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نقد و برریسکتاب

گون اســت كه برای  گنده از شــواهد متنــوع و گونا یــخ چنــان آ تار
گرفتن هر نتیجه می توان مواردی را برگزید. اقامة هر دعوی و 

ویل دورانت، درس های تاریخ  

اشاره 
یخ مشــروطیت ایران  کنــون دربارۀ تار که تا کتاب های بســیاری  در میــان 
یــخ مکتــوم« را بایــد اثــری متفــاوت، بلکه یک اســتثنا  منتشــر شــده، »تار
ی جلد  کــه رو دانســت. چــه، نویســندۀ آن برای نخســتین بار،1  همان طور 
یخ بــه روز انقــاب مشــروطه ایران را بــر محور  کــرده، تار کیــد  کتــاب نیــز تأ
و مــدار مســلک بابی گــری یــا ازلی تفســیر و تبییــن کرده اســت، آن هم در 
کــه نویســندگان متأثــر از انقــاب اســامی و موافــق بــا مشــروطه  زمانــه ای 
کوشــیده اند و می کوشــند نهضــت مشــروطه را دســتاور علمــای  همــواره 
بــزرگ شــیعه در تهــران و نجــف قلمــداد کننــد و در ایــن راه گاهــی حتی 

یرا پیش از این نیز از این دست نوشته ها، البته  1. در قید »نخستین بار« اندكی مسامحه وجود دارد؛ ز
یخ مکتوم تقدم  بســیار كم، در ســطح محدودتر منتشــر شــده اســت. یکی از این نوشــته ها كه بر تار
كتابی اســت با این مشــخصات: رســتاخیز پنهان؛ بازگشــایی نســبت آیین های بابی و  زمانی دارد 
بهائی با جریان روشــنفکری ایران؛ تورج امینی؛ اســتکهلم )ســوئد(: نشر باران، 2012. این كتاب در 
داخــل منتشــر نشــده، ولی مقالــه ای دربارۀ آن به قلــم كاوه بیات در ماهنامه جهان كتاب )شــماره 
282-280 سال هفدهم( با عنوان »رستاخیز بی سرانجام« چاپ گردیده كه در فضای مجازی نیز 
گاه صورتی  که  در دسترس است. به هر حال، هرچند این تالش ها راه به جایی نمی برد، اما از آنجا 
شــبه علمــی و موجــه به خود می گیرد، ممکن اســت موجــب القائــات گمراه کننده در افــراد کم اطالع 

گیرد. شود، پس ضروری است مورد نقد و بررسی قرار 

یخ مکتوم:  تار
یخ  فتح بابی در تار
وطه؟! مشر

جعفر ربانی

نقد و برریس کتاب

یخ مکتوم« اثر مقــداد نبوی رضوی، حاصل یک کار  چکیده: کتاب »تار
وطه  وز انقالب مشر یخ بر وطیت اســت که تار وهشی در حوزه مشر پژ
ایران را بر محور و مدار مســلک بابی گری یا ازلی تفسیر و تبیین کرده 
ویکرد حاکم بر کتاب مذکور را در بوته  است. نویسنده در مقاله حاضر، ر
نقد و بررســی قرار می دهد. وی پیش از پرداختن به نقد کتاب، نخست 
یخی« و فصل های آن را  مقدمه تفصیلی کتاب با عنوان »مقدمه ای تار

معرفی می نماید.
وطه،  یخ مشــر یخ مکتوم« مقداد نبوی رضوی، تار کلیدواژه: کتاب »تار
وطه، عقاید بابی، معرفی  وطیت، نهضت مشر یخ مشر عقاید ازلی، تار

کتاب.

تاریخ مکتوم؛ نگاهی به تالش های سیاسی فعاالن ازلی در مخالفت 
با حکومت قاجار و تدارک انقالب مشروطه؛ سیدمقداد نبوی رضوی؛ 

تهران: پردیس دانش، 334 ص، 1394.
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*   *   *

یخی«  یخ مکتوم شــامل یــک مقدمۀ تفصیلی با عنــوان »مقدمه ای تار تار
و پنج فصل اســت. کتابنامه، تصاویر، اســناد و فهرست ها نیز از ضمائم 

کتاب است.

را  کتــاب  فصل هــای  ســپس  و  یخــی«  تار »مقدمــه ای  نخســت  اینــک 
کتاب را مورد بررســی و تحلیل  کل  به اختصار معرفی می کنیم و در ادامه 

قرار خواهیم داد.

بخــش »مقدمــه ای تاریخــی« در واقــع بحثــی تاریخی - اعتقادی اســت. 
نویســنده در ایــن بخــش بــه چگونگــی ظهــور ســیدمحمدعلی شــیرازی 
معروف به »باب« می پردازد و می گوید که وی در سال 1260 هـ.ق بر اساس 
تعالیــم مسلک شــیخی خود را »باب امــام« زمان خوانــد. »دعوت باب در 
یادی یافت«. )ص 15( و همین امر موجب بروز واکنش هم  ایران پیروان ز
از ســوی حکومت قاجار و هم روحانیت شــیعه شــد و به ســه جنگ بزرگ 
میــان بابیــان و قــوای دولتــی در مازنــدران و زنجــان و نیریز )فــارس( منجر 
گردیــد. ادعــای اولیــۀ بــاب، بعدها بــا ادعای تــازه ای همراه شــد و آن این 
کو« خــود را »قائم  کــه وقتــی وی دســتگیر و زندانی شــد، در »زنــدان ما بــود 
آل محمــد« و »مظهــر ظهــوراهلل« خواند. البته قائم به معنــای »قائمی که با 
که با قیامش جهان را  قیامش، قیامت اسام فرا رسیده است و نه قائمی 
به عدل و داد می رساند. )ص 16( و جزء نّص اعتقادات شیعی است. در 
پی این ادعا باب »به نســخ شــریعت اسام پرداخت«.2 )ص 16(. در پی 
کمــه و به اعدام محکوم  شــورش های بابیان، ســرانجام باب در تبریز محا
گردیــد و حکــم اش، بــه فرمــان میــرزا تقی خــان امیرکبیــر اجــرا شــد )1266 
هـ.ق(. با این حال ماجرای باب پایان نیافت و »بابیه« و »بابیان« به یکی 
از مشکات اساسی برای حکومت قاجار تبدیل شدند. سیدعلی محمد 
بــاب، قبــل از اعدام، »میرزا یحیی نوری« نوزده ســاله را که از پیروانش بود 
به جانشــینی خود گماشــت و او با نــام »میرزا یحیی صبــح ازل« بر بابیان 
ریاست یافت. صبح ازل تا شانزده سال پس از باب، بر این ریاست باقی 
بــود تــا اینکــه بــرادرش »میرزا حســینعلی نوری« مشــهور به »بهــاء« و »بعدًا 
کــرد و علیه صبــح ازل، پیروان باب  بهــاءاهلل« ادعــای »من یظهــره  اللهی« 
را بــه ســوی خــودش جلب کرد. از رهگذر این شــقاق و شــکاف در بابیه، 
فرقۀ »بهائی« متولد و اســاس کدورت و دشــمنی میان بابیــان یا ازلی ها از 
یک ســو و بهائیان از ســوی دیگر گذاشــته شــد. به تدریج کفۀ پیروان این 
مســلک به نفع پیروان بهاءاهلل ســنگین شد و بابیان رو به افول گذاشتند. 
بــا وجــود ایــن بابیــان یا ازلی هــا، به تعبیــر نویســندۀ تاریخ  مکتــوم، »روش 

2 . ایــن ادعــا در فرقــه اســماعیلیه نیــز ســابقه دارد. آنــان نیــز در 17 رمضــان ســال 559 هـــ.ق در قلعۀ 
ز نیز اندک  یا امرو الموت با اعالم »قیامت« به نســخ شــریعت اسالم پرداختند. از این روست كه گو
زگار می گذراننــد. در این  پیــروان ایــن فرقــۀ باطنــی بــدون شــریعت و آداب و مناســک مســلمانی رو
یخ اســماعیلیه، نوشــته دكتر فرهاد دفتری و ترجمه دكتر  زمینه می توانید به كتاب مختصری در تار

كنید. ز، ص 189، بحث »اعالمیه قیامت یا رستاخیز« مراجعه  فریدون بدره ای،  نشر فرزان رو

نقــش روشــنفکران متجــدد و غرب گــرا را در حاشــیه قــرار می دهنــد، چه 
رســد به اینکــه بخواهند آن را دســتاورد اعتقاد بابی ها یــا ازلی ها بدانند؛ 
یعنــی صاحبــان عقیــده ای کــه انحطاط آن آشــکارتر از آن اســت کــه بتواند 
گیرد. در هر  خاستگاهی برای روشنگری، آزادی خواهی و عدالت طلبی قرار 
صورت از این دریچه به تاریخ تکوین مشروطیت نگریستن تبعات خاص 
خــود را خواهــد داشــت. با عنایت به همین نکته اســت که در این مقاله 
یخ مکتوم را نقد و بررســی می کنیم. اما قبل از  کــم بر کتاب تار یکــرد حا رو

ورود به اصل بحث بیان چند نکته را الزم می داند.

کار پژوهشــی جدی در حوزۀ  یخ مکتوم حاصل یک  که تار  روشــن اســت 
مشــروطیت - از منظــر عقایــد بابــی و ازلــی - اســت و نشــان می دهــد که 
مؤلــف محتــرم ســال ها، به قــول قدما، دود چــراغ خــورده و مرارت ها برده 
گزارش  گفت وگو و  کتاب و صدها سند و  تا توانســته اســت از میان ده ها 
کــن و... این تحقیق را به ســامان برســاند و  و گشــت وگذار و بازدیــد از اما
بــدون اینکــه خود جانب خاصــی را بگیرد، اثری تحقیقــی و به اصطاح 
کادمیــک بــه زعــم مــا، در اثبات دیــدگاه خود، بــه عاقمنــدان بحث از  آ

کند. یخ معاصر  ایران عرضه  یخ مشروطه و تار تار

در اینکــه بابی هــا و ازلی هــا از نیروهــای تأثیرگــذار در مشــروطه بوده انــد 
کنون  که دیگران در این باره تا کتاب هایی  کســی تردید ندارد و در بیشــتر 
گریختــه از ایــن طیــف فکــری - عقیدتــی ســخن به  نوشــته اند جســته و 
کنون کســی »جرئت« یا »جســارت«  میان آمده اســت، اما به تعبیر من، تا
کــه به صراحــت وارد ماجــرا شــده و این گونــه آشــکار  آن را نداشــته اســت 
مدعی شــود که شــکل گیری انقاب مشــروطه دســتاورد بابی هــا یا همان 
کتاب ایران انتشــار  ازلی هاســت و در ضمن اثر او به طور رســمی در بازار 
یابــد. ایــن نکته ای اســت که کاوۀ بیــات نیز به نحــوی در مقدمه کتاب، 
که در  به این شــرح، مورد اشــاره قرار داده اســت: »تمام آثار و نوشته هایی 
گرفته اند، با تمامی نکات  کتاب - مبنای بحث قرار  این حوزه - در این 
و جوانب مستتر در آن، از دیرباز در دسترس پژوهشگران قرار داشته اند و 
در نتیجه با توجه به دیدگاه فوق الذکر، شــاید بتوان گفت در این بررسی، 
که بنا به دالیلی، ترجیح  بیشــتر از نکات و جوانبی سخن در میان است 

و تمایل عمومی بر نادیده گرفتن آنها قرار داشته است«.

بــا عنایــت بــه نکتــۀ باال بــه نظــر می رســد نویســندۀ محتــرم بــه اصطاح 
کاِر خود خواســته اســت به فتح بابــی در باب  کــرده و بــا این  تابوشــکنی 
یــخ مشــروطۀ ایران دســت بزنــد. چنان که خود بــه این امر اذعــان دارد  تار
یخ سیاســی - فکری  کار خویــش را »مقدمــه ای بر بازخوانی تحلیلی تار و 

عصر قاجار« دانسته است. )ص 51(

یخ مکتــوم را از مرحوم ایرج افشــار وام گرفته که »این  نویســنده عنــوان تار
کتاب  یخ ایران را هم مکتوم و هم مغشوش می دانست« و لذا  فصل از تار

را نیز به یاد آن »دانشی َمرد« انتشار داده است.

تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!



ــروآبـــان581394 سال بیست و ششم،مشارۀچهارم، مهــ 154

نقد و برریسکتاب

آیــۀ »لیله القــدر خیــٌر مــن الــف شــهر« ایــن واقعــه را تحقق بخــش همــان 
یه، دانسته اند. در عین حال یک ازلی به  پیش بینی، یعنی ســقوط قاجار
یه پایان داد،  نام شــهاب فردوســی، ظهور رضا شــاه را که به سلسله قاجار
یه  که قاجار گفته اســت  تعبیر آن پیشــگویی دانســته و می نویســد: »باب 
رجعــت بنی امیــه هســتند... ]لــذا[ قبــل از انقضــای هــزار مــاه از ظهور او 
که  منقــرض خواهنــد شــد. بابیــه این موضــوع را بر ظهــور رضا شــاه فقید 

یه شد، تطبیق می کنند. )ص 44( سبب انقراض قاجار

کارنامــه ای نســبتًا پربــرگ و  در اواخــر مقدمــه ای تاریخــی،  نبــوی رضــوی 
کــه به اختصــار عبــارت اســت  بــار بــرای فعــاالن بابی ازلــی برمی شــمارد 
گفــت ســرانجام موفق دربــار روم[ برای کشــتن  از: تــاش نافرجــام ]و بایــد 
ناصرالدین شــاه، همراهــی بــا میــرزا ملکم خان در تأســیس فراموشــخانه، 
بــا  همراهــی  پادشــاهی،  بــه  دســتیابی  در  ظل الّســلطان  بــا  همراهــی 
ســیدجمال الدین افغانی )اســدآبادی( در جنبش اتحاد اسام، همراهی 
بــا نهضت تأســیس مــدارس جدیــد و باالخره نقــش اساســی در تکوین و 
کنون  پیشبرد نهضت مشروطیت. در ادامه نیز مؤلف »اغلب منابعی را که ا
کار تکاپوگران  بیش از ســایر منابع مورد توجه پژوهشــگران اســت حاصل 
بابــی )ازلی( ضد قاجار« می دانــد؛ )ص 48( از جمله کتاب های حیات 
یحیــی، واقعــات اتفاقیۀ در روزگار، خاطرات حاج ســیاح، تاریخ بیداری 

ایرانیان، تاریخ انقاب مشروطیت )ملک زاده( و... . )ص 49(

کتــاب بــا عنــوان »هنایــش ِخــرد« ]بــه معنــای تأثیر  و امــا فصــل نخســت 
کــه تقریبــًا همــۀ آن بــه ذکــر ویژگی هــا - و بگوییــم  عقــل؟[ آغــاز می شــود 
خضــال نیکــوی - شــیخ هادی نجم آبــادی، به روایت »شــیخ عبدالعلی 
که از زمان ناصرالدین شــاه تا دورۀ  مؤبــد بیدگلــی، از فعاالن ضد قاجــار« 
مشروطیت تکاپوهای سیاسی داشت می پردازد. در این بخش  نویسنده 
البتــه شــواهد متعــددی را بــر بابی بــودن شــیخ هــادی برمی شــمارد، ولی 
شــگفت این اســت که مجموعۀ آنچه از بیدگلی دربارۀ ســلوک معنوی و 
عملی شیخ هادی می آورد، چیزی نیست جز بیان فضائل بسیار او اعم 
از دینداری، مردم دوستی، عقل گرایی، فقیرنوازی، یتیم پروری، تسامح با 
دیگران، نشست و برخاست با اقشار مختلف از مسلمان و غیرمسلمان، 
هدیه نپذیرفتــن، عــدم تصــرف در مــال غیــر، شــب زنده داری، مهرورزی 
بــا حیوانــات و... . ضمــن اینکه به اقرار نویســنده برخی از برجســته ترین 
کســانی که بعدها در جنبش مشــروطه نقش آفرین شــدند از شــیخ هادی 
اثــر پذیرفتنــد، کســانی مثــل میــرزا علــی خــان امین الّدولــه، ســیدمحمد 
محمدحســین  ملک المتکلمیــن،  دولت آبــادی،  یحیــی  طباطبایــی،  
کرمانی،  فروغی و فرزندانش محمدعلی و ابوالحســن خان، ناظم االســام 
تی  کرمانی، حاج سیاح محا کبر دهخدا، حسن رشدیه، میرزارضا  علی ا
و... . در ایــن صــورت صحیــح این اســت که شــیخ هــادی نجم آبادی را 
»باید یکی از پدران فکری جنبش مشروطیت ایران دانست«. )ص 64(.

خواننــده بــا پایان فصل هنایــش خرد، با تناقض مهمی روبه رو می شــود و 

که »از همین رهگذر توانســتند  گرفتند، به  طوری  نهان زیســتی« در پیــش 
در تایخ معاصر ایران، نقش هایی گاه بســیار پایدار داشــته باشــند«. )ص 
که با  22( شــاهد بر نهان زیســتی آنها اینکه به نوشــتۀ یکی از نویســندگان 
صبح ازل و بهاءاهلل دیدار داشــته، ازلی ها »به دین اســام تظاهر می کنند، 
از باب و بابیان تبّری نموده و عمل به تقیه می کنند، نماز می خوانند، روزه 
می گیرند، در ظاهر به تمام واجبات دین اسام عمل می کنند و... . )ص 
22( در واقع به زعم نبوی رضوی، درپیش ــگرفتن این گونه ســلوک از ســوی 
بابیــان، یعنی نهان زیســتی آنها، ســبب شــد که پاره ای از پیــروان باب که 
در لبــاس روحانیــت بودند بتوانند محراب و منبر خــود را حفظ کنند و به 
جز در نزد خواص، در نزد عامۀ مردم، همچنان محترم و محفوظ بمانند.  
کرمان )پدر شــیخ احمد روحی(،  کرمانی در  نمونه شــان: مامحمدجعفر 
میرزا هادی دولت آبادی در اصفهان، شــیخ هــادی نجم آبادی در تهران و 

مامحمد جعفر نراقی در کاشان.

یخی« با شــرح پــاره ای از عقاید بابیان ادامه می یابد  بخش »مقدمه ای تار
و نویســنده از جملــه بــه بحــث از کتاب »هشــت بهشــت« میــرزا آقاخان 
کتابــی »در شــرح احــکام و  کرمانــی و شــیخ احمــد روحــی می پــردازد. 
یخی بر دعوت اســتقالی میزرا  آییــن بــاب ونیز دارای نقــدی کامی - تار
که با ادبیاتی سخت به نگارش درآمده است«. )ص  حســینعلی بهاءاهلل 
کید بر سلوک متفاوت  29( یکی از نکات مهمی که در این بخش آمده تأ
و بلکه متضاد بابی ها )ازلی ها( و بهائی ها در امر دین خود است که خود 
منشــأ دشــمنی و حتی ســتیز میان آنها شده اســت. از قول محمدحسن 
یــۀ بهائیان، به  که: »بــا بیان )ازلی هــا( بر خاف رو بروشــکی نقــل می کند 
که به موجب وعدۀ  تبلیغ و تشکیات مذهبی عقیده ندارند و معتقدند 
ســید بــاب، عن قریب عمــوم مردم در مقابل دین و کیش ســید باب ســر 
تعظیــم فــرود خواهند آورد. در این صورت لزومــی ندارد که بیهوده خود را 

به زحمت بیندازند و مردم را تبلیغ نمایند«. )ص 28(

گــر این ســخِن به ظاهر ســاده لوحانۀ  در همیــن جــا بایــد اشــاره کنیم که ا
که شــواهد نیــز صحــت آن را اثبــات می کند،  ســید بــاب صحیح باشــد 
جای ســؤال اســت که چگونه آن ســلوک به تعبیری قضا و قدری و بسیار 
که هیچ گونه تحرک سیاســی - اجتماعی را به آنها  محافظه کارانــۀ ازلیان 
توصیه نمی کرد، توانســت سرمنشــأ تحولی چنان شــگرف چون مشــروطه 
شــود و آن همــه مبارز و فدایــی و حتی روشــنفکر و صاحب نظر برای این 
که در واقــع آقای نبوی رضوی  کنــد؟ یعنی همان چیزی  نهضــت تربیت 

در پی اثبات آن است!

یخی اشــاره می کنیــم. می گوید:  بــه یکــی دو نکتــۀ دیگر در مقدمــه ای تار
»بابیــان خاندان قاجار را رجعت بنی امیه می دانســتند و خبر زوالشــان را 
مانند زوال بنی امیه به دست بنی عباس« )ص 40( پیش بینی می کردند. 
کشته شــدن ناصرالدین شــاه، با تأویل  کســانی از بابیان، بعد از  از این رو 
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»با دوســتان و آشــنایان عارف مســلک!« )ص 92( آشــنا شــد. ســپس به 
کرمان برگشــت و به مجلس مامحمدجعفر حاضر شــد: »گاهی به اتفاق 
دوســتانم در مجلــس درس آخونــد مامحمدجعفــر حضــور می یافتم. در 
این مجالس به جای کتب عربی و فقه و اصول کتاب مثنوی مای رومی 
خوانده می شــد و آخوند آن اشــعار را شــرح می داد. هر وقت آنجا می رفتم 
که همه تازگی داشت«. و اضافه می کند: »در  صحبت هایی می شــنیدم 
ایــن مجالــس نامحرمــی نبود و ما همه اهــل راز بودیم و بــدون ترس و بیم 
از ظلــم و ســتمکاری حــکام و مأمــوران دولــت و بســتگان و ماهایی که 
بــا حکومت هــای وقت بندوبســت داشــتند صحبــت می کردیــم«. )ص 
کبر صنعتی به قول خودش  گویــا تحت  تأثیر همین جلســات، علی ا  )96
کرد: »چنان حرف های عالمانه  »در جســت وجوی حقیقت« قصد ســفر 
گرفتم  که چشم از دنیا و زندگی پوشیده تصمیم  آخوند در من اثر داشت 
یا زده ســفردی دور و دراز بنمایم و دنیا را ســیر و ســیاحت کنم و  دل به در
ی ابتدا عازم  یایم«. )همان صفحه( و آنقدر جستجو کنم تا حقیقت را در
هندوستان شد. از قضای بد، در همان اوایل سفر در نزدیکی بندرعباس 
کبر به کلی ناشــنوا و او برای همیشــه »کر«  بــر اثــر بیماری گوش های علی ا
کر« معروف  کبر  کرمان به نام »حاج علی ا که از آن پس در  شــد، به طوری 
گردیــد. پــس از مدتــی اقامــت در هندوســتان او و همراهان به اســتانبول 
کرمانی،  کــه در آنجــا صنعتــی با همشــهریان خــود میــرزا آقاخــان  رفتنــد 

نمی دانــد چگونــه بین اعتقاد بابی شــیخ هادی نجم آبادی )به مثابه یک 
یخ مکتوب  کــه قطعًا مورد نظر نویســندۀ تار عقیــدۀ ضــال و گمراه کننده 
که همه متکی بــر انسان دوســتی و خردورزی  نیــز هســت( با این فضائــل 
شــیخ و منبعث از آیات قرآنی و ســیرۀ نبوی و ائمه اطهار اســت و چنان 

کند. شخصیت هایی را نیز پرورده است جمع 

یخ مکتوم خود در این باره قضاوتی آشــکار  با این وجود چون نویســندۀ تار
ی، بــرای رّد و طــرد چنیــن  گفــت از نظــر و نکــرده اســت، چه بســا بتــوان 
کســانی، فضایــل و اعمــال، هرچنــد از نظر شــرع و عقل پســندیده باشــد 
اهمیت ندارد، بلکه همین اندازه که کسی یا کسانی را »بابی« تشخیص 
دادیم کافی اســت همۀ اعمال و فضایلشــان را به اصطاح »هباًء منثورًا« 
کــه نظایــر آن را می تــوان در شــعائر  بدانیــم و ایــن تفکــر یــا نگاهــی اســت 

گرفت. عوامانه دینی رایج امروز نیز فراوان سراغ 

کــه بــر تکاپوگــران بابی  گذشــت« نــام دارد و  کتــاْب »روزگاری  فصــل دوم 
کرمانــی )1318- کبــر صنعتی  بــر محور شــخصیت و اعمــال حاج علی ا
1238 هـــ.ش( ســامان یافتــه اســت و البتــه بــر اســاس خاطــرات فرزند او 
گذشــت«. ایــن فصل از  که  کتــاب »روزگاری  عبدالحســین صنعتــی در 
یــخ مکتوب با این عبارت آغاز می شــود: »عبدالحســین صنعتی زاده  تار
کرمانی )1352-1273ش( یکی از نویســندگان نام آشــنا و شناخته شــدۀ 
کتــاب از صبا تا نیما بــه عنوان یکی از  دهه هــای پیشــین اســت. از او در 

نویسندگان برجسته یاد شده است. )ص 89(

کــه در کرمــان  کبــر صنعتــی را می شناســیم: مــردی خیــر و نیکــوکار  علی ا
کرد و خودش سرپرستی  پرورشگاه صنعتی را برای کودکان یتیم احداث 
گرفت و تا امروز با نام »بنیاد خیریۀ فرهنگی و تربیتی حاج  آن را بر عهده 
کتــاب روزگاری که  کبــر صنعتــی« بــه فعالیــت ادامــه می دهــد. در  علی ا
گذشــت، عبدالحســین صنعتی ضمن بیان شرح زندگی خود و پدرش، 
مطالب بســیار و نســبتًا مهمی را، البته مهم از نظر موضوع مورد بحث در 
گفته  کمتر  کنــون  که تا کرده اســت  یــخ مکتوب، یعنــی »بابیت« بیان  تار
کتــاب در ســال 1346 چاپ شــده و تجدید  که ایــن  شــده بــود. از آنجــا 
کتابخانه ها یافت.3 نویســندۀ  چاپ هم نشــده اســت، فعًا باید آن را در 
گذشــت را باید یکی از آثار  که  یخ مکتوم می نویســد: »کتاب روزگاری  تار
که با روش نهان نگارانه نوشــته شــده اســت«. )ص  بابی )ازلی( دانســت 
گزارش کتاب موصوف اســت،   که  یخ مکتوم  61( اجمال این فصل از تار
کبر صنعتی در جوانی تحت تعالیم  در اثبات چگونگی بابی شدن علی  ا
محمدجعفر کرمانی - از علمای شیخی و سپس بابی کرمانی - و پس 

ّ
ما

کبر صنعتی  از آن فعال شــدن او در ایــن طریــق تا پایان عمر اســت. علی ا
گذرانــد و  جوانــی خــود را مدتــی در عشــق آباد )ترکمنســتان( بــه تجــارت 

کــه گذشــت؛ صنعتــی زادۀ كرمانــی؛ تهران: انتشــارات ابن ســینا،  3 . بــا ایــن مشــخصات: روزگاری 
.1346
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که  بــه نحــوی با این قتــل مرتبط شــده اند و بنابراین این تصــور عمومی را 
کور به دست میرزا رضا بود زایل می کند  کشــتن ناصرالدین شــاه یک ترور 
که آن ترور سازمان دهی شــده بــوده و با تمهید مقدمات  و نشــان می دهد 

گرفته است. صورت 

که اغلب آنها نیز به رغم نویســنده ازلی  باری اســامی طیفی از افراد مزبور 
بوده اند، به جز ســیدجمال اســدآبادی که اشــاره کردیم عبارت اســت از: 
میــرزا علی خــان امین الدولــه، )بعدًا صــدر اعظم مظفرالدین شــاه(، میرزا 
کرمانــی، شــیخ احمــد روحــی، شــیخ ابوالقاســم روحــی، یحیی  آقاخــان 
کبر ارداقی، محمدحســن خان اعتمادالسلطنه  دولت آبادی، میرزا علی ا
هــادی  شــیخ  شــمس العلما،  ناصرالدین شــاه(،  انطباعــات  )وزیــر 
کبــر ساعت ســاز، سیدحســن صاحب الزمانــی،  نجم آبــادی، میــرزا علی ا
کرمانــی، میرازعلــی زردوز و یــک نفــر بــا نــام مســتعار  حــاج میــرزا احمــد 
کیــد بر اینکه قتل ناصرالدین شــاه طرح  منوچهــر. نویســنده در اینجا با تأ
»یــک کمیتۀ ســری ایرانی« بــود که افراد آن همگی اعضــای »حوزۀ اتحاد 
یخی، بابی  که در منابع تار گروهی از  آنان  اســام تهران« بودند، به معرفی 

)ازلی( دانسته شده اند می پردازد.

یخ مکتوم »فروزندگان مشــعل مشــروطیت« است  عنوان فصل چهارم تار
و بــه تحلیــل نوشــته ای از علی محمــد فره وشــی دولت آبــادی بــا عنــوان 
دارد.  اختصــاص  برافروختنــد«  را  مشــروطیت  مشــعل  کــه  »آزادمردانــی 
ایــن نوشــته در »ماهنامــۀ رادیــو ایران« در مــرداد 1340 چاپ شــده بوده و 
اینــک دســتمایۀ آقــای نبوی رضــوی در نــگارش فصل چهارم قــرار گرفته 
اســت. از اغلــب ایــن »فروزنــدگان« یــا »آزادمردان« در ســطور پیشــین نام 
کنون  کــه تا بــرده شــد و نیازی بــه تکرار آنها نیســت. تنها اشــاره می کنیم 
»محمدعلی فره وشی« را به عنوان شخصی فرهنگی،  تجددخواه و خادم 
زردشــتی گری می شــناختیم، چنان کــه مهــدی ملــک زاده هــم درباره اش 
کــه مقــام علمــی و تألیفــات  نوشــته اســت: »فره وشــی، مترجــم همایــون 
یــادش در پیشــرفت علــم و فرهنگ ایــران بر همه معلوم اســت امروز هم  ز
کــه به ســن کهولت رســیده خدمات ســودمندی در بســط علــم و تربیت 
که فره وشــی، به تناوب، به مدت  می نماید. )ص 210( شــایان ذکر اســت 
یاست داشت و در واقع  17 سال در مدارس پسرانه و دخترانه زردشتیان ر
که بعدًا توســعه یافت و از قبل آنها دبســتان  بنیان گــذار ایــن مدارس بــود 
پسرانه جمشید جم، دبیرستان پسرانه فیروز بهرام، دبستان دخترانه ایرج 

گیو و دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر تأسیس شد.

اســت.  ملک المتکلمیــن«  »زندگــی  کتــاب  فصــل  آخریــن  عنــوان 
یخ های عمومی مشــروطه، همراه با سیدجمال  ملک المتکلمین را در تار
واعــظ، دو واعــظ شــهیر و تأثیرگــذار ســال های مشــروطه می داننــد و نه از 
رهبران طراز اول این نهضت و با وجود اینکه دربارۀ اعتقادات بابی و ازلی 
آنها همواره صحبت هایی وجود داشته، نویسندگان کمتر وارد این بحث 

کرمانی، شــیخ  شــیخ احمد روحی، میرزا حســن خبیرالملک، میرزا رضا 
که همه از  محمود افضل الملک و نیز ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار 
مخالفان دولت ایران بودند آشــنا شد و از این طریق با سیدجمال الدین 
کرد و مجذوب او شــد. نیــز به قبرس رفــت و با میرزا  اســدآبادی ماقــات 
کــرد. ســپس بــه اســتانبول  یحیــی صبــح ازل - پیشــوای بابیــه - دیــدار 
برگشــت و عــازم ایران شــد. در این بازگشــت، میرزا آقاخان و دوســتان او 
که  که »محتوی مراســات و روزنامه قانون« بود به او ســپردند  بســته ای را 
محرمانه به تهران برســاند و تحویل حاج شــیخ هادی نجم آبادی بدهد. 
یــت را به خوبی انجام داد که ســبب شــد با شــیخ هادی نیز  او ایــن مأمور
کرد که عمومًا  آشــنا شــود و از رهگذر آن همفکــران تازه ای در تهران پیــدا 
یــاران و همفکــران ســیدجمال الدین بودنــد. نکتــۀ قابل ذکــر اینکه حاج 
کبر در بدو ورود به تهران با مشاهدۀ »کشتۀ دو نفر که سر آنها را بریده  علی ا
ی هم انداخته بودند«. روبه رو و بســیار »متأثر« می گردد.  و جســد آنها را رو
وقتی جویای حال آنها می شــود می گویند »اینها بابی و از دشــمنان شــاه 
که با شیخ هادی ماقات می کنند، شیخ در خصوص  می باشند و بعدًا 
این دو نفر می گوید: »این اطرافیان ناصرالدین شــاه همیشــه حقیقت را از 
کسی دشمنی دارند، او را به اتهام اینکه بابی  او مکتوم می نمایند و با هر 

می باشد از میان می برند و مالش را تاراج می کنند«. )ص 109(

گذشــت«،  کــه  کتــاب »روزگاری  ادامــۀ ایــن فصــل نکته هایــی اســت از 
دربارۀ اشــخاصی مثل میرزاآقاخان، شیخ احمد روحی، دولت آبادی ها، 
میــرزا احمد مشــرف کرمانی، ســیدجمال واعظ اصفهانــی، میرزا نصراهلل 
کرمــان. نکتــۀ بســیار  ملک المتکلمیــن و نیــز جمعــی از آزادی خواهــان 
یخ  مهــم در خصــوص آزادی خواهــان کرمــان ایــن اســت که نویســندۀ تار
از  نفــر  نودوچهــار  اســامی  صنعتــی،  عبدالحســین  از  نقــل  بــه  مکتــوم، 
که اغلب آنها چهره های درجه اول  »کرمانیان آزادی خواه« را آورده اســت 
که »با توجه  گرفته اســت  کرمان هســتند، آن گاه نتیجه  مشــروطه خواه در 
بــه روش نهان نویســانۀ نویســنده«، یعنی عبدالحســین صنعتی، می توان 
کــه همــۀ آنهــا  بابــی بوده اند!  بــه »شــکلی قریــب بــه یقیــن« احتمــال داد 
کرمانی  گر چنین بوده باشــد، اصواًل در میــان  آزادی خواهان  گفــت ا بایــد 
یده بابی و ازلی بوده اســت، پس مسلمانان  هرکس ســرش به تنش می ارز
چــه می کردنــد و چه نقشــی در مبــارزات آزادی خواهانه و مشــروطه طلبی 
داشــتند؟! این فصل با اشــاراتی به »مشروطه خواهان بابی )ازلی( تهران« 
کــه »از جانب صبح ازل لقب  و از جملــه حــاج میرزا یحیی دولت آبادی 
گفته می شــود جانشــین و وّصی صبح ازل نیز  اســم اهلل الّنجی« داشــته و 

بوده است پایان می پذیرد.

کتاب »دربار شاهی و قتل ناصرالدین شاه« نام دارد  عنوان سومین فصل 
و دربارۀ چگونگی شکل گیری کشتن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا 
کرمانی با الهام از سیدجمال الدین اسدآبادی است. آنچه در این فصل 
که هر یک  یادی از افراد است  قابل توجه اســت، مطرح شــدن نام تعداد ز

تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!
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نقد و برریسکتاب

یــخ یــک حرکــت یــا جنبــش  کســی می خواهــد تار کــه  اصــواًل هنگامــی 
اجتماعی را بر اســاس یک عقیده، مکتب، دین یا ایدئولوژی مشخصی 
تبیین نماید، باید آن عقیده یا مکتب را در اثر خود چنان متبلور سازد که 
که آن عقیده یا مکتب  یابد  کند و در خواننده در هر جا حضور آن را درک 
در فرایند حرکت یا جنبش چگونه مراحل رشد و تکامل یا حتی انحطاط 
یخ مکتــوم فاقد چنین  را پیمــوده و بــه چه ســرانجامی رســیده اســت. تار
یخــی که بــه چگونگی ظهور  حیثیتــی اســت؛ یعنــی بــه جــز در مقدمۀ تار
یشه یابی عقاید او در مکتب شیخیه می پردازد،  سیدعلی محمد باب و ر
در فصل هــای کتــاب، از اندیشــۀ بــاب ظهــور و اثری نیســت، بلکه آنچه 
وجــود دارد، تکــرار کلمــۀ بابــی یــا ازلــی و اطاق نمــودن آن بــر بســیاری از 
یه یا فعال در مشروطه است. به عبارت  شخصیت های فعال علیه قاجار
گذشته  کتاب اندیشۀ بابیت در وجود این معتقداِن از جان  دیگر در این 
کــه همــان چهره های آزادی خــواه و مشــروطه طلب اند، هیچ گونــه ظهور و 
کارکرد عقیدۀ بابی گری در به جنبش آوردن  یافت  بروزی ندارد تا بتوان در
ی می کرده  این افراد یا جامعۀ آن روز چگونه بوده و از چه ســازوکاری پیرو
اســت. البتــه نویســنده در جای جــای کتاب همــۀ اینها را ناشــی از نهان 
یســتی و نهان نــگاری بابیــان می داند و بنابراین می کوشــد  روشــی، نهان ز
راه را بــر هرگونــه توجیــه یــا تفســیری که نشــان دهد یکــی از ایــن بابی ها از 
عقیــدۀ خــود عدول کرده اســت ببنــدد. برای مثال این حــرف را که میرزا 
کرمانــی از بابی بــودن برگشــته بــوده اســت نمی پذیــرد و آن را بــه  آقاخــان 
نهان روشــی او نســبت می دهد، در حالی که تأمل در احوال میرزا آقاخان 
نشــان می دهــد که او در طی عمر خود نه تنهــا از بابی بودن، بلکه حتی از 
یگردان شــده بوده اســت. بر اساس نوشتۀ فریدون  اعتقادات الهی هم رو
که نخست معتقد بود »فلسفۀ بیان نقطۀ ترقی  کسی  گفت  آدمیت، باید 
تشــیع اســت«، بعــدًا بــه اینجا رســید که گفــت: »باید اســفار ماصدرای 
شــیرازی و شــرح الزیارۀ شــیخ احمد احســایی و آثار ســیدکاظم دشــتی و 
حاجی محمــد کریم خــان کرمانــی و شــیخ مرتضــی انصاری و ســید باب 
را خوانــد و پــای درس میــرزا محمــد اخبــاری و حاج ماهادی ســبزواری 
نشســت تــا فهمیــد که از آنچــه گفته اند خود یــک کلمــه نفهمیده اند.4 و 
باز همین میرزاآقا خان، در پاره ای از نوشــته های خود به صراحت انبیای 
الهــی و ائمه شــیعه و حتی خدا را مورد طعــن و تعریض قرار داده، طوری 

که اصواًل وجود هرگونه اعتقاد دینی را در او با سؤال مواجه می سازد!

کوشیده است با بی طرفی و حتی بی طرفی مفرط  یخ مکتوم  نویسندۀ تار
)می گوییــم مفــرط؛ زیرا ایشــان در هیچ جا موضع خــود را در برابر مقوالت 
که فعاالن مشــروطه  اســتبداد، آزادی، فقــر، عدالت، روشن اندیشــی و... 
بــا آنهــا در چالــش بودنــد روشــن نکــرده اســت( بابی گــری و ازلی بــودن را 
یــه و پیدایــش نهضت مشــروطه قرار دهــد. این کاری  محــور تزلــزل قاجار
جســورانه اســت که می تواند فلســفۀ وجودی انقاب مشروطه را به عنوان 

کرمانی؛ انتشارات پیام، 1357، ص 79. 4 . آدمیت، فریدون؛ اندیشه های میزرا آقاخان 

شده اند و همواره به وجوه مشترک این دو با دیگر مشروطه خواهان، یعنی 
قانون خواهی و آزادی طلبی و عدالت و پیشرفت جامعه و... بها داده اند، 
کنون نویســنده محترم این دو واعظ را زیر ذره بین بابی شناســی خود  اما ا
برده و بویژه »بابی بودن« ملک المتکلمین را با اســناد و شــواهد به  اثبات 
رســانده اســت. با ایــن توضیح که بابی بــودن او را البته بــه صورت مجّرد 
و منتــزع از خیــر و شــری که احیانــًا در این عقیده وجــود دارد اثبات کرده 
که  اســت. بــه عبارت دیگر در هیچ یــک از تکاپوهــای ملک المتکلمین 
ذکر آنها در این فصل رفته اســت، رنگی یا نشــانه ای از عقاید و تعلیمات 
باب دیده نمی شــود، همچنان  که دربارۀ دیگر شخصیت های بابی ازلی 
نیــز همیــن حالت را مشــاهده می کنیم، حتی در تصویر ســنگ قبر  او که 
یخ مکتوم آمده است، نه تنها نشانه ای از این عقیده  در صفحه 298 تار
دیده نمی شود، بلکه آیۀ شریفۀ »والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل...« 

بر آن نقش بسته است!

*   *   *

اکنون می پردازیم به بحثی در چند و چون آنچه در تاریخ مکتوم آمده است.

کتــاب تاریــخ مکتوم با آن همه اســتنادات و منابع و تعمق و موشــکافی که 
در از پرده بیرون انداختن ازلی یا بابی بودن مشروطه خواهان به کار گرفته، از 
ضعف هایی رنج می برد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. در واقع نویسنده 
بــه جــای آنکه صــورت مســئله ای را که روی جلــد کتاب هم آورده اســت، 
یعنــی »تاش هــای سیاســی فعــاالن ازلــی در مخالفــت با حکومــت قاجار 
و تــدارک مشــروطه« اثبــات کند و البته بــه نحوی اثبات کرده اســت، ده ها 
ســؤال یا مســئلۀ تازه را فراروی خواننده می گشــاید که او را با ابهاماتی روبه رو 
می ســازد. به هر روی نگارنده می کوشــد در ادامۀ این نوشــتار ضمن بررسی 
کم بر کتاب و تبعاتی که به بار می آورد، پاره ای از ســؤال های مورد  رویکرد حا
نظــر را نیــز مطرح ســازد. اما بدوًا باید نکته مهمــی را - که به تعبیر من جنبۀ 
»روانشناســی تاریخی« دارد بیاوریم و آن اینکه به نظر می رســد بابی سازی و 
بابی نمایی مشــروطه و مشــروطه خواهان - در همان دورۀ قاجار - ازالگویی 
پیــروی می کند که در تاریخ ایران مســبوق به ســابقه اســت، چنان که برای 
یــخ ایــران، به ویــژه عهد غزنویــان، قرمطی بودن اتهام  مثــال در دوره ای از تار
رایجی برای ســرکوب مخالفان بود که نمونه مشــهور آن حسنک وزیر است 
و داســتانش مشــهور یــا در دوره ای دیگر قدرتمنــدان از اتهــام »زندیق« برای 
قلــع و قمــع مخالفان فکری خود اســتفاده می کردند. در عصــر ما نیز بعضًا 
اتهام کمونیســت یا مارکسیســت بودن، البته نه به آن گســتردگی  این نقش 
را ایفــا کــرده اســت. در عصر قاجــار نیز »بابی«بــودن به اتهام مناســبی برای 
طــرد مخالفــان حکومــت قاجار و مشــروطه خواهان تبدیل شــد، بــه ویژه از 
سوی پاره ای از روحانیون ضد مشروطه که این جنبش را حرکتی ضد دینی 
قلمداد می کردند. مصراع »ایها الناس بگیرید که این سگ بابی است« که 
ترجیع بند یکی از سروده های نسیم شمال است بیانگر این واقعیت است.

تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!
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از 150 ســال، در خصــوص فرقــۀ بابیــه و بیــش از آن بهائیــان، در اذهــان 
ایرانیان به وجود آمده، انتظار دارد در این دو فصل با مطالبی در تخطئۀ 
این دو شــخصت روبه رو شــود، اما چنین نیســت، بلکه همان طور که در 
گفتیــم، آنچــه دربــارۀ نجم آبادی آمــده همه بیان ســجایا  ســطور پیشــین 
کــی اعتقــاد و عمــل صالــح او  کــه از پا و فضیلت هــای اخاقــی اوســت 
حکایت می کند. دربارۀ ملک المتکلمین نیز همین طور است. در فصل 
ی را مــردی معرفــی می کنــد طرفــدار آزادی فکــر، علــم و  کتــاب، و پنجــم 
معرفت، آزادی و عدالت، مخالف استبداد، مخالف اختناق، مخالف 
فشــار اســتبداد روحانیــون و همچنیــن طرفــدار تأســیس مــدارس نویــن و 
معتقد به اینکه »اســتقال حقیقی کشــور جز در ســایه بی نیازی از خارج 
مقدور نیســت و نجات صدها هزار صنعتگر ایرانی از فقر و پریشــانی جز 
یج امتعۀ داخلی فراهم نمی شــود«. )ص 241( در واقع بر اســاس  از راه ترو
که ملک المتکلمین، ســرمایه داران اصفهان و در رأس  همیــن بینش بود 
کازرونــی« را بــه تأســیس »شــرکت اســامیه«  آنهــا »حــاج محمدحســین 
برانگیخت که یکی از دستاوردهای آن، البته در سال های بعد،  تأسیس 
کارخانــه نســاجی وطــن در اصفهــان بــود. »سیدحســن مــدرس« هــم در 

شرکت اسامیه ایفای نقش می کرد.

که راجع بــه او در این  و امــا یحیــی دولت آبــادی نیز از چهره هایی اســت 
یــاد صحبت شــده و به درســتی گفته شــده اســت: »حــاج میرزا  کتــاب ز
کــه از جانــب صبــح ازل لقــب »اســم اهلل النجــی«  یحیــی دولت آبــادی 
داشــت،  آخریــن کســی بود که از ســوی او بــه آن مقام نصب شــد«. )ص 
که نویســنده  138( با وجود این حرف های دیگری هم در باب او هســت 
گاهانه از  یخ مکتوم متعرض آنها نشــده اســت و حتی به نظر می رسد آ تار

که جای تعجب دارد. کرده باشد  آنها صرف نظر 

قــول غالــب در بســیاری منابــع ایــن اســت که میــرزا یحیــی دولت آبادی 
که فرقۀ بابیه را از بابی بودن و ازلی بودن منصرف ســاخت و  کســی اســت 
همه را به آیین شــیعه برگرداند. در اینجا به آوردن ســه شاهد در این باب 

کتفا می کنیم: ا

اوایــل دوره  لنکرانــی در خاطــرات خــود می گویــد:6 »در  شــیخ حســین 
رضاخــان روزی بــر میــرزا یحیــی دولت آبــادی وارد شــدم. کتاب شــریف 
ی آن خــم شــده و  گشــوده بــود و دو زانــو رو نهج الباغــه را در برابــر خــود 
که به من نگریست  که رســیدم ســر برداشت و زمانی  مطالعه می کرد. من 
گریه ســرخ و اشــکبار اســت. با حالــت تأثری گفت:  دیدم چشــمانش از 
گر دین و معارف  »نجاســت من بر میرزا علی محمد باب شــرافت دارد. ا
کتــاب می گویــد، پــس او چــه می گویــد؟ ایــن  کــه ایــن  آن همیــن اســت 

کجا؟« کجا و الطائات باب  سخنان بلند پایه 

بــارۀ بابی گــری و بهایی گری، مجله  6 . اظهــارات و خاطــرات آیت اهلل حاج شــیخ حســین لنکرانی در
یکی پدیــا در اینجا  یخــی، تابســتان 1386، شــماره 17. مــن این ســخن را به نقــل از و مطالعــات تار

ردم، به نشانی »نقد بابیه« آو

کــه در نهایت به  یــک حرکــت اصیــل و مردمــی و حتــی اســامی و دینــی 
گرفت، مخدوش سازد.  رهبری علمای برجسته در تهران و نجف شکل 
یخــی - احتمااًل  که تا امــروز در همــۀ تحلیل هــای تار پیش تــر اشــاره شــد 
بــه جــز تحلیل هــای مارکسیســتی - حتــی در تحلیل هــای غرب گرایانــه، 
نویســندگان و مورخان نقش علما و روحانیون را در بروز و ظهور مشــروطه 
یخ مکتوم  مهم شــمرده اند و چه بســا راه اغراق و افراط نیز پیموده اند. تار
اما از این جهت خاموش اســت و بلکه معکوس عمل می کند و آن بار را 

از دوش علما برمی دارد و به دوش ازلی ها می گذارد.

در اینجا اشــاره به یک نکته را الزم می دانیم. شــادروان حمید عنایت در 
یخی مهمی اشــاره  کتاب اندیشــه سیاســی در اســام معاصر5 به نکتۀ تار
ی غلبۀ علمای  که یادآوری آن برای این بحث مفید است. از نظر و دارد 
کــه در قــرن دوازدهــم هجــری بــا تاش های  اصولــی بــر علمــای اخبــاری 
ی داد، نقطــه  علمــی محمدباقــر وحیــد بهبهانــی )1205-1117 هـــ.ق( رو
یج علمــای اصولی، یعنــی فقیهان  که ســبب شــد بــه تدر آغــاز راهی بود 
حوزه هــای علمیــه، نقش برجســته ای در تحــوالت اجتماعی ایــران پیدا 
کــه از دســتاوردهای آن، حضــور فعال آنــان در نهضت مشــروطه و  کننــد 
کنون با تبیین دیدگاه خود،  یخ مکتوم ا به دســت گرفتن رهبری آن بود. تار
شــاید ناخواســته، آن نقش را از علمای اصولی می گیــرد و بر دوش عقاید 
کــه بر این  و اندیشــۀ شــیخی و شــکل تطــّور یافتــه آن »بابیــت« می گــذارد 
یان،  اســاس و بــه تبع آن بایــد همه تاش ها و مجاهدت هــای علما، بازار
روشــنفکران، محرومان و دیگر کســانی را که در راه مشروطه از جان و مال 

گذشتند، رهاورد عقیدۀ »باب« دانست! خود 

یــا  یــخ خــود را »عقیده محــور«  کــه تار یــخ مکتــوم، از آنجــا  نویســنده تار
اندیشــه محور و همچنیــن »شــخص محور« و شــخصیت محور بــه رشــته 
تحریــر درآورده، بــه نقــش مــردم و طبقــات اجتماعــی در تحــوالت عصــر 
گذشــته  کنــار آن  قاجــار بــه ویــژه دورۀ مشــروطه نپرداختــه و خامــوش از 
یادی  اســت. مثــًا بــا اینکــه می نویســد: »دعوت بــاب در ایــران پیــروان ز
یافت و این واقعه برخی عالمان روحانی شیعه و نیز حکومت قاجار را به 
کنــش واداشــت«. )ص 15( نمی گوید آن »دعــوت« چه بود که آن قبیل  وا
کرد، طوری که حتی پاره ای از علما و روحانیون نیز  مردم را به خود جذب 
که میرزاهادی دولت آبادی و شــیخ هادی نجم آبادی تنها  یدند  گرو به آن 
دو تن از آنان اند، گو اینکه آنان نادانســته »ســراب« را به جای »آب« تصور 

که در واقع همین طور هم بود.  کرده بودند 

یخ شخص محور، دو فصل به دو چهرۀ برجستۀ مشروطه، یکی  در این تار
شــیخ هادی نجم آبادی و دیگــری ملک المتکلمین اختصاص دارد. هر 
که در بیش  خواننده به مقتضای این زمان و نیز با توجه به ســابقۀ ســوئی 

5 . عنایــت، حمیــد؛ اندیشــه سیاســی در اســام معاصــر؛ ترجمــه بهاءالدیــن خرمشــاهی؛ تهــران: ا 
نتشارات خوارزمی، 1363
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یــد. گفتیــم بــه موجب دســتخط صبح ازل شــما  دســت از ســر مــن بردار
گفتیم  گفت اصل نامه هــم پیش من اســت.  جانشــین ایشــان هســتید. 
که می دهم  شــما باید دســتور بدهیــد. گفت: من می ترســم دســتورهایی 
ید. هر 43 نفر قسم  عمل نکنید. گفتیم عمل می کنیم. گفت: قسم بخور
خوردیم که هرچه شما دستور بدهید جانی، مااًل و ناموسًا عمل می کنیم. 
گفت: بیایید بیعت کنید. یکی یکی رفتیم دست به دست ایشان دادیم 
گفــت از این ســاعت تــا دســتور ثانوی همه  کردیــم و نشســتیم.  و بیعــت 
کار شیعه مذهب انجام  یم و هر  وســط مذهب شــیعه اثنی عشــری راه برو
می دهند، از غســل جنابت و نماز صبح دو رکعت و تقلید فان مجتهد 
که همه  کنید تا دستور ثانوی  که می کنند، باید از این ساعت همه عمل 
گفتیم اطاعت و حاال 42 سال است  مردم بدانند شــما شــیعه هســتید. 
گاه  که پیرو مذهب شــیعه هستیم و هنوز دســتور دیگری نداده است«. آ
ســپس می گوید: »بعد از این یک ســال هم آقای میرزا یحیی دولت آبادی 
به ایران آمد و در آبان 1318 خورشــیدی فوت نمود و مرحوم صنعتی هم 
گاه  کرمان برگزار نمود«. آ مجلس ترحیم دولت آبادی را در مســجد جامع 
کــه مرحوم حاج میرزا یحیی  ســپس بــه مکی می گوید: »آن وقت فهمیدم 
دولت آبادی که در بروکســل شــب و روز برای اســام تبلیغ اسام می کرد، 
گــر اول عمر ازلی شــده... بعــدًا فهمیده  مســلمان بــه تمام معنــی بوده و ا
ک  کرده اســت و فرقه ازلی را به طور آرام و بی سروصدا و با نیت پا اشــتباه 
که  کرده  و ســالم برداشــته و مذهب تشــیع را اختیار نموده و قسمی رفتار 

یک نفر ازلی در دنیا باقی نماند«.

که بگذریم، چنان که در آغاز این نوشتار نیز  اشاره شد، هر چند  از یحیی 
کــه در این کتــاب از آنها نامی برده شــده و  بابی بــودن بســیاری از کســانی 
یــا حداقــل متهم بودن آنان، با توجه به شــواهد و مدارک، محرز اســت، اما 
مشکل اینجاست که نویسندۀ تاریخ مکتوم این شخصیت ها را از دریچۀ 
»تحــول در عقیــده« که به ویژه در هر جنبش، نهضت یا انقابی پدیده ای 
گیر اســت مــورد مطالعه قرار نداده اســت. گویــا از نظر  بســیار معمــول و فرا
کافی اســت شــخص بابی یا متهم به بابی بودن بوده باشــد  نبوی رضوی، 
تا وی آن را با شــواهد و مدارکی که در اختیار داشــته مســتند سازد، بدون 
اینکــه بیــن »ایمــان« او به بابی گــری و ازلی گری و »عملکــرد« او در صحنه 
اجتماع در عصر مشــروطه، ارتباط روشنی نشان دهد. اینجاست که باید 
که  که می گوید: »من بر این باورم  این سخن ناصرالدین پروین را پذیرفت 
ســیدجمال )واعظ( و ملک المتکلمین و دولت آبــادی و جهانگیرخان و 
دیگر کسانی که از آن گروه )بابی ازلی( معرفی شده اند، برچسبی خصمانه 
گرایشی یافته باشند، اما همین  خورده اند. بسا که در نوجوانی به این فرقه 
کــه آموزه هــای درهــم و برهم »بــاب« به کلی با مشــروطه و آزادگــی و ترقی و 
تجدد مغایر اســت و اینان در این راه گام برداشــتند، نشان از آن است که 

آن سخنان نامتجانس در اندیشه شان نمی گنجیده است.8

یــن؛ جمال زاده، خاطرات،  اســناد، برداشــت؛ تهران: جهــان كتاب، 1384، ص  8 . ناصرالدیــن پرو

که »پدرم در روزهای آخر  از دختر یحیی، فروغ دولت آبادی، نیز نقل شده 
عمــر بــه نگارش زندگــی علی بن ابیطالب پرداخت و با آنکه شــب و روز و 
حتــی در آخریــن روز حیــات از نگارش فارغ ننشســت، متأســفانه مجال 
اتمــام نیافــت«. از ایــن مهم تــر اظهارات حســین مکــی، مــورخ و دولتمرد 
که باز به نقل از شــیخ حســین  معاصــر دربــارۀ یحیی دولت آبادی اســت 
یم. حســین مکی در کتاب خاطراتش نوشــته است:  لنکرانی آن را می آور
»میــرزا یحیی معروف بــه صبح ازل تا زنده بود ازلی هــا فعالیت و پیروانی 
داشــتند، ولــی پــس از درگذشــت میرزا یحیی با آنکه شــنیده می شــد که 
حــاج میــرزا یحیــی دولت آبــادی از زعمــای ازلیه اســت، مع هــذا دیگر از 
ایــن فرقــه اثــر وجــودی دیده نشــد و از بیــن رفتند و ایــن خــود معمایی به 
کــه چطور دیگــر از پیروان باب و ازلی ]کســی[ دیده نمی شــود  وجــود آورد 
گــر حــاج میــرزا یحیــی دولت آبــادی از زعمــای ازلــی بــود، چــرا دربــارۀ  و ا
یــس بــه چــاپ  یــس ســخنرانی جامــع نمــوده و آن را در پار امیرکبیــر در پار
کــه از بازرگانــان معروف و  گاه  رســانده اســت.7 تــا اینکــه آقای غالمرضــا آ
صّدیــق می باشــند این معمــا را حل نمــوده و علل از بین رفتــن ازلی ها را 
گاه را این گونه  کردند. ســپس مکی ســخنان غامرضا آ برای نگارنده ذکر 
بیان می کند: »در تابســتان 1314 از طرف دولت شاهنشــاهی به ســمت 
نماینده به نمایشــگاه بروکســل رفتم. آقای حاج میرزا یحیی دولت آبادی 
پا استعفا نموده و بیکار بود و با خانم و یک  از سرپرستی محصلین در ارو
صبیه اش در بروکسل و در یک اتاق محقر منزل داشتند. او زبان عربی و 
فرانسه خوب می دانست و در هر فرصتی مقاله هایی راجع به دین اسام 
به فرانســه و عربی و فارســی می نوشــت و در هر محفلی مقتضی می شد، 
قرائــت و همــواره بــرای اســام تبلیغ می نمود. چــون قبًا شــنیده بودم که 
آقای حاج میرزا یحیی دولت آبادی ازلی و جانشــین صبح ازل اســت در 
که اعمال این شخص خدمت به اسام است و من در  فکر فرو رفته بودم 
کمتر دیده ام. پس چرا می گویند  کســانی دیگر )این خدمات را(  عمرم از 
کرمان رفتــم و با مرحوم  ازلــی اســت؟! باری پــس از مراجعت به ایــران به 
کبر صنعتی دوســت شــدم. صنعتی هم بین مردم مشــهور به  حاج علی ا
ازلــی بــود. در یکــی از ماقات ها صنعتــی گفت: من ازلــی مذهب بودم. 
صبــح ازل نامــه بــه هرکس می نوشــت، دو رونوشــت آن را هم می فرســتاد 
تهــران و والیــات پیــش دو نفر از مریدها. نامه آخــری را به آقای حاج میرزا 
که: من می میرم و شــما وصی و جانشین من  یحیی دولت آبادی نوشــت 
هستید و دو رونوشت دیگر هم برای دیگران فرستاد. نامه عصری رسید و 
کرد. سران  ازلی در تهران جمع شدیم. رفتیم پیش  شب صبح ازل فوت 
که شــما به رونوشــت نامۀ آقا جانشــین صبح ازل  آقای حاج میرزا یحیی 
کرد منزلــش. در اتاقی  هســتید. جوابــی نداد تا روز چهلــم همه را دعوت 
ی فــرش نشســتیم. کلیه 43 نفر ســران ازلی ایران بودیــم. گفت: آقایان  رو

7 . اظهار تعجب مکی از این جهت اســت كه یک بابی مثل یحیی دولت آبادی قاعدتًا نباید دربارۀ 
امیركبیــر كه دســتور اعــدام باب را داده بوده ســخنرانی می كرده و او را می ســتوده، بلکه عکس این 

امر مورد انتظارش بوده است.

تاریخ مکتوم: فتح بابی در تاریخ مشروطه؟!
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نقد و برریسکتاب

عامل و موجد جنبش بوده سخنی به میان نیامده است.

یخ،  دیــدگاه خود را  گزارشــگر تار و ســرانجام نویســنده بــه عنــوان مورخ یــا 
نســبت بــه امر بــاب و بابیگــری )ازلی گــری( تبیین ننمــوده و آن را آشــکار 
یخ چیست؟«  گر این سخن نویسنده کتاب »تار نساخته است. در واقع ا
یــخ نمی توان نوشــت مگر آنکه مــورخ با فکر  کــه می گویــد: »تار را بپذیریــم 
یخ  کنــد«.9 در تار کــه دربارۀ آنها می نویســد. نوعــی ارتباط برقــرار  کســانی 
کــه آن را نمی تــوان  مکتــوم ایــن »عــدم ارتبــاط« حلقــۀ مفقــوده ای اســت 

گرفت. نادیده 

گفت وگــو از ابوالفضــل بیهقی و  یــاب خویی در  شــادروان دکتــر عباس زر
که به نظر می تواند مناسب این حال و  یخ نویسی او سخنی دارد  شیوۀ تار

مقام باشد. با این سخن به نوشتار خود پایان می دهم.

یخ سیر  یخ فقط وقایع و حوادث محسوس نیست. تار »باید دانست که تار
اندیشــۀ انســانی نیز هست. حوادث انســانی را با حوادث حیوانی فرق در 
آن اســت که پشــت سر حوادث حیوانی جز غرایز یکنواخت نیست، ولی 
پشت سر حوادث انسانی اراده و اندیشه و احساس و عاطفۀ او قرار دارد، 
یخ شــرح حال افعال انســانی نیســت، بلکه شــرح  این اندیشه ها  پس تار
که محرک و موجد این  افعال اســت. اما  و عواطف و احساســاتی اســت 
کــه وقایع نگارنــد بیشــتر ثبــت افعال و اعمــال می کننــد و از بیان  کســانی 
اندیشــه ها و احساســات محرک آن افعال غفلت می ورزند. وظیفۀ دشوار 
یدادهای بزرگ  که پشــت ســر وقایــع و رو مورخــان جدید در همین اســت 
جهان علل قریبۀ آن، یعنی محرکات معنوی، اعم از اندیشــه و احســاس 
یابنــد و در این بــاره حدس هــا بزنند و اســتدالل ها کنند که چه بســا  را در
در آن مصیب نباشــند... . این محرکات عبارتند از: حرص و آز بی پایان 
شــهوت رانی ها،  پول دوســتی ها،  رقابت هــا،  جاه طلبی هــا،  انســان ها، 
که بیهقــی را می خوانیم با اطاع از  کینه توزی هــا و انتقام جویی هــا. وقتی 
حادثه ای، از انگیزه انســانی آن نیز مطلع می شوم، و این امر را در مورخان 

کمتر می توان یافت«.10 دیگر ایران 

که این نقد را قبل  در پایان نگارنده الزم می دانم از استاد رسول جعفریان 
از چاپ ماحظه نموده و نکاتی را برای اصاح و تکمیل آن یادآور شدند 

تشکر نمایم.

یــخ مکتوم هرچنــد به لحاظ صوری پژوهشــی  در مجمــوع بایــد گفــت تار
جدی و متکی بر منابع و شواهد بسیار است و روش های پژوهشی علمی 
نیز اساسًا در آن رعایت شده است، اما از جهت دیگر، کلیت این روش را 

کنه و وجه دانست. چه بسا بتوان نوعی مغالطۀ 

یخ چیست؟؛ ترجمه حسن كامشاد؛ چاپ سوم، تهران: خوارزمی 1351، ص 36 9. ای. اچ. كار؛ تار
یی، بزم آورد، ص 27-35 یاب خو 10. زر

یخ مکتوم پرسش ها و خألهایی را  کتاب تار یم، مطالعه  که بگذر از اینها 
که با طرح آنها به پایان نوشتار نزدیک می شویم. به وجود می آورد 

یه، چرا  کید نویســنده بــر حضور ازلی ها در مبارزه بــا قاجار -  بــا آن همه تأ
که بســیار اهمیت داد و  کو  کتــاب از حضور آنــان در نهضت تنبا در ایــن 
ی داده به جز اشــاره ای  کشته شــدن ناصرالدین شــاه رو پنج ســال قبل از 

نامکفی، اثری نیست؟

- چــرا نقــش ســیدجمال الدین اســدآبادی در ارتبــاط معنادار بــا ازلی ها 
که او در این ماجرا، یکی از سلسله جنبانان، به  آشکار نیست، در حالی 

کشتن ناصرالدین شاه قلمداد شده است. ویژه 

گــر بابیــان تا این حــد در »تدارک مشــروطه« تأثیرگذار بودنــد، چرا از آن  - ا
کنــون کســی از وجــود عناصــر فکــری و عقیدتــی بابی هــا در متن  زمــان تا

قانون اساسی مشروطه حرفی نزده است؟

- جوهر اندیشه یا عقاید باب چه بود که پیروان آن اندازه ایثارگر و مخلص 
کــه نه تنهــا اعتقــادات خــود را ابــراز نمی کردند، بلکــه مخالف آن  پــرورد 
نیــز عمــل می کردنــد )عمــل بــه شــرایع و احــکام( و حتی در هنــگام مرگ 
ایمــان خود را به ازلی بودن اظهار نمی کردند. )میرزا آقاخان، شــیخ احمد 
که  روحــی، خیبرالملــک، ملک المتکلمین، صوراســرافیل و...(. مضافًا 
پــاره ای از آنــان همه زندگی شــخصی خــود را نیز تمامــًا مصروف خدمت 
کبر صنعتی، یحیی  کردنــد؛ از جمله حاج علی ا بــه نوع و جامعه خویش 

دولت آبادی و علی محمد فره وشی.

یخ مکتــوم هرچند به لحاظ صوری پژوهشــی  گفــت تار در مجمــوع بایــد 
جــدی و متکــی بــر منابــع و شــواهد بســیار اســت و روش هــای پژوهشــی 
کلیت  علمــی نیز اساســًا در آن رعایت شــده اســت، اما از جهــت دیگر، 
ایــن روش را چه بســا بتــوان نوعی مغالطۀ کنه و وجه دانســت؛ یعنی یک 
کنه قضایا  وجه از امری را مصداق تمام آن امر دانســتن و از وجوه دیگر یا 
گــر این روش صحیح باشــد، ارمنیــان که خود در  غفلت کــردن. در واقــع ا
فتــح تهــران نقــش داشــتند و بــه مجلس هــم - مثــل یهودیــان - نماینده 
فرســتادند، بســیار بیش از بابیان می توانند مدعی مشروطه ســازی شــوند 
کــه در این اثر  و حتــی ســهم خواهی هــم بکنند. عــاوه بر ایــن باید گفت 
اواًل بــه جوانب انســانی و عاطفی قضایا در شــورش بابیــان و حرکت های 
آنهــا، حتــی در مــورد مخالفــان آن هــا،  توجه نشــده و از علــل و چگونگی 
تأثیرپذیری ازلی ها از افکار سیدعلی محمد باب سخنی به میان نیامده 
و ثانیــًا در بــاب  ابعــاد اقتصــادی - اجتماعــی این جریان هم که اساســًا 

52. ایــن كتــاب به لحاظ موضوع مورد بحث یعنی بابی و ازلی نکته هایی خواندنی دارد. از جمله 
باید به دو نامه یکی از قمر دولت آبادی )همســر اول  عبدالحســین صنعتی( و دیگر از حســام الدین 
دولت آبــادی )بــرادر یحیــی( به محمدعلی جمال زاده اشــاره كــرد كه هــر دو در آن نامه ها از بابی ها 
یگردانی یحیــی دولت آبادی از  بــارۀ رو و ازلی هــا دفــاع كرده انــد. این می رســاند كــه با وجود آنچــه در

گفتیم، دیگر افراد خانواده دولت آبادی همان مشی را ادامه داده اند. ازلی بودن 
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