
 
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  نگاهي به زندگي و افكار رام موهان روي
  دين الموح تحفة ةبه انضمام تصحيح رسال

*دكتر محمودرضا اسفنديار
*ـ مريم فالحتي 1

2

*  

  چکیده
اصالحگر مهم اجتماعی و دینی هند در اوایل قرن نـوزدهم و بنیانگـذار جنـبش براهموسـماج  رام موهان روی

او و همفکرانش قصد داشتند با اصالح دین هنـدو بـر اسـاس دیـدگاه توحیـدی و همچنـین برانـداختن . است
. هند را فـراهم آورنـد ۀرشد و ارتقای جامع ۀزمین... ی، ازدواج کودکان ومانند رسم ستّ  خرافات و رسوم جاهالنه

به زبـان فارسـی الموحدین ةتحفمختصر اّما مهم  ۀاز جمله فعالیتهای او برای نیل به مقصود فوق، نگارش رسال
کـه بـا نقـد ادیـان و رّد کوشـد  او در این اثـر می. بود که در آن زمان، در میان اهل فضل و علم محبوبیت داشت

کوشـش . معتقدات خرافی، پیروان ادیان را به ترک اختالفات و پیروی از مذهب فطری یکتاپرستی دعوت کنـد
را بررسـی کنـیم و آنگـاه ایـن روی ما بر این است در این مجال کوتاه ابتدا به اختصار زندگی و افکار رام موهـان 

ح م   . نتشر نشده است، در دسترس عالقمندان قرار دهیماثر را که تاکنون به شکل منقح و مصحَّ

  .فارسی رام موهان روی، براهمو سماج، هندو، تحفة الموحدین،: ها کلیدواژه

                                                      
  .شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی) ره(دانشیارگروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی *

 .المعارف بزرگ اسالمیةایران در دائر  ۀدستیاربخش ادیان، اساطیر و عرفان دانشنام **



146  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...نگاهي به زندگي و افكار رام  مقاله
 

  مقدمه
آیین کهن هندو که در طول تـاریخ هـزاران سـالۀ خـود همـواره مسـیرهای متنـوعی از 

کمتـر آئـین و  تحول را طی کرده، اشکال گونه گونی از دین را ترسیم سـاخته اسـت کـه در
هـای اصـالحی و مصـلحان  این مهم که به مدد جریان. توان آن را سراغ جست مذهبی می

های متمادی تکوین یافت، نه تنها به تغییر ساختارهای فکـری،  بزرگ هند و در خالل قرن
مذهبی و فرهنگی هندیان انجامید، بلکه سبب گردید تا عنصر رواداری و تسـامح از اجـزاء 

  .فکری و اعتقادی آنان گردد الینفک حیات
ــول  ــت مغ ــود) م١٧٠٧-١۵۶٠(در دورۀ حکوم ــا وج ــود، ب ــاکم ب ــد ح ــالم در هن ــه اس  ک

هایی که برای حفظ ارزشهای هندو صورت گرفت، آیین هندو بـه شـّدت رو بـه افـول  تالش
، تالش بسیارکردند تـا 3و گورو نانک 2، راماننده1در این میان اصالحگرانی چون کبیر. نهاد
  ). lavan, p.1-2(ن عقاید هندو و اسالم را با هم ادغام کنند بهتری

یکـی از تأثیرگـذارترین . نمـود در دوران جدید نیز اصالحات دینـی اجتنـاب ناپـذیر می
 هنـد، رام مـوهن ۀطلبی و نـوگرایی در آیـین هنـدو و جامعـ های جریـان اصـالح شخصیت

5جنبش براهموسماج اصلی ، بنیانگذار4روی
  .بود 

های سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی  سدۀ نوزدهم پیشرفتهای چشمگیری در زمینه در بنگاِل 
در دستگاههای حکـومتی و دانشـگاهها، زبـان انگلیسـی جـایگزین زبـان فارسـی شـد و . رخ داد

این تحوالت واکنشـهایی در پـی داشـت؛ گروهـی . های جدید رونق یافت فرهنگ، حرفه و تجارت
گ سـکوالر غربـی پرداختنـد و در مقابـل، گروهـی تنـدرو و به مخالفـت شـدید بـا هـواداران فرهنـ

در ایـن میـان شـماری از . شـکن، مخـالف سـّنت مـذهبی و اجتمـاعی هنـدو شـکل گرفـت سّنت
های مختلف دیگری ارائـه کردنـد  اصالحگران بنگالی که خواهان پابرجایی سنت هندو بودند، راه

  ).O`Connell, vol.2,p.102-103( نیز در بین آنها بودرام موهن روی که 
تحصـیالت و همچنـین آشـنایی بـا فرهنـگ غـرب  ۀروی توانست بـه پشـتوانرام موهن 

تـوان بـه  گذار اصـالحات نـوینی در هنـد و بنگـال گـردد؛ از جملـۀ ایـن اصـالحات می پایه
ی و نظـایر اصالحات اجتماعی چون مخالفت با نظام کاستی، چند خداپرستی، رسـم سـتّ 

  ).Bhattacharya, p.735(آنها اشاره کرد 
                                                      

1 .Kabir 2. Ramananda 3. Guru Nanak 
2 . 
3. 

4. Ram Mohan Roy 5. Brahmo Samaj 
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  زندگی، افکار و آثار رام موهن روی
اصالحگر مهم اجتماعی و دینی هنـد در اوایـل قـرن ) م١٨٣٣-١٧٧٢(رام موهن روی

نوزدهم و بنیانگذار جنبش براهموسماج که او را پدر رنسانس هندو یا پدر هنـد مـدرن نیـز 
، ناحیـۀ کـوچکی در 1ر َردَهَنَگـر، د (Haberman, vol.12 p.479, long, vol.1, p.134)خواننـد   می

زبـان فارسـی و . ای مرّفه و هندوی برهمنی راست کیش به دنیا آمـد  غرب بنگال و درخانواده
آموخـت و بـه مطالعـۀ  2عربی را که زبان پیشرفت اجتماعی و سیاسی آن زمـان بـود، در َپتنـه

ترتیـب، او بـا بـدین . اشعار و متون حکمی فارسی و عربی و تحقیـق دربـارۀ تصـوف پرداخـت
رفت کـه در گـروه  ای هندو به شمار می نخبه روی. ویژه توحید آشنا شد اعتقادات اسالمی به

این امر او را از نظر شخصّیتی در نظـر هنـدوان . زبان عضویت رسمی پیدا کرد ایرانیان فارسی
  ).Haberman, vol.12, p.479; Jones, Vol.3, p. 30; Chunder Ghose, Vol.1, p. iii( داد تنزل 

وی زبـان سنسـکریت را . ای انجام داد برای نیل به مقصود خود مطالعات گسترده روی
متون مقدس هندویی، زبان پالی را برای فهم متون بودایی، و عربی و فارسـی را ک برای در 

و یونـانی را  عهـد عتیـقبرای آشنایی با قرآن و فرهنگ اسالمی، عبری را بـرای تحقیـق در 
اینهـا انگلیسـی را نیـز بـه خـوبی ۀ درکنـار همـ. فـرا گرفـت عهدجدیدناخت و شک برای در 

  ).(Haberman, Vol.12, p.480 دانست می
پرسـتی  اسالمی، مسیحی و هندو او را به یک منتقـد مشـهور علیـه خرافه مطالعۀ کتب

ای به زبـان فارسـی منتشـر  م در همین موضوع مقاله١٨٠٣تا جائیکه در سال . تبدیل کرد
عقاید جدید او و انتقاداتی کـه متعاقـب ایـن ). long, Vol.1, p.134; Bhattacharya, p.735(کرد

اش شد، تـا جائیکـه مجبـور   کرد، موجب سردی روابط او با خانواده  عقاید بر آیین هندو می
مـذاهب  ۀترین نقاط هند از جمله تبت سفر کرد و بـه مطالعـ او به شمالی. به ترک خانه شد
  ).Haberman, ibid( آنجا پرداخت

دربارۀ وحدانیت خداوند به وعـظ پرداخـت و بـر بـاور هنـدویی بـه خـدایان بسـیار و  روی
پرستش آیینـِی پیچیـدۀ آنهـا تاخـت و تأکیـد داشـت کـه آیـین هنـدویی حقیقـی مطـابق بـا 

هرچند او هرگز هنـدو . ، توحیدی است و تنها پرستش او رواست3اوپنیشدها و ودانته شستره
                                                      

1 .Radhanagar 2. Patna 3. Vedanta shastra 
2 . 
3 . 
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فی نکرد و تنها خواستار اصالح آیین هندو بود، نظراتش، موجی از مخالفت در بودن خود را ن
دیدگاههای انتقادی او نسبت به اسـالم و . جامعۀ هندوی راست کیش علیه او به راه انداخت

  ).Bhattacharya, ibid( ها و مسیحیان سّنتی را برانگیخت مسیحّیت نیز مخالفت مسلمان
مت کمپانی هند شرقی درآمد، کار او به عنوان یک مـدیر م به خد١٨١۴، تا ١٨٠۴از وی 

موفق و همچنین درآمد مناسب از امالکش این امکان را برایش فراهم آورد تـا در حـدود سـن 
برقـرار  1درکلکته ارتباط نزدیکی با مبّلغان موحد. سالگی در کلکته بازنشسته و مقیم شود ۴٢

هنـدوی «خـدمت آنهـا بـود و خـود را یـک کرد و مجذوب اصول عقایـد آنـان شـد و مـدتی در 
گرایی را بـه سـبب عـدم تطـابق بـا بیـنش و  بعدها او و پیروانش وحدانّیت. دانست می» موحد

های خود را به طور منسـجمی اشـاعه  دیدگاهروی  )م١٨٢٨(در این زمان . اصولشان رد کردند
کیل جنــبش داد کــه بــه ظهــور نــوع خاصــی از آیــین برهمــایی منجــر شــد و نهایتــًا بــه تشــ

   ).long, ibid; Bhattacharya, ibid; Haberman, Vol.12, p.479( براهموسماج انجامید
  

   براهموسماج
های منظم با گروهی از دوستان نخبه و  م، رام موهن روی در پی مالقات١٨١۵در سال 

 3انجمـن دوسـتانه/یا انجمن معنوی 2آمیتیه سبحه/برجستۀ بنگالیش انجمن آتمیه سبحا
شـد و در آن متـون  طور هفتگی برگـزار می  جلسات به. میالدی تأسیس کردند ١٨١۵ را در

بـا آنکـه ایـن جلسـات ادامـه . شد ها قرائت می مقّدس هندویی و سرودهایی برگرفته از ودا
یا براهموسـماج جنبشـی  4انجمن برهما. نیافت، زمینۀ تشکیل براهموسماج را فراهم آورد

ماننـد  هندو بود که رام مـوهن روی، همـراه بـا همفکـرانش، اصالحی، الهام گرفته از آیین
 .Farquhar, Vol( گذاری کرد م در کلکته پایه١٨٢٨تاگور، در سال پدربزرگ ، 5دورکنات تاگور

2 p. 813-814; wolpert, Vol. 1, p.165; Tara chand, Vol. 2, p.260.(  
پرسـتی و  پرسـتی و بت خرافهاهداف کلی جنبش، اصالح و جهانی کردن آیـین هنـد بـه دور از 

عالوه بـر . و سایر متون ودانته آمده است اوپنیشدهابازگشت به اصول خالص یکتاپرستی بود که در 
پرسـتی و چندخداپرسـتی   این براهموسماج قصد داشت، به اصالح مسائل اجتماعی مرتبط بـا بت

                                                      
1 .Unitarian 2. Atmiya Sabha/Amitya sabha 
2.  

3. Spiritual Association/Friendly Association 4. Society of Brahma 
4.  

5. Dwarkanath  
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کودکان، نوزاد کشی، نظـام کاسـت و ، چند همسری، ازدواج )یرسم ستّ (ها  سوزاندن بیوه. بپردازد
  )Oxford Dictionary of Hinduism, p.69( عدم تحصیل زنان مورد انتقاد قرار گرفت

م، انجمـن رو بـه ١٨٣٠با عزیمت رام موهن روی به انگلستان و مرگ او در آنجا در سال 
ــا اینکــه دبنــدرانات تــاگور ــاره آن را احیــ١٨۴٣در  1 )پــدر تــاگور(افــول نهــاد ت ا کــرد م دوب

)majumdar, p.877-878.( 

  
  آثار

ودانتـه : توان به این موارد اشاره کرد از آثار او می. ای پرکار بود رام موهن روی نویسنده
که تحقیقی پیرامون ودانته هندویی است؛ ترجمـۀ پـنج اوپنیشـد اصـلی بـه زبـان  2گرنتهه

مسیحیت اخالقـی ، شرح )م١٨٢٠( 3های عیسی آموزه؛ )م١٨١٩-١٨١۶(بنگالی و انگلیسی 
؛ پاسـخ یـک 4پرهیزکارانه، بدون معجزات عیسی و تثلیث؛ درخواستی از عموم مسـیحیان

بـه زبـان  6کنیـد ؛ چرا به یک مکـان واحـد بـرای نیـایش رفـت و آمـد می5ها هندو به پرسش
بـه  12؛ و مندوکیـه اوپنیشـد11؛ موندکـه10؛ کتهـه9؛ کنـا8؛ آیسـا7انگلیسی و ودانتـه سـوتره

  ). Bhattacharya, p.737؛ Haberman, Vol.12, p.479(بنگالی 
بــه زبــان فارســی اســت  )م١٨٠۴(الموحــدین ةتحفمهمتــرین اثــر بــه جــا مانــده از او 

)Bannerjea, p.45-46 .( دیگر اثر او به زبان فارسی اسـت االدیان ةمناظر )Bhattacharya, p.737 (
 .رغم جستجوی فراوان نشانی از آن به دست نیامد که علی

  
  فارسی نویسی در هند ۀبه سابقنگاهی 

 امیـدبخش،(مهمترین شـاخص میـزان تأثیرپـذیری دو فرهنـگ از یکـدیگر، زبـان اسـت 
دو مّلت بزرگ ایران و هند از روزگاران کهـن بـه سـبب اشـتراکات زبـانی، نـژادی و . )٣٢٩ص

یکـی . اند ای بوده همسانی تمدن در منطقه، دارای روابط فرهنگی و اجتماعی همه جانبه

                                                      
1. Debendranath Tagore 2. Vedantagrantha 3. The Precepts of Jesus 
2.  
3. 

4. Appeals to the Christian Public  5. Answer of a Hindu to the question 
5  .  

6. Why do You Frequent a unitarian Place of Worship 
7. Vedanta Sutra 8. Isa 9. Kena 
8.  
9.  

10. Katha 11. Mundaka 12. Mandukya Upanishads 
11.  
12.  
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مهم این میراث گرانبها، زبان فارسی است که هزاران شاعر، عارف و نویسـنده بـا از عناصر 
  .)١١رام، ص کمال(بهره از آن، کتابها و آثار مهّمی پدید آوردند 

از قرن پنجم به بعد که زمینۀ تبلیغ آیین اسالم در هند فـراهم شـد، گروهـی از علمـا و 
د و در پرتــو آزادی بــه نشــر علــم دانشــمندان و شــعرای ایرانــی بــه ایــن کشــور ســفر کردنــ

قاره شـد و بـه مـرور پشـتوانۀ سیاسـی و  فارسی بـه عنـوان زبـان دیـن وارد شـبه. پرداختند
. اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز به خود گرفت و صدها اثر فارسی تألیف و ترجمه شـد

سی کوتـاهی اگرچه بسیاری از پادشاهان هند، ترک و مغول و تاتار بودند، در رواج زبان فار 
  .)٢٩٧؛ نوشاهی، ص٣٣٠امیدبخش، ص(نکردند 

ها افتاد، ایشان نیز در آغاز ناگزیر  چون زمام امور از دست مسلمانان به دست انگلیسی
شدند از زبان فارسی برای امور رسمی و دیوانی بهره گیرند، اما فارسی را در کنار انگلیسی 

ها  فارسی زبان هند در دوران انگلیسی ۀروزنامنخستین . )جا رام، همان کمال(بردند  به کار می
هجـری بـه شـبه  ١٢ورود صنعت چـاپ در آخـر سـدۀ . )۵٣عامر، ص(در کلکته انتشار یافت 

نخستین کتاب فارسی . قاره، موجب رونقی دیگر برای نفوذ و گسترش فارسی در آنجا شد
ئـی، ق در کلکته بـه چـاپ رسـید و سـپس شـهرهای دهلـی، بمب١١٩۶/ م١٧٨١در سال 

نوشــاهی، (کتـب فارسـی تبــدیل شـدند  کـانپور، الهـور و لکهنــو نیـز بـه مراکــز چـاپ و نشــر
اصـلی و مهـم میـراث  ۀدر طی قرن نـوزدهم بـه تـدریج بخـش بـزرگ ایـن سـرمای. )جا همان

ها بیرون کشیده شد و به دو روش  فرهنگی ایران در هند، یعنی کتابهای خطی از کتابخانه
  .)٢۶، صغروی(سربی و سنگی طبع شد 

ها مجبور بودند برای پیشبرد تمامی امور تجاری و حقوقی خود مترجمان زبـان  انگلیسی
کمپانی هنـد  ١۵بنابراین مدیران . فارسی را در تمامی دفاتر کمپانی هند شرقی به کار گیرند

م قانونی وضع کردند و در آن زبان رسمی هند را از فارسـی بـه ١٨٣٧شرقی در لندن در سال 
دقیقـًا از . تغییر دادند و کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را ممنوع اعالم کردنـد انگلیسی

زبان در کلکته، پیش  نامۀ فارسی همین زمان یعنی پانزده سال پس از آغاز انتشار اولین هفته
توسـط میـرزا صـالح شـیرازی  کاغـذ اخبـارشمارۀ نخستین نشریۀ ادواری فارسی ایران به نام 

  .)١٠۵اسدی، ص(سال ادامه یافت  ٣شر گردید که انتشار آن تا کازرونی منت
زبان دولتی و رسمی منطقـۀ بنگـال ) م١٨٣٧تا  ١٢٠٣از (سال  ۶٣۴زبان فارسی به مدت 

مهمتـرین آثـار تـاریخ  ونیز بود و طی این دوره هزاران کتاب بـه زبـان فارسـی نگاشـته شـد 
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فردوسی برای اولین بار در  شاهنامۀسعدی و کلیات ، حافظادبیات فارسی از جمله دیوان 
   .)١٠٢همو، ص(به چاپ رسید  کلکته

م ١٨٢١های انگلیسی و بنگالی در سـال  نامه به زبان رام موهان روی پس از آنکه دو هفته
م بنیـاد نهـاد کـه ١٨٢٢آوریـل  ١٢را نیز در  مرآت االخبارزبان  فارسی ۀتأسیس کرد، هفته نام

البتـه برخـی . کامًال فارسی جهـان بـه حسـاب آورد) هفتگی(ۀ توان آن را نخستین روزنام می
اشـاره  هندوسـتانییـا  اخبار هندوسـتانیمنابع ایرانی، به روزنامۀ فارسی زبان دیگری به نام 

با چاپ سنگی در کلکته منتشـر » موسوی اکرام علی«اند، که به کوشش شخصی به نام  کرده
شده است، اّما اطالعات قابل وثـوقی دربـارۀ ذکر ١٨٢٠یا  ١٨١٠شده و تاریخ انتشار آن  می

های  های عالمانـه و جسـورانه بـود و دیـدگاه حـاوی سـرمقاله مـرآت االخبـار. آن وجود نـدارد
سیاسـتی را کـه در ایـن . خواهانۀ آن موفق به جلب حمایـت افـراد مترقـی جامعـه شـد آزادی

  :توان در محورهای ذیل خالصه کرد شد می روزنامه پیگیری می
ج صلح و آشتی بـین پیـروان فرهنگهـا و ادیـان مختلـف؛ تکـریم فلسـفه و فرهنـگ تروی

باستانی هند در عین توجه به نوگرایی، اصالحات و فراگیری علوم غربی و زبان انگلیسی؛ 
انتقاد سازنده از برخی سیاستهای دولت در عین تالش بـرای ایجـاد ارتبـاط بـین دولـت و 

  .مردم و محرومین جامعه مردم؛ انعکاس دیدگاهها و انتظارات
نامه به زبـان فارسـی،  ، انگیزۀ خود را از انتشار این هفتهمرآت االخباروی در شمارۀ نخست 

چنین شرح داده بود که زبان انگلیسی در تمامی نقاط کشور قابل فهم نیست و کسـانی کـه بـا 
یـا کـامًال ناآگـاه کننـد و  این زبان آشنا نیستند یا برای کسب اطالعات بـه دیگـران مراجعـه می

وقتی دولـت انگلـیس . استک مانند، اما زبان فارسی برای همۀ اقشار جامعه قابل در  باقی می
روی م با هدف کنتـرل و مهـار مطبوعـات وضـع کـرد، ١٨٢٣فرمان مطبوعات محلی هند را در 

د، آمیز بودنــ تر از قبـول مقّرراتــی دانســت کـه از نظــر وی اهانــت مندانــه تعطیلـی نشــریه را عزت
شـد، بـه  میک را در حالی که بـه اولـین سـالگرد تأسـیس آن نزدیـ مرآت االخباربنابراین انتشار 

شــاید بتــوان ایــن اقــدام تــاریخی را اولــین صــدای اعتــراض بــه . اعتــراض متوقــف کــردۀ نشــان
  .)١٠۵- ١٠٢اسدی، ص(نگاری دانست  محدودسازی آزادی مطبوعات در تاریخ روزنامه

  
  دیننگارش تحفةالموح ۀزمین

بنگال نه تنها کمبود نویسندۀ فارسی زبان نداشت، بلکه مرشدآباد مرکـز آمـوزش اسـالمی 
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ویـژه  های اسـالمی و بـه  نخستین تغییر نگرش خود را مدیون آشنایی با اندیشهروی . شده بود
ای بود که در وهلۀ نخست شرک و چندگانه پرستی هندویی را زیـر سـوال  باورهای یکتاپرستانه

حاصـل ایـن تحقیقـات، . ساز تحقیق وی در ادیـان دیگـر نیـز شـد ین آشنایی، زمینها. برد می
این امر نشانگر این حقیقـت اسـت کـه . بود زبان فارسیتحفةالموّحدین به مهّم  ۀنگارش رسال

  . (Jones, Vol.3,p.33; Schimmel, p.51) زبان فارسی کماکان در بین هندوها مورد توجه بود
ب آن است که با یک استدالل طبیعی همۀ انسانها به یک وجود واحـد موضوع بحث در این کتا

هـا وتعـالیم فریبکارانـۀ  که منبع و گردانندۀ خلقت است اعتقـاد دارنـد، امـا بـر اثـر عـادت و آموزش
  ).Haberman, Vol.12, p.479( اند رهبران مذهبی، از این اعتقاد پرهیزکارانه منحرف شده

ماری از آثار فارسی، با چند سطر مقدمه بـه زبـان عربـی مؤلف این رساله را به سیاق ش
کوتاه خود، سبب نگارش ایـن رسـاله را بـه زبـان فارسـی  ۀآغاز کرده است و در پایان مقدم

  .نزدیکی این زبان به اذهان عجم گفته است
  

  برخی ویژگیهای زبانی اثر
سـبک و سـیاق  شده اسـت، هند نوشته می ۀقار  این رساله مانند دیگر آثاری که در شبه

کثرت استعمال ترکیبات عربـی، تتـابع اضـافات، تبعیـت صـفت از . مخصوص خود را دارد
موصوف در تعداد و جنس و نیز جمالت طوالنی از جمله ویژگیهای زبانی این اثر بـه شـمار 

. در این رساله بعضی جمالت بسیار مغلق است و فهم آن با دشواری ممکن اسـت. رود  می
و اصطالحات غریب و نامأنوس را که در فارسـی در معنـای مـورد نظـر  مؤلف بعضی کلمات
 .شود، به کار برده است  مؤلف استفاده نمی

  
  کیفّیت تصحیح

  :این رساله بر اساس دو نسخه تصحیح شده است
  .م در کلکته چاپ سنگی شده است١٨۵٩ ۀکه در فوری: الف ۀنسخ
  :این مشخصات چاپ شده است ایرانیکا با-ایندو ۀم در مجموع١٩۵٠که در: ب ۀنسخ

Indo-iranica. The Quarterly Organ of the Iran Society. Published Under the Patronage of 
the Indian Council for Cultural Relations, Delhi. Ed. : B.C. Law. Vol. IV, N° 2/3, October 
1950 and January 1951 

ب را  ۀل قـرار داده و تنهـا در بعضـی مـوارد نسـخالـف را اصـ ۀما در این تصـحیح نسـخ
  . ایم ترجیح داده
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  ۀرسال
  تحفةالموّحدین

  
  الرحمن الرحیم هللابسم ا

سرت فی اقصاء االرض سهال و جبال و وجدت الساکنین فیها متـوافقین فـی االعتـراف 
و متخـالفین فـی خصوصـیه شـأنه و انحـاء  *بذات مبدأ الکائنات و مـدّبرها علـی االجمـال

فحصـل لـی بهـذا االسـتقراء ان  *ائد من اصول االدیان و من مسائل الحـرام و الحـاللالعق
و  *الرجوع عموما الی الوجود الواجب مثل امر طبیعی مشـترک فـی االفـراد علـی الّسـویه

میالن کل فریق منهم الی اله او آلهه باوصاف مخصوصه و الی ما هو یناسبها من العبـادات 
بعضـهم  *و ایـن الطبیعیـه مـن العـادات *مـن العـادات و التربیـهو المعامالت صفٌه الحقٌه 

و هم کسـائر  *یتشمر فی ابطال عقیده بعض للتناقض بینهما باّدعاء صدق اقوال االسالف
ان یقـال ان کّلهـم صـادق او ال، ففـی  فالیخلـو *و االثم و الخـالف 1الناس معارض للخطاء

نیـه الیخلـو ان یقـال ان الکـذب دایـر بـین الصوره االولی یلزم اجتماع النقیضین و فی الثا
ففی التقدیر االول یلزم التـرجیح بـال مـرّجح فبقـی ان الکـذب  *بعضهم بتعّین او بالتعّین

  3*2شرحت هذا فی الفارسیه الّنها قریبه الی اذهان العجم *دائر بینهم بالتعین

                                                      
 الخطأ: ب. ١
ساکنان آن را در اعتراف به وجود ذات مبـدأ و مـدّبر کائنـات اجمـاًال موافـق  ۀدر اقصی نقاط زمین سیر کردم و هم.٢

 .و آنها را در صفات و شئون *دیدم
ذات بـاری و اصـول . رسـاله مجـّزا شـده اسـت ۀب، سـطرهای عربـی آغـازین، بـا عنـوان مقدمـه از ادامـ ۀدر نسخ. ٣

از این جستجو به اینجا رسیدم کـه تمایـل بـه وجـود مطلـق الهـی  *داتشان و احکام حرام و حالل مخالف یافتماعتقا
ای به ایزد یا ایزدبانویی بـا اوصـاف  و تمایل هر گروه و فرقه *مانند امر طبیعی مشترک در همۀ افراد بشر یکسان است
هـا و تربیـت  د خصوصـیتی ثـانوی اسـت کـه حاصـل عادتخاص و آنچه که از عبادات و امثال آن به او تقدیم می دارن

بعض  ۀبعضی از این ِفَرق و مذاهب در ابطال عقید *این صفت طبیعی خداجویی کجا و این عادات ثانوی کجا *است
شمرند و همـین موجـب اخـتالف میـان  کوشند؛ چرا که هر یک اقوال اسالف خویش را صادق و صحیح می دیگر می
ناگفتـه  *انـد ورزی و کارهـای خـالف، مخالف که آنها مانند دیگر مردمان بـا خطاکـاری، گنـاه در حالی *شود آنها می

آیـد و در صـورت دوم در بـین  اند یا نیستند و در صـورت اول اجتمـاع نقیضـین الزم مـی نماند که آنها همگی یا صادق
آید  ض اول ترجیح بال مرّجح الزم میبا درنظر گرفتن فر *مشخص دروغ جریان دارد   بعضی از آنها به طور مشخص یا نا

بـه ] در این رساله[این موضوع را  *ماند این است که در بین آنها دروغ به طور نامشخصی جریان دارد و آنچه باقی می
 .ام چرا که فارسی به اذهان عجم نزدیک است فارسی شرح داده
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انسـت خوشا اوقات کسانی که قصد تمییز حاالت که در اشخاص از عـادت و کثـرت مؤ 
دارند و  فطرت نوعی و مزاج شخصی است، می 1مقتضیاتحاصل است و تفریق صفات که 

اهـل مـذاهب شـّتی بالطـرف احـدی بلکـه در  ۀدر تفتیش حق و بطالن مقـدمات مختلفـ
زیـرا . نماینـد به قدر طاقت سعی می» 2من قال«مسائل مسلم الثبوت جمهور بدون رعایت 

النتایج که جزو اعظم  3ئج و علم مدارج اعمال خفّی که ادراک حقائق اشیای مختلفه الحوا
کمال انسانی است، به ذات خود در شدت احتجاب و عسیر محض است؛ معهذا اکثری از 

عزت، چند عقائد خـاص را موضـوع و  4مقتدایان ادیان جداگانه جهت ابقای نام و استزاده
اشـرین بـه صـورت حـق به اّدعای خرق عادت یا به قّوت لسانی و تدبیرات مناسب حال مع
انـد کـه بیچارگـاِن پابنـد   بحت، ظاهر ساخته جمعی از انسان را نوعی به خود مائل نمـوده

اطاعت و انقیاد، دیده و دل بصیرت را یک قلـم باختـه، در تعمیـِل احکـاِم مقتـدای خـود، 
دانند و به مراعات مّلـت  می 6سیئات ۀواقعی من جمل 5تفریق حسناِت حقیقی را از سیئات

پاس دین قتل و غصب و ایذای دیگری را با وجود اینکه مّتحدالحقیقت و فروع یک اصـل و 
شمارند و عقیدت صافی به ذات مقتدا بـا وصـف ارتکـاب بـر افعـال  هستند ثواب عظیم می

اشّدالرذائل، اعنی کذب و خیانت و سرقت و زنا و غیره که هـم مـذموم عقلـی و هـم مفسـد 
قصـص و  ۀدانسـته، اوقـات عـدیم البـدل را در تـذکر عام اسـت، باعـث نجـات از معصـیت 

حکایات مستبعدالعقل که موجب کثرت عقیـدت بـه طـرف مقتـدایان سـابق و مجتهـدان 
  . نمایند شود صرف می حال ایشان می

خـود  ۀو اگر از اتفاقات، طبع سلیم بعضی از اینها در تفّحـص حقیقـِت عقائـد ملتمزمـ
شـیطانی و  ۀملـِل آن کـس ایـن مـیالن را از وسوسـ میلی نماید، باز بر سبیل عادت، ارباِب 

الحق هر فـرد را بـه . شود سبب وبال دنیوی و دینی دانسته فورًا از آن وادی عطف عنان می
بزرگاِن سلف خـود و مـدایِح حسـِن  7سبب دوام استماع حاالت غریب و غیر ممکن به وقوِع 

اقـارب و  ۀآنهـا یافتـه، از السـنآن طائفـه کـه والدت و تربیـت در میـان  ۀنتائِج عقائِد مسـلم
و انفعـال در آن بیشـتر اسـت، اذعـان وثیـق در  8جیران، در آوان قبل بلوغ که قـّوت مأخـذ

                                                      
 »ال تنظر الی من قال انظر الی ما قال و«: اشاره به این خبر است. ٢  مقتضایات : الف. ١

٢ .  

 حسنات: ب. ۵  ایزاد: الف. ۴  ۀخفی: ب. ٣
٤ .  
٥ .  

  تأخذ: ب. ٨  ممکن الوقوع: ب. ٧  سیاست: ب. 6
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شود که آن طریـِق مختـار را بـا وجـود ظهـور  ای حاصل می تصدیق مقدّمات دینی به مرتبه
روز بطالن اکثر مسائلش، بـر جمیـع ادیـان دیگـر تـرجیح داده، از مواظبـت ارکـان آن هـر 

  .رساند الفتی و اعتقادی تازه به طرف آن طریق به هم می
پس ظاهر است که بعِد اختیار یک مذهب خاص به این تشّدد و استحکام، ذهِن سلیم  

احــدی مــع علــوم اکتســابّیه در زمــان ادراِک بلــوغ هــم بــال قصــِد تفّحــِص صــدق و کــذِب 
ه آن کـس، از قـّوِت ذهـن و تواند شد؛ بلک مسّلمات، چندین سال در اظهار حق کافی نمی

مّلـت خـود،  ۀطاقت علمی به امید عروج بر مدارِج شرِف اجتهاد جهت رسوخ عقاید مدّونـ
بندد و مقّلداِن آن طریق که همواره در بطون،  کمر هّمت در اختراع دالیل عقلی و نقلی می

عـات آن مختر  -»دیوانه را هـوئی بـس اسـت«به قول اینکه  -خواهند  ترجیِح دین خود می
. کننـد ملّمعه را دستاویز مباحثه ساخته، افتخار مذهب خود و هتِک اهِل ادیـاِن دیگـر می

اگر احیانَا احدی از قّلت مآل اندیشی سـؤالی یـا حرفـی مخـالف اجتهـاد و مبـاین اعتقـاد 
مذهب خود به زبان راند، معاصراِن مّتحدالمذهِب او به شرِط قدرت، کار آن ناتجربه کـار را 

  . کنند به سنان زبان حواله می 1نان، و در صورت عدم اقتدار، هالکتبه زبان س
و نوبت تصّرف َمتبوعین و حالت اطاعت تابعین ایشان به این مرتبه رسیده که گروهـی 

ها و جمعی نباتات و حیوانات را اعتمادًا بر اقـوال مقتـدایان خـود معبـود محـض  سنگریزه
دادن را باعـث سـرخ رویـی  ریزی و جـان خون و توهین شأنش، 2دانسته، در ممانعت اعدام

عـدل و  ۀو طرفه تر آن است کـه مجتهـدان ایشـان نیـز پـرد. انگارند دنیا و راحت عقبی می
ای چنـد بـه قالـب دلیـل در  سنن علمای مذاهب دیگر، جملـه 3اّتقاء را از میان برداشته بر

عواِم محـروم البصـارت ثبوت عقاید صریح البطالن خود ایجاد نموده باعث َرصانت اعتقاِد 
   *اعمالنا 4نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات *)۴. (شوند می

هر چند درین محل جای انکار نیست که قّوت تمّدن انسان مقتضی آن است که افـراد 
چونکـه تمـّدن  5این نوع با هم معـاش و تـدبیر منـازل بـر سـبیل دوام نمـوده باشـند؛ مگـر

یکدیگر و بر قواعد چند که امتیاز امالک یکی از دیگـری و  موقوف بر تفهیم و تفّهم مطالب

                                                      
  علی: ب. ٣  اقدام: ب. ٢  استهالک: ب. ١

٢ .  
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دفع ایذای احدی بر احدی از آن متصور باشد، هست؛ بناًء علیه متوّطنین جمیع ممالـک 
خود، وضِع الفاظ کـه  ۀاستعداد و حوصل 1بلکه ساکنین جزایر بعیده و جبال شاهقه به قدر
  .اند عالم فی الحال بر آن است نموده ُمشعر بر معانی و اختراع ادیان که مناِط انتظام

و در حالی که بنای تقّرر ادیان بر تصدیق وجـود ارواح کـه تعـریفش جـوهِر مـدّبِر بـدن  
اند، و بر ثبوت عالم عقبی که آن را موضع ادراک جزای اعمال خیـر و شـّر دنیـا  مقرر نموده

وجود ارواح و  2و تسلیمپس ایشان در تعلیم . دهند، هست بعِد مفارقت روح از بدن قرار می
دار آخرت با وجود خفای حقیقِت حاِل آن هر دو، نظر بر مصلحت عوام الّناس که محض از 

دارنـد، معـذور  خوف عذاِب عاقبـت و سیاسـِت حّکـام، خـود را از ارتکـاب منهّیـات بـاز می
اب االنقیاد صدها تکالیف الطاِئل در بـ خواهند شد؛ لیکن در ذیل این هر دو اعتقاد واجب

اکل و شرب و نجس و طهارت و سعد و نحس و غیره الحاق نموده، به جای اصـالح احـواِل 
  .شوند عالم، سبب تخّلل در معاش و هرج در تمّدن و موجب انتشار حواس خالئق می

ارشـاِد مجتهـدین و تصـّرِف مکّلفـین، در  3با وجود این همه گرمی دکـان! هللاسبحان ا 
متحّقق است که در صورتی که احدی صـاحب ذهـن  ماهّیت انسان استعداد فطری چنان

سلیم قبِل اختیار مذهب یا بعِد قبول آن بال پاسـداری، بـه حقـائِق اصـول و فـروع مسـائل 
اقوام مختلف به نظر انصاف تفتیشی نماید، رجای واثق است که قادر بر تمییز حق  ۀمتقرر 

 4ز قیـود عبـث کـه گـاهیو نیـز ا. از باطل و مقّدمات صوادق از اخبار کـواذب خواهـد شـد
نجـات یافتـه،  5باشـد منشاء تعصب یکی بر دیگری و سـبب اذّیـت بـدنی و فتـور عقلـی می

التفات به صالح جمهوِر انـام خواهـد  7به طرف وجود منبع الجود مبداء نظام و 6رجوع نیز
  *8فال مضّل له و من یضلله فال هادی له هللامن یهدی ا*. نمود

ی از ارباب ملل این است که ماهّیت انسـان را خـالق بـرای ا اّدعای طائفه 9باید دید که

                                                      
 دوکان: متن. ٣  تعّلم: ب. ٢  به قدر -: ب .١

٢ . 
٣ .  

  )؟(اثیر: ب. 6  است: ب. 5  گاهی -: ب. 4
٥ . 
٦ . 

 منبع الجود و مبدأ مدّبر: ب. ٧
ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ... «: سوره زمر است ٣٧و  ٣۶این عبارت برگرفته از آیات . ٨ ُه َفَما َلُه ِمـن * َوَمن یْضِلِل اللَّ َوَمن یْهِد اللَّ

ِضلٍّ   .»...مُّ
 که  -: ب. ٩
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-ادای لوازم معاش و معاد به تتّبع عقاید آن فریق خاص آفریده است و اهل مذاهب دیگـر 
مستحّق آالم عاقبت و عذاب آخرت هسـتند و  -دارند که مباینت با ایشان در امور دینی می

افعال غیر را حواله بـه حیـات بعـد  ۀثمر  حسِن نتایِج اعمال خود و قبِح  1ای چون هر طایفه
طاقـت ابطـال اّدعـای دیگـری فـی الحـال نداشـته،  2نمایند، الجرم احدی که الممات می

دیگری را مکـروه  ،4تخم تعّصب و نفاق در قلوب خود به جای خلوص و صفا کاشته 3ضروره
 5ۀهر دانـد؛ حـال آنکـه ظـاهر و هویداسـت کـه در ادراک نعـم ظـا و محروم از سـعادت مـی

و  معـاش ۀسماوی اعنی ضیای کواکب و لطافت اّیام ربیع و ترّشح َمَطر و صّحت بدن وترفیـ
ظلمت و شّدت َبـرد و مـرض  6حسن ظاهر و باطن و غیره، و نیز در ابتالی آالم مثًال توّحش

نفسانی و عسرت حال و قبح صوری و معنوی، هـر یکـی بـال خصوصـیت مـذهب و رعایـت 
کند، اگر چه هر فرد انسان را بـدون هـدایت و تلقـین  ت دیگری میدین، زندگانی به مساوا
عالم و اوضاع جداگانـه در بقـای انـواع و  8و تاّمل در سّر کون و فساد 7دیگری بعِد اجساس

تعین زمان نمّوی نباتات مختلفه و تشخص کواکب ثوابت و سیاره و تقّرر شفقت در بـواطن 
اوضت و انضباط حاالت نمو و وقوف و ُذُبول هر حیوانات به حال اطفال بال چشم داشِت مع

  .یک از موالید ثالثه، استعداد رجوع علی االجمال به طرف ذاِت منتظِم عالم است
کـه در میـان آنهـا معـاش  10که هر یکی بـه تبعّیـت و اقتـدای قـومی 9اما مخفی نیست

نچـه بعضـی نمایـد؛ چنا آن دیـن می ۀداشته باشد، اعتراف به الوهّیت خاص و فروع ملتزم
قائِل خدای مّتصف به صفات انسانی، اعنی قهر و رحم و نفرت و محبـت، و برخـی معتقـِد 
وجوِد محیِط منبسط، و جمعی راجع به دهر یا طبیعت، و گروهی ُمقّر به معبودیِت اعـاظِم 

 ۀتربیت و عادت اسـت و عقیـد ۀمخلوقات هستند و فرق در میان اعتقادات الحقه که نتیج
عـادت و  ۀاز غلبـ 11کنند؛ حّتی که ت مبدأ که انسان را از آن گریز نیست نمیاجمالی به ذا

اغماض از تفتیش حقیقت و مناسبت در میان علت و معلـول، غسـِل نهـر و زیـارِت شـجر و 
و ِشرای عفِو جـرائم را از مجتهـد وقـِت خـود، علـی اخـتالف االدیـان  12حجر و عمل ترّهب

                                                      
  صرف: ب .٣  که-: ب. ٢  چون که هر یک طایفه: ب. ١

٢ . 
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برند و ایـن تطهیـر و تنزیـه را از آثـار  دت العمر گمان میموجِب تنّزه از لوث و تزکیه از اثم م
عجـب . شـمرند اشیای معتقدالیه و رشد و کرامت مجتهد، بال دخِل وهم و اعتقاد خـود می

. شـود ، هیچیک اثر بر این منوال، محسوس نمی1اینکه به دیگر فریِق مخالف االعتقادشان
بود، هر آینـه بـر اعتقـاد و  وهومی میحقیقتی برای این همه تأثیرات م] اگر[در صورتی که 

شـد؛ زیـرا کـه  عادت یک قوم خاص موقوف نبوده، متساوی الحال با جمیع اهـل ملـل می
دارد، امـا   ، تعّلق به استعداد متأثر و منفعـل مـی3که در اصل 2شّدت یا ضعف تأثیرات اشیاء
بینیـد کـه  میآیـا ن. که محض بر امر موهوم است نخواهـد بـود 4موقوف بر اعتقاد معتقدی

* گـردد؟  سـبب هالکـت و زوال مباشـر االکـل می 5سّمیت زهر با وجود گمان حلـوا بیشـتر
  *6الّلُهّم اعِطنی القّوه الّراسخه فی امتیاِز العادِه َعِن الّطبیعه

بـه طـرف خـود و  8دوائر ادیان یک مفهوم خرق عادت را جهت اسناد آن ادیـان 7مراکز 
و شـأن مردمـان مغلـوب الـوهم ایـن اسـت کـه . اند نموده ازدیاد عقیدت عوام الّناس وضع

یابنـد،  امری را کـه ایجـاد آن بعیـد از حوصـله خـود، و در بـادی الـرأی بالسـبِب ظـاهر می
سّر واجب الفکـر درایـن بـاب ایـن اسـت کـه درایـن . نمایند  خرق عادت می 9محمول بر آن

جداگانـه اسـت؛  10و اسـبابعالم، اسباِب وجوِد هر شیئی موقوف بر علِل ظاهر و شـرایط 
و موانع هر شیئی کماهی نموده شـود،  11حّتی اگر لحاِظ اسباِب بعیده و قریبه و موجبات

لیکن هر گـاه از قّلـت تجربـه و . تعّلق یک عاَلم ِمن وجه در وجود آن شیئ یافته خواهدشد
شـود، اکثـر اوقـات،  شـِئ نـادرالوقوع بـر احـدی مخفـی می 12وهم، سبِب وجود یـک ۀغلب
گری فرصت تحصیل مطلب خود یافته، وجود آن شیئ را منسوب به خود نموده، خود را دی

دهد؛ بلکه فی زماننـا نوبـت اذعـان مقـدمات خـرق  خارق عادت و واجب االطاعت قرار می
غفیر از خـواص،  14عوام کّلهم و بعضهم 13عادت در دیار هند به این مرتبه رسیده که گویی

                                                      
  که در اصل-: ب. ٣  هرچند: + ب. ٢ شان  -: ب. ١
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منسوب بـه طـرف مقتـدایان سـلف یـا بزرگـان حـال خـود در مقامی که وجود امر غریب را 
توانند کرد، با وصف صراحِت وجوِد علـِل آن امـر، انکـار از اثـر اسـباِب ظـاهر، خواهنـد   می
اّما نزد صاحبان ذهن سلیم و محّبان انصاف، پوشیده نیسـت کـه اکثـر امـور کـه بـه . نمود

، اوال 1ت بـردی حقـه بـازانسبب عدم اطالع بر کنه آن، مثال بسا صنعت اهل فرنـگ و دسـ
بعـِد دّقـت نظـر یـا تعلـیم  2شـود ولـیکن بشری معلـوم می ۀبالسبِب ظاهر و بعید از حوصل

و همـین قـدر . گـردد می 3دیگری سبب هر یکی از آن هویدا و تشّفی خـاطر نـاظرین از آن
  .تواند شد استقراء جهت حفاظت ذوی العقول از تصّرف قایالن خرق عادت کافی می

با وجـود تـدقیق و تفّحـِص حـال، کمـا ینبغـی،  4باب این است که در بعض مقامغایة ال
شود، پس رجوع به وجدان و سؤال به خود  عّلت بعض شئ غریب نزد جمعی منکشف نمی

 5و تعین اسـباب یـكک باید نمود که کدام از این هر دو، اعنی اعتراف به عجز خود در ادرا
ن به مخالفت عادت خلقت، مقبول ذهن و قریب شی یا اذعاِن وجوِد بعِض اشیای غیرممک

معهـذا کــدام . الصـواب اسـت؟ و غالـب اسـت کـه حکــم بـه اولویـت اول خواهـد نمـود الی
و غیر محسوس، اعنی احیاء امـوات و  6ضرورت، داعی است که تصدیق اموِر مخالِف ظاهر
نمـوده شـود؟ از آن تجاوز کرده اسـت،  7عروج بر فلک و غیره که حالیا تخمینًا صدها مثال

تعّلـِق خـاص در میـان سـبب و ک هر چند هر فرد از خواص و عـوام در امـور دنیـوی بـال در 
کند، مگر در هر امر که قدم دین و نام  مسّبب حکم به سببیت یکی و مسّببیت دیگری نمی

ادعیه و حصول شفا به قّوت دعا و غیرهـا،  ۀمعتقدات در میان است؛ مثًال دفع بلیه از نتیج
استادگی، با وجوِد عدِم مناسبِت طرفین، یکی را معلول و دیگری را عّلـت ] با[ّدد و بدون تر 

] بـاز[، عقـل از قبـول آن 8و عند التفتیش در سـِر امثـاِل ایـن امـور کـه بـه ظـاهر. داند می
گویند که  ادیان جهت تسکین و تشّفی بعض معتقدان خود گاهی می 9ایستد، سرداران می

نیست و امور دینی تعّلق از اعتقـاد و توفیـق  10دلیل عقلی را دخلدین، عقل و  ۀدر کارخان
پس امری کـه خـالی از دلیـل و مخـالف عقـل اسـت کـی مقبـول و . دارد می هللامن جانب ا

                                                      
  لیکن: ب. ٢  بازان است احتماال منظور، تردستی شعبده. ١

٢ . 

 هیچ یک: نمت. ۵  محال: ب. ۴  از آن-: ب. ٣
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 غیرها که به زعم ایشان صدها سال: ب. ٧  قیاس: ب. 6
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  *  1»فاعتبروا یا اولی االبصار«* تواند شد؟  مسّلم ذوی العقول می
ه ماهیـات را از پردازند که بعیـد از قـدرت آن خـالق کـ گاهی از غایت تبّحر به دلیل می

هـای امـوات را رخـت حیـات،  نقاِب عدِم محض به عالم وجود آورده باشد نیسـت کـه قالب
در ایـن . مجددًا بپوشاند و اجسام خاکی را در طی مسافت، خواص نور و طاقت هوا بخشد

مشعر بر جواز است نـه موجـب یقـین، ) بعید از قدرت الی آخِره( محل، کالم مّدعی اعنی 
. لب ایشان اثبات معجزات و کرامات مقتدایان سابق و مجتهدان الحق اسـتحال آنکه مط

معهذا در صورت تسلیم این . نزد ارباب بصیرت مخفی نخواهد بود 2پس عدم اتمام تقریب
ک گردد؛ زیرا که هر یـ مناظره مسدود و جواز انکار در اخبار بالکل معدوم می 3مقدمه، باب

وجود و مستبعدالعقل، عندالمناظره همین دلیل کفایت ال را در اّدعای ثبوت حاالت ممتنع
پس فرق در میان مفـاهیم امکـان و امتنـاع از میـان برخاسـته بنیـاد ترکیـب . تواند کرد می

افتد؛ حال آنکه عدم قدرت باری بر ایجـاد امـور محـال، مـثًال  قیاس و دالیل عقلیه از پا می
   .الفراست است سّلم الّثبوت َذویباری و اجتماع نقیضین و غیرها مک شرکت یا استهال 

 جنگ هفتاد و دو ملـت همـه را عـذر بنـه
 

 4چــون ندیدنــد حقیقــت ره افســانه زدنــد
 

از آنجا که به سبب مباعدت زمان در اثبات عظمِت شأِن حاالِت فوِق طاقـِت بشـر بـه  5و
وجــود شــرایط مفیــد یقــین اســت، دخــل  6مقتـدایاِن ســلف، امــم جداگانــه حــّس را کــه بـا

ک وانند داد، لهذا خواص ایشان اعتماد بر وثوق اعتقاد مقّلدین خود نمـوده، متمّسـت نمی
حـال . اند تـوان شـد، شـده به مفهوم تواتر، به قالبی که ظاهرًا موصل به مطلب ایشـان می

تأّمل در حقیقِت مفهوِم تواتِر مفیدالیقین و تواتِر مبتـَدِع اهـِل ملـل، حجـاب ک آنکه به اند 
شود؛ زیرا که به قول ارباب دین، تواتر عبارت از وصول خبـر از  رداشته میاز میان ب 7مغلطه

از ] ی[گروه 8لیکن علم به وجود هیچ. گروهی که احتمال کذب در شأن آنها نباشد، هست
ایشان در زمان سلف که گمان کذب به طرف آنها غیر ممکن است، نزد اربـاب زمـان حـال 

، اخـتالِف فـاحش 9ال خفا و اشتباه است؛ عالوهمنتج از حّس و تجربه نیست؛ بلکه در کم
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الجملـه داللـت بـر عـدم صـدِق اقـواِل اسـالِف ایشـان  در روایات پیشینیاِن هر مذهب، فی
اّول که منشاِء خبر فتوحات مقتدای اول هـر  ۀگفته شود که صدق قوِل طائف 1اگر. کند می

س بـرای ثبـوِت صـدِق دوم که معاصرین ایشان بودنـد، ثابـت اسـت، پـ ۀاند از طائف مذهب
دوم  ۀسیوِم معاصر ایشان را ضم باید نمود؛ زیرا کـه تصـدیق کـالِم طایفـ ۀدوم، طائف ۀطائف

چهـارم را  ۀسیوم، طائف ۀهذا القیاس جهِت صادقیت طائف2علی. هم محتاج به دلیل است
رسـید و تا نوبت به آن طائفه که فی زماننـا موجودنـد خواهـد  3َهُلمَّ َجّرا] و[دخل باید داد، 

 ۀظاهر است که عقل سـلیم را در احتسـاب طائفـ. آینده هم این سلسله جاری خواهد بود
از آن قوم که احتمال کـذب بـه طـرف آنهـا نیسـت، خصوصـًا در امـر دیـن،  4موجودالحال
مقتــدایان  ۀمعهــذا تنــاقض صــریح در ایجــاب و ســلب نبــّوت و صــفات حســن. ترّددهاســت

در صورت . شود در میان اکثر اهل مذاهب یافته می جداگانه که منشأش همین تواتر است
آیـد و تفضـیل خبـر بعضـی از  هر فریق اجتماع نقیضین الزم می ۀفرض صدق اخباِر مسّلم

ح می شود؛ زیرا که علی الّسـویه  آنها بر خبر دیگری بال ثبوِت وجِه فضیلت، ترجیح بال مرجِّ
. اســالف و اجــداد خــود اســت هــر فریــق را امکــان اّدعــای فضــیلت و اظهــاِر صــدِق مقــاِل 

قوم که احدی مخالفت با ایشـان ک الواقع تواتر، به معنی وصول خبر مقبول العقل از ی فی
بخشد؛ لیکن تواتر بـه ایـن معنـی را بـا اخبـار  یقین میۀ کند، فاید در تصدیق آن خبر نمی

اعنـی  متخالف و بعیدالقیاس چه نسبت خواهد بود؟ از اینجا دفِع هر دو دخل بی معنـی ـ
کسانی که تصدیِق احواِل سالطیِن سلف به لحاظ آنکـه در کتـب تـواریخ منـدرج و از خبـر 

حاصل است، کرده باشند به کدام انصاف، انکار از واقعات خارق عادت بزرگان دیـن  5تواتر
و آنانکه با وجود اختالف الوان  نمایند؟  که از کتب سلف و از تواتر جمهور متحّقق است می

والد و خفای حقیقـت حـال بـه مجـّرد خبـِر تـواتر، اعتمـاد بـر خصوصـیت نسـب و اوضاع ا
اند، چگونه در تسلیم کرامت و عظمت شأن مجتهدان سابق که از همان تـواتر یافتـه  نموده

زیرا که احوال قابل تسلیم سالطین سـلف، . شود مستنبط می -کنند؟  شده است ترّدد می
اعدا و غیرهما از قبیل حـاالت مرئـی و مّتفـٌق  مثًال جلوس بر مسند سلطنت و مخاصمت با

و واقعاِت خرق عادت کّلهم مختلٌف فیه و از اشّد غرایب و عجایب، و والدت افراد  علیه است
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انواع حیوانات از آبا و اّمهات خاص، امر محسوس است و تولید اطفال بالوسـایل متعـارف 
  . گریزد ها می  امری است که عقل از قبول آن فرسنگ

  
   1بین تفاوت ره از کجاست تا به کجاب

، امر نسب و قصص سالطین سلف از مسایل ظّنیات است و اعتقادات دینی بـه 2عالوه
. الفـارق اسـت  اعتقاد ارباب دین از یقینیات؛ پس قیاس یکی بر دیگری، صریح قیـاس مع

دهد،  اختالف در میان واقعات پادشاهان سلف و تعین امر نسب رو می ۀمعهذا هرگاه شایب
گـردد؛ مـثال خبـر تسـخیر   اعتبـار خـارج می ۀالفور آن خبر از پایه جزم ساقط و از دایـر   فی

مختلـٌف فیـه در میـان مـورّخین یونـان و پـارس  3سکندر رومی بالد چین را و قول والدتش
  . قس علی هذا] و[ارباب تاریخ ثابت و مسّلم نیست ] از[ک است، لهذا نزد هیچ ی

این است که مبدأ منعم به توّسل انبیـا و مقتـدایان مـذهب، فـیض آویز جماعتی   دست 
اّما سخافت این قول از غایت ظهور محتاج بـه . نماید هدایت را به حال ممکنات جاری می

بیان نیست؛ زیرا که همان جماعت ایجاد جمیع خیر و شّر ممکنات را منسوب بالفصل بـه 
. داننـد کنـه را وسـایط و شـرایط آن میطرف مبدأ حقیقی نموده، اسباِب ظاهِر اشیای مم

انبیـا و تبلیـغ  پس کالم در بعث انبیا که از امور خارجی است، باید کـرد کـه احـداث ذوات
وحی از طرف جناب باری، بالوسائل ظاهر است یا نه؟ در صـورت شـقِّ اول، کـالم ایشـان 

و ضـرورت شـود  آیـد، باطـل می اعنی هر امر خارجی به توّسل اسباب ظاهر بـه وجـود می
 5در صورت شّق ثانی، اعنی ارسال 4و. ماند هدایت از مبدأ کاینات به توّسل انبیا باقی نمی

را  6انبیا و تبلیغ وحی بال سبب ظاهر نیست، هر آینه ضرورت، داعی است که سـبب دویـم
برای وجود آن سبِب اّوِل بعِث نبی تسلیم نموده شود و برای وجوِد سبِب دویم، سبب سیوم 

پـس بعـث انبیـا و تبلیـغ وحـی مثـل . برای سیوم، چهارم را الی غیر نهایه ضم باید کردرا و 
دیگر امور خارجی بال خصوصیت نسبت با جناب بـاری موقـوف بـر اسـباِب ظـاهر، اعنـی 
وضِع واضع است و انبیا و غیرهم را تخصیص در توّسل بـه تبلیـغ و تلقـیِن عقایـِد موضـوعه 
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نمایند، دیگری اّدعای  که یک قوم آن را تأویل به هدایت میحال آنکه امری . توان داد نمی
احکـام  کننـد کـه از تخـالف دارند؛ بعضی از اینها رجوع به حّجت عقلـی می اضالل آن می

حال و سلف کـه بـه  2گردد، بلکه بر اوضاع حّکام نمی] ی[دین 1ادیان جداگانه بطالن هیچ
نماینـد و  ساخته، قواعد جدید جـاری می رعایت احواِل زمانه تبدیل و تنسیِخ احکاِم سابق

با وجود ناسخّیت یکی و منسوخّیت دیگری، جمهور خالیق جمیع احکام را حق و صادر از 
جداگانـه، برحـق و از مشـّیت خـالق  ۀقیاس باید کرد همه ادیان بـه ازمنـ. دانند حاکم می

  .نتهی کالمها. مطلق است و نیز منسوخّیت سابق و ناسخّیت الحق از تقدیر ایزدی است
قیاس کردن حکومت مبدأ حقیقی را که به اعتقاد اهل ادیان، عالم به حال هر مثقـال  

و مقّلِب قلوِب خالیق و مسّبِب اسباِب ظاهر و باطن  3ثالثه ۀذّره و واقعات خفی و جلی ازمن
و مقّدس از غرض و منّزه از تلّون است بر حکومت بشر که فی الحقیقت صاحب عقِل قاصر 

مآل کار و مرّکب از سهو و خطا و جـامع غـرض و خـداع و ک تلط به وهم و عاجز از ادراو مخ
بر این تقدیر  4ریاست، آیا قیاس مع الفارق نیست؟ قطع نظر از این، دیگر قباحت عظیمی

کند که ایشـان را امـر مؤّکـد بـرای  آید که قوم براهمه، روایت از خدای عّز و جّل می الزم می
این گروه تا ابد اآلباد از جناب بـاری حاصـل اسـت؛ چنانچـه  ۀتقاد طریقایفای مراسم و اع

 5نماینـد و در زبـان سنسـکرت اکثر اقوال که ایشان در این باب منسوب به طرف بـاری می
متداول و به یاد این کمترین خالیق که بـه سـبب والدت در آن قـوم، درس آن زبـان نمـوده 

با وجود تحّمـل تکلیفـات  اد بر امر الهی نموده،و این قوم به زعم خود اعتم. است 6موجود
کننـد و اهـل اسـالم بـه  اعتقـاد براهمـه نمیک شدید، بلکه تهدید قتـل از اهـل اسـالم تـر 

ـا َبْعـُد  * 7َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِکیَن َحیُث َوَجْدُتُموُهْم «ۀ مقتضای آیات کریم ـا َمنًّ وا اْلَوَثـاَق َفِإمَّ َفُشدُّ
ا ِفَداًء  کـه شـدیدترین آنهـا بـه (وی از جناب باری هستند که قتل یا ایذای مشرکان را 8»َوِإمَّ

بناًء علیه، اهل . در هر حال واجب و متحّتم است) اعتقاد اهِل اسالم، فریق براهمه هستند
اسالم از روی حمیت دینی و تعمیِل امِر آمـِر مطلـق در قتـل و ایـذای مشـرکین و منکـرین 
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چـه  -علیه و علی اصـحابه المتـأّدبین هللاصلوه ا-لعالمین رحمه ل] و[رسالت خاتم النبیین 
 1آیا این همه اوامر متشّدده. اند  در زمان سلف، چه در زمان حال به قدر طاقت دریغ نکرده

 2و متخالفه را از حکمت و ترّحِم مبدأ فیاِض بی نیاز باید گفت یـا از شـأِن مردمـاِن مقّلـدین
پـس کـدام از ایـن . شّق ثانی ترّدد نخواهد کـرد باید شمرد؟ غالب است که عقل در اختیار

به جناب باری یا تکـذیب هـر دو روایـت یـا  3قساوت و خدیعت هر دو، اعنی اسناد این همه
تعین، مقرون الی الصواب است؟ و مـثًال جمـاعتی از مضـامین کتـب متبّرکـه،   احدهما بال

تام رسـالت در ذّریـت داود دهند و فریقی دیگر روایت اخت خبِر ختِم نبّوت مقتدای خود می
کنند و این روایات در حقیقت ِاخبار است، نـه انشـاء کـه  می هللامن جانب ا -علیه السالم  -

ناسخیت و منسوخیت از شأِن آن توان گفت؛ زیرا که تصدیق یکی، مستلزم تکذیب دیگری 
  . هذا الّسویه است، قس علی شود و احتمال تحریف در هر دو فریق علی می

نکه بعِد مروِر صدها سال از زمان مقتدایاِن سلف، با وجـود اظهـار خاتمـه آنهـا تر آ طرفه
و  7را بـه تبعیـت 6دیگر بـر افراشـته جـّم غفیـرک لوای دعوت در هند و ممال 5و غیره 4نانک

اند، بلکه باِب تحصـیِل مطلـب بـه قالـب تلقـین  شده 9آورده، فایزالرام 8اطاعت خود به اغرا
هر روز به مشاهده . اراِن ظاهر بین تا ابداالباد مفتوح خواهد ماندمذهب بر روی نا تجربه ک

انـواع   آید که به امید انـدکی احتـرام و نفـع قلیـل، صـدها کـس از هـر جـنس متحّمـل  می
و  10تکلیفــات بــدنی اعنــی صــوم دوام و معّطــل گذاشــتن احدالیــدین را از حرکــت طبعــی

خلـق و  ۀتحصـیِل ریاسـِت عاّمـ شـوند؛ پـس چـه عجـب کـه جهـت البدن و غیره می  ِاحراق
مرجعیت عالم شداید و خطرات زمانه را صاحبان عزم و محّبان جاه و عـّزت بـر خـود جـایز 

  .داشته باشند
بـه آن ک و قولی که اکثر از علمـای ادیـان متخالفـه بـرای رسـوخ اعتقـاد خـود متمّسـ 

                                                      
  احکامات و شریعت: الف. ٣  اشّد الخادعین: ب. ٢  مفسده: ب. ١

٣ . ٢ . 

یـا  گـرو ین، و نخسـتسـیک او مبدع آیـین. کنونی زاده شد پاکستان پنجاب در گرو نانک در قرن پانزدهم میالدی. 4
 .معّلم این آیین بود

  بیعت: ب. ٧  انبوه مردمان. 6  غیره: ب. 5
٧  . ٦ . 

 تحریک، برانگیختن. ٨
 فائزالمرام: کامروا، کسی که به مراد خود دست می یابد؛ ب. ٩

 .ستانش را از انجام هر فعالیتی باز می داردنوعی ریاضت که شخص یکی از د. ١٠
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خالی از دو حال  2دهد جزای اعمال بعد الممات می 1مذهبم که خبر از: شوند، این است  می
که عبارت از حق و باطل است نخواهد بود؛ پس بر تقدیر ثانی اعنی عدم عاقبـت، در اذعـان 

بیچارگاِن تابِع هر یکـی از . آن ضرر کلی استک و اختیار آن باکی نیست و بر تقدیر اول در تر 
ربیـت، افـراِد حّقا کـه عـادت و ت. کند این اقوام، قوِل مقتدا را برهان قاطع دانسته، تفاخر می

ایشـان بـه دو  ۀاین مغالط. کند سازد و با وصف گوش، کر می انسان را با وجود چشم، کور می
، غیر مسـلم »بر تقدیر ثانی در اختیار آن باکی نیست«اوًال قولش اعنی : شود جهت فاش می

فـراد وجود آن شی، هر فرد از ا] به[اعتقاد ] از[است؛ زیرا که ایمان به حقیقت هر شیئی بعد 
وجود اشیای مستبعدالعقل و مخالف تجربـه، در حیـز ] به[شود و اعتقاد  انسان را حاصل می

ثانیًا در صورت اختیار آن، از وفـور جهـل و قّلـت تجربـه، محـّل . اختیار ارباب بصیرت نیست
معهـذا بـر . مثًال تعّصب و انخداع و غیرهما خواهد شد 3ضرر و تکلیفات الطایل و صفات ردیه

اهِل مـذهب  ِک شود؛ زیرا که هر ی ، حقیقت جمیع ادیان مستفاد می4تسلیِم دلیل هذا تقدیرِ 
آیـا ] کـه[پس جای حیرانی و محـل اضـطراب اسـت . الّسویه است  را نسبت به این دلیل علی

انسان به طرف جمیع ادیان اعتقاد آرد یا از بعضی انحراف و به بعضی رجوع نماید؟ چون که 
ل اشتباهی نیست، پس رجوع به شّق ثانی باید کرد؛ اّما بر تقدیر ثانی، در عدم امکان شّق اوّ 

گردد و همـین غـرض از  ، تفتیش در حّق و بطالن مذاهب واجب و الزم می5بطالِن قوِل قایل
  . این قیل و قال و ال و نعم است

دیگر دلیل بعضی از آنها این اسـت کـه تتّبـع رسـوم و اعتقـادات آبـاء و اجـداد، بـدون  
بطالن آن، از واجبات و تنّفر و اغماض از آن موجـب رسـوایی دنیـا و وبـال ] و[یش حّق تفت

ایشان اثری عظـیم بـر قلـوب  ۀمغالط 6و. دینی و در حقیقت توهین و تفضیح اسالف است
بخشـد و از تجّسـس  دارنـد مـی خالیق که ارادت و محّبت به طـرِف اجـداد بالضـرورت مـی

حال آنکه ضعف این کالم بـه ادنـی تأّمـل . دارد باز میمقّدمات صادق و اختیار سبیل حق 
ایشان اّوًال رجوع به طرف کسانی کـه  ۀتوان شد؛ زیرا که این مطاعن معلوِم خاص و عام می

اند و ثانیًا به سوی آنها که  موجد و بانی ادیان جداگانه شده، خلقی را به طرف خود کشیده

                                                      
 پست، رذیله. ٣  می دهند: متن. ٢  خبر از -: ب. ١

٣ . ٢ .  

 این: + ب. 6  و: + ب. 5  با فرض پذیرفتن این دلیل. 4
٦ . ٥ . 
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انـد  بزرگان و هـدم طریـق اسـالف نمـودهک لبعِد قبوِل مسائِل مقتدای خود انحراف از مس
اگر انسان به مجّرد نسبت کردن موضـوعات خـود بـه طـرف بـاری، َبـری از ایـن . گردد می

در . ، محـض اختیـاری و سـهل تـرین تـدبیرات اسـت1توان شد، پـس ایـن امـر مطاعنه می
این مذهب سابق و اختیار دین الحق که در میان اسالف جاری بود، مشعر بر ک حقیقت تر 

. رسـوم و عـادات انسـانی اسـت ۀمّلت به طـرف مّلـت دیگـر منجملـک است که انتقال از ی
و حواس جداگانه را بـر هـر فـرِد بنـی آدم، داّل بـر ایـن ک معهذا عطا کردن باری قّوت ادرا

اکثری از حیوانات است ننموده، در هر باب، عقل  ۀمعنی است که تتّبِع قوم خود که خاص
ّر به امداد مسائل علمیه، دخل داده باشد که عطای نعمت عقل از مبدأ را در تمیز خیر و ش

  . فیاض، عبث متّصور نشود
کننـد، بایـد  و اینکه ارباب مذهب نظر بر قّلت عدِد موّحدین افتخاِر جماعـت خـود می 

دانست که حقیقت قول، موقوف به کثرِت قائل و بطالِن روایت بر قّلـت راوی نیسـت؛ زیـرا 
باِع و َلو کان خالَف الجمهورِ الحقُّ ا«که  . نزد طالبان حّق، مسـّلم الّثبـوت اسـت 2»حقُّ ِباالتِّ

، فتوِر عظـیم »قّلِت قائل موجب بطالن قول است«معهذا در صورِت صدِق این کّلی، اعنی 
آید؛ زیرا که در ابتدا سوای واضع آن و چنـدکس از تـابعین  مذهب الزم میک در بنای هر ی

مّتحدالغرض، بنای هزارها کتـب مطـّول و ادّلـه  3همان اشخاص عدیدِ همرازش که بر قول 
ط  . شود، نبودند ، مثل بنیاد کوهی بر کاهی یافته می4مبسَّ

کسـانی کـه . حال آنکه رجوع به طرِف مبدأ مطلق، اصل االصـول جمیـع ادیـان اسـت
تـأّنس بـا الهاِم مخَترِع خلق را ترجیح بر وحی طبیعی من جانِب خالق که عبـارت از قـّوت 

خیر و شّر است، داده به جای تألیف قلوِب خالیق، بالتفّرق هیآت و 5یکدیگر و عقل متمیز 
 -که عبادت صافی مقبول خدای خالق طبایع اسـت-الوان و بدون تجّسِس عقاید و ادیان 

کننـد، فـی  اصوات موضوعه و حرکات مخصوصه را باعث غفران و فیضان معبـود تصـور می
ای تصّرف بر ذات باری و اظهار اینکه افعاِل جوارح و خطوِر قلبی، قـادر بـر الواقع آنها اّدع

                                                      
 .حق برای تبعیت کردن، سزاوار تر است حتی اگر مخالف رأی اکثرّیت باشد. ٢  امر -: ب. ١

٢ .  

 ممّیز: ب. 5  سوطمب: ب. 4  جدید: ب. ٣
٤ .  
٥ . 
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موجِب رجوِع واجـب  1حاشا حرکات مایان. نمایند تبدیِل حالِت ربِّ عدیم التغیر است، می
تأّمل ادنی بـرای افشـای ایـن بـدعت . توان شد  از قهر و اغماض به طرف عفو و التفات می

  . کند صریح کفایت می
  بیت

ــ ــسچن ــیم خ ــه ن ــرزد ب ــیخ نی ــون ش  دین فن
 

 2راحت به دل رسان که همین مشرب است و بس

الغرض، افراِد مفهوم خداع و انخداع، به اعتبار افراد و ترکیب و وجـود و عـدم بـه چهـار 
یکی گروه خادعین که قصدًا بـرای رجـوع عـوام الّنـاس اختـراع و ابتـداِع عقایـد : اند قسم

متخـّدعین کـه بالتفتـیِش  ۀنماینـد؛ دویـم طایفـ ّرق میساخته، خالیق را مضـطرب و متفـ
خـادعین و متخـّدعین کـه بـا وجـود  ۀکنند؛ سیوم فرقـ حقیقِت حال، رجوع به دیگری می

 3تعـالی هللانمایند؛ چهارم آنانکه بعـون ا رجوع به طرف خود میک اعتقاد به دیگری، تحری
  .اند محل انخداع 4مصدر خداع به

  حافظ
 چـی خـواهی کـنمباش در پـی آزار و هـر

 

  5که در طریقت ما غیر از ایـن گنـاهی نیسـت
 

الغنـی اسـت  هللا این چند جمله را که مختصر و هم مفید مطلب به اعتقاد این فقیرالـی
به امید اینکه صاحبان طبع سلیم به نظر اصـالح و انصـاف مالحظـه فرماینـد، اغماضـًا از 

 6مناظره االدیانمقدمات را حواله به نفاق ذوی العناد و التعّصب ترتیب دادم و تفصیل این 
  *تحفه الموّحدینتّمت  *.نمودم

جهت احتراز از تصرف ناسخین بعد سالها از ابتدای ترتیب این اوراق چند، الحال آن را 
اسـتعاذه و (به قالب طبع آوردم مخفی مباد که غرض از استعمال الفاظ مشعر بـر اسـتدعا 

  .متقّررۀ مصّنفین عرب و عجم بودو صلوه و سالم صرف تتّبع مراسم ) دعا
  پایان رساله

                                                      
  ممکن: ب. ١
  نه: ب. 4  نه: + ب. ٣  .مأخذ شعر یافت نشد. ٢

٣ . 
٤ .  

  .است مناظرة االدیاناشاره به کتاب دیگر مؤلف با عنوان . 6  ٧۶دیوان حافظ، غزل . 5
٦ . 
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  گیری نتیجه
کوشد  شود و می مصلحی مشفق ظاهر می ۀدر چهر  تحفةالموّحدینرام موهان روی در 

وی بـدون اینکـه اساسـًا در پـی . طرفانه ادیان و اعتقادات پیروان آنها را نقـد کنـد کامًال بی
ای بـر   د ادیان و اعتقادات مذهبی پـردهنفی معنویت یا انکار خدا باشد در صدد است بگوی

توانست بـه مـدد   کشند و او را از دیدن حقیقت ـ که می  روی فطرت و عقل سلیم بشری می
همان عقل فطری و کشش درونـی بـا تأمـل در جهـان هسـتی بـه آن دسـت یابـد ـ محـروم 

ده را بـه خواهد چشم خواننـ لحنی متکّلمانه و جدلی دارد و به اصطالح میروی . کنند می
ای بگشاید که دیگر در این فضا، مـه و غبـار اعتقـادات سـابق او مـزاحم دیـدن  ساحت تازه

ذاِت «در توضیح این حقیقت تنها به بیان تعابیری کّلی ماننـد روی اگرچه . حقیقت نباشد
کند و هیچ راه عملـی دیگـری جـز تبعّیـت از  بسنده می... و» وجود واجب«، »منتظِم عالم

سـخنان روی . دهـد انـد، نشـان نمی فطرت بشری که مفـاهیمی کـامًال مبهمعقل سلیم و 
او با توّجه به محیطی که در آن رشد و . نشانگر آن است که با ادیان مختلف کامًال آشناست

نمّو کرده، این بخت را داشته اسـت کـه از همـان اوان کـودکی بـا پیـروان مـذاهب اسـالم، 
عالوه بر اینها بـا توجـه بـه مـتن فارسـی ایـن . اشددر تعامل ب... مسیحیت، ادیان هندی و

او بر اصطالحات کالمی، دینی و  ۀهای او، احاط ای بدنویسی رساله، با چشم پوشی از پاره
  .اسالمی تحسین برانگیز است ۀتا حّدی فلسف

آمیز و انسـانی میـان  آیـد کـه بـه قـدری دلمشـغول روابـط صـلح از سخنان او چنین برمی
های مـذهبی اسـت کـه  ای و نزاع یکدیگر و چنان آزرده خاطر از تعّصبات فرقهپیروان ادیان با 

هّم و غم خود را به زعم خود، بر زدودن رسوبات تعّصب و کنار زدن حجاب جهل و خرافه  ۀهم
های مطلـق انسـانی اسـت و  مهم است تبعّیت از ارزشروی آنچه برای . معطوف داشته است
توان از دینـی خـاص تبعّیـت کـرد و  به گمان او نمی. راستها صلح و مدا مهم ترین این ارزش

های مطلق انسانی پایبند بود، چرا که اعتقادات دینی در آدمی  در عین حال به مدارا و ارزش
. انگیـزد خودبرتربینی و محرومّیت دیگران از هدایت و سعادت در دنیا و آخـرت را برمی ۀشائب
از اصول فطرت انسانی به اصـالح امـور جامعـه بـر کند که با پیروی  همگان را دعوت میروی 

جوامع محترم است بپردازنـد و وقـت و نیـروی  ۀهای مشترک اخالقی که در هم مبنای ارزش
شـیرازی  ۀگیری او از دو سه بیت خواج بهره. های بیهوده دینی تلف نکنند خود را بر سر نزاع
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بـه نـوع بشـر اسـت، در پـی القـاء  و پرهیـز از آزار دیگـران و محّبـت که متضّمن ستایش مدارا
های خود از رفتار متـدّینان کـه  باید گفت روی تحت تأثیر مشاهدات و تجربه. همین معناست

ای بسا آمیخته با جهل و خشونت بـوده اسـت، نگـاهی بسـیار بدبینانـه بـه دیـن و پیشـوایان 
دوسـتی و تکـریم ادیان بـه صـلح و  ۀاگرچه قصد و نّیت او برای دعوت پیروان هم. ادیان دارد

های انسانی و تأکید بر کرامت انسان فی حد ذاته بسـیار سـتودنی اسـت، مـع االسـف  ارزش
باید گفت روش او برای وصول به این مقصود که مبتنی بر نقد و رّد اصول ادیان اسـت، راه بـه 

رار های عصر روشنگری اروپا قـ ظاهرًا رام موهن روی بسیار تحت تأثیر اندیشه. برد  جایی نمی
اما نقدهای صـریح و  ،کالم او در بعضی فقرات یادآور متفکرانی مانند ُولتر است. داشته است

خـود قابـل  ۀتند و تیز او اگرچه ظاهرًا بر مبنای اصول عقلی و منطقی ارائه شده است به نوبـ
توانـد مفیـد فایـده و وافـی بـه  نقد است و با اینکه هدف او قابـل احتـرام اسـت، روش او نمی

او بـه تـاریخ ادیـان مـانع از آن شـد کـه او  ۀنگـاه بدبینانـ. ودی باشد که او در پی آن بـودمقص
های بـزرگ ادیـان را کـه تعالیمشـان موجـب  های متعالی دینی و شخصـیت بسیاری از ارزش

توانند با صـلح و مـدارا و  ، ادیان میرویبر خالف نظر . رشد و تعالی بشری شده است، ببیند
آمیز داشـته  مشـترک الهـی و انسـانی بـا یکـدیگر همزیسـتی مسـالمت هـای بر مبنای ارزش

هـا، میـان  هـا و نزاع ها و جنگ تـرین دالیـل کشـمکش جهل، خودخواهی و غرور مهم. باشند
های خود قرار  کامجویی ۀخودکامگان، دین و اعتقادات مذهبی را دستمای. اند ابناء بشر بوده

ی ماننـد برتـری نـژادی و قـومی، ادعـای مالکّیـت های دیگر اگر دین نباشد، بهانه. دهند می
تراشـند، کمـا اینکـه  هـایی از ایـن دسـت را بـرای وصـول بـه مقصـود خـود مـی ارضی و بهانه

دهـد، گـواه  جنگ جهانی اول و دوم و آنچه همواره در گوشه و کنار دنیا رخ مـی. اند تراشیده
ف اسـت، لحـن جزمـی او در بسیار ضـعیروی ای از استدالالت  پاره. روشنی بر این مدعاست

روی وانگهـی . اندازد اثبات مدعاهایش گاهی خواننده را به یاد همان متون کالمی ادیان می
همواره در نقد اصول ادیان، وجود خدایی را کـه شـنوا، بینـا، آگـاه، نـاظم امـور عـالم، مبـدأ 

ید که چگونـه بـه حال از او باید پرس. کائنات و منزه از تغیر و تبّدل است، مفروض گرفته است
وجود چنین خدایی پی برده است، یعنی اگر تعالیم کتب آسمانی که او حّقانّیت هیچ یک از 

تابد نبود، آیا او صرفًا با تکیه بر همـان فطـرت و عقـل سـلیم یـا بـه عبـارت دیگـر  آنها را برنمی
  توانست به وجود چنین خدایی با چنین اوصافی راه ببرد؟  می» عقِل خود بنیاد«
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روشی را بـرای  ،ای که از دانش ادیان داشته گسترده ۀتوانست با بهر  اید اگر روی میش
توانست به مقصودی کـه  گفتگوی پیش رونده و کارآمد ادیان با یکدیگر ارائه کند، بهتر می

در میـان مـا نیسـت، ولـی ادیـان همچنـان حضـوری زنـده و روی امروز . داشت کمک کند
زمند گفتگویی سازنده میان ادیان برای دستیابی بـه جهـانی پررنگ دارند و ما همچنان نیا
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