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 ٢ص 
 بسم اّلّل الّرمحن الّرحيم       

 حدّيتابدايع محد و ثنا و جوامع شکر و سپاس درگاه 
 ههء حقائق کونيّ سزاست که از بني کافّ پروردگاريرا 

 عظمني عاملاين ه را بدانش و هوش که نيّ حقيقت انسانيّ 
 کون و امکانست مفتخر و ممتاز فرمود و از نتائج

 مرآت ین موهبت عظمی در هر عصر و قرنآو آثار 
 . کائناترا بصور بديعه و نقوش جديده مرتسم و منطبع منود

 مشهود گردد یوجود نگر چه اگر بديدهء پاک در عامل 



 ٣ص 
 یکه از فيوضات فکر و دانش هيکل عامل در هر دور 

 متباهی یمزيّن و بلطائف خبشايش جديد یجبلوه و طور 
 و مفتخر است و اين آيت کربای خداوند بی مهتا

 داشته یدر آفرينش و شرف بر مجلهء ممکنات سبقت و پيش
 مطلبل ما خلق اّلّل العقل ( شاهد اين وّ أو حديث ) 

 من حيث الّظهور یو در صدر اجياد در هيکل انسان
 یه است خداوندپاک و منزّ . مشّخص گرديد 

 ه عامل ظلمانيا غبطهء عواملنوار اين لطيفهء ربّانيّ اکه باشراقات 
 متعالی. نورانی فرمود ) و أشرقت االرض بنور رّّبا ( 

 ه را مطلعو مقّدس است پروردگاريکه فطرت انسانيّ 
 نامتناهی فرمود ) الّرمحن عّلم القرآن خلق اين فيض

 هومشندان بشکرانهء ایحال . االنسان عّلمه البيان ( 
 انباز یعظم بايد دست نياز ببارگاه رّب بااين فضل 

 ق بر آن گردميبرافراخت و تضرّع و ابتهال منود که موفّ 
 که در اينعهد و عصر سنوحات رمحانّيه از وجدان نفوس

 ه که مودوعالئح گردد تا اين نار موقدهء ربّانيّ  ه طالع وانسانيّ 
 



 ٤ص 
 بديدهء بصيت مالحظه. در افئدهء بشريّه است خممود مناند 

 منائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و علوم
 و صنائع و بدائع خمتلفهء متنّوعه کّل از فيوضات عقل

 ر بی پايانهر طايفه و قبيلهء که در اين حب .و دانش است 
 عّزت .بيشرت تعّمق منودند از سائر قبائل و ملل پيشرتند 

 فق معارف چوناو سعادت هر مّلتی در آنست که از 
 مشس مشرق گردند ) هل يستوی اّلذين يعلمون

 و اّلذين اليعلمون ( و شرافت و مفخرت انسان در آنست
 در عامل وجود .خيی گردد  أامکان منش که بني مأل

 ر است که انسان چونن متصوّ آآيا نعمتی اعظم از 
 ه سببدر خود نگرد مشاهده کند که بتوفيقات اهليّ 

 آسايش و راحت و سعادت و منفعت هيئت بشريّه است
 تا بکی .کرب از اين نه ا مّت و اال واّلّل بلکه لّذت و سعادتی 

 بپر نفس و هوی پرواز منائيم و تابکی در اسفل جهل
 پروردگار چشم ؟مم متوّحشه بسر برمي ابنکبت کربی چون 

 عنايت فرموده که در آفاق بنگرمي و آنچه وسيلهء متّدن
 



 ٥ ص
 و انسانّيت است بآن تشبث منائيم  و گوش احسان شده

 هء عقال و دانايان را استماع منوده و پند گرفتهتا کلمات حکميّ 
 و قوای کمر مّهت باجرای مقتضيات آن بربندمي  حواس

 مجعّيت بشرّيت ءمور خييّهاباطنّيه عطا گشته که در 
 نواعاجناس و اصرف منائيم و بعقل دوربني بني 

 همور کّليّ اموجودات ممتاز شده دائماً مستمرّاً در 
 ه و مهّمه و عاديه مشغول گردمي تا مجيع در حصنو جزئيّ 

 احيان حصني دانائی حمفوظ و مصون باشيم و در کلّ 
 تأسيس و صنع یساس جديداه دت بشريّ جبهت سعا

 چه قدر انسان شريف .بديعی اجياد و ترويج منائيم 
 و عزيز است اگر بآنچه بايد و شايد قيام منايد و چه قدر

 رذيل و ذليل است اگر از منفعت مجهور چشم پوشيده
 در فکر منافع ذاتّيه و اغراض شخصّيهء خود عمر

 سعادتعظم سعادت ا .گرامنايه را بگذراند 
 ه و انفسّيهانسانّيه و اوست مدرک حقائق آيات آفاقيّ 

 اگر مسند مّهت بيهمتا را در ميدان عدل و متّدن جوالن دهد
 



 ٦ص 
 سنريهم آياتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم ( و اکرب شقاوت( 

 شقاوت بشريست اگر کاهل و خممود و منجمد و منهمک
 سفلاه ماند  در اينصورت در درکات در شهوات نفسانيّ 

 تر افتدتوّحش و نادانی از حيوانات مضرّه پست
 الّدواّب عند أولئک کاالنعام بل هم أضّل () اّن شرّ ( 

 باری بايد دامن مّهت. کم اّلذين اليعقلون ( بال اّلّل الّصمّ 
 بکمر غيت زد و از هر جهت باسباب آسايش و راحت

 ت و شرفو صنايع و عزّ  و سعادت و معارف و متّدن
 ت بشريّه تشّبث منود تا از زالل نّيتو علّو منزلت مجعيّ 

 هات انسانيّ خالصه و سلسال جهد و کوشش اراضی قابليّ 
 ه و شقائق حقائق خصائل محيدهبرياحني فضائل ذاتيّ 

 سرسبز و خّرم گشته رشک گلستان معارف اسالف
 کماالت  گردد  و اينقطعهء مبارکهء ايرانّيه مرکز سنوح

 ه در مجيع مراتب گشته آينهء جهان منای جهانانسانيّ 
 و جوهر ذکر و ثنا مطلع علم لدّنی . ت شودمدنيّ 

 اش را اليقو مشرق وحی اهلی و عرتت طاهره
 



 ٧ص 
 و سزاست که از اشّعهء ساطعهء حکمت بالغه و معارف

 اقليم يثرب و بطحا خارق العاده ءاش سّکان متوّحشههکّليّ 
 ک زمانی از حضيض جهل و نادانی باعلی درجهءدر اند 

 علم و دانائی عروج و صعود منودند  بقسمی که در فجر
 امکان چون جنوم سعادت و مدنّيت بدرخشيدند
 . ه گشتندو مرکز فنون و معارف و علوم و خصائص انسانيّ 

 بر اولی االبصار معلوم و واضح بوده که چون در اين ايّام
 ی بر متّدن و ترّقی و آسايشی جهان آرای پادشاهأر 

 ت و آبادی بلدان قرارو راحت اهالی ايران و معموريّ 
 ت پروری و عدالتيافته و بصرافت طبع َيِد ميني رعيّ 

 گسرتيرا از آستني مّهت کامله و غيت تاّمه برآورده
 تا  بانوار عدل آفاق ايرانرا حمسود ممالک شرق و غرب

 هء ممتازهء ايران در عروقليّ والی اعصار اوّ ا ءفرمايد و نشأه
 نني اين ديار سريان منايد هلذاو شريان اهالی و متوطّ 

 ه خمتصریاين عبد الزم دانسته که بشکرانهء اين مّهت کّليّ 
 در بعضی مواد الزمه لوجه اّلّل مرقوم منايد و از تصريح

 



 ٩ص 
 اسم خويش احرتاز منوده تا واضح و مربهن گردد

 اشته و ندارم بلکه چونکه مقصدی جز خي کّل ند
 داللت بر خي را عني عمل خي دانسته هلذا بدين چند

 منياه ابنای وطن خويش را چون ناصح کلمهء نصحيّ 
 و رّب خبي شاهد و گواه است. ر مينمامي لوجه اّلّل متذکّ 

 که جز صرف خي مقصدی نداشته چه که اين آوارهء باديهء
 سني و تزييف و تصديقحمبة اّلّل بعاملی افتاده که دست حت

 و تکذيب کّل کوتاه است ) امّنا نُطعمکم لوجه اّللّ 
 ال نريد منکم جزاء و ال شکوراً (

 "اسب در جوالن و ناپيدا سوار     خط گذار   دست پنهان و قلم بني" 
 ايران قدری در رياض تواريخ اعصار سالفه سي منائيد هلای ا 

 مالحظه کنيد و سر جبيب تفّکر فرو برده ببصر عربت
 در ازمنهء سابقه مملکت ايران. که متاشای عظيمی است 

 مبنزلهء قلب عامل و چون مشع افروخته بني اجنمن آفاق
 ت و سعادتش چون صبح صادق از افقعزّ . منّور بود 

 کائنات طالع و نور جهان افروز معارفش در اقطار مشارق
 



 ٨ص 
 تاجدارانآوازهء جهان گيی . و مغارب منتشر و ساطع 

 ه رسيده و صيتايران حّتی بسمع جماورين دايرهء قطبيّ 
 سطوت ملک امللوکش ملوک يونان و رومان را خاضع

 عظماحکمت حکومتش حکمای  . و خاشع منوده بود
 اش دستور العملهعامل را متحّي ساخته و قوانني سياسيّ 

 ت ايران مابني( ملّ ١ربعهء عامل گشته )اکّل ملوک قطعات 
 عامل بعنوان جهانگيی ممتاز و بصفت ممدوحهءملل 

 در قطب عامل مرکز علوم. متّدن و معارف سرافراز 
 و فنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن

 دانش و هوش افراد اين . هفضائل و خصائل محيدهء انسانيّ 
 مّلت باهره حيت خبش عقول جهانيان بود و فطانت

 . طايفهء جليله مغبوط عموم عامليانو ذکاوت عموم اين 
 ه مندرج و مندجمستگذشته از آنچه در تواريخ فارسيّ 

 پا من دونو در اسفار توراة که اليوم نزد کّل ملل ار 
------------------------------------------------- 

 ربعه از اين جهت است که در سابق قطعهءاتعبي قطعات  (١)
 . امريک جمهول بود

 



 ١١ ص
 م است مذکور که در زمانس مسلّ حتريف کتاب مقدّ 

 ه ّبمن بن اسفنديار موسومکورش که در کتب فارسيّ 
 هء هند و چني تا اقصی بالدحکومت ايران از حدود داخليّ 

 مين و حبشه که منقسم بسيصد و شصت اقليم بود حکمرانی
 و در تواريخ رومان مذکور که اين پادشاه غيور. مينمود 

 پايان بنيان حکومت رومان را که جبهان گيی بیبا لشکر 
 مشهور بود با خاک يکسان منوده زلزله در ارکان مجيع

 حکومت عامل انداخت و نظر بتاريخ ابی الفدا
 عاملرا ءعربی است اقاليم سبعه ءکه از تواريخ معتربه

 و مهچنني در آن تاريخ و غيه. ف آورد در قبضهء تصرّ 
 پيشداديان فريدون که فی احلقيقهمذکور که از ملوک 

 ه و فتوحات متعّددهءبکماالت ذاتّيه و حکم و معارف کّليّ 
 ابعه فريد ملوک سلف و خلف بود اقاليم سبعه را مابنيتمت
 خالصه از مفاد تواريخ. والد ثالثهء خود تقسيم فرمود ا

 ملل مشهوره مشهود و مثبوتست که خنستني حکومتی
 عظم سلطنتی که بني ملل تشکيلاکه در عامل تأسيس شده و 

   .



 ١١ ص
 حال. گشته ختت حکمرانی و ديهيم جهانبانی ايرانست 
 ای اهل ايران بايد قدری از سکر هوی ّبوش آمده

 . و از غفلت و کاهلی بيدار گشته بنظر انصاف نظر کنيم
 هءآيا غيت و محّيت انسان قائل بر آن ميشود که چنني خطّ 

 مبارکه که منشأ متّدن عامل و مبدء عّزت و سعادت بنی
 آدم بوده و مغبوط آفاق و حمسود کّل ملل شرق و غرب

 امکان حال حمّل تأّسف کّل قبائل و شعوب گردد
 تش تا ابد اآلباده ذکر عدم مدنيّ و در تواريخ اعصار حاليّ 
 با وجود آنکه مّلتش اشرف ملل؟ در صفحهء روزگار باقی 

 ال با اين احوال اسف اشتمال قناعت منايدبوده ح
 اقاليم بوده حال ترين کلّ و مع آنکه اقليمش مرغوب

 ترينمعارفبنکبت عدم سعی و کوشش و نادانی بی
 آيا اهل ايران در قرون. کشورهای عامل مشرده گردد 

 پيشني سر دفرت دانائی و عنوان منشور دانش و هوش
 عظمافق عرفان بفضل رمحن چون نّي انبودند و از 

 حال چگونه بدين حال پر مالل ؟ طالع  و مشرق نه
 



 ١٢ص 
 اکتفا منوده در هوای نفسانی خود حرکت مينمائيم

 ت حضرتحديّ ا درگاه و از آنچه سعادت کربی و مرضيّ 
 کربياست چشم پوشيده کّل باغراض شخصّيه و منافع

 اين خطّهء طّيبه چون؟ هء ذاتّيهء خود گرفتار شدمي ذلّيّ 
 سراج وّهاج بانوار عرفان و ضياء علوم و فنون و علّو منزلت

 و مسّو مّهت و حکمت و شجاعت و مرّوت نورانی بود
 حال از کسالت و بطالت و مخودت و عدم ترتيب و نظم
 و قّلت غيت و مّهت اهالی پرتو اقبالش مکّدر و ظلمانی

 ن الّسبع علیبع و االرضو گشته ) بکت الّسموات السّ 
 مهچو گمان نرود که اهالی ايران در ذکاء خلقی. (  عزيز ذلّ 

 ی و ادراک و شعور فطری و عقلو فطانت و دهاء جبلّ 
 ترندو هنی و دانش و استعداد طبيعی از مادون دون و پست

 قبائل استغفر اّلّل بلکه در قوای فطريّه سبقت بر کلّ 
 ايران و طوائف داشته و دارند و مهچنني مملکت

 هءه و حماسن جغرافيا و قوّ حبسب اعتدال و مواقع طبيعيّ 
 ّيه منتهی درجهء حتسني را داشته ولکن تفّکرتانبا
 



 ١٣ص 
 و تعّمق بايد و جهد و کوشش شايد و تربيت و تشويق

 ناآل . و حتريص الزم و مّهت کامله و غيت تاّمه واجب
 بني قطعات مخسهء عامل حبسب نظم و ترتيب و سياست
 و جتارت و صناعت و فنون و علوم و معارف و حکمت

 مريک شهرتاکثر مواقع ا ه قطعهء اوروپ و طبيعيّ 
 يافته و حال آنکه در ازمنهء قدميه متوّحشرتين طوائف

 عامل و جاهل و کاهلرتين قبائل و امم بودند حّتی بلقب
 . اندبرابره که مبعنی وحشی صرف باشد ملّقب بوده

 قرن خامس ميالد تا قرن خامس عشرو از اين گذشته از 
 که بقرون متوّسطه تعبي گشته در ميان دول و ملل

 مور مغايرهء شديده و حرکاتااوروپ  وقائع عظيمه و 
 هلانی وقوع يافته که أموحشه و حوادث مدهشه بش

 شاوروپ آن قرون عشره را فی احلقيقه اعصار توحّ 
 بناء علی ذلک فی احلقيقه اساس مدنّيت . ميشمرند

 و اصالحات و ترّقی در اوروپ از قرن خامس عشر ميالد
 تأسيس شده و مجيع متّدن مشهود بتشويق و حتريص

 



 ١٤ص 
 خردمندان و توسيع دائرهء معارف و بذل سعی و اظهار

 حال بفضل. غيت و اقدام و مّهت حاصل و ميّسر گشته 
 ه پادشاه معدلتمظهر نبّوت کّليّ  ءاهلی و مّهت روحانّيه

 پناه ايران سرادق عدل را بر آفاق ممالک کشيده و صبح
 جهانبانی ءنّيات خالصهء شهرياری از مشرق مهم خييّه

 دميده و اراده فرموده که در اين مملکت عظيم املنقبه
 ت و تشييد ارکان معارفتأسيس اساس عدل و حّقانيّ 

 مابه الرّتّقی را از حّيز قّوهت فرمايد و مجيع وسائل و مدنيّ 
 . مبقام فعل آرد تا عصر تاجداری رشک اعصار سالفه گردد

 و تا حبال چون مالحظه منيشد که سروری که زمام کلّ 
 امور در کف کفايت اوست و اصالح حال مجهور منوط

 ّبّمت بلند او چنانکه بايد و شايد چون پدر مهربان
 افراد اهل مملکتت و راحت و آسايش در تربيت و مدنيّ 

 تسعی بليغ را جمری فرمايد و بر وجه مطلوب آثار رعيّ 
 مثالاپروری واضح و مربهن گردد هلذا بنده و 

 ولکن حال چون مشهود . اين بنده ساکت بودند
 



 ١٥ص 
 ولی البصائر گشته که ذات خسروانه بصرافتابصار ا

 طبع اراده فرموده که تشکيل حکومت عادالنه و تأسيس
 ترّقی عموم تبعه فرمايد لذا نّيت صادقه داللتبنيان 

 و عجب در اينست جبای آنکه کلّ  . بر اين اذکار منود
 ة استبشکرانهء اين نعمت که فی احلقيقه توفيقات رّب العزّ 

 ت و مسّرت در هوای خوشقيام منايند و جبناح ممنونيّ 
 ت دعا و نياز آرندشادمانی پرواز کنند و بدرگاه احديّ 

 هء شهرياری مزداد گرددفيوماً اين مقاصد خييّ  که يوماً 
 بالعکس بعضی نفوس که عقول و افکارشان بعلل اغراض

 راتشان بغبار خودپرستیی و تصوّ أو روشنائی ر  ه خمتلّ ذاتيّ 
 و ظلمات منفعت شخصّيه حمجوب و مکّدر مهّتشان

 مصروف شهوات نفسّيه و غيتشان حمّول بر وسائل
 . اندرافراخته و آغاز شکايت منودهرياسّيه َعَلم مغايرت ب

 و حال آنکه تا حبال متشّکی بودند که چرا پادشاه بنفس
 ی راحت و آسايشتحرّ بنفيس خود در فکر خي عموم و 

 مجهور نپردازد حال که باين مّهت کربی قيام فرموده
 



 ١٦ص 
 بعضی گويند که اين افکار. اعرتاض ديگر کنند 

 همنافی مقتضيات حاليّ جديدهء ممالک بعيده است و 
 و برخی بيچارگان ناس را . و اطوار قدميهء ايران

 هءکه از اساس متني دين و ارکان شرع مبني بيخربند و قوّ 
 ه ندارند مجع منوده گويند که اين قوانني بالدامتيازيّ 
 ه ) و من تشّبههء شرعيّ ه است و مغاير اصول مرعيّ کفريّ 

 بايد اينگونه امور نند کهآقومی بر . بقوم فهو منهم ( 
 . ی شيئاً فشيئاً اجرا منود تعجيل جايز نهنّ أه را بتاصالحيّ 

 نند که بايد تشّبث بوسائلی منود که اهل ايرانآو حزبی بر 
 سياسّيه و معارف عمومّيه ءخود اجياد اصالحات الزمه

 . و مدنّيت تاّمهء کامله منايند لزوم اقتباس از سائر طوائف نه
 هل ايرانای اوائی پرواز مينمايند . باری هر گروهی ّب

 سرگردانی تا بکی و حيانی تا چند و اختالف آراء
 ؟ فکری و بيخربی تا چه زمان باقیو مضاددت بيفايده و بی

 اغيار بيدار و ما خبواب غفلت گرفتار مجيع ملل در اصالح
 خود ميکوشند و ما هر يک در دام هوی ءهاحوال عموميّ 

 



 ١٧ص 
 و خداوند ". وميندمبدم ما بستهء دام  ،"و هوس خود مبتال 

 عامليان شاهد و گواه اين عبد است که در بسط اين مضامني
 همقصد مداهنه و جلب قلوب و چشم مبکافات خييّ 

 ملرضات اّللّ  از جهتی نداشته و ندارم بلکه ابتغاءً 
 ميگومي نظر از عامل و عامليان بسته بصون محايت حضرت

 أجری ام ) ال أسئلکم عليه اجراً انّ ت التجا منودهاحديّ 
 باری اشخاصی که گويند اين افکار جديده . ااّل علی اّلّل (

 هموافق حال طوائف سائره است و مبقتضيات حاليّ 
 ه مناسبتی ندارد فی اجلمله مالحظهو روش احوال ايرانيّ 

 منوال منی منايند که ممالک سائره نيز در قرون سابقه بر اين
 بوده چگونه اين ترتيب و تنظيم و تشّبثات مدنّيه سبب

 از اين پآيا اهل اورو . قاليم گشته اترّقی آن ممالک و 
 اند و يا خود بالعکستشّبثات ضّری مشاهده منوده
 و يا آنکه چند؟ ه نائل گشتند بکمال علّو منزلت جسمانيّ 

 قرن است که هيئت عمومّيه ايران بر روش معلوم حرکت
 یمنوده و بر اصول معتاده مشی کرده چه فوائد و ترقّ 

 



 ١٩ص 
 مور تا حبال مبحکاو اگر اين ؟ مشهود و حاصل شد 

 توّهم بعضی نفوس کاهله جتربه نرسيده بود حمتمل که حملّ 
 گردد يعنی اشخاصيکه شعلهء نورانی عقل هيوالئی

 حال نه چنانست بلکه. در زجاجهء فطرتشان خممود است 
 نّيه در ممالک سائره مراراً ات متدّ اين کيفيّ ات جزئيّ 

 و کراراً جتربه گشته و فوائدش درجهء وضوح يافته
 حال چشم اعتساف را . ادراک منوده که هر اعمای غبّ 

 بسته بنظر عدل و انصاف بايد مالحظه منود که کدام
 يک از اين اساس حمکم متني و بنيان حصني رزين مباين

 هءهء سياسيّ منافی لوازم خييّ  ه ومقتضيات حسنهء حاليّ 
 ؟ مجهور است ءايران و خمالف صواحل مستحسنه و منافع عمومّيه

 آيا توسيع دائرهء معارف و تشييد ارکان فنون و علوم
 نافعه و ترويج صنايع کامله از امور مضرّه است زيرا

 علیاه را از حّيز اسفل جهل بکه افراد هيئت اجتماعيّ 
 و يا خود تأسيس؟ افق دانش و فضل متصاعد ميفرمايد 

 ه که کافل سعادتقوانني عادله موافق احکام اهليّ 
 



 ١٨ص 
 بشريّه است و حقوق هيئت عمومّيه را در حتت صيانت

 ت حقوق عمومّيهء افراده حمفوظ داشته اين حرّيّ قويّ 
 و يا خود بعقل؟ اهالی مباين و مغاير فالح و جناح است 

 ه و نتايج افکار عمومّيهءاز قرائن احوال حاليّ دوربني 
 ه را که در حّيز قّوه استعامل وقوعات ازمنهء استقباليّ 
 ت حال استقبال بذل جهدبالفعل ادراک منوده در امنيّ 

 و يا خود؟ و سعی منودن منافی اطوار حکيمانه است 
 مم جماوره و عقد معاهداتاتشّبث بوسائل احّتاد با 

 ه با دولظيمه و حمافظهء عالقات وداديّ قويّه با دول ع
 مم شرق و غربامتحاربه و توسيع دائرهء جتارت با 

 تهء مملکت و تزييد ثروت امّ و تکثي مدفوعات طبيعيّ 
 خمالف عاقبت انديشی و رأی مستقيم و منحرف از هنج

 و يا خود حّکام واليات و نواحی مملکت را؟ قوميست 
 ف کيف يشاء (يتصرّ ت مطلقهء سياسّيهء ) از حرّيّ 

 د و اجراآت قصاصّيهت مقيّ بازداشته بقانون حّقانيّ 
 مثاهلا منوط باستيذان از درباراچون قتل و حبس و 

 



 ٢ ١ ص
 هء مقّر سرير سلطنتمعدلت مدار و در جمالس عدليّ 

 بعد از حتقيق و تعيني درجات شقاوت و جنايت و قباحت
 عالی جانی و اجراء ما يستحّق مشروط بصدور فرمان

 و يا خود سدّ ؟ ت پروری است منودن خمّرب اساس رعيّ 
 رطيل که اليوم بتعبي مليح پيشکشابواب رشوت و بِ 

 و يا خود ؟  سبب تدمي بنيان معدلت استو تعارف معرّب 
 تنده را که فی احلقيقه فدائيان دولت و ملّ ريّ کهيئت عس

 تاحيان در معرض تلف از ذلّ  و جانشان در کلّ 
 مسکنت عظمی جنات داده در ترتيب مآکلکربی و 

 و مشاربشان و تنظيم البسه و مساکنشان کوشيده
 ه و درريّ که بصاحبان مناصب عسو در تعليم فنون حربيّ 

 دوات ناريّه کمال سعیاات و آالت و تدارک اکمال مهمّ 
 و اگر؟ و اهتمامرا مبذول داشنت از افکار سقيمه است 

 مذکوره چنانچه بايدنفسی گويد که هنوز اصالحات 
 قصور و شايد در حّيز وجود نيامده اگر انصاف دهد اين

 از نتائج عدم احّتاد آراء عمومّيه و قّلت مّهت و غيت
 



 ٢١ص 
 اين بسی مربهن. متنّفذان و بزرگان مملکت صدور يافته 

 هالی تربيت نشوند و افکاراو واضحست که تا مجهور 
 يابد و دامن عّفتعمومّيه در مرکز مستقيمی قرار ن

 و عصمت افراد اولياء امور حّتی اهل مناصب جزئّيه
 ر نگردد اموراز شائبهء اطوار غي مرضّيه پاک و مطهّ 

 بر حمور الئق دوران ننمايد و انتظام احوال و ضبط و ربط
 اطوار تا بدرجهء نرسد که اگر نفسی ولو کمال جهد

 رأس مبذول منايد خود را عاجز يابد از اينکه مقدار
 ت جتاوز منايد اصالح مأمولشعری از مسلک حّقانيّ 

 و از اين گذشته هر امر خيی که وسيلهء. تاّم رخ ننمايد 
 اعظم سعادت عامل باشد قابل سوء استعمال است و حسن

 افکار و استعداد ءو سوء استعمال بسته بدرجات خمتلفه
 زانت و مسّو غيت متحيّ ت و علّو مهّ انيّ و ديانت و حقّ 

 و فی احلقيقه آنچه بر نفس حضرت. هالی است اذان متنفّ  و
 موراسلطان بود آنرا جاری و ساری فرمود حال اجنام 

 و مصاحل عباد در کف کفايت نفوس جمتمعه در جمالس
 



 ٢٢ص 
 افتاد و اگر آن نفوس بطراز عصمت و عّفت مزيّن شوند

 ييداته تأيعنی اذيال مقّدسه را باشيای نااليقه نيااليند البتّ 
 خيات عامل گرداند و آنچه أه آن نفوس را مبداهليّ 

 مصلحت ناس است از لسان و قلم آن نفوس جاری فرمايد
 هء آنهء ايران از انوار عدليّ و مجيع بلدان مملکت عليّ 

 نفوس ثابتهء راسخه منّور گردد بشأنيکه اشّعهء آن نور
 و ااّل .  مجيع عاملرا احاطه منايد ) ليس هذا علی اّلّل بعزيز (

 ه نتائج غي مقبوله مشهود شود چنانچه در بعضی مدنالبتّ 
 از ممالک اجنبّيه برأی العني مشاهده شد که بعد از تشکيل

 جمالس آن مجع سبب پريشانی مجهور و آن اصالحات
 تشکيل جمالس. خييّه سبب احداثات مضرّه شد 

 و تأسيس حمافل مشورت اساس متني و بنيان رزين
 موراعامل سياست است ولکن از لوازم اين اساس 

 ل آنکه بايد اعضای منتخبه متدّينچنديست اوّ 
 . و مظهر خشية اّلّل و بلند مّهت و عفيف الّنفس باشند

 ه و واقف بر اصوللع بر دقائق اوامر اهليّ ثانياً آنکه مطّ 
 



 ٢٣ص 
 ه و عامل بر قوانني ضبط و ربطمستحسنهء مقّننهء مرعيّ 

 ن در فنونه و متفنّ داخلّيه و روابط و عالقات خارجيّ  مهامّ 
 و مهچو گمان. نافعهء مدنّيه و قانع مبداخل ملکی خود باشند 

 نرود که وجود چنني اعضائی مشکل و ممتنع است
 ان حق و مّهت بلند اصحاب غيتبعنايات حق و خاصّ 

 ی اهونبهر مشکلی آسان است و هر صعب مستصع
 و اّما اگر اعضای جمالس.  از حلظات اعني و انظار

 ه دون و نادان و بيخرب از قوانني حکومتقضيّ  بر عکس اين
 و سياست ممالک و بلدان و پست مّهت و بی غيت
 جاهل و کاهل و طالب منافع ذاتّيهء خود باشند مثره

 مگر آنکه . و فوائدی بر تأسيس جمالس مرتّتب نشود
 حتصيلزمان سابق اگر مسکني فقيی جبهت احقاق و 

 تقدمي مينمود بعد بايد ای حقوق خود بشخص واحد هديه
 اعضای جملس را راضی کند و ااّل احقاق حقوقش کلّ 

 و چون نظر دقيق منائيد مشهود. متصّور نگردد 
 و معلوم گردد که عّلت عظمای جور و فتور و عدم عدل

 



 ٢٤ص 
 ت و انتظام امور از قّلت تدّين حقيقی و عدمو حّقانيّ 
 مثاًل اگر اهالی متديّن و در قرائت . مجهور استمعارف 

 و کتابت ماهر و متفّنن باشند اگر مشکلی رخ منايد
 ه شکايت منايند اگر امری مغايرالً حبکومت حمّليّ وّ ا

 عدل و انصاف بينند و روش  و حرکت حکومت را منافی
 رضای باری و مغاير معدلت شهرياری مشاهده کنند

 ليه رسانند و احنراف حکومتداوری خود را مبجالس عا
 ه را از مسلک مستقيم شرع مبني بيان کنند و بعديّ حملّ 

 معلوم بطلبند جمالس عاليه صورت استنطاق را از حملّ 
 ولکن. ه آنشخص مشمول الطاف عدل و داد گردد البتّ 

 حال اکثر اهالی از قّلت معارف زبان و بيانيکه تفهيم
 نفوسيکه مقاصد خويش منايند ندارند و مهچنني

 در اطراف و اکناف از وجوه و اکابر اهالی معدودند
 چون بدايت تشکيالت و تأسيسات جديده است از عدم

 ت پروریترّقی در درجات عاليهء معارف هنوز لّذت حّقانيّ 
 و حالوت معدلت گسرتيرا نچشيده و از معني عذب

 



 ٢٥ص 
 ت و خلوص نّيت ننوشيده و کمافرات صدق طويّ 

 عظم شرف انسان و سعادتااک ننموده که ه ادر هو حقّ 
 هء عامل امکان عّزت نفس و مّهت بلند و مقاصدکّليّ 

 ه و عّفت خلقّيه است بلکهارمجند و عصمت فطريّ 
 ه بايّ بلند اخرتی و بزرگواريرا در مجع زخارف دنيويّ 

 حال قدری انصاف الزم است که. حنو کان دانسته 
 ار عامليان او را بفضلر منايد پروردگانسان فی اجلمله تفکّ 

 و موهبت کربی انسان خلق فرموده و خبلعت ) لقد
 خلقنا االنسان فی أحسن تقومي ( سرافراز داشته

 ه مستشرق منوده و منبعه از صبح احديّ و بتجّليات رمحانيّ 
 ه گشته و در فجره و مهبط اسرار ملکوتيّ آيات اهليّ 

 مستني شدهابداع بانوار صفات کامله و فيوضات قدسّيه 
 حال چگونه اين رداء مطّهر را بکثافات اغراض نفسانّيه

 بيااليد و اين عّزت جاويد را بذّل شديد تبديل منايد
 . تزعم اّنک جرم صغي و فيک انطوی العامل االکرب ( أ( 

 صلیاو اگر مقصود اختصار و مراعات صدد مقصد 
 



 ٢٦ص 
 انسانّيه و علوّ ه در بيان حقيقت نبود جمملی از مسائل اهليّ 

 زمان منزلت و مسّو منقبت بشريّه مرقوم ميشد ) اين
 عظم و مقامادر قطب امکان شأن . بگذار تا وقت دگر ( 

 الً و آخراً انبيایاکرب ارفع افخم ظاهراً و باطناً اوّ 
 اهلی راست و حال آنکه اکثرشان حبسب ظاهر جز فقر

 مقرّبانو  ه اوليای حقّ صرف نداشته و کذلک عّزت کّليّ 
 حدّيت را خمتّص و حال آنکه ابداً در فکر غنایادرگاه 

 و مهچنني ملوک معدلت سلوکی. ظاهر خود نبودند 
 که صيت جهانبانی و عدالت آمسانيشان آفاق کائنات را

 فرا گرفته و آوازهء حقوق پروری و بزرگواريشان
 اقاليم سبعه را احاطه منوده در فکر توانگری و غنای

 خود نبوده بلکه غنای مجهور رعايا را عنيفاحش ذاتی 
 غنای خود مشرده ثروت و وسعت عموم افراد اهالی را

 ت خزائن سلطنت دانسته افتخارشان بذهبمعموريّ 
 ی و بلندی مّهت جهانأو فّضه نبوده بلکه بروشنائی ر 

 م و وکالی مفّخمیو مهچنني وزرای مکرّ . آرای بوده 
 



 ٢٧ ص
 د مقّدم داشته و در فنونکه رضای حقرا بر رضای خو 

 ه را بر اتالل حکمت حکومتّيهيّ ه َعلِم مهارت کلّ سياسيّ 
 برافراشته در اجنمن دانش چون مصباح معارف افروخته

 و از اطوار و افکار و رفتارشان آثار دولت خواهی
 ت پروری الئح بوظيفهء زهيدهءواضح و نتائج معموريّ 

 مهامّ  خود قناعت منوده روز و شب مشغول بتمشيت
 امور و احداث و اجياد وسائل ترّقی مجهور بودند

 ی صائب دولت متبوعهء خود را مطاعأو بفکر ثاقب و ر 
 دول عامل و مقّر سرير سلطنت را مرکز رتق و فتق عظائم

 امور ملل و امم فرموده بوصول اعلی مراقی مفخرت
 . ت فطريّه متباهی گشتندمعارج حيثيّ  یذاتّيه و امس
 مشاهي علمای حنارير که بفضائل علمّيه و خصائلو کذلک 

 محيده موصوف و بعروة الوثقای تقی متشّبث و بذيل
 دی متوّسل و متمّسک و مرآت ختّيالتشان بصورهُ 

 ه مرتسم و زجاجهء تصّوراتشان از مشس معارفمعانی کّليّ 
 عمومّيه مقتبس و در ايّام و ليالی بتدقيق و حتقيق علوم

 



 ٢٩ص 
 ول و برتبيت و تعليم انفس مستعّدهء متعّلمهنافعه مشغ

 مألوف البّته در مذاق عرفانشان گنج باد آورد خسروان
 از زالل معارف و بيان برابری نکند و قناطي ای قطرهه ب

 از مسائل غامضه ای مسئله مقنطرهء ذهب و فّضه با حلّ 
 مور خارجه را چون مالعب صبيانامقابلی ننمايد لذائذ 

 لفت زخارف زائده را الئق دونان و جاهالنانگارند و ک
 مشرند چون طيور شکور حببوب چندی قناعت منوده

 نغمات حکمت و معارفشان حيت خبش مدارک و شعور
 و مهچنني سروران . مم آفاق گردداجّلهء فضالی ا

 ذان واليات و نواحیزان متنفّ خردمندان از اهالی و متحيّ 
 مسّو شأناند علّو منزلت و که ارکان حکومت

 و سعادتشان در خيخواهی عموم و تفّقد و جتّسس وسائل
 مثالً . عمار مملکت و ثروت و آسايش رعّيت است 

 مالحظه منائيد که اگر شخصی از اکابر واليتی غيور
 و هومشند و پاک دل و دانشمند و بفطانت فطريّه موصوف

 و بذکاء و درايت خلقّيه معروف و از ارکان هيئت
 



 ٢٨ص 
 ه و سعادت سرمديّه و شأنواليت باشد حال عّزت کّليّ 

 آيا در؟ خرويش در چه چيز است و شرف دنيوی و اُ 
 مالزمت صداقت و راستی و غيت و محّيت پروری

 و ابتغاء مرضات اهلی و استجالب حسن انظار خسروی
 و اسرتضاء خاطر مجهور اهالی است و يا خود جبهت آنکه

 ائی حاضر سازد در روزمهنّ  در شام عيش مهّيا و سفرهء
 بتخريب وطن و بالد و احراق قلوب عباد مشغول گردد

 و خود را در درگاه حضرت کربيا مردود و از دربار
 معدلت مدار مطرود و در نزد مجهور اهالی بدنام و ذليل

 فواّلّل عظام باليه در قبور از چنني نفس و امثال؟ منايد 
 ههء خصائل انسانيّ د مسائيّ او ّبرت است چه فائده که از موائ

 نچشيده و از چشمهء صافی موهبت عوامل بشريّه
 و اين معلوم است که مقصد از تأسيس. اند ننوشيده

 ت است جمال انکار نه ولکناين جمالس عدل و حّقانيّ 
 . تا مّهت ارکان و اعضای منتخبه چه بظهور رساند

 اگر بنّيت خالصه موّفق شوند البّته نتائج مبارکه
 



 ٣ ١ ص
 و اصالحات غي مرتقّبه حاصل گردد و ااّل البّته مهمل

 . و معّوق ماند و امور بکّلی خمتّل شود
 اليقوم ّبادم ری الف بان  " أ

 " خلفه الف هادم فکيف ببان                    
 معلوم باری از تفاصيلی که بيان شد مقصود اين بود که اقاّلً 

 بزرگواری و منقبت و تلّذذگردد که عّزت و سعادت و 
 و راحت انسان در ثروت ذاتّيهء خود نبوده بلکه در علوّ 

 فطرت و مسّو مّهت و وسعت معلومات و حّل مشکالتست
 : فنعم ما قال

 باع مجيعهاعلّي ثياب لو يُ " 
 " لکان الفلس منهّن أکثرا بفلس                    

 قاس ّبانفس لو يُ  و فيهنّ " 
 " نفوس الوری کانت أجّل و أکربا                  

 ته درآيد که اگر انتخاب اعضای موقّ و بنظر اين عبد چنان می
 جمالس ممالک حمروسه منوط برضايت و انتخاب مجهور باشد

 احسن است چه که اعضای منتخبه از اين جهت قدری
 



 ٣١ص 
 صيتدر امور عدل و داد را مراعات مينمايند که مبادا 

 و شهرتشان مذموم گردد و از درجهء حسن توّجه اهالی
 کلمات و گمان نرود که مقصود از اين و مهچو ظنّ . ساقط شوند 

 مذّمت غنا و مدح فقر و احتياج است بلکه غنا منتهای
 ت را داشته اگر بسعی و کوشش نفس خود انسانممدوحيّ 

 در جتارت و زراعت و صناعت بفضل اهلی حاصل گردد
 و علی اخلصوص اگر شخصی. ه صرف شود امور خييّ و در 

 عاقل و مدبّر تشّبث بوسائلی منايد که مجهور اهالی بثروت
 تی اعظم از اين نه و عند اّللّ و غنای کّلی برساند مهّ 

 اکرب مثوبات بوده و هست چه که اين بلند مّهت
 سبب آسايش و راحت و سّد احتياجات مجع غفيی

 حوت و غنا بسيار ممدو ثر . گردد   از عباد حقّ 
 ت مّلت غنی باشد ولکن اگر اشخاصاگر هيئت مجعيّ 

 معدوده غنای فاحش داشته و سائرين حمتاج و مفتقر
 و از آن غنا اثر و مثری حاصل نشود اين غنا از برای آن

 غنی خسران مبني است ولی اگر در ترويج معارف
 



 ٣٢ص 
 ربيتو تأسيس مکاتب ابتدائّيه و مدارس و صنايع و ت

 ايتام و مساکني خالصه در منافع عمومّيه صرف منايد
 و اخللق بزرگوارترين سّکان زمني آن شخص عند احلقّ 

 و اّما حزبيکه برآنند. ينّي حمسوب علی علّ اهل او از 
 ه و بالفعلاين اصالحات جديده و تشکيالت سديده بالقوّ 
 مغاير رضای پروردگار و منافی اوامر شارع خمتار

 ساس شرع متني و مباين سيت حبيب ربّ او خمالف 
 العاملني است قدری تدبّر منايند که اين خمالفت از چه

 آيا مغايرتش از جهت اقتباس از ملل سائره است؟ جهت است 
 که باين واسطه وجه مشاّبت حاصل ) و من تشّبه بقوم

 ه) أّواًل ( اين امور ظاهرهء جسمانيّ ؟ فهو منهم ( وارد 
 هو وسائل معارف و فنون حکمت طبيعيّ  هنيّ سباب متدّ ا

 ی اهل حرف و صنايع عمومّيه و ضبطثات ترقّ و تشبّ 
 مور مملکت بوده دخلی باساس مسائلا و ربط مهامّ 

 . ه و غوامض حقائق عقائد دينّيه نداردهء اهليّ يّ کلّ 
 و اگر گفته شود در اين امور نيز اقتباس جائز نه

 



 ٣٣ص 
 آيا حديث مشهور. اين قول دليل بر جهل و نادانی قائل است 

 ؟ اندرا فراموش منوده (لعلم و لو بالّصنيا اطلبوا( 
 تيّ احدو اين معلوم است که اهل صني در درگاه 

 از مردودترين ناس حمسوب چه که  عبدهء اصنام و غافل
 وروپ اقاّلً اهل ااند و از عبودّيت خبي عاّلم بوده

 تاب و مقّر و معرتف بعزيز وّهابند و در آيهءاز اهل ک
 قرّبم موّدة لّلذين آمنوا اّلذين قالواأ مبارکهء ) و لتجدنّ 

 ح پس طلب علم و معارف از ممالکانّا نصاری ( مصرّ 
 محال چگونه تعلّ . تر است اّمت اجنيل جائز و موافق

 هل کتابام از وثان مقبول عند اّلّل و تعلّ ااز عبدهء 
 و مهچنني در غزوهء احزاب؟ گاه کربياست مبغوض در 

 بوسفيان بنی کنانه و بنی قحطان و بنی قريظهء يهود راا
 با خود مّتفق منوده با کافّهء طوائف قريش بر اطفاء

 سراج اهلی که در مشکاة يثرب برافروخته بود قيام
 و چون در آنزمان ارياح امتحان و افتتان . منودند

 در هبوب بود بقوله تعالیاز هر جهت بقّوهء شديده 
 



 ٣٤ص 
 امل أحسب الّناس أن يرتکوا ان يقولوا آمّنا و هم اليفتنون (( 

 و مؤمنني قليل و اعدا ّبجوم عمومی برخاسته خواستند
 که آفتاب مشرق حقيقت را بغبار ظلم و جور تيه گردانند

 حضرت سلمان حبضور مطلع وحی اهلی و مهبط جتّليات
 هعرض منود که در ممالک فرسيّ فيض نامتناهی حاضر 

 جبهت حمافظت و صيانت خود از اعدا باطراف مملکت
 حفر خندق منايند و اين جبهت حمافظه از هجوم بغتی بسيار

 آيا آن منبع عقل کّلی و معدن حکمت . موافق و مفيد
 هءو علم اهلی فرمودند که اين از عادات ممالک شرکيّ 

 باع جائز نهتّ هء جموس است و اهل توحيد را اکفريّ 
 و يا آنکه مجيع موّحدين را سريعاً حبفر خندق امر

 فرمودند حّتی بنفس مبارک آلت حفر را برداشته
 و از اين؟ و مبعاونت اصحاب و احباب قيام فرمودند 

 هء فرق اسالمّيه از تواريخ و غيهگذشته در کتب کافّ 
 اندکه علمای عظام و موّرخني فخام تصنيف منوده

 بعد از طلوع نّي آفاق از مشرق حجازمذکور که 
 



 ٣٥ص 
 هء امکاناش هيئت عموميّ که فی احلقيقه از أشّعهء ساطعه

 ی در ارکان عامل بنزول شريعتمستني و تغيي و تبديل کلّ 
 ه پيدا شده و تأسيس مبانی حکم ربّانيّ جديدهء اهليّ 

 حکام مطابق عاداتاه در بعضی شريعت مقّدسهء مسائيّ 
 از آجنمله حرمت و رعايت. ه نازل شد أهل جاهليّ مألوفهء 

 کل حلم خنزير و اعتبار شهورا شهر حرام و حرمت ا
 ايست که بعينهه و امسائشان و غي از اين امور کثيهقمريّ 

 ة تفعلو بعبارته از کتب نقل ميشود ) و کانت اجلاهليّ 
 ت شريعة االسالم ّبا فکانوا الينکحوناءاشياء ج

 نات و کان أقبح شیء عندهم اجّلمع بنياالّمهات و الب
 ج بامرأة أبيه و يسمونهاالختني و کانوا يعيبون املتزوّ 

 ون البيت و يعتمرون و حيرمونيزن و کانوا حيجّ الضّ 
 ها و يرمون اجلمارو يطوفون و يسعون و يقفون املواقف کلّ 

 ثالثة اعوام شهراً و يغتسلون و کانوا يکبسون فی کلّ 
 کانوا يداومون علی املضمضة و االستنشاقمن اجلنابة و  

 و فرق الرّأس و الّسواک و تقليم االظفار و نتف االبط
 



 ٣٦ص 
 حال نعوذ باّلّل ميتوان ..ارق اليمنی (و  کانوا يقطعون يد السّ 

 حکام شريعت غرّااخباطر آورد که چون در بعضی 
 اند وجهه که مطرود مجيع طوائفهل جاهليّ ابا عادات 
 ردارد نقصی وارد است و يا خود تصوّ مشاّبت 

 باع آراءمطلق اتّ  غنّ  ميتوان کرد که استغفر اّلّل حقّ 
 آيا از قدرت. ه بسيار حکمت بالغهء اهليّ ؟ کفريّه فرموده 

 حق بعيد و ممتنع بود که شريعت مبارکه را من دون
 بلکه؟ ه نازل فرمايد مم جاهليّ امشاّبت عادتی از عادات 

 ه اين بود که عباد از قيودمت کّليّ مقصود از اين حک
 قوالی را که اليوماتعّصبات جاهلّيه آزاد شوند و اين 

 وسيلهء ختديش اذهان و تشويش وجدان بيچارگان منوده
 ولکن بعضی از نفوس که از حقائق کتب . بر زبان نرانند

 الع ندارنده کما هی اطّ ه و تارخييّ ه و جوامع صحف نقليّ اهليّ 
 ات و عادات از سنن جليلهءاين کيفيّ خواهند گفت که 

 هحضرت خليل عليه الّسالم است و در ميان اقوام جاهليّ 
 باقی و بر قرار بود و در مدلول آيهء مبارکهء ) اتّبع مّلة ابراهيم

 



 ٣٧ص 
 لکن در مجيع کتب و صحف فرق . حنيفاً ( داخل

 شهر حرامااسالمّيه اين مسّلم و مذکور است که احرتام 
 ه و قطع ميني سارق از سنن حضرتشهر قمريّ او اعتبار 

 ن کتابخليل عليه الّسالم نيست و از اين گذشته اآل
 توراة موجود و شريعت حضرت ابراهيم عليه الّسالم

 در او مذکور مراجعت کنند يقيناً خواهند گفت
 ست زيرا در آيهء مبارکه وارد ) حيرّفونتوراة نيز حمرفّ 

 و حال آنکه حتريف در مواضعالکلم عن مواضعه ( 
 معلومه واقع و در کتب علمّيه و تفسييّه مذکور

 صلی تأليفااگر بتفصيل اين مسئله بپردازمي از مقصود 
 و ديگر آنکه در بعضی. ولی ااين رساله بازمانيم لذا اختصار 

 روايات مذکور که برخی اخالق حسنه و شيم مرضّيه را
 مپس چون تعلّ . يد از وحوش اقتباس کنيد و عربت گي 

 ولی از مللااخالق حسنه از حيوان صامت جائز بوجه 
  از نوع انسان و بنفس ناطقه و قّوهء ممّيزهه که اقاّلً جنبيّ ا

 و اگر. ه جائز ممتاز اکتساب و اقتباس فنون جسمانيّ 
 



 ٣٩ص 
 مالحظه شود که در حيوانات اين صفات ممدوحه

 علوم و حکمتساس مدنّيت و اخلقيست اين اصول و 
 طبيعّيه در ممالک سائره بچه برهان ميتوان گفت که غي

 .قل سبحان اّلّل (؟ ) هل من خالق غي اّللّ ؟ خلقی است 
 نني و اکابر فقهایو مهچنني مجيع افاضل علمای متفنّ 

 کاملني در بعضی فنونيکه مبدء و مبدع آن حکمای
 اقتباساند و يونان چون ارسطو و غيه بودند تتّبع منوده

 معارف حکمّيه چون علم طّب و رياضی و جرب و حساب را
 اند چنانچهه سبب فوز و فالح مشردهاز کتب يونانيّ 

 ع و تدريس منايند و حال آنکهفّن منطق را کّل علما تتبّ 
 ني ميشمرند و اکثری تصريحبئمؤّسس آنرا از صا

 ی مهارتريری در  فنون شتّ حناند که اگر عامل منوده
 اشته لکن در فّن منطق تتّبع متام نيافته اعتمادکامله د

 . هء او نهه و استنباط مسائل کّليّ کّلی بر اقوال و نتائج فکريّ 
 پس باين دالئل واضحه و براهني متقنه ظاهر

 هو مربهن گشت که اکتساب اصول و قوانني مدنيّ 
 



 ٣٨ص 
 ) ما ينتفع به ه خمتصراً و اقتباس معارف و صنائع عموميّ 

 ه( از ممالک سائره جائز تا افکار عموم متوجّ  العموم
 مور نافعه گردد و بکمال مّهت بر اکتساب و اجراء آنااين 

 تی اين اقليم پاک َسرورقيام منوده تا بعون اهلی در اندک مدّ 
 ای خردمندان بعني عقل و تدبّر . اقاليم سائره گردد

 مالحظه منائيد آيا ممکن است که تفنگ و توپ عادی
 ؟ نگ هنری مارتی و توپ کروپ مقابلی منايدبا تف

 هء قدميهحال اگر نفسی بگويد که ما را مهني آالت ناريّ 
 موافقست لزوم باستحصال اسلحه و آالتی که در  ممالک

 ه اجياد شده نه آيا اين قول را هيچ طفلی بسمعاجنبيّ 
 متعهاو يا آنکه ما تا حبال امحال  ؟ قبول استماع منايد

 تّيه را از مملکتی مبملکتی بواسطهء حيواناتو اجناس جتار 
 نقل ميکنيم حمتاج بکالسکهء آتشی نبوده و نيستيم چه

 آيا اين کالم قرين . ضرور مشاّبت بامم سائره جبوئيم
 ال و اّلّل مگر آنکه نظر ؟ اذعان هيچ هوشياری گردد

 ببعضی اغراض که در قلوب خود کتمان منوده امور
 



 ٤١ ص
 ه با آنکه در فنونممالک اجنبيّ . ه را انکار منائيم بديهيّ 

 و معارف و صنائع عمومّيه کمال مهارترا نائل مع ذلک
 ه که منتهیاز يکديگر اقتباس ميکنند ممالک ايرانيّ 

 درجهء احتياج را داشته چگونه جائز است که مهمل
 و علمای بزرگواری که سالک بر خط؟ و معّطل مباند 

 ه و واقف بر اسرار حکمت اهليّ مستقيم و منهج قومي
 انّيه هستند و قلوبسهء ربّ لع بر حقائق کتب مقدّ و مطّ 

 شان بانوارّلی و وجوه نضرهحمبارکشان حبليهء تُقی مت
 ه و ناظرهدی روشن و مني ملتفت احتياجات حاليّ 

 ه بکمال جّد تشويقه هستند البتّ بر مقتضيات زمانيّ 
 ) هل يستوی اّلذينن و معارف مينمايند و حتريص متدّ 

 .(؟يعلمون و اّلذين ال يعلمون و هل تستوی الظّلمات و الّنور 
 علما سراج هدايتند بني مأل عامل و جنوم سعادتند مشرق

 نفس مّيتهءامم سلسبيل حياتند او الئح از افق طوائف و 
 جهل و نادانی را و معني صافی کماالتند تشنگان باديهء

 توحيدند و مطّلع بر حقائق نقص و گمراهی را مطلع آيات
 



 ٤١ص 
 اند جسم معلول عاملراقرآن جميد طبيب حاذق

 عظمند هيئت مسمومهء بنی آدمرا حصناو ترياق فاروق 
 ت را و کهف منيعند مضطّريناند مدينهء عامل انسانيّ حصني

 و مضطربني جهالت را ) العلم نور يقذفه اّلّل فی قلب من
 عامليان از برای هر شیء عالئمولکن پروردگار . يشاء ( 

 عاملِ  . و آثاری خلق فرموده و حمک و امتحانی مقّرر داشته
 ه الزم و حسن اخالقه و ظاهريّ ربّانيا کماالت معنويّ 

 و نورانّيت فطرت و صدق نّيت و فطانت و ذکاوت
 و فراست و هنی و عقل و حجی و زهد و تقوای حقيقی

 نور هر چند بلندع بیو خشية اّلّل قلبی واجب و ااّل مش
 . و قطور باشد حکم اعجاز خنل خاويه و خشب مسّنده داشته

 " ناز را روئی ببايد مهچو ورد   چون نداری گرد بدخوئی مگرد" 
 " زشت باشد روی نازيبا و ناز    سخت باشد چشم نابينا و درد" 

 ا من کان من العلماء صائناً در روايت صحيحه وارد ) و أمّ 
 اً لدينه و خمالفاً هلواه و مطيعاً المر موالهلنفسه حافظ

 و چون اين کلمات مشرقه جامع. فللعوام ان يقّلدوه ( 
 



 ٤٢ص 
 مجيع شرائط علمّيه است هلذا شرح جمملی در ترمجهء اين

 روايت مبارکه بيان ميشود و هر کس که دارندهء اين
 ه و مظهر مدلول اين روايت صحيحه نبودهشئونات رمحانيّ 

 دين رات موحّ علم از او منقطع و منسلب و مطاعيّ نسبت 
 اّول کلمهء اين شرائط مقّدسه صائناً . الئق و سزاوار نه 

 لنفسه است و اين معلوم است که مقصد حفظ نفس
 ه نبوده زيرا انبيا و اوليا کاّلً و طرّاً از باليا و حمن جسمانيّ 

 عظم شدائد عامل و هدف سهام بلّيات و اذيّاتامعرض  
 مم گشته جبهت خي مجهور انفاق جان منودهاملل و 

 مبشهد فدا جبان و دل شتافتند و بکماالت معنويّه و صوريّه
 هيئت عاملرا برداء جديد فضائل ذاتّيه و شيم مرضّيهء

 صلی حقيقیااکتسابّيه مزيّن فرمودند بلکه مقصود 
 صيانت از نقائص باطنّيه و ظاهريّه و اّتصاف باوصاف

 ّول صفت کمالّيه علما . عنويّه و صوريّه بودهکمالّيهء م
 قوم آگاهی کما هیاعظم او فضلست و جامعّيت اين مقام 

 بر غوامض مسائل اهلی و حقائق حکم سياسّيهء شرعّيهء
 



 ٤٣ص 
 قرآنی و مضامني سائر کتب مساوی و وقوف بر ضوابط

 و روابط ترّقی و متّدن مّلت باهره و اّطالع بر قوانني
 طوار و قواء ماّدی و ادبیاحوال و اصول و رسوم و او 

 ت فنون نافعهء عصريّهعامل سياسی ملل سائره و جامعيّ 
 . هء اعصار سالفهء ملل و دول استو تتّبع در کتب تارخييّ 

 چه اگر شخص عامل وقوف بر مضامني کتب مقّدسه
 ه و طبيعّيه و علوم شرعّيه و فنونو جامعّيت حکمت اهليّ 

 معارف عصريّه و اّطالع بر وقائع عظيمهء قرونسياسّيه و 
 سالفهء ملل و دول نداشته باشد عند الّلزوم عاجز ماند

 مثاًل عامِل ربّانی اگر . ت استو اين منافی صفت جامعيّ 
 در حماوره با شخص مسيحی از احلان جليل اجنيل بيخرب باشد

 آنچه از حقائق فرقانّيه بيان منايد ابداً مسموع و مقبول
 ن شخص نيفتد ولکن اگر آن شخص مالحظهآ

 منايد که آنچه در دست اوست و مستند بر آن اين عامل
 تر و بر حقائقيسني اّمت اجنيل آگاهبزرگوار از قسّ 

 لع و داناتر است بالّطوع آنچه بيانکتب مقّدسه مطّ 
 



 ٤٤ص 
 . منايد قبول کند چه که جز اقرار مفّری از برای او نه

 اجلالوت چون حبضور آفتاب فلک عرفانچنانچه رأس 
 وج هدايت و ايقان حضرت رضا عليه الّسالماو نّي 

 جوبه آن معدن علم بادّلهاسئله و امشّرف شد اگر در 
 و براهني مألوفهء رأس اجلالوت بيان منيفرمودند اقرار

 و از اين. و اعرتاف بر بزرگواری آن حضرت منی منود 
 هءقوم الزم قوّ اعظم اگذشته عامل سياسی را دو قوهء 

 ه حکومت استهء تنفيذيّ مرکز قوّ . ه هء تنفيذيّ ه و قوّ تشريعيّ 
 حال اگر اين. ه دانايان هومشند هء تشريعيّ و مرجع قوّ 

 رکن رکني و اساس متني جامع و کامل نباشد چگونه
 ولکن؟ فالح و جناح از برای هيئت مّلت تصّور گردد 

 ين اوان چنني نفوس کاملهء جامعه نادر الوجود استچون ا
 و حکومت و هيئت مّلت بانتظام حال در غايت درجهء

 احتياج لذا تأسيس هيئت علمّيه الزم که اعضای اين
 ی از فنون مذکوره ماهر باشندجملس هر چند نفس در فنّ 

 و باقدام و جهد بليغ در مجيع احتياجات حالّيه و استقبالّيه
 



 ٤٥ص 
 ّکر منوده امور را در نقطهء اعتدال و مرکز مستقيمیتف

 اًل چون تا حبال احکام شرعّيه رااوّ . مرکوز منايند 
 نی نبوده زيرا هر يکدر مرافعات و حماکمات مدار معيّ 

 مثالً . از علماء نظر برأی و اجتهاد خود نوعی حکم مينمايند 
 ديگریعی و دو نفس مرافعه مينمايند يکی از علماء حکم مبدّ 

 هء واحده دو حکممبّدعی عليه دهد بلکه احياناً در مادّ 
 ل چنانخمالف از يک شخص جمتهد صادر چه که اوّ 

 نيست که اين امور ای معلوم شده بود و حال چنني و شبهه
 سبب تشويش کافّهء امور مهّمه واقع و از اين فتور عظيمی

 در اساس هيئت اجتماعّيه طاری گردد چه که هيچ يک
 مّدعی و مّدعی عليه مأيوس از دعوای خود نگشتهاز 

 ّول شدهامادام العمر مرتّصد اخذ حکم ثانی خمالف حکم 
 مجيع عمر خود را بر جلاج ميگذارند و از اينکه اوقات

 مورای متوّجه معانده و منازعه مينمايند از خود را بکلّ 
 نافعهء خييّه و اشغال خود بازمانند و فی احلقيقه اين

 حکم مّيت را دارند و حکومت و هيئتشخصني 
 



 ٤٦ص 
 ولکن اگر حکم . خدمت نتوانند ای اجتماعّيه را ذرّه

 قاطعی در ميان باشد ديگر حمقوق حمکوم ابداً اميد
 استحصال امر ثانی ندارد هلذا راحت و آسايش جسته

 نظر باينکه. باشغال و خدمات خود و غي مشغول گردد 
 اهالی و اکرب واسطهءاعظم وسيلهء آسايش و راحت 

 ترّقی مجهور اعالی و ادانی اين امر اهّم امّت است لذا بايد
 ه در اين جملس کبيهء اهليّ علمائيکه واقفند بر مسائل شرعيّ 

 ّوالً يک منهج قومي و صراط مستقيمی جبهت قطع دعاویا
 عموم تعيني و تأليف منوده بامر حضرت سلطان در مجيع

 موجب آن حکم جاری شودواليات منتشر گردد و بر 
 و ثانی صفت. بسيار اين امر مهّم را اهتمام الزمست 

 کمالّيه عدل و حّقانّيت است و آن عدم التفات و التزام
 منافع ذاتّيه و فوائد شخصّيهء خود و بدون مالحظه

 و مراعات جهتی از جهات بني خلق اجراء احکام حق
 طلقم منودن و نفس خود را چون افراد بندگان غنّ 

 دمشردن وجز امتياز معنوی در امری از امور تفرّ 
 



 ٤٧ص 
 از مجهور جنسنت و خي عموم را خي خويشنت دانسنت

 ت را مبنزلهء شخص واحد پنداشنتخالصه هيئت مجعيّ 
 و نفس خود را عضوی از اعضای اين هيئت جمّسمه

 زاءاج  کلّ ر هر جزئی سبب تأملّ مل و تأثّ اانگاشنت و 
 هو ثالث صفت کماليّ . ن منودن است تيقّ هيئت بالبداهه 

 ت و خلوص نّيت برتبيت مجهور پرداختهبصدق طويّ 
 در تعاليم معارف عمومّيه و تدريس علوم نافعه و تشويق

 ه و حتريص بر توسيع دوائر صنائعبر ترقّيات عصريّ 
 اذ وسائل ثروت اهالی مملکتو جتارت و ترغيب اختّ 

 چه که عموم ناس. بذل جهد بليغ و سعی منيع منودنست 
 مور مهّمه که عّلت  مزمنهء هيئت اجتماعّيه را برءااز اين 

 فوريست بيخربند بايد که علمای هومشند و دانايان خردمند
 خالصاً خملصاً ّلّل بوعظ و نصيحت عموم برخيزند تا ديدهء

 . دحل بينش معارف روشن و بصي گرداهالی از اين کُ 
 اندر منودهزيرا اليوم ناس بظنون و اوهام خود چنني تصوّ 

 يات و رسل و کتبآمن بؤ که نفسيکه موقن باّلّل و م
 



 ٤٩ص 
 ه و مظهر خشية اّلّل است بايد معّطل و معّوقو شرائع اهليّ 

 يّام بگذراند تا از نفوسی عندامباند و ببطالت و بطائت 
 ا گذشته دل بعاملاّلّل حمسوب گردد که از دنيا و مافيه

 . اندتقّرب جسته اند و از خلق بعيد شده حبقّ اخروی بسته
 اًل در اين کتاب در موقع ديگر ذکرچون اين بيان مفصّ 

 باری باقی. خواهد يافت هلذا در اين مقام ترک اولی 
 ه خشية اّلّل و حمّبة اّلّل فی حمّبة عباده و حلمصفات کماليّ 

 و مرّوت و جالدتو سکون و صدق و سلوک و رحم 
 و شجاعت و ثبات و اقدام و جهد و کوشش و کرم و خبشش

 و وفا و صفا و محّيت و غيت و مّهت و بزرگواری و حقوق
 مثال ذلک بوده و فاقد اين اخالق حسنهءاپروری و 

 انسانّيه ناقص است  و اگر حقائق هر يک از اين صفات را
 و ثانی کلمهء .بيان منائيم ) مثنوی هفتاد من کاغذ شود ( 

 و اين. اين شرائط مقّدسهء علمّيه ) حافظاً لدينه است ( 
 معلوم است که مقصد از اين کلمهء مبارکه منحصر

 حکام و مراعات عبادات و اجتناب از کبائرادر استنباط 
 



 ٤٨ص 
 حکام شرعّيه و باين وسائط حمافظهءاو صغائر و اجراء 

 را از کّل جهات دين اّلّل منودن نبوده بلکه هيئت مّلت
 ت دينّيهحمافظه منودن و در اعالء کلمة اّلّل و تکثي مجعيّ 

 و ترويج دين اهلی و غلبه و استعالئش بر سائر اديان
 اد مجيع وسائل و وسائط سعی بليغ را مبذولاز احتّ 

 و فی احلقيقه اگر علمای اسالمّيه در اين. داشنت است 
 ند تا حبال مجيعامور چنانچه بايد و شايد اقدام مينمود

 ملل عامل در ظّل کلمهء وحدانّيت داخل ميشدند و شعلهء
 هء ) ليظهره علی الّدين کّله ( چون آفتاب در قطبنورانيّ 

 در قرن خامس . امکان طالع و بر مجيع آفاق الئح ميگشت
 ل يکی از اعضای اثنا عشر هيئتوّ اعشر ميالد لوطر که 

 راً بود و مؤخّ  مذهبّيهء قاتوليک در مرکز حکومت پاپ
 حمدث مذهب پروتستان گشت در بعضی مسائل

 که عدم جتويز تزويج رهابني و تعظيم و تکرمي صور
  و عادات و رسومنيني و رؤسای سلف مسيحيّ حواريّ 
 . هء زائده بر احکام اجنيل با پاپ خمالفت منودمذهبيّ 

 



 ٥ ١ ص
 بود که کلّ  ای زمان اقتدار پاپ بدرجه با وجود آنکه در آن

 ملوک اوروپ از سطوتش متزلزل و مضطرب و ضبط
 و ربط امور مهّمهء قطعهء اوروپ در ميني قّوت و قدرتش

 مودوع و مرتبط ولکن چون در اين مسائل
 سای دينّيه و عدم سجود و تعظيمؤ که جواز تزويج ر 

 قهء در کنائس و ابطال عادات رمسّيهءبر متثال و صور معلّ 
 و حمّقق بود و بوسائل حمقّ زائده بر مضامني اجنيل لوطر 

 الزمهء ترويج تشّبث منود در ظرف اين قرون اربعه
 مريک و چهار مخس قطعهء آملانا هالیاکثر ا و کسری 

 هالی منچه ) خالصه ( تقريباً ااز  یو انگليس و بسيار 
 دويست و پنجاه کرور از مذاهب سائرهء نصاری در مذهب

 مذهبپروتستان داخل گشتند و هنوز رؤسای اين 
 هء افريکبکمال مّهت در تروجيند و حال در سواحل شرقيّ 

 ت و آزادی سودان و زنگيان را وسيلهيّ بظاهر حرّ 
 منوده مکاتب و مدارس تأسيس کرده بتعليم و تدريس

 صرفهء افريک مشغولند ءو متدين طوائف متوّحشه
 



 ٥١ص 
 و در باطن مقصد اصليشان آنکه بعضی طوائف اسالمّيهء

 ای هر طائفه . داخل در مذهب پروتستان منايندزنگيان را 
 در ارتفاع مّلت خود مشغول و ما در خواب غفلت

 مالحظه منائيد که اين شخص با وجود آنکه. مدهوش 
 معلوم نبود بچه هوائی پرواز ميکند و بچه مقصدی

 متحرّک ّبّمت و غيت رؤسای مذهبش چه قدر
 هر تأييداتکه مظ  حال اگر مّلت باهرهء حقّ . ترويج شد 

 ه است اگر ّبّمت تاّمهه و مطلع توفيقات ربّانيّ اهليّ 
 ا سواه تشّبثو غيت کامله متوّسال الی اّلّل و منقطعاً عمّ 

 هبوسائل ترويج منايند و بذل سعی و اقدام کنند البتّ 
 مبني بر کّل آفاق ساطع گردد و بعضی انوار حقّ 

 عاملالعی ندارند و نبض مور اطّ انفوس که بر حقائق 
 ت مزمنهء بطالن را چهدر دستشان نه و ندانند که علّ 

 ی الزم مهچه گمان ميکنند که ترويجعظم حقّ افاروق 
 بسيف منوط است و حبديث انا نّب بالّسيف استدالل

 و حال آنکه فی احلقيقه اگر بنظر دقيق مالحظه. مينمايند 
 



 ٥٢ص 
 منايند مشهود گردد که در اين عصر سيف واسطهء

 ج نه بلکه سبب وحشت و دهشت و امشئزاز قلوبتروي
 هل کتاب رااو نفوس گردد و در شريعت مبارکهء غرّا 

 بقّوهء قاهره اجبار بر اقرار و اميان جائز نه و حال آنکه
 من موّحد استؤ ت هر مداللت و هدايت فريضهء ذمّ 

 و حديث ) انا نّب بالّسيف ( و کذلک حديث ) امرت ان
 مشرکني يقولوا ال اله ااّل اّلّل ( در حقّ أقاتل الّناس حّتی 

 اهلّيه که از کثرت توّحش و نادانی از درجهء بشرّيتج
 چه که اميانيکه بضرب سيف . ساقط بودند وارد

 حاصل گردد بسيار بی اعتبار و بسبب امر جزئی منقلب
 بکفر و ضالل ميشود چنانکه قبائل و طوائف اطراف

 ب اوج نبّوت مبعارجمدينهء منّوره بعد از عروج آفتا
 فی مقعد صدق عند مليک مقتدر ( دوباره بدين( 

 و مهچنني مالحظه منائيد . شدند جاهلّيه برگشته مرتدّ 
 زمانيکه نفحات قدسّيهء روح اّلّل خطّهء فلسطني  و جليل

 و سواحل هنر اردن و جوانب اورشليم را معطّر ساخته
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 زمان در آمده در آنو احلان جليل اجنيل مبسامع روحانيان 

 قبائل و طوائف آسيا و اوروپ و افريک و امريک کلّ 
 و اوقيانوس که جزائر حبر حميط است جموس و بت پرست

 توحدانيّ  و غافل از خطاب يوم الست بودند مقرّ 
 بعد از بعثت انفاس. ه نبوده ت جز مّلت موسويّ و الوهيّ 

 ت سه سالطّيبهء طاهرهء روح خبش آحنضرت در مدّ 
 ات جاودانی بر اهالی آنديار مبذول داشت و بوحیحي

 اهلی اّس اساس شريعت عيسويّه که در آن عصر معجون
 اگر چه . برء الّساعهء هيئت معلولهء بشريّه بود تأسيس شد

 در زمان آحنضرت انفس قليله مقبل الی اّلّل گشتند بلکه
 فی احلقيقه مؤمن موقن عبارت از دوازده نفر رجال

 ني که مسّمیچند نساء بودند و يکی از حواريّ ني و حواريّ 
 شده يازده نفر باقی بيهوذای اسخر يوطی بود نيز مرتدّ 

 باری بعد از صعود آحنضرت بافق عّزت اين . ماندند
 ه و روش و حرکاتنفوس قليله باخالق حسنهء روحانيّ 

 س مسيحائیفَ ه و ن َ هء اهليّ ه مبعوث شده بقوّ سهء رمحانيّ مقدّ 
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 و در آنزمان. ّبدايت کّل من علی االرض قيام منودند 
 ت و اهتمامکّل ملل اصنامّيه و مّلت يهود بکمال قوّ 

 بر اطفای سراج اهلی که در زجاجهء خطّهء اورشليم مشتعل
 نور اّلّل بافواههمئوا گشته برخاستند ) يريدون ان يطف

 هر يکنوره و لو کره الکافرون ( و  مّ يتو يأبی اّلّل ااّل ان 
 از اين نفوس مبارکه را ببدترين عذابی شهيد منودند

 بلکه جسم مطّهر بعضی را بساطور قّصابی ريزه ريزه
 ها بسوختند و بعضی اتباع و اشياع ايننلخگمنوده و در  

 اشخاص مقّدسه را بعد از شکنجه و عذاب زنده زير خاک
 با وجود اين عقوبات شديده ابداً در تبليغ. دفن منودند 

 سيف و خراشيدن روی ر اّلّل فتور ننموده بدون سلّ ام
 ه عامل را احاطه منودهت عيسويّ نفسی باالخره ملّ 

 بقسمی که در قطعهء اوروپ و امريک از اديان سائره
 اثری باقی مناند و در آسيا و افريک و جزائر حبر حميط

 . جّم غفيی از اهالی اليوم در ظّل اجنيل داخلند
 واضحهء الحيه ثابت و مربهن گشت که ترويجحال باين ادلّهء 
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 دين اهلی بکماالت انسانّيه و اخالق حسنه و شيم

 اگر نفسی. ه است ه و روش و حرکت روحانيّ مرضيّ 
 بصرافت فطرت اقبال الی اّلّل منايد مقبول درگاه

 ت بوده چه که اين نفس از اغراض شخصّيه و طمعاحديّ 
 التجا منوده بصفت ايت حقّ منافع ذاتّيه مربّا و بصون مح

 امانت و صداقت و پرهيزکاری و حقوق پروری و مّهت
 و وفا و ديانت و تُقی بني خلق ظاهر گردد و مقصود

 خرویاه که سعادت سهء مسائيّ اصلی  از انزال شرائع مقدّ 
 و متّدن دنيوی و هتذيب اخالق باشد حاصل گردد

 و مدبر و ااّل بضرب سيف بظاهر مقبل و در باطن مغلّ 
 در اين مقام حکايتی که سبب عربت کّل گردد . گردند

 ه مذکور که قبل از بعثتدر تواريخ عربيّ . ذکر منائيم 
 که يکی از ملوک  نبوی عليه الّسالم نعمان بن منذر خلميّ 

 سرير سلطنتش مدينهء حيه بوده ه و مقرّ عرب جاهليّ 
 ع اقداح مدام عقلش زائلروزی از کثرت جترّ 

 در عامل سکر و بيهوشی بقتل . باطل گشتو شعورش 
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 نيسال و عمر بن مسعود کلده که دو ندمي و خالد بن مضلّ 

 و چو ن. نس يار و جليسش بودند فرمان داد او در حمفل 
 از عامل مستی و سکر ّبوش آمد بپرسش حال دو ندمي

 پرداخت تفصيل واقعه را بيان منودند بغايت حمزون
 ق خاطر عظيم که باينّب شديد و تعلّ از ح . و دخلون شد

 اندو ندمي داشت بر مقابرشان دو بناء عالی مسّمی بغريّ 
 ساخته و بيادگار اين دو ندمي يوم بؤس و يوم نعيم

 در هر سالی قرار داد و در اين دو روز معلوم حبشمت متام
 ان نشسته در يوم بؤس نظرش بر هر کهآمده ما بني غريّ 

 فتی و در يوم نعيم هر وارد و وافدی راافتادی جبان امان نيا
 هنايت ساختی و اين قاعدهمظهر احسان و عنايت بی

 تا آنکه روزی. و بيمني شديد مستحکم بود  و قانون مستمرّ 
 پادشاه اسبی حممود نام سوار و بقصد شکار عزم صحرا

 منود ناگاه از دور گوری بنظرش درآمد در عقب آن
 تاخت تا از خيل و جيشگور پادشاه اسب برانگيخت و 

 خود دور و وقت بيگاه شد مأيوس گشت ناگاه سواد
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 جانب معطوف داشت نادر باديه پيدا شد عنان بد ای خيمه

 تا بدر خيمه رسيد فرمود مهمان ميطلبيد خداوند خيمه
 حنظله بن ابی غفراء طائی گفت بلی و استقبال منوده

 گفت در ناصيهء ايننعمانرا فرود آورده و با زوجهء خود  
 ضيافتی کن و در مهمان أيّ هتشخص آثار بزرگی باهر 
 زن گفت گوسفندی دارمي. نوازی مهّتی و غيتی منا 

 ذبح منا و من جبهت احتياط چنني روزی قدری آرد ذخيه
 ام پس حنظله گوسفند را دوشيده قدحی شي نزدمنوده

 ترتيب ای نعمان برده آنگاه گوسفند را ذبح منوده مائده
 ت و الفت حنظله بکمالداد و آنشب را نعمان از حمبّ 
 و چون فجر طالع شد نعمان. خوشنودی و سرور بسر برد 

 عزم عزميت فرمود حبنظله خطاب منود که تو در ضيافت
 و مهمان نوازی منتهای جوامنردی را آشکار منودی من

 تیمدّ . نعمان بن منذر و قدوم ترا بکمال اشتياق منتظرم 
 روی تا آنکه قحط و غالء عظيمی در ديار طيّ   گذشت

 منود حنظله باحتياج شديد مبتال شد بدين سبب حبضور
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 فاقات يوم بؤس در پيشگاهاز غرائب اتّ . پادشاه شتافت 

 حضور نعمان حاضر گشت پادشاه بغايت آزرده
 خاطر شده آغاز عتاب منود که چرا چنني روزی حبضور

 . روز بؤس يعنی سختی استرفيق خود شتافتی که 
 اگر امروز نظرم بر يگانه فرزندم قابوس افتد جبان امان

 حنظله گفت از يوم. نيابد اکنون حاجتی که داری خبواه 
 بؤس بيخرب بودم و نعمت دنيا جبهت حياة و بقاست
 رو چون مرا در اين ساعت چشيدن کأس هالک مقرّ 

 از ايننعمان گفت . ر از خزائن ارض چه فائده متصوّ 
 پس حنظله بر زبان راند مرا چندان. امر چاره نيست 

 ت اجراامان ده که بنزد عيال خود عودت منامي و وصيّ 
 نعمان. منامي و در سال آينده يوم بؤس حاضر گردم 

 ضامنی خواست که اگر در وعده خمالفت منايد ضامن را
 حنظله متحّيانه ّبر طرف نگريست. بقتل رساند 

 بر شريک بن عمر و بن قيس شيبانیتا آنکه نظرش 
 : که يکی از خّدام نعمان بود افتاد و اين ابيات را خبواند

 



 ٥٨ص 
 " يا شريکا يا ابن عمرو          هل من املوت حماله" 
 " له مصاب               يا اخا من ال أخا خا کلّ أيا " 
 " يوم عن شيخ کفاله       خا الّنعمان فيک الأيا " 
 ". همحن بالّ نعم الرّ أ اين شيبان کرمي                " 

 . ای برادر جبان جوامنردی نتوان منود: شريک گفت 
 بيچاره متحّي ماند پس شخصی که موسوم بقراد بن

 بود برخاست و کفالت منود مشروط باينکه اجدع کلبّ 
 اگر يوم بؤس سنهء آتيه حنظله را تسليم ننمايد هر حکم

 پس. او جاری کند  اده فرمايد در حقّ که پادشاه ار 
 . نعمان پانصد شرت حبنظله احسان منوده روانه ساخت

 در سنهء بعد روز بؤس چون صبح صادق از افق مشرق
 هپايان بر عادت مألوفه توجّ سر برآورد نعمان با حشمت بی

 ان منود و قراد را ّبمراهی آورد تا معرضيّ ر مبحل غ
 ولت بشفاعت زبانارکان د. سخط پادشاهی گردد 

 گشودند تا غروب مهلت خواستند که بلکه حنظله
 عودت منايد و پادشاه را مقصد چنان بود که از جهت
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 . ت حنظله را بقتل ضامن از هالکت جنات دهدپاس حمبّ 

 باری چون قريب بغروب شد قراد را برهنه ساخته
 تا گردن زنند ناگاه از دور سواری پديد شد که بسرعت

 اف گفت منتظر چه هستینعمان بسيّ  . متام ميتاخت
 وزرا گفتند شايد اين سوار حنظله باشد چون

 . نعمانرا آمدن او موافق نيفتاد. نزديک شد حنظلهء طائی بود 
 گفت ای جاهل امحق با وجود آنکه از پنجهء مرگ

 وفای: حنظله گفت . گرخيتی  بار ديگر چرا درآوخيتی 
 را در مذاق من شيين و گوارا بعهد زهر هالهل هالکت

 گذاری و وفا  ال منود باعث بر اين حقّ ؤ نعمان س. منود 
 ؟ پروری  و مراعات عهد و پيمان چه امری بود

 ه و اميامن بکتب منزلهءت اهليّ اقرارم بوحدانيّ : حنظله گفت 
 جواب داد که بنفس؟ بچه دين متديّنی : نعمان گفت  . مساويّه

 . امصراط مستقيم روح اّلّل پويندهمسيحائی زنده و در 
 روح اّلّل را بر مشام من ءهنفحات قدسيّ  :  نعمان گفت
 ة اّللّ حنظله يد بيضای هدايت را از جيب حمبّ . عرضه کن 
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 برآورد انوار اجنيل بر بصر و بصيت حاضرين

 ه از اجنيلاشراق منود و چون حنظله چند آيات اهليّ 
 نعمان و مجيع وزرايش از بت باحلان جليل تالوت منود

 و بت پرستی بيزار و در دين اهلی ثابت و راسخ گشته
 بر زبان راندند که صد هزار افسوس که تا حبال ازين

 پايان غافل و حمجوب و از اين غمام فضل رمحن رمحت بی
 ان را خراب منودهمأيوس و حمروم بودمي و فوراً غريّ 

 انصاف را استواراز ظلم و اعتساف نادم و اساس عدل و 
 حال مالحظه منائيد که شخصی از اهل باديه حبسب . منود

 ظاهر گمنام و بيمقام چون بصفتی از صفات خملصني
 غفيی از ظلمت ظاهر شد چنني پادشاه غيور را با جمّ 

 شام ضاللت جنات داده بصبح هدايت داللت منود
 و از باديهء هالکت بت پرستی خالص منوده بساحل حبر

 ه وارد کرد و سبب ابطال چنني عاداتیت اهليّ يّ وحدان
 نايب بنت و خمرّ ت بشريّ که فی احلقيقه آفت مجعيّ 

 تفّکر و تعّمق الزم و تعّقل و تدبّر. ت است گرديد مدنيّ 
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 خالصه قلب در منتهی درجهء احزان. واجب است 

 ه عموم را متوّجه آنچه اليومف که از هيچ وجه توجّ و تأسّ 
 آفاق مشس حقيقت بر کلّ . الئق و سزاوار است منيبيند 

 مشرق و ما در ظلمات هوای خود گرفتار و حبر اعظم
 از کّل جهات متمّوج و ما از تشنگی سوخته و افسرده

 ت نازل و ما در مفازهءه از مساء احديّ و ناتوان موائد اهليّ 
 . يه ميتنم (گر فت و  گقحط سرگشته و حيان ) من ميان  

 ه که سبب اجتناب اديان سائرهيّ مجله اسباب کلّ و از 
 . ت جاهلّيه استن بدين اهلی گشته تعّصب و محيّ بتديّ 

 مثالً مالحظه فرمايند که خطاب اهلی جبمال نورانی و فلک
 رمحانی سرور اهل عامل ) و جادهلم بالّتی هی احسن (

 مور چنانچه آن شجرهء مبارکهءأوارد و مبدارا و مالئمت م
 الطاف بينهايت را بر سر ت ظلّ هء (  نبوّ ه و ال غربيّ شرقيّ ال ( 

 عموم اهل عامل افکنده و مبالطفت کربی و خلق عظيم
 رفتار و حرکت ميفرمودند و مهچنني حضرت موسی

 و حضرت هارون عليهما الّسالم در خطاب و عتاب
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 . ( مأمور لّيناً  بفرعون ذی االوتاد بامر ) قوال له قوالً 

 ود شهرت سي خييّهء انبيا و اولياء اهلی که فیبا وج
 احلقيقه در مجيع مراتب هيئت بشريّه را تا قيام الّساعه

 سوهء حسنه است مع ذلک بعضی از اين تلطّفاتاُ 
 و تعطّفات فوق العاده غافل و حمجوب و از حقائق کتب

 دياناهل سائر اه حمروم و مهجور گشته از اهليّ  ءمقّدسه
 ه رااحرتاز را جمری و ابداً تعارفات  عاديّ  کمال اجتناب و
 با وجود عدم جواز الفت و معاشرت. نيز جائز منيدانند 

 چگونه ميتوان نفسی را هدايت منوده از ظالم فانی
 ر فرمود و از اسفل جهل و ضالل منوّ ال بصبح نورانی ااّل 

 ؟ فق علم و هدی تشويق و حتريص منوداعلی ابصعود 
 حظه منائيد که اگر حنظلهحال بعني انصاف مال

 ت و صداقت و مهربانیبا نعمان ابن منذر با کمال حمبّ 
 غفي و مهمان پروری حرکت منيکرد آن پادشاه و جمّ 

 ت اهلی چگونه مقّر و معرتفاز مشرکني را بوحدانيّ 
 اجتناب و احرتاز و خشونت سبب امشئزاز. ميگردانيد 
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 مالطفت و مدارا و مالئمتت و قلوب و نفوس گردد و حمبّ 

 اگر شخصی. سبب اقبال نفوس و توّجه قلوب شود 
 جنبّيهااز مؤمنني موّحدين در حني مالقات با نفسی از ملل 

 اظهار احرتاز منايد و کلمهء موحشهء  عدم جتويز معاشرت
 و فقدان طهارت را بر زبان راند آن شخص اجنبی از اين

 اگر شّق القمرر گردد که کلمه چنان حمزون و مکدّ 
 ننمايد و مثرهء اجتناب اين باشد که نيز بيند اقبال حبقّ 

 ه قليلی الی اّلّل بوده از آنشخص توجّ  اگر در قلب آن
 ی از شاطی حبر اميان بباديهء غفلتنيز پشيمان گشته بکلّ 

 و بطالن فرار منايد و چون مبمالک و وطن خود رسد
 ّلت در شرائطدر مجيع روزنامه ها درج منايد که فالن م

 اگر قدری تفّکر . ت مبنتهی درجهء قصورندانسانيّ 
 نات قرآنّيه و روايات مأثوره از جنوم مساءدر آيات و بيّ 

 ت منائيم معلوم و مربهن گردد که اگر نفسیاحديّ 
 ه مّتصف و باخالق روحانّيه متخّلق باشدبصفات اميانيّ 

 ممکنات ه است برای کلّ مظهر رمحت منبسطهء اهليّ 
 



 ٦٥ص 
 موجودات ه است جبهت کلّ و مشرق الطاف رمحانيّ 

 سهء اهل اميان عدل و انصافچه که صفات مقدّ 
 و بردباری و مرمحت و مکرمت و حقوق پروری

 ت و مالطفتو صداقت و امانت و وفاداری و حمبّ 
 پس اگر نفسی. و غيت و محّيت و انسانّيت است 

 بوسائلی شودث س باشد متشبّ فی احلقيقه پاک و مقدّ 
 مجيع ملل عامل منايد و بصفات حقّ  که جلب قلوب کلّ 

 هعامل را بصراط مستقيم کشاند و از کوثر حيات ابديّ 
 ه چشم پوشيده سعادتحال ما از مجيع امور خييّ  . چشاند

 هء مجهور را فدای منافع موقّتهء خود مينمائيم و تعّصبابديّ 
 . اعتبار خويشنت ميشمرميه را وسيلهء عّزت و و محّيت جاهليّ 

 باين قناعت ننموده بتکفي و تدمي يکديگر ميکوشيم
 و چون خواهيم که اظهار معرفت و دانائی و زهد و ورع

 اين و آن پردازمي و تقوای اهلی منائيم بطعن و سبّ 
 فالن باطل است و عمل فالن ناقص عبادت ءکه عقيده

 زيد قليل است و ديانت عمرو ضعيف افکار فالن
 



 ٦٦ص 
 ه ناماست و اسرار فالن متوجّ  گمشابه اطوار فرن

 و ننگ صف مجاعت دوش پيوسته نبود و اقتدای
 ماه شخص در اين. بشخص ديگر جائز و شايسته نه 

 اتیتوانگری حبدائق باقيه نشتافت و خيات و مربّ 
 بنيان شريعت. در پيشگاه مسند پيغمربی حاضر نگشت 

 مار بساط اميان خراب شد و اساس ديانت تار و
 اللتضمنطوی شد و اعالم ايقان خمتفی گشت عامل ب

 افتاد و در رّد مظامل  فتور و رخاوت حاصل شد روزها
 و ماهها بسر آمد و عقار و ضياع در دست مالک سال

 در اين شهر هفتاد حکومت خمتلفه. گذشته باقی ماند 
 مرّتب بود و حال روز بروز قّلت يافته بيست و پنج

 يادگار ماند روزی دويست احکام متضاّده حکومت
 و فتاوای متباينه از يک مصدر ظاهر و حال جتاوز

 جّم غفيی از عباد اّلّل جبهت حماکمه. از پنجاه منينمايد 
 . سرگردان و حال در مأمن راحت مسرتيح و در امان

 يکروز مّدعی مغلوب و مّدعی عليه غالب و روز ديگر
 



 ٦٧ص 
 ی عليه مغلوب حال اين مسلکمّدعی غالب و مّدع

 ه استاين چه ديانت کفريّ . مستقيم نيز مرتوک شد 
 دينا شريعتا وا ويال وا ه واو اين چه ضاللت شرکيّ 

 وا مصيبتا ای برادران مؤمنني زمان زمان آخر است
 باری باينگونه کلمات ختديش. و روز قيامت نزديک 

 اذهان بيچارگان اهالی و تشويش قلوب درماندگان
 مساکينی ميشود که از حقائق امور و اساس اين اقوال

 هخرب ندارند و منيدانند که صد هزار اغراض نفسانيّ 
 هلذا گمان. بّيهء بعضی مستور در حتت نقاب اقوال تعصّ 

 ن داشتهآه و خشية اّلّل بر ميکنند که قائل را غيت دينيّ 
 و حال آنکه قائل چون در آبادی عموم خرابی خصوصی

 ی بيند فرياد کند و در بينائی ديگران کوری خود راخود را م
 لکن ديدهء بصيت . مشاهده مينمايد ناله و فغان آغاز کند

 الزم که ادراک کند اگر اين قلوب مظهر خشية اّلّل بود
 . اش چون مشک جان عامل را معّطر مينمودالبّته رائحهء طّيبه

 . هيچ امری در عامل مبّجرد قول تصديق نشود
 



 ٦٩ص 
 ورنه اين جغدان دغل افروختند" 

 " بازان سفيد آموختند گبان                   
 هدهد گر بياموزد قطا گبان" 

 "؟ و و پيغام سباکراز هدهد                     
 انی که از کتاب وحی اهلی استنباط معانی و معارفو علمای ربّ 

 اهلام غيبیاند و قلب منيشان مهبط و حکم نامتناهی منوده
 را بر مجيع ملل در کلّ  ه تفّوق مّلت بيضای حقّ ربّانيست البتّ 

 و جهد طالب و در تشّبث وسائل ما به مراتب بکمال جدّ 
 ی مبنتهای مّهت ساعی و جماهد و اگر نفسی از اينالرّتقّ 

 ت نبودهه مقبول درگاه احديّ ه غافل البتّ مقاصد خييّ 
 و در منتهای فقر بلکه در کمال نقص ّبيئت تاّمه ظاهر

 . بکلمهء غنا ناطق
  است و تيز خشممرتُ گر ضريری لَ " 

 " وشت پارش دان که او را نيست چشمگ                    
 از مقّلد تا حمّقق فرقهاست" 

 " کني چه داود است و آن ديگر صداست                    
 



 ٦٨ص 
 علم و دانش و پاکی و زهد و ورع و آزادگی ّبيئت

 ای در زمان سياحت کلمهء مبارکه. و لباس نبوده و نيست 
 از شخص بزرگواری استماع منودم که تا حبال شيينی

 دليل ای نه هر عمامه: آن کلمه از کامم نرفته و آن اينست 
 ت جهل و فسقزهد و علمست و نه هر کالهی علّ 

 ای بسا کاله که َعلم ِعلم برافراخت و ای بسا عمامه که حکم
 سه کلمهءو کلمهء ثالث از اين کلمات مقدّ . شرع برانداخت 

 چه قدر اين عبارت شامل معانی. خمالفاً هلواه ( وارد ( 
 جليله است از جوامع الکلم و عبارات سهل ممتنعست

 و فی احلقيقه. ت است اّس اساس اخالق ممدوحهء انسانيّ 
 هءيّ هء نوراناين کلمه مشع عامل و بنيان اعظم اخالق روحانيّ 

 اخالق و سبب اعتدال حقيقی بنی آدم است معّدل کلّ 
 چه که هوای نفس. هء انسانيست متام شيم مرضيّ 

 آتشی است که صد هزار خرمن وجود حکمای
 دانشمند را سوخته و دريای علوم و فنونشان اين نار

 و چه بسيار واقع که نفسی جبميع. مشتعله را خممود ننموده 
  



 ٧ ١ ص
 ه آراسته و بزيور عرفان پياستهسانيّ صفات حسنهء ان

 شخص را از هيئت هء آنباع هوی شيم مرضيّ لکن اتّ 
 اعتدال خارج منوده در حّيز افراط انداخت نّيت خالصه را

 بنّيت فاسده تبديل منود و مهچنني اخالق در مواضع
 ت هوی و هوسالئقه ظاهر نگشت بلکه بقوّ 

 صحيح مضرّ از مسلک مستقيم نافع منحرف مبنهج غي 
 بنياخالق حسنه عند اّلّل و عند مقرّ . ل گشت متحوّ 

 تريندرگاهش و نزد اولی االلباب مقبول و ممدوح
 امور لکن بشرط آنکه مرکز سنوحش عقل

 و اگر. و دانش و نقطهء استنادش اعتدال حقيقی باشد 
 ه بيان گردد کار بتطويلمور کما هو حقّ ا حقائق اين

 باری در اين حبر . از ميان برود اجنامد و موضوع و حممول
 صيتها ن ووروپ با اين مهه متدّ اطوائف   هائل هوی کلّ 

 شانهنيّ قضايای متدّ  هالک و مستغرق و از اين جهت کلّ 
 ب ننمايندبعضی از اين کلمه تعجّ . ساقط الّنتيجه است 

 یو استيحاش نفرمايند چونکه مقصد اصلی و مطلب کلّ 
 



 ٧١ص 
 عظم و وضع اصول و اساس اقوم مجيعااز بسط قوانني 

 هه است و سعادت بشريّ شئون متّدن سعادت بشريّ 
 ب درگاه کربيا و راحت و آسايش اعلی و ادنیدر تقرّ 

 از افراد هيئت عمومّيه است و وسائل عظيمهء اين
 ن صوریت است و متدّ دو مقصد اخالق حسنهء انسانيّ 

 صفای ن اخالق حکم ) أضغاث أحالم ( داشته ومتدّ بی
 ( کمال باطن ) کسراب بقيعة حيسبه الّظمآن ماءً ظاهر بی

 که رضايت باری و راحت  ای زيرا نتيجه. انگاشته گردد 
 ن ظاهر صوری بتمامهو آسايش عموميست از متدّ 

 نحاصل نشود و اهالی اوروپ در درجات عاليهء متدّ 
 هءاند چنانچه از افکار و اطوار عموميّ اخالق ترّقی ننموده

 مثاًل مالحظه منائيد . اوروپ واضح و آشکار است ملل
 ب و اضمحاللکه اليوم اعظم آمال دول و ملل اوروپ تغلّ 

 يکديگر است و در کمال کره باطن باظهار منتهی درجهء
 هء مشهورهء پادشاهو قضيّ . ت و احّتاد مشغول الفت و حمبّ 

 آشتی و آسايش پرور در تدارک مهّمات حربّيه و ازدياد
 



 ٧٢ص 
 آور بذل جهد بليغريّه بيشرت از ملوک جنگکهء عسقوّ 

 رهء شديده ميسّ مينمايند چه که صلح و آشتی من دون قوّ 
 نگردد در ظاهر ّبانه منوده ليالً و هناراً مجيعاً باعظم

 ه ميکوشند و اهالی مسکنيو جهد در تدارکات حربيّ  جدّ 
 آنچه بعرق جبني پيدا کرده اکثرش را بايد انفاق

 و چه قدر آالف از نفوس که صنائع نافعه را. اين راه کنند 
 هءت در اجياد آلت مضرّ ترک منوده شب و روز بکمال مهّ 

 جديده که بيشرت از پيشرت سبب سفک دماء ابناء
 اقهء جديدهجنس است مشغولند و هر روز آلت حرّ 

 دردنگاحداث و اجياد ميکنند و دول جمبور بر اين  
  را ترک منوده در تدارک آالتهء قدميکه آالت حربيّ 

 هء قدمي با آالتجديده کوشند چه که آالت حربيّ 
 امچنانچه در اين ايّ . هء جديد مقاومت ننمايد حربيّ 

 که سنهء هزار و دويست و نود و دو هجريست در ممالک
 جديدی و در ممالک منچه اجياد توپ گآملان صنعت تفن

 هنری مارتی و توپ گاند که از تفنمنوده ای حناسی تازه
 



 ٧٣ص 
 آتش بارتر و در هدم بنيان انسانی شديدتر پکرو 

 و اين مصارف باهظه را بايد. أثيتر است و سريع التّ 
 حال انصاف دهيد. ل منايند که رعايای فلک زده حتمّ 

 ن حقيقی اخالقی سببن صوری بدون متدّ که اين متدّ 
 آسايش و راحت عمومی و وسيلهء اجتالب مرضات

 ت و مدّمر ارکانب بنيان انسانيّ ی است و يا خود خمرّ اهل
 در سنهء هزار و هشتصد؟ آسايش و سعادت است 

 و هفتاد ميالدی که حماربه بني آملان و فرنسا واقع شد
 از قرار مشهور ششصد هزار نفس در ميدان مهامجه

 چه بسيار. و مدافعه مأيوس و مقهور کشته گشتند 
 س منهدم شد و چه بسيار مدنبنيان خانداهنا که از اسا

 ت بود و بامداد عاليهادر شام در منتهای معموريّ 
 پرستارچه قدر اوالد صغار که يتيم و بی. سافلها گشت 

 ماندند و چه قدر پدران و مادران ساخلورده مثرهء
 زندگانيشان جوانان نورسيده را در خاک و خون غلطان

 دستگي رجال و و مرده ديدند و چه قدر نساء که بی
 



 ٧٤ص 
 ها و بعضات احراق کتاخبانهو مهچنني کيفيّ . ماندند 

 ريّهکمهء فرنسا و آتش زدن دار الّشفای عسيابنيهء جس
 ر جمروحهء مريضه ووقايع مؤمله و حرکاتکبا مجيع عسا 

 دث مدهشهء اختالفاموحشهء طائفهء کومون و حو 
 هء متقاتله در پاريس و منازعهات متضادّ ب مجعيّ و حتزّ 

 و عدوان مابني رؤسای دينّيهء قاتوليک و حکومت آملان
 ها و فسادها و تدمي بالد و اوطان و خونريزیه و ظهور فتن

 . ت و دون کارلوس در اسپانياميان حزبني مجهوريّ 
 خالصه از اينگونه وقايع که داللت بر عدم متّدن اخالق

 طوائف اوروپ مينمايد بسيار و اين عبد چون هتک
 . قصود نداشته هلذا بچند کلمه اختصار منودهجهتی را م

 حال واضحست که شخص عاقل بصي و عارف خبي
 آيا طوائف و قبائليکه. تصديق اينگونه امور ننمايد 

 مغاير شيم حسنهء عامل انسانی اينگونه امور موحشه
 در مابينشان جاريست چگونه سزاوار است که اّدعای

 ای علی اخلصوص که نتيجه ؟ متّدن حقيقی کامل تاّم منايند
 



 ٧٥ص 
 ت حالیاز اين امور مأمول نه ااّل تغّلب و تسّلط موقّ 

 و چون اين نتيجه باقی و پايدار نه هلذا نزد اولی االلباب
 در قرون سالفه کراراً . د و اهتمام را سزاوار نيست تقيّ 

 و مراراً حکومت آملان غالب بر فرنسا گشت و مهچنني
 . عديده بر اقليم آملان حکمرانی منودسلطنت فرنسا دفعات 

 حال جائز که ششصد هزار نفوس مسکني از بندگان
 ؟ ه گرددتهء صوريّ پروردگار فدای اين نتائج و منافع موقّ 

 ت اينگونه اموربلکه اطفال نيز ادراک مضرّ  . ال و اّللّ 
 بنمايند ولکن متابعت هوی صد هزار حجاب از دل

 . هر دو نا بينا گردد بر ديده افکند و بصر و بصيت
 چون غرض آمد هنر پوشيده شد" 

 " صد حجاب از دل بسوی ديده شد                    
 ن حقيقی وقتی در قطب عامل َعَلم افرازد کهبلی متدّ 

 چند ملوک بزرگوار بلند مّهت چون آفتاب
 تت جبهت خييّ رخشندهء عامل غيت و محيّ 

 راسخ قدم یأو سعادت عموم بشر بعزمی ثابت و ر 
 



 ٧٦ص 
 پيش هناده مسئلهء صلح عمومی را در ميدان مشورت

 ث منوده عقدگذارند و جبميع وسائل و وسائط تشبّ 
 اجنمن دول عامل منايند و يک معاهدهء قويّه و ميثاق و شروط

 فاق عمومحمکمهء  ثابته تأسيس منايند و اعالن منوده باتّ 
 اقوم را که فی اين امر امتّ . ه مؤّکد فرمايند هيئت بشريّ 

 سّکان ارض احلقيقه سبب آسايش آفرينش است کلّ 
 ه ثبوت و بقایمقّدس مشرده مجيع قوای عامل متوجّ 

 و در اين معاهدهء عمومّيه تعيني. اين عهد اعظم باشند 
 و حتديد حدود و ثغور هر دولتی گردد و توضيع روش

 و حرکت هر حکومتی شود و مجيع معاهدات
 و روابط و ضوابط مابني هيئتو مناسبات دولّيه 

 هء گردد و کذلک قوّ حکومتّيهء بشريّه مقّرر و معنّي 
 چه. هر حکومتی حبّدی معلوم خمّصص شود  ءهحربيّ 

 ريّهء دولتی ازدياد يابدکهء عساگر تدارکات حماربه و قوّ 
 باری اصل مبنای اين عهد. سبب توّهم دول سائره گردد 

 دولتی از دول من بعدقومي را بر آن قرار دهند که اگر 
 



 ٧٧ص 
 دول عامل بر اضمحالل شرطی از شروط را فسخ منايد کلّ 

 ت بر تدميه بکمال قوّ او قيام منايند بلکه هيئت بشريّ 
 اگر جسم مريض عامل باين داروی. آحنکومت برخيزد 

 ی کسب منودهه اعتدال کلّ ق گردد البتّ اعظم موفّ 
 فرمائيد که اگرمالحظه . بشفای باقی دائمی فائز گردد 

 چنني نعمتی ميّسر شود هيچ سلطنت و حکومتی  حمتاج
 و تدارکات مهّمات جنگ و حرب نباشد و مضطرّ  أهتي  

 ت نوعهء جديده جبهت مقهوريّ باصطناع آالت حربيّ 
 منيأر قليلی که سبب تکانسان نگردد بلکه بعس

 مملکت و تأديب اهل فساد و شقاوت و منع فنت
 الً بندگاناز اين جهت اوّ . داخلّيه است حمتاج و بس 

 هءل اثقال مصارف باهظهء حربيّ اهلی عموم اهالی از حتمّ 
 دول راحت و مسرتيح شوند ثانياً نفوس کثيه اوقات

 خود را دائماً در اصطناع آالت مضرّه که شواهد درندگی
 ّيهء عامل انسانی استو خوخنواری و منافی موهبت کلّ 

 ايند بلکه در آنچه سبب آسايش و حياتصرف ننم
 



 ٧٩ص 
 و زندگی جهانيانست کوشيده سبب فالح و جناح نوع

 ت بر سريربشر گردند و عموم دول عامل بکمال عزّ 
 هء قبائل و امم در مهد آسايشتاجداری مستقّر و کافّ 

 و بعضی اشخاص . و راحت آرميده و مسرتيح شوند
 ربند اين امر را بسيارهء عامل انسان بيخيّ که از مهم کلّ 

 نچنانست بلکه از فضل . مشکل بلکه حمال و ممتنع مشرند
 پروردگار و عنايت مقرّبني درگاه آفريدگار و مّهت

 بيهمتای نفوس کاملهء ماهره و افکار و آراء فرائد زمانه
 هيچ امری در  وجود ممتنع و حمال نبوده و نيست مّهت

 مور که در ازمنهءچه بسيار ا. مّهت غيت غيت الزمست 
 سابقه از مقولهء ممتنعات مشرده ميشد که ابداً عقول

 تصّور وقوع آنرا منينمود حال مالحظه مينمائيم که بسيار
 سهل و آسان گشته و اين امر اعظم اقوم که فی احلقيقه

 ت و سبب فوز و فالح و راحتآفتاب انور جهان مدنيّ 
 ؟ فرض شودو جناح کّل است از چه جهت ممتنع و حمال 

 بر اينست که عاقبت شاهد اين سعادت در اجنمن و البدّ 
 



 ٧٨ص 
 هچه که آالت و ادوات حربيّ . گر گردد عامل جلوه

 رسد که حرب بدرجهء ما ال يطاق ای بر اين منوال بدرجه
 ءاز اين تفاصيل مشروحه .ه واصل گردد هيئت بشريّ 

 ه گذشته مربهن است که شرف و بزرگواری انسان ب
 خنوارگی و تيز چنگی و تدمي مداين و ممالک اجنبیخو 

 و تتبي و اهالک جيوش و اهالی نبوده بلکه سبب
 بلند اخرتی و جوان خبتی صيت عدالت پروری و دجلوئی

 عموم رعايا از اعالی و ادانی و تعمي ممالک و ُمُدن و ُقری
 بندگان اهلی و وضع حو حوالی و نواحی و ترفيه و تروي

 صول ترّقی و توسيع حال مجهور و تزييداساس ا اسّ 
 مالحظه فرمائيد که در امکان. ثروت و غنای عموميست 

 چه بسيار ملوک جهانگي بر سرير کشورستانی
 ورکانگاز آجنمله هالکوخان و امي تيمور   . گشتند  مستقرّ 

 ه قطعهء عظيمهء آسيا را در قبضهء تصّرفقکه فی احلقي
 ل که دستناپليون اوّ آوردند و اسکندر رومی و 

 . سه قطعه از قطعات مخسهء عامل گشودند تطاول را بر
 



   ٩١   ص
 مملکتی ؟ ه مرتّتب شدمياز اين فتوحات جس ای آيا چه مثره

 سبب استقرار؟ معمور گشت و يا خود سعادتی منظور آمد 
 سلطنت شد و يا باعث انقراض حکومت از آن خاندان

 گيز از جهانانهالکوی چنگيز جنگ ؟ گرديد
 مشهود نشد جز آنکه قطعهء آسيا از نائرهء ای گييش مثره

 حروبات شديده چون تّل خاکسرت گشت و امي تيمور
 ت عامل و ختريب بنياناز کشورستانی بغي از تشّتت مجعيّ 

 حاصل نکرد و اسکندر رومی ای بنی آدم نتيجه
 اش جز سقوط پسرش از سريراز فتوحات عظيمه

 ممالکش س بر کلّ و يب فلسقوس و بطلمتغلّ تاجداری و 
 ل از ظفر بر ملوکمشاهده نشد و ناپليون اوّ  ای فائده

 هاوروپ ااّل ختريب ممالک معموره و تدمي نفوس عامّ 
 و استيالء تزلزل و اضطراب شديد در قطعهء اوروپ

 . و اسيی نفس خود در اجنام ايّام فوائدی نيافت
 قدری در فضائلولکن . اين آثار ملوک جهانگي 

 و خصائل محيده و عظمت و بزرگواری شأن شهريار
 



 ٩١ص 
 عادل انوشيوان باذل تأّمل منائيد که آن سرور داد

 پرور در زمانی بر سرير جهانبانی مستقّر شد که بنيان قويّ 
 االرکان سلطنت ايرانرا از هر جهت خلل و فتور

 طاری شده بود بعقل خداداد تأسيس عدل و داد منوده
 بنيان ظلم و بيداد را قلع و قمع و هيئت پريشان ايران را

 تی قليله ممالکدر مدّ . جناح سلطنتش مجع فرمود  در ظلّ 
 هاتشپژمردهء ويران ايران به پرتو حيات خبش توجّ 

 ترين ممالک معمورهء مسکونه گشتزنده و برازنده
 قوای متحّللهء حکومت را تکرار اعاده و مزداد و صيت

 انصافش آفاق اقاليم سبعه را احاطه منود مجهورعدل و 
 ت و فالکت باوج عّزت و سعادتاهالی از حضيض ذلّ 

 ت جموس بود صدربا وجود آنکه از ملّ . صعود منودند 
 ت بکالم مبارک ) اّنیآفرينش مشس حقيقت آمسان نبوّ 

 فی زمن ملک عادل ( ناطق گشتند و اظهار مسّرت دتُ لِ وُ 
 حال آن . مت او فرمودنداز والدت در زمان حکو 

 ه باين مقام بلند اعلی فائز گشتبزرگوار آيا بسي مرضيّ 
 



 ٩٢ ص
 مالحظه فرمائيد ؟يا خود جبهان گيی و خون ريزی 

 که در قطب ابداع بچه شأنی مفتخر و متباهی گشت
 بزرگواريش در جهان فانی جاويد و باقی ماند ءکه آوازه

 بيان زندگی دائمیه و اگر ب  . ق گرديده موفّ و حبيات ابديّ 
 مطّول اجنامد و چونه بزرگواران بپردازمي کار اين خمتصر ب

 واضح و مربهن نيست که از قرائت اين کتاب تأثي
 ه در افکار عمومی اهالی ايران حاصل گردديّ فوائد کلّ 

 هلذا اختصار منائيم و بعضی مسائل را که قريب عقول
 ز اين خمتصر نتائجو لکن اگر ا .ناس است ذکر کنيم 

 اساس حسنه مشهود گردد انشاء اّلّل تعالی من بعد باسّ 
 ه پرداخته بعضی کتب مفيدهءه در عوامل ملکيّ حکم اهليّ 

 باری در عامل وجود سطوت قاهرهء  . له حترير گرددمفصّ 
 جنود عدل را قوای اعظم عامل مقابلی نکند  و بنيان

 که  چه  . مرصوص حصون  حصينه مقاومت ننمايد
 و رضاءً  فتوحات اين سيف قاطع را کّل برايا طوعاً 

 مغلوب گردند  و ويراهنای عامل از هجوم اين جنود باعلی
 



 ٩٣ص 
 دو رايت .ت و آبادی سرافراز شود درجهء معموريّ 

 اعظمست که بر افسر هر جهانبانی سايه افکند مبثابهء
 نّي اعظم انوار ساطعهء حکومتش بکمال سهولت

 ه عقل و رايت ثانيهليّ رايت اوّ   . عامل نفوذ کنددر ارکان 
 هء عظيم را جبال آهنني مقاومت نتوانداين دو قوّ  .عدل 

 و اين واضح و بديهی است  . و سّد سکندريرا متانت مناند
 گاهی بی ثباتحکه حيات اين عامل فانی چون نسائم صب

 در اين صورت خوشا بزرگواريکه در سبيل. و در مرور  
 . اری صيت ممدوحه و ذکر خيی يادگار گذاردرضايت ب

 چو آهنگ رفنت کند جان پاک" 
 " چو بر ختت مردن چو بر روی خاک                

 بلی جهانگشائی و کشورستانی ممدوح و بلکه در بعضی
 . تعمي  اوقات جنگ بنيان اعظم صلح است و تدمي سبب

 باغی طاغیی مثالً شهريار بزرگواری اگر در مقابل عدوّ 
 صف جنگ بيارايد و يا آنکه جبهت مجع مشل هيئت

 ت را در ميدان جالدتتهء پراکنده مسند مهّ شتّ تو ممالک م
 



 ٩٤ص 
 اش مبنی بر نوايایو شجاعت بر انگيزد  خالصه حماربه

 صاحله باشد فی احلقيقه اين قهر عني لطف و اين ظلم
 اليوم شايستهء .جوهر عدل و اين جنگ بنيان آشتی است 

 ملوک مقتدر تأسيس صلح عموميست زيرا فی احلقيقه
 ءکلمهء رابعهء آن روايت باهر اهلدايه  . آزادی جهانيان است

 اين معلوم و مربهن است .است )  طيعاً المر مواله(م 
 که اعظم منقبت عامل انسانی اطاعت پروردگار است

 . يکتاتش در متابعت اوامر و نواهی خداوند و شرف و عزّ 
 ی و فوز و سعادتت امکان بديانت است و ترقّ نورانيّ 

 فی اجلمله.  هخلق در متابعت احکام کتب مقّدسهء اهليّ 
 مالحظه شود مشهود گردد که در عامل وجود ظاهراً 
 و باطناً اعظم اساس متني رصني و اکرب بنيان قومي

 هرزين که حميط بر آفرينش و کافل کماالت معنويّ 
 هءضابط سعادت و مدنّيت هيئت عموميّ ه و و صوريّ 

 اگر چه بعضی سبک مغزان.ه است ديانتست بشريّ 
 انده ننمودهکه تعّمق و تدبّر در اّس اساس اديان اهليّ 

 



 ٩٥ص 
 و روش بعضی مّدعيان کاذبهء تديّن را ميزان قرار داده

 یرا بآن قياس منايند از اين جهت اديان را مانع ترقّ  کلّ 
 بس نزاع و جدال و مسبّ د بلکه مؤسّ انعموم انگاشته

 .اند ه مشردهه بني اقوام بشريّ يّ بغض و عداوت کلّ 
 اند که اساس اديان اهلی راو اين قدر مالحظه ننموده

 چه که هر.از اعمال مّدعيان ديانت ادراک نتوان منود 
 ر نه قابل سوءامر خيی که در ابداع شبه آن متصوّ 

 نورانی در دستمثاًل اگر سراج .استعمال است 
 جهالی صبيان و نابينايان افتد خانه نيفروزد و ظلمت

 مستوليه زائل نگردد بلکه خانه و خود را هر دو
 صورت ميتوان گفت سراج ن. در اي بسوزاند

 سراج هادی سبيل و نور دهندهء . ال و اّللّ ؟ مذموم است 
 .شخص بصي است لکن ضرير را آفتی است عظيم 

 ديانت شخصی بوده ُولرت نام از اهلاز مجلهء منکران 
 اديان تصنيف منوده که فرانسه و کتب عديده در ردّ 

 اين شخص .مضامينش سزاوار ملعبهء صبيان بيخردانست 
 



 ٩٦ص 
 حرکات و سکنات پاپرا که رئيس مذهب کاتوليک است

 ه را ميزانت مسيحيّ هء ملّ و فنت و فساد رؤسای روحانيّ 
 ان اعرتاض گشوده  و بعقلقرار داده بر روح اّلّل زب

 ه نگشتهسهء اهليّ سقيم ملتفت معانی حقيقّيهء کتب مقدّ 
 بر بعضی مضامني کتب منزلهء مساويّه حمذورات

 و مشکالت بيان کرده ) و ننّزل من القرآن ما هو شفاء
 و رمحة للمؤمنني و ال يزيد الظّاملني ااّل خسارا (

 حکيم غزنوی خوش بيان کرد آن"  
 " حبر حمجوبان مثال معنوی                        

 که ز قرآن گر نه بيند غي قال"  
 " اين عجب نبود ز اصحاب ضالل                        

 کز شعاع آفتاب پر ز نور "
 " نيابد چشم کور غي گرمی می                        

 ااّل  يضّل به کثياً و يهدی به کثياً و ما يضّل به( 
 اين معلوم و واضحست که اعظم وسائط. الفاسقني ( 

 فوز و فالح عباد و اکرب وسائل متّدن و جناح من
 



 ٩٧ ص
 ت و الفت و احّتاد کّلی بني افراد نوعفی البالد حمبّ 

 فاقاد و اتّ انسانی است  و هيچ امری در عامل بدون احتّ 
 متصّور و ميّسر نگردد  و در عامل اکمل وسائل الفت

 ما فی ه است ) لو أنفقتَ ء اهليّ هيّ احّتاد ديانت حقيق و
 اّلّل أّلف بني قلوّبم و لکنّ  االرض مجيعاً ما اّلفتَ 

 چنانچه در بعثت انبيای اهلی قّوهء احّتاد حقيقی .بينهم (
 متقاتله را ءهباطنی و ظاهری قبائل و طوائف متضادّ 

 کلمهء واحده مجع منوده  صد هزار جان حکم جان  در ظلّ 
 واحد يافته و هزاران نفوس ّبيئت شخص يگانه

 . م گشتهجمسّ 
 بر مثال موجها اعدادشان " 

 " در عدد آورده باشد بادشان                        
 چونکه حق رّش عليهم نوره "

 " مفرتق هر گز نگردد نور هو                        
 جان گرگان و سگان از هم جداست "

 " مّتحد جاهنای شيان خداست                        
 



 ٩٩ص 
 تفاصيل واقعهء در زمان بعثت انبيای سلف عليهم الّسالم

 ه در تواريخ معتربهو اطوار و احوال و آثارشان کما هو حقّ 
 ه و احاديثمذکور نه  بلکه در آيات قرآنيّ  مفّصالً 

 لکن چون از زمان حضرت . و توراة جممل ذکر شده
 مجيع امور در قرآن عظيم و احاديث صحيحهموسی تا حبال 

 و توراة و تواريخ معتربه مندرج  هلذا خمتصراً 
 معلوم و واضح بيان ميشود تا برباهني متقنه نزد کلّ 

 هءگردد که در عامل وجود آيا ديانت اّس اصول اصليّ 
 ت است  و يا خود چنانچه ولرت و امثالت و مدنيّ انسانيّ 

 ی و راحت و آسايشبنيان ترقّ ب اند خمرّ او گمان برده
 و از اين جهت که جمال انکار جبهت .ه است ت بشريّ مجعيّ 

 از طوائف عامل باقی مناند بقسمی بيان ميشود ای طائفه
 اهل ق کلّ که مطابق تواريخ صحيحهء عموم ملل و مصدّ 

 در زمانيکه بنی اسرائيل در مملکت مصر .عامل است 
 مجيع ممالک مصر ر منوده دراز توالد و تناسل تکثّ 

 منتشر گشتند پادشاهان قبطيان فراعنهء مصر بر اعزاز
 



 ٩٨ص 
 ت قوم خود قبطی و اذالل و حقارت سبطیو قوّ 

 تی مديد بنیکه غريب ميشمردند برخاستند و مدّ 
 ق شده در حتت ايادی ظلم و جوراسرائيل خمتلف و متفرّ 

 ناس سفيل و حقي بودند  قبطيان اسي و در اعني کلّ 
 ت و جفا بر عزيزترينبقسمی که حقيترين قبطی اذيّ 

 تا آنکه اسارت و ذّلت و مظلومّيت .سبطی مينمود 
 شب و روز بنی اسرائيل نه از جان .بدرجهء هنايت رسيد 

 در امان و نه اطفال و عيالشان را از بيدادی عوانان فرعون
 و پناهی منايان  طعامشان از فرط مصائب و آالم أملج

 . پر خون و شرابشان سرشک مثابهء جيحون قطعات دل
 بنی اسرائيل در اين حال پر مالل  تا که مجال موسوی

 أشّعهء نار احديّه را از شطر وادی امين بقعهء مبارکه
 مشاهده فرمودند و ندای جان فزای اهلی را از نار

 موقدهء ربّانّيه در شجرهء ) ال شرقّيه و ال غربّيه ( استماع
 ه مبعوث گشتند  و چون سراجت کّليّ منودند  و بنبوّ 

 هدايت در اجنمن سبطيان بر افروختند و بنور ُهدی آن
 



 ٨١ص 
 گمگشتگان ظلمات جهل را بر سبيل مستقيم علم و کمال

 داللت فرمودند  و فرق خمتلفهء اسباط اسرائيليان را
 کلمهء واحدهء جامعهء توحيد مجع فرموده علم احّتاد  در ظلّ 

 تو در مدّ . ختند افاق و يگانگی بر افر اتالل اتّ کامل را بر 
 ه تربيت گشتهقليله آن نفوس جاهله برتبيت اهليّ 

 تگرويدند  و از حقارت و ذلّ   از بيگانگی بيگانگی حقّ 
 و مسکنت و اسارت و جهالت خالص شده  مبنتهی

 بعد از مملکت .ت و سعادت فائز گشتند درجهء عزّ 
 ل اسرائيل کردهه مبوطن اوّ مصر رحلت منوده توجّ 

 بارض کنعان و فلسطني وارد و در بدايت سواحل
 ن بالد ساکنآهنر اردن و ارحيا را فتح منوده در 

 و باالخره مجيع بالد جماوره را از فينيکه و ادوم و عامون
 خالصه در زمان يوشع ممالک سی و يک حکومت در حتت

 نئو و اين طايفه در مجيع ش . ف بنی اسرائيل آمدتصرّ 
 ته از علم و معرفت و ثبات و مهّ صفات و فضائل انسانيّ و 

 قبائل ت و سخاوت بر کلّ و جالدت و شجاعت و عزّ 
 



 ٨١ص 
 يک شخص اسرائيلی در آن .ق منودند و ملل عامل تفوّ 

 هعصر اگر بني جممعی داخل ميشد جبميع شيم مرضيّ 
 ممتاز بود حّتی قبائل سائره در مدح نفسی اگر زبان

 و در تواريخ .ميگشودند نسبت اسرائيلی ميدادند 
 ده مذکور که فالسفهء يونان مثل فيثاغورث اکثرمتعدّ 

 ه را از تالمذهء حضرته و طبيعيّ مسائل حکمت اهليّ 
 سليمان اقتباس منود  و سقراط بسياحت شتافته با بعضی

 انی اسرائيلی مالقات منوده در مراجعتعلمای ربّ  ءاز اجّله
 ان اعتقاد وحدانّيت اهلّيه و بقای ارواحبيونان بني

 . انسانّيه بعد از خلع لباس اجسام عنصريّه را تأسيس منود
 عاقبت جهلهء يونان بر آن واقف اسرار حکمت اعرتاض
 منوده بر قتلش قيام منودند و پادشاه يونان را اهالی جمبور

 باری .ساخته در جملس سقراط را پيالهء سم بچشانيدند 
 در مجيع مراتب هيّ اينکه بعد از آنکه مّلت اسرائيلخمتصر 

 متّدن ترّقی منود و مبنتهی درجهء سعادت فائز گشت قليال
 قليال اّس اساس ديانت و شريعت موسويّه را فراموش

 



 ٨٢ ص
 . منوده بعادات رمسّيه و اطوار غي مرضّيه مشغول شدند
 در زمان رحبعام پسر حضرت سليمان در بنی اسرائيل

 ياربعام که از افراد اسرائيليان بود. اختالف عظيمی واقع شد 
 . سر سلطنت برداشت و عبادت اصنام را بنا گذاشت

 شانچند قرن حماربه بني رحبعام و ياربعام و سالله
 . شدند قواقع گشت  و قبائل يهود خمتلف و متفرّ 

 باالختصار از اينکه معنی شريعة اّلّل را فراموش منوده
 جاهلّيه و خصائل غي مرضّيهء بغی و طغيان باتبتعصّ 

 ء انسانّيهء مندرجههيّ صف شدند و علماشان لوازم حقيقمتّ 
 اً انگاشته در فکر منافعدر کتاب مقّدس را نسياً منسيّ 

 ذاتّيهء خود افتادند و مّلت را مبنتهی درجهء غفلت و جهالت
 از مثرهء اعمالشان آن عّزت پايدار مبنتهی .ردند کمبتال  

 درجهء ذّلت مبّدل گشت و ملوک فرس و يونان و رومان
 ط بر ايشان گشته  رايت استقاللشان سرنگون شدمسلّ 

 جهالت و نادانی و نکبت و خود پرستی رؤسای دينّيه
 ر ملک بابلم گشته بصورت خبتنصّ و احبارشان جمسّ 

 



 ٨٣ص 
 بعد .مبعوث شده بکّلی بنيان اسرائيليان را بر انداخت 

 و غارت و هدم بيوت و قلع اشجار آنچه از بقّية از قتل عام
 بعد از هفتاد سنه . الّسيوف باقی ماند اسي کرده ببابل برد

 بيت املقدسبه اوالد اسراء مرّخص شده مراجعت 
 عليهما الّسالم جمّدداً تأسيس ريزَ حزقيا و عُ  .منودند 

 اساس کتاب مقّدس را منودند يوماً فيوماً مّلت
 ی منوده صبح نورانی اعصار اّولّيهاسرائيلّيه ترقّ 

 تی قليل باز اختالفات عظيمهبعد از مدّ . الئح گشت 
 در اطوار و افکارشان واقع مهم علمای يهود متوّجه

 ريزَ ء زمان عُ هياغراض نفسانّيه گشت و اصالحات جار 
 کار جبائی. عليه الّسالم بروش و احوال فاسده تبديل شد 

 مجهورّيت رومان مراراً اجناميد که عساکر ملوک و 
 باالخره طيطوس . منودند حو کراراً ممالک اسرائيليانرا فت

 نهء يهود را با خاکقهرمان که سردار رومان بود بالد متوطّ 
 يکسان منود بقسمی که مجيع رجال را قتل و نساء

 و اوالد را اسي و بيوترا هدم و اشجار را قطع و کتب را
 



 ٨٤ص 
 بيت املقدس را چون تلّ  حرق و اموال را هنب و

 و بعد از اين مصيبت کربی ستارهء .خاکسرت منود 
 حکومت بنی اسرائيليان در مغرب نيستی متواری شد

 منوال اين مّلت مضمحل گشته در اطراف و تا حبال بر اين
 . ُة و املسکنة (ل  اند ) و ُضرَِبت عليهم الذِّ عامل پراکنده

 طيطوس در قرآن جميدر و و اين مصيبتني اعظمني خبتنصّ 
 مذکور ) و قضينا الی بنی اسرائيل فی الکتاب لتفسدن  

 علّواً کبياً  فاذا جاء وعد فی االرض مرّتني و لتعلن  
 ولی بأس شديد  فجاسواأوالمها بعثنا عليکم عباداً لنا أ

 ( تا آنکه ميفرمايد خالل الّديار و کان وعداً مفعوالً 
 ا وجوهکم و ليدخلوافاذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤ ( 

 باری . ( بياً تت املسجد کما دخلوه أّول مرّة و ليترّبوا ما علوا
 چگونه هيّ مقصود اينکه مالحظه شود که ديانت حقيق

 سبب متّدن و عّزت و سعادت و علّو منزلت و معارف
 و ترّقی طوائف ذليلهء اسيهء حقيهء جاهله ميشود و چون

 از سوء استعمال چننيب افتد بدست علماء جاهل متعصّ 
 



 ٨٥ص 
 و چون .نورانّيت عظمی بظلمت دمهاء تبديل ميشود 

 تدفعهء ثانيه عالئم و آثار تشّتت و ذّلت و نيستی و مقهوريّ 
 بهء قدسّيهء روحاسرائيليان منودار شد  نفحات طيّ  ءطائفه

 هء جليل ساطع گشتاّلّل بر شواطی هنر اردن و خطّ 
 ديار امطار روحانّيت کربیو ابر رمحت برخاست و بر آن 

 يّهءو از رشحات و طفحات حبر اعظم برّ  .مبذول داشت 
 ر گرديد و جوامع احلانقدس برياحني معرفة اّلّل معطّ 

 جليل اجنيل مبسامع اهل صوامع ملکوت در آمد 
 و بنفس مسيحائی نفوس مّيته سر از قرب غفلت و جهالت

 سه سال آن در مّدت . برداشته حبيات ابديّه فائز گشتند
 نّي اوج کمال در دشت و صحراء اورشليم و فلسطني

 حرکت منوده کّل را بصبح هدايت داللت ميفرمودند
 . و باخالق روحانّيه و صفات مرضّيه تربيت مينمودند

 و اگر مّلت اسرائيلّيه بآن مجال نورانی اقبال منوده
 کمر خدمت بر اطاعت می بستند بروائح جان خبش روح

 . اندازه مؤيّد ميگشتند بروحی تازه و فتوحی بیاّلّل 
 



 ٨٦ص 
 و لکن چه فائده که کّل اعراض منودند و بر اذّيت آن

 معدن علم لدّنی و مهبط وحی اهلی برخاستند ااّل معدودی
 قليل که متوّجهاً الی اّلّل از شئون ظلمانّيهء امکان مقّدس شده

 تخالصه مجيع بلّيا .قصد معارج المکان منودند 
 شديده بر آن مشرق الطاف اهلّيه وارد بقسمی که اقامت

 با وجود اين َعَلِم هدايت. ممکن نبود  ای و استقرار در قريه
 کربی مرتفع و اساس متّدن اخالق انسانّيه که اصول

 در فصل پنجم .س گشت مدنّيت جامعه است مؤسّ 
 اشی نصيحتی ميفرمايد که ترمجهسی و هفتم از اجنيل متّ  ءآيه

 ت مقابلهء باملثل ننمائيددر بدی و شرور و اذيّ : ين است ا
 زند طرف ای اگر نفسی برطرف امين روی تو طپانچه

 : و مهچنني در آيهء چهل و سيم ميفرمايد.  ايسر را برگردان
 ايد که گفته شده است قريب خود را دوستشنيده

 ا من چنني ميگوميدار و دمشنت را بعداوت ميازار  و امّ 
 دمشنانتان را دوست داريد و ذکر خي کنيد بدگويان

 خود را و مبغضانتانرا احسان منائيد و نفوسيکه مشا را
 



 ٨٧ص 
 ت و طرد مينمايند ايشانرا دعا منائيد تا مبنزلهء فرزنداذيّ 

 کارپروردگار آمسانی باشيد چه که آفتاب او بر گنه
 ابرار و نيکوکار هر دو مشرق و ابر رمحت او بر ستمکار و

 زيرا اگر دوستان خود را دوست داريد. هر دو ممطر 
 مورين اخذأآيا م ؟تی از برای مشاست چه اجر و مزيّ 

 و تعليمات آن مطلع حکمت؟ د نمناي اعشار اغالل چنني منی
 فی احلقيقه نفوسی که باين صفات. اهلّيه از اين قبيل بسيار 

 مقّدسه مّتصف گردند جواهر وجود و مطالع متّدن
 خالصه آن حضرت شريعت مقّدسه را .حقيقی هستند 

 بر روحانّيت صرفه و اخالق حسنه تأسيس و نفوس
 مؤمنه را روش و مسلک خاّصی که جوهر حيات عامل است

 تعيني فرمودند چنانچه آن مظاهر ُهدی ولو در ظاهر
 باعظم نقمت و عقوبت ظاملني مبتال شدند  ولکن فی

 جنات يافته در صبح ابداعاحلقيقه از ظلمات خذالن يهود 
 بانوار عّزت سرمديّه مشرق و الئح گشتند و آن مّلت
 جسيمهء يهود معدوم و مضمحل شدند  و لکن اين

 



 ٨٩ص 
 نفوس معدوده چون بظّل شجرهء مبارکهء عيسويّه

 . شتافتند فی احلقيقه هيئت عمومّيهء عامل را تبديل منودند
 منتهی درجهء تعّصب در آن زمان مجيع اهالی اقاليم عامل در

 ت جاهلّيه و شرک بوحدانّيت اهلّيه بودندو نادانی و محيّ 
 مّدعی اعتقاد بوحدانّيت جز شرذمهء قليلهء يهود نه و آنان

 نيز بکّلی خمذول و منکوب و اين نفوس مبارکه برتويج
 امری قيام منودند که مغاير و مضادد آراء مجيع هيئت

 و کّل ملوک چهار قطعه از قطعات مخسهء عامل .بشريّه بود 
 عزم برخاستند مع ذلک بر اضمحالل مّلت عيسويّه بامتّ 

 عاقبت اکثری جبان و دل در ترويج دين اهلی شتافتند
 و کّل ملل اوروپ و بسياری از طوائف آسيا و افريک

 کلمهء توحيد  نني جزائر حبر حميط در ظلّ و بعضی متمکّ 
 ظه منائيد که آيا در وجود از هرحال مالح .مجع شدند 

 جهت اساسی اعظم از ديانت خلق شده و يا خود امری
 حميط بر آفرينش چون اديان اهلی متصّور گردد و يا امری

 اد و يگانگی تاّم چون اميانوسيلهء حمّبت و الفت و احتّ 
 



 ٨٨ص 
 بعزيز عاّلم بوده و يا خود اساس تربيت عموم در مجيع

 اويّه مشهود گشته صفاتيکه حکمااخالق جز شرائع مس
 در منتهی درجهء فلسفه بآن فائز و خصاليکه در اعظم درايج

 مؤمنني باّلّل در بدايت تصديق؟ کمال بدان مّتصف بودند 
  . و اميان مظهر آن شيم مرضّيهء انسانّيه ميگرديدند

 مالحظه کنيد نفوسيکه سلسبيل هدايت را از ايادی
 اجنيل مستظلّ  لّ ظالطاف روح اّلّل نوشيدند و در 

 گشتند بچه درجه از اخالق واصل گشتند که جالينوس
 حکيم مشهور با وجود آنکه از مّلت مسيحّيه نبود 

 مع ذلک در ستايش مؤمنني باّلّل در شرح جوامع کتاب
 افالطون که در سياست مدن تصنيف منوده مرقوم است

 مجهور ناس سياق اقوال : که بعينه ترمجهء آن اينست
 د و از اين جهت حمتاج کلماتنبرهانّيه را ادراک نتوان

 و دليل .رموزيّه از اخبارات ثواب و عقاب در دار آخرتند 
 بر ثبوت اين مطلب آنکه اليوم مشاهده ميکنيم قوميا

 اند و بثواب و عقاب آخرت معتقدکه مسّمی بنصاری
 



 ١١١ص 
 افعال حسنه صدور مينمايد مثلو مؤمن و از اين طايفه 

 افعال نفسی که فيلسوف حقيقی است چنانچه مجيع ما
 عيانا مشاهده مينمائيم که از موت خمافتی ندارند
 و از کثرت حرص و اشتياقشان بعدل و انصاف

 و مقام . (انتهی کالم جالينوس)سفني حقيقی حمسوبند لاز متف
 بود که اعظم زمان و بعقيدهء جالينوس مقامی فيلسوف در آن

 هءمالحظه منائيد که قوّ . ر منينمود ابداع تصوّ  در از آن
 ای نورانّيهء روحانّيهء اديان اهلّيه مجهور متديّنني را بدرجه

 از کماالت فائز ميفرمايد که مثل جالينوس حکيم با وجود
 . آنکه از افراد آن مّلت نبود چنني شهادت ميدهد

 اجنيل در آن ازمنهو از آثار اين اخالق حسنه اهل 
 و اعصار تشّبث خبيات و اعمال صاحلات منودند

 و بيمارستاهنا و دار الّشفاها و مواضع خيات تأسيس شد
 ت عمومّيهچنانچه اّول شخصيکه در ممالک رومان حماّل 

 ني بی پرستار بنيان هنادحجبهت معاجلهء مساکني و جمرو 
 کيستو اين پادشاه عظيم اّول مل .ملک قسطنطني است 

 



 ١١١ص 
 از ملوک رومان که بر نصرت امر حضرت روح اّللّ 

 قيام فرمود  و بکمال مّهت در ترويج اساس اجنيل جان
 فدائی منود  و سلطنت رومانرا که فی احلقيقه عبارت

 از صرف اعتساف بود در نقطهء عدل و اعتدال مستقرّ 
 و مرکوز گردانيد  و اسم مبارکش در فجر تواريخ چون

 سحری دّری و درخشنده است و صيتستارهء 
 زبان مجيع ن وردِ أبزرگواريش در جهان مدنّيت و ش

 خالصه از برکت تربيت نفوس مقّدسهء .فرق مسيحائی 
 که بر ترويج تعليمات اجنيلّيه قيام منودند چه اساس

 زمان تأسيس شد چه متني اخالق حسنه در جهان در آن
 ت و مکتبهااّل بسيار مکاتب و مدارس و بيمارستاهنا و حم

 جبهت تربيت اوالد ايتام و فقراء تأسيس شد و چه بسيار
 نفوس که منافع ذاتّيهء خود را ترک منوده ) ابتغاًء ملرضات

 . اّلّل ( اوقات عمر را صرف تعليم و تربيت عموم منودند
 و لکن در زمانيکه طلوع صبح نورانی مجال امحدی

 يسنيدست قسّ ني در قريب شد زمام امور مجهور مسيحيّ 
 



 ١١٢ص 
 جاهله افتاد بکّلی آن نسائم رمحانّيه از مهّب عنايت

 منقطع شد و احکام اجنيل جليل که اّس اساس مدنّيت
 عامل بود از سوء استعمال و حرکت نفوسيکه بظاهر آراسته

 چنانچه مجيع .و بباطن کاسته بودند ساقط الّنتيجه گشت 
 تن کيفيّ خني مشهور از اهالی اوروپ در بيارّ و م

 نئو احوال و اطوار و سياست و متّدن و معارف و مجيع ش
 قرون قدميه و قرون وسطی و قرون جديده ذکر

 اند که قرون عشرهء وسطی که عبارت از بدايتمنوده
 قرن سادس ميالد الی هنايت قرن خامس عشر است

 ممالک اوروپ در منتهی درجهء توّحش و عدم مدنّيت
 اعث اصلی آن آنکه رهابنيو ب .از مجيع شئون بود 

 که باصطالح اهالی اوروپ رؤسای روحانی دينی
 بودند از عّزت ابديّهء اتّباع اوامر مقّدسه و تعليمات مساويّهء

 زمان اجنيل غافل گشته با ارکان حکومت دنيوی آن
 فاق منوده و از عّزتکه در کمال ظلم و طغيان بودند اتّ 

 ء فانيه و اغراضتهپايدار چشم پوشيده در منافع موقّ 
 



 ١١٣ص 
 . نفسانّيهء يکديگر کمال سعی و کوشش را جمری ميداشتند
 تا آنکه باالخره امر جبائی رسيد که عموم اهالی در دست

 اين دو فريق اسي صرف ماندند و اين احوال و اطوار
 سبب هدم اّس اساس ديانت و انسانّيت و مدنّيت

 بهءو چون روائح طيّ  .و سعادت اهالی اوروپ گشت 
 نفحات روحانّيهء روح اّلّل در آفاق امکان از اعمال و افکار

 ناشايسته و نّيات غي الئقهء رؤسا زائل گشت و ظلمت
 جهل و نادانی و اخالق غي مرضّيه عامل را احاطه منود

 فجر اميد دميد و موسم ربيع اهلی رسيد ابر رمحت
 عنايت وزيد  مشس برخاست و نسائم جان خبش از مهبّ 

 حقيقت از افق حجاز و يثرب در نقطهء حممديّه اشراق
 فرمود و بر آفاق ممکنات انوار عّزت سرمديّه

 ات تبديل گشت ) و أشرقتمبذول داشت اراضی قابليّ 
 االرض بنور رّّبا ( تفسي شد  جهان جهانی تازه و جسم

 مّيت امکان بروحی بی اندازه فائز گشت  بنيان ظلم
 منهدم شد و ايوان بلند علم و عدل بلند و جهل

 



 ١١٤ص 
 و متعالی گشت  حبر مدنّيت خبروشيد و انوار معارف

 شهء اقليم حجاز قبلاقوام و طوائف متوحّ  .بدرخشيد 
 از اشتعال سراج وّهاج نبّوت کربی در زجاجهء بطحا

 جاهلرتين قبائل و متوّحشرتين طوائف عامل بودند و سي
 حشه و خون خواری و اختالفاتمذمومه و عوائد مو 

 ن اقوام در کّل کتب و صحائف تارخيّيهآو معادات 
 مذکور حّتی طوائف متمّدنهء عامل در آن زمان قبائل

 لکن .مشردند  اعراب يثرب و بطحا را از نوع بشر منی
 ه و ديار از تربيت آنبعد از طلوع نّي آفاق در آن خطّ 

 فيوضات شريعتمعدن کمال و مهبط وحی ذی اجلالل و 
 کلمهء وحدانّيت  مقّدسهء اهلّيه در مّدت قليله در ظلّ 
 شه در مجيع مراتبمجع شده اين مجهور اشخاص متوحّ 

 انسانّيه و کماالت بشريّه چنان ترّقی منودند که کّل ملل
 طوائف و قبائل . گشتند عامل در آن عصر مبهوت و متحّي 

 استهزاء مينمودنداعراب را ُسخريّه و  و ملل عامل که دائماً 
 و جنس بيفصل ميشمردند بکمال اشتياق مبوطن و ممالک

 



 ١١٥ص 
 عرب آمده حتصيل فضائل انسانّيه و اقتباس علوم

 م فنونسياسّيه و اکتساب معارف و مدنّيت و تعلّ 
 ی حقيقی را در امورآثار تربيت مربّ  .و صنائع مينمودند 

 شتوحّ حمسوسه مالحظه کنيد که اشخاصی که از کثرت 
 و نادانی در زمان جاهلّيه دخرتان هفت سالهء خود را زنده

 زير خاک مينمودند و چنني امريرا که از انسان گذشته
 طبيعت حيوان نيز از آن متنّفر و متربّی از شّدت جهالت
 منتهی رتبهء محّيت و غيت ميشمردند اين چنني اشخاص

 ای نادان از فيوضات تربيت ظاهرهء آن بزرگوار بدرجه
 رسيدند که ممالک مصر و سريان و شام و کلدان و عراق

 امور چهار اقليم عامل را و ايرانرا فتح منوده مجيع مهامّ 
 خالصه طائفهء عرب در مجيع علوم .منفرداً اداره منودند 

 و فنون و معارف و حکمت و سياست و اخالق و صنايع
 بلوغ و فی احلقيقه .و بدايع سرور کّل ملل و اقوام گشتند 

 شهء حقيه در مّدت قليله مبنتهی درجهءمتوحّ  ءچنني طائفه
 ت سرورت و نبوّ يّ کماالت بشريّه اعظم برهان حقّ 

 



 ١١٦ص 
 در اعصار اّولّيهء اسالم مجيع طوائف .کائنات است 

 فضائل و معارف مدنّيت را از اسالم باوروپ اکتسا
 و اگر در کتب .ساکنني ممالک اندلس مينمودند 

 ت شود مربهن و واضح گرددّيه از مجيع دقّ توارخي
 که اکثر متّدن اوروپ مقتبس از اسالم است چنانچه

 مجيع کتب حکما و دانشمندان و علماء و فضالی اسالمّيه را
 ت در جمامع و حمافلدر اوروپ مجع و بکمال دقّ  قليالً  قليالً 

 علوم مطالعه و مذاکره منوده امور مفيده را اجرا
 کتب فضالی اسالم که در ممالک اسالممنودند و اآلن  

 نابود است در کتاخباهنای ممالک اوروپ نسخ
 اش موجود  و قوانني و اصولی که در کّل ممالکعديده

 اوروپ جاريست اکثر بلکه کّلّيهء مسائلش مقتبس
 و اگر . از کتب فقهّيه و فتاوای علمای اسالمّيه است

 فرداً مستخوف از تطويل نبود مسائل مقتبسه فرداً 
 مبدء متّدن اوروپ در قرن سابع هجری. يافت حترير می

 قضّيه آنکه در اواخر قرن خامس هجری واقع  و تفصيل آن
 



 ١١٧ص 
 رئيس مّلت مسيحّيه از اينکه مقامات مقّدسهء نصاری پپا

 چون بيت املقدس و بيت الّلحم و ناصره در حتت
 ود و مجهور ملوکحکومت اسالمّيه افتاده ناله و فرياد آغاز من

 و اهالی اوروپ را تشويق و حتريص منوده باعتقاد خود
 و بقسمی فرياد و حنني. حبرب دينی و جهاد داللت کرد 

 و انينش بلند شد که کّل ممالک اوروپ قيام منودند
 ون با عساکر بيشمار از خليج قسطنطنّيهو ملوک صليبيّ 

 ن خلفایزما و در آن. گذشته توّجه بقطعهء آسيا منودند 
 علويّه بر ديار مصريّه و بعضی ممالک غرب حکمرانی

 و در اکثر اوقات ملوک سورستان يعنی .مينمودند 
 يّة الّشام نيز در حتت اطاعت و انقيادشانبرّ  ءسلجوقّيه

 يّةباری ملوک اوروپ با سپاه بيشمار هجوم بر برّ  .بودند 
 مستمرّاً الّشام و مصر منودند و مّدت دويست و سه سال 

 يّة الّشام و ملوک اوروپ حماربه واقعما بني ملوک برّ 
 از قالع سوريّه را ای هر قلعه . از اوروپ مدد ميسيد و دائماً 

 بکرّات و مرّات ملوک فرنگ فتح منودند و پادشاهان
 



 ١١٩ص 
 تا اينکه صالح الّدين . اسالم از دست فرنگ جنات دادند

 و نود و سه هجری ملک منصور ايّوبی در سنهء ششصد
 بکّلی ملوک و عساکر اوروپ را از ممالک و سواحل

 يّة الّشام و مصر اخراج منوده مأيوس و منکوببرّ 
 و در اين حماربات .مبمالک اوروپ مراجعت منودند 

 . ون مشهور کرورها از نفوس تلف شدکه حبرب صليبيّ 
 خالصه از ابتدای تاريخ چهار صد و نود هجری تا سنهء

 از اوروپ ملوک صالً نود و سه هجری متّ  ششصد و
 يّة الّشام و مصر ترّدد مينمودندو سرداران و سرامدان بربّ 

 و چون عاقبت مجيع مراجعت منودند در مّدت
 دويست سال و کسری آنچه از سياست و مدنّيت و معارف

 و مدارس و مکاتب و عادات و رسوم مستحسنهء ممالک
 املراجعه در اوروپ تأسيساسالمّيه مشاهده کردند بعد 
 ای اهل .ن زمانست آمنودند  مبدء متّدن اوروپ از 

 ی تا کی متبوع و مطاع کّل آفاقخايران تکاسل و ترا
 بوديد حال چگونه از عّز قبول باز مانده در زاويهء مخول

 



 ١١٨ص 
 متّدن جهانيان بوديد أمنشأ معارف و مبد ؟ايد خزيده

 ؟ ايدو پژمرده گشته اکنون چگونه افسرده و خممود
 ايد حال چگونه در ظلماتسبب نورانّيت آفاق بوده

 چشم بصيت را باز ؟ايد غفلت و کسالت باز مانده
 و احتياجات حالّيهء خود را ادراک منائيد کمر مّهت و غيت

 . بر بنديد و در تدارک وسائط معارف و مدنّيت بکوشيد
 ائلآيا سزاوارست که طوائف و قبائل اجانب فض

 و معارف را از آثار اسالف و اجداد مشا اقتباس منايند
 آيا اين پسنديده است ؟و مشا که اوالد و وارثيد حمروم مبانيد 

 که مهسايگان و جماوران لياًل و هناراً در تشّبث وسائل
 بترّقی و عّزت و سعادت جبان و دل بکوشند و مشا از تعصّ 

 خود مشغولجاهلّيه مبضاددت و منازعت و هوی و هوس 
 و آيا اين ممدوح و حممود است که اين ذکاء ؟ گرديد

 فطری و استعداد طبيعی و فطانت خلقّيه را در کسالت
 . باز از مقصد دور افتادمي ؟و بطالت صرف و ضايع منائيد 

 ءلعني بر حقائق احوال تارخيّيهباری مجيع هومشندان و مطّ 
 



 ١١١ص 
 بصدق و انصافازمنهء سالفه از اهالی اوروپ که 

 شاناند مقّر و معرتفند که اساس مجيع شئون متّدنّيهمّتصف
 ق مشهورچنانچه مؤّلف حمقّ  .مقتبس از اسالم است 

 دری بار ( از اهالی فرانسه که در نزد مجيع مؤّلفني( 
 و دانايان اوروپ اّطالع و مهارت و دانائيش مسّلم است

 ات که از تأليفات) ترّقی امم ( در ادبيّ به در کتاب مسّمی 
 مشهورهء اوست در اين باب يعنی اکتساب ملل اوروپ
 قوانني مدنّيت و قواعد ترّقی و سعادت را از اسالم شرح

 مبسوطی بيان منوده  و چون بسيار مفّصل است هلذا
 ترمجه و درجش در اين رساله سبب تطويل بلکه

 خروج از صدد است  و اگر نفسی در آنچه گفته شد
 خمتصر اينست .اجعت بآن کتاب منايد قانع نه مر 

 که مجيع متّدن اوروپ از قوانني و نظام و اصول
 و معارف و حکم و علوم و عادات و رسوم مستحسنه

 و ادبّيات و صنايع و انتظام و ترتيب و روش و اخالق حّتی
 بسياری از الفاظ مستعمله در لسان فرانسه را مقتبس

 



 ١١١ص 
 فرداً فرداً بتفصيل ذکر کردهاز عرب است بيان منوده و 

 و ثابت و مربهن داشته که هر يک را در چه زمان از اسالم
 و مهچنني تفصيل دخول عرب در بالد  . اقتباس منودند

 غرب که اليوم مملکت اسپانياست و در مّدت قليله مدنّيت
 سيس منودند و سياستأکامله را در آن ممالک بچه حنو ت

 سيسأهء کمال بود  و تمدن و معارفشان در چه درج
 مدارس و مکاتب علوم و فنون و حکمت و صنايعشان بچه

 متانت و انتظام بود  و سروری و بزرگواريشان در جهان
 مدنّيت بچه درجه رسيد و از ممالک اوروپ چه بسيار

 اطفال بزرگان که مبدارس قرطبه و غرناطه و اشبيلّيه
 مدنّيت و طوليدو آمده تعّلم معارف و فنون و اکتساب

 مينمودند حّتی ذکر منوده که يکی از اهالی اوروپ
 کربرت بود مبملکت غرب آمدهه  که موسوم ب

 و در مدرسهء ) کوردوفا ( که از ممالک عرب بود
 داخل شده حتصيل معارف و علوم منوده  در مراجعت

 باوروپ بقسمی شهرت يافت که عاقبت بر سرير رياست
 



 ١١٢ص 
 مقصود از اين .گشت   پاستقرار يافته پادينّيهء کاتوليک 

 بيانات آنکه معلوم و واضح گردد که اديان اهلی مؤّسس
 حقيقی کماالت معنويّه و ظاهريّهء انسان و مشرق اقتباس

 و اگر بنظر .مدنّيت و معارف نافعهء عمومّيهء بشريّه است 
 انصاف مالحظه شود مجيع قوانني سياسّيه در مدلول

 ارکه داخل قوله تعالی ) و يأمروناين چند کلمهء مب
 باملعروف و ينهون عن املنکر و يسارعون فی اخليات

 و أولئک من الّصاحلني ( و مهچنني ميفرمايد ) و لتکن
 منکم أّمة يدعون الی اخلي و يأمرون باملعروف و ينهون
 عن املنکر و أولئک هم املفلحون ( و مهچنني ميفرمايد

 و االحسان و ينهی عن الفحشاءاّلّل يأمر بالعدل  انّ ( 
 و در متّدن. و املنکر و البغی يعظکم لعّلکم تذّکرون ( 

 عرضرف و أَ ر بالعُ مُ اخالق ميفرمايد ) خذ العفو و أُ 
 عن اجلاهلني ( و مهچنني ميفرمايد ) الکاظمني الغيظ
 و العافني عن الّناس و اّلّل حيّب احملسنني ( و مهچنني

 ّلوا وجوهکم ِقَبَل املشرقوَ ن ت ُ ا ميفرمايد ) ليس الرب  
 



 ١١٣ ص
 و املغرب و لکّن الرّب َمْن آمن باّلّل و اليوم اآلخر

 ّبه ذویی املال علی حُ و املالئکة و الکتاب و الّنبّيني و آتَ 
 القربی و اليتامی و املساکني و ابن الّسبيل و الّسائلني و فی

 
ُ
 ون بعهدهم اذاوفُ الرّقاب و أقام الّصالة و آتی الزّکاة و امل

 عاهدوا و الّصابرين فی البأساء و الّضرّاء و حني البأس
 ذين صدقوا و أولئک هم املّتقون ( و مهچننيئک الّ لأو 

 . ( ة  صاصَ ؤثرون علی أنفسهم و لو کان ّبم خَ ميفرمايد ) و يُ 
 يجمالحظه فرمائيد که در اين چند آيهء مبارکه منتهی درا

 شيم مستحسنهء انسانّيتحقائق مدنّيت و جوامع لوامع 
 ات) فو اّلّل اّلذی ال اله ااّل هو ( که جزئيّ . مذکور 

 آيا چه .متّدنّيهء عامل نيز از الطاف انبيای اهلی حاصل گشته 
 امر نافعی در وجود موجود شده که در کتب مقّدسهء

 و لکن ؟اهلّيه واضحاً و يا خود تلوحياً مذکور نه 
 ّيه در دست جبانچه فائده چون سالح و آالت حرب

 باشد جان و مال حمفوظ مناند  بلکه بالعکس سبب
 ّبمچنني زمام امور چون .ت و اقتدار سارق گردد قوّ 
 



 ١١٤ص 
 بدست علمای غي کامل افتد نورانّيت ديانت را چون

 اساس ديانت اسّ  .حجاب عظيم حائل گردند 
 ن بايد که از مجيع اغراضخلوص است يعنی شخص متديّ 

 ت مجهورکان در خييّ   وجه   خود گذشته بايّ شخصّيهء 
 و ممکن نيست که نفوس از منافع ذاتّيهء خود چشم. بکوشد 

  بتدّينپوشند و خي خود را فدای خي عموم منايند ااّل 
 چه که در طينت انسانّيه حمّبت ذاتّيهء خود خمّمر. حقيقی 

 و ممکن نيست بدون اميدواری اجر جزيل و ثواب
 تهء جسمانّيهء خود بگذرد و لکنموقّ مجيل از فوائد 

 شخص موقن باّلّل و مؤمن بآيات او چون موعود
 اخرويّه است و مجيع نعم دنيويّه ّلّيهءن مثوبات کو متيقّ 

 خرويّه کأن مل يکنأدر مقابل عّزت و سعادت درجات 
 انگاشته گردد  هلذا راحت و منافع خود را ابتغاءً 

 م دل و جان را رايگانلوجه اّلّل ترک منوده در نفع عمو 
 مبذول دارد ) و من الّناس َمْن يشری نفسه ابتغاءَ 

 و بعضی نفوس چنان گمان کنند. مرضات اّلّل ( 
 



 ١١٥ص 
 که ناموس طبيعی انسان مانع ارتکاب اعمال قبيحه

 و ضابط کماالت معنويّه و صوريّه است  يعنی شخصی
 که مّتصف خبرد طبيعی و غيت فطريّه و محّيت

 بهذاتّيه است بدون مالحظهء عقوبات شديدهء مرتّ 
 يّه و مثوبات عظيمهء افعال خييّه بریءبر اعمال شرّ 

 .از اضرار عباد و حريص بر اعمال خييّه است 
 اّوالً ( آنکه در تواريخ عمومّيه دقت منائيم واضح( 

 و مربهن شود که ناموس طبيعی از فيوضات تعاليم انبيای
 مالحظه مينمائيم که از اطفال در صغر اهلی است و مهچنني

 سن آثار تعّدی و جتاوز ظاهر و اگر از تربيت مرّبی
 پس . اش تزايد يابدحمروم ماند آناً فآناً شيم غي مرضّيه

 . معلوم شد که ظهور ناموس طبيعی نيز از نتائج تعليم است
 و ثانياً ( آنکه بر فرض تصّور اينکه خرد طبيعی و ناموس( 

 نع شّر و مدّل بر خي است اين معلوم و واضحستفطری ما
 که مهچو نفوس چون اکسي اعظمست چه که اين 

 حال چه امری. اّدعا بقول متام نشود بلکه عمل الزم 
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 ألجدر وجود مجهور را بر نّيات حسنه و اعمال صاحله مُ 

 و از اين گذشته آن شخصی که مصدر ؟مينمايد  ضطرّ و مُ 
 هست اگر مظهر خشية اّلّل گردد البتّ ناموس طبيعی ا
 خالصه .تر گردد تر و راسخاش ثابتدر نوايای خييّه

 ننيفوائد کّلّيه از فيوضات اديان اهلّيه حاصل  زيرا متديّ 
 ت و حسن نّيت و عّفت و عصمتحقيقی را بر صدق طويّ 

 کربی و رأفت و رمحت عظمی و وفای بعهد و ميثاق
 عدالت در مجيع شئون ّيت حقوق و انفاق وو حرّ 

 و مرّوت و سخاوت و شجاعت و سعی و اقدام در نفع
 مجهور بندگان اهلی باری جبميع شيم مرضّيهء انسانّيه
 . که مشع روشن جهان مدنّيت است داللت مينمايد

 صف نهو اگر نفسی فی احلقيقه باين صفات ممدوحه متّ 
 تعليمّيهءالبّته بنمی از ميَِ عذب فرات که در جماری کلمات 
 ای کتب مقّدسهء اهلّيه متمّوج است نرسيده و نفحه

 چه که هيچ  هاز روائح قدسّيهء رياض اهلّيه استشمام ننمود
 امری در وجود بقول متام نشود هر مقاميا روش
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 مقصود از اين جممالً  .و عالمتی و هر شأنی را نشانه و اشارتی 

 يان اهلّيه و شرائعبيانات آنکه واضح و مدّلل شود که اد
 انّيه و تعاليم مساويّه اعظم اساس سعادتمقّدسهء ربّ 

 بشريّه است و از برای کّل اهل عامل جناح و فالح حقيقی
 بدون اين ترياق فاروق اعظم ممکن نه  و لکن بشرط

 آنکه در دست حکيم دانای حاذق باشد و ااّل اگر مجيع
 جبهت شفای آالمادويهء برء الّساعة که خداوند عامليان 

 و اسقام آدميان خلق فرموده بدست طبيب غي حاذق
 ر نگردد بلکه بالعکس سببت و عافيت ميسّ افتد صحّ 

 . اهالک نفوس بيچارگان و اذّيت قلوب درماندگان گردد
 ت کّلّيه در ترغيبمثالً منبع حکمت اهلّيه و مظهر نبوّ 

 و حتريص اکتساب معارف و اقتباس فنون و فوائد
 الی اقصی بالد چني امر ميفرمايد  و لکنبسعی 

 د و استداللنطبيبان غي حاذق منع و ستيزه مينماي
 ه بقوم فهو منهم ( و حال آنکه وجهميکنند ) من تشبّ  

 د که شرائعنتشابه مذکور را ادراک ننموده و منيدان
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 مقّدسهء اهلّيه مجهور اّمت را بر متهيد اصول اصالحات

 اس فنون و معارف از امم سائره تشويقمتتابعه و اقتب
 و داللت مينمايد  و هر نفسيکه غي از اين گويد

 علم حمروم و در باديهء جهل از پی سراب اغراض لياز سلسب
 حال بديدهء انصاف مالحظه .نفسانّيه سرگردان و حيان 

 ه و بالفعل کدام يکمنائيد اين اصالحات جديده بالقوّ 
 اگر امر تأسيس؟ خمالف اوامر اهلّيه واقع گشته 

 جمالس مشورت است اينکه در نّص آيهء مبارکه است
 که ميفرمايد ) أمرهم شوری بينهم ( و مهچنني خطاباً 

 مبطلع علم و منبع کمال با وجود آن فضائل کّلّيهء معنويّه
 در اين .مر (و صوريّه ميفرمايد ) و شاورهم فی األ

 مشورت مغاير قوانني شريعت صورت چگونه امر
 و بدالئل عقلّيه نيز فضيلت مشورت ثابت .مقّدسه است 
 و يا خود قصاصاً قتل نفوس را منوط. ب و مربهن و جمرّ 

 و ثبوت شرعی هبتحقيقات دقيقه و تصديق جمالس عديد
 ؟ ق فرمان پادشاهی منودن مغاير شرائع اهلّيه استو تعلّ 
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 سابقه جمری بود موافق احکامو آنچه در زمان حکومت 

 مسموع گشت که حاکم چنانچه متواتراً ؟ قرآن مبني بود 
 گلپايگان در زمان صدارت حاجی ميزا آقاسی بدون

 سؤال و جواب و استئذان از جهتی سيزده نفر بيچارگان
 کدخدايان قرای گلپايگان را که از ساللهء طاهره بودند

 ت گردنميّ من دون جرم در يکساعت در هنايت مظلو 
 اهالی مملکت ايران در زمانی متجاوز از صد. بريده 

 کرور بودند بسبب بعضی حروبات داخله و اکثر
 جبهت عدم قوانني سياسّيه و مطلق العنان و االراده بودن

 ام مخس اهالی باقیکم مبرور ايّ ام تلف شده کموالت و حکّ 
 خواستندرا  جرمی ام بارادهء خود هر نفس بیمنانده چه که حکّ 

 بآتش قهر و شکنجه بگداختند و يا خود قاتل مثبوت
 . شرعی اشخاص عديده را جبهت اغراض ذاتّيه بنواختند

 صّرفتيهيچ نفسی را قدرت اعرتاض نبود چه که حاکم  
 آيا ميتوان گفت اين امور موافق .کيف يشاء بود 

 ؟ عدل و انصاف و مطابق احکام شريعت اّلّل است
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 تشويق و حتريص بر تعّلم فنون مفيده و اکتساب و يا خود

 معارف عمومّيه و اّطالع بر حقائق حکمت طبيعّيهء نافعه
 مواد جتارت و تکثي يديصنايع و تز  ءو توسيع دائره

 ؟ وسائط ثروت مّلت منافی اصول ديانت اهلّيه است
 و يا خود آنکه ترتيب نظام مدن و تنظيم احوال نواحی

 و سبل و متديد راه کالسکهء آتشی و قری و تعمي طرق
 و تسهيل وسائط نقلّيه و حرکت و ترفيه عموم اهالی

 ؟ ت درگاه حضرت احدّيت استعبوديّ  مضادّ 
 و يا خود اشغال معادن مرتوکه که اعظم وسائط ثروت
 دولت و مّلت است و اجياد معامل و کارخاهنا که منبع
 است آسايش و راحت و باعث غنا و توانگری عموم مّلت

 و حتريض و حتريص اجياد صنايع جديده و تشويق ترّقی
 ؟امتعهء وطنّيه مغاير اوامر و نواهی رّب الربيّه است 

 م چگونه پردهقسم بذات پاک ذی اجلالل که متحيّ 
 . بر ابصار افتاده که امور باين بديهی ادراک منيشود

 هء حمکمه بيان شودو چون اينگونه براهني و ادلّ 
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 نيست که از جهت صد هزار اغراض باطنّيه در جواب ای هشبه

 خواهند گفت که در يوم حمشر بني يدی اّلّل از معارف
 و مدنّيت کاملهء انسان سؤال منيکنند بلکه اعمال صاحله را

 اّوالً آنکه سّلمنا سؤال از معارف و مدنّيت .جويند 
 آيا در يوم حشر اکرب در ديوان اهلی مؤاخذه. منيکنند 

 ينمايند که ای رؤسا و بزرگان اين مّلت بزرگوار را چرامن
 ل منودندسبب شديد که از اوج عّزت قدميه تنزّ 

 با وجود آنکه؟ و از مرکزّيت جهان مدنّيت باز ماندند 
 ث شويد که سببمقتدر بوديد که بوسائطی متشبّ 

 اين را ننموده که سهل است. عّزت مقّدسهء مّلت شويد 
 آيا اين قوم. بلکه مّلت را از فوائد عاديّه نيز باز داشتيد 

 چگونه باعث؟ در مساء سعادت چون اجنم زاهيه نبودند 
 و يا خود مقتدر ؟ شديد که در اين ظلمت دمها افتادند

 انبر ايقاد سراج عّزت دارين مّلت بوديد چرا جب
 و يا آنکه چون سراج نورانی بتوفيقات اهلی؟ نکوشيديد 

 ن شد بزجاجهء مّهت او را از ارياح خمالف حفظروش
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 ؟ ننموده از چه جهت بکمال قّوت بر اطفای آن قيام منوديد

 رج له يومنقه و خنُ فی عُ  انسان ألزمناه طائرهُ  و کل  ( 
 و ثانياً آنکه چه اعمال صاحله. منشورا (  هلقاالقيامة کتابا يَ 

 موهبتی در عاملآيا   ؟ در وجود اعظم از نفع عموم است
 اعظم از اين متصّور که انسان سبب تربيت و ترّقی

 اکرب .ال و اّلّل ؟ و عّزت و سعادت بندگان اهلی شود 
 مثوبات اينست که نفوس مبارکه دست بيچارگانرا

 گرفته از جهالت و ذّلت و مسکنت جنات دهند و بنّيت
 خالصه ّللِّ کمر مّهت را بر خدمت مجهور اهالی بر بندند

 و خي دنيوی خويشنت را فراموش منوده جبهت نفع
 عموم بکوشند ) و يؤثرون علی أنفسهم و لو کان ّبم

 رّ ضُ من يَ  الّناسِ  و شر   الّناسَ  من ينفعُ  الّناسِ  ة ( ) خيُ صاصَ خَ 
 سبحان اّلّل چه امور و احوال عجيبه واقع که هيچ. (  الّناسَ 

 ايدت و فراست منينمنفسی حني استماع قولی دقّ 
 که مقصود قائل از اين قول چه و در نقاب اقوال چه

 مثالً مالحظه ميفرمائيد  . غرض نفسانی پنهان منوده
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 که شخصی جبهت منافع جزئّيهء ذاتّيهء خود مانع سعادت

 مجهوری از ناس ميشود و جبهت گردش آسياب خود
 غفييرا تشنه و خراب ميکند مزارع و کشت زار جمّ 

 ب جاهلّيتناس را بر تعصّ  مطاعّيت خود دائماً و جبهت 
 حال اين . ب بنيان مدنّيت است داللت ميکندکه خمرّ 

 شخص با وجود آنکه عملی را مرتکب که مردود
 کّل انبياء و اوليای اهلی است   ضدرگاه کربيا و مبغو 

 يند نفسی بعد از طعام دست خود را بصابونباگر ب
 اسالم است بشويدکه موجدش عبد اّلّل بونی و از 

 چون اين بيچاره دست خود را بدامن و حماسن خود
 مناليده آن شخص فرياد برآرد که بنيان شريعت برهم

 ابداً سوء. خورد و آداب ممالک کفريّه متداول گشت 
 اعمال خود را نظر ننمايد  لکن سبب لطافت و پاکی را

 ای اهل ايران چشم را بگشائيد .جهل و فسق مشارد 
 ا باز کنيد و از تقليد نفوس متومّهه که سببو گوشر 

 اعظم ضاللت و گمراهی و سفالت و نادانی انسان است
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 ثاذ تشبّ مقّدس گشته حبقيقت امور پی بريد و در اختّ 

 بوسائل حيات و سعادت و بزرگواری و عّزت خود
 نسائم ربيع حقيقی .بني ملل و طوائف عامل بکوشيد 

 ن بشکوفه و ازهار مزّينميوزد چون اشجار بوستا
 و ابر ّباری در فيضان چون روضهء خلد سر سبز. گرديد 

 گاهی درخشيد در مسلک مستقيمحستارهء صب. و خرم شويد 
 . حبر عّزت در موج بر شاطی اقبال و اقدام بشتابيد. ئيد آدر 

 به در جوش در باديهء تشنگی پژمردهمعني حيات طيّ 
 کسالت. مّهت را بلند کنيد و مقاصد را ارمجند  .نياسائيد 

 از تن پروری جز نوميدی دارين؟ تا کی و غفلت تا چند 
 نيابيد  و از تعّصب جاهلی و استماع اقوال بيفکران

 دتوفيقات اهلّيه مؤيّ  .و بيخردان جز نکبت و ذّلت نبينيد 
 از چه جبان خنروشيد و بنت. ق ات ربّانّيه موفّ يديمشا و تأ

 و از مجله اموريکه حمتاج اصالحات تاّمهء ؟وشيد نک
 کامله است طريق تعّلم علوم و ترتيب حتصيل معارف

 چه که از عدم ترتيب بسيار پريشان .و فنون است 
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 و متفّرق گشته و فنون موجزه که داعی بر تطويلش نه

 بغايت مطّول شده بقسميکه بايد متعّلمني مّدت مديده
 خود را صرف اموری منايند که تصّوراذهان و اعمار 

 ق در اقوالقی ندارد چه که تعمّ صرفست و ّبيچوجه حتقّ 
 و افکاريست که اگر بديدهء بصيت مالحظه شود

 واضح و مثبوت گردد که اين نکات بعد از وقوع
 نيز نيست  بلکه صرف اوهام و تتابع تصّورات

 نيست ای و شبهه .بيفايده و توالی مالحظات بيهوده است 
 که اشتغال باينگونه اوهام و تدقيق و حبث زايد
 در اينگونه اقوال سبب تضييع اوقات و اتالف

 اعمار است  بلکه انسان را از حتصيل معارف و فنونيکه
 از لوازم ما حيتاج اليه هيئت بشريّه است ممنوع و حمروم

 ی قبل از حتصيل مالحظهانسان بايد در هر فنّ  .مينمايد 
 چه چيز است  و چه مثره وائد اين فنّ منايد که ف

 اگر از علوم مفيده يعنی مجعّيت .و نتاجيی از او حاصل 
 بشريّه را فوائد کّلی از او حاصل البّته جبان در حتصيلش
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 بکوشد و ااّل اگر عبارت از مباحث بيفائدهء صرفه

 و تصّورات متتابعهء متواليه بوده و جز آنکه سبب نزاع
 از او حاصل نه بچه جهت انسان حيات ای مثره و جدال شود

 . خود را در منازعات و جمادالت بيفايدهء آن صرف منايد
 و چون اين مطلب بسيار حمتاج بتفصيل و حماکمهء

 له است تا اينکه ثابت و مربهن گردد که بعضی علوممکمّ 
 ناترا داشتهن نه منتهای حمسّ آکه اليوم اهتمامی در 
 ّلل شود که هيئت مّلت ّبيچوجهو مهچنني واضح و مد

 حمتاج بتحصيل بعضی فنون زائده نبوده هلذا در جلد
 و اميد .ثانی اين کتاب ان شاء اّلّل بتفصيل ذکر ميشود 

 ثيات کّلّيه در افکارأوارمي که از مطالعهء اين جلد اّول ت
 و اطوار هيئت عمومّيه حاصل گردد  چه که نّيت خالصهء

 اگر چه در عامل نفوسی .ّللِّ بر تأليف آن داللت منود 
 که امتياز بني افکار صادقه و اقوال کاذبه دهند چون

 کربيت امحرند  و لکن اميدواری اين عبد بالطاف
 ) بر سر اصل مطلب رومي ( . احدّيت است بينهايت ربّ 
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 و اّما حزبيکه بر آنند در اجراء اصالحات الزمه بايد صرب

 آيا مقصودشان .جمری داشت  فشيئاً  و تأّنی منوده شيئاً 
 اگر مرادشان از تأّنی که از مقتضيات؟ از اين بيانات چه 

 و لوازم حکمت حکومت است اين فکر بسيار مقبول
 امور باستعجال اجنام نپذيرد و مبوقع چه که البّته مهامّ 

 مثل عامل سياسی مثل .بلکه عجله سبب فتور ميگردد 
 ج در مراتبانسان است که اّول نطفه پس تدرّ عامل 

 ضغه و عظام و اکساء حلم و انشاء خلق آخرلقه و مُ عَ 
 مهچنانکه اين .قني واصل گردد لتا برتبهء احسن اخلا

 از لوازم خلقت و مبنی بر حکمت کّلّيه است  ّبمچنني عامل
 سياسی دفعة واحده از حضيض فتور باوج کمال و سداد

 یامله لياًل و هناراً بوسائل ما به الرّتقّ نرسد بلکه نفوس ک
 ث منوده تا دولت و مّلت يوماً فيوماً بلکه آناً فاناً تشبّ 

 ) سه چيز ( چون در عامل . ترّقی و منّو در مجيع مراتب منايد
 کون بعنايت اهلّيه موجود شد اين عامل خاک حبيات

 ) اّول ( ارياح . تازه و لطافت و زينت بياندازه فائز گردد
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 لواقح ّباری ) و ثانی ( فيضان و کرم ابر نيسانی ) ثالث (

 چون اين سه از فضل بی پايان .حرارت آفتاب نورانی 
 اهلی احسان شد باذن اّلّل اشجار و اغصان پژمرده

 کم کم سر سبز و خرم گشته بانواع شکوفه و ازهار
 خالصه و معدلتات و مهچنني نيّ  .و امثار مزيّن گردند 

 پادشاهی و دانش و مهارت کاملهء سياسی اوليای امور
 و مّهت و غيت اهالی چون مجع شود روز بروز آثار

 ترّقی و اصالحات کامله و عّزت و سعادت دولت و مّلت
 و لکن اگر مقصود از تأّنی اين باشد .گر گردد جلوه

 که در هر عصری امری جزئی از لوازم اصالحات
 اين عني رخاوت و کسالت است و بر اين جاری گردد

 ر اقوالحاصل نگردد جز تکرّ  ای منوال ّبيچوجه مثره
 اگر عجله مضّر است رخاوت و بطائت صد .بيفايده 

 ط حالهزار درجه مضرّتش بيشرت است بلکه توسّ 
 يتني (اند ) عليکم باحلسنة بني السّ ممدوح چنانچه فرموده

 ال جتعل يدکَ )  .افراط و تفريط باشد  که حدّ 
  

 ١٢٨ص  
 البسط فابتغ بني ذلک طها کل  بسُ نقک و ال تَ الی عُ  مغلولةً 

 الزم امور و اقدم تشّبثات الزمه توسيع دائرهء. سبيال ( 
 معارف است  و از هيچ مّلتی جناح و فالح بدون ترّقی

 اين امر اهّم اقوم متصّور نه چنانچه باعث اعظم تنّزل
 نادانی است و اآلن اکثر اهالیو تزلزل ملل جهل و 

 از امور عاديّه اّطالع ندارند تا چه رسد بوقوف حقائق
 هلذا الزمست .امور کّلّيه و دقائق لوازم عصريّه 

 که رسائل و کتب مفيده تصنيف شود و آنچه اليوم
 ما حيتاج اليه مّلت و موقوف عليه سعادت و ترّقی

 و آن رسائل بشريّه است در آن برباهني قاطعه بيان شود
 و کتب را طبع منوده در اطراف مملکت انتشار شود

 افراد مّلت قدری چشم و گوششان تا اقاّل خواصّ 



 . باز شده در آنچه سبب عّزت مقّدسهء ايشانست بکوشند
 که در شريان امکان بلکههء حمّر نشر افکار عاليه قوّ 
 پايان و آثار افکار چون حبر بی .جان جهان است 

 تا حبر .و اطوار وجود چون تعّينات و حدود امواج 
 



 ١٣١ص 
 لی حکمتحبرکت و جوش نيايد امواج بر خنيزد و آل

 .بر شاطی وجود نيفشاند 
 " ما بقی تو استخوان و ريشهء    ای برادر تو مهه انديشهء  " 

 بايد افکار عمومّيه را متوّجه آنچه اليوم الئق
 نه ااّل ببيان کافی و اقامهءو سزاوار است منود و اين ممکن 

 دليل واضح مربهن وافی چه که بيچارگان اهالی از عامل
 نيست که سعادت خود را طالب ای وجود بيخربند و شبهه

 . و آمل و لکن حجبات جهل حائل و حاجز گشته
 ت معارف بچه مثابه باعث ذّلتمالحظه فرمائيد که قلّ 

 ملل عامل اليوم اعظم طوائف و .و حقارت مّلت ميشود 
 از جهة کثرت نفوس مّلت چني است  که هشتصد

 کرور و کسری نفوس اهالی است و از اين جهة بايد
 که دولتش سر افرازترين دول و مّلتش مشهورترين

 ملل عامل باشد و حال بالعکس جبهة عدم معارف متّدن
 ترين ملل و دول ضعيفه است ی ضعيف و بی پاادبی و مادّ 

 ر قليلی از انگليسکقبل از اين عسا  چنانچه مّدت قليلهء
 



 ١٣١ص 
 و فرانسه با او حماربه منوده بقسمی دولت چني شکست

 پکني است فتحه خورد که پای ختتش را که مسّمی ب
 حال اگر دولت و مّلت چني در درجات عاليهء. منودند 

 ن بودندمعارف عصريّه متصاعد و بفنون متّدن متفنّ 
 وم مينمودند البّته عاجز گشتهاگر کّل دول عامل بر او هج

 و از اين حکايت .خائباً خاسراً مراجعت مينمودند 
 عجبرت آنکه حکومت ژوپان در اصل تابع و در حتت
 محايت حکومت چني بود چند سال است که چشم

 ث بوسائل ترّقی و متّدنات عصريّهو گوش باز کرده تشبّ 
 اقتدارو ترويج معارف و صنايع عمومّيه منوده بقدر 

 و استطاعت جهد و کوشش کرده تا آنکه افکار عمومّيه
 متوّجه اصالحات گشته علی العجاله حکومتش مبقامی

 مملکت تقريباً سدس رسيده که با وجود آنکه نفوس آن
 امبلکه عشر اهالی حکومت چني است در اين ايّ 

 با دولت چني مقابلی منود  باالخره حکومت چني
 ت منائيد که چگونه معارفدقّ  .جمبور مبصاحله گشت 

 



 ١٣٢ص 
 ّيت و آزادیو متّدن سبب عّزت و سعادت و حرّ 

 و مهچنني الزم است که در مجيع .حکومت و مّلت ميشود 
 بالد ايران حّتی قری و قصبات صغيه مکتبهای متعّدده
 گشوده و اهالی از هر جهة تشويق و حتريص بر تعليم

 جبارازوم اللّ قرائت و کتابت اطفال شوند حّتی عند 
 تا عروق و اعصاب مّلت حبرکت نيايد کلّ . ردند گ

 تشّبثات بيفائده است چه که مّلت مبثابهء جسم و غيت
 حال اين .و مّهت مانند جانند  جسم بيجان حرکت نکند 

 هء عظمی در طينت اهالی ايران در منتهی درجهقوّ 
 .کش توسيع دائرهء معارفست موجود حمّر 

 نند اين اصول متّدنّيه و اساس ترّقی مراتبآو اّما حزبيکه بر 
 سعادت بشريّه در عوامل ملکّيه و قوانني اصالحات ءعاليه

 کامله و اّتساع دوائر مدنّيت تاّمه را اقتباس از ملل سائره
 الزم و موافق نه بلکه الئق و سزاوار چنانست که حکومت

 و مّلت ايران تفّکر و تعّمق منوده خود اجياد امور ما به
 البّته اگر عقول مستقيمه و مهارت کّلّيهء .ی منايند الرّتقّ 

 



 ١٣٣ص 
 فرائد مّلت و مّهت و غيت اشخاص شاخصه در دربار

 لعدولت و جهد بليغ اصحاب درايت و کفايت که مطّ 
 بر قوانني اعظم عامل سياسی هستند مجع شوند و بکمال

 تفّکرات امور تدبّر و ات و کّليّ جهد و اقدام در جزئيّ 
 منوده بتدابي صائبه ممکن است که بعضی امور اصالحات

 . کّلّيه يابد و لکن در اکثر امور جمبور بر اقتباسند
 چه که قروهنای عديده کرورها از نفوس عمر خود را
 صرف منوده و جتربه کرده تا آنکه آن امور اصالحّيه

 حال اگر چشم از آن پوشيده شود .حبّيز وجود آمده 
 در خود مملکت بنحو ديگر اسباب فراهم آيدتا آنکه 

 مول حاصل گردد اّوالً آنکه اعصار کثيهأکه ترّقی م
 مثاًل مالحظه منائيد .بگذرد و مطلوب ميّسر نشود 

 که در ممالک سائره مّدتی مديده کوشيدند تا آنکه
 هء خبار را کشف و معلوم و بواسطهء آن چه بسيار امورقوّ 

 فوق طاقت انسان بود سهل و اشغال مشکله را که ما
 ه را ترک منوده و سعیحال استعمال اين قوّ  .و آسان منودند 

 



 ١٣٤ص 
 مشابه اين قّوه کشف ای و کوشش شود تا آنکه قّوه

 نستآپس ّبرت . و اجياد شود قرون کثيه الزم است 
 که در استعمال اين قّوه قصوری نشود و لکن دائماً 

 ن بدستآاعظم از  ای ّوهن باشند که بلکه قآر در متفکّ 
 و مهچنني قياس منائيد سائر فنون و معارف و صنايع. آيد 

 ات مثبوت الفوائد عامل سياسی را که در قروهنایو قضيّ 
 جتربه شده و جبهة عّزت و عظمت دولت راً عديده مکرّ 

 اشو آسايش و ترّقی مّلت منافع و فوائد و حمّسنات کّلّيه
 حال آنرا بدون سبب و داعی ترک .ثابت و مربهن گشته 

 منوده بنوع ديگر در صدد اصالحات کوشيده شود
 تا آن اصالحات از حّيز قّوه بوجود آيد و فوائد و منافعش

 ثابت و مربهن گردد  ساهلا بگذرد و عمرها بسر آيد
 شرف و مزّيت. امي ( و ما هنوز اندر خم يک کوچه( 

 در زمان سابقاخالف بر اسالف در اينست که اموريکه 
 اش ثابت گشتهمبحک جتربه رسيده و فوائد عظيمه

 اخالف آنرا از اسالف اقتباس منايند و تأّسی بايشان کنند
 



 ١٣٥ص 
 ن گذشته قضايای ديگر خود را کشف کردهآو از 

 پس معلوم شد. آنرا نيز ضميمهء آن امور مفيده منايند 
 که معلومات و جمرّبات اسالف معلوم و موجود نزد

 اخالف است  و لکن کشفّيات خاّصهء اخالف جمهول
 اسالف است  و لکن بشرط آنکه اخالف از اهل

 از حبر ای کماالت باشند و ااّل چه بسيار اخالف که قطره
 قدری مالحظه .پايان معارف اسالف نصيب نربدند  بی

 منائيد که فرض کنيم نفوسی بقدرت اهلّيه در زمني
 ت و سعادت و آسايشخلق شدند آن نفوس جبهة عزّ 

 حال آن. و راحت خود البّته حمتاج بامور کثيه هستند 
 امور را اگر از سائر خملوقات موجوده اقتباس

 منايند اهون است يا خود در هر قرنی بدون اقتباس اجياد
 و اگر گفته شود ؟ تعّيش بشر منايند ءامری از امور الزمه

 عاليهءکه قوانني و اصول و اساس ترّقی در درجات 
 مدنّيت کامله که در ممالک سائره جاريست آن موافق

 حال و مقتضيات مألوفهء اهالی ايران نيست  از اينجهة
 



 ١٣٦ص 
 الزم است که در خود ايران مدبّران مملکت جهد بليغ

 منوده اجياد اصالحاتی منايند که موافق حال اين
 ؟ اّول بيان کنند که مضّرت از چه جهة است. بالد باشد 

 آيا عمار ممالک و تعمي مسالک و توّسل بوسائل تقويت
 ضعفاء و احياء فقرا و ترتيب اسباب ترّقی مجهور و تکثي

 مواد ثروت عموم و توسيع دائرهء معارف و تنظيم حکومت
 و آزادی حقوق و امنّيت جان و مال و ِعرض و ناموس

 و آنچه غي از امثال اين ؟مغاير حال اهل ايرانست 
 است مضرّتش در هر مملکت واضحامور 

 .و هويدا است اختصاص مبکانی دون مکان ندارد 
 ت تفّکرباری مجيع اين اوهامات از عدم عقل و دانش و قلّ 

 و مالحظه صدور يابد بلکه اکثر معارضني و مساحمني
 فی احلقيقه اغراض شخصّيهء خود را در نقاب اقوال

 قه هيچ تعلّ بيفايده سرت منوده در ظاهر ببعضی کلمات ک
 بآنچه مضمر قلوب است ندارد عقول بيچارگان اهالی را

 ای اهل ايران قلب که وديعهء .مشّوش مينمايند 
 



 ١٣٧ص 
 ربّانّيه است او را از آاليش خود پرستی پاک و مقّدس

 منوده باکليل نوايای خالصه مزيّن منائيد تا عّزت
 مقّدسه و عظمت سرمديّهء اين مّلت باهره چون صبح

 اين چند روز .صادق از مشرق اقبال طالع و الئح گردد 
 ايّام حيات دنيويّه که چون ظّل زائل است عنقريب

 بسر آيد جهد منائيد تا مشمول الطاف و عنايت ربّ 
 احدّيت گرديد  و اثر خيی و ذکر خوشی از خود

 در قلوب و السن اخالف بگذاريد ) و اجعل لی لسان
 ا حال نفسی که خيای خوش. صدق فی اآلخرين ( 

 گوی  ان درگاه حقّ ذاتی خود را فراموش منوده چون خاصّ 
 مّهت را در ميدان منفعت مجهور افکنده تا بعنايت اهلّيه

 ن گردد که اين مّلت عظيمه راآو تأييدات صمدانّيه مؤيّد بر 
 باوج عّزت قدميه رساند  و اين اقليم پژمرده را

 چون ّبار روحانیبه تازه و زنده منايد  و حبيات طيّ 
 اشجار نفوس انسانيا حبليهء اوراق و ازهار و امثار

 ( سعادت مقّدسه سر سبز و خرم منايد ) متّ 
 



 ١٣٩ص 
 ١١٩ ءچون در اصل اين رسالهء مبارکه  چنانکه در صفحه

 ين ملکواقع است اين عبارت وارد که ) صالح الدّ 
 رکهجری بکّلی ملوک و عسا  ٦٨٣ ءوبی در سنهمنصور ايّ 

 ة الّشام و مصر اخراجاوروپرا از ممالک و سواحل برّيّ 
 وبی صالح الّدين کبيمنود ( و متبادر از صالح الّدين ايّ 

 اين مسئله وفات منود و غالباً  ٥٩٨ ءشهي است که در سنه
 قني در تاريخ مشتبه ميشد  چه که فتحبر غي متعمّ 
 شام بدست ملک ني از برّ ا و اخراج صليبيّ آخرين عکّ 

 شرف صالح الدين بن امللک املنصور قالون صاحلیا
 وقوع يافت نه صالح الّدين کبي که پسر ايّوب است

 الکردی ( عباد ) فرج اّلّل زکيّ  و لذا اين اقلّ  
 توضيحاً از مصدر رسالهء فخيمه          

 استيضاح منود و اين رقيمهء            
 کرميه در جواب صدور               
  يافت و هی هذه                

 



 ١٣٨ص 
 هو اّلّل (                 ( 

 أيّها الفرج القريب (           ( 
 نامهء مشا رسيد و مالحظه گرديد  لکن از عدم فرصت

 ) صالح الّدين ( اّول. خمتصر جواب مرقوم ميشود 
 وب برادر زادهء شي کوه لقبش امللکوبی يعنی پسر ايّ ايّ 

 اين شخص با قوم مهاجم اهل صليب .است  الّناصر
 حماربه کرد  و غلبه منود و قدس و کرک و نابلوس

 ا و صور و صيدا  خالصهو عسقالن و يافا و طرابلوس و عکّ 
 ون بود فتح و اسرتجاعمجيع شهرها که در دست صليبيّ 

 . منود و اسراء را در قلعهء صور گذاشت و مبصر شتافت
 ر در مقابلکني مملوء از عسا بعد بغتة کشتيهای صليبيّ 

 آنان از خارج و اسراء از داخل .صور پيدا شدند 
 ن بر صور استيال يافتند  و از صورو يّ کوشيدند و صليب

 . ا را حماصره منودندا شتافتند و عکّ برخاستند بسوی عکّ 
 ملک ناصر ) صالح الّدين ( بکمال سرعت از مصر

 پس. ا حمصور است بسوريّه شتافت مالحظه کرد که عکّ 
 



 ١٤١ص 
 ني را از طرف بّر حماصره منودصالح الّدين ( صليبيّ ( 

 ا راون عکّ ا در حتت دو حماصره افتاد زيرا صليبيّ و عکّ 
 . حماصره منوده بودند و داخل عّکا مرابطني اسالم بودند

 . ون بر عّکا استيال يافتند و مرابطني را بکشتندبعد صليبيّ 
 صالح الّدين ( رجنور شد ) و  و زمان زمستان آمد 

 پس ارکان دولت مصلحت در آن ديدند که بشام
 ت و عافيت کند  و در ّبارمراجعت منايد و کسب صحّ 

 . ني بتازد  و دوباره فتح عّکا منايدبا جيشی جرّار بر صليبيّ 
 وبی در شام فوت شدصالح الّدين ( ملک ناصر ايّ ) ولی 

 بعد از صد سال .ون ماند و قلعه عّکا در دست صليبيّ 
 وب استصالح الّدين ( ملک منصور که منسوب ايّ ( 

 .ة الّشام براند ون را از برّيّ فتح عّکا کرد و متام صليبيّ 
 آن ) صالح الّدين ( اّول لقبش ملک ناصر است

 صالح الّدين ( ثانی لقبش ملک منصور  اّول پسر و ) 
 يک البهاء االّبیو عل .وب قني ايّ وب است ثانی از متعلّ ايّ 

 ع (ع                       ( 
 



 ١٤١ص 
 و چون بر مضمون اين رقيمهء کرميه اّطالع حاصل شود
 معلوم گردد که طايفهء قالونّيه که امللک املنصور صالح

 ب بودند چهوبی ملقّ الّدين صاحلی از ايشان است بلقب ايّ 
 وبّيه سهاند  و سالطني ايّ هوبيّ که از امرای سلسله ايّ 

 وبّيه که صالح الّدين کبي رمحة اّللّ اند  اکراد ايّ طبقه
 وبّيهعليه مؤّسس دولت ايشان بود  و اتراک ايّ     

 اند و چراکسهءکه از امرای سلسلهء سابقه      
 وبّيه که از مماليک ايشان بودندايّ           

 و اّلّل تعالی عامل احلقائق            
  

 ّبّمت جناب آقا شيخ فرج اّلّل مريوانیاين رساله 
 باّطالع اين عبد فانی و کمال جهد و خلوص   

 نّيت ) در مطبعهء کردستان علمّيه (         
 هجريّه ١٣٢٨در سنهء                 
 مطبوع گرديد                    

 ع (ع (                        
  


