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با ﮔﺬﺷﺖ زمان ﻫﺮﭼه بیﺸﺘﺮ روﺷن م ﮔﺮدد ،که علﺖ اصل ﻧاکام در ﮔﺬار از ح ومﺖ اسﻼم ﻧاآ ﮔاﻫ از ماﻫیﺖ آن اسﺖ.
ح ومﺖ کﺸور بزرﮔ ماﻧند ایﺮان ،پدیدۀ اجﺘماع بسیار پیچیدهای اسﺖ و مﺨالفان بدون ﺷناخﺖ از ﺿعفﻫا و تواﻧایﯽﻫای
حاکمیﺖ ﻧﺨواﻫند تواﻧسﺖ روشﻫای مناسب و درسﺘ را در پیﺶ ﮔیﺮﻧد و ﻫمواره به واکنﺶ در بﺮابﺮ کنﺶﻫای رژیم
مجﺒورﻧد.
فﺮصﺖﻫای از دسﺖ رفﺘه در ﭼهار دﻫۀ ﮔﺬﺷﺘه ﺷاﻫدی اسﺖ بﺮ اینکه ﻧم توان از کوﺷﺶ بﺮای یافﺘن ﺷناخﺖ درسﺖ از
ماﻫیﺖ حاکمیﺖ اسﻼم طفﺮه رفﺖ .الﺒﺘه حاکمیﺖ امﺮوزی مﻼیان سابقۀ تاریﺨ دارد و آﻧان بار ﻧﺨسﺖ در ﻧیمۀ سدۀ ١٩م.
بﺮ ایﺮان حاکم بودﻧد .این فﺮصﺖ خوبﯽ اسﺖ تا به کم جامعهﺷناس تاریﺨ و از راه مقایسۀ اوﺿاع امﺮوز با آن دوران،
راﻫ ارﻫای مفیدی را بازﺷناخﺖ.
در تمام ﻧیم قﺮن »دوران ﻧاصﺮالدینﺷاه« قدرت دربار در بﺮابﺮ مجموعۀ دسﺘگاه عظیم حاکمیﺖ رﻫﺒﺮی ﺷیعیان ﻧاﭼیز بود
و جنﺒۀ ﻧمادین داﺷﺖ .مهمﺘﺮ از قدرت مادی ،تسلط معنوی مﻼیان بود ،که در آن زمان ﻧیز با اسﺘفاده از بدویﺖ اعﺘقادات
ﺷیع تودۀ مﺮدم را ﮔﺮوﮔان ﮔﺮفﺘه بود .ﻻزم به یادآوری اسﺖ که ﻧمایاﻧگﺮ بدویﺖ ﺷیع ﻧه اعﺘقادات خﺮاف )ماﻧند اعﺘقاد
به جن و یا زﻧده بودن امام دوازدﻫم ،(..بل ه این باور بدوی اسﺖ که اخﺘﻼفات ظاﻫﺮی میان اﻧسانﻫا اخﺘﻼفات »ذات «
اسﺖ :ماﻧند اخﺘﻼف میان مﺮد و زن ،مؤمن و کافﺮ ،مﺮج و مقلّد ،سید و مهجور ،بال و صغیﺮ ،مصل و مفسد ،عاقﻞ و
سفیه ،یﺘیم و پدردار ،ارباب و بﺮده ،پاک و ﻧجس و بسیاری دی ﺮ .ﻧﺘیجۀ عمل ذات بودن این اخﺘﻼفات جلوﮔیﺮی از
کوﺷﺶ بﺮای رف تﺒعیضات »مﺸﺮوع« اسﺖ.
این ﮔوﻧه »ﻧگﺮش« به دوراﻧ از رﺷد بﺸﺮ بازم ﮔﺮدد که او ﻫنوز ﻧم تواﻧسﺖ مفهوم »اﻧسان« را ورای ﮔوﻧاﮔوﻧ ﻫای ظاﻫﺮی
تصور کند .در جامعهای با ﭼنین اعﺘقاد مﺬﻫﺒﯽ ﻧه ﻫمدردی اﻧساﻧ جایﯽ دارد و ﻧه پیﺸﺮفﺖ اجﺘماع  ،زیﺮا ﻫﺮ کس باید بﺮ
سﺮﻧوﺷﺖ خود در جای اﻫ »خداخواسﺘه« ﮔﺮدن ﻧهد .بنابﺮاین در جامعهای که اسﻼم و بویژه ﺷیعی ﺮی حاکم ﺷده باﺷد از
ﻫمدردی اجﺘماع بعنوان اﻧگیزۀ رف تﺒعیض و پیﺸﺮفﺖ اجﺘماع خﺒﺮی ﻧیسﺖ و جامعه به اﻧجماد در بدویﺖ دﭼار م ﮔﺮدد.
اینک با توجه به اینکه ظاﻫﺮ جامعۀ ایﺮان در عصﺮ ﻧاصﺮی ﻧمایاﻧگﺮ تسلط کامﻞ ﺷیعی ﺮی بود ،پﺮسﺶ اصل این اسﺖ که
آیا مﻼیان تواﻧسﺘه بودﻧد ،بدویﺖ اسﻼم را ﻧیز بﺮ تار و پود جامعه حاکم کنند؟
خوﺷﺒﺨﺘاﻧه پاس به این پﺮسﺶ منف اسﺖ  .زیﺮا مﻼیان ﻧه تنها امﺮوزه ،بل ه در آن زمان ﻧیز ﻧﺘواﻧسﺘه بودﻧد تسلط اسﻼم را
بطور کامﻞ بﺮقﺮار کنند و از درون جامعه افکار و ﻧیﺮوﻫایﯽ بﺮخاسﺘند که به اﻧقﻼب مﺸﺮوطه دامن زدﻧد .اﻧقﻼب ﻧابهنگام
که ﻧه تنها در کﺸورﻫای اسﻼم قابﻞ تصور ﻧﺒود ،بل ه حﺘ در ﻫند و ﭼین ﻧیز سابقه ﻧداﺷﺖ .بدین سﺒب ﻧیز بﺮرس درسﺖ
اﻧقﻼب مﺸﺮوطه و ﺷناخﺖ زمینۀ آن ،ﻫنوز ﻫم بﺮای راﻫیافﺘ بسوی پایان دادن به تسلط مﻼیان سودمند اسﺖ.
ویژﮔ دی ﺮ آﻧکه در آن دوران حاکمیﺖ ﻫمهجاﻧﺒۀ مﻼیان بﺮ جامعه ،رسوخ افکار ﻧوین از »ممال کفﺮ« را ﻏیﺮمم ن کﺮده
و اﻧدیﺸۀ تﺮق در ایﺮان فقط م تواﻧسﺖ در درون جامعه ﺷ ﻞ ﮔیﺮد .بنابﺮاین جﺮیان فکﺮی و اجﺘماع که م تواﻧسﺖ
زمینهساز اﻧقﻼب مﺸﺮوطه ﮔﺮدد ،م بایسﺖ جﺮیاﻧ ﻏیﺮاسﻼم و بﺮخاسﺘه از درون جامعۀ ایﺮان باﺷد.
اما باید پﺮسید که پس از ﻫزار سال سلطۀ ح ومﺘگﺮان اسﻼم و ﭼهار سده ﭼیﺮﮔ مﻼیان ﺷیع  ،از کجای جامعۀ ایﺮاﻧ
م تواﻧسﺖ جﺮیاﻧ ﻏیﺮاسﻼم بﺮخیزد؟ پاس این اسﺖ که ﻫﺮﭼند مﻼیان در این دوران ،مسجد را بجای قهوهخاﻧه و قﺮآن
را بجای ﺷاﻫنامه تحمیﻞ کﺮده بودﻧد ،اما خوی و منﺶ ایﺮاﻧﺸهﺮی ﻫمچنان در ﻻیهﻫای زیﺮین جامعه روان بود و آﻧچه را که
فﺮدوس و دی ﺮ پاسداران فﺮﻫنگ ایﺮاﻧ در روان جمع ایﺮاﻧیان ﻧقﺶ بسﺘه بودﻧد ،کامﻼ زدوده ﻧﺸده بود:
که این اسﺖ آیین و فﺮﻫنگ و دین
کم آزاری و بﺮدباری ﮔزین
ﻫﺮﭼند که ظاﻫﺮ جامعه ،تسلط ﻧفسﮔیﺮ اسﻼم ﺷیع را ﻧمایﺶ م داد:
»اﮔﺮ ملﺖ اسﺖ ﭼيزى از او باق ﻧماﻧده ،م ﺮ ﭼهار آخوﻧد و پيﺸنماز ،و ﭼهار دسﺘه سينهزن و سنگزن و پيﻞباز ...و ده دوازده ﻫزار
روﺿه خوان و ﺷﺒيه خوان به صداى بد آواز) «.میﺮزا ابﺮاﻫیم بدایعﻧگار١٢٨٩،ق(.
در این بﺮﻫوت فﺮﻫنگ تنها ی جنﺒﺶ مﺮدم و پایدار را م ﺷناسیم که در سﺮآﻏاز این دوران پدید آمد و ﻧه تنها ﮔسﺘﺮش
خود را مدیون بازیافﺖ ﻧگﺮش ایﺮاﻧﺸهﺮی بود ،بل ه با تکیه بﺮ ﻧوآوریﻫای عل محمد ﺷیﺮازی )سید باب( ،در بﺮابﺮ جامعۀ
ایﺮان راﻫ دی ﺮ ﮔﺸود.

بﺮای درک اینکه ﭼ وﻧه جنﺒﺸ مﺬﻫﺒﯽ و »ﺷ سﺖخورده« تواﻧسﺖ به تحول ﭼنین ﺷ ﺮف در تاریﺦ معاصﺮ دامن زﻧد،
حﺘ به بﺮرس و تحلیﻞ آثار و آموزهﻫای سید باب ﻧیاز ﻧدارد ،ﭼناﻧکه اﻏلب ایﺮاﻧیان پﺮﺷماری که به بابیﺖ ﮔﺮویدﻧد ﻧیز آثار
او را ﻧﺨواﻧده بودﻧد .بل ه آﻧان از فﺮازﻫای فﺮﻫنگ ایﺮاﻧﺸهﺮی حافظهای تاریﺨ داﺷﺘند ،که آن را در ﻧدای سیدباب بازم یافﺘند
و بداﻧکه م ﺷنیدﻧد جواﻧ ٢۵ساله از ﺷیﺮاز ،ایﺮاﻧ تﺮین ﺷهﺮ ایﺮان ،ﻧدا م دﻫد که باید تﺒعیضات و تعصﺒات اسﻼم را
بﺮاﻧداخﺖ ،آموزهﻫای او را از »بﺮابﺮی زن و مﺮد« تا »بﺮاﻧدازی طﺒقۀ مجﺘهدان«  ..رﻫایﯽبﺨﺶ م یافﺘند.
سﺨن از جﺮیان بابﯽ در دو جناح آن اسﺖ ،که از خط مﺸ سیاس کامﻼ مﺘفاوت بﺮخوردار بودﻧد و به روﻧدﻫای مﺘفاوت در
تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان دامن زدﻧد .در بﺨﺶ ﻧﺨسﺖ این ﻧوﺷﺘار به اﻧدیﺸه و عمﻞ جناح »ازل « )»بیاﻧ «( م پﺮدازیم و در
بﺨﺶ دوم به ﺷاخۀ بهائ خواﻫیم ﻧگﺮیسﺖ.
ﻧﺨسﺘین اﻧدیﺸمند ﻧامدار ﮔﺮوه ازل  ،آقاخان کﺮماﻧ بود .وی را باید از جمله بابیاﻧ داﻧسﺖ که ﻧاصﺮالدینﺷاه را مسئول قﺘﻞ
سیدباب داﻧسﺘه و به ﻫﺮ وسیلهای بﺮای سﺮﻧگوﻧ ح ومﺖ قاجار م کوﺷیدﻧد .راه حل که او بﺮای رسیدن به ﻫدف خود ارائه
داد ،ﻧه تنها راﻫنمای فعالیﺖ ازلیان بود ،بل ه تأثیﺮ ﺷ ﺮف بﺮ تحوﻻت تاریﺨ ایﺮان معاصﺮ بجا ﮔﺬاﺷﺖ .ایدۀ آقاخان این
بود:
) (١با تسلط خود بﺮ امﺖ ،به قدرت بﺮتﺮ در ایﺮان بدل ﺷدهاﻧد ،باید بﺘوان آﻧان را بازی
از آﻧجا که مﻼیان
داد و از فﺸارﺷان بﺮ دسﺘگاه ح ومﺖ سیاس اسﺘفاده کﺮد:
او بﺮای اﻧجام این »مقصود« در اسﻼمﺒول به سیدجمال افغاﻧ ﻧزدی ﺷد و کوﺷید از راه کم بﺮای »اتحاد اسﻼم« از
او جلب اعﺘماد کند .سیدجمال با طﺮح این ﻫدف دربار عثماﻧ و ﺷﺨص سلطان را مجﺬوب خود کﺮده ،دم و دسﺘگاﻫ
فﺮاﻫم آورده بود .پس از آﻧکه میﺮزا رﺿاکﺮماﻧ به دسﺘور سیدجمال ،ﻧاصﺮالدینﺷاه را به قﺘﻞ رساﻧد ،دولﺖ ایﺮان مایﻞ بود
که مسئول قﺘﻞ مجازات ﺷود ،اما از آﻧجا که دربار عثماﻧ حاﺿﺮ به تحویﻞ سیدجمال ﻧﺒود ،سفیﺮ ایﺮان در اسﻼمﺒول ﭼنین
واﻧمود کﺮد که میﺮزاآقاخان و یاراﻧﺶ در »ﺷورش ارامنه« دسﺖ داﺷﺘند و باعث تحویﻞ آﻧان به ایﺮان ﺷد و در تﺒﺮیز سﺮ میﺮزا
آقاخان و دو یار دی ﺮش به جﺮم که مﺮتکب ﻧﺸده بودﻧد ،بﺮیده ﺷد .این ﻧﺨسﺘین بار بود که تجﺮبۀ تاریﺨ بدفﺮجام رخ
داد و ﻧﺸاﻧگﺮ این بود که اسﺘفاده از مﻼیان بﺮای رسیدن به ﻫدف ﻧی  ،مح وم به ﺷ سﺖ اسﺖ و ﻫم اری با کساﻧ که
دروغ )تقیه( را فضیلﺖ م داﻧند ،جز خسﺮان ﻧﺘیجهای ﻧدارد .بسیاری از دولﺘمﺮدان ایﺮاﻧ از جمله مﺨﺒﺮالدوله ﻫدایﺖ به
این معن پﯽ بﺮده بودﻧد:
»ميﺮزا آقاخان کﺮماﻧ  ،ﺷيﺦ احمد روح  ،ميﺮزا حسنخان خﺒيﺮالمل به ريسمان سيد) جمال( در ﭼاه افﺘادﻧد .اى بسا ابلیس آدم رو
که ﻫسﺖ  /پس به ﻫﺮ دسﺘ ﻧﺒايد داد دسﺖ!«)(٣
ﺷ فﺖ اسﺖ که میﺮزا آقاخان که بعنوان بابﯽ ،ماﻫیﺖ اسﻼم و مﻼیان را م ﺷناخﺖ به ﭼنین اﺷﺘﺒاه مﺮﮔﺒاری دﭼار ﺷد:
»اسﻼم مناسب قﺒايل وحﺸ و دزد مزاج باﺷد که راﻫ بﺮاى معاش و زﻧدﮔاﻧ جز ﻏارت و يغما ﻧداﺷﺘند و جز طﺮيﻖ فحﺸا و بﻰباک
ﻧم پيمودﻧد(٤)«.
ﺷوربﺨﺘاﻧه تﺮاژدی واقع ایﺮان ،تکﺮار دوباره و دوبارۀ این »تجﺮبه« تا به امﺮوز اسﺖ .منظور حﺘ کوﺷﺶ حزب توده و
سازمانﻫای کموﻧیسﺘ پس از آن بﺮای اسﺘفاده از مﻼیان بﺮای ﻧفوذ در میان »توده مﺬﻫﺒﯽ« ﻧیسﺖ ،زیﺮا که رﻫﺒﺮان این حزب
به ﻧاراسﺘ دسﺘکم از مﻼیان ﻧداﺷﺘند .اما اسفناک دو ﻧموﻧۀ بزرگ در تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان اسﺖ که ﻫﺮ دو به فاجعه منجﺮ
ﺷدﻧد:
ــ بار ﻧﺨسﺖ اﻧقﻼب مﺸﺮوطه بود ،که )ﭼناﻧکه در ﻧوﺷﺘار» :رﻫﺒﺮ اﻧقﻼب مﺸﺮوطه که بود؟« آمده( ازلیان به ریاسﺖ و رﻫﺒﺮی
یحیﯽدولﺖآبادی دو آخوﻧد پﺮقدرت پایﺘﺨﺖ به ﻧامﻫای »بهﺒهاﻧ « و »طﺒاطﺒایﯽ« )معﺮوف به»دو سید«( را به طم قدرت
و ثﺮوت بﺮای طﺮح خواسﺘهﻫای مﺸﺮوطهخواﻫاﻧه فﺮیب دادﻧد و از ﻧفوذ آﻧان بﺮای وارد آوردن فﺸار بﺮ دربار اسﺘفاده کﺮده،
تواﻧسﺘند صدور فﺮمان مﺸﺮوطه و تأسیس مجلس اول را به ثمﺮ بﺮساﻧند .اما »دو سید« ﻫﺮﭼند که در این جﺮیان به ﭼنان
قدرت دسﺖ یافﺘه بودﻧد که تاج بﺮ سﺮ محمدعل ﺷاه ﮔﺬاﺷﺘند ،از ﺷﺮکﺖ ازلیان در مجلس اول »به علﺖ فساد عقیده«
جلوﮔیﺮی کﺮدﻧد و باعث محﺮومیﺖ اﻧقﻼب از رﻫﺒﺮی و در ﻧﺘیجه ﺷ سﺖ آن و بﺮوز ﻫﺮج و مﺮج ﺷدﻧد که به تقسیم کﺸور
میان دو قدرت خارج اﻧجامید.
ــ مورد دی ﺮ جنﺒﺶ مل ﻧفﺖ بود که مصدق کوﺷید با اسﺘفاده از پﺸﺘیﺒاﻧ تودهای آن را به ثمﺮ بﺮساﻧد .تودهای که در واق
پای اه آخوﻧد کاﺷاﻧ بود .اما کاﺷاﻧ ﻫمینکه در اوج قدرت و محﺒوبیﺖ مﺘوجه ﺷد که جنﺒﺶ مل در خدمﺖ ﻧفوذ مﻼیان
ﻧﺨواﻫد بود ،مصدق را تکفیﺮ کﺮد و باعث فﺮوریﺨﺘن پای اه »مﺮدم «)بازاری( از او ﺷد:

»مصدق در حالي ه ﻫنوز محﺒوب و ﻫنوز ﻧﺨسﺖ وزيﺮ بود ،پيﺮواﻧ ﻧداﺷﺖ و حاميان کاﺷاﻧ دي ﺮ در دسﺘﺮس ﻧﺒودﻧد(٥) «.
بدین تﺮتیب در دو مهمﺘﺮین رویدادﻫای تاریﺦ معاصﺮ کوﺷﺶ بﺮای اسﺘفاده از ﻧفوذ مﻼیان ﻧﺘیجۀ عکس داد و ﻧاﮔفﺘه
پیداسﺖ که اﻧقﻼب اسﻼم بعنوان بزرﮔﺘﺮین فاجعۀ تاریﺦ ایﺮان ﻧیز پیامد ﻫمین توﻫم بود ،که سﺮﻧگوﻧ ح ومﺖ ﺷاه به
کم مﻼیان مم ن خواﻫد ﺷد؛ اما دیﺮی ﻧﺨواﻫد پایید که آﻧان به سﺒب ﻧاتواﻧ از ادارۀ کﺸور ،صحنۀ قدرت را به ﻧف
»اﻧقﻼبیون« تﺮک خواﻫند ﮔفﺖ!
خوﺷﺒﺨﺘاﻧه اسﺘفاده از »مﺸﺘ مﻼیان بیﺸعور« تنها تاکﺘی مﺒارزۀ ازلیان بجا ﻧماﻧد و آﻧان رفﺘه رفﺘه بدین رسیدﻧد ،که با ﻧفوذ
در دو پای اه قدرت )یعن مﻼیان و درباریان( ب وﺷند تا روﺷنگﺮیﻫا و ﻧوآوریﻫای سیدباب را در جامعه ﮔسﺘﺮش دﻫند.
در ﻧﺘیجه جﺮیان ازل بسیار پیﺸﺘﺮ از اﻧقﻼب مﺸﺮوطه از تأثیﺮ ﮔسﺘﺮدهای بﺮ جامعه و ﻧﺨﺒ ان ایﺮاﻧ بﺮخوردار ﺷد و دامنۀ
ﻧفوذﺷان از ﺷیﺦﻫادی )آخوﻧد معﺮوف تهﺮان( تا امینالدوله )صدراعظم مظفﺮالدینﺸاه( را در بﺮ م ﮔﺮفﺖ.
»رمز موفقیﺖ«ازلیان ،تظاﻫﺮ و »تقیه« به مسلماﻧ بود .ﭼناﻧکه حﺘ بﺮخ از آﻧان )ماﻧند سیدجمال اصفهاﻧ  ،ﻫادی دولﺖآبادی و
و مل المﺘکلمین( تواﻧسﺘند در ﺷمار مﻼیان سﺮﺷناس درآیند و بدینوسیله در ﺷهﺮﻫای بزرگ ایﺮان »صاحب منﺒﺮ« ﺷوﻧد.
در این زمینه سیدجمال اصفهاﻧ )پدر »جمالزاده«( از ﻫمه موفﻖتﺮ بود و تواﻧسﺖ در آسﺘاﻧۀ اﻧقﻼب مﺸﺮوطه بﺮ منﺒﺮ بزرﮔﺘﺮین
مسجد پایﺘﺨﺖ یعن »مسجد ﺷاه« )با ﮔنجایﺶ بیﺶ از ﻫزار ﻧفﺮ( تکیه زﻧد .او مدت بﺮ این منﺒﺮ از »خﺮابﯽ کار دولﺖ« و حﺘ
ﺷﺨص ﺷاه بد م ﮔفﺖ و ﻧقﺸ مهم در ﮔسﺘﺮش جو اﻧقﻼبﯽ بازی کﺮد .تا آﻧکه در ﺷام اه ﻫمان روزی که حاکم تهﺮان
ﺷماری از تاجﺮان ﺷهﺮ را )به تﺸویﻖ ازلیان!( ﭼوب اری کﺮد ،سیدجمال بﺮ منﺒﺮ ﭼنان به دولﺘیان ﻧاسزا ﮔفﺖ ،که امام جمعۀ
پایﺘﺨﺖ )داماد ﺷاه و پیﺸنماز مسجد( او را بابﯽ خواﻧد و باعث بلوای ﺷدیدی ﺷد که در واق زﻧگ آﻏاز اﻧقﻼب را به صدا
درآورد.
تأثیﺮ ازلیان ﮔسﺘﺮدهتﺮ از آن اسﺖ که بﺘوان در این مﺨﺘصﺮ مورد بﺮرس قﺮار ﮔیﺮد .بدین اﺷاره بسنده م کنیم که این تأثیﺮ
دسﺘکم ﭼهار جنﺒه داﺷﺖ:
ــ ﻧﺨسﺖ ﻧفوذ مسﺘقیم بﺮ دولﺘمﺮدان ،که کافیسﺖ به جناح امینالدوله اﺷاره ﺷود .او در کنار مﺸیﺮالدوله)پیﺮﻧیا( مﺒﺘکﺮ و
کارﮔﺮدان ﻫمۀ اصﻼحات دوران ﻧاصﺮی و »بیدارتﺮین دولﺘمﺮد زمان خود« بود .مظفﺮالدینﺸاه به محض آﻧکه تواﻧسﺖ اتاب
را از صدارت عظما بﺮکنار کند ،امینالدوله را به این مقام بﺮﮔزید ،اما دیﺮی ﻧپایید که کﻞ ارتجاع درباری و مﺬﻫﺒﯽ ،ﺷاه را
مجﺒور کﺮد ،یا او را بﺮکنار کند و یا با »بلوای عام« روبﺮو ﺷود .امینالدوله سﺮسلسلۀ مهمتﺮین ﻧﺨسﺖ وزیﺮان دوران پهلوی
بود و از قوام تا حسینعﻼ و از وثوقالدوله تا دکﺘﺮ امین از خاﻧدان او بﺮخاسﺘند.
ــ دی ﺮ روابط ﮔسﺘﺮده با ﻧمایندﮔان کﺸورﻫای خارج  ،که مثﻼ مل المﺘکلمین منﺸ سفارت فﺮاﻧسه بود و سفیﺮ عثماﻧ
بﺨاطﺮ دوسﺘ با یحیﯽدولﺖآبادی بﺮای بﺮآورده ﺷدن خواسﺘهﻫای مﺸﺮوطه خواﻫان میاﻧج ﮔﺮی کﺮد.
ــ سوم ،بﺮﮔزاری اﻧجمنﻫای مﺨف و ﻧیمهمﺨف فﺮاوان ماﻧند »اﻧجمنمی ده« به ریاسﺖ سلیمانخان می ده ،که ﻧام ۵۴ﻧفﺮ
اعضای سﺮﺷناس آن ثﺒﺖ تاریﺦ اسﺖ و ﻫنگامی ه لو رفﺖ ،اتاب ﭼنان به وحﺸﺖ افﺘاد که ﻫمه را زﻧداﻧ و یا تﺒعید کﺮد.
اﻧجمن مهم دی ﺮ اﻧجمن به ریاسﺖ پسﺮ آخوﻧد طﺒاطﺒایﯽ بود ،که اﻏلب اعضای آن را ﻧیز ازلیان )از جمله ﻧاظماﻻسﻼم کﺮماﻧ
ﻧویسندۀ »تاریﺦ بیداری ایﺮاﻧیان«( تﺸ یﻞ م دادﻧد.
به پیﺸﺮفﺖ زﻧان و تاریﺦﻧگاری از دیدﮔاه مل )(۶
ــ ﭼهارم ،کوﺷﺶﻫای فﺮﻫنگ ﮔسﺘﺮده از تأسیس مدارس ﻧوین تا کم

دی ﺮ روﺷن اسﺖ ،که اﻧقﻼب مﺸﺮوطه دسﺘکم تا اﻧﺘﺨابات مجلس اول ،منحصﺮاً پﺮوژۀ ازلیان بود و پس از آﻧکه مﻼیان از
اﻧﺘﺨاب آﻧان به مجلس جلوﮔﺮفﺘند و بﺮخ را تکفیﺮ کﺮدﻧد ،کساﻧ ماﻧند دولﺖآبادی به »تﺒعیداخﺘیاری« رفﺘند و یا ماﻧند
دﻫﺨدا خاﻧهﻧﺸین ﺷدﻧد.
پﺮبارتﺮین دوران فعالیﺖ ازلیان پس از کودتای سوم اسفند بود ،که در آن سﺮان سﺮﺷناس ازل  ،از فﺮوﻏ و دولﺖآبادی تا
عﻼ و تق زاده ،حلقۀ مﺸاوران درجه ی سﺮدار سپه را تﺸ یﻞ دادﻧد و او را در ﻫمۀ امور ،از جمله در راه عقبراﻧدن ﻧفوذ
مﻼیان ،راﻫنمایﯽ م کﺮدﻧد.
از ﭼیسﺘانﻫای تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان ی این اسﺖ که در دوران پهلوی اﻏلب دولﺘمﺮدان از خاﻧدان قاجار بﺮم خاسﺘند ،اما
کوﺷﺸ بﺮای بازﮔﺮداﻧدن قاجارﻫا ﻧداﺷﺘند .علﺖ این پدیدۀ ﺷ فﺖ را باید این داﻧسﺖ ،که اکثﺮ آﻧان از خاﻧدان امینالدوله
بﺮم خاسﺘند که ﮔﺮایﺶ تﺮق جویاﻧهﺷان به سﺒب تأثیﺮپﺬیﺮی از جنﺒﺶ بابﯽ بﺮ وابسﺘگ به خاﻧدان قاجار ﻏلﺒه داﺷﺖ.
بنابﺮاین م توان ﭼنین جم بسﺖ ،که سید باب از ﻫمان اوان به طﺒقۀ مﻼیان ﺷیع پﺸﺖ کﺮد و مﺘوجه دربار ﺷد .او با آﻧکه
از طﺒقۀ مﻼیان بﺮم خاسﺖ ،در ﻧامهﻫایﯽ که به محمدﺷاه ﻧوﺷﺖ ،خواسﺘار تقویﺖ ح ومﺖ سیاس در بﺮابﺮ قدرت ح مﺮاﻧ

آخوﻧدﻫا ﺷد .ﻫمین ﭼﺮخﺶ ﻧیز باعث ﮔﺸﺖ که مﺮدم به سﺘوه آمده از بیداد آخوﻧدﻫا ،از بابیﺖ اسﺘقﺒال کنند و باعث ﮔسﺘﺮش
پایدار آن در میان ﻫمۀ اقﺸار ﺷوﻧد.
ﻧﺨسﺘین تﺮاژدی جنﺒﺶ بابﯽ سﺮکوب بابیان بدسﺖ امیﺮکﺒیﺮ بود ،که در پیامد مﺮگ ﻧابهنگام محمدﺷاه وظیفه داﺷﺖ بﺮای
تح یم ﺷاه ﻧوتﺨﺖ ،مدعیان سلطنﺖ را سﺮکوب کند .اﻧجام این وظیفه زماﻧ بﺮعهدۀ او ﮔﺬاﺷﺘه ﺷد که بابیان در سه م ان
قلعهبندی کﺮده به دفاع در بﺮابﺮ ﻧیﺮوﻫای دولﺘ مﺸغول بودﻧد .اما پس از سﺮکوب قلعهﻫا و تیﺮباران باب ،در ی سال و ﻧیم
که تا سقوط امیﺮکﺒیﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧه دولﺘیان به آزار بابیان بﺮآمدﻧد و ﻧه بابیان به سﺘیزه جویﯽ دسﺖ زدﻧد.
بدین تﺮتیب م رفﺖ که ﮔﺮوه پﺮﺷمار دﮔﺮباوران و دﮔﺮاﻧدیﺸان بابﯽ در ﺷهﺮ و روسﺘای ایﺮان بﺨﺸ پایدار از جامعه را تﺸ یﻞ
دﻫند .این روﻧد که بیﺸ م تواﻧسﺖ در روﻧد آت تاریﺦ ایﺮان ﻧقﺸ قابﻞ مقایسه با ﻧقﺶ پیﺮوان مارتین لوتﺮ در اروپا پیدا
کند ،ﺷﺶ ماه پس از مﺮگ امیﺮکﺒیﺮ به ﺿﺮبﺘ جاﻧکاه از میان رفﺖ .این ﺿﺮبﺖ پیامد تیﺮاﻧدازی دو جوان بابﯽ به ﺷاه بود،
که ماﻧند ﻫمۀ دی ﺮ تﺮورﻫای تاریﺨ ﻧﺘیجهای فجیع یافﺖ و به تﺮاژدی واقع جنﺒﺶ بابﯽ دامن زد.
بدین ﺷﺮح که در میان بابیان ،ماﻧند ﻫﺮ ﮔﺮوه اجﺘماع دی ﺮی که مورد سﺮکوب قﺮار ﮔﺮفﺘه باﺷد ،دو جناح پدید آمده بود ،که
جناح ﻧﺨسﺖ در دوران آخﺮ امیﺮکﺒیﺮ به ﻧزدی به ح ومﺖ سیاس امیدوار بود .اما جناح دی ﺮ که بنا به اﻧﺘقامجویﯽ ﺷیع ،
امیﺮکﺒیﺮ و پس از او ﺷﺨص ﺷاه را مسئول قﺘﻞ سیدباب م داﻧسﺖ ،به قصد اﻧﺘقام ،دو سه جوان بابﯽ را واداﺷﺖ به ﺷاه
تیﺮاﻧدازی کنند .ﻧاﮔفﺘه پیداسﺖ که تیﺮاﻧدازی به ﺷاه آتﺶ خﺸم او را بﺮاﻧگیﺨﺖ و سﺮکوب بابیان را در دسﺘور کار درباریان
قﺮار داد .اما فاجعۀ اصل این بود که مﻼیان که تا بحال در بﺮابﺮ تهاجم تﺒلیغ بابیان رو به ﻫزیمﺖ داﺷﺘند ،به فﺮصﺘ طﻼیﯽ
دسﺖ یافﺘند و در ﻧیم سدۀ آت تا اﻧقﻼب مﺸﺮوطه ،با تأیید و ﻫمدسﺘ دربار از »بابﯽکﺸ « بعنوان بهﺘﺮین وسیله بﺮای کسب
ثﺮوت و ﮔسﺘﺮش قدرت اسﺘفاده کﺮدﻧد ،زیﺮا در ﭼنین جوی م تواﻧسﺘند ﻧه تنها بابیان را ،بل ه ﻫﺮ رقیب و یا »عنصﺮ مﺨالف
و ﻧامطلوبﯽ« را ﻧیز به اتهام بابی ﺮی از میان بﺮدارﻧد.
اﮔﺮ جامعۀ ایﺮان در سدۀ ١٩م .مسیﺮی طﺒیع م پیمود ،م بایسﺖ قﺸﺮ مﻼیان بعنوان پاسداران جهﻞ و توحﺶ اجﺘماع
حﺬف م ﺷدﻧد ،تا جامعه بﺘواﻧد پﺬیﺮای افکار مدرن و اﻧساﻧدوسﺘاﻧه ﺷود و یا ﻫماﻧند ژاپن با تکیه بﺮ فﺮﻫنگ تاریﺨ خود
از دسﺘاوردﻫای ﻧوین ﻏﺮب بهﺮه بﺮد .اما با بقای قﺸﺮ مﻼیان که ﻧه تنها به قدرت و ثﺮوت بیسابقهای دسﺖ یافﺖ ،بل ه تواﻧسﺖ
راه رسوخ ﻫﺮﮔوﻧه ﻧوآوری واقع را سدّ کند ،کﺸور در عقبماﻧدﮔ میﺨ وب ﺷد.
اینکه مﻼیان حﺘ با اوﻧیفورم پوﺷیدن سﺮبازان مﺨالفﺖ م کﺮدﻧد و یا »عینک« را مظهﺮ الحاد بابی ﺮی م داﻧسﺘند ،فقط
ظاﻫﺮ امﺮ بود ،آﻧان در واق تواﻧسﺘند با تکﺮار روزمﺮۀ آزار و کﺸﺘار بابیان در ﺷهﺮ و روسﺘای ایﺮان از ﮔسﺘﺮش ﻫمدردی اﻧساﻧ
بعنوان اﻫﺮم اصل پیﺸﺮفﺖ اجﺘماع جلوﮔیﺮی کنند.
امﺮوزه با توجه به ﮔسﺘﺮش رفﺘار وحﺸیاﻧه در سایۀ ح ومﺖ اسﻼم بسیاری از ﻧاظﺮان بدین رسیدهاﻧد ،که دوران پهلوی در
تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان میانپﺮدهای بیﺶ ﻧﺒود و جامعه پس از اﻧقﻼب اسﻼم به سﺮﺷﺖ پیﺸین و واقع خود بازﮔﺸﺘه اسﺖ .در
واق ﻧیز با رﺷد ﺷدید خﺸوﻧﺖ اجﺘماع در سایۀ ﻧسﺨۀ دوم ح ومﺖ مﻼیان بﺮ ایﺮان م توان از بازﮔﺸﺖ به دوران پیﺸاپهلوی
سﺨن ﮔفﺖ و ﻻزم اسﺖ که بﺮای درک تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان ﻧمای تاریﺨ دی ﺮی پﺮداخﺘه ﺷود؛ زیﺮا آﻧچه را که دربارۀ تاریﺦ
معاصﺮ پﺮداخﺘه ﺷده ،حاصﻞ ﻧگﺮش جﺮیان ﭼپ اسﻼم اسﺖ و در آن ،صﺮفنظﺮ از واروﻧه جلوه دادن ﻧقﺶ مﻼیان ،بﺮای
تاریﺦ معاصﺮ ایﺮان روﻧدی پویا تصور ﺷده ،که ﻧﺨسﺘین ﻧقطۀ اوج آن اﻧقﻼب مﺸﺮوطه اسﺖ.
از آﻧجا که این اﻧقﻼب ماﻧند ﻫﺮ اﻧقﻼب دی ﺮی به زمینه و آﮔاﻫ ﻧیاز داﺷﺘه» ،تاریﺦﻧگاران« ﭼپ اسﻼم در پﯽ یافﺘن
»روﺷنگﺮاﻧ « که م بایسﺖ زمینهساز آن باﺷند ،در کﺘابﺨاﻧهﻫا کﺘابﻫا و ﻧوﺷﺘارﻫایﯽ بعضاً خط یافﺘهاﻧد ،که ﻧﺸان از
روﺷنفکﺮی ﻧویسندﮔان آﻧها دارد .بﺮ این پایه ﻧگارخاﻧهای از کساﻧ ماﻧند آخوﻧدوف و طالﺒوف تا میﺮزا مل م و مسﺘﺸارالدوله
فﺮاﻫم آمده ،که ﮔویا با روﺷنگﺮیﻫای خود جامعۀ ایﺮان را به سوی اﻧقﻼب مﺸﺮوطه به پیﺶ راﻧدﻧد.
اما ﭼناﻧکه پژوﻫﺶﻫای ﻧوین )از جمله از سوی ماﺷااللهآجوداﻧ در »مﺸﺮوطۀ ایﺮاﻧ «( ﻧﺸان م دﻫند ،ﻫیچی از »روﺷنگﺮان«
مزبور با آﻧکه ﻫم در خارج از کﺸور بسﺮ م بﺮدﻧد ،ﺷهامﺖ ﻏلﺒه بﺮ »اسﻼم درون« را ﻧیافﺘه ،ﻫمۀ آﻧچه را که از مل مخان
)»قاﻧون«( تا مسﺘﺸارالدوله )»ی کلمه«( ) .. (٧بعنوان راه پیﺸﺮفﺖ ایﺮان ﻧﺸان دادهاﻧد ،جز تحقﻖ»قاﻧون اسﻼم« ﻧﺒوده،
تا ﭼه رسد به »روحاﻧیون مﺸﺮوطهطلب«)ماﻧند ﻧائین و آخوﻧد خﺮاساﻧ ( که دﻏدﻏهای جز »رواج اسﻼم مطابﻖ ﺿﺮوریات زماﻧه«
ﻧداﺷﺘند .در این باره داوری احمد کسﺮوی کامﻼ درسﺖ اسﺖ که:
»ﻧاسازﮔارى مﺸﺮوطه و قاﻧون اساس با کيﺶ يا دين که مﺮدم داﺷﺘند درخور ﭼاره ﻧم بود .به اين ﻻيحه در روزﻧامهﻫاى فارس
پارهﻫايﻰ ﻧوﺷﺘند .ول اﮔﺮ راسﺘ را بﺨواﻫيم جز رويهکارى و فﺮيﺒ ارى ﻧﺒوده(٨) «.

تازه ﻫمان مطالب »اﻧﺘقادی« ﻧیز در ایﺮان بجز اﻧگﺸﺖﺷماری بدسﺖ کس ﻧم رسید .ﭼناﻧکه حﺘ مظفﺮالدینﺷاه
ﻫنگامی ه در تﺒﺮیز ولیعهد بود)» ،ﻧﺸﺮیه( »قاﻧون«را که ممنوع از دخول به ايﺮان بود ،در لف پاکﺖ به ايﺸان م رسيد(٩ )«.
بنابﺮاین ادعای درسﺘ اسﺖ ،که در تمام ﻧیم سده پیﺶ از اﻧقﻼب مﺸﺮوطه مم ن ﻧﺒود ،ﻫیچ اﻧدیﺸۀ ﻏیﺮاسﻼم از خارج به
جامعۀ ﺷیعهزده ایﺮان رسوخ کند و بابیﺖ تنها سﺮﭼﺸمۀ ﻧوآوری و ﻧواﻧدیﺸ بود .الﺒﺘه بابیان ﻧیز از ی سو به سﺒب ﻏلﺒه بﺮ
تاری اﻧدیﺸ اسﻼم و از سوی دی ﺮ ،به بهﺮهمندی از سﺮﭼﺸمهﻫای ادب و اخﻼق ایﺮاﻧ )ﭼناﻧکه در میﺮزا آقاخان کﺮماﻧ
بﺨوبﯽ م توان دید( پﺬیﺮای اﻧدیﺸهﻫای ﻧوین از ﻏﺮب ﻧیز بودﻧد و م توان ادعا کﺮد که ﮔسﺘﺮش محدود ﭼنین اﻧدیﺸهﻫایﯽ را
ﻧیز مدیون»بابیان« )ماﻧند پیﺮﻧیا و فﺮوﻏ ( ﻫسﺘیم.
روﺷن اسﺖ که ازلیان دسﺘکم به سﺒب کمیﺖ ﻧاﭼیز خود ﻧم تواﻧسﺘند به تنهایﯽ زمینهساز اﻧقﻼب مﺸﺮوطه و ﻧوسازی دوران
پهلوی باﺷند .از اینﺮو در بﺨﺶ دوم این ﻧوﺷﺘار به جناح دی ﺮ جنﺒﺶ منسوب به سیدباب م ﻧگﺮیم که به تصور احمد کسﺮوی
م ﺷناخﺘه» :دسﺘۀ بيﺸﺘﺮ اينان م بودﻧد و کوﺷﺶ را اينان م ﻧمودﻧد(١٠)«.
که ﻫﺮ دو ﮔﺮوه را از ﻧزدی

)(١فﺮیدون آدمیﺖ ،اﻧدیﺸهﻫای آقاخان کﺮماﻧ  ،ص٣۶
)(٢ﻫما ﻧاطﻖ ،ﻧامهﻫای تﺒعید ،ص٣٠
) (٣مﺨﺒﺮالسلطنه ﻫدایﺖ ،ﮔزارش ایﺮان ،ص١۴٢

)(٤فﺮیدون آدمیﺖ ،اﻧدیﺸهﻫای میﺮزا آقاخان کﺮماﻧ  ،ص١٤١
) (۵سلسله پهلوى و ﻧيﺮوﻫاى مﺬﻫﺒﻰ ،تﺮجمه عﺒاس مﺨﺒﺮ ،طﺮح ﻧو ،ص٩٧
) (۶ﻧموﻧه :کوﺷﺶﻫای صدیقه و پﺮوین دولﺖآبادی و کﺘاب ٧جلدی »تاریﺦ اﻧقﻼب مﺸﺮوطه ایﺮان« به ﻧگارش مهدی مل

زاده

) (٧مسﺘﺸارالدوله»:رجال داﻧﺶ و معﺮفﺖ و ارباب ح مﺖ و سیاسﺖ ﻫمه کﺘب معﺘﺒﺮه اسﻼم را حاﺿﺮ و جمله کدﻫای دول مﺘمدﻧه را جم کنند و
در مدت قلیﻞ کﺘابﯽ جام ﻧویسند) «.رساله »ی

کلمه« ،ص(١٧

) (٨احمد کسﺮوی ،تاریﺦ مﺸﺮوطه ایﺮان ،امیﺮکﺒیﺮ ،ص۴٣٠
)(٩ﻧاظماﻻسﻼم کﺮماﻧ  ،تاریﺦ بیداری ایﺮاﻧیان ،امیﺮکﺒیﺮ ،ص ١٠١
)(١٠احمد کسﺮوی ،تاریﺦ مﺸﺮوطه ایﺮان ،ص٢٩٠

