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  همفر کیست؟   ستر م 
 ایجاد لمانانمس بین یقیمع هايشکاف و انحرافات که ستاسالمی کشورهاي خاك در انگلیسی کشته کار جاسوس یک مفر ه  مستر

 با شناییشآ چگونگی به کتاب این در. نویسدمی »همفر مستر خاطرات« کتاب در را خود خاطرات بازنشستگی از بعد وي. است کرده

  .پردازدمی)  وهابیت احیاکننده( عبدالوهاببن    محم د

 آن پی رد اسالم دشمنان و بود نهاده سستی و ضعف به رو عثمانی امپراطوري شوکت و قدرت که است زمانی به مربوط مأموریت این

 که اورهاییب تا کوشیدندمی آنان. سازند وارد اسالمی جوامع بر اساسی ايضربه مسلمانان، اعتقادي هايپایه کردن ویران با که بودند

 ايپ آن بر اسالمی گوناگون هايفرقه که باورهایی و کردمی ایجاد اد   اتح  و همدلی آنها میان و ساختمی آگاه و بیدار را مسلمانان

  .بردارند میان از را نمودمی تأمین را آنان اجتماعی و روانی فکري، سالمت و فشردندمی

 این در و کردند منتشر اشپیگل مجله در داردنباله مجموعه یک صورت به را همفر مستر خاطرات هاآلمانی دوم، جهانی جنگ خالل در

  .برداشتند پرده انگلیس امپریالیسم چهره از شدمی چاپ همفر اعترافات عنوان با که مجموعه

 از را مفره خاطرات لبنانی دانشجویی سپس. نمود منتشر را خاطرات این فرانسه ترجمه فرانسوي، مجله یک دوم جهانی جنگ از پس

  .کرد منتشر بیروت در و گردانید باز عربی زبان به فرانسه

  . است گرفته انجام عربی نسخه روي از شماست دست در اکنون هم که کتاب این فارسی ترجمه

  .جاویدان آیین این متعالی دستورات به آنان زدن چنگ و اسالم راستین باورهاي به مسلمانان همه بستن دل امید به

  

  

  

  



 ۲خاطرات مسرت مهفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی                                    صفحه      

 

www.sarjoob.ir 

  اول بخش

 .کند حفظ هچگون را خود گسترده و بزرگ امپراطوري که بود اندیشه این در امروز مانند کبیر بریتانیاي حکومت دور هايگذشته از

 شوريک خاورمیانه، و چین هند، همچون خود مستعمرات با مقایسه در بریتانیا. کردنمی غروب آن در هیچگاه آفتاب که امپراطوري

   م اا دادند،می انجام مردم خود را کار و نداشتیم نشانده دست حکومت کشورها این از بزرگی هايبخش در ما چه اگر. بود کوچک

  .مداشتیبرمی گام آنها بر کامل حاکمیت سوي به ما و رفت،می پیش به کشورها این در ما آمیزت     موفقی  و فعال هايسیاست

  :اندیشیدیم می نکته دو به ما بنابراین

  .کنیم حفظ را خود حاکمیت کردیم پیدا تسلط آنها بر که مناطقی در -1 

  .بیفزاییم خود مستعمرات بهرا  نیستند ما سلطه زیر هنوز که هاییبخش -2

 ابتداي از انهخوشبخت من و. بپردازد مسائل این بررسی به تا برگزید ی   خاص  کمیسیون کشورها این از یک هر براي مستعمرات وزارت

 ازرگانیب آشکارش هدف چه اگر کمپانی این. شد سپرده من به شرقی هند کمپانی در کار و  بودم وزیر اعتماد مورد وزارت این به ورود

  .کردمی جستجو را هند قاره شبه دور هايسرزمین آوردنچنگ به و هند بر تسلط هايراه حقیقت در بود

 موارد آن با خوردبر صورت در بسیار منافع و گوناگون هايزبان متفاوت، ادیان مختلف، هايقومیت وجود دلیل به هند از بریتانیا کشور

 بودند آنها پیرو کشور آن مردم بیشتر که کنفوسیوس و بودا ادیان زیرا. باشد کننده نگران توانستنمی نیز چین کهچنان. نداشت نگرانی

 پردازندمی نیدرو ابعاد به تنها و ندارند کاري اجتماعی مسائل به که هستند ايمرده دین دو هااین. انگیختنمی بر آنان در را قیام انگیزه

  .بیاید پدید منطقه دو این مردم میان در ملی احساسی که داشت ضعیف احتمال و

 دراز هايبرنامه و منبودی غافل نیز آینده در تحوالتی آمدن وجود به امکان از ما. نداشت نگرانی منطقه دو این از کبیر بریتانیاي بنابراین

 اهداف این براي بمناس پوشش کردن پیدا. کردیم ریزيبرنامه کشورها این در بیماري، گاه و فقر، نادانی، تفرقه، گسترش براي را مدتی

  .بود متناسب مناطق این در مردم روحی تمایالت با که استوار، باطنی و کنندهخیره و جذاب ظاهر با هاییپوشش نبود، دشوار نیز

 بیمار که کن اررفت ايگونه به    ام ا است تلخ دارو چه اگر: «گویدمی که کرد یاد بودایی قدیمی مثل یک از توانمی ما، کار توصیف براي

  .»کند میل شیرینی با را آن

  .بود ما نفع به آن همه که بودیم بسته قراردادهایی 1بیمار مرد این با ما. کردمی نگران را ما اسالمی کشورهاي اوضاع    ام ا

 همچنین ام. کشید خواهد را آخرش هاينفس آینده قرن یک از کمتر مرد این که بودند باور این بر نیز مستعمرات وزارت کارشناسان

 و اداري سادف رشوه،. بودیم گرفته کار به کشور دو این در مزدورانی و هاجاسوس نیز و بودیم بسته ایران دولت با پنهانی قراردادهاي

                                     
  امپراطور عثمانی 1
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 اطمینان ارک نتایج به ما زیر دالیل به ریزيبرنامه همه این با ولی بود کرده نفوذ آنها در موریانه مانند زیبا زنان با پادشاهان سرگرمی

  :نداشتیم

  .فرزندانش جان در اسالم نیروي -1

 هبانرا و هاکشیش دل در مسیحیت همانند مسلمان، یک جان در اسالم که چنانهم. است استوار اسالم از پیروي در مسلمان فرد یک

 آنان ازیر است بیشتر هم این از ایران، در شیعه مسلمانان وجود خطر دارند،نمی بر مسیحیت از دست ولی دهندمی جان که باشد،می

 ایدب و است کرده آلوده را ما دستان از یکی که است نجاستی همچون شیعه یک نگاه در مسیحی 2.دانندمی نجس و کافر را مسیحیان

 انسان اسالم رپیامب: گفت پاسخ در نگرید،می گونهاین مسیحیان در چرا پرسیدم آنان نفر یک از وقتی. بکوشیم آن کردن پاك در

 سوي به تا نندک ترس و تنگی احساس آنان تا نماید ایجاد اجتماعی فشار نوعی کافران پیرامون خواستمی وسیله این به و بود حکیمی

 و مطیع دوباره تا دهندمی قرار فشار در را او کنند خطر احساس کسی از هرگاه هاحکومت کهچنان شوند هدایت درست دین و خدا

 فرا را کافران همه که مسیحیان تنها نه و است معنوي نجاست بلکه ظاهري پلیدي نه شد گفته که هم نجاستی از منظور گردد بردارفرمان

  .اندبوده باستان ایران ساکنان که مجوسانی حتی گیرد،می

 پیامبري آنها کهاین نخست دلیل، دو به: گفت او دانید؟می نجس را آنان چرا دارند، باور معاد و نبوت خدا، به مسیحیان: گفتم او به

 شما هک گوییممی آن برابر در ما و است، پیامبر خواندن دروغگو معناي به این و کنندمی انکار را سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د

  . داد آزار را او توانمی رساند، آزار هرکس عقل، مبناي بر زیرا هستید نجس مسیحیان

 صلیب هب چون بود شده نفرین او و نوشیدمی شراب مسیح گویندمی مثال دهند،می ناروا هاينسبت الهی پیامبران به آنها کهآن م  دو 

  .شد کشیده

 دانستممی کهآن با نم است، سخنانی چنین آنها مقدس کتاب در دانی،نمی تو: گفت او گویند،نمی گونهاین مسیحیان: گفتم برآشفته من

   3.کردم سکوت گویدمی دروغ دوم مورد در مرد این

 من هب که ترسیدممی و بودم مسلمانی جامه در من زیرا کنم بحث او با که خواستمنمی من و گفتمی درست اول مورد در او البته

  .جستممی دوري جنجالی مسائل از همواره رواین از شوند، مشکوك

  .است دشوار سروران خواندن برده و داشته، سروري که بوده زندگی دین اسالم روزگاري -2

 وارونه ار اسالم تاریخ توانستیمنمی هم ما. خواندمی برتري سوي به را انسان - ماندگیعقب و ناتوانی هنگام در ی  ّحت  - سروري غرور

 نخواهد باز و شده سپري زمان آن اکنون و است آمده دست به ايویژه شرایط در آنها گذشته سروري که کنند احساس مسلمانان تا کنیم

  .گشت

  .نریزند هم در را ما گرانهسلطه هايبرنامه و نشوند آگاه ایران پادشاهان و هاعثمانی که نداشتیم اطمینان ما -3

                                     
  121 آیه بقره ورهس  "  ْ َ   ُ  َال خ اس ر ون    ه م   َ ُ    َ ف أ و ل ـئ ک   ِ ب ه    ْ ُ ْی ک ف ر     و من  ِ ب ه    ْ  ُ  َی ؤ م ن ون   ُ    َ أ و ل ـئ ک      َ ت ال و ت ه    َّح ق    َ  ُ ْ ی ت ل ون ه    ْ   َ ال ک ت اب    َ    َ آت ی ن اه م    َّ   َال ذ ین ". مؤمنند همگی کتاب اهل اسالم نظر از. است اساسبی اتهام این 2

 هاآن به و داد شاگردانش به را آن نوشید شراب جام از که آن از پس او، است آمده مسیح قول از 18 بند لوقا انجیل 22 باب و 25 بند مرقس انجیل 14 باب و 29 بند متی انجیل 26 باب در 3

 :»بنوشم تازه را آن خدا ملکوت در که روزي تا نخورم انگور اکسیر از این از بعد گویممی شما به آینه هر: «گفت
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 مردم که اسلحه و پول و حاکمیت با مرکزي حکومت یک وجود    ام ا بودند شده ناتوان بسیار شد اشاره کهچنان حکومت دو این البته

  .است کننده نگران امري بودند آن بردارفرمان

  .بودیم نگران بسیار مسلمان عالمان از ما -4

 العاطبی     ًکامال  معاصر زندگی اصول از آنان شدند،می محسوب ما هايخواسته برابر در سد استوارترین ایران و عراق االزهر، علماي

 مردم و بردارند، دست خود اعتقادات از سوزنی سر نبودند حاضر و بودند، داده قرار خود هدف بود داده مژده قرآن که را بهشتی بودند،

 علماي از رکمت شیعیان، به نسبت تسنناهل البته ترسید،می آنها از گربه، از هراسان موش همچون حکومت و کردندمی پیروي آنها از

 عالمان هشایست تنها را حکومت شیعیان که حالی در دانند،می حاکم را االسالمشیخ هم و سلطان هم آنان زیرا داشتند، بريفرمان خود

  .کاستنمی کبیر بریتانیاي حاکمان و مستعمرات وزارت نگرانی از چیزي تفاوت این    ام ا ؛دهندنمی کافی اهمیت سلطان به و دانندمی

 هايگزارش شدیممی روروب بستبن با بار هر    ام ا بیابیم هاییحلراه کننده نگران مسائل این براي تا دادیم تشکیل بسیاري هايکنفرانس ما

 نداشت راهی ام در ناامیدي صفر، زیر یا و بود صفر یا که هاکنفرانس نتایج همچون بود، ناامیدکننده نیز مزدوران و هاجاسوس از رسیده

  .بودیم آموخته پایانبی صبر و پیوسته تالش با را خود ما زیرا

 حاضر افراد ودیم،ب کرده برپا کارشناسان از تعدادي و کشیشان ترینبزرگ و وزیر شخص حضور با کنفرانسی بار یک که دارم یاد به

  .بردیم پایان به نتیجه بدون را کنفرانس و کردیم گفتگو ساعت سه از بیش بودند نفر بیست جلسه در

 او هم شاید. سیدر حکومت به پیروانش و خود شدن کشته و تبعید و شکنجه، سال سیصد از پس مسیح .نشوید ناامید« :گفت اسقف    ام ا

 بردباري و استوار ایمان هب باید ما. برانیم بیرون مراکزشان از را ار  ّکف  سال سیصد از پس ی  ّحت  شویم موفق ما و بیفکند لطفی نظر ملکوت از

 هاقرن از سپ چه اگر ببریم، بهره مسلمانان هايسرزمین در ت     مسیحی  ترویج و ط   ّتسل  براي هاراه و وسایل همه از و شویم مجهز پایانبی

  .»کارندمی فرزندان براي پدران که ؛برسیم نتیجه به

: داشتند حضور طوحس باالترین در روسیه و فرانسه کبیر، بریتانیاي از نمایندگانی آن در که شد تشکیل وزارت در کنفرانسی بار یک

 طوربه انسکنفر اعضاي. داشتم شرکت کنفرانس این در وزیر با نزدیک پیوندهاي دلیل به من خوشبختانه. مرداندین و هادیپلمات

 و باورهایشان از آنها نمودن جدا مسلمانان، بر فشار افزایش هايراه آنان. دادند قرار بررسی مورد را مسلمانان مشکالت ايگسترده

    ام ا - شتبازگ ایمان حوزه به بربر مسلمانان با جنگ هاقرن از پس اسپانیا که همچنان - کردند مطرح را ایمان حوزه به آنها بازگرداندن

  .تمنگاش »مسیح ملکوت سوي به« نام به کتابی در را کنفرانس این وگوهاي گفت مشروح من نبود مطلوب سطح در نتیجه

. استک کار این هايدشواري از بهایی هر به باید    ام ا است دشوار یافته گسترش زمین غرب و شرق در که درختی هايریشه کندن

 غرب و رقش انحطاط زمانی شرایط از وسلم وآله علیه اهللا صلی     محم د    ام ا. است ما به مسیح، خود مژده این و یابد گسترش باید ت     مسیحی 

 و راییدگ انحطاط به مسلمانان کار شد، چنین خوشبختانه که رفتمی میان از فرصت این باید انحطاط دوران پایان با و جست سود

. ستانیم ازب فداکاري با ایمداده دست از هاقرن طی را چهآن که است رسیده آن هنگام اکنون و نهادند پیشرفت به رو مسیحی کشورهاي

  .است گرفته دست در را فرخنده مبارزه این لواي روزگار این در کبیر بریتانیاي نیرومند حکومت و
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  دوم بخش
 سلمانانم کردن ضعیف براي کافی   ّ    اط العات تا فرستاد استانبول و حجاز تهران، عراق، مصر، به را من مستعمرات وزارت 1710 سال در

 تحکیم براي کافی بستگیدل و نشاط ت،     فعالی  که وزارت کارمندان بهترین از دیگر نفر ه ُن  همزمان. آورم دست به آنان بر بیشتر چیرگی و

 الزم،   ّ    اط العات ی،کاف پول وزارت. شدند اعزام مختلف مناطق به داشتند را اسالمی کشورهاي دیگر و عثمانی امپراطوري بر بریتانیا سلطه

 را ما مسیح نام به کههنگامی را دبیرکل سخن این. داد قرار ما اختیار در را عالمان و قبایل سران حاکمان، هاينام و مربوطه هاينقشه

  .کنمنمی فراموش داد،می بدرود

  .»نکنید کوتاهی دارید توان در چهآن شماست، ت     موفقی  گرو در ما کشور آینده: «گفت او

) ایرانیان زبان( پهلوي و) قرآن زبان( عربی ترکی، هايزبان لندن در شدم اسالمی خالفت مرکز استانبول راهی دوگانگی، هدف با من

 بتوان که وريط آن زبان دانستن با زبان آموختن. نمودممی تکمیل را) ترکیه مسلمانان زبان( ترکی زبان باید حاال ولی بودم آموخته را

 زبان ایدب من و کشید خواهد درازا به برابر چند دومی    ام ا کشدمی طول سال چند نخست. دارد تفاوت گفت سخن کشور آن مردم مانند

  .نگیرم قرار بدگمانی مورد که آموختممی چنان هایشکاريریزه همه با را

 آنها زدن بدگمانی و اندآموخته پیامبرشان از را گمانیخوش و صدر سعه تسامح، مسلمانان زیرا نداشتم زیادي نگرانی مورد این در    ام ا

 چنانآن ومتحک این. شناسد باز را مزدوران و جاسوسان بتواند که نبود ايرتبه در نیز ترکان حکومت. نیست ما براي بدگمانی چون

  .کردمی آسوده را ما خاطر که بود گسیخته هم از و ناتوان

 نظم،. رفتم )مسلمانان عبادت و گردهمایی جایگاه( مسجد به و نامیدم     محم د را خود رسیدم، استانبول به کننده خسته سفر یک از پس

 بکوبیم درهم را آنها کوشیممی چرا جنگیم؟می هاانسان این با ما چرا: گفتم خود با. کرد امزده شگفت آنان برداريفرمان و پاکیزگی

 دوباره و کردم دور خود از را اهریمنی اندیشه این زود    ام ا است؟ کرده سفارش کار بدین را ما مسیح آیا برباییم؟ را دستاوردهایشان و

  .بنوشم پایان تا را جام این که نمودم اراده

 دینیمان ردانم بهترین خیرخواهی، و باطنی پاك پرحوصلگی، نفسی، خوش در که افندم احمد نام به کردم برخورد سالیکهن عالم با

. دانستیم نمونه برترین را او که شود سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر همچون تا کوشیدمی روز و شب او. بودم نیافته او همچون را

 صدا ندياف     محم د مرا او. نپرسید من کسان و ریشه از هم باریک ی  ّحت  او خوشبختانه. شدمی اشک از پر چشمانش بردمی را او نام هرگاه

 لیفهخ سایه در زندگی و کار براي و هستم میهمان کشورشان در من که فهمید وقتی و آموختمی من به پرسیدممی چهآن. کردمی

  .بودم کرده ارایه استانبول در زندگی براي من که بود دالیلی هااین. کرد مهربانی بسیار من با ام،رفته پیامبر

 ندیشیدما من. اندگذاشته ارث به ثروتی برایم آنان ندارم هم برادري امداده دست از را مادرم و پدر که هستم جوانی من: گفتم شیخ به

     ًعینا  که کلماتی اب او گفت، آمد خوش بسیار من به شیخ. برسم دنیا و دین به که امآمده اسالم پایتخت به لذا و بیاموزم   ّ سن ت و قرآن که

  :است الزم تو احترام دلیل چند به: گفت آورممی
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  4.برادرند مسلمانان و مسلمانی تو -1

  5.»کنید نوازش را میهمان: «است گفته سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر و میهمانی تو -2

  .فشاردمی پاي دانش جویندگان داشتبزرگ بر اسالم و دانشی جوینده تو -3

  6.»خداست دوست کاسب« که است خبر در و کسبی پی در تو -4

 با اسالم چرا که دمکر ب   تعج  و داشت تابناکی حقایق چنین ت     مسیحی  بود خوب چه: گفتم خود با شده، زده شگفت بسیار مسائل این از

  .است شده پست و ناتوان پایه بدین زندگی از الع  ّاط بی عالمان و سرکش حاکمان این دست به واالیی مرتبه چنین

 آغاز را آن مفاهیم تفسیر و حمد سوره آموزش و شد شادمان من درخواست این از او بیاموزم را کریم قرآن خواهممی: گفتم شیخ به

   ّ م  م ن  ُ  ٍأ م م     َ و ع ل ى: «جمله تلفظ که آورممی یاد به. دیدممی ت   ّمشق  نهایت، در ی  ّحت  گاه و بود دشوار برایم کلمات از برخی ظ   ّتلف . نمود

 بدین شود، دارپدی »میم« هشت که کنی ادغام چنان باید بود گفته شیخ زیرا. آموختم هفته یک طول در تکرار بار هاده از پس را    «7م ع ک 

  .خواندم انتها تا ابتدا از را قرآن کامل سال دو طول در من ترتیب

 .شینمبن قبله به روي و بگیرم وضو او چون که خواستمی هم من از و گرفتمی نماز وضوي دهد آموزش مرا خواستمی که هنگامی او

 و آرنج ات انگشتان از را راست دست سپس شویند،می را روي ابتدا باشد،می مسلمانان هايوشوي شست از یکی وضو است گفتنی

 گویندمی 8.شویندمی را پاهایشان سرانجام و کشندمی دست گردن و هاگوش پشت سر، بر آن از پس گونه، همین به را چپ دست گاهآن

  .است نیکو بسیار وضو از پیش آن کشاندن بینی به و دهان در آب گرداندن

 معتقد من. رندبمی دهان به وضو از پیش هایشاندندان کردن تمیز براي که است چوبی آن و  بود دشوار بسیار برایم مسواك از استفاده

 کار این از ناگزیر من    ام ا. آمدمی خون آن از و کردمی زخم را دهان نیز گاهی است، آورزیان هادندان و دهان براي چوب این بودم

 بر آن رايب بسیاري هايفضیلت آنها و بود سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د حضرت پیامبرشان د ّک ؤم   ّ سن ت زدن مسواك زیرا بودم

  .شمردندمی

 مروان امشن بود، تندخو فردي او. خوابیدممی نزدش هاشب و پرداختممی مسجد خادم به پولی بردممی سر به استانبول در کههنگامی

 اگر: گفتمی من هب. کردمی افتخار فرخنده نام این به خادم این و است بوده سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر یاران از یکی نام که افندي

  .بود اسالم مجاهد و بزرگ هايت    شخصی  از یکی او زیرا بگذار مروان را او نام داد فرزندي تو به خدا

 کردم،می کار اري  نج  روزها دیگر و کردمنمی کار را) مسلمانان عید( جمعه کردیم،می تناول هم با و کردمی فراهم برایم خادم آن را شام

 ار  نج  نام ود،ب کارگرها دیگر مزد نصف من مزد و بودم کار سر هاصبح تنها من چون. پرداختمی من به هفتگی صورت به اندکی مزد او

 پیامبر اصحاب از و اسالمی سردار یک ولید بن خالد کردمی پرحرفی ولید بن خالد هايفضیلت پیرامون بیکاري هنگام به که بود خالد

                                     
  اخوه المؤمنون انما 4

  الضیف اکرموا 5

  اهللا حبیب الکاسب. 3 6

  48 آیه هود سوره 7

  .دارد تفاوت تشیع اهل پیروان وضوي با که نگاشته   ّ سن ت اهل مطابق را وضو ترتیب ویسندهن 8
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 هنگام به الخطاببن عمر منینؤامیرالم که بود اندوهگین آن از وي 9.است کشیده رنج بسیار اسالم براي و بوده سلم و وآله علیه اهللا صلی

  .کرد کنار بر را ولید بن خالد خالفتش،

 که بود نآ اعتمادش این سبب شاید دانستمنمی را دلیلش من    ام ا داشت اطمینان من به او بود مزاجی تند و اخالق بد بسیار نجار خالد،

 به کار این کرد،می لواط درخواست من از خلوت در او. کردمنمی بحث او با اشمغازه و دین امور در و بودم مطیع و شنوحرف من

 تظاهر آن هب دوستانش پیش و ظاهر به چه اگر نداشت، دین به اعتقادي واقع در خالد    ام ا است، شده منع کدؤم آنها براي احمد شیخ گفته

 به کردم،می خودداري کار این از من ولی نه؟ یا خواندمی نماز دیگر روزهاي در که دانمنمی    ام ا رفت،می جمعه نماز به او. کردمی

 با گاهی بود، شده مسلمان که بود یهودي و 10»سالنیک« از زیبا و جوان کارگران از یکی. کردمی چنین کارگرانش دیگر با او گمانم

 آنها که تمدانسمی من    ام ا کنند، مرتب را انبار خواهندمی که کردندمی وانمود و رفتندمی بود چوب انبار که مغازه پشت قسمت به خالد

  .هستند دیگري کار انجام پی در

 احمد شیخ خانه راهی نماز از پس و ماندممی مسجد در عصر نماز وقت تا. رفتممی مسجد به نماز براي و خوردممی غذا مغازه در من

 دست به هفته یک در که را پولی زکات آدینه هر. پرداختممی عربی و ترکی هايزبان و قرآن آموختن به ساعت دو او خانه در. شدممی

 در وا. دهد آموزش بهتر مرا تا دادممی او به روابط تداوم براي من که بود ايرشوه واقع در زکات این. پرداختممی وي به بودم آورده

  .کردنمی فروگذاري چیزي از ترکی و عربی زبان دو هايکاريریزه و اسالم مبانی قرآن، آموزش

: تمگف و کردم خودداري من. کنم ازدواج دخترانش از یکی با که خواست من از ندارم همسر من که دریافت احمد شیخ که هنگامی

 روابطش کرد دتهدی و کرد پافشاري کار این بر او کهآن از پس را مطلب این البته. نیستم ازدواج به قادر مردان دیگر چون و ناتوانم که

 از کس هر« :است گفته پیامبر. است سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر   ّ سن ت ازدواج: گفت وي. آوردم را عذر این برید، خواهد من با را

 و پذیرفت را سخن این شیخ. کنم بهانه را دروغین بیماري این کهآن جز ندیدم ايچاره من 11.»نیست من از کند سرپیچی من   ّ سن ت

  .بازگشت دوباره آمیزمحبت و دوستانه پیوندهاي

 هر استانبول رد بروي؟ خواهیمی چرا: گفت او. نپذیرفت شیخ    ام ا گردم باز وطنم به که گرفتم اجازه استانبول در اقامت سال دو از پس

 و پدر هک گفتی این از پیش تو افزود و. است آورده گرد آن در را دنیا و دین خدا،. است فراهم بپسندد چشمانت و بخواهد دلت چه

 هم من مانمب که کردمی پافشاري من با دوستی دلیل به شیخ. کن اختیار مسکن شهر همین در پس ؛نداري هم برادري و اندمرده مادرت

 دریافت و خالفت پایتخت اوضاع از مشروح گزارش ارایه و لندن به بازگشت به مرا ی  ّمل  وظیفه    ام ا بودم، شده بستهدل بسیار او به

  .خواندمی فرا جدید دستورات

 در ارب یک که دارم یاد به. فرستادممی مستعمرات وزارت براي مشاهداتم و الت   تحو  از گزارشی ماهانه استانبول در اقامتم ت  مد  در

 کمک هدف به یابیدست در کار این اگر که بود آن آورشگفت پاسخ آوردم، لواط مورد در را مغازه صاحب درخواست گزارشم

  .ندارد اشکالی کندمی

                                     
  .شود مراجعه اسالم تاریخ هايکتاب به ولید بن خالد و حکم بن مروان شخصیت از آگاهی براي 9

  یونان در است بندري 10

 .  ّ من ی فلیس ی  ّ سن ت عن رغب فمن ی  ّ سن ت النکاح): ص( النبی قال 11
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 رمش زشتی کار چنین به دادن فرمان از من سايؤر چگونه اندیشیدم خود با چرخید سرم گرد آسمان خواندم را پاسخ که هنگامی

 چشمان با او خ،شی با وداع روز در. بستم فرو لب و دادم ادامه را کارم بنابراین بنوشم، پایان تا را جام این که بودم ناگزیر    ام ا کنند؟نمی

 را یکدیگر نبازپسی روز در ما ؛باش یادم به نیافتی زنده مرا و بازگشتی شهر این به اگر همراهت به خدا فرزندم: گفت من به باراشک

 از ترمهم هوظیف    ام ا فشاندم گرمی هاياشک و شدم اندوهگین بسیار      ًواقعا  نیز من. دید خواهیم سلم و وآله علیه اهللا صلی پپامبر نزد

  .بود احساسات
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  سوم بخش

  .بازگشتند نفر شش تنها بد بخت از ولی بود، خوانده فرا لندن به من همچون نیز را دیگرم دوست ه ُن  وزارت،

 نکرده برمال را رازش او که بود خشنود دبیرکل و بود مانده مصر در و شده مسلمان - گفت دبیرکل کهچنان - یکی: دیگر نفر چهار    ام ا

 بلکه میهنش، به وا بازگشت جهت از نه رسید،می نظر به نگران بسیار دبیرکل. بود روسی اصل در او بود، رفته روسیه به دیگري. است

 دبیرکل. تاس بازگشته خویش کشور به موریتأم انجام از پس اکنون و بوده مستعمرات وزارت براي هاروس جاسوس او که پنداشتمی

 نفر از    ام ا ستا درگذشته و شده مبتال بیماري این به شده، شایع »وبا« بغداد نزدیکی در اره  عم  شهر در وقتی که: گفت سوم نفر مورد در

 به پیوسته طوربه سال یک تا او هايگزارش بود، کرده دنبال 12 یمن در صنعا شهر تا را ردش وزارت نبود، دست در خبري چهارم

 زارتو. آورد دست به او از خبري بود نتوانسته هایشتالش بر عالوه وزارت و بود شده قطع هاگزارش آن، از پس    ام ا رسید،می وزارت

 فاهدا با کوچک هستیم تی  ّمل  ما. کنیممی حساب ت  ّدق  به فرد هر مورد در ما زیرا. دانستمی فاجعه را نفر چهار این دادن دست از

  .است فاجعه ما براي سطح این در انسانی هر دادن دست از و بزرگ

 ریاست هب مستعمرات وزارت کارکنان از گروهی حضور با که فرستاد کنفرانسی به مرا ام،ه    اولی  هايگزارش شنیدن از پس دبیرکل

  .دادمی فرا گوش نفر شش ما هايگزارش به کنفرانس این. بود شده تشکیل وزیر شخص

 دریافتم نم    ام ا. کردند تشویق مرا حاضرین برخی و دبیرکل وزیر کردیم، ارایه هایمانت     فعالی  ترینمهم از هاییگزارش من و همکارانم

  .دارد قرار م  سو  درجه در 14 فانس هنري و 13 بلکود جرج از پس من کارکرد که

 هک هاییگزارش ارسال جهت از    ام ا بودم، آورده دست به کاملی ت     موفقی  شریعت و قرآن عربی، ترکی، هايزبان آموزش نظر از من

 دبیرکل پسس رسید پایان به کار ساعت شش از پس کنفرانس. نداشتم توفیقی کند، آشکار وزارت براي را عثمانی دولت هايضعف

 صرف کارها ردیگ براي را وقتم من بنابراین بود، قرآن و شریعت زبان، آموختن من وظیفه: گفتم کرد، جلب اشکال این به مرا ه   توج 

 این در میدوارما من    ام ا ايبوده ق   ّموف  تو تردیدبی: گفت دبیرکل. کرد خواهم چنان کنید، اعتماد من به آینده سفر براي اگر    ام ا نکردم،

  :داري عهده بر وظیفه دو آینده سفر در تو! همفر .یابی توفیق نیز بخش

  .است دشمن بر پیروزي پایه این و دریابی برسانیم، آسیب هامسلمان به آن طریق از توانیممی ما که را هامسلمان ضعف نقطه -1

 افتخار نشان اخذ گیشایست و مزدورانی، ترینق   ّموف  که بدان کنی چنین توانستی اگر .ببر یورش آن بر یافتی را ضعف نقطه این اگر -2

  .داري را وزارت

 این در من. کردم ازدواج بود تربزرگ من از سال یک که) شواي ماري( عمویم دختر با مدت این در بردم، سر به لندن در ماه شش

 این در من و .بود عادي فکري سطح داراي و زیبارو متوسط، هوش با دختري او. بود ساله وسه بیست او و داشتم سال ودو بیست هنگام

                                     
 عربی شهرهاي از یکی 12

13 G. Belcoude 

14 H. Fanse 



 ۱۰خاطرات مسرت مهفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی                                    صفحه      

 

www.sarjoob.ir 

 نم به وزارت کردیم،می سپري جدیدمان میهمان انتظار در را روزها ما که هنگامی. گذراندم وي با را زندگیم روزهاي بهترین زمان

  15 .شوم عراق متوجه باید که داد دستور

 در شدن هورمش به عالقه نیز و میهن به بستگیدل    ام ا .بودم کودکم د   ّتول  انتظار در که هنگامی هم آن شد من سفأت باعث دستور این

 آمدن یادن به از بعد به را سفر این: گفتمی که همسرم خواست برخالف و شد چیره فرزندي و همسري احساسات بر همکارانم میان

 از نامه با نیز من و بفرست نامه برایم     ًحتما : گفت من به او. گریستیم تلخی به دو هر وداع روز در. پذیرفتم را آن کن، موکول کودکمان

 ولی نم،ک نظرصرف سفر از خواستممی که جاآن تا کرد پا به من در طوفانی سخن این .داد خواهم خبر تو به طالییمان تازه آشیانه

  .بشنوم را رهنمودها آخرین تا رفتم وزارت به و کردم خداحافظی او با و کردم کنترل را خود احساسات

 و عرب آن اهالی برخی کهچنان کنند،می زندگی)   ّ سن ی و شیعه( اسالمی طایفه دو آن در که عشایري بودم، 16 بصره در بعد ماه شش

  .هستند مسیحی دیگر اندك و فارس دیگر بعضی

 پیروان عیانشی. بگویم چیزي هم   ّ سن ی و شیعه مورد در که است خوب .کردم دیدار هافارس و شیعیان با زندگی در بار نخستین براي

 سلم، و وآله علیه اهللا صلی پیامبر عموي پسر و فاطمه دخترش شوي: است بوده پیامبرشان د   ام اد او و هستند السالم علیه طالبابیبن علی

 از پس یکی فرزندانش و علی و برگزیده خالفت به را علی خود، از پس سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبرشان گویندمی شیعیان

  .هستند خلیفه دیگري

 او که هداشت واالیی هايویژگی علی من، هايبررسی اساس بر زیرا است، شیعه با حق حسین و حسن علی، خالفت مورد در من نظر به

 امام عنوان به نیز را السالم علیهمحسین و حسن سلم، و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبر که نیست بعید و بخشید،می امتیاز رهبري براي را

 حسین فرزندان زا تن نه سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبر کهاین مورد در    ام ا. کنندنمی انکار نیز   ّ سن ت اهل را این باشد، کرده معرفی

 کههنگامی ت؟داش خبر آینده از چگونه سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د حضرت زیرا دارم، تردید باشد برگزیده خود جانشینی به نیز را

     محم د اگر آري. شد خواهند تن نه آنان و داشت خواهد فرزندانی حسین که دانستمی چگونه او بود، کودك حسین درگذشت او

    ام ا است ادهد خبر آینده از نیز مسیح کهچنان دانست،می خدا جانب از را هااین است ممکن بوده پیامبر      ًواقعا  سلم و وآله علیه اهللا صلی

  .داریم تردید سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبري در مسیحیان ما

 تردیدبی. نیافتم را نشانه این و خواندم را قرآن من    ام ا است، سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبري نشانه قرآن: گویندمی مسلمانان

  .دباشمی غیره و ات     اخالقی  و هانظام قوانین، شامل که دارد، انجیل و تورات از فراتر سطحی .است ايمرتبه بلند کتاب قرآن،

  17است؟ کافی سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبري اثبات براي تنهایی به این آیا

                                     
 .داشت اختیار در را آن پیش هاسال از اسالمی خالفت که عربی سرزمین یک 15

 عراق شهرهاي از یکی 16

 قرآن نمایدمی ثابت را او پیامبري خوبی به اندي و قرن 14 از پس نیز امروز که معجزه بهترین    ام ا. است داشته اريیبس هايمعجزه پیامبریش اثبات براي) ص(     محم د حضرت خاتم پیامبر 17

 آن مدعا این بر دلیل. ستا شده وحی پیامبرش به سبحان خداوند سوي از که است مقدسی و نورانی هايآیه بلکه باشد بشر پرداخته و ساخته که نیست کتابی      ًبقینا  کریم قرآن. است کریم

 آن مثل سوره یک پس دارید شک فرستادیم     محم د خود بنده به ما که قرآنی در شما اگر و: فرمایدمی 33 آیه بقره سوره در. طلبدمی مبارز که است قرن 14 از بیش کریم قرآن که است

 قرآن هايآیه مثل آیه یک حتی نتوانسته کس هیچ تاکنون و. گوییدمی راست اگر نه یا است قرآن هايسوره مثل سوره آن آیا که دهند شهادت تا بخوانید را خدا غیر خود گواهان و بیاورید

  .شود مراجعه خویی العظمیآیه نوشته »القرآنتفسیر فی البیان« کتاب فارسی ترجمه به زمینه این در بیشتر اطالع براي .بیاورد
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 بود، نیاموخته کسی نزد را نوشتن و خواندن که بود بیابانی مرد یک او امزده شگفت بسیار سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د کار در من

 نبوده او دهمانن ايخواندهدرس عرب هیچ و بوده تیزهوش و خلقخوش فردي او! بیاورد؟ ايمرتبه بلند کتاب چنین توانستمی چگونه

 پیامبري اثبات براي دلیل این آیا دیگر، طرف از    ام ا طرف، یک از این. دانستندنمی نوشتن و خواندن که صحرانشینانی به برسد چه است

  18است؟ کافی او

 قانع پاسخ او    ام ا گذاشتم، میان در لندن در کشیشان از یکی با را موضوع این یکبار دریابم، را حقیقت این که بودم آن پی در همواره

  .گفت سخن دشمنی و ب   تعص  سر از و نداد من به ايکننده

 صراحت به توانستمنمی من که بگویم باید حقیقت در نشنیدم، صحیحی جواب هرگز    ام ا گشودم را بحث بارها نیز احمد شیخ با ترکیه در

 و وآله لیهع اهللا صلی     محم د حضرت به من حال هر به. گردد مشکوك من به یا و شود برمال رازم ترسیدممی زیرا بگویم سخن شیخ با

 را او بريپیام تاکنون    ام ا .خوانیممی هاکتاب در را هایشانویژگی که است پیامبرانی سطح در او تردیدبی .نهممی ارج بسیار سلم

. بداند جستگانبر دیگر همچون را او تواندنمی گذاردمی احترام او به که فردي ندانیم پیامبر را وي اینکه فرض به البته ام،نپذیرفته

  .است بوده هوشمندان همه از واالتر و آنان از برتر او تردیدبی

 را پیامبر فرمان پس 19 دانستند علی از برتر خالفت، براي را عثمان و عمر ابوبکر، مسلمانان پیامبر، از پس که باورند این بر تسنناهل

  .برگزیدند خالفت به را آنان و گرفتند نادیده

  چیست؟ درگیریها این ادامه توجیه دانمنمی من ولی دارد وجود) مسیحیت در ویژه به( آیینی هر در درگیریهایی چنین

  20.دور گذشته به نه بیندیشند امروز به باید باشند خردمند مسلمانان اگر اندرفته دنیا از عمر و علی

 را اختالفات یافتندمی در را زندگی آنان اگر: گفتم و نهادم میان در وزارت والنئمس از برخی با را   ّ سن ی و شیعه اختالف موضوع یکبار

 آنها بین رد آنکه نه کنی ورشعله را اختالف آتش باید تو که زد بانگ من بر ولئمس آن شدند،می یکپارچه و نهادندمی سو یک به

  .نمایی ایجاد کلمه وحدت

 خداي که گامهن آن از هاانسان که بدان! همفر: گفت داشت من با عراق به سفر از پیش که جلساتی از یکی در دبیرکل اساس همین بر

  :دارند اختالفاتی طبیعی طور به گردد، باز مسیح که آنگاه تا آفرید را قابیل و هابیل متعال،

  .رنگ سبب به اختالف -1

  .ايقبیله اختالفات -2

  .زمین سر بر اختالف -3

                                     
 به این آیا. است هنگرفت فرا کسی نزد را نوشتن و خواندن و بوده امی که است شده نازل شخصی بر قرآن که است مطلب همین طلبدمی مبارز نآ سبب به کریم قرآن که مواردي از یکی 18

 آن هايحقیقت به را شما و کردمنمی تالوت شما براي را قرآن من خواستنمی خدا اگر بگو پیامبر اي: است آمده چنین 10 آیه یونس سوره در نیست؟ کافی او پیامبري اثبات براي تنهایی

  کنید؟نمی اندیشه آیا بشنوید من از نثري یا و شعري حتی یا علمی مطلب گونههیچ اینکه بدون زیستم شما میان در) سال 40 حدود( را عمري من. ساختمنمی آگاه

 .داندمی برتر پیامبر یاران تمام از را) ع( علی حضرت، اکرم پیامبر صریح سخنان و کریم قرآن آیات که حالی در 19

 ملتزم باید اعتقاد آن پایه بر مسلمان یک و است ضروري و الزم آن به ایمان و اعتقاد و است متعال خداي جانب از ثابت حقیقتی یک) ع( علی تامام مسئله که است الزم نکته این به توجه 20

 .باشد الهی تکالیف انجام به
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  .قومی اختالفات -4

  .دینی اختالفات -5

 آن دقیق عات  ّ اط ال و بیابی را آتشفشان ده   ام ا هايکوه و بازشناسی مسلمانان میان در را هااختالف این که است آن سفر این در تو وظیفه

  .ايکرده کبیر بریتانیاي به بزرگی خدمت کنی، ورشعله را اختالف آتش بتوانی اگر بفرستی، وزارت براي را

 ایجاد طریق از تنها ما کنیم، ایجاد درگیري و آشوب مستعمرات همه در آنکه مگر کنیم، زندگی رفاه در توانیمنمی هابریتانیایی ما

 ت  ّمل  یک رب توانست خواهد کوچک ملت یک چگونه این بجز و بکوبیم هم در را عثمانی سلطان توانست خواهیم مردم میان در آشوب

 ناتوان فارس و ترك هايحکومت که بدان    ام ا شو وارد آن در یافتی اگر و بیابی نفوذي راه که بکوش توان تمام با تو شود چیره بزرگ

 اگر .است شده انجام حاکمان علیه تاریخ، طول در که هاییانقالب تمام مانند بشورانی، هاحکومت این بر را مردم باید تو و اندشده

  .شویم چیره آنان بر توانست خواهیم آسانی به ما بپردازند درگیري به یکدیگر با و شوند جدا هم از هاآن
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  چهارم بخش
 شدم آشنا وا با داشت برعهده طایی عمر شیخ نام به عرب نژاد از شخصی را آن تامام که رفتم مسجدي به رسیدم بصره به که هنگامی

 به ،نمود آغاز را هایمویژگی تمام و نسبم و اصل از جستجوي و کرد شک من به دیدار نخستین از او    ام ا کردم، ت   محب  اظهار او به و

 شاگرد و »یهترک اغدیر« مردم از را خود که صورت این به بگریزم تنگنا این از توانستم    ام ا بود کرده د   مرد  را شیخ املهجه و رنگ گمانم

 داشتم یهترک در اقامت هنگام از که را ی  ّ    اط العات و … کردممی اري  نج  خالد، مغازه در که: گفتم و کردم معرفی استانبول در احمد شیخ

 درستی به را ترکی من آیا بداند تا کرد اشاره حاضران از یکی به چشم با شیخ گفتم ترکی زبان به جمله چند ضمن در کردم بیان او براي

 من مانگ این    ام ا نمایم جلب خودم به را شیخ ه   توج  امتوانسته که شدم شادمان من و داد مثبت جواب چشم اشاره با نیز او نه؟ یا دانممی

 بدان این هستم ه    ترکی  جاسوس من که پنداردمی و است بدگمان من به همچنان شیخ که دریافتم بعد روز چند زیرا بود فریبنده سرابی

 یکدیگر و بودند نبدبی هم به نسبت آنها داشت، ناسازگاري سر بود منصوب) عثمانی( سلطان طرف از که استاندار با شیخ که بوده سبب

  .کردندمی هم  ّمت  را

 اجاره اتاقی و رفتم است، مسافران و غریبه افراد جایگاه که کاروانسرایی به و کنم ترك را عمر شیخ مسجد که شدم مجبور حال هر به

 ت  شد  به مرا اطاق درب فجر هنگام به او کردمی سلب مرا آسایش دمسپیده روز هر که بود احمقی مرد کاروانسرا صاحب .کردم

 واندمخمی نماز و خاستمبرمی نداشتم، او همراهی جز ايچاره که من و برخیزم صبح نماز براي من تا ماندمی درب پشت و کوبیدمی

  کنی؟می چنین چرا نیست واجب خواندن قرآن: گفتم او به .بخوانم قرآن آفتاب درآمدن تا خواستمی من از او آنگاه

 زیرا م،نداشت هایشخواسته انجام جز ايچاره من و آوردمی من کاروانسراي براي فقر و است بدبخت بخوابد اکنون هرکس: گفتمی

 روز در ساعت یک از بیش سپس و آورم جاي به نماز وقت اول در بودم مجبور من و کندمی بیرون کاروانسرا از مرا که کردمی تهدید

  .بخوانم قرآن

 ايرفتهگ اتاق محل این در تو که وقتی از: گفت من به روز یک بود، »افندم مرشد« کاروانسرا صاحب نام نبود، من مشکل تنها این

 تاس شوم همسربی مرد و اينکرده ازدواج تو که است آن دلیل به و توست از هااین من گمان به و آمده پدید من براي مشکالتی

  .برو بیرون مکان این از یا کن ازدواج یا بنابراین

 کسی او زیرا بیازماید، رام گفته درستی بخواهد بود ممکن زیرا ناتوانم من که بگویم ترسیدم البته بگیرم همسر که ندارم چیزي من: گفتم

  .کردمی کاري چنین بهانه این شنیدن با که بود

 نیازشانیب کرامتش از خداي باشند چیزبی اگر: «گویدمی که اينخوانده را بزرگ خداي سخن آیا! ایمان سست اي: گفت من به افندم

  بدهم؟ پاسخی چه و کنم چه که ماندم 21»نمود خواهد

  نخواهد؟ مهریه که بیابی زنی یا و دهی قرض کافی پول من به توانیمی تو آیا .کنم ازدواج پول بدون چگونه من خوب،: گفتم سرانجام

                                     
 32. شوره نور آیه     ع ل یم      و اس ع    َّ   و الل ه   َ ْ  ف ض ل ه    م ن    َّ الل ه    ِ  ْ ی غ ن ه م   ُ َ َ  ف ق ر اء   ُ  ُ  ی ک ون وا  ِ إ ن...  21



 ۱۴خاطرات مسرت مهفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی                                    صفحه      

 

www.sarjoob.ir 

 ترك مرا رايکاروانس یا و کنی ازدواج رجب ماه اول تا باید یا تو فهممنمی را تو سخن من: گفت و کرد بلند سر و کرد فکر کمی افندم

  .داشتم فرصت روز 25 تنها رجب ماه اول تا و الثانیجمادي ماه پنجم روز آن .کنی

 ،االولجمادي الثانی،ربیع االول، ربیع صفر، محرم،: «باشندمی ترتیب این به که است، الزم اسالمی هايماه یادآوري اینجا در

  »الحجهذي العقده،ذي شوال، رمضان، شعبان، رجب، الثانی،جمادي

 افندم فرمان شدم مجبور سرانجام. نیست روز 30 از بیشتر و 29 از کمتر ها،ماه این روزهاي و است ماه دیدن اساس بر آنها هايماه آغاز و

 ترك را اکاروانسر ماه، پایان از پیش کنم، کار او براي ناچیز دستمزد و خواب غذا، مقابل در که بستم قرارداد اري  نج  با و بپذیرم را

  .شدم ار  نج  مغازه راهی و کردم

 خراسان مردم زا ایرانی شیعه یک او بود، »عبدالرضا« نامش کردمی رفتار فرزندانش از یکی مانند من با و بود بزرگواري و شریف مرد او

 سخن دري هر از و آمدندمی هم گرد او پیش عصر روز هر ایرانی شیعیان بیاموزم را فارسی زبان او از تا شمردم غنیمت را فرصت بود

  .اقتصاد تا گرفته سیاست از گفتند،می

 قطع را سخنان آن مدآمی ناشناسی مشتري که وقتی    ام ا کردندنمی دریغ استانبول خلیفه از که آنچنان تاختند،می بسیار حکومتشان به

 کنندمی نگما آنها که دریافتم سرانجام    ام ا بودند، کرده اعتماد من به چرا دانمنمی پرداختند،می خصوصی هايصحبت به و کردندمی

 حسن این هک بود سفید آذربایجان مردم اکثر رنگ همانند من رنگ دانممی ترکی زبان که بودند فهمیده زیرا ،آذربایجانم مردم از من

  .کردمی تقویت را آنها ظن

 را دینی معلو طلبه لباس و دانستمی را عربی و فارسی ترکی، زبان سه .کردمی وآمد رفت آنجا در او شدم آشنا جوانی با مغازه آن در

 به ولی دکرمی انتقاد عثمانی حکومت از و بود تندخو و پرواز بلند بسیار جوانی او بود »اب       عبدالوه  بن     محم د: «نامش داشت، تن بر

. ودندب ناراضی عثمانی خلیفه از دو هر که بود این - عبدالرضا - مغازه صاحب با دوستیش دلیل شاید. نداشت کاري ایران حکومت

 سائلم این چه گر. بود شده آشنا شیعه عبدالرضاي با چگونه و بود آموخته را فارسی زبان کجا از مذهب   ّ سن ی جوان این دانمنمی

 سخن عربی و فارسی به بصره مردم از بسیاري ؛کنندمی برخورد برادر مانند همدیگر با   ّ سن ی و شیعه بصره در زیرا نبود آورشگفت

  .دانندمی نیز ترکی بسیاري و گویندمی

 ی  ّحت  ؛دارند هشیع ضد ب   تعص  ن   ّتسن اهل بیشتر که صورتی در ؛نداشت شیعی ضد ب   تعص  بود، آزاداندیشی جوان اب       عبدالوه بن     محم د

 ن  ّسن تاهل چهارگانه مذاهب براي او همچنین. دانندنمی مسلمان را آنها و شمرندمی کافر را شیعیان ن،   ّتسن اهل بزرگ عالمان از برخی

  .است نداده مورد این در دستوري خدا: گفتمی و شناختنمی جایگاهی

 احمد ه،حنیف ابو: آمدند پدید عالم چهار ن   ّتسن اهل میان در اسالم پیامبر درگذشت از پس قرن یک از بیش: چهارگانه مذاهب ه  قص     ام ا

  ).شافعی( ادریسبن     محم د و مالک حنبل،بن

 آنها از پس عالمان از کدام هیچ و کنند انتخاب تقلید براي را نفر چهار از یکی باید که دادندمی فرمان مسلمانان به هاخلیفه از برخی

  .بود اجتهاد دروازه بستن واقع در این ندارند، را پیامبر   ّ سن ت و قرآن در اجتهاد حق
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 گسترده غتبلی به و کردند استفاده فرصت این از شیعیان. است اجتهاد دروازه شدن بسته همین مسلمانان فکري جمود عامل واقع در

 چنین. رسیدند تسنناهل تعداد به       ًتقریبا  و نهاد افزایش روبه بود تسنناهل دهم یک که شیعیان تعداد که طوري به پرداختند مذهبشان

 پیشرفته، یسالح همچون زمان نیازهاي مبناي بر را   ّ سن ت و قرآن فهم و بخشدمی تحول را اسالمی فقه اجتهاد، زیرا است طبیعی اينتیجه

 سالحی نهمچو شود، بسته زمان نیازهاي نداي شنیدن و فهم راه که طوري به شود منحصر ی   خاص  مسیر در فقط مذهب اگر    ام ا کندمی نو

  .بود خواهد کهنه

 راه زودي به ن   ّتسن اهل خردمندان من نظر به خورد، خواهی شکست زود یا دیر باشد داشته پیشرفته سالح دشمنت و کهنه سالح تو اگر

 ت   قلی ا در آنها آنکه مگر گذشت نخواهد قرنی چند که کنممی خطر اعالم ن   ّتسن اهل به صورت این غیر در. کرد خواهند باز را اجتهاد

  .یافت خواهد فزونی شیعیان شمار و بود خواهند

 و خود زمان بزرگان تنها نه را، بزرگان نظرات و کردمی استفاده خود اجتهاد از   ّ سن ت و قرآن فهم براي -     محم د - پرواز بلند جوان این

  .دادنمی ت    اهمی  ار آنان هايگفته بود متفاوت آنها نظرات با نظرش اگر و کشیدمی نقد به را عمر و ابوبکر نظرات بلکه چهارگانه، مذاهب

 پیروي نابراینب را، اربعه مذاهب و صحابه ،  ّ سن ت کتاب، نگفت    ام ا گذارممی شما میان در را   ّ سن ت و کتاب من گفته پیامبر: گفتمی او

  .باشند داشته خواهندمی نظري هر بزرگان و صحابه و اربعه مذاهب است واجب   ّ سن ت و کتاب از

 در. تدرگرف بحثی بود ا       ّعبدالرض  میهمان که »قمی جواد شیخ« ایرانی علماي از یکی و     محم د میان ا       ّعبدالرض  منزل میهمانی در روزي

  .گویممی باز مانده ذهنم در نفر دو این سخت مباحثه از آنچه بودیم، هم منزل صاحب دوستان از برخی و من میهمانی این

  گذاري؟نمی علی فرمان به سر شیعیان مانند چرا مجتهدي و آزاداندیش گوییمی چنانچه تو اگر: گفت او به قمی

  .دارند اعتبار   ّ سن ت و کتاب تنها نیست، معتبر دیگران و عمر مانند علی گفتار زیرا: داد پاسخ     محم د

 تفاوت اصحاب دیگر با علی پس 22»است آن درب علی و علم شهر من: «که نفرمود سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر مگر آیا: گفت قمی

  .طالبابیبن علی و خدا کتاب نگفت پیامبر چرا است برهان علی گفته اگر: گفت     محم د .دارد

 قمی    ام ا اشدب پیامبر از سخن این که نپذیرفت     محم د است، خاندان بزرگ علی و خاندانم و خدا کتاب است گفته پیامبر: گفت قمی

 پیامبر   ّ سن ت پس بیتم،اهل و خدا کتاب گفته پیامبر اگر: گفت     محم د ولی 23.نداشت پاسخی و شد ساکت او که آورد ايکنندهقانع دالیل

  شد؟ چه

   ّ سن ت که است نآ شرح و خدا کتاب منظورش خاندانم، و خدا کتاب گویدمی پیامبر وقتی خداست کتاب شرح پیامبر   ّ سن ت: گفت قمی

  .باشدمی

                                     
  126 صفحه 3 جلد صحیحین مستدرك.   ْ   ال ب اب   َ ْ  ْ ف ل ی أ ت    ْ  ْ ال ع ل م   َ   أ ر اد   َ  ْف م ن       ب اب ه ا    ع ل ی   و    ْ  ْ ِال ع ل م      َ ُم د ین ۀ   َ َ أ ن اقال رسول اهللا (ص):  22

 من ممدود حبل النور و الهديفیه اهللا کتاب: بعدي تضلوا لن بهما تمسکتم ان ما عترتی و اهللا کتاب الثقلین فیکم تارك انی. «است اسالم پیامبر متواتر هايحدیث از یکی ثقلین حدیث 23

  فیهما تخلفونی کیف وانظروا الحوض علی یردا حتی یفترقا لن انهمااخبرنی قد الخبیر اللطیف وان بیتی اهل وعترتی االرض الی السماء

 یادگار دو این و شد نخواهید گمراه هرگز بیازید دست دو این به شما که مادام. خودم بیت اهل و عترت دیگري و قرآن خدا کتاب یکی گذارممی گرانبها و نفیس امانت دو شما میان در من«

 با قرآن و تاس قرآن با علی: «گفت وي که کندمی نقل ثقلین حدیث مضمون همان با حدیثی اسالم پیامبر از سلمه ام همچنین.» کوثر حوض سر بر مگر شوندنمی جدا هم از گاه هیچ من

  شوند وارد من بر حوض در اینکه تا شوندنمی جدا هم از آنها است، علی
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  داریم؟ آنها به نیازي چه دیگر نیست، خدا کتاب شرح همان بیتاهل کالم آیا: گفت     محم د

 به را خود ت  ام  امبرپی بنابراین داشتند، احتیاج زمان نیازهاي با متناسب خدا کتاب شرح به مردم رفت، دنیا از پیامبر چون: داد پاسخ قمی

  .داد ارجاع زمان نیازهاي با متناسب آن، کنندگانشرح عنوان به عترت به و اصل عنوان به قرآن

 حرکت وانت اد،  صی  دست در گنجشکی همچون  - قمی -  سالخورده شیخ این برابر در جوان     محم د شدم، زدهشگفت بسیار مباحثه این از

  .نداشت

 المانع از ناخشنودي اندیشی، آزاد پروازي، بلند. یافتم اب       عبدالوه بن     محم د شخص در بودم جستجویش در که را ايگمشده من    ام ا

  .باشم اشتهد اختیار در وسیله بدین را او و نمایم استفاده آنها از بود ممکن که بود او هاي   ّضعف  نقطه ترینمهم ي،أر استقالل نیز و زمان

 یزيچ که بود کوهی همچون گذشتگان مانند او! کجا آموختممی دانش او از ترکیه در که ترك شیخ آن و کجا سرکش جوان این

 جاري بانز به را او نام سپس و گرفتمی وضو و خاستبرمی آورد زبان بر را ابوحنیفه نام خواستمی که هنگامی و دادنمی حرکتش

 گرفتمی وضو و خاستبرمی جاي از بردارد را است س   مقد  و گرامی بسیار ن   ّتسن اهل نزد که بخاري کتاب خواستمی اگر و کردمی

  .داشتبرمی را آن و

 همچنین فهمممی ابوحنیفه از بیشتر من گفتمی و داشتمی روا را ابوحنیفه درباره دريپرده هرگونه اب       عبدالوه بن     محم د شیخ    ام ا

  .است بیهوده بخاري کتاب نصف گفتمی

 هستی عمر و یعل از تربزرگ موهبتی تو گفتممی و کردممی تلقین او به همواره و کردم ایجاد     محم د با را پیوندها و هارابطه ترینمحکم

  .کردمی رها را آنها و گزیدبرمی خود جانشینی به را تو بود زنده پیامبر اکنون اگر و

  .بخشی اتنج پرتگاه این از را اسالم توانیمی که هستی فردي تنها تو و شود زنده تو دست به اسالم امیدوارم گفتممی او به همواره

 مورد خودمان وصمخص هاياندیشه پرتو در بلکه بزرگان و مذاهب صحابه، فهم پرتو در نه ،    محم د با را قرآن تفسیر که گرفتیم تصمیم

 با نیز او و بیندازم دام به را او خواستممی من کردیم،می گفتگو آن مسائل از برخی مورد در و خواندیممی را قرآن. دهیم قرار گفتگو

  .کند جلب مرا اعتماد پیش از بیش و دهد جلوه آزاداندیشی مظهر عنوان به را خود که بود اندیشه این در من هاينظریه قبول

  !نیست واجب جهاد: گفتم او به یکبار

  .کنید جهاد کافران با گویدمی خدا: گفت او

  نکرد؟ جهاد منافقین با پیامبر چرا بود واجب جهاد اگر 24»کنید جهاد منافقین و کافران با« گویدمی خدا: گفتم

  .کرد جهاد آنان با زبانش وسیله به پیامبر: گفت

  .است واجب زبان با نیز ار  ّکف  با جهاد پس: گفتم

                                     
 است زبان به گاهی این و مقاومت در توان نهایت بستن کار به یعنی عرب لغت در جهاد.  73. سوره توبه آیه   ْ    ُال م ص یر    ْ ِ و ب ئ س    َّ  ج ه ن م       ْ  و م أ و اه م    ِ  َ ع ل ی ه م     ْ ُ ْو اغ ل ظ      َ  ْ    َو ال م ن اف ق ین    ْ ُ َّ  ال ک ف ار      ج اه د     َّ ِ الن ب ی   َ   أ ی ه ا   ی ا 24

  .ندارد منافات دین فروع از فرع یک عنوان به کفار با جهاد بودن واجب با شده یاد آیه این در. کشتن و زدن به گاهی و
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  .جنگید کافران با پیامبر    ام ا: گفت

  .داد تکان سر موافقت نشانه به     محم د 25کرد دفاع خود از او بکشند، را او خواستندمی کافران بود، خویش از دفاع پیامبر جنگ: گفتم

  .است جایز زنان با موقت ازدواج: گفتم او به بار یک

  !هرگز: گفت

  26»بپردازید را بهایش بگیرید، بهره آنها از خواستید اگر« گویدمی خدا: گفتم

 یفرک آنها بر و کرده حرام را آنها من و بود جایز پیامبر زمان در متعه دو: «که است گفته و کرده حرام را موقت ازدواج عمر: گفت

  27.»نهممی

  کنی؟می پیروي او از چرا پس عمري، از داناتر تو: گفتم

 اي؟پذیرفته ار عمر نظر و ايکرده رها را پیامبر و خدا فرمان چرا تو بود، کرده حالل پیامبر که کرده حرام را چیزي عمر اگر: گفتم سپس

  .است پذیرش نشانه او سکوت که دریافتم من و کرد سکوت او

  .نداشت همسري هنگام آن در چون بود ثرؤم سکوت این در نیز او جنسی غریزه

  بگیریم؟ بهره او از و درآوریم موقت ازدواج به را زنی که نباشیم آزاد تو و من چرا: گفتم

 بهره او از که اورمبی برایش زنی تا کردم مشخص را زمانی و یافتم بزرگی فرصت را موافقت این من داد، تکان سري موافقت نشانه به او

 یانهمخف کار این که کرد شرط     محم د    ام ا ببرم، میان از او در را عمومی اعتقادات مخالف کارهاي انجام از ترس خواستممی من بگیرد،

 انانجو کردن فاسد براي که مستعمرات وزارت خدمت در مسیحی زنان از یکی دیدار به فوري من. نداند را او نام نیز زن آن و باشد

  .نهادم     صفی ه را او نام و گفتم او براي را داستان شرح و شتافتم داشتند، حضور آنجا در مسلمان

 فتهه یک مدت براي را عقد صیغه شیخ و من بود، تنها خانه در او برویم زن آن خانه به     محم د با بودیم گذاشته قرار که روز آن در

  .کوشیدیممی اب       عبدالوه      محم د شیخ توجیه براي داخل از     صفی ه و خارج از من. کرد او مهر طال سکه یک شیخ و خواندیم

 و يأر لاستقال پوشش در را شرعی هايفرمان با مخالفت شیرینی نیز     محم د و گرفت     محم د از توانستمی چه هر     صفی ه آنکه از پس

 اتروای و قرآن آیات به چه هر. دادم انجام او با شراب حرمت عدم مورد در درازي گفتگوي متعه، از روز سومین در چشید آزاداندیشی

 آنها همه که تاس ممکن آیا ؛نوشیدندمی شراب همه اس  عب بنی و ه   امی بنی خلفاي یزید، معاویه،: گفتم سرانجام و نمودم رد کرد، استدالل

  !بروي؟ درست راه به تو و باشند گمراهی در

                                     
  .سازدمی آشکار را سخن این بودن پایهبی اسالم تاریخ با آشنایی اندك 25

  24 آیه نسا سوره...   َ ِ  َ ًف ر یض ۀ   ُ     َّأ ج ور ه ن   َ  ُ   َّف آت وه ن    ْ  َّم ن ه ن   ِ ب ه     ُ  َ  َ اس ت م ت ع ت م   َ  ف م ا...  26
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 کردند،نمی داشتبر تحریم قرآنی، نهی این از آنها که است آن نمایانگر این و فهمیدندمی بهتر را پیامبر   ّ سن ت و خدا کتاب آنان شکبی

 است ردمندانهخ این آیا است شده دانسته مباح شراب نیز مسیحیان و یهودیان مقدس هايکتاب در. دانستندمی کراهت معناي را آن بلکه

 ات عمر گویندمی راویان خداست، یک سوي از ادیان همه که صورتی در باشد؟ حرام دیگر دین در و حالل دین یک در شراب که

 دادنن کیفر این ؛دادمی کیفر را او پیامبر باید پس بود حرام شراب اگر ؛خوردمی شراب 28»داریدمی بر دست آن از آیا« آیه نزول هنگام

  .است شراب نبودن حرام دلیل

 را رابش کنندگیمست حالت عمر که است آن گویاي روایات از بعضی: گفت سپس داد،می گوش من سخنان به جان و دل با     محم د

  29.نه نشود مستی باعث اگر    ام ا است، حرام باشد کنندهمست اگر: گفتمی و نوشیدمی را آن و بردمی بین از آب با

 بیفکند دشمنی و کینه شما میان قمار و شراب با خواهدمی شیطان: «گویدمی قرآن زیرا فهمیدمی درست را این عمر: گفت     محم د سپس

 ابشر اگر بنابراین داشت، نخواهد را آیه در شده ذکر نتایج نباشد کنندهمست شراب اگر 30»دارد باز نماز و خداي ذکر از را شما و

  31.نیست ممنوع نباشد آورمستی

 که داد خبر من هب آن از پس و کرد چنین او بنوشاند، بسیار شرابی شیخ به که خواستم او از و کردم آگاه بود گذشته آنچه از را     صفی ه

  .کرد آمیزش من با شب آن در بارها و کشید عربده و نوشید آخر به تا را شراب شیخ

  .شدیم چیره شیخ بر کامل طور به     صفی ه و من ترتیب بدین دیدم، او در را ناتوانی و ضعف آثار من روز آن فرداي

 منظور - افرانک از شراب و زنا با را اسپانیا ما که بود گفته من به خداحافظی هنگام که مستعمرات وزیر طالیی سخن این بود زیبا چه

  .بازستانیم بزرگ نیروي دو همین با نیز را کشورها دیگر بکوشیم باید و گرفتیم پس باز - مسلمانان

 واجب شما بر نگفته و 32»است بهتر شما براي بگیرید روزه اگر: «گویدمی قرآن: گفتم او به و کردم بحث روزه مورد در شیخ با یکبار

  .»کنی خارج دینم از مرا خواهیمی تو: «گفت و ایستاد نظر این برابر در او    ام ا 33واجب نه و است مستحب اسالم دیدگاه از روزه است،

                                     
 صفحه 3 جلد شبهابن نوشته المنوره المدینه تاریخ و 260 صفحه 2 جلد المستطرف در مناسبت این به شریفه آیه نزول و عمر خواريشراب جریان. 91 آیه مائده سوره »منتهون انتم فهل« 28

  .است آمده 863

 فصب الریح رمنک فوجده    شم ه ثم إناء، فی فصبه فأتاه لنا، فابعث: قال. نعم قال النبیذ؟ ذلک من شئ إداوتک فی هل لغالمه عمر قال ثم: است آمده چنین 230 صفحه 3 جلد طبقات کتاب در 29

 آري. داد وابج غالم هست؟ شراب و نبیذ از چیزي وسایلت در یاآ غالمش به عمر گفت سپس یعنی. هکذا به فافعلوا شئ شرابکم من رابکم إذا قال ثم شربه ثم مرات ثالث الماء، علیه

 آن رد آب بار سه عمر. ریخت آن در آب مقداري گاهآن. دهدمی بدي بوي که دریافت.  بویید سپس ریخت ظرفی در را آن عمر. آورد شراب غالم. بیاور ما براي پس گفت عمر. هست

  .بخورید شراب خواستید گاه هر کنید چنین گفت و ریخت

  91. سوره مائده آیه   َ    َم نت ه ون   َ  ُ أ نت م  َ  ْف ه ل      َ ِالص ال ة     ِو ع ن     ّ الل ه    ْ ِذ ک ر    ع ن   ُ    و ی ص د ک م      ْ   ِو ال م ی س ر    ْ َ  ِال خ م ر    ف ی   ْ   ْ َ  و ال ب غ ض اء   ْ     َال ع د او ة    ُ َ  ب ی ن ک م      ی وق ع   َ أ ن    َّ  َ  ُالش ی ط ان     ِ ی ر ید   ِ َّ  إ ن م ا 30

 شده ذکر موارد در آن هايزیان و است پلید مائده سوره 90 آیه تصریح به شراب. آن علت نه است شراب بودن حرام حکمت دشمنی و کینه ایجاد جمله از شده ذکر شریفه آیه در آنچه 31

 آورزیان کبد هايلولس براي کم مقدار به حتی الکل اینکه جمله از. شودمی ایجاد بدن به الکل ورود اثر در نیز بسیاري هايبیماري پزشکی دانش تحقیقات اساس بر بلکه شودنمی خالصه

  .نمود استفاده شده ذکر آیه از شراب بودن حالل اثبات براي تواننمی بنابراین. است

  184. سوره بقره آیه  َ  َ   َت ع ل م ون   ُ  ُ ک نت م   ِ إ ن  َّ ُ ل ک م   َ  ٌخ ی ر   َ     ْت ص وم وا    َ و أ ن 32

 مقرر شما بر روزه ایدهآورد ایمان که کسانى اى. یعنی  َ َّ ُ  َت ت ق ون   َ  ُ َّ ل ع ل ک م   َ  ُ  ق ب ل ک م    م ن   َّ   َال ذ ین    َ ع ل ى  ُ  ک ت ب   َ  ک م ا       الص ی ام    ُ  َ ع ل ی ک م   ُ  ک ت ب     ُ  ْآم ن وا    َّ   َال ذ ین   َ   أ ی ه ا ای :فرمایدمی بقره سوره 183 آیه در متعال خداوند 33

  کنید پرهیزگارى که باشد بود شده مقرر] بودند[ شما از پیش که کسانى بر که گونه همان است شده
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 و »است داشتن دوست دین: «نفرمودند پیامبر مگر 34است دیگران به نکردن تجاوز و روان سالمتی و دلپاکی دین،! وهاب: گفتم او به

 خوش و کند پیدا یقین بازگشت روز و خدا به انسان اگر 35؟»برسی یقین به تا کن ستایش را خدایت: «نفرموده حکیم قرآن در خدا مگر

  .داد تکان سر ناخشنودي روي از و پذیرش عدم نشانه به او    ام ا است مردم برترین باشد، نیکوکار و قلب

  چگونه؟ پرسید او »نیست واجب نماز: «گفتم او به دیگر بار

 تو و است بودن متعال خداي یاد به نماز، از منظور بنابراین ،36»دار پاي به من یاد براي را نماز: «فرمایدمی قرآن در خداوند زیرا: گفتم

  37.باشی خداي یاد به تنها و نخوانی نماز توانیمی

  38.اندبوده متعال خداي یاد به نماز خواندن جاي به نماز وقت در عالمان برخی که امشنیده بله،: گفت وهاب

 مشاهده نیز آن از پس است، کرده باور را آن او که شدم نئمطم و کردم پافشاري نظر این بر آنقدر و شدم شادمان بسیار سخن این از

 هاشب شتربی ما کرد،می ترك را آن بیشتر که صبح نماز ویژه به. خواندنمی گاه و خواندمی گاه ندارد، نماز در تی   جدی  او که کردممی

  .بود ناتوان صبح نماز براي برخاستن از دمسپیده او و بودیم بیدار نیمه تا را

  .آوردم بیرون او تن از را ایمان لباس ،تدریج به من اینگونه

 موضوع این مورد در یگرد بار اگر: گفت و ایستاد من برابر در شدید سرسختی با او ولی کنم گفتگو او با پیامبر مورد در کوشیدم یکبار

    ام ا نگفتم، سخنی پیامبر مورد در شود ویران امساخته را آنچه اینکه از نگرانی با من. کرد خواهم قطع تو با را پیوندم بگویی سخنی

  .برگزیند را ی   سوم  راه خود   ّ سن ی و شیعه از غیر او که بدمم او در را روح این کوشیدم

  .بود سازگار او آزاداندیشی و غرور با نظر این زیرا پذیرفت جان و دل با را پیشنهاد این

 کامل طور هب را شیخ مهار توانستم بود داده ادامه او با را پیوندش جدید، موقت هايازدواج با هفته آن پایان از پس که     صفی ه کمک با

  .بگیرم دست در

  نمود؟ ایجاد برادري اصحابش میان پیامبر که است درست آیا: گفتم او به یکبار

  آري؟: گفت

  باشد؟می همیشگی یا و است ی   خاص  زمان براي اسالم احکام آیا: گفتم

 حرام رستاخیز روز تا نیز او حرام و حالل قیامت روز تا سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د حالل: «گفته پیامبر زیرا است، همیشگی: گفت

  .»باشدمی

                                     
 .مجید قرآن دستورات از فرمانبرداري و اطاعت سبب به مگر آیدنمی دست به انسان در آن حقیقی معناي به نارو سالمتی و دل پاکی 34

  .رسد فرا تو مرگ اینکه تا کن پرستش را پروردگارت و: یعنی 99 آیه حجر سوره.   ْ    ُال ی ق ین      ْ ی أ ت ی ک    َّ ح ت ى    ر ب ک       و اع ب د  35

  .14. سوره طه آیه    ْ ِ ل ذ ک ر ي     َ  َالص ل اة    َ  ِو أ ق م  36

  ِ َّإ ن      َ َالص ال ة   َ َ     ْف أ ق یم وا . ...  است شده تصریح نماز وجوب به نساء سوره 103 آیه در جمله از. شودمی فهمیده آن وجوب بسیاري هايآیه از و است اسالم دین ضروریات از نماز بودن واجب 37

 .است شده مقرر معین اوقات در مؤمنان بر نماز زیرا دارید پا به] کامل طور به[ را نماز: یعنی.    ُ  ً م و ق وت ا    َ  ک ت اب ا   ْ   ْ   َال م ؤ م ن ین    َ ع ل ى  َ  َ ک ان ت      َ َالص ال ة 

 .است      صوفی ه منحرفین از برخی مرام این و 38
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 بهترین هک را نهالی خواستممی. بودم او با سفرها در ی  ّحت  همواره من هنگام آن از و شدیم برادر و شویم برادر هم با تو و من پس: گفتم

  .ببینم نشسته ثمر به بودم کرده آن صرف را جوانیم روزهاي

 کنندهتشویق کافی اندازه به وزارت پاسخ و - بود لندن از خروج هنگام از من شیوه این - نوشتممی وزارت براي را کارم نتایج ماه هر

  .بود

 روح که بود آن من هدف .کردمنمی ترك را او سفرها در ی  ّحت  هیچگاه من و رفتیم پیش بودم کرده مشخص که راهی در     محم د و من

 ار او نقاد ذهن و جستجوگر روح دادم،می مژده درخشان ايآینده به همیشه را او دهم، پرورش او در را تردید و آزاداندیشی استقالل،

  .کردممی ستایش

  :گفتم او به ساختم، او براي خوابی دروغ به یکبار

 گرد و بود نشسته یصندل یک بر او بودم شنیده گویندگان از منبرها در که گفتم چنان را پیامبر صفت و دیدم را پیامبر خواب در دیشب«

 او شدي پیامبر نزدیک که هنگامی ؛بود نورانی اتچهره شدي وارد تو آنکه تا شناختمنمی را یک هیچ که بودند عالمان از گروهی او

  .هستی ادنی و دین امور اداره در من جانشین و دانش وارث و همنام تو!     محم د: گفت و بوسید را تو چشم دو میان و برخاست تو احترام به

  .ترسممی مردم براي دانشم بیان از من! خدا پیامبر اي: گفتی تو

  .»ايمرتبه بلند تو! نترس: «گفت خدا یامبر

 که بار هر اي؟دیده را خواب این راستی به آیا پرسید من از بارها درآمد، پرواز به گویی شادي، از شنید را خواب این چون     محم د

 بازگو اآشکار را هایشاندیشه که گرفت تصمیم روز همان از او کنممی فکر است، راست خواب که دادممی اطمینان او به پرسیدمی

  .نماید
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  پنجم بخش
 یتمعنو و علم مرکز و شیعیان آرزوهاي کعبه شهر، دو این شوم، نجف و کربال راهی من که رسید دستوراتی لندن از روزها این در

  .دارد درازي داستان که آنهاست

 نجف نگیفرس یک در ،است امام نخستین شیعیان براي و خلیفه چهارمین تسنناهل براي او - شد آغاز علی دفن روز از نجف داستان    ام ا

 علی آنکه از پس. است بوده علی خالفت مرکز شهر این - رسید آن به توانمی رويپیاده ساعت یک با که کوفه به موسوم است شهري

 آن از سپ. است مشهور نجف به اکنون که مکانی همین در .کردند دفن کوفه از خارج در را او حسین، و حسن فرزندانش، شد، کشته

  .نهاد ویرانی به رو کوفه و گذاشت آبادانی به رو نجف

 در هخلیف و است شیعه عالمان مرکز اکنون و شد ساخته مدارسی و بازارها ها،خانه آنجا در شدند جمع نجف در شیعه عالمان از گروهی

  :دلیل چند به دارد،می گرامی را آنها استانبول

 است مکنم حتی و شد خواهد تیره دولت دو روابط کند حرمتیبی آنان به خلیفه اگر و است آنها پشتیبان ایران شیعه حکومت -1

  .درگیرد جنگی

 نیز آنها زماندهیسا و ندارند اختیار در ايپیشرفته سالحهاي چه اگر مسلحند، آنها کنندمی پشتیبانی عالمان این از نجف حومه عشایر -2

 در بخواهد هک بیندنمی دلیلی حکومت. انجامید خواهد عشایر این با خونینی جنگهاي به عالمان با خلیفه درگیري ولی است عشایري

  .است کرده رها خود حال به را آنها بنابراین کند آراییصف عالمان برابر

 در را انشیعی همه خشم کند احترامیبی آنها به حکومت اگر و هستند آفریقا و هند جمله از جهان شیعیان دینی مراجع عالمان، این -3

  .داشت خواهد بر

 به آنجا در خدا رپیامب دختر فاطمه، و علی پسر حسین سلم و وآله علیه اهللا صلی اهللارسول نواده که شد آغاز هنگامی از کربال، داستان    ام ا

  .رسید قتل

 فرسنگی دوازده به کربال در اشخانواده و او چون    ام ا شود آنان خلیفه و برود آنها سوي به 39مدینه از که خواستند حسین از عراق مردم

  .شدند ده   ام ا حسین با جنگ براي 40یزید فرمان به و کردند برخورد دیگري طرز به او با عراق مردم رسیدند، کوفه

 فرومایگی و ستیپ نوع، همه نبرد این در اموي لشکریان .شدند کشته خاندانش و خود تا جنگید اموي انبوه لشکر با شجاعانه علیبن حسین

 آنچنان و آورندمی بدان روي کجا هر از که دانندمی خود براي معنوي مرز یک را محل این شیعیان هنگام آن از دادند، نشان خود از

  .نداریم آن نظیر مسیحی دینی مراکز در ما که شوندمی زیاد

  .یکدیگرند گاهتکیه نجف و کربال دارند، وجود آن در مدارسشان و شیعه عالمان و است شیعی شهر یک کربال

                                     
  .شد عروفم النبیهمدین آن به) ص( اکرم پیامبر هجرت از پس و داشت نام یثرب سابق در که حجاز در شهري 39

  سفیان ابی بن معاویه پسر شام در اموي خلیفه دومین 40
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 خلیفه منصوب استاندار حکومت مرکز بغداد کردم حرکت بغداد سمت به بصره از شوم، شهر دو این راهی رسید دستور که هنگامی

  .رفتم 41ه  ّحل  به آنجا از و است عثمانی

 عراق در فاهر و کشاورزي ریزند،می دریا به و پیمایندمی را عراق گیرندمی سرچشمه ترکیه از که هستند بزرگی رود دو فرات و دجله

 تا آورند گچن به را رود دو این که بکوشند که کردم پیشنهاد مستعمرات وزارت به لندن به بازگشت از پس. است رود دو این مدیون

  .شد خواهند مطیع عراقیان شود، بسته آب اگر زیرا دارند نگاه فرمانبر را عراق بتوانند ضرورت هنگام در

 آنها اب ؛رفتم درسشان کالس سر به و شدم مخلوط دینی مردان با .شدم نجف راهی آذربایجان بازرگانان از بازرگانی جامه در ه  ّحل  از

 به ینکها بدون بود گذشته آنها بر طوالنی زمانی    ام ا شدم، زدهشگفت بسیار آنها علمی توان از و جانشان پاکی از و نمودم وآمد رفت

  :بیندیشند خود اوضاع نوسازي

 آنها بر حکومت هک زیادي فشار دلیل به بلکه بودند   ّ سن ی آنها و شیعه اینان که جهت آن از نه بودند دشمن بسیار ه    ترکی  حکومت با -1

  .اندیشیدندنمی آن از رهایی و حکومت با مقابله به آنان و آوردمی

 هادهن کنار - بود فایدهبی که اندکی جز - را دنیا علوم و بودند کرده محدود دینی علوم در را خود جمود دوره در ما کشیشان چون -2

  .بودند

  .اندیشیدندنمی جهان در خود پیرامون رویدادهاي به -3

 برابر در رخاستنب به را آنها کوشیدم بارها. ببرد را آنها سیل که رسدمی فرا روزي است بیدار دنیا و خواب در هابیچاره این: گفتم خود با

 خالفت آنها! کنید رزب و زیر را دنیا بودم گفته من که گویی ؛انداختندمی دست مرا برخی نیافتم، شنوایی گوش    ام ا کنم، مجبور حکومت

  .آورد نخواهد فرود سر »الشریففرجه تعالی اهللاعجل« عصر ولی ظهور با جز که دانستندمی گردنکشی را

 ظهور روزي و است زنده اکنون و شده ناپدید هادیده از پیامبرشان هجرت از بعد سال 255 که است آنان دوازدهم ماما امر،ولی این و

 باور نچنی دانشمند هايانسان چگونه که شگفتم در من. کند عدل از آکنده است شده پر ستم از که زمانی در را جهان تا کرد خواهد

  .کند دلع از پر را دنیا تا گرددمی باز آسمان از مسیح گویندمی که است مسیحیان بعضی خرافی عقیده مثال به این 42دارند خرافی

  کرد؟ اسالم پیامبر چنانچه برافکنید را ستم نباید آیا: گفتم آنان از یکی به

  .کرد چنین خدا پشتیبانی با پیامبر: گفت

 برخیزید، خلیفه ستم برابر در شمشیر با اگر هم شما 43.»کرد خواهد یاریتان او کنید یاري را خداي اگر: «است آمده قرآن در: گفتم

  .کرد خواهد حمایت شما از خداي

  .دریابی را علمی مسائل چنین توانینمی و بازرگانی تو: گفت

                                     
  .است فرات رود کرانه بر شهري حله 41

  .باشدمی) ص( اکرم رسول گهربار سخنان از برخاسته و راستین باوري بلکه خرافه یک نه) ص( پیامبر فرزندان از جهانی مصلح یک ظهور به اعتقاد 42

  7 آیه     محم د سوره.  َ ْ  ُ   أ ق د ام ک م     َ  و یث ب ت    ْ  ُ ْ ین ص ر ک م     َّ الل ه   َ ْ  ُ  ت ن ص ر وا  ِ ْإ ن     ُ  آم ن وا   َّ   َال ذ ین   َ   أ یه ا ای 43
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 گنبد آن رازف بر دارد زیبایی حرم زیورهاست، به آراسته و زیبا بسیار - برندمی نام آنان چنانچه - السالم علیهمنینؤامیرالم ماام مرقد    ام ا

  .دارد زرین ستبر گلدسته دو و است بزرگی طالیی

 خم زنند،می بوسه شده نهاده او مزار بر که ضریحش به گذارند،می نماز جماعت به و روندمی آن در گروه گروه شیعیان روز هر

  .گیرندمی دخول اذن و اجازه ورود، براي و فرستندمی درود او بر و بوسندمی را او آستانه شوندمی

  .است کنندگان دیدار و دینی مردان جایگاه که دارد وجود بسیاري هاياتاق آن در و است بزرگی صحن حرم، گرداگرد

 همانند ربالک در شیعیان شد، کشته او با که حسین برادر عباس حرم و حسین حرم دارد، وجود علی حضرت حرم مانند حرم دو کربال در

  .دهندمی انجام را زیارت اعمال نجف

 از هاییرود و گرفته فرا هاباغ از زیادي تعداد و بزرگ کمربند را آن گرداگرد زیرا است نجف هواي و آب از بهتر کربال هواي و آب

  .گذرندمی آن

 فرد ستانبولا فرستاده استاندار ؛است رسیده راه پایان به حکومت که بود آن نشانگر احوال و اوضاع شد آسوده خیالم عراق به سفر در

  .هستند او بردگان مردم گویی کند،می خواهدمی چه هر که است خودسري و نادان

 جهت آن از   ّ سن تاهل دهد،نمی ت    اهمی  آنها به و کرده سلب را آزادیشان آنکه دلیل به شیعیان خصوص به ناخوشنودند او از همگی ت  ّمل 

 است رانوی کشور دانند،می خالفت براي از ترك حاکم یک از سزاوارتر را خود و دارند خود نزدیک را پیامبر نوادگان و بزرگان که

  .برندمی سر به درماندگی و تباهی در مردم و

 ورانمأم حکومت تا طرف آن از بربایند، را شاندارایی نباشند آنها با مورانأم اگر تا هایندکاروان کمین در دزدان و است ناامن راهها

  .کنندنمی حرکت هاکاروان نفرستد، مسلح

  .افتدمی اهر به وکشتار کشت و تازدمی دیگر عشیره بر ايعشیره روز هر هستند یکدیگر با ستیز و جنگ درگیر سخت عشایر

 کربال در دینی دانمر جز به اندازد،می کشورمان بر کلیسا تسلط روزهاي یاد به مرا و است فراگیر آوريشگفت طور به نادانی و بیسوادي

 سر به تیبدبخ و فقر در مردم و است پاشیده هم از اقتصاد .داندمی نوشتن و خواندن یکی نفر هزار هر از آنان با مرتبط افراد و نجف و

 بین يهمکار هیچ و است شده سلب مردم و حکومت بین اعتماد .است گرفته فرا را چیز همه ومرج هرج و است ناپایدار نظام .برندمی

  .دورند دنیا زندگی از و ورغوطه مذهبی امور در دین عالمان .ندارد وجود آنان

 به تا ستا میهمان آنان نزد گویی و گذردمی هایشانسرزمین از فرات و دجله رود دو است، وکار کشت بدون بیابان بیشتر و هادشت

  .بردمی سر به نجات انتظار در و است ترتیب همین به دیگر پاشیده هم از اوضاع و بریزد دریا

 پزشکی به ودمب بیمار هفته سه گشتم، یوسأم زندگی ادامه از چنانچه شدم مبتال نیز شدیدي بیماري به و ماندم نجف و کربال در ماه چهار

 جایی یرزمین،ز در بیماري هنگام در من و بود گرم ت  شد  به تابستان. یافتم بهبود استفاده از پس که داد من به داروهایی کردم، مراجعه

 دكان لطفی را دارو و غذا او و بودم کرده اجاره او از اتاقی که بود ايصاحبخانه   ِآن  از سرداب این. بردممی سر به سرداب به موسوم

  .پنداشتمی السالمعلیهمنینؤامیرالم زایر مرا که چرا دانستمی خدا نعمتهاي برابر در
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 سوم هفته در و بخورم هم را آن گوشت داد اجازه پزشک سپس بود، ماکیان به موسوم ايپرنده آب غذایم بیماري نخست روزهاي در

  .شد افزوده آن به نیز برنج

 شتم،نو شهرها این مسیر در و ه  ّحل  بغداد، کربال، نجف، در را مشاهداتم طوالنی گزارش آنجا در و شدم بغداد رهسپار بهبودي از پس

 یا و گردم ازب لندن به که بودم وزارت دستور انتظار در و سپردم بغداد در وزارت نماینده به را آن شد، ايصفحه صد بلند گزارش یک

  .بمانم باقی عراق در

 دیدار براي یژهو به بود، شده زیاد خانواده و کشور دیدار شوق و بود کشیده طول به دوري زیرا برگردم لندن به که داشتم دوست بسیار

 اجازه هک خواستم وزارت از گزارشم در. کردممی روزشماري بود، گشوده جهان به دیده من سفر از پس اندکی که »راسپرتین« فرزندم

 به سفر هک کنم استراحت اندکی هم و بازگویم خویش زبان با را هایمیافته هم تا گردم باز لندن به کوتاهی مدت براي حداقل دهند

  .بود کشیده طول به سال سه ت  مد  عراق

 در ی  ّشک  تا بگیرم دجله رود بر مشرف هايمسافرخانه از یکی در اتاقی ؛نکنم وآمد رفت او اطراف در: گفت بغداد در وزارت نماینده

  .نشود ایجاد من مورد

 خالفت تپایتخ میان بودم بغداد در که روزهایی در. ساخت خواهد آگاه مرا بیاید، لندن از نامه پاسخ که هنگامی: گفت وزارت نماینده

  .بودند نگران هاعرب حیله از زیرا شمردندمی سبک را عراقیان هاترك دیدم،می زیادي فاصله و جدایی بغداد و »استانبول«

 برایش که ار راهی ترسیدممی و بودم نگران بسیار اب       عبدالوه      محم د شیخ سرنوشت از نجف و کربال به سفر و بصره ترك هنگام به

  .شود ویران آرزوهایم کاخ ترسیدممی من و بود تندخو و رنگ به رنگ او زیرا کند، رها بودم کرده مشخص

 مخالفت کار این اب سختی به من    ام ا شود، آشنا آنجا اوضاع با تا بود استانبول به سفر اندیشه در کنم ترك را او خواستممی که هنگامی

  .داشتم دیگري شهاندی دل در    ام ا گفتم او به را این شوي، کشته و بشمارند کافر را تو که بگویی چیزي آنجا در ترسممی گفتم و کردم

 قشن من امیدهاي و بازگردانند   ّ سن تاهل راه به را او و کنند راست را او هايکژي بود ممکن دیدمی را عالمان برخی آنجا در اگر آري،

  .شود آب بر

 و بودند شیعه ازیب شهر دو این مردم ؛برود شیراز یا اصفهان به که کردم پیشنهاد او به بنابراین بماند بصره در خواستنمی     محم د شیخ

  .رفت نخواهد دیگري راه او که یافتم آرامش صورت بدین و دهند قرار تاثیر تحت را     محم د توانستندنمی شیعیان

  داري؟ اعتقاد     تقی ه به آیا: گفتم او به شیخ با وداع هنگام به

 را مادرش و پدر و کردندمی شکنجه را او مشرکان وقتی که 44)گفتمی را مقداد شاید( کرد     تقی ه پیامبر یاران از یکی آري،: گفت

  .کرد ییدأت را کار این نیز سلم و وآله علیه اهللا صلی خدا پیامبر و آورد زبان به آمیزيشرك سخنان او کشتند

 و آداب و عادتها ؛ببر سود عالمانشان و آنها کشور از بیفتی، مصیبت در شاید ی،  ّ سن تاهل از که مگو و کن     تقی ه شیعه از: گفتم او به

  .بود خواهد مفید بسیار تو زندگی آینده براي که بشناس را رسومشان

                                     
  .است رسیده ثبت به یاسر     عم ار درباره تاریخ در موضوع این 44
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 و دادم او به هدیه عنوان به و خریدم سواري جهت هم حیوان یک و دادم شیخ به 45زکات عنوان به پول مقداري خداحافظی وقت در

  .کردم وداع او با آنگاه

 بازگردیم صرهب به که بودیم گذاشته قرار آنکه با بودم، نگران بسیار من. است آمده سرش بر چه دانستمنمی شدم، جدا او از که زمانی از

  .دهد خبر حالش از و بگذارد ضا      ّعبدالر  نزد اينامه نیافت را دیگري و برگشت یکی اگر و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .شودمی گرفته مسلمین مصالح راه در کردن خرج براي که اسالمی مالیات یک 45
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  ششم بخش
  . شدم لندن عازم نیز من و بازگردم لندن به     ًفورا  که آمد دستور بودم بغداد در که تی  مد  از پس

  .گفتم باز طوالنی سفر این در را خود کارهاي و مشاهدات داشتم، جلسه وزارت اعضاي از بعضی و دبیرکل با آنجا در

 سفر از عیجام گزارش نیز این از پیش. کردند خشنودي ابراز و شدند شادمان بسیار بودم آورده دست به عراق سفر در که ی  ّ    اط العات از

 وزارت که یافتمدر همچنین. است فرستاده برایشان من همانند گزارشی - بصره در شیخ همسر -     صفی ه که دانستم آنجا در. بودم فرستاده

 مرا هايارشگز که بودند فرستاده من مورد در بخشیرضایت هايگزارش نیز آنان است، گماشته من از مراقبت به را افرادي سفر هر در

  .کردمی ییدأت

 خوش با هک گفت گرمی آمدخوش من به دیدم دفترش در را او که هنگامی و گرفت برایم وزیر شخص با را مالقاتی فرصت دبیرکل

  .امیافته او قلب در مخصوصی جایگاه که: نمود وانمود او داشت، تفاوت) استانبول از بازگشت هنگام( قبل سفر آمد

 او ؛ببند پیمان نوع هر او با: گفتمی من به پیوسته و است وزارت گمشده او گفت و بود شادمان بسیار     محم د آورد چنگ به از وزیر

  . بود ارزشمند هم باز نداشت دستاوردي شیخ جز هایترنج همه اگر افزود

. دارد را هااندیشه و آرا همان همچنان شیخ که باش داشته اطمینان: گفت وزیر کردم نگرانی اظهار او سرنوشت مورد در که هنگامی

  . است منش همان به شیخ که اندگفته و دیده را او اصفهان در وزارت کارکنان: گفت وزیر

 شیخ با هک هنگامی. کنم الؤس او از را نکته این شد مانع وزیر هیبت    ام ا ؛است نموده باز آنها بر را اسرارش شیخ چگونه: گفتم خود با

 اسرار جزییات و است - من -     محم د شیخ برادر که گفته و گرفته تماس او با اصفهان در عبدالکریم نام به فردي که دانستم کردم دیدار

 بهترین شیخ و بوده     صفی ه که: گفت اب       عبدالوه      محم د. کند پیدا نفوذ او دل در توانسته راه این از و کرده بازگو برایش من قول از را او

. است ودهب وزارت مزدور و شیراز اطراف در جلفا مسیحیان از یکی ساختگی نام عبدالکریم. است گذرانده او با را زندگیش هايساعت

  .شد دهآما آینده براي ممکن روش بهترین به او که بود آن اب       عبدالوه      محم د بر تن چهار ما چیرگی دستاورد

 سزاوار تو :گفت او گفتم، وزیر براي شناختمنمی را آنها پیش، از که دیگر نفر دو و دبیرکل حضور در را لئمسا این کهآن از پس

 آموزدمی تو هب را رموزي دبیرکل افزود سپس .قرارداري نخست مرتبه در وزارت ویژه مزدوران بین و وزارتی هاينشان باالترین دریافت

  . بود خواهد مفید اتوظیفه انجام در که

 فرزند با را روزهایم بهترین . شدم خارج وزارت از شادمانی با. بگذرانم امخانواده میان در را روز ده که دادند اجازه من به گاهآن

 شادیم، .رودمی راه زمین بر من جان از ايپاره گویی کهچنان رفتمی راه و گفتمی را هاواژه برخی بود، من شبیه او گذراندم کوچکم

  . بردم را هابهره برترین وطن و خانواده از کردمی پرواز روحم گویی عشق از نداشت، اياندازه

 سفر نمی  سو  در من که زمانی زیرا بود الزم و نیکو بسیار دیداري این و داشت مهربانی و لطف من به همواره که دیدم را سالمکهن ه  عم 

  .بود انگیزغم و باراندوه دردناك، بسیار من براي او درگذشت. رفت دنیا از او بودم
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 آورممی یاد به. ماندمی قرنی به سخت روزهاي و گذردمی ساعتی چون خوش روزهاي آري گذشت، ساعت یک سرعت، به روز ده

 همه که طوري آن. هست کامم در هنوز روزها آن تلخی .بود سالی چون روزش یک بودم، بیمار عراق و نجف در که را روزهایی

  .کند برابري سخت روزهاي تلخی با که نداشته، برایم شادمانی اندازه آن خوشم روزهاي

 و گفت آمد وشخ من به نیکو برخوردي و خندان لبی گشوده، ايچهره با دبیرکل. بگیرم دستور آینده مورد در تا بازگشتم وزارت به

  .بود برادري نوع همه نشانه که ايگونه به فشرد، گرمی به را دستم

 به ؛جوییهرهب آن از آینده در تا بازگویم، تو براي را م  مه  راز دو که اندگفته من به مستعمرات ویژه کمیسیون و وزیر شخص: گفت او

 چیز اجآن در که برد وزارت هاياتاق از یکی به و گرفت را دستم سپس او. دارند آگاهی اعتماد مورد افراد از اندکی تنها راز دو این

 جامه می و د ؛گفتمی سخن انگلیسی و ترکی به که عثمانی سلطان جامه در هاآن از یکی ؛بودند میزي دور نفر ده. دیدم شگفتی

 مرجع یک چون پنجمی ؛شیعه درباري عالم یک مانند چهارمی و بود فارس شاه مانند می  سو  ؛بود کرده تن به را استانبول االسالمشیخ

 چهآن که تندداش خود با اينویسنده هااین از یک هر. گفتندمی سخن انگلیسی و فارسی زبان دو به تن سه این. نجف در شیعه تقلید

 پنج این تدس به کردندمی آوريجمع نجف و فارس استانبول، در نفر پنج آن مورد در مزدوران که ی  ّ    اط العات. نگاشتمی او گفتندمی

  .رسیدمی نفر

   ّ    اط العات همه. دریابیم را آنان هاياندیشه چگونگی تا ایمساخته را هااین. هستند هااصیل آن نقش در نفر پنج این: گفت دبیرکل

  . گذاریممی هااین اختیار در را نجف و فارس استانبول، از شده گردآوري

 هااصلی افکار با درصد 70 افراد این هاياندیشه نتیجه. دهندمی پاسخ ما هايپرسش به و کنندمی فرض هااصلی آن جاي به را خود اینان

  .است یکسان

 از بودم سیدهپر نجف در تقلید مرجع از که را مسائل برخی من! کن صحبت نجف عالم با ؛کنی آزمایش توانیمی تو: گفت دبیرکل

 این به: گفت و شیداندی اندکی بدلی بجنگیم؟ متعصب   ّ سن ی حکومت این با شیعیان ما است جایز آیا! آقا: گفتم. کردم الؤس بدلی این

 با جنگ دکننمی شکنجه و آزار را ت  ام  آنان که جهت این از    ام ا. برادرند مسلمانان زیرا ؛نیست جایز آنها با جنگ هستند   ّ سن ی که دلیل

 هایشانر خود حال به کشیدند دست چون و بکشند، ما آزار از دست تا است منکر از نهی و معروف به امر بابت از این و است جایز آنها

 آنها از باید ؛ندنجس آنها بله: گفت بدل نه؟ یا هستند نجس آنان آیا چیست؟ نصارا و یهود نجاست مورد در شما نظر! آقا گفتم. کنیممی

 روش همان به هم ام کنندمی تکذیب را ما پیامبر ؛دانندمی کافر را ما آنها ؛است مثل به مقابله بابت از این: گفت چرا؟ گفتم. کرد دوري

 ه    علمی  ارسمد ی  ّحت  و هاکوچه ها،خیابان شریف، صحن چرا پس ؛نیست ایمان از پاکیزگی مگر! آقا گفتم. کنیممی برخورد آنان با

  .دهدنمی گیپاکیز به ارزشی حکومت و است کم آب که کنیم چه    ام ا است، ایمان از پاکیزگی تردیدبی گفت. است آلوده گونهاین

 حکومت« که جمله این    ام ا - کاستی و کم هیچ بدون - بود نجف در مرجع هايجواب همچون زیرا آمدم شگفت به بدل هايپاسخ از

 همسانی از .باشد گفته را این اصلی که آورمنمی یاد به من و بود او خود از جواب م،  سو  پرسش پاسخ در »دهدنمی پاکیزگی به ارزشی

 نیز بدل. کردم دریافت را هاپاسخ همین وکاست کمبی پرسیدم، مرجع از را هاسوال این که نجف در. شدم زدهشگفت بسیار هاپاسخ

 سخن آنها اب و ايداشته برخورد نیز دیگر اصلی نفر چهار با اگر: گفت من به دبیرکل .گفتمی سخن فارسی به نجف مرجع چون

  . هستند هااصلی آن مثل هابدلی این چگونه بدانی تا بپرس هابدلی این از ايگفته
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 با پس: گفت رکلدبی. است گفته سخن برایم بسیار او از افندم احمد شیخ استادم زیرا اندیشدمی چگونه االسالم شیخ دانممی من: گفتم

 و خدا از اطاعت همچون ؛آري: گفت است؟ واجب خلیفه از پیروي آیا! افندم: گفتم او به و رفتم بدلی نزد! بگو سخن هم بدلی این

 46؟»کنید طاعتا امرتان صاحبان و پیامبر خدا، از: «اينشنیده را تعالی خداي گفته این آیا: گفت دلیل؟ چه به! افندم: گفتم. پیامبرش

 بر ار منوره مدینه که او - کنیم اطاعت یزید از دهدمی دستور ما به خداي چگونه باشد، امر صاحب همان خلیفه اگر افندم: گفتم

  . دخورمی شراب که کنیم اطاعت ولید از دهدمی دستور ما به چگونه. کشت را خدا رسول نواده حسین و کرد مباح لشکریانش

 منوره مدینه مورد در کارش. نمود توبه آن از پس و کرد اشتباه حسین کشتن در ؛بود منانؤامیرم خدا سوي از یزید! فرزندم: گفت بدل

  . بودند کرده سرپیچی فرمان از و کرده سرکشی و شورش مردم آن زیرا بود درست هم

 یدهپرس افندم احمد شیخ از را سوال همین. نداشت هم اشکالی و نبود آورمستی آن و نوشیدمی و ریختمی آب در را شراب ولید    ام ا

  .بود هاهمین تفاوت، اندکی با او هايپاسخ ؛بودم

 - شیعه و   ّ سن ی - سلمانم عالمان و پادشاهان تفکر چگونگی با ما: گفت چیست؟ سازيشبیه این فایده گفتم دبیرکل به سخنان این از پس

 شرق زا دشمنت بدانی اگر نمونه براي. یابیممی دینی و سیاسی مسائل در آنها العملعکس براي را الزم کارهايراه و شویممی آشنا

 سو همه در را سپاهیانت ناگزیري آید،می کجا از ندانی اگر    ام ا ؛بنديمی را راهش و کنیمی گسیل سو آن به را سربازانت آیدمی

 این و نیک ارایه آن رد در ايآماده هايپاسخ توانیمی آوردمی دلیل دینش و مذهب بر چگونه مسلمان که دریافتی اگر ؛کنی پراکنده

  .بود خواهد کافی مسلمانان باورهاي در افکندن خلل براي هاجواب

 امور در بدلی نفر جپن این و اصلی نفر پنج آن هاياندیشه بررسی نتایج که داد من به ايصفحه هزار برگ پر کتاب یک دبیرکل سپس

. ردمک مطالعه را آن همه مرخصی هفته سه مدت در و بردم خانه به خود با را کتاب. بود آمده آن در دینی و فرهنگی اقتصادي، نظامی،

  . بازگردانم را کتاب مطالعه، از پس که داد دستور من به او

 هات     واقعی  اب درصد هفتاد از بیش من هايدانسته مبناي بر کتاب مطالب. شدم زدهشگفت آن دقیق هايبحث از کتاب خواندن هنگام در

  . است درست درصد هفتاد میزان به هاپاسخ بود گفته من به آن از پیش دبیرکل چه اگر. داشت خوانیهم

 عمر پایان به دیگر نقر یک از کمتر در عثمانی امپراطوري که کردم باور کتاب بینیپیش براساس و شدم امیدوارتر حکومتم توانایی به

 دارد، را نهاآ استعمار قصد آینده در ما حکومت که کشورهایی سایر و سلطه زیر کشورهاي همه براي: گفت دبیرکل. رسید خواهد خود

  .کنندمی بازي را هااصلی نقش که هستند دیگر هاياتاق در کسانی

 از را افیک   ّ    اط العات همواره ما مزدوران: گفت او اند؟آورده دست به را توانایی و بینیژرف این چگونه هابدلی این: گفتم دبیرکل به

 را ايویژه و کافی   ّ    اط العات اگر هم تو که است طبیعی. هستند مناطق این کارشناسان هم هابدلی این و فرستند،می ما براي کشورها همه

  .بود خواهی لاص مانند اينسخه صورت این در و کنی گیرينتیجه و بیندیشی او چون توانیمی باشی داشته است فردي اختیار در که

  

                                     
  59. سوره نساء آیه   ُ ْ م ن ک م    ْ َ  ِال أ م ر     ُ  و أ ول ی    َّ   َالر س ول      َ   و أ ط یع وا    َّ الل ه   َ     أ ط یع وا    ُ  آم ن وا   َّ   َال ذ ین   َ   أ یه ا یا 46
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  هفتم بخش
 را کتاب آن لعهمطا که هنگامی بعد ماه یک هم را م  دو  راز. بازگفتم تو براي وزیر فرمان به که است رازي نخستین این: گفت دبیرکل

  . بود ايصفحه هزار کتاب همان منظورش. گفت خواهم تو به بردي پایان به

 ونگیچگ. شد گشوده من روي به مسلمانان اوضاع مورد در ايتازه هايافق. خواندم صفحه به صفحه کافی ه   توج  و ت  ّدق  با را کتاب

 کدام هاآن ت  قو  هاينقطه که دانستم و بردمپی هایشانضعف نقطه به ؛فهمیدم نیز را ماندگیشانعقب دلیل و دریافتم، را آنان هاياندیشه

  .نماییم تبدیل ضعف نقطه به و کنیم ویران را هات  قو  نقطه آن باید چگونه و است

  :از عبارتند آنان هايضعف نقطه از برخی

 شایرع میان اختالف ؛فارس و ترك هايحکومت میان اختالف ؛مردم و هاحکومت بین اختالف ؛  ّ سن تاهل و شیعیان میان اختالف -1

  . حکومت و عالمان بین اختالف و

  . است گرفته فرا را مسلمانان همه اندکی جز به که سواديبی و نادانی -2

  . آگاهی و شناخت نبودن ها،جان خمودي -3

  . آخرت سوي به هاتالش همه دادن سوق و دنیا کلی کردن رها -4

  . فراگیر استبداد و حاکمان دیکتاتوري - 5

  . اندکی جز وآمد رفت قطع و هاراه ناامنی -6

  . تساخمی خود طعمه را هزار هاده بار هر و آوردمی هجوم آنان بر مدام وبا و طاعون که ايگونه به عمومی بهداشت اوضاع آشفتگی -7

  . کشتزارها کمی و رودها شدن بسته ها،دشت کشورها، ویرانی -8

 دستورات هب    ام ا کنندمی افتخار قرآن به بسیار چه اگر ؛ندارد وجود راتی   ّمقر  و قانون نظام، هیچ کهچنان امور همه در پاشیدگی هم از -9

  . نمایندنمی عمل آن

  . است گرفته فرا را جا همه فقر که ايگونه به اقتصادي کنندهویران پاشیدگی -10

  . آن از ناشی نیاامنابس نتیجه در و کافی سالح و منظم ارتش نداشتن -11

  . آنها حقوق کردن پایمال و زنان شمردن کوچک -12

  .جا همه و چیز همه ها،خیابان بازارها، آلودگی -13

 داشت نگاه نادانی در را مسلمانان باید و است آن عکس اسالم رات   ّمقر  که شودمی یادآوري ضعف نقطه هر بیان از پس کتاب این در

  . نگردند باز دینشان حقیقت به تا
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  :اسالم که است آمده کتاب در

  47.»زنید چنگ الهی ریسمان به همگی« :که است آمده قرآن در ؛دهدمی فرمانشان اختالفات کنارگذاشتن و دوستی حاد،  ّات  به -1

  48.»است واجب مسلمان زن و مرد هر بر دانش آموختن: «است حدیث در ؛بیاموزند دانش که دهدمی دستور آنها به -2

  49.»کنید گردش زمین در« :گویدمی قرآن ؛باشند آگاه که دهدمی دستور -3

  50.»کن عطا خوبی ما به آخرت و دنیا پروردگارا گویندمی آنها از برخی: «گویدمی قرآن ؛دهدمی فرمان دنیاخواهی به را آنها -4

  51.»کنید مشورت امورشان در: «است آمده قرآن در ؛خواندمی فرا مشورت به را آنها -5

  52.»بردارید گام زمین هايبلندي و پستی در: «است قرآن در ؛دهدمی دستور هاراه ترمیم به را آنها -6

 براي یپزشک ادیان، نگهداري براي فقه: اندگونه چهار هادانش: «است حدیثی در ؛خواندمی فرا سالمتی و بهداشت حفظ به را آنها -7

  .»زمان نگهداري براي نجوم و زبان نگهداري براي نحو ها،بدن نگهداري

  53.»آفرید شما براي است زمین در را چهآن همه: «که است آمده قرآن در ؛خواندمی آبادانی به را آنان -8

 کنممی سفارش« :که است حدیث در و 54»رویاندیم اندازه به چیزي هر از« :است آمده قرآن در ؛دهدمی دستور ترتیب به را آنها -9

  .»کارهایتان در نظم و … به را شما

  .»ندارد هم معاد ندارد معاش که هر: «که است حدیث در ؛باشند داشته توانایی، اقتصاد که دهدمی دستور -10

 دهاآم ونیر ایشان با مبارزه براي توانیدمی چهآن: «که است آمده قرآن در ؛نمایدمی امر سالح، و قوي لشکریان داشتن به را آنان -11

  55.»کنید

 رارق ايشایسته حقوق آنهاست، دوش بر که وظایفی همانند زنان، براي: «است قرآن در ؛خواندمی زنان حرمت حفظ به را آنان -12

  56.»است شده داده

  57.»است ایمان هاينشانه از پاکیزگی: « که است حدیث در ؛خواندمی فرا پاکیزگی به را آنان -13

                                     
  103آیه . سوره آل عمران  َ َ َّ ُ  ت ف ر ق وا   َ و ل ا      ج م یع ا    َّ الل ه   ِ   ِب ح ب ل  َ    َ    اع ت ص م وا 47

  »     م س ل م ۀ  و      ٍم س ل م   ُ ِّک ل    َ ع ل ى  َ ِ  َ ٌف ر یض ۀ    ْ  ْ ِال ع ل م   َ َ ط ل ب «اهللا (ص): قال رسول 48

 36. سوره نحل آیه   ْ َ  ِال أ ر ض    ف ی  َ   ُ  ف س یر وا 49
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  :است شده داده آنها بردن میان از به دستور و آمده کتاب در که آنان ت  قو  هاينقطه    ام ا

  .ندارد تی    اهمی  آنها براي کشورها گذشته و هارنگ ها،زبان ها،سرزمین ها،قومیت -1

  .است شده حرام آنان براي خوك گوشت و شراب زنا، احتکار، ربا، -2

  .دارند دلبستگی عالمانشان با بسیار -3

 خدا از یرويپ همچون او از پیروي که باورند این بر و دانندمی پیامبرشان مانند را او و دارندمی گرامی را خلیفه ن   ّتسن  اهل از بسیاري -4

  .است واجب پیامبر و

  .دانندمی واجب را جهاد -5

  .دانندمی نجس - باشد که باوري هر داراي - را مسلمان غیر شیعیان، -6

  . نیست چیزي آن از واالتر و است سربلند اسالم که باورند این بر -7

  .دانندمی حرام اسالمی کشورهاي در را کلیساسازي شیعیان -8

  . شوند رانده بیرون العربجزیره از باید مسیحیان و یهودیان که باورند این بر مسلمانان بیشتر -9

  .دهندمی ت    اهمی  بسیار حج و روزه نماز، چونهم هاییعبادت به -10

  .دانندمی واجب را عالمانشان به دادن خمس شیعیان -11

  .اندبسته دل بسیار اسالمی باورهاي به -12

  .تنیس ممکن پدران از فرزندان کردن جدا کهچنان کنند،می تربیت نیاکانشان و پدران روش با و ت  ّدق  به را فرزندانشان -13

  .یابدنمی راه آنها به فساد که هستند سختی حجاب در زنانشان -14

  .آیندمی هم گرد جماعت نماز براي بارها روز هر -15

  .آنهاست شدن رهسپار و آمدن گرد محل که دارند هاییمقبره نیکان و اشخانواده پیامبر، براي -16

  .دارندمی گاهن زنده هادیده برابر در را او و پیامبرند یادآور - اویند فرزندان - پیامبرند به وابسته که کسانند بسیار آنان میان در -17

 نهاآ و بخشدمی ت  قو  وجودشان در را ایمان سخنرانی، و شوندمی جمع آنها در ی   خاص  هايزمان در که دارند هاییحسینیه شیعیان -18

  .کندمی تشویق نیک کارهاي به را

  .است واجب برایشان منکر از نهی و معروف به امر -19

  . است مستحب برایشان همسران تعداد و فرزندان زیادي ازدواج، -20

  .باشد داشته را دنیا همه که است آن از بهتر برایش کند مسلمان را انسانی کس هر آنان باور به -21
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  58.»گرفت خواهد کند عمل بدان را که هر پاداش و آن پاداش بگذارد، ايحسنه   ّ سن ت که هر« آنان عقیده به -22

 و عفض نقاط افزودن به همچنین کتاب این. دانندمی بهشت را آن از پیروي پاداش و نهندمی ارزش بسیار حدیث و قرآن به آنان -23

  .است آورده کار این براي هم را کافی هايدلیل و نمایدمی سفارش ت،  قو  عوامل بردن میان از

  :گویدمی ضعف هاينقطه افزودن بخش در کتاب

. کرد انبوه وید،گمی بد گروه آن یا این از که هاییکتاب انتشار نیز و درگیر هايگروه میان بدبینی افزایش با توانمی را هااختالف -1

  .نمود خرج پراکندگی و تباهی براي باید هم کافی پول

 فرزندانشان هک این به مردم تشویق ها،کتاب زدن آتش.داد ترویج هاکتاب انتشار و مدارس گشایش از جلوگیري با توانمی را نادانی -2

  .کنند کمک هدف این به توانندمی همه  - دینی عالمان به زدن اتهام با - نفرستند دینی مدارس به را

 دنیا یزندگ به نسبت را آنان ؛گفت بسیار بهشت از باید کار این براي. داشت نگاه ناآگاهی حالت یک در توانمی را آنها -4و 3

 احیاءالعلوم کتاب همچون ؛نمود ترویج خواندمی فرا زهد به که را هاییکتاب ؛داد گسترش را صوفیه هايحلقه و دهیم نشان لیتؤمسبی

  .عربیابن هايکتاب و مثنوي هايمنظومه غزالی،

 ه،   امی بنی عثمان، مر،ع ابوبکر، که کرد تبلیغ باید .کرد نیرومندتر آنها نامیدن »زمین در خدا سایه« با توانمی را هاحکومت دیکتاتوري -5

 حکومت به وا تهدید با و عمر شمشیر با ابوبکر. داشتند فردي حکومت و رسیدند حکومت به شمشیر و زور با همه علی و اس  عب بنی

 به عمر. دش کشیده آتش به ننهادند فرمان به سر که سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د دختر فاطمه همچون کسانی هايخانه و رسید،

 و شد حاکم مشیرش نیروي با معاویه ؛برگزیدند حکومت به هاانقالبی را علی بود، عمر حکم به عثمان خالفت ؛شد خلیفه ابوبکر ت   وصی 

 این. رفتندگ او از میراث به را حکومت اس  عب بنی و آورد چنگ به شمشیر با را خالفت سفاح. بردند ارث به او از را حکومت ه   امی بنی

  .است استبدادي اسالم در حکومت که دهدمی نشان همه

 داد سالح آنها به ؛نمود تقویت را دزدان و بازداشت دزدان مجازات از را هاحکومت. داشت نگاه ناامن طورهمین را هاراه توانمی -6

  .نمود تشویق نظم زدن هم بر و دزدي به را آنان و

 هیچ درمان، و خداست از همه این که: گفت و. افزود آنها بهداشتی نیاامسناب بر توانمی آنها، میان در قدر و قضا به باورها تلقین با -7

 مرا او شوم بیمار اگر و دهدمی آب و غذا من به او: «گویدنمی السالمعلیه ابراهیم حضرت زبان از قرآن در خدا مگر ندارد، سودي

 دست به مرگ ؛خداست دست به شفا بنابراین 60»کندمی امزنده مرا او گاهآن و میراندمی مرا او: «گویدنمی مگر و 59.»هدمی شفایم

  .اوست از قدر و قضا که: مرگ از گریزي نه و نیست شفا براي راهی هیچ او درخواست بدون و خداست

  . داشت نگاه همچنان را نیاامنابس و ویرانی این توانمی شد گفته 4و 3 هايبخش در کهچنان -8

                                     
 .       ِالق یام ۀ     ِی وم  إلی  ِ  ب ها    َع م ل    ْم ن     ِ و و ز ر   ِ    و ز ر ها     ع لیه     َکان     َ ًس ی ئ ۀ    َّ ًس ن ۀ    َّس ن     ْو م ن         ِالقیامۀ     ِی و م  إلی  ِ  ب ها    َع م ل    ْم ن      ُو أجر   َ  ُ  أ جر ها  َ ل ه     َکان      ًح سنۀ    َّ ًس ن ۀ    َّس ن    ْم ن اهللا (ص): قال رسول 58

  79 آیه شعرا.   ْ   ِیش ف ین   َ  ف ه و    ْ ِ م ر ض ت    ِ َ و إ ذ ا 59

  80 آیه شعرا سوره.      ِیح یین   ُ ث م     ُ   یم یت ن ی َ  َّ   ال ذ ي 60
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 لیص     محم د ندارد سازماندهی ؛است عبادي دین یک اسالم که داد گسترش را اندیشه این باید. کرد حفظ توانمی را مرج و هرج -9

  .نداشتند قانون و اداره نظام، وزیر، یک هیچ جانشینانش و سلم و وآله علیه اهللا

 هايکشتی ردنک غرق کشاورزي، هايفراورده زدن آتش: است گفته پیش از هايآشفتگی طبیعی نتیجه اقتصادي، ریختگی هم در -10

 در این یآشامیدن هايآب در سم ریختن و افکندمی کشتزارها و شهرها در آب که سدها شکستن بازارها، کشیدن آتش به بازرگانی،

  افزایدمی را ریختگی هم

 و سالح براي چیزي تا کرد تشویق شخصی امور در هادارایی پاش و ریخت و قمار خواري،شراب فساد، به توانمی را حاکمان -11

  .نماند باقی ارتش مخارج

 نیست   ّ سن ت در مگر و 61»زنانند سرپرست مردان« که است نیامده قرآن در مگر کندمی تحقیر را زن اسالم که کرد شایع توانمی -12

  . »است ر ّش  همه زن« که

  .کرد جلوگیري آب افزایش از نیرنگی هر با باید ؛است آبیکم پیامد طبیعی طوربه ناپاکی و آلودگی -13

  :کندمی سفارش زیر موارد به کتاب. ت  قو  هاينقطه بردن میان از براي کتاب هايسفارش    ام ا

 به که ردک سفارش مسلمانان به باید کهچنان. هامسلمان میان در هااین مانند و نژادي زبانی، سرزمینی، قومی، فریادهاي کردن زنده -1

 تمدن ران،ای در پرستیدوگانه مصر، در هافرعون کردن زنده همچون: کنند توجه اسالم از پیش قهرمانان و خود کشورهاي گذشته ن   تمد 

  .است آمده شرح به کتاب در که مواردي دیگر و عراق در بابلی

 ان،مسیحی یهودیان، با همکاري به کتاب.نهانی یا آشکارا خوك گوشت و زنا، قمار، شراب،: است ضروري چیز چهار پراکندن -2

 مستعمرات وزارت از ؛شود داشته نگه زنده امور این تا خواندمی فرا کنند،می زندگی اسالمی هايسرزمین در که 62صابییان و مجوس

 و گسترده را امور این توانست که هر. نماید مشخص حقوق پراکنند،می را امور این که کارمندانی براي خود خزانه از تا خواهدمی

 کنند، پشتیبانی رامو این از پنهان یا آشکار که خواهدمی بریتانیا دولت نمایندگان از کتاب،. نماید تشویق و دهد جایزه او به کند گیرهمه

 ربا از کندمی سفارش همچنین کتاب. شود جلوگیري کارها این نشر عامالن مجازات از تا نمایند هزینه است الزم که پول اندازه هر و

 که هر. بخشدیم جرات قرآن قوانین شکستن در را مسلمانان کند،می ویران را ملی اقتصاد کهآن بر افزون کار این ؛شود ترویج شکل به

 مضاعف، رباي تنها شود گفته مسلمانان به که کندمی توصیه کتاب. شودمی آسان برایش نیز هاقانون دیگر شکستن بشکند، را قانون یک

  .نیست حرام ربا هايگونه همه و 63»نخورید افزوده و چندان دو را ربا: «گویدمی قرآن زیرا است حرام مسلمانان بر

                                     
 در نبنابرای. است لطافت و رقت بر مبتنی و عاطفی،  زنانزندگی  که است آن شودمی مشاهده مردان و زنان بین که هاییتفاوت از یکی. 34 آیه نساء سوره.    ِّ   الن س اء    َ ع ل ى  َ     َق و ام ون     ِّ   ُالر ج ال  61

 کهنآ نه. معناست نهمی بیان صدد در نیز شریفه آیه. شودمی سپرده مردان به قضاوت و حکومت جنگ،: مانند دارد نیاز قوي تعقل و قدرت شدت، به که کارهایی طبیعی طور به انسانی جامعه

  .نماید سلب زنان از را فردي امور در استقالل

  .اندکرده پیدا گرایش پرستیستاره به که کتابند اهل از جمعی صابئان 62

 ای دو در را حرام رباي وجه هیچ به و کندمی بیان را ربا غالب صفت شریفه آیه در »مضاعفه اضعافا« صفت این 130 آیه عمران آل سوره.    َ  َ ًم ض اع ف ۀ   َ ْ   ً أ ض ع اف ا    ِّ  الر ب ا  َ ْ ُ ُ  ْت أ ک ل وا   َال     ُ  ْآم ن وا    َّ   َال ذ ین   َ   أ ی ه ا   ی ا 63

 از! ایدآورده ایمان که کسانی اي یعنی »   ْ   َم ؤ م ن ین   ُ ْ ُ ک ن ت م   ِ ْإ ن     ِّ  الر ب ا   َم ن     ب ق ی   م ا   َ   و ذ ر وا    َّ الل ه    َّ ُ  ات ق وا    ُ  آم ن وا   َّ   َال ذ ین   َ   أ یه ا یا: «فرماید می 278 آیه بقره سوره در کریم قرآن. سازدنمی منحصر سود برابر چند

  !دارید ایمان اگر کنید؛ رها مانده، باقی ربا) مطالبات( از آنچه و بپرهیزید، خدا) فرمان مخالفت(
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 انجام دب کار گونههمه اینان گاهآن. پوشاند عالمان جامه را مزدوران از برخی و کاست باید را دینی عالمان با مردم پیوستگی -4و 3

 تانبول،اس االزهر،( به مزدوران این گسیل. مزدور یا است عالم این که دریابند نتوانند و شوند مشکوك دینی عالم هر به مردم تا دهند

 وزارت رانمزدو که است مدارسی گشایش دینی عالمان به مردم بستگیدل کاهش هايراه از یکی. است مناسب بسیار) کربال و نجف

 ؛ازگویندب را او هايگذرانیخوش و خلیفه هايبدي. باشند نداشته دوست را خلیفه و عالمان که بپرورند ايگونه به را کودکان آن در

  .نیست پیامبر همچون روي هیچ به او و کند،می خرج رانیهوس و فساد راه در را مردم اموال خلیفه که بیاموزند آنها به

  تاس شده سپري آن مدت و بوده ی   خاص  زمان به مربوط که ايسیلهو عنوان به آن شناساندن و جهاد امر در برانگیختن تردید -5

 و ستا حالل آنان براي شما غذاي. «گویدمی قرآن که گفت و راند بیرون شیعیان هايجان از را کافران بودن نجس اندیشه باید -6

 این نه مگر. است حالل) نصاري و هودی( کتاب اهل پاکدامن هايزن و مؤمن پاکدامن هايزن شما بر و 64»حالل شما براي آنان غذاي

  65اند؟بوده جسن پیامبر همسران که گفت توانمی آیا برگزید؟ خود براي) ماریه( مسیحی همسري و)     صفی ه( یهودي همسري پیامبر که

     محم د روانپی تنها مقصود و یهودیت چه و باشد نصرانیت چه است ادیان همه اسالم، از پیامبر منظور که کنند باور باید مسلمانان -7

 66»میرانب مسلمان مرا: «گویدمی پیامبر یوسف قرآن در .خواندمی مسلمان را داراندین همه قرآن زیرا .نیست سلم و وآله علیه اهللا صلی

 فرزندانش به پیامبر یعقوب و 67»بیافرین مسلمانی ت  ام  نیز ما فرزندان از و نما مسلمان را ما! پروردگارا: «گویندمی اسماعیل و ابراهیم

  . 68»نمیرید اسالم دین به جز: «گویدمی

: است هآمد قرآن در .کنندمی تحریم را کلیساها هااین چرا ؛نهادند حرمت آنها به و کردند خراب را کلیساها جانشینانش و پیامبر -8

 آن از هاصومعه 69»شدمی ویران هاگاهعبادت و کلیساها ها،صومعه زدود،نمی دیگر برخی با را مردم از برخی) شر( خداوند اگر«

 یرانو را آنها که این نه نهدمی حرمت خدا ستایش مراکز به اسالم. است مجوسان آن از هاگاهعبادت و یهودیان از کلیساها مسیحیان،

  .دارد باز آنها از را مردم یا و کند

 تردید 71»آیندنمی هم گرد العربجزیره در دین دو« که این نیز و 70»رانید بیرون العربجزیره از را یهودیان« که خبر این در باید -9

 با پیامبر و تنداش یهودي همسر پیامبر صحابی طلحه ؛نداشت مسیحی و یهودي همسران پیامبر بود، درست روایات این اگر زیرا. افکند

  . کردنمی مذاکره نجران نصرانیان

                                     
 از این. است خشکبار مقصودش کندمی ذکر مطلق طور هب را طعام لفظ هرگاه عرب: است آمده العربلسان در.  5 آیه مائده سوره.   ٌّح ل    ُ    َ و ط ع ام ک م   َ ُ ل ک م    ٌّح ل    ْ   َ ال ک ت اب   ُ  ُ  أ وت وا   َّ   َال ذ ین    َ   وط ع ام  64

  .ندارد داللت کتاب اهل بودن پاك بر شده یاد آیه بنابراین. شودمی استفاده نیز روایات برخی

 .اندشده مسلمان دو هر ماریه و صفیه که دهدمی نشان اسالم تاریخ 65

 101 آیه یوسف سوره.      م س ل م ا  َ  َّ  ت و ف ن ی   ْ   َ ِال آخ ر ة َو  66

 812 آیه بقره سوره.    َّ   الر ح یم     َّ   الت و اب   َ ْ أ ن ت   ِ َّ إ ن ک    َ  َ ع ل ین ا   ُ و ت ب     َ  َ َ م ن اس ک ن ا   َ ِ َ و أ ر ن ا  َ ل ک       ًم س ل م ۀ   ُ  ًأ م ۀ   ُ    َ ذ ر یت ن ا    ْو م ن   َ ل ک        ِم س ل م ین       ْ َ و اج ع ل ن ا    َ ر ب ن ا 67

 و کیی خداوند پیشگاه در دین رو این از. است بودن حق تسلیم همین اسالم معنی و بودند خداوند فرمان تسلیم الهی پیامبران همه. 102 آیه عمران آل سوره.       َم س ل م ون    ُ ْ َ و أ ن ت م   ِ َّ إ ل ا  َ   ُ َّت م وت ن    َ و ل ا 68

 هايشریعت و است دین ترینکامل) ص( خاتم پیامبر آیین عنوان به اسالم اما. اندبوده راستا یک در تحریف از قبل هادین همه). 19/عمران آل. (  ْ ِ   َ ال إ س ل ام     َّ الل ه    ْ ع ن د       َالد ین   ِ َّإ ن . است اسالم آن

 .کندمی نسخ را پیشین

 )40 آیه حج سوره... (  ِ    و م س اج د      َ  و ص ل و ات     ِ و ب یع       ص و ام ع   َ    ل ه د م ت   ِ   ٍب ب ع ض     َ  ب ع ض ه م     َّ  الن اس     َّ الل ه    ْ د ف ع    َ  َ و ل و ل ا...  69

  382 صفحه 4 جلد کنزالعمال. »العرب جزیرة من النصاري و الیهود أخرجوا: «فرمودند) ص( اهللا رسول 70

  307 صفحه 12 جلد کنزالعمال. »العرب جزیرة فی دینان یجتمع ال: «فرمودند) ص( اهللا رسول 71
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. است یازنبی هاانسان اطاعت از خدا که آویزدست این با افکند تردید آن بودن سودمند در و بازداشت عبادت از را مسلمانان باید -10

 هايدسته و حسین، هايمجلس در شدن حاضر و جماعت نماز چون مسلمانان گردهمایی هر از و کرد جلوگیري حج از سختی به باید

  .  بازداشت مدارس و هاحسینیه کعبه، ها،زیارتگاه مساجد، ساختن از سختی به را آنها باید کهچنان ؛عزاداري

 .کار و کسب منافع نه و دانست واجب کفار با جنگ آمده دست به هايغنیمت براي تنها را آن و افکند تردید خمس در باید -11

 خرند،یم باغ و چهارپا قصر، خانه، مردم هايپول با عالمان کهاین دیگر ؛عالم نه و پرداخت امامو پیامبر به باید را خمس آن از گذشته

  . نیست شرعی آنها به دادن خمس بنابراین

. کنیم ستس اسالم با را مسلمانان پیوند و کنیم ایجاد تردید مردم عقاید در ؛برشماریم مرج و هرج و ماندگیعقب دین باید را اسالم -12

  .دهیم نسبت اسالم به باید را اسالمی کشورهاي در دزدي و ناآرامی و ماندگیواپس

 عقیده، از را انآن ما و بیفتد ما دست به آنان تربیت و ننهند گردن پدران پرورش به فرزندان تا کنیم جدا پسران از را پدران باید -13

  . کنیم دور عالمان با پیوستگی و دینی تربیت

 اسالمی عادت یک این و کردند رایج عباسبنی خلیفگان را حجاب زیرا بیفکنند سر از) چادر( عبا که کنیم تشویق را زنان باید -14

 تشویق را جوانان افکند، سر از عبا زن که گاهآن 72؛بود وارد امور همه در زن و دیدندمی را پیامبر زنان مردم جهت، همین به. نیست

 در سر نیز سلمانم زنان تا بردارند سر از) چادر( عبا مسلمان غیر زنان باید ابتدا در. افتد میانشان در فساد تا بروند آنان سوي به که کنیم

  . نهند آنان پی

 هايشیوه با - انداختن دشمنی نیز و او هايبدي کردن آشکار و جماعت امام به فسق دادن نسبت با باید را جماعت نمازهاي -15

  . برافکند پیروانش و امام میان در - گوناگون

 هامکان ونهگاین به رفتن از را مردم و کرد ویران است، بدعت و نبوده پیامبر زمان در هااین کهاین بهانه به باید را هازیارتگاه    ام ا -16

 خاك به مادرش رقب کنار در پیامبر. کرد ایجاد تردید باشد صالحان یا و ان،امام پیامبر، آن از      ًواقعا  هايزیارتگاه کهاین در باید. بازداشت

 است، شعبهبن همغیر قبر محل نجف و گردید مدفون بصره در علی ؛نیست مشخص عثمان قبر و شده دفن بقیع در ابوبکر و شده سپرده

 ؛پیامبر وادهخان از جواد و کاظم مزار نه است خلیفگان از نفر دو قبر کاظمین در ؛نیست معلوم خودش مزار و شد دفن حنانه در حسین سر

 قیعب ؛بیتاهل از مهدي) سرداب( و عسکري و هادي نه است عباسبنی قبرهاي سامرا در ؛بیتاهل از رضا نه و است هارون قبر طوس در

  . برد میان از را اسالمی کشورهاي همه در موجود هايضریح و گنبدها باید کهچنان ،73کرد یکسان خاك با باید را

 را آنها نتوانند مردم ات بگذارند، سر بر سبز و سیاه عمامه نیستند سید که افرادي .افکند تردید باید او به پیامبر خانواده نسبت در -17

 عالمان سر از هاعمامه است ضروري کهچنان. نمایند تردید پیامبر با سادات نسبت در و شوند بدبین پیامبر خانواده به و دهند تشخیص

  . باشند نداشته حرمت مردم میان در دینی عالمان هم و برود میان از پیامبر خاندان نسبت هم تا شود برداشته سادات و دین

                                     
 آیه احزاب سوره... (   َ ول ى  ْ ُال أ    ْ      ِال ج اه ل ی ۀ   َ  ُّ ت ب ر ج   َ  َّ  َت ب ر ج ن    َ و ل ا      ُ َّب ی وت ک ن    ف ی   َ ْ َو ق ر ن . فرماییدمی پیامبر زنان به خطاب متعال خداوند. کندنمی تأیید را آن اسالم تاریخ منابع و نیست درست سخن این 72

  .نکنید خودآرایی و آرایش پیشین جاهلیت دوره مانند و گیرید آرام و بنشینید هایتانخانه در!) پیامبر زنان اي( یعنی) 33

  .کردند یکسان خاك با شودمی مشاهده امروز آنچانکه را آن و نموده خراب را بقیع گنبدهاي و بقعه وهابیان 73
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 .کرد یرانو و داد قرار تردید مورد اند،نبوده جانشینانش و پیامبر زمان در و هستند بدعت که آویزدست این با باید را هاحسینیه -18

 خود که ستب سخنرانی بر ايویژه هايمالیات ؛داد کاهش را سخنرانان ؛بازداشت هامکان این به رفتن از حیله هر به باید را مردم کهچنان

  . بپردازند را آن حسینیه صاحبان و سخنران

 از هین نه و است واجب معروف به امر نه ؛بکند بخواهد کاري که کس هر. دمید مسلمانان هايجان در را بندوباريبی پیام باید -19

 و امر و »گذارندنمی دیگري گور در را کسی« و »خود دین به موسی خود، دین به عیسی: «گفت آنها به باید ؛احکام آموزش نه منکر،

  . مردم نه است دولت عهده به نهی

 فارس اب نباید عرب ؛آورد پدید هاییمحدودیت ازدواج راه در باید ؛بگیرد همسر یک از بیش نباید مرد .است الزم جمعیت کاهش -20

  . نماید ازدواج عرب با نباید نیز ترك ؛کند ازدواج

 و است میقو دین یک اسالم که داد گسترش را اندیشه این باید. کرد جلوگیري آن گسترش و اسالم به هدایت و دعوت از باید -21

  . 74»است تو قوم و تو براي یادآوري قرآن این« شده گفته هم قرآن در

 براي انیمک یا و مدرسه مسجد، باشد، نداشته حق کسهیچ. شوند سپرده دولت به کارها این و گردند محدود باید نیکو هاي  ّ سن ت -22

  . همیشگی هايصدقه و خوب هاي  ّ سن ت دیگر طورهمین ؛بسازد سرپرستبی کودکان

 هاییافزودنی و هاکاستی که ساختگی هايقرآن و. 75افکند تردید آن در است، شده زیاد و کم قرآن که آویزدست این با باید -23

 حذف وفمعر به امر و جهاد آیات ؛شوند برداشته شده بدگویی نصارا یا و یهود از آنها در که آیاتی باید. نمود توزیع باشند، داشته

 کهچنان. رددگ نهی عربی زبان به قرآن قرایت از عرب غیر کشورهاي در. شود برگردانده هندي و ترکی فارسی، هايزبان به قرآن ؛شوند

  . شوند ممنوع عرب غیر کشورهاي در عربی زبان به دعا و نماز اذان، باید

 باید یزن روایات مورد در بدگویی، و ترجمه تحریف، مانند شد توصیه قرآن مورد در چهآن و افکند تردید بایستمی نیز احادیث در

  .شود عمل

  . آینده براي من کار برنامه بهترین »کوبیم درهم را اسالم چگونه: «نامش ؛بود نیکو بسیار کتاب هاينوشته

 سربازان ؛نیستی هاتن میدان این در تو که بدان: گفت نمودم، باز دبیرکل به را خود بسیار شگفتی و دادم پس باز را کتاب که هنگامی

  . است گرفته خدمت به کار این براي را نفر هزار پنج تاکنون وزارت. کنندمی کار تو چون که هستند پاکی

                                     
  . 44 آیه زخرف سوره.  ُ  َ ُ  َت س أ ل ون      و س و ف      َ  و ل ق و م ک   َ ل ک   َ  ْ ٌل ذ ک ر    َّ ِ و إ ن ه  74

 فرستادیم وت بر که است کتابی این) پیامبر اي: (یعنی...»    ُّ  ِالن ور   ِ َ إ ل ى    ُّ ُ   الظ ل م ات    َم ن     َّ  الن اس    ِ ْ ُ ل ت خ ر ج   ِ َ  إ ل یک   َ ْ َ ْ َ  أ ن ز ل ن اه     َ ک ت اب  الر: «است آمده 1 آیه ابراهیم سوره در. است جهانی و فراگیر دین یک اسالم

 اسالم پیامبر شودمی باعث قرآن که معناست بدین آیه تفسیر اهل بیشتر نظر به زیرا ندارد داللت اسالم بودن قومی بر نیز شده ذکر آیه. کنی هدایت نور سوي به هاتاریکی از را مردم همه تا

  .هاستآن برتري و شرافت مایه قرآن این و شوند یاد هاقوم سایر میان در او قوم و) ص(

 قرآن راگ. هااین مانند و ندارد راه آن در قضیاتن و اختالف اینکه جهت از غیبی، امور به خبردادن جهت از بالغت جهت از. است طلبیده مبارز خود مختلف هايویژگی با کریم قرآن 75

 با قرآن نیز یکنون عصر در که حالی در نیست صحیح آن به طلبی مبارزه و. بود نخواهد معجره - شده تحریف جاهاي در کم دست - دیگر نباشد الهی کالم که ايگونه به شود تحریف

: فرماید می 42 آیه فصلت سوره در خداوند. نیست ممکن الهی کالم عنوان به آن ارائه و کریم قرآن در بردن دست بنابراین. نیست آن با مقابله یاراي را کس هیچ و طلبدمی مبارز رسا صدایی

  .نست راهی آن در سو هیچ از را باطل که است نفوذناپذیري کتاب قرآن براستی یعنی.     ح م ید      ٍح ک یم    ْم ن   َ ْ ِ  ٌت ن ز یل   َ ْ  خ ل ف ه    ْم ن    َ و ل ا     ید یه     ِب ین    ْم ن    ْ    ُال ب اط ل    ْ   یأ ت یه   َ ل ا



 ۳۷خاطرات مسرت مهفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی                                    صفحه      

 

www.sarjoob.ir 

 شد اهیمخو چیره مسلمانان بر شود، انجام کار این که روزي و برساند، تن هزار ده به را افراد این که است اندیشه این در اکنون وزارت

 دارد یازن کوتاه زمانی وزارت دهم،می مژده تو به: افزود سپس دبیرکل. کوبیم هم در را اسالمی کشورهاي و اسالم توانست خواهیم و

  . کند تکمیل را برنامه این تا

 اشتندک دیگران: «که گویدمی خوب چه المثلضرب این ؛دید خواهند را آن خویش چشمان با ما فرزندان نبینیم، را زمان آن هم ما اگر

 جهان شود، هچیر اسالمی کشورهاي بر و بکوبد درهم را اسالم بتواند »دریاها ملکه« این اگر. »بخورند دیگران و بکاریم ما ؛خوردیم ما و

  . کشید خواهد راحتی نفس مسلمانان، تجاوز و جنگ قرن 12 از پس مسیحیت

: دادند انجام ریزيرنامهب و بدون کاري زیرا برافکنند را اسالم ریشه نتوانستند هم هامغول ؛بود فایدهبی صلیبی هايجنگ: گفت دبیرکل

 ما زرگب حکومت رهبران اندیشه اکنون    ام ا. شدند ناتوان سرعت به آنان دلیل همین به ؛داشت تجاوزکارانه ظاهري که نظامی عملیات

  . کنند ویران درون از را اسالم پایان،بی بردباري و شده حساب ریزيبرنامه یک با که است این

 کنیم تضعیف را اسالمی کشورهاي باید آن از پیش است، اقدام آخرین ضربه این    ام ا داریم، نیاز هم کوبنده نظامی ضربه یک به ما البته

  . بپردازند جنگ به و آورند گرد را نیروهایشان نتوانند آنان که ايگونه به بزنیم ضربه اسالم به سو هر از و

 مسلمانان ندرو در ؛کنندمی اجرا را هابرنامه همین زیرا ؛باهوشند و زیرك بسیار استانبول، در مسیحی بزرگان: افزود گاهآن دبیرکل

  . اندکرده بنا کلسیاهایی اندگشوده شانکودکان پرورش براي هاییمدرسه؛اندکرده آشوب

 هم جانم به را هایشانحکومت ؛اندکرده ایجاد تردید دین به نسبت هایشانجوان در ؛اندکرده رایج آنها میان را فساد و قمار شراب،

 از شانزرگیب تا اندآکنده مسیحی زیبارویان از آنها بزرگان هايخانه ؛اندکرده ورشعله شانمیان را هافتنه مختلف جاهاي در ؛اندانداخته

 نیروهاي بارهکی به مسیحی بزرگان گاهآن ؛یابد کاستی شانهمدلی و وحدت و شود کم شاندین به نسبت آنها بستگیدل برود، میان

  .برکنند کشورها این از را اسالم ریشه تا برانگیزند سهمگین نظامی
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  هشتم بخش

 آرزوي در اول راز شیرینی چشیدن از پس ویژه به من - بود داده وعده که رازي همان - ؛گفت باز من براي هم را م  دو  راز دبیرکل

 آمده رنق یک مدت در مسلمانان و اسالم کوبیدن درهم براي هاییبرنامه آن در که بود ايصفحه پنجاه سند دوم راز. بودم آن دانستن

 تنظیم هدف نای به یابیدست براي و وزارت هايمدیرکل به خطاب سند این. بماند باقی نامی تنها اسالم از آن از پس که ايگونه به بود

 مسلمانان ات دارم پوشیده     ًکامال  را آن و نگویم چیزي کسی به سند این از که دادند هشدار من به و داشت بند چهارده سند این. بود شده

  :است زیر شرح به سند این خالصه. نیندیشند ايچاره آن با رویارویی براي و نشوند آگاه آن مفاد به

 و آن، عتواب و خراسان ارمنستان، تاجیکستان، بخارا، همچون .اسالمی مناطق به اندازيدست براي روسیه تزارهاي با جدي همکاري -1

  .روسیه با مرزهم نشینترك مناطق اطراف به یافتن دست براي آنها با ي  جد  همکاري

  .درون و بیرون از اسالم جهان کوبیدن درهم براي جانبه همه ریزيبرنامه در روسیه و فرانسه با کامل همکاري -2

  .طرف دو میان نژادي و قومی آتش افروختن و فارس و ترك حکومت دو میان شدید هايدرگیري و هااختالف برانگیختن -3

 میان از که آنها حتی( مذاهب کردن زنده و اسالمی کشورهاي و همسایه مسلمان هايملت و قبایل میان جنگ آتش کردن ورشعله

  .مذاهب میان در اختالف برانگیختن) اندرفته

 به عماره ؛پارسی زرتشتیان به یزد ؛مسیحیان به اسکندریه ؛یهودیان به یثرب .مسلمانان غیر به اسالمی کشورهاي از مناطقی بخشیدن -4

 ؛شدند آورده منطقه آن به هندو زیادي تعداد کهآن از پس هندوها به فارس خلیج ؛76یزیدیان به موصل ؛هااللهیعلی به کرمانشاه ؛صابیان

 ات کنیم یاري کارآمد نیروهاي و برنامه اسلحه، پول، با را اینان باید ؛خوارج به مسقط ؛هاعلوي به ؛78قارص ؛77هادروزي به طرابلس

  .کوبند هم در را اسالمی کشورهاي همه تا دهیم گسترش را آنها مناطق و باشند، اسالم بدن در خارهایی همچون

  :اسالمی هايحکومت کردن پاره پاره براي ریزيبرنامه -5

 اندفتهگ زیرا. هند اوضاع همچون ؛کنند نزاع یکدیگر با که محلی کوچک هايحکومت ؛ممکن هايپاره بیشترین به ترك و فارس

  .»کن ویران و بینداز اختالف« و »کن حکومت و بینداز اختالف«

  .اسالمی کشورهاي در مختلف هايمذهب و هادین ساختن -6

 در دین چهار یدبا مثال. باشد داشته تناسب منطقه یک مردم تمایالت با دین هر که ايگونه به دارد نیاز ايشده حساب ریزيبرنامه این و

 بپرستد را وعودم مهدي که دینی ؛کند پرستش را صادق جعفر که دینی ؛باشد علیبن حسین خدایش که دینی آورد، پدید شیعه مناطق

 ایدب کهچنان. است خراسان چهارمی و سامرا سوم اصفهان، دوم کربال، اولی براي مناسب جاي. کند عبادت را الرضاعلی که دینی و

                                     
  .دارد بزرگی سهم آفرینش در شیطان معتقدند آنان. کوشندمی بسیار خود باورهاي کردن پنهان در که هستند کردها از گروهی 76

  .داشت رواج لبنان و سوریه در مدتی مذهب این. کرد تأسیس میالدي 1012 سال در را نآ »درزي« که مذهبی ايفرقه 77

 .است بوده وابسته قفقاز به قدیم در شهر این. دارد قرار »چاي قارص« رود کنار در ترکیه کشور در امروز که قدیمی است شهري قارص 78
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 ؛باشند داشته خونینی هاياختالف ؛باشند نداشته یکدیگر با ارتباطی که درآورد جداگانه ادیان شیوه به را   ّ سن تاهل چهارگانه هايمذهب

 آنان راندن بیرون و کشتن و کافرند دیگران که باشد باور این بر و بداند مسلمان را خود تنها گروه هر تا برد دست باید هایشانکتاب در

  .است واجب

  .مسلمانان میان در قمار و شراب لواط، زنا، چون فسادهایی پراکندن -7

  .باشند داشته ارک این براي انبوهی سربازان باید آنان ؛کشورهایند این در گذشته هايدین از ماندگان باقی کار این براي وسیله بهترین

  .باشند وزارت دستان در که کشورها این در فاسد حاکمان گماشتن براي تالش -8

 جامه اسالمی کشورهاي در هااین طریق از را هایمانخواسته باید ما ؛کنند خودداري شودمی نهی چهآن از و دهند انجام را دستورات

 کنیم گسیل قدرت زمراک سوي به اسالمی ظاهر با را افرادي باید بنابراین ؛است بهتر بسیار باشند غیرمسلمان حاکمان اگر. بپوشانیم عمل

  .برسانند انجام به را ما اهداف تا

  .دیگر هايزبان به بخشیدن رواج و) است ممکن که جایی تا( عربی زبان ساختن محدود -9

 که بیعر زبان فرعی هايلهجه گسترش و عرب جهان در رایج اصلی هايزبان کردن زنده ؛پشتو و کردي پارسی، سانسکریت، چون

  .شوند دور است   ّ سن ت و قرآن زبان که فصیح زبان از هاعرب شد خواهد سبب

  .آنان مشاوران درجه به آنها رساندن و حاکمان گرد به مزدوران گسیل -10

 پرورش را ینانا باید وزارت. است توانا کنیزکان و نامغال از جستن سود راه، برترین. کند نفوذ حاکمان در روش بدین بتواند وزارت تا

 به امگ آنان تا شوند، فروخته حاکمان نزد نفوذ داراي افراد و زنان فرزندان، همچون حاکمان نزدیکان به فروشانبرده بازار در و دهد

  .برگیرند در را آنها بنديدست همچون و شوند حاکمان مشاوران و مادران آن از پس ؛شوند نزدیک حاکمان به گام

  .کنندگاندعوت گروه به صنف هر از افرادي کردن وارد و مسیحیت به دعوت دایره گسترش -11

 و وشهگ در خیریه هايگروه و هاکتابخانه ها،گاهدرمان مدارس، کلیساها، ساختن ؛آنان مانند و مهندسان پزشکان، حسابداران،: جمله از

 کنار در یمسیح تاریخ دادن جاي براي تالش ؛مسلمانان میان در مسیحی کتاب هامیلیون عوض بدون و مجانی انتشار ؛اسالم جهان کنار

 هايحركت و ارتباطها به کمک آنان وظیفه که مرد و زن راهبان نام با هاصومعه و دیرها به مزدوران و هاجاسوس فرستادن ؛اسالمی تاریخ

 آشنایی از سپ تا آورد پدید دانشمندان از بزرگی لشکر باید کهچنان. بود خواهد مسلمانان احوال و اوضاع از خبریابی نیز و مسیحیان

  .ببرند دست هایشانکتاب در و کنند سیاه را آنان تاریخ مسلمانان، اوضاع با کامل

  .مسلمان پسران و دختران عقیده کردن سست -12

 دوستان زنی و هانشریه ها،باشگاه ها،کتاب ها،مدرسه طریق از آنها اخالق کردن فاسد ؛دینشان به نسبت آنها میان در افکندن تردید

 دیگر و حیمسی و یهودي جوانان از پنهانی هاییگروه است الزم بنابراین. نمایند فراهم کار این براي را زمینه توانندمی که غیرمسلمان

  .کنند شکار را آنان ممکن روش هر با و باشند مسلمان جوانان کمین در که شوند تشکیل هاآیین

  .داخلی هايشورش و هاجنگ همیشگی آتش برافروختن -13
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 بیرون سر از ار همبستگی و پیشرفت اندیشه و شوند تباه مسلمانان نیروي تا مسلمانان خود میان و غیرمسلمانان و مسلمانان میان مرزي و

  .راگیردف را آنان مرج و هرج و ریختگی، درهم آشفتگی، و بروند میان از جوانانشان ؛گردد نابود شانمالی و فکري نیروهاي ؛کنند

  .مسلمانان معاش و اقتصاد ساختن ویران -14

 پدید ؛کار از انآن کردن بیزار وسیله به بیکاري گسترش براي تالش ؛رودها ساختن خشک ؛سدها کردن خراب ؛کشتزارها کردن نابود

  .مخدر مواد دیگر و تریاك به معتادان ساختن افزون و بیکاران گذرانیوقت براي هاییمکان آوردن

 بود ذاشتهگ اختیارم در را سند این کهاین دلیل به دبیرکل از. بود آمده هاییعکس و هاشکل ها،نقشه کامل، شرح با همواره بندها این

 اب    الوه عبدبن    محم د با را کار تا شوم روانه عراق سوي به دیگر بار داد دستور وزارت ؛ماندم لندن در دیگر ماه یک و کردم گزاريسپاس

 شیخ زدوران،م از دریافتی هايگزارش اساس بر: گفت او. نکنم کوتاهی گونههیچ او کار در: گفت من به دبیرکل. برسانم پایان به

  .است وزارت فرمان به گوش او ؛کرد تکیه او به توانمی که است کسی بهترین

 به ؛است ذیرفتهپ را چیز همه شیخ و گفته سخن پردهبی او با اصفهان در ما مزدور بگو، سخن پردهبی شیخ با: گفت همچنین دبیرکل

 اگر. ددگر پشتیبانی تاخت، خواهند سو همه از او بر هایشاندیشه ارایه صورت در که عالمانی و هاحکومت برابر در او از کهآن شرط

 همه ینا وزارت. شود سپرده او به نجد، اطراف در نیز کوچک چند هر استان یک و گیرد قرار او اختیار در کافی سالح و پول شد الزم

  .است پذیرفته را

 نمایم؟ آغاز جاک از و بخواهم؟ چه شیخ از کنم؟ چه من اکنون: گفتم دبیرکل به. کنم پرواز شادمانی از خواستممی گویا خبر این با من

  :است این برنامه آن ؛دهد انجام را آن باید شیخ که دارد دقیقی برنامه وزارت: گفت دبیرکل

  .آنان کشتار دانستن روا و مسلمانان همه تکفیر -1

 به زنانشان و غالم عنوان به مسلمان مردان کهآن دانستن روا و فروشان برده بازار در آنها فروش ناموسشان، دادن باد بر اموالشان، ستاندن

  .شوند گرفته خدمت به کنیز عنوان

  .کعبه کردن ویران -2

  .جاجح غارت و قتل به قبایل تشویق و حج انجام از جلوگیري و است پرستیبت هايباقیمانده از بنا این که آویزدست این با

  .خلیفه فرمان از سرپیچی براي تالش -3

 ضروري نیز - ممکن وسیله هر با - آنان نفوذ کاهش براي حجاز، بزرگان با جنگ. نبرد براي سربازان گردآوردن و او با جنگ به تشویق

  .است

  .شهرها دیگر و مدینه ه،  ّمک  در مسلمانان مقدس هايمکان ها،ضریح گنبدها، کردن ویران -4

 بزرگ مردان و جانشینانش و سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبر شخصیت کردن دارلکه همچنین پرستی،بت و شرك آویزدست به

  .دارد امکان که جایی تا اسالم

  .اسالمی کشورهاي در تروریسم و مرج و هرج گسترش -5
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  .باشد شده ایجاد کاستی و فزونی آن در هاحدیث اساس بر که شده تحریف قرآنی انتشار -6

 هاينسل ديزو به و بکاریم بذرهایی باید ما! مشو هراسان گسترده برنامه این از: گفت دبیرکل شد مشخص برنامه این کهآن از پس

 آیا. پیمود باید امگ به گام را راه و. دارد بسیاري دیرینه بردباري، گونهاین بر بریتانیا حکومت. کنندمی تکمیل را آن و آیندمی دیگري

 باید نیز اب     دالوه عببن     محم د. کند برپا ايکننده نابود انقالب چنین توانست که نبود مرد یک سلم و وآله علیه اهللا صلی پیامبر     محم د

  .دهد انجام را مطلوب انقالب این و باشد پیامبرش همچون

! بابا گفت رمپس آیم، بیرون خانه از خواستممی چون ؛گفتم بدرود دوستانم و خانواده با ؛گرفتم اجازه دبیرکل و وزیر از بعد، روز چند

 از پس. افتادم راه هب بصره سوي به و بوسیدیم گرمی به را یکدیگر ؛کنم پنهان همسرم از نتوانستم و شد آلوداشک چشمانم ؛برگرد زود

 ؛خوابیدم بحص تا را شب ؛گفت آمد خوش گرمی به دید مرا چون ؛بود خواب در ؛رسیدم بصره در عبدالرضا خانه به شبی دراز، سفر یک

. است فتهر نجد به که دانستم و خواندم را نامه بامداد. گذاشت برایت اينامه دوباره سفر از پیش و آمد، بصره به     محم د: گفت من به

 پیدا اشنهخا در را     محم د شیخ و رسیدم جاآن به بسیار رنج از پس و شدم رهسپار نجد راه به گاهصبح ؛بود نوشته نجد در را اشنشانی

  .کردم

 کاسته شنیروی گونهاین که اندیشیدم و است کرده ازدواج که دریافتم آن از پس    ام ا نگفتم چیزي او به ؛دیدم او در را ناتوانی آثار

 ايبنده ؛کنم معرفی او بنده عنوان به را خود من که گذاشتیم قرار هم با. پذیرفت هم او و کند رها را همسرش دادم پند او به شد، خواهد

 در مرا او ؛هستم او بنده من که شد مشهور دوستانش بین در ؛شد نیز چنین و است آمده باز اکنون و بوده سفر در خریده، بازار از او که

 و بودم او با سال دو من ؛شناختندمی گونه همین به مرا مردم. امبازگشته اکنون و امبوده سفري در وي دستور به من و است خریده بصره

 هايواژه با را خود فراخوان و آورد گرد یارانی تا کرد جزم عزم او هجري 1143 سال در. نمودیم فراهم را دعوت کردن آشکار زمینه ما

 توانمند گروهی وي گرد بر من. دادمی گسترش را دعوتش تدریج به و گفت باز یارانش تریننزدیک براي رمزآلود هايحرف و مبهم

 دعوتش چه هر. کردممی سخت را عزمشان دیدم،می ناتوان دشمنان با برخورد در را آنها هرگاه ؛دادیممی پول آنها به که آوردم گرد

 باز راهش زا خواستمی ساختندمی او علیه که هاییشایعه فشار دلیل به گاهی. شدندمی ترافزون دشمنانش کردمی آشکار بیشتر را

 زرگواريب راه این ؛کرد تحمل این از بیش سلم و وآله علیه اهللا صلی     محم د پیامبر: گفتممی و کردممی سخت را او اراده من    ام ا گردد،

 شیخ مناندش براي من ؛بودیم گریز و جنگ در دشمنان با گونهاین ما. شودمی روبرو هاتهمت و هاسختی گونهاین با مصلحی هر است،

 درهم را آنها هتوطی توانستیممی ما و دادندمی خبر هاجاسوس کنند پابه ايفتنه خواستندمی هرگاه ؛پول با - بودم گمارده هاییجاسوس

 کردیم آشکارا یخش ترور براي را آنها نقشه که وقتی ؛هستند او ترور اندیشه در شیخ دشمنان از برخی: گفتند جاسوسان بار یک. شکنیم

  .گردیدند زاربی آنها از مردم و شد واژگونه آنها بر کار

 این و دهم انجام توانممی را آنها از برخی تنها اکنون البته گفت وي ؛داد خواهد انجام را برنامه بخش شش هر که داد قول من به شیخ

 پرستیبت مرکز جانآ کهاین آویزدست زیرا ؛کند ویران را آن کعبه به یافتن دست از پس بتواند که دانستمی بعید شیخ. کرد هم را کار

 سختی به ولاستانب و ه  ّمک  حاکمان از او. کند درست ايتازه قرآن بتواند که دانستمی بعید همچنین ؛نبود مردم پذیرش مورد است، بوده

 در دفاع اییتوان ما که کرد خواهند گسیل ما سوي به لشکریانی آنان بگوییم مورد دو این در سخنی ما اگر: گفتمی وي. بود هراسان

  .نبود دهاآم زمینه گفتمی شیخ که همچنان زیرا پذیرفتم را او عذر من. داشت نخواهیم را آنها برابر
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 به را مطلب این که فرستادند من پیش کسی آنان ؛دهد سوق ما سوي به هم را 79»سعودبن     محم د« توانست وزارت کار، هاسال از پس

 به را مردم هايدل هم تا السعود    محم د از قدرت و الوهاب    محم د از دین. نماید بیان را    80 محم د دو این میان همکاري لزوم و بگوید من

 مه و دارند بیشتري نفوذ هم و پایدارترند هم دینی هايحکومت که است داده نشان تاریخ زیرا ؛را هایشانبدن هم و آورند چنگ

  .ترندترسناك

 حکومت پنهانی وزارت و دادیم قرار تازه دین و حکومت پایتخت را81 »الدرعیه« ؛آمد گرد ما سوي در بزرگی قدرت که شد چنیناین

 آموخته عربی بانز آنها بودند، وزارت به وابسته کارشناسان بهترین واقع در که خرید بندگانی تازه حکومت، رساند،می کافی پول را نو

     محم د دو نای و کردیممی همکاري نیاز مورد هايبرنامه اجراي در بودند نفر یازده که آنان و من بودند، گرفته فرا بیابانی هايجنگ و

 قرار بررسی مورد را لئمسا خود ما بود نداده خاصی دستور وزارت که مواردي در بارها رفتند،می پیش ما هايبرنامه انجام در هم

  .شوهرش با مسلمان زن رنگییک از شدیم زدهشگفت چه و کردیم، ازدواج عشایر از دخترانی با همگی ما. دادیممی

 تقویت روز به روز ام مرکزیت و است بهتر پیش روز از روز هر کارها پیشرفت اینک و شدیم پیوسته پیش از بیش عشایر با ما گونهاین

 واهدخ بار به مطلوب هايمیوه که کندمی رشد چنان شده پاشیده بذرهاي ندهد روي ناگهانی ايفاجعه اگر که ايگونه به شودمی

  .نشست

  پایان

  :از عبارتند هاآن از برخی. است شده نوشته بسیاري هايکتاب آن تاریخچه و وهابیت مورد در

  )محمدبن عبدالوهاب استاد( الشافی اللطیف ابن... عبدا نوشته »االجتهاد لمدعی الجهاد سیف تجرید« -1

 حلب، بغداد، ره،بص علماي از بسیاري. )است شده منتشر کوچک جزوه بیست در که( الحنبلی... عبدا شیخ نوشته »   ّ   الر عود و الصواعق« -2

  .اندنموده تأیید را آن و اندنوشته تقریظ کتاب این بر دیگر شهرهاي و احساء

  .قمري هجري 1368 ساله ب متوفی االزهر علماي از مصري حمامی مصطفی شیخ نوشته» الرشادببیان العبادغوث« -3

  عاملی امین محسن سید نوشته »عبدالوهاب محمدبن اتباع فی االرتیابکشف« -4

  سیدعلوي سیدابراهیم نوشته »االرتیابکشف ترجمه وهابیها« -5

  قمري هجري 1274 ساله ب متوفی دمشقی حنبلی شطی عمر بن حسن شیخ نوشته »الوهابیه  علی    ّ الر د فی        الشرعی ه النقول « -6

 با معاصر علماي از نفر 40 نام کتاب این در مؤلف. معظمه مکه علماي از مرزوق بن ابوحامد نوشته »الوهابیین جهله و بالنبی التوسل« -7

  .است کرده ذکر را اندنوشته کتاب وي رد در که را عبدالوهاب بن محمد

                                     
 .گذشت در قمري هجري 1179 سال در و رسید نجد حکومت به انگلیس سوي از و گرایید وهابیت مذهب به قمري هجري 1147 سال در که سعودي خاندان جد 79

 سعود محمدبن و عبدالوهاب محمدبن 80

  .بود سعودي دودمان نخستین پایتخت میالدي 1818 تا 1744 سال از همچنین شهر این. بود سعود خاندان اصلی اقامتگاه گرفته قرار ریاض غربی شمال در که درعیه 81
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  االزهر علماي از حنفی مصري مطیعی نجیب محمد شیخ نوشته »االعتقاد دنس من الفواد تطهیر« -8

  »الوهابیه علی   رد  فی السنیه      الد ور« -9

  »الحرام البلد امراء فی الکالم خالصه« -10

  .است قمري هجري 1304 ساله ب متوفی مکه بزرگ مفتی دحالن زینی احمد سید نوشته اخیر کتاب سه »الوهابیه فتنه« -11

  دامغانی وحید ابراهیم توسط فوق کتاب ترجمه »وهابیت سرگشت« -12

  قمري هجري 1228 بسال متوفی الغطاکاشف نجفی جعفر شیخ نوشته »الرشادمنهج« -13

  قزوینی حسین محمد سید نوشته »الوهابیه تشکیکات رفع فی الجلیهالراهین« -14

  دامغانی وحید ابراهیم توسط فوق کتاب ترجمه »گویند؟می چه وهابیان« -15

  سبحانی جعفر نوشته »وهابیت آیین« -16

  الغطاءکاشف حسین محمد شیخ نوشته »الضالالت و البدع قمع فی البینات آیات« -17

  فقیهی اصغر علی نوشته »وهابیان« -18

  التقوي ابوالعلی سید نوشته »من؟ خدمه فی الوهابیه الفرقه« -19

  همدانی داود محمدبن الحرمین امام نوشته »الوهابیه الفرقه رد فی الباطل ازهاق« -20

  الوهاب عبد بن محمد برادر الوهاب، عبد بن سلیمان شیخنوشته » الوهابیه علی رد فی االلهیه الصواعق« -21

  )عراق علماء از( الزهاوي، صدقی جمیلشیخنوشته  »الخوارق و الکرامات و المتوسل منکري علی    ّ الر د  فی الصادق الفجر« -22

  الجزائري المالکی الشرفی شیخنوشته  »الصدوق      الولی  و       بالنب ی التوسل منع ممن العقول اظهار« -23

  والسالم
 




