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 ١ بابی يينهما ناطق و آ
 مينیتورج ا

٢٢/١٠/١٣٨۵   

   

گمان نمی کنم کسی با این نظر مخالف باشد که مورخان تاریخ معاصر ایران اکثر قریب به اتفاقشان دستی 

منظر سياسی بوده است تا بر سياست داشته و دارند و به همين دليل بيشتر سر و کارشان با تاریخ ، از 

" تحميل نظریات سياسی"به عبارت بهتر مهم ترین ستون تاریخ نگاری ایرانی بر ) ١.(صرفا یک دیدگاه تاریخی

ایراد و عيب این موضوع زمانی برمال می شود . نهاده شده است و نه بيان چيستی و تحليل وقایع تاریخی

 . تاریخ مذاهب از دیدگاه سياسی خود بنویسندکه مورخان سياست زده ایرانی بخواهند در باره 

گر چه در ظاهر آنان چاره ای جز این کار ندارند ، زیرا آموخته های بنيانی آنان سراسر سياسی است و نه 

تاریخی ، علمی ، مذهبی یا چيز دیگر و از آن جا که ایشان نه دین را می شناسنتد و نه ساز و کار ایجاد و 

ی است که آن چه نوشته اند ، می تواند نقایص بسياری را با خود همراه سازد ، مورد پيشرفت دین را ، طبيع

از طرف دیگر ، مورخان مهم ایرانی در این سده . اعتراض قرار گيرد و کاستی های آن به نمایش گذاشته شود

و ملت را به جای آن اکثرا مذهب گریز بوده اند و می خواسته اند که مذهب و امت را از دامن ایرانيان بزدایند 

خصوصا در این سه . این کار ناموزون تماما به دليل مخالفتی است که اکثر آنان با اسالم داشته اند. بنشانند

دهه ، ایشان برای آن که عليه جمهوری اسالمی بنویسند ، مذهب و سياست را مخلوط کرده و یا آن که 

  . مذهب و حکومت رسمی ایرانيان بجنگندسياسی نویسی تاریخی را بهانه ای قرار داده تا با 

نوشتن در باره تاریخ آیين بابی هر دو عيب باال را در خود پرورده و در این صد و اندی سال چنان فربه شده 

از یک . است که زدودن افکار سقيم و روش های ناموزون تاریخی ، تحمل سال ها رنج و مرارت را می طلبد

به وجود آمد و مورخان قجر شناس ناچار بوده اند که باالخره در باره تاریخ طرف آیين بابی در دوره قاجار 

زندگانی سيد باب و پيدایش آیين بابی نيز چيزهایی بنویسند و از طرف دیگر چون دین بابی داعيه نسخ 

 بر و امروزه روز نيز دق دلی خود را( اسالم را داشت ، کسانی که عليه اسالم نيز می خواسته اند بنویسند 

، تاریخ قاجار و پيدایش آیين بابی بهترین مستمسک بوده است ) سر حکومت جمهوری اسالمی خالی کنند 

  . برای سرکوفت زدن و برمال کردن عقده های فروخفته

در این دو حالت است که تاریخ آیين بابی باید مثله شود تا سياست زدگی مورخان همچنان استوار بر جای 

که در باره تاریخ دین بابی از منظر سياسی نگاشته اند بر همين کجراهه رفته اند و از مورخانی . خود بماند

آن جا که ایران محل افت و خيزهای شدید سياسی بوده است ، افراد مزبور متأسفانه هيچ گاه از اشتباه 

ا عوض کرده و امثال خود در گذشته زمان درس عبرت نگرفته ، تنها صورتی از تحليل های نامربوط گذشتگان ر
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آنان بدون آن که آیين بابی را بشناسند و از منظر ظهور یک پدیده . ماهيت قضيه را همچنان حفظ کرده اند

دینی بدان نگاه کنند ، به دنبال اثبات معتقدات سياسی خود بوده اند و نه در پی جستجو و تحقيق در باره 

حمد رضا فشاهی ، احسان طبری ، فریدون م. یک واقعه ای که در قالب اعتقاد دینی ظاهر شده است

آدميت ، اکثر مستشرقان و بسياری دیگر از خودمانی ها از این زمره اند و متأسفانه این آخری ، هما ناطق 

ایران "من در این نوشتار قصد دارم نگاهی گذرا به مطالبی که مشاراليها در کتاب . نيز بر همين راه رفته است

در باره آیين باب نوشته ، بيندازم و اميد دارم بتوانم گذشته از  ) ١٩٨٨اپ لندن ، چ" ( در راهيابی فرهنگی

نقد مطالب خانم ناطق ، شمایی کلی از اشکاالت اساسی که دامان مورخان ایرانی را در مواجهه با آیين 

  . بابی گرفته است ، نشان دهم

گ ایرانی تماما در باره آیين بابی اظهار نخستين و شاید مهم ترین نکته این است که مورخان مشهور و بزر

نظر کرده اند ، بدون آن که حتی یکی از آثار سيد باب را خوانده و یا در باره مفاد نوشته های او تحقيق و 

مجلس مناظره "و " فریدون آدميت و بهایيان: "نمونه هایش را در دو مقاله دیگر! بررسی صورت داده باشند

ر باره آدميت و حامد الگار ارائه نموده ام و اینک در این جا به سراغ هما ناطق باید ، د" باب با علمای تبریز

آیا این درد را با چه درمانی می توان چاره کرد . بروم که یکی دیگر از بزرگان تاریخ نویسی ایران معاصر است

اه کرده باشد؟ آیا که کسی در باره یک آیين سخن بگوید در حالی که نوشته های صاحب آن دین را حتی نگ

مضحک نيست کسی در باره تاریخ زندگی رسول اسالم کتاب بنویسد ، بدون آن که حتی الی قرآن را باز 

نموده و تا آن جا که امکان داشته باشد ؛ تعامالت اجتماعی ، فرهنگی و سياسی دوران محمد را از آیات 

  قرآنی بسنجد؟ 

همين سادگی این اتفاق سخيف رخ داده و هر کس که چهار سند متأسفانه و اسفا که در باره آیين بابی به 

دیده و کتب ناسخ التواریخ ، صدرالتواریخ ، روضة الصفا ... از آرشيو بایگانی های انگليس ، فرانسه ، روسيه و 

. تاریخی آیين بابی راه یافته است/ اجتماعی/ را خوانده ، گمان کرده است که به ساز و کار اعتقادی.... و 

بدیهی است فهمی که از نوشته های مورخان درباری ، سياحان فرنگی ، مأموران سياسی دیگر کشورها و 

بنيادگرایان اسالمی در باره آیين بابی به دست می آید به همان اندازه کج و معوج است که مثال شناختن 

و اتکا به نوشته های مورخان ) و یا آثار مؤمنين اوليه مسيحيت ( آیين مسيحی بدون مراجعه به اناجيل اربعه 

ضمن آن که در این مثال ، گفتنی است که چون عيسی مسيح کتاب مدّون نداشت ، چاره . یهودی یا رومی

ای جز رجوع به اناجيل نيست و منطقی است که اگر او نيز کتاب می داشت ، نخستين منبع و مرجع ، می 

  . بایست نوشته های خود مسيح می بود

ا می فهميم که مورخان تحليل گر ایرانی ، نوشته های سيد باب را نخوانده اند و من درآوردی به اما ما از کج

تحليل تاریخ و آیين بابی دست زده اند؟ بسيار ساده است ، به مراجعی که استفاده کرده اند ، نگاه می 

 در حالی که هيچ کنيم و می بينيم که تاریخ شناسان ایرانی و من جمله در بحث ما ، خانم هما ناطق

آشنایی و سر وکاری با آثار سيد باب نداشته اند ، در باره آیين بابی و زندگی سيد باب قلم فرسایی کرده 
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استاد فریدون "البته به اعتقاد من در باره ناطق این امر زیاد عجيب و دور از ذهن نيست ، زیرا شاگردی . اند

  ! را کرده است" آدميت

مشاهده می نمایيم در کتاب راهيابی فرهنگی ، محض رضای خدا حتی یک در همين پروسه است که 

نمونه ارجاع مستقيم به آثار باب به چشم نمی آید و اما تا دلتان بخواهد از سپهر ، اعتمادالسلطنه ، 

اعتضادالسلطنه ، احسان طبری ، فشاهی ، گوبينو ، آدميت ، آرین پور ، سعادت نوری و حتی خود نویسنده 

عجيب تر آن که خانم ناطق برای شناخت حرکت سيد باب ، یا به دامان اسناد . قول وجود دارد، نقل 

این خود نشانه ای بسيار . وزارتخانه های اروپایی آویخته و یا آن که به سایه سياحان فرانسوی گریخته است

 با منظرهای سياسی محکم است بر اثبات ادعای من که مورخان ایرانی دیدگاه خود را در باره آیين بابی

داشته اند و در جزو ) و نه خود سيد باب ( تنها دو شخصی که نزدیک ترین رابطه را با آیين بابی . درآميخته اند

  . ارجاعات خانم ناطق آمده اند ، یکی موسيو نيکال و دیگری آقاخان کرمانی است

خ خود را به این دین نشان داد و بسياری از موسيو نيکال گر چه با انتشار کتابی در باره آیين بابی اعتقاد راس

آثار سيد باب را نيز در کتاب خود ترجمه کرد ، اما باید دقت کنيم که فهم او به عنوان یک مستشرق که تحت 

تأثير جانبازی بابيان قرار گرفته بود و عاقبت عالقمند به آیين بابی شد ، چقدر می توانست نزدیک به خود این 

که احتياج به دانستن مبانی دینی و اعتقادی اسالمی و ( ضمن آن که او آثار سيد باب را آیين شرقی باشد 

به صورت گزینشی ، به زبان فرانسه درآورد و خانم ناطق این نسخه فرانسوی را دیده و ) شيخی داشت 

سی و عربی این خود می تواند معياری باشد که فهم ناطق با چه مقدار فاصله از آثار فار) ٢.(خوانده است

سيد باب به دست آمده است و بگذریم که نيکال اساسا کارش روایت تاریخی بود و نه تحليل یک تاریخ 

  . مذهبی و اشتباهات بسياری نيز حتی در روایت ها مرتکب شده است

آقاخان کرمانی نيز گر چه در باطن به سيد باب اعتقاد داشت و در منزلش یواشکی برای اثبات حقانيت آیين 

بابی کتاب می نوشت ، اما در ظاهر مطلقا بابی نبود و حتی در جمع بابيان ازلی وجود مستقلی داشت ، با 

او آش در هم جوشی بود از . فاصله بسيار از سيد باب ، هم از نظر زمانی و هم از منظر رفتاری و گفتاری

م ستيزی ؛ به کارگيری روش های ناسيوناليزم و قاجار ستيزی ؛ دین گرایی و الحاد ؛ اسالم گرایی و اسال

دینی همراه با روش های مبارزات سياسی ؛ با ميرزا ملکم خان آبگوشت خوردن و با سيد جمال الدین 

خارجی این بوده / و یکی از بدبختی های ایرانيان و فرهيختگان ایرانی..... اسدآبادی پالوده صرف کردن و 

آقاخان کرمانی شناخته اند و بدتر آن که کتاب بی منطق هشت است که آیين بابی را اکثرا از طریق و منظر 

گفتنی است که ناطق با توجه به این که حرکات ازليان را در . بهشت او را معرف کليت آیين بابی دانسته اند

تاریخ معاصر می شناسد ، اعتراف کرده نوشته های ميرزا آقاخان اگر نه تشریح و تحليل اندیشه های باب ، 

این داستان بسيار  ) ٧٣ص .( بود! ) بخوانيد فعاليت های سياسی ازليان( توجيه جنبش بابيان دست کم 

  . ودمفصلی است که در جای دیگر بدان پرداخته و شرح مستوفی داده ام و اميدوارم روزی چاپ ش

اهد راجع به توقع من از خانم ناطق به عنوان یکی از ارکان تاریخ نویسی معاصر ، این است که او اگر می خو

سيد باب مطلبی بنویسد ، مکاتبات و رساله های سيد باب پيشکش ، الاقل یک بار سعی کند تا کتاب 
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اما دریغ که او اگر چه در باره آیين بابی و سيد باب می نویسد ، اما حتی کتاب بيان را به . را بخواند" بيان"

ه آن که از پس انشای سيد باب با چشم هم ندیده است ، چه رسد که بخواهد بخواند و چه رسد ب

زیاد سخت . اصطالحات مخصوص بابيه برآید و سپس بفهمد که سيد باب را چه قصدی در سر بوده است

  : او در جایی اشاره نموده. نيست اگر بخواهيم بفهميم که خانم ناطق اصال کتاب بيان را دیده است یا نه

  

اما به .  ، زنان را از قيد حجاب آزاد کرد بيان ، پيامبر ما١۵مهم تر این که در باب " 

  ) ٧١ص ".( اعتدال سخن گفت و پی نگرفت 

" واحد"نه تنها چنين حکمی در کتاب بيان نيست ، بلکه اصوال سيستم فصل بندی کتاب بيان بر اساس  

می و حاال ، این جمله را هما ناطق از هر کس برگرفته باشد ، نشان از آشوب ، بی نظ". باب"است و نه 

درهم ریختگی تاریخ نویسی ایرانی دارد که ناطق در باره چيزی می نویسد که اصال از آن اطالعی حاصل 

او چيزهایی به گوشش . ننموده ، اما چنين وانمود می کند که تسلطی کامل به موضوع سخن خود دارد

ا از آن مطالب بهره برده مطالبی خوانده که به کارش آمده ، لذ! خورده و یا در کتاب های تاریخی سياسی

از "آیا عجيب نخواهد بود اگر بدانيم که ناطق با توجه به آن که . است ، البته با ظاهر و رنگی کامال علمی

، اما در عين حال با غرور مخصوص فرهيختگان ایرانی در باره " چيزی که نمی دانست و نمی شناخت دم زد

 : سيد باب چنين نوشت

   

چه نمی دانست و نمی له پيشوایان ، پر می گفت و از آن او نيز همانند جم" 

  ) ۶٩ص "!( شناخت ، دم می زد 

   

و ) و هنوز دارد ( تصورش برای من بسيار مشکل است که ناطق گذشته از رفقای ازلی و بهایی که داشت 

ای این کار می توانست از آنان برای به دست آوردن آثار سيد باب کمک بگيرد ، اما ظاهرا هيچ تالشی بر

او در سرزمين آزاد فرانسه ، در هر شهری که می خواست ، می توانست به مرکز بهایيان رجوع نماید . نکرد

او . و نوشته های سيد باب را طلب کند یا تاریخ های معتبر بابيه را بگيرد و بخواند تا بتواند تاریخ دقيق بنگارد

فت ، امکان آن را می یافت که بتواند به اصل منابع دست به سراغ هر بچه دبيرستانی بهایی در پاریس می ر

پيدا کند ، اما دریغ که ما ایرانيان نخوانده مالیيم و بدتر آن که نانوشته ها را می خوانيم و سپس به سادگی 

 ! آب خوردن در باره آنها می نویسيم

ز این کتاب آن کتاب در متأسفانه ناطق با توجه به همين اطالعات سر هم بندی و از هم گسيخته که ا

ذهنش نشسته ، در پی تحليل تاریخ ظهور سيد باب برآمده و طبيعی است وقتی کسی برای نوشتن تاریخ 
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بابيه ، آثار سيد باب و بابيان و همچنين تاریخ های دست اول بابيان و بهایيان را نخوانده باشد ، نخواهد 

از همين رو است که اشتباهات . قع به دست دهدتوانست نظریه پردازی درست ، منطقی و مطابق با وا

عجيب و غریبی دامان ناطق را رها نمی کند و حتی در بيان ساده ترین گزارش های تاریخی خود ، غلط 

  : از جمله. هایی می نویسد که در شأن هيچ تاریخ نگاری نيست

؛ دیدار  ) ۴٣ص ! ( نوشتهاطالق بوی بابيگری به رساله ای که جعفر ابن اسحاق در دوره فتح علی شاه 

؛ آگاه  ) ۶٣ص ( سيد باب و قرة العين در کربال و حرکت سيد باب پس از مرگ سيد کاظم از راه مکه به ایران 

بودن سيد باب از تنظيمات عثمانی و مشاهده کردن مخالفت های توده های مسلمان ، زمين داران بزرگ و 

؛ تخليط شخصيت های گوناگون بابی با  ) ۶٢ و ۶١ص !( دادمراجع دینی و نظامی با تنظيمات سلطان در بغ

سيد باب در زمانی که در باره ورود سيد باب از مکه به ایران سخن گفته و همچنين چوب خوردن سيد باب در 

؛ کمک حاجی ميرزا آقاسی به باب پس از آن که علمای  ) ۶٢ص ( شيراز توسط حسين خان حاکم شيراز 

؛ اختالط در زمان نوشتن نامه های سيد باب به حاجی  ) ۶۵ص ( اب را نوشتند اصفهان حکم قتل سيد ب

؛ آزادی بيان و تأمين جانی داشتن بابيان  ) ۶۶ص ( ميرزا آقاسی با مکاتبات علمای اصفهان و حاجی مزبور 

مشتاق ، بابی شمردن تعدادی از بهایيان که سياحان فرنگی آنان را  ) ۶٩ص ( در دوره حاجی ميرزا آقاسی 

همه این اشتباهات به این علت رخ داده که ناطق . قس علی ذلک..... و  ) ٧٣ص ( تغيير و تحول دانسته اند 

او که برای نشان دادن چهره . به خود همت نداده است تا برای تحقيق خود به منابع اصلی تر رجوع کند

ه را زیر و رو نموده ، چرا برای خواندن جدیدی از حاجی ميرزا آقاسی ، هزاران برگ سند و دهها کتاب و رسال

یکی دو جلد کتاب از آثار بابيه و بهایيه وقت نگذاشته است؟ از این مضحک تر آن که او گاهی استنادات ، 

ارجاعات و فهمش نسبت به آیين بابی را از کسانی همچون فشاهی و طبری به دست آورده و از همه اسف 

   ) ۶۵ص .( ین بابی به حامد الگار نيز تکيه کرده استانگيزتر آن که ناطق برای فهميدن د

نخواندن آثار سيد باب باعث شده تا هر کس هر با ربط و بی ربطی را در کتابش نوشته که با تز و تئوری 

ناطق همخوانی داشته ، مشاراليها آن را برگيرد و به مطالب کتابش اضافه نماید و ظاهرا او هيچ پروایی نيز 

  : از جمله.  ببيند مطالبی که می نویسد اصال مطابق با واقع بوده یا نهنداشته است تا

   

باب نخست با تفسير سوره یوسف درآمد و آیين خود را شناساند ، آن هم در " 

او همان مطالبی را از سر گرفت که پيشتر درویشان . بزرگداشت علی و نقد علما

  ) ٧٠ص ".( ند علی اللهی ، شيخيان و دیگر رساله نویسان گفته بود

   

از ميان شاهزادگان هم ملک قاسم ميرزا ، کامران ميرزا و فرهاد ميرزا معتمدالدوله " 

باب از او به ستایش . روی خوش نمودند ، حاجی ميرزا آقاسی که جای خود داشت
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و می دانيم " بدیهی است حاجی به حقيقت آگاه است: "یاد می کند و می نویسد

حقيقت همانا آگاهی به اسرار نهان است که شيخيه عنوان کرده که در بيان او ، واژه 

  ) ۶۵ص ".( اند و باب در ربط با معتمدالدوله هم به کار می برد 

   

ميان ناکجا آباد باب با جهان بينی قرة العين و بشرویه تفاوت از زمين تا آسمان بود " 

  ) ۶٩ص ".( 

    

و نماز و روزه و قرائت [...]  برانداخت در زمينه اصالحات دیگر ، باب مراسم حج را" 

   ) ٧٣ص ".( قرآن تحریم شد 

    

گرایش به ایران باستان از وجهه ای برخوردار بود که حتی باب آیين خود را با رسوم " 

   ) ۴٣ص ".( زردشتی درآميخت 

   

در روی گردانی از شریعت عربی ، بابيان برخی از آداب و سنن آیين زرتشت را زنده " 

در نوشته های باب به گونه ای پرستش خورشيد به چشم می خورد ، گاه از . دکردن

در [...] خورشيد حقيقت نام می برد ، گاه برایش هویتی زنده و جداگانه می سازد 

بيان ، باب از مریدان خواست هر روز آدینه با لباس های پاکيزه و خلوص رو به 

نوروز را عيد . باب به آیين زرتشت بودنيز در اعياد مذهبی رویکرد . خورشيد بایستند

 روز تقسيم کرد ١٩ ماه و ١٩تحت تأثير زرتشتی گری سال را به . مذهبی قرار داد

  ) ٧١ و ٧٠ص ".( 

   

   

 ٢ بابی يينهما ناطق و آ
  

بسيار است ، اما من بر خود الزم می دانم که در باره " راهيابی فرهنگی"اگر چه نمونه این اظهارات در کتاب 

  : واردی که در فوق اشاره کردم ، توضيحاتی را بنویسمم
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اگر در فرهنگ دینی آیين بابی ، برای مقام دینی علی ابن ابی طالب اهميت خاصی وجود دارد ، اما من : اوال

نمی دانم در کجای تفسير سوره یوسف در حدی که ناطق نشان می دهد ، از علی ابن ابی طالب مطابق 

، ضمن آن که می دانيم سيد باب در آثار بعدی خود ، به صراحت نوشت که مال ! د شدهبا اعتقاد درویشان یا

  )  ٣.(رجعت علی ابن ابی طالب بوده است) دومين نفری که به سيد باب ایمان آورد ( علی بسطامی 

امه ناطق آن جا که نوشت سيد باب ، حاجی ميرزا آقاسی را به حقيقت امر آگاه می دانست ، موضوع ن: ثانيا

اصال چيز دیگر است و نه تنها هيچ گونه ارتباطی با آن چه ناطق در صدد ابراز آن برآمده ، ندارد ؛ بلکه جمالت 

سيد باب کامال بر عکس آن چه است که ناطق به عنوان شاهد تئوری اش آورده و خوشمزه آن که لغت 

باب را بخوانيم تا ببينيم که اوال با هم جمالت سيد ! را هم برای خواننده اش معنی نموده است" حقيقت"

یادداشت برداری غلط از ترجمه های موسيو نيکال چه بالیی در کج فهمی آیين بابی ایجاد کرده و ثانيا شاگرد 

خلف فریدون آدميت چگونه به خوبی آموخته است که جمالت را از متن اصلی خارج کند و برای اهداف 

  : نامه ای به محمد شاه در باره حکم تبعيدش به ماکو چنين نوشتسيد باب در . ناموزون خود به کار ببرد

   

بعد از آن که مطلع شدم به این حکم ، نوشته ای به حضور مدبر ملک فرستادم که " 

واهللا به قتل برسان و سر مرا بفرست هر جا که می خواهی ، زیرا که زنده بودن و 

اگر . آخر جوابی ندیدم.  مثل منبالجرم به محل مذنبين رفتن ، سزاوار نيست از برای

چه یقين است که جناب حاجی به کما هی امر علم نرسانيده و اال قلوب مؤمنين و 

مؤمنات را بال حق محزون نمودن اشد است از تخریب بيت اهللا و قسم به حق که 

 ) ۴".(امروز منم بيت اهللا واقعی 

   

آنان کوچکترین . رشان نهاد ، جهان بينی نداشتندقرةالعين و بشرویه جز آن چه سيد باب در اختيا: ثالثا

تخطی از دستورات و فرامين سيد باب نمی کردند و اگر گاهی در ظاهر ، آنان را پيشرو در اقدامات اجتماعی 

می بينيم ؛ بدون شک سنگ محک جامعه بابی برای کشف درستی رفتار آنان ، سؤال از سيد باب بوده 

ماال دستمایه خانم ناطق برای ابراز این تئوری گشته ، یک کار از پيش ماجرای کشف حجاب که احت. است

) ۵(اندیشيده شده توسط محمد علی قدوس و بهاءاهللا بود که جرأت و جسارت آن بر دوش طاهره نهاده شد

و به اعتقاد من بدین دليل طاهره برای اعالن نسخ اسالم انتخاب شد که این کار می توانست ناسخ را به 

از طرف دیگر می . گ بکشد و چون طاهره زن بود ، ارتداد و حکم اعدام در باره او مصداق نمی یافتکام مر

 : دانيم رفتارهای رادیکال قرةالعين مورد تأیيد باب قرار گرفته است
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فرحم اهللا امرء . اّنها لدّی ، لورقة طّيـبة التی طّهـرت فؤادها عن رجس الحدود لرّبها" 

ذها باقّل شیء ، الّنـها اليوم عّز لذی قرابتها و شرف الهل طاعتها عرف قدرها و لم یؤ

 ) ۶".(فی حکم اهللا 

   

این که اگر ناطق بخواهد به خاطر مؤنث بودن خودش ، احساسات فمنيستی اش گل کند ، شأنی غير بابی 

همان کاری است که برای قرةالعين قائل شود و او را فراتر از سيد باب به نمایش بگذارد ؛ دقيقا به سخافت 

با مقدمه سخيف تری که ناصر تکميل همایون تحریر ) از منسوبان طاهره قرةالعين ( آقای یحيی شهيدی 

استغفراهللا که طاهره بابی شده باشد ، او خود مدعی فرقه ای در اسالم بوده : نموده ، در صدد برآمده بگوید

ستخوان ندارد و هر کس با مادرش قهر نمود ، آخر به خوبی می دانيم که تاریخ نویسی ایرانی ا) ٧!!(است

عمری شروع به تئوری پردازی می کند و چه رشته ای بهتر از تاریخ که هر دروغ دمبلی را می توان به خورد 

آیا کسی بهتر از هما ناطق باید بداند ! خواننده داد و در این آشفته بازار ، به چند صد هزار تومان دست یافت

ه مطابق با واقعيت تاریخی نيست ، ارزش ماندگاری خود را از دست می دهند ، حتی اگر که ادعاهایی ک

 زمانی کوتاه دست به دست بگردند؟ 

باب هيچگاه حج را حرام نکرد ، بلکه به رفتار مسلمين در مراسم حج و خصوصا به این که مسلمانان : رابعا

ج با شرایط خاص مطابق آیين بابی صادر و حتی خود حکم ح) ٨(شخص او را نشناخته اند ، طعنه زد

و این ! و اعجب العجایب آن که ناطق نوشت که سيد باب نماز و روزه و خواندن قرآن را تحریم نمود) ٩.(نمود

به خوبی نشان می دهد که ناطق نه تنها سلسله ظهور ادیان را نفهميده ، بلکه ساده ترین امر در آیين 

این اشکاالت و استنادات بی ربطی که ناطق . د را ، نيز متوجه نگردیده استبابی که قبول اسالم و قرآن باش

به خورد ) بخوانيد اسالم ( به دست داده ، ناشی از آن است که او می خواهد آیين بابی را در جنگ با علما 

ه به نظرش او با توجه به مطالعاتش از کتاب های دیگران ، در آیين بابی چيزهایی یافته ک. خوانندگانش بدهد

می توانسته اند مطابق با پيشرفت تلقی شوند و چون به اعتقاد ناطق ، اسالم مانع پيشرفت بوده است ، 

  ! به همين دليل باید آیين بابی را در وجهه کامال ضد اسالمی به نمایش می گذاشت

 چيزهایی بنویسد زیاد تعجب نکنيد اگر بدانيد که ناطق اصال قصد داشته در باره انقالب جمهوری اسالمی

او در اولين جمله پيشگفتارش به این موضوع اعتراف کرده ! ولی به ناگاه از دوره محمد شاه سردرآورده است

و شستشو دادن حاجی ميرزا آقاسی در کتاب راهيابی نيز به این دليل صورت گرفته است که  ) ۶ص ( 

، چيز دیگر است و در این ميان مثله کردن اصال دعوا . حاجی مزبور با فقهای اسالمی سر سازگاری نداشت

  . همين. آیين بابی بهانه ای است تا دین و آیين ایرانيان مسلمان و این انقالب اخير به زیر سؤال برود

وصله ناجور بازگشت به ایران دوره زرتشتی و تجلی آن در احکام آیين بابی ، از دعاوی بی ربطی : خامسا

از زمره حلقه . سله را در دست همان ميرزا آقاخان کرمانی بتوان پيدا کرداست که شاید سر زنجير این سل

های این زنجير بال انگيز ، فعاليت های بی معنی فارسی سره نویسان را می توان نام برد که نوعی تجلی 
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ت مبارزه پوچ و پوشالی با دین اسالم بوده و هست و از زمره تالش هایی است که در تاریخ معاصر برای ضدی

سخافت این حرکت چنان فراگير است که در عصر اینترنت ، کسانی در ایران به . با اسالم بدان دامن زده اند

در ایران معاصر بعضی از ! نوعی از زبان فارسی صحبت می کنند که خود ایرانيان نيز آن را نمی فهمند

ضمن آن که پز اجتماعی باشد روشنفکران ایرانی هم که خيلی دلشان می خواست به زبانی حرف بزنند که 

، در عين حال کسی نفهمد که پرت و پالهایشان چه معنایی دارد ؛ به فارسی سره نویسی روی آوردند و 

عجب آن که در این پروسه ، فارسی سره نویسی شد معيار روشن اندیشی ؛ در حالی که این حرکت به 

، چيزی جز هبوط در حضيض تاریک )  زبان شناسی و نه علم( عنوان تبليغ ملی گرایی و تغيير ساختار ادبی 

  . اندیشی نيست

از آن جا که ورود آیين اسالم به ایران به مذاق تحليل گران ضد اسالم خوش نمی آید و این بزرگواران پيروزی 

اسالم را خراب کننده تمدن ساسانی بر می شمارند ، در زمان معاصر که سيد باب آهنگ نسخ اسالم را 

در . حليل گران مزبور می خواهند بدین معنا بياویزند که پس باید به ایران پيش از اسالم بازگشتنواخت ، ت

این تئوری قاراشميش که در نفس خود پسرفت را به جای پيشرفت تبليغ می کند ، آیين بابی وسيله ای 

بيایيد با هم : ن یعنیاین کارهای بی ربط و ناموزو! می شود در دست این افراد که رنگ زرتشتی به آن بزنند

  ! تناقض های پيچ در پيچ  بورزیم

متأسفانه زخم هایی که مورخان ایرانی بر تاریخ معاصر ایران وارد کرده اند ، یکی دو تا نيست که بتوان همه 

عموی ( مثال ناطق در کتاب راهيابی ، فرهاد ميرزای معتمدالدوله . آنها را در یک مقاله شرح و توصيف نمود

را به خاطر این که زمانی از طرفی تمایل به آیين باب نشان داد و از طرف دیگر فارسی سره ) دین شاه ناصرال

این تحليل  ) ۴٢ص .( معرفی کرده است) بخوانيد اسالم ( نيز می دانست ، بيزار از عرب و فرهنگ عرب 

 به سفر حج ١٢٩٢ در سال  سال قبل از مرگش١٣یعنی کتمان واقعيت تاریخی ؛ چه که فرهاد ميرزا نه تنها 

که خواننده باید برای خواندن و ) ١٠(رفت و سفرنامه نوشت ، بلکه منشآت بسياری از او در دست است

فهميدن آنها انواع و اقسام پشتک وارو را بر کتاب المجند بزند تا به معانی مندرج در آنها پی ببرد و من 

رسی هم به هيچ روی نمی توانند متون منشآت او را مطمئنم مردم عادی که هيچ ، دانشجویان ادبيات فا

فارسی بفهمند و این امر آیا چه نوع ستيزی با فرهنگ عربی می تواند / بدون رجوع به فرهنگ های عربی

 قمری با بهایيان در منزل کامران ميرزا نایب ١٣٠٠دیگر بگذریم که مباحثات فرهاد ميرزا در سال ! تلقی شود؟

که فهميده ایم کتب (  اسالم ، تماما در کتب تاریخی آیين بهایی درج شده است و ناطق السلطنه برای اثبات

چگونه با این شواهدی که تئوری اش را نفی می کنند ، می خواهد به زور ) بابيان و بهایيان را نخوانده 

حاجی مال "ره معتمدالدوله را ایرانی مخالف عرب و اسالم نشان دهد؟ همين کاری که مورخان ایرانی در با

خالی مبدل ساخته اند و از او یک روشنفکر " طالبوف"کرده اند و او را به طور خالصه به " عبدالرحيم تبریزی

  ! این بذر خرابی است که فریدون آدميت کاشته است و داستانی است. درآورده اند

ی که در آیين بابی وجود به اقتضای بحث خود تنها می توانم بگویم که هما ناطق با آویزان شدن به مواد

او نفهميده است که اگر در . خارجی ندارد ، در پی اثبات حقانيت فکر سياسی خود است و نه هيچ چيز دیگر
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تاریخ آیين بابی در یکی دو جا به خورشيد ظاهری توجه شده ، این کار بهره گيری از یک نماد در ادبيات دینی 

را نيز " من یظهره اهللا"بران را به خورشيد تشبيه کرده و همچنين و خصوصا آیين بابی بوده که سيد باب پيام

  : سيد باب در کتاب بيان در جایی می نویسد) ١١.(تسميه ساخته است" نّير اعظم"به 

   

در [...] ان مثل النقطة کمثل الشمس و مثل سایر الحروف کمثل المرایا فی تلقائها " 

شهادت بر امری دهند و او شهادت دهد ظهور من یظهره اهللا اگر کل ما علی االرض 

بدون آن که آنها شهادت داده ، شهادت او مثل شمس است و شهادت آنها مثل 

شبح شمس است که در تقابل واقع نشده و اال مطابق با شهادت او می گردید 

)."١٢ ( 

   

ه تماما برمال کننده از این جمالت می توان دهها نمونه در کتاب بيان و دیگر آثار سيد باب به دست آورد ک

از این . ناآگاهی ناطق و دیگران در فهم تمثيل و استعاره در ادبيات فارسی و خصوصا انشای سيد باب است

گذشته ، در کتاب بيان ، حکمی از سيد باب صادر نشده که بابيان لباس پاکيزه بپوشند و در برابر خورشيد 

حاال گيریم که به فرض ، . ن دعاوی را از کجا برگرفته استبایستند و ناطق نيز هيچ ارجاعی نداده است که ای

! سيد باب در جایی چنين گفته باشد ، به چه منطقی می توان از آن حکم ، آیين مهرپرستی را بيرون کشيد؟

است و " من یظهره اهللا"ناطق اگر کتاب بيان را خوانده بود ، می فهميد که منظور سيد باب از شمس ، اغلب 

باید معنی شود و دیگر الزم نخواهد بود که " من یظهره اهللا"ه به او نيز در ادبيات بابيه به توجه به طبيعتا توج

 . به سراغ خورشيد پرستی و ایران باستان برویم

هزاران نمونه در مناجات های سيد باب می توان به دست داد که او مقام تنزیه و تقدیس از فهم و بيان 

ناطق اگر کتاب بيان را دیده بود ، از همان نخستين . لغيوب را بيان کرده استآدميان نسبت به ذات غيب ا

جمله آن کتاب می بایست می فهميد که تئوری تاریخی اش بسيار آبکی تر از آن است که بتواند با 

  : چسباندن دو سه استناد نادرست و نابه جا ، رنگی علمی و زرتشتيگری به آن بزند

   

 عز مجد سلطانی را الیق که لم یزل و ال یزال به وجود تسبيح و تقدیس بساط" 

کينونّيت ذات خود بوده و هست و لم یزل و ال یزال به علو ازلّيت خود متعالی از ادراک 

خلق نفرموده آیت عرفان خود را در هيچ شیء اال به عجز . کل شیء بوده و هست

م و وصفی و متعالی مقدس بوده کنه ذات او از هر اس[...] کل شیء از عرفان او 
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بوده کافور ساذج او از هر بهایی و عالیی و منزه بوده جوهر مجرد او از هر امتناعی و 

 ) ١٣".(ارتفاعی 

   

 تقسيم کرده اند ، پس ١٩ و از همه عجيب تر آن که ناطق از خود نپرسيد که اگر زرتشتيان سال و ماه را به 

از کجا پيدا شده اند و چگونه زرتشتيان برای روزهای سی گانه .... نام های فروردین و اردیبهشت و خرداد و 

صدها .... و ! هر ماه اسم تعيين کرده اند و دور از چشم ناطق تقویم های خود را هر سال چاپ می کنند

  . عجب داستانی است این تاریخ نویسی ایرانيان فرهيخته. مثال و نمونه که نقض غرض او را می کند

  

 ٣ بابی يينهما ناطق و آ
  

نخست آن که او دین بابی را در . و خصوصا آیين بابی دو وجه دارد" دین"کج فهمی ناطق نسبت به موضوع 

او . مقام مخالفت و تضاد با اسالم می نهد و دوم آن که می خواهد موضوعيت دین را نيز از آیين بابی بزداید

، می دانست که آیين بابی ناسخ اسالم است و اگر آثار سيد باب را خوانده و صداقت را نيز پيشه کرده بود 

در سلسله ادیان ، دین بعد همواره دین قبل را مطابق با زمان نمی یابد و آن را ناقص می . نه ضد اسالم

شمارد ، اما به هيچ وجه جنبه تقدس را از دین قبل نمی زداید و نمی تواند که بزداید ، زیرا خود را پس از آن 

ان های خود را نيز بر بنيان های قدیم می نهد ، اما در عين حال ، ساز و کارهای مطابق معرفی می کند و بني

  .با زمان را نيز پيشنهاد می کند

   

  

مسيح هيچ گاه خود را مخالف و متضاد با موسی ندانست ، محمد سر ستيز با موسی و عيسی ساز ) ١۴( 

هایش از رسول اسالم و عيسی مسيح است و نکرد ، باب در آثارش و خصوصا در کتاب بيان اکثر مثال 

 . بهاءاهللا نيز با این چهار پيامبر قبل از خود به احترام تمام یاد کرده است

کسانی که مدعی وحی بوده اند ، هيچ کدام به نحوی که هما ناطق دلش می خواهد ، با پيامبران قبل از 

 بخونيد تا ببينيد با به کارگيری آن دو وجه ، چگونه جمالت ناطق را. خود دعوا نداشته و برخورد پيدا نکرده اند

  :در پی مسخ آیين بابی برآمده است

اگر توده های مسلمان بی آن که سطری از نوشته های  او را خوانده باشند ، از " 

همه والیات سر برکشيدند ؛ می بایست سخنی نه در معجزه خضر و ریش موسی ، 

   )۶٩ص ".( ده باشند بلکه در به آمد خواست های خود شني
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؛ درویشی و صوفی مسلکی ] ی صوفی مآبانه [در برابر این فرقه ها و این آرمان ها" 

تنها می توان گفت که سياست صوفی . محمد شاه و ميرزا آقاسی سست می نمود

ص ".( پرور حکومت رخصت داد که این افکار جان گرفتند و در بابيگری تبلور یافتند 

۴۵(   

 تجلی خواست های ١٨۴۴ توان گفت که برخاست باب در سرآغاز در واقع می" 

به عقل سليم می شود دریافت . اجتماعی بود و نه برآمدن آیينی نوین در برابر اسالم

که هر گز توده های شهری و روستایی و یا حتی مالیان ، یک روزه دست از مذهب 

   ) ۶٢ص ".( وندند خود بر نمی دارند ، بسيج نمی شوند و به آیين دیگر نمی پي

اگر بخواهيم اندیشه های باب را در بستر مذهبی بيندازیم و بسنجيم ، به جایی " 

افکار مذهبی سيد شيراز جز در چند فقره . نمی رسيم و راه به معقوالت نمی بریم

همين [...] که با واقعيات اجتماعی سر و کار دارند ، به هذیان و مناجات می مانند 

مبر ظهور کرد ، خود می رساند که از آیين خرد و راه و رسم مدنيت که در چهره پيا

   )۶٩ص ".( بی بهره بود و به درک نيازهای زمانه اش بر نمی آمد 

مردم مسلمان ایران دقيقا به خاطر مسائل مذهبی به آیين باب روی آوردند و اگر تعدادی از علما یا : اوال

و به همين دليل به آیين باب روی خوش نشان دادند ، هيچ دليل درباریان نيز به آخر اسالم رسيده بودند 

، " انتظار ظهور امام زمان"نخواهد بود که آن چهار پنج نفر را مالک چند صد هزار نفری بگيریم که به علت 

ایرانيان در آن زمان ، ظهور قائم بود و اگر از دست اوضاع زمانه گله " به آمد خواست های. "بابی شده بودند

  . ، چاره اش را تنها در آمدن موعود منتظر خود می دانستند) دقيقا مانند امروزه ( ند هم بودند م

ناطق و دیگر مورخان دین گریز باید بدانند که پنهان کردن اعتقادات اسالمی ایرانيان و رنگ و لعاب های 

 مردم ایران زدن ، نه تنها به آن دادن و یا وصله های الئيسيته و سکوالریسم به" فرهنگ و هویت ایرانی"

تمام بی دین ها و غير . مطابق با واقع نيست ، بلکه هيچ دردی را نيز از دردهای این مملکت دوا نمی کند

 درصد مردم ایران را هم تشکيل ندهند و مجموعه ایرانيان به خوبی نشان داده اند که ۵مسلمان ها شاید 

هستند و این خصلت مسلمانی در ایرانيان را به هيچ " ینمسلمانان بی د"اگر بی دینی هم می ورزند ، 

نادیده انگاشتن همين خصلت و خيال بافی های کودکانه روشنفکران ایرانی که . عنوان نمی توان درز گرفت

روشنفکران ، ازليان ، سوسياليست ها ، دهری ها ، سکوالر ها ، توده ای ها و هزار : در قالب تالش های

د اسالم تجلی پيدا کرد ، همه را به کام نابودی کشاند و نتيجه اش نيز انقالب اسالمی جور انجمن و حزب ض

  . شد

مسلمان استالينيست : اگر زمانی کسی چون استالين بر ایران حاکم شود ، بدانيد که ایرانيان خواهند شد

مانی یک مسيحی که نمونه هایش را کمابيش دیده ایم و تجربه های تلخ و غریبش را نيز چشيده ایم و ز

متعصب بر ایران حاکم شود ، ایرانيان بدون شک از احادیث و قرآن فرقه ای به دست خواهند داد و نامش را 

  . مسيحی/ مسلمان: خواهند گذاشت
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: اگر در طول زمان معاصر پيش آیيم ، به چنين کسانی برمی خوریم. من برای داعيه خودم ، صدها مثال دارم

، سيد محمد طباطبایی ) بی دین / مسلمان( ، سيد جمال الدین اسدآبادی ) رمنی ا/ مسلمان( ملکم خان 

/ مسلمان( ، محمد علی فروغی ) سوسيال دموکرات / مسلمان( ، تقی زاده ) فراماسونر / مسلمان( 

، عبدالکریم سروش ) مارکسيست / مسلمان( ، شریعتی ) توده ای / مسلمان( ، جالل آل احمد ) ازلی 

در این صورت است . و مدل های جدیدتری نيز در راه است که اصال نباید نگران باشيد) سکوالر / مسلمان( 

که درخواهيد یافت که من چه می گویم و عجب است که متوليان تاریخ نگاری ایرانی هنوز به دنبال این 

ی و غير اسالمی به آن هستند که در گوشه ای از این مرز و بوم یک چيزی را پيدا کنند و فورا رنگ زرتشتيگر

و در خواب خوش خود تاریخ .... بزنند و بگویند که هویت ایرانی این است و فالن است و بهمان است و 

  .بنویسند

کسی که چنين می نویسد ، معلوم می . آیين بابی به هيچ روی تبلور و ادامه صوفی مآبی نبوده است: ثانيا

همانند آن چه ( ناطق اگر شباهتی بين این دو آیين می دید . ه راکند که نه صوفيه را شناخته است و نه بابي

باید شواهدی به دست می داد تا ما ببينيم که آن ادعای نامربوط از ! ) بين آیين های بابی و زرتشتی دید

  .کجا درآمده و منظور او از این جمالت بی سر و ته چيست

که ( ت که در نخستين جمله از همان تفسير سوره یوسف ناطق اگر آثار باب را خوانده بود ، می دانس: ثالثا

سيد باب سخن از دین جدید به ميان آورده و ادعا نموده که بر ) ذکرش چند بار در کتاب راهيابی آمده است 

  : او وحی می شود و داعيه اش دقيقا همان است که رسول اسالم در قرآن بيان داشته است

اّنا نحن قد [...] فی باهللا و من عنده علم الکتاب شهيدا اّن هذا لهو الّدین القّيم و ک" 

جعلنا اآلیات حّجة لکلمتنا عليکم ، أفتقدرون علی حرف بمثلها فأتوا برهانکم إن کنتم 

تاهللا لو اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل سورة من هذا . باهللا الحّق بصيرا

  )١۵".(ی الحّق ظهيرا الکتاب ، لن یستطيعوا و لو کان بعضهم لبعض عل

و به همين سادگی می توان گفت که به عقل سليم چه کسی باید بپذیریم که توده های شهری و 

هزاران مثال نقض در تاریخ بابيه و بهایيه برای ! روستایی و مالیان یک روزه دست از مذهب خود برنمی دارند؟

، سرگردان و معطل می مانيم که پس چه ادعای ناطق وجود دارد و ما با خواندن مطالب ناطق حيران 

مگر قبل از آن که مال حسين بشرویه در خراسان ! کسانی بابی می شدند و یک روزه هم بابی می شدند؟

به راه بيفتد و اعالن کند که موعود منتتظر به پا خاسته است ، چه سابقه فرهنگی وجود داشت که مردمان 

 سال ١٧٠الب اعتقاد دینی به سيد باب بگروند؟ و اگر مردم ایران در حدود دیار خاور را آماده نموده بود تا در ق

آمادگی فرهنگی یافتند که بابيگری )  سال ١٠گيریم طی ( قبل با مدارای محمد شاه و حاجی ميرزا آقاسی 

  ساله در حکومت پهلوی ها ، حتی۵٠ سال و در یک دوره ٨٠را در دل خود بپرورند ، چگونه شد پس از حدود 

بيایيد ! با هجوم دولتی برای مدرن شدن ، مردم ایران نتوانستند کاری بکنند و انقالب اسالمی نمودند؟

  .خودمان را به خواب نزنيم
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خطای او در همين است که . ناطق اقرار می کند که می خواهد به جایی برسد و راه به معقوالت ببرد: رابعا

او متوجه نشده که این کار . که خودش می خواهد ، هدایت کندآیين بابی را انتخاب کرده است تا به جایی 

نشدنی است زیرا سيد باب سخنان خود را در قالب یک اعتقاد دینی بيان نموده و دین زدایی از او امکان 

ناطق کاش پيش از نوشتن می فهميد که تالشگر این راه نه تنها به معقوالت راه نمی برد که خود و . ندارد

من عجز و درماندگی ناطق را در شناخت روش دینی سيد باب برای . را به ترکستان می کشاندخواننده اش 

اصالحات به خوبی می فهمم ، زیرا او گمان می کند که اصالح تنها از راه خرد غربی امکان پذیر است و به 

خود ساخته ، باید به فرهنگی را متأثر از / همين دليل آیين بابی نيز که روشنگر بوده و تمام فعاالن سياسی

  . زور از حالت دینی خود خارج شود

از همه عجيب تر ادعای ناموزون ناطق است در باره این که سيد باب از آیين خرد و راه و رسم مدنيت بی 

کاش هما ناطق می گفت که نياز زمانه باب چه بود و چه ! بهره بود و به درک نيازهای زمانه اش بر نمی آمد

 سال پيش از این در ایران معنا داشت تا باب برای آن ١۶٠نياز تالش کرد؟ آیا رسم مدنّيت در کسی برای این 

  تالش کند؟ کسانی که به رسم مدنّيت در ایران ظاهر شدند چه کسانی بودند و توفيقشان به چه حّد بود؟

ب را درنيافته اند ، بلکه در ای از شمار زیادی از موّرخين ایرانی است که نه تنها ساز و کار عمل با ناطق نمونه

روش دینی سيد باب برای اصالح جامعه "ناطق نتوانسته است بين . شناخت زمان و زمين خود نيز وامانده اند

، تفکيکی قائل شود و بنا بر همين " خواسته ذهنی خود برای برتری دادن خرد غربی بر مذهب"و " اسالمی

کنار هم نهادن مقدمات و شواهد غلط و حتی بی توجهی به اوضاع بال تکليفی ، و چنان که نشان دادم با در 

  . زمان باب ، به نتيجه ای غلط تر رسيده است

نکته باریک تر ز مو این جا است که همين هما ناطق که پيراهن مدنّيت پاره می کند و عّمامه نياز زمانه به 

 ؛ چرا پس از آن که به مرحله باروری درس خواند! زمين می زند ، خودش که در دوران مدنّيت ساز پهلوی

 کتابخانه های گرد گرفته برود تا آثار  رسيد ، در کنار فریدون آدميت ، هنرش این شد که به ميان خاک و خل

او خودش مبلغ کدام مدنّيت بود؟ هر کس نداند ، ما که دستی بر آتش ! عتيقه دوران قاجار را منتشر کند؟

طق ، زمانی که به پختگی سياسی رسيد ، چریک بازی را بر مدنيت ترجيح می داریم ، می دانيم که خانم نا

  !داد

 سال پيش از آن که خانم ناطق رساله تأدیب الّنسوان را برای مسخره کردن اوضاع فرهنگی قاجار ١٣٠حدود 

نسخ آماده چاپ کند ، کسی به نام طاهره قرةالعين ، در ميان مردانی که هنوز عّمامه به سر داشتند ، 

ناطق که با تحصيل در دوران پهلوی ، وامدار و مدیون حرکت قرة . اسالم را اعالم کرد و حجاب از سر برداشت

العين و همچنين تالش شبانه روزی بابيان و بهایيانی بود که آهنگ تحصيل زنان را بر سر کوی و بازار می 

زه می دهد که رسم مدنّيت به سيد باب زدند و خود مدرسه دخترانه تأسيس می کردند ، چگونه به خود اجا

  نشان دهد؟ 

عبرت انگيز آن که زمانی که تالش مدنّيت ساز فرهيختگانی چون ناطق به انقالب اسالمی منتج شد ، او 

در . کوله بار سازندگی و چریک بازی اش را جمع کرد و رفت به پاریس ، شهر شاهد و شعر و شراب و شب
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اشقانه ، جز تخّيل نمی توان زایيد ، گاهی نامه های ننه من غریبم بازی آن جا که با این مؤلفه های ع

مشروطه را چاپ می کند و گاهی سری به اسناد وزارتخانه های فرانسه می زند و مضحک تر آن که 

سخنرانی هم می کند و شنيدم که در یکی از آن سخنرانی هایش از مردم ایران عذر خواسته که نتيجه 

حاال اگر شير پاک خورده ای پيدا شود و ! ی اش ، انقالب جمهوری اسالمی شده استفعاليت های سياس

بتواند به اسناد دولتی نفوذ کند و پرسشنامه های زمان پهلوی و حتی گذرنامه هایی که فرهيختگان تهيه 

ون او ، همگی کرده و با هواپيما از دست اسالم فرار کرده اند را ببيند ، خواهد دید که هما ناطق و هزاران چ

  !نوشته اند و سپس از مملکت اسالمی گریخته اند" اسالم"در ستون مذهب پرسشنامه ها ، 

او به تبع همين بالتکليفی است که به سيد باب خرده می گيرد که مبارزه دینی اش دور از خرد بود ، زیرا که 

ده است که بعد از عمری هما ناطق از رسم مدنّيت آن قدر دستگيرش ش! باب رسم مدنّيت نمی دانست

این عاقبت حال تمام موّرخان ایرانی است ! تحقيق در امر تاریخ ایران ، سر پيری رساله در باب شراب بنویسد

که به جای تحقيق و حل مشکل ایران و ایرانی ، به دنبال شرابی هستند که سرشان را گرم نگاه دارد و 

ناطق و امثال او که عمری را . را از دغدغه های موجود برهاندعقل را به جایی ببرد که تا پایان عمر ، شارب 

  . در اشتباه تباه کرده اند ، تنها یاد گرفته اند که بنشينند و بر تنها کسانی که کاری کرده اند ، خرده بگيرند

دلخواه خود فرهيختگان ایرانی که با اتحادی ناباورانه ظهور آیين باب را در قالب دینی خود نپذیرفته و آن را به 

مثله و پنهان کرده اند ، یک معذرت خواهی کامل و تمام عيار به سيد باب بدهکارند و تا این عذرخواهی را به 

  .جا نياورند ، بدانند و مطمئن باشند که مورد ریشخند تاریخ نویسان آتی ایران واقع خواهند شد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر چه ممکن است در بادی امر چنين به نظر آید که تاریخ انقالب جمهوری اسالمی به علت آن که یک بار اصلی به نام      .١
بر دوش دارد ، خارج از قاعده باال است ، اما مورخانی که در باره تاریخ این سه دهه نوشته اند نيز ، یا خود " مذهب"

ه نظر سياسی تاریخ های خود را نگاشته اند و در این نمونه ، مذهب تنها بهانه ای بوده سياسی بوده اند و یا از نقط
  .است تا آنان بخواهند حرف ها و اعتقادات سياسی خود را اثبات کنند

  .کتاب نيکال را مترجم همایون که از نوادگان یحيی ازل بود ، به فارسی ترجمه کرده است     .٢
   ٣اب  ، ب١بيان ، واحد      .٣
  .١۶ بدیع ؛ ص ١٣۴منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی ؛ مؤسسه ملی مطبوعات امری ؛      .٤
  .٣٨٨ تا ٣٨۵ ميالدی ؛ ص ١٩٩۵محمد حسينی ، نصرت اهللا ؛ حضرت باب ؛ مؤسسه معارف بهایی ؛ کانادا ؛      .٥
  .٣٣١ظهورالحق ، جلد سوم ، ص      .٦
 تا ١٢٣؛ ص ) قرة العين ( زرین تاج :  ؛ مقاله١٣٨١مؤلف ؛ : چند واقعه تاریخی ؛ انتشاراتشهيدی ، یحيی ؛ بررسی      .٧

١٣٢.  
  .١۶ ، باب ۴بيان ، واحد      .٨
  .١٨همان جا ، باب      .٩
سفرنامه و منشآت فرهاد ميرزا به کوشش غالم رضا طباطبایی منتشر شده و شرح حال او را نيز اسماعيل نواب صفا به  .١٠

اتفاقا فرهاد ميرزا که .  انتشار سپرده است و در هيچ یک از این کتاب ها ، نمی توان ادعای ناطق را به دست آورددست
معروف بود ، می گویند بسيار مقيد به اجرای فرعيات احکام اسالمی نيز بوده و " حاجی معتمدالدوله"در زمان خود به 

  .نواب صفا دست او را رو کرده است
  .١۶ ، باب ۴حد بيان ، وا .١١
  .١٢ ، باب ٣بيان ، واحد  .١٢
  .١ ، باب ١بيان ، واحد  .١٣
در آیين . البته به اعتقاد من حکام ، علما و مردمان به مسيح و باب اجازه ندادند تا تئوری های ساختاری خود را ارائه کنند .١٤

  .بابی این کار توسط بهاءاهللا صورت گرفت و آیين بهایی زاده شد
  .٢٨ و  ٢۶بات آیات ، ص منتخ .١٥

  
  : در همين رابطه 
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رانيان در فریدون آدميت شناخته شده ترین مورخان ایرانی دهه های اخير است که در باره تحوالت اندیشه ای

تاریخ معاصر و خصوصا در باب سير تغييرات سياسی و مذهبی در جامعه ایران تا زمان انقالب مشروطيت ، 

از زمانی که رساله دکترای او در باره اميرکبير منتشر گشت ، به توالی ، . کتاب هایی چند تحریر کرده است

ه تأليفات آدميت در تحليل تاریخ ایران صورتی آثارش از مراجع بی چون و چرای تاریخ واقع شد و از آن جا ک

 . علمی داشت و برای نخستين بار نيز بود که ارائه می شد ، مقبوليت همگانی را شامل حال خود کرد

در واقع در روستای ایران که اکثر مردمان و مورخانش نابينا بودند و هيچ کس از بازی فوتبال تاریخ چيزی نمی 

ر مقام مارادونایی ظاهر شد که به هر طرف شوت کرد ، همه کس آن را گل دانست ، آدميت ناگهان د

پنداشت و این در حالی بود که به اعتقاد من ، دروازه فوتبال تاریخ روشنفکری در ایران ، اصال جایی نبود که 

 اینک که دست و بال ما بازتر شده ، چشم هایمان! آدميت به همگان گفته بود که به آن سمت شوت کنند

بينایی خود را به دست آورده ، سوادمان بيشتر گشته ، به مراجع اصلی رجوع می کنيم ، توپ روی پای ما 

هم سوار می شود و زمين بازی و اجزایش را نيز به درستی می شناسيم ، می بينيم که شوت های آدميت 

  . اکثرا و عمدا در اوت بوده است

فریدون آدميت از کوری و بی توجهی اهل تاریخ و مردمی : ممی خواهم حرف آخر را همين اول بزنم و بگوی

که تعلقات تاریخی داشتند ، سوء استفاده نمود و به خوبی و کامال آگاهانه راه تاریخ نویسی مشروطه را زد 

و گاهی چنان پرت و پالهایی به خورد ایرانيان داد که تجزیه و تحليلش کار یکی دو صفحه و یکی دو کتاب 

د فراموش کنيم کسی که آگاهانه قدم در راه کج می نهد و هوشمندانه تمام قوای خود را برای نبای. نيست

به کار می گيرد ، به هيچ وجه نمی تواند آدم صادقی باشد و .... کج نمایی ، پنهان کاری ، دروغ پردازی و 

  . کسی که صادق نيست ، دیگر مردمان نباید به سخنان او تکيه و توجه کنند

حتی به این حد کتاب هایش مرجع و مأخذ اهل نظر . اما  آدميت مورد توجه بسياری بوده و هنوز هست

ما باید صبر :  می گفت١٣٧٨است که کسی همچون مرحوم محمد مددپور که در سمينار مشروطه سال 

 آدميت کتاب هایی ، وقتی بر خالف نظر! کنيم تا امام زمان بياید و بگوید که مشروطه اتفاق خوبی بوده یا نه

، مهم ترین مراجعش کتاب های خود آدميت بود و از این جالب تر این ) ١(نوشت! در باب تخطئه سير اندیشه
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که مثال از نظرات فریدون آدميت استفاده کرد و نقشی کامال بر عکس آن چه او نشان داده بود ، از آقاخان 

 نمی دانست آن نقشی که آدميت از آقاخان کرمانی بر تأسف بارتر آن که آن مرحوم. کرمانی به تصویر کشيد

  . کاغذ زده است ، نقشی کج و چپ اندر قيچی است

این که هنوز کسی پيدا می شود که در جمهوری اسالمی به خود جرأت می دهد ، کتابی می نویسد و به 

، ) ٢(ی او را ادا کندتشریح و توضيح آثار آدميت می پردازد و در مقدمه سعی می نماید که حق تاریخ نگار

نشانی وثيق از این موضوع دارد که آدميت هنوز در تاریخ نگاری روشنفکری ، مقام مرجعيت و فقاهت دارد و 

بایکوت بوده ، اما سخنش کماکان در ميان مورخان ) در زمان حکومت فقها (  سال ٣٠اگر چه او در این حدود 

  . جایگير و متمکن است

یکی آنان که سوابق تاریخی خانواده : د که تأثير گرفتگان از آدميت دو دسته اندبه سادگی می توان فهمي

شان مشابه سوابق خانوادگی آدميت است ، همچون خودش می اندیشند و هدفمند در پی مثله و رنگ 

و از کردن تاریخ و مورخان برآمده اند و دسته ای دیگر که حال و مجال رجوع به اسناد اصلی و اوليه را ندارند 

تاریخ . لقمه های جویده شده آدميت تغذیه می کنند و گمان می برند که کاری کرده اند و چيزی فهميده اند

 سال گرفتار و تحت تأثير این دو دسته بوده تا هزاران صفحه و کتاب در وارونه کردن ۶٠نویسی علمی ایران 

 سال پيش از آن نيز تاریخ ۴٠ذریم که دیگر بگ. حقيقت تاریخی ایران و خصوصا انقالب مشروطيت بنویسند

  ! همان منت را بر گردن دارد) در حالت غير علمی خود ( نگاری ایرانی 

می دانم که داعيه ام داعيه بزرگی است و بسياری از مورخان را خوش نخواهد آمد و آنان را فورا بر آن 

آغاز باید بگویم بزرگی داعيه من بيش اما در همين . واخواهد داشت تا مرا به خودپسندی و غرور متهم کنند

از آن چه منوط به علم و دانش من باشد ، به حضيضی بستگی دارد که تاریخ نویسی ایرانی در آن افتاده 

برای آن که بتوانم موقف و موضع تاریخ نویسی ایرانی را نشان دهم ، هيچ کاری بهتر و الزم تر از آن . است

در این . یه و تحليل کنم و نقدی بر نوشته های ستون اصلی اش بياورمنيست که یکی از ارکان آن را تجز

  . ميان آن چه که متفق القول مورخان ایرانی است ، مهم ترین و شاید بزرگترین رکن ، فریدون آدميت باشد

ن برای چنين کاری الزم است در ابتدا هدفمندی فریدون آدميت را در تاریخ نگاری شرح دهم تا بتوانم پس از آ

در این صورت . ، ذهن خواننده این نوشتار را به درستی شواهدی که خواهم آورد رهنمون و معترف سازم

است که خواننده این نوشتار ، اگر هر یک از آثار فریدون آدميت را دوباره مطالعه کند ، خواهد فهميد که چه 

 دانست که دليل به کار گيری آن پروسه اندیشيده شده ای در تلو تاریخ نگاری هایش نهفته است و خواهد

  . روش ها و استدالالت چه چيز بوده است

خالصةالکالم این است که آدميت در کار تاریخ نگاری ، در پی حذف نام بهاءاهللا و بهایيان از داستان 

تمام تالش آدميت بر . خصومت او با آیين بهایی و بهایيان من کل حيث ذاتی است. روشنفکری ایرانی است

 نهفته است که نام بهایيان را به بدی ببرد و ریشه آیين بهایی را از بيخ بزند و از آن جا که دیگر ، روش این

های فحش و ناسزا در زمانی که او می نگاشت در ميان فرهيختگان جایی نداشت ، او روشی به ظاهر 

  . وی که بهایيان ضرر کنندعلمی را برای این کار انتخاب کرد و آن روش ، تحليل تاریخ معاصر بود به نح

اما جای یک سؤال اساسی و اصلی در ذهن باقی می ماند که آدميت چرا باید چنين هدفی را برگزیده 

باشد؟ برای یافتن پاسخ ، اندکی فکر کردن هم کافی است ، زیرا به خوبی واضح و آشکار است که در ایران 
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. گروه اسالمگرایان و جرگه ازليان:  و بهایيان داشته اندتنها دو طایفه بوده اند که خصومت ذاتی با بهاءاهللا

هيچ کس نمی تواند مدعی شود که آدميت از زمره اسالمگرایانی بوده که به خاطر داعيه وحيانی بهاءاهللا و 

نوشته های آدميت نشان می دهد که او هيچ گونه سازش و رفاقتی با . یا نسخ اسالم با او بد شده است

یا این که حداقل باور کنيم ( پس منطقا او باید در جرگه ازليان باشد . مردم مسلمان ندارداسالم ، علما و 

). نسبت های خانوادگی او به گونه ای است که او را مجبور کرده تا از منظر ازليان به تاریخ بنگرد و بنگارد 

 مرا تأیيد می کند و گر نه اتفاقا تمام مواد هدفمند و روشمندی که او در نوشته هایش به کار برده ، سخن

  : چه دليلی دارد که او چنين بی منطق و بی رحمانه بر بهایيان بتازد و ازليان را بر آنان رجحان دهد؟

   

مطالعه مجموع کارنامه سياسی و اجتماعی ازليان و بهایيان این نتيجه را به دست " 

ایران دوست وجود در ميان بابيان و ازليان برخی عناصر ناسيوناليست و : می دهد

در ميان . داشته اند و بعضی از آنان حتی به نهضت مشروطيت خدمت کرده اند

برعکس دستگاه بهایی پيوستگی خاصی با . بهایيان چنين افرادی را سراغ نداریم

سياست های مختلف خارجی داشته و این کيفيت با گرویدن عنصر یهودی به آن 

ان رواج بی وطنی است و راه و رسم آنان مرام و مقصد آن. گروه حدت گرفته است

سرسپردگی به سياست های اجنبی و هر کس غالمی بيگانگان را پيشه کند ، ما او 

رأی ما در این باره مبتنی است بر شواهد عينی و آن چه برای . را نيک نمی شماریم

ما معتبر است همان شواهد عينی است و گر نه قسمت بيشتر آن چه سيد باب 

سراسر آن چه در الواح ميرزا حسين علی و عباس افندی آمده ، خرمن گفته و 

 ) ٣".(خرافات بشری را سنگين تر کرده است و در عالم فکر به مفت نمی ارزند 

   

خواننده متن فوق نباید تصور کند که آدميت با گفتن یک طعنه به سيد باب هویت الئيک خود را نشان داده و 

و خصوصا ( هيچ الئيک و سکوالری حق ندارد به اعتقاد دیگران . رخ کشيده استیا اعتقاد حقيقی اش را به 

به اعتقاد من او همانند تمام ازليانی که برای مخفی کردن هویت خود در . حمله کند) از جنبه نوع اعتقاد آنان 

 خود را پنهان کرده تاریخ معاصر به سيد باب طعنه زده و یا حتی ناسزا گفته اند ، با این کار ، تنها کمی هویت

تقيه و ناسزاگویی به ادیان و مذاهب در پروسه عمليات سياسی و اجتماعی ازليان بوده است و من . است

هر چه باشد آدميت در ازليگری باالتر از هادی دولت آبادی نيست . در این نوشتار به آن اشاراتی خواهم کرد

نشين ازل باقی ماند ، بلکه پسرش هم به توالی که فحش به سيد باب و ازل داد و نه تنها کماکان جا

تنها با بررسی معنا و مدلول نوشتار باال و دیگر نوشته ها ، می توان هویت آدميت را به ! جانشين ازل شد

 : خوبی نشان داد

آثار بهاءاهللا و عبدالبها " سراسر"نوشته های سيد باب و " قسمت بيشتر"آدميت مدعی است که      .١

این بدان معنا است که اگر در نوشته های رهبران آیين بهایی هيچ حرف حساب و . تخرافات اس
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سخن درست نمی توان به دست آورد ، اما بخشی از نوشته های سيد باب خرافات نيست و می 

آیا کدام بخش از آثار سيد باب مورد نظر آدميت است؟ او هيچ گاه جوابی به این . توان به آن توجه کرد

ه ، اما حداقل پاسخی که می توان بر اساس اسالم ستيزی آدميت به این پرسش داد ، سؤال نداد

این است که سيد باب با داعيه نسخ اسالم ، فهمی در جامعه ایرانی به وجود آورد و آن فهم در رفتار 

اجتماعی ازليان منعکس شد و باعث شد تا آنان برای پيشرفت ایران فعاليت کنند و در انقالب 

   .ه هم طبيعتا نقش داشته باشندمشروط

این جواب حداقل و آن سخن آدميت ، معلوم می سازند که آیين بابی که آیينی ناقص بود ، به      .٢

همت ازليان به جایی رسيد که توانست خود را از قيد خرافات برهاند و تا جایی پيش برود که در مهم 

اما بهایيان که ادامه . ساسی را بازی کندترین اتفاق سياسی دوران قاجار نقش های اصلی و ا

دهنده بخش خرافات آیين باب بودند ، توسط بهاءاهللا و عبدالبها بر خرافات سيد باب افزودند و همان 

به عبارت دیگر در بيان آدميت آیين ازلی هم از . قسمت کم مثبت آیين سيد باب را هم نابود ساختند

 هم سعی در تبدیل آن به یک حرکت سياسی و غير دینی بين برنده تفکر دینی آیين بابی است و

 ! داشته است و به همين دليل فریدون آدميت طرفدار آن واقع گردیده است

شواهد عينی مشخص می سازند که بهایيان نه تنها به بار خرافات افزوده اند ، بلکه آب به آسياب      .٣

بی ، سعی کرده اند بی وطنی به ایرانيان بيگانگان نيز ریخته و با جاسوسی و غالمی برای اجن

 . بياموزند

سخن راندن از ارتباط بهایيان با بيگانگان و جاسوسی برای آنان ، چنان عمل سخيف و بی مغزی است که 

تاریخ دهه های اخير به خوبی . این کار حتی دیگر برای شستن مغز فرزندان نابالغ دبستان نيز کارایی ندارد

 بودن این سخن را نشان داده اند و خواننده بصير خود می تواند از همين یک نکته کوچک بی مایه و مغرضانه

 . بفهمد که فریدون آدميت در حال پروراندن چه نوعی از تاریخ بوده است

ما زمانی می فهميم که این نوشته ها حرف دل و دغدغه آدميت است که بدانيم سخنان او به دقيقا همين 

، در کتاب اميرکبير و ) ه با انشایی لطيف تر به نفع ازليان و بسيار تندتر عليه بهایيان و البت( شکل و روش 

بنابراین ما چاره ای نداریم که به این نکته رهنمون شویم که نظر آدميت در )  ۴.(ایران نيز قبال آمده است

ال ازلی مآبانه و ضد بهایی مقایسه ازليان و بهایيان و نقش آنان در وقایع و رویدادهای تاریخ معاصر ، کام

  . است

بدون شک اگر فریدون آدميت این نوشتار را بخواند ، فورا در مقام پنهان کاری برآمده و اعالم خواهد کرد که 

هميشه شخصی الئيک بوده و حرف ) فریدون آدميت ( تورج امينی کذاب ، مفتری و خيالباف است و من 

اما او باید بداند که برای آدم الئيک ، اعتقاد اشخاص علی . ستهایم بر اساس شواهد تاریخی بيان شده ا

السویه است و رجحان یکی بر دیگری آن هم بدون ذکر شواهد تاریخی و صرفا از روی افترا ، نشان از 

عجب آن که شواهد دیگر از نوشته های خود آدميت نشان . دلبستگی پنهان به آیين رجحان داده شده دارد

  .  موضوع بهایيان و آثار رهبران بهایی کامال مغرضانه برخورد کرده استمی دهد که او با

یک شاهد که مرا کفایت و غرض ورزی آدميت را نيز برمال می کند ، آن چيزی است که در کتاب اندیشه های 

. به دست می آوریم) تأليف مشترک آدميت و هما ناطق ( اقتصادی و سياسی منتشر نشده در دوران قاجار 
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از عبدالبها را تشریح می کند ، به تعریف " مدنّيه"آن جا فریدون آدميت بدون این که بداند رساله ای به نام در 

و تمجيد از آن پرداخته و موادی از درون آن را در اختيار خواننده گذاشته و در پایان نيز با نقل جمالتی از آن 

بدون شک هر خواننده خوش ذوقی با ) ۵.(استکتاب ، اعالم کرده که نویسنده رساله حامل پيام بدیعی 

دانستن این موضوع ، فورا از خود خواهد پرسيد که اگر نوشته های عبدالبها سراسر خرافات است ، پس این 

از رساله مدنيه به نيکی یاد کرده ، معلوم می شود که او ) اگر تصور کنيم حتی ندانسته ( که فریدون آدميت 

را نخوانده و کسی که تمام نوشته های عبدالبها را نخوانده ، چگونه به خود اجازه همه نوشته های عبدالبها 

  ! می دهد که در باره همه آثار او اظهار نظر کند ، آن هم به صورت منفی ، چنان مطمئن و غرض آلوده؟

اصر این داستان حتی معلوم می کند که متأسفانه فریدون آدميت که به عنوان بزرگترین محقق تاریخ مع

، مطلقا به بهایيان رجوع ) اگر تحقيقی هم کرده باشد ( شناخته شده ، برای تحقيق در باره آیين بهایی 

چه اگر او واقعا می خواست بفهمد که نسبت بهایيان با جریان های روشنفکری در ایران منفی ! نکرده است

ر را کرده بود ، به یقين نخستين کتابی که یا مثبت بوده ، باید از بهایيان درخواست کتاب می کرد و اگر این کا

  . بهایيان در کف او می نهادند ، همان رساله مدنيه بود که او به تمجيد از آن پرداخته است

دشمنی آدميت با بهایيان و خصوصا با بهاءاهللا بسيار ذاتی تر از آن است که آدميت به مفاد مندرج در نوشته 

یا آدميت واقعا تمام نوشته های بهاءاهللا را خوانده و به این نتيجه رسيده آ. های آیين بهایی توجه کرده باشد

او نه آثار بهاءاهللا را . که سراسر آنها خرافات بوده است؟ جواب این سؤال از دو جنبه ، کامال منفی است

ن موضوع شواهد داعيه من بسيار فراوان است و دیگر از تفصيل ای. خوانده و نه اصال خواسته است که بخواند

باید گذشت که در دوره ای که ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد ، اگر تعاليم و پيشنهادات بهاءاهللا 

تساوی حقوق اجتماعی مردان و زنان ، نفی مرجعيت روحانی و ایجاد تشکيالت انتخابی درون : همچون

معاشرت با آنان ، لزوم زبان و خط بين دینی و برون دینی ، نفی حکم نجاست پيروان ادیان سایره و تأکيد به 

المللی ، تعدیل معيشت اقتصادی ، صلح عمومی و جهان بدون جنگ ، شورای حکومت بين المللی ، ارتش 

خرافات بود ، چه سخن قابل ..... بين المللی ، ادغام حکومت مشروطه و جمهوری برای اداره کشورها و 

 دوره پهلوی گفته شده است؟ تنها بهانه ای که به خوشبينانه تأملی نه فقط در ایران زمان قاجار که حتی

ترین شکل می توان آورد ، این است که فریدون آدميت از مطالعه مستقيم آثار رهبران بهایی بی بهره بوده و 

  ! در این صورت ، آن اظهار نظر سخيف و بی مأخذ به چه معنا می تواند باشد؟

 و تصویب آن در پارلمان فرانسه سخن می گوید ، ١٧٨٩بشر در سال وقتی آدميت در باره اعالميه حقوق 

  : می نویسد

   

تأثيرش .  به رغم همه انتقادها از مهم ترین اسناد تاریخ مدنيت است١٧٨٩اعالميه " 

در همه حرکت های ضد دولت مطلقه و نهضت های . انقالبی و جهان شمول بود

اثرش در اعالم برابری حقوق .  گذاردآزادی و استقالل سده نوزدهم ، تأثير مستقيم

 ) ۶".(زن و مرد و همچنين در الغای بنياد کهن بردگی ، انکار ناپذیر است 
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حتی اگر نخواهيم بپذیریم که بهاءاهللا بدون برخورد و آشنایی با قوانين فرانسه ، تمام نکات مثبت این منشور 

 نمی توانيم منکر آن بشویم که آدميت در برخورد با انسانی و حقوقی را در دوره ناصری پيشنهاد کرد ، باز

اگر آیين بهایی از جنبش حقوقی فرانسه هم تأثير گرفته . آیين بهایی تعصب بی معنی به خرج داده است

بود ، حداقل می بایست مشمول تمجيدی می شد که آدميت در جمالت فوق آورده ، پس چرا آدميت تمام 

د؟ به سادگی می توان فهميد که مخالفت او با آیين بهایی گر چه ظاهرا آیين بهایی را خرافات می خوان

رنگی علمی و پر طمطراق دارد ، اما از منطق علمی و حقيقت تاریخی به دور مانده و حکایت از کينه ای 

  . عميق در سينه او می کند ، کينه ای که از پدر به ارث برده است

مثال باید پای کسانی .  بهاءاهللا و بایکوت بهایيان باید کارهایی کردپر واضح است که در این صورت ، برای حذف

آدميت بر همين اساس چهره هایی چون ملکم خان ارمنی که . دیگر را در روشنفکری ایرانی به ميان آورد

کارنامه اجتماعی اش چندان خوش رنگ نيست ، سيد جمال الدین اسدآبادی بی دین و خودخواه که به 

 و منافع شخصی اش بود ، ميرزا آقاخان کرمانی ازلی که تنها بلد بود مبارزه کند و متناقض بر دنبال موقعيت

هم ببافد ، طالبوف که حتی برای کارهای معمولی اش استخاره می کرد ، آخوند زاده بی منطق که هنرش 

 خوبی بودند و از داشتن و همه کسانی را که تنها و تنها گاهی منتقدان.... وراجی در باب تغيير الفبا بود و 

تئوری ساختاری به کلی بی بهره ، برکشيد و چنان وسيع و گسترده از تمام مواد موجود در ایران بهره برد که 

این کاری است که آدميت وجهه همت خویش قرار داد و در دوره خود که بهایيان . همه اذهان را تسخير کرد

دشمنی ذاتی با . ند ، به خوبی نيز از پس این کار برآمدهيچگاه مجال سخنوری و ایجاد مطبوعات نداشت

بهاءاهللا که در تربيت خانواده آدميت به وجود آمد ، او را بر آن داشت تا داستان روشنفکری ایرانی را مثله کند 

ن و قسمت عمده آن را نيز با همان پرده پوشی های آگاهانه ، در دامان ازليان بگذارد و نسبت دینی را نيز از آ

  . ازليان بزداید

در این که ازليان در به ثمر رساندن مشروطه نيم بند آن هم از نوع ایرانی اش ، نقش داشته اند شکی 

نيست و نه تنها مقاالت من در این باب منتشر شده ، بلکه من خود از نخستين کسانی هستم که این بحث 

نتيجه من کامال با روش و نتيجه وارونه آدميت اما روش و . را بی پرده و بدون پنهان کاری مطرح ساخته ام

من مجامله و پرده پوشی تاریخی را روا نمی دارم و شاید در مواردی ننوشتن را بر نوشتن . متفاوت است

ترجيح دهم ، اما زمانی که می نگارم ، با حقيقت بازی نمی کنم و آن چه را که حقيقت می پندارم بر صفحه 

و امثال او که در ایران و خارج از ایران بسيارند ، با حقيقت بازی کرده و می کنند و اما آدميت . کاغذ می آورم

تاریخ ها و تحليل هایی . آن را به نحوی که خود می خواهند یا سود بيشتری در پی دارد ، ارائه می نمایند

پر واضح . کند سال نوشته اند ، بهترین شاهدی است که داعيه مرا اثبات می ۶٠که توده ای ها در این 

از ابزار .... است که در این نوع نگاشتن ها پرده پوشی ، غرض ورزی ، کتمان حقيقت ، وارونه نویسی و 

  : به قول خود آدميت. اصلی کار است

   

مورخانی که روح تاریخ و زمان را درک نمی کنند ، می کوشند هر واقعه ای را به " 

 ) ٧"!(یدئولوژی ورشکسته خویش بگنجانند صورتی کج و کوله درآورند ، مگر در قالب ا
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اندیشه های "بر همين اساس است که من برای اثبات دعاوی خود ، در این نوشتار نيم نگاهی به کتاب 

می اندازم تا نشان دهم که قالب ایدئولوژی ورشکسته آدميت چيست و هویت تاریخ " ميرزا آقاخان کرمانی

در این صورت است . با جامعه ازلی دوره قاجار و پهلوی داشته استنگاری او چه پيوندی ازهم ناگسستنی 

که شاید بتوان با تالش روزافزون و طاقت فرسا ، تاریخ نگاری ایرانی را از چاه ویلی که امثال آدميت فراهم 

با روشی که شرحش را می آورم ، مورخانی این . ساخته و حقيقت را به دورن آن انداخته اند ، بيرون آورد

نين توانستند سالهای سال در بازار یک جانبه تاریخ نویسی ایران ، آثار خود را عرضه کنند و از سخن گفتن چ

 . دیگران جلوگيری نمایند ، تو گویی که دیگر هيچ کاالیی در بين نبوده است

فکری آدميت در کتاب اندیشه های ميرزا آقاخان در صدد آن است که رنگ و بوی آقاخان را در تاریخ روشن

بنابراین تمام سعی و هّم و غّم خود را گذاشته تا با به فراز آوردن آقاخان ، هویتی بی بدیل به . جاودانه کند

جمالت او در مقدمه آن کتاب معلوم می کند که خواننده باید در پی آشنایی و رفاقت دائم با چه . او بدهد

  : کسی باشد

   

.  خود بود و در سير افکار مقام بزرگی داردميرزا آقاخان کرمانی از نادره های زمان" 

از پيشروان حکمت جدید در [...] خودش مهجور مانده و مقامش ناشناخته است 

اولين کسی است که علم االجتماع و فلسفه مدنيت را عنوان کرد [...] ایران است 

[...] بنيانگذار فلسفه تاریخ ایران است و ویرانگر سنت های تاریخ نگاری [...] 

بزرگترین اندیشه گر [...] تواناترین نویسنده اجتماعی سده گذشته است 

ناسيوناليسم است ، منادی اخذ دانش و بنيادهای مدنی اروپایی ، نقاد استعمارگری 

، هاتف مذهب انسان دوستی ، نماینده نحله اجتماعی و متفکر انقالبی پيش از 

 ) ٨".(مشروطيت هموست 

   

ه آقاخان کرمانی ازلی بود و این سؤال برای ما پيش می آید که چگونه آدميت چنين اما ما اکثرا می دانيم ک

ازلی بگذارد؟ ميرزا عبدالحسين بردسيری کرمانی که به واسطه / اوصافی را می تواند در دامان یک بابی

 یافت و اسم مستعارش در روزنامه اختر ، به آقاخان کرمانی مشهور شده است ، در آیين و تفکر ازلی پرورش

و پدرش ، مال جعفر ، از زمره صنادید ازليه ( سپس همراه با شيخ احمد روحی که از دیگر ازليان کرمانی بود 

از خير کشور ایران گذشتند و به پایتخت امپراطوری . ق١٣٠٠در اوایل دهه ) کرمان به شمار می رفت 

شفيق پس از یکی دو ماه توقف در چنان که خود آدميت نيز نوشته ، آن دو یار . عثمانی هجرت کردند

 ) ٩.(استانبول ، به قبرس شتافتند و دو دختر یحيی ازل را به حباله نکاح خود درآوردند
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می توان گفت که اگر آن دو دوست کرمانی در اعتقاد ازلی محکم و استوار نبودند و سابقه ای محکم در 

ه دو دختر خود را به آنان نکاح نمی نمود و حتی می روابط خود با رهبر ازليان نداشتند ، یحيی ازل به هيچ وج

توان این شبهه را به وجود آورد که آن دو نفر اصوال برای ازدواج با دختران ازل از ایران خارج شدند و از طریق 

 استانبول به قبرس رفتند تا بتوانند به مراد خود برسند و گر نه ، اگر آنان را با ازل آشنایی و ارتباطی نبود ،

  چگونه آن ازدواج بدین سرعت انجام گرفت؟ 

زمانی که آدميت تصميم گرفت تا در اثر تلقينات خانوادگی با آیين بهایی خصومت بورزد و با تاریخ نگاری اش 

آن را حذف نماید و یا به حاشيه براند ، مهره ها و موضوعات خاصی را برای نگارش تاریخی انتخاب نمود که 

 کتاب ١٣۴۵مقدماتی چيده شد و باالخره در سال . کرمانی بهترین و گزیده ترین مهره بوددر آن ميان ، آقاخان 

اما ازلی بودن آقاخان چنان واضح و رو بود که هيچ کس نمی توانست نسبت . مزبور به بازار نشر وارد گشت

ا چاره برای آدميت پس چه کار می شد کرد که باالخره آقاخان مطرح گردد؟ تنه. او را با آیين ازلی منکر شود

  : از او دین زدایی کند" روش تقيه"این بود که برای آقاخان مراحل اعتقادی بتراشد و با 

   

شيفتگی به تاریخ ایران باستان ، بستگی به آیين زردشت ، عالقه به حکمت و " 

 به اصول کيش باب ، همه گرایش اوليه اشعرفان ، عصيان عليه تعصب روحانی و 

 ) ١٠".(رش اصلی و عکس العملش بود در برخورد با اجتماع زاده محيط پرو

   

در همان مرحله نخستين که به اصطالح ازلی بوده ، آزاد اندیشی خود را از دست " 

از هيچ کس کورکورانه پيروی نمی کند ، . نداده و استقالل فکرش را حفظ کرده است

سفه بيان را مترقی تر فقط در مطالعه و تحليل تطبيقی نحله های مختلف دینی ، فل

باری آن چه مربوط به بحث ما می باشد تحول اساسی است که در . می شمارد

در این مرحله ذهنش را از هر قيدی آزاد ساخت مگر . افکار دینی ميرزا آقاخان رخ داد

دیدیم که همه مذاهب را بر اساس برهان فلسفی و حکمت تعقلی مورد . از قيد عقل

 ) ١١". ( و هر گونه اعتقادی را از دم تيغ عقل گذرانيد نقد و سنجش قرار داد

   

حتی آدميت برای این که پروسه دین زدایی اش به خوبی جواب بدهد ، وقتی می خواست در ابتدای سخن 

از اعقاب آقاخان بگوید ، تأکيد و کوشش زیادی ترتيب داد که اسالف آقاخان را از متصوفه اهل حق معرفی 

 کار نيز واضح است ، آدميت در صدد بود بعدا بر اساس سلسله مطالب خودبافته ، چنين دليل این) ١٢.(کند

 : وارونه گویی را پيشه نماید
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 سال اقامت ميرزا آقاخان در عثمانی ، دوره جدید تحول فکری او ١٠مدت قریب " 

پيش از آن شخصيت علمی اش صرفا پرداخته فرهنگ فارسی و اسالمی بود . است

چون در منطق و حکمت مطالعات وسيع داشت . نه تحول ذهنی او آماده، اما زمي

گرایش فکری او عقلی بود و چون در خانواده عرفان و ميان اهل تصوف پرورش یافته ، 

و چون عقاید تشيع گرفتار جمود روحانی گردیده بود ، زمانی به [...] وارث آزاد فکری 

ليه سختگيری و تعصب ؛ هر چند بعدا بابيگری گرایيد که به یک معنی عصيانی بود ع

 ) ١٣".(مشتی خرافات بر توده خرافات افزود 

   

بيایيد با هم متن های آدميت را بکاویم ، زیرا به وضوح در این متون می توان بازی با کلمات و مهم تر از آن 

 . بازی با حقيقت را مشاهده کرد

عث شد تا به فرهنگ پيشينيان پشت کند ، آیين بابی آن چيزی که تحول فکری آقاخان را دامن زد و با: اوال

دليل آن که ، اگر فلسفه و عرفان که دو نوع متنافر و نامتجانس در تاریخ اندیشه اند ، در این زمينه اثر . بود

گذار بودند ، بسياری دیگر نيز باید پيش از ظهور آیين بابی پی به پوچ بودن فرهنگ اجتماعی می بردند و 

اما چه شد که خيل متفکران ایرانی که آدميت از آنان نام می برد ، همه پس از . رت می دادندفعاليتی صو

ظهور سيد باب به وجود آمدند و ناگهان با گذراندن مدت زمانی کوتاه در کالس درس های فقه و اصول و یا 

  خوردن یک چایی با اهل تصوف ، دانستند که ایراد کار کجا است؟ 

مطالبی است که آدميت پس از این متن می نویسد و به نقل از مقاله ای که آقای محمد جالب تر از این ، 

، می آورد که ميرزا آقاخان پيش ار رفتن به استانبول در مشهد با شيخ الریيس مالقات )١۴(خان بهادر نوشته

  : نمود و با او در باب عقاید دینی و فلسفی بحث کرد

   

سير و آیات را بيان می نمود گویی از اصحاب نبی ميرزا آقاخان قرآن را قسمی تف" 

احادیث و سنت را به سان . بوده و تفسير را از حضرت اميرمؤمنان فرا گرفته است

مذاهب شيعه را به نوعی . متبحری سنی یا امام شافعی و ابوحنيفه توضيح کردی

یگران بيان می نمود که از تالمذه حضرت صادق بوده ، مذاهب فرق شيعی و بابی و د

را به سان واضعين اصلی آنها می دانست و بسط سخن در نکات و مشکالت آنها 

 ) ١۵". (می نمود 
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عجب ، یعنی آدميت نفهميد که بهادر ازلی و شيخ الریيس بهایی فریاد می زنند که آقاخان در ظل فهمی که 

 را همچون واضع آن می فهميد و بيان از آیين بابی به دست آورده بود ، قرآن را بهتر از مسلمانان و آیين بابی

 ! می کرد

آدميت در آبی که گل آلود کرده است می خواهد جمله ای هم عليه بهایيان بنویسد ، پس چنان که : ثانيا

اگر منظور آدميت ! خواندیم ، چاره ای ندارد که بنویسد آیين بابی در ادامه خود به خرافات اضافه نموده است

ين بابی به آیين بهایی نيست ، پس باید بتواند این تناقض را رفع کند که چگونه از دل از این جمله تبدیل آی

 سال بعد ، آقاخان کرمانی چنان پهلوان ميدانی شد که ٢۵ سال درست کرد ، ۶خرافاتی که سيد باب طی 

ی بحث و بر سر مذاهب و خصوصا آیين بابی و بهای) که خودش عالم نحریری بود ( توانست با شيخ الریيس 

  ! بسازد؟" مانند نهنگ ، امواج ادله و براهين را مغلوب آرا و معلومات خود"مذاکره کند و به قول شيخ الریيس 

کتاب اندیشه های ميرزا آقاخان کرمانی ، کتاب تناقض ، غرض ورزی و سياهکاری است و مبنای این 

خواننده این نوشتار . ماعی آقاخان استسياهکاری نيز تجاهل و وارونه گویی در اعتقاد دینی و رفتار اجت

ممکن است با توجه به آن اظهاری که آدميت در تغيير اعتقاد آقاخان به دست داد ، از تعجب انگشت خود را 

بگزد اگر بداند که در همين کتاب اندیشه های آقاخان ، نامه ای از مشاراليه به شوهر خواهرش درج شده که 

)  حدودا چند ماه پيش از آن که دستگير شوند و به طرابوزان فرستاده شوند  (١٣١٢در تاریخ جمادی االول 

در آن نامه آقاخان به صراحت به شوهر خواهرش می گوید که دو کتاب هشت بهشت و . تحریر شده است

تأليف شده ، بگيرد و به دقت مالحظه نماید ، زیرا مطالب نافعه در آنها " امر جدید"حکمت نظری را که در 

ازلی بود و / به عبارت دیگر آقاخان در روزهای پایانی عمرش ، هنوز در پی اثبات آیين بابی) ١۶!(ار استبسي

به عبارت بهتر ، آدميت برای خالصی خودش از دست ارتباط وثيق آقاخان با آیين ازلی ، یک تئوری من 

ی عموم ایرانيان از تاریخ آیين های درآوردی به خورد تاریخ ایران داده که متأسفانه به دليل ناآشنایی و نادان

  . بابی و بهایی ، مورد قبول مورخان نيز قرار گرفته است

اما نباید گول بخوریم ، دین زدایی از آقاخان به دليل مخالفت آدميت با آیين ازلی نيست ، بلکه چنان که در 

آدميت در خانواده .  بازی کرده اندآغاز بحث آوردم ، او مدافع تمام عيار ازليانی است که در تاریخ معاصر نقش

ای ازلی بزرگ شده است و اگر تصور کنيم که خودش هم هيچ اعتقادی به آیين بابی یا ازلی نداشته باشد ، 

دفاع کند و چگونه در ایران با این ) عباس قلی خان ( اما ظاهرا خود را موظف دانسته است از هویت پدرش 

دین زدایی از !  ، کسی می تواند بگوید که پدر من ازلی بوده استوضعی که بر فرهنگ ایرانی حاکم است

پدر و دار و دسته جامع آدميت و فعاالن ازلی می تواند این بار سنگين را از دوش تاریخ نگاری آدميت بردارد و 

مانند آن چه که ( به اعتقاد من حتی اگر او هدفش پنهان کردن حقيقت بود . هر چه دل تنگش خواست بگوید

، تاریخ نگاری ایرانی چنان ضربه ای نمی ) کردند .... یحيی دولت آبادی ، مجد االسالم ، مهدی ملک زاده و 

  . خورد که او در صدد وارونه گویی از حقيقت برآمده است

آن . نکته در این است که آدميت تصوری از آیين بابی و ازلی حاصل کرده بود و باید از این تصور دفاع می کرد

چه بود؟ در ابتدای نوشتار با ارائه شاهدی از نوشته های آدميت نشان دادم که او ظهور آیين بابی را تصور 

اتفاق مثبت می داند ، اما ادامه اش را که به آیين بهایی رسيده روا نمی شمارد و خرافات می پندارد ، اما 
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یا ازليان چه پروسه ای را طی کرده آ. در عين حال به صراحت از روند فکری و فعاليت ازليان تمجيد می کند

  : بودند که او این گونه در صدد برآمده است تا داستان سرایی نماید؟ با هم مرور کنيم

از یک طرف مبارزه با وضع و فرهنگ اسالمی و از طرف دیگر مبارزه با آیين بهایی مهم ترین کارها و      .١

   .اهداف ازليان بود

  .ن بابی پشت کردند تا بتوانند مبارزه کنندآنان در ظاهر به آیي     .٢

برای مبارزه با اسالم گاهی به تاریخ اسالم حمله کردند و زمانی به فرهنگ و موقعيت اسالمی و      .٣

حتی گاهی در نقش ملحدان ، عليه دین نيز نگاشتند و در ظاهر نشان دادند که عقلگرا یا پيرو 

  .فلسفه مادی هستند

زه با بهایيان هم اسالم نمایی کردند و هم عليه دین نگاشتند و حتی مواقعی الزم شد برای مبار     .٤

که عليه آیين بابی نيز بنویسند تا بهایيان که به عنوان بابی معروف بودند ، مورد حمله واقع شده و 

  .منکوب شوند

ين های اسالم و بهایی پی این چنين مجموعه متناقضی است که آدميت طابق النعل آقاخان برای مبارزه با آی

گرفته و برای دفاع از هویت خانوادگی و به خاطر آن که بتواند ملغمه های خود را بقبوالند ، دست به تحليل 

 ! تاریخ زده است

مورخان ازلی که دوره قاجار را پر کرده بودند و اکثرا در لباس علما می زیستند ، به سبک خود تاریخ نوشتند و 

ایی نيز از لوازم کارشان بود ، اما باید توجه کنيم که آن روحانی نمایان ، هّم خود را بر تغيير طبيعتا اسالم نم

چهره اسالم نهادند و با ارائه تفسيرهای جدید از اسالم و با استفاده از کلمات عدل ، عدالتخانه ، مشورت 

 ازليان همه در لباس روحانيت اما. ، راهی برای ایجاد حکومت پارلمانی در ميان صنف علما گشودند... و 

اسالم نبودند ، بلکه اشخاص کالهی آن طایفه نيز روش های خود را داشتند که مهم ترین آن روش ها ، 

در واقع حرکتی که . گفتن سخنان ضد دینی از طرفی و از طرف دیگر دین زدایی از شخصيت های مطرح بود

ریسم در جامعه ایرانی منجر شده ، حاصل فعاليت پس از دهه های طوالنی ، امروز به تمایل به سکوال

  . روشن اندیشان کالهی ازلی دوره قاجار و پهلوی است

بکند و طی فصلی که در " فلسفه مادی و اصالت طبيعت"در این پروسه است که آدميت باید آقاخان را پيرو 

ی ربط و با ربط را از ميان کتاب کتاب اندیشه های ميرزا آقاخان به این موضوع اختصاص داده ، هزاران جمله ب

های آقاخان پيدا کرده و به هم بچسباند تا نشان دهد که آقاخان کرمانی اگر هم ازلی بود ، اما آزاد اندیش 

نخستين مدلول این سخن . بود و باالخره هم در آخرین مرحله اعتقادی ، خود را از قيد دین و مذهب رها کرد

د می تواند افراد آزاد اندیش بپرورد که بتوانند قيد دین را بزنند و این خاصيت آن است که ازليگری در دامان خو

  ! فقط در آیين ازلی است و نه آیين بهایی که سراسر خرافات است

فلسفه مادی و اصالت "نکته باریکتر ز مو این که منابع آدميت در تحليل و توضيح اعتقادات آقاخان در فصل 

هشت "، " حکمت نظری"، " تکوین و تشریع: "قاخان در استانبول نوشته است کتابی است که آ۵، " طبيعت

ازلی و / و جالب آن که سه کتاب نخست در اثبات و تشریح آیين بابی" سه مکتوب"و " صدخطابه"، " بهشت

 در کتاب هایی) با توصيفاتی که آدميت ارائه نموده و من خود متأسفانه اصل آنها را ندیده ام ( دو کتاب دیگر 

با این وصف اولين تناقضی که دامان آدميت را می گيرد این . نقد دین و فرهنگ دینی من کل حيث است
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 درصد مطالب خود را از سه کتابی که آقاخان در ٨٠است که او چگونه می تواند و به خود اجازه می دهد که 

! ت طبيعت و فلسفه مادی بوده استتأیيد آیين بابی نوشته استفاده کند تا نشان بدهد که آقاخان پيرو اصال

و از این عجيب تر آن که آدميت چنان که آوردم ، برای آقاخان مراحل اعتقادی تراشيده است ، بنابراین اگر به 

فرض غلط هم ، تصور نمایيم که آقاخان در اواخر عمرش بی دین شد ، باید آخرین نوشته های آقاخان مورد 

  ! ای چون آش درهم جوش و از هر گوشه ای سخنیاستفاده قرار بگيرد و نه ملغمه 

به فرض آن که سيستم حرکت و مبارزه آقاخان را در نوشتن مطالب ضد دین نفهميم و قبول کنيم که او 

زمانی از دین برگشته است ، آیا مضحک نخواهد بود اگر بدانيم که بنا به نوشته شيخ محمود افضل الملک 

و ) ١٧!(الش به طرابوزان به تکميل کتاب هشت بهشت مشغول بوده است؟کرمانی ، او یک ماه قبل از انتق

در این صورت اگر بخواهيم بی دین شدن آقاخان را هم به این داستان اضافه نمایيم ، باید بپذیریم که آقاخان 

جای تعجب این جا است که فریدون آدميت ! اول ازلی بود ، بعد بی دین شد و سپس دوباره ازلی گشت

ثبات تئوری خودساخته اش اصال کاری به این همه تناقض نداشت و باید از ال به الی کتاب های آقاخان برای ا

جمالتی را پيدا می نمود ، حرفش را جنبه علمی می داد و وانمود می کرد که نگاهی به همه آثار آقاخان 

  ! داشته و او را من کل حيث سنجيده است

مثال آقاخان وقتی می . آدميت کلک های علمی دیگری هم زده استتازه وقتی دقيق بشویم می فهميم که 

گوید همه چيز باید با عقل سنجيده شود ، این بدان معنا نخواهد بود که او دین را نفی می کند ، بلکه باید 

بدانيم که او با گفتن این نوع جمالت در پی اثبات این نکته است که آیين بابی کامال مطابق با فطرت بشری و 

به هيچ روی نمی . حقيقت اشياء ، به ظهور پيوسته و می توان حقانيت آن را با استدالالت عقلی ثابت نمود

توان از جمله هایی که آدميت سر و ته آن را زده و زورچپان تئوری اش کرده ، به حقيقت اعتقاد آقاخان پی 

که او در باره آیين بابی چه بر صفحه برد ، مگر آن که خواننده مثال کتاب هشت را دست بگيرد و خود ببيند 

  : کاغذ آورده است

   

و این شریعت پاک را خصایصی چند است که آن را از دیگر شرایع ممتاز می دارد و " 

نخست از خصایص این که احکام این شریعت : بر همه تفضيل و ترجيح می دهد

 شریعت همه را از چهارم از خصایص این که این[...] بالذات الزم و ملزوم اشياء است 

نقطه مبادی شروع می کند و از مقدمات و اسباب اوليه و علل ذاتيه بر مطالب و 

همه علوم نظریه و [...] نتایج وارد می شود و هر چيزی را از مبدء اصالح می کند 

عمليه در طی اعمال این شریعت مندرج است و در این جا علم و عمل عين یکدیگرند 

وفانه و منطقی است که هر صاحب وجدان مستقيم ، فورا اذعان احکام آن فيلس[...] 

 ) ١٨".(می کند چه در واقع این احکام را عين فلسفه و نقطه حکمت می بيند 
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و در صورت دانستن موضع و نحوه عملکرد آقاخان آیا مضحک نخواهد بود اگر بدانيم که آدميت با نقل جمالتی 

همه جا "، بگوید که وجهه نظر آقاخان )  تشریح آیين بابی نوشته شده که در اثبات و( از کتاب حکمت نظری 

 ) ١٩"!(مادی است

حتی می توانم بگویم مورخان ایرانی خود را به کوچه علی چپ زده و یا نفهميده اند که آقاخان اگر در کتاب 

ن متعصب را های صد خطابه و سه مکتوب به دین حمله کرده است ، به این خاطر بوده که ذهن مسلمانا

مشوش کند ، به آنها بگوید که آیينشان مطابق با عقل و منطق نيست و باالخره جامعه اسالمی را دچار 

درک این عمل تنها در زمانی به دست می آید که ساز و کار حرکت و مبارزه آقاخان را بدانيم و . شکاف نماید

هدفش این بود که مبارزه کند و پر آقاخان بر اساس ذهنيت مخاطبش سخن می گفت و تمام . بشناسيم

آن جایی که او به دین . واضح است در سيستمی که مبارزه کردن هدف باشد ، تناقض نخستين پله است

حمله کرده ، الزم بوده است تا با مخاطب آن گونه برخورد شود و جایی دیگر که او به بهایيان ، استعمار ، 

می برای مبارزه او بوده و هيچ منطق تئوریک در پشت آن قرار نداشته و حتی بابيان تاخته ، الزا.... قاجار و 

  . است

مثال آقاخان یکی از کارهایی که برای مبارزه با اسالم به ذهنش می رسيد این بود که زبان عربی را به باد 

آیا منطقا . کندانتقاد بگيرد ، ناسيوناليزم ایرانی را برکشد و تاریخ پيش از اسالم را به طرز بی معنایی بزرگ 

تمام این پروسه نبایست به این ختم می شد که در زندگی آقاخان زبان پارسی سره به جای زبان عربی قد 

علم می کرد و جایگزین می شد؟ آقاخان در حرف هایی که می زد اگر واقعا صادق می بود ، منطقی این بود 

که حداقل ، ( اگرد خلفش ، احمد کسروی که در این راه عربی را از زندگی خود حذف کرده و همانند ش

اما آقاخان نمی . عربی را به کناری می نهاد) نوعی از صداقت را در کارنامه اجتماعی اش می توان یافت 

توانست چنين کند ، چون اوال مبارزه می کرد تا فقط اسالم را خراب کند و اصال دغدغه اش زبان عربی نبود و 

  .    نيز پيوندی ناگسستنی با زبان عربی داشتازلی خودش/ ثانيا آیين بابی

حاال فریدون آدميت به این تناقض نمی تواند جواب بگوید که آیا چگونه می توان با بزرگ کردن تاریخ پيش از 

اسالم ، با زبان اسالم مبارزه کرد ولی در عين حال متناقض رفتار نمود و مثال در همان ابتدای کتاب هشت 

  : لق ، چنين مطالبی نوشت که چند کلمه فارسی به زور در آن بتوان تشخيص داد؟بهشت با انشایی مغ

   

شریعت بيان ترتيب منظم و مقرری است در حوادث کونيه که خداوند سبحانه مدار " 

ترقی عالم اجسام را بر آن نهاده و آدمی را به سعادت جاوید و کمال حقيقی و نجاح 

رزی بدیع از عالم ابداع به عرصه اختراع نازل زیرا که به ط. اصلی رهبری می نماید

شده و منتقل می کند عالم اجسام و اکوان را ار افق غلظت و کثافت ماده به صقع 

جوهریت و لطافت صرفه و تبدیل می کند ارض هيوليات را به عرصه مجردات و اجسام 

 ) ٢٠[...] ".(دنيویه عرضيه را به ارواح جوهریه اخرویه 
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ست که اگر بخواهيم بفهميم آدميت چگونه وارونه گویی کرده و تناقضات آقاخان را پنهان نموده ، در این جا ا

  : باید برویم و ببينيم در کتاب اندیشه های آقاخان ، چه گزینشی از کتاب سه مکتوب در این باره آمده است

   

و الفبا و نگفتيم و آن مسأله خط ] در اندیشه های آقاخان [ موضوع بسيار مهمی را " 

زمانی خط پارسی در کمال روشنی با حروف مقطع و از چپ به : تعليمات است

راست نوشته می شد و اعراب نيز جزو کلمات بود و جای اشتباه حرف و کلمه ای به 

با قبول الفبای عربی حروف مقطع فارسی مبدل به حروف . حرف و کلمه دیگر نبود

بعالوه زبان [...] یر و زبر حروف گذاشتند چسبيده شد ، اعراب را برداشتند و به ز

ساده و شيرین پهلوی با استيالی زبان عربی مهجور ماند و در عوض ، لغت های 

معيار و مایه افتخار و . غليظ و غلنبه و عبارت های معما و لغز تازی جای آن را گرفت

شهرت نویسندگان این شد که سطری از نوشته های آنان را هيچ محققی بدون 

ميرزا آقاخان در سرتاسر گفتارش به احوال زمان [...] حمت و قرینه خارجی نفهمد ز

بنيادهای مدنی و مأنوسات ذهنی اجتماع را یکسره کهنه و فاسد و . خود توجه دارد

. مفسد می شناسد ؛ معتقد است باید آنها را برانداخت و شالوده ای نو برپا ساخت

 ) ٢١".(ی داند چه می خواهد ویرانگری است زیرک و توانا و خودش م

   

: بزرگ ساختن آقاخان کرمانی برای تاریخ معاصر ایران به این دليل است که آدميت نيز می خواهد مبارزه کند

بنابراین برای این کار در جامعه ایران که مسلمانان حکم اکثریت قاطع داشته و دارند . با مسلمانان و با بهایيان

اگر آقاخان برای رسيدن به این . ح شدن بودند ، باید روش هایی به کار می رفتو بهایيان نيز در حال مطر

هدف ، متناقض بر هم می بافت ؛ آدميت برای رسيدن به آن هدف ، باید تناقضات آقاخان را کتمان می کرد و 

ی می چنان که آوردم بهترین راه گزینش تک جمالت از البه الی متونی بود که آقاخان اصال به قصد دیگر

شاهدی به دست می دهم و سخن را به پایان می برم که اگر بخواهم دانه به دانه مغالطات و . نوشت

 . وارونه گویی های آدميت را عرضه کنم ، باید چند جلد کتاب بنگارم

ر آدميت زمانی که می خواست به زور آقاخان را فارغ از دین بسازد و او را عقلگرا و علمگرا جلوه دهد ، مثال د

  : باره اظهارات آقاخان و ارتباط آنها با نظرات داروین از کتاب هشت بهشت چنين شاهد آورد

   

پيدایش و خلقت آدمی نيز مشمول همان قانون تبّدل انواع است و در مرحله فاصل " 

ماموت و اصناف اوران اوتان و یام یام بين جانوران و انسان انواعی شناخته شده مانند 
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بنابراین نه تنها می توان انسان را . وزینه قریب به افق انسان هستندکه دو نوع از ب

 ) ٢٢[...] ".(نوعی از حيوان شمرد بلکه باید گفت 

   

اما وقتی به کتاب هشت بهشت رجوع می کنيم ، می بينيم که جمله انتخاب شده در متن فوق ، مربوط به 

 است و هيچ گونه ارتباطی با آن چه که آدميت در تئوری داروین نيست و موضوع بحث آقاخان اصال چيز دیگری

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اگر کسی صداقتی در کارش . پی نشان دادن آن است ؛ ندارد

 : باشد ، چنان بی پروا قصه بر هم نمی بافد و تحليل های من درآوردی درست نمی کند

   

ینه چنان در عالم توحيد مستغرق شود که بعبارة اخری هر فردی از افراد آن مد" [...] 

هيأت حاضره خود را فدای هيأت سایره خواهند و امور جزیيه شخصيه را در راه منافع 

نوعيه کلية فدا کند تا مقام جزئيت به کليت و شخصيت به نوعيت مبدل آید و قوت هر 

 که در این صورت آن مدینه فاضله افالطونيه. فرد مساوی تمام قوای افراد شود

مطلوب افئده عاليه مشتاقين و مقصود نفوس و الهه عشاق الهی است ، تشکيل 

یابد و حسن معنی اتحاد و اتفاق از ابده بدیهيات و اولياتی است که همه حيوانات 

این معنی را حس نموده و پی به محاسن و منافع اتفاق برده اند و هر طایفه از 

 مخاصمت و مخالفت در بين ایشان تکون حيوان که در ميان آنها شيطان داخل شد ،

یافته ، نوع آن حيوان منقرض شد یا قریب به انقراض رسيد مانند ماموت و طوایف 

اوران اوتان و یام یام که دو طایفه از بوزینه قریب به افق انسان اند و هم چنين حال در 

 را در فنای بنی نوع انسان ، آنان که معنی اتحاد و مودت را درک نکرده و بقای خود

 ) ٢٣[...] ".(دیگری می پندارد ، آن چنان نامردم را نسناس و دیو باید گفتن 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ربيت ؛ چاپ دوم ؛ تابستان مددپور ، محمد ؛ سير تفکر معاصر در ایران ؛ کتاب پنجم ؛ مؤسسه فرهنگی منادی ت 

١٣٧٩   

١.

.٢   ١٣٨٣حقدار ، علی اصغر ؛ فریدون آدميت و تاریخ مدرنيته در عصر مشروطيت ؛ انتشارات کویر ؛ چاپ دوم ؛  

   ١۴۶ ؛ ص ١٣۵٧آدميت ، فریدون ؛ اندیشه های ميرزا آقاخان کرمانی ؛ انتشارات پيام ؛ چاپ دوم ؛.٣  

   ۴۵٧ شاهنشاهی ؛ ص ٢۵٣۵تشارات خوارزمی ؛ چاپ پنجم ؛ آدميت ، فریدون ؛ اميرکبير و ایران ؛ ان .٤

فریدون آدميت و هما ناطق ، افکار اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار ، نشر آگاه ،  

   ١١۴ ، ص ١٣۵۶

٥.

ات روشنگران آدميت ، فریدون ؛ ایدئولوژی نهضت مشروطيت ایران ؛ جلد دوم ؛ مجلس اول و بحران آزادی ؛ انتشار .٦

   ٣٧١؛ بی تا ؛ ص 
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   ۴٧٠آدميت ، فریدون ؛ ایدئولوژی نهضت مشروطيت ایران ؛ جلد اول ؛ انتشارات روشنگران ؛ بی تا ؛ ص .٧

   ٢ و ١آدميت ، اندیشه های ميرزا آقاخان ، ص  .٨

   ١٨همان جا ، ص  .٩

   ١۵همان جا ، ص  .١٠

   ١۴٧ و ١۴۶همان جا ، ص  .١١

   ٩همان جا ، ص  .١٢

   ٢۴همان جا ، ص  .١٣

ازلی بود و سخنش را از قول ابوالحسن ميرزای شيخ الریيس که اصال بهایی بود ولی در ميان ازليان تاب بهادر  .١٤

   .می خورد ، در ضميمه کتاب هفتاد و دو ملت تأليف آقاخان که در برلن چاپ نمود ، آورده است

   ٢۵آدميت ، اندیشه های ميرزا آقاخان ، ص  .١٥

   ٣٠٠همان جا ، ص  .١٦

    ، ص یbayanic.comدی اف در سایت هشت بهشت ، نسخه پی  .١٧

   ١۶ تا ٣همان جا ، ص  .١٨

   ١٢٢آدميت ، اندیشه های ميرزا آقاخان ، ص  .١٩

   ١هشت بهشت ، ص  .٢٠

   ٢١٠ و ٢٠٩آدميت ، اندیشه های ميرزا آقاخان ، ص  .٢١

   ٩٧همان جا ، ص  .٢٢

   ٨٠هشت بهشت ، ص  .٢٣


