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 سوميادداشت 
 

گانه من هم كه در ساير بالد اسالمي متفرّق بودند مانند من همگي از طرر  ززارخاانره ااررار     همكاران نه

يكي از « Secretary»شدند؛ زلي متأسّفانه از ما ده نفر شش نفر بيشتر به لندن برنگشتند. براسب اظهار سكرخر 

كرد برا اينكره    جا ماند زلي سكرخر اظهار مي جا مسلمان شد ز همان ها كه به طر  مصر اعزام شده بود در آن آن

ار پرده برنداشته ز جريان كارش را با كسري در  مسلمان شده بر اسب اطالعاخي كه به ما رسيده هنوز از رمز ك

 ميان نگذارده است.

يكي ديگر از آن چهار نفر كه به طر  رزسيه اعزام شده، به كشور رزسيه ملحق شده برود. از در الره هرم    

ها در ززارخاانه بوده ز  كرد كه نكند از از ازل جاسوس رزس رزسي بود ز سكرخر نسبت به از اظهار نگراني مي

 ر ززارخاانه را براي امپراطوري رزسيه كشف كرده است.اسرا

سومي كه به طر  عراق اعزام شده بود، در شهر عماره )نزديك بغداد( به مرض زبا مبتال شرده ز درگذشرته   

 بود.

نفر چهارم هم به كلّي گم شده بود ز از از اثري نبود، خا لنعا )پايتات يمن( ززارخاانه سراغ از را داشرت ز  

رسيد؛ زلي بعد از يك سال به كلّي اثر از از بين رفت، ز معلوم نشد بر سر  هاي زي مي ل مرخب گزارشخا يك سا

 از چه آمد.

البته از دست دادن اين چهار نفر براي ززارخاانه خسارت بزرگي بود؛ چون ما براي هر فرد از افراد خودمان 

هستند ز برنامه ما خيلي مهم ز سرنگين، ز    ما كماساب دقيقي قائه هستيم؛ زيرا ما يك ملّتي هستيم كه نفرات 

ي خرود را ابتردا برا    هرا  آيد. خالله من گرزارش  لذا از دست دادن يك فرد براي ما خود مصيبتي به اساب مي

را شنيد، مرا به يك كميسيوني فرسرتاد   ها طور مجمه گزارش سكرخر در ميان گذاردم، ز پس از اينكه سكرخر به

اي از متفكّرين ززارت مسرتعمرات جمر     هاي ما خشكيه شده بود، در اين كميسيون عدّه كه براي استماع گزارش

 شده بودند ز شاص ززير رياست كميسيون را به عهده داشت.

آزري  هاي خود را خقديم كردند ز سپس من اطالعاخي را كه در طرول دز سرال جمر     همكارانم ابتدا گزارش

سكرخر برنامه مرا خحسين كردند؛ زلي از نظر فعاليّت در بين اين شرش   كرده بودم به نظر ارار رساندم. ززير ز

( از نظر كار بهتر از H. France) ز هنري فرانس (G. Belcoudم بودم، دز همكار من جورج )نفر من شاص سو

 من بودند.

وانسته البته اين پيشرفت من در آموزش زبان خركي ز عربي ز قرآن ز شريعت اسالم خيلي خوب بود؛ زلي نت

بودم اطالعاخي كسب كنم كه نقاط ضعف دزلت عثماني را براي ززارخاانه كشف كند كه در مسير اجرراي هرد    

 استعماري ززارخاانه مؤثر باشد.
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اين كميسيون شش ساعت طول كشيد، ز بعد از پايان كميسيون به سكرخر گوشزد كردم كه در اين سفر عمده 

ز قرآن شده، ز زقت كافي براي بررسري جهرات سياسري مملكرت      زقت من لر  آموختن زبان خركي ز عربي

عثماني نداشتم، ز اميدزارم در آينده بتوانم نقش مؤثري دارا باشم. سكرخر در االي كه با لباندش مررا خشرويق   

طور يقين در آينده پيرززي ز ما اميدزار هستيم در ايرن مسرير خرو از     كرد، دست به شانه من زد ز گفت خو به مي

 پيشتر قرار بگيري، ز بدان عمده زظيفه خو در سفر آينده دز مطلب است:همه 

. اينكه نقطه ضعف مسلمانان را بايد جستجو كني ز كامالً به دست آزري از چه راهي امكان دارد در قلرب  1

 ها را بگسليم؟ زيرا اساس پيرزز شدن بر دشمن همين است. اجتماع اسالمي نفوذ كنيم؛ ز مليّت ز زادت آن

. اينكه اگر بر نقطه ضعف مسلمانان دست يافتي ز راه از هم پاشيدن زادت آنران را متوجّره شردي، اگرر     2

ها اقدام كن، ز بدان اگر  امكان داشت از همان طريق براي نابودي اخحاد ز از هم گسياتن اجتماع مليّت باش آن

 واهي شد.در اين امر موفقيّت االه كردي، منصب بزرگي از طر  ززارخاانه اائز خ

ازدزاج كردم. دختر عمرويم از مرن يرك    « ماري شواي»مدّت شش ماه من در لندن ماندم ز با دختر عمويم 

خر بود، در آن هنگام من بيست ز دز ساله بودم ز از بيست ز سه سال داشت، دختري زيبا ز از نظرر   سال بزرگ

ماهي بود كه ازان زندگي را با همسر خازه خرين دزران زندگيم همين شش  هوش ز استعداد متوسّط بود. درخشنده

سر بردم، از من اامله شد ز من انتظار داشتم هرچه ززدخر فرزند نوزادم را ببينم؛ زلي در ايرن برين از    ز زيبا به 

 طر  ززارخاانه ابالغ من لادر شد كه بايد براي اجراي برنامه به طر  عراق برزم.

ت استعمار اكومت عثمراني درآمرده برود ز يكري از مسرتعمرات      ها قبه خح عراق سرزميني بود كه از مدّت

بار بود؛ زيرا خيلي مايه بودم فرزندم را ببينم  آمده. البته پيش آمد اين سفر براي من خأسّف عثماني به اساب مي

ز بعد به مسافرت برزم؛ زلي زظيفه ميهني من ز عشق به مقام ز شاصيّت ز شرهرت، عواطرف همسردزسرتي ز    

الشعاع قرار داده بود؛ لذا به مجرّد لدزر فرمان از ناايه ززارخاانه من هرم بردزن درنر      ي را خحتفرزندپرست

برخال  خواهش ز الرار همسر جوانم مأموريت خازه را پذيرفتم. رززي كه از از جدا شدم اشك ز آه از سات 

امره بنويسرم خرا در پرخرو     اش مرا گريان ساخت، از من خواسرت كره مرخرب ن    مرا آزرد، قيافه غمگين ز پژمرده

چنان محرزمانه برود ز در   خطم خاطره طاليي اين چند ماه زندگي براي از خجديد شود. اين خواسته از آن دست

كانون قلبم انفجار ايجاد كرد كه نزديك بود از اين سفر ز مأموريت منصر  شوم؛ زلي عواطف خرودم را افسرار   

 جا گرفتم ز به راه افتادم. هاي الزم را از آن نه رفتم ز راهنماييزدم، با همسرم خدااافظي كردم ز به ززارخاا

 بعد از شش ماه كه در راه بودم به بصره )يكي از شهرهاي عراق( رسيدم.

بصره يك شهر عشايري است ز اهالي آن از سنّي ز شيعه ز عرب ز ايراني خشكيه يافته، البته يرك جمعيّرت   

 جا است. اندكي هم مسيحي در آن

 كردم. م ازلين مرخبه بود كه در اين شهر به ايراني ز شيعه برخورد ميدر عمر
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جا بد نيست كه خوضيحي در معرّفي شيعه ز سنّي يادآزر شوم، شيعه عبارخند از آن مسلماناني كه به علي  اين

عالزه بر ايرن نسربت،    منسوبند. علي ز شوهر دخترش فاطمه داماد پيغمبر اسالم بن ابيطالب

عنوان جانشين بعد از خود خعيين  را به علي گويد: كه پيغمبر هم بود. شيعه مي پسرعموي پيغمبر

 هستند. ز يازده فرزندش يكي پس از ديگري جانشينان پيغمبر كرد، ز علي

ريخ اسالم بر مرن  كنم كه اق با شيعه باشد؛ زيرا براسب آنچه كه از مطالعات خود نسبت به خا من گمان مي
يك سلسله امتيازات ذاخي داشت كه در بين مسلمانان فقط شايسته قيادت ز رهبرري ملّرت    ثابت شده، علي

هرا گفتره:    در مرورد آن  هم خود اهه سنّت اقرار دارند كره پيغمبرر   ز اسين بود، ز نسبت به اسن
 «.هر دز امامند ز اسين اسن»

عنوان جانشين خود خعيين  به را هم آيا محمّد نه از نسه اسينگا زلي من شك داشتم كه فرزندان نه
  1كرده؟

زيررا زمراني كره      خعيين كرده است چگونره زي از آينرده مطّلر  بروده،     ها را محمّد ز در لورخي كه آن
داراي فرزند خواهد  دانست كه اسين هنوز كودك بود، پس از چگونه مي از دنيا رفت اسين محمّد

 نسه از خا نه فرزند همه اليق رهبري امّت به دنيا خواهند آمد؟شد؟ ز دزره 
پيغمبر بود امكان داشته كه از آينده باخبر باشد، ز خدا از را از آخيه مطّل  سرازد،   آري! اگر زاقعاً محمّد

داد؛ زلي پيغمبري از از نظرر مرا مسريحيان مشركوك اسرت. مسرلمانان        از آينده خبر مي چنان كه مسيح هم

كند؛ زلي من قرآن را خواندم ز در آن چيزي كه  را كفايت مي گويند كه قرآن از نظر دليه پيغمبري محمّد مي

ورات ز انجيه خيلري  بر اين مطلب داللت كند نيافتم. البته شكّي نيست كه قرآن كتاب بسيار بزرگي است، ز از خ

اي زجود دارد؛ زلري آيرا    العاده هاي اخالقي فوق ها ز دستورات ز برنامه خر است؛ زيرا در قرآن نظام باالخر ز مهم

 باشد؟ خواند دليه نبوت ز پيامبري محمّد اين به خنهايي مي

                                                 
« ينابي  المرودّ   » كتاب  بوده است. شيخ سليمان انفي در  . براسب اقرار اهه سنّت خعيين ز معرّفي عموم ائمه دزازده گانه شيعه از طر  پيغمبر1

 خردمت پيغمبرر  « نعثره »نرام    شافعي از إبن عباس نقه كرده كه رززي دانشمندي يهودي بهاز كتاب فرائد السمطين شيخ اإلسالم امويني  440لفحه 
أبا عمراره، گفرت:    شوم، اررت فرمود: بپرس اي  آزرم ز مسلمان مي پرسم اگر جواب مرا دادي به خو ايمان مي رسيد، گفت: اي محمّد من از خو چيزهايي مي

قرداري ارررت در مرورد    )م ،شرود  را خوليف فرموده زلف نمي ت فرمود: خدا جز به آنچه خودش خودبراي من پرزردگارت را زلف كن، ارر يا محمّد

بود ز پيغمبر ما   شناخت خدا ز خوايد خوضيح داد( گفت: راست گفتي، از زلي خودت مرا خبر ده كيست؟ چون هيچ پيغمبري نيامد مگر اينكه براي از زلي

اند،   ز اسين است ز بعد از از دز سبط من اسن بن ابيطالب فرمود: زلي من علي پيغمبر يوش  بن نون را زلي خود قرار داد، موسي

 ز بعد از موسري  ، موسي ز بعد از جعفر ، پسرش جعفر محمّد ز بعد از است سپس پسرش محمّد پسرش علي بعد از اسين
،  ز پرس از اسرن   ، پسرش اسنز پس از علي ي، پسرش علز پس از محمّد ، پسرش محمّد ز پس از علي ، پسرش علي

گرردد، ز   شرود كشرته مري    به سبب ضرربتي كره برر فررقش زارد مري      ها دزازده نفرند. يهودي گفت به من بگو علي ز اين ت محمّد مهديپسرش اجّ

أشهَدُ  أ    لهه د له ها اَ  د    »ها كجاست؟ فرمود: در بهشت نزد خودم، يهودي گفرت:   كنند، پرسيد جاي آن را ذبح مي شود، ز اسين مسموم مي اسن

ن مطالرب را  ز خمام اي« ها ازلياء بعد از خواند. دهم به زادانيّت خدا ز رسالت خو ز اينكه اين گواهي مي» «أشَدُ  أنَّكد ردسولُ اَ،  د أشَدُ  أنََّ م األ صيا بدعُدك

 رساند. پيغمبر      ها را به عرض  ام آنگاه مطالب آن كتاب هاي سلف خوانده در كتاب
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داشرته،چگونه  شديداً متحيّرم يك مرد بدزي كه قدرت خواندن ز خوانرايي نوشرتن ن   من در مورد محمّد

 ممكن است چنين كتابي بيازرد؟

اي الزم دارد كه در عرب رزشنفكر امرزز نيست، خا چره   العاده اين كتاب يك هوش ز ذكازت ز استعداد فوق

ام ز از  خوانست باواند ز بنويسد. از يك طر  در ايرن شرگفتي فررز رفتره     رسد به عرب بدزي آن زمان كه نمي

 خواند دليه پيامبري از باشد؟ ين ميكنم آيا هم طرفي ديگر فكر مي

در اين خصوص با بعري از دانشمندان مذهبي مسيحي گفتگو كردم ز جواب قران  كننرده نشرنيدم؛ بلكره از     

باريد. در خركيه هم اين بحث را با شريخ اامرد در ميران گرذاردم؛ از هرم       شان عناد ز خعصّب خشك مي سانان

بحث ز سان را ادامه ندادم؛ چون خرسيدم سررّم فراش ز نسربت بره مرن       نتوانست مرا قان  كند. البته با از زياد

 مشكوك شود.

كرنم، ز   گيري من خارج است فرض مري  را يك عنصر بسيار بزرگي كه از اندازه در هر اال من محمّد

هراي سرلف    ها را در كتراب  سنخ ز هم طراز پيغمبران خدا است كه سرگذشت ز زض  آن آنچه مسلّم است از هم

 ام. ام؛ زلي من هنوز به پيامبري از ايمان نيازرده هخواند

اي از نواب  بدانيم، چون شكّي نيست كه از از همه نوابغ  خوانيم از را نابغه زلي اگر بگوييم از پيغمبر نيست، نمي

 باالخر است ز از همه هوشمندان با استعدادخر.

دند كه أبوبكر ز بعد از از عمر ز بعد از از عثمان رأي دا ها بعد از پيغمبر گويند كه مسلمان ها مي امّا سنّي

خليفره باشرد، رهرا     خليفه باشند. به همين خاطر فرمان پيغمبر را كه بايد بعد از از علي ز بعد از از علي

 الرّسول خعيين نمودند. ها را جانشين پيامبر ز خلفاء كردند ز اين

ها زاختالفرات از   است ز در آيين مسيحيّت هم اين نزاع ر ديني موجود ها زاختالفات در البته اين گونه نزاع

 هرردز  دهند؟ با اينكه عمرر ز علري   دانم چرا مسلمانان اين نزاع ز اختال  را ادامه مي ازل بوده؛ زلي من نمي

 ازضاع گذشته. برمسلمانان زاجب است كه در ازضاع فعلي خود فكر كنند، نه نسبت به اند، ز درگذشته

كردم ز اين نكته را  رززها در مورد اختال  سنّي ز شيعه با بعري از بزرگان ززارخاانه لحبت ميدر يكي از 

 2كنند. گذارند ز زادت كلمه پيدا مي ها عقه داشته باشند اختال  را كنار مي گفتم كه اگر اين مي

خأثير در ازديراد ايرن   رئيس مربوطه در مقابه اين ار  به من پرخاش كرد كه خو زظيفه داري به جاي اين، 

 اختال  سعي كني ز ما نبايد بگذاريم كه براي يك رزز هم مسلمانان با هم اخحاد كنند.

                                                 
. مسئله زادت اسالمي بزرگ آرززي مسلمانان است ز بدزن شك عامه آقايي ز سيادت باشي مسلمين خواهد شد؛ زلي متأسفانه گاهي ايرن مسرئله   2

كنند زادت اسالمي يعني از بين بردن مرزهاي اعتقادي ز اين پندار غلط اسرت. آنچره مسرلمانان از نظرر      فكر ميها  گيرد ز بعري مورد سوء استفاده قرار مي

 المللي مسلمانان است؛ زلي در عين افظ زادت اجتماعي بايد مرزهاي اعتقادي كامالً محفوظ باشد. زادت به آن محتاجند زادت اجتماعي ز بين
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همفر بدان از »در يكي از جلساخي كه قبه از مسافرت عراق با از داشتم گفت: « سكرخر»ز به همين مناسبت 

بيه ز قابيه شرزع شد، ز اين اختالفات خا ها . ازابتدايي كه خدا بشر را آفريد نزاع ز اختال  بين افراد آدمي زائيد

 در جهان ادامه دارد. زمان برگشت مسيح

 . اختال  از نظر مرزهاي جغرافيايي2      . اختال  رن 1

 . اختالفات مذهبي4     اي ز فاميلي . اختال  عشيره3

 . اختالفات خارياي كه مربوط به اوادث ز رزيدادهاي گذشته است.5

عهده خو گذاشته شده اين است كه: نقاط اختال  بين مسلمانان را كه موجب  خطيري كه در اين سفر به زظيفه 

دست بيازري ز اين اختالفات را دامن بزني، ز اطالعات قابره خروجّهي در ايرن     ها از يكديگر است به جدايي آن

  برين مسرلمين باشري از نظرر     خصوص براي ززارخاانه كسب كني، ز بدان كه اگر بتواني خو خود منشاء اختال

 اي. گزاري سرزمين بريتانيا موفقيّت مهمي براي خود كشف كرده خدمت

ها آسايش ز رفاه لددرلد داشته باشيم؛ جز اينكه در عموم مستعمرات خرود   زيرا ممكن نيست ما انگليسي

ط كنريم كره در برين ملّرت ز     خوانيم ساق آخش فتنه ز اختال  را دامن بزنيم ز امپراطوري عثماني را نيز زقتي مي

ز الّا چطور ممكن است كه يك مشت افراد اندك بر يك ملّرت ز رعيرت مترراكم ز     رعيت آن فتنه ايجاد نماييم؛

 جمعيّت زياد مسلّط شوند.

ضمناً اين نكته را هم بدان كه سلطنت خرك ز اكومت فارس ضعيف شده ز خو فقط بايرد زسرايه خحريرك    

هرا   ها اختال  ايجاد شد، ز نيرزهاي اين اكومرت  فراهم كني. خالله زقتي بين اينها  ها را عليه اكومت ملّت

 ها را استعمار كنيم. خوانيم آن خرين راه مي پراكنده گرديد، ما از ساده
 


