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  مقدمه

ــدر تاریخ جنبش روشنف این  بر ؤثرم رسآمدانیکی از  عنوانبه» میرزا فتحعلی آخوندزاده«نام  ،کری ایرانـ

ـــــجنبش م  ،ذاشتگدی ـــج تأثیرنسل روشنفکران بعد از خود بر  او یهاشهیاندطرح است که آثار و ـ

ت ـوطییعنی انقالب مرش تحوالت سیاسی تاریخِ ایران  ترینمهمیکی از  گذارانهــپایروشنفکرانی که از 

ــقبل از امضای ف سال یسدر حدود گرچه میرزا فتحعلی  ،بودند ــ ت ـدرگذشت و بخت ـرمان مرشوطیـ

  ١.استقرار قانون را با چشم خود ببیند هایجوانهرویش اولین سیم آزادی و ـوزش نه ـاین را نیافت ک

ــنخستی«وی  ــه با محـــرهنگی ماست کـت�عی و فــقد اجــن منتــ ــانات خـدودیت امکـ ود و ــ

  ٢»بردارد هاآنع ــرا در رف هاامـگن ـخستیـا را بشناساند و نـم مشکالتوشیده ـد کاش به جِ هــزمان

را برای  تالشش ی�اممر خود صیتی فراملی است که در طول عــلی آخوندزاده شخــمیرزا فتحع

ذشت ـــبا گ بکار گرفت و ونیزاسیلیویسامعه برای رسیدن به �دن یا به قول خودش ـوار کردن مسیر جـهم

تهار یافته اش »مکتوبات« که به »الّدولهک�لمکتوبات «اثرش یعنی  ترینمهمسال از نگارش  ۱۵۰بیش از 

                                                           
بیاغرافیای یعنی رسگذشت کولونیل میرزا فتحعلی آخوندوف که خودش به قلم «میرزا فتحعلی آخوندزاده به مقالٔه  زندگی نامهٔ  جهت مطالعهٔ  -١

  در همین کتاب مراجعه شود.» آورده است
  ١١٠های تیره، ص درخشش -٢
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 اریخیِ ت عمرِ  طولِ  اعتبارش به درازایِ گویی  ؛ی خود را حفظ کردهــهمچنان ارزش محتوایرساله این  ،است

  .خواهد بودمذهبی و استبدادزده  افتادۀعقب جوامعِ 

ر راه نجات جوامع رشقی را در تغیی«ترین منتقد پیش از مرشوطه برجسته عنوانبه آخوندزاده

  ١»دیدمی الّدولهک�لالفبا و خط اسالمی و در نرش و پخش مکتوبات 

  سیاسی یهاشهیاند

آزادی و  مرشوطیت ،ناسیونالیسم ،سمیچون سکوالر یمسائل های آخوندزاده رااندیشه تیورـمح

او معتقد  .داشترا  از هر دو ماندگیعقبی و رفع رانیو ا رانیدغدغه ا وی .هددیم لیتشک )حریّت(

از  ییزدانید ،یماندگعقب نیا یِ مداوا او در زیتجو و است یناآگاه انیرانیا یماندگبود که علت عقب

عف و ض یماندگآخوندزاده عقب یدر تلق .بود )کنار زدن روحانیون(حکومت  ۀبدناز  ویژهبهجامعه و 

 یر مذهبتحجّ و  حکومت یِ اسیس استبدادِ در دو عامل  شهیر ،زیاز هر چ شیو پ شیب ،رانیا جامعهٔ 

 یو مذهب یاسیاستبداد س بارانیز یامدهایاز پ یرانیا رفت جامعهٔ برون یبرا دراهرب  ترینمهم یو  .داشت

 .دانستیمردم م یآگاه شیعلوم در جامعه و افزا یترق علمی و کتِب را در انتشار 

 سمیسکوالر

 بانِ یتو پش یغرب یبه معنا ستیسکوالر کی وی .آخوندزاده بود ۀشیمحور اند ترینمهمسکوالریسم 

 نید خصوصبه نیمخالفت آخوندزاده با حضور د .بود رانیدر ا یغرب یگسرتش �دن و اصول پارملان

 ق رشع با قانونو انطبا استیس با نید قیکه درصدد تلف یبا افراد یبود که حت ییتا جا استیاسالم در س

خرده گرفته  »کلمه کی«کتاب  سندهٔ ینو »مستشارالدوله«به او  کشمکش و مخالفت داشت. رسِ  زیبودند ن

قواعد ا تو در تالش است تجـمیع �وده  یوکراسـرا اسالم را با دمــه چــککار او اعرتاض کرد  و بر شیوهٔ 

  .هدالم تطبیق دـقوق برشی را با اسـح

ــآخ زعمبه  معضل نیباور است که ا نیا است و بر انیرانیا یمذهب باعث �ام بدبخت ،وندزادهـ

ــتنها ب ــب یبعد از چند« :سدینویم نیبنابرا؛ ل خواهد شدــح یا اصالحات مذهبـ  سدّ  هکاین الیـــه خـ

                                                           
  ١٣مرشوطٔه ایرانی، ص  -١
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 نیاس ااس َهدم یاست، براآن  زمیاسالم و فنات نیت اسالم، ددر ملّ  ونیلزاسیو سد راه سو دیجد الفباراه 

وب ـــاثبات وج یو برا یاز خواب غفلت و نادان ایآس فیکردن طوا داریب یو برا زمیو رفع فنات نید

  ١»رشوع کردم الّدولهک�ل فیالم به تصنــدر اس پراتستانتزم

 یعنی؛ آن است زمیاسالم و فنات نید ،ملت اسالم یمشکل اصل دیگویم رصاحتبهخوندزاده آ 

 دیاعتقاد دارد که با و اسالم است نیهم ،انهیو مشکل م�لک خاورم یارتجاع ،باور دارد که اسالم از اساس

  .شود جادیدر آن ا )پروتستانتیسم( یاساس اصالح و تغییر کی

 أثیرت یرانیا یهاستیاز سکوالر یبر بخش خاص سمیآخوندزاده در باب سکوالر یهاشهیاند

 ملکم خان زار یمرا تدوین کرد و  »سه مکتوب« او رسالهٔ از میرزا آقاخان کرمانی به تقلید  .گذاشت ییبسزا

  .آخوندزاده بود یهاشهیوامدار اند ،خود یِ ستیسکوالر یهاشهیاز رساالت و اند یبرخ نیدر تدو

باعث ی و و ترس ناشی از تبعاِت انتشار آثار جامعه ایران  ر و استبداد مذهبی حاکم بر بدنهٔ تحجّ 

 .یابدنمردم را  انیم عیوزمجال انتشار و ت ،پس از نگارشیک قرن تا در ایران  یو  یهاشهیاند آثار و که شد

 کنندهٔ نییتب و تهنوش نیترشفافو  نیترمهمکه  آخوندزاده یفتحعل رزایم» مکتوبات«کتاب  یبه عبارت

د و ص تاریخِ جنبِش روشنفکری و تحوّل اندیشٔه مذهبی و سیاسی  ندیفراو در  ستهای او اندیشه

ارج از در خ همآن ،بود شدهنوشته تیاز مرشوط شیچهل سال پ اگرچه، است رینظکماخیر  سالهپنجاه

 طوربهان حکومت پهلوی و در دور  ١٣٥٠در سـال  یـعنیسال پس از امضای فرمان مرشوطیت  ۶۵ ،رانیا

ا قبل و توزیع گردید و تچاپ  رانیدر ا تعدادی بسیار محدوددر  و -دجلد سفی صورتبهصطالحاً ا- یپنهان

در میان برخی از دوستان و آشنایان میرزا  آن نویسدست هایِ نسخهتنها اندک  ،کتاب از انتشارِ 

  .شدمی دستبهدست

  ناسیونالیسم

او  سمِ یونالیناس شهٔ یاما اند ،آخوندزاده دارد یاسیس شهٔ یاند در یمهم گاهیجا ییگرایو مل سمیونالیناس

در ارتباط  دزادهآخون .بودباستان  رانیاتوجه به و  ییگراباستان برمعطوف  ،اسالماز  ییبر جدا تأکید ضمنِ 

                                                           
  ٣٥٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
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شد و الم یا به قول خودش خط اس فارسیخط  رییرفت که خواهان تغ شیپ ییتا جا یرانیا سمیونالیناس با

اخرتاع  یدیجد یالفبا ،نیبنابرا ؛یادکرد رانیا یماندگاز عوامل انحطاط و عقب یکی عنوانبه رایجاز خط 

  .خود را انجام داد تا بتواند خط جدید اخرتاعی خود را جایگزین خط فعلی �اید تالش ی�امو  ؛کرد

  مرشوطیت

ظام مطلقه ت نمرشوعیّ  ،پرداخته ی به مخالفت با استبدادحیخود به شکل رص هاینوشتهآخوندزاده در 

 تیحر که جایی استدر نظر آخوندزاده تا (دیسپوت)  پادشاِه ظا� و اهمیِت  ریتأث .بردمی سؤالرا زیر 

 رانیا نیحکومت در رسزم یذات مؤلفهٔ  نیحذف ا منوط بهرا  یعلم و ترق لیو تحص یانسان هیّ جس�ن

رفتار  یر یرپذیتأثو  دادهخود قرار  نقادانهٔ  اشارهٔ  موردسطوح قدرت  هٔ یرا در کل یاو خودکامگ .ش�ردمی

  .کندیمایشان را نکوهش  نشاندگاندستعوام از ظلم پادشاهان و 

 همگانی یآزاد

را در  یاو آزاد .دارند را یاز آزاد یآمده و حق برخوردار  ایها آزاد به دنانسان آخوندزاده همهٔ  نظر از

 یرا برا یتیمرز و محدود گونههیچو  کندمیمطالبه  یکیزیو ف یمعنو  یآزاد یعنیخود  شکلِ  ترینکامل

 ،انسان را محدود کند یآزاد تواندمیکه  یکه تنها مرز  دهدمیرشح  تفصیلبهاو  .پذیرد�یآن 

کامل در نظر آخوندزاده  یآزاد .کندمیاست که خود انسان تحت عنوان قانون وضع  هاییمحدودیت

نای و مب شده باشد یخداوند به شهروندان ارزان یحت ایکه از طرف حاکم و  ایهدیهحق است و نه  کی

بر  ها بود وانسان همهٔ  یاو معتقد به مساوات و برابر  .داندمی میانسان را احکام عقل سل برای این حق

زنان و  نایم یفرق دینبا ردو اعتقاد دا ویدگیزنان و مردان سخن م انیم یحقوق تفاوِت  عدماساس از  نیا

  .حقوق وجود داشته باشد لحاظ ازمردان 

در او  .به حذف حجاب شدرفت که معتقد  شیپ ییخود تا جا شهٔ یاند نیا بسِط آخوندزاده در 

مرورِ  یاست، ال اُناث فهٔ ینوع برش را که طا ینازل کرد و نصف بناو آیٔه حجاب را «: سدینویممکتوبات 

  »انداخت یبه حبس ابد دُهور

انع استدالل که حجاب م نیبا ا نیبنابرا ،برابر زن با مرد بود وقو حق یقائل به آزاد آخوندزاده
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 یعربستان و مسائل جامعهٔ  واحوالاوضاعمربوط به حجاب را و  کردیآن را رد م ،زن است یآزاد

 .آمد شیو همرسانش و اعراب پ امربیپ انیکه در روابط م دانستیم

  آثار تحقیقی در خصوص آخوندزاده

ــب ــ ــاث نیترمهمدون شک ـ ــآخ هایهــاندیشصوص آثار و ـر تحقیقی در خــ ــ  ریراتو تق هاتالش وندزادهـ

توسط انتشارات  ۱۳۴۹در سال  »فتحعلی آخوندزاده میرزا هایاندیشه«ت بود که با عنوان فریدون آدمیّ 

با  شاما انتشار  ،گرددیماگرچه این کتاب مفتخر به دریافت جایزه از شهبانو  .چاپ رسید به یخوارزم

  .شودیمتوقیف این کتاب در زمان چاپ خود مواجه لزوم  بریمبن ییهاجنجال

ــبا توج  !)( جمهوری !)( و ارشاد )!( نگـــوزارت فره مذهب زدهٔ سیاسی و  یهایر یگجهته ـ

 در خصوص بررسی و نقدِ  یذکر قابلآثار شایسته و  متأسفانه ۵۷های بعد از انقالب اسالمی در سال

از کتب  نیز بیشرت یک رونوشت منترششدهکتاب  عنوانبههای آخوندزاده به چاپ نرسیده و آنچه اندیشه

 قدمم کاظم استادیط ـــتوس »آخوندزاده و تغییر خط«کتابی با عنوان  ۱۳۹۴در سال  ازجملهقبلی است؛ 

ــگ  الیــرح اجمـیک شکه ضمن  شد منترشط فارسی ــخ به نام دانشنامهٔ  یامجموعهدر ردآوری و ـ

اپ لزوم تغییر خط در این کتاب به چدر ارتباط با وی  یهانامهبخشی از  ،پیرامون زندگی و آثار آخوندزاده

 .رسیده است

تاب و بهرام چوبینه بر ک ، محمدجعفر محجوبمؤمنی آقایان باقر مقدمهٔ  کتاب فوقدو عالوه بر 

 ویژهبهدر شناخت آثار و الزم به ذکر است  .باشدبرای اهل تحقیق مفید  تواندمینیز  مکتوبات

  .است هگرفت قرارو در دسرتس تاکنون به چاپ رسیده ی مقاالت متعدداو  هایاندیشه لیوتحلهیتجز

 یشناسکتاب

شش  ،»مکتوبات«یعنی  ،اثرش ترینمهم جزبهاز آخوندزاده  .است یادیز فاتیآثار و تأل یدارا آخوندزاده

 .ستا مانده یجابه های فراوان و تعداد اندکی شعرنامه ،متعددمقاالت  ،داستان کوتاه کی ،شنامهی�ا

ــدر سه ج ۱۹۶۱در سال  کلیات آثار او ــ به زبان  Mirzə Fətəli Axundzadə Əsərləri وانــلد با عنـ

  است. شده منترش محمدزادهآذری و به کوشش حمید 
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 کمرت از آغاز و ظرف ۱۸۶۳در سال  یرا آخوندزاده به زبان آذر » مکتوبات« اولین نسخهٔ انشای : مکتوبات

 یار یا همب و در ادامهبرگرداند  یبه پارسم� را مستشارالدوله با همراهی  سپس .به ا�ام رساند سال دو

 .ترجمه کرد یم� را به روس خود زبانیروساز دوستاِن  یکی

از ه�ن ابتدای امر آخوندزاده درصدد چاپ کتاب برآمد اما زبان گزنده و محتوای تند و آتشین 

که  ی�ام تالش با. چاپ آن را داشته باشد کتابت وو جسارت  جرئت احدیداد اجازه �ی »مکتوبات«

 نینویس اهای دستنسخهو تنها  انجام دادند نتوانستند کتاب را به چاپ برسانند نشآخوندزاده و دوستا

ا پایان عمر ت خوندزادهآ شد. بدین ترتیب میپخش و مطالعه آخوندزاده  انیکتاب، توسط دوستان و آشنا

او، رگ با گذشت نیم قرن از م را به حقیقت مبدل سازد. »مکتوبات«انتشار کتاب  یِ ایرؤخود نتوانست 

در  .دیدر باکو به چاپ رس »دیدج یالفبا تهیکم« یاز سو م� ترکی کتاب  ۱۹۲۴در سال و بار  نیاول یراب

ــنس) م ۱۹۷۱(۱۳۵۰ سال  صورتهبانتشار  نیا .منترش شد یباقر مؤمن به همت رانیدر ا کتاب یپارس خهٔ ــ

ــانتشارات م ۱۳۶۴ در سال .گرفتصورت نسخه  ۵۰۰و در  زیرزمینی ــ ــام ردــ ــ ــ ــروز با افزودن مـ ای قدمهـ

 .ندابه چاپ رسخارج از ایران افست و در  ،یمؤمنباقر  با حذف مقدمهٔ را » مکتوبات« ١صبحدم .به قلم م

 .انتشار یافتمجدداً افست و توسط انتشارات الربز  ۱۳۸۵در سال  ،نهیبهرام چوب از ایمقدمهبا  »مکتوبات«

خطی مکتوبات محفوظ  بر اساس نسخهٔ پژوه معارص  محقق و مرشوطه حقدار اصغریعل ۱۳۹۵در سال 

تاب کالزم به ذکر است  .�ودانتشار مکتوبات  تصحیح و ملی اقدام به در کتابخانهٔ  ۱۱۲۳ش�ره به 

ودی که قیو  بوده ی اساسیهاتفاوتی دارای مؤمنآقای نسبت به چاپ  حقدارآقای  توسط منترششده

 نسخهٔ � م یساز ادهیپو رصفاً  مندرج نگردیده ارقدحآقای در چاپ  مکتوبات افزودهبعدها میرزا به م� 

  .باشدیم ۱۱۲۳

  به چاپ رسیده است:در ایران ذیل  یهانام با آخوندزادهتاکنون سه دفرت از مجموعه مقاالت  مقاالت:

  .صفحه ۲۵۶ ،۱۳۵۱تهران  محل نرش: ،آوا نارش: ،مؤمنی باقر گردآوردهٔ  ،مقاالت

  صفحه ۷۸ ،۱۳۵۵ تهران محل نرش: ،نگاه نارش: ،محمدزادهبه کوشش حمید  ،فارسی مقاالت

  .صفحه ۷۲ ،۱۳۵۷ زیترب محل نرش: ،ناال و سا نارش: ،صدیق.ویراسته ح ،فلسفی مقاالت

                                                           
  فقید محمدجعفر محجوب برای خود برگزیده بود.م.صبحدم نام مستعاری بود که استاد  -١
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آخوندزاده به افراد مختلف در خصوص لزوم تغییر خط و همچنین  هاینامهای گزیده از مجموعه ها:نامه

 است: شدهچاپبه رشح ذیل  الّدولهک�لانتشار کتاب مکتوبات 

ـحه ۴۵۴ ،۷۱۳۵ ربیزت محل نرش: ،احیا نارش: ،محمدزادهحمید  گردآوردهٔ  ،١وباتـالفبای جدید و مکت   .صـف

 و داستان: ها�ایشنامه

ــاندینارش:  ،یــقراجه داغ فرــمحمدجع مهٔ ـترج ،٢التی�ث ـحه. ۰۹۴ ،۴۹۱۳محل نرش: تهران  ،شهـ   صـف

  .حهــصف ۱۱۲ ،۱۳۵۰محل نرش: تهران  ،نارش: عطایی ،ویدمد مهــاح ترجمهٔ  ،رد خسیسـگذشت مر ــس

ــنارش: س ،یطاهر  دیس�ل ــج ،خوردند ولــانی که گــستارگ ـحه. ۷۰ ،۱۳۵۷محل نرش: تربیز  ،هندــ   صـف

  تدوین و نگارش کتاب حارض نحوهٔ 

رزمینی و شاید به دلیل انتشار زی متأسفانهکه - مؤمنیباقر آقای چاپی  م� کتاب حارض بر اساس نسخهٔ 

 رارقو مورد بازبینی اساسی تهیه  -و م� همراه است ینیچحروفدر  اشتباهاتیهای چاپی با محدودیت

ضمن رفع  خوانی شده و�ونه کلمه به کلمهم� کتاب از ابتدا تا انتها برای انجام این کار  .است گرفته

ــنام ایجملهواژه یا  هر جادر بازخوانی م�  ،اشکاالت چاپی ـــــ ــفهوم بود با مراجعه به نسـ ــ رش علم ن خهٔ ـ

 ،ربیعمتون  .بازنویسی شدو  گرفته قرارمورد تدقیق  ،ملی کتابخانهٔ  ۱۱۲۳ نسخهٔ  و باکو ۱۹۸۵ چاپ

ــاع  .ن به انتهای کتاب پیوست گردیدــمتدشوار  معانی لغاِت درج شد.  هاآنرجمٔه ــگذاری و ترابــ

 مکتوباتخود به م�  مرورزمانبهکه میرزا فتحعلی  ٣قیودیبسیار زیاد همچنین با توجه به اهمیت 

زیرنویس خارج و حالت از  ترکوچکو با فونت  }یدق{+ این قیود با عالمت ند،افزوده و مکمل کتاب بود

میاب و ــبسیار ک منیؤ باقر مبه تصحیح  »مکتوبات«اپی ــچ نسخهٔ  کهییازآنجا .کتاب قرار گرفتنددر م� 

در این اً عین ،بود شدهچاپ تابــه در آن کــک ایشان دمهٔ ــ�اید، مقناممکن می یباً ه آن تقرــدسرتسی ب

  یز درج گردید.ــکتاب ن

                                                           
  .که البته اشتباه و این دو کتاب متفاوت است کنندمی خلط» مکتوبات«را با کتاب » الفبای جدید و مکتوبات«گاهی کتاب  -١
 ١٣٩٧همچنین در سال تجدید چاپ شد.  ١٣٥٦توسط نرش خوارزمی در سال » �ثیالت: شش �ایشنامه و یک داستان«این کتاب با عنوان  -٢

  ویرایش جدیدی از این کتاب توسط انتشارات مولٰی به چاپ رسیده است.
ــحال تک دا�اً درمیرزا فتحعلی  -٣ ــمیل کتاب مکتوبات بوده و هـ ها ن افزودگی. ایکردمی ترلتاب افزوده و کتاب را کامـگاهی متنی را به ک از رـ

ـاهاً از طریق نام   .خواسته که این قیود را به کتاب ضمیمه �ایندمیها و از آن کردهمیمیرزا به دارندگان نسخه ارسال است که  هاییـگ
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ــمک«کتاب یح ــو صح م� کامل ،دارندگان کتاب حارضبدین ترتیب   .دارند اریاختر را د »توباتــ

ــع ــ ــ ــگیری بیشرت خجهت بهره الوه بر این،ـ  نامهٔ زندگی رزا فتحعلی بر اساســمی نامهٔ زندگی م�ِ  ،وانندگانــ

ــکتاب اف ه ابتدایـــب »وباتــمکتدید و ــالفبای ج«تاب ــنترشه در کـاو م ودنوشِت ـخ ـــزوده گـ از  .ردیدـــ

ــخ ــ ــمتا  مدار  تقاضا زرگوار کتابـبوانندگان ـ ــاح نقصان واردِ ـ ــ ه تا در میان گذاشت در ت�لی را با نارشــ

  .بعدی اصالح گردد هایچاپ

  م.مقصود

  خورشیدی ۱۳۹۹ماه  مهر



 

 

  آخوندزاده به قلم خودش نامهزند�
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  ه خودش به قلم آورده استکولونیل میرزا فتحعلی آخوندوف کیعنی رسگذشت  بیاغرافیای

ــپ در اوایل جوانی کدخدای  است فُرسدادش از طوایف ــه اجکبن حاجی احمد  یمحمدتقدر من میرزا ــ

  .ع�ل تربیزخامنه بود من اِ  قصبهٔ 

 خون ی آمده در شهرکجارت به والیت شـه به عزم تحیّ ـمسی ۱۸۱۱ عد از معزولی در سنهٔ ــب

ـــــآخ برادرِ  دخرتِ  ــرا ب اصغریعلوند حاجی ـ ــاز ای .است درآوردهاح کن بالهٔ ــه حــ  هٔ او در سن وحهٔ کن منــ

ــمسی ــبه وج ۱۸۱۲ه حیّ ــ ــبعد از دو س .امآمدهود ــ ــال از ایــ ان خ یجعفرقلی کم والیت شکحا ،ن تاریخــ

ــخویی وف ــکات ــ ــ ــبه هم .رده استـ ــین سبب غربای ایــ ان خ یقل جعفره در تحت ح�یت کرانی ــ

ــقصد م ،کردندیمدر آن والیت زندگانی  ا زنش ایشان ب کلن نیز در سِ ــدر مــپ .اند�ودهعاودت به وطن ــ

ــو فرزندش عازم قص   .خامنه شده است بهٔ ـ

ــبعد از چ ــب یاخامنهه ــکهار سال مادر من با زن دیگر پدرم ـ ــبه راه ن ،وده استــ رفته از ــ

ــکشوهرش خواهش  ــمن ب اتفاقبهه او را ــکرد ــ ــ ــه نزد عمویش آخونـ ــاصیعلد حاجی ــ ــک غرـ ه در ــ

ــین اردبیل در مصاحبت حکــمحال مش ــسابق ش مِ کاــ پدرم  .دنکروانه  کردیمسلیم خان زندگانی  ،یکــ

ــادرم را قبـــخواهش م ــرده او را با مکول ــ ــن به نزد عمویش فرســ ــم .تاده استــ م ن از این تاریخ از پدر ــ

ــج ــو در نزد عموی م امندیدهدیگر او را  داشدهــ ــهوراند از ده در قریهٔ  امبودهادرم ــ ــب .داغاات قر ــ عد ــ

ــآخ ،سال کاز ی ــبه تع اصغرعلیوند حاجی ــ ــــلیم و تربیت من شـ ــ ــق ول. ارده استکروع ـ ــ را به  رآنــ

ــم   .ه به من درس گفته استربیّ ــه و عتب فارسیّ کاز  آهستهآهستهرآن ـــــبعد از ا�ام ق ،ن یاد دادهــ

ه خوا ،هخواه فارسیّ  ،هفاضلی بود ممتاز و از جمیع علوم اسالمیّ  ،اصغرعلیاین آخوند حاجی 

مشهور  اوغلی اصغر علیالناس به حاجی من بین ،ردهکامل داشت و مرا به فرزندی قبول کاطالع  ،هعربیّ 

  .امهشد

ده ر کوت قراداغ ارتحال کبعد از دو سال از قریه هوراند به میان ایل ان اصغرعلیآخوند حاجی 

ت در محل و کقشالقات ایل ان کدر آن اوقات مصطفی خان رشوانی نیز نزدی .ن شدکلو ساکولی ب هدر اوب

  .ن داشتکرلو مسکموسوم به ش
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 زائدالوصف هاینیکوییدیده است و ها پدر ثانوی من ح�یت ،از این خان حمیده خصال

برادر بزرگ آخوند  ،بود ۱۸۲۵ه ه تاریخ مسیحیّ کدر این اثنا  .ستا ه از تقریر بیرونکرده است کمشاهده 

او را با من و مادرم به وطن  ،وت آمدهکنای به محال کاز والیت ش ،نام نیمحمدحس ،اصغرعلیحاجی 

ال در س اتفاقاً رده کث کدر سال اول به شهر گنجه وارد شده در اینجا م اصغرعلیآخوند  .مألوف درآورد

  .دولت ایران با دولت روسیه واقع شده آینده محاربهٔ 

ــک یصائبــم دچار  ه ایشانکاتی رو داده است و بلیّ ه در این محاربه به آخوند حاجی و عیالش ــ

 ،محروم مانده ،گنجه به تاراج رفته است ه در قلعهٔ کوال و اجناس خودشان ـــو از جمیع اماند هشد هاآن

با عیال  اصغرعلیآخوند حاجی  ،ر ایرانکست لشکبعد از ش ،هالقصّ  .گنجایش تحریر ندارد ،اندهمفلس گشت

�ل اهت�م مرصوف داشت و زبان فارسی کآرام گرفت و در اینجا در تربیت من  ،خود به شهر نخو آمده

 .ردکداغستان معتاد  لم زبان عربی مثل طالب لزگیهٔ کمرا به ت یو عربی را به من خوب یاد داده حت

را سفر حج پیش آمد و مرا آورده در گنجه در نزد  اصغرعلیآخوند حاجی  ۱۸۳۲در اول سال 

  .ه شدکخودش عازم م ،ه و فقهیه گذاشتهتب منطقیّ کحسین به خواندن مالّ آخوند 

بودم  خرببیدانستم و از دنیا یخواندن زبان فارسی و عربی چیزی � ازغیر  بهتا این تاریخ من 

اما ؛ نمکب شروحانیون تعیّ  کرده در سلکه من تحصیل علوم عربیه را �ام کاین بود  امیثانو و مراد پدر 

  :این استتفصیل آن  .ت شدباعث فسخ این نیّ  ،دیگر رو داده قضیهٔ 

الوه ه عکشخصی مقیم بود میرزا شفیع نام  ،ی از حجرات مسجد گنجه از اهل این والیتکدر ی

ر ه دکست ااین میرزا شفیع ه�ن  .نوشتمیخط نستعلیق را خیلی خوب  ،بر انواع و اقسام دانش

خودم  من به فرمایش پدر ثانوی .اندهدر اشعار فارسیه به قلم آوردت غرمانیا رسگذشت و فضل او را کممل

و این شخص  میان من رفتهرفته کهاینتا  .گرفتممیمشق خط نستعلیق  ،پیش این شخص رفته هر روز

حصیل علوم از ت! روزی این شخص محرتم از من پرسید: میرزا فتحعلی .محرتم الفت و خصوصیت پیدا شد

ار و شارالتان بشوی؟ کخواهی تو ریامیگفت:  .خواهم روحانی بشوممیه کچه منظور داری؟ جواب دادم 

میرزا شفیع به حالت من نگریسته گفت: میرزا  .ه آیا این چه سخن استکردم و حیرت �ودم کتعجب 

ب نفرت سب کهوقتی .یرشغل دیگر پیش گ ،نکروه ضایع مکعمر خود را در صف این گروه م !فتحعلی
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 ه تا آن روز از من مستور بود و عاقبت تا مراجعتکشف مطالبی کرد به کرشوع  ،او را از روحانیون پرسیدم

یش نظرم رد و پرده غفلت را از پکمیرزا شفیع جمیع مطالب عرفانیت را به من تلقین  ،از حج امثانویپدر 

ردم و نیت خود را تغییر دادم و بعد از مراجعت پدر کقضیه از روحانیت نفرت  بعد از این .برانداخت

تاب کاز آن جمله به خواندن  ،هتب عربیّ کو برگشتم و باز چندی به خواندن بعض خبه ن ،از حج امثانوی

ه تجویز ب .تب روسی گشاده شدکو مخدر این اثنا در شهر ن .شیخ بهایی مشغول شدم» الحسابخالصة«

چون  .تمگرفمیتب زبان روسی را یاد کسال در این م کی .ردمکبه خواندن زبان روسی میل  امثانویپدر 

در تاریخ  ،سال کبعد از ی .م بشومه در اینجا مشغول تعلّ کسال نتوانستم  کزیاده از ی ،بزرگ شده بودم

امید  .ردکقع و تو  مرا برداشته به تفلیس آورد و به رسدار روس بارون روزین عریضه داد امثانویپدر  ،۱۸۳۴

نیز  نفر از محرران روسی را کرشقیه بردارد و ی السنهٔ  میخود به خدمت مرتج ه مرا در دفرتخانهٔ کداشت 

ه زبان از این ه به چکدانم ی� .ه در زبان روسی دانش من قوت گرفته باشدکبه تعلیم من مقرر فرماید تا 

در حق  هافاتالت ،ردهکقبول  فوراً را  امثانویپدر  ملتمس ،این امیر فرشته خصال .نمکب یار ز شکرگرسدار 

عاجزم و از آن تاریخ تا امروز من در حضور رسداران قفقاسیه در  هاآنه از وصف کمن ظاهر فرمود 

 لهالجمفیو ام هدید هامرحمتو  هاالتفاتایشان انواع  کرشقیه مقیم و از هر ی منصب مرتجم السنهٔ 

رم کخاصه از ج�ال فیلد مارشال قنیاز وارانصوف مرحوم شا .امهشد ولونیلیکاوضاع دارم و صاحب نشان 

ر من قابلیت یم دکاردان و حک التفات این امیرِ  ۀواسطبهثانوی من بود و  ۀالنعمه بعد از بارون روزین ولیک

 .روضش داشتمردم و معکی آذربایجانی تألیف کیدیا یعنی �ثیل در زبان تر امشش ق .ردکتصنیف بروز 

این امیر فیاض  هٔ ردکه احداث ک�ثیالتم را در تیاتر تفلیس  .مورد تحسین زیاد و مشمول انعامات وافره آمدم

  .شنیدمها و تعریفها آفرین ،تیاتر ار مجلِس از حضّ  .درآوردند ،است

ه زبان این هفت تصنیف ب .ردمکی تصنیف کایت یوسف شاه را باز در زبان تر که حک آن از بعد

پطربورغ و  هایژورنالدر ها تعریف نامه هاآنبه چاپ رسیده است و در خصوص  ،روسی ترجمه شده

  .برلین به قلم آمده است

ردم و دالیل کتألیف ای هتابچکاسالم در زبان فارسی  الفباه از برای تغییر مسیحیّ  ۱۸۵۷ ۀدر سن

جانشین قفقاس  ،افخم ۀمپراطورزادیاز ا ۱۸۶۳ ۀدر سن .تابچه بیان �ودمکوجوب تغییر آن را در این 

جمیع مخارج سفر را  .رده برای اعالن این خیال عازم اسالمبول شدمکغراندوف میخائیل اجازت حاصل 
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ذ نوشت اغکروس در اسالمبول  حرضت غراندوف از خزینه مرحمت فرمود و وزیرش غروزینشرتن بایلچیِ 

را  الفبا ییرِ تغ ۀتابچک .تقویت معمول دارد ۀه در باب انجام مطالب من در نزد اولیای دولت عث�نیه الزمک

ایت کیه و حکردم و �ثیالت تر کد پاشا پیشنهاد أ عث�نی فو  صدراعظمبه  ،مان ایلچی روسابه معرفی دراغ

دند و در ر کحظه مال  صدراعظمعث�نیه به امر  ۀدر جمعیت علمی تابچه راک .یوسف شاه را نیز نشان دادم

باز برای  کهاینبه علت  .ن تجویز اجرایش را ندادندکهر خصوص مقبولش یافتند و تحسین �ودند ولی

گفتم  .شدیمل�ت صعوبت مشاهده کیب کدر تر  ،اتصال حروف ۀواسطبه الفبا تابچهٔ کعمل چاپ در این 

اسالم نیز مانند  االفبسابق اسالم داده شود یعنی حروف  الفبال�ت به کلی که در این صورت باید تغییر ک

ه دست راست نوشت طرفبهعه باشند و خط از طرف دست چپ حروف خطوط یوروپائیان باید مقطّ 

در  الًک منتخب گردد و حروف مصوته نیالت الفباال حروف از که ساقط گردند و اشلیّ کبالها شود و نقطه

در قبول این رأی نیز  .آلفابتی بشود الفباسیالبی مبدل به  الفباخالصه  ،پهلوی حروف صامته مرقوم شوند

نیز  ١خاننیحسمیرزا  ،ایران مقیم اسالمبول رمختاریوزردند و عداوت کعل� و وزرای اسالمبول موافقت ن

ن در دولت کنیل مرام از اسالمبول برگشتم ولیبی ،الصه. خعث�نیان شدی عدم موافقت مقوّ  ،نسبت به من

ا با سابق اسالمبول مقبول نیفتاد اما به خودم نشان مجیدیه بفعث�نیه اگرچه خیا� در خصوص تغییر ال

  .ردندکانعام  الفبافرمان تحسین در خصوص تغییر 

 .باعث صدع است هاآن همهٔ ر که ذ کچشیدم ها در اسالمبول مرارت خاننیحساز میرزا 

ن من کلی .دولت خود بود و با من در باطن عداوت شدید داشته است در تفلیس قونسولِ  سابقاً الیه مشارٌ 

رد و کعاقبت عداوتش بروز  .ردمکاو منزل  در خانهٔ  ،از عداوت او غافل بوده و او را دوست خود پنداشته

ب سب ،ه معلوم شدکاز قراری  .جمیع وزرای عث�نیه مرا بدخواه دین و دولت اسالم نشان داد در پیِش 

فن  رشِط  هکچنان ،امهردکایرانیان را هجو  ۀاخالق و اطوار ذمیم ،یهکه من در �ثیالت تر کعداوتش این بود 

 به بهره است وبی هلیّ کدنیا بالفهمد و از علوم یفن دراما را و رشوط آن را � الیهمشارٌ چون  .دراما است

ه ک کندمیلهذا چنان قیاس  ،قابلیت دیگر ندارد ،خل و حسد و حرص و طمعو تزویر و بُ  یگر لهیحغیر از 

بعد از بروز عداوتش از منزلش بیرون آمدم و  .ت از بغض من نسبت به ایرانیان ناشی شده استکاین حر 

به طهران  دیگر ۀتابچک الفبادر خصوص خیال  ،به تفلیس بعد از معاودت خود .ردمکدر جای دیگر منزل 

                                                           
  مشیرالدوله که بعدها صدراعظم ایران شد. (ویراستار)میرزا حسین خان سپهساالر ملقب به  -١
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ه ن باز از ترس عل� رسم خط را بکعه قرار داده بودم ولیال حروف را مقطّ کتابچه اشکدر این  .فرستادم

در طهران نیز به این خیال ملتفت  .چپ نشان داده بودم طرفبهسیاق سابق از طرف دست راست 

مباحثه  ۀیو ما وگوگفتدر میان پروغریسیان و قونسورواتوران اسالمبول مسئله  اآلنو این خیال  ١نشدند

  .است

ــبه اجازت بزرگان دولت خ الفبا ۀدیگر در باب مسئل ــ  ،پاشا علی ،عث�نی صدراعظمودم به ــ

ــدیگر از تفلیس ف ۀتابچک ــانشمندان عثنفر از د کا به خیاالت و تصورات یکریتکرستادم به انض�م ــ �نی ـ

ــکسعاوی افندی نام  ــ ــالم به قلـــسابق اس الفباه در خصوص عدم تغییر ـ تابچه نیز کاین  .م آورده بودــ

  .ماند �ریب

  .امهارش را در آن منظومه بیان �ودز گ ،در زبان فارسی گفتهای هدر خصوص خیال الفبا منظوم

رده ک الصفا را تصنیفةه ملحقات روضک صبه تاریخ رضا قلی خان هدایت تخلّ  ،ماجرا بعد از این

رسوش  ،هرانیشاعر ط ۀقصید ه یکسال ب کمخترص نوشته به طهران فرستادم و بعد از ی ایکتریک ،است

 ید از چندبعا نوشته به آشنایان خودم در طهران ارسال داشتم و کریتکالشعراء ملقب به شمس ،تخلص

ــب ـیه خـ آن است،  زمیاسالم و فنات نیت اسالم، ددر ملّ  ونیلزاسیو سد راه سو دیراه الفبا جد سدّ  کهاین الــ

 یو برا یاز خواب غفلت و نادان ایآس فیکردن طوا داریب یو برا زمیو رفع فنات نید نیاساس ا َهدم یبرا

ــاثبات وج   الّدوله رشوع کردم.ک�ل فیالم به تصنــدر اس وب پراتستانتزمـ

ین اسالم د ه نظیرش بدین وضوح و بدین دالیل تا امروز در حقِ کست اتصنیفی  الّدولهک�لاین 

ه واقف کبل ،خیر ،انده�ی اسالمیه به مطالبش واقف نبودکه حکنه بدان سبب  .به قلم نیامده است

  .رده استکجسارت ن اً از ایشان به اظهار معلومات خود ترصیح کسچیهاما  ،اندهبود

در خدمت مقررہ مقیم و از  ،از مرحمت دولت روسیه .اآلن سال عمرم از شصت گذشته است

له است پرسم بیست سا .امهشوهر دادبه دخرتم را  .نفر دخرت کی ،نفر پرس دارم کی .مندمبهرهح�یتش 

ه زبان فارسی و ب داندمیزبان روسی و فرنگی را بسیار خوب  ،ردهکتفلیس �ام  ۀو مراتب علم را در غمنازی

                                                           
  توجه نکردند -١
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ته در رف کویرسیتت بلجیاونیه میل علوم بکبرای ت در اوایل ایون ۱۸۷۴ و در سنهٔ و عربی نیز آشناست 

  .آنجا به تحصیل علم مهندسی مشغول است

خان  میرزا یوسف ،از آن جمله .ردمکدوستان و همرازان زیاد پیدا  ،الّدولهک�لتصنیف  ۀواسطبه

ولت د یرمختار یوزبه  آن از بعده در آن اوقات در تفلیس از طرف دولت ایران قونسول بود و کاست 

میرزا ابن فتحعلی شاه قاجار بود  نیالدجالل ،جوان مرگ شاهزادهٔ  ،دیگر .ایران در پاریس منصوب گردید

ـنهار یغ یٰ إـلاتبت گذاشت و مرا که با من بنای دوستی و مک اجل امان  هکافسوس  .داشتمی میگرا ـةیال

 .اوصاف حمیده و اخالق جمیله چندی امتداد یابد فاضل و مستجمعِ  ه دوستی من با این شاهزادهٔ کنداد 

  .ردکدر عین جوانی جهان فانی را بدرود  ۱۸۷۰ در سنهٔ  واالنژاد ۀشاهزاد

ونی ویرسیتت اه بعد از رف� فرزندم به کف بود و مشهور به بابای ،رب نام تربیزیکآقا علی ا ،دیگر

رب نام کا از این آقا علی .گردیدمیدر مفارقت فرزندم مرا تسلیه بخش  ،صل همجلیس من شدهمتّ  ،کبلجی

 گفتارشخو و  رفتارخوشه خربدار و در مصاحبت خلیق و لیّ کو از عرفانیت بال باشعورو  ه آدم فهیمک

 که اگر یک امداکردهیپت نسبت به او انسیّ  ینوعبهگنجد و یه به توصیف �کدارم ها رضامندی ،است

باز دوستان و  ،و عالوه بر این سه نفر کنممیو افرسدگی مشاهده  اللمدر خاطر خود  ،روزش نبینم

  ١.باعث تطویل است فرداً  فرداً  که نامیدن هر یکهمرازان بسیار داشتم 

                                                           
  سالگی درگذشت. آرامگاه او در گرجستان در شهر تفلیس قرار دارد. (ویراستار) ۶۶در  م ۱۸۷۸آخـوندزاده در سال  -١
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 توجه

ه در مکّ  شیکه هزار و چهارصد سال پ ییهاعرببا  انیرانیا یخیتار یهاحسابهیتسومذهب،  مسئلهٔ 

آن ارزش  بدون شک گونهنیازا یمحکوم به فنا و فنا شده و مسائل باطلِ  یهابر نظام هیگر اند،ستهیزیم

جامعه  یامروز  یجدو  یاساس یهایمردم را از پرداخ� به مسائل و گرفتار  هاآنرا ندارند که با طرح 

 یاثر ادب کی یمعرف خاطربهاست، رصفاً  لیقب نیاز ا یلمسائ یکه حاو » کتوباتم«بازداشت. چاپ کتاب 

د ه موجِ ک یاست وگرنه زنده کردن مسائل مردها آن یو فلسف یمسائل اجت�ع یناشناخته و طرح برخ

  .ستیما ن کارِ  دومدستو  یپرداخ� به مسائل فرع ایسوءتفاهم باشد و 
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 رسگذشت

ن ه� یکدخدا است که قبالً زیترب خامنهٔ  قصبهٔ  از مردمِ  یاز پدر  )۱۸۱۲-۱۸۷۸آخوندزاده ( یفتحعل رزایم

خود  است و یشک تیوال یاهل نوخه از شهرها زیبه تجارت پرداخته است. مادرش ن ده و بعداً بو قصبه 

همراه پدر و مادر که . دو ساله است دیآیم ایشهر به دن نیسال بعد از ازدواج پدر و مادرش در هم کی وا

و تحت  درو یم لیاردب نیآنان به مشک ییو شش ساله است که در اثر جدا کندیخامنه کوچ م به قصبهٔ 

او  میتعل یاست، در هفت سالگ یکه خود آخوند فاضل مادر یعمو  .ردیگیمادرش قرار م یعمو  تیح�

 یرزندکوچک را به ف یاصغر که فتحعل یآخوند حاج عل .آموزدیرا به او م یو عرب یو فارس کندیرا آغاز م

به او سال با فرزندخوانده خود و مادر  نیو در ا ماندیقراداغ م القاتییدر  ۵۲۱۸تا سال  است رفتهیپذ

و پس از  شودیآواره م ردیگیدرم هیو روس رانیا انیکه جنگ م ۱۸۲۶ال س. در کندیم متیگنجه عز

 یفتحعل رزایو م رسدیفرام ۱۸۳۲. سال ندیگزیاقامت م وخهجنگ باز در شهر ن انیو پا رانیشکست ا

و فقه  منطق میتعل یو او را در گنجه برا کندیاصغر عزم مکه م یعل یاست که آخوند حاج هسال ستیب

 .سپاردیم ملدرآورد به مع تیاو را در مسلک روحان کهاین قصدبه

 یز یچ یو عرب یاز خواندن زبان فارس ریمن به غ خیتار نیتا ا: «سدینویم یفتحعل رزایم

و  کندیرا با عرفان آشنا م یکه معلم خط اوست، و  ٢عیشف رزایم یول ١»بودم خربیب ایو از دن دانستمی�

و به نوخه با ا یفتحعل ،اصغر از حج یعل ی. پس از بازگشت آخوند حاجگذاردیکنار م کرسهی ران یاو کار د

 عنوانبهو  رودیم سیبه تفل ۱۸۳۴و سپس در سال  خواندیم یسال زبان روس کی نجای. در اگرددیبازم

 .دیآیقفقاز درم یبه خدمت رسدار روس یرشق یهامرتجم زبان

 گامشیپ عنوانبهکه او را  سدینویم تیحکا کیو  یشش کمد ۱۸۵۷و  ۱۸۵۰ یهاسال نیب

 .سازدیمعروف م یو فارس یدر زبان ترک نینو اتیادب

 سنهٔ  ردم و درک فیتأل یاکتابچه یاسالم در زبان فارس الفبا رییتغ یاز برا هیّ حیمس ۱۸۵۷ سنهٔ  در«

                                                           
  ٣٥٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
ــضل او را در اشعار فارسیه به میرزا شفیع واضح تربیزی دانشمند آته -٢ ـان) رسگذشت و ف ــملکت غرمانیا (آـمل ایست و شاعر پارسی گوی که در م

  اند.قلم آورده
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 »مرام برگشتم لینیب ]پس از دو ماه یول[ عازم اسالمبول شدم الیخ نیاعالن ا یبرا ۱۸۶۳

 ییاو اعتنا شنهادیبه پ زین نجایدر ا یول ردیگیخط با تهران هم �اس م رییتغ یبرا یفتحعل رزایم

 فیه تصنب ،درباره ن� و شعر یینقدها که او ضمن نوش� هاستیها و ناکامتالش نیا زا پس. کنندی�

 .داردیعمر مشغولش م انیکه تا پا زندیدست م» مکتوبات« شیکتاب معروف خو

 کتاب فیتأل زهیانگ

از تالش دست  که ستین یاو آدم یول گرددیبازم سی، از اسالمبول به تفلالفبا رییاز تغ وسیمأ آخوندزاده،

ـیه خـــب یبعد از چند: «می. از خودش بشنوپردازدیم یتر یبه کار اساس رونیازاو  بردارد راه  سدّ  کهاین الــ

 نید نیاساس ا َهدم یآن است، برا زمیاسالم و فنات نیت اسالم، ددر ملّ  ونیلزاسیو سد راه سو دیالفبا جد

ــاثبات وج یو برا یاز خواب غفلت و نادان ایآس فیکردن طوا داریب یو برا زمیو رفع فنات  پراتستانتزم وبـ

 ١»الّدوله رشوع کردمک�ل فیالم به تصنــدر اس

 میاما طالب منافع عامه: «سدینویملکم فرستاده م یبرا ۱۸۷۲مارس  ۸ خیکه به تار یادر نامه او

 ،هیوتسپیسلطنت د عوضبهما  الیدر صورت انجام خ«و » است دیاقدامات ما فقط بر ملت عا دهٔ یو فا

 از انتشار و بعد«: دیگوینامه است که م نیو باز در هم» خواهد آمد انیبه م یسلطنت معتدله و آزاد

غرض من : «سدینویم گرید ییدر جاو باز  ٣»نخواهد ماند ٢ونیسپرستفناتیزم و و  زمیسپوتید ،علوم یترق

 الیو به خ میرا بگشا الیراه ارباب خ مهخوایمن م ست؛یشدن ملت من ن زهیلیوینسخه تنها س نیاز ا

و حبس است  دیسال است در ق هفت و هشتادو  ستیخودمان که هزار و دو یو حک� لسوفانیف

  ٤»مهنجات بد ینوع برش را از کور  یببخشم و بن یآزاد

. او کندیم انیآشکارا ب» مکتوبات« فیرا از تأل شیو هدف خو زهیآخوندزاده خود انگ ساننیبد

                                                           
برای » مکتوبات«) و پس از بازگشت از اسالمبول بوده است. نام م ١٨٦٣هجری ( ١٢٨٠این تاریخ ظاهراً سال  ٣٥٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١

ور مای ١٢٨٣ای که آخوندزاده برای چاپ کتاب به نام میرزا یوسف خان مستشار الدوله تنظیم کرده آمده است: در سنٔه اولین بار در وکالت نامه
خود مصنف  و الخاقان میرزا یوسف خانالدوله در زبان ترکی تصنیف کرده به معاونت مقربمیرزافتحعلی آخوندف کتابی موسوم به نسخٔه ک�ل

  آن نسخه به زبان فارسی ترجمه یافته بود.
٢- Superstition  
  ٢٨٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ١٨٥الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
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ست؛ ا یو تعصب و خرافات مذهب یسلطنت استبداد یصالح ملت در نابود خواهد؛یصالح ملت را م

اشاعه  مرد�ام م انیو با �دن آشنا شود و علم در م زهیلیویاست که ملت س ریپذامر امکان نیا یهنگام

 باشد. باب فکر گشودهر که فکر از بند آزاد گردد و راه ا دیهدف رس نیا هب توانیم وقتآنو تنها  ابدی

چم با برافراش� پر  و دیگشایرا م الیراه ارباب خ نهد،یم شیاست که آخوندزاده قدم پ نیچن

 ریزنج هبملت را  گریکدیزمان دست در دست  نیکه در ا- یو تعصب مذهب یعلم به استبداد حکومت

 .دهدیعالن جهاد ما -اندبه کاروان �دن بازش داشته دنیو از رس دهیکش

ما  هنیم ییوسطاقرون یماندگاستبداد و عقب یرگیدر ت» الّدولهک�لمکتوبات « ساننیبد و

 .گرددیم دستبهدستو  دیآیکاغذ م یبه رو  یو آزاد یترق فستیمان صورتبه

 یسندگینو یشگردها

آتش  یهابیله انیجز سوخ� در م زیچ یاسندهینو نیو چن یانامهانیب نیچن فریاست که ک معلوم

 :زندیهزار نقش م هاآنو اشاعه  شیسخنان خو انیب یآخوندزاده برا ینخواهد بود ول

رد  یگر یو د الّدولهک�لاز جانب  دیطرح عقا یکی: کندیم میکتاب را به دو بخش تقس اوالً 

ان با طنز و زب زین هیّ جواب یهادر نامه یکه آخوندزاده حت میالدوله (بگذرجالل هٔ یجواب یهادر نامه هاآن

 )کندیم دییتأ گرید یرا به نحو  دیه�ن عقا شیخاص خو وهٔ یو ش

اگر  رایاست ز جهیتنیبردن کتاب ب نیبه خواننده بقبوالند که از ب کندیم یسع یادداشتیدر  ثانیاً 

 آوردی برمرس گرید یااز گوشه گرید یقیشند و کتابش را بسوزانند فردا زندرا بکُ  یاشهیامروز صاحب اند

 بندند.ب حیصح یهاشهیکه زبان منافقان را با طرح اند است نیاو تنها راهکار  کندیرا منترش م دشیو عقا

که  سدینویو م خواندیبردار مخود را نسخه جاهمهکتاب، آخوندزاده  سندهیراجع به نو اما

له پرس الدو شجاع رانیو شاهزاده ازیب پرس اورنگ  الدولهاقبالهندوستان  شاهزادهٔ « مکتوبات مصنفان

 سیجلار موافق و همی گریکدیاند و با هر دو در بغداد نشسته« نکیکه ا »اندالسلطانشاه ظل یعل

� از نوش رادیاست که آن را به علت ا نیمن در امر آن نسخه هم ریتقص«که  کندیو اضافه م» هستند
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نقل  یاصل یآن را باز به فارس ١که دانمیمن � ایهیام و از ترجمه ترکترجمه کرده یبه ترک یزبان فارس

ات از به استنساخ مکتوب نوش�جواب  خاطربه«که فقط  کندیم تأکید گرید ییدر جا و ٢»کرده است

 یکاف ریغالدوله را جالل یهاو جواب گذاردیهم فراتر م نیگاه پا را از ا یاو حت »اصل نسخه اقدام کرده

 هینبو تعیرش دییو تأ یحرضت بار  قیتوفبه « وتَعالٰی  إِْن َشاءَ ٱللَّٰهُ که خود او  دهدیو وعده م ش�ردیم

خواهد  یفجواب شا هیّ و نقل هیّ قاطعه عقل نیبراه موجببر  الّدولهک�ل فاسدهٔ  االتیبه رد مطالب و خ

که  دکنیمقید  دهدیمستشارالدوله م وسفی رزایچاپ کتاب به م یکه برا اینامهوکالتدر » نوشت

و هم در  یاسم خود را هم در زبان فارس دیبا -از تبعه دولت فرانسه باشد دیکه با- صاحب باسمه خانه

 دهینسخه از هندوستان به او رس نیاعالن دارد که ا هما چاپ کرد اول نسخهٔ  ایو فرانسه در آخر  یزبان ترک

چاپ  دیها نام مصنف و مستنسخ بااز نسخه یکهیچدر «که  ورزدیبه دنبال آن ارصار م و ٣»است

 یِ �ن فرنگه زینوشته شود و در بدل اسم مستنسخ ن دیبا الّدولهک�لف اسم نگردد. در بدل لفظ مصنّ 

  ٤»سدیاسم خود را بنو خانهصاحب باسمه

نشان  اصحاب رسّ  یجز معدود یرا به کس شیکتاب خو ، نسخهٔ بردارنسخه نیا عالوهبه

 کیخان نزدیعل .است سیدر تفل رانیخان ج�ال قونسول ایرفتار او با عل اطیاحت نیاز ا یا. �ونهدهدی�

 کندیها مالشت یرانیاو به مقامات ا یقبوالندن الفبا یدر �اس است و برا کیپنج سال با آخوندزاده از نزد

ر د سیخان از تفلیعل متیاو تنها پس از عز یول ورزد،ی� غیاز ارادت به او در وقتچیهجا و  چیو ه

نستم رسشت من است نتوا یِ توه�ت که مقتضا یاپاره بنا بر«که  کندیم »انیپایب یعذرخواه« یانامه

 قدرآن یکس یو تازه وقت» و خود را به ش� نشان بدهم و بشناسانم میرا به ش� بن� ٥معلومه نسخهٔ 

 :دیآیم انیداد به مشغالظ و  یهارشط یاو فرستاد پا یمحرم راز شد که بتوان کتاب را برا

 نظر زاکه  کسآنآن را بخواند مگر به  اینشان دهد و  ینسخه حق ندارد نسخه را به کس دارندهٔ 

هد مگر بد ید و به کسبردار  نسخهآن  یاز رو  دیمورد وثوق کامل باشد؛ نبا تیمعرفت و امانت و انسان

                                                           
 چه کسی -١
  ٨٩الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢
  ٩١الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ٩٢الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
  است.» مکتوبات«منظور  -٥
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 کسآن رمگ دیبگو یاعت�د باشد؛ و اجازه ندارد نام مصنف را به کس ستهٔ یکه در هر خصوص شا کسآن

و  ندکیم ینام کتاب خوددار  حیاز ذکر رص یحت شیخو یهادر قالب نامه سندهینو .که محرم راز باشد

 .خواندیم» ۷۳۰۱و  ۱۷۱۴«، »جان دانش«و » همعلوم نسخهٔ « یهاآن را به نام

 فیکه ده دوازده سال پس از تأل ییهاروشن است و او خود در نامه اطیاحت همهاین علت

ه شود نام او و رسگذشت او نوشت دینبا یفارس در نسخهٔ  کهاین تأکیدچاپ آن نوشته ضمن  کتاب دربارهٔ 

که من  دانندیمن م شانیکو اگر هم ستین الیخ یدر ملت ما هنوز آزاد« :کندیذکر م نیعلت را چن

از عداوت «من  و ١»د کردناظهار خواه دینسبت به من عداوت شد نهیام هرآکرده فیتصنن کتاب را یچن

خان که  یها به ه�ن علزمان نیو در هم ٢»ستمین منیا انددهیخودم که هنوز مرادم را نفهم نانیدهم

 دهٔ وعبه واجب است که  امر : «سدینویساکن است م زیشده و در ترب جانیآذربا امور خارجهٔ  ریحاال مد

 ٣»ستمین منینسبت به خودم ا یاما در خاک دولت ش� از خطرات جان میایش� ب ارتیچند روز به ز

 کتاب چاپ

 رزایم مبنا اینامهوکالت میقدم تنظ نیکتاب در تالش چاپ آن است و اول فیاز ه�ن روز تأل آخوندزاده

 یآخوندوف کتاب یفتحعل رزایم وریما ۱۲۸۳ در سنهٔ «مقدمه:  نیخان مستشارالدوله است با ا وسفی

 هیّ مثال عربو ا ثیحادو ا اتیو بعض آ هیّ مخلوط با اشعار فارس یدر زبان ترک الّدولهک�ل موسوم به نسخهٔ 

زبان  ف آن نسخه بهدوم و خود مصنّ  پیخان رست وسفی رزایالخاقان مکرده به معاونت مقرب فیتصن

ف است مصنّ  مخصوص خودِ  فیهر تصن عحق طب وروپایملل  نیپس بنا بر قوان ٤بود. افتهیترجمه  یفارس

خان واگذار  وسفی رزایم نحق خود را به مقرب الخاقا نیخاطر و شعور هم یف با ک�ل رضااما مصنّ 

 ٥»سازدیم

                                                           
  ٣٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
  ٣٠٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢
  ٣١٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
 دهد مستقی�ً به زبان فارسی نوشته شده است. امروزهافزوده و قسمت بزرگی از حجم آن را تشکیل می�ام ملحقاتی که آخوندزاده به کتاب  -٤

و نسخٔه ترکی  شودآید به نحوی که حتی برای چاپ ترکی آن از م� ترکی خود آخوندزاده استفاده �یم� فارسی کتاب نسخٔه اصل به حساب می
  کنند.را نیز از م� فارسی ترجمه می

  ٩٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٥
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ف صنّ و م شودیدر فرانسه موفق � یبه چاپ کتاب، حت وسفی رزایو م دگذر یسال م چند

د؛ به کن دایچاپ کتاب پ یرا برا یدر تهران که کس رزایم نیالدجاللبه : زندیدست به دامن هرکس م

 مهٔ ترج یانامهرشطبه چاپش برساند، ضمن  یدر �بئ دیکه شا یدشتر ز  یدر اسالمبول و به مانکجملکم 

ها و ترجمه نیو او را در چاپ ا گذاردیوام ١هژ به آدولف بر  یسیو انگل یفرانسه، آملان یهاآن را به زبان

رو  یو فرانس یکال یبه ن س،یپار یسو به یحت کند،یمختار م هیآن در خارج از روس یچاپ روس نیهمچن

وش و و منافع فر  وروپای کل السنهٔ آن را به  آن را در فرنگستان و ترجمهٔ  حقوقات چاِپ  عیجم«و  آوردیم

 .گذاردیموابه او  کالً ٢»انتشارش را

و  ماندیم یباق یهمچنان در نهان» الّدولهک�ل« یول کنندیهمه تالش م دهند،یوعده م همه

 جانیدر ا رایدر هندوستان؛ ز یحت ستیکه در هر جا مسل�نان هستند چاپ آن ممکن ن شودیمعلوم م

  .است رممکنیچاپ آن غ نیو بنابرا ٣»کتابت کنند دیاهل اسالم با«هم 

هنوز مسدود  الّدولهک�لراه «وده است. درست است که بن وسیمأ گاهچیهآخوندزاده  اما

د نبه چاپ خواه یدوستانم نسخه را در طرف بیقرعن«و  ٤»دارد ادیلکن دوستان و همراهان ز ،است

 حتملی«امروز هم نتوان آن را چاپ کرد  کهآنفرض  به ٥»منترش خواهند کرد هیقیو آفر ایرساند و در کل آس

به ه�ن سبک که  را صاحب معرفت و قدرت گردد و نسخه ما از فرزندان و اخالف یکس یبعد از چند

رق غنوع برش که امروز  یبختکینموجب سعادت و  اینوشته شده است به چاپ برساند و در کل آس

جهان  و در هر گوشهٔ  کندیاو تا زمان چاپ کتاب صرب � یول ٦»ظلمت و جهالت است بشود یایدر

نوشته بود  ۱۸۷۱در سال  ی. خود او حتدفرستیاو م یاز کتاب خود را برا یاو نسخه یابدیم یراز  ممحر 

و  ٧»در دست دوستان و همرازان من در اطراف عا� موجود است الّدولهک�ل متعددهٔ  جاتنسخه«که 

 عیجم .گنجدی� ریافکنده است که به تقر یطهران شور  یعرفا انیدر م الّدولهک�ل«که  دادیخرب م

                                                           
١- Adolf Pyetrovich Berzhe  
  ٣٠٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢
  ٤٣٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ٢٢٢الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
  ٢٣٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٥
  ١٨٥الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٦
  ٢٣٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٧
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و آنجا دست  نجایبه وسعت ا چنانآن الّدولهک�ل یخط یهانسخه ١»است دهیطهران نسخه را د یعرفا

و  ی. هر کس به نحو ماندیآن بر کار � ریآن عرص از تأث یرانیروشنفکر ا چیکه ه گرددیبه دست م

ست به آن د اقیبه س یبرخ یو حت کندیو آنجا تکرار م نجایمطالب آن را ا شیخو قهٔ یمتناسب با سل

 ٢.زنندیها و مقاالت منوش� کتاب

 اصول تیرعا

 چاپ کتاب یآخوندزاده برا رایماند ز جهینتیها بتالش بود و همهٔ  رمقدوریچاپ کتاب همچنان غ اامّ 

 دیشا هادنیپا م ریاصول را ز یبعض سندهیانحراف از اصول نبود. اگر نو ایگذشت و  گونهچیهحارض به 

 .دادیکار � نیتن به ا وجهچیهبهاو  یول شدیچاپ کتابش ممکن م

ل و چاپ اص یبود که آخوندزاده برا یاز کسان یکیکنسول سابق فرانسه در رشت  یکال ین

 انیحیبهرت است با مس کندیم شنهادیاو شده بود. او پ دامنبهدستدر فرانسه، » مکتوبات«ترجمه 

چاپش  هاآن دیهستند گفتگو کند شا »انیرادیا« بیو تکذ یسو یع نیکه مشغول انتشار انوار د یمتعصب

. او کندید مر  تیرا با قاطع شنهادیپ نیچاپ کتاب دارد ا یکه برا یاقیاشت همهباآنآخوندزاده  یول نندک

و خود  تیاثبات حقان یکتاب او را برا گرید یهانیغان دسبب شود که مبلّ  ستیحارض ن وجهچیهبه

است که  فاتینتص لیقب ننه از آ  الّدولهک�ل نسخهٔ : «سدینویم یکال یکنند و به ن زیحمله به اسالم دستاو

 زیباب با اشخاص مذکور هرگز گفت و شنود هم جا نی. در افتدیاشخاص متعصب ب یبعض پسند طبعِ 

  ٣»ستین

ــینو ــیدرع سندهـ کار  نیدر کتاب دست برده شود اگرچه ا تـــسیارض نــح ـهوجچیهبه حالنـ

ــیچاپ نشدن کتاب �ام شود. او ا تــمیبه ق ــیبه تار اینامهوکالتنکته را در نامه و  نـ  ۱۸۷۲دسامرب  ۶ خـ

ــیهم یبرا  که یطرش به « کندیود را به او واگذار مـــقوق خـــح مهٔ ـــهو  فرستدیم سیبه پار یکال ین نـ

ــمن چیبه ه ــک طوره�نبه که ــبل ،نباشد زیجا لیو تبد رییدر نسخه تغظور ـ ــه نسخـ ته شده است ه نوشـ

                                                           
  ٢٥٦جدید و مکتوبات، ص  الفبای -١
  میرزا آقاخان کرمانی» چند خطابه«و » سه مکتوب«مانند  -٢
  ٣٠٧الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
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 ١»به چاپ برسد

 رزایخان نوشته آورده است: م وسفی رزایبه م که قبالً  ییهارا در نامه یر یگسخت نیا لیدل

 ٢کیکاظم ب رزایم«نوشته بود که  سی) از پار۱۸۶۹مه  ۶( ۱۲۸۶ یالثانیج�د ۲۹ خیدر تار بارکی وسفی

جازه ش� با ا یول دند،یالزم د راتییتغ نیعاقبت کار چندٔه از راه مالحظ یرا مطالعه کردند ول الّدولهک�ل

 گریبار د و ٣»را هم راه گله و حرف نباشد یمنترش کرد که احد توانیداده شود بالحرف م راتییاگر آن تغ

اپ حارض است کتاب او را چ» که محرم راز است انیاز دوستان و فارس یکی«از تهران خرب داده بود که  زین

 تیعاو با قاط یهاآخوندزاده در جواب نامه ی. ولدو رصاحت آن کاسته شو  یکه از تند یبه رشط یکند ول

و  لیو تبد رییون تغو بد ادیبدون کم و ز ب،یرا به ه�ن وضع و ترک ۷۳۰۱و  ۱۷۱۴اگر نسخه «نوشت: 

ــکن است به چــاپ کردن ممـــچ یو رسپوش یشبدون پرده کِ  ــ خه را نس ستیاپ برسد و اگر ممکن نـ

 طوره�ن دیگذار. بستین زی�ودن جا طراوتیو ب ریتأثیو ب آتشیخشک و ب ،لیو تبد رییتغ واسطهٔ به

  ٤»که هست �اند

ــم و ــطه�نکتوبات به ــ ــ درست  یعنی-۱۹۲۴که بود ماند و چاپ نشد تا رسانجام در سال  ورــ

پس از سلب قدرت از عنارص استبداد و تعصب چاپ آن  -سندهیچهل و شش سال پس از مرگ نو

سپس به  و دیمنترش گرد »دیجد یالفبا تهٔ یکم«بار در باکو از طرف  نینخست یشد و برا ریپذامکان

هنوز هم در جهان اسالم هر جا که استبداد و تعصب  یول افتیراه  جانیخلق آذربا یدرس یهاکتاب

  .رودیبزرگ به ش�ر م یحکومت دارد چاپ و انتشار آن گناه

  زیطنزآم نقد

 به ؟�اند یچگونه است و آخوندزاده چرا ارصار داشت که مکتوب به ه�ن شکل باق الّدولهک�ل لحن

 یاسالم بدان واقف نبوده باشند. مطالب آن تا حد یکه حک� ستین یز یکتاب چ یاقول خود او محتو 

                                                           
  ٣٠٠الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
رئیس بخش  پسبنا به نوشتٔه فریدون آدمیت میرزا کاظم بیک معلم زبان و ادبیات فارسی و تاریخ ایران در دانشگاه غازان و پطرزبورگ و س -٢

  ایرانشناسی دانشگاه اخیر بود.
  ٣٧٢الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ١٨٥الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
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 و مطالب باخرب نیاز ا انیاز دانا یار یمذهب اسالم است و بس عمده دربارهٔ  طوربهمربوط به حکومت و 

سارت ج حاً یخود ترص اتبه اظهار معلوم شانیاز ا کسچیهاما «اند بوده زبانهمآن  سندهٔ یبا نو یتا حدود

 انیب رصاحتبهرا  شیست که او سخنان خوا آگاهان در آن نیبا ا الّدولهک�لفرق  تنها ١»نکرده است

 ٢»ستا امدهیاسالم به قلم ن نیتا امروز در حق د لیدال نیوضوح و بد نیبد رشینظ« ژهیوبهکرده و 

؛ کایکرت« و ٣»ستین حیمواعظ و نصا کاست،یکرت الّدولهک�لمکتوبات «: دیگویم آخوندزاده

عالوه بر  الّدولهک�لو مکتوبات  ٤»شودینوشته � �سخریو ب استهزایو ب رسزنشیو ب یر یگبیعبی

 .کندی� یپوشرا پرده زیچچیهو روشن است و  حیرص اریکه دارد بس یز ینقد طنزآم

ت که و معتقد اس گذاردیم حتیو نص هموعظ وهٔ ینقد را در برابر ش وهیمکتوبات ش سندهٔ ینو

دارد. اگر وعظ ن یر یاند تأثعادت کرده یکه به بدکار  یعیطبادر  زیدآمیپند و اندرز چه مشفقانه و چه تهد

 رددان بدل گبه گلست رانیکه ا شدیسبب م دیبا یسعد خیگلستان و بوستان ش ،داشت یاثر  حتیو نص

در  بیفرمردمستمگر و راهزن و آدمکش و  همهاین ،داشت یبهشت �ر  جهنم و وعدهٔ  دِ یو اگر تهد

و  کندیانتقاد از اع�ل بدکاران آنان را در برابر اقران رسوا م کهآنحالو  شدی� دایملل مسل�ن پ انیم

نز و ست که با طا نقد در آن لتیبکشند و فض یدست از معاص شیخو ییاز ترس رسوا شودیسبب م

را  میو ذما حیاست که قا دهیبه ثبوت رس«اروپا  یحک� و تجربهٔ  یقطع نیبا براه رایاستهزا همراه باشد ز

لت و اصالح و م تیترب یبرا. و �سخر ءو استهزا کایمگر کرت کندیقلع � زیچچیه هیّ رشب عتیاز طب

 ٥»ستین یالهیوس کیتر از کرتآن نافع ینظم دولت و انفاذ اوامر و نواح یو برا شانیکهماخالق  بیتهذ

مثبت  ریتأث زین ندگانیاخالق آ بیدر تهذ یست که حتا در آن زیسن نقد طنزآمحُ  ن،یبر ا عالوه

 استخو یم زیاگر او ن رایاست ز دهینقد و طنز را برگز وهٔ یش الّدولهک�لکه  نجاستیخواهد داشت. از ا

اگر «تاد. افیو از اثر م شدیم »لذتیو ب �کیو ب شوریب«اش نوشته دیبگشا هو موعظ حتیباب نص

محمود  خیو ش یروم یمال  فیمثل تصن زیمن ن ِف یتصن وقتآن نوشتمیو باپرده م مینرم و مال زیمن ن

                                                           
  ٣٥٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
  ٣٥٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢
  ٢٠٦الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ٢٠٦الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
  ٢٠٦ت، ص الفبای جدید و مکتوبا -٥
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نه در آن وضع و روش  قتیحق پس شدیما ممتقدمین  یعرفا ریو سا یو عبدالرحمن جام یشبسرت 

است  اوردهیبه بار ن ی�ر  چیآنان ه آثارِ  رایز ١»اندکرده اریدرجات اخت یعال حرضاِت  نیاست که ا فیتصن

 کهآنحالاند و مردم عرضه نکرده جان مسائل را با رصاحت به عامهٔ  از ترِس  نانیست که اا و علت آن

 زیمردم ن به عامهٔ « انددهیرا که خود فهم یمسائل یسیانگل ٣و بوکل یفرانسو  ٢فرنگ چون ولرت لسوفانیف

 انددهیفه�ن یو رسپوش یکشبدون پرده و� و هراس رصاحت بدون جُ  دراک خودشان در ک�لِ ابر طبق 

  ٤»اندشده وروپای یامروز  ونیزاسیلیویو باعث س

 کندیشده تعجب � جادیا الّدولهک�للحن  براثررنجش و اعرتاض که  همهآنالبته از  آخوندزاده

که  دهدیفقانه تذکر مشم یزبان نوشته شده ول نیاست که با ا یاثر  نیاول نیخود توجه دارد که ا رایز

موجب  دیکان نبایاز نزد ]است [امّ ا دشوار و گران گانگانینوع طعن و رسزنش و تعرض از ب نیا دنیشن«

او  ٥»ستا نیچن کایم کرتــوده شود. رســ� یــخلقکجحمل بر بغض و  دیدورت و رنجش گردد و نباـــک

 شیکهم ست،ین گانهیکه ب الّدولهک�ل م؟یبشو دهیـــرنج دــیبا الّدولهک�ل یکایرا از کرتــچ«که  رسدــپیم

ــو هم مل وطنهمو  خود طعنه و  نوار برادراــالق و اطــه اخــه بـک ستا یرادر ــست، با ودمانــت خــ

 ٦»کندیرسزنش م

ــیم ــ ــاف انــــیدر ب تنهانه یعلــفتح رزاــ ــیوــــکار خــ ــش نــیا شـ ــرا انتخ وهیــ که ــرده بلــکاب ــ

ــمخ ــــ ــالفان و معــ ــ ــــ ــاندان را به مبــ ــه همــــب یاارزهــ ــیــش نیــ ــ  و ندــکیوت مــدع قهیرــو ط وهــ

ـــیه رد جمــب العلمیون فــاز راسخ یبهل فاضل: «سدـــینویــم ـــواه در امـــ، خالّدولهک�لع مطالب ـــ ور ـ

ــپ ــ ــو اوض کهیتولــ ـــامواه در ــخ ،رانــیلکت اــاع ممــــ ــــ  نیمــه هــب سدیوــبن کاتیکر و  وابــج هیّ نید ورـ

ک و ـشــخ آن راداده شود و  رییاو تغ فیبه تصن هــکآننه  ستا نیا الّدولهک�ل یجزا .رضـو تع یسخت

 ٧»کرد لذتیب

                                                           
  ١٨٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
٢- Voltaire  
٣- Henry Thomas Buckle  
  ١٨٤الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
  ٢١٨الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٥
  ٢٠٨الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٦
  ٢١٩الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٧
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 کتاب جینتا

قدم «وبات که چاپ مکت گفتیفراوان بسته بود. او م یدهایام» الّدولهک�لمکتوبات «به  یفتحعل رزایم

ردد منترش گ الّدولهک�لاگر مکتوبات تَعالٰی  إِْن َشاءَ ٱللَّٰهُ «که  نوشتیو م ١»به دایره سیویلیزهست ا اول

  ٢»و معرفت خواهد گذاشت تیترب رهیقدم به دا زیملت من ن

 هر گوشهٔ  ن ازایتر از متعدده سختجات نسخه«او یقین داشت که وقتی کتابش به چاپ برسد 

مردم  ،خواست بر خواهددر اثر انتشار چنین آثاری تعصب از میان  و ٣»� پی در پی ظهور خواهد کرداع

  اصالح خواهد شد. و جامعهبه دنبال علم و ترقی خواهند رفت 

صنیف بعد از انتشار ت«او که از آوارگی پارسیان و زرتشتیان رنجیده خاطر بود اعتقاد داشت که 

روی ایشان نسیم سعادت و فرخندگی خواهد وزید و در هر جا که باشند عزیز و محرتم  هب الّدولهک�ل

  ٤»د شدنخواه

 یرا ناش یاوست و تعصب مذهب یتعصب مذهب ،ملت اسالم یبخترهیتمعتقد بود که علت  او

اساس هرگونه اعتقاد به مذهب را  اصالً خواستیم شیو با کتاب خو دانستیمردم م یدانشیاز ب

رس  یااز گوشه رکیباب ز کیداشت که اگر جامعه اصالح نشود هر روز  دهیرو عق نیسست گرداند. از ا

ر مطالب تشاان رانیدر ا یاببراه مذهب  سدّ  چارهٔ : «نوشتی. او ماندازدیبه راه م یو آشوب آوردیبرم

 هیاجارق خواهد شد و سلسله مذهب یباب رانیکل ا بیقرعن ّال اِ  عموم ملت و نیمابیفاست  الّدولهک�ل

 ٥»منقرض خواهد گشت

 نیاعتقاد داشت و ا شیاثر خو یمعجزآسا ریان به تأثه سکه آخوندزاده چ شودیم مشاهده

که  دیشیاندیمقام اول دارند. او م یتیآخوندزاده اهم یبرا اتیکه ذهن شودیم یاز آنجا ناش شرتیاعتقاد ب

 دواهملت اسالم رخت برخ انیاز م یبخترهیت یمع�هاست و تنها هنگام همهٔ  ندهیسواد و علم گشا

                                                           
  ١٤٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
  ٢٠٧مکتوبات، ص الفبای جدید و  -٢
  ١٨٥الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ٢٢٢الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤
  ٢١٩الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٥
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 سواد و دانش مجهز شود. بست که به حربهٔ 

 علم لتیفض

 نیماند، از هم جهینتیب یکه همگ و ترکان انیرانیخط ا رییتغ یآخوندزاده برا سالهٔ  نیچند یهاتالش �ام

است.  یوادسیاز ب یآن ناش یماندگعقبو  رانیا یرانیسبب و کردیکه تصور م گرفتیم هیاو ما یتلق

 رانیا« :کندیاحتجاج م نیچنخط  رییتغ دربارهٔ  سدینویخان در تهران م وسفی رزایکه به م یادر نامه

و  زیچیب رانی. به چه سبب مردم ارندیو فق زیچیمردمش ب کهآنخراب است. به چه سبب؟ به سبب 

طالع ا هاآنو امثال  یو کاسب یدار از راه و رسم و رشوط زراعت و تجارت و گله کهآنبه سبب  رند؟یفق

 نیر اکتاب د فیاز عدم تصن یاست که خود ناش» علم معاش«ندانس�  یاطالعیب نیندارند. [سبب ا

 رانیمردم ا کهآنبه سبب  ستاند؟یرا � هاآن کسچیهبه چه سبب  ]ستا هاآن دنیو نخر هانهیزم

 رانیانجام ارس  ردیرا بگ یکنون یالفبا یجا یتر آسان یکه اگر الفبا پنداردیو م ١»از هزار یکیمگر  سوادندیب

 آبادان خواهد شد.

ملت «نظرات ما  یکه در صورت اجرا کندیم یدوار یبه ملکم در اسالمبول اظهار ام یانامه در

فضل ب مراتمراتب به اعتبار  یو ترق دیخواهد ورز یکساد ه�انیبازار ب و سعاد�ند گردد. بختکین

 خوب هاآن«آن است که  یکه سبب مخالفت صاحبان قدرت در عث�ن کندیو اضافه م »خواهد بود

بعد از انتشار  و دیجد الفبا یبعد از اجرا شانیا نیو د شانیا هیسپوتیو دانستند که سلطنت د دندیفهم

 ٢»به درخواهد رفت انیعلوم از م یترق

ملت و انهدام سلطنت مطلقه و  یبختکینو  یمندو ثروت وطن، سعادت ینه تنها آباد او

که در کشور  یاطلبانهیدارد که �ام اقدامات ترق نیقیبلکه  ،داندیسواد و دانش م جیرا از نتا نیخرافات د

ملت  ییرها یبرا .برآبنقشاست  یشدن سواد و عا� شدن عامه خلق صورت یبدون عموم ردیصورت گ

لوم در کشور و قبل از اقدام به انتشار ع دیجد الفباممکنه قبل از وضع  ریتداب عیجم«بیتی تر یب از نکبت

ته شود و گذاش گساریر یکه در صحرا ستیی امانند بنا رانیحالت ا نیثبات است. در ابیو  �ریب رانیا
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است  یکه خواهان ترق یکس ١»دهموار خواهد �و  نیبا زمو منشور  ،بنا را اهباء نیهروقت که باد وزد ا

 نیو ا دیخود �ا یبناها تیخود بکند و آماده به تقو االتیخ کیکه ملت را رش دیبجو یالهیوس دیبا«

 ٢»و انتشار علوم است دیجد الفباعبارت از وضع  لهیوس

 سدینویکه به ملکم م یاراسخ دارد و در نامه ی�نیتقدم علم بر عمل ا رضورتبه آخوندزاده

 نیدر ا یعث�ن یپاشا یخطاب به عال» شارل مسمر« یبا معنا یارا که در مقاله ی�ام مطلب تیبا قاطع

مطلقاً  هیالماس فیاو تالش طو  یسع ی�ر یب«. در آنجا آمده بود که کندیم دییتأنوشته شده بود،  نهیزم

قدم نجسته سبقت و ت یو فعل یصور  یبه ترق یالیخو  یمعنو  یترق شانیا نیمابیفست که ا از آن یناش

 Pratique یعنی یعمل یاست به ترق Theorie یترق انیفرنگ اصطالحبهکه  یعلم یترق یعنی ؛است

 ٣»سبقت نکرده است

 علم تیماه

م علو « سؤال نیآخوندزاده در جواب ا ؟است یز یچگونه چ دیسبقت جو دیعلم که بر عمل با نیا اما

 ختهیر رانیمردم ا یهادر رگ دیکه با داندیم یاگرم و تازه و آن را خونِ  گذاردیما م را در برابرِ » فرنگستان

 یتا چند زین نانیا انی. در مدندیرس ییجاه علم ب جنبش در آورد. خلق اروپا خود از برکِت ه را ب انشود تا آن

 ییهن�خلق به ر  که یهنگام یول رفتیپذیم دیزاترشارت و فساد آناً فاناً « یدانشیبه علت ب شیپ

 وروپایساد در اند رشارت و فکه �وده یاتیّ علم و معرفت رشوع کردند، عالوه بر ترق لیبه تحص لسوفانیف

 ٤»است دهیرس فیتخف به اعال درجهٔ  ایزنسبت به م�لک آ 

تا « نانیاگر ا یول ٥»است شرتیب مراتببه وروپای اهمّ  یملت من از استعداد جبل یجبلّ  استعداد«

 ٧»کنندیاعت�د م شانکه به دانش خود«ست ا علت آن ٦»اندشده در عقب مانده زهیلیویسامم امروز از 
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و مجتهد  گرانیدر علوم و فنون به د اف�ی لید و مقتبس شود و بعد از تکممقلّ  دیبا ماول آد« کهآنو حال

ک�ل  درجه معرفت و نیاند که بداقتباس کرده گریکدیرا از  جاداتیاخرتاعات و ا وروپایم مرهن� گردد. ا

 ١»انددهیرس

و  یمیت علم طب و حکمت و شهج به هیّ مدارس عال«تا  کندیمسئوالن قوم را دعوت م او

داخل  رتیبصو علم  ییملت را از ظلمت جهالت خالص کرده به روشنا ،علوم با منفعت بنا �وده ریسا

 »سازند

ــاو به اخ البته ــک یباتیترت یو قالب یذ سطحـ و در نقد  ستیه در فرنگستان رواج دارد معتقد نـ

 یباتیترت شیکه در کتاب خو ردیگیم رادیخان مستشارالدوله به او ا وسفی رزایم نوشتهٔ » کلمه کی«کتاب 

زعم «سازد.  قراربر  شیدر کشور خو یذهن هٔ یو ما هیبدون پا واهدـــخیاست م جیرا انییاروپا انیرا که م

ــمراد کاف لیتحص یود که اتخاذ آن براـــش� چنان ب  یالیو خ ینو مع یترق کهایناز  دیاست اما غافل بود یـ

ــترق نیبد نخواهد  یحاصل گرانـــید سبقت و تقدم نجسته است. اتخاذ تجربهٔ  یعلـــو ف یور ـــص یـ

 ٢»نربده باشد یعقول ارباب تجربه پ یو طرح انداز  الیخ انسان به اساس کهیوقت دیبخش

ــیپ یآن دسرتس باتیبتوان به �دن و ترت کهآن یبرا  انییوروپای االتیل خو بمردم به ق دیبا«کرد  داـ

سبقت  انیوپائور یبه تجارت و مصنوعات  رانیدر عقول مردم ا انیوروپائی االتیخ دیاستعداد بهم رسانند، با

 ٣»و تقدم داشته باشد

ــآخ ساننیبد ــوندزاده بــ به  ردنبیپ آنان،ی زندگی اهاز شیوه دیو تقل یاخذ �دن فرنگ یراـ

  .داندیرا الزم م انییاروپا یو معنو  یفکر  تیّ ماه

  

 خلق عامهٔ 

م و عل دیچند تن مسئوالن امور با فرهنگ جد ییآخوندزاده به آشنا م،ینیبیم جاهمهدر  کهچنان اما
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 زیهمه چ اریاست. اساساً در نظر او مع» ملت عامهٔ « انیم نینظر او در ا ح. مطمکندیاکتفا � ییاروپا

 ملت و مصلحت اوست.

 زیاست که ملت باسواد شود. منافع ملت بر همه چ نیا یدهد برا رییرا تغ الفبا خواهدیم اگر

 ١»تسا مصلحت ملت در آن ]خالف رشع هم باشد اما [چونکه  برفرض« الفبا رییمقدم است و اگر تغ

 اموشر و چند هزار کتاب ف رودیم انیاز م» سن خطحُ « الفبا ریینهاد و اگر با تغ یرشع را به کنار  دیبا

 سوادانیب چارهٔ یخورد، به حال ب دیخط و چند هزار کتاب تأسف نبا سنبه فقدان حُ «به جهنم!  شودیم

 ٢»داشت دیبا یدلسوز 

به  وانیکتب وفور به هم رساند که هر ب قدرآن دیبا رودیبه کار م رانیصنعت چاپ در ا اگر

 آن قادر گردد. لیتحص

ان و روس و افغانست یفزون از حساب در م�لک عث�ن«بود که  یر یکث یهادر فکر توده دیبا

در  هیرسمایب ،شدهپراکندهو هندوستان و ترکستان و عربستان و فرنگستان از ک�ت ظلم و شدت فقر 

 »گذرانندیروزگار م یو نوکر  یک�ل ذلت به فعلگ

انسان در  آن واسطهٔ بهاست که  نیمن به آن د حیترج. «ستین تیجز انسان ینید چیپابند ه او

 »و آزاد تواند شد بختکین ایدن نیا

 یبه قول خودش برا ،است شیخو هنیم زدهٔ فلک یهابزرگ که دلسوز توده ستا یهومان نیا

چه لذت «ندارد.  میب زین شیشدن خو یو از قربان رودیم شیشهادت پ تا به مرحلهٔ  یبرش از کور  ییرها

 یعمر براند و به کور  یدر کور  وانیهفتاد سال چون ح ایحاصل است که انسان شصت  یاز آن زندگان

هرچه باشد، هرچه خواهند گفت «به خلق رساند.  یزد که نفع یدست به کار  دیبا ٣»برود ایهم از دن

  ٤»هل بکنند باک ندارمبکنند.  ریکه مرا تکف ستا نیا تشی. غاندیبگو
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است که او را به نوش�  رانیملل اسالم و ا ژهیوبهها و در راه سعادت انسان یفتگیش نیهم

 .داردیوام» الّدولهک�لمکتوبات «

 »مکتوبات« یمحتوا

خود را بسط داده است. او خود  یو فلسف ی�ام نظرات اجت�ع» الّدولهک�لمکتوبات «در  آخوندزاده

دو قسم مطالب  فیتصن نیدر ا: «سدینویخالصه کرده و م یمطالب را تحت دو عنوان کل نیا همهٔ 

 ١»ملت اسالم یو اندرون یشامل به ارسار خانگ یگر ید ان،یسیزیمتاف االتیه خشامل ب یکیاست، 

 یلسوفیف عنوانبهو خود  سازدیرا برمال م هاآناز  کیهر  یهادو مقوله، نقص نیدر طرح ا آخوندزاده

ر �ام عواقب و ب کوبدیرا م کیزیفلسفه، متاف نهٔ ی. در زمکندیجلوه م خواهیترق یو متفکر اجت�ع یماد

به  ای یاجت�ع نهٔ یدر زم و کشدیخط بطالن م -اسالم نید باألخصو - انیعمده اد طوربهو عوارض آن و 

 یعاجت� و �ام عنارص منحِط  پردازدیم یدر پردهبه » ملت اسالم یو اندرون یارسار خانگ«قول خودش 

 .سازدیفاش و رسوا م پروایرا ب

 هب بندیپا یکه او از نظر مذهب دهدیهشدار م شیاز هرگونه شبهه از پ یر یجلوگ یبرا سندهینو

 کنمیو افسانه حساب م یمعنیرا ب انیمن کل اد« دیگویم حاً یو رص ستین یخاص و فرقهٔ  قهیطر چیه

 شیخو دمر م میو تعال یجز ترق یقصد چیه زین یاز نظر اجت�ع» میاعتنایب انیاد عینسبت به جم ][و

و از  ربالیل« یکه مرد دیگویو م خواندیم» دوستدار وطن و محب ملت یشخص«ندارد. او خود را 

. یجت�عا دارد و هم جنبهٔ  یفلسف او هم جنبهٔ  سمیربالیل و »است زهیلیویو طالبان س سالکان پروقره

ً آزاد ب یکلبه دخو  االتیعبارت از آن است که در خ ربالیل: «سدینویم ربالیل فیخودش در تعر  وده و ابدا

باشد  عتیقانون طب رهٔ یاز دا رونیعقل و ب شیکه خارج از گنجا ینشده و به امور  دیمق هینید داتیبه تهد

 »دیباشد، آزاده و بالق �نهیحک االتیخ در اوضاع سلطنت صاحِب  زیهرگز اعتبار نکند و ن

ابش را کت کهایننه  زندیبه محاجه برخ یتا با و  کندیاز معاندان دعوت م شیمورد افکار خو در

ه کل ب«و  »دیبحث خودتان را اعالم بدار دیبحث داشته باش هاآناز  یاپاره قتیدر حق«بسوزند. اگر 
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را  هاآناگر  ایو  »ندسیبنو تکایاگر بتوانند قر ،هینیخواه در امور د ،هقیتیخواه در امور پول الّدولهک�لمطالب 

 نیئو ملک و آ  نیبه مذهب و د هاآناز  گریمنترش سازند که د »یجواب شاف« دانندیم اناتیهذ لیاز قب

استفاده  »هیّ نص و هیّ نقل لیدال«از  شیخو کیتیالبته در استدالالت و کر یر نباشد. ولاحت�ل صدمه متصوّ 

 »شد دهرگز مقبول نخواه«نکنند که در نزد مردم بافرهنگ 

 تا منافقان چگونه با آن مواجه شوند:» الّدولهک�لمکتوبات «اصول افکار آخوندزاده در  نکیا

قبل از همه عقل را سند و حجت قرار داد  دیو فلسفه وجود با اتیح قتیبه حق دنیرس یبرا

 ییهاتیمحدود از زمان گرفتار هرلحظهدر  ینهاد. بدون شک عقل انسان یرا به کنار  و اعتقاد و نقل و نّص 

 ربوطماست، م گانهپنجکه ه�ن حواس  امکانات ما تیدر اساس به محدود هاتیمحدود نیاست و ا

 قتیحق ازجمله زها،یچ یار یحواس، انسان به بس تیمحدود نی. آخوندزاده معتقد است که با اشودیم

ده حس  گانهپنجحواس  یجابه یممکن است که روز «برد اما  تواندی� یموجد پ ایروح و  تیو ماه

 نیهم هرچه هست ابزار ما فعالً یول »ستیروح چ ست،یکه موجد چ یبفهم وقتآن یداشته باش

 ت،افیروح را در قتیحق املثلیاگر نتوان ف همحواس  نیکه با هم ستا نیا قتیحواس ماست و حق

 درک کرد. یدرستبهرا  هاآن نیو قوان تایوجود و ح توانیم

 نیا رف�یو با پذ »ستین ستهیباور کردن را شا ستیکه ظاهر ن«دانست آنچه  دیاز همه با قبل

ل استدال رغمیعلوجود دارد.  خودخودبهو کائنات  ستیدر کار ن یکه صانع و موجد میریپذیاصل م

 یه خود امر ک میشویو تسلسل م رصورت گرفتار دو  نیدر ا رایز ستیوجود مستلزم سبب ن ،نیمترشع

ضد عدم  ایو  اءیاش تیماه ،مراد از وجود نجایاست و در ا ریپذنادرست است. وجود بدون سبب امکان

االت تبدالت و انتق نیندارند. ا یاز یبه سبب ن شیو ذات خو تیدر ماه یمعن نیبه ا اءیرصف است. اش

 تنها بر تظاهرات وجود حاکم است. قتیوجود است که به سبب محتاج است و سبب در حق

از  الجملهیکه زمان و مکان فالتُحصٰی است متظاهر در ک�ات  یوجود واحد ،کائنات اما

 اوست. کیفیاتو  اتیمقتض

الم  یعَلخواهد بود. به قول  زین یو ابد است یوجود واحد ازل نیا  ت و اس میعا� قد«ذِکْرِهِ السَّ
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کائنات خود  واحدِ  وجودِ  .دیآیبه وجود � زیچچیه زیو از عدم ن شودیماده معدوم � »یزمان نامتناه

 .ودشی� یز یو مرگ چ شیدایسبب پ یاراد یرو ین چیعاقله و ه قوهٔ  چیهم خالق است و هم مخلوق، ه

 .ستین یرفتنیعاقل پذ یروست که وجود خالق نیاز ا

 است که یاست و مرگ تصور  رییکه تظاهرات وجود واحد کائنات است مدام در تغ ک�ات

 گری با همدعنارص یچند روز  عتیطب یاز عنارص است، به اقتضا دیموال بیترک«دارد.  اءیانسان از تبدل اش

کار  در یامتیرو ق نیشد معاد عنرص باز عنرص است. از ا یجسد متالش بیکه ترکیوقت اند،افتهی فیتأل

 »ستینزول ن ،میجحعروج و به نار و  ،میبه وطن باالتر و ناز و نع شدنخراببدن را بعد از  و کاخِ  ستین

در بروز  بودن کل است اریاختیب ،. همه مجبورند و جربارندیفاقد اخت شیخو رییدر تغ راتیمتغ

  »را واست و نه جز  یار یرا اخت لنه ک ]از کل وجز [ ظهورِ این در «خود، 

  است ربفرمود کو مانند گ ینب  جرب است ریکس را که مذهب غهر آن

واحد و قادر و کامل است خود  یوجود د و موجود که جمعاً جتابع قانون است و مو  راتییتغ

ر هم قانون را ب نیا ستیو ذرات کائنات قادر ن ءاز اجزا کیچیه . شعور و ارادهٔ کندیم تیّ تبع نیاز قوان

 ند.اترو معجزات و کرامات و سحر از موهوما نیزند و از ا

 یو فرعون انباشته است ول یجامع اضداد است و از موس شیواحد کائنات با ک�ات خو وجود

از  ییبازگردند تعارض و دو شیاز اعراض است و چون به جوهر خو یناش قتیدر حق ءتعارض اجزا نیا

  برخواهد خاست. انیم

  یو فرعون کردند آشت یموس  یکان داشت یرس یرنگیچون به ب

ر داسباب مدام  ریتأثو مجبور و الشعور که ک�ات آن تحت  میوجود واحد قد نیاما ماده، ا و

جود و و  ندیگویمسخن  هانیااز روح و عقل و مانند  یاو عده ستیاست مورد قبول همگان ن رییتغ حال

 .دانندیبالمنازع ماده م سلطهٔ  یرا ناف هاآن

روح «ماده است.  اتیّ فکیخود از  رایز ستین یکائنات مستثن یاز قانون عموم زیروح ن یول

 دایت پرشوط خلق و نیاجسام موافق قوان بیکه بعد از ترک اتیحیذ مرکبهٔ  است در اجسامِ  یتیفیک
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ند چ ه تواست ک نی. مثالش اشودیم لیزا تیفیشد هم آن ک یمتالش یبیجسم ترک نیا ی. وقتشودیم

 ،یاز سیممزوج و مرکب م گریکدیرا به  هاآنو موافق قانون علم  یکنیجمع م کجایرا در  هیّ دنمع یاجزا

ه�ن  کهی. وقتمییگویم یروح تلغراف یعنی هیتلغراف که اسم آن را قوهٔ  شودیاز آن حاصل م یتیفیک

شود پس یزائل و محو م یروح تلغراف یعنی هیتلغراف قوهٔ  یبر هم کرد یداده بود ءآن اجزا هبکه را  بیترک

 ذاتبهائمق کیچیه زین هانیاو مانند  ایرؤو  الیبلکه عقل و خ ستیتنها روح ن نیاست و ا یماد زیروح ن

جز  زیچچیهکه  نجاستیو از ا »دنیمگر عمل مغز در حال خواب ستین یز یچ ایرؤ« املثلیفو  ستندین

 .ستین یو ابد یازل دهجز ما زیچچیه ست،یجز ماده خالق ن زیچچیه ،ستین ذاتبهقائمماده 

ح روح انسان و رو  قتیو حق تی. ما به ماهمیبه اصل درک انسان از کائنات بازگرد گریبار د و

 میو عظ یناگهان یر ییکه تغ تا آن زمان- هانیاو حرارت و نور و مانند  یسیمغناط تلگراف و قوهٔ 

Changement Subit ز ا ههم هانیاکه  میدرک و ثابت کن میتوانیاما م ،میبری� یپ -در ما رخ نداده

 است. یخاص ینیع نیو خواص ماده است و تابع قوان اتیمقتض

 یبتونوجود  در عا�ِ  یادهیاست. هر پد اتیح اتیممکن است بلکه از رضور تنهانه رییتغ و

ول دُ «. از جمله گرددیباز� گاهچیه گریو د پردازدیم یگر یخود را به د یدارد و چون مهلتش رسآمد جا

 و انیتشتزر  نیزرتشت و قوان نید یایاح« املثلیفو  ١»اشخاص را کهچناناع�ر هست  زیرا ن انیو اد

  ٢»ستیاز ممکنات ن رانیدر ا نیبعد از ا انیانیدولت ک یایاح

حا نخواهند لالواط و ارشار، عقال و صُ « دیگویمکه  کسآناسباب است. من با  رییتغ نیا الزمهٔ  تنها

 زیاهرمن تواند شد اهرمن ن ،فرشته که یدر صورت«» ستمین کیفرشته نخواهد گشت رش ،شد و اهرمن

به چه سبب فرشته اهرمن شده است؛ «وجود داشته باشد.  یاست سبب یکاف» شد تواندیفرشته م

 یمعنیب یروز اول سخت فیو تکل ریتقد» که ه�ن سبب رفع شد باز اهرمن فرشته خواهد گشتیتوق

 است. یجار  یاز سبب امر  یناش رییو تغ

 زی. جسد را ندر ی�تع گ یاز زندگ دیوجود ندارد انسان با یاست و بازگشت رییدر تغ اتیکه ح حال

                                                           
  ٢٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -١
  ٢٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢



آخوندزاده فتحعلـیمیرزا                                                                                                                            مکتوبات                                    

50 

 ئتیمت هجسد و سال  بیمادام که ثبات ترک«عنارص به وجود آمده و  یموقت بیاز ترک اءیاش هٔ یمانند بق

. ستتوسل ج دیبا ستیمتصور ن یوانیکه مرغوب طبع است و از آن رضر ح یز یهر چاست به  یباق

 »دیاحرتاز نن� اتیمشته گونهچیهشود و از  ابیبهره هیویلذات دن عیاز جم دیعاقل با

ه قوّ  کی هیّ برش عتیدر طب«است که  یعو مد نیبخوش یر یاست به تعب یلسوفیف آخوندزاده

 یئیسن از عمل سو عمل حَ مل رش عاز  ریعمل خ صیکه انسان را به تشخ باشدیم همَوْدُوعُ  تیو خاص

داشت  میاز آن ب دیرو نبا نیاز ا» کندیر شدن از عمل رش قابل مجو منض ریو به محظوظ بودن از عمل خ

 انسان را گمراه سازد. یو یاز لذات دن ییجوکامکه 

ابع ت ،مجسم طور که معلوم است انسانِ انسان باشد وگرنه ه�ن ،مجرداز منظور  نجایدر ا دیشا

 .سازدیم یموس ،اهرمن و از فرعون ،و اسباب است که از فرشته طیمح

است  یمانع �تع انسان از نع�ت زندگ شیخو یا شکل کنونباسالم،  نید ژهیوبهو  نیاما د و

مرو  راتیست، تا مکن حرام یپرداز نغمه«کنند که میواعظان و عاملان مدام در گوش مردمان وسوسه  رایز

 مکش حرام ریست، تصوا ست، شطرنج مساز حراما است، ساز مزن حرام روهست، رقص مکن مکا حرام

 ،دنش جوکنارهفرح و رسور  لیاز وسا«انسان با حزن و فرح رسشته است و  عتیکه طب افلغ» ستا

ه ناس و ابله زمان کودنِ «مردم بلکه  نیترزاهد نه عاقل کهچنان »کندیر مل و عقل را مکدّ حواس را معطّ 

 »است

ز ا هیّ را بالکل یعقل انسان« نیاست. د نید اشکال نه در وعظ واعظان است که در ذاِت  نیا و

م نقل بر عقل و اعتقاد بر عل نیدر د رایز» نگاه داشته یابد رشافت و اعت�د انداخته و در حبِس  درجهٔ 

جمع  ذات کیند و هرگز در ابا علم و حکمت دو حالت متناقض �نیو ا نید« کهآنو حال رجحان دارد

 »شد توانندی�

مردم شده و  رتیپرده بص هیّ نید دیعقا«و معتقد است که  خواهیاست ترق یلسوفیف آخوندزاده

ض است در تناق نیبرش علم است و علم با د یعامل ترق »دیآیمانع م هیّ ویدر امور دن اتیّ را از ترق شانیا

 اساسدم هَ » «مکتوبات«المحاله کتاب  و »دیآیمحال م ]به نظر زین[ دو حالت متناقضه نیو جمع ا
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 .دهدیهمت خود قرار م را وجههٔ  »نید

خداحافظ  دیبا »یحوران بهشت داریشوق د«و  نیبا د »ونیزاسیلیویعلوم و س رهیبه دا«ورود  یبرا

 و باب و رکنِ  ١ینیاحمد بحر خیچون فتنه ش ییهااز فتنه یر یو جلوگ یخلق از رسگردان ییرها یگفت: برا

نجات از  یت؛ برارس دیعقا دیاز ق دیبا سمیربالیحصول به پروگره و ل ینهاد؛ بران ید یجابهعلم را  دیرابع با

با  دیبا ستایعلم س لیتحص یگذاشت؛ برا یرا به کنار  نیدست به دامن علم زد و د دیبا سپوتیظلم د

؛ و درگذشت» پوچ آنان دیعقا«و » و شارالتان کیاناتف یعل�«معارشت کرد و از مواعظ  گکفار فرن

خت. پردا »هیّ نید دیدم اساس عقاهَ « به دیبا یاز اسارت مل یر یحفظ استقالل و جلوگ یباالخره برا

نها عقل و ت ابدینجات  یاز حبس ابد یخواهد داد که عقل انسان یرو  ینوع برش وقت یروز یسعادت و ف«

 »حاکم مطلق شود نه نقل

اسالم هنوز به آخر  نیعمر د«که  داندیو م نیباست واقع یلسوفیف آخوندزاده همهنیباا

 که دوام اسالم داندیم زیرا ن نیا یول ٣»بودو برقرار خواهد  داریاسالم پا نید رانیدر ا«و  ٢»است دهینرس

ف صنم«که  کندیاعالم م حاً یرو رص نیو از ا ستیمقدور ن گرید ٤»حالت که سابق بودو بدان روش «

 نیاست که د نیف انداشته باشند بلکه حرف مصنّ  �نیو ا نیبشوند و د ٥ستیمردم آتاا خواهدی�

است  یامر  نید نیاحکام و قوان رییتغ» عرص و اوضاع زمانه بر پراتستانتزم محتاج است یبر تقاضا اسالم بنا

قت و موافق و «را بارها  اتیاحکام و آ شیو سه سال نبوت خو ستیب یاسالم خود ط غمربی. پیعیطب

 نیاحکام و قوان بعِض «و هشتاد سال  ستیهزار و دو یچگونه ممکن است ط» عوض کرده است اجیاحت

 خاطربهالم محض اس دینپروتستانتزم در « »؟گرددن لیو تبد رییمستوجب تغ ،و امور امیا تقاضای بنا براو 

 نید نه معرفتبا شعور کُ  که است کنمم یاسالم وقت نیدوام د« عالوهبهو » حب برش از واجبات است

 انیاد یمقصود اصل اساساً  »ی�ان یباق یملل در مسل�ن ریاز سا ملت ازیو بعد به جهت امت یرا بفهم

هدف  نیند و در هر دادو از فروعات نیبلکه ا ستیبرخالف آنچه تصور شده عبادت و اعتقاد رصف ن
                                                           

که در تشیع راه افراط را پیمود و از اصول دین سه رکن توحید، نبوت و امامت را منظور شیخ احمد احسائی بنیانگذار مکتب شیخیه است  -١
  (ویراستار) پذیرفت، عدل و معاد را منکر شد.

  ٢٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٢
  ٢٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٣
  ٢٢٣الفبای جدید و مکتوبات، ص  -٤

Atheist-٥  
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از  ودخخودبهفروعات  افتیدست هاخالق حسن یعنیبه اصل مقصود  یاخالق است: چون کس یاصل

 .ستین یز یچ نیجز ا سمیتاو ساقط است و پروتستان

در آن ساقط  عاً یجم عِبَادَة اَللَّه فیو تکال هاَللَّ وُق قحُ است که  یعبارت از مذهب سمیپروتستانت«

 ی�نان بتوانند از آزادکه مسل ردیصورت گ یدر جهت دیبا زمیتنپروتستا »�اند یالناس باقبوده و فقط حقوق

 موزند،ایسواد ب اجباراً  ثانا و کورذ افراد اسالم از  برخوردار شوند، همهٔ  یو مساوات حقوق یو معنو  یجسم

 ساننیبد و داده شود یاه�نیحک �تیاجت�ع تنظ ادارهٔ  یو برا ابدی فیرشق تخف نیسالط زمیسپوتید

 .رسدیم یاجت�ع لآخوندزاده به مسائ

 عیجم« شودیوجود دارد که در آن گفته م ی»دیق«به قول آخوندزاده  ایو  یآغاز کتاب تذکر  در

 نیکه ا گرددیم ادآوریو » کرد توانیم قیتطب هیمساوات حقوق را بر مسئلهٔ  گانهسهمکتوبات  نیا مطالب

 یاقتصاد اتو که مسا داندیم یخوببهکتاب  سندهٔ ی. نوپردازدی� »هیمساوات مال«کتاب به مسائل مربوط 

ت برقرار اس هیمساوات مال انی�عات وحشج نیمابیف«که  دهدیاست و به خواننده خرب م ریپذامکان

کار و از محصوالت ش جنگ میاز غنا شهیهم شانیا شیّ مال مخصوص داشته باشد، تع تواندی� یو کس

فراد از ا کیهر  برو  کنندیجمع م کجایقوم در  رانیکه پ شودیم هیضر و از محصوالت ا یبحر  ای یبرّ 

با وجود  ایدن نیدر ا هیّ مساوات مال«که  کندیتصور م همهنیابا » دهندیقسمت م هاآنج�عات از 

 ستین ریپذامکان شودیع مردم که مشاهده میاخالق طبا نیوجود همبا ملل و  بیاوضاع و تراک نیهم

آخوندزاده  بیترت نیبد» دا کندیپ گرید عتیخلقت و طب آدمیبنو  ابدیب گرید غییرت ایدن نیا کهاینمگر 

. رسارس کندیم یمعرف یمرتق یبورژواز  یو اجت�ع یانسان یهاآرمان شتازیپ کنندهغیتبل عنوانبهخود را 

 ،یانو روح یجس�ن یه است، آزادتانباش هاآنها و تکرار آرمان نیاو از ا یهاکتاب و �ام مقاالت و نامه نیا

ون و �دن، سلطنت قان یو استقالل وطن، ترق یآباد ،یمل یعدالت، رفاه و ثروت، آزاد ،یمساوات حقوق

 ست.ا هاآرمان نیا دندهٔ کیو  نیغ آتشو او خود مبلّ 

مردم  ینزما نجایاست. در ا یاصول تا چه حد در آن جار  نیکه ا مینیو بب میخود نگاه کن هنیم به

 یبه کس یکس ستند،یزیاز نعمت و راحت برخوردار بودند، در داخل مملکت آزاد و در خارج محرتم م

اجر و  ،دو بکش ازاردیرا ب یکس توانستی� یحاکم چیداشت، ه یمقررات اتینداشت؛ مال یتعد یراای
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رست داشت. د مکافات هرکس بر طبق قانون معلوم بود؛ مملکت آباد بود و از شوکت و سعادت بهره

 منزلهٔ به ایند یگنی ملل فرنگستان و هیّ شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت حال گونهآن«است که 

 »لمتظ لمانند نور است در مقاب رانیا هیّ حال ]وضع[نسبت به « یول» است در مقابل آفتاب یشمع

خرب و از نعمت یجهان ب سیویلیزاسیونتو خراب و اهل تو نادان و از  نیزم«اکنون  ران،یا یا

و روس و افغانستان و  یلک عث�ن�اهل تو فزون از حساب در م ،سپوتیمحروم و پادشاه تو د یآزاد

به  لت�ل ذپراکنده شده در ک فقرهندوستان و ترکستان و عربستان و فرنگستان از ک�ت ظلم و شدت 

سته چنان نش تختیخرب در پایغافل و ب ایدن ی. پادشاه تو از پروقر گذراندیروزگار م یو نوکر  یلگفع

به مال و  و تسلط داش� فهیلط هیفاخر و خوردن اغذ البسهٔ  دنیست از پوشا که سلطنت عبارت داندیم

 ریاو س خانهگمرک خلکم، د  نهیاستطاعت، مداخل خزیدهقان ب ه،یمایار بتجّ « »ردستانیو ز ایجان رعا

 نیمع یقانون اتیمال لیدر گردن فقرا است. نه به جهت تحم لی. در هرجا تحمنظمیب هیّ وانیمداخل د

اب کت کی ینیمع اریو نه اخت یهست و نه نظام ینه قانون ،یاقاعده اتیاست نه به جهت رصف مال

 انیکه در م استیس سمر « »باشدی� نیثواب مع چیاجر ه گناه و چیه یو جزا ستیقانون در دست ن

شده از  مهین آدم دو ینیبیم .شودیمشاهده م رانیدر ا اآلنمعمول است  یو بربر  یوحش فیطوا

که امروز پنج دست مقطوع گشته، پنج چشم کنده، پنج  یشنو یگشته است. م زانیشهر آو یهادروازه

 »است شده دهیگوش و دماغ بر

ه وافر  اتیدر اروپا در علم طب ترق اآلن«است.  بهرهیب زیملت تو از علم و ه� ن هانیااز  گذشته

هنوز از قواعد زمان سقراط و بقراط دست برنداشته مدام از مزاج رسد و گرم و  رانیا یظاهر شده اما اطبا

هنگام  گرفت و دیبا طورطهارت را فالن «عبارت از آن است که  ای اتشی. ادبزنندیصفرا و بلغم حرف م

 یهاانهافس یاشامل است بر نقل پاره ایانداخت و  دیچپ با یبدن خود را بر پا ینیحاجت سنگ یقضا

 یپرداز هیفقامملو از انحرافات و مبالغات و  فاتیبر تصن ایاند و را معجزات گذاشته هاآنکه اسم  اصلیب

 »اندنهاده خیاررا ت هاآنکه اسم  اندازهیو عبارات مغلقه و �لقات ب

وطن  انشیا یاهت�میاز غفلت و ب« ردیگیم منشأمستبد  نیاز ظلم سالط هایبدبخت نیا همهٔ 

 سلف نیاست. سالط یو زار  هیدر چنان حالت و ملت ما در چنان تنزل است که مستوجب گر ،ما امروز
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 یساسان نیسالط یحت» اندنکرده یز یچ ،اندگذشته اند،دهیپوش اند،دهیاند، نوشخورده کهایناز  ریما به غ

 یکار  »کردندیخودشان را نکاح م گانِ گان و خالهمادران و خواهران و دخرتان و عمه«حفظ نفس  یبرا

ع شمرده یشنو  حیقب »گردندیم هاشهیدر ب واناتیکه مثل ح ]زین[صفت  یوحش فیطوا انیم در«که 

 اشیانبیحرام هیو شب سپوتید کالً« از کوچک و بزرگ که یهمگ زیبعد از هجرت ن نی. سالطشودیم

 زین یاند و شاه امروز بر رس مردم آورده اهبتیانواع مص هودهیب یهایز یو خونر هایبا لشکرکش ١»اندبوده

دالت نادان و از رسوم ع تیاز علوم اداره و ترب خرب،یاملزاج است از اوضاع عا� بمتلون یکه خود مستبد

 صفحات ملک خود عیدر جم که فهمدی�«و غافل است و  یعار  یپرستوطنو  یپرور تیرعو مروت و 

در پشت گاو و گاو در  نیره زمکه کُ کندیندارد و باور م ]وجود[ یاز معدلت عالمت و اثر  یاذره قدربه

و  رف�راهبا کالسکه  ایاز سوار اسب شدن و  ریبه غ«خود » روزنامه«و در » قرار گرفته است یپشت ماه

 نیا«از او ندارند.  یدست کم زین انیو دربار انندارد. شاهزادگ ٢»یگر یارش دز به شکار مشغول شدن گ ای

 زیمحروم و از جهت اخالق ن شانیاز علم و فضل مثل ا یمساو  ]افراد نیتربا ساده[ تیوجودها در برش

 »]ند[ترپست شانیاز خود ا مراتببه

و عامل  اوری و اری زیاسالم ن کیفانات یبلکه عل� ستیسلطان مستبد تنها ن یرانگر یو نیا در

و  سپوتیظلم د ریتأث« :سدینویم رانیخطاب به ا کجای درمکتوبات  سندهٔ یند. نواهمدست پادشاهان

ت ئبه دنا اآلود و تو ر  تو را زنگ تیاهل تو باعث شده و جوهر قابل یعل� به ضعف و ناتوان زمیزور فنات

از  رانیا اهل«و » ساخته خوگر هیو تق �دعه و جُ و نفاق و مکر و خُ  ایو �لق و ر تیطبع و ذلت و عبود

 یاو در ج» ستیاز هزارشان به خواندن قادر ن یکیعل�  یانصافیو از ب سپوتیعدم توجه و اهت�م د

 هٔ ینروحا تیحر«که  کندیم دهیاظهار عق دیگویسخن م یو جس�ن یروحان تیکه از حر یهنگام گرید

جا که اند و از آن»از دست ما گرفته یسپوتید انیفرمانروا ،را ما هیجس�ن تیاسالم و حر نید یایاول ،را ما

 .ستین یما خرب  انیم در زیاز مساوات ن» دو ماده است نیمساوات عبارت از وجود ا«

 زمیبه فنات کرسهی بردیاز همه رنج م شیب یبرش  یمعنو  یهایکه از سلب آزاد آخوندزاده

 هٔ یاسالم چه حق داشت که با نزول آ غمربیپ« :سدینویو م دهدیاسالم اعالن جهاد م یو عل� یاسالم
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ُ  فهٔ یبرش را که طا نوع یحجاب نصف بن  تیآزاد«و  »انداخت یمرور دهور به حبس ابد یاست ال ثناا

سلب کرد و چرا با مرشوع شمردن تعدد زوجات  شانیاست باملره از ا تیاعظم حقوق برش ازرا که 

ضافه سپس ا »؟نهاد و آنان را از لذت عشق و محبت محروم ساخت پا ریز فهیطا نیعدالت را نسبت به ا

در  هکایناست به علت  زائدماده گفته شده  نیعدالت در ا تیآنچه در قرآن به جهت رعا«که  کندیم

 داندیم »مساوات مسئلهٔ  یمناف ]را[ک�ت زوجات « حالنیدرعاو  »ندارد یماده عدالت وجود ذهن نیا

 یبلکه در مورد �ام افراد ملت از زن و مرد جار  ستیو مساوات تنها در مورد زنان ن یسلب آزاد نیو ا

 ِب رحسب«که  »نیمتشخص نیوالد«از  وجودآمدنبهرصف  دیگویم سندهیکه نو ستا نجایا و است

 به وجود آورد. یو رجحان ازیامت سکیچه یبرا تواندی� گرفتهصورت» اتفاق

 دیبا »ملت و سلطنت نیمابیف یباطن رتیمغا« رف�انیازمو مساوات و  تیاستقرار حر یبرا

 هیامور مرافعه به وزارت عدل» خود نسازد کیعل� را در اداره رش«و سلطنت  جدا شود استیاز س نید

شد  نخواهدحاصل  جهینت نیا یول ١»هرگز به امور مرافعه مداخله نکنند هیّ روحان یعل�«سپرده شود و 

� مردم از مراجعه به عل یتنها هنگام رایبدهد ز» سلطنت معتدله«خود را به  یاستبداد جا کهاینمگر 

 یاساس سلطنت از رو «نخواهند شمرد که » مناصب سلطنت را اهل ظلمه«خواهند کرد و  یخوددار 

 شیو آسا یآباد فکر رکه تابع قانون بوده و د شودیاطالق م یبه کس یقیپادشاه حق« »وضع بشود نیقوان

از راه ترس به او اظهار  ]مردم[روش زمان حال ه ب کهایننه « ٢»ملت باشد یو ترق تیوطن و در فکر ترب

 نجایا گفت که در دیبا» معتدله«به قول آخوندزاده  ایسلطنت مرشوطه  فیو در تعر »اطاعت بکنند

 »اقدام کند نیقوان برخالفقدرت ندارد که  پادشاه اصالً«

ه در ملت به سالح علم مجهز شود ک دیملک با یبقا و دوام سلطنت معتدله و ترق یبرا عالوهبه

لم ع یآخوندزاده برا دانست که اصوالً دیاساس خواهد بود. باو  هیپایصورت �ام اقدامات ب نیا ریغ

لوم عج یدر ترو« رانیمردم ا یهایبدبخت همهٔ  او چارهٔ  زعمبهقائل است.  یٰ اول یو مقام میعظ یمرتبت

 »یو دهات یاز شهر  ک،از بزرگ و کوچ ،یو غن ریکل طبقات ملت از فق نیمابیفو حکمت است  عتیطب

ند ندان سپوت،یو امام باشد و خواه د غمربیخواه پ د،یز و وعمر  لیرذ که مردم خود را عبد خواستیاو م
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ز جهالت خلق ا افتیعلم رواج «که  یو هنگام علم است جیمقصود ترو نیتنها راه حصول به ا گفتیو م

 دیآیم در اثر علم به دست زی. اخالق حسنه نابدییم یآزاد زین سپوتیو از د گرددیو فتنه و آشوب آزاد م

ور بهشت هرگز مانع صد دِ یجهنم و ام مِ یب«ندارد. تاکنون  یر یتأثآن  شیدایدر پ حتیو موعظه و نص

که به جهنم و بهشت اعتقاد دارند و  نداناسالعوام دزدان و راهزنان و قاتالن از عیجم؛ »جرائم نبوده است

 ١»علم است ،و جرائم یبه ترک معاص یسبب کاف«است.  دهیدزد و راهزن ند کسچیهاز عرفا  کهآنحال

 عموم ناس به دست خواهد انیتنها در اثر نرش علم در م زین رانیدولت ا هیّ میقد ظمتعقدرت و قوت و 

 یاینکه در د داردیرا برحذر م» ملت یعقال «است  سمیونالیکننده بزرگ ناس جیآمد. آخوندزاده که ترو

 ها کامالً بر ملت گانهیو استقالل و تسلط و غلبه ملل و دول ب یمل یحوادث اسارت و فقدان آزاد یکنون

 دیگاه کنن دیگویبر هند شمرد. او م سیتسلط انگل توانیرا م یاسارت نیالوقوع است و �ونه چنممکن

با  نیاحب قوانو ص زهیلیویس سیانگل« نیرفتار هم »کندیچگونه رفتار م دوستانهن یبا اهال سیکه انگل«

به  سان باز هزار رحمتیبه انگل تنسب«بدتر است و  مراتببه سپوتیاز رفتار د» هندوستان یاهال

 »ملت در کل اصناف ]است[انتشار علوم « یاسارت نیاز چن یر یکه تنها راه جلوگ دیافزایو م »سپوتید

 لیحصناس دارد و ت عمومِ  انیانتشار علم در مبه نظر » مکتوبات« سندهٔ یمعلوم است نو کهچنان

 و اگر میدار اجیما به علم و صنعت فرنگان احت دیگوی. او مداندی� یعلوم را از جانب خواص کاف

 عیو صنا معلو  جیملت اسالم در باب �تع از نتا« علوم آشنا نشوند نیخود با ا یالناس به زبان مادر عوام

 »دیرشوع �ا یفقط به کار  شانیامداد اه سان را به وطن خود دعوت بکند و بلیفرنگان و انگ ،متصل دیبا

علوم و  کتب عیجم«آن  یکرد که اعضا سیتأس یآکادم کی دی. پس بابارانیزاست مشکل و  یامر  نیو ا

 .ارندعموم بگذ اریو در اخت ٢»ترجمه کنند جیتدربهرا  وروپاا یاهال عیصنا

 یاصل هٔ به حلق میرسیو رسانجام م ستین ریپذامکاناست که کسب علم بدون سواد  یعیطب

 یخط یو اصالح خط حارض و برقرار  رییبدون تغ رایملل اسالم است ز یمشکالت که خط کنون ریزنج

 آسان محال است که عموم ناس بتوانند از نعمت سواد برخوردار شوند.
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 ِط خ قیمردم از طر انیخلق را در نظر دارد از گسرتش سواد م منافع عامهٔ  شهیکه هم آخوندزاده

اهل  انیتازه در م یالفبا جیترو نهٔ یروس را در زم یکار دولت استع�ر  یکه حت دیآیآسان چنان به وجد م

 از« باالف گونهنیامردمان بتوانند با کمک  نیکه ا کندیم یدوار یو اظهار ام دیستایداغستان و چچن م

  .شوند یرهرب  ١»تیّ وراننبه  تیّ ظل�ن

الحات و اص هایگذار قانون یالناس حتعوام انیم آخوندزاده بدون گسرتش علم در یفتحعل رزایم

) به وزارت ۱۸۷۱( یقمر  یهجر  ۱۲۸۷در  رالدولهیمش خان نیحس رزای. مش�ردیو اساس م هیپایب یرا امر 

 خان وسفی رزایاز جمله م طلباناصالحاز  یاو عده رسدی) به صدارت م۱۸۷۲و سال بعد ( هیعدل

. آوردیو اصالحات به دور خود گرد م �تیو تنظ نیوضع قوان یخان را برا ملکم ارز یو م شارالدولهمست

 ،ملت تیبدون ترب. «آوردیم انیو اصالحات او سخن به م نیبودن قوان یو موقت ی�ر یآخوندزاده از ب

وضع  یبنا ،نشده تفتالفبا مل رییدر طهران به تغ ٢خان ینب رزای. امروز پرس مدینخواهد بخش دهیفا نیقوان

 ؟را که خواهد خواند نیقوان نیا« ٣»نخواهد رفت شیکه از پ کنمیگذاشته است. ش� را خرب م نیقوان

و  ابدین تیملت ترب« یوقت ٤»؟کندیم تیکفا �تیو تنظ نیمگر سواد چند نفر خواص به جهت قوان

 زح�ت عیجم ،ایه از دار دنیارکان وزارت عدل ریمردم صاحب سواد نشود بعد از رحلت ش� و سا کافهٔ 

اهند کهنه عود خو  اقیسدر خواهد رفت و مردم باز به هبه  دیدستگاه جد یو در بنا نیش� در وضع قوان

ز ش� امرو  نیوضع قوان«مستشارالدوله نوشت که  خان وسفی رزایزمان به م نیدر هم هم بازو  ٥»کرد

 یهیبد ٦»بسته شوند ریالسفلمخت وانیحچهار  دنشیکش یعراده برا کیه که ب ماندیبه آن م رانیدر ا

: نوشتیو م پنداشتیم چهیاقدامات را باز نیبه راه نخواهد رفت. آخوندزاده ا یچرخ نیاست که چن

 یاست، امر موقت دوامیندارد و ب بستیپابناست و  یخوب است ول داتیو تجد �تیتنظ عیجم«

 و یکل اصناف ملت از اعل نیمابیف معارفعلوم و  دیخواهد شد. با ای� مَنْسِ  اً ینَسْ است. بعد از چند روز 

تعداد را داشته آن اس زیار و تاجر و عطار نکشبان و کشت رد،یپذ تیعموم ءبالاستثنا فیو رش عیاز وض ،یادن
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 ١»دولت رشکت داشته باشد یایاول ریتداب عیملت در جم عیباشند که وزرا دارند و جم

 کیاستقرار  رضورتبهرسانجام  م،ینیبیکه او در سخنان خود، چنانچه م نجاستیا جالب

راه افتد به  یاده ترقتا عّر  ٢»گردد ربالیل ]رانیاهل ا[ ایشان همهٔ  دیبا« دیگوی. او مرسدیم عیوس یدموکراس

 یست که بتوانند اصالحات را دا�ا »هاربالیاو از انتشار علوم تدارک ل یمنظور نهائ که دهدیو نشان م

 .سازند

اه ش نیزاج چون نارصالدملامتلون یسپوتیبه دوام وزارت و صدارت در عهد د توانیمگر م اما

 یامر  نیندارد که چ نیقیبه دست آورد، آخوندزاده  قیانجام اصالحات عم یبرا یکاف یبود و فرصت دواریام

 ءوزرا« ـهشاه مستبد ک نیرا به دست ا خان ینب ارز یپرس م بیقر ٣»نکبت و هالکت«و  ستین ریپذامکان

که از  زی. او خطاب به ملکم نکندیم ٥»مشاهده نیقیالنیبه ع«را به نکبت و هالکت رساند،  ٤»هفالس

 یبرا ؟دیرویم کارچهه ب« :سدینویبه طهران دعوت شده بود م نیقوان میتنظ یبرا رالدولهیجانب مش

بارها با اصالحات و  مخالفت خود را که قبالً  ساننیبد و ٦»القاب و مناصب لیو تحص یفروش صتشخ

 .آوردیکاغذ م یرو  حاً یدر حکومت اظهار داشته بود، رص خواهیو خدمت روشنفکران ترق نیوضع قوان

و از اگر ت« دیگویم رانیخطاب به اهل ا سؤال نیکرد؟ متفکر بزرگ ما در جواب ا دیچه با پس

نا ب هامجمع ،یگشاد هاخانهفراموشطالب علم شده،  ،یبودیخربدار م تیو حقوق انسان آزادیت نشأة

 ودیو خود را از ق یکردیم یخود فکر  یبرا ]رسانجام[و  یکردیم افتیاتفاق را در لیوسا ،ی�ودیم

تو در عدد و « رایهم هست ز ریپذامکانامر  نیو ا» یدادینجات م سپوتیپوچ و از ظلم د دیقاع

 »الزم است یجهتکیو  یدلکیتو فقط  یبرا ]و[ یادتر یز سپوتیاستطاعت به مراتب از د

و  »ونیروولس«چه بود؟ به قول آخوندزاده  کردیخود م یبرا رانیاهل ا دیکه با ی»فکر« نیا اما
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 :کندیم فیتعر نیکلمه را چن نیاو ا

و ظا�  سپوتیقانون و پادشاه دیاست که مردم از رفتار ب یحالت چنانآنعبارت از  ونیروولس«

 ندو سعادت خود قانون وضع کن شیبه ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده او را رفع �وده به جهت آسا

 ،لسوفانیز فیتجو برحسبخود  یبر مخالفت عل� برخاسته و برا دهیرا فهم هیّ مذهب دیو پوچ بودن عقا

 »نندیتازه برگز نِ ییآ ،موافق عقل

در  یشناسجامعهدر فلسفه و  یفکر علم گذارانیبنکه  خواهیمتفکر بزرگ و ترق ساننیبد و

 ١.رسدیکالم خلق م نیو آخر شیکالم خو نیما است به آخر هنیم

  مؤمنی باقر

۵-۳-۱۳۵۰  

   

                                                           
  منابع مقدمه: ١-

داوف، الفبای جدید و مکتوبات، گردآورنده حمید محمدزاده، حمید آراسلی نارش: فرهنگستان علوم جمهوری شوروی ونآخ یلعحترزا فیالف) م
ــحه. ٤٦٠، ١٩٦٣سوسیالیستی آذربایجان، محل نرش: باکو    صف

  »الدولهمکتوبات ک�ل«ب) م� کتاب 
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 هانسخه

است اساس  ینسبتاً کامل هٔ که نسخ یمل مکتوبات موجود در کتابخانهٔ  یخط کتاب حارض نسخهٔ  هٔ یته یبرا

 شد: لیمقابله و تکم ریز یهاقرار گرفت و با نسخه

» ۱۹۶۱اکو، ب -آخوندزاده یفتحعل رزایآثار م- جلد دوم«کتاب که به نحو کامل در  یترک تیروا -۱

 ویموجود در آرش نسخهٔ  ۹ مقابلهٔ با  یترک نسخهٔ  نیشده. ا دهینام »یترک نسخهٔ «آمده و در م� ما 

 یه روسدو تا ب و یجانیآذربا یدو تا به ترک ،یبه فارس پنج تاها آخوندزاده در باکو فراهم آمده که از آن

 در بردارد. نوشته یها را رأساً به فارسنسخه �ام ملحقات کتاب را که آخوندزاده آن نیبوده است. بعالوه ا

 تختیدر شهر دوشنبه پا ١لیریکه به خط س» هامکتوب«تحت عنوان  یکیتاج تیروا -۲

 ینسخه برا نی. امیادهینام »یکینسخه تاج«را  آن نجایچاپ شده و ما در ا ۱۹۶۲در سال  کستانیتاج

 یموارد همهنیبرگردانده شده؛ باا یکیتاج یآن به فارس یو انشا دهیگرد میتنظ کیتاج یامروز  خوانندهٔ 

 موجود کمک کند. نسخهٔ  لیآمده که توانست به تکم شیپ

اصل افزوده شده  دو نسخه بر نسخهٔ  نیها آمده از امعلوم است آنچه داخل کروشه کهچنان

 میاکرده نقل یکیتاج آنجا که از نسخهٔ  یول میانداده ینقل شد تذکر  یترک است. در مورد آنچه از نسخهٔ 

  به آن اشاره شده است. سیدر پانو

                                                           
ن اخط سیریلیک یا آزبوکا، خطی الفبایی است که در رسارس اوراسیا به عنوان نوشتار ملی در کشورهای مختلف اسالو، ترکی، مغولی و ایرانی زب ١-

  (ویراستار) در جنوب رشق و رشق اروپا، قفقاز، آسیای میانه، ش�ل و رشق آسیا مورد استفاده است.



 

 

  وباتکتماستنساخ در سبب 
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 االحرتام منطاع الزمصاب مُ خامت نِ فَ جناب 

 این نسخه ،اوالًدر ضمن چند رشوط:  ،شودفرستاده می الّدولهک�ل نظر به خواهش جناب ش� نسخهٔ 

بعد  ،ثانیاً  .دیی�ننرده تا انتها خوانده باشید و بدون ترتیب مطالعه کرا باید در وقت فراغت از ابتدا رشوع 

 ه نسخه را در پیشکاجازه دارید  ،اعرتاف داشته باشید الّدولهک�لاز خواندن اگر به حقیقت مطالب 

ر اگر به حقیقت بعِض مطالبش معرتف شده و د ،ثالثاً  .آن را باید بازبفرستید ّال اِ  و داریدخودتان نگاه

ه کد من به جمع اعالن بداری توسطبهباید بحث خودتان را  ،بحث داشته باشید هاآنای از حقیقت پاره

به  این نسخه را شودیاذن داده � ،رابعاً  .مطلوب شود و به جناب ش� ابالغ یابد الّدولهک�لجواب آن از 

امل داشته که به معرفت و امانت و انسانیت ایشان وثوق ــکسانی کمگر  ،سی نشان بدهید یا بخوانیدک

ه در هر کسانی که بدهید مگر به کاجازه ندارید  کسچیهنسخۀ دیگر به  ،از این نسخه ،خامساً  .باشید

ا اظهار ر  مصنّفنام  کسچیهه به کاجازه ندارید  ،سادساً  .خصوص شایستۀ اعت�د جناب ش� بوده باشند

اید ظاهر نب وجهچیهبهنام او  ،اما مستنسخ؛ ه ایشان را محرم راز شمرده باشیدکسانی کمگر به  ،نیدکب

ه ک�وده باشید  لیفکباید ت ،شوندمیشمرده ِيف الِْعلِْم ه به اعتقاد ش� راسخوَن کسانی کبه  ،سابعاً  .بشود

بنویسند و  ١اکاگر بتوانند قرتی ،خواه در امور دینیّه ،خواه در امور پولیتیقه ،الّدولهک�لمطالب  کّل به 

ا دالیل رد یا ب کندمییا قبول  ،است الّدولهک�له مقصود خود کبفرستند  ین طرفاش� به  واسطهٔ به

 ،ثامناً  .شتالتفات نخواهد گ ا دالیل نقلیّه و نَصیَّة هرگز مقبول نخواهد شد و شایستهٔ کاما در قرتی؛ سازدمی

خواهد و ه از خواندن این نسخه به او ر کباری بیان حالتی را  ،ا نوش� نداشته باشدکسی یارای قرتیکاگر 

  .به این طرف بفرستد و این زحمت از خود جناب ش� نیز مسئول است درآوردهالبته به قلم  ،داد

  :آیدمیلمه نوش� الزم کنسخه به جناب ش� چند  مصنّفاج�الً در حق  ،دیگر

 از تصنیف .دوستدار وطن و محب ملت ،الیه شخصی است صاحب تصنیفات عدیدهرَّمٌ کم

 نسبت به ایران و ملت کهاینبه علّت  ،مر او را هرگز غرض شخصی در نظر نیست الّدولهک�ل نسخهٔ 

ه آیا کت این مسئله دایر اس ،گویندمیروپا ه یو کفرنگستان  کّل چون اآلن در  ،عاذاللّه بغضی ندارداسالم مَ 

                                                           
ــ criticمنظور  ١- ـــقد است. این لغت بـبه معنای ن ـاگون مــبه اشکال گون» مکتوبات«ارها در ـ ـــ تیکا فاده قرار گرفته است. کریتیک، کر ــورد استــ

  و...(ویراستار)
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 .و ملت است کموجب ذلت مُل کهاینو ملت است یا  کعقاید باطله موجب سعادت مُل

 و ملت کعقاید باطله موجب ذلت مُل کهایندر  اندمتفقی�ن این اقلیم کفیلسوفان و ح کّل 

ه تصنیفش جهانگیر و کنام  ١یم انگلیسی بوقلکحتی اَشهر ایشان از متأخرین ح .است در هر خصوص

 ه ملتک این استی از دالیلش کرده است و یکشده است در این عقیده زیاده بر دیگران غور  کلم سلّ مُ 

شیشان کد در عقاید باطله و پیرو اقاویل ه مقیّ کتابع پاپا  ،٣و ملت ریم ٢اسپانیا یعنی اندلُس و ملت شویتسیا

رو در تنزّل و ذلت هستند  ٤ناً یوماً فیوماً آ در علوم و صنایع و در اقتدار ملتی آناً ف ،باشندمی انیگوافسانهو 

پیرو عقل و  ،ه از قید عقاید باطله وارستهک دنیا یگانگلیس و فرانسه و ین و اما سایر ملل یوروپا خصوصاً 

 .رو در ترقی و سعادت هستند ساعتبهساعت ،روزروزبهدر علوم و صنایع و در اقتدار ملتی  اندحکمت

 هانآ ه مردم به آرزوی کسابق را ندارد  بهشت و حور در این عرص در نظرها آن جلوهٔ  ،مرور زمان واسطهٔ به

قتدار ملتی ا لهیوسنیبدش� دهند و کبه  دستیقو خودشان را در مقابل دشمنان  ،شوقمند شهادت بوده

  .باقی ماند

ه به جهت اقتدار ملتی و حراست وطن از تسلط و کعقالی ملت را در این عرص واجب است 

ت فقدان آزادی و استقالل اسه عبارت از اسیری و کذلت  گونهآنردّ  کدر تدار  ،و دُول بیگانه ملل تغلّب

 ،بوده باشند و تدبیِر ردِّ آن نوع ذلت ،است نیقیبهبیقرنات کو وقوعش در این عا� حوادث از مم

و وطن  یدوستملتاش� تخم غیرت و ناموس و کاصناف ملت و  کّل منحرص است به انتشار علوم در 

 کهچنان شودمیه همۀ این صفات از خصایص مردانگی و فتوت شمرده کپروری در مزرع ضمیر ایشان 

و این مراد هرگز تیّرسپذیر نخواهد شد مگر به َهدم  اندموصوفالحال بدین صفت  ،قادرۀ فرنگستان مللِ 

  .آیدمیایشان را از ترقیّات در امور دنیویّه مانع  ،ه پرده بصیرت مردم شدهکاساس عقاید دینیّه 

وقره و پر  کان مسلکنیز در این عقیده است یعنی لیربال و از سال الّدولهک�لنسخۀ  مصنّف

  .است درآوردهمعلومات خود را به قلم  ،لهذا به اقتضای عقیدۀ خود .طالبان سیویلیزه است

                                                           
١- Henry Thomas Buckle  

٢- Швеция  

٣- Рим  
  لحظه و روز به روزبهلحظه ٤-
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  باشد و بس امیبر رسوالن پ  به گوش رغبِت کس دیایگر ن

 .نیست متصوّر اصالًمنظور دیگر  ّال اِ  و ر شدکه ذ کهمین است  الّدولهک�لسبب نسخه 

  .منتظر جواب هستم

١فتحعلی

                                                           
ـاپ باکو به سال » و مکتوبات دیجد یالفبا«در کتاب  ١- ــ ــ  رانیمختار ا ریمحسن خان وز خیش یبه عنوان حاج یانامه ١٣٧در صفحٔه  ١٩٦٣چـ

ــسخٔه ک�ل ١٨٦٩ هیفور ٤ خیدر لندن که تار ـاپ شده که از فرستادن ـن ــ ـا یالدوله برادارد چـ ه ک انامه تا آنج نی. اکندیم تیشخص نامربده حک
 هیفور ٤ از پس یخیاست مخترصتر از نامٔه چاپ شده در باال است و ظاهراً نشان آن است که نامٔه چاپ شده در باال در تار »مکتوبات«مربوط به 

است  که معلوماو فرستاده است. به هر حال چنان یمحسن خان را عمداً بدون امضا برا خیش ینامه به حاج یفتحعل رزاینوشته شده است. م ١٨٦٩
را خارج از م�  نامه دیبا نیاست؛ بنابرا کردهیم اشمهیضم زین یانامه نیچن فرستادهیرا م» مکتوبات«از  یهرکس که نسخه ا یبرا یفتحعل رزایم

  کتاب دانست. یاصل
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که به دوست خود شاهزاده ایران  بالّدوله فرزند اورنگ زیشاهزاده هندوستان ک�ل +مکتوبات

 الّدولهالّدوله ساکن مرص نوشته است و جواب جاللجالل

علیه است، مابین حک� مجمعٌ که حقیقتش فی را بر مسئلۀ مساوات حقوقیهّ  گانهسهجمیع مطالب این مکتوبات {
� هنوز کین حمابه که حقیقتش فیها بر مسئله مساوات مالیّ توان کرد؛ اما تطبیق آندر ک�ل سهولت تطبیق می

  فیه است، هرگز ممکن نیست.مختلٌف 

ان ک�ی فرنگستدشوار است. اگرچه بعضی از ح تیغابهمساوات مالیه برای ما معارصین  فهم و ادراک مسئلهٔ 
ه رد پندارند، لکن دیگران نیز از حک� بالوقوع میای دالئل بعد از چند قرن ممکنپاره برطبقمساوات مالیه را نیز 

 ین دنیا با وجود همینا ه درمتبادر به ذهن این است که مساوات مالیّ  الظاهریش�رند و علاقوال ایشان دالئل می
این  کهناینیست مگر  ریپذشود، امکانهمین اخالق و طبایع مردم که مشاهده میاوضاع و تراکیب ملل و با وجود 

  ١}دخلقت و طبیعت دیگر پیدا کن آدمیبندنیا تغییر دیگر بیابد و 

                                                           
فاضل مشهور و عا� السنة رشقية و غربیة و مصنف تصنيفات عديدهٔ نافعه میرزا «ها در زیر این قید آخوندزاده نوشته است: در یکی از نسخه ١-

الدوله را در نزد یکی از دوستانش رساپا خوانده در صفحٔه يک کاظم بگ مرحوم در سنٔه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج مسیحی مکتوبات ک�ل
(این دوست ه�ن میرزا یوسف مستشارالدوله » الدولهالله ک�لالدوله، بارکالله ک�لآن نسخه با خط خود این کل�ت را نوشته است. بارک ورق

 کند)های خود به آخوندزاده این مطلب را یادآوری میاست که در یکی از نامه
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  الّدولهک�ل ه مستنسخ نسخهٔ کتوبی است کسواد م

 ۱۲۸۰سنۀ ت اسالم فرستاده است در عین ملّ متّرش  از ه یکیب

حده و زنادقه خالی مَال ه در هیچ عرص و اَوان جهان از کار است کبر ارباب ِخربَت و معرفت واضح و آش

علت  به ،شودیتشّدد و تَغیُّظ در حق این طایفه هرگز مثمر نتیجه � .نبوده است و هم نخواهد بود

ور عرص مخصوص ظه کو در ی ت نیستندکنفر دو نفر و هم در داخل ممل کی ،این طایفۀ گمراه کهاین

از  کیکداماز عهدۀ  ؛ه عدد ایشان از حدِّ احصا بیرون استکبل ،برآمده از عهدۀ ایشان توان کنند کی�

  .ایشان توانیم آمد

فان فرنگ و روس و سایر ملل یوروپا سبب ظهوِر بابیان را نیز حمل بر قصوراِت مصنّ  کهوقتی

رش تصنیفاِت عدیده نوشته در اقطار عا� منت ،ردهکسلطنت ایران و سستی اساس آن و بطالن دین اسالم 

ناشی از جهالت و  ،است آمدهعملبه هضالّ  ه از اهل ایران در دفع این طایفهٔ کو اهت�ماتی را اند هساخت

  .اندهمستحق رسزنش و استهزاء دانست ،نادانی و عدم قابلیت تشخیص میان خیر و رش شمرده

 ،را از افراد نوع برش در نرش خیاالتش خواه باطله و فاسده یهرکسه در اقلیم یوروپا کاز روزی 

خیاالت خودشان  ،برزدهجهان زنادقه رس  از هر گوشهٔ  ،است داده شدهخواه صحیحه و سلیمه اذن آزادی 

ه کت عا� اس کّل معلوِم  .باشدیو در پی آزار ایشان � شودیسی مانع ایشان �کو  آورنددرمیرا به قلم 

 نامان و سایرین چه نوع تصنیفات در بطالن دین مسیحی در میان خودِ  ١فرنگیان و ولرت و رینان زنادقهٔ 

اند هایشان جایز نشمرد ریتعذتشددّی در باب  اصالًاما رؤسای دولت و ملت اند هردکمسیحیان منترش 

با  هاستآند ه ر کبل ،خیاالت باطله تشّدد نیست گونهآن تأثیرراه  ار و سدّ که عالج این کاند هزیرا فهمید

 طالبیابن علی ب مقامیعالامام  کهچنان .ه مبنی به براهین عقلیّه و نقلیّه بوده باشدکی�نه کاجوبۀ ح

لزم ی�نه در مقابل ایراداتش مُ کح او را با اجوبهٔ  ،ردهکاظهار تشّدد ن اصالًدر احتجاج زندیقی  السالمعلیه

الیق در نظر خ ،بود الّدولهک�لبدتر از اعرتاضات  هاآنه بعض کاعرتاضات آن زندیق  ،بعد از آن .فرمود

ست بدین ا در تألیف شیخ سعید ابی منصور احمد طربسی ثبت این احتجاج تفصیل .افتاد تأثیراز باملرّه 

                                                           
١- Joseph Ernest Renan  
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لََدخَلُْت ِيف  لَوْ َال مَا ِيف الْقُرْآِن مَِن اِالخْتَِالِف َو التَّنَاقُِض  ]فقاَل [: نَ یالْمُؤْمِنِ  رِ یأَمِ  یجَاءَ بَعُْض الزَّنَادِقَِة إِلَ عبارت: 

 اقدرتبه خلیفۀ کدر مجلس مأمون وَ الثَّناءِ  هِ یَّ التَّحِ همچنین علی بن موسی الرضا علیه . ١الی آخره... مْ کدِينِ 

 ایشان را مغلوب ،مت دادهکروی علم و ح ازو زنادقه را بدون تشّدد و تَغیُّظ  الحدهمَ بود جواب چند نفر 

  .ردک

ــخ طربسی را دیـه تألیف شیـکاشخاصی  ــو از تفاند هواندــو خاند هدــ ــ جات صیالت این احتجاـ

ــحده مال مایر امامان و اولیای دین در اعصار مختلفه با زنادقه و ــمچنین سـمخربند و ه ه ناظرات داشتــ

لف ــ ناخر پرســپس اگ .اندهرده و اعرتاضات ایشان را از درجۀ اعتبار ساقط فرمودکت کایشان را با ادلّه سا

او  ،رده استکارادۀ صدمه زدن به عقاید دینیّه اسالم  ،خود را به قلم آورده خیاالت فاسدهٔ  ٢گ زیبــاورن

االت نیز خواهند بود و از خی بعد از اینو اند هه پیش از این بودکتوان شمرد  الحدهمَ زَنادقه و  ازجملهرا نیز 

ایر نیز مثل سبه دین اسالم نخواهد رسید و او ای هبه قوِّت باطِن صاحِب رشیعت هرگز رخن اشباطله

 ،تا انقراض عا� آراجهانخواهد شد و نور رشیعت غَرّا چون نور خورشید  غرق یگمنامزنادقه در بحر 

د تا اش جواب شافی نوشته شو ه در بُطالن خیاالت فاسدهکبه رشطی  ،آفاق خواهد گشت کّل ضیابخش 

وت واقع شود و یا کگردد و اگر در جواب آن س مقداریبو  تأثیره�ن خیاالت در نظر مردم بی هک آن

د و ر کداللت بر عجزِ عل�ی دینیّه و عقالی ملت خواهد  ،این حالت نهیهرآ ،وه گرددکد و شاظهار تشدّ 

مگر  ،عاجز گردد هاآنه عمرو و زید از جواب نوش� در مقابل ک برفرض .زنادقه را جَری خواهد ساخت

ه جواب این هذیانات را از روی عقل و کالعلم باشد پیدا نخواهد شد راسخین فی ازجملهه کفاضلی 

ها از هر طرف به ردّ تصنیفات ولرت و رینان جواب وروپایدر  کهچنانسازد  ریتأثیبرا  هاآنمت نوشته کح

رادات از ای کهاینرا در نظر مردم خوار �ودند و دین مسیحی نه  هاآنو مصنّفان  ریتأثیبرا  هاآن ،نوشته

وال زنادقه و اق ،امامان عالی درجات کهچناندر ترقی و رواج است و  فآناً ه آناً کنگردید بل ریپذنقصانزنادقه 

نتشار سّد راه ا ،تدبیر نیاز ا ریغبه  .ندندکی�نه در خیال مردم از درجه اعتبار افکح حده را با اجوبهٔ ال مَ 

  .نات نبوده است و هم نخواهد بودکدر عقیده عوام از مم هاآنتصنیفات و ترصف  گونهاین

ه کشدم  خاطرآشفتهای هاول به درج ،به دستم رسید الّدولهک�لتوبات کم ه نسخهٔ کمن 

                                                           
  آمدم.آمد و گفت اگر در قرآن اختالف و تناقض نبود به دین ش� در مییکی از کافران نزد امیراملؤمنین  ١-
  الّدولهشاهزاده هندوستان ک�ل ٢-
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ه از این نوع حرارت من چه فایده حاصل کردم کبعد خیال  .نم و یا بسوزانمکب پارهپارهآن را  خواستمیم

 هایسخهنراه انتشار  لهیوسنیبدآیا  ،بسوختم یاردم کآن را پاره  نسخهٔ  که من یک برفرضخواهد شد؟ 

حاال بنا به خواهش ش�  .ردمک نظررصفاز نیّت خود  ،؟ پس از تأمل این معنیشودمیدیگر آن بسته 

ید و به ر جواب نوش� بوده باشکه به ردّ مطالب آن در فکبه رشطی  ؛فرستممیاین نسخه را به نزد ش� 

ت را ر غفلکه به تلقیِن غیرِت اسالم از این فکمرقوم داشتم  ١همین منظور این مراسله را در ابتدای نسخه

منترش  ند وکن هذیانات جواب شافی ظهور ــابل ایـاهت�م ش� در مق ۀواسطبهجایز نشمرده باشید و اگر 

  .والّسالم ،ر نیستاحت�ل صدمه متصوّ  اصالًو آیین  مُلکبه مذهب و دین و  هاآندیگر از  ،گردد

                                                           
های اساسی که مورد استفادٔه نسخٔه ترکی بوده و همچنین در نسخٔه تاجیکی این نامه در اول کتاب آورده شده و از آنجا که خود در نسخه ١-

  ما آن را در اول کتاب آوردیم.» این مراسله را در ابتدای نسخه مرقوم داشتم«آخوندزاده نیز نوشته که 



 

 



 

 

 ای الفاظ فرن�ح پارهشر
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 رندان به سالمت بگذر وچهٔ کزاهد از 

  بدنامی چندند صحبت کتا خرابت ن

 مکتوبات

ت به دوس ]فرزند اورنگ زیب[ الّدولهک�ل ه شاهزادۀ هندوستانکتوبی است کصورت سه طغرا م

 مرقوم الّدولهک�له به ک الّدولهجاللنوشته و جواب  ]ن مرصکسا[ الّدولهجاللایران  خود شاهزادهٔ 

 ]هجری ۱۲۸۰به تاریخ [داشته است 

مطابق  ۀترجم هکفرنگستان پیش آمد  الفاظ در السنهٔ ای هپار  ،توبات از اصل نسخهکهنگام نوش� این م

م نقل عینه با حروف اسال ه توبات ه�ن الفاظ را بکمراقم فلهذا  .�ودمیدر زبان اسالم بسیار دشوار  هاآن

ه خوانندگان از اصل که رشح ه�ن الفاظ در ابتدا مرقوم گردد کدر این صورت الزم آمد  .�وده است

  .مخرب شوند هاآنمفهوم 

و  که در اع�ل خود به هیچ قانون متمسکست اعبارت از پادشاهی  دیسپوتنخست لفظ 

ند کبد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار حَ ال مقید نبوده و به مال و جان مردم بِ 

 لمهٔ ک .محروم باشند یکلبهاز حقوق آزادی و برشیت  ،نی و رذیل بودهدت سلطنت او عبد حو مردم در ت

  ١]شودمیادا  طابقلفظ استبداد بسیار م که یدیسپوتیزم در زبان عربی ب[

و تحصیل  یگر یوحشعبارت از نجات یاف� ملتی است از حالت جاهلیت و  سیویلیزاسیوندوم 

 قدرهب�ل رسیدن در علوم و صنایع و تهذیب اخالق ک�ودن معرفت الزمه در امور معیشت و به درجه 

  .ردن در آداب �دنکان و مهارت پیدا کام

  .یا نظ�ً  اً تصنیفات ن�  ععبارت از هر نو  لیرتاترسیم 

ای هرجه و تعصبات ملتی او به دو دینیّ  هه قیودات مذهبیّ کسی است کعبارت از  کفاناتیچهارم 

ان عداوت شدیده داشته و از ایش ،ه نسبت به مخالفین مذهب و دین و مغایرین ملت و آیین خودکباشد 

                                                           
  نقل از نسخٔه تاجیکی ١-
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شان رده در حق ایکاز قصد �ودن به مال و جان و ناموس ایشان مضایقه ن ،متنفر بوده و هنگام فرصت

  .ترحم روا نبیند اصالً

مت کامل باشد و سبب حکه در علوم عقلیه کشخصی است  چنانآنعبارت از  فیلوسوفپنجم 

طبیعت مشخص �اید و هرگز به خوارق و عادات و معجزات و وحی و  جمیع اشیا را بر وفق قانون

ند و کز باور نهرگ هاآنیمیا و امثال کعنی ی هثیفه به فلزات نفیسکو انقالب فلزات  جفررامات و رمل و ک

 گونهیناه به امثال کسانی را کمعتقد نباشد و  ه و شیاطین و دیو و پری مطلقاً ه و اجنّ کالئمبه وجود 

هالی ا اصطالحبه .ندکبداند و از ارذل افراد بنی نوع برش حساب ب هاحمق و سفی ،موهومات معتقدند

  .باشدیاز فیلوسوف وجودی �تر املکفرنگستان در دنیا 

وت و پادشاه دیسپ قانونیبر احالتی است که مردم از رفت چنانآنعبارت از  روولسیونششم 

رده او را دفع �وده به جهت آسایش و سعادت خود قانون وضع کاتفاق مده و به شورش آ  ظا� به ستوه

تجویز  رحسببه را فهمیده بر مخالفت عل� برخاسته و برای خود پوچ بودن عقاید مذهبیّ  کهایننند و یا ک

  .فیلوسوفان موافق عقل آیین تازه برگزینند

 ناً آ ف علوم و صنایع و عقاید آناً ه مردم در هر خصوص از قبیل کست ا عبارت از آن پروقرههفتم 

  .وشش �ایندک یگر یوحشطالب ترقی بوده و در نجات یاف� از حالت جهالت و 

شخص  که شامل باشد بر بیان احوال و اخالق یکانشایی  چنانآنست از ا عبارت پوئزیهشتم 

�ل کمطلب و یا بر وصف اوضاع عا� طبیعت با نظم در  کحقه و یا به رشح ی � هوکای هطایف کیا ی

  .تأثیرجودت و 

 ملت از بذل مال و جان و حّب  یپرستوطنه به جهت کسی است کعبارت از آن  ریوتتپانهم 

 این حالت و خاصیت .ش باشدکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود ساعی و جفاکمضایقه ن

 ه به جهت سعادتکاست  )ص ع(از آن جمله پیغمرب ما محمد  .کندمیهمیشه در مردان غیر�ند بروز 

 هن بود به امور عظیمه و شاقّ کقریش در آنجا سا ،او ه عشیرهٔ که کوطن خود عربستان و بالخصوص م

  .اقدام �ود
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 ند مثلکور ظهائنات که در کحادثه و تغییر عظیم است  کعبارت از ی ١شانژمان سبیدهم 

و یا در اوضاع سالطین یا در اطوار بنی نوع برش  ارض واقع بشود مثل طوفان نوح رهٔ کو یا در  قیامت

  .چنگیز حادث گردد مثل زوال سلطنت رومیان و فتنهٔ 

ق و ت تعلکممله به سلطنت و کامور و علوم است  گونهآنعبارت از همه  کپولیتیدهم ز یا

  .ت در آن منظور بشودکمدخلیت داشته باشد و رصفه و صالح سلطنت و ممل

در آن  میعاً الله جةالیف عبادکه و ته حقوق اللّ کعبارت از مذهبی است  پروتستانتیسمدوازدهم 

 یعَل«ابتدا ایجاد این نوع مذهب در میان ملت اسالم به اهت�م  .الناس باقی �اندفقط حقوق ،ساقط بوده

الم    .وقوع یافت ٢»اس�عیلیذِکْرِهِ السَّ

الم یمخدوم روزگار عَل  یزدیا دییرشع به تأ برداشت غّل    ذِکْرِهِ السَّ

  .قی چند پیرو این مذهب شدندَر ام از اهالی فرنگستان نیز فِ یو در اواخر ا

ً ابد آزاد بوده و یکلبهه در خیاالت خود کاست  یکسآنعبارت از  لیربالسیزدهم  هدیدات به ت ا

هرگز اعتبار  ،قانون طبیعت باشد ه خارج از گنجایش عقل و بیرون از دایرهٔ که مقید نشده و به اموری دینیّ 

 گونهآن تب در حقیقتکبطون تواریخ و  اگرچه� طوایف عا� در آن باب شهادت بدهد و کند اگرچه اکن

  .قیدال آزاده و ب ،ی�نه باشدکند و نیز در اوضاع سلطنت صاحب خیاالت حکامور روایت ب

ور مون جمیع اشیا مستکه در که است حرارتیّ  هقوه برقیّ  کعبارت از ی رتیسیتکالچهاردهم 

  .باشدمی

ه کیال ر و صاحب خکثیرالفکیم فیلوسوف مانند و کعبارت از فیلوسوف و یا ح ٣پنزورپانزدهم 

و خواه  کخواه در امور پولیتی ،بنویسدبه اقتضای عقل سلیم به جهت �ودن خیر و رش مردم تصنیفات 

از وجودی  پنزور حقیقی و مستحق تنظیم عبارت ،در عقیده فیلوسوفان متأخرین فرنگستان .در باب عقاید

و عداوت تقاعد نورزد و در افشای  مالمت گونههیچخود با  ه در ارائت خیر و رش ابنای جنسکست ا

                                                           
 باشد که معنای تغییر ناگهانی است. Changement Subitرسد که اصل آن به نظر می ١-
  اند و نام وی حسن بن محمدبن بزرگ امید است.لقبی است که اس�عیلیان برای چهارم از مدعیان خود، جهت تعظیم او داده -٢
  فرانسه به معنای متفکر است Penseurظاهراً منظور ه�ن کلمه  -٣
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﴿يُجَاِهُدوَن ِيف  ۀرشیف ۀمضمون آی برطبقند یعنی کاحرتاز نواهمه  گونههیچخود از  ی�نهٔ کخیاالت ح

  باشد ذوفضل. یوجود ١عَلِيٌم﴾ وَاِسعٌ  وَاللَّهُ  يََشاءُ  مَنْ  يُؤْتِيهِ  اللَّهِ  فَْضُل  کذَٰلِ  َسبِيِل اللَِّه وََال يَخَافُوَن لَوْمَةَ َالئِمٍ 

  .و منافق است بیفرعوامار و کعبارت از آدم ریا شارالتانشانزدهم 

الس الی نجبا جکالی رعایا و در دیگری و کی و که در یکعبارت از دو مجمع است  پارملانهفدهم 

در  .شودیم حظه مجمع ثانی پیشنهادال مبه  ،قوانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته کّل باشند و می

ه کقدرت ندارد  اصالًگردد و پادشاه میبه امضای پادشاه رسیده مجری  ،صورت موافقت این دو مجمع

  .ندکقوانین مزبوره اقدام  برخالف

  .فرنگستان بودند سه از فیلوسوفان مشهور هر ،ولرت و ٢پطرارق ،گزنفونهجدهم 

است که فهمیدن خواص و  میعبارت از آن عل ،ایران کیمیا باشد اصطالحبهکه  میشینوزدهم 

قیدۀ اهل به خالف ع ،شودمیدانس� آن مقدور  ۀواسطبهطبیعت اشیا و فلزات و تفریق اجزای مرکبات 

  .پندارندمیاز ممکنات  ،دانس� آن علم واسطهٔ بهایران که فقط انقالب ماهیت فلزات را 

  .استی اشیا عبارت از دانس� ماهیت و طبیعت کلّ  ٣اعلم یستستو بیستم [

 ٤]نداهر دو از حک�ی مشهور فرنگستان نیوتونو  کوپرنیکبیست و یکم 

                                                           
خواهد و خدا دهد که میترسند. این فضل خداست، آن را به کسی میای �یکنند و از مالمت هیچ مالمت کنندهمی در راه خدا مجاهده -١

  )٥٧ وسعت دهندهٔ داناست (مائده،
٢- Francesco Petrarca 

٣- естественно  
  نقل از نسخٔه تاجیکی -٤



 

 

  الدّولهکمالتوب اول کم
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 الّدولهک�لتوب اول کم

 +هجریه از تربیز ۱۲۸۰ در ماه رمضان سنهٔ 

جوابی بسیار پسندیده و ظریفانه نوشته است اما جواب او  الّدولهک�لبه رد مطالب  الّدولهجاللاگرچه شاهزاده {
اطن افی ننمود لهذا به توفیق حرضت باری و تأیید بکچندان شافی و  ،توبات از اصل نسخهکاین م در نظر نگارندهٔ 

ر ب الّدولهلک� ه رد مطالب و خیاالت فاسدهٔ ب ،توبات از اصل نسخهکم نگارندهٔ  ،الله علیه ترشیعت نبویه صلوا
 ،�و همین به خاطر جواب نوش ؛تَعالیٰ ه جواب شافی خواهد نوشت انشاءالله نقلیّ  ]عقلیه [و ۀموجب براهین قاطع

 }رده استکتوبات از اصل نسخه اقدام کنگارنده به استنساخ این م

را شنیدم و بعد از سفر انگلیس و فرانسه و و ! عاقبت سخن تالّدولهجالل ،ای دوسِت عزیزِ من

ه با من کاش اهل این والیت را کو  میاش نیامدک .امایران آمدم اما پشی�ن شده کبه خا دنیای گین

  .باب شدکجگرم  .میو از احوال ایشان مطلع نگشت میندید اندمذهبهم

یومرث و جمشید و گشتاسب و انوشیروان و که در عهد کت و سعادت تو کو آن شو ک !ی ایرانا

ستان ملل فرنگ ت و سعادت حالیهٔ کت و سعادت در جنِب شو کگونه شو اگرچه آن ؟بودخرسوپرویز می

در برابر  ایران مانند نور است ن نسبت به حالیهٔ کلی ،شمعی است در مقابل آفتاب منزلهٔ بهو ینگی دنیا 

ردند چند هزار سال در صفحۀ ارم که سالطین تو به پی�ن فرهنگ عمل میکزمانی  !ای ایران .ظلمت

سلطنت ایشان از نع�ت الهی  بودند و مردم در زیر سایهٔ امران میکمثال دنیا به عظمت و سعادت 

در داخل  ،دانستندیداشتند و گدایی �یچیزی �بی ،ردندکمیاب شده در عزت و آسایش زندگانی یهبهر 

بود  فراگرفتهآفاق را  کّل عظمِت سالطیِن ایران  ]ت [وبودند و شهر میت آزاد و در خارج آن محرتم کممل

میان  ه درکبه سبب آن  ،یونان نه اخبارِ ملِت ایران تواریخ ملِت  دهدمیدر این خصوص شهادت  کهچنان

 .تب و قوانین ایشان �انده استکایرانیان آثار سالطیِن ایران و 

ی بودند و به مالدر هر شهر محاسبان می ،ام پی�ن فرهنگکنظر به اح ،فُرسدر عهِد سالطین 

طراف ردند و این محاسبان نیز در اکمیواقف گشته در دفاتر قید  شدمیه از رعایا به خزینۀ دولت واصل ک

 .داشتندمیو نواحی گ�شتگان 
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 ١شدندمی داروغگان ارآگاهان وکارگزاران و کنگاران و از جانب پادشاهان در جمیع شهرها وقایع

ت و رعایا مستحرض شده به عرض کبود و پیوسته ایشان از احوال مملمیاز ایشان معین  کهر یو شغل 

ق احدی سی در حک .�ودمیام فرهنگ در امور واقعه رفتار کرسانیدند و پادشاه نیز بر وفق احمیپادشاه 

ر در کرؤسای لشر هم قانون جداگانه مقرر بود چنانچه اگر کبرای حفظ لش ،بر جور و تعدی یارا نداشت

رعایا از محصوالت ارضیۀ خود  .ندشدمیمورد بازخواست  نهیهرآ ،�ودندمیوتاهی کایصال مرسوم افواج 

رشدادن را به رضای خودشان قبول عُ  کداشتند اما در عهد ساسانیان رعایا یمیرش عاید به خزانه نیم عُ 

ج مخار  ،به اسم خزینه عاید شده یمّ خاص و مس یهامقامبه  الً کردند و در هر والیت مالیات دیوانیه ک

رعایا و سایر ممرهای مداخل از طرف دیوان  برعهدهٔ  اصالً و  شدمیها موضوع از ه�ن مقام الً کسلطنت 

 ،ندش� احدی نبودکُام والیات قادر به کایران ح کدر هیچ جا از م�ل .گشتیحوالجات و بروات صادر �

ادشاه به از جانب پکه  میکاول بایستی به عرض پادشاه برسانند و هر حُ  .شدمیمستحق قتل هم  اگرچه

ان از قتل نفوس اجتناب کام قدربهو  شدمیمجری  ،گردیدمیفرهنگ صادر  ٢]ام [پی�نکاقتضای اح

 .آوردندیمتفتیش بلیغ به عمل  ،رسیدمیه توسط جاسوسان کدر باب حقیقت اخباری  .ورزیدندمی

سی ک .داشتندمیو جفا عادت  زحمتبهبودند و همیشه یدر قید خیمه و خرگاه � وقتچیهسپاهیان 

ه عمر خودشان را در خدمت رصف کسانی کردند و به خود کیرا بدون جرم ثابت از شغلش معزول �

ه کود بها از جانب مردان و زنان جداگانه بی�رستان .داشتندمیرده بودند و هم به عیالشان روزی مقرر ک

وران و شالن ک .نسوان بود ،پرستاران زنان ،ردندکمیس را در آنجا معالجه و پرستاری کغریب و بی ی�رانِ ب

فقیر و گدا  ،در هیچ رسزمین .بودندمیخوار یروز  ،پادشاهی یها�رستانیبسان در کو عاجزان و بی

بودند و همیشه پادشاه را به میونهاد کدر خدمت پادشاه همیشه ندی�ن خردمند و نی .شدی� ][پیدا

ه کت داشمیدر حضور پادشاه موبد بزرگی نیز قیام  ،عالوه بر ندی�ن .ردندکمیرهنمونی  کارهای نیک

ه پادشاه ب لهمشکبود و در امور میفرهنگ باخرب  ام پی�نِ کایات و تواریخ و احکح از جمیع علوم خصوصاً 

 ،بودمیروز مخصوص بار  یک هداد اما در هر هفتمیپادشاه هر روز بار  .شدمیمصلحت �ا و رهن� 

 خود دردِ  ،ه پادشاه را دیدهک شدمیهر حاجتمند را مقدور  ،در روز مزبور .عرایض مردم یعنی روز س�عِ 

ه شتاگذها از جانب دولت اسبها در یامخانه .خوردمیخوان طعام  کپادشاه با رعایا در ی .ندکرا اظهار ب
                                                           

  بودند یا وجود داشتند.می ١-
  از نسخٔه تاجیکی ٢-
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از پادشاه  عرض پادشاه وه ال بکاعالم و  موجببهه اخبار و وقایع را از والیات کرده بودند کو چاپاران تعیین 

ار هکسی گناکاگر  .و بد معین بود کافات اع�ل نیکدر پی�ن فرهنگ اجر و م .رسانیدندمیال کبه و 

مصدر  تکسی در منفعت ملت و مملکاگر  .بودیان پادشاه احدی قادر بر شفاعت او �کاز نزدی ١شدمی

ین و کبه عجزه و مسا ،ندشدمیاگر به خصم غالب  .گردیدمیمستحق اجر مقرر  ،شدمیخدمتی 

 دبدان واسطه حرضت یزدان سالطین آن عهد را مؤیّ  .رسانیدندینه و رعایا خسارت �کس مسافرین و عامهٔ 

ر ار و مسافران دب و تجّ طالّ  .آرایش داده بودندت را به زیور عدل و انصاف که عروس مملکفرموده بود 

 نندی� .بودنددر هر جا همیشه معزز و محرتم می ،ردهکد ناف عا� به آسودگی تردّ کعهد ایشان به ا

وی زرّین یعنی کبه جهت مش .خواندندمیدر حضور او  ]ام پی�ن فرهنگ [راکپادشاه هر روز از اح

ایفۀ عمله و خدمۀ او از ط شدمیپادشاه را بانوی بانوانی  .پادشاه نیز قانون مخصوص برقرار بود ۀخانحرم

 .داشتیت �کاما او اختیار فرمانروایی در امور ممل ،نسوان

 بود و برای هر امری فارسیان قاعدۀ مقررهمیبسیار زیاد  فُرس! قواعد سلطنت الّدولهجاللای 

 فُرس کِر همۀ قوانین ملو کذ  ،ه هنوز علوم و صنایع را ترقی زیاد نبودکنسبت به آن عرص  .داشتندمی

وجب ردن مکتوب درج کهمه را در این م ،ام پی�ن فرهنگ بسیار استکاح .شودمیالم کباعث تطویل 

  .باشدمیال کاش

 نامداری داشتند و ملت فارس ،در عا� فُرسه سالطین کبود میام پی�ن فرهنگ کاز نتایج اح

عدالت  ،ه تا امروزه در السنۀ طوایف روی زمینکبود ای هبرگزیدۀ ملل دنیا بود [و عدالت ایشان به مرتب

الطین س که در دورِ قدیم عرصۀ مُلکار است کآش انیجهان برو  ]املثل استرضبفریدون و نوشیروان 

از طرف  ،االبواب دربندرود جیحون و دریاچۀ آرال و باب ،بود: از طرف ش�لمیدر چه وسعت  فُرس

از سمت  ،ند و هندوستانمابین سِ  ٢رودخانۀ ستلج ،از سمت مرشق ،و بحر ع�ن فارسجیخل ،جنوب

ابلستان کو  بالجمله والیات بلوچستان و افغانستان .نارِ بحرِ سفیدکتا باسفور یعنی بغاز اسالمبول و  مغرب

سند و بلخ و خیوه و اورگنج و دشت قپچاق و  میارپور و �اکشمیر و شکو غور و سیستان و الهور و 

مه این ه ،زمین و والیت سیری یعنی شام و حلبر و ارمنکشیروانات و بابل زمین و بالد حیره و دیار ب

                                                           
  بودمی ١-
  یابد.گیرد و در پنجاب جریان میای است که از غرب تبت رسچشمه میاست. رودخانه Sutlejانگلیسی آن  ٢-
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  .بودندمیبود و رعایای ایشان در چه عزت و سعادت میدر زیر اقتدار سالطین ایران  کم�ل

 هبرهنه و گرسن یهاعربو آن سعادت؟ کو آن قدرت؟ کت؟ کو آن شو کحیف به تو ای ایران! 

زمین تو خراب و اهل تو نادان و از  .اندهردکه تو را بدبخت کهزار و دویست و هشتاد سال است  یک

دیسپوت و  ظلم تأثیر .و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت است خرببیسیویلیزاسیون جهان 

را زنگ آلود و تو را به و تو باعث شده و جوهر قابلیت ت ١]عل� به ضعف و ناتوانی [اهلِ  ]زور فناتیز[م

اخته ه خوگر سدعه و جُ� و تَقیّ ر و خُ کدنائت طبع و رذالت و ذلت و عبودیت و �لق و ریا و نفاق و م

 یتبلندهمو جمیع خصایص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوا�ردی و شجاعت و عُلوی طلبی و 

را با ضد این صفات معدوده مخمر �وده و یحتمل و رده و طینت تکطمعی از طبیعت تو سلب و بی

ی رسید و ه تو رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهکچندین صد سال خواهد گذشت 

 عث�نی و روس و کاهل تو فزون از حساب در م�ل .ملت تو با ملل سیویلیزه شده برابر نخواهد شد

 ،نده شدهکظلم و شدت فقر پرا �ِت کستان و عربستان و فرنگستان از کافغانستان و هندوستان و تر 

اع وب و خوار و مبتالی انو کدر هر جا من .گذراندمیری روزگار ک�ل ذلت به فَعلگی و نو کرسمایه در بی

ن در �کتر  ناثاً با عیال و اطفال در دسِت وراً و اُ کهستند و قریب به دویست هزار از اهل تو ذ ها مشقت

رسد و ی� سی به داد ایشانکبرند و میرس ه روزگار ب ،اسیری گرفتار و همیشه با ناله و افغانترین سخت

  .باشدیایشان � خالصیِ  در خیالِ 

ه سلطنت ک داندمیچنان  ،و در پایتخت خود نشسته خرببیدنیا غافل و  یتو از پروقر  شاهپاد

عبارت است از پوشیدن البسۀ فاخر و خوردن اغذیۀ لطیفه و تسلط داش� به مال و جان و رعایا و 

مثل  او یبردار فرمانردن مردم به او و ایستادن ایشان در کوع و سجود کو انحصار و ر  حدبی ردستانیز

  و ستودن شعرای احمق او را به اغراقات طفالنه مثل این فرد:[ عبد رذیل

ـراسان ق یبه تخت آسوده دار    شندف ۀاز نال نیبه چ پور،یش ۀبه روم از نال  و خاقان رصیدل، ـه

یرص و نه قه نه ک داندی� و مطلقاً  دهدمیصله هم  گودروغو به  شودمیفریب خرسند �لقات ابله گونهاینو از 

  ]آورندی� حساببهان او را کخاقان و نه دیگران در هیچ م

                                                           
  تاجیکی نقل از نسخهٔ  ١-
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ت کهرت دارد و اهالی هر مملش میناکخارجه به خالف نی که در م�لکباشد یو هرگز مقید �

 کندیمو نسبت به رعایا و مأمورین او به حقارت نظر  ش�ردمیاو را خوار  ،شنودمی نامش کهوقتیبیگانه 

پادشاه غیر�ند و صاحب ناموس از چنین سلطنت عار باید داشت و از  .�ایدمیو با ایشان مغرورانه رفتار 

 .چنین ریاست بیزار باید باشد

ه از این روز تو را به الهام دانست ،الرحمه هشتصد سال قبل از اینای ایران! بیچاره فردوسی علیه

  .زبان رستم پور هرمزد شاه خرب داده است

  ه به برادرش نوشته است:کز نامۀ رستم ا

  شد رهیت انیساسان بختیهم  شد رهیچو بخت عرب بر عجم چ
  زیپش داینهان شد زر و گشت پ  زیپر آمد ز شاهان جهان را قف

  از بهشت دیشده راه دوزخ پد  ه�ن زشت شد خوب، شد خوب زشت
  مهر دیز آزادگان پاک برب  دگرگونه شد چرخ گردون به چهر

  شدم انیبر زین انیز ساسان  شدم انیزار و گر انیرانیبه ا
  و آن فرّ و بخت یآن بزرگ غیدر  آن رس و تاج و اورنگ و تخت غیدر
  به باد یکه خواهد شدن تخت شاه  آن رس و تاج و آن مهر و داد غیدر
  انیستاره نگردد مگر بر ز  انیاز تاز دیپس شکست آ نیکز

  نام بوبکر و عُّمر شودهمه   چو با تخت، منرب برابر شود
  فراز ششیدراز است پ یبینش  دراز یهارنج نیتبه گردد ا

  راست بهر انیز اخرت همه تاز  نه شهر ینیب میهینه تخت و نه د
  یو کاست یکژّ  ی شودگرام  یبگردند وز راست �نیز پ

  نیبازآفرندانند  نیز نفر  نیاز آن، آن از ا نیا یهم دیربا
  دل مردمان سنگ خارا شود  برت ز آشکارا شود ینهان

  به کار دیاین ینژاد و بزرگ  اریشهر ه�یبشود بنده 
  پرجفاها شود روان و زبان  را وفا ی�اند کس یتیبه گ

  انیاندر م دیآ دیپد ینژاد  انیو از ترک و از تاز رانیاز ا
  بود یها به کردار باز سخن  بود ینه دهقان، همه ترک و تاز 

  به کوشش ز هرگونه سازند دام  جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام نه

  :هاعرباین 
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  شود روزگارِ بد آراسته  خواسته یخون از پ زندیبر
  +شیاندر آرند پ نیو د ندیبجو  شیسود خو یکسان از پ انیز

  پوشنهیپشمو  نیخورش نان کشک  ندارند هوش یشیو ب یشیز پ
  آزادگان ننگرد یسو  یکس  داستان بگذرد نیاز ا اریچو بس

رده ک دین را وسیله ،ردن و خوردن مال مردمکبرای نهب  هاعربه پیغمرب کبر صدق قول فردوسی ! الّدولهجاللای {
اول  ءر جز ه دکالفاضل املغربی عبدالرحمن بن خلدون  ،شاهد معتمد است وحید عرصه فی العلم و املعرفت ،بود

  گوید:می هاعربتاریخ خود در بیان طبیعت 

های صاف گهقوم عرب تنها بر جل کهاینفصل بیست و پنجم در ( ائِطلی البسَ عَ  إِالَّ ِيف أَنَّ الْعَرََب َاليَتَغَلَّبُوَن فصل 
  )یابدمیدست 

پادشاهی  کهینافصل بیست و هفتم در ( نُبُوَّةٌ أَوْ وَالَيَةٌ  بَْصبَغُهِ دِينَيْهِ مِنْ  إِالَّ  کأَنَّ الْعَرََب َاليَحُْصُل لَهُُم الُْملْ  فصل يف 
  )ا والیتیدینی از قبیل پیامربی  ۀمگر به شیو  شودیشورداری برای تازیان حاصل �کو 

َع اليْهَا اَلْخَرَاُب  عَلی ِيف أَنَّ اَلْعَرََب اِذا تَغْلَبُوافصل  بر عرب  قوم هرگاه کهاینفصل بیست و ششم در ( اَوْطَاِن أَْرسَ
  )روندرو به ویرانی می کآن م�ل رسعتبه ،یابدشورهایی دست ک

در فصل اول: (علیه َو ذلک أَنَّ الْعَرََب بِطَبِيعَةُ اَلتَّوَحُُّش اَلَِّذي فِيهِمْ أَْهِل انتهاب وَ عَيٍْث يَنْتَهِبُوَن مَا قََدرُوا در فصل اول 
آهنگ  کهآنیبو اند هعادت گرفت یکار خرابگری و ه دارند به غارتکگری طبیعت وحشی برحسبزیرا این قوم 

  )برندمیآن را به غارت  ،نندکدسرتسی پیدا  آنچهبه  ،غلبه و جهانگیری داشته باشند

سة بَعُْضهُْم لِبَعٍْض للغلظة واالنفة َو بَعَْد الْهِمَِّة َو املناف ادایأَْصعََب اْألُمَِم انقاَلتَّوَحُُّش اَلَِّذي فِيهِْم َو أَنَّهُْم  یثان در فصل
 الکرب وَ َو ذََهَب خَلََق  هِمْ کان الوازع لَهُْم مِْن أَنْفُسِ  ةیبِالنُّبُوَِّة أَْو الوال نیفَقُلْهَا تَجَْمُع أَُهوَآوهم فاذا کان الد اسةیالر یف

ر خوی بدر فصل دوم: زیرا چون این قوم ( کلَهُمُ اَلتَّغَلُُّب وَ اَلُْملْ جْتَِ�عِهِمْ وَ حََصَل وَ ا ادهمیاملنافسة مِنْهُمْ فََسهِّْل أنق
ننگ و  و عار و ییخودرشتدیگر به علت  ۀرام شدن و انقیاد گروهی از آنان نسبت به دست ،گری هستندوحشی

مرت �ایالت ایشان در پیرامون ک ،رو نیااز  .ارهاستکدر ریاست از دشوارترین  یچشمهمجویی و رقابت و فزون
م و رادع کوقت حاآن ،یشی گرایندکا والیت به یه از راه پیامربی کمین هنگاکلی شودمیه�هنگ و متحد  ،امر کی

 ،بندد و در نتیجهمیاز میان آنان رخت بر  یچشمهم خیزد و خوی خودخواهی ومیاز نفوس خودشان بر  آنان
  )شودمیشورداری برای ایشان حاصل کغلبه و  ...و شودمیقیاد و اجت�ع ایشان آسان ان

 رِمَاِحهِْم وَ ِظَاللٍ  یالنَّاِس وَاٍن رِزْقُهُْم فایدی ِيف طَبِيعَتِهِْم اِنْتِهَاُب مَا ِيف الْعُُموِم َو  یحَالُهُْم عل یَهَذا فث: لدر فصل ثا
مَاٍل أَْو مَتَاعٍ اوماعون انتهوة َو اذا تَمَّ  یال نهمیبَْل کل� امْتَدَّْت أع هیال نتهونیالنَّاِس حد أَخََذ أَمْوَالِ  یعِنَْدُهْم ف سیل
الث: در فصل ث(حَفَِظ أَمْوَاِل النَّاِس َو خَرََّب الْعُْمرَاِن.  یف اسةیبَطَلَْت الس کبِالتَّغَلُِّب وَاملُل کذلِ  یُهْم عل قْتَِدارٍ ا

ت ه هر چه را در دسکت اس یغارتگر خوی آنان  ،طرز رفتار عرب چنین است و گذشته از اینت و ادلی عکطور به
ال دیگران آید و در ربودن امو میهای ایشان فراهم هنند و روزی آنان در پرتو نیز کمیربایند و تاراج می ،ایندبیدیگران 
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ه فرمانروایی و کیماال یا ابزار است و هنگاکه چشم ایشان به هرگونه ثروت یا کنیستند بل قائلو حد معینی  اندازهبه
وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال آن ،قدرت آنان در آن رسزمین مسلم گردد

  )گرایدمیرود و عمران و �دن به ویرانی میو از میان  شودمیهمگان پای�ل دستربد زورمندان 

ایشان  شار و متهور و شجیع و وحشی و تعیّ کشغل و بیبیست اای هه عرب طایفکگردد میواضح و روشن  پس
صی به شیوه شخ کهاینل مگر کدیگر امری است بسیار مشکبالرتجیح با تاخت و تاراج است و اتفاق ایشان با ی

 کهنانچرد کوقت عا� را زیر و زبر تواند آن .ند و بر ایشان آمر باشدکخود جمع  ایشان را بر رسِ  ،نبوت یا امامت
الم بود رد پیغمرب اسکنبوت را در میان ایشان شعار خود  را فهمید و شیوهٔ  هاعربه مقتضای کسی کاول  ؛ وردندک

لمه و سجاح و طلیحة بن خویلد نیز این مطلب را سیدر این شیوه اسودالعین و م ،بعد از مشاهده ترقیات او اگرچه
ن ردند و بعض قبایل را تابع خودشاکاش شدند و ادعای نبوت در عهد خود او به تقلید او ذاهب شیوهفهمیدند و 
ار ایشان از ک .اما ایشان نه در عقل و نه در تدبیر حریف پیغمرب اسالم نبودند؛ م و پیش فرمانروا گشتندک�ودند و 

استقرار به هم  ،اسبقیت ۀواسطبهعدد از پیروان ایشان زیاد بودند و دین اسالم  حسببهپیروان اسالم  ،پیش نرفت
 ،بجوید یآور نام سی نتوانستکه با نبوت ک نازآ  بعد .رسانده بود لهذا مسل�نان این مدعیان نبوت را از میان برداشتند

  .بنا را به دعوت والیت و امامت گذاشتند هاعرب

ا دادند و متصل این هنگامه بر پا بود تمیرواج  یباز امامتسمت عباسیان در سمت دیگر علویان به بازار  کدر ی
را بر باد دادند و دنیا را از آشوب مدعیان امامت آسوده �ودند و  هاعربردند و سلطنت کچنگیزیان ظهور  کهاین

قاید ایشان و تنها دین اسالم در ع .یغمرب اسالم داشتنده قبل از بعثت پکای هردند به حالت سابقکباز رجوع  هاعرب
 کهچنان هاعرباز آثار وحشیت  .باقی ماند ،م ایشان بودندکوم حکر ششصد سال محبه زیاده کدر عقاید طوائفی 
و  و پری هانت و دیوکو  زخمچشمه ایشان به سحر و جادو و کست ا هانیابعضی  ،رده استکابن خلدون اشاره 

یان همین حالت در میان وحش .نندکمیو به امثال این قبیل موجودات خیالیه باور  کلَ جن و شیطان و مَ  عفریت و
رده کت تعبیر اهلیجت ایشان را پیغمرب اسالم به عبارت یوحش .شودمیو آفسرتالیا مشاهده  ادنیی گنیفریقیه و آ 

  .است

اسم پرسش را ملحق  ،اگر صاحب پرس باشد ،ه بر اسم هر مردکاین است  هاعربی از آثار وحشیت کو هم ی
ر میان بعض این رسم د .نندکمیحسین را یا اباعبدالله خطاب  ،را یا ابالحسن یعل ،ابالقاسممحمد را یا  مثالً  ندی�ایم

مساوات  ،یانج�عات وحش نیمابیفه ک این استسببش  .ی دنیا و آفسرتالیا متداول استگنیفریقیه و آ وحشیان 
گ و از یشه از غنایم جنهم ناپس تعیش ایش ،ه مال مخصوص داشته باشدک تواندیسی �کمالیه برقرار است و 

از  کنند و بر هر یکمیجمع  کجایه پیران قوم در ک شودمیری یا بحری و از محصوالت ارضیه بار کمحصوالت ش
ولد از غنایم و محصوالت نسبت به مرد بی ،باشده ولد داشته کسی ک .دهندمیقسمت  هاآنافراد ج�عات از 

سم اسم ولد را بر ا ،ولدولد از مردان بیه وحشیان خط ندارند لهذا برای امتیاز مردان ذیکچون  بردمینصیب زیاد 
ر ت تا این عرص دیّ وحشی بودند و این رسم از زمان وحش یکلبهاالیام نیز در قدیم هاعرب .سازندمیپدر الحاق 

شان اس�ء اوالد ای هاعربه آیا به چه سبب بر اس�ء کاند هعل�ی ما تا امروز نفهمید .ن ایشان باقی مانده استمیا
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  }زایل نشده است یکلبهتا امروز هم  هاعربت یوحش .یابدمیالحاق 

ه از زبان رستم پور هرمزد شاه به سعد وقاص نوشته است کای هوسی مرحوم در نامدفر  گربارید

  :دهدمیخرب 

  دیام یو چند مینوشتند پر ب  دیسف ریبر حر یانامه یکی
  خواه نهیرستم ک پهلوانجهان  عنوان پر از پور هرمزد شاهبه
  و پُر دانش و پُر درنگ یپُر از رأ   جنگ ندهیسعد وقاص جو یسو 

  ستیو راه تو چ نییو آ یچه مرد  ستیآن که شاه تو ک یبه من بازگو 
  برهنه سپهبد برهنه سپاه  دستگاه یهم ییبه نزد که جو

  و نه تخت و نه بار و بنه لینه پ  و هم گرسنه یر یتو س یبه نان
  کار ستا دیرس ییجاعرب را به  +شرت خوردن و سوس�ر ریز ش

  تفو باد بر چرخ گردان تفو  را کند آرزو انیکه تاج ک
  ستیز راه خرد مهر و آزرم ن  ستیدرون رشم ن دهیش� را به د

  یآرزو  دتیو تاج آ تخت یهم  یراه و خو  نیمهر و ا نیچهر و ا نیبد
  یهم ییسخن بر گزافه نگو  یهم ییجهان گر به اندازه جو

  و گَرد دانا فرست دهیدجهان  برِ ما فرست یمرد یسخنگو 
  ستیتو ک یرهن� انیبه تخت ک  ستیتو چ یکه رأ  دیبدان تا بگو

 کمل هبنویسد در فصل انقالب خالفت میعبدالرحمن بن خلدون در جزء اول تاریخ خود  جناب !الّدولهجاللای {
  :)تاب اولکاز باب سوم از  ۲۸فصل (

ً یلَقَْد کانوا کث االعراُب  الدَِّم  یبِالِْحجَارَةِ ف مهونهیباکل الِْعلْهِزِ وَ ُهوَ وَ براالبل  فخرونیکلون الَْعقَارِِب وَ الْخَنَافِِس َو  ایمَا  را
 نیالد یالْعَرَِب عل ةیاذا اجْتَمَعَْت عصب یمطاعمهم وَ مساکنهم حت یف شیمِْن َهذَا کان حَاٍل قر بایَو قر طبخونهیَو 

حَارِ زخرت بِ ف اهمیأُمَُم فَارَِس َو الرُّوِم فابتزوا ملکهم َو استباحوا دن یَو َسلََّم زَحَفُوا ال هیاللَِّه عل یمِْن نُبُوَِّة مُحَمٍَّد صل
الک ث�ََالثُوَن الفأ مَِن الذَّهَِب أَوْ نَحْوَِها فاستولوا مِْن ذ بَعِْض الْغَزَوَاِت  یلَهُ ف قسمیکان الْفَارُِس الوا حد یحت همیالرفه لد

  ١}الْحَْرصِ  أخذهیمَاًال  یعل

                                                           
کردند و آن پشم شرت است که آن خوردند و به خوردن علهز افتخار میتر) میای از سوسک کوچکها و خبزدوک (حرشهاعراب غالباً انواع کژدم ١-

ب در زیر عصبیّت عر  کهاینپزند و وضع قریش نیز در خوراک و مسکن نزدیک به این شیوهٔ زندگی بود تا آمیزند و میگ با خون در میرا روی سن
هایی سوی کشورهای ایران و روم لشکر کشیدند و رسزمینداشته بود. از این رو، بهلوای دین متحد گردید زیرا خداوند ایشان را به نبوت محمد گرامی

دند. شا که خداوند بر حسب وعدهٔ صدق به آنان ارزانی داشته بود، مطالبه کردند و حق سلطنت را به زور باز ستدند و به امور دنیای خود متوجه ر 
ب یدر نتیجه دریای بیکرانی از رفاه و توانگری به دست آوردند به حدی که سهم یک تن سواره از غنایم در برخی غزوات سی هزار قطعه زر یا قر

  مقدمهٔ ابن خلدون ترجمهٔ محمد پروین گنابادی) ٤٠٣و  ٤٠٢بدان شده بود و بدین سبب بر ثروتی استیال یافتند که حد و حرص نداشت. (از صفحه 
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شت رستم ببین چه نو  مغیره را به سفیری فرستاده در جواب نامهٔ  ،سعد وقاص !الّدولهجاللای 

  چگونه خیاالت جفنگ و عقاید پوچ سعادت اهل ایران را این راهزنان بر باد دادند: خاطربهه کو بنگر 

  چو گرد یشدش با سپاه رهیپذ  مرد هیماگرانسعد آن  دیچو بشن
  ادیرستم بدو کرد  یهاسخن  نامه بداد روزیهم آنگاه ف

  ماند رهیخ ینامهٔ پهلو وزان   چون او بخواند دیبشن شهاسخن
  اندرو خوب و زشت دیآور دیپد  نامه پاسخ نوشت یکی یبه تاز 

  یمحمد رسولش بحق رهن�  یرس نامه بنوشت نام خدا
  یهاشم غمربیز گفتار پ  یسخن گفت وز آدم یز جنّ 
  دیجد یهاوز رسم دیز تهد  دیقرآن و وعد و وع ][و دیز توح

  ریش یو جو  یمِ  یِ جو ز فردوس و   ریز قطران وز آتش زمهر
  نیو انگب یدرخت بهشت و مِ   نیعشک و ماء مَ ز کافور و از مُ 
  وراست یو شاه یدو عا� به شاد  راست نید نیا ردیکه گر شاه بپذ
  و رنگ و نگار یهمه ساله با بو   ه�ن گوشوار ابدیه�ن تاج 

  تنش چون گالب مُصّعد بود  از گناهش محمد بود عیشف
  به باغ بال خار کشت دینبا  بهشت یابیکه پاداش  یبه کار 

  و کاخ وانیو ا دانیباغ و م نیچن  و جهان فراخ زدگردیتن 
  حور یمو  کی داریبه د رزدین  همه تخت و تاج و همه جشن و سور

  تاج و گنج یگشت از پ رهیخ نیچن  سپنج یدو چشم تو اندر رسا
  تخت و تاج نیگنج و مهر و بد نیبد  تخت عاج نیبر ا یبدست منیبس ا

  به درد یبر او دل چه دار  رزدین  کجا رشبت آب رسد یجهان
  به جز دوزخ و گور تنگ ندینب  به جنگ دیمن آ شیپبه کسهرآن

  یاو  یکنون را دیآ نگر تا چه  یاو  یبهشت است اگر بگرود جا
  که دارد ِخرد کسآنداند  نیچن  بگذرد نیبود آن و ا شهیهم

به  های او بایستی در هر دو عا�نظر به وعده .ردیمکاص دین اسالم را قبول لیف سعد وقّ کبه ت

ه سعد وقاص و سایرین کست ا حرفی ،ه خرب نداریمکاز عا� آخرت هنوز  .شادی و شاهی بوده باشیم

از  کیچیهه در کرسیده است  ییهابتیمصاز هجرت تا این زمان به ایرانیان  ،بیاییم به عا� دنیا .گویندمی

را بگویم  هابعر  یز یرخونشی و کر کآیا لش .گرفتار نگردیده است مصائبخلق بدان گونه  ،صفحات دنیا

ازندران و م کطربستان و ملو  کشی و خونریزی دیامله و صفاریان و سامانیان و غزنویان و ملو کر کیا لش
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ــو مل راوالد زیا کملو  ــطبقه اس�عیلیه و مل کو ــ ــ وارزمشاهیان و ــیان و خکسلجوقیان و اتاب کو ـ

یبانیان رت و شک کرستمداران و رسبداران و ملو  کچنگیزیان و آل مظفر و تیموریان و سالطین غور و ملو 

و چوپانیان و آغ قویونلو و قراقویونلو و پادشاهان صفویه و خوانین افغانیه و افشاریه و زندیه و قاجاریه و 

 حساببه هکطوایف و صاحبان داعیه و خروج پیدا شده است  کملو  قدرآننار کو  عالوه بر اینان در گوشه

به چه  هاعربخود  ،تنها اهل ایران نیست .ه سعد وقاص خرب داده بود این شدکنتیجۀ بشارتی  .آیدی�

عادت پس چرا دین اسالم مایۀ س .نیستای هطایف هاعرباز تر و بدبختتر حاال در دنیا گمنام .روز رسیدند

پرستی باقی هرگاه در بت ؛مانندمیافتاده ای هه� در گوشو بی علمبی ،گرسنه و برهنه ،ایشان نشد؟ الحال

گان را ه آن بیچار های عقاید اسالمیّ ه افسانهکرود می احت�ل زیاد .رسیدندمییحتمل به روزی  ،بودندمی

 .شده عقب انداخت ]ه[نیز از طوایف سیویلز

ه من سایر ادیان و مذاهب را بر دین اسالم که بلکها تو گ�ن مرب ! از این سخنالّدولهجاللای 

 قدرنیا ؛باز دین اسالم از سایر ادیان مقبول و برگزیدۀ من است ،شدمیاگر بنا به ترجیح  .دارممیرجّح مُ 

م و به اعتنای[من نسبت به جمیع ادیان بی کنممیمعنی و افسانه حساب ادیان را بی کّل ه من کهست 

انسان  ،آن ۀواسطبهه کترجیح من به آن دین است  .از آنان به امید نجات در آخرت مایل نیستم کیچیه

ست و دوی هزار کیه آیا در مدت این کحاال تو به من جواب بده  ]و آزاد تواند شد بختکیندر این دنیا 

 درقنیاهای سالطین برای ملت چه فایده داشت و ملت چرا باید سلسله همهاینو هشتاد سال ظهور 

به این  .دبلیّات �ای گونهاینملت ایران را دچار  ،ردهکنار رس بلند که هر دد و دام از گوشه و کناتوان باشد 

اع ه در دنیا باسمه خانه اخرت کاز چهار صد سال متجاوز است  .سبب شدند هاعرب ،نوع بدبختی اهل ایران

 ،رده استکاهل ایران دیروز باسمه خانه بنا  ١]�ت لیرتاتر واسطۀ عمده گردیده [اماکشده به انتشار علوم و 

دیگر  ؛ه به اعتقاد خودشان در آن حُسِن خط ظاهر استکسنگی  آن را هم از سفاهت باسمه خانهٔ 

اپ تب غلط چکسنگی  لزم نیست و در باسمه خانهٔ ه حُسِن خط رشط اَ کشعور ندارند بفهمند  قدرآن

وفور به  تبکباشد و می بهاگرانغلط در ایران وجود ندارد و نیز بی ایهتاب باسمک کی کهچنان شودمی

ه کست ا مطالب گونهاینو لیرتاترش نیز شامل  گردد�ی رساند و هر بینوا به تحصیل آن قادریهم �

میان  ،ینکب ک�از ش یهارکعتطهارت را فالن طور باید گرفت و �از را فالن وضع باید گزارد [اگر در 

                                                           
  از نسخٔه تاجیکی ١-
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 هو فطر  ]بنا را به چهار باید گذاشت ،نی میان دو و سهکب کو دو بنا را به هیچ باید گذاشت و اگر ش کی

دن نباید نشست و سنگینی ب قبلهروبهو خمس را به فالن نَهج باید داد و هنگام قضای حاجت  اتکو ز 

قل و یا شامل است بر ناند هام رشعیه نهادکهذیانات را اح گونهاینخود را بر پای چپ باید انداخت و اسم 

و  از اغراقات و یا بر تصنیفات مملوّ اند هرا معجزات گذاشت هاآنه اسم کاصل های بیاز افسانهای هپار 

دانند یو ابداً � اندهرا تاریخ گذاشت هاآنه اسم کاندازه قه و �لّقات بیپردازی و عبارات مغلّ مبالغات و قافیه

ه پوئزی ک نند و چنان پندارندکمیهای پرپوچ را پوئزی حساب منظومه هرگونه .ه پوئزی چگونه باید بودک

ف و از وص هاآنن و از قافیه دادن به آخر وزن معیّ  کمعنی در یردن چند الفاظ بیکست از نظم ا عبارت

ی از کدیوان ی کهچنان�ودن محبوبان با صفات غیرواقع و ستودن بهار و خزان با تشبیهات غیرطبیعی 

ه ک ١اندهردکدیگر خیال ن .مزخرفات مشحون است گونهاینص به قاآنی از شعرای متأخرین طهران متخلّ 

ایتی کاز مضامین منشآت ن�یه مؤثرتر باشد و پوئزی باید شامل شود بر ح مراتببهدر پوئزی مضمون باید 

نشین انگیز مؤثر و دلیا حزن افزافرحایتی در حالت جودت موافق واقع و مطابق اوضاع و حاالت کیا ش

 ه در میان ملت اسالم پوئزی فقط عبارت ازکتوان گفت میالحق  .الله استةالم فردوسی رحمک کهچنان

یقت اگر مردم از حق .س از ملت اسالم مقدور نگردیدهکه نظیر آن تا امروز به هیچکاشعار فردوسی است 

الم فصیح و که کشوند زیرا مییحتمل به شعر گف� مانند فردوسی قادر  ،پوئزی و از رشایط آن آگاه باشند

میان  در عهد قدیم .نات استکه از قبیل ممکت و ممتنعات نیست بلشعر مقبول از قبیل خوارق عادا

ه محاربات و وقایع حادثۀ ملت یونان را در عرص قدیم و کملت یونان شاعری مشهور بود اسمش هومر 

 نظیر تا حال به گف� کهطوریبهمبارزات و ه�های پهلوانان ایشان را مثل فردوسی به نظم آورده است 

یدا شاعری پ ،قادر نیست و همچنین در میان ملت انگلیس چند صد سال قبل از اینای هاشعار او آفرید

 ،در حالت س�ع هکشیده به طرزی مؤثر که مصائب سالطین انگلیس را به رشتۀ نظم کسپیر نام کشد ش

موجود  ملل کّل این قبیل شعرا در میان  .ردک تواندیاز گریه خودداری � ،باشد دلسختشنونده هر قدر 

این نوع  .افتد مثل قرآن در لسان عربمید اتفاق یّ الم فصیح و مؤثر و جَ کاین نوع  گاهگاهدر ن� نیز  .است

و  کندیماتفاق از افراد بنی نوع انسان بروز  برحسب گاهگاهه که است قابلیت از ودایع طبیعت برشیّ 

  .شودمیودیعه را نسبت الهام داده  گونهاین

                                                           
  اندفکر نکرده ١-
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ند اوراق نکمیه صحافت کتبی ک ،اندهردکن کحتی صنعت صحافی را نیز تا حال در  اهل ایران

ه کتبی کبینند میهر روز  کهاینبا  شودمینده و متفرق کام دولت خودشان پراکدر دو روز مانند اح هاآن

و  ذیردپ�یه اگر صد سال هم استع�ل یابد رخنه کم است کدر فرنگستان مجلّد شده است چقدر مح

های آهن رده در هر جا راهکتفا نکمرت است و سایر طوایف امروز به راه عرّاده اکزحمت حملش هم 

 کملت هنوز در  سیرئملت و  .ت ایران راه سواره هم دشوار استکاما در غالب جاهای ممل ،سازندمی

 .تعمیر طرق از الزم وسایل است ،ت و رواج تجارت و آزادی ملت از فقرکه برای آبادی مملکاند هردکن

ث وچه باعکها در میان تنگ و بی اندام و قربستانها وچهک ،رونقشهرها بی ،ویرانها قریه ،ها خرابراه

ش دین هر روز در لسان عرب پنج شهای پوسیدۀ مرتدّ به استخوان کهاینمحض به خاطر  .ثافات هواکبر 

واد حیوانیه ه از تحلیل مکوره در بعضی از این مزارها کعالوه بر عیوب مذ  .لمه به اسم فاتحه خوانده باشندک

 .گرددیمو ضعیف �ایان  کوچکهای و از آن شعله شودمیربیتی حاصل کقازی موسوم به قاز مولد املاء 

به  یافته وّنکاز لجن و گل و الی از تحلیل و تعفّن مواد نباتیه قاز مزبور تها و باتالقها بلهمَز همچنین در 

را در  های قازشعله ،ایران خرببیو از علوم  سوادیببیچاره مردمان  ،سوزدمییب شمع خود به خود کتر 

عذاب  او را با آتش ،در قرب ،عذاب الئکهٔ مار بوده و کصاحب مزار گناه کهایننند بر کمیحمل ها قربستان

ی از کمدفن ی ،ه محل ظهور آنک�ایند میاعتقاد  ،معجزه پنداشتهها قاز را در مزبله یهاشعلهنند و کمی

 ،برپا داشته بزرگ آثار و ابنیهٔ  ،خرج �ودهها امامان یا اولیای دین است و به تعجیل �ام در محل مزبور مبلغ

 عوضبهعل� نیز  .دانندمیای خودشان هه�ن مزبله را مقام استجابت دعاها و محل استشفای مرض

ین قِسم ه به اکرا ها و به ایشان بگویند ه�ن پول بازدارند ،ردهکعوام را از این اعتقادات پوچ منع  کهاین

و  میمت و شیکبسازند و مدارس عالیه به جهت علم طب و ح هاخانهضیمر ،�ایندمیچیزها خرج 

 به روشنایی علم و بصیرت داخل ،ردهکملت را از ظلمت جهالت خالص  ،سایر علوم با منفعت بنا �وده

�ی کم انند [و هکمیزیادہ ترغیب  دهیناپسندو  بیفرعوامو  فایدهبیاع�ل  گونهاینمردم را به  ،سازند

سبب  اگر وقتی به .به داش� ساعت در بغل خودشان معتاد است ،ایرانی باشد یا عث�نی ،از مسل�نان

پرسد یماز تو  ،ه به تو جواب بدهدکاو قبل از آن  ،دام استکپرسی فالن ساعت میرضورتی از آشنایی 

حظۀ فصول سال و وضع اقالیم مختلف است ال موقت غروب به  .کندمیدام ساعت آفتاب غروب کدر 

معنی رشوع از هر دو طرف در خصوص دانس� وقت غروب به حدس و تخمین بی ،در این صورت
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ه به غروب آفتاب چهار ساعت و بیست ک دهدمیبه تو  یحیررصیغعاقبت آشنای تو جواب  .گرددمی

ت چندم ساع ،تو سؤاله هنگام کنی کباید تو خود قیاس ب ،جواب این از بعد .و هفت دقیقه مانده است

أمل ه بداهتاً بدون تکار است کآش .نیکباید این قیاس را تو خود ب ،شود کخواه دلت چا ،باید بشود

 ،ه عالمت دلتنگی استکل خاطر با چین ابرو المدام ساعت است و از که کنخواهی دانست  ،مخصوص

 النهارفنصتا  النهارنصفش� چرا ساعت خودتان را با سیاق فرنگیان از  :نیکمیبه آشنای خود خطاب 

لیف کفّار تکه ش� ما را به تقلید کشنوی: عجب است میمیز را از او آ ناین جواب طع ؟نیدکی� کو ک

مگر  ،نیدکیمفّار تقلید کبه  کنی: پس ش� چرا در استع�ل عینکمیتو نیز جوابش را چنین رد  .نیدکمی

 �ل میل خاطر از این اخرتاع ایشانکاما ش� در  ؛سار نیستکفّار خاکو استع�لش عمل این  کاخرتاع عین

 .شنویی� دیگر جواب ،ایرادنید؟ در مقابل این کمیبه ایشان تقلید  کشوید و در استع�ل عینمیمنتفع 

 ]سفاهت رسیده است ه این ملت در تحت قیود دین اسالم به چه درجهٔ کن کنگاه 

 داخل نو صاحب قروح و متعف کمانند نفط �ایان و هر ناپا کچر  ،هاح�م هٔ در روی آب خزین

 کبه اعتقاد خودش گویا پا ،کندمیخود را به هیأت غریب به خزینه غلطانیده غسل  کچاب ،ح�م شده

دم نادان مر  کهاینبا  .شودیمردار � ،ر استکُمجتهد گفته است آب خزینۀ ح�م  کهاینبه جهت  شودمی

ه در کول های اسالمبجایی ح�مک .ستا که پاکنند کمیباز قیاس  ،هاستناپاکترین که ناپاکبینند می

 آب ،نیکمیدر وقت لزوم شیر را باز  ؛اندهقرار دادها فوارهاز چندین جا شیرها یعنی ها های ح�مخزینه

  .آوریمیدر زیرش غسل ترتیبی به عمل  ،شودمییزه جاری کپا

به این طرف نگاه  .اندهردکرا معمول  ١در مادۀ ح�م نیز خُذما خالََف العامّه خرابخانهایرانیان 

و تطاعت اسه دهقان بیکبینی می ،نیکمیبه آن طرف دیگر نگاه  ؛مایهار بیه تجّ کبینی می ،نیکمی

از دولتمندان و ارباب مداخل  .نظمو سایر مداخل دیوانیه بی گمرک خانهدخل  ،مکخزینۀ پادشاه  مداخل

 کی موقوفات نت و استقالل هستند و از همهٔ که صاحبان مکنجبا و جمیع عل�  کّل و  کمال و صاحبان ا

در  ]در هر جا تحمیل در گردن فقرا است و محصالن ایشان [را .شودیپشیزی به خزینۀ پادشاه عاید �

نه به جهت تحصیل مالیات قانونی معین  .شندکمینجه کش ٢هر گذرگاه به جهت تحصیل مالیات بر

                                                           
  آنچه مخالف عامه است را بپذیر ١-
  "بر" غالباً به جای "به" بکار رفته است ٢-
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یت م والکتحصیل مالیات هر والیت به عهدۀ حا .مقرر استای هاست و نه به جهت رصف مالیات قاعد

� اوقات از ممرهای بسیار مداخل دیوان کا .گرددمیو رصفش نیز بر موجب برات معمول  شودمیمحول 

مخارج  ین جهت بعضا یابد و ازیوجوه مطلوبه وصول � ،� اوقات بر موجب براتکا ،رسدیبه حصول �

 .گرددیمرس شأن کدولت باعث  باشد و نسبت بهمیمُورِّث اختالل در امور عظیمه  ،رضوریه بی ادا مانده

ماند و میوظایف مأمورین دولت بر موجب برات الوصول  بعِض اوقات در دول خارجه وجوهِ  مثالً 

[جنابان سفرا و قونسوالن و سایر مأموران  .گردندمیه رسوا که خوار بلاجنبیّ  کوره در م�لکاشخاص مذ 

 +»خر نیستند ایشان نیز الحمدللّه« .ردکچنین خیال نباید  ،نه خیر .نید خواه از گرسنگی �یریدکخارجه صرب 

  ]فه برسده وظیکنند تا کلخت نها تبعۀ ایران نیست؟ چرا ایشان را به اقسام بهانه ،خارجه کمگر در م�ل

  }هیمور فیدر داستان معلوم تصناست بابا  ی{کالم حاج

ده وضع قاع ینوعبهبرای این امر  هترقی علوم و تجارب در دول منظم ۀواسطبهه در این عرص کباوجودی 

ارباب مناصب الوصول  از وظیفهٔ ای هو هرگز حَبّ  شودیه هرگز از مال دیوان فَلسی تلف �کاند هردک

ه اسم را بها یابد و این مقاممیبه مقام خاص و جداگانه انتقال  کالًدر هر جا مداخل والیات  مثالً؛ ماندی�

الً به ک ،ه پیش از وقت صورت یافته استکیینی دارند و بعد مخارج سلطنت موافق تعمیخزینه موسوم 

ه در اجرای وجوه مطلوبه به تأخیر کندارند ای ههرگز رصفها و ه�ن مقام شودمیحواله ها ه�ن مقام

 هکدارد و در ضمن وجود این قاعده مین این قاعده را معمول نند حتی دولت عث�نیه نیز اآل کاقدام 

آید و در ضمن یه به تعداد �کمندرج است التُحصٰی چه فواید  ،وضعش امری است ساده و آسان

در  سواد وگنجد و مردم نیز گرسنه و نادان و بییه به حرص �کعدمش چه مفاسد عظیمه هویدا است 

در هر طرف سادات با شال و ع�مۀ سبز و آبی جلو مردم را گرفته  ؛حسابیبگدایان ها وچهکمعابر و 

 ،خورممیمفت  ،درومیشت �ک ،ارمکیزمین � ،آورمیآب � ،رومیگویند من به هیزم چینی �می

اه به پادش .اندهرا به این روز و به این ذلت انداختو ه تکمن از اوالد آن اجداد هستم  .گردممیویل ویل

ش به حج کصد تومان یا دویست تومان خرج  .شکُ قربانی  ،نکبذل  اتکبه فقرا فطره و ز  ،مالیات بده

 بیچاره مردم به ،هاعالوه بر این .مداخل خود را نیز به من ده کی گرسنه را سیر �ا و پنج یهاعرب ،رو

نان نالۀ کو موی  زناننهیسوچه و برزن کدر  ،ردهکن کرا ابداً در ها هه وجود این بلیّ کنادان هستند ای همرتب

آخر چه شده است؟ جواب  ،ه بابا چه خرب استکپرسی می ؛رساندمیشاخسی واخسی را به عرش 
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ده و پانزده عرب را در صحرای  ،ده و پانزده عرب ،ینا ه چرا هزار و دویست و چند سال قبل ازک دهدمی

 .شته استکوفه ک

 آید: نه قانونی هست ویه به وصف �کمغشوش است ای هایالت به مرتباز این طرف اوضاع 

 .یار رجوع �ایددام اختکه به ک داندیمظلوم � ،سی سیلی بزندکسی به کاگر  .نه اختیار معیّنی و ینظامنه 

و  ردبمیایت کش جمعهامامی به کی ،رودمی االسالمخیشدود و دیگری به خدمت میی نزد مجتهد کی

لم دیگری به در خانۀ شاهزاده تظ شودمیی به بیگلربیگی عارض کی ؛کندمیدیگری به داروغه رجوع 

به  ،زده شد سی سیلیکبه  کهوقتیس موجود نیست تا بدانند کقانون معین و دستاویز هر  کی .�ایدمی

برخی  ،داندمیمستحق  یکار چوببعضی به  ،کندمیرد: مقرص را بعضی جریمه کباید دام اختیار رجوع ک

گیرد و در بعضی جا میم از مجرم جریمه کباشد در بعضی جا حا میسی مصدر جر کاگر  .�ایدمیعفو 

ه کد ننکمیحتی نقل  .کندمیدر بعضی جا از شغلش معزول  ،نشاندمیدر سزای ه�ن جرم به حبسش 

و  میا انعاه او ر کافتد میوابستگی مقرص به اشخاص بزرگ و صاحب شأن اتفاق  ۀواسطبهجا ای هدر پار 

ست تاب قانون در دک کی ،خالصه .خلعتی نیز داده باشند تا موجب رفع رشمساری از تقصیرش گردد

معمول  ،رسدمیس هر چه کبه عقل هر  ،باشدیهیچ ثواب معین � اَجرزای هیچ گناه و نیست و جَ 

مده و عدد تاریخ وقایع ع کهاین عوضبه ،نیکمیاین ملت نگاه  یعنی سالنامهٔ  ،به تقویم کهوقتی .داردمی

رجال  مینند یا از دخل و خرج دولت اطالع دهند و یا اساکت را ثبت کنفوس متوفّین و متولّدین ممل

در  هکبینی می ،خارجه را رشح بسازند کدولت و صاحبان مناصب را بنگارند و یا احوال و اوضاع م�ل

یه را رشح ر و مقعد و خُصْ کرج و َذ فَ  خلجان تأثیرو اند هردکصفحۀ اولش تقویم معرفت اختالجات را بیان 

  .اندهداد

اند هالطبع شدق و رذیلمتملّ ای هسلطنت استبدادیه به مرتب تأثیر�ن دولت از منجّ  ،[عالوه بر این

  نویسند:میه در رس هر صفحۀ تقویم سالی ک

اع فداه و اوض پادشاه روحنا کب در این ماه صفر داللت دارد بر سالمتی مزاج مبار کواکاوضاع 

�ت عظمت پادشاه جمجاه و بسیاری نشاطش و افزونی کداللت دارد بر  االولعیربب در این ماه کواک

اع ُسفها! اوض که ایسی یارا ندارد به ایشان بگوید ک ؛ وتابکالی آخر  کو امثال ذال جاه او روحنافداه
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احمقانه را  یهاحرفار و چه مناسبت؟ چرا امثال این کب را با سالمتی مزاج پادشاه ش� چه کواک

  نویسید؟می

؟ دیسازیماُمم  کّل نید و آلت �سخر کمیعا� رسوا  کّل خودتان را در  ،و چرا بدین گونه دروغ

 یپرور تیرعنادان و از رسوم عدالت و مروت و  ،و از علوم اداره و تربیت خرببیه از اوضاع عا� کپادشاهی 

 ،وب باشدکمغلوب و من نانینشهیبادترین �نان و ادنیکعاری و غافل و در مقابل رهزنان تر  ،یپرستوطنو 

ت برای او متّصور تواند شد و چه نوع افزونی جاه برای او مقدور خواهد ک�ت و عظمت و شو کچه نوع 

ت و رعایایش از شد ردستانشیزه کاو را شبیه جمشید تواند شمرد؟ پادشاهی  ]عمل[دام کگشت و به 

  و او معهذا هر روز مهر خود را بدین سجعاند هآفاق شد ندهٔ کظلم و جور و غایِت فقر و فاقه پرا

  ١صیت داد و مَعِدلت از ماه تا ماهی گرفت  گرفت یتا که دست قدرت من خاتم شاه

ای هر ذ قدربهخود  که در جمیع صفحات ملکفهمد یو � کندمیبر فرامین صادره خود ثبت 

و مانند طفالن و پیرزنان تا  گردد�یاز مَعِدلت عالمتی و اثری ندارد و از این ِسجع دروغ هیچ مُنفَِعل 

جمشید  چگونه نظیر ،است گرفته قراررۀ زمین در پشت گاو و گاو در پشت ماهی که ک کندمیامروز باور 

ه ک و آن داد و مَعِدلتکشد؟  خواهد یبلندناماشتهار و  شایستهٔ  ،دام خصلتکو فریدون تواند بود و به 

مین را رۀ ز که به اعتقاد این پادشاه گاو را یعنی حامِل کصیتش از ماه تا ماهی گرفته است؟ ه�ن ماهی 

 هه این ِسجع مهر او را در جمیع دُوَل اجنبیّ کرسد یدر پشت خود نگاه داشته است و هرگز به خیالش �

عنی نه به م ،نیمکاگر ماهی را به معنی ماهی متعارف فرض ب .خندندمیرده بر ِخفّت عقل او کترجمه 

 .اری اوستسکگواه َسبُ  ،باز این نوع اغراق از چنین پادشاه زیبنده نیست و رضایش بدین ِسجع ،حامل گاو

  .مستوجب توبیخ است نه مستحق تحسین ،ته استه این سجع را گفکشاعری 

اگر پادشاه ش� از  .نیدکمی�ت عظمت وعده کنامید و برای او مجاه میو پادشاه خودتان را جَ 

ستی پر پروری و وطناوضاع عا� باخرب شود و از علوم اداره و تربیت و از رسوم عدالت و مروت و رعیت

ی و رفع سازد و ایشان را از عریانباملرّه زیردستان و رعایای خود  دربارهٔ آگاه باشد و ظلم و فقر و نادانی را 

حفوظ دارد م نانینشهیبادترین �نان و ادنیکت خود را از تعرّض رهزنان تر کگرسنگی برهاند و حدود ممل
                                                           

  مهر نارصالدین شاه که بدین گونه بوده است: اشاره به سجع -١
  تا که دست نارصالدین خاتم شاهی گرفت                        صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت
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یه را بر لَهویات کند و مشاغل ملکاحداث ها ت خود مدارس و شفاخانهکاز صفحات مملای هو در صفح

ر بیر وطن خود را در هر خصوص معمور و نظیکبیر و فریدریخ ک ار ترجیح دهد و بالجمله مانند پطرکش

انید تو می یبلندنامدر آن صورت او را جمجاه و صاحب عظمت و مستحق  ،منظَّمۀ یوروپا گرداند کم�ل

 ]شد ندتوایمیّرس ��ت عظمت برای او کتوان گفت و یاو را برابر جمشید و فریدون � ّال اِ  و ،شمرد

ار مردگان که ب ،ار زندگان نظم ندادهکه هنوز به کبینی می ،نیکمیروزنامۀ دولتی را باز  کهوقتی

اول  امِر پست را به شخص گونهاینسناد و اِ اند هقانون و قرار جدید نوشت ،و برای عملۀ موتیاند هپرداخت

 ییفرمافیترشرا هنگام  اندازیپاش و که پیشکخوانی میروزنامۀ هفتۀ گذشته  کدر ی .اندهدولت داد

به  ه اعلیحرضت پادشاهیکبینی میدر روزنامۀ هفتۀ آینده  .اندهردکپادشاه به خانۀ اُمرا و عُل� موقوف 

 کدر ی .مطبوعِ طبعِ ه�یون افتاد ،ش حضور �ودندکفالن تحفه را پیش ،فالن جا ترشیف برده بودند

این افرتا  ،بریدن گوش و بینی در دولت ایران هرگز وقوع ندارداند هه نوشتکبینی میصفحۀ روزنامه طهران 

ه�ن  در صفحۀ دیگر ،نویسندمیهای خودشان را انگلیسان از راه عداوت به دولت ایران بسته در غازیته

ه نّاظرین بریدعطاری را عربةً لِل یهاگوشه مهدی قلی میرزا کخوانی میر اخبار مازندران کروزنامه در ذ 

 ه صد تومان پول سیّدی را به تقلّب خورده بود!کچون  ،است

 اما در؛ دانندیها و گاوها را نیز جایز �اسب ،زدن و آزردن خرها ،ت فرانسه و انگلیسکدر ممل[

د و بعد زننمیچوب  ،گذاشته کشان را به فلهای اُمرای عالیت ایران به فرمان دیسپوت حتی پایکممل

توقع اخالص و ارادت  هاآننند و از کمیوزیران و رسداران تعیین  ،رسوا شده چندی باز از ه�ن اُمرایِ از 

تی طوری به هم غیر بندگی و بی ،رذالت ،ظلم دیسپوت تأثیربیچاره نیز از  مرایِ در طبیعِت این اُ  .�ایندمی

و  ساریکنوع خا بعد از اینش�رند و یرا نسبت به خودشان هرگز عار � یکار چوبه کرسیده است 

ضب ه دچار غکسانی را کاخالص و ارادت  ،یفیتکشوند و این میباز در این دنیا طالب زندگی  ،رسوایی

 ١]�ایدمیو اعت�د  قلبی گرداند و از ناظران نسبت به سلطنت سلب اطمینانمیاز دولت  ،اندهگردید

الق اخ ،ه در تربیت اطفال به ایشان چوب و سیلی زدنکاند هو هم اهل ایران تا امروز نفهمید[

                                                           
ه نزد ای که نسخهبرای میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته فرستاده که او نیز آنها را ب ۱۸۷۱آوریل  ۲قطعٔه اخیر را در یادداشتی که به تاریخ  ١-

  خود داشته اضافه کند.
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 .ندکمی گودروغایشان را رذیل و طبایع ایشان را دنی و جوهر فطری ایشان را خفه و ایشان را جَبان و 

ه کین است ا ترعجب .ه نداشته باشدکسفیه آن چوب و فل دارِ مکتبه کیابی یتبی در ایران �کهیچ م

اول  ،بردیم دارمکتبطفل خود را به جهت تعلیم و تربیت پیش  کهوقتیاز اطفال  کودِن هر یکپدرِ 

گوشتش  ،سپارممی! این پرسم را به تو مّال گوید این است: می دارمکتبه در حضور طفل خود به کحرفی 

  :دهدمیجواب  نادان همی مالّ  .نکاو را خوب تربیت  ،مال تو استخوانش مال من

 ،سم تربیتقِ  بعد از این .ه همیشه در برابر چشم او خواهد بودکچوب و فل ،باش خاطرجمع

تر توان داشت؟ دیگر عجبمیالخُلقی امید در بزرگی چگونه انسانیت و معرفت و عالی هّمتی و نجیب

 ١]کندیقدغن � دارانمکتبت را به که این حر کغفلت وزارت علوم است 

ست ا این تربیعج .یابیمینی از بدو تا ختم پر از غلطش کمیبه تاریخ دولتی مطالعه  کهوقتی

ه به سبب شغل دولتی فرصت اصالحش نبوده کتاب معذرت نیز خواسته است که مؤلف در آخر ک

مراسله از طرف شخص اول دولت به فرمایش پادشاِه او به اسم  رسمبهه ک� نوشتجاتی کدر آخر ا .است

تاریخ ماه  ،مرقوم شده است جوارهماُمرای خاصه و یا به اسم بعضی از اُمرا و شاخصان و ج�عات دول 

ه از مضمون آن نوشتجات کخی بخواهد یابد و اگر بعد از قرنی موّر یرقم � هاآنتابت کو سال و محل 

عاجز است و منصب شخص اول  هاآناز تعیین وقت و محل وقوع  ،ندکرا داخل تاریخ ب اخباراتای هپار 

ه او کرد کتوان میاش قیاس مراسله محض از مضمونِ  .گردد�ینیز نه از امضایش و نه از مهرش مشخص 

ر قطع نظ ،نویسندمیدیگر که یه مردم بکو همچنین در جمیع مراسالت  ٢.شخص اول دولت باید بشود

در جوف مراسله اسم مخاطب نیز رقم  ،شودیمرقوم � هاآنتابت که تاریخ ماه و سال و محل کاز آن 

 کهوقتی .شودیمروی لفافۀ مراسله نوشته  کگردد و اسمش در یمیتفا کنیافته فقط به ترقیم القابش ا

اسم خودش هم با ه�ن لفافه از میان به  ،اندازدمیلفافه را دریده  ،آوردمیمخاطب مراسله را به دست 

 سی نخواهد دانستک ،رود و اگر بعد از مدتی مضمون آن مراسالت در خصوص مطلبی سند باشدمیدر 

ه تنها ه در ظَهر مراسلکحتی راقمش نیز مشخص نیست زیرا  .جا تحریر یافته استکه و از کبه  هاآنه ک

 کارهچهس بودند و کآیا این محمد و علی و ولی چه » ولی«یا » علی«یا » محمد«مهر است به اسم  کی

                                                           
  خود اضافه کند. برای میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته فرستاده تا به نسخهٔ  ۱۸۷۱آوریل  ۲این قطعه را نیز در یادداشت به تاریخ  ١-
  فعل شدن مکرر به معنای "باشد" بکار رفته است. یعنی "باشد". ٢-
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نیز  هاآنتابت که محل که جات رشعیّ جات و قطعنامهو باز همچنین در قباله گردد�یمعلوم  ،بودند

 در فوق م� این عبارت مرقوم شده است: .معلوم نیست

قع قد وَ  او ی دیَّ لَ عت املرافعة وقَ  قدْ  و یا یَّ دفیه لَ  یٰ ماجر  یٰ ر جَ  قد و لدیَّ  َعةیَ املُبَارت صیغة جَ  قدْ 

ن اگر بعد از چندی ای .اظم یا باقرکهری نیز در تحت این عبارت ثبت است به اسم و مُ  ١یحَرض ع �ِ الرتافُ 

نبودن  ه در جعلیکم آنجا طالب شود کبعیده برای مطلبی لزوم داشته باشد و حا نهٔ کنوع سندات در ام

االسالم ه صاحب مهر قاضی بوده است یا شیخکهرگز نخواهد دانست  ،تحقیق درستی به عمل آورد هاآن

ه کی قشنگ مرقومهٔ  الحقیقه هیچ وجود نداشته است و عباراِت ا فییو  معروف ریغی مالّ ا ییا مجتهد و 

آید یار ایشان �کهرگز به  ،اندهردکگویا به جهت اعالن درجات خودشان اخرتاع  ،�ل وجدکحرضات در 

ام این نوع سندات دقت زیاد واجب است و باید که برای استحکبا وجودی  .سازدیو ایشان را معروف �

 کبا قلم مرقوم گردد و باید هر ی رصاحتاً  ،یابدمیه به اطالع او این سندات صدور کم رشعی کمنصب حا

 ،در آنجا بنا شده است اشمحکمهه کهر مخصوص با عالیم خاصه و تشخیص بلدی �ن رشع مُ کاز حا

ست ا تالمر عبار ایابد و فی نفسمیدوستان نگارش  مابینفیه کداشته باشد و هم در جمیع مراسالت 

ر کخود را و هم مخاطب را در مقام شخص غایب ذ  ،لمکمت نامهٔ  واسطهٔ بهلم با مخاطب کمت املهٔ کاز م

 و از هر طرف شودمیشخص یا دو شخص غایب حقیقی نیز در مراسله واقع  کنقل ی و احیاناً  کندمی

رسد و  ،هاز وضوح افتادای هالم به مرتبکگردد و بدین جهت میدیگر مخلوط که یر و ض�یر غایبان بکذ 

  ٢.کندمیبه خود را در مزاج مخاطب فوت منظورٌ  تأثیره کباشد می �کیب

ق این سیاق مخالف سیا کهاینغافل از  ،ش�رندمیایرانیان نادان این سیاق را از رشوط فصاحت 

به جهت  .از ایراد بحث و چون و چراست ٣ه وضعش بر مقتضای طبیعت برشیه و امینکلم است کت

و هم در هیچ [ .عرف یهاخانهوانید� کهای رشع دفرتی هست و نه در امهکضبط امور نه در مح

طع رشع یا دیوان ق ۀمکلی و یا جزوی و در محکاگر نزاعی اتفاق بیفتد  ]مقام محفظ سواد نوشتجات

بعد  ،رددو یا بد واقع گ کنی ۀحادث کی امر غریب یا کاست و اگر ی ای� مَنْسِ  اً ینَسْ بعد از ده پانزده روز  ،یابد

                                                           
د و هر چه در آن گذشت در حضور من جاری شد؛ مرافعه در نزد من واقع شد؛ مرافعه در حضور من وقوع یعنی عقد بیع در نزد من جاری ش ١-

  یافت.
  کند.مخاطب منظور متکلم را درک �ی ٢-
  ایمن ٣-
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 بالربط وها ه از بعض محلکلیات امور کای هن نیست مگر پار کبیان آن مم ،از چند مدت برای مورخ

  .شودمیترتیب دستگیر 

ه به او که به شاه سلطان حسین رسیده و حاالتی را کرا  یمصائب ،در محارصه افاغنه اصفهان را

و نادر قبل از خروج چه بوده و در چه حالت  ؛دانندیاهل ایران �، نویسندها میفرنگی مفصالً ،رو داده

 .دانندیمدانند اما مورخان فرنگ ی� تفصیلبهمورخان ایران  ،اش چه بودشغلش و پیشهرد و کمیگذران 

طرح اندازی �وده  ینوعبهدر مه�ندوست در جنگ اول ارشف غلیجایی  ١اوغلیچیکور ک خرابخانه

وای س ،روی زمین از آدم تا خاتم کّل ه در کرده است کس� ارشف ه�ی و فراستی ظاهر کاست و در ش

اف این انصخ بیمورّ  ،چه فایده .ه� ظاهر نشده است گونهایناز ناپولیون بوناپارت از هیچ سپهساالر 

ایران  ۀنده برای سپهساالران آیکبه آن رشح و بسط نداده است  ،ردهکلمه بیان کچنین ه� را با پنج شش 

 .شوداوغلی دستورالعمل بچیکور کنیز در چنان مواقع طرح جنگ و تدبیرات  هاآنرسمشق باشد و برای 

ن داشت و سان پیاده و سواره قشو میه نادر در هنگام جنگ چقدر قشون ک کندیبیان � انصافیبمورخ 

دام قسم و وضع میدان جنگ به چه قرار بوده کهایش از و توپ شدمیش چند کچه بود و توپ و زنبوَر 

معروف  ردگانکخود نادر و رس  ،محیط آن شده بودندو سواره به چه ترتیب ایستاده و پیاده به چه نحو 

رده چگونه دستورالعمل داده شده بود و حین جنگ نادر در کدام محل توقف داشتند و برای هر رس کدر 

ردگان کاز رس  یککدامدام عمل شد و کردند و سبب عمده برای فتح کمیردگان چه کچه حالت بود و رس 

ه کنویسد می قدرنیهم .کشید و امثال ذلکآورد و جنگ چند ساعت طول  جابهفرمایشات را درست 

قول قرار داد و تفنگچیان پیاده را با توپخانه صاعقه بار محیط  کفیروز را ی لشکر ی�امنادر در آن جنگ 

 کی .ر فقط عبارت از سواره بوده استکه لشک شودمیمعنی این چه چیز است؟ پس معلوم  .ردکآن 

توان میا تفکمجهول ا لمهٔ کامر معظم به این چنین  گونهاینقول؟ مگر در  کقول یعنی چیست؟ چطور ی

 ،فرصت چشم گشادن به او نداده ،ارشف ست اولِ کبعد از ش یاوغلچیکور ک کهاینرد؟ دیگر ک

ه کآن  ،ناپولیون زجبهه کخفی بود  رسّ  کتدبیر ی گونهاین .رده استکاو را تا تختگاه تعاقب  قدمشبهقدم

را فهمیده  فقط ناپولیون این رسّ  .ساالر بدان واقف نبودههیچ سپ ،اندهمورخان او را فرزند قضا و قدر نامید

اقب �ل رسعت تعکاو را تا تختگاه در  ،ستنش در جنگ صحرا مجال ندادهکه به دشمن بعد از شکبود 

                                                           
  پرس پاروکش؛ منظور نادرشاه است ١-
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 و مت این رسّ کمیرزا مهدی اسرتآبادی ح .شودمیفتح در چنین عمل ظاهر  ه نتیجهٔ کرد چون کمی

 .دساز میروه خود خواننده را مشغول کاظی مفقط با لفّ  ،ردهکن کرشافت ذهن و عقل نادر را هرگز در 

ه در کزهی خدیوی «نویسد: میو همین قدر  گویا خواننده باید از صنعت او خربدار بشود نه از ه� نادر

ه به کمیلنگردار طوفان شود و هنگا ،موج ،ر اشارت �ایدون بحکمیدان رزم چون سپهبد عزمش به س

 یافروز آتشین چون منع کاز ریگ روان شود و در شام  ترسبک ّ� ص صخرهٔ  ،وه گران امر فرمایدکجنبش 

ا صبح ر  ،چخ�ق زدن نباشد و وقت شبگیر چون به خاموشی فرمان دهد ِت برق را قدرت و قوّ  ،ندک

�ت لک قدرنیاشیده که زحمت کاحمق! تو  خِ ای مورّ  ؛خراب شود گودروغ خانهٔ » هشیدن نکجرأت نفس 

از آن حاصل بشود نه در خصوص  ایفایدهه کش کباری این زحمت را در خصوص مطلبی ب ،نویسیمیرا 

  .وه و برق و صبح چیستکیست و بحر و کاوغلی چیکور که کن کخر خیالی بآ  .جفنگیات

  ابهتان ر  نیا یاکه برو بسته کسآن ستیک  نادان یهزا پرسد ازو کا به یمیحککو 

 اند و مردم نسبت بهمقیم خرببیو  علمبیشاهزادگان  ،از جانب پادشاه دیسپوتها در والیت هذامع

اشند یا از امرا ب ،و مردماند هایشان در صدر مجلس نشست .نندکمی�ل رذالت و عبودیت رفتار کایشان در 

ایستند و منتظر میرده و دست بر سینه نهاده کوع کهنگام دخول به حضور ایشان ر  ،الناساز عوام

  .ه از دهان ایشان چه بیرون خواهد شدکشوند می

  :شودمینند از هر طرف صدای بلی بلی بلند کمیلم اقدام کبه ت کهوقتی

  این ستا اگر خود روز را گوید شب

  گویند:میمردم 

  �ایان ماه و پروین کبلی این

 .نندکیمگوشزد مردم  ،بروید ،فریاد بروید ،افتاده هاآنفراشان جلو  ،هاوچهکو هنگام عبور شاهزادگان از 

لم ظ تأثیرفراشان خواهد شد و مردم از  کگنو َد  کتکدچار  ،نار نشودکاز راه  به غفلت ایچارهاگر بی

یت ه این وجودها در برشکاین معنی را ندارد  کهرگز قابلیت ادرا ،دیسپوت و از نتایج عقاید پوچ مذهب

 .تراز خود ایشان پست مراتببهبا ایشان مساوی و از علم و فضل مثل ایشان محروم و از جهت اخالق نیز 

 کهاینبا وجود  ،نار بشوندکه حین آمدن ایشان باید از راه کترجیح مستحق گردند  گونهنیبدپس چرا باید 

 برحسبه آنان کست ا آیا محض به جهت این .مانع مرور آنان نیست وجهچیهبهحضور ایشان در راه 
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فضیلت  ه آنان چرا باید به اینکرد کتوانند یو هرگز خیال �اند هبه وجود آمد ناتفاق از والدین متشخصی

و  مدائنرسش  که یکما را مملکت  ١آنان سنور .نند؟ نهکمیآنان به جان و مال ما ح�یت  .سزاوار باشند

 .نند؟ نهکمی�نان حراست کآنان عیال ما را از اسیری تر  .�ایند؟ نهمیرس دیگرش زابلستان است صیانت 

ند؟ ما مربی هست اُناثآنان به اطفال ذکور و  .سازند؟ نهمی �نان مستخلصکآنان ارسای ما را از دست تر 

آنان به تجارت و  .اند؟ نهگشادهها مدرسهآنان به جهت ما  .؟ نهاندکردهبنا ها شفاخانه ما برای نآنا .نه

به ح�یت آنان در  .یابیم؟ نهمیخارجه احرتام  کآنان ما در م�ل ۀواسطبه .دهند؟ نهمیسب ما رونق ک

نان پس وجود آ  .؟ نهمیاافتهی نجاتبه سبب آنان ما از فقر  .شویم؟ نهمی ٢مینات از رش ارشار کداخل ممل

 یشب و کمنیم و هر چه ما که هر چه ما تحصیل بکبه چه چیز الزم است؟ وجود آنان بر این الزم است 

از دست ما بگیرند و به تقاضای نفس خودشان به  ،خودمان از زیر زمین پیدا �اییم کاز طال و نقره در مل

ال و خودشان نیز در نوبت خودشان گرفتار بها بر رس ما بیاورند و به خالف قانون انواع مصیبت ییخودرأ

ار خیر نند و هیچ آثک کنی خودشان دنیا را پادیعنی یا از طرف دیسپوت مغضوب شده از وجود ؛ بشوند

  .رگذرندد ،ب مدام و سایر فسق و فجور به امراض شدیده مبتال شدهاز ُرش  کهایناز ایشان باقی �اند یا 

 ور با زنکمذ  ۀشاهزاد[ایران مشهور است  کّل ی از این شاهزادگان با صدر یزدی در کایت یکح

 ۀقعال  ،بود بیفردلج�ل  قاجاریه و بسیار جوان و صاحبهٔ  ۀهای سلسله از شاهزاده خانمکصدر یزدی 

او را  ،دهر کخود دعوت  ضیافت به خانهٔ  ۀروزی صدر یزدی را به بهان .ورزیدمی یباز عشق ،محبت داشته

 جرم فاحش بی جزا درگذشت به علت گونهاین .درآورداح خود کن زنش را به حبالهٔ  بعد از آن .خفه ساخت

اد به خود صدر یزدی تهمت خیانت د ،ا �ودهقاتل ظا� خود را در نظر اولیای دولت از تقصیر مربّ  کهاین

و مردم را  ردکمیر کمعایب سلطنت را پیوسته در مجلس ذ  ،ه گویا این صدرالعل� خیال شورش داشتهک

بان در ش به بعض مقر که رصف مبلغی هم از برای پیشکمعلوم است  .انگیختمیبه فتنه و جنبش 

 کبابی صدر یزدی و جرم شاهزادهٔ  کاهال  .قاتل گردید خواهی شاهزادهٔ و دولت میجر بی یمقوّ  ،دولت

  ]ماجرای داستانی تواند شد

خود  جنسانهماگر تو خود نیز از دیسپوت مغضوب و از وطن مطرود و از  !الّدولهجالل ای

                                                           
  احت�الً کلمٔه "ثغور" است. ١-
  ایمن ٢-
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  .دمکر یر �دّ کرا مو نوشتم و تیرا به تو �و ت جنسانهمعیوب  وقتچیهمن  ،ی نشده بودیکشا

ص فروشی ابلهانه به شاهزادگان و اخاذی و تشخّ  یکار طمعمرا نیز در اخالق ذمیمه و فسق و اُ 

 گونهاینبه  ،بودیمیو حقوق انسانیت خربدار  +از نشأة آزادیت واگر ت !ای اهل ایران .هستندشبیه 

بنا  هامجمع ،گشادی هاخانهفراموشطالب علم شده  ،گشتییرذالت متحمل � گونهاینعبودیت و به 

  .ردیکمیوسایل اتفاق را دریافت  ،�ودیمی

ت عقل سلیم از نعم حکمبهباید  ،عدم بر عا� وجود قدم گذاشته استتم که از کهر فردی از افراد نوع برش {
ی دیگر  ،ت روحانیه استی حریّ کت است: یامله عبارت از دو قسم حریّ ک یّتحر .مند شودهامله بهر کت حریّ 
ه لیّ کبال هما را در جمیع امورات روحانی ،ما را اولیای دین اسالم از دست ما گرفته ت روحانیهٔ حریّ  .ت جس�نیهحریّ 

یت رّ ح پس ما در مادهٔ  .ین ماده هرگز اختیار مداخله نیستا و ما را دراند هردکعبد رذیل و تابع امر و نهی خودشان 
وتی ه ما را فرمانروایان دیسپت جس�نیّ حریّ  ؛ واز نعمت آزادی محرومیم ،اولیاء دین بوده بردارفرمان بندهٔ  ،روحانیه

فوس مشتهیات ن برطبقرده کوم فرمایشات خودشان کما را محباملرّه ین حیات دنیویه ا از دست ما گرفته در
ان عبد ذلیل و بندگما ین ماده هم ا در .اند�ودهلیفات شاقه کش انواع و اقسام تحمیالت و تکما را بار  ،خودشان

 و هر شوندمیامله شمرده کت یّ وره اصول حرکمذ  این دو مادهٔ  .میابهرهیباز نعمت آزادی  ،ظاملان بوده اختیاربی
وجود  است و مساوات عبارت از حفرنگستانیان مرشو  تب مبسوطهٔ که در کفروعات متنوعه دارد یک از این اصول 

 تحریّ  ،تسلط ایشان در آسیا ۀواسطبهو  هاعربظهور دین  ۀواسطبهطوایف مرشق زمین  .این دو ماده است
یم این حرمان فه برند و امحروم یتاً لکو از لذت مساوات و از نعمت حقوق برشیت  اندکردهگمبارگی که یامله را بک

  }نامندمی ته فیزیقیرب گویند و حریت جس�نیه را لمیبه زبان فرانسه حریت روحانیه را لبیرته مورال  .عاجزند

اگر  ،م استالز جہتی کدلی و یکبرای تو فقط ی ،از دیسپوت زیادتری مراتببهتو در عدد و استطاعت 

لم ردی و خود را از قیود عقاید پوچ و از ظکمیری کبرای خود ف شدمیاین حالت یعنی اتفاق به تو میرس 

 گرددی�و علم حاصل  مگر با علم شودین حالت برای تو میرس �ای فایدهچه  ،دادیمیدیسپوت نجات 

 .با رس� از قید عقاید مگر شودیو لیربال بودن �بندد مگر با لیربال بودن یو پروقره صورت � مگر با پروقره

از ترس  ،ات ایرانحاز صفای هآیا در صفح .مذهب تو و عقاید تو به لیربال بودن تو مانع است ،چه فایده

ه هر ب یدار یمتعزیه  !بگویی: ای بیچاره خلق بازکردهتوانی دهان میعوام  هٔ عل�ی شارالتان و از واهم

م به تن و اندا ،وبی به هر صورتکمیبه رس و سینه  ،زنی به هر صورتمیشاخسی واخسی  ،صورت

به اسبان و خران و ها های خود را چرا از هر جا در توی تابوتنی و مردهکمیارد و خنجر فرو کخود چرا 

ندیده های گجیفها و منازل و طرق را از بوی این کلو اُ  �اییمیربال با نجف نقل کرده به کقاطران بار 
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 ،بیچاره پنزور ،نی؟ بیچاره لیربالکمید دارند متنفر ه از راه تردّ کسازی و مسافران آشنا و بیگانه را میمردار 

دهند یلم �کت راه ،یعنی عل� ،این ظاملان به ارباب خیاالت صائبه و صاحبان عقول سلیمه کهوقتیند کچه 

م کوم حکه ایشان هرگز خودشان را محکاست ای هفناتیزم به مرتب عنییه خرویت عل� از جهت امور اُ و قوّ 

دانند و هر میالزمان خودشان را نایب امام غایب و صاحب ،که به خالف ذلکبل ،ش�رندیسالطین �

همین  ،سناد اجتهاد به خود دادهرده و اِ کاز ایشان در هر دیار خود را مستقل و فرید عرص حساب  کی

ا بر سالطین نیز تفوق ر ه عل� باشد حتی از جهت امور اخرویّ میر ازدیاد مریدان و مقلدان خود کدر ف

ان را ایشان پادشاه ،غرور سالطین س�کند و به جهت شاهست و در این ماده سالطین نیز تابع ایشان

لب کرا  عباسشاهی از تصنیفات خود کشیخ بهایی در ی کهچنان ؛نندکمیلب آستان امام خطاب ک اً رصاحت

لب ک ،خراسان ۀدنانیر مرضوب ۀکنامیده است و در عهد شاه سلطان حسین س طالبیابآستان علی بن 

ل چنین خفت هرگز آ و از ماند هبه این امر رضا داد اً رهکیا  اً سالطین هم طوع ،آستان رضا حسین است

ه نایب امام نسبت ب ،داشته باشد تلبیّ ک ۀه نسبت به امام درجکسی کاند هو نفهمیداند هردکاندیشه ن

د؟ آیا مام بدانالب کوم کدر واقع هم نایب امام چگونه خود را تابع و مح .داشت تواندی�که آقایی  درجهٔ 

امام  لبکسالطین را  کهایناز  ومیت و تبعیت مناسبت و صورت دارد و عل� تفضالًکمح گونهاین

مر سالطین نیز به این ا .اندهایشان لقب ظلمه داد النمبه خود ایشان نیز لقب ظا� و به عا ،اندهشمرد

ه در خیال ه عقاید دینیّ کدیگر هم ندارند زیرا مادام  باشند و چارهٔ اعتنا و از میان انگشتان به آن ناظر میبی

اوله طرز سیاست متد ،از طرف دیگر .سالطین خارج است هسناد از قوّ رفع این اِ  ،ملت راسخ و ثابت است

ه در میان طوایف وحشی و کرسم سیاست  .کندمیر ت هر عاقل را غریق بحر تحیّ کبه جهت نظم ممل

های شهر آویزان هدو نیمه شده از درواز  بینی آدمِ می .شودمیاآلن در ایران مشاهده  ،بربری معمول است

ده شده پنج گوش و دماغ بری ،ندهکپنج چشم  ،گشتهه امروز پنج دست مقطوع کشنوی می ؛گشته است

اع مقرصین انواع و اقسام طرزها اخرت  بابیان به جهت سیاسِت  ۀه در تهران در فتنکنند کمینقل  .است

 گونهاین شدهسیویلزه  که اآلن در م�لکبا وجودی  .شودمیه از شنیدن آن آدم متحیر کرده بودند ک

ن بل از گروه بربریا در زمرهٔ  ،این نوع سیاست باشد اجراکنندهٔ ه کموقوف است و طوایفی باملرّه ها سیاست

اگر امرای ایران از علم و قانون  .هست یبرای نظم والیت وسایل دیگر  .شوندمیحیوانات وحشی حساب 

ت را منتظم کقتل نفوس و قطع اعضاء ممل ۀواسطبهه کدانستند می ،بودندمیخربدار  کاداره و پولیتی
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اهل ایران حتی خود دیسپوت به تحصیل  کّل ه کامرای ایران بل !چه فایده .داش� از اعظم قبایح است

نند و کمیل ه را تحصیکسالطین دیسپوت نه خودشان علم اداره و پولیتی .از علوم راغب نیستند کیچیه

به  اصالًه که علم اداره و پولیتیکنند کمیدهند و چنین خیال مینه به وارثان خودشان در آن علوم تربیت 

هم  فرنگی ایشان و وزرای ایشان این علوم را از جدّ  ،عمل سلطنت لزوم ندارد و اگر لزوم هم داشته باشد

  .دانندمیبهرت 

ست ا ن نیست و الزمکه در ایران ممکاداره و پولیتی ه تحصیل علمِ کدانی تو می !الّدولهجاللای 

رد و چگونه ک توانمیست؟ چگونه سفر ا نکآیا این مم .ردکه به فرنگستان سفر �وده در آنجا تحصیل ک

ند؟ آیا این شو میو شارالتان به این امر راضی  کتوان �ود؟ آیا عل�ی فاناتیمیقات و معارشت ال مار فّ کبا 

 ه در عا� داناتر از ایشان هیچکنند کمیاهل ایران چنین ظن  کّل دهد؟ می یٰ عقاید پوچ به این عمل فتو 

هستند و جز علم آخرت علوم دیگر  وربهرهاز علم آخرت گویا ایشان  کهاینبه جهت  .نیستای هطایف

یعنی  هصوریّ  مدر علو  واقعاً ها گویند فرنگیمیه کشنوم میرر از اهل تربیز کم .و عبث است فایدهبی

 سبِب  .ندباشمیه در غفلت و ظلمت عنی دینیّ ی هعلوم معنویّ  در !چه فایده ؛اندهردک یلکترقی  هدنیویّ 

  .و واعظ است مّال ظا�  ،بیچارگان اشتباهاِت  گونهاین

اش تو هم حارض ک .صادق نشسته بودممالّ دیروز در مسجد جامع در مجلس وعظ آخوند 

ه کپوچاتی را بیچاره مردم پر .ردکمیهای الف لیله تقریر رپوچات بدتر از افسانهچه پُ  هکبودی و بشنیدی 

و اهل فرنگستان را در ظلمت  کندمیرده خود را در بصیرت گ�ن کعلم فرض  ،بودمیتقریرات او 

س وعظ را مجل .کندیپرپوچات باور � گونهاینفرنگی به  ه طفل دوازده سالهٔ کقسم به خدا  .ش�ردمی

 ١رشتی به ش� اللهفتحاز حاجی  .خداحافظ ،امهحاال خسته شد .ردکتوب دوم خود وصف خواهم کدر م

  .نیدکخرب از وصول آن مرا مُ  ،وی شیراز فرستادمکبسته تنبا کی

  الّدولهک�ل

                                                           
  برای ش� ١-



 

 



 

 

  الدّولهکمال دومتوب کم
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  الّدولهک�لم توب دوّ کم

 ۱۲۸۰تربیز در ماه رمضان در سال باز از 

ه ک کنممیصادق را به تو وصف مالّ توب مجلس وعظ آخوند کدر این م !الّدولهجاللای روح عزیز من 

 هانآ ه انتشار کمن چه حاصل  ۀمرقوم ا از این مطالِب امّ ؛ نی و موهای بدنت درفش آسا بایستدکحیرت 

ل� و از انصافی عاز عدم توجه و اهت�م دیسپوت و از بیه کسوادند بلبی اً اهل ایران غالب .ن نیستکمم

ده و پانزده نفر مطالب  برفرض .ایشان به خواندن قادر نیست ی از هزارِ کی ١قصور حروف زمان بربریت

  ؟شودمیآیا بدین وسیله مراد حاصل  ،مرا خواندند و فهمیدند

  دیایبکن کز د� خون ن یعالج  چه حاصل کردنپاکرسشک از رخم 

 ،ه در الفبای زمان بربریتکبن�  ایچارهه اهل ایران به خواندن قادر بشوند و کن کعالجی ب

ــعحروف با اِ  ــ ــکمتصل نوشته شود و نقاط  ،رابــ  هٔ واسطیبال مخصوصه کساقط گردد و حروف با اش الًـ

از  مبدل به حروف منفصله گردند و خط تّصلهل�ت حروف مکیب کو در تر [ نقاط از هم تشخیص بیابد

دت س در مکهر  کهاینتا  ]مانند خطوط اروپاییان نوشته شود ،دست راست طرفبهطرف دست چپ 

هزار ّال اِ  د وبه خواندن و نوش� زبان خود قادر گرد ،استطاعت هم باشداگرچه بی یجزئقلیل با اهت�م 

 مهٔ قدرت و قوت و عظمت قدیدولت ایران  .شد هزار سال خواهد گذشت و این مراد حاصل نخواهد

 ،تربیت ملت به سهولت میرس نخواهد شد ،خود را محال است دوباره به دست آورد مگر به تربیت ملت

 ،بشود مگر با تغییر و اصالح خط حارض تواندیسب سواد برای عموم ناس حاصل �ک ،سب سوادکمگر با 

انزده سال مرت از پکه کی�نه و مرور زمان کح مگر با تدابیر مؤثرانهٔ  گردد�یتغییر و اصالح خط مقدور 

روحانیان  عل� و ۀواسطبهه کب از حالت دو ملت است رفع تعصّ  ،این مرام دیگر از وسایل تحصیلِ  .نباشد

ند و ایشان را کبدین منظور رشوع به تربیت عل� و روحانیان ب سابقاً ه دولت کمیرس تواند شد به رشطی 

سازد و در مساعدت به انجام منظور  قائلتین خسارات مغایرت در میان ملّ  کو در  اتحادبه فهم منافع 

فشاری به ا م برق درخشندهٔ مقدّ  ه بدون این نوع تدبیرِ کار اقدام �اید زیرا کبه  بعد از آن ،خود حارض دارد

  .خود را در این سودا بر باد داد ار جسارت �ود اما سلطنت و َرسِ کاین 

                                                           
  منظور همین خط امروزی ماست. ١-
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ی�نه هزاران سال خواهد گذشت و اهل ایران از خواب غفلت بیدار کبی تدابیر ح ،خالصه

ه اهل ایران در غفلت خواهد ماند او هم در میان کاز این سخن دیسپوت خورسند نشود  .نخواهد شد

  !ردکخواهد  زوالبی سلطنِت  ،این گروه عوام و گوسفندوار

سپوت در دی هایسلهسلاز  یککدامه کبه تاریخ گذشتگان نظر اندازد و ببیند  !یستچنین ن

 کزیر  ١باب کا یی ،ه اعتقادات پوچ در خیال مردم جاگیر استکمادام  .سلطنت ایران دوام داشته است

ه را به جن و شیطان و فرشت علمبیاین ملت و  شودمیصاحب مذهب هوشیار پیدا  کیا ی کندمیظهور 

ند و دیسپوت را از واگر ساعت به خود می کننده را در یکخوارق عادت باور  کّل رامت و کو معجزه و 

ه دوباره به چنین عمل کست اجا معلوم کآیا از  ٢ردندکخالی  تپانچهه به پادشاه کبابیانی  .داردمیان برمی

نند؟ پس دوام سلطنت و بقای سلسله موقوف است به علم و آزاد شدن ملت از عقاید پوچ کقبیح اقدام ن

دل و کو ی فقبا ملت متّ  ،بر پا �اید هامجمعبگشاید و  هاخانهفراموشپادشاه باید  ،رشایط بعد از اینو 

ملت قوانین  مداخلهٔ یل ملت حساب �اید و با کرا تنها از خود نداند و خود را و  کلمُ  ،باشد جهتیک

یعنی  ،ند و پارملان مرتب سازد و به اقتضای قوانین رفتار �اید و خودرأی به هیچ امری قادر نباشدکوضع 

تش تا زمان کلاین اسباب مم ۀلیوسبه کهاینسیویلیزه قدم گذارد تا  پروقره بیفتد و به دایرهٔ  کبه مسل

رزور به حریص و پُ  هایسلطنتای هبودن از تعرض پار  ٣خود به جهت امین ۀسابق ۀاملکتحصیل قدرت 

بش بدارند محبو ،فرنگستان مستحق و سزاوار باشد و مردم او را برگزیده دانسته ض�نت دول قادرهٔ  حوزهٔ 

او مدعی بشود و وجود او را باعث امن  ۀسی به سلسلکه کندانند و نگذراند  کسی را رشیکو به حق او 

مال و  ،وطن یعنی به اسم پادشاه در حّب ؛ سعادت بدانند و پاتریوت بشوندو و آسایش و موجب عدل 

طاعتی ا .نندکاظهار اطاعت ب اوبه روش زمان حال از راه ترس به  کهایننند نه کجان خودشان را مضایقه ن

توان یباالتر از نادر دیسپوت و قهار � .دوام و ثبات نخواهد داشت ،ت باشده به سبب خوف و خشیّ ک

اش ه نتیجهکعاقبت به عاملیان معلوم است  .ردکتوان ی�ودند تصور �میه به او کشد و باالتر از اطاعتی 

ین ه در اک برفرض .ه ناشی از محبت و ارادت باشدک شودمیم کبنیان اطاعت در صورتی مح .چه شد

                                                           
  گذاری شد.به دیانت نوظهور بابیه که توسط سید علی محمد باب و در دورهٔ محمد شاه قاجار پایه اشاره است ١-
که بابیان به طرف نارصالدین شاه تیر انداختند ولی تیر به خطا رفت و پس از این حادثه گروهی از  ۱۲۶۸شوال  ۲۸روز  اشاره است به واقعهٔ  ٢-

  بابیان دستگیر و اعدام شدند.
  ایمن ٣-
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ه نسبت به پادشاه کهست  یکسچیهآیا از اهل ایران  ،نندکمیحال اهل ایران به پادشاه اظهار اطاعت 

منافعِ  خاطرهبه پادشاه کست ا او باشد؟ سببش این ۀسلسل محبت داشته و خواهان دوام سلطنت و بقایِ 

تربیتش  هٔ واسطبهو ملت را  کندمیخود سلطنت  ۀنفسانی غراِض افقط به جهت  ،کندیملت سلطنت �

 کهچنان .اندازدمیسازد و او را از خود دور یسن اوضاعش به خود مرید �سن حال و حُ و اهت�م در حُ 

وب چ فراشان با ،ه عیال او هستندکمردم را  ،وقت بیرون آمدن پادشاه ،اندهرر دیدکدر طهران مسافران م

 اگر این پادشاه پدر .�ایندمیخرد را رس و دستش  ،اه�ل �اید کسی اند کنند و اگر کمیو چوماق دور 

ا با رضب ر  هاآنه کپس این پدر نسبت به اوالد خود چقدر نامهربان باید باشد  ،ملت است و ملت اوالد او

ه ارشار قصد کست ا ردن مردم به جهت اینکنار کاگر دور و  .کندمینار خود دور کچوب و چوماق از 

ل و کّاز تو ب ،اندهردکرر گلوله انداخته هدف تیر بال کپس چرا پادشاهان فرنگ را م ،نندکوجود پادشاه ن

 آیند منتها مستحفظین از دور داشتهمیه و تنها به سیر بیرون کّ ی ههمیش ،جرأت خودشان را نباخته

  .اری ندارندکبا مردم  وجهچیهبه

  حرم نخواهد ماند میحر میمق یکس  همه را زندیم ریبه شمش دارپردهچو 

 اساس سلطنت از روی قوانین ،الّدولهجاللای  ،خالصه .توان داشتیسی امید �کیعنی اخالص و ارادت از 

 نثارجاناه پادش کو ملت به عدم زوال مل کندمیدر این صورت فقط سلطنت دوام پیدا  .باید وضع بشود

  .شودمی

 .تقریرات او مستمع باشن و به کخودش را در پیش نظر مجسم  ،صادق را دیدهمالّ اسم آخوند 

 کدر ی .بود مسجد از هر صنف مردم مملوّ  .هنگام �از ظهر با چند نفر از رفقا داخل مسجد جامع شدیم

 قرارحلی نیز در م اُناث طایفهٔ  ،ر طرفی نجبا نشسته بودندسبه و دکار و در جانب دیگر سایر طرف تجّ 

 صادق از �از فارغ شده به باالی منربمالّ آخوند  .نشستمای همن هم با رفقای خود در گوش .بود گرفته

ه معنی آن را از اهل مجلس احدی کتوان گفت می .ردکدر زبان عربی ادا ای هاول خطب ،ردهکصعود 

ه در ک شدمیمعلوم  ،�ودمیخود ادا  حروفات عربیه را از مخارج کهاینیزه خواند و از کپا واقعاً  .نفهمید

  .ردکبعد ابتدا  .در خاطرم �اند اشخطبهه کحیف  .داشته است املکقواعد تجوید وقوف 

ه از غفلت بیدار بشوید و کرد کم را به ش� وصف خواهم احوال جهنّ امروز  صادق:مالّ آخوند 
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 موجببهن الیقیتاب حقکه در للّ ةامحمدباقر مجلسی رحممالّ آخوند  .به این مرتبه به دنیا آلوده نباشید

 جهنم است و رسحق است و آن جِ  ،ه رصاطکباید معتقد بشوید  اوالًاحادیث صحیحه نوشته است 

 ترکیباراز مو  .نندکمیآن را پل رصاط تعبیر  ،ردکجمیع خالیق در روز محرش از روی آن عبور خواهند 

آن  از روی یآسانبهند مانند برق اه مؤمن و خالصکآنان  .است ترگرماز آتش  وتر و از شمشیر برنده

ت طبقه جهنم را هف .افتندمیپایشان لغزیده به جهنم  ،لرزندمیارند باالی آن که گناهکگذرند و آنانی می

 .هفتم هاویه است ،طمهحُ ششم  ،ظیلپنجم  ،چهارم جحیم ،سیم سقر ،دوم سعیر ،باشد: اول جهنممی

این  .است ١و ریم کحمیم گرم عبارت از چر  .وم استرشاب جهنم حمیم گرم و قطران و طعامش زقّ 

نیا د اهل ی�امن آن از تعفّ  ،از آن به آب دنیا مخلوط شودای هه اگر قطر کحمیم گرم چنان چیزی است 

ه در میان آن هفتاد هزار خانه هست و در میان هر خانه هفتاد کاست ای هر د، در جهنم .گردندمی کهال 

شدت  .م هر افعی هفتاد هزار سبوی زهردارکهزار افعی سیاه و در شهزار حجره و در هر حجره هفتاد 

ها در جهنم چهل زاویه هست عالوه بر این .تر استهجهنم هفتاد درجه از آتش این دنیا زیاد آتش یگرم

م هر افعی سیصد و سی عقرب هست و در نیش هر عقرب کو در هر زاویه چهل افعی هست و در ش

ور جهنم شعله ،رس آن بازکردنه هنگام کدر جهنم چاهی است  .ستسیصد و سی سبوی زهردار ه

ه در دور کعود است و نهری هست از مس گداخته ه نام آن صُ کوهی است از مس ک کو ی شودمی

ه اهل جهنم همیشه از زحمت کاست ای هوه به مرتبکثافت و تعفن آن کی و گرم .وه جاری استکه�ن 

 .هست و از آتش زنجیرها هستها و جبهها از مس گداخته پیراهن شد و اهل جهنم راکمیآن فریاد 

ه لّ کمغز ایشان در  هاآنه از شدت حرارت کباشد میهای آتشین از اهل جهنم نعل کدر پای هر ی

خازن  .ن نیستکمم هاآنردن فهم که با وصف کمقرر است ها انواع اقسام عذاب ،خالصه .جوشدمی

اران متصل در جهنم کگناه .است کخندد و همیشه خشمنایه هیچ �کنام  کی است مالکلجهنم مَ 

ظرفی از آتش پر از  کن! مالکبه حالت ما ترحم  ،که: ای مالکشند کمیمعذب بوده و همیشه فریاد 

 اهل جهنم .ریزدمیاز حرارت آن پوست و گوشت صورتشان  .گیردمی هاآنخون و ریم آورده پیش روی 

 .آیدمیایشان مانند آب در میان دیگ به جوش  مغز در رس ،دارندمیهای گرم نگاه ه در روی سنگکرا 

خدا باز اعضای ایشان را  .ریزدمیاران �ام سوخته کهای گناهو استخوان هاپوست و گوشت و رگ

                                                           
  آیدپاالید و در دنبل فراهم میچرکی که از جراحت می ١-
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به  کر یه شودمیبرخاسته ها ردن و از آتش جهنم رشارهک تأثیربه  کندمیآفریند و باز آتش ابتدا می

 ،کندمیمانند رسمه سائیده  ،ردهکاو را خرد خرد  ،اندازندمیها ه میان آن رشارهکس را کبزرگی شرت و هر 

وم است و همیشه به رس ایشان با قّ یشه َز هم ناار کطعام گناه .آوردمیاولی  صورتبهاو را  تعالیحقباز 

سته شند و ایشان را با زنجیرها بکمینجه کغالظ و شداد ایشان را به ش هٔ کئمال وبند و کمیگرزهای آهنین 

یابد یو هرگز عذاب ایشان تخفیف � شودیقبول � ،نندکمیایشان الت�س  .شندکِ میاز روی آتش  وباً کمن

  .باشدیو هرگز به حال ایشان ترحم �

شند کمیاهل جهنم فریاد  .درخشدمیه چشم ایشان مانند برق کجهنم را نوزده خازن هست 

ه: آیا به ش� پیغمربان مبعوث نشدند؟ کگویند می .روز ما را از عذاب نجات دهید کی !ای خازنانه: ک

 ایایدهفش�  ۀگویند: پس استغاثمیخازنان  .ردیمکذیب کما ایشان را ت ،آمدند ،ه: بلیکدهند میجواب 

 ددهیاهل جهنم رو � ایاز نجات ناامید شوید! مرگ بر  ،د در آتش خواهید ماندمخلَّ  ،بخشدیبه ش� �

اهل  .روز جهنم با هزار سال این دنیا برابر است کطول ی .�یرند و از عذاب خالص بشوند دفعهکیه ک

خطاب  .نیمکه عمل شایسته بکما را از جهنم بیرون آر تا  !ه: پروردگاراکنند کمیجهنم فریاد و ناله و استغاثه 

و آیا نفرستادم  نیدکر کر بشوید و عاقبت خود را تفکه متذ که: آیا در دنیا به ش� عمر نداده بودم کرسد می

  .حال بکشید این عذاب را که رحم به ش� نیست ،نذیر یعنی ترساننده ش� پیغمرب سویبه

محمدباقر مجلسی مالّ مرحوم آخوند  واقعاً  .ردکصادق اوصاف جهنم را زیادتر تقریر مالّ آخوند 

 هاآن ۀاما مرا توانا به نوش� هم ،افی نوشته بوده استشّ کرده در خصوص جهنم رشح کانسانیت ظاهر 

  .خروار است مشتی �ونهٔ  ،ردمکتفا کبه همین قدر ا ،نیست

بارت ه عکند اایشان ابنای ارشف مخلوقات[ ؟یستکم ه اهل جهنّ کن کب یخیال !الّدولهجاللای 

ــمبن ه و نصف دیگرشه نصفش مبنی به براهین عقلیّ کرد کم خواهم لّ کبا تو چنان ت] از برش است ی به ـ

 .ی شنیدد خواهــاز عقل ناشی باشد بع ه رصِف کبراهینی را  .ه بوده باشدرشعیّ  هٔ ه و ادلّ اصطالحات نصیّ 

ل عاد ه مسل�ن است باید خالق را کسی کدین عدالت است یعنی آن  اصولِ  اصلِ  کی .نکحاال گوش 

 .خالق مرا آفریده است .بداند

 ،ه گویا قابلیت منکنار بگذار کمعنی بعضی از عل�ی متأخرین را اقوال بی !الّدولهجاللای 
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زاوار و خودم سبب سام هردکلیف را رد کمن خودم در بدو خلقت ت کهاینرده است یا کشقاوت را تقاضا 

و  ردن به من اگر بهشتکلیف کدر بدو خلقت هنگام ت کهآنبه جهت  ،امهشدن به آتش دوزخ گشت

از . ١ومه من دیوانه بشکباید  وقتآن ،امهردکو من رد اند هردکلیف کت ،شیدهکجهنم را به پیش چشم من 

لیف کت ،ردن بر عاقل چه شایستگی دارد و اگر بهشت و جهنم را به من نشان ندادهکدیوانه بازخواست 

من در بدو  هکشیده برای من بشیر و نذیر نفرستد زیرا کلف باید در دنیا نیز زحمت کپس م ،اندهردک

ارد در دنیا بشیر و نذیر فرستادن حاصلی ند .امهردکلیف را رد کت دفعهکی نُذریخلقت بدون بشارت و 

 هم آنبی  ایشان کهآنندارد به جهت  میلیف را هم بشیر و نذیر فرستادن هیچ لزو کنندگان تکو قبول 

  .اندهردکلیف را قبول کت

جفنگ در هیچ ملت یافت  ۀنی این چنین عقیدکل باگر درست تعقّ  ،الّدولهجاللای  هخالص

به  .در دنیا به من صد سال عمر داده است برفرض ،خالق مرا آفریده است ،به هر صورت .شودی�

 نتکمصاحب هرقدرو  دولتصاحب هرقدر .گذردمیه این صدسال به چه قرار کمعلوم است  کسهمه

هر روز من  صدساله در این ک برفرض .آزاد نخواهم بود ٢باز از آالم و اسقام و هموم و غموم ،هم بشوم

به انواع و اقسام  هانیاو عالوه بر ام هقرار داد کو هر روز به خالق رشیام هب شدکبه قتل نفس مرت

جرم من مستحق  یازا دره خالق عادل مرا کست ااقتضای عدالت این . امهو مردام هردکمعاصی اقدام 

ه کبل صدسالصاحب عدالت مرا  خالقِ  صدساله در عوض کمن راضی هستم  .عقوبت �اید

 ،زیاده بر این ،ه هزارسال بسوزاندکه پانصدسال بلکه چهارصدسال بلکه سیصدسال بلکسال بلدویست

های وافره ؟ خالق در حیات دنیوی من چه نعمتحق داردآیا خالق به اقتضای عدالت به سوزاندن من 

عقوبت مرا گرفتار سازد و در جهنم تن و اندامم پوسیده و ریخته  گونهنیابه ه کرده بود کرامت کبه من 

ن گوشت و از نو به م برنداردمن دست کوفته و مثل رسمه سائیده بشود و باز از گریبان  میهااستخوانو 

 روزهٔ  کدنیا به عذاب ی هٔ آیا لذت صدسال .لی زمان نامتناهیردن �اید اکو استخوان داده ابتدا به عذاب 

ق را ه این خالکبا وجودی  .روز جهنم با هزار سال دنیا مساوی است ه یککشد زیرا  تواندمیجهنم برابر 

خالقی  ،ه صاحب این چنین جهنم استکخالقی  .رحمت بدانیمنبع و م َر کاحمین و معدن الّر رحماباید تو 

                                                           
  باشم ١-
  هاها و غمها و بی�رهای و اندوهرنج ٢-
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 گونهینااگر خالق با من  .م بدتر استسم ظالّ از میرغضب و جالد و قصاب و هر قِ  ،ه چنین منتقم استک

بشود  هرمارز  ،؟ اگر عاقبت من چنین باشدمو حیات خواستا ی ازکچرا مرا آفرید؟ من  ،ردکبایست میرفتار 

یم خالق رح ،اگر جهنم راست است .اگرچه متصل با نعمت و رسور هم بگذرد ،دنیوی او ۀحیات صدسال

پس  ،و اگر دروغ است شودمیروه و ظا� مشاهده کوجود م کی ،وجود نامحبوب کو عادل در نظرها ی

ا سازید؟ چر میعوام را از نع�ت پروردگار عا� محروم  چارهیبچرا  !ی شارالتاناناو  ی عاملاناو  ای واعظان

نایع یاد علوم و ص ،ردهکقات ال مه با سایر ملل کگذارید ینید؟ چرا از ترس جهنم او را �کمیعیش او را تلخ 

الهی  ه بیچاره عوام از نع�تکگذارید یچات �و این پرپ ۀواسطبهش�  ،بگیرد؟ دنیا محل اقتباس است

حرام  ،نغ�ت یاد مگیر .ستاحرام  ،به نغ�ت گوش مده .حرام است ،نکم یپرداز نغمهبرخوردار شود: 

! به رقص سته ارو کم ،نکست! رقص ماحرام  ،ست! به تیاتر مرواحرام  ،تیاتر یعنی �اشاخانه مساز .ستا

شطرنج مباز حرام است نرد  .است به ساز س�ع مکن حرام است حرام ،روه است! ساز مزنکم ،نک�اشا م

این  اگرچه ]حرام است ،خانه نگاه مدار تصویر مجسم در ،مکش حرام استتصویر [مباز حرام است 

 دهدمیبه ذهن جال  ،ه اگر در حد اعتدال باشدکاما خرب ندارید  ،�ایدمی کعمل سب اً چیزها در نظر ظاهر 

فرح و هر جنبه را قوایی  جبول است با حزن وه طبیعت انسان مَ کچون  ،کندمیو جوهر عقل را زیاد 

 خشک ،ت ندهیکسال حر  کدست را اگر ی کهچنان .شوندمیند ک ،نندکار نکه اگر آن قواها کهست 

 و اگر به حد کندمیدر کحواس را معطل و عقل را م ،جو شدننارہکاز وسایل فرح و رسور  پس .شودمی

ش� باید  .درونمیقواها به تحلیل  ،ردن قوای فرح و رسور افراط بشودکیعنی در استع�ل  ،اعتدال نباشد

وجب اگر حرمان این لذایذ در دنیا م .ردکاز علم طبیعت مطلع بشوید تا حقیقت این اشاره را فهم توانید 

ب فقط رش  .ودن ناس و ابله زمانه استکه کعقل ناس باشد و حال آن اَ زاهد بایستی  ،شدمیترقیات 

رات کاز مس ه بدنکنظیر است زیرا بی رات در اسالم قانونِ کمس الواقع حرمِت ه فیکنید کرات را منع کسمُ 

 محالله اضلیّ کو در آخر بال شودمیشبهه به امراض مختلفه مبتال بی ،در صورت تجاوز از حد اعتدال

  +.یابدمی

  }یگه گه سزاوار طالق یول  دخرت رز یا یبس خوش یعروس{

ار را چون زهرم مرصف و لذت اوزیرا آن عادتی است که در دنیا عمر انسان را بی؛ فقط ق�ر را منع کنید

دم کنند که خوف جهنم باعث عمینظر اعتقاد بعض اشخاص کوته .عالجسازد بلکه مرضی است بیمی
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  +.صدور جرایم است

ب ه غضکالئمرده به کعبد مذنب خود ترحم ن اریز  ه خداوند عا� روز حرش به التجا وکور است کدر قرآن مذ {
 وگوگفتهنگام  ،ه به میعاد اعتقاد دارندکلهذا جمیع مسل�نان  ١ثُمَّ الْجَِحیَم َصلُّوهُ﴾. ﴿خُذُوُه فَُغلُّوهُ فرماید می
ت باری ط حرض خَ گویند اطفال را در خوف و سَ میدیگر چنین که یخودشان در خصوص تربیت اطفال ب مابینفی

رحم و گویا یبو منتقم و  کحرضت باری گویا وجودی است دیوسیرت و غضبنا کهاینداد به تصور باید تربیت 
انند رده از صلحا و از معصومان تو کاحرتاز  او در بزرگی از سخِط  ،شوند افتهیتیترباو  خِط ه در خوف و سَ کاطفال 
 }شوندمیار کا� اوقات خطکمحض و عالوه بر آن ا ودنِ کدر بزرگی  ،یابندمینوع تربیت  بدینه کن اطفالی کشد ولی

 ه بچهٔ کیمبه دستش افتد نخورد و هنگا کهوقتیه فقط از بیم جهنم مال مردم را کست امسل�ن  دامکآیا 

دست به او نزند و به دخرت و زن مردم در حین فرصت متعرض نشود؟ جمیع  ،ریش دوچارش گرددبی

دزد و راهزن و  ،هیچ از عرفا .رسندمیالناس و از معتقدان جهنم به ظهور دزدان و راهزنان و قاتالن از عوام

 ،بور را گرفته از عین قساوت قلکفریقیه از جنس برش اطفال خردسال ذ آ ه در کسانی کای؟ قاتل دیده

 همه از ،ستانندمیه ایشان را کسانی کفروشند و میاسالمیه مانند حیوانات  کرده در م�لکخواجه 

رمه که مکصبات حوالی می از قَ کدر یه ک اویالّر  یعلَ  هدةُ عُ النند کمیحتی نقل [معتقدان جهنم هستند 

ه کو جراحان مخصوص  کانبا دالّ  ،دارندمیمخصوص برای این اطفال معصومه  ۀخانفروشان مریضبرده

جراحان به اهت�م �ام مشغول  بعد از آن .نندکمیان قطع کال صد آلت تناسل ایشان را د -در آنجا صد

ض رسند و عو میت کبه هال  ،را نیاورده یرحمیبه ثلث ایشان تاب این نوع ک شوندمیمعالجه ایشان 

ب بدبختی و سب ]رسدمیزیادتر به وصول  چهارباره بارهسهشدگان از گرانی قیمت بازماندگان کقیمت هال 

طالب ها ه در موسم حج و در سایر مقامک انند از مسل�نامشرتیان ایشان عقالً ،این اطفال معصومه

ن نوع عمل ب ایکه مرتکرد کمنظور خواهند  ایفایدهبایعان چه  ،نباشد اَشرتااگر  .باشندمیخریدن ایشان 

است و  هه خوف سیاست دنیویّ کبل ،جهنم نیست هسبب عمد ،جرائمشنیع بشوند؟ پس به عدم صدور 

قوه و خاصیت برشیّه یک هم در طبیعت  ؛ وقران و ناموس و غیرت و عقل و علماو  ثلماارسزنش 

 ی و به محظوظسن از عمل سیّ ه انسان را به تشخیص عمل خیر از عمل رش و عمل حَ کباشد میودوعه مَ 

ین کسصاحب و مطفل یتیم بی کیبه  مثالً .کندمیشدن از عمل رش قابل  بودن از عمل خیر و منضجر

 کو زدن ی شودمیسن است و از آن محظوظ ه عمل خیر و حَ کفهمد میردن را هر طبیعت کرحم 
                                                           

  )۳۰-۳۱او را بگیرید و به زنجیر ببندید و به دوزخش اندازید (حاقه،  ١-
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 جرضَ است و از آن ی سیّ ه عمل رش و ک کندمی کهر طبیعت در  ،ین راکصاحب و مسبی طفل یتیم

علم  ۀواسطبهه کپس هر قدری  .نیز خود طبیعت رهن�ست جرائمهمچنین در خصوص سایر  .یابدمی

خود را از  ه�ن قدرهم به تقویت علم و هم به امداد طبیعت  ،به جوهر عقل انسان صیقل داده شود

ر ضمنش ه دکقانون سیاست نیز باید در نظر باشد اما نه آن قانون سیاست  هذامع ،گیردمینار کمعاصی 

اعتقادات  ّال اِ  وگردد میه در دول منظم معمول که آن نوع قانون سیاست کقتل نفوس و قطع اعضا باشد بل

 یدامناکپشد و جهنم و بهشت را به  تواندیمانع � جرائمپوچ و بیم جهنم و امید بهشت هرگز به صدور 

یم جهنم الواقع از به فیک کندمیبعض اشخاص چنین خیال  ظاهراً  ،بلی .ستا سبب دانس� ظن به خطا

و  و بیم جهنم شودمیبه خود او چنین ظاهر  هرچند .اما در اشتباه است ،ار شده استکو بهشت پرهیز 

ی وّ دیگر نیز مق کهای باریولی در باطن سبب ،مدخلیتی دارد الجملهفی اگرچهامید بهشت در ظاهر 

ن در ه مانند محرتم شداز قبیل اغراض نفسانیّ  ،ردک تواندی� کرا در  هاآنه خود شخص کاین حالت است 

  .هاآننظر عل� و عزت و اعتبار یاف� از عوام و امثال 

ای اگر اعض کهاینست به سبب احرام  ،نیدکه ترشیح اموات مکگویید میدیگر هم  !ای عل�

چه امر بسیار  ،ت با اعضای ناقصه به حرش آیدبگذار میّ  .آیدمیت قطع بشود با اعضای ناقصه به حرش میّ 

ثیره به عمل خواهد آمد و برای مردم فواید کتتبعات  ،ترشیح او در علم طب ۀواسطبهعمده است؟ اما 

عه ترشیح و براهین قاط واسطهبه ،افتهیرییتغعلم طب  اوروپااآلن در  .غیر محصوره عاید خواهد شد

و سفید خالی از خون و  کهای باریه مجلس مرض در نسایج است یعنی رگکاند هردکمشخص 

در علم طب ترقیات وافره ظاهر شده است اما ش� ه�ن قواعد زمان سقراط و بقراط را  جهتنیبد

 رّ حاأَمَّا مَِن ُسوءِ ِمزَاُج نویسید میهی  جاهمهخود  ۀسفیهان یدر تشخیص امراض با رأ  ،ردهکدست آویز 

فالن زَاُج أَمَّا مَِن ُسوءِ مِ  ،أَمَّا مَِن ُسوءِ ِمزَاُج حَارُّ فسببُه دَمُ  ،بلغمٌ أَمَّا مَِن ُسوءِ ِمزَاُج بَارِدُ فسببه  ،فراءٌ صَ  ببهُ فسَ 

گناه خالط بیبروید یاد بگیرید و از گریبان این اَ  ،دانیدیدام نیست! ش� �کهیچ !خیر ١سوداءٌ  هُ فسبب

ار شید و بالسبب در فصل بهکُ بنای معالجه مگذارید و مردم را م ،به امراض هاآندست بردارید و بر ضد 

از  کیهیچه در بدن انسان کم مسازید کنید و جوهر حیات را بدون جهت کصد ملیف به فَ کمردم را ت

                                                           
اما در مورد بدی مزاج گرم، سببش صفرا است، اما در مورد بدی مزاج رسد، سببش بلغم است، اما در مورد بدی مزاج تند، سببش خون است اما  ١-

  در مورد بدی مزاج فالن سببش سودا است.
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تجویز  اله از پوستک ،صد خطای محض است و برای رسآن با فَ  ۀشد و تصفی تواندیخالط عوض خون �اَ 

ردن کمیل  ،در بدن گردش و دوران دارد و تقاضای خون همیشه در بدن دا�اً خون  کهآنمن�یید به جهت 

ا و خون ر  شودمیگرم  از پوست رس دای�ً  ،الهک ۀواسطبه .ردن از طرف رسد استکبه طرف گرم و رم 

 .مانند درد چشم و امثال آن ،شودمیو بدین جهت انواع امراض پیدا  کندمیخود زیاده جلب  سویبه

  .موقع بسط دادن به این مطلب نیست حاال

جد مثل مس .صادق به مسجد رفتممالّ فردای آن روز باز به اتفاق رفقا جهت است�ع وعظ آخوند 

گویا سیاحی  ،س دیگرکیستم نه که کشناسند میه مرا نه رفقا کباید بدانی ؛ دیروز با جمعیت ماالمال بود

عد از صادق رفت به باالی منرب و بمالّ آخوند  .گوشه ه یکشیدیم بکبا رفقا خود را  .�لکاسمم آقا  ،هستم

  .حاال �اند ،ردکفصیحه آغاز  ۀخطب

وح و یزگی و وضکه میرزا عبدالطیف طسوجی در نهایت پاکتاب الف لیله را ک !الّدولهجاللای 

ن یا نّفمصاز  کنممیگفتی تعجب میخواندی و میرر کتو م ،رده استکجودت به زبان فارسی ترجمه 

عرب  فهٔ طای نکه تعجب مکگویم میحاال من به تو  .رده استکجا پیدا کدروغ را از  قدرنیاه کالف لیله 

دن به دروغ ر کدر باور  هم نانظیرند و اهل ایر طوایف دنیا بی کّل در باف� دروغ و ساخ� افسانه در میان 

َ  علّقاً م سالمُ لَوْ کَاَن اال  ؛ واندمثلیبو افسانه  صادق گوش مالّ حاال به وعظ آخوند  ١.فَارِسال اهُل  لَتَنَاوَلَهُ  ایَّ بِال�ُّ

ن را ه بعض عرب خودشاکرد و ببین کمیمحمدباقر مجلسی نقل مالّ الیقین آخوند تاب حقکه از کده 

 هم ناو اهل ایر اند هترتیب دادها خمس و نذر چگونه افسانه کردنجمعبرای  ،نامیده بیغاسفرای امام 

 اوالً  .دهندمیرا برای خودشان عقاید دینیه قرار ها نند و این افسانهکمیهای ایشان چگونه باور به افسانه

 شودیممفهوم  اً ایات سایر اشخاص ضمنکاز حاالت و روایات خود سفرا و هم از ح ثانیاً  ،از تواریخ رصاحتاً 

یا  رده است وکری پرس نداشته است و اگر هم داشته است یا در طفولیت وفات که امام حسن عسک

بعض  حالایّ یتضد خلیفه به قتل رسیده است علری به امر معکیحتمل بعد از رحلت امام حسن عس

را  خودشان ملت بزرگی پنج روزهٔ  عیاران و شارالتانان و گرگان در لباس گوسفندان به جهت منفعِت 

اه تب انسانیت نگامر  پایهٔ ترین باطله مقید و از رشافت عقل محروم و در ادنی ۀدر عقیدهای دراز سال

                                                           
 یثی منسوب به پیامرب اسالم که به این شکلآورند. اشاره به حداگر اسالم از ستاره پروین هم آویزان باشد، اهل فارس قطعاً آن را به دست می ١-

َیَّا لَتَنَاوَلَهُ    ِمْن الُفرس یعنی اگر علم از ستاره پروین آویخته باشد، مردانی از ایران به آن خواهند رسید. رَِجاٌل  معروف است: لَْو کَاَن الِْعلُْم معلّقاً بِال�ُّ
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  .صادقمالّ حاال بیاییم به وعظ آخوند  .اندهداشت

خروج مهدی یعنی امام دوازدهم را متواتر روایت  ،احادیث رصیحه موجببهصادق: مالّ آخوند 

و پر خواهد کرد دنیا را از  +از ظلم و جور مملو باشد هکرد در دنیا زمانی کو مهدی ظهور خواهد اند هردک

 قاتال اند و از زمان والدت تا زمان غیبت کربی او را معدل و قسط و جمع کثیر والدت آن حرضت را دیده

  کشد.اند و شیعه همیشه انتظار ظهور او را میکرده

ها فتنه مکلی از آمدن جدش ب .خیری داشته باشیماش نیز امید هه از نبیر کر دیدیم یاز جدش چه خ !الّدولهجاللای {
ند و کیدار را ب فتههای خاش نیز باید فتنهنبیره ،ده استیبه وقوع رسها م خونریزیکرده است و کدر دنیا ظهور 

  }ساندبر میل کرا به تها خونریزی

حرضت  حمل مادر آن تعالیحقلهذا  ،از مخالفین به خیال تضییع والدت آن حرضت افتاده بودند ی� کا

ت ثیر از والدکحمل مادر حرضت موسی را از فرعون مستور داشته بود اما جمع  کهچنانرد کرا مستور 

ه در همسایگی بود و کای هالنقی و قابلیمه خاتون خواهر امام علیکآن حرضت مطلع شدند مانند ح

 ف شدهج�عت زیاد به خدمت آن حرضت مّرش  ،ریکو بعد از والدتش تا وفات امام حسن عس دیگران

ت تا رده اسکه آدم را خلق کری به احمد بن اسحاق فرمود: پروردگار عا� از روزی کامام حسن عس .بودند

که م ردک سؤالمن  .این زمان دنیا را از حجت خالی نگذاشته است و تا قیامت نیز خالی نخواهد گذاشت

فل ط کدر دوش خود ی ،حجت؟ برخاسته داخل خانه شد و بیرون آمده خواهد بود آن ک !اللهرسولبنیا

ه غایب کست ا بعد از من امام و حجت این !چهارده شبه در سن سه سال و گفت: ای احمد مانند ماهِ 

ه پس طفل ب ؟ه خاطر من مطمنئ باشدک شودمیظاهر  ه آیا معجزه و عالمتیکردم کعرض  .خواهد بود

بعد عرض  .شنده از دشمنان اوکه در دنیا و انتقام اللّ ةه منم بقیکلم آمده به لغت فصیح عرب گفت کت

ل خواهد این غیبت طو  ،شید؟ فرمود: بلی ای احمدکغیبت این طفل طول خواهد  !هاللّ رسولبنیاکه ردم ک

ست ا یخدا و رسّ  امور غریبهٔ ست از ااین امری  !ای احمد .�ام خلق از دین روگردان بشوند کهاینیافت تا 

ه روزی به حضور امام ک کندمیباز یعقوب منقوس روایت  ؛ وهای اواز ارسار او و غیبی است از غیب

 دری بود به دیگر حجرهٔ  ،جرهدر طرف راست آن حُ  .در حجره نشسته بود .ری مرشف شدمکحسن عس

واهد ه خکامامت بعد از تو با  !د منسیّ ای  هکپرسیدم  .آویزان شده بودای هپرد درو بر رس آن  حدهیعل

وجب بلندی  ه پنجکطفلی بیرون آمد  ،برداشتم ]پرده را[ کهوقتیه پرده آن در را بردار! کرد کبود؟ اشاره 
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سطرب  ،رخشندہ چشم ،سفید چهره ،گشادہ پیشانی ،آمدمیدر سن هشت یا ده به نظر  تقریباً  ،قد او بود

ه کحرضت فرمود  .آمد در آغوش پدرش نشست .لی داشتکاکدر چهره راستش خالی و در رسش  ،بازو

ه به کبرو تا وقت معلوم  ،میحرضت فرمود: ای فرزند گرا .پس طفل برخاست .ستابعد از من امام این 

داخل آن حجره شو  !حرضت فرمود: ای یعقوب .پس طفل باز داخل ه�ن حجره شد .تو مقرر است

 .یدمس را ندکهیچ ،به این طرف و آن طرف گردیده نظر انداختم .ه هست؟ داخل شدمکن ببین کنگاه 

در منزل امام  دفعهکیکه اند هردکمحمد بن معاویه و محمد بن ایوب و محمد بن عث�ن روایت  ایضاً 

 نم ست خلیفهٔ اه این کحرضت صاحب را به ما نشان داد و فرمود  ،فرزند خود .ری بودیمکحسن عس

ا فر ه دومین سُ کمحمد بن عث�ن  .او را نخواهید دید ،اما غیر از این روز؛ نیدکبه او اطاعت  ،بعد از من

ری پدرم عث�ن را کمتولد شد امام حسن عس ،حرضت صاحب ،ه چون موالی منک کندمیروایت  ،است

محمد  شیخ .نکتصدق  هاشمیبنو ده هزار رطل گوشت برب به نان ه ده هزار رطل کطلب �وده فرمود 

روایت  بوایوب انصاری استاه اوالد ک فروشبردهند از برش بن سلی�ن بن بابویه و شیخ طوسی به سَ 

روی  برو در فالن جا در ،ه تو دوستدار ما هستیکرده فرمود کالنقی او را احضار ه روزی امام علیکاند هردک

خرید  فروشبرده دِ صفت باشد از عمرو بن زی احب فالنه صکنیزی ک ،رسااُ شتی کهنگام آمدن  ،رسجَ 

ری کعس او را به امام حسن .نیز دخرت قیرص پادشاه بوده استکه این کدر آخر معلوم شد  .رفتم خریدم .نک

نیز نرجس خاتون بود و در او اثر حمل تا زمان کحرضت صاحب از او تولد یافت و اسم آن  ،ردکعقد 

ری در زمان وضع حمل نرجس کامام حسن عس کهآنوالدت حرضت صاحب معلوم نبود به جهت 

ز رحم باشد و ما امیدر پهلو  ،باشدیم �که در ش�ه حمل ما اکیمه خاتون فرمود کخود ح خاتون به عمهٔ 

 کاز محل چر  ،مهستی تعالیٰ حقما نور  کهاینیابیم به سبب میه از ران مادر تولد کبل ،یابیمیمادر تولد �

  +.ردن برای ما سزاوار نیستکخروج  ،رج والده باشده فَ کثافت کو 

 ه هر قسمکمعنی است نه بیتر زیادہ ،ه هر قسم افسانهکاین زیاده لغوتر است نه  !الّدولهجالل !عزیز من{
گوید و صدق این را اشهر اولیای دین در عرص میرده کری حیا نکامام یازدهم حسن عس ن این راکولی .١معجزه
�ی ه از علکای هاخبار متواتر  موجببه و کندمیتصدیق  ،عار نداشته ،محمدباقر مجلسیمالّ آخوند  ،صفویه

منابر مساجد  متصل از ،ردهکو این را واعظان مسلمین رشم ن ایشان متقدمین به او رسیده است در تصنیفات متعددهٔ 

                                                           
  تر استمعنیعجزه بیتر و از هر نوع ماین خیلی از هر نوع افسانه یاوه ١-
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 ١هقبنَّ �قت هَ البته باالتر از ح ،ردکاور تواند بقسم جفنگ  بدینآن  موجببهه آدم ک تیدال ب .سازندمیبه مردم اعالن 
ه که جناب امام هذیان خالص فرموده است و عل�یی کنی که به عل� و مردم خاطرنشان کاست اما جسارت داری 

 یٰ به قتل تو فتو  بالتاملدر آن صورت عل�  .ش�رندمیودن کمردم را  ،اندهردکشهادت  نآ در خصوص صدق 
اهل  ،اریکاری واسطهٔ بهه عل� کن کنگاه  .خواهند �ود یٰ فتو ترحم به اجرای آن ال و ب مضایقهال خواهند داد و مردم ب

اوت و کو ذ  یاز نعمت عقل جبلّ  فطرتاً  و لکن اهل ایراناند هافکندتر را در مراتب فرزانگی به چه درجه پست ایران
از  زیانگرتیح یعنی عقاید باطلهٔ ؛ گ ناپدید شده استژننهایت جوهر فوالد در زیر  ،بهره نیستقابلیت ذاتی بی

ات ه عل�ی ما در جمیع تصنیفکاست ت یباار غ ازجملهیفیت نیز کرده است و این کاو را بدبخت  هاعربمرحمت 
رشیت عقل و ب ه به طریق حقیقت و حقوقِ ک� و صاحبان خیال کح کّل به الترحم ارا و بکخودشان و مواعظ آش

قیده نامند و عمیحده و زنادقه ال فرستند و خود ایشان را ممیدهند و لعنت مینام به نام فحش  ،نندکمیداللت 
 .٢گیرندی� یتقعل� دانصافی هرگز به مردم هم در خصوص این نوع بی .دانندمیافزا فرآمیز و ضاللتکایشان را 

و  مییکبیچاره ح کهوقتی .شوندمیجفای ایشان صابر  گونهنیبدتظلم بال خیال با تحمل و  ن� و صاحباکح
صنیف خود در ت ،ردهکخیالی گاهی از شدت دلتنگی گاهی از بابت شوخی برای تفریح خوانندگان جسارت صاحب

 ،ین قیدا در کهچنان مثالً ،آوردمیدر حق عل� و در حق عقاید باطله به قلم  یجزئا استهزای ی�سخر خفیفی و 
شیش ک گیاه از تّل  !ارکافر نابکن به کنگاه  :گویندمیرده کعل� از هر طرف صدای فریاد و فغان بلند  وقتآن

 !ندیق ملعونن به ز کنگاه  .اندهچاره گفتبی گاوتاب افسانه به کجانوران درنده در  کهچنانخورد میربوده ای هچنگ
عل�ی راشدین و به دین مبین �سخر و  بهرده کفراموش باملرّه ه رسم ادب و حیا را کچگونه گمراه شده است 

یم و کبیچاره ح .شوندمینیت عل�  کین باب رشیا مردم هم در .او لعنت بر او باد و بر عقیدهٔ  ،کندمیاستهزا 
 }جا خالصی یابدکه پناه آورد و در کو اذیت ایشان به  یه از تعدّ ک داندیخیال �صاحب

ه کری برده بود که را با خود به حضور امام حسن عسسعد بن عبداللّ  ،روزی احمد بن اسحاق

ه هنگام داخل شدن به حضور حرضت ک کندمیسعد بن عبدالله روایت  .�اید سؤالچند از او ای همسئل

در نزد حرضت  .لکاکدر رسش  ،سن و ج�ل�ل حُ کنار آن حرضت نشسته در که طفلی در کدیدیم 

چون  .وشتنمیدر دست خود ای هی به او هدیه فرستاده بود و نامکه یابر برص که از اکسیبی بود از طال 

حرضت  ،رفتمیه به عقب آن کطفل هر دم  .غلطانیدمیحرضت سیب طال را  ،شدمیطفل مانع 

د ین فرزنا حرضت فرمود از ،ندک سؤاله مسائل خود را کچون سعد خواست  ،هشدمیتابت کمشغول 

  .ه وصی و جانشین من استکمن بپرس 

 ،لیفهخ .ری طفلی باقی مانده استکه از امام حسن عسکخلیفه خرب داده بودند  به معتضدِ 

                                                           
  مرد احمقی بود که لطایف بسیاری از ح�قت او در میان عرب وجود دارد ١-
  گیرند.خرده �ی ٢-
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س را کری داخل بشوید و هر کامام عس را با دو نفر غالم دیگر فرستاد به سامره و فرمود به خانهٔ  ١رشیق

  .رسش را به من بیاورید ،در ه�ن خانه بیابید

اه سی میخانه غال  در دهلیزِ  ،ری رسیدمکحسن عس ه وقتی به خانهٔ ک کندمیرشیق روایت 

ر به ما دیگ !ه صاحب آنکیست؟ جواب داد که در این خانه کپرسیدم  .بافیدمی جامه ریزبند  ،نشسته

زرگی به ب حجرهٔ  ،چون پرده را برداشتیم .دیدیمای هپرد ،در مقابل ،ما داخل خانه شده .زیاده ملتفت نشد

روی آب  ،بزرگی مانند دریاچه مشاهده گردید و در انتهای حجره ]بآ [ آبی ،نظر آمد و اندرون آن حجره

ت مشغول �از بود و هیچ به ما ملتف کومنظرینحصیری گسرتده دیدیم و بر روی ه�ن حصیر شخصی 

ه�ن ساعت در آب آغاز غرق شدن  ،ردکپای خود را به اندرون حجره دراز  ،احمد نام ،ی از رفقاکی .نشد

اعتی بعد از س .شد هوشیب .بیرونش درآوردم ،شیدهکرده او را کمن دست دراز  .به اضطراب افتاد ،ردهک

یر من متح .حالت او هم بدان قرار شد .ه داخل بشودکرد کرفیق دیگر اراده  ،آنپس از  .بازآمدبه هوش 

یقت از حق ،آییممیه کنفهمیده بودیم نزد ه واللّ  !قرب درگاه الهیردم و گفتم: ای مُ کعذرخواهی  ،شده

 .برگشتیم .به دل ما هیبت عظیم افتاد .هیچ به ما متوجه نشد .نیمکمیاین دم توبه  .حال خرب نداشتیم

نید کمینقل ای هرا به آفرید فرمود اگر این ِرسّ  ،ردیمکرش را نقل از گ ،رسیده کهوقتی .معتضد منتظر ما بود

سی نقل کایت را به که این حکنداشتیم  جرئتتا فوت معتضد ما  .ش� را خواهم زد ۀشبهه گردن همبی

  .نیمکب

به  ،هنوشتای هعریضه اسحاق بن یعقوب به خدمت حرضت صاحب ک کندمیلینی روایت ک

 ؤالسخود از حرضت  ۀاسحاق در عریض .ه به حرضت برساندکرد کسفیر دوم محمد بن عث�ن تسلیم 

  به خلق عاید است؟ توه آیا علت غیبت تو چیست و در غیبت تو چه نفع از کرده بود ک

  .شودبوت حاصل که سائل را سکببینیم حرضت چگونه جواب متین خواهد داد  !الّدولهجاللی ا

 ،حرضت در جوابش نوشت: اما علت غیبت در غیبت تو چه نفع از تو به خلق عاید است؟ و

 سؤاله کو اما آن  ٢ْم﴾کمْ تَُسْؤ ک﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا َالتَْسأَلُوا عَْن أَْشيَاءَ إِْن تُبَْدلَ ه کفرماید می تعالیٰ حقپس 

                                                           
  رشيق از فرماندهان معتمد خلیفٔه عباسی بود. ١-
  )۱۰۴(مائده،  تان کنداید از چیزهایی مپرسید که چون بر ش� آشکار شود اندوهگینای کسانی که ای�ن آورده ٢-
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ه انتفاع خلق از من در حالت غیبت من کپس بدان  .من رده بودی از وجه انتفاع خلق در حالت غیبتک

 .دااهل زمینم از عذاب خ ه من امانِ ک یدرستبه .ه در زیر ابر باشدکمانند انتفاعی است از آفتاب زمانی 

نید کیف نلکه برای ش� نفعی ندارد و تکرا  سؤالپس ببندید باب  .نداستارگان امان اهل آس�ن کهچنان

رامت ک فرج برای ش� یزودبه تعالیٰ حقه کنید کو دعا اند هردکلیف نکدانس� آن را به ش� ته کاری کدر 

  .انده تابع هدایتکسانی کسالم خدا بر تو باد و بر  .ستا صالح ش� در این دعا .ندک

  ست به هر صورت؟اجواب  سؤال؟ این مگر به آن الّدولهجاللای  ،از این چه حاصل شد

را  ه آنکوتاه کی کی .ه حرضت قائم را دو غیبت خواهد بودکامام جعفر صادق فرموده است 

ای او را سی جک ،در غیبت اولی .نامندمی یٰ رب که آن را غیبت کی طوالنی کی ،گویندمی یٰ غیبت صغر 

 سپ .سی نخواهد دانست مگر اولیاکان او را کنخواهد دانست مگر خواص شیعیان و در غیبت ثانیه م

 آن حرضت محض به سبب انکارکردن ،کندمیاحادیث متواتره به وجود حرضت قائم داللت  کهوقتی

ت حرض  ه به حیات حرضت خرض و به عمر هزار سالهٔ کبا وجودی  .صورت استحیات بی طولِ  غرابِت 

کردن که در وجود امام غایب در  سؤال + ونداحرضت لق�ن مردم قائل نوح و به عمر سه هزار سالهٔ 

غیبت امام ه�ن فایده حاصل است  زیرا که در حالِت  ؛باشدوجه میبی حالت غیبت چه فایده هست

و ا که در حالت غیبت پیغمربان پیشین ثابت است. مگر این ثواب فایده نیست که شیعیان به امامِت 

  باشند؟اعتقاد کرده، به ظهورش منتظر می

حرضت نوح و به عمر  دام سفیه به حیات حرضت خرض و به عمر هزار سالهٔ که کدانم یمن �! لهالّدو جاللای {
 ،السه هزار س .دلیل تواند شد بیغاان حیات امام که این مثال به امکحرضت لق�ن قائل است تا  سه هزار سالهٔ 

دت را ه این مکودن باید بشود کانسان چقدر  .دهدمیه به ج�دات نیز تغییر کهزار سال مدتی است  لکه یکب
آخوند مرحوم این  .حیات در مرور این زمان اعتقاد ورزداخ وجود ذیکدر عا� حیوانات مؤثر نداند و به عدم انهدام 

خرض  اما نقل؛ ارا شارالتان استکآش ،گویدمییه است و اگر از راه ریا فارا سکآش ،گویدمیقول را اگر از راه اعتقاد 
ه کاند هه خرض بنوشد و زنده �اند؟ در تواریخ یونانیان نوشتکجا بود کآب زندگی  .قاز است نالهٔ  ،انکتر  اصطالحبه
نام رفته  یوپتیر ت یونانیانیر وسکاز خدایان مشهور و نیه یکی هان در آفریقیه به زیارتگااین سکندر به طرف مسکاس

ما نیز به  کهچنان .نه جس�نی ،یعنی روحانی؛ نه صوری ،بیابدشود و زندگی جاوید معنوی بمر بسته که از او کبود 
  مثالً دهیم میسناد زندگی جاوید معنوی و روحانی یعنی خیالی اِ  کوخصالیناشخاص 

  �اند روانیگذشت که نوش یگرچه بس  ریبه خ انو ر یزنده است نام فرخ نوش
 د در عقیدهٔ خو  هٔ نیز نظر به اطوار پسندیدندر روانه بوده است و او کاب اسکنیز خرض نام در ر  مییکه حکیحتمل 
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اد زندگی جاوید صوری و جس�نی چرا به او نسدیگر اِ  .زندگی جاوید معنوی و روحانی یافته است ،مردم آن زمان
ن و در قرآ ا ه خدای ما ازکو اگر به اعتقاد عل�ی ما این خرض ه�ن است [درجه احمق بشویم؟ بدین بدهیم و چرا 

رده است و کت قافه با حرضت موسی ر کستاید و آن می ١﴿عَلَّْمنَاهُ مِن لَُّدنَّا عِلْ�ً﴾و او را به صفت  دهدمیخرب 
و این  ه پدر و مادر او از صلحا بودندک یٰ بدین فتو  ،شته استک به الجرمنفر طفل معصوم را  کرفاقت ی یدراثنا

بب بدان س ،و روح والدین خود را برنجاند فر شودکبایست مصدر طغیان و میطفل پیچاره گویا در بزرگی 
دلیل عقلی و  دامکه با که از دیوانگان باید شمرد زیرا کبل ،از عاملان کهایناین خرض را نه  ،مستوجب قتل شده است

ا روا است شته است و آیکه این ظا� ک دشکمیمعنی نقلی آدم باشعور و ذورحم طفل معصوم را با ه�ن فتوای بی
 رقخَ ناحق  ه سفینه را هم بهک؟ از چنین سفیه بعید نیست بشودزندگی جاوید  رحم شایستهٔ حمق بیه چنین اک
ه به موسی کثبوت بوده است بیحرفی . گرفتی� زوربهسفاین مردم را  ،رده باشد و در حقیقت پادشاه زمانک

رده کرق خاگر سفینه را چنان  مثالً  کندمیردن سفینه هم به سفاهت او داللت کخرق  درهرصورت .گفته است
ه ه�ن کار است کآش ،آن خرق داخل سفینه تواند شد ۀواسطبهاز مرصفیت افتاده است و آب  باملرّهه کاست 

اگر سفینه را  د ویه آفایددر آن صورت از عمل او به صاحبان سفینه چه  .شودمیساعت سفینه به ته آب رفته غرق 
داخل  خرق اوآب از  کهچنان ،خطرعیب جزوی و بیبا ن کال  ،باقی است تشیه باز مرصفکرده است کچنان غرق 

البته آن را  ،ه به سفینه احتیاج داردکدر آن صورت پادشاه زمان  ،شد و سفینه روی آب مانده است تواندیسفینه �
سفینه را از غصب شدن سا�  ،ه از خرق خرض واقع شده استک یخطر خواهد گرفت و این عیب جزوی و بی

 شلهای او را دلیل عقه این نوع عملکما چقدر باید نادان بشویم  .معنی استپس عمل او باز بی .نخواهد گذارد
آن را در مدح این قاتل به ما خرب  ،ردهک نظررصفابت این گزارش غر ه خدای ما از ک کنممیتعجب  .بش�ریم

چه  .ددار  حق .کندیه فرض �کادّر  هرگز قوهٔ  ،ه بندگان اوییمکه خداوند عا� در مغز ما ک شودمیمعلوم  .دهدمی
چرا  در آن صورت .مثل او هستیم همهه ما ک کندمیبیند؟ گ�ن یمحمدباقر مجلسی را �مالّ بگویم؟ مگر آخوند 

این خرب  تبه لغویّ  اصالًهجری  پس چرا در مدت تاریخ ،محمدباقر نیستیمالّ مثل م گرایات را خرب ندهد؟ اکچنین ح
دانش  ستاییم و ازمی ،خوانندمیه امروز خرضش کمجنون را  و متصل خودمان نیز آن سفیهِ ایم ههیچ ملتفت نشد

نظیر  کهاینا ی .رده استکزمین را دریافت  رهٔ کت که حر کاست  کنیم؟ گویا نظیر قوپرنیکمیوقوع او وجد یب
گویا چگونه  هکخندیم میموسی  چارهیبحتی به  .ه را مشخص �وده استیّ کرات فلکجاذبه هٔ ه قو کنیوتون است 

 یسه بیچاره مو کبا وجودی  .معنی او به مقام تعجب آمده استه از عمل بیکمنش بوده است و طفل دلساده
  .محض است ۀه دیوانکه مرد کدیده است و دانسته است 

 .ن شدیکمشی مکپرده ینوعبهه باز کایت تأویل بردار هم نیست که این حکست ا ل اینکدرد مش !الّدولهجاللای 

 حیحُ والصّ  نویسدهدی میاملَ  ةنیّ لِ  دلیالً رضِ ة الخِ قصّ  اتیانِ جناب عبدالرحمن بن خلدون نیز در جزء رابع تاریخ خود فی 

ه در پیش حرضت ک دهدمیما نشان  خدای ما مثل این خرض عا� دیگر را هم در قرآن به .٢ماتَ  دقَ إّن الخَرض 

                                                           
  )۶۶او را از نزد خود دانش آموختیم (الکهف،  ١-
  و صحیح آن است که خرض مرده است ٢-
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به  .رده استاملقدس آو بیت سبا بهالعین تخت بلقیس را از شهر سلی�ن بوده است و گویا قبل از طرفة

فها را به این چنین س ،رتیسیت را به ما خرب بدهدکالت ت بخار را و قوّ ی دنیا را و قوّ گنیه در قرآن کآن عوض 

ا را ببین خدای م !پَه !هپَ  ... نیز به سلی�ن مرغ هدهد آورده بود سازد و خرب بلقیس و خرب شهر سبا رامیما معروف 

أُوتِيَْت  هُْم وَ کإِ�ِّ وَجَْدُت امْرَأَةً َ�ْلِ  مِْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِ�ٍ  کتُِحْط بِِه وَِجئْتُ أَحَطُْت ِ�َا لَمْ ﴿ فقال ای هدهد ؛بافدمیها چه

 }]الی آخراآلیات ١لَهَا عَرٌْش عَِظيٌم﴾ لِّ َيشْءٍ وَ کمِْن 

ن محمدباقر مجلسی چگونه برهامالّ آخوند  ،غیبت ه در اثبات فایدهٔ کبینی می !الّدولهجاللی ا

  .ان شبهه نیستکدیگر هرگز ام ،دلیل بعد از این ،بلی !!!کندمیقاطع اظهار 

ن آ  ۀمنزلبه ،ندکس در انتظار حرضت قائم وفات که هر کست ااز امام جعفر صادق منقول 

با آن حرضت جالس شده باشد و در خدمت حرضت  کجایآن حرضت در  ه در زیر خیمهٔ کسی است ک

شناسد و میآید و مردم را میه هر سال امام غایب به حج کرسول شهید شده باشد و هم ثابت است 

 سفرا به شیعیان توقیعات توسطبه ،شناسند و در ایام غیبت صغرای حرضت صاحبیمردم او را �

نید به راویان احادیث ما آل که در حال غیبت من رجوع کاست  بیغارسید و این حدیث از امام می

 .ستااحادیث از حد احصا بیرون  ،در این باب .ت ما هستند و من حجت خدایمه ایشان حجّ کرسول 

زیادہ ل ر دالیکبه ذ  ،رده استکه آخوند مرحوم به غیبت حرضت قائم اقامه کین دالیل و نصوص ا پس از

  .احتیاج نیست

  ٢طلوباملَ تَ بَ ثَ  !الّدولهجاللای 

ه رسانیدند و بمیفرا بود که عرایض مردم را به حضورش سُ  یحرضت قائم را در غیبت صغر 

تحویل گرفته به  ،رسیدمیذورات که از مردم آوردند و خمس و نُ میرشیف آن حرضت جواب  خطّ 

به سادات و فقرای شیعیان برسانند و انواع کشف و فرمود که میکردند و حرضت نیز میحرضت عرض 

 عث�ن بن سعید اسدی ،سفرا لِ اوّ  .مدت غیبت صغری هفتاد سال کشید .شدمیفرا ظاهر کرامات از سُ 

                                                           
ه بر مردم ام ه�نا زنی را یافتم کای و از سبا خربی مهم و یقینی برایت آوردهام که تو به آن آگاهی نیافتهپس گفت: من به چیزی آگاهی یافته ١-

  )۲۲-۲۳ و نعمت عطا شده بود و تخت با عظمتی داشت. (�ل، آن کشور پادشاهی داشت و به آن زن هر گونه دولت
  .مقصود ثابت شد ٢-
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 ابوجعفر محمد بن عث�ن بود ،دوم .تش به شهادت امام حسن عسکری ثابت بودنبود که عدالت و اما

 ،این خصوص در .خود را به پرس خود سپرد سفارت و پیشهٔ  ،یعنی پرس سفیر اول که پدرش در حین وفات

 .باشدمیپدر خود  نیز اظهار کرد که جانشین بر حّق ای هنام بیغامحمد بن عث�ن از طرف امام 

سفارت را به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی وصیت کرد و حسین  ،عث�ن حین وفات خودمحمدبن

حوی به ن هبن روح زیاده از بیست و یک سال مشغول سفارت شد و مرجع جمیع شیعه بود و در تقیّ 

تا که در تاریخ سیصد و بیست و شش به ریاض  + دانستندمیان او را از خودشان مهارت داشت که سنیّ 

 د و شیخِ تفویض �و َسمُری ، سفارت را به شیخ جلیل علی بن محمد بیغامر امام رضوان ارتحال کرد و به ا

واقع  یٰ جلیل سه سال به امر سفارت مشغول شد و در تاریخ سیصد و بیست و نه وفات کرد، غیبت کرب 

  شد.

  }دانستمیبه واجبی  را گری و نادرستییعنی طرق حیله{

 .ندبه حضور او رفته بود َسُمریچند نفر از شیعیان در حالت وفات شیخ جلیل علی بن محمد 

  :از امام غایب فرمانی بیرون آورد که

را در  وجر برادران تبزرگ �اید اَ  یٰ تعالحق َسُمری!علی بن محمد ای  .لرَِّحيمِ ٱ  لرَّحَْمٰنِ ٱ  للَّٰهِ ٱ بِْسِم 

پس کارهای خود را جمع کن و کسی را به  .بعد از شش روز تو از دنیا مفارقت خواهی کرد .مصیبت تو

سیار شود که مدت این غیبت به ابتدا کرده میربای تامّ کمساز که از این دم غیبت  مقامقائمخود وصی و 

یان از شیع اما در زمان این غیبت هر کس؛ سنگین گردد و زمین از جور و ستم پر شودها طول کشد و دل

 .مِ یالْعَظِ  یِّ َالحَوَْل وَ َالقُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه الْعَلِ . ستا کاذب و افرتاگو ،ادعا بکند که مرا دیده است

احت�ل ادعای دروغ از  ،شود که در خصوص دیدن امام غایبپس معلوم می !الّدولهجاللای 

 تواند شد و صدقآیا در این صورت همین احت�ل در حق خود سفرا نیز شامل �ی .شیعیان بوده است

 ه غیبتنفیّ نیز در یمن قائل هستند که محمد حَ  ١هشود؟ کیسانیّ عای ایشان با کدام دلیل عقلی ثابت میادّ 

بات اثبر . گوییدمیخودتان دروغ  ش� ،خیر .گویندمیش� خواهید گفت که ایشان دروغ  .کرده است

 .فریب استار ابلهیّ عروایت چند نفر  بریمبناعتقاد ش� در این باب  .غیبت ش� که دلیل عقلی ندارید

                                                           
  ای مذهبی و از اولین انشعابات شیعی است.کیسانیه فرقه ١-
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ران هستند و عیا گوراستشود که عیاران ش� ایشان مگر این چنین عیاران نداشتند؟ از کجا معلوم می

  .؟ به هر صورتگودروغایشان 

 کند که از طرف ابنکرد از آن جمله ابوعلی بغدادی نقل میمیز سفرا معجزات بسیار ظهور ا

 یک شمش آن را گم ،در راه اتفاقاً  .آوردم که در بغداد به حسین بن روح بدهممیجاوشیر دو شمش طال 

ها به حضور حسین بن روح رسیدم و شمش کهوقتی .از بازار شمش دیگر خریده عوض آن گذاشتم .کردم

زیرا که شمش مفقود شده به ای هکه فالن شمش را بردار که آن را از بازار خرید اشاره کرد ،را عرض کردم

 .نشان داد درآوردهه�ن ساعت دست برده شمشی را که در راه مفقود شده بود  .ما واصل شده است

حسین بن  ،انیپرسید که وکیل امام غایب کیست؟ یکی از شیعمیزنی از شیعیان  ،دفعۀ دیگر در بغداد

 .م �ایمتا که تسلیام هزن نزد حسین آمده گفت: خرب ده به من که برای تو چه آورد .روح را به او نشان داد

زن آنچه آورده بود به دجله انداخت و . گویممیبعد  ،بینداز به دجله ،ایهحسین گفت: هر چه آورد

فت: به زن گ ،خادم حقه را آورد کهتیوق .ه راحسین به خادم گفت: بیار ه�ن حقّ  .رجوع به حسین کرد

در جوفش یک جفت دست بند طال و چند دردانه و چند انگشرتی فیروزه و  ،ه بودآورده تو این حقّ 

احمد نارصالدوله از غیبت حسن بن هم در مجلس  دفعهکی .هوش شدزن از حیرت بی .عقیق هست

 ،الدر آن ح .است که غیبت دروغ است کردهمیحسن بن احمد استهزا  .امام صحبت افتاده بوده است

 من نیز اول مثل تو شک .من� ءشک مکن و استهزا !فرزندای  هعموی او حسین داخل شده گفته است ک

دور ها به عقب شکاری افتاده تنها از دسته .رفتممرا حاکم قم کردند با قشون می کهوقتیکردم اما می

خ رس  موزهٔ  ،سبز در رس خزِ  ع�مهٔ  ،پیدا شد شهباَ ناگاه سواری در پشت اسب  .زیاده دورتر افتادم ،شدم

 مال خود کنی و چرا خمِس میچرا در غیبت من شک  !گفت: ای حسین ،به من امیر خطاب نکرده .در پا

فرمایی میهر چه  ،عرض کردم: فدای تو بشوم .دهی؟ من از خوف لرزیدمیمن � اِب را به اصحاب و نوّ 

اند هاهل قم به خلیفه عاصی شد اگرچهرسی و میفرمود: از فالن راه برگرد که به لشکر خود  .کنممیعمل 

 ،کنیمیبینی و هر چه کسب میشوی و کامرانی میاما تو از برکت ما بدون قتال و جدال داخل شهر 

بعد ازنظرم  .١فرمود: برو حاال به رشد و صالح .کنمعرض کردم: اطاعت می .خمس آن را به نایب من برسان

 .مردم به دیدن من آمدند ،با مال وافر وارد بغداد شدم ،من از حکومت قم معزول شده کهوقتی .غایب شد

                                                           
  در نسخٔه تاجیکی نوشته شده است فالح. ١-
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لیکن محمد نشسته بود  .رفتندمیآمدند و میهمه  .از آن جمله محمد عث�ن اسدی هم آمده نشست

جلس م کهاینتا  .رودیو � زدیخیبر�شدم که آیا این چرا مناک میدر د� زیاد خش .زدیو هیچ حرف �

گفت که  .گفتم: بگو .بشنو ،ی هستمحمد به من نزدیک آمده گفت که میان من و تو رسّ  .منقضی شد

تم: به گف .خود وفا کن تو نیز به وعدهٔ  ،خودمان وفا کردیم فرماید که ما به وعدهٔ میشهب صاحب اسب اَ 

مس خ ،های خود را گشادمرس صندوق ،برخاستم و از دستش گرفتم به اندرونش بردم .جان منت دارم

 محمد به خاطرم ،دمانْ میخمسش  ،بعضی از مال من که فراموش شده .او تسلیم کردم الً بهکمال خود را 

  .گرفتمیخمس آن را هم  ،انداختمی

فرا چرا فقط از بابت خمس و هدیه معجزات یا کرامات این سُ فهمم که یمن � !الّدولهجاللی ا

  .به هر صورت ،کردمیو نذر بروز 

تو از علم طبیعت و نجوم خربدار نیستید و مادام که  مذهبانهممادام که تو و  !الّدولهجاللای 

 ،ته نیسعلمیّ  تو یک قاعدهٔ  مذهبانهمبه دانس� خوارق عادات و معجزات از ممتنعات در دست تو و 

و جن و شیاطین و دیو و پری  مالئکههمیشه به خوارق عادات و معجزات و جادو و سحر و  ناتو و ایش

علم طبیعت و علم نجوم  .و سایر این قبیل موهومات باور خواهید کرد و همیشه در جهالت خواهید ماند

 ،توان کردیمتقریر  ینوعبهه را را تعلیم کردن به تو و سایرین در مکتوب ممکن نیست اما قاعدۀ علمیّ 

  +.از آن بصیرت حاصل کنید الجملهفیحتمل که یَ 

نویسد یمدانشمند انگلیسی بوقل نام در تصنیف خود در سلک مطالب عالیه  ،از متأخرین فیلسوفان فرنگستان{
س ای پ .تواند زددر پیشگاه عقل انسانی الف برابری �ی ،ر اعظم آس�نی با آن عظمت و جربوت که داردنیّ 

رصف را سند و حجت دانسته باشی نه نقل را که اولیای دین ما  عقلِ  برای فهمیدن مطالب من باید تو الّدولهجالل
د ه عقل را از درجه رشافت و اعت�اغراض نفسانیّ  واسطهٔ و چند هزار سال است بهاند هح شمردآن را بر عقل مرجّ 

 }اندهانداخته در حبس ابدی نگاه داشت

موجود است با قانون  خودخودبهکه این عا� موجود است پس این موجود یا  مینیبیمما  اوالً

م با شویمیدر آن صورت ما متفق  .یک وجود اجنبی دیگر محتاج نیستبه  خود یعنی در وجود خود

 ١]یونانی ننوفایو شیخ محمود شبسرتی [و کس +جامی یک گروه از قائلین وحدت وجود مثل عبدالرح�ن
                                                           

Xenophanes-١  



الدولهمکتوب دوم کمال                                                                                                                              مکتوبات                                  

127 

واحده [و قادره] و کامله [و محیط] است؛  هگوییم که کّل کائنات یک قوّ و ولرت فرنگی و می ١پطرارق

ات التُحصٰی و اشکال و انواع مختلفه ظهور کرده است، � یعنی یک وجود واحد و کامل است که در ک

  ر تحت رشوط خود.بالاختیار در تحت قانون خود، یعنی د

  گوید:می میجناب عبدالرحمن جا{
  ظاهر شده آن نور به انواع ظهور  نور کیوال جز  ستیدر کون و مکان ن

  }است دگر وهم و غرور نیهم دیتوح  تنوّع ظهورش عا�و  حق نور

فل در رحم ماه طه نُ  ،او در رحم زن قرار گیرد نطفهٔ  ،ست که مرد باید با زن مقاربت بکندا قانونش این مثالً

بعد تولد کند و حیات حیوانی پیدا �اید و با هوا نفس بکشد و شیر �کد و نشو و  ،مادر حیات نباتی یابد

 کنیم و به عا� ج�دمیبعد مضمحل بشود که ما به آن موت خطاب  ،پیر گردد ،جوان شود ،�ا بکند

و قانون نباتات یعنی رشطش چنین  ستایعنی رشط این  ،ستاقانون این  ،حیاتدر ذی .انتقال �اید

در وقت خود به آن آب داده باشند و آفتاب و هوا  ،خاک نشانیده شود ه درخت باید به زیراست که حبّ 

 ،یر بشوددر آخر پ ،بار بدهد ،عمر �اید هاسال ،بعد بزرگ بشود ،نهاله گردد ،به او پرورش �ایند و �و کند

واهی پرسید که خ .ستایعنی رشط این  ،ستاقانون این  ،در نبات نیز ؛تلف گردد ،بیفتد ،بپوسد ،بخشکد

یک  ،واحده و کامله است هٔ که این کائنات یک قو  این استه اول از کجا پیدا شد؟ جواب پس نطفه و حبّ 

نه اول به او سبقت کرده است و نه  ؛ستا آخرش هم این ،ستااولش هم این  .کامل است وجود واحدِ 

  +.آخر به او خا�ه خواهد شد یعنی عدم به او نه سبقت کرده است و نه خا�ه خواهد شد

 }ش�رییننده و خا�ه شونده �ک سبقت، میموهو  تو عدم را به وجودِ  کهچنان{

ه ب خودخودبه ،اگر بگویی که آمدن وجود .فات اوستیُّ کاز ت هم نامک ،هم از مقتضیات اوست نازم

ز پس ه�ن وجود دیگر نی ،وجود دیگر ظهور بکند یک هٔ این کائنات باید با اراد ،ستار محال و ظه عرصهٔ 

 وجود دیگر موقوف باشد و ه�ن وجود یک هٔ باید به اراد ،این دلیل به حیثیتی که وجود است موجببه

 ییرجادکشد و پایش میاین به تسلسل  ؛همچنین بالنهایت ،دیگر هم به خواهش غیر خود محتاج بشود

امری است  ،پس صاحب قدرت شدن ،صاحب قدرت است ،اگر بگویی که وجود دیگر .شودبند �ی

آن وجود دیگر که موهوم  ،بینی بدانمیه�ن قدرت را در این وجود که با چشم خود آن را  .موجود

                                                           
Francesco Petrarca-١  
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پس  .نیبییاما در این وجود مرئی روا � ،کنیمیتو نیست که این قدرت را در او ثابت  یپرسعمو است 

و زیاده بر این ت گانهٔ پنجفقط در اینجا بایستی و گوش بدهی زیرا که با حواس  کهایننداری مگر  تو چاره

و  ]و کامله و این وجود واحد [و قادر ]واحده [و قادره هٔ این قو  ودر این صورت هر جز  ،توان دانستی�

ه و هر قسم موجود نسبت به ارضیّ  رۂ ه و خواه کُرات س�ویّ خواه کُ ،�ات ظهور کرده استکامل که در کَ 

 وجود واحد ،کلاست و ه�ن  کله است و �ام ذرات یک ذّر  اً فرد جزو است و فرداً  فرداً  وجود واحد فرداً 

 هٔ پس کدام ذره از ذر  .خودش است هممخلوق  .خودش است هم قخال ،پس این وجود واحد .ستا

ه قادر دیگر خواهش خواهد کرد که فالن امر را بر مراد من بساز به خالف قانون معلوم؟ و آیا کدام ذّر 

  ه این امر را به خالف قانون معمول بدارد؟خواهش این ذّر  است که برحسِب 

کدام ذره به ذره دیگر باید رجوع کند که فالن رس بریده را به بدن  مثالًبا مثال بگویم: تر دیگر واضح

ست که به این تکلیف خالف قانون انجام بدهد؟ و او آیا کدام ذره قادر  نزنده ک ،صل کردهصاحبش متّ 

ست که این ا رآیا کدام ذره به ذره دیگر باید رجوع کند که مرا هزار سال عمر بده؟ و آیا کدام ذره قاد

 ستا قانون این ،نیز ذرات هستند هاآنخواهش خالف قانون را به عمل تواند آورد؟ شمس و قمر را که 

که  آیا کدام ذره به ذره دیگر باید رجوع بکند .هر یک با قانون معین ،روشنی بیفکنند .که طلوع �ایند

شمس را معدوم کن و قمر را شق بساز؟ آیا کدام ذره قادر است که چنین تکلیف مخالف قانون را معمول 

فس دیگر با آب تنای هبا هوا و پار ای هحیات پار قانون چنین است که ذی ،ما که ارض است هر بدارد؟ در کُ

حیات ارضی و هوایی به ذره دیگر باید رجوع کند که مرا از مسافت هوا به فوق آیا کدام ذره ذی .کندمی

انون به این امر خالف ق است که لک اعال صعودکننده بگردان یا مرا در قعر دریا سیار کن؟ و آیا کدام ذرهمُ 

ر روی آب ددیگر باید �نا بکند که مرا خارج از ه حیات ارضی و آبی از ذر مقتدر باشد؟ آیا کدام ذره ذی

 ینقانون ا ،ره ما که ارض استزمین و جوف هوا بگردان؟ آیا کدام ذره به انجام این �نا قدرت دارد؟ در کُ

لک و جن و شیطان و دیو و پری از اجسام کرۀ اگر مَ  .اجسام باید مرئی یا محسوس باشد کّل ست که ا

د به جهت توانند کر یه ما نزول �به کّر  ،دیگرند کرّاتاگر از اجسام  .باید مرئی و یا محسوس باشند ،ماست

نزول و  از ،باشندمیجاذبه هست و به موجوداتی که در سطح آن  هٔ قو  ه یاره را قوۀ مغناطیسیهر کُ کهآن

زد من لک را ندیگر استدعا باید بکند که فالن مَ  آیا کدام ذره از ذرهٔ  .گرددمیرات مانع کعبور به سایر 

خوارق  ّل کاین قاعدۀ علمیه  موجببهرست و آیا کدام ذره است که به اجابت این استدعا قادر باشد؟ فب
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و  جفرو جادو و سحر و رمل و  ]و کشف و کرامات[امور مخالف قانون مثل معجزات  کّل عادات یعنی 

ا موجودات م هر در کُ هانیاه و شیاطین و دیو و پری و امثال کّل اجنّ مالئکه و باشد و کّل ممتنع می + یمیاک

  +�ایند.خیالی می

تان که فنی است جداگانه و در فرنگس هابازیالعقل را با انواع شعبدهبعضی از دراویش عیّار پیشه اشخاص ناقص{
کنند که کیمیا در دنیا وجود دارد و اکسیر از ممکنات است و بعضی فلزات معروف است، معتقد می ١به فن ماژی

مرصاع  بازی از راه افرتا چهارههای خودشان در شعبددروغشود و برای اثبات کثیفه به فلزات نفیسه مقلوب می
  آورند:، علی ابن ابوطالب را شاهد میکوخصالینمنسوب به امام 

  الَربقا شبهیُ  ئاً یو ش  رَارُ والطّلقاخُِذ الْفِ 
قا  اذا مزَّجته َسحقاً    ملکَت الغَرَب والرشَّ

د و رد آورد و به مردم دااین علم زر فراوان گِ  واسطهٔ  اگویند که حرضت کیمیا را به معاویه آموخت و معاویه بو می
  لک را از دست امام گرفت.مُ 

ادان شعور به دام فریب صیشنوند، بدون تعقل ماند شکار بیامام را میمردم بیچاره وقتی این چهار مرصاع و نام 
معرفتی بی رخاطبهکنند و را مشاهده می عیارانبازی شوند و شعبدهافتند و به وجود کیمیا معتقد میمروت میبی

وه واقعاً کنند که جیش�رند و چنین گ�ن میر مثبت مییوجود علم اکس آنان را دربارهٔ  یهاشعبدهاز علوم و فنون، 
بود،  ار در بوته ریخته بر روی آتش نهادهتوانند بدانند آن جیوه که عیّ در بوته به طالی خالص منقلب شد و �ی

 امداد فن شعبده در پیش چشمِ  به، طالی خالص و حقیقی است که عیار درآوردهپریده و آن زر که از درون بوته 
 گونهآن راه درا ر  مالشانیچاره جان و بآنان در بوته افکنده بود و آنان ندیده بودند. به سبب این نوع اعتقاد باطل، 

  روند.نثار کرده، خانه خراب شده، عاقبت در ک�ل بدبختی، کیمیا کیمیا گویان، عنقا عنقا جویان، از دنیا میها شارالتان

دانست، چگونه آن را به معاویه ها از امام است و اگر امام کیمیا میاین مرصاعبیاییم بر رس آن چهار مرصاع. اگر 
�ل کیست سال قبل از خالفت در شامات در بآموخت که دشمن او شده خالفت را از دستش بگیرد؟ معاویه 

  کیمیا دارد؟ رد آورده بود، این چه دخلی بهاستقالل حکومت کرده بود و پول گِ 

غرب و رشق ممکن بود، پس امام چگونه حتی بر عربستان نیز نتوانست  براین علم، �لک واسطه داش� اگر به
تسلط یابد؟ با وجودی که آرزویش در ریاست از اول تا آخر به عشق شبیه بود و چرا پول نداشت که به اعوان و 

  معاویه روی بگردانند؟ جانببهانصارش بدهد که از او روگردان نشده 

املیان ثابت است، امام خیرخواه ملت و محب بنی نوع برش بود. اگر کیمیا وجود داشت و امام آن بر کّل ع کهچنان
 وربهره کرد که افراد برش از آنبیان می حیترصبهدید، باید با وضوح و رصاحت شناخت و تعلیمش را جایز میرا می
وع برش را باعث نبنی و تا انقراض عا� خانه خرابی  مع�وار خلق را در اشتباه بیندازد با چند کلمهٔ  کهاینشدند نه می

                                                           
Magic-١  
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  .١بوناذِ کال شأنه عَ�َّ يَقُولُونَ تَعالٰی که علی بن ابوطالب صاحب چنین صفاتی باشد  همَعاذَاللَّ شود. 

شود که این چهار مرصاع از قول امام نیست. عیاری این الفاظ را موافق به دعای پس با دلیل عقلی مربهن می
یافته و  به نام امام شهرت حقایام این اسناد نا مروربهسناد آن را به امام داده و کدیگر بافته، از راه افرتا اِ ه یخویش ب

  }ها در دیوان او داخل شده استحتی مرصاع

شیاء ا ماهیتثابت و روشن است که انقالب  واسطۀ قانون علم شیمیو اما وجود کیمیا، پس امروز به[

ا طال از یها به نقره امثال آنو ارزیز و  یعنی انقالب ماهیت مس و آهن و رسبسیط دیگر ببه  هبسیط

  ]نیست ممکنات

این کالم عل� و منطقیین ما هیچ معنی  .٢ریالْکَلِْب وَ الِْخنْز االّ بِاَْشکاٍل مُخْتَلِفَهٍ  تََشکَُّل و بسیٌط یَ مُجردٌ  وهرٌ ج کالْمَلَ {
 گونهنیا تنها زبان عرب قابل است که برای افادهٔ  .شودروی زمین مفهوم �ی از السنهٔ  کیچیهاش در ندارد و ترجمه

سیط چه چیز است و چه بجوهر مجرد و  .بدهدپرپوچات الفاظ باشکوه و طمطراق پیدا کرده در نظرها جلوه 
 در این صورت آشکار است وجود .اندن جوهر لطیف یعنی رسشت لطیفک و جِ لِ معنی دارد؟ فرض کنیم که مَ 
 .دباید ترکیب حیاتی داشته باشن ،انداتیحیذو داخل ج�د نیستند و چون  انداتیحیذدارند و هم ظاهر است که 

توانند پذیرفت؟  لکتش هی نشوند و چگونه به اشکال مختلفئچگونه ممکن است مر  ،ترکیب حیاتی دارند کهوقتی
 ،شکل شرت توان کرد و گاهی شکل شرت را برهم زده هاآنتشکل پذیرف� یعنی چه؟ مگر موم بودند که گاهی از 

ائنات نیز ک از قانون خود آفرینندهٔ  یباز حقهکنیم که این قبیل میحظه ال ما م؟ شکل گاو و گوسفند توان ساخت
از شکل اولی  هدفعکیه خالف قانون خود قادر نیست ترکیب حیاتی را ک بهکائنات هم  خود آفرینندهٔ  .بیرون است
سانی به از ترکیب حیات ان از یک ترکیب مثالًن ک و جِ لِ مَ پس چگونه  .باز به ه�ن شکل اولی بگرداند ،دبرهم خور 

 ،هل شده باز به میل خودشان از ترکیب ثانی به ترکیب اولی رجوع توانند کرد؟ خالصترکیب حیات شرت و اسب متشکّ 
س این کالم پ .اما گ�ن ندارم که تو نیز فهمیده باشی؛ میفهمیشاید تو  .فهممیمن که این کالم را � ،الّدولهجاللای 

م را در هر جا به قلم ال شود؟ آیا چرا عل�ی ما این کما به ما دوچار می چه چیز است که در اک� کتب معتربهٔ 
یکی از  این کالم نیز .است بیفرعوامهر قسم وسایل  بریمبن ،ارکچون مبدأ  .اند؟ جواب را من به ش� بگویمآورده

ما نیز در  خود پیغمرب .تعجب است که تا امروز کسی ملتفت نشده است که این کالم معنی ندارد .آن وسایل است
از علوم طبیعت و حکمت خرب  هاعربعرص خود بود و خودش نیز مانند سایر  یهاعربمراتب تربیت یکی از 

ر پنداشت که دمیکرد و چنان میباور  قلباً  ،عاداتو به جمیع خوارق ن ک و جِ لِ مَ نداشت و خودش نیز به وجود 
کهف  صحابا�ل اطمینان نقل کشود که بدین نوع چیزها اعتقاد نورزد و به همین اعتقاد در �یای هدنیا طایف کّل 

گز ر دهد و هرا در قرآن خرب میها د و بلقیس را و ای�ن آوردن طایفۀ جن را و امثال این قسم افسانهدهُ را و نقل هُ 
علوم طبیعت و حکمت ترقی کامل در دنیا پیدا خواهد کرد و  ،رسد که بعد از مرور قرون و اعصاریبه عقلش �

                                                           
  گویند دروغ است.افزون باد مقامش آنچه می ١-
  گیرد.های گوناگون به جز سگ و خوک شکل میصورتفرشته، جوهر مجرد و بسیطی است که به ٢-
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 تخواهند خندید و اگر لغویّ  هاآنرا از اخبار لغو و طفالنه خواهند شمرد و بر ها این چنین نقل ،هاآنت مردم به قوّ 
ً  ،بر ما ظاهر است کهچنان ،بودمیبه پیغمرب ما نیز ظاهر  هاآن ه ذکر ب کرد و ابداً یجسارت � هاآنبه اخبار  ابدا
ین ا الحاصل اعتقاد پیغمرب ما این بود که اگر در .ساختیخود را دانسته و فهمیده محل �سخر آیندگان � هاآن

ن و جِ ک لِ مَ همین شک در صدق قول او ظهور خواهد کرد که در وجود  ،باب از طرف منافقان شکی ظهور کند
شد چون که پیغمربان �ود و باعث کرس شأن او �یمیان خوارق عادات و این معنی برای او سهل کو نه در ام

 .اندهت و کرس شأن نشمردفرا برای خودشان باعث خ هاآنو اخبار اند هرا خرب دادها پیشین نیز این چنین افسانه
  }ود کرده استمین خپس پیغمرب ما نیز در این باب اقتدا به متقدّ 

هٔ واسطشویم که این عا� موجود است بهمیگذاریم و قائل مینه را به کنار این عقیدۀ مبیّ  اً ثانی

جزو است مانند نسبت موج به  ،کلکه منبع است و جمیع موجودات نسبت به ه�ن  کلوجود یک 

اصل است و وجود  کلو وجود  کلاست از ه�ن  جداشدهو جمیع جزو  ١نسبت حباب به آب یادریا 

 ،یعنی دریا �وج خواهد �ود موج خواهد برخاست؛ این فرع باز به اصل رجوع خواهد کرد ؛ وجزو فرع

حباب  ،حباب خواهد انداخت ،آب حرکت خواهد کرد ،باز موج از هم پاشیده به دریا رجوع خواهد کرد

  .به آب واصل خواهد گشت خواهد خورد و هم بازبعد  ،های کوچک �ودار خواهد شدبه ترکیب قبه

  گشت خموش دیرس ایچون به در  بر اوج برده بود خروش لیس
  گشت خجل دیچون به خرمن رس  خوشدل یاز دانه یبود مور 

ٰی در ک�ات التُحص+  اریبالاختو جزو یک وجود واحد است که ظهور کرده است باز  کل ،و در حقیقت

  مذکوره در تحت قوانین خود، یعنی تحت رشوط خود.و انواع و اشکال مختلفه بر وفق قاعدۀ 

پوشیده  شیهاچشمبینی گاهی پلک میتوانی کرد که جنین را در شکم مادر میین قیاس ا اختیار بودنش را ازالب{
اقع شده بی و بیعنی س؛ شودن میسته و گاهی با دو رس و یک شکم متکوّ بو چسبیده و گاهی موضع معتادش 

ین صورت نه در جنین اختیار هست که این سبب را رفع کند و نه ا در .سازدمین او را از قانون معلوم منحرف وّ کت
دلیل قاطع بر اثبات این مطلب  هزار گونهه خارجۀ موهومه که به لقب آفریننده مشهور است و همچنین در قوّ 

  .ین مخترص نگنجدادر  هاآنموجود است که ایراد 
  فرمود کو مانند گرب است ینب  جرب است ریمذهب غهر آن کس را که 

نفهمیده  ،در بروز خود و اگر کسی جرب را به معنی دیگر تعبیر بکند کل اختیار بودن وجودِ الست از با جرب عبارت
  .است

  ؟بازآمدتا بپرسد که چرا رفت و چرا   کو که کند فهم زبان سوسن یعارف[

                                                           
  در نسخٔه تاجیکی پس از کلمٔه آب این جمله آمده است: یا نسبت خطوط به قلم ١-
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ن نه در آمد ود که: مرانشاین جواب را از او می ،را از او بکند سؤالهر عارف حقیقی زبان سوسن را فهم کند و این 
 ١}]ی؟پرسمیعلت آمدنم و رفتنم را چرا از من  ،امبوده اختیاربیوقتی من در هر دو حال  .اختیار بود نه در رف�

یزی و شمس ترب ]قائلین وحدت وجود مانند [برهمن وشویم با گروه دیگر از میدر این صورت ما متفق 

  گفته است:میمّالی رو  کهچنان .و سایر عرفا ][و اسپینوزای یهودیمیی رو الّ م

  کندیم تیشکا هاییوز جدا  کندیم تیچون حکا یبشنو از ن
  انددهیمرد و زن نال رمیاز نف  انددهیربتا مرا ب ستانیکز ن

 باز ه�ن قاعده و قانون و رشوط جاری است که در عقیدهٔ  ،کلظهور این جزوها از  درپس 

به جزو یعنی خود به خود  کلپس  .را اختیاری هست نه جزو را کلاولی ذکر شد و در این ظهور نه 

و این  است کلاو  کهاینرا از جزو چه فرق است به غیر از  کلآیا  .تواند گفت که مرا بشناسچگونه می

 هر دو کهآنچه ترجیح هست به جهت  کلرا به  وو جز  ورا به جز  کلآیا  .ستجزو است مثل رس با د

 کلآیا جزو از  .نهقوانین و رشوط معیّ  محض در باب بروز در دایرهٔ  شیئی واحد است در ک�ل قدرِت 

نه چگو  وچیزی خواهش بکند جز  واز جز  کلآیا  ؟تواند آوردمی جا چگونه آن را بهکل امری را �نا کند 

به جزو چگونه  کلآیا  .اختیار هست و نه در جزو کلتواند؟ چون که نه در میانجام آن خواهش را 

ن عبادت تواند گفت که تو به م چگونه به دست میتواند کرد که تو مرا ستایش کن! آیا َرس تکلیف می

 وجودِ  و موجود شد دتواند کرد؟ پس موجِ کن! یعنی شیئی واحد خود به خود چگونه تکلیف عبادت می

با این قاعده نیز خوارق عادات  .قادره و کامله در تحت قوانین خود بالاختیار ]و [واحده واحد و یک قوهٔ 

ه و شیاطین و دیو و پری و امثال این ئکه و اجنّ ال و کیمیا و م جفرو معجزات و سحر و جادو و رمل و 

جود در و  اک� قائلین وحدِت  .از ممکنات نیستند ،شوندمیل که برخالف قانون متخیّ  میوجودهای موهو 

د بر خود خو  ،ان است یعنی شیئی واحدکالم یٰ تعالحقست معنی آن کلمه که ااین  ،باشندمیاین عقیده 

معنی  این است ]تواند شدشیئی واحد خود بر خود ظرف �ی ،تواند شد [به عبارت دیگرمکان واقع �ی

  +٢إِلَيِْه مِْن حَبِْل الْوَرِيِد﴾ نَحُْن أَقْرَُب و ﴿ آن آیه که

  دورم یکه من از و  ترعجب نیو  از من به من است ترکینزددوست {

  در کنار من و من مهجورم  چه کنم با که توان گفت که او
                                                           

  های فارسی نبود و از م� ترکی ترجمه شد.قسمت داخل کروشه در نسخه ١-
  )۱۶(ق، ما نزدیکرتیم به او از شاهرگ گردن  ٢-
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  کردی�نّا م گانهیخود داشت ز ب آنچه  کردیها دل طلب جام جم از ما مسال
  کردیم ایاز گمشدگان لب در طلب  بود رونیکز صدف کون و مکان ب یگوهر 
  }کردیم ایو از دور خدا دشیدیاو �  در همه احوال خدا با او بود یدلیب

اگر یعنی  ٢کلَوْال  کلَوْال توجیه  این است ١﴾نَّ اللََّه رَمکما رَمَيَت إِذ رَمَيَت وَلٰ ﴿ آیهٔ معنی آن  این است

دیگر  شدمیمعدوم  ،شودشیئی واحد شمرده می کجایکه با جمیع جزوهای خود در  کّل جزوی از اجزای 

  .بایست معدوم گردد و هیچ وجود نباشدمیجزوهایش نیز 

یق به تحق ،هرکس ذات خود را بشناخت ،فَقَْد عَرََف رَبَّهُ  نَفَْسهُ  عَرََف  مَنْ ست تفسیر این کالم ا[این 

خود  اگر ذات .به این معنی که میان ذات او و پروردگارش جدایی نیست .پروردگار خود را شناخته است

  ٣]ذات خود را شناخته است ،اگر پروردگار خود را بشناسد .را بشناسد پروردگار خود را شناخته است

ه و از یک عبارت از یک قوّ  ، کلاالحق گفت یعنی به این تعبیر که من و نّ اقول منصور که  یمعن ین استا

نفس او با قوانین معلومه  یعنی که قدرت در خودِ  ،نفسهست فیا واحد و کامل و صاحب قدرتوجود 

  .تواند شدوجود آتش است و از و منفک �ی الزمِ  ،حرارت کهچنانالزم افتاده است 

  یبختکینچرا نبود روا از   یروا باشد انا الحق از درخت

اتحاد  با من ،از من سوا بوده کلبر من حلول کرده است و یا  ،از من سوا بوده کلاما نه با این تعبیر که 

  ،پذیرفته است

  ضالل است نیع ییکه در وحدت دو  محال است نجایاحلول و اتحاد 

 :رومی یالّ معنی فرد م این است[

  در جنگ شد یبا موسئ یموسئ  رنگ شد ریاس یرنگیچون که ب
  یو فرعون کردند آشت یموس  یکان داشت یرس یرنگیچون به ب

از اصل خودشان  کهوقتی ،یعنی موسی و فرعون هر دو و محمد و ابوجهل هر دو یک وجود بودند

باز  ،زمانی که به اصل خودشان رجوع کردند .با یکدیگر به جنگ افتادند ،ن درآمدندجداشده به عا� تعیّ 

                                                           
  )۱۷ (انفال، کند.کنی ولی خداست که پرتاب میکنی، تو پرتاب �یوقتی تیری پرتاب می ١-
  آفریدم.اگر تو نبودی، اگر تو نبودی اشاره به حدیث قدسی لَوْالک لَ� خَلَْقُت اْألَفْالک یعنی اگر تو، محمد، نبودی افالک را �ی ٢-
  میرزا یوسف مستشار این قطعه را نیز فرستاده که به نسخٔه خودش اضافه کند.به  ۱۸۷۱آوریل  ۲در نامٔه مورخ  ٣-
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را کالعدم دانست به  شخود کهوقتی ،که جزو فناست معنای ااین  ]ه�ن وجود واحد شدند که بودند

  در وصف معراج: + خوب ادا کرده است این عقیده را امام غزالی .صل استاو  کل

ست که لطف علی بگ اه�ن  ١این امام غزالی .امللک بوداین امام غزالی نه آن امام غزالی است که معارص نظام{

  }معارص پادشاهان صفویه ،کنددر آتشکده او را در سلک شعرا ذکر می

  دیدامن معراج بر اخرت کش  دیبرکشختم نبوت چو عَلَم 
  پا نبود نیرف� آن راه بد  که در او جا نبود ییجارفت به

  رفت شیپ یقدمیبا قدم ب  رفت شیرفتنش آن بود که از خو
  ذات خداوند جهان بود و بس  و پس شیبلکه کجا بود درو پ

  بلکه ز خود گفت ز خود گوش کرد  کردِرسّ محبت ز دو سو جوش 
  گفته شد آن راز که در پرده بود  برده بود انیرا ز م ییعشق، دو

اما اصطالح عرفا و حک� آن را ؛ ستا اولی هر دو در حقیقت اعتقاد واحد ثانیه و عقیدهٔ  این عقیدهٔ 

  .�ایدمیاز یکدیگر متفاوت  ینوعبه

گوییم که این میکنیم به عقاید مترشعین و میگذاریم و رجوع میرا نیز به کنار  این عقیده اً لثثا

ست و ادی هست که او قدیم و غیر از موجودات ست و حادث است و آن را یک موجِ ا دعا� موجو 

 + مختار است و این عا� را با قدرت خود از عدم به وجود آورده است ه�ن موجد مرئی نیست و قادرِ 

  ا� را معدوم بکند.و اختیار دارد که باز این ع

توان به وجود �ی زیچچیهتواند شد و از عدم ورزم که عدم به وجود ماده �یمیسکوت  ،از ایراد عمداً  نجایامن در {

  }آورد

وجود صاحب غرض و صاحب مهر و  کنیم مثل خودمان یکمید را فرض در این صورت ما این موجِ 

ه از آفریدن ما غرضش شهرت خود بوده است کنتقم وجود مُ  کجاه و شهرت و ی ّب حُ  ین و طالِب ک

ه ما به او کو غرضش این بوده است  ٢عرَفکی االخلََق ل اَن اُعْرَف فَخَلَقُْت  فَاَحبَبَْت  فّیاً مخ کَنزاً  کُنُْت 

ما  کهوقتی .و از ستایش ما لذت خواهد برد ٣اْإلِنَْس إِالَّ لِيَعْبُُدوِن﴾ وَ  ﴿َو ماخَلَقُْت الِْجنَّ نیم: کستایش ب

                                                           
  احمد غزالی مشهدی شاعر صوفی مرشب دربار شاه ته�سب صفوی که به سبب آزارهای شیعیان به هند گریخت و مقامی واال یافت. ١-
  (حدیث قدسی) شناخته شوم. کهاینمن گنجی پنهان بودم پس خواستم تا شناخته شوم، پس مردمان را آفریدم برای  ٢-
  )۵۶(ذاریات،  جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردن ٣-
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جر خواهد داد سبب التذاذ او خواهیم شد از ما خوشنود خواهد گشت و او هم به ما اَ  ،ستایش ۀواسطبه

 کینیم و به او رشکو اگر به ستایش او اقدام ن ]و به ما حور خواهد بخشید[و ما را به بهشت خواهد برد 

ا قیامت برپ ،صورنا خواهد نوازانید ،ر خواهد گشتخواهد شد و از ما متنفّ  کبه ما خشمنا ،قرار بدهیم

پل  ،شیدکاز ما حساب خواهد  ،قپان و ترازو خواهد آویخت ،حرش فراهم خواهد آورد ،خواهد ساخت

د در مخلّ  ،ندکبه دوزخ خواهد اف ،ردکمجبور خواهد  یباز س�نیرما را به  ،رصاط آویزان خواهد �ود

 ؟آن از بعد .آسوده خواهد شد ،انتقام از ما خواهد گرفت ،عذاب خواهد داشت

ما تا  .ه چه خواهد شدکدانیم ی� آن از بعد ؟!آن از بعدچطور  ]دهندمیعون جواب متّرش [

  .دانیممیهمین جا 

  د؟جا منجر خواهد شکه به کدانید؟ پس آخر این معر یو بعد این را � دیدانیمپس چرا تا اینجا 

  .ه گفتیمکجا منجر خواهد شد؟ آخرش همین بود که به کما چه بدانیم 

ود تو او را از وجود خ کهوقتی ،ه غیر از تو باشدباید در هر مادّ  ،ستا د اگر غیر از توپس آن موجِ 

ذات او را از ذات تو  کهوقتینی؟ کمیخودت او را به خود مساوی  وجودِ  چرا در مقتضیاِت  ،دانیمیسوا 

دام دلیل عقلی در این خصوص کتوانی داد؟ با میسناد صفات را چگونه به او اِ  ،نیکمیخود جدا فرض 

تو راه  پس .ردکتوانی �ی کتو او را هرگز در  ،ه موجد غیر از تو استک؟ چون شودمیبه تو یقین حاصل 

ود ه آن موجکغراض و خصایص ذات خود را به او بدهی و هرگز تو حق نداری بگویی اَ ه نسبت کنداری 

را  اهآنه در وجود خود کدانی میه تو تنها آن صفات را کچون  ،ستابا فالن و فالن صفات موصوف 

ه آن کتوانی گفت یدر این صورت � ١.کُلََّ� مَيَّزُْ�ُوهُ بِأَوَْهامِکُْم فَهَُو مَخْلُوٌق مِثْلُکُْم مَرْدُودٌ إِلَيْکُمْ  ؛بینیمی

بنوازد  هرطوره ه این برگزیدکرده است کرا برگزیده  گ یکییا فرن کیانی یا تر یا ُرس د از عرب یا عربانی موجِ 

ه تو به چ را این نوع خواهش ،باشدمیه این نوع خواهش در وجود خود تو کتو با ساز او برقصی زیرا 

د غیر از ذات موجود است و اگر در اگر در واقع ذات موجِ  ؟توانی کردمید اسناد و اثبات دلیل به موجِ 

 هر چه بفرمایی او ،ردهکد را به خود تابع ه آن موجِ کباز تو حق نداری است واقع این عقیده صحیح 

                                                           
  گردد (حدیث)ای است همچون ش� و به ش� باز میدهید، آن آفریدههر آنچه را که به پندارتان �یز می ١-
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نون مرده را ه بالقاکنی کند و خواهش بکب شّق  ،ندک ه او قمر را شّق کنی کخواهش  مثالً ،باشد بردارفرمان

د موجِ  ،خواهش تو بدهد و اگر بدونِ  ،هزار سال به تو عمر دهد هکنی کو خواهش  زنده بسازد ،زنده سازد

؟ اگر د چیستن برای آن موجِ ای فایدهٔ  ،العاده را از تو به ظهور آوردرده این نوع امور خارقکرا برداشت و ت

 این صفات باز صفات ،د نیز فایده طلب شد و صاحب غرض شدپس آن موجِ  ،هست ایفایدهبگویی 

 کهینارا هیچ عالج نیست به جز و ت ]هستی[ثابته  ۀدر این عقید ]اگر تو ،الّدولهجاللای [ .ستا خود تو

ی و ادعاهای جفنگ نکدانم و به باف� جفنگیات اقدام نیه �کرده بگویی کوت توقف کر و سدر عا� تحیّ 

 ،تیموجد را جاعل مختار دانس کهوقتی ،د دادن چه منافات داردسناد غرض به موجِ ه اِ کنن�یی و اگر بگویی 

ه موجد صاحب غرض و صاحب اراده کگوییم می؟ کندیارا به غرض او داللت �کخلقت عا� آیا آش

ته موجد شایس آیا به عدالِت  .نیمکدر این صورت عدالت را از موجد باید سلب  .این چه عیب دارد ،است

ذلیل او؟ و عمرو و زید را قبل از  ند و مرا بندهٔ کت او؟ و زید را امام ند و مرا امّ کمرو را پیغمرب ه عَ کاست 

را روزی  ه جربائیل خودکح باشند؟ آیا به عدالت موجد الیق است ه به من مرجّ کخلقت چه فضیلت بود 

ز ابار هم نفرستد؟ و امام را  کیچیهبه نزد این و آن بدواند و به نزد من  ،ت ورزیدهدو سه بار خصوصیّ 

 ،ی را گرگکی ،ندکی را گوسفند خلق کو ی ثیف و مردارکمرا از فرج؟ از چنان منفذ  ،ندکپهلوی مادر متولد 

 تیز چنگال؟ ی را بازِ کند یکذرو خلق ی را تَ کی

ور باشع مِ ه آدک دهدمیآیا عقل سلیم تجویز  .نیمکو سلب باو باید عظمت و جربوت را از [

ا أَِ� تَبَّْت يَدَ ﴿ مثالً .کندمیه پیغمرب ما او را در قرآن وصف کد عا� را بدان اغراض موصوف بداند موجِ 

ابولهب  ،زنانهو یب ه خدای ما چگونه مانندِ کن کنگاه . تَبَّْت يََدا أَِ� لَهٍَب  !ن به خدای ماکنگاه  په! !په ١﴾لَهٍَب 

تگاه خواهد دسمیاش ه برادرزادهکفهمد میه او چرا عقل و هوش دارد و کفرستد بدان سبب میرا نفرین 

ش� کنفس خود در این دنیای فانی هزاران هزار مردم را به  ند و برای پنج روزه حظِّ کفریبی برپا عوام

 آسیا و ور سازد و طوایِف کهای رشیف را آسیا را به زوال آورد و دودمان برگزیدهٔ  هایسلطنتبدهد و 

  .ندکخود را غریق دریای جهالت و بدبختی  وطنانهم

ه کخدایی را بدین غرض زشت و ناشایسته  تواندمیآیا  ،شعور داشته باشد ،الجملهفیه کسی ک

                                                           
  )۱لهب (لهب، بریده باد دو دست ابی ١-



الدولهمکتوب دوم کمال                                                                                                                              مکتوبات                                  

137 

 واقع به وجودِ الاگر ما فی .ه بش�رده و سفلیّ جمیع عوا� علویّ  آفرینندهٔ  ،کندمیتبت بر آن داللت  سورهٔ 

ا است که نه آن خد نندهیشک و شبهه ه�ن خالق و آفریب ،همتا قائل بشویمبی ۀتا و آفرینندکخالق ی

ما  غمربیکه پمیپس مادا ،سوره در مکه نازل شده است نیا .دهدیما او را در قرآن به ما نشان م غمربیپ

بعد  .مخالفانش اکتفا کرده است نیما تنها به نفر یخدا ،در مکه بود و هنوز اعوان و انصار و زور نداشت

 یفترش یبر رسش جمع شد و در کارش پ ادیهجرت �ود و اعوان و انصار ز نهیما به مد غمربیاز آن که پ

دالت ع ،داد رییما به حالت خود تغ یخدا وقتآن ،و خودش قدرت و استطاعت به هم رساند دیگرد دایپ

فرستاد و بعد از  �١َ﴾ک﴿فَاقْتُلُوا الُْمْرشِ  هٔ یآ .کرد آغاز یرحمیبو  یاکسفّ  .ه به کنار گذاشتو انصاف را باملّر 

 غمربیپ .یه بکنرا محارص  ظهیقریبن لهٔ یقب دیحکم کرد که با غمربیخود به پ لیجربائ واسطهبهخندق  غزوهٔ 

را گردن  شانیمردان ا ،ساخت ریرا اس شانیزنان و اطفال ا ،ف شدرا متّرص  شانیا قلعهٔ  ،تاخت شانیبر رس ا

  .زد

و چگونه او را صاحب غرض و  میما خداوند کائنات را چگونه عادل بش�ر ،ارشاتز گ نیبنابرا

ت و رأفت و منبع چگونه او را صاحب عظمت و جربوت و صاحب مروّ  میندان لهیصاحب اخالق رذ

 دهدمی ش�که ایشان را بدین شدت به کرحمت و احسان بگوییم؟ این چه خدا است؟ مگر این بندگان 

  ]مخلوق او نیستند؟ خالصه

ا معنی این حرف آی .نیست سؤالمت کگویی از حمیه کبینم میمثل آفتاب  ه!ولالدّ ای جالل

 دم علمِ ه به عَ کآیا خوب نیست  ،یدانی�ه این را کدانی؟ چون یه جواب ایرادات را �کاین نیست 

د دخل و ترصف نن�یی و خلقت موجِ شی و به قانون کنی و از ادعاهای محال دست بکاقرار ب زیچهمه

ه به موجد الزم است پیغمربی بفرستد و مخلوق خود را به هدایت کنگویی  نههایسفبه اعتقاد پوچ و 

پرستی حق دانی هدایت و ضاللتیتو � .ه پیغمرب بفرستدکبه موجد هیچ الزم نیست  !ند؟ خیرکداللت ب

رور کرور کی دنیا در آن طرف آب مانده بود و گنیبا مرور دهور  .السویه استیپرستی در نظر او علو بت

اعتنا  موجد هیچ .گشتندمیبرهنه و عریان  ،مانند حیوانات وحشیها خلق مثل تو از نوع برش در بیشه

ی دنیا گنیرفت  ٢ولومبکخریستوفور  کآخر در این زمان نزدی .ه برای ایشان پیغمربی بفرستدکنداشت 

                                                           
  )۶پس مرشکان را بکشید (توبه،  ١-

Christopher Columbus-٢  
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ه هم ق بهنه تفوّ کی دنیا در علوم و صنایع به اهل دنیای گنیحاال خلق  .ترصف �ودرد و کرا پیدا 

  .اندهرسانید

ه موجد به خواهش عمرو و زید به قانون خلقت کگفتی می ،اگر تو عاقل بودی ه!ولالدّ ای جالل

 قانون خلقت .شودمیه نطفه در رحم مادر منعقد کآفریند در حالتی میچشم  .دهدیخود تغییر �

موجد به خواهش  .آورندمیچشم او را از حدقه بیرون  ،طفل زاییده و بزرگ شد کهوقتی .چنین است

ه کچون  ،آوردیدر�به حالت چشم سابق  ،ردهکنده شده را به حدقه نصب کعمرو و زید ه�ن چشم 

نی یع ،باید به تحت قانون و رشط دیگر .ل برهم شده استه�ن چشم اوّ  .مخالف قانون خلقت است

و اگر  استحاله یابددیگر شود و به یک نوع ببه تحت قانون و رشط پوسیدن داخل گردد و بعد خاک 

به عظمت و  ،ندکه مخالف قانون خلقت است اقدام کعمل  گونهینموجد به خواهش عمرو زید به ا

 ،ود شخصی بریده شافتد و هم چنین اگر َرس میرسد و به جمیع قوانین خلقت تزلزل میجالل او رخنه 

پس  .دکنیرده شخص مقتول را زنده �ک بریده را موجد به خواهش عمرو و زید به بدن متصل ه�ن َرس 

ه کن کملل جهان رسوا م کّل طهران منویس و خود را با طبل و نقاره در نظر  در روزنامهٔ  ،در این صورت

ه زنش امام را به فریاد خود کچون  ،ردکزنده  هاللّ اذنبرا امام  پرستبتزن  کدر هندوستان شوهر ی

او را از مسافت هوا به فوق مر ه موجد به خواهش عمرو کمگو  و رده بودکخواسته بود و مذهب شیعه 

ام باالتر ه به مقکگذارد یاش عمرو را �جاذبه ارض یا قوهٔ  مقناطیسیهٔ  قوهٔ  کهآنرافع شد به جهت  کافال 

قانون  ه خالفکزیرا ؛ ردک تواندیتنفس � ،ند و عمرو در مقام باالتر از مسافت هواکاز مسافت هوا عروج 

 هٔ را یا قو  ارض هٔ مقناطیسیّ هٔ باید قو  ،خالف قانون را روا داند گونهایناگر موجد با قدرت خود  .خلقت است

 .رودیمدر این صورت عا� به فنا  .باالتر از هوا قدرت تنفس دهدند و عمرو را در مقام کآن را سلب  جاذبهٔ 

ه فالن عمرو فالن خارق کپس مگو  .شودمیها ه چهکدانم ی� .خوردمیبه هم  هباملّر قانون خلقت 

ه محال است و اگر کرد زیرا کجری معادت را و فالن معجزه را یعنی فالن عمل مخالف قانون خلقت را 

 یبیفرعوامدستگاه  ،نکباور م ،ت یا امامت ادعا �ایدان این عمل را به اسم نبوّ کعمرو ام کدر این روزگار ی

یس آن بر ه تأسکحاال علم الزم است و سیویلیزاسیون الزم است و یقین بدان مذهبی  .و شارالتانی است

 .مذاهب مختلفه پیدا شده است راندر ای هاعرب بعد از غلبهٔ  .بااعتبار نیست امرِ  ،اعتقادات پوچ است

مدتی شافعی  ،نفی مذهبه مدتی حَ کآیا آنان نبودند  .اندهاهل ایران هروقت به مذهبی ذاهب شد
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ه به راهن�یی شیخ احمد بحرینی قریب به کمدتی اس�عیلی مذهب شدند؟ آیا آنان نبودند  ،مذهب

به  چنان که در این زمان نزدیکنبودند  مذهبی پیش گرفتند؟ آیا آنان کهی و شبیه به رش اللّ یمذهب عل

مت بنا که از روی عقل و حکای هبابی و تناسخی مذهب بشوند و عقید الًکماند  که اند کجنبش افتادند 

 توان بست؟ دوام دین اسالم در آن صورتمیچه اعتبار دارد و به ثبات آن چگونه اعت�د  ،نگرفته باشد

دین را فهمیده بعد به جهت امتیاز ملت از سایر ملل در مسل�نی نه کُ ه با شعور و معرفت کست ا نکمم

قتل  جزبه ،اس استالنّ ه در خصوص حّق کمیاکآن و به اح و به اع�ل خفیفه و رسوم ظاهرهٔ  یباقی �ان

ه از لیّ کده بالش تابع قائل و ،ستاام الزم که در آن احکنفوس و قطع اعضا و به غیر از بعض تزیید و تغییر 

ی دنیا و گنیطوایف انگلیس و  کهچنانخود را آزاد �ایی  ،شودمینامیده  اللهقه حقو ک ه آنالیف شاقّ کت

تابع عقل  اً مسیحی مذهب هستند و باطن اً پروتستان هستند یعنی ظاهر  ،از سایر طوایف فرنگستانای هپار 

الم  یعَله با لقب کحسن بن محمد بزرگ امید اس�عیلی  کهچنانو    +.مشهور استذِکْرِهِ السَّ

 حسن ،هاحسن صباح بود و اسمعیلی یِٰ شدنش این است که حسن بن محمد مسمّ  به این لقب نامیده وجهِ {
 »دناسی«و  »موالنا«ش�ردند و در حال حیاتش میامام خودشان  ،بود هاآنمذهب  کنندهٔ تاسیس ایرانصباح که در 

  }فرستادندمیشد از راه تعظیم به وی سالم میکه بعد از وفاتش اسمش ذکر  هروقتو  کردندمیخطابش 

متبحر  یاملو نقلیه ع هرده در مسائل عقلیّ ک� کح هوس تعلم علوم و اقاویل ،به مبادی رشد رسید کهوقتی

م را ز تانتستو مذهب پرا[توابع خود �ود  خاطرنشانو فاضلی رسآمد شد و معلومات خود را به قلم آورده 

از اعتقادات پرسش  ،بود علمبی عامی و تیغابهچون پدرش محمد بزرگ امید  ]ردکدر اسالم ایجاد 

  .ار �ودکرده به عقاید پرسش انکخلق را جمع  ،وحشت �وده

الم  یعَلهای پرسش ارش ترسیدن محمد بزرگ امید را از عقیدهز گ[   د:ننکمیچنین روایت ذِکْرِهِ السَّ

ن بوده مشغول کفاضلی بود ممتاز و در املوت سا ،رودباری از عل�ی اس�عیلیهلدین انجم

الم  یعَلروزی  .شدمیتدریس  : کندیمه این آیه را تفسیر کبه مجلس درس او آمده دید  تصادفاً ذِکْرِهِ السَّ

ِسَک مَا نَفْ  يف فيَو إِذْ تَقُوُل لِلَّذي أَنَْعَم اللَُّه عَلَيِْه َو أَنْعَمَْت عَلَيِْه أَمِْسْک عَلَيَْک زَوْجََک َو اتَِّق اللََّه َو تُخْ ﴿

َيل جْناکَها لِکَْي ال يَکُوَن عَ زَيٌْد مِنْها وَطَراً زَوَّ  اللَُّه مُبْديِه َو تَخَْيش النَّاَس َو اللَُّه أَحَقُّ أَْن تَخْشاُه فَلَ�َّ قَيض
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  ١﴾أَزْواجِ أَدْعِيائِهِْم إِذا قََضوْا مِنْهُنَّ وَطَراً َو کاَن أَمْرُ اللَِّه مَفْعُوالً  الُْمؤِْمن�َ حَرٌَج يف

أَمٍْر أَرَادَهُ  یفِ  یِّ الْکَلْبِ  َل یبِْن حَارِثَة بِْن َرشَاحِ  دِ یْ : إِنَّ رَُسوَل اللَِّه قََصَد دَاَر زَ السالمهیقال الّصادق عل

رَُسوِل اللَِّه وَ  ءِ یِ�َجِ  أَتُهُ مَنْزِلِِه أَخَْربَتُْه امْرَ  یإِلَ  دٌ یْ خَلَقَِک. فَلَ�َّ عَادَ زَ  یامْرَأَتَُه تَغْتَِسُل فَقَاَل: ُسبْحَاَن الَّذِ  یفَرَأَ 

 َو اتَِّق صل: أَمِْسْک زَوْجَکَ  یُّ فقَاَل لَُه النَّبِ  السالم عَلَيْهِ  یِّ النَّبِ  (ای زید) فَجَاءَ  .خَلَقَکِ  یُسبْحَاَن الَّذِ  :قَوْلِِه لَهَا

  .٢هیآخر اآل یاللَه َو ال

اللت ارش د ز این گ«الدین به شاگردان خود روی آورده گفت: نجم ،بعد از �ام شدن تفسیر آیه

مت او ه از اک النکر این سعادت کو ما را ش تَعالیٰ ی پیغمرب ما در حرضت باری کنزدی به درجهٔ  کندمی

 ریو خ هِ یِّ نَبِ  ةرساللِ  نیعتقدو من املُ  نیجَعَلَنَا مَِن املسلم یالْحَْمُد لِلَِّه الَّذِ  .واجب است ،آییممیحساب 

 ٣»المالسّ  مهِ یعل نَ یالطّاِهر نَ یبیَّ أوالدهِ لطّ  و امامةِ  هِ ید َصلواة اللَِّه عللقه محمّ خَ 

الم  یعَل ته نزد نوشای هروزی دیگر این تفصیل را به ورق .در آن مجلس هیچ حرفی نزدذِکْرِِه السَّ

  :الدین فرستادنجم

  موالنا!

 .دماز اول تا آخر شنی ،ردیدکمیه کریمه را ک تفسیر آیهٔ  ،دیروز در مجلس درس ش� حارض بوده

به خاطرم  تیفیّ که از این که از تفسیر ه�ن آیه به من حاصل شده است و دقایقی کهایی شبههای هپار 

  .دارممیآمده است به ش� مرقوم و معلوم 

ه جربئیل خود را پیش پیغمرب خود ک�اید میربوت خدایی بسیار دور در خیال من از جالل و جَ 

                                                           
داشتی، ای گفتی برو زنت را نگه دار و از خدا برتس و آنچه را در دل پنهان میچون توبۀ آن کس که خدایش نعمت داده و تو به او نیکی کرده ١-

 و طالقش داد او را به نکاحخدا آشکار ساخت و تو از مخالفت خلق ترسیدی و از خدا سزاوارتر بود برتسی. پس ما هم چون زید از آن کام گرفت 
ها کام گرفتند و طالق دادند، بر خویش حرج و گناهی نپندارند و امر خدا این مؤمنان در نکاح زنان پرسخوانده خود که از آن از تو در آوردیم تا بعد

  )۳۷انجام شده است. (احزاب، 
ن او را دید رفت، غسل کردن ز ه زیدبن حارثة بن رشاحیل الکلبی میکه برای یک کار خصوصی به خانالسالم گفت: رسول خدا وقتیصادق علیه ٢-

شان آمده که زید به خانه آمد، زنش برای او نقل کرد که پیغمرب به خانهوقتی» خدایی که تو را آفریده است چقدر پاک و بلند است«و یکباره گفت: 
تا » ا برتسزنت را طالق مده و از خد«نزد پیغمرب رفت. پیغمرب به وی گفت: زید به  .و گفته است خدایی که تو را آفریده چقدر پاک و بلند است

  آخر آیه.
اش محمد قرار داد که درود بر او باد و بر امامش و سپاس خدا را که ما را در ش�ر مسل�نان و گروندگان به رسالت پیامرب و بهرتین آفریده ٣-

  فرزندان پاکش.
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ه بیچاره کجودی با و  ،محض برای دفع شهوت نفسانی ،ه او البته زن زید را بگیردکند کید بکفرستاده و تأ

ارش آزاد نشده ز این گ ۀتا امروز از طعن کهچنان .دیدیصالح � گرفتنش را ،حظاتال مای هپیغمرب بنا بر پار 

  .آخر آیه یال» اللَّهِ أَمِْسْک زَوْجََک َو اتَِّق «ه کگفت میاست و خودش به زید 

د؟ مگر یاب هبایست از زن زید نیز بهر میه کرد کیفایت �کنیز پیغمرب به او کنفر زن و  ۲۲مگر 

یا  ،ه زیدک برفرضآمد؟ می لغویات نیز ملتفت شدن الزم گونهاینارهای دیگر نبود و الاقل به کدر خدایی 

از  .لیف �ودکگرف� او را به حرضت رسول ت ،خود را طالق داده زنِ  ،از ترس یا از ارادت و یا از طمع مال

آخر در  ،داشت؟ در طالق رضای زن رشط نیستمیه زنش زینب به زنی پیغمرب رضا کجا معلوم است ک

ه او کپرسید می از زینب رضا ه کهواسطبهی و کِ خدای ش�  !اح شونده رشط استکه رضای زن نکاح کن

ه مرد پیر ه بکخواست ی� ،ه زنی جوان بودکه زینب کبل ؛کندمیرا در باالی آس�ن به پیغمرب تزویج 

طالق  ه زینب بعد ازکست امرقوم  تاً در سیرالنبی رصاح(اح شود کنیز نکنفر زن و  ۲۲وانگهی به صاحب 

ٌد مِنْهَا وَطَرًا زَيْ  یٰ فَلَ�َّ قَضَ  ه آیهٔ کبعد  .دادییف هرگز رضا �لکزید به مزاوجت حرضت رسول در ابتدای ت

 ١)ه زینب به غیر از تسلیم چاره دیگر نداشتکار است کپس آش .رس تسلیم فرود آورد ،نازل شد هَاکزَوَّجْنَا

ه و دیگر هر روز عایش .ردکتواند �یو حسد را از طبیعت زنان رفع  کپیغمربی رش ۀه رتبکبینیم میما 

 بارکی هاآنحتی  .رساندندمیه به حرضت رسول کدیگر چه آزارهایی که یو حسد ب کزنان پیغمرب از رش

با  ،دهر کرا  هاآن همهٔ  کماه رسارس تر  که حرضت رسول یکردند کدر آزار دادن پیغمرب افراط ای هبه درج

ناچار  ،مرصه دخرت عفْ حَ  ت غیظین شدّ کبرای تس پیغمرب ،هقبطیّ  یهٔ مار در واقعهٔ  .�ودیقات �ال م هاآن

نَّبِيُّ لِمَ يَا أَيُّهَا ال﴿این آیه را آورد:  ،پای جربئیل به میان آمده بازبعد  و رده بودکاین جاریه را بر خود حرام 

  ٢﴾وَاللَُّه غَفُورٌ رَِحيمٌ  کتَبْتَِغي مَرَْضاَت أَزْوَاجِ  کتُحَرُِّم مَا أَحَلَّ اللَُّه لَ 

 ردنکگممثل  ،های ناشایستهتکصل در فساد بودند و با حر زنان حرضت رسول متّ  ،خالصه

 هانآ عرب در صحرا ماندن و امثال  جوانِ  ،با صفوان نام شبکیه عایشه گردنبند خود را و به این بهان

خود را  جربئیل ،هاآنه برای اصالح فساد کردند کمیخراشیدند و خدای ش� را مجبور میخاطر پیغمرب را 

                                                           
  جا از انشای خود نویسنده استفاده شد.به خط خود آخوندزاده وجود داشت و در اینن قطعه در ض�یم نسخٔه ترکی ای ١-
مهربان  وای پیامرب، برای چه آن را که خدا بر تو حالل فرموده تو بر خود حرام کردی تا زنانت را از خود خشنود سازی، در صورتی که خدا آمرزنده  ٢-

  )۱است؟ (تحریم، 
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بول این های نامقتکحر  واسطهٔ به ،جربئیل بیچاره بال و پرِ  .فرستدها بارها به مدینه مأمور سازد و آیت

  .سته شده بودکریخته و ش هافرا آمدنبرآمدن و  از زیادیِ  دراززبانهای زن

 ،زنان آدم کهنانچبشود  هعاصیه یا سلیط یاباید  زنش اقالً ،ه پیغمرب شدکرفا هر ظُ اند هراست گفت

  .ابراهیم و موسی بودند ،لوط ،نوح

داشت یطبیعت انسانی رضا � یمقتضابه شبههبی ،شنیدمیدید و میاین ماجرا را  ۀزینب هم

یغمرب ه زنان پک اح شوهر پیر درآید و خود را به آن نوع زندگانی ناگوارکبه ن ،ه از شوهر جوان دور شدهک

در باالی آس�ن او را به حرضت رسول  ،اهمیت نداده اصالًبه رضای او  ،اما خدای ش�؛ ندکمبتال ب ،داشتند

  .دهدیمپیغمرب را از این تزویج خرب  جربئیل خود را فرستادهٔ  و کندمیاح کن

ه هرگونه سخنان پوچ را در ترازوی عقل کدن هستیم و کای هما به مرتب کهیدرصورت ،لیب

ر ه حق داردخدای ش�  ،نیمکمیرده اعتقاد کر نکهیچ ف هاآنپنداریم و به میاز محسنات  ،نسنجیده

  .ندکچه دلش بخواهد بگوید و ب

  موالنا!

ائنات که اگر در که از خواب غفلت بیدار بشوید و بدانید کمگر هنوز وقت آن نرسیده است 

ه او رده بکقبول نام  عرب را محمدنفر  کشی یکجا ه منصِب کاین خدا نیست  شکیب ،خدایی هست

 کسمهه ۀام! از عهدمن در پشت رست ایستاده ،ابیبهرهاز او  ،بگیر زن زید را ،ه از خدا نرتسکبفرماید 

ن نوع ائنات از ایک ۀآفرینند .پرستی استاین نوع عقیده بدتر از بت .دهممیس را کآیم و جواب هر می

دای خ ،گوییدمیه ش� کخدایی  .فر محض استکسنادات را به او دادن اِ  گونهاینا است و سنادات مّرب اِ 

 یوَن عَلَ کْي ال يَ کلِ  فهاقول السّ  یَ عّ�  َشأنُه تَعالیٰ ﴿مضمون آیٔه  .مصنوعی و مظنون خیال ش� است

های اگر مؤمنان زن !م استکپوشاندن این عیب چه دلیل مح یبرا ١الُْمؤِْمنَِ� حَرٌَج ِيف أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِْم﴾

مگر  .رنده نگیکه سزاوار است کچه فساد متصور است؟ بل ،خودشان را نگیرند یهاپرسخوانده طالق دادهٔ 

اشد؟ و خود محتاج بوده ب ه به گرف� زن پرسخواندهٔ کیست کهای دیگر پیدا نخواهد شد؟ زن هاآنبرای 

                                                           
  )۳۷(احزاب،  ها کامیاب شدند و طالق دادند بر خویش حرج و گناهی نپندارند خوانده خود که از آنتا مؤمنان در نکاح زنان پرس ١-
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 ،ندهای خودشان را گرفته توانپرسخوانده ۀداده شد های طالقه مؤمنان زنکالواقع منظور این بود اگر فی

فیت را به یکنیز این  ه پیغمرب فعالًکدیگر چه الزم بود  .ردکمیو این اجازت را افاده  شدمیآیه نازل  کی

  مت سازد؟ال مخود را هدف تیر و  ظهور آورد

اقعه و  بعد از اینه کچون  ،شده است هم �نیپشه پیغمرب بعد از رفع شهوت کنیست  کش

به اعتقاد بسیاری از مریدان در درستی پیغمربی و اند هاز هر طرف مردم زبان به طعنه و رسزنش او گشود

﴿ما کاَن مُحَمٌَّد اَبا اَحٍَد مِْن  هٔ ردن آیکو او را به نازل [گردیدند تر ار او جریکمنافقان در ان ،افتاد کاو ش

  ٢]مجبور کردند ١رِجالِکُْم﴾

ه او کترسید؟ خلق میترسی؟ او مگر از خلق ه چرا از خلق میک کندمیخدای ش� به او طعنه 

ه او کایست بمیخدای ش�  .ه واقع شدک ترسیداو از رسوایی می .خواستندیش� �کار کرا به سبب این 

و ها انو رسوایی تا امروز در زب گفتند ،منافقان هر چه گفتنی بود .اما نتوانست ،را از رسوایی نگاه بدارد

  )چه شد؟» اَبا اَحٍَد ِمْن رِجالِکُمْ ما کاَن مُحَمٌَّد «حاصل (ها باقی ماند تاریخ

ه گویا ک کندمیمجسم  یطور بهخدای ش� را در خیال  ،ورکهای مذ ه آیهک این است ترعجب

و را به پیغمرب ا ،عایشه کفدر نقل اِ  مثالً .و لذت حاصل است شدن پیغمرب با زنان به او حظّ  کاز نزدی

 یدرپیپی عایشه کو در پا شودمی تنگدلخدای ش�  .داردیبازمقات خود ال مفرستد و از میپدر  ۀخان

 ٣﴾مْ کْم بَْل ُهَو خَْ�ٌ لَ کْم َال تَحَْسبُوُه َرش�ا لَ کعُْصبٌَة مِنْ  کإِنَّ الَِّذيَن جَاءُوا بِاْإلِفْ ﴿ مثالً[فرستد میآیه  ۱۲

 يَقُولُونَ  مِ�َّ  مَُربَّءُونَ  کأُولَٰئِ  بَاِت لِلطَّيِّ  وَالطَّيِّبُونَ  لِلطَّيِّبِ�َ  وَالطَّيِّبَاتُ الْخَبِيثَاُت لِلْخَبِيثِ�َ وَالْخَبِيثُوَن لِلْخَبِيثَاِت ﴿

 ٥ِظيمٌ﴾َهٰذَا بُهْتَاٌن عَ  کلَّمَ بِهَٰذَا ُسبْحَانَ کوُن لَنَا أَْن نَتَ ک﴿لَوَْال إِذْ َسِمْعتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَ  ٤﴾رِيمٌ کةٌ وَرِزٌْق مَغْفَِر  ُهمْ 

 بهتان وعدهٔ  انِ ند و به گویندگکی بکبه او نزدی ،خود بیاورد ه پیغمرب بار دیگر او را به خانهٔ کتا  ٦]غیر ذلکو 

                                                           
  )۴۰(احزاب،  محمد پدر هیچ یک از مردان ش� نیست ١-
  از م� ترکی نقل شده است. ٢-
  )۱۱ور، (ن واب نیز به ش� خواهد رسیدرسد بلکه خیر و ثآن گروه منافقان که به ش� بهتان بستند مپندارید زیانی به آبروی ش� می ٣-
نیکو الیق مردان پاکند و مردان پاکیزه نیکو  و زنان پاکیزه زنان بدکار ناپاک شایستۀ مردانی ناپاکند و مردان زشتکار نیز شایستۀ زنانی بدین وضعند ٤-

  )۲۶شایسته زنانی پاکند و این پاکان از بهتان ناپاکان منزهند و از خدا برایشان آمرزش و رزق نیکو است. (نور، 
است. (نور،  همت محضچرا به محض شنیدن این سخنان منافقان نگفتند که هرگز ما را تکلم به این روا نیست. پاک خدایا، این بهتان بزرگ و ت ٥-
۱۶(  
  از م� ترکی نقل شده است. ٦-
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  .عذاب بدهد

البته  ،با پرسی جوان در صحرا �اند شبکیزنی جوان  کهوقتی .چه گناهی داشتندها این بیچاره

ه کویا گ ،کندیتنها خدای ش� این گ�ن را � .نبودند باخرباز غیب  هاآن .افتدمیس به گ�ن بد کهر 

  .کی نکنندنزدیه یکدیگر نگهبان گ�شته بود که ب + ائیل خود را به عایشه و صفوانکجربئیل و می

  }ابو دلر  روخوبه صفوان جوانی بود بسیار خوش قامت و کاست  شدهنوشتهدر تاریخ طربی {

 از وی کسچیهه کرود میدور  قدرآنرگاه کچرا به قضای حاجت از لش .نادرستی در خود عایشه است

اوه را تا جکه کگوید ی� کسچیهگردد و به میگردنبند بر  یوجو جست؟ چرا تنها به شودیخربدار �

ر حال روانه ر دکه ندای رحیل رهسپار شدن قافله را داده بودند و لشکبرگش� او نگاه بدارند؟ با وجودی 

 ،ستهافتاده و او ندان ،ه گردنبندش از گردن گشاده شدهکگوید میعایشه دروغ  ،بود؟ عالوه بر اینشدن 

رشتی در ه گردنبندش به آن دک شودمیهیچ در عا� زنی پیدا  .برگشته بوده است شیوجوجستبعد به 

شرتین و انگ ند؟ اگرکبه برابر چشمش بیفتد و او حس ن ،حال بیداری و هشیاری از گردنش گشاده شده

یگر چرا د .رده استکاین بهانه را عایشه بعد از وقوع واقعه خیال  .رفتمیباز احت�لی  ،بودگوشواره می

دام ک؟ بنا بر کندمیرسد و او را به شرت خود سوار میر عقب مانده به رس او کلش صفوان تنها از همهٔ 

شده اش دور نه عایشه از اول شب از خیمهکداند ه میک ؟ر مأمور بودکلش مصلحت صفوان تنها بر ساقهٔ 

 ه صاحب غیرت و ناموس و شجاعتکچرا حرضت علی  ،گناه بودنار صفوان نبوده؟ اگر عایشه بیکو در 

ن این خبیثه را کرها «گفت میخود بیاورد و به پیغمرب  ه پیغمرب بار دیگر او را به خانهٔ کداد رضا �ی ،بود

  »م نیستندکدیگر  هایبرای تو زن ،خود یهایباز عشقبرود پی 

فتد؟ ت به شبهه نییفیّ کآدم چطور از این  .بر غرض داللت دارد اراکآشها این قرینه ۀهم ،خالصه

در عیب در پ .حق دارد ،برشیت از عایشه صادر شده است یمقتضابهار نامرشوعی کاگر در این واقعه 

 دفعهکیصاحب یک توده زنان داده بود که در هر ماه زیاده از  ه دخرت جوان خود را به مرد پیر وکاوست 

 دتشبه ،ربستان در مرد و زن آن اقلیماز طرف دیگر آب و هوای ع .رسیدیبه او نوبت صحبتش �

 .ج�ع است هوِس  هیجان آورندهٔ 
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محبت ط ه پیغمرب از فر کعایشه وقوع یافت باعث بر آن شد  ت نامرضیهٔ که از حر کو این گزارش [

وا مِْن أَبَْصارِِهْم َويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ حجاب را  در مراقبت او آیهٔ  کت رشبه او و از شدّ   ﴿قُْل لِلُْمؤْمِنِ�َ يَغُضُّ

 وََال  فُرُوجَهُنَّ  َويَحْفَظْنَ  أَبَْصارِِهنَّ  ِمنْ  يَغُْضْضنَ  لِلُْمؤْمِنَاِت  وَقُْل ٠ يَْصنَعُونَ  ِ�َا خَبِ�ٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  یٰ کأَْز  کذَٰلِ 

 أَوْ  آبَائِهِنَّ  أَوْ  لَتِِهنَّ لِبُعُو  إِالَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبِْدينَ  وََال  جُيُوبِِهنَّ  یٰ عَلَ  بِخُُمرِِهنَّ  وَلْيَْرضِبْنَ  إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا زِينَتَهُنَّ  يُبِْدينَ 

ْت کي إِخْوَانِِهنَّ أَْو بَنِي أَخَوَاتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو مَا مَلَ بَنِ  أَوْ  إِخْوَانِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِِهنَّ  أَبْنَاءِ  أَوْ  أَبْنَائِهِنَّ  أَوْ  بُعُولَتِِهنَّ  آبَاءِ 

 يَْرضِبْنَ  وََال  النَِّساءِ عَوْرَاِت  یٰ أَْ�َانُهُنَّ أَِو التَّابِِعَ� غَْ�ِ أُوِيل اْإلِرْبَِة ِمَن الرِّجَاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذيَن لَْم يَظْهَرُوا عَلَ 

رد و نصف کنازل  ١﴾تُفْلِحُونَ  مْ کلَعَلَّ  الُْمؤْمِنُونَ  أَيُّهَ  جَِميًعا اللَّهِ  یإِلَ  وَتُوبُوا نَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِ�َ مِنْ زِينَتِهِنَّ بِأَرْجُلِهِ 

ا صفوان تنها عایشه ب .به حبس ابدی انداخت هوردُ  مرورِ  یال ،است اُناث ه طایفهٔ کنصف بنی نوع برش را 

ردند کیمم سن پیغمرب نیز به سبب پیری او به جوانان صحابه نازفروشی کسایر زنان  ،نداشت یباز عشق

ی این پیر که کگذرانید میرر به زبان کاز آن جهت طلحه م .بشوند هاآنه بعد از رحلتش طالب تزویج ک

های ایشان را در برابر خودمان به صدا و خلخال شیمکدر آغوش ب ،های او را بگیریمه ما زنکخواهد مرد 

های ه زنان پیغمرب به نیت دلربایی در حالت رفتار از پیش روی جوانان صحابه همیشه پایکچون  ،بیاوریم

ت کحجاب این حر  در آیهٔ  کهاینآوردند تا میهای خودشان را به صدا خلخال ،زده ه یکدیگرخودشان را ب

بَْن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلََم ما يُخْفِ�َ مِْن زِينَتِهِنَّ﴾﴿وَ لمه کنیز بدین چند   کهوقتی .ایشان قدغن گشت بر ٢اليَْرضِ

ه تو ک کنمیممن تدبیری ! در باطن خود گفت: پدرسوخته ،ادبانه طلحه گوشزد پیغمرب شدهای بیحرف

 یٰ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَ  .ردکاز خدای ش� اول نزول این آیه را درخواست  .به آرزوی زشت خود نتوانی رسید اً ابد

ه ازواج خود را به مؤمنین مادر قرار بدهد تا کبدین منظور  ٣﴾مأُمَّهَاتُهُ  وَأَزْوَاجُهُ  بِالُْمؤْمِنَِ� ِمْن أَنْفُِسهِمْ 

ه ازواج او کاز این لفظ  هاعربه کبعد دید  .نندکویج مادران خودشان اقدام نز بعد از وفاتش به ت کهاین

دیگر را از خدای ش� خواهش  نزول آیهٔ  ،را نخواهند فهمید هاآنحرمت تزویج  ،نداهات مجازی ایشانمّ ا

وص ه در هر خصکتزویج زنان او را بعد از رحلتش به مؤمنین حرام گرداند و خدای ش�  تاً ه رصاحک�ود 

                                                           
گاه است و کنند آ به مردان مؤمن بگو تا دیده از ناروا بپوشند و فروج خود را حفظ کنند که این خود برای آنان نیکوتر است و خدا به آنچه می ١-

زشت محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرأ ظاهر  زنان مؤمن را بگو تا چشم از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را از عمل
د و و شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و ج�ل خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خمی

چنان پای به زمین نزنند که خلخال و ر و خواهران خود و زنان خودو آنپدران و پدران شوهر و پرسان و پرسان شوهر و برادران خود و پرسان براد
  )۳۱-۳۰سوی خدای مؤمنان شاید رستگار شوید. (نور، زیور پنهان پاهایشان معلوم شود؛ و باز گردید به

  و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود ٢-
  )۶(احزاب،  اندها و زنان او مادران آنانبه مؤمنان است از خود آنپیغمرب اولٰی و سزاوارتر  ٣-
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هِ وََال أَن ْم أَْن تُؤْذُوا رَُسوَل اللَّ کاَن لَ کوَمَا ﴿رد: کدیگر را نازل  این آیهٔ  ،بالحرف و اعرتاض تابع امر و نهی او بود

 ١﴾اَن عِنَد اللَِّه عَِظيً� کْم کحُوا أَزْوَاجَهُ ِمن بَعِْدهِ أَبًَدا إِنَّ ذَٰلِ کتَن

 .دشوصال زنان او بعد از وفاتش بریده یه دندان طمع طلحه و سایر صحابه از آبعد از نزول این 

ه تب فقهیّ که در کاس� بنت لق�ن  کهچنان ،م سنش از او نفرت داشتندکزنان  ،پیغمرب پیر بود کهاینغرض 

 وحهٔ کبه خالف رضای خود محض به خواهش اقربایش من کهوقتی ،مشهور است »مستعیذه«به لقب 

چنان از دیدار  ،ندکی بکه به او نزدیکپیغمرب شد و پیغمرب شب زفاف به شبستانش قدم گذاشته خواست 

خواهی؟ چرا مرا به خالف از من چه می ٢یا شیخ کنمِ اَعُوذُبِاللّهِ ه به زبان آورد: کرد کپیغمرب وحشت و رم 

ه من طاقت دیدار تو را ندارم و هرگز به تو رام کن کرضای من درخواستی؟ دست از من بردار و مرا آزاد 

اس� ه�ن ساعت از . ٣رومهَ یا اِلِحقی بِاَهلِک از وصالش نومید گشته گفت:  اً پیغمرب البد .نخواهم شد

 ،هاطلّقَ  ثمَّ  .رگرداندرد و بکه پیغمرب خودش مرا قبول نکپدر رفت و خرب داد  ۀپیغمرب بیرون شده به خان خانهٔ 

  .بعد پیغمرب طالقش داد

و ه ایشان نیز آرزومند آزادی از چنگ اکدیگر زنان پیغمرب به خوشبختی اس� حسد بردند چون 

 ،ان جاریه بودندبعضی از ایش .زن پیغمرب نشده بودند ،خود � این زنان به اختیارِ کا کهاینبودند به علت می

 کهچنان ،نار شوهران ایشان ربوده از برای خود به زنی گرفته بودکار بیچاره از فّ کبعضی را پیغمرب از دست 

اگر از  دانستمیه کند زیرا که زن خود را به او تسلیم بکنار زید در ربود و زید ناچار بود کزید را از  زنِ 

 پس اگر زنان بیچارهٔ  .رسید ٤ه از داود به اوریاکبه او نیز از پیغمرب آن خواهد رسید  ،شدکزن خود دست ن

گری در نظر حریفان عشوه ،ج نهادهکت عفّ  مثل عایشه پا از دایرهٔ  ،ه داشتندکپیغمرب در این حالت 

  .هرگز بعید نیست ،جستندمیردند و به جهت روز آینده از برای خودشان یار و دلدار کمی

ه رفت و ایشان را در مدینمیفار به غزوات ک اموال� اوقات به جهت تاخت و تاراج کپیغمرب ا

                                                           
. (احزاب، تو نباید رسول خدا را هرگز بیازارید و پس از وفاتش نباید که زنانش را به نکاح خود در آورید که این کار نزد خدا گناه بسیار بزرگی اس ١-
۶(  

  برم ای پیرمرداز تو به خدا پناه می ٢-
  ینت، به قوم خود ملحق شوای زن بدط ٣-
  اوریا یکی از رسداران داود بود که زنی زیبا داشت و داود به خاطر رسیدن به این زن شوهرش اوریا را کشت. ٤-
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  بودند یا نبودند؟می دامنپاکداند ایشان در غیاب او می ؛ کهگذاشتمی

عجز  ه به جربئیل نیز ازکاز ج�ع عاجز شده بود ای هپیغمرب در اواخر عمر خود به مرتب خصوصاً 

العلوم به نام احیاء یمّ در تصنیف خود مس کامللامام غزالی معارص نظام کهچنان .رده استکایت کخود ش

  نوشته است:

 ینقاع فدلّ عن الوِ  یَضعْفَ  الّسالمهیعَل لیجربائ یٰ کوت القال شَ  اللَّه رسول االخبارانبَعِْض  یجَاءَ ف

  ١هیرسالهَ  یلعَ 

لفت طالب ا ،البته به تقاضای طبیعت برشیت ،م سنشک زنانِ  ،در این حالت عجز او از ج�ع

چرا  ،م و پریشان خیال نبودداشت و متوهّ میاگر پیغمرب از طرف ایشان خاطر جمعی  .دندشمیجوانان 

ب از ایشان سل باملرّه ،ه اعظم حقوق برشیت استکبدین درجه امر زنان را سخت گرفته و آزادیت را 

 ٢]رده است؟ک

� خدای ش .أَمِْسک زَوْجَکه کگوید میو به او  کندیدیگر پیغمرب پیشنهاد زید را قبول �[

د در ه زن زیک آن از پس. شتابه او زن زید را بگیرد و در نهایت کم قاطع فرستاده کشده ح کخشمنا

رده کالظاهر صرب نیاش هم علهحتی تا انقضای عدّ  .کندمیویج ز پیغمرب او را ت ،شودمیقه آس�ن مطلّ 

  ٣]است

 خدای ش� صرب .بیندیماه او را � کو ی کندمیه را بر خود حرام ه قبطیّ پیغمرب ماریّ  ،دیگر

مَرْضاَت أَزْواِجَک  أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لََک تَبْتَغي ای﴿فرستد: میطعنه به پیغمرب  آیهٔ . ردکتواند �ی

ها در خصوص از این قبیل آیت .ندکات و مقاربت بالقمه ه با ماریّ کفرماید میو  ٤﴾َو اللَُّه غَفُوٌر رَحيمٌ 

د ش�ر است و این مزخرفات را ما بایتاب او بیکدر  هاآنمانند  پرستی پیغمرب ش� و سایر مزخرفاِت زن

  .شاد و داخل ثواب شود هاآنه ارواح ک در رس قرب مردگان خودمان نیز بخوانیم

                                                           
  السالم از ناتوانی در ج�ع و او مرا راهن�یی به خوردن حلیم کرد.در خرب است که پیامرب گفت شکایت بردم به جربئیل علیه ١-
  است استفاده شد. که انشای خود آخوندزاده ترکی نسخهٔ ملحقات از  ٢-
  شده است. ترجمهاز م� ترکی  ٣-
ــای پیغمرب، ب ٤- ــ ــرای راضی کردن زنان خـ ــود آنــ ــچه را که خدا به تو حــ ــ ــالل کرده، چرا به خود حـ ــ ــ  کنی؟ حال آن که خدا رحم کنندهٔ رام میــ

  )۱بخشاینده است (تحریم، 
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ی مذموم ار که نبودنش کش�رم بلاری مذموم �یکرا نسبت به پیغمرب من هرگز  یپرستزن

 .جفت است ّب حاست و بقای نسلش وابسته بر  یپرستزنقانون  ،ه آفرینش انسان در اساسکزیرا ؛ است

در  .کندیتخلف ماز قانون خلقت عمداً  کهاینیا بی�ر است یا  ،ندکسی به خالف این جنبه رفتار کاگر 

پرستی را به ه زنک این استحرف در  .نظیر استبی میال ک ١اْإلِْسَالِم﴾ یفِ  ةَ ی﴿َال رَْهبَانِ این باب حدیث 

ن خود پنها ردن و این طمع ناالیق را از روی تزویر و در نفِس کبه زن این و آن طمع  ؛افراط رسانند حدّ 

 خود را به فرمان آفرینندهٔ  مطموعهٔ  و بعد به دست آوردن زنِ  ٢﴾هِ ینَفِْسک مَا اللَّهُ مُبْدِ  یفِ  ی﴿تُخْفِ داش�: 

ه خودش ک با وجودی .اری است ناشایسته و ضد شأن پیغمربیکاز طرف پیغمرب  ،ائنات وابسته �ودنک

وا ِمْن أَبَْصارِِهْم﴾ هٔ بایست به مضمون آیمینیز  میل  �لِ کدر  کهاینعمل �اید نه  ٣﴿قُْل لِلْمُؤِْمنَِ� يَغُضُّ

بْحَاَن الَِّذي سُ  ۀلمکند به کتعریف ب اً لطافت بدنش را هم جهر  ،عریان مشغول �اشا شده به زن بیگانهٔ 

ه مسلمین در حق اولویت خود نسبت به زنان ایشان فّ اکت ناشایسته را برای کاین حر  ،آن از بعدو  ٤کلقَ خَ 

 یعَلَ  هُ إِذَا وَقََع بََرص «نویسند: میخصائص نبی  کِ در سل کالً فقهای سنی و شیعه  کهچناناعتقاد بدهد 

  ٥»حهَاکنِ یزَوْج طََالقهَا ل یوجََب عَلَ  هایاِمْرَأَة وَ رغِب ف

را  یٰ ه از دوست و دشمن این فتو کسی کاری بدین درجه؟ کاین چه معنی دارد؟ فضیحت 

  در حق پیغمرب ش� و خدای ش� چه خواهد گفت؟ ،بخواند

 گونهایناما خدای ش� آواره است به  ،ارهای بزرگکهای دیگر مشغول است به خدای ملت

 .لغویات

 !موالنا

ی پیغمرب پرستشهوت ،ردهکسخنان بیهوده باور  گونهاینه خلق عوام به ک این استتعجب من از 

ه اگر او گرفتار قید کپندارند و به این نقطه ملتفت نیستند میائنات کی او در حضور آفریننده کرا دلیل نزدی

                                                           
  سالم رهبانیت وجود ندارددر ا ١-
  )۳۷، احزاب( خواست آشکار سازد.داشتی (ازدواج با زینب) خدا میآنچه در دل پنهان می ٢-
  )۳۰، نور(ها را بپوشانند به مردان مومن بگو چشم ٣-
  پاک است آن که تو را آفرید ٤-
  چون چشمش بر زنی افتد و به او میل کند، طالق او بر شوهر واجب است تا به نکاح پیامرب درآید ٥-
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ن و ج�ل سآفرین بر حُ «گوید: میو  کندمینگاه  اً چرا به زن بیگانه در حالت غسلش قصد ،شهوت نباشد

  »لطافت آفریده است!را به این و ه تکاست خدایی  کتو و پا

اد افتخار شمرده به اعتق مثل این گزارش را مایهٔ ه مثل ش� فاضل بیک این استتعجب من از 

ر اگ .دانیدمیواجب  کسهمهر این سعادت موهوم را بر کپندارید و شالن میکخودتان آن را سعادتی 

من  ،دهیدمیسناد را زمین و آس�ن چنین اِ  ۀکنندخلقبه  ،نه از روی ریا ،در حقیقت ش� از روی اعتقاد

  .آورمیچنان پیغمرب ای�ن �به آن ،و به چنین خدا اعتقاد ندارم کنمیبا ش� موافقت �

های عقلی نوشته به من بفرستید و مت و دلیلکه جواب این ایراد را از روی حک کنممیتوقع 

افت را از رش  هاآن ،دست برداشته لوحسادهوگرنه از فریب دادن عوام بیچاره و مردمان  ،ت �اییدکمرا سا

  +!برشیت محروم نسازید

علت  مدگی مخصوص دارد بهپیغمرب عُ  خانهٔ حرماست: جمیع این تفصیالت در بیان اوضاع مستنسخ ه الحاق ک{

 }گرددمیهویدا  زنان رصاحتاً  حجاب در حق طایفهٔ  سبب نزول آیهٔ  ،از این تفصیالت کهاین

 برخاست رفت پیش محمد بزرگ ،الدین بعد از رسیدن این تفصیل بسیار در غضب شدهنجم

الم  یعَل فاسدهٔ  امید و بعد از اجازت گرف� به حضور وی درآمده عقیدهٔ  ایت کش ،ردهکرا به او بیان ذِکْرِهِ السَّ

ان او سلطنت از دودم ،ه ولیعهدش استک دین و ملحدبه وجود این پرس بی بیقرعنه ک�وده و گفت 

  .در خواهد رفتب

بسیار  .و به رشیعت و مذهب از جان و دل معتقد لوحسادهمحمد بزرگ امید مردی بود 

رآمد و به باالی منرب ب ،رد و خلق را جمع �ودهکپرس وحشت  از عقیدهٔ  ،و خشمگین گردیده حالشانیپر

 ١]ور شدکمذ  کهچنان ،ار �ودکآش ارِ کبه اعتقادات پرس ان ،در پیش نظر همه

الم  یعَل  در اثبات روش پدرها به نوش� رساله ،ردهکارشاد  کاز خوف پدر ناچار تر ذِکْرِِه السَّ

از قلب پدرش محمد بزرگ امید وحشت رفع گشت و منصب والیت عهد خود را  کهاینرشوع �ود تا 

الم  یعَلبه  الم  یعَل ،ه محمد بزرگ امید فوت شدکهمین  .ردکتسلیم ذِکْرِهِ السَّ ند سلطنت به مسذِکْرِهِ السَّ

                                                           
  .نقل از نسخٔه تاجیکیاز گزارش ترسیدن محمد بزرگ امید تا اینجا  ١-
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وده املوت جمع � رد و در سال پانصد و پنجاه و نه ارشاف و اعیان خود را در قلعهٔ کادعای امامت  ،نشسته

ی زرد کیز ی سبکی رسخ یکردند و چهار علم بزرگ یکمنربی نصب  ه،فرمود در عیدگاه آن در سمت قبل

 .لیغه خواندب اول خطبهٔ  ،در هفدهم ماه رمضان باالی منرب رفته .ی سفید در چهار طرف منرب گذاشتندکو ی

  رد:کبعد خطاب 

ه خیر و رش و سعادت کف هستم لّ کمن امام زمانم و به اقتضای عقل رشیف م !ای ج�عت

امر  کبهشت و دوزخ ی .مان نامتناهیه عا� قدیم است و ز کبدانید و آگاه شوید  .و ضاللت ش� را بن�یم

به اقتضای  ،ه در باطنکست ا به هر عاقلی الزم .مرگ اوست ،سکقیامت هر  .است میخیالی و موهو 

 شودیمحق خطاب  راهِ  مردِ  ،به این چنین شخص .ار باشدکو کفس و نیالنّ سلیم ،برشیت و عقل رشیف

ه�ن روش را به خود شعار  ،ه خود مفید ببینده به جهت معاش و امور دنیویّ کو در ظاهر هرگونه روش 

و  پس از این آزاد هستید .ردمکاز ش� ساقط  الًکمن  هلّ لاحقوقه را در خصوص الیف رشعیّ کت اآلن .سازد

ع�ت ار شوید و از نکو کنی .نیدکعلم تحصیل  .فارغ بالیدباملرّه  هلّ لاحقوقاز اوامر و نواهی در خصوص 

ابلهانه  به خیاالت فاسده و عقاید .نیدکنت حاصل کثروت و م .ه یابیدپنج روزه خود بهر  ه در حیاِت دنیویّ 

ه با علوم و صنایع و اع�ل حسنه و صالحه و فضل و ه� در کنید و سعی و تالش �ایید کد مخود را مقیّ 

را در حبس و حجاب  اُناث طایفهٔ  !و هم فرمود: ای ج�عت[ .ح شویدمیان ملل عا� برگزیده و مرجّ 

ر نیز و کُذ  از برای طایفهٔ  ،تدر حق این نصف برشیّ  ،ه ظلم عظیم استکقطع نظر از آن  داش�نگاه

تربیت را در حبس و حجاب نگاه مدارید و ایشان را بی اُناث ۀاز امروز طایف .دارد التُحصیٰ خسارت 

اده بر من زی کهچنان .نفر زن مگیرید کو زیاده بر ی مگذارید و در حق ایشان ظلم و ستم را روا مبینید

خود را مثل پرس خود به خواندن و نوش� مشغول  کوچکدخرت  این از بعدس کنفر زن ندارم و هر  کی

و  مستحق بازخواست ،نفر زن بگیرد کو از غنی و فقیر زیاده بر ی کوچکس از بزرگ و کنسازد و هر 

  ]ط من خواهد شدخَ سَ 

اب فرح اسب رده به ترتیِب کمردم هر سال آن روز را عید  .ردکاز منرب پایین آمده افطار  ،بعد از آن

الم  یعَلشعرای اس�عیلیه در مدح  .�ودندمیو رسور مبالغه   جملهن از آ  ،ردندکا انشا ّر قصائد غذِکْرِهِ السَّ

  است: ]بیت[ن پنج ای
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الم یمخدوم روزگار عَل  یزدیا دییبرداشت غّل رشع به تأ   ذِکْرِهِ السَّ
  مقبول داور آمد و ممدوح خاص و عام  سرت و حجاب را هٔ ی[منسوخ کرد آ

  عدد افراط شد، حرام نیهمرس بس است ز  نفر کیگروه، به هر مرد  یفرمود کا
  فام لیچرخ ن نیاست بر ا وریتا ماه ز  تا آفتاب نورفشان است در جهان

  خواهد �ود نوع برش بامداد و شام  ادی ریرا به خ میَ پادشاه پاک ش نیا

الم  یعَل ،ستانتسم در ایران اظهار شدته مذهب پراکفردای آن روز  هر دو ساعت به ظذِکْرِِه السَّ

خانه بیرون ه از سلسله پادشاهان دیامله بود گرفته از حرمکالتاج را بانوی بزرگ درة ،زن خود دسِت  ،مانده

 رده بهکخود سیر  روانروشنیم و کح های املوت با شوهرِ �اشاگاهآمد و بانوی بزرگ رو گشاده در 

الم  یعَل ،یمت و موافقت داشتالمه هوا کخانه بازگشت و هر روز حرم انوی سیر را با ب گونهاینذِکْرِهِ السَّ

ا زنان ب ،ردهکتقلید او  اُناث ان املوت در آزادی طایفهٔ کّ اعیان و ارشاف و جمیع س .ردکمیرار کبزرگ ت

گرچه ه اکست امروی  .ند و در جمیع قلمرو او این رسم جاری شدشدمیخودشان به سیر بیرون  روگشادهٔ 

الم  یعَلمسلمین به  از اطراف طوایف مختلفهٔ  ز ایشان ا کیچیهاما  ،دادندمیفر و الحاد کسناد اِ ذِکْرِهِ السَّ

ال  یعَله کسناد فسق و فجور بدهد و او را ظا� و جابر بش�رد چون ه به او اِ کحق نداشت  م ذِکْرِِه السَّ

دید و یی را روا �سی ظلم و تعدّ کرد و در حق کیخورد و زنا �یبود و هرگز رشاب � دامنپاکبسیار 

 و شغلش متصل مرصوف بر آسایش و دادی�نجه و تعذیب مردم فرمان کهرگز بر قتل نفوس و بر ش

یافت و در ترویج علوم و تربیت نوع میو فضال انعقاد  � و عل�کرفاهیت رعایا بود و مجالسش با ح

از معاصی  یدامنپاک ه علم و تربیت منتجّ کرد کمیبر عاملان مربهن  ؛ورزیدان اهت�م میکام قدربهبرش 

ست و اد حرص و طمع و مورث ظلم و تعدی باعث فسق و فجور و مولّ  یدار نیداست و نادانی و 

  ]یدنام کهچنانصفیا بنامد ه خود را امام زمان و رسخیل اَ کحق داشت  ،این نوع اخالق حسنه واسطهٔ به

الم  یعَل یآفرین بر تو ا یم و کپادشاه باعقل و ح که در مدت تاریخ هجری مثل تو یکذِکْرِهِ السَّ

 ه به سیویلیزاسیون این ملتکو صاحب عزم در میان ملت اسالم پیدا نگردید  همتصاحبفضل و ذی

 ،درا فهمیده بو و اگر ملت مطالب ت .ندکباعث شود و این ملت را از ح�قت و جهالت و بدبختی آزاد 

تو در عرصی مذهب [ه کند زیرا شدمیچین تو حساب ی دنیا خوشهگنیحاال طوایف انگلیس و 

 هاآن ]ندشدمیبریان  ١های دیوان اینقویزیسیوندهکه ایشان هنوز در آتشکردی کم را ایجاد ز ستانتتپرا
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 ١ونیعنی پروتستانتیسم را فهمیده و روولسی ،ه ایجادش از تو بوده استکمدت مدید بعد از تو مذهبی را 

  .را اختیار �ودند طمذهب پروتستان ،ردهک

الم  یعَل ی�نهٔ کاز سلطنت ح[  کلات مُ م در جمیع صفحز ستانتتپرا ،گذشتبچند سال ذِکْرِهِ السَّ

 ]ردندکمیآن را در حق خودشان مشاهده  او روز به روز نتایج خیریهٔ  دیلم منترش و برگزیده شد و تبعهٔ 

الم یعَل ،نادان با آل بویه سلجوقیانِ  کبه تحری ،چه فایده  کبا ی ،حسن نامور ،اشرا برادر زوجه ذِکْرِِه السَّ

  +.ردکچراغ ملت ایران را خاموش  هبه خصوص ،رضبت خنجر مقتول ساخت و چراغ ملت اسالم را

 روشادهگه خواهرش در نظر مردم ک شدیطبع او � ،بود و بنا بر عادت قدیمه مرضیّ  کاتینسیار فابحسن نامور {
الم  یعَلو از این جهت به  کندمیسیر  ل او ب قتکخود مرت ،ورزید و از شدت بغضمیبغض و عداوت ذِکْرِِه السَّ

  }گردید

الم یعَلبعد از وفات  دور در قدر مقهب ،ردهکپرس او محمد هم در طریقه پدرش رفتار  ،ذِکْرِهِ السَّ

ه دیگر کالدین حسن دید رد و بعد از فوت او پرسش جاللکمیپدرش سعی بلیغ  ۀی�نکترویج عقاید ح

گر و و سالطین دی عباسبنیمثل خلفای  ،نیست و از اطراف دشمنان نادان زیاد شدنددر ملت موافقت 

بد ناچار و ال  ،ردندکو زنادقه را دادند و از هرجا به عداوت ایشان اقدام  الحدهمسناد اس�عیلیه اِ  به طایفهٔ 

  .ظلمت انداخت خود را و اهالی رودبار و قهستان را به چاهِ  ،از تازگی ،ردهکباز به مذهب قدیم عود 

الم  یعَلحیف از تصنیفات  در  شدمی حساب لرتاتر کّل اقوت و زمرد ه یالحقیقه فیکذِکْرِِه السَّ

ذِکْرِهِ  یعَل ،به عقیده و مذهب .شدمیمثل بی ۀتحف کی واقعاً اگر پیدا گردد  ،شودیهیچ جا مشاهده �

الم  اگرچه ایشان در عقاید [هندویان  کچاروا در هر خصوص مطابق است عقیده و مذهب طایفهٔ السَّ

نند کمیقاد اعتها کچاروا ]املذاهبتاب دبستانکن به کنگاه  .نندکمیه زیاده از اندازه تخیالت سخت دینیّ 

و  دلیل قاطع کدنی شدن از عا� طبیعت است و به وجود صانع یاو  یٰ انع و موجد نیست و أعلصه ک

ر رد؟ و چرا دکپس چرا به امر مظنون و موهوم بل معدوم بندگی باید  .آویز نیستبرهان واضح دست

قائل شد؟ و  ،ه فضیلت شهود ندارندکسا باید شد؟ و به فرشتگان عبادت جبهه ۀواسطبهمعابد و مساجد 

شید و نقد را کهای دنیا دست و راحتها حرص ابلهانه به امید جنت و نوید راحت از نعمت موجِب به
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به  که افکندن عوام را به دام فریب+  جاه دوست فصحایِ  نهٔ ااذبکرد و به اقوال کاصل عوض بی به نسیهٔ 

اند فریفته شده و از دنائت طبع به چنین اشخاص فروتن شده، حصول آرزوهای خودشان وسیله دانسته

 ؟رذیل شد و پرستش کرد ایشان را آقا و اولیا دانست و به ایشان بندهٔ 

ی از شاعر  .در باب جاه دوستی پیغمرب ما در جزء رابع تاریخ ابن خلدون این گزارش به نظر آمد !الّدولهجاللای {
ان شاه الدوله تور در مدح شمسعُ�رة اليمني به  یمَُسمَّ  باللّه مرص الفائز اس�عیلیهٔ  خلیفهٔ  معارصشعرای عرب 

مطلق ترغیب  فرد به تسخیر یمن و استبدادسه در آن قصیده توران شاه را بدین به  ،گفتهای هالدین قصیدصالح ربراد
  :کندمیو تحریف 

  الِْعلْمِ  یسواک َو أورلنار ف یإل  فاخلق لِنَفِْسک ملکا َال تَُضاُف بِهِ 
  وَ ُضمَّ  یلَحْ�ً عل یالور  قولیک�  تهیَهذَا ابُْن تومرت قَْد کانَْت وال

  اْألُمَمِ  دیأَْن دَعَوَْت س یإل یسع  مِْن رَجُلٍ  نیالذوکان أَوَِّل َهذَا 
ه از جهت آن تو به غیر خود مضاف و وابسته نگردی و کن کی خلق که از برای خود ملک این است اشترجمه

ه او را ریاست و والیت بود کاست  ١ه این فرزند تومرتکآتشی در عا� یعنی در شهرت برافروز تا مردم بگویند 
اول این روش از  .ردکند و خوار و دردمند کمم دنیا را افاگویند گوشت از چوب آویخت یعنی میمردم  کهچنان

 یپرستتشهر و جاه دوستی و  یطلباستیریعنی در روش ؛ مم خواندنداد او را سیّ  کهاینرد تا که سعی کمردی بود 
 کلو روش سعی و س بدینی از رجال عرب ه رجلکندیدی  .اول این روش از مؤسس دین اسالم است .تو تنها نیستی

  به چه درجه رسید؟ ،ردک

دوست و و جاه طلباستیر شدتبه الواقعیفپیغمرب ما  .الحق این شاعر مطلب را خوب فهمیده است
 بدلیب هاعرب مابینفیبود و در عقل و تدبیر در عرص خود نظیر نداشت و در فصاحت و بالغت  پرستشهرت

ْ مِْن قُرَيْش: کندمیخودش بدین صفت افتخار  کهچنانبود  ادِ بَيَْد أ�ِّ از خیاالت  کالً و قرآن  ٢أنَا أَفَْصُح مَْن نَطَق َبالضَّ
علوم  هکهست  قدرنیا. نبود یاُم ریخ ؛بود یعنی سواد نداشت یمّ اخود او ناشی است و این عقیده غلط است او 

وادش بود و ن سکویلیزاسیون این عرص مانند معارصین خود خرب نداشت ولییدانست و از تربیت یعنی از سی�
ً  ،خواستمیگفت و هر چه میرد و هر چه کمینسبت هر چه  ،دانستمیخواندن  ائنات کبه خداوند  عمدا

 ،ردهکامورات رذیله نیز اقدام ای هار خود به پار کحتی به جهت پیرشفت  .ه به خود او بحث وارد نشودکداد می
ا تفکه به جنگ میدان با دشمنان اکست ا نای جملهاز آن  داده است ءخالق ارض و س� را به ارادهٔ  هاآننسبت 

ای قبائل به آرامگاه چند نفر از رؤس ةً خفی ،ه رفته هنگام شبکچند بار دزدان عرب را از پیروان خود بفرستاد  ،ردهکن
یرالنبی اش در ساز این قبیل تدابیر رذیله .ت برسانندکه هال ایشان را ب ،بودند داخل شده ه مخل خیاالت اوکعرب 
حالی  ینمالی�رةع کهچنانالی تواند شد حیفیت کل به حقیقت این تأمّ  دمیبه  باشعور آدم .شودمیروایت  تفصیالً 

                                                           
  گذار دولت موحدون در قرن پنج هجری (ویراستار)رهرب و پایه ١-
  عرب زبانانم. به ویژه که از قریش هستم.ترین من فصیح ٢-
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 .است شده

بِْن  نیجَعْفٍَر مُحَمَِّد بِْن الحس یالدَّرَجَاُت الب بَصائُِر اتاب کمن  دلیل صاحب سواد بودن پیغمرب این روایت است:
قَاَل َسئَلُْت أَبَا  یبِلَِساِن الْعَرَِب. حَدَّثَنَا جَْعفَرُ بُْن مُحَمَِّد الصوف کتبیَو  ءقر یِيف انَّ رَُسوُل اللَِّه کان  باب یالقم هیبابو

 !داکقُلُْت لَُه جُِعلُْت فقال  ؟النَّاُس  قولیقاَل ما ؟ لنَّبِيُّ اَالمِيَّ لَِم ُسمَِّي اَ  هِ بُْن رَُسوِل اللَّ  ای: الرَِّضا یجَعْفَرٍ مُحَمََّد بَْن عل
ا سم زعمونی يَقُوُل ِيف  یٰ  تَعالذلک. وَ اللَّهُ تبارک وَ  کونی یلَعَنَهُ اللَّهِ أَنْ  همیفَقَاَل کذبوا عل کتبیلَْم  النهیاألم یالنبیأَ�َّ
یف کف  الِْحکَْمهَ الْکِتاَب وَ  عَلُِّمهُمُ یُ َو  هِمْ یزَکِّیُ َو  اتِهِ یآ هِمْ یْ عَلَ  تْلُوایَ رَُسوالً مِنْهُْم  نَ یِّیاْألُمِّ  یبَعََث فِ  یُهوَ الَّذِ  مِ کتَابِِه اَلُْمحْ ک

َا ُسمِّ ب و تَ کقرأ و یی هاللَّ ان رسول کلقد  اللَّهِ و  ،حُْسنُ یَ ما ال عَلُمهُمُ یکان  مِْن ة کَّ َو مَ  ةِألَنَّهُ کَاَن مِْن أَْهِل مَکَّ  یَّ اْألُمِّ  یَ إِ�َّ
  ١}اوَ مَْن حَوْلَه یلِتُنِْذرَ أُمَّ الْقُر َو ذَلَِک قَوُْل اللَِّه عَزَّوَجَلَّ  یأُمَّهَاِت الْقَُر 

قتضای به ا ؛یب موالید از عنارص استکتر  .ردن را شایسته نیستکباور  ،ه ظاهر نیستکو هر شیئی 

ئت باقی یب جسد و سالمت هیکه ثبات تر کمادام  ،اندهنارص با همدیگر تألیف یافتطبیعت چند روزی ع

 کهوقتی .ل جستصباید تو  ،ه مرغوب طبع است و از آن رضر حیوانی متصور نیستکبه هر خیر  ،است

االتر و به وطن ب ،شدنخراباخ بدن را بعد از کمعاد عنرص باز عنرص است و  ،یب جسد متالشی شدکتر 

مرده شه لّ لاحقوقه کرد در اع�لی کپس باید اعتقاد  .نزول نیست ،عروج و به نار و جحیم ،ناز و نعیم

س که درواقع برعکرسند بلاران به راحت و نعمت �یکو کشوند و نییاران معاقب �کگناه ،شودمی

 به مشقت ارکو کعبادات فارغ شده و نیار از عذاب روزه و �از و طاعات و کگناه کهآنبه جهت  .است

  +عبادات که عذاب محض است گرفتار است.

  فضولی:{

  شیمیگور که جهنم نه ا، نهیگل اونون مجلس  اهل وَرع یواعظ اوصاف جهنم اوخورا

  }یعنی جهنم، خودِ مجلِس واعظ است

                                                           
لرّضا (امام ا یگفت: از حرضت ابا جعفر محّمد بن عل یکه جعفر بن محّمد صوفاشاره به حدیثی است در کتاب بصائرالدرجات مبنی بر این ١-

حرضت فرمودند: مردم در اين باره چه اند؟ موسوم شده »یامّ « فرزند رسول خدا، چرا پیامرب به یرده و محرضش عرضه داشتم: اکجواد) سؤال 
اند، دانستند به اين اسم خوانده شدند. امام عليه الّسالم فرمودند: دروغ پنداشتهیتابت �که چون پيامرب کردم: گ�نشان اين است کگويند؟ عرض یم

ُسوالً َر  ِيف اَْألُمِّيِّ�َ  ُهَو اَلَِّذي بََعثَ «فرمايد: یم خودش مکتاب محکه خداوند در ک یباشد در حالیجا صحيح مکاز رحمت خدا دور باشند، اين سخن 
» دانستندیه خواندن و نوش� �ک یقوم یيعن« یه ميان عرب امّ ک ی(اوست خدا» َمةَ کَو اَلْحِ  تٰاَب کاَلْ  َو يَُعلُِّمهُمُ  يِهمْ کَو يَُز  آيٰاتِهِ  يَتْلُوا عَلَيِْهمْ  ِمنْهُمْ 

تاب کسازد و رشيعت  کند و آنها را از لوث جهل و اخالق زشت پاکخدا را تالوت  یبرانگيخت تا بر آنان آيات وح بزرگوار از ه�ن مردم یپيغمرب 
رضت ه به آن حکنوشت اين یخواند و میه بلد نيست، به خدا سوگند رسول خدا مکرا  یبياموزد) چگونه تعليم دهد چيز  یمت الهکو ح یآس�ن

: فرمايدیه مکاست  عزّ و جّل  ترين شهرها بود و هم� مراد حّق ه از اّمهات و مهمکه بود و مکآن جناب از اهل مه کگفتند به خاطر اين بود  یامّ 
  ند)کو اطراف آن را انذار  یه و حوالکه اهل مکاين  ی(و برا» َحوْلَهٰا َو َمنْ  یٰ اَلْقُر  لِتُنِْذَر أُمَّ «
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ه چون به کحرتاز نن�ید زیرا امشتهیات  گونههیچیاب شود و از پس عاقل باید از جمیع لذات دنیویه بهره

  نیست. رفتی باز آمدنت کخا

  چو رفتی رفتی ،باز آمدنت نیست

ل ان عقکچاروا قدربهاش اهل ایران ک .یزه و پسندیده استکپا ی از مذاهِب کان یکچاروا ۀالحق عقید

الم  یعَل کهچنانردندی کو این مذهب پسندیده را اختیار  یداشتند  فایدهیب .بود نشان دادهذِکْرِِه السَّ

  .رده استکرا بوعلی سینا نیز اشاره ه لّ لاحقوقبودن 

  رَمضان را مَرَضان نام نهاد  در فن حکمت استاد یبوعل

ه نظر کمگر وضو و غسل و طهارت و ختنه  ،رضر جزبهمنفعتی عاید نیست ه لّ لاحقوقالحقیقه از و فی

در هر دو  و زیرجامه باشد با تبدیل پیراهنمندرج میثیره در ضمن این اع�ل کفواید  یّبهبه قوانین ط

 وکارکسبرا از و در هر شبانه روز پنج وقت �از ت مثالًاما رضر سایر اع�ل واضح است اً، مع شبانه روز

اگر از هوای عربستان جان ، شودو حج به هالکت تو باعث می +کندمیروزه به جان تو رضر  ،داردیبازم

  کند:میاز مراجعت از حج بدین فرد از آن الحذر  بعد یجامعربستانی که عبدالرح�ن . به سالمت بری

  تپان یو ذّب هستند چون ماه اغیدر خاک او هل  هبللّ او تعب دوزخ صفت ذات پررنجاست  یواد

ب چه بود که پیغمرب در هر شبانه روز پنج وقت �از را واجب ساخته است و ماہ صیام را قرار داده است و بیا سآ{
را و انواع و اقسام عبادات را مستحب کرده است؟ سبب این بود که قبائل عرب در ایام  یخوابکمعالوه بر این 

پرستی به غیر از راهزنی و جنگ کردن با یکدیگر شغل و پیشه نداشتند و در اوقات آسودگی از راهزنی و بت
شدند یا وقت خودشان را در مستی یرس و سایر نوع ق�ر مشغول میرشه مَ عَ  ا به بازی سهامِ یجنگیدن 

پس  .ستنددانو صنعت اصالً �یتجارت و زراعت  ،نشستندیکار میب یاخوابیدند و گذرانیدند و یا بسیار میمی
جمیع  کهچنانپرستی و پرخوابی و بیکاری از مقتضیات حالت ایشان بود یراهزنی و جنگیدن و ق�ربازی و مِ 

ار مطلوب فکچون راهزنی نسبت به مرشکین و جنگیدن با . ان بدین خاصیت مشهورندبربر طوائف وحشیان و 
رس را و یه مَ َرش اما بازی سهام عَ ؛ ها الزم دیدها و تشویقنواع تحریضبنا بر آن در خصوص این عمل ا ،پیغمرب بود

خوابی را مستحب �وده پس الزم بود که برای دفع پرستی را بر مسلمین حرام کرد و کمیو مِ  هر قسم ق�ر را
ر اوقات ایشان را درا و روزه را به گردن ایشان بگذاشت که  گانهپنجند لهذا �از ک ای خیالبیکاری ایشان نیز چاره

غله مش هزار گونهآدم  ،ستاامروز نوع برش در عا� ترقی  .آسودگی از راهزنی و جنگیدن به چیزی مشغول سازد
�از تنها  ند؟ اگر غرض پیغمرب ازکجاست که اوقات خود را بر پرپوچات مثل �از و روزه رصف کاری کیببرای او  .دارد

عرص  ،ظهر چهار رکعت ،صبح دو رکعت کهاینکرد نه �از کفایت می دفعهکی روزشبانههر  ،یادآوری خدا بودی
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قت آدم یک ساعت و  هر �از با وضویش اقالً  .اردز خف� باز چهار رکعت باید �از گ ،عتکشام سه ر  ،عتکباز چهار ر 
برای  ،دنن و خوابیمابقی به خورد ،شوداردن رصف میز تنها پنج ساعت به �از گ روزشبانهدر هر  .کندرا ضایع می

کم است  تیغابهوری و ه�وری در میان ملت اسالم کار و پیشهو  از این سبب کسب .ماندوقت قلیل می کارکردن
م در ز تانتپراتس ،حرصیب هایبباز جهت همین نوع س .اندک است تیغابهکنت نسبت به سایر ملل و ثروت و مُ 

 }استرش از واجبات ب حّب  خاطربهدین اسالم محض 

بعضی  .تنیس ایفایده اصالً اً نی و ضمنکمیی رصف لّ کمبالغ  ،اگر از هوای عربستان جان به سالمت بری

ا تاز خ که یکیثیره حاصل است زیرا که از اج�ع حج برای ملت اسالم منافع کنند کمیاشخاص ادعا 

نند و از کمیقات ال می از فرنگستان و با همدیگر کی ،آیدمیی از آفریقه کی ،ی از هندوستانکی ،آیدمی

بلی  .مانندمیاز جواب عاجز  .نیدکر کی را ذ که از این منافع یکپرسی می .شوندمیدرد همدیگر مطلع 

بین ملت واحده  اگر اج�ع در وطن ما .شودمیمنفعت  بیش و کماج�ع برای ملت  کّل راست است از 

و اج�ع به خاطر ه�ن مراد به  ١منظور سبقت �اید کمراد و ی کی واقع گردد و اگر به ه�ن اج�ع

 .گردد ه فالن احتیاج ما باید رفعکبشود  وگوگفتملت  کی نیمابقبل از اج�ع در وطن  مثالً ،وقوع آید

 .ج ما بشوده سبب رفع حوایکنیم کدخدای تازه انتخاب بکدخدای قریه مرده است باید که کنیم کفرض ب

 در این صورت اج�ع .رده استکه به اج�ع سبقت کمرادی و منظوری است  ،دخدای تازهکپس انتخاب 

دام منظور کآیا به اج�ع حج چه مراد و  .شودمیه�ن مراد از اج�ع حاصل  کهآنمنفعت دارد به جهت 

ه به کرده بود کآیا او وقت آمدن منظور  ،است ا آمدهتی از خکی؟ رده استکبرای منفعت ملت سبقت 

ی از کی ،ا آمده استتی از خکی .از او حاصل خواهد شد ایفایدهه از هندوستان آمده است کدرد آن 

ز هر رو  ،مانندمیجا کده روز در ی .شناسد و نه او این رامینه این او را  ،بینندمیهمدیگر را  ،هندوستان

 .نندکمیبعد از ده روز از هم مفارقت  .ستا س به ا�ام اع�ل خود مشغولکهر  ،بینندمیهمدیگر را 

 ،دغریب به شهری عظیم و بیگانه وارد بشو  میه آدکماند میبه آن  ،ی به قراداغکرود و یمیی به آالداغ کی

یت ه فالن شهر رفتم جمعکند و بگوید کرده به وطن خود مراجعت کده روز گردش  ،س را نشناسدکهیچ

او چه فایده حاصل است؟ آیا از اج�ع حج در مدت  به وطن و ملت واحدهٔ  ،در ضمن این .عظیم دیدم

ات چیست؟ اما به اثبات خسار  ،ه به ملت اسالم عاید شده باشدکهزار و دویست و هشتاد سال منفعتی 

چقدر پول از اشخاص صاحب استطاعت در خارج وطن  مثالً  ،س جواب دادن را قادر استکثیره هر ک

                                                           
  حاصل شود ١-
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ابد یمیگردد و در موسم حج زیاده از صد هزار گوسفند ذبح میو چقدر جان در راه تلف  شودمیرصف 

ل در آنجا پیدا شده بعد وبا اوّ  .رساندمیدر شدت حرارت آفتاب تعفن به هم  هاآنو از گوشت و خون 

پدر رسد و چقدر پرس و دخرت در وطن بیمیت کچقدر جان به معرض هال  .گرددمیعا� منترش  کّل به 

سب معیشت کدر  ،به جهت امیدواری به صدقه هم ناشود و اهل عربستماند و چقدر زن بیوه میمی

 .کندیمطوایف گمنام گذران  گردد و در زمرهٔ میمعتاد  یرتیغیب�ل کبه  ،اهت�م شدهی بیو طلب ترقّ 

یرتی در امر غو بی میاهت�فی و بیکبهگدایی و سائلبه ه در دنیا هیچ کی از فیلسوفان است کقول ی

 شالنِ  وران وکصاحب و یتی�ن بی ان صدقهٔ اگر مستحقّ  ،معیشت زیادہ باعث نیست مگر صدقه دادن

 .و زنان بیوه و پیران نباشند مؤنتبی

بر  ده پیغمرب ما ملل خارجه را از تردّ کست ا و سبب دیگر بر بدبختی ایشان تا انقراض عا� آن

ع صنایع و فنون و جمی ،ه اهل فرنگستان در علومکعا� است  کّل م مسلّ  .است ردهکایشان قدغن  کخا

ه ن شدنکشتهایشان از ترس  .اند اما دین ایشان مغایر دین اسالم استه�ها رسآمد طوایف روی زمین

در  .انند گذاشتتو یاین بلدان پا � قریبهٔ  نهٔ که و مدینه و سایر امکسیاحت به م رسمبهتجارت نه  رسمبه

س البد و رد؟ پکسب معرفت و علم و انسانیت توانند کدام طائفه کاز ها نین این محلاین صورت متوطّ 

تغییری در حالت ایشان روی  اصالًاز هجرت تا امروز  کهچنانوری باقی �انند کناچار باید در جهالت و 

ر از وطن ایشان به غی کو به خا نندکمیدر ذلت و فقیری و گدایی و راهزنی زندگانی  دا�اً نداده است و 

 ودنی وکایشان نیز در  مذهبانهمگذاشت و این  تواندیسی قدم �کمذهبان ایشان در موسم حج هم

وقت نآ  ،ه و مدینه اذن تردد داشتندیکو اگر اهل فرنگستان به مند انه�ی مثل ایشاو بی میعلبی

را از احوال و اوضاع عا� خربدار  هاعربو  یتجارت و سیاحت عزیمت �ودند رسمبهها ایشان بر آن محل

 هاربعراه تردد مسدود است و ها اندیشی پیغمرب این طائفه را بدان محلاز عدم مآل ،چه فایده .ردندیک

امات نامناسب این دین منسوخ و کبعضی اح ،مذهب پروتستانتزم نشده ه در اسالمیت ایجادِ کمادام 

  .وری و ذلت و دنائت باقی �انندکو ناچار باید تا انقراض عا� در جهالت و  نگشته است البدّ  کمرتو 

سالم ه پیغمرب ما وضع علم فقه را در اک این استو باز سبب دیگر بر بدبختی جمیع امت اسالم 

به  اصالًقل اولین و آخرین و افضل گذشتگان و آیندگان شمرده عْ اَ و خود را  دهدمیسناد تنها به خود اِ 

اسالم متداول  ملت مابینفی اآلنه کعلم فقه و فرایض  .دهدیتغییر و تبدیل و تزیید در علم فقه راه �
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عات امور مناز  هاعربو بخصوصه در یمن قبل از بعثت پیغمرب موجود بود و  هاعربدر میان  الًکاست 

غمرب ردند و در حال حیات پیکمیآن علم فقه قطع  برطبقو مرافعات خودشان را قبل از بعثت همیشه 

رده کجتهاد ف و افقط تّرص  هاعربپیغمرب در فقه  .فقها بودند مهاجرین و انصار صحابهٔ  ازجملهدر مدینه 

ع و خودش مخرت  ّال اِ  واست و بعضی تغییر و تبدیل را در آن علم به صوابدید خود معمول داشته است 

انین و سایر قو  کهچنانست ا هاعربقدیم  فقهِ علم  بتسمکه او مجتهد و کموجد علم فقه نیست بل

خود را از تورات و انجیل و عقاید مجوس مأخوذ کرده، بعضی تغییرات و  +کام دین جدید و خشکاح

  .ف کرده استها اجتهاد و تّرص یعنی در آن، ها بر مقتضای رأی خود جاری �وده استتبدیالت را در آن

 در دین عیسویان هاآن کهچنانالت ندارد کوهات و انواع تشکت و شمالّ اع�ل دین او هرگز تج کهاینبه علت {
یابسهٔ ه رّر کوعات و سجودات و دعاجات مکه او عبارت است از ر اع�ل دینیّ  کبه خالف ذال شودمیمشاهده 

 کنندهاهنگنه  کندمیآورد و واله میرا به وجد  کنندهعبادتنه  هاآنه اجرای کنوع کافزا و یانگیز و زحمتسالتک
همیدن آن به ه فکند کر کحاله باید در زبان عربی ذ المُ  کنندهعبادتگیز را انسالتک هٔ رّر که دعاجات مک خصوصاً  ،را
  }ه غیرمقدور استلیّ کبال ،ت�یّ کا

و بی  ج�عات مابینِ فیحرص بی هٔ عحدوث قضایای متنوّ مرور دھور و بیع علم فقه بین و تجمّ وّ کت

د خیال فرد واح و این علم حاصل عرص واحد و نتیجهٔ  شودین �کعقول عدیده در وضع آن مم ِت کمشار 

 اً نآ ف میل نرسیده است و آناً کت ۀاز ملل دنیا این علم به درج کیچیهتا امروز در  هذامعشد و  تواندی�

ورت در این ص .رضوریات و مقتضیات اوضاع زمانه است تجدید و تزیید در آن علم از ،تغییر و تبدیل

از هر قسم  ه ملت خود راکبدیهی است پیغمربی که راه تغییر و تجدید و تزیید در این علم بسته است 

 عقل اولین و آخرین نامیدهاَ ه خود را کپیغمرب ما  مثالً  .رده استکیات در امورات دنیا عاجز و محروم ترقّ 

یه و کلن مُ ه و قوانیارباب عقول را در تغییرات و تجدیدات و تزییدات مسائل فقهیّ  بدین واسطه راه خیالِ 

و  دنیا دچار جهالت ن متعددهٔ کآسیا و در اما کّل ه بنی نوع برش را در کار است کآش .ه بسته استملیّ 

در زمان  ه خودشکبا وجودی  .ملت اسالم ممتنع ساخته است مابینفیهرگونه ترقی را  ،ردهکذلت ابدی 

گار و امور روز  یده قرآن را بنا بر تقاضامتعدّ  اتیآ و امکاح ،شیدکه بیست و سه سال طول کنبوت خود 

ونه پس چگ .عوض کرده است اجیموافق وقت و احت اتیاحکام و آ گریرا به د هاآن ،حادثه منسوخ کرده

ر و امو  امیا یاو بنا بر تقاضا نیبعض احکام و قوان ،سال از هجرت ستیکه در مدت هزار و دو شودیم

 نگردد؟ لیتبد و رییمستوجب تغ
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 کهناینامد غافل از می تیّ ما زمان قبل از بعثت را زمان جاهل غمربیکه پ ستا نیاتر و عجب

 .افکنده است تیجاهل اشدّ  یایامت خود را بسته به قعر در یدست و پا ،خود خودش بعد از بعثِت 

 ،ل استمشک تبعد از بعث تیاز جاهل اف�ینجات  .قبل از بعثت آسان بود تیاز جاهل اف�ینجات 

 .مینیبمی کهچنان

امت  الیبر ارباب عقول و خ دییو تز دیو تجد لیو تبد رییکه در علم فقه راه تغمیپس مادا

خواهد  ایم دنما کّل ترین خواهد ماند و بدبخت دیل جاوابداآلباد در عا� تنّز  یامت ال نیا ،اسالم بسته است

 .بگذارد یرقبود و هرگز امکان نخواهد داشت که پا به عرصه ت

متصور است؟  زیوجه رابع ن ایاز آن سه وجه که من در حق موجد کائنات ذکر کردم آ ریبه غ

 یردوسف کهچنانتواند دانست ی� نیبر ا ادهیز ،که در وجود تو خلق شده است یآالت و اسباب ،یبار 

  فرموده است:

  توان یرا ک نندهیستود آفر  و جان و زبان یآلت و رأ  نیبد

 کیبه  کلهور وجود د مروربه هیثان ای یاول دهٔ یحتمل که در صورت عقی ،در تو فقط پنج حواس هست

 دایپ مییظع سبیشانژمان  کیو در کائنات  دیبه تالطم آ گریبه نوع د ایدر یعنیجلوه کند  گرینوع د

گانه صاحب ده حواس باشد بلکه ه�ن حواس پنج یجابه کهآخر ظهور کند  یوجود ،شود و به عوض تو

روح  ،ستیبداند و ه�ن وجود بفهمد که موجد چ یز یاز تو چ شرتیوجود صاحب حواس عرشه ب

شعاع  یدانی� کهچنان یستیروح ن تیو ماه قتیحق یدنقادر به فهم گانهپنجحاال تو با حواس  .ستیچ

به  ییوشناالفور ر هنگام افروخ� چراغ يف ،شودمی عیشا �به عا ییروشنا طلوع شمس فوراً  نیح .ستیچ

و  سیمقناط و قوهٔ  ستیحرارت چ یدانی� کهچنان ؛ ویدانی� ،ستیچ ییروشنا نیا ایآ ،افتدمی وارید

که  اتیحیذ بهٔ کاست در اجسام مر  یتیفیککه روح میبفه یرا توان نیفقط ا .ستیچ ایاش لیقب نیا ریسا

ه مرکب است ک یبیجسم ترک کی مثالً .شودمی دایو رشوط خلقت پ نیقوان اجسام موافقِ  بیبعد از ترک

مثال  .ندکمیظهور  ]یعنی روح[ تیفیک نیاز اخالط ا یعنی الهیلبه و سصُ  یاز انواع و اقسام آالت و اعضا

آن را  ماد که شو میبه او حاصل  یتیفیک ،میجس بیترک نیطفل را بعد از تولد در ا�ام ا بیترک میآور

  .شودیآن مشاهده م اتیو کّل مقتض اتیآن ح که در ضمنِ  +مییگومی یوانیروح ح



آخوندزاده فتحعلـیمیرزا                                                                                                                            مکتوبات                                    

160 

تُحَدِّْث عِنَْد اْستِعَْدادَ النُّطْفَةِ  ةیوَ الْحَقُّ أَِن اْألَرْوَاحِ البرش ١ةی�صون یکتابه املسم یف یقَاَل أَمَامَ أَبُو حَامٍِد مُحَمَُّد غزال{
عقل و  کهنانچتواند شد و محتاج به محل است است که قائم به نفسه �ی یعنی روح یا حیات کیفیتی ٢الرحمیف

 }قائم به نفسهم نیستند بلکه قائم به غیرند هاآنمغناطیسیه و امثال  قوهٔ و  شعاع و حرارت

 یبیجسم ترک نیا کهوقتی .روح در آن ظاهر است یعنی تیفیک نیا ،ستا یباق یبیجسم ترک نیمادام که ا

 .شودیمو محو  لیزا ایم،هکه ما اسمش را روح گفت تیفیه�ن ک ،برهم شد یعنی ،شد یو متالش دهیپاش

از  ستا یو رسّ  ه�ن وجود واحد و کامل و صاحب قدرت اتیو مقتض نیاز قوان ستا یهم امر  نیا

  .ارسار او

عقل و  کهچنان .تواند باشدیاست که قائم به نفسه � یامر  ،پس معلوم شد که روح هر چه بوده باشد[

 یعقل اعتقاد عل�تصور و ت نیبنابرا؛ دحاله ظرف و قالب داشته باشنالمُ  دیبا ،ستندی ن�قائم به نفسه الیخ

در  ،دارند بدون ظرف و قالب یما که ارواح بعد از مفارقت ابدان در مواضع مخصوصه باز وجود مشخص

 کهچنان ،کردن لایقالب مثال و لطيف خ ،ارواح بعد از مفارقت ابدان یو برا ستادیتواند ای� اکیتبرابر کر

که تو  تسا نیمثالش ا ]است یمعنیب ،کندمی اسیق یعیو طب یعقل لیبدون دل ینیراحمد بح خیش

ممزوج و مرکب  گریکدیرا به  هاآنو موافق قانون علم  یکنمیجمع  کجایرا در  هیمعدن یچند اجزا

 کهوقتی .مییگومی یتلغراف حِ رو  یعنیه شود که اسم آن را قوه تلغرافيّ میاز آن حاصل  یتیفیک .یساز می

قوه  ،یبرهم کرد ،یرا که به آن اجزا داده بود بیه�ن ترک یعنی ،یسوا کرد گریکدیرا از  هیمعدن یاجزا

 ،ستیچ یو روح تلغراف هیتلغراف قوهٔ  نیا تیشود اما ماهمیو محو  لیزا یروح تلغراف یعنی هیتلغراف

مطلب  نیا دنیفهم یبرا .و صاحب قدرت لاز ارسار وجود واحد و کام ستا یرسّ  زین نیا .یدانی�

تو و ملت  ،دهیفا چه .یآن را دانسته باش اتیرا و قانون و مقتض تیسیبر تو الزم است که الکرت ی�ينبغک

ن و کرد و ج دیتوانمیش� فقط جهنم را خوب وصف  .و نه قانون آن را دیدانمیرا  تیسیتو نه الکرت

 یر که ام تیسیالکرت .است میو موهو  یالیخ هاآنشناخت چون که وجود  دیتوانمی خوبرا  نیاطیش

آن  یبرا .دیکنیش� به دانس� آن اقدام � ،چشم ش�ست و �ام عا� از آن خربدار است شیظاهر و در پ

رای ب .به بهشت نخواهد برد و از جهنم خالصی نخواهد داد که ش� را تیسیکه چه مرصف دارد؟ الکرت

                                                           
  است. »أهله ریغ یاملضنون به عل«اسم کامل کتاب  ١-
  شوند.گفته است در حقیقت، ارواح برشی هنگاِم ایجاد نطفه در رحم پدیدار می »مضنونیه«در کتابش موسوم به  ٢-
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عای مستجاب شدن این د ،خودتان را به بهشت انداخته یطور بهه کبل که ش� امر آخرت الزم است و بس

ام دل حاصل کین است با چشم خودتان ببینید و به آرزوی خودتان برسید و جنا من حورالعِ ه وزوّ کقنوت را 

اری از مضمون ب ،خواهید افتاد؟ ای ظاملان فایدهبیی در پی خیاالت بیهوده و کدیگر بس است! تا  .نیدکب

ه کحاال وقت است  ١﴾یٰ فَهَُو ِيف اْآلِخرَِة أَعْمَ  یٰ أَعْمَ  ]ای[الدن اَن ِيف َهِٰذهِ ک﴿وَمَْن ید: این حدیث متنبه شو

در  .نیدکگانه خودتان را در حیات دنیا به تعیش �ودن و در امور دنیا به فضیلت یاف� رصف حواس پنج

عمر  ه پنج روز درکاستطاعت الزم است  ،حیات دنیا برای ش� علم و بعد از علم آزادیت و پس از آزادیت

زید خواہ پیغمرب باشد خواه امام باشد خواه دیسپوت  نید و خودتان را به عمر وکخودتان آسوده تعیش ب

ه رؤیاها و و ب[ حمق و نادان نن�ییداباشد عبد رذیل ندانید و در نظر ملل سیویلزی یافته خوار و ذلیل و 

و  و به معجزات ]که رؤیا نیست مگر عمل مغز در حال خوابیدن سبکا اعتقاد نورزید زیر  هاآنتعبیر 

ت و خاصیت عنارص و ج�دات و نباتات نید زیرا معرفت ماهیّ کرامات و خوارق عادات باور نکشف و ک

اصیت مت و معرفت ماهیت و خکیعنی علم ح کندمیا تعبیر که در اصطالح فرنگستان آن را علم فزیک

تتبعات و  ۀواسطبهنند یعنی علم طبیعت در این عرص کمیتعبیر وو یستست ه آن را علمکحیوانات 

شف و کات و ان معجز که عدم امکمیل به هم رسانیده است کنوعی تتحقیقات فیلسوفان فرنگستان به

اگر در این عرص  .مس شده استالشَّ ظهرمنرامات و خوارق عادات به امداد همین علوم در نظر ما اَ ک

 هٔ یّ ه در قوه عقلکرده از جهت خللی کما او را دیوانه حساب  ،خود اسناد معجزه بدهدبه عور شُ سی العنک

ما  ،شعور به خود اسناد معجزه بدهدبر حالت او متأسف خواهیم شد و اگر عن ،او واقع شده است

 هک داندمیه صاحب شعور است و خودش کس کرد زیرا این چنین کبالاختیار از او نفرت خواهیم 

لوحان به دام فریب و برای فرمانروا شدن در میان ندن سادهکاما برای اف ،نات نیستکمعجزات از قبیل مم

ن در کلی .�ایدمیر اب و مزوّ ذّ کارا کدر نظر ما آش ،سازدمیذب محض را و تزویر خالص را وسیله کایشان 

جهت  فیلسوفان حمیده اخالق بهورہ ترقی نداشت و کلوم مذ ، عدیگر بوده به طوروضع عا�  ،عرص قدیم

ناچار  .ردک توانستندیه به ایشان اثبات �براهین عقلیّ  ۀواسطبهمدعای خودشان را  ،مردم ارائت خیر و رشّ 

اد معجزه به خودشان اسن ،صانع نامیده ،خودشان را به لقب پیغمربی برگزیده ،طبایع مردم یمقتضابه

 .اندوده�عای خودشان را به ایشان حالی مدّ  ،ردهکمردم را به امر و نهی خودشان تابع  لهیوسنیبدو اند هداد

                                                           
  کسی که در این جهان کور است، در آن جهان نیز کور خواهد بود ١-
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ایشان  .شدیمباز سهل  ،گرویدندیمیپیغمربان صاحب شعور و معرفت  گونهنیبداگر خلق بیچاره تنها 

ه ناشی کمعنی و تخویفات بی اصلیبگرویده به نویدات اند هه مدعیان معجزات بودکدیوانگان ای هبه پار 

رده نع�ت و لذایذ حیات دنیا را بر کشعوران بوده است باور و بی صفتانمجنون گونهایناز خیاالت 

 پرستانتب کهچناناند هه گرفتار ساختخودشان را به اع�ل شاقّ  ه،باطل منظوراِت  خاطربهخودشان حرام و 

 نهاداکپپروقره آیا مرد عاقل و  باوجود ،حاال در این روزگار .شوندمیدر این حالت مشاهده  پرستانآتشو 

و به  ت باقی �اندکحر ال سا بآ د �خود ج هٔ مه بنی نوع برش در حالت و جهالت قدیک دهدمی یٰ هیچ فتو 

  قدم برندارد؟ اصالًنیت ترقی و به نیت خروج از ظلمت به نورانیت 

 خوانهروض مّالجبار به شنیدن مرثیهٔ  .ستا م رمضانکفردا بیست و ی .بس است! خسته شدم

خواهش  .م خود نوشته خواهم فرستادتوب سیّ که از او خواهم شنید در مکایاتی را کح .خواهم رفت

  .ایمان دیوان و پریان رفته سیر �کنم و از آنجا هم به مازندران به مکه از تربیز به رشت سفر بک ١دارم

 حاال به دوربین .نخریدم ،ردمکه فراموش کحیف  .فروختندمیخوب  یهانیدوربدر مرص چه 

 شت خانهٔ پ ،در قاهره .خوبش را نتوانستم یافت ،ردمکدر تربیز هر چه تجسس  .امهاحتیاج به هم رسانید

هرگاه  .فروشندمیاعال  کپ یهانیدورب ،عث�نی اصطالحبهدر آنجا  .مغازین فرنگی هست کرضاپاشا ی

 بفرست به رشت به اسم حاجی عبدالله مروارید فروش ،گذرت به آنجا بیفتد برای من دوربینی خریده

  .خداحافظ .رساندمیه او به من کبغدادی 

الّدولهک�ل

                                                           
  قصد دارم ١-



 

 

  الدّولهکمالسیّم توب کم
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  الّدولهک�لم توب سیّ کم

  ۱۲۸۰ در ماه رمضان سنهٔ  ،باز از تربیز

 خوانروضه مّال جبار هٔ یمرثامروز با رفقا به مسجد جامع رفته در مجلس  !ولهالدّ جاللای برادر مهربانم 

 طالبیباسی دیگر باالی منرب رفته وفات حرضت علی ابن ک مّالجبارپیش از  .مسجد ماالمال بود .نشستم

نقل �ود  داریتعزیهل چند حدیث از فضیلت ا�ه و از ثواب اوّ رده کبه منرب صعود  مّالجباربعد  .را خواند

  .ردکبه مطلب رشوع  آن از پس

یعه ت شآمده است اما مصیبت اولیای ملّ ال ب بیش و کمبر رس اولیای هر ملت  !الّدولهجاللای 

لویان نیز ع ،ردندکخالفت را از علویان غصب  هامیّ بنیه ک این استاست و سببش  ترافزونخیلی  واقعاً 

مدند و این آ  پرزور عباسیبنو بعد از ایشان  هامیّ بنی .افتادند جهد و جدّ مافات به  تاب نیاورده و در طلِب 

دند بعد به ر کسلطنت  یفراغ بالآنان به  از جانِب  دغدغهبی پنج روزمدعیان خالفت را از میان برداشته 

چنین  .شدند ای� مَنْسِ  اً ینَسْ اینان نیز بالیای دیگر رو آورد اینان نیز دوچار مصیبت شده از میان بدر رفتند و 

  :است اوضاع این دنیا

  را به خاک اندر آرد ز تخت یکی  رس برنهد تاج بخته را ب یکی

را هم  اسعببنی سلسلهٔ منقرض ساخت و  عباسیبن معلوم است کهچنانرا  هامیّ بنی ۀسلسل

ون کاست و مقتضای عا�  ملل از این نوع حوادث مملوّ  کّل  تواریخِ  ،ردندکچنگیزیان از روی زمین معدوم 

ردند کمحروم ماندند به سلطنت معنوی تالش  یه از سلطنت صور کاما علویان زمانی ؛ و فساد چنین است

 اندکرده ادیپدر باطن برای خودشان شیعیان و مریدان  لهیوسنیبدو زهد و تقوی را به خود شعار �وده 

آزاد شدند و همیشه به  بیش و کماحتیاج  ِت در عمر خودشان از مشقّ  پنج روزاری ایشان کو به مدد 

الحقیقه یو ف گفتندمی هاسخن عباسبنیو  امیهبنیت شیعیان و مریدان در فضیلت خودشان و در مذمّ 

ماند نه از  اثری عباسبنیو  امیهبنینه از  .رس برده درگذشتنده خودشان را ب دورانِ  کهاینهم داشتند تا 

  .ایشان

  که گم شد در آن لشکر سلم و تور  دور ابانیب نیه�ن منزل است ا

ه کفویه بعد سالطین ص .بودند مذهبعهیشه کرا اول سالطین دیامله گذاشتند  داریتعزیهبنای 
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 .رواج دادند داریتعزیهخودشان به  ایِ کردند و به اقتضای پولتیکخروج  ،ندشدمیه شمرده از سادات علویّ 

ر ایران اما د ،رفع شده است هلیّ کبال ،را رواج داده بودند داریتعزیهه برای آن ه صفویّ کحاال ه�ن سبب 

 داریتعزیهم به اولی محّر  هٔ رش فقط در عَ  .است کرده دایپاز ایام صفویه هم زیادتر رواج  داریتعزیه

لس روز مج کالاقل ی یاهفتهدر هر مسجد  .به هر جا بروی تعزیه است ،مشغول بشوند باز سهل است

ار به کالحق این  .ایا مجلس تعزیه برپاستکاز ت یکی در هر روزه در طهران ک ندیگویم .تعزیه هست

ات اوق ،ساله هزار گزارِش ه با نقل کم است کچه خرب است؟ مگر مصیبت و درد خود آدم  .افراط رسید

رای خودشان ب راار کاین  بازاندغلو  باز�اند وکارکسباز  فایدهبیند و به جهت عمل کتلخ ب دا�اً خود را 

ه کمن  .نندکر بکبیچاره در منابر ذ  ببافند و به جهت فریف� عوامِ  هاکذبانواع و اقسام  ،ردهکروزی  ۀوسیل

م و تو بغضی ندار  هنعوذباللّ ه نسبت به ا�ه اطهار کمن  ،دانیتو هم می کهچنان مذهبمعهیشخود نیز 

ه کست ااما مراد من این ؛ یادهیشنا�ه از من مدایح  رر در اخالق جمیله و اطوار حمیدهٔ کخود م

 ،امام هست و نه به جهت ایفایدهنه برای تو  اصالً داریتعزیهاز این  .ه رس آیده غصّ کبزن  یکار بهدست

ن و کتی بکآخر تو نیز حر  .نندکمیات ببین خلق عا� چه ترقیّ  .نکارهای عظیم رصف کوقت خود را به 

  ی در خواب غفلت خواهی بود؟کتا  .بشو عا� پروقره بگذار و طالب سیویلزاسیون به یقدم

 هاآن ،خود ۀه با عقیدکاتی را جفنگیّ  ا بعِض کرا نخواهم نوشت اما قبل از بُ  مّالجبارای کمجلس بُ 

به چه  ه اهل ایرانکر خواهم �ود تا گوشت اندامت از تعجب بلرزد و ببینی کرد ذ کمیه را حدیث تسمیّ 

ه ک یکنیماه نگ .شوندیات متنفر �جفنگیّ  گونهاینه از است�ع کت باقی هستند درجه در عقل طفولیّ 

ش با ری ،اله بخارا در رسک ،مرکشمیری در کشال  ،ماهوت در بر هٔ بّ ج ،مردی نشسته است طرفکیدر 

الن گویند این فمییست؟ که این کپرسی می .ه آدم استکبینی می .در صورت مرنّگا و طویل و محنّ 

قل شارالتان در باالی منرب چه پرپوچات ن فیهِ ه آن سَ کعبوس و غمگین منتظر است ببیند  .حاجی است

در  ،نگینش یاقوت ،است و انگشرتی ه مرد متشخصی نشستهکبینی میدر طرف دیگر  .ردکخواهد 

 .گذارییمش رفته بنای صحبت کنزدی .گویند این فالن آقاستمییست؟ که این کپرسی می .انگشت

ه ب کنممیه من سواد ندارم و حمد ک دهدمی؟ جواب یاخواندهه چه ه و عربیّ تب فارسیّ کپرسی از می

ه و ب شودمیه اغلب صاحب سوادان بد اعتقاد کچون  ،رده استکه به من سواد نصیب نکخدای خود 

ین قول تو به چه دلیل ا !ودنکای  هکودن بپرس کبیا جوابش بده! حاال بیا از این  حاال .افتدمیضاللت 
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ر متوجه دیگ طرفبه !نیکمیتو سهو  !احمقای  هکبیا به این بفه�ن  ؟ حاالرسانیمیخود را به ثبوت 

رده کدراز  او سویبهی دیگر هم گردن خود را کی ،گرداندمیتسبیح در دست  ه یکیکبینی می ،شویمی

ه کتا  دهدیعت �از باید گزارد؟ او جواب �کاع�ل امشب چیست؟ امشب چند ر  !ه فالنیکپرسد می

 ،ّالجبارمنی؟ بعد از آخوند کمیگوید چه شتاب میبعد به سائل ملتفت شده  .کندمیر خود را �ام کذ 

ی غریب حالت ،خدایا .ردکر خواهد کتاب زاداملعاد ذ کآخوند جعفر به منرب رفته اع�ل امشب را از روی 

یدن آغاز ژهنوز تازه غَ  ایران اما اطفالاند هعا� به حد بلوغ رسید کّل اطفال  ،افتهیرییتغعا�  کّل  .است

  .نندکمی

  + :آخوند مّالجبار باالی منرب رفته رشوع کرد

بادیان و مها هایکانونبودند باید به زوال دولت ساسانیان و فانی شدن میاگر اهل ایران صاحب غیرت و تعصب {
به  یناموسیبو  یرتیغیب�ل کاز  کهاینگرفتند نه میوری ملت خودشان تعزیه کخرابی وطن و خواری و 

در  هکبل ،مرشبهمنه  اندجنسهمنه  ،زبانهمنه  اندوطنهمنه  هاآنه با کنند کمی هیتعز یقوم یهابتیمص
 .اندهشد هانیا یبخترهیتتا روز قیامت باعث  غیر بوده هانیابا  هاصفتبیگانه و در جمیع  هانیابا ها جهت همهٔ 

فان بغض مخال ۀواسطبهاین قوم و  ۀمحبت ا� ۀواسطبهاما ملت ایران  انددررفتهه از میان ب هاعرباگرچه خود 
 نیاز اا هچه دودمان .شودمیویران شده است و هنوز  بابتین ا ازها چه خاندان .ستت اامتصل گرفتار بلیّ  ،ایشان

 �نان نسبت به اهل ایران آیا بدین سبب نیستکعداوت جاوید تور  مثالً ؛ گرددمیور گشته است و هنوز کرهگذر 
ه روند؟ حاصل محبت مردگان این قوم بیگانب�ن اسیر کز به دست تر چرا فارسی نژادان به محبت تازیان تا امرو 

خودشان  ،ده در حال حیات بودنکدام انسبت به اهل ایران به غیر از بدبختی چه چیز است؟ بزرگان این قوم بیگانه م
 .اندمصائبارادت بدیشان مبتالی انواع  ۀواسطبهاهل ایران  ،اندهشد کو خااند هه مردکحاال  .ردندکایران را ویران 

بقات ط کّل  مابینفی .مت استکن درد در ترویج علوم طبیعت و حای چاره .ن درد نه در تغییر دین استای چارهٔ 
  }به هر صورت ،از شهری و دهاتی ،کوچکاز بزرگ و  ،ملت از فقیر و غنی

 !الّدولهجاللای - کندمیحدیث صحیح روایت  موجببه ١األبرارتاب مصائبک مصنّف

از  کیه یب تعالیٰ حقشب والدت سیدالشهدا  - !ستااین ملت  عمدهٔ  هایی از لرتاتور کی االبرارمصائب

  .نکرده به حرضت بتول ماماچگی بکه به دار دنیا نزول کبود وحی �ود  لعیاه اسمش کوران بهشت ح

هنوز در  حوران لعیا از طایفهٔ  .ندکماماچگی به کشد یگویا در مدینه زنی پیدا �! الّدولهجاللای 

                                                           
  شامل نیایش، مدایح و مراثی امامان شیعه است. (ویراستار)» االخیارمصائب االبرار و نوائب «عنوان  میرزا محزون سل�سی با منظور کتابی از ١-
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 ،تبه هر صور  !دانست؟میجا کاو ماماچگی را از  ،زایانیدنش نه ،زاییدنش نه ،نهعمر خود گاییده شدنش 

باد  کهدا را بریده به حرضت بتول مبار رسوم ماماچگی را معمول داشت و ناف سیدالشّ  ،ردهکلعیا نزول 

  .ردکگفت و باز به بهشت رجوع 

شش  جفنگ در پنج و گونهاینه کن کتو چنین تصور م .نویسممیمن مخترص  !الّدولهجاللای 

ه قید ک�ل هستند ک ۀه تو بدانی اهل ایران در چه درجک این استمقصود من  .شودمیلمه �ام ک

را نباید  یبیهزارجر رمضان سفیهِ مالّ  ،در این صورت .نندکمیائنات حواله کموجد  ماماچگی را نیز به عهدهٔ 

مرصع به جهت اسم حرضت باری  کهری در یه از فرط اخالص با ا�ه اطهار سجع مُ کنیم کرسزنش ب

رمضان الّ مست مرصع سجع ااین  .مورد طعن ایشان شده بود ،مازندران داشته سنجاننکتهمعروض  ،گفته

  .خدا ،آل محمد بندهٔ : چارهیب

 حرضت بتول به جهت ،در گهواره خوابیده بوده سیدالشهدا کمیرد: هنگاکر کذ  مّالجبارباز 

ذات  به سمع یٰ او در عرش اعل رد و صدای گریهٔ کدر گهواره آغاز گریه  دالشهدایس .نار شدکشغلی از خانه 

 .ی الی بگورسول برسان و گهواره او را جنبانیده ال  خود را به سبِط  ،لیجربئ ایبه جربئیل فرمود:  .ربیا رسیدک

رد و بدین بیت کحرضت نشسته بنای جنبانیدن آن  رده در پهلوی گهوارهٔ کبه مدینه نزول  الفوریفجربئیل 

  :م شده الی الی گف� آغاز �ودمرتنّ 

  ١حسن حسٍ� و لعيلٍ و  �نة نهراً من لَ يف الجّ  انّ 

قربین م هٔ کالئمن عرش الهی و از ال ماز حا .گفتندمیس طُر ه اسمش را فُ کی داشت کلَ مَ  یٰ تعالحق

ار قدری دیر انجام داد لهذا کچون فطرس به ه�ن  .روزی خداوند عا� امری به فطرس رجوع �ود .بود

ال در آن س صدهفت .از جزایر دریا انداخت ه یکیسته بکشده بال و پر او را ش کبه او غضبنا تعالیٰ حق

فطرس عذاب دنیا را اختیار  .ردکر او را میان عذاب دنیا و عذاب آخرت مخیّ  تعالیٰ حقبعد  .جزیره ماند

 هدا تولدسیدالشّ  کهیوقت .چشم او در ه�ن جزیره معلق �ود هایمژگاناو را از  تعالیٰ حقپس  .�ود

 .رس را دیدفط ،هعبورش به ه�ن جزیره افتاد .جربئیل از عرش به تهنیت حرضت رسول مأمور شد ،یافت

ول نقل گزارش او را به حرضت رس ،جربئیل او را با خود آورده .بربه مرا نیز با خود کرد کفطرس از او الت�س 

                                                           
  در بهشت نهری است از شیر برای علی و حسین و حسن ١-
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ل درست س به طریق اوّ بال و پر فطُر  ،مالید کفطرس خود را به مولود مبار  ،به تعلیم حرضت رسول .ردک

 .ردکعرش پرواز  طرفبهباز  ،شد

وده ین دیسپوت بنچ خوانانمرثیهبه قول  هباللّ عوذنَ جناب اقدس الهی  الّدوله! اگرچهجاللای 

 ،ستهکبال و پرش را ش ،تأخیر در انجام فرمایش کخود را به جهت اند محرتم و مقرب  است که یک فرشتهٔ 

از  ،ب �وده استمعذّ  ،ق آویختهمعلّ  هامژگاندر آخر او را از  ،ردهکسال در جزیره محبوس  صد هفت

  .دیسپوتی او نیز الحذر

و خواه  دادالشهیسه این نوع احادیث خواه در رشافت کر این اخبار تقریر �ود کبعد از ذ  مّالجبار

مثال مدفنش و ا کبه او و گریس� به او و رف� به زیارتش و دفن شدن اندر خا داریتعزیهدر ثواب 

 ،جبارمالّ بعد از  .و �ام �ود اکبُ مجلس  کرد به خواندن یکاست و رشوع  حرص و حدیباع�ل  گونهاین

ل امشب آغاز گف� �ود: اع� بازکردهتاب را ک ،باالی منرب رفته ،تاب زاداملعاد در دستکجعفر مالّ آخوند 

عت کر  در هر .عت �از بگزاریدکنید و شب را احیا بدارید و صد ر که مقارن غروب باید غسل ک این است

ارید و ز عت �از نافله را نیز باید بگکصد ر باید بخوانید و عالوه بر این  هقُْل هَُو اللَّ بعد از حمد ده مرتبه 

 .بیر را نیز باید بخوانیدکدعای جوشن 

در مجلس مرثیه  من در راه به رفقا گفتم که مرا در مجلس وعظ هم و .مجلس به آخر رسید

به وعظ  روزهر تو  .ه سبب آن واضح استکی از رفقا گفت کی الفورفی .کسالت حاصل شد اختیاربیهم 

 مدتی استاقوال اینان  .و اهل ظاهرند اندمذهباینان اصولی  .آییمی معرفتیبیان قرشی و مّال این 

از اینان چه لذت خواهی برد؟ فردا بیا برویم در فالن مسجد به وعظ  .از اعتبار افتاده است شده کهنه

 ]س�وات را به هیجان آورد اشجارِ  طیورِ [ه کمطالب بشنو  ،نکست گوش اه شیخی مذهب ک مّالرحیم

ت صاحبان فطان کّل  ،�لکاهل  کّل  ،عرفا کّل  .نصف تربیز حاال شیخی مذهب است .روحت لذت بربد

من گفتم بسیار خوشحال  .اندماندهیباقال در مذهب اصولی ال چقّ فقط بقّ  .اندمذهبشیخی  عاً یجم

  .رحیممالّ فردا هم برویم به وعظ آخوند  ،شوممی

مَا خَلَقُْت ﴿رحیم باالی منرب رفته اول این آیه را خواند: مالّ آخوند  .نشستیم ،مسجد رفتهفردا به 
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پس مراد از  .شودیه عبادت بدون معرفت �کبه هر عاقل واضح است  ١واإلنس إِالَّ لِيَعْبُُدوِن﴾ الجنّ 

وم و مگر به دانس� مطالب شیخ مرح شودیه معرفت حاصل �کباید بدانید  .است ونِ لیعرفُ  ،ونِ لیعبدُ 

 قطعاً ؟ شدمین کهنه معرفت ممکهنه و عقاید که در مذهب کنید کمیخیال  .شناخ� مراتب ا�ه اطهار

م هَ لشیخ احمد مرحوم بحرینی را مُ  هیعََرش  یاِثْن فرقهٔ جناب اقدس الهی به جهت سعادت  .شدین �کمم

  .را از خفا به ظهور آورد و این ملت را از جهالت خالصی داد ه این مطالبکساخت 

  :ردکرحیم وعظ گف� آغاز مالّ بعد آخوند 

  .ردکت هر وجود ایجاد قابلیّ  یمقتضابهائنات را ک کّل عا�  پروردگارِ 

عنی ی؛ افتدمیوجود مقدم  ِت قه در این صورت قابلیت به خلکن کفراموش م !الّدولهجاللای 

ه کدر حالتی  .�ل شعور و اختیارکدر  .ذَرّ رد در عا� کموجودات و مخلوقات را خلق  کّل  تعالیٰ حقاول 

] نَّاُس اَن الک: ﴿خرب داده تعالیٰ حق کهچنانوم نشده بودند کفر و ای�ن محک حکمبهاز ایشان  یکهیچ [إِالَّ

س پ ،وم نگشته بودندکبودند و به هیچ امر محسق نَ  ه یکخلق ب یعنی همهٔ  ٢﴾أُمًَّة وَاِحَدًة فَاخْتَلَفُوا

مرتبه  ه هفتاد هزارک ذَرّ در عا�  تعالیٰ حق .تبکسل و انزال لیف و ارسال ُر کمختلف شدند به سبب ت

ـدٍ  وأَلَْسُت بِرَبِّکُْم : لیف �ودکت ،از این عا� استتر وسیع مِْن واالَ�ّة ْم کْم َو إِمَامُ کعَِيلٌ وَلِيُّ  م وکنبيّ  محّم

  ٣وُلِْدهِ أَوْلِيٰاؤُکْم َو أ�ّتکم

اشند آیا ب شدهخلقبایستی تازه  حساببهه اینان خودشان نیز ک ذَرّ حاال در عا�  !الّدولهجاللای 

  ست؟چیترجیح سبب  نیچننیابه 

 ،بلی هکبعضی از روی ای�ن و اخالص و معرفت و بصیرت گفتند  .پس خلق چند فرقه شد

  .ایهه از اوامر و نواهی به ما فرستادکچیزی  ردیم آنکای�ن آوردیم و تصدیق 

  .اندهاهل تربیز بود شکیبایشان  !الّدولهجاللای 

                                                           
  )۵۶، مگر برای عبادت کردن. (الذاریات جن و انس را نیافریدیم ١-
  )۱۹ ،یونس( بودند، بعد جدا شدند گروه�ام مردم یک  ٢-
  او اولیاء و امامان ش� نیستند؟ پیغمرب ش� و علی ولی و امام ش� و فرزندانِ  آیا من خدای ش� نیستم و محمد ٣-
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عنی تو پروردگار ی؛ عمه نَ کردند و گفتند کناد و نفاق پیشه عِ  ،بعض دیگر از روی معرفت و بصیرت

ن م ما نیست و همچنیکو حا اریاختصاحبما نیستی و محمد پیغمرب ما نیست و علی امام و خلیفه و 

  .اوالد او نیز

ا نیست م لیّ پیغمرب ما و امام ما و وَ  کسچیهه غیر از ایشان نیز کاش گفتندی ک !الّدولهجاللای 

  .راه همگی بسته شدی یبارگکیه ه بکتا 

تند و ه سابقون هسکن اولین کولی ،به اولین تابع شدند در ای�ن و تصدیق و اقرارو بعضی 

ابِقُونَ  ایشان فرموده در حق تعالیٰ حق و  باالصالهاند هردکاقرار  ١الُْمقَرَّبُوَن ِيف جَنَّاِت النَِّعيِم﴾ کأُوْلَئِ  ﴿السَّ

﴿وَأَْصحَاُب الْيَِمِ� مَا أَْصحَاُب الْيَِمِ�  در حق ایشان فرموده تعالیٰ حقه اصحاب یمین هستند و کآخرین 

 ۀپس ایشان شیع ،تردند بالتبعیّ کقرار ا ٢وٍب﴾کوَِظلٍّ مَّْمُدوٍد وَمَاٍء مَّسْ  وَطَلْحٍ مَّنُضودٍ  ِيف ِسْدٍر مَّخُْضودٍ 

 اندش�ل اِب صحاار و عناد از روی فهم و بصیرت ایشان کاولین هستند و بعضی به دومین تابع شدند در ان

َ�لِ  ﴿وَ  در شأن ایشان فرموده تعالیٰ حقه ک َ�ِل مَا أَْصحَاُب الشِّ ِيف َسُموٍم وَحَِميٍم وَِظلٍّ مِْن  أَْصحَاُب الشِّ

ه ک ٤بل عن جهلٍ  ردند یعنی بلی گفتند ال عن بصیرةٍ کو بعضی از مردم اقرار  ٣رِيٍم﴾کيَحُْموٍم َال بَارٍِد وََال 

پس  .یستکیست و باطل کحق  ،ه متبوعکه تابع هستند و به کار را نفهمیدند و ندانستند به کایشان 

ینت رد از طکو تابعین ایشان را خلق  تن و از اصل طینت جنّ ییّ رد از اعال علّ کاولین را خلق  تعالیٰ حق

طینت اولین را از جرم شمس و طینت تابعین را از نور شمس  مثالً  .٥لینونه انزل از طینت اوّ کزونه و مخم

ین و جّ رد از سِ کرین را خلق کو طینت من پس تابعین شیعه هستند و داخل جنت خواهند شد .ردکخلق 

ـــُ رده شدند از ظلمت و جهالت و شیطنت و حکپس ایشان خلق . ٦افلینالسّ  اسفل  کّل مق و سفاهت و ـ

ِهمْ أَبْصاِر  یَسْمِعهِْم َو عَل یقُلُوبِِهْم َو عَل یلــ﴿خَتََم اللَُّه عَ وده است ـــفرم تعالیٰ حق کهچنان ثتخبا

                                                           
  )۱۲-۱۰(واقعه،  ورند.اند و در بهشت پرنعمت بهرهآنان که در ای�ن بر همه پیشی گرفتند مقربان درگاه ١-
های زالل خواهند بود دار و در طرف نهر آبپربرگ سایهخار و درختان اند: در سایۀ درختان سدر پر میؤه بیاند کیانآنان که در جانب راست ٢-

  )۲۸-۳۱(واقعه، 
ای از دود غلیظ خواهند بود که نه رسد اند و در سایهجوشاناند در عذاب باد گرم و آباند و در جانب چپ ایستادهآنان که اصحاب شقاوت ٣-

  )۴۱-۴۴نسیم گردد (واقعه، شود و نه خوش
  نه از روی بصیرت بلکه از روی جهل. ٤-
  تر از رسشت اولیپست ٥-
  هاترین پستپست ٦-
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﴿لَهُْم قُلُوٌب ال يَفْقَهُوَن بِها َو لَهُْم أَعُْ�ٌ ال يُبِْرصُوَن بِها َو لَهُْم آذاٌن و در جای دیگر فرموده است  ١غِشاوَةٌ﴾

﴾ال يَْسَمعُوَن بِها أُولئَِک  فر و ای�ن کبا ایشان از  ،ق استامر ایشان معوّ  ،اما جاهلین ٢کَاْألَنْعاِم بَْل ُهمْ أََضلُّ

وند در نند و اگر در دنیا هم جاهل بشکنند یا نکلیف بکه به دنیا بیایند و قبول تکاست  نشده یحکم

ا تجدید لیف ر کست تا ه این دنیاکلیف خواهد شد پس به خالیق در عا� شهادت کقیامت به ایشان ت

  .ردندک

ت و از قابل مراد هیئ .گویندمیی را مقبول کبل یای را قکب از دو شیئی است یکشیئی مر  هر

هیئت است  اششعلهه آن نار و ه مادّ کمثال رساج است  .هیئت است از مقبول مراد مادهٔ  .صورت است

ه در رساج است کای هنار است و شعل ،نور و ظلمت مؤثر در رساج به احداِث  ؛اثرش نور و ظلمت است

 ق رساج یعنی شعلهو تحقّ  وّءضرده است پس تَ کآن نور و ظلمت را احداث  ۀواسطبهه کفعل اوست 

 اشعّهس پ .شعله واسطهٔ بهمگر  شودی� اشعّهق نور و ظلمت یعنی مگر به فعل آتش و تحقّ  شودی�

 را در نزد شعله گذاشته است و به اشعّهجمیع مایحتاج  ،ه آتشکرد زیرا کاستمداد را از این شعله خواهد 

 شودیمپس شعله وجه و باب آتش تعبیر  .ندکعطا  اشعّهاز  کمعلوم به هر ی قدربهه کرده است کاو امر 

وجود  هاشعّ از  کیچیه شدی�اگر شعله  ،گیردمیو از او مدد  کندمیاو به آتش توجه  ۀواسطبه اشّعهه ک

مت عنی خلقت نور و ظلی اشعّهخلقت  ،گشتیهرگز مخلوق � اشعّه شدیاگر شعله �بود یعنی ی�

ه کبود مخفی چون خواست ای هپس نار خزین .وابسته به شعله است و در شعله نیز مؤثر نار است

 اجن پس رساج وهّ هْ رد در قابلیت دُ که ظاهر گردد فعل خود را ظاهر کشناخته شود و دوست داشت 

و به رساج بعد از احداث  ند او راکو احداث  اشعّهند به طرف که اقبال کرد کپس به او امر  .موجود شد

به  رد به توحید خود وکرا امر  اشّعهند و کخود اقبال  سویبهرده ک باردا اشّعهه از کامر �ود  اشعّهردن ک

ارت از ه عبکتوانید شد مگر از این باب یه ش� هرگز به من واصل �ک اشعّهو فرمود به  رسالت شعله

ض است ه باب فیکنار شعله است  اعظمِ  و اسمِ  شودمینار گفته  میاسا اشعّهپس به جمیع  .شعله است

 ،خواندمیشعله  ۀواسطبهنار را  ،اشعّهه ک هروقترسد مگر با شعله پس ی� اشعّهو هیچ مدد از نار به 

رد ک تواندیشعله به نار تقدم � .است داشته یگرامه او را کنار است  بندهٔ  ،پس شعله .گرددمیمستجاب 
                                                           

  )۷ها و چشمهای ایشان نهاد (بقره، ها و پرده بر گوشخداوند مهر بر دل ١-
ه گمراه بینند. آنان مانند چهارپایانند بلکهایی دارند که با آن �یشنوند و چشمهایی دارند که با آن �یفهمند و گوشهایی دارند که با آن �یدل ٢-

  )۱۷۸ترند. (اعراف، 



الدولهمکتوب سوم کمال                                                                                                                                          مکتوبات                    

173 

اد مدا ظّل  نار و به نور و واسطهٔ بهنیست مگر  ءه شعله را تضوّ کگردد زیرا می کهال  ّال اِ  ودر هیچ امر 

از  باشد مثالمیه در رساج کن ناری کپس فهم  ،این را دانستی کهچون .نار ۀواسطبهرساند مگر ی�

 کَادُ یَ ﴿ داد خرب تعالیٰ حق کهچنانه علیه اللّ  یست از قابلیت پیغمرب صلاهن مثال ه است و دُ اللّ تمشیّ 

ه قابلیت محمدی ظاهر و موجود شود اگرچه کاست  کیعنی نزدی ١وَلَْو لَْم َ�َْسْسُه نَارٌ﴾ ءُ یِض یُ  تُهَایْ زَ 

  .قابلیت ینورانیت و صفا شدتبهاین اشاره است  .ت به او نرسیده استآتش مشیّ 

است  شدهمنتقله کو عقل چهارده معصوم از اوالد او عقل واحد است  هاللّ یصلعقل محمد 

ور و عمود از ن دمسدَّ  کلد و مَ مؤیّ  کلو مَ  القدسروحبر سبیل تناول و این را به لسان رشع  کبه هر ی

 تیباهلو نور  السالمعلیهنور محمد  ،هستی گذاشت ه قدم به دایرهٔ کپس اول شیئی  .گویندمیهم 

َق أَوَُّل مَا خَلَ  یعقلأَوَُّل مَا خَلََق اللَُّه  یأَوَُّل مَا خَلََق اللَُّه نُورِ  :قول پیغمرب یست معنااین  .طاهرین اوست

 اجرس  واسطهٔ بهباشد مگر یرا قوام و وجود و تحقق � اشعّهاز  یکهیچه کردی کپس معلوم  .٢یروحاللَّهُ 

د بدون مدد باشیو اظالل را بقا � اشعّهپس  .رساج ۀواسطبهباشد مگر یبات �ظالل را نیز تحقق و ثَ و اَ 

و اظالل عبارت اند هبه خواهش خودشان ای�ن آورد ذَرّ ه در عا� کسانی است کعبارت آن  اشعّهاز  .رساج

و  اشّعهز ائنات عبارت اک کّل پس  ؛اندهردکفر را قبول کبه اختیار خودشان  ذَرّ ه در عا� کست اسانی کآن 

معصومین و اثر رساج از نار  ست از ا�هٔ ا رساج و رساج عبارت واسطهٔ بهست ااظالل موجود و مخلوق 

ه ا�ه در وجود خودشان مستقل کنی کم نچنین توهّ  !زنهار !زنهار .هاللّ تست از مشیّ ا ه عبارتکاست 

معبود  یالُسبْحانَُه َو تَعرا عبدند و حق  یُسبْحانَُه َو تَعاله ایشان محتاج هستند و ایشان حق کبل ،هستند

  .است

  رحیم از منرب پایین آمد.وعظ �ام شد و آخوند مالّ 

رحیم اگرچه اصطالح غریب است و قریب به ذهن نیست مالّ ت آخوند اتقریر ! الّدولهجاللای 

حدت وجود قائل بوده است فقط و ه شیخ احمد بحرینی هم به ک شودمیالمش معلوم کق دَ اما از ماصَ 

ن ردند در ایکه مدتی در مرص خالفت ک مذهبعلویان اس�عیلی  کهچنان ،ذات باری و ا�ه مابینفی

                                                           
  )۴۵نزدیک بود که روغنش روشنی بخشد گرچه آتش با آن نزدیکی نداشت (نور،  ١-
  نور من است، نخست چیزی که خدا آفرید عقل من است، نخست چیزی که خدا آفرید روح من است. نخست چیزی که خدا آفرید ٢-
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 میت را به خودو مُ  یٰ یحد و خالق و مَ ه لقب موجِ کلوی عَ  هباللّ م کاز آن جمله است الحا .عقیده بودند

ه در کتبی کُ اگر به  ؛گرفتمیخود بیعت و میثاق  بعهٔ ت اُناثور و کگردانید و در این عقیده از ذ میاطالق 

رینی شیخ احمد بح حظه بشود عقایدِ ال ممرص تصنیف شده است  مذهب یاس�عیل هٔ عرص خلفای علویّ 

خالصه شیخ احمد بحرینی معتقد به وحدت وجود میان  .شودمیدر ه�ن تصنیفات مشاهده  الًک

س دبن و روح القُ ب و اِ اَ ه مسیحیان وحدت وجود را در کآید به ه�ن قرار میحرضت باری و ا�ه به نظر 

ه ه بکشد و بلکمینار کرده با زنهار زنهار گریبان خود را کشی کترسیده پرده  کاز رش  اگرچه ،نندکمیفرض 

ست ا ائنات عبارتک کّل گوید میه خودش کزیرا  شودمیرصف مشاهده  وجودِ  نوع قائل به وحدِت  یک

 رساج بروز یافته واسطهٔ بهست با رساج یعنی اموجود و مخلوق  ،و اظالل اشّعه کّل و اظالل و  اشعّهاز 

ا در این صورت م ؛باشده اللّ ه عبارت از مشیةکست از ا�ه و اثر رساج از نار است ا است و رساج عبارت

به اقتضای  مگرایم هه شعله هستند ظهور نیافتکاظالل هستیم و همچنین ا�ه  ازجملهٔ یا  اشعّه ازجملهٔ ه ک

 ّل کپس  .و شعله همیشه از وجود نار پیدا است نه از چیز دیگر شعاع و ظّل  کهاینبه علت  ،ذات نار

�ات کدر  .است ناشی شده است و ظهور یافته است کلعرفا وجود  اصطالحبهه کائنات از وجود نار ک

دیگری در  ،اشده به برفرض ا�ّ کی در صورت شعله کیعنی ی ،بالاختیار هال و انواع مختلفکشو اَ  التُحصیٰ 

 ،ایمهردکه نار است بروز پیدا کامله و قادره ک ۀقو  کپس ما از ی .ه برفرض ما هستیمکو اظالل  اشعّهصورت 

شعاع  شعله و کهوقتییعنی  ،شدیآن قوه نیز � ،یمشدیاگر ما � .یمشدیما هم � ،شدیاگر آن قوه �

ف اختیاری دارد و نه ما در آن قوه ترصف نه آن قوه در ما تّرص  ؛ستات زایل حقیقت ناریّ  ،نباشد و ظّل 

از  عبارت استه نار کخواهی؟ اگر شیخیان بگویند میدیگر چه  ،این وحدت وجود است .اختیاری داریم

 واندتیه �و اظالل مادّ  اشعّهت به شعله و ست در این صورت مشیّ ا و مشیت غیر ذات باری هاللّ مشیة

ا از ه مست پس مادّ ا ه فعل خلقت ما منوط بر آنکت امر معنوی است به معنی اراده ه مشیّ کشد چون 

 ،هیأت ما معلوم ؛ستا بکمرحوم فرموده است هر چیز از هیأت و ماده مر  ه شیخِ کزیرا  ؟جا پیدا شدک

عدم  .این غلط محض است ،ه ماده از عدم پیدا شدکاگر شیخیان بگویند  .ه هم داشته باشیمآخر باید مادّ 

نار  هٔ بند ،نار است و شعله ،رساج ه مادهٔ کگویند میه خودشان کبا وجودی  .شد تواندیبه وجود ماده �

 و چطور شعله به شودمیغیر ذات باری باشد چطور به رساج ماده واقع  ،هالله شدةمشی اگر نارِ  .است

دانم چگونه این را شیخیان با ی� .جنجل استای هدر غایت عقید ،؟ خالصهشودمیباری بنده  غیر ذاِت 
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  .دهندمیه تطبیق عقاید رشعیّ 

رده با وجد �ام پرسید چطور دیدی؟ آیا روحت کآن رفیق شیخی به من رجوع  ،پس از ا�ام وعظ

اش بّ باز رحمت به ن .نفهمیدم زیچچیهه که چگونه روحم لذت بربد در صورتی کلذت برد؟ جواب دادم 

  .کردممی کدر  هنه را باری اقالًکهای واعظین مذهب سخن ،اول

  گویی؟میراست  ،دهممی تبا تعجب گفت به خدا سوگند

تو  کنممیمن چنین زبان مرغی را چگونه بفهمم؟ گفت: تعجب  .گویممیراست  هواللّ گفتم 

به  !من گفتم عزیز .ردکتوانی یار را فهم �کاین مطالب آش ،�ل هستیکه چنین آدم صاحب سواد و باک

مثل اهل تربیز صاحب معرفت و صاحب  .کندیفایت �ک�ل کجهت فهم این مطالب تنها سواد و 

 کاگر ی .امهه وارد تربیز شدکمن پنج و شش روز است  .ردکتوان  که این مطالب را در کفطانت باید شد 

رفت سب معکاز ایشان  مؤثرةٌ  جالسةُ املُ  یمقتضابهه من هم کیحتمل ، میدو سال میان اهل تربیز ماند

ُد ُم لِلَِّه الْوَاحِ کالْحُ  .ندارم نجایافرصت اقامت در  ،خواهم رفتاما بعد از پنج شش روز به رشت ؛ میردک

الل مره اظداخل ُز  ،من به اختیار خود در مقام عناد ایستاده ذَرّ چرا در عا�  .ستاتقصیر از خود من  .رالْقَهَّا

  .ه حاال از فهم و التذاذ این مطالب محروم ماندمکشدم 

ن رابع کدم ر پرسی ،ن رابع موافق افتدکبه مذاق تو عقاید ر ی از رفقا گفت شاید کدر این بین ی

او + نام خانمیکررمان کن رابع نیز هست در کر  که آخر یکداد  جواب ست؟ایست؟ این چه حرف ک

  گرفته است. گوید عا� بر فراز چهار رکن قرارمی

نفوان از ع .از آن جهت لقب خانی داشت ،از سلسلۀ ارشاف قاجاریه بود خانمیکرقید که الحاق مستنسخ است: {
 ،عمر خود را در تعلم زبان عربی و علم کالم یعنی عقاید دین اسالم رصف �وده ،جوانی ترک مناصب دنیویه کرده

معنی خود خیاالت بی برحسبتب چند که داخل شده به تصنیف ه سلک عل�ی دینیّ ببعد از تکمیل تحصیل 
در  ۱۲۷۹ عاقبت در سنهٔ  .�ام یافت و مریدان و معتقدان زیاد به دورش گرد آمدندالناس شهرت بین ،اقدام کرده

در حالتی که به اعتقاد خود باعث دوام  کرمانشاه هنگام عزیمت خود به زیارت کربال از ناخوشی معده درگذشت
ابع به که قب رکن ر نتقال او لا از هنوز معلوم نیست که بعد ،شودبنتوانست که باعث دوام حیات خود  ،عا� بود

  }شاید تا امروز منصب رکن رابع خالی است و عا� هنوز در رس سه پایه متزلزل است .تعلق گرفته است

ست ا خانمیکرن رابع خود کر  .ن ثالث ا�ه استکر  .ن ثانی پیغمرب استکر  .است تعالیٰ حقن اول خود کر 
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ه مخلوقات ب کّل ائنات با وجود او قایم و برقرار است و اطاعت ک ه از جانب ا�ه نایب است و جملهٔ ک

 .رودمیه عا� به فنا کشد چون  تواندین رابع خالی �کعا� از ر  وقتچیه .واجب است خانمیکره�ن 

اشد تا انقراض ن رابع دیگر بکر  کباز باید ی خانمیکرست و بعد از ا رابع الزم ثبات عا� وجود رکنِ به قوام و 

 ه در عقاید اوکنند کمیدانم اما نقل یه �کدانی؟ جواب داد میه آیا از عقاید او هیچ کپرسیدم  .عا�

 � شهرهای عراقکرده است و در اکتاب خود موسوم به ارشادالعوام بیان که در که هست مطالب عالیّ 

ی از یحتمل به وقت .دانیه از مطالب او �یکگفتم حیف  .نندکمیخلفایش نشسته خلق را هدایت 

گفتند در  .ندکه از عقاید باب نیز چیزی بیان کسی را نیافتم ک ،چه فایده .شویممییاب مطالب او نیز فیض

یز به این ه باب نکاما یقین دارم ؛ تواندیب جنباندن �لاز ترس  کسچیهتربیز بسیار بابی هست اما 

رآن خود ه از قرار تقریر رفقا در قکم باب کفقط دو ح .پرپوچات لباس دیگر پوشانده به میدان آمده است

 کّل ت و در جمیع رسوم آزادی اُناث ۀه طایفک این استی کی .م فیلسوفانه به نظر آمدکح ،رده استکبیان 

ور تربیت داده کذ  هٔ نیز مثل طایف اُناث ۀور مساوی باشد و باید به طایفکذ  ۀطایف حقوق برشیت باید با

فظ ردن شوهر حکبعد از اختیار  ؛ ورو شودشوهر اختیار نکرده است، گشاده اُناثمادام که طایفۀ  و ١شود

 روگشاده ،ندکو مستوره باشد و از اختالط و ارتباط با بیگانگان احرتاز  نینشپردهه ک کندمیناموس تقاضا 

ذِکْرِهِ  ینظیر این حکم با وحدت زوجه از عَل کهچنان[+ .م بوده استکاین ح یمقتضابه العینْ ةّر بودن قُ 

الم نیز صدور یافته است]   السَّ

یرت و همت و غ یاد گرفته دخرت آتشین طبع و صاحبهٔ  کامالًزبان عربی را  .برادرزاده مجتهد قزوین است العینْ ةّر قُ {
 را ن اویافتاده د شتدر عتبات که به زیارت قرب امام حسین رفته بود با حرضت باب اتفاق مالقا .روزگار بود وجیههٔ 

 العینْ ةّر قُ  .ع �ودو و در صفحات ایران به انتشار و ترویج عقاید بابیه رش  درآوردهبه سلک داعیان او  را قبول کرد و خود
ت بهادری و مردانگی از او به ظهور رسیده اسمعارک در اک�  .داستان است رسگذشتش شایستهٔ  زمانه بوده بهٔ واعج

، است نبانجسلسله العینْ ةّر قُ ها که در مقابل دولت ایران از طرف پیروان باب وقوع یافته است رشو و در اغلب ش
ه هالکت ه خفیةً بو به فرمان پادشا دآوردن تهران او را در قزوین گرفته به تهرانبابیان در  اخیرهٔ  فتنهٔ  واسطهبهعاقبت 

  }رساندیدند

الم  یعَلحجاب از قرار شهادت  نزول آیهٔ { بعد از نقل عایشه و صفوان وقوع یافته است و  الرحمههیعلذِکْرِِه السَّ
رده کمین ملل روی ز  کّل ترین بدبختاین فرقه را از  ]و[ه از نزول این آیه در میان اهل اسالم شیوع یافته کمفاسدی 

ور و خشونت طبایع ایشان در معارشت و مخالطت کذ  ت خصال طایفهٔ از قبیل وحشیّ یرون از احصا است ب ،است
                                                           

  حجاب) باشد.در نسخٔه تاجیکی نوشته شده است: و طایفٔه اُناث نیز مثل طایفٔه ذکور گشاده رو (بی ١-
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 ث است و شیوع معصیتناا ه عبارت از مصاحبت طایفهٔ کنع�ت دنیویه  خود و حرمان ایشان از الذّ  جنسانهمبا 
وم حتی شعرای این ق .کندیر خود اندیشه �بسناد آن از اِ  کسچیهه کاست ای هلواطه در میان این قوم به مرتب

ش�رند و قساوت قلب و یسازند و این عمل شنیع را از قبایح �میمردان منظومات منترش ارا در وصف اَ کآش
نسوان در علوم و فنون و صنایع و سلب حقوق انسانیت و آزادی از ایشان در  کّل سباعیت ایشان و عدم تربیت 

امت �ت قعود و اقکت و از کر و حر یاز عدم س اُناث طایفهٔ  کهیناالخصوص از قبیل علی کجمیع مواد و امثال ذال
ه استنباط اطبای یوروپا ببیت جومحل محصور و از استنشاق هوای ناصاف در حالت مستوریت و مح کدر ی

حجاب از میان طوایف اسالم رفع  نزول آیهٔ  واسطهبهوجود معصیت زنا  هذامع .گردندمیها مبتالی انواع مرض
منع  اهخانهحرمور را در کام ذ حجاب نگاه داش� خدّ  آیهٔ به جهت رفع زنا  اً ه مخصوصکاز آن  نظرقطع .نشده است

 !ّدولهالجاللای  .فروشی شده استسب رذیل خواجهکتصور باعث انتشار ال این منع ب ۀواسطبهرده است و ک
ش�رند یمهای بزرگ پیغمرب ما سهو �ت زوجات را از کتجویز  حجاب را همچنین آیهٔ  آیهٔ  کهچنانوروپا یفیلسوفان 

 ضعیف ءاز ظلم فاحش در حق جز  نظرقطع�ت زوجات عالوه بر مفاسد عدیده و که در ضمن کگویند میو 
برادران  مابینفی خصوصبهخویشاوندان و  مابینفیی خصومت جاوید کدو گونه فساد پرواضح است: ی ،نوع برش

ساد اول فهم ف .ملت اسالم مابینفیت �رات تناسل قلّ  ،دیگری .شوندمیه از مادران مختلفه متولد کو خواهران 
ات تناسل ت �ر بر آن واقف است اما فساد ثانی را بدین دلیل موجب قلّ  کسهمه .محتاج به دلیل و بیان نیست

ز این چهار ا کنیم هر یکفرض  .گیردمیچهار نفر زن  ،د واحد استگویند زید مر می مثالً گردد: میه بیان کدانند می
فرض این  عکِس به .یستب شودمیمرد  کپس عدد فرزندان چهار نفر زن از ی .زایدمیزن برای زید پنج نفر فرزند 

پس  ،بزایدفرزند نفر ده  تواندمیبرای شوهر خود  کمرد و هر ی ه یکرود بمیاز این چهار زن  که هر یکنیم کب
ه چهار نفر زن گرفته است پیش از ک� اوقات زید کو هم ا رسد به چهلمیعدد فرزندان چهار نفر زن از چهار مرد 

رسیده ن یائسگی هٔ ن او هنوز به درجز از چهار  کاما هر ی؛ شودمیر عمل تولید عاجز بافتد و میار کوقت طبیعی از 
بب به همین س .م یائسه باشدکت زید تا آخر عمر خود باید در حنهایت در قید زوجی .است و قابل والدت است

نگ خودشان در اقلیم ت ،ه قانون ایشان بر وحدت زوجه استکطوایف یوروپا  ،�ی فرنگستانکح گویا بنا بر عقیدهٔ 
نند و کیاما طوایف آسیا با وسعت اقلیم خودشان هرگز در عدد ازدیاد حاصل �؛ رسانندمیروز بروز ازدیاد به هم 

شور گویا موجب آبادی وطن و موجب قوت ملت و اقتدار کعدم نفاق خویشاوندان و ازدیاد نوع برش در هر 
ین خصوص و بر صحت دلیل ایشان در ا �ی فرنگستان درکح بر صحت عقیدهٔ  !الّدولهجاللای  .سلطنت است

الواقع یر قلت �رات تناسل فبه آیا کدانم یرد و �کتوانم یم �کحمن �ت زوجات کباب قلت �رات تناسل از 
یقش محتاج تحق .این مسئله بسیار دقیق است ،خالصه .های دیگر هستسبب کهاین�ت زوجات باعث است یا ک
ز اخالف ما در ین اا ه بعد ازکسانی ک .ستا اقالیم دنیا کّل ثیره و دانس� اوضاع کخارجه و تجارب  فرهٔ ار اطالعات و ب

اشت ما تغییر و تزیید معمول خواهند د فقهیّهٔ ع مسائل یم خواهند شد و در جمز مذهب پروتستانتنی بادین اسالم 
 هٔ قیدنند و اگر بنا بر تصور و تحقیق ایشان عکباید این مسئله را نیز فراموش ن ،ردکحجاب را منسوخ خواهند  هٔ و آی
 ،وخ داشتهملت اسالم باید منس مابینفی�ت زوجات را نیز کتجویز  آیهٔ  ،�ی فرنگستان معقول انگاشته شودکح

 ماده گفته شده است اما آن چه در قرآن به جهت رعایت عدالت در این؛ نندکتزویج را منحرص به وحدت زوجه ب
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اگر مراد از عدالت رعایت رضای زن و عدم جور در  کهاینزاید است به علت  ١﴿إِْن ِخفْتُْم أَالَّ تَعِْدلُوا فَوَاِحَدةً﴾ هک
تا آخر عمر  آن از بعد .ه مرد بر رس زن اول خود زن دیگر گرفتکاین عدالت در ه�ن روز رفع شد  ،حق اوست

 موجببهه کوجود ذهنی ندارد  ،ین ماده عدالتا دیگر در .مرد در حق زن اولش ظلم فاحش ثابت و باقی است
نزل قرآن در این ماده بر معنی عدالت دقت مُ  .ان وقوع از قوه به فعل داشته باشدکم آید و امه�ن آیه رعایت الز 

باز در  ،ماده ظلم را جایز دیده است که منزل قرآن در یک بعد از آن ٢ثَبِِّت العَرَْش ثُمَّ انْقُْش  :امل نفرموده استک
 کین در یدّ ضطاق و جمع این امرین االیُ ـاست م یلیفکردنش تکه�ن ماده با وجود بقای ظلم به عدالت امر 

یه آمضمون  کهینارا به معنی تخفیف ظلم گرفته باشیم تا أَالَّ تَعِْدلُوا  بایدبداً ال ما  .خیالی است محال کجایماده و در 
حقوق میع ه زنان را در جکاند هفیلسوفان فرنگستان بهرت فهمید ،زنان ۀمعنی عدالت را در حق طایف .صحیح شود

ت نیز کزنان را به اداره امور ممل ،حتی امروز در بعضی دول آن اقلیم .اندهشمرد کبرشیت و آزادیت با مردان رشی
سم قبل این ر  کهچناندارند میرا نیز در بعضی احیان بر ایشان مسلم  جداریتا جهٔ ه در کعالوه بر آن  .نندکمیداخل 
دت دو دلیل دیگر نیز بر ترجیح وح ،ورهکفرنگستان به غیر از دالیل مذ  �یکح .در ایران جایز بود هاعرب از غلبهٔ 
ت و از لذت عشق و محبت محروم اس �ت زوجات نوع برش غالباً کدر  کهاینی کی .نندکمی�تش ایراد کر بزوجه 

اف صعدالت و ان برخالفسایرینش المحاله  ،شودمیاز زوجات متعدده عشق و محبت حاصل  به یکی اگر احیاناً 
ً ور کذ  همساوات حقوقیّ  � مسئلهٔ کح مابینفیاگر  کهاین یدیگر  .خون جگر خواهند خورد �ریب در قید زوجیِت   ا

همین دالیل دوگانه مقتضی رشح مبسوط  .مساوات است �ت زوجات منافی مسئلهٔ ک ،علیه است معٌ جم ناثاً او 
ه بدین دالیل البت ،زوجات تصنیفات خواهند نوشت�ت که برای رفع ک�یی کح .ه گنجایش این مقام نداردکاست 
الم خالق ه به اعتقاد ملت اسکنزل قرآن مُ  .ر مثال و تجربه در فساد و قبح آنکرشح مبسوط خواهند داد با ذ  دوگانه

 به جایز شمرده است هاآنان کتعیین عدد بر مالبال را نیز ها همزاوجت جاری ،عالوه بر چهار زوجه ،است کائنات کّل 
ه این بیچارگان بندگان او نیستند و خالق ایشان غیر است و ظلم در حق ایشان کگویا  ٣أَْ�َانُهُمْ﴾ ْت کمَا مَلَ  ﴿وَ  آیهٔ 

 ه خودش بانی ظلم است اما از بندگان �نایکنزل قرآن تعجب است از مُ  .نندکاگرچه اسالم را قبول هم ب ،روا است
 باری ،ده استر کنزل قرآن در حق جواری ترحم ناگر مُ  .نندکباید تأملی ب عل�ی دینیه در این مسئله .کندمیعدالت 

ر عوضش ست باید دا او فقهٔ و نَ  هسو کِ فیل کجاریه  که مالکشوند و نگویند بم حّ ه در حق ایشان مرت عل�ی دینیّ 
دالت خالف عه شدن کو مملو  کرشیت مملو بچه؟ در  ه یعنیکو مملو  کیعنی چه؟ مملو  کمال .ع بشوداز او متمتّ 

واز ج ،و منبع ظلم و غضب است ه صاحب جهنمکت خدای مسل�نان این قبیل چیزها در الوهیّ  .و مساوات است
 }دارد و سزاوار طبع اوست نه سزاوار طبع برش

ز ردن را باب جایکه در عا� طبیعت به هیچ وجود و به هیچ شیئی اطالق نجس ک این استی هم کی

اب و و رش  که سگ و خو کگوید می مثالًداند میریه کبعض وجود و اشیاء را باب  کهاینبیند مگر ی�

                                                           
  )۳زن اختیار کنید (نسا، پس اگر بيم داريد که [اگر زنان متعدد بگیرید] به عدالت رفتار نکنيد پس تنها یک  ١-
  مثل عربی: عرش را نخست تثبیت کن، بعد بر آن نقش کن! ٢-
ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مومنان را به علم خود بیان «از سوره احزاب که ترجمٔه آن چنین است:  ۵۰اشاره است به قسمتی از آیٔه  ٣-

  کار رفته به معنی کنیز و بنده است.هدر قرآن ب که چندین بار» ا َملَکْت أَْ�َانُکمْ مَ «و نیز » َما َملَکْت أَْ�َانُهُمْ «و عبارت » کردیم
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این دو  قعاً وا .باشندمیریه ک ،طاهره حیوانات و فضلهٔ  کخو  کهچنان .ریه استکه کبل ،خون نجس نیست

ا غیر دیگر در دنی شدمیه اگر در ایران متداول کم دویّ  اً خصوص .شد تواند مثل محسوبام بیکم از احکح

 طهٔ واسبهاآلن چقدر وسواسی در دنیا محض  .رسیدیان وجود وسواسی به هم �کاز ملت یهود در هیچ م

  .ت شدید گرفتار استاعتقاد به وجود نجاست در �ام عمر خود به عذاب الیم و مشقّ 

ل ه حق را از باطکعلم مردم قابل نیستند  واسطهٔ بهه که علم رواج ندارد و مادام کخالصه مادام 

ظاهر خواهد شد و به  ن رابعکر  کباب و ی کشیخ احمد بحرینی و هر روز ی کهر روز ی ،فرق دهند

غاز خلق پروقره آ  کهوقتی .ردکعا� فتنه و آشوب خواهد انداخت و خلق را رسگردان و بدبخت خواهد 

چ پو  ،رامات مخرب شدهکعلم رواج یافت و مردم از محال بودن خوارق عادات و معجزات و  کهوقتی ،ردک

یخ احمد راه ش ،سیویلزاسیون قدم گذاشت ملل دانست و به دایرهٔ  کّل و افسانه بودن عقاید دینیه را در 

و خلق از جهالت و فتنه و آشوب آزاد  شودیمبسته  همان این ن رابع هم و راه امثالِ کراه ر و بحرینی هم 

ناس  کّل ب محبو  ،یابد و دیسپوت نیز با لقب دیگر رئیس ملت شدهمیگردد و از دیسپوت نیز آزادی می

 کّل  و از رشّ  کلعیان و غاصبان مُ مدّ  کّل ارادت ملت از فساد  هٔ واسطبهو  شودمیآفاق  کّل و ممدوح 

 میانکخودش و اخالقش به نی زوالبیماند و از �رات سلطنت میایمن و مصون  ،دشمنان داخل و خارج

  .شودمی یابهبهر 

نجا خواهم ماند بعد به مازندران خواهم آ در  ماه کی .شوممیهفته به رشت روانه  کبعد از ی

  .خداحافظ .رفت

  الّدولهک�ل



 

 



 

 

  الدّولهجالل جوابی�
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 سنهٔ  قعدهٔ یذهندوستان در ماه  ۀشاهزاد الّدولهک�لایران به  ۀشاهزاد الّدولهجالله کجوابی است 

  .نوشته است ۱۲۸۰

ع لّ مط هاآنهر سه را خوانده از مضامین  .توب ش� به من رسیدکهر سه م !الّدولهک�لای برادر مهربانم 

نین تو چ !ای خلف سالطین نامدار !انکای یادگار آل گور ! الّدولهک�ل یافسوس بر تو ا !افسوس .شدم

  !حیف صد حیف !ایردهکتو چنین مالیخولیا پیدا  !ایخبط دماغ آورده

داشتند و ملت ایران در عهد آنان میخوب  یهاقاعدهو ها قانون فُرسه سالطین کنویسی می

خروج کرده آن سالطین را معدوم �ودند و قواعد و قوانین آنان را برهم  هاعرب ،بودندمی سعاد�ند کنی

  .ساختندزدند و ملت ایران را از سعادت محروم 

چه مذهب  هاعرباهل ایران وقت خروج  کّل و  فُرسه پادشاهان کن کتصوری  !ی بیچارها

و  مادران و خواهران و دخرتانه کمجوس نبودند؟ آیا آنان نبودند  فُرسو ملت  سداشتند؟ آیا سالطین فر 

دنیا حتی در میان طوایف وحشی صفت  کّل ردند؟ در روی کمیاح کان را نآ�گان خودشگان و خالهعمه

این چنین رسم قبیح و عادت شنیعه و مخالف طبع و انصاف آیا  ،گردندها میه مثل حیوانات در بیشهک

مادر و خواهر و دخرت خود را جفت  ،ه آدمکاز این بدبختی تواند شد  تربزرگ؟ و آیا شودمیمشاهده 

پدر و پرس و برادر و عمو و دایی  ،او میحا .رده استکرا خدا جزو ضعیف خلقت  اُناث ۀبگیرد؟ طایف

ه باید ک او پس میحا ،اغی بن�یدیپدر و پرس و برادر  ،اُناث مذهبی به طایفهٔ  ۀواسطبه کهوقتی .است

ردی کق نچرا از آنان نپرسیدی و تحقی ،ایهبا دیداعلم اطّ  ،ایهردکه سیاحت فرنگستان کنی کمیبشود؟ ادعا 

آن  رسفُ از خون بعید اولی است یا از خون قریب؟ به حالت ملت  حکناه آیا به بقا و ازدیاد نسل آدم تَ ک

  .نیکمیرا مدح  فُرسقواعد و قوانین سالطین  ،زمان سعادت نام گذاشته

 ته با وجود چنین عقیده و چنین مذهب معیّ کدانی سعادتی یچرا � !الّدولهک�ل یوای بر تو ا

اهر قواعد اگر جو  فُرس�اید و قواعد و قوانین سالطین میدر نظر شخص عاقل عین ضاللت  ،داشته باشد

 خاّص  لطف .آیدیبه نظر � یاخرمهره قدربهت این چنین مذهب کیواقیت قوانین هم بشود با رشا و

را بر ایشان مسلط ساخت و این عادت شنیعه را از  هاعربه کشد  فُرسجناب اقدس الهی شامل ملت 

  .از میان ایشان برداشتمیان آنان رفع �ود و این مذهب باطل را 
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فردوسی خودش هم المذهبی  ؟!آوریمیاشعار فردوسی را در تقویت قول خود به من شاهد 

م هه به جهت فلسفی و دھری مذهب بودن در نظر سلطان محمود متّ کآیا فردوسی نبود  ؛بود مثل تو

  :کندیبودن او این افرادش داللت � مذهبیدهر شد؟ آیا به فلسفی و 

  ویست زو نیز درداکه درمان از   گنبد تیز گرد نیبه انگه کن 
  و دان فزونی و هم زو نیازا وز  رسفرازاز او زار گردی از او 

  نه این رنج و تی�ر بگزایدش  نه گشت زمانه بفرسایدش
  نه چون ما تباهی پذیرد همی  نه از گردش آرام گیرد همی

یا فردوسی خود نیز در هجو سلطان محمود آ ؛یعنی دنیا همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود

  گوید:یرد �کمیحساب  نیدیبه او را ک

  گر از من نرتسی برتس از خدای  یکشورگشاایا شاہ محمود 
  مرا یخوان شینر، م ریمنم ش  مرا یخوان شیبدکو  نیبددکه 

ران ؟ پس چرا این اسناد را به دیگشدمیبه چه سبب این اسناد به او داده  ،المذهب نبود واقعاً اگر فردوسی 

ه خود نیز از ملت ک کندمی ذمرا  هاعربرا مدح و ها رسفردوسی به جهت آن فُ  ،عالوه بر این ؟دادندی�

و  فُرسشاهان ب پادداد و تعصّ پرستی را به دین اسالم ترجیح میبکو کپرستی و ه آتشکبل ،بود فُرس

ریق نامش را به ط ،رسدیمالم به پیغمرب ما کتابش کدر  هروقت کهایندلیلش [شید کمیمجوسان را 

عد از زبان س کهچنان .ش�ردمی اتخبارش را از لغویّ ا و کندمیر کذ  با نام جنّ  کجایو در  بردمیاستهزا 

  :دیگویموقاص 

  یهاشم غمربیز گفتار پ  یسخن گفت وز آدم یز جن
  دیجد یهاو از رسم دیز تهد  دیو قرآن و وعد و ع دیز توح

  ریش یجو  و یمِ  یز فردوس و جو   ریز آتش و زمهرا ز قطران و
  نیو انگب یدرخت بهشت و مِ   نیمشک و ماء مَع ز کافور و از

  حور یمو  کی داریبه د رزدین  همه تاج و تخت و همه جشن و سور
  به درد یبر او دل چه دار  رزدین  کجا رشبت آب رسد یجهان

 برد و ظهورش را از عالماِت �ل تعظیم و احرتام میکنامش را در  ،رسدمیالم به زردشت که ک هروقتاما 
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  :١گوید به اعتقاد خود نه از قول دیگر اشاره به زردشت استمی کهچنان داندمی فُرسملت  بختیفرخنده 

  نیآمد اندر زم دیپد یدرخت  نیبر ا برآمد یچند گاه کیچو 
  شاخ اریو بس خیگشن ب یدرخت  کاخ شیگشتاسب تا پ وانیاز ا

  مرد یبرخورد ک نیکو چن یکس  همه برگ او پند و بارش خرد
  انیاندرش مجمر عود به دست  شد اندر زمان دایپاک پ یکی

  را بکشت بدکنش منیکه اهر  و نام او زردهشت یخجسته پ
  رهربم یهم زدانی یسو  تو را  غمربمیبه شاه جهان گفت پ

  فراز دمیبگفت از بهشت آور  و باز اوردیمجمر آتش ب یکی
  نیآس�ن و زم نینگه کن بد  نیا ریگفت بپذ نیآفرجهان

  یاو  نیاز او راه و آئ اموزیب  یاو  نیبهد ریبپذ ندهیگوز 
  جهان خوار کن نیا نیخرد برگز  بر آن کار کن دینگر تا چه گو

  یست شاهنشها نه خوب نیدیکه ب  یبھ نیو د نیآئ اموزیب
  به نِ یو آئ نیاز او د رفتیپذ  به نِ یاز او شاه بهد دیچو بشن

  ناکنداور  پزشکان دانا و  رسان بزرگ از همه کشوران
  آمدند نیبد یببستند کُشت  آمدند نیشاه زم یهمه سو 

  یبد بدسگاالنبرفت از دل   یزدیآمد آن فرّه ا دیپد
  برآکنده شد یپرستزدانیبه   پراکنده شد یپرستبترہ 

  هاپاک شد تخمه یوز آلودگ  هاد دخمهببُ  زدیپر از نور ا
  به کشور سپاهفرستاده هر سو   پس آزاده گشتاسب بر شد به گاه

  نهاد از بر آذران گنبدان  پراکند گرد جهان موبدان
  در آذر اندر بکشت شیبه پ  رسو آزاده را زردهشت یکی

  یبھ نیکه پذرفت گشتاسب د  ینبشتش بر آزاد رسو سه
  گسرتانَد خرد داد را نیچن  گوا کرد مر رسو آزاد را

  نینشست اندر او کرد شاه زم  نیبارهٔ آهن یکیبه گردش 
  کدام یتیکه چون رسو کشمر به گ  امیفرستاد هر سو به کشور پ

  دیرسو کشمر رو یسو  ادهیپ  دیپند من بشنو نیا کنون جمله
  پشت دیبرآر نیبت چ یبه سو   ره زردهشت کرسی دیریبگ

  دیرسو بن بگرو هیسا نیبد  دیمنگر انینیشیپ نیبه آئ

                                                           
  اشعار از "دقیقی" است. ١-
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  یگو راست غمربیفرمان په ب  یرو  دیگنبد آذر آر یسو 
  ]کو ندارد ره زردهشت یکس  بهشت ندیزدان که هرگز نبیبه 

ه جسارت کلآمد بیبه زبان او � وقتچیه ،شدی�بود و در اسالم او شائبه میاعتقاد  کاگر فردوسی آدم پا

  این افراد را بگوید: ]هاعربدر هجو [ه کرد کتوانست یهم �

  است کار دهیرس ییعرب را بجا  شرت خوردن و سوس�ر ریز ش
  تفو باد بر چرخ گردان تفو  را کند آرزو انیکه تاج ک

هت خلق و به ج وتازتاختبه جهت  هاعربیعنی پیغمرب  هاعربه کتوانست گفت ی� وقتچیهو 

  رده بودند:کردن مال مردم دین را در دست بهانه کتاراج 

  شود روزگارِ بد آراسته  خواسته یخون از پ زندیبر
  شیاندر آرند پ نیو د ندیبجو  شیسود خو یکسان از پ انیز

دها را این فر  ،و ارادت اهل بیت گفته است الّسالمهیعَلافراد در مدح حرضت علی ای هه پار کآن 

له فخرالدو  ندیآخوشه کتاب خود �وده است کرده داخل کسلطان محمود نظم  نظر ازبعد از افتادن 

ار بکورزید و یمیه فخرالدوله مذهب تشیع داشت و با سلطان محمود عداوت کچون  باشد یلمید

سی ه فردو کافرادی  ،رده بودکجهت فردوسی هزار دینار طال هدیه فرستاده او را به حضور خود دعوت 

 هاعرب و اشعار فردوسی در ذمّ  ؛در حق ا�ه اطهار گفته است از روی اخالص نیست بل از روی ریا است

  .باشد تواندی�برای من دلیل  وقتچیه

ابوسفیان عموی  .است هامیّ بنیاو از  ،شناسمعبدالرحمن بن خلدون را من خیلی خوب می[

ا نگاه ر  امیهبنیتابش چگونه طرف معاویه را و طرف که در کبینی ی� ،اوست معاویه عموزادهٔ  ،اوست

ه آفریقا ب ااز سیری امیهبنیبت کدر عرص ن خلدون اجداد ابن ؛ش�ردمیبار صحابه کدارد و معاویه را از می

اعتقاد او در اسناد نبوت پیغمرب ما بر  ،اندهاشمیبناو و اجداد او دشمنان خاندان  .اندهو اندلس افتاد

بغض  ،ه این اسناد از راه غرض استکشد چون  تواندیبر دیگران سند �و بر تو  هاعربمقتضای طبیعت 

ود شاعری ب لیمنیارةعّ�  .انقراض عا� جاری و باقی است یال امیهبنیدر خون  هاشمیبنو عداوت بر 

 دهاغذ فرستاکه به فرنگان کالدین او را در زمره بعض خائنان اهل اسالم بدان سبب صالح .دینفاسق و بی

  ]شیدکبه دار  ،ایشان را به تسخیر مرص دعوت �وده بودند
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الم  یعَلحاالت  یگرد و این  آوریمیخود شاهد  اس�عیلی را به حقیقت خیاالت باطلهٔ ذِکْرِهِ السَّ

الم یعَلپدر  ؛ش�ریآدم می ۀاوغلی را نیز در جرگکوپکلحد مُ  محمد بزرگ امید خدا رحمتش ، ذِکْرِِه السَّ

به ه�ن جهت مردم را  .است و چطور بدذات است زادهحرامو  ه پرسش چطور بیجکدانست می ،ندک

رد و از تابعین پرس خود دویست و پنجاه کار کاقوال و افعال پرسش را ان ١االشهادرؤوس یعلرده کجمع 

س به اقوال که هر کرد کاملوت اخراج �ود و اظهار  نفر را به قتل رسانید و دویست و پنجاه نفر را از قلعهٔ 

الم یعَل .افر استک ،ندکپرس او اعتقاد  بات روش در اثها رد و رسالهکاز پدرش خائف شده توبه  ذِکْرِهِ السَّ

 میدرش آده پکه او در طریق مستقیم است چون کرد کمطمنئ  یکلبهه پدرش را کپدرش انشاء �ود تا 

زرگ امید محمد ب کهوقتی .منصب والیت عهد را به او تسلیم �ود ،ردهکبه پرس خود باور  ،دلبود ساده

الم یعَل ،مرحوم شد رد و خود را از اوالد نزار بن کدعوی امامت آغاز  ،در مسند سلطنت نشسته ذِکْرِهِ السَّ

فر کهستان رسم فسق و فساد و در دیار رودبار و قُ  ،وشیدکرشیف  رشعِ  نِ مستنرص علوی شمرده در تهاوُ 

  .ار ساختکو الحاد آش

  ی:گویمی کهچنانگیری میالیف رشعیه قول بوعلی سینا را حجت کدیگر به بطالن ت

  رَمضان را مَرَضان نام نهاد  در فن حکمت استاد یبوعل

 کهایننه  .وده بکه او کن و ببین کبه تواریخ رجوعی  .بوعلی سینا هم مردی بود فاسق و رشبی

از جهت اشتهارش به المذهبی از سلطان محمود غزنوی فرار  .اخالق هم نداشت ،دین و مذهب نداشت

ام وزارت طوری رفتار در ایّ  .شد یلمیدالدوله شمس وزیرِ  ،ه به همدان آمدهبعد از قضایای متنوعّ  ،ردهک

هل روز رده چکاو فرار  .ردند و قاصد قتل او شدندکرا غارت  اشخانه ،ریان از او به ستوه آمدهکه لشک�ود 

یشه به روزها هم ،شده یلمید الدولهٔ ثانیه باز وزیر شمس ةِ ّر کدر خانه شیخ ابوسعید متواری شد بعد در 

 ان و اهلِ بعد مغنیّ  .دادمیب درس در اول وقت به طالّ ها گشت و شبمیانجام امور وزارت مشغول 

 +.ردکمیب رشاب ناب اقدام رده به ُرش کطرب را جمع  ساز و اهلِ 

 ه به عقیدهٔ کاهل ایران بل ۀه به عقیدکگردد میمستفاد  الّدولهجالله الحاق مستنسخ است: از سیاق تصور کقید {
الم و که در ذات خود صاحبکالم و خیال نیست بلکدر  ٢خصم اِت کاسالمیان در احتجاجات قوت برهان و اس کّل 

                                                           
  در حضور همٔه مردم ١-
  از اصطالحات جدلی است یعنی در مناظره طرف مقابل را با دلیل و برهان وادار به پذیرش سخن خود �اییم ٢-
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الم  یعَلالم و خیال فردوسی و کاگر متانت  .است خیالصاحب بوده باشد  مرتبه هم یٰ و ابوعلی سینا در اعلذِکْرِهِ السَّ
 .نداهممسلمین خوار و مت ۀخیاالت عالیه در نظر عامّ  این ارباِب ذَوات  کهاینپشیزی ارزش ندارد به علت  قدربهباز 
ه از ران کد بلیابنیتولد �ه امامان از فرج مادر ک�ل مرتبه سفیهانه هم بوده باشد مثل آن کامام در  الم و خیالِ کاگر 

نظر  امام در ذاِت  کهاینبه علت  شودمیر عین صدق شمرده صوّ بالتباز بدون چون و چرا و  ،شوندمیمادر متولد 
 }لیا داردمسلمین رشافت عُ  ۀعام

اگر در  !ای نتیجه ه�یون شاه تیموری !انیکی خلف بابرشاه گور ا !الّدولهک�لآفرین بر تو ای 

بود یم فرق دادن حق از باطل هٔ و این نوع فیلسوفی و این نوع قو  ینیبخردهان این نوع کخون نسل گور 

پس  ،بودمیسوزی به احوال ایشان طالب شدن به خالصی نوع برش از جهل و ضاللت و جان و مادهٔ 

ان عقاید لغو و پوچ هندویرده به کچرا اجداد تو زیاده بر سیصد سال در میان خلق هندوستان سلطنت 

حاال این  ه چشم توکاست تر لغوتر و پوچ هم ناملتفت نشدند؟ عقاید دین اسالم یعنی از عقاید هندوی

؟ چرا ردندکبیند؟ پس چرا اجداد تو ضاللت خلق هند را ندیدند؟ و چرا ایشان را از ضاللت خالص نمیرا 

رضای خود به جهت ج�ع به مرد بیگانه دادن عین ح�قت و خالف  اه آدم زن خود را بکبه آنان نگفتند 

یگانه ب ان از نرِ کام قدربهدارند میه در ترصف خود کرا ای هقانون طبیعت است؟ حیوانات از راه غیرت ماد

نید خروس را؟ بییبینید مرغان را و �یبینید سگ را و �یبینید اسب را و �یمگر � .نندکمیت سَ حاَر مُ 

باید بشود و جفت خود را با دست خود به مرد بیگانه بدهد؟ چرا  ][تر رتیغیبانسان مگر از حیوانات 

خودشان نگاه داش� و ج�ع آنان  را در هر مواقف رشیفهٔ ها ه فاحشهکاجداد تو به آن هندویان نگفتند 

در و مادر اذن پی و باً و قهر  اً عمل قبیح و لغو است و دخرتان را جرب  ،ردنکرا به آیندگان و روندگان احسان 

یعنی خود را با شدن  ١زِن او ستی ،ه بعد از مردن شوهرکردن ظلم است؟ و چرا نگفتند کبردن و عقد 

ط یه آدم بول و غاکجا زنده به اخگر سوزاندن سفاهت است؟ و چرا به ایشان نگفتند کجسد شوهر ی

ودنی است؟ چرا به آنان ک ،رباس گذرانده به آب آمیخته خوردنک�وده از  کهم خشخود را مخلوط 

شس� و صل صامت نهفت سال متّ  مثالً ،ه شدنردن و عامل سایر ریاضات شاقّ کفس ه حبس نَ کنگفتند 

ر کَ ه َذ کح�قت است؟ چرا به آنان نگفتند  کالً ،ارهاکت ندادن و این قبیل کدست را بر رس گذاش� و حر 

ردن قبیح است؟ کت است؟ و با مادر و خواهر و دخرت و عمه و خاله ج�ع ردن خریّ کج را ستایش َر فَ  و

نند؟ کیمش� را ثواب عظیم حساب کتیان هندویان آدم کشا ه طایفهٔ کش� گناه عظیم است چون کو آدم 

                                                           
  .شدی) گفته مसती: تی(سانسکر »یسات«رسم  نی)، به ادندیسوزانیاو را م ای( سوزاندیمرگ شوهرش خود را مدر هند باستان، زن پس از  ١-
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ل نگاه داش� و بعد از پاشیده شدن تناو  که گوشت آدم خوردن و مرده را در زیر خاکچرا به آنان نگفتند 

ش خودشان را به نزد مرشدان برده در پی رتونِ سَ  زنانِ  ،ه مردانکردن دیوانگی است؟ چرا به آنان نگفتند ک

ه که اوالد بزایند سفاهت است؟ چرا به آنان نگفتند کچشم خودشان مرشدان را به ج�ع آنان واداش� 

ر ناموسی است و ستایش ببرده روبروی خودشان به ج�ع واداش� بیدخرتان خودشان را نزد برهمنان 

بی حرص را با وجود تسلط در میان  باطله است؟ چرا اجداد تو این قبیل اع�ل قبیحهٔ  ۀعقیدها بت

پس چرا این قبایح را تو خود در میان اهل هند و در وطن خود ندیدی؟ همین  ؟هندویان باقی گذاشتند

قط به گذاشتی و ف یسوز جانفاسد خود بطالن عقاید ما را دیده بنای  یران آمدی با رأ ه به ایکپنج روزی 

یان کرواچا هندویان ملتفت شده آن را به ما صالح دیدی؟ چرا چشم تو تنها عقیدهٔ  کچاروا ۀعقاید طایف

  +؟را دید

هند  پرستانبتهای دروغین اسالمیت هیچ ارتباط و شباهتی با عقاید درباره پیدایش پایه الّدولهک�لایضاحات {
 پدرانش برای از میان برداش� عادات و کهاینشیدن کو پیش  الّدولهک�لاز  الّدولهجاللت از این رو نیز مذمّ  .ندارد

ت این مذم .جز فرار از دادن جواب مستقیم چیز دیگر نیستاند هردکشورش جهد نکهندوان  ۀخرافات وحشیان
ه کایقی را اما حق ،رعایای خودشان است پرستانهبت دینیِ  اعتنایی شاهان بزرگ مغول نسبت به عقایدِ ردن بیک

  ١}ندکیرد � وجهچیهبهت آن را در نابودی ترقی و رونق برشیّ  تأثیراز اسالم آورده و رشح داده و  الّدولهک�ل

از عا�  ودنبأَدْ�ٰ و  أَعْيلٰ د نیست و ائنات را صانع و موجِ که کنیم کیان هندو اعتقاد که ما نیز مانند چارواک[

ظنون پس چرا باید بر امر م .طبیعت است و بر وجود صانع دلیلی قاطع و برهانی واضح در دست نیست

به  سا شدن وعبادت جبهه خاطربهباید در معابد و صوامع گونه ردن و چکو موهوم بل معدوم بندگی 

جب ت و نوید راحت به مو قائل شدن و به امید جنّ  ]باور[ه بر آنان فضیلت شهود نیست کفرشتگان 

اقوال  او ب کردنعوضاصل بی و نقد را با نسیهٔ  شیدنکهای دنیا دست و راحتیها حرص ابلهانه از نعمت

عوام را ن ندکه برای رسیدن به آرزوهایشان در دام فریب افکفقهای جاه دوست فریفته شدن  ۀاذبانک

ن بنده آنان را آقا و اولیاء دانس� و به آنا ،و از دنائت طبع به چنین اشخاص فروتن شدن اندهوسیله دانست

جسد  یِب کتر  .ردن نیستکشایسته باور  ،ه ظاهر نیستکردن؟ هر چیز کرذیل شدن و آنان را پرستش 

بات ه ثَ کادام م .اندهتألیف یافتدیگر کطبیعت چند روزی عنارص با ی یمقتضابه .موالید از عنارص است

                                                           
  ایم.های دیگر نبوده است و ما آن را از م� ترکی ترجمه کردهاین قید در دو نسخٔه روسی آمده و در نسخه ١-
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ه مرغوب طبع است و از آن رضر حیوانی متصور ک هر چیز را ،یب جسد و سالمت هیئت وجود داردکتر 

دیگر بدن  و ؛معاد عنرص باز عنرص است ،یب جسد متالشی شدکتر  کهوقتی ؛ل جستباید توسّ  ،نیست

باید اعتقاد  پس .نزول نیست ،حیمو به نار و جَ  عروج ،را پس از تخریب یاف� به وطن باالتر و ناز و نعیم

شدگان به ار کو کشوند و نییار شوندگان معاقب �کگناه ،شودمیه شمرده اللّ ه حقوُق که در اع�لی کرد ک

 روزه و �از و طاعات ار از عذاِب که گناهکاز آن رو  ،س استکه در واقع برعکبل .رسندیراحت و نعمت �

عاقل  پس .گرفتار است ،ه عذاب استک ت عباداتار در مشقّ کو کفارغ شده است و نیباملرّه و عبادات 

 ازآمدنتبرفتی  که چون در خاکند زیرا کشتهیات احرتاز نات دنیا بهره برد و از هیچ مُ باید از جمیع لذّ 

  ١]نیست چو رفتی رفتی بازآمدنت .نیست

خود چندی نشست و برخاست  مذهبانهمبا  .دو روز ایران را بگرد کمن به تو گفتم برو ی

ما  ه برو دین و مذهبکمن نگفتم  .نیکحاصل ای هافاق کن تا دلت گشاده شود و از غم و غصه اند کب

اگر دین و مذهب دیگران حق  .رده استک اریاخت یمذهبدینی و ای هدنیا هر طایف کّل در  ،را بر هم بزن

راگون ایل ایله قا: ستاان کل تر ثَ نیم؟ مَ کدیگر چه  ،چرا دین و مذهب ما حق نباشد؟ اگر ناحق است ،است

آن عظمت و جربوت در هر پنج  هخود ب یٰ تعالحق ٣.ةُ إذا عَمَّْت طابَْت یالْبَلَ عرب گوید  کهچنان .٢ربایرامدُ 

اما از  ردکدماغی نموسی اظهار بیامله با حرضت کدرختی پنهان شده از م وه طور آمده در پِس کروز به 

دیگران مردگان را دوباره زنده شده  ٤.ندکدماغی بفرستادن جربئیل خود به نزد پیغمرب ما بایستی اظهار بی

ن زمی ،هه زدهینیم آس�ن شکرا �رده و غایب شده اعتقاد ب ٥زنده کآیا ما ی ،نندکمیاعتقاد  ]و آس�ن رفته[

ر زمان د .نیکمیمن  رده عیوب ایشان را خاطرنشانِ ک مّ ذرفتار شاهزادگان ایران را  رد؟ سیاقِ کزلزله خواهد 

فتار و ر  این سیاقِ  .رفتار هرگز معروف و معمول نبود سالطین این سیاقِ  ایران در سلسلهٔ  کقدیم در خا

داد بعد اجیعنی اول چنگیزیان و ؛ جری و معمول داشتندمغول مُ  ایران سالطینِ  کرسم را در خا گونهاین

ش از اجداد تو به ما رسیده است و اگر قباحت است نسبت ،رفتار فضیلت است گونهایناگر  ؛تو تیموریان

                                                           
به بعد نیز آمده است که ما برای رعایت امانت آن را در اینجا به  ۱۵۲این قطعه از م� ترکی ترجمه شده است. این قطعه یکبار دیگر از صفحه  ١-

  ه�ن صورت تکراری آوردیم.
  در میان قوم، روز سیاه عید است ٢-
  بال چون همگانی شود گوارا گردد. ٣-
  رف بزندآید خودش با پیغمرب ما حزورش می ٤-
  منظور امام زمان است ٥-
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  دهی؟میرا به ما چرا 

ب عالیه خود از مطال تو چنین فیلسوف بودی و به عقیدهٔ  واقعاً اگر ! الّدولهک�لمرحبا به تو ای 

 ،گشاید هاخانهشفرامو پادشاه باید  ،ه دیسپوتی بد استکدانستی میاطالع داشتی و  گونهنیبدا کپولتی

 باشد و خود را محبوب ابنایِ  جهتیکدل و کد و با ملت اتفاق �اید و با ج�عت یَر فراهم آوَ  هامجمع

گذارد تا ها ترتیب �اید و قوانین بپارالمنطه ،ندکنثار بخود را به خود مرید و جان هٔ تبعو  جنس خود سازد

ردی کمل هایت عندادی تا به گفتهها پس چرا به پدرت اورنگ زیب از این وعظ ،ش زوال نیابدکلمُ  کهاین

وار نساختی و ملت ش� را خ دردربهرا و برادرانت را و تش را از دستش نگرفتی و تکو انگلیس آمده ممل

ه ما کر به خدا کش ،ستاه باز از خودمان کر خدا را کو ذلیل ننمودی؟ پادشاه ما اگر دیسپوت هم باشد ش

ا اهالی ه انگلیس بکجهانیان معلوم است  کّل به  .ایمهرفتار نشدگنیز مثل ش� در دست ملت بیگانه 

وستان افته و انگلیس صاحب قوانین با اهالی هنده یمگر انگلیس سیویلز  ؛کندمیهندوستان چگونه رفتار 

  .به انگلیسان باز هزار بار رحمت به دیسپوت ؟ نسبتکندمیبهرت از دیسپوت معامله 

دور ترسم از تو فساد زیاد صمی .برگرد بیا .نکتوقف م هدر ایران زیاد الّدولهک�لخدا ای  خاطربه

از ایشان  ایهردکه تو دو سه روز با ایشان نشست و برخاست کها گور به گور شود پدر آن فرنگی[ .ندک

خطاب  الّدولهک�لرا و من ت بعد از این ؛شبهه به عقل تو رخنه رسیده استبی ]ایهات آموختجفنگیّ ای هپار 

خور غم خود را ب .ار خودکخدا برگرد بیا پی  خاطربه .ردکوله خطاب خواهم الدّ قصانه نُ کرد بلکنخواهم 

  .خود قدم بیرون منه ۀاز دایر  .شکو درد خود را ب

ه اسم حاجی به خواسته بودی خریده کدوربینی  ،فرستاده بودی رسیدکه و کبسته تنبا کی

  .خداحافظ ،بغدادی به رشت فرستادم ِش ه مروارید فرو عبداللّ 

 الّدولهلالج



 

 



 

 

  ١الدّولهکمال خ�ملحقات نس

                                                           
 نسخٔه تاجیکی فاقد این ملحقات بود و این مکتوب سه گانه همگی از ملحقات نسخٔه ترکی بدون هیچگونه مقابله و دستکاری عیناً نقل گردید. ١-

  ای مشابه مکتوب اول داشت که خارج از م� آمده است.نسخٔه اساس نامه
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 لتوب اوّ کم

به قلم  ورکمذ  مصنّفاز همرازان به یکی  الّدولهک�ل مصنّفاز دوستان ه یکی کست ا توبیکسواد م

  ۱۲۸۰ آورده است در سنهٔ 

برای  ش گرفتهنّفرا از مص الّدولهک�ل نظر به خواهش جناب ش� نسخهٔ ! مْ لِکقْبَاإِ  هُ اللّ  أدامَ  ،م منبرادر مکّر 

ت ه به معرفت و امانت و انسانیّ کسانی کاین نسخه را باید به  اوالًفرستم در ضمن چند رشوط: میش� 

ر ه طالب باشد و در هکس کاز این نسخه به هر  ثانیاً  .امل داشته باشید نشان بدهیدکایشان وثوق 

العلم شمرده ه به اعتقاد ش� راسخون فیکسانی کبه  ثالثاً  .اعت�د شود باید نسخه بدهید خصوص شایستهٔ 

ه خواه در امور خواه در امور پولیتق الّدولهک�لمطالب  کّل ه اگر بتوانند به کنید کلیف بکتشوند باید می

اما در  و سازدمیدالیل رد  ایا ب کندمییا قبول  .است الّدولهک�لخود  ه مقصودِ کا بنویسند که قرتیدینیّ 

سی یارای کاگر  عاً راب .نخواهد گشته هرگز مقبول نخواهد شد و شایسته التفات ه و نصیّ ا دالیل نقلیّ کقرتی

قلم  ه از خواندن این نسخه به او رو خواهد داد البته بهکباری بیان حالتی را  ،ا نوش� نداشته باشدکقرتی

 .اظهار گردد مصنّفه به کخود ش� به نزد من بفرستد  توسطبه درآورده

 الیهمکّرم .آیدمیلمه نوش� الزم کنسخه به جناب ش� چند  مصنّفدر حق  دیگر اج�الً

مر  ولهالدّ ک�لاز تصنیف نسخه  .وطن و محب ملت دوستدار ،شخصی است صاحب تصنیفات عدیده

ه وطن اوست و نسبت به ملت کنسبت به ایران  کهاینبه علت  .او را غرض شخصی در نظر نیست

دایر است  ی دنیا این مسئلهگنیفرنگستان و  کّل ه بغضی ندارد چون اآلن در اویند معاذاللّ  نیدهمه کاسالم 

و  کت ملموجب ذلّ  کهاینا یو ملت است  که موجب سعادت ملاعتقادات دینیّ ه ه آیا عقاید باطلک

لت است و م کاعتقادات دینیه موجب ذلت مل کهایندر  اندمتفقفیلسوفان آن اقالیم  کّل ملت است؟ 

شده  ّل که تصنیفش جهانگیر و مسلم کبوقل نام  ،انگلستانشهر ایشان از متأخرین ا یحت .در هر خصوص

نی ه ملت اسپانیا یعک این استی از دالیلش کرده است و یکاست در این عقیده زیاده بر دیگران غور 

شیشان و که مقید در اعتقادات دینیه و پیرو اقاویل کملت شوویتسیا و ملت ریم تابع پاپا  ،اندلس

انگلیس و  وصاً خصاما سایر ملل یوروپا  باشندمیرو در تنزل  اناً ف در علوم و صنایع آناً  ،هستند انیگوافسانه

صنایع  در علوم و ،اندهمت شدکه از قید اعتقادات دینیه وارسته پیرو عقل و حکی دنیا گنیفرانسه و 
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لم ع چه اخرتاعات غریبه و چه ایجادات عجیبه از نتیجهٔ  .در ترقی هستند ساعتبهساعتو  روزروزبه

موجب سعادت و آسایش بنی نوع برش گردیده است و چه ترقیات به اهالی  ،ردهکایشان در عا� ظهور 

رش نوع ب امل و محبکه انسان کگوید میور کیم مذ کح .علم و معرفت رو داده است واسطهبهیوروپا 

او  مال و جان م اساس اعتقادات دینیه ترِس دشف ارسار حقیقت و هَ که در کعبارت از دانشمندی است 

ن و ی در حقیقت ادیاکیکه فقط تشکواجب است  ،را مانع نیاید و مر این دانشمند را به هر نوع باشد

آهسته آهسته پی به حقیقت  ،ار شدهکخود خیال مشغول  آن از بعد .مذاهب به خیال مردم بیندازد

یز در ن الّدولهک�ل مصنّف .ی جهالت به روشنایی معرفت خواهد رساندکخواهد برد و صاحبش را از تاری

منظورش  .پروقره و طالبان سیویلیزه است کان مسلکیعنی لیربال و از سال؛ �ی فرنگستان استکح عقیدهٔ 

امیابی از کاصناف مردم انتشار علوم و صنایع صورت یابد و برای  کّل ملت او نیز در  مابینفیه کست ا این

ز آن وسائل ی اکه تغییر خط اسالم نیز یکقدر استطاعت خود به وسائلی چند چنگ زده است این آرزو به

و  یپرستوطندوستی و ه در مزرع ضمیر ملت او نیز تخم غیرت و ناموس و ملتکخواهد میاست و 

ثروت  ،و فقر از میان ملتش رفع شده ذلتگردد و  اتفاقبهل اشته شود و نفاق مبدّ کعدالت و مساوات 

قادات دم اساس اعتیسیر نخواهد پذیرفت مگر به هَ نت برای او روی آورد و این منظور آرزوی هرگز تَ کو مُ 

 ۀضای عقیداقت ذا بههل .آیدمیات در امور دنیویه مانع ایشان را از ترقیّ  ،بصیرت مردم شده ه پردهٔ کدینیه 

 ّال اِ  وهمین است و بس  الّدولهک�ل سبب تصنیف نسخهٔ  .خود معلومات خود را به قلم آورده است

و  کلمتصور نیست و اگر مطالب این نسخه در نظر بعضی اشخاص موجب رضر مُ  اصالًمنظور دیگر 

عد از بنسخه چاپ نشده و منترش نگشته است و [ .توانند انگاشت کُنیَ کَاَن لَم آن را  ،ملت �وده شود

  ١]سی نداردکرا  کردنشچاپنیز خیال  این

ه و چها فریبندگان عوام چه فتنه ،مردم از هجرت تا امروز عدم بصیرت و معرفِت  واسطهبه

 ،یامدر این اواخر ا کهچنان .اندهباعث خانه خرابی متوطنان این اقلیم شد ،ندهکایران اف کها در خاشورش

ی کتا  .گنجدیه بیانش بدین مخترص �کرو داد  هایز یو خونربر پا شد ها باب در ایران فتنه از پیروان دینِ 

پرست خواهیم شد؟ ما هنوز از خواب غفلت بیدار غرضان نفس این نوع صاحب آلت ملعبهٔ  ،ما بیچارگان

امروز  ه اگرکبه خالف اهل یوروپا  .آییمارباب غرض به جنبش می ل�ت واهیهٔ کسم و به هر قِ ایم هنشد

                                                           
  های فارسی مورد استناد آمده است.این جمله فقط در یکی از نسخه ١-
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به سیاق پیغمربان و امامان اعصار قدیمه بنای  ،رسم نبوت یا امامت ظاهر شدهشخصی در میان ایشان به

ه�ن ساعت او را یا از مجانین  ،رامات بدهدکدعوت بگذارد و بر خود اسناد معجزات و خوارق عادات و 

 ،ارالتانان باشدفریبندگان و ش کلاو را اگر از سِ  کهاینفرستند و یا میانگاشته برای معالجه به خانه دیوانگان 

  +.سازندمیمورد مؤاخذه 

سابق را ندارد  عرص در نظرها آن جلوهٔ  نیمرور زمان، بهشت و حور در ا ۀواسطبه گویدمی الّدولهک�ل مصنّف{
دست به کش� دهند و یشوقمند شهادت بوده، خودشان را در مقابل دشمنان قو  هاآن یکه مردم به آرزو 

 عرص واجب است که به جهت نیملت را در ا یعقال پس ماند.  یباقو شوکت دولتی  یاقتدار ملت لهیوسنیبد
و استقالل  یو فقدان آزاد یر یکه عبارت از اس ذلتیدر تدارک ردّ  گانهیبملل وطن از تسلط  راستو ح یاقتدار ملت

آن نوع ذلت، منحرص است  رِ یتدب .است، بوده باشند نیقیبهبیقرعا� حوادث از ممکنات  نیاست و وقوعش در ا
 ریضم در مزرع یپرستوطنو  یدوستو ناموس و ملت رتیو کاش� تخم غ لتبه انتشار علوم در کّل اصناف م

  }اندصفت موصوف نیفرنگستان، الحال بد ۀملل قادر  کهچنان شانیا

 ت ما را بر باد دادندکما را به زوال آوردند و شأن و شو  ۀسلطنت هزار سال کهآنعالوه بر  هاعرب

ی را نیز به خطّ  ،میرس نشده است اشیآباده تا امروز کردند کی خراب اندر خراب طور بهو وطن ما را 

چه  .آن تحصیل سواد متعارف هم برای ما دشوارترین اع�ل شده است ۀواسطبهه کاند هگردن ما بست

پیشوایان  کهوقتی .افتدمیبه گریه  هاآنر کّ ه مرد با بصیرت از تذ کاز این قوم به ما رسیده است  مصائب

ه کاال ح .ردیمکایشان را قبول  یبردار فرمانما از ترس شمشیر ایشان  ،بودندمیاین قوم در حال حیات 

نی دو ک ه ح�قت وکنید کنگاه ب .نیمکمیت مردگان ایشان افتخار باز به عبودیّ  ،اندهشد کو خااند همرد

ماه محرم عالوه  مردم در ایام تعزیهٔ  اندمذهبشیعه هاآننان که ساکلدان � بُ کدر ا .ما در چه درجه است

و  کازنجیر و از قبیل جنگ حیدری و نعمتی و خردن با ک یزننهیسهای سفیهانه بسیار از قبیل تکبر حر 

 ودآلخونهای خودشان را نیز با شمشیر و خنجر مجروح و بدن ،هاآنسرت افشاندن به رس و امثال کخا

دت مردگان اار  ه در محبت وکنند کمیشوند و افتخار میعاشورا  روزِ  افزایِ وهکشِ  ،بدین نوع دیوانگی، ردهک

 خودِ  !احمقانای  هکه به ایشان بگوید کسی جسارت ندارد کگذرند و میاز مال و جان  هاعرباین 

 خویشاوندان ایشان در حالِ  ه خودِ کش�رید بله ش� ایشان را اولیای خودتان میک هاعرباین  جنسانهم

ت و ذل اشدّ شتند و عیال و اطفال ایشان را در کبه ایشان قرار نداده ایشان را  میحیات ایشان هیچ عظ

عد از هزار و ه بکبه ش� چه افتاده است  .نداشتند کت باکحر  گونهنیازا اصالًرسوایی به اسیری بردند و 
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نید؟ کمیوار رفتار در سوگواری ایشان دیوانه ،شیدهکار و بار خودتان دست کدویست و هشتاد سال از 

 .تخط حارض ماس بش صعوبتبسه ک است یعلمیبسوادی و این نوع سفاهت و ح�قت ناشی از بی

ه ملت خود را باری از دست این خط مردود ک این است الّدولهک�ل مصنّفاآلن منتهای تالش و آرزوی 

عرفت ت مملتش را از ظلمت جهالت به نورانیّ  ،ردهکه از آن قوم به ما یادگار مانده است خالص ک کو ناپا

 .ردکامیاب رحلت خواهد کخواهد شد و از دنیا  بختکیناگر بدین آرزو فیروز شود زهی  .برساند

ه ک توبات اوکی از مکمضمون ی کهچنانشدن بدین آرزو ناامید است  اما در این عرص از فیروز[

یاد م و زکرا بی  مصنّفتوب کسواد ه�ن م .کندمیبرای من فرستاده است بر این ناامیدی او داللت 

  ١]فرستممیبرای ش� 

ه کبل ،است کامروز در جهالت مانده از ایشان دردناتا  هاعربخط  ۀواسطبهنه تنها ملت اسالم 

ا مرص را سوختند و علوم و فنون قدما ر  ۀتب خانکه کی هستند کمم دنیا از این ظاملان تا امروز شااُ جمیع 

ه آن کذب خالص بود کمؤسسان دین اسالم بر  یبیفرعواماست زیرا مدار  پرواضحعلتش  .ردندکمعدوم 

 ذب ایشانکت علوم پرده از ه در نظر عوام به قوّ کخواستند یلهذا � .دادندمیصدق جلوه  ِت را صور 

 ذاک :ردکیممنع  هعلمیّ  تبکم و قرائت حسن صباح همیشه توابع خود را از تعلّ  کهچنان .برداشته شود

عوة دد جدَّ باح و محمدالصّ  سن بنهر حَ ظَ قال يُ  حيثُ  یهرستانشَ  املِلل و النَّحَلتاب کِ  یف ٰهذَا الیٰ ر یشاُ 

العهم طّ ا نمِ  خوفاً  مینتقدّ تب املکُ  ن مطالعةِ مِ  لوم والخواصَّ وض يف العُ ن الخَ مِ  العوامَّ  عنمَ و  اإلس�عيلية

٢.هِ یبذاکاَ  یٰ عل

                                                           
  های فارسی مورد استناد آمده است.جمالت داخل کروشه فقط در یکی از نسخه ١-
شهرستانی نیز به این موضوع اشاره شده است، جایی که گفته می شود حسن بن محمد صباح آمد و دعوت اس�عیلی » امللل و نحل«در کتاب  ٢-

  های وی مطلع شوند.که از دروغرا تجدید و مردم را از تحقیق در علوم و خواندن کتب متقدمین منع کرد از ترس این
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  توب دومکم

 جمیعِ  ،مرص کتبخانهٔ عالوه بر  ،خصلت و وحشی طبیعتباعسِ  تازیانِ ! مْ لِکقْبَاإِ  هُ اللّ  أدامَ  ،م منبرادر مکّر 

ود و قوانین پارسیان را از دنیا نیست و ناب ردارِ کآثار پادشاهان فرشته  ،پارسیان را نیز سوخته هاینامهتب و ک

ی رسوم دیسپوتی را و دین خودشان را بر یعن هیممذاز روی زمین مفقود و رسوم باملرّه عدالت ایشان را 

  .اندهردکشور ایران ثابت و برقرار کدر  هاآن عوض بهدین یهود  بهِ شِ 

ان خودمان را و این دشمنان علم و ه� را بر خودمان اولیا کما گوالن این دشمنان نیا هذامع

به ما جنت خواهد  خوارانخونه خداوند عا� در آخرت به شفاعت این کبدان آرزوی ابلهانه  ،ش�ریممی

 هکبنوشند خودشان  خوارانخوناین  لهِ بِ ،اگر در آخرت آب رسد هست .آب رسد خواهد نوشانید ،داد

ایشان  نکمس ،ندانستهخداوند عا� در این دنیا خود ایشان را مستحق رحمت خود  .ش آن بودندکحرست

آب  جرعهٔ  کی ،ردهکنافس و عقارب ایشان را از خَ  کخورا ،هب قرار دادهلّ الو ذاتُ  دوزخ صفترا وادی 

به  ته در آخر کحاال چگونه شده است  .گویان از دنیا بردش طَ �ش را العَ کرسد را بر ایشان روا ندیده ا

  .ه ما داریمکنادانی نوع شفاعت اینان به ما آب رسد خواهند نوشانید؟ افسوس از این 

نگاری مرا جایز ندیده به مقام اعرتاض درآیند و  این نوع سخت وطنانهمه بعضی کیحتمل 

 ناشدر جواب ای .ل استکزندگانی مش �نیایبو  اعتقادیبو بی مذهب و  نیدیبه در دنیا کبگویند 

  :الرحمه را خواهم خواندین فرد خواجه علیههم

  کنم یْ مِ  و یک چند نیز خدمت معشوق  از قیل و قال مدرسه حالی د� گرفت

 اً انف آناً ایم هردکهزار و دویست و هشتاد سال ما با دین و مذهب و با اعتقاد و ای�ن زندگانی 

چند نیز برای  کی .ایمهگرفتار گشت التُحصیٰ  و عدُّ ات التَ و بلیّ  مصائببه  اً فان آناً  ؛ما بدتر شده است حالِت 

ه حالت ما بدتر کنیم تا ببینیم کش بت تعیّ یّ با معرفت و فیلسوف ،ای�نو بی مذهبیبدین و بی ،امتحان

س ما کما اهل ایرانیم هر  .نخواهد داشت ١ریا بهرت؟! اگر بدتر شد باز رجوع به عقاید سابقه تعذّ  شودمی

ه کنده بود ما کی ما اند که در این نزدیکمگر ندیدی  .دین بخواند در متابعتش مضایقه نداریم طرفبهرا 

دین شدن و صاحب معرفت شدن برای ما دشوار مذهب بشویم؟ بی بابی کالًرده ک کتر باملرّه اسالم را 

                                                           
  تعذیر ١-
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 .بگذاریم نارکشوخی را به  .بنده شدن عادت طبیعی ماست انیگوافسانهپی افسانه دویدن و به  .است

بغداد و  در .توان شمردیدشمن علوم و فنون �باملرّه ه تازیان را کمن خواهند گفت  وطنانهمای هباز پار 

نوع  چگونه این .داشتندمیه در ترویج علوم و صنایع اهت�م زیاد معمول ه و امویّ اندلس خلفای عباسیّ 

 .است ١ما مِْن عامٍّ اِالّ وَ قَْد خُصَّ این فقره نیز از بابت  .راست است ،بلی .ردکتوان میار کاهت�م ایشان را ان

بعد از دو سه صد سال از  .ردندکتازیان در اوایل هجرت جمیع علوم مرصیان و پارسیان را از عا� معدوم 

نات کالفی مافات از ممت ... هیهات ،اما هیهات؛ عمل خودشان پشی�ن شده به مقام تالفی مافات آمدند

علوم عرص خلفا محدود و منحرص بود به چند  .خلفا در ترویج علوم عمومیت هم نداشت اهت�مِ  .نبود

ظهور  هاعربه اگر ک این استحرف ما  .خلق از انوار معارف محروم بودند هٔ عام ،مخصوص ۀمدرس

ین خودشان د خاطربهقرآن و  خاطربهند و علوم این اقلیم را شدیردند و بر افریقیه و آسیا مسلط �کی�

ودند و از بمیطوایف سیویلیزه شده و معرفت پیشه  امروز طوایف این اقالیم در زمرهٔ  ،دادندیبر باد �

ای اسالم در ترویج بعض صنوف فه از خلکمیاهت� فایدهٔ  .ندشدمیسعاد�ندان روی زمین محسوب 

اص و طاهر در ه به علوم از عمروعاص و سعد وقّ کدر جنب زیانی  ،است آمدهعملبهعلوم و صنایع 

 یفیت را نیزکاین  هذامعآب  ۀکاست در جنب بر ای همانند قطر  ،مرص و ایران به وقوع رسیده است

ست نه اه اصل ایجاد و تولید علوم از قدمای یونانیان و ویزانتیان و فارسیان و هندیان کرد کفراموش نباید 

لوم را این ع هاعربنهایت  .مسیحیان نایم شده بود مابینفیعلوم قدما در اواسط تاریخ میالد  .هاعرباز 

به  .تندگش هاآنمیل کمحروم شدند و مسیحیان باعث ترویج و ت هاآنردند و بعد خودشان باز از کبیدار 

 ۀه مایکاآلن چیزی  .رسدیی �جایبهافسوس  بعد از این .آن چه شده است گذشته است ،هر صورت

ال ه ما هزار و دویست و هشتاد سکلیف خودمان را بفهمیم و بدانیم که تک این استی ما تواند شد لّ تس

ان کان نیابازماندگان و یادگار  طرفبه .خودمان را به مردگان تازیان بنده نش�ریم بعد از این .ایمهدر خطا بود

یعنی پادشاهان ما و اولیای دولت ایشان و جمیع فرزندان ایران به تعصب ؛ نیمکخودمان عطف نظر ب

بعد ه کند وشند و نگذار کحال ایشان ب هِ فیزردشتیان ایران را مانند اوالد بش�رند و در تر  یوطنهمبرادری و 

تخم این  هکاینتا  .ه ما خودمان نیز از این دین بیزاریمکسی احدی را از ایشان به دین اسالم بیاورد ک از این

نده نشود و مهاجران ایشان از هر طرف باز به وطن مینونشان خودشان کگروه فرشته خصال از عا� بر 

                                                           
  یعنی بدون استثناء نیست.بدون خاص هیچ عامی ١-
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  .ش �ایندتعیّ  یگذرانخوش�ل کح�یت پادشاهان ایران در  نند و در سایهٔ کمعاودت 

ای  !از قول من بگو ای زردشتیان .نیکمی مالقاترر کتو در تهران زردشتیان را م! م منّر کبرادر م

نیم که به چه زبان از ش� عذرخواهی بکدانیم یما � !ما زبانانهمو  جنسانهمو  وطنانهمبرادران و 

انواع و اقسام  ،یعنی تازیان ،نادانی به هواخواهی و ارادت دشمنان مال و جان و وطن خودمانه امروز از ک

جهالت را از پیش نظر ما برانداخت  ۀپرد الّدولهک�له کاآلن  .ایمهات را در حق ش� روا دیدمصائب و بلیّ 

 بعد از این .میخوریمردار خودمان هزار هزار افسوس کبه  ،شف ساختکو ارسار حقیقت را بر ما من

� و ش از برادر و پدر خواهیم شد و در طبایع خودمان تقلید به اخالق حمیدهٔ تر نسبت به ش� مهربان

احیای پی�ن فرهنگ را و قوانین مهبادیان را و دین زردشتیان را در ایران  ؛ردکآباء و اجداد ش� خواهیم 

ق به خلّ اما ت؛ اندهع�ر خودشان را به انجام رساندااین پی�ن و قوانین و دین  کهچونرد کتوانیم ید �تعهّ 

ش� را برادران خودمان خواهیم شمرد و ش� را  بعد از این .نیمکمیان خودمان را تعهد کاخالق ش� و نیا

ه ما فرزندان پارسیانیم و بر ما تعصب که فقط امروز فهمیدیم کاز خودمان جدا نخواهیم دانست چون 

فرض  زبانانهمو  جنسانهمب وطن و یعنی تعصّ ؛ تازیان ب رهزنانِ تعصّ  کهاینپارسیان فرض است نه 

و عشیره  ب وطنتعصّ و  ش�رندمیدین را پوچ  .شعار فرنگیان است کهچنان ،ب دینتعصّ  کهایناست نه 

الواط و ارشار ما رفتار خودشان را در حق ش�  بعد از این ؛دانندمی میناکرا عالمت غیر�ندی و باعث نی

اترهای لس تعزیه هم مثل تیاتغییر داده نسبت به ش� مثل برادران رئوف و مهربان خواهند شد و اگر مج

ر خواهیم کذ  هانآ شیده در کنظم و ن�  ۀات ش� را به رشتو بلیّ  مصائب ،نیمکفرنگستان در ایران بر پا ب

ایشان را به خدمت پادشاهی  ،و به اطفال ش� در مدارس تربیت داده بیگانگان را مصائبنه  ]و[ ردک

 تکت رجوع خواهیم �ود و به ایشان در هر طرف از اطراف مملرد و بر ایشان مهّ� کبرداشت خواهیم 

ان کنیاه مرضیّ  شیمهٔ  موافقِ  ردستانیزه در اجرای عدالت و انصاف نسبت به کومت خواهیم داد کح

نان گردند شی رسمشق مسل�کو خرسوپرستی و جفاپیشگی و رنج یدوستوطننند و در کخودشان رفتار 

  ه در حق او گفته شده است:کاند آ ه ایشان از نژاد آن نیکو بر جهانیان ثابت �ایند 

  عنرب رسشته نبود شک و زز مُ   خ فرشته نبودفریدون فرّ 
  یئداد و دهش کن فریدون تو تو   یئبه داد و دهش یافت آن نیکو 

ار کان .کنممیصفات ممدوحه  قدرنیااسناد  نژادانیپارسه من به کن کتو تعجب ممن! م برادر مکّر 
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ن اخالق سفارسی زبانان ایران از مسل�نان بالفطره در حُ  کّل ه کاز زرتشتیان بل نژادانیپارسه کرد کتوان ی�

مندی و یشی و اخالصکو اطاعت  یخلقخوشو  ینفسکیندر باب  .اندملل کّل و اطوار رسآمد 

به  هاعرب غلبهٔ  همین صفات معدوده از دورِ  واسطهٔ بهه کافی است کایشان این دلیل  خرسوپرستیِ 

ت ایشان مروّ ل بیو عّ� ها افتاده تا امروز به انواع و اقسام جور و ستم دیسپوت تیهدیسپو  چنگ سالطینِ 

 رهٔ کیم ه امروز در اغلب اقالکبا وجودی  ،ر آزادی نیستندکمثل سایر امم دنیا در فمتحمل و صابرند و هرگز 

  .ه استنقصان پذیرفت وبیشکمه موقوف شده است یا لیّ کا باله یزمین اختیار سلطنت دیسپوتی
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  متوب سیّ کم

ف و طوای عموماً ه طوایف آسیا کاست  جهتنیازادنیا  کّل امروز خرابی ! مْ لِکقْبَاإِ  هُ اللّ  أدامَ  ،م منکّر برادر مُ 

مستولی  یوروپا بهست و از اینجا ادیان اد ادیان ه مولّ کظهور پیغمربان از اقلیم آسیا  واسطهٔ به اً یوروپا خصوص

ادیان  جه بعد از پیغمربان به ترویکن و خلفای ایشان یباان و امامان و نامواعظ وصیّ  واسطهٔ بهشده است و 

ست از ه اثری اکعقل انسانی را  ،اندهسی و والیت رسیدمقدّ  و در اعتقاد مردم به درجهٔ اند هوشیدکایشان 

ر وّ الظاهر وجودی باالتر از آن متصیه علویّ جرام علْ ه بالیقین و در اَ یت و در موجودات سفلیّ الوهّ  آثار انوارِ 

تا امروز  ؛ه از درجه رشافت و اعت�د انداختهلیّ که خودشان بالبه سبب انواع و اقسام اغراض نفسانیّ  ،نیست

ش�رند و نقل را همیشه یت �آن را سند و حجّ  اصالًدر امورات و خیاالت  ،نگاه داشتهدر حبس ابدی 

پیغمرب به آس�ن  ١هک کندیه قبول �علوم عقلیّ  ِت عقل انسانی به قوّ  مثالً  .دانندمیح و غالب رجّ بر عقل مُ 

�د نباید م عقل اعتکه به تحقیق و حکگویند میما  اولیای دین و امامانِ  کنیولرد کق نشَ رفت و قمر را مُ 

  .و با تواتر به ما رسیده استاند هردکه صحابه تصدیق کحقیقت ه�ن است  .ردک

ر هرگز امو  گونهاینش�رند و در امثال میل قول ایشان را معترب ر و تعقّ طوایف اسالم بالتصوّ 

خواه  ،ةً یّ لکه عقل انسانی کپس سعادت و فیروزی نوع برش وقتی رو خواهد داد  .دانندیم �کعقل را حا

 تبرشی سند و حجّ  خواه در یوروپا از حبس ابدی نجات یابد و در امورات و خیاالت تنها عقلِ  ،در آسیا

  ٢.م مطلق شود نه نقلکگردد و حا

ه دین ه بکتو نباید  .ندااسالمه و ایران طوایف ت عث�نیّ کنین مملکاغلب سا !م منّر کبرادر م

اید چنان و ب بگویی اعتقاد ش� باطل است و ش� در ضاللت هستید ه به ایشانکایشان بچسبی و نباید 

و بدین شیوه ت .راهن�یی و تعلیم چنین نیست شیوهٔ  هدایت و ارشاد و شیوهٔ  .چنان اعتقاد را داشته باشید

 سکهر  .بدگو خواهی تراشید و به مقصد خود هم نخواهی رسیدعی و سم مدّ یم برای خود هزار قِ مالنا

را پوچ خواهد شمرد و زحمت تو عبث و و از ایشان از روی لجاجت و عناد حرف تو را بیهوده و دالیل ت

 ارشاد را چنین آغاز ،هیچ حرف مزن هاآننار بگذار و در خصوص کتو دین ایشان را در  .جا خواهد شدبی

                                                           
  ۲۹۴الی  ۲۸۸صفحات » الفبای جدید و مکتوبات«رجوع شود به  ١-
  ۲۹۵الی  ۲۹۰صفحات » الفبای جدید و مکتوبات«رجوع شود به  ٢-
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  :نک

 موجببهاما امروز ؛ ش�رندمیدر تواریخ قدمای ما تاریخ ایجاد این دنیا را هفت هزار سال 

 رور هزار سال نیز زیاد است و قبل از ادیان اهلکه ایجاد این دنیا از که بر ما ثابت شده است براهین قطعیّ 

ی و برهمنی و پرستو آتش پرستیاز قبیل دین بت ،باطله در دنیا ظهور داشته است دهٔ ادیان متعدّ  ،تابک

آن نوع  عا� ه آیا به چه سبب خداوندِ کر است پس عقل انسانی متحیّ  .هاآنو امثال  یونیان ۀلهآ  ک�ت

 تاب پایدار و برقرار گذاشته است؟کادیان باطله را چندین هزار سال قبل از ظهور ادیان اهل 

ه خداوند عا� در ظهور آن کرد کم قطعی خواهد کعقل انسانی ناچار ح ،از تصور این حیرت

 بطلاستیرو  کزیر  را مردمانِ  هاآن ه همهٔ کهرگز مداخله نداشته است بل هاآنادیان باطله و در بقای 

بطالن ادیان قدیمه به پیروان دین اسالم روشن  کهوقتی .اند�ودهخودشان احداث  دبه جهت نیل مقاص

رد و خواهند کقیاس خواهند  هاآندین خودشان را نیز از  اریبالاختو  خودخودبهایشان  ،و مربهن گردد

نفرستاد  یبرحقّ  چرا چندین هزار سال خداوند عا� پیغمربِ  ،داشتمیحق در دنیا لزوم  ه اگر دینِ کفهمید 

ند تا زمان حرضت موسی؟ مگر تا آن زمان این دنیا و این بندگان کم که آن ادیان باطله را از روی زمین ک

ث لوّ او را مُ  ه ادیان باطله دنیایکدید  ،بعد بیدار شده ،داشت؟ یا مگر تا آن زمان خوابیده بودیاو � ق بهتعلّ 

  !؟برافتاده تب س�ویّ کسل برحق و ر فرستادن ُر کبه ف وقتآن ،اندهردک

ج از این کز دادن راست از یخطای ما تا امروز در شناخ� حق از باطل و �ی !م منّر کبرادر م

ش�ریم و ه میقضیّ  ه یکردکه مغایره را به همدیگر مخلوط ه ما همیشه دو قضیّ کرهگذر است 

 کندمی مکعلم ح مثالً؛ علم است و دیگری اعتقاد هاآنی از کی .دیگرندکاین دو قضیه مغایر ی کهآنحال

لزوم  در این باب دیگر اعتقاد هرگز .و هم رفت و عاقبتش چنان و چنان شدکل بود و به مساوّ  ه ناپالیونِ ک

 کهیناه محتاج به دلیل و ثبوت نباشد و یا کعلم قطعی است و هر قضیه  بریمبنه قضیّ  کهچونندارد 

ما  ،نبنا بر اخبار اولیای دی ،از طرف دیگر .دخل به اعتقاد ندارد ،دلیل و ثبوتش قطعی باشد علم است

بر احجار  رد و عصای خود راکامله کطور رفته با پروردگار عا� موه که حرضت موسی به کنیم کمیاعتقاد 

این قضیه محتاج به دلیل و ثبوت است و دلیلش هم اگر باشد  .ذلکامثالجاری شد و ها چشمه زد

اد بنامیم و باید این قضیه را اعتق .پس ما این قضیه را نباید علم بش�ریم .شد تواندیقطعی � وجهچیهبه
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اولیای دین ما همین نوع قضایا را نیز از اقسام علوم  کنیولنیم کاعتقاد نه از روی علم به آن باور باز روی 

 ا�اتیقافیزیقا و م بعد از آنو  هاآنالم و امثال ک احادیث و علمِ  تفسیر گویند علمِ می کهچنان .ش�رندمی

 ه اولین نیز نظیر این آخرین است وکگویا  .نندکمیرا نیز از علوم تعداد  هاآنجغرافیا و نجوم و امثال  و

ساب ه حما باید اولین را از امور اعتقادیّ  ،استتر آفتاب روشن ]مغایرت این آخرین از اولین [از کهآنحال

  .ه بش�ریماز امور علمیّ  ]نیم و تنها آخرین [راکب

اد و است: اعتق ن سه گونه امر مختلفه هر دین متضمّ کباید دانسته باشی  !م منّر کبرادر م

اعتقاد و عبادات نسبت به آن مقصود  .مین استمقصود اصلی از ایجاد هر دین امر سیّ  ؛عبادات و اخالق

م نیکه وجودی فرض بکصاحب اخالق حسنه بشود ما را الزم است [آدم  کهآنند از برای ااصلی فرع

ط خَ باید صاحب اخالق حسنه و صاحب عظمت و جربوت و صاحب قدرت و رحمت و سَ  ١]هکخیالی 

روردگار و این وجود را پ مییبجوصاف تّ ما نیز به اخالق او اِ  کهاینو مستوجب تعظیم و ستایش باشد تا 

ردیم و او را مستوجب تعظیم و کوجود را فرض  نیچننیاه ک بعد از آن .نامیمائنات میکعا� و خالق 

ه رسوم تعظیم و ستایش را نسبت به او به عمل بیاوریم از قبیل �از و کدانیم میالزم  ،ستایش شمردیم

ردیم و رسوم تعظیم و ستایش کوجود را فرض  نیچننیاه ک بعد از آنو  ذلکامثالو  اتکروزه و حج و ز 

عد ب .او برتسیم طخَ سَ ه به رحمت او امیدوار بشویم و از کش�ریم را در حق او به عمل آوردیم الزم می

ق به لّ ه متخکانگاریم میاو برتسیدیم الزم  طخَ سَ وجود امیدوار شدیم و از  نیچننیاه به رحمت ک از آن

 مستحق رحمت او بگردیم و مستوجب کهاینئات نباشیم تا او بشویم و هرگز مصدر سیّ  اخالق حسنهٔ 

 صاحِب  ،دالتعبّ  وعظیم التّ مستوجّب  وجودِ  فرِض  ه بدونِ کنیم کپیدا بای هپس اگر ما وسیل .او نشویم طخَ سَ 

ه عبارت از اعتقاد و عبادات است از ما کاصل مقصود  فروعات دوگانهٔ  وقتآن ،حسنه بشویم اخالقِ 

  .ساقط است

ز اعتقاد اخالق ا نستساب حُ کمردم را به جهت اِ  ،علوم ی دنیا انتشارِ گنیو  وروپای ک� م�لکدر ا

 جهتنیدبا در آسیا علوم انتشار ندارد و امّ  ؛هر دین است مستغنی داشته است ه رشط دوگانهٔ کو عبادات 

است و بر اصل مقصود به شدتی غلبه �وده است  داکردهیپ التُحصیٰ و زواید  دوگانه شقوقات تافروع

                                                           
  مطالب داخل کروشه از قلم نسخه نویس افتاده بود که با استفاده از نسخٔه ترکی تصحیح شد. ١-
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  ١.استمسدود شده باملرّه  هاآن ۀواسطبهه راه انتشار علوم ک

 مصنّفتوب سابق را از تلقین کتوب را و هم آن دو مکجمیع مطالب این م !م منّر کم برادر

ی کی صنّفمه معترب شمرده باشید و از تلقین کامیدوارم  .امهیاد گرفته به تو نوشت باملشافهه الّدولهک�ل

  .کنمیمتوب آخرین به تحریر آن اقدام که در این مکست ات بر وجود و دلیل بطالن آن یّ بهم بیان سب

 .مدآ  تواندیوجود � به عرصهٔ  خودخودبهه هیچ وجود کهر وجود مستلزم سبب است زیرا 

  .ستا ه وجود است در وجود خود محتاج به سبب است و ه�ن سبب صانع آنک کائناتپس این 

ت وهیّ ن برای اثبات الطبیعییّ �ی کعون در مقابل حتّرش آن مُ  واسطهبهه کاست ای هاین عقید

  .نندکمیاستدالل 

ه وجود کسبب نیز به حیثیتی  در این صورت خودِ  :دهندمیون جواب طبیعیّ  ،این عقیده به ردّ 

ت منافی عقل یفیّ کبالانتها و این  ٢اً ّر جَ  مَّ لُ هَ  ذَاکهٰ است باید مستلزم سبب دیگر باشد و آن سبب دیگر نیز 

 حکمبهپس  .یدآمیتسلسل الزم  ّال اِ  وند کتوقف ب ییدرجاها باید سبب عقل سلسلهٔ  حکمبهه کاست زیرا 

  .هر وجود باید مستلزم سبب باشد باطل است کهاینعین در باب تّرش عقل استدالل مُ 

 عینتّرش مُ  ون بهطبیعیّ  .است مسالشّ منَ ظهُر اَ ت بر وجود سستی استدالل سببیّ  الواقعیفو 

ید و معرتف باشید نکتوقف ب ییدرجایا باید ش�  ؛نتها امتداد یابداالها باید بِ سبب سلسلهٔ  ]که[ گویندمی

ت ببیّ در صورت ثانیه س ،یدآمیلی تسلسل الزم در صورت اوّ  .ه وجودی از وجودها مستلزم سبب نیستک

واهیم پس به چه دلیل ما تصدیق نخ .سبب تواند شده وجود بیکگردد میو ثابت  شودمیبر وجود رفع 

موهوم و مظنون؟ و به  مرئی و محسوس است نه وجودِ  کائناتاین  خودِ  ،سبببی ه ه�ن وجودِ کرد ک

اد ما و ش� به اعتق ازآنجاکهقدم باشد و مباید سببی  کائناته به وجود کش� خواهید گفت  کسّ �چه 

ود این خ ه در وجودِ کدان سزاوار نیست ردهرد خُ توقف ناگزیر است در آن صورت آیا به تجویز خِ  ییدرجا

                                                           
های ملکم است. در آرشیو آخوندزاده یاداشتهایی وجود دارد که نوشته وقتی ملکم از عث�نی به تهران از حرفعیناً از اول مکتوب سیم تا اینجا  -١

. ۲۹۴تا  ۲۸۸و صفحات  ۲۱۶صفحه » الفبای جدید و مکتوبات«این مطالب را به او گفته است. رجوع شود به  ۱۸۷۲رفته در اواخر مارس می
ش�  چیزها در ملحقات از خود«تاریخی به نام ملکم که هرگز برا ی او فرستاده نشد خطاب به او نوشته است: بیعالوه آخوندزاده در یادداشت هب

  ۳۳۲ه�نجا صفحه » یادگاری داخل شده است. �ی دانم به خاطر دارید یا نهبه
  یعنی بر همین قیاس، به همین ترتیب. ٢-
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  دهند:میاین اعرتاض عاجز شده ناچار جواب  عون از ردّ نیم؟ متّرش کف بتوقّ  کائنات

است و این  کائناته این کالوجود است نکمم هاآنی از کی .دانیممیما وجود را بر دو قسم 

 ،نعم .ه جناب باری است و این مستلزم سبب نیستکالوجود است دیگری واجب ،مستلزم سبب است

ست توقف ا کائناته این کالوجود نکمپس ما در مُ  .نیمکتوقف ب ییدرجاه ک یمدّ ما از خوف تسلسل البُ 

رد که جناب باری است توقف خواهیم کالوجود ه در واجبکبل ،آن مستلزم سبب است کهچوننیم کی�

دشوار  تپس بدین دلیل اثبات الوهیّ  .الوجود است اما خودش مستلزم سبب نیستنکه سبب ممک

  .شودی�

 ن و واجب معتربکوجود بر مم انقسامِ  ه وجهِ کتوان شمرد میاین دلیل را در صورتی معترب 

ایشان  .سازندمینقسم ن و واجب مُ کوجود را بر مم ،عون به چه اعتباره متّرش کنیم کحظه بال م .باشد

  گویند:می

ه درخت محتاج ب هنطفه محتاج به والد است و حبّ  مثالً  ،بینیممیرا محتاج به سبب  ءما اشیا

الوجود نکمم کائنات ،در این صورت .باشدمیه مجمع اشیا است مستلزم سبب ک کائناتپس این  .است

ه که وجودی باید بشود کرد کم خواهیم کما ح ،ربدین تصوّ  .گرددمیو توقف در آن ممتنع  شودمی

ه در وجود خود محتاج به وجود دیگر نیست اما کالوجود است مستلزم سبب نباشد و در آن واجب

واجب توقف خواهیم  باشد و در این وجودِ  کائناته عبارت از این کالوجود است نکخودش سبب مم

  .خواهیم شمرد ١ِسوَاهُ لِّ مَا کرد و آن را سبب ک

انتقاالت  عات ودر تنوّ  ءاشیا ؛سازندمیاعتبار ساقط  ون این اعتقاد را بدین دلیل از درجهٔ طبیعیّ 

 که در تنوع و انتقال خود از ینطفه و حبّ  مثالً؛ خود محتاج به سبب است نه در ماهیت و ذات خود

عات و تنازع ما در تنوّ  .ت و ذات خودحالت به حالت دیگر محتاج به والد و درخت است نه در ماهیّ 

عدم رصف  ضدّ  وجودِ  هاآنت اشیا است و این ماهیت من حیث ماهیّ  ،مراد ما از وجود ،انتقاالت نیست

ش تا� کات است و �َ ک جمیعِ  امل و محیط است یعنی جامع مادهٔ کواحد و  وجودِ  ،ّل کالاست و من حیثُ 

                                                           
  هر چیزی دیگری -١
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ه مجمع ک کائناتالوجود است و واجب ءت اشیاپس ماهیّ  .دیگرندکه یدر تنوعات و انتقاالت خود محتاج ب

ن مِ ا ر  کائناتت دیگر نیست و مستلزم سبب نیست و ه محتاج به ماهیّ املاهیّ ن حیثُ ست مِ ا اشیا

رابر چشم تسلسل در ب ّال اِ  وتوان انگاشت توان شمرد و محتاج به سبب �ییالوجود �نکممه املاهیّ حیثُ 

  .است

صانع و  رانِ کیعنی من؛ نامندمی صاحبان این عقیده را آتاایست .ه بیان شدک است اینحقیقت 

ناامیدی  ای�نی باعثدینی و بیه در دنیا بیکنند کمینسخه طعنه  مصنّفدین و ای�ن و اغلب مردم بر 

 روزهپنجگویند مگر نصیب ما از حیات دنیوی همین میمدی و خروی و سعادت َرس است از حیات اُ 

  ش است و بس؟تعیّ 

ند امتناقضدو حالت مت که دین و ای�ن با علم و حکچه تقصیر دارد  مصنّفرد؟ کچه باید 

 شودییم شمرده �کعا� و ح ،توانند شد؟ اگر آدم دین و ای�ن داشته باشدیذات جمع � که هرگز در یک

 صالً است باید اه طالب دین و ای�ن کهر  .و مؤمن نخواهد بود دارنید ،مت داشته باشدکو اگر علم و ح

 .ه طالب معرفت است ناچار و بالاختیار باید از دین و ای�ن مهجور شودکبه گرد معرفت نگردد و هر 

 از کهاینیم تا نکن که ما دین و ای�ن را باید تر کنند کمی تأکیداولیای دین اسالم با شدت �ام  طرفکیاز

ند زنمیپا فریاد و�ی یور کاز طرف دیگر عل� و ح .رسمدی محروم نشویمخروی و سعادت اُ حیات  امیدِ 

  .ت و جهالت بیرون بیاییمت و وحشیّ ه ما باید از عا� بربریّ ک

دین و ای�ن داشته در دنیا چند روز با امید حیات [اگر به حرف اولیای دین اسالم گوش بدهیم و 

و اگر  هستیم کهچنانحاله از انوار علوم و سیویلیزاسیون محروم بشویم باید المُ  ١]نیمکرسمدی زندگانی ب

جات از م و طالب نیعلوم و سیویلیزاسیون بگذار قدم به دایرهٔ  ،دادهگوش�ی یوروپا کبه حرف عل� و ح

 ه در شوقِ کشیرین ما  در آن صورت خداحافظ دین ما و آرزوهایِ  ،ت و وحشیت و جهالت باشیمبربریّ 

ُ  ،داریممیدیدار حوران بهشتی   خودخودبهرسمدی  خروی و سعادِت یعنی در آن صورت امید حیات ا

ر اما به نظ؛ ردکه این دو حالت متناقضه را در ذات خود جمع تواند کسی کخوشا به حال  .شودمیزایل 

دین و ای�ن از هجرت تا  خاطربهتا امروز ترجیح ما به حرف اولیای دین بوده است و  .آیدمیحال من مُ 

                                                           
  های فارسی آمده است.نسخهعبارت داخل کروشه در یکی از  -١
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های خانه تبکافزا است از قبیل سوخ� وحشت هاآنر که ذ کایم هه شدیعنوع امور شنه ب چکامروز مرت

گاه و دین و ای�ن خودمان را ن ذلکامثالماء و دِ  کَسفْ مانده بود و از قبیل  افتهیتیتربه از ملل کعلوم 

یز همین ن بعد از اینه نتیجه دین و ای�ن است و اگر کت و جهالت ت و وحشیّ ت بربریّ کبا رش ایم هداشت

 نِ سحالت ما هرگز تغییر نخواهد یافت و ترقی برای ما در دنیا از ممتنعات است و حُ  ،ترجیح باقی باشد

  .ستااخالق برای محال 

ه حرف کبل ،ه مردم آتاایست بشوند و دین و ای�ن نداشته باشندکخواهد ی� فصنّ م ،دیگر

 انتیزمِ تپراتس .تانتیزم محتاج استتقاضای عرص و اوضاع زمانه بر پراتس بر بناه دین اسالم کست ا این مصنّف

وع ه هر دو نن هر دو نوع آزادی و مساوات حقوقیّ متضمّ  ،پروقره و سیویلیزاسیون رشوِط  موافقِ  ،املک

افراد  کلِّ ر سواد د ِب وجو  رِ ی�نه و مقرّ کح تنظی�ِت  در ضمنِ  ،هدیسپوتیزم سالطین مرشقیّ  فمخفّ  ،برش

  .اً ناثاُ و  اً ور کاسالم ذ 



 

 



 

 

  نامهواژه 
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 اهالک:کش� اَب:پدر
 اوان:هنگام هاابدان:بدن

 :دانشگاهتتیرسیویاون ابن:پرس
 دنی:رسانصالیا اتّصاف:واجد صفتی شدن

 حاتیتوض ضاح،ی:جمع اضاحاتیا هااجوبه:جواب
 دیقاع شیتفت ون،یسیزی:انکونیسیزینقویا احتجاج:دلیل آوردن

 یالدی:ماه ژوئن مونیا احصا:حساب، ش�رش
 :کافرستیآتاا احیان:موارد

 ای:آسایآز اختالجات:جنبیدن غیر ارادی اعضا بدن
 ای:اسرتالایآفسرتال ادبار:روبرگرداندن
 خانه:چاپخانه باسمه ارائت:نشان دادن

 :�اماً باملرّه ارزیز:نوعی از مواد معدنی سپید رنگ
 ی:زبانباملشافهه اشرتا:خرید

 دارانی:خرعانیبا اشهب:خاکسرتی
 :جمع براتبروات اشهر:مشهورتر

 هی:بکاء، گریبکا اصفیا:جمع صفی، برگزیدگان، پاکان
 ی:بالهت، کندذهنبالدت اعقل:عاقل ترین

 کی:بلژکیبلج اع�ر:زندگانی
 :شهرهابلدان اع�ل:نواحی

 یرنج و سخت ه،ی:جمع بلاتیّ بل افراد:جمع فرد، ابیات
 رسا ی:سخ�انغهیبل افک:دروغ، بهتان

 سند :به حکم سند به هاافواج:جمع فوج، گروه
 یوگرافی:بیایاغرافیب اکناف:پیرامون، جوانب

 :حرامزادهجیب های رشقیالسنٔه رشقیه:زبان
 :بزرگ شهریگیگلربیب الف لیله:هزار و یک شب

 :پاپپاپا الکا:زمین و ناحیه
 پرست هنی:موتیپاتر املجالسُة مؤثرٌة:تأثیر همنشینی

 :پارملانپارالمنطه اماثل:جمع امثل، مشابه
 نی:تحول در دپراتستانتزم اناث:بانوان

 و مزخرف هودهی:کالم بپرپوچ اهباء:گرد و غبار

 الف
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 توصل:نیک بهم پیوس� طلبانپروغریسیان:ترقی
  توقیعات:فرمان شاهی  پروقره:پروگرہ، ترقی

  تیّرسپذیر:میّرس و ممکن  پنزور:متفکر
  َجبان:ترسو  پولیتیقه:پولیتیکی

  جبلّی:ذاتی  پوئزی:شعر
  سا شدن:پیشانی بر خاک مالیدنجبهه  تَیسیر:انجام

  جحیم:دوزخ  تازگی:دوباره
  جرس:پل  تپان:مضطرب

  جفر:غیب گویی  تتبعات :تفحص و تجسس
  جمجاه:پادشاه بلندمرتبه  تحریض:برانگیخ�، تحریک

  جنجل:جنجال  تخویفات:جمع تخویف؛ ترساندن
  جهراً:آشکارا  تذرو:قرقاول

  جواری:جمع جاریه، کنیز  ترفیه:در رفاه و آسایش قرار دادن
  جودت موافق:روانی کالم  ترقیم:نوش�
  جوف:داخل، میان هر چیزی  کردنتزیید:افزون 

  جیّد:خوب و نیک  تشّدد:درشتی کردن
  جیفه:مردار  هاتصنیفات:نوشته

  چنگه:یک مشت  تضّوء:نورانی بودن، روشنایی
  حبّه:بذر  تعاقب:پیروی کردن

  حباله:قید  تعذیر:تنبیه
  حطمه:آتش سخت سوزان  تعین:به چشم دیدن

  حمیم:دوست  تغلّب:سیطره و چیرگی
  خازن:نگهبان  تغیُّظ:خشم گرف�
  خربت:آگاهی، بصیرت  تفوق:برتری، غلبه

  خّدام:جمع خادم،خدمتگذاران  تکیُّفات:جمع تکیُّف؛ چگونگی
  خدیوی:پادشاهی  وجود آمدهتکوُّن یافته:به

  خرق:معیوب  �وُّج:موج زدن و تالطم
  خشیّت:ترس  تناکُح:مزاوجت کردن

  خْصیه:خایه  تهاُوِن:سستی،خوار و سبک ش�ردن
  خصوصیّت:دوستی  هاتورک�نان:ترکمن

 ب
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 سائل:سئوال کننده خلجان:لرزش
  سبط:نوه  ای بدبوی شبیه سوسکخنافس:حرشه

  سپرستیون:خرافات  خیال:فکر
  سجع:نشان و مهر  داعیه:آرزومند، مدعی

  سَخط:هراس  دقّی:خرده
  رساج:چراغ  دنانیر:دینارها

  سعیر:زبانٔه آتش  دهری مذهب: خداانگاری طبیعت
  هاسْفک ِدماء:ریخ� خون  دهن:روغن

  هاسفاین:جمع سفینه، کشتی  دهور:جمع دهر؛ زمان
  سفلیّه:پایین و پست  دوچار:دچار

  سفینه:کشتی  اللّهب:شعلهذاتُ 
  سقر:آتش ذوب کننده  ذّب:گداخته

  سّکان:ساکنان  ذّر:روز الَست
  سیاست از دینسکوالریسم:جدایی   ذکَر و فََرج:کیر و ُکس

  سلک:روش، رشته  ذمیمه:زشت، نکوهیده
  س�ع:شنیدن  ذوات:دارندگان
  سیّی:قبیح و زشت  رادع:بازدارنده

  سیاست:تنبیه  رحیل:سفر، کوچ
  سیری:سوریه  رطل:واحد وزن

  سیویلیزه:�دن  روح تلغرافی:روح تلگرافی
  شاخسی واخسی:شاه حسین! وا حسین!  روولسیون:شورش

  شافی:نجات دهنده  رضوان:باغ بهشتریاض 
  رشبی:رشابخواره  ریم:روم

  شقاوت:بدبختی  زقوم:درختی در دوزخ
  شقوقات:شکافگی و پراکندگی  زنادقه:منافقان
  شندف:دهل  زناِن َسرتون:نازا

  شویتسیا:سوئد  ک:توپ کوچکر زنبو 
  شیم:خلق  ژنگ:زنگ

  شیمه:شیوه، روش  مایگیَسبُکساری:پستی و بی
  صدع:رسدرد  سالفه:سالف، ایام گذشته

 ج
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 فزیکا:علوم طبیعی صلبه:جامد
  فصد:حجامت  صّ�:سخت و محکم

  فطانت:هوش  هاصوامع:صومعه
  فلسی:پشیزی  نوازندصورنا:سورنا، نایی که در جشن می

  فناتیزم:تعصب دینی  صیت:آوازه
  فیزیقا:فیزیک  ضجر:اندوه

  قازی:گازی  طغرا:نامه با خط خوش را گویند
  قامیدیا:کمدی  طوعاً یا کرهاً :خواسته یا ناخواسته

  قایح و ذمایم :زشتی و بدی  ظالّم:مطلق ظا�، بسیار ستمگر
  :حبابقبه  ظهر:پشت

  قرتیکا:کریتیک، نقد  عاصیه:زن نافرمان
  هاقروح:زخم  عبد ُمذنب:بندٔه گناهکار

  قفیز:پی�نه  عربًة لِلنّاظرین:برای عربت بینندگان
  قول:جناح  عجزه:عاجز

  کارانقونسورواتوران:محافظه  عراده:ابزار جنگ
  کلب:سگ  هاعقارب:عقرب

  کافّه:�ام مسلمین  علْویّه:بلند و برتر
  کالعدم:کم گرف�  عمدگی:ویژگی

  کرّة ثانیه:دفعه دوم  عنقا :معادل سیمرغ برای عرب
  کرهاً:از روی کراهت  :روزنامهغازیته

  کریتکا:نقد  غرمانیا:آملان
  کسوه:رخت و لباس  غژیدن:چهار دست و پا راه رف�

  چنان که شایسته استک�ينبغی:آن  غل:زنجیر، بند
  کمون:نهان  غالظ و شداد:سخت و استوار
  کنداوران:حکیم و دانا  غیبت کربای تاّمه:غیب کربی

  کهانت:غیب گویی  فاقه:فقر، نیازمندی
  اوغلی:پدر سگکوپک  فخامت نِصاب:بلند مرتبه

  گشن بیخ:دارای ریشه ضخیم  فرد:بیت
  هاگوالن:احمق  فرس:ایرانیان، پارسایان

  البد:ناگزیر  هایی فرقی:فرقه

 د
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 مروی است:روایت شده است البّدیم:ناچاریم
  مزبله:آشغالدانی  ش�رالتحصی:بی

  مسدد:راست و درست  ُشعور:بدون وجود شعورالعن
  مسّمی:نامیده شده  المحاله:به ناچار
  مشتهیات:جمع مشتهی، آرزو  لرتاتر:منابع ادبی

  مشحون:رسشار  لظی:آتش سوزاننده
  مشکو:حرمرسای شاهان  لهویات:ابزار رسگرمی و بازی

  مصّعد:تبخیر شونده  ماء َمعین:آب روان
  مصنف:نویسنده  ما�اقیا:ریاضی

  مطیع وی باشندمطاع:کسی که مردم   ماالیطاق:آنچه که در قدرت کسی نباشد
  مطمح:مورد نظر  ماماچگی:مامایی

  معارک:جمع معرکه  مایور:برتر، پیشوندی جهت احرتام
  معاقب:عقوبت  مآل:عاقبت

  معاودت:بازگشت  مرتددین:رهگذران
  معتضد:مبارش  مترشعون:دینداران ظاهری

  معّوق:معطل  آمدهوجودمتکون:به
  مغازین:مغازه  املزاج :دمدمیمتلون

  مغنیّان:جمع مغنّی، آوازه خوان  متهور:شجاع
  مفارقت:جدایی  متوفین:مردگان

  مقرر:برقرارکننده  مجبول:رسشته شده
  مقوی:تقویت کننده  محاجه:بحث همراه با پرخاش

  مالحده:کّفار  هامحاربات:جنگ
د:فرشته راست  محرر:نویسنده   گفتارملک مسدَّ

  ملّوث:آغشته  مخارج:منظور ته حلق است
  منتقم:انتقام جو  مخالطت:اختالط

  منزل:نازل کننده  مخّفف:تخفیف دهنده
  هامنشآت:نوشته  مخلَّد:همیشه
  منکوب:رنج دیده، دچار نکبت  مردکه:مرتیکه

  منکوحه:عقد شده  مرضّی:خوشایند
  مهّ�ت:مسئولیت  مرنّگ:رنگ شده

 ه
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 هایواقیت:یاقوت مٔونت:لوازم معیشت و نفقه
  یوروپا:اروپا هامواقف:جایگاه

  مودوعه:به ودیعه یا امانت نهاده شده
   مورث:باعث
  موزه:پاپوش

  مولد املاء کربیتی:گاز هیدروژن سولفوره
   ناپالیون:ناپلئون

  نار:آتش
   نایم:خفته

   نبّاش:نبش کننده
   نذری:ترس

   نْسياً َمنِْسي�ا:فراموش شده
  هاها،نسجنسایج:رگ

   نشأة:نشئه، رسخوشی
   نهب:تاراج
  نهج:روش

  هاویه:سقوط در دوزخ
  هدم:نابودی

  هلیاغ:خارپشت نر
  هیبت:ترس

  ودایع:جمع ودیعه، سپرده شده
  ورع:پارسایی

  وظیفه:حقوق
  وّهاج:فروزان

  ویرسیتت:دانشگاه
  ویزانتیان:مردم بیزانس

  ویل ویل:ول ول
  یابسه:خشک، یبس
  یامخانه:چاپارخانه
  ینگی دنیا:آمریکا

و
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