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امپراتور فرانسه چگونه از دستیارانش کار می کشید؟

بازیگرانتاریخ

ناپلئون ُمنشیکش!
ُ

حیدرخان عمواوغلی
تروریستی که مشروطه خواه شد
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

هنگامی کــه ناپلئون بــنــاپــارت ،ژن ــرال 167
سانتیمتری ارتــش فرانسه ،در دسامبر سال
 ،1804به عنوان نخستین امپراتور فرانسه
تاجگذاری کرد ،به نظر میرسید تمام آ نچه
فرانسویها با انقالب کبیر در پی آن بودند ،به
باد رفته باشد .ناپلئون ،سرداری بسیار زیرک و
باهوش بود .او توانست در مدت کوتاهی مدارج
ترقی را طی کند و در امواج بحرانهای بنیانکن
فرانسه آن دوران ،رقبا را کنار بزند و خود را نه
پادشاه فرانسه که امپراتور این کشور بنامد.
نابغه اهل جزیره ُ
«کـ ْـرس» در دریای مدیترانه،
خیلی زود در کاخ ورسای پاریس جا خوش کرد و
توانست انضباطی آهنین را در کشور برقرار کند.
او به خوبی از روحیات وطنپرستانهای که پس از
انقالب کبیر فرانسه ،در میان مردم این کشور
شایع بود ،به نفع جا هطلبیهایش بهره برد و
خیلی سریع توانست ارتشی مجهز ،آموزش دیده
و وفادار را برای بلعیدن قاره سبز فراهم آورد.
ناپلئون ،ضمن توسعهطلبیهایش ،نیم نگاهی
هم به شرق داشت و کوشید تا با فتحعلیشاه
قاجار ،باب مــراوده را باز کند و مسیر حرکت
ارتــش خــود را به سمت هندوستان بگشاید؛
رؤیایی جا هطلبانه که البته با خیانت ناپلئون
به ایــرانــیــان ،طی قـــرارداد «تیلسیت» ،جامه
عمل نپوشید .اما آ نچــه در این نوشتار کوتاه
درباره نخستین امپراتور فرانسه مد نظر ماست،
پرداختن به فتوحات وی نیست؛ میخواهیم
دربـــاره اخالقیات و زنــدگــی شخصی مــردی
صحبت کنیم که بسیاری از مــورخــان ،وی را

یکی از بزرگ ترین زمامداران اروپایی قرن 19
میالدی میدانند.
▪ویژگیهای یک امپراتور عصبی!

ناپلئون ،قدی بسیار کوتاه داشت؛ آ نگونه که
وقتی در دانشکده افسری تحصیل میکرد،
همدور ها یهایش او را به همین دلیل ،به باد
تمسخر میگرفتند .او به انفیه عالقهمند بود
و همیشه انفیهدانی مرصع را به همراه داشت
که به کمربند خــود میآویخت؛ به جواهرات
توجه چندانی نداشت ،اما دستور داده بود که
آستر داخــل کفشهایش را از جنس ابریشم
بسازند و سگگهای طال روی آن نصب کنند.
ویل دورانــت ،در جلد آخر کتاب تاریخ تمدن
مینویسد که ناپلئون« ،به حد افراط در پاکیزگی
میکوشید» و شاید ،این رفتار او ،نشان دهنده
بیماری وســواس بــود؛ هنگام بــروز هیجانات
عــصــبــی ،دچــــار درد عضالنی
میشد و پوستش به خارش
م ـیافــتــاد! ناپلئون در
خـــوردن و آشامیدن
افــــــراط نــمــیکــرد،
چون دوست نداشت
بـــه خ ــاط ــر خــــواب،
از خــیــر اداره امــور
بگذرد .روش زندگی
اش ،بــاعــث بــروز

ناپلئون ،قدی بسیار کوتاه
داشت؛ آنگونه که وقتی در
دانشکده افسری تحصیل
میکرد ،همدورهایهایش
او را به همین دلیل ،به باد
تمسخر میگرفتند .او به
انفیه عالقهمند بود و همیشه
انفیهدانی مرصع را به همراه
داشت که به کمربند خود
میآویخت؛ به جواهرات
توجه چندانی نداشت ،اما
دستور داده بود که آستر
داخل کفشهایش را از جنس
ابریشم بسازند و سگگهای
طال روی آن نصب کنند
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بیماریهایی مانند یبوست و سوءهاضمه در او
شده بود؛ مشکالت جسمانی که تا پایان عمر
امپراتور فرانسه را رها نکرد .او حافظهای قوی
داشــت و بسیار اهل مطالعه بــود؛ میخواست
اطالعات کاملی دربــاره دشمنان و طرفهای
مذاکرهاش داشته باشد .ناپلئون چندان پایبند
به مذهب نبود و ترجیح میداد از آن برای راه
انداختن کارهای خــودش استفاده کند؛ در
اواخــر عمر ،کمی چــاق شــده بــود؛ آنقــدر که
نمیتوانست برآمدگی شکمش را با لباسهای
سایز بزرگ ،پنهان کند .با همه این توصیفها،
ناپلئون بناپارت یک منبع فناناپذیر انرژی بود!
هیچوقت آرام و قرار نمیگرفت و برای رسیدن به
هدفش ،از پا نمینشست .اطرافیان او هم مجبور
بودند که خودشان را با روش زندگی و فعالیت
ناپلئون ،سازگار کنند؛ موضوعی که البته ،اص ً
ال
ساده نبود.
مرگ تدریجی ُمنشیها
یکی از مشاغلی کــه بـــرای امــپــراتــور
فرانسه اهمیت ویــژهای داشت ،سمت
منشیگری دربار بود .مورخان از کار
در خدمت ناپلئون ،به ویــژه در سمت
دســتــیــاری و منشیگری ،بــه «مــرگ
تدریجی» تعبیر کردهاند و این ادعا ،اصال
گــزاف نیست .بسیار بودند کارمندان
مغروری که یکی دو سال پس از انتصاب
به سمت دستیاری و منشیگری ناپلئون،
عاجزانه از وی میخواستند که با استعفایشان
موافقت کند! یکی از افرادی که نامزد
شغل منشیگری بــرای وی شده
بود و البته به این مقام منصوب
نشد،باخوشحالیدرخاطراتش
نوشت[«:اگرمنشیاوبشوم]،
ازفرطکارتاآخرماهمیمیرم.
ناپلئون تا حاال پورتالیس،
کرته و تقریب ًا تریار را که آدم
سختکوشی بــود ،کشته
اســـــت .تـــریـــار وقــت
سرخاراندننداشت،
دیگراننیز،همین
حال را داشتند».
این یک واقعیت
انـــکـــار نــاپــذیــر
اســت که ناپلئون
مـــنـــشـــیهـــایـــش
را از فـــرط کـــار زیـــاد،
مـــیکـــشـــت! آن هــا
اصــو ًال وقــت استراحت
و حـــتـــی خـــوابـــیـــدن
نداشتند .ناپلئون خود
به این ویژگیاش ،یعنی

مورخانازکاردرخدمتناپلئون،
بهویژهدرسمتدستیاریو
منشیگری،به«مرگتدریجی»
تعبیرکردهاندواینادعا،اصالگزاف
نیست.بسیاربودندکارمندان
مغروریکهیکیدوسالپس
ازانتصاببهسمتدستیاریو
منشیگریناپلئون،عاجزانهازوی
میخواستندکهبااستعفایشان
موافقتکند!یکیازافرادیکه
نامزدشغلمنشیگریبرایوی
شدهبودوالبتهبهاینمقاممنصوب
نشد،باخوشحالیدرخاطراتش
نوشت[«:اگرمنشیاوبشوم]،از
فرطکارتاآخرماهمیمیرم.ناپلئون
تاحاالپورتالیس،کرتهوتقریب ًاتریاررا
کهآدمسختکوشیبود،کشتهاست.
تریاروقتسرخاراندننداشت،
دیگراننیز،همینحالراداشتند»
منشی ُکشی ،اعتراف میکرد و با مزاح میگفت:
«خوشبختکسیاستکهدرگوشهیکیازایاالت
دوردست ،از نظر من پنهان است!» او هم خودش
را فرسوده و هم زمینه مرگ منشیها را فراهم
میکرد .ویل دورانت مینویسد« :ناپلئون ساعت
هفت صبح پشت میز کارش مینشست و انتظار
داشت که منشی او ،در هر ساعت از شبانهروز که
وی اراده کند ،س ِر کارش حاضر باشد ».گاه پیش
میآمدکهساعتیکصبح،منشیرافرامیخواند
و از او میخواست که برایش مطالبی را یادداشت
کند یا نامهای را بنویسد .ناپلئون به یکی از اعضای
شورای دولتی گفته بود« :وقتی ناهار میخورم،
کارمیکنم؛وقتیکهدرتئاترهستم،کارمیکنم؛
حتی نصف شبها هم از خــواب بلند میشوم و
کار میکنم ».این کار مستمر ،البته با همراهی
منشیهای بخت برگشته امکان داشت؛ ظاهر ًا
ناپلئون،درعرصهکارهایادارینیز،مانندمیدان
جنگعملمیکردوازکشتههاُ ،پشتهمیساخت!
منابع:
تــاریــخ تــمــدن؛ ویــل دورانـــت؛ ترجمه اسماعیل

دولتشاهی و علی اصغر بهرام بیگی؛ انتشارات
علمی و فرهنگی؛ 1391؛ جلد یازدهم

تــاریــخ قــرن هــجــدهــم ،انــقــاب کبیر فــرانــســه و

امپراتوری ناپلئون؛ آلبر ماله و ژول ایزاک؛ ترجمه
رشید یاسمی؛ سپهر؛ 1362
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تاریخمعاصر
دوره پهلوی
ماه عسل بهائیان در ایران
دوران محمدرضا
پهلوی را مـیتــوان
ماه عسل بهائیان در
ایــران دانــســت؛ چرا
کهبسیاریازبهائیان
توانستند با نزدیک
شدن به شاه و دربار،
زمینه نفوذ خود را در
بدنهفراهمکنند.بهگزارشمؤسسهمطالعات
تاریخمعاصرایران،البتهشاهونهادهایوابسته
به وی ،به دلیل مخالفت اذهــان عمومی و
اعتقادات اسالمی مــردم ،همواره منکر این
موضوع بودند؛ چنانکه بسیاری از بهائیان
همچون هویدا ،اصرار بر مسلمان بودن خود
داشتند ،اما این موضوع ،در اسناد و منابع
معتب ِربهجاماندهازآندوره،بارها تأکیدوتأیید
شدهاستوبسیاریازآنمنابع،بهحضورفعال
بهائیاندرسیاستوحاکمیتاشارهمیکنند.
طبق اسناد النه جاسوسی آمریکا ،محمدرضا
پهلویاعتمادزیادیبهبهائیانداشتومعتقد
بــود آنــان خطری بــرای سلطنت و بقای وی
ندارند .نگاه شاه به بهائیان متأثر از نقش آنان
در حفظ سلطنت و بقای آن بود .از سوی دیگر،
بهائیت نه تنها خود را در پناه پهلویها حفظ
میکرد ،بلکه با برخورداری از امتیازات قدرت
سیاسی ،بر قدرت اقتصادی خود میافزود و از
رهگذردستیابیبهچنینموقعیتی،میکوشید
تا قشرهای مختلف مردم را بفریبد .حمایت
شاه از بهائیان باعث شد تعداد زیادی از آنان
همچون هویدا ،ای ــادی ،یــزدانــی ،انصاری،
فــرخرو پارسا ،هوشنگ نهاوندی و بسیاری
دیگر ،فرصت مشارکت در سیاست و قدرت را
بهدست آورند .امیرعباس هویدا ،از جمله این
افراد بود که حدود  13سال ریاست دولت را
بر عهده داشت .هویدا ،بهائی بود و به همین
دلیل ،در دوران نخستوزیری خود توانست
زمینهراهیافتنبسیاریازبهائیانبهسیاسترا
فراهمکند.البتهاومنکربهائیبودنخودبود،
اما بسیاری از نزدیکان و دوستان شاه و دربار،
همچونمهدیپیراسته،هویدارابهعنوانیک
بهائی میشناختند .عبدالکریم ایادی نیز از
جمله بهائیان مشهور و اطرافیان نزدیک شاه
بود .از او به عنوان پزشک مخصوص شاه یاد
میشود .اما بسیاری از مورخان معتقدند که
وی،درامورسیاسیواقتصادیکشوردخالت
داشت و از این طریق توانسته بود ثروت زیادی
به دست آورد .در اسناد النه جاسوسی آمریکا
آمده است« :ایادی حتی در سفر ماه عسل شاه
با ثریا ،شاه را همراهی کرد .از دیگر گزارشها
ایناستکهوینیابتشاهرادرشیالتجنوب
برعهدهدارد...اوبهائیاستویکناظر،ویرا
یکیازکسانیمیخواندکهاینفرقهراازتعقیب
حفظکردهاست».

عبدالکریمایادیدرکنارشاه

حـــــــیـــــــدرخـــــــان
عـــــمـــــواوغـــــلـــــی،
فــــرزنــــد مــشــهــدی
علیاکبر ،در سال
(1259هــــــــــ.ش)
متولد شد .برخی از
مــورخــان محل تولد
وی را ســلــمــاس،
تعدادیدیگر«،الکساندرپل»درروسیهوعدهای
هم ،او را از ایل افشار میدانند .به گزارش
مؤسسهمطالعاتتاریخمعاصرایران،حیدرخان
عمواوغلی تحصیالت ابتدایی را در الکساندر
پل و تحصیالت عالی را در ایــروان گذراند و
پس از مدتی ،در مدرسه صنعتی تفلیس ،دوره
مهندسی برق را طی کرد .او از همان دوران
جوانی ،شخصیتی ستیزهجو داشت و حتی،
یکباروقتیازمدیرمدرسهاشآزاردید،تصمیم
گرفتاوراترورکند!هنگامیکهمظفرالدینشاه
تصمیمگرفتدرایرانکارخانهبرقایجادکند،
حیدرخان به دلیل اینکه ظاهر ًا مسلمان بود و
در مهندسی برق مهارت داشت ،به کار گرفته
شد و به این ترتیب ،به ایران آمد و طی حضور
کمتر از یک سالهاش در مشهد ،با گروههای
تندرو مشروطهخواه ،ارتباط برقرار کرد .او در
خاطراتش ادعــا میکند که در همین دوره،
به سازمان دهی یک قیام عمومی علیه حاکم
مشهد دست زده است؛ موضوعی که نمیتوان
اعتبار چندانی برای آن قائل شد .ظاهر ًا او در
همیندورهکوشیدتاعقایداشتراکیرادرمیان
جامعه مذهبی مشهد تبلیغ کند ،اما موفق به
این کار نشد .حیدرخان عمواوغلی از مشهد
به تهران رفت و فعالیتهای سیاسی خود را در
پایتخت آغاز کرد؛ با شروع انقالب مشروطه ،به
مشروطهخواهانپیوستودرردیفتندروهاقرار
گرفت.اوکهپیشازآنکوشیدهبودتاشعبهایاز
کمیتهاجتماعیونعامیونرادرمشهدتأسیس
کند ،موفق به ایجاد آن در تهران شد .در همین
کمیته بود که موضوع بمب انداختن در خانه
عالءالدوله به تصویب رسید و خود حیدرخان،
اینتصمیمرااجراکرد.اودراینبارهمینویسد:
«رأیدادهشدکهشب،بمبیبهخانهعالءالدوله
انداخته شــود که صــدای آن به گــوش اهالی
برسد .مقصود از این مسئله ،فقط ترساندن
مستبدین بود و بس .به این جهت شب ۱۵
جمادیاالولی  ،۱۳۲۵من تنها در پی این
مأموریتبرخاسته،تقریباهفتساعتازشب
گذشته ،بمب بزرگی را که همراه داشتم در
خانه عالءالدوله ترکانیده و به طرف باغ وحش
حرکت کردم ».حیدرخان و دوستانش ،مدتی
بعد اتابک را ترور کردند؛ آنگاه ،در حالی که
مشروطهخواهان میانه رو درصدد آرام کردن
اوضــاع بودند ،اعضای کمیته اجتماعیون
عامیون ،با تحریک حیدرخان ،طــرح ترور
محمدعلیشاه را در دوشان تپه به مرحله اجرا
گذاشتند و همین اقدام ،بهانه را به دست شاه
داد تا مجلس شورای ملی را به توپ ببندد.
حیدرخان پس از این اتفاق ،به قفقاز گریخت؛
اما به سرعت مطلع شد که تبریز هنوز در برابر
مستبدان مقاومت میکند .به همین دلیل
کوشید تا با مجاهدان تبریز ارتباط برقرار
کند.اودرفتحتهراننیزحضورداشتوسپس
حزبدموکراتراتأسیسکرد؛امادرماجرای
ترور آیت ا ...سیدعبدا ...بهبهانی ،از سران
مشروطه ،متهم شناخته شد و با اهمال برخی
از مسئوالن ،توانست از زندان بیرون بیاید و
به هند برود .حیدرخان در سال  1299در
کنگره ملل شرق در باکو شرکت کرد و عم ً
ال
به کمونیسم بینالملل پیوست .او بعدها
به نهضت جنگل ملحق شد و کوشید تا این
نهضت را کمونیستی کند ،اما در پی مشکوک
شدن جنگلیها به ارتباطات وی با بیگانگان،
ازاینجنبشراندهشدوچندیبعد،درجریان
درگیری با نیروهای جنگلی ،کشته شد.
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