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  گفتار پيش

  كواكبى كيست؟

وى به  اى كه در دست است، نسب نامه بنابر شجره. م در خاندان علم وسيادت ديده به دنيا گشود1848ق 1265سيد عبدالرحمن كواكبى سال 
كواكبى پس از  گويا نياكان )2( .آيد الدين اردبيلى بشمار مى و از اعقاب شيخ صفى جد او سيد ابراھيم از سادات اردبيل )1( .رسد مى) ع(امام حسين

  .پدرش سيد احمد بھاءالدين از مدرسان جامعه اموى ومدرسه كواكبيه بوده است )3(.اند تاثير محيط، مذھب حنفى اختياركرده ھجرت به حلب، تحت

تركى و فارسى  به كسب دانش پرداخت و ع:وه بر ادب عربى و فقه و تاريخ، زبان حال سيد عبدالرحمان، چندى در حلب در مدرسه كواكبيهبه ھر 
  .نيافت بھره نماند، ظاھرا با ھيچ يك از زبانھاى اروپايى آشنايى درستى بى را ھم آموخت و ھرچند از معلم علوم جديد نيز به كلى

حلمى  اش كه اھل ادب بود ومخصوصا به سرپرستى داييش كه خود يك چند معلم عربى عباس ودكى يتيم شد، به سعى خالهاو با آن كه در ك
  .يافت اى بھره خانوادگى پرمايه خديو مصر گشت در انطاكيه از تربيت

كه اھل  و اخ:قش برومند گرديد،چنان شرق و غرب، نظرش وسيع و ھمتش بلند خانوادگى و توسعه فكرى و اط:ع از احوال معارف در اثر تربيت
  )4( .خواندند مى» اباالضعفاء«حلب او را 

شد در آن زمان جزو قلمرو عثمانى بود و استبداد شديدسلطان عبدالحميد  خوانده مى» سيد فراتى«خاطر انتساب بدان  سرزمين پدرانش كه وى به
  )5( .وجود آورده بود مجاور به فرات و اراضى در آن ايام ناخرسنديھاى زيادى در تمام نواحى

مانند امتداد  به كارھاى عمرانى و زراعى جھت بدين. كواكبى نخست متوجه شد كه علت عقب ماندگى مسلمانان،وضع نابسامان اقتصادى است
  )6( .اى ھم در كار خود موفق گرديد حلب پرداخت، تا اندازه خط آھن و احياء زمينھاى موات و تاسيس بنادر در اطراف

بيدارى  جھت بدين; برد بيش ازمشك:ت اقتصادى، از فقر فرھنگى و ناآگاھى در رنج است اما بزودى دريافت كه محيطى كه او در آن بسر مى
رى ھمكا»  الفرات«از اينرو چندى بانشريه . ھاى خود قرار داد و با زبان وقلم عوامل عقب افتادگى آنان را آشكار ساخت مسلمانان را در راس برنامه

دولت پس از انتشار پانزده  ق منتشر كرد كه1293در سال » الشھباء«اى با نام  گرفت و سپس مجله كرد و از آن طريق آرمانھاى خويش را پى
  .ھم كوتاه بود به دو لغت تركى و عربى منتشر كرد كه عمر آن»  ا#عتدال«اى به نام  مجله آنگاه. شماره امتياز آن را ملغى ساخت

يكبار با ; ديد مى از اينرو خود را ناگزير از درگيرى با آنان. گرديد عبدالحميد روبرو مى ھاى اص:حى خود با كارشكنى ماموران سلطان نقشهاو در ھمه 
ى با خيانت و ھمدست عارف پاشا ھم او و يارانش را به. بود در افتاد و مردم را بر وى شورانيد كه از جانب سلطان عثمانى والى حلب» عارف پاشا«

  )7( .بيگانگان متھم كرد

را دستگير  اى داد تا جمع انبوھى از سوريان، از جمله كواكبى حلب، به تركان بھانه سوء قصد يك وكيل دعاوى ارمنى به جان حاكم 1886در سال 
  )8( .كنند

ه نمايد اما اموالش ھمچنان درمصادره عمال ھرچند كواكبى موفق شد محاكمه را به محكمه بيروت منتقل كندو در آنجا خود را از اين اتھام تبرئ
  .پاشا باقى ماند عارف

مناصب را  و در پى آن، اين. روز بر محبوبيتش افزود تاآن كه پس از چندى به مقام شھردار حلب انتخاب شد ھا، روزبه ولى اين پيشامدھا و دسيسه
ع:وه بر . اراضى دولتى و رييس ھيات فروش) 1894(محكمه شرع حلب سرمنشيگرى )1892(رياست اتاق بازرگانى حلب : دار گرديد نيز عھده

او در ھمه اين مناصب با زورگويى تركان و فسادتوانگران سورى مبارزه كرد و شايد . السادات را نيزبرعھده داشت مناصب يادشده، منصب نقيب
  )9( .كرد و رھسپار مصر گشت ى سوريه را تركسالگ در سن چھل و ھفت 1899چون در اين مبارزه ناكام شد، درروز ششم دسامبر 

. عرب استفاده كند بعضى شيوخ سعى كرد از وجود او براى جلب حمايت خ:فت داشت در قاھره خديو عباس حلمى كه مثل سلطان عثمانى داعيه
به . عربى،مسافرتھاى طو#نى كرد از اينرو كواكبى، تا حدى به تشويق و اصرار خديودر اين سالھاى آخر عمر از مصر به كشورھاى اس:مى و

در . احوال مسلمانان پرداخت زنگبار و ب:د عرب و به ب:د ھند سفر كرد وتا ھمين كراچى ھم آمد و در ضمن اين مسافرتھا ھمه جا به تحقيق
  )10( ).1902 -  1320(به مصر ظاھرا آھنگ ديارمغرب داشت كه مرگ به سراغش آمد  بازگشت

از ستم استبداد عثمانى و بويژه سفرھاى دراز به سرزمينھاى اس:مى ازشرق  خانوادگى، تالمات روحى ناشى ذاتى، تربيتبه ھر حال استعداد 
سوق داده  آفريقا تا آسياى غربى و شمار بسيارى از كشورھاى عربى،انديشه او را به سوى بررسى مشك:ت و نابسامانيھاى جامعه مسلمانان

  .:حى بسيارى درانداختبه ھمين جھت طرحھاى اص. بود

شمرد و معتقد بود رژيم سياسى كه مث: مشروطه باشديا چيز  واجب و #زم مى كواكبى مانند سيد جمال، آگاھى سياسى را براى مسلمانان«
واند جلواستبداد را ت شكل استبداد پيدا كند، در نھايت امر آنچه مى ممكن است ديگر به تنھايى قادر نيست كه جلو استبداد را بگيرد، ھر رژيمى

آگاھى در توده  بگيرد شعور و آگاھى سياسى و اجتماعى مردم و نظارت آنھابر كار حاكم است، وقتى كه چنين شعور و چنين احساس و چنين
و رژيم  شود و البته اين بدان معنى نيست كه نبايد به رژيم كارداشت مردم پيدا شد آن وقت است كه اژدھاى سياه استبداددربند كشيده مى

مانند سيد جمال  و لھذا كواكبى. آنگاه مفيد است كه سطح شعور سياسى مردم با# رود بلكه به معنى اين است كه رژيم خوب. ھرگونه بود، بود
تقدم  زندگى آنھا حق به ساير شئون اص:حى سطح شعور سياسى توده مسلمان نسبت براى فعاليتھاى سياسى و با# بردن) و بر خ:ف عبده(

وى با آن كه ھمواره از آميختگى دين و  )11( ».قائل بود و ھم معتقد بود كه شعور سياسى را بااستمداد از شعور دينى آنھا بايد بيدار كرد
خ:فت پس از بازگرداندن «: گويد كه مى شود، چنان كم ذكر عباراتى مبھم و نارسامى گويدولى گاه دچار تناقض گوئيھا و يا دست سخن مى ياست
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اينجاست كه اخت:ف عقيده او با سيد  )12( »!بپرھيزد قوم عرب،بايد فقط به رھبرى كارھاى دينى مسلمانان بپردازد و از دخالت درسياست به
گذشته از اين، كواكبى برخ:ف . نمايد امرى مسلم مى شود، زيرا در عقايد سيد جمال، بستگى دين و سياست، ھميشه الدين آشكارمى جمال

) 125/نحل(» ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه« باور نداشت و به مصداق آيه روشھاى تند و پيكار جويانه در سياست سيد جمال به
  )13( .پسنديد بيشتر مى مخالفان و دشمنان را با پند و حكمت اقناع

اس:مى  داد و دخالت آن را در سرزمينھاى مله قرار مىسياست اروپا را مورد ح الدين تفاوت ديگر اسدآبادى با كواكبى در آن بود كه سيد جمال
ساخت،درحالى كه  متوجه سياست انگلستان مى»  الوثقى عروة«حم:ت را در  ترين دانست و از اين رو سخت موجب بدبختى مسلمانان مى

دانست وھمواره  گى مسلمانان مىسيدجمال عوامل خارجى را از اسباب عقب افتاد. داد كواكبى سياست عثمانى را مورد انتقاد قرار مى
كرد و بر آن بود كه اگر آنھاخود را اص:ح كنند  مسلمانان را به اص:ح خويش دعوت مى كوشيد تا آنان را عليه آن عوامل برانگيزد، ولى كواكبى مى

  .توانند سرنوشت ايشان رابه بازى بگيرند سياستھاى خارجى نمى

از . نمود تا امراض داخلى آنان رامداوا كند مسلمانان را از خطرفساد خارجى برھاند، و كواكبى ت:ش مىكوشيد تا  به عبارت ديگر، سيد جمال مى
گرچه  )14( .خواند مى كرد و كواكبى آنان را به سوى مدرسه و فراگيرى علم بيگانه دعوت مى الدين مردم را به شورش و قيام عليه اين رو سيد جمال

مسلمانان اعم از داخلى و خارجى  د جمال به ھر دوجنبه ياد شده توجه داشت و از مشك:ت و گرفتاريھاى جامعهتر آن است كه بگوييم، سي دقيق
  .غافل نبود، اما كواكبى نظر خود رامعطوف يك جنبه آن ساخته بود

غرب را كه  ت و تمدنشناخت و حساسيتى نداشت و حتى در برخى موارد تحو# به سياستھاى استعمارى غرب و به ھمين جھت كواكبى نسبت
  .خاطر عقب افتادن از اين كاروان، سرزنش كرده است ستوده و ملتھاى مشرق زمين را به ناشى از سياست آن است

برميان بندد،  شد كه به گستره جھان اس:م بينديشد و براى اص:ح آن كمر ھمت و از اين گذشته، تاثير انديشه ناسيوناليسم عرب بر او، مانع از آن
پرستى رادرھم شكست و ھر كجا كه اس:م و مسلمان در آن وجود داشت، آنجارا وطن خود  طور كه سيد جمال حصارھاى قوميت و مليتآن 
  .ساخت مى خويش دانست و اص:ح آن را وجھه مت مى

فكرى و نظام  كيل ھرگونه جمعيتاز اين رو دامنه اص:حات كواكبى از حدود عثمانى و حتى مصر وسوريه تجاوز نكرد، و بر آن بود كه مركز تش
مسلمانان چنين پيشنھادى  سياسى براى اص:ح جامعه اس:مى، بايد يك كشورعربى باشد چنانكه درباره كنگره اس:مى و خ:فت اس:مى، به

  .باشد بايست از ھمه مليتھا و به دور از ھرگونه شائبه قومى و نژادى مى گرچه در انديشه او، اين گردھمايى. داشت

پايبند بود و  سخت كواكبى به ھمبستگى دين و سياست«: قول شھيد مطھرى به.در عين حال، پيوند جوھرى اس:م و سياست را باور داشت
كلمه توحيد  دانست ومعتقد بود كه توحيد اس:م اگر درست فھميده شود و مردم مفھوم حقيقى مخصوصا دين اس:م را يك دين سياسى مى

  .يابند را درك كنند به استوارترين سنگرھاى ضداستبدادى دست مى يعنى # اله ا# هللا

معنى كلمه :گويد كرد، او مى فراوانى بر روى اصل توحيد از جنبه عملى و سياسى مى كواكبى مانند دو سلف ارجمندش سيد جمال و عبده، تكيه
نيست و معنى  اين است كه معبود به حقى جز خداى بزرگ; ده شدهاس:م بر آن نھا # اله ا# هللا كه افضل ذكرھا در اس:م شمرده شده و بناى

نيست، ھر خضوع و  اين است كه جز خداى يگانه، ھيچ موجودى شايسته فروتنى و كرنش پس معنى # اله ا# هللا. عبادت، فروتنى و خضوع است
بى توحيد اس:مى را تنھا توحيدفكرى و نظرى و اعتقادى كواك. پرستى است شرك و بت; نباشد فروتنى كه در نھايت امر، اطاعت امر خداى بزرگ

  .بايد نظام توحيدى برقرار كرد دھد، يعنى خارجى توسعه و گسترش مى داند،آن را تا مرحله عمل و عينيت يابد نمى كه در مرحله انديشه پايان مى

ميرزا  به خوبى ع:مه بزرگ و مجتھد سترگ مرحوم كس انصاف اين است كه تفسير دقيق از توحيد عملى، اجتماعى، وسياسى اس:م را ھيچ
نكرده  الب:غه، در كتاب ذيقيمت تنبيه ا#مه و تنزيه المله بيان متقن از قرآن و نھج محمدحسين نائينى قدس سره، توام با استد#لھا و استشھادھاى

جو عوام  ولى افسوس كه. رك اس:مى به اثبات رسانيده استخواھند، مرحوم نائينى به خوبى درآن كتاب از نظر مدا آنچه امثال كواكبى مى. است
  .زده محيط ما، كارى كرد كه آن مرحوم پس از نشر آن كتاب،يكباره مھر سكوت بر لب زد و دم فرو بست

دينى  مھاى استبداد خود، به خودش جنبه قدسى بدھد و از مفاھي كواكبى مدعى است كه ھر مستبدى كوشش دارد براى تحكيم وتثبيت پايه
  .گيرد ھا را مى براى اين منظور بھره جويد، تنھا آگاھى و با# بودن سطح شعوردينى و سياسى مردم است كه جلو اين سوءاستفاده

 عدل و اند تا آنجا كه دھد كه آنھا به نظم و امنيت، بيش از حد بھا داده را موردانتقادقرار مى) از اھل تسنن(كواكبى برخى علماء پيشين اس:مى 
اند و اين ھمان چيزى است كه مستبدان وستمگران  مانع رشد آزادى شده اند، يعنى به بھانه نظم و امنيت آزادى را فداى نظم و امنيت كرده

نظم و حفظ امنيت، آزادى را كه عاليترين موھبت الھى است و جوھرانسانيت است  ستمگران و مستبدان ھمواره به بھانه برقرارى. خواھند مى
  .اند ند و عدل را زيرپا قرار دادها كشته

تحصيل آزادى  كواكبى در رابطه نظم و آزادى، براى آزادى حق تقدم قائل است ودر رابطه دين و سياست و يا دين و آزادى، دين را عامل با ارزش
آزادى نيستند و  بخش علوم الھامھمه : و دررابطه علم و آزادى يا علم و سياست معتقد است. شمارد واقعى و بيدار كننده احساس سياسى مى

علوم است، اما از برخى  ترسد، بلكه خود مروج و مشوق آن لھذا مستبد از برخى علوم نمى.باشند از نظر آگاھى اجتماعى دادن، در يك درجه نمى
زه با اختناق و فشار دھد و احساس آزاديخواھى ومبار آگاھى و شعور سياسى و اجتماعى مى علوم ديگر سخت وحشت دارد، زيرا به مردم

  :گويد مى كواكبى. انگيزد استبداد را در افراد بر مى

انگيزى نباشد كه رايتھابرافرازد، يا  شجاعت مستبد را ترس از علوم لغت نباشد، و از زبان آورى بيم ننمايد،مادامى كه در پس زبان آورى، كمت«
زادن بخل ورزد كه با اشعارخويش جنگھا  )16( زگار، از امثال كميت و حسان شاعررو چه او خود آگاه است كه )15(سحر بيانى كه لشكرھا بگشايد

  .برانگيزند و لشكرھا حركت دھند و ھمچنين منتسكيوو شي: را
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كه  علومى... بيم ندارد) معاد و معاش، زندگى و معنويت جدائى قائل باشد و ميان(ھمچنين مستبد از علوم دينى كه تنھا متوجه معاد باشد 
و  حكمت نظرى وفلسفه عقلى و حقوق امم و سياست مدنى و تاريخ مفصل و خطابه ادبيه: مانند. تبد از آنھا بيم دارد، علوم زندگانى ھستندمس

  )17( .»غير اينھا از علومى كه ابرھاى جھل را بردرد و آفتاب درخشان راطالع نمايد تا سرھا از حرارت بسوزد

  آثار قلمى

  القرى ام -1

را نخست مخفيانه و با »  ام القرى«. ھايش را در دواثر پرآوازه خويش منتشر سازد يد تا آرمانھاى خود را به قلم آورد و انديشهكواكبى كوش
يادداشتھايى بود  آثار ديگرش نيز شامل. چاپ رسانيد مقا#ت در مجله المؤيد به صورت يك سلسله ھم به» طبايع ا#ستبداد«مستعار نشر نمود و  نام

  .ھرا ھرگز مجال انتشار پيدا نكردكه ظا

ھدف اين . شده بود المللى اس:مى تنظيم بين گزارشنامه مذاكرات و فعاليتھاى يك معيت صورت بود كه به»  يوتوپيايى«القرى نوعى داستان  كتاب ام
آن را دروحدت نظر مسلمين قابل اس:مى و جستجوى راه رھايى از آن دشواريھا بود كه جمعيت  خيالى ھم بررسى دشواريھاى دنياى جمعيت

  .يافت تحقق مى

جھان بوجود  اى قبل از آغاز مراسم حج مجمعى از نمايندگان مسلمين تمام پندارد كه در مكه چندھفته در اين گزارشنامه، نويسنده چنان مى
... و مدينه، از سند و ھند از فاس و تونس، از مكهاز شام و مصر، از نجد و يمن، : مجمع حاضرند از ھر سرزمين اس:مى يك يا چند تن در آن. آيد مى

بعنوان دبير مجمع انتخاب  شود ونماينده حوزه فرات شام كه در واقع تصويرى از نويسنده كتاب است رياست مجمع به نماينده مكه واگذار مى
گذارند كه اين مذاكرات  ت كه در آن بنا رابر اين مىبيشتر دارد، مذاكرات مجمع اس فعاليت مجمع اھميت آنچه در مجموع كتاب و در داستان. شود مى

نھند كه اص:ح را  بحث قرار را بر آن مى بع:وه در ادامه. دانند، بر زبان آورند در خارج افشا نشود تا ھر يك ازاعضا بتوانند آنچه را مصلحت مى
در  - اكنون  اقوام عالم از يونانى و ژاپنى و رومى ھم نه آيا بسيارى .اجراى اص:ح و تحقق آن از اظھارنظر خوددارى ننمايند غيرممكن نشمرند و براى

مسلمانان نيز با يكديگر تفاھم دارند و اتحاد آنھا  دھد كه اند و بوجود آمدن ھمين مجمع ھم خود نشان مى به وحدت واستق:ل نايل گشته -آن ايام 
  ممكن است؟

تمام  شود اين است كه عالم اس:م دچار فترتى است كه گويى براى واقع مى و بررسى اى كه اينجا در طى مذاكرات، موضوع بحث مساله عمده
گير گشته است و تقريبا درھمه جا نشانش ھست و بايد ديد اين بيمارى چيست و از كجاست؟مذاكرات  مسلمانان عالم نوعى بيمارى واگير ھمه

پنداردانحطاط دنياى  گون اس:مى قسمت عمده اسبابى را كه مى سرزمينھاى گونه گيرد و نويسنده از زبان نمايندگان در اين باره اوج و شدت مى
  .شمرد برمى نظيرى اس:م را سبب شده باشد، با غور و دقت كم

د گويد اين وضع ناشى از اعتقادبه جبر است كه با روح واقعى تعليم اس:م ھم توافق ندارد، اماھمين اعتقا بطور مثال از زبان نماينده شام مى
سبب اين امر :نويسد مى المقدس از قول نماينده بيت. مسلمانان را به افراط در قناعت و زھد كشانيده است واز حركت و ترقى جويى بازداشته

اند اخ:ق آنھا  فردى گرائيده حكومت مردمى مبنى بر مشورت، به شيوه حكومت مستبد جابرانه غلبه استبداد است و از وقتى مسلمين از شيوه
دھد كه در بين اقوام اروپايى ھم  مى از لسان نماينده تونس به اين دعوى جواب. ه گشته است و حتى در طرز تفكر آنھادگرگونى پيدا شده استتبا

عيب كارشان در اين نكته است كه  كند كه مسلمانان وقتى نماينده روم ادعا مى. استبداد ھست، اما اين امر مانع ازپيشرفت آنھا نشده است
كند كه مسلمانان چون امر به معروف و  خاطرنشان مى ونه آزادى ندارند نه درآموزش، نه در تحقيق و نه در گفتار، نماينده تبريز با لحن تاسفھيچگ

  .اند وھيچكس ھم نيست تا در كار آنھا نظارت كند اندك به خودرايى گرائيده اند، فرمانروايانشان اندك نھى از منكر راكنار گذاشته

كند و از  مى نظيرى تحليل مجلس نابسامانيھاى دنياى اس:م را با حوصله و دقت كم شود و نويسنده از زبان اھل در اين باره بسيار مى وگو گفت
پرورى و تجاوزگرى سوق داده است،با خشم و ناخرسندى  رسميھايى كه عامه را به فقر و جھل و خرافات، وفرمانروايان را به سركشى و ستم بى

  .كند قاد مىتمام انت

رجوع  تعاليم واقعى دين است و تا مردم حقيقت دين را بازنشناسند و بدان كشد كه اين پريشانيھا ناشى از ناشناخت چون سخن به اينجا مى
راه يافته  نشود كه پس اس:م درست كدام است و كدام دگرگونيھا در آ مطرح مى توانند از اين نابسامانيھا رھايى يابند، اين مساله ننمايند نمى

  است؟

منشى  شود و در پايان مجلس وقتى شدت انتقاد مى آيد، از انتشار خرافات و ازگرايش به لھو و لعب به گون پيش مى جا باز سخنھاى گونه اين
بوجود آورد و در  اى براى اص:ح حال مسلمانان درنظر گيرد و مركزى درمكه برنامه شودجمعيت گيرد و قرار مى جلسه از مجموع مذاكرات نتيجه مى

نابسامانيھا و پريشانيھاى دنياى  ھايى ايجاد كند، اسباب عمده شھرھاى ديگر چون آستانه و تھران و تفليس وكابل و سنگاپور و مراكش نيز شعبه
دھد كه آنچه براى  اين م:حظات نشان مى )18(.داند اس:م را اعتقاد به جبر، ترك سعى وعمل، فقدان آزادى و استغراق در جھل و نوميدى مى

انديشه در باب احوال مسلمانان عالم و سعى در بيدارى آنھا ورھاييشان از نابسامانيھايى است كه در تمام دنياى اس:م از  كواكبى مطرح است
و اخت:ف مراكش تاسنگاپور ھست و بدينگونه، ھدف واقعى او اتحاد عربى نيست، اتحاداس:مى است كه مانع عمده نيل بدان غير از جھل 

  .مسلمانان، اغراض فرمانروايان و تماي:ت استبدادى آنھاست عامه

  :نويسد كوب مى دكتر عبدالحسين زرين

واقعى يك  اى است كه برخى محققان آن را گزارش نمايى در آن به اندازه با آن كه ام القرى در واقع داستان يك طرح خيالى بيش نيست،حقيقت
آن خويشتن را  اند تا در باب ريشه اين جمعيت و تركيب سازان داده خيالپردازان و قصه اند و بھانه به كه دانستهمجمع مخفى اتحاد اس:مى در م

  )19( .سرانجام سازند تسليم پندارھاى بى
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اى واقعا  كه چنين كنگرهاند  نوشته )Carra de vaux(  و كارا دو وو  ( دوشتودارت برخى از محققان از جمله لوتروپ: نويسد حميد عنايت در اين باره مى
گويد كه  داند و مى يرو اين نظررا نادرست مى ولى تاپى. در آن سال در مكه تشكيل شده و كارادو وو نيز آن را مجمع بيدارى مسلمانان ناميده است

رى كه ھر بيست و چھار نماينده اتفاق نظ نخست آنكه: آورد او چھار دليل در اين باره مى. اين كنگره صرفا آفريده پندار خودكواكبى بوده است
اند دراوضاع و احوال جوامع اس:مى در اواخر قرن  ھاى ھمه مسائل جھان اس:مى در كتاب از خود نشان داده شركت كننده در كنگره بر سرچاره

چنان مجمعى در مكه دست  كشورھاى اس:مى در دوم آنكه به فرض آنكه چنين اتفاق نظرى واقعا ميان نمايندگان. است نوزدھم امكان نداشته
آنكه در ھيچيك از مطبوعات و كتابھاى كشورھاى اس:مى  دارى داشته باشد و حال بايست در كشورھاى اس:مى انعكاس دامنه مى گمان داده بى
ارى چنين مجمعى سوم آنكه دستگاه استبداد وجاسوسى عثمانيان در اواخر قرن نوزدھم برگز. ھرگز از چنين مجمعى سخنى نرفته است آن زمان

توانيم دليل  يرو مامى داده، و چھارم آنكه يكى از نويسندگان مصرى معاصركواكبى آن كنگره را موھوم خوانده است و بر اين د#يل تاپى رااجازه نمى
 129و  38و  29و 28الب صفحات عينا از طبايع ا#ستبداد گرفته شده است، از آن جمله مط القرى پنجمى بيفزاييم و آن اينكه بسيارى از عبارتھاى ام

  )20(.مطابق است»  طبايع« 149و  36تا  34و 31و  30با مطالب صفحات  كم و كاست القرى بى ام

ضمنا كواكبى . دارد بر كواكبى نيست، بلكه بر عكس از نيروى تخيل بديع او حكايت به ھر حال اگر كنگره مكه را يكسره موھوم بشمريم اين عيبى
گونه دعوت  مؤتمر، يعنى كنگره، را در قاموس سياسى زبان عرب رواج داده واز ھموطنان خود بدين معاصر عرب است كه مفھوم نخستين نويسنده

  )21( .مجامع منظمى برپا كنند گاه براى شور و تبادل نظر درباره مسائل مشترك خويش چنين گاه كرده است تا به شيوه اروپاييان

ناتوانى  اس:مى يا عرب را از ديدگاھى خاص بررسى كرده، مث: در مبحث علل مسائل جھان )22( القرى در امھر يك از نمايندگان كنگره مكه 
، سومى  )24( دانسته ، ديگرى نادانى فرمانروايان را علت )23( درونى مسلمانان سخن گفته ھا و اخت:فھاى مسلمانان يكى از نمايندگان فقط از ستيزه

  .وچھارمى ضرورت رھبرى درست را يادآور شده است )25( زادى دريغ خوردهبر محرومى مسلمانان از آ

  .اند روى ھم در ناتوانى مسلمانان مؤثر بوده تمامى اين علتھا به كنند كه ولى ھمچنانكه گفتيم در پايان بحث، ھمگى اتفاق مى

او نيز رواج تقليد كوركورانه ومتروك . اند نيفزوده است ده گفتهسيد جمال و عب اى بر آنچه و اما در باره علل فساد عقايد دينى، كواكبى سخن تازه
. داند علل مى كاريھاى صوفيه را در شمار اين از عناصر غيراصولى و بدعتھا و گزافه شدن اجتھاد و تعقل دينى و ناتوانى از تميز عناصر اصولى دين

ضتى چون نھضت پروتستان در مسيحيت نيازمندند، تااذھان آنان را از مسلمانان به نھ«:گويد ولى با صراحتى بيشتر از سيد جمال و عبده مى
ستايد تا تاثير رھبرى  او مردانى چون پطر كبير و ناپلئون و بيسمارك و گاريبالدى رامى )26( »خرافات پاك كند و اس:م را به خلوص اولى خود بازگرداند

  )27( .درست را در اص:ح احوال ملتھا آشكاركند

خويش را  تاثير رواج ناسيوناليسم عربى آرمان از خود بروز داده است گاه تحت اى كه به اتحاد مسلمانان واكبى با ھمه دلبستگى و ع:قهمتاسفانه ك
عجمھايى كه ظاھر و باطن  انتقال قيادت مسلمين به غير عرب بوده است، يعنى«مسلمانن  سازد، به نظر وى يكى از علل بدبختى مخدوش مى

  )28( .»خواھند از آن دارد كه دين را صرفابراى تحكيم قدرت مى حالشان نشان

در رھبرى  انحطاط، انتقال رھبرى به غير عرب نبوده است، بلكه سبب آن انحراف دھد دريابد كه عامل اين گويا تعصب عربى به كواكبى مجال نمى
مسلط شدند و دين و حكومت راوسيله اغراض و اھداف امت اس:مى است، ھنگامى كه حكام نا#يق عرب وغيرعرب بر سرنوشت مسلمانان 

  .سقوط قرار گرفت خود ساختند، دنياى اس:م در سراشيب پست

با آن مخالف بود و ھمواره لبه تيزحم:ت  العملى است در برابر جور و ستم وفساد خ:فت عثمانى كه وى سخت البته اين سخن كواكبى عكس
  .ساخت خويش را به سوى آن متوجه مى

نصوص شرعى را  تازد و از اينكه آنان شوند سخت مى و فساد حكومتھاى جور مى واكبى بر وعاظ الس:طين و علماى دربارى كه توجيه كننده ظلمك
ھمين  رابراى»  ا#مر منكم يا ايھا الذين آمنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولى«: دھندو آيه كريمه گرى حكام قرار مى طلبى و سلطه وسيله قدرت

وھمچنين اين »  #طاعة لمخلوق فى معصية الخالق«: اند كه اينان گويااين روايت را فراموش كرده: گويد نمايد و مى كنند انتقاد مى منظور تبليغ مى
  .» امرھم شورى بينھم«و» وشاورھم فى ا#مر«: فرمايد امر صريح خداوند كه مى

رعيت را از  گيرد و دو نص مزبور، كه يكى شمارند، خورده مى را بدون ھيچ قيدو شرطى واجب مىكواكبى بر عامه اھل سنت كه اطاعت فرمانروايان 
  .آورد خواند، شاھد مى گيرى از مشورت فرامى فرمانروايان را به بھره دارد و ديگرى اطاعتى كه در آن نافرمانى خدا باشد بازمى

او آنان را  )29( .داند كند و زيان آنان را براى دين از ضرر شيطان بيشتر مى بسيارشكوه مىتقوا در دربار خ:فت عثمانى  او از نفوذ اين روحانيان بى
آوردن منزلت علماى  از اينرو پائين. داند كندو عمل ايشان را مايه استكبار و استبداد اميران مى فروش و دنيامدار توصيف مى چاپلوس، منافق، دين

كواكبى اخت:ف عمده پيروان مذاھب را در مسائل  )30( .شمارد را نزدعموم، بھترين جھاد در راه خدا مىمنافق، و با# بردن احترام علماى عامل 
كواكبى با  )31( .است و ھرگز نبايد موجب تكفير و تفسيق شود نظر او اين تفاوت آراء امرى طبيعى داند، ولى به بويژه باب معام:ت مى اجتھادى

قواعدتصوف مقتبس از فلسفه فيثاغورث و شاگردانش است كه آن را با#ھوتيات انجيل و تورات و عقايد  گويد تصوف، سخت مخالف است، او مى
  .اند پوشانده اند و لباس اس:م پرستان آميخته بت

عان و مطلوب نبوده است ولى گزارشھاى توام با حساسيت و بدبينى فقيھان ومتشر البته گو آنكه وضعيت متصوفه عثمانى، در زمان وى چندان
  .نموده است متعصبان نيز چھره بدترى از آن ترسيم مى

كند  ھا توصيه مى طريقه او به مشايخ صوفيه و اھل. قضاوت كواكبى نيز ناظر به اين واقعيت است و نشان ازشتابزدگى و عدم تعمق و تحقيق دارد
اس:مى وادارد، مث: گروھى را  ھاى گوناگون را به خدمت امت فرقهسازگار باشد و  با شرع و حكمت كه در تربيت مريدھا، به اصولى مراجعه كنند كه

اى را به  و بيچارگان و دسته ھا و جماعتى را به يارى دادن فقيران به اعاشه و تعليم ايتام و گروھى ديگر رابه رسيدگى مساكين و در راه مانده
داند و  مى القرى كواكبى تعليم و تربيت مردم را از وظايف جمعيت ام )32( .و نھى از منكر موظف سازد تشويق و تبليغ احكام دين و امر به معروف

  :كند شرح براى آن پيشنھاد مى اصولى را بدين
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  .آسان اى ھمگانى كردن خواندن و نوشتن ھمراه با بكارگيرى شيوه -  1

  .ترغيب مردم به آموزش علوم و فنون، به مدد روشى ساده -  2

  .تحصيل آن ربى و علوم دينى و تسھيلاص:ح اصول آموزش زبان ع -  3

حتى . به نظر او بايد نظام آموزشى تحت نظارت مديريت واحدى قرارگيرد )33( .درسى كوشش براى ھمگانى ساختن اصول آموزش و كتابھاى -  4
قرار گيرند، يعنى  موردارزيابىھاى تخصصى  علوم دينى ھم مانند پزشكان و ساير رشته ھاى دينى با ضوابط و نظم جديدى اداره شود، ط:ب حوزه

ص:حيت نتوانند كرسى تدريس و وعظو ارشاد و افتاء را دراختيار  جواز صادر نمايد تا افرادى بى ھيئتى رسمى در ھر شھر پس از امتحان براى آنان
  )34( .را آلوده و منحرف سازند خويش گيرند و فكر و فرھنگ و دين مردم

  .شمرد اى ھر عالم دينى #زم مىكواكبى آگاھى دانشھاى ذيل را بر

  .دانستن زبان عربى و شيوه آموزش آن -  1

  .توانايى بر خواندن و فھميدن قرآن -  2

  )35( .آگاھى كامل از سنت مدون نبوى -  3

  :گويد افزايد و مى كواكبى صفتى را نيز بر اين شرايط مى

معتزله و  يونانى، الھيات فيثاغورس، مباحث ك:م، عقايد حكما، باورھاىعقل سليم فطرى داشته باشد و ذھنش با منطق و جدل تعليمى،فلسفه 
  )36( .غرايب صوفيه فاسد نشود

شود، و  كندكه بشر به كنجكاوى بپردازد تا از معارف پيشينيان و معاصران آگاه گويا كواكبى غافل از آن است كه ھمين عقل فطرى ايجاب مى
آنھا را بازشناسد  نقاط ضعف و قوت ملل و نحل مختلف پى برد و درستى و نادرستى تواند به چگونه مىراستى كسى كه بر اين معارف وقوف نيابد 

توان پذيرفت و آن اينكه محصل وعالم دينى نبايد با پيشداورى  اما يك نكته را مى. ھاست انديشه و مھمتر آنكه گاه نصوص دينى، خود ناظر بر ھمين
سوى نتايجى از پيش تعيين شده سير نمايد وخود را به مھلكه تشريع و بدعت و  اس:مى بپردازد، يعنى به مبه مطالعه و استنباط معارف و احكا

  .ض:لت اندازد

  :توان اينگونه خ:صه كرد كند را مى مى خ:صه، عمده بحثھايى كه كواكبى از زبان اعضاى كنگره نقل

  .كج فھمى و دور افتادن از حقيقت اس:م -  1

  .ى و پرھيز از مشورت و ھمفكرىاستبداد را -  2

  .علمى ھا اعم از بيان، آموزش، و مباحثات نبودن آزادى در ھمه زمينه -  3

  .ترك شدن اصل امر به معروف و نھى از منكر درميان مسلمان -  4

  .ستبه منظور نيل به مقاصد شخصى، چيزى نمانده ا اى كه جز سخنى از اس:م آنھم انگارى در امر دين بگونه سھل -  5

  .نفوذ روحانى نماھا و وعاظ الس:طين، و علماى دربارى درجامعه اس:مى -  6

  .توجھى به علوم روز نظرى در طرح علوم دينى و بى تنگ -  7

  .روح نااميدى و ياس در ميان مسلمانان -  8

  .نبودن رھبرى مدير و مدبر و مخلص كه #يق پيروى باشد -  9

  .خيزد برمى و جھل و بد اخ:قى از آنفقر و تنگدستى، كه ھرگونه شر  -  10

  .حكام متكبر و مستبد -  11

  .ترك شدن احكام اس:م و تعطيل شدن حدود -  12
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  .جھل و ناآگاھى درميان ملتھاى مسلمان -  13

  :دارد مى پس از اين گزارش سرانجام كواكبى نتيجه كنگره را چنين اع:م

  .برند مسلمانان در ضعف و عقب ماندگى بسر مى -  1

  .از بين بردن اين ضعف، كارى #زم و واجب است -  2

  .ريشه دردھاى جامعه اس:مى جھل است -  3

  .وسيله آموزش، وبرانگيختن شوق بسوى ترقى است دواى اين درد، روشنگرى افكار به -  4

  .ھايى كه اين درمان را در جامعه اس:مى به كارگيرند تاسيس گروه -  5

  .دارند، مسؤول ھستند، بويژه بزرگان و علماى امت اس:م ھمه آنھا كه توان كار و كوشش در به كارگيرى اين درمان، -  6

اى،  فرقه به ھر حال، طرح اينگونه مباحث، نشان از وسعت اط:ع، نبوغ، وغيرت دينى طراح آن دارد ھر چند كه در برخى از موارد گرفتار تعصب
  .تناقض گويى و يا خطا و كاستى شده باشد

  » سرشتھاى خودكامگى«يا » طبايع ا�ستبداد« - 2

كتاب را از  برخى از نويسندگان بر اين باورند كه كواكبى اين. است» ا#ستعباد طبايع ا#ستبداد و مصارع«ھمانگونه كه ياد شد اثر ديگر كواكبى كتاب 
آثار آزاد انديشان  پس از مطالعه»  الفيه رى«. قتباس كرده استا) 1749 -  1803(نويسنده و نمايشنامه پردازايتاليايى »  ويتور الفيه رى«روى كتاب 

به استبداد آشكار  را نسبت نگاشت و در آن نفرت خويش Dellatiranide اى به نام عصر روشنگرى فرانسه از جمله روسو، ولتر ومنتسكيو، رساله
رساله نه فقط استبداد فرمانروايان  ق:ب ضد استبدادى بود، در ايناين نويسنده ايتاليايى كه خود دراواخر قرن ھجدھم در فرانسه شاھد ان. ساخت

او حتى در . يافت شد درخور اعتراض مى مى استبداد انق:بيان را ھم كه خود در حكم نفى انق:ب آنھا محسوب و كشيشان را محكوم كرد بلكه
آيد  امروز بيشتر از لحاظ طرز بيان جالب به نظر مى ا اين حال رساله وىب. در ھنگامه انق:ب فرانسه، به فلورانس بازگشت واكنش به اين گونه اعمال

ندارد، درصورتى كه چھار قرن پيش از وى يك متفكر  اى العاده ھاى واقعى استبداد اھميت فوق منشا قدرت و شناخت ريشه و در نقد و تحليل
كه طى آن مساله منشا قدرت را با دقت و ) مي:دى 1400حدود(نوشت  )Detyranno( اى در باب حاكم مستبد لينوسالوتاتى رساله ايتاليايى به نام

#زم  بايست در عمل قانونى باشد، بل حكومت عادل و درست نه فقط مى بيشترى مطرح كرده بود و مخصوصا به اين نكته تكيه كرده بود كه صراحت
  )37( .باشد خود آن نيز از يك منشا قانونى كه اراده ملت است پديد آمده است

طبايع «شمارى از نويسندگان بر آنند كه كواكبى بسيارى ازمطالب  ھمين جھت و به در روزگار كواكبى پرآوازه بوده است»  الفيه رى«به ھر حال كتاب 
اى درخور ذوق  شيوه هھايى از قرآن، ب است و آن را با يادآوريھايى از تاريخ اس:م و آيه را از كتاب الفيه رى درباره استبداد، گرفته» ا#ستبداد

. دانسته است خارجى نمى كواكبى، زبان: اند كه و گفته; اند اما برخى، در اين باره اشكال كرده )38( .خوانندگان مسلمان و عرب چاشنى زده است
جوان، به نام عبدهللا  ، به وسيله يكى ازتركان1898ترجمه تركى كتاب الفيرى، در سال : است كه اين اشكال نيز به گونه زير پاسخ داده شده
دست كواكبى رسيده  اى از آن در حلب ياقاھره، به عبدالحميد، در ژنو منتشر شده و چه بسا نسخه جودت، ظاھرا به قصد تبليغ بر ضد سلطان

فرانسوى  اى از كتابھاى ترجمه; دانست و آنچه درباره دموكراسى نوشته مى كواكبى، زبان فرانسه: نويسد نيز مى ] Tapiero[  تاپى يرو  )39( .است
  )40(  .ھاى روح القوانين منتسكيواست است، و ھمانند برخى از بخش

است كه  گزارشى چنان دقيق، از شيوه حكومت عثمانى; شمارد استبدادى برمى اوصافى كه كواكبى از نظام: از سوى ديگر، رشيد رضا بر آن است
  )41( .توان آن را فرآورده ذھنى بيگانه دانست نمى

  :نويسد او در مقدمه كتاب خود مى. اقرار دارد ا به گمان ما، سخن درست ھمان است كه كواكبى، خود بدانام

  )42( .ديگران فراگرفته است برخى از مطالب رساله، زاده فكر خود او، و برخى را از سخنان

و بااستفاده از ھمه آنھا ; ھاى زمان خويش آگاه بوده ديشهطلب ومسلمانى بيدارگر، از افكار و ان حق آن است كه كواكبى، به عنوان متفكرى اص:ح
» شيوه حكومت عبدالحميد« وبرخ:ف ادعاى رشيد رضا، نه تنھا كواكبى اين اثر را منحصرا براى. در مسير فكر اس:مى خويش سود جسته است

  .تواند استبداد حاكم بر عثمانى باشد مى ديق آنمتوجه جھان اس:م بوده، كه در اين صورت يكى از مصا ننوشته، بلكه گستردگى انديشه وى

دادن به  ميرزا محمدحسين غروى نائينى را از آثار روشنگران زمان، بويژه در شكل گيرى فكرى گروھى از نويسندگان ايرانى مجراى مستقيم بھره
خود پيرامون استبداد، نه تنھا از بسيارى  در بحثپندارند كه نائينى  آنھا بر اين. دانند تئورى استبداد، كتاب طبايع ا#ستبداد كواكبى مى

ھاو اصط:حات بكار برده شده در طبايع را در تنبيه ا#مه و تنزيه المله  ھاى كواكبى در طبايع ا#ستبداد بھره گرفته بلكه حتى عين واژه ازانديشه
; آورد، عبارتند از استعباد، اعتساف، تسلط و تحكم ويش مىخ عنوان مرادف استبداد در كتاب ھايى كه نائينى به برخى از واژه. بكاربرده است

مردمى كه زير سلطه چنان حكومت استبدادى بسر . قھار مرادف مستبد نيز عبارتند از حاكم مطلق، حاكم به امر، مالك رقاب و ظالم ھاى واژه
معانى وشيوه استد#ل تقريبا يكسان در كتاب كواكبى آمده ھا دقيقا و با  ھمه اين واژه. اند برند اسراء،مستصغرين و مستنبتين ناميده شده مى

ا#مه داراى متدولوژى ويژه خويش است و باورھاى خود را كه  كند، او در تنبيه خود را محدود به چارچوب مطالب كواكبى نمى بحث البته نائينى. است
ثھايش محدود به مفھوم استبداد و يا يك نظام استبدادى نيست،بلكه كند وبح گر بود بيان مى ھاى ھمه علماى مشروطه درواقع امر نماينده انديشه
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استبداد بويژه  ولى بحث نائينى پيرامون مفھوم. شيعيگرى نيز بيان و اثبات كند برد كه تئورى مشروطه را از ديدگاه كار مى كوشش بسيار به
ن واژه پرمعنى سياسى، ھمه با استفاده ازكتاب كواكبى شكل غربى پيرامون ويژگيھاى آ با شيوه استد#ل نويسندگان ھمسانى نسبى آن بحث

مكرر مطالعه و بررسى كرده ولى يك چنين ھمسانى و مشابھتى  شگفت آن است كه اين كمترين ھر دو كتاب يادشده را با دقت )43( .گرفته است
است و  اى از نكات كه #زمه استد#لھاى عقلى عربى، و پارهزيرا بجز اندكى از اصط:حات رايج درفرھنگ دينى و . دو م:حظه نكرده است ميان آن

شود و اصو# آھنگ  نمى شود، شباھت ديگرى ميان آن دو ديده معمو# از باب توارد دو انديشه بر يك موضوع، در گفتارھا ونوشتارھا بسيار ديده مى
توان  آرى تنھا مى. است ه و نائينى در تنبيه در صدد درمان برآمدهدر طبايع به بررسى درد پرداخت دو كتاب با ھم متفاوت است، زيرا كه كواكبى
  .عنوان يك منبع از آن بھره گرفته باشد پذيرفت كه شايد نائينى كتاب طبايع را ديده وبه

  گزارشى از مطالب كتاب

گسترده كه  علمى بس«دھد  العه قرار مىپايان يافته،سياست را بعنوان يك علم موردمط. ق1318كواكبى در اين اثر كه به گفته خود وى در سال 
اماحاصل ; اند او خود اذعان داردكه پيش از وى علماى سياسى ديگرى در اين زمينه سخن رانده» .شود به مباحث دقيق و بسيار تقسيم مى

موضوع از خود بجاى  اى در اين اند و اثر مستقل و ويژه پژوھش و انديشه خويش را در قالب كتابھاى تاريخى،اخ:قى، ادبى و حقوقى ذكر كرده
نانى، 1ھاى غوريغوريوس  كه در سياست و اخ:ق نگارش يافته است مانند كليله و دمنه ونوشته اند، مگر كتاب جمھورى و يا كتابھايى نگذارده

  .الب:غه و كتاب خراج يونانى و كتابھاى سياسى و مذھبى ھمچون نھج2

رازى، طوسى،غزالى و : شود، تنھا دانشمندانى اس:مى مانند باره مشاھده نمى لماى مسلمان اثرى در ايندر قرون ميانه بجز آثار ع: افزايد او مى
عرب چونان  شيوه را از ايرانيان آموختند و گاه آن را با ادب آميختند و از روش اديبان آنھا اين. اند يازيده شوند كه به اين كار دست ع:ئى ديده مى

  )44( .كردند خلدون كه اين طريقه را از مغربيان اقتباس بطوطه و ابن يا آميخته به تاريخ نمودندمانند ابن. دمعرى و متنبى پيروى كردن

دانشوران  كم درميان زيرا دست; كاملى از آثار پيشينيان خويش نداشته است البته سخن كواكبى ناتمام است و نشانگر آن است كه آگاھى
تر  نگاشته شده كه بسيار مھم و از آنچه كه وى در اين باره نقل كرده،پرفايده در زمينه علم سياست مسلمان با دو روش ديگر آثار مستقلى

  :اند بوده

السياسة :گرداند، مانند سياسى را با احكام شرعى موافق و آنھا را توامان مى نخست آثار فقھى سياسى، يعنى آن دسته از كتابھايى كه مسائل
فراء و  ابن ابن اخوة، سلوك الملوك اثر روزبھان خنجى، احكام السلطانيه نوشته الم القربه فى احكام الحسبه نوشتهالشرعية تاليف ابن تيميه، مع

  ....كتاب ديگرى با ھمين نام از ماوردى و

دبررسى قرار مور عنوان حكمت عملى، دانش سياسى را ھمچون ديگر علوم عقلى اند و تحت دسته ديگر آثارى است كه فيلسوفان مسلمان آفريده
  .تر است ابونصر فارابى از ديگران معروف اند كه در اين باره آثار فيلسوف بزرگ اس:مى داده

  .كتابھاى آراء اھل المدينة الفاضله و سياسة المدنيه از بھترين ومھمترين آثار درباره فلسفه سياسى است

اند و ھرمبحثى را از  اند و كتابھاى بسيارى در اين زمينه تاليف كرده ش دادهدانشمندان اروپا در قرون جديد اين علم راگستر«: نويسد كواكبى مى
و ... حقوقى و خارجى، سياست ادارى، سياست اقتصادى، سياست داخلى، سياست سياست عمومى، سياست: اند مانند مبحث ديگر جدا كرده

  .اند ھر يك از اينھا را به بابھاى چندگانه و اصول و فروعى بازتقسيم كرده

اى بوجود آوردند مانند احمدجودت پاشا، كمال  ھمزمان با اينان دانشوران مشرق، بويژه تركھا نيز از كوشش بازنايستادند و آثار مستقلى و يا آميخته
  .بيك، سليمان پاشا و حسن فھمى

پاشاى  رفاعه بك، خيرالدين: ن چند تنشناسيم مگر اي كسى قابل ذكر نمى اما در ميان عربھا، آثار اندكى در اين رشته نوشته شده است كه
  )45( ».تونسى، احمد فارس، سليم بستانى و مبعوث مدنى

ديگر . باشد دو مى آورد با آنكه تقريبا معاصر آن اسدآبادى و محمد عبده به ميان نمى الدين جاى شگفتى است كه كواكبى سخنى از آثار سيد جمال
نگاشته بودند كه آثار ميرزا  سياسى ھاى بسيارى درباره مباحث و انديشمندان ايرانى، رساله گانآنكه در ھمان عصر و حتى كمى پيشتر، نويسند

  .ازآن شمار است )46( اف ملكم خان و عبدالرحيم طالب

ده شده بود، ولى به انديشوران قرون جديد اروپا كه با ادب و فرھنگ ايرانى آميخته وپرور ھاى اى است از انديشه البته گرچه آثار اين دو، ترجمه گونه
  .كند نداشتند ھر حال دست كمى از آثار متفكران ترك وعرب كه كواكبى به آنھا اشاره مى

ھاى خارجى، و كج رفتاريھا وستمگريھا و فساد استبداد  ھاى سياست بگذريم از آثارى كه در جنگھاى ايران و روس و پس از آن دربرخورد با توطئه
سياسى و اجتماعى به اظھارنظر  دارى و اص:ح نظام كه درباره سياست و مملكت )47( نگارش يافته اين سرزمينداخلى، توسط عالمان دينى در 

  2كار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در آثار منتشر نشده دوره قاجار، 1.اند پرداخته

  :دھد مىموضوعات را موردبررسى قرار  به ھر حال كواكبى براى روشن كردن اذھان مسلمانان عرب، اين

پردازد و  به تعريف استبدادمى از اينرو نخست. داند مشرق را حاكميت استبداد مى آيا حقيقت درد مشرق و دواى آن چيست؟ او مشكل بزرگ مردم
  :نويسد كند، اومى براى آن دو، معنى لغوى و اصط:حى بيان مى
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خويش بسنده كند ولى اين واژه وقتى بطور مطلق ذكرشود، بر راى  است استبداد در لغت آن است كه شخص در كارى كه شايسته مشورت
بدون ترس  است تصرف يك فرد و يا يك گروه در حقوق ملتى; سياسيون مراد از استبداد گردد، اما در اصط:ح استبداد فرمانروايان از آن برداشت مى

  .كند وترسى از حساب و عقاب ندارد به خواسته خود عمل مى داند مطلق العنان كه در امور رعيت مى حكمرانى وى استبداد را فت. از بازخواست

  )48( .خويش را با شريعت، يا با قانون و يا اراده مكلف ھمساز نمايد منشا استبداد از آن روست كه فرمانروا مكلف نيست تا تصرفات

به لفظ مشروطه و يا جمھورى بسنده نظامھاى سياسى قانع باشد و  كواكبى از آن دسته مصلحانى نيست كه به اص:ح ظاھر و صورت
دانيم كه بسيارى از تجددخواھان سرزمينھاى اس:مى به ستايش ازشكل و قالب سيستمھاى دموكراسى اروپايى پرداخته بودند، اما  مى.كند

گردد،  مى به استبدادى متصفحكومت را مورثى و يا با غلبه بدست آورده،  ھمانگونه كه سلطنت و فرمانروايى فرد مطلق العنانى كه«: گويد اومى
يافته ممكن است دربر گيرد، زيرا تنھاشريك بودن مردم در راى  حكمرانى را ھم كه حكومت او به ظاھر مقيده است و باانتخاب و يا به ارث سلطنت

بنابراين سلطنت مشروطه كه . باشدتر و زيانبارتر يك نفر سخت بسا كه حكمرانى يك گروه، از حكومت كند، و چه دادن و برگزيدن، دفع استبداد نمى
  )49( .»تواند استبداد را از ميان بردارد نگرداند نمى كند تا ھنگامى كه مجريان را در برابر قانونگذاران مسئول جدا مى قوه قانونگذارى را از قوه مجريه

مسامحه  شديد ومحاسبه بى نكه تحت مراقبترود مگر آ سلطنت از ھر قسمى كه باشد ازوصف استبداد بيرون نمى«: افزايد به ھمين جھت مى
اى اگر از  ھر حكومت عادله و حتى. عثمان و يا در فرانسه عصر حاضر در برخى موارد عمل كردند آنگونه كه در صدر اس:م در زمان حكومت. باشد

  )50( .»سازد مى ين مسير رھنمونپوشد، زيرا قدرت و نادانى ملت او را آرام آرام به ا مسئوليت و مؤاخذه نھراسد، جامه استبدادمى

 وى معتقد است كه زمامداران مغرب زمين در عصر پس ازانق:ب نيز از خوى استبداد برخوردارند ولى آگاھى مردمان آن ديارمانع از بكارگيرى
  .ديكتاتورى آنان گرديده است

قانون و  بازدارنده درونى مانند ايمان و تقوا و يا عواملى بيرونى چونشناسى اس:م، دريافته است كه اگرعوامل  گيرى از انسان كواكبى با بھره
مردم به  در امورات«فرھيخته را نيز وادار به خودسرى و ستم گسترى كند و لذا  نظارت عمومى نباشد، نفس سركش بشرى، ممكن است انسان

دارد كه غاصب و  يان ايشان، نه به قانون شريعت، و چون خود، آگاھىخود حكم كند درم اراده خويش حكومت نمايد نه به اراده مردم و با ھواى نفس
حق يا مطالبه حق  ميليونھا نفوس گذارد كه دھان ايشان بسته ماند و سخن گفتن از روى باشد، #جرم پاشنه پاى خويش بر دھان متعدى مى

  )51( ».نتوانند

كه به  گاھى دارد پوشيده نيست، كه چه بسيار خيزشھا و نھضتھاى خونينىآ امروز بر كسى كه از تاريخ سياسى و اجتماعى كشورھاى اس:مى
است،  سقوط نظامھاى كھنه و تاسيس نظامھاى نو انجاميده ولى بر اثرعدم آگاھى عميق مردم، دوباره به استبداد و عنان گسيختگى انجاميده

  .چگونه حكومتگرانى فاسد و ھوسران ميراث خوارگذشتگان شدنددھد كه  مى تجربه انق:بھا و خيزشھاى مردم الجزاير، مصر، اندونزى نشان

شرايط در  بايد استبدادناپذير شوند، يعنى استعداد مبارزه با شر و بدى را در ھمه كواكبى بر آن است كه براى پيشگيرى از ابت:ى به استبداد، مردم
  .خود بپرورند

اطاعت،  باھم دارا بوده يعنى ھمچون گوسفند شير و فايده دھند و مانند سگخواھد مردم صفت گوسفند و سگ را  مستبد مى«: گويد او مى
  .فروتنى و تملق نمايند

  )52( ».اما بر رعيت است كه مانند اسب باشد، اگر او را خدمت كنند،خدمت نمايد و اگر بزنندش بدخويى آغازد

  :نوشتھا پى

  .40 عبدالرحمن كواكبى، محمود عقاد، ص) 1

ازآنجا كه بخشھايى از مقا#ت يادشده، به ). ره(به قلم آيت هللا سيد محمود طالقانى»  مؤتمر اس:مى«لسه مقا#ت مجموعه حكمت، س) 2
ولى نظر به اين . يافته بود، ما آنھا را پيشگفتار چاپھاى پيشين ھمين كتاب قرار داده بوديم زندگى و افكار سيد عبدالرحمن كواكبى اختصاص

شده بود، چنين پسنديده آمد كه منابع ديگر نيز بدان  نوشته احمد امين مصرى، اقتباس»  زعماء ا#ص:ح فى العصر الحديث«مطالب مزبور از كتاب  كه
  .شود و لذا پژوھش حاضرجايگزين آن گرديد پيوست

  .40 عبدالرحمن كواكبى، محمود عقاد، ص) 3

  .39 ، سال3 ، ش4مجموعه حكمت، دوره ) 4

  .131 دفتر ايام، ص) 5

  .3 ، ش4جموعه حكمت، دوره م) 6

  .ھمان) 7

  .161 سيرى در انديشه سياسى عرب، ص) 8
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  .ھمان) 9

  .131 دفتر ايام، ص) 10

بخشھايى از اثر يادشده را مدخل چاپھاى . 40و 41 بررسى اجمالى نھضتھاى اس:مى در صد ساله اخير، استاد شھيد مرتضى مطھرى، ص) 11
  .ايم اينك درضمن پژوھش حاضر از آن بھره گرفتهپيشين ھمين كتاب قرار داده بوديم كه 

  .168 القرى، ص ام) 12

  .179 سيرى در انديشه سياسى عرب، ص) 13

  .278 زعماء ا#ص:ح فى العصر الحديث، دارالكتاب العربى، بيروت، ص) 14

  .مانند سحر بيان سيد جمال) 15

كشيد، به ھر حال مقصود  قول خودش پنجاه سال دار خويش رابر دوش مىآورد كه به  بھتر بود كه كواكبى به جاى حسان، دعبل را مى) 16
  .كواكبى شاعرھاى انق:بى است

  .243و  244 بررسى اجمالى نھضتھاى اس:مى در صد ساله اخير، ص: ك.ر) 17

  .128 -  130 ام، ص گرفتهبھره  كوب در كتاب دفتر ايام و نيز از عبارات دكتر زرين. القرى، كواكبى، مطبعة العصريه، حلب ام) 18

  .130 دفتر ايام، ص) 19

  .است و موضوعاتى از اينگونه مربوط»  قرآن«مطالب اين صفحات به تقديس اولياء و اھميت علمى ) 20

  .175 سيرى در انديشه سياسى عرب، ص) 21

  .20 ام القرى، ص) 22

  .21 ھمان كتاب، ص) 23

  .22 ھمان كتاب، ص) 24

  .27 ھمان كتاب، ص) 25

  .99 القرى، ص ام) 26

  .122، 120 القرى، ص ام) 27

  .59 ام القرى، ص) 28

  .72 ام القرى، ص) 29

  .85 ام القرى، ص) 30

  .128 القرى، ص ام) 31

  .218 ام القرى، ص) 32

  .216و  215 ام القرى، ص) 33

  .217 ھمان، ص) 34

  .133 پيشين، ص) 35
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  .135 ھمان، ص) 36

  .181 تاريخ نھضتھاى دينى سياسى معاصر، ص. 132 دفتر ايام، ص: ك.ر) 37

  .163 سيرى در انديشه سياسى عرب، دكتر حميد عنايت، ص.  9) 38

  .225 حائرى، ص تشيع و مشروطيت در ايران، عبدالھادى) 39

  .163 سيرى در انديشه سياسى عرب، ص) 40

  .163 ھمان، ص) 41

  .طبايع ا#ستبداد، مقدمه مؤلف) 42

  .224 ص تشيع و مشروطيت،) 43

  .36 طبايع ا#ستبداد، ص) 44

  .36 پيشين ص) 45

اند،  ھا و كژتابيھاى فراوانى بوده وگرنه دو فرد اخيرالذكرداراى كژفكرى. منظور گزارش واقعيت است، نه درستى انديشه و عمل افراد ياد شده) 46
دنبال انجام  بود و ھمچون د#لى به تزوير و خيانتخان كه جرثومه نفاق و  طلب نيست،بويژه ملكم كه شايسته ھيچ مسلمان اص:ح

  .سياسى اقتصادى، بين كشورھاى اروپايى و ايران در رفت و آمد بود معام:ت

اند كه كار  موسى نجفى نيز بشارت داده برخى از آنھا را نام برده است، ھمچنين آقاى»  قانون قزوينى«آقاى ايرج افشار در مقدمه كتاب ) 47
ھاى ايران موجود است كه حتى از  صورت خطى در كتابخانه ع:وه بر اينھا، دھھا اثر بزرگ به ولى. اند ا در اين باره به سامان رسانيدهترى ر گسترده

و سياسى و اقتصادى در آثار منتشر نشده  افكار اجتماعى«تنھا آگاھيھايى در كتاب . و نشان آنھا آگاھى درستى در دست اھل تحقيق نيست نام
مقصود  اند و براى رسيدن به اين فراوانى براى بدست دادن نتايج از پيش تعيين شده مبذول داشته توان يافت كه البته مؤلفان ت:ش مى» اجاردوره ق

  !اند گاه به س:خى پرداخته

  .باشد ا#ستبداد مى ب طبايعھاى پيشين كتا چاپ شود براساس شماره صفحاتى كه از اين پس در پانوشتھا ذكر مى -. 42 طبايع ا#ستبداد، ص) 48

  .43 ھمان، ص) 49

  .44 ھمان، ص) 50

  .45 پيشين، ص) 51

 .46 ھمان، ص) 52

 استبداد دينى

: گويند خيزد و گروھى اندكى از آنان مى از استبداد دينى برمى نويسندگان اروپايى بر اين باورند كه استبداد سياسى«: گويد كواكبى مى
باشند و ھر كدام ديگرى را  كم با ھم برادر و ھمسربوده و به يكديگر نيازمند مى استبداد سياسى نباشد دستاگراستبداد دينى مولد 

  )1( ».كند زيرا اولى بر دلھا و دومى بر پيكرھاحكومت مى; رسانند درخوارگردانيدن مردم يارى مى

دھند با حقيقت  مى اند و يا در قول و عمل نشان چه كه اربابان كليسا افزودهنظر او آن داند، زيرا به كواكبى اين را تھمتى بر تورات و انجيل واقعى مى
  .تفاوت دارد) ع(ھاى موسى و عيسى آموزه

به كردار و  دھد كه چنين داورى كنند، زيرا قضاوت اين افراد نسبت افراد حق مى داند، اما وى تا حدودى به اين او بويژه قرآن را از اين اتھام مبرا مى
بينند و آنھا را م:ك سنجش قرار  مردم، كشيشان و روحانيان و پيروان آئينھا را مى.واقعيتھاى تلخ جامعه مذھبى است نه جوھر دينگفتار و 

  .دھند نه حقيقت دين را مى

عبود،تعظيم و كشانند كه حاكم ستمكار را ھمچون خداى م دو استبداد دينى و سياسى ھمكار يكديگرند ومردم را به جايى مى: گويد كواكبى مى
مستبدان متناسب استعداد ذھن و فھم رعيت، ادعاى الوھيت نمايند، درنظر وى از  عبادت كنند و ھمين امر در امتھاى پيشين سبب شده بود كه

  .دارد ميان رفتن يكى از دو استبداد نابودى آن ديگرى را درپى
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اند زيرا آن رابھترين وسيله  اند، يا به ترويج افكار و عقايدى به نام دين پرداخته گفته بنابراين بسيار اتفاق افتاده است كه مستبدانى سخن از دين
چگونه مسيحيان  سازد كه كند و روشن مى تحريف اديان الھى از اين رھگذر اشاره مى كواكبى به. اند دانسته ھاى خود مى براى تحميل خواسته

  .اند عيسوى را به شرك آلوده ا و عيسى بكا برده است، حقيقى تلقى كرده و آئين توحيدىخد به عنوان مجاز نسبت تعبير پدر و پسر را كه انجيل به

از نظر او، برخى از مسلمانان نيز باتفاسير و . اند دانسته خويش سودمند مى به عقيده وى، جباران مستبد، ترويج اين انديشه را براى اغراض
اند و اين انديشه اص:حگرانه راوسيله افساد  اند، از مسير توحيد جدا شده قدرداشتهبرداشتھاى نادرستى كه از مفاھيم اس:مى چون قضا و 

  )2( .اند جامعه ساخته

مصلحان دينى بر اين باورند كه اگر توحيدبه مفھوم درست . در حالى كه توحيد يا ايمان به يگانگى خداوند، زيربناى عقايدپيروان اديان آسمانى است
شعار توحيد، خود  عنوان نخستين زيرا كلمه # اله ا# هللا به; ، اص:ح ھمه امور فرھنگى،اجتماعى و سياسى را دربر داردآن درك و بكار گرفته شود

شعار دربردارنده دو مرحله متضاد نفى و اثبات است، نفى پرستش وسلطه و حاكميت ھمه خدايان  بنابراين باور داشتن اين. روشنگر اين معناست
ترين مفاھيمى  عنوان خالق و مالك و حاكم و مدير ومدبر ھمه ھستى، از روشن ھمتا به و در برابرپذيرش ذات يكتاى بى) ھا آلھهھا و  اله(ساختگى 

  .آيد بدست مى است كه از اين شعار مقدس

و فرھنگى  ساز ذھنى، فكرى عنوان بزرگترين موانع رشد و تكامل انسان، زمينه نفى و زدودن ھمه چيزھايى كه بر قلب و روح انسان سلطه دارد،به
از اينرو كواكبى مانند ديگر انديشوران  )3( .در آن جز كمال و جمال مطلق حاكميت ندارد اى كه براى پذيرش نظام اعتقادى و اجتماعى پراھميتى است

ليه افضل الصلوة والس:م، مدت نبى اكرم ع«: گويد مى ورزيد، به ھمين جھت طلب مسلمان درعصر جديد، به اھميت عنصر توحيد تاكيد مى اص:ح
فرمود و  خداوند ھم يك چھارم قرآن كريم را درباره توحيد نازل. خويش راموحد ناميد ده سال بامشك:ت فراوان مردم را فقط بر توحيد دعوت كرد و امت

براى اينكه يك مسلمان وقتى درايمان خويش راسخ  خاطر حكمتى، بھترين ذكرھا شمرد دين خود را بر كلمه # اله ا# هللا بنيان نھاد و اين كلمه رابه
كواكبى معتقد بود كه توحيد اس:م اگر درست فھميده شود ومردم مفھوم حقيقى كلمه توحيد يعنى  )4( .شد بايد ھميشه شرك را از فكر خود بزايد

برداشت ھيچكس و ھيچ چيز را معبود خويش  اين يابند، زيرا با استوارترين سنگرھاى ضداستبدادى دست مى # اله ا# هللا را درك كنند به
  .كنند شمارند و در برابرغير از خدا، ھرگز كرنش نمى نمى

شدند كه كفران  زنجير اسيرى را درھم شكست و از آن زمان، مسلمانان گرفتار اسيرى توحيد در ھر ملتى منتشر گشت«از اينرو بر اين باور بود كه 
  )5( .يافت ن در ايشان شيوعنعمت مولى و ظلم به نفس و ديگرا

كلى منھدم ساخته و قواعد آزادى سياسى كه ميانه  شرك را به با حكمت و عزم بناى مذھب اس:م نخست«: كواكبى باور دارد كه
ورده ظھورآ خلفاى راشدين به دموكراسى و اريستوكراسى است را استوار ساخته و اساس آن را برتوحيد نھاده و سلطنتى ھمچون سلطنت قانون

  ».كه تاكنون روزگار مانند آن در ميان آدميان نياورده است

  .باشد و اريستوكراسى است، براى نخستين بار توسط كواكبى مطرح شده شايد اين تحليل از سيستم سياسى اس:م كه مرز ميان دموكراسى

عباسى ونورالدين  د نادرى چون عمر بن عبدالعزيز، مھتدىداند مگر حكومت افرا نظيرمى خلفاى راشدين را حتى در تاريخ اس:م بى كواكبى حكومت
  .اند شھيد را كه به عدالت و دادورى مشھور بوده

شمارد، و ثمرات آن را، مساوات و ھمدلى بامستضعفان، اتحاد،  دستورات آن مى كواكبى علت توفيق خلفاى راشدين را فھميدن قرآن و عمل به
  .داند رى وھميارى اجتماعى مؤمنان مىشفقت و برادرى درميان مسلمانان، ھمكا

اميران را امر به  كند بويژه آياتى كه ھاى قرآن درباره عدل و مساوات وناسازگارى تعليمات آن با استبداد، شواھدى بيان مى آنگاه كواكبى از آموزه
  :نويسد مشورت كرده است، سپس مى

  )6( .» شده بزرگان بنا نھاده ى ھمگانى و شوراى اريستوكراسى يعنى ھيئتيعن پس ھويدا گرديد كه نظام اس:مى براساس اصول دموكراسى«

كواكبى با اين توصيف كه اس:م شريعت آسانگير و ساده است،سختگيريھا و تفسيرھاى ناروا از اس:م را، برخاسته از نادانى وستمگرى 
  .شمارد مى

كسى جرات  وفھم و عمل نيست و چندان با روح و فطرت بشرى ناسازگار است كه از نگاه او آنچه به نام اس:م در جامعه حضور دارد، قابل پيروى
امر به معروف و نھى از  اى چون و در واقع، چنين دريافت و برداشتى ازدين، از پويايى و اص:ح جامعه، سترون و فاقد عناصر سازنده. تبليغ آن را ندارد

  .منكر است

شدند و  تقوا و دنيادار باتقليد و اقتباس از راھبان و كاردينالھاى مسيحى، براى خود امتياز قائل يان بىكه برخى از عالمان و روحان: نويسد او مى
كاتوليك كه  خويش ادامه دھند، ھمانند كاھنان واداشتند، اينان براى آنكه به رياست د#ن را به ستايش و پرستش خويش گروھى از نادانان و ساده

يھود كه درب اخذ مسائل از تورات را مسدود ساختند و به كتاب تلمودتمسك نمودند و  داشتند و يا ھمانند قسيسانفھم انجيل را در انحصار خود 
نظركواكبى، اينھا جلوى شناخت  به. ھاى ناروا بر دين بستند، و آن را زشت روى نمودند خرافات را در ميان مردم گسترش دادند، بدعتھا وپيرايه

  )7( .اى كه معجزات كتاب خداتاكنون بر پيروانش مكتوم مانده است اند بگونه جوھر دين و حقيقت قرآن شده آشكار شدن اند و مانع مردم را گرفته

  علوم جديد

ديگر،  جاذبه علوم جديد و تفاخر غربيان بعنوان كاشف و مخترع آن و تحقيركردن مسلمانان از يك سو، و غيرت و تعصب دينى كواكبى از سويى
  :مانند بسيارى از متفكران مسلمان عصرخويش بر اين نكته تاكيد ورزد كه سبب شده است كه
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را به كاشفان و مخترعان اروپايى و آمريكائى نسبت داده، ولى چون درقرآن تدبر  علم در اين قرنھاى اخير، حقايق و طبايعى كشف نموده كه ھمه«
  . )8( » است شود اكثر آنھا با صراحت و يا با اشارت در آن ذكر گرديده

  .آورد اى از آيات قرآن را براى آنھا شاھد مى شود و دسته اى از فرضيات و كشفيات علمى را يادآورمى از اين جھت او پاره

ترين درجات علمى راباز  دھد و راه عروج به عالى روشن است كه قرآن مجيد، متكفل قوانين جزئى علوم نيست، اماافق وسيع را نشان مى
  .» وهللا خلقكم وما تعملون«عالميان ندا در داده است  مائى به افق وسيع دانش بھتر از آن كه به ھمهچه راھن; نمايد مى

آنچه  دست انسانى است، مخلوق خدا نيست، ولى قرآن از پيش توجه داده كه پندارند كه مصنوعات امروزى چون ساخته كوته نظران چنان مى
گذاشته،  از جھت آن كه محصول قدرتى است كه خداوند در بشر به وديعه يكى. خلوق خداستوجود آورد، از دو جھت م دست صنعت انسانى به

ابداع از او  نھفته بوده است، پى برده و طريقه استفاده از آن را بدست آورده، پس ديگر از آن جھت كه آدمى به خواص و آثارى كه در موجودات
  )9( .اشدب مى»  بديع السموات وا#رض«نيست و خداوند است كه 

  استبداد و علم

وچون . به عقيده كواكبى، مادامى كه رعيت احمق نباشد و در تاريكى جھل وصحراى حيرت گمراه نگرديده، بنده گرفتن و ستم بر او امكان ندارد
و در نفسھاحرارت و در سرھا غيرت . نمايد علم نور است و خداوند نور را آشكار كننده و پر حرارت ونيرودھنده آفريده، خير را برم: و شر را رسوا مى

  )10( .آورد ببار مى

حكمت نظرى، فلسفه عقلى، حقوق امم،سياست : علم زندگانى بياموزد مانند ھراسد بلكه از دانشى بيم دارد كه البته مستبد از ھر دانشى نمى
ترسد كه عقلھا را  مى مستبد از علمى. درخشان طالع نمايدابرھاى جھل بردارد و آفتاب  مدنى، تاريخ تحليلى، خطابه ادبى و غير اينھا از علومى كه

حقوق خويش را مطالبه نمايد  بفھماند كه انسان چيست؟ حقوق او كدام؟ آيا او مغبون است؟ چگونه گسترش دھد و مردمان را آگاه سازد و به آنان
  و چسان آن را حفظ كند؟

تنگ و  را دست برد، و آنان چون خويش رى ازنادانى و غفلت آنھا مالھايشان را به غارت مىگي شود، زيرا با بھره مستبد از ناآگاھى مردم خوشحال مى
كوشد تا اخت:ف درميان مردمان افكند وايشان را به جان ھم  حاكم مستبد مى. كنند مى بينند، براى ادامه زندگى خود، از او ستايش نيازمند مى

دستى  و ھنگامى كه اميال آنھا را بر باد دھد، بگويندچه مرد گشاده. تدبير وسياست وى افتخار كننداندازد، تا براى تامين امنيت و ايجاد نظم، به 
  .و چون كسى كشته شود و اعتنايى نكند،بگويند چه انسان رحيمى است! ھستى

خاطر ترسى  عوام به با#خره. اند ر بودهرا از ميان بردارد، انگار كه شورشيان ستمگ و اگر كسانى با ستم وى بستيزند، توسط ھمين مردم ناآگاه آنان
برود و وضع دگرگون شود و  كشند ولى چون جھل آنان برطرف شود، ترس ايشان از ميان خود ھمديگررا مى شود با دست كه از نادانى ناشى مى

  .ر از دوستى لذت بردبردبا و ليكن امين و رئيسى عادل گردد و از انتقام بھراسد و چون پدرى مستبد ناگزير بر خ:ف طبع خويش

 در اين ھنگام زندگى پسنديده و گوارا شود، آسايش و آرامش وعزت و سعادت رخ بنمايد، و حاكم بيشتر از اين وضع لذت ببرد زيرا اودر دوره
ترديدى . نبود آنان ايمنھم زدن از  نگريستند و او به اندازه چشم به چنانكه در آن زمان بابغض به وى مى; ترين مردمان بوده است استبداد بدبخت

نيست كه ترس مستبد از كينه رعيت افزونتر است ازھراس رعيت از او، زيرا ترس وى، از روى آگاھى و انتقام به حق است،ولى ترس رعيت از 
مستبد فزونى گيرد،  اعتدالى و ھرچند كه ظلم وبى. ترس او از بھر جان و ترس اينان از بھر نان.روى زبونى موھومى كه برخاسته از نادانى است

نمايد و چه بسا كه فرجام كار مستبدان  از اطرافيان و خواص خويش بترسد و حتى از خيا#ت خود وحشت ترسش از مردم بيشتر شود، تا جايى كه
  )11( .انجامد القلب به ديوانگى ضعيف

غت آن قوم را موردپژوھش قرار دھند تا ببينندالفاظ تعظيم و چون بخواھند پيشينه استبداد و آزادى را درملتى بررسى نمايند، ل: گويد كواكبى مى
  !تھى است ھمچون لغت عربى تملق در آن بسيار است مانند زبان فارسى يا از اين جھت

  .باشند خ:صه آنكه استبداد و علم از اسماء اضداد ھستند و ھر يك درمقام غلبه بر ديگرى مى

  .مواره درگيرى ومبارزه وجود داشته استبه ھمين جھت ميان آگاھان و استبدادگران ھ

  استبداد و بزرگى

ساختن  او پس از بحث درباره آثار شوم استبداد و نقش آن در تباه. شناساند داند و فرجام آن را بدمى كواكبى استبداد را ريشه ھمه فسادھا مى
كوشد تا آن را فاسد ساخته و مجد وعظمت  گارى ندارد و مىحقيقى نيز ساز استبداد با بزرگى«پردازد كه  عقل و دين و علم، به اين نكته مى

اى طبيعى وشريف براى ھر  حب و احترام در دلھاى مردمان است و البته اين خواسته مقصود وى از بزرگى، احراز مقام. دروغين را به جاى آن نھد
  )12( .» انسانى است

اندازه  كوشد تا واجد صفات و خصال برجسته باشد و اين ميل در آدمى آن مى فردىگيرد و ھر  زيرا ميل به كمال از فطرت آدمى سرچشمه مى
  يا حرص بر زندگانى؟ شديدتر است پرسند كه حرص بر مجد و عظمت شديد است كه برخى مى
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لذت عبادت  نزديك به شمارد و آن را دھد و آن را داراى لذتى روحانى مى ترجيح مى كواكبى خود حرص بر مجد و بزرگى را بر حرص بر زندگانى
توانگر شدن ناگھانى برتر  داند و در نزد حكيمان با لذت علم برابر، و در نزداميران از لذت مالك شدن زمين و ماه افزون، و در نزد فقيران از لذت مى
  )13(  .شمارد مى

و بزرگوارى ترجيح  ر دنيامدارى را بر حرص در شرافتمندىخلدون درمقدمه تاريخ خود، آزمندى د زيرا ابن; كشد خلدون را به نقد مى از اينرو نظر ابن
  :نويسد كند ومى بار برتر دانستند انتقاد مى و مانند وى،كه مرگ شرافتمندانه را از زندگى ذلت) ع(دھد و از حضرت امام حسين مى

ت داشتند و با يزيد ھمراه بودند وچه تابعان و اما صحابه ديگر، جز حسين، خواه آنان كه در حجاز بودند وچه كسانى كه در شام و عراق سكون«
آيد و  پديد مى ايشان، ھمه عقيده داشتند كه ھرچند يزيد فاسق است، قيام برضد وى روا نيست، چه درنتيجه چنين قيامى ھرج و مرج و خونريزى

گناھى نسبت ندادند، زيرا  نپرداختند و وى را به جوئى ھم پيروى نكردند و در عين حال به عيب ھمين سبب از اين امر خوددارى كردند و از حسين به
با حسين برخاسته واز يارى كردن به وى دريغ  بود، و نبايد به تصور غلط كسانى را كه به مخالفت حسين مجتھد بود و بلكه پيشواى مجتھدان

كردن برضد وى عقيده  راه بودند و به قيامرفتند و با يزيد ھم اند به گناھكارى نسبت دھى، زيرابيشتر ايشان از صحابه بشمار مى ورزيده
ھمتى و زبونى اشخاص عافيت  نمايد وبى را محكوم مى) ع(منشى و آزادگى امام حسين دينى، بزرگ خلدون غيرت گونه ابن و بدين.  )14( »نداشتند

  :نويسد اومى دھد و درباره كند،البته او كارھاى يزيد را ھم موردتاييد قرار نمى طلب و دنياپرست را توجيه مى

او ھم در نزد  اند، پس افعال گروھى از صحابه پيامبر قيام بر ضد وى را جائز نشمرده و نيز نبايد تصور كرد كه يزيد ھرچند فاسق بوده، ولى چون«
ى از شرايط شمرند كه مشروع باشد ويك ھاى خليفه فاسق را نافذ مى قسمتى از كرده ايشان صحيح بوده است، بلكه بايد دانست كه فقيھان

موردبحث ما است  اى كه عقيده ايشان اين است كه به فتواى امام عادل باشد و در مساله كنندبه جنگيدن با كسانى كه بر ضد خ:فت قيام مى
  )15( .با يزيد و ھم جنگيدن يزيد با حسين ھيچكدام جائز نيست امام عادلى وجود ندارد و بنابراين جنگيدن حسين

اجتھاد و موافق با  و اصحاب او را از روى) ع(كند ولى از سويى عمل حسين خلدون يزيد را فاسق و عمل وى رامحكوم مى بنھمچنان كه نقل شد ا
  .كند تلقى مى برخى از صحابه در برابر آن حضرت را نيز از روى اجتھاد و موجه شمرد و از طرف ديگر سكوت و مخالفت حق مى

  :نويسد كواكبى در پاسخ اين نظر مى

افكندند، چه ايشان ھمگى آزادگان و نيكوكاران بودند و طبعامرگ با عزت  مھلكه مى بيت عليھم الس:م معذور بودند كه جانھاى خويش به ائمه اھل«
به خطا  خطر نسبتو بزرگيھاى آدميان رادر اقدام بر  -خلدون گرفتار آن بود  زندگى زبونى كه ابن ھمان.دادند را بر زندگى رياكارانه و با ذلت ترجيح مى

مرغان شكارى و وحشيان غيور از بچه آوردن درقفس اسارت ابا دارند، بلكه طبيعتى در «: اند كرده كه گفته و اين بيان خويش را فراموش - داد  مى
  . )16( »ايشان وجود يافته كه انتحار رااختيار نمايند، تا از قيد ذلت رھايى يابند

ترين  ضعيف كه عبارت است از بخشيدن مال در راه مصلحت عامه، و اين»  مجدكرم«يكى : كند تقسيم مىكواكبى مجد و عظمت را به انواعى 
  .است از نشر دانشھاى سودمند در ميان مردم و آن عبارت»  مجد علم«و ديگر . باشد اقسام بزرگى مى

  .ين مرتبه مجد استرسانيدن به حق و اين برتر است كه عبارت از بذل جان در راه يارى: مجد نبالت: سوم

دھد و آن عبارت ازاين است  يا بزرگى كاذب را قرار مى» تمجدد» «مجد«در برابر  كواكبى براى اين گفته خويش، مثالھايى از تاريخ آورده است، وى
اند، افرادى  وحيهاو بر اين باور است كه كسانى كه داراى چنين خصلت ور. كه انسان خود مستبد كوچكى باشد در كنف حمايت مستبدبزرگترى

اى فريفته  منصب و مرتبه اند، اينان دشمنان عدل و ياران ستمگرند و به اندك اند كه توسط مستبد بزرگتربكار گمارده شده النفس و فرومايه ضعيف
  .زنند اى كه براى خوشامد او به ھرجنايتى دست مى شوند بگونه مى

فراشان و از  گرداند، استبداد از مستبد بزرگتر به پاسبانان و از پاسبانان به آشكار مى وع حكومتو از آنجا كه حكومت مستبده، استبداد را در ھمه فر
مردمان سرباز  نمايد و از جلب محبت رسد و ھر طبقه از اينان درجلب رضايت طبقه مافوق خود كوشش مى آنان به كناسان كوچه و خيابان مى

  )17( .مستبد بزرگتر است نه انجام كارھاى نيك و كسب ارزشھاى دينى وانسانى تنمايى در گرو خدمت و رضاي زيرا بزرگ. زند مى

  استبداد با مال

شھرنشين، كه  بسيارى از روشنفكران معتقد است تبعيض ميان زنان و مردان داند، او به خ:ف كواكبى نابرابريھاى اجتماعى را از آثار استبداد مى
واداشته و  است، زيرا زنان را به گمان حفظ پاكدامنى و يا ظرافت، به كارھاى سھل مردان بوده ستمى بزرگ بر نتيجه حاكميت استبداد است

ستمكارى ميان زنان  مردمان بشمار آورده است و درنتيجه حاصل دسترنج ايشان را از روى كارھاى سخت و شجاعت و كرم و فداكارى را از وظايف
  .كنند قسمت مى

... حريص، محتكران و زحمتكشان در ميان رجال سياسى، صاحبان صنايع تجملى، بازرگانان نابرابرى و ظلم، صرف كردن ثروتھاى اين  ديگر از نمونه
بدست  است كه با عدالت او معتقد است كه گر چه مال خوب و سودمند است اما به شرطى خوب.باشد كه بيش از يك درصد جمعيت نيستند مى

  .آيد و در راه درست مصرف شود

مسلمانان بينوايى  و بيش از دو قرن از ظھور آن نگذشت كه در حوزه فرمانروايى اس:م بنيانگذار عدالت اجتماعى است: گويد مچنين كواكبى مىھ
ى آن اى بنا نھاد كه ملتھاى متمدن عالم ازجمله اروپائيان در آرزو حكومت دموكراسى و عاد#نه چه آنكه اس:م. شد كه به او صدقه دھند يافت نمى

  .بردند بسر مى
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ھمه ; است عمومى اراضى موات، وضع خراج بر زمينھايى كه ملك عامه مسلمانان گرفتن زكات از ثروتمندان و تقسيم آن ميان نيازمندان، مالكيت
ك فرد، توليد ي جمع آمدن ثروت مفرط دردست«نشانگر آن است كه مقررات اس:م در جھت پيشگيرى ازانباشته كردن ثروت وضع شده است، زيرا 

  .»كند استبداد مى

  .باشد بنابراين ثروت اندوزى از روى حرص قبيح شمرده شده است وگردآوردن مال تنھا به سه شرط جائز مى

  ;به طريق مشروع و ح:ل باشد -  1

  ;موجب تنگى معاش ديگران نشود -  2

  .از اندازه حاجت تجاوز نكند -  3

اموالى كه شارع  او احتكار ضروريات، مزاحمت صنعتگران و كارگران ضعيف، گرفتن.آورد مثالھايى مى دھد و كواكبى در ذيل ھر شرط توضيحاتى مى
ھا به  ستمھاى انگليسى يابد و براى نمونه به آن را مباح شمرده به قھر و غلبه، مانند چراگاھھا واراضى موات، را با ضوابط اس:مى سازگار نمى

  .شمارد ايرلند را توسط انگليسيان، نقض آشكار حقوق انسانھا مى مينھاىكند و تصاحب ز مردم ايرلند اشاره مى

است ولى با ارزشھاى  نمايد كه گرچه آن نظريات از حيث ترقى ثروت درست كندو اذعان مى كواكبى آراى برخى از اقتصاددانان درباره ربا را نقل مى
  .شود بر آنان مى كشى از ناتوانان و ظلم گردد و سبب بھره ارجى مىاستبداد داخلى و خ اخ:قى ناسازگارى دارد، زيرا مايه استوارى

عادله، امكانات  بسى زيانبار است تا در سلطنت مستبده، زيرا توانگران در سلطنت او بر اين باور است كه ثروت برخى از افراد در سلطنت عادله
استبداد، ثروت خويش را  كنند، اما توانگران سلطنت يجاد استبداد صرف مىبردن مساوات و ا مادى خويش را در فاسد كردن اخ:ق مردمان و از ميان

  )18( .گيرند نمايى و عيش و عشرت بكار مى مردمان و بزرگ در نشان دادن شكوه و ج:ل و ترسانيدن

  استبداد و اخ?ق

دھد، اراده و اعتماد به نفس رااز  ه را تغيير مىكند،اميال طبيعى و اخ:ق فاضل كواكبى معتقد است كه استبداد خوى و اخ:ق مردم را فاسد مى
اى كه ھمه را ازشھادت  گرداند، بگونه نمايد، ترس را غالب مى كشد، ريا و نفاق و بدگمانى را درجامعه زنده مى كند، عاطفه را مى افراد سلب مى

  .دارد به حق، افشاى معايب، امر به معروف و نھى از منكربازمى

  .اند ساخته و فقط تھمت و نسبتھاى زشت را استثنا كرده يد استبداد، آزادى خطابه و قلم را جارىلذا ملتھاى آزاد از ق

را بجز  انبياء عليھم الس:م، براى نجات بشر، اين راه وروش را برگزيدند كه پيش از ھر كار عقلھاى مردمان را گشودند تا كسى: گويد كواكبى مى
نمايند و بفھمانند كه  پس از آن جھد ورزيدند تا عقلھا را به مبادى حكمت نورانى.ننھند و به فرمانى گردنذات خداوند تعظيم نكنند و جز فرمان ا

  .ھاى استبداد را ويران ساخته و سرچشمه فساد رامسدود نمودند چگونه اراده و آزادى فكر و عمل را كسب كنند وبا اين معنى قلعه

بيرون بردند و او  پيروى كردند، اما برخى از متاخرين غربى، ملت را از چھارچوبه دين ياء عليھم الس:محكماى سياسى قديم در پيمودن اين راه از انب
  .پذيرى براى بشر امرى فطرى است نظم را به وادى تربيت طبيعى كشاندند به اين گمان كه

جا صادر  ه اس:م، كه علم را آزاد و عمومى ساخت، و به ھمهبويژه دربار نيست در حالى كه اينگونه; اينان دين و استبداد را با ھم مساوى پنداشتند
  .كرد چنانكه از طريق اعراب مسلمان به اروپا منتقل گرديد وآنان را به شاھراه ترقى ھدايت كرد

بھره از  سختگير، و بى اروپائيان را مردمى مادى، انتقامجو، خودخواه، حريص، در معامله;داند كواكبى روحيات شرقيان و غربيان را از ھم متمايز مى
گيرى و  شرقى، اما اھل مشرق رااھل ادب، رافت قلب، برخوردار از سلطنت عشق، پايبند به وجدان ورحمت، متصف به سھل ھاى مسيحيت آموزه

  .كند قناعت معرفى مى

  )19( .را پيشه خود سازند نگرى و قاطعيت بايست آينده شرقيان نيز مى كواكبى معتقد است

  تربيتاستبداد و 

زمينه  به تحليل استعداد انسان در اين او نخست. كند انسانھا را بررسى مى كواكبى پس از بحث درباره استبداد و اخ:ق، نقش استبداد در تربيت
تر از  يا پست و تواند برتر از فرشتگان خداوند استعداد ص:ح و فساد در وجودآدمى آفريده است و او به حسب نوع تربيت مى: گويد پردازد و مى مى

ھاى دينى است  و آموزه گردد، پس از آن، مربيان بكارگيرى استعداد وى در راه ص:ح و فساد مى ولى در آغاز، تربيت پدر و مادر سبب. شياطين شود
اعى و سياسى است اجتم توان فراموش كرد و سرانجام محيط و نظام البته نقش ھمسر را نيز نمى.عھده دارد كه در تربيت آدمى نقشى مھم را به

  .دھد تاثير قرار مى كه جسم و روح او را تحت

كنند و پس  مى ھاى منظم، تربيت مردم را قبل ازو#دت آنھا درنظر دارند، بدين طريق كه قوانين ازدواج را نيك وضع او بر اين عقيده است كه سلطنت
كنند، ومكتب و مدرسه به  نمايند، پرورشگاه براى كودكان سرراھى تاسيس مى مىكوبان و پزشكان از آنھامراقبت  ھا و آبله از تولد با استخدام قابله

نمايند  دارند ومقررات حفظ آداب و حقوق وضع مى ھا، برپاى مى ھا و موزه ھا، كتابخانه ھا، انجمن تماشاخانه سازند، و درپى آن جھت آموزش داير مى
  .سازند و سنتھاى قومى واحساسات ملى را تقويت مى
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  .كوشند نمايند بلكه ھمواره در فساد جسم و روح او مى حكومتھاى استبدادى نه تنھا كه ھيچگونه مراقبتى در تربيت ورشد انسان نمىاما 

نه نمازھايشان آنھا را از منكربازدارد و نه ; ستاند كند و ھم دين را، اخ:ص را ازبندگان و خلوص را از مذھب مى استبداد، ھم اخ:ق را فاسد مى
ھاى مذھبى را از  آموزه و ھمچنين برخى. آنطور كه حكمت وسر عبادات فھميده گردد بكار گرفته نشود. ھايشان از بند ھواى نفس برھاند هروز

  .تفاوتى مسلمانان قرار دھد تسليت و آرامش و بى آويزى براى محتواى حقيقى تھى و دست

ھاى آنان را  فھمى كند و با ذكر احاديث ديگرى،كج زمسلمانھا قرار گرفته اشاره مىاى از احاديث كه مورد سوءاستفاده برخى ا كواكبى به نمونه
  .شناساند مى

ھاى آنان، به لذتھاى زودگذرمادى ھمچون پر كردن  تاثير روحيات حكام و خواسته برند،تحت افرادى كه در نظام استبدادى بسر مى: گويد كواكبى مى
مؤمنان، تسخير قلوب  لذت دانش آموزى، بخشش مال، رفع حاجتھاى: زلذتھاى روحانى مانندكنند و ا شكم و تھى كردن شھوت بسنده مى

  .مانند مردمان، باز مى

موردبررسى قرار  كند و كيفيت رشد و تربيت آنھا را در اين جوامع استبدادى اشاره مى گيرى شخصيت انسانھا در حكومتھاى كواكبى، به شكل
  .دھد مى

آيد، در برابر قدرت مافوق خود، متواضع و چاپلوس ورياكار، درمقابل  ترسو، ظالم، حسود وبخيل بار مى: استبداد، ناگزيردر نگاه او، انسان اسير 
  )20( .گردد رديف خويش حسود و مكار مى ھم به خود، سختگير و ستمكار و نسبت زيردست

  رھايى از استبداد

ھمچنين آشنايى با حقوق متقابل مردم وحكومت، . داند اساسى ودانش سياسى مى كواكبى رھايى از استبداد را در گرو آگاھى مردم از حقوق
مساوات، عدالت، آزادى، شيوه سلطنت و اداره مملكت،وظايف دولت، حفظ امنيت عموم و قدرت قانون، چگونگى عدالت درقضاوت، نگاھبانى از 

برقرارى ماليات، شكل وضع قوانين وتفكيك قواى مملكت، گسترش علوم  دين و نژاد و لغت، عادات و آداب و سنن ملى ازروى حكمت، تقسيم كار و
  .شمارد و معارف، زراعت و صنعت وتجارت، عمران و آبادى مملكت را ضرورى مى

ئه جوابى روشن ارا گويد، اما در برخى از موضوعات اى تلويحى گاه بدان پاسخ مى سازد وبگونه اى پرسشى مطرح مى كواكبى اين مباحث را بگونه
كند و از  تاثير واقعيتھاى موجود،موضعى ديگر اختيار مى دين و سياست، ولى در پايان گويا تحت به آميختگى از جمله با آنكه معتقد است. كند نمى

بيند  ب نمىسلطنت را در امر دين به صوا شمارد، اما دخالت او حفظ دين را وظيفه سلطنت مى. كند واھمه دارد اين كه حكومت در امور دينى دخالت
  .به زجر و قھر متوسل شوند و حرمت دين دريده شود ترسد با نام مذھب زيرا كه مى

ساخته  مى بوده كه دين وشريعت را پوششى براى ستم به ملت و غارت آنان البته اين سخن كواكبى بازتاب فساد و استبداد خ:فت عثمانى
  .است

اقتدار در  آيا جمع كردن درميان دو اقتدار يا سه«: نويسد پردازد و مى و دينى وآموزشى مى لذا مجددا به مبحث تفريق در ميان قدرتھاى سياسى
خوبى بدان قيام نمايد؟ و نبايدھر سه در يك نفر  اى از سياست و دين وتعليم، مخصوص به يك نفر باشد؟ تا به يك نفر روا باشد؟ يا بايد ھر وظيفه
  )21( .»جمع آيد، مبادا اقتدارش قوت گيرد

عقيده اوملت تا امور ذيل را  به. ديگر آنكه از ميان بردن استبداد و اص:ح حكومت را بايد ازدستگاه انتظار داشته باشند يا از خردمندان و بزرگان ملت
  :درنيابند مستحق آزادى نيستند

  .نكنند مستحق آزادى نيند ملتى كه تمامى آنھا يا اكثر ايشان دردھاى استبداد را احساس - اول 

  .تدريج مبارزه نمايند در برابر استبداد به سختى مقاومت نكنند بلكه با آن بام:يمت و به - دوم 

  .واجب است پيش از مقاومت استبداد، تامل نمايند تااستبداد را بر چه چيز بدل كنند كه امور مختل نشود - سوم 

به نظام جايگزين، وجه امتياز وى ازساير مصلحان  نگرى و دغدغه او نسبت ين آيندها كواكبى، در جايى ديگر نيز بر اين نكته تاكيد ورزيده است، و البته
  .مسلمان است

  :داند ھاى شورش مردم عليه استبداد را نيز بعداز وقوع اين امور مى كواكبى عوامل و زمينه

  .به وقوع پيوسته باشد پس از يك واقعه خونين كه در پى انتقامجويى مستبد از مظلومى - 

  .سركردگان مملكت نسبت دھد نتواند ننگ شكست را به خيانت خورده ولى از پايان يافتن جنگى كه مستبد در آن شكستپس  - 

  .با استھزاء او ھمراه باشد پس از آن كه مستبد اھانتى به دين نمايد و بويژه آن كه اين اھانت - 
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  .آنھا سخت گردد در ھنگامى كه مردم در تنگناى اقتصادى قرار گيرند و زندگى برعموم - 

  .در ھنگامى كه قحطى و گرسنگى پيش آيد و مردم، مستبد راھمراه و ھمدرد خويش نبينند - 

اى بشكندو يا در ممالك  متعرض ناموس آنھا شود و يا در ممالك شرق حرمت جنازه دار كردن احساسات و عواطف مردم مانند آن كه پس از جريحه - 
  .شكنى كند غرب قانون

  )22( .شرف خويش دانند دوستى و نزديكى با فردى بدنام كه مردم او را دشمنبعد از  - 

ھمه پژوھشگران  دھد، كه براى دست مى ھاى روزگار خويش به بسيار ديگرى از انديشه البته كواكبى در كنار موضوعات و مطالب يادشده، آگاھيھاى
دستگير خواننده  مؤلف سبب گرديده كه نكات ريز و ظريف و ابتكارى فراوانى ھوش سرشار بويژه. باشد تاريخ و سياست، بس مغتنم و پرفايده مى

  :گويد نشانه رفته كه تا آن روزگار پيشينه نداشته است او مى»  زمين نھضتھاى مشرق«ضعفى را در  چنانكه نقطه. شود

  .»كدام كس جانشين او شوداو برطرف شود، فكر ننمايد تا  ولى چون; شرقى در باب ستمكار مستبد، خويش اھتمام ورزد«

  انگيزه احياى اين كتاب

گرانسنگ  آورد جھاد علمى وعملى انديشوران مسلمان در طول دو قرن اخير است، اين ميراث ترديد انديشه سياسى در اس:م معاصر، دست بى
وزين و متين براى عصرھا  اى ار دارد، پشتوانهھا دور از دسترس پژوھشگران قر كه بخش عظيمى از آن ھنوز ھم بگونه آثارى مخطوط دركنج كتابخانه

  .باشد و نسلھاى پسين مى

قرار گرفت و  ھمين جھت در سالھاى نخست پيروزى انق:ب اس:مى ايران،ضرورت احياى آثار يادشده، مورد اتفاق تنى چند از دوستان فرھيخته به
به اينجانب  گام نخست عنوان به ه مھمترين اثر مستقل در اين زمينه استك» طبايع ا#ستبداد ومصارع ا#ستعباد«درپى آن، تصحيح ترجمه كتاب 

  .پيشنھاد گرديد

. ه  1325#زم به يادآورى است كه كتاب طبايع ا#ستبداد، اندكى پس ازمرگ مؤلف، توسط عبدالحسين ميرزاى قاجار به فارسى ترجمه و درسال 
دانشگاه تھران  كاملى از ترجمه يادشده در بخش كتابھاى نادر كتابخانه مركزى پس از دسترسى بر نسخه. ق در تھران منتشر گرديده بود

گرچه ترجمه مزبور كمى دشوار و ديرياب بود، اما باتوجه به قدمت و فخامت . درنگ در صدد تصحيح وانتشارش برآمد حقير بى;  6684شماره  تحت
مترجم آن عبدالحسين ميرزا، پسر  اند، زيرا كه ترجمه را بسيارى از آگاھان ستوده البته دقت و صحت.نظر آمد آن، احيا و انتشارش كارى بايسته به

ھاى جديد و درنويسندگى بسيار زبردست، و در ترجمه  طھماسب ميرزا مؤيد الدوله پسرمحمدعلى ميرزاى دولتشاه است كه از تحصيل كرده
فارسى برگردانده و درسالخوردگى در كالج آمريكايى تھران زبان فارسى و عربى آنگونه كه آثارگوناگونى از زبان فرانسوى و عربى به ; متبحر بوده

  .كرده است مى تدريس

از ; اشكا#ت نبود اى رغم زيبايى، عارى از پاره شده، على حسينى برغانى كتابت ولى اين ترجمه نيكو كه به خط خوش خطاط مشھور، مرتضى
معنا، فقدان ع:ئم  الخط قديمى، وجود جم:ت مبھم و مخل طاط، اغ:ط ام:يى، رسمخ انشاى پر تكلف عصر مترجم كه بگذريم، سھويات

  .سجاوندى، اثر مزبور را از نظرھا انداخته بود

  .نمود اى از موارد شرح و نقدى مختصر را اقتضا مى مھمتر از اينھا، زمان و مكان تاليف و مشرب فكرى مؤلف، درپاره

داند بيارايد و در دسترس انديشوران محترم قراردھد تا چه قبول افتد  مزجاة اين كتاب ارجمند رابدانگونه كه روا مى از اينرو حقير كوشيد تا با بضاعت
  .و چه در نظر آيد

اى خطاھاى چاپھ نظر افكنم و با زدودن» طبايع ا#ستبداد«و تامل بر كتاب پر ارج  گويم كه يكبار ديگر توفيق عطا كرد تا با دقت خداى را سپاس مى
  .اى بديع، دراختيار خوانندگان محترم قراردھم گفتار وپانوشتھا، اين اثر را بگونه پيشين و افزودن مطالب نوين در پيش

اين توفيق را  دانم كه از مدير محترم انتشارات دفترتبليغات اس:مى جناب حجة ا#س:م سيد محمدكاظم شمس كه زمينه در اينجا شايسته مى
  .ه تشكر نمايمفراھم كردند صميمان

  محمدجواد صاحبى

  :نوشتھا پى

  .49 پيشين، ص: ك.ر) 1

  .50 ھمان، ص) 2

  .36انديشه شماره  ، كيھان» نقش انديشه توحيدى در اص:ح اجتماعى«بنگريد به مقاله نگارنده تحت عنوان ) 3
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  .102 القرى، ص ام) 4

  .77 طبايع ا#ستبداد، ص) 5

  .59 طبايع ا#ستبداد، ص) 6

  .63، 62 ا#ستبداد، صطبايع ) 7

  .64 پيشين، ص: ك.ر) 8

  .13 اع:م القرآن، دكتر محمد خزائلى، ص: ك.ر) 9

  .72 طبايع ا#ستبداد، ص: ك.ر) 10

  .72 -  75 پيشين، ص: ك.ر) 11
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  مقدمه طبايع ا�ستبداد

به سوى حق  فرستادگان خداى و پيروان ايشان كه راھنمايان امتان: بر پيمبر ما محمد و برساير برادران او سپاس پروردگار عالميان را، و درود و تحيت
  .آشكار، بودند

اقتضاى زمان، مجبوربپوشيدن نام و نشان بودم، اميد از مطالعه كنندگان كه به گفتار من اكتفانموده، و بعد، ھمى گويم در حالى كه بر حسب 
  .گوينده آن را نخواھند

ثانى، كه علم  ھمانا، در حدود سنه ھزار و سيصد و ھيجده، در عھد عزيز مصرو عزت دھنده آن، حضرت خديو، ھمنام عم رسول خداى يعنى عباس
درافتادن بنده  ھاى علمى و سياسى در طبيعت استبداد و محل و بعضى مقاله. ك خويش برافراشته به شھر مصر اندرآمدمآزادى بر اطراف مل

كه بعضى از آنھا زاده فكر خودم و بعضى ديگر را از سخنان ديگران فراگرفته بودم و خود  گرفتن عباد، در صفحات جرايد و مج:ت منتشر ساختم
از كجا بيامده، مگر »  درد پنھان« جز اين كه خواستم غاف:ن را بياگاھانم، كه; ستمكارى بخصوص، ياسلطنتى معين نبودمقصود من از آن مقا#ت، 

و شايد، آنان . پس روا نباشد كه ديگران را عتاب،يا از قضا و قدر گله كنند. اند برانگيخته، تا بدينحال در افتاده كه خود ايشان اسباب: مشرقيان دريابند
  .است، پيش از مرگ به حال خويش برخورند وز رمقى از حياتشان باقىكه ھن

افزوده به شكل اين  من نيز بعضى زيادتيھا، بر آن. ھاى پراكنده راجمع آورم، تا فايدت آن عموم يابد كه آن مقاله; و از آن پس عزيزان مرا تكليف نمودند
ميمنت پيشانى تابناك ايشان  به مودم، كه ملتى ھمايون و غيورند و اميدھاى ملتعربى ھديه ن كتابش درآوردم و آن را به حضرت برآمدگان ملت

  .و خداى ياور راه يافتگان است. جوانى جز با جوانان نباشد چه; بازبسته، و اين معنى عجبى نيست

  مقدمه اصل كتاب

بدين  شود كه و كمتر آدمى يافت مى. شود مخفى نيست كه سياست علمى بس وسيع است و به فنون بسيار ومبحثھاى دقيق بيشمار، تقسيم
  .در وى حاصل نشده» خارخار«اين  علم، به تمامى احاطه داشته باشد، ھمچنانكه كمتر آدمى باشد كه

كتب تاريخ  ولى بر سبيل صحبت، در ضمن; سياست و مبحثھاى آن سخن راندند شدند كه در فنون و در تمام ملتھاى متمدن، علماى سياسى يافت
  .جمھورى; مخصوص در سياست، معروف نيست، جز از رومانيان ق يا ادب يا حقوق ذكر آن نموده و از پيشينيان كتابىيا اخ:

و سايرتحريرات سياسى »  غوريوس يونانى غورى«و نوشتجات »  كليله دمنه«بعضى از قدما را، تاليفات سياسى اخ:قى بوده،ھمچون : جز اين كه
  .تاب خراجالب:غه و ك مذھبى مانند نھج

اند،  نموده اما در قرنھاى متوسط، اثرى از تاليفات در اين فن ديده نشده، جزاز علماى اس:م، كه ايشان اين علم را آميخته به اخ:ق تاليف و تدوين
واين طريقه عرب ; و متنبىمعرى : يا آميخته با ادب تاليف نمودند، ھمچون. فرا گرفتند و اين طريقه از عجمان; رازى و طوسى و غزالى وع:ئى: مثل

  .بوده است

  .مغربيان باشد خلدون، و اين طريقه بطوطه و ابن يا آميخته به تاريخ، مانند ابن

آن كه بعضى  بسيار در آن پرداخته، تفصي:ت مشبع در آن مذكور ساختند، حتى بدادند و تاليفات اما متاخرين از اھل اروپا، اين علم را وسعت
  .اب ضخيم تاليف نمودندمبحثھاى آن را در كت

خارجى، سياست ادارى،سياست  سياست عمومى، سياست داخلى، سياست:و ھر يك مبحث آن را از ديگرى بنامى تميز دادند ھمچون
  .ھاى متعدد و اصلھا و فرعھا تقسيم نمودند باب و ھر يك از اينھا را به. حقوقى، الى آخر اقتصادى، سياست

احمد : ر ميان تركان بسيارى پديد شدندكه در اكثر از مبحثھاى آن، تاليفھاى مستقل يا ممزوج ايجادنمودند، مثلاما متاخرين از مشرقيان، پس د
  .فھمى پاشا جودت پاشا، و كمال بيك، و سليمان پاشا، و حسن

تونسى، و  ك و خيرالدين پاشاىرفاعه ب: قابل ذكر نشناسيم جز اين چند تن اما عربان، بسى اندك و تاليفشان نيز اندك باشد و از ايشان كسى
  .احمد فارس، سليم بستانى و مبعوث مدنى

ھا و  متلف در روزنامه دليل آنچه از آثار قلم ايشان در موضوعھاى و ليكن اين اوقات، چنان ھويدا گردد كه نويسندگان سياسى ازعرب فزونى گرفته به
  .مج:ت منتشر است

سياسى  ھاى عربى از موضوعى يادآورى نمايم كه مھمترين مبحثھاى روزنامه ات ايشان را به زبانو از اين رو بخاطر اين عاجز رسيد، كه حضر
فكرتھاى برادران  دوانى دعوت نمايم در راه نيكوترين خدمتى كه را به ميدان اسب باشد و كمتر كسى از ايشان تاكنون درب آن كوفته، پس آنان مى

د رابخصوص عربان را به چيزى كه از آن غفلت دارند بياگاھانند، يعنى مرايشان را با گفتگو و بيان و مشرقى خويش بدان روشن سازند و برادران خو
كارھاى مشترك به : آن است كه آياحقيقت درد مشرق و دواى آن چيست؟ و چون تعريف علم سياست: دليل و زدن امثال و تجربه معلوم دارند كه
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تصرف نمودن در امورات : استبداد خواھد بود و معنى» استبداد«ترين آنھا بحث  حثھاى آن و مھمطبعا و قھرااولين مب; مقتضاى حكمت نمايند
  .باشد مقتضاى ھوى مى مشترك به

استبداد :م:حظه تعريف و تفصيل اين چند چيز بنمايد و آنھا اين است كه و مرا راى بر آن است كه تكلم كننده در اين بحث را #زم است كه
است؟ دواى آن چه  ام است؟ عرضھاى آن چه چيز است؟تشخيص آن چگونه است؟ سير آن چيست؟ ترسانيدن آن چسانچيست؟ سبب آن كد

  .باشد بسيار دارد بلكه بعضى از آنھا را گنجايش دفترى بزرگ مى باشد؟ چه ھر موضوعى از اينھا گنجايش تفصيل

و آن اصلھا اين  نمايم ھاى آن را ذكر مى ر است كه من بعضى امھات و اصلھم رفته، مشتمل برمسائل بسيا و اين مبحثھا من حيث المجموع و روى
طبيعت استبداد چيست؟ از چه روى مستبدسخت ترسان باشد؟ از بھر چه جبن بر رعيت مستبد، مستولى شود؟استبداد را چه تاثير : است كه

باشد؟  باشد؟بر تربيت مى باشد؟ بر ترقى مى اشد؟ بر اخ:ق مىب باشد؟ بر مال مى باشد؟ بربزرگى مى باشد؟ چه تاثيرى بر علم مى بر دين مى
نمود؟ آيا خ:صى از استبداد امكان دارد؟ استبداد را به چه چيز بايدبدل ساخت؟ آيا طبع  ياوران مستبد، كيان باشند؟ آيا تحمل استبداد توان

ھا را مدلول متحد و  يندگان بر آن قرار يافته خ:صه نمايم وآن نتيجهاستبداد چيست؟ و از آن پس قبل از فرو شدن دراين مسائل نتيجه آنچه فكر گو
  .با آن قوت درد قوت است و دوامقاومت: مشرب و نظر بحث كنندگان، چه مادى گويد برحسب اخت:ف تعبير مختلف است

يافتن بر  قدرت بر ستمكارى است و دوا قدرتدرد : و حكيم گويد. ايشان است درد، بنده گرفتن مردمان و دوا، برگردانيدن آزادى: و سياسى گويد
درد انبازى با خدااست در جبروت : و ربانى گويد. باشد بر سلطنت مى بر شريعت،دوا غلبه شريعت درد غلبه سلطنت: و حقوقى گويد. انصاف جستن

  .است خن بدينساننظر بود در خصوص درد و دوا، اما اھل عزيمت را س اھل اينھا سخنان. و دوا توحيد اوست از روى حق

  .به زنجير دونى و دواسر باز زدن از فزونى و زبونى درد كشيدن گردنھا است: چه غيرتمند گويد

  .به باطل ودواخوار ساختن متكبران ناقابل درد برترى جستن بر مردمان است: و آزاد مرد گويد

  .قيد گرانبار به بدون مھار و دوابستن ايشان است درد وجود رؤسا است: و شخص استوار گويد

  .درد دوستى زندگى و دوا دوستى مرگ است: و فدائى گويد

 آيا استبداد چه چيز است؟

اما چون استبداد را بطور اط:ق ذكرنمايند، .  )1( بر راى خويش اكتفا نمايد استبداد در لغت آن است كه شخص در كارى كه شايسته مشورت است
ترين جانداران قرار داده وفرمانروايى رؤساى بعضى  اسبابھا است كه آدميان را بدبخت ترين او قوى استبداد فرمانروايان را بخصوص خواھند، چه

  .مذاھب يا بعضى طوايف يا اصناف را بطورمجاز يا به نسبت، وصف استبداد بر آن نمايند

  .س بازخواستمراد از استبداد، تصرف كردن يك نفر ياجمعى است در حقوق ملتى بدون تر: و در اصط:ح سياسيون

ودرمقابل اينھا . استعباد، اعتساف، تسلط، تحكم: اند و زيادتيھاى ديگر بر اين معنى راه يافته، چه در مقام كلمه استبداد،اين كلمات استعمال نموده
  .مشترك، حيوة طيبه شرع مصون، حقوق محترمه، حس: باشد اين كلمات مى

باشد  و در مقابل سلطنت مستبد، اين كلمات. به امر، حاكم مطلق، ظالم، جبار حاكم: ل شودھمچنانكه در مقام صفت مستبد، اين كلمات استعما
ودرمقابل . اسيران، ذلي:ن، كوچك شمردگان: مستبدين، اين كلمات گويند كه و نيز در مقام صفت زيردستان. عادله، مسئوله، مقيده، دستوريه: كه

  .نطالبان اجر، غيرتمندان، آزادگان، زندگا: اينھا

  .آنھا ترتيب ذكر ھمنامھا و نامھاى مقابل اين بود تعريف استبداد به

نمايد، بدون ترس و  العنان، كه در امورات رعيت چنانكه خود خواھد تصرف است مطلق حكمرانى استبداد صفت: اما تعريف آن به وصف آن باشد كه
  .بيم از حساب و عقابى محقق

حال  و اين است. خود را با شريعت، يا بر قانون، يا بر اراده ملت مطابق سازد مكلف نيست تا تصرفاتو منشا استبداد از آن باشد كه حكمران 
و . تواند سبب نفوذ و قدرت خويش قوت قيد را به ھواى نفس، باطل كردن به يا آن كه به قسمى از اين اقسام مقيد باشد ولى - سلطنتھاى مطلقه 

  )2( .يده نامنداين حالت اكثر سلطنتھاست كه خود را مق

استبداد،  قدر اشاره كفايت است كه صفت تفصيل آن نيست، بلكه در اينجا ھمين و اشكال سلطنتھاى مستبده بسيار است كه اين بحث مخل
فرد مقيد  ھمچنين شامل حكمرانى. كه با غلبه يا به ارث متولى سلطنت گرديده العنانى است ھمچنانكه شامل سلطنت و حكمرانى فرد مطلق

زيرا كه . باشند و نيز شامل حكمرانى جمعى است، اگرچه منتخب )3( .يافته، اما كسى از اوحساب نخواھد ست كه به ارث يا به انتخاب، سلطنتا
تر ومضرتر از استبداد يك نفر  الجمله تخفيف دھد و بسا باشد كه حكمرانى جمع، سخت جز اين كه آن رافى; اشتراك در راى دفع استبداد ننمايد

نيز استبداد را رفع نكند و تخفيف  كه قوه شريعت و قانون از قوه اجراى احكام در آن جدا باشد، چه اين;سلطنت مشروطه را و باز شامل است. شدبا
تا چگونه و ملت نيز نداند . مسؤول ندانند و قانون نھندگان خود را در نزد ملت. كه اجرا كنندگان در نزدقانون نھندگان مسؤول نباشند ندھد مادامى

و خ:صه آنچه ذكر شد آن است كه سلطنت از ھرقسمى كه باشد از وصف استبداد خارج نشود تا . حساب خواھد مراقب ايشان باشد و از ايشان
ن مسامحه نباشد ھمچنانكه در صدر اس:م واقع شد كه برعثمان بن عفان كينه بگرفتند و ھمچنانكه در عھد اي شديدو محاسبه بى در تحت مراقبت

  .جمھورى حاضردر فرانسه، در مساله نشانھا و مساله نباما و مساله دريفوس اتفاق افتاد
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گردد، با  يا غافل ساختن ايشان ايمن واسطه غفلت ملت اى چون ازمسؤوليت و مؤاخذه به و يكى از امور مقرره آن است كه ھر سلطنت عادله
كه دو قوه ھولناك ترساننده در خدمت اوباشند و مراد از آن  يگراو را از دست ننھد، مادامىشتاب جامه استبداد در پوشد و چون زمانى بر آن بگذرد د

  .يكى نادانى ملت و ديگرى سپاه منظم است: دو قوه

عده از اين قا.حكمران مسؤولى، از نصف قرن تا يك قرن و نيم، افزون پاينده باشد و در تاريخ سلطنتى از سلطنتھاى متمدن عالم، معھود نيست كه
مست نگردند و از  چه ايشان ھرگز از فيروزى; باشد مطلب بيدارى ملت انگليس مى حاليه انگليس، و سبب اين تخلفى واقع نشده بجز سلطنت

شمارد،اگرچه براى ده روز از بقيه  ويكتورياست كه اگر استبداد از بھرش ميسر گردد آن را غنيمت اينك عليا حضرت ملكه. شكست پست نشوند
  .يافته در اثناى آن زمام اختيار قشون به كف آرد خود دست اشد، وليكن ھيھات كه بر غفلتى ازملتعمرش ب

آزادى آنھا را  و ھر زمان كه حكمران ايشان. باشد از عشاير و اي:ت صحرانشين مى ھاى بيابانى، كه رعيت آنھا ھمگى يا بيشتر، مركب اما حكمرانى
حكمرانيھا، كمتر روى به  اينگونه. انصاف جستن نداشته باشند، فورا كوچ نموده پراكنده شوند د و قوتمتعرض گردد يا ستمى برايشان روا دار

تاكنون استبداد »  غسان«و » حمير«و »  تبع« العرب ھستند، چه ايشان از عھد س:طين استبداد آورند و نزديكترين مثال از بھراين مطلب، اھل جزيرة
  .را نشناسند مگرفترتھاى اندك

قسمى كه  اندبه ھاى بليغ و مضامين بكر سخن سروده استبداد و دواى آن به جمله خود، گروھى از حكما بخصوص از متاخرين ايشان در وصف و
قبيل است كه  ھا از اين كنى و آن جمله اين دشمن تو است، بنگر چه مى: بدبختى انسان را در خاطرھا مجسم سازد، گويى آشكارھمى گويد

  :اند گفته

. قانون شريعت ران مستبد، در امورات مردم به اراده خويش حكومت نمايدنه به اراده ايشان و با ھواى نفس خود حكم كند درميان ايشان نه بهحكم
بسته ماند و سخن  باشد،#جرم پاشنه پاى خويش بر دھان مليونھا نفوس گذارد كه دھان ايشان و چون خود، آگاھى دارد كه غاصب و متعدى مى

  .از روى حق يا مطالبه حق نتوانندگفتن 

و . است و آزادى، مادر ايشان. و حق، پدر مردمان. باشد آزادى و قاتل اين دو مى ھا اين است كه مستبد، دشمن حق و دشمن ديگر از آن جمله
ان را برانگيزانند ازخواب برآيند و چون ودانشمندان، برادران با رشد اين يتيمانند كه چون ايش. باشند كه چيزى ندانند عوام، كودكان يتيم خفته مى

  .بخوانندشان اجابت نمايند

ننمايد،  چه اگر ظالم در پھلوى مظلوم شمشيرى بيند، ھرگز اقدام بر ظلم. نبيند مستبد از حد، از آنرو تجاوز نمايد كه مانعى در ميان: اند و نيز گفته
  .استعداد جنگ، جنگ را مانع شود: اند ھمچنانكه گفته

پس بر رعيت است كه مستعد باشند تا بشناسندخير . مستبد انسان است و از روى فطرت، استعداد خير وشر ھر دو در او باشد: اند گفته و نيز
در پى نباشد،  چه گفتارى كه كردارش; مستعد باشند تا بگويند شر نخواھيم ومستعد باشند تا كردار از پى گفتار درآورند. كدام و شر كدام است

  .با وصف اين، مجرداستعداد از بھر كردار، كردارى باشد كه شر استبداد را كفايت نمايد. ى در ھوا بيش نيستخود موج

  :اند كه و نيز اين جمله بيان كرده

خواھد رعيتش در شير و فايده،ھمچون  با گوسفند و سگ باشداز اين جھت است كه مستبد مى و آدمى را بيشتر الفت; مستبد آدمى است
  .اشد و در اطاعت مانند سگ فروتنى و تملق نمايندگوسپند ب

مقام خويش  بلكه بر رعيت است كه. اگر او را خدمت كنند،خدمت نمايد و اگر بزنندش بدخويى آغازد; اما بر رعيت است كه مثل اسب باشد
خردمند،وحشى استبداد را، با  داشته؟ و رعيتباز  آيا از بھر خدمت مستبد خلق شده، يا مستبد ازبھر خدمت او بيامده و او را به خدمت; بشناسد

كند، لجام بجنباند و اگر صولت آرد  لجامى قيد نمايد كه در راه نگاھدارى آن لجام،جان خويش دربازد، تا از گزند او ايمن ماند و چون خواھد سركشى
  .او را بربندد

  .حثھاى آينده، تفصيل آن را كافل استاست و مب و در اين مقدار، از بھر تعريف حقيقت استبداد به اجمال كفايت

  استبداد با دين

بطور اجمال انجام نيابد،جز آن كه » طبيعت استبداد«و ليكن معرفت  - ساختيم  الجمله مراد از استبداد را واضح در مقدمه كتاب، در ضمن تعريف، فى
كه در اين  اثير استبداد بر دين است و خود چنان اختيار نمودمجمله، مبحث ت و ازآن. كه اشاره نموديم، استيفاى ك:م نمائيم] ئى [ در مبحثھا

  :سخن رانم، پس گويم موضوع بطور اختصار و انتخاب بر اسلوبى مانند خطابه به

ه اگردرميان: و گروھى اندك از ايشان گويند; كه استبدادسياسى از استبداد دينى توليد شود: راى بسيارى از محررين سياسى فرنگ، اتفاق نموده
ساختن  باشند كه به يكديگر حاجت دارند تا ھر كدام ديگرى را در ذليل توانا مى ھم توليدى نباشد، پس بدون شبھه اين دو برادران يا ھمسران

و . ديكى از اين دو در عالم دلھا، حكومت دارد و اين ديگرى در عالم جسم،تحكم نماي و شباھت نيز درميان ظاھر است، چه. انسان، معاونت نمايند
اما . اند اضافه نموده ھا كه بر انجيل اند، نظربه حكايتھاى پيشينيان و قسم تاريخى از تورات و رساله ھر دو فرقه در حكم خويش راه صواب پيموده

: اند اند كه گفته ھمچنانكه در اين نظرخويش، بر خطا رفته; اند ھاى مضافه بر انجيل خطا كرده بطور اط:ق در حق قسم تعليمى از اين تورات ورساله
قرآن را دريافتن نتوانيم كه مطالب آن در طى  و شايد اگر گويند ما دقايق. قرآن به استبداد بيامده و استبدادسياسى را تاييد نموده يا بدان تاييد يافته

ن را بر آن مشاھده ھمى كنيم بنا امروزه مسلمانا اشارات و ب:غت آن بر مامخفى است معذور باشند جز آن كه ما نتيجه خويش، بر مقدماتى كه
تعليمات مذھبى و از آن جمله كتب آسمانى، : كه سخن اين محررين آن است. مستبدين ايشان، به دين استعانت جويند نھيم، چه ھمى بينيم كه

م مصيبتھا و بعد از مردن به عذابى تما انسان رادر زندگى، به. آدميان را به ترس ازقوه عظيم ھولناكى ھمى خواند كه كنه آن را عقلھا درك ننمايد
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و از . تھديدى كه بندھا از آن بلرزد و قوا سستى گيرد وعقلھا مدھوش گردد و تسليم خيا#ت و اوھام شود; تھديد ھمى كند طو#نى يا ھميشگى
علما و مشايخ و : اشد كه مراد از آنھااما بر آن درھا،دربانان از جنس آدميان ب. ھا برگشايد تعليمات، درھا از بھر نجات از آن ترس آن پس اين

دادن جزيه احترام با ذلت اعتراف، يا قيمت آمرزش، يا ضمانت  يعنى; به قلب و قالب العبور آن تعظيم ھميشگى است باشد و حق مى قسيسان
قبور و  مانع شوند تا از ايشان اجرت عبور به را ازم:قات پروردگار خويش المال، ھمان در بانان كه بعضى از ايشان حتى ارواح اين دربانان از بيت روزى

  .فديه خ:صى از اعراف باز ستانند

مستبدين سياسى، نيز استبداد خويش را، بر اساسى ازاين قبيل بنيان نھند، چه ايشان نيز مردمان را به برترى شخصى و مكبرحسى : و گويند
ستوران،  گويى آن بيچارگان در زمره. خويش و كارگر خود نمايند ايشان رازيردستبترسانند و با قھر و قوت و گرفتن اموال، زبون سازند، تا 

  .نوع ايشان است اند و نصيب ايشان از زندگى، فقط محفوظ بودن شده خلقت

قرار داده،  و چنان بينند كه اين شباھت در بنا و نتيجه دو استبداد دينى وسياسى، آنھا را در مملكت فرانسه به جز شھر پاريس در كار مشترك
ھمچون قلم و كاغذ درھنگام نوشتن . مملكت روسيه به يكديگر پيچيده كارفرمايند اما در مثل. باشند كه كمك يكديگر نمايند گويى دو دست مى

ه كه خداى الناس را كه سواد اعظم ھستند به كجاكشاند مشاكلت در ميان اين دو قوه، عوام كه اين: و چنان تقرير نمايند. سجل بدبختى مردمان
چه از حيثيت استحقاق تعظيم وبرترى از بازپرس و . ذھن خود، ايشان را با ھم بياميزند معبود را با ستمكار خويش مشتبه سازند و در تنگناى

  .مؤآخذه به يكديگر شباھت دارند و بنابر اين ازبراى خودشان حقى در مراقبت مستبد ندانند

را با ستمكار خودشان،در بسيارى از حا#ت و نامھا و صفات مشترك بينند، كه ايشان ھم اويندو مردمان را  به عباره اخرى مردمان عوام، معبود خود
حقيقى با ولى النعم، و ميان  خداوندى كه از كارش نپرسند با پادشاه غيرمسؤول، و ميان منعم نرسد كه مث: ميانه فعال مطلق و فرمانروا، يا ميانه

تربيت، كار  بود كه در امتھاى قديم بى و ھمين حال. رق گذارند و ازاين جھت جباران را ھمچون خداى جبار تعظيم نمايندالشان، ف جل شانه با جليل
: الوھيت نمودند، حتى آن كه گفته شده است را آسان ساخت، تا بعضى ازمستبدين بر حسب استعداد اذھان رعيت، به مراتب مختلفه دعوى

شود يا او را مقامى دھد كه با خداى متعال  كه از بھر خويش صفت قدسى اخذ نمايد تا با خداوند شريكھيچ مستبد سياسى نباشدجز اين 
  .خداوند يارى كنند مردمان بنام] بر [ اجزاء و اصحابى از اھل دين نگاه دارد كه او را در ظلم  صاحب ع:قه باشد و #اقل

دويم اسپانى،  او#د داود و قسطنطين يا فليپ: انتشاردين درميان رعاياى خودشان از قبيل كه قيام نمودن بعضى مستبدين در تاييد: و تعليل نمايند
نمودند و  و ھمچون حاكم فاطمى يا س:طين عجم كه غ:ة صوفيه رانصرت مى. تشكيل داد يا ھانرى ھشتم انگليسى تا اين كه مجلس انگيزسيون

  .به بيچارگان استعانت جويند اين كه به توسط دين يا اھل دين، بر ظلمتمام اينھا نبود مگر به قصد. نھادند ھا بنا مى تكيه

ديگرى را  باشد كه ھر زمان يكى از اين دو در ملتى موجود شود آن انفكاك مى در ميان دو استبداد سياسى و دينى مقارنه بدون: و حكم نمايند كه
و شاھدھاى اين . گرايد رد و اگر ضعيف شود يعنى به ص:ح آيد آن يك نيز به ص:حنزد خود كشاند، يا چون يكى زايل گردد رفيقش نيززوال پذي نيز به

و . تر از سياست است بر اين كه دين راتاثير، قوى به قسمى كه ھيچ زمان ومكانى از آن خالى نيست و تمامى آنھا برھان است مطلب بسيار است
  .سياسى در نزد كاتوليك بود اص:ح سياسى، تاثير بيش از آزادى چه مذھب پرتستان را در; زنند مثل»  سكسون« در اين خصوص به

از بھر اص:ح  با دين دوش با دوش راه سپرند و اعتبار نمايند كه اص:ح دين سياست و حاصل ك:م آن كه تمام مدققين سياسى را راى بر آن است كه
  .ترين اسباب و نزديكترين راه باشد سياسى سھل

بودند كه با پادشاھان مستبد خويش حيله ورزيدند تا ايشان را واداشتندكه در  ين مسلك را آسان نمود، حكماى يوناناولين كس كه ا: و گويند
ھاى مصريان  طريق كه عقيده اشتراك درالوھيت را كه از آشوريان اخذ كرده بودند، زنده كردند و آن را باافسانه بدين; سياست، قبول اشتراك نمايند

، و ھمچنين تقسيمات   )4( داشتند ورت كه عدالت را به خدايى وجنگ را به خدايى و دريا را به خدايى و باران را به خدايى مخصوصص بدين; بياميختند
  .شود راى او رجحان داشته باشد حق نظارت و حكومت قرار دادند، كه چون اخت:ف درميان ايشان واقع بعد از آن از بھر خداى خدايان. ديگر

خويش مطالبه  برقرار داشتند، بر حكما آسان گرديد كه مردمان را وادارند تا از جباران اين عقيده را با لباس سحر بيان در ذھن مردمانو پس از آن كه 
و . دادندبدين حكم تن در امورات زمين نيز ھمچون اداره آسمان باشد و پادشاھان ايشان، با اكراه نمايند كه از مقام انفراد و يكتايى فروتر آيند واداره

و اين . ھا بر پاى دارند ورومان نيز چنان كردند جمھوريه»  اسبارطه«و »  آتنه«واسطه آن توانستند در  به ھمين وسيله عظمى بود كه با#خره يونانيان
  .باشد قاعده از قديم مثال تقسيم اداره درسلطنتھاى امپراطورى و جمھورى تا اين عھد مى

داشت، و آن  اى از آن به ظھور رسيد، كه بسى زيان با#خره نتيجه بالذات باطل است ع:وه بر اين كه»  يك قرار دادنشر«جز آن كه اين وسيله، يعنى 
صفات قدسيه و تصرفات  ھمچون; بگشود تا ھر يك مدعى چيزى از خصايص الوھيت گردند بازان از ساير طبقات درى وسيع كه از بھر شعبده: اين بود
م:يم بود، از وجوه بسيارى كه اين  آدم و چون اين مفسده با طبايع بنى. ز تنى چند ازجباران، ياراى اقدام بر آن نداشتندچه پيش از آن ج; روحيه

  .انتشار يافته عموميت گرفت و لشكرى جرار بياراست كه مستبدين راخدمت ھمى كند بحث محل ذكر آن نيست، #جرم

. فرشتگان بدل ساخت اسرائيل نام خدايان را به را از ميان برگرفته و در طوايف بنى عقيده شريك قرار دادنبعد از آن، تورات با نشاط و نظام بيامد و 
از آن پس انجيل، به آرامى وبردبارى فرود آمده او نيز قانون توحيد را . ولى بعضى س:طين بنى اسرائيل به توحيدرضا نداده و آن را فاسد نمودند

»  پدرى و پسرى«قبول نصرانيت كرده بودند، بفھمانند كه  تربيت را كه قبل از ملتھاى متمدن ى آن نتوانستند ملتھاى بىاول وليكن دعات. تاييد كرد
ھمچون  - باشند و تعبير از آنھابه معنايى شود كه عقلش قبول ننمايد مگر از روى تعبد و تسليم دركلمات حضرت مسيح دو صفت مجازى مى

بياموخته بودند كه  چه ايشان ھمين عقيده را در خصوص بعضى جباران; فرا گرفتند لكه آن را به معنى زادن حقيقىب - مساله قدر در آئين اس:م 
بعد از آن طولى . آن پادشاھان قائل گردند تر از مقام و مرتبه آمد كه در عيسى عليه الس:م صفتى پست ايشان فرزندان خدايند و #جرم بر آنھا گران

ھاى پولس و امثال او  پس با رساله. پيش از آن بود اى جز جامه خويش در پوشيد، ھمچنانكه حال ساير آئينھاى جامه نيتنكشيد كه آئين نصرا
و در ايشان قوه قرار دادن ; نيابت و عصمت ايشان گرديدند]به [ اى كه معتقد  اجزاى كليسا را ھمى بزرگ شمردند تا به درجه يافته وسعت
انجيل  اى باشند كه در احكام، به اصل طايفه: ھا كه در آخر، پروتستانيان اكثر آنھا رامنكر شدند، چه پروتستان يدهھمان عق. قائل شدند شريعت

كه ميانه قانون  درآمد و بناى شرك را به كلى منھدم ساخته و قواعد آزادى سياسى و از آن پس، مذھب اس:م با حكمت و عزم )5( .رجوع نمايند
راشدين به ظھور اندر آورد كه  خلفاى و اساس آن بر توحيد نھاده، سلطنتى ھمچون لطنت بود استوار بداشت»  قراطىارسطو«و »  ديموقراطى«
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حتى خود مسلمانان نيز بعد از عصر ايشان بديشان نرسيدند ومثل ايشان نيامد مگر بعضى نادر، ھمچون عمر . نياورد روزگار مانند آن درميان آدميان
  چه خلفاى راشدين معنى قرآن )8( و نورالدين شھيد )7( ومھتدى عباسى )6( عبدالعزيز] بن [ 

با  نمود حتى در ميان خود ايشان مساوات مى] به [ برپاى داشتند كه حكم  را فھميده بدان عمل نمودند و او را پيشواى خويش قرار داده سلطنتى
معيشت،  برادرى، در رابطه ھيئت اجتماعى و حا#ت يزدرميان مسلمانان، شفقتو ن. در شيرين و تلخ زندگى با ھم انباز باشند] كه [ درويشان امت 

  .شود يك پدر و مادر كمتر يافت احداث نمودند كه در ميان برادران و خواھران )9( اشتراكى

جمله قول  قرآنى، ازآنھاى  استبداد و زنده داشتن عدل و مساوات، حتى در قصه به تعليمات ميرانيدن و اينك قرآن كريم است كه مشحون است
  :خود را مخاطب ساخته گويد بود بزرگان قوم»  تبع«باشد كه از عرب  بلقيس ملكه سبا مى

اى : يعنى )10( اولواقوة واولواباس شديد وا#مر اليك فانظرى ماذا تامرين يا ايھا الم: افتونى في امرى ما كنت قاطعة امرا حتى تشھدون قالوا نحن
درجواب، . مشورت شما كارى را نكردم يعنى ھرگز بى. شديد ام من فيصل دھنده امرى را تاحاضر مى دھيد مرا در كار من، نبودهفتوى ! بزرگان گروه

تامل كن و ببين  به تو، پس و اين امر واگذار شده است. ھستيم، نه از ابناى مشاورت ما صاحبان قوه و صاحبان شجاعت و لشكر سخت: گفتند
كه  درستى به بلقيس گفت )11( قالت ان الملوك اذادخلوا قرية افسدوھا وجعلوا اعزة اھلھا اذلة وكذلك يفعلون. قاتله و مصالحهفرمايى از م ھرچه مى

  .آورند مى نمايند او را و بگردانند عزيزان اھل او را ذليل و خوار و ھمچنين بجاى پادشاھان چون درآيند به دھى يا شھرى، خراب و تباه

شود كه پادشاھان چسان با م:ءيعنى بزرگان قوم، بايد مشورت نمايند و نيز بايد ھيچ امرى جزبراى ايشان قطع نكنند  ه معلوم مىھمانا از اين قص
را احترام نموده و امور را بديشان نسبت دھند و  محفوظ باشد و پادشاھان به اجراى كار مخصوص باشند و ايشان و قوت و نيرو بايد در دست رعيت

  .باشند شمردن مى مستبد را معلوم داشته اظھار نمايد كه ايشان سزاوار مؤآخذه و قبيح :طيننيز حال س

قال الم: من قوم فرعون ان ھذا لساحرعليم يريد ان يخرجكم : وارد گرديده، چنانچه فرمايد و نيز از اين مقوله است آنچه در قصه موسى و فرعون
كند شما را از زمين و  خواھد آن كه بيرون اين موسى جادوگرى است دانا، مى: فرعون آن كه بندگانى از گروه: گفتند)12( من ارضكم فما ذا تامرون

  نماييد و تدبيراين چيست؟ ملك شما، پس شما چه امر مى

نموده  ن اتفاقراى شما دراين باب چيست؟ ايشان فرعون را مخاطب ساخته، رايى كه بر آ: يعنى بزرگان مملكت، بعضى با بعضى ديگر گفتند
تاخير نما امر او را و برادر او را و بفرست .  )13( ياتوك بكل ساحر عليم ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين: بودند، اظھار داشته گفتند

  .درشھرھاى متعلق به مصر گروھى را تا بيارند تو را ھر ساحر دانائى

يعنى مذاكره علنى ايشان منتھى به  )14( بينھم واسروا النجوى) اى رايھم(زعوا امرھمفتنا: بعد از آن مذاكرات ايشان را وصف نموده فرمايد
بنابر مدلول اين آيات شريفه،مجالى از . گرديد و #جرم مذاكره سرى جارى ساختند، بر طبق آنچه تاكنون درمجالس شوراى عمومى جارى شود نزاع

فرموده  اين آيتھاقول خداى تعالى را تفسير نمايند، تا مراد از اين آيه شريفه چيست كهبھر آن نباشد كه اس:م را به استبداد نسبت دھند، چه 
و حديث اميري ) يعنى ما شان فرعون()16( وما امر فرعون برشيد: تعالى و مؤيد اين معنى است قوله) يعنى شانھم( )15( وامرھم شورى بينھم

  .الم:ئكة جبريل يعنى مشاوري من

شوراى بزرگان  يعنى )18( » ارسطوقراطى«يعنى عمومى و شوراى  )17( » ديموقراطى« ئين اس:م را اساس، بر اصول ادارهپس ھويدا گرديد كه آ
بخصوص كه در . بگذشت وسلم با عھد خلفاى راشدين بر اين اصول، تمامتر و كاملتر صور آن و عصر رسول خداى صلى هللا عليه وآله )19( باشد مى

دينى نباشد، جز درمسائل اقامه دين، ھمان دين آزاد سھل و ساده، كه سختيھا و غلھا رابرگرفت و امتياز و استبداد را  مذھب اس:م مطلقا نفوذ
  .ھ:ك ساخت

و خوبان خود  دينى كه ياوران و نيكوكاران و حكيمان. دينى كه نادانى بر وى ستم نموده، حكمت قرآن را مھجور داشتندو در قبر خوارى دفنش نمودند
به چندين طايفه قرار دادند و آلتى از بھرھواھاى خويش  تفريق كلمه و تقسيم امت مفقود نمود و مستبدان بر او حمله كردند و او را وسيلهرا 

كردن زيادتھا در او، ضايع  فروعات و وسعت دادنھا و سخت گرفتن و مشوش داشتن و داخل سبب ساختند، پس او را ضايع نموده اھلش را نيز به
مذكوره او را از او بداند، ھرگز قيام بر  ھمچنانكه اصحاب ساير دينھانموده بودند، تا آن كه او را دينى نمودند كه ھركس تمامى مسائل. دنمودن

سبب در م:مت نفس و اعتقاد تقصير  وبدين. چه كاربدانجا رسيده كه مراتب او بر عوام و خواص مشتبه گشته است. واجبات و آداب آن نتواند
سازد و جرات  واين حالت، نفس را كوچك و صدا را پست. گرديد و راه نجات و بيرون شدن و امكان رسيدگى را بسته دانستند ، بر امت گشودهمطلق
و ھمين اھمال در مراقبت و رسيدگى و مؤآخذه و بازپرس، . شود معروف و نھى از منكر كه قيام دين و نظام عدل بدان منوط است مانع امر به
: پس ازاين مطلب و آن ديگرى، حكم اين حديث ظاھر شد كه فرمود. بداد و از حد تجاوز نمودند تبداد را از بھر امراء اس:م وسعتاس مجال

لتامرن بالمعروف ولتنھن عن المنكر او ليستعملن هللا عليكم : فرمود و ھمچنين حديث نبوى كه. گيران در دين يعنى سخت»  المتنطعون ھلك«
معروف و نھى از منكر را بكار داريد يا آن كه خداوند، بدان شما را  ھمانا امر به: ترجمت آن چنين باشد كه )20( نكم سوء العذابفليسومو شراركم

و  اى از آنچه مسلمانان از ديگران فرا گرفته بعضى از فض:، جمله... نمايد سازند و خداوند الھام صواب شما سازد تا شما را گرفتار عذاب سخت عامل
  :شرح كه گويد ز آئين خودشان نبوده جمع نموده، بدينا

اطاعت ورزيدند و  نخست، مسلمانان مقام پاپ و تصوير او را اقتباس نمودند وبزرگان را به طريق پرستش احترام نمودند و رؤساى خود را كوركورانه
قديسان و عجائب آنھا را تقليدنموده، ھمچنين دعات و شكل  - ھر شھرى حاصل كردند  به بطريقان و كاردينا#ن و شھيدان و اسقفان شباھت

خودشان و حالت دير با مدير آنھا و وضع رھبانان يعنى اظھار فقر ورسوم آن و پرھيز و ايام آن و نيز  مبشرين و صبرايشان و راھبان با رؤساى
و . زينتھا و جشنھاى آن را اخذ نمودند كليسا شبيه ساختهاشخاص كليسا را در مرتبه و امتياز ولباس و موى ايشان تقليد نمودند و خود را به رسم 

يافتن از نص  و منع ھدايت )21( ايشان را بياموختند و خراميدن كشيشان و ترنمات; ايشان و جشنھاى آن را اخذ نمودند خراميدن كشيشان و ترنمات
جزايشان نبايد بفھمد، چنانچه يھودان كه درب اخذ مسائل  را كسى كتاب و سنت رافرا گرفتند، از آنجا كه كاھنان كاتوليك، قدغن نمودند كه انجيل

ستارگان  بر علم غيب را از اوضاع فلكى بياموخته، از حركت و از مجوسيان، آگاھى - مسدود ساخته به كتاب تلمود تمسك نمودند  را از تورات
بافته،  اسرائيل برھم ھاى بنى شخانه را احترام نمودند و از افسانهخويش قرار داده،آتش و آت ھاى آنھا را شعار و ع:مت اندر شدند و صورت بترس

  ...انواع عبادات جعل نمودند و و و و و و
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و خود بدينسان آئينھافاسد گردد  - يا زنجير بنده گرفتن بيند  - و چون كسى در اين تقليد و اقتباسھا تامل نمايد، اكثر آنھا را مايه واصل استبداد يابد 
اند،  ايشان اعتبار نموده چه ازبدعتھاى نصارى نيز چنين گويند كه اكثر شعائر دينى كه متاخرين... شوند و #حول و# قوة ا# با¨ تو آدميان بدبخ

است كه نخست مختصر بدعتى  القدس،اصلى ندارد و از حضرت مسيح وارد نشده، بلكه زيادتيھا و ترتيباتى پدر و پسر و روح: حتى مساله تثليث
اند، ماخذ اكثر  مدافن قديم مصريان يافته ھمچنانكه علماى آثار قديمه از نوشتجات و كتابھا كه در بعضى; گرفته بعد از آن به متابعت، بسيارىبوده و 

تب تطبيق بلكه در مرا - ھاى تلمود و بدعتھاى علماى يھود را در آثار والواح آشورى بدست آورده  اند وھمچنين اصل زيادتى بدعتھا را اكتشاف نموده
باشد كه منسوب  مذاھب مشرقى افزوده شده از مجعو#تى مى ھا كه بر اصول تمامى نموده تا دريافتند كه بيشتر خرافات و افسانه و تدقيق ترقى

ز نموده، تمامى آنھا ا»  روى زشت«ھا رامشوش ساخته و آئينھا را  بدعتھا، كه ايمان: و خ:صه ك:م آن كه. حكماى مملكت چين به است
  .يكديگرتسلسل يافته، ولى ھمگى را غرض مقصود يكى است و او استبداداست

ساختن نور علم نگرد، كه  و چون ناظر دقيق، در تاريخ اس:م نظر كند از بھر خلفاء،پادشاھان پيشين و علماى منافق، كردارھاى ناھنجار در خاموش
و از اينرو كتاب كريم خود را كه آفتاب علوم ;با ورزيد جز اين كه نور خويش تمام نمايداز ديرزمان ھمى خواستند نور خدا راخاموش كنند و ليكن خدا ا

  .حكمت است ازسودن دست تحريف حفظ نمود و گنج

تى كه ما درس درستى كه ما نازل كرديم قرآن را وبه به )22( نزلنا الذكر وانا له لحافظون انا نحن: و اين خود، يكى از معجزات قرآن است كه در او فرموده
  .مر او را البته حافظ ھستيم

فاماالذين في : سودن، نيارستند جز به تاويل و اين نيز ازمعجزات او باشد چه خود از اين معنى خبر داده، آنجا كه فرموده پس منافقان او را دست
ى تقليد و تعصب در دلھاى آنھا كجى و تباھى و شك درك:م كسانى كه از رو اما آن )23( قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله

جھت طلب نمودن فتنه وطلب تاويل  است از آن، و احتجاج پويند بر امر باطل به پس پيروى نمايند آنچه را كه متشابه و معنى آن مشكل; الھى است
  .آن بر وفق مدعاى خود كه خ:ف حق است

سازم تا استبداد در علم واس:م چه كرده و چگونه دانشمندان حكيم را ممنوع داشته تا دوقسمت و من خود از بھر مطالعه كنندگان مجسم 
كوتاه بود  كه دستشان در علم] را [ راى بعضى پيشينيان ; داشتند تفسير ايشان اخبارى و اخ:قى قرآن را تفسيرى دقيق نمايند، زيرا كه بيم

  .وندمخالف گردد و به ب:ى تكفير درافتاده كشته ش

مذكور داشته  باشد،نتوانستند حق بحث آن را ادا نمايند و ناگزير بر آنچه بعضى سلف ھم اينك مساله اعجاز قرآن كه مھمترين مسائل دين مى
  .بودند اكتفا نمودند، كه اعجاز آن فصاحت و ب:غت و خبردادن از آن است كه روم بعد از مغلوب شدن غالب آيند

سرايان را  شد، ھمچنانكه اھل تاويل وياوه شد وآزادى راى و تاليف بديشان داده مى ھر دانشمندان، عنان تدقيق رھا مىاز ب] اگر [ و حال آن كه 
و برھان  - ديدند كه باروزگار تجديد شود  و ھر روز، آيتى تازه مى - نگريستند  آيات و اعجاز مى عنان رھا گرديده، ھرآينه در ھزارھا آيات قرآن، ھزاران

  .و ايمان اما برھان عيان، نه مجرد تسليم )24( # رطب و# يابس ا# في كتاب مبين:راست آمدن اين ك:م بود كه اعجاز او

كشف نمود كه ھمه را به كاشف و مخترع آن از دانشمندان اروپ وآمريك منسوب  علم در اين قرنھاى اخير، حقايق و طبايعى: مثال آن اين است كه
بيان شده و تاكنون در زير  و در سيزده قرن پيش از اين; صراحتا يا اشارتا در قرآن مذكور است ن نگرد اكثر آن را بيابد كهسازند، و چون مدقق در قرآ

پروردگارى است كه غيب را جز او  پرده خفا پوشيده نمانده جز از بھر اين كه درھنگام ظھور، آن معجزى از براى قرآن باشد و گواھى دھد كه او ك:م
  :جمله اين است كه آن نداند از

ثم : فرمايد معنى را در قرآن وصف نموده در آنجا كه آغاز تكوين را بيان نموده و اين; باشد اند كه ماده كون از آتش مى دانشمندان كشف نموده
و نيزكشف نمودند كه  .به سوى آفريدن آسمان و حال آن كه آسمان دودى بود استقامت پس قصد نمود بر وجه)25( استوى الى السماء وھى دخان

بر قدرت خدا بر  است و نشانه كه مر ايشان )26( وآية لھم ا#رض الميتة احييناھا: كريم فرمايد باشند و در قرآن كاينات ھميشه در حركت مستمر مى
يعنى تمامى شمس  )27( سبحوني كل في فلك: سبب باران زنده گردانيد آن را، آنگه فرموده گياه كه به بى يعنى خشك بعث ايشان، زمين مرده است
  .كنند مانندماھى در آب و قمر و نجوم در فلك سير مى

وترى الجبال تحسبھا جامدة وھى تمر مر : دارد كه فرموده بر مطلب نيكو د#لت; در اين مقام، اين آيت مبارك: مترجم گويد
  .گذرد مانند رفتن ابر به حال سرعت رود ومى ن جبال مىكوھھا را و پندارى ايستاده بر جاى خود و حال آن كه آ بينى مى )28( السحاب

درستى  به )29( ان السموات وا#رض كانتا رتقا ففتقناھما: گرديده و در قرآن فرمايد كه زمين از نظام شمسى منشعب و فتق: اند و نيز محقق داشته
كره ماه از  كه: اند و ھمچنين محقق داشته. و چندين فلك ساختيمآنھا را از ھم  كه آسمانھا و زمينھا بودند بسته و برھم نھاده پس باز گشاديم

و باز .  )31( القمر اقتربت الساعة وانشق: و نيز فرمايد.  )30( اف: يرون اناناتى ا#رض ننقصھا من اطرافھا: زمين منشق گرديده و قرآن كريم فرموده
كه : وھمچنين محقق شده. بق يكديگر يكى بر با#ى ديگرى و از زمين مانند اينھاآسمانھا مطا آفريد ھفت )33( كه ومن ا#رض مثلھن: محقق گرديده

والقى في ا#رض رواسى ان :و قرآن فرمايد. يعنى در دوره خويش خلل پذيرد; كه زمين فرو شود اگر كوھھا نبودى سنگينى نوعى، مقتضى شدى
كه جمادات را حياتى : و نيزكشف نمودند. متحرك و مضطرب نگردد و شما را نگرداندو افكند در زمين كوھھاى بلندبزرگ تا آن كه زمين  )34( تميد بكم

ھمچنانكه محقق . قرار داديم از آب ھرچيزى را زنده )35( ء حى وجعلنا من الماء كل شى: باشد و قيام آن به تبلور آب است ودر قرآن فرمايد
و  )36( من س:لة من طين ولقد خلقنا ا#نسان: فرمايد دى ترقى نموده و قرآن مىانسان از درجه جما جمله كه اعضاى عالم و از آن: اند داشته

خلق : نمودند و در قرآن ذكر شده و ھمچنين قانون نر و ماده عموم را در نباتات كشف. حاصل از گل درستى كه آفريديم آدمى را از خ:صه افتاده به
فاخرجنا به ازواجا من نبات : فرمايد و نيزمى. روياند در زمين انواع نر و ماده اشياء را تا از آنچه مىبيافريداجناس و  )37( ا#زواج كلھا مما تنبت ا#رض

جنبش كند و بروياند از ھر  )39( زوج بھيج واھتزت وربت وانبتت من كل: و فرموده. اند آن اصناف گوناگون كه پراكنده سبب پس بيرون آورديم به )38( شتى
بازداشتن سايه يعنى تصوير شمسى را  و طريقه.  )40( ومن كل الثمرات جعل فيھا زوجين: ھمچنانكه فرموده. تر و نيكوباشدصنفى دوتا كه تازه و 

كنى به  بينى و نظر نمى آيا نمى )41( الم تر الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلي::كشف نمودند و قرآن فرموده
چگونه كشيده و بسطكرده سايه را، و اگر خواستى خدا ھرآينه گردانيده بود آن سايه را ثابت وآرام گرفته، پس قرار داديم آفتاب را بر صنع پروردگار، 

ھا  و اختراع سير كشتى و كالسكه. شود تا آن كه آفتاب خضوع كند و حركت نمايد تا سايه متنفر از اوشود نمى شناختن آن سايه راھنما، شناخته
و آيات آفريديم از براى ايشان از )42( مايركبون وخلقنا لھم من مثله: خار و الكتريك كردند و درقرآن بعد از ذكر چارپايان و كشتيھاى بادى، فرمايدبا ب
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و برحسب  )43( كه اغلب مكتشفات علم ھيئت وقوانين طبيعت در آن به تحقيق پيوسته; بسيار ديگر. مانند جنس كشتى آنچه راكه سوارى كنند برو
باشد تا ھر روز و ھر عصر  خويش مى مقتضى چنان باشد كه سر بسيارى از آيات قرآن در آينده منكشف گرددو خود در گرو وقت قياس گذشته

  )44( .از او به ظھور و ثبوت رسد معجزى تازه

  استبداد با علم

ايشان به  ه وصى جمعى يتيمان توانگر باشد و مادامى كهخيانتكار و با قوت ك به شخص خويش، بسى شبيه است به رعيت ھمانا مستبد نسبت
يتيمان به حد  چه ھمچنانكه مصلحت آن وصى مقتضى نيست كه اين. اند در مال و جان ايشان برحسب ھواى خويش،تصرف نمايد بلوغ نرسيده
رعيت احمق نباشد و در  كه مادامى; يده نمانداما بر مستبد پوش. به نور علم منور گردند رعيت ھمچنين موافق غرض مستبد نيست كه; رشد برسند

باشد ھرآينه خفاشى خواھد بود كه عوام  چه اگر مستبد مرغى. نگرديده، بنده گرفتن و ستمكارى امكان ندارد تاريكى جھل و صحراى حيرت گمراه
  .ه مرغان خانگى در شب تيره برماندنيست ك و اگر در جنس وحشيان باشد شغالى بيش - بيچاره را ھمچون ھوام درتاريكى جھل صيد نمايد 

و  - نمايد  فرموده، كه ھميشه آشكار كننده و نماينده باشد و توليد حرارت و قوت علم، شعله از نور خداوند است و خداوند نور را چنان خلقت
  .توليد كند ھمچنين علم را مانند نور واضح كننده خير و رسوا نماينده شرساخته، كه در نفسھا حرارت و در سرھا غيرت

انگيزى نباشد كه رايتھابرافرازد يا سحر  شجاعت آورى، كمت كه در پس زبان آورى بيم ننمايد،مادامى مستبد را، ترس از علوم لغت نباشد و از زبان
يش جنگھا برانگيزند و روزگار از امثال كميت، و حسان شاعر را، زادن بخل ورزد كه با اشعارخو چه او خود آگاه است كه. بيانى كه لشكرھا بگشايد

چه معتقد است كه آن . ندارد بيم و ھمچنين مستبد، از علوم دينى كه متعلق به معاد است. لشگرھا حركت دھند و ھمچنين، مونتسكيو،و شي:ر
مھارتى يافته، درميان عوام  دين علم ابلھى را برانگيزد و پرده برندارد، جزاين كه بعضى بلھوسان علم، با آن بازى كنند، اگر بعضى از ايشان در علم

اى چند از  شھرتى حاصل نمايند، از بھر مستبدوسيله قحط نيست كه ايشان را در تاييد امر خويش بكار افكند،بدينگونه كه دھانشان را به لقمه
  .ھاى خوان استبداد فروبندد ريزه

حكمت نظرى، فلسفه عقلى، حقوق امم، سياست مدنى،تاريخ : باشد مانند مى بلى علمى كه بندھاى مستبد از آن ھمى لرزد، علوم زندگانى
وبطور اجمال مذكور ... مفصل، خطابه ادبيه و غير اينھا از علومى كه ابرھاى جھل رابردارد و آفتاب درخشان طالع نمايد، تا سرھا از حرارت بسوزد

را آگاه سازد كه انسان  است كه عقلھا را وسعت دھد و مردمان نيست، بلكه ترس او از علمى يك از علوم كه مستبد را ترس و بيم از ھيچ: شود مى
خيانت است، و  چيست و حقوق او كدام؟ و آيا او مغبون است؟ وطلبيدن چگونه؟ و دريافتن چگونه؟ و حفظ چسان باشد؟ مستبد عاشق

مستبد را كارھا ومصلحتھا باشد كه جز . باشند مى است، و دانشمندان آگاھاننده و حذر دھنده مستبد دزد و فريبنده. دانشمندان م:متگران اويند
  .دانشمندان كسى آنھا را ناچيز نكند

سلطنتھا  تر از ھمه چه علم را سلطنتى قوى; مستبد، ھمچنانكه علم را به جھت نتايج و ثمراتش دشمن است،خود علم را نيز بنفسه دشمن دارد
از اينرو مستبدنخواھد كه ديدار . د كه درعلم از او برتر است، نفس خودش درنظر خوار آيدباشد، و ناچار ھر زمان كه مستبد را نظر بر كسى افت مى

و متملق باشد اختيار  از قبيل طبيب يا مھندس محتاج گردد، كسى را از ايشان كه كوچك نفس و چون مجبورا به دانشمندى. دانشمند با ھوش بيند
متكبران موجود است و  بلكه اين طبيعت، در تمامى» تملق گويان فيروزى يافتند«: ده كه گفتهخلدون سخن خويش بر ھمين قاعده بنانھا و ابن. كند

كه ميان استبداد و : شود پس از آنچه ذكر شد، نتيجه حاصل. بر ھر بيچاره گمنام كه اميد خير وشرى در او نباشد ثنا و سپاس نمايد از اين جھت
  .علم جنگ دائمى و زد و خورد مستمر برپاى است

  .ساختن آن ھمى كوشند و اين دو طرف ھميشه عوام را در كشاكش دارند دانشمندان سعى در انتشار علم ھمى كنند و مستبدان در خاموش

و ھم ايشانند كه چون دانا باشندسخن  - و چون بترسند تسليم شوند  - عوام ھم آنانند كه چون نادان باشند بترس اندرشوند  - آيا عوام كيانند؟ 
  . )45(و چون سخن گويند كار كنند - گويند 

اسيرشان كند، از  چون. و بديشان بر غير ايشان تطاول جويد. با خود ايشان،برايشان حمله نمايد. عوام، قوت مستبد و اسباب روزى او باشند
سازد،بلندى شان او را و چون خوارشان . و چون اموالشان غصب نمايد،او را بر باقى گذاشتن جانشان ستايش كنند. شوكت او خرم شوند

: اسراف نمايد، گويند و چون با اموال ايشان انفاق به. و بعضى از ايشان را بر بعضى ديگر برانگيزد،آن بيچارگان به سياست او افتخار نمايند. بستايند
خطر موت راند، از بيم  يشان را بهو ھرگاه ا. شخصى است رحيم: رساند و مثله نكند، گويند و چون ايشان را به قتل -كريم ] ى است [ زھى مرد

غيرتمندان ايشان، در مقام انتقام برآيند و بر او كينه جويند، ديگران باايشان مانند ستمكاران جنگ و  و اگر بعضى - تازيانه ادب، او را اطاعت كنند 
  .مقاتله نمايند

زايل گردد و  پس چون جھل برگرفته شود، ترس -د سر برند خو سبب ترسى كه از جھل ناشى شود،خويش را بدست عوام به: و حاصل ك:م، آن كه
و پدرى بردبار  -نمايد  يعنى مستبد برخ:ف طبع خود،وكيلى امين گردد كه از حساب بترسد و رئيسى عادل، كه از انتقام بيم - وضع ديگرگون شود 

  .كه از دوستى لذت برد

دگانى آسايش و آرامش، زندگى عزت و سعادت، و بھره رئيس نيز ازايشان، سر تمام و در اين وقت، ملت را زندگانى پسنديده و گوارنده شود،زن
نگريستند و  زيرا كه دايما دشمنان در گردش احاطه داشتند و با نظربغض بدو مى; بندگان بود ترين ھا باشد بعد از آن كه در دوره استبداد بدبخت بھره

چه ترس او،  -از آسيب او باشد  نيست كه ترس مستبد از كينه رعيت، افزونتر از ترس ايشانوخود شكى . العينى بر زندگى خويش ايمن نبود طرفة
و ترس ايشان از بھر  - او از بھر جان  و ترس - و ترس او از انتقام بحق و ترس ايشان از زبونى موھومى . است ناشى از علم، و ترس ايشان از جھل

اعتدالى افزون گردد، ترسش از رعيت  وھر چند مستبد را ظلم وبى - د با مكان ديگر الفت گيرند كوچ كنن ھر وطنى كه چون از آن لقمه نان يا به
القلب  وبسيار افتد كه زندگى مستبدين ضعيف - حتى از انديشه و خيا#ت خود وحشت نمايد  - و خواص خويش بترسد  بلكه از چاكران - فزونى گيرد 

  .با ديوانگى انجام يابد
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خواھد ميانه مستبدين بسيار با امير تيمور مث: ميزان نھد، بھمين اكتفانمايد كه درجه  دقيق آن باشد، كه چون يكى از ايشان يكى از قواعد مورخين
الدين،مرتبه ايمنى ايشان را  خواھد برترى ما بين دو عامل را بيان كند مانند انوشيروان و ص:ح محافظت و احتياط ايشان را بسنجد و ھمچنين چون

  .خود ميزان كند ملتدرميان 

از امتھاى  نور و ظلمت، و شمس و زحل، و عقل و شيطان، بعضى: باشد مانند از آنجا كه اكثر مذاھب قديمه را اساس بر دو مبدا خير و شرمى
ترس بنا مخصوص  پس ھيكلى يعنى عبادتخانه. است و مضرترين آثار جھل ترس است گذشته چنان ديدند كه مضرترين چيزھا مر انسان را جھل

  .نمودند نموده او را از بيم شرش پرستش مى

و دفترخانه او .ھيكل ترس ھمى بينم، كه حكمران جبار معبود آن و ياوران او كاھنان من قصر مستبد را در ھر عصرى: يكى از محررين سياسى گويد
و مناجات، و عبادت آن ھيكل، ومردمان عوام اسيرانى كه مذبح مقدس، و قلمھاى نويسندگان كاردھاى قربانى، وعبادتھاى تعظيم و مدح و ثنا نماز 

استد#ل نمايند، كبرياى پادشاھان ايشان  سياست ملتى بھترين چيزى كه بدان بر صفت: نظر دراحوال بشر گويند و اھل. از بھر قربانى تقديم نمايند
  .باشد جشنھا و رسمھاى تشريفات ايشان مى و فخامت قصرھا و بزرگى

چون خواھند قديمى بودن ملتى را در استبداديا آزادى ايشان را استد#ل نمايند، لغت آن ملت را استنطاق كنند كه آياالفاظ : ينو گويند ھمچن
  نيازاست مانند لغت فارسى، يا از اين جھت فقير است ھمچون لغت عربى؟ تعظيم در آن بسيار است و از بابت عبارتھاى خضوع و فروتنى بى

خويش  پس ھر اداره مستبدى به اندازه قدرت; استبداد با علم، دو ضد اسمى باشند، كه درمقام غلبه بر يكديگر ھستند: هو خ:صه مقال آن ك
  .كه نور علم را خاموش ساخته، رعيت را درظلمات جھل باقى دارد: كوشش نمايد

وغالبا . نورانى ساختن افكار مردمان سعى كنند قدر طاقت در و ھمچنين بعضى دانشمندان كه در تنگناى سنگستان استبدادتخم افشانند به
نمايند و ھمين  خوشبخت از ايشان كسانى باشند كه بتوانند از ديار خويش ھجرت پس. مردان استبداد و اھل علم را عقب نموده گزندشان رسانند

  .بمردند ر افتاده در غربتسبب بود كه تمامى انبياء عظام و اكثر دانشمندان اع:م وادباى باھوش، از ب:دى به ب:دى د

بشناسند كه آزادى افضل اززندگى است  آن است كه مردمان از روى قيقت - دارند  بيشتر چيزى كه مستبدين غربى، از علم وحشت: مدققين گويند
نسانيت را وظيفه چه وا - و ظلم چگونه برگرفته شود  - وحقوق را بدانند چگونه حفظ شود  - و نيز نفس را با عزت و شرف و عظمت او بشناسند 

  .باشد و رحمت را لذت چيست

گويى اجسام ;قلبھاى ايشان ھمچون ھواى ناچيز است و از صولت علم ھمى لرزد جھت است كه اما مستبدين شرقى و ترس ايشان از علم، بدين
علم حاصل كنند وبدانند از چه روى »  ه ا# هللا# ال«حتى از اين كه مردمان به معنى كلمه  - بلى از علم ترسانند. ايشان از باروت، و علم آتش است

نھاده شده و؟معنى آن اين است »  # اله ا# هللا«آرى بناى اس:م، بلكه تمامى آئينھا، بر ; نھاده اين ذكر، افضل ذكرھا گرديده و بناى اس:م بر آن
: چنين باشد»  # اله ا#هللا«پس معنى . باشد و خضوع مىچه معنى عبادت، فروتنى . اعظم يعنى سواى صانع معبود به حقى سواى او نيست: كه

اين معنى را دانسته  آيا در ھمچو حالى مستبدين را مناسب است كه بندگان ايشان. نباشد كه شايسته فروتنى و خضوع غير از خداى يگانه
خواه قوى ; خدمتگزاران دينھا نيز مناسب نباشد، ھمچونحتى آن كه اين علم، با مستبدين كوچك !باز ھرگز نه! مقتضاى آن عمل نمايند؟ ھرگز نه به

توحيد در ھر ملتى منتشر ] كه [ بود و بھمين جھت. نادان و زنھاى احمق و رؤساى ھر جمعيت ضعيفى و ھمچنين پدران. باشند و خواه احمقان
نفس و ديگران درايشان  مت مولى وظلم بهو از آن زمان، مسلمانان گرفتار اسيرى شدند كه كفران نع.گشت، زنجير اسيرى را درھم شكست

  .شيوع يافت

  :نوشتھا پى

خورد، معنى  چه نثر و چه شعر، فراوان به چشم مى ھاى گوناگون اس:مى اين واژه، عربى و مصدر باب استفعال است و در حديث و ادبيات دوره) 1
كه نقطه مقابل » راى زنى«و چون مفھوم . ر گرفتن ديدگاھھاى ديگرانعبارت است از راى ياتصميم خودسرانه يك فرد بدون در نظ: كلى و ديرينه آن

  .موردانتقاد نويسندگان اس:مى بوده است استبداد قرار گرفته، موردپشتيبانى قرآن و حديث است، بنابراين، استبداد ھمواره

اند، و سبب پيدايش آن را علتھاى  استبداد قائل شده گرچه نويسندگان غربى و متفكران اس:مى، تعابير و تعاريف و تقسيمات بسيارى درباره) 2
بر عقل و روح بشر، كه در  منشا و مبدا استبداد، ھمان حاكميت نفس اماره است: كه گفته شود ولى درست آن است. اند گوناگونى دانسته

  .صورت، نه حكم خدا را تابع است نه راى مخلوق را سامع آن

  .انگارى كرده باشد خطى، خطاط اشتباه يا سھل رسيد كه در نسخه نظر مى جمله، صورت گرفته است، زيرا بهتغييراتى جزئى در چند كلمه اين ) 3

  .اند داده ھاى طبيعى را، به يك خدا نسبت مى منظور اين است كه ھر يك از اين صفات يا پديده) 4

  .يندھرچند چنين ادعايى دارند ولى از انجيل اصلى نمانده است كه بدان رجوع نما) 5

وقتى كه بر خ:فت : اند كه در باره اوگفته; ھجرى به خ:فت رسيد، او از بھترين و عادلترين خلفاى اموى است 99عمر بن عبدالعزيز در سال ) 6
بنا كردند ايشان نصب كرد و دستور داد كه خانه ضيافت و مھمانى  اميه را معزول كرد و مردمان صالح و خيرانديش را به جاى مستقر شد، عمال بنى

قد كثر شاكوك وقل «: اى كه به يكى از عمالش نگاشت چنين آمده چيزى قرار گذاشت واو مردى بليغ بود، در نامه»  ابناء سبيل«و از براى 
 آويز يا از مسند حساب و شكر گذارانت ناياب، يا بر تخت عدالت يعنى شكوه كنندگان تو بى»  شاكروك، فامااعتدلت واما اعتزلت والس:م

  .برخيز حكومت
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ھاى  ھا، آيه در خطبه: آن فرمان داد را منع و به جاى»  ع« رد كرد، سب اميرالمؤمنين على»  ص« بيت رسول فدك را به اھل: از كارھاى نيك او آن كه
نوادر سيرت او بسيار است و : نويسد مى»  ره« مرحوم محدث قمى. رابخوانيد»  ان هللا يامر بالعدل وا#حسان«و » ربنا اغفر لنا و#خواننا«مباركه 

اميه امتيازى تمام داشت و از اين جھت است كه يكى دو تن از اكابر علماى شيعه در ذم او توقف نموده، باآن  مجم: سيره ظاھريه او از سايربنى
ه در آن زمان حق حضرت امام است ك چه معصيتى با#تر از غصب اين منصب عظيم: گويند دانند و مى كه شيعه او را غاصب خ:فت و امامت مى

ھجرى از دنيا رحلت كرد و مدت خ:فت او دو سال و پنج ماه و پنج روز و مدت 101 عمر در سال. بوده و وى آن را غضب كرده است»  ع«محمدباقر
  .114و  113تتمة المنتھى، صفحات . است»  دير سمعان«و قبر او در  عمر او سى و نه سال بوده

او، پس از رسيدن به حكومت،طريق زھد پيش گرفت و لھو و لعب را از خود دور . ھجرى، بر بساط خ:فت نشست255سال مھتدى با¨ در ) 7
سرگرمى خلفاى  شراب را حرام كرد، زنھاى مغنيه و سگھا و ساير حيوانات كه در دستگاه خ:فت وسيله ساخت و سماع و غنا و ساز و آشاميدن

رفت و براى  كرد، به مسجد جامع مى عدل و داد را درميان رعيت ظاھر گردانيد، وخود شخصا به مظالم رسيدگى مىقبل از او بودند از خويش راند، 
كرد، ظروف  احسان بسيار مى ايستاد، علماء و فقھا را نزد او منزلتى رفيع بود و برايشان خواند ودر نماز به امامت جماعت آنان مى مردم خطبه مى

كه خلفا در مجالس خويش كشيده بودند امر كرد محو و نابود سازند، و فرشھايى  كستند و دينار و درھم نمودند، صورتھايىط: و نقره را امر كرد ش
مطھره حكم به اباحه آن نشده برچيدند، و از براى مخارج معاش و زندگى خود مقرر كرد در ھرروزى قريب به صد درھم خرج كنند و  كه در شريعت

: الليل و صائم النھار بود، گفته شده كردند، فدك را بار ديگر به او#د فاطمه رد كرد، قائم مى از او ھر روزى ھزار درھم صرفحال آن كه خلفاى قبل 
پرداخت،كلمات حضرت اميرالمؤمنين را كه نوف بكالى از  كرد و آنگاه به عبادت خدا مى پوشيد و خود را در غل و زنجير مى اى از پشم مى شبھا،جبه
ھجرى توسط اقران ونزديكانش  256سرانجام در سال . گريست خواند و مى بود و شبھا اين كلمات را مى روايت كرده به خط خود نوشته آن حضرت

  :نويسد فضائل و محاسن براى مھتدى، مى اما عجيب اينجا است كه مرحوم محدث قمى پس از ذكر اين ھمه. به قتل رسيد

رده بود و قصد داشت آن حضرت را شھيد كند و در ضمن درزمان حكومت اين خليفه، تعداد زيادى از را در حبس ك»  ع« او امام حسن عسكرى
حكام و زمامداران : رسد كه گاھى از اوقات، شرايط زمان نظر مى بنابراين به).344و  345المنتھى، صفحات  تتمة. (علويون برعليه او قيام كردند
و  خواھى نمايند و گرنه چه ظلمى از اين با#تر كه حق امامت سك به ديندارى و تظاھر به عدالتداشته كه تم مى كشورھاى اس:مى را بر آن

نگاھداشته و حتى كمر به قتل و نابودى او  چال زندان است در سياه»  ص«حاكميت را از پيشوايى معصوم سلب كرده و او را كه فرزند پيامبر خدا
  .بسته شود

رشادتھا و مقاومتھاى وى در ; موصل و حلب بوده است ، نورالدين محمود زنگى است كه از سلسله ملوك اتابكانمنظور مصنف از نورالدين شھيد) 8
نورالدين محمود،نوشته عمادالدين : ك.قھرمانان اس:م و عرب درآورده است، براى آگاھى بيشتر در اين باره، ر برابر سپاھيان صليبى، او را در رديف

  .محمودابراھيم سرطاوى العربى،تاليف ا#دب فى گىنورالدين زن: ونيز. خليل

  .بلكه مراد وى ھمكارى وھميارى اجتماعى است. كلمه اشتراكى در بيان كواكبى، عبارت از نظام كمونيستى نيست) 9

  .33و  32سوره نمل، آيات ) 10

  .34نمل، ) 11

  .109و  110اعراف، ) 12

  .111و  112اعراف، ) 13

  .62طه، ) 14

  .38شورى، ) 15

  .97ھود، ) 16

  .دموكراسى) 17

  .ارتوكراسى) 18

غربى وجود دارد، متفكر شھيد مرتضى  در اس:م، آزادى فردى و دموكراسى وجود دارد، منتھا با تفاوتى كه ميان بينش اس:مى و بينش) 19
  :گويد مطھرى در اين باره چنين مى

معنا كه در اس:م مطرح است تفاوت عمده و بنيادى  اعتقاد دارند، با آزادى به آنھاى اجتماعى غربى  اساسا مفھوم آزادى به آن معنا كه فلسفه
  ...كاريھا و ظرافتھا را ناديده بگيريم توانيم اين ريزه بنيادھاى اس:مى بنا كنيم، نمى خواھيم كشورى براساس ما كه مى. دارد

گويند، درواقع فرقى ميان تمايل و اراده قائل  انسان سخن مى آنجا كه از اراده. دانند در غرب ريشه و منشا آزادى را تماي:ت و خواستھاى انسان مى
تمايل، منشا آزادى  خواھد كه اين چنين زندگى كند، ھمين از نظر ف:سفه غرب،انسان موجوى است داراى يك سلسله خواستھا و مى. شوند نمى

تواند آزادى انسان و تمايل او را  است، ھيچ ضابطه و چارچوب ديگرى نمى ل ديگرانكند آزادى اميا آنچه آزادى فرد را محدود مى. عمل او خواھد بود
  .محدود كند
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اين كه . است، در واقع نوعى حيوانيت رھا شده است آزادى به اين معنى كه عرض كردم و شاھد ھستيم كه مبناى دموكراسى غربى قرار گرفته
  ...شود و باشد، موجب تميزى ميان آزادى انسان و آزادى حيوان نمى اساس آزاد انسان ميلى و خواستى دارد و بايد براين

ھاى غربى شاھد آن  وجودخواھد آمد كه امروز در مھد دموكراسى اگر تماي:ت انسان را ريشه و منشا آزادى و دموكراسى بدانيم، ھمان چيزى به
بازى به حكم  بينيم، ھمجنس و برھمين مبنا است كه مى. ريتوضع قوانين در نھايت امر چيست؟ خواست اكث در اين كشورھا، مبناى. ھستيم

  .شود احترام به دموكراسى و نظر اكثريت، قانونى مى

. بازى موافق است كه با ھمجنس: استد#ل تصميم گيرندگان و تصويب كنندگان قانون اين است كه چون اكثريت ملت، درعمل نشان داده
  ...صورت يك قانون #زم ا#جرا درآوريم كند كه اين امر رابه دموكراسى ايجاب مى

  .كند اكثريت ايجاب مى رود؟ آنجا كه ميلھا و خواستھاى جامعه دارنده معيارھاى دموكراسى غربى به كجا مى

انسان اس:مى براساس آزادى انسان است، اما اين آزادى  دموكراسى. در نقطه مقابل اين نوع دموكراسى و آزادى، دموكراسى اس:مى قرار دارد
و تدبير كردن و  بلكه، دين اداره كردن. معنى كشتن شھوات نيست شود،البته اس:م دين رياضت و مبارزه با شھوات به در آزادى شھوات خ:صه نمى
  .مسلط بودن بر شھوات است

دارد به اين معنا است كه اس:م گوييم دراس:م دموكراسى وجود  كمال انسان در انسانيت و عواطف عالى و احساسات بلند او است، اين كه مى
و به تعبير ) 101-  105پيرامون انق:ب اس:مى صفحات . (را به انسان بدھد) حيوانيت و رھا ساختن انسانيت دربند كردن(خواھد آزادى واقعى  مى

. ومت او ھرگز جاى نداردبا چنين وصفى، استبداد در قلمرو حك.» دموكراسى اس:م كاملتر از دموكراسى غربى است«: حضرت امام خمينى
داند كه در كتاب خدا و سنت پيامبر بدان سخت تاكيد شده است، از اينروبراى اداره امور مسلمين  اى مى حسنه را سنت» مشورت«ھمين دليل  به

غرب »  اريستوكراسى«نبايد با  نظر، ھرگز نشيند، اما اين به كارگيرى ومشاورت با افراد آگاه و كاردان و اھل با اھل خبره نيز به شور و مشورت مى
كه  اى،مالى و اجتماعى است در حالى اشارت دارد، اشتباه شود، زيرا م:ك فضيلت در اريستوكراسى غرب، شرافت قومى، قبيله كه كواكبى بدان

  .باشد جاى آنھا، تقوى، علم، و مجاھدت در راه خدامى در اس:م به

  .شده است با كمى تفاوت در جوامع حديثى ثبت اين حديث. 176 ، ص352، حديث 6 تھذيب، ج: و نيز. 4، خبر11 وسائل الشيعه كتاب جھاد، ج) 20

  .اختصار مترجم از برگردان آن خوددارى كرده است جھت رعايت در متن عربى، چندسطر ديگر افزون بر موارد يادشده وجود دارد كه ظاھرا به) 21

  .9الحجر، ) 22

  .7عمران،  آل) 23

  .59انعام، ) 24

  .11فصلت، ) 25

  .33يس، ) 26

  .33انبياء، ) 27

  .88نمل، ) 28

  .30انبياء، ) 29

  .44انبياء، ) 30

  .1قمر، ) 31

  .3ملك، ) 32

  .12ط:ق، ) 33

  .15نحل، ) 34

  .30انبياء، ) 35

  .12مؤمنون، ) 36
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  .36يس، ) 37

  .53طه، ) 38

  .5حج، ) 39

  .3رعد، ) 40

  .45فرقان، ) 41

  .42يس، ) 42

طبيعيه منوط به استظھار از ظواھر اين آيات  است كه استشھاد به اين آيات از جھت اين مسائل مستكشفه از علم ھيئت و قوانين واضح) 43
عصمت و طھارت عليھم الس:م در ھر يك از موارد اين آيات، وا# به لحاظ آنھا ھر يك  بيت است، قطع نظر از مقام تفاسير وارده از اھل

  مترجم. مقام مناسب ذكر آنھا نيست] كه [  حده دارد، تفسيرعلى

ھا و آيات، به مواردى اشاره شده كه با  گرچه رسالت قرآن، بيان علوم و فنون نيست ولى تعارضى ھم با آن نداشته بلكه در برخى ازسوره) 44
  .اثبات رسيده است آن به پيشرفت و گسترش آگاھى و علوم بشرى، حقيقت

  .عمل كنند) 45

 بزرگىاستبداد با 

موجب بحث  به: و منشا اين ك:م آن است كه» تمامى فسادھا باشد استبداد اصل«: از حكمتھاى بليغ متاخرين، اين سخن ايشان است كه
  .باشد استبدادرا در ھر مقام، اثرى بدفرجام مى: دقيق،در احوال آدميان وطبيعت اجتماع، مكشوف گرديده است كه

و با علم رزم داده او را نيزفاسد . و با دين بازى نموده به فسادش رساند. بر عقل فشار آورد، او را فاسدسازد استبداد: و پيش از اين ذكر شد كه
  .كند

بزرگى . برجاى او نھد و اكنون، در اين معنى بحث كردن ھمى خواھيم كه استبدادچگونه بر بزرگى غلبه نمايد و او را فاسد ساخته، بزرگى دروغين
پيمبر و زاھدى شان  و ھيچ - و اين مطلب، ھر انسانى را طبعا مايه شرف باشد  - م محبت و احترام، در دلھابدست آرد شخص مقا: آن است كه

است روحانى، كه نزديك  بزرگى را لذتى. گمنامى، پستى خود را مانع از رسيدن بدان نشمارد ھمچنانكه ھيچ پست. خود را، وا#تر از آن نداند
و افزونتراست از لذت مالك شدن تمامى . با لذت علم، در نزد حكما اشخاصى كه درراه خدا فانى باشند، و معادل است به لذت عبادت، در نزد است

  .حيوة، ھمسرى نمايد آدميان با منزلت و از اينرو بزرگى در نفوس. دارد بر لذت توانگرى ناگھان، در نزد فقرا و برترى. زمين با كره قمر در نزد امرا

حرص زندگى ياحرص بزرگى؟ با#خره : تر است افتاده، تا كدام يك از اين دو حرص قوى ى است كه اين معنى بر بحث كنندگان مشكلو خود ديرزمان
اما دوستى . باشد در نزد آزادان بزرگى نيكوتر از زندگى: خلدون را بدان تميز دادند، آن است كه ابن حقيقتى كه متاخرين بنابر آن نھادند و اشتباه

افكندند، چه  جانھاى خويش به مھلكه مى بيت عليھم الس:م معذور بودند كه بر اين قاعده، ائمه اھل. بر بزرگى امتياز دارد در نزداسيرانزندگى 
و  -د خلدون را بو ھمان زندگى زبونى كه ابن. دادند مى ايشان ھمگى آزادگان ونيكوكاران بودند و طبعا مرگ را با عزت، بر زندگى زبونى و ريا ترجيح

مرغان شكارى و وحشيان غيور از بچه آوردن «: گويند كه مى و تقرير خود را فراموش كرده -داد  به خطا مى را در اقدام بر خطر نسبت بزرگيھاى آدميان
  »اسيرى ابا دارند، بلكه طبيعتى در ايشان وجود يافته كه خودكشى رااختيار نمايند، تا از قيد ذلت رھايى يابند در قفس

يا راه  انسانيت و به تعبير غربيان، در راه. يابه تعبير مشرقيان، در راه خدايا در راه دين - جز به نوعى بخشش در راه جماعت ; ى را دريافتن نتوانبزرگ
ن كه آن بر آ] مگر [ نفرموده،  تعظيم است، در جايى از قرآن، مدح و ثناى خويش از بندگان طلب و حضرت حق سبحانه كه بالذات مستحق. وطنيت

  .قرين ساخته طلب را به ذكر بخششھاى خود بر ايشان

يا بخشش علم نافع بافايده  - ترين اقسام بزرگى باشد  و ضعيف. نامند»  كرم بزرگى«و آن بخشش يا بخشش مال باشد از بھر نفع عام، و او را 
مشقتھا و  راه يارى حق و حفظ نظم، جان خويش عرضهيابخشش جان است كه در . نامند»  بزرگى فضيلت«است از بھر جمعيت مردمان، آن را 

و ھم اوست كه ... است بزرگى باشد و چون بزرگى را به اط:ق ذكر نمايند، مراد اين قسم و برترين اقسام. نامند» بزرگى وا#«خطرھا سازد و او را 
چه بسا عاشقان او كه درراه محبتش، شھادت را لذيذ  - ند سوى او گردن افراشته ھمى نال وا# مقام به و اشخاص. نفسھاى بزرگ آرزومند آن است

اى بودند كه  يا از نجباى خانواده - باشد  خانواده نجابت قديم باشند كه آغاز ايشان به عھد آزادى و عدل پيوسته و اكثر آن عاشقان، از زادگان - يافتند 
»  بزرگى«خداى سبحان از بھر : اند كه گفته مثالھاى بزرگى، اين سخن است و از. ايشان، ديرزمانى منقطع نگرديده سلسله جھاد كنندگان در طايفه

  .مرگ را در راه آن شيرين دانند مردانى خلقت فرموده، كه

ترين  بدبخت«:او بطر كنايه چنين پاسخ داد» ترين مردمان كيست؟ بدبخت«: نمود شاعر، در زير شمشير سؤال»  آغريين«است كه از »  نيرون«اينك 
  .»كسى است كه چون مردم، استبداد را ذكر نمايند،صورت او را در خيال گذرانند مردمان

شمشير  اين شمشير ملت است، اميدوارم من از قانون تجاوز ننمايم تا اين«: كه عادل، چون شمشيرى به سردارى دادى، چنين گفتى»  ترابان«و 
  .»را نصيبى در گردن من باشد
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آياھمى خواھى ستمكار باشى؟ سوگند با خداى، كفش گدايان درازتر ازشمشير «: ك بيرون رفته ھمى گفت، غضبنا»وليد«از مجلس »  قيس«و 
شيرين  چه: سعى ترا چه فايده جزاين كه بدبختى بر نفس خويش ھمى كشانيد؟ در پاسخ گفت: با يكى از غيرتمندان گفتند»  تو است

  .بدبختى در راه منغص نمودن عيش ستمكاران است

  .بر من #زم است كه به وظيفه خويش وفا كنم، اماضمانت قضا و قدر بر من نيست: يدديگرى گو

چه مكان من در پشت اسب باشد يا درزندان يا در ; من خانه را چكنم: از چه روى از بھر خويش خانه بنانكنى؟ گفت: با يكى از وا# طبعان گفتند
  !قبر

اگربرحق ھمى «: و پسر يگانه خود را به اين ك:م بدرود نمود كه -صديق است كه پيرزالى فرتوت بود دختر ابوبكر »  اسماء ذات النطاقين«اينك  ھم
وحاصل آن كه بزرگى، آن بزرگى است كه محبوب تمامى نفوس است وپيوسته ھمه »  ، رزم آزماى تا كشته گردى» حجاج«باشى، پس برو و با 

اما تحصيل آن  - و او درعھد عدالت، از بھر ھر آدمى برحسب استعداد و ھمتش ميسر است - ھاى آن بر شود  كس درپى آن ھمى شتابد و از پله
آيا بزرگى  - دروغين باشد  و مقابل مجد از جھت مبنا و منشا آن بزرگى. به اين كه بقدر امكان باظلم مقاومت جويند در زمان استبداد منحصر است

زبانم لكنت گيرد و در خطاب  و از اينرو ھمى بينم - لفظى است كه معنى ھولناك دارد  دروغين چيست و بزرگى دروغين چه باشد؟بزرگى دروغين
خودشان ھم نباشد از بابت نياكان پيشين  اگر از بابت -ترسم به احساس بعضى از مطالعه كنندگان برخورد  بخصوص از اين جھت كه - كندى پذيرد 

سوگند دھم كه بقدر دو دقيقه از نفس وھواى آن مجرد گردند، و بعد از آن ايشان ھمچون وجدان و حق خوار گرديده،  پس ايشان را به حق - ايشان 
خوشى دھم كه اين  بدست آرند و در ھر حال من خود را دل اند تاويلى از بھر خويش و ھمچون سايراشخاصى كه انسانيت را آسيب رسانيده - من 

  :دلدارى مراخواھند پذيرفت پس روان گرديده گويم

به قوه، مانند  است يا نزديكى. به فعل، ھمچون ياوران و كارگران و او يانزديكى با مستبد است -ھاى مستبده  به اداره روغين، مخصوص استبزرگى د
ه الصوله، خطاب نمايند يااشخاصى كه سينه و شان و رب - العزه  يا ايشان را به الفاظ رب. باشند مى» بارون«و »  دوك«اشخاصى كه ملقب به امثال 

دوزخ كبريايى مستبد را بدست آورد تا  اى از آتش مرد، شعله: عبارت ديگر، بزرگى دروغين آن باشد كه به. ايشان به نشانھا و حمايلھا آراسته است
ولت برميان بندد تا برھان باشد كه او ج:د د شمشيرى از طرف ستمكارى: و با توصيفى آشكارتر، آن است كه -شرف انسانيت را بدان بسوزاند

  .خود نشانى بياويزد كه د#لت نمايد براين كه او را در پس آن نشان وجدا نيست كه عدو آن را مباح شمارد يا بر سينه - باشد  استبداد مى

ر زير سايه انسان د:در برنمايد، تا خبر دھد كه او به صفت زنان،نزديكتر از مردان گرديده به عبارتى واضحتر و مختصرتر، آن است كه» جامه زرتار«يا 
  .مستبد اعظم، مستبدى كوچك شود

ملت ابا دارد كه در  ھاى ملت است و البته استبداديه، از اينرو كه سلطنت آزاد، نمونه انديشه ھاى به اداره كه بزرگى دروغين، مخصوص است: گفتيم
شان را بلند ننمايد مگر دراثناى اين كه به خدمت پس رتبه احدى از اي. قانون مساوات، ميانه افراد خللى وارد آيد، مگر ازبراى علتى حقيقى

  .توفيق يافته و به لقبى تشريف ندھد، جز از بھر خدمتى مھم كه بدان. عمومى قيام دارد، ھمچنانكه احدى را با نشانى،امتياز نبخشد

مانده  از باقى مث: در نزد انگليسان»  لردى«اكنون لقب  ھم. به درجات برترى بخشد ھمين طريق، مردمان را بعضى بر بعضى و خداى عز وجل، نيز به
و ازجھت ثروت و اخ:ق  - خود را خدمتى شگرف نموده باشد  نرسد مگر كسى كه ملت باشد، وليكن در نزد ايشان غالبا بدان لقب عھد استبداد مى

نباشد، مگر زمانى كه در پيشانى  در نظر ملت اعتبارىبا وصف اين، لقب لردى را، . جاى آرد شايان به خدمات قابل آن باشد كه در ما بعد از بھر ملت
او با قلم وطن پرستى و مدادجوانمردى، سطرى خوانده شود كه با خون خودش آن را امضا نموده،به شرف خويش سوگند ياد كند كه ضامن 

  .يعنى آزادى ايشان است باشد و حافظ روح ملت اساسى ايشان مى ناموس ملت، يعنى قانون

ولى در قرنھاى .جزاشخاصى كه دعوى اصالت داشتند و از نژاد پادشاھان و امراء بودند; ين، را در ملتھاى قديمه، اثرى يافت نشودبزرگى دروغ
وشوى  شست آزادى، چرك و كثافتھاى آن را بقدر قوت وطاقت] با [ تا آن كه . در قرنھاى آخرين، بازارآن رواج يافت; وسط، شروع به رستن نموده

  .نمودند

اما خودشان رافريب دھند كه خود را در امورات خويش آزاد شمرند، نه پرده از كارايشان برگرفته ; رگان دروغين، ھمى خواھند عاميان را بفريبندبز
ه در بلك. تحمل نمايند سبب اين مظھردروغين، محتاج شوند كه بدرفتاريھا و خواريھا را از قبل مستبد بزرگ به. شود و نه گردنھاشان سيلى خورد

خواھند عكس آن را به مردمان اظھار دارند، و ھركس خ:ف آن رامدعى گردد با او مقاومت جويند،  پوشيدن آنھا از مردم حريص باشند، بلكه ھمى
  .است بلكه فكرت مردمان را در حق مستبدغليظ كنند و اين عقيدت را از ايشان دور سازند كه كار مستبد ستمكارى

است كه به  بزرگان دروغين و زياد نمودن ايشان، ھمين ، دشمنان عدل و ياوران جور باشند ومقصود مستبد از تربيتو ھمچنين بزرگان دروغين
اقتضاى استبداد  خود را زيان رسانند مث: ايشان را وادارد تا در جنگى كه خود او محض توسط ايشان، بتواند ملت را فريب دھد تا در زير نام، منفعت

انى كنند و ايشان را به گمان افكندكه مراد او يارى دين است، تا مليونھا از مال ملت در راه لذايذ و تاييداستبداد خويش به نام فش برانگيخته، جان
  .حفظ شرف ملت و شكوه سلطنت اسراف ورزد

  .باشند، آسيب رسانند ملت مى يا ملت را به كار گيرد تا دشمنان ظلم او را، به نام اين كه دشمن

  .باشد نام اين كه مقتضى حكمت و سياست چنين مى بدانگونه كه ھواى نفسش خواھدتصرف نمايد، به سلطنت و ملت يا در حقوق

و ; نه شاخ زنند ونه نيزه بازند»  گاو بھشتى«دروغين سازد، اما اشخاصى را كه ھمچون  القلب را، بزرگ مستبد، گاھى بعضى افراد مردمان ضعيف
جز ازاشخاص بزدل ] را [ ولى با وصف اين، ھرگز كارگران و ياوران . مردمان نمايند سبه متقلب دغل باز بهايشان مانند نمونه باشند كه ك

به بيانى  است كه حاجت بنياد است و حكمت آن ظاھرتر از آن فطرتان بى استبداد دولت پست دولت: و از اينرو گويند كه. فطرت، انتخاب نكند پست
  .طو#نى افتد
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باشد وبا ھوش و  بزرگى دروغين دھد، چه فريب خورد كه ايشان را نفس خبيث ستبد، بعضى خردمندان امين را منصب و رتبهگاھى اوقات نيز م
و از اينرو در . سازد تدبير خويش او را سود رسانند و از آن پس چون با تجربه،اميدش درباره ايشان نوميد گردد، فورا قصد گزندشان نمايد يا دورشان

  .خائن يابد مگر نادان عاجز، يا بيثنزد او تقرب ن

واز بھر  -اين گروه، يعنى خردمندانى كه شيرينى بزرگى حكمرانى را چشند  سازم كه معنى ملتفت و در اين مقام فكر مطالعه كنندگان را بدين
باشند كه  ھم ايشان - و كوتاه سازند  و ازآن پس به گناه امانت، دست ايشان بربندند - بزرگى وا#مقام به نشاط اندر شوند  خدمت ملت و دريافت

 - اند  اص:ح و طلب عدل در دھند و خود اين انق:ب است كه مستبدين ازچاره آن درمانده و افراد ملت را نداى - ماده الكتريك عداوت استبداد گردند 
تجربه غالبا به اشخاصى  د كه مستبدين در بابو از اين معنى ناشى ش - نياز نباشند و ازآسيب آن ايمن نمانند  چه ايشان ھيچگاه از تجربه بى

باشند و نغمه بزرگى دروغين  اعتماد نمايند كه در خدمت استبداد، اصيل ونجيب باشند و اخ:ف ستوده مستبدين را از پدران و نياكان ميراث يافته
  .آغاز گرديد سبب اصل و نژاد از اينجا درميان ملت به

گفتگو نموده از  باشد #جرم چنان ديدم كه اندكى بر سر نجابت و اصالت زرگى دروغين، پيوستگى ونسبت قوى مىاز آنجا كه نجابت را با بزرگى و ب
  .باز گردم آن پس به بحث مستبد و ياوران او، بزرگان دروغين

ن ارث برند و ازجھت تربيتى كه ھمانا نجابت، صفتى باشد كه ما منكر فضيلت اونيستيم از جھت صفات و ميلھا كه فرزندان از پدرا: پس چنين گويم
و از جھت . غالبا با ثروت قرين باشد و ثروت معين گردد تا صاحب آن به مظھررحمت و آزادى گرايد باشد و از جھت اين كه نجابت در خانواده پايدار مى

وترگردد و از جھت اين كه ع:قه ملت و ھمسران خود شباھت جسته بر سر شوق آيد كه از ايشان برتر و نيك اين كه غالبا باعث گردد تا شخص به
  .باشند و از اين بابت تايك اندازه از معايب و نقايص تحاشى دارند اين كه اشخاص نجيب پيوسته منظور نظرھا مى و از جھت - وطن را قوى سازد 

را عدد افزونتر و  و اين نوع آخرين. ظلم و امارتخانواده علم وفضيلت، خانواده مال و كرم، و خانواده : بر سه نوع تقسيم شوند ھاى نجابت و خانواده
  .مستبد است در استعانت جستن و محل اعتماد بودن موقع مھمتر است و اوست كه محل چشم داشت

ث عدالت ار باشد ميل او را به پس نظر كنيم تا اين نوع را از اين صفات و فضائل چه بھره باشد؟آيا فرزندى از جد خويش كه مؤسس بزرگى او مى
يافته؟ يا ثروت را جز  تربيت يا بر غير وقار دروغين كه درميان طايفه و خانواده برقرار است - ! در صورتى كه عدالت در ذات جدش وجودنداشته - برده؟ 

جسته؟  جوى منافق خوى، شباھت باشد كار فرموده؟ يا جز به ھمسران بد تملق شكستگى فقرا مى دل در راه لذتھاى حيوانى و ج:لتى كه مايه
جز كرسى حكمرانى تصور نموده؟ يا  اند خوار نشمرده؟ يا از براى جناب خودش مكانى خود را به جرم اين كه قدر ومقام او را نشناخته يا ملت

ف حال اكثرى از اشخاص اصيل، ولى با وص ھاى جاندار؟ اين است ھيچگاه از مردمان شرم داشته؟ وخود مردمان در نزد او كه باشند جز مجسمه
اين اشخاص كه سخت اندك باشند نجابتى شگرف  اند فرونگذاريم و ستم روا نداريم، چه بھره يافته را كه از علم و كمت اين، ما حق بعضى از ايشان

ن، جسارت و بزرگ منشى بزرگا و از صفت. گويا قوت قلب را كه از نياكان ارث برند، در راه خيركارفرمايند نه در شر - با ديد آيد  و شگفت از ايشان
. و ھمچنين قوت ھر يك ازصفات ايشان به فضيلتى سرشار و كرامتى عاليمقدار، منقلب گردد. بر مقاومت اشخاص بزرگ را فايده برند اقدام
و امثال اين اشخاص كامل نجيب چون در ملتى . بزرگ انجام دادن جمله اشتياق وطن و اھل آن و ناليدن بر مصائب ايشان و كارھاى ازآن
و خود  -خود را به سوى فيروزى و رستگارى كشند  ارشوند، اميد است كه بعضى از ايشان به درجه خارق عادت، ترقى نمايندو ملتبسي

  .نيست، چه چون قدرت نسب و قوت حسب، در يكجاى جمع آيندعجب نباشد، اگر كار مستبد عادل كنند كه به منزله عنقاى مغرب است غريب

آدمى پيوسته با يكديگر برادر و در ھمه چيزمساوى بودند،  چه بنى. باشند بلدھا مى ر قبيله و از ھر قبيلى، ميكروب تمامو از آن پس نجبا خود در ھ
امتياز بعضى افراد بر  و از نزاع ايشان با ھم - تا برحسب اتفاق، بعضى از ايشان به فزونى نسل امتيازيافتند و قوتھاى عصبيت از آن ناشى شد 

  .را ايجاد كرد آمد و حفظ اين امتياز نجابت افراد ديگر حاصل

[ خانواده پس نجبا در قبيله يا در ملتى ھرگاه قوتھايشان نزديك با ھم باشدبر باقى مردمان استبداد ورزيده سلطنت نجبا را اساس نھند، و ھر زمان
ھابقيه قوت و  و ھرگاه در سايه خانواده. يى استبداد ورزدھاى نجبا امتيازبسيار داشته باشد به تنھا شود كه بر ساير خانواده از نجبا يافت] اى 

  .برجاى باشد، سلطنت فرد مقيده اساس نھد، اما اگردر مقابلش كسى نباشد كه از او پرھيز نمايد، سلطنت مطلقه باشد شوكت

صوت غالب باشد، آن ملت دركار خود يا در احكام بنابراين، اگر در ملتى خانواده نجبا بالكليه وجود نداشته باشديا وجود داشته و ليكن عموم ملت را 
ھر دسته از آنھا  - ايشان نجبا گرديده  خود سلطنتى انتخابى برپاى دارد كه درآغاز موروثى نباشد، ولى چون چند تن متولى سلطنت گردند، نسل

  .خويشتن اعاده دھند را به سوى خود كشانند كه بر حريف غالب آمده تاريخ سلطنت طائفه سعى كنند تا شطرى از ملت

مردمان را به آثار  و چشمان - جستن بر يكديگر در اظھار ج:لت و عظمت غرقه گردند  و از بزرگترين مضرتھاى نجبا آن باشد كه ايشان در اثناى غلبه
آيد و در كار مستبد گردد،  وھمى بر خلق خداى تكبر نمايند و از آن پس چون يكى از آن نجبا غالب - خويش خيره ساخته عقلشان جادو كنند  عظمت

وخود مستبد نيز ايشان را بر ترك استبداد  - استبداد خو كرده باشند و ھمى خواھند به مستبد شباھت جويند  چه با لذت. باقى ديگر او را وانگذارند
بخشد و تا يك اندازه ايشان را بر مردمان ھابديشان  بلكه ھمى مال برايشان فرو ريزد و بر استبداد ايشان اعانت نمايد و لقبھا و رتبه - حمل نكند 

و نيز ازبھر اين كه دير وقتى با استبداد خو نمايند و اخ:قشان . بدارند قدرت و تسلط عطاكند تا بدان مشغول گرديده از مقاومت استبداد او دست
  .د و ناگزير از ياوران او گرديده از ضديت او باز گردندخودش باقى نمان محل نفرت مردمان شوند، تا مرايشان را ملجا و پناھى جز آستان فاسد گرديده

سياست ديگر  و ھمچنين - پوشى با ھم باشد تا به غرور اندر نشوند  گيرى و سست رفتارى ونگرانى و چشم سخت و نيز مستبد را با نجبا سياست
گاھى نيز به نام عدالت از بعضى ايشان انتقام جويدتا مردمان را و  - اين كه درميان ايشان فساد افكنند كه مبادا در دشمنى او باھم اتفاق نمايند 

و حاصل ك:م  - . شود رعيت را بجاى بعضى از ايشان اختيار كند تا شوكت ايشان شكسته ھمچنانكه گاھى افرادى از ادناى -از خود خوشنود سازد 
و از آن پس ايشان را لجامى از بھرزبون ساختن رعيت قرار  - رافكنند آن كه مستبد، نجبا را به عيش و نوش زبون سازد تاخود را بر روى پاى او د

از بھر او خلوت گردد تا ھمچون تند  ھمچنانكه عين اين سياست را باعام:ن و رؤساى مذاھب كارفرمايد و با اين سياست و امثال آن، ميدان - دھد 
بلى كار با خداى عز  - وكار با خداى است  - ومى كه از روى زمين آتش گدازد باد به وزيدن آمده، رعيت را مانندپرى بر باد دھد يا ھمچون باد سم

اى  اراده ھ:ك ساختن اھل قريه يعنى چون )1( واذااردنا ان نھلك قرية امرنا مترفيھا ففسقوا فيھا فحق عليھا العذاب«: باشد كه فرمود وجل مى
  .ن، فسق ورزند پس شايسته عذاب گردندنماييم، بزرگان ايشان را فرمان دھيم وايشان، در اطاعت فرما
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و اكنون به .خويش جلوس نموده،تاج موروثى بر سر قرار دھد، خود را چنان بيند كه از آن بيش آدمى بود سلطنت مستبد در آن لحظه كه بر تخت
واسطه چاكران و ياوران  نرسيده مگربه خدايى رسيده و از آن پس، بار ديگر نظر كند و خويشتن رادرحقيقت عاجزتر از ھر عاجزى بيند و بدان مقام

موروث و اين تخت و تاج و چوگان  ھمانا اين سلطنت: ايشان برآورده از زبان حالشان اين سخن شنود كه پس نظرى به سوى. كه در گردش اندرند
، مگر جادوى ما و خيانتى كه با دين و نباشد و ترا در اين مقام برقرار ننموده، بر گردنھاى مردمانى مسلطنساخته پادشاھى، جز خيالى در خيال

گروه رعيت كه تفرج ھمى كنند نگريسته ايشان را  و بعد از آن به - خويش كرديم، پس نظر كن تا با ما چگونه رفتار نمايى  وجدان و وطن و برادران
درميان آن مردگان بعضى افراد زنده مانده و ايشان گرشود كه  ولى در فكرش چنان جلوه - اند  بيند، گويى دير زمانى باشد كه مرده جادو زده و مبھوت

ايم تا آنھا را انجام دھى  ملت را كارھا باشد كه ترا وكيل ساخته ھمانا گروه: خردمند و بزرگوار باشند و چشمان ايشان با او ھمى گويد مردمانى
  .امابرحسب اراده و ميل ما نه به ميل و اراده خودت

و لشكرى از سفلكان گرد آورده بااين  - ياوران،ياوران، كار خويش بديشان گذارم ! ھان: ش باز گردد و گويدو اين ھنگام مستبد به نفس خوي
  .نباشد و مردمان را بنده گرفتن نتوانم بينى، استبداد مرا دوامى بزرگواران رزم آزمايم، چه بدون اين پيش

و ھر . ھا كوچه از مستبد اعظم تا پليس تا فراش تا جاروب كش; بداد باشدصفت است به تمامى فروعات خود، داراى سلطنت مستبده، بالطبع نسبت
بلكه منتھاى سعى  - ندارد  زيرا كه فرومايگان را جلب محبت مردمان اھميتى; طبقه خود باشند ترين اھل صنفى از ايشان، در اخ:ق و صفات پست

ھاى خوان قربانى  حريصند كه ريزه باشند و سخت ياران دولت او مى درباره خودشان، كه از جنس او و و كوشش ايشان كسب وثوق مستبد است
و اين طايفه مستبدان را  - و با او انباز شده او نيزانباز ايشان شود  - ملت را بخورند و بدين صفات،ايشان از مستبد و مستبد از ايشان ايمن گردند 

تر باشد محتاج گردد كه از بزرگان  ستمكارى حريص چه ھر قدر مستبد بهبرحسب شدت و ضعف استبداد،  - باشد  گاھى عده بسيار و گاھى اندك
ترين  و نيز محتاج باشدكه در نگاھدارى ايشان، دقت نموده آن لشكر را از پست. تا كارگر او بوده او را پاس دارند. دروغين افزونترلشكرآرايى نمايد

و درمحافظت نسبت مرتبه درميان ايشان محتاج باشد تا به طريق  - فت نشود انتخاب كند كه در نزد ايشان اثرى از دين و وجدان يا سفلكان
  .افزون و قرب و مرتبه بلندتر بود تر باشد وظيفه افزون»  سفله طبعى«يعنى ھر يكى را كه . رفتار نمايد معكوس

د از او، وزراى ديگر كه فرودمرتبه او باشند باشد، و بع مستبد، لئيم اعظم ملت مى عقل و تاريخ، عيان ھمگى شھادت دھند كه وزير اعظم سلطان
وشايد بعضى از مطالعه كنندگان  -درجات فرومايگى ايشان مقتضى درجات تشريف ايشان است  و ھمچنين. در سفله طبعى كمتر از او خواھند بود

ازظلم رئيس خويش ناليده، از اعمال او  فريب خورند كه مشاھده نموده باشند بسيارى از وزراى مستبدين لوح نگاران ساده ھمچون بعضى تاريخ
چنين و چنان كردندى و ملت را با مال  كه اگر امكانشان مساعدت نمودى: اند به م:مت او گشوده اظھار داشته اند و آشكار زبان شكايتھا داشته

چگونه اين سخن درباره ايشان صدق نمايد  ترين ملت توانند بود؟بلكه پس در ھمچو حالتى چگونه ايشان فرومايه - بلكه با جان خويش فدا شدندى
نموده به مراد خود يا بعضى از آن رسيده يا بر سر آن ھ:ك  جان خويش به خطر انداخته، بعضى ديگر بر مقاومت مستبد اقدام كه بعضى از ايشان

  اند؟ گرديده

و ناچار به جمعى محتاج است كه او رايارى كنند،  باشد پس جواب اين شبھه آن باشد كه چون مسلم گرديد كه مستبد برظلم مردمان حريص مى
باشد؟ ھرگز چنين  خود كسى را انتخاب نمايد كه در ھمراھى او با مراد خودش شك داشته آيا ھيچ عقلى تجويز نمايد كه او از بھر يارى و ھمراھى

  !چيزى نشود

آياممكن است ! شناسايى مقاصد او را ندانسته باشد؟ ابدا و ھرگزآيا ممكن است كه مستبد، وزير خود را از بازاريانى منتخب سازدكه تجربه و 
آن رئيس او را با يك  كه وزيرى در حقيقت صاحب اخ:ق نيكو باشد، اما در ظاھراظھار شر نمايد و رئيس مستبد را با اعمال خويش بفريبد در صورتى

  !تواند؟ ابدا كلمه عزت بداده و با يك كلمه معزول كردن

باشند آيا ھمچه شخصى ايمن تواند بود كه بر دربارش كسى باشدكه در  او مى سبب ستمكارى، دشمن خبر نيست كه مردمان به مستبد، خود بى
  !ظلم از او كمتر و از دشمنان او دورتر است؟ ھرگز چنين نباشد

ودر حالتى كه . يشان ھمراھى و اتفاق نباشددرصورتى كه به اختيار شيطان در ميان ا و از آن پس چگونه وزير از آسيب مستبد، ايمن تواند زيست
باشند و مردمان نيز او را به سبب متابعت مستبد، دشمن دارند و درھر ساعتى ھدف  باشد و ھمسران در صدد گزند اومى وزير بالطبع محسود مى
ل، يا وجدان، ياحكمت، يا مرحمت، وجود چينيھاى سوزان است؟ ياچگونه در نزد وزير چيزى از پرھيزكارى، يا شرم، يا عد شكايتھاى حقه و سخن

  داشته باشد و قبول نمايد كه ج:د مستبدگردد؟

داند كه ملتش دشمن دارند و بدى خواھندمادامى كه با ايشان  باشد؟ درصورتى كه خود او مى آيا ممكن است وزير را اندك شفقت و رافتى بر ملت
و در آن صورت نيز .ر نكند، مگر بعد از آن كه از اقبال خويش در نزد مستبد مايوس گرددكا و او نيز، ھرگز اين. در عداوت مستبد، متفق نباشد

اميد آن كه او را وزارت دھد تا  مقصودش نفع ملت نباشد، جز اين كه مستبد راتھديد كردن خواھد، يا فتح بابى از بھر مستبد جديدى درنظر گرفته به
  .وزر و گناه او بر گردن گيرد

و ھمچنين مشير، كه مشير مستبداست و بر . د كه وزير مستبد، وزير مستبد باشد، نه وزيرملت، مانند سلطنتھاى دستورىپس نتيجه اين ش
اين كه حمله دشمنى  مستبد به او عطا نموده، بدون] را [ خويش خبر دارد كه اين شمشير  بخصوص كه خود از نفس. ملت غيرت برد نه از بھر ملت

ى نمايان كرده باشد، جزاين كه با او معاھده نموده كه آن شمشير را در گردن دشمنان استبداد كارفرمايد، و آن دشمنان از او دفع نموده يا فتح
آورى در انكاراستبداد نمايند و اظھار فيلسوفى در  بنابراين نبايد احدى ازخردمندان فريب خورد، بدانچه وزرا و سرداران، زبان. بيچاره نيست مگر ملت

و معتقد وجدان در  - و بديشان وثوق نكند . نمايند خورند و بنالند، بلكه ھوشمند فريفته نگردد اگرچه ايشان نوحه و گريه اگرچه حسرت. داص:ح كنن
و نيز اين رفتار ضامن نباشد كه ايشان  - منافات دارد  اگرچه نماز گذارند و تسبيح كنند، چه تمامى اينھا با سير و سيرت ايشان - ايشان نگردد 

كه مقصود آنھا بااين حركات، چيزى بجز تھديد مستبد نيست، تا خون : اند عمل نمايند، بلكه توان گفت يافته برخ:ف آنچه خونموده و تربيت
  .ايشان را بدست آرند يعنى مال رعيت

كه عمرى  درصورتى - بشكنند  خواھد شمشير خويش در نزد ملت افكند تا آن را بلى چگونه تصديق وزير يا كارفرماى بزرگ روا باشد كه ھمى
او نيز از ھمين ملت است كه تمامى طبيعتھاى بلند شريف ايشان را،استبداد به قتل  چه -طو#نى با لذت تجمل و عزت جبروت، خو كرده باشد 

بر پدر و  پوشد،نخست ولى به محض اين كه آستين جامه سپاھيان در - رسانيده تا آن كه برزگر بدبخت را به سپاھى گرى گيرند واو ھمى گريد 
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و از آن پس بااھل قريه و دوستان و ھمسايگان خود ستمكارى آغازد و دندان خود رااز غيظ ھمى فشرده به  - مادر خويش خوى پلنگى آشكار سازد 
  .خون بيچارگان تشنه باشد و ميانه دشمن با برادرفرق نگذارد

حميت ھمى باشند و ازايشان  شود كه تمامى رجال عھد استبداد، بد عھد و بى تشكن، ذكر كنيم تا ثاب پس اكنون بعضى دليلھاى قطعى دندان
فريب خوردن ملت  باشد و طمع بيچاره مى مطلقا اميد خيرى نباشد و اگر گاھى اظھار ناله و دردمندى كنندتمام آن به قصد فريفتن و فريب دادن ملت

شان برپاى است و به ھمت ايشان دوام يابد، ديده ملت را بابصيرت ايشان كور ساخته و بدي رو دارند كه ھمى دانند استبدادى كه درحقيقت را از آن
اعصاب آنھا را سست و خدر نموده،چنانكه چشم ايشان چيزى نبيند مگر ھول و ھراس كه مر ايشان رااحاطه نموده و چيزى نفھمند جز درد 

دين كنند و گويند اين قضاى آسمان  جز اين كه، جمعى با ايشان ھمراھى به نام; پس از ب: ناله ھمى كنندو خود ندانند از كجا بيامده; عمومى
  .اى جز صبر ورضا نباشد است و او را چاره

اھتمام ورزند و در  و گروھى ديگر، فريبشان دھند و ايشان ھمان بزرگانند كه اظھاردردناكى كنند و خود را طبيبان مرض خوانده در برطرف كردن آن
باشند و مرادايشان آن است كه مردمان را  كنند، ولى حق گواه است كه دروغگوى و فريبنده مى صيبت اظھار رشادت و شجاعترھايى ملت از م

  .تھديد نمايند ھمواره گمراه سازند و مستبد را گاھى

حال  ق مايل نباشند، ھمچنانكهپس يكى از اين د#يل كه گفتيم آن باشد كه مستبدين تربيت نكنندمگر سفلگان رذل را و جز با چاپلوسان مناف
  .رئيس ايشان مستبد اكبر است

اندك رشوه سر فرود نيارد و ليكن كسى كه از رشوه بسيار سر باز زنددرميان  شود كه به و نيز از آن جمله اين كه شايد در ميان ايشان كسى يافت
  .ايشان يافت نشود

ھمواره عطاھاى  با مستبد شركت دارند و اين از آنرو باشد كه در مكيدن خون ملت زيرا كه; جمله اين كه درميان ايشان جز خواھنده نباشد باز از آن
  .نمود اند، يعنى ده وصد برابر آنچه اداره عادله به امثال ايشان تجويز مى بزرگ و مرسومات بسيار دريافت نموده

ى و پنھانى باشد در راه مقاومت استبداد كه خويش را،دشمن او حساب و شمار را،اگرچه بطور مخف جمله اين كه دينارى از آن اموال بى و از آن
  .دانند صرف ننمايند

از آن جمله اين كه اغلب ايشان بشدت مسرف و مبذر باشند وچون قانون عدالت و مساوات مجرى گردد، مقررى و مرسوم معتدل،ناچار كفايت 
  .اسراف و مخارج گزاف ايشان ننمايد

ونصفه يا  - بدھند  سبب بخل و امساك از دست كه شرف مقام خويش را، نيز به حدى ايشان، بخيل و ممسك افتند، بهجمله اين كه بعضى از  از آن
راجع به شرف مليت  آويز كه شرف مقام خويش كه بدين دست. افزونتر از حق خويش ستاند ربع مرسوم خود را، مصرف نكند، با وصف اين كه بسى

كه روزگار بر سبيل ندرت،  بعد از اين د#يل، تاريخ منكر نيست. ھمين بخل خوار و خيانتكار باشد سبب د و بهباشد، با آن مرسوم حفظ ھمى كن مى
درآمدند و مستعد كفاره مسيحى يا استغفار  خويش پشيمان گرديده به توبه و انابه گراييدند، يا در صف ملت ھاى بعضى وزرا بوجود آورد، كه از كرده

در ھر زمان بعضى وزراء و سرداران كمياب پديد گردند كه درجوانمردى اصيل باشند و جوانمردى و آزادگى از پدران ارث  اس:مى شدند، ھمچنانكه
  .برده سرآن بعد از چھل يا ھفتاد سال به عيان ظاھر شود و ثرياى اخ:ص درجبين ايشان طالع درخشان باشد

و ملت اسير  واسطه بزرگان دروغين نيست كه او را نه قوت است نه حمايت، جز به شنتيجه تمام اين سخنان، آن باشد كه مستبد يك نفر عاجز بي
آسمان عقل  تا چون -و پيشرو اونباشند مگر خردمندان، كه ايشان را روشن ساخته راه نمايند  - نيز كسى پشتش نخارد، جز ناخن انگشتش 

ايشان را با مرگ  انگيزد كه خوشبختى ملت را به بدبختى خودشان و زندگىفرزندانش ظلمانى گردد، خداوند پيشروانى نيكوكار، ازبھر ايشان بر
خدايى كه ھر كه را  پس منزه است - چه خداوند لذت ايشان را دراين معنى قرار داده از براى مثل اين خلقشان فرموده ; خويش، خريدارى كنند

  .ستاو آفريننده بزرگ ا خواھد از بھر ھرچه خود خواھد اختيار فرمايد، كه

  :نوشت پى

  .16/اسرائيل بنى) 1

 استبداد با مال

بدرفتارى، و  نام من شر است، پدرم ستمكارى، مادرم: گفت سازد، ھرآينه مى حسب و نسب خويش بيان خواست اگر استبداد شخصى بود و مى
ام نادانى  دخترم بيكارى، ووطنم خرابى، و قبيلهتنگدستى، و خالويم زبونى، و فرزندم بينوائى، و  برادرم خيانتكارى، و خواھرم درويشى، و عمويم

  .است

و .و شان، مال است. و ثبات، مال است. و دين، مال است. وعقل، مال است. قوت، مال است: اما در وصف مال، صحيح است كه گفته شود
و . باشد مى به ثمره آن منتفع گردد، مال تمامى آنچه انسان: وحاصل ك:م آن كه. جويى، مال است و صرفه. و تربيت، مال است. جمال، مال است

  .فساد باشد بلكه در راه آن جلب و بال نمايد واسطه استبداد و عرضه تمامى اين اسباب با ثمرات آن به

يشان خرد بجز عنكبوت، چنان مقتضى باشد كه ھر يك جنس از حيوان،بعضى از ا ھمانا نظام طبيعى در تمام حيوانات حتى در ماھى دريا و جانوران
يعنى از محل طبيعى ; كنند كه روزى از خداى سبحان طلب; حيوانات آن باشد و از بيعت. خورد ولى انسان انسان ديگر را ھمى. بعض ديگر را نخورند

  .آن، اما انسان حريص باشد كه طلب روزى ازبرادر خود نمايد
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از آدميان ھمى خورد، تا آن كه حكماى چين و ھندتوانستند خوردن جنس خود،  انسان، روزگارى طو#نى زندگى نمود در حالتى كه گوشت ابناى
انسان را به قربانيھا كه از  خوردن گوشت دينى اولى، در ممالك ديگر پديد گرديد و نخست بعد از آن شريعتھاى. گوشت را به كلى منسوخ سازند

نمودند  قربان شده را طعمه آتش مى باقى گذاشتند، ولى آدمىنمودند، مخصوص داشت و از آن پس رسم قربانى را  جنس آدمى از بھر معبود مى
دست ابراھيم عليه الس:م به قربانى  برادران خويش فراموش كنند، تا آن كه خداى عز وجل قربانى آدميان رابه تا به تدريج آدميان لذت گوشت

و آئين اس:م نيز برآنگونه بيامد، اما عيسى عليه الس:م قربانى  - د حيوان بدل فرمود و بعد از اوموسى و باقى انبياء عليھم الس:م پيروى او نمودن
  .حيوان را به نان تبديل فرمودو ليكن اين قانون تنھا در كليسا معمول گرديد و عموم نيافت

  .باشد و ھمچنين خوردن گوشت آدمى در نزد آدميان منسوخ شد، مگردرميان بعضى قبايل زنگيان كه تاكنون موجود مى

نمود، جز اين  بدينسان كه مردمان را طعمه ستمكاران. ستبداد ميشوم، خوردن گوشت آدميان را به شكلى سختترو تلختر دوباره زنده ساختولى ا
خود را اسيركرده با نشتر  ولى مستبدين، رعيت. خوردند كشتند و مى اسير نموده مى خواران نخستين، دشمنان خويش را به تنھايى كه آدم

يا ثمره . سازند اموالشان به يغما برند و ايشان را بكار افكنده عمرشان در بيگارى كوتاه يعنى. مايند و خون جان ايشان را بر مكندظلمشان فصد ن
  .خواران اولى با آخرى در غارت عمر و گرفتن جان، فرقى نباشدمگر در شكل آدم و ھمچنين ما بين. زحمات ايشان به يغما برند

مقدماتى  فطرى انسان دارد و از اينرو چنان ديدم، كه باكى نباشد در دنبال نمودن مال، بحثى است كه ع:قه قوى با ظلمھمانا بحث استبداد با 
  .استبداد سياسى آنھا را حمايت نمايد ھاى چند كه نتيجه آنھا تعلق به استبداد اجتماعى دارد و قلعه

باشد و  اند، نصف ايشان بار دوش نصف ديگرمى به ھزارو پانصد مليون تخمين نمودهآدم كه شماره ايشان را  مجموع بنى: جمله آن است كه از آن
بدين صفت معروف  باشند؟ زنان، ھمان نوع بشر ھستند كه مقام ايشان در طبيعت آيا زنان كيان - سبب زنان شھرھا اكثريت دارند  اين نصفه به

بشر كه نرينه ھستند،  و نيز باقى خلق. ينه از ايشان، يك نفر نرينه كافى باشدجھت ھزار ماد گرديده كه حافظ باقى بودن جنس آدمى ھستند وبه
سبب اين نظر، زنان با  به پس - را جنس نرينه زنبور عسل سزاوار است، آدميان نيز سزاوارند  يا آنچه - باشند  ھمواره دچار خطرھا و مشقتھا مى

نھادند و كارھاى سھل و آسان  و خود حكم گرديده، قانون عمومى، سنت. ى ستمكارىتقسيمى از رو ولى - مردان امورات زندگى را تقسيم نمودند 
خويش قراردادند و نوع خودشان را به گمان پاكدامنى، مطلوب و عزيز ساخته،شجاعت و كرم را از بھر خودشان صفت  دعوى ضعف، قسمت را به

كه نوع ايشان اھانت رسانند واھانت نشوند و ستم نمايند يا ستم بينند در ھر دو : و چنان تعيين نمودند. پسنديده دانستند ناپسند، و از بھر مردان
بعضى اخ:قيان زنان را نصفه مضره ناميده و گفته  جھت و ازاين -و دختران و پسران خويش، بر ھمين قانون تربيت نمايند  - كنند  حال ايشان را اعانت

چه زن در بدويت و صحرانشينى، نيمه ثمره كارھاى مرد را از . نمايد سبت، مضاعف ترقىضرر زنان شھرنشين و اھل مدنيت، از قرار ن:است كه
و ھمچنين زنان پايتخت نشين، در زيان رسانيدن،ترقى . از شش، بازگيرد شده پنج و زن تربيت - و زن شھرى، دوتا را از سه تا بربايد  - اوسلب نمايد 

چه رجال سياست و اھل دين واشخاصى كه . اند ھاى حيوة را، ازروى ستمكارى قسمت نمودهو از آن پس، جنس نرينه آدمى، نيز مشقت. نمايند
به نصفه آنچه از خوان آدميان خشك شود يعنى ماحصل عمر ايشان يابيشتر، بھره برند  ملحق بر ايشانند و شماره ايشان بيش از يك درصد نيست

اوقات، از آنھا عبور  ھا و خيابانھا را، به مليونھا چراغ، زينت دھند كه گاھى كه كوچه مدعا آن شاھد اين. و در راه عيش و اسراف خويش صرف كنند
  .ھاى خويش درتاريكى زندگى نمايند، به فكر ايشان نيايد نمايند و مليونھا از فقراء كه در خانه

درصد تخمين  اين طبقات، كه ايشان نيز به اندازه يكحريص يا انبارداران و امثال  ھاى نفيسه و صاحبان كمال و بازرگانان و بعد از آن اھل صنعت
قسمت مختلف، درميان  و اين -ھا و صدھا وھزارھا از صنعتگران و برزگران، زندگى كنند به مصرف رساند  اند، يك تن از ايشان به مثل آنچه ده شده

دانشمندى كه خرمى عمر خويش، در  بلى روا نيست. اوردهقسمت است كه او را استبداد سياسى بي آدم و حوا تا اين نسبت دور از يكديگر، ھمان
اى كه خود را به خطر  وھمچنين كوشنده. مفيد، صرف نموده با جاھلى كه در سايه ديوار، خفته مساوى باشد تحصيل علم سودمند يا صنعت

سزاوار انسانيت آن باشد كه شخص با ترقى، دست  و ليكن عدالت مقتضى اين تفاوت نيست، بلكه. درافكنده، با تنبلى كه نام ونشانى از او نباشد
  .زندگانى خويش نزديك نمايد با خود شريك ساخته، زندگانى او را نيز به فرد درمانده رابگيرد و او را در منزلت

ش فراموش كرده، خوي بگسترانيده و انسان نيز طغيان نمود و ستمكارى ورزيد و خداى خداى سبحان جل شانه، سلطنت انسان را بر تمامى اكوان
او . شده تا خدمتگذار شكم وعضو قبيح خود باشد و بس گفتى از بھر آن، خلقت. مال و جمال را پرستش نمود و اين دو را آرزو ومطلب خود، قرار داد

ھم آدمى در جمع رسيده كه بزرگترين  اى است رساننده به سوى جمال، نزديك بدان را كارى جز خوردن و سودن نباشد ونظر بدانكه مال وسيله
  .اند لقب بداده» سرالوجود«مال باشد و از اين جھت او رامعبود ملتھا و 

باكى و  را بر بى خويش شكايت نمود، از بھر او چنان راى دادند كه زنان ازكسالت رعيت»  كاترين«: نگار روسى، حكايت كرده كه تاريخ» كريستو«
برآمدند كه مال بدست  جوانان مملكت، چون چنين بديدند از پى كار كردن. و معمول داشت ا اختراعاو نيز چنان كرده جامه رقص ر. پردگى وادارد بى

»  كاترين«سال دخل خزانه دولت دو برابر گرديد وميدان اسراف اموال از بھر  آورده بر زنان صاحب جمال صرف نمايند وبدين تدبير در ظرف پنج
  .اينگونه است كه اخ:ق در نزد ايشان اھميتى نداردبلكه تمامى ھم ايشان مال باشدمستبدين را حال بر  ھمانا تمامى. يافت سعت

و درنزد . مال در نزد صرفه جويان، چيزى است كه انسان بدو منتفع گردد ودر نزد حقوقيان، چيزى است كه دادن و ندادن، در او جارى شود
بدست آيد از  مال. ھل اخ:ق، چيزى است كه زندگانى با شرف، بدو حفظ شودو در نزدا. سياسيون، چيزى است كه قوت و سپاه با آن بدست آيد

وديعت نھاده، و ملك نشود يعنى مخصوص انسانى نگردد، مگربدانكه كه در او كار كنند يا  فيضى كه خداى سبحانه و تعالى در طبيعت و اسرار او به
  .در مقابل چيزى باز ستانند

اما در . مور ومگس عسل: ھمچون. باشد جنسھاى اندك، از حيوانات پست ضعيف مى طبيعت، در بعضىتمول، يعنى ذخيره كردن مال برحسب 
خويش ساخته، زيرا كه حاجت  انسان تمول را طبيعى - . بجز انسان كه طبيعى خويش ساخته. نشود حيوانات بلند رتبه، اثرى از طبيعت تمول، يافت

يا سرزمينى  جات آن بر اھلش تنگ است نباشد مگر در نزد سكنه ممالكى كه حاصل وميوه وحاجتمندى محقق. محقق يا موھوم، داعى آن باشد
يا ستم استبداد  جھت قسمتى ازتمول در مملكتى كه مبت: به بجور طبيعت و نيز حاجتمندى عاجزان، به. عرصه قحطى باشد كه در بعضى سنوات

مضطر يا بر مصرفھاى عمومى در شھرھايى كه نظم عام در آنھا  بر اشخاص و بسا باشد كه صرف مال،. به حاجتمندى محقق است باشد ملحق
  .است، ملحق به احتياج محقق باشد ناقص
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و ليكن افزودن از دو قرن نپاييد و مسلمانان در آن دو قرن،بينوايى كه  )1( و مراد به نظم عام، زندگانى اشتراكى عمومى است كه اس:م آن رابياورد
عمومى كه ذكر آن  يعنى شوراى»  ديمقراطى«چه ھمچنانكه اس:م، سلطنت . يافتند نمى ود را بدو دھند درميان خودشانوجوه صدقه و كفاره خ
انجمنھاى منظم، كه  با اين كه - ھمچنين قانون زندگانى بياوردكه قسمتى از آن را اغلب عالم متمدن اروپ آرزو ھمى كنند ; بگذشت اساس بنھاد

داشتن عشر اموال به  باشد كه مخصوص شتابند و با آن كه مقدارى از اصل آن در انجيل مى است درپى آن ھمى مركب از ميليونھاى بسيار
  .درويشان است

و در ضد استبداد مالى سعى دارندھمان . زندگانى ميان آدميان را ھمى نمايند و اين انجمنھا، مطالبه مساوات يا نزديكى در حقوق و حالت
و بر شخص ... آن بر انواع مصارف عامه و انواع حاجتمندان، دينى #زم و مقررگرديده وسيله انواع زكوات و تقسيم اس:م بهمساوات و نزديكى كه در 

] و [ و جمع آمدن ثروتھاى مفرطكه توليد استبداد نموده . كه يك جزء از چھل جزءاموال، فقراى ملت را به اغنيا ملحق سازد: دقيق، مخفى نيست
يا  )3( آئين اس:م، بيشتر اراضى زراعتى را، ملك عموم ملت قرار داد تا آنھا راآباد نموده و به جز ده يك، و ھمچنين. ند مانع شوداخ:ق را فاسد ك

 به اندازه حاجت،ثروت حاجتھايى كه ذكر آن بگذشت جھت و ازآن پس، به. چيزى بر ايشان نباشد - نمود  يك تجاوز نمى كه از پنج - المال  بيت )4( خراج
  .قبيح است اما به سه شرط وا# حرص تمول، از خصلتھاى. پسنديده باشد

قرض  يعنى از بخشش طبيعت، يا از كشت و زرع، يا در اجرت كار، يا به عنوان.آن كه جمع آوردن مال، به طريق مشروع و ح:ل باشد: شرط اول 
  .باشد

ضعيف، يا چيزھاى  ھمچون احتكار ضروريات، يا مزاحمت صنعتگران و كارگران; ددنگر آن كه آن تمول، موجب تنگى لوازم و معاش ديگران: شرط دويم 
مخلوقات خود قرار داده و  بعضى از اراضى كه خالق بيچون، آنھا را چراگاه و محل آسايش تمامى مباح را به قھر و غلبه مالك شدن، مثل تمليك

سپس . جات، غذا بديشان رساند و دردامن خويش ماوى بخشد دھد و از ميوهاز آبھاى خود، شيرشان  درحقيقت آن اراضى، مادر ايشان است كه
اينك . مستبدين ستمكار نخستين بيامدند وقوانينى از خود جعل نمودند، تا آن اراضى را مخصوص خود داشته،ميانه آنھا و فرزندان، حايل شدند

يا سه ربع فايده، زحمت ده مليون آدمى كه  ختند، محض اين كه به دوثلثمث: او راھزار تن مستبد مالى انگليسى قرق خود سا» اير#ند«سرزمين 
  .ور گردند شده بودند بھره از خاك اير#ند خلقت

بخصوص در شھر لندن،  و خود چه مقدار از آدميان در اروپاى متمدن. با#تر از آن شود و مملكت مصر را نيز حال، قريب به اير#ند است، اگرچه در مآل
دست نياورند، بلكه غالب در طبقه زيرين كه گاو نيز درآنجا نخسبد سكنى نموده  بر آن نخسبد به كه ھيچيك زمينى كه دراز كشيدهھمى باشند 

آويخته ھر يك سينه خويش  زيرا كه مكان،گنجايش دراز كشيدن ندارد و طنابھاى علفى به شكل افقى از سقف. ھمگى به صف نشسته باشند
مختل است، قوانينش تجويز ننمايد  و سلطنت چين كه در نظر متمدنين، نظم آن. پيچ و تاب ھمى خورند و بر راست و چپبدان تكيه داده بخسبند 

ھمچنين دولت  )5(باشد فدان مصرى مى يعنى زياده از بيست كيلومتر مربع كه كمتر از پنج; كه يك نفر افزون از مقدارى معين،زمين مالك شود
و و#يات غربى، قانونى شبيه به قانون چين بنھاد و بر  وپائيان به قساوت معروف است، دراين اواخر از بھر ايا#ت بولونىروسيه كه در اصط:ح اكثرار

اما سلطنتھاى . شنيدن دعوى دين بدون ثبت را بر برزگر ممنوع داشت و نيز برزگر رااجازت نباشد كه بيش از پانصد فرنك قرض نمايد آن نيز بيفزود كه
ھمچون اير#ند انگليسى،  قانون روسيه بگذارند و بعد از پنجاه سال يا يك قرن، اراضى زراعتى آن كار خويش را درنيافته، قانونى از قبيل مشرقى اگر

»  گ:دستون«مقصود از آن شخص .بر او رحم آورد و فيروزى نيافت شد كه خواست شخص واحد يافت بيچاره گردند كه در مدت سه قرن يك
  .اگرچه ممالك مشرق شايددر سى قرن كسى را نيابد كه بر او رحم آورد )6( است

ھ:ك سازد و  اخ:ق حميده را در انسان; به بسيارى تجاوز ننمايد، چه افراط ثروت جھت جواز ثروت، آن است كه مال از قدر حاجت اما شرط سيم، به
ھمين حرام نمودند  سياسى و اخ:قى و عمرانى، ربا را محض ھمچنين حكمتآسمانى و  و خود شريعتھاى. نياز بيند طغيان نمايد چون خود را بى

معنى غصب است و بدون  چه ربا كسبى باشد بدون عوض مادى و اين. كه مساوات ميان مردم محفوظ ماند و در قوه مالى بايكديگر نزديك باشند
و از مطالب مقرره . دون خسارت طبيعى ھمچون تجارت وزراعت ام:ككار كردن كه مايه خو كردن با بطالت است واخ:ق از بطالت فاسد گردد و ب

كه ازروى اعتدال بود و خود با ربا ثروتھا  تر از ربا نباشد، مادامى ننگ در نزد سياسيون اروپ كه خ:فى درآن نيست، آن است كه ھيچ كسبى بى
  .مردم اخت:ل پذيرد فزونى گيرد و امر مساوات درميان

معام:ت بزرگ و ثانيا  برپاى بودن او# به جھت. معتدل آن سودمند بلكه ناگزير است:اند ويان در باب ربا نظر نموده، با#خره گفتهج و ماليون و صرفه
جھت آن كه وجه نقدى كه موجود است از بھرداد و ستد و معام:ت كافى نباشد، تا چه رسد به وقتى كه قسمتى از آن راگنجينه و ذخيره  به

ھمچنانكه . ندارند چنگ آرند يا قدرت بر آن دانند چگونه از مال سود به از متمولين نمى و ثالثا به جھت آن كه بسيارى. عامله نباشدسازند و در م
ى نظر كنند كه ضرر اين معن اما اخ:قيان بدان. نظر از حيث ترقى ثروت، يكان يكان صحيح است پس اين. المال و شركا نيابند بسيارى از دانايان، راس

اين ثروتھا يكان يكان استبداد داخلى را برقرار دارد و مردما را بر دوصنف آقايان و غ:مان، قرار دھد، و  چه. بيش از نفع آن است از بھر جمھور ملت
نظم حكمت و  و اين مقاصد، در. نمايد استبداد خارجى را نيز قوت دھد، وتعدى را از روى مال و استعداد بر آزادى و استق:ل ملت ضعيف، آسان

  .عدالت فاسد باشد و از اينروتمام مذاھب ربا را مطلقا حرام نمودند

باشد  كه فساد اخ:ق بر اھالى غلبه نكرده مادامى; منظمه، بسيار آسان باشد حرص تمول، كه طمعى زشت است در نزد اھالى سلطنت عادله
  .مول را در نسبت احتياج از روى اسراف، افزون سازدچه فساد اخ:ق،ميل ت; ھمچون بسيارى از ملتھاى متمدنه در عھد ما

تربيت، يا از طريق تجارت  بى وليكن تحصيل ثروت در عھد حكومت غيرعادله، بس دشواراست، و شايد امكان نپذيرد مگر از طريق رباخوارى با ملتھاى
  .يا تحمل خطرھا بزرگ كه قسمى از احتكار در او باشد ياآبادى نمودن در ب:د دور دست

بر حقوق عموم  زيرا كه تحصيل مال، به دزدى از خزانه مملكت، يا تعدى; شدت نمايد و اين حرص زشت در عھد سلطنت مستبده، در سر مردمان
سفلگى پيش گرفته با مستبد  وسائل ديگر كه ھركس ترك آئين و وجدان و حيا بگويد و در اخ:ق و ھمچنين. مردم، يا غصب مال ضعفا، آسان باشد

به آستان يكى از ايشان اتصال جسته  حاصل نمايد، تحصيل ثروت از برايش ميسر باشد، و ھمين قدر او را كفايت نمايد كه يا اعوان او مناسبت اعظم
ه خويش مقدارى چاپلوسى بجاى آورد باشد و از بھر برھان صدق او نيز در اخ:ق مانند وى و بر طريقه وى مى با او تقرب جويد و اظھار نمايد كه

و بعد ازآن كه در خدمت او برقرار گردد و بر بعضى . شھوتى و جاسوسى و رھنمايى بر غارت مردمان را پيشه كند گواھى دروغ بدھد و خدمات
 اندر شود، اين شخص چاپلوس را رسوخ قدم حاصل يا از راه واھمه بترس يابد و مستبد از كشف آن رازھا يا از روى حقيقت رازھاى پنھانى او آگاھى

و  - . نمايد اندازه تحصيل آيد بلكه خوددرى از براى ديگرى شود و در اينصورت چون اوضاع روزگار با اومساعدت نمايد كه ديروقتى ثبات ورزد، ثروت بى
  .بازيچه اسباب باشد و از آن پس رباخوارى و بعد از آن و بعد از آن تجارت با دين مى.اين معنى در مشرق و مغرب، بزرگترين درھاى ثروت است
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توانگران در  زيرا كه. باشد تا در سلطنت مستبده در سلطنت عادله، بسى مضرتر مى اند كه ثروت بعضى از افراد مردم و اصحاب تدقيق مذكور داشته
ت استبداد، مردمان و ضايع ساختن مساوات و ايجاد استبداد صرف نمايند، اماتوانگران سلطن سلطنت عادله، قوت مالى خويش را در افساد اخ:ق

بزرگى دروغين صرف كنند يا كليه  جستن و ترسانيدن مردمان و بدل ساختن سفله طبعى حقيقى را به ثروت خويشتن در اظھار ج:لت و بزرگى
سپاس (ايل گردد تر غصب نموده و ز تر آنھااز ضعيف چه او را، قوى; بنابراين ثروت ايشان بزودى زوال پذيرد. باددھند اموال خود در راه فسق و فجور به

شود و چگونه افزون گردد و چگونه مردمان را بدان از روى  پيش ازآن كه صاحبان آن يا وارثان ايشان، بدانند كه ثروت چگونه محافظت) خداوند را
طھاى خويش، ايشان را با شر»  آنارشيست«باشدكه ھر لحظه طايفه  ھمچنانكه حال، در اروپاى متمدن مى. مستحكم، بنده بايد گرفت قانون

  .باشند تھديدھمى كنند كه از مقاومت استبداد مالى در آن مايوس مى

مستبد و  ھمانا استبداد، مال را در دست مردمان، عرصه يغماى: مال، پس گوييم به مطلق اكنون باز گرديم به سوى بحث طبيعت استبداد نسبت
سازد كه در سايه  گران ھمچنين عرصه غارت تعدى كنندگان، از قبيل دزدان و حيلتياوران و كارگران او قرار دھد كه آن را به باطل غصب نمايند و

بر انتفاع ثمره آن اختيار  تحصيل نشود، #جرم نفوس، اقدام بر زحمت و تعب را با ايمن نبودن امنيت استبداد ھمى چمند، و چون مال جز به مشقت
  .نمايد

و از اينرو .زيرا كه ظھور اثر او بر صاحبش، موجب جلب انواع ب:ھا بر وى گردد.باشد او مى حفظ مال، در عھد اداره استبدادى دشوارتر از كسب
: اند و از اين جھت درامثال گفته. حق سبحانه وتعالى را مخفى ساخته اظھار درويشى و فاقه كنند مردمان مجبورند كه در زمان استبداد، نعمت

و . »خردمند را #زم است كه زر و محل سفر وآئين خويش نھان دارد«: اند و نيز گفته. »باشد ىم حفظ يك درھم از زر، محتاج يك قنطار از عقل«
  .»ترين مردمان،درويشى باشد كه فرمانروايان را نشناسد و آنھا ھم او را نشناسند خوشبخت«: اند ھمچنين گفته

چه مستبد،توانگران را خوار سازد . اما از روى كار، اركان اويند. اشنديكى از طبيعتھاى استبداد، آن است كه توانگران از روى فكر،دشمنان او ھمى ب
  .و از اينرو زبونى در ملتى كه توانگرانش بسيارباشند راسخ گردد. و باز به نزد او آيند و ايشان را ھمى دوشد و بازبر او مھربان باشند

جويد و  باشد، دوستى ايشان ھمى با بعضى كارھا كه ظاھر آن رافتو . ترسد اما درويشان، مستبد از ايشان ترسان است چنانكه ميش از گرگ
فطرتى وفرومايگى او ھراس  و ھمچنين درويشان از او ترسانند و از پست - يغما برد  مقصودش آن كه دلھاى ايشان را نيز كه جز آن مالك نيستند به

گويى توھم نمايند كه درون !ل كردن در كار او ندارند تا به انكار آن رسدھراس اندرند و ياراى خيا دارند مانند مرغان ضعيف كه از عقاب و قوش به
مستبد ايشان را خرم سازد به  و گاھى فساد اخ:ق، در درويشان بدانجا رسد كه خوشنودى. است سرھاى ايشان جاسوس مستبد را، مكان

  .ھرصورت كه خوشنودى او دست دھد

ميسر نگردد  و عزت - شرف حفظ نشود مگر به خون «: اند و نيز گفته» باشد مال مى ل مشك:ت زمانهبزرگترين ح:«: اند كه در مدح مال چنين گفته
دار  شكيب توانگر سپاسگذار بھتر از درويش«: و نيز رسيده كه»  دست زبرين نيكوتر ازدست زيرين است«: و در خبر رسيده كه»  مگر به مال

  .»باشد مى

را  باشد، ثروت عامه عالم محض ھمسرى و غلبه جستن در علم و مال مى نبود ولى اكنون كه جنگھاى اما در قديم، ثروت عمومى را اھميتى
منزلت ايشان  چه. اى از ثروت عمومى نباشد ولى باوصف اين، ملتھاى اسير گرفتار را بھره. اھميتى عظمى حاصل آمده تا حفظ استق:ل توان نمود

ولى مال بسياررا بر زندگى با شرف  -اين مطلب در جاى خويش ماند . بدست گردانند ايشان رادستدر انجمن انسانيت ھمچون چارپايان است كه 
چه ايشان روزى را بقدر كفاف با حفظ آزادى و شرف، برتر ازآن شمارند كه اسباب . لرزه آيد آفتھا باشد كه بندھاى اھل فضيلت و كمال از آنھا به

  .باشد ازحاجت را چنان بينند كه ب: در ب: اندر ب: مى خوشى و اسراف را مالك باشند و مال افزون

باشد از جھت  و ب:مى. باشد از جھت اضطراب و تشويش در محافظت آن وب: مى. باشد از جھت تعبى كه در تحصيل آن كشيدن بايد يعنى ب: مى
اطمينان و آسايش زندگى نمايد وبر دين و شرف و اخ:ق  به امابه كسى كه بقدر كفاف مالك است - اين كه صاحبش را بر ميخ استبداد بسته دارد 

  .الجمله ايمنى دارد خويش فى

روى كفايت نمايد، نه از قدرمعيشت ناقص  كه او راصنعتى نباشد كه معاش را بطور ميانه كه انسان انسان نباشد مادامى: اند اخ:قيان مقرر داشته
و نيز » سبكباران فيروزى يافتند فازالمخفون، يعنى«: اند ومعنى اين حديث ھمين است كه فرموده .باشد كه زبون شود و نه افزون آيد كه طغيان ورزد

»  نيازى قلب است نيازى بى بى«: اند و حكماگفته» اسالوا هللا الكفاف من الرزق،يعنى از خداى تعالى روزى بقدر كفاف مسئلت نماييد«اين حديث 
ھر آدمى فقير «: اند بعضى از حكما گفته» و غنى آن است كه از مردمان مستغنى است - ش اندك باشد حاجت نياز كسى باشد كه بى«: اند و گفته
باشد خود را محتاج ده  آن كه مالك ده مى پس. مالك است گمان نمايد كه به ھمان قدر از دارائى او ناقص است چه مثل آنچه را كه. بالطبع است

) وفي رواية من غنم(لو كان #بن ادم واد من ذھب «:و اين است معنى اين حديث»  زار ھزار ديگر استديگر بيند و آن كه مالك ھزاراست محتاج ھ
بودى ھرآينه آرزو كردى كه سرزمين ديگر بدست )يا در روايتى پر از گوسپند(يعنى اگر فرزند آدم را سرزمين پر از زر، .لتمنى ان يكون له واد اخر

  )7( .»آرد

كسب مال از راھھاى  بلكه مقصود ايشان آن بود كه. عزيمت ايشان از كسب مال بازدارند نصيحت زھد در مال، آن نيست كهاما مقصود اخ:قيان از 
  .طبيعى با شرف، تجاوز ننمايد

بر كسب را  ولى مستبدين غربى ملت - ايشان توانگر شوند به ھر وسيله كه گوباش  اما مستبدين را چيزى از اينھا اھميت ندارد جز اين كه رعيت
استبداد غربى  و نيز از جمله فرقھا، آن كه - فرقھا ميانه دو استبداد شرقى و غربى است  اعانت كنند و شرقيان در اين فكر نباشند و اين از جمله

ه استبداد و فرق ديگرآن ك. امااستبداد شرقى پريشان و زود زوال باشد با ھراس و سختى )8( .محكمتر و راسختر و شديدتر باشد ولى با نرمى
اما شرقى چون زايل گردد،استبدادى بدتر از . غربى چون زايل شود به سلطنتى عادله تبديل يابد كه تاوضع روزگار مساعدت دارد اقامت نمايد

  .ت داردمابعد مرگ بازگش كه در آينده نزديك فكر ننمايند، گويى بزرگترين ھم ايشان فقط به چه داب مشرقيان آن است; نخستين به جايش نشيند

و خ:صه سخن، آن كه استبداد دردى است كه صدمه آن ازو باسختتر و از حريق ھولناكتر و از سيل خرابيش بزرگتر و نفوس را ازگدايى زبون 
  .تر كننده
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روردگارخويش مناجات و زمين با پ! قضا بيامد! قضا بيامد: آسمان شنوند كه ندا در دھد دردى است كه چون بر قومى فرود آيد، ارواح ايشان از ھاتف
و . خردمندان وتوانگران باشند: بدنھا از استبداد نلرزد، كه در عھد او بدبختترين مردمان ب: را كشف سازد و خود چگونه پوست: نمايد كه

  .ايشان حسد برند تر، كسانى باشند كه مرگشان بزودى فرارسد و زندگان بر بلكه خوشبخت. ترين ايشان به ديدار او، نادانان ودرويشان خوشبخت

  استبداد با اخ?ق

و چنان كند كه انسان به نعمت مو#ى . كلى نابود سازد ھاى طبيعى تصرف نموده اخ:ق نيكو را ضعيف يافاسد يا به استبداد در اكثر ميل
انسان بر قوم خود كينه ورزد چه  و چنان كند كه. سپاس آن گذارد چه او آن نعمتھا را از روى حق مالك نگرديده تا از روى حق. كفران كند خويش
ياوران استبداد، از بھر گزند او ھمى باشند و دوستى وطن را از وى ببرد،كه بر استقرار در وطن ايمنى ندارد، بلكه دوست دارد ازو بجاى  ايشان

اعتمادش به دوستى رفقا اخت:ل پذيرد،چه خود  اش با ايشان دوام يابد و ع:قه اش ضعيف نمايد، چه اطمينان ندارد كه ديگررود و محبت او را با قبيله
به قتلش  و شايد كه مجبور شوند كه رفيق خود را زيان رسانند بلكه - داند كه ايشان مانند او ھستند و پاداش و ھمراھى از بھر اومالك نيند  مى

  .كه گريان باشد اقدام نمايند، در حالى

عرصه اھانت نبود و  زيرا چيزى ندارد كه عرصه يغما نباشد و ھمچنين شرفى ندارد كه.حريص باشداسير استبداد چيزى را مالك نباشد تا بر حفظ او 
و ھمين حال، اسير را چنان نموده تا درعالم كون، لذت نعمتى را . نادان را اميدى به آينده نيست تا درپى آن رود و اونيز ھمچون عاقل بدبخت است

زندگى حيوانى بسى شديد باشد اگرچه بدبختانه باشد، و خودچگونه بر او حريص نبود كه غير از او  بر جز لذت حيوانى نچشد و بنابراين حرصش
حيات حيوانى در نزد ايشان بعد از  اين زندگى كجاو زندگى ادبى كجا؟ اين زندگى كجا، و زندگى اجتماعى كجا؟ اماآزادگان منزلت. چيزى نشناخته
و مثال اين معنى، پيران باشند كه . بصيرتش برگرفته باشد د جز اين كه آزاد باشد يا خداوند پرده از روىو اين معنى كسى ندان.باشد چند مرتبه مى
ايشان به تمامى، درد و بيمارى گردد و به دروازه قبر نزديك شوند، برزندگى خويش افزون از جوانان كه در آغاز زندگانى و آغاز لذت و  چون زندگانى

  .دآغازاميد مايلند حريص باش

درجات مختلف  پس عقلھا بيمار گردد و شعور برحسب. استبداد، آسايش فكر را سلب نمايد و كالبد را بيش از آنچه بابدبختى نزار گردد #غر سازد
زم زندگى ھرچه از لوا اى رسد كه و عوام الناس كه از اصل ماده،خرد ايشان اندك است، گاھى مرض عقلى در آنھا به درجه - در مردمان اخت:ل يابد 

در مستبد و ياوران او نگرند  مجرد آثار و بزرگى و ج:لت كه حيوانى ايشان نباشد درميان خير و شر آن تميزدادن نتوانند، و پستى ادراك ايشان به
د و فكر پس چنان بينن. الفاظ مدح و عظمت در وصف او و حكايتھاى قوت و شوكت اوفكرشان تيره شود چشمشان خيره گردد، و به محض شنيدن

كه با پاى خويش،  در ھنگامى. و درمقابل مستبد منقاد و مطيع شوند، بدانسان كه گوسپند درنزد گرگ منقاد گردد. باشد نمايند كه دوا، در دردمى
  .به محل ھ:ك خودھمى شتابد

و برذھنھاى نزار  - نانكه خواھد فاسد گرداند و آنھا را چ. ايشان مستولى گردد و از اينرو، استبداد بر اين عقلھاى ضعيف عاميان ع:وه بر اجسام
استبداد و  بعد از آن مثل ايشان در اطاعت كوركورانه. ھواى خويش مشوش سازد ايشان غالب آمده، حقيقتھا بلكه مطالب بديھى را برحسب

كسى خواھد  كند و ھمى بينيم كه چونبا راه راست و رھنماى، مثل پروانه و جانوران خردباشد كه خود را بر روى شعله چراغ ھمى دراف مقاومت
  .نمايند ايشان را مانع از ھ:كت گردد، با او مقاومت و مغالبه

ادراكشان  چه در بيماران كه خرد ايشان سبك گردد و ھمچنين مردمان دردمند، كه;و خود غرابتى نباشد اگر ضعف كالبد در ضعف عقل، اثر نمايد
جسم و زيبايى ھيئت،  ھمچنانكه با كمترين نظر دقت، فرق س:مت و فراوانى خون و قوت.ضح استنقصان پذيرد از براى اين معنى شاھدى وا

  .ميانه جماعت آزادان و اسيران ظاھر شود

قوت  طبيعت استبداد به تعب نفكنده شبھه نمايد كه استبداد ميشوم را چگونه بسا باشد مطالعه كننده ھوشمند، كه فكر خويش در ممارست
پيشين  آرى استبداد حقيقتھا رادر خاطرھا منقلب سازد به حدى كه بعضى از ملوك و امپراطورھاى: پس گوييم. قايق باشدمنقلب ساختن ح

وخود مردمان، سلطنتھا از بھر پاسبانى و نگاھدارى خود برقرار داشتندو استبداد . جھت تاييد استبداد خويش، با آئينھا بازى كنند توانستند به
نيز اين معنى را پذيرفته  اند و آنان ده، رعيت را پاسبان و خدمتگذارس:طين ساخت، گويى آن بيچارگان از بھر ايشان خلق شدهموضوع را منقلب نمو

خويش نه مصلحت ايشان بكار بردند، و  اجتماعى ايشان را كه ھمان عين قوت سلطنت است در راه مصلحت ھمچنانكه استبداد قوت -. رضا بدادند
مطيع، و شكايت كننده : فاجر، و تارك آن را: حق را رمان پذيرشدند و خود قبول نمودند كه استبداد ايشان را معتقد ساخت تا طالبايشان رضا داده ف

فضولى، : گذارى را ھمچنانكه پيروى استبداد كردند تا نصيحت.پرھيزگار امين دانستند: ملحد، و گمنام بيچاره را: مفسد، وباھوش دقيق را: متظلم را
و نيز با اوھمراھى كردند تا . بيمارى، نام نھادند: حماقت، و رحمت را: جنون، وانسانيت را: سركشى، و حميت را: عداوت، و جوانمردى را: ت راوغير

  .خوشخويى، شمردند: فطرتى را لطف، و پست:تدبير، و دنائت را: سياست، و حيلت را: نفاق را

باشد غرابتى نخواھد بود، بلكه غرابت در آن است كه بسيارى ازخردمندان و از آن  قايق امور تحكملوحان بر ح و خود اگر استبداد را در فكر ساده
غالب مردم را مردمان بزرگ نام نھاده با نظر احترام و اج:ل بديشان نظركنند، فقط محض اين كه  نگاران را غافل ساخته تا قاتلين جمله جمھور تاريخ

و از اين قبيل است درغرابت آنچه تاريخ نگاران، قدر ياوران . يده و درخراب كردن معموره عالم، اسراف ورزيدندايشان آدميان بسيار، به قتل رسان
اجداد مرحوم خودشان كه از ياوران و  ھمچنين است افتخار او#د، به. اند با# برند مستبدين و اشخاصى كه در نزدايشان وجاھت و قبول يافته

  .اند مقربين ستمكاران بوده

استبداد،طبايع را نرم و : خاطر رسد كه استبداد را نيكو كاريھا باشد ودر اداره آزاد، مفقود گرديده و آنھا را مسلم داشته، گويند و شايد مردمان را به
و انقياد به  استبداد،فرمان بردارى: و نيز گويند. جوانمردى حاصل شود نه از فقدان بدخويى لطيف سازد و حق آن باشد كه اين معنى از فقدان

بزرگان و توقير ايشان تربيت  گويند نفوس مردمان را به احترام. و حق آن است كه اين انقياد ازترس و جبن باشد نه به اراده و اختيار. مردمان آموزد
جور را اندك سازد و حق آن استبداد،فسق و ف: ھمچنانكه گويند. باشد نه از روى ميل و محبت و بغض مى نمايد، حق آن بود كه اين توقير با كراھت

و حق آن است . قتل و ضرب و غيره اندك كند ھا از قبيل گويند استبداد، جريمه. است كه اين معنى از بينوايى وعجز افتد نه از پاكدامنى و ديندارى
  .ھا راپنھان دارد و شمردن آنھا كمى گيرد نه شماره كه استبداد، جريمه

پس ملت ھمچون جنگل است كه اگر او را مھمل گذراند،درختانش درھم شود . درخت ه دست عنايت در رويانيدنعدالت، در اخ:ق آدميان آن كند ك
  .باشد و اكثر آنھا بيمار و زار گرديده، درخت قوى برشاخه ضعيف، غلبه نمايد و او را ھ:ك سازد، و اين مثل قبايل وحشى
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پس . داشته باشد و او را خرم خواھد، به تدبير آن برحسب طبايع آن درخت،پردازد ا اھميتپس اگر اتفاقا باغبانى بدان جنگل آيد كه بقاى آن او ر
  .مثل سلطنت عاد#نه است اش نيكو گردد و اين درخت قوت يافته، ميوه آرد و ميوه

  .باشد مستبده عاجل نباشد جنگل را فاسد و خراب كند و اين مثل سلطنت شكنى برخورد كه او را مقصودى جز كسب و ھرگاه به ھيزم

شكن غريب بود و از خاك آن سرزمين نبوده، نه اورا در آن مايه فخرى و نه از عيب آن بر وى ننگى رسد، جز آن كه ھم اوتحصيل فائده  و اگر آن ھيزم
،مثال مقام استبداد در پس بنابراين. بزرگ برپاى شود ھنگام قيامت كبرى و خرابى و ھ:كت در آن. اگرچه به كندن ريشه درختان بود; عاجل باشد

  .به غير از فساد از او اميد نتوان داشت شكن است كه خصوص اخ:ق، مقام آن ھيزم

ناموس باشد،  اسير استبداد، از كجا تواند صاحب. اخ:ق، اخ:ق نباشد تا در دنبال قانون نرود و ھمين است كه درنزد مردمان، ناموس ناميده شود
باشد درمقابل باد، كه  است كه عنانش دردست ديگرى باشد تا بھر كجا كه خود خواھد برد و زندگانى او پرىكه آن ھمچون حيوانى  در صورتى

است كه در تعظيم شان او  آيا اراده چه باشد؟ اراده يا ناموس اخ:ق، ھمان. اى از خود نه نظامى در زندگى دارد ونه اراده. بادش به ھر سوى كشد
اراده،ھمان صفت است كه حيوان را بر نبات . جز پروردگارروا بودى، ھرآينه خردمندان پرستش اراده را اختيار كردندىاگر پرستش كسى را : اند گفته

اراده ندارد، حق حيوانى از او سلب شده تا چه  پس اسير استبداد، كه از خويش. به اراده او متحرك است: حيوان گويند چه در تعريف. رجحان دھد
غ:م را در بسيارى از امور عزمى معتبر : اند او به فرمان غير خود رفتار نمايد نه به اراده خويشتن، و از اينرو فقھاگفته كه زيرا; رسد به انسانيت

گاھى توانگر شود و در اينصورت د#ور و كريم باشد و  اسير استبداد، را نظامى در زندگى نيست، چه. نباشد زيرا كه عزم اوتابع مو#ى خود است
چه اسير را بر اسير ; م معين كند رگردد و ترسو و چنس شود و ھمچنين ساير احوا#تش كه ترتيب ونظمى ندارد تا متابعت ترتيب و نظگاھى فقي

چون روزى گرسنه ماند ناچار با . كسى يارى او كند يا نكند ديگرستمى نباشد تا او را منع كنند يا نكنند، بلكه بر او ستم روا دارند، خواه
  .ازد و روز ديگر كه فراخى روزى بيند تخمه نمايدبس گرسنگى

و كسى را كه حال بر اينگونه باشد، صفات حسنه از كجا دراو پديدار . ھر چه خواھد از او منع نمايند و ھرچه نخواھد بر رغم او مجبورابه وى دھند
  .گردد و اگر در آغاز بوده چگونه فاسد شود

سخت  نيكان ايشان را مجبور سازد تا با ريا و نفاق خو گيرند، كه ھر دو خصلتى اثر كند، آن باشد كهكمتر چيزى كه استبداد در اخ:ق مردمان 
ايشان  مجرى دارند، حتى از عيبجويى و رسوايى نيز ايمن باشند كه اكثر اعمال و بدان را يارى كند تا ھرآنچه در دل دارند به ايمنى. ناھنجارند

. است مردمان از پاداش شھادت دادن و بيم از عاقبت افشاى عيوب فاجران بر آن افكند كه عبارت از ترس اى چه استبداد، پرده; پوشيده ماند
نداشته باشد و با  و نھى از منكر در عھد استبداد، از بھر كسى كه قدرت. و سرزنش با نصيحت ترين قانون از بھر اخ:ق، نھى از منكرات است قوى

قدرت با غيرت، سخت اندك باشد، و اندك افتد كه نھى از منكر نمايد واندك باشد كه نھى او  احبو شخص ص. غيرت باشد غير ممكن است
اختيار خويش در دست ندارند  چه او جز مردمان ضعيف و زبون راكه كار نيك و بد از ايشان نيايد نھى كردن نتواند، بلكه آنگونه اشخاص; سودمند افتد

اما . خود بر احدى پوشيده نباشد و آن صفات. نحصر به صفات نكوھيده نفسانى شخصى گردد و فقطم و موضوع نھى ايشان و عيبجوئى آنان
از چاپلوسان رياكار، خواھند بود و ) غالبا اگر نگويم(اشخاصى كه در عھد استبداد مصدروعظ و نصيحت و ارشاد ھمى باشند، پس ايشان مطلقا 

اما نھى از كارھاى زشت در اداره آزادى از . و نصيحتى كه اخ:ص در او نبود مانند بذرمرده باشد چه آن موعظه. دور باشد ك:م ايشان از تاثير سخت
به ضعفا و اقويا بدون تفاوت متوجه سازد و  خويش نسبت براى ھرغيرتمندى ميسر است كه با ايمنى و اخ:ص بدان قيام نمايد، و نھى

و درموضوعھاى تخفيف ظلم و ترتيب نظم به خوبى اندر شده گفتگو نمايدو نصيحتى . ندخويش بر صاحبان شوكت و رؤسا، پرتاب ك م:مت تيرھاى
  .كه سود و ثمر بخشد ھمين باشد

باشد، #جرم ملتھاى آزاد، آزادى خطابه و تاليفات ومطبوعات را رھا ساخته،  مھمه مى و چون مضبوط بودن اخ:ق طبقات علياى مردمان، از امور بس
چه . باشد كمتر از محدود نمودن آن مى نظمى در اين خصوص و چنان ص:ح ديدند كه مضرت بى. اند زشت را استثنانمودهفقط تھمت و نسبتھاى 

  .طبيعى خودشان يعنى آزادى را خفه نمايند نيست كه يك موى قيد و محاسبه را زنجيرى از آھن ساخته، دشمن كسى در باب حكمرانان ضامن

يعنى ھيچ كاتب و شاھدى را نرسد كه كسى راگزند . #يضار كاتب و#شھيد«:دن اين قانون، غرق نمود كه فرموداما قرآن آزادى قلم را به نھا - 
  )9( .»برساند

اداره  اند و وظيفه ايشان نگاھبانى و احتساب مجلس نواب، مخصوص داشته باشند كه جماعتى از خودشان را به نام اينك ملتھاى متمدنه مى
الخير  ولتكن منكم امة يدعون الى«: قرآن كريم بدان فرمان داده است كه فرمايد با آنچه درستى موافق است معنى بهسياسى عمومى است و اين 

و در  )10( .»نمايند ويامرون بالمعروف وينھون عن المنكر يعنى بايد گروھى از شماباشند كه به سوى خير دعوت نموده امر به نيكى و نھى از بدى
كه نفوس نيكوكاران را وادارد تا مشقت اين وظيفه و منصب را كه ذاتاشغلى شريف و در نزد  مدح و توصيفى وارد گرديدهشريف،  انتھاى اين يت

  .» واولئك ھم المفلحون«: چه در آخر آيه فرمايد. نمايند مستبد و يارانش بس ناگوار است، تحمل

و . صدق، امانت، ھمت، مدافعه،رحمت: ى نيكوى طبيعى باشد ھمچونآدم، او# بر دو قسم تقسيم شود، بعضى از آنھاخصلتھا خصلتھاى بنى
دويم، صفات  كه تمام طبايع و شريعتھا بر زشتى آنھا متفق است و قسم; ريا، تعدى،جبن، قسوت: بعضى ديگر خصال زشت طبيعى است، مانند

شود كه  و شايد در اين قسم از صفات،امورى يافت. نا و طمعتحسين ايثار و عفو و تقبيح ز:كه شريعتھا به حكم الھام، معين نموده ھمچون; كماليه
آن نمايند، و قسم سيم  جز اين كه منتسبين دين از روى احترام يا از ترس، امتثال. او را درنيابد عقل ھمه كس، حكمت او يا حكمت عموم دادن
خويش بعضى را نيكو و بعضى را  و برحسب ميل. سب نمايديا به عادت ك تربيت برحسب ارث يا به خصلتھاى معمولى است و او آن است كه انسان

دارند و بعضى در بعض ديگر اثر نموده و  گانه در يكديگر مخلوط و با ھم شركت نظر، مارا فايده دھد كه اين اقسام سه از آن پس دقت. قبيح شمارد
مث: . يا قطع آن سخ گردد يامتزلزل باشد برحسب استمرار الفتبه قسمى كه ھر خصلتى از اينھا در خاطرى را. باشد مجموع آنھا در زير تاثيرالفت

خويش، در مرت دويم ھمچون نخستين درنيابد و ھمچنين جريمه درواھمه تخفيف يابد تا بدان درجه رسد كه از قتل لذت برد،  قاتل، شناعت عمل
خون را از بھر اغراض سياسى خويش جايز شمارند، و از ريختن  ھمچنانكه حال جباران و غالب سياسيون است كه. باشد طبيعى او مى گويى حق

را با شمشير بكشند يا با قلم، يا رگھاى كردنش قطع نمايند، يا  چه فرقى نيست كه كسى. جھت وصف ايشان به ج:دان صحيح باشد اين
  .بدو ميراث دھند بدبختى
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شود و در تمام  دترين خصلتھا را ارث برد و بر بدترين صفات تربيتشده باشد كه ب و ھمچنين باشد اسير استبداد، بخصوص چون در اسيرى قديمى
پس صفات نيكو وى را از كجاحاصل آيد؟ آيا در فاسد نمودن تمام خصال نيكوى طبيعى و شرعى ومعمولى او ھمين بس . عمر، شرش ھمراه باشد

چه قدرت ندارد كه برحالتى پايدار در نفس خويش ; ماد نماندهشدنى است كه مجبورا با ريا خو نموده تا ملكه اوگرديده و بر نفس خودش نيز اعت
ذات خود با بدگمانى زندگى نمايد و در  خود جزم كند يا ثبات خويش را ضامن باشد و #جرم در حق امانت مث: او را امكان ندارد تا به; حكم نمايد

ھمى داند و ليكن نداند كه اين نقصان او را از  ورزيده و نقصان خويش خود را ھمى م:مت كند كه در امورات اھمال اعمال خويش مردد مانده، نفس
بر آئين خود و گاھى بر  و گاھى تھمت. او ناقص نفرموده خويش را متھم دارد و حال آن كه خالق او جل شانه، چيزى در خلقت پس خالق. كجا بيامده

چه حقيقت امر، جز اين . حال از تمامى اينھا دور است حقيقت كه صورتى خويش و گاھى بر زمانه و گاھى بر قبيله و طايفه افكند، در تربيت
  .شده سپس اسير گرديده كه او آزاد خلقت نيست

قطع نمايد و معنى  اصلى مبت: باشد او را امكان ندارد كه به س:مت ديگرى از خودش عيبى از عيوب خلقى اند كه ھركس به اخ:قيان اجماع نموده
مث: رياكار را اين حال . سازد يعنى چون مرد را كارھا بد باشد بدگمانى پيشه»  المرء سائت ظنونه اذا سائت فعال«: كه فرمودهاين خبر ھمين باشد 

مثل اين كه در دين يا در جنس با ھم .برى داند، مگر زمانى كه نشاه ايشان را در ميانه دورى بسيار بود نباشد كه غير خود را از عيب ريا به كلى
مثال اين مطلب آن كه نه برزگر و . از طبقه اع: ھمچون گدايى بينوا با اميرى; و منزلت تفاوت بسيار درميان بود داشته باشد، يا در شان مغايرت

 و ھمچنين فرنگيان. وطن خويش باشد از ھم جنس و ھم به فرنگيان و اھل اروپ، در معام:ت، امينى و اطمينانى افزون امثال او را در مشرق،نسبت
و اين حكم برعكس قضيه، . بديده، بسا باشد كه بر يك نفر از مشرقى ايمن باشدو بر ابناى جنس خودش ايمنى نبود چون از خودو اقران خود خيانت

و اين . داند، بخصوص كسانى كه در نشاه مانند خودش باشند كار، تمام مردم را امين و صادق يعنى شخص امين درست. نيزصادق باشد
يعنى مرد آزاده ھمواره فريب خورد وچه بسيار افتد كه شخص امين از پيروى حزم مدھوش و »  الكريم يخدع«: ين جزء كهمعنى ا است

  .بدگمانى از حزم است زيرا كه در مواقع #زمه درباره مردمان بدگمانى ننمايد و حال آن كه. ماند نصيب بى

و از . سازد اعتماد بر نفس را ضعيف; اخ:ق نكوھيده قبيحه، و بعضى از آن اخ:ق به چون دانستيم كه از طبيعت استبداد خو گرفتن مردمان باشد
معلوم شود كه  پس از اين مقدمه. بعض، مفقودگردد به اين رو اھل كار و اھل عزيمت درميان ايشان اندك افتدھمچنانكه اعتماد بعضى نسبت

د با درويشى و بدبختى زندگى كنند و ھمواره واگذاشته و زبون وبيچاره و باشن اسيران، بالطبع از ثمره اشتراك در اعمال زندگى محروم
نموده، اثر حكيم  و شخص خردمند حكيم ايشان رام:مت نكند، بلكه برايشان رحمت آرد و راه چاره از بھر ايشان طلب - يافته باشند  شكست

من رحمت آور  يعنى پروردگار را بر قوم  )11( » لھم اھد قومى فانھم #يعلمونال» « فانھم #يعلمون رب ارحم قومى«: حكيمان را پيروى نمايد كه فرمود
  .كن كه ايشان نادانند يا بار خدايا قوم مرا ھدايت. كه ايشان گروھى نادانند

اسيران از آن  چيز است كهدر اينجا مطالعه كنندگان را نگاه داشته التفات او را طلب كنم تا دراين معنى تامل نمايند كه ثمره اشتراك در اعمال، چه 
بر پاى بودن ھمه چيز جز ذات خداى يگانه،چه قيام اجرام  محرومند؟ پس يادآورى كنيم كه اشتراك، بزرگترين اسراركاينات باشد، و بدو است

جسمھا، ھمگى  نواده و اعضاىھا و قيام خا و قيام جنسھا و نوعھا و قيام ملتھا و قبيله گانه و قيام زندگانى عالم عضوى سماوى و قيام مواليد سه
سر تجديد استمراربر اعمالى كه عمر افراد . آرى سر زندگى در اوست، سرمضاعف شدن قوه به نسبت قانون تربيع در اوست. به اشتراك باشد

ن تكميل نمودند و خويش بدا كه ناموس حيات. بلى سر و تمام سر درپيشرفت و فيروزى ملتھاى متمدن، اشتراك است. بدان وفا نكند در او است
و . غبطه برند با اشتراك بدست آوردند ھرآن چيزى كه غير ايشان بر آن. نظام سلطنتھاى خود را با او ضبط كردندو كارھاى بزرگ با او برپاى داشتند

گوشھا از شنيدن آن ملول  حدى كه اند، به نوشته كه سراشتراك، امرى پنھان نباشد و دير زمانى است كه كتابھا در باب آن: شايد گوينده بگويد
  آيا سبب اين چه باشد؟. » ژاپونيان«و ديگر»  تراتسوال«گرديده، و با وصف اين،در مشرق كسى برنيامد كه بدان قيام كند جز ملت 

وم رابكشد كه نويسندگان بنوشتند و بسيار نيكوبنوشتند و تفصيل داده مجسم ساختند و ليكن خداى، استبداد ميش: پس او را چنين پاسخ دھيم
معناى او باشد از قبيل معاونت و اتحاد و دوستى واتفاق، محصور  اشتراك و آنچه به كه ايشان را واداشت تا سخنان خويش در دعوت به سوى

مشرق : فتاى گ مث:گوينده. شوند يامجبور ساخت كه فقط بر بيان اسباب اخيره اقتصار نمايند و مانع آمد كه متعرض ذكر تمامى اسباب آن. داشتند
كمى مدارس عار و سبب آن :و ديگرى گفت. جھل ب:ى مشرق و سبب آن كمى مدارس است: گفت و ديگرى. مريض است و سبب آن جھل است

سبب و  گويى به. نگارد مشرقى مى تر مطلبى است كه قلم نويسنده و اين عميق. شان بر انشاى آن است معاونت نكردن افراد ملت و يا صاحبان
چون آنھا را تحويل نماييم منتھى گردد  ى يا اختيارى برسيده، وحال آن كه حقيقت آن باشد كه در اينجا سلسله اسباب ديگرى ھست كهمانع طبيع

مشرق مريض است و سبب : و ديگرى گفته. است جھت لزوم خ:صى جستن از استبداد، و راه آن بسيارى طالبان ارشاد به به قيام نمودن بر وظيفه
  .بدين است آن عدم تمسك

جا ايستاده با وصف اين كه اگر اسباب را تتبع نمايد بدانجارسد كه حكم نمايد كه تھاون در دين، از استبداد ناشى شود و عافيتى  و در ھمين
ائى كه حكم.خواستگارى او وادارد و كابين و مھر او فزونى خواستگاران است پس برادران خود را به. مفقود گرديده، آزادى سياسى باشد كه

اند كه فساد اخ:ق، ملت را ازشايستگى خطاب  وظيفه دستگيرى ملتھا گرامى داشته، دربحث از مھلكات و منجيات اتفاق نموده خداوندشان به
ز اند كه فساد اخ:ق، ا و ذكرنموده. بالغه و عزم قويست و بسى محتاج به حكمت. كارھا باشد خارج سازد و زحمت اص:ح اخ:ق، از دشوارترين

ھا سرايت نمايد، بخصوص  خانه فراشان منتشر گردد و از سرداران به افراد سپاھيان و از ايشان به تمامى مستبد و ياوران او از قبيل وزراء و امرا به
ن بر او بگريد و دشم و ھمچنين فساد، عموم يابد تا ملت چنان شودكه دوست. بديشان شباھت جويند ھاى طبقه اعلى كه طبقه سفلى خانه

مردمان از بدبختى، مسلكى پيش  و خود پيغمبران عليھم الس:م در نجات بخشيدن. اميد شفاى او نماند دوا مانده شماتت نمايد و دردش بى
تن گرفتند كه نخست عقلھاى ايشان رابگشودند تا كسى را بجز ذات خداوند تعظيم ننموده، جز به فرمان اواذعان نكنند، و اين معنى به قوى ساخ

مبادى حكمت نورانى نمودند و فھمانيدند كه  پس از آن جھد ورزيدند تا عقلھا را به. فطرى وجدان ھر انسانى باشد ايمان، صورت پذيرد كه حسن
ھاى استبداد را ويران ساخته  آدمى چگونه اراده خوديعنى آزادى فكر خويش را مالك شود و در اعمال خود مختار گردد و بااين معنى، قلعه

باشد و  و سپس بعد از رھا ساختن زمام عقلھا، ھمى بر انسان نظركردند كه مكلف به قانون انسانيت مى. فساد را مسدودنمودندسرچشمه 
و حكماى  - پس او را با اسلوبى كه راضى گردد، اين مطالب تعليم نمودندو تربيت تھذيبى منتشر ساختند . خواھند حسن اخ:ق از او ھمى
ن طريقه و ترتيب و متابعت انبيا عليھم الس:م نمودن، يعنى آغاز ازنقطه مذھبى شروع كردند تا راھى از بھر آزادى اي سياسى قديم، در سلوك

  .ضماير بدست آرند وازآن پس طريق تربيت و تھذيب را بدون سستى و انقطاع پيش گرفتند

خويش از شارستان دين و آداب نفيس آن به فضاى آزادى وتربيت  ملتبردن  اى بودند كه راه بيرون اما متاخرين غربيان، بعضى از ايشان دسته
و خود از خرمى مدخل و آغاز اين راه فريفته گرديده،معتقد شدند . طبيعى پيش گرفتند، به گمان اين كه فطرت انسان، از بھر ضبطنظم كافى باشد

خويش منتشر  بر سر اين طريقه يارى نمود كه نور علم را درميان ملت و اين معنى،نيز ايشان را... كه دين و استبداد دو كلمه باشد به يك معنى
منحصر در خدمت دينى بود، در نزد غرناطيان و روميان جمع بود و درنزد ھنديان و يونان مخصوص  ھمان علمى كه در نزد مصريان و آشوريان. يافتند

را مباح نمودند، تا ھركس خواھد  امدند و آزادى علم را رھا ساخته، تحصيل آنبه چند تن از جوانان منتخبين بود، تا بعداز ظھور اس:م كه عرب بي
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نسبت، نور عقل ملتھا ترقى نموده در اطراف  و به. پس به آزادى به اروپامنتقل گرديد و عقول ملل آنجا برحسب درجات نورانى شد. تعليم گيرد
كرد و در  اده غبطه ھمى برد و از حال اوحسرت خورده رسيدن بدو را طلب مىمانده بر پيش افت مخالطه نموده، عقب منتشر شدند و با مردمان

  .آمد برمى جستجوى وسايل آن

و طلب پيش رفتن دركار،بر خ:ف ميل ھر  - پس از اين حركت، شناختن خير، و غيرت به رسيدن بدان،شناختن شر و سرباز زدن از تحمل آن برآمد 
ماننداين كه سنگينى وقار . حركت را مغتنم شمرده قوتھاى ادبى متفرق بر آن اضافه نمودند ى، قوت اينو سر كردگان آزاد - معارضى پديد گرديد 

جانھا ھمى ربايد مجسم  پرده كه صورت زنى خوبروى بى حدى كه باك نداشتند كه آزادى را به دينى را به خراميدن عروس آزادى بدل ساختند،به
وھمچنين قوت حركت فكرتھا . راك دراطاعت مستبدين را، به پيوستگى اشتراك در حب وطن، مبدل كردندنمايند و نيز مانند اين كه پيوستگى اشت
  .و دين مسلط ساختند را چون موج بر سر رؤساى اھل سياست

در نزد او بود، گويى  باشد و در معامله سخت است و بر انتقام و خودخواھى حريص مى بلى غربى به زندگانى مادى قائل است و صاحب نفس قوى
باشد و چنان بيند كه چون  مث: جرمانى را خوى درشت. از بھر او نقل نموده چيزى باقى نمانده شرقى از مبادى عاليه و خصال شريفه كه مسيحيت

دارد  پس علم را دوست; بشود شايسته مرگ است و تمامى فضايل را در قوت و تمامى قوت رادر مال داند عضوى از اعضاى آدمى را حيات ضعيف
برآمده، عقل و حيات را مطلقا دربر گرفتن، حيا  بر خودپسندى و سبك روحى دارد از بھر مال، اما #تينى را طبيعت ولى از بھر مال، و بزرگى را دوست

  .و شرف را درزيور و جامه، و عزت را در غلبه جستن بر مردمان. داند

و ھمواره كوشش به وجدان و رحمت، فرا دارنداگرچه در غير . رايشان غالب باشداما اھل مشرق، اھل ادب باشند و ضعف قلب و سلطنت عشق،ب
شرقى را اين ; و ازاينرو. گيرى در آينده از صفات ايشان است وجوانمردى و قناعت و سھل! و لطف پيشه نمايند، اگرچه با دشمن باشد! موقع بود

مث: شرقى در باب ستمكار .ھم مباح داند ازو بر خوردن نتواند و قوت حفظ آن نيارد داند، و اگر حال نبود كه آنچه غربى مباح شمرده او نيز مباح
و حاصل ك:م آن كه حكماى متاخرين مغرب را، )12( !مستبد، خويش اھتمام ورزد ولى چون اوبرطرف شود فكر ننمايد تا كدام كس جانشين او شود

چيزھا روا داشتند حتى آن كه جايز دانستند كه در آغاز و  اند و بسى راه پيموده اقتضاى زمان ومكان مساعدت نمود تا طريق را مختصر نموده،
كينه  مقدمه،مستبدين را شجاعت افزايند تا جور و ستم خويش شدت دھند ومردمان را افزونتر آسيب رسانند، بدين قصد كه عموم مردمان برايشان

  .بعضى ازآن رسيده، فكرھا را آزاد و اخ:ق را تھذيب و انسان را انسان نمودندورزند و با اينگونه تدبيرھاى بيرحمانه، به مراد خويش يا 

ه راسخ و پيش از اين حكماى متاخرين، گروھى برآمدند اثر پيمبران راپيروى نموده باكى از درازى راه و زحمت آن نداشتند، ايشان نيزفيروزى يافت
بلكه شكافھا كه ! جمھورى فرانسه:مانند; تازه نياوردند و با ھيچ آئينى دشمنى نورزيدندگرديدند، و مقصودم از اين گروه، حكمائى ھستندكه دينى 

اخ:ق و روزگار در دين احداث كرده بود باتنقيح و تھذيب بگرفتند و دشوارھا را آسان و دورھا را نزديك ساختندو سياست را تجديد نموده، شايسته 
  )13( .اش كردند اطوار تازه

كه بر حال حاليه خويش باقى باشند، از عزم وكوشش دور و با بازى و مسخرگى مسرورند تا دردھاى نفس بزھكار راتسكين  و مشرقيان مادامى
; شوند به فشار اندر است و از يادآورى حقايق و مطالبه وظايف، دردناك ھمى باشند تا فكر ايشان كه از ھر سوى دھند و ھميشه خامل و پست

باشند كه اتفاقى ھمچون بعضى ملتھا از بھرايشان  ظرند كه عناد ايشان با سستى يا آرزو يادعا روان يابد، يا متوقع مىو پيوسته منت. آسايش يابد
پس در حالى كه چندان دور نيست دھريان گردند و خود ندانندكه آئين . رخ دھد، در اين صورت بايد منتظر باشند كه دين را به كلى مفقودسازند

چه . و غير ايشان از ملتھاى منقرضه بيامد بر سرايشان نيز بيايد»  فينيقيان«و »  آشوريان«يا منتظر شوند كه آنچه بر. تر بود نهزندگى ايشان، بدبختا
  .مردمان خود، خويشتن را ستم نمايند خداوند مردمان را به چيزى ستم نكند و ليكن

  :نوشتھا پى

  .ھميارى و ھمكارى اجتماعى است:م منظور كواكبى از زندگانى اشتراكىھمانطور كه در جاى ديگرى از ھمين كتاب توضيح دادي) 1

اى را با كشت و كار زنده كند،  ھركس زمين مرده. من احيا ارضا مواتا فھى له«: منظور اراضى موات است كه درباره آن رسول خدا فرموده است) 2
  .6يث كتاب احياءالموات باب اول حد17وسائل الشيعه جلد » .شود مالك آن مى

  .قسمتى از زكات است درصورتى كه مال به حد نصاب رسيده باشد; منظور از ده يك) 3

  .دارد دريافت مى مقدار مالياتى است كه دولت اس:مى از اراضى كه ملك عامه مسلمانان است از زارع; خراج) 4

  .كرديم ه متن عربى اص:حاى كه دراختيار ما است، اين سطر خوانا نبود و ما آن را با مراجعه ب در نسخه) 5

گ:دستون به منظور . وزيرى انگلستان رسيد نخست وى رھبر ليبرالھا بود و چھار بار به مقام.) م1898./ف -  1809./و(سياستمدار انگليسى ) 6
رقراركردن آزادى داد و ستد و تغييرات و اص:حات انتخابات، ب: اصط:ح اص:حاتى براى ايرلند شد كه از آن شمار اجراى سياست انگليس، خواستاربه

اگر دولت انگليس بخواھد به : است كه در مجلس اعيان انگليس گفته بود اين فرد ھمان كسى. توان نام برد ھاى كارگرى را مى شناسايى اتحاديه
  :گويد دنيا حكومت كند، بايدقرآن را از اجتماع مسلمانان بردارد و شعر ميرزاده عشقى كه مى

  »كند قريب اين گفته را با كرده مقرون مى قرآن را ھمى بايد نمود عن آن كه گفتى محو«

اسدآبادى در مصر، به مقابله برخاست و اخراج سيد را از  الدين ھمين موضوع است او ھمچنين در برابر فعاليتھاى مبارزاتى سيد جمال اشاره به
گونه  ھاى استعمارى ابرقدرتھااست وگرنه اين گاھى دقيق وى از سياستنظركواكبى در مورد گ:دستون، نشانگر عدم آ. حكومت مصر تقاضا نمود

الدين اسدآبادى را به  ھرگز مخفى نمانده و بزرگانى چون سيد جمال ھاى مرموز، از چشم تيز بين مصلحان و انديشمندان مسلمان سياستبازى
او . دارد اجتماع بزرگى از مردم ھند، اين نكته راصريحا اع:م مى ھاى آنان كشانده، تا جايى كه سيد جمال در موضع گيريھاى تند دربرابر نقشه
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در گوش بريتانيا نماييد و طنين در گوش بزرگ آنان گ:دستون بنماييد و  صدھا ميليون پشه بشويد و زمزمه] مسلمانان [ ھرگاه شما «: گويد مى
شويد و در جزيره بريتانيافرو رويد، آزادمردانى در ھند  پشت و #ك ھرگاه شما صدھاميليون مردم ھند با ھم باشيد، خداوند شما را مسخ كرده

  .»خواھيد شد

نوشته  6جلد »  فرھنگ معين«و  89و  49صفحات »  اس:مى الدين حسينى پايگذار نھضتھاى سيد جمال«اين پاورقى با توجه به مطالب كتاب (
  .شده است

  .50 ، ص6 المحجة البيضاء، ج) 7

  .ط:ح معروف با پنبه، سر بريدن استاين شيوه ھمان اص) 8

  .282بقره، بخشى از آيه ) 9

  .143بقره، ) 10

  .298 ، ص2 الدرالمنثور، ج) 11

  .است اى است كه كواكبى بدان اشارت كرده يكى از علل ناكامى نھضتھاى مشرق زمين، در ھمين نكته) 12

سازد، ھمين نكته است كه معظم  ھاى پيشين و موجودجوامع اس:مى ممتاز مىنظر ما يكى از مواردى كه رھبرى امام خمينى را از ساير رھبري به
  .روشن از نظام سياسى اس:م را در كتابھا و پيامھاى خود، به مردم ايران ارايه كردند له قبل از اسقاط نظام طاغوتى، طرحى

  .گويا منظور كواكبى، نھضت پروتستانتيسم، يا اص:ح مذھب مسيح است) 13

 با تربيتاستبداد 

تربيت،  يعنى. ولى پدر و مادر، او را به ص:ح آرند يا فاسد سازند. حضرت حق سبحانه، در انسان استعداد ص:ح و استعداد فساد ھر دوبيافريد
: ذكر شد كه و پيش از اين. اگرتربيت نيكو باشد، به نيكى روياند و اگر بد باشد، به بدى. برحسب استعداد خويش، جسم و نفس و عقل را بروياند

. وبر نفس حمله آورده، اخ:ق را فاسد نمايد و عقل را فشار دھد، نمو اورا مانع آيد. استبداد ميشوم بر جسمھا اثر نموده، جسم را بيمار سازد
  .سازد ويران با ضعف خود بنا نمايد، استبداد با قوت خويش چه ھرآنچه تربيت;بنابراين تربيت و استبداد، دو كاركن برعكس يكديگرند

چه او مخلوقى است كه امانت الھى راحامل آمد ; مرتبه برتر از فرشتگان در رسد غايت استعداد انسان را حدى نباشد، چه گاه بود كه در كمال به
  .ايم مراد ازاين امانت، اختيار تربيت نفس بر خير و شر بود، صحيح گفته: كه تمام عوالم از آن ابا كردند، و اگر گوئيم در حالى

ننمايند و  چه شياطين خداى را در عظمتش نزاع; تر از مستبدين شود پست تر از شياطين، بلكه و گاه باشد كه جامه رذايل در پوشيده، پست
  .حاجتى در نفس خودشان ولى از براى; مستبدين با خداوند در عظمت ھمسرى جويند

با نفس  ى لغو و بيھودگى كنند نه از براى حاجت و غرضى، حتى آن كه گاھىو آنان كه در رذالت، به نھايت رسند، بسا باشد كه عمل قبيح ازرو
  .خويش عمدا بدى كنند

و .است، ولى ھواى تربيت او را به جانب يمين خير و شمال شر، ميل دھد انسان در نشاه خويش، مانند شاخه تر باشد كه بالطبع راست و نرم
خود باقى ماند بلكه تا ابد اªبدين، در دوزخى توقف نمايد كه مسبب ازپشيمانى  بر حال كجى حد جوانى رسد، خشك گرديده، تا زنده است چون به

و خود حال .كه وظيفه زندگانى است مخلد بماند; مسبب از خرمى بر وفا كردن حق يا در نعيمى توقف كند كه. باشد بر كارھاى نكوھيده قبيحه مى
يا به شخص گناھكارصاحب جنايتى كه چون به . خرجويى كه بخسبد و خوابش گوارا افتدف به شخص فرحناك آدمى پس از مرگ، بسى شبيه است

  .نمايد خواب اندر شود، وجدان جان گداز باخوابھاى ھولناك، كه تمام آن م:مت و دردناكى است او را احاطه

و . ن، وجود مربيان و مھمترين فروع آن، وجوددين استپس مھمترين اصول آ. آيد اى باشد كه با تعليم و مشق و اقتدا و اقتباس، حاصل تربيت، ملكه
سفينه در درياى ھواھا  و اگر خير باشد ھمچون. اين ملكه، بعد از حصول آن اگر شر باشد با نفس اماره وشيطان خناس معاونت نموده راسخ گردد

  .مقتضاى او كردن به بر كار دينى يا مدبر سياسى با مواظبت مضطرب ماند و از بھر او لنگرى نباشد، مگر فرع

: باشد و انسان راھر ساعت در حالى دارد، و او مفسد دين است در مھمترين دو قسم او،يعنى» گرد باد«و استبداد بادى صرصر است كه درون او 
: اسير، عبارت از رو دين در ملتھاىو از اين )1( چه عبادت در اكثر موارد با او م:يم باشد.سودن نتواند عبادات، را دست: اما قسم ديگر او، يعنى. اخ:ق

چه اخ:ص در او ; ننمايد و درتطھير نفوس چيزى فايده ندھد و از اعمال زشت و ناشايست نھى. عبادات مجرده از خلوص باشد كه عادت گرديده
و به مفادحديث قدسى معروف،  )2( »ان الصلوة تنھى عن الفحشاء والمنكر«باشد ھمانا به مصدوقه  مفقود باشد وا# اگر با سر اخ:ص و خلوص

و . رادع اعمال ناشايست و مفيد در تزكيه نفوس وتطھير قلوب باشد البته»  تخلقوا باخ:ق هللا« كه از مشيدات اركان )3( » الصوم لى وانا اجزى به«
ھاى كذب و ريا و فريب و نفاق خو  رزاويهاين معنى متابعت فقدان خلوص است درنفوس، زيرا كه به التجاء و پيچ و تاب در مقابل سطوت استبداد د

حال خو كرده، اين رفتار را با پروردگار و پدرو مادر و طايفه و جنس خويش بجاى آرد و حتى با  نشود اگر اسيرى كه بدين و اينرو غريب شمرده. نموده
  .نفس خود
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سال، و  پس از آن تربيت نفس، بر آن اضافه گردد و تا ھفت. مادر به تنھايى است تربيت، نخست تربيت جسم تنھا باشد تا دو سال، و اين وظيفه
تربيت، اقتدا  پس. بعد از آن تربيت عقل،بر آن افزوده شود تا سن بلوغ، و اين وظيفه معلم و مدرسه باشد. اين وظيفه پدر و مادر و ساير طايفه است

بعد از اينھا، تربيت ھمسرى در رسد، و اين وظيفه زن وشوى باشد تا . اتفاقات بود نشينان باشد تا سن زناشويى، و اين وظيفه به نزديكان و ھم
  .مرگ يا مفارقت

  .انسان خود را بليات اجتماعى و تربيت قانونى يا سير سياسى و تربيت و نيز تربيت.و ناگزير تربيت را بعد از بلوغ، تربيت اوضاع روزگار ھمراه شود

بعداز آن با . بدين طريق كه قوانين نكاح، سنت نھند. كه در پشت پدران باشند باشد از آن ھنگامسلطنتھاى منظم، م:حظه تربيت ملت را متولى 
جھت  ھا به و بعد از آن مكتب ومدرسه. ھا از بھر كودكان سرراھى بگشايند يتيمخانه پس. باشند كوبان و طبيبان، مواظب تربيت ھا و آبله وجود قابله

ھا را  ھابرپاى دارند و انجمن و از آن پس اسباب اجتماع ايشان را آسان سازند و تماشاخانه. اتب اعلى دايرنمايندتعليم، از درجه ابتدايى جبرى تا مر
برنھند و بر محافظت آداب قومى و ترقى  ھاى يادگار برافرازند و قوانين حفظ آداب و حقوق كنند و مجسمه ھا فراھم ھا و موزه حمايت نمايند و كتابخانه

از كسب عاجزند از گرسنه مردن ايمن  و اشخاصى كه. و اميدھا را قوى ساخته، اسباب كار ميسر نمايند. باشند ملى، مواظبدادن احساسات 
حريص باشد كه فرزندش با خرسندى از  وھمچنين ملت. اشخاصى كه منتى بر ملت دارند با عزت و احترام حركت دھند ھاى دارند تا آن كه جنازه

جاى گذاشته چگونه خواھد شد، بلكه با اطمينان  ضعيف، كه به و ابدا فكر نكند كه بعد از مردن او، حال كودكانخويش زندگى نمايد  قسمت
  .» زنده باد ملت» « باد ملت زنده«وخرسندى و آسودگى از دنيا رفته، آخرين دعاى او اين كلمه باشد 

ھا و جنگلھا،  حال او فقط نموى است مانند نمو درختھاى طبيعى دربيشه چه. نيازباشد بى ھاى مستبده، پس از تربيت بشرى در اداره اما معيشت
آن تبر كور تصرف  دست مردمان شكسته شود و در تنه و شاخه ھايش به از جاى كنده شاخه كه حرق و غرق بدان آسيب رساند و بادھاى تندش

ميوه  برآيد، ميوه دھد يا بى ياراست در دست اتفاقات باشد كه كجبخواھد كه زندگى كند و اختيارش  شكن اى كه رحمت ھيزم نمايد، پس به اندازه
  .بماند

. خورد، لذت برد اگر چيزى. انسان در سايه عدالت و آزادى تمام روز را با چابكى مشغول كارباشد و تمام شب را با فكرھاى خوش و سودمند گذراند
كه در ميان ايشان زندگى  خويشاوندان خود را بر اينگونه بديده و ھمچنين گروھى پدر و مادر و چه. و اگر به بازى رود، آسايش يافته ورزش نمايد

خويش  دينارى با كوشش و زحمت و ھركس از ايشان كه. نمايد، ھمى بيند مردان و زنان توانگران ودرويشان و گدايان، ھمگى پيوسته مشغول كارند
  .افته افتخار كندكسب نمايد بر كسى كه يك مليارداز پدر و جد خويش، ميراث ي

ه فكرى تازه بلى كارگر آسوده زندگى نمايد، از فيروزى در كار خرم باشد و ازنوميدى گرفته خاطر نگردد، جز اين كه از كارى به كارى ديگر و ازفكرى ب
خود، معذور باشد كه  و كسان و در ھرصورت در نزد نفس خويش. باشد پس چون در كار، خوشبخت نشود ازبابت اميد خود، خوشبخت. منتقل شود

  .عجز و بيكارى برى است آورده و در كار فيروزى يابد يا نيابد خرم و فخرجوى باشد كه از ننگ وظيفه زندگانى، يعنى كاركردن را بجاى

خود را  خمول مانده، آتش فخرش خاموش بود،قصدش گم گشته و خودش حيران زدگى نمايد، نداند تا ساعتھا وقت اما اسير استبداد، در كنج
اند كه  و خودكسانى كه گمان كرده. حريص است تا اجلش رسيده در پرده خاك پوشيده ماند گويى. چگونه بميراند و روزھا و سالھا را چسان بگذراند

اند كه اگر الم  معنى استد#ل نموده زيرا كه آن اشخاص،بدين. اند اكثر اسيران، بخصوص درويشان ايشان، درداسيرى را احساس ننمايند بر خطا رفته
مث: يكى از ايشان . چه آن بيچارگان، اكثر دردھادريابند و سبب آن را نفھمند. اسيرى را احساس كردندى،ھرآينه در برطرف ساختن آن كوشيدندى

ان كند كه ربودن و چه بسيار كه گم. باشد خودش ايمن نمى جھت آن كه در مخصوص بودن ثمره كار، به گرفته خاطر بيند، به خود را از كار كردن
يايكى ديگر از ايشان كار كند، ولى بدون نشاط و چابكى و بدون سعى . پس آرزو كند كه كاش از ايشان بودمى. حقى،طبيعى از بھر توانايان است

  .، خشم آرديا طالع يا قضا و قدر يابد و سبب آن را نداند وبرآنچه خود ستاره سعد داند يا بخت پس بالضروره در كار شكست. دراستحكام

دار و نعمتھاى  سايه يعنى با نويد باغستان خرم و درختان. خوشبختى آخرت، تسلى دھد اسير معذب، چون با دينى منسوب باشد، نفس خود را به
  .كار باشدو بسا بود كه در ھردو معامله زيان. ھميشگى كه خداى رحمان از بھرش مھيا ساخته،اما از فكرش دور افتاده كه دنيا عنوان آخرت است

و مصيبتھاى خويش را بدان معطوف دارند وخود را به آنھا . مخصوص بديشان است و ساده لوحان اس:م را اسباب تسليھا باشد، كه گمان كنم
»  مصاب المؤمن«يعنى دنيا از بھر مؤمن زندان باشد و نيز  )4( » الدنيا سجن المؤمن«:ھا اين ك:م است كه تسليه دھند و از جمله اسباب تسليه

يعنى » ھذا شان آخر الزمان«يا  )6( .بدارد مبت: سازد چون خداوند بنده را دوست يعنى)5( » اذا احب هللا عبدا ابت:ه«يا  يعنى مؤمن مصيبت زده است
  .كه كمرش را بپاى دارداى چند بس بود  يعنى مرد را از دنيا لقمه» حسب المرء لقيمات يقمن صلبه«يا . آخرالزمان را حال براينگونه بود

خصوص  و نيز حديثى كه دراين. يعنى خداوند را از بنده بيكار بد آيد»  العبد البطال ان هللا يكره«: اند كه فرموده اما گويا اين حديث را فراموش كرده
شود، ھرگاه در  برپاى يعنى چون قيامت )7( »اذاقامت الساعة وفي يد احدكم غرسة فليغرسھا«: اند، چه فرموده فايده معنوى دارد، فراموش نموده

  .دمش بكارد اى از بھر كاشتن باشد، ھمان يك تن، از شما شاخه دست

زينت و اسباب  و ھنوز تكميل. اسباب و زينت زمين معين فرموده، غفلت ھمى كنند و نيز از نص قاطعى كه وعده برپاى شدن قيامت را پس از تكميل
بازدارد، آسان  سازد در نزد زھر كشنده كه ذھنھا را از شناختن سبب بدبختى اسبابھا كه عزيمت راسست و تمامى اين. زمين بسى باقى است

  .چه آن زھر، مسؤوليت را از مستبدين، برگرفته بردوش قضا و قدر افكند، بلكه بر دوش خود اسيران، اندازد. است

خداوند بر فراز  يعنى دست»  يد هللا على قلب الملك«در تورات وارد شد : ندچه گوي.باشد و مقصودم از اين زھر، نافھمى عوام و ابلھى خواص، مى
نباشد مگر از جانب  يعنى پادشاه را فروتنى كنيد كه سلطنت»  اخضعواللسلطان و# سلطة ا# من هللا«و نيز در انجيل است كه . دل پادشاه باشد

يعنى حكم كننده، شمشير به گزافه بركمر نبسته، » مقام ل:نتقام من اھل الشر جزافا انه الحاكم #يتقلد السيف«: و ھمچنين رسيده كه. خداى
يعنى » فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من هللا«: و نيز ازاين قبيل در رسائل وارد شده كه. اند تا از اھل شر انتقام جويد چه او را بر پاى داشته

اقتباس نموده  و خود واعظان و محدثان اس:م، از اين كلمات اين سخنان. است،گردن نھد بايد ھر جاندارى به سلطنت كه از جانب خداوند برپاى
شمشير  يعنى ظالم»  الظالم سيف هللا ينتقم به ثم ينتقم منه«و نيز . يعنى پادشاه سايه خداونداست در زمين»  السلطان ظل هللا في ا#رض«: كه

ھمانا . باشند مى يعنى پادشاھان به الھام الھى مخصوص»  الملوك ملھمون«يا . كشد او انتقامبا او انتقام جويد و سپس از خود  خدا است، نخست
يعنى مراد ازاين س:طين، س:طين . بھره داشته باشد پس با عدالت مقيد خواھد بود اين اخبار با آنچه در اين معانى وارد گرديده، اگر ازصحت
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الخطاب يعنى حاكم قطعى در  و با حكم آيه كريمه منطبق سازيم كه فصل. درپذيرد، تاويل نماييم ه عقليا بايد آنھا را بدانچ. باشند عدالت پيشه مى
. تربيت،عبارت است از علم و عمل - .  )9( » و# عدوان ا# على الظالمين«و آيه ديگر  )8( » القوم الظالمين ا# لعنة هللا على«: اين آيت است كه فرموده
حتى اگر كسى در آن ملت . شود كه تربيت را بداند ياتعليم نمايد ديگرى باشد، نبايد درميان او كسى يافت ى او در دستو ملتى كه اختيار كارھا

و عزم، بدون . سبقت عزم، تصوير نشود اما عمل، پس بدون. جستجو نمايد علم تربيت را، دركتابھاى ايشان نيز مدفون نبيند تا چه رسد به ذھنھا
انما «: مقصود است در اين حديث، كه فرموده  و مرا گمان آن است كه ھمين تسلسل. سبقت علم، صورت نبندد بدونو يقين، . يقين سبقت

  .مقصود از عمل، عزيمت است يعنى )10( » ا#عمال بالنيات

سودمند،  فكر خويش به مقصدىاند، بسى دور باشند از اين كه  ايشان را باز بسته و از آن پس مردمانى كه اراده ايشان را غصب نموده و دستھاى
  .يا جسم خود به كارى با فايده، بگمارند

و گوش جز سخن سودمند وك:م حكمت . كه چشم جز نكويى و عبرت نبيند: باشد بلى سخت دورند اينگونه مردم از تربيت، چه تربيت عبارت از آن
ووجدان را از يارى باطل . و نفس را از كارھاى ناشايست، بازدارند. رندو دست را بركارھاى نيك، بگما. و زبان را بر سخن خير، عادت دھند. نشنود

اختيار با تمامى جسم وجان حاضر باشند در حفظ شرف  و بى. روى در وقت و مال، از دست ندھند ميانه منع نمايند و رعايت تربيت در احوال و رعايت
و خوار شدن ستمكاران و خوار دانستن زندگى و  يارى علم و يارى ضعيفو حفظ حقوق و حمايت دين وحمايت ناموس و حب وطن و حب طايفه و 

  .جز اينھا كه درگلستان تربيت طايفه و تربيت قومى، روئيده شود

تا آخر استبداد، مردمان را مجبور سازد تا دروغ را مباح شمارند وھمچنين تزوير و فريب و نفاق و فروتنى در رفتار، برخ:ف حس وميرانيدن نفس، 
زحمت ايشان در تربيت فرزندان به  بنابراين پدران، چنان بينند كه. شوند مردمان بر اين خصلتھا تربيت:و نتيجه اين افعال، آن باشد كه. ات ذميمهصف

اقتدار، كه پس از آن بندگان . خودشان بيھوده شد ھمچنانكه تربيت پدران درباره. تربيت نخستين، ناچار روزى درزيرپاى تربيت استبداد به ھدر رود
باشند و نيز ايمنى ندارندكه فرزندان را از بھر خودشان تربيت نمايند، بلكه چنان  نيست و خود ايشان مالك نفس خويش نمى مرايشان را حدودى

نجيرھاى ستوران از براى مستبد پرورش دھند تا اعوان او باشند و پدران خود راگزند رسانند و درحقيقت فرزندان عھد استبداد، ز بينند كه
و مواظبت ! پس فرزند آوردن در عھد استبداد، حماقت. بربندند توسط ايشان، پدران را بر ميخ ظلم و خوارى و ترس و تنگى باشند كه به آھنين

  :و شاعرى دانا گفته! درتربيت ايشان، دوباره حماقت است

  ان دام ھذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

  ندھد روى تغييرى در او گريه بھر مرده شادى بھر فرزندان مجوگر بپايد اين و 

حقيقى محرومند،  چه آن بيچارگان از تمام لذتھاى; و غالب اسيران را به فرزند آوردن، قصد كثرت نفوس را ندارند،بلكه جھل تاريك ايشان را برانگيزد
آن و لذت بزرگى و حمايت و لذت توانگرى دادن وبخشش نمودن و لذت دريافت  مانندلذت علم و تعليم; ھمچنانكه توانگران نيز از آنھا محروم باشند

مقصور است كه شكمھا را اگر ميسر  زيرا كه لذت ايشان برھمين. راى صواب و جز اينھا از لذتھاى روحانى مقام در قلوب مردمان و لذت نافذ شدن
نمودن شھوت، گويى اجسام ايشان دملى بر  بر تھى ين لذت ايشان، منحصر استو ھمچن. شود، قبرستان حيوانات قرار دھندو اگر نه مزبله نباتات

حرص بھيمى، ناشى از نيافتن لذتھاى عالى روحانى  و ھمين. باشد است كه وظيفه او توليد چرك و كثافت و دفع آن مى شده اديم زمين خلقت
با وصف اين كه در زمان استبداد، عرض ھمه كس ; نمايد مى فرزند آوردنباشدكه اسيران را كور ساخته، ايشان را مايل به زناشويى و  مذكوره مى

بخصوص در شھرھاى كوچك و . باشد بلكه عرصه ھتك فاسقان مستبدين وياوران اشرار ايشان مى. ساير حقوق، غيرمحفوظ است ھمچون
باشد تا  مھم در ضعيف ساختن غيرت مى مادرھا، تاثيرى ھاكه اھل آن ضعيفند و مر اين ضعف را در چسبيدگى فرزندان به شوى قريه

  .بنھاد و زنا را حرام ساخت تربيت تحمل ننمايند، ھمان غيرتى كه محض آن خداوند، نكاح راسنت مشقتھاى

باشد ووسعت از بھر اسيران از كجا ميسر گردد؟ ھمچنانكه نظم معيشت رااگرچه با  وسعت و درويشى را نيز دخلى بزرگ در آسانى تربيت مى
پس . است خلل در خلل و تنگى در تنگى - و معيشت اسيران،خواه توانگر باشند و خواه بينوا، تمامى . ى باشد، ع:قه قوى در تربيت استدرويش

زيرا كه اگر فرزندان .دانستم كه پدران اسير، تحمل مشقت تربيت از چه ھمى كنند كاش مى و از آن پس. بسى دورند در اينصورت، اسيران از تربيت
اند و اينرو  اند،براى آن كه احساس آنھا را قوت داده به بدبختى ايشان افزوده، ب: رابدانھا توشه داده نورانى كنند، در حق ايشان گناه كردهخويش 

  .درايشان باشد، فرزندان خود، مھمل گذراند تا موج ابلھى ايشان رابه ھر سوى خواھد برد عجبى نباشد اگر اسيرانى كه بقيه ادراكى

و از آن . گردد شود، چنان يابيم كه نطفه او با بدبختى و زبونى پدر و مادر، بسته فكرت كنيم كه اسير در خانه درويشى، چگونه برآيد وتربيت و چون
 و چون. ساخته بزندش حركت آورده، مادرش دشنامش دھد، يا دردھاى زندگانى او را افزون پس چون در حال جنينى حركت كند، بدخويى مادر را به

. يا از بدبختى وتنگى معاش، كوچك و نزار برآيد. سبب خمول مادر، با خميدگى خو كرده باشد چه به;اندكى بزرگتر شود، مكان او بر وى تنگى گيرد
واسطه  هيا ب. جويى و نادانى در قنداقش پيچد، پس چون از دردناكى گريه كند،دھانش را با پستان خويش فرو بندد صرفه و چون متولد گردد، از روى

نداشتن مؤونه و عجز از رجوع طبيب، مخدرى ھمچون  واسطه و چون بيمار شود به. حركت دادن گھواره،سرش را بدوار آورده، نفسش قطع نمايد
  .اش تنگى گرفته، مزاجش به فساد گرايد سبب غذاى فاسد،معده افيون بدونوشاند و بعد از آن كه از شير باز گرفته شود، به

و چون چيزى بپرسد و فھمى طلبداو را برانند و . خانه از ورزش و بازى ممنوع باشد واسطه تنگى #نى باشد و به جوانى رسد، بهپس اگر عمرش طو
ھاى كثيف چركين،  و بعد ازآن كه پايش قوت يابد و از در خانه بيرون شود، در عوض مدرسه دركوچه. لطمه زنند كه پدر و مادرش را خلق تنگ باشد

نھد و مقصود كلى ايشان، آن  به شاگردى»  صاحب صنعتى«يا در نزد »  مكتبى«اگر زنده ماند او را در  پس. دشنام از كودكان فرا گيرد الفاظ فحش و
ره برد دارند، تا از بدبختيھاى ايشان بھ حد جوانى رسد اولياى او بر ميخ زناشوئيش بسته و چون به. باز بندند باشد كه او را از گرديدن و بيھوده دويدن

اى بسازد كه سنگينى آن  جامه و از آن پس خودش برخويش تنگ گيرد، حتى به. ھمچنانكه پدر و مادر، در حق او نمودند;و در حق ديگرى گناه كند
  .و مستبدين نيز، بر عقل و زبان و كار واميد او تنگ گرفته فشار آرند. جامه، او را ازآزادى حركت جسمش مانع آيد

ديگر ھمى  كه نطفه است در تنگى وفشار ھمى دود و ھنوز از يك بيمارى خارج نشده، استقبال بيمارى ينسان باشد، از ھنگامىو زندگى اسير، بد
  .كند تا آن كه، مرگش را استقبال نمايد و دنيا و آخرت خود رااز دست داده، نه خود تاسفى دارد و نه كسى بر او افسوس خورد
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اندك باشد،  الجمله چه ايشان اگر منغصات عيششان فى. حال است نيكوتر از اين كه حالت توانگران اسير، بسىو مطالعه كننده را به گمان نرسد 
چه اظھارات ايشان اگر اندكى از آن صحيح باشد،بسيارش دروغ . مشقت اظھار تجمل و اسباب عزت و بزرگى و مناعت، درايشان افزون است

  .باشد است و بر دوش ايشان بارى گران مى

ساختن  چه زندگانى كه وظيفه او مجسم; بيند و روحى در زندگى او نيست اى كه خواب پريشان به زندگانى خفته ندگى اسير، شبيه استز
و اگر نه اين بود كه در عالم كون چيزى نيست كه تابع نظام كلى نباشد،حتى .مندرسات جسم باشد، او را ع:قه به حفظ لوازم آدميت نيست

است نه شبيه  زندگانى اسيران، محض بيھودگى: كرديم كه شود، ھرآينه حكم مى عت ھمچون صدف كه اسبابھاى نادر ازو بدستپاشھاى طبي ريزه
  .بيھودگى

جزاين كه اسير، آنھا را . با فنا، قانونھاى غريب است كه ضبط آنھا امكان ندارد اما با وصف اين، دقت عميق ما را فايده دھد كه اسيران را درمقاومت
قوانين ماھر باشد، در مطابق كردن  خود نيز در آنھا بيفزوده و ھر آنكس در دانستن آن يافته وبرحسب حاجت پستان مادر فرا گرفته و بر آنھا تربيت با

  .و درميدان زد و خورد بقاء موفق باشد. آنھا با اعمال نيز مھارت دارد

آورى يا بزرگى نفس، يا قوت احساس، ياجرات قلب باشد  ن عجز او از جھت زبانچو خصوص زودى فانى شود، به به و كسى كه از اينھا عاجز است
  .كه #محاله ھ:ك شود

واو را مجبور ساخته تا احساسات خويش، با آنھا مطابق نمايد و تدبيرنفس خود ; قوانين زندگانى اسير ھمان است كه مقتضى احوا#ت او است
وچيزى كه از او طلبند پس از . يا و جبروت،فروتنى و كوچكى اظھار دارد و شدت را با م:يمت تعديل نمايدمثل اين كه درمقابل كبر. موجب آنھا كند به

. را با پنھان داشتن حفظ كند و مال. و با شكايت از حاجتمندى، كسب كند. سستى وسختى را استعمال نمايد و سياست. اندك ممانعتى عطا كند
و عقل را به . تجاھل مستور سازد و علم را به. و اظھار نداشتن نكويى كند. ازآنچه شنود خويشتن كر سازد و. و لغزشھاى مستبد را ناديده انكارد

و ھر شرى كه روى دھد، از روى  -به يمن او دھد مث: اگر از قبيل باران باشد، نسبت; مستبد منسوب سازد و ھر كار نيكى به. ابلھى فرو پوشد
  .چون مطالبه حقى خواھد، از روى عجز و الحاح طلب كند و.استحقاق خود و ابناى جنسش داند

  .خواننده را م:لت گيرد تا به تفصي:ت آنھا رسد و غير اينھا از قانون اسيران، كه اگر رؤس مسائل آنھا را بيان كنيم

مال يا جسم او ظاھر شودو جاسوسان خداى تعالى، در  اثر نعمت: اينھا بجاى خويش، ولى چيزى كه اسير از آن بيش از ھر چيزترسد آن است كه
يا اين كه او را در علم يا جاه و رتبه، يا در نعمتى مھم، شانى ظاھرگردد و حسودان . بوده و اصل عقيده چشم بد، نيز از ھمين! را چشم بر آن افتد

ھى نيز بيچاره اسير، در حفظچيزى كه پنھان و گا) از آن پناه به خداى برند ھمين بوده و اصل شر حسد كه. (به نزد مستبد از او سعايت نمايند
  .قيمت، يا خانه بزرگ خوب، حيلت ورزد گران زن نكو روى، يا اسب: داشتن او ممكن نباشد ھمچون

  .است بدشگونى، در قدم زنان و پيشانى اسبان و آستانه خانه: اند بوده كه گفته بدشگونى محافظت نمايد و اصل بدشگونى از اين و او را نسبت

وضوح پيوست كه تربيت صحيح درعھد استبداد، نه مقصود است و نه مقدور، مگر آنچه با بيم دادن از شرستمكاران واقع  خود از آنچه ذكر شد، بهو 
درمقام تربيت، با دليل : اند كه چه علماى اخ:ق و سياست، اجماع كرده. مايه تزكيه نفس و اين نوع تربيت موجب كنده شدن دل است نه. شود
ھارا اندك سازد نه  ھا گناه مدرسه(اند كه  و بر ھمين قاعده، قول خود را بنا نھاده. بيم دادن كت نمودن بھتر از نويد دادن است، تا چه رسد بهسا

  :ھمچنانكه حكيم عرب سروده. اند كه قصاص و عقاب، دربازداشتن نفوس كمتر فايده بخشد چه معلوم داشته) زندانھا

  مالم يكن منھا لھا زاجر #ترجع ا#نفس عن غيھا

  نفسھا زگمراھى بازگشت كى دارد تا نباشدش از خويش آميخته نفس باز آرد؟

در لغت  م:حظه كند كه معنى قصاص -  )11( » ا#لباب ولكم في القصاص حيوة يا اولى«:و ھر كس در اين قول خداى تعالى نيكو تامل نمايد كه فرموده
بيند كه  كتب آسمانى با دقت نظرنمايد و متابعت مسلك انبياء عظام عليھم الس:م پيشنھاد سازد واضح مساوات است و در قرآن كريم و ساير

كلى  درھاى نجات را به به ساكت نمودن، پس از آن نويداخروى يا دنيوى، و بعد از اينھا ترسانيدن از عذاب آخرت و بستن مواظبت راه ھدايت نخست
  .بر آنھا

مصيبت عظمى است، تربيتى باشد بر اين ترتيب كه نخست، عقل را ازبھر تميز  باشد و نبودن او در مشرق ملتھا، مى و اما تربيتى كه گم گشته
و . و مثال آوردن خوبى اقتدا جستن و بعد از آن به. و بعد از آن مشق و عادت دادن. نمودن و بعد از آن از بھر نيكو فھميدن و ساكت. دادن آماده سازند

  .ب و مستمر در كار بودن، مھيا نمايندبعد از آن مواظ

ندارند جز اين  سبب ممانعت طبيعت استبداد، اميدى درتربيت عاميان بر اين اصول نبود، خردمندانى كه بدان مبت: باشند، چاره پس در صورتى كه به
چه در آن ھنگام،ايشان را امكان دارد ; شوند بيتو بعد از آن مواظب تر. آرد، برطرف سازند سعى نمايند تا مانعى كه بر عقلھا فشار ھمى كه نخست

  .كه نس: بعد نسل تربيت را دريابند و توفيق باخداى است

  :نوشتھا پى

به ھمراه اين دو  و آگاھى است وگرنه»  عبادات مجرده ازخلوص«دھد منظور وى از اينگونه عبادات،  ھمانطورى كه كواكبى خود توضيح مى) 1
  .فات و مباينت داردبا استبداد منا صفت، سخت
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  .45سوره عنكبوت، آيه ) 2

  .123، صفحه 2المحجة البيضاء، جلد) 3

  .7،حديث 250، ص 2كافى، ج . 9، حديث 154، ص 6بحار، ج . 126، حديث 21شھاب ا#خبار، ص ) 4

  .136، حديث 25نھج الفصاحه، ص ) 5

  .خواند در برابر مشقتھا و مصيبتھا فرا مى لكه آنان را به صبر و بردبارىنمايد، ب سلب تكليف و مسؤوليت از مؤمنان نمى البته اين احاديث) 6

  .، با اندك تفاوت63 ، ص4 الزوائد و منبع الفوايد، ج مجمع) 7

  .18/ سوره ھود ) 8

  .193/ سوره بقره ) 9

  .759، حديث 137شھاب ا#خبار، صفحه ) 10

  .179سوره بقره، آيه ) 11

 استبداد با ترقى

برآمدن  حركت: يعنى; حيات است پس ترقى، ركت. معمول در آفريدگان باشد كه پيوسته به آئين برآمدن وفرو رفتن، مستمر استحركت، سنتى 
و اين سنت، ھمچنانكه در ماده واعراض آن كارگر . شدن يا استحاله و انق:ب است و مقابل او فرو شدن باشد كه حركت موت يا پراكنده. است

  .بات آن نيز، كارفرما باشداست، در كيفيات و مرك

يعنى » ماتم امر ا# وبدا نقصه«: و نيز اين حديث كه )1( » ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت«: و قول شارح اين مطلب، اين آيه است كه
و  )2( .يعنى تاريخ خود را عوددھد»  التاريخ يعيد نفسه«: اند سخن ايشان، كه گفته و نيز اين. ھيچ امرى تمام نگردد، جز اين كه نقصش عيان شود

  ».باشند مى حيات و موت دو حق طبيعى«: اند اين حكم، كه گفته

باشد و اعتبار  به ميزان الحراره كه ھر ساعتى در يك درجه و اين حركت، در برآمدن يا فرود شدن #زم نيفتاده كه تا انتھا سيرنمايد، بلكه شبيه است
  .ب باشددر حكم، بدان سوى است كه غال

بينيم، حكم  مى و ھر زمان كه عكس اين. حكم به حيات نماييم است، از بھر آن ملت پس چون در ملتى بنگريم كه آثار حركت ترقى بر افراد آن غالب
  .به موت آن ملت كنيم

ھمچنانكه بنا، عبارت ازمجموع گچ و  .از اين جھت كه ملت، عبارت از مجموع افرادى باشد كه ايشان رانژاد، يا وطن، يا لغت، يا دين، جمع نمايد
  .خاك و آجر و ساير مصالح است

نشيند، او را سنگين  اى بر كنار كشتى عظيم ھمچنانكه اگر پشه. پس ھرگاه يك فرد واحد از ملتى ترقى كند يا فرو شود، درمجموع آن ملت اثر كند
  .اگرچه اين معنى بامشاعر، ادراك نشود. سازد و بدانسوى ميل دھد

از آن پس، ترقى درتركيب خانواده . ى حياتى، كه انسان به فطرت خويش در پى آن سعى نمايد،نخست ترقى جسم است از روى صحت و لذتترق
  .به خصال و مفاخر سپس، ترقى در صفات و اخ:ق است. است بعد از آن، ترقى در قوت با علم و مال. باشد و قبيله مى

كه بعد ازاين : كه متعلق به روح است و اوآن است كه انسان، حامل نفسى باشد كه او را الھام نمايد به آنو در اينجا نوعى ديگر از ترقى باشد 
انگيخته شدن يا  پس از اينرو، اھل دينھا ايمان به. حيات او را حياتى ديگر است كه به توسط نردبان رحمت وحسنات، به سوى آن ترقى نمايد

تاريخى دارند كه نام نيك  و اشخاصى كه از قبيل طبيعيان باشند، فقط اھتمام به زندگانى. باشد جازات، درايشانتناسخ دارند و اميد مكافات و بيم م
  .يا زشت ايشان بماند

 واين مانع،. اش را سلب كند كه مانعى غالب در مقابل او درنيايد كه اراده و اين ترقيھا به تمام انواعش پيوسته انسان درپى آن سعى نمايد،مادامى
  .ناميده شود يا استبداد ميشوم است حتمى است كه در نزد بعضى عجز طبيعى» قدر«يا » قضا«

انحطاط  پس رھا سازد تا به ترقى باز گردد، ولى استبداد، سير را از ترقى به اى مانع آمده، از آن اما قضا و قدر، گاه باشد كه سير ترقى را لحظه
باشد و در روزگارطو#نى، كارھا كند  ھمچون طلبكار بخيل، م:زم ملت; نيستى بدل كند ن و از رستن بهواژگون سازد، و از پيش رفتن به واپس آمد

حفظ كه وصف بعضى از آنھا در بحثھاى پيشين بگذشت،كارھا بر سر ملت آرد كه ايشان را به درجه حيوانات زبان بسته برساند تاايشان را غير از 
و گاه نيز . آشكار يا در پنھانى حيوانى ايشان، نيز از بھر استبداد مباح باشد يا به طريق حيات پست ھمين بلكه. حيات حيوانى فقط، اھميتى ندھد

اش بلند  اگر بخواھند مرتبه ميل طبيعى او را از طلب ترقى، به طلب پستى بازگرداند، به قسمى كه بدانجا رسد كه باشد كه كار استبداد با ملت
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و چون به آزادى الزامش نمايندبدبخت گردد و بسا باشد كه فانى . چشم دردناك از روشنايى آسيب بيند ، ھمچنانكهسازند ابا ورزد و دردناك شود
باز ندارد تا  ملت، مكان خوش كند و دست دراين وقت استبداد، صفت زالو حاصل نمايد و در مكيدن خون. مانند چارپايان كه عنانشان رھاسازند; شود
انسان بدينسان وصف شود كه مانند حركت كرم  و گاه نيز حركت ترقى و انحطاط، در امور زندگانى. ملت مرده باشد مردنبميرد و او نيز به  ملت

جھت آن باشد، كه چون انسان متولدگردد، در حركت و ادراك از ھر حيوانى عاجزتر است و بعد از  و اين به. رود پيچيده پيش مى است كه بر خويش
و سر اين معنى . سبب موانع طبيعى و مزاحمت، درھم پيچد گاھى مطلوبھاى نفسى و عقلى او را پيش برد وگاھى به شروع به سير نمايد، آن
در قرآن كريم وارد شده كه خداوند مردمان را به خير و شر مبت:  و نيز معنى آنچه. ھمين است) خير و شر به نوبت دچار انسان گردد(كه  كه

يعنى ھمانا خير بازبسته به دامان شر، و شر، بازبسته » الخير ان الخير مربوط بذيل الشر والشر مربوط بذيل«: ر كهو نيز اين خب. سازد،ھمين باشد
و درميان بدبختى و . بقدر ھمت آيد باشد و عزيمت نعمت انتقام به اندازه: اند و قول حكما كه گفته. به دامان خيراست، بر اين معنى #لت نمايد

; خويش و ديگرى بھره گيرد خويش فايده، برد، و زيرك آن باشد كه از مصيبت و خردمند آن باشد كه از مصيبت. ت استخوشبختى،جنگ به نوب
  .بر اين معنى دارد د#لت ھمه

. اشدكه دو بال پيش رفتن و پيچيده شدن، دراو برابر ب باشد مادامى به سوى ترقى مى چون اين معنى مقرر گرديد، پس بايد دانست كه راه انسان
واپس آمدن باشد و از آن پس در  بر او غالب آيد، راھش به سوى يا مزاحمت ھمچنانكه چون طبيعت.ھمچون برابرى ايجابى و سلبى دو قوه الكتريك

چيده اما پي. آيد، رو به سوى گمراھى دارد و اگر نفس بر عقل غالب. خواھد بود شود، روى او به جانب حكمت اگر عقل بر نفسش غالب. پيش رفتن
و استبداد ميشوم كه ازو بحث ھمى . ساكن كند ولى چون قوى باشد او را ھ:ك نمايد و حركتش; شدن ھرگاه معتدل باشد،انسان را در كار دارد

  .كنيم پيچيده و فشاردھنده و ساكن كننده حركت است و بيچارگان بدان مبت: باشند

پست و  زندگانى ايشان، با ادراك پست و احساس. نندكه حركتى درايشان نيستخصوص درويشان ايشان ھمگى بيچارگا اسيران استبداد، به
و چه نيكو گفته كسى، كه حال ايشان را به كرمى در زيرسنگ . ستمكارى است باشد، و م:مت ايشان، به غير از زبان ارشاد، بسى اخ:ق پست
ناخنھا ذره ذره  ى نمايند تا سنگ از روى ايشان بردارند، اگرچه با نوكسوخته سع و چه شايسته است كه م:متگران را دل برايشان. تشبيه نموده

  .خاك بركنند

باشد و اشخاصى  مى ملتھا و اشخاصى كه روح جوانمردى و شراره حميت در ايشان مھمترين اعمالى كه بر دستگيران: تمام حكما اجماع نموده كه
برگيرند تا در راه نمو خويش روان  است كه سعى نمايند تا فشار را از عقل بيچارگانچيست، واجب  دانند وظيفه ايشان در مقابل انسانيت كه مى

  .بارند برطرف نمايند ترس مى گردد و ابرھاى خيا#ت كه باران

زاوار رسيد كه ترقى و انحطاط را در نفس مصور سازم، تا انسان خردمند راچگونه س خاطرم درميان آمد، چنان به»  م:مت ارشادى«چون ذكرى از 
تا بر فروتنى و پستى  بيدار ساختن قوم خويش بكشد وچگونه ايشان را ارشاد نمايد، تا بدانند كه خلقت ايشان نه از بھر آن شده است كه زحمت

  .ھا در حركت و جنبش آرد قلوب ايشان را با اينگونه خطابه پس ايشان را يادآورى نموده. شكيب ورزند

تحيت گويم يا اھل قبرستان »  س:م عليكم«زندگان ھستم تا ايشان را  كه من خود ندانم آيا درميان گروهسوگند با خداى ! ھان اى رفيقان 
شما نه زندگان كاركن ھستيد نه ! طلب رحمت نمايم؟ اى رفيقان تحيت گويم و از بھر ايشان»  عليكم الس:م«رامخاطب دارم تا ايشان را به 

  .نباتى است و تشبيه آن به عالم خواب صحيح است دو رتبه ھمى باشيد كه نام او زندگانىآسوده، بلكه در برزخ ميان اين  مردگان

نگريد  آن كه مردمان در نعمتھاى ھميشگى و عزت گرامى ھمى گذرانند؟ آيانمى حال خدايتان راه نمايد، اين چه بدبختى طو#نى است! اى رفيقان
فروتنى است كه  افتادند به حدى كه ديگر بعد از شما عقب مانده نمانده؟ آيا اين چه يشاين عقب ماندن چيست كه ھر قومى ھزار منزل از شما پ

  بريد؟ ھمه مردم در اوج رفعت اندرند؟ آيا غيرت نمى

درد  شما از اين مقام دور ھستيدكه خود اختراعى كنيد و مردمان ديگر به شما اقتدا جويند، بلكه مبت: به. خدايتان از شر، پاس دارد! اى رفيقان
ديگران مبت:ئيد، پس در ھمه چيز تقليد نماييد ا# در صفات پسنديده،ايشان را  تقليد و پيروى در ھر فكر و كارى ھمى باشيد، چون به درد تقليد به

ى كجا بستگى در نزدكيست؟ آزادگ آيا دين چه شد؟ تربيت چه شد؟ احسان كجارفت؟ غيرت در كجاست؟ ثبات چه چيز است؟ بھم. تقليد ننماييد
  .ايد سنگين اندر شده شنويد يا آن كه مرده يا بخواب شد؟ فضيلت كو، مواسات كو؟ آيا مى شود؟ جوانمردى چه شد؟ نخوت چگونه افت

اين خواب گران تا كى و تا چندبر بستر سختى و بالش نوميدى ھمى گرديد؟ اگرچه چشمان شما بازاست ولى . بخشد خدايتان عافيت! اى رفيقان
ھا نابينا  چه چشمان نابينا نشود بلكه دلھا درسينه; نابينا ھستيد، و ھمچنين باشد ھمانا شما را ديدگان ھمى باشد ولى. اب اندريدخود به خو

ھمچنانكه شما را قوه شنوايى و بوييدن و چشيدن وسودن است ولى خود خبر نداريد كه لذت كدام است و درد كدام؟ ھماناشما را سرھاى ; گردد
  .و شما را نفسھا باشد، و ليكن قدر و مقام آن نشناسيد.اشد ولى از خيا#ت، ترس انگيزتر گرديدهبزرگ ھمى ب

آيا . خداى، نادانى را بكشد كه دلھا را پر از ھراس كند ازناچيز، و بيمناك سازد از ھر چيز، و سرھا را آكنده و پر سازد از نادانى وتشويش! اى رفيقان
رسانيده تا از سايه خويش ھمى ترسيد و از قوت خود ھراس داريد و ازخويش بر خويش  ان و جن شما را آسيباين نادانى نيست كه گويا شيط

فكر خويش در ; عمر در تمام. لشكر ھمى كشيد تا بعضى بعضى را به قتل رسانند،از بيم مرگ خويشتن به مرگ درافتيد و آن را طول عمر پنداريد
  ويش دروجدان، حبس كنيد از بيم آن كه روزى چند ستمكاران پاھاى شما رامحبوس دارند؟دماغ، و نطق خود در زبان، و احساس خ

اثرى از  آيا در اين معنى. به خدايتان پناه دھم از فساد راى، و ضايع ساختن حزم،و فقدان اعتماد بنفس، و گذاشتن كار خويش به ديگرى! اى رفيقان
دھد در زندگى  يين نمايد واو را تصرف مطلق بخشد در مال و كسان و عيال خود و او را حكومترشد ھمى بينيد كه انسان، وكيلى از جانب خود تع

عفونماييد؟ يا اين كار را نوعى ] را [ و پيش ازوقت، نيز از ھر بلھوسى و خيانت و اسراف و ات:ف، او . و شرف خود، و تاثير بر دين و فكر شما نمايد
  .آدميان خود بر خويشتن ستم كنند روا دارد؟ آرى ھرگز خداوند بر آدميان به چيزى ستم ننمايد ولى ستماز ديوانگى دانيد كه انسان بر خويش 

دادن سودى دھد، اما فردا كه قضا حلول نمايد از بھر شما چيزى بجزگريه و ندبه  ھمانا شايد امروز م:مت و بيم. خدايتان بھبودى بخشد! اى رفيقان
ايد؟ آيا اين فروتنى شما راخوش افتاده و  باشيد؟ و تا كى دست از كار بداشته فريب دھيد؟ و تا چند در كارسستپس تا كى خود را . باقى نماند

محشر از اين  حيات را به ممات متصل سازيد و پيش از صبح ايد كه غفلت ھمى خواھيد كه با شما تا قبرتان ھمراه باشد؟ يا با خودپيمان نھاده
  بيھوشى بھوش نياييد؟
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بر آسايش  است زندگانى بدبختانه پست كه ساعتى مالك آن نيستيد؟ اين چه حرص بر اين اين چه حرص است. خدايتان رحمت كند! قاناى رفي
بد ! سوگند با خدا يا اميد اجرى؟ نه باشد؟ آيا شما در اين شكيبايى بر ذلت فخرى است مى كه زندگى شما پر زحمت و تعب موھوم، در صورتى

زيرا كه نه كسى را فايده رسانيديدو نه فايده برديد، . ه تا زنده ھستيد جز قھر نبينيد و بعداز مرگ، زشت از شما به يادگار ماندچ; ايد گمان كرده
  .ساختيد و بد واسطه از بھر خلف شديد بلكه آنچه از پيشينيان به شما ارث رسيده تلف

نمايند و  اند، اگر شما را بيدار يابند ھمچون ھمسايگان با شما معامله شما نھاده ھم اكنون بازرگانان و تجار، از ھر سوى روى به سوى! اى رفيقان
بدر كنند و حيلت ورزند تاشما را زبون  تان نيز از دست شعورتان بينند،اموال شما بربايند و سرزمين و اگر خفته و بى. مانند ھمسران رفتار كنند

ايد و راھھا را  و تمامى درھا را بر روى خودقفل زده. اگر حركت كردن خواھيد، قوت نياريد نوقتدر آ. ساخته بربندند و از بھر خويش چارپاى گيرند
  .شدن از ھلكات نه نجات ممكن باشد نه راه برون; بسته يابيد

و معارف صرف  تعليمھمى كنيد و با وصف اين، نصف مصارف دود نمودن خود را، بر  از نادانى شكايت! بر شما آسان نمايد خداى مصيبت! اى رفيقان
ازعدم پيوستگى شكايت كنيد و . باشند، در اص:ح ايشان سعى نداريد امروز ايشان از خودتان مى در صورتى كه; از حكمرانان شكايت نماييد. نكنيد

. ببى جز كسالت نباشدآن كه او را س از درويشى شكايت داريد وحال. حال آن كه از چند وجه پيوستگى داريدو در محكم ساختن آن، فكر ننماييد
با ادنى . كه بعضى از شما بعض ديگر را فريب ھمى دھيد و در حقيقت كسى راغير از خودتان فريب نداده باشيد اميد ص:ح داريد، درصورتى

جھل خويش،  و از. را توكل ھمى ناميد را قناعت نام نھاده و كارھاى خويش از سست رايى مھمل گذاشته و آن ايد و آن معيشت، رضا در داده
  .كه آدمى را حال بدينسان نباشد سوگند با خداى. سازيد و ننگ و فساد كار خود را بر قدر حوالت كنيد اسباب را به قضاى الھى مشتبه

نور و نسيم جز  آيا شما را آزاد خلقت نفرموده كه. بر قدر ستم روا نداريد و ازغيرت نعمت دھنده جبار بيم كنيد! خداى از شما در گذرد! اى رفيقان
اگر يك تن از بزرگان شما بخواھد، تاكره ارض بر دوش كوچك . و قھر توانايان بر دوش كشيديد سنگينى نداشتيد؟ خودتان ابا ورزيديد تا ستم ضعيفان

يا منشا اين، كوچكى و آ. و اگر بخواھد بر او سوار شود، فورا اطاعت نموده وسر به زير افكنيد. خويش از بھر اوخم سازيد شما بنھد، ھمان دم پشت
اى چند از نباتات و  و حال آن كه لقمه! شما بر خودتان نيست؟ گويا از تحصيل آنچه زندگى بدان برپاى باشدعجز داريد خوارى، و ضعف اطمينان

چه روى ھر يك از شما خود را پس از . حيوانات عطا فرموده ترين آدمى قوت نموده زنده باشد و او را نيز خ:ق حكيم به ضعيف ھا كفايت است كه گياه
خود را بجزچاپلوسى و دعا  كودكى قرار داده، كه ھرآنچه از بزرگ خود خواھيد جز با فروتنى وگريه نستانيد؟ يا ھمچون پيرى فرتوت، كه حاجت بجاى

  درنيابد؟

ھمگى را در بنيه و قوت و در طبيعت وحاجت، اين تفاوت ميانه افرادشما چه چيز است؟ كه خداوند ! خداوند بدى را از شما برگيرد! اى رفيقان
سوگند باخداى، درميان ! ھمسر يكديگر آفريد، ھيچيك را بر ديگرى فضيلتى نيست،مگر به صفات نيكو و درميان شما خدايى و بندگى قرار نداده

ترسى از او اندر است،  دل بزرگ چهوھر گاه كوچك موھومى و عاجز موھومى، بداند كه در  - بزرگ و كوچك شما به جز برزخى از خيال نيست 
  .ايد خواھد گذشت شده ھرآينه اشكال زايل گردد و امرى كه در اواخت:ف و در او بدبخت

خم ننمودندى و شما به سجده اندر شويد تاپاى صاحب  ھمانا نياكان شماجز از بھر خداى، پشت! خدايتان شما را از راه يافتگان كند! اى رفيقان
بزرگان و نياكان شما در قبرھاراست و با عزت ! آغشته به خون برادران شما ھمى باشد اى بيش نيست كه گرچه آن نعمت لقمهنعمتان ببوسيد، ا

شود و شما ازبسيارى خضوع و  چارپايان ھمى خواھند كه قامت ايشان راست! خم داريد اند و شما كه زنده ھستيد ھمواره گردن به خواب خفته
در نخست از زمين ! باشيد نباتات ھرروزه برويند و طلب بلندى كنند و شما روزبروز در طلب پستى ھمى! يان شويدفروتنى نزديك است چارپا

اندكى صبر كنيد كه ديرزمانى در  اگر مطلب شما ھمين است! ھمى داريد كه در جوف زمين فرو رويد برآمديد تا بر پشت او باشيد و شما حرص
  .جوف زمين خواھيد خفت

مايل  سوى آسمان برآورده شود و نفس شما به بلندى چه زمان، قد شما راست گردد ونظر شما از زمين به! خدايتان رھنماى باشد !اى رفيقان
خداى تكبر ننماييد؟  گردد، تا ھر يك به ذات خويش استق:ل يابيد و اراده و اختيارخود را مالك شويد و بر خداى خويش وثوق آريد و بر احدى از خلق

و . بلكه بر بدل گرفتن وعوض دادن تكيه داشته باشد. شخص غافل، و شخص بيكاره بر كاركن دارد اى كه شخص غصب كننده بر مال كيهھمچون ت
  .خداى سبحان با يكديگربرادر شويد در اين ھنگام حكم ضمانت روزى وقضاى الھى بر شما ظاھر گردد تا به نعمت

دانم كه ستمكارى، دستھاى شما را بربسته ونفسھاى  خود مى! كارھا، بينا سازد و شما را به عاقبت خداوند مصيبتھا از شما دور دارد! اى رفيقان
زحمت و كوشش ارزش نداده وخود باكى نداريد  زندگى در نزد شما خوار گرديده، به شما را تنگ نموده، به حدى كه نفوس شما كوچك شده و اين

ايد، حتى در مردن؟ آيا اينقدراز بھر شما اختيار نباشد  اين شدت به حكم ستمكاران تن در داده چه روى بهولى برگوييد از ! كه زنده بمانيد يا بميريد
كه ستمگران خواھند؟ آيا استبداد اراده شما را حتى در مرگ نيز از شماسلب نموده؟ نه سوگند با  تا بدانسان كه خود خواھيد بميريد نه بدانسان

چه چون ناگزير مردن بايد، پس اين .شھادت يا كرامت، با اجل خويش يا به بميرم كه خود خواھم، با لئآمت م، چنانھمانا من اگر مرگ بخواھ! خداى
  .ديگرى خودم نه بر دست مردن خواھم اگر امروز بود به از فردا، و بر دست ترس از بھر چه باشد؟ و چون

  ء عظيم ء حقير كطعم الموت في شى و طعم الموت في شى

  بكارى خردھمچو كار بزرگ بايد برد مزه مرگ را

باشيد ولى  ھمانا شما مرگ را دوست نداريد، بلكه بر حيات حريص ھمى: ام اگربگويم آيا راست نگفته! به خدايتان سوگند ھمى دھم! اى رفيقان
; باشد و طلب مرگ،زندگى مى - مرگست  دانستيد كه فرار از مرگ، اگر راه بلد بوديد مى دانيد و از مرگ به سوى مرگ ھمى گريزيد؟ چه راه را نمى

ھمچنانكه . شده است ھاى خون ريخته و آزادى شجره خلد و آبيارى او قطره. و اقدام بر رنج،آسايش است; ھمچنانكه ترس از رنج، رنج است
  .باشد مخلوقات خفه شده مى نھرھا از خون; اسيرى، درخت زقوم، و آبيارى او

لتامرون بالمعروف ولتنھون عن المنكراو ليستعملن هللا «: الصلوة والتسليم فرمود پيمبر كريم شماعليه. ستو مرادم مسلمانان شما! اى رفيقان
شما را بر شما  معروف و نھى از منكر پيشه خويش سازيد و گرنه خداوند بدكاران يعنى بايد امر به )3( » عليكم شراركم فليسومونكم سوءا العذاب

فبقلبه وذلك  من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع«: و نيزفرموده. اب مبت: سازدحكمران سازد تا شما را به عذ
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خود، و اين  خويش آن را تغيير دھد، و اگر نتواند، با زبان خود، و اگر نه با دل يعنى ھركس از شما كارى برخ:ف بيند، بادست )4( » اضعف ا#يمان
  .ايمان باشد ترين درجات ضعيف

شما فاش  و شما خود آگاھى داريد كه امامان و پيشوايان مذھبھاى شما،اجماع دارند كه بدترين منكرات پس از كفر، ستمكارى باشد كه در ميان
ادل، آن باشد كه و نزد دانشمندان شما اين معنى واضح گرديده كه تغيير منكر ب... پس و از آن... گرديده و از آن پس كشتن آدمى است و از آن پس

نمايد، اگرچه به س:م كردن  بنابراين، ھركس ستمكارى را جز از روى اضطرار معامله يا ھمراھى پس. كننده آن فعل منكر را، در راه خدا دشمن دارند
نتيجه آن باشد كه عياذا  پس. در او و نداشتن درجه ضعف ايمان، عبارت است از نيستى ايمان. بداده بر او باشد، درجه ضعف ايمان را نيز ازدست

  .با¨ ايمان ندارد

جزاين كه چون . خبر باشد كه كلمه شھاده ونماز و روزه و حج و زكوة، تمام اينھا با نداشتن ايمان سودى ندھد برم كه از اين مطلب بى و گمان نمى
  .اند يع كردهخويش ضا بدون ايمان بدين اعمال قيام نمايند، از روى عادت و تقليدبلھوسانه مال و وقت

قدر قوت، امر  بر شما #زم نموده تابه ھمى كند و اگر خردمند ھستيد، عقل و كمت از قرار اين مقدمات، اگر شما مسلمان باشيد، دين شما را مكلف
نماييد، اين داروى آسان  گمانم آن است كه اگر اندكى تامل. كاران را، دشمنى در دل نماييد به معروف و نھى از منكر نماييد و اق: ستمكاران وزشت

اگرچه تمام مسلمانان آن را . است و خود اداى اين واجب، بر ھر فردى از شما واجب. كنيد كافى بينيد ميسر را، براى نجات از آنچه شكايت ھمى
  .رسيديد شما بدان قيام كرده بودند بدين درجه از خوارى نمى اند و اگر نياكان پيشين مھمل گذاشته

سازيد و از آنچه  ھا فراموش شما را دعوت ھمى كنم كه بدكاريھا و كينه! مرادم آنان است كه زبانشان عربى است ازغير مسلمانان و! اى رفيقان
و من شما را از آن برتردانم كه با وصف نور عقل و . ايد، كافى باشد طلبان واقع شده چه ھمان كه بردست آشوب. اند، درگذريد پدران و نياكان كرده

باشند كه علمشان راھنمايى كرد تاراھھاى چند و اصول راسخ، از بھر  اينك امتھاى استراليا و امريكا مى. در تعلم، وسائل اتحاد را ندانيدسبقت 
پس ما را چه رسيده كه  )5( .ادارى يافتند و پيوستگى سياسى نه. آوردند، و اتفاق جنسى نه مذھبى، حاصل كردند اتحاد وطنى نه دينى، بدست

  نكنيم تا يكى از اين راھھا ياشبيه آن را متابعت نماييم؟ فكر

يكديگر بازدانيم  ما را واگذاريد تا كار خود تدبير كنيم، با جستجو حال! ھاھمى برانگيزيد اى عجميان و بيگانگان كه بغض و كينه: و خردمندان ما گويند
ما را واگذاريد تا زندگى .مساوى باشيم»  انما المؤمنون اخوه«به حكم  مواسات جسته، در خوشى و برادرانه ھمديگر را رحمت آريم و در سختى

زندگى كنيم، »  زنده باد ملت،زنده باد وطن«ھمانا آن كلمه اين است . دنياى خويشتن تدبير نموده و بر يك كلمه،ھمگى به مساوات جمع آييم
  )6( !!.آزادان و عزيزان

مسلمانان برادر  بينيد كه كارتان به كجا خواھد رسيد؟ آيا چنين نيست كه مطلق ا بينا شويد و راهت! شما را ھمى خوانم و مخصوصا نجباى شما را
اگر اظھار برادر دينى با  پس! جز كسب نداند اروپايى است كه مادى و#مذھب است و چيزى به دينى خود را به قدر اروپايى خوار نشمارد؟ ھم اينك

خواھند دين را بكلى فراموش  اينك فرانسويان ھستند، كه اھل دين را ھمى رانند و ھمى. ندارد و دروغماھا نمايد، مقصودى جز فريب دادن ما 
  .دارى ايشان درمشرق، مانند صفير صياد است در پس دام پس ادعاى دين; كنند

اما . و آقائى خواھدداشتوطن گردد، بر وى بالطبع سيادت  چون با شرقى ھم پس; غربى از شرقى در علم و ثروت و عزت، بسى برتر است
غربى عالم است تا چگونه سياست نمايد وچگونه از شما بھره گيرد . ديگرى را مغبون ننمايد مشرقيان درميان خودشان نزديكند با يكديگر و ھيچيك

مى كنيد، عقلھاى پس ھر زمان در شما استبداد بيند، كه خيال ھمسرى وپيش روى ازو ھ. خويش دارد و چگونه اسير سازد و چگونه مخصوص
ھمچنانكه دولت روس بابولونيان و يھود و تاتار كند وھمچنانكه اين حال دولتھاى غربى صاحب . شما را بفشارد تا مقدارى بسيار از اوعقب مانيد

  .مستعمرات است

غرس نمايد  د تا در وطن خودشخارج نشودكه تاجرى سوداگر است و نھال مشرق را ھمى گير غربى ھر مقدار در مشرق درنگ نمايد، از اين صفت
زمانى بر ھولنديان در ھند و جزاير آن، و بر روس و قازان،بگذشت، مثل اين كه ما  - . كشد و پيوسته به آن افتخار كند و از بھر چمنھايش ناله اشتياق

وفرانسويان ھفتاد سال پيش از اين به . ردندقدر عشر آنچه ما در اسپانيول خدمت نموديم نك را به در اسپانيول اقامت داشتيم و ليكن علم و آبادى
خودمان ھمى بينيم كه گوشت مانده گنديده و ماھى  انگليسى را در مملكت. اند را اجازه خواندن يك روزنامه نداده درآمدند و ھنوز اھل آن» الجزاير«

  احبان عقل بينا ھستيد؟ص آيا با اين حالت اى. بره و مرغ و ماھى تازه، ترجيح دھد پوسيده ب:د خود رابر گوشت

تو ھمان زمين  آيا ترا چه برسرآمده؟ آيا ترا چه چيز از رفتار خودت بازنشانيده؟ مگر نه زمين! خدايت پاس دارد! و تو اى مشرق زمين با عظمت
حكمتھا و دينھا از آن فرود  است؟ مگر نه آسمان تو ھمان آسمان است كه نورھا از آن صادر شودو باغستان و درختان پربار و سرزمين علم و معرفت

  تيز و تلخ؟ نسيم معتدل است نه ابر و مه؟ مگر نه آب تو شيرين و گوارنده است نه آيد؟ مگر نه ھواى تو ھمواره چون

و  ساخته؟ و حال آن كه روزگارت ھمان است، وضع خويش درباره توتغيير نداده آيا ترا چه رسيده كه نظمت را مختل! خدايت پاس دارد اى مشرق
آيا نظام الھى در تو، بر .معتدل است و زادگان تو در فطرت و شمار، سرآمد اقران بودند] تو [ ھاى مگر نه ھنوز منطقه. شرح خويش با تو بدل نكرده

شناسايى پروردگار نھاده شده؟ آيا  باشد كه اساس آن بر عبادت صانع عھد نخستين خويش است؟ و پيوستگى دين درفرزندان تو استوار و برپا مى
  منعم، در تو حقيقتى روشن است وآفتاب آن تابيده عزت نفس را تاييد نموده، و حب وطن و حب جنس رااستوار داشته؟

باشد؟ ومعدنھاى  آيا ترا چه عارض گرديده كه حركتت راساكن نموده؟ آيا ھمچنان سرزمين تو با وسعت و پرنعمت مى! خدايت پاس دارد اى مشرق
به تربيت تو با خيرنزديكتر از شرند؟ آيا  است؟ و حيوانات تو افزون و نسل آورند؟و آبادى تو بر پاى و پيوسته است؟ و فرزندانتنياز  تو بسيار و بى

حلم در فرزندانت نيست كه در نزد غيرايشان، آن را ضعف قلب نامند؟ آيا شرم ايشان نيست كه سايرين آن راجبن نام نھند؟ آيا كرم ايشان  صفت
كه م:متش گويند؟ آيا خوش رفتارى آنھا  :ف مال ناميده شود؟آيا قناعت ايشان نيست كه عجز نام دارد؟ آيا پاكدامنى ايشان نيستنيست كه ات

و از زيان رسانيدن . نباشند، اما بدان افتخار ننمايند و از فريب خارج. نيست كه او را ذلت گويند؟بلى ايشان از ظلم دور نيند، ولى درميان خودشان
  .ر نيستند، امابا ترس از خداىدو
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در نزد زادگان  موجب اين ھمه بدبختى از بھر زادگان تو باشد نبينيم، كه تا اين اندازه ھمانا از تغييرات روزگار، چيزى كه! خدايت پاس دارد اى مشرق
خود، از توقطع نمايد زادگان تو، سر و تن  شدى كه اگر برادرت مغربى مدد خويش را با مصنوعات پس از چه روى چنين. برادرت مغرب فروتنى كنند

نداشتن آھن، مجبور شوند به عصر نحاسى، بلكه به عصر حجرى،بازگردند كه آن را به عصر تعفين صفت  برھنه در تاريكى مانند؟ بلكه بواسطه
  .كنند؟

لعنت كند  و خداى بكشد استبداد را، بلكه. ترابلكه خدا پاس دارد برادرت مغرب را،كه ھم خود را پرستارى كند ھم ! خدايت پاس دارد اى مشرق
  .)دور بادند ستمكاران، نابود بادند مستبدان. (ھا فرو برد اسفل درك و ملتھا به. استبداد را، كه در زندگى تو، مانع از ترقى است

او را  حال بجا آورده كفايت و كفالتبرادر خودت مشرق را بشناختى، و وفا  و ترا خوش و خرم دارد كه سابقه فضل! خدايت پاس دارد اى مغرب
اكنون بعضى اززادگان برادرت را بازو قوى گرديده، آيا باشد كه بعضى پيران نجيب، ازتو مغرب انگيخته . نمودى، و وصايت را عمل نموده، راه بنمودى

زندگى و سرزمين پيمبران  ان خود را به سرزمينشوند تا زادگان نجيب برادرت مشرق را يارى كنند،و ديوار شئامت و شرارت را خراب ساخته، برادر
  گذارند و مكافات از روزگار بازيابى؟ راھنماى، برون آرند تا فضل ترا سپاس

پس ازبراى . آزادى دوام يابد، ھمانا نبودن دين، ترا به خرابى تھديد نمايد اگر خودش به. دين را از بھر تو، غير مشرق حفظ ننمايد! اى مغرب
آن از بھر  آن از ھزار تجاوز نموده، يا گازھاى خفه كننده را تھيه نموده كه ساختن كه انواع اى در حالى طلبان، چه چيز آماده كرده شورش#مذھبان و 

  كودكان نيز آسان گرديده؟

دھم ازرسوايى و زبونى  شما را بخداى پناه! جوانان فكرت و مردان كوشش; و مقصودم جوانان امروز است كه مردان فردا خواھندبود! اى رفيقان
به اين كه پرستش مخصوص ذات خداوند است و او داناى به آشكار ونھان بندگان است،  سبب تفرقه دينھا، و شما را پناه دھم از جھل، جھل به
  .اگر پرورگار توخواستى، مردمان را يك ملت قرار دادى )7( » ولوشاء ربك لجعل الناس امة واحده«

ناتوان را معذور داريد، و از شما ھمى طلبم كه از عتاب و م:مت  كه اين مشتى سستان! اى برآمدگان وطن شما را سوگند ھمى دھم
خير زندگانى ايشان ھمين ھست . چه اين بيچارگان، بيماران مبت: ھستند كه در زير قيد گرانبار،اندرند و لجام آھنين بر دھان دارند! درگذريد ايشان

پس، از ماعبرت ; انگيز از بھر تامل و تفكر دانستيد ھاى كافى عبرت از طبيعتھاى استبداد،جمله! انا اى نجيب زادگانھم - . پدران شما ھستند كه
; ايم خو كرده خويش، از در ادب باشيم، اگرچه گردنھاى ما زير پاى افتد، با استوارى ايم كه با بزرگان چه ما خو گرفته; گيريد و از خداى عافيت طلبيد

و فروتنى . ايم كه كوچكى را،ادب بشماريم خو گرفته. ايم، اگرچه ما را به سوى مھلكه برند خوكرده با اطاعت. ارى ميخ در زير پتك آھنگرانمانند استو
و . ورضا دادن به ظلم را، اطاعت. و قبول اھانت را، تواضع. و ترك حقوق را، بخشش. زبان را، سنگينى و لكنت. و چاپلوسى را، فصاحت. را، لطف

و اميد طو#نى و اقدام را، . و نگريستن به سوى فردا و تامل در عاقبت اموررا، طول آرزو. امور عامه را فضولى و جستجوى. دعوى استحقاق را، غرور
  .و حب وطن را، ديوانگى انگاريم. و آزادگى فكر را،كفر. حيايى و آزادى سخن را، بى. وجوانمردى را، بدخويى. حميت را، حماقت. تھور

و قدر نفوس .اميدواريم بر تمسك به اصل دين برآييد، بدون خيا#ت تفنن كنندگان.پس اميدواريم بر غير اينھا برآييد! ما شما خدايتان حفظ نمايدا
پيمبران را  و سنت. و قدرروحھا را دانسته، دريابيد كه روح پاينده باشد و ثواب و عقاب، بدورسد. خويش در اين زندگانى شناخته، او را گرامى داريد

ھمچنانكه اميدواريم قصرھاى فخر خويش، برھمتھاى بلند و صفات پسنديده، بنا نھيد . بزرگ، از كس نترسيد پيروى نموده، جز صانع به روزى دھنده
سنديده زندگى كنيد تا از طور پ اين دو روزه را به بميريد، پس بكوشيد كه ايد تا با كرامت شده وبدانيد كه شما آزاد خلقت. نه بر استخوانھاى پوسيده

و از براى . و غير حقتعالى وفرستادگان او، كسى را بر خود حاكم ندانيد. بھر ھر يك از شماميسر باشد كه در كارھاى خود سلطانى مستقل باشيد
زندى نيكوكار شويد، كه و وطن خود را فر. رفتار باشند قوم خويش،شريكى امين باشيد كه در سختى و سستى با ايشان يار، و ايشان با شماھم

بوده بر اين قاعده عمل كنيد كه نيكوترين آدميان آن كس است كه  دوستدار انسانيت. مقدارى ازفكر و وقت و مال خود را در راه وطن دريغ نداريد
و بفھمد كه قضا . ترديد استاست، و زندگى اميد است و وباى اميد  به آدميان بيشتر رسد، و بداند كه زندگى كار است و وباى كارنااميدى نفعش

زمين،  و يقين نمايد كه ھر اثرى در روى. وقدر در نزد خداوند چيزى است كه خداى او را داند و امضا فرمايد، امادر نزد مردمان سعى و كوشش است
  .آن است كه آزادزندگى كنيد و بميريدعجز ننمايد و جز خير متوقع نباشد و بھترين خيرھا  پس در نفس خويش خيال. از اعمال برادران آدميزاد اوست

ترقى چيست و « به شماھا در اين خصوص كه اين خطاب من بود نسبت! خداوند شما را بھترين اشخاص امروز و ذخيره فرداقرار دھد! اى رفيقان
ضايع شده وس:م بر استخوانھاى و گرنه افسوس از نفسھاى  - حال من  اگر آن را فراخاطر داريد، اگرچه بعضى ازآن باشد خوشابه» تنزل كدام؟

  .اند پوسيده كه مخاطب من بوده

اما رسيدن . ملت را بميراند و خود نيز با او بميرد، در قديم و جديد شاھد بسياردارد ھمانا استبدادى كه در پست نمودن ملت، بدان عاقبت رسد كه
باشد، غير از  ر، چنان ملتى نياورده كه ص:حيت مثال آن داشتهباشد، ھنوز روزگا انسان در ترقى به غايتى بس بلند كه شايسته انسانيت

حكومتى كه ھيچ نوع ازاستبداد در آن مخلوط . كه حكومت ايشان برحسب راى عام باشد زيرا كه چنان ملتى يافت نشده. فرستادگان خدا و نواب او
داند تا سعادت برادرى  آدم راسزاوار نمى بالغه الھى ھنوز بنى حكمت پس گويا. باشد نوعى از غفلت نباشد، اگرچه به اسم وقار و احترام باشد يابه

  .دوستى بود و در حقوق ميان طبقات مساوات باشد عمومى را دريابند و ميان افراد ملت

راشدين و مانند  خلفاىجمھورى دويم رومان و مانند عھد : شده، مانند گذشته يافت آرى بعضى مثالھا از براى ترقى، نزديك به حد كمال در قرنھاى
و  - وعبدالملك اموى  - منظم در سلك س:طين، نه پادشاھان فاتح ھمچون عھد انوشيروان  بعضى زمانھاى جدا جدا در عھد بعضى پادشاھان

. باشد مى و در ھمين زمان موجود.ھاى كوچك و مملكتھايى كه موافق احكام مشروطيت است جمھورى و پطر كبير و مانند بعضى - نورالدين شھيد 
و مطالعه كننده راگذارم تا ميان آنھا ميزان كند و درجه . اند، اما وصفى اجمالى ترقى كه اين ملتھا بدان رسيده و من اكتفا ورزم بر وصف منتھاى
م شبھه نمايد و وشايد مطالعه كننده كه در زمين استبداد متولد شده و احوال ملتھا رانشناخته در آنچه گوي -ترقى ھر ملتى را قياس نمايد 

  .ھاى زيبا را نفھمد م:متى نيز بر او نباشد چه اوھمچون كور مادرزاد است كه معنى منظره

دين از  بدانجا رسد كه زندگانى انسان از بعضى جاھا شبيه باشد بدانچه اھل ھمانا ترقى و استق:ل شخصى، در سايه سلطنتھاى عدالت پيشه
چنان زندگى نمايد كه گويى با قوم و قبيله و كسان و وطن خويش دربھشت جاويد  حتى آن كه ھر فردى. دان بھر اھل سعادت در آخرت وعده داده

  :مخلد ھمى باشد و بر امور آتيه ايمنى دارد
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غفلت  اى سلطنت كه با تمامى قوت خود، در سفر و حضر از حراست او لحظه سبب محافظت در جسم و جان و س:مت آنھا ايمن است، به -اول 
  .اردند

سلطنت در امور عامه كه متعلق به ورزش و تفرج بدنى ونظرى و عقلى  مواظبت سبب در لذتھاى جسمانى و روحانى خويش ايمن است، به -دوم 
ھا و امثال آن به تمامى،مخصوص وجود  شھر و گردشگاھھا و محل اجتماعھا و مدرسه كنند ساختن راھھا و زينت حتى آن كه خيال مى. باشد مى
  .جاد گرديدهاو اي

باشد از فكر وكار، احدى را با  شده و در آنچه مخصوص شخص او مى زمين خلقت بر آزادى خويش ايمن است، گويى به تنھايى بر سطح اين - سوم 
  .او معارضه نيست

ست ممانعتى ومخالفتى كه كسى را در نافذ شدن مقصود او كه در سود ملت ا بر نفوذ راى خود ايمن است، گويا سلطانى با عزت است -چھارم 
  .نيست

با جميع افراد آن در منزلت و شرف مساوى است، نه او را براحدى و نه احدى  است بر مزيت و رجحان ايمن است، گويا در ملتى كه از ايشان - پنجم 
  .باشد مگر به مزيت فضيلت را بر او رجحان مى

درجه رسد، كه ھر فردى مستعد باشد تا جان و مال خود رافداى  لتى بديناز جانبى قوم خود را مملوك است و ھر زمان كه ترقى تركيب درم
سر بر  مزيت: اماترقى در عزت علم و مال، پس بر ساير ترقيات مزيت و امتياز دارد،مانند. نياز گردند سازد، در آن ھنگام ملت از جان ومال او بى ملت

سبب بر ساير اعضا امتيازدارد و تمامى اعضا را در  باشد و بدين س را دارا مىچه ھمچنانكه سر، مركزيت عقل ومركزيت اكثر حوا. ساير اعضا
ايشان را سلطنتى طبيعى بر افراد  اى كه دولتھاى معظم، رعيت او در علم و ثروت ترقى نمايند، به درجه و ھمچنين. خويش كار فرمايد حاجت

  .فرو برده، خواھد بودرا به حضيض نادانى و فقر  ملتھاى پست، كه استبداد ميشوم ايشان

حميده و بحث ترقى كه با روح تعلق دارد، يعنى با ماوراء اين زندگى، وترقى دھد انسان  سبب خصال و بالجمله باقى ماند بحث ترقى در كما#ت به
ھاى اخ:قى و  نى ورسالهواين بحث را دامانى طو#نى باشد و منبع آن حكمتھاى كتب آسما. را بدانسوى كه بر نردبان رحمت و حسنات با# رود

اى رسدكه از براى حيات خويش  و درسخن گفتن در اين نوع به ھمين اكتفا نماييم كه انسان به درجه -ترجمه اشخاص مشھور ھر ملتى است 
  .اھميتى نداند مگر بعد از اين چند درجه

و گاه باشدكه ... اش، و از آن پس و از آن پس ايفهنخستين درجه، حيات ملتش، پس از آن آزادى خودش، و بعد ازآن شرفش، و از آن پس ط
سرباززند به  آدميان قوم او باشندو تمامى زمين وطنش گردد، ھمچنانكه گاھى از امارت و رياست; احساسات او شامل تمامى عالم انسانيت گردد

را در قلم بيند  پس شرف و تمامى شرف. صرف شودموجب تزوير و زبونى است من جھت آن كه معنى تكبر در او ھمى بيند و ھمچنين از تجارتى كه
و خ:صه ك:م آن كه، ملتھايى كه بختشان يارى نموده تااستبداد را پراكنده ساختند از ... آھنگرى و از آن پس در گاوآھن برزگرى و بعد از آن در پتك

باشد كه تكاليف دولتى را به  مى )8( بلجيك اينك ملت .اندكه ھرگز به فكر اسيران استبداد، خطور ننمايد شرف حسى و معنوى به جايى رسيده
باشد كه در بسيارى وقت مقصرى در مجلس  مى» سوسيره«و اينك مملكت . اند فوايد بانك دولت، اكتفا ورزيده در مخارج به ربح; تمامى لغو ساخته
و ھمچنين . خارج نموده ھمچون مس و آھن كارفرمايند ودنچنان با ثروت گرديد كه نزديك است نقره را از مقام پول ب» آمريكا«او يافت نشود، و

  .خروارھا ط: در بھاى امتياز اختراعات و طبع تاليفات خود از اروپا وامريكا ھمى كشد كه )9( ژاپون

ولذت توانگرى و  بلى اين ملتھا از لذتھاى حقيقى كه ھرگز به فكر اسيران نگذردبھره برند، ھمچون لذت علم و تعليم آن و لذت بزرگى و حمايت
  .راى صواب و لذتھاى روحانى ديگر بخشش و لذت محترم بودن در دلھا و لذت نافذ شدن

شھوتى  ھاى خود را مقبره حيوانات يا مزبله نباتات قرار داده انباز گرديده، شكم با وحشيان درنده اما اسيران و نادانان را لذت منحصر به آن است
  .باشد مى زمين، حال دمل را دارد كه وظيفه او توليد چرك و خون و دفع آن گفتيم كه اجسام ايشان بر اديم خالى سازند، چنانكه پيش از اين

استبداد بنا  ھاى منظمه را محكم ساختند و سدى استوار در مقابل اصول سلطنت و سودمندترين چيزى كه ترقى در آدميان ايجاد نموده آن است كه
  .ى را با#ى شر قرار ندادند ونفوذى جز از بھر شرع روا نداشتند، چه شرع ريسمان استوار خداونداستكردند و اين بدان شد كه ھيچ قوت

گويى ; نمايند ھا محاكمه شاه و گدا را بر يكسان برگمراھى اجتماع نكنند و در محكمه و نيز قوه قانون نھادن را در دست ملت قرار دادند، زيرا كه ملت
بگذاشتند كه از حدود و  و ازبراى مامورين حكومتى كه به كارھاى عمومى قيام دارند حدودى. كند را حكايت مى در عدالت، محكمه كبراى الھى

خويش ھستند، نه  سير حكومت بيدار و مواظب و مراقبت ھمى باشند كه نافرمانى نكنند و تمامى ملت گويى فرشتگان; وظيفه خويش تجاوز ننمايند
اص:ح امورات خود راه يافتند  و بدينسان چون به. باشد خداى عز اسمه از كردار ستمكاران غافل نمى نكهغفلت دارند و نه مسامحه، ھمچنا

اھلش ھ:ك نسازد در صورتى كه اھل آن  ھا را به ظلم خداوندشان از ھ:كت نجات بخشيد،يعنى از ھ:كت استبداد نجاتشان داد، چه خداوند قريه
  .در صدد اص:ح باشند

زندگانى از  آدم در سعادت اندو با وجود اين تاكنون دليلى قائم نشده است كه بنى ترقى اى كه ملتھا از ابتداى تاريخ بدان رسيده اين است مقدار
كه از آن زمانھا باقى  و آثارى. چريدند، ترقى كرده باشند دسته چون وحشيان برھنه مى دسته آنچه پيش از اين بودند حتى در عصرھاى حجرى كه

باشند كه از بھر بدبختى  مى علم و آبادى، آلتى: و اين دو يعنى. به زمانھاى سابق ترقى نموده نسبت ش از اين د#لت ندارد كه علم و آبادىمانده بي
 اراده فرموده و آنچه ترقى زينت ھاى كون است كه خداى تعالى از بھر اين زمين و زادگان آن اند و ترقى آنھااز سنت و خوشبختى ھر دو شايسته

حتى اذا اخذت ا#رض زخرفھاواذينت وظن اھلھا انھم قادرون عليھا «: زمين و اقتدار اھل آن بدان رسد، از بھرما به اين آيت وصف نموده عز شانه
بر او قدرت خود بگرفت و آرايش نمود واھل آن پنداشتند كه  تا چون زمين زينت: يعنى. تغن با#مس اتاھا امرنا لي: او نھارا فجعلھا حصيدا كان لم

  )10( .»نداشتند دارند، امر ما شبانه يا در روز او رابرسيد و او را دريده و درھم شكست، گويى دوشينه در آن منزل
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خواھند داشت، نه چنانكه سفلگان كه گويى خلقت ايشان از بھر آزار يابراى  و اين آيت د#لت نمايد كه دنيا و زادگان آن ھميشه در آينده ترقى
  .ده گمان نمايندبيھودگى ش

  :نوشتھا پى

  .19سوره روم، آيه ) 1

گردد، بلكه مراد از آن، تجديد سنتھاى  عقب برنمى نيست، زيرا زمان ھيچگاه به»  بازگشت تاريخ«به معناى »  تكرار تاريخ«البته، جمله معروف ) 2
  .حاكم بر ھستى، و ظھور و بروز حوادث وآثار و نتايج مناسب با آنھاست

  .4، خبر11 الشيعه، كتاب جھاد، جوسائل ) 3

  .7، خبر3مستدرك الوسائل، جلد) 4

  .باشند كه دشمن در كفر خود متحد است، اما مسلمين در ايمان و آرمانشان،متفرق مى: بايد گفت به حقيقت) 5

  .اين چند سطر كمى آميخته با تعصب قومى و عربى، نگاشته شده است) 6

  .118سوره ھود، آيه ) 7

  .بلژيك) 8

  .ژاپن) 9

  .24سوره يونس، آيه ) 10

 استبداد و رھايى از آن

نمايد،  و ھركس اين دو را متابعت. تر از جستجو و تتبع نيست اى بزرگتر از تاريخ طبيعى و عمومى نباشد وبرھانى قوى ما را در اين باب مدرسه
تر بوده و  گروه گروه در يك جاى به سر برده، پيرانى كه باتجربهكرده، نسل به نسل و  خواھد ديد كه انسان روزگارى دراز در حال طبيعى زندگانى

اندكه پيران قوم و  ھا بوده ھا و قبيله بيابانى، عشيره داشته، پس از آن روزگارى در حالت اند به سياست ايشان قيام اشخاصى كه بنيه قوى داشته
داشت و درراى ايشان مداخله  رى بودند كه احكام ايشان را مجرى مىنژاد ايشان، به سياست آنھا قيام نموده و آن پيران درتحت رياست امي

كردند و اندك قواعد حكومتى داشتند كه مصدر آن عدالت وجدانى و يانظام تقليدى بود و  و ايشان نيز متابعت نظامى ساده ھمى. نمود نمى
پس خود . خويش وسعت دھند خواستند در معيشت»  يمه ديگر از آدميانن«اما . است تا اين زمان را حال بر اينگونه بوده»  آدم نيمه بنى«پيوسته يك 

چه اكثرايشان تاكنون راھى صحيح از بھر سياست . يافتند ولى در بدبختى و فروتنى زندان نمودند و وسعت ھا و شھرھا به را درون ديوارھاى قريه
ن گرديده وھيچ ملتى بر شكلى كه پسنديده ھمه باشد استقرار ھا گوناگو و ھمين معنى سبب است كه سلطنت. اند نيافته ھاى خويش جمعيت

  .بر سبيل تجربه يا به حسب غلبه اھل كوشش يا گروھى از مستبدين ھرروز به رنگى درآمده اند، جز اين كه نيافته

و جو#نگاھى است  كنندگان استھاى بحث  و او ميدان بزرگ فكرت. آدم است درميان بنى تر مشكلى بزرگتر و قديمى و تقرير و ترتيب شكل حكومت
تا زمان اخير در ; ياحمار حماقت بر فيل فكرت و بعضى بر شتر شرارت و بعضى بر اسب فراست بعضى. كه كمتر كسى از آدميان در او جو#ن ننموده

پس قواعد اساسى در اين . ر بودبخار، سوا به جو#ن درآمد و در كمال دقت، بر مركب» سوارى غارتگر«ھمچون  رسيد و انسان مغربى در آن ميدان
روقواعد او، در نزد ملتھاى با ترقى از مقررات  و از اين. ھا بر آن اتفاق نمودند و حق يقين در آن آشكار گرديد باب مقرر داشت كه عقلھا وتجربه

صول و فروع آن قواعد با احوا#ت مطابق نمودن ا ملتھا نيز به طوايف سياسى مختلف تقسيم شدند كه ھر دسته در باب اگرچه آن. اجماعى شد
باشد ھنوز در مشرق، مجھول يا غريب يا طرف نفرت  مى با وصف اين كه اين قواعد در مغرب قضاياى بديھيه. اخت:ف نمودند خصوصى خويش

اند،  ر آن را نپسنديدهاست، چه اكثر ايشان چيزى از آنھا به گوششان نخورده و بعضى ديگرالتفات و دقتى در آن ننموده و بعضى ديگ مشرقيان
  .اند، يابيمارى در قلبشان جا كرده است باشند، يا قلبھاى ايشان را دزديده اين كه يا اصحاب غرض مى محض

مباحث آن را كه زندگانى سياسى بدان تعلق دارد طرح نمايم و پيش ازوقت، ايشان را  و من به جھت دقت مطالعه كنندگان، رئوس مسائل بعضى
استبداد، حكومتى باشد كه درميان او با ملت رابطه معين معلومى باشد،تا آن رابطه با قانون :كه سابقا در تعريف استبداد گفتيم كهيادآورى كنم، 

سازم كه اعتبارى به سوگند كسى كه متولى حكم گرددنيست، ھر كه  اين معنى ملتفت نافذالحكم محفوظ ماند، ھمچنانكه نظر ايشان را به
وامثال اينھا از . و تقوى و حق و شرف و عدالت و لوازم مصلحت عامه بربندد نيست اعتبارى به عھدى كه بر مراعات دينو ھمچنين . گوباش

نيست، چه كسى كه  باشد و در حقيقت جز ك:مى بيھوده كاران گردان است مى كه بر سر زبان ھمه نيكوكاران وزشت»  قضاياى كليه مبھمه«
مطلق، جور باشد و قوت را جز با قوت  زيرا كه #زمه طبيعت قوت و حكمرانى. ارد در سوگندخويش از تاويل چه باك دارددرباره مردمان از ستم دريغ ند

  )1( .مقابله ننمايند

  :كنندگان در آن دقت كنند ھا كه طرح آنھا را اراده داشتيم تا مطالعه پس باز گرديم به مبحث

باشند كه درميان  مخلوقات رستنى يا جمعى بندگان مالك غلبه جوى ھستند؟ يا جمعى ا مشتىيعنى رعيت چه باشد؟ آي مبحث اين كه ملت - اول 
  باشد؟ مى ايشان رابطه جنسيت و لغت و وطن و حقوق مشترك
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خواھند  مبحث اين كه سلطنت چه باشد؟ آيا او انسانى است كه باياران خود بر جان و مال و خون و شرف مردمان مسلط گرديده، ھرچه -دوم 
  امورات مشتركه ايشان برپاى شده؟ به جھت اداره كنند، يا وكالتى سياسى باشد كه از طرف ملت

ھا ومعبدھا و  ھا و قلعه اراضى و معادن و رودھا و ساحل: مبحث اين كه حقوق عمومى چيست؟ آيا سلطنت را برام:ك عمومى از قبيل - سوم 
اصفت امانت و نظارت است؟ و ھمچنين حقوق معاھدات دول ومستعمرات؟ يا حقوق باشد؟ ي ھا و لوازم جنگ و غيره، حق مالكيت مى كشتى

بھره بردن و اطمينان بر آن  ھاى افرادى و غير اينھا، كه ھر فردى را حق اجتماعى و ايجاد ضمانت اقامه حكومت و عدالت و آسان كردن ترقى
  باشد؟ مى

ميل خويش  درحقوق مادى و ادبى بدانسان كه خود خواھد تصرف نمايد و برحسبتواند  آيا سلطنت مى. مبحث مساوات در حقوق است - چھارم 
مساوات محفوظ باشد و بر دھات و شھرھا و اصناف و اھل ھر مذھب،به نسبت عاد#نه  ببخشد و محروم سازد؟ يا بايد حقوق، به جھت ھمه به

  تقسيم شود؟

ھاى مردم را مالك است؟ يا افراد ملت مطلقا در فكر آزادند وھمچنين در آيا سلطنت تسلط بر اعمال وفكر. حقوق شخصى است مبحث - پنجم 
  .باشند فعل، مادام كه مخالف قانون اجتماعى و شرى نباشدآزادند؟ چه ايشان به منافع شخصى خويش داناتر مى

يا  -و قيود كدام است؟ تر، پادشاھى مطلق ازھر قيد و زمانى است؟ يا سلطنت مقيده؟  آيا شايسته. مبحث نوع سلطنت است -ششم 
يا  و#يتعھد يا به غلبه؟ و آيا اين معنى موجب اتفاقات است به ارث يا به و آيا سلطنت. الحيات، يا انتخابيه موقته انتخابيه دائمه مادام رياست

آن شرايط را چگونه بايدمراقب بر  شرايط چگونه باشد و استمرار و مواظبت باشد؟ و آن شرايط چيست و تحقيق وجود آن شرايطشايستگى در آن مى
  بود؟

به قانونى  باشد؟ يا مقيد است برحسب راى و اجتھاد خودش مى مبحث اين كه وظيفه سلطنت چيست؟ آيا وظيفه سلطنت،اداره امور ملت - ھفتم 
  فه خويش كناره گيرد يا نه؟بايد ازوظي درخصوص سود و زيان امرى اخت:ف نمايند، آيا سلطنت با ملت كه ص:ح حال ملت است؟ و ھرگاه سلطنت

دولتى ھر كه  ھاى شگرف ھاى بزرگ و مرسوم آيا سلطنت را رسدكه ھرچه خود خواھد از قبيل مرتبه. حقوق شخص سلطنت است مبحث - ھشتم 
به تحديد ملت  منوط، حساب مصرف رساند؟ يا تصرف در تمام اينھا از دادن و ندادن بى را خواھد مخصوص نمايد و از حقوق ملت و اموال ايشان

  است؟

است كه با  به سلطنت، اطاعت و انقياد مطلق داشته باشد؟ يا بر سلطنت بايدنسبت آيا ملت. به سلطنت است مبحث اطاعت ملت نسبت - نھم 
  .باشد تا از بھر ملت ميسر گردد كه با اخ:ص فرمانبردارى كنند وسايل، ملت را فھمانيده راضى كند؟ اگرچه بطور اجمال

باشد؟ يا بايد ملت مخارج #زمه مملكت را مقررداشته، مورد  براى سلطنت مى آيا برقرارى ماليات، مفوض. مبحث تقسيم تكليفات است - دھم 
  اموال را معين نمايد و طريق گرفتن ماليات و حفظ او رامرتب سازد؟

خود  مدافعه، مفوض به اراده سلطنت است تا ھر وقتآيا تھيه لشكر و اسلحه آنھابه جھت استعداد . مبحث تھيه اسباب دفاع است - يازدھم 
معنى براى ملت و در  خواھد از مقدار آن كم يا زياد كند يا اھمال ورزد يا در مقھورساختن ملت آن آ#ت را استعمال نمايد؟ يا بايد حرص ورزند كه اين

  ؟را اجرا كنند نه ميل سلطنت را تحت امر او باشد به قسمى كه لشكريان، ميل ملت

است؟ پس  باشد؟ چه كار، كار ايشان آيا بايد سلطنت را ازآنچه كند نپرسند يا ملت را حق بازپرس او مى. بر حكومت است مبحث مراقبت -دوازدھم 
  متوجه گردد؟ بر ايشان حق آن دارند كه جمعى وك: از جانب خويش نائب كنند وايشان را حق آن است كه بر ھمه چيز آگاه شوند تا مسؤوليت

پاسبانى افراد  پاسبانى نفس خود و متعلقات خويش است؟ يا سلطنت مكلف به آيا ھركس مكلف به. حفظ امنيت عامه است مبحث -سيزدھم 
  .برايشان وارد نشود نه اين كه ايشان را از مجازات و كيفر اعمال،محفوظ دارد است؟ خواه مقيم باشد خواه مسافر تا بعضى آفات طبيعى

وسايط قانونى؟  به افراد ملت ھرچه خواھد از مكروھات بجاى آرد بدون رسدكه نسبت آيا سلطنت را مى. فظ قدرت قانون استح مبحث - چھاردھم 
  مخصوصه و اوضاع معينه؟ يا قدرت، مخصوص قانون است مگر در اوقات

وجدان ايشان از  ه راى قضات شرع ص:ح بيند كهآيا عدل آن باشدكه راى حكومت اقتضا نمايد يا آنچ. مبحث ايمنى از عدالت قضاوت است - پانزدھم 
  فشار راى عام در ايشان تغييرى رخ ندھد؟ ھر مؤثرى بجز شرع و حق محفوظ است و از ھيچ

او منحصر  سلطنت قضاوت باشد، بر ضماير مردم سيطره و قدرتى دارد؟ يا وظيفه آيا سلطنت گرچه. حفظ دين و آداب است مبحث - شانزدھم 
زجر و قھر نشود و تا حرمت  ات ھمچون دين و جنسيت و لغت وعادات و آداب عمومى؟ آن نيز به طريق حكمت، مادامى كه محتاجبه حفظ كلي است

  .در امر دين نيست دين دريده نگردد، سلطنت را حق مداخله

ت كه عنان تصرف او رابه راى و سلطنت، از حكمران بزرگ تا پليس، كسى ھس آيا در اجزاى. مبحث تعيين اعمال، برحسب قانون است - ھفدھم 
اختيار خودش رھا سازند؟ يا بايد وظيفه ھركس از جزئى وكلى به قوانين صريح، واضح و معين شود؟ و مخالفت آن قوانين جايزنيست اگرچه به 

  .گويند خطرھاى بزرگ رخ نمايد كه آن را قانون استثناء مى جھت مصلحت مھمى باشد، مگر در بعضى احوال كه
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باشد؟ يا  قوانين سياسى منوط به راى حكمران بزرگ يا جمعى كه او انتخاب كندمى آيا وضع. مبحث اين كه چگونه وضع قوانين نمايند - ھيجدھم
 خود را نيكوتر دانند و بايد خويش داناترند و م:يم طبع و ص:ح حال بايد قوانين سياسى را جمعى از جانب ملت وضع نمايند؟زيرا كه ايشان به حوائج

  .اقوام و تغيير وضع و زمان، مختلف گردد حكم قانون، عام باشد يا برحسب اخت:ف

كه تمام  مبحث اين كه قانون چيست و قوت آن كدام است؟ آياقانون احكامى است كه قوى بر ضعيف بدان احتجاج ورزد؟ يا احكامى - نوزدھم 
خلق محترم  ر است كه از اغراض و شفاعت و شفقت محفوظ است و در نزد ھمهباشند و او را قدرتى نافذ وقاھ طبقات مردم در نزد او مساوى مى

  است و حمايت او بر تمامى افراد ملت است؟

عامه بر تمامى  يا عشيره يا مقربين او باشد؟ يا مانند حقوق آيا بايد كارھامخصوص اقارب سلطنت. ھاست مبحث تقسيم كارھا و وظيفه -بيستم 
باشد يا  اى از ملت نمونه به قسمى كه اجزاى سلطنت باشد با م:حظات اھميت و عدد و قابليت ند؟ اگرچه به طريق نوبتقبايل و طوايف تقسيم نماي

  .خود ملت است كه كوچك شده وبر سلطنت است كه اشخاص كافى و اسباب كار ايشان را ايجاد نمايداگرچه به تعليم اجبارى باشد در حقيقت

آيا جمع كردن درميان دو اقتدار يا سه اقتدار در يك نفر،روا باشد؟ يا  -ان قدرتھاى سياسى و دينى وتعليم است مبحث تفريق درمي - بيست و يكم 
يك نفر باشد؟ تا به خوبى بدان قيام نمايد؟ و نبايد ھر سه در يك نفرجمع آيد مبادا  اى از سياست و دين و تعليم، مخصوص به بايد ھر وظيفه

  .اقتدارش قوت گيرد

بر او قوت  آيا بايدسلطنت را به حال خود گذارند تا بر عقول مردمان فشار آرد و نگذاردنفوذ ملت. مبحث ترقى در علوم و معارف است - دوم بيست و 
يه تعليم و ده كليابد؟ يا بايد او را وادارند تا دايره معارف راوسعت دھد و تعليم ابتدائى را به تشويق يا به اجبار، عمومى كند ووسعت آن را آسان نمو

  تعلم دينيه را مطلقا آزاد نمايد؟

كلى درايشان نشاط  باز گذارند كه به آيا بايد اين معنى را به ميل و نشاط امت. است مبحث وسعت دادن در زراعت و صنايع و تجارت - بيست و سيم 
ھستند، تا  ھايى كه ھمسايه و مزاحم مملكتخصوص ملت و ميلى نمانده؟ يا سلطنت را #زم است كه ھمسرى با سايرملل را آسان نمايد؟ به

  .واسطه احتياج،كارشان به ضعف نرسد به غير ھ:ك نشوند و به سبب حاجت به ملت

متناسب را با  يا حرص او بر آن واگذارند؟ يا بايد او را وادارند كه اعتدال سلطنت آيا اين كار را به اھمال. سعى در آبادى است مبحث - بيست و چھارم 
  ھاى بلدى كه در ماده سودى ندارد نكنند؟ مومى متابعت نمايد و التفاتى به مفاخرت زيب وزينتثروت ع

يعنى رفع استبداد را از خود سلطنت منتظر باشند؟ يا در يافتن آزادى ورفع  آيا بايد اين معنى. سعى در رفع استبداد است مبحث - بيست و پنجم 
  .و بزرگان ملت است؟ شد وظيفه خردمنداناستبداد بدانسان كه مجال بازگشت نداشته با

خصوصى تطبيق  باشد و تفصيلى طو#نى #زم دارد تا بر احوال و مقتضيات عميق مى اين بيست و پنج مبحث است كه ھر يك از آنھا محتاج به دقتى
تا اين حكمت ; ن آنھا به نشاط آورم،اما با تربيتباھوش را يادآورى نموده، نجبا را در خوض نمود ھا را ذكر نمودم تا نويسندگان و من اين مبحث. شود

سعى در رفع «يعنى مبحث  بيست و پنجم است و حال، ك:م را در آنچه متعلق به مبحث.  )2( »ابوابھا واتوا البيوت من«را متابعت كرده باشند كه 
  :كوتاه سازم، پس گويم» استبداد

  .نكنند، مستحق آزادى نيند تبداد را احساسملتى كه تمامى آنھا يا اكثر ايشان، دردھاى اس - اول 

  .با او مقاومت جويند تدريج به استبداد را با سختى مقاومت ننمايند جز اين كه با م:يمت - دوم 

  .واجب است پيش از مقاومت استبداد، تھيه نمايند تا استبدادرا به چه چيز بدل كنند كه امور مختل نشود - سوم 

را دور سازد و مستبدين را خوشحال كند، چه ظاھر آنھا ايشان را براستبداد  ت و اين قواعدى است كه اميد اسيراناينھا قواعد رفع استبداد اس
شگرف و  ھمانا مستبد، به قوت«: مشھور ازآن ترس داده يادآورى كنم كه در اين مقام گفته»  فيارى«خويش ايمن دارد و از اينرو ايشان را بدانچه 

  .حناك نشود، چه بسا ستمكار معاندكه از دست مظلومى كوچك به خاك اندر افتادهاحتياط افزون خويش، فر

ملتى «كه  مبنا و معنى اين قاعده: و من ھمى گويم ھيچ ستمكار قاھرى نباشد جز اين كه خداى اورا از روى عزت و انتقام بگيرد، و از آن پس گويم
آن است كه ملتى كه حكم زبونى و درويشى بر او رفته تا مانندچارپايان يا كمتر » نيند كه اكثر آن دردھاى استبداد را احساس نكنند مستحق آزادى

خ:صى از  جھت به جھت طلب انتقام از شخص او نه باشد كه بر مستبد كينه گيرند ولى به از چارپايان گرديده، ھرگز سؤال از آزادى نكنند و گاه
و گاه نيز . باشد بدل كردن مى اند، ھمچون درد شكم را به صداع يمارى را به بيمارى ديگر بدل كردهب دست نيارند جز اين كه اى به استبداد، پس فايده

خود را جز با آب استبداد  ايشان، دست به انگيختن مستبد ديگر تا با مستبدمقاومت جويند و چون فيروز آيند و غالب شوند، ھمان مستبد انگيخته
و بسابود كه آزادى خودبخود به ملتى رسد و . اند جز اين كه بيمارى كھنه را به بيمارى تندى بدل ساخته نبرند اى پس از اين نيز فايده. نشويد

آنھا نباشد، چه اندكى بگذرد كه آن آزادى به استبداد سخت ناھنجارمنقلب گردد، ھمچون بيمارى كه اندك بھبودى  ھمچنين از آن نيز سودى براى
  .نمايد يافته بزودى نكس

است و قاطع  اى كارآمد ملت باشد كه وسيله از اين قرار مى; اين قاعده كه استبداد را با سختى مقاومت نبايد نمودبلكه با حكمت و تدريج اما مبناى
و اين ترقى ميسر نگردد جز به تعليم علوم وشجاعت، ھمچنانكه راضى . باشد، آن وسيله ترقى ملت است درادراك و احساس دنباله استبداد مى

عاميان ھرقدر ادراكشان ترقى نمايد، رضا  زيرا كه. خويش اذعان نمايند جز در مدتى طو#نى صورت نگيرد افكار عامه تا به چيزى غير مالوفساختن 
خصوص معذور باشند، چه آن بيچارگان الفت  و شايد ھم دراين. عافيت مبدل شود مگر بعد از مدتى فكر و خيال كردن ندھند كه تب و لرزه ايشان به

  .اند كه ازرؤساى خود چيزى بجز فريب و خيانت متوقع باشند نيافته
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لشكريان غريب و  خصوص چون جنس باشد، به قوه ترسانيدن يا قوه لشكرى مى:پس از آن استبداد با قوتھايى چند از اطراف فراگرفته، از آن جمله
پس اين قوتھا،استبداد را ھمچون شمشير فو#دين . قوت ياوران بيگانه برقساوت و قوت اھل ثروت و جزو آن ملت نباشند و نيز قوت مال و قوت الفت

و فكر عامه را طبيعت آن باشد كه چون سالى درجوش بود سالى ديگر نيز به جوش آيد و چون . مقابل آن نتوان رفت نموده و با عصاى افكار عامه به
  .ھاى ھولناك، ثبات و عناد را بايد به كار آرند قوه ر مقابل شدن با اينپس بنابراين از بھ. يك روز جوشش نمايدروز ديگر نيز در جوشش باشد

فتنه از  اى رسد كه ناگھان اگرچه گاھى استبداد از شدت به درجه. را درو نمايد اى برآيد كه مردمان مقاومت استبداد با عنف روا نباشد، مبادا فتنه
خويش بجاى آورده  ندان باشند از فتنه كناره جويند تا آن فتنه بعد از آن كه وظيفهپس در آن صورت اگر در ملت،خردم. روى طبيعت، منفجر گردد

سازند و نيكوترين اساس  و بعداز آن حكمت را به كار برند و فكرتھا را به جانب تاسيس عدالت موجه. الجمله تسكين يا بد منافقان را درو كند، فى
غالبا عاميان بر مستبد شورش نمايندمگر بعد از اين چند حال . ع:قه باشد شته با فتنه نيز بىندا عدالت، با كسى روا باشد كه با استبداد نسبتى

  :مخصوص فورى كه شورش خواھند نمود

  .را آسيب رسانيده باشد بعد از منظر خونين دردناك، كه مستبد به عزم انتقام، مظلومى - اول 

  .بعضى سر كردگان نسبت دھد نتواندننگ آن را به خيانت بعد از واقعه جنگى كه مستبد در آن مغلوب گرديده، - دوم 

  .اھانت، استھزاء نيز ھمراه باشد و اين معنى موجب حدت عوام گردد به دين اظھار نمايد و با آن بعد از آن كه مستبد، اھانتى نسبت - سوم 

  .واسط الناسباشند و نيابند حتى ا بعد از تنگى شديد در سالى كه تمام مردمان در طلب مال - چھارم 

  .در ھنگام قحطى و گرسنگى كه مردمان، مواساتى ظاھر ازمستبد نبينند - پنجم 

حرمت  بعد از امرى كه موجب انگيخته شدن خشم فورى گردد،مانند اين كه به ناموس و عرض متعرض شود، يا در ممالك مشرقى -ششم 
  .را متعرض گرددموروثى  اى را بشكند يا در ممالك غرب ناموس قانون يا شرف جنازه

  .بعد از حادثه تنگنا كه موجب ھمراھى قسمتى بزرگ اززنان، در يارى كردن مردان باشد -ھفتم 

شبيه  و غير از اينھا از امورى كه. او را دشمن شرف خويش داند ظاھر گردد به كسى كه ملت بعد از آن كه دوستى شديد از مستبد نسبت - ھشتم 
  .بدينھا باشد

ھمچنانكه اين كارھا .و ھرچند مغرور بود، از بستن جلو اينھا غفلت ننمايد. مخفى نماند بر وى ن باشد، اين امور كه لغزشگاه استمستبد ھرقدر نادا
  .خوبى دانند را ياوران و وزراى او ھمگى به

جاى اين كه  وبه. ن مخاطرات مذكور درافتددرافكند، او را دلير سازد تا در يكى از اي شود كه خواھد مستبد را به ھ:كت و چون يك تن از ايشان يافت
رئيس وزراى مستبد يا رئيس :از اينرو گويند. اين معنى را از او دور داشته، بر مردمان مشتبه سازدافزونتر به وى نسبت دھد و خود نيز شھادت دھد

يز به احتياط باايشان مدارا نموده، چون خواھد يك باشند كه او را آسيب رسانند و مستبد ن كس قادرتر مى سرداران يا رئيس علماى مذھبى از ھمه
  .ناگھانش بگيرد تن از ايشان را معزول سازد به

اين كه شناختن فايده ھركار » كه استبداد را بدان بدل نمايند بايد تھيه نمايند قبل از مقاومت استبداد واجب است چيزى«و مبناى اين قاعده كه 
ولى دراين باب كه تبديل استبداد باشد، شناسايى اجمالى مطلقا .به ھر عملى شرط طبيعى استطور اجمال باشد در اقدام  اگرچه به

اكثريت كه با#تر از سه ربع مردم است، يا با راى عموم لشكرى،  نباشد، بلكه ناچار بايد مطلب را تعيينى واضح و موافق راى ھمه يا راى كافى
يا  و ھرگاه در نزد ھر قسمتى از مردمان مجھول. اندازه ناقص خواھد بود ده كار مبھم باشد، آن كار تا يكوا# كار انجام نيابد، چه چون فاي. كنند معين

رسد، پس  و اگر آن قسمت مخالف به مقدار يك ثلث از ملت. عظيم برپاى شود با مستبد پيوسته، فتنه با راى ايشان مخالف باشد، فورا آن قسمت
  .مطلقا غلبه در طرف مستبد است

منجر گردد و از اين  ھاى عظيمه و اخت:ف مھلك واقع شود و كار فاسد گرديده و به فتنه يز چون فايده كار، در آغاز مبھم باشد ناچار در آخر اخت:فو ن
كه بل. ساخته خرسند دارند شھرت داده، سعى كنند تا ايشان را راضى جھت تعيين فايده واجب است كه با صراحت واخ:ص باشد و درميان ملت

بيت را  الس:م و ساير ائمه اھل عليه على و ھمين معنى سبب شد كه اميرالمؤمنين. خود آن را طلب نمايند ايشان را وادارند تا بانك برآورده از پيش
و مطبوعات  و پيوستگى و نبودن پست منظم كار دنيا از پيش نرفت و شايداين معنى از ايشان، از راه غفلت نبوده بلكه سبب آن سختى آمد و رفت

  )3( .در آن زمان بود

و اين خودامرى آسان . خواھند وممكن است استبداد را به آن بدل كنند از ضروريات است و حاصل ك:م آن كه مقرر داشتن شكل حكومتى كه مى
و اين . استبداد نيست قاومتبلكه فكر اين مطلب آسانتر از فكر در تربيت م. كافى باشد يا ھوش چند نفر، از بھر آن نيست كه فكرت چند ساعت

بعد از آن باشد كه ملت دردھاى  منحصر به خواص باشد، بلكه ناگزير بايد آن را عموم دھند و ابتداء آن استبداد فكرى نظرى را اينقدر كافى نيست كه
و شايد ھزاران را به حسب قوت نيست كه يك تن دلير در امر عمومى ھمچون محاربه استبداد، دھا وصدھا  و شكى. استبداد را احساس نمايند

قسمى كه فكرت تمامى طبقات را  پس گفتگو در قواعد اساس سياسى مناسب، درميان ملت انتشار يابد به و از آن. برھان خود، دلير سازد
بر دريافت آزادى در طبقات آثار حسرت حقيقى  يابد و تا اين كه پس سالھا در زيرآزمايش و زدوخورد عقلھا باقى ماند، تا به كلى نضج. مشغول سازد

احتياط شديد كند و مردمان را فريب دھد، تا اين كه  در طبقات پست آشكار كرده و مستبد احساس خطر نموده شروع به بلند ملت و قيمت آن
  .دست آورند دست آيد يا به به فرصتى مناسب
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پس مختار است كه خودمستبد را تكليف . د كه خود حاكم خويش باشدقوانين نماي در اين ھنگام، ملت از روى طبيعت مستعد گرديده، تا قبول اين
چاره جز  نمايد تا اصول استبداد را به اصول مقرره كه مھياساخته بدل نمايد و آن را طلب نمايد و فيروزى خويش در آن داند ومستبد را در اين حال

  .نشود ھاى او تبديل ى تمام شود و سنتباشد و بدينسان سير طبيع خواھش ملت طوعا ياكرھا نمى اطاعت و اجابت

  .خداى نوميد نشود پس خردمندان بينا شوند و فريفتگان از خداى بپرھيزند وخردمندى كه نامش پنھان نيست از رحمت

قرار  اند،مسؤول حكمته، ھر ملتى را از اعمال كسى كه بر خويش حاكم ساخته و من اين بحث را به اين سخن ختم نمايم كه خداى سبحان جلت
ھمچنانكه » نمايد خويش نيكو ننمايد خداوند او را زبون ملت ديگر فرمايد تا بر او حكم چون ملتى سياست«داده و اين است معنى اين ك:م حق كه 

  .تعين كنند ھا معمول است كه بر غير بالغ يا سفيه قيم در شريعت

خداوند « و اين معنى اين سخن عدل است كه» رسد عزت خويش باز آردرشد  ھر زمان ملتى به درجه«و اين است معنى ك:م حكمت نماى كه 
  )5(  .» ان هللا #يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسھم« )4( »مردمان را ستم ننمايد بلكه مردمان بر خويش ستم روادارند

رجب  29ير الى هللا القھار، عبدالحسين القاجارفى ا#ستعباد على يد مترجمھا الفق بعون هللا وحسن توفيقه ترجمه طبايع ا#ستبداد ومصارع تمت
  .1325الحسينى البرغانى في ليال شھر الصيام سنه  كتبه العبد الحقير الفقير الفانى مرتضى 1325الفروسه 

  والس:م خير ختام

  :نوشتھا پى

  ).60/انفال(رھبون به عدو هللا وعدوكم ت واعدوا لھم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخيل: فرمايد اين ھمان منطق قرآن است كه مى) 1

آنچه كواكبى در اين بيست و پنج مبحث گرد آورده لزوما ديدگاه خود اونيست، بلكه نقل پرسشھاى نوگرايان آن دوران . 189سوره بقره، آيه ) 2
  .مسلمان قرار داده است روى فرھيختگان است كه وى آنھا را پيش

ظاھرى چشمگيرى نائل شوند، عوامل زيادى داشته كه  بيت، نتوانستند در زمان خويش به پيروزى اير ائمه اھلو س) ع(اميرالمؤمنين على اين كه) 3
تقواى  - 3منافق  بازى دشمن پيچيدگى و سياست - 2پايين بودن سطح فكر و فرھنگ و آگاھى مردم  - 1: توان نام برد جمله موارد ذيل را مى از آن

  ...و. انسانھا بگذارند نه بر رضايت آنھا شد اصل را، بر ھدايت اران كه سبب مىاعتقادى، سياسى، اخ:قى آن بزرگو

  ).44/يونس(ان هللا #يظلم الناس، ولكن الناس انفسھم يظلمون) 4

  .11سوره رعد، آيه ) 5

 فھرست اع?م

  ]آ [ 

  95: آتنه

  38): كتاب(آراء اھل المدينة الفاضله
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  186، 69، 40 ،39: ايران
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  129: بارون
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  70): كتاب(بررسى اجمالى نھضتھاى اس:مى درصد ساله اخير

  235: بلجيك

  100، 99: بلقيس ملكه سبا

  105، 96: اسرائيل بنى
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  157: بولونى

  72، 70، 69، 15، 12: بيروت

  26: بيسمارك

  ]پ [ 

  104: پاپ

  93: پاريس

  71): كتاب(پايگذار نھضتھاى اس:مى

  94: پرتستان

  232، 26: پطر كبير

  96: پولس

  71): كتاب(پيرامون انق:ب اس:مى

  183: پيغمبران

  ]ت [ 

  23: تاپى يرو

  226: تاتار

  70): كتاب(معاصر سياسى -تاريخ نھضتھاى دينى 

  99: تبع

  71): كتاب(تتمة المنتھى

  72): كتاب(العقولتحف 

  127: ترابان

  181: تراتسوال

  39: ترك
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  105،198، 96، 91، 49، 44، 28: تورات

  71): كتاب(تھذيب ا#حكام

  72، 71 ،70، 69، 67، 22: تھران
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  9: جامعه اموى

  185: جرمانى

  86: العرب جزيرة

  71: الدين السيوطى ج:ل
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  25، 23: جھان اس:مى

  158، 157، 150، 106: چين
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  116، 19: حسان

  78، 38: حسن فھمى

  69): كتاب(حكومت اس:مى

  70، 34، 9: حلب

  70، 33، 23: عنايتحميد 

  86: حمير

  9: حنفى

  103،232، 98، 97، 47: خلفاى راشدين
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  72: دارالبشير
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  32: روسو

  158، 157، 93: روسيه

  232، 95: رومان

  77: رومانيان

  184: روميان

  ]ز و ژ [ 



 

65 

 

  70): كتاب(زعماء ا#ص:ح فى العصر الحديث

  150: زنگيان

  20: ژاپنى

  235: ژاپون

  182: ژاپونيان

  34: ژنو

  ]س [ 

  69): كتاب(سخنان پيامبر اكرم
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