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١٠/٤/١٣٩٧   
  تورج امینی

  
  

  بخش اول
  در باب مناظرۀ مجید تفرشی و مینا یزدانی در بارۀ قرةالعین

  
که قبال  چنان و هکردسپری در مدرسۀ علوی اش را  تحصیالت متوسطه. ای است تفرشی مورخ شناخته شده مجیدآقای 

او همچون همۀ مورخانی که . کندعۀ بهائی صحبت علیه آیین و جاماست که بوده دنبال موقعیتی همواره  ،ام هم نوشته
خاطر فقط دنبال استفادۀ روزانۀ  کنند و به همین نمایند و متأسفانه سیر تاریخ را درک نمی فقط اطالعات جمع می

در بارۀ آیین و جامعۀ گذارد و سخنان عجیبی  ربط و غیرمنطقی را کنار هم می خودشان هستند، گلچینی از موضوعات بی
به بهانۀ موضوع طاهره قرةالعین، در مقابل تفرشی  اخیراً . راند که شایستۀ یک استاد پژوهشگر نیست بر زبان میائی به

با چیزی مخالفت  »به زور«دانند تا  می» موظف«خود را رویۀ کسانی که  و به سی ظاهر شد بی مینا یزدانی در بیخانم 
  . نمایند، رفتار کردمطرح را تر و بیشتری  تازه نامتوازنِ سخنانِ بایدکنند و لذا هر بار 

ساعته  یک حتّی همین برنامۀ .خواهد مجال فراوان می ،را دادن شهای گفته و شرح و وصفِبه سخنان او ه پرداختن البتّ
هم  بر نامربوطدقیقه صحبت کرد، به حدّی سخنان اشتباه و  ٢٠ مجموع حدوداً در تفرشی که با مسامحه اگر بگوییم

ای  داستان من با او سابقه. نویسم میها را از بابت اختالف اعتقادی با او ن این جمله. فت که قابل وصف نیستبا
نویسم  از این بابت میهای او را  گویی جا ذکر خالف در این .کنم ای می اشارهبدان  گذراطوالنی دارد که در بخش دوم 

تفرشی  ،که در همین برنامهبلچسبانده شد،  زیون به اسم اودر صفحۀ تلوی »پژوهشگر«که نه فقط عنوان بزرگ و درشت 
که به زبان آورد  »های مسلّم تاریخی کتف«و » سند«سخن از ، آنچنان »های تاریخی ارزیابی« تحت عنوان چندین بار

 و خصوصاً  اتلغزی با باتفرشی با  !تاریخ بیرون کشیده است واقعیتِ گوید حقیقتی است که از دلِ تو گویی هر چه می
درست را سخن  ست کهکه او برساندگمان را به این داد تا مخاطب ناآشنا با تاریخ بابی و بهائی  هاییمانورمغالطه، 

  .نکاتی را بنویسم ، الزم دیدم کهدهند که نان به هم قرض می های تاریخی او و امثالش روشن شدن بازی برای .گوید می
  

  )یک(
هایش بر چه مبنایی  تا نشان دهم که بقیۀ گفته کنم سؤال و موضوعی که تفرشی مطرح کرد، آغاز میبحث را از آخرین 

شماها به من راهی «مطرح کرده و خطاب به بهائیان گفته که  های بهائی نیز ه در یکی از کنفرانسک او اظهار نمود. است
ن این من اآل. »یمستیزی نشو متّهم به بهائی لیو ،باشیمبتوانیم مطالعات انتقادی و چالشی داشته ما را نشان بدهید که 

هم به بهائینستیزی نک اگر بهائی و دوستانش تفرشی :دهم راه را به او نشان می   .ندشو ستیزی نمی ند، متّ
رانی  هر جا سخن او. زند ا بچۀ دبستانی حرف میفرض نموده که ب که است، گو این مضحک تفرشیسخن و سؤال 

و ما تا به حال در  سر هم کرده »دروغ«گاه و  »مطالب نادرست«زده و  »های ناروا حرف«یین بهائی کرده، علیه آ
طرف  بی حکم کنیم که اوپس چگونه  .زده باشد زینطرفانه  بیحرفی  آیین بهائی ایم که ایشان در بارۀ جا ندیده هیچ
های اجتماعی  را مطرح نمود و مؤلفه» وحدت عالم انسانی«شاه طرح  بهاءاله که در دورۀ ناصرالدینآیا یعنی  است؟

، »وحدت خط و زبان«، »تساوی حقوق زن و مرد«، »تعلیم و تربیت عمومی و اجباری«، »صلح عمومی«چون  هم
برگزاری انتخابات برای «، »دیترک تعصبات وطنی و جنسی و نژا«، »تعدیل معیشت«، »المللی محکمۀ کبرای بین«

ها مؤلفۀ اخالقی در رفتار فردی را برای رسیدن به وحدت  چنین ده و هم.... و » پرهیز از خشونت«، »ادارۀ امور جامعه
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 تفرشیاگر  وانیم راجع به آن هم سخن بگوییم؟عالم انسانی بنیاد گذاشت، هیچ حرف خوب و درستی نزد که بت
زند یا چیزی  است، طبیعتاً وقتی حرفی می بهائی بیهوده و نامتوازن نتیجه رسیده که همۀ آیینمطالعاتی کرده و به این 

مسألۀ من با او این است که  .این امری نیست که بچۀ دبستانی هم نفهمد. کند نویسی می گویی و ردیه نویسد، ردیه می
  .زند محتوا می نتشار سخنان بیدست به ا »از روی غرض«و ثانیاً » بدون مطالعه«اوال گاه تفرشی 

آشکار است انصافی بی  کند، فقط به تاریخ آن آیین  طرفانه در بارۀ یک آیین می کسی که مطالعات بی. تفرشی کامال
های  مسیح روایت ۀاز زمان. انگیزترین بخش آن دین است، خصوصاً تاریخ آیین بهائی تاریخ هر دینی، شبهه. چسبد نمی
اما از دورۀ بهاءاله به بعد، درباریان، علما، ازلیان، مستشرقین، ، های متفاوت زد که بتوان حرف ماندهد به جا نمتعدّ

و راست و دروغ را مخلوط اند  راجع به تاریخ آیین بهائی اظهار نظر کرده قمرها همۀ ننهو  ....ها و  ها، الئیک سوسیالیست
سال  ١٥٥در این . اند ز طبقات مذکوره راجع به تعالیم بهاءاله حرفی نزدهکدام ا اما هیچ. اند ساخته و کار را سخت کرده

تفرشی . آید که کسی راجع به نظرات بهاءاله در باب اصالح ایران و اصالح عالم بحث کرده باشد کتابی به چشم نمی
لوح و ه و صدها مات فردوسیطرفی کند که مثال الواحی همچون بشارات، تجلیات، طرازات، کل تواند اظهار بی موقعی می

سی بخواند، بررسی کند و اگر هیچ نکتۀ مثبتی در آنها نیافت، آن وقت اظهار کند که چرا  بی دیگر را بیاورد در بیکتاب 
  !ستیزی شده است متّهم به بهائی

اعتقاد مطالعات باب کند که در  خود ادعا می تفرشی. بسیار آشکار استنیز  اش گفتهحتّی در ظاهرِ  تناقض و مغالطۀ او
 شیعنی خود !ندنبک» انتقادی و چالشیمطالعات «خواهند  می اند که ــ پیدا شده نسل جدیدی ــ از جمله خودش ،بهائی
، زیرا اینها قصدشان این است که فقط نویسی کنند خواهند ردیه که می تولید شده کند که نسل جدیدی حاً اعالم میصری

   !کنند» انتقاد و چالش«
واریخ و  مؤلفین ناسخ! ساله دارد ١٥٥جدید نیست، قدمت  ،این نسل. است مغالطۀ آشکاراز وجهی سخن نیز البته این  التّ

باقر نجفی کردند و همان کاری را انجام محمد آدمیت و فریدون همان کاری را کردند کهماهیتاً روضة الصفای ناصری 
. دهد مرا نمیهر کس را فریب بدهد، » نسل جدید«مغالطۀ لغتی . ددهن مقدادخان نبوی انجام می و تفرشیکه  دادند

ارهای به ظاهر علمی، منابعشان را ک به ادای خان سپهر در آن است که اینان دتقیمحمبا  منتها تفاوت این متأخرین
بر اساس بازی نسل جدید این است که  قع سیاهدر وا. نوشت ای می فقط گتره ، در حالی که سپهردکنن ذکر میای  گتره

های  عجب نویسنده«کنند که  ها بیافزایند، این گمان را تقویت می هر چه بر تعداد پاورقیمایه  های گوناگونِ بی نوشته
   !»گویند تر می درست ، حتماًاند خوانده ها را دقیق همۀ کتاب دی، این پژوهشگرانِ سندشناس کهدانشمن

  
  )دو(

او چندین بار . کنم های تفرشی در مناظرۀ یادشده را بررسی می جا، به اقتضای سخن، بخش دیگری از گفته در همین
شود،  چشم بیننده کوبیده می نیز که به» پژوهشگر اسناد«ر کن عنوانِ دهن پ. کند می» های مسلّم تاریخی فکت«اشاره به 

ترین  معنی یکی از بی !دگوی زند، بلکه مستند سخن می رف نمیآورد که او توی هوا ح شبهه را به وجود میاین 
  .ستها سندبازیهمین  ،های اهل تاریخ مغالطه

دانم سند چیست و  به خوبی می. هم سن و سال هستمتقریباً با او من اگر نه به حجم تفرشی، اما در تحقیق در بارۀ اسناد 
کاریشان در کجا  دانم که فریب هایی بتراشند، من به روشنی می سیاهی بتوانند» پژوهشگر اسناد«اگر امثال تفرشی با ذکر 

  .نویسم نوشتار، توضیح مختصری می برای روشن شدن ذهن خوانندۀ این. افتد اتّفاق می
مکاتبات رد و به اند، یا به خاطرات مکتوبشان، یا  هایی که افراد به جایی نوشته ، لغتی است که معموال به نامه»اسناد«

اما . ، سند استکه از هر موضوعی به جا مانده باشدیا صوتی هر کاغذی  گردد، یعنی اطالق میبدل شده در یک سیستم 
چه تضمینی است  ، ولیسازند و سندهایی می کنند مکتوب میگویند و یا  میهایی را  ها حرف آدمباید حواسمان باشد که 
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های قاجاری  ترین شاهزاده ترین و ظالم معنی که یکی از بیظل السلطان قی باشد؟ ها درست، واقعی یا حقی که آن حرف
از او مایل به  کس بیشتر فکری گرفت که تو گویی هیچ تاریخ مسعودی را نوشت و در آن کتاب چنان داعیۀ روشن بود،

کنتور که نداشت، گفتند و  !خواه بودند همۀ خاطرات نویسانِ پس از مشروطه، پدرانشان مشروطه !حقوق رعیت نبود
  . نوشتند

در نظر من سخن گفتن از . که نامش سند است، سر و کار دارمو افتراهای مصوت های مکتوب  هاست با دروغ من سال
د، در حالی ان در بارۀ موضوعی که چندین نوع دشمن در بارۀ آن به غرض و مرض چیزی نوشته »فکت مسلّم تاریخی«

هر سندی را باید . دار است معنی، پوچ و خنده اند، حرفی بی گفتن نداشته سخنگاه حق  هیچ که صاحبان آن موضوع
  .بررسی کرد، نه به هر سندی، استناد

  
  )سه(

اوال این جمله بدان ! گذاشتند شان را تا چهل سال قبل در دسترس نمی کند که بهائیان آثار دینی گله می ،دلیل تفرشی بی
نوشته شده، بر مبنای راجع به آیین بهائی هر چه تا قبل از انقالب اسالمی ی و دانشگاهی، در حوزۀ دینمعناست که 

داشته،  عمومی اگر ممنوعیتی در انتشارِ. گاه پنهان نبوده است ثانیاً آثار بهائی هیچ !است ق نبوده و مغرضانه بودهتحقی
در در همۀ شهرهایی که ثالثاً . اند های قاجار و پهلوی و جمهوری اسالمی تصویب و اجرا کرده ممنوعیتش را دولت

های آن حظیرةالقدس را به خود  ، کتابخانۀ بهائی هم اطاقی از اطاقوجود داشت» حظیرةالقدس«دوران پهلوی 
ای بود که هر  سنّت تبلیغی در دورۀ قاجار و پهلوی به گونهعاً راب. کرد مراجعه می ،خواست ، هر کس میداد اختصاص می

بیت «بهائیان در سنّت آن دوران . دادند خواست، بهائیان به او کتاب می زد و کتاب می کس درب خانۀ هر بهائی را می
انقالب اسالمی  بعد از وقوعخامساً . گرفت کرد و طبیعتاً کتاب هم می مراجعه می داشتند، هر کس مایل بود،» تبلیغی

ر کس که غیر بهائی بود و تمایل ها جلد کتاب در مصادرۀ اماکن بهائی به دست انقالبیون افتاد و ه میلیونهزاران، بلکه 
. ، بخواندبود بندی شده ها انبار و طبقه توانست برود در هر جایی که این کتاب تحقیق صحیح بنماید، می داشت که

های بهائی را داشتند، نیازی  تحصیالت و تحقیقات تفرشی است، همۀ کتاب سرچشمۀ انجمن حجتیه کهاعضای سادساً 
های  آمد تا کتاب کافی بود که تفرشی در این باره به پدر بزرگوارش گوشۀ چشمی می. گزاری نبود به دست و پا زدن و گله

های منتشر  اندازی شده و اکثر کتاب ی راههای متضمن کتابخانۀ بهائ وقتی سایتسابعاً . بهائی را فوراً برایش تهیه کند
در هایشان  ربطی است که تا چهل سال قبل بهائیان کتاب ها وجود دارد، این چه حرف بی شدۀ دینی بهائی در آن سایت
ی داشتکجا  تفرشیدسترس نبود؟ چهل سال قبل  حاال در این چهل سال ثامناً کند؟  گزاری می گلهحاال که  بود و چه سنّ

   د؟غرض بخوان بیکه آنها را   تفرشی چقدر همت کردهها در دسترس بوده،  کتابکه این 
  

  )چهار(
در  ارستیزی خود  بهائیخویِ که  برای این اینان. استاو تفرشی و امثال دیگری از  نکتۀ دیگر در همین زمینه، مغالطۀ

عنوان  در همین مناظرهتفرشی که  همچنان .کنند ، اخیراً یک داعیۀ حقوقی را نیز مطرح میدپنهان کننتلبیس تحقیق 
. پسندند مهوری اسالمی را نمیگویند که راضی به اذیت بهائیان در ایران نیستند و رفتار حکومت ج میاینان نمود، 

چه » بهائیان عادی« !»ار و اذیت بهائیان عادی هستممن مخالف آز«: گوید می کند و تفرشی با کلمات بازی می
  !ای است؟ صیغه

به خاطر اعتقادشان ئیان را اند که ما بها گاه نگفته مسؤوالن حکومتی نیز هیچ. اند ستیزان گفته سخن تفرشی را تمام بهائی
 آنها  .زند المللی دقیقاً همین حرف تفرشی را می الریجانی در همۀ نهادهای حقوق بشریِ بین آقای .کنیم ت میاذی
  .».... یا) کنندۀ علیه امنیت ملّی عادی و اقدام: (ندا یا دو دسته) ی و جاسوسعاد: (اند بهائیان دو دسته« :گویند می
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به های کالمی،  این بازی باتمرین نموده که به نظر من او . نیست که از دهان تفرشی دررفته باشد ، عبارتییادشده عبارتِ
اذیت  بهائیان رانباید دولت اگر از طرف حکومت به او خرده بگیرند که چرا گفتی . خیال خود سر همه را شیره بمالد

فکران به او خرده بگیرند که چرا  روشنبهائیان و یا و اگر ! »بهائیان عادی«دهد که من گفتم  د، او فوراً جواب میکن
  !کنم من کاری به حقوق شهروندی آنها ندارم، من فقط دارم چالش می زنی، بگوید ها حرف می اینقدر علیه بهائی

انتقادها و «که ما است و آدم منصفی نبوده  ستیز ظاهر شده ر نقش یک بهائیبه حال دتا تفرشی دانم  جایی که من میتا 
آگاهانه در گفته. ی او را مضمونی برای تحقیقش بیانگاریم»ها چالش  ن را حامی تروریسم هایش بهائیا او که کامال

خواند، باید تبعات اجتماعی حرف خود را بفهمد که متعصبان مذهبی بر اثر شنیدن این الطائالت، چه برخوردی  می
ناراحتی من از این بابت است که سخنان تفرشی و امثالش که هیچ بنیاد . ممکن است با بهائیان اطراف خود بکنند

  . نشیند ب کسانی مانند فرهنگ امیری میشود و در قل ای می صحیحی ندارد، دشنه
داند که من با مورخانی دوست هستم که هیچ اعتقادی به بهاءاله یا آیین بهائی ندارند و طبیعتاً ملتزم به قبول  می تفرشی

گویم که آن  گاه نمی داند که من هیچ با این حال تفرشی خوب می. کارهای آیین بهائی برای ساختن عالم نیستند راه
نقد محترمانه و نسبتاً  ام، منتشر کرده» رستاخیز پنهان« ی که من تحت عنوانبه کتاب »کاوۀ بیات«. ستیزند مورخان بهائی

هیچ تمایلی در من نبود که  .گذارم تندی نوشت، اما من بیش از هر کس دیگر در بین مورخان ایرانی به او احترام می
  . بدهم» جهان کتاب«بخواهم از حقوق اجتماعی خود استفاده کنم و جواب ایشان را در 

تواند انتخاب کند و البتّه معلوم است که در مشارب گوناگون چه کسی با چه کسی ستیز  هر کسی هر مشربی را می
اند که  دانسته نشو، احتماال اخالق تفرشی را میتحقیقات بهائی  وادی واردِ که اند  نی که به تفرشی گفتهآن کسا .نماید می

  !است جویانه ستیزهکارش  ند کها و حدس زده زند منطقی حرف نمی
  

  )پنج(
و آثار مختلف او رسد که  به نظر می گذاشت، اما پا به میدان» های مسلّم تاریخی فکت«با مغالطۀ در این مناظره  تفرشی
نظر  اهره و رفتارهایشرا قبل از مناظره نخوانده است، اما خود را موظف دانسته که راجع به طراجع به طاهره موافق 

علوی  ، با فکری که از مدرسۀو نهایتاً نوشتۀ ادوارد براون های مختلف ای از مطالب ردیه هم بر اساس مجموعهبدهد، آن 
  .و جامعۀ بهائین ییآوجهۀ برای خراب کردن تنها  با خود تا لندن کشانده است و

یزدانی . بود کنندۀ کالسیک م یزدانی با یک مغالطهخانمؤدبانۀ اصال یکی از مشکالت اساسی آن مناظره، نوع برخورد 
را که در تلمذ از حجتیه  هایی آموزهدانست،  خود را درگیر حجب و حیای آداب بهائی کرد و تفرشی که خوب این را می

د و مانَ متأسفانه در عالم واقع، در این معاملۀ نابرابر، حقیقت بیش از پیش پنهان می. ریختن بلعیده بود، بیروو ازلیه 
هایِ  ها و نگفتن که سکوتمردمانی که در مقابل تلویزیون هستند، آنقدر درگیر هیجان و تصویرند که خیلی بعید است 

  . شخیص بدهندتتفرشی های متوالی  را بتوانند از پشت هم اندازی محجوبانۀ یزدانی
طور ننوشته بودم، کسی  من اگر آن .طور نوشتم علیه فریدون آدمیت آن گیرند که چرا به من خیلی ایراد میبهائیان حتّی 

یک جامعۀ بهائی  که خیلی هم اطالعات تاریخی داشت، در بارۀ آیین وفهمید که من منظورم این است که آدمیت  نمی
من اگر . هر چه خورده بودند، نوش جانشان. آورند حاال یکی یکی دارند مطالبش را باال می. بود »حیا دروغگوی بی«

. سندت را نشان بده تا با هم بررسی کنیم :گفتم گفت، می به جای خانم یزدانی بودم، در هر مورد که تفرشی سخنی می
ها و  ین حرفاشنیدن انتظار  در مهد تمدّن غربی،، هم شایدیزدانی یزدانی حاضر به آبرو بردن طرف دیگر نبود و البته 

  . نداشت را از تفرشی سخنان
حاال . کنمب ربط کسی را مراعات سخنان بینویسم،  وقتی مینیستم که  ای من در بین بهائیان نویسندهاز بخت بد تفرشی، 

  :بودخواند، چه  می» های مسلّم تاریخی کتف« که آنها را باید ببینیم که استنادات تفرشی
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   )الف

دلیلش . ز بازگشت از کربال بابی گشتطاهره بعد ا ات واضح تفرشی و اصرارش بر آن اشتباه، این بود کهاشتباهیکی از 
هر جزوۀ کوچکی راجع . جایی است که معشوقۀ مورخان ازلی، یعنی ادوارد براون، مرتکب شده است غلط بی هم شاید

کربال و قبل از آمدنش به به طاهره، نحوۀ بابی شدن او را توضیح داده است و کارهایی که طاهره در تبلیغ آیین بابی در 
تر از آن است که یک بچۀ دبیرستانی مرتکب  اه خیلی غلطاین اشتب. آثار تاریخی استآن ، سرلوحۀ ایران انجام داد

  .»دانشگاه سند پژوه استاد«بشود، چه رسد به 
  ) ب

اش را  معرفی کرد، زیرا به خاطر اعتقاد به آیین سید باب خانواده »کنندۀ ترک خانواده و فرزند ترویج«طاهره را  ،تفرشی
که طاهره و شوهرش به هر دلیل نتوانستند با  ایننویسم، اما  این مبحث مطلبی می راجع به شوهر طاهره در ادامۀ. رها کرد

  دهد؟  می »خانه و فرزندترک ترویج «هم زندگی کنند و از هم جدا شدند، کجایش معنای 
اش از آن  همسر و فرزندانش و سپس جدایی سش هست که اختالف اعتقادی طاهره باتفرشی خیلی هم خوب حواالبتّه 
معنا با هم کردند و اصال زندگی بابی و مسلمان  در زمان قاجار رخ داده است، زمانی که بابیان را تکفیر می ،گیزند

داند که حقوق اجتماعی زنان در  تفرشی خیلی هم خوب می. با یک شیعۀ سختگیر آن هم یک بابی متمسکنداشت، 
بابی بودند، بدون اجازۀ پدرشان  که حتّی اگر فرزندان طاهره دورۀ قاجار در باب ازداج و طالق چگونه بوده است

خودش را به آن تفرشی اما  .که اختالف اعتقادی هم داشتند ، چه رسد به اینامکان نداشت که طاهره بتواند آنان را ببرد
این آقای سند پژوهی که  .گذارند به طاهره احترام می اند که خیلی بهائیان بر بهائیان سرکوفت بزند، زیرازند تا  راه می

های طاهره به دست بدهد که او به زنان بابی و  گوید طاهره مروج ترک خانه و فرزند بوده، الاقل یک جمله از نوشته می
  !یا مسلمان نوشته باشد که ترک خانه و فرزند امر مستحبی است

را درک موضوع تفرشی این . دار استبر کند، این است که اعتقاد به حقیقت، هزینه چیزی را که تفرشی درک نمی
، با توجه ، و گر نه کدام متدینی که امام حسین را قبول داردکاسبی خودش ندارد چیز غیر از د، زیرا اعتقاد به هیچکن نمی

 همراه ،نماید؟ عبداله بن جعفر، همسر زینب را در مقابل دوربین عنوان می چنین سخن ناموزونی ،زینب به زندگی
پسران شهید . زینب و پسرانش که دل به حسین سپرده بودند، رفتند. سمت عراق حرکت نکرد و در خانه ماند حسین به

اند که عبداله مالحظه  ، نوشتهها برای درست کردن این معادله با توجه به سابقۀ عبداله ویسن تاریخ. شدند و زینب اسیر
   .حسین کرد دن در راهتشویق به رفتن و  شهید ش کرد، نرفت، ولی پسرانش را

 که زمانی که ر بگذریم از ایندیگ! هایش را دم تیر فرستاد هبچولی نرفت،  خودشعبداله  عذر بدتر از گناه است، که این
خواست  حتماً نمیاو مالحظۀ چه را کرد؟ ه عبدال! نبوددر میان حرف کشته شدنش  حسین به سمت عراق حرکت کرد،

و ترک خانه  برادرش را به شوهرش ترجیح داد ،زینب لیو .نرفتبنابراین  کوه و بیابان کند، برای حسین خودش را آوارۀ
حقوق . شد حسین حق بود و باید هزینۀ آن حق بودن پرداخت میرفت، زیرا  آمدند، می قطعاً اگر پسرانش هم نمی. کرد

  . پسر بودبرادر و شوهر در آن زمان بسیار بیش از حقوق 
ماند که مبادا  تفرشی اگر در زمان حسین بود، حتماً در خانه میمجید نتیجه گرفت که  ،شود راحت میخیلی بنابراین، 
همۀ کسانی که در شب پیش از عاشورا، حسین را ترک کردند، همین حساب و  !اتّهام ترک خانه و فرزند بزنند بعداً به او
  .های تفرشی را انجام دادند کتاب

، کند مقایسه می» زنان داعشی«ا با که تفرشی کار طاهره ر غرض تا جایی پیش رفته. افته استجا ختم نی همین اما کار به
 خودش را پرت کند تا باشد که حاضر شود کهمغرض نفر چقدر باید  یعنی یک !کنند زیرا زنان داعشی هم ترک خانه می

  :است عرفانی/ دینیحرف تفرشی نابود کنندۀ تمام ادبیات  ربطی را بگوید؟ چنین بی
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و آن ســر وصــل تو دارد که ندارد غـــم جانش         هـــــر تـو گیـرد که نگیـرد پـی خویششآن پـی م  
  مــژه بــر هــم نــزند گــر بــزنی تیــــر و سنــانش         به جفــــایی و قفــــایی نـرود عـــاشق صـــــادق

  یا
  در طــریق عشق اول منـــــزل استبذل جان و مال و ترک نام و ننگ         

او چرا طاهره را با داعشیان کند؟  نمونۀ کسی که در اوج قلّۀ عرفانی نشسته، معرفی نمیبه عنوان تفرشی چرا طاهره را 
شرایط پس مآبانه است؟  آیا در نظر تفرشی شرایطی که در مباحث عرفانی مطرح شده، داعشنماید؟  مقایسه می

پیوندد، مرتبۀ  کند و به داعش می فهمد که وقتی زنی خانه را ترک می آیا تفرشی نمیتفکیک این دو موضوع چیست؟ 
اقتضای مبارزه با آیین و جامعۀ البته کند؟  می یف و بردۀ مردان داعشیآورد و خود را خف خودش را پایین میانسانی 

  .چنین است منطق نطقش خیلی بد است که تفرشی. کندیخی نگاه های تار کتچپکی به فتفرشی بهائی این است که 
  ) ج

برای » کتِ مسلّم جوسندشناس ف« این جنابِ. دهد تفرشی به طاهره نسبت ترویج ترور و خشونت را هم میکه  بدتر آن
اسلحه فراهم های طاهره شاهد به دست بدهد که به بابیان نوشته باشد، بروید،  تا از نوشته سندی ندارد اثبات حرفش،

ه متی را بر تخریب چهرۀ طاهره گذاشتتفرشی معلوم نیست که به چه دلیل چنین ه .بکشید، ببندید و ترور کنیدنمایید، 
  . است

نگاه به جیب خودش  او. ترور و خشونت نیست های نتئوریسی لفِوجه مخا به هیچ هر چیز باید بگویم که تفرشی زپیش ا
دلیل من بسیار . کند پراکنی می ، سپس اقدام به سخن، استفادۀ بیشتری داردیند اآلن کدام روش و سیرهکند که بب می

امین سالگرد وفات  ن در سییعنی، سخنرانی تفرشی در لند است،» کت مسلّم تاریخیف«بر اساس روشن است و 
» ای تابناک خاطره«تفرشی در آن سخنرانی گر چه سخن از نقد شریعتی هم به میان آورد، اما گفت که شریعتی  .شریعتی

  !»نان آن دوره، همۀ هویت ما استاما جو«است که برای 
در این مراسم سخن خود را چنین آغاز کرد که برای شناخت کسی  ،معاصر   تفرشی، پژوهشگر تاریخ«

که به راحتی    چرا ،ای نیست او را شناخت و این کار ساده ۀفیای کالم و زمانچون شریعتی باید جغرا
شریعتی را بر  ۀفکران تفرشی نقش روشن. عقالنی سخن گفت تی مثل او کامال شخصی ۀبار شود در نمی

کادمیک او اولوی ت خواند اهمی  ت داده و نقدهایی نظیر فقر سواد آکادمیک شریعتی را نقدهای بینقش آ
سایت دکتر علی ( .»کاهد ی از ارزش نقش تاریخی شریعتی نمیی در صورت حقیقت نیز چیزحتّ که 

   )یشریعت
و کودک تفرشی کرد،  را ترویج می! »یستیاسالم مارکس«هایش،  نوشتهدر البتّه در موقعی که شریعتی در حسینیۀ ارشاد و 

ش که شباهت ریعتی و سخنانهای ش طلبی توانیم از جنگ نمیگذریم، اما  ن حرفش مینوجوان بود، ما با مسامحه از آ
 عجبا، شریعتی . ، بگذریممجاهدین خلق داشت های فدائی، پیکار و چریکفرقان،  های بسیار به دعاوی گروه

 به، اما از این طرف اگر طاهره را کند پیدا می »ارزش تاریخی«و  است »تابناک« که نان دارد، بهادری کنندۀ بزن ترویج
   !دارد باارزش تابناکِ یسم بخوانیم، نانِرمروج ترودروغ 

، اما طاهره که اثری از ترویج تروریسم در آثارش منطقی وجود دارد  که شریعتی محبوب قلب تفرشی گشتهچه آیا واقعاً 
های مسلّم تاریخی از خود  گل که دستهچنین عجب است که برای شناختن شریعتی  همنیست، شخصیت بدی شده است؟ 

» دکتر بازی«و  !گفتسخن ن »عقالنی«در بارۀ او  ،شناخت» جغرافیای کالم و زمانۀ او را«باید به جا گذاشت، 
  ! گفت؟باید  هر چه به دهن آمد، در کرد، اما در بارۀ طاهره شریعتی را زیرسبیلی

ای که  گوید که در ترجمه تفرشی برای مغالطۀ خودش، می. وسط طاهرهت »ترویج ترور«برگردم به سخن اصلی در بارۀ 
طاهره از تفسیر سورۀ یوسف کرده، موادی مبنی بر دستور خرید اسلحه، اصرار بر کشتن افراد معاند بابی و تالش برای از 
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ماتی را ک برای تشریح آنچه تفرشی و رفقایش سر هم می. بین بردن فرهنگ مکتوب دیگر ادیان وجود دارد نند، باید مقدّ
  :جا بنویسم در این

ه بسیار جای خوشحالی و ۀ تفسیر سورۀ یوسف که توسط طاهره تحریر شده باشد، خبری ندارم و البتّترجم من از) ١
آن را خوانده است یا نه که به این متن استناد میتفرشی  است کهخوشوقتی   ا  .کند، آن را منتشر نماید که ببینیم اصالام
اگر طاهره  .قرآن دارد اه جدید بهنگ است کهنوشتۀ سید باب ، یا قیوم االسماء دانم که تفسیر سورۀ یوسف این را می

  . اشائه داده استرا  موالی خودشنظرات در واقع و یا آن را تشریح کرده،  از آن اثر به دست دادهای  ترجمه
. را تشریح کرده باشد که احکام آیین بابی ی جدید بر قرآن نوشت، نه اینتفسیروم االسماء در مجموع در قیسید باب ) ٢

زند، غیر  نخوانده است و منابعش در ارتباط با حرفی که می وم االسما را اصال کند که تفرشی احتماال قی این معلوم می
این کار تصمیم به  برای. ایرانی را تغییر بدهد/ فرهنگ اسالمی خواست ساختارهای باب می! مستقیم و شاید ردیه است

شود، سید  آشکار میدر قیامت  »تأویل قرآن«که بنا به آنچه در قرآن آمده بود . گرفت مرحله مرحله کردنِ دعویِ خودش
سشان وارد شان به مت تفسیری نوین از قرآن ارائه داد تا مسلمانان را از طریق دلبستگی ،باب در مرحلۀ نخست ن مقدّ
احکام بابی  ،، سید باب در مرحلۀ دومو به او ایمان آوردند وقتی گروهی سخنان او را پذیرفتند. فضای جدیدی بنماید

، اما دیباچۀ تغییر و تحول بنابراین مطالب کتاب قیوم االسما گر چه جزو آیین بابی است. را در کتاب بیان تشریح کرد
   .سازی برای بابیان جامعهرفتاری و م است، نه راه و رسفکری 

ادبیات بابی توضیح داده االسما سخن از جهاد و قتال نموده، حکم قرآن را به   اگر سید باب در قیوم در این فرآیند،) ٣
در قرآن که . دهد را تغییر میو فضای ذهنی مخاطب ، بلکه منظر دنبال نسخ قواعد قرآنی نیستدر مجموع است و 
خطاب به رسول  ٦٧و  ٦٥ ،٦٠در سورۀ انفال، آیات مثال . احکام جهاد و قتال وجود داردبه آن اعتقاد دارد، نیز تفرشی 

تحریض نما و  تا استقرار کامل، » قتال«اکرم آمده که قوای الزم را برای مبارزه با مخالفان فراهم کن و مؤمنین را بر 
االسما سخن از قتال و جهاد کرده، اما نکته در این است که جهاد را تنها با   سید باب نیز در قیوم. را زنده مگذار اناسیر

، یعنی مشرکان را به حکم کتاب »ذن البابتلوا المشرکین بحکم الکتاب، بعد إفاق«: اجازۀ خود مجاز شمرده است
  . بکشید، اما بعد از اجازۀ باب

یعنی . ن گرفتهمان ایراد را به قرآپیشتر توان  می ای گرفت، دهبابی خر اگر بتوان در بارۀ احکام جهاد به آیینپس، ) ٤
اند که اسلحه فراهم کنید و  سید باب یا طاهره گفته«گوید  ، وقتی میقرآن را قبول دارد ،تفرشی که بنا به اعتقاداتش

ویج تروریسم مدلول کالمش این است که قرآن نیز تر، »نشانۀ ترویج تروریسم است ،مشرکان را نابود کنید و این
چنان  ، همو اگر تفرشی بابی خوب نیست؟ قرآن خوب است، اما جهادِ جهادِ  تفرشیچگونه است که در نظر . نماید می

نماید، چرا در بارۀ آیین بابی این  موکول به شرایط مینیز ، قرآن و فهمش را پای زمانه را به وسط آورد که برای شریعتی
  !فهمد، صبر کند تا من توضیح بدهم و اگر شرایط آیین بابی را نمی ؟کند کار را نمی

وقتی او جهاد و قتال را موکول به اجازۀ خودش نمود، بنابراین استنباطات . باب اصال دنبال جهاد و قتال نبود سید) ٥
، یعنی »حیث وجدتموهماقتلوا المشرکین «به عبارت دیگر، اگر در قرآن آمده که . فردی از دستوراتش را مجاز نشمرد

؛ سید باب در آن مراحلی که اند و مسلمانان در اجرای این حکم در تاریخ همت داشته مشرکان را هرجا یافتید، بکشید
االسما اجازه نداد که بابیان به فکر و استنباط خود اقدام به کشتن  م و، در کتاب قیدر نظر گرفته بودبرای آیین بابی 

 ۀ جهاد و قتالاجاز گاه سید باب هیچاین است که  اما موضوع مهم . ن را موکول به اجازۀ خودش کردمشرکان بنمایند و آ
او در . داشته باشدرا به معنای اسالمی آن مصداق عینی  »جهاد« ،، زیرا قرار نبود که در فرهنگ بابیرا صادر نکرد

نیز  منع کرد، مگر با اجازۀ خودش و این اجازه جنگی راکتاب بیان که در مرحلۀ دوم نوشته شد، حتّی استفاده از آالت 
صادر شد، دستور » دفاع«تنها جایی که به صورت موضعی، حکم . صادر نشدگاه  هیچبه عنوان یک حکم ثابت دینی، 

ی ا  ظاهراً این حکم قاعده. ای سید باب به بابیان بود برای رفتن به قلعۀ طبرسی و کمک به قدّوس و مالحسین بشرویه
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به حتّی را » جهاد«خود  سید باب در آثار. را در فرهنگ رفتاریِ خودشان داخل نمایند» دفاع«که بابیان،  شد برای این
کسی که آیین بابی را با فکر  .تبلیغ کنندآیین بابی را خواهند جهاد کنند، بروند  معنا کرد، یعنی بابیان اگر می »تبلیغ«

جا مختصاتی وجود دارد که باید آنها را شناخت و  این .آورد ی آیین بابی سر در نمیاسالمی بخواند، از سیر تحول درون
  .سپس قضاوت کرد

گونه است، پس چرا احکام شدید در آثار سید باب و خصوصاً در کتاب بیان درج شده؟ فهم رفتار و  حال که این) ٦
ترین دلیل  مهم. بابی اصال برای اجرا تدوین نشد آییناجتماعی که بدانیم که احکام  گفتار باب میسر نیست، مگر این

 .برای این ادعا این است که سید باب دو سال در چهریق مجال داشت که کتاب بیان را تکمیل کند، اما این کار را نکرد
الذّهن  خود بکشند، خالی دست از فرهنگفقط در این قاعده اتّفاق افتاد که تعدادی از مسلمانان بابی احکام کارکرد 

برنامه  که بیهای ایثارگری  هر طرحی که داشت، بتواند با انسان اوتا  قرار بگیرند »من یظهِره اله«ایثارگر در اختیار  اما
. را تأسیس نمود یوحدت عالم انسانکرد،  »من یظهره اللهی«که ادعای بهاءاله  در این سیر،. هستند، اجرا نماید

موجود  از موادای هستند که فاصلۀ بزرگ و عمیقی بین آنها موجود است و  ی دو پدیدهفرهنگ اسالمی و فرهنگ بهائ
د از فرهنگ اسالمی به آیین بابی به منزلۀ پلی ش. شد که وحدت عالم انسانی را بنیاد گذاشت در فرهنگ اسالمی نمی

کسانی که در پل ماندند، نه زندگی  .فقط برای عبور بودبلکه بود، فرهنگ بهائی و در این تشبیه، پل محل زندگی ن
  .دهند یعنی همین کاری که تفرشی و امثال او انجام می نه گذاشتند بقیه راحت عبور کنند،کردند و 

د و زمینش مسطح ش خراب میتوسط یک مهندس ربانی ای بود برای ساختمانی که باید  آیین بابی به منزلۀ مواد منفجره
فرهنگ موجود شکل  د باب برای تخریبِنظم سی. دیگر بیاید و بنایی جدید بنا نهد یک مهندس ربانیگشت تا  می

نکته در این است که . و زندگی کرد شد ساختمان جدیدی بنیاد گذاشت نمی ،آیین بابی مواد که با گرفت و طبیعی بود
اش  شد، زیرا منطقی این بود که شخص نخست که برنامه فرایند اصالحات مزبور، باید توسط دو مهندس ربانی انجام می

یافت و  او  فرصتی برای طراحی نظم جدید نمی. گذاشت بود، باید جانش را در طبق اخالص می» فرهنگ ایثار«تولید 
که در قرآن در بارۀ شرایط قیامت گفته شده که  این. گرفت به عهده می» من یظهره اله«ید بنابراین، بخش سازندگی را با

به همین دو ظهور متوالی با  آید، اشارت و بشارتی می) نظم دهنده(» رادفه«آید و فوراً پس از او  می) ویرانگر(» راجفه«
میراند و بهاءاله بمثابه صور دوم  است که همه را میداعیۀ سید باب بمثابه صور اول در قیامت  .دو کارکرد متفاوت است

  . بخشد است که به عالم انسانی حیات می
به نتیجه رسید؟ ق یافت؟ از کجا بفهمیم که مسیری که سید باب تصویر کرد، از کجا بفهمیم که منظور سید باب تحقّ) ٧

ای  اتّفاق در سیر تاریخ ادیان پدیده له دل سپردند و ایناکثر قریب به اتّفاق بابیان به بهاءا. اش بسیار واضح است نشانه
. مسلمان شدند ،از مسیحیان اندکیدرصد بسیار . مسیحی شدند ،درصد بسیار کمی از یهودیان. بود نظیر جدید و بی

درست انجام یعنی سید باب کار خود را . بهائی شدند ،ها از مسلمانان بابی شدند، اما اکثریت بابی ناچیزیدرصد بسیار 
کند و هر کس بخواهد برای خودش تصوری از  ها، فهم آیین بابی را سخت می نفهمیدن این ترتیبات و مهندسی. داد

  . های خودش باشد، به بیراهه رفته است آیین بابی بسازد که مطابق با برساخته
بابیان پیرو باب بودند و رهبری . گردد و نه بابیان سید باب برمی در احکام آیین بابی هست، بهاگر حرفی بنابراین ) ٨

البتّه و در این مریدی  بقیه همه مرید بودند. جامعه چه از لحاط تئوری و چه از لحاظ عملی در دست سید باب بود
منان مالک و معیار اما رفتار و گفتار مؤ. از قالب دربروندحتّی های خود را غالب کنند و یا  ممکن بود که خواسته

بنابراین . درستی و نادرستی رفتار بابیان را باید از منظر آیین بابی فهمید و نه از منظرهای دیگر. سنجش آیین بابی نیست
. که بر شدّت فهم بیافزاید نیستاطالقی به نظر من اطالق کلمۀ رهبری به طاهره، در بررسی دقیق داستان آیین بابی 

که آن گفته تبدیل به یک روند اجتماعی بشود، صحت و  برای آن، زد سید باب بود و اگر حرفی میطاهره یکی از پیروان 
  .کرد سید باب مشخص میسقمش را باید 
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سید باب برای اجرا نبود، اما در ظاهر نیز سید شدید اجتماعی که توضیح داده شد، احکام  که در متن تاریخی با آن) ٩
ت کرد که صادر میرا اخالقی باب دستوراتی  ین بابی یعنی فضای کلّی آی. نمود را خنثی می اش اجتماعیاحکام  شدّ

ت« اجتماعی، بدون اجرائی در احکام های  که نوشتم، آیین بابی در بارۀ سیستم چنان. را با هم داشت »لطافت«و  »شدّ
قابل  فردیِ ایثارگریِ«و  »غیر قابل اجرااجتماعی  سختگیریِ«مؤمن بابی در بین دو طیف طرح و برنامه بود، بنابراین، 

وسیلۀ هدایت مردمان محبت و «یا ، »کسی حق ندارد کسی را ناراحت کند«احکامی همچون، . گرفت میقرار » اجرا
کنند که سید  روشن می ،»اسبابی که کسی را بترساند، نزد خداوند محبوب نیست«یا  ،»نه شدّت و سطوت ،رأفت است

دو در واقع فضای آیین بابی فضایی شد برای عبور از تقیدات فرهنگ اسالمی، با . کشتار نبود باب در پی قیام و
  . اجتماعی جدیدساختارهای برنامگی در نظم  بی ۀ ایثار در برنامۀ زندگی شخصی و دوموحیراول : خصلت

سید باب اگر به . فدا، اقدام به جهاد ننمود دهد که با وجود داشتن نیروهای جان سیرۀ زندگانی سید باب نیز نشان می) ١٠
ها نیز  ترین آدم هوش کم. کرد گاه پیشنهاد منوچهرخان معتمدالدّوله را در فتح ایران رد نمی دنبال قدرت مادی بود، هیچ

که خودشان را درگیر  داد که به جای این خواست جایی را بگیرد، فرمان به بابیان می توانند بفهمند که اگر باب می می
او حتّی فرار خود از دست . های دفاعی مازندران و زنجان و نیریز نمایند، به طهران بیایند و طهران را فتح کنند جنگ

رایط برای نجات دادنش بسیار ساده و که ش پسندید، در حالی مأموران در مسیر اصفهان به ماکو و بعد چهریق را نمی
  .از آیین و تاریخ بابی هیچ نفهمیده است، گوید سید باب فکر تروریستی داشته میکسی که . آسان بود

به نابخردانه  ،د که وقتی چند تن از بابیانعۀ جامعۀ بابی فراگیر و متمکّن شفضای ایثارگری چنان در مجمو) ١١
اگر عقلی برای قضاوت . تبدیل به جنگ بین بابیان و دولت نشد ،کشتار بابیان ند، حکمکرد تیراندازیناصرالدّین شاه 

در برابر قوای  گیرد که وقتی مشتی طلبه و کارگر هفت ماه در قلعۀ شیخ طبرسی وجود داشته باشد، خیلی راحت نتیجه می
عتاً اگر تروریسم در سیستم دند، طبیاز قلعه بیرون آم »مهر کردن قرآن«دولتی مقاومت نمودند و آخرش هم با خدعۀ 

تا مستقیماً با دولت  ندخواند ، به طهران فرامیتیراندازی به شاهقعۀ ر بابی را پس از وا، چند هزااندیشۀ آنان جایی داشت
از  انواعیبلکه  فرار ننمودند، نه تنها جنگ نکردند و نه تنهاکنیم که بابیان  اما در متن واقعیت مالحظه می. جنگ کنند

آجین  که شمع خان تبریزی کسی همچون سلیمان. شته استشکنجه را تحمل کردند که در هیچ تاریخی شبه و مثل ندا
ه شدن به رقص و کشت در میدانِاو توانست صد نفر را خفه کند، اما  جثّه بود که با دست خالی هم می ، آنقدر قویگشت

یک آیین مروج  به غلطآیین بابی را است و  »مسلّم تاریخیهای  کتف«دنبال آقای تفرشی که . پایکوبی پرداخت
که خون از دماغ یک  قمری را تشریح کند ١٢٦٨تواند قتل عام بابیان در سال  خواند، به کدام منطق می تروریسم می

   .شد، دفاع بود اگر هم ریخته میالبتّه که  ؟مسلمان هم به زمین ریخته نشد
داند، اما برای تیپا زدن به جامعه و تاریخ بهائی، خود  را البتّه به خوبی می» دفاع«و  »جهاد«، »ترور«تفرشی فرق ) ١٢

مجاز شمرده شد، آیین » کشتن مشرکان«اگر در آیین اسالم . داند که خودش را به آن راه بزند و مغالطه کند را موظف می
ه بحث دفاع را نیز که بهاءال این حالت پلی شدبه مؤمنان صادر گشت و دفاع  ۀاجاز ،بابی یک قدم جلوتر نهاد و تنها

شکافی که بین دو فرهنگ بهائی و اسالمی هست، با پلی که . جامعۀ بهائی بپسندد ایرا بر» مظلومیت«و  کند کمرنگ
 و از دل جوی تشیع هبهاءاله همین بود که از دل فرهنگ مبارز به نظر من یکی از معجزات. سید باب زد، قابل عبور بود

شوند و دست  که کشته شدند و دست نگشودند و هنوز کشته می ، کسانی را ظاهر ساختگر بابی فرهنگ دفاع
   .گشایند نمی
وقتی معلوم  .ی کنمربه او یادآوباید مطالبی را که بداند در زمان طاهره چه کسی تروریست بود،  تفرشی برای این) ١٣

 تعدادی . راضی نشدبه قصاص کردن قاتل شوهر طاهره تنها ، کسی بود چه) پدر شوهر طاهره( مجتهد قزوین شد که قاتل
که خوی تروریستی  فقط به خاطر ایناز بابیانی که در قزوین بودند و هیچ ربطی به ماجرای پدر شوهر طاهره نداشتند، 
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بخواند تا بفهمد که آقای تفرشی باید تاریخ سمندر را . ترین وجه به قتل رسیدند وحشیانه بهشوهر طاهره آرام بگیرد، 
   :خو جدا شد ندهد که از آن وحشی در طاهره بسیار عاقل بو

را آورد به آن درخت توت سفید در کنار رودخانه بست و ] شیرازی[اصغر فراش، جناب آقا شیخ طاهر «
بودند، به  جا حاضر شده بعد با چوبی که در دست داشت، بنای زدن را گذاشت و دیگران هم که در آن

که از حال رفت و در بین اذیت نمودن و چوب و سنگ زدن، آنچه وارد  و چوب بسیار زدند، تا آنسنگ 
بعد را چند نفری خار و برگ زیادی جمع . یم و رضالجناب ظاهر نشد، ا توجه و تس آمد، سخنی از آن

بر زمین افتاد، یعنی  جناب هایی که بسته بودند، سوخت و آن  که ریسمان جناب را آتش زدند تا آن کرده، آن
سش  باز هم خلق به سنگ و چوب زدن مشغول بودند تا آن. بر روی آتش خارها قرار گرفت که روح مقدّ

  )١١٢ص ( .»پرواز نمود
بهائی  های بابی و آیین ه کهمدّعی شدهم در این مناظره کنند و  می» نمایی مظلوم«جا گفته بهائیان   در همهتفرشی که 
بهتر است که ! کنندنرا فراموش  بهائیان گذشتۀ خودشان کند که پیشنهاد میانصافی  در کمال بیو  اند ساز بوده تروریست

از طاهره بد  تفرشی. را در تاریخ بخواند اش اشخاص مورد عالقهکارهای  سازی، برود شاه بافی و تاریخ به جای خیال
است که مند به خوی شوهر طاهره  تماً خیلی عالقهح او .ه استکند که چرا همسرش را رها کرد گوید و اعتراض می می

هیهات که لزوم مبارزه با آیین بهائی چه بر سر فهم و فکت . این فهم تاریخی مبارک باشد !کند چنین اعتراضی می
  .آورد تاریخی می

  )د
و به عنوان یک  سید باب نشاندهبابی انتخاب کرده، طاهره را به جای  به آییننسبت تفرشی در ادامۀ منظر غلطی که 

پایه  بیحرف این . کرده است گوید که طاهره برای از بین بردن فرهنگ مکتوب ادیان تالش می می! کت مسلّم تاریخیف
در تاریخ معاصر تنها کسی که . اری انجام داده باشندقرینۀ تاریخی وجود ندارد که طاهره یا دیگر بابیان چنین ک است و

نمود، احمد کسروی بود که در روز نخست زمستان، جشن کتابسوزان راه  کتب اجرا میحکم سید باب را در بارۀ محو 
  !انداخت می

که گیری  یکی از احکام کتاب بیان است که سید باب در متن همان سخت ،کند موضوعی که تفرشی بدان استناد می
در اثبات آیین بابی نوشته نشود، باید  اعالم نمود که هر کتابی که ،در نظر گرفته بود برای فهم لزوم تغییرات فرهنگی

خاصیت . هم این کار را نکرداز بابیان  یب بیان برای اجرا نوشته نشد و کسکه نوشته شد، احکام کتا چنان. محو شود
گاهی برای ابراز وجود  شدند، دیگر هیچ تکیه این حکم در درون جامعۀ بابی این بود که علمای مسلمانی که بابی می

سید باب  .شان را نابود شده محسوب کرده بود العاتیهمۀ مجموعۀ اط ،با این حکمد، زیرا سید باب یافتن نمی
ند و به معنای حقیقی گذاشت میشد، وا هایشان را پشت دری که به مدینة اله باز می خواست که بابیان تمام داشته می

کرد، علمای بابی که اذهانشان پر از  سید باب اگر چنان حکمی را تأسیس نمی .شدند میتسلیم من یظهره اله 
. که برخی از علمای بیان چنین کردند کردند،  گو این بود، در مقابل حقیقت عرض اندام می» اسناد«و » اطالعات«

اختیار بهاءاله قرار در  صاف و پاک ،سید باب درست عمل کرد و اکثر مؤمنان گزاریِ نوع حکمکه اشاره شد،  چنان
  . تا برای ایجاد وحدت عالم انسانی تالش کنند گرفتند

باید به شناسایی  »علم«که  این بوده است رسوالن الهیسید باب و همۀ  ماجرای. تر هم به مسأله نگاه کرد توان عمیق می
 اند، مسلمین فراهم کرده ی کهنشو مجموعۀ دا گفت وقتی او که موعود قرآن است، آمده سید باب می. معلوم منتهی شود

که سید باب همان موعود هست یا  این. ها از حیز انتفاع خارجند که او را نشناسند، بنابرین همۀ آن دانش هباعث شد
  . درست استکامال  کند، سخنش باشد که خود ادعا می اگر سید باب حقیقتاً هماننیست، بحث یگری است، اما 
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هایی هم که در تصرف  کتابسوزی. بود» نا کتاب الهسب ح «قاعده بر  ،تا قبل از ظهور بهاءاله از منظر عدالت دینی،
اتّفاقی  ها سوزی کتابخانه. گشت از همین قاعده بازمی مسلمانان شد، به استنباط ممالک دیگر توسط مسلمانان انجام

تفرشی و امثال او هر چه . می را رفع و رجوع کردشود تاریخ اسال نمی ،است که افتاده است و با نگاه بهائی به قرآن
مسلمانان در استنباط از توان منکر شد که رفتار بابیان و  اما نمی ید باب همان را گفت که قرآن گفت،بگویند، در واقع س

  . حکم مشابه در هر دو دین، متفاوت بوده است اجرای یک
، چه رسد به حتّی دیگر کاربردی نبودل اکرم ظاهر شد، کتاب انجیل که وقتی رسو کرداستدالل  ،سید باب در کتاب بیان

کنند  نویسان می ای که ردیه مغالطه. گرفتبه کار نیز الل را در بارۀ ظهور خود و همین استد نوشته باشندآثاری که کشیشان 
از منظر آیین بابی . است جا و نادرست این است که سید باب گفته که قرآن هم باید محو شود و این سخن به سختی بی

سۀ . نوشته شده استقیامت، یعنی ظهور سید باب قرآن در توضیح قسمت عمدۀ  وجه  به هیچادیان الهی پس کتب مقدّ
  .شوند شامل حکم سید باب نمی

در کتاب اقدس او . برخورد نکرد» فرهنگ مکتوب ادیان«موضوع  با موضع قرآن و بیان بهاءاله ازکه  نکتۀ دیگر آن
که هر علمی را که بخواهند تحصیل کنند، منتها آن را در راه نفع  دادو به بهائیان اجازه  نمودحکم کتاب بیان را نسخ 

کلمات احدی محو «گفته است که دوست ندارد که نیز بهاءاله در جای دیگر . خود و جامعۀ انسانی به کار گیرند
بیند تا بهائیان در تخریب  کار خود مطمئن است که الزم نمی ه راهآنقدر ب مدلول این جمله آن است که بهاءاله. »شود

یعنی تفرشی شخصاً خودش را نابود  .انّ الباطل کان زهوقا. رفتنی است باطل،های دیگر تالش کنند، زیرا  فرهنگ
م، هدفم نویس من هم اگر در جواب سخنان تفرشی مطالبی می! هایش را محو کنند کند، الزم نیست بهائیان کتاب می

  .دن اذهانی است که او به هم ریخته و تاریک کرده استی تفرشی نیست، بلکه منظورم روشن کرنابود
  )هـ

این بود که گفت در فقه  یشهاجا نابه یکی از. ا زد که باید بررسی کردج های نابه هم حرف تفرشی در بارۀ داستان بدشت
ای  از قدیم بوده است و طاهره که صورت خود را در بدشت آشکار نمود، کار مهم و تازه» وجه و کفّین«اسالمی بحث 

  . نکرد
ند که در دورۀ قاجار ا هدانست ند روی زمین و اصال نمیا هاز مریخ تشریف آورد ،روز قبل از مناظرهچند که  تفرشی گو این
نشان  اگر برخی فقها بحث آزاد بودنِ  .ه استاو به سختی خود را به آن راه زد! ه استنان چگونه بودوضع پوشش ز

. شکل دیگری بوده استکامال اتّفاق افتاده، در رفتار اجتماعی اند، اما آنچه که  صورت و دو دست را مطرح کرده دادنِ
تلویزیون ما در دارد، اما چه کسی گوش کرد؟ گفت موسیقی در ذات خودش حرمت ن هم میکاشانی مّمحسن فیض 
  ! دهد که مبادا دل مؤمن بلرزد و به گناه بیفتد قرن بیست و یکم هنوز ساز را نشان نمی اواخر دهۀ دوم از

های مسلّم  کتف«که اینقدر از  او. کنیم ما راجع به دوران محمدشاه قاجار صحبت می تفرشی کجای کار ایستاده است؟
روی زمین هست و هنوز به مریخ برنگشته، بهتر است سری به اینترنت بزند و بر گوید، الاقل حاال که  سخن می» تاریخی

  . شدند در جامعه ظاهر میاز خانه بیرون بیایند، به چه شکل و شمایلی یافتند که  ببیند که بانوان دورۀ قاجار اگر اجازه می
 که به کتاب المتنبئین نوشت هایی در تحشیه !کرد بود که در فقه هم دخالت میی که مثل تفرشی مورخی عبدالحسین نوای

وجه و کفّین را  هره حدیثِ ، اظهار نمود که طامنتشر کرد» فتنۀ باب« خودخواهانۀ و هناراک بیرف و آن را تحت عنوانِ 
 فقیه  مورخآن سخن ایم که  ین وسط ماندهدر ا بالتکلیفما حاال و  !جعل کرده بود و چنین حکمی در اسالم وجود ندارد

  !رانشین  لندنفقیه  مورخ م یا اینرا بپسندینشین  انطهر
  )و

یکی دیگر از سخنان عجیب تفرشی این بود که کار طاهره اعالم نسخ اسالم نبود، بلکه یک حرکت خیالی و رؤیایی 
وقتی کفگیر ! روند در کار رؤیا، اما نه برای اسالم، بلکه برای آیین بابی خب ایشان هم مانند دکتر سروش دارند می! بود
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های  کتفتر نگاه کرد تا معلوم شود که تفرشی  اجرا را باید عمیقم. ها هیچ عجیب نیست به ته دیگ بخورد، این حرف
  . کجا پیدا کرده استاز را  اش تاریخی

بابیانی که در بدشت بودند، هنوز فکر اسالمی داشتند و بحث در جامعۀ بابی در آن موقع به طور عموم، بحث تغییر  )١
زمانی که بابیان در بدشت گردآمدند، کتاب بیان تازه . بودهای شیعی  بر طبق آموزه، بلکه انتظار قیام قائم دین نبود

ادعای مظهریت  ، موالیشانهنوز در جامعۀ بابی منتشر نشده بود که پیروان باب بدانند که در آن کتاب تدوین گشته بود و
باب در کتاب بیان، به  پس از ادعای مظهریت توسط سید بنابراین،. استپیامبر بعد از رسول اکرم  و گفته که قائم،کرده 

سید باب در مجلس . دین جدید بودنِ آیین بابی را اعالن عمومی بکنند زرگان آیین بابی تصمیم گرفتند کهرسد ب نظر می
گاه کردندبابی در تبریز برای غیر بابیان این کار را کرد و بزرگان  واقعۀ بدشت در . بدشت جامعۀ بابی را از این امر آ

  .و مجلس تبریز در قسمت غربی ایران مقارن یکدیگر اتّفاق افتادبخش شرقی ایران 
اند، موضوع کشف حجاب طاهره یک امر از پیش  به طوری که تدوین کنندگان برنامۀ بدشت، خود اظهار داشته) ٢

اولی : نداین سه نفر، نماد سه جریان شد. ای بود که قدّوس، طاهره و بهاءاله بر آن اتّفاق نظر کرده بودند حساب شده
دطلب و سومی میانه سنّت رسد که انتخاب طاهره در اعالنِ نسخ اسالم به این دلیل بوده  به نظر می. رو گرا، دومی تجدّ

گرا  طاهره، نمایندۀ طیف سنّت، به واسطۀ زن بودن که قابل کنترل نباشد رخ داددر جمع است که اگر مخالفت شدیدی 
یعنی قدوس و طاهره و بهاءاله . محفوظ نگاه دارد م ارتداد و خطرات احتمالیبتواند او را از حککه قدّوس بود، 

بنابراین برخالف آنچه که . دانستند که کار بسیار شدید است و معلوم نیست چه عکس العملی از مؤمنین بروز کند می
  .صورت گرفته بود مشورتبا  ،رایج است، طاهره دفعةً این کار را انجام نداد و کشف حجاب

ظاهر شد، اکثری از مؤمنین از آن فضا در میان جمع وقتی طاهره بدون حجاب . درست از آب درآمد برآوردها) ٣
کار در باالخره قدّوس با اظهار ناراحتی، مخالفان را کنترل کرد و . یکی از شدّت استیصال گلوی خود را برید و گریختند

حادیث طاهره با استناد به یکی از ا. ر کس که رفته بود، بازگشتشکل مشورت در حضور بهاءاله، به سرانجام رسید و ه
های خود را از فاطمه  که مؤمنان در آن هنگام باید نگاه در روز قیامت و این از پل صراطفاطمه عبور نبوی در بارۀ 

واقعه تالوت  و حتّی سورۀ جا اعالم شد که قیامت اسالم رخ داده است در آن، خود را رجعت فاطمه خواند و برگیرند
از بدشت و سرودخوان گویند که آنها شاد و خوشحال  های تاریخی می حضار بدشت این معنا را پذیرفتند و گزارش. شد

قدّوس و طاهره با کمترین هزینه در میان بابیانی که هنوز تفکرات شیعی داشتند، در واقع، بهاءاله و . خارج شدند
  .ردندصلی خود وارد کاموضوع را به جادۀ 

ای که نفر دوم آیین بابی بود،  ای از بابیان با کار طاهره مخالف بودند و مالحسین بشرویه تفرشی اظهار داشته که عدّه) ٤
اوال نفر دوم آیین بابی در آن زمان قدّوس بود، نه ! زدم گفته بود که من اگر در بدشت بودم، اصحاب را گردن می

های مسلّم تاریخی  کتفحتماً عداً ماجرای بدشت را فهمید، چرا گردن کسی را نزد؟ بکه ثانیاً مّحسین . مّحسین
بوده و او نیز مانند بقیۀ بابیان، قرار چه از اند که داستان  برایش توضیح داده ،هگویند که وقتی او اظهار ناراحتی کرد می
  . را پذیرفته است تحوالتآن 
مگر افراد معمولی در . ، دلیلی برای تروریست بودن آنها نیستدر بدشت شمشیر در دست داشتن طاهره یا قدّوس) ٥

گذشته را با که هم دهد این است  ای که تفرشی انجام می مغالطهاند؟  فرهنگ آمریکایی که تفنگ دارند، تروریست
که در بدشت افتاد،  در واقع یکی از اتّفاقاتی. نماید و هم دو مفهوم متفاوت را با هم تخلیط می سنجد قواعد امروز می

بابیان بدشت قصد داشتند که به سمت آذربایجان بروند و سید باب را . شد »دفاع«تبدیل به  »جهاد«این بود که مفهوم 
وقتی نسخ اسالم اعالم شد، . در میان بود و آنها شمشیر هم با خود برده بودندبا دولت احتمال جنگ . نجات بدهند

یافت و بابیان به سمت مازندران رفتند و خیلی طول نکشید که در ماجرای قلعۀ شیخ  اصال سمت و سوی جریان تغییر
  . از خود شدنددفاع مجبور به طبرسی، 
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طور که نوشتم، تفرشی چند روز قبل از مناظره  همان! خواهی زنان نبود ع، نماد آزادیقَرگوید که برداشتن ب تفرشی می) ٦
آدم حساب نمی اند و نمی از مریخ تشریف فرمای زمین شده  شد، بلکه  دانند که در دوران قاجار، زن نه تنها اصال

باسواد و . آن هم از نوع پسرش، آوردن بچه بود ی برایاسبابفقط ای شرعی برای برطرف کردن هوس مردان و  وسیله
بابی در مقابل مجتهدانی که  سپس و دادجزو حروف حی قرار را کسی مثل طاهره سید باب وقتی . سواد هم نداشت بی

طاهره و کارهایش را تأیید کرد، این مفهوم در جامعۀ فهمند،  فقط خودشان میچیز را  کردند، همه فکر میشده بودند و 
از فهمشان و بلکه در جامعه تأثیر بگذارند  ،توانند کارهایی بکنند که همپای مردان زنان نیز میبابی متمکّن شد که 

این یعنی سرچشمۀ تغییرات فرهنگی و اگر کسی این تحول را درک . دباشتر  و صحیحتر  درستبسیاری از مردان 
  .کند، تقصیر بابیان و بهائیان نیست نمی

های  کتف. گردد؟ خیلی ساده است هره برمیات فرهنگی راجع به حقوق زنان به طافهمیم که سررشتۀ تغییر از کجا می
دورۀ قاجار، مقارن با مشروطه و پس گویند که اکثر قریب به اتّفاق زنانی که در  میکه مورد عالقۀ تفرشی هستند، تاریخی 

چندتایی  کردند، بابی، بهائی و مینقش داشتند و برای حقوق زنان تالش و سیاسی  های فرهنگی از مشروطه، در فعالیت
احتماال بدون حجاب در  ی را گرفته و در بالد کفرگرامکردۀ  تحصیلکه آقای تفرشی دست همسر  این. ارمنی بودند هم

    .رسد میواقعۀ بدشت  اش به رشته دانند، سر شوند و این را مربوط به حقوق اجتماعی همسرشان می مالء عام ظاهر می
تفرشی عاشق ادوارد براون است  !شود تفرشی فکت تاریخی محسوب می گوید، برای چه ادوارد براون میظاهراً هر ) ٧

های  داشت، به خاطر عشقی که به فعالیت را براون هم عشق تیپا زدن به جامعۀ بهائی. شود حدس زد چرا و البتّه می
قعۀ بدشت شورش محلّی بوده، لذا تفرشی هم آن نظر را ادوارد براون، نجویده فرموده که وا. سیاسی ازلیان پیدا کرده بود

آیا تفرشی از خودش پرسیده که شورش در  !های مسلّم تاریخی گویند استفاده از فکت به این می. قورت داده است
  بدشت علیه چه بوده؟

  )ز
شد، بلکه به خاطر گوید طاهره به دلیل اعتقادش کشته ن های مسلّم تاریخی است، می کتتفرشی که مدّعی و موکّل ف

دانستم طاهره برای خودش خوش و خرم در باغ و  ما نمی!! عجب! شاه کشته شد مسألۀ سیاسی تیراندازی به ناصرالدین
شاه در منزل کالنتر  از خیلی قبل از ترور ناصرالدینطاهره  !یک دلیل سیاسی اعدام شدچرخید، ولی یکهو به  بوستان می

که او را بکشند، دو تا از  چرا قبل از اینکه او را به خاطر آن کار کشتند؟  ترور  داشتآن چه نقشی در زندانی بود، پس 
داند که یکی از دالیل حکم  مجتهدین طهران را بردند تا با او صحبت کنند و او را از اعتقادش برگردانند؟ آیا تفرشی می

گفته بود که جابلقا و های مسلّم عالقه داشتند،  تکه بسیار به فکارتداد و اعدام طاهره این بود که به آن دو مجتهد 
مند است، به آن دو مجتهد و  طور که به شوهر طاهره عالقه جابلصا وجود خارجی ندارد؟ عجب، نکند تفرشی همان

   مند است؟ فرمایشاتشان نیز عالقه
  )ح

های  کشی به دلیل آدم بهاءاله به عکّا و ازل به قبرس را تفرشی این بود که تبعیدبدون سندِ یکی دیگر از سخنان ناروای 
های مسلّم  ی ندارد و معلوم نیست که تفرشی فکتاست که مبنای این هم سخنی! بهائیان و ازلیان در ترکیه دانست

غ در استانبول های بهائیان در تبلی پروایی تبعید از ادرنه به عکا و قبرس، به دلیل بی. آورده استدراش را از کجا  تاریخی
خواهد  هایی که تفرشی می من راجع به قتل. نمودند هایی که ازلیان به حکومت عثمانی علیه بهائیان می نگاری بود و نامه

جا  ام و در این ام، به تفصیل مطلب آورده ای که در نقد کتاب تنبیه النّائمین نوشته به دورۀ ادرنه بچسباند، در مقاله
  .ینمب  تکرارش را الزم نمی
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  )شش(
ای را گفت که نه فقط فهم تاریخی بلکه فهم دینی خود را هم  تفرشی در جاهای مختلف و از جمله در این مناظره، جمله

او . دهند کنند، این است که مظلومیت را به حقّانیت تسری می جایی که بهائیان می او گفت کار نابه. روی دایره ریخت
فتمنّوا الموت «اول به قرآن وارد است، زیرا در قرآن هم آمده  وجود داشته باشد،اگر در این زمینه ایرادی باید بداند که 

اگر کشته شدن نشانۀ حقانیت نبود، این جملۀ قرآن معنا . ، یعنی اگر صادق هستید، تمنّای مرگ بکنید»إن کنتم صادقین
  .نداشت

دانند و  شدن، صداقت، مظلومیت و حقّانیت را نمی گر معنای کشتههای دی اما مسأله این است که تفرشی و خیلی
خوانند، همه چیز را  بینند که آن مفاهیم با مصادیقشان با هم نمی مفاهیمی را در ذهن خودشان درست کرده و چون می

قبال مرگ این است که پیروان بسیاری از اعتقادات به است ۀ موجود در ذهن تفرشی و امثالششبه. شوند می منکر
  دهند، آیا همۀ آنها بر حق هستند؟  شتابند و یا مظلومیت به خرج می می
م اصلی مندمج در آیه را ، ولی مفهوکنند آیۀ قرآنی را اجرا می خیر، زیرا آنها بخش ظاهریِ. اب روشن استجو

تمنّای مرگ برای  .گشایدکند، در صورتی صادق است که دست به خون دیگران ن وقتی کسی تمنّای مرگ می. ددانن نمی
. کند مظلومیت نیز در همین متن معنا پیدا می. جنگ عملیات استشهادی یا مبارزه یامصداق نه  کشته شونده است،

مظلوم کسی نیست که . شخصخصوصیات یک عجین شده در درونی و ای است  صفت مشبه است و سجیه» مظلوم«
مسلمانانی که منتظرند تا قائم بیاید و همه را . که تالفی کندباشد باشد، اما در عین حال در انتظار موقعیتی  دهخور کتک

از مظلومیت فقط در آیین حقیقی مفهوم  .اند »منتظر منتقم فاطمه«لکه بکشد و حکومت تشکیل بدهد، مظلوم نیستند، ب
  .یک رفتار اجتماعی توصیه شده است بهائی به عنوان

مچ تورج امینی را گرفتم، زیرا چند تا «: گوید زند و می هایش برق می دانم که تفرشی اآلن به خاطر جمالت من چشم می
هایش برق زده، باید قطره بریزد، زیرا هر بهائی که از  ایشان که چشم. »بهائی در فالن جا چند تا غیر بهائی را کشتند

ریزی  دره و جنگ و خونجا دستور حمله و مصا بهاءاله در هیچ. میده استقاعدۀ مظلومیت بگذرد، آیین بهائی را نفه
. جا مانده از بهاءاله، توصیۀ ثابت، همانا به خرج دادن مظلومیت به معنای بهائی آن است صادر نکرد و در همۀ آثار به

ا زیرپا گذاشته و همانند مسلمانی اگر کسی از بهائیان دست به آزار غیر بهائیان گشوده، حکمی از احکام آیین بهائی ر
گریِ آیین اسالم،  اگر نماز نخواندن تعدادی از مسلمانان، دلیلی باشد برای ترویج الابالی. خواند است که نماز نمی

تفرشی خیلی خوب . مظلومیت به خرج ندادن تعدادی بهائی هم دلیلی خواهد بود بر تطابق آیین بهائی با تروریسم
  .دهد را از دست می منطقاش به   بندی حتماً پایخواهد تیپا بزند،  می کند، ولی کسی که پال سر هم می داند که پرت و می
  

  )هفت(
گیرد و  کند که طاهره قبل از تأسیس آیین بهائی کشته شده است و بعد خرده می تفرشی در جایی از مناظره اظهار می

خوانند؟ من واقعاً اطالع ندارم که آیا تنی از بهائیان  هایشان او را شهید بهائی می گوید که چرا بهائیان در نوشته می
لبتّه هر بهائی که چنین کرده باشد، اشتباه کرده است، اما چیزی را که خوب طاهره را شهید بهائی خوانده است یا نه و ا

خواهد به بهائیان خرده بگیرد که بعد  اطالع دارم این است که تفرشی آنقدر ذهنش مغشوش است و آنقدر بیخودی می
  !! گرفتند صله میبهائیان در متون اولیه به طاهره معترض بودند و از او فا: گوید از اظهار آن جمله، می

  
  )هشت(

که مدافع حقوق بهائیان  گوید که مهرانگیز کار با این میتفرشی با اشاره به سخنرانی مهرانگیز کار در کنفرانس ویرجینیا، 
العدل بشود، بهائیان به او خرده گرفتند و با او  تواند عضو بیت است، اما چون در آن سخنرانی گفت که چرا طاهره نمی
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» های حقیقی طاهرۀ خیالی، طاهره«تحت عنوان ای  من پیش از این در بارۀ سخنان مهرانگیز کار مقاله. ندمخالفت کرد
   .کنم ها را تکرار نمی ن گفتهجا آ م و در اینا هنوشت
ر بدهم که توا این را میالبتّه  هر کس از حقوق اجتماعی بهائیان . گوید چه میتفرشی باید بیشتر فکر کند که نم تذکّ
هایش تمجید  از او و گفتهحال  در همهکند، به معنای آن نیست که هر چه دلش خواست بگوید و بهائیان هم  یت میحما
تواند تفکیک کند، و گر نه این حرف  امر اعتقادی نمی کارانه دارد، امر حقوقی را از شی که ذهن کاسبتفر. کنند
 اش پایمال شده، حمایت کنند که از کسی که حقوق اجتماعیشان این است  ها وظیفۀ شغلی دان حقوق .زد ربط را نمی بی
ها حمایت  ندارند تا از اعتقادات آن حقوقدان ای اما بهائیان وظیفه. نمایند جامعۀ بهائی حمایت میحقوق بنابراین از  و

  .کنند
  

  )نُه(
های جاری در کشور،  ای شده است برای ایجاد کشمکش در بحث گوید که موضوع طاهره ابزار و بهانه که تفرشی می این

که از این بابت اظهار ناراحتی  به طاهره دارد؟ اصال چه ربطی به تفرشی داردبه بهائیان دارد؟ چه ربطی این چه ربطی 
  کنند؟  با موضوعی که به او ربط ندارد، چه می ؟ تفرشی که مستقل است، به او چه که دیگرانکند

  
  )ده(

بسیار اصرار دارند که بگویند ازل جانشین سید باب بود و بهاءاله این جانشینی را از دست ازل  ،مآبانه های ازلی نوشته
ای از بحث ازلی و بابی و بهائی حول این  اند که قسمت عمده های خود نوشته اینقدر این جمالت را در تاریخ! درآورد

گوید که همان  ای می نیز در این مناظره جمله تفرشی. یا نبوده استاست می چرخد که چه کسی جانشین چه کسی بوده 
   !»بهاءاله بعد از ازل اعالن رهبری کرد«که  مبنی بر اینکشد  بار معنایی را با خود یدک می

یحیی ازل قبول دارند که  بهائیان. ای است مورد و اضافه کّ بحث بیجانشینی سید باب بحث  ام که من قبال هم نوشته
بر اساس لوح وصیت اذعان توسط سید باب تعیین شد تا امر بابی را محفوظ نگه دارد و  ،عۀ بابیبه عنوان رهبر جام

  .قرار شد که اگر در زمان یحیی ازل، من یظهره اله ظاهر شود، یحیی جامعۀ بابی را به او بسپارددارند که 
. انداز تفرشی، بعد از یحیی ازل اعالن رهبری کرد غلطبنا به عبارات و نه  را داشتی جانشینی سید باب ادعابهاءاله نه 

گفت موعود کتاب بیان است و بنا به مندرجات کتاب بیان، مقامش بسیار باالتر از  بهاءاله مدّعی مظهریت بود و می
که یک بابی بخواهد به بهاءاله اعتقاد حاصل بکند یا نکند، موضوع دیگری است، اما تفرشی و  این. سید باب

را با هم » مظهریت«و » جانشینی«دوستانش حق ندارند با جمالت غلط، واقعیت تاریخی را قلب کنند و مفاهیم 
  .مخلوط نمایند

  
  )یازده(

. داشته استبهاءاله را بیشتر از ازل قبول  ،خواند به این مضمون که طاهرهرا طاهره  یزدانی یک بیت شعر منسوب به
و منظورش این بود که شعر از طاهره  و گفت که این شعر منسوب به طاهره استرخورد تفرشی فوراً به تیلیت قبایش ب

مگر ؟ شخص دیگری است ،از کجا فهمیده که شاعر اصلی تفرشی ، البتّه که شعر منسوب به طاهره بوده، اماخب !نیست
مگر بهائیان گوید؟ حاال  می چنین سخن شنیده که ایناو همیشه در کنار طاهره بوده و همۀ شعرهای طاهره را خودش 

تا شعرهای مزبور ! ؟، شعرهای طاهره نیستدر باب اهمیت ازل باقی مانده ه از طاهرهشعرهایی کتوانند بگویند که  نمی
چندان  کدامشان نه آن قابل رد و بنابراین گفتن هیچ نه این قابل اثبات است وبه خط طاهره دیده نشود، سندیتی ندارد و 

   .ارداهمیتی ند
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 خواند، حاال اگر این بانویِ  همیت میا طاهره را تروریست و بی ،این است که وقتی تفرشیدر ب برای من عجاما 
   زند؟را بل جوش ازباید دلش  اهمیت دو سه بیتی هم برای بهاءاله گفته باشد، تفرشی چرا اینقدر بی تروریستِ

ب میگیرد  تفرشی در جای دیگر به یزدانی ایراد میکه  این دار خنده حضرت «گویی  چرا می کهخواند  و او را متعص
خوانده که چنین » حضرت«خب، مگر تفرشی خودش تا به حال بهاءاله را  !»حضرت ازل«گوئی  اما نمی ،»بهاءاله

گذارد و نسبت به  فقط به بهاءاله احترام می گیرد که معتقد به بهاءاله است؟ اگر یزدانی یکسویه ایرادی را به کسی می
 .کند احترامی می ، گناه تفرشی چندین برابر است که چند سویه به همه بینماید نمیهم احترامی  ، ولی بیازل خنثی است

و  ؟ردگی ها را می طرف ازلیگوید و  ها را می بد بهائیهمه  پژوهشگر مستقل است، چرا اینند ک ادعا میاصال تفرشی که 
  معموال استناداتش برای تخریب چهرۀ بهائیان به آثار ازلیان است؟ چرا 

گوید؟ او از کجا آمار ازلیان  را چهار پنج هزار نفر می رۀ مزبور عجیب نیست که تفرشی تعداد ازلیاناظآیا برای بینندۀ من
فهمیدن بنابراین کنند،  نمایی می دین نمایی و در خارج از ایران بی در ایران اسالم دست آورده است؟ ازلیانرا به 

ده دوازده سال  .ما ههاست در پی فهمیدن این آمار هستم، ولی جوابی پیدا نکرد من سال. ای نیست تعدادشان کار ساده
کار من آمد تا با هم گفتگو کنیم، یکی از سؤ  االتش این بود که آیا من ازلیان طهران را قبل که تفرشی در طهران به محل

  !شناسم؟ می
طور که به فریدون آدمیت اعتماد  همانن شی دمخور با طایفۀ ازلی است و ازلیاتفر که اول آنحالت . دارددو حالت 

ودشان آمار خ و راثآاند،  حاصل کرده تفرشیاز روی اعتمادی که به ، سازی کند تا تاریخ کردند و آثار ازلی را به او دادند
که  ندوم آحالت اند و  نیز به او آموختهستیزی را  راه و رسم بهائیهمانند آدمیت  ،در کنارشاند و  داده تفرشیرا به 

  . ای عددی را در هوا رها کرده است هایش گتره تفرشی مانند بقیۀ حرف
های مسلّم  فکت«؟ و در صورت دوم، آن است از کجا حاصل شدهآیا بین ازلیان و تفرشی در صورت اول، آن اعتماد 

که  نپس از آ ،دو سال قبل، یکی از بهائیاندیگر از این بگذریم که  !یعنی چه؟زند،  که تفرشی جارش را می» تاریخی
که مجید  های فرنگ شنیده زاده نوشتم، به من ایمیل زد که از یکی از ازلی» تنبیه النّائمین«ای در نقد کتاب  من مقاله
اگر این حرف ! البهائی ی الراویِلَ البابی و ع ی الراویِلَع  ةُهدَ الع! ازل که اهل تفرش بود، نسبت داردبا همسر  تفرشی

  درست باشد، یعنی تفرشی از روی تعصب فامیلی به بهائیان پریده است؟
گاه  ،کند بازی می فیلمی کهبه خوبی به هم زد که خودش  در این مناظره معنی تفرشی حرفی بیدر این حیص و بیص،  آ

هزار  ها باید از ده حتماً تعداد ازلیچه؟ مگر یعنی این حرف  !ر پنج هزار نفرند، مورخ ندارندها که چها گفت ازلی. است
شود فقط یک نفر ازلی در عالم باشد، و در عین حال  یعنی نمی! نویس از توی آنها بیرون بیاید؟ نفر باالتر برود که تاریخ

  نویس هم باشد؟  تاریخ
شیخ مهدی  :اند نوشتهها  ازلیپنج تن از نویسم که پنج تاریخ دست اول مشروطه را  گویم و می هاست که می من سال

ششمی هم کار . االسالم کرمانی مجداالسالم کرمانی و ناظمزاده،  آبادی، مهدی ملک شریف کاشانی، یحیی دولت
های تاریخ معاصر و بنیاد  فهمی مبنای همۀ کج. بودکرمان وافوری ازلیان  و هم رانپیالۀ ازلیان طه مد براون است که هارادو

لیان را در ازپای  توان رد  مینیز  های بعدی در طول زمان. آید از گور این شش نفر بیرون می گویی ی بیهودهها همۀ آتش
خیلی کمتر از چهار پنج هزار رسد که  ر میبه نظها  یعنی زمانی که ازلی. یا سیاسی دیدنویسی، کارهای فرهنگی و  تاریخ

   !نگار داشتند، چه شده که حاال هیچی ندارند؟ و بسیار روزنامهرسمی تا مورخ  نفر بودند، پنج
نیم که تفرشی با دا به روشنی می. نویسد می ها ازلیهمین در بارۀ زند و  ها را می حرف هم همین نبوی خانمقداداخیراً 

نسل جدیدی که قصد تحقیقات «اشارۀ تفرشی به  .نویسی ازلیان مطلع است و کم و زیاد از تاریخ نبوی همراه است
در ! کند نوشابه برای خودشان باز می. گردد دارند، به خودش و به نبوی برمی» نسبت به اعتقاد بهائی انتقادی و چالشی

  ؟روی چه حساب و کتابی ادا شده است، شندداشته بامورخ عددی نیستند که این صورت، آن سخن تفرشی که ازلیان 
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گوید، مشغول  منطقی، وقتی راجع به بهائیان سخن می سندی و بی همه بی این است که تفرشی با اینقضیه  واقعیت
پیش از این هم در بارۀ او . دید اش را زمان نشان داده و او اگر چشم بصیرت داشت، آن را می لودگی. لودگی است

ست و خیزهای جدوران خوشبختانه یا متأسفانه، . همه تاریخ خواندن و سیر تاریخ را نفهمیدن، نوبر است ام که این نوشته
بهتر است اینان . فهمند، تقصیر حقیقت یا زمان نیست آنها اگر این واقعیت را نمی. تفرشی و رفقایش به سر آمده است

، الزم دیدم به توجه نکند به سخنان باالجایی که ممکن است تفرشی  از آن. بیش از این خودشان را مسخرۀ تاریخ نکنند
  .تفرشی است شبهات آمیز مربوط به ماهیت لودهبخش دوم . یش بنویسمخودش هم مطلبی برا زبان و منطق

  
  
  

  دومبخش 
  ، خوب نیستآقا مجید، کوتاه بیا، اینقدر چالش نکن

  
روید، خیلی  تان می ما شما را که یکسره قربان عمه لذا. رفتیم ه خیلی قربانش میای داشتیم ک ما یک عمهمجید، ای آقا

ما اول . داریم» تفاوت ماهوی«یک  به قول منطقیون یمان،ها رفتن ما و شما در این قربانمنتها . یمکن خوب درک می
مرتباً متوالیاً هی  از آن به بعد است کهنویس شدید و  نویس شدیم، ولی شما اول تاریخ مان رفتیم و بعداً تاریخ قربان عمه
 همتواصالروید میتان  قربان عم.  

اهل . بودشده ها دمخور  ای حجتیهبا ، ولی خودش پدرش ازلی. مخلوطی عجیب بود .ما راخدا رحمت کند شوهر عمۀ 
گفت که عمۀ ما فراماسونر است، وابسته است، با  مینشست،  هر جا می .مثل شما خیلی هم اهل چالش طالش بود و

و عمۀ ما را به او  او را از کجا جسته ،دانیم این پدربزرگ ما نمی .بگیر انگلیس است ملکه انیس و جلیس و حتماً حقوق
  .داده بود

. جیک تو جیک بودند .داشت» ملکۀ مادر«از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان که این عمۀ ما یک رفاقتی هم با 
م، ولی یندا پیاله بودند یا نه، نمی خیلی با هم ایاغ بودند، حاال هم. با سنجاق قفلی به هم وصل بودهای چارقدشان  گوشه

شوهر عمۀ ما هم . زد دن میتماً سری به لنماهی یکبار نه، سالی یکبار حعمۀ ما . تنبانشان خیلی مشترک بودچارقدشان و 
ر از نمکدان و قاشق و هایش پ گشت، جیب بر که می. شد رابینهود رفت، می میبا او  که ضدّ انگلیس بود، هر وقت

  !چنگال بود
توی گفته بود که  »ملکۀ مادر«گوش  عمۀ ما درِیک روزی  ،رفاقت روی همین حسابِ خالصه، جانم برایتان بگوید که 

 و پا ستکند، یک کاری برای این تورج ما د داری که آفتاب در آن غروب نمیکه  این دم و دستگاه عریض و طویلی
فوراً عمۀ ما زده و و بدون تأمل دست رد به سینۀ م گره کرده فی الحین ابرو در ه »ملکۀ مادر«. ، بیچاره گرفتار استکن

گیج شده و پرسیده  ،همه رفاقت بعد از آنعمۀ ما . »سکوت. نیا. برو. کّ. حاشا. وجه به هیچ. اصال. ابداً«: گفته بود
نیست، وابسته  این تورج شما، پژوهشگر مستقل«که  فرموده بودگوش عمۀ ما  درِهم » ملکۀ مادر«. »چرا آخه؟«: بود

  .»جا فقط چالش کند گردیم که بیاید این مستقلّش می جورِ یک است، ما دنبال 
ولی روی حساب  ،هیچی نفهمیده بود» ملکۀ مادر«بود، از حرف  عمۀ ما که یک شخصی عامی راستش را بخواهید،

 یم،کردبه ملکۀ مادر جان، نفهمیدیم چی شد، سفارش تو را  عمه«: ما را که دید، گفت. رفاقت هیچی هم نگفته بود
کنند که ما که در ایران  ها فکر می، آنجان، کار خیلی بیخ دارد ای عمه«: میگفت. »یدیکدفعه جوش آورد و به ما پر

های   خواهند که بتواند در مرکز بررسی آنها یک کسی را می. دهند ۀ ایرانیم، ما را جایی راه نمیایم، وابست مانده
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ولش کنید، این رشته سر دراز جان،  عمه«: گفتیم. »؟کچی های چی بررسی«: ان گفتم عمه! »استراتژیک مستقل باشد
  .»یمرو می انقربانت به خودمان به تنهاییما . دارد

را باز کرد، تنبانش  اش نیاورد، سنجاق قفلی را ی ملکهها آن حرف برایتان بگوید که عمۀ ما طاقتِ  اننمجاای آقامجید، 
خواستیم  ما می. خدا رحمت کند عمۀ ما را. به هم زد و تا آخر عمرش دیگر به لندن نرفت» ملکۀ مادر«ت، با را برداش

هر . مرد و خورد، افاقه نکرد دادیمهر چی هم فلوکسیتین  ی گرفت وبه خاطر ما افسردگ. قربانش برویم، برعکس شد
  . بقای عمر عمۀ شماتوی است،  چی خاک توی قبر عمۀ ما

 یعنی سری در. اید ا خوانده و چاپ کردههستید و خاطرات بسیاری ر کننده خودتان پژوهشگر چالش ای آقامجید، شما
که دفتر جانمان برایتان بگوید که ما بعد از وفات عمۀ مرحومه، رفتیم . و پایی در تنبان آن رشته داریداین رشته کاله 

به  رابرو سی سال دیگر بیا، ما آرشیومان «: داد زد و گفتصیحه و شیهه کشید، ما شوهر عمۀ . یمخاطراتش را پیدا کن
چیزی . مرادش شده بود ما نفهمیدیم چه طور شده بود که حاال انگلیس .»کنیم سبک دولت انگلیس سر سی سال باز می

   .که راضی شد ها نمودیم تا آن و التماسفرمودیم  ها الحاح ،کردیم هااصراردر این باره نگفتیم، 
اصال یک دنیای جدیدی پیش . خواندیم و به مطالب بسیاری واقف شدیمآن خاطرات را چه شبها که تا سحر نشستیم و 

ها کاسب نیستیم که خاطرات  ما که مثل بعضی. بودیمو کچل ر و الل کور و ک تو گویی که تا آن روز. چشم ما باز شد
ی پول به جیب بزنیم، اما حاال مجبوریم که مثل شما برای اثبات حرففوری مان را  عمه در های خودمان  چاپ کنیم و کلّ
ناد«این  به اید و  خاطرات چاپ کردهاز اینجور خیلی شما که . کنیم این خاطرات استناداز به یک پاراگراف » یوم التّ

 »تاریخیمسلّم کت ف«از بیان این ور ما ظفهمید که من هستید، خیلی خوب می» تاریخیمسلّم های  کتف«سختی دنبال 
  :چیست

  هفدهم مهرماه«
گفتند که خانم . مرا خیلی پشت در معطل کردند. دیدن ملکۀ مادربرای صبح رفتم کاخ باکینگهام روز ام

شما کجا  :گفتم. حال و احوال کردیم. که باز شد، دیدم عمۀ آقامجید از در بیرون آمددر . مهمان دارند
که آفتاب در  یآمده بودم سفارش مجید را بکنم که توی این دستگاه عریض و طویل :گفت !اینجا کجا؟

جید گویا خانم از عمۀ آقامجید پرسیده بوده که این م. کند، یک کاری برایش پیدا کنند آن غروب نمی
فقط : خانم را که دیدم، عرض کردم. داخلرفتم . کامال هشما کامال مستقل است؟ او هم گفته بود

  .»؟نداشت دستهفقط آفتابۀ ما  و لولهنگ ما سوراخ بود
ما آن خاطرات را استنساخ . کت مسلّم تاریخی را آوردیمرمایید که ما اآلن برای شما یک فف ای آقامجید، مالحظه می

کرد  چیزهای دیگر هم در آن خاطرات بود که معلوم می. همۀ کاغذهایش هم موجود استکردیم و به جان جانفدا، 
جلوی بقیه حاال ما اسمشان را . طلب بودند رفتند پیش ملکۀ مادر، تروریست و خشونت بعضی از اینهایی که می

  !هرمار کسی بشودخواهیم ناهار خوردن ز نمی. آوریم نمی
مودیم، های استراتژیک کردیم، غور ن نمودیم، بررسی پژوهشخیلی  ، ولیمثل شمانه البته م، دیوقتی اینها را خوانما 

ص فرمودیم، جستجوگر گشت یمتفح ، ۀ ما و  ،دیدیم که ای عجب، در تاریخ معاصر و یمفی گوگل شدفناء اصالفقط عم
مثال یکی هم . داشته استپررنگی چقدر نقش  »عمه«در این تاریخ،  اند، بلکه اصوال  داشتهاند که نقش  عمۀ شما نبوده

این خالصه به نظر ما، . بیچارهحاجی  به و چه کتکی زدبود  که حاجی میرزا آقاسی عاشقش شدهعمۀ محمدشاه بود 
که ماشاءاله  قلّی همچون شمااز پژوهشگرهای مست خیلی مغفول مانده و ما عاجزانه قاصرانه ملتمسانه »عمه«موضوع 

روید، در این باره  در قید حیات هستند و شما هم خدا را شکر همچنان قربانشان میهنوز تان سر و مر و گنده  عمه
  . های بسیار بفرمایید پژوهش
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هتر شما ب. اش نرفت قربان عمه صال ابر عکس ما و شما،  منتها عبدالبها. ۀ عبدالبها بودعم ها، از این عمهدیگر یکی 
ما . است اش تا به حال نرفته بهائی قربان عمۀ ازلی بود و البته که هیچ !»حضرت ثمره«دانید که عمۀ مزبوره پیرو  می

یعنی خیلی خوشحال شدیم که . هستیدو مستقل خیلی خوشحالیم که شما ای آقامجید، اینقدر در تاریخ معاصر فداکار 
کنیم که  ما دعا می. دست شما درد نکند .خدائیش، چه شاهکاری کردید .شما قربان عمۀ عبدالبها هم رفتید که دیدیم
در کنار حوریان بهشتی محشور فرماید  نان بدهد و شما را هزاردر آخرت  ن ونا ند به زودی در این دنیا به شما صدخداو

  . دکه بتوانید تا ابد به تحقیقات چالشی خودتان ادامه بدهی
 خانمقدادشما و ه البتّ. داند چه اثرات و ثمرات عجیبی دارد، فقط خدا می مستمر چالش بالش مستقر و که  اصال این

 جا وابسته نیستید، دست به به هیچ ،که برعکس ما ،مستقر مستمر کامال یعنی شما دو تا آدم . دیدان نبوی هم کمی می
ی به نام کتاب عمۀ عبدالبها. های فیزیولوژیکی تاریخی را کشف کردید ترین آناتومی دست هم دادید و یکی از پیچیده

  ! اند هرد بودچند تا م نویسندۀ آن کتابشماها که قربانش رفتید، کشف کردید که  نوشت و »تنبیه النّائمین«
جا عرض کردیم  همهمان قسم که  به روح عمهاصال . ما که سرمان خیلی سوت کشیدنیست؟ . خیلی عجیب استبه خدا 

اسم که و غیره نوشتیم و درخواست نمودیم  ، اسکارهایی به سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، اوپک، فیفا و حتّی نامه
حاال اگر عمۀ . بنویسند »یستوریکالفیزیولوژستیکی ه هایِ آناتومیکال استراتژیست« فهرستِصدرِ را باید در  شما دو نفر

دادیم؟ خدا را  را برایش توضیح می ، چه طور باید این عبارتخواند ولع میوله و و این مقاله را با  بودزنده ما مرحومۀ 
  .بقای عمر عمۀ شماتوی هر چه خاک توی قبر عمۀ ما هست، . شکر که مرد

 یک نقدی نوشتیمجسارت ورزیدیم و را خواندیم، » تنبیه النّائمین«وقتی ما آن کتاب  لمان برایتان بگوید ای آقامجید،د
شوهر عمۀ نوشتیم،  وقتی این مقاله را میاصال  .»زدگان غیرمتنبه، ازلیه یا حجتیه؟ کدامین گروه از خواب«به نام 

مقال آن ال شما را هم در انتهای کمکوچکی از ذکر خیر . خدا رحمتش کند. اش جلوی چشممان بود مرحوممان همه
را در دجلۀ اینترنت مقاله نیکی کردیم و آن  سپس !اش دنبال تیپا زدن به آیین و جامعۀ بهائی هستید که همه نمودیم

یک خانم چند روزی نگذشت که . ند، فوری در بیابان باز دادندطور که قول داده بود همانهم ایزد منّان . انداختیم
راه  ای مناظرهیک » ستیزی های بهائی ریشه«راجع به د نخواه که می نددانیم از اروپا یا آمریکا به ما ایمیل زد نمیزیبایی 
 جل الخالق، دیدیم که این .من و شمابین رویمان به دیوار، ؟ و کی کیبین . رادیو فردادر  ،کجا؟ زبانمان الل .دنبینداز

الاقل و حداقل به جان هم بیندازد،  ندهای ما را نتوانست که اگر عمه اند ریزی کرده برنامهبردار نیستند و  ستد ها فراماسونر
مقالۀ ما را خوانده و خودشان ابتکار به خرج  ،»وجیه الملّه«ی بانون حاال نفهمیدیم که ای .دنبین ماها را شکرآب کن

  . البتّه خیلی جای تحقیق دارد !ده بودیدبه ایشان خط عنایت فرمو یا شما ،بودندو ما را پیدا کرده داده 
ما یک جوان  ،ای خواهر جان !؟ما را چه به مناظره ،ای خواهر جان، ما فعال ناظریم« :تیمنوشبه آن بانو  ،به هر تقدیر

 عامی ما که مثل . دست و پایمان هم در پوست گردو است وابسته و مانده در ایرانیم که ۀندید دانشگاه بیسوادِروستایی
هم نباشد که یقۀ ما  کس دلمان خواست بگوییم و هیچآقامجید مستقل نیستیم که هی فرت و فرت مناظره کنیم و هر چه 

این شرایط نابرابر را لطفاً استرحاماً فضالی بهائی در خارج از ایران بسیارند و شما توانیم و الحمد له  ما نمی. را بگیرد
ما را کمی شخواست که  خیلی مایل به این مناظره بودیم و دلمان هم میقلباً قبال و ما که  ا اینخالصه، ب. »یدبر ما مپسند

قبول ممالک اجنبی را ساکنان مناظره با ولی گیر بیندازیم، ، اید در پیچ و خم اعتقاداتی که دارید و کارهایی که کرده
  . کنیم را عرض می داوریِ آن بانوحسرت گوییم،  مناظره با شما را نمیحسرت البته . حسرتش به دلمان ماند. نکردیم

خیلی تعجب کردیم، چون خیلی شعار شنیده . دیدثابتان مناظره نموفرهاد که شما با آقای  دیدیم ،نگذشت چند روزی
سخنگوی جامعۀ بهائی شبیه مناظرۀ خیلی مناظرۀ شما . استو مساوات و برادری اصل بر برابری  ،بودیم که در ملل راقیه

در ای آقا مجید، . خیلی عجیب بود. بود تنگِ دلِ ملکۀ مادر نشسته مآبِ ایِ ازلی هحجتی بگیرِ  حقوقنگارِ  تاریخیک با 
قلم به دست گرفتیم و در فوق . دخیلی ناجور بوگل به روی شما، چیزهایی از شما دیدیم که هایی شنیدیم و  جا حرف آن
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اش را  و بقیه هایمان افتادیم ، یاد دوستی عمهولی باز هم بر خودمان غالب شدیم ،»کوتاه بیا ،جیدآقا م«نوشتیم،  کاغذی
  .بقای عمر عمۀ شماتوی هر چه خاک توی قبر عمۀ ما است، . خدا رحمت کند عمۀ ما را .ننوشتیم

در  میزبان. دعوت کردندهم  به غذاما را از قضا یکی از دوستانمان را ببینیم، سر ظهر خواستیم  چند روزی نگذشت، می
از دوباره شما و کمال خیلی خوشحال شدیم که چشممان به جمال  !آورند هم تشریف میفرمودند که آقا مجید ایمیل 

های بسیار بنماییم، جلوی  از شما گله بود که در حضور دیگرانقصدمان هم . آییم گفتیم حتماً می. شود یک متری فائز می
فرما نشده بودید که میزبان محترم که مقاالت ما  تان رااز بخت بد ما، شما هنوز تشریف. رار نداشته باشیدکسانی که راه ف
ها یا مقالۀ  راجع به بهائیآقا تورج، لطفاً اگر آقامجید «گوش ما گفتند که  خوانند، آمدند درِ  گیرند و می را از دجله می

  . »یدچیزی نگفتند، شما هم اظهاری نکنشما 
تا آخرش فقط به خنّاق گرفتیم و نشستیم و ما . پرسم و ما را مبتال نمودند کههمچین دست ما را بستند  ای آقامجید،بله 

 !»خن را بر سر ذوق آوردمستمع صاحب س« که هم خیلی خوب فرموده سعدی .گوش کردیمت االضافات شما افاضا
زبانی کرده بودید ها، به ما  جا بلبل همه. ، غیر از موضوع بهائیدفرمودی چیزهای عجیبی میچیزها،  خیلیراجع به شما 
چه خوانند،  که دارند این نوشته را میمیزبان محترم از از خدا که پنهان نیست، از شما و . نفرمودید رسیدید هیچیکه 

  .هیچی نگفتیمچرا در مقابل دیگران که  پنهان که بعداً خیلی پشیمان شدیم
رفتیم، دیدیم که برای چندمین بار . اید سی عنواناتی فرموده بی که به ما گفتند شما در بی تا ایندنیا چرخید و چرخید 

به باید چقدر ما آخر . دافتی پایین آقامجید، می ییدحاال چرا روی آنتن؟ بیا. اید روی آنتن برده اضافات االفاضات خود را
ر بدهیم که روی آنتن نروند   . این مورخین تذکّ

فکر نکنید که ما فقط شما . فرمودیدخرج خوب روی آنتن فهمیم که خوی حجتیه را  میخیلی خوب  همد، ماهر کس نف
در های مدرسۀ علوی را  درس ر دارد، زیراجای تقدیعملیات محیرالعقول شما جا  نآالحق اصال، . کنیم میرا تقبیح 

  .بگیر صدآفرین نشین آنتن خوانِ رویِ منضبط درس گویند یک شاگرد به شما می. بسیار دقیق پس دادیدباالی آنتن 
. پلو با مرغ خوردیم یادتان هست؟ با هم زرشک. یاد روزی افتادیم که در میدان توحید آمدید به دیدن مایکهو اآلن 

به به، ! خوریم ها همیشۀ حسرت ایام از دست رفته را می ما ایرانی. های قدیم زرشک هم زرشک. خوشا به آن روزها
شما کردیم که آن روز از شما ای افتادیم که  یاد گلهیکهو دوباره اآلن  !خوشا به روزهایی که ازل جانشین سید باب بود

مه مافی را منتشر می وقتی تاریخ مشروطۀ محیطبا آقاجواد جانفدا، چرا  اش از اثبات جانشینی ازل  کردید، صفحۀ اول مقدّ
چیست و هنوز به این پی نبرده بودیم که مورخان » فکت مسلّم تاریخی«دانستیم  نمیآن موقع ما هنوز شد؟  شروع می

. فرمایندودشان هم چیزهایی به آن اضافه بکنند و ای بسا که خ یکهو سی چهل پنجاه صفحۀ اول یک کتابی را حذف می
 .که ازل جانشین باب بوده فرماید خواهد تاریخ مشروطه بنویسد، یکهو می برای ما خیلی عجیب بود که یک نفر می

جویای نام بودیم، شما به بزرگواری  ،میدوب لهاججوان بودیم، . هستید، بپرسیم» فکت«گفتیم از شما که دست اول در 
العادۀ  خارق سال داشتید و این حرکتِ ١٩فقط آن موقع فرمودید که در جوابِ جسارت ما، شما  .خودتان ببخشید

  . ه بودندرا آقاجواد زدماوراءالطبیعه 
التّحصیل مدرسۀ علوی  که یک جوانِ ریزنقش فارغچرده،  سیهد نحدس زدیم که این آقاجواد باید یک غولتشنی باش ما

نمودیم، تفحص  رفتیم دوباره تفرس کردیم، تجسس ،اند خواستیم ببینیم چه شکلی. اند به کار گرفتهاستثمار نموده و را 
دیدیم که خب، که از ایشان پیدا نکردیم که فائز به جمالشان بشویم، ولی عکسی فرمودیم و دوباره فناء فی گوگل شدیم، 

، علم االدیان را هم رها نموده که  مشروطه و ازلی و بهائی کشیده که هیچدست از گویا توبه فرموده و الحمد له ایشان 
دائرة «نمودیم که آقاجواد ویراستار  مالحظه. »زنان و زایمان«در کار  اند رفتهو  به علم االبدان چسبیده  هیچ،که باز هم 

حالل با  کبابِ خوبِکه آقاجواد هم باالخره دنبال یک لقمۀ  خیلی خدا را شکر کردیم. اند شده» المعارف بارداری
   .اند چوب خالل رفته
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متعصبانی کنندگان هستید و ما را هم از جمله  یار چالشبسفرمایید که شما نسل جدیدی از  می که حاالای آقامجید، 
جان عمۀ یک ریزگرد قبر عمۀ خودمان و به به کنیم که  عرض می گذاریم، ستیزی را تنگ شما می هائیکه انگِ ب دانید می

طور که آقاجواد  همانتقاضا داریم که  از این همه چالش،به شما ما ضمن ابراز خسته نباشید . اینطور نیستقسم که شما 
که خدمتی به » دائرة المعارف چالش« ن یودت شما هم بروید در کارِ، دنفرمود را کار» دائرة المعارف بارداری« و دنتفر

از ما . نفرماییدو غیره لطنه الس قتاریخ و مشروطه و ازلی و بهائی و مصدّ  و اینقدر خودتان را خستۀمردم کرده باشید 
  .عمه دار و بی خواهیم، اعم از عمه  ما خیر مورخان را می. گفتن بود

  
  واقعی، مخدوش بود         تو نبودی، طبع ما خاموش بود حظبی تو 
  کنیـــم از بــودنت         از زبـان و از زمــان فــرسودنت ر میـمــا تشکّ

  
  .سالم ما را برسانید همحترمین به عمۀ چن به ملکۀ مادر و هم

  .روح شوهر عمۀ ما فدایتباقی بقایت ، 
  
  
 


