
 

  الباصرینالناظرین و استبصار تُرساله عبر

  در نقد مسیحیت

 

 مريزا اسداهللا مازندرانی

 قفیمريم ثبه كوشش 

 

 مقدمه

الغفـار اهللا مازنـدرانی فرزنـد عبـدتاليف مريزا اسـد عربة الناظرين و استبصارالبارصين

گريی ای است به نوشته والسن، پادری نرصانی كه در خردهفرزند آقايی شهرخواستی رديه

 پاسـخ آن به اسالم دانشمندان تا كرد پيشكش برصه والی به را اشبه اسالم نگاشته و رساله

د.نگوي
١
رسد كه والسن پادری، مهان جان ولسن عيسوی است كـه شخصـی بـه به نظر می 

ای بر كتاب وی نوشته است. رساله عبـداهللا ق در اصفهان، رديه١٢٦٧نام عبداهللا، به سال 

، رد شبهاتی اسـت كـه از جانـب والسـن، كشـيش و مبلـغ عربةالناظرينكتاب نيز مهچون 

رتر از رسـاله ـيـن تفـاوت كـه كتـاب عبـداهللا خمتصـمسيحی بر اسالم وارد شـده بـود بـا ا

باشد.میعربةالناظرين 
٢
 

                                                 
هـای فارسـی، هتـران، انتشـارات مركـز دايرةاملعـارف بـزرگ اسـالمی، امحد منزوی، فهرستواره كتاب .١

 .٤١٨، ص ٩، جلد ١٣٨٣

رديه بر رساله جان ولسن عيسوی، به كوشش رسول جعفريان و مرضيه راغبيان، پيام هبارستان، شـامره  .٢

 .١٠٠١، ص ١٣٩٠، زمستان ١/١٤
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ق و در برصه عنوان نمـوده اسـت.١٢٥٠را  عربةالناظرين كتابآقابزرگ سال تأليف 
٣
 

ايـن رسـاله را در سـفری كـه از «نويسـد: اهللا مازندرانی خود در ايـن زمينـه مـیمريزا اسد

»آقاحممود مازندرانی (قامش فروش) نگاشتم.مازندران به عتبات داشتم و به درخواست 
٤

  

ق، در بمبئی مهـراه بـا چنـد رسـاله ديگـر توسـط آقـاحممود ١٢٨٧رساله فوق در سال 

چاپ شده است. راالنظامطارحمازندرانی با نام 
٥
از اين كتاب يک نسـخه خطـی بـه خـط  

است.اهللا مرعشی  نيز موجود ق، در كتابخانه آيت١٣١٨نستعليق و متعلق به سال 
٦

 

 ، دررشح زنـدگی خـويشرشـک هبشـترش، ـاهللا مازندرانی در كتاب ديگـمريزا اسد

يوسـف ارشفـی مازنـدرانی (مسـتوفی)، جهـت حتصـيل  به تشويق مريزاحممد«نويسد: می

علوم، عازم عراق بودم كه با گروهی از صوفيان برخورد نمـوده و سـپس بـه مسـلک آنـان 

برده، از طريقت تصوف بيزاری جسـته و كتـاب ان  پیدرآمدم  اما پس از مدتی به  ارسار آن

»را در رد تصوف نگاشتم. رشک هبشت
٧
 

بـه  االرواحرياضری نيز باقی مانده است از مجله اهللا مازندرانی، كتب ديگاز مريزا اسد

ق،١٢٥٣نثر و نظم و در سال 
٨
در رد تصـوف، )االرسار فـ(كاش رشک هبشت 

٩
 خصـائل 

                                                 

 .٩، ص ٥، جلد ١٣٧٢شيخ آقابزرگ هترانی، مصنفات شيعه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، . ٣

االنظـار،  اظرين و استبصارالبارصين در جمموعه مطـارحعبدالغفار مازندرانی، رساله عربةالناهللا بن اسد .٤

 .٢٥٨ق، نسخه چاپ سنگی موجود دركتابخانه و مركز اسناد جملس شورای اسالمی، ص ١٢٨٧

 .٢١٣عرش، ص ق، جزء اخلامس١٤٠٣شيخ آقابزرگ هترانی، الذريعه، بريوت، داراالضواء،   .٥

دنا)، هتران، كتابخانه و مركز اسناد جملس شـورای های ايران (نوشتمصطفی درايتی، فهرستواره دست .٦

 .٤٢٠، ص ٧، جلد ١٣٨٩اسالمی، 

 .٣٢٨، ص ٩امحد منزوی، مهان، جلد  .٧

 .٤٧٥، ص ٦مهان، جلد  .٨

 .٤١٨، ص ٩مهان، جلد  .٩
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باشـد.بيست خصلت مهراه با اشعار مولف مـی در اخالق كه شاملامللوک 
١٠
كتـاب اخـري  

دربردارنده نصايح سياسی، رعايت عدل در حكومت و تاكيد بر لزوم دادگری فرمانروا بـا 

های تارخيی است.مراجعه به نمونه
١١
 ديـواننـام، اهللا، عالوه بر كتاب، ديوانی به مريزا اسد 

نادر مازندرانی
١٢
.نيز دارد 

١٣
  

ليغات مسيحيان در ايران اوج گرفت، رديه نويسی بـر ضـد آهنـا مهـواره از زمانی كه تب

 ايـن كلـی طـور بـه و شدمی گفته »پادری«وجود داشت. آن روزگار در ايران، به كشيش، 

باشـد.مـی  Fatherانگليسـی واژه معـادل و كشـيش و اسقف معنای به واژه
١٤
پـادری در  

ه در قلمـرو ايـران و سـاير كشـورهای شد كقلمرو مسلامنان به مبرشان مسيحی اطالق می

پرداختند. كشور ايران از دوره صفويه و به ويژه در عهـد اسالمی به تبليغ دين مسيحيت می

قاجار، به دليل اوضاع خاص سياسی، پذيرای شامر بسـياری از سـفرا، نامينـدگان سياسـی 

 رها با نام پـادریهای تبليغی مسيحی بود. دركتاب تاريخ عامل آرای عباسی بااروپا و هيئت

های مبلغ مسيحی به دربار شـاهان شويم كه نشان از رفت و آمد هيئتيا پدريان مواجه می

باشد.عباس اول میصفوی، به ويژه شاه
١٥
 

                                                 

، ١٥، جلـد ١٣٤٥گاه هتـران، های خطی كتابخانه مركزی دانشگاه هتران، هتران، دانشفهرست نسخه .١٠

 . ٨٧٧، ص ٤درايتی، مهان، جلد  ؛ مصطفی٤٠٧١ص 

ر نشـده دوران قاجـار، ـفريدون آدميت و مها ناطق، افكار اجتامعی و سياسی و اقتصادی در آثار منتش .١١

 .١٨، ص ١٣٥٦هتران، آگاه، 

رسوده، نادر بوده است. آقابزرگ در  الذريعه به اين اهللا مازندرانی در اشعاری كه میظاهرا ختلص اسد .١٢

 .٢١٣عرش، ص رانی اشاره كرده است.  شيخ آقابزرگ هترانی، الذريعه، جزء اخلامسختلص مازند

 .٤٧٥، ص ٦امحد منزوی، مهان، جلد  .١٣

ها، دفـرت ، جمله مقاالت و بررسی»تبليغ مسيحيت درقلمرو اسالم و پادريان در ايران«سيدحسن امني،  .١٤

 .١٦٦، ص ١٣٧٨، زمستان ٦٦

، ٢، جلـد ١٣٨٢آرای عباسی، تصحيح ايرج افشار، هتران، امريكبـري، ملاسكندربيک تركامن، تاريخ عا .١٥

 .١٠٨٠، ص ٣و جلد  ٨٦٢ص 
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های مبلغني مذهبی، نوشتن كتـاب بـر ضـد اسـالم و دفـاع از يكی از مهمرتين فعاليت

های بسياری بر ضد آنان نوشتند بها كتامسيحيت بود. علامی مسلامن و گاه جديداالسالم

ای دراين زمينه پديد آمد كه به كتب رديه مشهور گرديد.چنانكه ادبيات گسرتده
١٦
 

شـد، عالوه بر كتب خمالف اسالم كه به طور گسرتده توسط مبلغني مذهبی نگاشته مـی

 ترمجه انجيل به زبان فارسی نيز از قرن هشتم هجـری بـه بعـد در ايـران متـداول شـد. ايـن

ها در جريان تالش مسيحيان برای توسعه آيني مسيحيت ميان مغوالن آغاز گرديـد و ترمجه

شاه در هند و صفويه و افشاريه در ايران ادامه يافت كه نمونه آن ترمجـه اناجيـل تا دوره اكرب

باشد.خان اسرتآبادی در دوره نادرشاه میاربعه توسط مريزا مهدی
١٧

انگيزه ترمجه انجيـل،  

بليغات دينی از سوی ميسيونرهای مسيحی برای نرش آيني مسيحيت بـود امـا در گسرتش ت

ای برای توسعه و نفوذ غرب و اروپا در ايران در آغاز عرص اسـتعامر بـه واقع اين عمل هبانه

شـويم، مهچـون آمد. در ميان مبلغني مذهبی گاهی با موارد استثنا نيز مواجـه مـیشامر می

ر صـفوی ـنوان كشيش و مبلغ مذهبی از پرتغال به اصفهان عصـپدرآنتونيو دوژزو كه به ع

االسالم برخـويش هنـاد وآثـاری عليـه آمد اما پس از مدتی مسلامن شد و نام عليقلی جديد

مسيحيت و غرب نوشت.
١٨
  

                                                 

، جملـه »ر صـفويه و دوران نخسـتني قاجاريـهـنويسی دينی درعص درآمدی بر رديه«زاده، طاهره عظيم .١٦

هری، ؛ حسـني حيـدری و حمبوبـه كريميـان طـا١٧٣، ص ١٣٧٦، تابسـتان ٦١ها، دفرت مقاالت و بررسی

، كتـاب مـاه ديـن، شـامره »نويسی پريوان اديان ابراهيمی در ايران پس از دوره صفويههای رديهدگرگونی«

 .١٠٦، ص ١٣٩١، شهريور ١٧٩

ر علـم، ـخان اسرتآبادی و به كوشش رسول جعفريان، هتران، نشانجيل نادرشاهی، ترمجه مريزا مهدی .١٧

 . ١٣-١١، صص ١٣٨٨

های اصفهان و كتاب وی در نقد سفر رئيس اسبق دير آگوستني -تونيو دوژزوپدر آن«رسول جعفريان،  .١٨

 .٧٢، ص ١٣٧٦، ٢١، شامره ٦، جمله تاريخ و فرهنگ معارص، دوره »پيدايش
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هـا، كاپوچيـان و های خمتلف كرمليان، فرانسيسان، دومينـيكنپادريان در ايران به  فرقه

های خمتلـف مسـيحی در ايـران ها و فرقهآنجايی كه آنان به نحله يسوعيان تعلق داشتند. از

شدند با يكديگر رقابت شديدی داشتند.مربوط می
١٩

  

مهان گونه كه اشاره شد، فعاليت اين مبلغان عالوه بر تبليغ مسيحيت، مقاصد سياسـی 

يغـی هـای گسـرتده تبلگـری و اسـتعامر، تكـاپونيز بود. با توجه به پيوند تنگاتنگ مسـيحی

گرفـت. آنـان بـه های استعامری صـورت مـیمبلغان مذهبی در ايران در چارچوب برنامه

-های اسـتعامری از سـوی دولـتگر نرصانی اما در واقع با مأموريتعنوان كشيش و تبليغ

های استعامرگر غرب از سده شانزدهم به بعد در ايران به فعاليت پرداختند و در اين راسـتا 

از عقايد خويش نگاشتند. كتب بسياری در دفاع
٢٠
بـرای نمونـه ژروم گزاويـه معـروف بـه  

نوشـت و آن را بـه دربـار  نـامحـق آيينـهنام رسول هندوان در قرن دهم كتاب پرحجمی به 

عباس فرستاد. اين اثـر موجـب شـد كـه برخـی از علـام جهانگري، پادشاه هندوستان و شاه

از  مصـقل صـفاعـاملی در كتـاب جوابی بر اين كتاب بنگارنـد كـه ظـاهرا پاسـخ علـوی 

 استحكام بيشرتی نسبت به كتب ساير علام برخوردار بوده است.

باشد كـه بـا های شزو يكی از مبلغان ترسايی دوره شاه صفی مینمونه ديگر يادداشت 

پاسخ علامی طراز اول اصفهان روبرو گرديد، مهچنني پفاندر مبلغ مسيحی چنـدين كتـاب 

در رد عقايد اسالمی نوشت. متام ايـن  االرساراحليات و مفاتيحيقاالشكال، طرحلاز مجله 

پاسـخ  استفسـارنـام علی حسن در كتابی به جمموعه توسط يكی از علامی اسالم به نام سيد

داده شد.
٢١
  

                                                 
املعـارف ، دانشنامه جهان اسـالم، هتـران، بنيـاد دايـرة »پادری يا فادری«سيدحسن امني و اكربثبوت،  .١٩

 .٣٤٦-٣٤٣، صص ٥، جلد ١٣٧٥سالمی، ا

گران ايران با دورويه متدن بورژوازی غرب، هتـران، های انديشهعبداهلادی حائری، نخستني رويارويی .٢٠

 .٤٧٠-٤٦٩، صص ١٣٨٧امريكبري، 

نـاجی اصـفهانی، قـم،  عاملی، مصقل صفا در نقد كالم مسيحيت، تصحيح حامدسيد امحد علوی مري .٢١

 چهار. -، صص دو١٣٧٣چاپخانه امري، 
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هنری مارتني يكی ديگر از مبلغني مسيحی انگليسی بود كه با ماموريـت اسـتعامری بـه 

مـد و مـدتی بـه آمـوختن زبـان فارسـی و عربـی و آداب كشورهای اسالمی از مجله ايران آ

احلق نوشـت كـه در ايـران بـه شـبهات اسالمی پرداخت و پس از چندی كتابی به نام ميزان

تـرين آن كتـاب های بسيار نوشته شد كه معروفپادری معروف گشت. بر اين كتاب، رديه

 باشد.املله مال امحد نراقی میاالمه و برهانسيف
٢٢

             

الدين شاه به ايران آمد و كتـابی نمونه ديگر كشيشان مبلغ، تيزدال بود كه در زمان مظفر

العلی تربيزی و حسني بن عبداالسالم در رد اسالم نوشت و علاميی چون شيخبه نام ينابيع 

امحد شاهرودی پاسخ وی را با تاليف چند رساله دادند.شيخ 
٢٣
 

باشد كه در پاسخ ها میلبارصين يكی ديگر از اين رديهرساله عربة الناظرين و استبصارا

اهللا مازنـدرانی و بـه خـط مـريزا حممـدعلی به يكی از پادريان انگليسی و به قلم مريزا اسـد

شريازی نگاشته شده است و در آن به اشكاالتی كه والسن، پادری نرصانی بـه اسـالم وارد 

 ده است. ساخته، با ادبياتی متني و مؤدبانه پاسخ گفته ش

ق) كـه در اينجـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه ١٢٨٧اين اثر يک بار چاپ سنگی شده (

اهللا مرعشـی ق در كتابخانـه آيـت١٣١٨است. از اثر ياد شده يک نسخه خطـی  بـه تـاريخ 

برجای مانده كه با چاپ سنگی مقابله و متن حارض هتيه شده است. مواردی كـه در نسـخه 

ر چاپ سنگی نبوده، در داخل كروشه آمده است. مهچنني بيش از اهللا مرعشی بوده و دآيت

ده صفحه از كتاب چاپ سنگی در نسخه خطی موجود نيست كه اين مورد نيز با كروشه و 

 ارجاع مشخص گرديده است.

                                                 

مهـدی طباطبـايی، قـم، پژوهشـگاه علـوم و املله، تصـحيح سـيداالمه و برهاند نراقی، سيفمال امح .٢٢

 .١٢-١٠، صص ١٣٨٥فرهنگ اسالمی، 

 هشت. -عاملی، مهان، صص چهارسيد امحد علویمري .٢٣
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 صفحه اول رساله عربةالناظرين و  استبصارالبارصين
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 متن رساله

ِحيمِ  اهللاِبِْسِم  ِن الرَّ ْمحَ  الرَّ

ضـد و نـد و كفـو و  عد، مر خداوند واحد و احد و يگانه بـیحد و نيايش بیستايش بی

، جهان را از لوث شطحيات معطلـه و فالسـفه و »َأَحداهللاُ ُقْل ُهَو «ولد را سزد كه به كريمه 

ـَمد اهللاُ«ثنويه پرداخت و به رشيفه  ان را از مزخرفـات مشـّبهه، ، كهـوف قلـوب عامليـ»الصَّ

ُه ُكُفًوا َأَحدُ يوَلد َو َملْ يلِْد َو َملْ يَملْ «مّربی و معّری ساخت و به آيه وافی هدايت،  ، كونني »ُكن لَّ

َلـْوالَک َملـا «را از ترهات هيود و جموس و ترسا و مغان، پاک و منزه گردانيد و به تاج ابتهاج 

 ّ امی لقب را بر كائنـات، رشف امتيـاز بخشـيد و بعـد از عرب نبی رسول »َخَلْقُت اْألَْفالَک 

َو «] از جـام مـدام ٩[نجم: »  َأْو َأْدنىنيِ قاَب َقْوَس «وصول و ايصال مقام مواحدت، فرجام 

 بـه و چشـانيده معيـتش رشاب] ٤ ،٣[نجـم:» وَحىيـنطُِق َعِن الهْ ََوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحـٌى يَما 

  كـه كشـيد  ارادت  حلقـه را عامل غرب و رشق يوشاننحق هوش گوش اطاعتش، گوشوار

ًة  لِلنَّاسِ  وَ «  قـرآنش  بالغـت و فرقـان فصاحت معجزه به و] ٢٨[سبا:» ما َأْرَسْلناَك إِالَّ َكافَّ

 َفـْأُتواْ  كـه گشاد معرفت ابواب جان و انس بر است، زاهل از حمق و باطل از حق فاروق كه

ن  ْثلِهبُِسوَرٍة مِّ مقامش را تاج خالفت و رسوری و اكليل مكلـل صـدارت و واال و اوليای مِّ

تی أفَضُل ِمن أنبِيـاِء َبنـی إرسائيـل ُ ُعَلامء«برتری انبيای سلف بر رس هناد كه  و اصـحاب  »ُامَّ

واال جناب و فضالی سعادت انتساب امت بلند مهـتش را بـر خليـل و كلـيم و مسـيح بـه 

تِ  ُعَلَامءُ «مراتب شتا مزيت و تفوق داد،كه  ائِ  یاِء َبنِـيـَكَأْنبِ  یُأمَّ »َل يـإِْرسَ
٢٤

 َو َمالئَِكَتـهُ  اهللا إِنَ «، 

 ]٥٦[احزاب: ». اميِه َو َسلُِّموا َتْسليَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ يا الَّذهيَ ا أَ ي یَصلُّوَن َعَىل النَّبِ ي

                                                 

 .٢٦٢، ص ٢، جلد١٣٦٣، هتران، انتشارات اسالميه، ترمجه موسى خرسوى بحاراالنوار،  .٢٤
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اما بعد، در هنگامی كه منشی اين لطايف و مبدع اين ظرايف حميی سنن صدق و راستی 

عبدالغفار ابن آقای شهرخواستی به عزم زيـارت اهللا ابن ما حی بدع كذب و كاستی، اسدو 

 الـراساز مسـقط -عليهم آالف التسليامت و اصناف و التحيات و الثنـاء -مقابر ائمه هدی 

-نـا كتـاب كـشرنـج از چنـد اوراقـی شد، برصه البالدام وارد نشانهبشت مازندران اعنی

ضـالی اسـالم ف از بعضـی كتابخانه در -تعالی اهللاوفقه - يزیانگر صاحب پادری صواب

ديد، معنی از لفظ بركنده و لفظ از معنی پراكنـده، ظـاهر و بـاطن بـه لغـو آكنـده، چنانكـه 

 شـناس عـاملفضالی واالمقام آن حدود كه هريک زيـچ بنـد اقلـيم دانـش و بيـنش و اخـرت

افالطـون و هـرمس، عضـادهآفرينش، رمـوزدان كشـور آفـاق و انفـس و مقـنن قـوانني 
٢٥
 

پـذير ارسار الهـوتی عالقـه اسطرالب، آگاهی خط مستقيم عامل علم اهلـی، صـفحه نقـش

انـد از خاصـه و عامـه، چنـدان كـه خواسـتند معـانی را از الفـاظ تفهيم مرموزات ناسوتی

افكننـد، قـدرت نيافتنـد، مهگـی از لفـظ و معنـايش رو استخراج كنند و پـرده از بـاطن بـر

 د.برتافتن

بعد از آن كه به دورش انداختند و به جـوابش نپرداختنـد و بـا خـود گفتنـد، مهانـا كـه 

گفتار و راقم ناهنجاركردار است كه عمری به باطل رصف كرده، بيهـوده مولف، ناصواب

چنــد بّطــی نگــارش درآورده. عمــر از آن، ارشف اســت كــه بــه جــواب چنــني مقــوالت 

شود. احلق در بدايت، اين ضعيف نيز متابعت  نامعقوالت و مزخرفات غريمقبول مرصوف

رس در جيب تأمل داشت و نظری بر آن نگذاشـت تـا روزی  یو مشايعت ايشان كرده، مدت

نسـب صـاحب عـالی دانی، آقاحممودرفيق طريق و حمب شفيق، تاجر قامش معرفت و آداب

                                                 

 كش است.ب كه شبيه خطای از اسطرالقطعه .٢٥
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دست بر ديده بينش زبان تعرض بر من گشاد كه چرا بايد  -اهللا تعالیايده -لقب مازندرانی 

سبب تسامح و تكاهل را گفـتم، و از حـق حـال و صـدق  هناده، جواب مسائل سائل نداد،

 مقال، دقيقه ننهفتم.

گفت، به انجيل اخوت و تورات مودت و صحف يـاری و قـرآن دوسـتداری سـوگند 

 بنده است، دست از دامنت نگريم و عذر نپذيرم تا مگر به هـر] بدن[است كه تا جان در تن 

وجه كه آيد و هر هنج كه شايد، جواب مطابق سوال و خطاب موافق مقال به خـري حتريـر و 

 مكان تسطري درآيد. گفتم ای عزيز، 

  ام كه بـدانم حـديث آيـه موسـینخوانده

  

  ام كــه بــدانم طريــق ملــت عيســینرفتــه 

كه آهنا مستنبط اولوااللباب از فحوای اين كتاب اين است كه سائل را مطالب چند بود    

را به لغت ُفرس ترمجه نمود و چون از فارسی چندان هبره نداشته، الفاظ را با معانی، چنـان 

كه دانی مرتبط نساخته تا مفهوم او معلوم توان كرد و هرگاه به قرينه و قياس چيزی نگـارم، 

شايد مقصود نباشد هلذا چنانكه كتاب او در نزد ما مردود اسـت، كتـاب مـا نيـز در نـزد او 

االمر شيوه اين مجاعـت، مكـابره و حقيقة الواقع و نفسمطرود خواهد بود و حال آنكه، فی

جلاج است، نه مشاجره و احتجاج. به وجه احتياج، چـه مكـرر مهـني مطالـب را از علـامی 

امثاهلم ـ جواب شنيدند و از كامل عدم غور و خوض به حق واقع نرسـيده و اهللا اسالم ـ كثر

 ]شعر[اند. از مهان مطلب را سائل و مهان مقاالت را قائلاند و بنفهميده

تــو را ســزد كــه ز نــادر طريقــت آمــوزی

 

  كه اوست بـر ملـل، آموزگـار بـا فرهنـگ 

ــدت  ــد نشــنود، پن ــو پن ــی كــه ز ت ســيه دل

 

  اگر چه موم بود، هم دلش بود چون سنگ 

مگوی وعـظ بـه سـنگني دالن تـريه درون  

 

  هن زنگكه آتش است عالجش چه گريد آ 

كه در ايـن دربنـد هسـتند،  دو هرگاه پا به راه نگذاری و از من باور نداری، فضالئی چن 

هر يک را در قلم، معجزه عصا است و در رقم، آيه موسـی در دم، كرامـت روح القـدس و 
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 در نفس، حكمت عيسی و هرمس، مهه چون ناقابلش ديدند، دامن از صحبتش برچيدند.

د و دامنم از دست نداد كـه، دنـدان بـر دنـده بنـه، و دسـت رد آن دوست در پوستم افتا

ايم، چه شـد كـه چشـم بصـريت تـو را ام منه. من و تو هر دو ز يک خاک پاک آمدهبرسينه

تر است. البته بايد چيـزی نگاشـت، كـه حجـت نكلـت از خـاطر پـادری صـاحب گشاده

شايد آن جنـاب را از  برداشت. دست از خمالفت بردار و جواب مرشوح و مرشوع بنگار كه

هايی كه خاصه ايشان بلكه فطرت متامت فرنگيان است چنان بـه خـاطر خطـري دورانديشی

دانشی سرتدند كه مهگی رسد كه مگر صحايف عقول اولوااللباب اسالم به رس انگشت بی

در زاويه مخول رس فرو برده به جواب خطابش نپرداختند و عوام انگريز را از قبـايح ديـن و 

 يح آيني پادريان آن سامان مطلع و مستحرض نساختند. فضا

مثال كـردم و ايـن اوراق را بّطـی نگـارش درآوردم و در الجرم امتثال خدمت حمب بی

 العجاله از سنن سـنيه اهـل كتـاب و رسـوم هبيـه اصـحاب آداب مرفـوعصدر رساله علی

اند، كامل انسانی دهمآب به امم و اصحاب فرمودارم كه، نظر به وصيتی كه جناب ختمیمی

اهللا الـی يـوم عليهم صلوات  -دانی است و انبيای سلف و اوليای خلف مهه را غايت آداب

نيز شيوه چنني بوده كه با دوست و دشمن و شيخ و برمهن به طريق خفض جنـاح و  -الدين

خواندنـد و ملـل راندنـد و كـس را بـه نـام زشـت نمـیموافق صواب و صالح سخن مـی

اصحاب صحايف مهواره به لطايف و ظرايف با كفر و اسـالم و خـاص و عـام  اسالميني و

دادنـد و نمودند و با وجود آن، حق را از دسـت نمـیفرمودند و معارشت میانام تكلم می

 گشادند.ابواب خماصمت نيز بر روی يكديگر  نمی

شيطان به ترک ادب، طوق لعنت به گردن هنـاد از جنـت دور افتـاد و سـگ اصـحاب  

 كهف به سبب حسن ادب در يوم موعود قدم به عرصه جنان خواهد هناد.
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ـــد ـــف روزی چن ـــحاب كه ـــگ اص   مــردم شــد ]گرفــت[ پــی نيكــان دويــد و   س

ــــ ــــتـپس ــــدان بنشس ــــا ب ــــوح ب   خانــــــدان نبــــــوتش گــــــم شــــــد   ر ن

اگر چه جناب پادری صاحب را بر اسـالم و رشيعـت و طريقـت اسـالميان، اعتقـادی 

دانان چنان است كه در مقاالت و مكاتبـات عنـان طريقت آدابنيست وليكن با وجود آن، 

و رشط جـوار و مهسـايگی و  ]از دست نبايـد داد[كميت خامه و زبان را بايد از دست نداد 

احتياجی كه در رضوريات دنيا و آخرت، كفر و اسالم را بر يكديگر است بـر طـاق نسـيان 

 ام و هی هذا:زبان حكيمی گفتهننهاد، چنانكه در جواب خطاب يكی از ملوک سلف از 

  شاه سطخر ختـت و شهنشـاه روم و چـني   ای داور زمانــــه و دارای جــــم نگــــني

ــــن ــــت ز م ــــديث حقيق ــــنو ح بش
١

  رايت بلنـد و فكـر صـواب و خـرد متـني   

ــني   رسرشته جهان مهه يک رشته بيش نيسـت ــره بب ــره در ك ــه ك ــز مجل ــته ني   وان رش

  عقل و حكمت و خرد و دانـش گـزينبی   كـردكس يک كره نيـارد از آن رشـته بـاز 

ـــتني   در خود حديث كار جهان را بر مال نكـرد ـــه آس ـــل ب ـــر ز راه تام ـــی مگ   يعن

ــني   وانگه ببني كه دانـه پنبـه چـه بـوده اسـت ــه چن ــده پنب ــه ش ــان چگون ــی چن   ختم

  يـنز چون رشته جامه گشت و تو را داد زيـب و چون پنبه دانه گشت و از آن رشـت پـريه 

  وان برزگر كه كشتش و دادش به آن و اين   آن پريه زن كه رشتش و جـوال كـه بافـت

ـــرين   هر يک پـی مصـالح هـر جـزو آن شـدند ـــوق آخ ـــق اول و خمل ـــاج خل   حمت

ــتني   از سنگ طربی آهن و آهن به تـاب رفـت ــار راس ــه ك ــراد مه ــر م ــت ب ــا گش   ت

ــ   مجشيد جم كه نظـم جهـان داد از چـه داد ــربان ب ــنپيغم ــم دي ــد نظ ــه دادن   رای چ

                                                 

 .]بشنو حديث حقيقت ز من كه هست[اهللا مرعشی: در نسخه كتابخانه آيت .١
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ــرای جــان ــد از ب ــا بنــدگان معــاش كنن ــني   ت ــر زم ــپارند ب ــدگی بس ــه بن ــا جــان ب   ت

  نادر به پشت باد و تـو بـر بـاد هـيچ زيـن و شـاخص در او چـه  بنگـر دنيا چه سايه

ــيچ ــاد ه ــد زي ــاد برافت ــه ب ــرت ك   بــاد و بــروت نفــس گــذار و فــرو نشــني   زان پيش

  بر باد هيچ زيـن نـه تـويی مسـتمر مكـني   بر رس باد اسـت مسـتمر كان جم نشان نه

پس بر جناب پادری صاحب الزم است كه نام نامی و اسامی ساميه بزرگـان ديـن را از 

هركه باشد و هرچه باشد به زشتی نربد و رشيعت و طريقت و ملت ايشان را حقري نشـمرد 

وان نگاشت و به حسن اخالق، حجب و الواقع سوالی باشد به طريق ادب نيز تو هرگاه فی

بر آينه خـاطر احـدی  هغفلت و غشاوه نكلت را از پيش ديده ايشان توان برداشت. چنان ك

 غباری نيايد و از هيچ جانب درب خمالفتی نگشايد.

  رب هر كـس نگـاه كـنـدر گفتگو به مش   پـيش بتــان مــذمت خورشــيد و مــاه كــن

فايده شده، به طعـن و رضب رسـول خـدا بی و اينكه آن جناب، مبارش بعضی مقوالت

رت و اصـحاب ـحممد مصطفی(ص) نامعقول خواندند و هبتانی چنـد نسـبت بـه آن حضـ

دانی آن اديب ملت مسيح و قسيس اهل فصـيح، دور اسـت واالجناب راندند، اين از آداب

نبيـا و اهللا هبرت، رضور اسـت و آن خـاتم ا و ايشان را اديبی ديگر و مودنی  از حرضت روح

 .عرتت ازكيا و علامی اعالم اسالم است

ــوكيم ــان دو مفل ــن، آنچن ــم م بايـدكه هـر دو را سـه مربـی خـوب مـی مــن و معل

اگرچه آن جناب از ملت مسـيح نيـز دور اسـت و در ايـن سـخن، او را تعمـق نظـری  

از دايـره رضور، تا بعد از اين، به اندازه پايه قابليت و فراخور پايـه طبيعـت قـدم بـردارد و 

 آدميت پا بريون نگذارد.

 مكن مكن كه پشيامن شوی و چاره نباشد مكن مكـن كـه ره جـور را كنـاره نباشـد

در حتقيـق آن  -امثـاهلماهللا كثـر-ثانی آنكه، رساله آن جناب را هر چنـد علـامی اسـالم 
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بـوده، كوشيدند، فايده نديدند، چه مهگی از ربط و معنا دور و از قواعد خطاطـان مهجـور 

هرگاه بعد از اين رای زرين را مقتضی اين باشد كه چيزی به اسالميان مرشوح دارنـد بايـد 

آن جناب سخن مستحسن خويش را به احدی از طالب و ُكتاب اسالم در ميان آرنـد تـا آن 

كس، حق مطلب را چنان بّطی حترير و مكان  تسطري درآورد كه دسـتگري احـدی بشـود كـه 

 كيست خالصه، [سعدی] مقصود چيست و مطلوب

ــد ــاز آم ــت و ب ــامل برف ــه ع ــال در مه كه از حضور تـو خوشـرت نديـد جـائی را خي

دارم كه، به قرينه و قياس از هلذا به رس مطلب آمده، معروض جناب پادری صاحب می 

شـود، اول ايـن اسـت كـه، آن جنـاب، مدار، چند مطلـب اقتبـاس مـیرساله رسكار فيض

ت مسيح و اهل كتاب خواندنـد و حـال آنكـه ايـن بـه اتفـاق مجهـور خويشتن را از مجله مل

 علامی اسالم و نصاری بر دو  وجه، خالف است.

اول آنكه، در كتب خاصه و عامه اسالميان و تواريخ مبسوطه نرصانيان حسـن اخـالق  

فيها ثبت و مندرج است كه مكرر بر زبان گوهرفشان آن يگانه آفاق و گذشت او از دنيا و ما

]اْخلُْبزِ [اخلنزير  َأْكُل «فرمودند، یم
٢

نْ يِش َو النَّْوُم َعَىل اْملََزابِِل َفام فيبِاْملِْلِح اْجلَرِ  ابِسِ يالْ   ا َو ية الـدُّ

 ».  اْآلِخَرةِ 

بايـدش هنـادنگر رو كند و گر پشت، می وشـی اسـت پـرفندنيا وفـا نـدارد لولـه 

وه و دشـت، سـيار و در نشـيب و فـراز، و در مدت عمر رشيف با رس و پای برهنه به ك

                                                 

اهللا مرعشـی و چـاپ سـنگی كلمـه است اما در هر دو كتاب، نسخه كتابخانه آيت ]اْخلُْبزِ [كلمه صحيح  .٢

ِش َو النَّـْوُم َعـَىل املََْزابِـِل ياملِْْلِح اْجلَرِ بِ  ابِسِ ياْخلُْبِز الْ  َأْكُل «اصل حديث به صورت  نوشته شده است. ]اخلنزير[

نْ ي َمَع َعافِ ريٌ  َكثِ ريٌ َخ  باشد، به معنی:  خوردن نان خشک با نمک زبر و خوابيـدن بـر روی می» ا َو اْآلِخَرةِ يِة الدُّ

، ، هتـران، انتشـارات اسـالميهیالكـافخاشاک، بسيار هبرت است، اگر مهراه عافيـت دنيـا و آخـرت باشـد. 

 .٣١٩، ص ٢، جلد ١٣٦٢
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ستود و حواريني طيار بود و خداوند را در عزلت و عزت، به عزت و وحدت و يگانگی می

فرمود و چون اصحاب، كامل تذلل و خاكساری و غايت حمنـت و را به ترک دنيا دعوت می

رديدند كـه سامانی او ديدند، مستدعی گكسی و بیگساری و عرست و پريشانی و بیغمبی

محاری برای او حارض كنند تا از پياده رفتن بياسايد و اندكی تـرک ذلـت فرمايـد. روزی بـر 

محارش نشاندند و در باديه چون ادهم روز و اشهب شبش راندند، چـون روز بـه رسآمـد و 

الصـباح فرمـود، شب به درآمد، خاطر خطريش متعلق حتصيل عليق آن حيـوان شـد. علـی

پياميی مرا پا بس، اگر خدای نفس كه مرا از خدا بازدارد و از برای باديهخواهم، مركبی نمی

 را در قفس تنم باقی بگذارد.

وقتی ديگر، عرض كردند كه در پس هر صحتی، سـقمی اسـت و بعـد از هـر عـافيتی، 

وندگار مرضی. هرگاه مرضی رای رشيف باشد و از اين بندگان بپذيرد از برای رسكار خدا

نا كنيم تا به هنگـام رضورت در او آسـايش گرييـد. فرمـود، مـرا از مـال دنيـا حمقری بكلبه 

يل كـرده بـه ـحتصـ ترـ. حواريني قليل وجهـی بـرای آن حضـمچيزی نيست تا كلبه بنا كن

 خدمت آوردند. 

مهت را به كنار دريای عميقی برده و آن مجاعت عالی -اهللاسالمعليه -اهللا حرضت روح

ه فرمود كه، در اين جا هر چه خواهيد، بـرای مـا بنـا كنيـد. اصـحاب به ميان گردابی اشار

انتساب عرض كردند كه پدران و مادران ما فـدای تـو بـاد، در چنـني موضـعی پـر سعادت

وحشت و گردابی چنني هولناک كه ماهی را حال رس بردن و مرغ را هوس غوطه خـوردن 

رضت فرمودنـد، ای يـاران چشـم در آن نباشد، چگونه اليق بنا و قابل آسايش شامست. ح

ا  و بـه فـراز و شـيب ايـن جلـه ـعربت بگشاييد و به نور ديده بصريت به كوه و دشـت دنيـ

نام نظر نامييد كه مهه جا،  گرداب خطرگاه و تيزاب جانكاه است. مهان منـزل اسـت، رساب

د كـه طوّيـت دانسـتناين بيابان دور، كه گم شد در او لشكر سلم و طور. آن مجاعـت نيكـو

 مقصود آن حرضت، تنبيه ايشان است نه  حتصيل جا و مكان.
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پس جناب پادری صاحب كه با جيش در قصور مرفوعـه شـب و روز بـه رشب مخـر و 

دارند مهانا كه از مـذهب آن بزرگـوار، بـری و از باده و با ساده و  عيش، عمر مرصوف می

بنا بر مصلحت و نظم كـار دنيـا  فرمائيد،ملت او عری باشند و آنچه در باب دين و آيني می

است و تدليس نفس اماره و هوا و هوس عز و جا  است و در ظاهر اگـر چـه واعـظ ملـت 

 مسيح است وليكن در باطن اين منظومه بنده نادر را به حلن موسيقاری گويا است.

تن كه قوت مور گردد نوش جان مـار بـه رس كه خاک گورگردد خاک پـای خصـم 

ــه هبر خفـاش و قناعـت هبـر مـوشانزوا از  ــار ب ــه از گفت ــا بيتوت ــر مه ــد از هب زه

انـد و از اعتقـاد و چنان ندانند، كه مسلامنان از كار ايشان غافل و از كيش ايشان زاهـل 

و سري فلک و عدم اراده بلكه وجود ملک زاهل و از صدق و كذب و ظاهر  بامة و فاةايشان 

 و باطن ايشان غريمستحرضند.

ــــه  ــــقآنچ ــــه دل ــــان كهن خــواهی كــه بــناميم بــه خلــقفــاش مــی داری در مي
١

كـالم از ». َوَمـْذَهَبك ِذهاَبـَك  وَ  ُاسُرت َذَهَبك«حارض و مضمون  و چون سپر عقل شاهد

حكام به اين معنی ناظر است كه خلق را از رساير و ضـامير مـردم آگـاه كـردن و از ظـاهر و 

رانـم و ايشـان را اين، از باطن رسكار سخن نمی باطن ايشان پی بردن، غلط است. زياده بر

خوانم، چه دنيا حمل اعتبار و روزگـار به حسن اخالق می» نِ يد ینُُكْم َولِ يَلُكْم د«به منطوقه 

 ناپايدار است.  

گـــــاناز حـــــال خـــــود و خاصـــــه نــادر نظــر عــربت اگــر هســت تــو را تــا

ـــاريخ جهان قرطاس و مـداد و كلـک افسـون كـارت ـــانت ـــگ و بي ـــه نرين ـــد ب ن

                                                 

 اصل اين شعر به صورت ذيل و از عطار نيشابوری است: .١

 آنچه داری در ميان كهنه دلق    ميل آن داری كه بناميم به خلق.
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خامـــه نـــه هنـــال قـــد چنـــدين غلـــامن كاغـــذ نـــه مـــه مجـــال چنـــدين حـــورا

ــد ــام آم ــربتش ن ــه ع ــن ك ــه م ــن نام ــان اي ــري و جه ــت از پ ــوالف اس ــاريخ س ت

خوش، خوش نگران باش كه ّرسی اسـت در آن بر هر نقطـه و خـط و عبـارات خوشـش

و آينــده مهــه مرثيــه خــوان بــر رفتــه كان عني دهان گشـاده سـيم انـدام اسـت

ــان وين حرف الف قد سـمن سـيامئی اسـت ــته مي ــني بس ــان روم و چ ــل بت ــر قت ب

دی صاحب هوش، قدر اين نسخه بـدان ای صاحب عقل، چشـم عـربت بگشـای

ــر جهــان اســت جهــان كان را كه به رس ديـده عـربت بـني اسـت ــه رساي عــارف ب

ــک ــاع فل ــه اوض ــد ب ــر كن ــه نظ ــد چ ــد دان ــان دان ــوار زم ــه اط ــد ب ــه كن ــون ك چ

وين پشت زمني، پشت بسـی صـف شـكنان رويـان اسـتكاين روی زمني، روی پری

رخــی غنچــه دهــانويــن رس و قــد پــری اين گل، گل روی نوجـوانی بـوده اسـت

ــذران زيرا كه به هر سنگ و گـل و اللـه و گـل ــد گ ــذران ش ــت گ ــای حقيق كرن

ــــران گــردداز چشــم حقيقــت نگــران مــی ــــان را نگ ــــر ذره ز ذرات جه ه

ــذا ــام ك ــی ع ــه ف ــتگان ك ــاريخ گذش قـــديات فـــالن بـــن فـــالن بـــن فـــالن ت

و هر گاه بفرمايند كه، زهاد و عباد  نصاری و قسيسان آن سامان، تـارک دنيـا شـده، از  

 هـم[ز خالف است، چه آن مجاعت را نيـز مهسـايگان ـآبادانی دور و در كوه و كمر،  اين ني

و جواريم و از احوال ايشان نيز كامينبغی اطالع داريم كـه از بـرای حتصـيل دنيـا،  ]سالكان

مشـغوليت كـه در حتصـيل  ترک دنيا كردند و رو به كوه و دشت آوردنـد و از جهـت عـدم

مشقت است و در كار كردن به جهت نفس و بدن، مرضت و در انـزوا بـا وجـود حصـول 

مردم ديار روگردان شده، در صوامع شوامخ و  معيشت دنيا و مرست هلذا از كشت و كار و

غار آرميدند تا باده و ساده با حسن وجه ميرس شود، چه عوام آن سامان بـه قـول ظرفـا كـه 

اند، يک مريد خر هبرت از ده راس گاو كـاری اسـت، كاركنـانی كارگـذار و باركشـانی گفته
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آورنـد. الوجـه مـیسخت رهوارند و از چهار جانب، اسباب معيشت ايشان را بـه احسـن

 ]حافظ]. [١٧٩[اعراف:» ُأولئَِك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «

ــد راز ــرون افت ــرده ب ــه از پ ــت ك ــلحت نيس  مص

ور نه در جملـس رنـدان خـربی نيسـت كـه نيسـت 

و هر گاه به سبب ميل بعضی نامقيدان مانند مالباقر خارسكافر خراسانی، كه از اسـالم 

سامان آن سامان بـه كنـايس ب مخر و زنا و لواط زنان و دخرتان بیروگردان و به جهت رش

و كليسای نرصانيان اعتكاف جسته، مذهب خويش را خوش كرده، اسـالم را بـد انجـام و 

اسالميان را زشت فرجام يافتند و در رساله خويش مقوالت غريمعقوله درهم بافتنـد، ايـن 

 خود خيالی است خام و فكری است نامتام.

ــام در او متــام روزن شــد ه ديـده مـرغ اسـري، تاريـک اسـتقفس ب چــه شــد كــه ب

آن خارس در بدو فطرت نيز كافر بود و چندی به هـوای آب و دانـه، خانـه بـه خانـه بـا 

نمود و اكنون به اصل خويش، رجـوع فرمـوده. در مثـل اسـت كـه، اسالميان مراودت می

هوس عبادت روی به كنيسه زاهدی  دزدی به سبب مراودت با علام، علمی حاصل كرده به

آورده، چندی با رهبانان مرتهب بود، شبی رهبانان را غافـل نمـوده، شـمعی از شبسـتان و 

الصباح كه اصحاب ترّهب از خواب برآمدند، جای شمع و كالهی از كليسائيان ربود. علی

وقات را به حيطه كاله و دزد را خالی يافتند، به هر جانب بشتافتند تا دزد را به زنجري و مرس

 تسخري درآورند. 

راهـب  -اهللاسـبحان -شخصی كه از اصل و نسبش غافل بود، از روی تعجب گفت،  

نيز دزدی كند؟ ديگری كه از حقيقت حالش با خرب و از ضمريش مستحرض بود، گفت ال، 

راهب، دزدی ننمود، وليكن دزدی، يک چند در كسوت رهبانان بود و اكنـون بـه  -واهللا -

انـد ل خويش راجع و چندی عمرش در صوامع زهاد، نيز ضايع گشت، كه عقـال گفتـهاص

 قطعه  .»أْصلِه یْرِجُع إلَ يٍء یُكلُّ َش «كه 
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ــــس ــــردد ك ــــت نگ ــــاكس از تربي ايــن ســخن نــزد عقــل معتــرب اســت ن

ر شــكر اســتـســنبلش قــوت و ماحضــ زانكــــه كــــره خــــری كــــه مهــــواره

ـــــــی ـــــــزمعيس ـــــــار از زم ــريم اش آبي ــم ــرتمر اش مس ــخول ك ــت ش اس

ــت اش در ســــپهر پــــاالن دوزهــــرمس ــور اس ــطبل مــاه و خ ــورش در س آخ

ــــت ــــد زدن اس ــــار او لگ ــــت ك هـــای مجلـــه بـــی ثمـــر اســـتتربيـــت عاقب

شود كه اين اوراقی كه اكنـون دوم از رساله آن جناب به قرينه و قياس چنني استنباط می

ور علـامی سـلف از هيـود و ترسـا در ترصف فرنگيان است، انجيل است و حال آنكه مجهـ

اتفاق دارند بر اين كه به سبب ترصفاتی كه در او شده، اصل، مفقود و مقصود، غريموجـود 

است و با وجود اين، مهان اناجيل و تورات و ساير صـحايف آسـامنی و تـواريخ مبسـوطه 

های ايشـان سـطری و شـطری بـاقی نيسـت. بـر ايشان، دال است بر اينكه از اصول كتاب

جناب پادری صاحب واجب و الزم است كه غور و خوض فرمايد تا معلوم شود كـه حـق 

 به جانب كيست و اعوجاج در طريق از برای چيست. [حافظ]

روی شود هر كه در او غـش باشـدتا سيه خوش بـود گرحمـک جتربـه آيـد بـه ميـان

مـن بنـا بـر النرص كه به حكم هلراسب كيانی و يـا گشتاسـب و يـا هبزيرا كه چون بخت

اختالف اقوال، والی عراق بـود. در بابـل كـه حـوالی بغـداد اسـت، داراالمـاره داشـت و 

النرص را فرمان داد تا بر شاميان و هيودان آن سامان غلبه كـرده، متـامی را از هلراسب، بخت

نواحی شام و عرب برانداخته، به قتل آن مجاعت پرداخت، آنقـدر از آن مجاعـت بـدعاقبت 

السيف را اسـري كـرده بـه بابـل سيالب خون مانند آب جاری روان گشت و بقيةكشت، كه 

 زمني آوردند. 

احلد روم و ايران است، الی يمن، جمموع، عجم بودنـد و در آن زمان از نصيبني كه راس

اين مجاعت اعراب كه در اين اوقـات در آن حـدود، سـكنی دارنـد از مجلـه ارسا و سـبايای 
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ان را از شام به بابل و اين نواحی آوردند. القصه، بعد از اسري و هنـب اند كه ايشالنرصبخت

هيودان و ورود ايشان به اين سامان و كامل ذلت آن طاغيان از رشيعـت و كـيش پـيش، كـه 

، ]كردند[السالم فرومانده تورات را باّملره فراموش طريقت موسی كليم بود، علی نبينا عليه

النرص بعضی از آن مجاعت بد سري را به مقر مالوف، بخت بعد از انقضای مدت هفتاد سال،

 رخصت انرصاف داد.

برخی از هيودان كه از تفاسـري تـورات و زبـور و سـاير كتـب سـامويه، چنـدان ربطـی  

اخلط واللغة، آن ها را به لغت اهل بابل ترمجه كردند و مهچنني اين طايفه خمتلفنداشتند، آن

هـا و حتريف نمودند و از اصل برانداخته، معانی حقيقيه آنرا به خطوط و لغات خود ترمجه 

را به مفاسدی چند، هر يک به مذاق و زعم خويش پيوند فرمودنـد و بـه اتفـاق مفرسـين و 

مورخني نصاری و هيود، اين اناجيل و تورات كه اكنون موجود است، كتب سامويه نيستند، 

زول كردند زيرا كه گويند چهار صد سال هايی بودند كه از آسامن نها كتاباگر چه اصل آن

قبل از ظهور دين حرضت عيسی (ع) كه زمان بطلميوس بود، هفتاد كس از علـامی هيـود، 

تورات و زبور و ساير كتب و صحايف انبيای سلف را از لغت عربی به يونانی نقل كردنـد 

هـا آن و به اقتضای هوای نفوس و متابعت مذاق بطلميوس، حتريـف و ترصـيف بسـيار در

نمودند و بعد از آن، يكی از فضالی عرص طيارانوس نام، كتب مزبوره را  از لغـت يونـانی 

رف و حتريـف و ـبه لغت لتني نقل كرد، او نيز به هوای خـواهش خـويش، ترصـيف و تصـ

 ها كرد. حترف، بيش از پيش، در آن

كـرده او  بعد از مدتی طويل، مردی آوری، حنيس نام، انتخابی از آن كتب و صـحايف

حمابا فرمود. بعد از آنكه مـدتی از زمـان و های بیها و حتريفنيز به مذاق خويش بدانديشی

اهللا (ع) بـود، بسياری از عهد و اوان گذشت، بلوس نام كه معارص حواريني حرضـت روح

به  حتريف صحايف و كتب و اناجيل، بيش از اقران قرون، تضييع ملـت و كـيش مضـمون 

 ها هيچ خرب نداشت. نگاشت كه جربئيل امني از نزول آن كرده، چيزی چند
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اهللا به حتت قباب عـز و جـالل، بـه صد سال از صعود حرضت روحو بعد از مدت سی

مثال كه ذلت نصاری به عزت تبـديل يافتـه و عـزت از خذالن جهود و انطاف، خداوند بی

سـطنطنيه بـود از غايـت هيودان عنان برتافته، نخستني خديو نصاری، قسطنطني كـه بـانی ق

بغض و عداوتی كه به هيودان داشت، علامی نصاری را جمتمع ساخته، فرمود تا جمموع كتب 

هـا را سامويه را از صحايف و زبور و تورات و اناجيل حتريف نمودنـد و حكـم كـرد تـا آن

چاپ كرده به امصار و مداين نصاری و فرق و ملل ديگر دست به دست رسانيده، مشـهور 

گردانيدند و كتب انبيای سلف را بـاّملره سـوخته، بنـای ديـن و آيـني پيشـني را بـه آب  آفاق

رسانيدند و بعد از انقضای زمان قسطنطني، به اندک فاصله در عهد سلطنت پادری جراثيم 

كه مسلم معتقدان اقانيم است، تصحيح آن كتب فاسده كاسده خويش نموده، كتابی مرتب 

فاخرت پرداخت كه نسخ كتاب تورات و انجيل و ساير كتب و ساخت و در ديباچه آن به م

صحايف انبيای عظمت و به جتبيل  قبل از تصحيح  من  به سبب ترصفات و حتريفات هيـود 

و نصاری مانند تن ابرصی بود و ترمجه من برخی بـر برخـی افـزود و بعـد از امتـداد زمـان 

ب انبيـای ماتقـدم را حتريـف و ديگر، يكی از علامی نصاری، تورات و انجيـل و سـاير كتـ

ترصيف افزون از حد و زياده از عد كرده به لغت عرب به رشته ترمجه درآورد و در ديباچـه 

ختامه گشت كه سابق بر اين ارباب غرض و اصـحاب مـرض، [آن رقم زد خامه نحوست 

بـه  در تورات و انجيل و ساير كتب انبيا حتريف و ترصيف زايد از اندازه كرده بودنـد و مـن

ها را تصحيح بر وجه فصيح و توجيه بـر هنـج رصيـح كـردم و بـه جـای هـر اين كتاب، آن

 فصل، لفظ اصحاح نوشتم تا عالمت صحت باشد و خلق را اعتقادی بر آن حاصل آيد.

و به اعتقاد كافه نصاری، اين اناجيل اربعـه كـه حـال ميـان آن مجاعـت حمتـال متـداول  

، متی و مـردوس [مـرقس] و لوقـا و يوحنـا، علـامی اهللاست، بعد از عروج حرضت روح

اربعه نصاری نگاشتند و اكنون مهان كتاب مزبور باقی است و به مهني تقريب كه حتريف در 
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كتب سلف به هم رسيد، هيودان چندان سخنان خمالف عقل و نقـل و رشع و كتـاب در هـر 

 كه گويند:ها بر ايشان هنادند، چنان باب به انبيای كبار دادند و هبتان

تعالی ممالـک سـبعه موتفكـات و يـا بعضـی از آن، كـه مقـر خالفـت چون به امر حق 

حرضت لوط پيغمرب بود و به سبب خمالفت الواط، زير و زبر شد. آن حرضـت را از اعـوان 

اخرت فـرار مروت اثری و از مرد و زن خربی نبود. به اتفاق دو دخرت نيکو انصار و امت بی

ارج شهر به غاری خزيدند. دخرت بـزرگش بـه خـواهر كوچـک خـويش اختيار كرده در خ

النسـل، آدم بـاقی نامنـده و مـا مقطـوعگفت، در اين عرصه پروحشت و غم، كسی از بنـی

خواهيم بود. پس به حرضت رشاب ناب چشانيده، مست طافحش گردانيدند. آنگاه هر دو 

از ايشـان متولـد گرديـد، يكـی دخرت در بسرتش خوابيدند، از او آبستن گرديدند و دو پرس 

عمی و ديگری مواب، و اغلب انبيا از نسل ايشان بودند و قبايل ايشـان اعظـم مسمی به بن

قبايل بودند و در تورات مسطور است كه هيودا پرس يعقوب پيغمرب، در صحرا با فاحشه زنا 

ن و قتـاالن را دانيد و مجعـی دزداكرده، اين است اصل شام كه پيغمربان را زانی و الطی می

هايی كـه بـا يوسـف، پيغمـرب خـدا نيز مانند هيودا و ساير فرزندان يعقوب با وجود آن ستم

دانيد و حممد مصطفی (ص)، كردند و او را در چاه انداختند و عاقبت بفروختند، پيغمرب می

جودش امم كه جمموع پيغمربان سلف، خاصه عيسی و موسی و داود و خليل، به وجود ذی

هـا هنادنـد، او را بشارت دادند و به مژدگانی ظهور موفورالرسورش، غايبان را منت سالفه

 دانيد.را در نبوت و رسالت،كاذب و دروغگو می

ـــه را  ـــرب فرق ـــو پيغم ـــادر ت ـــوان ن ـــرب خروشـــند  خم ـــد پيغم ـــر فرزن ـــه ب ك

ــن  ــو دي ــامن و ك ــو اي ــالم و ك ــا اس ـــند  كج ـــرب فروش ـــه پيغم ـــهری ك در آن ش

ترصفات فاحشه كتب سامويه كه از بيدادی هيودان و نرصانيان اتفـاق افتـاد،  و با وجود 

در مهان اناجيل و تورات و زبور و صحايف سامويه مالحظـه فرماينـد كـه از خـاتم انبيـا و 
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ها  رسيد، اگر نور بصـريتی باشـد بـه چه خرب -اهللا و سالمه عليهصلوات -اوليای كبارش 

 مژدگانی من نادر ختلص را ياد و رس و جان خواهد بخشيد. اليقني خواهند ديد و  به عني

  چه خوش است پيش زلفت رس شكوه باز كردن

ــل  ــردنگ ــب دراز ك ــه ش ــران ب ــای روز هج ه

و اين حقري از آن مفصل وجيزی و از آن وجيز، اندک چيزی در اين رساله مرقوم خامه  

 دارد.بيان و كلک حقيقت ترمجان می

 ظـر، چشـم  بـه چشـم  رو  بـروگر به  تو افتدم  ن

رشح كــنم غــم تــو را نكتــه بــه نكتــه مــو بــه مــو 

و اوليـا و نقبـای او در ايـن  -اهللا عليـه و آلـه صـلی -و اگر از پيغمرب ما حممد مصطفی 

هـای گـذاريم و از كتـابخصوص، احاديث و آيات بسيار داريم و ليكن مهگی را فرو مـی

كنـيم تـا شـام را از طغيـان و مـا را از هبتـان، روايت می امم سالفه و پيغمربان شام مجاعت،

 حافظ و نارص باشند. 

خصــم اگــر گــردد مصــدق، هبــرت اســت گر چـه قـول دوسـت مـا را بـاور اسـت

 تعـالی فرمـود كـه، آمـد موسـی و نـازلر پـنجم، حـقـفقره اول اين است  كـه در ِسفـ

 حمل سـكون آن حرضـت بـود و نـازل اند، سيعرفرماييم در سيعر بر او انجيل را و گفتهمی

فرماييم قرآن را بر حممد (ص) در فاران يعنی مكه معظمه و مذكور است كـه قريـب بـه می

از  در باره اشـو عظـيم بعـد مكه، اسم منزلی است به دو ميل و نصف ختمينًا. در ِسفر پنجم

انگيزانـد. من بر فرمايد، پيغمربی از ميان برادران تو مثلعمران میبن ذكر وصايای موسی 

فرمايد كه خرب مبعوث شـدن آن پيغمـرب بـه مـن خدای تعالی، بشنويد از او و بعد از آن می

تعالی عرض كردم كه ما خملوق رسيد، روزی كه كوه طور سينا مجعيت كرده، به درگاه باری

ارسائيـل را ديگر طاقت استامع صوت خالق و مشاهده صواعق و بوارق نيست، زيرا كه بنی
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ا تصور اين بود كه زمان وحی به وضع حلول صواعق و بوارقـه اسـت، چنانكـه در شـب ر

 اعضـای و غلطيـد در موسـی فرمـود، نـزول] ١٤٣[اعـراف:» یَلْن َتران«نزول آيه مباركه 

 از بعـد خداونـدا كه نمودند استدعا شده، طاعت كعبه معتكف هلذا گرديد متالشی يارانش

 . گردانيد حمرتق را اصحاب و رسيد بارقه و اعقهص كه نباشد چنني وحی نزول اين،

به موسی وحی رسيد كه، ما برادر تو حممد مصطفی (ص) را چون نازل سـازيم، كـالم 

خود را به دهان او دراندازيم و او را به بندگان خود برسانيم و سخن او را به ايشان بفهامنيم 

قرآن و آيات آن كالم ماسـت نـه و بدانند با وجود طالقت لسان و فصاحت بيان، مو به مو 

 كالم او. 

الدهر به اسالم باقی باد، خمفـی نامنـاد كـه ايـن مطالـب، بر جناب پادری صاحب كه ابد

كامل داللت دارد بر اينكه قرآن، كالم خدا و معجزه پيغمرب ما حممد مصطفی (ص) اسـت و 

سـتيز بـر مسـلامنان  اينكه آن جناب و مجاعتی از پادريان و اصحاب انگريز، زبان مالمت و

گشايد و هر ساله مرتكب حركات شنيعه و افعال قبيحه شده، چيـزی چنـد از مقـاالت می

الفند كه قـرآن كـالم خـدا و حممـد (ص) پيغمـرب و بافند و به هرزه میپسند به هم میناحق

احلقيقه طريـق اهـل رسول ملک يكتا نيست، ترک دين و كيش او گرييد و طريقت ما كه فی

  ]از اين سخن. [حافظ: -اهللامعاذ-ست، پذيريد. هوا ا

ــار ــد ب ــت ص ــزار اس ــه بي ــدا زان خرق ـــتينی خ ـــدش در آس ـــت باش ـــد ب ـــه ص ك

كـه از اند واال چناناند و در صورت وصول نفهميدهمهانا كه به مطالب مذكوره نرسيده

بـر معيشـت ناميند تا به زرق و مكـر های ناميان میهای شايان و فكربرای هوای نفس، كار

مردگان را به ناميش دخـل و آسـايش از خـرج، ترصـف های دلدنيای خويش افزايند و دل

فرمايند تا بعد از قرون و اعصار از برای اوالد و تبار مدخل كنند، نيمی از آن افكار و اعامل 

بسيار به جهت امر دين خويش رصف فرموده، چند نفری از پادريان انگريزيـان بـه حـدود 
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ايند و به حتصيل و حتقيق كلامت انبيای ماتقدم و ادعای صـدق و كـذب پيغمـرب مـا اسالم بي

خـوردن، هـا در مـدارس بـه دود چـراغحممد مصطفی (ص)، بعد از اكامل حتصيل كه سال

ها را مندرس كنند، به حقيقت حال برخورند كه آن بزرگوار، پيغمرب است يـا سـاحر و بدن

جهت تصـديع مـردم و اون و يا معجزه. با هر عبث و بیقرآن جميد كالم ناثر و  شاعر است 

ابواب خداع و فريب به هـر جانـب گشـادن، جـز مـالل مـردم عـام و ضـالل آن مجاعـت 

 بدرسانجام، چيزی دستگري نخواهد شد.

ــــه ــــد یخرق ــــاره ص ــــروختم را پ ـــل بف ـــق اه ـــف دل ـــه ك ـــزد آرم ب ـــا س ت

ـــی  آن بـــدادم ايـــن نيـــاوردم بـــه كـــف ـــتان ح ـــی  دوس ـــري عل ـــلخ العم

العقيده نيستيم كه به های هوی شام پادريان انگريز، با خـدا و و ما مسلامنان، چنان فاسد

 رسول بستيزيم و از حق بپرهيزيم و به باطل بگريزيم. 

ــاخلورده ــريان س ــد پ ــز گوين ــد و ني باده، زنـدگانی سـالی سـه مـاه نتـوانبی گفتن

جــام رشاب بــاده رنــدان پــاک بــازان آمد خوشم كه عمری يک دم زكف ندادنـد

و بر مسلامنان نيز واجب نيست كـه بـه هـر جانـب و هـر وسـيله، دام تـدليس و حيلـه 

 بگذاريم تا نصاری يا غريايشان را به قيد اسالم درآوريم.

ـــرد گـــر مجلـــه كائنـــات كـــافر گردنـــد ـــيند گ ـــايش ننش ـــن كربي ـــر دام ب

رت ـر كـه خداونـد يكتـا در انجيـل حضـالقصه، بعد از آن مطالب مذكوره،  فقره ديگ

موسی فرمود، هر كس نشنود و استامع نكند سخن و فرمان مرا از پيغمـرب مـن يعنـی حممـد 

كشم از او و اما آن كسی كه مدعی امر نبوت شود به سخن گفتن مصطفی (ص)، انتقام می

يـد، بـه نـام به نام من، چيز چند را كه فرمان نداده باشم او را، بـه گفـتن و آنچـه سـخن گو

 معبودان ديگر گويد، البته كشته شود. 

بر جناب پادری صاحب، مستور نامناد كه، اين كالم مستدل است بر آنكه هرگاه رسول 
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تعـالی او را دفـع بود، هرآينه حـقخدا حممد مصطفی (ص)، در ادعای خويش صادق نمی

دی مبارش حرب و قتـال و فرمود، بدون اينكه احنموده، دين و آيني او را نيست و نابود می

 دفاع  و جدال با او شود.

 دانـیزبـانی بـه جـوان نكتـهچو خـوش اسـت هـم

ــه باشــی بــه ســخن رســيده  باشــد كــه ســخن نگفت

و در كتاب شعيای پيغمرب، در فصل بيست و هشتم كه بعد از مذمت رشب مخـر كـه بـه 

معلـوم اسـت كـه  امت فرمود، رشاب نوشيدن شام باعث بر ترک رشيعت موسی (ع) شد.

فرمـود كـه رشاب، اين فقره نيز به مالحظه  رشيف پادری صاحب نرسيده است واال نمـی

تعـالی بعـد از اهللا شـا اخلمر در ضالل و نكـال اسـت. انحالل است و ندانستند كه شارب

بن اين، رشب مخر را ترک خواهند فرمود، چه اين بدعت قبل از وجود حرضت آدم بر جان 

ام بود و هيچ پيغمربی از پيغمربان نسل آدم، آن را حالل نفرمود. آن جنـاب بـا جان نيز حر

اينكه تقليد انبيای سلف و خلف را از رقاب خـويش و اصـحاب مرفـوع داشـت، عجـب 

 است از اينكه مهت بر تكذيب خالق عامل گامشته، گفت به حكم خدا، رشاب حالل است.

ــج ــا خلــق خــدا ك ــج و ب ــا مــا ك ــود كــج و ب ــا خ  ب

ــج  ــا ك ــه ج ــه، ای مه ــت بن ــدمی راس ــا ق ــک ج ي

 تعالی بعد از اين از كردار و گفتار پيشني تايب خواهند بود. اهللابعون

 برگرد به سوی حق، كه مرگ است به راه زان پــيش كــه مــرگ در رســد از ره ره

ــاه تــاخري مكــن توبــه كــه خــود ديــدم دوش ــه چ ــاده ب ــادر افت ــوب، ن ــد ات ــا گوي ت

سخن به اينجا رسيد، احدی از مسلامنان گفت اهللا، جنـاب پـادری صـاحب ايـن چون 

مطالب را انكار خواهند كرد. گفتم اين مهه از كلامت پيغمربان ايشان اسـت كـه، از جانـب 

حق تعالی به آن بزرگواران نزول يافت تا نپندارند كه مولف اين اوراق، اين مهه سـخنان را 
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ن، نقص ما نيست بلكه اگـر صـاحب ديـن كامـل  و ايـامن از خود بافت و منكر شدن ايشا

 ]:شامل باشند، نقص به ايشان راجع است. [سعدی

تو خواه از سخنم پند گـري و خـواه مـالل گـويممن آنجه رشط بالغ است با تو مـی

رت ـبه مهني تقريب كه، عوام را به خاطر نرسد كـه مـن بنـده مفـرتيم، كلـامت آن حضـ

 ه حترير درمـیـفظ به لفظ، چنان كه به قول ايشان كالم خدا است، به رشتدرجات را لعالی

ام. ايضا يک فقره از كتاب شعيای پيغمرب اين اسـت كـه آرم تا بدانند كه از لوث هتمت بری

»كی صوال صا و صوال صا و قوال قاو عرشام كی بعلـک صـافا«
٢
يعنـی بيايـد بعـد از ايـن  

ده و اندازه كند، بعد از انـدازه انـدک  و كـالم او بـه زبـانی كنن دهنده و اندازهپيغمرب فرمان

باشد كه فهميدنش مشكل باشد و به زبان ديگر سخن گويد يعنی عربـی نـه عـربی و آنچـه 

دارد و آن آسايش خستگان است و تاركـان فرمـان او، پسـت و قوم خود را به آن مامور می

» قوال قـاو«از كتب سامويه، لفظ  شكسته و گرفته شوند و هابط گردند و چون در هيچ يک

نبوده، جز اين كتاب و كتاب نحامن كه در ميان هيودان نبوات هيلـد
٣

اشـتهار دارد، مـذكور  

كتـاب شاراسـيم، كـه از كتـب است و در » قوال قاو«است كه، حممد مصطفی (ص) نشان 

دهيد  اناين است كه فرم» قوال قاو«معتربه لغت ايشان است يعنی هيودان، مذكور است كه 

را مرادف اين معنی دانسته و مقصـود از ايـن » صوال صاو«پيغمربان، بعد از فرمان ديگر و 

اهللا سبحانی جلت عظمت قدرتة و عمت نعمته، از قراری كه اهل لغات آيات ربانی و كالم

اند، اين است كه دين حممد مصطفی (ص)، دين آسايش است كـه سـمحه و هيود ذكر كرده

هيچ مذهب و رشيعت، به آسانی دين و آيني حممد مصطفی (ص) نبـوده و سهله باشد، چه 

 نيست.

                                                 

 عني كلامت متن. .٢

 كتاب نبوئت هيلد. .٣
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اند كه، فرمان آن پيغمرب يعنی خاتم انبيا و از مهه هبرت به تـدريج باشـد و و مهچنني گفته 

بر اولواالبصار، ظاهر و باهر و آشكار است كـه، قـرآن » لشمس فی رابعة النهاركا«اين نيز 

زمان رحلت از اين رسای مذلت به دار آخرت و دخول او به هبشـت جميد از اول بعثت الی 

االذعـان ارسائيل فرمان واجـبجنت، به تدريج نزول يافت و اين كه فرمود، هر يک از بنی

او را انقياد نكند، خوار و گرفتار شود اين نيز مشخص و معني است كـه، ذلـت آن مجاعـت 

اه سال از هجرت گذشته، آنچه  مثابه رسيد عاقبت تا اين مدت كه هزار و دويست و پنجبی

االمر از قراری كه از اخبار انبيای كبار و اوليـای اطهـار، ظـاهر و آشـكار اسـت، در و آخر

 طالب (ع)، رئيس آن ملت خذالنالعني علی بن ابیرت مهدی(ع) غايب و قرةـزمان حض

 فطرت، پايامل سم ستوران خواهد گرديد.

ــــدون  ــــت دور اي   آيد چه خـور از حجـاب بـريون   در دوره  هف

ــد   تـــا نـــور فشـــان مـــاه آيـــد ــاه آي ــت و گ ــوی خت ــر س   ديگ

ــا راز دو كــون گــرددت فــاش ــاش   ت ــرب ب ــد خ ــان مرتص   هــان ه

ــــامل ــــدايگان ع ــــت خ   كـز اوســت جهــان ز جــان عــامل   يكتاس

ــحاب ــی و اص ــی و ول ــور نب ـــواب   ن ـــاه ب ـــر درب رسای ش   ب

  زمــــني و آســــامنندحممــــود و    معـــدود و قليـــل و تابعاننـــد

ـــوابند ـــی ص ـــر پ ـــواج ديگ ـــد   اف ـــالح و دواين   اســـباب و مص

و يكی از مصالح وجود آن مجاعت اين است كه از برای ما مسلامنان، اسـباب اعتبارنـد  

 تا ايشان را نگريسته، عربت گرييم و از پيغمرب خود بپذيريم. 
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خــدا كــو
١
هست برخالف رضایجهان اگر چه بسی  اســت كــه دور از مشــيت حــق  

رواست گر نبـود متفـق بـه حكـم قضـای وجــود نــادر اگــر هســت ز اقتضــای قــدر

ــای دو كــاروان برهنــد، مــن انــدرين رس ره ــر رس پ ــتاده ب ــرس ايس ــتامع ج ــه اس ب

نـای و دراینوای بربط و نـاقوس و چنـگ و  بگوش هوش شنو، هم به چشم عقل ببـني 

ــق ــروان ح ــان، ره ــه راهنامي ــه مجل ــدك گشای چشـم و نظـر برگشـای و راه بپـای ان

ـــامی مبني به ديده بد بـني بـه هـر چـه درنگـری ـــدای ن ـــه خ ـــز آين ـــتند ج ـــه نيس ك

كه بـر خـالف رضـای خداسـت راهـنامی شـيطان، عدوی جان و دل و دين انس و جان

ــی ــر دان ــت گ ــق خداس ــل طري ــو را دلي ــدای ت ــای خ ــت ره رض ــاد رشيع ــه اعتق ب

خــديوران فلــک رخــش آســامن پــيامی تـا قـدر عافيـت داننـد مرض نكوست كـه

طپـدش از حـرارت حلـوایكه معـده مـی عسل به است، ز رسكه ولی بـه هبـر كسـی 

پـــس از تـــردد بســـيار نـــزد تـــن آســـای پس از جلوس تردد خوش است و خفتن خوش

دايیچنانكه قدر جـالل شـهی و فقـر و گـ چو فقر دست دهد، قـدر سـيم و زر داننـد

ــتا خالصــه نيــک بــود هــر چــه از خــدا آيــد ــدای س ــور خ ــردم دانش ــزد م ــه ن یب

ــای وليــک مــردم نــادان بــه فهــم ايــن ســخنند  ــده حــواس كــر و كــور و الل و نابين ب

ر شـعيای ـالبشباز در فصل چهل و دوم اين كتاب مستطاب نارش اوصاف حرضت خري

نامخ بوخلريی راضا نقشی ناقنی روحی عـاال هن عندی ا«پيغمرب، اين آيات را متذكر است، 

تا آخر آيه يعنـی، » و مشياط لكوئيم يصی اليصيعق و اليليسا و ال يشميع بحوض قوالقون

كنم او را و برگزيدة من است، بدهم وحی خـود را بـه او و اينک بنده من است، اعانت می

                                                 

 هوشيار و خردمند.. ١
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رار ندهـد و نشـنواند بـه ها ظاهر كند و فرياد نكند و مرتبه برای خـود قـرشيعت برای قوم

سـوز را خـاموش نكنـد و بـه پريوان، سخن خود را و ُخرد شده را نشكند و فتيلة كتان نـيم

 راستی بريون آورد رشيعت خود را و به رشيعت و كتابش، بندگان اميدوار باشند. 

اند كه، پيغمرب ما حممـد مصـطفی جناب پادری صاحب، اين معنی را نيز استامع فرموده

هـا شـنيدند و ها كشيدند و چه طعـنها ديدند و چه حمنتمروت چه ظلمز امت بی(ص)، ا

با وجود آن، هرگز با هيچ يک از معاندان به طريق رضب و طعن سخن نفرمودند و ابـواب 

 خصومت بر روی ايشان نگشودند.

فرمودنـد، و در مدت زمانی كه بـه گـرد حـرم بودنـد و خلـق را بـه حـق دعـوت مـی 

كشـتند، چـه بـه بستند و مـینشستند و میعناد و جلاجی كه داشتند، با او نمی [معاندان] از

رسا بـه جانـب طعن و لعن و چه به سنگ و چوب و چون برای طاعت و عبادت از دولـت

رخيتنـد و ها، خس و خار بر رس آن بزرگوار میگشت، از پشت بامرفت و بازمیمسجد می

كـه حـق جـوار را منظـور داريـد و زيـاده مـرا  فرمودند به ماليمت و نرمیآن حرضت می

هم رسيد و صاحب لوا ميازاريد و چون به مدينه طيبه هجرت فرمودند، بسطی به كارش به 

نمود و چون بعد از قتل و هنب و علم گرديد، با هيود و نصاری به رافت و مدارا سلوک می

-اف داشـتند، بـار مـیكه از جانب خدای مامور بود، هر گاه آن مجاعـت از اسـالم اسـتنك

گرفتنـد و بـه انـدک جزيـه خستند و با ايشان طريق صلح میهای ايشان را نمیجستند، دل

رفتند و اين آيات كتاب شعيای پيغمرب به مهني معنـی مسـتخرب راضی شده از آن حربگاه می

 است.

رت گشـوده، بعضـی سـخنان ـو اينكه جناب پادری صاحب، زبان طعـن بـه آن حضـ 

انا كه به اين آيات برنخوردند و به حركات شايسـته آن بزرگـوار پـی نربدنـد و فرمودند، مه

الناس است، مطالعه فرمايند تـا بعـد از ايـن مهچنني كتاب نحامن بن بيخاس كه مشهور بني
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زبان طعن به آن حرضت و اصحاب واالجنابش نگشـايند. اگـر از ايـن كتـاب نيـز وقـوف 

لت و نبوت آن حرضت بر آن جناب منكشـف شـود و نيافتند، حتصيل فرمايند تا صدق رسا

آرد تا حجاب غفلت از ديده اعتبار اين ضعيف، فقره چند از آن كتاب به رشته عرض درمی

 رسكار بردارد.

-مـدار و نيكـوارسائيل عابدی بود بزرگوار و جاللتو آنچنان است كه گويند، در بنی 

ت مسام به راحل و در زهد و تقوا بـه الدعوه، منكوحه داشفرجام و بيخاس نام و مستجاب

طريقت شوهر نيكو اخرت راجل و با وجود حسن سريت، صورتی داشت كـه مـاه، مهـرش 

شد، شبی در زاويه صومعه گريه و زاری و مناجات و بيقراری او پنداشت. او را فرزند نمی

ر بـر نالد. شوهمسموع بيخاس گرديد، چون گوش فراداشت، شنيد كه، از برای فرزند می

-رت معطـیـضعيفه رقت كرده، نزديک او رفت و به اتفاق دست به دعا برداشـته از حضـ

 املسئوالت و واهب العطيات، فرزندی خواستند. 

تري دعا به هدف اجابت مدعا مقرتن گرديده، در مهان شب اثر محـل بـر راحـل مشـهود 

ناميدند و اين واقعـه  ماه پرسی نيكو اخرت تولد يافت. او را نحامنگرديد، بعد از مدت شش

 املقدس واقع شد. قبل از ختريب ثانی بيت

احلاصل آن كودک با سعادت بعد از والدت رس مبارک به سجده فرو برده، آغاز محـد و 

مهتا كرده، به گفتن و ظـاهر سـاختن رسايـر حمويـه و ضـامير قياس يكتای بیثنا و سپاس بی

-ه را ظـاهر سـاخت و آن مقـاالت كاشـفمطويه پرداخت و رازهای ناگفته و كلامت هنفتـ

كنيد، در باالی آن هنصد و پنجاه و پنج پـرده اخلفيات اين بود كه آسامنی كه شام مالحظه می

هـای ها، چهار حيوان است و در فوق آن حيوانات، كرسـیديگر است و در باالی آن پرده

اننده و خـدام آن هـا آتشـی اسـت سـوزپايه است و بر زير آن كرسـیاندازه و عرش بلندبی

 ها متام از مارند. كرسی
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اختيار به فرزند دلپسند فرمود، ای نحـامن تـا دوازده بيخاس بعد از استامع اين ارسار بی

سال لب از هر مقال فرو بسته، از ال و نعم چيزی نگفته، خاموش بنشسـت. راحـل از ايـن 

زاهـده ماجـده، فرزنـد گريست. بعد از سنني مقرره آن تنگ شده، شب و روز میمعنی دل

العـني ساكت خويش را نزد بيخاس برده، استدعا كرد تا مگر دعا كند كه، فرزند عزيز و قرة

با متيزش زبان بيان بگشايد. بيخاس فرمود، او چون به مقال درآيد چندان از رساير هنفتـه و 

دازد و در ميان مقاالت ناگفته بازناميد كه خاليق را به اضطراب و زمني و زمان را در تاب ان

 جهانيان به اين تقريب آشوب سازد. 

راحل عرض كرد كه، دعا كن تا چون به سخن درآيد، مكنونـات را جممـل و مرمـوز ادا 

ناميد. بيخاس به مهني رشط فرزند را بعد از دعا، اذن گفتار داد. چون نحامن زبـان بـه نطـق 

ر مكنونه. گفتاری چند كه تا آن گشاد، مهه گفتارش ارسار مرموز بودند و مهه كلامتش رساي

زمان از هيچ پيغمرب و مرسلی استامع نفرمودند و متامی آهنا جز از امـور آينـده و از عواقـب 

كار هر شاه و بنده و بشارت قدوم ميمنت ملزوم خاتم انبيـاء حممـد مصـطفی (ص) و ذكـر 

ت و ائمه اسامء و صفات و آثار و عالمات و معجزات و كرامات و خوارق عادت آن حرض

اهللا و درجت و اخبار به زمان والدت با سعادت هر يک از ائمه واالجـاه و بعثـت روحعالی

نزول انجيل و رفع حرضت مسيح بعد از ظهور و معجزه فسح به آسامن و زنده شـدن او در 

االمر و الزمان اعنی ظاهرسازنده و معجزات و غرايـب قـائم آل مالزمت حرضت صاحب

الدين و اين مهه را بر وجه امجـال بيـان ايب(ع) تا روز واپسني الی يومحممد (ص)، مهدی غ

 فرمود.

و چون مصلحت در ابراز رساير اهليه نبود، بيخـاس از خـالق و مرياننـده نـاس سـوال  

عليـه آالف -نمود كه، روح او را قبض فرمايد. بعد از وفات آن صاحب، مقامات عاليـات 

املقـدس از قـرای بيـت» كفر بر غم«طهر او را در قريه جسد م -التسليامة و اصناف التحيات
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در جايی كه مضاجع چهل كس از علامی هيود است، دفن كردند و وحی نحامن بن بيخـاس 

ارسائيل به وحی هيلد مشـهور اسـت و ايـن حكايـت در اغلـب كتـب هيـود و در ميان بنی

 نصاری مذكور و به خصوص خروج پيغمرب ما حممد مصطفی(ص).

چند فقره فرمود، فقره اول، گروهی و طايفه آيند كـه از جـا بركننـد و حركـت [نحامن] 

دهند متام خلق را يعنی كافه ناس را چه آن حرضت مبعوث بـود بـر خاليـق رشق و غـرب 

َو «، چنانكه در قرآن جميد اشاره به اين معنی اسـت، رنوس و آدم اجلان تاعامل از فرزندان ابو

ًة لِّلناسما َأْرَسْلناَك إِالَّ َكا  ].٢٨[سبأ: » فَّ

ها به دست پرسـ آشيان، اين است كه كرده شود خرابیفقره ديگر از گفتار نحامن جنت 

رت اسـامعيل، چـه آن پيغمـرب ـالعـني خليـل حضـكنيز يعنی هاجر، مادر پيغمرب جليل قـرة

اجلـود گوهر از نسل اسامعيل پيغمرب بوده و شايد ايـن حـديث اشـاره بـه وجـود كثـريونيك

الزمــان، شايســته مســند خالفــت و برتــری حممــد(ص)، مهــدی ابــن رت صــاحبـحضــ

خاتون كنيـزی از روميـان و از بنـات اخرتش، نرجسالعسكری(ع) نيز باشد چه مادر نيک

 قيارصه آن سامان.

بن بيخاس، اين كلامت است كه پيغمرب پرس كنيـزک اسـت، فقره ديگر از مقاالت نحامن

كند و بشكند و خوار گرداند. اين معنی نيز بر جناب پـادری جباران و ستمكاران را سست 

صاحب ظاهر و باهر است كه آن حرضت و امت واالدرجت، اكارسه و قيـارصه و ملـوک 

عرب و صاحبان اصل و نسب را خوار و ذليل گردانيد و بنياد كفر كفره فجره ُترک و ديلـم 

 را به آب رسانيد.

هولـه اوكـا و يصـمح بـا و مسـتام ميتـا اليرشت ابا«فرمايد، فقره ديگر اين است كه می 

برای شكسته بودن اندر كه بسـته شـده باشـد از آمـدن نرسـيده باشـد بـه آن «، يعنی »ملكا

املقدس و يا خرابی  مكـه از بتـان باشـد و فقـره ، اين فقره شايد اشاره به خرابی بيت»دربان
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خانه خدا برای پيشـوای انبيـا و  آخر اين بيان حقيقت ترمجان، حمتمل است به شكافتن درب

 اخرت او.بنت اسد، مادر نيکاوليا علی مرتضی (ع)، هنگام وضع محل فاطمه 

بر جناب پادری صاحب، اين مهه مطالب كه در اين فقرات از پيغمـرب واالگهـر ايشـان 

رسيده، معلوم است كه تا اين زمان خمفی بوده. به اين تقريب هر سال موجب تصديع خـود 

دارنـد. هم پيوند كرده، بـه بـالد اسـالم ارسـال مـی امنان [شده]، مزخرفاتی چند بهو مسل

اهللا تعالی بعد از اين تارک اين اعامل ناصواب گشته، به دسـت تاييـد ربـانی و عنايـت انشاء

آرنـد. كلمه شهادت مسلامنی، حظ نفس شـيطانی را از پشـت بـام هـوا و هـوس فـرو مـی

 ]:[حافظ

بـاشخور و نه مـاه پارسـا مـیسه ماه می كـن پرسـتیمـی كـه، مهـه سـالنگفتمت 

تا اين زمان، عمر رشيف را به باده و ساده مرصوف داشتند، بعد از اين به حتصـيل ديـن 

رصف فرمايند تا بدانند كه كرا بسـتايند و كـدام پيغمـرب را متابعـت و مشـايعت فرماينـد و 

اين منظومـه بنـدة نـادر را در خـالء و شايسته ارائه طريق كيست و كالم از برای چيست و 

 مالء خوانند و آن را پيشوای مقتدا و متعلم خويش دانند. منظومه:

كــه اعتبــار در اطـــوار آســامنی نيســـت  به طور نيـک بكـوش و مبـاش بـد اطـوار

خدای داند و من دانـم و تـو دانـی نيسـت و عمـل به علم كوش و عمل كن كه به زعلـم

مباش جز پی علمـی كـه آن بيـانی نيسـت انـديـب نفـس ناطقـهعلوم اگر چـه مهـه ز

كه هيچ چيـز نكـوتر ز نكتـه دانـی نيسـت مبـــاش جـــز بـــه متنـــای نكتـــه آمـــوزی

ــدگانی را ــت زن ــا نيس ــز دو روزه بق ــه ج مهني دو روزه بقـا سـهل رايگـانی نيسـت  ب

به غري مزرعـه ايـن خاكـدان فـانی نيسـت چـــرا كـــه در پـــی آســـايش رسای دگـــر

ــی ــر كس ــه هب ــا از آنك ــامرت دني ــن ع به قـدر يـک نفـس اميـد زنـدگانی نيسـت مك

چــو نيــک ور نگــری غــري قلتبــانی نيســت مبـــاش در پـــی دنيـــا كـــه كـــار دنيـــادار
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ــت  هست نكال ،به جز اطاعت حق هر چه هست ــی نيس ــو ای فالن ــا و ت ــق م ــال الي نك

رو كـان طريـق نـادانی اسـتبه راه نفس م به راه عقل بـرو كـان طريـق دانـايی اسـت

، يعنی حممد مصطفی (ص)، بـزرگ و »ماد ماد كايا اعا بايا و بطمع هويا و يميی كليليا«

صاحب اختيار و اقتدار است و پادشاهی است صاحب تاج و سـتاننده بـاج و خـراج و بـر 

جناب پادری صاحب، اين معنی نيز ظاهر است، كه اين مهه اوصاف در آن بزرگوار اثبـات 

برقرار بوده، چنان كه خود در رساله كه به اسالم فرستاده، در آنجا زبان طعن بر مسلامنان  و

و بـه و پيغمرب ايشان گشاده، كه حممد (ص)، پادشاه بـوده، نـه پيغمـرب و صـاحب معجـزه 

شمشري بر مردم غلبه كرده و از عدالت دور و از انصاف مهجور بوده، چناكه چون بر كسی 

  ]؟[هنادداد و تيغ میمان نمیيافت، ادست می

اين معنی نيز معلوم است كه، بر جناب پادری صاحب خمفی است و خربی از كتـاب و 

كالم و احوال انبيای عالی مقام ندارد و تنها پيغمرب ما حممد مصطفی (ص) را صـاحب لـوا 

پندارد، چنان كه فرمودند حممد مصطفی (ص)، اغلب اوقات در حروب هزيمت و علم می

يافت و ندانستند كه به اشاره انگشـت معجـزنام، مـاه را شـكافت و وصـی بالفصـل آن می

 ع بن نون كرده، آفتـاب جهـانـطالب(ع)، كار يوش لی ابن ابیـحرضت، اسداهللا الغالب ع

تاب را از مغرب رانده و به حمل منظور خوانده تـا بعـد از ادای فريضـه ظهـرين، بـه اشـاره 

 حمل غروب آورده.انگشت خيربگشايش، روی به 

و سلطنت خاتم انبياء و شوكت او زياده از شأن و شوكت ظـاهری موسـی و عيسـی و  

تعالی صاحب لشكر و حشم و خيل و خليل و داود و سليامن نبوده، هر يک از ايشان را حق

خدم فرموده و به دعوت قوم فرستاد و اسامی هـر يـک از ايشـان را در انجيـل و تـورات و 

درجـات بـا رت عـالیـمانند، پادشاه خوانده و غـزوات آن حضـاوند بیصحايف نيز، خد
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فرعون و هامان و نمرود و ديگران از كفر ابلـيس مشـهورتر اسـت و هزيمـت هـر يـک از 

]ايشان از اعادی دين مبني به ثبت هفت دفرت معلوم است.
٢
  

ئيل به حكم ارساكه از حكايت بلعم با عورا و موسی و وقايع شهر بلغا و اطراد قوم بنی

تا امروز مسموع جناب پادری صـاحب نشـده و از لشكركشـی موسـی و  در تيهرب جليل 

دانم در هنگام سكر و مستی مخر اين مقاالت را بـا هـم عيسی و داود و سليامن غافلند، نمی

انـد، آسـا زاهـلبافتند و يا از غايت خوض در كار دنيا از حق رو برتافته، از اين اخبار فيض

 . منظومه:ای عزيز

ـــاميزد ـــم ني ـــه ه ـــا ب ـــن و دني ــــد دي ــــد يكديگرن ــــش و آب ض آت

ــو بگــو قوتشــان مبــاد از شــهد پوشــش از خــز و پرنيــان و پرنــد ت

خلــق را زيــر بــار مهچــو خرنــد پـــــی آســـــايش دو روزه عمـــــر

نـــدآن مجاعـــت كـــه صـــاحبان زر گــويممــن بــه بانــک بلنــد مــی

ــد   ــر نربن ــو دگ ــادر بگ ــام ن  ن

ه مقصود پادری صاحب، ايراد گرفتن بر انبيا از سلطنت و شوكت باشـد، چـرا و هرگا 

بر سليامن ابن داود، ايراد نگريند كه ابر و برق و باد و جن و انس و ديو و پـری در فرمـانش 

نيوشان او كيخرسو ابن سياوش كيـانی بـود كـه بـه رضب بودند و يكی از خادمان و فرمان

فرمـود و اينكـه داد و حكـم مـیو مغرب عـامل، ِمثـال مـیشمشري رستم ابن زال در مرشق 

جناب پادری صاحب فرمودنـد كـه چـون حممـد مصـطفی (ص) معجـزه نداشـت، لـوای 

ری از رحلـت آن ـسلطنت و استيال برافراشت، ای عزيز، هزار و دويسـت و پنجـاه و كسـ

                                                 

ست و در نسـخه كتابخانـه باشد فقط در كتاب چاپ سنگی موجود ااين بخش كه بيش از ده صفحه می .٢

 اهللا مرعشی چنني متنی وجود ندارد.آيت
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تـا  حرضت گذشته، قرآن كه هبرتين معجزه از برای جهانيـان اسـت، هنـوز بـاقی اسـت و

قيامت باقی خواهد بود. كدام يكی از پيغمربان سلف را معجزه چنني امتـداد يافتـه. گـرت 

 نيست باور، بيا و ببني.

مهان سخن بس كه در بدايت به عرض رفت، چندی بـه قـدر مقـدور در مـدارس انـدر 

 ]:انس بودن و دود چراغ خوردن، رضور است. [حافظ

ای نور چشم من به جز از كشته ندرویك رـدهقان ساخلورده چه خوش گفت با پس

پروری فرمايند و بـه بصريتی آن جناب افتاده، ترک تنمصاحبت باده و ساده موجب بی

االسالم آيند تا معلوم شود كه قرآن، كالم خدا و معجزه پيغمرب ما حممد (ص) اسـت يـا دار

 ]:نه. [حافظ

ــيد ــوانيم رس ــالی نت ــد ع ــدان مقص ــا ب يش هنـد گـامی چنـدهم مگر لطف شام پ م

و آن جناب بدانند كه آنچه معجزات از جمموع انبيا به عرصه ظهـور رسـيد از هـر يـک  

اوليای سعادت، انتهايش ظاهر و هويدا گرديد تا بـه آن حرضـت چـه رسـد. تفصـيل ايـن 

پذير طالب هندوستان و علامی آن سامان است، هرگاه بـه ممالـک مطالب حمول به تقرير دل

 املطلوب. شعر: [جامی]آرند، فبها اسالم ترشيف

ــاری ــرم روزگ ــی و خ ــوش وقت ــه خ كـــه يـــاری برخـــورد از وصـــل يـــاری چ

آموز، پرده غفلت و جهل از پيش واال در آن حدود به مصاحبت فضال و علامی سعادت

ديده اعتبار بردارند، وليكن مشكل كه هيچ يـک از ايـن دو امـر معـوق، صـورت حصـول 

 پيوندد.

ـــ ـــت خط ـــادر هبش ـــودن ـــدران ب سان كنـدناُكشته نفس، كس گذر آنجا چه ه مازن

سزد طريان به سوی خطه مازنـدران كنـد نفــس اژدهاســت هــر كــه كشــد نفــس را

خـوان، نظـري يـل سيسـتان كنـددر هفت سيمرغ شو كه حكمت سيمرغ مـر تـو را
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-  رمودنـد،ديـار شـكايت ف وار و اجحاف او بر مـردمـانصافی آن بزرگو اين كه از بی

االسالم ترشيف آوردند، كتب تواريخ عرب و عجـم بعد از اين كه به دار -اهللا و تعالیانشاء

انصافی شيوه آن جناب بوده كه زبان بـه را مالحظه خواهند فرمود و خواهند دانست كه بی

رت، اغلـب ـجور و اعتساف و عدم مروت و انصاف گشوده، چه عامليان دانند كه آن حضـ

نرصانيان را در بدايت، مهلت و امان دادند و بر ايشان جزيه هنادند تـا بـه مـرور و  هيودان و

دهور، تابع رشع رشيف و طالع ملت منيف شده، قالده
١
تفكـر صـايب  بـر رقايـباسـالم  

ايامنـی گذاشته، كلمتني شهادتني بر زبان بيان جاری ساختند و خـود را از لـوث كفـر و بـی

 پرداختند.

ـــده ع ـــه ناخوان ـــو ك ـــامواتت ـــم س تــــو كــــه نــــابرده ره در خرابــــات  ل

رسـی، هيهـات هيهـاتبه مـا كـی مـی تـــو كـــه ســـود و زيـــان خـــود نـــدانی
٢

ات فـص مطـا متعبـد نمراكد مطاول«فقره ديگر از كلامت نحامن بن بيخاس اين است، 

، يعنی حممد (ص) روشن كند به نـور هـدايت زمـني را و »قطاطا و هواخسف طينا وا ملكا

او متصل باشد به قيامت يعنی صاحب سلطنت كربی تا قيام قيامت عظـام اسـت و  سلطنت

 خاتم انبيا است.  

، يعنی سخن را چنان ادا »سكر فو باو تشام و ازبل كسها نفق نقشه هبا«فقره ديگر گويد، 

كند كه، عقول و فهوم از ادراک آن عاجز باشند. بعد از اينكه پادری صاحب بـه مصـاحبت 

م راغب شدند، حتصيل معـارف اهليـه و تفاسـري هبيـه قـرآن جميـد و كـالم محيـد علامی اسال

كردند، خواهند دانست كه قلت لفظ و كثرت معانی آن، دال بر صدق اين بيان اسـت و بـه 

                                                 

 گردنبند. .١

 های بابا طاهر مهدانی.از دو بيتی .٢
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مهني تقريب آن حرضت را در نبوت و رسالت، معجزه و برهان است. چنان برهانی كـه از 

فـال هـزار و دويسـت و پنجـاه اسـت، از فرخنـدهابتدای ظهور آن، الی اين زمان كه سـال 

انقضای هجرت آن برگزيدة ملک متعال، احدی از علامی سـلف و خلـف، قـادر بـر فهـم 

مطالب آن چنان كه بايد و شايد، نبوده و نيستند و فصحای عرب و عجم و بلغـای تـرک و 

دن آية مثـل آن ديلم و علامی حبشه و زنج و فضالی روم  و افرنج، قادر به آوردن و فهم كر

 نيستند. 

فقره ديگر از گفتار نحامن بن بيخاس اين است كـه، پايـه سـخنانش حمكـم و او از مهـه 

پيغمربان اعلم است و غالب شونده است بر كافه اهل عامل، و اين معنی نيز بر جناب پادری 

صاحب، ظاهر است كه در جمموع ممالک جنت مسالک ايران و روم و توران و اغلب بـالد 

ندوستان، احكامش منترش و حكمش قاهر است و اهالی و اعيان و ملـوک و سـالطني و ه

اش مباهی و مستظهر و مثال و اوامر و نواهیالشان ايشان به مثال و توقيع بیخواقني جليل

 به خدمتش طايع و طالع و مستنرص.

ن، خمـالف و هرگاه قليلی از نصارا و اندكی از هيودان و كمی از مذاهب خمتلفه در جهـا

اهللا تعـالی و بعـون باشند ـحكم رفيع و فرمان منيع آن منبع قهر و غضب و جود و احسان 

به مهت پادشاهان اقطار، خاصـه شاهنشـاه مججـاه قائـد فـتح و ظفـر، ثـانی ـ حسن توفيقه 

مهگـی مقلـد قـالده شـهادتني  -اهللا سـلطانهاهللا ملكه و ابدخلد -اسكندر، حممد شاه قاجار 

تاثري عاقبت، باقی مانند به رضب شمشري آتشو هرگاه برخی از اين مجاعت بی خواهند شد

ر والزمـان (ع) ـالعصـامام جهانگري اعنی قاطع كفر و خذالن و ساطع نور ايـامن، صـاحب

، مطيع و منقاد خواهند شد. مهان هبرت كه جناب پادری صاحب بـه اتفـاق ]اهللا فرجهعجل[

اب آن امام مالک رقاب در پناه اسالم مستنكف شـود تاصحاب، قبل از سطوع سيوف آتش

 تا به نائره خذالن و احرتاق سيف و سنان، مرغ جان را بريان نكند.
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 نــــادر بــــرای صــــيد يكــــی بــــره آهــــويی

يـــا گـــرگ يـــا بـــه گلـــه گرگـــان قطـــار بـــاش 

 كنــی شــكار ز شــريان شــكار كــنگــر مــی

]بـاش[شوی شكار بـه شـريان شـكار شـو ور می 

كنی، گاهی گويی اشـاره بـه وجـود ود كه، يک كالم را به چند وجه توجيح میگفته نش

اسـت كـه خلـق را  ]ع[پيغمرب (ص) است و گاه خطاب كنی كه مقصود از اين، امام زمـان

ناميی كه اشاره به پادشاه كشور است زيرا كـه پيغمـربان هادی و رهرب است و گاه مرقوم می

الفهم است و حمتمل اين سه معنی، اللفظ و كثريليلشام خود فرمودند كه كالم آن حرضت ق

بلكه هفت معنی است، چنان كه مقرر است كه، قرآن را هفت بطن است و هر بطنی مشـري 

منـد به جايی و مقصدی و مطلبی است تا كه هركس به قدر فهم خويش، چيزی از آن هبـره

 شود زيرا كه در مراتب انسان تفاوت بسيار است.

قــول، هوشــی باشــدش ]و[در ســامع  كــه گوشــی باشــدشنيســت هــركس را 

ــنود ــود گــوش آن دارد كــه چــون حرفــی ش ــی گش ــرف از معن ــره زان ح ــد ك ص

ـــر نيســت هــر كــس را كــه باشــد چشــم رس ـــاحب نظ ـــدش ص ـــا دان ـــرد دان م

ــــرد ــــی بنگ ــــه معن ــــم آن دارد ك ــرد چش ــی ب ــی پ ــه معن ــد ب ــون بين ــظ چ لف

ـــنج ـــنج پ ـــد پ ـــه گوي ـــود ك ـــهآدم  آدم آن نب ـــد نكت ـــه باش ـــد ك ـــنجآن باش س

ـــود ـــش ب ـــه ادراك ـــنجد ك ـــه آن س ــــود نكت رو بــــه ســــوی عــــامل پــــاكش ب

ــد ــواه ب ــواه نيــک و خ ــد، خ ــه بين اش را رو بــه ســوی خــود بــردمعنــی هــر چ

ــدای ســگ گــذار آرد بــه شــهر ســـوی صـــانع پـــی بـــرد ز آثـــار دهـــر وز ص

ـــت ـــی گراس ـــر معن ـــرد اگ ــن جــار آری آری م ــد اي ــد، گوي ــتهنــر بين ی چراس
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ـــت ـــجار را رس در هواس ـــه اش ـــر چ ـــت هب ـــدر نواس ـــرا ان ـــل چ ـــل بلب متص

ـــی ـــت ب ـــامننيس ـــدور آس ـــت م در و دروازه شـــــش در آســـــامنبـــــی حكم

ــالل ــر ه ــنش ب ــم بي ــايد چش ــون گش ــی چ ــالم ــويش ف ــر خ ــلخ عم ــر س ــد ب زن

ــــام را در كلــــف بينــــد چــــو مــــاه بــــام را ــــر نافرج ــــربت عم ــــريد ع گ

ــني بــني چشــم بگشــا چــرخ مينــا رنــگ ــگ ب ــت اورن ــان هف ــا رنگ ــن كن وي

ـــی، مهـــر و مـــاه و مشـــرتی يـــک نظـــر بنگـــر بـــه چـــرخ چنـــربی ســـري بطئ

ــــات ايـن حـدوث و ايـن عـروض و حادثـات ــــی و ثابت ــــياره بطئ ــــردش س گ

ـــادر دار گـــوش هوشـی و داری عقـل و هـوشگر نه بـی ـــه ن چشـــم بگشـــا و ب

بـــر بســـته نفـــسچابـــک و چـــاالک و  بـــــس مـــــاكوا ماننـــــد وبـــــر زوال 

ــی ــه م ــر چ ــاقالنه ــم ع ــه چش ــد ب ــــف آي ــــت آنكاش ــــوز اس االرسار مرم

ـــی ـــه م ـــهـــر چ ـــار بص ـــد در انظ ـــتنر  رـآي ـــربت مس ـــم ع ـــرددش زان چش گ

ــــت هــا كـه در شــهنامه هاســتايـن حكايــت ــــردان خداس ــــزی از ارسار م رم

ـــان ـــول لولي ـــت ق ـــانه اس ـــه افس لفــــظ او منكــــر كــــه معنــــی دارد آن گرچ

ــک ت انــدر رمــوز مهــزه، ليــکحكمــت اســ ــرد ني ــی ب ــه معن ــی ب ــوانی پ ــر ت گ

ــت ــه هس ــر چ ــهيلی ه ــوار س ــم در ان تلخ و شـور و تـرش و شـريين و كتسـت ه

ـــر تـــو را باشـــد رس فهـــم رمـــوز ـــوز گ ـــالی از غم ـــد، خ ـــک رسه رمزن ي

لفـــظ منگـــر، جانـــب معنـــی نگـــر لفـــظ بنگـــر، ســـوی معنـــی پـــی بـــرب

كشــف رس غيــب نــزد اوســت عيــب بآن كـــه آگـــاه اســـت از ارسار غيـــ

ــد ــوا كن ــو را رس ــر ت ــد م ــون نخواه هـــا كنـــداز شـــغال و ســـگ حكايـــت چ

عفا فرا و ناقـل عزيـز او بـا «فقره ديگر از بيان حق ترمجان نحامن بن بيخاس اين است،  
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، يعنی بپوشان سخنی را زيـرا كـه اديـان پيغمـربان سـلف مشـكل »طال كزا و دی سلطنت

ها را بشكند احكام رشع رشيف را به سمحه و سهله و آسان فرمودند و بت بودند و ايشان،

پرستی را باطل گرداند و به جانب آسامن طريان كند، يعنی به معراج رود چنان و اساس بت

 رشف مزيت از كونني يافت. ]٩نجم:[،» َأْو َأْدنىنيِ قاَب َقْوَس «كه مكرر رفت و در مرحله 

باعث انكار تـو جـز عقـل ناپيـدا چـه شـدكر، راسـت گـوای به معراج حممد گشته من

ور نشايد برد پس ادريس كو عيسی چه شدگر توان ره در فلک بردن حممـد چـون نـربد

فخراوی هوا و مكدل بـن «فقره ديگر از مقال فرخنده فال نحامن بن بيخاس اين است، 

ه در كتاب شعيای پيغمـرب (ص) است ك» قوال قاو«، يعنی آن نشان »كدواة قوالقاو هوا واه

پرسـتان را بـه رشف پرستان را، يعنی اوالد اجمـاد بـتمذكور شد و بزرگ كند فرزندان بت

 اسالم بخواند و ايشان را به آن درجه رفيع مرفوع گرداند. 

، يعنی روشنايی درنگ كنـد و »صربا شاها طاو شامعا و عرق هبا«فقره ديگر اين است، 

ی است، يكی آنكه قمر به اشاره انگشت قمرشكاف رسول خـدا حممـد اين اشاره به دو معن

تـاب مصطفی (ص) منشق شد، چنان كه سابقا به اين معنی اشاره رفت، ثانی آفتاب جهـان

طالب (ع) از مغرب به جانب مرشق ابن ابیاز برای رضای خاطر خطري شاه خيربگري علی 

 ]ع[يـن معجـزه نيـز از آن بزرگـوار علـیراجع تا نامز ظهر و عرص را متام كند، چنـان كـه ا

 االشهاد اتفاق افتاد.روس

فقره ديگر گفت، بيايد ساعتی كه، قوی گردد رستگاری و بسيار شـود نبـوت و تقـوا و 

بردباری يعنی اثر نبوت كه اسالم است، زايد [= زياد] شود و اوامر اهلی و نواهی حرضـت 

يت كبار و ائمه اطهـار و خلفـای هشـت و رسالت پناهی، جاری گردد و نيز اشاره به اهل ب

علامی امتی افضـل مـن «احلقيقه به مراتب شتا مرتبه ايشان به نص رشيفة چار است، كه فی

و در نزد رب جليل، زيـاده از انبيـای كبـار و اوليـای بزرگـوار ماتقـدم » ارسائيلانبيای بنی

 است.



  جشن نامه آیت اهللا شیخ ابراهیم امینی / 466

عنی در زمان خـاتم انبيـا فقره ديگر اين است، كه شايع شود سود خوردن در هر زمني ي

حممد مصطفی (ص)، سود خوردن در عامل شيوع  يابد و از خاص و عام مهـه كـس بـه ايـن 

َام اْلبَ قالوا «اهللا جميد، مقرر است كه عمل بشتابند چه در كالم با َو َأَحلَّ يإِنَّ َع َو ياْلبَ  اهللاُُع ِمْثُل الرِّ

با َم الرِّ ه آنكه بيع مثل ربا است و تفـاوتی در ميـان حاصل مضمون رشيف ]٢٧٥بقره: [،»َحرَّ

 ايشان نيست وليكن حالل كرده است خدای تعالی، بيع را و حرام كرده است ربا را.

، بيايد ساعتی كه، بسيار شود رشافـت زمـني و افـزون گـردد ]كه[فقره ديگر اين است 

و شـايد  ها وقوع يابدجربوت و گشوده شوند بستگان يعنی به سبب حممد (ص)، اين عمل

كه آن حرضت را در ايـن زمـان وليهـد و نايـب  ]عج[كه اشاره باشد به زمان مهدی غايب 

است و آن زمان عدل و داد است و زمان گشادی كار صاحبان حسن و اعتقاد نيـز باشـد و 

فـال هـزار و دويسـت و پنجـاه باشـد كـه مبـداء دور نيست كه اشاره به مهني سال فرخنـده

شاه قاجـار اه، مالئک دستگاه، نارص رشيعت، حيدر كرار حممدجلوس شاهنشاه فلک خرگ

و بـه  ]عـج[باشد و اتصال اين دولت ابدعدت است به سلطنت امام زمـان  -اهللا ملكهابد-

ياوری حرضت باری و رضب شمشري شهرياری، ذلت و حقارت از عامل خواهد برافتـاد و 

 داد مردی و مردانگی در روی زمني خواهد داد.

، يعنی شش كس از آرزومندان بـه »شيشاء شبقاء مشتا عاقا و بيقاء مستنفاء«ر، فقره ديگ

دشواری افتند دشواری بعد از دشواری و جنبندگانی به زمحت افتند، زمحتی بعد از زمحـت. 

طالـب (ع) باشـد كـه از بـن ابـیاين مطالب اشاره به شهادت شش كس از فرزندان علـی ا

ای پـرغم و حمنـت و بـالی كـربال بـه درجـه شـهادت بيدادی اعادی كوفه و شام در صحر

 رسيدند.

، يعنی بـه تنگـی افتنـد و بـه »رعصا و مرتسا و لغا و حلسا و يسا«فقره ديگر اين است، 

شوند. باز اشاره به مهان بزرگواران كـربال اسـت  ]ُخرد[عذاب افتند و كنده شوند و خورد 
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د و جفاكاران كوفـه و شـام، آب شـط كه با اصحاب و موالی و اتباع، هفتاد و سه كس بودن

های مبارک ايشان ربودنـد و بـه آن نيـز راضـی فرات را بر ايشان منع نمودند و رسها از تن

نشدند و بعد از قتال و جدال و شهادت، اسبان بر اجساد رشيفه ايشان تاختند تا گوشـت و 

مـورخني اسـت، های اجسام مباركه ايشان را به قول طربی كـه از كبـار پوست و استخوان

و پاره پاره نمودند و سه شب و سه روز در ميان  ]ُخرد ُخرد[درهم و ممزوج و خورد خورد 

هـای پـاره گدازد، آن بدنآفتاب گرم تابستان عراق كه سنگ خارا از حرارت چون موم می

دينی دفن نكـرده، در ميـان ريـگ بيابـان و آفتـاب محيتی و غايت بیمروتی و بیپاره، از بی

املاوی آسوده ولـيكن در های مبارک شهدا در جنتان گذاشتند و در باطن اگر چه آن تنتاب

االبصار بدين حـاالت گرفتـار آمدنـد كـه تـا در روز فـزع اكـرب و ظاهر از برای اعتبار اولو

 ، حجتی قاطع و برهانی ساطع باشند. ]حمرش[عرصه شور و رش 

، يعنـی بـه »سقا كرسفا تربو فاتنقا حلوباقعيصا متعرفا عل يدسا و «فقره ديگر اين است، 

خنجر از حنجر بريده شوند در كنار رودخانه يعنی شط فرات در دامن صـحرا زيـرا كـه آن 

وادی دور از آبادی و دشتی است، وسيع و بيابانی است فسيح و مثل امتحان كرده دستگري 

يافـت، چـه در  شوند در زمان زفاف يعنی در هنگام عروسی، اين عمل شنيع وقوع خواهد

گشت و مجعـی از يـاران و اصـحاب و ] ممتهج[لبان مهتجم آن بيابان چون عطش بر تشنه

اعامم و ابنای اعامم، از آن مجاعـت كـه آبـی را كـه دام و دد و نيـک و بـد از آن مسـتفيض و 

سرياب بودند، طلب فرمودند، ايشان از خدا و پيغمرب و امامان خويش رشم ننمـوده، آب را 

 ن دريغ داشتند. از ايشا

طالـب طالب از عم خويش حسني بن علی ابن ابیابن حسن ابن علی ابن ابیپس قاسم 

كه امام و پيشوای ايام بود، اجازت خواست، تا به جهت آبی كه لبی  ]امام حسني (ع)[(ع) 

دانم كه، تو را از اين هجرت بازگشـت تر كنند به جانب فرات رود. آن حرضت فرمود، می
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بود و پدر بزرگوارت در حني حيات، دخرتم را برای تـو خطبـه كـرد، بيـا تـا او را نخواهد 

هـا، پشـته پشـته در برای تو پيوند كنم. پس در آن حالت كه شهدا بر روی هم رخيته و ُكشته

 ها برانگيخته كه صدای طبل و كـوس ايشـان بـه فلـک مـیهم آميخته و لشكر خمالف، فتنه

ه خيمه برد و صبيه مرضيه خود را كه در غرای احبا و اصدقا رسيد، دست قاسم را گرفته، ب

پوش و به مثابه دريا در جـوش و خـروش بـود، بـه او سـپرده و ياران مانند فلک نيلی سياه

فرمود، اينک امانتی است كه برادرم فرمودند به تو برسانم، اكنون تو دانـی، آنچـه مقتضـی 

 عقل و شعورت است، چنان كن.

عم بزرگوار را بوسيده، بر مركب نشسته و براند و رجز بخوانـد و  قاسم دست مبارک 

السافلني فرسـتاده، از رضبـت تـوالی و تتـالی بعد از آنكه مجاعتی از اعادی دين را به اسفل

 بيدادگران كوفه و شام از مركب هستی درافتاد و جان به قابض ارواح  انس و جان داد.

فا و نفر عاو مبـود عايـديعا يشـوعا نستعشـعا صبوعا نصيعا لرس«فقره ديگر اين است، 

، مراد از ايـن وقـايع مهـه شـهادت »بيسام يرناسا و ترمسا منكيصا و يرسا نيتيا و متحصا بی

اصحاب واالجناب كربالی معال است و مراد از سوختن كه در فقره آخـر منـدرج اسـت، 

خيام
٣
تل و شهادت ايشـان، است كه ظاملان كوفه و شام بعد از ق ]ص[اهل بيت رسول انام  

ها را سوختند و افروختند و به جهت روز ديگر خود مظلمه و وبال اندوختنـد و مـراد از آن

العابدين ابن حسني ابن علی ابن ابی طالـب (ع) بـود شكار شدن اين فقره، اسريی امام زين

امـام با فرزند دلبندش امام حممد باقر (ع) و مجعـی از دخـرتان و خـواهران و برادرزادگـان 

سعيد شهيد با اصحاب و اتباع و ياران بودند كه كفار كوفه و شـام ايشـان را اسـري كـرده و 

برخی را به غل و زنجري درآورده، از كوفـه بـه شـام بردنـد و مـراد جنبنـدگان اصـحاب و 

                                                 

 ها.خيمه. ٣
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كوفتنـد و خـس و ها بر زمني مـیمواشی و دواب ايشان بودند كه از گرسنگی و تشنگی، پا

 رفتند. ديدگان میمردم خاشاک صحرا را با

بر جناب پادری صاحب خمفی نامناد كه اين مطالب را ما مسلامنان كه از لفظ و معـانی    

خوانيم. هر گـاه غلـط نويسيم و میاند، میآن نادانيم و از ترمجه كه هيودان و نرصانيان كرده

باشـد، گاه حتريـف شـده و افرتا و هبتان باشند، العهدة علی الراوی. بر ما ايراد نگريند و هر

نيز از اصحاب خود كه در اين كار مهارتی سخت دارند، شكايت فرمايند و ما مسـلامنان را 

از آن طايفه نپندارند و در اين خصوص عيسی ابن مريم (ع) هرگاه بپرسند، آن بزرگوار نيز 

شـام كنم خدای خود را از بـرای فرمايد، طلب میدر كتاب انجيل در صحاح رابع عرش می

 الدهر باشد.را يعنی حممد (ص) را كه رشيعت او ابد» فارقليط«

انـد و بعضـی به اقنوم قائل شـده ]كذا [و اينكه جناب پادری صاحب، مصحوب پاران 

انـد و مجـاعتی او را اند و برخی به تثليث اعتقـاد كـردهآن حرضت را به تنهايی، خدا دانسته

انـد و او خـود ان و غلط است كه بر آن حرضت بستهاند، اين مهه كفر و هبتپرس خدا دانسته

دانست و هرگز راضی به الوهيت نبود و اين نامعقوالت را هرگز را بنده از بندگان خدا می

 ]         :فرمودند. [هاتفنمی

ــــد ســــــه نگــــــردد بريشــــــم ار او را ــــر و پرن ــــوانی و حري ــــان خ پرني

اهللا، پرس خداست،  معنـی ايـن وييم روحگو اينكه در رساله خود فرمودند، اينكه ما می 

تعـالی را صـفات بـر است كه او را با خدا، كامل احتاد است، اين نيز از احلاد است، چه حق

دو نوع است، اول ثبوتيه كه عني ذات اسـت و انفكـاک صـفات از ذات حمـال اسـت و دو 

تشـبيه در ايـن  ها، اگرچهدانستن صفات و ذات، كفر و ضالل. مانند علم و قدرت و امثال

ايـن نـور ] كن[مقام غلط است و وجه مشاهبت منفک، وليكن به جهت تفهيم گوييم، نظر 

 است در آفتاب.

اگرچه نور، سوای قرص و جرم آفتاب است و اين مشـاهبت نيـز غلـط و كفـر اسـت. 
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 ها  به مثابهدويم  صفات فعاليه، مانند رازق بودن و زنده فرمودن و مرياندن، پس گوييم اين

اشعه انوار اهليه باشند كه در حجر و مدر حرارت بخشايد و مردم را از كتم عدم بـه عرصـه 

وجود آورده، روزی شفقت فرمايد. پس ـ العياذ باهللا ـ گوييم آن قـرص نـور، عـني آفتـاب 

است و آن شعاع كه در عامل تابان است، آن صفات فعال آفتـاب اسـت و معلـوم اسـت كـه 

وء در آسامن است نه در زمني و آن اشعه كه در زمني، تابـان اسـت آفتاب يعنی آن جرم با ض

اثر آن است نه عني آن. چه حرارت نار، سوای نار است، پس حرارت، اثر نار است و فرق 

ميانه  اثر و مؤثر به هدايت عقل بسيار است و ممهد دانسـتن ممكـن را بـا ايـن صـفات عـني 

حـقَّ  ما عرفناَک «اند كه ه بزرگان دين فرمودهخذالن و كفر ناميان است و از اين جا است ك

يعنی حق معرفت ذات اقدس كه صفات ثبوتيه، خود مهان است، نـه از آن حمـال  »معِرَفتَِک 

 ]:است. [مشتاق اصفهانی

ــــه زاهــــد ــــه كعب ــــرم ب كــــه بــــرده از كــــف دل مــــن آنجــــا خمــــوان ز دي

ـــه عشـــوه ســـاقی ـــه نالـــه مطـــرب ب ـــا ب ـــه مين ـــه گري ـــاغر ب ـــده س ـــه خن ب

ـــی ـــا ك ـــيم ت ـــازی، حك ـــل ن ـــه عق شــود طــیبــه فكــرت ايــن ره، نمــی ب

ـــا بـــه كنــــه ذاتــــش خـــرد بــــرد پــــی  ـــر دري ـــه قع ـــس ب ـــد خ ـــر رس اگ

دانـد كـه شـعوری مـیها باشد، هر ذیو اما آن اثر كه حرارت آفتاب و آتش و مانند آن

خارج از ذات آفتـاب و آتـش باشـند و از اينجاسـت كـه بزرگـان ديـن مـا [امـام علـی ع] 

و » املباينـهاالشـياء ال بطريـق املامزجة و خارج  عن االشياء ال بطريقداخل فی«اند، ودهـفرم

 بنده نادر به اين معنی قائل است:

ـــور دور از مهـــــــــه و مهـــــــــه از او دور ـــور از ن ـــور و ه ـــور ز ه ـــون ن چ

ـــــاب انـــــــدر مهـــــــه و مهـــــــه از او دور ـــــابش ت ـــــون ت ـــــا ز آذرچ ه

ا خداوندگار، اگر ماننـد احتـاد ثبوتيـه بـا ذات اسـت، ايـن اهللا بپس احتاد حرضت روح 
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ر ـحمض كفر و ضالل است و اگر مانند احتاد اثر و موثر است، او را چـه فـرق بـا سـاير بشـ

احلقيقه سخنی است كه وجه است و حال آنكه آنچه از اين مقوله به رشته عرض درآيد، فی

ايت  خداوند اكرب و به شمشري امام زمان مشاهبت در ميان نيست و الزام شام طايفه جز به عن

 ]:وليهد حرضت خريالبرش ممكن نخواهد بود. [سعدی

ــــت ــــتان نيس ــــاغ و بوس ــــا را رس ب هــر جــا كــه تــوئی تفــرج آنجاســت م

اهللا فرموده بـود، طلـب و فقره كه از انجيل سابق به رشته عرض درآمد و حرضت روح

اهللا عليه و آله ـ بـوده باشـد. اگـر حممد ـ صلیرا كه » فارقليط«كنم خدای خود را از شام می

مقصود آن حرضت اين است كه حممد (ص)، خدای اوسـت، بداننـد كـه ايـن از حتريفـات 

دانسـت نـه خـدای خـود، و نصاری است و آن حرضت حممد (ص) را پيشوای خـود مـی

 او را[ی عجب است از شام كه كسی را كه پيغمرب او را به خدايی قبول دارد، شام به پيغمـرب

-كنيد و اگر بفرمايند كه مقصود او از اين فقره خدا بـود نـه حممـد (ص)، فـنعمقبول نمی ]

 املطلوب.

پس او عابد است نه معبود، و خملوق بود، نه خالق. چنانكه شام مجاعت به اقنوم اعتقـاد  

 كـه نـام حممـد (ص) اسـت،» قلـيطفـار«كرديد و از قرار تفاسري هيود و نصاری نيز معنـی 

يعنی تـوئی  »َلْوالَک َملا َخَلْقُت اْألَْفالَک «اخلفيات است، زيرا كه به او وحی رسيد كه كاشف

كننـده ِرسهـای باعث ظهور رساير فلكی و ضامير ملكـی و آفـرينش آدم و خـاتم و كشـف

 مبهم.

كـه روح » فـارقليط«فرمايد، اهللا در انجيل در خامس عرش میفقره ديگر، حرضت روح

فرسـتد، در بـاره ه ناميده شد در فقره سابق، پدرم، يعنی خدای تعالی او را مـیاند كالقدس

من تا شهادت خواهد داد و شام نيز شهادت بدهيد زيرا كه آغاز شام با من بوده يعنی از قـرار 

كنم تا چون بيايـد بـه او ايـامن بياوريـد. بـر تفاسري نصاری پيش از آمدن او، شام را خرب می
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انـد نامناد كه اين نيز حتريف نصاری است كه به زبان آن حرضت بسـته پادری صاحب خمفی

رت چنـني سـخنی ـكـه آن حضـ -اهللامعـاذ -كه خدای تعالی را پدر خود خوانده اسـت و 

فرموده باشد. بلی خرب از ظهور موال و مقتدای خود حممد مصطفی (ص) داد و هر گـاه آن 

ق اين مطالب به ايـن حـدود فـيض آسـود حرضت به اتفاق پادريان آن سامان به جهت حتقي

 هـای ايشـان بـريونالب دق از دلـآوردند، فضالی اسـالم در حتقيـق ايـن مطـترشيف می

 ]:كردند وليكن چه فايده. [حافظمی

ــد ــس بعي ــزل ب ــت و من ــا دور اس ــر نخيــل راه م ــا ب ــا كوتــاه و خرم ــت م دس

ن از نزد شام هبـرت اسـت فقره ديگر از كتاب انجيل در جزو سادس عرش فرمود، رفتن م 

يعنـی » فـارقليط«از برای شام كه اگر من نروم به سوی پدر خود يعنی خدا، نخواهـد آمـد، 

روم تا بفرستم او را. فقره ديگر در ذيـل مهـني آيـه انجيـل حممد (ص) در نزد شام، و من می

، ارشـاد كه حممد (ص) باشد» فارقليط«احلق واليقني يعنی است كه، در وقتی كه بيامد روح

گويد، بلكه های نيكو، بنا بر اينكه از پيش خود نمیو تعليم خواهد كرد شام را به مجيع ُخلق

 گويد از جانب پدر من است خدای تعالی.هرچه می

بـه پيغمـرب مـا  نبـاز و نبـاز فقره ديگر، در زبور داود پيغمرب (ع) مزبور و مقرر است كه

ی صاحب عظمت و جـربوت، شمشـري را، كند كه، بربند احممد مصطفی (ص) عرض می

بنا بر آن كه رشيعت تو مقرون است به هيئت دست و بـازوی تـو و سـهام و تـري تـو كـرده 

 اند از برای تو قوت و نريوی تو و مجيع امم در حتت حكم تو جاری خواهد شد.شده

 انـد كـه تكليـفاين معنی نيز رواست بر پادری صاحب كه، در رساله خود ايراد گرفته 

پيغمربان به زبان و بيان است، نه به شمشري و ترمجان و كالم داود پيغمرب (ع) دال اسـت بـر 

اينكه آن حرضت از جانب خدا مامور بود به كشيدن تيغ از نيام به جهت ظهور اسالم، چـه 

الطُّـُرُق اَلـی «از برای هر پيغمربی تكليفی است چنانكه خود پيغمرب ما حممد (ص) فرمود، 
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و از حكيم ايراد گرفتن كه فالن دوا ترش است و فالن دارو تلـخ،  »اخلَالئِق َدِد َانفاسِ اهللاِ بِعَ 

غلط است. مهني كه حكمت حكيم نيكوانفاس و رسالت پيغمرب ناس، حمقق و معـني شـد، 

االمـر دانسـته، طاعـت آورده، فرمـانش انقيـاد كـرد. چـه االذعان و اولـوبايد او را واجب

وصال پادری صاحب، مهه چشم كرم نگاه و نظری به راه دارم تـا  حاصل كه به آرزومندی 

 ]:كسی درآيد و بزم اميدم را به نور مجال روشن فرمايد و حمفلم را زينت بخشد. [حافظ

ــت ــنوم بوي ــاد بش ــر از ب ــس اگ ــس نف ــــ نف ــــنم از حس ــــان ك ــــان زم رتتـزم

فرمـود كـه خـدايا بفرسـت  رت داود (ع)ـفقره ديگر، از كتاب زبور اين است كه، حض

حممد (ص) را تا بدانند خاليق كه عيسی از مجله برش است. بر پادری صاحب اين معنی نيـز 

مكشوف باد كه مقصود حرضت داود (ع)، تفضيل خاتم انبيا حممد مصطفی (ص) است بر 

اين است كه چون معجزات و صالبت شان و [عيسی (ع) زيرا كه معنی سخن آن حرضت 

را نصاری مالحظه كنند، دانند كه چون خدا را بنـده ماننـد حممـد (ص)  ]تآيات آن حرض

كيشـان آن باشد، البته به خداوندی عيسـی راضـی نخواهنـد شـد و او را از مجلـه اخـالص

 حرضت و بنده خدا خواهند دانست.

فقره ديگر، از انجيل اين است كه، او صاحب شرت و عالمت و عصا و كسا و نبـی امـی 

اهللا الـی نند او  بر پادری صاحب معلوم و حمقق است كه از زمان حرضت روحبياست و می

القـری باشـد يعنـی مكـه، بـه جـز آن آن، پيغمربی كه امی باشد يعنـی ناخوانـده و يـا از ام

است]، اتفاق نيفتاده و حـال [بزرگوار تا  امروز كه سنه هزار و دويست و پنجاه از هجرت 

علم از احدی ننمودن و بـا وجـود ايـن، قرآنـی بـا ايـن اين دو صفت مكی بودن و حتصيل 

فصاحت و بالغت چنانكه اگر خوانی دانی، ظاهر فرمودند، از برای اين بزرگوار، ثابـت و 

برقرار است. اين معنی دال است، بر اينكه او صاحب عصا نيز هست، يعنی معجزاتـی كـه 

سـابق بـا ايـن ] ديگـر[فقره  شد؛ وشد، از او نيز ظاهر میاز موسی به سبب عصا ظاهر می
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اند بر افضليت آن حرضت بر موسی (ع) و عيسی (ع) و به جهـت اثبـات مطلـب فقره دال

 اهللا جيمعنی و اياک.هر مجعيتی وصل تو خواهم.  لعل ازين هبرت و خوشرت به
٤
 

كند و فقره ديگر؛ در انجيل مسطور است، كه ايشان را امر به معروف و هنی از منكر می

كند هـر خبيـث و بـد های طيب و پاكيزه را و حرام میفرمايد از برای ايشان چيزمیحالل 

جهـت مخـر و خنزيـر را حـرام را. اين معنی نيز رد بر پادری صاحب است كـه فرمـود بـی

 اند.فرموده و حال آنكه ايشان در سابق حالل بوده

و بر فرض تسليم اينكه اند اول اين كه آن جناب، هبتان بر صاحبان رشيعت و ايامن بسته 

كند و هر چيز بد را حرام های طيب و پاكيزه را حالل میدر انجيل مسطور است كه او چيز

فرمايد، مهني به جهت اثبات مطلب كافی است كه چون پيغمرب خـدا بـود، خبايـث كـه می

ن سبب زناگوشت خنزير و مخر باشند، حرام فرمود و اينكه فرمودند در رساله رسكار كه بی

پاكيزه و طيب را بر خود و ديگران حالل فرمودند و حال آنكه در زمـان انبيـای سـلف نيـز 

های پاكيزه و طيب است كـه حالل بودند. در صورت تسليم قول ايشان، اين نيز از آن چيز

بر مردم حالل فرمود؛ با وجود آنكه نسخ رشايـع انبيـای سـلف از بـرای پيغمـربان خلـف 

االختني در زمان ابراهيم (ع) خليل جايز بوده، دو دخـرت كه مجع بنيمهيشه شايع بوده، چنان

رت ـخال خود را حرضت يعقوب (ع) به جهت خويش تزويج فرمود و ايـن مجـع را حضـ

موسی (ع) نسخ فرمود. معلوم است؛ اين فقرات، هيچ يک به نظر آن جناب نرسيده، اميـد 

در برابر، و شور و رش حمرش، در مد نظـر  كه بعد از اين به حتصيل بشتابند و دريابند كه مرگ

 است كه عمر گراناميه درگذر است.

 شـود كـه نكويـانمرا نه زور و نه زر، ديـن نمـی

  بــه كــس ز روی كــرم مهربــان شــوند و كرامــت 

                                                 

 لعل اهللا  جيمعنی  و اياک.م/است:   به هر مجعيتی وصل تو جوي اين شعر از جامی .٤
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رت سـليامن و پـدرش داود (ع) و ديگـران، زنـان ـو حال آنكه، اغلب انبيا ماننـد حضـ

لب رسكار، وجود انبيا از برای نسخ رشيعت ماتقدم متعدده داشتند و در صورت صدق مط

است تا از رشيعت عادی به رشع جديد تزكيه و ختليه و تنقيه كننـد و نفـس را بـه رياضـات 

حتقيق امر پيغمرب جديد بشـكنند و خـود را از ورطـه ضـاللت كـه نسـخ رشيعـت و فسـخ 

 د شوند.عزيمت [است]، بريون افكنند و مقلد قالده رشع سديد و پيغمرب جدي

فقره ديگر، در سفر دوم انجيـل مقـرر اسـت كـه حممـد (ص) خـاتم انبيـا و پرسـعم و 

النساء و حسـن و طالب (ع) خاتم اوصيا و دخرتش فاطمه زهرا سيدةابن ابیدامادش علی 

حسني سبطني او باشند و ائمه از نسل ايشان خواهند بود و در تورات موسـی (ع)، اسـامی 

و فاطمه و اوالد اجماد ايشـان تـا صـاحب  ]ع[و علی  ]ص[ز حممد رشيفه چهارده معصوم ا

 به تفصيل مذكورند.  ]عج[زمان 

اگر پادری صاحب اين فقره را ديدند، چرا از طريق حق منحرف گرديدند و اگر به نظر 

ايشان نرسيده، چرا بدون تامل تعمق نظر در كتب انبيای خويش، مبارش اينگونه تـرک ادب 

 ] :سعدی[ن در رساله خويش، سخنان نااليق فرمودند. شده، به مسلامنا

 من ای صـبا، ره رفـتن بـه كـوی دوسـت نـدانم

  تــو گــر روی بــه ســالمت ســالم مــن برســانش 

تا بعد از اين، بدين و آيني با كس سلوک و مسلوک ندارند و هر گاه ايشـان را درد ديـن 

 ]:ضب نخروشند. [حافظباشد، به ماليمت در تفحص كوشند و به استيال و طيش و غ

 آسـايش دو گيتــی، تفســري ايـن دو حــرف اســت

ـــدارا  ـــمنان م ـــا دش ـــروت، ب ـــتان م ـــا دوس   ب

و اينكه آن جناب در رساله خويش، بدانديش گشـته، فرمودنـد مسـلامنان را ادعـا ايـن 

از ايـن  -اهللامعـاذ -است كه پيغمرب ما فرموده كه من خدا را ديدم و دست او را ملس كردم، 
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خن. هرگز رسول خدا چنني سخنی نفرموده  و اعتقاد ملـت مـا هرگـز چنـني نبـوده كـه س

خداوند تبارک و تعالی را صاحب جسم و رس و دست و پا دانند، بلكه اعتقاد ما اين اسـت 

 كه:

ـــات ـــت م ـــش گش ـــه كامل ـــل از كن ــــات عق ــــلک كاين ــــانی ز س ــــت ام هس

خملوقات و بندگان اوسـت بـا وجـود به نور عقل دريابند، چگونه پيغمرب ما كه يكی از  

عدم ادراک حس برص و مدركات ديگر، ملسش فرمايد، اين هتمت است بر من و بر دودمان 

من و هرگاه بر فرض صدق مدعا، نادانی چنني بيانی كرده باشد، بداننـد كـه ملـت خليـل، 

و اتبـاع هفتاد فرقه بودند و امت كليم، هفتاد و يک فرفـه و قـوم مسـيح، هفتـاد و دو فرقـه 

پيغمرب ما حممد (ص)، هفتاد و سه فرقه بودند و از جممـوع ملـل خليـل و كلـيم و مسـيح و 

-حممد مصطفی (ص)، يک فرقه ناجی و باقی هالک [است] و آن فرقه كه چنني ادعا كـرده

اند در مذهب ما مسلامنان، هالک است؛ نه ناجی و از اين كالم طمع خام نفرمايند؛ كه پس 

داننـد؛ زيـرا كـه نـاجی مجـاعتی بودنـد كـه متابعـت ايفه از ما را ناجی میمسلامنان، يک ط

پيغمربان خويش نمودنـد و رشف اسـالم را دريافتنـد از كـيش قـديم خـويش رو برتافتـه، 

 ترشيف مسلامنی را قبول فرمودند.

اينكه پادری صاحب در خصوص صلب حرضت مسيح فرمودند كه، در ميـان كفـر و  

ن نيز به علت ترصيف و حتريف آن مجاعت است به كتب خويش و اسالم اختالف است، اي

اال پيغمرب ما خالف گفتار كفار نبـوده و آنچـه فرمـوده بـه وحـی خداونـد جليـل و نـزول 

مـآب، هتمـت حرضت جربئيل بود و اينكه در رساله خويش فرمودند، كه نسبت به ختمـی

ايـن سـخن را از هيـودان  بسيار گفتند و دامن مهت حرضت مسيح از لوث هتمت بری بود.

اهللا و اهللا و كلمـةرت بودنـد، نـه از مـا؛ كـه او را روحـبايد حتقيق كرد كه معانـدين آن حضـ

 ]:شعر[دانيم.  دانيم و او را شفيع حمرش و پيغمرب صاحب خرب میحجةاهللا می
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ــــــاكريم و او رسدار ــــــه چ ــــــا مه ــــده م ــــلطانمــــا مهــــه بن ــــم و او س اي

مادرشـان را كـه  ـايـامن ـ نعـوذ بـاهللا تواند بود كه جهـودان بـی چه هبتان از اين بيش

زادگی و ولدزنائی بـر او معصومه دو جهان بود، نسبت زنا به او دادند و زبان طعن و حرام

 گشادند.

و آيا عيسی و مصطفی (ص) از خـدا هبـرت بودنـد كـه، دشـمنان نسـبت بـه او خطـاب 

-مـرود او را جسـم دانسـته، بـرايش تـري مـیگويند چنانكه فرعون و نناصواب گفته و می

اند كه ميان شناختند و كيومرثيه گفتهاسم و رسم میانداختند و طايفه فالسفه او را ذات بی

تعالی و اهرمن، نزاع شد و مالئكه توسط كردند به اينكه هشـت هـزار سـال ايـن عـامل حق

يـا ايـن هبتـان زيـاده از آن سفلی، اهرمن را باشد بعد از آن، به حق تعالی منرصف سازد و آ

 خوانيد. دانيد و او را پدر عيسی (ع) میاست كه شام نصاری او را صاحب زن و فرزند می

مهانا كه شام پادريان به سبب فتور مذهب خويش بدانديش گشته، بينوايان ممالک انگريز 

 ايد.را از فهم حقيقت دور و از خدا و رسول مهجور ساخته

  صــالح عــامل و حســن ظــن امــري و امــم   اســت عــامل راســه چيــز موجــب آبــادی 

  نبات و شري و شكر حنظل و خالف نعـم   سـزد از حسـن ظـن شـاه آردچرا كه می

ــد   ظــن و ظلــم و ســتمز پادشــاه دژم ســوء   چــرا كــه حســن ظــن مردمــان بگردان

ــدا ــاه و گ ــال پادش ــدر افع ــک مص   نتيجـــه بخـــش بـــد و نيكـــی بنـــی آدم   ولي

  چنــان و جــور چنــان را مهــه نثــار شــكم   اســـت اگـــر نكنـــد متـــام عـــامل ربـــانی

رت عيسـی (ع) اهـل تقـوی و صـالح و سـداد بودنـد، ـو اينكه فرمودند اوليای حض 

رت را تالمـذه خوانـدن، غلـط ـبرخالف تالمذه حممد (ص). اول آنكه اوصـيای آن حضـ

ننوشـت، است، چه تلمذه، فرع بر تدريس است و آن حرضت امی بود، يعنـی نخوانـده و 

 ]:نوشت. [حافظخواند و میاگر چه می
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بــه غمــزه مســئله آمــوز صــد مــدرس شــدنگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشـت

ثانی آنكه، اصحاب آن واالجناب در تقـوی و پرهيزگـاری كـار را بـه جـائی رسـانيده 

-یدرجات مسيح و كليم و خليل، در خدمت ايشان حضور مـبودند كه اگر حرضات عالی

شدند. هر يک از ايشان صـاحب يافتند، از افعال خويش و از كردار انبيای پيش، منفعل می

معجزات جمموع انبيای ماتقدم و از پيغمربان نسل آدم اعلـم بودنـد. تفصـيل معجـزات آن 

نشان رجوع و حتقيق فرمايند و بزرگواران را از فضالی هندوستان و يا از علامی ايران جنت

م ترشـيف آورده، ابـواب ثبـوت مطالـب و مـدعيات بـر چهـره خـويش يا به حدود اسـال

 ]:بگشايند. [حافظ

ــت ــيانه تس ــن آش ــم م ــر چش   كرم نام و فرود آ كـه خانـه، خانـه تسـت   رواق منظ

گويند، زهرة آسامن آن زمني است كه هاروت و مـاروت و اينكه فرمودند، مسلامنان می

از اين سخن، بـه مـذهب مـا زهـره،  -معاذاهللا-د، فريفتة مجال و شيفتة غنج و دالل او شدن

 فلک بسيط است و زهرة زمني مركب، بسيط چگونه مركب شود و مركب، بسيط گردد. 

املختلفه، سوای الكلب و امللک، يتشكل به اشكال«بلی اعتقاد ما مسلامنان اين است كه 

ت، دو مـرد ، الجرم  در اين خصوص دو قول است، يكـی آنكـه هـاروت و مـارو»اخلنزير

ساحر بودند از اهل بابل، مرتبه ملک و سلطنت يافته، و به سبب زهره و سـاحری، از حـق 

رو برتافته، خمذول و منكوب شدند. قول ديگر آنكه ايشان، دو فرشته بودند، از آسامن كه به 

زمني نزول كردند و خذالن آوردند و زهره نيز زنی بود، از بابل زمني از جـنس آدميـني، نـه 

 شته و نه به طينت فرشته رشته.فر

و اينكه فرمودند حممد (ص) زن بسيار داشت و كالم ايشان موهم ايـن بـود كـه، بـرای  

از اين هبتان، چـه  -معاذاهللا -هوای نفس خويش مهت به طالق زينب نام، زن زيد گامشت،

رد آن حرضت، او را از طالق منع فرمود، چون قبول ننمود، به حليه مزاوجت خويش درآو
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رف كردن از رشيعـت آن ـو اين طالق دادن و مطلقه احدی را ديگری به صيغه و نكاح تص

بزرگوار بود. هرگاه در رشيعت انبيای سلف، ايـن معنـی خمتـار نبـود و نيـز سـهل باشـد، 

چنانكه سابق عرض كردم كه، جمموع اين چهار بزرگوار يعنی خليـل و موسـی و عيسـی و     

الواقع آن جناب را سعايت و بـدگويی انبيـا لف بودند و هرگاه فیاهللا، ناسخ اديان سحبيب

در نظر باشد كه به قول مقربان، ايشان را برنجانند، مهان هبرت باشد كـه سـخنان دشـمنان را 

رت، ـانـد، آن حضـدر باره قاری خليل انبيا حرضت داود ابن ميشا قبول فرمايند كـه گفتـه

اش را عمدا بـه حـرب بود، عاشق شده، شوهر بيچارهبطشايع، مادر سليامن را كه زن اوريا 

الشـهادة را در فرستاده، به خواهرزاده خويش كه رسدار لشكرش بود، فرمان داد تا صندوق

 حربگاه به او تسليم ناميد.

الشهادة بر فرض هزيمت لشكر اسالم، فرار نكنـد و قرار اين بود كه، صاحب صندوق 

اش را حرضت داود بـه حبالـه قريب به قتل رسيد و زوجهتا كشته شود. پس اوريا به مهني ت

نكاح خويش كشيد و اگر چه اين معنی نيز نزد ما مسلامنان غلط و كفـر حمـض اسـت، چـه 

بطشايع، خمطوبه
٥

اوريا بود نه زن او و چون اوريا را بدون اينكه رسول خدا عـزم كشـتن او  

رت ـرجه شـهادت رسـيد، او را حضـكند، به حرب فرستاد و از قضايای اتفاقيه، اوريا به د

 داود (ع) به عقد رشعی در آغوش خويش كشيد.

ــو باشــيم و تــو مــا را نشناســی حيف از تـو كـه اربـاب وفـا را نشناسـی ــار ت مــا ي

خالصه آن كه، پادری صاحب به اتفاق جمموع پادريان انگريز، لب سـتيز بربندنـد و بـر 

دانـی، بـه كـار انكـه سـاير فرنگيـان از غايـت آداباسالميان و مذهب ايشان نخندند و چن

خويش مشغولند و به عمل خويش معمول، ايشان نيز سنت ايشان پـيش گرينـد و رس كـار 

                                                 

 زن خواستگاری شده. .٥
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فتنه و فساد و تزويـر و تـدليس و احلـاد را از ميـان بردارنـد و حـق  خويش گريند و عقارب

هـر كسـی  ]٦كافرون: [،»نِ يد یلِ نُُكْم َو يَلُكْم د«جوار را از ميان فرو نگذارند تا به مصداق 

 در پی كار خويش باشد.

كه گناه دگری بـر تـو نخواهنـد نوشـت من اگر نيكم اگر بد تو برو خـود را بـاش
١

و هرگاه فطرت رسكار، مقتضی آزار اصحاب جوار، مهچون ما باشد، بعـد از ايـن، در 

لت منيـف عزيـز كـريم و نگارند، به طايع رشع رشيف و تابع ماين خصوص چيزی كه می

االعيـان، حـاجی االبرار واالخيـار، دانـای رمـوز كارسـازی عمـدةالتكريم زينمعزز الزم

حممدصالح خان خلف صدق حممدعلی خان، تاجر شوشرتی، شفقت فرمايند، تا استكتاب 

فرموده، به طور اليق، كه بتوان خواند، بنگارد و  به احدی بسپارد تا به هر يـک از فضـالی 

 م كه صالح دانند، برساند.اسال

و آنچه از كتب سامويه كه، اين بنده ضعيف بّطی نگارش درآورد، هرگاه خطـائی در او  

ببيند، قلم عفو بر جرايم عملم كشيده، به طعن و لعن كه شيوه آن جناب است، نام حقري را 

افقت نـدارم بر زبان و قلم نيارد  كه در اين مملكت هيچ يک از ملل غرياسالم موافقت و مر

 تا تصحيح كرده به رسكار عرضه دارم، عذر تقصريات ما چندان كه تقصريات ماست. 

من آنچه در اين رساله بعضی نامعقول كه از اين احقر نسبت بـه آن رسور رفتـه، عنـان 

ادب بـر چهـره خـويش گشـادم، بايـد از كـرم عمـيم و اختيار از دست دادم و ابواب ترک 

ند كه اين لغزش نيز از نفس شيطان است، به توبه و انابه مسـتلزم مرمحت صميم، عفو فرماي

 اليه. اهللا ربی و اتوبعفو قصورم، استغفر

گناهیتو اگر هزار چون من بكشی كه بی   مــن اگــر هــزار طاعــت بكــنم گناهكــارم
٢

  

                                                 

 از غزليات حافظ. .١

 گناهی.تو هزار خون ناحق بكنی بی/من اگر هزار خدمت بكنم گناهكارم از غزليات سعدی:   .٢
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 و هللا ّدر من قال،

كـنمتكـرار مـیاال حديث دوسـت كـه  ام مهه از يـاد مـن برفـتخوانده من آنچه
١

 مندی مالقات مرست عالمات افزون از اندازه غايات است. بيت:رشح شوق

ــود حـــــدگـــــر نويســـــم رشح آن بـــــی ــذ ش ــن كاغ ــاد م ــوی هفت ــود مثن ش
٢

هرگاه، گاه گاهی به رسايل مودت، و سائل اين ضعيف را نيز مشمول عنايات سـاخته، 

 .خوابی كه به ز بيداری استمراتب  به خدمات اليقه پردازند. زهی

       

من تاليفات نعمت خان[متت رساله رشيفه موسوم به عربةالناظرين
٣
عالی شاعر  

 ]١٣١٨فی يوم االثنني، يازدهم شهر رجب املرجب  - مازندرانی

 علی شريازیدر بندر معموره بمبئی به زيور طبع درآمد، حرره مريزا حممد

                                                 

 از غزليات سعدی. .١

 از مثنوی مولوی. .٢

باشد، اما در نسـخه خطـی، نـام وی نعمـت خـان الناظرين، اسداهللا مازندرانی مینام مولف كتاب عربة .٣

شعر با ختلص نادر مازندرانی داشته، شاعر نيز مازندرانی درج شده است و مهچنني از آنجايی كه وی ديوان 

 آمده است. به شامر می

، ١٣٨٣های فارسی، هتران، انتشارات مركز دايرةاملعارف بـزرگ اسـالمی، امحد منزوی، فهرستواره كتاب

 .٢١٣عرش، ص ؛ شيخ آقابزرگ هترانی، الذريعه، جزء اخلامس٤١٨، ص ٩جلد 
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 منابع

ا، افكار اجتامعـی و سياسـی و اقتصـادی در آثـار منترشـ نشـده آدميت، فريدون و ناطق، مه -

 .١٣٥٦دوران قاجار، هتران، آگاه، 

عبـدالغفار مازنـدرانی، رسـاله عربةالنـاظرين و استبصـارالبارصين در جمموعـه اهللا بن اسد -

ق، نسخه چاپ سنگی موجود دركتابخانه و مركـز اسـناد جملـس شـورای ١٢٨٧االنظار،  مطارح

 اسالمی.

 .١٣٨٢آرای عباسی، تصحيح ايرج افشار، هتران، امريكبري، اسكندربيک تركامن، تاريخ عامل -

، جملـه مقـاالت و »تبليغ مسيحيت در قلمرو اسـالم و پادريـان در ايـران«امني، سيدحسن،  -

 .١٣٧٨، زمستان ٦٦ها، دفرت بررسی

اسـالم، هتـران، بنيـاد  ، دانشـنامه جهـان»پادری يا فـادری«امني، سيدحسن و ثبوت، اكرب،  -

 .١٣٧٥املعارف اسالمی، دايرة

خان اسرتآبادی و به كوشش رسول جعفريـان، هتـران، انجيل نادرشاهی، ترمجه مريزا مهدی -

 . ١٣٨٨نرش علم، 

های اصفهان و كتاب وی رئيس اسبق دير آگوستني -پدر آنتونيو دوژزو«جعفريان، رسول،  -

 .١٣٧٦، ٢١، شامره ٦و فرهنگ معارص، دوره  ، جمله تاريخ»در نقد ِسفر پيدايش

، پيـام هبارسـتان، »رديه بر رساله جان ولسن عيسوی«فريان، رسول و راغبيان، مرضيه، جع -

 .١٣٩٠، زمستان ١/١٤شامره 

گران ايران بـا دورويـه متـدن بـورژوازی های انديشهحائری، عبداهلادی، نخستني رويارويی -

 .١٣٨٧غرب، هتران، امريكبري، 

نويسـی پـريوان اديـان هـای رديـهدگرگـونی«حسني و كريميان طاهری، حمبوبـه، حيدری،  -

 .١٣٩١، شهريور ١٧٩، كتاب ماه دين، شامره »ابراهيمی در ايران پس از دوره صفويه

های ايران (دنا)، هتران، كتابخانه و مركـز اسـناد نوشتدرايتی، مصطفی، فهرستواره دست -

 .١٣٨٩جملس شورای اسالمی، 
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 ق.١٤٠٣شيخ آقابزرگ هترانی، الذريعه، بريوت، داراالضواء،   -

 .١٣٧٢شيخ آقابزرگ هترانی، مصنفات شيعه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی،  -

 .١٣٦٢، هتران، انتشارات اسالميه، ی، الكافنىيشيخ كل -

سـتني نويسـی دينـی در عرصـ صـفويه و دوران نخدرآمـدی بـر رديـه«زاده، طـاهره، عظيم -

 .١٣٧٦، تابستان ٦١ها، دفرت ، جمله مقاالت و بررسی»قاجاريه

 .١٣٦٣، هتران، انتشارات اسالميه، عالمه جملسى، بحاراالنوار، ترمجه موسى خرسوى -

نـاجی عاملی، مريسيدامحد، مصقل صـفا در نقـد كـالم مسـيحيت، تصـحيح حامـد علوی  -

 .١٣٧٣اصفهانی، قم، چاپخانه امري، 

 .١٣٤٥های خطی كتابخانه مركزی دانشگاه هتران، هتران، دانشگاه هتران، خهفهرست نس -

 نامه دهخدا.لغت -

چـی، مشـهد، آسـتان جواد، فرهنگ فرق اسالمی، مقدمه كاظم مـدير شـانهمشكور، حممد  -

 .١٣٨٦قرس رضوی، 

اه علوم مهدی طباطبايی، قم، پژوهشگاملله، تصحيح سيداالمه و برهانمالامحد نراقی، سيف -

 .١٣٨٥و فرهنگ اسالمی، 

های فارسی، هتران، انتشارات مركـز دايـرة املعـارف بـزرگ منزوی، امحد، فهرستواره كتاب -

 .١٣٨٣اسالمی، 

 


