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 دوميادداشت 
 

هاي منحرف  مستعمرات بريتانيا براي پژوهش در خصوص يافتن راهميالدي از طرف وزارت  1710در سال 

ي: مصر، عراق، تهران، حجاز و آستانه در قالب يك گروه ده نفره اعزام ها ساختن ملّت اسالم، به طرف سرزمين

شديم؛ البته آن نه نفر ديگر هم مانند من كساني بودند كه درصدد اجراي سيطره بريتانيا برر كورورهاي اسرالمي    

هراي طررش شرده در اختيارمران      واط خاصّي داشتند. از طرف وزارتخانه پول كافي و معلومات الزم و نقوره ن

 1هاي سالطين و حكّام و رؤساي قبايل و علماء را كامالً به مرا آموختنرد و مرن گفترار سركرتر      گذاردند، و نام

(Secretaryرا در آخرين لحظه خداحافظي فراموش نمي ) انيد آينده مملكت ما بره پيرروزي   بد»گفت:  كنم كه مي

 «.شما متوقف است، هرچه توانايي داريد در مسير پيوبرد هدف مصرف كنيد

پايتخت امپراطوري عثماني كه در آن روز تقريباً مركز خالفت اسالمي به حساب « آستانه»من به طرف شهر 

سه زبران مسرلمانان )عربري، فارسري،     كه به آن طرف رفتم اين بود كه من بين اين  آمد روانه شدم. علّت اين مي

آموزي يك چيز است و تسلّط بر سخن گفتن به هرر زبران    تر آموخته بودم؛ البته زبان  تركي( زبان تركي را كامل

آموزي در مدّت كوتاهي امكان دارد؛  طوري كه انسان بتواند مثل اهل آن زبان صحبت كند يك چيز ديگر! لغت به

خواهد، و آنچه براي من مهم بود اين بود كه من بايد به هر كووري  ان زيادي ميولي تسلّط بر زبان خارجي زم

 طوري كه نسبت به من گمان بد نبرند.مردم مرا اهل آن كوور بدانند؛ به شدم به طرزي سخن بگويم كه  وارد مي

كر    همره  كراري بودنرد و نسربت بره     البته خيلي هم از اين جهت باك نداشتم، زيرا مسلمانان افراد مسامحه

ها غير از  آن 2ها دستور داده بود كه از بدبيني اجتناب كنند. شدند، به اين علّت كه پيغمبرشان به آن بين مي خوش

هراي   شود و از طرفي هم دسرتگاه  ما هستند، اگر نسبت به چيزي شبهه پيدا كردند به زودي شكّوان برطرف مي

كه بتواند به زودي اقدامات يك جاسوس را كوف كند و  چنان مجهّز نيست ها آن پليسي و كارآگاهي دولت ترك

پيمرايي   از اين جهت حكومت عثماني خيلي ضعيف بود. خالصه بعد از طي كردن مسافرت خيلي طروالني و راه 

هاي بسيار وارد آستانه شدم، خودم را محمّد نام گذاردم و به مسجد رفتم، مسجد مكاني  دور و دراز و تحمّل رنج

ها قابرل توجّره برود     شوند، آنچه براي من در مسجد مسلمان جا جمع مي ها براي عبادت در آن است كه مسلمان

ها مالحظه كردم؛ با خود گفتم آيا اين دور از وجدان نيست كه  روش منظّم و نظافت خاصّي بود كه در عبادت آن

                                                 
 است.« رازدار». به معني 1

اين است كه در زمان ظهور فتنه بايد هر ناشناسي و هرر عنصرر    و ائمه زيرا دستور پيغمبراست؛  ين نكته خالف دستور پيغمبر اسالم. ا2

در  «مران بپرهيزيرد  ايد از بسرياري گ  اي كساني كه ايمان آورده» ن  الظ   نه ثريًا م  كه   واب  ن  جته إوا ن  امه  ذينه ال   اُّيه أيا مبهمي از نظر مسلمان متهم باشد و از او حذر كند، و آيه 

 اند. م است، و از هر جهت شناخته شدهها محرز و مسلّ مورد كساني مي باشد كه مؤمن بودن آن
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به مرا ايرن دسرتور را داده     حها برآييم آيا مسي ما با اين آيين مبارزه كنيم و درصدد سلب آزادي و نعمت اين

است؟ نزديك بود اين افكار در باطن من يك دگرگوني به وجود آورد، ناگاه متنبّه شدم و فوراً خودم را از ايرن  

تر نمودم كه تا آخرين قدم اين مسير را  توهمات شيطاني منصرف كردم، و اراده و تصميم خود را به مراتب محكم

 بپيمايم.

طينت و  مرد بسيار نظيف و باصفا و پاك« احمد افندي»سالي برخوردم به نام  عالم مياندر اين مسجد به مرد 

ها و رجال ديني كوورمان نديده بودم. شيخ در تمام لحظات روز و  خيرخواهي بود، و مانند او را در بين كويش

را  غمبر اسالمهاي زندگي، پي ( شبيه كند و در همه برنامهكرد خودش را به پيغمبر)محمّد شب سعي مي

 شد. برد چومانش پر اشك مي را مي سرموق خود قرار داده بود، و هرگاه نام پيغمبر

از حسن تصادف در تمام مدّتي كه در خدمت شيخ بودم براي يك مرتبه هم از اصرل و نسرب و وطرن مرن     

ت بره مرن مهربراني    زد، و از وقتي فهميد من در آن شهر غرريبم نسرب   صدا مي« محمّد افندي»مرا  سؤال نكرد و

انرد و بررادر و    كرد، چون من به او اظهار كرده بودم فرردي غرريبم و پردر و مرادرم مررده      اي ابراز مي العاده فوق

ها برايم مانده است و من تصميم دارم با آن پول كاسبي كنم و قرآن  خواهري هم ندارم؛ البته مال مختصري از آن

ام كه هم تحصيل دنيا و هم تحصيل دين كنم. شيخ مرا  راطوري اسالم آمدهبياموزم، و به اين منظور به پايتخت امپ

تحسين كرد و به من كالمي گفت كه من عين سخن شيخ را نوشتم، گفت: احترام تو بر من از چند جهت واجرب  

 است:

 . اينكه تو مسلماني و مسلمانان با هم برادرند.1

 فرموده مهمان را گرامي بداريد. . اينكه تو مهماني و رسول خدا2

 آموزي و اسالم در مورد احترام و تكريم آموزنده علم سفارش زيادي كرده است. . تو دانش3

 «.كاسب، دوست خدا است». تو تصميم داري كاسبي حالل پيوه كني و در حديث وارد شده 4

درخونده را در معارف خرود   من از اين سخنان در شگفت شدم؛ با خود گفتم اي كاش مسيحيّت اين حقايق

قردر   هاي بسيار عالي چررا ايرن   كرد، و تعجّب من بيوتر از اين بود كه اسالم با اين همه حقايق و برنامه پياده مي

 مغرور اسيرند.هاي  سف بار در دست اين حكومتو مسلمانان با اين انحطاط ا ناتوان و ضعيف است،

؛ شيخ ضمن اظهار خوشوقتي و تقدير از اين خواسته مرن خرود   به شيخ گفتم تصميم دارم قرآن را ياد بگيرم

كرد.  گفت و مطالب آن را كامالً برايم تفسير مي به من درس مي« حمد»متصدّي تعليم من شد و قرآن را از سوره 

نمود برايم خيلي دشوار بود گاهي اوقات اين دشواري بره حردّ    تلفظ الفاظ قرآن با آن كيفيّت كه شيخ قرائت مي

 رسيد. ايي مينه

مه  إیل خوب ياد دارم كه اين جمله از قرآن را كه  ٍم  ا  بل 
ن قه ها برار تكررار آمروختم؛     ظرف يك هفته بعد از ده م 

ها در يكديگر، هوت ميم توليد شرود. در   گفت كه اين جمله را بايد طوري ادا كني كه از ادغام ميم زيرا شيخ مي
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خواست قررآن درس   تمام قرآن را از اول تا آخر خواندم. هرگاه شيخ ميهر حال هر طور بود در مدّت دو سال 

 شد. نوستيم و موغول مي داد وضو بگيرم و دو نفري رو به قبله مي گرفت و مرا هم دستور مي بدهد وضو مي

نكته قابل ذكر اين است كه وضو در نزد مسلمانان عبارت است از يك سلسله شستووهايي نسبت به صورت 

شويند، بعد دست راست را تا آرنج و سپ  دسرت چرن نيرز ترا      به اين كيفيّت كه اول صورت را مي ها و دست

گفتند بهتر اسرت   و مي 3شويند كوند و بعد پاها را نيز مي ها و گردن دست تر مي آرنج، آنگاه به تمام سر و گوش

 اال بكود، سپ  موغول وضو شود. در ابتداء انسان آب را در دهان بگرداند و نيز مقداري آب در بيني كرده و ب

بردم، مسواك برود و آن   من از تنها عملي كه مجبور بودم همچون همه مسلمانان انجام بدهم و خيلي رنج مي

چرخاندند و من معتقد بودم كه اين  ها در دهان مي عبارت است از يك قطعه چوبي كه به جهت پاك كردن دندان

شرد؛ ولري مرن     كرد، و خون از آن جاري مري  و احياناً دهان را مجروش ميكند  ها را فاسد مي چوب بيوتر دندان

 مجبور بودم كه اين كار را انجام بدهم؛ زيرا اين عمل از نظر اسالم يك سنّت تأكيد شده بود.

كردم. خادم مرد عصباني  خوابيدم و مقداري پول به او كمك مي در ايام اقامتم در آستانه نزد خادم مسجد مي

است؛ خرادم بره ايرن اسرم      ، مروان اسم يكي از اصحاب پيغمبر اسالم«مروان افندي»بود به نام بداخالقي 

بگرذار؛ چرون مرروان از    « مرروان »اي داد اسرمش را   گفت اگر خدا به تو بچره  كرد و به من مي خيلي افتخار مي

 بود.  4هاي مجاهد اسالم شخصيّت

كرد. روزهاي جمعه كه عيد اسالمي به حساب  غذا تهيّه مي بردم و او برايم من همواره نزد اين خادم به سر مي

رفتم؛ ولي روزهاي ديگر نزد يك نجّار به كار اشتغال داشتم. او در مقابل يك هفته كار اجرت  كار نمي آمد به  مي

كردم به اندازه نصف حقوق ساير كارگران به مرن اجررت    داد و چون نصف روز بيوتر كار نمي ناچيزي به من مي

هاي خالدبن وليد، سردار اسالمي كره از يراران    بود و در ايام فراغتش از قهرماني« خالد»پرداخت. اسم نجّار  مي

كرد؛ نجّار چنين پنداشته بود كه وقتي عمرر برن خطّراب     بود و در اسالم فتوحاتي داشته حكايت مي محمّد

 5 روي كار آمد او را از مقام خود عزل نمود.

اخالق بود؛ ولي نسبت به من توجّه و اطمينان خاصّي داشرت. مرن    ي عصباني و بدخالد )صاحب دكّان( مرد

                                                 
 ها است اما وضو به طريقه شيعيان چنين نيست. ي. اين طرز وضوي سن3ّ
هاي ناپاكي كه جنايات او و فرزندان بيردادگرش تراريخ    ا در حقيقت يكي از جرثومهي بوده است و الّ. اين مطلب برحسب پندار غلط اين مرد نادان سن4ّ

 اسالم را تيره كرد، مروان بن حكم ملعون است.

 

 اند ولي در حقيقت خالد بن وليد پ  از رحلت رسول اكررم  دادهلقب « سالمسيف اإل»ت است كه خالد را . اين مطلب برحسب پندار غلط اهل سن5ّ
 ةبرود، مالرك برن نروير     و تجاوز به نراموس او  ةو آن كوتن مالك بن نوير وجود آورده سياه را در تاريخ صدر اسالم به ترين نقط جنايتي انجام داد كه بزرگ

 نگاه كند. ةرك  مايل است مردي از اهل بهوت را ببيند به مالك بن نويرفرمود ه شخصي بود كه در يكي از روزها وارد مسجد شد پيغمبر اكرم
 



 
5 

كردم شايد علّتش اين باشد كه من در شروون دينري و كسربي او كمترر      دانستم؛ فكر مي سبب اين توجّه او را نمي

اي خلوتي بره  بردارم. هرگاه در ج شنو و فرمان كنم و نسبت به رفتار او چون و چرايي ندارم و حرف مداخله مي

گرايري تسرليم او باشرم؛ و البتره ايرن عمرل از نظرر         خواست كه از نظر عمل همجن  خورد از من مي من برمي

داد. اگرچه در برابر  هاي مذهبي در واقع اهميّت نمي ها شديداً ممنوع بود؛ ولي خالد كسي بود كه به برنامه مسلمان

رفرت و   شد؛ ولي در ساير اوقات مسجد نمري  جمعه حاضر مي كرد، و در نماز داري تظاهر مي مردم خيلي به دين

 خواند يا نه؟ معلوم نبود كه آيا نماز مي

پنداشتم كه او با يكي ديگر از كارگرانش  شدم و چنين مي البته من در برابر اين خواسته ناهنجار او تسليم نمي

داد؛  مان شده بود، اين عمل را انجرام مري  بود كه ابتدا يهودي بوده بعد مسل« سالنيك»كه جوان زيبايي از اهالي 

جرا هرر دو    برد و آن عنوان تميز كردن مي  ها بود به چون در برخي اوقات او را تنها به پوت دكّان كه انبار چوب

رفرتم و هنگرام    خوردم سپ  براي نماز به مسرجد مري   مدّتي موغول بودند. من ظهرها نهار خود را در دكّان مي

رفتم و تا حدود دو ساعت نرزد او قررآن و دسرتور زبران تركري و ادبيرات عربري         د ميعصر به منزل شيخ احم

اي  دادم و در حقيقت اين زكات دادن من به شيخ رشوه عنوان زكات، پولي به او مي  آموختم. هر روز جمعه به مي

ورزيد، قرآن و  نميترين كوتاهي  بود به او كه در ادامه ارتباط من با وي مؤثر بود، و شيخ در آموزش من كوچك

دانست من مجرّد هسرتم اصررار    اصول اسالم و دقايق ادبيات عربي و تركي را به من آموخت. شيخ احمد كه مي

زيادي داشت كه ازدواج كنم و يكي از دختران شيخ را بگيرم. هنگامي كه اصرار شيخ از حدّ گذشت تا به جايي 

ود عالقه و ارتباط من با او به هم بخورد؛ چون او روي ايرن  پيچيدم ممكن ب كه اگر از اجراي خواسته او سر مي

فرمود: هرك  از سنّت  است و رسول اهلل گفت ازدواج سنّت پيغمبر اسالم نكته پافواري داشت، و مي

جا مجبور شدم به دروغ ادّعا كنم كه من عنين هستم و نيروي جنسري نردارم؛    من اعراض كند از من نيست، اين

 برابر اين ادّعاي من قانع شد و بدون نگراني و ناراحتي از اصرار خود دست برداشت.البته شيخ در 

بعد از دو سال كه در آستانه بودم از شيخ اجازه خواستم كه به وطنم برگرردم، شريخ مخالفرت كررد و گفرت      

پدر و مادر گويي  جا هم دين است و هم دنيا، و تو كه مي خواهي بروي؟ هرچه بخواهي در آستانه هست، اين مي

جا بماني.  و برادر و خواهر و ك  و كاري ندارم، پ  بهتر است كه آستانه را وطن خودت قرار بدهي و در همين

البته شيخ بر اثر انسي كه به من پيدا كرده بود اصرار داشت كه همان جا بمانم من هم به او عالقه زيادي داشرتم؛  

ن برگردم و اطالعاتي را كه در طي دو سال از پايتخرت حكومرت   كرد كه به لند ولي وظيفه ميهني من اقتضاء مي

ام به طور مفّصل گزارش دهم. البته برنامه من در طري ايرن مردّت چنرين برود كره مرترب         مسلمانان كسب كرده

نگاشتم به وزارت مستعمرات بريتانيا اطرالع   هايي كه مي طور مجمل در طي نامه مواهدات و تحقيقات خود را به

 دادم. مي

بازي به من پيورنهاد   اي را كه صاحب دكّان نجاري از نظر همجن  ي خود برنامهها حتي در يكي از گزارش
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كنري اجرراي ايرن برنامره در      ها جواب دادند در صورتي كه فكر مي كرده بود با وزارتخانه در ميان گذاردم و آن

نجار نجّار تمكين كني، وقتي اين فرمان تر مؤثر است، وظيفه داري در مقابل خواسته ناه تحقيقات بيوتر و عميق

ام و رؤساي من عجب افراد  به من رسيد، من خيلي ناراحت شدم و با خود گفتم عجب شغل كثيفي انتخاب كرده

اي نبود جرز اينكره ايرن برنامره را      دهند؛ در هر حال چاره وجداني هستند كه مرا به اين عمل شنيع فرمان مي بي

 تكميل كنم.

هراي گررم شريخ برر      خواستم با شيخ خداحافظي كنم براي من روز پرماجرايي برود؛ اشرك   آن روزي كه مي

اش جاري بود و در حالي كه مرا به سينه چسبانيده بود، گفت خدا به همراهت فرزندم، اگر به اين شرهر   رخساره

يگر را در محورر، يكرد   برگوتي و من مرده بودم مرا ياد كن و اميردوارم بره زودي در محضرر رسرول اهلل    

اختيار اشكم را جراري سراخت؛ امرا وظيفره، فروق       مالقات كنيم. عواطف شيخ در من تأثير عجيبي داشت و بي

 عاطفه است.


