه يكى  مغول...(، غزنوى، ى ترك )سلجوقىهامتكوحبر ارى گذتأثيرشد با كومى 

در  »حكومت هاى ايرانی«ز آنها را در مدار فرهنگ ايرانى قرار دهد. پشتيبانى اند، فتيابر ايران تسلّط ى ديگر

ق ـاين دو شانتخاب ميان سرو ـناصرخاست. اين دوران  «اجتماعیر ـ»تفكاى اسالمى، محتوومتگران مقابل حك

است: ه بهترين وجهى توصيف نمود بهرا 

كز بیم مور در دهن اژدها شدم زى فقیه چنان بود رفتنم شاه از 

ار مى گيرد و متوليان قرنگرد بابيانه اقوام گوهرى سوات از ـين تهاجمترختـسگاه آنكه ايران آوردبا رحله در اين م

اى ـان از كانونهـهمچنکشور اين ند، نداربا ن اضع قدرت شايم مواـتحکه ارتى در راـاسالم از هيچ نوع کشتار و غ

نى ياۀ پاـدر مرحلبلکه  ،غ جهانى استـر از نوابشماى پرـتنه تگاـخاسنه تنها و  بشمار مى رود شرىـبفرهنگ و تمدن 

تر نيست.عقب، آورد تـنى را بحركپيشرفت جهاۀ ـدها گردونـه بعـك رب«ـ»غاز نيز، 

پا آغازريخى در اروبا تحول تاالف ـمخجهت در ند اضمحالل فوى روـصر صـآغاز عسرى در گرشيعهسّلط ـتبا  -2

يش سار فرجاصر قاـدر عسياسى ت ـحكومدستگاه مقابل يعتمداران در شرت ـحكوميگاه يم پاـتحكبا دد و مى گر

ان ميدعف در ـين ضـدر عنى جامعه نيز ايرابا اين همه قطب شاند. ـكمى را ـقهقبه را نى ۀ ايراـجامعنى عظيمى درو

»حكومت فاسد چند ، هرگيرد كهر سرآمدان جامعه بدينصورت شکل مىاـضور در آثـب اين حتازباو ضر است حا

 درماندگى ايران حكومت متوليان اسالم نيز مىکوشند و چون اسالم را موجدبراندازى  هدر را، دـبناتبر نمىرا  ر«جاقا

ق ـشتی احمـ»من شانزد؛ ماليان در اسالم هستند ه(زادند)آخو سم«ـ»پروتستانی دستکميا  ازى واندر برستاخوا،يابندمى

چگونه هنوز »ه، شد هـريختمتوليان اسالم ت ـبدس هـنى ك، با اينهمه خودـكننمىب ـو تعجاند نى( ما)آقاخان كربیشعور«

 )امين الدوله(. «استه حكومت مسلمین برنیفتاد

ستيزه جويى با  متوليان اسالم،بى ياقدرتج اوشاه، با ن دوران رضاياپاتا « انقالب مشروطه ۀ »ـدر مرحل -3 

پيشرفت ايران در ميان نيست. ه راسد مذهبى، بعنوان ت ـخنى از حكومـسديگر و بد ياسى نيز بنيان مى ت سياـحكوم

يى تخريبى اسالم در عقب ماندن ايران نشانه ها نقشيف ـنيز هنوز از توصه چند كه در آثار روشنفكران اين دورهر

 مى توان يافت. 

سى ستين و اساـم نخلت بعنوان قدو دويى دين ا، جد«انقالب مشروطه »در  ماليان ۀ«ـکت دوگانشر»از ما پس ا 

تهاجم و مذهبى  ه ناكام ماند و تداوم پايگا ملّت«بر سئول در براـملت وندى و دوشهرى بربرا، انون ـت قـ»حكومه در را

ن قر هيزدـاز س، پس ننياو ايرابى عرميان متوليان مذهب هوى ماضاد ـه تـكشد ث ـعه بازنى، تاۀ ايراـجامعه بر دگستر

 گردد. دوشـمخ، شاکشـک

را  ن«نيا»ايراجامعه، اپاى به سر «شیعیفرهنگ » گسترششاه، پس از سقوط رضا، «يی»نهادر اين مرحلۀ  -4 

 ت وـرفپس  عاملانش ـمتولي نفوذو ا تسلّط اسالم ديگر نه تنهد. ـدهمىار قر «سیاسیت ـ»حكوممقابل ت ـدر اکثري

ستيزه هالخرباو  «رهبرى شيعهى ضد استبداد اتارزـ»مب، ى«انقالب محمد»ه ـك، ددگرنمىى ـتلقسقوط ايران 

دوش بر   «شيعى»فرهنگ ند. گيرمى مورد ستايش قرار  »ارزشهاى برتر و انقالبى«عنوان به ت ـحكومجويى با 

با نشستن قرآن بجاى شاهنامه در ضمير كند و ياى جامعه و روان ايرانى رسوخ مىبه زوا وزش و پرورش عمومی«ـ»آم

و  شدن حكومت سياسى به مواضعه راندبا ر مى شوند. وكشته گذ انديشمندىسرچشمههاى فرهنگى ايرانيان 

د ـكنيد مى ا تهدرسى ت سياـحكومبه بعد كه از عصر قاجار ، ت اسالمىـارى حكومقربر، قابل دفاع عملکردى غير

مى راند.  »دهن اژدها«ايران را به ، اجتنابقابل جبرى غيرصورت ـب
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 اصلىت ـخت علگر به شنااما انى است، ايراهر اى سخن برين ترك نادرداضمحاللى ايران ير ـاز سچه سخن گر 

يعنى بعنوان برآيند مبارزۀ قطب ، و هستبود ه ـچنانكآنکه ه ـخاصه باشد. زندساو  يندهزااند تومى  ،ددمنجر گرآن 

را خر آسخن ور ـهنفته، تاريخ ياشته ۀ گذـير در دهـه اين سـبى كشتاد جووبا دد. گردرك با متوليان اسالم ايرانى جامعه 

اى ـكانونهمهمترين ى از ـيكايران بعنوان ت ـه سرنوشـكروشن ل ـين دليبدتكم ـدساست. ه ـنگفتايران ت ـرۀ سرنوشبادر

ناپذيرى  ستـگسهمبستگى شر ـوع بـت نـسرنوش، با نىفرهنگ جهانى و مدهاى ـارزشه بسيارى تگاـشرى و خاسـبتمدن 

 دارد.

هاى ـارزشبود، ن ـممكغير «يدصر جدـنيت عمد»ن مدبرآ «نتآسى »دمكرااوم تدون بده ـهمچنانك

كه تمدن ، دستاوردى است فرهنگی( گوناگونیدر انسانی، ى ه هارـو تیوام اقستی ـهمزي)بر محور ايران، ته از ـبرخاس

ستى ـارى همزيقربربسوى شريت ـبگر اسخن يگر داشته باشد. بدسيرى متعالى  آيندۀ بشرى تنها بدان مى تواند

آمده و عنصر فرهنگى بر ريخی«تا»تجربیات نمى تواند از ، مى رودفرهنگ به پيش ژاد و ـنهر سان از ـوع انـن

ن يچناوم حمل تدمو ه تگاـخاسنى که ۀ ايراـجامعاست، ممکن ديگر نيز غيرى سواز شد. بپوشم ـچايران از 

 مضمحل گردد.  بوده است، هايىشارز

همزيستى ، ار گرفتضر قرصر حاـدر ع سىلودۀ دمکرا، شا«تنیآ نوآورى»سى، بعنوان بهمانگونه كه دمكرا

از پس ك ـت و اينـق يافـوش تحقروـصر كـعايران ر در بااى اوّل برى« هراـ»ظنوع انسان در وراى ويژگى هاى 

اجتماعى ريخى و تاق ـمنطاست، به هيچ نى جهااد ـق آن در ابعـگزير از تحقناشر ـبکه ل ساصد ـو پانهزار دو 

ز بماند.بااز تداوم  نمى تواند، است ريخی«تاۀ ـ»تجربانون اين ـه كـكه فرهنگى ايران وزـح

* * *

شاکش ـک اقض وـهاى متنندروشد، رح ـمطپهلوى ريخى دوران تارۀ ـو پيکاجتماعى ختار سى ساه در بررـبدانچ

فزايندۀ متوليان اسالم در پس نوسازى قدرت ى و گرنفوذ شيعهر از ـخببرآيند خود در ه ـك، فتيميااى را پيچيده ى ها

ريخى تاى يده هات پدـرۀ ماهيبان درنياايراخود زد ـدر نعظيم ات ـبه توهمه ى ايران مى داد. چون از اين ديدگاهرظا

رى ـفكضع موهيچ ه ـك، بيمبيااسالمى يى تبليغات اراـى و كگرنفوذ شيعهاز شى نابايد، ا ر نآم، بنگري اجتماعى و 

نگى فرهط ـو خيگاه اجتماعى وع پاـن، هر ىچنين نفوذب نمى آورد. در سايۀ سهمگين تارا  عى ديگرىاجتمانظر و 

اى ـورد اقليتهـدر مسبب نيز مثًال ين بدداد و دست مىرا از خود اتى ـوى حي، نيرىگرصۀ شيعهون از عربيررى ـو فك

، شتندـردار گخوبر  «امنيت»آزادى و از  رجاقابا عهد سه ـدر مقايهر چند ه ـك، وييمبراقض روـۀ متنچهراين مذهبى با 

چه به ى و ـضور كمـحشده، چه به وب ـميخكحاشيۀ جامعه در رهبرى شيعه، داى ـدا و ناپيـر فشار پيـان در زيـهمچنما ا

، شتيانـسوس زرتـجرت نامحبا مهاچنانچه از يک سو ند. نمودطى مى  راضمحاللى اى ندرواجتماعى، ۀ جلو

نيز  فرهنگىد ـدر بعو از سوى ديگر، ت ـاهش  يافـكجامعه ل ـدر كآنان ى ـضور كمـحبهائيان، سيحيان و ـم، انـكليمي

 .به خود گرفتند »بيرنگ«اى ه رفته رفته چهر

قرار دارد و اين عيت با واقضادى ـتچنان در پهلوى ران در دوذهبى ماى ـاقليته وضعيترۀ باد درجوصور« موـ»ت

وقعيتى ـاز مهم سلمانان« ـ»ماز هيچ، حتى ه ـك «امنيت»آزادى و در اين دوران از مذهبى ايران اى ـه اقليتهـتوهم ك

ز االبته چنانکه پيش   آورد.نمى وارد نيز خللى  ام ـر و ارقمار آـه در آن ذكـكند، چنان عميق است، بودردار خوبرتر بر

ف«ـ»لط ملنيز شارا  سلمان«ـ»من نياايراانقالب اسالمى، روزى ـپيبا ار ـه اينبـكدست تاريخ  ه شد، اينجا نيز رشااين ا

 است!ه از اين كمك رساندپيش وران در دمذهبى اى ـت اقليتهـدرك موقعي، به دنموى محمدب متوليان اسالم نا

پيشتر نيز هيچ دليل ، از آن رهبرى شيعه گشتسى سياقدرت امى ـتمگر با انقالب اسالمى ه اـكه دسال ـين دليبد

ر مذهبى بکااى ـورد اقليتهـله« در مسا نت هزارـ»سبه را قدرت خود  مالياناى وجود نداشته است كه ه و انگيز
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گر به ما ديابود، ردار خوم برتا گیندبرّاز هرچند ين دوران ر اها دقليتکوب اسر هـك، تـگفنيز بايد اين . البته ندنگير

 ظهور نمى کرد. ه کشتار و حمالت گسترد کلـش

، تعميم آنبا بتواند  نندهخواتا  کنيمه مى رشادر اين دوران ابهائيان ت ـموقعيبه  اقض«ـ»تناين روشن شدن اى بر 

 را بتصور درآورد.  »ماليمت«در عين  »برّندگی«اين 

پهلوى نه دوران  «امنيت»آزادى و از با استفاده ن ناه آـك، ار داردبنيان قراين بر  ،رۀ موقعيت بهائيانباتوهّم در 

به ن جمعيت آنازرگ« ـبتهران در»)تنها خود ونى ـميلينيم ى ّـۀ كمـوزنبا كه ، نبودنديتى و محدودتهاجم ورد ـمتنها 

فته رفته، يادست ادارى و آموزشى کشور ه در دستگاه جامعه و بويژ به نفوذى عظيم در هزار مى رسيد( 2۰۰از بيش 

، انقالب نگاران«تاريخ » حتى برخىه ـد. چنانكـگرفتندست مىرا در سياسى کشور صادى و ـى اقتهرمهاافته ر

1بهائى«شاه ى تا»كوداسالمى را بعنوان قدمى اجتناب ناپذير براى پيشگيرى از 
 اند! ه توجيه کرد 

ه ب ت«ـدۀ حيثيعا»ادمت ـدر خآنکه از عيت بيش واقخت اين شناو يد گويگر سخن مى دنى بازبه عيت ما واقا

ند. سارمى رى يااسالمى انقالب ايران در آستانۀ عى اجتماند تاريخ ى از روـخت كلبه شنا  نى باشد، ايراه وگراين 

ر قاجار را بدست داديم و بر در عص »اقليت مذهبى«اين عى شى و جلوۀ اجتماـط مـخخطوط اصلى از اين پيش 

سى ربرموقعيت بهائيان در دوران پهلوى را نيز ، ريخى ايرانتابه تغييرات اندك در پيکرۀ با توجه آن پايه مى توان 

 کرد. 

ۀ حاشيرا در اجتماعى ت ـاين اقلينه چگوبر بهائيان  ماليانن ماابىو خونين  اتتهاجمر جادريافتيم كه در عصر قا

 با وجود سياسى ايران،و اجتماعى ختار سات در ـمثبنه تغيير گوه هريله راـين وسبدخت و ساوب ـميخكجامعه 

»آزادى و د جوونه با چگوبايد ديد ك ـاينشد. ست ـشکبه وم ـشاپيش محكـپينى جامعه، ايراعظيم قطب ى کوششها

 ه آنکه بهائيانـخاصبود . از اين پيش ه ـكند ماطنًا همان تهاجم رهبرى شيعه نيز باوديت محدو  پهلوى صرـع« امنيت

 ند. يك بودمذهبى شراى ـديگر اقليتهبا در اين موقعيت 

آنکه تهاجم و اين  کندمىايران رهنمود تاريخ يسمى مرگبار در را به شناخت مكانه ما ربادر اين سى ر و بررـتفک

ت ـخطرى جدى براى حکومآن سو، ه از ـدارد كه دـصلت نابودكننـنى خمازتا « غیر اسالمی»گروهى اسالم بر  متوليان

مزبور  ه گرو تهاجمات پى در پى از ميان رود و نيروى حياتىبه ر ـه اين خطـام كـآن هنگ طبعًا  . زدـبرخياسالم متوليان 

ريخی«تاۀ ـ»حافظبر ه ـتكيبا ست ـكافيپس د. از اين مى شوته ـكاسنيز ات ـۀ اين تهاجمـاز دامن، رو به نابودى بگذارد

 نيروى خود به خود  ست«ـشکمکانيسم »، تا دفته شوگر شمى«ـچهر»زه اـو بيگآمده، گاه به وجود ر بومزگروه ه در ـك

 را به تحليل كشاند.  گروه حياتى 

د یعتب»حاشيۀ جامعه به ان در ـهمچن ،ماليانتهاجم ۀ ـشيدن دامنـفروکنيز با  شاهصر رضاـدر عبهائيان ه ـيم كديد 

آمده بود، د جوى بوصرصر ناـشتارشان در عـه از کـريخى كتاۀ ـحافظبه وضعيت  اين. ندوم بودـمحك يش«خویهن ـدر م

س شناپزشك سر، دكتر برجيس،  .ش۱322اگر بسال گشت.  مثًال مىت ـنى تثبيماى زهالهـدر فاص دى«فرور تر»با 

را در روحانى رام ـبه، .ش ۱329بسال ، در پايان اين دهه، اقو از هم دريدندـب چروشن به ضرنى را در روز شاکا

به »ه ـك، ديمکرد يا شهر«ـۀ بهـدر كارخانها بهائىو ها نبين مسلمايى »زد وخوردها از اين ازند. پيش درآوردپا از يزد 

 نوادۀ بهائى منجر شد«! شت و کشتار چند خاـک

 .2۰9، ص تشکيالت فراماسونرى در ايران، حسين مير 1
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1ه« )!(ـى يکطرفها»زد و خورداز اين ديگر ى اهاز ذكر نمونهاينجا 
توجه مىه ـاين نكتبه و  کنيممى دارى خود 

در درون رهبرى شيعه ن لفاورد مخاـرا در مه يوـال اين شـعمزودى اِـببهائيان ورد ـدر م دى«فرور تر»يى اراـه كـكدهيم، 

ن لفاامخ «قتلارت ـ»تجرهبرى شيعه به آغاز روى آوردن سرسروى را ـكبرخى قتل د. تشويق مى نموت ـحکومدستگاه 

ين شمۀ اـسرچ، بود ائيگرى«ـام بهـ»اته، ستـۀ بيـدر دهسى ى سياهاقتلكه پيش درآمد ، امّا اين نکتهاند. دانسته

از »سد، بربقتل نى شاالله کاتـواى آيـفتآنکه به از ، پيش ربار درـوزي، رـهژيمثًال د. ـدهمى شان ـبى نبخوشى را ـط مـخ

2«بهائىۀ ـيرۀ فرقمدأت ـضاى هيـاعمهمترين 
مبرّا  »تهمت بهائيگرى«بود و رزم آرا و مصدق نيز از ه شد ختهشنا 

 نبودند! 

حكومت سياسى دستگاه دان و دولتمرزد ـا در ننرب آتازباه ـك،ددگرتر مىروشننى ماز ام«ـاين»اتهيى اراـك 

غم عليرند شيدكو، مى تندـق داشـر تعلبااگر اين دولتمردان به جناح مترقى درحتى كه ، ب چنين بودتازبادريابيم. اين 

 دهند!شان ـن ى«گيرسخت» نناورد آـر مد، تـداشبهائيان  ادقانۀ«ـدمت صـ»خبه شور ـادارى كدستگاه ه ـكمى ز مبرنيا

نه نموبعنوان ت. ـوامى داشبيشترى  »سختگيرى« آنانرا به، نبودهى امالً واـت کـه اين تهمـكه آنجا يژبو

در مورد بهائيان تحقق )پدرش بهائى( و هويدا  )ازلى(ء ست وزيرى حسين عالـه در دوران نخـكى هاييتودمحد

 بيشتر بود! شاه محمدرضا دوران اطع درـمقديگر ت از ـياف

ر. در اين دوران جاصر قاـدر ع بيگرى«باام ـ»اتهه ـك، تـسمى را داشـمكانيهمان  ائيگرى«ـام بهـ»اتهب ـين ترتيبد

را نى دان ايرادولتمره ـكبود، ى ـکۀ رايجـس «بهائيگرى»، تـنداشيى برّا رجى«شى خاه بگوـ»حلقت ـه تهمـكنيز آنجا 

ه داشت. كسروى گوشه اى از اين فرسايش را نشان دادوامىبه رهبرى شيعه پردگى ـسرسبه داد و مى ار قرشار ـر فـزي

 است:

اى شنامهـشگر بخـاى سرلـيم... آقمردمى شت ـوسدند را ايرامراين يم. ما دارمىرا آشگر رزمـنى از سرلستا»دا 

، ماليان شگرـاى سرلـب آقخود. ـسروى بکنـى كشته هاو نومذهب بهائى از  و ـگفتگيد سرى نباـافهيچ ه ـكه دستافر

گ رود ـبجنعلما زۀ جاابى سى ـكگر ا، ستـحرامرفتن زى ، سرباستـات دادن به دولت حرامـماليمى گويند: كار ـآش

ز و افسرى به پاى منبر مالّ ننشيند و به بايد هيچ سرباه ـك، ديدستاشنامه نفرـبختد است... شما چرا مر، دشوشته ـو ك

3«؟آلود آنها گوش ندهدهرسخنان ز
 

ه ـكهمان بود  سى و سيامذهبى اى ـياب حكومتهـنگ آسـدو سميان در بهائيان  اقض«ـ»متنت ـب موقعيـين ترتيبد

از زير فشار ، كشور مى برد ادارىه ن در دستگاناه از آـاى كاستفاده ين در عسى ت سياـو حكوم؛ رجاصر قاـعدر 

 ن،آنا «تظاهر»وچکترين ـه کـكبود آن  دآور«يا»بهائيانک توك و ـو ت گاهبىو قتل گاه . تـنداشبا ا شتن آنانگذا

تبليغى ۀ ـحرب «تات كودـحکومبا ارى ـ»همكو در دهه هاى سى و چهل د داشت ـنبال خواهبدى را صرناد عهشتار ـك

 حاشيه براند. ه بهزدشيعهۀ ـجامع را درود تا بهائيان بافى ـك

صر ـه در عـكواقعى بهائيان همان بود ت ـموقعينه تنها ستكه ـنگر اينبيابى بخوريخى دراين دوران تااد يددو رو 

 ه: ياد شد، «عىاجتما -ريخىتارۀ ـ»پيكجايى پابراست، بر ى خود تأييدت ـه اين موقعيـبلك، رجاقا

و بمدت  آغاز («تاکود«از پس ل سا)دو  .ش۱334ل به ساه ـكاست  «با بهائيان »مبارزۀ رهبرى شيعهرويداد اوّل  

ۀ اوج اين تهاجم خراب كردن معبد ـه نقطـآنكبود. با أم سر ايران توشان در سراـاموالغارت تهاجم به آنان و با دو سال 

(، ۱326ان ـو اردک)يزد نوار خا 2۰۰گى آوار(، ۱323ود هرقتل سه تن )شا(،  ۱325)کاشانيى خانوار بها ۱2۰متوارى ساختن 1

 شـو ارتدولتى از ادارات يى اـبههزار  3اج خرا،ن(ستانوار) سروخا ۱2(، غارت ۱327ور ايرجان و رـس، سنجانـنوار )رفخا 25۰گى آوار

(۱33۰...) 

 .2۱۱شده، ص د هايى...، ياه ـگوش  2

 محمد ارسى.، تجارت قتل...،  49۸هشمار، کيهان )لندن( 3
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، شتـمنجر نگدسته جمعىآنکه به کشتارهاى با ت و ـترى داشامّا ابعاد بسيار وسيع، ر مى آيدبهائيان در تهران بشما

 ۱336از )شيرب در لد باۀ توـختن خانساران ـويبود. فته دف گرـرا هنى ۀ ايراـن در جامعشااى از وجودشانهـنما هر ا

 راه دگستر تهاجماى از اين جنبه، تنها هابه شهرها ستااز روآنها ن اندو ربهائى نوادۀ خاان هزاروال ـامغارت ( و .ش

 مى داد. تشکيل 

اب خردر  (تـمى پايتخنظاار ندفرما)  تمانقليچباسرتيپ   باهمدستى فلسفى واعظ ، افشاگر ماهيت اين تهاجم

ى بکشور منتشر شد، بخوى هاروزنامههمۀ س آن در ـه عکـك «ستى»همداين تهران است. در  دس«ة القخظير»دن  کر

 مرداد بود.2۸در از پشتيبانى رهبرى شيعه شاه ت ـگزارى حكومـسپاسبهائيان،  تهاجم بره ـك، دادمىشان ـن

نظر در تنها با دد. گرش. برمى۱342داد خر ۱5بهائيان در پيامد حوادث  برعه رويداد ديگر به تهاجم رهبرى شي 

رّر اين ـرد مکخوبر هر نظر باه از ـكبد، يامى  يگاه حکومتى شکلىدو پاميان شاکش ـه کـكتهاجم است، فتن اين گر

 مقايسه مى گردد! ، قابل «انقالب مشروطه »طى در يگاه، مثًال دو پا

اوت ـل متفـكامريخى تادو دوران به ق ـد تعلجوو، با سفيد«انقالب » و «انقالب مشروطه»ماهيت قابل مقايسۀ 

ا ررهبرى شيعه دۀ گستر تهاجمه ـك را به قدمى عقب رانند.  کوششى مذهبى ت ـحکوم ،ندشيدكو دوهر ستكه ـاين

ميان شت. در اين ـور گـمجببى انقالفى ضد ائتالبه و مد ز آفته باره از راسى در طى آن حكومت سياو شت ـب گـموج

«انقالب مشروطه» شاكش درـاز ك، فيد«ـسانقالب »از يگاه پس اين دو پاميان شاكش ـكسطح ه ـكاست ب ـجال

تفاوتى نداشت! هلل الحن شيخ فضلبا « انقالب ضدونى »ـان كنرهبرن ـو لحنبود! التر چندان با

 فلسفى واعظ بر منبر گفت: 

اين با يد! مى شوديوانه ، ندشوب ـمرتکيتى مى خواهند »اگر شما بدانيد كه در زير پوشش اين رفراندم چه جنا

 1ير كنند و صحراى كربال بر پا نمايند.«ـب را اسـزين شند.ـسين را بكـحديگر مى خواهند ر بام اندرفر

 قلمداد کرد: در دست ماليان اسارت  دليلرا  «اّمت»جهالت يى، مانند طباطبا، دقيقًا نيز خمينى

ملت ين و ـف را ننگـى عفيهاند زـخواهسى مى انون اساـع و قشر الفـى خهاه ـصويب نامـتبا بر دستگاه جا»

ى هادختره زور سرنيزبا ساوى حقوق زن و مرد را تصويب كند. يعنى ـدارد تنظر بر در دستگاه جاد. ـكنه افكندسررا ايران 

 (۱342فروردين ، )از اعالميۀ خمينى ببرد.«ء لمانان را به مراكز فحشاسـف مـان عفيجو

اى هازبه اندشان ـمعلوماتبايد گان ددهنرأى شته، بقه نداساكنون تاو بينى نشده »در قوانين ايران رفراندم پيش 

م انداين رفرند... ورد را ندارـق رأى در اين مـح، اطعـت قـاين اكثريبرمى دهند. بنارأى به چه د ـبفهمن هـكباشد 

م دـهکوشش به ام ـتمبا د ـخواهمىه ـحاكمبه مذهب است... دستگاه ط بوواد مرـدن مبرين ـاى از ببره ـمقدم، ارىـاجب

 )همانجا( مى اندازد...« رـخطبه را اسالم ه ـكاست البى ـال آن مطـدنببه ام و ـقياسالم وريۀ ضرام ـاحک

شاه گرى داشت. شيعه نفوذ عميقشان از ـنسى نيز ت سياـنش حکومـواكسطايى، ون وارتجاع قرتهاجم   در مقابل

 در نطق خود در قم گفت:  خرداد« ۱5»در جواب به 

انداختند ه زار رابادر ، ق ريشوـزارى احمبا»... چند روز پيش در تهران جمعيت کوچک و مضحكى از يك مشت 

ن يااين آقا وزمراند... اب خوردشراو با و ند تالف کردـورى ائشهـپيبا رفتند ها بودند كه همين كه سر و صدا بكنند. 

مى انداختند. ه ما نگ در راـسه وردـان نخـتكآنها ز ـه مغـك شرىـم و قـنفهعده ك ـشه يـهميند... دارپرستى وطنى عااد

2و قابل تکان خوردن نبود...«.ه زيرا مغز آنها تکان نخورد
  

و در فارسى گاه شدن است آپايى به معنى اى اروـنهباز« در زـردن مغخوان ـه »تکـكجه است متودقيق ۀ نند)خوا

 مفهومى برخالف آن دارد!( 

.3۰5، ص کمبريجتاريخ سلسلۀ پهلوى و نيروهاى مذهبى به روايت ، عباس مخبر 1

 .همانجا 2
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ن قرك ـيهمان سطح ر ديگاه حکومتى ان دو پاميان رهبرشاكش ـه كـك دهند،نشان مىاين گفتاوردها بخوبى 

يز به احترام از کشور تبعيد ن خرداد« ۱5 قيام»رهبر چنانكه  ت.ـداش شى«ـ»نمايصلت ـخبيشتر ت و ـيافمىن ياجرپيش 

)طيب حاج  خمينىمريد  ، چند ماه بعد دو تن از اشراربه مردم «ضرب شست نشان دادن» منظور، اما بگشت

س از نظر فرهنگى نتيجۀ عک  «انقالب سفيد»از آن پس  درحاليکهرضايى و رفيقش(  به اعدام محکوم شدند!  

 ! بجاى عقب راندن مذهب حاکم، به گسترش آن انجاميد. «ه مذهبپاـ»سبا به ميدان آوردن داد و  

ان مى داد که بايد به دولت نش «انقالباتى»با اينهمه اين پايان ماجرا نبود و ماليان نيز براى جلوگيرى از چنين 

اره چند بيکب   ؟«بهائی کشی»حرف آخر را در سطح جامعه کدام قدرت مى زند و بدين منظور چه وسيلۀ بهترى از 

بسيارى ر ديگر باو شد  بهائيانجه متوايران ى ستاو روشهر در و سازمان يافته ه دگستراجمى ـتهخرداد  ۱5هفته پس از 

، بدون آنکه شهربانى و يا نده شدآوارگتر رهاى بزشهرو در انده رخود از محل زندگى  هنوادخاان کشته و هزار

 ژاندارمرى کشور بخواهد و يا بتواند قدمى براى حمايت از آنان بردارد.  

، همچون ديگر تـاين اقلي، فتيمياه درـزگرديم. چنانكشاه باا ـان محمدرضبه منظرۀ كلى اقليت بهائى در دور 

نه تظاهر گوهرى از هراـظ «امنيت»آزادى و غم نيز عليردر اين دوران قى، رى مترـت فكناو جريامذهبى اى ـاقليته

ا ـه قرنهـكهبى مذاى ـاقليتهنه چگو، تـدريافمى توان ه ـكاست رش ـنگهمين و در ند توان ماسياسى ناو اجتماعى 

و در ند آمدنگى دچار ت و بيرخوره به در اين دورند، بوده دادتشکيل را نى ايرافرهنگ اوم تدو محمل حفظ 

 شريک گشتند. ، در ميان قطب ايرانى جامعه عمومی« ءالـساس درد و خـ»اح

كه ، بودنده خوردايران سرد در جوموواقعًا ع اضوا «گىدـآينبى»است كه ببينيم چنان از در مورد بهائيان جالب  

و  «چپ»اوج جنبش در لى اوّ، .ش۱337و  ۱32۸هاى لبه سات ـبلكه درس، ها ادامه يافتنه تن آنانمهاجرت 

شدار ورد هـمه فزايندند، بطور ه ماندـكآنها از ايران رفتند و عظيم وج ـدو م، به «تات كودـ»حكوم قدرتدر اوج مى دو

دل ـت العـ»بيشدارهاى ـى از هـتند. يكـار داشايران قراكم در ـحفرهنگى و اجتماعى آور« ان ـضاى»خفقـفمقابل در 

 تهران چنين بود: به بهائياناب ـخط «بهائى

ه ـپايهر بىواـظبه سك ـه و تمـمايبى ت اخراـسكن و تفـو ملباس ت و ـور و زينـدر زيسده ى فاهابت»حرص و آز و رقا

ه ـالحقيقفى ه ـكفته ا گرفررا چنان محيط )تهران( رب ـغاهل يئات ـد سـو تقلينه كودكامور اوال در ـذير امـاف و تبسرو ا

 ان آوراست.«ـخفق
1

اجتماعى تشکيل ن يااين جرتاريخ ريكى را در تادوران پهلوى ت ـحكومخر ۀ آـده، نظر خود بهائياناز ، ر روـبه

تنها با ن اما چوطبيعى بود، ى ندروهر چند و ادارى ، فرهنگى صادىـى اقتهانهاد در آنانکت شررا ـد. زيـدهمى 

خود ر بااين  ،زدسان آناارى گذدف تأثيرـرا همحيط ه ـاى آنكـبجشته، خالف گذ، برشدمىن ـممك تـان هويـكتم

شى ـط مـخ ،ان«ـ»خفقرز اين باشان ـشاند. نـكه مى زدشيعهۀ ـجامعسازى و هويت مخدوش سانـداب يكبه گرن را ناآ

لب جاجا اينو سخن گفتيم ت ـبهائي «سیاسیسفۀ ـ»فلرۀ بااز اين در سى است. پيش ت سياـحكومبهائيان نسبت به 

را از خود عى اجتماه از بهائيان اين گرو هحكومتها در عين استفادۀ گستردپهلوى نه تنها خود در دوران ببينيم است 

بهائيان كه ، بودشته گذاه را در پرد حکومت  «قیت مترـ»ماهی نچنا فرهنگى،دوش ـت مخـه هويـبلكند، مى راند

نست به ظن توامى ه ـى كحركتهر از به کلى ، «32ىتاكود»از پس و ند روى آورد آنبا ارى گذله ـفاصفته به رفته ر

ى سواز  «لهسا 25۰۰شنهاى ـ»جبت ـبمناس اىسهمدر بدان حدّ كه اهداىتا  كردند.با ا، زندمن دادولت  شتيبانى ازـپ

! قرار گرفتمورد مخالفت بهائيان تهران ، محفل بهائى

 .9 - ۱۰ۀشمار، آهنگ بديع، ش ۱349،پيام بيت العدل...  1
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ت ـناشى از موقعي، شدباشيعه شار رهبرى ـف برابردر  سليمـشانۀ تـه نـاز آنكپيش  بهائيانارى گذلهـفاصالبته  

 پيچيده  در حّد اين مختصر نيست.   ت ـاين موقعيروشن است که پرداختن به  بود.شاه ت ـذير حكومـناپدوام

شاه قدرت چهارچوب ها در ول نفت تنـاز پبا استفاده را کشور ذير ـناپابـزى اجتنساه نوـك، حکومتى المـك كـيبه 

، به ناتوان بودبود( زى ساق نوـۀ تحقـذير الزمـاب ناپـاجتنبطور ه ـك ) سياسى ت بسوى دمكراسىـحركو از  استخومى

ه يژبوو مذهبى ى هاقليتاپهلوى به ت ـاقض حكومـرد متنخواز اين از برپيش . بود شتهگام گذاذير دوام ناپورطهاى 

 دهيم: را نشان مى «شاهانه»زرنگى  بدست دادن سندى با ديم و اينك کرد بهائيان يا

 3۰73/۱/23/۱۰/34ه رشمات ـاى تحهـنام 23/۱۰/34تاريخ شى در ـتيپ کوشسرش ـم ارتسون ـيس ركـرئ

هانه را مر شاش اواـد ارتستان دوم ـى ركـزارش شرفعرضـاد گسوه ـمن ارائـض»سد: ـنويمىسرى ـشكدۀ افـهى دانندبفرما

ا ـبهائيهند فرمودفته است. رنيز ه ـبعتادهاى ـشگرها و واحـلبه همۀ ن مات اين فرـرونوشيد. نمامى الغ ـح ابشراين نيز به 

تظاهر رت صودر نيز ازات ـات و امتيـترفيعبه ع ـد و راجـكننيد تظاهر نباهستند  دمتـه در خـشوند و آنهائيكـتخدام نـاس

1 «34/9/9ء( ضاـامشد. د ـنخواه هداد

هى وـه انبـهمينكمثًال و نيست ى ـمنفه سرـيكپهلوى، ت ـحكومخر ۀ آـدهسه در بهائيان ريخى« تاۀ ـ»تجرببا اينهمه، 

ه در درون اين گرو »ساختارهاى خودكامانه«ن مدبرآبهائى، به شکيالت ـتشد و ره دـلى فزاينجمعيت، قدرت ما

ن«ساق شناشر»ه ـى كصورـتبا ه ـيح آنكـتوضاست. ى پراهميتاجتماعى ريخى و تاى نكتۀ حاو، نيانجاميدعى اجتما

هى و ندبه برآمدن ساختارهاى فرماه ، يد انتظار داشت كه روند ياد شده اند، بات دادـبدس قى«شرع ـ»جواماز 

بر افى ـل كـدليمذهبى، اى ـاقليتهديگر و بهائيان شکيالت ـدر درون تيى ختارهانبود چنين ساو مد نبرى بيانجامافر

ى هاى ها و كژنداز گزشى ناتى نيست، بلکه ذاه ايران يژبوق و شرع ـجوامدر نه تنها  قى«استبداد شر» ينستکها

 است! ه ريخى است كه بر فرهنگ درونى اين جوامع غالب آمدتاو عى اجتما

ضور ـين حـرا در عپهلوى، بهائيان صر ـنى عيادوران پاسياسى و اجتماعى ايط نه شره چگوـرۀ اينكبادرخر الم آـك 

 ورى«شـكامنيت زمان فعاليت سا»سى برر، به شاندـكيتى مىهوبىو معنوى ان ـخفقته به فرفته ر جامعهى در هراـظ

چ هيون نده، بدا ماـبج واك«سا»فعاليت از  «کوشش انقالبيون اسالمى» با وجوده ـكى كاندارك . مدگرددبرمى

زمان اساين  ۀ«ـ»وظيفن بعنوان مهمتريرا يگاه حکومتى دو پاسياسى ميان و قدرت اجتماعى  ازن«تو»أمين ـاى تشبهه

شان ـن است و  فتهگرف ياـشيى اـمعن، م«ـ»نظدر حفظ  «امنيت »سازمان امروز نقشه از ديدگااست. خته روشن سا

ه دبرد نى جامعه بيشتر سوايراقطب از آمده ى برهاکوب نيروسرت ـبه قيم »امنيت داخلى« دام نيرو از ـه كـد كـدهمى 

اى بره ـك، سـبنه همين نمويابند. مىرا واقعى خود ۀ انگيزدف و ـهز نيواك« سا» الـاعمشته بسيارى از اين گذاست. 

ميان در هى تنها گرو نآناجز آنکه ، يافتتوان انگيزۀ ديگرى نمى ار«(فرصد ـرم قـ»ج)به  رانشياو نى ژن جزـبيقتل 

معاصر ايران آگاهى يافته بود! تاريخ ر )جزنى(  ماليان د «قشرىنقش »ى به حدّتا ه ـكبود،  وين«ـپ نـ»چ
2

، «تا»كودديم و پس از ه کررشاصدق اـمبا اش هارزـمب به از اين پيش ه ـكاست  ه«ـ»انجمن حجتي، نمونۀ ديگر 

 تشکيلت ـبهائيه با ارزـدر مب رارهبرى شيعه بت ، جناح ضر«اسالمداييان ـ»فار ـدر كن، «امنيتزمان سا»رى يابه 

 ۱349ل به ساه او ـس كـببود، همين برخوردار  ال خمينىـشتيبانى فعـه از پـك«حجتيه نـ»انجم نقشرۀ باداد. درمى

!هم امام را به انجمن بپردازند.«ـث سـثلند ين مجازـمعمّم»ت: ـالم داشـاع
3

* * *

 .۸6، ص آئين بهائى يک نهضت سياسى نيست 1

2
 .۱357، مازيار شناسى و مبانى استراتژى جنبش انقالبى خلق ايران )تاريخ سى سالۀ سياسى(،طرح جامعه بيژن جزنى، ن.ک. 

3
 استفتائات خمينى 
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انقدر است كه چنين ديدگاهى همروشن ديم. ه کررشاا «ملی ايرانفع منا»ه گاديداز هى پژو، به تاريخاز اينش پي

نى به ايراملى ن ماآر، سعک. برهاديگر ملتجويى با با ستيزهه ـكنه است، سونگرى بيگاـو يكبينى زرگـخود ب با

 در بسيارى ديگر كشورهاى جهان عارى است.  «يى»ملىگراهاى شلغز اش ازنهت همگراياماهيسبب 

با  ،در وراى همۀ گوناگونىها، ورىشـكهر دم است مرورى ، ضرشدهشكيل ـت «ملى دهاىـ»واحن از اجه کهمىمادا

 هـكنه زند. همانگوساسو ـيكمى ر آدخوانرژى زايندۀ خود را براى دستيابى به زندگى در، همبستگى و هميارى

 وعـاى متنهـوق در مجموعـحقبر افراز و براسردمکرات، يى اـملته، که تـد يافـق خواهـنى تحقمازتنها  شرى«ـنوادۀ بخا»

در خود  تـهوياجتماعى با حفظ اى ـگروهه، کندمى نيز منافع عمومى ايجاب »واحدهاى ملى«د. در ـدهم آينگر

 جامعه، بلکهزى ساسانـيكنه  هـكت، ه اسشان دادـناخير ن سه قرۀ دو ـتجربشند. بكو جامعهگى ندود زـبهبجهت 

 ،ومىـق اىـوتهد تفاجووهر کشورى با دم مرر آن ـه در زيـك، اهم آوردفررا  سقفىآن اند تومى  «مشترک ملیت ـ»هوي

 يابند. نى و هميارى دستباهمزو جنسى به دتى ـعقي

هيم ـنش سمدزمينى در برآسردم مره ـى كگيرفرافرهنگ ريخى مشترك و تااز يكسو حافظۀ ، رايتى بنيان چنين هو 

 کنند. مواهب مّادى اش زندگى مى مندر دا هـشتركى كـزمين مديگر سرى سوو از ، آوردمى اهم بوده اند فر

 نى ايرافرهنگ ريخى و تاۀ ـحافظملى، ت ـى هويگيركلـدر شاسالم اراتى نقش فرسايشى به اشسى ربردر اين  

الزم ، داردکشور دّى ما بعمنايش سافردست در معنوى جامعه دست وى نيريش ساه فرـكآنجا يم. از اندگذرنظر را از 

 ن(جها هاىکشورر ـاكثبا سه ـ)در مقايطبيعى عظيم ب ـو مواهانسانى بع نند ايران با مناماکشورى در است ببينيم 

 ؟ استه و به هدر داده ۀ وحشتناك اين منابع را بلعيدـدام ورطـك

با ه ـكچنان نيست، معاصرى صادـاقتتاريخ در  آنانمذهبى، نقش صدى اقليتهاى توجه به كميت دو سه دربا  

هاى قلیتافعاليت اقتصادى وابستگان به سى ن برريد. با اينهمه چوت آـبدستاريخ ى از اين ـصويرى كلـت تعميم آن

مى نان آ رترين شماپربهائيان بعنوان اين بحث را نيز دربارۀ  و است يانى توجه شار خودرديگر نيز ب ـاز جوان مذهبی

گشاييم. 

و انگيزۀ »ملموس«ن اسالم متوليارد خوۀ برـين جنبترساسـحيد شا هاى مذهبیاقلیتروت ـفعاليت اقتصادى و ث

گى«سيد»ر« شرعىاكم ـ»محشاه، از دوران رضاپيش  هـك، يمديداز اين پيش است. ه را تشکيل دادآنان با  همبارز

يد، ش درآبه نگارتاريخ اجتماعى ايران ه ـام كـتند. آنهنگـداشعهده برنيز را کشور لى ماى و ـالت ملكامـمعبه همۀ 

، يمديده ـ. همچنانكنمايش درآيدبه  «ايراندر اسالم »ى از ديگرۀ تا چهرست ـكافي، «شرع اكمـ»مح ردـعملكسى برر

اعظم منابع  سمتـك قـلى و مالقدرت مان يگتربزرعظيم، اى لهـفاصمذهبى، با ت ـحكوميگاه پا ،رجادر عصر قا

 مادى کشور بود. 

نشان داده تا كافيست ه ربادر اين  «اسالمىام ـ»احكنگاهى به و  است  سلمانان«ـمغير»رفتار با از سخن اـاينج 

 هبو  استرج سى خاررال اين بـاز مجاينهمه  شود، دست ماليان براى غارت ايران تا چه حّد گشوده بوده است. 

 بايد ، شندبار اندوختن مال ـدر فكآنکه از پيش  ار«ـت كفّـ»جماعبه ستگان ـواب ه ـك کنيممى ا ـاکتفعيت واقن اين بيا

  شد!بااز دست رفتن جانشان  بـموجنست، لحظه مى تواهر كه مالشان مى دانستند 

انون را تأمين حكومت قاصـــــلى زمينۀ ،   به مراجع دولتى ارجاع معامالت ملكىشـــــاه دوران رضا در، بگذريم

مال و ملك خود را به ثبت برسانند  ، دـان يافتنـامك هاى مذهبیاقلیتبه ستگان وابنيز ن مازهمان داد. از تشکيل مى 

تغيير  با كه  »انحصار كتابت«با بود و در مقايسه عظيم وّلى اين تحند. ن دارمادر ا «غير قانونى»و آنرا از تعرض 

رهبرى اران گذكارمد. البته نفوذ آمى ساب ــــــــــــبحرهبرى مذهبى ضربه اى مهم بر قدرت ، شکل همچنان برقرار ماند

ـــــت و شكچه با عبا و )چه با شيعه  ـــــحنيز تا  «ضر رسمى»محادر  لوار(ـ ـــــچنانكند، ار ماقردى بريادّ زـ ـــــه در تمـ ام دوران  ـ
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نيز را   «هاى رســـــــــمى اقليت »وابستگان به ، راد بهائى كه هيچمى توانست شهادت اف »محضردارى« پهلوى هر

توان است، مى اح«ـ»مب افر«ـلكما» صاحبـهتـك ادـاوم اين اعتقشته با توجه به تداز اين گذيد! نما اعالمانونى ـقغير

ـــدامن ـــ»كۀ ـ ـــكاى »مميان شرلى ما شاكش«ـ ـــواببا سلمان« ـ  انين جارىرا در زير پوشش قو هاى مذهبىاقليتبه ستگان ـ

 . تصور نمود

ى صادـاقتبه قدرت زودى ـبپهلوى در دوران ه اجتماعى وگراين ، ندارسانو وقى«ـحقشخصيت »د جووبا  با اينهمه

از نست به هيچ وجه توانمى  وس«ـت ملمـ»موفقيه اين ـينكباراف ـاعت. با فتيادست  جهىقابل تولى مايم ـو تحك

و چرا نگوييم ، نانپيشرفت در آبه تياق ـى و اشکارۀ پرـنتيجبطور مسلم آن را  ، بايددگيررت صو انونى«ـارى غيرقـ»مج

 نشانۀ ميهن دوستى عميقشان تلقى نمود. 

، انکار مىگشت آنانت انسانى ـه هويـك، جايى «بىافر حرـ»ك بعنوانه ـك شده رشااز اين ابهائيان پيش ورد ـدر م 

تند ـت نداشـق مالكيـحنه تنها ر جادر دوران قاميان باشد. بهائيان حبتى در ـص وقى«ـحقشخصيت »از نست توانمى 

بوده است، ابى صوشان ـخونريختن ه ـسانى كـاى ك، برييمند. چه مى گووع بودـدن ممنبراردن و ارث گذه از ارث ـك

و به فالكت ، وممعنى است. چه هزاران پسر كه به سبب »ارتداد« از ارث محربى، ردنـحبت كـص وقى«ـ»حق از

 . شدنده از خانه و كاشانه راند، »مسلمان«سا پدر كه بدست پسر ـبچه افتادند و 

شت بدل گ »روحانيت«اىبر« مد»درآبه منبع عظيم زودى ـب ن«بابیا» لماراج ديگر، تاى سواز ، يمچنانکه ديد 

»تهمت  کردنبراى خنثى  ان«»مسلم انانقالب مشروطه ، هزاراز پيش ن طول نيم قردر نبود، س ـاين بيى و گو

دمت ـا در خنرتند آـداشتى ثروگر خراجها پرداختند! امّا شور و شوق بهائيان به آيين نو يافته نيز چنان بود كه ا بيگرى«با

دند. در اين ستامى فر « صرف كمك به همكيشان در تنگناى خود قرار مى دادند و يا به نزد پيشوايان بهائى مر»ا

ادوارد براون حتى و خته اند پرداها سانهـافشده ازير سراّ ـكه به عکهايى لرۀ پوباه بسران درعمام ،است ميان »جالب«

است. اقامت ه كرديى قلم فرسا (عمرخر ل آچند ساالله در ءاـمحل اقامت به) »قصر بهجى«رۀ باانگليسى )!( هم در

افى ـك، تـق داشـجرى تعلبه تاشتر ـه پيـك، انىـۀ اعيـسال تبعيد و زندان در اين خانه الله پس از پنجاءسه چهار سالۀ بها

 گذارد! ه بهائيان را در پرد از ت«ـ»روحانيلى مادۀ بود تا همۀ استفا

بزودى بشمار يكى ، دـدر هنانگليس ت ـت حمايـتح، اسماعيليانتى، رهبر ن محالخاآقا، سهـام مقايـدر مق، آرى

ه ـكه دسال ـين دليبدر و گادر فلسطين آنروزه بهائيان آواره توجه به انبوبا  از ثروتمندترين مردان جهان درآمد. امّا

هرچه ن ناآ ل«ـتجمپر گى ند»زرۀ بادازى درپرمـقلند، دبسر بران ندرا در زخود ر ـعم مـسمت اعظـق عبدالبهاالله و ءاـبه

 بـو جالند گيره دبر بهائيان خرت ـبباتوانند از اين آخرين كسانىاند كه مىماليان ى ـوانگهميز است! هآـمبالغشد، نبا

 سخن گفته است:  گيرى«ه »خردالله خود به طنز از اين ءبها، است ببينيم

هزار ه مبلغ پنجا هر )سال(در ، هـه گفتـكه دنمور ـذك المبول(ـه در )اسـوس مجتمعـسى از نفـن از نفستااز دويکى »

ه دنمور ـاگر فىالحقيقه در آنچه ذك؟ و دفتردار كهبوده ه ـب كـمحاسمعلوم نشد رود... مى ا ـعكبه تومان از وطن 

ور( ياكه نفسى را از ايران مبعوث فرمود كه در )زندان بدون يار و ، د... را شکر نمايدجوك وـمالاست، بايد ادق ـص

 نه نکوهش.«! استيش ستاام ـاين مقيد. فرمامى ذ ـنه از آن اخـسهر و يك ماليات ه را تصرف فرمودايران 
1

کشورى به وانين ـرچوب قچهاو در خود ارادۀ آزاد به ه ـكه اجتماعى تا آنجا وهر گر آنستکه از ، سخن ريمبگذ

 چنيناز د، بلکه استفاده باشت جامعه ـورد حمايـم، نه تنها بايد دـكنمى ك ـلى كمماصادى و ـاقت نيرويىن مدبرآ

موتور پيشرفت اقتصادى بدل گردد.  بايد بهو اند تومىه ـكاست هايى و کوشش هانايىتوا

 .42-4۱ص، لوح ابن ذئب 1
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ت، نيس آنهابه سته ـاد وابفرايى از داراسخن ه ـت كـداشتوجه ه ـاين نكتبايد به  هاى مذهبیاقلیتيى ورد داراـدر م 

ب ـاغلهمچون و ند آورمى د گرروان ـپي «کمک مالى »طريق ر از بومزمذهبى شکيالت ـه تـكيى است ه آن داراـبلك

ال ـمجاينجا را ه رباث در اينـبحبود. اف ـات معـمالي ( ازاف«ـ»اوقم )بنا پهلوىدوران کشورى  انونـدر ق، هاکشور

قرارگرفته ماليان كه چنين مورد توجه ، بهائى از چه ويژگى برخوردار بود اف«ـ»اوقآنستکه ببينيم. دف ـو هنيست 

 ؟ است

تشکيل را نى ۀ ايراـجهى از جامعتوخش قابل جمعيت دو سه درصدى خود ببا بهائيان چه به اينكه از نظر كمّى  

آنجا كه امکان مى يافتند ه هموار، ندکردى مىـتلق «مذهبىضۀ ـ»فريرا کوشش ار و ـه كـظ كلحاين چه بدو ند دادمى 

ند. با بودمراجع بهائى به  «نه»اعات ـشتاق پرداخـمانگيز حيرتشورى با يافته و دست  ىبهترلى ضع ماوبه زودى ـب

ه ـكبود شند. اين باتوانستند داشته نيز نمى »اوقافى«، ن بعنوان اقليتى رسمى شناخته نمى شدندچوه ـاوت كـاين تف

 ،مى توانستند بهائيانه ـكبود، شته ـگتعيين  ى«ـ»امينخص ـش، عبدالبهاسپس الله و ءاـى بهسواز شاه از رضاپيش 

 خود را به او پرداخت كنند. »تبرّعات«

امالک ه سپس ـكبود، ا ـرداختهت اين پـأمور دريافـم «امين امينا ـ»غالمرضم شاه شخصى بنادر دوران رضا

نى ابّ قى ربه شويتش ـوصيى بنا بر ش( اين دارا۱324سال ـاو )ب درگذشتاز پس ند. سات رـثبخود به م بنارا  اهدايى

 .شدمنتقل  كن فلسطين(ساو نى نامۀ ايراـداراى شناس، عبدالبهاشين ـ)جان

ه توجاينجا با و ه است شان دادـنيى اين داراصى به خاتوجه ه ـكاست  «سانىـه نويـردّي» جملهاز اسماعيل رائين  

ميليارد دالر )!(  2۸7بدست دادن مدركى  ونبدرا يى ان اين دارارائين ميزفيم. مى شکاث را ـاو اين بحبه مطالب 

1است.ه تخمين زد
 

به اهداى بهائيان توجه به تمايل شديد با امّا ، شدبانمى  تصورقابل چند اين رقم نجومى هرمسلّم آنستکه  

بهائى اد فرا، دىعاوال به ره ـكبوده است انجا تا بدمى توان از ثروت هنگفتى سخن گفت. اين تمايل يى، دارا

ه رباند. رائين در اين مىكرد »وقف«خود را  والـۀ امـو بقي شتندگذامى ارث به ان نداى فرزبرسكونى را ـۀ مـخان فقط

 مى نويسد: 

اختيار را در  خود اث(ميرب ـروت )و اغلـث ه،وگركثيرى از افراد معتقد و متمكّن اين ه گرو،»از آغاز كار بهائيت 

در ه يژبو -گىبزرميان مشکل واقع شود. امّا در اين ه ورد استفادـم، نناآه واـو دلخـنحه اند، تا به دادمىار قران رهبر

رتى نبود، تا به صود جومونيز ان ـاين امك، تـميت نداشـرسايران ائيگرى در ـن بهچوه ـت و آن اينكـد داشجوو -ايران

2مراجع مورد نظر قرار دهند.« اختيار را در خود ى هاه ـطالح موقوفـاصبه و ها مايه اسالمى سرف« ـبيه »وقـش

را به دكتر يى ى او تمامى اين داراپنج نفر ورثۀ خصوص (.ش۱336)، نىباپس از مرگ ناگهانى شوقى ر

يى رۀ دارابادرند. ل كردـ( منتقدر زندان کشته شدشاه الدين صرناقتل ام« ـ»اتهبه ه ـا كـورقه همان )نواد عليمحمد ورقا

 تعيين شدن ماون توـميلي ۱57ان به ميزى ـارثبر ات ـمالييى ى وزارت داراسواز ، اـورقشده به ل ـمنتق
3

 هـمراجعبا ه ـك، 

م ما( و ا۱33۱صدق )ـدر دورۀ ممجلس يس ـرئه، شگاـد دانستا) ا مىماسين اـحسيد ر ـواى دكتـى و فتگستردادبه 

 فسخ گرديد. »موقوفات« برات ـماليتهران!( بعنوان ۀ ـجمع

ا ـهب جنجالـموجنه پيگيرا 4۰ۀ ـدهطول  مىاـدر تمبتواند ناديده بگيرد و رهبرى شيعه ه ـكنبود ى ـمطلباين ماجرا  

 صور«ـمتهران »در يسى را و وزارت دادگسترى و مقاله نومجلس شواوم در مدح طرى آن سوك ـه يـكتى شد و حمال

 .274، ص  تـشعاب در بهائيـاناسماعيل رائين،  1
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ل به ساه الخرباه ـآنكتا  تهران! ۀ ـم جمعماا، مىمان ابه جاصد ـقءسو، آنديگر ى سوو بود ائين اسماعيل رم ـبقل

 شدند!  »ماليات بر ارث«سال مجبور به پرداخت ه بهائيان پس از پانزد هويدا »زمام دارى« . درش۱352

سمت ـه قـك د«ـمايۀ راكسر»دارى از اين ـو نگه ابعادى نجومى يافته بودواقعًا ى بهائ »موقوفات«در اين مرحله 

مشکالت با ز از سوى تشکيالت بهائى ني، دادمىايران تشکيل ار ـه وكنـين در گوشـو زمه نخا هزارانرا  عظم آن ا

 بزرگى توأم بود. رائين مى نويسد: 

، دـكننتأسيس  ارتى«ـكت تجشر»ه شده براى حفظ موقوفات و ثروتهاى بخشيدتا »در ايران بهائيان بفكر افتادند 

ميراث و هم ممّرى براى درآمد كه روز بروز بر سرمايۀ آن  الك وـشيدن امـا و بخـت پولهـاى پرداخباشد برى ـمرجعتا هم 

 مى شود.«ه زوداف
1

د و ـكنن ارىگذمايهکشور سرصاد ـنايع و اقتـصفت پيشردر يى از اين داراند، با استفاده بودضر حابهائيان شک ـبي 

ت اساى هـآن جنب  ، تشکيالت بهائى مايۀ نجومىسرن ندد ماـو راكند ى وارد آورـۀ مهمـتكانپيشرفت اين ه به اينراز ا

عى موضاز  رانش«ـ»همفكو توجه رائين ه ـكاست ه پيدـناگفتما ست. اـان نگريملى ايران بدفع ه مناگاديداز بايد ه ـك

 مى دوخت:  دبخون را شاآزمنده اـنگها يىزد و اين داراـخيمى برديگر 

نه و ترامناء ك اـنباه و دو ـفعم المنعاى هاسه ـکتها و مؤس، شرزرگـالك بـام، »بهائيان ايران ميلياردها تومان زمين

بنظر نمى حيح ـد... صـكنناستفاده مى لى يارها و ميلياردها فع ميلياردمناو از ه اند نيدسات رـثببه خاص ـم اشبنارا 

، سئوليتـمبىو نشده خته شنان نادان و زمرت آنهم در دسه، حساب و شناخته نشدمايۀ بيسرو يى د داراجوه وـكيد آ

كه ، آيا روزى نمى رسد؟ د آوردـد نخواهجوبو، انونىـقيم و رژحتى استقالل مملکت صاد و ـى اقتابرمى شوب ـعواق

2 «؟شوده خاتمه داده شناخته شد اىعده دۀ ءاستفاج و مرج و سوهررى و بابه اين بى بند و 

را به يى اين ميلياردها داراسيده، نه تنها درت رـبقه زتا ماليانو سيد وز زود راين ر  بختانه«ـ»خوش، تـگفبايد 

هزار افراد ها هشخصى ديى غصب دارابا  «موقوفات بهائى»به اضافۀ همۀ  بلكه، خود سرازير کردند »بيت المال«

ديدند. روزى كه از اين در خواب هم نمىپيش ه ـد كـيافتنتى دست ثروبود، به  آنبر چندين براشک بىبهائى كه 

پس وّل ل اچند سااندازيهاى ، شاه كه حکومتگران اسالمىشد د ـخواهروشن ، ددگرآورد يى ها برجموع اين دارام

«قيمتى»به چه  اسالمى «يدۀ جدـ»طبقو ند أمين نمودـرا از كدام منابع ت شينان«ـنوخـ»كجلب اى انقالب براز 

  ؟ گسترش يافت

ستند ـتوانمىه ـكند، بودگروهى تنها يد اجتماعى شاشار ـر فـدر زيملى ايران، بهائيان با آنکه فع ه منااز ديدگا 

ينكه کوششى هم، ت اسالمى را پيش بينى كنندـحکومپيدايش ه، ردـس كـرا حرهبرى شيعه دۀ ـفزايننفوذ ضور و ـح

 ،هگاهمين ديداز  ريخى مهمى است. تانكته ، دندنکررج از كشور خود به خااردى ـليهاى مييىدر جهت انتقال دارا

را معنوى دّى و يم ماعظوى نيرادين آن ـبطور نم، و حقوقىاجتماعى ى ـايمننبود در عظيم مايۀ سرن اين ندد ماـراك

 رفته است. هدركميت مذهبى در دوران معاصر به حا كوبگرسرشار ـر فـه در زيـك، ددهمى شان ـن

هاى قلیتاديگر ار ـى در كنصددرسه دو بهائيان با جمعيت در صر ايران بنگريم، معار به تاريخ تهدگستره ـكه اـآنگ 

تى ه پيشرفابه شاهر تـول نفـون پحتى بدرا نست ايران توامى ه ـك، تـاهيم يافخورا يى شى از آن نيروـبخ، تنها  مذهبی

يش ساتخوش فرـادى دسـابعچنين اش در معنوىدّى و ماى هامايه سره ـى كـملت، ازد. آرىندذير بياـشت ناپـزگباو واقعى 

.شدد ـدردش دوا نخواهنيز ت ول نفـپ، با نشان دادتاريخ ه ـچنانك، شتهـبودى گناو 
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ستند در ـتوان، «سؤاستفاده»هرگونه امکان از دستى تاهد كوجوونى با ۀ ايراـهمينكه اين دو سه درصد جامعاما 

بوده ادر ـقيى شرفتهاـپيخود به چه  بره ـتكيبا  ملت ايرانه ـكنست افى از آـشان كـن ند،گردآورتى ثروچنين ت ـاين مملك

 . داشتواقعى بازمى از پيشرفترا ايران  شتهگذن قردر دو نى يش دروسايش و فرسادام ـست و كـو ه

بهائى نجومى ت« فاو»موقديگر ۀ ـز دارد و جنبنيادارى ـسوزى و امانتـدلبه اى مايههر سرت ـانباشنکتۀ آخر آنکه، 

از شته و گذاست  نـممك دارى از امانتيى الباا به درجۀ تنه رسيدگى به اين ثروت  هـبلك، داـاهکه نه تنها  ين بود،ا

 نيز بهائى ديگران هزاره ـها بلك، صدخود داشتندشخصى ك ـدر تملرا عظيم روت ـه اين ثـك، ا«ـ« و »ورقامين امين»

بهائيان زد ـدر ننه و کشورى ع ـدر مراجنه ه ـتند و اينكـروت را داشـاين ثبه درازى دستان ـامكمختلف ب ـمراتبه 

در  «هدـكننفلج ساد ـ»فينستکه شانگر ان، خود دشونمىت ـروت يافـدر اين ثتالس« ـشانه اى از »اخـوچکترين نـک

ست ـكافي،«اسالمى« و »نى»ايرانشـضاد مـتبهتر اى درك برايرانىبرخاسته است! ۀـجامعقطب ك ـاز ي،تنهاجامعۀ ايران

:         !شناسدرا نمى« دارىامانت» اصًال مفهوماسماعيل رائين  ببينيم که

را بجز يك خانه به شوقى  خودار نددار و همۀ د و ـكنمى »امين امين هفت فرزند و همسر خود را از ارث محروم 

!افندى مى بخشد.«
1

* * *

ش از ـخاين برا در نظر مى گيريم که   «اسالمشگر ـ»ل يىانتقام جوبه اقليت بهائى، به عنوان آخرين نگاه  اينجا 

چند نفر ست و ـدوينيز با قتل ر بااين ، خشم عنان گسيختۀ متوليان اسالم.  خاك و خون كشيدنيز به را ايران دم مر

بهائيان گسست ناپذير  »وابستگى«ز اى حيرت انگينه گواجتماعى ايران، به ات ـشار و طبقـاقهمۀ ته از ـبرخاسبهائى، 

 ريخى گوياست:تامدرك هر بيش از ، نيان متوليان اسالمباقر برمال ساخت. نگاهى به فهرست ايرانرا به 

د هشتاد و پنج سالۀ يزدى مراز پيرنى، جر تبريزى و پزشگ گيالتا تابيرجندى يى از كشاورز شهميرزادى و روستا 

 ! ردم ايران برگزيدنيان را به دقت از ميان مباقر اين، تـسرنوشيى دست ، تو گوسالۀ شيرازىه دختر شانزدتا 

دمات ادارى ـخصۀ در عره يژنى، بوۀ ايراـآمدان جامعسرپزشک و گروهى بزرگ از  هاز سوى ديگر وجود بيش از د

از اسناد( ت ـل ثبـاون ادارۀ كـمعروحانى، و  سىيسادارۀ هواشناـرئ، ودى(ـت)محمـوسنعمـژينجمله )از شورى ـو ك

 و كوشش ميهن دوستانۀ بهائيان. عى اجتما ۀاست بر جلوى خود تأييد وزمراه گاديد

انقالب  ماهى پس از چند  دوهر راد داودى. د و عليمّـموحنگذاريم: محمد ه ـتگفنيز دو تن ديگر از اين جمع را 

و دكتر  بهائى شد هـكبود، ى «مجتهد» ينخرد آـسرنوشتشان خبرى نيامد! محمد موحّشدند و از ه در روز روشن ربود

تهران.ه فلسفه در دانشگاتاد اس، عليمراد داودى

 اش گفت: ه ربادر تن از روشنفکران ايرانى در تهران(ه دبا )در گفتگو  رىشووش آـداري هـكنست داودى هما 

عى خوشم مى آيد. نو يى است بيشترماقده ـاينكبا راد داورى ـعليمبك ـ»در حوزۀ ترجمه هاى فلسفى... از س

2سليقۀ سبك فاخر در آنست...«
 

يکى بيش نبود  راد«ـ»عليمما ااست.  »فلسفهدان نومسلمان«چاپى نيست! رضا داورى هم داريم كه ه اشتبا، نه 

 است!  »داودى«و آن

يم. مى برن ياپابه را اجتماعى ايران ريخى و تاصات ـمختۀ ـبهائى« بر زمين -بىبا»جريان سى ر، بربه اين سطور

. معاصر ايران بودتاريخ اهيت روند براى درك م شـۀ اوّل كوشـدر درجسى، ۀ بررانگيزه ـكند، نماشيده پوننده برخوا

 .26۸، ص  همانجا 1

 .24۰، ص  37شمارۀ، کِلک 2



«57»بهمن تا« 2۰از»شهريور 

4۸9

 يرـس، تا تـار رفـكنبه  سلمان«ـمنى »ايرا ضادـمتضع مى از موقدست ـكافي، يمهمين مختصر نيز ديد در چنانکه

ريخى كه تاهاى هايش درآيد. بسا گرـنمبه افراز رسنگر و ـگاهى روشديدن از ماکشورى هانشيباز و فرو ها نىگودگر

 قابل فهم و درك.، گردند و سقوط هاى هولناكه بدين قدم گشود

 ۀـن جامعماته از داـن بپاخاسنادان و زمراين بهائيان، ن و بابياه ـديديم ك، معاصر ايرانسى تاريخ ربا بر

ند شور را در روـكخود، ۀ ـببه نوست آن ـه شكـكند، زددست اى هارزـمببه دفى ـو هبه چه انگيزه نى ايرا

فع ه مناگاديداز اسالم، از سياسى ايران پس و تاريخ اجتماعى ه ـنى كمازتنها د. اضمحاللى به پيش بر

بع مناو ها نيرو، نيان بركنىكه چه سايش و فرسايش ب، خواهد شده اين نيز نشان داد، گرددسى ربرملى 

ت در ـدرس، تـا مقاوماز قرنه ، پسشرىـبتمدن ه دارى از طاليه، اد دادـدم را ببمراين  معنوىدى و ما

جهانى قرار مى پيشرفت ۀ ـى در گردونديگراز پس ى ـيكنيز ها کشورين ترندهماعقب ه ـكصر دوران معا

 ! نيستسزاوار آن به راستى كه ه به سرنوشتى دچار آورد، گيرند

ن قردر دو ه يژبوو شته ۀ گذهزارريخى ايران در تاو عى نيان متوليان اسالم به صحنۀ اجتماباقره كافيست از ديدگا 

ى ستادر راروندى ه ـبلكه، منتظرنارخش ـك چـياسالمى، نه ت ـارى حكومقربر، تـسادگى دريافـبتا ست ـنگرياخير 

يکى الف را ـخى مهاهـجبه سطايى ون ومذهب قر متولياناست. در جامعه اى كه ه بودعى ذير اجتماـاب ناپـاجتن روند

 ريخى بدل گشته بود. تا رـجببه  «اسالمىت ـ»حكومارى قربر، کردنددم ـمنهيا صرف و ـمتپس از ديگرى 

را خود ريخى تاۀ نى چهرۀ ايراـى در جامعـآن قطبتر آنستکه نيست، مشکلشکلى ـار مـك  ر«ـ»جباين  شان دادنـن 

 مقد نخستين آنکه بازيافت اى ه د. چهرکرجلوگيرى مىآن وع ـاز وقپى در پى الت ـد حمجوونى با ه دو قرـكبد، بيا

است.  هويت ايرانیدستيابى به راه در 

«ضرۀ حاـ»لحظدر هر چند ه ـت كـورتى برخاسضراز اند، رمى  «انقالب اسالمى»بسوى ه ـك«جبرى»با اين همه 

بود: د ـردار خواهخوبر تـۀ مثبـاز دو جنب بطور ناگزير يخ تحول ايرانتارى ـاى كلـدر نمانگيز است، ه ـفاجع

شت. اگذايش ـبنمايران در  اسالماز عملکرد زنده اى نمونه ـ  

 ۀ ايرانى پايان داد. ـجامعبر ت ـيگى حكومپادوبه    ـ 

ايران تاريخ در  «ۀ عطف دومـ»نقطبعنوان را  «انقالب اسالمى»، داردمى ريخى را واتاق ـه منطـدو جنبهمين 

ز شناسد.با



پايان سخن

ن و ماهاى تاريخ ميهننشيباز و فررۀ بادرتر فژراى به انديشه را ننده خواشيد كونده نگارضر، ژوهش حاـدر پ

شان ـايران نعى اجتماتاريخ اى از ه يع پيکرسروطى ـخطبه يم شيدوادارد. كو ونىـكنسقوط ت و ـفالك روزى«ـ»ديل ـعل

مهمترين را  «مشترک ريخیتاۀ ـ»حافظه ـكآنجا شاييم. از ـگب تاريخىشهاى ـۀ كشاكـخت درونمايهى بسوى شناو رادهيم 

رديم و ـستجو كـجتاريخ ايران الزم را در صر فرهنگى رى و عناـصالح فكـمدانستيم،  «ملیت ـ»هويسجام ـط انشرپيش

مردمانش سالۀ هزارش ـشى نشينشهرهيچ، ه ـكنبوده نج ـگبىنى ستال و مارِـگبىنى ستان خارِما، ايرانفتيمياگفتا درـش

 است. انجاميده  »مدنیت« بطورى ناگزير به برآمدن بسيارى از ويژگىهاى

در جامعۀ ايرانى عصر ، نىمدۀ ـدر جامعانسانى ستى ـخص هميارى و همزي، بعنوان شارانه سالمتجوياـمرفتار  

ريخى تادر لحظات اين سوى جهان  نگردانبابياپى در پى الت ـد حمجووبا زيافتيم و تداوم و تكاملش را باستان با

. به تماشا نشستيم، چندى

نگردى«با»بیاايط زيست شرار از لى گذاوّقايل باشيم، ف ـۀ عطـدو نقطبه شر ـبتاريخ اجتماعى  درگر ه اـيمكديد

ۀ ـر جامعبااى نخستين بر صر(ـل و مـبباگار در ندش ناماـاز دو كوش)پس ايران و در است  نشینیشهرگى ندزبه شيوۀ 

 ثبات آن برشکفت. بابى يازمان سااى برالزم  لتىدودستگاه و  نشينىشهر

رب و ـى عـژى تخريبنرذب اـجبا ه ـك، اردايران گذۀ عهده را برـشرى اين وظيفـل بـتكامما، تاريخ از سوى ديگر ا 

شد، ث ـعباه ـكماهيتًا همين عملکرد بود، ن دارد و مادر ا سكون«ـع مـ»ربنگردان بابياند را از گزپا ارو، ولـك و مغتر

ايران گام در سراشيب اضمحاللى نوين ، نشست رـثمبه باليد و پا در ارويد صر جدـنيت عمدى هانهه جواـكه اـآنگ

 گذارد. 

ت و جانگداز نمايان ـاى زشبه چهره را خود  -صردر دوران معاه يژبو -ند اضمحاللىاين روضر، حاسى در برر 

ين فته، بدياشته گذ هاىههددر ند نى كه اين روباتوجه به آهنگ شتا باساخت و بدين سبب پايان دادن به سخن 

طور ـه در اين سـت كـبيم. از اينروسبياشر ـل بـكاجتماعى ريخى و تال ـى تكامستادر راجبرى ا نره آـكبود، د ـخواهمعنى 

 م. شيبااى اميدبخش داشته ه چشم اندازى به آيند، امروزهىدو راشيد، بر سر اهيم كو، خوينخرآ

اى ـملته، زددست مى ياد ـش هدفمنـاپو و كوشـتكبه يش هاداف و آرزوـاهبه ل ـاى نيبرسان ـد انفره ـكنه همانگو

، با قدم كه بدين مقام نزديكتر شوندهر و ند رو دارپيش را در يسته اهى شاـا و جايگـك دورنمـينيز هر ن جها فقمو

 مى نگرند.  هدـآينبه  سرافرازى فزونترى به گذشته و خوش بينى عميق ترى

اينملت را كدام نقش يى ايران، اـو جغرافي، اجتماعى ريخىتاايط است، با توجه به شريدنى ـپرسه از اين ديدگا 

 ؟ و مقام در خانوادۀ ملتها شايسته است

و در بد يامى وام ـقملى سجام ـانه بسوى شش و ارادـه كـكاست،  «ملین ماآر»ه ن در راشيدداختن و كوتنها با پر 

»جهان فرامى رويند. و گرنه درغلطيدن به  «ملت»به شورى ـك «اهالی»جامعه، آمدان سرشروى ـپيمهايى چند به گاپى 

 را به کوشش و خيزشى نياز نيست!  سوّم«

و در مقابل حمالت اند شه دوـز ريبااز ديرفرهنگى  ىبنان و زيرماآرايران چنين در ، فتيميااز اين درپيش چنانكه 

همين ت و ـزيافباا نرآتبلور و جلوه ابيش ـكمنى ايراهر ان در نيز مى تو ه وزمرت. اـاوم يافتدسخت انسان ستيزانه 

 بگشايد.  «ملین ما»آره بسوى رااند تومى ه ـكنى است ايرافرهنگ ملى 

همان ه در آن از ـفرهنگ ايرانى برخاسته از سرزمينى ك؟ است امّا درونمايۀ اصلى اين منش و فرهنگ كدام 

سان ـوع انـنند ه پيوـك، تـيافتبلور ه ـين درونماي، بدو اقوام را در خود جاى دادها ه اى از نژادـمجموعتاريخ، دم سپيده 

تحقق يابد. ، اقوام و مذاهب تقسيم مى كند، را به نژادها اوهر آنچه در وراى 
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از فرهنگى و اجتماعى تناجرياگاه آوردو  نی«ه جهار راچها» زباه از ديرـشورى كـدر كنى راايفرهنگ ملى  

هاى همزيستى همنزلت انسانى به يافتن شيوبر ه ـتكيبا ه ـكباشد،  نستتوانمىز اين ـجبوده است، ن جهاى سوچهار

ه ـدرونماي. همين برافرازد. سى ـنو ج، مذهبى ژادىـن، ومىـى قهاستگىـوراى واب جايگاهىبه مسالمت آميز بكوشد و 

نگردان«با»بیايافت كه امواج بنيان بركن يى فرهنگ و مدنيت ايرانى در دورانها ريخی«تاعف ـۀ ضـ»نقطمى توان را 

بطورى ، ار در تماميتهاى جداگانهـشر گرفتـه بـوز كمرن اجهادر ، دند. از سوى ديگر امّاکرتركتازى مىتاريخ رنگارنگ 

گسيختگى ها مدنى ميان تا )از حفظ محيط زيست و اين مشکالت ، تـشكالت فراگير جهانى روبروسمه با فزايند

، درونمايۀ فرهنگ ايرانى مى تواند، را در چهارچوب بينالمللى ايجاب مىكنديىاـحلهه را»شمال« و »جنوب«(

 شد. با »كارساز«

. دوستانسانب ـو مكاتآيين ها شترك ـۀ مـنقطنى همان ايرا »آيین«فرهنگ ملى ايران همان پيوند ملتهاست و  

فشین اتا  بک»خرمدين«باو از بود ن ـممكنى، ايرا( Subculture)ى ا«ـد فرهنگهخر»در فرهنگ هم تنها اوم اين تد

ر نيست، مگى چيزند. هويت ايرانى بوداران آن سدپا، بی«بان »ـگندم پاك كتا  ملكم خان »ارمنی«و از ، «يی»بودا

 شتـه پـريخى كعظيم تااى ـتوفانهچه ى و ـو اقليميى اـايط جغرافيچه شره ـكهستيم ى ـ. ملتان«ديگر»به رام ـاحتتوانايى 

را ه ارى اين راشوازيم. دفربراآيينى ومى و ـق، به وراى تنگ چشمىهاى ملى، کندمى »محكوم«مانيم. اه گذاردسر

زيسته و از رفتن به تن شمار ـاى بيـنيهباستها و قرـشك، با حشتوو نيت عظيم تاريخ ميان مدايرانى در آوردگاههاى 

 است. ه زنايستادبابدان 

ن ماز، ردمى گذر ـورش كبيـن كماآن در زديرين ۀ اوج ـه از نقطـل كساصد ـو پانهزار از دو پس ك ـاينآيا  

 ؟ شدبا شرـبدۀ ـشاى آينـنى راهگجهااد ـدر ابعفرهنگ ۀ اين ـه درونمايـكسيده ار رفرآن 

ن تمدن جهانى نيز مددر برآباشد، ها نىستى گوناگوـهمزييگاه جانست توا، شرىـبتمدن دم سپيده در گر ايران ا

د ـممكن خواهنازمين سردر اين آمده برصر فرهنگى از عناپوشى شم ـچ، دنمود ـكه ناگزير بر چنين پايهاى بنا خواه

يى وزاـلودۀ نتا شادوام آورد  ل هزار ساست دو ـيمى بان باستان ناو« در يسىۀ »دمكراـه جوانـهمچنانك، آرىبود. 

مدنيت  لودۀ، شادنمورخ ايران در پيش ۀ هزاره در دو ـچنانكنيز، سان ـوع انـنميز سالمت آـستى مـهمزي، دگيرار پا قرارو

 خواهد بود. ه آيند

ايران ، جهان گام برمىدارنددّى«»ما ن در جهت نوسازىبابه آهنگى شتا »شرق دور«و  »غرب«در شرايطى كه 

ل نا بدهما، اهىـجايگچنين روج به ـط عپيش شردد. گرل بدو قطب مدنيت جهانى  »كانون معنويت«مىتواند به 

ما ايران اه است. شيدـو اندييسته ه زـا كـكجهردر  ،انسانىاى ـو آيينهيد رد عقاخوانون برـكبه است زمين سرشتن اين ـگ

ستى و ـۀ همزيـدر درون نمونخود ه ـكباشد، ن سر جهادر سراانسانى رى ـت فكناجرياار« ند»مهمااند،تومى نى مازتنها 

 در يک کشور گردد. ه مجموعۀ فرهنگى گرد آمد ينترگ ـدۀ رنگارنـرد زاينخوبر

چه همۀ آناز مى توان زى آن سادر نوداشته باشد، آنستکه « ُحسنك »ـيايران تنها ى پاگى« ديرندماعقب »گرا

فرهنگ نيت و مدۀ ند« زهشگاـ»نمايبه زمين را سرست و اين ـد جه، سوردـكبه لم تجرعارب ـق و غشرشريت در ـب

 بدل ساخت. ، شدباختنش ساپىدر بايد سان« ـه »انـآنچنانك، نىمعنوى جهادى و ما

آنكس كه  قلب هردر ، شتهـگايران صيب ـن نجهاى ـختار دو قطبسااز ميان رفتن با ريخى« كه تااين »فرصت  

ه، گاديدد زد. از اين ـخواهمن را داها شـين آتترمگررها و شوين ترعظيم، وابسته مى داند »آب و خاك«خود را به اين 

ه در راه است، دماو آاند دمى سته ـيون و وابمددر اين سرزمين آمده برفرهنگى اث به ميررا آنستکه خود   «نی»ايرا

ليم و ـدر اورش ی«ـ»كلیمآن ، هـدر كلكت «سی»پارآن ه نيز گاهمين ديدد. از ـدمت كنـخ ميهن خودزى سادانى و نوباآ

ام ـتمبه ه ـاز آنانكند، ورزبه ايران عشق مى تى ـشم داشـون چبده ـكجه ان درـوبى بهمـاى جنـدر آمريك «بهائی»آن 

! ايرانیتراند، غارت كشور مشغولند ارـردن كـك
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ى سودگى در چهارـپراكنبه ونى ـميليچند جى به موو  ن«ـت در وطـ»غرببه را  ننياايرااسالمى، ت ـارى حكومقربرگر ا 

«وطنسّ ـحيی اراگو»و ستى دويفناپذير ميهنـساس توصـاحپيش با از نيز بيش را  «ملت»اين  ،دکروم ـن محكجها

ه هاى متوالى گريبانگير دهها ميليون ايرانى رانده از اين در طول سدپيش ه ـک كناساسى دردـاحاست. خته شنا ساآ

، دگر چنين شوبدل نگشته و اه زمانى دردناک است كه به انرژى زايندتنها تا است. احساسى كه ه از ميهن بود

مان به ساتاريخ ايران را در واقعى ى ـۀ عطفـنقطنه تنها ه ـكشد، د ـخواهجد را موانسانى زندۀ ساژى نرورانى از اـف

 انسانىتر شدن جهان را ممكن خواهد ساخت. ، به تكانه اى عظيم، درساندـخواه

ک استتادر رگ ه دۀ ناخوردباهنوز  گمان مبر كه به پايان رسید دور مغان
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1348حبيب اصفهانى، سيد محمد على جمالزاده، اميرکبير،  جيمز موريه حاجى بابا اصفهانى، ميرزا

 ، بى تابكوشش ابوالقاسم افنان، قرة العينطاهره  چهار رسالۀ تاريخى دربارۀ  

، صيف اهلل گلکار، ياحـسد ـش حميـبکوشحاجى سياح محالتى، خاطرات حاج سياح )دورۀ خوف و وحشت( 
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 ۱3۸۱چنگيز پهلوان، پنج گفتگو، نيما، 

 1995، نشريات علمى، بيست سالۀ ايران، تاريخ حسين مکّى

 ، بى تا، بى ناشروطيتـصر مـران در عـى ايلت هادو، ح. م. زاوش

 ۱37۰حسين مير، تشکيالت فراماسونرى در ايران، شرکت چاپ و انتشارات علمى، 

۱37۸)مشيرالدوله(، ايران قديم، تاريخ مختصر ايران از آغاز تا انقراض ساسانيان، اساطير،  حسن پيرنيا

 العدل، بى نا، بى تادکتر ب.شاد، از باب تا بيت

 1353دکتر ذبيح اهلل صفا، تاريخ ادبيات ايران، ابن سينا، 

 1369دکتر رضا شعبانى، منابع تاريخ اجتماعى ايران، قومس، 

 1987، انتشارات علمى، خاطرات و تألمات، مصدقدکتر محمد 

 21، ص. 2ج، رانـشروطيت ايـمه، تاريخ انقالب زادملک ر ـدکت

2536دکتر محمد اسماعيل رضوانى، انقالب مشروطيت ايران، کتابهاى جيبى، 

 ، پر، بى تاترجمۀ عباس اقبالايران، سه سال در دربار دکتر  فووريه، 

 1381از تاريخ معاصر ايران، عطارد، هايى رسول مهربان، گوشه

 1358رضا براهنى، در انقالب ايران، کتاب زمان، 

 1352رحيم نامور، برخى مالحظات پيرامون انقالب مشروطيت، چاپار، 

۱374رضا مرزبان، روحانيت و تحوالت اجتماعى در ايران، انجمن "آزادى" پاريس، 

دکتر سيد جواد شيخ االسالمى، بى نا، شرقدر يك ديپلمات ، خاطرات تور هاردينگآسر

 سرهنگ غالمرضا نجاتى، تاريخ جنبش ملى شدن نفت، شرکت سهامى انتشار

 ۱336سيد حسن تقى زاده، زمينۀ انقالب مشروطيت ايران )سه خطابه(، گام، 

 ۱344سيد محمود طالقانى، اسالم و مالکيت، انتشار، 

 1356، طهور، بهائيان، قر نجفىباسيد محمد 

 1365جمال الدين واعظ اصفهانى، رؤياى صادقه، مرد امروز، سيد 

 ۱344سعيد نفيسى، تاريخ اجتماعى و سياسى ايران در دورۀ معاصر، بنياد، 
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۱37۱سلسله  پهلوى و نيروهاى مذهبى، ترجمه عباس مخبر، طرح نو، 

 1373شاهرخ مسکوب، هويت ايرانى و زبان فارسى، باغ آينه، 

 ۱37۱ح المسايل، شجاع الدين شفا، توضي

بديع120، مؤسسه ملى مطبوعات امرى، ودّتـصرالله مـۀ نـترجم، يعبدن ، قردىـقى افنشو

 1363عبدالحسين زرين کوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، اميرکبير، 

 1394عبدالحسين زرين کوب، دو قرن سکوت، نشر الکترونيک، 

بديع۱2۰مطبوعات امرى، مؤسسه ملى عبدالحميد اشراق خاورى، پيام ملکوت، 

1914، مطبعه سعادة، مصر، 2، جعبدالحسين تقى آيتى) آواره (،کواکب الّدريه

 رانـستى در ايـگرى و کمونيکارجنبش به ى ، نظرامبخشـصمد کـعبدال

 1374على اکبر فياض، تاريخ اسالم،  دانشگاه تهران، 

 ، بهرام چوبينه، وبسايت نبشت1973سال، 23على دشتى، 

 1993ميرفطروس، ديدگاه ها، عصر جديد، على 

 1998على ميرفطروس، گفتگوها، نيما، 

 1999على ميرفطروس، رو در رو با تاريخ، نيما، 

 1988على ميرفطروس، مالحظاتى در تاريخ ايران ـ اسالم، آلمان، 

 1999على ميرفطروس، مقدمه اى بر  اسالم شناسى، نيما، 

 1975پسيخانيان، بامداد،  على ميرفطروس، جنبش حروفيه و نهضت

بديع۱4۱لجنه ملى نشر  آثار، النگنهاين، آلمان، فاضل مازندرانى، امر و خلق، 

 1354فريدون آدميت، فکر دمکراسى اجتماعى، پيام، 

 1362فريدون آدميت، اميرکبير و ايران، خوارزمى، 

 1363فريدون آدميت، مجلس  اول و بحران آزادى، روشنگران، 

 1362آدميت، مقاالت تاريخى، دماوند، فريدون 

 1363فريدون آدميت، انديشه هاى طالبوف تبريزى، دماوند، 

 1992فريدون آدميت، انديشه هاى ميرزا آقاخان کرمانى، نويد، 

 1360فريدون آدميت، شورش بر امتيازنامۀ رژى، پيام، 

 ۱365فريدون آدميت، انديش هاى طالبوف تبريزى، نويد، آلمان، 

 1370مارکس، دربارۀ مذهب، ا. فاروق، کلن،  کارل

1346، نگاه، دكتر مصطفى رحيمى، و اصول دمکراسىايران قانون اساسى 

 1991جامى،  ،درى...هر از ، به آذينا. م. 

 1357، محمد مشيرى، روزبهان، صدر التواريخ، محمد حسن اعتمادالسلطنه

 سعادت، کرمان، بى تا، حاج کريمخان کرمانى، «» مجمع الرسايل فارسى

۱373مقصود فراستخواه، سرآغاز نوانديشى معاصر  ، دينى و غيردينى، انتشار،

 2536مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، اميرکبير، 

 1344محمد جعفر خورموجى، حقايق االخبار ناصرى، نشر نى، 
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 1379، على دهباشى، سخن، ديباچهکشور، هفت ه، محمدعلى جمالزاد

 1386، سخن، ياحـد سـش حميـبکوشبه فرنگ، ياح ـاج سـفرنامۀ حـس، ياحـسعلى  محمد

 1374، خيام، ريحانة االدب، محمد على مدرّس

 1363مخبرالسلطنه هدايت، گزارش ايران، نقره، 

 ميرزا آقاخان کرمانى ـ شيخ احمد روحى، هشت بهشت، بى نا، بى تا

 1370، ميرزا آقاخان کرمانى، سه مکتوب، مرد امروز

 1370سياسى امين الدوله، حافظ فرمانفرماييان، اميرکبير، طرات ،  خاهـن امينالدولخاغر ـاصعلى زا مير

 2537ميرزا فتحعلى آخوندزاده، مقاالت فلسفى، ح. صديق، ساواالن، 

1327)مجموعۀ آثار ميرزا ملکم، محمد محيط طباطبايى(، دانش، ى ـۀ غيبـکتابچله، مالدونظان ملکم خازا مير

 پشوتن، به کجا مى رويم؟، بى نا، بى تا

 1356م. س. ايوانف، تاريخ نوين ايران، هوشنگ تيزابى، 

 2536محمد رضا فشاهى، واپسين جنبش قرون وسطايى در دوران فئودال، جاويدان، 

 1378محمدعلى اسالمى ندوشن، ايران و يونان در بستر باستان،انتشار، 

 1345، اميرکبير، سبک شناسى، الشعرا«ار »ملک ـى بهـتقمحمد 

 1378، اقبال، و انگليسايران روابط سياسى ، محمود محمود

 1392مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسالم و ايران، اميرکبير، 

 1990لجنه نشر آثار، الگنهاين آلمان، ، بهاءاهللفيضى، حضرتمحمدعلى

 بديع123، مؤسسه ملى مطبوعاتعبدالحميد اشراق خاورى،مطالع االنوار، تلخيص تاريخ نبيل زرندى، ترجمه 

 حسن موقر باليوزى، بهاءاهلل شمس حقيقت، مينو ثابت، مؤسسه انتشارات بهائى

 ۱357،  تبريزه، چاپ چهره، ت آخوندزادبامکتو

 2003هوفهايم، آلمان،  مکاتيب عبدالبها،منتخب 

 1362عليشاه، مورگان شوستر، اختناق ايران، موسوى شوشترى، صفى 

۱364کلمنت مارکام انگليسى، تاريخ ايران در  دوره قاجار، ميرزا رحيم فرزانه، نشر فرهنگ ايران، 

 ، ترجمه م.ف.، بى ناسياى مرکزىآمذاهب و فلسفه هاى ، كنت دوگوبينو 

 کنت دوگوبينو، سه سال در ايران، ذبيح اهلل منصورى، فرخى، بى تا

نصرتى، نيما، بى تا گزنفون، کورش نامه، منوچهر

 1354نامه هاى ادوارد براون به سيد حسن تقى زاده، کتابهاى جيبى، 

1353نامه هاى کنت دو گوبينو به آلکسى توکويل، رحمت اهلل مقدم مراغه اى، ابن سينا، 

 1371ناظم االسالم کرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، اميرکبير، 

 1362ققنوس، ن. جامى، گذشته چراغ راه آينده، 

 1363نويسندگان شوروى، تاريخ ايران، کريم کشاورز، پيام، 

واسيلى يان، چنگيزخان، م.هرمزان، پروگرس، بى تا

۱36۸هما ناطق و فريدون آدميت، افکار اجتماعى و سياسى و اقتصادى..، نويد، 

 1368هما ناطق، ايران در راهيابى فرهنگى، خاوران )پاريس(، 

 ۱375مۀ فرهنگى فرنگى در ايران، خاوران، هما ناطق، کارنا
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 1368وحيد نيکخواه آزاد، ستاره اى بر خاک، کانون پرورش فکرى، 

1383، آسيم، به کوشش سعيدى سيرجانى، گزارشات خفيه نويسان انگليس -ايع االتفاقيهــوق

 1363يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، نشر نى، 

 نيما، نويد، بى تا يحيى آرين پور، از صبا تا

 ۱36۱يحيى دولت آبادى، حيات يحيى، عطار، 

.۱3۸5فيض؛ بال، ، رساله يک کلمه، محمد صادقيوسف خان مستشارالدوله



مان  ذشتهاى از گتوان کوششى براى کاويدن و از نو سنجيدن برههى دالرام مشهورى را مىنوشته« رگ تاک»کتاب 

ارزيابى کرد. کوششى براى دوباره ديدن. براى سنجيدن...براى برون رفتن از گرداب هولناکى که در آن گرفتار 

ر انتقادى ها از تفککردن تاريکىيى که براى روشنتنها در پرتو بازبينى .ايم، سخت نياز به بازبينى گذشته داريمآمده

    پشت سر نهيم. توانيم اکنوِن ُپر ادبارمان راگيرد، مىيارى مى

بهمن امینی      

ايران، بويژه  تاريخ  گويد، بررسى نقش دين  در تاريخ چند هزار سالههمانطور كه عنوان فرعى آن مى«   رگ تاک»

  با   دغدغه اى كه اصوًالسال اخير است. لذا براى خواننده 5۰۰ساله ، و بخصوص مذهب تشيع در   ۱4۰۰

 كند، خواندنى  و چند  بار  همچگونگى شكل گرفتن هويت نوين ايرانى طى چندصد سال گذشته زندگى مى

خواندنى است. و از آنجا كه نقش دين در تاريخ دراز دامن ايران تا همين اواخر نيز از چشم پژوهشگران و پويندگان 

 ايرانى مغفول مانده بود... جاى بسى خوشوقتى است.

بابك جاودان خرد  

اين کتاب که در خارج از ايران به چاپ رسيده موفقيّت شايانى داشته و از معدود کتابهاى فارسى برون مرزى است 

که در ظرف چهار سال چهار بار تجديد چاپ شده است. و شنيدم که تيراژ چاپ آخر )پنجم(  آن به پنج هزار نسخه 

چنين استقبال کم سابقه اى شايد پيرو اظهار نظر مثبت انديشمندان و صاحبنظران ايرانى باشد و شايد   رسيده است.

هاى موجود پيشين خسته و يا دلسرد شده اند و در هم بيانگر اين واقعيت است خوانندگان ايرانى از تحليلها و بررسى

پى ديدگاهى نوين مى باشند.  

کاويان صادق زاده میالنی  

واقعى بر ضد نفوذ    بازى آتشيک  ببه  بر طرف کردن کمبودها   همت گماشته است.  کتا  ... اکنون  رگ تاک

ترى بيش با تاکيد –هاى مذهبىبازى در  ستايش نقش اقليت پانصد سالۀ گذشته ايران و يک آتش مذهب در تاريخ

آنجا   به   منابع فارسى که  در  اينجا  و در  صد سال گذشته است. پژوهشى است گسترده در  – بهائيان بر بابيان و 

بايد  نويسندگانى اين چنين به ژرفاى مسايل بروند و ناشرانى  چون خاوران دليرانه مى. هاى بديع آراسته است بينش

اى   جهان قرون وسط و سرانجام بتوانيم از  شودهايى از اين گونه بگذارند تا تابوها شکسته امضاى خود را زير کتاب

سومى خود بيرون بياييم.

داريوش همايون     

اگر در تمام عمرش نيز  هيچ کتابى ديگر  ننويسد و قلمش را نيز   کنار   بگذارد   و الم تا  کام، حرفى بر زبان نراند، 

ادار ماندن يعنى رادمنش بودن و  وف «تاريخ پژوهى و تاريخ نويسى » بفهميم که  ما همين تک  کتاب بس است  تا

کتابى است  که هر ايرانى بايد آن را بخواند و سطر به سطر  آن « رگ تاک  »نگر  خود. به وجدان سختگير و ظريف

  سراسر رب تا کافيست  او هايى همچونرا بفهمد و دريابد...فقط يک سطر کالم فرزانه و دالورانه از زبان انسان

از آن طيف « دالرام مشهورى »بکشد.   پوچى  خط بطالت و کنند،منتشر مى «قلم بدستان مزدور »هجويّاتى که 

  .کنکاوى کرده است  ترين بخش تاريخ معاصر ما را با دليرىباشد که تاريکترين و اساسىموّرخان برجسته مى

آريابرزن  زاگرسی 
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نظير است. هر ايرانى بايد  آن را در خانه داشته باشد و چندين بار آن را بخواند. هر بار  که اين کتاب بىمستندات 

      خوانده شود مقدارى بيدارى حاصلش خواهد شد.

 آموزگار                                

به اين   اساس بررسى مقدار کثيرى منابعترين کتبى است که در سال هاى اخير  نوشته شده و بر رگ تاک از انقالبى

رحمى اين همه از بابيان و بهائيان نُکشته نتيجه شنيدنى رسيده است که اگر روحانيت شيعه به نهايت قساوت و بى

 مانندى رهنمون شوند.قادر بودند تاريخ ايران را در جهت اعتال و ترقى بى« رستاخيز»بود، اين دو 

   فريدون وهمن             

 دوستانه و متکى بر يکبا لحنى ايرانپژوهى در ايران، علمى است نوپا و نوباوه، رگ تاک  با تأکيد بر اينکه تاريخ

تفسيرهاى مذهبى ـــ ايدئولوژيک )خصوصًا مارکسيسم حزب توده( در  درک ملى از تاريخ ايران، تأثيرات منفى

       ايران را يادآور شده است.  تحليل تاريخ

 علی میرفطروس             

در مى يابيم که )ما( چگونه همواره، از پشت، از سوى مجتهدين و سردمداران شريعت شيعه خنجر « رگ تاک»با 

 هاى پشت پرده با دشمنان داخلىورزى اين قشر فاسد جامعۀ ايرانى در توافقايم و چگونه حرص و آز و قدرتخورده

برگ « گ تاکر»يخ اسير کرده و به ِگل نشانده است. ترين و بيمايه ترين جايگاه تارو خارجى ميهن، ما را در پست

تابناکى در امر پژوهشگرى دانشگرايانه و اعتماد به نفس فروزانه، به ايرانيان خدمت شايانى نموده است. خوانش 

    آن را به همۀ عاشقان ايرانزمين با هرگونه تعلقات سياسى، اجتماعى و فرهنگى صميمانه پيشنهاد مى کنم.             

 داود بهرامی                   

 

دالرام مشهورى به دليل نفرتى که از جمهورى اسالمى دارد و به دليل اعدام هاى !  ايم کرده گم را دعا سوراخ ما

هاى نخست انجام شده از هر ابزارى براى کوبيدن اين جمهورى استفاده مى ترسناک و نفرت انگيزى که در سال

 عه است..  نده شيها مذهب ارتجاعى و عقب ماکند و به راستى دچار اين توهم شده که بنياد و پايه تمام گرفتارى

 پور   شهرنوش پارسی

از چنان شگفتى برخوردار بود که کار را زمين گذاشتم و به « رگ تاک»من درگير تدوين کتاب ديگرى بودم، اما 

خواندن اين اثر شگرف پرداختم.. کتاب به بررسى جامعى دربارۀ علل عقب ماندگى ايرانيان پرداخته است.. با 

رانيان ـ رسيده است که سير  قهقرايى زندگى ما اي« عجيب»کى بسيار زياد به اين جمع بندى استناد به اسناد و مدار

مردم »به جز حملۀ اعراب ــ اساسًا تداوم حکومت دين، در توازى با حکومت شاهان بر اين سرزمين بوده است.. و 

          « اند.در البالى اين دو سنگ آسيا له شده

 فشارىنادره ا                

 

 



 

5۰۰ 

 

اين است که بسيارى تابوها را نه فقط شکسته، بلکه خرد کرده است. اگر دين اسالم « رگ تاک»اهميت مرکزى 

و روايت شيعى آن نمى بود، ما تاريخى مى داشتيم که سراسر نيکو بود.. دالرام مشهورى مى خواهد کمابيش اين 

دوستى اوست که خود را چنان پاک مى خواهد که ايرانرا بگويد و در اين رهگذر فقط آنچه ستودنى است، 

        وار تاب آهى از سرزنش ندارد.آبگينه

 هوشنگ وزيرى               

ا به همه جا سفر پوشد ت ىکه م ىزمان با لباس  تازه ا نيبتوانم  فرزند دلبند شما را   در کمتر دوارميام ار،يبا درود بس

 ديام نيسوزد. با ا ىم ىو آنجا اگر نه شعله، که ُخردک شرر نجايو ا ديستيکه تنها ن دينيب ىکند به شما برگردانم... م

 نباشد.  ىآنچنان ىها به شعله  ىازيکه ن ابدي گسترشخردک شررها آن چنان  نيو آرزو که ا

 ینیبهمن ام                  
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با درود بســــــــــيار، اميدوارم بتوانم  فرزند دلبند شما را   در کمترين زمان با لباس  

تازه اى که مى پوشـــــد تا به همه جا ســـــفر کند به شــــــما برگردانم مى بينيد که تنها 

ُنيســــــتيد و اينجا و آنجا اگر نه شعله، که خردک شررى مى سوزد با اين اميد و آرزو 

که اين خردک شررها آن چنان گســــــــــــــــــــــــــــــترش يابد که نيازى  به شعله هاى آنچنانى 

 نباشد

        بهمن امينى

                     

  اکنون  رگ تاک  به  بر طرف کردن کمبودها   همت گماشـــــــــــــــته اســـــــــــــــت 

کتاب يک آتش بازى  واقعى بر ضد نفوذ    مذهب در تاريخ پانصـــــــــد سالۀ گذشته 

ايران و يک آتش بازى در  ستايش نقش اقليتهاى مذهبى– با تاکيد بيشــــــــــــــــــترى  بر 

بابيان و  بهائيان–  در  صد سال گذشته است پژوهشــــــى است گســـــــترده در  منابع 

فارســــــــــــــــــى که  در  اينجا  و  آنجا  به بينش هاى بديع آراســــــــــــــــــته اســــــــــــــــــت . مى بايد  

نويســـــــــــــندگانى اين چنين به ژرفاى مســــــــــــــايل بروند و ناشرانى  چون خاوران دليرانه 

امضــاى خود را زير کتابهايى از اين گونه بگذارند تا تابوها شکســـته شود و سرانجام 

بتوانيم از  قرون وسطاى   جهان سومى خود بيرون بياييم

  

     داريوش همايون
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