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 که رخشید ازو هرمز تابناك  سر نامه بر نام زروان پاك

 ماه و ناهید و تیر ي فروزنده خداوند زاوش و کیوان پیر

 که هستند فرمان برش جاودان  وزو آفرین باد بر ایزدان

 ها را نشست که دارند بر کوه با زور و دست هم امشاسپندان

 ها از او یافت پایندگی که جان  سپندارمیتی شه زندگی

 تو زرتشت را عقل رخشنده دان  اگر پهلوانی بخوانی زبان

 )آقاخان کرمانی: ساالرنامه(
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 دیباچه
این را با توجه به ژرفا و . میرزا آقاخان کرمانی، از عجایب روزگار و از نوابغ همه تاریخ ایران زمین است

ش نداد  زیست و اجل مهلت حال اگر بدانیم که او در دوران ناصري می. توان فهمید پختگی نوشتارهاي او می
سال عمر کرد، آنگاه جمله نخست،  چهارکه حتا انقالب مشروطیت را به چشم ببیند، و اینکه تنها چهل و 

 .کند   نمی آمیز جلوه برایمان مبالغه

 :نویسد نویس دوران معاصر ایران درباره او می ن آدمیت، مهمترین تاریخفریدو 

نخستین بار برخی از آراي فیلسوفان اخیر مغرب را در نظام فکري . از پیشروان حکمت جدید در ایران است"
فلسفی پیشینیان آزاد ساخت و بر پایه هاي  حکمت را از قالب معقوالت و سنت. واحدي به فارسی درآورد

اولین کسی است که علم اجتماع و فلسفه مدنیت را عنوان کرد، مجموع . ش طبیعی و تجربی بنیان نهاددان
پیوستگی آنها را با یکدیگر و با . بنیادهاي مدنی و مظاهر مختلف تمدن را یک کاسه مورد بحث قرار داد
گذار فلسفه تاریخ ایران است دبنیا. شرایط مادي جامعه شناخت و قانون تحول تکاملی را بر همه منطق گردانید

ترین مورخ ما در قرن پیش است و یکتا مورخ متفکر زمان  نگاري، برجسته هاي تاریخ و ویرانگر سنت
هاي ادبی گذشته،  گذشته است، شاعر نامدار ملی، نقاد سنت ي اجتماعی سده ي تواناترین نویسنده. خویش

منادي اخذ دانش . گر ناسیونالیسم است بزرگترین اندیشه. جدیدنماینده نوخواهی ادبی و آغازگر فلسفه ادبیات 
اجتماعی و متفکر  ي نحله ي دوستی، نماینده تف مذهب انسانها  و بنیادهاي مدنی اروپایی، نقاد استعمارگري،

 )هاي میرزا آقاخان کرمانی اندیشه: فریدون آدمیت( ".انقالبی پیش از مشروطیت هموست

میرزا فتحعلی اگرچه خود او در این مورد زیر تاثیر . ناسیونالیسم نوین ایران دانست انپدر از توان او را می
در حوزه فلسفه و علوم  ترش ونزفولی چیرگی بیشتر او بر دانش روز و تالش . قرار داشت آخوندزاده

اندیشمندان مطرح نگاه به . شود تا او را بنیادگزار اندیشه ملی در ایران نوین بدانیم اجتماعی، باعث می
را مطرح ) ناسیونالیسم اسالمی(گرایی اسالمی  که امت الدین اسدآبادي سید جمالي او همچون  همدوره

به خوبی ممتازي و برتري گامی او را نداشتند،  که شجاعت و پیش خان میرزا ملکمو  طالبوفکرد، یا  می
 .کند میرزا آقاخان را نمایان می
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بودند و پدرش به سلسله متصوفه اهل حق که مرامی تلفیقی از عرفان ایرانی و اجدادش از زرتشتیان کرمان 
گرا  اي کثرت همین باعث شده بود تا او از کودکی روحیه. حکمت اشراق و فلسفه مالصدرا بود، تعلق داشت

سوف هاي گوناگون و متضاد آشنا شود و از محضر آموزگاران فقیه و صوفی و فیل ها و مسلک داشته و با مرام
سالگی به دلیل اختالف با حکومت کرمان، از آنجا گریخت و به اصفهان  31در . و زرتشتی کسب فیض کند

ولی به . در اصفهان هم دو سال بیشتر تاب نیاورد و از حکومت آن سامان هم گریخت و به تهران آمد. رفت
و دهه پایانی عمر را در . به تبعید خودخواسته رفت ،زودي عرصه را در ایران تنگ یافته و به عثمانی

با آنکه از طبقه مالکان کرمان بود و ثروتمند، ولی به جهت آوارگی، تا پایان عمر . استامبول گذارند
دادند، که با فتواي شرعی مبنی    نمی یش راها اش او را طرد کرده و نه تنها پاسخ نامه خانواده. درویشانه زیست

 .محروم ساختندبر مرتد شدنش، او را از ارث پدري 

تنی چند از روباه ... ": نویسد نگاشته، می گلستان سعديکه به تقلید از  رضوانخود میرزا در اینباره در کتاب 
سیرتان مستمع گشته در مقام ایذا و آزارم برآمدند و خود را در چنان فالکت و تنگدستی مغبوط آنان یافتم 

 ".ه و گوشه فراغت و توشه قناعت خواستمکه الجرم فی الجمله از آمال و امانی خود کاست

 اندر محاق باش گرت نیست مشتري  گیرم که بر سر است ز کیوان ترا هنر

 کاالي خویش گو نکند عرض گوهري  آنجا که گوهر است ز خر مهره پست تر

 :نگارد در استامبول آزادي نسبی را حس کرده و چنین می

طن عزیز بیاد آوردم و به دیده عبرت در احوال آن بیچارگان شبی در اثناي مقاوالت از بدبختی و حسرت و"
و افسوس خوردم که آن بدبخت مردم چون ظلماتیان هنوز غیر از سپیدي روز ندیده . دور از انوار نظر کردم

و . پس شکر خداي بجا آوردم. گوئیا همه در ظلمت عمر به پایان آورده اند. و جز سیاهی شب نشنیده اند
ت شمردم که اگرچه پی سپر براري و بحار گشتم، و تجارب دي و تیرم در عنفوان جوانی خود را نیک بخ

 "...پیر نمود ولی رخت نجات از آن ورطه خطرناك بیرون بردم و از چنان خراب آبادي خالصی یافتم

 بر گوي بر آن مردم نادان از من  گر بگذري اي صبا به کرمان روزي

 وارگی کوه و بیابان از منآ   گر زندگی آنست که دارید شما
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 :نگارد اش چیرگی یافته و چنین می هاي پسین نوستالژي وطن بر آزادي کنونی ولی در سال

 از آن خاك پاکم به غربت فکند  مرا تا چه کردم که چرخ بلند

 که زندان بد این ملک بر جان من  به روم از براي چه دارم وطن؟

 که بودم به ایران زمین شادمان   خوشا روزگاران پیشین زمان

 )155ساالرنامه ص(

و تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی براي امرار  اخترها عالوه بر نویسندگی در روزنامه  میرزا در این سال
ولی هرگز از پژوهش و کوشش دست نکشیده . گرفت کرد و مزد می هاي خطی را رونویسی می معاش کتاب

به مرور . آثار غربیان پرداخت ي فرانسوي، انگلیسی و ترکی خود، به شکلی جدي به مطالعهو با تکمیل زبان 
لحن مقاالت او در روزنامه اختر نیز تندتر شد تا آنکه ناصرالدین شاه ورود این روزنامه به ایران را غدغن 

دین شاه نام میرزا را گویند هرزمان ناصرال. شد مخفیانه در ایران پخش می ، این روزنامهبا این همه. کرد
 )125، ص 1حیات یحیی ج( .گزید هاي خود را می کوبید و لب شنید از خشم پاي بر زمین می می

بدین شکل که میرزا حسن شریف داماد . اي او را بدنام کردند گذشت که با دسیسه روزگار به خوشی می
غافل از آنکه نه تنها . مالک روزنامه از او خواست کتابی درباره فرقه بابیه بنویسد تا به او حق التالیفی بدهد

را  -دز خان که میرزا هم در آن قلم می روزنامه ملکم- قانونبه او حق تالیف ندادند، بلکه این کتاب و روزنامه 
نامه به میرزا . (در میان بازرگانان و ایرانیان عثمانی پخش کرده و او را دشمن دین و دولت و ملت نامیدند

 )ملکم

را به همسري گزیدند ولی پس از ) از رهبران جماعت بابی( صبح ازلاو و شیخ احمد روحی دو دختر  
درگیري ارمنیان عثمانی با دولت و زید که بدبختی آنان از آنجا آغا. چندي کار هر دو زوج به جدایی کشید

رنجش خاطر دولت عثمانی را به همراه داشته و به این سرکوب و کشتار آنان به دست سلطان عبدالحمید 
ها و  با پیگیري. به قتل رسید ناصرالدین شاه در ایران، چندي بعد. ندشد تبعید این دو به طرابوزان بهانه

عبدالحمید از ترس جان خود و اینکه مبادا ) سفیر ایران در عثمانی( عالالملکخان  میرزا محمودهاي  کوشش
رابوزان را به ایران طالدین را به زندان انداخت و تبعیدیان  به سرنوشت ناصرالدین شاه دچار شود، سید جمال
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آن دو را به  ،مظفرالدین شاهبه دستور  )محمدعلی شاه آینده( ولیعهد قاجاري ،محمدعلی میرزا. تحویل داد
شبانه در زندان تبریز زیر درخت نسترن سر برید و سرشان را پر از کاه ، الملک خبیرهمراه دیگر یارشان 

 ) 154ص  ،ناظم السالم کرمانی –تاریخ بیداري ایرانیان . (کرده و به تهران فرستادند

 ام ز مادر همی مرگ را زاده  ام ز کشتن نترسم که آزاده

اندرکاران قتل میرزا، از کار  یک دهه بعد که مشروطیت ایران به پیروزي رسید، دستشگفت روزگار آنکه 
او را براي  تاریخ باستانخود توبه کرده و همان عالالملک که آن همه دشمنی با میرزا کرده بود، کتاب 

 .شادي روانش چاپ کرد

به  سید احمد کسرويو  رافیلمیرزا جهانگیرخان صور اسنگار سرشناس،  پس از او دو نویسنده و روزنامه
رجام و شگفتا که آن دو نیز همان فرجام میرزا آقاخان را که گویی ف. روي او بودند شکل جدي متاثر و دنباله

مستقیما از آثار  کلمان هوارو  ادوارد براونشناسان  از میان شرق. همه آزاداندیشان ایرانی بوده، پیدا کردند
 .اند او بهره برده
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 سیاسی هاي  اندیشه

اگرچه قلمی . نرسید میرزا ملکم خانهایش  سیاسی، او هیچگاه به پایه و پایگاه یار آنسوي آب ي در زمینه
 -که به دست نیامده  - تکالیف ملتکتاب  ي اش درباره تر و تواناتر داشت ولی همچنانکه خود در نامه پخته

. خواهد تا کتابش را ویرایش کند تر دانسته و از او میموثرتر و  را ساده خان نویسد، قلم ملکم می خان به ملکم
اش مختصرا  خود در نامه. دانیم که در این کتاب و کتاب دیگري که درباره قاجاریه نگاشته چه گفته    نمی ما

مجمال عالجی جز اینکه . ام غیر از این راهی اقرب به صواب نجسته. غیر از این عالجی نیست": گوید   می
هاي خشک درختان شده است، زود آتش  حالت ملت ایران چون برگ. ا بردارند و به ریشه زنند نیستتیشه ر

در این مدت صد سال حکومت قاجار بر اثر خونریزي و رذالت، . نشینند  میگیرند و همان ساعت فرو   می
نهایت نفرت و غیرت و جوهري که روح انسانیت از مردم متوقع است به پستی گراییده و افراد با وجود 

انزجاري که از این دستگاه دارند باز از کمال بیعاري و پست فطرتی، یک امید باطل به منفعت جزئی فوري 
  ".دهند  میموفقتی را بر هزار سعادت ابدي خود و ابناي جنس خود ترجیح 

گر و باورند به تغییرات مالیم و مداوم بود، میرزا آقاخان را باید یک انقالبی  که یک اصالح خان وارون ملکم
. قاجار و چند نفر مالي احمق بیشعور باید نمود ي باطنا قطع نظر از این طایفه": نویسد   میچنانکه . دانست

ن طبایع باید کاري کرد شاید آ. اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و به هیچ چیزشان اطمینان نیست
  ".پاکیزه مردم متوسط ملت از دهاقین و اعیان و نجبا به حرکت بیایدهاي  دست نخورده و آن خون

 .این را باید نخستین اشاره به یک انقالب سیاسی اجتماعی طبقه متوسط در تاریخ ایران دانست

اي به میرزا ملکم خان  نامهدر . اي باور داشت و نه کارهاي ضربتی هاي عمیق و ریشه حال او به حرکت با این
خیلی باید . امور دنیا تدریجی است. خرده در مغز مردم جایگیر خواهد شد صداي آدمیت خرده":  نویسد  می

 ".آیند میزحمت کشید تا گوش و چشم اهالی ایران باز شود، همین قدر که باز شد خوشان در صدد کار بر 

گذاشت و تا واپسین روزها،   می احترامی که به او ي و با همهالدین نبود  با این همه او به تندي سید جمال
ولی . کرد  می دوستدارش بود، ولی روش تند او که به نبرد مستقیم و رودر رو با شخص شاه باور داشت را نقد

 .الدین و یاران تندرویش سوخت هرچه بود، در پایان به آتش سید جمال
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 فرهنگی اوهاي  اندیشه

کتاب و  20از میان . اش کامال گمنام و ناشناس ماند فرهنگی میرزا آقاخان در زمان زندگانی و مقام علمی
 افروز رضوان، ریحان بوستان. آنهم پس از مرگش منتشر شده و به دست مردم رسید ،کتاب 6اش، تنها  رساله

 هللا، هشتءاهللا ماشاءانشا، )تاریخ ایران باستان( سکندري ي آینه، ساالرنامه یا باستان ي نامه، )نیمه کاره(
و آثاري که بدست ما ) نیمه کاره( تاریخ شانژمان ایرانو ) نیمه کاره( بهشت، سه مکتوب، صد خطابه 

، تکالیف ملت، تاریخ قاجاریه، تاریخ ایران از اسالم تا سلجوقیان، نامه سخنیا  آیین سخنوري: نرسیده است
و مقادیري ترجمه از فرانسه و  بابیه، رساله عمران خوزستانو تشریع، حکمت نظري، عقاید شیخیه و تکوین 
 .انگلیسی

 20که درباره طرز و ترتیب ادبیات فرنگستان امروز بوده، پس از  افروز ریحان بوستانجالب آنکه کتاب 
زد توان گمانه   می ماند و از آنجا که واپسین اثر میرزا بوده  می کاره ي یک حکایت نیمه صفحه درست در میانه
 .مانده است ناقصاش،  که به جهت دستگیري

فردوسی درباره تاریخ ایران باستان سروده را  ي که به تقلید از شاهنامه باستان ي نامهاو در تبعیدگاه طرابوزان 
 .رساند  می به پایان

 همی سیصد و سیزده برشمار  ز تاریخ هجرت ز بعد هزار

 آمد به سرکه این نامه نامی    سپاسم ز یزدان پیروزگر

 چه لطف آید از طبع بندي برون؟  به ویژه که بودم به بند اندرون

 که طبع من از شعر باشد عري  غرض بود تاریخ، نی شاعري

 بسی کرده ام اندرین نامه یاد  ز گفتار فردوسی پاك زاد

 اي هم از خرمن او بدم خوشه  اي نبد اندرین ره مرا توشه

 )12ساالرنامه ص (
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 آقاخان آثار میرزا

چراکه یک مکتوب . اند داده کرمانی نام از آقاخان اي بی عنوان نادرستی است که به رساله »سه مکتوب«
 صد خطابه ي رساله. استفتحعلی آخوندزاده از  الدوله مکتوبات کمالو کامال زیر تاثیر کتابی با عنوان . است

پختگی او در سامان دادن و پروراندن ایدئولوژي میرزا و اوج هاي  اثري است کامال مستقل و تکمیل اندیشه
کاره مانده و در میانه خطابه چهل و دوم قطع شده  بختانه این رساله نیز نیمهبد. رساند  می ناسیونالیسم ایرانی را

 . است

 اي پراکنده و پردازد و بدبختانه نسخه  می به تحلیل حوادث تاریخی ایران از دید علمی تاریخ شانژمان ایران
حکومت امویان را به  ،میرزا. ناقص از آن بدست آمده که تنها شامل گفتاري درباره امویان و مغوالن است

ري از نظر ها  بیماري فلج و بهر تعبیر کرده و ها  مغوالن را عصر پیدایش مرض ي فلج تاریخی و دوره  ي دوره
 . پردازد  می پزشکی

نخستین ایرانی است که نه تنها با آراي و افکار بزرگان متاخر غربی شناسی میرزا آقاخان  جامعه ي در زمینه
ژان ژاك هاي  او از اندیشه. دهد که مستقالنه حرف خود را بزند  می آشناست بلکه به خود جرات و جسارت

با ش گاهی متضاد ا برد ولی مقلد و مترجم آنان نیست و آراي  می بسیار بهره ولترو  اسپنسر ،بزها  ،روسو
ترسانید،   می حکومت که. به باور او سه عنصر در جامعه نخستین بشري موثر و سازنده بوده است .آنهاست

 )تکوین و تشریع. (فهمانید  می باورانید و حکمت که   می دیانت که

 مادامی که تحوالت در راه پیشرفت و انقالبات بر وفق نیکبختی گام بر": گوید  می در تعریف خیر و شر
رود، آن منشا خیر است و هرآینه عامل یا عوامل دیگري که   می دارد یعنی به سوي مقصد اصلی طبیعی  می

مغایر آیین طبیعت باشند و دخالت کنند و سیر طبیعی را متوقف یا آنکه آنرا از مدار خود منحرف گردانند، 
س هرچه براي بقاي نوع و پ" )تکوین و تشریع( ".و هیئت اجتماع را به قهقرا کشانند، آن منشا شر است

زیست انسان در این جهان بشر مفید است، حق و عدل است و هرچه مخالف این است یعنی مخل زیست 
هر آینه دو قدرت حکومت و دیانت با قدرت " )بیستم ي خطابه :صد خطابه( ".آدمی است باطل و ظلم است

گردد و هرگاه مطابقت نکند   می تامین اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع
بینیم   می به همین سبب در تاریخ ایران" )دوازدهم ي خطابه :صد خطابه( ".آید   می بدبختی و تنزل و نکبت بار

که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بود، ملت ایران حیات تازه یافت و تنفس سالم کرد اي  در دوره
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آیینی که به اصالح امور "). چهاردهم ي خطابه( ".رسید که انگشت نماي جهان گردید از مدنیتاي  و به پایه
گردد و برعکس هرگاه عقاید   می دنیایی پردازد و مشوق بسط معیشت و زندگانی باشد وسیله تعالی اقوام

است و مذهبی توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال پردازي بکشاند آثارش فقر 
بینیم زمانی که کیش ایرانیان عنصري و مادي بود عامل اعتال   می به همین جهت باز. ادبار و انحطاط اجتماعی

پرستی رسید سد  و پیشرفت جامعه گردید و همین که احکام آن عمال تغییر ماهیت داد و به تعصب و اوهام
خالصه آنکه هرگاه در ملتی سیاست " )منهم و هیجده ي خطابه( ".ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی شد

 و دین گرفتار استیالي فرمانروایان دیسپوت و علماي فاناتیک گردد مجراي تنفس طبیعی براي آن قوم باقی
 )سیزدهم ي خطابه( ".ماند    نمی

هایی که در همان زمان در میان  بحث. هاي نابی دارد میرزا آقاخان در بحث اخالق و خوي ملی نیز بحث
او عواملی همچون محیط طبیعی و جغرافیایی، وراثت، خانواده، . نمود  می اندیشمندان اروپایی نیز جنجالی

چنانکه آب و هواي معتدل ایران همانطور که در " :نویسد  می حکومت و دین را موثر در خوي ملی دانسته و
زیبایی اندام و تندرستی بدن و فکر  موثر است، اعتدال مزاج و ها پرورش طبیعی انواع گیاهان و گلها و میوه

نشینی و  فعال و همت بلند و جوانمردي را مشخصه قوم ایرانی در اعصار پیشین تاریخ کرده، برعکس بادیه
به همین سبب هیچگاه اتحاد ملت و . اي باعث احوال و اخالق تازیان شده است اي و عشیره زندگانی قبیله

است در عرب نیامده و نبوده است و هیچ قدرت روحانی هم یگانگی و اخوت که ثمره تمدن متمادي 
البته در هر ملتی که حرفه و صنعت و تجارت و . نتوانست عقد موانست و اخوت در میان آن قوم ببندد

 )پانزدهم  ي خطابه( ".زراعت نباشد چاره جز راهزنی ندارند و اال از گرسنگی بمیرند

زبان کلید شناسایی درجه مدنیت و ماهیت فرهنگ " :گوید  می .داردهاي جالب و بدیعی  درباره زبان نیز بحث
کند بر کیفیات حاالت و طرز و طور اعتقادات ، بلکه   می زبان به حقیقت، تاریخی است که داللت. اقوام است

چنانکه حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از ") اول ي خطابه( ".جزئی و کلی حرکات و سکنات ملت
توان شناخت که اصطالحات علوم و فنون در زبان عربی وجود نداشت و از لغات سیاسی و قوانین   می آنجا

مدنی عاري بود اما در جهت دیگر براي عضو خسیس به معنی آلت انسان هزار گونه اسم و لقب و کنیه 
است از اي  نشانهاین . آوردند   می داشتند و نفس نفیس را که جان آدمی است، جزو اسامی آن عضو به شمار

گردد   می از آیه کانهن بیض مکنون معلوم" )بیست و نهم ي خطابه( ".رتبه اخالق و استغراق آن قوم در فحشا
خواسته است و نیز روشن است که والتین و والزیتون     نمی دانسته و    نمی که عرب از حسن چیزي جز سفیدي
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لغوي  ي به همان قیاس از ریشه" )سه مکتوب( ".دندخور  می خیلی عزیز و گرامی بوده و به آن سوگند
اصطالحاتی مثل اشکیلک و طوماق و قورمه و دوستاق و قوللغ که از زمان چنگیزیان در فارسی رایج گشته و 

 ".توان شناخت  می مدنیت و احکام مغوالن و ترکان را ي اند، درجه جزو اعمال شکنجه ایرانی معمول گردیده
. توان به فرهنگ و تمدن ایران باستان پی برد  می به همان ماخذ زبان") سه مکتوب و تاریخ شانژمان ایران(

اکنون مقدار زیادي  چنانکه هم. در فلسفه و علوم و صنایع و نظام مدنی و لشکري لغات و معانی فراوان داشتند
سه ( ".آنها پارسی است ي که ریشهاروپایی حتی در فن دریانوردي وجود دارند هاي  کلمات در زبان

 )مکتوب

هاي  دانیم که بشر از سال  می. شود  می انگیزي دیده شگفتهاي  بینی در میان نوشتارهاي میرزا آقاخان گاه پیش
اي در ساخت  کننده پیشرفت خود در انقالب صنعتی را بیش از پیش و با شتاب خیره 19پایانی سده 

که نمونه آن جنگ جهانی یکم و نقطه اوج آن . کشتار جمعی به کار گرفتهاي  افزارها و ماشین جنگ
مخترع دینامیت  ،نوبلدر این دوران دانشمندان صلح جو از . جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی ژاپن بود

دیدند دستاوردهاي علمی آنان در زمینه کشتار و   می از اینکه ،اي مبتکر فیزیک هسته ،آینشتاینگرفته تا 
دانیم که نوبل و پس از او پیروانش براي رویارویی با   می رود افسرده گشته و حتی  می افروزي به کار جنگ

از  را بشریت ،از آن زمان بخش بزرگی از اندیشمندان جهان. را بنیاد گذاشتند »جایزه صلح«این پدیده 
د هزار انسان را نابود کرد، تاییدي که در چند ثانیه چند ص »حمله اتمی آمریکا به ژاپن«. اند نابودي ترسانده

 تجهیز اردوگاه شرق به بمب اتم هراس جنگ اتمی که کره زمین را به نابودي. ها بود بر این تئوري
بمب «تا آنجا که بمب اتم را . ولی به مرور وارون این نظریه اثبات شد. کشاند، را بر بشریت چیره کرد  می

و از زمانی که هند و . را گرم نکردندهرگز جنگ سرد خود چراکه آمریکا و شوروي . خواندند »صلح
هاي  چین اتمی به تایوان مورد پشتیبانی آمریکا حمله نکرد و قدرت. نشدمیانشان پاکستان اتمی شدند، جنگی 

 میالدي چه 19حال بخوانیم که میرزا آقاخان در سالهاي پایانی سده . اروپایی با هم وارد منازعه نشدند
 :گوید  می

بالضروره  ،العاده از براي حرب و فراهم آمدن استعدادات فوق 2قوه حربیه 1پس از تزیید ،به موجب قاعده"
زیید مهمات حرب تو  3اند که ایجاد آالت سریعه ناریه بعضی چنین پنداشته. صلح عمومی را نتیجه خواهد داد

                                                             
 ازدیاد ١
 جنگیتوان  ٢
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هر قدر آالت و ادوات . نیست حال اینکه چنین. موجب برانداختن نوع بشر و خراب کردن عالم خواهد شد
زیرا که با . کند  می حرب کمتر ظهور ،به همان درجه ،الجیش ترقی نماید سوق ي حرب بیفزاید و هرچه قوه

 )تکوین و تشریع( ".این اختراعات جدیده و ترقی اسلحه جنگ هیچکس جرات اینکه جنگ آغاز کند ندارد

 

 دیدگاه اقتصادي

 چراکه. دانست »سیاست درهاي باز«و  »لیبرالیسم اقتصادي«از دید اقتصادي باید میرزا را از هواداران 
 گمرك یکی از موانع بزرگ تجارت و آبادانی مملکت است و تجارت را از جریان طبیعی باز": نویسد  می
ماند و در دل   می محفوظ از آن گذشته در هر جامعه که روح تجارت حاکم باشد حقوق ابناي بشر. دارد  می

باید آگاه بود که . گردد  می احساسات صحیحه که بر خالف دزدي و بیحسابی باشد احداثاي  مردمان پاره
بلکه معنی واقعی تجارت مبادله . تجارت نه این است که تنها امتعه کشوري را به سرزمین دیگر وارد کنند

کند   می مبادله با اقوام عموما چشم اهالی را باز. باشد میاعمال است که مدار معیشت و حیات بنی انسان به آن 
 )صد خطابه( ".افتد می و دایره معلومات ایشان در نطاق وسیعی

 

 دیدگاه دینی

نسبت به مظاهر طبیعی و ندانستن . ریشه معتقدات دینی ترس و بیم بود": نویسد  می درباره پیدایش دین
 خدایان طبیعت ي اراده ي داد آنرا نتیجه  می پس انسان هر تغییري که در عوامل طبیعی رخ. چگونگی آنها

برد که خدایان نسبت به وي بر   می گرفتند گمان  می ستارگان درخشیدن مثال همین که آفتاب و. انگاشت   می
 و آنگاه که شب فرا. نمود  می پس در برابر آنها اظهار سرور و اداي شکر معبود. سر لطف و مهربانی آمده اند

ست به پس د. اند کرد که خدایان خشمگین شده  می داشت تصور  می رسید یا ابر رخساره خورشید را مستور  می
همین جا بود که براي جلب محبت و استرحام دیوان تصور . پرداخت   می جانب آسمان دراز کرده به زاري

بعدها قربانی نیز . و نخوردن غذا و ننوشیدن آب از جمله عبادات شد ها معتکف شدن در مغاره. عبادت پیدا شد
ه چنانکه هم اکنون هنگام گرفتن آفتاب بعد به جاي ماندهاي  اثر آن عبادات در تمام دوره. معمول گردید

                                                                                                                                                                                             
 انفجاري ٣
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پرستی  چون آن اوهام ...نوازند  می گزارند، و آفتاب پرستان ساز  می کنند مسلمانان نماز  می هندوان غسل
این داعیان طبیعت در . پیامبران برخاستند و ادیان تازه آوردند ،مخرب هستی و زندگانی و معاش آدمی شد

در میان مردم وحشی . میان هر قوم ظهور یافتند و بر حسب اقتضاي آن عصر و احوال آن ملت سخن گفتند
در میان ملتی که موهومات غلبه . در میان  قوم متمدن احکام فلسفی و اخالقی قرار دادند. قوانین سخت نهادند

د اعتقاد به عالم طبیعت و ماده را پیش آوردند و در میان امت فاسد االخالق از روحانیت و تقدیس داشتن
مثال زرتشت از ایران برخاست و رسالتش این بود که مردم را از عقاید باطل مخرب . ملکوت سخن راندند

آن . کشانیده بود برهاند هستی و ایمان به احکام آسمانی و بخت و طالع که زندگانی روزمره ملت را به فساد
دانست و   می پیمبر فیلسوف فاعل خیر و شر را از هم جدا ساخت ولی هر دو را خالق و موثر در عالم وجود

به هر حال وجه مشترك همه ادیان . داد  می جزر و مد جهان طبیعت و ماده را به کشاکش آن دو نیرو نسبت
تنها  ،کسانی که به ذات پروردگار معتقدند یا منکر... ار نبودخدا تراشی بود و باورانیدن منطق و برهان در ک

آنکه معتقد است وقتی که نیک اعتقادش را بسنجد عبارت از . گویند  می از روي اوهام و عدم بینش سخن
 !ام که خالقی فوق طبیعت هست گوید هنوز چیزي نفهمیده  می ،و آنکه منکر و کافر. توهمات خودش هست

هفتم، بیست و پنجم و  ي خطابه( "!ام فوق طبیعت چیزي نیست است که بگوید من فهمیده و این غیر از آن
 ) بیست و نهم

در واقع علم و دانش و عقل و بینش هماره مخالف دین و کیش است خاصه در آن ملت که قانون شریعت "
هر ملت این است  پس میزان و برهان ما در تصدیق مذهب و ادیان. بر وفق طبیعت ایشان نهاده نشده است

که هرگاه کیشی موافق منش و موافق وضع معیشت ملتی تاسیس شود چه در تمدن و اخالق و چه در علوم و 
و اال به هیچ . ترقی اسباب پیشرفت آن ملت گردد آن کیش را دین بهین و آن مذهب را آیین متین دانیم

م هیچ کیشی تاکنون به طبع ایرانیان گمان ندار ...نشمرده سهل است طاعون مهلک و بالي مرض انگاریم
زرتشت آن عقل بزرگ آیینی براي پروگره و نظام و ترقی ملت ایران موافق . موافق دین زرتشت شده باشد

 )هفدهم ي خطابه( ".طبیعت آورد که با مقتضیات آن عصر کمتر خطا در آن دیده شده است

آن داناي حکمت منش آیین خود را بر عناصر زمینی و مواد موجوده طبیعی نهاد که همه چیز در این "
فکرش این بود که عقول اجتماعیه بشري . و از تاثیر حرارت آفتاب بر زمین. خاکدان از بروزات آتش است

و از . ناصر ظاهر گرددرا به استکشاف حقایق مودعه در عالم مواد معطوف نماید و از اثر فکر بشر اسرار ع
آنجا که سخافت عقول ایرانیان به حد رسیده بود و بزرگی وهم آنان سر به آسمان کشیده و همان مخرب 
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هستی وجودشان شده بود، زرتشت برخاست که اندیشه مردم را براي اصالح زمین و تعمیر کره خاك از 
ت فلکی و موهومات آسمانی برداشته به کار افالك فرود آورده تا به کارهاي زمین پردازند و دست از ترها

زرتشت قدرت حکومت و دیانت و طبیعت و ملت و جنگ را بر پایه اعتدال قرار داد . زندگانی اشتغال نمایند
ستون دوم . ستون اول حقوق پادشاهان و احترام مردم نسبت به آنان. و فلسفه زند را بر چهار ستون بنا نمود

ستون سوم حقوق . اظ تامیت امنیت داخله و محافظت خارجه و شرف و بزرگیحقوق مردم بر شاهان از لح
ستون چهارم حق پروردگار . مردم بر یکدیگر از لحاظ آداب سلوك و مماشات و رافت و مروت و انصاف

 )سه مکتوب( ".گشت  می مردمهاي  بر مردم که آنهم راجع به علو فکر و وسعت مشرب و تنزه دل

 

 اصالحات دینی

. ستود  می را مسیح و مارتین لوتراز این رو مصلحانی چون . آقاخان به شدت باورمند به تحول دینی بود میرزا
لوتر که ملت پروتستان را از زیر بار بارهاي گران بر طبیعت و آن تکالیف سخت خنک پاپان کاتولیک "

قومی عنود لجوج قشري  احکام انجیل براي تهذیب اخالق و رفع تعصب و لجاج از میان"و  "رهایی بخشید
گري  امروز همان قانون یهودي" :گفت  می کرد و  می به همین جهت ادیان اصالح نشده را طرد "آمد ظاهربین

همچنین خصائص اخالقی . و تلموت مزخرف و آیین وحشی گري باعث تباهی و سیه روزي آنان شده است
ریشه خودسري و لجاجت و خرافت جهودان  و در واقع. و خوي پست بنی اسرائیل از آثار دیانت آنهاست

سه ( ".انگارند میاحکام موسی است که همگی خود را پیغمبرزاده و واجب االطاعه و مستحق السلطنه 
اگر این ملت یهود این تورات جعلی کهنه پوسیده عزیز ساخته را که دو جلدش بهم مربوط نیست ") مکتوب

مسیحیان انجیل "). پانزدهم ي خطابه( "آمدند     نمی این بدبختی گرفتارشدند به   می گذاشتند و متمدن  می کنار
ساختگی بی سروته را بوسیدند و بر تاق کلیسا نهادند و به دنیاي علم و هنر قدم گذاردند وگرنه امروز گداتر 

مهد ان تعکس آن نیز صادق است با آنکه هندوس"). سه مکتوب( ".و فقیرتر و جاهلتر از آنها کسی نبود
) حکمت نظري( ".دانش و کرسی برهما بود مردم آن امروز منجمدترین و بیشعورترین مردم روي زمین اند

جعلی که طی قرون از هجرت نبوي تا حال هرکس به هواي هاي  پس بر هر مسلمانی است که از همه افسانه"
وي جهان دانش و عقل نفس خویش  از روي نادانی و یا تعصب و خودسري پرداخته، چشم بپوشند و به س

 )سه مکتوب( ".روي آورند
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 حکمت نظريو  هشت بهشتهایی چون  از همین روي بود که در جوانی به فرقه ازلی گرایید و در کتاب
که شاخ و برگی دوباره  بهاییت ي با این همه پس از مشاهده. کند  می باب را توجیه بیانبرخی اصول کتاب 

رئیس فرقه بهایی پرداخت،  )معروف به بهاءاهللا( نوري میرزا حسنعلیبا  دشمنییافته بود، نه تنها به شدت به 
: نویسد  می تازد و  می محابا بدان اي که در در آثار متاخرش بی به گونه. بلکه به مرور از بابیت هم کناره گرفت

ار داده و اعتبار ملت اسالم را قر ،ناچار افتخار دولت خود. سید باب داراي یک علم کافی یا قدرت وافی نبود"
خویش را تشیع و حجت خدایی خود را عربی گفتن و نوشتن غلط و برهان ربوبیت خویش را تطابق عدد 

اند که طاقت کشیدن  طایفه بابیه جماعتی )بیست و ششم ي خطابه( ".ابجدي اسمش با لفظ رب شمرده است
را نیاورده طناب را بریده و از زیر بار مذهب شیعه که  شیخ احمد احسائیبار شریعت عربی و کوله بارهاي 
اند که  عرفان سید باب رفتههاي  ولی از خري و حماقت به زیر بار غلنبه ،واقعا الیتحمل است بیرون خزیده

 )سه مکتوب. (اي است از همان نقشه غصنی است از همان دوحه و گرده

 

 مجازات اعدام

از ": نویسد  می کند و  می اندیشمند ایرانی مجازات اعدام را به کل نهی شگفتا که در سده نوزدهم میالدي یک
زندگی عنایت مخصوصی از طرف . شمارد  می احکام بزرگ زند حق زندگی آدمی است و آنرا بس محترم

تواند     نمی کسی از حق حیات. شود    نمی اورمزد است به مردم و این حق بزرگ و عنایت الهی از ایشان ساقط
سکندري  ي آیینه( ".به همین سبب حتی در مورد جنایت تنها حکم به زندان نموده است. آنرا محروم نماید

خود را تا صبحگاه در میان هاي  زنند و بچه  می جنگلی مازندران در شب حلقه وار دایرههاي  گاومیش" )51ص
بلی قباحت . درند  می ن خویش را شکمشهري ما، ده نفر ده نفر از هموطناهاي  اما گاومیش. کنند  می نگهداري

چنانکه . رود    می و زشتی هر کار در انظار تا وقتی است که رواج بازار نشود و اال لوث و عار آن از نظر
ندگان اپراي پاریس جمعیت خواهد سر ببرد بیشتر از تفرج کن  می رغضبی کهمی ایرانیان براي تماشاي

است که زبردستان به ریختن خون زیردستان دلشاد و ناتوانان به مرگ نتیجه چنین احوالی همین . کنند  می
 )تاریخ شانژمان ایرانسه مکتوب و ( ".زورمداران محظوظ و همواره منتظرند که کی بانگی برآید خواجه مرد
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 فلسفه تاریخ

سانه و موهومات و او تاریخ سنتی شرق را اف. دانست »بنیادگزار فلسفه تاریخ ایران«توان   می میرزا آقاخان را
 . داند که هیچ کوششی در دلیل و چرایی رویدادها ندارند  می نگاري صرف تاریخ سنتی غرب را وقایع

همه تواریخ پر است از ": نویسد  می تاریخ ایران باستان در گفتاري کوبنده و پر شور و حرارت ي او در مقدمه
تاریخی بر آنها مترتب  ي بیمعنی که هیچ نتیجههاي  فضیلتبیجا و اظهار هاي  فایده، تملق بیهاي  گویی اغراق
چراکه به سرگذشت احوال پادشاهان و امور . توان گذاشت    نمی و نام آنرا تاریخ احوال عمومی. نیست

شهریاران عنوانی جز جناب جهانبانی، حضرت کشورستانی، خاقان . اند خصوصی آنان اکتفا جسته
حال آنکه بسیار اتفاق افتاده که آن خاقان . الملوك العجم ندارند ه، ملکسپا قران، شاهنشاه مالیک صاحب

از فرط سفاهت و سستی نیمی از مملکت را بر باد داده و آن سلطان ) منظورش فتحعلی شاه است(ستان  گیتی
 ابلیس رجیم هم از بارگاهش روگردان بوده ،اهللا از کثرت فسق و فجور سپاه و ذات اقدس همایون ظل مالیک

و سر افتخارش را به سپهر برین اند  اما مولفان ما فرشته کروبی را جاروکش آستان مبارکش قرار داده. است
ادباي ایران جاي سم اسب یعرب بن قحطان و مسقط البعره یعیر ") 17سکندري ص  ي آیینه( ".رسانیده اند

جاماسب و زرتشت و بزرگمهر را شمارند ولی تحقیق در احوال   می امروالقیس را جزو ادبیات و کماالت
صاحب ناسخ التواریخ دوازده جلد کتاب بزرگ در تاریخ ایران و " )همان( ".دانند  می نشان کفر و زندقه

از سراپاي آن دو عبارت . پروري مزه و خرافات بیهاي  زنانه و مبالغههاي  اسالم نگاشته که پر است از افسون
قاه خندیدن فتحعلی شاه  مگر حدیث کساء و زعب جناح جبرئیل و قاه. یافتتوان     نمی موافق با واقع و منطق

افتخار و شوق  ي فتوحات نادري را که مایه ،مخرب تاریخ ملت ،خان هم جزو تاریخ است؟ میرزا مهدي
ایرانیان است آنقدر مغلق نوشته که معلوم نیست این کتاب تاریخ است و به زبان فارسی و یا اینکه منترمار 

 )سه مکتوب( "و به زبان هندي؟ است

تواند شیوه     نمی خواه طبعا او به عنوان یک لیبرال مشروطه. میرزا از ایران باستان مدینه فاضله نساخته است
کند که   می در هر حال تاریخ ایران حکایت": نویسد  می از همین رو. حکومتی ایران باستان را بپسندد

و هیچکس نیندیشیده که شاید غیر از این . حقوق مردم برنخاستهیچکس مگر مزدك فریدنی براي طلب 
هرگاه زمانی کسی زبان اعتراض گشوده است . قسم حکومت قسم دیگر هم در میان افراد بشر ممکن باشد

اند، براي تبدیل حاکم بوده و نه براي تغییر  اعتراضش بر اشخاص بوده و نه بر اوضاع و اگر انقالبی برپا داشته



١٧ 
 

ي اروپا و ها و کمونیست ها و نهیلیست ها و سوسیالیست ها باید دانسته شود که آنارشیست. انیوضع حکمر
مساوات مطلق را در میان  ها ي این فرقه همه. اند بنیان رسیده آن حکیم حکمت ،آمریکا تازه به مقام مزدك

. شود از میان برداشته می خواهند و معتقدند که با اجراي آن ریشه ظلم دولت و ستیزگی مردم  می افراد بشر
 )سه مکتوب(

ولی نکته مهم در دیدگاه تحلیلی میرزا آقاخان درباره تاریخ ایران آن است که اگرچه در جاي خود نقدهاي 
کند، در مقام سنجش با دوران پس از اسالم، انصاف و عدالت  پروایی از سیاست و اجتماع دوران باستان می بی

پیش از اسالم و هاي  اما تفاوت فاحش است میان آیین حکمرانی ایران در دوره" :نویسد  می را رعایت کرده و
. قوانین حکومت شاهنشاهان ایران بسیار بسط داشت و در هر امري احکام خاص جاري بود. اعصار اسالمی

 چنانکه در امور مهم مملکتی سه مجلس از بزرگان و. اگر پارلمان نداشتند آیین مشورت بنیانی قوي داشت
نگاشتند و    می گفت و صورت هر مجلس را  می دادند و هرکس به آزادي سخنان خود را  می خردمندان تشکیل

 )سه مکتوب( ".دادند  می از مجموع آنها هرچه مصلحت بود میزان کار خویش قرار

 کند و    نمی روان ارائه اي تاریک و زیانبار از خسرو انوشه ، چهرهدوست او وارون دیگر تاریخنگاران مزدك
کسرا خواه براي خشنودي موبدان و خواه براي رفع اتهام از خود و خواه براي جلوگیري از آثار ": نویسد  می

ولی . پیشرفت عقاید مزدك و خواه از براي بقاي سلطنت مستبد خود به اعدام مزدك و مزدکیان دست یازید
ش و فنون و تاسیس مدارس و آبادانی کشور در زمان سلطنت خود به آیین داد گرایید و به ترویج دان

هاي علمی و فلسفی از یونانی و سانسکریت به پهلوي ترجمه گردید  به دستور او بسیاري از کتاب. پرداخت
و نیز به اصالحات و تنظیمات لشکري و کشوري همت . که در زمان عباسیان آنها را به عربی درآوردند

 ) 512آیینه سکندري ص ( "اران ایران استترین تاجد گذاشت و او یکی از کاردان

فقدان آزادي راي بود که . اما قانون سیاست تازیان بر اطاعت از اولواالمر بود و کسی را یاراي مخالفت نبود"
در میان تمام حکمرانان دوره اسالمی یک نفر پیدا . حتی نوه پیمبر بزرگ اسالم را چون بیعت نیاورد کشتند

در دربار ایران همیشه گروهی از هوشمندان و دانایان بودند که شاه را از . برسدنشد که به پاي کوروش 
ساسانی چند  ي و این نکته خیلی بامعنی است که حتی در دوران حکومت مطلقه. زیاده روي و تعدي بازدارند

 ي آیینه( ".نفر از پادشاهان که از اختیارات و حدود خود تجاوز جسته بودند به پاي محاکمه کشیده شدند
 ) 191سکندري ص 
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با سقوط سلطنت ساسانی، نه فقط استقالل دولت عظیمی که محسود همه ملل و امم بود بر باد رفت، بلکه "
و آن خیانتی بود بس عظیم به مدین و . ایران، آتش به دانش آفاق زدهاي  ویران شدن و سوختن کتابخانه

برافراشتند و برتري خود را در علم سیاست و قلمرو و فکر  اما ایرانیان بیکار ننشستند، به زودي قد. انسانیت
نخست حکومت بیدادگرانه امویان را برانداختند و تسلط معنوي و سیاسی خود را برقرار . به ثبوت رساندند

پس . ولی عباسیان نیز دست کمی از امویان نداشتند و هردو برادر هم بودند و از یک شجره طیبه. نمودند
). بیست و ششم ي خطابه( ".ک هیجان فطري، بار خالفت را انداخته و سر طغیان پیش گرفتندایرانیان به ی

پس باید گفت حکومت عرب را در سال دویست هجري عمال منقرض ساختند و خلفاي بعد از مامون در "
بیست  ي خطابه( ".بغداد حکم یک خاخام باشی را بیشتر نداشتند و حتی حکمشان در همان بغداد هم نافذ نبود

از سوي دیگر منش و خوي ایرانیان هیچگاه با کیش تازیان سازگاري نداشت و هماره از براي ") و هشتم
 )بیست و ششم ي خطابه( ".جستند  می پاره کردن نظام و اساس آیین تازیان وسیله و واسطه

بدون تصور عقل  از آنجا که شریعت اسالمی اصوال همه جا همراه خوف و هراس پیشرفت کرد و ایرانیان"
چه هر تصدیقی . مستقیم به آن گرویدند طبیعی بود که در باطن به اصول آن خرده گیري و اعتراض کنند

که به صواب دید و به راي عقل حاصل نشده باشد اگر هزار تصدیق بالتصور بآلخره در تردد و اعتراض و 
 )بیست و چهارم ي خطابه( ".میرد  می تزلزل و اشتباه

ریشه آن نیز خوف و ایمان . دیگر از مفاسد عقالنی تصدیق بدون تعقل تقیه است که لعنت باد بر تقیه"
. و این اعتقاد از آن روئید که آدمی باید خالف اعتقاد خود را به مردم بنماید. آوردن به ضرب شمشیر است

ه و رفته رفته چنان در خوي این حکم عامل دروغ و حیله بیخ شقاق و نفاق و اصل خرابی اخالق ملتی گرید
ملی ایرانیان جایگزین شده که افراد تمام طبقات مردم در فن دروغ و نفاق و تزویر و نادرستی مهارت غریب 

گردد و ملتی   می بینیم چگونه ترس خارجی باعث ترس باطنی  می پس") بیست  و چهارم ي خطابه( ".اند یافته
شمرد تحت قوانین دیگري که با روح و منش آن سازگار نبود از   می که روز دروغزنی را گناهی بزرگ

بیست و  ي خطابه( ".هراس جان و بیم تکفیر چطور اخالقش به فساد و روزگارش به سیاهی رسیده است
 )پنجم

تمام اخبار و احادیث . بینیم که علم اخبار و احادیث و حکمت و عرفان اسالمی چه حاصلی به بار آورد می"
نها مجعوالت زمان بنی امیه و بنی عباس یا براي تبري از حضرت علی و اوالد او و یا دوستی که بیشتر آ
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و همچنین بیشتر حکمت و . عباس یا برعکس آن بود، هیچ ثمر علمی نبخشید و هیچ معماي ذهنی را نگوشد
اسباب شوکت ملت نه نه . نداداي  پایه فایده عرفان و تفسیر جز افزودن اوهام و تولید مجادله و اشکاالت بی

باعث قوت دولت نه مایه ثروت رعیت نه علت ازدیاد تجارت نه مایه اعتبار مملکت نه مصلح اخالق نه اسباب 
 )بیست و هفتم ي خطابه( ".استراحت ملت ایران گردید

پاسدار ملیت و قومیت و جنسیت ایران در برابر ... شرافت و اصالت هر قوم را از تاریخ آن باید شناخت"
ملتی که تاریخش بر بنیانی متین استوار باشد، داعیه بزرگواري در . تندباد حوادث همانا تاریخ آن بوده است

قلوب اهالی راسخ گردد و چنین قومی چون درخت تنومند به هر سو ریشه انداخته و خزان بر شاخسار عمرش 
 )363و  14و  13سکندري ص  ي آیینه( ".روي ندهد

 

 عرفان و تصوف

در دشمنی با عرفان و تصوف هیچ تردیدي به خویش راه نداده و یکجا تر و خشک را با هم سوزانیده و 
مثال چند کلمه درباره مادر عروس ": دهد محابا حکم به محکومیت همه صاحب منصبان و مکاتب آن می بی

فالسفه یونان را گرفته و با آن بزرگوار مهمالت  ،کنم  می یعنی میرداماد آنکه نصف ایران را بر باد داد، عرض
دماغ و قلمکاري در دیگ  خزعبالت هندوان و خرافات اساطیر ایرانیان و موهومات دیگر بهم ریخته آش شله

شود این آش چه و طعمش کدام و آنرا چه نام است؟ نه من و نه     نمی خته که ابدا معلومپهم به شراره آتش و
بیست و پنج سال تمام باالتصال قوت یومیه من از  !اند هم متحیر شده شما که امام غزالی و فخر رازي و بوعلی

خان  هرکس تا خود در مجلس درس میرزا محمد اخباري، یا پاي منبر حاج کریم. این آش بوده است
کرمانی، یا در مدرس حاجی سبزواري ننشیند و اسفار مالصدراي شیرازي و شرح الزیاره شیح احمد احسایی و 

داند قماش آن حکمت     نمی خان را نخواند، درست جی کاظم رشتی و ارشاد العوام حاجی کریمشرح قصیده حا
 زنند و یک کلمه  می دویست سال است خودشان این حرفها را. اند و عرفان را از چه تار و پودي بافته

ک درجه بدانید هر بلکه تا ی ،من که پزندگان این آش را دیده و بافندگان این قماش را شناخته. فهمند  نمی
گرسنه و فقیر و پریشان و سرگردان ماند و از هر علمی بی خبر گشته و از  ،اي که از این آش خورد بیچاره

 )سه مکتوب( ".هر حظی محروم
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چنانکه عالمه حلی کتابی نوشته و سپس . اند عاري از روشنی بیان و فکر است دانشوران ما هرچه نوشته"
شته بعد به عبارات همان شرح خود ایضاحات مرقوم فرموده و چهارمین بار بر خودش بر آن شرح مفصلی نگا

آن ایضاحات احتماالت نوشته و بار پنجم احتماالت را حاشیه کرده و باز معلوم نیست چه گفته و چه کرده 
 پرسیم موهومات محی الدین عربی و تخیالت فخررازي و تسویالت امام غزالی  می باز") سه مکتوب( "است؟

و اشعار الهونی، اصالح چه خلق و خو و اسباب کدام ثروت و دولت و ازدیاد ترقی و مدنیت و اعتبار و 
آبروي شما شده است؟ آخر الهوت و ناسوت و جبروت چه چیز است؟ و مقام قرب صمدانیت چه معنی 

پوش انگلیس  زرههاي  اند در مقابل کشتی تنها مایه افتخارشان این است که به حلقه درویشان پیوسته...؟دارد
 :گیرند  می خوانند و این بیت را ذکر  می را »سخر لکم البحرو «آیه مبارکه 

 عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش  گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند

 :عارفانه خوش دارندهاي  روس دل به این ترانههاي  همچنین در برابر یورش قزاق

 گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر  وفان بالما که دادیم دل و دیده به ت

 )سه مکتوب( عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست  آنکس از دزد بترسد که متاعی دارد

 نقدهاي اجتماعی

. در کل نگاه میرزا آقاخان به مردمان عصر خود، یکسره سیاه و تاریک و منفی و کامال منتقدانه است
. اندیشیدند گونه می همینزده  ي روشنفکران آن عصر ماتم گمان او از این نظر تنها نیست و احتماال همه بی

ي کشور در کنار هرج و مرج  هاي نظامی و تجزیه دلیل این وضعیت استبداد سیاسی، فساد حکومتی، شکست
عثمانی، (سبت به همسایگان ایران ماندگی نه تنها نسبت به اروپا که ن و ناامنی و وضعیت بد اقتصادي و عقب

ترین این روشنفکران  پرده و بی  را باید تندروترین و صریح کرمانی با اینحال آقاخان. بود) روسیه و هند
دانست که هرچه در ذهن داشت، بیان کرد و روي کاغذ آورد و هیچ از عاقبت کار خود در دنیا و آخرت 

  .ش را بر روي آن قمار کردو فرجام خویو آبرو  و مال و جان نهراسید

 هاي اخیر مبنی بر پذیرش قضا و قدر و نوعی جبر، جبهه گرفته  در برابر نگاه غالب ایرانیان در سده
 :پردازد و به شدت به مبارزه با آن می
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مسلمانان به جاي اینکه علل هر امري را جستجو کنند و اسباب هرکاري را فراهم آورند انجام هر چیز محال "
بی مروت که به کارهاي بزرگ هاي  غالب این فرنگی. خواهند  می نامحالی را از برکت لفظ انشاءاهللایا 

اما علماي اصفهان هنگام جنگ ایرانیان با افغانان هزاران انشاءاهللا . مادي و طبیعی بودنداند  کامیاب گردیده
. ادي و صوري کار را آماده نداشتندبراي اینکه وسایل م. ماشاءاهللا گفتند و در حمله اول از پا در آمدند

همینطور زمانی که سلطان محمد فاتح، شهر اسالمبول را در محاصره گرفته بود، کشیشان نصرانی در کلیساي 
راندند که وقت کوفتن سیخ بر بدن مبارك حضرت عیسی مسیح که   می اعظم گرده آمده از این مسئله سخن

آن حضرت اصابت نمود و به مرتبه الهوت ) کالبد زمینی(ناسوت  به دار آویخته بودند، آن میخها تنها به
بر همین قیاس روزي یکی از فرنگیان از میرزا حسن خان شوکت منش پرسید، . کارگر نشده بود) فرازمینی(

این اسم بدوح فرشته : کشند چیست؟ در جواب گفت  می که مردم ایران روي پاکت نامه 8642این شکل 
آن فرنگی گفت مگر در ایران پستخانه و فراش نیست که فرشته . رساند  می ه صاحبانشاست که کاغذها را ب

 .کند  می کشیم و پستخانه کار خودش را  نمی بیچاره باید زحمت بکشد؟ ما ابدا منت ملک بدوح را

ملت نادان،  .گذارند  می آیند، هر چیز را به راهش   می مردم دانا از روي عقل و تدبیر در صدد انجام کارها بر 
هاي  کنند که طالب چاپلوسی و تملق گویی  می حضرت پروردگار را مثل امرا و شاهزادگان پفیوز خود فرض

شود، خواهی عمارتش کن،   می لغو بیمعنی باشد و از اینکه بگویند همه کارهاي ما زیر عنایت شما درست
صبح تا شام اوراد و اذکار و دعاي  چنین مردمی از. شود  می خواهی خراب کن، او را خوش آمده ممنون

برند به محض لقلقه   می و گمان. خوانند  می چلچلونیه و حرز کفعمی و جوشن کبیر و صغیر و لعن چهار ضرب
 )انشاءاهللا ماشاءاهللا( ".زهی سوداي بی حاصل. لسان امور زندگانی انسان درست خواهد شد

 گرفته  که خود او نیز آنرا وارداتی و واماي  دیدهپ. ورزي ایرانیان است دیگر نقد مهم او، به خشونت
  :داند گران می از فرهنگ مهاجمان و اشغال

دانستند و حتی آزردن هر جاندار و کشتن   می ، قتل را مایه بدنامی و شومی4ایرانیان الاقل روزي به قانون زند"
تازیانه . پندارند  می ریختن خون را مباركحال تحت تاثیر احکام دیگري . دانستند  می حیوانات باربر را مکروه

اسمش را هم . زدن، سنگسار کردن، قطع اعضاي بدن و سر بریدن همه مشروع شناخته شده و شیوع یافته است
از آثار همان قواعد است که ایرانیان، همکیش و همجنس و همشهري و هموطن و . اند نهاده »حکومت عدل«

                                                             
 قوانین زرتشت ٤
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این آیین و کردار . آورند بفروشند   می اش را تکه نمایند و پیه و زهره تکه پارچه و اي خود را پارچه هم محله
درخت شومی که آنان . تازیان بود که با فرزندان پیمبر بزرگ خودشان، که میراث آنان به ایران نیز رسید

و کاشتند به دست اقوام وحشی و بیابانگرد دیگري چون ترکان و مغوالن سیراب گردید و اعمال اشکیلک 
تاریخ . (رساند  می اند، نحوه حکومت آن اقوام را ایرانی معمول شدههاي  طوماق و قورمه که در مقام شکنجه

 )شانژمان ایران

 بینی و حقارت ذاتی است که به باور او آن نیز  نقد دیگر او به فرهنگ اجتماعی ایران، خودکوچک
  :وارداتی است

اي که  اجتماع بار آورده و از آن جمله است دعاهاي عاجزانهدیگري نیز در هیئت هاي  آیین ستمگري میوه"
اي است از اینکه ظلم اعراب اموي چنان در ذهن حضرت علی بن  ادعیه مائوره خود نشانه. خوانند  می مسلمانان

در زمان کودکی تاثیر بخشیده که گویی تمام عظمت پروردگار در قهاریت و جباریت است و  5حسین
این درجه ذلت و مسکنت و انکسار و حقارت که در ملت ایران . ق فراموش گشتهصفات رحمت و لطف ح

نمایان است و تمام غیرت و شهامت و انسانیت و جاللت ایشان را برباد داده که پیش هر خان گرسنه و 
اخالق و در واقع . شمارند، از آثار ذهنی اینگونه دعاهاست  می اي کمتر خود را از ذرهاي  شاهزاده پوسیده

 )خطابه سی و سوم( ".سروري و بزرگواري و شرف را در شخصیت ایرانیان منکوب کرده است

 رسد، بخش بزرگی از  به نظر می. او همچنین نگاهی سراسر منفی به مبلغان مذهبی و روحانیون دارد
  :خوار او باشند از این نظر میراثروشنفکران جنبش مشروطه 

 حکومت ظلم را براندازند و ملت را از فقر و حقارت برهانند به تکیه دولتشهریاران ایران به عوض اینکه "
ظلم سلسله فقیهان و مالیان کمتر از ستمگري " )سی و نهم ي خطابه( ".آرایند میداري  روند و بساط تعزیه  می

مسئله طهارت  دانند که  نمی این فقهاي بی فقاهت. فرمانروایان، افکار و اخالق ملت ایران را فاسد نکرده است
هرچه پلید و کثیف است البته مکروه و منفور است . و نجاست اینقدرها قابل ریش جنباندن و زنخ زدن نیست

المسائل نویسان ما  توضیح )سه مکتوب( ".دهد  می و هر آدم صاحب اندك شعوري، تمیز پاك و ناپاك را
 ي خطابه. (ملت ایران کافی است... ي تطهیر اند که همان اوراق کتب، برا آنقدر درباره طهارت رساله نوشته

علما مسئله شکیات و سهویات را لیتراتور خود قرار داده و پروگرام رفتار و کردار و علم " )سی و هفتم
                                                             

 صحیفه سجادیه ٥
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نمایند و در ایاصوفی عثمانی و جامع االزهر مصر صدهزار طلبه به   می حقوق را از صحیح بخاري استخراج
سه ( ".اند رازي و تفسیر زمخشري و هذایانات محی الدین عربی مشغولخواندن کتابهاي نامربوط فخر 

شهر جابلسا و هاي  و خانه ها دانند و جمیع کوچه  می علماي ما جغرافیاي آسمان را وجب به وجب" )مکتوب
. حتی شهر و دهات خودشان را مطرح نیستند. و از جغرافیاي زمینی هیچ خبر ندارنداند  جابلقا را نقشه برداشته

 و تاریخ جان بن جان و اسامی مالئکه سماوات و ارضین و هرچه در آتی واقع خواهد شد همه را خوب
ی و تنزل دانند علت ترق  نمی اما از تاریخ ملت خودشان یا ملل عالم اصال به گوششان چیزي نرسیده و. دانند  می

 )انشاءاهللا ماشاءاهللا( ".سبحان اهللا من جهل الجهال. امم دنیا در هر زمان چه بوده است

آنان این خرافات را هاي  را در هر ملتی انتشار دهند و در دماغ بحار االنواربه جان تو اگر یک جلد کتاب "
 )سه مکتوب(" .است استوار و ریشه دار دارند دیگر امید نجات از براي آن ملت مشکل و دشوار

 استبخشی  نیان عصر خود، موضوع نجاتدیگر نقد او به ایرا : 

کنند و انتظار چنین روزي را دارند و ما به   می فیلسوفان جهان در راه کمال مدنیت و نشر قانون عدالت کار"
وقت بودن و ایم که  چشم دوخته) موعود بهایی(و حروف سبحانی ) موعود زرتشتی(آور  ظهور شاه بهرام دین

حیاتشان، این بزرگان دینی چه کاري براي ما کردند و از ایمان و اعتقاد به ایشان چه طرفی بستیم و به چه 
 )سه مکتوب( "سعادت و بختیاري رسیدیم که در غیبتشان انتظار داشته باشیم؟

 نقد دیگر او به فرهنگ عزاداري ایرانیان است: 

. کامرانی را از میان برانداخته روزشان را چون شب تار ساخته است گري روح شادي و آیین عزاداري و ماتم"
کنند و   می ایرانیان که با حبیب بن مظاهر هیچ قرابت و خویشی ندارند روز سوگواري هزار سال پیش را برپا

) هفتاد و دو ملت( ".حال آنکه خود معاون ظالم و بدخواه مظلوم هستند. گریند  می بر مظلومات آن زمان
 دهند اندکی به روز زار خودشان  می آینه به جاي آه و ناله و شیون و زاري که در عرض یکسال سرهر
اندیشیدند اساس ظلم را به کلی از مرز و بوم ایران برانداخته و خود را صاحب ثروت و تمدن و  شرافت    می

 )سی و یکم ي خطابه( ".ساخته بودند
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و  6کشی و سوغات بردن استخوان پوسیده مردگان است ن نعشهمین داستا  یکی دیگر از آن رسوم کهنه"
 شان زیان سالی چندین کرور تومان به خود و ملت. تر از آن زیارت کردن زندگان از قبور هزار ساله غریب

. افتند  می شوند و چه بسیار کسانی به سیه روزي و بیوگی و یتیمی  می رسانند چه بسا مردمی در راه تلف  می
 )سه مکتوب( ".آورند   می همه وبا و طاعونی است که حاجیان براي بینوایان ملت خود به ارمغانبدتر از 

هاي منفی ایرانیان را استیالي سیاسی و فرهنگی بیگانگان به ویژه اعراب  او در بیشتر موارد دلیل این ویژگی
 .تاخت میو در این میان بیشتر به اعراب . دانست هاي پیشین می و ترکان در سده

. از این گذشته هیچ یک از آداب و اخالق مدنی ایرانیان نیست که از تعرض رسوم تازیان ایمان مانده باشد"
). تکوین و تشریع(این طرز نشستن و مانند حیوانات سر را به زیر انداختن و غذا خوردن منافی طبیعت است 

بینیم تغییر یافته و به جاي   می قوش تخت جمشیدآنها را در نهاي  اي که نمونه ه چابک و زیبندهاي  آن رخت
شل و آویخته و قباهاي بیقواره یعنی هاي  دو طرف سوراخ با سردستهاي  آن عباهاي دامن فراخ یعنی گلیم

 کنی اگر تازیان چنین  می هرچه فریاد. پوشند  می چاك دوخته و کفشهاي زرد مانند پوست خربزههاي  کیسه
د که هنر خیاطی و کفشدوزي نداشتند و دخلی به هواي ایران ندارد، حدیث من یلبس پوشیدند براي آن بو  می

 )سه مکتوب( ".خوانند  می بالعباء فلیسه اجراالشهدا را

 

 حقوق زنان 

رسد، از نخستین منتقدان حجاب در میان مسلمانان بود و بسیار زودتر از  در زمینه پوشش زنان، به نظر می
 :از حضور زنان در کنار مردان در اجتماع، هواداري کرددیگر روشنفکران مشروطه، 

با هم مراوده . در ایران باستان، زنان با مردان شریک زندگانی بودند. مروت زنان است از آن بدتر حجاب بی"
مند  هی، از حقوق دیگر بهرهشدند و به جز در امر حکومت و فرماند  می داشتند و در سفر و حضر با هم سوار

ل هزار سال است که زنان ایران مانند زنده به گوران تازیان در زیر پرده حجاب و کفن چلباب حا. بودند
روبندهاي زنان نه روزنه تنفس دارد و نه منظره . اند چون کور محجوب و مهجور گشته ها مستور و در خانه

کات عقالنی را از این شمارند و ادرا  می خردمندان جهان راه دانایی و بینایی معنوي را چشم و گوش. تجسس
                                                             

 .بردند  تا چند دهه پیش رسم بود، مردم استخوان والدین مرده خود را نبش قبر کرده و به زیارت عتبات عالیات می ٦
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عیب دیگر "). خطابه بیست و پنجم( ".اما در زنان ما این دو راه مسدود است. دانند  می دو معبر و ممر
نشینی زنان اینکه از معاشرت و حشر و نشر با مردان مانع شده و آنان را از شرکت در  داري و خانه پرده

فنون و آداب تمدن و پیدا نمودن قوه معیشت و یاد تجارت و صنعت و هنرهاي ظریف و آموختن دانش و 
بسته در  چون عضوي شکسته و دست .گرفتن اصول تربیت فرزند و اداره منزل یکسره محروم کرده است

 ناآشنایی زن با اخالق شوهري که. داري، در امر ازدواج است تاثیر سو دیگر پرده. برند  می زندان به سر
شود و   می عدم آزادي در انتخاب شوهر خود، منشا مفاسد عمده اجتماعی خواهد با او زندگی کند و  می

با زن ندیده و  ازدواج ناشی از ها تمام این خرابی. سازد  می هرگونه همکاري میان زن و شوهر را غیر ممکن
 )سه مکتوب. (نشستن آنهاست نشناخته است و کل راجع به روبستن و به خانه

سال  20این یعنی دستکم . کند می این اندیشه را در پایان سده نوزدهم مطرح توجه کنیم که میرزا آقاخان 
به جهت اعزام  1918تا  1914دانیم، در جریان جنگ جهانی یکم در  همچنانکه می. پیش از جنگ جهانی یکم

آمریکا، (هاي جنگ و بحرانی عظیم در نیروي کار صنایع در کشورهاي صنعتی غرب  مردان به جبهه
تا پیش از این تنها . خانه فراخواندند از جوامع غربی اجبارا زنان را به کار در بیرون) آلمان و فرانسهانگلیس، 

هاي صنعتی در شهرهاي  و کارگاه ها سرپرست، از سر بیچارگی در کارخانه چیز و بی زنان طبقات فقیر و بی
فراگیر زنان در مشاغل صنعتی  حال آنکه جنگ جهانی یکم به حضور. کردند کار می اروپا و آمریکابزرگ 
ها سرباز مرد، زنان از صحنه کار و حضور اجتماعی خارج نشده و  با پایان جنگ و بازگشت میلیون. انجامید

سخن میرزا . انقالبی مهم در جوامع غربی روي داد که مورد تقلید جوامع شرقی نیز قرار گرفتبدین ترتیب، 
نامیده اي رایج در غرب  صرف از پدیده يتقلیدتواند  نمیمهم بود،  آقاخان به جهت آنکه پیش از این رویداد

  .شود

قانون تعدد . مسئله تعدد زوجات علت دیگر ویرانی ملت ایران است که آنهم از برکات تشیع شایع است"
گردیده  ها ورزي مبدل ساخته و مایه فقر و پریشانی خانواده زوجات لذت زن و شوهري را به نفاق و کینه

و همان فقر و بیچارگی و فحشا را ترویج کرده و امراض مسري مهلک را نشر داده و مردمی را به روز . است
 )خطابه سی و سوم( ".سیاه نشانده است

تمام این آداب و رسوم و عادات و عقایدي که گذشت حتی طبع و شکل و رنگ و روي ایرانیان را عوض "
بینیم   می قدیم آمده و در آثار باستانیهاي  اي ایرانیان که وصفش در تاریخرسا و زیبهاي  اندام. کرده است
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ترش به غبار آلوده و قدهاي خمیده، گردهاي به شانه فرو رفته، سرهاي به هاي  زرد و قیافههاي  مبدل به چهره
تنگ، اي ه بی دوران، حوصلههاي  زنان ژولیده موي، خونهاي  کج و کوله، رخسارههاي  زیر افتاده، گونه

همه اینها از . زده از گرز نکیر و منکر گردیده است مالیخولیایی، وحشتهاي  خفه، از همه بدتر دماغهاي  خلق
 )سه مکتوب( ".آثار دوران اسارات متمادي و احکام جاري است

 

 زبان و خط

یکی از مهمترین و الخط کنونی فارسی بود  به پیروي از فتحعلی آخوندزاده شدیدا مخالف رسم کرمانی آقاخان
 :دانست و خواهان اصالح و تغییر آن بود دالیل عدم پیشرفت مسلمانان را خط آنان می

عراب شد و ا  می در کمال روشنی به حروف مقطع نوشته) منظورش اوستایی است(زمانی خط پارسی "
با قبول الفباي  .اي به حرف و کلمه دیگر نبود و جاي اشتباه حرف و کلمه. نیز جزو کلمات بود) صداها(

نقطه . اعراب را برداشتند  و به زیر و زبر حروف گذاشتند. عربی حروف فارسی مبدل به حروف چسبیده شد
. گذاري را معمول کردند و خط فارسی را چنان مشکل ساختند که امروزه به نقاشی و رمز مبدل گردیده است

 هنوز مردم. هد خوانده شود یا خوانده نشودخوا  می .خطاطان ایران سعی دارند خطوط را خوشگل بنویسند
به عالوه زبان ساده و . دانند الفباي دشوار عربی چه اندازه آنان را از راه مدین و ترقی به دور انداخته است  نمی

معما و لغز هاي  غلیظ و غلنبه و عبارتهاي  شیرین پهلوي با استیالي زبان عربی مهجور ماند و در عوض لغت
آنان هاي  معیار فضل و مایه افتخار و شهرت نویسندگان این شد که سطري از نوشته. ا گرفتتازي جاي آنر

 )سه مکتوب( ".را هیچ محققی بدون زحمت و قرینه خارجی نفهمد

نویسی به شمار  او همچنین منتقد توجه و تکیه سخنوران و ادبیان ایران به زبان عربی بود و از هواداران سره
 :او هرگز نتوانست فارسی را سره بنویسدهرچند خود . رفت می

اند، در تربیت زنگیان  هر آینه هزار و یک همت غریبی که دانشوران ایرانی در تربیت زبان عربی کرده"
 ).خطابه سی و یکم( ".آفریقا و سرخ پوستان آمریکا به خرج داده بودند، آنان را ملل متمدنی ساخته بودند

اهل شامات و . دهد  می قومی که زبانش محو گردد قومیت خود را بر باد ...قوام ملت به قوام زبان است"
فینیقیان زبانشان را از دست دادند و متعرب گشتند و اسم ملت اصلی خویش را محو ساختند و امروزه در 
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چنانکه قرآن محمد روان اوست و . همچنین زبان هر ملت نماینده روح آنست. روند   می زمره اعراب به شمار
 )سه مکتوب( ".آفرین بر روان فردوسی. هنامه مظهر روح ایرانیشا

به ایران رسیده، دیگر یک کلمه عربی در زبان  ها اگر ایرانیان بدانند که از استیالي زبان عربی چه زیان"
ر از شگفت نفرمایید از اینکه بگویم استیالي زبان عربی ایران و ایرانیان را ده براب. نمایند  نمی فارسی استعمال

قتل عام و خونریزي چنگیز خرابتر کرده و ویرانی که از محو زبان قدیم فارسی و تسلط زبان و الفباي تازیان 
 )سه مکتوب( ".رسیده صد مرتبه از ستم و ویرانی شمشیرشان بیشتر بوده است

 

 السیکادبیات ک

یعنی ستیز و مخالفت با  .اند زدهکسروي احمد در نگاه به شعر کالسیک ایران، دیدگاهی داشت که آنرا به نام 
در جمع شاعران ایران یک نفر استثناء است و خدمت به ملت ایران ": نویسد  می او. ادبیات عاشقانه و عارفانه

 )ساالرنامه( ".کرده و او فردوسی پاك زاد است که مه داد مردي و دانش بداد

 

 هنر 

اي براي تعالی روح آدمی و تربیت  از سرگرمی، وسیله ي هنر بود و هنر را فراتر میرزا آقاخان بسیار شیفتھ
آراي او در این زمینه اگرچه گاه سطحی و سست است، ولی در نوع خود باز . دانست اخالق و رفتار انسان می

 :هم در حوزه زبان فارسی پیشرو است

تمیز زیبایی و زشتی  در فن زیبا شناسی تا به حال هیچ معیار قطعی و تعبیر مطلقی که بتوان معیار و ماخذ"
اما باید گفت ذوق و . گویند  می مگر ذوق و سلیقه که به زبان فرانسوي سنس دو بیوت. اند قرارداد نیافته

چنانکه مردم سودان . سلیقه میزان ثابتی ندارند و اساس آن عادت است و عادت عاریت و اقتباس از دیگران
هایی را مشرقیان در گوش  یا اینکه آهنگ. و نازیباست پندارند که نزد رومیان زشت  می چیزهایی را حسن

مغربیان به گوش مردم مشرق هاي  نمایند که نزد فرنگیان مانند صداي زنبور باشند و برعکس ترانه  می خوش
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حکمت ( ".یا همانطور است مرد دباغی که در بازار عطرفروشان از هوش رفت. زمین، صداي زوزه را دارند
 )نظري

چه . واس ظاهري قوه شنوایی است که عامل نطق و بیان و برزخ عالم انسان و حیوان استترین ح شریف"
هرکس فاقد آن باشد کسب نطق نخواهد نمود و این قوه بزرگ طبیعی را باید از جهت دیگر تغذیه نمود که 

. است هم اکنون فنون هنري در فرنگستان پیشرفت شایان یافته.  موسیقی لسان قلب است موسیقی باشد و
حال آنکه در دارالخالفه طهران، امام جمعه از . دهند  می کبیر تشکیلهاي  عمومی و بالههاي  تیاترها و کنسرت

 )خطابه سی و چهارم( ".فرمایند  می زدن طبل و دهل هم منع بلیغ

طبیعی پایه فن رقص در تناسب و تالیف حرکات است تا منشا اهتزاز . همه نفوس ناچارند از ترقص و سماع"
رقصند، ارمنیان   می شبانان چوبکی. به شیوه خاصی بیان این معنی را کننداي  نهایت اینکه هرطایفه. گردد

افشانند، هندیان و کشمیریان از    می کوبند، ترکان دست  می پايزنند، رومیان،   می چینند و ناقوس  می جوراب
زنند، چینیان و تاتاریان با پاي بر   می جنبانند، بحریان معلق  می رسانند، فرنگیان سرین  می پشت سر به زمین

کشنند و   می آورند، افغانان و بلوچان گردن   می زنند، زنگیان نفیر بر  می کشند، پارسیان انگشتک  می زمین نقش
 در هرحال همه آن اطوار و سکنات گوناگون. زنند  می سایند و کف بر کف  می گاه خراسانی وار دست بهم

 )تکوین و تشریع( ".و این است معنی توحید کثیر. بهحالت واحده اهتزار طبیعی برمیگردد
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 ناسیونالیسم مثبت 

 توهم توطئه«دانند که به جاي داشتن   می دوست و به روز گرایی صلح ناسیونالیسم مثبت را نوعی ملی« 
ها به گردن بیگانه و توطئه دانستن همه  انداختن گناه و ،)ناسیونالیسم منفی( »ستیزي اجنبی«و 

نه پایین کشیدن همسایه یا  آرمانش را و پردازد میبیشتر به نقد خود  پیشامدهاي ناخوشایند،
کرمانی را باید همچون  آقاخان 7 .داند می فراز آوردن جایگاه کشور و ملت خود ها، که ابرقدرت

ترین شکل ممکن ناسیونالیسم مثبت ایرانی را  فتحعلی آخوندزاده از کسانی دانست که به روشن
 :اند کرده مطرح

در جمیع  »غیرت و همتبا«یک . م و مذاهب و نحل عالم استامروزه امت اسالم اذل و ارذل تمام اما"
ز زمان جنگ فرانسه و آلمان، زن و مرد این دو ملت در کار در مقام مقایسه باید بدانید که ا. مسلمانان نیست

حتا روسپیان بازاري فرانسه حاضر نیستند با مردان آلمانی همخوابی نمایند، و . پیروزي و اعتال میکوشند
اما بیایید و مالحظه کنید که . کنند  نمی خدمتکاران آلمانی اگر از گرسنگی بمیرند در خانه فرانسویان کار

وسیه خاك قفقاز را از ایران به زور گرفت و امروز مقدم هر روسی را در ایران از هر عالم متبحر دیروز ر
همچنین چندي نگذشته که انگلیس . برند  می دارند و حتا زنان خود را براي روسیان به حریف  می مکرم تر

ایران مژده تسلط و پادشاهی حریص، افغانستان و بلوچستان و هندوستان را به یغما برده، باز بعض مردم 
 ".حاال مالحظه بفرمایید که اخالق و همت ایرانیان به چه پستی رسیده است. دهند  می انگلیس را به یکدیگر

 )سه مکتوب(

براي اینکه به مقام انسانیت برسیم نخست باید خود را مکلف به اصالح حال خود و نزدیکان خود بدانیم، "
بپردازیم، بعد اهل وطن را گرامی داریم و ملت خود را پرستاري کنیم و سپس به آشنایان و همسایگان 

بآلخره ابناي بشر را به همین ترتیب، مقدس و محترم شماریم تا بدین ترتیب اصالح حال اینان سرایت به 
 )هفتاد و دو ملت( ".حال آنان نماید

                                                             
زمان که بدخواهانش او را مزدور دشمنان ملک ایران  ن چه هما. شده است »توهم توطئه«بد نیست بدانید که خود آقاخان کرمانی هم قربانی همین  ٧

، او و ملکم خان و عبداهللا شهبازيپردازانی از جمله  و چه در درازاي این سالیان که نظریه. دانستند و در پایان نیز او را تنها به جهت یک توهم، کشتند می

اي جهانی براي  بخشی از توطئه«و  »مامور مخفی آژانس یهود«و  »مزدور انگلیس«و  »فراماسونی«دیگر بنیادگزاران جنبش روشنگري و بیداري ایران را، 

  .دانند می »اندازي در میان مسلمانان به بهانه ملیت تفرقه
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 رنسانس ایرانی

  فراتر از او، آفریننده نوعی ادبیات رمانتیک در میرزا آقاخان همچنین به پیروي از آخوندزاده و
. رود وصف وضعیت اسفناك کنونی و ستایش و بزرگداشت غلوآمیز از گذشته باستانی به شمار می

. گشت می  هاي باستانی ایران به دنبال عظمت گمشده ي میرزاده عشقی در خرابه هموست که به گفته
نمایی گذشته باستانی، هیچ مرزي  ی کنونی و سپیدنمای آلود که در سیاه و این سبک نگارش حزن

ولی در عین حال همواره مورد نقد و مخالفت برخی . شناسد، اگرچه بسیار جا افتاد و تکرار شد نمی
 .دیگر از روشنفکران قرار گرفته است

ی گذشته جویی در بزرگنمای اي که برخی از منتقدان به آن توجه ندارند، این است که این گونه افراط نکته
 .و کامال آگاهانه و عامدانه استاین نوع نثر به شمار رفته  "سبک"نمایی اوضاع کنونی،  باستانی و پست

تر خود و گاه حتا در همان کتاب، به هنگام  تر و فلسفی چراکه این نویسندگان در دیگر آثار جدي
نه . و غرق در هپروت نبودنداندیش  بعدي و دگم اند که هرگز تک شناسی تاریخ ایران نشان داده آسیب

ولی به . نهادند دوران باستان سرپوش میهاي  انگاشتند و نه بر ضعف هاي مثبت کنونی را نادیده می ویژگی
هدف آنان از . دانستند ي بسیار بهتر، در شان ملت ایران نمی طور کلی اوضاع کنونی را با توجه به آن گذشته

نونی بوده است و نه آنکه تخدیري شاعرانه و افیونی صوفیانه براي برکشیدن دوران باستان، اصالح وضعیت ک
بین و  یکسره شور و هیجان بودند و بسیار روشن! برعکس! گذران عمر بسازنند و ناامیدانه بگریند و بگریانند

 !امیدوار به آینده و به کلی با فضاي شعر و شاعري عارفانه و صوفیانه دشمن

رسد،  حال آنکه به نظر می .نسانس اروپا به کار رفته و جواب داده بوداین فرمول، پیش از این در ر
هاي پس از قرون وسطا نیز واقعا نکات مثبت وضعیت زمان خودشان را نادیده  روشنفکران اروپایی سده

 .سوزي نبوده است دانستند که رم و یونان باستان هم چندان آش دهان نیانگاشته و می

 بینیم این نوع ادبیات را در سه مکتوب و دیگر آثار آقاخان کرمانی می هاي یکی از مهمترین نمونه: 

. پیمود  نمی رسد که از کران تا به کرانش را خورشید در یک روز  می زمانی وسعت مرز و بوم تو به جایی"
کردند و تو در فردوس ارم به بزرگواري و آسایش   می در آن دوران پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل
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در درگاه شهریاران همیشه دانایان و دانشمندان . یزدانی بهره یاب بوديهاي  گذراندي و از بخشش  می روزگار
با شاهزادگان و اسیران جنگی رفتار . گفتند  می بودند و در خیرخواهی ملت و ترقی کشور به آزادي سخن

در . بردند  می فر و شکار با هم به سرزنان با مردان شریک زندگی بودند و آزاد و دلشاد در س. مردمی داشتند
گدا و فقیر در کوچه و بازار نبود و . کردند  می هر شهري بیمارخانه بود که تنگدستان و بیکسان را معالجه

فرنگستان موجود است گواه بر این هاي  آثار هنري ایران که در موزه خانه. دانستند  می مفت خوارگی را ننگ
نقوش باستانی که هنوز ز جور روزگار باقی . ایرانی در هر هنر کم نظیر بودنداست که استادان چیره دست 

جشن سده و . کند  می ملی ما همگی داللت بر سیماي زیبا و اندام رسام و تندرستی ایرانیانهاي  مانده و افسانه
ذوق و شوق  اردیبهشت و نوروز و امرداد و آواز نکیسا و موسیقی و موسیقار و تخته نرد جملگی حکایت از

حیف از تو و افسوس بر تو اي ایران کو آن قدرت آسمانی و کجا رفت . و  شادمانی و خرمی این ملت دارد
آن آیین و خوي بزرگواري و چه جاست آن عصر کامرانی؟ یک مشت تازي لخت و برهنه، وحشی و 

آن بر کاروان هستی تو گرسنه، دزد و شترچران، سیاه و بی ادب و خونخوار، مثل حیوان، بل پست تر از 
دانشوران جهان معتقدند که ایران قافله تمدنی بود که ناگاه گرفتار ایلغار تازیان گردید و سرمایه و . تاختند

که خبر نداریم، حرفی است که سعد وقاص و یک جمع نسناس ) وعده اخروي(از نسیه  ...کاالیشان را ربودند
م که با سوختن آثار علم و حکمت و فنون، آتش به دانش آفاق از نقد همین قدر بگویی. به توهم گفته اند

بزرگمهر حکیم و جاماسب بیدار دل و مزدك فرزانه، اوراقی بهم ریخته و بی سرو هاي  زدند و به جاي نوشته
آیین پاك و روشن و شرف تابناك ایران را . فهمد   نمی ته بدست مردم دادند که یک جمله آنرا هیچ عجمی

و ریشه ایرانیگري و . دروغ و بنیاد ظلم و دین موهوم و خداي مجهول و پیغمبر امی تبدیل ساختندبه اساس 
در حماقت ایرانیان و سفاهت . گري را از خاك ایران برکندند و بر باد دادند بیخ درخت بزرگواري و کیانی

نیا، تصدیق راهزنانی که او را در داي  آنان هیچ نوع تردید و شکی برایم باقی نمانده و اال هیچ عاقل فرزانه
 )سه مکتوب( "کنند  نمی و دخت پادشاهانشان را به اسیري بردند،اند  چاپیده

زمین مینو قرین تو حاال همه خراب، شهرهاي آباد تو یکسره ویران این ملت توست جاهل و نادان، همه "
محروم، به هر ستمی گرفتار و به  گداي الابالی از تمام ترقیات علم مهجور، از حظوظ آدمیت و حقوق بشریت

این فرمانروایان توست، سیه دل و بدسگال، ظالم و نابکار، شان و شرف و نظم . خورند  می زندگانی خود اسف
 )سه مکتوب( ".اند و ملک تو را ویران ساخته. اند و عدل ترا بر باد داده
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همه غرق . اند ملت بس حریصاین حکام توست، در کار ملک آسوده نشسته اما در هدر کردن ثروت "
تاریخ ( ".طلبند خوش و عشرت پرور، همه زن عنصر و تن کش و بندانداز، همه سست عشوه و ناز همه وسمه

 )شانژمان ایران

جوهر استعداد طبیعی مردم تو را به کدورت جهالت و زنگ . خبرند این علماي توست از هر علمی بی"
این متدینان توست که جز ریا و دروغ و . اند خرافات باطل کردهعصبیت عاطل و قوه تعقل آن را از کثرت 
این تجار توست که جز خیانت و دغل و ریا خوردن از  غیر . خدعه و خودنمایی عقیدتی در ایشان نیست

این ارباب حرفه و صنعت توست که به غیر از سرهم . شمارند  نمی محل کاري ندارند و بی اعتباري را ننگ
شهامت، همه  این جوانان توست همه بی. اند دارند و از کار دزدیده و بر سوگند دروغ افزودهاي ن بندي پیشه

این . اند و روزگار را به کسالت و بطالت بگذرانند بدبخت و سرگردان، از هر هنري عاري و از هر بینش تهی
هر دانشی مهجور و در زنان توست، گوژپشت و بداندام، خوار و حقیر، ناتوان و اسیر، در چادر مستور، از 

  )سه مکتوب( "چرا نباشند؟. جهالت و حرمان عمر بسر آرند

 دهد حکم به جوش و خروش و جنبش می تاثیرگذار و پس از این فضاسازي: 

اي ملت ایران در اوراق تاریخ این خطه ي طیبه غور کنید و نیک بیندیشید که زمانی ایران زمین قلب جهان "
حال در زاویه خمول خزیده و در سستی و جمود امراض و منافع شخصی خود . بود و شمع انجمن آفاق

و قالیان بی روح و روان  اي برادران فخام، هوشیار گردید و بدانید براي امراض اجسام بیجان. گرفتار شدید
دهد و به استخوان رمیم   می به مرده جان. شما معجونی و دوایی مفیدتر از بسط علم و معارف و حکمت نیست

 ".توان

در تاثیر قوانین عدلیه و اساس مشروطیه . اي دانشوران و علماي ایران و اي کاشفان رموز نهان حکمت الهی"
وشید و حقوق هیئت اجتماعیه عمومیه را تحت قوانین متین عقلی که کافل و مکمل سعادت بشري است بک

اي بزرگان و امنانی ایران، به روشنایی راي بلند از راه و رسم گذشته در گذرید و نه در پی ثروت . برپا دارید
خود باشید، بلکه غناي ملت را مایه توانگري خود دانید و سیره پسندیده نوع دوستی و ملت پرستی را شعار 

 ".ود گردانید و در احیاي این ملت و ملت همت مردانه فرماییدخ
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اي پسران ایران بی سر و سامان، جهانیان بار بندگی و اسارت را از دوش افکندند و گام به سوي ترقی و "
ما از گلستان ایرانی گورستانی سهمناك ساخته ایم، از رگ غیرت بی بهره . آزادي و مساوات حقوق برداشتند

ات روحانی عدالت و تاسیس مدنیت ببینید نفح. دار، ما مست و بیخیالدیگران بی. سیل بیهوده خفته و در گذر
برخیزید هر اساسی را که مباین سیاست و منافی منافع عام و خیر جمهور . و مشروطیت همه جا را فرا گرفته

 )آیینه سکندري( ".و ایرانی بزرگ و شرافتمند بر پا دارید. است، براندازید

در جهان شرف و افتخاري برتر از آن نیست که کسی دامن همت به کمر زند و احیاي ملتی را بنماید و نام "
در واقع آن مرام جانفزا و آن صفت . نیک خود را به سیادت و بزرگواري در دفتر روزگار پایدار بدارد

دست قدرت در طبیعت  از همت مردانه و قوت پاتریوت که. الوهیت که اعلی مقام آدمیت است همین است
انسانی گذارده، توقع دارم که دفعتا شانژمانی در ایران نموده روولوسیونی برپا دارید و این زنده به گور 

ایران را به قوه الکتریکی لیتراتورهاي خودتان و با آن قدرت لیبرال که در شما سراغ دارم، از قبر هاي  شده
زیاده بر این به اصطالح مسلمانان بر . لماي فاناتیک آزاد داریدذلت و قید اسارت این حکام دیسپوت و این ع

 )سه مکتوب! ("این کهنه گورستان، فاتحه
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  ي طنز آمیزها حکایت

میرزا آقاخان در کتاب رضوان به تقلید از سعدي، حکایاتی طنزآمیز با رویکردي نقادانه نسبت به جامعه 
 :خالی از لطف نیستخویش برساخته است که ذکر چند نمونه از آن 

 اگر ریگی از ریگزارهاي کعبه به کفش کسی : گفت  می فقیهی بر باالي منبر در فضیلت زمین حجاز
بنالد تا گلویش : ظریفی از پاي منبر گفت. افتد، به خدا همی نالد تا آنرا به جاي نخستین برگرداند

 از کجا نالد؟ پس: اي احمق ریگ را گلو از کجا باشد؟ گفت : فقیه گفت! پاره شود
 این معنی با . یکی از سالطین جابر حکیمی را گفت که گویند حضرت رسول اکرم را سایه نبود

ایکاش خداي عزوجل را نیز سایه نبودي تا خلقی : اصول حکومت چگونه تطبیق یابد؟ حکیم گفت
 .بیاسودي

 ن توفانی دیگر برانگیخته دید البته تاکنو  نمی اگر خدا بیهودگی توفان نوح را: گفت  می کهنه حریفی
 .برید  نمی کرد دنباله شان را  نمی بود و اگر بیکارگی پیمبران را مشاهده

 این : دیگري گفت . اولین پیمبران نخست عیاري بوده که احمقان را تسخیر نموده: گفت  می ملحدي
 .سلسله جلیله خیلی کهنه عیارند

  اگر : و هواي گرم حجاز دلتنگ شده گفتاصفهانی به زیارت خانه خدا رفت، از غوغاي حجاج
 .بهشت خدا هم مانند خانه او باشد، عجب آبی به گوش بندگان خود کرده

 خانه چون اینست صاحبخانه کیست؟

  شاهنشاه ایران از سفیر انگلیس پرسید طرق و شوارع ایران چرا بدین پایه غیر منظم و صعب العبور
 .س این مملکت همیشه منحصر به یابو و قاطر بودهبه واسطه اینکه مهند: است؟ سفیر عرض کرد

 با همان : ناپلئون فرانسه از سلطان عثمانی پرسید پیغمبر شما با کدام نردبان معراج کرد؟ گفت
 .نردبانی که پیغمبر شما فرود خواهد آمد

 هر جوابی هست بر شکل سوال   هر جزایی هست بر طبق فعال
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 طولوزان دکتر را به عیادت وي . د و بحران سختش روي دادامام جمعه طهران به تالشی عظیم افتا
امام جمعه استیحاض نمود که اگر بخورم به جهنم خواهم . خوردن شراب کهنه تجویز کرد. آوردند

 .اگر نخورید زودتر خواهید رفت: دکتر گفت. رفت

 با چنین حالت عجب کز حق بهشتت آرزوست  باده را خوانی حرام و خون مردم را حالل

 گر وصال حور عین با روي زشتت آرزوست  بس شگفتی دارم از این راي و روي تیره من

 الثانی اسکندر و جولیوسش شمارند، در  و  ناپلئون اعظم که اسلوبش را در اروپ مسلم دارند و ثالثه
و او کسی است که لفظ امپوسیبل یعنی غیرممکن را از . فضیلت عزم گوید، خواستن توانستن است

 . انسه بستردلغت فر

 )رضوان( ما خود خدا شویم و بر آریم کار خویش  شود  نمی کاري که با خدا میسر

 سه مکتوب ي ي رساله گزیده

گمان مهمترین و  ي سه مکتوب که بی اي از رساله ي این پژوهش، بایسته دیدم تا گزیده در ادامه
بهرام چند سال پیش، مشروح این رساله به کوشش . تاثیرگذارترین نوشتار آقاخان کرمانی است را بیاورم

با این همه احساس دو کمبود در آن کتاب مرا واداشت تا این . در خارج از کشور به چاپ رسید چوبینه
اب، همچون کتاب دیگرشان به نام مکتوبات نخست اینکه آقاي بهرام چوبینه در آن کت. رساله را گزیده کنم

اي که بخش بزرگتري از  به گونه. اند گیر آورده اي بس دراز و وقت الدوله اثر فتحعلی آخوندزاده، مقدمه جالل
ي  ي این دو نویسنده دهد، نوشته   می ها نشان این دو کتاب در واقع از آن ایشان است و نه آنچنانکه عنوان

بر اصل کتاب   و عرف نیست که مقدمه. آید   می این یک نقص بزرگ به شمار که! ي پیش بزرگ سده
دیگر آنکه از آنجا که ایشان همچون بیشتر روشنفکران معاصر، تالش دارند تا نشان دهند در . برتري گیرد

این دو اندیشه هستند، به جاي آنکه  صاحب... ها از تاریخ و فلسفه گرفته تا سیاست و اقتصاد و  ي زمینه همه
. اند هاي شخصی خود به خواننده پرداخته نویسنده را به نسل امروز ایرانیان بشناسانند، بیشتر به تحمیل اندیشه

شود که اصل موضوع یعنی آشنایی با آن شخصیت، فراموش    می اي و شخصی نوشتار ایشان گاه چنان سلیقه
به جاي آنکه  جناب آقاي بهرام چوبینه! کشد   می ي راه حل براي مشکالت ایران امروز شده و کار به ارائه
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از نام و سرشناسی این دو  وارون آن رفتار کرده و نامنصفانه خود را در خدمت این دو شخصیت قرار دهند،
  .اند کرده مطرحبرداري نابجا برده و آراي شخصی خود را  بزرگ بهره ي نویسنده

بدبختانه خود متن هم به . یافت   می ي ایشان پایان فایده ي دراز و بی ایکاش مشکالت این دو کتاب در مقدمه
براي اینکه . گاه کامال نادرست، آسیب دیده است اي و تفسیرهاي شخصی و گه هاي سلیقه شدت از دستکاري

اند، در چند مورد در پاورقی به این موارد  بسیار ره به خطا برده سه مکتوبنشان دهم که ایشان در تصحیح 
از تعمیم آن به کل متن ولی از آنجا که هدف من در اینجا تصحیح انتقادي متن نبوده، . ام اشاره کرده

دانم که این دو    می گران نوشتارهاي کهن ادبیات و ویرایش این را خویشکاري پژوهشگران .خودداري کردم
اثر و نویسندگان اکه این دو چر .ها و بدون هرگونه داوري، بازچاپ کنند کتاب باارزش را بدور از سلیقه

 .اند ایران تاثیر گذاشتهاي غیرمستقیم در تحوالت ادبی، فرهنگی و اجتماعی  ، به گونهآنان

 1390پاییز  -بهرام روشن ضمیر
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 سه مکتوب ي گزیده
 میرزا آقاخان کرمانی
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تهدیدات برهان و  اساس و نویدهاي بی هاي بی اینکه به خیاالت خنک و توهمات و پوچ و وعده مختصر8...
گزینان زیرخوار مغیالن، بدترین آدمیان،  خانمان، منزل خواران بی عریان و موش ي ترسان راهزنان برهنه بچه

ناموس مانند حیوان  ادب و بی ترین جانوران، جماعتی دزد شترچران، جمعی سیاه و زرد و الغرتنان بی شریف
را بر باد دادند و تخت و تاج کیان را  9نیت ایرانتر از آن، دولت باشکوه و ملت باغیرت و علَم مد پست بسی

غیرتان که دولتی به این بزرگی و سعادتی بدین فراخی را  ناموسان و اف بر آن بی تف بر آن بی. تاراج کردند
که انگشت نماي عالم و محسود همه امم و ملل بود، یعنی ایران را به رایگان تسلیم راهزنان بیابان کردند و 

زهی جهالت، زهی . دبدین موهومات خوش و بدین مزخرفات، خوشنود و خرسند ساختندل خویش را 
 !سفاهت و حماقت

او بایستی هاي  نظر به وعده. دین اسالم را که محمد براي عرب آورده بود قبول کردیم ،به تکلیف سعدوقاص
وقاص و  ی است که سعدحرف. از عالم آخرت که هنوز خبر نداریم. در دو عالم به شاهی و شادي بوده باشیم
بیاییم به عالم دنیا، از هجرت تا این زمان به خصوص از استیالي . اند یک مجمع نسناس دیگر به توهم گفته

عرب و قبول کردن اسالم تا یومنا هذا، چه مصیبت و چه بالها و محنت و رنج و مشقت در هیچ جاي عالم بر 
گویا در مقام طبیعت و به حق واقعیت، از ایرانیان . نشدهآدم این قدر عذاب و مصیبت  نازل  هیچ طبقه بنی

. گناهی بزرگ و ذنبی الیغفر صادر شده که گرفتار این همه عقوبت و دچار اینقدر عذاب و محنت شدند
هرگاه کسی بخواهد خرابی و خساراتی که در این هزار و دویست و هشتاد سال بر ایران و ایرانیان وارد 

 .شود  می اینک مختصري عرض. تواند  نمی اجز شده وشده، بنویسد، البته ع

رجال و عدد هاي  نخست لشکرکشی عرب و آن خونریزي عجب بود که مقدار خسارات اموال و شمار کشته
هاي خون که از هر طرف روان ساختند و  چه قدر جوي. اسیران ایران از تعداد حساب افزون و بیرون است

                                                             
روشن نیست که آقاخان چرا این چنین رفتار کرده . اب مکتوبات فتحعلی آخوندزاده استتي نخست کتاب سه مکتوب، رونوشتی از ک چندین صفحه ٨

نه اینکه درست در آغاز کتاب که مهمترین . کرد بایست تا پایان به همین گونه رفتار می سرقت ادبی بود می نانویسی یا احیا است؟ اگر قرار بر نسخه
تنها باید بدانیم که میرزا آقاخان در عمل هرگز نتوانست . رسد، چنین کند درباره کل اثر میبخش آن است و هر کسی با خواندن آن به قضاوتی 

نویسی نه چندان باسواد افتاد و  اي آشفته به دست نسخه کدام از آثار خود از جمله این اثر خود را ویرایش و بازخوانی کند و این کتاب او به گونه هیچ
از همین رو این بخش را که . داري و بدون هیچ ویرایشی آنچه از این کاتب رسیده بود را چاپ کرد رسید که او هم با امانت ادوارد براونسپس به 

شود تا خواننده گمان برد  چراکه رونوشتی است از کتاب مکتوبات آخوندزاده و وجود آن باعث می. آورم بسیار هم زیبا و گیراست در این گزیده نمی
 !تقلید محض استکه کل کتاب، 
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 زه مال بردند که در مدینه دو رطل طال، به یک رطل نقره داد و ستدچه مقدار اسیر گرفتند و چه اندا
 .نمودند  می

هرگاه ایرانیان را عرقی، از غیرت باشد، قضیه آن واقعه را که از هر مصیبت جانسوزتر و از هر واقعه 
 ریاحین یزید که در عزاي حر ب ها داشتند و به عوض آن آه و زاري  می تر است، ثبت کتب و دفاتر دلخراش

شناسند و نه مادرش را، براي اجداد بیچاره و مادرهاي مضطر و برادرهاي کشته و   می کنند، که نه پدرش را  می
و سزاوار بودند که خود را در این  .کردند  می اموال غارت گشته به دست عرب هر روز و شب گریه و ندبه

 . هالك سازند 10غم از الم

بسنجی گریستن براي آن واقعه هولناك که وطن گرامی و خویشان نامی و چه در هر میزان و هر قاعده که 
ما را به آن خفت و خواري و به آن ظلم و ستمکاري و آن رفتار نابکاري کشتند و خراب  11اجداد سامی

داري و آه و سوگواري و ناله و زاري دست  کردند و به تاراج و غارت بردند، سزاوار است که آنی از مصیبت
 .یمبر ندار

باك و بربرهاي سفاك کردند،  هاي بی مظلومتر از ایرانیان در این واقعه وحشتناك و قضیه هولناك که عرب
عشري از هریک مصیبت و ظلمی که بر اهالی ایران در آن تاخت و تاز تازیان وارد شد در واقعه . دیده نشده

که قومی وحشی بودند و  12رگز سیتاناین طور ظلم و ستم که از عرب بر عجم رسید ه. کربال بوقوع نپیوست
 .چاپیدند و مشهور به توحش در عالم شدند، این نوع و این قدر ظلم ظاهر نشد  می بابل زمین را

بلکه مثل حیوان باربر، مشتی وحشی بربر، در مسجد بی سقف و  ،دختر پادشاه عجم را نه مانند خدمتکاري
 .دیوار، حراج کردند و عار نشمردند

سازند و   می کنند و قصه دروغ زینب و کلثوم را در مجلس یزید  نمی اي دختر پادشاه خودشان گریهایرانیان بر
توان گفت بی غیرتی عربها در ایرانیان زیاده از خود آنان تاثیر و   می .درند  می خوانند و یقه  می بر منبرها

 .بایست خویش را هالك سازند  می واال از این غیرت. سرایت کرده است

                                                             
 درد ١٠
 .منظور سام ایرانی است و نه نژاد سامی ١١
 منظور سکاها است ١٢
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یزید ابن مهلب  13امیه مثل هشام ابن عبدالملک است که فرستاده آن سقر مکان خالصه بعد از آن ملوك بنی
ولدالزنا را در فتح مازندران قسم خورد از گردش آسیایی که از خون ایرانیان بگردد گندم آرد نموده و 

رفت، زیاده از هزار ایرانی   می آسیاوقتی که مازندران را فتح کرد، فرمان داد که بر نهري که به . زهرمار کند
رفت و به   نمی بست  به آسیا  می خونها به اندك مدتی کسب برودت کرده مثل خون لخت جگر. سربریدند

عرض آن ولدالزنا رسانیدند که خون سرد شود از جریان فرو نشیند و ممکن نیست که از خون، آسیا به 
غرض  .کنم  نمی ضد شرع است و من خالف قسم تکلیف چیست؟ جواب داد خالف قسم،. گردش آید

تدبیري کردند و خون بسیار تازه به آب گرم بی اندازه مخلوط کردند و آبها را از خون به راه انداختند و 
 .گندم، آرد ساختند، نان پخته زهرمار کرد تا خالف قسم نکرده باشد

مروتی به ظهور نرسیده، حتی چنگیز  تصور فرمایید که چنین ظلم و ستمی در حق هیچ طایفه از هیچ بی
شمارند چنین حکمی ننموده و این یزید ابن مهلب خود را نایب و خلیفه خدا   می خونریز که اول ظالم عالمش

دانست و از مازندران آنقدر اسیر گرفت که بر هشام ابن   می و اهل زهد و تقوي و حامی شرع مصطفی
 .د تو در شام و سر دیگرش نزد من استنز انوشت که یک سر اسر عبدالملک در شام

مختصر، چنان . از آن به بعد نوبت عمر ابن عبدالعزیز رسید که فتح کرمان و نواحی آن در زمان او شد
اما . کرمان را تازیان ویران کردند که از آثار سالطین کیان جز مختصر خرابه بر روي کوهی باقی نگذاردند

آمد، پنج هزار مردم نهاوند ایران که از    می از مسجد جامع بغداد بیروندر یک روز مهدي : پادشاهان عباسی
براي زیارت خلیفه و امیر مومنان اینقدر مسافت کرده بودند و به زیارت آمده از براي احترام مهدي یک دفعه 

بجاي  مهدي از این حرکت. به سجده افتادند، چنانچه رسم تعظیم قدیم ایران از براي موبدموبدان دین بود
خوشنودي از حماقت و خري بر آشفت و امر داد که روساي آنان را به زندان برند چراکه ایشان مرتد و 

آن بیچارگان هرچه معذرت آوردند که مسند خلیفه خدا و شریعت مصطفی به اعتقاد ما از . اند کافر شده
کردیم نسبت به   می با بزرگان خودموبدموبدان و پیرمغان برتر و باالتر است، از این رو ما همان رفتار که 

 تکریم و تعظیم خود را  نیایم، جوابی نشنیدند، عاقبت مایوس شده اندیشیدند که چون قابل ا امیر مومنان کرده
داند، یقین، خالفت تغاصب است و حق امت را پایمال کرده و از خیانت خویش آگاه است که این مقام   نمی

تماما اتفاق کرده که مهدي قابل مسند خالفت نیست و اطاعتش بر ما فرض . را باالستحقاق مالک نشده است

                                                             
 دوزخی ١٣
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این خبر . پس بطرف زندان هجوم برده تا زندانیان خود را مستخلص نموده و راه وطن خویش پیش گیرند. نه
جنگ سختی در گرفت و از آن پنج هزار نفر بیچاره ایرانی، یک . رسید، در صدد مخالفت برآمد به مهدي

 .نعم الخالفه و العداله 14.ن به سالمت بدر نبرد و تماما کشته شدندنفر جا

توان استنباط کرد که پنج هزار رعیت را که   می ها از همین درجه حماقت و خریت عرب !الدوله جاللاي 
بدیت درجه در مقام اطاعت و تمکین و فرمانبرداري باشند و تعظیما احراما به جهت پادشاه خویش سجده 

آن احمق گذشته از اینکه پاس این خدمت را به مرحمت و رافت تالفی کند، حکم کفر و فرمان برند و 
زهی خري و نادانی و هم بدبختی بیچاره ایرانیان را تصور فرمایید که . زندان و تجویز کشتن آنان را دهد
اگر بخواهم . هنداند که مکافات عبودیت و سجده آنان به قتل و حبس بد گرفتار چه سلطنت و حکمرانی شده

هاي عرب را در این عریضه بنویسم اوال گنجایش این مختصر نیست، ثانیا حالت و وقت  شرح ظلم و ستم
بینید   می رعیت که در ایران زراعت و شهرهاي خالی بی هاي بی دانستید که این قدر بیابان  می اقتضا ندارد و اال

وحشی نادان از آن حکیمان دانشمند  ي یک طایفهو جز یک مشت گداي گرسنه از آن پادشاهان کیان و 
رش چیستباقی نیست، س. 

نویسم این بدختی و فقر و پریشانی ایرانیان از عرب شده، نه این فقر را   می عجب ندار که من !الدوله جاللاي 
اسارت که  ظاهرا اینقدر قتل و غارت و نهب و. گویم و نه عناد و لجاجی با حقیقت دارم  می بی برهان و دلیل

اما باطنان آن شرع مطهر پیغمبر از براي اصالح ملت عرب . دولت ایران رسیده آشکار استه از عرب ب
وحشی که مشتري شترچران بیابانگرد و حیوان شریر خونخوار بربر و گرسنه و پابرهنه سوسمارخوار بودند، 

 .بهتر از شرع محمدي گذارده نشده و نخواهد شد

رویش در عرض سال رنگ شست و شو ندیده و بدنش از چرك و  ،ه از قلت آبتصور فرمایید عربی ک
کثافت کول بسته، مانند سینه شتر پینه آورده، از طهارت جز اسمی و از پاکی غیر نامی نشنیده، البته چنین 

هایش  ملتی را حکیم دانا امر به طهارت و پاکیزگی خواهد کرد که هر وقت برگرد او محض شنیدن حرف
 .تمام اساس غسل و وضو و نماز همین بود که عرض شد. یند بدن را شست و شو و رو را وضو دهندجمع آ

رود و هر روز با صابون روي   می حاال دیگر فالن شاهزاده شسته و روفته ظریف و نظیف که هر روز حمام
ارد؟ قیاس بر این شوید، در هواي سرد زمستان چه لزوم دارد تا مرفق را به آب وضو آلوده د  می خویش را

                                                             
 اشاره دارد به جریان فرقه کیسانیه ١٤
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 اي شیوع داشت که هیچ عرب، فرزند خویش را نسل خود عصمتی در عرب به درجه ناموسی و بی بی
رفتند و پسر دیگري را که مهمان او بودند، به ادعاي این   می پنداشت و چه بسیار به خانه هم به مهمانی  نمی

لهذا الولد للفراش و للماهز « :شمردند  می کردند و او را فرزند خویش  می که این پسر را من پدرم، ضبط
از مصدر نبوي حکم صادر شده و در مسئله حجاب و ستر براي اصالح این خوي زشت عرب  15»الحجر

. اشارت رفت تا ناموس و غیرت پدید آید و عصمت و عفت در ایشان ظاهر گردد و به پاکی و نیکی آیند
رو گرفتن و معاشرت نکردن زنان هزاران بدي و جهالت پیدا  اما نه به این قسم که االن در ایران از عادت

 .شده

ناشی از ازدواج با زن ندیده و نشناخته است و کل راجع به روبستن و به خانه نشستن آنان  ها تمام این خرابی
هر بزمی که در آن زنان . سوم فساد اخالق است که بر زن و مرد ایران از این روبستن طاري شده. است

 مردان با ادب و با مالیمت و نرمی و رافت و درستی و حمیت و همت و راستی و ظرافت طبع، رفتار باشند،
 17و فتوت و سخاوت و ترك رکاکت 16کنند و معاشرت انجمن زنان مهیج غیرت و جوانمردي و سماحت  می

و حسن معاشرت  و ازدیاد حیا و آبرو و مالحظه حال دیگران و سعی در پوشیدن اخالق بد و تحمل نامالیمات
شرافت و ترقی و دلبري و طنازي و ظرافت و حسن سخن و معاشرت و  ي کرده اما زنان تحصیل 18.است

طیب کالم و کسب کماالت به واسطه رقابت و مراقبت و حفظ شرف خویش از عفت و عصمت و ازدیاد 
قواي الزمه زندگانی و اکتساب فنون و ادارات معیشت و غیره و غیره از معاشرت و انجمن مردان تحصیل 

 .خواهند کرد

بازي و  تن روي زنان تمام این صفحات حسنه روي به انحطاط و اضمحالل گذارده، سهل است، بچهاما از بس
حیله و خدعه و بهانه کربال و مشهد و مکه  و شرمی و خیانت و بدچشمی و زناي محصنه و بی 19بارگی غالم

رو گرفتن و  ، تماما ازو خیانت و کدورت و افسردگی زناندر مردان و اسباب قطع نسل و بدخویی رفتن 
 .عدم معاشرت وضع طبیعت زنان پیدا شده است

                                                             
 .ر فرزند باشدفرزند از براي مردي است که شوهر ماد ١٥
 بزرگواري ١٦
 دوري از ناسزاگویی ١٧

 .آورند هاي ورزشی می همین استداللی که امروز هواداران حضور زنان در استادیوم ١٨
 براي آگاهی از غالمبارگی در دربار قاجار نگاه کنید به خاطرات محمدعلی فروغی ١٩
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 :دهد  می دانه و میوه هر بته و ثمره و شجره همان طبیعت طعم و مزه بته و درخت خویش را !الدوله جاللاي 

 گرش برنشانی به باغ بهشت       درختی که تلخ است او را سرشت

 انگبین ریزي و شهد ناببه بیخ            ور از جوي خلدش به هنگام آب

 ي تلخ بار آورد همان میوه   سرانجام گوهر ببار آورد

شما خوب تصور فرمایید صد سال که بر ملتی به وحشیگري و اخالق بد عمر بگذرد خوي زشت جزو 
اوالد آن ملت که مانند همان میوه درخت بد است، چه خواهد شد؟ از پدر و مادر بد کجا . سرشت آنها گردد

 .خوب متولد شوداوالد 

از این مردم حالیه ایران که آن اوصاف پدران و این اخالق مادران ایشان است توقع دارید کاوه آهنگر یا 
نخواهد ! نه! جمشید و فریدون و رستم زال نریمان یا بوزرجمهر و انوشیروان و مزدك دادخواه متولد شود؟ نه

مو، ترش صورت، کریه رویت، مخنث طبیعت، متقلب چشم بد بدور تماما دروغگو، بدخو، زشت رو، زبر. شد
فتوت بخیل رذیل، آنچه بدي در  مروت، ظلم دوست، ستم پرور، دزد بدسیرت بی حقیقت، وحشی و بی و بی

به فضل خدا و خواست محمد مصطفی و عمت علی مرتضی و فتوت تمام عالم و بنی آدم بوده، ایشان فردا 
تمام آن رذایل را دارا و مالک  ،اهان ایران که ذکرشان خواهد شدسروپا و عدالت طبقات پادش اعراب بی

 .هستند

آدم و زشتی اخالق امم را خوب بخواهد سیر و سیاحت کند و اثر ظلم  هاي تمام طبقات بنی هرگاه کسی عیب
و شئامت ستم را در یک ملت و امت مالحظه نماید که به چه حد و درجه بنیان هستی و اساس زندگانی و 

 کند و بروزگار سیاه و پریشانی حال تباه ایشان را  می آدمیت و قواعد انسانیت را از بیخ و بن بر اصول
 20»فاعتبروا یا اولی االبصار«. نشاند، قدم به گلستان ایران که حاال قبرستان ویران است بگذارد  می

 فیلسوف که در ملتی مبعوثمقصور از بسط این سخن و کالم و ارائه این مقام و مرام بود که هر پیغمبر و 
بندد، امراض طاریه و اخالق و عیوب فاسده آن ملت را به نظر دقت   می شود کمر همت بر اصالح آن امت  می
چنانچه نوشته شد پیغمبر براي تعلیم و . فرماید  می مانند طبیب دانا هر مرضی را معالجه و مداوا. آورد   می در

شوند، آن روهاي ناشسته و آن پاهاي   می در مسجد برگرد او انجمنطهارت عرب قرار داده بود، هر وقت 
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انان که تا وده باشد که آن شترچرانان و سارببرهنه و سرهاي پرچرك و خاك خود را بشویند و شاید فرم
مرفق آستین پیراهنشان همواره برزده و به جله شتر و پشکل گوسفند آلوده است، تا مرفق دست خود را 

آیند عرق بدن و گرد تن و چرك اندام    می ر جمعه که براي شنیدن موعظه و قرآن به گرد اوبشویند و در ه
 .یعنی شست و شو دهند. خود را غسل نمایند

نشین و تعلیم طهارت و شست و شوي شترچران است  این قرارها پیداست براي شخص بادیه از !الدوله جاللاي 
این قرارها کجا دخلی به دین . خصی و آداب اداره هر فردي استترقی و تربیت و لوازم ش هو البته اول نقط

که امروز تمام علماي ایران عمر خود را در کیفیت وضو و  ؟و کجا واجبات آیین سیدالمرسلیم است ؟دارد
اند و مابین سنی و شیعه یک  غسل و شکیات و سهویات و مبطالت و واجبات و مقارنات نماز صرف کرده

بسته به نماز ایستند  و در وضو است که آیا تا مرفق باید بشویند تا از مرفق؟ و آیا دستهزار سال است گفتگ
 . ها که تا حال روي همین دو مسئله ریخته شده و بشود باز و چه قدر خون یا دست

مثل اینکه . فهمد  نمی نویسان ایران را درست تا کسی بنظر بصیرت و حکمت ناظر نشود، درجه حماقت مسئله
را طبیب تجویز خوردن نمک فرهنگی نماید، پرستاران آن در ظرف آن نمک، که آیا بایست بلور مریض 

آبی رنگ یا سفید رنگ یا رنگ دیگر باشد، آنقدر جنگ و غوغا کنند که بیمار بمیرد و چندین نفر آدم هم 
رض خوردن دوا، مقصود دوا خوردن است، خواه در ظرف بلور آبی سفید یا پیاله چینی باشد و غ. کشته شود

محمد است  21روتوقخواه به تجویز این طبیب که د. خواه به نمک فرهنگی یا دواي دیگر. صحت معالجه است
 یا موسیو عیسی یا میرزا موسی؟

توان به بزرگی اسم محمد   می !»مال شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل«به قول عوام  !اي دوست عزیز من
دو نفر  ال که یک هزار و دویست و هشتاد سال گذشته از طبقات مسلمانانقسم خورد که از صدر اسالم تا ح

 .مقصود محمد را درست نفهمیده و اال اختالف نداشتند

داري زنان در ایران که به کلی ایشان را از معاشرت و مراوده و معامله و محاشره با مردان  اول این درجه پرده
امالت و تجارت و صنایع و حرف ظریفانه و کسب اخالق و از خریدن و فروش و گفتگو و مع. مانع گردید

عادات پسندیده و آموختن آداب متمدنانه و دیدن زندگی و حیات آدمیت و فهمیدن رسوم انسانیت و پیدا 
نمودن قوت معاونت در معیشت و تعلیم گرفتن علم و آداب و کمال و فنون و طرز و طور و وضع و ترتیب 
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فتار با اوالد و شوهر خویش از این همه فواید، بیچاره زنان را محروم و مانند اداره بیتیه و رفتار و گ
 .اند زبان و آدم شل و کور و کر و فلج در زندان گرسنه و تشنه کرده بسته و حیوان بی شکسته و دست عضو

زیرا که . دوم عیبی که براي روبستن و به خانه نشستن زنان ایرانی مترتب است، اشکال مسئله ازدواج است
شوهر و زنی که بایست تمام عمر با هم زندگی کنند و بسر برند البته باید خو و بو و روي یکدیگر را خوب 

و اال چگونه به رضایت و خوشوقتی دو مخالف . بدانند و اخالق و عادات و جمال و کمال هم را بپسندند
رت نمایند؟ یک عمر که سهل طبیعت و متضاد و خو و فطرت، یک عمري توانند با هم معیشت و معاش

 .اند اند و نشناخته، پسندیده است، بلکه یکسال محال است از این جهت که مردان ایران، زنان را ندیده، خریده

کمتر زن و شوهري در ایران است که از هم راضی باشند، بلکه با هم خصومت و عناد باطنی نداشته باشند و 
عمیق هاي  هاي بد و عیبجویی رکیک و سرزنشهاي  فتهمتصل در کشمکش و اطوار زشت ناخوش و گ

ساز و چنگ صداي زاري، کتک و جنگ از خانه بلند است و به جاي و یکدیگر بر نیایند و در عوض آواز 
 معاونت و معاضدت در زندگی و معیشت اوقات خویش را در معارضه و مجادله و لجاجت و خصومت بسر

، به مهاجرت و دربدري یا به »که در خانه جنگ !بالي سفر به«عر سعدي برند و آخراالمر یا به مصداق ش  می
 .ساقی در دادن، دیگر چاره نباشد ناموسی و قرم غیرتی و بی متارکه و طالق یا به خورانیدن زهر یا تن به بی

رذل امم ا«دهم، آیا او راضی بود که کار امت و ملت اسالم به اینجا برسد که   می شما را به مقصود محمد قسم
به جان محمد قسم که هرگز راضی نبود که مسلمانان بدین درجه ذلیل ! شوند؟ نه 22»و ادنی کل من فی العالم

احمق هند و امیران ستمکار افغان و هاي  و فقیر و خوار و اسیر دست انگلیس و روس و فرانسه و راجه
 .ترفه و سیادت و سعادت محروم مانندو از هرگونه ترقی و تمدن و آسایش و . پادشاهان جابر آسیا باشند

کجاست که سر از لحد بردارد و سرتاسر خلفا و علما و عرفا و حکما و فقها و پادشاهان ملت و امت خود را 
خلقتمونی من «: مخاطب و معاتب ساخته به اشگ خونین و ناله و نفرین و آه این کلمات را بفرماید به شما

بدلتم بالحسن متجاوز بالخیر شرا فی حکم اهللا و اختریکم فی اوالدکم و بعدي فرقتم کلمتی و اصبتم امتی 
 »اخریکم
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و خود کار به  23امت مسلمانان را در انظار، ظالم و ستمکار و جابر و خونخوار و حایز. اسالم را بر باد دادید
شوند و در   می شمردهو رذالت و وحشیگري در برابر تمام امم عالم، مسلمانان  24قلم دادید که امروزه در دنائت

 .نماي اهل عالمند درایی انگشت مروتی و هرزه انصافی و بی حیایی و دروغگویی و خرافت سرایی و بی بی

اي خلیفکان من، القاي عداوت و شقاق و شناعت و نفاق در میان امت من نمودید و اتحاد و اتفاق را به 
هاي ناحق  چه خون. سر فرق و طوایف عالم تاختید و افتراق مبدل ساختید و بدون آیه و برهان و بردشمنی 

 .کردید و مردم را به روزگار سیاه نشانیدید ها ریختید و چه بی ناموسی

هاي ظلم و ستم در عالم  چه آتش. کتب علم و حکمت که در عالم به زحمت تحصیل کرده بودند، سوختید
جنگ علی و معاویه . حیله و غداري نیندوختیدافروختید و بر نام و دین من جز نام ستمکاري و خونخواري و 

را فایده و نتیجه چه بود که دوسال طول کشید و اسباب شکست اسالم و وهن کلی در مسلمانانی شد؟ این 
 قدر مسلمانان را براي چه کشتید و به خون آغشتید؟ غرض ایشان چه بود و فایده که بردند کدام است؟

ان آوردم و احکام و تفضیل کلی شی را در او قرار دادم و دین اسالم را قرآن کتاب قانون بود که من از آسم
 .گفتم 25»الیوم اکملت لکم دینکم«خود تکمیل کرده و 

فریضه ذمت مسلمانان حفظ قرآن و احکام آن بود، دیگر جنگ حسین ابن علی و یزید ابن معاویه براي چه 
گویی در دین من و آیین  سرایی و بیهوده آنقدر یاوه بود و چه نتیجه بخشود؟ اي علماي بی علم و عمل اسالم،

اسالم چرا؟ کدام علوم حقوق را نوشتید و کدام قانون معامله را به عدالت تحقیق کردید؟ کدام علم با فایده را 
تاسیس نمودید؟ کشف کدام مجهول را سبب شدید؟ منفعت و فایده شما براي اسالم و مسلمانان چه بود جز 

ل فرعیه آنقدر سخن گفتید و خرافات بهم بافتید و اختالفات نمودید که اصل و فرع هر دو از اینکه در مسائ
مقصود مرا اصال نفهمیدید که رفع نفاق از میان مسلمانان . اصل و مهمل شد میان رفت و جنس و فصل، بی

. ه و زیاده کشانیدیدنمایید، بلکه روز به روز بر اختالف و تفریق ملت اسالم کوشیدید تا کار را به صد فرق
 . 26»متفرق امتی باثنی و سبعین فرقه«آن وقت این عبارت عربی را محض معذرت جعل کردید 
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. ددیکج خود پسندی ي اي حکماي خالی از حکمت، خرافات یونانیان را شنیدید و به عقل معوج و سلیقه
به زور سریش تاویل و سقز عرفان، با آنها را گنج شایگان پنداشتید و . موضوع آن عبارت و الفاظ را ندانستید

هزار شکل مختلف و قول مخالف عقل و دین گفتید تا برزخ البرازخ . آیات صاف و ساده قرآن بهم چسباندید
ماده و عالم هورقلیا و عقول عشره و غیره بهم بافتید و از ترکیب الفاظ عربی با  و هیوالي اولی صورت بی

معنی نساختید که نه ملت و دولت اسالم را از آن جفنگها شرافتی و نه  به بیکلمات یونانی، غیر از عبارات قلن
 .بیچاره مسلمانان را از آن مزخرفات سعادتی است

آیا براي عموم مسلمانان اسطقس االول یا برهان سلم بر برهان مسلم چه فایده دارد که اینقدر مهمل سرایی 
فرنگستان از حکمت طبیعی استخراج ساختن یخ  ي کردید و جگر ساییدید؟ اي کاش مانند یک طلبه

من که پیغمبرم به راستی و درستی . دهد  می مصنوعی کرده بودید که در هواي گرم تابستان لذت تسنیم
اي خدمت به ملت اسالم نکردید، بلکه موهومات و ترهات و شبهات و  دهم که شماها به قدر ذره  می شهادت

 .اسالم کردید که ابدا از دماغ بیچاره مسلمانان بیرون نخواهد رفتمزخرفات بسیار داخل شریعت ساده 

 بافید و بر تمام طبقات مسلمانان   می اي عرفاي بی معرفت شما یک هزار و دویست و هشتاد سال است عرفان
عالم ! الفید که الهوت و جبروت و تاهوت و ماهوت و ناسوت چه چیز است که من از آنها خبر ندارم   می

دانم؟ خدا در قصه ابراهیم   نمی و مقام قرب صمدانیت و ساذج کافور احدیت کدام است که من ابداهویت 
دیگر منحوت هپروت چه است که شما از خود . یک لفظ ملکوت فرمود و مقصودش مملکت و ملک بود

 اید؟  ساخته

 ا از این مذلت رهاییمعنی و الفاظ سست چه است؟ این کلمات ملت اسالم ر مقصود شما از این حرفهاي بی
نشاند؟ یا اسباب حیات و زندگانی و دولت و ثروت و شرافت   می دهد؟ یا بر تخت سعادت تمدن و ترقی  می

معنی مزخرف به  شود؟ اشهد باهللا و کفی به شهیدا که این عبارت نامربوط و کلمات بی  می و تجارت مسلمانان
مسلمانان اگر فایده کرده بود، امروز بدین روز سیاه قدر ساختن یک شمع گچی یا یک المپ گازي براي 

 .ننشسته بودند

حکیمانه را که دست قدرت در فطرت مردم  ي بلی به راستی این عبارت غیرمرتبط افکار صاف و ساده
سازد و مسلمانان باغیرت و حمیت و همت را   می کند و به حواس زکی خوب را مشوش  می گذارده، مغشوش
تنبل و الابالی و بی غیرت و ناموس و فقیر، پریشان و داخل و در حلقه . دارد  می زندگی بازاز کار و بار و 
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چنانچه االن مکشوف است، هرکجا عارفی هست گرفتار چه بدبختی است و هرکجا . نماید  می درویشان
 .درویشی است گرفتار چه سختی است

ها و گرفتار هزار  در بیابان ریشانی نشانیدید و دربهها که امت مرا به گدایی و فقر و پ غیرت اف بر شما اي بی
من امروز با این مشت . نوع محنت و رنج ساختید و اصال صالح ملت و دین اسالم و مسلمانان را نشناختید

 توانم؟  می مسلمانان پریشان چه بکنم و به کدام ملت و امت عالم برابر

هرچه کثیف . در قابل ریش جنبانیدن و زنخ زدن نیستفقاهت، مسئله طهارت و نجاست که اینق اي فقهاي بی
و پلید است طبعا مکروه و منفور است و ذاتا اجتناب از آن مطبوع و هر آدم با اندك شعوري، تمیز پاك و 

ینست که ادیگر اینقدر تحقیق و تدقیق در جواب و سوال و اصل استصحاب الزم . دهد  می پلید و کثیف را
به ! کثیف و عفن شما استهاي  اید که روي زمین طهارت منحصر به همان حمام هکار را به جایی رسانید

 خصوص علماي شیعه که من علی االرض را نجس و هرچه در تصرف ایشان است را مورد احتیاط از استعمال
و  نتیجه درباره همه قائل شود و ملک و ملکوت فایده و گزافات بی که به آن مزخرفات بی دانند، مگر کسی  می

آنوقت طاهر . آسمان و زمین و دنیا و آخرت و را طفیل هستی و ملک طلق و بنده ذلیل اما علی النقی بداند
 .است 27است و اال خودش کافر و نجس و مالش حالل، زنش به خانه حرام، خونش هدر و جایش سقر

ت و نجاست، تمام ملل نجاست یهود و نصاري در کدام کتاب بر شما نازل شده است که به واسطه مسئله طهار
خوانید و از معاشرت ایشان نفرت دارید؟ از این جهت است که ملت   می دانید و پلید  می و امم عالم را نجس

خواري  گري و خون اید که در هرجاي دنیا اسم مسلمانان را به وحشی هاي دنیا کرده اسالم را منفور تمام ملت
 !برند، بدون شبهه  می پلیديو دروغگویی و راهزنی و دزدي و کثافت  و 

اند، نجس  در صورتی که شما ملت نصاري را که امروز در طهارت و نظافت و ظرافت انگشت نماي هر ملت
بخوانید و کثیف بدانید و از ایشان نفرت نمایید، ایشان نیز شما را نجس و پلید دانسته و از شما نفرت خواهند 

. ی که شما در دین من بدعت نهادید، اسباب نفرت هر ملت شدیدو این مسئله طهارت و نجاست اختراع. کرد
و  تو صناع هایشان را از ترقی در حرف. درهاي معاشرت و ابواب مراوده و تجارت را بر روي امت من بستید

 .مدنیت و راحت و عزت به کلی محروم، مانند عضو مسلول و معلول و شکسته ساخته است
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با اینکه من از قرآن آوردم باز بناي اجتهاد را گذاردید و هزار قسم  .است 28دیگري مسئله حلیت و حرمت
آن مرغ پنجه بسته است، ! این ماهی فلس ندارد، حرام است. شکار بیابان و ماهی دریا را حالل و حرام گفتید

براي آنهم ! آنکه حرام است حیات است. اند اینها همه حالل! دار است، حرام است این حیوان پنجه! حرام است
 !شما

اینقدر مسئله صحیح و باطل و فسخ و ثابت و خیار و غبن فاحش و افحش در داد و ستد  :دیگر معامالت است
داند و مالک   نمی امت من تراشیدید و بدعت گذاردید که از این قرار کسی خود را صحیحا صاحب یک دینار

بیع فاسد کدام و معامله باطل . بودیک ذرع زمین باالستحقاق نخواهد شد و متملک یک مثقال نخواهد 
دانید براي چه در میان مردم، خود را حکم قرار داده اید و حکم بغیر ما   نمی کجاست؟ شما که علم حقوق

دهم که امت مرا گمراه و دین   می کنید؟ من که پیغمبر شمایم به شهادت خدا در حق شما شهادت  می انزل اهللا
 .مصداقش شمایید» ن الظالمونالفاسقو«. الم را تباه کردیداس

: گفتم  می من فقط مردم را به یک کلمه توحید دعوت کردم و مکررا. دیگر مسئله تکفیر است از اول اسالم
دیگر ضروریات دین . هرکس این کلمه طیبه را بگوید مسلمان و مومن است .29»قولوا الاله اال اهللا تفلحو«

ام بود؟ و از کجا آمده که حاال به ترك یکی از آنها حکم کدام است؟ واجبات و مستحبات و مکروهات کد
که در دین  ها مسلمان و موحد را به حکم تکفیر ریختید؟ و فتنههاي  کنید؟ چه قدر خون  می به کفر امت من

شان نزولشان کفار مکه و  و غیره 30آن آیات اقتلو لمشرکین و قاتلو لمنافقین. انگیختید سهل و آسان اسالم
که ! اي را بر روي زمین نباید گذارد واال اگر این آیه حکم عمومی باشد، به اعتقاد شما زنده. اند بودهمدینه 

 . چنگیز هم نبودم. من که براي خون ریختن مبعوث نشدم. همه کافرند و قتل ایشان واجب

صحت و حتی نظریه . از تمام حکایات و قصص قرآنی مقصود ارائه طریق نجات و حصص به خواننده است
. و همانطور که در هر امتی مشهور است حکایت و روایت شده. شود  نمی سقم برخی از فروعات آن قصه هم

اند و  لهذا اعتراض آن اشخاص که بر قرآن شده، مقصود خدا و مراد از آیات و حکایات آنرا ندانسته
 .اند تفسیرهاي بی اصل بر شما خوانده
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امت من که امانت خدا . ن نابکارار، اي جفاکاران خونخوار، اي بیدینااي پادشاهان اسالم، اي ظالمان ستمک
 ودیعت حق تعالی بودند چه قدر خون ناحق که از ایشان ریختید؟ چقدر جور و ستم و عذاب و شکنجه و ظلم

بی پایان شما هاي  اینک شهرهاي خراب مسلمانان گواه ستم. اول و درازدستی بر آنان روا داشتیدو تعدي و تط
 .مردم دربدر فقیر و پریشان شاهد صدق ظلمهاي شمایند. ستا

. ممالک ایشان را ویران، مردان را مرده گورستان، اطفال را دسته یتیمان، زنان آنان را زمره بیوه زنان ساختید
به میل نفسانی و هواي غرور نادانی لباس حکمرانی و لواي تعدي در میان امت من افراختید و هرگونه هوس 

آه که چه ستمکاران نابکار و چه . انصافی و جوري که خواستید طرحش را در ملت مسلمانان ریختیدو بی 
در ایام سلطنت شماها اسم عدالت که اساس اسالم بر آن بود گم شد و رسم . جفاکاران حیله شعار بودید

 .انصاف و داد که در دین من شهرت آفاق بود قصه و افسانه و ورد زبان مردم گشت

انصاف و ظالمی بیدادگر بی مروت سپردید تا توبره خاکش  هري از مسلمانان را به حکمرانی ستمگر بیهر ش
عمال شما در بالد ما بین عباد به میل و هوس خود . کند و اهالیش را به خاك هالك پریشانی بنشاند

یوه زنان را مانند شیر مال یتیمان را چون ارث پدر بردند و خون ب. کامرانی کردند و به هواي نفس حکمرانی
اینقدر . ناله و فغان بیچارگان در دل ایشان اثر انتقام و قهر الهی خاطر ستمگرشان را خبر نکرد. مادر خوردند

خون ریختند و دست و پا بریدند و شکم دریدند و مال مردم را چاپیدند که بیچاره امت من به ستوه آمده 
 .برقرار در دیار خویش ترجیح دادندمرگ را بر حیات و فرار به بالد کفار را 

اي ستمکاران خانه من که مینوطراز بود بر باد دادید و به دست کفار سپردید و ننگ و عار نکردید که 
و مار خوش خط و خال زهراگین با  31نشین چهارصد میلیون مسلمانان را عاجز و زبون مشتی فرنگی جزیره

نمودید، آسوده و فراغ البال به عیش و عشرت در مقرهاي خود  32خوار شمالی جمعی خرس و خوك
شما در اول ! اي امت بدبخت من. اف بر این کردار ستمگرانه شما و رفتار نابکارانه شما باد. اید نشسته

و امروز مشهور است که از هر امت و ملتی در ترقی و تمدن و سعادت و ترفه و  .آدم بودید ترین بنی نیکبخت
آنقدر فقر و پریشانی و درد بی درمان و حماقت و نادانی و رذالت و پستی و تعدي و . فروترید بزرگواري

. پرستان هندو هم دیده نشده است پرستی که امروز در شما موجود است، در هیچ ملتی حتی یهود و بت ستم
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سعادت و نام پرستی را به کلی بر کنار نهاده و  همت و غیرت و حمیت و ناموس دوستی و درستی و حق
 .تمام خیال شما صرف ضرر و خسارت و خرابی و ویرانی برادران شما است. اید نیک و فضیلت را بر باد داده

رویی و بدگویی گویا از فرایض و واجبات دین و لوازم مذهب و آیین شما  جویی و زشت دروغگویی و فتنه
اعتقاد شما موجود است، در هیچ مذهبی این همه خرافات و مزخرفات موهوم نامعلوم که در دین و . است

 .نبوده است

در مجلس مامون، علی ابن . انگشت، کجا شیخ عبدالقادر گیالنی آب جاري ساخت ي از سنگ خارا به اشاره
بایزید بسطامی چه وقت . موسی الرضا کی نقش شیر پرده را جان داده شخص شعبده باز را پاره کرد و بخورد

توانست سبیل معاویه را در شام   می کرد؟ اگر علی ابن ابی طالب از باالي منبر کوفهگاو مرده پیرزن را زنده 
کرد؟ در شق القمر من هنوز   می کشید و  می بکند، اینقدر زحمت و لشکرکشی و آه و فغان چرا از دست او

 .اشکال و جواب و سوال است، اما رد شمس علی، اظهر من الشمس است

گفت و تحمل   می خالفت را به گور برد و از ترس خلفا تقیه دینی و دین اباییامام جعفر صادق که آرزوي 
ها چه بود و ترسش از  هزارگونه ستم و تعدي را نمود، اگر کون و مکان در دستش بود، دیگر این حرف

که؟ شب معراج که با من بود که و گفتگوي مرا با شیر و شیربرنج خوردنم را با دست بیرون آمده از پشت 
رده حریر دیده باشد و به شما خبر بدهد؟ امام حسین که به مسافت سیصد قدم نتوانست خود را به شط فرات پ

 دهد؟  می رود به هندوستان و قیس هندي را از چنگال شیر رهایی  می العین رساند و آب بنوشد، چطور به طرفه

خدا و پیغمبر شمایم نسبت دادید که آنقدر معجزه و کرامت و خارق عادات دروغ ساختید و به من که رسول 
از ذکر آنها شرم دارم و در نزد عقالي امم و فیلسوفان بنی آدم هیچ شرمسار نشدید و خجالت نکشیدید با 

و گاهی در . گاهی مرا به آسمان بردید و گاهی به قعر دریا 33»انا بشر مثلکم«اینکه قرآن پر است از آیه 
و گاهی به صدهزار سال قبل از آفرینش آدم و حوا نبوت مرا ثابت  مجلس استنطاق از سنگریزه و سوسمار

 . نمودید

توان با این معجزات دروغ و مزخرفات بی فروغ اثبات نمود؟ مگر براي آنان معجزات و   می پیغمبري مرا کجا
 کند که  نمی بزرگی و مباهات و سروري من و نوبت و پیغمبري ام همین یک معجزه کرامت عقالنی کفایت

آدم  مشتی شترچران پابرهنه و سوسمارخوران گرسنه را که ارذل تمام امم و اذل جمیع طوایف و ملل بنی
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زیستند من یک تنه ایشان را به قوت گفتار و   می بودند و در کمال بدبختی و نکبت و فقر و سختی در عالم
افرازي و افتخار و قدرت کردار و استقامت راي از آن حضیض ذلت و خاکساري به اوج سعادت و سر

را که نان سیر و آب لذیذ نه چشیده، چه جاي آنکه بدانند تخت و  ها کامکاري رسانیدم آن گرسنه پابرهنه
 .تاج چیست بر زبر تخت کسرا و باالي اریکه قیصر نشانیدم

 .این است معنی پیغمبري و مهتري و این است بزرگواري و برتري! زهی خارق عادت! زهی معجزه و کرامت
آن معجزات دروغ و آن خرافات بی فروغ، که نزد هر داناي هوشمند و زیرك دانشمند، مسخره و ریشخند 

 .الیق امام علی النقی و شیخ عبدالقادر گیالنی است. است، سزاوار سروري و بزرگواري من نیست

ما هلئت ظلما و  بعال االرض قسطا و عدال بعد«اند که  اي جاهالن امت، مقصودم از موعود این نوع اشخاص
جزیره خضرا و . دیگر شخصی مخصوص که از صلب حسن عسکري یا حسین قلندري باشد نیست 34»جورا

خر دجال و مردم چشم در پیشانی و طلوع آفتاب از مغرب و رجعت رجال الغیب جزو ترهاتی است که در 
از اي  هندویان و پاره برخی از کتب. هر ملت بوده و از جمله قصص و حکایاتی است که هر امتی داشته

مزخرفات و قصص یونانیان و بیشتري از تلموت یهودان و مکاشفات واهی یوحنا، است که امامان شیعه 
کشیدند،   می خاصه جعفر بن محمد الصادق که دل سوخته از دست خلفا داشته و دوستانش انتظار خالفتش را

 . ان فرمودهمحض تسلیت آنان در رشته فرمایشات و ضمن کلمات خویش بی

فاطمه و به کوفه هاي  جنگ علی و ابوبکر و دشمنی طلحه و زبیر و خونخواري عایشه و نفرین !اي امت احمق
چه ربطی به دین من و آیین مقدس . رفتن امام حسین جزو سیاست مدن و مسئله ملکی و نزاع شخصی است

 اسالم دارد؟

چه فایده به حال شما و اسالم دارد که اینقدر اختالف حقانیت دعواي علی در مسئله خالفت در هزار سال قبل 
اید و باعث این مقدار ضعف و تفرقه و  انگیخته ها اید و این همه خون ریخته اید و فتنه میان امت من انداخته

اید؟ طریقه قادري و مذهب حنفی یا نقشبندي و اعتقاد مالکی یا جاللی و اجتهاد شافعی یا  کلمه اسالم کرده
 ؟الهی و مذهب جعفري کجا در قرآن که کتاب خدا یا در عصر من که پیغمبر شمایم بوده  نعمهدرویش 
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این اعتقادات براي شما و براي دین اسالم چه فایده داده و کدام نتیجه بخشوده؟ موهومات محی الدین عربی و 
باب کدام دولت و تخیالت فخررازي و تسویالت امام غزالی و اشعار الهوتی، اصالح چه خلق و خو و اس

ثروت و ازدیاد ترقی و مدنیت و اعتبار و آبروي شما شده و خواهد شد؟ جز باعث ازدیاد موهومات و 
 .انحراف عقل از اعتدال دیگر هیچ نتیجه و فایده و نخواهد بخشید

دي حقوق و خیانت و بدخیالی در حق یکدیگر در میان شما به آزا ظلم و ستم و تعدي و پایمال !اي امت من
عدل و انصاف و مروت حفظ قانون . رواج گرفته و نفاق و دروغ و بغض و حسد و کینه و روبه ازدیاد نهاده

رذالت و . رقابت و غیرت به عداوت در شناعت تبدیل شده. و اخوت در میان شما صورت نیستی پذیرفته
گویید شده   می خرافات که دین حق عبارت از مشتی. دنائت و فضاحت و قباحت متاع بازار مسلمانان گردیده

 .و بس

اصول و اساس برخی از حقوق ملت عرب و قانون رفتار و کردار ایشان در قرآن بیان شده و ملت عرب را 
آدم را صاحب قوه  کند و فیه تفصیل کل شی و خداوند عالم فطرت هر فردي از آحاد بنی  می قرآن کفایت

و هرکس اندك شعوري داشته باشد، خیر و شر خود و ملت ممیزه میان خوب و بد و خیر و شر خود آفریده 
اي فرو  مگر آن ملت و امت و انسانی که در مکتب جهالت و بدبختی و نادانی به درجه. داند  می خویش را

 .خبر مانده و تکلیف خود را ندارد رفته باشد که از سعادت و صالح خویش به کلی غافل و بی

در ملت متمدن مبعوث نشده و بیشتر در عربستان و آفریقا و  از این جهت است که هرگز پیغمبري
این است خالصه اسالم که . اند هندوستان پیغمبر ظاهر گردیده و اکثر انبیا در ملت وحشی و بربر انگیخته شده

. به او مبعوث بر عرب شدم و دینی را در آنان تکمیل و شرف و ترقی و سعادت ایشان را تحصیل نمودم
جز همان دین ساده و آیین حق که در عصر من در میان امتم بود، باقی . گفتم» ت لکم دینکمالیوم اکمل«

مذاهب مخترعه مانند سنی و شیعه و خارجی و رافضی و صوفی و شیخی و بابی و حنفی و مالکی و زیدي و 
همه اینها بدعت و . اشعري و معتزلی، تماما باطل و از ملت خارج و از حلقه امت و دایره تربیت من بیرونند

 35.من که رسول خدایم از ایشان بیزارم. در دین و انحراف از صراط مستقیم است

                                                             
سال پس از مرگ آقاخان  40این سبک نوشتار کامال برابر است با نوشتارهاي سید احمد کسروي که  .یردگ اینجا سخن از زبان پیامبر اسالم پایان می 35

 .چاپ شد
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اساس دین و آیین در هر ملتی در زمان وحشیگري ایشان براي تربیت و ترقی آنان نهاده  !الدوله اي جالل
چنانچه از براي ملت شترچران عرب، در عوض اینکه الاقل اوال یکصدسال دین اسالم را در میان . شده است

آن . یندخویش مجري دارند و به اخالق عالیه دین سید المرسلین مربی شوند و تعدیل وحشیگري خود نما
گرسنگان پست فطرت، و آن درندگان سبعی طبعیت و آن کهنه دزدان بی مروت و آن غارتگران بی انصاف 

باکی که در اصالتشان بود،  و معدلت، دست دزدي و راهزنی و چپو و یغما و خونریزي و هتاکی و بی
و مانند مار زهرآلود کله ي ضحاك سفاك، رو به مرز و بوم و خاك ایران نهادند  گشودند و آن تازیان نوه

مینونشان ایران  ي حد، سرازیر خطه سد و ملخ بی کوبیده و پلنگ تیرخورده و سگ گربه دیده و مثل سیل بی
 .شدند

آن شهرهاي آباد و آن مردمان دلشاد وقتی که به دست آنان افتاد، به راستی بهشت موعود و شاهد مقصود 
آب و علف جز سوسمار و موش ندیده  دار بی هاي ریگزار شوره یابانچنانچه بیشتر آنان در آن ب. تصور نمودند

جاري از آب شیرین گوارا افتاد، آنها را جنت و سلسبیل و هاي  وقتی که چشمان آنان بر آن چشمه. بودند
 .کوثر و تسنیم تصور کردند

خیزد  زیره العرب برمیج ي هاي تفتیده آتش از آن بیابان ي آنانکه در آن بادهاي سموم یحموم که مثل شراره
لطیف و بادهاي خک عنبر شمیم ایران برخوردند، هواي هاي  و تنفس کرده بودند، وقتی که به آن نسیم

 ها ها و کوهسارهاي سبز و خرم، آن میوه عینه عیان دیدند و آن کشتزارها و مرغزارها و باغه طوبی ب ي شجره
هاي ایران چشم سر و سر دیده دل و  مون و کوه و بیابانها  ها و الله دشت و و گلها و ریحان ها و شکوفه

الحمداهللا الذي صدقنا وعده و «گفتند   می مکدرشان را گلشن ساختند وهاي  ایمان آنان را روشن و خاطره
 36»وارثنا الجنه

 هاي دوغ ندیده، دولت ده هزار ساله کیان را دیدند و به حقیقت دین اسالم یقین نموده مختصر اینکه عرب
و فیها ما تشتهیه «: فرمود  می گفتند، که این است آن جنت موعود که خدا در حقش  می یکدیگر را تبریک

و چنین جنتی را به صورت دوزخ و بدتر از دوزخ نمودند و گلستان ایران را توده  37»االنفس و تال االعین
 !آفرین بر آنان. خاك سیاه ساختند

                                                             
 .راست استارزانی کردن بهشت به مومنان اش درباره  ا که وعدهحمد و ستایش خدایی ر 36
 .آنچه خواهش دل است و لذت نفس و دیدار است، در آنجاست 37
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تاخت و تاز در . این همه آه و فریاد و فغان من از تاخت و تاز و یغما و تاراج تازیان است !الدوله جاللاي 
. گریه و زاري من از آن آیین زشت و خوي بد و عرق کثیف عربی است. هر ملتی و هر مملکت بوده است

ی را به نشینی و عرب آن خو و طبیعت و آیین وحشیگري و شترچرانی و دنائت و دزدي و رذالت و بادیه
ودیعت سپرده و امانت هشتند و نهادند و در عوض آن همه ثروت و سامان را بردند و در فطرت پاك و 

سموم طبیعت عربی و خوي بادیه نشینی را . شوم  می و زهر 38خون صاف تابناك ایرانی آن درخت زقوم
 !صد لعنت بر ایشان. گذاشتند

صت و روش و طبیعت عرب که به اسالم دین اسالم و اگر به چشم حکمت و دقت، نظر نمایید که خو و خل
دار شده چقدر ضرر و خرابی به ملت ایران  به ضرب شمشیر آن مردم کاالنعام در فطرت ایرانیان راسخ و ریشه

دار و سبب این قدر آه و ناله و فریادم را از ستم  پذیر نیست، آن وقت مرا حق رسانیده که دیگر ابدا اصالح
ایرانیان را از این کیش و  39اي طبایع و اخالق و خو  وخون و عادت و شیمه ید که به درجهدان  می عربظلم 

 .آیین و خلط عربی فاسد کرده که دیگر هیچ امید بهبودي نمانده

دانایان عالم و فیلسوفان بنی آدم، دین و آیین و کیش و قوانین و رسوم و عادات هر ملت را که سنجیده اند، 
. شود  می رساند، بلکه حاکم بر طبیعت اولیه  می ور و ایام آن قوانین و دین، طبیعت ثانویه بهماند که ده دریافته

مثال شهوت که از قواي بزرگ طبیعت و قوام اساس توالد و تناسل بدو است در هر محل جاري و حاکم 
. گردد  می منقطعولی مسلمانان که مالحظه فرمایید به واسطه حرمت اخت نسبت به اخوان رشته شهوت . است

زیرا که از عصرهاي قدیمه متدرجا این حکم دینی در عروق و طبیعت مسلمانان ریشه کرده که هیچ مسلمان 
چنانچه ابراهیم با خواهر خویش . ولی در دیگر امم چنین نبوده .به خواهر خویش به چشم شهوت ناظر نیست

و سه نفر از ملوك کیان نیز با خواهر خویش ساره خاتون ازدواج نموده بود و این مسئله معمول بود و د
اما اکنون مسلمانان به واسطه جریان عادت و آیین و رسم مذهب و دین به قسمی متروك و . ازدواج نمودند

 .نمایند  می منفور شده است که مسلمانان از شنیدن آن هم اکراه دارند و مسخره

توانید   می حاال شما خوب. مقتدر بر طبیعت است پس اینجا معلوم گردید که دین و آیین موثر بلکه حاکم
مآب هم از او خبر ندارد و همان طبیعت  درجه ضرر و خسارات کیش و آیین اسالم مبتدعه که روح ختمی

                                                             
 درختی در جهنم که میوه تلخ دارد 38
 عادت 39
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وحشیگري و رذالت عربی را که اسم اسالم بر خود پوشانیده، تصور فرمایید و ببینید که به ایران و ایرانیان 
 .چه خرابی وارد آورده

در ملت زردتشت دروغ گفتن از گناهان بزرگ بوده است که هرگز آمرزش نداشته و  !الدوله جاللي ا
کند و لیکن امروز گمان ندارم در تمام ملت مسلمانان به خصوص   نمی دروغگو را توبه و بازگشت ابدا قبول

یوان باربردار بسیار در ملت و کیش زردشت آزردن جانور و کشتن جاندار و ح. ایرانیان، یک راستگو باشد
کجایند . دانستند  می دانستند و جاندار را محترم  می شمردند و قتل حیوان را حرام  می مکروه بوده، بلکه ممنوع

پیشینیان از ایران که سر از دخمه بردارند و نگاه کنند که خوي زشت شترچرانان عرب و طبیعت خونریزي 
ایرانیان ریشه کرده است که ریختن خون را بسیار مبارك و و تاخت و تاز تازیان چنان در نهاد و جان 

 .پندارند و از قتل مردم بلکه کس و کار و دوست و یار، ننگ و عار ندارند  می میمون

. دهد  می مردمان دانا بر آنند که رسوم و عادات متمادي فطرت و خلقت طبیعی را نیز تغییر! الدوله اي جالل
اش، سم شکافته داشته، مانند گور اسب که حاال در بیابان با سم شکافته  چنانچه اسب در زمان وحشیگري

اند، او را از حالت اولیه تغییر داده  مرور متمادي ایام اهلی شدن که سم او را تراشیده و نعل بسته. شود  می دیده
ت و هم چنین وضع حالت و خلقت حیوانات و نباتات اهلی و وحشی با صور. و االن سمش بسته است

فربه هاي  گواه این سخن دنبه. اند فرق کلی کرده حیوانیت و نباتیت اولیه خویش که در صحرا و دشت داشته
باغستان و انگورهاي بستان است هاي  اهلی است که از فامیل شکار کوهی است و شاهد این معنی بههاي  بره

 .کوهی تفاوت الیتناهی داردهاي  که با میوه

که تمدن و آدمیت متمادي، تمام حاالت و طبیعت و صورت و شکل و شمایل قوم و زان مبرهن شد می از این
چنانچه اگر شخصی دانا یک نفر ایرانی و یونانی و انگلیسی را ببیند و یک حبشی . دهد  می ملتی را تبدیل

 تواند حکم ما بین ایشان کند و تمیز تمدن و  می سودانی و زنگی و عرب را بنگرد به کمال آشکارایی
حتی طبیب حاذق در تشریح تفاوت و ترکیب و فرم دماغ هر . وحشیگري آنان و اینان را به خوبی بدهد

تواند معلوم و معین نماید و   می انگلیسی و وحشی سودانی یا شخص فرانسوي و عرب بیابانی بدوي را خوب
 .شود  می زحمت آشکار خون و صورت و رنگ و روي هر فرقه متمدن و وحشی، بی

به تخت جمشید و تاج کیقباد سوگند که چون از فرنگستان به خاك ایران رسیدم آن  !الدوله اللاي ج
کج و کوله و هاي  به شانه فرو رفته و گونههاي  عبوس ترش، و قدهاي گوژ خمیده و گردنهاي  روي
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اي ه تنگ، خونهاي  بدرنگ و زرد، و رخسارهاي بیوه زنانشان که ژولیده مو، خلقهاي خفه و حوصله
رنگ، آلوده به غبار کدورت و اسارت و ننگ و ذلت ایرانیان را که دیدم درجه  بیهاي  دوران، روي بی

 .متوالی و تطاول و چپاول پادشاهان متعدي را درباره اهالی بیچاره ایران فهمیدمهاي  متمادي و اسارتهاي  ظلم

افروخته و هاي  افراخته و چهرههاي  گشوده و قامتهاي  کشیده و سینههاي  گشاده و پیشانیهاي  آن روي
هاي  انداز زیبا و آهنگ اندامهاي آزاد و خوش ملت قدیم ایران و قوم نجیب کیان را که به آوازهاي طنطنه

هاي بی محابا، در گلستان ایران را در فقر و فاقه و با آن عباهاي دامن فراخ یعنی  رساي واال و آن خرامش
هاي آنان چون دم روباه فرو  شل و آویخته که از دور و بر دستهاي  دستدو طرف سوراخ، سر و هاي  گلیم

هاي زرد مانند پوست خربزه،  چاك دوخته به پهن اندوخته، کفشهاي  ریخته و قباهاي عربی، یعنی کیسه
 .چون پاي به گه آلوده و به فضله آمیخته

هاي مفت عربی،  و آن حرف 40کلفتهاي  کت و کلفت گنده، مثل یک سبد پر از سنده، عینهاي  عمامه
ها از قرمزي باده گلگون نشده، سرهاي زیر افتاده که از  هاي زرد که سال پف کرده و ترش، رنگهاي  روي

ي نگون افتاده، دلهاي مضطرب که از هول و هراس و حرب عرب  لخت برهنه هاي کون خوردن از عرب 41قفا
مالیخولیایی که صورت و هیوالي گرز نکیر و منکر که سرشان هاي  متصل در طپش و ترس و بیم بوده، دماغ

که  42یشان به تخوم ارض فرو رفته، دمادم تصور کرده و آن بنطاسیاهاییها از گنبد گردون بیرون و پاي
گاهی جبرئیل را با هفتصد هزار پر، زمانی دردائیل را با هشتصد هزار سر و وقتی براق از نه طبق بدر و گاهی 

مصور ساخته دیدم، امید سعادت و خوبی از ایران و ایرانیان  43»الترکبن طبقا عن طبق«ر را هم حول محش
 .ترقی بالمثال ایشان مایوس گردیدمبکلی بردیم و از اصالح حال و 

نماید که پارچه سنگی   نمی آفریده قسم که طفل چهارساله هرگز تصدیق این را به فطرت خدا !الدوله جاللاي 
اما پیران هفتاد . در یک زرع است، در قوطی که قطرش یک وجب باشد، جاي بگیرد که قطرش یک زرع

 ي زهره در شب زفاف از آسمان به خانه علی نزول نموده و کره} سیاره{ایران اعتقادشان این بود که  ي ساله

                                                             
 منظور لهجه عربی است 40
 گردنی پس 41

 تخیلی= فانتزي 42

 اي از آسمان به طبق دیگه بروید که همچنان از طبقه 43
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ه زمین و از قمر که صدهزار میلیون بزرگتر از اندام محمد بود به اشاره انگشتش شق شد، نیم آن از آسمان ب
 .جیب محمد رفته سر از آستینش در آورده دستش بوسیده، به آسمان برگشت

عجب تر اینکه هرکس به این موهومات هم اعتقاد نکند، مالش حالل، خونش هدر، زنش به خانه حرام، 
هایی که تصور طی االرض امام محمد تقی را در مدینه به طوس در یک  متحرم آن دماغ. جایش سقر است

دارم،   می پذیر هستند یا نه؟ حضور فیض کنجور ارباب شعور عالم عرضه آیا دیگر اصالح. اند العین نموده فهطر
آیا کسانی که خدا را المکان بدانند پس از آن معتقد شوند که جسم پیغمبر در این فضاي الیتناهی از براي 

جهنم را سیر کرد و هفتصد هزار لقاي الهی هفت طبقه سماوات را در نوردید، هشت بهشت و هفت طبقه 
چندین هزار . المنتهی رسید فرد کیفیات آنچه دید از جبرییل پرسید تا به سدره قبیل از مالیکه را دید و از فرد

رکعت نماز با پیغمبران در آسمان گذارد تا پاي مبارك را با نعلین پوست شتر بر بساط عرش نهاد و با خدا 
ا که شنید تا خدایش رخصت داد، عودت فرماید و از اول تا آخر این سفر، ه چه چیزها که گفت و چه جواب

آیا معتقدان به این عقیده و صاحبان این طور تصور و این جور شعور با این عقل و  .ده دقیقه زیاده نبود
 کیاست و فهم و فراست حالشان چه و مالشان به چه و راه چاره کارشان چگونه خواهد بود؟

هرگاه مقدمه را که در باب مدخلیت آیین و تصورات روش و رفتار دین در فطرت و ! ناي دوست عزیز م
طبیعت ایشان عرض کردم و اثر اعتقاد را در نهاد بنی آدم گفتم، حاضر ذهن داشته باشند، آن وقت وضع 

 و عادات ایشان را دانند و اخالق  می اند، ایران و ایرانیان را که االن یک هزار سال است بر این نوع اعتقاد بوده
ظلم و ستم تازیان را در حق ایرانیان به چه پایه و به چه اندازه  توانید تا یک درجه تصور فرمایید، همچنین  می

آن وقت به درد دل من خواهید رسید که چرا این قدر داد و بیداد و  .شود، خوب قیاس خواهید کرد  می شده و
 .شترچرانان دارمآه و فریاد و فغان از جور تازیان و شر 

شاید شما هم مانند من از اصالح ایرانیان مایوس شوید و شب و روز بر حالت زار این قوم نجیب گریه و 
پس از ایشان که سلطنت ساسانیان منقرض گردید و . اي از جور عرب درباره عجم بود این شمه. زاري کنید

و تطاول و چپاول  ها و پایمال بسیار خونریزي ها عرب بر ایران مستولی شد، دیگر ایران لگدکوب لشکرکشی
 . گردید ها و تعدي

دیالمه و صفاریان و سامانیان و غزنویان و ملوك طبرستان و مازندران و ملوك اوالد هاي  مانند خونریزي
زیار و ملوك اسماعیلیه و سلجوقیان و اتابکیان و خوارزمشاهیان و بیداد چنگیزیان و آل مظفر و تیموریان و 
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. الطین غور و آق قویونلو و قراقویونلو و پادشاهان صفویه و خوانین افشار و افغانیه و زندیه و قاجاریهس
عالوه بر اینان از هرگوشه و کنار آنقدر ملوك و طوایف و صاحبان قبایل و اهل خروج پیدا شده است که 

هان دیسپوت ستمکار بدعت بیانش از حوصله من و گنجایش این عریضه بیرون است و هریک از این پادشا
ي نفس و شهوت چراکه به هوا. ستم و ظلم و جوري در ایران برقرار نمودند و سپس رهسپار سقر شدند

 .نه به قوه عدل و علم حکمرانی خویش کامرانی کردند،

ست پرور و عدل گسترتر از پادشاهان صفویه نبوده ا  به اعتقاد خود ایرانیان، پادشاهی بارحم و مروت و رعیت
و به اعتقاد من، ظلم و جور و جفاهایی که از ایشان به ایرانیان رسیده بعد از عرب، از چنگیز هم نرسیده است 
و آنقدر خرابی که از این خرافات پروران به ملت ایران رسیده از هیچیک از طبقه پادشاهان مذکور نرسیده، 

بر پایه دین و روي ستون کیش و آیین  مسلک، اساس استحکام سلطنت خویش را زیرا که این طبقه درویش
 .کاالنعام کنند ر دل عوام و رسوخ در اعتقاد مردمپروري خواستند ریشه د گذاردند و از راه دین

و پادشاهی دنیا و آخرت را شایسته اوالد علی بودن عنوان کردند  دلهذا سلطنت باالستحقاق را حق امام دانستن
و صاحب کشف و کرامات و مسندنشین طریقت و حقیقت و داراي  و خود را اوالد امام و ذریه پیغمبر

خرافات  مریختن این شالوده در ایران خیلی تخ براي البته. ریاست دنیا و آخرت و ظاهر و باطن جلوه دادند
از این سبب به دستیاري مالمحمد . پاشیدن و بذر بیخ حماقت کاشتن در سرها و دماغهاي ایرانیان الزم داشت

و اساس خرافت . عقول و مدارك مردم ایران را بر باد دادند و افساد و خراب کردند ،سی و میردامادباقر مجل
استوار نمودند تا اجراي هوسات راسخ و  44هاي مردم این دو مالي فاناتیک و حماقت و موهومات را در دماغ

 .پایدار گردندو آرزو و هیجانات پادشاهان صفویه بشود و اساس سلطنت ایشان در ایران 

مال محمد باقر مجلسی در بافتن خرافات و تصنیف مزخرفات، ید طوالیی داشته است که به ! الدوله اي جالل
و دسایس  }؟{سواد و امال تلمود یهود و رامچند هنود نما و جاهالن فاناتیک بی همت مشتی از عامیان عالم

علم فراوان پنداشته و در عربی و فارسی، بیست  یونان را گنج شایگان و 45برهما و کهنه و قصص و متافوزي
امام محمد باقر و هاي  و چهار جلد کتاب بحاراالنوار نگاشته و محض ازدیاد اعتقاد بیشتر، آنها را بر گفته

روایات جعفر صادق نقل کرده است و عالوه بر این بیست و چهار جلد، این عالم بزرگوار کتب بسیار و 
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هاي آنان این  جان تو اگر یک جلد کتاب بحار را در هر ملتی انتشار بدهند و در دماغ به. افادات بیشمار دارد
حاال تصور  .دار دارند، دیگر امید نجات از براي آن ملت مشکل و دشوار است خرافات را استوار و ریشه

کافر بدانند،  فرمایید که هرگاه بیست و چهار جلد از این قسم کتاب در ملتی منتشر شود و منکر آنها را هم
دیگر حال آن ملت چه خواهد بود؟ اینک محض ازدیاد بصیرت، دو سه حدیث و روایت براي شما از 

خواست و معبرش معلوم نبود،   می علی علیه السالم در غزوه صفین از نهر فرات عبور. کنم  می بحاراالنوار نقل
. ت بایست و از طرف من کرکره را آواز بدهبه نصر ابن هالل که یکی از اصحال بود فرمود برو در کنار فرا

 .محل عبور را از او بپرس. دهد  می ماهی به تو جواب

نصر اطاعت امر نموده و بر شاطی فرات آمده و فریاد بر آورد که یا کُرکُره، هفتاد هزار ماهی سر از آب 
سلطان المشارق و المعارف، گویی؟ جواب داد موالیم غالب کل غالب،   می بیرون آورده که لبیک لبیک چه
آواز برآوردند که ما همه کُرکُره هستیم و از اطاعت امر موالي . خواهد  می علی ابن ابی طالب، معبر فرات را

نصر برگشت،  خویش افتخار داریم ولی این شرف در حق کدام یک از ماها مرحمت شده تا اطاعت کند؟
نصیر برگشت و گفت . رو کُرکُره بن صرصره را بخوانفرمودند ب. صورت ماجرا را به عرض موال رسانید

دوباره شصت هزار ماهی سر از فرات برآوردند که ما همه کُرکُره بن صرصره هستیم و ! کُرکُره بن صرصره
دوباره نصر برگشت و صورت حکایت را به در فرمانبرداري امر حاضریم که این عنایت در حق کدام شده؟ 

نصیر ! دوباره فرمودند برگرد و کُرکُره بن صرصره بن غرغره را بخوان. مودحضور آن حضرت عرض ن
دوباره به حضور علی عودت و استفسار . این دفعه پنجاه هزار ماهی سر از فرات برآوردند. برگشته چنان نمود

ره بن تا اینکه در دفعه هشتم فریاد برآورد اي کُرکُره بن صرص. نمود و جواب شنید چون کرات سابقه
آن وقت ماهی بسیار بزرگی سر از آب فرات  !غرغره بن دردره بن جرجره بن عرعره بن فرفره بن مرمره

گویی؟ گفت موالي متقیان امیر مومنان به تو   می خواهی و چه  می برآورد و آواز داد که لبیک لبیک چه
ماهی قاه قاه خندید که اي . نشان بده رساند و فرموده امروزه ما را نصرت کرده، معبر فرات را به ما  می سالم

بدان و آگاه باش وقتی که . داند  می را از ماهیان بهتر ها نصیر، علی ابن ابیطالب راه دریا و معبرها و دجله
یونس پیغمبر از نینوا فرار کرد و به کشتی سوار شد و در ترعه قسمت دریا افتاد، خطاب به من رسید که او 

ي  بمن خطاب فرمود که با یونس، شیعه. از بر فرود آمد با هییتی که لرزه بر اندامم افتاد ناگاه جوانی .را ببلعم
عرض کردم این موالي من نام مبارك تو چیست؟ فرمود فریادرس . من و مهمانت به مدارا حرکت نما

 .درماندگاه، چاره بیچارگان، امیر مومنان
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گفت و   می بر، محض رفع دلتنگی در شکم من سخنآمد و با یونس پیغم   می هر روز چند بار! اي نصیر
نمود و از آن روز مرا سابقه معرفت و   می داد و سر آفرینش را برایش بیان  می عجایب دریاها را بدو نشان

نصیر برگشت و . اینک معبر فرات آنجا است. دوستی و ارادت آن حضرت در دل و جان من است ي رشته
زده  نصیر صیحه 46»انا اعلم بطرق السماوات و طرق االرض«: مودندحضرت فر. صورت حال را عرض کرد

حضرت فرمود که نصیر کافر 47»اشهدانک اهللا الواحد القهار«چون به هوش آمد فریاد برآورد که . غش کرد
آنگاه شمشیر از غالف کشیده و گردنش را . به خدا و مرتد از ملت محمد مصطفی شده، قتلش واجب است

باز گردنش را زدند تا سه دفعه  48»اشهد انک اهللا حقا حقا«نصیر به یک اشاره زنده شد و عرض کرد . زدند
ها بواسطه او اعتقاد  نصیري. نصیر بیرون آمد. و رودآنوقت امر فرمودند که از اردوي مبارك بیر. چنین شد

 .شوند  می به خدایی علی نمودند و از این جهت نصیري گفته

خواهش دارم از سر تا بن این حدیث شریف را به نظر دقت مالحظه و با بصیرت مطالعه  !الدوله اي جالل
ایشان عبرت بگیرید که اگر در تمام روي  49نویس فرمایید و از اهالی ایران و اعتقاد آنان و علماي لیتراتور

کره زمین بگردید و تفحص و تجسس نمایید هرگز قصه تحفه، به مانند حدیث شریف در کتابی جز بحار 
االنوار  نه ملتی احمق و خر و زودباور جز شیعه ائمه اطهار که اعتقاد به دین، قسم گفتار نمایند، نخواهید 

و آن دماغی که این طور خرافات در آن منطبع شده، دیگر اصالح  50اخودت انصاف بده آن بنطاسی. یافت
 پذیر هست یا نه؟

کند که در مدینه در زمان علی ابن الحسین به واسطه   می جابر ابن عبداهللا انصاري روایت :حدیث دیگر از بحار
ابن الحسین  خدمت علی. خالفت بنی امیه در حق آل علی شناعت و سرزنش و زشتی و درشتی زیاد شده بود

. مرا امر به صبر و وصیت به حوصله فرمود، اثري نبخشود. مشرف شدم و از اهل مدینه شکایت بسیار کردم
 .بسیار گریستم و از حضرت نزول بال براي مردم مدینه خواستم و اصرار کردم
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از . دو فرمودندعلی ابن الحسین فرزند کوچک خود محمد ابن علی، الباقر را طلبیدند و به طور نجوا چیزي ب
آن پس جعبه کوچکی را خواست و درش را گشوده، قوطی از آن جعبه بیرون آورد و به دست حضرت باقر 

هاي  رشته. با جابر به مسجد خدا بروید، دو رکعت نماز نموده سر این حقه را بگشایید! داد و فرمود اي فرزند
. هر شهري از شهرهاي عالم استهاي  و رگ زمینهاي  در آن خواهید دید که آنها رشته 51مختلف االلوان

یک سر آن را جابجا بده و بسیار آهسته آن را . رشته سیاهی که مایل به زردي است مخصوص مدینه است
را زیاد حرکت  ها نایم شما را که آن رشته  می اما وصیت. بعد در حقه نهاده، عودت نمایید. حرکت بدهید

 .خواهد ماندندهید که احدي از اهل مدینه باقی ن

بعد از اداي دو رکعت نماز، سر حقه را گشوده و آن . باقر به مسجد رسول اهللا رفتیمگوید با حضرت   می جابر
یک سر . شد  نمی رشته را که مخصوص شهر مدینه بود بیرون آورده آن قدر آن رشته باریک بود که احساس

هاي  زیرا که خدا نخواسته است که رشته آن رشته را به دست من داده و فرمود مبادا تو حرکت بدهی،
پس خود آن بزرگوار آنقدر آهسته آن رشته را حرکت  .آفرینش در دست احدي جز ما اهل بین بوده باشد

پس آن رشته را در حقه نهاده از مسجد بیرون آمدیم دیدیم نصف شهر مدینه خراب شده . داد که من نفهمیدم
اهللا از  بیرون آمده ناله و فریاد وامحمدا و یا رسول ها اي برهنه از خانهمردم سر و پ .و منار مسجد فرو ریخته

وقتی که بر در خانه علی ابن الحسین رسیدیم ازدحام مردم را که پناه به آن حضرت . تمام شهر بلند بود
 حضرت به باقر فرمودند چرا اینقدر خیط را حرکت دادي که نزدیک بود تمام شهر به. آورده بودند دیدیم

زمین فرو رود و حاکم  مدینه نیز به حضور حضرت مشرف شده عذر تقصیر بخواستند و از آن پس بسیار 
 .رعایت و حرمت حضرت و آل علی را مرعی داشتند

شما را به خدا قسم هرگاه طفل پنج ساله عاقل یا شاگرد علم طبیعت و فیزیکی که دو سال درس خواند هباشد 
گوید و در حق ما   می خندد و چه  می باشد این حدیث شریف را بشنود، چقدرو مقدمات علم طبیعی را دیده 

زمین را که از مو باریکتر  ي کند؟ تصور فرمایید رشته  می ایرانیان و دینمان به چه حقارت و مسخره نگاه
 هاست، در حقه گذارده و در جعبه علی ابن الحسین که خودش به اعتقاد شیعه از سنگینی زنجیر یزید نال

 .صد هزار آفرین بر اعتقاد پاك. کرد باشد  می
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صادق آل محمد به یکی از اصحاب خود فرمود که چون وقت ظهور مهدي آل محمد : حدیث دیگر از بحار
سر و تنی در قرص آفتاب ظاهر گردد و جبرییل در میان زمین و آسمان به . شود، آفتاب از مغرب سر برآرد

بشتابید اي مردم به سوي مکه که موالي شما در . ا علی و اوالد علی استنداي بلند فریاد برآورد که حق ب
به طی االرض و اي  بر ابر سوار شوند و پارهاي  پس سیصد و سیزده نفر از مومنان که پاره. آنجا ظاهر شده

یکه برخی دیگر چشم خود را بر هم گذارده خود را در مکه حاضر ببینند، پس جبرییل با هفتاد هزار قبیل مال
بعد از آن مومنان جن پس از آن مومنان انس از . از آسمان به زمین فرود آید و با آن بزرگوار بیعت کند

درخشد و او صاحب یک چشم است و   می طرف دیگر دجال که چشمش در پیشانی است و مانند ستاره سهیل
دو گوش او یک میل است و آید، در حالی که بر خري سوار است که مسافت میان    می از مازندران بیرون

هرگام او چهار فرسخ در یک طرفش کوهی است از آب و نان و در طرف دیگرش کوهی است از دود و 
 .هرکس به او ایمان نیاورد از آن کوه دود او را بیم دهد تا آخر حدیث که ده ورق است

وهم و تصوري و در هیچ خیال سر تا ته این حدیث شریف را زیارت نما و ببین آیا در هیچ  !الدوله جاللاي 
دهد و به او افترا بسته،   می و دماغی مثل این موهومات و مزخرفات که مرحوم مجلسی به امام خود نسبت

االرض که زمین مانند لوله طومار در هم پیچیده شود با این قدر کوه و بیابان و شهرها و  شود و طی  می ممکن
 نمود؟توان   می آیا تصور ها و ده ها قصبه

تواند بکند که از اینجا که   نمی و بنگی با وسعت خیال و سرعت انتقادل تصور این 52به خدا قسم هیچ چرس
ها و شهرها توي هم  و جنگل ها و نهرها و تپه ها و کوه ها تبریز است تا نزد شما که هندوستان است، این دره

االمر  مانی به مکه مکرمه به حضور صاحبپیچیده شود تا بگویم مومن طالقانی یا شیعه قمی یا شیخی کر
 .مشرف شوند

آه که بیچاره ایرانیان، هزار سال است به فقر و ذلت و حقارت گرفتارند و ابدا فکر آن ندارند که الاقل مثل  آه
یک دولت کوچک فرنگستان، ایران بدین بزرگی و خاك بدین وسعت و پر نعمت و شایسته زراعت را 

 .و آباد کنند تا مثل حماالن اروپا، آزاد و دلشاد شوند و در عیش و عشرت بسر برنداداره و تعمیر نمایند 

زدن جبرییل میان زمین و آسمان و خرسواري دجال  هحهزار سال است به انتظار طلوع آفتاب از مغرب و صی
اند  شستهسعادت و کامرانی اند و دست از تمام امور معیشت و زندگانی و  و ظاهر شدن مهدي در مکه نشسته
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که مرحوم مجلسی در کتاب بحار چنین گفته و اینطور قصه مزخرفی نوشته که با میزان عقل و معیار هیچ 
 .گنجد  نمی آید که سهل است، در تصور هم   نمی وهمی درست

نشان صفویه را در ایران تصور کرد که یکی از  پادشاهان خرافههاي  توان خرابی  می حاال !دوست عزیز من
هاي  ایشان واداشتن مالمحمد باقر مجلسی بود به نوشتن این مزخرفات و القا این موهومات در دماغسیئات 

این عقاید عوام و خواص ایشان است به قسمی این اعتقادات در . مردم آن سامان و تخم خرافات پاشیدن است
ز خرافه و حماقت مردم ایران کله و دماغ ایرانیان فرو رفته که هیچ عالمی توانا در مدت سی سال دو مثقال ا

تواند بکاهاند و به ایشان بفهماند که شما هم چونان انگلیسیان و فرانسویان پسران آدمید و از زندگانی   نمی را
کشید که از جزیره خضراي دروغ در آید و شما را از این مذلت   می تا کی انتظار قائم را. کنان این عالم

ساخته و  53لندن را که قابل اشاره حسبی نبوده رشک خلد برین ي جزیرهبرهاند؟ آیا کدام قائم آمده و 
کمال انسانیت و  ي زیستند، امروزه نمونه  می قطعات زمین نموده و مردم آنرا که وقتی وحشی 54معمورترین

 نمره اول آدمیت قرار داده؟

سعادت تمدن نشانیده بلی قائم ایشان غیرت وطن پروري و همت و عدل گستري بوده که ایشان را بر تخت 
و از بیابان هولناك جهالت همان علم و معرفت است که آنان را خالصی داده و راستی و درستی کار ایشان 

 .جویند مگر حق و عدل  نمی گویند مگر درست و راست  نمی را بدین طنطنه کشانیده که

پولتیک از براي خالفت خود و انتظار ظهور قائم که اوالد علی وسیله تشکیل سلطنت و  !الدوله اي جالل
بشارت به شیعیان خویش و اسباب دلگرمی آنان و نوید رسیدن زمان ریاست و بزرگی خود قرار داده بودند، 

و بیچاره ایرانیان را بدین آرزوي دور و دراز و . مالمحمد باقر مجلسی عنوان پادشاهی صفویه نموده است
 .زندگی بازداشت و دور ساختخیال محال و طمع خام از تحصیل هر سعادت و 

توان گفت که آن درخت خبیث ظلم و ستم که تازیان در ایران کاشتند، مرحوم مجلسی نه تنها آن را  می
گري و بیخ  خرافه و جهل و وهم بر او پیوند زد و ریشه ایرانی 55آبیاري و مددکاري فرمود بلکه از زقوم

 .شان ایران، این آخوند جاهل برکندنو  می گري را از گلستان درخت بزرگواري کیانی
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اند و اساس و قواعد ملت را  یی که مجلسی و امثالش در میان ایرانیان طرح کردهها اگر مسئله !الدوله جاللاي 
مانید که آیا ایرانی از جنس بشر و اوالد آدم است یا اینکه از عالمی دیگر   می بشنوید، حیراناند  بر آنها نهاده

ر که یک صد و بیست و هفت مثال در طهارت و نجاست، هر آبی که به درجه کُ و جنسی دیگر است؟
 .شود  می گویند و بر مالقات اندك نجسی، نجلس و پلید  می است نباشد، آنرا قلیل 56رطل

ر چنانچه اگر سگی از یک کُ. اش از نجاست تغییر نیابد، پاك است اما اگر آب، کر باشد تا رنگ و بو و مزه
شود و اگر در همان کر سگ بشاشد   می نجس ،کاهد  می بزند چون از مقدار کر به واسطه لق زدنصحیح، لق 

حاال خوب است در این مسئله تصور فرمایید و این مسئله . افزاید   می آب آن پاك است، چراکه بر مقدار کر
آلوده که مرکب  هی آبگُآن مملو از هاي  فرمایید که خزینه  می کثیف ایران مشاهدههاي  را درست در حمام

دمل و بسورات و صد قسم کثافت هاي  قروح و جروح و پیلههاي  هاي زخم و خون است از بوي و چرك
توان گفت نصف امراض مهلک مسري ایران   می .ر است طاهر و مطهر استمع هذا چون کُ. ناگفتنی دیگر

 .کثیف آن استهاي  ناشی از همین خزینه

گرفت و  59هذا هرگاه کسی متعه شرعیه بنا علی. ندارد 58عده 57معقوده غیرمدخوله. مسئله دیگر ازدواج است
با او مقاربت کرده بقیه مدتش را بخشید و دوباره خودش او را عقد نمود و در دفعه ثانیه دخول ننموده او را 

 60.طالق گفت دیگر عده شرعیه ندارد

زنی را به  جواهرالکالماالسالم آقاي شیخ محمدحسین، صاحب  چنانچه طالب و علماي نجف در زمان حجه
بعد از مقاربت بقیه مدتش را بخشیده دوباره عقد . نمود  می مجلس و محفلی آورده یکی از آنان او را متعه

در همان . غیرمدخوله عده ندارد ي مطلقه ،داد، و بنابر حسب قانون شرع  می نموده و بدون مقاربت طالق
در یک شب به قانون شرع . کرد  می از علماي اعالم آن زن را نیز به همان طریق متعه و عقدمجلس دیگري 

                                                             
 مثقال است 84 هر رطل برابر با 56
 خوابگی نامزد پیش از هم 57
ماه پس از جدایی یا مرگ شوهر، نمیتواند به همسري دیگري درآید و نباید از خانه خارج  3بدین ترتیب که تا . عده عبارتست از حکم شرعی به زن 58
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  صیغه 59
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و از آن طرف دیگر در حق  !بردند  می کردند و ثواب متعه را هم  می مطاع با یک زن، ده نفر از علما مقاربت
 .دهند  یم فتوا 62گویند اگر غیرمحصنه باشد قتل و اگر محصنه باشد رجم  می 61زانی و زانیه

ناموسی را به جایی رسانیدند که دولت  علماي نجف در آن خاك با شرف، درجه بی! اي باغیرتان ایران
بشود او را نفی و اخراج  ها ادبی ناموسی و بی عثمانی حکم کرد که هرکس در آن ممالک مرتکب چنین بی

 . از این جهت این مسئله متبرکه، متروکه شد. بلد نمایند

زیرا که در نیت . هرگاه بخواهم مسائل مذهب شیعه را شرح بدهم مثنوي هفتاد من کاغذ شود !الدوله جاللاي 
دیگر تصور فرمایید در خود صالت . اند االحرام نماز زیاده از صدهزار بیت مزخرف تجویز نموده و تکبیره

 اند؟ خرافاتی که ابدا ربطی به مقصود ندارد، چه قدر بهم بافته و ساخته

توانست از احادیث   می هرچه. دینی داد ملق و لیسمالی پادشاهان صفویه، داد بیخالصه مرحوم مجلسی براي ت
ل، غافل از این بوده عاین جا. اصل از ائمه نقل نمود که روح ایشان هم از آنها خبر نداشت و اخبار دروغ بی

اي،  چنانکه االن به درجه. شود  یم است که این جور خرافات اسباب خرابی یک ملت و ویرانی یک مملکت
این اعتقادات فاسد، عقول و مدارك مردم ایران را ضایع و باطل کرده که با تمام عوام و خواص آنان دو 

فهمند بر خالف واقع   می گویند خالف منطق و هرچه  می هرچه. توان زد  نمی کلمه حرف موافق عقل و منطق
 .ل استو به هر چه اعتقاد دارند متضاد با عق

دانند و مظهر نام خدا و نایب و وکیل مطلق   می مثل اینکه ائمه را قادر بر هر چیز و محیط و عالم به همه چیز
بلکه مخالف و متضاد هر . این اعتقاد موافق قرآن و اسالم نیست. خوانند  می پروردگار و حاضر در هر مکان

علم و احاطه به همه اشیا، خدا واحد و فرد است و  زیرا که در قدرت بر همه چیز و. دو و شرك به خدا است
 .شریک و انبازي ندارد

 شنوند و هر بویی را  می بینند و هر صدایی را در عالم   می دانند و  می اما تصور بفرمایید هرگاه ائمه همه چیز را
در برابر  63شلقیهبویند، باید شب تا صبح و از صبح تا شب هزار صورت زشت و فحشا و منکر از الفیه و   می

هاي  و هیچوقت از صداهاي توپ و تفنگ و آواهاي بلبل و فاخته و کلنگ و نعره. چشم ایشان حاضر باشد
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هاي رعد و برق و زلزله و صداي نفس و همهمه نیاسایند و همواره بوي مردارهاي  شیر و ببر و پلنگ و غرش
گرفتار بله ایشان را آسوده نگذارد و متصل پوسیده و بوهاي مزهاي  وهمی گندیده وهاي  قبرستان و الشه

باشند و این تصوري است  طراب از دیدن صد جور فسخ و فجورو اض 64المزحمت و عذاب و دچار غم و 
تصدیق این محال  ،هاي کج ایرانی که از خرافات مالهاي نادان معوج شده لی از عقول جز عقلقمحال و هیچ ع

 .را نخواهند کرد

را ترجمه کنند و به  65ردامادمی از براي یک فیلسوف اروپایی عبارات حکمت و آیات تصور کنید کهواقعا 
هورقلیا عالمی است وراي این نشاه که تمام «و فیلسوفان ایران چنین افادات فرموده که  66او بگویند لیتران

زغن و به صورت زاغ و  یا اگر مومن و موحد باشند .آوازند ارواح در آنجا به صورت مرغان سبز خوش
صد . اند اند و هزار اند و یک تن ي سیاهند و اگر مشرك، مرده باشند و مردم هورقلیا هزار و یک تنکالغها

یشان اگر بدین عالم نزول نمایند سراسر جهان را پر ا هزارشان در یک حلقه انگشتر انجمن کنند و هریک
نام شیطان و آدم و حوا را . اندام دارند 67در مشرق شهریست جابلسا نام، مردم آن هزار زرع«یا اینکه  !»کنند

اش  هر درش دو هزار میل عرض دارد و همه از طالست و سکنه. اند و این شهر هزار دروازه دارد هیچ نشنیده
این حدیث شریف را که مرحوم مجلسی روایت کرده میرداماد شرحی برایش  »نمایند میبه هزار لغت تکلم 

 68خالی از مواد مقام جمع و اتحاد است که در مشرق ابداع واقع و شموساین شهر عالم صور «نوشته که 
به زبان کینونیت به لغت اهل . و جز جلوه محض احدیت و هویت در ایشان المع نیست 69حقایق در اوطالع

نمایند و درهاي این شهر ابواب فیوضات الهی است که روزي هزار هزار قبیل از صور از   می وحدانیت تکلم
کنند و اندام آنان عبارت از ظهورات تامه آنها در هیکل ماده است که به مقام   می عالم به عالم مواد سفراین 

ماند که آیا چطور   می هرگاه فیلسوفی این عبارات را بشنود و ترجمه آن را ببیند مات و متحیر. »کمال باشند
ف غیرمسلسل از آدمی بتراود؟ چگونه شده است که دماغی تصور بدین نامربوطی کرده و این اقواالت گزا

اش  این وهمیات بر آن مستولی گشته و آیا عالق این دماغ آسان است یا مشکل؟ به اعتقاد من که معالجه
 .محال است تا حکیم فرنگی چه بگوید
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اند  تمام عرفان پوسیده و حکمت کهنه که مانند تخم بهدانه زرد شده، در ایران روي هم ریخته !الدوله جاللاي 
و  میرداماداینها از اشخاصی مثل . خورد  نمی زند و  می که جز خود ایرانیان، هر خري پوز به زیرش

این بزرگواران چند کلمه جسته و گریخته از . نشو و نمود کرده شیخ احمد احساییو  شیرازي مالصدراي
تک از براي  جعفر صادق تک رون و مامون در ملت عرب انتشار یافته و در عباراتها  یونانیان که در زمان
 .اند شود، شنیده  می اثبات فضیلت یافت

اند و آنقدر  مانند هرکول که از خدایان یونانیان است و به اعتقاد ایشان دائمی باقی، آنرا هورقلیا کرده
. گفتند که شهر ژا یعنی مشرق زمین است  می بافتند و کلمه زابل که در قدیم االیام او را ژاویل 70ترهات

اند که سر و تهش پیدا  بیچاره عربها جابلسا را مانند آمریکا دانسته و شهر زابل را اینقدر افسانه بر او بافته
 .نیست

فهمد و به راي   نمی اي دوست عزیز من، تولید جمیع خرافات از شنیدن الفاظی است که آدمی معنی از آن
در معنی هورقلیا که باب االبواب و آنجا مجسمه  دانستند،  می اگر ملت عرب، جغرافیا. تراشد  می خود معنی

هرکول است و در زابل که در مملکت مشرق است و در کوه قفقاز که حدود روس است و دربند واقع در 
اند که اینقدر افسانه بگویند که بگویند که  شده  نمی قفقاز که سد میان مغول و سایر بالد بوده است، متحیر

 .ی استملعالم هورقلیا وراي هر عا

که مجسمه هرکول است در آنجا نگذشته بودند و مملکت زابلستان که  71االبواب ها از حدود باب یعنی عرب
 72اند و پشت کوه قفقاز را جنگل مازندران طرف مشرق است ندیده و تنها اسم آنرا شنیده و شهر جابلسا نامیده

کندر در دربند براي طغیان مغول و تاتار بسته در وراي قاف و مسکن دیوان و پریان دانستند و سدي را که اس
گویند و مغول و تاتار در قدیم االیام اگوگ و ماگوگ   می که االن آثار آن باقی است و ترکان دمیرقاپوسی

چنانگه االن هم به همین اسم در تورات معروفند و ایشان . اند گفته  می که معرب آن یاجوج و ماجوج است
 .کردند  می کردند و مکرر در یونان فتنه و فساد آغاز  می فریقا و ایران را تاخت و تازبالد بابل و سوریه و آ

دیگر تمیز صدر و . این قصه را مورخین خوابگاه شتران ابوطالب و اعراب تاریخدان جل شتر امرالقیس شنیدند
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مختصر اینکه . و منفعلمساختند که من از ذکرش خجل و شرمسار  ها ذیلش را نداده چیزها بهم بافتند و افسانه
 .اند سد یاجوج و ماجوج را از امور ملکوتی و کیفیات الهوتی تصور کرده

اند  حکما و عرفاي ایران در شرح عالم هورقلیا و شهر جابلسا و سد یاجوج و ماجوج آنقدر عرفان خشک بافته
. شود  می آدمی متصورماند که آنقدر موهومات خرافات چگونه در دماغ   می که عقل از ادراك آن عاجز

هی از آیات و احادیث استدالل کردند و  هی شرح نوشتند و هی بیچارگان نادان بر این مختصر جغرافیایی هی
حاال در ایران هرکس . آخر یک نفر از آنان باخبر نشد که باید ریشه و اصل این افسانه را مکشوف نمود

 .استمنکر این ترهات بشود کافر و خونش هدر و جایش سقر 

را که به دستیاري مالهاي نادان اساس سلطنت خود را  هحاال شما ظلم و ستم پادشاهان صفوی !الدوله جاللاي 
در ایران خواستند پایدار نمایند و شیعه تراش شدند، تصور فرمایید و عیب و ضرر و خساراتی که در سلطنت 

که آنچه صفویه کردند چنگیزیان که سد سکندر فرمایید   می ایشان به ایرانیان رسیده مالحظه نمایید، تصدیق
نشان صفویه  را شکستند و بر ایرانیان تاختند و آنقدر خون ریختند و فتنه انگیختند به قدر پادشاهان خرافه

 .نبودند

اند  اینک از آن درخت خرافه که تخمش را مرحوم مجلسی در ایران پاشیده و پادشاهان صفویه آبیاري کرده
در زیر و باال و چپ و  ها ها و چه بنگ و حشیش ها و چه خار و خسک درمان ها و چه درد بی چه خار مغیالن

این آخوند نادان خواست بنیاد پادشاهی صفویه را محکم کند، اساس ملت را . راست گلستان ایران رسته است
 .خراب و خانه ایرانیان را ویران ساخت

دانند و هر دو هم   می تر رسیده که یکدیگر را از سگ نجساختالفات مابین شیعه و سنی بدین پایه و درجه 
این یک درخت خبیث . چقدر اسباب سستی و وهن در میان مسلمانان و مذهب اسالم شده !گویند  می راست

هندوستان و قفقاز و افغانستان و عثمانی بلکه همه ایرانیان را . است که از آبیاري مجلسی و صفویه برومند شد
ي برهنه  درخت دیگر این آخوند، آن همه مال، طلبه، فقیه و گدا و گرسنه. محمد را خراب کرد ویران و خانه

 73»انا ضامن لرزق طالب العلم«که دست از کار و کاسبی شسته و در کمال فقر و پریشانی به مصداق حدیث 
عقاید بیچاره مردم را موقوفات در کنج مدرسه نشسته و امور معاش خویش را عاطل و  ي هاي خرابه به امید وام
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در تمام . کنند  می نمایند و هماره مردم را به ترك عادات حقیه و آثار واقعیه طبیعت الهیه دعوت  می باطل
توان آب کرد، نیست و   می علوم معمولیه ایران به قدر کشف جزیی که آیا آهن را به چه درجه از حرارت

 .و مثقال فایده در آن همه مدرسه نبوده و نخواهد بودجز فریاد و جنجال و جدال و قیل و قال یک ذره 

معنی  پرضرر و بیهاي  و عزاداري ها خوانی مجلسی است، روضه ي دیگري از خارهاي مغیالن که دست پرورده
عقل و تمیز ایران صرف  است که دو ماه محرم و صفر بلکه اغلب اوقات سال عمر عزیز خود را مردم بی

الشهدا در کجا از دامن پاره شمر  نامرد باید بکنند که سر مقدس حضرت سید هاي خوان هاي روضه دروغ
شرمانه بر آن سرزده و از آن سر هنوز آواز  ولدالزنا بر زمین افتاد و آن ملعون تازیانه را از کمر کشیده، بی

خواهی که اینطور   می ام چه اوالدم را یتیم نمودي بس نبود؟ حاال دیگر از سر بریده! اي شمر«آید که  بر
 .و هزار قسم از این قبیل گفتار که من از ذکرش خجل و شرمسارم »زنی  می تازیانه

فه شیعه از هر ملت و جعلی که اسباب نفرت طایهاي  هاي مرحوم مجلسی، تراشیدن مسئله دیگري از خدمت
هاي فرنگیان را پاك  بالها م چنانچه شیعیان ایران و هندوستان مزبل. ملت از شیعه شده است باعث نفرت هر

 اما آموختن زبان فرنگی را ننگ و عار ،نمایند و هیچ باکی ندارند  می نموده و اسب و االغ آنان را مهتري
این فقره را . پندارند  می دانند و نجس  نمی ي ایشان را پاك ماشین ساختههاي  شمارند و غذاهاي خوب و یخ  می

قی ایران را از همین نفرت از معاشرت و مسئله طهارت و نجاست شما هیچ سهل مشمارید و اکثر عدم تر
 .بدانید

، آنکه نصف ایران را بر باد داد عرض میردامادمیل دارم چند کلمه از مادر عروس یعنی  !الدوله جاللاي 
این مادر عروس چنانچه از پیش نوشتم مهمالت حکمت یونانیان و خزعبالت مرتاضین هندوستان و . نمایم

ریخته و در هم آمیخته و یک  و اساطیر ایرانیان را با موهومات جهالت تازیان بهم 74دساتیر ي خرافات کهنه
این آش چه و  ي شود مزه  نمی پخته که ابدا معلوم ،قلمکاري در دیگ دماغش به شراره آتش وهم آش شله

فخر و  امام غزالیانیم، طعمش کدام و مر آن را چه نام است؟ نه من و شما در آن آش حیران و سرگرد
به . ام اش را نچشیده ام یا مزه ولی گمان نفرمایید که من از این آش نخورده. اند هم متحیر شده ابوعلیو  رازي

هرگاه بخواهم شرح . ي من از این آش بوده جان عزیزت که بیست و پنج سال تمام باالتصال، قوت یومیه
 .ستپختن و ساختن آن را بدهم در دنیا ممکن نی

                                                             
 اي زرتشتی بسیار متاخر که در هند جعل شده است یک کتاب اسطوره ٧٤



٧١ 
 

االرض به شهر جابلسا و جابلقا برویم یا شما خود سوار شده به پشت کوه  مگر با شما در عالم هورقلیا یا بطی
یا پاي منبر حاجی  75تشریف بیاورید تا خویش در مجلس درس میرزا محمد اخباري !قاف، یعنی ایران

بگشایید که قماش عرفان را از چه تار پزند و چشم   می و گوش بدهید که این آش را از چه ماده 76سبزواري
 .بافند  می و پود

یا  77شیخ احمد احسایی الزیاره شرحهرگاه میل به آمدن ندارید اذن بدهید یک اسفار مالصدرا یا یک 
اما . خدمت سرکار ارسال دارم راخان کرمانی  کریم حاج العوام ارشادیا  78حاجی کاظم رشتی ي قصیده شرح

زیرا که . هاي مقدس را بفهمید گمان ندارم که اگر شما ده سال مطالعه فرمایید یک ورق از این کتاب
ها را  فهمند و آنانی که این کتاب  نمی زنند و یک کلمه  می ها را دویست سال است خودشان این حرف

 .نوشتند  نمی واال بی شک،اند  اند، یک سطر مرقومات خود را ندانسته نوشته

حاال که از چشیدن طعم این آش محرومید و طریقه پختن آن را بر شما معلوم نیست، من که  !الدوله جاللاي 
ام، ثمره و  پزندگان این آش را دیده و بافندگان این قماش را شناخته، بلکه وقتی از هر دو چشیده و بافته

اي از این آش خورد، گرسنه و  هر بیچاره. که تا یک درجه بدانیدنمایم، بل  می آنرا براي شما عرض ي مزه
همه چیز بر او مجهول و . پریشان و فقیر و سرگردان ماند و از هر علمی بیخبر گشت و از هر حظی محروم

ریگ عرفاي آن سامان را هرکس چشیده مبهوت  آش دیگر حکماي ایران و قماش مرده. تکلیفش نامعلوم شد
کنند و   می هزار خیال پریشان باریکتر از مو را ،و مانند چرسیان و بنگیان در مسئله بدیهی و بیشعور گردید

هوت و ها  دماغ او از زور بخار و بخور وهم. آخر نتیجه بالیمکن و محال است و موقوف بر مشیت ذوالجالل
در بیداري، جن را در را  79شود که ملَک  می چنان مشوش و پریشان و سرگردان و حیران ،تصور عالم ملکوت

 .پندارد  می و اموات را در ثواب و عقاب دیدن حهوشیاري و اروا

                                                             
 .او وام گرفتهاي  گري از اندیشه از مفسران سرشناس دوره قاجار که فرقه اخباري 75
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توان گفت که هرکس در رشته عرفان عرفاي ایران افتاد، رشته حیات و زندگانی و تکلیف معیشت و  می
کامرانی را گم کرد و چنان در شک و وهم فرو رفت که آخر در وجود و هستی خود نیز شبهه نموده و 

 :بدین ترانه عارفانه گویا شد

 اهللا طرفی نیست سراسر همه اوست حاش/ نگرم جلوه کند طلعت دوست  می هر طرف

 !یعنی من و تو و او و خربزه و هندوانه و کدو، چشم و گوش و ابرو، پسر و خاله و عمو، همه اویند

صورت و هیوال و وجود و ماهیت همه اعال ال و اال و نور و ظلما  االشیا در این مقام ارفع الحقیقه کل بسیط"
در حینی که تمام کثرات مذکورند، جز . بلکه ذکوري از عین و غیر و فنا و بقا نیست. السوا بوده و هست علی

وحدت و کثرت هر دو در بحر . المنتهی و مقام قاب و قوسین او ارنی بل در این سدره. واحد بالذات نیست
قطره هر دو از طمطاع قمقام نور شمس ظهور احدیت مستشرق بل ال هویت مستغرق و عین و غیر و بحر و 

 ".واحد و ال کثره و الجمعیه هوهو من حیث انه هوهو بینما نحن هوهو نحن هوهو نحن نحن

اینطور تصورات عارفانه و تخیالت چرسانه البته در ایام متمادي و قرون متطاوله بطن و غشاي  !الدوله جاللاي 
 80چنانچه االن در ایران با اهل عرفان دو کلمه حرف موافق منطق و بر وفق لیتراتیک. نماید  می دماغ را خراب

. همه مشتی تنبل الابالی و جمعی پریشان و فقیر و از عقل معاش عاري و برهنه و گرسنه. توان گفت  نمی
از همه . پوشند  نمی اما از یک ذره حظوظ طبیعی چشم. گویند  می »دنیا را پشم است«خوشحال به ذوق خالی 

 :گویند  می تر به قول خودشان که ترند و مخرب و فضیح طبقات مردم ایران، اهل ذوق و عرفان خراب

 که عالم اندر آنجا چون سراب است/ خراباتی خراب اندر خراب است 

 ست خودي کفر است اگر خود پادشاهی/ خراباتی شدن از خود رهایی ست 

شود که ترك زندگی   می آورد و چه مقدار اسباب افساد اخالق ملت میبار  تصور فرمایید چه متاع کاسد
ناموسی و رذالتی تن در دهند و بدبختی و شقاوت را افتخار شمارند و از غیرت و کسب و  گویند و به هر بی

کار و شغل ننگ و عار دارند و عوض تحصیل معاش، قلندروار گرد شهر و بازار کالشی و تکدي و تمنی و 
دیگر از ملتی صاحب این عقیده توقع دارید » اشهدکم باهللا«. عورتی کنند 81تدعاي یک پارچه نان یا ساتراس
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در برابر ملت و دولت انگلیسی که االن لیال و نهارا براي آسایش معاش اوالد و احفار هزار سال بعد از این 
 قت و برتري نمایند؟کنند، این دنی عرفان ایران، مقاومت و برابري یا مساب  می خود تالش

خوانند و   می را 82»واهللا الذبی سخر لکم البحر«پوش انگلیسی اینان آیه مبارك  زرههاي  بلی در برابر کشتی
 : فرمایند  می عرفا این بیت را ذکر

 عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش/ گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند

واهللا «: هفدر دست دارند، آیه شری »سه هزار قدم دور زن« ورندلي اه روس که تفنگ 83و در مقابل سلدات
 : خوانند  می نمایند و شعر خواجه را  می را قرایت 84»جنود السماوات واالرض

 گو بیا سیل و غم و خانه ز بنیاد ببر/ ما که دادیم دل و دیده به توفان بال 

آیه مبارکه شرنبل هاي  و پاشیدن چارپاره 86گرنادهاي  و ترکیدن گلوله 85و در وقت هجوم عساکر روم
. الکرسی که براي حفظ مجرب است دمند آیه  می نمایند و بر خویش  می را مداومت 87»فَسبکّیقبکهم اهللا«

 :خوانند  می کوبان رندانه و عارفانه این ترانه را گرسنه و برهنگان ایرانی کف زنان و پاي

 رفان جمع نکردند و پریشانی نیستعا/ آنکس از دزد بترسد که متاعی دارد 

دوست عزیز من، نه تنها ایران را این عقاید فاسد و خرفات کاسد بر باد فنا داده و به روزگار سیاه نشانیده، 
و افادات و اند  بوده میردامادیا  باقر مجلسی مالمحمددر ملت اسالم در هر طایفه شبیه این قبیل اشخاص مانند 

شرفی  گري و بی اند و عرق غیرت و حرارت رقابت ملت را بر تنبلی و الابالی فرمودهخرده فرمایشان بسیار 
اند واال چرا باید یک صد میلیون مسلمان هندوستان طوق بندگی پنج هزار انگلیسی را به گردن  تبدیل نموده

ر روم که بهترین قطعات عالم را مالک بود و یک میلیون عسک 88اندازند؟ یا دولت قوي شوك رومی
افغانستان را  پرست زیر دست داشت، تمکین خرده فرمایشات روس نماید و زبون سفیر انگلیس شود؟ خلیفه
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پرور  قفقاز که سرزمین معتدل و کیاست. که معدن جالدت و رشادت بود، این خرافات تسلیم انگلیس نمود
 .ي این مشت نادان تقدیم روس منحوس نمود بود، عرفان پوسیده و حکمت گندیده

یا عقاید آنها را . دهم  می از این عبارت گمان نکنی که من سایر ادیان را بر دین اسالم ترجیح !الدوله جاللاي 
دروغ و هاي  امروز تمام ادیان و مذاهب عالم پر است از افسانه. به جان تو که اگر چنین باشد. دانم  می صحیح

کال جز  89ین تا بابیان عکاپرستان چ از بت. ملت فروغ و قواعد مخالف عقل و قوانین مضیع خنک بیهاي  قصه
 سجده 91است در تلقا جمال قدم 90آنکه بر مذهب بها. کاه پوسیده و خرافات گندیده چیزي در بازار ندارند

از هر کدامشان که بپرسی چرا؟ . برد  می نماید و آنکه بر مذهب بوداست، سجده بر بت سنگی یا چدنی  می
اگر گفتی چرا و به چه دلیل؟ دیگر برهان . صورت و هیکل ظهور خدا است جوابشان یکی است، که این

زند که مخالف عقل خودش و همه کس است   می رود و حرفها  می مانند خر به گل عرفان پوسیده فرو. ندارد
 .گویند  می فهمند که چه  نمی و هیچ

 شیخ شبستريو  الدین اعرابی محیکنند که این چند کلمه عرفان پوسیده را جز   می ، گمانها بیچاره ایرانی
مضبوط و  شیخ احمد احسایییا در چنته  مالصدراي شیرازيکسی نگفته، یا تمام جواهر علوم در قوطی 

اند که جز  ي هند، اینقدر مرتاض، عارف لوت عور برهنه خفته دیگر خبر ندارند در هر پرگنه. نهفته است
وحدت وجود و حکمت چه است و چه بود و «خورند و میلیارد میلیارد عرفان   می صحرا کمتر چیزي علف

شود که اینان جن و دیو و نسناسند یا که عالمی   می بافند که عقل حیران و سرگردان  می »چه خواهد بود
 ؟دیگر و از جنس آخوند یا خود از نوع بشر

 ي ایشان منزوي هستند که خود را از تمام حظوظ محروم ساخته در کلههیمالیا یک طایفه از هاي  در کوه
گیرند و قلم   می خورند و بندهاي انگشتان مرده را دانه تسبیح نموده به دست  می مردگان به عوض کاسه غذا

 بهاي عزیز را صرف استخوان مردگان گندیده پاهاي آنان را عصا نموده لخت و برهنه آن عمر گران
 92»موتو اقبل ان تموتوا« »ما مردگانیم و باید با آنان نیز محشور باشیم«: گویند  می د ونماین  می
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موافق تاریخ تمام ادیان عالم، جمیع مذاهب و امم از هندوستان نشر نموده و آنقدر اختالف  !الدوله جاللاي 
خشک هاي  ت از دماغاساس تمام این خرافا. مذهب و تعدد ادیان که در هند است، در هیچ جاي عالم نیست

گري بیشتر،  زیرا که در هر ملتی جهالت و نادانی و عصبیت و عامی. آمیز هند ناشی شده و هواهاي بنگ
 .خرافات دینی زیادتر است

کوه و رودخانه هاي  آب و درههاي  تصور فرمایید اهالی دهات ایران، به سنگ و درخت و قبر کهنه و چشمه
و  ها نمایند و همین قسم عوام شهرها اعتقاد به امامزاده  می براي اینها نذرهاو چمن و غیره اعتقاد دارند و 

و تطهیر و تفالها و جن و پري و چشم زخم دارند که مردم دانا و زیرك ابدا  ها و ماسه ها و رمل ها خواب
در هر . گریست بنا علیه اساس اعتقادات به موهومات جهالت و نادانی و خرافت و عامی. اعتقاد به آنها ندارند

مانند این که هنوز . قوم و ملت که خرافت و جهالت بیشتر اعتقاد بدین موهومات افزون و ادیان زیادتر است
روت و ماروت سحر ها  که زهره، زنی فاحشه بوده که نزد استاي مسلمانان را اعتقاد این  یهود و هندو و پاره

 .و در آنجا خداوند او را به صورت زهره مسخ نمودآموخته و به قوه سحر و جادو به آسمان باال رفته 

اما فیلسوف دانا هرگز اعتقاد به سحر و جادو ندارد و به آالت رصد و تلسکوپ و سایر ادوات هندسه نظر 
گویند   می کرده زهره و حجم و کیفیت هوا و اطوار سنویه و فصول اربعه او را مثل کره زمین معلوم نموده و

. دانیم زیرا که قطبین آن مریی و محسوس است  می مریخ را از جغرافیاي کره زمین بهتر ما جغرافیاي زهره و
هنوز اعتقاد خیلی از اهالی هندوستان این است که . ولی قطبین زمین را تاکنون از جغرافیا دانان ندیده است

راي ترسانیدن آن اژدها بلعد و اگر ایشان پیش خداي آسمان، نیاز نکنند و ب   می وقت خسوف، ماه را اژدهایی
. محمد روایت کرده مرحوم مجلسی قریب به همین مضمون را از صادق آل. ساز نزنند، ماه را قی نخواهد کرد
. شود  می دانند که سایه زمین در وقت خسوف میان آفتاب و ماه حایل  می اما همه اطفال پنج ساله فرانسه

بسیار است و اساس آنها بر جهالت شده و در هندوستان چون خالصه در تمام ملل و همه مذاهب عالم، خرافه 
نمایند، استحکام   می جاهل و نادان بیشتر از جاهاي دیگر است و حشیش و چرس و تریاك خیلی استعمال

اما حاال به فضل خداي تعالی، ایرانیان از . اند دین و تعصب آیین را بیشتر دارند و هم از همه ملل بیشتر داشته
اند تا معلوم شود کهر  پیشینیان گوي سبقت ربودههاي  ر باب کثرت دین و استحکام خرافه و افسانههندیان د

 !کم از کمبود نیست و سیاه و زرد برادرند
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دین و اساس خرافات مانند یهود و هندو و مسلمان، راسخ و  ي اما سخن در این است که در هیچ ملتی ریشه
پایداري بر نادانی به این درجه و اندازه نبود و از هر ملتی این سه ملت  ثابت نیست و هیچ طایفه را مثل اینان

زیرا که عقول ساده و افکار صحیحه خویش را بدون تعقل . اند در علم و معرفت و ترقی و مدنیت عقب افتاده
 .اند بذل به تعمد بر بالهت و تقلید بر قول دور از حقانیت و تصدیق هر ممتنع و عقل کرده

ز هریک از هندوها بپرسی آیا سنگ سیاه سخن گفته یا چیزي دیده یا حرفی را تا حال شنیده یا چنانچه ا
فهمد؟   می شنود و یا  می گوید و  می نماید که سنگ چطور  می کند و مسخره  می غذایی را چشیده، شما را استهزا

کنان  سازد و او را سجده  یم تراشد و  می اما همان سنگ را خودش در دو روز به شکل غریب و طرزي عجیب
یا اینکه گاو ماده را به . هراسد  می ترسد و  می طلبد و از غضب و خشم آن بت   می حاجات خویش را از او

 مالند و در دوا نموده به بیمار   می به خدا به صورتدارند که شاش او را براي تقرب   می اي احترام درجه
ولی او را مظهر تام و مجالي تمام و . ادعاي نیابت خدا نکرده استدهند و حال آنکه تا حال یک گاو   می

امید نجات و آمرزش هست  یاناز برهمایی پرسیده بودند آیا از براي هند. شمارند  می وکیل مطلق و ولی خدا
یا نه؟ بعد از دقت بسیار گفته بود شاید گرد سم ماده گاو بر رخسار ایشان در معبر و کوچه نشسته باشد، 

 !سوزاند  نمی گر چنان رویی را آتش دوزخدی

دوست من، همین اعتقاد را شیعیان ایران در حق گرد سم خر زوار کربال دارند و به عینه نصاري در حق سم 
نماید و مسلمانان   می خر عیسی همین عقیده را دارند و یهود خاك قبر اسحاق و ذوالکفل را همینطور احترام

 !ین اعتقادها را دارند که چه عرض کنمدر حق آب تلخ و شور زمزم ا

 یکی. اند و همه به یک مرض گرفتارند تصور فرمایید ده نفر که به ناخوشی فرنگی و کوفت مبتال شده
ام، دیگري از بوسیدن  گوید من از فاحشه یونانی گرفته  می ام، دیگري گوید من از یهودي ایتالیایی گرفته  می

بسیار خوب، مرض یک و آثارش . ام وید من از نتاج واالي کشمیري گرفتهگ  می دهان خانم انگلیسی، آخري
 .اید، خود دانید از هرکسی گرفته. یکی است

. کشند  می و یهود انتظار ظهور پادشاهی بنی اسرائیل را. هندو انتظار آمدن برهما را در ظهور دهمین دارند
 .د و نصاري فرود آمدن عیسی را از آسمان مترصدندملت بودا نیز انتظار پیدا شدن خدا را در هیکل اعظم دارن
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شیعیان ایران چشم به راه جزیره خضرا و طلوع آفتاب از . اند مسلمانان ظهور و خروج مهدي و دجال را مراقب
دروغ و خوارق هاي  همان عظمت و بزرگی و کرامت و معجزه. مغرب و صدهزار چیزهاي دیگر هستند

یهود از موسی، نصاري از عیسی، مسلمان از . کنند  می ت بزرگی خویش نقلعادات مخالف عقل که هندو از ب
ی از میرزا یمحمد، شیعه از امام علی النقی، قادري از شیخ عبدالقادر گیالنی، شیخی از شیخ احمد احسایی، بها

تفاوت و  ها امام اشخاص و شاخه. اعتقاد یک است و خرافت از یک ریشه رسته است. حسینعلی نوري
 .روید گل است  می شاخ گل هرجا که. اختالف دارند

آن ریشه اعتقادات و دیانات را به شما عرض کنم که از کجا رسته و چطور برومند شده  !الدوله جاللاي 
از هر چیزي . زیستند  می تحیر و بیابان نادانی، سرگردان 93زمانی که مردم وحشی بربر بودند در تیه. است

به یک مجهول مطلق و نامعلوم علی . دانستند  نمی سبب هر چیزي را. هر کار بی بصیرت و هنرخبر و در  بی
! تابستان براي چه گرم است؟ خدا خواسته! هواي زمستان چرا سرد است؟ خدا خواسته .بستند  می االطالق دل

مولوي ! شود  می ی نازلشود؟ غضب و بالي خداوندي است که بر قوم  می طاعون و وبا از کجا تولید! قرار داده
 :راست گفته

 وز زنا افتد وبا اندر جهات/ ناید از منع زکات   می ابر بر

چنانچه وقتی قتل عظیمی در مصر واقع گردیده و کشتگان را دفن کردن نتوانستند آن جسدها در آفتاب گرم 
حکماي آنان گفتند . شدمرض طاعون بر آنجا پیدا . سمی تولید گردیدهاي  و میکروب ها مصر گندیده و کرم

اند، که چرا ایشان را رعایت ننموده و در دفن آنان اهمال  که مردگان و کشتگان بر ضما غضب نموده
از این جهت نام آن مرض را . کنند  می زنند و سوراخ  می آتشین طعنهاي  کردید؟ از این رو شما را با نیزه

 .طاعون نهادند

ها در کوهها و  جات و رفع اسقام و بالیات و رفع امراض و نکبتهنوز در بالد ایران براي برآمدن حا
 خلوت پاك، دختر شاه پریان را به سفره رنگین، به آیین مجوسی، مسلمانان میهمانهاي  و محل ها سرچشمه

 نمایند و سگان و گربگان را در این موقع عزیز  می اق یا فضاي صحراتکنند و عرض حاجات را به هواي ا  می
دانند و در خصوصیت به خضوع و   می بخصوص اگر سیاه باشند که نفس نفیس دختر شاه پریانش. رندشما  می

دوست گرامی من، هرگاه بخواهم شرح خرافات ملل و ادیان عالم را دهم، . نمایند  می خشوع به او عرض حال
                                                             

 عالَم 93
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چنانچه االن ده هزار کتاب خرافات ملی . کند  نمی نویس کفایت هشت هزار سال مدت و ده میلیون خرافات
موجود است و تمامی این  جهانتنها در ایران نوشته شده است و اکنون دو میلیون کتاب مزخرف بیشتر در 

ترند، اعتقادات باطل و  شود و در هر ملت و قومی که جاهل  می عقاید و کتب از جهالت و تعصب تولید
شود و این اساس از زمان وحشیگري بوده و تخم تمام   می ر بیشتر یافتحاصل، بلکه مض مزخرفات الطائل بی

این هذیانات از نادانی در هر ملتی کاشته شده است و هر چه آن ملت به عالم مدنیت پا نهاده به به ترقی باال 
 .جهالت رو به زوال و انهدام نهادههاي  خرافات و اساسهاي  رفت، درخت

همینطور در اهالی طهران صد به یک . به یک خرافات مردم ایران، نیستچنانگه االن در پاریس هزار 
زیرا که اندك نور علم و معرفت در اینجا بیشتر پیدا شده و . خرافات اهل بختیاري و اهالی بلوچستان نیست

ع مثل این که زمان وبا در طهران تولید آن را از کثافات دانسته شرو. تابیده و کشف مجهوالت را نموده است
اما در کرمان و بلوچستان، آش قل هواهللا براي مادر . کنند  می مانند خالهاي  و تنظیف حمام ها به روفتن کوچه

 .نمایند  می پزند و یک من روغن بید انجیز نذر درخت کهورِ نظر کرده  می وبا

پنجه براي «و  »قندیل براي گنبد حضرت معصومه«و  »خوانی روضه«و  »خدا توکل کردن به«مردم ایران 
ل و را شفاي امراض و دواي کر و  شَ »علی اهللا رزقکم«و  »انشاءاهللا و ماشاءاهللا « و »عباس علمدار ساختن

ل خواجه و دعاي باران و استخاره قرآن و فا دانند و فرو نشاندن تربت امام حسین، توفان دریا را و  می مبتال
 . داوود دارند امو عمل  یسعدي و دو رکعت نماز حاجت و غسل اویس قرن

بایست به قوه علم . اخته ساختهگوید تمام مایحتاج معیشت را طبیعت در عالم، آماده و پرد  می اما پسر فرانسه
االطالق قانون مملکت است که  حاکم علی. وجود آورد و کار کرد تا نظم زندگانی را بر اساس محکم نهاد

جزا ما را از اعتقاد به روز جزا در آن سرا مستغنی  محکمه عدلیه و. جزاي هر عمل را در کنارش گذارده
کشف مشکالت بر و بحر را نموده، خزاین و دفاین عالم طبیعت را به قوه  94مدرسه دارالفنون. ساخته است

علوم عالیه و فنون علمیه پرده از . علم ظاهر کرده، اقرار به قدر و قضا از جهل به علت و اسباب اشیا است
روي قدر و قضا برداشته است و سبب اغلب چیزها بر ما آشکار است و دست قضاي فلکی یا نحوست بخت 

اطباي ما در معالجات ابدا احتیاج به استعمال . لع از دامن علم و عمل و قدرت در مملکت ما کوتاه استو طا
علم هیئت . تربت سید الشهدا یا نذر نذورات براي فالن قبه و بارگان یا دعا و مناجات و ذکر یا شافی ندارند

                                                             
 منظور دانشگاه فنی است ٩٤



٧٩ 
 

نماید دیگر قرانِ سعدین و احتراق   می و نجوم جدید ما، که جغرافیاي کوه قمر و مریخ و عطارد را مکشوف
کنند، به کلی از میان برده   می نویسند و از براي ساعات سعد و نحس معین  می عطارد را که در طالع تولد

الحاجات و ریختن آب زمزم و خاك تربت در دریا و  استغاثه به درگاه قاضی بهعلم دریاشناسی ما را با . است
 . ضرورت و غیره احتیاجی نیستفرستادن صلوات از براي نجات 

الصبیان و نماز حاجت و استخاره قرآن  عمل ام. ساختر ابر مصنوعی، ما را از دعاي استسقاء، استغنا داده است
توکل و انشااهللا . رسانید  نمی شد، سر و کار مقدسین ایران را به این فقر و پریشانی  می اگر کاري از او ساخته

 .مسلمانان را تنبل و بیکاره کرده و بدین روزگار سیاه نشانیده و تفویض امور و ماشااهللا،

زیرا . تر است تر و روزگارش تباه مشاهده فرمایید که هرکه را اعتقاد بدین خرافات بیشتر است، روزش سیاه
گري، علم و عمل است و الغیر و هیچ مردم اروپا را بدین  که مایه نجات مردم عالم از بیابان هولناك وحشی

لهذا هرچه در هر ملتی . ادت و خوشبختی و مدنیت و فراهم بودن اسباب معیشت جز دانایی نرسانیده استسع
تا بدان مقدان  .شود  می شود، تمدن زیاده گشته، ظلمت موهومات عقاید مذهبی در ایشان کمتر  می علم زیادتر

ي از وهمیات و موهومات نیست و عال العال که منزل شیران و خوابگاه مردان است که جز برهان، ابدا ذکر
اند که اقل  خرند و ایشان همان مردان و مومنان حق  نمی یک ذره خرافات را به چیزياز تمام ملل و مذاهب 

 .از کبریت احمرند

بریم که دنیا   می گویند ما انتظار کمال و بلوغ این طفل نوزاد علم را  می حکماي بزرگ اروپا !الدوله جاللاي 
کمال انسانیت و منتهی درجه مدنیت و قانون عدالت . کند و بهشت موعود را موجود فرمایدرا گلستان 

لهذا به فیلسوفان .  ظلم و فقر و تعدي و غم را از گلشن جهان براندازد ي حقیقی را در عالم ظاهر سازد و ریشه
نماییم که   می ا نیز وصیتکنیم که این کودك خوردسال را تربیت نمایند و به جوانمردان دنی  می عالم سفارش

این درخت سعادت را به خون خویش آبیاري نموده و براي شوکت و برومندي این نهال ارجمند از هیچ نوع 
فداکاري خودداري نفرمایند که این طفل نوزاد به مقام کمال و حد اعتدال برسد و گیتی را حیات تازه و 

وده و آدم را به کمال سعادت برساند و این نور تابان و عالم را سرا پا گلستان نم. مسرت بی اندازه بخشد
آفتاب رخشان مردم را از ظلم جهالت و خرافات رهانیده از عبادت معدوم مطلق و مجهول صرف خالص 

خواهم آیا انتظار بزرگی و بلوغ و کمال شوکت و فروغ طفل نوزاد علم را بکشیم   می از شما انصاف. نماید
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که در بودن و زمان  96و پدر آسمانی و حروف سبحانی 95آور بهرام دین  ئم موعود و شاهبهتر است یا انتظار قا
ستیم و به چه سعادت و بختیاري یمان و اعتقاد ایشان چه طرفی بربحیاتشان چه کار براي ما کردند و از ا

هندو به کتاب اگر  ؟رسیدیم که حاال دوباره انتظار آمدنشان را کشیده و تضرع براي تعجیل ظهورشان نماییم
ته  سرو مقدس رفتار نکرده بودند و ایمان بدان همه خرافات نیاورده بودند و اعتقاد بدان قدر موهومات بی

گري بود عمل کرده بودند،  نکرده بودند و در عوض به یک قانون ساده که معاون و معدل طبیعت هندي
مانند جانی و قتیل اسیر دست انگلیسیان باشند شدند که به   نمی شک و شبهه امروز اینقدر بدبخت و بد روز بی

و نوکر زرخرید ایشان هم محسوب شوند که در اول از خوان نعمت آنان بخورند و بهره ببرند و مانند حیوان 
 .بزیند

 ساخته را که دو جلدش به هم مربوط نیست کنار ي پوسیده عزرا ملت یهود اگر تورات جعلی کهنه
اگر  97برعکس نصاري. زیستند  نمی نهادند، البته بدین ذلت و رذالت  می علم مدنیت گذاشتند و پا به دایره  می

کردند، گداتر و فقیرتر و   می نهادند و به آنچه در انجیل است عمل  نمی بوسیدند و بر تاق کلیسا  نمی انجیل را
خود را دارد اندیشه فردا  زیرا که در انجیل است هرکه قوت امروزه .بودند  می تر از ملل عالم، نصاریان جاهل
اگر کسی به طرف راست صورت شما سیلی ! اگر کسی قبایتان را بخواهد، پیراهنتان را نیز بدو بدهید! نکند

اندکی تصور فرمایید که کسی چنانچه در انجیل است، بشود و آنطور عمل ! بزند، طرف چپ را نیز بگردانید
یراهن هم بدهد و براي کتک خوردن، تخت بگیرد و تن بر رذالت نماید که فردا را فکر نکند و به قبا خواه، پ

 !در دهد

کنند که آنوقت معادن زغال سنگ   می عیسی کجا است که امت خود را ببیند که حاال فکر هزار سال بعد را
خواهد تمام دنیا را ببلعد و   می لندن تمام شود، چه باید بکنند؟ مسیح در چه جاست که ببیند دولت انگلیس

گویم اگر ملت نصاري   می به راستی. زند  می یک سردار روسی چهل هزار ترکمان را با چاتمه شرنپل آتش
 .بودند 99العالم و اذل من فی 98تابع آنچه در انجیل است، شده بودند امروز ارذل امم
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هجرت جعلی که در مدت متمادي از هاي  اکنون تکلیف جمیع مسلمانان این است که چشم از این افسانه
نبوي تا حال هرکس به هواي نفس خویش از جهالت و نادانی و عصبیت و خودسري گفته بپوشند و این همه 

و سنگینی بدن را به پاي چپ باید انداخت ! مسئله فضله را که در وقت قضاي حاجت رو به قبله نباید نشست
قلیله و کثیره و متوسط و کوفت و استبرا کشیدن انگشت سبابه از اصل مقعد تا سرحشفه و حیض و استحاضه 

اند و ملت باغیرت اسالم را بدین روز  کرده ها و تدقیق ها و زهرمارهایی که مالهاي نادان سالها در آن تحقیق
معرفت را به کلی  حکمت و عرفاي بی اند، اینها را کال محو و نابود ساخته و هذیانات حکماي بی سیاه نشانیده

 یکی باقی گذارند که کسانی که از بعددولتی  100خانه اب ایشان در آنتیکاز میان برچینند و از هر کت
آیند، درجه حماقت و پایه خرافه و نادانی علماي اسالم را مشاهده نموده عبرت گیرند که اینان معجزه    می

اند و آنان را  وهمی بستههاي  کرده که چشم و عقل و گوش و دل چهارصد میلیون مسلمان را بدین افسانه
 .اند خبر ساخته علم و هنر از همه چیز دنیا بی ي کور و کر و بی مانند بیوه زنان پاشکسته

آیا عبرت نیست در وقتی که به صد برهان حسی بطالن بودن افالك را در این فضاي الیتناهی معلوم و 
التیام افالك باز چهارصد میلیون مسلمان، اعتقاد به معراج جسمانی نمایند و در خرق و . اند مشخص کرده

کرده، یکدیگر را تکفیر کنند و شیر برنج خوردن در عرض و سدره المنتهی در کرسی  ها و مجادله ها مباحثه
کشند، قایل باشند و   می و ابراهیم نام، ملَک دربان آسمان چهارم و چهل هزار ملَک قرص آفتاب را به مغرب

گرفت در وقتی که قطر کره آفتاب را به ذرع و پیمان  آیا هیچ عبرت نخواهید. منکر اینها را کافر شمارند
اند و قطورات روز به روز را ثبت دفتر نموده و تاریخ پاره شدن آفتاب را به چند قطعه  تحقیق کرده و دانسته

سیاره که یکی زمین است و دیگر عطارد و مریخ و زهره و غیره معین کرده و سکون آفتاب و حرکت 
 ؟الشمس گشته است  گرد او به چشم عیان دیده و فهمیده باشند و تمام اینها اظهر منزمین و سایر سیارات بر

پرستان ژاپن را  خُرد مجوسان بمبئی و بتهاي  در عصر ما که سیل علم از فرنگستان سرازیر شده و تا خانه
و هندیان بلیار دنیا و زنگیان آفریقا  سیراب نموده و ترکمانان دشت قبچاق را متمدن ساخته و وحشیان ینگی

را از نادانی و جهالت نجات بخشوده و بر تخت سعادت نشانیده، باز یک قطرع از آب این سیل علم به خانه 
اند  شیعیان ایشان داخل نشده و کال طرا در بیابان جهالت و نادانی و حیران و سرگردان مانده ومسلمانان ایران 

نمایند و در عوض   می استخراج صحاح بخاريدر و پروگرام رفتار و کردار و علم حقوق خویش را 
نمایند و   می انصاري را تحصیل دارالفنون در مدارس ایران حکمت مالصدرا و اصول شیخ مرتضیهاي  مدرسه
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هاي نامربوط فخررازي و تفسیر  مصر صد هزار طلبه مشغول به خواندن کتاب هعثمانی و قاهرهاي  در مدرسه
 .اند الدین اعرابیکبیر زمخشري و هذیانات محی 

فرق میان مردم مغرب که اروپا است و اهالی مشرق که آسیا است به خصوص ایران از زمین  !الدوله جاللاي 
یکی . بختی آنان و شقاوت و بدبختی اینان محتاج به ذکر و بیان نیست تا آسمان است و ابدا سعادت و نیک

و آن عبارت از ساختن و پرداختن  است 101اروپا پوییزياز این اعظم پروگره و اساس تمدن و اسباب ترقی 
عبارات پرمعنی و خوش اسلوب و وضع و مطبوع و موثر در تشریح حال یک ملتی از براي عبرت دیگران یا 
در تشبیه مثل واقعی از احوال شخصی از براي انتباه و آگاهی یا در رغبت و تشویق در خوي خوش و 

معنی و لفظ بسازد و به موقع  ت انتشار حق و عدالت منظومه خوشجوانمردي و بذل همت و کسب معرف
انتشار گذارد و در واقع پوییزي همان شاعري است که در فرنگستان فن آنرا در کمال رسانیده ولی در ایران 

معنی قرار  گزاف بافی و یاوه سرایی و مدح و هجوهاي بی ي گدایی و واسطه ي این هنر شریف را وسیله
الحد  اما در اروپا شعرا را بزرگ شمرده و فوق .ندا شاعران ایران از سگ کمتر و از گربه بیشتر اند و داده

یا اینکه شاعري فیلسوف به قوه علم و افکار عالیه معانی و حقایق . نمایند و پوییزي بر دو قسم است  می احترام
نظم کشیده با عبارتی موجز و  ي و جواهر حکمت و معرفت را خود از قعر دریاي دانش درآورده به رشته

بها را  گوهرهاي گرانهمانا این شاعر غواصی را ماند که به قعر بحر فرو رفته، . نماید   می سلیس و شیرین بیان
کند و این عمل در   می ق تقدیم نهاده به ملت خویش هدیهببیرون آورده و به رشته نظم کشیده و بر طَ

دیگري آن است که . مانند ولتر و غیره. القدر است فیلسوف جلیلفرنگستان مخصوص حکماي بزرگ و 
انگیز یک طایفه با  معمول میان مردم و تواریخ و وقایع دهشتناك و مصائب هولهاي  امثال و قصص و افسانه

یک شخص را در قوالب الفاظ و عبارات خوب و خوش به صورت بسیار موثري نهاده و همان امثال معمول 
انتظام کالم  ي منقش ممثل و ملبس و مزین کرده به رشتههاي  هاي زیباي دلکش و نگاره لباسبازاري را به 

 .آورد   می کشیده به بازار

از این قبیل شاعران در هر ملتی یافته شده مانند هومر از شعراي مشهور ملت یونان است که وقایع و حوادث 
نظم کشیده و در ملت ایران فردوسی بوده که او نیز  ي و مبارزات و محاربات دالوران قدیم یونان را به رشته

خوانند و همچنین در   می خویش داد پوییزي داده است و امروزه در فرنگستان آثار او را پوییزي ي بقدر قوه
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نظم درآورده به نحوي  ي ملت انگلیس شکسپیر شاعریست مشهور که مصائب پادشاهان انگلستان را به رشته
تواند و صورت آن   نمی شود که از گریه خودداري  می اي متاثر ت را بخواند به درجهکه هرکس آن منظوما

 .بیند   می مصائب را در چشم خویش ممثل

قوت آن را در احیاي یک ملت و  ي دانند و درجه  نمی هنوز مردمان ایران معنی پوییزي را !الدوله جاللاي 
و اصالح و خوي اهالی مملکت و ارتقاي افکار و القاي  ها ارتقاي افکار و القاي جرئت و دالوري در دل

هر شاعر گداي گرسنه متملق و . فهمند  نمی جرئت و دالوري در دلها و اصالح و خوي اهالی مملکت
تر  گویی را که الفاظ قلنبه را بهتر بکار ببرد و عبارات مغلق و پیچیده تر بیان نماید، او را شاعر و فصیح اغراق

قحبه، بیست  سرا که در مدیحه فالن زن گوي هرزه مانند قاآنی سفیه مغلق. دهند   می شعرایش لقبدانسته ملک ال
اغراق دیگر به هیچ معنی و مقصودي نپرداخته او را حکیم  قصیده مطنطن ساخته و جز به الفاظ با طمطراق پر

لوس، شرافت مدح و شوکت دیگر غافل از اینکه این گداي چاپلوس و متملق . گویند  می و ابلغ و افصحش
فاحشه را  ي جایی که فالن قحبه. تمجید و وقار، ثنا و ستایش و قیمت افتخار و فضیلت را به کلی بر باد داده

زهرا در عصمت و عفت و طهارت و شرافت برتر و باالتر بخواند، دیگر کدام زن را  ي از مریم عذرا و فاطمه
 ؟ رغبت به عصمت و میل به شرافت و عفت افتد

المدح «خواهند؟ جواب داد   می از حکیمی پرسیدند حکما جزاي زحمات و قیمت خدمات خود را چه
قوت  ي خواهید اثر و درجه  می اگر! دوست من. این که مردم آنان را به لیاقت مدیحت کنند »باالستحقاق

ار عالیه تماما از اثر پوییزي را مالحظه فرمایید بدانید که پیدایش علم و معرفت و دانایی و حکمت و افک
تر و حقیقی و  تر و رزین پس هرقدر کالم متین. کالم و تاثیر سخن از طریق گوش در دل و دماغ است و بس

توان از قرآن مقیاس گرفت   می قوه کالم را ي اش در دل بیشتر است و درجه تر باشد، سرعت اثر و قوه ساده
 ي و به غیر از بطالت و توحش شعاري نداشتند وکه چگونه ملت عرب بربر را که جز شترچرانی کار

 .تخت قیصر و اریکه کسرا نشانیددانستند، کالم محمد آنان را بر   نمی

آدم مقصد و همت ایشان نام و بزرگی و القاي ذکر جمیل است و در ملل متمدنه از  تمام بنی !الدوله جاللاي 
 دانند، چون  نمی بذل نموده هیچ شرف و فخري را برتر از آن ها و جان ها براي کسب مدایح ستوده مال

. مملکت دو سطر نام خود را به بزرگی و جاللت باقی بگذارند 102خواهند در تاریخ یک ملت و سوسیته  می
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گفته مرا از زمان طفولت و اواخر امپراطوري فرانسه هیچ آرزو نبوده جز   می چنانچه ناپلئون فرانسه هماره
فتر ایام یک ورق از ستایش و مدیحت خویش بگذارم و چون بدین آرزو نایل شدم، مرگ برایم اینکه در د

هایی که  چه در جنگ. گواراست و قیمت این متاع عزیز یعنی ابقاي نام بزرگواري در عالم جان گرامی است
 .حاضر بودم، قیمت لذت افتخار ظفر و اشتهار در عالم را در جان دادن و فداکاري دیدم

نماید، ابقاي اسم و افتخار است و این به قوه پوییزي    می بلی دوست من، چیزي که جان عزیز را در نظر خوار
نویسی و لیتراتور در  از این روست که فن پوییزي و تاریخ. و در عهده قلم شاعر ماهر و مورخ ادیب است
قواي قلبیه و مدارك دماغیه را به واسطه اند و افکار عالیه و  فرنگستان به سعی زیاد به درجه کمال رسانیده

سخن و  ي این دو قوه شمار براي سازند و فواید بسیار و نتایج بی  می قدرت قلم و قوت سخن در اروپا منتشر
هزار قسم  نویسی را در فرنگستان به جایی رسانیده که هر روز زیاده از سی کار روزنامه. اند قلم مترتب نموده

درجه سهولت و قرائت و آسانی طبع و . سازند  می ق سفیده، طبع و در میان مردم منتشرروزنامه و سایر اورا
زحمت و غلط از سر تا آخر  اند که هرکس دو ماه درس خوانده باشد، بی اي رسانیده صحت خط را به درجه

 .برد  می فهمند و استفاده  می خواند و  می روزنامه را

نویسندگان آن، که آنقدر در زبان فارسی الفاظ قلنبه و مغلق عربی اف و تف بر علماي ایران و معلمان و 
 کنند که ادیب فاضل ده سال درس خوانده از عهده خواندن یک ورق کتاب فارسی بر  می استعمال کرده و

 .رود  می آید و در یک جمله چند احتمال   نمی

اند که خواندنش موقوف  بجایی رسانیدهکار خط را . دو سطر هم از محسنات خطوط معمول ایران باید نوشت
همه خط نقاشی و رمز است کسی که از خارج بر مطلب مطلع باشد یا قرینه حالیه . به رمل و اسطرالب است

خطاطان ایران بسیار سعی دارند . را در دست داشته باشد که بتواند دو سطر را بی غلط بخواند واال ممکن نیست
اي خط فارسی را  درویش بدکیش به درجه! خواهد خوانده بشود یا نشود  می که خط را خوشگل بنویسند دیگر

خود . کند  می خراب کرده که ورقه مکتوب را به دست هرکس بدهند گمان نقاشی گل و بلبل و الله و سنبل
چراکه من خود بارها خط خویش را . گفته است کرامت کسی دارد که خط مرا خواندن تواند  می درویش

اهالی فرنگستان روز به روز در سهولت کتابت و قرایت کوشش دارند و بر وضوح و  !وانستمخواندن نت
افزایند و مردم ایران آن به آن در اقتباس از شیوه درویش و بهم پیچیدگی خط و ابهام آن    می آشکارایی خط
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خط رمز و سرو کم صال از اشکال رسیده که صدبار از اي  تاکنون کار خط ایران به درجه. نمایند  می ها سعی
 !تر است مشکل تر و از پنجه کالغ بدگل

دیگري از عیوبات خط ایران که ویِل یعنی اعراب جزو خط ایران نیست و در اعداد حروف مانند خطوط 
از این رو اشتباه در حروف از . اعراب است بیشود و اغلب بلکه همه خطوط ایرانی   نمی فرنگیان گذارده

زیاده از  "کرد"تصور فرمایید در لفظ، . شود  می یا خود ویِل نداشتن در حروف بسیار پیداجهت نقطه داشتن 
مگر به قرینه، ولی در خصوص فرهنگی . گردد  نمی شود و مقصود نویسنده هیچ معلوم  می بیست قسم خوانده

 .چنین نیست

ام که هیچ  شکل و مغلق نوشتهنماید که من مره نادري را چنان م  می افتخار! زن قحبه 103میرزا مهدي خان
این مخرب ملت، تاریخ فتوحات نادري . آید   نمی فاضل علمی با ده کتاب لغت از عهده قرایت یک ورقش بر

که مایه و اسباب افتخار و شوق ملت ایران بوده، این قدر مبهم و مغلق نوشته که معلوم نیست تاریخ و به زبان 
 و به زبان هندیست؟ فارسی است یا اینکه منتر مار و عقرب

زنانه هاي  دوازده جلد کتاب زرگ در تاریخ ایران و اسالم نوشته که پر است از افسانه ناسخ التواریخصاحب 
آیات که از سر تا آخر آنها دو عبارت موافق واقع و مطابق منطق ندارد و  و مبالغات مردانه و معجزات خرافه

در میدان شاه اصفهان، درویش جوز علی شاه و قلندر غول علی شاه این جاهل دیوانه هر هذیان و افسانه را که 
آیا . خر، قصه گفته، همان را به عینه برداشته با بعضی عبارت عربی مغلق مرکب و کتاب تصنیف فرموده

 حدیث کسا و رغب جناح جبرییل و قاه قاه خندیدن فتحعلی شاه هم جزو تاریخ است؟

ان شرح حال سلطان و جنگ و جدال و رجز شجاعان است، تاریخ بایست تاریخ نه تنها هم !الدوله جاللاي 
حاوي حدود مملکت و اخالق و آیین ملت و کیفیات هر ایالت و قانون و روش سلطنت و معاهدات دولتی با 
دیگر دولت و معارفه رجال قوم و ملت و شرح معیشت و ثروت و تجارت رعیت و ترقی انحطاط مدنیت در 

انقراض یک طایفه و پیشرفت ترقیات هر فوق حتی ماواي ایالت و مرتع با جغرافیاي بالد هر عصر و اسباب 
 .مشروحا ضبط نماید
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بچه کوچک را . اید اي معلمان جاهل و نادان ایران، هنوز اساسی براي تعلیم و زبان مادري خود قرار نداده
فحش این عبارات را به  پیش از آموختن حروف پارسی به ضرب چوب و هیبت کتک و فلک و شناعت و

 :آموزید   می او

 اول کارها به نام خدا/ ها پس مبارك بود چه فره

. تواند بخواند  نمی خواند، یک سطر مکتوب  می دو سال قرآن درس. دهند  می هشت جزو عربی، او را درس
به خواندن تصریف پس شروع . دهند   می ي نادري به او یاد پس از آن گلستان سعدي و دیوان منوچهري و دره

بیست سال . تواند بخواند  نمی در حالیکه یک ورق روزنامه. کنند  می ریحانی و الفیه و سیوطی و شرح جامی
و بعد از آن . تواند بنویسد  نمی خواند و ترجمه یک عبارت عربی را به فارسی  می متمادي هم صرف و نحو

نادان، اجازه قتل  ي گرم عربستان در دماغ آن بیچارهنماید و پس از تاثیر هواي   می مسافر عتبات عالیات
االسالم گرفته، گرسنه و پابرهنه راه ایران را پیش گرفته به طمع چاپیدن مال  مسلمانان را از جناب آقاي حجه

ت را لحکمت بذلک و فضی. دارد  می درآوردي بیچارگان و ریختن خون مسلمانان از هر قسم فتوي و حکم من
یی ها قسم به خداي یکتا که ظلم و ستم. نگارد  می قتل و فتوي کفر و حرمت زوجه بر زوج در ذیل هر حکم

شود، هرگز از شمر و یزید در حق اوالد امام حسین نشده   می که از علماي بیدارگر در حق ایرانیان شده و
 .نمونه آنرا عرض نمایم. است

اي به دخترش ارث رسیده آن  د و خانه خرابهدر همسایگی مسلمانی از اهالی کرمان مرده بو 104شخص مجوسی
بدون اطالع آن بیچاره یکی از . مسلمان پاك دین، چشم طمع بدان خانه خرابه یتیم اندوخته و انداخته بود

علماي آنجا، سالوسی بی دین را بر حسب حکم شرع مطاع قیم آن صغیر قرار داده، آن خانه خرابه را قیم 
به قیمتی بسیار کم فروخت یک هشتم آنرا آقا گرفته و تصرف نمود و موافق  آیین دین بدان مسلمان پاك بی

اش  درحالتی که یک دینار از قیمت خانه. قانون شرع مطاع آن دخترك یتیم گدا را از آن خانه بیرون کردند
. بدو ندادند که باید تنزیل داد تا حاصلش را صرف نماید و اصلش بماند و از خود هم یک دینار نداشت

 دهند؟  می تصور فرمایید آیین قدیم بلخ و وسط آفریقا حکم بدین عدالت کرده و فتوا

 .خالصه به اعتقاد من ظلم و خرابی مالهاي ایران به بیچارگان بیشتر از سالطین ظلم و جور است
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علَم کاویانی آه آه که تازیاه نه تنها همان تخت کیان و تاج کیقباد را گرفتند و بر باد دادند و نه تنها همان 
و ثروت،  سلطنت. را سرنگون نمودند بلکه هرچه ملت ایران داشت به تاراج بردند و متدرجا از ایشان ربودند

سعادت و مدنیت و کیش و آیین و روش و دین و خلق و خو و رنگ و رو و عادات آدمیت و اطوار 
شیدن و عیش و نوش و بلکه تمام انسانیت و علم و معرفت و هنر و صنعت و زبان و بیان و نوشیدن و پو

لوازم زندگانی ایرانی را تازیان بر باد دادند و در عوض آن همه عادات خوب و مرغوب، اطوار وحشیگري و 
رحمی و خونخواري و توکل بر مجهول مطلق و نمازهاي به عجز و  بیکاري و تنبلی و  بیمروتی و  بیظلم و 

معنی مضر پر مرارت به جهت موهوم محض که به  هاي بی روزه ثمر براي معدوم صرف و بیزاري و نیازهاي 
 .عربها امانت داده و ودیعت سپردند» یا یعرف و ال یدرك و یا یوصف«قول خود اعراب 

هاي  چست و چاالك خوش طراز و طور قدیم ایران که شبیه بستره و پانطالونهاي  خوب تصور فرمایید رخت
 جمشید شیراز نمونه آنها در صورتها در سنگ تراشیده مالحظه حالیه فرنگستان بود که االن در تخت

اند و به عوض قبا و پیراهن عربی را که مخصوص هواي گرم عربستان، فراخ و  فرمایید از ایرانیان کنده  می
 .اند شکاف و سوراخ است به ایشان داده پر

 عربی را که قدیم از لیف خرماهاي  دور دوخته را به اسم عبا، ترلیکهاي  گشاد، گلیمهاي  زیر جامه
 روایت بحاراهللا به تلبیس از  اند به ایرانیان بیچاره پوشانیده و در ذیل هریک از آنها حدیث قال رسول بافته   می
پوشیده است، جهت نبودن علم و   می هرچه فریاد کنی که بر فرض پیغمبر هم از این قسم لباس. نمایند  می

العرب است و مناسب این طرز لباس با مردم آن وقت عربستان و آن  هصنعت خیاطی و کفاشی در جزیر
اند، چه مناسب با هواي سرد ممالک  پوشیده   می فراخ و قباهاي پرسوراخهاي  هواي گرم بوده که زیر جامه

 را» من تلبس بالعبا فال اجرا شهدا«ایران و چله زمستان آذربایجان دارد، هرچه بگویی باز حدیث شریف 
نمایند و در آن هواي سرد عباهاي گشاد و   می خوانند و منکر این عبارت عربی را لعنت و تکفیر   می

خرامد   می چرد و  می تبریزهاي  عربی پوشیده در گل و باطالق و برف کوچههاي  فراخ و ترلیکهاي  زیرجامه
 .برد   می حساب بیو از اجراي این نعمت سنیه اجر و ثواب 

اي که داراي  ایران و ایرانیان را فرنگیان شبیه به آدمی صاحب دولت و تجمل و شاهزاده !الدوله جاللاي 
فتوت شده تمام مال و  بیمروت و گرفتار ستمکاران  بیاند که در بیابان دچار دزدان  ثروت و تجلل باشد کرده

کهنه  ي زیر جامه اش را برده و در عوض یک متاع و اوضاع او را برده و لباس فاخرش را کنده و سرمایه
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 ها کثیف پر شپش از خویش بر او پوشانیده و زنجیر بندگی و حلقه غالمی در گردن و گوشش نموده به مغاره
شان است، او را برده و مهتري اسبان و چاکري چاکران خود را بدو تفویض  و زیر تپه خارها که منزلگاه

حد آزار و اذیت نمایند و عجب این که اگر  بیزه و اندا بیداشته و هر آن او را به شکنجه و عذابی تازه و 
کسی بخواهد او را از قید اسارت و رقیت ذلت این کنه دزدان خالص کند، راضی نشده که سهل است بر قتل 

 .و اذیت شخص خویش خواه اقدام و قیام نمایند

مروت و عربان کهنه دزد  بیکنند که اي ایرانیان بدبخت، تازیان   می فیلسوفان عالم به آواز بلند فریاد
غیرت، بر سر شما ریختند و تخت کیان و تاج کیقبادي را زیر و زبر نموده علَم کاویانی را سرنگون و  بی

 .ثروت چهل هزار ساله ایران را هدف تاخت و تاراج ساختند

جوانان رشید، مانند سرو شمشاد را پاره پاره شمشیر، زنان باشرف و عصمت شما را دستگیر و رقاص محفل 
دان و اطفال صغیر را بعضی اسیر بضمیر و مغان و مو هیز نمودند، شیخان کبیر و پیران روشنسعد وقاص زن 

 .مروتی خویش کردند بیانصافی و  بیو برخی دستگیر و اکثري را طعمه شمشیر 

. آیین پاك و روش تابناك شما را به خوي نجس عربی و طبیعت نحس بدوي و فطري دزدي تحویل دادند
اساس دروغ و بنیاد ظلم و دین مخالف طبیعت و خداي مجهول و پیغمبر امی به عوض در میان شما بر پا 

مند و یک قانون فه  نمی خود اعراب هنوز که یک هزار سال است، یک عبارت از قرآن را. نموده و دادند
اند و در وقت هجوم به  دانند و در این مدت مدید یک روز بر وفق دین محمدي رفتار نکرده  نمی شریعت را

چنانچه در فتح . توانستند  نمی دانستند و یک آیه از قرآن خواندن  نمی ایران آداب نماز که ستون دین است،
جواب نوشت به هرکس که  ؟به چه نهج تقسیم کنیم بتون شده نوشتند غنایم مداین را تون مداین به عمر

المسلمین  ما وجدنا فی جیش«مبالغ خطیري به مدینه فرستادند و نوشتند . اي از قرآن بداند سهمی بدهید آیه
 105»الف رجل یحفظ آیه من الکتاب اهللا

درمان  بیدرد . سامان کردند بیایران و ایرانیان را گرسنه و  ،خالصه این دزدان بیابانی و این جانوران وحشی
اینکه هنوز ما دست از بندگی و تقلید ایشان و اطاعت آیین و کیش آنان بر نداشته و چنگ زدن به امامت 

 ولتر. ایم امام علی النقی و خالفت عمر و علی را مایه سعادت و نیکبختی و باب رفاه و ترقی خویش پنداشته

                                                             
 .اي از کتاب خداوند از بر بودند، نیافتیم به میان لشکر مسلمانان نگریستیم، هزار مرد که آیه 105
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ه در هر مسئله به کمال فطانت و نهایت عقل و دقت کوشش نویسد من عجب از مردمان دنیا دارم ک  می
جز در مسئله دین که نه تنها پا به روي عقل خود گذارده، بلکه . نمایند  می برند و موشکافی  می خویش را بکار
دا زنند که اب  می کند و حرفها  نمی نمایند که هیچ طفل نادانی باور  می شوند و چیزهایی باور  می سفیه و دیوانه

توان گفت که در ده میلیون یهودي و خاخام که تا حال بر مذهب موسی   نمی مثال .زند  نمی هیچ سفیه دیوانه
اما . البته هزاران هزار عالم دانا در ملت یهود موجود و یافت شده است .اند یک صاحب عقل نبوده است بوده

 تورات را قبول 106ي سفر تکوین اال هیچ عاقلی قصهو. اند تماما در اعتقاد به تورات و موسی، سفیه و نادان بوده
خدا از پشت درخت سر برآورده آدم و حوا را لخت دیده آواز «کند که موسی یا عزرا نوشته، که   نمی

 !زود از بهشت من به در روید! مهیبش را برکشیده که آخر فرمان مرا نبردید و از درخت ممنوعه خوردید
 معلوم. و الخ »عقب نگریسته او را دیده حیا کرده، خجالت کشیدند و چه شنیدندچون آواز خدا را شنیدند، به 

شود که آفریننده این لساط بدین بزرگی را موسی آدم جاهل و با تعصب تصور کرده و در همه جا به   می
ه یک آدم دانا نبود 107توان گفت که در ملت نصاري  نمی .تجسم خدا قایل شده و هزار چیز دیگر مخالف عقل

القدس و به آسمان رفتن عیسی و دانستن او را  البته که صد هزاران عالم دانا آمده همه در مسئله روح. است
. همینطور در مسلمانان هزار عالم دانا بوده و هست .اند پسر خدا و تصدیق انجیل یوحناي دیوانه و سفیه، بوده

 .اند بن، سفیه و احمق و خر بودهسر و  بیالقمر و معراج پیامبر و تصدیق آیات  اما مسئله شق

دین و دشمن تمام پیغمبران بوده است و هنوز عرق دیانت من از تصدیق  بیبراستی ولتر،  !الدوله جاللاي 
اما در حماقت ایرانیان و سفاهت آنان هیچ نوع تردید و شکی برایم باقی نمانده و به . لرزد  می اوهاي  گفته

اند و اال هیچ عاقل فرزانه در دنیا تصدیق دزدان و راهزنانی که او  دین دیوانهگویم که اینان در باب   می جرات
 اند و زنش را اسیر کرده و اوالدان و برادران و اجداد و پدران او را کشته و بخون آغشته باشند را چاپیده

که ممالکشان را ایرانیان این دزدان و راهزنان و غوالن و سوسمار خواران و شترچرانان را  لینماید و  نمی
ي آنان سر و پاي  دانند و در برابر قبر پوسیده  می اولیا خدا و امناي حضرت کبریا ،اند بدین روز سیاه نشانیده
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و غیره خوانده و در  108»ارضه  اشهد انکم االئمه الراشیدون الهادون المهدیون و خلفاي اهللا فی«برهنه ایستاده و 
 109.»ما فی و علیبابی انت و امی و «گویند    می آخر

طلبم آیا ظلم و ستم کلدانیان که هزار سال در ایران پادشاهی کردند و به اسم   می از شما به راستی انصاف
 اند نسبت به ماها مردم ایران بیشتر بود که ایشان را لعن و نفرین کرده و زشت ضحاك ماردوش معروف شده

هشتاد سال است پدر ایران و ایرانیان را سوخته و از گوییم یا ستم و جور تازیان که هزار و دویست و   می
لباس و زبان و کیش و منش و آیین و دین ایشان گرفته تا عقل و دین و خو و طبیعت و شرف و ناموس 

 ؟آیا کلدانیان آن زمان سزاوار دشنام و نفرینند یا تازیان این عصر و اوان. اند ایران را بر باد داده

اما . خرافات و سفاهت را کاشتند در گذشتم ي اساس ظلم را در ایران نهادند و ریشهمن از لعن بر ایشان که 
اگر تنها . دارند  نمی الدین بر الدین و محیل کبیره و دوازده امام نصیر ي ایرانیان دست از خواندن زیارت جامعه

این احمقان جاهل . دنمودند باز خوب بو  می براي قبوري که در مشاهد مشرفه است این توقیر و تعظیم را
. کنند  می قبر امام رضانمایند که با   می اي است باز هم همان اقدام را نههایران هرجا قبر پوسیده و قبه و بقعه ک

کافر یا مسلمان، شیعه یا سنی باز همان شمع است و  !دیگر خواه در آن قبر و قبه احدي مدفون باشد یا نباشد
متصل در صدد انتشار . کنند  می پزند و  می همان شیرینی، همان دعا است و همان نذر و قربانی که براي او

 حقیقت هستند که از متولی و خدمه محض رواج بازار آن امامزاده نشر بیدادن کرامات دروغ و خارق عادات 
 .شود  می فتههرجا گ کند و  می

امروز زیاده از پنجاه هزار امامزاده در خاك ایران مطاف و زیارتگاه است و بیشتر آنان در پانصد سال قبل 
این اکثر  بنابر. مگر دو سه شهر مانند قم و کاشان و سبزوار. اند بوده  نمی اند و آنوقت تمام بالد ایران شیعه مرده

باز برابر قبورشان . که به اعتقاد شیعه از هر کافر مشرك بدترنداست » سگ سنیان«قبر کهنه  ها امامزاده
 .خوانند  می 110»بِابی انت و امی«ایستاده 

اهللا ولی در قصبه ماهان کرمان است که خود شاه مزبور از سنیان متعصب  عجب تر از همه مزار شاه نعمت
سالطین صفویه جنگ و منازعه داشتند بوده که اتباع و مریدانش همیشه با مریدان درویش حیدر شیعه، جد 
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درویش حیدر، غوغا و اختالف ایران در  ي اهللا با تبعه شیعه که االن جنگ حیدري و نعمتی سنی و شاه نعمت
 تر بوده و هماره یکدیگر و مرشدان هم را لعن و تکفیر تر و متوحش ایران از هر جنگ و جدلی سخت

کنون سنیان الر و اذرد ااش را   دلیل بر تسنن او است و رساله علمیهاهللا اند و اشعار دیوان شاه نعمت کرده  می
دانند و قبرش را   می اهللا سنی را ولی خدا مع هذا امروز کل شیعیان نادان ایران، شاه نعمت. دارند  می بنا و معمول

ه امام رضا شمارند و قبه و بارگاهش به مراتب از قبه و بارگا  می صاحب کشف و کرامات و قاضی الحاجات
هی او را ال چراکه خالص درویشان نعمت 111.تر تر است و نزد شیعیان هم محترم تر و باشکوه و جلوه مطنطن
ت او است دانند و موقوفات زیاد و هدیه و نذورات بسیار دارد و هماره دو سه هزار درویش مقیم ترب  می قطب

اند، لعنت و  د و خلفا ثالثه که مراشد شدهخوانن  می هی که حضرت شاه را قطبال و صدهزار درویش نعمت
 .کنند  می گویند و چه  می کنند و ملتفت نیستند که چه  می 112سب

 ي یی که در زبالهها مزبله نه اینکه. بودند کاش احمقان ایران به همان گنبدهاي پوسیده آنان اکتفا نموده
ریزند و به واسطه باران و گل و لجن و   می سبزي و استخوان و خرده نان و خاك جاروب و کثافت و نجاست

به  ها باطالق در آنجا جمع شده و از ترکیب این کثافات بوي بد و عفونت غریبی تولید گشته و بعضی شب
 و گازها که از تحلیل مواد حوانیه و نباتیه تولید و تکوین ها کوچک فسفر استخوانهاي  صورت شعله شمع

 .پندارندب یزدان ي جهل و نادانی آن محل را نور باران و نظر کردهشود عابرین و مترددین دیده از   می

تا آخر آنجا را قبه و . دیگر بیا و قیامت را ببین از اجتماع مردم و آوردن شمع و شیرینی و نذر و نذورات
و کور سازند و هزاران هزار درد و دروغ از شفا دادن کر   می بارگاه یا دستگاهی به اسم قدمگاه و نظرگاه امام

گاه خویش  دهند و آنجا را محل قدس شمرده و سجده  می ل و افلیج و چالق به آن مزبله نسبتو بیمار و شَ
 .است 114و التحصی 113دهند و از این قسم قدمگاه نیز در ایران یاتعد  می قرار

که اگر کسی  شود  می ها رسیده پیدا یی که اندك رطوبتی از هوا بدانها همین کیفیت فسفر، گاه از قبر کهنه
کند که از حرکت آن شخص بدان قبر   می رو بدان قبر برود آن ماده فسفري را مانند هواي نورانی تصور

نماید، در مراجعتش قدري تشییع آن   می شود و دوباره مثل اینکه مشایعت آن آدم را  می بواسطه تموج هوا دور
                                                             

 .و نشانگر آنکه تا پیش از دوران پهلوي دوم، بارگاه امام رضا در مشهد شکوهی نداشت این سخن مربوط به دوران قاجار است 111
 توهین 112

 شمار بی 113

 حساب  بی 114
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شود   می کوبیده ها آن وقت نقاره. رسد  می به ظهور طال نیز گاهی کیفیات فسفريهاي  و از قبه 115کند  می زایر
 .که فالن قبه و بارگاه و نور باران و از فالن مرده پوسیده یک هزار ساله، معجزه و کرامات نمایان شده است

اشخاصی که در حیات خود در امر معاش و کیفیت معاشرت خویش سرگردان و حیران و در دفع ستم 
از مادر و برادر و خواهر و خویشان خویش عاجز و زبون بودند یا از معالجه اندك  زیاد یا سنان ابن انس ابن

مریضی را شفا کردند، حاال جاي قبر دروغی هزار ساله آنان هر   می مرض، درمانده و به طبیب و جراح رجوع
 !و هر دردي را دواست

یا بدبختی آنان را بر سفاهتشان؟  متحیرم آیا درجه سفاهت ایرانیان را بر درجه بدبختی ایشان ترجیح بدهم
چنانچه اگر  .شبهه بدبخت و بیچاره و هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند بیبهتر آن است که بگویم هر سفیهی 

اگر کسی بخواهد . بودند گرفتار این مقدار زحمت و مشقت و بدبختی تقریر بیرون است  نمی ایرانیان سفیه
را بفهمند، در یک سفر با یکی از ایشان به کربالي معال یا نجف اشرف اي از بدختی ایرانیان  مختصر نمونه
 .مشرف شود

خدا نصیب کند که ببینی ایرانی را که از گرسنگی خوردن و سینه به سینه نورد شال مالیدن یا  !الدوله جاللاي 
حب پنجاه شمار، صا بیفروشی و تقلب نمودن یا از دزدي و خیانت کردن به زحمت بسیار و مشقت  از کم

تواند با این وجه نان و کشکی یا مزه گوشتی بچشد و نفسی به راحتی   می شود که حاال دیگر  می تومان پول
 :رسد  می بکشد، فورا بانگ چاوش لحاف به دوش به گوشش

 »اهللا هرکه دارد هوس کرب و بال بسم«

 آید   می ز طوس بوي رضاي غریب/ آید   می ز تربت شهدا بوي سیب

. کند که نعوذ باهللا  می شود که بیا و تماشا کن و به قسمی از این آواز دلش، هیجان آغاز  می نان دیوانهدیگر چ
کند، که   نمی دیگر ابدا خیال شصت منزل بیابان، خاصه آن وضع مسافرت ایرانیان و هواي گرم عربستان

ه؟ قطع این جچه ثمر و نتیچطور تحمل نمایم و براي چه و به عشق که؟ محض کدام غرض و فایده و بهر 
در اول اظهار این مقصد مقدس . رسد  نمی ابدا چنین فکري به دماغش. را بکنم 116سفر دور و دراز بدتر از سقر
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دمات، راه و زحمات سفرت هم کنم و در همه خ  می ، مهرم را حالل117آشوبد که منهم از مهر   می زنش نیز بر
 :حاضرم

 »دمرا ببر که دلم شوق کربال دار«

این مرد و زن خر سفر نکرده، دو االغ شل خریده و ماحضر سفر را جز به قدر یک خورجین، دیگر هیچ تهیه 
وار به بالي همان چاوش راه دور بیابان عربستان را بدون اینکه زبان  و تدارکی ندیده با جمعی خرسوار، دیوانه

سواره به خوردن نان خشک و آب گندیده و یا بدانند یا کسی را بشناسند پیش گرفته، شبگیر کنان و پیاده و 
تخم مرغ به آب پخته، روزي شب، و شبی به روز آورده و باران و برف بسیار خورده و از سرماي سرحد 

گندیده و در لفافه پیچیده و چهارصد پانصد  تازه ي با دویست سیصد نعش مرده کرمانشاهان نوش جان فرموده
خسته و مانده، نه مرده و نه زنده، ناخوش و بیمار، هرچه بخواهی خوار و زار،  118کیسه استخوان پوسیده،

بعد از تحمل زحمات سفر که یک دفعه از هواي سرد به هواي . شوند  می هفتصد هشتصد خرسوار وارد خانقین
این حال مرده تا یک فرسخ اطرافشان را قُرُق کرده، در هاي  گرم رسیده و گرماي فراوان خورده و بوي الشه

 دیگر. شوند  می 119گرفتار و دچار عمال عثمانی

 این زمان بگذار تا وقت دگر/ جز و این خون جگرعشرح این 

این سفر خیریت اثر را نموده و . زنده و بعضی دیگر کرارا و بعضی مرده خالصه بیشتر مردم ایران کربالیی
آن ایرانیان گدا و گرسنه احمق سر و پا برهنه را هرگاه جنابعالی در زیر آن قبه خالی . اند آن راه را پیموده

ایمان او را به دو زانو نشانیده و سرش را برهنه و شمعدان ده منی برنجی  بیخوانان  مالحظه فرمایید که زیارت
اي امام یا اباعبداهللا الحسین، از « :نمایند بگو  می را با دو من پیه و چرك و چربی بر سرش نهاده، تلقینش

و پدر و جد و مادر و خواهر و برادر و کسان و خویشان و التماس کنندگان و مردان شهر و طرف خود 
نمایم در این مکان شریف محمد مصطفی   می دوستان و جمیع مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات، زیارت

دوستداران و  کار و آرزومندم که در یوم قیامت مرا در شمار شیعیان و و علی مرتضی و که و که را خواهش
 .»شمعداران و خدمتکاران خود محسوب فرمایید

                                                             
 یعنی با کمال میل 117

صادق هدایت بعدها این موضوع را . بردند میرسم بود که زایران و حاجیان مردگان خود را از گور بیرون کشیده و با خود به زیارت کربال یا مکه  118
 .بسیار به ریشخند گرفت

 .پیش از بنیادگذاري کشور عراق، این سرزمین زیر چیرگی امپراتوري عثمانی بود 119
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اگر این بیچاره سربرهنه سفیه احمق را در نیم ساعت در زیر آن شمعدان کذایی با آن البه و زاري و ببینید 
حال مفتضحانه چیست و خطاب این جاهل در این قبه با این قبر خالی براي که این . میرید  می البته از خنده

مقصود چه و ثمره کدام است؟ بعد از اینکه این احمق بدبخت را در خاك عربستان مامورین  کیست و
الماره و اعشار گمرکیه چه از زنده و چه از مرده وجه حق مدفن و  عثمانی به اسم تذکره و حق البر و مال

راش و دربان و وجه تدفین، لخت کردند، آن وقت این گداي بینوا به دست متولی باشی و چراغچی باشی و ف
 .افتد   می کشفدار و زیارت نامه خوان

بعد از طی این عقوبات و گذشتن از . شود  می مرده، کالش او سپس قونسول عجم. حاال بیا و رذالت را نگر
عرصات و نکبات، گرسنه و برهنه پاي پیاده به گدایی و دریوزه، ده بده توبره به دوش، لحاف به کول آن 

گردد و نام مقدسش  غول، دست از پا درازتر و یک از یک وازتر به شهر خویش برمی احمق و کور و دبنگ
شود و براي نان همان شب اول، حیران و از   می خدیجه وارد خانه خود عسکر و زن جانورش کربالیی کربالیی

 .گه خوردن نادم و پیشمان

دهید که ظلم عرب بر   می وقت انصافاند، آن اگر تصور فرمایید چقدر مردم ایران خراب کربال و مشهد شده
عجم نه تنها همان فتح قادسیه و نهاوند و مداین بوده، بلکه هزار و دویست سال است که ایرانیان پیمان ستم 

اغراق سالی پنج کرور خسارت و ده  بیهمین یک مسئله کربال رفتن و نعش بردن شاید . اند کهنه دزد تازیان
سازد و به روز فقر و   می وارد آورده و بیست هزار نفر را تلف و هالك کرور ضرر بطالت به مردم ایران

که فرنگیان  120استاتستیک. دیگر مکه رفتن که طبقات مسلمان را از جهان کم نموده. نشاند  می بیچارگی
چراکه هرکس خسارت مخارج . آورد   می اند، سفر مکه سالی صدمیلیون تومان ضرر به مسلمانان وارد کرده
یک ساله و شش ماهه بیکاري و دوسال از هم گسیختن رشته و نظم کاري حاجی را حساب کند، سفر 

مهلک هاي  تا چه رسد به آن امراض مسریه و ناخوشی. بیند  می ضررش را در هر آدمی از هزار تومان زیاده
 خویش سوقاتعمومی مانند وبا و طاعون و غیره که از حاجیان تولید شده و به عنوان ارمغان به ممالک 

 .سازند  می برند و هزاران هزار مردم را خانه خراب و کشته و یا مبتال  می

بینی تند و تیز سفر مکه را تحقیق و تمیز نمایید مالحظه خواهید  در سایه مکه مکرمه، بلکه هرگاه با ذره
گرفته تا آخر  فرمود که به تمام ملل و ساکنین کره زمین است، از اول نقطه مشرق که چین و ژاپن است
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شود   می نقطه مغرب که حدود آمریکا و روسیه است، همین مرض وبا که از مرکز مکه به اطراف کره منتشر
بعد از هر حاجی که بپرسند که چه دیدي و چه فهمیدي؟ جواب قلبی و حرف باطنی . رساند  می خسارت کلی

هنه در آن آفتاب سوزان طواف نمودیم و میان او اینکه دو قطعه سنگ سیاهی را مانند شتر پالنگی سر و پا بر
مروت مثل دیوانگان هروله و هلهله کردیم و چندین هزار حیوان حالل گوشت را  بیصفا و مروه  بیصفاي 

و شور نوشیدیم و از حرارت گرما و تاب آفتاب مانند مار پوست  جان در خاك سپردیم و آب تلخ بی
و سه زده انداختیم و همه مال و ثروت خود را باخته حاجی شدیم و  انداختیم و چند پارچه سنگ به ستونی دو

 .گرسنه و برهنه رو به مملکت خویش تاختیم

هاي به زحمت اندوخته را در کمال عجز و احتقار، خوار و زار تسلیم و  نمایم چه مال  می بنده عرض! اما من
هاي عفن لجن را  هواهاي یحموم، آن آبتقدیم خاك پاي تازیان پدرسوخته کردند و در بادهاي سموم و 

. آب و آبادانی که آفتاب زمینش را چون کوره حدادي سوخته و افروخته دویدند بینوشیدند و در آن بیابان 
هاي زشت و درشت که از آن ناهمواران و خشن  خوردند و چه فحش ها که از آن دیوس 121چه دبوس

 .مردمان شنیدند

شکم و پهلو دریدند و چه رنج و  122خنجر برنده به طمع همیون و بدره چقدر آنان را که عرب درنده با
. که کشیدند ها و زحمت ها عثمانی و روس و انگلیس دیدند و چه مشقت 123يها که در قرانتینه ها اشکنجه

آخراالمر مفلوك و صعلوك، مقروض و کوك برگشتند و به نام مبارك حاجی نوروزعلی و حاجیه کلثوم، 
به خداي مکه جز بیت و مسجدي و سنگ سیاه و معبدي و زمین سوزان و آب شور و تلخ . دسرافراز گردیدن

 .شرم و ادب، دیگر هیچ ندیده و نفهمیدند بیو زمزمی و مشتی عرب سوسمارخوار 

محمد پیغمبر ما خواست که از براي ملت عرب دارالشوري و پارلمنت بزرگی قرار بدهد که  !الدوله جاللاي 
نشینان آن سامان در هر سالی یک دفعه در آن محل مناسب مجمعی نموده، هم تقاطی  که بادیهب اطراف مااعر

مانند بازار . افکار نموده و هم عرضه هنر و کار خویش و هم فروش امتعه و اجناس ناس در آن محل بشود
به عالوه تبعه  .دارند  می که الحال در فرنگستان در هر چند سال یکبار معمول 124عمومی یعنی اکسپوزیسیون
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هر مملکت و رعایاي هر والیت چون در آنجا جمع آیند، هرگان از حاکمی یا والی یا دیگري ظلم و تعدي 
دیده باشند، اظهار تشکی نموده و از آن مجمع که خلیفه مسلمین و هم وجوه ملت مومنین حاضرند رفع و 

چه از ترقی صنایع به رقابت ملل و تعلیم و . تعدي او بشود و هزار نوع فایده دیگر بر این بازار مترتب است
آدم و رواج تجارت و ازدیاد ثروت و تفرج  تعلم عادات مستحسنه از طوایف متمدنه امم و چه معارفه میان بنی

 .و غیره 125و رفع کدورت و رفع اَلم

چونکه از زمان محمد عربی از براي اجتماع اعراب بدوي و اکتساب تمدن و انسانیت جایی بهتر از مکه ندید 
شده و بعضی   می ابراهیم آن زمین محل تردد و اجتماع طوایف اعراب بود که در آنجا به وقت مخصوص جمع

 عکاز همانجا برپا 126و هروله و هلهله و دویدن در میان ایشان نیز معمول بوده و سوق ها و رقص ها جشن
اي عرب در همین محل مناسب دیده و الحق شده و این فیلسوف عربی انتخاب بازار اکسپوزیسیون را بر  می

 .نشین در جزیره العرب جایی بهتر از آنجا نبود براي عرب بادیه

توانید فهمید که ابدا غرض اصلی   می حال تصور درجه حماقت مسلمانان به خصوص ایرانیان را !الدوله جاللاي 
کمتر یا بیشتر طی مسافت نموده، مثال از اند و یکهزار و دویست فرسخ،  این آیین مقدس و پاك را ندانسته

روند و تحمل این مشقت و زحمت را نموده مبلغ کثیري صرف جیب   می العرب سرحد تبریز به خاك جزیره
عرب را داده، ذلت و خفت کشیده کتک خورده، نیم مرده، با وبایی مسري مهلک، کون برهنه، کیسه تهی، 

 .آورند   می نمشت خالی، قرض بسیار به وطن عزیز ارمغا

رفتند و دیگر   نمی اي کاش دوباره سه باره. رفتند  نمی شدند و دوباره  می کاش بعد از این همه زحمت متنیه
 عار را بیخوار  هاي موش زار آن خراب شده و عرب العرب و زمین شوره تعریف و توصیف آن ارض جزیره

ه به اصرار تمام، روبدان خاك سوزناك آورده کردند، باز بدین هم راضی نشده روزي سی و چهار دفع  نمی
 127و عجبتر اینکه هرکس هم چنین نکند، جایش را سقر. نمودند   نمی این قطعه سنگ پارچه سیاه را سجده

شمارند و   می خوانده و مالش را هدر شمرده و او را مسلمان نه، بلکه نجس و کافر و قتلش را فرض و واجب
 .دانند  می صواب
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العرب که  یش از این جزیرهپتوانم بگویم ایرانیان از آن اعراب احمق، هزار سال  حاال می! عزیز مناي دوست 
المقدس  زیرا که آن وقتی که پیغمبر رویش را از طرف بیت. ، بدترندخداوند در حق آنها شهادت داده است

از به خدا است نه سجده اعراب جاهل فهمیدند که غرض نی. به سمت قبله گردانید آن خران اعتراض نمودند
فرمایند   می دهند و حکم  می اما علماي بزرگ ایران بعد از هزار سال فتوي. بدین طرف یا براي این سنگ سیاه

گمان ندارم تا حال کسی از . که اگر در مصلی سهوا سرش از سمت قبله بگردد، باید نمازش را اعاده نماید
ه باشد یا جهت تاسیس او را درست فهمیده و اال این همه مسائل در مالهاي ایران کیفیت نماز پیغمبر را نوشت

دادند و بدین درجه شرح براي   نمی االحرام شرایط قرار نوشتند و این قدر در تکبیره  نمی شکیات و سهویات را
 . کردند   نمی اشتکاکات و مسائل در احکام و ارکان نماز

مالحظه فرمایید این نماز و وضو و غسل جنابت و اذان و اقامه و تعقیب و به جماعت حاضر  !الدوله جاللاي 
شود؟   می شدن بلکه نافله خواندن در شبانه روزي براي پنج وقت، چند ساعت زیان بیکاري و معطلی را باعث

توان کرد و   ینم و هر طور زود هم دست بکار برده شود هر نمازي با وضو و آداب او زودتر از یکساعت
زدن به زمین و رفتن و تشهد و  حالت مردم کاسبی که در شبانه روز پنج ساعت وقت خود را صرف کله

قنوت خواندن کند چه خواهد بود؟ گذشته از ضررهاي طبیعی طبی که در خم و راست شدن را بسیار مضر 
س نماز چقدر زحمت و مشقت شمرده اند، و چه ضرر و خسارت مالی و همچنین خطاي علماي اسالم در اسا

بر مردم بیچاره وارد آورده و ایران و ترکستان و قفقاز و عربستان و افغانستان بلکه تمام ملت مسلمان را 
وقتی که در لندن بودم جماعتی از اهالی انگلستان از گرانی بارهاي  .برباد دادههاي  همین فتواي ناحق مالنادان

گفتند ما خوب خرافات ملت یهود و نصاري را   می به من. مده بودندگري بستوه آ خرافه انتهاي نصرانی
 قال احمال این دو ملت را نداریم خیلی مایل به اسالمیم، فقط از سه چیز آن خیلینتفهمیدیم و طاقت تحمل ا

دیگري مشقت متمادي . یکی ختنه فوري است که براي ما اسباب زحمت سترگ بلکه مرگ است. ترسیم  می
که هر روزه بایست وقت عزیز خویش را صرف خم و راست شدن نماییم و سومین آن روزه ماه نماز است 

در مدت یکماه انسان اوقات . را خم و قد پیر را بر خاك هالك اندازدمبارك رمضان است که پشت جوان 
ساس خود را از خوردن و خوابیدن و بیداري و آشامیدن و مستی و هوشیاري و سایر لذایز بلکه تمام ا

خاصه اگر در . شود  می البته دچار امراض مزمنه و اسقام مهلکه. زندگانی خود را مختل و معطل کند و بهم زند
شود و دهن بستن و گرسنه نشستن و تشنه   می ایام تابستان باشد که افطار شام و سحر از فاصله چهار ساعت

افتد و از مثل تو عاقل و    نمی دین اسالم محض اینها است که ما رغبت به .کشد  می زیستن بیست ساعت طول
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در جواب گفتم اما در مسئله ختنه  ؟نمایی   می را تحمل نموده و ها زیرکی شگفت داریم که چگونه این مشقت
اند و اما نماز، کمتر زیر این  را نموده دکه در طفولیت من اتفاق افتاد و بدون اختیار من، پدر و مادر این بیدا

اما ! وضو بیام آن هم  ام  مگر در وقت اجبار و اضطرار که از ترس معاشرت، کله بر زمین زده رفتهبار دشوار 
 .در فقره روزه در مدت عمر مزه تلخی و ترشی آنرا نچشیده و روي نجس نحسش را ندیده و نخواهم دید

ت رسالت مرتبت هرگان بخواهم کیفیت دین و آیین مسلمانان این عصر را با عصر حضر !الدوله جاللاي 
موازنت کنم، ابدا مشابهت ندارد و به کلی از صورت اعاده و قیافه زیباي اولیه خویش به هیکل مهیب و شکل 
عجیب و غریب برگشته است که اسباب حیرت عقول و نفرت طبایع و وحشت نفوس و کراهت جبلت و 

و زیبایی و کمال و ثروت و  به عینه مانند دختر چهارده ساله که در حسن و جمال. فطرت هرکسی شده
آن روي چون گل و یاسمین، بدل به مشتی کرچ . نظیر بوده ولی حال به سن هشتاد سالگی رسیده بیدلربایی 

پشت خمیده، آن  آسا چون کمان دو تا و فقرات پشتش از هم خزیده مانند سنگ  و چین شده و آن قد سرو
شتی و خرافت و سستی و کسالت تبدیل یافته و آن لطافت و حسن جمال و کیاست به کثافت و حماقت و ز

به عینه حالت حالیه . ایی و ذلت و بینوایی منتقل شده استدجذبه و جالل و غنچ و کمال مال به نفرت و گ
اسالم با عصر رسول همین طور است و امت اسالم امروز ارذل و اذل تمام امم و ملل و مذاهب و مخل عالم 

 .است

بین فرانسه و آلمان آتش  شاهد این معنی اینکه آنوقت که ما. ر جمیع مسلمانان نیستیک با غیرت و همت د
ور شده است، زن و مرد این دو ملت شب و روز آن در تدارك و تهیه غلبه منصوریت و  عناد و عداوت شعله

ی را بجایی اند و یک دم از این خیال آسوده و فارغ الباس نیستند و کار و رقابت و همچشم اعتال و مظفریت
جایی فرانسه که براي جلب جزیی  همههاي  بازاري و فاحشههاي  مذهب بودنشان، روسپی اند که با یک رسانیده

دهند ممکن نیست با مرد آلمانی همخوابی نمایند و خدمتکاران آلمان اگر از   می شرمی تن در بیمنفعت به هر 
 .نمایند   نمی گرسنگی بمیرند در خانه فرانسویان خدمت

خوب مالحظه فرمایید دیروز روسیه، قفقاز را از ایران گرفته و چندین هزار هزار مرد مسلمان را سر بریده و 
خویش بخشیده مع ذالک امروز مقدم هر روسی  128هدف گلوله ساخته و زنانشان را شکم دریده و به سولدات
. نمایند  می دارند و از هر جهت بیشتر رعایت  می تر را در ایران از هر عالم متبحر و هر سید محترمی، مکرم
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 ي برند و تمام سکنه  می منصبان روس که در طهران و سایر بالد ایرانند به حریف حتی زنان را براي صاحب
 .کشند  می تبریز، ورود و استیالي روس را به ایران، انتظار

از طرف دیگر انگلیس حریص، افغانستان و بلوچستان و سند و هندوستان را مالک شده و منافع تجارت و 
زراعت و همه ثروت مسلمانان را که مالکانه تصرف نموده و کل رعایا و سکنه این حدود را به نظر بنده زر 

 هی انگلیس را به یکدیگرتسلط و پادشا ي کند باز مردم کرمان و شیراز و اصفهان مژده  می خرید نگاه
 .دهند  می

ناموسی در ملت اسالم به چه درجه رسیده است که از  بیشرفی و  بیغیرتی و  بیحاال تصور فرمایید که 
 .اند تر شده ناموس بیتر و  غیرت بیفرانسه و خدمت ممالک خارجه هاي  روسپی

 حتی راست گفتن را خارق. بجان عزیزت که در تمام ملت مسلمان یک راستگوي درست کردار نیست
همه دروغگو و . دانند  می 129کار را مثل کبریت احمر شمارند و آدم درست  می عادت و جزو معجزه و کرامت 

بلکه . رفتار براي دوا و نمونه هم پیدا نخواهد شد گوي و درست اند خاصه در مسلمانان ایران یک راست متقلب
به وضوح پیوسته، چنانکه در حیدرآباد هند از هر ملت و  نابود صرف است و این مسئله بر همه اهل کره

ولی از شیعه ایرانی یک نفر . گیرند، حتی عرب وحشی و افغان کوهی و دشتی را  می طایفه نوکر و خدمه
 .کنند  نمی مستخدم

با . برند  می عثمانیان در استخدام یهود و مسیحی مضایقه ندارند، لکن از اهالی ایران نهایت دقت را به کار
 .اند و از یک دین اینکه هر دو مسلمان

نویسند که مادر تمام اخالق بد و صفات رشت چه دروغ و تقلب یا دزدي و تعصب و   می فیلسوفان فرنگ
حبشی در مقام جزیی  ي چنانچه فالن بنده. نفاق و حیله و خدعه و دسیسه و غیره، از اسارت و عبودیت است

پیچد و در کمال   می کصد دروغ را با پنجاه حیله و تزویر در بیست لفافه تقلبمواخذه خویش از ترس و بیم ی
شاید از مواخذه بازخواستش وارهد و ترس، . نهد  می تضرع و انکسار در معرض اعتذار ار موالی خودعجز و 

هزار شود و ایرانیان که   می پدر اکثر تقلبات و عادات زشت است و آن هم در رقیت و اسارت بیشتر یافت
اند و از ترس شمشیر تازیان دین  سال زیر زنجیر بندگی و طوق عبودیت و بردگی و سلسله اسارت عرب بوده
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البته هر قسم حیله . اند اند و از بیم تکفیر علما و خوف کلمه ارتداد از هر مسلمان ترسیده اسالم را قبول نموده
 .دارند  می را روا

سر و سامان باقی  بیکه از عرب بر تن ایرانیان  ها م از این ژنده پارهاف بر این کهنه دیوسان دیسپوت که چش
باز به ضرب تازیانه و داغ و اشکنجه و سربریدن و شکم دریدن و گوش و دماغ . پوشند  نمی مانده است

این نمایند و اسم   می نمودن، تفاله و نخاله تازیان را گرفته و خرج سفاهات جاهالنه و هوسات مجنونانه خویش
دزدي و راهزنی را حکمرانی و پادشاهی نداده و خون دل بیوه زنان را شراب و لخت جگر یتیمان را کباب 

 .اند نموده و دزدي بر مال را خراج و گدایی بزور را باج نامیده

زنم، ریشه او کاشته عرب و تخم او   می دوست عزیز من هرشاخه از درخت اخالق زشت ایرانیان را که دست
جمع رذایل عادات ایرانیان، یا امانت و ودیعت ملت عرب است و یا ثمر و اثر . روع تازیان استبذر مز

هاي معتدل اهالی ایران که باالتصال هشت هزار سال  آن دماغ. تاخت و تازهایی که در ایران واقع شده است
می که تمدن و که در علم و ادب و اخالق و فضیلت و بزرگواري و پادشاهی پرورش یافته بود به قس

انسانیت در ایشان راسخ شده و بر تمامی ملل دنیا حتی اهالی یونان، تفوق و برتري و بزرگی و سروري 
گستري  داشتند و علوم هندسه و جغرافیا و حساب و هیات و نجوم و سیاست و نظام لشکرکشی و آیین عدالت

تقالل بوده، چنانچه یونانیان اکثر علوم را پروري در ایشان به درجه کمال و حد اعتدال و اس و قوانین رعیت
نامه و مقصود علم نجوم است، در  اند و هنوز لفظ استرونومی که استاره مانند هیات و نجوم از ایرانیان گرفته

اند و در زراعت و تجارت و  نماي جهان بوده کتب آنان مذکور است و در فن تاریخ ایرانیان انگشت
 .شدند  می رانی است، پیشروي قافله تمام ملل و سرآمد همه دول محسوبناویگاسیون که مالحی و کشتی

هاي  مرغوب و نوشتههاي  هاي بدوي بربر کتب و آثار علمی و نسخه از وقتی که به فرمان خلیفه ثانی عرب
علم  قیمتی ایران را سوختند و کتابخانه کبیر اسکندریه را آتش زدند، ریشه ایران و ایرانیان را برکندند و تخم

و بذر معرفت و نهال دانش را از این گلستان باستان از بیخ و بن بر انداختند و به عوض خرافات دینی و 
نونشان، می عقاید سوسمارخواران بدوي را تازیان کاشتند که حال آن گلستان، خارستان دوزخ و آن ایران

 .برزخ شده ي نمونه
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از سوختن کتب ایران و کتابخانه اسکندریه نه تنها ریشه ایران سوخت، بلکه آتش در همه  !الدوله جاللاي 
گدازد و هزار اسف    می سوزد و  می هنوز جگر دانشمندان عالم و فیلسوفان امم و دل حکماي فرنگ. آفاق زدند

 .و افسوس بر این حرکت وحشیانه خلیفه ثانی دارند

لکت دانش بود و تالیفات جاماسب که حوایجگاه اهل بینش و قوانین و آثار بوذرجمهر حکیم که آفتاب مم
  .احکام مزدك پاك را که اعجوبه آفرینش بود تماما هدر و معدوم و نابود کردند

انگلیس بعد از هفتصدسال ترقی هاي  روس و سوسیالیستهاي  فرانسه و نهلیستهاي  نارشیست !الدوله جاللاي 
 .اند اند و فرنگستان را در استعداد مساوي دو هزار سال قبل ایران دیده دانا رسیدهو تمدن تازه به مقام مزدك 

زیرا که وقتی بر ایران مستولی . افسوس افسوس از این ترقی معکوس ایران که از پیدایش از تازیان شده
سوختند  شدند به ضرب شمشیر آیین عربیت را بر گردنها گذاردند و جمیع کتب فرس قدیم و علوم ایران را

خواندن . فهمد  نمی سرو ته به آنان آموختند که یک جمله او را هیچ عجمی بیو در عوض قرآن بهم ریخته و 
نتیجه این عمل اینکه امروزه در تمام ایران . را به عوام القا کردند 130»کفانا کتاب اهللا«آن را ثواب شمرده 

یک ورق تاریخ صحیح نیست و یک سطر علم مفید به حال ملت، چه از تجارت و چه از صناعت و چه از 
 .سیاست و طبابت یا غیره موجود نیست

الرضا  سماالعالم و طباگر دو سه کتاب علمی هم باشد، به عربی نوشته شده و ماخذش احادیث مجلسی و 
است و همه مخالف با عقل و منطق و اول بایست ایرانی بیچاره ده سال تحصیل عربی نماید تا خواندن سطح 

کلمه مجستی از ماژوست آمده که معرب آن مجوس است . قانون ابوعلی را و یا اشکال مجستی را تمیز بدهد
ال آنکه مجوس قوم بزرگوار ایران، ملت نجیب آریان ح. نگرند  می که امروزه مجوس را در ایران به حقارت

 .اند اند که امروزه از ظلم و جور تازیان بدین روز سیاه نشسته بوده

چنانچه بنیان ترقی و تمدن هر قومی از علم شده . خرابی هر ملت، نادانی و جهالت ایشان استخالصه اساس 
سوختند و علوم چندین هزار سال اندوخته آنان را  هاي ایران را از حسد و جهالت و تازیان پدرسوخته کتاب

شیخ احمد محو و پایمال کردند و ایشان را بدین روز سیاه مبتال ساختند و به وادي نادانی انداختند که 
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اصول و قواعد منطق را که الزمه هر سخن حقی است، لعنت و نفرین نموده و خواندن علم منطق را  احسایی
 .حرام شمرده

میزان حرف و سخن درست و صحیح را از مزخرف و باطل و تمیز دادن چیزي جز علم منطق  !دولهال جاللاي 
این شیخ بزرگوار . نشاید و نباید و بزرگترین اساس علوم بلکه مفتاح دانش بنی آدم در عالم علم منطق است

عی هر کالم راست و براي مشتبه نمودن، حرفهاي واهی خود را به مطالب حق تعالی، خواندن منطق را که طبی
لهذا کار پیروانش در ایران به . معیار هر سخن درست و معدل عقول مردم است حرام نموده و گناه شمرده

خوانند و تصدیق عقل را مناط   می جایی رسیده که هر نامربوطی را بدون برهان عقل و به غیر منطقی حجت
 دانند  نمی در صدق و حق

اي دوست من، بدین قاعده که منطق حرام باشد و تصدیق عقل دلیل نباشد، هر محال در عالم ممکن و هر 
. »پس من خدایم و اطاعت و عبادت من بر جمیع موجودات الزم است«. باطلی حق و هر دروغی راست است

ت و نه عدم و در بساط در مقام من حقیقی نه وجود اس! به برهان اینکه نه غیر است و نه عین ؟به چه برهان
. فهمید باز باید یقین نمایید  نمی حق واقعی نه هستی است و نه نیستی و شما هم اگرچه معنی این حرف را

 ! چراکه عقل شما حجت نیست

در ملت و قومی که آن همه معلومات حسی و علوم عقالنی و اساس حکم منطقی  دیحاال خوب تصور بفرمای
خوار بربر بسوزانند و رجال و علماي ایشان علم منطق را حرام نمایند، دیگر را مشتی عرب سوسمار ایشان
 نادانی این ملت به چه پایه و مرتبه خواهد رسید و حال و مال ایشان چه خواهد شد؟ ي درجه

 ام و ترجمه خندد که عربی نخوانده  می الکتاب را ترجمه نما، قاه قاه به هر ایرانی عربی نخوانده بگویید فاتحه
 نمایند که کر چگونه  می دانم و به هر کري سخن بگویید و توقع شنیدن داشته باشید، مردم شما را ریشخند  نمی
قحبه، مالي نادان مرده را در لحد مخاطب  اما زن. ي او عاطل یا زایل شده است شنود و حال آنکه قوه سامعه  می
گوید   نمی گوید و یک نفر از حاضرین به او   می به اوکند و چند سطر عربی   می 131»اسمع و افهم یا عبداهللا«به 

فهمد؟ و خواندن سوره نور که در حق زانی و زانیه است یا نسا که در حق   می اي احمق، مرده چطور عربی
ي گندیده را شصت منزل راه عربستان  زنان است به قبر مرده چه منفعت دارد؟ یا بردن استخوان پوسیده کهنه

شود، اگرچه   می سوال و جواب داخل بهشت بیبراي چه؟ براي آنکه اگر کسی در آن خاك مدفون گردد 
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دیگر که به و کعب ابن ابهر و ارزق شامی و هزار منافق  ابطحی گناه ثقلین را کرده باشد؟ پس باید یزید
اند،  علی و اصحابش کشته شدند و مسلَم در خاك کربال مدفون اعتقاد شما در روز عاشورا به دست حسین ابن

دهند مرحوم شیخ مرتضی خودش دو نفر   می همه االن داخل بهشت باشند و در اصحاب جنت بزیند؟ جواب
 ملَک نقاله را در صحن مقدس حضرت سیدالشهدا دیده بود که مرده را به دوش کشیده از صحن بیرون

گویید که مومن هرکجا بمیرد او را به   می فت اگر به ملَک نقاله معتقد هستید وتوان گ  می .بردند  می
 نمایید؟  می کشی برند و کافر هرجا بمیرد او را به برهوت خواهد برد، پس چرا این قدر مرده  می االسالم وادي

م یزدي در کربالي کنم قصه مضحکانه و قضیه متعجبانه مالحسینعلی نا  نمی هرگز فراموش !الدوله جاللاي 
 :نمایم  می معال را که دیده و شنیدم و اینک نقل

کربال که دچار مفتشین عثمانی و گرفتار سخت گیري گمرکچیان بودم، از  ي خانه در گیر و دار گمرك
ناگاه آخوندي . اي صداي غوغایی بلند شد که پاره کلمات فارسی مخلوط به عربی به گوشم رسید گوشه

ایرانی مضطربانه به طرف من دوید که اي نواب واال، از براي خدا و آفتاب فرداي قیامت، به فرماید من 
 هیچ زبان ام که فهمم و گرفتار عثمانلوهاي خدانشناس شده  نمی کس برس که سخت غریبم و زبان بی

 !والیتی مرا از این مهلکه خالص کن مذهبی و هم فهمند و در هم  نمی

اي؟ گفت حال  اي یا اینکه کتاب لعن و طعن خلفا در اسباب داشته گفتم مگر چیزي از گمرك گریزانده
د صاحب و ویالن ریخته هیچکدام از اینها نیست، شما تشریف بیاوری بیمجال جواب و سوال نیست که اسبابم 

 .دین و ایمانان برهانید، تفصیلش را بعد عرض خواهم نمود بیو مرا از چنگ این 

من به طرف گمرکچیان که اطراف خورجین آخوند را گرفته بودند شتافته، دو سه یهودي گمرکچی دیدم 
ینا آخوند دودستی به کیسه چسبیده و فرماید وا د. خواهند بگشایند  می که کیسه از خورجین آخوند درآورده

دهم سر این کیسه را   می خواهید  می کشد، به قسمی که عمارت از صداي آخوند پر شده که هرچه  می وامحمدا
مدتی از . گمرکچیان هم از ممانعت سخت آخوند حیران و بر تفتیش ابرام و اصرار فراوان دارند. نگشایید

 گمرك در آن نباشد دیگر معترضگفتم آخوند بگذار کیسه را بگشایند مال . طرفین، این کشاکش بود
ناگاه سیاهی حبشی با خنجر کمرش حل این مشکل را نمود و کیسه کرباسین را . گردند  نمی شوند و پاپی  نمی

از دیدن این . دریده مشتی استخوان شکسته خرد شده با قوطی حلبی سربسته به زمین گمرکخانه فرو ریخت
. شکسته ي پوسیده پوشیدهاي  عباي خود را بر آن استخوان نوا پر از اشگ گشته بیماجرا چشمان آخوند 
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تامل قوطی  بیحاضران به طرف قوطی دویدند به گمان جعبه جواهر از ایران دزدیده از گمرك گریزانیده و 
همه حاضرات متعجب و من متحیر و آن آخوند در . یابو در آن چیزي ندیدندرا شکسته جز یک مشت پهن 

بود که همان سیاه نافرجام، که به طمع خام آن قوطی را گشوده به غیظ و غضب  ها کار جمع کردن استخوان
اندر شده دشنام و سقطی چند به آخوند داد و لگدي چند بر پشتش نواخت قوطی را به مزبله که گمرکخانه 

ال خود را از مشاهده این واقعه آخوند بیچاره سراسیمه رو بدان مزبله تاخت و دستم .بدان مشرف بود، انداخت
ریخته به خاك آمیخته را در دستمال گذارده به گمرکخانه هاي  از جیب در آورده قوطی شکسته را با پهن

من از این حکایت و کیفیت در شگفت و حیرت ماندم و . برگشت و سرکار استخوان جمع کردن نشست
تا . ت را از آخوند بپرسمگرفتاري خویش مرا به حال جواب و سوال بیش از این نداد تا به تحقیق سرگذش

اینکه شبی مخصوص براي سیر حالت خرافات دالالت زایرین به صحن مقدس رفته بودم، باالتفاق به جانب 
بعد از تعارفات رسمی کیفیت آن کیسه استخوان و قوطی پهن را . القاب آخوند مذکور برخوردم قدسی

 ها آن استخوان. ما از خود مایید، کسی غریب نیستیدبعد از آن و انین گفت اي نواب واال الحمداهللا ش. پرسیدم
خواستم نعش ایشان را تازه به کربال ببرم،   می که دیدید جنازه مرحوم والده بود که به پاسداري حقوق مادري

موفق نشدم تا وقتی در جلد عاشر بحار مرحوم مجلسی، تفضیل زمین کربال و فضیلت آن را مطالعه نمودم که 
بیشتر از برگ درختان و کف دریاها و ریگ بیابانها باشد، اگر یک پارچه استخوانش را  اگر کسی گناهش

در آن وقت عزم . شود  می جواب و سوال داخل بهشت بیشود و   می باد به کربال ببرد، تمام گناهانش آمرزیده
شدم وقتی که به حمد خدا را که امسال بدین ثواب موفق . مرحومه را به کربال بیاورمهاي  کردم استخوان

این فقره خیلی موجب احتیاط . گیرند  می کرمانشاهان رسیدم مردم گفتند عثمانلوها از جنازه مرده هم گمرك
و اضطراب من شد که مبادا در گمرکخانه چشم بیگانه بر استخوانهاي مرحومه افتد و گناه باشد، از جناب 

ا استفسار نمودم که آیا جایز است نظر اشخاص اجنبی حجت االسالم آقاي مال عبداهللا کرمانشاهی این مسئله ر
 132»المومن حی فی الدارین«کله و پا و سایر اعضاي زن مسلمه افتد یا خیر؟ جواب فرمودند هاي  بر استخوان

چون این مسئله را فهمیدم بدین خیال افتادم که شاید . البته دیدن نامحرم او را، خالی از اشکال و احتیاط نیست
از رفیق و همشهري خود . ه والده را از گمرك بگذرانمکه بدون نظر کردن گمرکچیان جناز کاري بکنم

خواهم جنازه را از گمرك بگریزانم چه باید نمود؟ فکر زیاده   می مالزلفعلی پرسیده و مشورت کردم که
در کیسه  دست و پا را خرد و خاش نمورده وهاي  درشت از قبیل کله و قلمهاي  کرده جواب داد استخوان
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واال ! اي نواب .رسد  می شود و نه ضرر گمرك به تو  می نه کسی ملتفت. بریز و در توبره جو یابو خود بگذار
را هم خرد کرده  ها ون کوبیده و در کیسه ریخته و سایر استخوانها  استخوان کله مرحومه را که عهده بود در

از کرمانشاهان . ا به جو انباشتم و به ران یابو آویختمرویش ر. در کیسه دیگر گذاردم و در توبره یابو نهادم
مصیبت به سالمت رفتیم و کسی ملتفت نشد گمرك خانقین را نیز  بیتا مصیب، از برکت امام علیه السالم 
گرفتند ولی در مصیب دچار مصیبت بزرگی شدم و آن اینکه در   می ندادیم و از هر کیسه مرده دو تومان

میخ طویله یابو . با چند نفر رفقا در بیرون خانه بار انداختیم. ازدحام زوار جا و منزل نبودکاروانسراي آنجا از 
. چون برگشتم دیدم خاك عالم به سرم شده. را به زمین کوبیده براي وضو و تطهیر به کنار نهر فرات رفتم

یسه را تماما خورده و از کله کهاي  یابو میخ طویله را کنده و یکسر بر سر توبره معهود رفته، جوها و استخوان
یابو را . شما تصور فرمایید که از دیدم این قضیه مدهشه چه حالت بر من دست داد! مرحوم والده اثري نمانده

ام را پرسید، چون تفضیل را نقل کردم و شنید و  آخوند مال زلف علی آمد و سبب گریه. بستم و بسیارگریستم
 ي گفتم چاره! غم مخور. آسوده باش نقلی نیست، چاره آن آسان است از مقدمه مرحومه خبردار گردید گفت
ات االن در شکم این یابو بیرون نیست و اسب هم  والده ي مرحومه ي آن چیست؟ گفت بدان استخوان کله

تا دوازده ساعت دیگر آنچه از . اش هضم آن بتواند مانند سگ نیست که خوراکش استخوان باشد و معده
اندازد و تکلیف این است که امروز در مصیب اقامت و لنگ    می کند یا پهن  می ده یا قیخور ها استخوان

نموده و پهن یابو را جمع کرده با نعش مرحومه به کربال بیاوري و یقین نمایی که کله مرحومه در پهن 
 .اوست

ها در  ر استخوانیک روز توقف نموده و پهن یابو را در غربالی جمع کرده در قوطی حلبی نموده با سای
همان کیسه که در گمرکخانه کربال به دست عثمانلوها . کرباسین دوخته به کربالي معلی آوردم ي کیسه

هاي مرحومه بیافتد، همان جنازه والده  شدم آنرا بگشایند که چشم نامحرم به استخوان  نمی دیدید که من راضی
کله مرحومه بود که امروز به حمداهللا تعالی هردو در بود و آن قوطی حلبی پر از پهن که بیرون انداختند 

 .زمین خیمه گاه، برابر حجله قاسم مدفونند

نام نامی و اسم گرامیت چیست و شهرت کجا است؟ گفت مخلص شما مالحسینعلی ! گفتم جناب آخوند
شتر از این ات، ریدم که البته ثوابش بی گور به گوري ي گفتم به کله مرحومه. یزدي، فخرالذاکرین هستم

هایی است که امشب آن سقر مکان را  و براي آن مرحومه هم بهتر از شکم شغال. اي زیارتی است که تو آمده
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خورند، یا سه ماه بعد برزگرهاي کربال با زباله و نجاست زور به زمین   می آورده وگاه بیرون  از زمین خیمه
 . ایرانی است، ببردکه مرده شور هرچه خر  !از نظرم گم شو. دهند  می سبزي

جهالت مردم ایران را از فطانت و کیاست  ي توانید درجه حماقت و پایه  می حاال خوب !الدوله جاللاي 
االسالم را از همین حکایت  فخرالذاکرین و حکمت بیان فرمودن مالزلفعلی و فتوا و حکم دادن سرکار حجت

ها تازیان ایران را تاخت و تاز و ویران کردند، بلکه استنباط فرمایید و آن وقت مرا تصدیق نمایید که نه تن
ملت ایران را که علم و معرفت بود، بر انداختند و دماغ آنان را مانند دماغ چرسیان و بنگیان ساختند  ي ریشه

 .که در محسوسات خطا و شبهه نمایند

طول و عرض بحار است که مثال یکی از بدیهیات عالم امروزه جغرافیاي زمین و منابع و مجاري نهرها و 
نویسند که سرچشمه فرات از بهشت   می هاي خویش علماي بزرگ ایران در کتاب. مکشوف و محسوس است

کند که روزي جبرییل   می زیرا که مرحوم مجلسی از حضرت صادق روایت. است و از سر انگشتان علی است
چون چشم جبرییل بر جمال علی افتاد،  بر حضرت رسول نازل شد و علی در خدمت آن بزرگوار حاضر بود و

حضرت . بسیار کوچک شده پرهایش سر به ریختن نهاده و در کمال خضوع بر حضرت امیر سالم کرد
نمایی؟ جبرییل عرض نمود یا   می شناسی که بر او سالم  می فرمود یا اخی جبرییل از کجا تو این جوان را

یونس را بلعیده بود، بعد از چهل روز ابالغ نمایم که او را رسول اهللا وقتی که من مامور شدم به ماهی که 
ها را در طلب آن گردیده تا به شط فرات رسیدم و چندي هم در  تمام دریاها و شط. سالما بر زمین نینوا اندازد

 .فرات تفحص نموده تا آن ماهی را پیدا و ابالغ امر کبریا را بدو نمودم

ماهی و حیوان و جانورانش بحیرن انداخت خیلی سعی نمودم منبع آنرا  اهللا مرا شط فرات و عجایب یا رسول
اهللا  یا رسول. بدانم از حضرت احدیت سوال کردم خطاب رسید یا جبرییل برو و منبع فرات را جستجو نما

آید به طول آن باال    می هاي دراز به درازي آن رفتم تا به جایی رسیدم که دیدم شط فرات از جنت بیرون سال
، تختی از العزه اذن گرفته داخل آن قصر شدم از رب. رفته تا به قصري که رود فرات از زیر آن جاري بود

یاقوت احمر دیدم که جوانی بر آن تخت خفته و پارچه حریر سبزي بر رو پوشیده یک دستش از طرف 
ل و دجله بغداد تخت آویخته و از پنج انگشت مبارکش پنج نهر جاري یک جیحون و یکی سیحون و رود نی

رفت، متحیر و متعجب شده از خداي تعالی شناختن آن   می و نهر فرات و در نوري که از اریکه به آسمان باال
خطاب رسید این جبرییل خیلی با ادب پرده از جمالش بردار چون برداشتم دیدم اسداهللا . جوان را خواستم
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ن روز دست ارادت و خط بندگی و عبودیت بدین حضرت یا رسول اهللا من از آ. طالب بود بیالغالب علی ابن ا
 .ام داده و او را به موالیی خود گزیده

ترسم که این عبارت خنک و تهی و کلمات سست واهی را فرنگیان   می من از آن !الدوله جاللاي 
را در کار آشکار از کتاب مجلسی بزرگوار به زبان خویش ترجمه نموده و تا ابداآلباد ایرانیان  متجسس

که سر و کار علم و معرفت و . آدم دارند نماي بنی المثل عالم نمایند و انگشت حماقت و خرافت ضرب
خواران بدین جا رسیده که  فضیلت و حکمت ایرانیان و ملت کیان از کیش عرب و دین تازیان و آیین موش

وامر و احکام دینی و در ظل عالم و فیلسوفان بزرگ ایران که چهل میلیون رعیت آن در در عصرش در زیر ا
 .اند تا کنون که چهارصد سال است اطاعت قواعد و قوانین شرعی او تربیت شده به معارف و علوم او بوده

گویم عناد و لجاج و   می اینکه. برهان و دلیل نیست بیعرایض بنده مانند فرمایشات مجلسی،  !الدوله جاللاي 
ین برهان که طبیعت از براي جزوي جلب هر خیر و نفعی در انسان نفاق و اعوجاج و کینه در یهود است، بد

دهد تا آدمی بدین خوها و خصال   می کند و به جهت دفع و رفع هر ضرري و شري خصلتی  می خویی تولید
معیشت و زندگانی بتواند و منافع را از مضار تمیز بدهد و قوت جلب نفع و قدرت دفع ضرر به قدر احتیاجات 

 .ته باشدطبیعیه داش

. اند کیش زرتشت و آیین راستی و قانون فرهنگ مناسب طبیعت ایرانیان و مطابق خوي آنان برقرار فرموده
روانشان شاد باد و هرکس و هر قانون و هر کیش و دین که مخالف اساس خدا نهاده و مضاد با طبیعت ساده 

. و کیش به برهان عقل، باطل و عاطل استشبهه آنکس بدترین تمام مردم و آن قانون و آیین  بیبوده باشد، 
 .زیرا که مخالف با کتاب آفرینش و عدل خدا است

مانند اینکه پیغمبري حکم نماید خایگان خود را بکشند یا گوش و بینی خویش را ببرند یا آنکه هیچ نخورند 
و لواط فرمایند و سوسمار هاي یکدیگر را بنهند و یا مال همدیگر را بچاپند یا دزدي نمایند  و نیاشامند یا زن

یا زن بگیرند ولی جماع نکنند و آواز خوش ! بخورند یا فرق خود را در سن دوازده سالگی بشکافند تا به ابرو
در . یا موزیک و ساز که مهیج خون و غیرت است، ننوازند، رخت خوب نپوشند، غذاي لذیذ نخورند! نشنوند

ل مرتبه گردن خویش را به هوا نموده و هر شب چهار عوض هردم فلوس و شیر خشت بدوشند و روزي چه
زیرا که در . از این قبیل احکام البته چنین کسی پیغمبر نیست. ساعت گریه نمایند و نیم ساعت بیشتر نخوابند

کتاب آفرینش و این دفتر وجود و اساس هستی و پالن قدرت، تا به حال احدي شک و شبهه در استحکام و 
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. ستی نکرده است و هیچ جاي وهم نیست که اساسی است حق و عدل و راست و درستاتفاق و راستی و در
هذا هرگاه کسی بر خالف این وضع و ترتیب آفرینش که کتاب حق و عدل حقیقی است سخن بگوید  علی

حقیقتا  .و حکمی نماید یا امري بخواهد کرد، بالبدیهه دروغگو و باطل است و پیشرفت هم نخواهد کرد
ر ملتی پیدا شود و آن ملت را بر تخت سعادت و نیکبختی و سریر تمدن و انسانیت نشاند و از هرکس در ه

بیابان هولناك وحشیگري و وادي خطرناك جهالت و بربري برهاند آن شخص ملک و فرشته و پیغمبر از 
 .نور سرشته و حکیم دانا است و هرگاه برعکس است، برعکس

. بدهند او را معالجه نماید، ولی اگر به دیگري بدهن او را هالك گرداندکند گنه   می شاید به مریضی که تب
 .شود  می البته امراض و ادویه و اشخاص و یا عالج مختلف

شرع شریف محمدي، ملت عرب را به اوج سعادت رسانید و قانون موسی در عصر فرعون، یهود را از اسارت 
مون ویران و مساوي زمین نموده به ها  سطین را چوناما ایران و ایرانیان و ارض فل. و ذلت خالص کرد

فالکت و هالکت ابدي نشانید و هم تواند بود که یک قانون در عصري از براي ملتی مفید باشد نظر به مسایط 
. استعداد آن طبایع آن عصر را و همان قانون به عینه در عصر دیگر به حال همان ملت مضر و مفسد افتد

همان شرع و تورات . گردد  می شود و دواها نیز فرق کرده مختلف  می بیمار متفاوت چنانچه اوقات مرض در
موسی بود که در عصر فرعون یهود را بر تخت سروري و اریکه بزرگواري نشانیده از قید اسارت و غل 

قانون عبودیت رهانیده ولیکن امروز آنان را بدین روز سیاه و حال تباه و ذلت و نکبت در تمام عالم همان 
 .گري و تلموت مزخرف و آیین وحشیگري نشانیده و رسانیده یهودي

دوست من هرکس در قانون و احکام الواح و تورات موسی نظر کند و تاریخ قوم موسی را بداند به خوبی 
فهمد و علم و حکمت موسی را در وضع و   می درجه حماقت و توحش و جهالت قوم موسی را در آن عصر

  . نهادت براي قومش خواهد دانستترتیب و قانون 

اسراییل بر تمام طبقات مردم سروروي و بزرگی  من درست سر این حکم را که بایست بنی !الدوله جاللاي 
کنم که تماما از   می دانم ولی عیب آنرا حاال بعد از سه هزار سال در بنی اسراییل مالحظه  نمی داشته باشند،

عبوس و آقازاده گرسنه و گداي متکبر برهنه و کریه، صاحب فیس  خود راضی و عزیز بالجهت و لوس و
هایی که به قدر شاگرد سه ساله تربیت شده مدرسه دارالفنون معلومات ندارند، خود را  شده، به حدي که خاخام
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 پندارند و با اینکه از جمیع ملل و امم علم تو سري  می شمارند و  می اعلم حکماي عصر و اکمل تمام اهل علم
 .انگارند   می دانند و  می آدم الحق بنی خورند، باز خود را اشرف و اعز علم و سالطین منصوب  می خورده و

اسراییل که از این حکم موسی ناشی شده، دو هزار فرسنگ  گویم این خلق و خو و طبیعت بنی  می به شما فاش
القدر ما که مسئله خمس  انند سادات جلیلیهود را از ترقیات علمی و اخالقی و شانی و شرفی دور انداخته، م

هرگاه به نگاه دقت بنگرید . نوا نموده، از هر نوع کسب و کاري بازداشته و محروم گذاشته بیآنها را گدا و 
سري و لجاجت و اصرار و خرافت یهود همین حکم موسی است که تماما خود  بدانید که اساس این خود خود

 الحکومت دانسته و بر جمیع اهل عالم به حقارت و عبودیت االحترام و مستحقرا پیغمبرزاده و واجب 
 .اند و خر و احمق و متعصب و اذل و ارذلاین راز . نگرند  می

نماید و آنرا به هر   می اي دوست گرامی، حاال دانستید که دیانات چطور و به چه قوه در طبیعت یک ملت اثر
پذیرد و متدرجا داخل   می ق هر ملت از کیش و دیانت ایشان صورتتواند متشکل بسازد و اخال  می صورت
به همان درجه و میزان که دیانت در طبیعت یک ملت . دیگر حکومت ظالمه و عادله است. شود  می طبیعت

زیرا که حکومت عبارت از قانون و سیاست دولتی است که اخالق . موثر است، حکومت نیز موثر خواهد بود
همان قسمی که دیانت یهود طبایع اصلیه ایشان را تبدیل داده و خوهاي . دهد  می ا و جبرا تغییرو عادات و قهر

 . نماید  می زشت و اخالق ناشایست در آنان تولید نموده، همان قسم حکومت ظالمانه اخالق هریک را فاسد

ند، اگر بر فرض از ملکه ا تصور فرمایید امروز دولت انگلیس و فرانسه متمدن و داخل سوسیته سویلیزه شده
الجمهور فرانسه حکمی بر خالف قانون و نظم معمول صادر شود که اعضاي مجلس پارلمنت  انگلیس یا رئیس

البته تمام انتظامات . یا وکالي ملت و مبعوثات در مدت ده یوم، هیچ تصرف در امور داخله و خارجه نکنند
تمدن و هاي  چراکه تمام رشته. بعد انتظام نپذیرددواریه ملکیه به طوري مغشوش شود که تا ده سال 

امنیت و آسایش در مرکز دولت که مجلس پارلمنت و مبعوثات است، بسته است و آن مجلس هاي  سلسله
را دارد که به محض اندك خلل و نقصان و تعطیل،  135و فابریک 134و وافور 133حکم دیگ بخار شمندوفر

به قسمی که الیمکن، دیگر . شود  می خوابد و از کار افتاده، خراب  می این دولتهاي  تمام چرخها و ماشین
 .اصالح نشود

                                                             
 دیگ بخار قطار 133
 کشتی بخار 134
 کارخانه 135
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اکنون مالحظه فرمایید هزار و دویست سال است که بدون استثنا پادشاهانی که بر این مملکت تاخت خورده، 
جابر و اند، تماما ظالم و دیسپوت و  ادب سلطنت و حکمرانی کرده بیاز عرب تاراج شده و به دست تازیان 

 خود رعایت ي اند و رعیت ایران را مانند خانواده دانسته  نمی اند و هیچکدامشان ایران را خانه خویش دزد بوده
نظام و قانون و بدون ماخذ  بیخواه عرب، خواه عجم یا ترك، جمیع این پادشاهان بالکلیه در ایران . کرده  نمی

 .اند رمایی نمودهو میزان و به غیر عدل و قانون حکمرانی و فرمانف

از استیالي عرب بر عجم که قانون پادشاهی فُرس و نظام و فرهنگ از میان رفته تا امروز که هزار و دویست 
داري و نظام شهریاري و قرار رعیت پروري از براي ایران نوشته  دو بند قانون مملکتتاد سال است، شو ه

 .صالح آن نبوده و اگر هم بوده به موقع اجرا نرسیدهنشده است، یا اگر بالفرض نوشته شده، موافق طبع و 

. خالصه تمام طبقات سالطین در این مدت به زور و غلبه و لشکرکشی و خونریزي بر ایران مستولی شدند
ي  هرکس زورش رسیده این خانه صاحب مرده. یک نفر از ایشان نه به انتخاب ملت بود و نه به رضاي رعیت

آنرا تصاحب کرده و چندي به هواي نفس و میل خاطر خویش اجراي ظلم و هوسات ایران را ویران نموده و 
خود نموده و بر تحمیالت و تعدیات و ستم در حق رعیت و خرابی اساس مملکت افزوده و عمرش بسته 

گري تازه بر تخت پادشاهی نشست، آنقدر  ستم بطلوع ظالمی شریرتر و خونریزي مشهورتر و عجب اینکه هر
ن ستم بر پشت بیچاره رعیت بست که همه به فغان و االمان آمده طلب آمرزش و مغفرت از براي بار سنگی

 .خونریز نخستین و شریر اولین نموده

ولی چنگیزیان ظلم و ستم ایشان نسبت به ایران از جمیع طبقات پادشاهان آن بیشتر بود و آیین ظلم و ستم 
رحمی و  بیزیرا که اساس . ورد که دین و ریدن تازیان در ایرانایشان نسبت به ایرانیان همانقدر خرابی بار آ

ریزي و مالیات گرفتن به جبر و تعدي و هرقسم عذاب و اشکنجه در ایفاي حقوق دیوانی از چنگیزیان  خون
 .در ایران باقی مانده است

ملتی دیگر که در  به برهان طبیعی مسلم دانایان فرنگ شده است که استیالي قومی غریب بر !الدوله جاللاي 
هاي طبیعی و  خیلی مفاسد و عیب. طبیعت با هم مخالفت دارند مانند استیالي خلط غریب در مزاج است

هاي  شود که به کلی بنیه و طبیعت را از صورت فطري و خون  می معنوي و صوري و مادي بر آن مترتب
نماید و مرض عجیب و   می مدهش تشکیلدهد و هیاتی موحش و ترکیبی   می خدایی که در نهاد، نهاده تغییر

چنانچه خوي . کند که هیچ طبیب دانا و لبیب توانا عالج و اصالحش را نداند و نتواند  می بیماري غریب تولید
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عربی اخالق ایرانیان را بدان درجه که عرض شد فاسد کرده طبع خونریزي و خوي ستم انگیزي و احکام 
لطیف معتدالنه و اخالق شیرین رحیمانه ایرانیان را بالکلیه فاسد و  سخت چنگیزیان طبیعت حکیمانه و خوي

خالصه مقصود این بود که استیالي جور و ستم که هر طبقه خویی مخصوص و خلقی بخصوص و  .تباه نمود
اند، ایران را ویران نموده و ایرانیان را داراي اخالقی غریب و اطواري عجیب  طبعی مخالف دیگري داشته

 . اند کرده

 مثال طبع خونریزي چنگیزیان در طبیعت ایرانیان که در عصر پادشاهان کیان از زدن حیوان باربردار روا
داشتند، امروز آنقدر انحراف بخشیده که سربریدن بیچارگان و شکم دریدن درماندگان و داغ و درفش   نمی

فرومایگان را به هیچ نشمرده که  زنده پوست کردن مردان و پارچه پارچه ساختن طفالن و کردن زنان و زنده
 سهل است مرتکب این افعال قبیحه و فاعل این رذایل فضیحه و آمر این امور شنیعه را بزرگ و باعرضه

پندارند و آن میرغضب و جالدي که آدم بیشتر کشته و خون ناحق زیادتر   می شمارند و متشخص و نامدار  می
ستایند و با شهادت و   می یده و بریده و بیرون آورده بیشترشریخته و گوش و دماغ و شکم و چشم خیلی در

مثال فالن شاهزاده در حکومت شیراز هزار آدم سربریده و چهارصد نفر شکم . خوانند  می کفایت و اقتدارش
خفت و   نمی دریده و دو فوج سرباز را در یک روز گوش و دماغ کنده از ترس یک نفر رعیت شب آسوده

ترسید واقعا مرد بزرگی بود و خیلی   می لرزید و  می و دیوار و انسان و حیوان از هیبتشکوه و دشت و در 
 .باجذبه و عرضه حکومت کرد

آه طبع خونریزي و خونخواري که نزد وجدان تمام ملل ننگ و عار است نزد ایرانیان مایه مباهات و افتخار  آه
بسته را در برابر نظر اوالد و   فتصد یهودي دستنویسند به خندق مدینه ه  می شده چنانچه در فضایل علی

عیالشان سر بریدند و از براي تسخیر شامات در لیله الحریر هزار مسلمان را با شمشیر دو نیم نمود که بامدادان 
کشتگان با آب گرم شست و افتخار کرد که من هزار مسلمان را دیشب هاي  خود را از خون بستههاي  دست

 .ام  شمشیر گذرانیدهسربریده و از 

کند که این خون ریختن یهودیان بیچاره و شامیان مسلمان را که کسی نباید جزو   نمی دیگر یک نفر تصور
کتاب بنویسد و افترا به موالي متقیان ببندد، ولی چون خونریزي و جالدي و میرغضبی در عصر تازیان و 

شمارند، بلکه فضایل و افتخار   می پندارند و نه عار  می زمان چنگیزیان مطبوع طبع ایرانیان شده، نه ننگ
توانید بگویید که سرباز انگلیس و روس و فرانسه و مارشال اتریش چرا این همه   می شما. دارند  می محسوب
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نمایم اول بایست شما بدانید که دولت و   می عرض. اند نمایند و حال اینکه همه آن دول متمدن  می خونریزي
ظه پیشرفت، ترقی و صالح امور سیاسی خود را در جنگ نکند اقدام به آن و امضاي آن نخواهد ملتی تا مالح

کرد و در حین جنگ به محض اینکه فهمید حال دیگر آدم به کشتن دادن و توپ و تفنگ انداختن فایده از 
 ست از جنگ برفورا یا بیرق سفید تسلیم را کشیده یا ابالغ صلح نموده د. براي مقصد و مقصود او ندارد

 .دارد و غرضش تنها آدم کشتن و به کشتن دادن نیست همان نظرش به رسیدن به نقطه مقصود است  می
شوند و   نمی مختصر اینکه دولت متمدنه و ملل سویلیزه هرگز راضی به ریختن خون بخصوص رعیت خودشان

ملتی گوش بریدن و شکم دریدن و شما اگر به دقت مالحظه فرمایید امروزه روي کره زمین در هیچ دولت و 
معمول نیست و آنقدر قساوت و سخت دلی و  میان مسلمانانپا قطع کردن و دماغ و پی پاره نمودن جز در 

پوستان  مروتی که پیدا شده در هیچ ملت وحشی حتی وحشیان زنگبار و سودان و کافران سیاه بیبیرحمی و 
 .هم دیده نشده

اند که طاقت کشیدن بار  طایفه بابیه جماعتی. زان بدست آیدمی نویسم تا  می براي براي نمونه مختصري
شریعت عربی و بار سربارهاي امام علی النقی و کوله بارهاي شیخ احمد احسایی را نیاورده و طناب را بریده 
و از زیر بار مذهب شیعه که واقعا الیتحمل است بیرون خزیده ولی از خري و حماقت به زیر بار عرفان 

از همان نقشه، اینان هم با قاجاریه شده و  اي اند که غصنی است از همان دوحه و کوده سید باب رفتههاي  قلنبه
ر این دو ساله دو نفرشان به ناصرالدین شاه تیر انداخت و کارگر نیوفتاد، خود را به هم با علماي قشریه د

نفر از ایشان را دستگیر کرده و روئساي خالصه در سفر سابق که طهران بودم چهارصد . مخاطره انداختند
آجین ساختند و بر خر برهنه وارونه سوار نموده با ساز  سوراخ و شمع آنان را در مال عام با نوك خنجر سوراخ

هرکس دید یا به ایشان سنگ انداخت یا با چوب و چماق و کارد شالق . و نوا و رقص گرد شهر گردانیدند
 .قطعه ساختند آخراالمر به انواع اشکنجه ایشان را قطعه. تبر سرشان تاخته بر آنان نواخ

صدراعظم دولت ایران به مالحظه این که اینان را در ایران خاصه در طهران اقوام و خویشان و کس و کار و 
یعنی به میرزایان و . سیصد نفرشان را به طبقات مردم سپرد. دوستان زیاد و فراوان است تدبیري کرد

یان ده تن به خبازان و نجاران و حدادان ده نفر و به کفاشان و صحافان و سراجان ده کس و مستوفیان و منش
به درویشان و قلندران و مالیان ده مرد و همین قسم به همه اصناف از اهل کره و کسب و صناعت ده نفر 

 .موده مردم را بکشددادند تا همه آنان در خون بابیان شراکت داشته باشند و فردا کسی نتواند داعیه خروج ن
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مروتی و طبع خونریزي و خوي ستمگري طبقات  بیرحمی و پایه  بیمن در زاویه میدان شاه طهران درجه 
تر و شریرتر و خونخوارتر قلندران و درویشان  از هر طبقه رذالت مآب. نمودم  می رعیت را مالحظه و سیر

 .ي بابی را که براي کشتن به اینان سپرده بودند غافل شدهي از خدا  عار بودند که آن ده نفر بیچاره کیش بی بی
ه بسته سرو پاي برهنه و یقه دریده و ریش و سبیل کنده سر و روي ب اوال آن بیماران آن بیچارگان را دست

العماره وارد  هاي به خاك و خون آب دهان آلوده، از خیابان شمس پاره صورت هاي پاره خاك آکنده رخت
باك و  بیهاي تپیده و سروکله مجروح که هر خونریز  آن درماندگان رنگشان پریده با دل. دمیدان شاه کردن

 هاي طوالنی به اطراف خویش نظر آمد همه مبهوت و متحیر، با نگاه   می خونخوار سفاك از دیدنشان به هیجان
 به عجز و البه چون گوش دادم شنیدم. خورد  می بسته آنان مانند چوب خشک بهم لبان داغ. کردند  می
 :گفتند  می

ایم؟ شما به محمد عربی ایمان آوردید  مردم تقصیر ما چیست و گناه ما کدام؟ مال که را، خون که را ریخته
. اگر او قرآن آورده، این هم بیان آورده. هرچه او گفته این هم گفته. و ما به میرزا علی محمد باب شیرازي

شده، معجزه است، آیا این هم که به فارسی و عربی آورده معجزه اگر آیات آن که به زبان خویش نازل 
پس همه ما . یا همه راست است و درست. گوییم  می گویند، ما هم  می هرچه یهود و نصاري و مسلمان. است

 .راست و درستیم و یا همه مذاهب باطل و دروغ است و ما هم باطل و دروغیم

غله و دهشت و هلهله که درویشان و لوطیان بدکردار باد به شاخ خالصه در آن آشوب و همهمه و غوغا و غل
داد ایشان را در وسط میدان   نمی کسی گوش به سخنان بابیان. نفسیرها کرده و لوله در میدان شاه انداختند

اطراف آن بیچارگان را فرو کوفته مشغول به خواندن ذکر  ها برزینطو  ها سرشتان با اره نشانیدند و آن خوش
برزین برابر نموده چون حلقه ذکر طهو هو اال هو و ناد علی شدند و هریک از آنان را درویشی با اره و  جل

 .آوردند   می بر فرق آنان فرود ها برزین و ارهطرسید، یک دفعه آن   می به آخر

و فعل کشان بودند و این حرکت وحشیانه  گویان شاباش زنان آفرین کنان دستک مردم شهر در اطراف نظاره
در حالت آن نادرویشان تاثیر غریبی کرده بود که  ها این آفرین و تحسین. ستودند  می زشت را تحسین کرده

نواختند تا عاقبت کار ایشان را   می هر دوره حلقه ذکر را بلندتر و تبرزین را سخت تر بر مغز آن بینوایان
 .ساختند



١١٤ 
 

شده پر خون که بر خاك ریخته و بر  پاره کههاي ت من از تماشاي آن مغزهاي پریشان و سر و صورت
 . سفید درویشان پاشیده و آنان را گلگون ساخته، حالتم دگرگون و حزن و اندوهم افزون شدهاي  کفن

این حرکات ناشایست درویشان در آن روز به قسمی در طبیعت من اثر کرد که حالت آن  !الدوله جاللاي 
شود و اکثر   می آن دسته از جان شسته کمتر از خاطرم محوهاي  آهبسته و ناله و زاري و  بیچارگان دست

 .اوقات در برابر چشمم مصور و حاضر است

ریشان را بدین قسم زار و نزار کشتند، باز دست از کشته آنان برنداشته،  کیشان، این دل بعد از آنکه آن بی
پاره و خورد  هاي پاره آورده بر آن بدننفت هاي  گیان و ازدیاد حظ تماشاچیان شیشه آمد و نظاره محض خوش

مرا دیگر نه حالت تماشاي . شده ریختند وآتش زده ختم مبارك هوهو و ذکر جلی اال هو را به آخر رسانیدند
 .میرغضبی مستوفیان و نه طاقت قصابی و خونریزي منشیان و نه سایر اصناف کسبه طهران باقی ماند

شکافتم و به عجله و شتاب   می دت به منزل نموده صفوف مردم رادر آن گرد و غبار و گیرودار عزیمت عو
العماره به غوغایی غریب و ازدحام بزرگ عجیبی برخوردم که راه  ناگاه در خیابان شمس. رفتم  می رو به منزل

گفت اي   می عبور و مرور را مسدود کرده بود و از میان آشوب فریادي بلند بود که یکی با کمال عجز و البه
براي خدا . باهللا من بابی نیستم. مردم اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا و اشهد ان  علیا ولی اهللا

 !مرا مکشید

من مردم را شکافته جوانی به سن بیست و هشت و سی یافتم که کالهش از سر افتاده و تف بر رویش 
کشیدند   می اب جماعتی او را بر خاك به خواري تمامانداخته پایش به ریسمانی بسته، در کمال سرعت و شت

خواستند در   می جمعی دیگر از زن و مرد مانع شده. بردند  می اش اهللا سبیل دان شاه براي قربانی فیمی و گویا به
ما بین این دو سه دسته غلغله و غوغا شده . و اجر ثواب این عمل را خودشان ببرند همان خیابان او را بکشند

من دست فرا برده که کاردش . رغضبی داشتمی اش صحافی دوقتی که من رسیدم آخوند صحافی با کار .بود
از کشش آخوند و کوشش من در آن . را گرفته از به کار بردن مانع شوم بلکه آن بیچاره جان به سالمت برد

به راستی . ا هم بگیردازدحام دست من بریده شد که در این اثنا آخوند دیگر به طرف دوید که بابی دیگر ر
خوف و خشیت بر من دست داد خود را به زحمت هرچه تمامتر از آن فتنه و آشوب بدر بردم و براي 

. در را گشوده زود به درون خانه دویدم. ام رفتم میباشی دوست قدی مداواي دستم به خانه میرزا محمد جراح
ادیب عارف و . شناسم  می در فالن محله دیده وگویی   می گفت آن جوانی را که تو. جریان را برایش گفتم
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 کرد و من همواره او را نصیحت  می عالم و دانا و بینا، همیشه با طالب مدرسه چاله میدان، مباحثه و مناظره
خواهند و اگر دشمن شوند،   می کردم که از طایفه آخوند و مال بر حذر باش که اگر دوست باشند مالت را  می
 .خورند  می تخون

رسد که امروز   می گمانم. توانند بکنند  می چهاز سگ کمتر و خوارترند وانگهی گفت آخوندها در ایران   می او
چراکه . خورم  می اند و من بسیار افسوس آخوندان موقعیتی بدست آورده و آن بیچاره را به اسم بابی گرفته

چرا جراح باشی اسم او چیست؟ . باشد گویی او  می خدا نکند آنکه. جوانی است بسیار فاضل و دوست من
 .گفتم شاید او نباشد. گفت میرزا علی

بسیار . ناهار خورده محض رفع کسالت اندکی دراز کشیدم. گفت خدا کند، چرا که خیلی جاي تاسف است
 . دیدم  می خوابهاي هولناك و صور و اشکال سهمناك

من . و تنبک و آواز، کف و بشکن از بلند شد نیم ساعت بیشتر طول نکشید که صداي دف !الدوله جاللاي 
بسیار متحیر شدم که یعنی چه؟ به این زودي ناله و زاري و گریه و سوگواري به آواز ساز و عیش و عشرت 
مبدل شد؟ گفتم جراح باشی ما شنیده بودیم عروسی به عزا مبدل شده، اما ندیده بودیم که عزا به عروسی بدل 

تو را به . دارد  نمی و اال محمل دیگر. اند ، کشتگان زنده شده و به خانه عودت نمودهشاید از معجزات باب. شود
باشی خدمتکارش را آواز داد و براي  جراح. باشی کسی را بفرست خبر صحیح این قضیه را بیاورد خدا جراح

گرفت و   می ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه آواز ساز و صداي بشکن بشکن، اوج. تحقیق این حال فرستاد
باشی، از براي خدا به  تا دختر خدمتکار دوان دوان و فریاد کنان برگشت که اي جراح. افزود   می بر حیرت من

باشی به خانه همسایه  من با جراح. اش سازند خواهند خفه  می بی بیگم همسایه برس که زنان جمع شده و بیداد 
طرف سه چهار زن آرایش کرده وسمه کشیده با  از یک. در صحن خانه محشر غریبی دیدیم. شتافتیم

از طرف دیگر پنج شش یائسه سبز و سرخ و . رقصیدند  می کوتاه و شلوارهاي تنگ شله گلیهاي  زیرجامه
ي لوند با  ي قحبه از سمتی دیگر جمعی سلیطه. زدند  می زرد پوشیده سرخاب و سفیدآب کرده دایره و تنبک

زن هجوم آورده با مشت و لگد و کفش او را  بی بیگم بیچاره پیره بی سنگ و چوب و کفش و جاروب بر سر
بی  بیبد قیافه به کربالییه موسوم، چارقد  ي یک قحبه. کشیدند  می به این طرف و آن طرف بر خاك هالك

بی بیگم بیچاره رمقی  بیکشیدند که از جان   می بیگم را که از دو سو به حلقش پیچیده، با دیگران چنان سخت
باشی رسیده ریش و سبیل گرو کرده آن پیرزن را از چنگ آنان خالص  بیشتر نمانده بود که من و جراح
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جراح باشی زود او را به اندرون خویش برده و به زنان سپرده من نزد آن مطرب و رقاص آمده . کردیم
این پیرزنیم و امروز ما همسایگان ! اید؟ گفتند اي خان پرسیدم که شما کیانید و براي چه اینجا جمع شده

محض غیرت و تعصب ملت خواستیم خوب دل این عجوزه را . اند شنیدیم دو پسر جوان و دامادش را کشته
این رقص و ساز و شادي و آواز براي عزاداري آن . ایم بسوزانیم و بزك و آرایش نموده بسر سالمتی او آمده

 از این بهتر چه ثوابی؟. سگان کافر است

اند به شما چه؟ قبایح اعمال شما از کفر آنان بیشتر و بدتر  کافر بوده. مسایگی را ادا نمودیدگفتم خوب حق ه
جمعه، هرکس یک بابی را  به فتواي آقاي امام. دینی و پاالنت کج است بیشود تو هم   می گفتند معلوم. است

نیامده بودي و محض خاطر اگر تو . بکشد ثواب هزار حج و عمره مقبوله برده و اجر صد ختم قرآن را دارد
جمعه  باشی نبود، کربالییه زینب که به گوش خود این حدیث شریف را از دهن مبارك آقاي امام جراح

گفتم ببخشید که من اگر این حدیث . برد  می کشت و این ثواب را  می بی بیگم را مانند سگ بیشنیده بود، 
کردم تا بدانید که من هم در مسلمانی   می بیگم شراکتبی  بیشریف را شنیده بودم یا فهمیده بودم در کشتن 

 چه مردي بود کز زنی کم بود؟. مانم  نمی کمتر از شما نیستم و در دینداري از شما باز

بلکه مقصودم مرثیه سرایی براي . خوانی براي طایفه بابیه نبود غرضم از این تفاصیل روضه !الدوله جاللاي 
حکومات ظالمانه متمادیه و عرق وحشیگري عربی، ملت نجیب و هاي  خونریزيملت ایران است که طبعا 

آه هیچ آدم به دست خویش  آه. آزار ایران را ارزل و خونریزتر و خونخوارتر از تمام امم عالم کرده است بی
 نماید و پیه و  می تکه کند و تکه  می محله خود را چنین پارچه پارچه همکیش و همشهري و هموطن و هم

و ! دهد؟ حاشا و کال  می آورد بفروشد؟ و زن پسر کشته دل مرده را این نوع تسلیت و تعزیت   می اش را هرهز
ادب و درجه اعالي ظلم را  بیحد  بیالجوشن و سنان ابن انس هم که عرب و  معاذاهللا که همان شمر ابن ذي

نهایت در جنگ بر حسین ابن علی غلبه نموده سر آن حضرت را . را نکردند ها دارا شدند هرگز این رذالت
 .براي عالمت ظفر به کوفه برده جایزه خواستند

چنانچه میرزا آقاخان صدراعظم . منشا تمام این اخالق، دین عرب است اوال و حکومت ظالمه ایران است ثانیا
رغضبی مردم را مالحظه کرد و دین زنان طهران در ترقی و ازدیاد می ي وقتیکه درجه جرات خونریزي و پایه

دهند و به قدر ده بیست نفر را زنان از دست فراشان دیوان   نمی واقعه بابی کشی فرصت به میرغضب دولتی
گرفته با سنگ و چوب و کارد کشتند و دو سه خانه را خراب نموده و زن و مردش را به قتل رسانیدند، 



١١٧ 
 

در همان حبس و انبار دولتی و حکومتی با کُنده و زنجیر در سیاه چالها انداختند و  قدغن کرد و باقی بابیان را
خود میرزا آقاخان نوري بارها گفته بود این حکم بابی کشی به . با گچ و آجر منافذ و درهاي آنرا سد کردند

 .ختتمام مردم طهران بلکه همه اهالی ایران صنعت میرغضبی را آموخت و جمیعا را خونخوار سا

ت را فرنگیان دانا در کارخانه علم طبیعی عالم به اندازه قوت بخار ددرجه رحم و مهربانی و مو !الدوله جاللاي 
گویند چنانچه تمام فابریک به قوه بخار متحرك است و هرچه   می .اند تشبیه نموده ها و ماشین 136ها در فابریک

زیادتر است و برعکس همین قسم تمام این  ها و ماشین ها قوه بخار بیشتر باشد، سرعت و سیر و حرکت چرخ
کارخانه بزرگ دنیا بسته به قوت جذب و میل و رغبت و مهربانی و محبت و رحم و مروت است و در واقع 

در . ریشه اینها همه یکی است و نتیجه کل راجع به اتصال اجزا و اتحاد افراد و تعمیر بالد و ترفیه عباد است
خوانند و ثمره    می این قوه را مغناطیسیه و در حیوانات میل شهوت و در انسان رحم و مروتجمادات و معادن 

 .و نتیجه این قوه بقا و نمو زندگی و آبادانی و تمدن است

ها نیز این مسئله مشهور است که در ملل متمدنه اروپا انصاف و رحم در حق نوع بشر به  در میان انسان
 زدگان روسیه را ملت انگلیس با کمال خصومت و رقابت دولتی وجه اعانهاي رسیده که قحطی  درجه

زدگان عثمانی را با مغایرت  حریق. گردد  می فرستد و چندین کمپانی از براي قحط روسیان در لندن تشکیل  می
. نمایند  می آلمان معاونتهاي  مذهب و ملت و دولت یهودیان انگلستان و کاتولیکهاي فرانسه و پروتستان

نجیب که در اعال درجه عیش و هاي  بزرگ و کنتهاي  اند که پرنس فداکاران اروپا کار را به جایی رسانیده
وار در طلب حقوق فقراي  اند، ترك مال و عیال و جان و تن گفته مردانه راحت و آن پایه و شان و جاللت

وار،  مضایقه آنارشیست بیانبازي شود، رانند و هرجا محتاج به ج  می ملت یا یتیمان مملکت بر علیه دولت سخن
وار  آه صد آه که در ایران کار ملت به جایی رسیده که خودشان قصاب. نمایند  می کردار یا سوسیالیست

 .نمایند  می پاره قطعه و پاره برند و همدیگر را قطعه  می رفتار، سر یکدیگر را میرغضب

. انصافی نپرورد بیه میرغضبی نداند یا ستم و تعدي نراند و کمتر کسی از اهالی ایران است ک !الدوله جاللاي 
تمام سکنه آن ویران خرابه از طبقه علما و حکما و حکام و وزرا گرفته تا بقال و حمال همه ستمگر و 

خواهند ظالم منفور و حاکم مستبد و   می مروت همه فریاد دارند که چرا ما میرغضب باشی نیستیم و همه بی
 .باشندجالد باشی 

                                                             
 ها کارخانه ١٣٦
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یک پادشاه ظالم دیسپوت، یک والیت را با صدهزار نفس با قیمت قطعیه بیست هزار تومان به ظالمی نابکار 
 137!فروشد  می الملک یا قنفذالسلطنه و حاکمی غدار مانند سوسمارالدوله یا وزغ

ران را بنویسم حد و اندازه ای بیهاي  هرگاه بخواهم شرح حکومات ظالمه و متعدیه و ظلم !الدوله جاللاي 
کنند که ما از براي تمام ملل   می خویش فریادهاي  اهالی اروپا در تمام خطابه. مثنوي هفتاد من کاغذ شود

وحشی و امم بربر عالم در معیشت و حکومت و معاشرتشان قانون و نظم دیده حتی وحشیان اوایل آمریکا و 
لت شریف ایران ابدا قاعده و قرار و قانون و رسمی در لکن از براي م. نشینان سیبریا بربران آفریکا و بیابان

 .ایم حکومت و سلطنت ایشان ندیده

مملکتی که دو سطر قرارنامه و یا یک قانون در دولتش نوشته نشده است و ابدا حد و پایه و درجه و نهایه از 
چگونه تا حال اسم نمایند و   می براي ظلم و تعدي آن مملکت نیست، حریم آن ملت چطور و چه سان زندگی

اند و  و خیلی عجب است که تاکنون ملت ایران به کلی از صفحه جهان معدوم و نابود نشده ؟آنان باقی
  .کنند هاي زمین بابل و مصر و روم از زمین قدیم حکایت مانند آنتیک کهاند  بازمانده

از براي دولت و حکومت کنم هرکه گفته است در ایران درجه و میزان و قانون و حدي   می بنده عرض
درجه ظلم در حق مظلم و پایه ستم حاکم درباره محکوم به قدر حد قدرت و قوت حاکم . نیست، ندانسته گفته

. نه اینکه نخواسته است. نماید و هرچه نکرده نتوانسته  می هرقدر ممکن باشد و بتواند در حق رعیت ظلم. است
که گفته  .نبوده و نیست و تمکین و بردباري او فایده نداردوقت طاقت و تحمل مظلوم و محکوم شرط  و هیچ

لت ایران از جهان نابود نشده است؟ از یکصد میلیون ایرانی آدم و توانا و جاندار و بینا، امروز پنج میلیون م
آن هم من ضامن که اگر . شرف و ناموس در ویرانه ایران بیشتر نیست بیجانور گداي مبهوت احمق پریشان 

، هر ساله 138ک است و این روزگار، تا بیست سال دیگر احدي نماند زیرا که موافق ایستاتستیکاین مل
شاهد این  139.گردند  می یکصد هزار نفر از اهالی ایران از جور ستمکاران جالي وطن و هالك امواج دریا

العرب و  یرهسوختگان ناب آتش جز شکنان راه قفقاز و روسیه و حماالن بصره و بغداد و سیاه مدعا سنگ
سروسامانان قاهره مصر و خرکچیان  بیهندوستان و هاي  پرکنههاي  مجاورین کربال و نجف و پراکنده

                                                             
 .آوریم از اینجا به بعد در نسخه بهرام چوبینه، شرح حال سوسمارالدوله است که در اینجا نمی 137
 آمار 138

 !شوند و ایران همچنان باقی است هزار نفر سالیانه جالي وطن کرده و آواره جهان می ها دهگذرد، همچنان  سال از آن تاریخ می 120شگفتا که  139
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که مانند تخم، دشتی پهن در کره . اند هاي پاریس کشان خیابان اسالمبول، درماندگان مخارج گزاف لندن، آه
العاده از مرض آبله و دردگلوي  رگ فوقو یکصد هزار نفر هم به م. اند زمین شده دشت دنیا را پر نموده

شوند و   می شود و در ایران تلف  می مداوا اقسام دیگر که در تمام عالم جز ایران معالجه بیمعالجه و وباي  بی
 و تربت حضرت سیدالشهدا هم فایده نکرده و 140تر اینکه آش ابودردا و آب جام هفت قل هواهللا عجب

 .کند  نمی

پا بریدن حاکمان  بیچان و سرو دست و  ساقه هم زیر شکنجه زندانیان و اشکلک و طوقصد هزار نفر بیچاره 
دریدن شاهزادگان و زیر داغ و درفش و چوب و فلک و  نمودن بزرگان و شکم و با توپ و تفنگ تباه و تلف

ل از االق کردن فراش و مامورین دیوان، علی ضرب کتک، کشتن ضباط و کالنتر و پاکار و عامالن و هالك
فقره عمده تلفات نفوس ایران از فلوس و شیرخشت و گل گاوزبان و سناي مکی و . شود  می ایران تلف

اسلحه و آالت است که ایران را گورستان  بیمروت و جالدان  بیروغن کرچک و معاجین و عقاقیر طبیبان 
 .ش را قبرستان نموده استا ویران و شهرستان

از صدر تا ساقه این عریضه را به دقت مالحظه فرموده و چشم از عبارات عامیانه و امثال ساده  !الدوله جاللاي 
پیرایه و حکایات حشو و زواید آن پوشیده، زیرا که اخالق و عادات و رسوم و اعتقادات و  بیو قصص 

یاد و مندرج  ن اوراقاحکام و قواعد و علوم و معارف دینی و ملی و حکومتی ایران چنانکه شاید و باید در ای
االن دانشمندان فرنگستان شب و روز کوشش دارند که عبارات و کلمات و اصطالحات خویش را . شده است

تامل  بیاي عامی و بازاري افتد، زود بخواند و  ساده و مختصر و عامیانه بنویسند تا اینکه اگر بدست بیچاره
 .بفهمد و از آن بهره ببرد و بردارد

العرب افتد که چنان شعله آتش ظلم و ستم تازیان ایران و ایرانیان را خراب و ویران کرده و  آتش به جزیره
اساس هستی و ریشه درخت ملت کیان را سوخت که زبان ساده ایرانی و بیان شیرین کیانی و آن الفاظ و 

آن الفاظ  فریب به کلی از میان رفته و در عوض ت زبان دلدلنشین پهلوي و آن سالست و فصاح کلمات
هاي پر از لغز تازي اسباب شرف و افتخار و مصداق  غلیظ و کلمات قلنبه و عبارات معماي عربی و حرف

                                                             
  .ام دیدهاي از طبقه متوسط  یکم در تهران پایتخت و در خانوادهو  این یک فقره را به چشم خود در همین قرن بیست 140
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زحمت نتواند  بیکه یک سطر آن را هیچ محقق مدققی بدون دقت و  141فضل و مایه اشتهار و اعتبار شده
 .اند بفهمدتو  نمی خواند و بعد از خواندن باز مقصود و مطلب نویسنده و گوینده را

مثل اینکه عالمه حلی کتابی نوشته و سپس خودش براي آن کتاب شرح مفصلی نگاشته و بعد از براي شرح 
عبارات، ایضاحات مرقوم داشته و چهارمین بار ایضاحات را احتماالت نبشته و دفعه پنجم نیز احتماالت را 

است؟ سر آن این است که زبان سمتیک خواه شود چه گفته و چه کرده   نمی نگارد و باز هم معلوم  می حاشیه
رود و   می عربی خواه عبري یا کلدانی، آن قدر مغلق و مبهم است که از براي هر عبارت ده قسم احتمال

از این است که این قدر اختالف . باید از قرینه خارجی آنرا فهمید. ماند  می آخراالمر الینحل بر حال خویش
به خصوص از اهالی ایران که بعد از سی سال خواندن عربی، باز . دا شده استدر قرآن و تورات و انجیل پی

ان القرآن «: که حضرت صادق که خودش عرب بوده بفرماید جایی. توانند  نمی دو سطر را آشکارا ترجمه
 !بیچاره ایرانی چه باید بگوید؟ خر قیمت واقعی ندارد 142»سبعین بطنا الی سبع مائه

پس مبرهن است که اساس زندگانی و پایه تمدن انسانی به علم و دانایی است و علم هم بدون  !الدوله جاللاي 
باشد و   می تحصیل و اکتساب غیرممکن و محال است و طریقه اکتساب علمی اکثرا بلکه همه بسته به گفتار

سباب خواندن و هر ملتی که ترقی نموده و متمدن گشته نخست اصالح زبان و الفاظ خود را نموده و ا. بس
اي رسیده که در عرض بیست و  چنانچه سهولت خط و زبان فرانسه به درجه و پایه. نوشتن را فراهم آورده

تواند و در بیست و چهار روز به   می چهار ساعت هرکس بخواند، حروف کوچک و بزرگش را، آموختن
رانسویان داد و فریاد دارند که نواقص خوبی بدون غلط، خواندن را دست آورده بلکه نوشتن هم بداند و هنوز ف

را یک صورت  ،شود و گاهی دو سه حرف  نمی زبان ما بسیار است و حروف زیاد در نوشتن دارد که خوانده
اما زبان سمیتیک و فارسی . شود و باید اصالح شود  می یعنی در مقام یک حرف استعمال. کنند  می اظهار

اکنون ایران، اگر پنج سال تحصیل نمایند باز غیرممکن است که کسی عبارتی را به عربی یا فارسی بخواند یا 
دلیل این مدعا اینکه هنوز در عرب یک نفر پیدا نشده که زبان . بنویسد که غلط و اشتباهی در آن نباشد

ترتیبی که براي عربی نوشته شده، تماما  بیحتی همین صرف و نحو . غلط بگوید یا بنویسد بیمادرزاد خود را 

                                                             
 .شود خواننده آثارش شده و میگردد و سبب مصیبت ویراستار و  این انتقاد به خود میرزا هم برمی 141
 در باطن قرآن هفتاد تا هفتصد معنی هست 142
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ایران که تا تاریخ امروز یک کتاب صرف و  143اف بر این علماي جاهل فناتیک. اند را علماي ایران نوشته
 !اند نحو و قاعده و قانون و میزانی براي زبان فارسی اصلی خود ننوشته

اند و  گفته  می فتن آنقدر در زبان عربی مشکل و دشوار است که هر فصیحی را ساحردیگر اینکه فصیح گ
تا در زمان رسول خدا آن قدر فصاحت و بالغت قرب بهم رسانید که معجزه . پنداشتند  می فصاحت را سحر

 .توانید از این میزان قیاس، مشکلی زبان عرب را بنمایید  می .پیغمبر تنها همین شد

تر بوده  تر است و هر ملتی که زبانشان سهل تر است تحصیلش هم سهل البته هر زبان آسان !ولهالد جاللاي 
علوم معارف و خواندن و نوشتن در میانشان بیشتر رواج یافته چنانچه از مردم پاریس بلکه مملکت فرانسه اگر 

ایران سواد خواندن و نوشتن ده یک ایشان خواندن و نوشتن ندانند، اما به برهان معین است که ده یک اهالی 
و اال هرکسی را مالحظه فرمایید در طفولیت به مکتب . و این ناشی نشده مگر از مشکلی زبان آنان 144!دارند

 .رفته و چندي هم مداومت نموده ولی چیزي نیاموخته یا فراموش کرده

تیالي زبان تازي بر فارسی علمی و دانشی اهالی ایران از اس بیدهم که تمامی این   می من به درستی شهادت
زبانان محتاج به دانستن و آموختن زبان دشوار  ناشی شده که این قدر فارسی دشوار گردیده که تمام فارسی

اعراب هستند و این استیالي بر زبان شیرین پارسی هم از حکومت دینی و هم از سلطنت حکمرانی آنان بر 
استیالي این زبان بر زبانشان  ي که چقدر ملتشان را به واسطه ایران حاصل شد که اگر اهالی ایران آگاه شوند

تمدن و ترقی دور انداخته و به چه اندازه و پایه بر آنان ضرر وارد آورده، البته یک کلمه عربی در  ي از قافله
 145.ها خواهند گریخت فرسنگ ،زبان پارسی به کار نخواهند برد و از آن زبان با این همه زیان

من، هیچ شگفت نفرمایید از اینکه بگویم استیالي زبان عربی، ایران و ایرانیان را ده برابر قتل دوست گرامی 
عام و خونریزي چنگیز خراب کرده، زیرا که جان و روان هر آدم و انسان، دانش و بینش است و تن و بدن 

نویسد از آن وقتی که   می چنانکه حکیمی از حکماي اروپا. دانش و معقوالت الفاظ و عبارات زبان است

                                                             
 متعصب 143
 .زنان که تقریبا به کل از آموختن مبرا بودند. احتماال منظورش ده درصد مردان است ١٤٤

است، (و افعال کمکی ...) من و تو و ( هم بیشتر ضمیر ها اند و آن پارسی در همین نوشتار میرزا بیش از نیمی از واژگان عربی و کمتر از نیمی پارسی 145
هستند که اگر اینها را به کل کنار گذاشته و تنها واژگان داراي ) که، از، در، را، به(و حروف ربط و چیزهایی از این دست ) بود، شد، گشت، گردید

انی را فرزند خلفش شادروان سید احمد کسروي رویاي میرزا آقاخان کرم. اند درصد عربی 80مفهوم مشخص و مستقل و اصطالحات را بیرون بکشیم، 
 .و خونش فرهنگ ایران را آبیاري کرد !تبریزي، البته در محیطی مناسب در دوران پهلوي انجام داد و مزد خود را همچون آقاخان کرمانی دریافته
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اختراغ خط در علم شد، بقاي انسان در عالم پایدار گردیده چراکه آدمی را روانی مخصوص و جانی بخصوص 
است و این جان در روان عبارت از درجه دانایی و پایه دانش او است و بدن دانش و جسم دانایی همان الفاظ 

چنانچه . شود  نمی پوسد و خراب  نمی بدن انبیا و علما گویند  می و همین است معنی این که. و عبارات است
فردوسی روح او که به واسطه خطوط و سطور محفوظ و مصون  شاهنامهمحمد روان و جان او است و  قرآن

 .مانده و تا ابد باقی خواهد ماند

تفنگ و صد توپ و دو میلیون  ي شود در اروپا یک خطابه با دو میلیون لشکر و دویست ارابه  می چه بسا
 ي آید و چه بسیار اتفاق افتاده که یک مقاله   می کند و فایق  می پوش مقاومت و مقابله فروند کشتی زره

یج خون یک ملت را به هیجان آورده و آنان را به مقام فداکاري واداشته و خیلی دیده شده که هجانسوز م
دو مملکت را توده خاکستر و دو ملت را  رسید شعله آتشش  می هاي بزرگ پرخطر را که اگر به وقوع جنگ

کرد، دو عبارت شیرین حکیمانه یک امپراتور یا یک جنرال، آن آتش را اطفا و همان   می از جهان کم
آوري نمایند و به خط  ها را جمع ولی در ایران به جاي آنکه کتاب. ممالک را ابقا نموده و از خطر رهانیده

و  ها و فداکاري ها ملت ایران نشر نمایند و به جاي اینکه جوانمردي ي امهخوب و خوانا چاپ نموده در میان ع
یی ها ارجمند حکیمانه و فتوتهاي  بلند ظریفانه و خويهاي  و طبع ها و عفت و شجاعت ها سخاوتها و سماجت

هاي  روانهاي پژمرده و  هاي مرده و جان که خداوند در نهاد ایرانیان نهاده به رشته نظم و نثر آورند و خون
مردان بزرگ ایران را و از جان هاي  کیانی را تازه و زنده نمایند و به جاي اینکه دالوري ي افسرده

ساکنین آن خاك پاك ویران را ستایش و تمجیدات و نیایش و تحمیدات کنند آن قدر ادبا و هاي  گذشتگی
 لاز میان رفته و معنی بالمره پایما بلغاي ایران در جمع و لفظ عبارات مغلق عربی کوشیده که مقصود به کلی

 به قسمی که شما در دو سطر فارسی، پنج کلمه از اصل زبان فارسی .طنطنه عبارات رکیکه و الفاظ قلنبه شده
شود و حال آنکه مقصود از ملت، امتی   می و اغلب الفاظ و کلمات به عربی استعمال 146.توانید پیدا نمایید  نمی

توان گفت ادباي ایران به اصرار خود خرده خرده زبان   می از این جهت. گویند  یم است که به یک زبان سخن
. کنند  می نمایند و خود به دست خویش ملت شان را از صفحه روزگار نابود  می پارسی را به زبان عربی تبدیل

شده، اسم چنین کرده و معرب اند  چنانکه اهل شامات و سوریه که قوم فنیکی بوده و زبان مخصوص داشته

                                                             
اموش کرده بودند و هنگام نگارش به فارسی هر آنچه این مسئله بسیار ساده را گویی از زمان فردوسی تا مشروطه ادب دانان و سخنوران ایرانی فر 146

جالب آنکه سبک نوشتار . در زبان فارسی دارد یا خیر، آنرا به کار میبردنداي  واژه از عربی به ذهنشان میرسید، بی توجه به اینکه آیا این واژه پیشینه
 !رویکرد بودند، در عمل چیز دیگري نبودمنتقدانی چون فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی هم با اینکه مخالف این 
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چراکه قوام هر قوم و . ملت خود را که بسته به زبان ایشان بود از گردش به عربان خرده خرده محو کرده اند
 .ملت به قوام زبان آنان است

روي داد و کار ایرانیان آن  شاه سلطان حسینچنانچه بعد از استیالي افغان به اصفهان و آن مصائبی که به 
در آن گیر و دار قد جوانمردي برافراشت و  افشار هنادرشار شهریاري سامان مغشوش گشت آفتاب سپه

دوباره علم کاویانی سرنگون ایران را برداشت، احدي از مورخین ایران چنانچه باید و شاید شرح و بسط 
اوغلی  چی ي زمانه را ننگاشته که این شراره آتش کودك آن یگانه ي هاي مردانه و بیان فتوحات دلیرانه جنگ

اي پست، بدین درجه بلند و بزرگ  و به چه وسیله و از چه پایه ؟و از کجا نشات نمود ؟ر که بودپس
سان ریخت؟ شماره قشونش چه بود؟  خان افغان طرح جنگ را چه علی امپراتوري رسید؟ در جنگ اول اشرف

هاي سرباز و  فنگسان سواره و پیاده را چطور دید؟ توپ و زنبورکش عبارت از چند عراده و قبضه بود؟ و ت
ترتیب پرداخت؟ سواره در  نیزه و شمشیرهاي سوارش چه جنس و چه رقم بود؟ وضع میدان کارزار را به چه

محل، اسلحه به چه وضع؟ سردار  نظم آذوقه در چه کدام طرف و توپخانه در کدام سمت؟ قورخانه کجا؟ به چه
نوع بردند؟ این سردار با اقتدار یعنی  یورش چه جا ایستاده بودند؟ هر دسته در کجا؟ سرکرده هر تیپ در چه

داده و در حمله   می کرده؟ و دستورالعمل جنگ را چطور  می نادر افشار خودش در جنگ چه حالت داشته و چه
کرده؟ و ثبات قدم   می آوري حیله و تدبیر لشکر را فراهم و جمع نحو پیشرفته و در شکست دوباره به چه به چه

 ور بوده؟و عزم و رزمش چط

یزهاي مفید براي سردار و فاتح بعد ننموده که سرمشق و دستورالعمل براي آیندگان چاحدي ذکري از این 
خان احمق زن قحبه، در این واقعه همین قدر نوشته است نادر در آن جنگ تمامی لشکر  میرزا مهدي. باشد

شما را به خدا از . وار محیط آن کرد قهعاچیان پیاده را با توپخانه ص فیروز را یک قول و قرار داده و تفنگ
 توان فهمید و کدام فایده را به خواننده خواهد بخشید؟  می این دوکلمه مختصر چه

خراب بعدي، ناپلیون بناپارت بود، چنانچه بعد از  چی اوغلوي خانه نویسند کودك  می اما مورخان فرنگ
گشودن و سر از پا شناختن به او نداده و او را شکست دادنش در جنگ اول او را تعاقب نموده فرصت چشم 

چنانچه بر این . کند  می این گونه تدبیر یک سرخطی است که طبیعت مردمان الهام. تا تختگاه تعاقب کرده
نکته دقیق جز ناپلیون هیچ سردار و سپهداري واقف نبود که باید دشمن را در جنگ صحرایی بعد از شکست 

حاال بیایید مالحظه . صت به عقب نگریستن یا به حال خویش گریستن بدو نداددادن تا مرکز دوانید و فر
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فرمایید که این حکمت بزرگ را که طبیعت در موقع جنگ الهام به نادرشاه افشاري که در هیچ مکتب 
حربی درس نخوانده القا نموده است که هزار گونه فایده از علم و اطالع بر این نکته دقیق براي فاتح مترتب 

 حاصل و چه عبارات الطائل نوشته بیخان استرآبادي بدون اطالع بر این نکته چه مزخرفات  میرزا مهدي. است
زهی خدیوي که در میدان رزم چون سپهبد عزمش بسکون بحر اشارت نماید موج لنگردار طوفان " :گوید  می

روان گردد و در شام کین جنبش کوه گران امر فرماید صخره صما سبکتر از ریگ ه شود و هنگامی که ب
برق را قوت چغماق زدن نباشد و وقت شبگیر به خامشی فرمان فرماید صبح را  ،افروزي کند چون مغ آتش

 ! "جرات نفس کشیدن نماند

فهمد که   می ردياین اغراقات گزاف که همگی هجو و الف است، هر طفل خُ !دروغگو خراب باد ي خانه
نویسی نبوده بلکه  گویی از نادرشاه نموده و ابدا مقصودش تاریخ ملقغرض اظهار کماالت خود بوده و ت

از خواندن و شنیدن این مزخرفات براي ملت یا دولت چه فایده دارد، جز اینکه . دانسته  نمی نویسی را هم تاریخ
بتی اذهان صاف ساده مردم بیچاره را از این عبارات مغلق و ترهات معوج فاسد و مغشوش دارد که هیچ مناس

خواست تمجیدي از نادرشاه افشار نماید هم بهتر این   می هرگاه. نگاري ندارد نویسی و عبارت به شیوه تاریخ
نادري را که در فتوحات خویش به کار برده با ثبات قدم و اثبات مردانگی و  ي بود که آن تدابیر نادره

قویه به جهانگیري او که او را تا  ي آن قوههاي پرخطر اظهار نموده با  یی که در جنگها استقامت و پایداري
به هندوستان کشانیده و دست قدرت پروردگار که در نهاد او نهاده بود بیان کند و بنویسد که الاقل اسباب 

 .شد، باز خوب بود  می هاي ایرانیان ترغیب و تحریص زنده نموده خون

اي  به درجه. تازیان خراب کرده بوده استگویی  نویس که طبیعت او را خوي مغلق اف و تف بر این تاریخ
 .پیدا کند» والنازعات غرقا«فایده ردیف و قافیه قرار داده تا مناسب به آیه کریمه  بیمعنی  بیکه ده عبارت 

حتی اذي بلغ مغرب الشمس و جدا تعرب فی «بوده است که خدا در قصه ذوالقرنین حتی آنجا فرموده  نای
اي است در جو هوا معلق و آسمان عبارت از مدار  کرده است که زمین، کره  نمی که عرب تصور» عین حمه

 آلود فرو اند آفتاب در زمین در سرچشمه گل کرده  می هر ستاره و آفتاب ثابت است و زمین سیار، بلکه گمان
در تمام این آیات محکمات و امثالش . المعنی بوده است کم مفاد و جزیی رود و امثال در عرب ناقص و  می

» کانهن بیض مکنون«دهند که عرب را مثل کوتاه و ناقص پسندیده بوده و در آیه   می کتاب کریم گواهی
خواسته و از نهر عسل مصفی و   نمی دانسته و  نمی گردد که عرب از حسن جز سفیدي چیزي دیگر  می معلوم
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» والتین و والزیتون«روبات سلیقه عرب بوده در ماکوالت و مش» خمر لذه للشاربین«لین و ما غیر آش و 
لسان عرب نازل شده و ه ها خورده شده زیرا که کالم قدیم تماما ب اند که قسم بدان خیلی معظم و گرامی بوده

 حکایات از مدارك و طبیعت و خو و عادت و رسوم و اخالق هزار و دویست سال قبل از این عرب را
اي از علوم  برهان ما است تا عصر مامون که پاره» بلسان قومه ما ارسلنا من رسول اال«نماید و آیه مبارکه   می

دو لفظ  .دسیسه زبان عرب گردید ي اي مترجمین از علما داخل حوزه و فنون و صنایع یونانیان به واسطه پاره
جبر و مقابله . از اصطالحات هندسه یا معماري یا جغرافیایی یا حساب و نجوم در زبان عرب نخواهید یافت

ي ترجمه نموده به عربی و مقصود استخراجات مجهوالت حسابیه است از معلومات عددیه ربر جعفکه جا
توان استخراج کرد و این همه   می عربها نفهمیدند و گمان کردند که هر مجهولی را از علم جبر و مقابله

از یونانی به  نوشته شده ماخذش همین کلمه الجبر بوده که جابر يفرعمزخرف و کتاب مهمل که در علم ج
خالصه در هزار و دویست سال قبل در زبان عرب چهار لفظ از علم تشریح و طب . عربی ترجمه نموده
 طریقه خیاطی و بریدن لباس را خوب .یک اسم از آالت و ادوات جراثقل نخواهید یافت. صحیح نخواهید دید

نام آنها در زبان عرب مضبوط بود اصال برش  دوختند البد  می بریدند و  می دانستند و اگر لباسهاي مختلف  نمی
 چنانچه آنتیک لباس عرب گلیم چاك دوخته است که آنرا عبا گویند شهادت .دانستند  نمی و خیاطی جامه را

هایش  هاي مختلف در آن زمان میان آنان بود اسم اند و اگر لباس دانسته  نمی دهد که خیاطی را به کلی  می
فتح مازندران لباس تابستان را که مخصوص باران ساخته بودند، اعراب به  چنانچه در. شد  می یافت

 .العرب برده آن را طیلسان که معرب طالشان و کالشان است نهادند جزیره

بیاید زمانیکه از اختالط زبان فرانسه با تمام زبانهاي ملل عالم در هر قوم و ملتی این لسان  !الدوله جاللاي 
ین نیست مگر اثر آلیانسها و معاهداتی که در ترویج زبان خود دارند و مدققان دانا درجه اسامی پیدا نماید و ا

تمدن و ترقی ملت فرانسه را چه در آداب و اخالق و چه در صنایع و فنون و چه در حروف و علوم از همان 
آه اگر درانه  هآ. نمایند  می الفاظ و عبارات و اصطالحات فرانسوي که در میان ملل معمول است استنباط

 هزار کلمه خواهید دید که داللت ماثوري یعنی اشتقاق الفاظ و لغات فرانسوي را نگاه کنید زیاده از پنج
زبان و طرز بیان چندان اختالفی ندارد و این  ي در شیوه. زبان فارسی و فرانسه یکی بوده ي نماید که ریشه  می

، دان )اندر(، انتر )برده(، پرثه )پدر(، پیر )مرد(ون مرت چ 147اند دو ملت از پدر و مادر واحد زاییده شده
                                                             

هاي ایرانی  هاي اروپایی با زبان فارسی و دیگر زبان زبان ي وگرنه همه. البته میرزا به جهت اینکه تنها با زبان فرانسه مانوس بوده این حکم را داده 147

 .اند ریشه هم



١٢٦ 
 

مانند اردبیل و ژاویل که زابل شده است و غیره و غیره از این ) بیل(، ویل )زانو(، ژانو )لب(، لور )دندان(
قبیل لغات زیاده از حد بود که اصل آن با زبان فارسی یکی بوده اما آن برادر به طرف مغرب سیر نموده و 

فرانسه بدان ترقی و تمدن و ثروت و دولت و شوکت و انسانیت نایل گردیده و این برادر که پارسی  مانند
دزدان خونخوار و شترچرانان نابکار و سوسمارخواران جرار و تازیان اشرار افتاده  باشد در مشرق گرفتار کهنه

اخالق و هاي  و حلیه هاي آداب و کمال که تمام زیب و زینت، عقل و جواهر دانش و بینش و آرایش
هاي کهنه و مندرس به او پوشیده و  عصمت و جالل جمال را از تنس کنده و لباسهاي  و پیرایه 148مورال

 .پاره پر وصله با شپش و کنه و لته کثیف عربی را بر او پوشانیدند پالسهاي زبر خشن پاره

همین قدر . آیم   نمی اد و اخالق ایرانیان برتحریر و تقریر ویرانی و فس ي بالتمام من از عهده !الدوله جاللاي 
و  المتقین حلیهکنم که دوزخ با آن هیئت و وحشت و هیوال و دهشت که مجلسی در کتاب   می عرض

وصف نموده نسبت به حال حالیه ایران یک قطعه رضوان و مالک جهنم با شدت و غلظت و  الحیات عین
شکل و هیئت و بیرحمی و قساوت که شیخ طوسی بیان حالش را نموده نسبت به اهالی حکومت ایران حور و 

 . غلمان و رضوان و خاذن جنان است

بی کافی که اصالح حال ایران و اخالق اینک عریضه خود را ختم نموده از شخص حضرت عالی استدعاي جوا
شرافت و افتخاري برتر و باالتر از این نیست که کسی دامن  ،زیرا که در میدان جهان. ایرانیان را نماید دارم

در واقع این است همان صفت الوهیت که اعلی مقامات . همت به کمر زده و احیاي یک ملت را نماید
گزین اینکه تا ابد اسم نیک خویش را به سعادت و بزرگواري در آدمیت است و بزرگترین مقصد مرا جای

ی که دست قدرت در اینک به جهت همت مردانه و قوت پاتریوت. صفحه روزگار باقی و پایدار دارند
طبیعت انسانی گذارده، توقع دارم که دفعتا شانژمانی در ایران نموده روولوسیونی برپا دارید و این زنده به 

ایران را به قوه الکتریکی لیتراتورهاي خودتان و با آن قدرت لیبرال که در شما سراغ دارم، هاي  گور شده
زیاده بر این به اصطالح . از قبر ذلت و قید اسارت این حکام دیسپوت و این علماي فاناتیک آزاد دارید

  !مسلمانان بر این کهنه گورستان، فاتحه

                                                             
 اخالق 148


