
 

 

 فلسفه سیاس ازلیان و بهائیان
  بخش نخست

  فاضل غیبی

 
ومت اسالم  ناکام در گردد، که علت اصلروشن مهرچه بیشتر زمان با گذشت  گاه از ماهیت آن است. گذار از ح ناآ

ومت کشور بزرگ مانند ایران، پدیدۀ اجتماع بسیار پیچیده های ها و تواناییشناخت از ضعفای است و مخالفان بدون ح
های رژیم های مناسب و درست را در پیش گیرند و همواره به واکنش در برابر کنشنخواهند توانست روش حاکمیت

  مجبورند. 
شناخت درست از یافتن   کوشش برایاز توان نمهای از دست رفته در چهار دهۀ گذشته شاهدی است بر اینکه فرصت
م. ١٩بار نخست در نیمۀ سدۀ آنان  مالیان سابقۀ تاریخ دارد و حاکمیت امروزیالبته . طفره رفت اسالم حاکمیت ماهیت

 ،اوضاع امروز با آن  دوران مقایسۀ  از راه  و شناس تاریخ جامعه کمه ب. این فرصت خوبی است تا ندبر ایران حاکم بود
ار   مفیدی را بازشناخت. های راه

دستگاه عظیم حاکمیت رهبری شیعیان ناچیز بود مجموعۀ دربار در برابر  قدرت» شاهدوران ناصرالدین«در تمام نیم قرن 
بدویت اعتقادات استفاده از  امعنوی مالیان بود، که در آن زمان نیز بمهمتر از قدرت مادی، تسلط ن داشت. و جنبۀ نمادی

عتقادات خراف (مانند اعتقاد ا نه  شیع بدویتنمایانگر به یادآوری است که الزم شیع تودۀ مردم را گروگان گرفته بود. 
ه  این باور به جن و یا زنده  »ذات«اختالفات ها است که اختالفات ظاهری میان انسانبدوی  بودن امام دوازدهم..)، بل

عاقل و ، دمفسمصل و ، بال و صغیر، د و مهجورسی، مرج و مقلّد، مؤمن و کافر، و زن میان مرد است: مانند اختالف 
ر پاک و نجس، ارباب و برده، دارپدر، یتیم و سفیه وگیری از ات بودن این اختالفات جلنتیجۀ عمل ذ .و بسیاری دی

  . است »مشروع«رف تبعیضات  رای بکوشش 
های ظاهری را ورای گوناگون» انسان«مفهوم توانست هنوز نم اوکه گردد بازمبشر  ان  از رشدبه دور» نگرش«این گونه 
بر ، زیرا هر کس باید اجتماعنه همدردی انسان جایی دارد و نه پیشرفت  یمذهب ای با چنین اعتقادند. در جامعهتصور ک

اه  ری حاکم شده باشد گردن نهد.  بنابراین در جامعه » خداخواسته«سرنوشت خود در جای از ای که اسالم و بویژه شیعی
  گردد.  دچار م  تبدویدر رف تبعیض و پیشرفت اجتماع خبری نیست و جامعه به انجماد انگیزۀ  ی اجتماع بعنوانهمدرد
ری بود،  نمایانگر تسلط کامل ناصری ران در عصربا توجه به اینکه ظاهر جامعۀ ای اینک  که پرسش اصل این است شیعی

  جامعه حاکم کنند؟  بر تار و پودنیز آیا مالیان توانسته بودند، بدویت اسالم را 
ه  این پرسش به پاس خوشبختانه  اسالم راتسلط  نده بودنتوانست زمان نیزدر آن  منف است . زیرا مالیان نه تنها امروزه، بل
 نابهنگام انقالبدامن زدند.   که به انقالب مشروطهاز درون جامعه افکار و نیروهایی برخاستند  برقرار کنند وبطور کامل 

ه حت در هند و چین نیز سابقه نداشتبود، نقابل تصور نه تنها در کشورهای اسالم  که درست بدین سبب نیز بررس . بل
  است.  سودمند پایان دادن به تسلط مالیان راهیافت بسوی برای هنوز هم ،آن و شناخت زمینۀ  انقالب مشروطه

ر آنکه در آن دوران ن کرده » ممال کفر«از  ار نوینرسوخ افک ر جامعه،ب مالیانجانبۀ همهیت حاکم ویژگ دی را غیرمم
ل گیرددرون جامعه  در توانستمفقط یشۀ ترق در ایران و اند نست بنابراین جریان فکری و اجتماع که م توا . ش
  و برخاسته از درون جامعۀ ایران باشد. اسالم غیر جریان، م بایست ساز انقالب مشروطه گرددزمینه

ومتگران اسالم اما باید پرسید که پس از هزار سال  از کجای جامعۀ ایران  ،ر سده چیرگ مالیان شیعچها وسلطۀ ح
خانه و قرآن ، مسجد را بجای قهوهدوراندر این مالیان چند هر این است که پاس ؟ برخیزد جریان غیراسالمتوانست م

آنچه را که جامعه روان بود و  های زیرینالیهنشهری همچنان در ایراما خوی و منش ده بودند، ارا بجای شاهنامه تحمیل کر
ر   بود: کامال زدوده نشده نقش بسته بودند،  نیاناایران در روان جمع ایرن فرهنگ پاسدارافردوس و دی

 نیو فرهنگ و د نییاست آ نیا که    نیگز یو بردبار یکم آزار
   داد: مرا نمایش گیر اسالم شیع تسلط نفس ،هرچند که ظاهر جامعه 
ر چهار آخوند و پيشنماز، و چهار دسته سينه« باز... و ده دوازده هزار زن و پيلزن و سنگاگر ملت است چيزى از او باق نمانده، م

  ق.)١٢٨٩نگار،بدایع(میرزا ابراهیم » .روضه خوان و شبيه خوان به صداى بد آواز
گسترش نه تنها پدید آمد و  در سرآغاز این دورانناسیم که و پایدار را م ش مردمدر این برهوت فرهنگ تنها ی جنبش 

ه ی ایرانشهرنگرش بازیافت مدیون ا رخود  در برابر جامعۀ  ،)بابمحمد شیرازی (سید عل هاینوآوری با تکیه بربود، بل
ر گشودراه ایران   .  دی



 

 

ونه جنبش نکهیدرک ا یبرا ست«و  یمذهب چ رف در تار نیچن توانست به تحول» خوردهش معاصر دامن زند،  خیش
آثار  زین دندیگرو تیکه به باب یپرشمار انیرانیااغلب چنانکه  ،یاز نداردباب ن دیس یهاآثار و آموزه لیو تحل به بررس حت
ه آنان از فرازها او یافتند آن را در ندای سیدباب بازم ، کهداشتند خیتار یاحافظه یرانشهریا نگفره یرا نخوانده بودند. بل

را  و تعصبات اسالم ضاتیتبعدهد که باید ترین شهر ایران، ندا مساله از شیراز، ایران٢۵شنیدند جوان و بدانکه م
 .  افتندیبخش مییرها .. »مجتهدان ۀطبق زیبراندا« تا »زن و مرد یبرابر« ازرا های او برانداخت، آموزه

به روندهای متفاوت در کامال متفاوت برخوردار بودند و سیاس است، که از خط مش  در دو جناح آن جریان بابی سخن از
پردازیم و در م )»بیان«( »ازل«در بخش نخست این نوشتار به اندیشه و عمل  جناح  یخ معاصر ایران دامن زدند.تار

  بخش دوم به شاخۀ بهائ خواهیم نگریست. 
، اندیشمند نامدار نخستین قتل ه را مسئول شاناصرالدین باید از جمله بابیان دانست کهرا  کرمان بود. وی آقاخان گروه ازل

ومت قاجار مسرنگون ای برای به هر وسیلهو  سیدباب دانسته هدف خود ارائه به راه حل که او برای رسیدن . ندکوشیدح
رف بر تحوالت تاریخ ه، بلفعالیت ازلیان بودنه تنها راهنمای داد،  اخان این ایدۀ آقبجا گذاشت.  ایران معاصر تأثیر ش
 بود: 

باید بتوان آنان را بازی اند، به قدرت برتر در ایران بدل شده با تسلط خود بر امت،)١(از آنجا که مالیان 
ومت سیاسداد و از فشارش  استفاده کرد: ان بر دستگاه ح

از » اتحاد اسالم«برای  از راه کمکوشید ول به سیدجمال افغان نزدی شد و در اسالمب» مقصود«این برای انجام او  
ص سلطان را مجذوب خود کرده، دم و دستگاه این هدف دربار عثمان و شخسیدجمال با طرح او جلب اعتماد کند. 

قتل رساند، دولت ایران مایل بود شاه را به ناصرالدین به دستور سیدجمال، میرزا رضاکرمان از آنکهپس فراهم آورده بود. 
چنین که مسئول قتل مجازات شود، اما از آنجا که دربار عثمان حاضر به تحویل سیدجمال نبود، سفیر ایران در اسالمبول 

در تبریز سر میرزا  شد و دست داشتند و باعث تحویل آنان به ایران» شورش ارامنه«وانمود کرد که میرزاآقاخان و یارانش در 
رش به جرم آقا رخ که مرتکب نشده بودند، بریده شد. این نخستین بار بود که تجربۀ تاریخ بدفرجام خان و دو یار دی

ست است و  ،داد و نشانگر این بود که استفاده از مالیان برای رسیدن به هدف نی وم به ش اری با کسان که مح هم
مخبرالدوله هدایت به بسیاری از دولتمردان ایران از جمله ندارد.  اینتیجه ) را فضیلت م دانند، جز خسراندروغ (تقیه

 این معن پی برده بودند: 
، آقاخان ميرزا« ، احمد شيخ کرمان  رو آدم ابلیس بسا اى .افتادند چاه ) درجمال( سيد به ريسمان خبيرالمل خانحسن ميرزا روح

  )٣(»!دست داد نبايد دست هر به پس / هست که
فت  شناخت به چنین اشتباه مرگباری دچار شد: بعنوان بابی، ماهیت اسالم و مالیان را م اخان کهکه میرزا آق است ش

 باکبى و فحشا طريق جز و نداشتند يغما و غارت جز زندگان و معاش براى راه که باشد مزاج دزد و وحش قبايل مناسب اسالم«
  )٤(».پيمودند نم

منظور حت کوشش حزب توده و تا به امروز است.  »تجربه«و دوبارۀ این  تکرار دوباره ،ایران واقعتراژدی شوربختانه 
نیست، زیرا که رهبران این حزب » توده مذهبی«نفوذ در میان برای استفاده از مالیان برای  های کمونیست پس از آنسازمان

در تاریخ معاصر ایران است که هر دو به فاجعه منجر  نمونۀ بزرگاما اسفناک دو به ناراست دستکم از مالیان نداشتند. 
  شدند: 

به ریاست و رهبری  ازلیان) آمده» الب مشروطه که بود؟رهبر انق«(چنانکه در نوشتار: بار نخست انقالب مشروطه بود، که   ــ
را به طم قدرت  )»دو سید«(معروف به» طباطبایی«و » بهبهان«های دو آخوند پرقدرت پایتخت به نامآبادی دولتیحیی

بار استفاده کرده، از نفوذ آنان برای وارد آوردن فشار بر درادند و فریب د خواهانههای مشروطهو ثروت برای طرح خواسته
به چنان  هرچند که در این جریان » دو سید«اما برسانند.  وطه و تأسیس مجلس اول را به ثمرفرمان مشر توانستند صدور

» به علت فساد عقیده«شاه گذاشتند، از شرکت ازلیان در مجلس اول ت دست یافته بودند که تاج بر سر محمدعلقدر
ست آن جلوگیری کردند و باعث د که به تقسیم کشور هرج و مرج شدنبروز و  محرومیت انقالب از رهبری و در نتیجه ش

  خارج انجامید. میان دو قدرت 
ر جنبش مل نفت بود که  که در واق ای . تودهای آن را به ثمر برساندمصدق کوشید با استفاده از پشتیبان تودهــ مورد دی

اه آخوند کاشان بود.  خدمت نفوذ مالیان در  محبوبیت متوجه شد که جنبش مل در اوج قدرت واما کاشان همینکه پای
اه واهد بود، مصدق را تکفیر کرد و باعخن  بازاری) از او شد:  »(مردم«ث فروریختن پای



 

 

ه درمصدق « ر کاشان حاميان و نداشت پيروان بود، وزير نخست هنوز و محبوب هنوز حالي   )٥( ».نبودند سترسدر د دي
نتیجۀ عکس داد و ناگفته کوشش برای استفاده از نفوذ مالیان  خ معاصرتاری مهمترین رویدادهایدو  بدین ترتیب در 

ومت شاهسرنگون  همین توهم بود، که پیامدپیداست که انقالب اسالم بعنوان بزرگترین فاجعۀ تاریخ ایران نیز  به  ح
ن خکم مالیان  به نف  ادارۀ کشور، صحنۀ قدرت رااز  دیری نخواهد پایید که  آنان به سبب ناتوانواهد شد؛ اما مم

     هند گفت!ترک خوا» انقالبیون«
با نفوذ که ، ندرسیدبدین رفته رفته  آناننماند و بجا تنها تاکتی مبارزۀ ازلیان  »مشت مالیان بیشعور«خوشبختانه استفاده از 

اه قدرت  وشند تا  )یعن مالیان و درباریان(در دو پای گسترش دهند. در جامعه های سیدباب را ها و نوآوریروشنگریب
ان ایرای بر تأثیر گستردهاز از انقالب مشروطه  بسیار پیشترجریان ازل در نتیجه  دامنۀ و  دبرخوردار شان جامعه و نخب

   گرفت.را در بر م (صدراعظم مظفرالدینشاه)الدوله تا امین (آخوند معروف تهران)هادی نفوذشان از شیخ
، هادی دولتبرخ از آنان . چنانکه حت بود به مسلمان» تقیه«تظاهر و  ،ازلیان»رمز موفقیت« و آبادی (مانند سیدجمال اصفهان
   ند. شو »منبرصاحب «در شهرهای بزرگ ایران  در شمار مالیان سرشناس درآیند و بدینوسیلهتوانستند   المتکلمین)مل و

منبر بزرگترین بر در آستانۀ انقالب مشروطه توانست  بود و تراز همه موفق )»زادهجمال«(پدر سیدجمال اصفهان در این زمینه 
حت و  »دولتخرابی کار «این منبر از  برمدت او . تکیه زند هزار نفر)بیش از (با گنجایش  »شاه مسجد«مسجد پایتخت یعن 

اهگسترش و نقش مهم در  گفتشخص شاه بد م حاکم تهران همان روزی که  جو انقالبی بازی کرد. تا آنکه در شام
اری کر(به تشویق ازلیان!) تاجران شهر را شماری از  گفت، که امام جمعۀ  د، سیدجمال بر منبر چنان به دولتیان ناسزاچوب

ی شد که در واق زنگ آغاز انقالب را به صدا او را بابی خواند و باعث بلوای شدید) (داماد شاه و پیشنماز مسجدپایتخت 
  درآورد. 

 این تأثیر کنیم کهقرار گیرد. بدین اشاره بسنده م که بتوان در این مختصر مورد بررستر از آن است گسترده تأثیر ازلیان
  جنبه داشت: دستکم چهار

مبتکر و در کنار مشیرالدوله(پیرنیا) الدوله اشاره شود. او کافیست به جناح امیننفوذ مستقیم بر دولتمردان، که  ــ نخست
اتاب  آنکه توانست مظفرالدینشاه به محضبود.  »دارترین دولتمرد زمان خودبی«و کارگردان همۀ اصالحات دوران ناصری 

شاه را  ،که کل ارتجاع درباری و مذهبیبه این مقام برگزید، اما دیری نپایید  الدوله رااز صدارت عظما برکنار کند، امین را
وزیران دوران پهلوی  ترین نخستمهمسرسلسلۀ  الدولهامین .دوش روبرو» بلوای عام«و یا با  ندر کیا او را برکنا مجبور کرد،

 از خاندان او برخاستند. الدوله تا دکتر امین وثوقعال و از حسیناز قوام تا  بود و
ر روابط  ــ ن المتکلمین منش سفارت فرانسه بود و سفیر عثماکه مثال مل ،نمایندگان کشورهای خارجبا گسترده دی

  گری کرد. های مشروطه خواهان میانجآبادی برای برآورده شدن خواستهدولتبخاطر دوست با یحیی
دهانجمن«مخف فراوان مانند های مخف و نیمهبرگزاری انجمن ،ــ سوم ده، که به ریاست سلیمان» می نفر ۵۴نام خان می

ه لو رفت،  اریخ استآن ثبت ت سرشناس اعضای تبعید کرد. زندان و یا را  همه اتاب چنان به وحشت افتاد کهو هنگامی
ر انجمن به ریاست پسر  االسالم کرمان (از جمله ناظمرا نیز ازلیان آن  آخوند طباطبایی بود، که اغلب اعضایانجمن مهم دی

یل م »)ایرانیانتاریخ بیداری «نویسندۀ   د.دادنتش
 )۶(نگاری از دیدگاه مل تا کم به پیشرفت زنان و تاریخ نمدارس نوی تأسیسهای فرهنگ گسترده از کوشش ــ چهارم،

ر روشن است، که مالیان از پس از آنکه  و بود روژۀ ازلیانمنحصراً پدستکم تا انتخابات مجلس اول، انقالب مشروطه  دی
یا مانند  و رفتند »تبعیداختیاری«آبادی به دولت مانند جلوگرفتند و برخ را تکفیر کردند، کسان به مجلس نتخاب آنانا

  نشین شدند. دهخدا خانه
آبادی تا از فروغ و دولت ،ازل سرشناسسوم اسفند بود، که در آن سران  پس از کودتای دوران فعالیت ازلیان پربارترین
یل دادند و او را در ه ی سردار سپهحلقۀ مشاوران درج ،زادهعال و تق راندن نفوذ راه عقب همۀ امور، از جمله در را تش

  کردند. راهنمایی م ،مالیان
خاستند، اما قاجار برمدان از خان ر دوران پهلوی اغلب دولتمرداند ی این است کههای تاریخ معاصر ایران از چیستان

فت را بایدکوشش برای بازگرداندن قاجارها نداشتند.  الدوله آنان از خاندان امیناکثر این دانست، که  علت این پدیدۀ ش
  غلبه داشت.  جنبش بابی بر وابستگ به خاندان قاجار شان به سبب تأثیرپذیری ازجویانهخاستند که گرایش ترقبرم

با آنکه  وا .شد متوجه دربار پشت کرد و به طبقۀ مالیان شیعب از همان اوان که سید بابنابراین م توان چنین جم بست،  
ومت سینوشت، به محمدشاه که هایی نامهدر خاست، از طبقۀ مالیان برم مران خواستار تقویت ح اس در برابر قدرت ح



 

 

گسترش باعث و ند از بابیت استقبال کن ،آخوندها به ستوه آمده از بیدادکه مردم  شد. همین چرخش نیز باعث گشت آخوندها
  د. نوش قشاردر میان همۀ ا پایدار آن

ای بر م محمدشاه وظیفه داشتمرگ نابهنگا ر بود، که در پیامدسرکوب بابیان بدست امیرکبینخستین تراژدی جنبش بابی 
یم شاه نوتخت، مدعیان سلطنت را سرکوب کند. انج ان  ام این وظیفه زمان برعهدۀ او گذاشته شدتح که بابیان در سه م

سال و ن در ،ها و تیرباران بابپس از سرکوب قلعه امابندی کرده به دفاع در برابر نیروهای دولت مشغول بودند. قلعه یم ی
  . بابیان به ستیزه جویی دست زدند و نه ندآزار بابیان برآمد به تیان، نه دولتا سقوط امیرکبیر گذشت که

یل از جامعه را  پایدار در شهر و روستای ایران بخش دگرباوران و دگراندیشان بابیرفت که گروه پرشمار بدین ترتیب م تش
در اروپا پیدا  پیروان مارتین لوترقابل مقایسه با نقش نقش  آت تاریخ ایرانتوانست در روند دهند. این روند که بیش م

دازی دو جوان بابی به شاه بود، تیران پیامداین ضربت ، شش ماه پس از مرگ امیرکبیر به ضربت جانکاه از میان رفت. دکن
ر ترورهای تاریخ نتیجه  به تراژدی واقع جنبش بابی دامن زد.  ای فجیع یافت وکه مانند همۀ دی

ر مانند هر گروه ،که در میان بابیان بدین شرح ، که پدید آمده بود ته باشد، دو جناحکه مورد سرکوب قرار گرف یاجتماع دی
ومت  دوران آخر امیرکبیر به نزدی به درجناح نخست  ر که بنا به انتقام ناح. اما جبودامیدوار  سیاسح  ،شیعجویی دی

به شاه را واداشت دو سه جوان بابی  ،قصد انتقامبه  دانست،م قتل سیدبابو پس از او شخص شاه را مسئول  امیرکبیر
ناگفته پیداست که تیراندازی به شاه آتش خشم او را برانگیخت و سرکوب بابیان را در دستور کار درباریان . تیراندازی کنند

فرصت طالیی  به یان رو به هزیمت داشتند،در برابر تهاجم تبلیغ بابکه تا بحال مالیان اما فاجعۀ اصل این بود که  قرار داد.
بهترین وسیله برای کسب بعنوان  »کشبابی«از  و همدست دربارا تأیید ب ،مشروطهانقالب  در نیم سدۀ آت تا دست یافتند و

ه توانستند زیرا در چنین جوی م قدرت استفاده کردند، ثروت و گسترش عنصر مخالف «و یا  هر رقیبنه تنها بابیان را، بل
ری از میان بردارند.  نیز را » و نامطلوبی   به اتهام بابی

ماع اجت یان بعنوان پاسداران جهل و توحشبایست قشر مالم ،پیمودم طبیع یسیرم. م١٩اگر جامعۀ ایران  در سدۀ 
ژاپن با تکیه بر فرهنگ تاریخ خود یا همانند انساندوستانه شود و مدرن و پذیرای افکار شدند، تا جامعه بتواند حذف م

ه توانست ای دست یافت،به قدرت و ثروت بیسابقه نه تنها ی قشر مالیان کهاما با بقارد. از دستاوردهای نوین غرب بهره ب  بل
وب شد. ، کشور در عقبواقع را سدّ کند هرگونه نوآوریرسوخ راه    ماندگ میخ

ری م دانستند، فقط  »عینک«د و یا کردنت ماینکه مالیان حت با اونیفورم پوشیدن سربازان مخالف را مظهر الحاد بابی
 گسترش همدردی انسانظاهر امر بود، آنان در واق توانستند با تکرار روزمرۀ آزار و کشتار بابیان در شهر و روستای ایران از 

  .  نندجلوگیری کبعنوان اهرم اصل پیشرفت اجتماع 
ومت اسالم بسیاری از ناظران بدین رسیده اند، که دوران پهلوی در امروزه با توجه به گسترش رفتار وحشیانه در سایۀ ح

و جامعه پس از انقالب اسالم به سرشت پیشین و واقع خود بازگشته است. در  ای بیش نبودپردهاصر ایران میانتاریخ مع
ومت مالیان بر ایران م خشونت اجتماعرشد شدید واق نیز با  توان از بازگشت به دوران پیشاپهلوی در سایۀ نسخۀ دوم ح

ری پرداخته آنچه را که دربارۀ تاریخ  زیرا شود؛ سخن گفت و الزم است که برای درک تاریخ معاصر ایران نمای تاریخ دی
صرفنظر از وارونه جلوه دادن نقش مالیان، برای است و در آن،  جریان چپ اسالمحاصل نگرش معاصر پرداخته شده، 

  است.  نخستین نقطۀ اوج آن انقالب مشروطه، که معاصر ایران روندی پویا تصور شدهتاریخ 
ری مانند هر انقالب داین انقالب از آنجا که  در پی یافتن چپ اسالم » نگارانتاریخ«، به زمینه و آگاه نیاز داشتهی

اند، که نشان از ها و نوشتارهایی بعضاً خط یافتهها کتابکتابخانه ساز آن باشند، دربایست زمینهکه م» روشنگران«
م و مستشارالدوله  آخوندوف و طالبوف تا میرزاای از کسان مانند بر این پایه نگارخانهدارد.  آنها روشنفکری نویسندگان مل

 راندند. ا به سوی انقالب مشروطه به پیش های خود جامعۀ ایران ر، که گویا با روشنگریهفراهم آمد
» روشنگران«از  دهند، هیچینشان م »)ایرانمشروطۀ «آجودان در (از جمله از سوی ماشاالله ی نوینهااما چنانکه پژوهش

مرا نیافته، همۀ آنچه » اسالم درون«بردند، شهامت غلبه بر با آنکه هم در خارج از کشور بسر م مزبور خان را که از مل
 نبوده،» قانون اسالم«تحققاند، جز نوان راه پیشرفت ایران نشان داده.. بع )٧( »)ی کلمه(«مستشارالدوله  تا») قانون(«

)مانند نائین و (»طلبمشروطهروحانیون «تا چه رسد به  » رواج اسالم مطابق ضروریات زمانه«ای جز که دغدغه آخوند خراسان
  در این باره داوری احمد کسروی کامال درست است که:نداشتند. 

هاى فارس اسازگارى مشروطه و قانون اساس با کيش يا دين که مردم داشتند درخور چاره نم بود. به اين اليحه در روزنامهن«
ارى نبوده.هايى نوشتند. ول اگر راست را بخواهيم جز رويهپاره   )٨( »کارى و فريب



 

 

شاه رسید. چنانکه حت مظفرالدینبدست کس نم شماریدر ایران بجز انگشتنیز » انتقادی«تازه همان مطالب 
ه در تبریز ولیعهد بود،    )٩ (».ايشان م رسيده ايران بود، در لف پاکت ب را که ممنوع از دخول به»قانون«نشریه) «(هنگامی

ن نبود، هیچ اندیشۀ غیراسالمدر تمام نیم سده پیش اادعای درست است، که بنابراین  ج به از خار ز انقالب مشروطه مم
سو بو بابیت تنها سرچشمۀ نوآوری و نواندیش بود.  زده ایران رسوخ کندجامعۀ شیعه ه سبب غلبه بر البته بابیان نیز از ی

رریتا ان کرمان (چنانکه در میرزا آقاخهای ادب و اخالق ایران مندی از سرچشمهبهرهبه  ،اندیش اسالم و از سوی دی
 را هاییچنین اندیشه توان ادعا کرد که گسترش محدودبودند و منیز های نوین از غرب پذیرای اندیشه بخوبی م توان دید)

  . هستیم )پیرنیا و فروغ(مانند  »بابیان«مدیون نیز
ساز انقالب مشروطه و نوسازی دوران زمینهتوانستند به تنهایی دستکم به سبب کمیت ناچیز خود نمروشن است که ازلیان  

ر جنبش منسوب به سیدباب م نگریم پهلوی باشند. از اینرو   که به تصور احمد کسرویدر بخش دوم این نوشتار به جناح دی
  )١٠(».نمودنداينان م راش بودند و کوشبيشتر اينان م ۀدست« شناخته:که هر دو گروه را از نزدی م

  
 
، )فریدون آدمیت، اندیشه١(   ٣۶ص های آقاخان کرمان
  ٣٠های تبعید، صنامه)هما ناطق، ٢( 

  ١۴٢ص ران،یگزارش ا ت،ی) مخبرالسلطنه هدا٣(

  ١٤١، صکرمان میرزا آقاخان هایاندیشه)فریدون آدمیت، ٤(
  ٩٧صبى، ترجمه عباس مخبر، طرح نو، سلسله پهلوى و نيروهاى مذه )۵(

  مهدی مل زادهبه نگارش » تاریخ انقالب مشروطه ایران«جلدی ٧و کتاب  آبادیهای صدیقه و پروین دولتنمونه: کوشش )۶(

مت و سرجال دانش و «:مستشارالدوله )٧( دول متمدنه را جم کنند و  یحاضر و جمله کدها همه کتب معتبره اسالم را استیمعرفت و ارباب ح
 )١٧، ص»کلمه ی«رساله (» .سندیجام نو یکتاب لیقل در مدت

  ۴٣٠، تاریخ مشروطه ایران، امیرکبیر، صیکسرواحمد ) ٨(

، تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم)٩(   ١٠١امیرکبیر، ص االسالم کرمان
   ٢٩٠، تاریخ مشروطه ایران، صیکسرو)احمد ١٠(

  

 
 

  

  
   


