ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ )  ۱۸۰۲ـ ۱۷۵۹م (.ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﯽ آﻟﻤﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در  ۲۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم در  ۲۹ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۷۸۹م .ﺑﺎ ﻋﻨﻮان"ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ درد
ﻣﯽﺧﻮرد؟" ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻤﻌﯽ از  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺲ از ﮐﻒ زدﻧﻬﺎی زﯾﺎد او را ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ! آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ ارﺟﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؟
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ "ﺗﺎرﯾﺦ" وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دو ﺳﻪ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و
ارادۀ ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻠﺮ ،ﺳﻘﻮط زﻧﺪان ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ
ﻧﺎﻗﻮس اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد.
ﻧﻘﺶ "آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را در روﻧﺪی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و در ﺟﻬﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی ﮐﺮد؟ آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ
رﺳﯿﺪن ﺑﺪﯾﻦ ،اراده و ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و "آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" زﯾﺮﺑﻨﺎی آن .از اﯾﻨﺮو ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﺪرن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ،در ﻧﮕﺎرش آن از ﻇﺮاﯾﻒ ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻼ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ :ﻋﻤ ً
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺰرگ ،زﻣﺎﻧﮥ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ۱۸۹۷) Jacob Burckhardt .ـ۱۸۱۸م ،(.ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ
ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﺮن ۱۹م ،.ﻧﻮﺷﺖ :
"ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺎه ﺑﯿﮕﺎه دوﺳﺖ دارد ﺧﻮد را در ﻓﺮدی ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎزد ..،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺳﮑﻮن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی دوﻟﺖﻫﺎ ،ادﯾﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ۱۸۷۲) ".م(.
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻫﺪاف و اﻣﯿﺪﻫﺎی آﻧﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ
آﻣﻮزﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﺑﺎره و دوﺑﺎره از ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﮐﻮرددار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دو ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﺷﺮح
زﻧﺪﮔﯽ او اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮه ای ﭘﺮﺗﻨﺎﻗﺾ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎری روﺑﺮوﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن در ﺷﻤﺎر ﻧﺎﻣﺪارﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﮐﻮرش و دارﯾﻮش ﺷﻨﯿﺪه و در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺰارۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺪوﺷﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪای را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن او را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺴﺮآﺷﭙﺰ ﺑﻪ ﺻﺪارت ﻋﻈﻤﺎ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﻗﺒﺎ ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻨﺸﺎه را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ )ﺑﻪ ادﻋﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( "ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر" ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات درون ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ او ﮔﺰارش ﻣﯽداد و ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺎدهﻟﻮح ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪارت ﺑﺎزﮔﺮدد؟ ..
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺗﺼﻮر و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک از آﻧﺎن ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﺮان ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎ را از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨﯽ "ﺑﺪآﻣﻮزی" ﺳﻌﺪی اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ:
ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ زﺷﺘﻰ َﺑ َﺮد!
ﺑﺰرﮔﺶ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻫﻞ ﺧﺮد

ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ" :ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ" .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ "ﻣﺒﺎرز"ی ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮده
و ﻫﺮ "ﺷﻬﯿﺪ"ی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و از ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻘﺎدی در اﻣﺎن! در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻤﻠﻮ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا "ﻣﺒﺎرزۀ" آﻧﺎن راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮان ده ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮی
"ﺳﺎزﻧﺪه" و "ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از رﺿﺎﺷﺎه ،ﻣﺼﺪق ،اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ،رﺷﺪﯾﻪ ،ﮐﺴﺮوی ،ﻓﺮوﻏﯽ..،
ﯾﺎد ﮐﺮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺎن ﻫﻨﻮز اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﺣﺘﯽ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ آﻧﺎن
ﻫﻤﺂواز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،ﭼﻬﺮهﻧﮕﺎری اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ "ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ" ،او را در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی )ﺳﯿﺪ ﺑﺎب( در ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ از اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺧﺎﻧﺪان او ﻫﻢ ﺑﻪ ردۀ ﺑﺎﻻی رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﻫﻤﺎن اوان ﺑﺎﻫﻮش و
ﺳﻨﺖﺷﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻢ "دﺑّﻪ درآوردن" ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
" ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدم .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر و در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﮔﻮل
ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ(۲۵۸)"...
از اﯾﻨﮑﻪ ورای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﮑﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی روﺳﯽ
او را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن "اﻧﺠﯿﻞ" دﯾﺪه اﺳﺖ (۲۱۶).ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﺛﺎرش ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﺮ "ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺳﺮﻋﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ:
"ﮔﻮﯾﺎ در ﻋﺮض دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺮآن آﯾﺎت ﻣﯽ آورد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎﺗﺐ از ﻋﻬﺪۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ(۱۸۵)".
"ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد  ..ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻠﻢ ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد .ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﮥ ﮐﺎﻏﺬ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﺧﺮ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز اول آن ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه (۱۹۴)!"..
ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ  ۶۴ﮐﺘﺎب از او ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﻮﺷﺶ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در آﺛﺎر ﺑﺎب ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای  ۴۰۰ﻧﻔﺮ از
ﻣﻼﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻇﻦ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺎﺑﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ رأیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم از ّ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎی ﺻﻮﻓﯽ و ﺷﯿﺨﯽ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از آزاداﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﮕﯿﺰۀ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ(۱۷۸)"..
اﻣﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،در درﺟﮥ اول وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز و ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﻫﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ را
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۸۴۴م ،.ﺑﻪ زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ۱۸ ،ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل "ﺑﺎب اﻣﺎم دوازده"
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻟﻪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ادﻋﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه را ﺑﺎ آﻧﺎن در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ:
" ..ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻊ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟")(۱۸۳
اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﮥ "ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ" ،از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ در آﻧﻬﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﺮان ﺳﺮاغ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ".از اﯾﻨﺮو "ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ،آﻧﺎن را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮥ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد(۱۸۲) ".
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻮش و دراﯾﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺟﻠﻮهای ﺟﺎﻟﺐ داﺷﺖ
و ﻧﮑﺘﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺶ وارﺳﺘﮥ او از "ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ" ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ،در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﻮﺷﺖ:
"ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد در ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺧﺮجﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و از رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺰل او ﺑﻮد ،ﺑﻘﺪر ﯾﮏ
ﻓﻨﺠﺎن آب از او ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ...در ﺳﺒﯿﻞ ﻣﮑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ )زﺷﺖ ﺗﺮ( از ﻫﺮ اﻣﺮی ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺰاع ﺣﺠﺎج ﺑﻮد ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ(۱۸۸)"..

ﺳﯿﺪ ﺑﺎب ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﺎﻧﺪان "ﺳﺎدات" ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺑﯿﺰاری از ﺗﺒﺎﻫﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ "اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯽ" واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻼﯾﯽ ﺑﺪور.
اﺳﺖ و از ﻣﻨﺶ ّ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ در ﭘﯽ ﻣﺮﯾﺪﭘﺮوری ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺮاﻓﯽ
را از ذﻫﻦ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺰداﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﮑﻪ ،ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﯿﺎﯾﺪ) .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارادۀ ﺧﺪاﺳﺖ و ﭼﻮن ﺧﺪا آﯾﻨﺪه را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و آﻧﺮا "ﺑﺪاء" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ (.اﻣﺎ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و ﺑﺴﯿﺎری از "ﺑﺎﺑﯿﺎن" ﮐﻪ در ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ!
ِ
ﺑﺎری ،در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﺎب ،ﭘﯿﺮوان ﭼﻨﺎن آوازۀ او را در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﯿﺮاز ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ او را ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ

ﮐﻨﺪ .دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ،راﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﭘﻨﺎه آورد .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ،
ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﯽ ،ﺑﺎب را از دﺳﺖ ﻣﻼﯾﺎن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت داد ،اﻣﺎ او را ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ
ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺎﮐﻮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﻨﻮز  ۹ﻣﺎﻫﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ روس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺑﺎﺑﯿﺎن از
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ" ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آﺷﻮب در وﻻﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ اﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ"! ) (۲۱۶از ﻣﺮز
روﺳﯿﻪ دور ﺳﺎزد .او را دو ﺳﺎﻟﯽ در ﻗﻠﻌﮥ ﭼﻬﺮﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏ اروﻣﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻓﺘﻮای ﻗﺘﻞ او ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎب اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ  ۶ﺳﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد،
ﭼﺮا ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﺑﻮد! زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﺴﺮه در ﻗﺒﻀﮥ
ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻌﺼﺐ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ؟! آﻧﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻی
ﻗﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ،ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﮥ "ﺑﺎﻻﺳﺮی" و "ﭘﺎﯾﯿﻦﺳﺮی" ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ" .ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ا ّدﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی (۱۸۷)".از اﯾﻨﺮو ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﺎب در آن زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ درﺟﻪ از ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
"اﮔﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻋﺎﻟﻢ را در ﻗﻠﺐ )ﮐﺴﯽ( ﺟﺎ دﻫﯽ ﺟﺴﺎرت ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ)".اﯾﻘﺎن(
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺒﺎر دروغ و ﺗﻬﻤﺖ را از ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎب ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در درﺟﮥ اول ﺟﺎذﺑﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ او
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﻧﺰدﯾﮑﺶ آﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ آوازۀ او را ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻓﺮاوان در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
روﺷﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎب ﻫﻢ از ﺛﺮوت ﺑﻬﺮه داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻮه ﻋﻤﻮی او ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی" ﻣﺠﺘﻬﺪ اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﻣﺮگ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی
ﻗﺎﺋﻤﯿﺖ ﺗﻮأم ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف او ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ،
ﻫﺪﻓﺶ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻗﺪرت ﻣﻼﯾﺎن را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و "ﻧﻈﻢ" اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ:
" ..اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﭙﺬﯾﺮی ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ(۲۰۴)!".
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎب را ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ردۀ ﺑﺎﻻی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﺣﺎﻃﮥ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺮ "ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ" ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺧﺮاﻓﺎت زدۀ آﻧﺮوزﮔﺎر ﮐﻪ زﯾﺮ
زﻫﺪﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺸﮏ از ﺟﺎذﺑﮥ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎب ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻼﯾﺎن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش
ﺑﻮدﻧﺪ ،دوران اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺮ آﯾﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﯿﺖ:
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺑﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﮥ ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺪﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ "اﺣﮑﺎم" او اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭼﻪ اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﯾﻦ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮآوری )ﺑﺪﻋﺖ( را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺗﺎ ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ

و از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ َﺳﻠَﻔﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ "دﯾﻦ" ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺷﯿﺮازی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ دوران ﻧﻮﯾﻨﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد! ﻫﺮ دﯾﺎﻧﺘﯽ دورهای دارد و ﭼﻮن دورهاش ﺑﺴﺮ رﺳﯿﺪ،
ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽاش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺪی روی دﺳﺖ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه داﺷﺖ .از اﯾﻨﺮو "ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ" او دو ﺟﻬﺖ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮﯾﺪن ﮐﺎﻣﻞ
از ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی  :ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻣﻨﻊ "اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ" و ﻣﻨﻊ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﺳﺎﯾﻞ
"ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ" ،ﻣﻨﻊ ﻓﺘﻮای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ...،
ﻼ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ "ﻧﺠﺎﺳﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ "ذاﺗﯽ" ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﺮان!( اﺳﺖ.
ﻣﺜ ً
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد "ﻧﺠﺎﺳﺎت" ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎک ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎب
ﭼﻪ راه ﺣﻞ ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد :ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد!
ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﯿﺖ ،دراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ از اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎب ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دو اﻫﺮم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :ﯾﮑﯽ زﻧﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮدورزی .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﺎﻧﮥ او
ﭼﻨﺎن در "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ" ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ:
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﮑﻪ "ﺣﻖ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد" را از ﻣﻼﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ و آن را اﻧﺤﺼﺎراً ﺣﻖ ﺷﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮروز ،آن را روز
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه روزه )ﻋﯿﺪﻓﻄﺮ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد!
در ﻧﮕﺎه ﺑﺎب ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ" ،ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺮﺑﻼ" ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎب ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او را ﺑﺎﯾﺪ در آن روزﮔﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر در ﺟﻬﺖ ﺧﺮدورزی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ:
واﻻ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﺮور ﮐﺮور در ذﮐﺮ ﺗﻌﺰﯾﮥ او ﺻﺮف
"وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا ﻃﻠﺐ )آب( ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﺰاوار ﺑﻮد )دادن آب( ﺑﻪ اوّ .
ﻧﻤﻮدن ﺗﻠﺬّ ذی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺎرﻓﯿﻦ  ..ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ را در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺸﺪ او را(۲۵۸)".
دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮد "ﺑﺎﺑﯽ" اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎب آزار ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ "ﺑﺮدهداری
و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن" .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ "ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ" )ﮐﺘﮏ زدن و دﺷﻨﺎم ﮔﻔﺘﻦ( و "ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ" را ر ّد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﺑﺎب ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ:
"اﻋﻈﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻃﻔﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ".
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی زن و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮد)ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﮏ ﻫﻤﺴﺮی و ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی ﻃﻼق( ﻗﺮار دارد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺳﺨﻦ،
ﻧﮕﺎه و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ" ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎب راﺑﻄﮥ زن و ﻣﺮد را ﭼﻨﺎن ﺗﻨﮓ و ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ" :ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺑﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد".
ﻻ ﻧﮕﺎه ﺑﺎب ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ "اﺣﮑﺎم و ﻣﺠﺎزات" ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺻﻮ ً
در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﺑﺮ اﺻﻞ "ﻗﺼﺎص" ﻗﺮار
داﺷﺖ ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻫﺪف ﻣﺠﺎزات اﻫﺪاف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺠﺮم از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻨﻊ ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎب آﻧﺮا ﻣﻄﺮح ﮐﺮد در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎب در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﺳﺖ زد و "ﻣﺠﺎزات" را ﺑﻪ اﻣﺮی دروﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ:
ﻼ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮدی را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪازد و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮش  ۱۹روز ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد! )(۲۵۲
ﻣﺜ ً
ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب "ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ" ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮات ﺑﺎب درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺳﻼحﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺴﯽ در )ﻫﺮ َﺑ َﻠﺪ و ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ( ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوات در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻨﮥ آن ﺣﺪود ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻋﻢ از
اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﺟﺎﻧﺐ ..
ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،آرا و آﺛﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮازی ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪای داﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺰرﮔﯽ داﻣﻦ زد:
")او( در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود اﯾﺮان ﺑﻪ دوران ﻧﻮﯾﻦ ،اﻫﺪاﻓﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی
ﻋﯿﻤﻖ و واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از روی آوردن ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺠﺎب و ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﺑﺎ

ﻣﺮدان ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮه )ﻗﺮةاﻟﻌﯿﻦ( ..ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪﻣﯽ
ﺑﺮﻣﯽ دارد ﺑﻪ راه ﺑﺎﺑﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ(۱۷۹)".
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﮔﺴﺘﺮش "ﻓﺘﻨﮥ ﺑﺎب" ﻣﯿﺎن دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ روس ﮔﺰارش داد:
"ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺑﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺰار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ (۲۶۱) ".و ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ:
" ..درﺑﯿﻦ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﺳﮑﻨﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻃﻬﺮان ﭘﻨﺞ ﻫﺰار از آﻧﻬﺎ از ﺣﺰب ﺑﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(۲۶۲)".
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﯿﺎن
"ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺳﻼم ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ") (۲۱۸واﻧﮕﻬﯽ ،ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ارﺗﺪاد ،راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
"ﻇﻦ" ﺑﻪ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺑﯽ َﺑ َﺮد ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ )او( را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ َد َرک واﺻﻞ
"ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯿﺎن ﮐﺲ و ﮐﺎر ﺧﻮد
ّ
ﮐﻨﺪ(۲۹۱)".
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن "ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی" ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارزﺷﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎب را
ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﭙﺮاﮐﻨﻨﺪ و آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ را در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ آﻧﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺲ از آﻧﻬﻤﻪ "ﺑﺎﺑﯽﮐﺸﯽ" ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ "ﺑﺎﺑﯿﺎن" ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻮد۱۵۱).ـ(۲
دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون دو ﺟﻨﺎح "ﺑﺎﺑﯽ" )ازﻟﯿﺎن و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن( اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و "ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن و ﻓﺮﻧﮓ رﻓﺘﻪﻫﺎ" ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯽ اﺳﯿﺮ در ﭼﻨﮕﺎل ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻼﯾﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺰ در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺠﺪدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ "رﻓﻊ ﺣﺠﺎب"( ﺑﺪون
اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آن ﺑﻪ ﺑﺎب ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و راﻫﮕﺸﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،از آﻗﺎﺧﺎنﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ دﻫﺨﺪا و از ﺟﻤﺎلزاده ﺗﺎ ﺑﻬﺮام ﺑﯿﻀﺎﺋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ" .ﭘﺎﮐﺴﺎزی" ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ از آﻣﻮزﮔﺎران ﻣﺪارس ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،در واﻗﻊ ﺣﺬف ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺪف داﺷﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ" :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﻼق ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﯿﻠﯽ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"
)۱۸۱ـ (۲ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮازی )ﺑﺎب( را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺎﯾﺪار در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﺳﻔﻨﺪ۱۳۹۳ش.
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