
  ترین شخصیت تاریخ معاصرمؤثر 

  فاضل غیبی

سالگی به  ۲۹ای نیز بود و بدین سبب در تاریخ شناس برجسته ،شاعر ملی آلمان م.)۱۷۵۹ـ  ۱۸۰۲( فریدریش شیلر 
"تاریخ به چه درد با عنوان م.۱۷۸۹ماه مه  ۲۹ درنخستین سخنرانی او در این مقام   دانشگاه منصوب شد.استادی  

او را تا منزلش  پس از کف زدنهای زیاددر سالن  حاضر نفر ۴۰۰ی از جمعکه ، چنانروبرو شد زیاد استقبال با خورد؟"می
   ؟ دنی بیابارج چنین شناسان تاریخ همدر ایران  قابل تصور است کهآیا  بدرقه کردند!

و  ه هویتب سه سدۀ گذشته توانستند در دوبا استفاده از آن  ای است که"تاریخ" وسیله مردم کشورهای پیشرفتهبرای 
استیل بزندان سقوط  ، تنها دو هفته پس از سخنرانی شیلربدانیم از این نظر جالب است  که  .ارادۀ ملی دست یابند

   ناقوس انقالب کبیر فرانسه را به صدا درآورد. 
 ندیشیدندا تجربیات تاریخیبا شناخت از   اروپایی نخبگان که این بود در در پیشرفت اجتماعی  "یتاریخآگاهی "نقش  

زمۀ ال آنان دریافتند که   کرد؟ سازی آیندهی مثبت جهت در و برد پیش بهروندی  مطلوب  در را جامعهتوان آیا می که
ند دکوشی مدرن تاریخ نگارانزیربنای آن. از اینرو  "تاریخی آگاهی"عمل مشترک جامعه است و  اراده و ،رسیدن بدین

  در نگارش آن از ظرایف ادبی نیز استفاده کنند.  ،به هدف عالقمند ساختن مردمتاریخ را اندیشمندانه بنگرند و 
ناخت ش هک اچر  .گی شخصیتهای تاریخیزند از عمًال ؟ پاسخ اینستکه: آموختمی توان چه چیز تاریخ  براستی از اما

بزرگ  فیلسوف م.)،۱۸۱۸ـJacob Burckhardt )۱۸۹۷  .شناساندمینیز به خوبی را زمانۀ آنان  ،زندگی مردان و زنان بزرگ
   :نوشت ،.م۱۹ قرن در تاریخ

و همچنین حرکت و  محل تالقی عام و خاصکه فردی  ..سازد، متبلور فردی  در را خود دارد دوستگاه بیگاه  تاریخ"
   )م.۱۸۷۲( "دهند.را بازتاب می هاها و یا بحرانها، ادیان، فرهنگدولت افرادیسکون است. چنین 

در ه تأثیری تعیین کنند ،و امیدهای آنان اهداف، برخورد آنان به مشکالت و از همه مهمتر زندگی شخصیتهای تاریخی 
می  داندانشمن در رابطه با زندگی را نیز طبیعی حتی علوم هامدرسه در امروزه که آنجا تا. داردتربیت فردی و اجتماعی 

 سبب نیست که در کشورهای پیشرفته زندگینامۀ شخصیت های تاریخی دوباره و دوباره از جهاتبی آموزند. از این رو
رح ار جلد کتاب در شگویا تا بحال دو هز  گیرد. رکورددار در این زمینه ناپلئون است که مختلف مورد بررسی قرار می

  انتشار یافته است! زندگی او
ای شویم. از سویی  با تاریخی دیرینه و شخصیت همیروبرو  منظره ای پرتناقضبا چون از این دیدگاه به ایران بنگریم،   

نان شنایی با آآ  و از سوی دیگر قرار دارند های جهاننامدار که جمع بزرگی از آنان در شمار  ی روبروییم،تاریخی پرشمار 
و در  ورش و داریوش شنیدهاسالم تنها نامی از ک  پیش ازایران  ازبویژه نسل جوان انگیزی سطحی است. بطور شگفت

  انگیزد. ای را برنمیاست که آشنایی با آنان عالقه های مخدوشی روبروا چنان چهرهنیز ب هزارۀ گذشتهتاریخ 
داند امیرکبیر باشد، اما کمتر کسی می شاید تنها شخصیتی که همگان او را به بزرگی می شناسند در دوران معاصر  

 خوابید.وز دو سه ساعت بیشتر نمیبه صدارت عظما رسید و یا چنان پرکار بود که در شبانه ر آشپز که او چگونه از پسر
یا لطنت رساند و به سامیرکبیر را از این نظر باید گرامی داشت که با از بین بردن رقبا، ناصرالدینشاه را  آیا معلوم نیست

بدین خاطر که چنان با هوش بود که سازمانی آیا  هرمان مبارزه با استعمار" بود؟ "ق (به ادعای  رفسنجانی) بدین سبب که
که به فریب لوح، داد و یا چنان سادهسفارت انگلیس را به او گزارش می مخفی بوجود آورد که حتی مذاکرات درون

   . .؟ بازگرددین رفت تا خلعت بپوشد و به صدارت حاجب الدوله به حمام ف
ه رفته شود، رفتهای تاریخی باعث میکند، بررسی عقالنی شخصیتاز آنجا که عقل نزد همه کس به یکسان عمل می

  تصور و برداشتی مشترک از آنان، جانشین برخورد احساسی و تبلیغی شود.  
زداشته با  خود شخصیتهای تاریخی شناخترا از  ماموانع ذهنی بسیاری  کمبود بررسی عقالنی، گذشته از ،در ایران

  موانع ذهنی "بدآموزی" سعدی است مبنی بر این که:این یکی از  است.
  بَرَد! زشتى به بزرگان نام خرد         که اهل نخوانند بزرگش



  ر حق بوده ب "ی"مبارزر تاریخ هر بنابراین داین اصل اسالمی است که: "کشته شدن دلیل حقانیت است".  ،مانع دیگر
صحرای کربالیی  ایران همچون در نتیجه صحنۀ تاریخ از برخورد انتقادی در امان!و هر "شهید"ی مقدس است و 

  .راه به جایی نبرده است"مبارزۀ" آنان معلوم نیست چرا  که یمملو از قهرمانان پرشمار  ؛شده استتوصیف 
 یز تأثیر ا در دوران معاصر نام برد که را  ه شخصیت تاریخیبه سختی بتوان دگذشته از امیرکبیر،  بدین سبب نیز

.. ،، فروغیویکسر رشدیه،  الدوله،شاه، مصدق، امینرضاممکن  است از  . باشندشده برخوردار  "سازنده" و "ماندگار" 
نان آ دوستان نیز دربارۀحتی ایران ،پژوهش نشده است اندیشمندانه زندگی و خدمات آنان هنوز از آنجا که ، اما یاد کرد

  همآواز نیستند.  

  دهد:قرار میای ویژهجایگاه او را در  یشمندانۀ شخصیت تاریخی "ناشناسی"،اندنگاری چهره ،جستار این در
ردۀ باالی رهبری شیعیان  خاندان او هم به بدنیا آمد.مذهبی یت در خاندانی از اشراف )سید بابمحمد علی شیرازی (

 وباهوش پرداخت و از همان اوان با هند در بوشهر به تجارت نوجوانی از  ثروتمند بودند.اجرانی ت و هم تعلق داشتند
  کرد. بعدها به پیروانش گفت: میرا رعایت ن نزد تاجران بوشهر رسم "دبّه درآوردن"نکه امی نمود. چن شکنسنت

بودم. شما باید در جمیع امور و در جمیع معامالت از من پیروی کنید. همسایگان خود را گول " من پیش از این تاجر 
  )۲۵۸(نزنید و مواظب باشید، کسی شما را نفریبد..."

 دسترسی داشته گزارشی در دست نیست. تنها آنکه جهانگردی روسی فکریاسالمی به چه منابع منابع از اینکه ورای  
تسلط او بر "معارف اسالمی" بی نظیر شاهدند که آثارش  ه هر حالب )۲۱۶(دیده است. "انجیل"او را مشغول خواندن 

  :بود که سرعت اوسیار مهمتر از آن ببوده است. 
    )۱۸۵(نوشتن برنمی آید." ؛ چنانکه کاتب از عهدۀ"گویا در عرض دو ساعت به اندازۀ قرآن آیات می آورد 
 آخر به یوقت نویسد، می تندی به و گیردمی را کاغذ گوشۀ وقتی که قسمی به. دارد غریبی قلم سرعت..  بود مشهور"

  ) ۱۹۴(.."! نشده خشک آن اول هنوز رسد،می صفحه
تا بحال کوشش  به چاپ رسیده است! یکی دو تانها که از آنها ت، کتاب از او بجا مانده ۶۴گویا جای شگفتی نیست که 

 از نفر ۴۰۰ برای دستکم ،در مقایسه با نوشتجات اسالمی صورت نگرفته، اما مسلماً  بابچندانی برای پژوهش در آثار 
   .است بوده از کیفیت باالیی برخوردار  ،شدند بابی که مالیان

ق هما ناط .به انگیزۀ رهایی از اسالم به بابیت پیوستنداز ظّن خود و  اند که تودۀ مردمرأینکته هم این  تاریخ نگاران در
  :نویسدمی

یزۀ رفتند، می بایست انگان یا فقهای صوفی و شیخی و حتی گروهی از آزاداندیشان به دنبالش د"اگر برخی دولتمر 
  )۱۷۸("داشتند..دیگری می

های بارز و تدابیر داهیانۀ خود او بود که برآمدن چنین جنبشی را در درجۀ اول ویژگینشان می دهد،  سرگذشت او اما
  .  ممکن ساخت

که بدنبال "باب امام دوازده"  جوان ۱۸  به زمانۀ محمدشاه قاجار، م.،۱۸۴۴ سال بهجنبش بابی از آنجا آغاز شد که  
به نهایت سادگی ادعایی تکان دهنده را با آنان در  روبرو شدند کهساله ۲۴در شیراز با جوانی  ،شهر به شهر می گشتند

  میان گذاشت: 
  )۱۸۳(، چه اشکالی در این مسئله تصور می کنید؟"ود باشمص موع".. چه مانع دارد که من شخ

یر ، از قرآن و حدیث و تفسی""معارف اسالمهمۀ نظیر "با استعدادی کم که  طلبه های ایرانی بودندگروهی این جوانان 
عقب  "میل به یک دگرگونی عظیم، برای غلبه بر در آنها جوابی بر مسایل ایران سراغ نکرده بودند." از اینرو دریافته، اما را

    )۱۸۲(ماندگی ایران، آنان را برای پذیرفتن شجاعانۀ ادعایی بی نظیر آماده نموده بود." 
داشت  ای جالبجلوهبرای پیروانش  نیز باب پاکی اخالقی ،گذشته از هوش و درایت ،ادهای آتی نشان دادرویدچنانکه 

  :نوشتاز سفر حج  یدر گزارش ،نکهشاهد آ، نبودناشی  از "تربیت اسالمی" او نکته آنکه منش وارستۀ و 
م منزل او بود، بقدر یک های کلیه می نمود و از رفیق خود، که هچنانچه خود در سفر مکه دیدم، که نفسی خرج"

حجاج بود با در سبیل مکه امری که (زشت تر) از هر امری می بود، نزاع از او مضایقه می نمود...  فنجان آب
  )۱۸۸("یکدیگر..



وابسته  "اخالق ایرانی"به  نشان می دهد شیعیان تباهی اخالقیاز  برآمده از خاندان "سادات" با ابراز بیزاریسید باب 
  است و از منش مّالیی بدور. 

 خرافی قاداتاعت و افکار کوشید می برعکس بلکه نبود، پروریمرید پی در بهیچوجه او  که نگذاریم نادیده را نکته این
 در بود رقرا  آنکه جمله از. کند دوراز خود  ندنداشت را پاالیشی چنین استعداد که را کسانی و بزداید یارانش ذهن از را

 را آینده خدا نچو   و خداست ارادۀ بیانگر پیامبر اسالمی اعتقادات به بنا(. بیاید کربال به با پیروان دیدار برای ،مکه از بازگشت
 بازگشت یرازش به باباما  ).است کفر بزرگترین ، کهنامند می" بداء" آنرا و است الهی علم در تغییر معنی به پیامبر قرار  تغییر  شناسدمی

  !برگشتند او از بودند منتظر کربال در که" بابیان" از بسیاری و
نشین شیراز مجبور شد او را خانه بودند که حاکماسر ایران پراکنده چنان آوازۀ او را در سر پیروان  ،بابسفر  زمانباِری، در 

راهی اصفهان شد و به   ،باب پس از نوشتن نامه ای به محمدشاه و درخواست مالقات با او دیری نگذشت که د. کن
 ،صدراعظم وقت پس از درگذشت وی . دگذرانرا می های آخر زندگیماهمنوچهرخان  پناه آورد. خانحاکم شهر، منوچهر 

نقطۀ  ، بلکه به دورترینو به مالقات شاه پایتختبه باب را از دست مالیان اصفهانی نجات داد، اما او را نه   ،میرزا آقاسی
ز ا  که سفیر روس با توجه به گسترش روزافزون بابیان ماهی نگذشته بود ۹هنوز  ماکو تبعید کرد. قلعۀ ممکن یعنی 

از مرز   )۲۱۶(در والیات مختلفۀ ایران می کوشد"! ا که به ایجاد آشوب ، "این شخص کهنه پرست ر دولت ایران خواست
 در مجلس مالیان تبریز با حضور ولیعهد، تا کردندنزدیک ارومیه زندانی  قلعۀ چهریقدر  دو سالیرا او  روسیه دور سازد.

  .دو شقتل او صادر  و فتوایمحاکمه 
تعویق اندازد، سالی کشته شدن خود را به  ۶باب اینستکه او توانست با پناه آوردن به حکومت  نامۀزندگی نکتۀ مهم در

 زمانی که ایران یکسره در قبضۀ گوییم که کشتن چنین کسی بر هر مسلمانی واجب بود!چرا که از زمانی سخن می
د، دادنیمفقیهان نه تنها حکم قتل  قرار داشت و خرافه پرستی تعصب آمیز به اوج خود رسیده بود. قدرت رهبری شیعه

االی ب ی حکم می راندند که بر سر اینکه بایدامتآنان بر   !فتی؟جای شگ چه .را اجرا می کردند خود نیز آنبدست بلکه 
ر را ند و بدین خاطر خون یکدیگسری" تقسیم شده بودبه دو فرقۀ "باالسری" و "پایینپایین آن، نماز خواند یا قبر 
اید دیگر قابل تصور شاز اینرو   )۱۸۷(صوفی منشی مستوجب مرگ بود، تا چه رسد به اّدعای پیامبری.""ریختند. می

  . یکی از پیروانش بعدها نوشت:نیاز داشت متدرجه از شها به چهدر آن زمانه ادعای باب  نباشد که
  (ایقان)."ننماید مهم امر چنین بر جسارت دهی جا (کسی) قلب در را عالم قلبهای اگر"

در درجۀ اول جاذبۀ شخصیت او که  یابیمکنار بزنیم، درمیباب  دروغ و تهمت را از چهرۀ تاریخی براستی که اگر غبار
   د. تنساخپراکنده آوازۀ او را با شور و شوق فراوان در سراسر ایران  که  انگیختبر چنان آنان را برای پیروان نزدیکش 

ثروت بهره داشت و هم بسادگی می توانست به مالیی در باالترین رده ها دست یابد، چنانکه روشن ببینیم. باب هم از 
ا ادعای که ب ،بعدها نوه عموی او به نام "میرزای شیرازی" مجتهد اول شیعیان شد. بنابراین با توجه به خطر فوری مرگ

ی آید، برم های اوچنانکه از نامهباشد.  اوانگیزه و هدف  توانستنمی ه و مقام بهیچوجهقائمیت توأم بود، رسیدن به جا 
را   عیاجتما کمک بابیان قدرت مالیان را در هم شکند و "نظم"که از او بخواهد با  این بودنیز  هدفش از مالقات با شاه 

  برقرار کند:
   ) ۲۰۴(".. اگر تو نپذیری، خداوند دیگری را برخواهد گزید تا نظم را برقرار کند."!

بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، باب را شخصیتی باید شناخت برخاسته از ردۀ باالی حاکمیت با احاطۀ بی نظیر 
ه زیر ک شخصیتی در ایران خرافات زدۀ آنروزگارچنین بر "معارف اسالمی" که با یارانش خردمندانه سخن می گفت. 

  . بسیاری برخوردار بودک از جاذبۀ بیش زهدفروشی  مالیان مجال تنفس نداشت
ذهب شیعه مبه یک کالم باب بر آن بود که تنها راه نجات ایران برانداختن حکومت مرئی و نامرئی مالیان بر جامعه است. 

تظرش ه منس دیگری کمشروعیت مالیان را تثبیت کرده بود و تنها راه نجات آن بود که با ظهور مهدی، قائم و یا هر ک
  . ه سر آیداسالم بدوران  بودند،

  :بابیتنگاهی به 
دوستی انسانبرای  که روشن است که این جا پرداختن به جوانب مختلف بابیت ممکن نیست. تنها برای آن

که  توجه داشتباید به برخی "احکام" او اشاره می شود. پیش از این  ،ای بدست داده باشیمنمونهباب انۀ اندیشمند
ن را تبلیغ می کنند. بدیاصل دین  ی و چه اسالمی در واقع بازگشت به مسیحهمۀ دیگر جنبشهای رفرم مذهبی چه 

الوین کاز مارتین لوتر تا کنند. تحمل نمیرا (بدعت) نوآوری  خود را کامل می دانند و هیچگونه کهن که همۀ ادیان  دلیل



حمدعلی م درحالیکه پیام . منحرف شده و باید به اصل آن بازگشت برآنند که "دین"و از  شریعتی تا َسَلفی ها همگی 
 ،ر رسیدش بساای دارد و چون دورههر دیانتی دوره !دوران نوینی را آغاز کردباید ها گذشته و ه گذشتهبود ک این شیرازی

  . مانددست پیروانش می روی ند جسدیماناش را از دست می دهد و نیروی حیاتی
ن کامل از اینرو "تعالیم" او دو جهت داشت، یکی بریدداشت.  آینده ذشته، بلکه رو بهباب به بابیان نه بازگشت به گ پیام

نع خرید و فروش وسایل نهی از منکر" و مامر به معروف و ، منع "نماز جماعت ، منعرفتن منبر به : منع از شیعیگری 
   ... ،، منع فتوای به قتل"متبرکه"

است.  (از جمله کافران!)بسیاری چیزها  "ذاتی"ناپاکی به معنی  از اصول اعتقادی شیعه اعتقاد به "نجاست"یکی مثًال 
پخش می شود. جالب است که ببینیم باب  است، نجبا چیزهای پاک "نجاسات"مدعی است که در برخورد  ن تصورای

  ناپاک  به پاک باعث پاکی می شود! برخورد :نشان دادتصور بیمارگونه از این  چه راه حل نبوغ آمیزی برای رهایی
ین منظور از دو اهرم کمک می گیرد: یکی زنده درانداختن طرحی نو از انسان و جامعه است. باب بد ،جهت دیگر بابیت

او  که مردمان زمانۀداشت باید در نظر  اینجاایرانی است و دیگری کوشش برای گسترش خردورزی.   ساختن فرهنگ
  می توانست پیام خود را گسترش دهد: مقوالتیچنین  گ شیعی" غرق بودند که او تنها با تکیه برچنان در "فرهن

ا روز ر  ا برای زنده ساختن نوروز، آنو ی اعالم کردشاه  حقانحصاراً آن را و  "حق اعالم جهاد" را از مالیان گرفتنمونه آنکه 
  د! تعیین کر  )(عیدفطرپایانی ماه روزه 

کربال" مهمترین مشغولیت ذهنی  "مصیبت در نظر گیریم، اگر  حال .است خردمند موجودی انسان ،باب نگاهدر 
 که هنوز هم تازگی دانست در جهت خردورزی ترین شعارانقالبیدر آن روزگار  را باید  سخن اود، این بو مخاطبان باب 

  :خود را حفظ کرده است
 فصر  او تعزیۀ ذکر در کرور کرور سالی واّال . او به) آب دادن( بود سزاوار نمود،می) آب( طلب سیدالشهدا که وقتی" 

  )۲۵۸(."را او بخشد نفع آنکه تا کند موقع در را عمل انسان باید حال..  صارفین برای است تلّذذی نمودن
 داریبرده" کند تا چه رسد بهرا منع می حیوانات آزاراست. گفتن ندارد که باب  همدردیاحساس دیگر امتیاز فرد "بابی" 

. کند را رّد می و "تنبیه بدنی" فراتر از آن هرگونه "ضرب و شتم" (کتک زدن و دشنام گفتن) . انسان" و فروش خرید و
  کانون اصلی جامعه است:  خانواده در نظر باب 

  دختر."  و پسر میان تفاوت بدون باشد؛می اطفال خصوص به و همسر به محبت خدا عبادت "اعظم
ن، د. نه تنها "سخقرار دار  حق مساوی طالق) : تک همسری ومانند(با مرد حقوق برابر االی زن وپایه نیز جایگاه و بر همین 

 رتمساف" :که باب رابطۀ زن و مرد را چنان تنگ و مهرآمیز می خواهدبلکه نگاه و همنشینی" میان زن و مرد مجاز است، 
  " .گيرد انجام همسر همراه به باشد مقدور اگر بايد

ه، نه تنها بیان داشت "مجازات"احکام و اصوالً نگاه باب به روابط انسانی چنان لطیف است که می توان گفت آنچه دربارۀ 
هزاران سال که مجازات جرم بر اصل "قصاص" قرار از بلکه در تاریخ جهان یکتا است. می دانیم که پس  ،در تاریخ ایران

منع مجازات د. از تکرار جرم بازداشته شو ، تا مجرم تربیتی قرار گرفت هدف مجازات اهدافداشت، در جوامع مدرن 
ر این دباب هیچ جای جهان بصورت خواستی فراگیر مطرح نبود. فراتر از این اعدام هنگامیکه باب آنرا مطرح کرد در 

  ساخت:بدل  "مجازات" را به امری درونی و شخصیزمینه به انقالبی دست زد و 
  )۲۵۲( روز بر او حرام می شود! ۱۹را به زندان اندازد و یا کودکی را کتک بزند، همسرش  مثًال اگر کسی مردی

های زندگی اجتماعی را برشمرده است. میرزا آقاخان کرمانی در کتاب "هشت بهشت" برخی نظرات باب دربارۀ ویژگی
 ی و جلوگیری از خرید و فروشومفراگیر کردن صلح عماز جمله:   حرمت تفتیش عقاید و جستجو در امور شخصی مردم، 

د و هر مرکز) تا به طور مساوات در میان سکنۀ آن حدود حکم کند، اعم از َلهای جنگی، تشکیل مجلسی در (هر َب سالح
  اهالی یا اجانب ..

تانۀ عصر بیابیم که در آس ای داهیانهاندیشهبا  را به زندگی، آرا و آثار علی محمد شیرازی کافیست تا جوانی نیم نگاهی
. با درایت توانست جان خود را برای مدتی هر چند کوتاه استحاضر با آرزوهای بلندی برای ایران به ادعایی بزرگ برخ

  نیز به جنبش مردمی بزرگی دامن زد:حفظ کند و در همین زمان 
اشت که هرگاه ایرانیان بخواهند به نوسازی گذ ، اهدافی را در مقابل جامعه"(او) در آستانۀ ورود ایران به دوران نوین

عیمق و واقعی دست بزنند، ناگزیر از روی آوردن بدانها هستند. هر زن ایرانی، که برای رفع حجاب و تساوی حقوق با 



کرد و هر مردی که در پی یافتن منزلت انسانی قدمی  ..(قرةالعین)کند که طاهره خیزد، در واقع همان میمردان برمی
  )۱۷۹(برمی دارد به راه بابیان رفته است."

    اد:. امیرکبیر به سفیر روس گزارش دمیان دوست و دشمن اختالفی نیستۀ باب" "فتنخوشبختانه دربارۀ گسترش  
  سفیر فرانسه نیز نوشت:گوبینو و   )۲۶۱( "تعداد بابیان در سراسر ایران به صدهزار رسیده است."

  )۲۶۲(سکنۀ تقریبی طهران پنج هزار از آنها از حزب بابی می باشند." ".. دربین هشتاد هزار
بابیان  بازماندگان د، اما ده هزار تن سرکوب شحدود نکتۀ مهم در این میان اینستکه هرچند جنبش بابی به قیمت جان 

  :را بسته بودند آنان به اسالم راه بازگشت ،مالیان با فتوا به ارتدادانگهی، و ) ۲۱۸("بی بازگشت از اسالم بریده بودند"
به َدرَک واصل  به دست خود "هر کس میان کس و کار خود "ظّن" به وجود و حضور بابی بَرَد، مختار است (او) را

  )۲۹۱(کند."
 ار ، اما توانستند ارزشها مطرح شده از سوی باب ن هرچند مجبور به پنهان کاری بودنددر نیم قرن "عصر ناصری" بابیا  

ند که رانبپرو  امت شیعه بپراکنند و آن نیرویی را در درون جامعهخواه ناخواه در میان  خود بدل کنند و به موازین زندگی 
نسبت   کشی"پس از آنهمه "بابی شگفت انگیز آنکه در آستانۀ انقالب مشروطهایران بود.  خواستار تحوالت بنیادین در

  ) ۲ـ۱۵۱(جمعیت "بابیان" به کل جمعیت بیش از  نیم قرن پیش بود.
ات تأثیر "آمد و انقالب مشروطه پدید نمی (ازلیان و بهائیان)نشان داده است که بدون دو جناح "بابی"  مشهوری دالرام 

چنین  اندیشی مالیان را به بود که بتواند امتی اسیر در چنگال تاریکآن ها" بسیار کمتر از فرنگیان و  فرنگ رفته
ب") بدون حجا رفع(از جمله "به همین منطق نیز در دوران رضاشاه بسیاری تدابیر تجددخواهانه    مقوالتی جلب کند.

   از جامعه امکان موفقیتی نداشت. همین بخشاستقبال و پشتیبانی 
می از بود و بخش مه پیشرفت طلبانهپشتیبان حرکت  گشت،جریانی که سرچشمۀ آن به باب برمیاز آن پس نیز 

قیم مستقیم یا غیرمست ، زاده تا بهرام بیضائیکرمانی تا دهخدا و از جمالاز آقاخان ،اندیشمندان و راهگشایان ایرانی
همین عنصر  حذف در واقع ،هزار تن از آموزگاران مدارس پس از انقالب۳۰. "پاکسازی" ثر بودندمتأاز این جریان 

  . و نتایج آنرا می توان در ایران امروز به روشنی دید ف داشتاجتماعی را هد
 "دخیل است در تغییر امور اجتماعی "تغییر عقیده و اخالق یک جماعتی در یک مملکت خیلی که: بپذیریم اگر

عنوان ب ،بزرگترین جنبش پایدار در تاریخ معاصر ایران را پدید آورد وان محمد علی شیرازی (باب) را کهتمی) ۲ـ۱۸۱(
  مؤثرترین شخصیت تاریخی معاصر شناخت. 

  ش.۱۳۹۳اسفند
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