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  درآمد

 نخستين بار در تاريخ ايران اسالمي، در برابر هزاران ١٨٥٠العين که به سال  به نام و به ياد زرين تاج طاهره قرة
  !»حجاب حرام است«: دوست و دشمن، خود دالورانه پرده از سر برگرفت و اعالم داشت

 بيستم که بخشي هء نوزده تا سرآغاز سدهءاز نيمهء يکم سد. نوشته تاريخچه ايست در منش و روش روحانيت به دوران قاجاراين 
  .از مشروطيت و قانون اساسي را نيز در بر مي گيرد

از پل وين استاد  از آن ميان. نخست يادآور شوم که در راه و رسم پژوهش تاريخي، بيشتر از روش موّرخان فرانسوي پيروي کرده ام
. را درجهت راهنمائي شاگردان رشته تاريخ آراست و هنوز هم تدريس مي شود“  نگارش تاريخهءشيو” که تاريخ دانشگاه سوربن

  .هاي ديگري از اين دست بهره گيرم من هم کوشيده ام دانشجو وار از آن متن و پژوهش] ١[

گزاري و  ارزش”، با “داوري و پيشداوري”، با “خوب و بد”با ! و بس» ياري اسنادنگاري استوار است بر دانش به  تاريخ«: وين مي گويد
. بديهي است که هر پژوهشگر را مرام و آرماني است. نمي شناسد“ برزگداشت و طرد”و “ حق و ناحق”. سر وکار ندارد“ قضاوت
  .رد و جانشين اسناد کندنگار را نشايد که آن مرام و آن آرمان را در نگارش تاريخ به کار گي اما تاريخ
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زيرا که ايدئولوژي به کرسي نشاندن يک . نگاري با هرگونه ايدئولوژي بيگانه است افزون بر وين، ديگران هم يادآور شده اند که تاريخ

پس اگر بخواهيم که پژوهش تاريخي همانند علم اقتصاد و يا علوم ديگر به علم . نويسي حکم بر نمي دارد حکم است و تاريخ
جنگي : مثالي مي آورد از اين دست. زديک شود، بايد از راه پژوهش علمي به سراغش برويم و نه با مرام سياسي و ايدئولوژين

در بررسي اين درگيري، پژوهشگر بايد به ياري اسنادي که در دست دارد، انگيزه و پيدايش اين . ميان دو سرزمين رخ مي دهد
به سخن ديگر . از شعار و تبليغ به سود خود و دشنام به زيان دشمن بپرهيزد. تش رو کندجنگ را بدون پيشداوري با همهء جزئيا

اسناد سخن گويند و مرام و سليقهء . اسناد را به دست دهد و بشکافد تا دوست و دشمن به دلخواه خود از آن متن بهره گيرد
  .نگار در ميان نباشد تاريخ

آن : جان کالمش اينکه] ٢. [داري مي سنجد نويسي با تبليغات سرمايه  در تاريخ ديگري به کار بردن ايدئولوژي راهءنويسند
. را با آنچه مي بيند در مي آميزد“ باورهاي خودش”قلم مي زند، در واقع “ مرام خويش”و “ اعتقادات”نگاري که در تکيه به  تاريخ

به مثل، آن .  هم با تبليغات تجاري نداردچندان تفاوتي. و نه علمي“ روحيهء مذهبي است”چنين نگرشي برآمده از يک 
، پيام او چندان »اين خميردندان را مصرف کنيد که بهترين است«: داري که در تبليغ کاالي خويش ندا مي دهد که اي مردم سرمايه

ه پژوهشگران و اي مرام و ايدئولوژي خود را ب که در نوشتن تاريخ، به گونه“ معتقد”دور نيست از داوري و احکام آن پژوهشگِر 
يعني ُمراد و ! »پرست فالن خائن است و فالن وطن«: دار شعار مي دهد که يعني همانند آن سرمايه. خوانندگان تحميل مي کند

ستايش . چنين پژوهشگري را نياز چنداني هم به اسناد نيست. پيشواي خود را بر مي کشد و دشمن فکري خود را طرد مي کند
  .بدو طرد هم که سند نمي طل

يافته و دست اول سر و کار دارد و  نگار با اسناد نو تاريخ. داوري بر نمي دارد. پس پژوهشگر تاريخ با هرگونه ايدئولوژي بيگانه است
مي “ آنچنان که روي داده اند”اما رويدادها را . ها را که دلخواه اوست، بر مي گزيند و مي کاود اي از گذشته يعني برهه. بس

  ]٣. [روي دهند“ مي بايست”نچنان که شناساند و نه آ

ما خواندن نوشتجاتي را که با افکار ما «: که نوشت] ۴[ شناس فرانسوي آلبر ّممي بياورم هءاين چند سطر را هم از نويسند
انديشان خود را  برعکس، همواره مي کوشيم هم. »هاي ما را منعکس نمي کنند هماهنگ نيستند خوش نداريم، چرا که انديشه

چرا که برخاسته از اعتقاد . و نه علمي“ يک ديدگاه مذهبي است”اين گونه برخورد . شيم و ديگران را يا طرد کنيم و يا وانهيمبرک
همواره نيازمند باورداشتن است، هرچه هم که طرف مخالف بگويد، باز باورهاي خود را بر “ معتقد”بايد دانست که انسان . است

زنداني باورهاي . ا مي رسد که چنين فردي نه تنها آزاد و رها نيست، با تفکر علمي بيگانه استآنگاه به اينج. کرسي مي نشاند
يعني فردي است . نياز به پيشوا دارد. پرور است قهرمان“ معتقد”. جهان زير و رو شود او از اعتقاد خود بر نمي گردد. خويش است

  !“چشم به راه ناجي”به باورهاي خود و نشسته “ وابسته”

اي بر حق گرفته است، همانا  نگاران ايراني، مستندترين پژوهشي که به دستم رسيد و جايزه هاي اخير، در ميان تاريخ ر اين سالد
اين پژوهش بر پايهء اسناد دست اولي است که حتي براي فرانسويان هم تازگي . بود به قلم ايرج اميني“ ناپلئون و ايران”کتاب 
چنانکه از سطر اول تا سطر آخر اين کتاب، نمي . طرفي نويسنده چشمگير است ي از اين اسناد، بيگير در سنجش و بهره. دارند

اسناد را . داوري را به خواننده وا مي گذارد. تواني حدس بزني که به مثل اين پژوهشگر از ناپلئون خوشش مي آيد يا نمي آيد
  ]۵. [ميانه غايب استآنچنان بيطرفانه مي سنجد و رو مي کند، که گوئي که خود از 

وار، بيطرفي را رعايت کنم که  پس من نيز در پژوهشي که در اينجا به دست مي دهم، کوشيده ام تا جائي که در توان دارم اميني
. به خطا رفته ام.  دانش به دور افتاده امهءمي دانم که گهگاه دانسته يا ندانسته، خواسته يا ناخواسته از جاد. کار آساني نيست

بويژه که نقد بي غرض و مستند يک اثر، خود بازآفريني آن .  بسا بي آنکه بخواهم نظرخود را هم تحميل کرده ام و سزاوار نقدمچه
و اينچنين است که بناي تاريخ پا . هاي ديگر بر روي خشت“ خشتي است نوين”هر نقد علمي خود . اثر است به ياري اسناد نوين

شناس با  دان است و نقد جامعه دان با رياضي چنانکه نقد رياضي. با کارشناس تاريخ استاما نقد متون تاريخي . مي گيرد
  .نگاري است ورنه روزنامه. شناس جامعه

 معيني از تاريخ گذشته را هءپس به ناگزير بايد يک بره. حريف نيست که از هر دري سخن راند فن ديگر اينکه کارشناس تاريخ همه
 قاجار و هم هء ساسانيان قلم بزند، هم در دودمان صفوي، هم در دورهءنگار نمي تواند هم در بار اريخت. برگزيند و پيش روي نهد

 دوران هء سال دربار٤٦ اين سطور که درست هءبه مثل نگارند] ۶. [بافي است، يا خودنمائي اگر جز اين باشد يا کلي! خاندان پهلوي
فالني، اين احمد شاه آدم خوبي بود يا : پس اگر امروز کسي از من بپرسد. ده ام احمد شاه نرسيهءقاجار پژوهيده ام، هنوز به دور

  !کار نکرده ام. نمي دانم: بد؟ بايد بگويم
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افکار اجتماعي و سياسي و ”به روزهائي که در کار تدوين کتاب مشترکمان . در اين زمينه بايد از فريدون آدميت هم يادي بکنم

زير . را به کار برده بودم“ طبقات اجتماعي”هائي که من خالصه مي کردم، عبارت  ر يکي از رسالهبوديم، د“ اقتصادي دوران قاجار
آخر اين مردک از طبقات اجتماعي چه مي فهميد؟ ترا بخدا اذيت «: همين نقد که هنوز دمِ  دست دارم، فريدون نوشته است

 در بزرگداشت او، با صالحديد خودش در نشريهء کلک آورده ام آنگاه مرا پندي داد که هنوز در سر دارم و به جان خريدم و» !مکن
پژوهش تاريخي را بايد طوري . تاريخ گذشته را نبايد باب روز نگاشت و يا از سياست روز الهام گرقت«: جان کالمش اين بود]. ٧[

 علم به دور هءا و آرمان خويش از جادآراست که اگر متن تو را صد سال ديگر بخوانند، نگويند به بيراهه رفته و در به آمِد باوره
  !»افتاده

از مشروطيت تا رضا ”هاي زنان  اي منتشر کرده بودم با عنوان نوشته مقاله. ناپذير نمونهء ديگري ياد مي کنم از يک خطاي جبران
را خان خطاب تو رضا شاه «: گفت. شاهرخ مسکوب که سخت شيفتهء رضا شاه بود، مقاله مرا خواند و درسي بسزا داد! “خان

ديگر اينکه وقتي . و حال آنکه با تهمت و افترا نمي توان واقعيت تاريخي را نفي کرد. مي کني تا از مقامش بکاهي و تحقير کني
پس مقام خان از . را به کار مي بري اين خود بدان مفهوم است که رضا خان پادشاه نبود بلکه همانا خان بود“ رضا خان”عبارت 

  !خطاهائي از اين دست داغ ننگي تواند بود بر پيشاني پژوهشگر تاريخ» !شاه باالتر است

اسناد . اي از محتوي پژوهشي را که به دست گرفته ام، مي شناسانم وار چکيده ناپذير مي گذرم و مقدمه از اين خطاهاي جبران
تر از صدوپنجاه  و نوپا، با سرگذشتي کوتاهتاريخي دوران قاجار بر مي نمايند که روحانيت در مفهوم امروزين، پديده ايست اخير 

اگر هم در مراحلي چند، با حکومت درآميخت يا . نيروئي است برکشيده از دولت، برآمده از دولت، و بخشي از ارکان دولت. سال
و بارش در به سخن ديگر، کار . درآويخت، به هر رو، پيشرفت اقتصادي و ارتقاء سياسي خود را از برکت دولت وقت به دست آورد

هاي خود را نخست در زمينداري، در داد  گيري از شرايط موجود پايگاه نيز با بهره. ربط با نيازهاي هيئت حاکم باال گرفت و يا ُافت کرد
حتي افتاد که همچون حکومت وقت، براي تحکيم موقعيت خود از ياري . و ستد و گاه در بانکداري استوار کرد، چنانکه خواهيم ديد

ها سرگرفت، روحانيت بي پروا در  مند شد، چنانکه به مشروطيت، که به ياري انگليس ها همواره بهره ان، بويژه انگيسبيگانگ
  .سفارت انگيس بست نشست و به نام مشروطه حکومت اسالمي را برپا داشت

در . تر به اين واژه بر مي خوريم نوزده تا مشروطيت کمهءچنانکه درنيمهء يکم سد. ميدانيم که لقب روحانيت نيز چندان کهن نيست
 نوزده هم هءدرکشالهء سد. مي خواندند“ مجتهد”و بزرگان آن صنف را “ ميرزا”، “آخوند”، “مال”، “علما”، “آقا”آن دوران اهل دين را 

ي بود که علما به از دوران ناصري با شريک شدن علما در امور دولتي و تجاري و سياس. بر نمي خوريم“ آيت اهللا”اي از تبار  به واژه
  .چنانکه خواهيم ديد. القاب گوناگون مفتخر شدند

هاي زمامداري   سالهءنام نهاده ام که در برگيرند“ روحانيت در پراکندگي”بخش يکم را . اين نوشته را در چند بخش آراسته ام
دگي افکار و شمار اندک اهل دين را بر دوراني که از يکسو پراکن.  نوزده ميالديهءفتحعليشاه و محمد شاه است به نيمهء يکم سد

در ربط با همين دوره، . مي نمايد و از سوي ديگر مجتهداني مي آفريند مّتکي به لوطيان چماقدار و اجير به راه غارت و سرکوب
هاي خطي  ههمچنين از البالي نسخ. اسناد همدستي اهل دين و لوطيان را با نمايندگان انگليس در جهت تجزيهء ايران برنموده ام

 مردم را که در کمبود اهل دين به حال خود رها هءهاي برخي از روحانيان و دولتمردان را در بر مي گيرد، آراء و آمال تود که نوشته
  .پا را نيز که به عّلت تنگدستي در کنار مردم مي زيستند، از ياد نبرده ام نقش ماليان خرده. بودند، به دست داده ام

هاي شيخيان و سپس به بابيان و  پس نخست به انديشه. اختصاص داده ام“ وي آمدن ماليان از شکست بابيانر”بخش دوم را به 
خدائي را پيش کشيدند و به طرد دين رسمي  خواهيم ديد که اينان انسان. ها از روحانيان و اسالم پرداخته ام رويگرداني اين فرقه

 اصالحات و هءاز سوي ديگر، انديش. ب، نماز، روزه، زيارت مکه و کربال را حرام شمردند ديني را از تبار حجاهءو هرگونه فريض. برآمدند
چنانکه خواهيم ديد، بسياري از جهانگردان و گزارشگران فرنگي اين جنبش را با سوسياليسم . حکومت عرف را پيش کشيدند

بال شکستي که از نيروهاي دولتي و مذهبي اين را هم خواهيم ديد که شورش بابيان بر نظم موجود، به دن. غربي سنجيدند
راه را بر سرکوب و کشتار .  سياست و قدرت کشانيدهءماليان را به جرگ. خورد، ناخواسته به روحانيت نيرو بخشيد و جاني تازه داد

  .ها ياد کرده ام از اين سرکوب. هموار کرد

اين دوره ادامهء .  ناصري را در بر مي گيردهءهاده ام که دورنام ن“ گذاري و غصب روحانيت در مالکيت و سرمايه”بخش سوم را به 
نيز نموداري است از منش و کنش . نيز سرآغاز پيوستن ماليان است به دربار و دولتمردان. هاي مذهبي و سياسي است سرکوب

به اهل داد و . گر آمدند وفات جلوهداران و بويژه غاصبان اموال دولتي و موق  مالکان و سرمايههءنوين روحانيان که از اين پس در چهر
. ها با دين سروکار نداشت، يک نهاد مذهبي آراستند که امروز هم جاي پايش پيداست از بازار که تا آن سال. ستد شريک پيوستند
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در اين . دندديگر اينکه قوانين ديني و تجاري نويني برپا داشتند و به بازرگانان تحميل کر. برخي حتي به بانکداري هم روي آوردند

  . نودولتان در شهرهاي بزرگ وارسيده امهءها، َمنش و ُکنش مجتهدان نامدار را در جلو زمينه

گشوده ام که بيشتر بر مي گردد به زمانهء مظفرالدين شاه که “ نويسي سرآغاز ناخرسندي و شبنامه”در بخش چهارم فصلي در
 ميالدي ١٩٠٠ به شمار مي رفت، چنانکه خواهد آمد، به گفتهء پزشکانش از سوادترين پادشاه دوران قاجار نه تنها دينخوترين و بي

در اين . هم بدان مفهوم که فرمان مشروطه نمي توانست نوشتهء او باشد! دچار بود و هم به فلج دست و پا“ به جنون مغزي”هم 
دريغ و  آمدهاي تبعيت بي همچنين از پي. زمينه اسناد دست اول پزشکان فرانسوي و نيز نمايندگان سياسي را به دست داده ام

آزارهاي ديني، بويژه سرکوب يهودان را از ياد نبرده ام، چنانکه اين پادشاه به . کورکورانهء آن پادشاه را از روحانيت ياد کرده ام
 ديگري از همين  سرخ راکه يهوديان به سينه مي زدند، اجباري کرد و آزارهايهءيعني آن پارچ“ يهودانه”درخواست ماليان حتي 

  .دست

نظام مشروط به ”ها و به درستي، در مفهوم  پرداخته ام که به گفِت انگليس“ مشروطيت و قانون اساسي”در بخش پنجم به 
آور شده  نقش ماليان را در برپائي اين نظام مشروعه ياد. از اين رهگذر جنبهء اسالمي قانون اساسي را شکافته ام. است“ اسالم

را جاي “ حد زدن”چنين بود که در قانون اساسي . براي نخستين بار به اسالم رسميت داد و جنبهء قانوني بخشيدنظامي که . ام
هاي مذهبي را به  نمايندگي اقليت. خواندند و از همه حقوق محروم داشتند“ ناقص الخلقه”زنان را . سنگسار را نفي نکردند. دادند

چنين بود ! ها قابل تغيير نخواهند بود داشتند که تا ظهور امام زمان هيچيک از اين ماّدهماليان سپردند و در فرمان مشروطه اعالم 
که به زمانهء خاندان پهلوي ناگزير شدند در زمينهء کشف حجاب و يا اصالحات ارضي، قانون اساسي مشروطه را دور بزنند تا 

 زمينه درگذشته ام، چرا که برون از رشتهء پژوهش من است و البته از بحث و گفتگو در اين. بتوانند روي به اصالحات عرفي آورند
  .در ربط اين دوره صاحب صالحيت نيستم

به . هاي اخير، در متون مربوط به دوران قاجار دست برده اند اما در ربط با اسناد، اين هشدار را هم بايسته مي دانم که در اين سال
ها و عبارات تندي را که نويسنده در نقد روحانيان به  گان مي شناسند، آن واژهنوشتهء دولت آبادي، که هم“ حيات يحيي”مثل، در 

  به برخي از آن. هاي جمهوري اسالمي برداشته اند هاي دوران شاه دست نخورده باقي بود، در چاپ کار گرفته بود و در چاپ
  .هاي سانسور شده در متن اين نوشته اشاره داده ام عبارت

برخي . خاطرات شيخ ابرهيم زنجاني، خود در سلک علما بود و به نقد علما هم نشست، تغييرات داده اندو يا در نسخهء چاپي 
ها رجوع کرد از آن  هاي اصيل، بايد به دستنوشته پس براي دستيابي به نسخه] ٨. [عبارات را برداشته اند و زهرش را گرفته اند

  . تهران بهره گرفت که در اين نوشته بارها ياد کرده امميان از نسخهء خطي همان کتاب در کتابخانهء دانشگاه

اي است در تاريخ مشروطيت و انجمن تبريز، همه جا روحانيان را  که پژوهش ارزنده“ آلود تبريز مه”باز در کتاب سه جلدي 
  ]٩. [نوشته اند و دست به سانسورهاي کالن زده اند“ نما روحاني”

مترجم در ربط با بابيان و بويژه در پيوند با زرتشتيان که براون در نزدشان ] ١٠[اثر ادوارد براوان، “ يکسال در ميان ايرانيان”در برگردان 
ها نه تنها به اين طايفه دشنام داده بلکه به پشتيباني از تاخت و تاز تازيان برخاسته، با اين اّدعا که در اين  زيست، در پانويس

و يا در سرکوب يهوديان اصفهان نام آقا نجفي مجتهد اصفهان را از قلم » سالم آوردعامهء مردم ايران به دلخواه خود ا«يورش 
  .انداخته

هاي مبارزان دوران مشروطه را در مي گيرد و رسالهء دکتري يکي از دانشجويان  باز، در اسناد چهار جلدي شريف کاشاني که بيانيه
چنانکه . دست به سانسور هم زده. سناد را به نام خود منتشر کرده حقوق دانشگاه تهران بود، منصوره نظام مافي آن اهءدانشکد

  ]١١. [خوانده اند، و يا با روحانيت درگير شده اند، آن متون را يکسره برداشته“ فضلهء االه”اهللا را  نويسان شيخ فضل هرجا که بيانيه

ها و  ه، در صفحات گوناگون برخي از نامهاي دوران شا نوشتهء مهدي بامداد در قياس با نسخه“ شرح حال رجال ايران”در 
  .ها اشاره داده ام چنانکه در متن اين نوشته در زيرنويس. هاي روحانيان را برداشته اند نامه زندگي

 نوشته اند که ميرزا آقاسي وزير ١٩٠٥است که در آغاز مشروطيت يعني به سال “ جهودکشان”انگيزتر از همه کتاب جعلي  شگفت
به گزارش سفير فرانسه، در سرآغاز دوران . هاي ديگر خواهيم ديد که چنين نبود در بخش. ن را به کشتن دادمحمد شاه يهوديا

ديگر اينکه نام نويسنده را يهودي ] ١٢. [ بود که طالب ريختند و در تهران دست به کشتار يهوديان زدند١٨٤٨ اکتبر ١٩ناصري، در 
گوياتر اينکه اين . پس نه مي تواند يهودي باشد و نه زرتشتي. “پندار نيک”ه معناي گفته اند وحال آنکه وهومن نام زرتشتي است ب
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 محمد شاه و بويژه ميرزا آقاسي است که دين اسالم را هءو غرض تنها بدنام کردن دور] ١٣[متن از کتابخانهء يک آخوند سر درآورده 

نيز بنا بر فرماني که داد حقوق عيسوي، يهودي، زرتشتي و . زداز رسميت برانداخت و شاه را واداشت که اعدام و شکنجه را براندا
دربخش . به تفصيل آورده ام“ ايران در راهيابي فرهنگي”چنانکه در . حتي دين نوين باب را رسميت داد. ديگر اديان را برابر شناخت

  .دوم اين نوشته نيز از روابط باب و محمد شاه ياد کرده ام

 تدوين شده بود، ١٣٤٥در فرهنگ فارسي دکتر محمد معين، که به سال ! دست دهم که خواندني استاين آخرين نمونه را هم به 
نامهء طول و درازي در شرح حال  ، زندگي“فهرست اعالم”، در بخش ١٣٦١-١٣٦٣هاي  هاي دوران اسالمي، يعني به سال در چاپ

] ١۴! [»خدايا، خدايا، تا انقالب مهدي، خميني را نگهدار«: کهحتي اين شعار را هم افزوده اند . اهللا خميني به دست داده اند آيت
پس نمي توانست از زبان زنده به . هاي سال پيش از خميني و پيدايش جمهوري اسالمي مرده بود نخست اينکه معين سال

  ! داوري برآيند افراد بههءنامهء علمي، در بار ديگر اينکه تا کنون ديده نشده بود که در يک واژه. پراکني برآيد سخن

اما به جرأت مي توان گفت که در جمهوري اسالمي، بويژه در ربط با . ها فراوانند و در اين مختصر نمي گنجند دستبردها و افزوده
هاي پسين، آشکارا برخي عبارات را برداشته اند و عبارات ديگري به جايش گنجانيده اند، حتي در  تاريخ معاصر، در بيشتر چاپ

  !دهخدانامهء  لغت

هاي اخير   قاجار دست به کار پژوهش شده اند، بهتر است از متون تحريف شده سالهءپس کساني که امروز در زمينهء دور
هاي فرنگ هم  هاي پيش از انقالب بروند که در بخش ايرانشناسي دانشگاه هاي خطي و يا چاپ يکسر به سراغ نسخه. درگذرند

  .يافت مي شوند

 هءهاي خطي آرشيوهاي دولتي ايران، وزارت خارج يم که متن اين پژوهش بيشتر تکيه دارد بر اسناد و گزارشاين نکته را هم بيفزا
از . هاي خصوصي و اسناد ديگري از اين دست هاي خطي دوران قاجار، مجموعه  انگليس، خاطرات و رسالههءفرانسه، وزارت خارج

  .ره گرفته اممتون چاپي هم تا جائي که با اسناد همخواني دارند به

انقالب اسالمي که .  به دست گرفته بودم١٣٥٥سرانجام بايد يادآور شوم که اين نوشته بازنگري متني است که در ايران به سال 
متن بماند تا اينکه آقاي تورج اتابکي، که اکنون رئيس مطالعات ايراني در هلند است، هنگامي که . روي داد، فصلي بر آن افزودم

  ]١۵. [ مي گفت، آن متن را برايم پس آوردايران را ترک

سيروس (هاي خطي را که به دست داده ام، در ايران يکي از دانشجويانم  اين دين را هم ادا کنم که در ايران بخشي از رساله
 از او به در اينجا فرصتي يافتم.  پژوهشگران و ناشران بزرگ تهران استهءرونويسي کرده بود که امروز خود در زمر) سعدونديان

سپاسگزاري برآيم و از خوانندگانم بخواهم که اگر ّردپائي از اين پژوهشگر دارند، مرا در اين زمينه ياري دهند تا باز به سپاسگزاري 
  .برآيم

م نکاتي را ه. در وارسي اين نوشته برخي از دوستان و همکاران، بويژه بابک خنداني و ناصر مهاجر در غلطگيري مرا ياري داده اند
  .پس به دل ممنونم و مديون. گوشزد کرده اند که بر عهده شناخته ام

  …دنباله دارد 

  يادداشت 

]١ [Paul Veyne : Comment on écrit l’histoire, Paris, Edition du Seuil, 1978.  

  .نجا به دل سپاسگزارمدر اي. اين کتاب را همراه با متون ديگري در همين زمينه دوستم هانري بااليان در اختيارم نهاد] ٢[

]٣ [François Brune : De l’idéologie, Paris, Ed. L’Aventurine, 2003.  

]۴ [Albert Memmi : La dépendance, Paris, Gallimard, 1979, pp. 142, 143, 147.  
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]۵ [Iraj Amini : Napoléon et la Perse, Fondation Napoléon, Paris, 1955.  

) les autosuffisants(“ خود کفا” در در دانشگاه سوربن نوين تدريس مي کردم، استادان فرنگي گاه ايرانيان را هائي که به سال] ۶[
  .ها اظهار نظر مي کردند مي خواندند، هم از اين که در همه زمينه

  .٢٥-١٩، ص ١٩٩٨، ٩٤ هء، نشريهء کلک، شمار“استادم فريدن آدميت”: هما ناطق] ٧[

  . ٢٠٠٧هيم زنجاني، سرگذشت زندگاني من، به اهتمام غالمحسين صالحي، آلمان، کلن، نشر نيما، خاطرات شيخ ابرا] ٨[

هاي زيادي با متن چاپي دارد که  در متن اين نوشته از نسخهء خطي کتابخانهء مرکزي دانشگاه تهران بهره گرفته ام، که تفاوت
  .چندان معتبر نيست

  . ١٣٦٤ جلد، تهران، انتشارات دنيا، ٣ آلود، تبريز مه: محمد سعيد اردوبادي] ٩[

  .نه نام نويسنده را به ياد دارم و نام نشريه را.  سانسورهاي اين کتابهءاي در آمد در بار در تهران مقاله

  . ١٣٨٤يک سال در ميان ايرانيان، ترجمهء ماني صالحي عالمه، تهران، نشر اختران، : ادوارد براون] ١٠[

  .هوتي اهدا شده استاين ترجمه به حاج حميد ما

 جلد، به کوشش منصوره نظام مافي و ٣وقايع اتفاقيه در روزگار، مجموعه متون و اسناد تاريخي، : محمد شريف کاشاني] ١١[
  .١٣٦٢سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 

]١٢ [Clairambault à Jules Bastide, 28 Octobre 1848 (Trébizonde, Correspondance Consulaire, tome VI, Ministère des 
Affaires Etrangères.(  

. ، اصل آن در قم درکتابخانهء آخوند مرعشي نجفي است) ميالدي١٩٠٥( قمري ١٣٢٥جهودکشان، نگارش : هارون وهومن] ١٣[
هاي   نوشتهسبک نوشته هم بسي به دور از.  منتشر شده٢٠٠٥نسخهء چاپي در سوئد، به کوشش انتشارات کتاب ارزان، در 

  !دورن قاجار است

  . ٤٨٥-٤٨٦، ص ١٣٢-١٣٦٣، جلد پنجم، تهران، چاپخانهء سپهر “خميني”: فرهنگ فارسي، فهرست اعالم: محمد معين] ١۴[

  .هم به تفصيل يادآوري کرده ام“ حافظ، مي، خنياگري و شادي”اين نکته را در 

هاي فراوان و  ، منتشر شده است، همراه با غلط١٣٦٢دي، بهار هاي کوچکي از اين پژوهش، در جلد دوم الفباي ساع بخش] ١۵[
  .هاي افتاده پانويس
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  روحانيت در پراکندگي

١٨٢٨-١٨٥٠  

    

  خدا کو ؟ خدا کو؟ سويش تاختيد

  ]١ [خداوند کشتيد و نشناختيد

   

» ذ مذهب بيش از بيش از ساير دَولنفو«ها  در اين سرزمين:  هيجده، در ربط با عثماني و ايران مي نويسدهءمونتسکيو در سد
بخشي است از ”از مذهب است و “ برآمده”از اين رو فرمانبرداري مردم . »ها ترسي است افزوده بر ديگر ترس«حتي . است
  ]٢. [همواره در ترکيه و ايران حکمروا بوده و خواهد بود“ استبداد آميخته به دين”اين : تا به اينجا مي رسد که مي گويد. “مذهب

حتي به .  گذشتهء عثماني بپذيريم، بايد بگوئيم که آن ُحکم با تاريخ ايران هماهنگ نيستهءاگر هم سخنان مونتسکيو را در بار
هاي درويشي به شمار مي  به مثل، قزلباشان يکي از فرقه. چنانکه شاردن و تاورنيه به تفصيل گزارش کرده اند. زمانهء صفويان

زاده   پانزده ميالدي، تقيهءدر ربط با ترکيه و اسالم و برپائي دولت عثماني در سد] ٣. [و بزم مي آراستندخوار هم بودند  باده. رفتند
سلطان محمد فاتح نخستين سلطان آن سرزمين که ] ۴. [»در بستر اسالم زاده شد«بر آنست که دولت عثماني از بدِو پيدايش 

اين دولت . خالفت مکه و مدينه را برعهده شناخت. ثمانيان روي کار آمد عهءدولت تواناي روم را شکست داد، خود در نقش خليف
به کار ] ۶[“ احياي اقتدار خالفت در جهت اصالحات”همهء کوشش خود را در ] ۵[“ خوي جنگجوئي و روح اسالمي”نوپاي برآمده از 

  ]٧. [را در برنامهء خود جاي داد“ استبداد”يا به قولي . بست

 به بعد، چندين بار مجلس ١٨٣٩از .  نوزده که مد نظر ماست دولت عثماني دست به اصالحات اساسي زدءهاما در نيمهء يکم سد
روش آموزش و . آهن برآمد دست به برپائي راه. داد و ستد را رونق داد. برابري اقوام را به رسميت شناخت. آراست“ تنظيمات”

اين را هم بايد دانست که ترکان چون سّني . قسيم اراضي دست زدچند سال بعد حتي به ت. پرورش را در الهام از فرنگ گرفت
امور مذهبي در دست يک مفتي دولتي بود و برپائي حکومت عرف کاري بس . مذهب بودند صنفي به نام روحانيت نمي شناختند

  .آسان

سود امپرياليسم و ”اين اصالحات به برخي گفتند همه . را خوش نيامد“ ترکان جوان”با اين همه، اين تغيير و تبديل، روشنفکران و 
هاي  کانون. با اين تفکر سوسياليستي بود که به دلخواه و نه به جبر، روي به اسالم ناب آوردند] ٨. [است و بس“ استعمار جهاني

ون ُلژهاي شان به در حتي به راه پيشبرد آرمان ديني. و اسالمي شدند“ محافظه کار”آشکار و پنهان آراستند و خواستار يک دولت 
  ]٩. [زاده در جاي ديگر آورده ام چنانکه به نقل از تقي. بستهء فراماسونري پناه بردند

احمد باز مي يابيم  هاي آل ها را در نوشته ها بعد، همين خواست گرچه از موضوع سخن ما به دور است، اما گفتني است که سال
اهللا نوري برآمد و او را  آشکارا در جهت پشتيباني از شيخ فضلآن روشنفکر سرشناس .  جملهء معترضه مي آورمهءکه در جلو

و “ حکومت مشروعه”خواند، چرا که آن شيخ به دفاع از “ مبارز ضد استعمار”و “ پيشواي روحاني”، “مدافع مکتب اسالمي”
ي سازند به جاي تکيهء بانک ملي م«احمد حتي خرده گرفت که چرا عوامل دولت استعماري دوران پهلوي  آل. اسالمي برآمده بود

ما به روزي افتاده ايم که به تقليد از : اين را هم افزود که. »اي مي سازند به جاي مساجد و امامزاده هر گوشه مدرسه] …[دولت 
و نقدهاي ديگري در همين روال که بسياري از جوانان و روشنفکران را به سوي خود ] ١٠[» اداي آزادي در مي آوريم«فرنگي 

  .راه را بر جمهوري اسالمي هموار کردکشيد و 
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ها، نجات خود را در تقويت اسالم و سرکوب اقوام ديگر   نوزده ميالدي بود که گروهي از ترکان، با تقويت انگليسهءاز سد. بگذريم
 به راه يا به قول ماکسيم رودنسون دين را ابزاري. روشنفکران ترک مفهوم دموکراسي را مي دانستند و نمي خواستند. ديدند

 اسالم را به مثابهء دين رسمي در قانون ١٨٧٥چنين بود که در ] ١١. [مي شناختند“ ايستادگي در برابر ايدئولوژي تجاوزگر جهاني”
  .ديري نپائيد که ايران هم قانون اسالمي مشروطه را روي کار آورد. اساسي گنجاندند

اني هم بود، در جهت پيشرفت صنعت و داد و ستد حکومتي بر پايهء ها تنها محمد علي پاشا خديو مصر که تابع عثم در اين سال
خديو مصر را . و حال آنکه ترکيه هنوز خود از اين مزايا برخوردار نبود.  ماّده آراست٩٠حتي يک قانون اساسي در . عرف راست کرد

ارمغان «، ورنه »غز در سر داردمحمد علي پاشا تنها فرمانروائي است که به جاي دستار م«: کارل مارکس هم ستود و نوشت
ها  چه بسا بزرگداشت مارکس از خديو مصر از اين بابت بود که در اين سال] ١٢. [»مشرق زمين به غرب همانا دين است و طاعون

ز در حتي محمد شاه ني. داشتند و تنها مصر به اين برنامه تن نداد“ اتحاد اسالمي”ها روي به  گروهي از عثمانيان زير فشار انگيس
. ُنه تن از دانشجويان برجسته را براي ادامه تحصيل در قاهره برگزيد. هاي همسايه تنها به محمد علي پاشا روي کرد ميان کشور

  .نمي دانيم چه عاملي سبب شد که فرستادن آن جوانان پا نگرفت

ها در ارتباط بود، چنانکه در جاي خود  ن نوزده با اين سرزميهءاگر سخن از عثماني به ميان آوردم، يکي از اين روست ايران سد
چنانکه در . ديگر اينکه پس از دست رفتن ايروان و نخجوان بيشترين داد و ستد خارجي ايران از راه بغداد ادامه يافت. خواهد آمد

ي به بادکوبه و هاي ايران و روس بسياري از روستائيان ايران رو ديگر اينکه به دنبال جنگ. داستان علي محمد باب خواهيم ديد
  ]١۴. [سپس نوبت روشنفکران رسيد که به دوران ناصري راهي استانبول شدند و سلطان پناهشان داد] ١٣. [ترکيه نهادند

برخي از . چنانکه خواهيم ديد، بارها به مرزها تاختند. عثماني را هم نبايد از ياد برد“ شيخان”اما در درگيري با ايران نقش 
در آن . ايران به شمار مي رفت“ ُمحال”را که يکي از آبادترين “ سليمانيه”از آن ميان . ا از ايران جدا کردندها و روستاها ر شهرک

سالطين عثماني .  ميالدي زبان رسمي آن دولت بود١٨٦٠مي توان گفت که تا . دوره زبان فارسي نقش مهمي در عثماني داشت
از آن ميان سلطان محمد فاتح و سلطان سليمان که مجموعه . دندبه فارسي شعر مي سرو. بيشترشان صاحب ديوان بودند

  .نخستين متون چاپي هم به زبان فارسي منتشر شدند. اشعارشان هنوز برجاست

چنانکه .  نوزده ترکان با فرهنگ ايران و زبان فارسي در افتادند، چرا که روي به حکومت اسالمي داشتندهءاما از نيمهء دوم سد
 سرشناس فرانسوي ارنست رنان هم تاختند که چرا دريکي از گفتارهايش به بزرگداشت از ايرانيان و هءسندسرسختانه به نوي

  ]١۵. [»در صدر اسالم تنها ايرانيان بودند که دانش را در جهان اسالمي شکوفاندند«: فرهنگ ايران برخاسته بود با اين اعتقاد که

حتي با کمبود .  نوزده، مردم ايران کمتر با اهل دين سر و کار داشتندهءمهء يکم سدبرخالف عثمانيان، به ني. بر مي گردم به ايران
ها به گفت ويلهم فلور، رويهم سد روحاني بيشتر  چنانکه در تبريز تنها پنج مجتهد سراغ داريم و در ديگر شهر. آخوند روبرو بودند

و تهران به شمار ] ١٧[هاي ايران، از جمله مشهد   شهرهاي ناصر پاکدامن در سرشماري برخي از از پژوهش] ١۶. [نمي يابيم
پس بديهي است که در کمبود پيشوا مردمان به حال خود . هاي فلور را تائيد مي کند اي که برآورد نکته. ناچيز ماليان برمي خوريم

 بود که به زمانهء محمد شاه، از همين رو. نويسي و بحث و جدل مجتهدان بزرگ با يکديگر هم آگاهي نداشتند از رساله. رها شدند
  ]١٨. [»مردم ايران خرافي نيستند«: نخستين سفير فرانسه در ايران گواهي مي داد

ماليات “ صنف سرباز”با اين مزيت که همچون . “اصناف”صنفي بود در ميان . اي نداشت  روحاني مقام ويژههءها طايف در آن سال
غير . تر به طلبگي بود گري و سپس ها به لوطي کي از علل رويکرد بخشي از تودهاين خود ي. نمي پرداخت و يا به جنگ نمي رفت

در نبود قانون، احکام . چرا که دولت وقت، خود رياست دين را بر عهده مي شناخت. ها، حکومت با آنان چندان سر و کار نداشت اين
“ واليت” ظل اهللا في االرض، مقام هءشاه خود در جلو. شدشرع با تغيير و تحوالتي چند، از سوي دربار و به مثابهء فرمان صادر مي 

دربار گاه شغل حاکم شرع . اهللا را في سبيل اهللا پيش مي راندند بدينسان امارت و امامت توامان، کار خلق. “حق اجتهاد”داشت و 
پس در اين زمينه چندان . تهاي ديگري از اين دس را خود بر عهده مي گرفت، از آن ميان طناب انداحتن و شالق زدن و مجازات

  .نيازي به اعوان و انصار نداشت

فقها و علما غالبا در انزوا، به تحقيق و تدريس مريداني چند . هاي گوناگون اجتماعي به سر مي بردند در اين دوره ماليان در طيف
در ميان خودشان حل و فسق مي تفسير و تحليل متون ديني را . اهل دين به عربي مي خواندند و مي نوشتند. اشتغال داشتند

اي که شاهرح مسکوب نيز يادآور شده است  ها، نکته بود و نه با توده“ ها خودي”پس در اين زمينه مباحثه و جدل علما با . کردند
درک و چرا که مردم را توان ] ٢٠[هائي که فرادستمان است برمي آيد که آن مدونات جنبهء فراگير نداشتند  وانگهي از رساله]. ١٩[

  .خواندن آن متون نبود
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ها در جهت ارشاد مي نوشتند  حتي رستم الحکما مورخ طنزنويس دوران محمد شاه، گواه بود که آن متون ديني که آخوند

ها سخن ديگري را  ، در هريک از رساله“پراکندگي نظرات”از اين رو که . نداشت» عوام الناس هيچ فايده و منفعتي«خواندنش براي 
آميخته به جمالت ”ها بود و جملگي  توده“ شرعي دور از فهم”ديگر اينکه متون . متن ديگري بود“ هءشکنند”رد و هر متن نفي مي ک

مي “ هاي زشت گفتن سخن”را در پرخاش و “ آداب بحث”اهل دين : برخي هم نوشته اند. که مردم سر در نمي آوردند“ عربي
اما به گفت همان نويسنده، برخي مدونات، حکومت را از نزديک . گاهي نداريمها آ از محتواي اين دست رساله] ٢١. [دانستند

ديگر اينکه، چنانکه فرنگيان نيز گزارش کرده اند، ترجمهء قرآن به فارسي گناه و ] ٢٢. [بر حذر مي داشتند“ عامالن دين”شدن به 
  ]٢٣. [ مردم به درستي از محتواي آن آگاهي چنداني نداشتندهءپس تود. بود“ ممنوع”

شاهدان وقت گواهي مي . تقسيم مي شدند] ٢۴[“ پا خرده”و “ پا دار”اين نکته را هم بايد يادآور شد که اهل دين به دو قشر 
. هم نبودند“ تجمالت”در پي . پا بيشتر در کنار روستائيان مي زيستند و از دسترنج آنان نان مي خوردند دادند که ماليان خرده

پا را بر عهده مي شناختند و افزون بر  اهل روستا تأمين خانه و پوشاک و خوراک آخوندهاي خرده. ندزندگي سهل و ساده داشت
] ٢۶. [هاي دهات نيز کودکان روستا را الفبا و قرآن مي آموزاندند آخوند] ٢۵. [اين، ساليانه يک تومان خرجي به هر يک مي پرداختند

ه از دهات ايران مي گذشتند در شگفت بودند از اينکه کودکان روستاها از خواندن و از اين رو به نيمهء اول سده نوزده، فرنگياني ک
از اين رو . سوران را نيز به رايگان برگزار مي کردند پا زناشوئي و يا طالق و ختنه ديگر اينکه همين ماليان خرده. نوشتن بهره داشتند

 ماليان هءهاي بادآورد زايم که اين دسته از آخوندها، از آنجا که از ثروتاين را هم بيف. خرسند هم بودند. اهل روستا را شکايتي نبود
  .هاي معترض را مي گرفتند ها و روستاها جانب توده هاي شهر اي نداشتند، گاه پيش مي آمد که در ناآرامي پادار بهره

ودند، مجتهدان بانفوذ درشهرهاي در اين دوره که طالب هنوز شکل نگرفته ب. گروه دوم را ماليان بزرگ شهرنشين مي ساختند
در نبود ارتش، لوطيان را . تبريز، تهران، اصفهان، شيراز، يزد و ديگر شهرها، سرکردگي و حمايت لوطيان چماقدار را بر عهده داشتند

ر اين د. مسکن و خوراک و پوشاکشان را تأمين مي کردند. اجير مي کردند و به هنگام نياز به دزدي و آدمکشي وا مي داشتند
از دوران ناصري و به دنبال شورش بابيان بود که طالب ] ٢٧. [دوره بيشتر مساجد را مستوفيان اداره مي کردند و نه روحانيان

  .لقب گرفتند“ بست نشينان”از اين رو . نشين مساجد شدند رفته جاي لوطيان چماقدار را گرفتند و خوش مّسلح رفته

  روحانيان و سپاه لوطيان

آمِد خويش و به راه  اي برخوردار نبودند، ماليان بزرگ به ناگزير در به ها طالب هنوز پا نگرفته بودند و از سازماندهي ويژه در اين سال
  ]٢٨: [در وصف اين صنف پوالک، پزشک ناصرالدين شاه، گزارش مي کرد. قدرت، از لوطيان چماقدار بهره مي گرفتند

خوري و قماربازي  به عرق. شبها براي دستبرد و ماجراجوئي از خانه بيرون مي روندکه ] …[بهادري هستند  لوطيان مردمان بزن
هاي چرکسي دارند که سالح آنان  در کمر خود دشنه. نظمي و بلوا راه مي اندازند گاه نيز از سر سودجوئي، بي. تعلق خاطر دارند

پهلوانان، .  و در تمام اصناف مي توان برخوردها به اين مخلوق خدا در همهء شهر. کالهشان را يک وري مي گذارند. است
. هاي تبريز و شيراز و اصفهان به همه به جالدت شهره اند لوطي. ها و رقاصان از اين گروهند ها، شيرگردان گردان ها، خرس عنتري

]٢٩ [  

بسيار خوب «: وشتبرداري سياسي پي برد و ن اين دکتر پوالک نخستين فرنگي بود که به سودمندي اين صنف در جهت بهره
ها زودتر از  اما خواهيم ديد که نخست ماليان و سپس انگليس. »است که اروپائيان در حمايت چند تن از اين لوطيان قرار گيرند

  .پوالک دست به کار شدند و سپاه لوطيان را در جهت سرکوب اجير کردند

» لوطيان اوباشي هستند بي اخالق و بي شرم«: در اين روال. هها ياد کرد  باب، يکجا از لوطيهء، در کتابش در بار]٣٠[کاظم بيک 
خود را در “ هاي پنهاني نشست”اينان . روز به روز در افزايش بود، بويژه در تبريز و اصفهان) در نيمه يکم سده نوزده(که شمارشان 

ر ميان خودشان به چند دسته تقسيم د. دست به دزدي مي زدند. بدمستي مي کردند. برگزار مي کردند“ ها ها و زيرزمين خرابه”
حتي يکي از «. »برخوردار بودند) که به آنان نياز داشتند(هاشان در پايتخت از احترام نجبا و بزرگان  سرکرده«. مي شدند

ترس وحشت مي «. لوطيان هر چندي به شهرها يورش مي بردند. »رهبرانشان حيدرخان، از شاهزدگان صفوي به شمار مي رفت
دومين بار ميرزا تقي خان امير کبير . نخستين قلع و قمع اين اوباش از برکت لشکرکشي محمد شاه بود به اصفهان. »آفريدند

گرچه اين گواهي کاظم بيک چندان درست نيست، زيرا که لوطيان تا ساليان ] ٣١. [»براي هميشه شرشان را از سر مردم کند«
 هء لوطيان، به ما مي آموزد که واژهءويلهم فلور، يکي از کارشناسان بناِم تاريخچ. ايدراز بعد از ميرزا تقي خان در کار بودند و برج

  ]٣٢. [هاي ُلنگ به دوش هم يادگاري از آن دورانند“کال مخملي”. يکي است“ داش مشدي”و “ الت و لوط”لوطي و الواط با 



 

 

  ٩٠٩١-٨٢٨١:  روحانيت از پراکندگي تا قدرت

 
هم بدان معنا . استفاده مي کردند“ هاي ضربت ن گروهبه عنوا” نوزده، از اين اوباش هء، بويژه در نيمهء يکم سد“مقامات مذهبي”

به . اجيرشان مي کردند. از سپاه لوطي بهره مي گرفتند“ با قدرت حاکم”حساب با اين و آن و يا در رقابت  که به هنگام تسويه
اد و ستد هم به حتي دربار و اهل د. و يا در جهت غصب امالک به روستاها مي فرستادند. دزدي و کشتن رقيب وا مي داشتند

لوطيان را در جهت سرکوب به “ شورش عوام”هاي اجتماعي و  بدينسان در ناخرسندي. هنگام نياز دست به دامن الواط مي شدند
. بود که لوطيان چماقدار خود را نداشته باشد“ روحاني متنفذي”آبادي کمتر به گواه يحيي دولت. کار مي گرفتند و اجرت مي دادند

جملگي آزمند پول بودند و نان و آبشان از اجير شدن به راه . اي از سواد و اصول دين نبود  را کوچکترين بهرهاين قشون مسّلح
هر جا هم که رقيبي و مخالفي سر بلند مي کرد، به آساني سربه نيست مي . دستبرد به امالک و اموال مردم فراهم مي آمد

  .کردند

. از اين دست که محالت شهرها را به نام دوازده امام مي آراستند.  خود را داشتندهءژجماعت لوطي در ابراز دينداري راه و روش وي
ها و  ها و کوچه مديريت و آرامش محله. از اين راه اعتماد مردم را به خود جلب مي کردند. يعني به شهرها جنبهء ديني مي دادند

ه ترازوهاي بازاريان را زير نظر مي گرفتند و بررسي مي کردند تا براي به دست آوردن دل مردم، گهگا. بازار را بر عهده مي شناختند
  .برنمايند که در کار جلوگيري ازگرانفروشي و کالهبرداري اند

به رتق و فتق دعواهاي . دستان شهر را مي گرفتند ها، اين الواط گاه جانب دولت، گاه جانب کسبه و گاه جانب تهي به درگيري
درخدمت روحانيان ”اما در اصل، قشون مانند . ايفا مي کردند“ ميانجي”وابط داروغه و بازاري نقش در ر. محلي هم مي پرداختند

تا جائي بود که کوچکترين پروائي از لخت کردن مردم و حتي از بستن و کشتن پروائي “ مّسلح”زور اين صنف ] ٣٣. [“بودند
ار به هتک ناموس و آزار زنان بر مي آمدند و دست به کشتار هم در کوچه و باز. هم مي گرفتند“ باج شرعي”به نام دين . نداشتند
. هم مي خواندند“ بست نشينان”ازهمين رو لوطيان را . آنگاه هم که احساس خطر مي کردند بست مي نشستند. مي زدند

نزنند “  به آدمکشيدست”اي نبود که در اروميه لوطيان چماقدار به نام دين  سرپرست ميسيون آمريکائي گواهي مي داد که هفته
]٣۴.[  

مي “ شاه”هاشان را به لقب  در اين موارد سرکرده. الواط حتي گهگاه سرخود و بدون اجازه از حکومت به نام خود سکه مي زدند
ها کم  نمونه. از اين راه نشان مي دادند که حکومت را به رسميت نمي شناسند. آراستند و به جاي حکومت از او تبعيت مي کردند

ميالدي، يعني يک سالي پس از مرگ محمد شاه، لوطيان شهر با مجتهد همدست شدند ١٨٤٩به مثل، در تبريز به سال . ندنيست
  ]٣۵. [گرچه به پيروزي دست نيافتند. و برحکومت شوريدند

 نمي ورزيدند، ها هم از نزديکي و دوستي با سران لوطيان که مجتهدان بوده باشند، دريغ هاي خارجي بويژه انگليس البته دولت
نکتهء مهم اينکه چون لوطيان وطن نمي شناختند به آساني به دام دشمنان ايران، بويژه . چنانکه در همين بخش خواهيم ديد

نگار انگليسي خانم لمتون که همواره پشت و پناه ماليان و  بي سبب نبود که تاريخ. ها مي افتادند و اجير مي شدند انگليس
 —اما خطر بزرگتر ] ٣۶. [آراست“ رابين هود”، در ستايش اين الواط تا جائي پيش رفت که آنان را به لقب بود“ هاي سّري انجمن”

برداري  ها، به بهره ها، به راه تجزيهء ايران، و رقابت با روس  هنگامي رو نمود که انگليس—که با تفصيل بيشتري يادآور خواهيم شد 
  .از مجتهدان بزرگ و لوطيانشان برآمدند

تفاوتي مردم در پيوند با دين و سياست به راستي چشمگير مي نمود، دو نمونه  ديهي است که در اين جّو سرکوب و هراس، بيب
هاي عباس ميرزا را به   ميالدي، که سال شکست ايران در جنگ دوم با روسيه بود، مردم ريختند و کاخ١٨٢٨به سال . مي آورم

مي خواهيم برويم تبعه روسيه «از جنگ و حکومت به تنگ آمده ايم و از اين پس : ا شدند کهه آنگاه سرازير کوچه. ويراني کشاندند
اش بيرون کشيدند، خود به دنبالش راه افتادند و  سپس به خانهء آقا ميرزا ميرفتاح، مجتهد تبريز يورش بردند، او را از خانه! »بشويم

ها را گلباران کند، بلکه مردم را از دست   ايران فتوا بدهد و مقدم روسآن بيچاره را وا داشتند که براي جدا شدن آذربايجان از
سفير روسيه درخواست مردم را در جهت پيوستن به روسيه به تزار نيکال گزارش ] ٣٧. [دارند“ پرداخت ماليات معاف”حکومت و 

  ]٣٨. [»صالح نمي دانم«: تزار پاسخ داد. کرد

اش را در   زندگيهءبه روسيه گريخت، و بازماند. بار و بنديل ببست. تر ديد رار را بر قرار آسان عوام، فهءآن مجتهد بيچاره از ترس تود
 ميالدي سفير روسيه هم که از قزوين مي گذشت، گواهي مي داد که در قزوين ١٨٢٩در ] ٣٩. [تفليس با پرورش قناري سرکرد

تفاوتي مردم نسبت به وطن  از بي. تن به روسيه شدندهم مردم اطرافش را گرفتند و در دشمني با قاجارها خواستار پيوس
ها در  از اين دست که کوشيدند روحانيان را تقويت کنند تا به ياري اخذ فتوا با روس. ها بيش از ديگران بهره بردند خويش، انگليس

  .افتند
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  ها پيوند ماليان با انگليس

ا که آخوندي سر بلند مي کرد و قشوني از لوطيان آراست، خواهيم ديد که هر ج. در اين زمينه اسناد زيادي در دست است
به مثل، به زمانهء عباس ميرزا وليعهد، در . ها کم نيستند نمونه. ها را در کنار و يار و ياور خود مي ديد هاي سياسي انگليس نماينده
نيمت شمردند و برآن شدند که جنگ ها فرصت را غ  ميالدي، يعني در جنگ دوم و به دنبال شکست ايران از روسيه، انگليس١٨٢٨

ها خسته و ناتوان شده اند  مي دانستند که بر اثر جنگ، روس. ها به راه اندازند سومي با کمک بخشي از سپاه ترکيه، عليه روس
نگاري را   نامهها عباس ميرزا را پشتيبان تزار مي دانستند و با خبر بودند که اين وليعهد باب بويژه که انگليس. و ناي جنگيدن ندارند

  .ها گشوده است با روس

. اش اين بود که پس از مرگش فرزند بزرگ او را به جاي برادرانش به جانشيني بپذيرند“ وصيت نامه”درخواست عباس ميرزا هم در 
ت سالي در پزشک خاقان بود که بيس“ کروميک”سردمداران مخالفان، يکي دکتر . ها برانگيخته ها پذيرا بودند و انگليس روس] ۴٠[

سفير انگليس در ايران که از او بارها ياد خواهيم “ جون مکنيل”وابسته به کمپاني هند، و بويژه “ ماژور هارت”ايران زيسته بود، ديگر 
  ]۴١. [کرد

ان را پس حکومت به ناچار روستائيان و کشاورز. مي دانيم که در آن روزگار ايران سپاه منظمي نداشت که بار جنگ را بر عهده گيرد
ها، اهل خانه بي سرور و  بدان معنا که در غياب سران خانواده. بر مي کشيد و سالح مي داد و از سرحدات روانهء جبهه مي کرد

سياحان و يا ايرانياني از سرحدات مي گذشتند، يادآور شده اند . ها به حال خود رها مي شدند کشتزار. بي آذوقه به سر مي بردند
  ]۴٢. [چنانکه در سياحتنامهء ابراهيم بيک مي خوانيم. ها بدل به گورستان همين روستائيان شده بود فرسنگکه مرزهاي ايران تا 

  ]۴٣. [پس در چنين شرايطي مردم آمادگي نداشتند که بار ديگر خانه و زندگي را رها کنند و في سبيل اهللا به راه افتند

اما در اين زمينه .  ماليان افتاد تا بلکه از اين راه بتوانند جنگ سوم را بياغازندها را نياز به فتواي بدنيسان در نبود داوطلب، انگليس
در اين روال .  ديگري نماند، جز اينکه عباس ميرزا را برآن دارند که از فتحعليشاه ياري بخواهدهءچار. هم با کمبود آخوند روبرو بودند

فتحعليشاه را چندان تمايلي به اين . د نامي به تبريز فرا خواندکه شاه چند تن از آخوندهاي عتبات را به سرکردگي سيدمحم
اش شانه  پس در نامه. داستان نبود، مي دانست که برنامهء جنگ سوم و درخواست فتواي جهاد زير سر نمايندگان انگليس است

  :ميلي، به عباس ميرزا نوشت از مسئوليت خالي کرد و با بي

! شما خواستيد آقا سيدمحمد را از عتبات بياورم، بفرمائيد آمده اند.  شما مشورت کرده اممن در هر امري نخست با] …[فرزندي 
اکنون خود اوضاع و احوال ! شما خواستيد پول بدهم، بفرمائيد، داده ام! شما خواستيد من به سلطانيه بيايم بفرمائيد، آمده ام

ها را خود به گردن   جنگ مي خواهيد، بجنگيد، ليکن همه مسئوليتسرحدات را بهتر مي دانيد، اگر به صلح مايليد صلح کنيد و اگر
  ] ۴۴. [بگيريد

شگفتا که در نشست با علما، . به راه نيفتادند“ في سبيل اهللا”مردم به راه جنگ و . رسيدن سيدمحمد از عتبات دردي را دوا نکرد
 فرماندهي جنگ را نيز شاهزاده حسنعلي ميرزا .ها شرکت کرد نامي هم از سوي انگليس“ ژوزف”در جهت تدوين فتواي جهاد، 

از پيوند او با . ها که خبر شدند، چاره را در اين ديدند که به ياري عباس ميرزا بشتابند روس. حاکم خراسان بر عهده شناخت
ت نشود، فريب پيشنهادشان به عباس ميرزا اين بود که اگر دولت ايران با عثماني همدس. ها و روحانيان جلوگيري کنند انگليس
 ١٨٢٨ شهر قفقاز را که در ١٧ها آماده اند که بخش بزرگي از  ها را نخورد، دست به جنگ با دولت روسيه نزند، روس انگليس

از جمله ايروان را که . بار ديگر ايران بزرگ را به رسميت شناسند. ميالدي از دولت ايران گرفته بودند، از نو به ايران بازگردانند
  .رکز داد و ستد جهاني ايران به شمار مي رفتبزرگترين م

بديهي . ها رسيد، دست به کار شدند تا مانع اين استرداد شوند رفته به گوش انگليس همين که پيشنهاد برگرداندن واليات از دست
 با اروپا بود پس مي رفته ايروان را که راه مستقيم ايران  واليت از دست١٧بود که اگر معامله سر مي گرفت، بويژه اگر از ميان 

 گندم ايران به اروپا بود، کشاورزي هءاگر نخجوان را برمي گرداندند که بزرگترين صادرکنند. دادند، داد و ستد با فرنگ رونق مي گرفت
  ]۴۵. [ما شکوه گذشته را باز مي يافت

از . هاي ايران مي ريختند، زيان مي ديدند رها که بيش از پيش کاالهاي خود را به بازا بديهي است که از اين داستان تنها انگليس
اين رو نمايندگان آن دولت، بي آنکه با دولتمردان ايران به انجمن نشينند، پيشنهاد استرداد واليات را به زيان خود ديدند و در برابر 
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 و در ربط با هفده شهر از  سياسي دولت انگليس در ايران، قلم برداشتهءبدينسان ماکدونالد نمايند. ها ايستادند پيشنهاد روس

  :وزارت خارجه انگليس، نوشت“ کميته ّسري”به “ نامهء محرمانه”رفته در  دست

  ] ۴۶. [هاي قفقاز، به ايران نزديک شوند ها نتوانند در ازاي پس دادن شهر من به هرکاري دست خواهم زد تا روس

به ناگزير بازگشت و جنگ سوم در . ه ايران ملحق شودخوشبختانه سپاه ترکيه زودتر از موعد بسيج شد و نتوانست به سپا
ها آورد و از آنان ياري  به سخن ديگر عباس ميرزا از ناچاري روي به روس. روابط ايران با روسيه نيز رو به بهبودي نهاد. نگرفت
ها بشکنند و   عباس ميرزا را با روسها روي به روحانيت و لوطيان شهري آوردند، تا بتوانند از اين راه پيوند بار ديگر انگليس. خواست

پس بي درنگ به . از جانشيني فرزندان عباس ميرزا که سفير روسيه در عهدنامهء ترکمنچاي به کرسي نشانده بود، جلو گيرند
  .دو گريبايدوف سفير روسيه را به کشتن دادن.  سياسي عليه حکومت ايران شرکت کردندهءسراغ ماليان و لوطيان رفتند و در توطئ

  ماليان و قتل گريبايدوف

 ميالدي در تهران که با پشتيباني ١٨٢٩گريبايدوفمي آغازيم با بسيج لوطيان و قتل گريبايدوف وزير مختار روسيه، که به سال 
روسيه ناميده “ پدر ادبيات متعهد”مي دانيم که گريبايدوف را . ها و به دست لوطيان کشته شد مجتهد تهران، با تشويق انگليس

نام داشت که در ] ۴٧[“ آفت عقل”نمايشنامهء جنجال انگيزش . اي سرشناس دان بود و هم نويسنده آن سفير هم موسيقي. دان
متن آن نوشته الهام ] ۴٨. [اين نمايشنامه حتي پس از مرگ نويسنده، بيست سالي در توقيف ماند. نقد حکومت تزاري نوشت

ديگر جرم او اين بود که در ] ۵٠. [ها ميرزا حبيب اصفهاني هم به فارسي برگرداند دمولير که بع] ۴٩[“ مردم گريز”گرفته بود از 
پس بديهي بود که سران دولت . در جهت برانداختن دولت تزار شرکت کرد و به زندان افتاد“ ها دکابريست” ميالدي در جنبش ١٨٢٥

  .هايش را روسيه نه خود او را بر مي تافتند و نه نوشته

تر ديد که اين دشمن نامدار را به جاي کشتن و زنداني کردن، از روسيه دور کند و با سمت  بايدوف، تزار خوشتر و آساندر ربط با گري
دان را تمايل چنداني به ترک وطن و دوري از پيانو  بديهي است که سفير شاعر و موسيقي. رسمي وزير مختار به ايران تبعيد کند

! حدس بزن به کجا؟ به ايران. مي خواهند مرا به بيرون از وطن بفرستند«: وستانش مي نوشتچنانکه به گاليه به يکي از د. نبود
راه و : باز با بدبيني و نوميدي به دوست نزديکش پوشکين هم گفته بود] ۵١. [»هرچه کوشيدم از زير اين مأموريت در بروم، نشد

  ]۵٢. [»رف شدبا اين جماعت بايد به ضرب چاقو ط«جز اينکه .  ديگري نيستهءچار

. نشين کاخ عباس ميرزا شد به تبريز که رسيد خوش. ميلي راه ايران را در پيش گرفت در چنين شرايطي بود که گريبايدوف با بي
شتابي هم . وليعهد را بستود“ هاي سفيد دندان”ها و  هايش خنده در نامه. به دل از او پشتيباني کرد. دست دوستي به او داد
دان بود، بيشتر خوش داشت که  از آنجا که موسيقي. فيابي به دربار فتحعليشاه خود را به پايتخت برساندنداشت که براي شر

  .روزها را در کاخ عباس ميرزا به نواختن پيانو بسر آرد

   

 از کشته اين را هم مي دانستند که تزار. بويژه که از وضع نابسامان گريبايدوف آگاه بودند. ها فرصت را غنيمت شمردند انگليس
الدوله، عباس ميرزا را از   وفادارشان الهيار خان آصفهءنشاند در برنامه داشتند که به ياري دست. شدن او غم به دل نخواهد گرفت

الدوله هم داماد خاقان  مي دانيم که اين آصف. جانشيني بردارند و يکي ديگر از شاهزادگان هوادار دولت انگيس را بر جايش نشانند
هاي  همو بود که در جنگ. مقام صدر اعظم را هم داشت) ١٨٣٧-١٨٤٠ (١٢٤٣ هجري تا ١٢٤٠از . خالوي محمد شاهبود و هم 

مقام را در سر داريم که در خيانت آن دولتمرد  شعر باالبلنِد ميرزا ابوالقاسم قائم“ منشآت”در . ايران و روس وا داد و از جبهه بگريخت
  .»ام گريز استبگريز به هنگام که هنگ«: سروده بود

درجهت سياست، به انگلستان ارادت مي «فريدون آدميت هم به ياري اسناد معتبر و دست اول آورده است که اين سياستمدار 
 The”ها او را  تا جائي که انگليس] ۵٣. [»ورزيد و از کارگذاران آنان به شمار مي رفت و در عتبات هم تحت حمايت آنان مي زيست

English Asefoddowle “نشاندگي آصف الدوله را  شرح حال دست. يعني خودي و غير ايراني مي دانستند] ۵۴. [مي خواندند
  ]۵۵. [مهدي بامداد نيز آورده است

را به او واگذارند، تا از اين “ مأموريت نزديک شدن به مجتهدان”ها را چنان اعتمادي به اللهيار خان بود که برآن شدند تا  انگليس
نخست حکومت خراسان و هرات را يکي کنند و فرماندهي آن . ري با ديگر ماليان، تجزيهء واليات ايران را پيش گيرندرهگذر در همکا
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هاي  تا جائي که از بهر تجزيهء خراسان ترکمن. اي که از ديرباز در سر داشتند نقشه. الدوله بسپارند واليت را نيز به خود آصف
  .رساندند و به درگيري با عّمال حکومت واداشتندآذوقه و پوشاک . سرخس را مّسلح کردند

بديهي است که به سبب «: چنانکه گزارش مي کرد. ها آگاه بود و هم از سرنوشت شوم خودش گريبايدوف هم از اين برنامه
 پشتيباني  ترکمنچاي، اين مأمور انگليس يعني آصف الدوله هرگز اينهءپشتيباني من از جانشيني فرزندان عباس ميرزا، در معاهد

سخني «: باز در هراس از عاقبت خويش، از يکي ديگر از دوستانش تّسلي مي طلبيد و مي گفت]. ۵۶[» را به من نخواهد بخشيد
مرگ در انتظار من است و نميدانم چرا تاکنون . دلم آنچنان تنگ است که بيش ازآن دلتنگ نتوان بود.  من بيابهءبراي خاطر آزرد

  ]۵٧. [»!زنددلم شور مي . زنده ام

 تن از ٣٩با . در چنين شرايط سخت و تحميلي بود که سفير روسيه براي شرفيابي به دربار فتحعليشاه راهي تهران شد
اين را . نمي دانيم از کجا بو برده بود که از اين مأموريت جان سالم به در نخواهد برد. همراهانش در زنبورک خانه پايتخت منزل کرد

  .روسيه پشتيباني نداشتهم مي دانست که در 

هاي  چنانکه از نامه. ها آگاه کرده بود دبير سفارت روس، پيشتر سفير را از توطئه مجتهد و انگليس“ مالتسوف”گويا پيشتر 
در پشتيباني از ] ۵٨. [»همهء هيأت ما را تک به تک خواهند کشت«: گزارش مي فرستاد از اين دست که. گريبايدوف پيداست
اين داستان فقط با خونريزي حل خواهد شد و يا بر سر جانشيني ميان «: يرزا نيز به دوستش پوشکين نوشتجانشيني عباس م

  .بيني مي کرد و مي کوشيد سفر به تهران را به عقب اندازد به سخن ديگر مرگ خود را پيش] ۵٩. [»فرزندان خاقان

به سرکردگي ميرزا “ لوطيان و اوباش چماق به دست”ود،  که فرداي روز شرفيابي به دربار هم ب١٨٢٩سرانجام در يکم فوريه 
آنگاه به جايگاه وزير مختار . از بازار تهران به راه افتادند» !امروز روز عاشوراست! اهللا اکبر! يا حسين«مسيح مجتهد تهران، با شعار 

سر “ سنگ و چماق و قمه”ز به ضرب  تن از همراهانش را ني٣٩نمي شناختند، ناچار “ شخصًا”يورش بردند و چون گريبايدوف را 
ها کالبد گريبايدوف را از روي  تا اينکه بعدها روس. آنگاه اجساد را نخست در گورستان ارامنه جاي دادند. بريدند و تکه تکه کردند

ر نقل که پيشت“ سفر به ارزروم”شرح آن ماجرا را پوشکين در . انگشتري که به دست داشت شناسائي کردند و به تفليس بردند
  .کرديم، آورده است

آن قيام نخستين جنبش «: آورده، بي پروا در ربط با آن کشتار نوشت االصل اسالم موّرخ انگيسي“ حامد َالگار”چه جاي شگفتي اگر 
نيازي به يادآوري نيست که دولت انگليس همواره پشتيبان اهل دين بود و هست، اما مغايرت ] ۶٠. [»مذهبي عليه استعمار بود

.  الگار با اسناد تاريخي تا جايي است که نويسنده به ناگزير براي اثبات سخن خود روي به مورخان رسمي دربار آورده استحکم
  ]۶١. [سخن گفته اند“ توطئه لوطيان، ماليان و درباريان” اين کشتار، جهانگردان و گزارشگران خارجي ازهءورنه در بار

نمي . گريبايدوف به دربار حضور داشت“ شرفيابي”ي و طنزنويس دربار به هنگام موّرخ رسم) رستم الحکما(محمد هاشم آصف 
در سنهء «: نوشت. دانيم چگونه از توطئه آگاه بود و گواهي مي داد که سفير روس به دست ماليان و لوطيان کشته خواهد شد

: شاه گفت! “جاء يربوع”: عرض کردم] …[د نظرم برآن روس اجل رسيده افتا] …[ تهران بودم هءدر دارالخالف) ١٨٢٩( هجري ١٢٤٤
اين اجل رسيده نيز شکار ! چون يربوع موش صحرائي است و شکار و خوراک اعراب بدوي”: ؟ عرض کردم“ چرا او را يربوع خواندي”

رندان به اتفاق اوباش و ] …[بعد از ده روز خبر رسيد که مالهاي خالي از حکمت ] …[“و مقتول و طعمه اهل ايران خواهد شد
اموالش را به تاراج بردند و او را با سي و نه نفر از . بازاري به هجوم عام، به خانهء آن اجل رسيده يعني يربوع الدوله مذکور آمدند

  :در نکوهش مجتهد و يارانش هم سرود] ۶٢. [»مالزمانش کشتند

   اي قاتل روس       خوش آنکه به دست ذولفقارت بينم

   با غرش و کوس       نمبر مرکب مرتضي سوارت بي

   با قهر و عبوس        در جنگ و جدال و گير و دارت بينم

در اين زمينه هم . ها شکل گرفت، تجزيهء ايران را در برنامه داشت و بس ها که با همدستي روحانيان لوطيان و انگليس اين توطئه
  .يکي دو نمونه مي آوريم

  ماليان و سرآغاز تجزيه ايران
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 جدا کردن هرات و همدستي با مجتهد اصفهان سيد باقر شفتي هءها را در نقش حاد ميان مجتهدان، لوطيان و انگليسآشکارترين ات

ها   هرات پيمان انگيسهءدر بار. مي يابيم، که به زمانهء فتحعليشاه سر برآورد و سرانجام به ضرب قشون محمد شاه از پاي درآمد
مي دانيم که جدا کردن خرمشهر و بوشهر و بلوچستان را هم . دا کردن اين واليت بودبا مجتهد و لوطيان اصفهان نخست بر سر ج

در ربط با هرات، دولت روسيه يکسره از دولت ايران پشتيباني مي کرد و دولت . در سر داشتند، که در جاي خود اشاره خواهيم داد
اين را . آورده ام] ۶۵[و فرانسويان ] ۶۴[ها  گر از زبان انگليسدي“ ايران در راهيابي فرهنگي”چنانکه در ]. ۶٣[انگليس از افغانستان 

هرآينه ايرانيان اين واليت را بخشي از ايران مي دانستند و . ها هرات خراجگزار ايران به شمار مي رفت هم مي دانيم که بدان سال
کار به جائي . کنارآمدن جلوگيري مي کردندها از اين  هر بار هم که به هم نزديک مي شدند انگليس. افغانان بخشي از افغانستان

. اما نتوانست در برابر دشمنان پرزورش ايستادگي کند.  شهر زدهءرسيد که محمد شاه به هرات لشکر کشيد و دست به محاصر
  .پشت و پناهي هم نداشت

انگيز اينکه تا آن  شگفت. يج لوطيانها، تنها راه جدا کردن هرات همانا گرفتن فتواي جهاد از سوي روحانيان بود و بس براي انگليس
اکنون سفير آن دولت جون مکنيل آن نکته ]. ۶۶[ جغرافيا، هرات را جزو خاک ايران آورده بودند هءها خودشان در نقش زمان، انگليس

ت ايران اين دژ را به دول«ها مي خواهند  حتي گزارش به دولت متبوع خود فرستاد که روس. را ناديده گرفت و به حاشا برآمد
  ]۶٧. [و ما مانع خواهيم شد» بسپارند

را با سيد باقر شفتي “ باب مکاتبه”. ترين راه را در کنار آمدن با مجتهد مقتدِر اصفهان و گرفتن فتوا ديد پس سفير انگليس ساده
  .همکارانش را هم به تعظيم و پابوسي او گسيل کرد] ۶٨. [بگشود“ فحل علماي ايران”يعني 

همگان مي دانستند که شفتي يکي از . نامهء آن مجتهد را به دست مي دهم که بسي به نقل مي ارزد ندگياي از ز چکيده
از زمان ائمه «: گواهي مي داد“ قصاص العلما”چنانکه شاگرد او تنکابني در رسالهء . ثروتمندترين مالکان زمانهء خويش در شمار بود

چهارصد ”دکان و “ دوهزار باب”شفتي . » اندازه ثروت و مکنت به دست نياورده بودآن] …[اطهار تا آن عهد هيچيک از علماي اماميه 
از هندوستان و قفقاز و ترکستان به ”افزون بر اين . امالک در بروجرد و يزد و دهاتي در شيراز غصب کرده بود. داشت“ کاروانسرا

از طريق آدمکشي و دزدي و ”.  سپاه گرد آورده بودهءجلو هزار لوطي را در ٣٠افزون بر اين . ماليات مي ستاند“ عنوان سهم امام
  ].٧٠[ هزار تومان مي رسيد ٢٠٠ پول نقدش به ١٨٤٣به گواهي فرانسويان در ] ۶٩[دستگاه شاهانه داشت “ قلع و قمع

اليات مي از روستاهاي اصفهان م. برد“ تجارت هم سود کالن”از . دولتي را هم باال کشيد“ درآمد اوقاف”شفتي حتي بي پروا 
مقرري و ماليات مي ستاند “ نهصد خروار برنج”چنانکه تنها از يک روستاي کروند، ساليانه . گرفت و محصوالتشان را غصب مي کرد

به قول عباس اقبال، که شرح حال جامعي از اين مجتهد به دست داده، شفتي . مي کشيد“ تا بروجرد و يزد”و دامنهء امالکش 
به گواهي ميرزا حسينخان تحويلدار، الواِط شفتي ] ٧١. [»تر بود رنج تر و بي عمل قرطاس و کمپاني مطمئناز هر «راهي برگزيد که 

. اين اوباش همگي در کنار و در پناه مجتهد سازمان يافتند]. ٧٢[بودند “ خونخوار، شارب الخمر، قمارباز، دزد و جاني”ُمشتي 
هايش  کاري با همه ريزه) رافي(نويس ارمني  گي روزانهء لوطيان تهران را داستانزندگي روزمره و خورد و پوشاک و آداب و رسوم زند

  ]٧٣. [به قلم کشيده است که در فرصت ديگر به دست خواهيم داد

براي دست يافتن به اموال مردم، لوطيانش را به دزدي و کشتن گسيل مي . گوئي مجتهد اصفهان را از آتش جهنم هم پروائي نبود
ها و چاپيدن اموال مردم، لوطيانش را  گهگاه نيز به راِه پنهان داشتن دزدي]. ٧۴[“ به مسجد جامع مي برد”ال دزدي را آنگاه م. کرد

آنگاه ! »روز قيامت شفيع جميع گناهان شما خواهم شد«: شان مي داد که اما پيش از کشتن دلداري. به دست خود گردن مي زد
  ].٧۵[نمي داد “ حکومت را محل دخالت در آن کار”ک از اين تصميمات و اقدامات هايش نماز مي گذارد و در هيچ ي بر کشته

خواهي مي  ها سخن از جدائي اکنون مجتهد اصفهان و چماقدارانش به قدرتي رسيده بودند که بي پروا در همبستگي با انگليس
کار به جائي کشيد که يکي از رهبران لوطيان . راندند و به تحريک نمايندگان سياسي آن دولت، تجزيهء ايران را پيش مي کشيدند

خطبه خواند و سکه زد و “ رمضان شاه”نخست به نام . به انکار سرزمين خويش و دولت ايران برآمد. علم استقالل برافراشت
  .اما راه به جائي نبرد] ٧۶. [سپس دستور کشتار و غارت شهر را داد

مي دانستند که شفتي . وان مجتهد آگاه بودند، فرصت بادآورده را غنيمت شمردندها که به خوبي از ناتواني اهل دولت و ت انگليس
در . پس مأموران دولت انگيس به سراغ مجتهد اصفهان رفتند. مي دانست“ ملحد”را با دولت محمد شاه سر سازش نبود و او را 

هاي خودشان را  تا جائي پيش رفتند که نامدر چاپلوسي . روي زمين زانو زدند و اسالم را ستودند. پيشگاهش سر فرود آوردند
که محمد شاه او را به طنز “ پاتينجر”نام گرفت، “ مال مؤمن”افسر انگليسي “ کولوني”به مثل . برگرداندند و اسالمي کردند
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بر “ طبيب هندي”و “ محمد حسين”پسند از  هاي دين مي خواند، هرجا که مي رفت تغيير اسم مي داد و نام“ بادمجان صاحب”

  ]٧٧. [مي گزيد

 نظامي انگليس با هءبه راه جدا کردن هرات، هانري اليار نمايند. بدينسان بود که به ياري ماليان راه تجزيهء ايران هموار شد
از ] …[با اينکه او يک مسلمان سرسخت است ] …[دوبار به ديدار مجتهد اصفهان رفتم « هرات هءدر بار: سرفرازي گزارش مي کرد

  ]٧٨[» . مسائل سياسي هم به گفتگو نشستيمهءو در بار] …[ؤدبانه پذيرائي کرد من بسيار م

از اين رو دستمزد را گرفت و در همياري با سران انگليس و به راه . مجتهد آماده بود که در ازاي رشوه سرتاسر ايران را بفروشد
راه کرد، از آن جمله ميرزا علي بهبهاني که محمد شاه را به راه اين هدف ماليان ديگري را نيز با خود هم. تجزيهء ايران فتوا داد

فرمانروائي کشور در دست شاهي بماند که به دين «روا نباشد که : همو به آساني فتوا داد که. و صوفي مي خواند“ مهدورالدم”
بويژه که ميرزا ] ٨٠ [.»با مذهب رسمي مخالف اند«زيرا همگان مي دانند که اين شاه و وزيرش ] ٧٩[» .اسالم اعتقاد ندارد

  ]٨١. [آقاسي به گزارش سفير فرانسه در ايران ، لغو حکم اعدام را به شاه تحميل کرده بود

: زيرا گوبينو هم گواهي مي داد. در زمينهء اعتقادات محمد شاه و وزيرش، شايد بتوان گفت که سخن ماليان چندان ناروا نبود
تجلي ذات خداوند همانا نزد خردگرايان «بلکه بر اين باور بود که . »بر، نه يهودينه مسلمان بود، نه عيسوي، نه گ«محمد شاه 

ها بي برو برگرد  در دشمني با دولت محمد شاه انگليس. از اين رو نه اهل دين او را بر مي تافتند و نه او اهل دين را] ٨٢[» .است
ها به جان خريد و دست به فتوا برد و  ني خواست انگليساز همين رو بود که شفتي به آسا. با مجتهد و لوطيانش همسو بودند

پيشوايان ”: خواستار تجزيهء برخي از واليات ايران شد و به جدا شدن هرات از ايران روي خوش نشان داد و بي پروا اعالم داشت
  ]٨٣. [است“ المذهب”، بويژه که محمد شاه “توافق ندارند”با سياست دولت در ربط با هرات “ مذهبي

شان اين  برنامه. ها تجزيهء خرمشهر را نيز که در آن روزگار ُمحّمره مي خواندند در برنامه گنجانيدند ه ياري همين آخوندها انگليسب
ادعاي عثماني بر سِر محّمره رسمي و ادعاي ايران «بود که اين واليت را از ايران جدا کنند و به عثماني واگذارند، به اين بهانه که 

سياست انگلستان بر تسلط عثماني در «به سخن ديگر و به نقل از فريدون آدميت، از اين پس ] ٨۴. [»ه اسمي استبر سر محّمر
خوشبختانه دولت ايران ] ٨۵. [»تر مي توانستند خوزستان را اشغال نمايند ها آسان انگليس«زيرا از آن راه . »آن خّطه قرار يافت

 ٥٠٠، بيش از ١٨٤٣اما از اين پس عثمانيان هر چندي به خرمشهر يورش بردند و و در . ايستادگي نشان داد و اين کار سر نگرفت
  ]٨۶. [بازرگان و زائر ايراني را از پاي درآوردند

سران آن ] ٨٧[» .دعوي خود را نسبت به بلوچستان تجديد مي کند«ها حتي بر محمد شاه مي تاختند که چرا  اکنون انگليس
واليتي “ ها بخشي از عربستان و سرزمين بختياري”ها هم طرح جداگانه آراستند تا بتوانند از  بختياريها و  دولت براي لرها و کرد

  .هاي خود را در بندر بوشهر پياده کردند ها ناوگان نيازي به واگفتن نيست که براي اجراي اين طرح]. ٨٨[مستقل برپا دارند 

.  بد، حتي يک کلمه در پشتيباني از تماميت ارضي ايران به گوش نخوردبنگر که در همه اين احوال، از سوي روحانياِن خوب يا
بدينسان چنانکه پيشتر گفتيم، ! پس چه ايراني، چه انگليسي. استداللشان اينکه اسالم جهاني است و حد و مرز نمي شناسد

از جان و دل به سود دشمن خدمت ها، بي دريغ به سود دشمنان ايران فتوا داد و آنچنان  مجتهد اصفهان در همسوئي با انگليس
  .گر آمد جلوه“ رجل سياسي” يک هءها درچهر کرد که از ديدگاه انگليس

چگونه : نوشتند. منش و کنش شفتي را به قلم کشيدند. فتواي مجتهدان عليه تماميت ارضي ايران فرنگيان را به شگفت آورد
اش  رمان نبرد؟ سرقونسول فرانسه در طرابوزان، به وزير خارجهمجتهد اصفهان اين چنين به استقالل حکومت کرد و از هيچکس ف

کنت دو سرسي، سفير فرانسه ] ٨٩[» .اکنون شفتي حتي از پرداخت ماليات به دولت هم خودداري مي ورزد«گزارش فرستاد که 
“ بارون دو بود”] ٩٠[» .تبه گروگان گرفته اس«شفتي مردم ايران را : در ايران به سختي مجتهد اصفهان را به نقد کشيد و نوشت

سياح روسي هم که از اصفهان مي گذشت، گواهي مي داد که شفتي در دشمني با اصالحاتي که محمد شاه در پيش داشت، 
را بسيج مي “ جماعت لوطيان”برخاسته بود چنانکه هربار که حکومت دست به کار مي شد تا قدمي به سود ايران بردارد، شفتي 

هاي آمريکائي که در اروميه مستقر بودند، گواهي مي دادند که شفتي  حتي ميسيونر]. ٩١[ي انداخت کرد و آشوب به راه م
ها که در کنار روحانيان  از اين بود که با انگليس] ٩٢. [“به راه دين”و حکومت عرف در افتاده بود و نه “ در دشمني با اصالحات”همانا 

  .بودند، همدستي داشت و همکاري مي کرد

 علل هء ديگري که شاهد ماجراي شفتي بود، با نام ساختگي، که چه بسا نام مستعار سفير فرانسه بوده باشد، در بارهءنويسند
دشمني ميان «از اين رو . »از نفوذ علما بکاهد«صدراعظم ميرزا آقاسي بر آنست که : نوشت. دشمني مجتهدان با حکومت قلم زد
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اين را هم افزود که ميرزا آقاسي صدراعظم ايران . »فهان رو به افزايش نهاده استهاي مجتهد اص عرف و شرع به علت اخاللگري

“ نان از تنبلي”اين طايفه . است“ در حد صفر”و با فرهنگ، درست برخالف روحانيان که دانش آنان “ بس دانشمند”مردي است 
“ زير دست ماليان”گرچه مردم ايران . »برگيردها  امور شرعي را از دست آخوند«ميرزا آقاسي به سختي مي کوشد تا . مي خورند

شکست ”را همان نويسنده در “ هاي مذهبي سستي انديشه”آبشخور اين بي تفاوت . بار آمده اند، اما ديندار نيستند“ خرافي”
  ]٩٣. [مي داند“ ايران از روسيه

ائنانهء مکنيل سفير انگليس، محمد شاه به ناچار کار به جائي کشيد که درجهت ايستادگي در برابر تجزيه واليات ايران و اقدامات خ
 ايران روانهء پاريس و لندن کرد تا به شکايت از دست نمايندگان انگيس برآيد که هءميرزا حسين خان آجودانباشي را با عنوان نمايند
هايش به پالمرستون   در نامهاين فرستاده. سفير انگليس را بخواهد“ جون مکنيل”پاي ماليان را به ميان کشيده بودند و برکناري 

به جناب ) کذا(و کاغذ نوشتن دولت انگريز ] …[کاغذ افساد و اخالل نوشتن مستر مکنيل به علما «. وزير خارجه آن کشور نوشت
مضامين مبني بر ” آن دولت در همدستي با علما هء؟ چرا بايد نمايند»سيد محمد باقر شفتي، مجتهد اصفهان چه مناسبت دارد

  ]٩۴[عليه دولت ايران بنگارد؟ “ و افساداخالل 

ها  شاه فرانسه تن نداد، چرا که در آن سال. در پاريس هم کوشيد تا بلکه از لوئي فيليپ پادشاه فرانسه، عليه انگليس ياري بگيرد
و “ وظايف”شماري حتي در بر. تقسيم و تجزيهء امپراطوري عثماني در کار بود و مي بايست با رقيب خود کنار بيايد تا سهم ببرد

ها و حتي از پذيرش شکايات دولت ايران در اين زمينه،  مأموريت کنت دو سرسي سفير فرانسه در ايران، او را از درگيري با انگليس
  ]٩۵. [به سختي برحذر داشت

 خودشان به سود باج مي خواستند و رشوه مي گرفتند و از اين راه با گماشتگان دولت. بردار نبودند اما شفتي و يارانش دست
تن به دخالت ”چنانکه شورشي عليه خسرو خان حاکم اصفهان برانگيختند، هم از اين روي که او . ها دشمني مي ورزيدند انگليس
سکه زده “ عادل شاه”ها حسينعلي فرمانفرما نيز که به نام  درهمين راستا سوگلي انگليس]. ٩۶[در امور کشور نمي داد “ علما

العابدين شيرواني را که به  ، حاجي زين“بنا بر خواهش علما”اهي هم داشت، با تکيه بر نمايندگان انگليس وبود و ادعاي پادش
مسلک  نگاري بود بي همتا و جهانگردي بود سرشناس، از شيراز براند، هم از اين رو که اين دانشمنِد درويش زمانهء خودش، تاريخ

هايش شخصيت او را  کنت دو گوبينو در نوشته] ٩٧. [ن و روحانيت سر سازگاري نداشتاز يکسو هوادار دولت بود و ديگر اينکه با دي
  ]٩٨. [ستوده است از سفرهاي سي سالهء اين درويش، با طول و تفصيل ياد کرده است

اين گروه . دديگر بايد از يغماي جندقي ياد کرد که با نويسندگاني که در قزوين و اصفهان فارسي سره را باب کرده بودند، همگام ش
اين شاعر هم به خاطر نقد دين و اهل ] ٩٩. [از اهل دين نيز دوري مي جستند. هاي عربي پرهيز مي کردند از به کار گرفتن واژه

  .مطرود علما افتاد] ١٠٠[دين 

که کار را هائي از تبار فرمانفرما و همدستانشان، بر آن شد  سرانجام دولت محمد شاه به تنگ آمده از شفتي و دست نشانده
اين نخستين بار بود دولت به جنگ .  ميالدي شاه با توپ و عراده و سرباز به اصفهان لشکر کشيد١٨٣٩درآغاز سال . يکسره کند

ها را گشود و  شاه به ضرب توپخانه دروازه] ١٠١. [»لوطيان مسلِح پيشواي مذهبي به خيال ايستادگي افتادند«. روحانيان مي رفت
ها  کنت دو سرسي سفير فرانسه که پيشتر از او ياد کرديم در اين سفر در رکاب بود، رويداد. پيروز شد“  انگيزهراس”بر آن مجتهد 

آنگاه دستور برپائي . ديگران نيز گواهي مي دادند که شاه گروهي از ماليان را به زندان افکند. را به تفصيل گزارش کرده است
پرده از آن جنايات «باني کامجوئي لوطيان و ماليان شده بودند، لب به شکايت گشودند و در آن نهاد، زناني که قر. داد“ ديوانخانه”

ديگر اينکه محمد شاه جمله امالک غصبي مجتهد را . شفتي و لوطيانش نيز از شهر رانده شدند] ١٠٢. [»دهشناک، برداشتند
  ]١٠٣. [ دولتي کردهءگرفت و جزو امالک خالص

مالهاي ”چنانکه . شد“ قيامت به پا”رزا حسين خان تحويلدار هم گزارش کرد که در اين شهر در ربط با لشکرکشي اصفهان مي
به گفت سفير فرانسه اين ]. ١٠۴[پنهان شدند “ بدنام، اکابر و ارکان متهم، اعيان و اشراف مخوف، الواط خونخوار و مفسدين

ين قونسول آن کشور از طرابوزان گزارش مي کرد که همچن]. ١٠۵[“ مؤثر افتاد”لشکرکشي بر مجتهد اصفهان، در اذهان سخت 
  ]١٠۶. [نشان دادند“ سرکوب ماليان بي تفاوتي”مردم در 

 تن را سر ٦٠٠« سياسي انگليس بود که با ُپرروئي مدعي شد که در اين جنگ هءدر اين زمينه گوياتر از همه داوري ميتفورد نمايند
و بي ترديد “ آلت روس”است و صدراعظم “ دشمن انگليس”پيدا بود که محمد شاه پس براي نمايندگان آن دولت ناگفته . »بريرند

حتي از محمد شاه خواستند که همهء . به اين هم بسنده نکردند. است و بس“ گرفتن بغداد”قصد اين لشکرکشي هم تنها 
  ]١٠٧. [کارکنان انگليسي را که با شفتي دست به يک بودند، آزاد کند
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ها بود در خاطراتش درِد دل طنزآلود صدراعظم حاجي ميرزا  شاهد لشکرکشي اصفهان و دخالت انگليسباز سفير فرانسه که 

قصد دارد ”: گاه به طنز مي گويد. ها به تنگ آمده از رفتار انگيس« اين حاجي : آقاسي را در بيزاري از دشمنان ايران چنين باز گفت
: روز ديگر مي گويد! “ند و در ميدان عمومي شهر طعمهء سربازان خودش بکنند ويکتوريا را بگيرهءسپاهي به کلکته بفرستد تا ملک

  ]١٠٨[» .ها را نابود کند بفرستد و داد و ستد انگليس] به بوشهر[هاي جنگي  کشتي”مي خواهد 

ها   چاپلوسي رويدادپرداز و متملق زمانهء ناصري مانند هميشه يا از ترس علما و يا از روي در همهء اين احوال، جمله مّورخان دروغ
راه “ ابراز تفقد به مجتهد”شاه از روي : رضاقلي خان هدايت در روضه الصفاي ناصري نوشت. را وارونه و به سود شفتي جلوه دادند

و مورد ] …[جملگي به پيشواز رفتند “ سادات و علما و عملهء اصفهان”هنگام رسيدن موکب همايوني «از اين رو به . اصفهان گرفت
اي که  اشرار حربه«: از اين دست که. آنگاه شفتي را واگذاشت و به شماتت لوطيان بسنده کرد. شدند» ت و عنايات علماالتفا

  ]١٠٩[» .هاي مساجد غسل مي دادند و بدان فخر مي کردند مسلمين را بدان مقتول ساخته بودند در آبگير

“ اشرار و اوباش”سپس از . سخن راند“ لتفات و عنايات خسروانها”نگار رسمي دربار ناصري، نخست از  الملک سپهر، تاريخ لسان
اموال ”. مي کردند“ فضيحت”زن و فرزند را . هاي بازرگانان مي ريختند از لوطيان هم سخن گفت که چگونه شبانه به خانه. ياد کرد

اما هيچيک از ] ١١٠. [»مي داشتندشب ديگر سر از تنش بر «ياد مي کرد “ حديث شبانه”و اگر کسي از . مي بردند“ را به غنيمت
“ دزدان و آدمکشان”و حال آنکه سفير فرانسه در ايران گزارش مي فرستاد که . اين مورخان شفتي را محکوم نکردند و بد نگفتند

سخن گفت و پاپيچ “ آرامش”حتي جهانگير ميرزا تنها در بازگشت ] ١١١. [جاي داشتند“ پايگاه امن و امان مجتهد”همگي در 
  ]١١٢. [تي نشدشف

پناه را به  شان با عوامل بيگانه، نيز طرد و تضعيف دولت وقت، مردم بي بديهي است که منش و کنش اين مجتهدان بزرگ، همياري
هاي  هاي ُگنگ گرائيد و در جلوه اين انزوا رفته رفته به سرخوردگي و ناخرسندي. حال خود رها کرد و سرگردان بر جاي گذاشت

چنين بود که . خدائي  در اين روال که مردِم به ستوه آمده، مي رفتند که يا به درويشان پناه برند و يا به بي.گوناگون رو آمد
العابدين شيرواني يک به يک  هاي نوين و رنگارنگ از تبار افالطونيه، خياميه، وهميه، هوشنگيه و غيره برآمدند که زين فرقه

خدائي آوردند و اسالم را نفي کردند چنانکه در بخش  يخيه و بابيه روي به انسانهاي ش برخي ديگر مانند فرقه. شناسانده است
  .گرآمدند جلوه] ١١٣[و سياست “ بي تفاوت در برابر دين”برخي ديگر . ديگر به دست خواهيم داد

اب را مي هاي فرقهء شيخيان را مي ساختند و بشارت شورش ب هاي انديشه زمينه به يکي دو متن اشاره مي دهيم که پيش
 خود هءبه شيو“ گوبينو”شناس بنام  گونه که ايران  داستاني نمايشهءزدگان آن دوره، در جلو اي مي آورم از دين نخست نمونه. دادند

متن فرانسه در زنجان مي ] ١١۴. [تر است، درآميخته ام و به اختصار به زبان فرانسه برگردانده و من هم با متن فارسي که مفصل
  :بدين روال. فارسي در رضائيهگذرد و متن 

سواري که از آن . اي عصا بدستي و قرآن به دستي ديگر همي راه مي رفت و سيل اشگ از ديدگان فرو مي ريخت سيد سالخورده
  : راه مي گذشت روي به مرشد کرد و پرسيد

  اي مرشد، آخر چرا ِهي راه مي روي و گريه مي کني؟: سوار

  !ن با چشم چپ نمي بينمفرزندم، گريه مي کنم چو: مرشد

  .چون شما ديگر جوان نيستيد. بله، حق با شماست: سوار

را مي خواندم که چه زيباست و چه عادالنه ) قرآن(چون که همين حاال کتاب خدا . نه پسرم، گريهء من از جاي ديگر است: مرشد
  !است

  …آخر اين اول بار نيست که شما قرآن مي خوانيد… بسيار خوب: سوار

اما خوب که بخواني دستگيرت مي شود که اگر محمد با دقت بيشتري سخنان جبرئيل را گوش .  فرزندم حق با شماست:مرشد
  .هائي را مي آورد که در قرآن آمده است داده بود، درست عکِس آن گفته
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  پس ديگر اين همه اشک چرا؟. اما چه بسا که در نزول قرآن حکمتي است. بيگمان حق با شماست: سوار

اين را هم ندانستم که . فرزندم، اشک من از اين جاست که عمرم به سرآمد و از مفهوم ظاهر و باطن قرآن سر درنياوردم: شدمر
 وجودي هءفلسف”حال، پيامبر به کنار، ندانستم منطق هستي و ! چه بود“ مقصود و منظور خدايتعالي از شان نزول کالم اهللا مجيد”

  ] ١١۵! [هاي خدا سر در نياورد  جبرئيل هم کالمي از حرفحتي. براي چه بود“ واجب الوجود

بلکه در اين دوراني که رهبري نداشتند و هنوز . سخنان اين درويش بدان معنا نبود که مردم رهيده از جهل و باورهاي مذهبي بودند
. ود دين و خداي خود را مي آفريدهاي خ روحانيت جان نگرفته بود و احکامش راه به جائي نمي ُبرد، هر کس فراخور اميد و خواست

  .ها گرفته تا حکومت از توده

شايد بتوان . در ميان اهل دولت گوياترين نمونه محمد هاشم آصف موّرخ رسمي و طنزنويس دربار بود که لقب رستم الحکما داشت
هاي فرنگي  هايش به زبان ز رسالهتا جائي که برخي ا. نگار و طنزنويس دوران قاجار به شمار مي رفت ترين وقايع گفت که برجسته
ها و اسناد و ريز محاسبات دوران زنديه را هم  حتي تمام رويداد. نگار و صاحب ديوان هم بود رستم الحکما تاريخ. برگردانده شده اند

  .زمانهء فتحعليشاه و محمد شاه را نيز زيست و آزمود. به قلم کشيد

باز در اين راستا . شاه نوشت، نخست حکومت را هشدار داد و بي پروا به نقد کشيدهائي که در نقد علما براي  در يکي از رساله
و “ اول خدا، ثاني است عقل”: از اين دست که. شاه را از نزديک شدن به دين و اهل دين به دور خواست و به خرد گرائي فراخواند

  :کرد و سرودگاه از سرخوردگي و بي پناهي مردم نيز در اشعارش ياد ] ١١۶. [باقي هيچ

       االمان االمان همي مي شنوم 

      الفرار الفرار همي مي بينم 

؟ »اي پادشاه، آهن سرد کوفتن چه فايده دارد«: باز در همان رساله که به دوران فتحعليشاه آراست، به نقد شاه برآمد و نوشت
که درهم افتاده اند، آئين حکمراني را بر عدل “ ردن ضعفاپايمال ک”به جاي . نشان دهند“ ماليمت”اهل دولت در ارتباط با مردم بايد 

آخر اي . بر پا دارند “ دارالشفا و مدرسه«به جاي اينها براي مردم . نسپارند“ به دست حکام بي مرّوت”احوال رعيت را . استوار کنند
  :پادشاه

      قانون رومي را بخوان 

      رسم فرنگي را بدان 

هاي صفويان  هاي گوناگون، حکام حتي کتابخانه از آن ميان به اينکه چگونه به سال. هاي حکام اشاره داد ها و خيانت آنگاه به دزدي
چيزي باقي نماند مگر يک جلد «از آن ميراث . ، همه را دزديدند و فروختند»مملو از کتب مختلفه بود در هر علمي و فني«را که 
  ]١١٧[» .قرآن

نه دربار و حکام را نقد کرد و قانون فرنگ را به رخ شاه کشيد، همين که روحانيت را بر نتافت، همينکه اين پندنويس اين چنين آزادا
  .يا به دور و َور نشاني از ماليان نديد. پروائي از روحانيت نداشت. اي از آزادي انديشه برد خود بر مي نمود که هنوز مي شد بهره

که به آغاز پادشاهي محمد شاه، خطاب به محمد تقي ] ١١٨[ربن اسحق نمونهء ديگر از همان دوران رساله ايست به قلم جعف
: از جمله گفت. در آن نوشته، نويسنده حتي به نفي مقام خالفت پيامبران برآمد. السلطنه فرزند فتحعليشاه نوشت خان حسام

يهء خدا توانند بود، آنگاه که به سا«همهء موجودات .  خداستهءدر اين جهان هر انساني خليف. نيست“ مباشر”خداوند را نياز به 
اين نکته را هم . “نماز و روزه و خواندن قرآن”پس نيازي نباشد به . حتي ماه و خورشيد و ستارگان. خويش برآيند» اداي مسئوليت

د و حال مي سازند که آراسته به علم راستين ان“ اهل دانش”بايد افزود که خالفت خدا با هفت طايفه است و باالترين طايفه را 
 هءخليف”اين گروه » .علم فقه و کالم و تفسير و حديث است«همان است که واعظان و قاضيان دارند و آن “ علم ظاهر”آنکه 

و سخنان ديگري از ] ١١٩[“ دشمن علم”است و “ هيچ و پوچ و به منزلهء کف روي آب”گفتارشان . به شمار مي روند“ شيطان
  . کمتر به چشم مي خوردهمين دست که البته به دوران ناصري
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اي هم از تاريخ گذشتگان نداشت، در بيان مفهوم عدل، زمانهء  نويسان که چندان بهره باز در همان دوره يکي ديگر از پندنامه

عدل پادشاه : هائي چند از آن دوران نقل کرد تا بدينجا رسيد که داستان. از عدل نوشرواني سخن راند. ساسانيان را به رخ کشيد
سوم . دوم آنکه داد ندهد و نستاند و آن غفلت است. اول آنکه داد بدهد و بستاند و آن عدل است«:  بر سه وجه استوار باشدبايد

  ]١٢٠. [نيز براين باور غنوده بود که اين معاني را انوشروان از يک مؤبد رهگشا آموخت. »آنکه داد ندهد و بستاند و آن ظلم است

م، که هنوز روحانيان قدرتي نداشتند، يکي از ١٨٤٧/ ق ١٢٦٤به سال . و نمونهء ديگر اشاره مي دهمدر پايان اين بخش، به يکي د
در خبراست که يک ساعت عدل پادشاه در پلهء ميزان «: گفت. پشتيباني کرد“ ضعفا”ماليان قلم به دست گرفت و با احتياط از 

که بس خطرناک » اقويا دمار از روزگار ضعفا برآورند« ورنه .است“ واجب”پس عدل . »تر است از عبادت شصت ساله طاعت، راجح
در اين زمينه . بهم خورد“ نظام عالم”در آن صورت . »معيشت آنان که از طريق ضعفا تأمين مي گردد سخت شود«زيرا . است

  :اشعاري هم به دست داد

      عدل پيش آر و مراِد دل درويش برآر 

      ]١٢١[دد  تا تو را هر چه مراد است ميسر گر 

زيرا گفته . از يغماي جندقي هم ياد کرديم که به خاطر اشعار کفرآميزي که سروده بود روحانيان به جانش افتادند و آزارش دادند
  ]١٢٢: [بود

      بزرگوار خدايا که ملت وي 

      ز بانگ شريعت هميشه دلتنگ است 

دهند که اين پندنويسان آزادانه و در سازگاري با شرايط سازگار زمانهء نشان مي . هائي از اين دست کم نيستند ها و سروده رساله
هائي که روحانيت هنوز پايگاه و جايگاه نيرومند خود را باز نيافته بود شيخيان و بابيان،  يعني به سال. خودشان دست به قلم شدند
  .هاي پراکنده را به بستر ديگري انداختند چنانکه خواهد آمد، اين انديشه

هاي باب و  نخست از شيخيه ياد مي کنم و سپس انديشه.  مي پردازم به اسناد و متوني که افکار اين دو فرقه را در مي گيردپس
اما با . دست به شورش برد. خواهيم ديد که اين فرقه با اسالم در افتاد. العين را به ياري اسناد نويافته به دست مي دهم قرة

براي نخستين بار دست اهل دين را به دست اهل دولت . رد، روحانيت را بر سرير قدرت نشاندشکستي که از نيروهاي دولتي خو
سرانجام راه بر هر گونه نوآوري و پيشرفت . هاي نوين بر پا کرد که تا آن زمان باب نبود ماليات. قوانين شرعي سخت آفريد. داد

روحانيت بسياري از اهل قلم و اهل روستا را به مهاجرت سرکوب دولت و . بست و سرکوب انديشه و آزادي جاني تازه بخشيد
برخي از . برخي از اين مهاجرين از دست تّعدي داروغه و کدخدا گريختند: اي گزارش مي کرد که العابدين مراغه حاج زين. واداشت
  ].١٢٣[“ باجگيري و تهمت ماليان”دست 

  يادداشت 

  .الواح شيخيان، اسناد خطي دانشگاه پرينستون] ١[

]٢ [Montesquieu : De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, tome 1, pp. 154, 187.  

 شورشي عليه دولت بر پا ١٩٠٨در . قزلباشان پس از سقوط صفويان به عثماني پناهنده شدند و در واليت برسيم جاي گرفتند] ٣[
  .اريم که در اين نوشته نمي گنجددر اين زمينه اسنادي در دست د. کردند که با شکست روبرو شد

]۴ [X (Hassan Taghizadeh) : “Le panislamisme et le panturquisme”, Revue du Monde Musulman, Tome 22, 1913, pp. 
179-200.  

]۵ [Perry Anderson : L’Etat absolutiste, Paris, Maspero, 1978, pp. 187-189.  
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]۶ [Unité Islamique, Paris, Aymot, 1871, p. 11.  

]٧ [P. Fremont : Abdul Hamid et son règne, Paris, Payot, 1895, p. 65.  

]٨ [Kamuran Harputlu : La Turquie dans l’impasse, une analyse marxiste de l’empire ottoman à nos jours, Paris, 
Edition Anthropos, 1974, pp. 25, 28, 30.  

  ٢٥٩-١٧٨، ص ١٣٧٨، شهريور ٧ هء، نشريهء بخارا، تهران، شمار“حران فرهنگي در ترکيه و پي آمد تنظيماتب”: هما ناطق] ٩[

  . ٧٨ و ٤٤، ص ١٣٥١غرب زدگي، تهران، انتشارات رواق، : احمد جالل آل] ١٠[

هاي  اني، اين گفتانگيز اينکه دوست نزديکم آرامش دوستدار، اسالم را طرد مي کند اما در جهت حفظ روابط دوران جو شگفت
  .تر هاي گنجي است، اندکي خطرناک احمد در همان رواِل گفت احمد را يکسره ناديده مي گيرد، با اينکه مي داند که سخنان آل آل

]١١ [Maxime Rodinson : Fascination de l’Islam, Paris, Edition Garnier, 1852.  

]١٢ [Karl Marx: “Mohamad Ali Pacha”, in New York Daily Tribune, 1853.  

  .٦٢٩٨ هءاحصائيهء مهاجرت، اسناد وزارت خارجه ايران، ميکروفيلم، کتابخانهء مرکزي دانشگاه تهران، شمار] ١٣[

]١۴ [Homa Nategh : “Mirza Agha Khan, Seyyed Jamal-ed- Din et Malkom Khan à Istanbul”, in Les iraniens d’Istanbul, 
Institut Français de Recherches en Iran, Paris, Téhéran, Istanbul, 1993, pp. 44-60.  

]١۵ [Ernest Renan : Islamisme et la science, Paris, Clément Levy, 1883, p. 16.  

 سري، هائي از تاريخ اجتماعي ايران، ترجمهء ابوالقاسم ، در جستار“ قاجارهءتقش سياسي لوطيان در در دور”: ويلهم فلور] ١۶[
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  .١٣٥٦ قمري، تهران، ١٢٥٦ـ١٢٩٥سرشماري نفوس مشهد، : ناصر پاکدامن] ١٧[

]١٨ [A. de Sercey : La Perse en 1840, extrait de la Revue Contemporaine, Paris, 1856, p. 208.  

  .١٩٨٢نثر فارسي، پاريس، مليت و نقش دين و عرفان در : شاهرح مسکوب] ١٩[

 دوران قاجار، تهران، انتشارات آگاه، هءافکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشد: فريدون آدميت و هما ناطق] ٢٠[
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  .١٢٥٧/١٨٤١ خطي، هءشرع االمعه لماعه، مجموع): رستم الحکما(محمد هاشم آصف ] ٢١[
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، غرض فرِد بي سرور و بي »آدم بي سر و پا«: وقتي مي گوئيم. در نزد تجار در مفهوم دارائي و سرمايه است“ پا ”هءواژ] ٢۴[
  .ت و لوطسرمايه است و نه ال



 

 

  ٩٠٩١-٨٢٨١:  روحانيت از پراکندگي تا قدرت
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]٢۶ [L.A. Conolly: Journey Throuh the North of India, 2 volumes, London, R. Bentley, 1838, Vol. 1, p. 241.  

سواد نامه مي نويسند که  در مساجد نشسته براي مردم بياي پشت  هاي حرفه هنوز و گهگاه مي توان ديد که ميرزا بنويس] ٢٧[
  .خود يادگاري است از همان دوران

ها در وين به  بعد.  ناصرالدين شاه شدهء پزشگ ويژ١٨٥٥ در ايران زيست و در ١٨٦٠ تا ١٨٥١از . اين پزشک از اهالي وين بود] ٢٨[
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  ).نقل از مقدمهء کتاب

  .٣٨.، ص١٣٦٨سفرنامهء پوالک، ايران و ايرانيان، ترجمه کيکاووس جهانداري، تهران، خوارزمي، : ياکوب ادوارد پوالک] ٢٩[

  .ان مي زيست و شاهد خيزش بابيان بوددر اير. همينقدر مي دانيم که اين کاظم بيک از اهالي قفقاز بود] ٣٠[

]٣١ [Mirza Kazem Beg : “Bab et les Babis, ou soulèvement politique et religieux en Perse de 1845 à 1853”, Journal 
Asiatique, 1866, p. 351.  
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١٥٤-١٧٥ .  

نمي دانم چه بالئي بر سرش آمد و .  نوشته بودم که که بنا بود انتشارات آگاه چاپ کند“قتل گريبايدف”در ايران کتابي با عنوان 
  .به هر رو اين يکي دو سطر را به دلتنگي از حافظه نوشتم و پوزش مي خواهم. امروز درکجا خاک مي خورد

  .٦٩قتل گريبايدوف، ياد شده، ص ] ۵٧[

  .١٦٩قتل گريبايدوف، ياد شده، ص ] ۵٨[

  .همانجا] ۵٩[

]۶٠ [Hamed Algar: Religion and State in Iran, U.C.P., 1969, p. 154.  

]۶١ [Lady Sheil: Glimpses of Life and Manners in Persia, London, John Murray, 1856.  

  .١٢٤٤/١٨٢٩احکام و اشعار رستم الحکما، خطي، ): رستم الحکا(محمد هاشم آصف ] ۶٢[



 

 

  ٩٠٩١-٨٢٨١:  روحانيت از پراکندگي تا قدرت

 
]۶٣ [Pio Carlo Terenzio : La rivalité anglo-russe en Perse et en Afghanistan, Paris, Librairie Rousseau et Cie, 1942, p. 

42.  

]۶۴ [Alexandre Burnes: Cabool and Residence in that city, London, John Murray, 1843, p. 43.  

]۶۵ [Outrey le consul de France à Louis Mathieu Molé, Trébizonde, 28 juin 1828, (Correspodance Consulaire, Tome 
IV, document n° E.A.A.F(.  

]۶۶ [George Sumner : “L’Afghanistan et les anglais”, in Revue de l’Orient, 1843, tome V, p. 63.  

  .٨٤-٨٣، ص ١٩٨٨ايران در راهيابي فرهنگي، چاپ يکم، لندن،ا نتشارات پيام، : هما ناطق] ۶٧[

  .٢٨-٣٠، ص ١٣٤٢شرح مأموريت، تهران ، : ميرزا حسين خان آجودانباشي] ۶٨[

  .٤٠ و ٣٠، ٢٠، ص ١٣٢٥، ١٠، مجلهء يادگار، شماره “حجت االسالم سيد باقر شفتي”: عباس اقبال] ۶٩[

]٧٠ [Alphonse Denis : “Affaire de Kérbéla”, in Revue de l’Orient, tome 1, 1843, p. 140.  

  .عباس اقبال،ياد شده] ٧١[

  .٨٧ و ٨٦. ، ص١٣١٩جغرافياي اصفهان، تهران، مؤسسه مطالعات علوم اجتماعي، : ميرزا حسين خان تحويلدار] ٧٢[

  .١٨٩٩هاي ايراني، برگردان رازميک يقنظري به فارسي، مجموعه داستان به زبان ارمني، وين  ، در چهره“خز پوشان”: رافي] ٧٣[

  .همانجا] ٧۴[

  .٨٧، ص ١ جلد، جلد ٤، ١٣٦٢حيات يحيي، تهران، انتشارات زوار،: آبادي يحيي دولت] ٧۵[

  ٦١-٦٣. ايران در راهيابي فرهنگي، ياد شده، ص] ٧۶[

  .٣٥١روابط ايران و انگليس، ياد شده، ص : محمود محمود] ٧٧[

]٧٨ [Henry Layard: Earley Adventures in Persia, Susiana, and Babylonia, London Joاn Murray, p. 126.  

]٧٩ [Hamed Algar: Religion and State, op. cit., p. 107.  

  .٧٥، ص ١٣٦٣د رفيعي، تهران، چاپخانهء صفا، تاريخ معاصر ايران، ترجمهء محم: پيتر آوري] ٨٠[

]٨١ [Eugène Sartige à Guizot, 19 décembre 1844 (Perse, Correspondance politique, M.A.E.F(.  

]٨٢ [Gobineau : Les religions et les philosophies dans l’Asie Centrale, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Œuvres, 
volume 2, 1983, p. 519.  

  .“روابط با روس و انگيس”ايران در راهيابي فرهنگي، بخش : نک] ٨٣[

]٨۴ [Henri Layard: Earley Adventures, op. cit., pp. 93-94.  
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  .٦٨امير کبير و ايران، ياد شده، ص : فريدون آدميت] ٨۵[

]٨۶ [“Affaire de Kerbela”, op. cit.  

  .٢٨٢. ، ص٢ جلد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جلد ٢هء ايران، ترجمهء وحيد مازندراني، ايران و قضي: لرد ج ن کرزن] ٨٧[

]٨٨ [Layard, op. cit., p. 294.  

]٨٩ [Caliranbault à Guizot, Trébizonde, 24 mai 1844 (Trébizondee, Correspondance Politique, tome 5, Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères de France(.  

]٩٠ [Félix Edouvard Comte de Sercey : Une Ambassade Extraordinaire, Perse 1840-1839, Paris, Artisan du Livre, 
1848.  

]٩١ [Baron de Bode: Travels in Luristan and Arabistan, London, J. Medden, 1845, p. 48.  

]٩٢ [Perkins: Residence of Eight Years in Persia amongst the Nestoriens, Andover, 1843, tome 1, p. 189.  

]٩٣ [Sepsis (Sartiges ?) : “Quelques mots sur l’état religieux actuel de la Perse, Décembre 1843”, in Revue de 
l’Orient, Tome III, 1846, pp. 95-107.  

  .٤٣٨.  ، ص١٣٤٢أموريت، تهران، شرح م: ميرزا حسين خان آجودانباشي] ٩۴[

  .سفارت سرسي در ايران، مقدمه: نک] ٩۵[

  .همانجا] ٩۶[

العابدين سي سال از عمر خود را به سياحت جهان گذراند، گوبينو، هم دانش و شخصيت او را ستود و از  حاجي زين] ٩٧[
العابدين  زين.  مصر و ترکيه، يونان و آفريقا ياد کردهاي او به هندوستان، بغداد، افغانستان ، اوزبکستان، ارمنستان، سوريه، سفر

رياض : و ديگر. ١٣١٥بستان السياحه، افست، تهران، کتابخانه سنائي، : شيرواني صاحب دو سياحتنامهء بسيار مهم است
  .١٣٣٩السياحه، تهران ، انتشارات سعدي، 

]٩٨ [Gobineau : Trois ans en Asie, Paris, Grasset, 1992, volume 2, p. 42.  

  .٥٦. همانجا، ص] ٩٩[

  : هايش در ربط دين اي از سروده آن هم نمونه. ١٣٣٩کليات، تهران، ابن سينا، : يغماي جندقي] ١٠٠[

  به روزگار تا همي بَود ز مسجد نام زنت 

  همان مناره که تو کردي به کون زنت

]١٠١ [Eugène Flandin, op. cit., pp. 91-92.  

]١٠٢ [Flandin, op. cit, p. 290.  
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  .٣٨، ص ٢٥٣٦واپسين جنبش قرون وسطائي، تهران، انتشارات جاويدان، : محمد رضا فشاهي] ١٠٣[

  .٨٦-٨٧تحويدار، جغرافياي اصفهان و ري، ياد شده، ص ] ١٠۴[

]١٠۵ [Comte de Sercey à Dalmatie, 1 mars 1840 (Perse, Correspondance Politique, tome 19.(  

]١٠۶ [Clairambault à Guizot, Trébizonde, 1 mai 1840 (Correspondance Commerciale et Consulaire, Tome 4.(  

  .٤٧٥، ص ٢روابط ايران و انگليس، ياد شده، جلد : محمود محمود] ١٠٧[

]١٠٨ [Comte de Sercey : Une Ambassade Extraordinaire, La Perse, 1839-1840, Paris, Artisan du Livre, 1856, p. 247.  

  .١٠٠، ص ١٠، جلد ١٣٣٩روضه الصفاي ناصري، تهران، انتشارات ابن سينا، : رضا قلي خان هدايت] ١٠٩[

، جلد ١٣٣٧ناسخ التواريخ، به کوشش جهانگير قائم مقامي، تهران، انتشارات اميرکبير، : الملک ميرزا تقي خان سپهر لسان] ١١٠[
  .١٠٠ و ٢٥٤، ص ٢

]١١١ [Comte de Sercey à Dalmatie, Ispahan, 21 mars 1840 (Perse, Correspondance Politique, Tome 19, Archives du 
Ministère des Affaires Etrangère de France.(  

  .٢٧١، ص ١٣٣٨تاريخ نو، تهران،کتابفروشي علمي، : جهانگير ميرزا] ١١٢[

]١١٣ [Baron de Bode: Travels…, op. cit., pp. 47-48.  

]١١۴ [Gobineau : Les Religions et les Philosophies…, op. cit., p. 485.  

در اينجا آنچه را که به خاطر . آنجا که عبارت را در ميان کمانه آورده ام از متن فارسي بهره جسته ام که در ايران داشتم] ١١۵[
  .داشتم نقل کردم

 را چنانکه پيشتر گفتم در کتابخانهء مرکزي دانشگاه يافتم و قتل اين متن خطي. احکام و اشعار رستم الحکما، ياد شده] ١١۶[
  .گريبايدوف را هم از روي همين رسالهء خطي به دست دادم

  .همانجا] ١١٧[

  . ، خطي، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران١٨٣٠/١٢٤٦جعفر بن اسحق، ميزان الملل، ] ١١٨[

اي از هر دو نوشته را با فريدون آدميت در  چکيده. کتابخانهء مجلس يافتمپژوه در  از همو رسالهء ديگري به ياري شادروان دانش
  .کتاب مشترکمان، افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي دوران قاجار، گنجانيدم

آورده ايم، اين چند سطر را که در ربط با اهل “ افکار اجتماعي و اقتصادي”از آن رسالهء مفصل، که در . ٣٢-٤٢همانجا، ص ] ١١٩[
  .ين است برگزيدمد

  . ميالدي، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران١٨٣٨/ قمري١٣٥٥خصائل الملوک، خطي، : اسداهللا عبدالغّفار] ١٢٠[

  . ٧٣٧ هءرساله در عدل، کتابخانه ملي، شمار): انصاري(محمد حسن بن مسعود ] ١٢١[
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در اينجا چند سطري از . به دست داده ايم…“ افکار اجتماعي”کتاب مشترکمان ١٦ هءاز اين رساله تنها سه سطر در صفح

  .يادداشت خودم افزودم

  . ١٣٣٩کليات يغماي جندقي، تهران ، انتشارات ابن سينه، ] ١٢٢[

  : و باز

  به روزگار تا همي بَود ز مسجد نام 

  همان مناره که کردي به کون زنت

  .٤٩عصب، ياد شده، ص نامهء ابراهيم بيک يا بالي ت سياحت: اي العابدين مراغه حاج زين] ١٢٣[
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  روحانيت در برخاست بابيان

  بخش نخست

   

  احمدا تو خود خدائي و خدا را رهنما

  ديوان شيخ احمد جام

   

ها با مسلمان   برابري حقوق اقليت. نوزده، بويژه به زمانهء محمد شاه، دين رسمي کنار رفتهءيادآور شديم که در نيمهء يکم سد
حکومت حتي به فرهنگ و . زرتشتيان و يهوديان از آزار در امان ماندند، چنانکه در ايران در راهيابي فرهنگي آورده ام. اعالم شد

. فتندهاي صوفيانه جان گر پس در اين فضاي آزادي و بردباري، عرفان و انديشه] ١. [تمدن گذشتهء ايران هم گوشه چشمي نمود
بويژه بابيان . خدائي به نفي اسالم رسيدند از انسان. از آن ميان شيخيان و بابيه برخاستند. راه را بر احکام و معتقدات رايج بستند

نخست از . در اين راستا دست به سالح هم بردند و جنگيدند. شمردند“ حرام”تا جائي پيش رفتند که نماز و روزه و قرآن و حجاب را 
بخش فرقهء بابي  ي ياد مي کنيم که در اول قرن نوزده، يعني به زمانهء فتحعليشاه پا گرفت و در سالهاي پسين الهامفرقهء شيخ

  .شد

  برآمد شيخيان

 نوزده ميالدي، گاه و بيگاه باورهاي ديني رنگارنگ در سازگاري با شرايط ناسازگار اجتماعي هءپيشتر آورديم که در نيمهء يکم سد
“ مهدي”و “ ناجي ”هءاز اين رهگذر به انديش. هاي تنگدست و ناآگاه در مي آمدند  و به رنگ آمال و آرزوهاي تودهگر مي شدند جلوه

گوبينو به تفصيل . انديش روياهاي خود را داشتند که با اسالم سازگاري نداشت مردم ساده. جان مي دادند“ انتظار”و بويژه به روح 
برخي بر اين باور غنوده بودند که اين .  از اديان هندي، چشم به راه خيراهللا نامي نشستندآورده است که در خراسان گروهي متأثر

همزمان گروهي از ]. ٢[خيرالدين، در پيري به ديگ بخار شد و وعده داد که به هنگام، در سيماي جواني دالور سر در خواهد آورد 
چنانکه در پيشواز . ها برکنار نبودند اعت زردشتي هم از اين باورجم. مردم آذربايجان هم خبر ظهور مهدي را از گرجستان داشتند

  .گرچه جملگي راه را گم کردند و تلف شدند. کاروان به افغانستان فرستادند“ سوشيان”

ميالدي، ١٨١٢به زمانهء فتحعليشاه، در . اين هم ديده شد که گاه تنگي و سرخوردگي، برخي را به سوي آئين عيسي گراياند
هاي جور وا جور ميان مسلمان و عيسوي و يهودي بر سر تفسير اين  نشست. رتن انگليسي تورات را به فارسي برگرداندهانري ما

تنها به اين نکته بسنده مي کنم که در آن حال و احوال، برخي بر آن بودند که بي ] ٣. [که در جاي ديگر آورده ام. کتاب بر پا شد
ظهور مسيح در «بهر رو در سبزوار خبر ] ۴. [در آيد“ شمايل مسيح”و شايد هم در جلوه و گمان مهدي راستين بايد فرنگي باشد 

روز جمعه را که روز “ پيغمبر اکرم”برخي بر اين باور بودند که در صحت اين نکته همين بس که ] ۵. [»ايران شوقي برانگيخته بود
  ]۶. [قرار داده است“ نماز جماعت”مصلوب شدن حضرت مسيح است، روز 
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سپس بابيان برآمدند به زمانهء محمد . از ميان آن آراء ناهمخوان، نخست شيخيان از واليت کرمان برخاستند به زمانهء فتحعليشاه

در فضاي آزاد آن سالها، از فرصت بهره جستند و . خدائي را پيش کشيدند هر يک از اين دو فرقه به سبک خويش انسان. شاه
الحکما و يا  هاي رستم نيک که بنگري مي بيني که در ابتدا پيام آنان چندان به دور از گفت. دم بردندهاي خود را به ميان مر انديشه

کسوت باب، شيخ احمد احسائي بود که  مي دانيم که بنيانگزار مکتب شيخي و پيش. جعفربن اسحق که پيشتر ياد کرديم نبود
هاي فرقهء شخيي به تفصيل   نيکال سرگذشت او را همراه با انديشه. ميالدي درگذشت١٨٢٦زمانهء فتحعليشاه را تجربه کرد و در 

  ]٧. [هم خوانده است“ دان موسيقي”به دست داده و شيخ احمد احسائي را 

هائي که  برخي مردمان بيهوده به واژه: خود گويند] ٨[شيخيان در الواح . هاي اين فرقه را به دست مي دهيم اي از انديشه چکيده
اي بيش نيست و  واژه“ کالم”و حال آنکه . ها را کالم خدا مي دانند س مانند قرآن آمده، دل مي بندند و آن گفتدر کتابهاي مقد
اگر انتظار امام زمان . نشسته اند“ ظهور”گروه ديگري از ناچاري و نااميدي چشم به راه ] ٩. [باشد“ جايگزين علم”هرگز نتواند که 

ديگر اينکه اگر بناست . “ميان او و بشريت موجود فاصله ايست نامعلوم”چرا که .  برددارند، بيگمان، راه به جائي نخواهند
تا روز ظهور که “ بال تکليف”هاي جهان موجود از ستمبارگي به دادپروري، به دست امام زمان باشد، پس تکليف مردِم  دگرگوني

که مي دانيم و مي بينيم که آدمي در مسير تاريخ، نمي دانند ِکي خواهد بود، چيست؟ دست به دامن که خواهند شد؟ و حال آن
بارها راه را از چاه بازشناخته و به ياري خرد خود به آگاهي و راز نيکبختي دست . سر نکرده“ گمراهي و سرگرداني”همواره در 

شناخت قدرت ”اه از ، آن کس تا روزي پيشواست که مردم ناآگ»فالن رهبر است و پيشواست«: اينهم که خاليق گويند] ١٠. [يافته
  ]١١. [درمانند“ پيشوائي خود

رهبراني سر برافراشته اند و جماعت را به “ نيازهاي هر زمان و هر مکان”ديده ايم و شنيده ايم که هرچندي بنا بر : ديگر گفتند
راه که دوخته اند؟ اگر نشسته اند چشم به “ انتظار”اکنون بايد ديد آن سرزمين و آن قومي که به . سوي بهروزي راهنما شده اند

تدابير و ”اگر . خواهد بود و کار به دست برزگران راست خواهد شد“ رعايا”سرزميني به قحط و بال دچار باشند، مهدي ناگزير از 
حال بر . برخواهد خاست“ تدبير”نادرست چيره شوند و مردمان راه از چاه نشناسند، بيگمان ناجي از ميان اهل انديشه و “ افکار
تميز دهند، نيازهاي خود را دريابند، خود را به سجايا و صفات مهدي بيارايند تا مهدي “ باطل”حق را از “ نور عقل”م است که به مرد

  .بربندند» چه بسا که او برآيد و مردمان از روي جهل کمر به قتل او«ورنه . را در ميان خود باز شناسند

حق ”آشکار آيند، اهالي غفلت ورزند و درنيابند که “ حق و حقيقت”ند، و آنگاه که سر کن“ ظهور حق”پس مباد که مردمان در آرزوي 
نه ”آري، . است و نه حاکم“ رتبهء رعيت”و رتبهء او » ناجي جز خود قوم نيست«به سخن ديگر . است“ قوم”همانا خود “ و حقيقت

خواهد که درهم شکند «پس هموست که . “ام حقاحک”، احکام او “لباس فقر”لباس او . “در جيب او پولي و نه جنب او اثاثي
است، چگونه آن کس داعيه رهبري تواند داشت، آنگاه که “ واجب االطاعت”فالن راهنما و : اينکه گويند. »هاي ظاهر و باطن را بت

يشوائي خود تا روزي پيشواست که مردم از شناخت قدرت پ«او . عليه بندگان خدا سر مي کند“ شب و روز را به شيطنت و جدال”
بدانند که . مردمان بايد به اين نکات آگاه باشند: جان کالم اينکه. يعني از ناچاري روي به پيامبران و پيشوايان آرند] ١٢. [»درمانند

با اينهمه مريدان . آور خود است بر و پيام پيامبري در کار نيست، زيرا آن انساني که به حقوق خود آگاهي داشته باشد، همانا پيام
هاي پيامبر  بدينسان از بيراهه بر گفت. اما رسالت پيامبران را نمي پذيرفتند. خدائي، خدا را مي شناختند اين فرقه در کنار انسان

اي محمد، تو نيستي که بخواهي هرآنکس را که خواهي راهبري کني، بلکه همانا «در اين روال که . اسالم نيز ُنه مي کشيدند
  ]!١٣[» ي مي کندخداست که بندگانش را رهبر

اي را نياز به پيامبر نيست، پس به  چون هر دوره«: ندا داد که. کريم خان کرماني، جانشين شيخ احمد احسائي گامي فراتر رفت
اي آراست و  شيخ احمد هم رساله] ١۴. [»ها برخيزد ناگزير بايد که گهگاه رهبري دانشمند از ميان مردمان برآيد و به درمان درد

اينکه خاليق گويند آنچه «: پس. يکسان نتواند بود» تّصور ستمديده از عدل خدا با عدلي که ستمگر تصور مي کند«: د کهبرهان آور
 خلق است، از اين رو که هءکنند ترين خدايان خواهد بود و همان خدائي است که گمراه خدا خواهد آن شود، اين چنين خدائي پست

  ]١۵. [»کون مي خوانداي از وجود و حضور خود را به س پاره

اي که داشتند، هنوز از چارچوب ديانت و  اي پيداست که آن آموزشها به رغم لحن گستاخانه چه بسا از آنچه آورديم، تا اندازه
نقدشان به وجود آفريدگار نبود، .  مفيد بودن پيامبران و يا نفي پيامبران سر مي کردندهءهنوز با انديش. گري فراتر نمي رفتند مهدي

اين نکته را هم بايد افزود که شيخيان بيگمان الهام از فرقهء . ها و اهل دين براي خدا آفريده بودند بلکه به صفاتي بود که توده
دکتر پوالک پزشک ناصرالدين شاه که سالها در . الّلهي گرفته بودند که از ديرباز در کرمان، کردستان و آذربايجان پايگاه داشتند علي

 هءاو را تّجسم بال واسط… به تّجسم خدا در ذات علي اعتقاد دارند «هاي ايران  الّلهي علي: ر خاطراتش نوشتايران زيست، د
اي از طريق حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت داوود و عيسي مسيح مي  واسطه«و نيز او را » مي شمارند) خدا(باري 
به همين دليل اروپائيان بهتر و … ّما به قطعيت و اعتبار قرآن باور ندارند خود را مسلمان مي دانند و ا«مريدان اين فرقه . »پندارند
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گرايشي . اين گرايش به مسيحيت را در الواح باب نيز باز خواهيم يافت] ١۶. [تر مي توانند با آنان حشر و نشر داشته باشند سهل

  .هاي صوفيان و درويشان راه يافت نديشهکه از دوران پادشاهان مغول از آن ميان چنگيز خان و همسر هالکو خان به ا

در خاطراتش که ] ١٧[در مشروطيت، “ انجمن تبريز”گانهء  اينهم به نقل مي ارزد که ميرزا جواد خان ناطق يکي از سخنگويان سه
 که اين فرقه چرا. باب که هيچ، روحانيان هرگز فرقهء شيخي را هم بر نتافتند:  روحانيون دور مي زند، نوشته استهءبيشتر در بار

در آذربايجان مريد فراوان داشت و دشمني مسلمانان با مريدان شيخي تا جائي بود که همه ساله، حاجي محمدحسن، مجتهد 
اين فرقهء «: به طرد اين فرقه مي پرداخت و به ريشخند مي گفت“  رمضان راهءچهار پنج روز از ده”سرشناس تبريز پاي منبر 

  ]١٨. [»شيخي چغاله بادام بابي است

سيد جمال در خراسان چندين رسالهء شيخي را به خط . الدين اسدآبادي نام برد از مريدان نامدار فرقهء شيخي بايد از سيد جمال
، به هنگام ١٨٨٢به سالهاي ] ١٩. [الضرب محفوظ است خودش رونويسي کرده بود که هم اکنون در آرشيو حاج محمدحسن امين

] ٢٠[ نشريهء معلم شفيق هءدر چندين شمار.  اسالميهءو نقد فالسف“ فوايد فلسفه”هائي در  هاقامت در هندوستان نيز مقال
اين علماي اسالم علم را به اسالمي و : از جمله گفت . خواند“ خاک بر سر” اسالم را هءنگاشت، در آن متون سيد جمال فالسف

بلکه شناخت همه چيز به علم است و آنان بي . نمي شودو حال آنکه علم به هيچ طايفه نسبت داده . فرنگي تقسيم کرده اند
  .»خاک بر سر چنين حکمت و خاک بر سر چنين حکيم«پس . بهره از علم

 الهيات در دارالفنون، سيد جمال را به يک سخنراني، به زبان فارسي، در آن دانشگاه هءدر ترکيه به مناسبت گشايش دانشکد
. “صناعت فيلسوف و پيامبر”د جمال در قياس نقش پيامبران بود با انديشمندان، باعنوان در اين گفتار روي سخن سي. فراخواندند

و “ جهاني”است، نفش فيلسوف “ محلي”نقش پيامبر . پيامبران تنها يکبار بر مي آيند و همان يکبار بس است: الدين گفت جمال
  ]٢١. [ل علم و دانش استپس جهان همواره نيازمند پيامبران نيست، همواره نيازمند اه. در تحول

به دستور دولت و فقها، . الدين برآمد به دنبال اين سخنان که بيگمان برخاسته از افکار شيخي بود، مفتي استانبول به تکفير جمال
ور مفتي شهر دست. خواندند“ ملحد”بر سيد جمال تاختند و او را ] ٢٣[“ الجوائب”و ] ٢٢[“ بصيرت”هاي دولتي از آن ميان  روزنامه

ها را در جاي ديگر  شرح آن گفتار و آن رويداد. همان روز مأمورين دولتي او را دست بسته به زنجير، از ترکيه راندند. اخراجش را داد
مذهب سد راه «:  اسالم، گفتهء در پاريس و به دانشگاه سوربن، در پاسخ به گفتار ارنست رنان در بار١٨٨٣نيز در ] ٢۴. [آورده ام

  ]٢۵. [»تتفکر علمي اس

، زندگي نامهء او را در دائرة المعارف بستاني نوشت که در سوريه “باب”الدين بود که زير عنوان  انگيز اينکه، سيد جمال شگفت
، ]٢٧[هاي فرنگي   و به دنبال سوءقصد به ناصرالدين شاه، سيد جمال در گفتگو با روزنامه١٨٩٦نيز در ] ٢۶. [منتشر مي شد

 به دستور سلطان عبدالحميد ١٨٩٧ قتل شاه، در هءخود او را به جرم شرکت در نقش.  از ميرزا رضا برآمدسرسختانه به پشتيباني
  .مسموم کردند

حتي به زمانهء . ها نزديک بود و برخالف بابيان جنبهء سياسي و شورشي هم نداشت الّلهي فرقهء شيخي بيشتر به علي
مي . علي را بي پروا خدا مي خواند] ٢٨[ان عصر، مّوذن در بيتي به زبان آذري سلطنت خاندان پهلوي، هنوز در تبريز به هنگام اذ
  :کوشم برگردان فارسي آن نيايش را به دست دهم

      علي من تو را خدا نتوانم گفت 

        گر بگويم آشکار نتوانم گفت 

. باز در ديوارهاي مسجد کرمان نقش بسته استمي بينيم که از دير) “من خدايم”(خدائي را در عبارت انالحق  نمونهء بارزتر انسان
 ميالدي، به حکومت مغوالن، ١٣ هءو يا در سد. به اين نکته هم اشاره کنيم که فرقهء اسماعيليه با اين مفهوم نيک آشنا بودند

خدائي را باب  بويژه به زمانهء هالکو خان که دين عيسي رسميت يافت، گروهي از علويان ايران با الگوبرداري از مسيح، انسان
نوشتهء ] ٢٩[هاي الحادي را در کتاب دبستان مذاهب  فهرست اين فرقه. کردند، چنانکه گهگاه در ادبيات آن دوران باز مي يابيم

. اي است از خيام که در چاپهاي هند هنوز برجاست  در همان متن ترانه. مي توان يافت] ٣٠[آذرکيوان و در رسالهء بستان السياحه 
  :در چاپهاي ايران ديده نشداما ] ٣١[

   آبي است به معني و به ظاهر برفي است   صانع به جهان کهنه همچون ظرفي است
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   بگذر ز مقامي که خدا هم حرفي است    کفر و دين به طفالن بگذارهءبازيچ

  برآمد بابيان

و در ميان بابيان در ] ٣٢[آمده است “ شدروي”هاي صوفيان دوران قاجار، در مفهوم   باب در برخي از رسالههءگفتني است که واژ
محمد «به گفت گوبينو . محمد باب به زمانهء محمد شاه سر برآورد و آزادانه به تبليغ مرام خود برآمد مي دانيم که علي. “در”مفهوم 

 و وزيرش به مال تا جائي که خود او] ٣٣[» .نه مسلمان بود، نه عيسوي، نه يهودي، بلکه مظهر خدا را در نزد اهل خرد مي ديد
در «.  ميرزا آقاسي هم گواهي مي داد که اين وزير به راه آباداني ايران کوشيدهءدر با] ٣۴. [اي به مکالمه نشستند حسين بشرويه

تا . ديگر اينکه شاه و وزيرش هرگز به ستيز با الحادي شيخيان و بابيان برنخاستند] ٣۵. [»اطراف تهران روستاهاي بسياري برپا کرد
  .نگاري با باب هم برآمد و بعدها باب خود دو نسخه از کتاب بيان را به او تقديم کرد ئي که شاه به نامهجا

کاظم بيک که شرح . ، خود از شاگردان و مريدان فرقهء شيخي بود)١٨٢٠-١٨٥٠(محمد شيرازي مّلقب به باب  مي دانيم که علي
“ مجذوب”ازهمين رو هوادارنش او را . “گير گوشه”و “ خوش سيما”واني بود حال او را به تفصيل نقل کرده گواهي مي داد که باب ج

تفاوت او با شيخيان در اين بود که سران آن فرقه از تبار شيخ احمد احسائي و سيد کاظم رشتي هنوز از عالم ] ٣۶. [مي خواندند
 آنکه باب گرچه از ميان همين فرقه برخاست، و حال. با سياست هم چندان سر و کار نداشتند. گري و عرفان به دور نبودند مهدي

در اين راستا بود که باب اسالم را سد راه پيشرفت اجتماعي و فرهنگي . اما رويکردش به مسائل اجتماعي بود و حکومت عرف
وم نفي اسالم هاي مردم به باب در مفه اما اين بدان معنا نبود که مريدان بي شمارش پيرو آرمان او باشند؛ پيوستن توده. مي ديد

اي از  ورنه آن روستائي زنجان يا اصفهان که بهره. هاي اجتماعي به علل و به صَور گوناگون اي بود از ناخرسندي نبود، بلکه جلوه
ها   گرويدن تودههءانگيز: اين ارزيابي خانم لمبتون به نقل مي ارزد که نوشت. سواد نداشت، بيگمان بوئي از الواح باب هم نبرده بود

اين هم گفتني است که در اين دوره گهگاه برخي ] ٣٧. [بود و نه از روي اعتقاد“ ستمديدگي و محروميت”محمد باب از بهر   عليبه
چنانکه همزمان با برآمد بابيان، محمدعلي نامي که مجتهد زنجان هم .  اسالم گام بر مي داشتندهءاز روحانيان هم به دور از جاد
علما بر او . »نه در قرآن آمده است و نه در احاديث«زيرا که اين تحريم ! »شراب حرام نيست«وا داد که بود، سر برآورد و سرخود فت

 ميالدي يعني در ١٨٤٥و يا در ] ٣٨. [آزاد که شد به بابيان پيوست. گرفتندش و به کالنتر شهر زنجان محمد خان سپردند. شوريدند
شما «: آموزشگر رژيمان فرانسوي در ايران را همراهي مي کرد، به او گفته بودسرآغاز جنبش بابيان، مال علي آخوند که کاروان 

من با . شما را نجس مي دانند) مالها(و حال آنکه اين سگها . همه را برادر خود مي خوانيد. تر از ما هستيد يونانيان بسي انسان
گرچه نشان از آگاهي نمي داد، اما به . وياي حال بودهاي ناهماهنگ خود گ اين گفت] ٣٩. [»اينکه مسلمانم، به اين عقيده نيستم

  .اي بازتاب بيزاري مردم بود از وضع موجود گونه

او تحصيالت اوليه را در ] ۴٠. [ باب داد و ستد از راه شيراز و بوشهر بودهءبارها نوشته اند که کسب و کار خانواد. برگرديم به باب
مي دانيم که . در همين بندر به ادامهء تحصيل برآمد.  داد و ستد را از بوشهر آغاز کردمکتب گذراند و ادامهء تحصيل را در بغداد و

مآب ايران به حساب  تبريز به کنار، بوشهر يکي از شهرهاي فرنگي. ها به شمار مي رفت اين شهر پايگاه اروپائيان بويژه انگليس
 بسا اقامت بوشهر نخستين تصويري بود که باب از فرنگ و چه. مي آمد، با جمعيتي مرکب از مسلمان و عيسوي، بويژه ارمنيان

چند سالي در کربال در کنار مال حسين بشرويه يکي از رهبران سرشناس اين .  سالگي راهي بغداد شد٢٣در . فرنگي داشت
  .جنبش سرکرد

 آراستند، ١٨٤٢ تا ١٨٣٩جيد از يا اصالحات عرفي که سلطان محمود و به دنبالش سلطان عبدالم“ تنظيمات”سفر بغداد، باب را با 
اي جدائي دين از دولت را برپا کردند تا دل اقوام غير مسلمان را که اکثريت جمعيت عثماني  به مثل اين دو حکمران گونه. آشنا کرد

] ۴١. [اين تنظيمات بر پايهء پيشرفت و اصالحات و برابري حقوق همه اقوام آن سرزمين استوارشد. را مي ساختند، به دست آرند
. گرچه از اين تغيير و تبديل ترکان کمتر از ساير اقوام بهره بردند] ۴٢. [حتي به داد و ستد ايرانيان مقيم عثماني نيز رونق بخشيد
به کار گرفته شدند و ] ۴٣[“ سپاه يني چري”ديگر اينکه بيشترشان در . يکي از اين رو که شمارشان در قياس با سايرين اندک بود

بديهي است که در شرايطي از اين دست، دولت نوپاي عثماني به راه پيشبرد اصالحات و جلوگيري از تجزيه، که . نه در حکومت
در برابر اين سياست . هاي ديگر را برکشيد که در اکثريت بودند اروپائيان در سر داشتند، به ناچار ارمنيان، يونانيان و يهوديان و اقليت

هاي دولتي را هم  اي از دانش نداشتند، تجارت به کنار، روزنامه م آوردند، بويژه که چندان بهرهتبعيض بود که ترکان روي به اسال
حکوکت عرف را طرد کردند و برنامهء سياسي خود را بر پايهء “ ترکان جوان”پس در سالهاي پسين گروه . ارمنيان منتشر مي کردند

بويژه که در همان سالها راهي عتبات شد . ت در عثماني در باب مؤثر افتادسفر بغداد و برپائي اصالحا] ۴۴. [احکام اسالم آفريدند
  ]۴۵. [ به شيراز بازگشت١٨٤١يک سالي در کربال ماند و در . که جزو خاک عثماني در شمار بود
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نه اينکه که کربال بها.  ميالدي، نجيب پاشا حاکم بغداد دستور حمله به بازرگانان ايراني و ديگر ايرانيان مقيم کربال داد١٨٤٣در 

 هزار ايراني ٩پس نه به غارت مساجد شيعيان برآمد، بلکه به گفت فرنگيان ] ۴۶. [»جايگاه شيعيان و راهزنان ايراني شده است«
را با عنوان وزير ) امير کبير بعدي(سرانجام محمد شاه ميرزا تقي خان .  رقم زده اند٥٠٠٠برخي شمار کشتگان را . را به کشتن داد

کريم خان کرماني مدعي شد که نجيب پاشا رشتي را . در اين ميان سيد کاظم رشتي درگذشت. ر به منطقه فرستادمختا
در «پيتر آوري برآنست که ! »نويسي ايرانيان اينهم از تاريخ«: نيکال به طنز نوشت] ۴٧. [مسموم کرد که البته نادرست بود

اي عليه روحانيت  ي دين خود را از دين اسالم رسمًا اعالم کرده، موضع خصمانهآئي بغداد بود که بابيان به طور رسمي جدائ گردهم
  ]۴٨[» .گرفتند

از چند و چون اين اقامت آگاهي ] ۴٩. [ به دنبال مرگ رشتي باب همراه با مال حسين بشرويه راه مکه را درپيش گرفت١٨٤٤در 
به مثل، مورخان رسمي دربار بر آن بودند که باب هرگز به .  نيستندگوبينو بر آنست که در اين زمينه اسناد همخوان. چنداني نداريم
هرآينه به حدس توان گفت که در آن سفر باب . داد“ مهدي”برخي ديگر آورده اند که باب در سفر مکه به خود لقب . مکه نرفته بود

 اين سطور هم از نو به فارسي برگردانده ام، هءدر متني که آلفونس نيکال از فارسي به فرانسه آورده، نگارند. از اسالم دوري گزيد
در مکه به زير درختان سبزکه برگهاي زرد «: در اين روال. هاي سفر مکه آشکارا به طرد دين اسالم اشاره رفته است در يادداشت

  ]۵٠[» .خدا همانا انسان است! خدا نيست: دارد، ايستاده ام و گواهي مي دهم که

هاي درويشان و صوفيان مولويه  هاي او، به فرقه ارزيابي برخي از پژوهشگران اين است که انديشهخدائي،  در ربط باب و انسان
  :و سرود] ۵١[چنانکه موالنا خود بارها انسان را به صفت خدائي آراست . نزديک بود

     ! آنان که طلبکار خدائيد، خدائيد 

     ! بيرون ز شما نيست شمائيد، شمائيد 

، ]۵٢[الدي، شاهزاده دارشکوه فرزند شاه جهان، از سلسلهء مغوالن هند که از صوفيان فرقهء قادريه بود  مي١٧ هءو يا در سد
  :سرود

      اي آنکه خداي را بجوئي همه جا 

       تو عين خدائي، نه جدائي ز خدا 

  :بابيان هم مي سرودند

      کاري که با خداست، ميسر نمي شود 

     ]۵٣[کار خويش  تو ما خود خدا شويم و برآريم  

ايمان راستين “ خدائي انسان”در نامهء باال بلندي هم که فردي ناشناس خطاب به صبح ازل نوشت، يکجا تأکيد رفته که باب به 
. زيرا در آئين باب انسان مظهر خداست و خدا همانا انسان است. گفته اند که اين نظريه را بابيان از مسيحيت گرفتند] ۵۴. [داشت
“ ثناي خدا، وصف و تصور خدا”. خداست“ عجز”ديگر چه نياز به مباشر و رسول که خود اعتراف به .  خداستهءدمي هم اراد آهءاراد

پس اين صفات را بر چه بنيادي ساخته و پرداخته اند؟ مگر نه اينکه . زيرا خداوند بود پيش از آنکه آدمي باشد. سخني است پوچ
. “صفتي است از صفات مخلوق او”ت؟ پس هرآنچه آدمي، از خوب و بد، به خدا نسبت دهد بر وجود خداس“ مّوخر”انساني “ کالم”

چرا که هر کس در ميزان و توانائي ذهني خود و بنا بر موقعيت . کفر گفته است» خدا عادل است«: آنکه مي گويد: جان کالم اينکه
چرا . خواهد با عدلي که رعيت مي خواهد، يکي نيستبه مثل، عدلي که حاکم مي . خود عدل خدائي را تصوير و ترسيم مي کند

ديگر اينکه از ناداني باشد که خاليق . خواستار است» حاکم عدل را به راه نابودي رعيت و رعيت عدل را براي معارضه با حاکم«که 
خواهد بود و »  خدايانترين چنين خدائي پست«، به راستي که »خداوند قادِر متعال است، و هر آنچه او خواهد آن شود«: گويند

پس در هر ذره و در همه حال حاضر «اگر که خداوند آفريدگار بندگان است، ! » خلق استهءکنند همان خدائي است که گمراه«
] ۵۵. [چشم به راه خدائي که نمي شناسيد، ننشينيد! » ايران به پا خيزيدهءاي اصحاب ستمديد«: جان کالم اينکه. »است

  ]۵۶! [»برنصرت خود قيام کنيد«. ا از آن گروه که از دسترنج شما به قدرت رسيده بستانيدبرخيزيد و داد خود ر
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جهاد را . بايسته اينکه هر يک از ما نخست از مِن خويش و از عواطف خويش درگذرد«: در تبعيت از باب يکي از هوادارانش نوشت

باب در يکي از الواحش ] ۵٧. [»رچه جنبهء خدائي ندارد، بر گرداندو در پيکار با خويشتن نگاه خود را از ه… عليه خود به کار گيرد 
معجزه يعني جادوگري و نشان «هم از اين رو که . ساز کرد“ معجزات”مردمان را نتوان با “ ارشاد”: خطاب به علماي اسالم، نوشت

  .مردمان به دست خودشان است و بسجان کالم اينکه رستگاري ! »شما نه خدائيد، نه پيامبر، نه امام«وانگهي . »ضعف انساني

ها را  شنيده. سخن مي راند، مريدان گرد مي آمدند“ هاي جامعه اليه”هر بار که باب از ستمبارگي حکومت بر: کاظم بيگ مي گويد
ر زنان را زيرا که باب ستمهاي رفته ب. زنان با فرهنگ هم مديونش بودند. از او پشتيباني مي کردند“ بي دريغ”به جان مي خريدند و 

به نازکي «از ميان شما برخيزد، حتي اگر “ حجاب”بايد که : خطاب به زنان گفت. به منع چادر برآمد که تازگي داشت. از ياد نبرد
. »يک جانبه از همسرش جدا شود«تا به اينجا رسيد که شوي را اين حق نباشد که چندزني اختيار کند و يا . »برگ درخت باشد

دخترانتان را دوست بداريد زيرا خداوند آنان را «: اين اندرز را هم داد که. »ور باشند زنان بايد از آزادي بهره«ه در جامع: نيز افزود
در بخش ديگر خواهيم ديد که ] ۵٩. [خواست“ زنان را آزاد”دکتر پوالک هم گواه بود که باب ] ۵٨. [»بيشتر از پسرانش دوست دارد

  . تمام گذاشتدر زمينهء کشف حجاب، قرةالعين سنگ

هاي  اصالحات در زمينه”در اين راستا . به گفت دکتر پوالک، باب در زمينداري و مالکيت، اموال و امالک را ملک عام خواست
  ]۶٠. [شد“ قوانين مالياتي”را برکشيد و سرسختانه خواهان تغيير “ اجتماعي و اقتصادي

سرانجام به ] ۶١. [برشمرد“ ماليان را بزرگترين دشمنان”ا حرام خواند، بلکه در ربط با اهل دين، نه تنها فرمانبرداري از روحانيان ر
  :برآمد و اعالم داشت“ قرائت قرآن”تحريم حج و عبادت و 

آئين حج ”نيز ] ۶٢[“ هر دستور و هر حکم و هر فريضه ديني باطل است”. حرام است“ ماليات”حرام است، “ نماز و روزه”از اين پس 
  ] ۶٣. [يک وظيفه است“ تخريب تمام بقاع مقدس مسلمانان حتي خانهء کعبه”حتي . است“ کعبه منسوخمسلمانان و زيارت 

مثالي مي . سياحان فرنگي هم همين نظر را داشتند] ۶۴. [تر بود تا به اسالم به گفِت کاظم بيک، افکار باب به مسيحيت نزديک
در «از اين دست که . ، باب اين عبارت را گرفت و دگرگون کرد»يستدر طبيعت هيچ چيز ناپاک ن«: در دين مسيح آمده است: آوريم

برخي ] ۶۵. [که در يهوديت و اسالم مرسوم است، درافتاد“ نجس و غير نجس ”هءاز اين راه با پديد. است» آفرينش همه چيز پاک
  .کاتي چند به عاريت گرفته بوداز فرنگياني هم که در آن سالها از ايران ديدن کردند، بر آن بودند که باب از دين عيسي ن

شما تا از دانش و علوم بهره «: از زبان خود او بشنويم که گفته بود. از رويکرد باب به دانش و اهل دانش هم بارها ياد کرده اند
 باز گوبينو چنانکه. اي که جهانگردان و نويسندگان فرنگي هم از ياد نبرده اند نکته] ۶۶. [»نگيريد، بيگمان گمراهانيد و اسيرجهل

کاظم بيک ] ۶٨. [خودش هم به دنبال اهل علم مي رفت] ۶٧. [»افراد با فرهنگ بر مي گزيد«باب مريدانش را از ميان : گواهي داد
دانش انسجام اخالقي در «: غرض از دانش چيست؟ پاسخش اين بود که: هم مي گفت هنگامي که مردمان از او مي پرسيدند

  !، که هر دو بايد از ميدان برخيزند“فاوت ميان قرآن و توراتت”و نه در » معبد خَرد است

] ۶٩[» آور مجاز است هاي مستي ساخت ِمي«اما . ترياک نيز به همچنين. مستي منع است: هاي ديگر هم اعالم داشت در زمينه
اند که چه بسا باب اين گفته . “منع گاوسواري و منع بارکشي روي گاو”ازآن ميان . برخي ديگر از احکام باب غريب مي نمود

اين هم گفتني است که ] ٧٠. [»گاو را گرامي مي دارند«هاي صوفي خراسان که  مقررات را از هند گرفته باشد و يا از برخي فرقه
حتي فرنگيان از . خواند و اعياد اسالمي را مطرود دانست“ عيد مذهبي ايرانيان”نوروز را . باب گوشه چشمي هم به ايرانيت نمود

پيکر «ديگر اينکه به روزهاي آدينه نمازگزاردن بر خورشيد، آن ] ٧١. [»عيد رسمي بابيان جشن نوروز است«: ن او آورده اند کهزبا
در شيراز، «: طلبي بابيان، باز دکتر پوالک نوشت در زمينهء دانش]. ٧٢[را از واجبات برشمرد » شريف و تابناک و آن جرم لطيف

در ميانشان . »هاي مملکت بودند پيرواني برخاستند که بسياري از آنان از شمار سادات يعني باسوادمازندران، اردستان و زنجان 
  .پا هم يافت مي شد يکي دو آخوند خرده

او نيز دو نسخه از کتاب بيان را به .  شيخ چهريق ماکو پنهان کردندهءاز محمد شاه و وزيرش هم نشايد از ياد برد که باب را در قلع
الواحي براي حاجي «به گواهي سعادت نوري، باب حتي ] ٧٣. [خواند“ اهل حقيقت”هايش او را  تقديم کرد و در نامهمحمد شاه 

  ]٧۴. [»ميرزا آقاسي و محمد شاه نوشت
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مردي ”در سنجش شخصيت باب، حتي فريدون آدميت به رغم دلبستگي فراوانش به امير کبير، که بابيان را به کشتن داد، او را 

ماليان که مقام خود را در … اما از دستگاه شريعت انتقاد مي نمود … در خوي و منش او ستيزگي نبود «:  خواند و افزود“نيک نفس
  ]٧۵. [»خطر ديدند، سر دشمني برداشتند

 بود که احساس خطر کردند و اقداماتي چند در پيش ١٨٤٤از . در آغاز کار باب، روحانيت چندان توجهي به اين فرقه نداشتند
 بود که باب، همراه با گروهي از ١٨٤٤در ماه اکتبر ] ٧۶. [ممنوع اعالم داشتند“ تبليغ عقايدش را در بين عامه”بويژه . گرفتند

شورائي . روحانيان و قواي دولتي بسيج شدند. الدوله فرماندار شيراز دستگير شد پيروانش، به دستور ميرزا حسين خان نظام
براون . شش ماهي در آن انبار سرکرد. يعني زندان انداختند“ به انبار”دست و پايش را بستند و . دباب را محکوم کردن. آراسته شد

به گفت کاظم بيک، باب از ] ٧٧. [ که بيماري طاعون به شيراز زد، باب توانست از زندان بگريزد و به اصفهان برود١٨٤٦مي گويد در 
در پي تعقيب و آزار «: نوشت. منوچهر خان معتمدالدوله فرستاد و امان خواستاي براي حاکم ارمني اين شهر   اصفهان نامههءدرواز

معتمدالدوله ] ٧٨. [»در حاشيهء شهر ايستاده چشم به راه پاسخي از سوي شما هستم. من هستند، از شما ياري مي جويم
فهان را مال حسين بشرويه نزديکترين ياِر آورده اند که اين حاکم اص. که خود از مريدان بود، به پشتيباني از درخواست باب در آمد

در عمارت . بهر رو اين حاکم همينکه نامه را دريافت کرد، گروهي سوار فرستاد و باب را نزد خود خواند. باب به بابيگري گروانده بود
  .سرداري پناه داد

باب خود به اين نکته . عتمدالدوله عيسوي بودگفتيم که اين م. ، يعني تا مرگ معتمدالدوله در کنار او زيست١٨٤٧باب تا اواخر سال 
با من به « : در سپاسگزاري از همو افزود. »من روي به کسي آوردم که در ميان عيسويان بار آمده است«: اشاره داد و نوشت

و “ خطبهء قهريه”سالها بعد در اشاره به . »پناهگاهي که هيچکس نمي شناخت… و مرا در جايگاه امني پناه داد . احترام رفتار کرد
 تاريخ اصفهان و ري هم گواهي مي داد هءجابري انصاري، نگارند] ٧٩. [در همين رابطه، آلفونس نيکال به اختصار از اين نامه ياد کرد

موجبات «به گفِت همو همين پشتيباني خود . »کس فرستاد او را از حبس شيراز به در آورده پنهانش داشت«که معتمدالدوله 
  ]٨٠. [»ي مردم نادان شده، بيشتر به او گرويدندتّوهمات بعض

نشستي برپا . با حکومت همدست شدند. نخست علماي شهر برخاستند. حضور باب در اصفهان خشم روحانيت را بر انگيخت
 از تبار هاي مورخان رسمي دولت هرآينه آنچه در اين سطور از زبان کاظم بيک آوردم با گفت. کردند و اعدام باب را خواستار شدند

هاي دولتي پناهگاه باب و دو  به دنبال مرگ معتمدالدوله، نيرو] ٨١. [الملک سپهر که به نقل هم نمي ارزد همخوان نيست لسان
. السلطان او را دستگير کردند آقا ميرزا باقر برادر آقا محمدتقي نجفي، با همدستي ظل. تن از يارانش از جمله ميرزا کاظم را يافتند

دومين مريد سيد آقاجان را به تنهء درخت بستند و . و کشته شد“ سينه سپر کرد”. ي چون و چرا به پيشواز مرگ رفتاين بابي ب
چندي به حکم ماليان . به تهران فرستادند“ تحت الحفظ”گرفتند و . آنگاه نوبت به باب رسيد] ٨٢. [»از بامداد تا شام شالق زدند«

  .در روستاي خانليق زنداني شد

 چهريق نگه داشتند که پناهگاه امني هءنجات باب، محمد شاه و ميرزا آقاسي، او را از زندانش به ماکو فرستادند و در قلعبه راه 
شما به ماکو رفته چندي در آنجا استراحت کنيد و به دعاگوئي دولت قاهره «: اي به باب، نوشت محمد شاه خود در نامه. بود

الملک سپهر در اين زمينه حاجي ميرزا آقاسي را  لسان] ٨٣. [»حال توفير و احترام نمايندمقرر داشتيم که در هر … مشغول شويد 
. از ابتدا اين خطا از حاجي ميرزا آقاسي بود که حکم کرد باب را به آذربايجان گسيل و در آنجا زنداني کنند«: شماتت کرد و نوشت

آتش فتنه … هرگاه سيد باب به طهران آمده بود … رار دهند اي جاه طلب ظهور باب را دستاويز ق همين امر سبب شد که عده
  ]٨۴[» بدينسان زبانه نمي کشيد

زيرا به گفِت کاظم بيک در اينجا هم . از آزادي نسبي هم برخوردار بود.  چهريق بماندهءباب تا مرگ محمد شاه شش ماه در آن قلع
موّرخان رسمي دوران ] ٨۵. [ مرام خود ادامه دادهء به اشاعدر برابر جمعيت هنگفتي که براي شنيدن سخنان او آمده بودند،

الدوله سپهر و محمدحسن خان اعتمادالسلطنه برآمِد باب را زير سر محمد شاه و  قلي خان هدايت و لسان ناصري از تبار مهدي
 آن جماعت در عهد حاجي محمد باب و فتنهء ظهور ميرزا علي«: از آن ميان اعتمادالسلطنه نوشت. حاجي ميرزا آقاسي دانستند

برپا ) با علما(در تبريز مجلس مباحث و مناظره … اگر او را تدبيري بجا بود، نمي گذاشت کار دنباله پيدا کند . ميرزا آقاسي واقع شد
  ]٨۶. [»جواب اينها از ابتدا همان شمشير و کشتن است نه مجلس ساختن و پيرايه بستن… کنند و با آنها مذاکرات علميه نمايند 

به صوابديد حمزه ميرزا حاکم تبريز برآن ] ٨٧. [»ايران پر شده از بابيان«به گواهي گوبينو موقعيت دولت سخت خطرآفرين بود و 
بدينسان محکوم را با دوتن از . بيارايند“ مباحثه”شدند که باب را از چهريق به تبريز بخوانند و در جهت نفي افکارش مجلس 

در حضور علما، “ مباحثه”بنا شد نشست و . به کاظم خان سپردند که نمي دانيم کيست. ريز آوردندمريدانش زنجير شده به تب
اما مجتهداني که به . مال محمد پيشواي فرقهء شيخي را هم فراخواندند] ٨٨. [دولتمردان و و وليعهد ناصرالدين ميرزا بر پا گردد
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ا دولتمردان مّصر بودند که هر طور شده فتواي قتل باب و يارانش را از شيخ ام] ٨٩[» دعوت دولت را نپذيرفتند«اسالم وفادار بودند 

  .احمد مجتهد تبريز بگيرند

به ] ٩٠. [ ميالدي ميرزا احمد نشست مشهور بياراست، با حضور برخي از روحانيان و دولتمردان١٨٤٧/  ق١٢٦٣سرانجام، در
پس . وليعهد پذيرفت. »ز اروميه آمده است و بايد او را به مباحثه خواندباب ا«خبر دادند که ) شاه بعدي(ناصرالدين ميرزا وليعهد 

نفرت . »هاي اين ُملحد ثابت شده است که بي ديني او اظهُرمن الشمس است از بررسي نوشته«: مجتهد تبريز نيز اعالم داشت
پس خود در آن انجمن شرکت ] ٩١. [و شودروبر“ آن ملحد”االسالم تبريز از اين فرقه چنان بود که حاضر نشد با  ميرزا احمد شيخ

داستان اين نشست را که در اين مختصر نمي گنجد، گوبينو به تفصيل آورده ] ٩٢. [به ناچار نشست را با ماليان ديگر آراستند. نکرد
  ]٩٣. [است و از تک تک حاضرين و غايبين ياد کرده است

تمامًا «آموزشهاي باب : گيري که رش محمد شاه گزارش کرد، با اين نتيجهگفت و شنود آن انجمن را ناصرالدين ميرزا وليعهد به پد
چون باب از مرامش برنگشت، حاجي ميرزا . العلما به پرسش از زنداني برآمد در اين نشست نظام] ٩۴. [»خالف اسالم است

زني  در اين چوب. جائي نبردندباز راه به . االسالم شهر را فراخواندند و در حضورش باب را به شالق بستند اصغر شيخ علي
  :االسالم تبريز حکم قتل باب را اعالم داشت، در اين روال سرانجام شيخ] ٩۵. [ناصرالدين ميرزا وليعهدهم شرکت جست

  سيدعلي محمد شيرازي

 علماي اعالم ما در بزم همايون و محفل ميمون در حضور اشرف واال وليعهد دولت بي زوال ايداهللا سدده و نصره در حضور جمعي از
توبهء مرتد فطري مقبول نيست و چيزي که . اقرار به مطالبي چند کردي که هر يک جداگانه باعث ارتداد شماست و موجب قتل

. اگر آن شبهه شود، بل تأمل احکام مرتد فطري به شما جاري مي شود.  خبط ِدماغ استهءموجب تأخير قتل شما شده شبه
  . حرره خادم الشريعه طاهره

  لقاسم الحسني حسيني ابو

  علي اصغر الحسني الحسيني صغرا

ها تنها  اگر پيشتر. شايد بتوان گفت که نشست ماليان با دولتمردان و وليعهد، خود نمايانگر سرآغاز همدستي حکام بود با روحانيان
اين پس اين همدستي مي رفت از . يک آخوند فتوا مي داد، اکنون ماليان احکام را در همراهي با عّمال حکومت صادر مي کردند

  .حتي بخشي از قدرت و مسئوليتها از دولتمردان بگيرد، چنانکه در بخشهاي پسين خواهيم ديد. که به اتحاد اين دو نيرو بدل شود

  اعدام باب

تا او زنده بود، . ت ورق برگش١٨٤٨ سپتامبر ٤با مرگ محمد شاه در]. ٩۶[در تبريز باب را از نو به زنجير بستند و روانهء زندان کردند 
اکنون همگان گناه را از محمد شاه و وزيش مي . حتي از در دوستي با شاه و وزيرش درآمد. باب آزاري از سوي حکومت نديد

ظهور ميرزا ”نگار رسمي دربار، به سختي بر محمد شاه و وزيرش مي تاخت، هم از اين روي که  اعتمادالسلطنه تاريخ. ديدند
اگر او را تدبيري بجا بود، نمي «. در عهد حاجي ميرزا آقاسي وزير محمد شاه واقع شد“ هء آن جماعتمحمد باب و فتن علي

جواب اينها از … کنند و با آنها مذاکرات علميه نمايند ) با علما(و در تبريز مجلس مباحث و مناظره … گذاشت کار دنباله پيدا کند 
  ]٩٧. [»پيرايه بستنابتدا همان شمشير و کشتن است نه مجلس ساختن و 

الدوله خواهر تني شاه را به زني  عزت. ميرزا تقي خان امير کبير به صدارت رسيد.  بر تخت نشست١٨٤٨ناصرالدين شاه در اکتبر 
.  آمدروزگار براين فرقه تنگ. بابيان را داد“ تعقيب و بازداشت” بود که امير دستور ١٨٤٨در اکتبر . گرفت و از اين راه با دربار درآميخت

) ميرزا رضا، حاجي محمدعلي و حاجي محسن(به راه درس عبرت و ترساندن مردم، از فرصت بهره جست و سه تن از سران بابي 
بديهي است که بابيان کينهء آن صدراعظم را به دل گرفتند، چرا که ] ٩٨. [را به جوخهء اعدام سپرد و دستور بريدن رگهاشان را داد

  .داشتي نداشتند از اين دولتمرد چنين چشم

چنانکه ميرزا حسين . پژوهشگران تاريخ قاجار نيک مي دانند که منش و ُکنش ناصرالدين شاه کوچکترين همانندي با پدرش نداشت
دکتر ] ٩٩. [»اين پسر محمد شاه نيست… نمي داني اين شاه چقدر حرامزاده است «: خان سپهساالر به برادر شاه گفته بود
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قهقهه سر مي … شکلک در مي آورد «در طي مذاکرات ّجدي . “مقام سلطنت را نداشت”که شاه عظمت پوالک گواهي مي داد 

واليات در ”. ها وصول نمي شد در خزانه ديناري وجود نداشت و ماليات. »به فارسي بد و شکسته بسته سخن مي گفت… داد 
شاه به هيچ کس عالقهء خاص توأم با خيرخواهي «: همو گواهي مي داد که] ١٠٠. [“به تکاپو”بودند و بابيان “ طغيان علني

شاه ايران به فرزندان و بستگان خودش «:  سياسي فرانسه نيز در همين روال بود کههءگزارش نمايند. ، حتي به فرزندانش»ندارد
صوص خست و مالدوستي، به خ”: باز گفته مي شد“ خصوصيات برجستهء ناصرالدين شاه”در ] ١٠١. [»هم دلبستگي ندارد

] ١٠٢. [»ثروت رعاياي خود را صاحب شود«مي چسبيد تا “ اي به هر عذر و بهانه”ديگر اينکه . طمع شاه را بر مي انگيخت“جواهر
چنانکه هوگو در .  فرانسوي هم رسيده بودهءحتي به گوش ويکتور هوگو نويسند. پولدوستي شاه در فرنگستان هم پيچيده بود

] ١٠٣. [پرستي شاه ايران با شگفتي و انزجار ياد کرده است ، از اين خصلت پول“در چند جا”ر يکي از گفتگوهايش با يک خبرنگا
“ ضحاک”هاي هند، ناصرالدين شاه را  الدوله سينکي که از نزديکان شاه هم بود، در رسالهء مجديه به نقل از روزنامه حتي امين
  ]١٠۴. [مي خواند

خانم لمبتون . پذيرفت“ فتواي کشتن باب را” و يا از روي ميل، با ماليان همداستان شد و ميرزا تقي خان اميرکبير، يا از روي ناچاري
برخي ديگر نيز بر او ] ١٠۵. [»مريداني چند از ميان روحانيان به او بپيوندند«بر آن بود که امير از اين رو اعدام باب را پذيرفت که مبادا 

محکوم به ”از ديدگاه او، امير نمي شايست که باب را . ام را ناشايست خواندحتي پزشک شاه دکتر پوالک اين اقد. خرده گرفتند
] ١٠۶. [نسازند“ شهيد جاويد”تا مردمان از او » تعاليمش را بي اعتبار سازد«کند، بهتر اين بود که او را به زندان افکند و “ مرگ

ين صالح ديد که در جهت برقراري آرامش و کاستن از نفوذ ميرزا تقي خان حتي چن. بديهي است که بابيان کينهء او را به دل گرفتند
مريدان . محکوم را گرفتند و چندي در محلهء خيابان تبريز زنداني کردند. به جوخهء اعدام بسپارد“ در مالء عام”اين فرقه، باب را 

  ]١٠٧. [ا او ديدار کنندحتي برخي يارستند که ب. با زنداني همدردي مي کردند. همه روزه در آن محل گرد هم مي آمدند

فوج بهادران ”الدوله شدند که جايگاه سربازخانه   گروه زيادي از شهروندان و روستائيان راهي خيابان شمس١٨٤٩ اوت ١٩در 
همگي چشم به راه رويداد مهمي در «هاي رو به کوچه پر شدند از تماشاگراني که  ايوان خانه. يعني رژيمان عيسوي بود“ نصاري

نه يک دزد بود، «اما اين محکوم . و در تبريز مي گذشت“ معمولي نبود”يعني در انتظار صحنهء اعدامي که . »خانه بودنداين سرباز
  ]١٠٨. [»خود را خدا مي ناميد«بلکه انساني بود که » نه جاني، و نه راهزن کوه و کمر

محکومان ] ١٠٩. [شرکرده، مسئول اعدام باب شد فوج بهادران که نيکال عکسش را منتهء آقامحمد جاني سرکرد١٨٥٠ ژوئيه ٨در 
فوج بهادران ”ديگر اينکه اين سرکرده را از ميان .  اعدام را شناسائي کنندهءرا پشت به مردم به چوب بستند تا نتوانند سرکرد

مانان اعتماد چنداني سبب گزينش اين فوج اين بود که به مسل. گرچه عيسويان را چندان تمايلي به اين کار نبود. برگزيدند“ نصاري
  .نداشتند

  :با گزارش هوآر مي آغازيم

همهمهء شديد از ميان جماعت . واحد فوج بهادران مسيحي، به صف ايستاده در برابر چوبهء دار، آتش گشود. حکم اعدام داده شد
يعني بخت ياري کرد و . اشداما تماشاگران به چشم ديدند که باب آزادانه به سويشان روان است بي آنکه تيري خورده ب. برخاست

خدا مي داند که در اين زمينه اگر وفاداري . آسا بود به راستي که معجزه. محکوم آزاد شد. تير به خطا رفت و طناب از هم گسست
  ] ١١٠. [از نو باب را گرفتند و به چوبهء دار بستند و شليک کردند… و خونسردي فوج مسيحي نبود، چه پيش مي آمد 

  :ن هم نوشتادوارد براو

در . چند ساعت با خفت و خواري در شهر گرداندند، تا آنکه کمي قبل از غروب آفتاب به محل اعدام در نزديکي ارگ بردند] باب را[
دوتن از مريدانش . باب تنها نبود… خيلي از آنها حداقل باب را قبول داشتند … آنجا جمعيت زيادي موافق و مخالف جمع شده بودند 

  ] ١١١. [ه اعدام شده بودندهم محکوم ب

ترين شرح از اين  در سنجش با گزارشهاي اين و آن، شايد دقيق. از ميان مريدان، يکي توبه کرد و از بابيگري برگشت و آزاد شد
  :نوشت. رويداد دکتر پوالک پزشک شاه باشد که از نزديک گواه صحنهء اعدام بود

م را وادار به ايستادن در کنار ديواري کردند و معدودي از سربازان اجراي حکم را به به هنگام اجراي حکم که در تبريز رخ داد، محکو
باب . گيري شليک کردند عهده گرفتند اما چون سربازان محتمال رغبتي به انجام اين مأموريت نداشتند، تفنگهاي خود را بدون نشانه

اما در شوربختي وي و بخت خوش مملکت، او را را در . بي گريختاز دودي که از تفنگها پيدا شده بود، استفاده کرد و از مجراي آ



 

 

  ٩٠٩١-٨٢٨١:  روحانيت از پراکندگي تا قدرت

 
اگر او به دست نيفتاده بود، مردم حتمًا مي گفتند که به معراج رفته است و اين معجزه خود کافي . آن سوي قنات دستگير کردند

. اي متمايل بودند شتند و به چيز تازهزيرا مردم به وضع موجود رغبتي ندا. مي بود که قسمت اعظم مردم را به پيروي از او وا دارد
]١١٢ [  

به : از اين دست که. اي به گواهي دکتر پوالک نزديک بود نويس رسمي دوران ناصري نيز اندازه الملک سپهر، وقايع برآورد لسان
ي دانيم که به اين را م] ١١٣. [»قتل او کراهتي داشتند«سربازان دولتي چون عيسوي بودند، از . هنگام اعدام طناب پاره شد

در ربط با مجريان اعدام، تنها کاظم بيک از يک سرباز عيسوي . دار بود عهده) تاتوس(زمانهء محمد شاه رياست قشون را يک ارمني 
  .چه بسا همان تاتوس بوده باشد. ياد مي کند

» العذاب به فتواي علماي شريعت مآبعليه و ”محمد باب،  نگار دوران ناصري هم ياد کنيم که در قتل ميرزا علي از خورموجي وقايع
  :گواهي داد

 هءروز دوشنبه بيست و هفتم شعبان که روز پايان عمر آن مردود بود، او را با محمدعلي تبريزي مغلوبا از کوچه و برزن که مشاهد
اش  موده، هدف گلولهحاضرباش ن) عيسوي(چند دسته از دالوران فوج بهادران . مرد و زن بود عبور داده به ميدان تبريز آوردند

  ] ١١۴. [جسد پليدش در خارج شهر انداخته، طعمهء وحوش آمد. ساختند

  :کاظم بيک هم نوشت

هر دو را با طناب، پشت به مردم، به .  باب را همراه با يکي از مريدانش، آقا محمدعلي، به محل اعدام آوردند١٨٤٩ ژوئيه ٢٩در 
يکي از عيسويان فوج بهادران را براي خالي کردن تير . “باب خاموشي گزيد”اين احوال در همه . حکم اعدام را خواندند. چوب بستند
  ] ١١۵. [هم از اين رو که اگر شورشي به پا شود، سربازان مسلمان لطمه نبينند. بر گزيدند

 هءگواه چهر« بودند انبوه مردم که به ديدارش شتافته. »خاموشي گزيد«همو افزود که باب در برابر مرگ ايستادگي نشان داد و 
از «در ميان جماعت که شاهد اعدام هم بودند، تنها سخن . »رنگ پريده و زيباي او بودند که نشان از رنج و آرامش ناگفتني داشت

  ]١١۶. [مي رفت» بيدادگري ماليان و استبداد حکومت

فرستاد که بيگمان از تبريز دريافت سرقونسول فرانسه در طرابوزان هم که گزارش سفارت فرانسه را در دست داشت، شرحي 
  :در اين روال. کرده بود

اين رفتار . او مرگ را در خاموشي و دالورانه به جان خريد. باب را همراه با پنج تن از يارانش در برابر جمعيتي هنگفت، تيرباران کردند
ها  خي به صراحت مي گفتند که اثري از گلولهحتي بر. ها گذاشت که معجزات گوناگون به او بستند باب چنان اثري در اذهان توده

  ] ١١٧. [بر تن او ديده نشد

به . هاي حافظ روي به سوي ميدان آورد از ميان ياران باب که اعدام شدند، يکي هم سليمان خان نامي بود که با بيتي از غزل
  :پيشواز مرگ شتافت و خواند

      دستيم جام باده و دستيم زلف يار 

     ]١١٨[انهء ميدانم آرزوست  رقصي چنين مي 

اجساد باب و محمدعلي و يکي ديگر از مريدان را که يکي از اعضاي فرقه بود، پس از آنکه در ميان بازار و «به گفت ادوارد براوان 
ند تن سرانجام يکي از مريدان باب به ياري چ. »ها شهر گردانيدند، در خندق شهر انداختند تا خوراک سگها و شغالها شوند کوچه

در کفن سفيد ابريشمي پيچيده در تابوت گذاشتند «. ديگر، با اعمال زور و يا به ضرب رشوه اجساد بابيان را از خندق بيرون کشيدند
  ]١١٩. [»و به تهران فرستادند

هاي شهر  چندين روز در کوچه«جسد باب را : به تلخي نوشت. آنچه گوبينو در اين زمينه آورده، بسي دور از گفت ديگران است
سالها بعد بابيان به براون : همو مي افزايد] ١٢٠[» ها پرت کردند تا طعمهء جانوران شوند گرداندند و سپس از باالي ديوار به بيرون
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جسد باب و مريدش را خريدند، هر دو را در يک تابوت جاي دادند و به تهران فرستادند و به راه همدان، در رباط کريم «گفته بودند گه 

  ]١٢١[» اک سپردندبه خ

نويس دربار، به همين کلمه  قلي خان هدايت، تاريخ مهدي. ها نشدند ها و شکنجه شگفتا که موّرخان وطني، چندان پاپيچ اعدام
از ] ١٢٢. [»محمد باب که به اهمال حاجي ميرزا آقاسي قّوت گرفته بود، در تبريز به قتل رسيد ميرزا علي«: بسنده کرد که
  ]١٢٣. [ي نکردقرةالعين هم ياد

که دو سال بعد و به دنبال سوء قصد به شاه، اعدام شد، . تاج طاهره قرةالعين نام برد در ميان مريدان باب، نخست بايد از زرين
گوبينو هم برآن بود که ] ١٢۴[به شمار مي رفت “ عنصر مؤثر جنبش بابي”آورده اند که قرةالعين . چنانکه در بخش ديگر خواهد آمد

نيز از دانشمندترين هموندان اين فرقه در شمار بود و . » اين آئين به شمار مي رفتهءترين چهر شگفت انگيزترين و جالب«ن العي قرة
عليه حجاب «] ١٢۵[او بود که در دشت بدشت . زبان عربي را هم به حد کمال مي دانست. »روحيه و شخصيت برجسته داشت«

حتي لرد کرزن که چندان دلخوشي از ] ١٢۶. [ و بسياري ديگر به پشتيباني برآمدندمسلمانان برآشفتند. »و چندزني به پا خاست
رشادت ”از ] ١٢٧. [»انگيزترين رويداد تاريخ معاصر در شمار است داستان اين زن غم«: ايرانيان نداشت، به طاهره که رسيد، نوشت

 مي شناخت و شاهد اعدامش بود، گواهي مي داد که اين دکتر پوالک پزشک شاه هم که او را از نزديک. او هم ياد کرد“ و دالوري
هوآر، پژوهشگر جنبش ] ١٢٨. [محسوب مي شد“ دانشمندترين زنان سراسر مملکت”بابيان پيوست، خود از “ نحلهء”زن که به 

  ]١٢٩. [مي شناساند“ آراسته به دانش و خودساخته”فرقه بابي و زني “ ترين شخصيت برجسته”باب طاهره را 

ةالعين در هر سرزمين و به هر عصر  پيدايش زني مانند قر«: ر ستايش او، ادوارد براون بود که سنگ تمام گذاشت و نوشتاما د
. »براي دين بابي همين بس که قهرماني مانند قرةالعين آفريد… آسا در کشوري مانند ايران  معجزه«و البته » پديده ايست کمياب

خوانده يکي از  اين زن درس«: ز بابي و بهائي نداشت، به قرةالعين که رسيد، نوشتحتي کسروي که هرگز دل خوش ا] ١٣٠[
به همين بسنده کرد که مريدان طاهره . الملک سپهر چندان پاپيچ دانش قرةالعين نشد لسان] ١٣١[» .دانايان به شمار مي رفت
  ]١٣٢. [حتي گوبينو عليه اين داوري برخاست! جملگي عشاق او بودند

انگيز اينکه اين زن در  شگفت. را سيد کاظم رشتي به طاهره داد که نام اصلش فاطمه بود) نور چشم( که لقب قرةالعين گفته اند
 اهل هءهمسرش مال محمد در رد. بار آمد) مال محمد صالح(هاي قزوين  در خانهء يکي از آخوند.  روحاني رشد کردهءدامن يک خانواد

دل به دريا زد و . اما طاهره با هيچيک از اعضاي خانواده نساخت. اسالم پرورش يافتخواهرش مرضيه هم در بطن . دين بود
خانواده «: آواز بود که نوشت گوئي در اين زمينه با فردريک انگلس که نمي شناخت هم. باکانه از اسالم و از خانواده ُبريد بي

  .»نخستين هستهء سرکوب است

زيرا در تاريخ ايران اسالمي، . و شورش بر نظم موجود، از ياد نتوان برد“ کشف حجاب” مرد، نقش او را در مبارزه به راه برابري زن و
چه بسا تفاوت طاهره با استادش در اين بود که آن رهبر هنوز در عالم عرفان . اين نخستين بار بود که سخن از رفع حجاب مي رفت

ها پاي روي زمين  و حال آنکه قرةالعين به قول فرنگي. گير گوشهو مهديگري سير مي کرد و به گفِت شاهدان وقت، تنهارو بود و 
در خانهء ميرزا کاظم رشتي منزل کرد، .  قمري بود که طاهره راهي کربال شد١٢٥٩/  م١٨٤٤به سال . داشت و روي به سياست

حتي شيخيان و برخي . او شوريدندگروهي از مجتهدان بر . به تبليغ آئين وي پرداخت] ١٣٣[اما به گفِت عباس امانت، باب را نديده 
چه بگويم در حق «: به پشتيباني برخاست در لوحي نوشت. اما باب او را رها نکرد. از بابيان سخنان تند او را بر نتافتند و در افتادند

  ]١٣۴. [»نفسي که خداوند او را طاهره ناميده

“ تدريس”کهدر آن واليت به : نيز افزود. نمي دانيم. راه بودالدين محرابي در سفر کربال قرةالعين با بستگانش هم به گفت معين
و حال آنکه بيشتر شاهدان وقت، حتي ُمفتي بغداد گواهي داده اند که در کربال قرةالعين در کار تبليغ آئين ] ١٣۵. [اشتغال داشت
سرانجام در جلوگيري از . شوريدنداما بسياري از مجتهدان کربال بر او . به هر رو، گروهي چند به او پيوستند. پيشوايش بود

سپس احمد سالوسي مفتي بغداد او را به خاطر تبعيت از باب و تبليغ . کرد“ توقيف”ناآرامي، حاکم شهر طاهره را دستگير و 
ن زن من در اي«: چنانکه به اعتراف آمد و نوشت. اش شد آورده اند که اين مفتي زندانبان، شيفتهء زنداني. الحاد، به زندان افکند

  ]١٣۶! [»فضل و کمالي ديدم که در بسياري از مردان نديده ام

ما به اين بسنده مي کنيم . الدين محرابي به تفصيل آورده است زندگي نامهء او را معين. از سرگذشت خانوادگي او در مي گذريم
در قزوين از آرمان .  راه قزوين را در پيش گرفتاز راه کرمانشاه با مريداني چند. که طاهره پس از آزاد شدن از زندان روانهء ايران شد

مجتهد قزوين که خود يکي از . شمار مريدانش رو به افزايش نهاد. “جنجالي برپا کرد”از شوهرش جدا شد و . باب سخن راند
اما به جائي . تهديد هم کرد. “به هر وسيله شده طاهره را از سخنان کفرآميز رويگردان کند”بستگان قرةالعين هم بود، کوشيد 
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نوشته اند که قتل آن آخوند . سرانجام هنگاميکه همين مجتهد روانهء مسجد بود، در راه سه تن از بابيان او را کشتند. نرسيد

  .چندي در تهران بماند و سپس راهي خراسان شد. قرةالعين از روي ناچاري، قزوين را ترک گفت] ١٣٧. [بلوائي به پا کرد

: آنگاه بي پروا در برابر هزاران مريد بايستاد و اعالم داشت] ١٣٨. [در دشت بدشت نزديک شاهرود ايراد کردانگيزش را  گفتار جنجال
] ١٣٩. [رفت و آمد کرد“ سربرهنه”نوشته اند که از آن پس همواره . و خود پرده از سر برافکند» حجاب حرام است«از اين پس 

که شمارشان “ هاي متنفذ آن همه آخوند” متدين و به رغم هءست با آن خانوادمردمان مي گفتند چگونه دختري از اهل قزوين، يار
اما اين زن . مسلمانان به کنار، حتي گروهي از بابيان به پرخاش آمدند و دشنامش دادند. اي در پيش گيرد هم کم نبود، چنين رويه

  .ن و راي خود برنگشتاش ايستادگي نشان داد و از سخ در برابر دشمنان، همکيشان و افراد خانواده

. پرداز دربار ناصري، بس شنيدني است الملک سپهر، گزارشگر افسانه وصف آن روز که طاهره حجاب از سر برگرفت، زير قلم لسان
آنگاه به شرح ماجرا . مريدانش را به خود جلب کند“ اعتماد”و دانش بود که قرةالعين يارست “ زيبائي”از برکت : نخست نوشت

  :اين دستاز . پرداخت

حقا که روي …  تابنده را که ِمهر درخشان بود به مردمان بنمود هءآن چهر… از رخ برکشيد ) حجاب(برقع . قرةالعين بر منبر صعود کرد
… شمع او را پروانه گشتند ] پس مريدان. [حجاب زنان را موجب عقاب شمرد] آنگاه. [چون قمر و زلفي چون ُمشک ازفر نمايان شد

که بر ياقوت رّماني افسوس مي کرد، بوسه مي زدند و پستانهاي او راکه بر ناِر ُبستان دريغ مي خورد، چهره مي لبهاي او را 
  ] ١۴٠. [سودند

هنگامي هم که قرةالعين . نمي رفت“ رفع حجاب”آبادي برآن بود که طي قرنهاي دراز کسي پيرامون  در اين زمينه يحيي دولت
سخن گويد، “ در اين باب”را برانگيخت تا جائي که از آن پس هرکس خواست “ سلمانانطعن و لعن م”حجاب از سر برگرفت 

چه بسا بتوان گفت که در نقد نظم موجود از باب . اما سخن طاهره تنها در کشف حجاب نبود] ١۴١. [خوانده شد“ فاسدالعقيده”
  .گامي فراتر نهاد

هاي طاهره  و حال آنکه در اين زمينه سخنان باب به تند و تيزي گفت. يم کرداندوزي را تحر آئي قرةالعين مالکيت و ثروت در آن گردهم
بهشت و ”! »رستاخيز ديگري نخواهد بود مگر آن رستاخيزي که شما در راه احقاق حق برپا داريد«اي مردم، : از آن ميان گفت. نبود
پس ما مي . بهره گيريد“  ثروت و نعمت جهانبه تساوي از”اين عالم آفريده شده تا شما مردمان . شما همين دنياست“ جهنم
اکثريت ازآن محروم ”به دست گروهي محدود به هنگامي که “  ثروتهءذخير”همچنين ! »مالکيت فساد اجتماعي است«: گوئيم
يان سهم برابر بريد تا فقر از م«پس اي رعايا، امروز بر شماست که بکوشيد از ثروتهاي اين جهان . ، باالترين فساد است“است

و برشماست که برآئيد و سهم » از آِن يکايک شماست« خداست پس هء زمين از آن خداست و آفريدهءاگر اين ُکر. »شما برخيزد
هاي باب و  هاي شيخيان نزديک بود و گاه به انديشه هاي طاهره گاه به انديشه در اين روال، گفت. و الي آخر] ١۴٢[خود را بستانيد 

  .تندتر از هر دوهاي اجتماعي،  در زمينه

آورده اند که ]. ١۴٣) [نزديک بارفروش( شيخ طبرسي پيوست و سخن راند هءدر همان سالها بود که قرةالعين به شورشيان قلع
از . از تهران، خانلر ميرزا حاکم خراسان را فرا خواندند و دستگيري طاهره را خواستار شدند.  تن مي گذشت٤٠٠شمار مريدان از 
. ين واليت بيشتر کشاورز و بازرگان بودند و بسي دور از گرايشات سياسي، چندان دل به تبعيت از بابيان نسپردندآنجا که مردم ا

  ]١۴۴. [سرانجام دستگيرش کردند و به تهران فرستادند. مأموران دولتي به آساني او را شناختند. طاهره را پناه ندادند

هايش به نگارنده، باب را  جمالزاده که وابسته به فرقهء ازلي بود، در نامه شيخ طبرسي، سيد محمدعلي هءدر ربط با شورش قلع
: هايش نوشته بود  شيخ طبرسي هم در يکي از نامههءدر ربط با اجتماع قلع. تاريخ معاصر مي خواند“ شخصيت”مهمترين 

د مفصل در اين باب دارم ولي من دو سه سن.  شيخ طبرسي براي نشان دادن نيروي عقيده بسيار گرانقدر استهءداستان قلع«
  ]١۴۵[» کو فرصت؟

“ وخيم”آجودان فرانسوي که سپاه ايران را آموزش مي داد، وضع ايران را . ها فرنگيان هم از ناامني سخن مي گفتند به دنبال اعدام
اين طايفه آنچنان رو همه روزه شمار مريدان «: از طرابوزان گزارش مي رسيد] ١۴۶. [دولت را مي نکوهيد“ ددمنشي”مي خواند و 

بديهي است که اين جماعت جملگي بابي نبودند، ] ١۴٧. [»اي پيدا کرده است کننده به افزايش گذاشته که ابعاد نگران
پس از کشته . پا هم يافت مي شدند در ميان جمع حتي برخي از سادات و ماليان خرده. ناخرسنداني بودند که به بابيان پيوستند

تا جائيکه امروز .  تن به بابيان پيوستند٣٠٠ يا ٢٠٠تنها در شهر سلماس « گزارش رفت که . ز نو سربرآوردندشدن باب مريدانش ا
  ]١۴٨. [»خواهي نخواهي باب به به عنوان يک شهيد بزرگ شناخته شده است
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زروم گزارش فرستادند که از ار. ، در تهران و کرمان و يزد خبر روآمدن فرقهء بابي در برون از مرزها پيچيد١٨٥٠به همان سال 

رهبر اين فرقه که باب نام دارد خود را . گر شده است حکومت ايران در روياروئي با فرقه ايست که در گسترش خطرناکي جلوه«
برعکس به نيروهاي شورشيان جان تازه «اما اين کشتار . »گروهي از ياران او را کشته اند«تاکنون . » خدا مي داندهءنمايند
  ]١۴٩. [»در تهران سر بريدند«س در جهت درس عبرت چند تني را هم پ. »بخشيد

مريدان به زندانهاي . بابيان به پا خاستند.  در زنجان شورش بزرگتري برپا شد١٨٥٠باز در همان گزارش آمده است که به سال 
آنگاه . حاکم شهر را نيز محاصره کردندکاخ . دولتي يورش بردند تا زندانياني راکه به جرم بدهي ماليات در بند بودند، آزاد کنند
بدينسان از پرداخت ماليات . “شکست دادند”مردمان سالح برگرفتند و بر عليه نيروهاي دولتي جنگيدند و حتي سربازان دولت را 

  .سرانجام پس از دو ماه کارزار، قشون دولتي با همراهي ماليان، بابيان را از پاي درآوردند. سرباز زدند

 قشون دولتي در هء کشور خود فرستاد، يادآور شد که فرماندهءديگري که فريه قونسول فرانسه در تبريز به وزير خارجدر گزارش 
چنانکه بابيان به آساني توانستند حاکم شهر را که عموي شاه هم بود، در کاخ خودش . نشان داد“ سستي”سرکوب اين فرقه 

با توپخانه و ”امير کبير ] ١۵٠. [» تن زخمي برجاي گذاشت٣٠٠ تني کشته و ٦٠«به گفت فرنگيان جنگ زنجان هم . زنداني کنند
. پايتخت را ترک گفت و با شتاب خود را به زنجان رساند و به همان ميزان سپاه به تبريز فرستاد“ سه هزار سوار و سه هزار سرباز

هاي مردم که اخراج حاکم را مي  به خواست. ردرفتار ک“ هوشمندانه”ها امير  به گفت اين گزارشگر فرانسوي، در اين درگيري
به رغم ] ١۵١. [زندگي مي کردند“ ده هزار بابي”بويژه که در اين شهر و روستاهاي اطراف . خواستند روي خوش نشان داد

 بهانه که هم به اين. که امير به حاج محمدعلي مجتهد شهر داد، اين آخوند چماقدارانش را به جان مردم انداخت“ امتيازاتي چند”
  ]١۵٣. [» تن از سربازان شاه کشته شدند٤٥٠٠«هاي زنجان  به درگيري] ١۵٢. [“رفته رفته آرام خواهد شد”شهر 

از آينده خود نگران . روحانيان را ترس فرا گرفت. در تهران و کاشان و نيشاپور بسياري به سپاه بابيان پيوستند: گوبينو مي گويد
خود “ وضع ناگوار”از حکام هم ياري جستند و از .  طّلاب را از مساجد بيرون کشيدند و مسّلح کردندو“ گدايان مساجد”آنگاه . شدند

بابيان نيز به نوبهء خود در ميادين . کردند“ وعظ”در مساجد عليه بابيان شروع به . به عباسقلي خان حاکم الريجان شکايت بردند
  ]١۵۴. [شعار دادند“ عليه اسالم”شهر 

فرمان قتل «به گفت آدميت، ميرزا آقاخان نوري مزدور انگليس . امير کبير از صدارت برکنار شد) ١٨٥١ نوامبر ١٣ (١٢٦٨ محرم ١٨در 
آنگاه بي . در حمام فين امير به کشتن داد) ١٨٥٢ ژانويه ١٠ (١٢٦٨االول  صدراعظم معزول را در ربيع] ١۵۵. [»را از شاه گرفت

مي گويند برخي از درباريان هم با او ] ١۵۶. [»رزا تقي خان غير مرحوم به دَرک واصل شدبحمداهللا که مي«: شرمانه به شاه نوشت
  .سندي در دست نداريم. همدست بودند

 سه تن هنگامي که شاه به سواري مي رفت، به سويش تيراندازي ١٨٥٢ اوت ١٦در . روزگار بر بابيان و دگرانديشان تنگ آمد
زيرا که تير به اسب خورد و . ته و پرداختهء درباريان در همدستي با روحانيان بود و نه بابيانبرخي گفتند اين سوء قصد ساخ. کردند

در اين ماجرا قرةالعين را هم . قلع و قمع مخالفان آغاز شد. وضع برگشت. بهانه به دست حکومت و روحانيت افتاد. شاه زنده ماند
  .خش خواهيم ديدچنانکه در دنبالهء اين ب. به چوبهء دار بستند و کشتند

  .پيش از آنکه اين فصل را دنبال کنم، چند سطري مي آورم در سنجش مرام باب از زبان فرنگيان

 

  فرنگيان و جنبش باب

با آلفونس نيکال مي آغازيم که بارها از او ياد کرده ايم، زيرا که بيش از همه افکار شيخيان و بابيان را به دست داد و اسناد ارزنده 
نيکال، به . خود او نيز سرانجام به فرقهء ازلي پيوست. مرام و شورش و آزار و اعدام و سرکوب بابيان برجاي گذاشتدر زندگي و 

در همين زمينه . به زبان فرانسه برگرداند و انتشار داد“ يک جوان ايراني”هاي باب را نيز با همکاري  گفت خودش بيشترين نوشته
. در پاسخ به پرسنده، نيکال با ستايش فراوان از باب ياد کرد). که نمي دانيم کيست(رانسوي نگار ف گفتگوئي آراست با يک روزنامه
هرچه مي انديشيم بيشتر «اکنون هم . هاي باب بودم و هستم و گفت» من مجذوب قدرت استدالل«: حتي به اعتراف آمد و گفت

  .هاي او در اين نوشته ياد کرده ايم کتابها و مقالهاز ] ١۵٧. [و سخنان ديگري از اين دست. اين مرد پي مي برم» به نبوغ
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او نيز مانند . دانست“ تجديد حيات و ادامهء دين مزدک به روزگار ساسانيان”محمد باب را  ها و تعاليم علي دکتر پوالک انديشه

  ]١۵٨. [ديگران دالوري و زيبائي قرةالعين را ستود

بازماندگان «بابيان بيگمان : در هر دو کتابش، شورش بابيان را شرح داد و نوشت. هاي پوالک نزديک بود داوري گوبينو هم به گفت
 نويني هءبه هر بار در جلو… اين مکتب زنده است و «وانگهي، هنوز . » پنجم سر برآورده بودهءهمان مزدک کافر هستند که به سد

  ]١۶٠. [»ترند هاي اروپائيان نزديک به انديشه«و » بابيان با خرافات مذهبي بيگانه اند«: همو افزود] ١۵٩. [»رو مي آيد

  ]١۶١. [سخن گفت“ دراويش مزدکي” انگليسي، از پيوند بابيان با هءدر همان راستا باينينگ نويسند

ها و آرمان باب با افکار  دانستند و به سنجش انديشه“ ماترياليسم سرخ”باز برخي ديگر مرام باب و قرةالعين را برآمده از 
محمد باب و طاهره قرةالعين  اش از علي حتي بانو ِشل که در سفرنامه. اي فرانسوي و متفکران غربي برآمدنده سوسياليست

  ]١۶٢. [ديد“ سوسياليسم و کمونيسم”ها و مرام سياسي اين فرقه را به دور از اسالم و نزديک به  بسي ياد کرده بود، انديشه

آشکارا توان ديد که «: خود گواه شورش بابيان در اين شهر بود، گواهي مي داد، فريه قونسول فرانسه در زنجان، که ١٨٥٠به سال 
ايست براي الپوشاني  براي رهبران اين فرقه، مذهب بهانه. هاي فرانسوي را دارند هاي سوسياليست ها همان گرايش اين بابي

  .در اين داوري قونسول زنجان تنها نبود] ١۶٣. [»آرمانهاي سياسي

کساني که اين مرد را از نزديک ديده بودند، «: ها را روز به روز گزارش کرده است، نوشت در ارض روم نيز که رويدادقونسول فرانسه 
همو . »محمد باب در گفتارهايش از اعتبار فراوان و نفوذ کالم برخورار بود و رفتاري خوش آيند هم داشت گواهي مي دهند که علي

  ]١۶۴. [اين چنين پيشرفت کند“ به اندک زماني”که اين فرقه توانست از برکت همين روش و منش بود : افزود

… اين نوآوران مردماني هستند بس ماليم و مهربان و افکارشان نزديک به مسيحيت «: سوهارت در يک گزارش طوالني گواهي داد
  ]١۶۵. [»در پي تحميل مرام خود هم نيستند

همچنين به پشتيباني از مرام بابيان در . در ايران خواند“ اصالحات و پيشرفت”يشروان گيوم دپينگ هم آرمان باب را ستود و او را از پ
  ].١۶۶[برآمد “ برابري زن و مرد”جهت 

اين . سنجيد] ١۶٧[“ مارتن لوتر”خواند و باب را با متفکر آلماني “ دشمن اسالم”کارال ِسِرنا که پيشتر از او ياد کرديم، بابيان را 
. »من با برادر اين زن ديدار کردم«:  او رفت و نوشتهءبه سراغ خانود. ته شدن طاهره راهي قزوين شدجهانگرد به دنبال کش

مريدان اين ”تا جائي که يکي از ماليان که محمدعلي زنجاني نام داشت از . طاهره زني سخت زيبا و محبوب بود: نيز افزود] ١۶٨[
پيشين از او ياد کرديم، در شورش بابيان به دست قواي دولتي کشته اين مجتهد که در صفحات ] ١۶٩. [به شمار مي رفت“ زن
  .شد

در ميان اعضاء اين ] ١٧٠. [ نوين را برآردهءهاي جامع را در سر داشتند که بتواند نياز“ آئين جديدي”ادوارد براون برآن بود که بابيان 
براي فرقهء بابي اين افتخار بس که زني مانند قرةالعين : شتفرقه، براون بيش از همه قرةالعين را ستود و چنانکه پيشتر آورديم، نو

  .آفريد

العين سخن گفته، يک تصوير زيبا و خيالي از زني  شناس فرانسوي هم که با ستايش از جنبش بابيان و قرة خانم ديوالفوآ باستان
چرا که او چنانکه ديديم سربرهنه .  نيستةالعين تعبير شده و تصوير او که بارها به تصوير قر] ١٧١[روسري به سر به دست داده 

  .راه مي رفت

. بود“ ملي گرائي”و “ شورش در جهت بيداري وجدان ملي”برآن بود که برخاست بابيان . ويکتور برار هم جنبش بابيان را مي ستود
  ]١٧٢. [اي چند گرفته بود هنيز الهام و بهر“ هاي اروپاي نوين از نوآوري”و “ نرمش دين مسيح”از ديدگاه او رهبر اين فرقه از 

برخاست باب : نوشت. آخرين نمونه را از زبان ايوانف، مورخ روسي بياوريم که آموزشهاي رژيم استالين در آرمان باب مي جست
نظم نوين بر پايهء برابري و پايان دادن به ] باب نويد برپائي. [سياسي موجود بود-مبارزه عليه نظام فئودال و نظام اجتماعي«
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اما اين خيزش نتوانست : در جاي ديگر هم به اختصار گفت] ١٧٣. [را خواستار بود» اخلهء غرب در اقتصاد ملي ايرانمد

  ]١٧۴. [بيافريند“ هاي خود بخودي شورش”

  يادداشت 

 يافت بدبختانه حتي در ميان زرتشيان يک تن. دولت محمد شاه حتي در طلب آموختن و احياي خط پهلوي آدم به يزد فرستاد] ١[
  .ايران در راهيابي فرهنگي، فصل يکم: نک. نشد که با اين خط آشنا باشد و داستان سر نگرفت

]٢ [Gobineau : Trois ans en Asie, op. cit., p. 265.  

  .١٣٠-١٠٠. ، ص١٣٥٨مصيبت وبا و بالي حکومت، تهران، انتشارات گستره، : ، در“فرنگ و فرنگي مآبي در ايران”: هما ناطق] ٣[

]۴ [Y. Piggot: Persia, Ancient and Modern, London, 1874, p. 169.  

]۵ [Joseph Wolff: A Mission to Bokhara, London, G. Wint, 1967, p. 208.  

]۶ [Ibid.  

]٧ [A.L.M. Nicolas : Cheikh Ahmed Lahçahi, Paris, Librairie Paul Geuthner, 1910, p. 18.  

هاي خطي الواح و  ه با ناصر پاکدامن در جهت تدريس به دانشگاه پرينستون دعوت شديم، از مجموعه که همرا١٩٦٧به سال ] ٨[
گويا از سوي بابيان وصيت شده بود . هاي شيخيان و بابيان با خبر شدم که سالها پپش از قبرس به آمريکا منتقل کرده بودند رساله

سرانجام به ياري يک کلنل بازنشستهء انگليسي مهلت يکماهه دادند که به . ندکه اين اسناد را در اختيار بهائيان و مسلمانان نگذار
. برخي را که در همين جا به اشاره آورده ام، رونويسي کردم. آن اسناد و آن الواح را سخت گرانبها يافتم. آن کتابخانه راه يابم

  .فرصت يکماهه که سرآمد، در را به رويم بستتند و بيرونم کردند

]٩ [A.L.M. Nicolas : La Science de Dieu, Essai sur le Chéikhisme, Paris, Librairie Paul Geuthner, 1911, p. 37.  

  .االواح شيخي و بابي، ياد شده] ١٠[

ارشادالعوام را .بهره گرفته ام“ سئواالت سبعه”و“ رسالهء احمديه”هاي  هاي شيخيان، در همان کتابخانه از رساله در انديشه] ١١[
  .ه سالهاي دانشجوئي از کتابفروشي ساموئليان خريدمب

  :نيز. الواح، ياد شده] ١٢[

A.L.M. Nicolas : La Science de Dieu…, op. cit..  

]١٣ [  

A.L.M. Nicolas : Séyyèd Kazem Rechti, Paris, Librairie Geuthner, 1914, p. 39.  

  .٣. ص.  هجري قمري،١٨٦١/١٢٥٦تبريز، چاپ سنگي، ارشادالعوام، به فارسي، : حاجي کريم خان کرماني] ١۴[

  .هاي خطي دانشگاه پرينستون رسالهء احمديه، خطي، مجموعه نسخه] ١۵[

  . ٢٣٩. ، ص١٣٦٨ايران و ايرانيان، ترجمهء کيکاووس جهانداري، تهران، انتشارات خوارزمي، چاپ سوم، : سفرنامهء پوالک] ١۶[
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بعدها در وين به .  از نو به ايران بازگشت١٨٨٢در .  ده سال در ايران زيست١٨٦٠ تا ١٨٥١ز ادوارد پوالک، پزشک ناصرالدين شاه، ا

پوالک شاهد عيني شورش بابيان و اعدام بابيان بود که آنها را بر رسيد و ). به نقل از مقدمهء کتاب( آموزش زبان فارسي پرداخت 
  .ني هم غفلت نکردحتي از برشمردن و طريقهء پختن خوراکهاي ايرا. به دست داد

سخنگويان سه گانهء انجمن آذربايجان در انقالب مشروطيت، تهران، امير کبير، : اهللا فتحي شرح حال ميرزا جواد خان در نصرت] ١٧[
١٣٥٦.  

  .  صفحه٦٠٧خاطرات، خطي، : ميرزا جواد خان ناطق] ١٨[

خواستش .  برايم فرستادYann Richardسط استاد  اين کتاب را که سخت ناخواناست، پدرم ناصح ناطق توهءنسخهء زيراکس شد
  .روزگار مجال نداد. اين بود که اين خاطرات را در پاريس منتشر کنم

ترجمهء اين مقاله را در آن کتاب به . کتاب نگارنده به زبان فرانسه، ياد شده: ، نک“فوايد فلسفه”: الدين اسدآبادي جمال] ١٩[
  .دست داده ام

  . ١٨٩٦-١٨٩٧، ١٢ تا ١هاي  آباد دکن، شمارهمعلم شفيق، حيدر] ٢٠[

  .هاي سيد جمال به زبان فارسي اين نشريه به زبان اردو بود و مقاله

  . ، به ترکي١٨٧١سيوف القواطع، استانبول، : خليل فوذي] ٢١[

ن ترکي است گفتار متن به زبا. عکسي از اين رساله را استاد محمد حميداهللا که در استانبول تدريس مي کرد برايم آورده بود
  .الدين به زبان فارسي است جمال

  .١٨٧٠ دسامبر ١٣ و ٦هاي  البصيرت، استانبول، شماره] ٢٢[

  .١٨٧٠ دسامبر ١٣، ٤٨٤ هءالجوائب، استانبول، سال دهم، شمار] ٢٣[

]٢۴ [Homa Nategh : Seyed Djamal-ed-Din Assadabadi, préface de Maxime Rodinson, Paris, Maisonneuve Larose, 
1968.  

]٢۵ [Djamal-ed-Din Assad-Abadi : “Réponse à Ernest Renan, Islamisme et la Science”, Journal des Débats, 18 mai 
1883.  

  . ، دمشق، دائرة المعارف بستاني“علي محمد باب”: الدين شيخ جمال] ٢۶[

  .ي پاريس باز يافتهاي دانشگاه کتاب بستاني را مي توان به آساني در کتابخانه

]٢٧ [Le temps, 14 juin 1896, L’intrnasigeant, 8 janvier 1896.  

  :اصل ترکي اين بيت را از مادرم آموختم] ٢٨[

  علي سنه من خدا ديَه بولمَرم 

  اگر ديم آشکار ديه بولَمَرم 
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ک، جلد اول، افست، تهران، چاپ گلشن،  ملهءدبستان المذاهب، با يادداشتي از رضازاد: کيخسرو اسفنديار بن آذر کيوان] ٢٩[

١٣٦٢.  

  .٦١٤. ، ص١٣٣٩، افست، چاپ سعدي، ١٢٤٧بستان السياحه، تهران، : العابدين شيرواني حاجي زين] ٣٠[

  . ١٩٥٥رباعيات حکيم عمر خيام، به اهتمام مرلي دهر مصر، هند، لکهنو، مطبعه منشي، ] ٣١[

  .ان به چشم نمي خورداين رباعي در رباعيات خيام منتشر شده در اير

  ). بابهءزير واژ: نک( ، ١٣٧١تذکرة مرآت الفصاحه، شيراز، انتشارات نويد، : شيخ مفيد داور] ٣٢[

]٣٣ [Gobineau, Comte Joseph Arthur de : Les religions et les philosophies dans l’Asie Centrale, Œuvres, Paris, 
Bibliothèque de la Pléiade, volume II, 1983, p. 519.  

]٣۴ [Ibid, p. 521.  

]٣۵ [Ibid.  

]٣۶ [Mirza Kazem Beg : “Bab et les Babis ou le soulèvement politique et religieux en Perse 1845-1853”, Journal 
Asiatique, avril à septembre 1866.  

]٣٧ [Limbton, A.K.S: Qajar Persia, London, L.B. Tauris & Co. Ltd. 1987, p. 28.  

  .١٢٨-١٢٩. کاظم بيک، ياد شده، ص] ٣٨[

]٣٩ [J.P. Ferrier : Voyages et aventures en Perse, Paris, Ed. Dentu 1870, p. 9.  

اش حاج ميرزا سيد علي نگهداري او را بر عهده شناخت و  پس از مرگ پدر، دائي. باب ُنه ساله بود که پدرش را از دست داد] ۴٠[
  . ساله بود که شغل پدر را دنبال کرد١٥. ود او به فرقهء بابي پيوستبعدها خ

]۴١ [Duckette, W.A : La Turquie Pittoresque, Histoire, moeurs, description, Paris, Victor Lecou Editeur 1855.  

  .هاي خالي بازار ايرانيان در استانبول برجاست و ديدني است  غرفههءهنوز بازماند] ۴٢[

  .عبارت يني چري در زبان ترکي عثماني در مفهوم چريک نو و يا سپاه نواست] ۴٣[

  .، به تفصيل به دست داده ام٦ و ٥هاي  در شماره١٣٧٨شرح آن تنظيمات و جايگاه ارمنيان عثماني را در نشريه بخارا، ] ۴۴[

نگيز اينکه در ميان پژوهشگران اين دوره، کمتر از ا شگفت.  شاه، دختري به نام خديجه بيگم گرفتهء به اصرار خانواد١٨٤٢در ] ۴۵[
  .اين زن نام برده اند

]۴۶ [Alphonse Denis : “Affaire de Kérbéla”, Revue de l’Orient, cahier IV, tome 1, 1843, p. 138.  

]۴٧ [Nicolas, Alphonse : Seyyèd Kazem Rechti, Paris, Librairie Paul Geuthner, 1914, p. 31.  
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، ١٣٦٣ مطبوعاتي عطائي، چاپخانهء صفا، هءتاريخ معاصر ايران، ترجمهء محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، موسس: پيتر آوري] ۴٨[

  .١٣. ص

اما کاظم بيک هم گواهي مي داد که سخنان . الملک سپهر در ناسخ التواريخ، حتي سفر باب به مکه را تکذيب کرد لسان] ۴٩[
  .ت تاريخي استسپهر در اين باره خالف واقعي

مترجم . نيکال در رشت زاده شد.  مطالعات ايرانيهءبه نقل از مجموعه اسناد آلفونس نيکال، دانشگاه سوربن جديد، موسس] ۵٠[
خود به دين ازلي . مهمترين کارشناس جنبش بابي بود.  سرکونسول فرانسه در تبريز شد١٩٠٦در . رسمي سفارت فرانسه بود

 دوم، هء، نشريه بخارا، شمار“اسناد آلفونس نيکال” هما ناطق : درکارنامهء او، نک. ي هم بر جاي گذاشتاسناد گرانبهائ. گرائيد
  .٢٨٠-٢٨٧. ، ص١٣٧٧مهر و آبان 

]۵١ [Abbas Amanat: Resurection and Renewal, The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850, Cornell 
University Press, 1989.  

  : در افکار و آثار دارا شکوه، نک]۵٢[

Bikrama Jit Hasrat : Dara Shikuh, Life and Works, Visvabharati, Allahabad, The Indian Press Ltd, 1953, p. 148.  

 خطي سه مکتوب ميرزا آقاخان کرماني درج شده که در تهران از پدرم به دست من رسيده هءاي درسر لوح اين بيت در نسخه] ۵٣[
 خود ميرزا آقاخان باشد که بابي هءچه بسا سرود. در جاي ديگر هم نديده ام. ود و متعلق به کتابخانهء پدرش ميرزا جواد ناطق بودب

  .مسلک بود

  .اسناد خطي آلفونس نيکال.  اين نامهء باالبلند را نشناختيمهء صفحه، نويسند٢٠نامهء خطي، ] ۵۴[

  .لواح باب، ياد شده] ۵۵[

  .مانجا] ۵۶[

]۵٧ [A.Nicolas : Seyyed Ali Mohamad, dit le Bab, Paris, Ernest Leroux, 1905, p. 170.  

  .٣٩٩ و ٣٩٨. کاظم بيک، ص] ۵٨[

  .٢٤٠. پوالک، ياد شده، ص] ۵٩[

  .٢٤٢ تا ٢٤٠. پوالک، ياد شده، ص] ۶٠[

]۶١ [Souhart : “Le babysme actuel en Perse”, Téhéran 17 Février 1883, doc. n° 6 (Perse, correspondance politique, 
tome 39 ; M.A.E.F(.  

]۶٢ [E.G. Browne: A traveler’s Narrtive Written to Illustrate the Episide of the Bab, Cambridge, 1891, volume II, p. 
27.  

  .آخرين جنبش قرون وسطائي، ياد شده: نيز فشاهي. الواح] ۶٣[

  .٣٩٩.  صکاظم بيک، ياد شده،] ۶۴[
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  .٣٩٧. همانجا، ص] ۶۵[

  .الواح] ۶۶[

]۶٧ [Gobineau : Sur l’état actuel de la Perse, op. cit.  

  .٣٤١. کاظم بيک، ياد شده، ص] ۶٨[

]۶٩ [Huart, op. cit, p. 61.  

]٧٠ [Ibid, p. 63.  

]٧١ [Ibid, pp. 61 et 62.  

   .١١١-١١٢. آخرين جنبش قرون وسطائي، ياد شده، ص: فشاهی] ٧٢[

  .“برآمد بابيان”ايران در راهيابي، بخش : نک] ٧٣[

  .١٧١. ، ص١٣٤٣ تير ٤، ١٧، سال ١٣٤٦ تا فروردين ١٣٤٢، يغما، مرداد “حاجي ميرزا آقاسي”: حسين سعادت نوري] ٧۴[

  .٤٤٤.امير کبير و ايران، ياد شده، ص: فريدون آدميت] ٧۵[

  .٨٩. ده، صيکسال در ميان ايرانيان، ياد ش: ادوارد براون] ٧۶[

  .همانجا] ٧٧[

  .»اين نامهء معتبر از کس و کار منوچهر خان معتمدالدوله به دستم رسيده بود« : کاظم بيک گواهي مي داد] ٧٨[

]٧٩ [A.L.M. Nicolas : “Les Béhais et le Bab”, Journal Asiatique, avril-juin 1933 ; pp. 157-264.  

. خورشيدي، ص١٣٢١، )مدير روزنامهء خرد(تاريخ اصفهان و ري، تهران، نشر عماد زاده : جابري انصاري، ميرزا حسين خان] ٨٠[
١٤٥.  

  .٤٢٩. ناسخ التواريخ، ياد شده، ص: الملک سپهر لسان] ٨١[

]٨٢ [A.L.M. Nicolas : Massacres des Babis en Perse, op. cit., p. 17.  

حسين سعادت : نيز. ١٣٥١نوائي، تهران، انتشارات بابک، چاپ دوم، فتنهء باب، با مقدمهء عبدالحسين : اعتضادالسلطنه] ٨٣[
  .١٤٩. ، ص١٣٤٣، تيرماه ٤ هء، يغما، شمار“حاجي ميرزا آقاسي”: نوري

  .٩٩. ، ص٢ناسخ التواريخ، جلد ] ٨۴[

  .٣٧١. کاظم بيک، ياد شده، ص] ٨۵[

. ،ص١٣٥٧ران، چاپ دوم، انتشارات روزبهان، صدرالتواريخ، به کوشش محمد مشيري، ته: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه] ٨۶[
١٧٦.  
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]٨٧ [Gobineau, Comte Joseph Arthur de: “La Captivité et la mort du Bab”, La Revue Hebdomadaire, n° 48, mai 1896, 

p. 441.  

]٨٨ [Ibid, p. 446.  

  . ٩١. ص. ٢٠٠٧کسروي و بهائيگري او، آلمان، هامبورک، : بهمن نيک انديش] ٨٩[

  .از ايشان سپاسگزارم که نسخه اي از اين کتاب رابرايم فرستادند

ميرزا حسن برادر صدراعظم، وزير نظام، فرزند ميرزا مسعود وزير وزارت خارجه پيشين، سليمان : دولتمردان عبارت بودند از] ٩٠[
  .خان افشار و چند تن ديگر

  .شرکت جستند) مالباشي( حاجي مال محمود مال محمد ممقاني شيخي و. ٣٦١. کاظم بيک، ياد شده، ص] ٩١[

اصغر و  االسالم حاجي ميرزا علي العلما، شيخ به جاي مجتهد امير اصالن خان، ميرزا يحيي خان، حاج مال محمود نظام] ٩٢[
  .ناصرالدين ميرزا وليعهد حضور داشتند

]٩٣ [Gobineau : Les religions et les philosophies, op. cit., pp. 596-598.  

  .برگردان نامهء نصرالدين ميرزا به محمد شاه، در ربط با نشست علما، ترجمهء آلفونس نيکال، خطي، اسناد نيکال] ٩۴[

چنانکه اين وزير در روزنامهء خاطراتش . زني براي اعتمادالسلطنه باز گفت بعدها ناصرالدين شاه نقش خود را در اين شالق] ٩۵[
  .آورده است

ترجمهء آلفونس نيکال، .  از فارسي به فرانسه، در ربط با نشست علما، که بيگمان خطاب به شاه استبرگردان گزارشي] ٩۶[
  .خطي

. ،ص١٣٥٧صدرالتواريخ، به کوشش محمد مشيري، تهران، چاپ دوم، انتشارات روزبهان، : محمدحسن خان اعتمادالسلطنه] ٩٧[
١٧٦.  

]٩٨ [Gobineau : Les religions et les philosophies, op. cit., p. 585.  

]٩٩ [  

  .٢٧٢. پوالک، ياد شده، ص] ١٠٠[

]١٠١ [  

De Bonnière à Marquis de Moustier, Téhéran, 15 sep. 1867 (Perse, Cor. Pol., Tome 35, n° 4, A.E.M.F.(  

  .٢٩٢. پوالک ، ص] ١٠٢[

]١٠٣ [Gustave Berard : Victor Hugo par lui-même, Paris, Edition Dreyfus, 1875, pp. 178-179.  

  . خطي، تحريرعبداهللا اردکاني، اسناد خاندان مرتضوي) رسالهء مجديه(کشف الغرايب ): الدوله امين(مجدالملک سينکي ] ١٠۴[
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  .از آقاي شهريار مرتضوي که اين نسخه را در اختيار من گذاشتند سپاسگزارم

  .٢٨٤. لمبتون، ياد شده، ص] ١٠۵[

  .٢٤٠. صپوالک، ياد شده، ] ١٠۶[

  .٣٥٩.کاظم بيک، ياد شده، ص] ١٠٧[

]١٠٨ [Clément Huart : La religion de Bab, Paris, Ernest Leroux Editeur, 1889, p. 2.  

]١٠٩ [Nicolas, Alphonse: Qui est le successeur du Bab?, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, Maisonneuve, 1933.  

]١١٠ [Huart, op. cit., p. 3.  

  .٩١. براون، ياد شده، ص] ١١١[

  .٢٤٠. پوالک، ياد شده، ص] ١١٢[

  .١٠١.ناسخ التواريخ، ياد شده، ص] ١١٣[

  .٧٥. خورموجي، حقايق االخبار، ياد شده، ص] ١١۴[

  .٣٨١. اکاظم بيک، ص] ١١۵[

  .٣٩٤. کاظم بيک، ياد شده، ص] ١١۶[

]١١٧ [Wiet à Turgot, 16 juin 1850 (Erzroum, Correspondance consulaire, tome 1, document n° 35, Ministère des 
Affaires Etrangères.(  

  .١٣٢. براون، ياد شده، ص] ١١٨[

  .همانجا] ١١٩[

]١٢٠ [Gobineau : Les religions et les philosophies, op. cit., p. 599.  

]١٢١ [Ibid, p. 1138, (note.(  

  .٥٦. ، ص١٣٦١ خاطرات و خطرات، تهران، کتابفروشي زوار، چاپ سوم، :قلي خان هدايت مهدي] ١٢٢[

. جد صادق هدايت هم بود. قلي خان مقام وزارت هم داشت و از رجال متشرع مشروطه به شمار مي رفت اين مهدي] ١٢٣[
  .هدايت در رمان حاجي آقا، همراه با ريشخند رفتار و سلوک او را به نقد کشيده است

]١٢۴ [Bayat, Mangol: Mysticism and Dissent Sociologious Thought in Qajar Iran, New York, Suracuse Univerity Press, 
1982, p. 91.  
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بدشت دهي از «: ، گفته است٣نامهء دهخدا، جلد  لغت. برخي نام اين روستا را بهدشت نوشته اند که درست نيست] ١٢۵[

  .٣٨٥٨. ، ص»بخش مرکزي شهرستان شاهرود است

]١٢۶ [Gobineau : Les religions et les philosophies, op. cit., pp. 523-524.  

]١٢٧ [Curzon, Lord: Persia and Persian Question, 2 vols, London Longmans, 1892, p. 90.  

  .٢٤٢. پوالک، ياد شده، ص] ١٢٨[

]١٢٩ [Huart, op. cit., p. 14.  

]١٣٠ [Browne, Edward: A traveller’s Narative, written to illustrate the episode of Bab, Cambridge University Press, 
1897, p. 309.  

  .١٨. ، ص١٩٩٦بهائيگري، شيعيگري، صوفيگري، کلن، انتشارات مهر، : کسروي، احمد] ١٣١[

]١٣٢ [Gobineau : Les religions et les philosophies, op. cit., p. 535.  

]١٣٣ [Abbas Amanat: Resrrection and Renewal, The Making of the Babi Movement in Iran 1844-1850, Cornell 
University Press, 1989, p. 299.  

  . ٣٠٧. ، ص١شرح حال رجال ايران، جلد : به نقل از مهدي بامداد] ١٣۴[

  !اشکال بامداد در اين است که مآخذ را به دستي به دست نمي دهد

  . ٦٢. ، ص١٩٨٩اکتبر / ١٣٦٨العين شاعره آزاديخواه و ملي ايران، کلن، آبان  قرة: الدين محرابي معين] ١٣۵[

  .هايش از جنبش بابيان بيشتر به بهائيان نزديک است ارزيابي. اي از اين کتاب را برايم فرستادند از ايشان سپاسگزارم که نسخه

. ، جلد يکم، ص١٣٥٧ تا نيما، تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، چاپ پنچم، ،در از صبا“العين قرة” : يحيي آرين پور] ١٣۶[
١٣٣.  

  .٤٧١. ص. کاظم بيک، ياد شده] ١٣٧[

  .٤٧٥. کاظم بيک، ياد شده، ص] ١٣٨[
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  .٤٩ و ٦٠. ، جلد سوم، ص١٣٣٧ناسخ التواريخ ، تهران، امير کبير : الملک سپهر حمدتقي خان لسان] ١۴٠[

  .١٠٣. ، به نقل از محرابي، ص٤٣٢. آبادي، حيات يحيي، ص دولت] ١۴١[
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]١۶٢ [Lady Sheil: Glimpses of Life and Manners in Persia, London, J. Murray, 1856, p. 176.  
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