ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺟﻮاب ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری«
ﻣﺤﻘﻖ ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ،
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارم .ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم و از ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮھﯿﺰم.
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ھﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ ھﺪف ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ
ﺧﻮد را از ﺑﺤﺚ ازﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻮﯾﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﺳﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ازﻟﯽ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﮑﺮده اﯾﺪ!( ،ﭼﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﺮ دﯾﻦ و آﺋﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﺑﮫ ﺿﺮورﺗﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ و آن آﺋﯿﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی
آﻗﺎﯾﺎن ﺷﮭﺒﺎزی ھﺎ و رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ھﺎ ﺷﺒﺎھﺖ ﻧﺪارد؟ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﺮای ھﻮﯾﺪا ،روﺣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه دﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ درﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺮای او ﺑﮫ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد دﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺑﯿﺎن را ﺑﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﺑﺎﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﺟﺎن
ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻘﯿﮫ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ آن روز ﻣﯽ آوردﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﻓﻮراً ﺑﺎ ﺷﻌﺮی ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ را از اﯾﻦ ﻣﮭﻠﮑﮫ ﻧﺠﺎت داد؟
ﻧﻘﺶ ازﻟﯿﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﮫ را اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،ھﻤﺎ ﻧﺎﻃﻖ و ﻏﯿﺮه ﺳﺘﻮده اﻧﺪ .و آﻧﮭﺎ را ﯾﺎر و ﯾﺎور اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﻣﺸﺮوﻃﮫ را ازﻟﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﭼﮫ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ازﻟﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ،دو اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ(١ :
ازﻟﯿﺎن/ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺘﺪا ﺑﺎزﻧﺪه در درﺟﮫ اول ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد (٢ .اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ازﻟﯿﺎن/ﺑﺎﺑﯿﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﺑﯽ راھﮫ
ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎزه ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﮭﺎءاﷲ و ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﮫ و روﺷﻨﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه در درﺟﻌﮫ اول ﻣﺴﺆل ﺧﻮد ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮫ دﯾﮕﺮان.

در ﺧﺎﺗﻤﮫ اﮔﺮ اﺟﺎزه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﮫ ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ،ﻧﮫ
ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل و ﻧﮫ ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ازﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ھﯿﭻ ﮐﺪام آﻧﮭﺎ ازﻟﯽ/ﺑﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﺋﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﮫ از ان ﺗﻔﮑﺮ رﺳﻤﺎ و ﻋﻠﻨﺎً دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞّ در راه اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ازل ﺣﺮف ﻣﮭﻤﯽ در ﺟﮭﺖ روﺷﻨﮕﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺰده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻃﺮﻓﺪار او ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﺪی ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ راﺑﻄﮫ ای ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﻔﮑﺮات ازل و اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻣﻦ اﮔﺮ راه اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮم دﻻﺋﻞ ﺑﮭﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اراﺋﮫ دھﻢ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اروﭘﺎﺋﯽ ھﻤﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﮭﺎءاﷲ را از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮزھﺎ ،اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ،ﺻﻠﺢ و ﺑﺮادری را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ آن ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ ،اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﺎب ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در روﺷﻨﮕﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺘﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ازل ﻧﺪارد .و اﮔﺮ ﻋﺪه ای اﻋﺘﻘﺎدات او را ﺑﮫ
ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎب و ﯾﺎ ازل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﺎپ ﺧﺎﻧﮫ و
اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس را دﺳﺘﻮر داد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن روﺑﺮو ﺷﺪ .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﺰاران ﭼﺎپ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﻠﯿﻮن ھﺎ ﻣﺤﺼﻞ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﺪارس و ﯾﺎ
ﭼﺎپ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎﺑﯽ داﻧﺴﺖ؟
اﻣﯿﺪ وارم ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺑﯿﺎن در روﺷﻨﮕﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮ ان را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﺰاع ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎورﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام
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