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 )مقدمه(

امجد و  یدد بر نبع یولد و درود بیلد و لم یأحد لم  یخدا یحد برا یحمد ب

ن یبیآله الط یه وعلیدنا محمد صلوات الله علیس یزد أعنیخاتم رسوالن حضرت ا

 ن.یوأصحابه المنتجب

ن ممکن یضین نقین اجتماع نشود و الفت بین ضدیمحقق و مسلم است که ب

با عدم ن حق و باطل مانند اتحاد وجود ین را سازش نباشد و ائتالف بیینباشد و متناف

ه است که هر یه و واضحات ابتدائیات اولیهین مطلب از بدیرد و ایتحقق نپذ

 ».د بخود راه ندهدیداند و ترد یم یخردمند

ن یاند که ا گانه شدهیت امروزه چنان از خرد بیمصادر امور نصرانها  نیاهمۀ  با

الوجود را  ممتنع یدوند و امر یر معقول میغ یامر یز شمرده و در پیامر محال را جا

کنند، اگر چشم  یز میو تمدن ن فکر تینرانو یادعانان یآنکه اتر  اند و عجب طالب

لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن ﴿ .دانند ینا مینند و اگر کورانند چرا خود را بیب یدارند چرا نم
 .]۱۷۸األعراف: [ ﴾بَِها

اند  شده یسرور یدایشان را کر و کور ساخته و چون واله و شیا و آزد حرص یشا

 اند. گانه و خود را رسوا کردهیخرد باز 

ـــان ورع ـــاره دام ـــد پ ـــع ش  از طم
 

 ای دو صد لعنت بر این حرص و طمع 
 

 ش را رســوا کنــدیگــرگ صــحرا خــو
 

 وا کنـــد یچـــون دکـــان نعـــل بنـــد 
 

ادان ین صیا ۀفتد و به تلیادان نین شیبه دام ا یآنکه کس یحال، ما برا یأ یعل

و  یم و قبل از آنکه به دالئل عقلینمائ یم میکتاب را به خوانندگان تقدن ید نشود ایص

وانگان یم که دیده یرخواهانه و پند خردمندانه مین را سفارش خیم مسلمیبپرداز ینقل

ص را بر خود فرمانفرما نکنند و یاش طمعکار حریرا بر خود مسلط نسازند و مردم ع
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ر و راهنما قرار یکار را بر خود ام ان خدعهین غربیهواپرستان ننموده و ابندۀ  خود را

 یمدع یپرست گانهینان در عوض یرا ایاند ز گانهیب ینداریو د یندهند که از خداپرست

باشند و در عوض آنکه خدا را منزه و مقدس دانند او را به زعم خود در  یسه مبدأ م

از از ین یبالذات و بکه مبدأ عالم قائم یدهند و در حال یجا م یمحل و مکان و مأو

 و عارض در محل
ّ

عاجز  یا ا بدن بندهی یکه رحم زن یممکنات است، او را حال

 دانند!! یجائز م –جل و عال  –را بر ذات اقدس او  یباشد دانسته و هر کار زشت یم

اند و منکر صفات جالل و کمال حقند  شرک ید و مدعیمختصر آنکه منکر توح

ساز،  لهیباز، ح ُحقه یغمبر خود را فردیدانند و پ یم ب را بر خدا روایو نقص و ع

را بر  یشمرند و هر فسق و فجور و خالف عقل یکذاب م ۀباک، زنا زاد یاش بیع

ات و خرافات را کتاب یها شمرد و چرندیش روا دانند و او را مجمع زشتیغمبر خویپ

و عادتشان  کنند  ید و فروش میدانسته و بهشت و دوزخ را به رشوه خر یحق تعال

 است!! یانصاف یغارت و ب و قتل و ییزورگو

آنچه عقل و عقال و  یعنین، در مقابل اسالم قرار دارند یپس در اصول و فروع د

نان به عکس کرده وگفتار و رفتارشان برخالف است، و یاند ا غمبران فرمودهیخدا و پ

کتاب خاطرنشان ن یاثبات آنچه ذکر شد چند مطلب را با ذکر مدارک در ا یما برا

 م.یخوان ینموده و خردمندان را به قضاوت م



 

 

 توحید و ضد آن که تثلیث باشد

ل یو انج – ه آالف التحیة والثناءیعل - یسید دانست که ما به حضرت عیبا :اوال

ح کافر فاجر فاسق یمسن یو نه ا ین جعلیدروغ یها لین انجیم اما نه ایمان داریاو ا

د یق و عهد جدین مجعوالتست که عهد عتین رو اشکاالت ما به ایها را. از ایبیصل

منزل من عندالله را. و در بحث نبوت بطالن آن را اثبات  یقیل حقینامند. نه انج یم

 را که درود خداوند بر او باد. یقیح حقیم نمود، نه نبوت مسیخواه

، سبب تألیثان
ً
ت و یانسانوظیفۀ  یت مردم و ادایق و هدایان حقایب بن کتایف ایا

 یپرداز تهمت و دروغ و یورز ت و غرضیاست و لذا از اظهار عصب یاخوت بشر

ق خواهند کرد که ما ین کتاب تصدیامطالعۀ  شده و البته خردمندان پس از یخوددار

 و نخستم. یکرده ا یاز مغالطه و سفسطه و افتراء خوددار ین نصاریخالف مبلغبر 

 م:ییگو ید حق متعال سخن میتوحدربارۀ 

 :دیفرما ید میتوحدربارۀ  د: اسالمیتوح 

�َّ َ�ۡعبَُد إِ�َّ ﴿
َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ َ�َعالَۡوا  ۦَوَ� �ُۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ� 
َ
ِۚ ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ  .]۴۶[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ

م و جز الله را عبادت یاتفاق کن کسان استیان ما و شما یکه م ید بر کالمییایب«

گر را به ید یاز ما به جز خدا، برخ یم و برخیکش نشماریرا شر یزیم و چینکن

 ».میریت نگیربوب

، ی، عالم، قادر، حی، ابدیم، ازلیثابت، قد ین رو مبدأ و خالق عالم وجودیاز ا

 یر و مانند ندارد و دارایک و وزیکتا و شریبالذات است که  ید، مدرک و غنیمر

 ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ و ﴾٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ ﴿ ست و فرزند نداردیجسم و عرض ن
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 ۖ ءٞ تنزه عن مجانسة «ست یخلوقات خود نک از میچ یبوده و مانند ه ﴾َ�ۡ

را اگر یست زین یست، در طرف و مکان ومحلی، حد ندارد، محدود ن∗»المخلوقین

خبر و عاجز خواهد بود. و اگر در  یب شده و بیر حد خود غایمحدود باشد از غ

احاطه  یزیمحل و مکان و طرف باشد محتاج محل و مکان خواهد شد. و به هر چ

 ز تواناست.یو در همه جا حاضر و ناظر است. و به هر چط است. یدارد و مح

َ�ٓ إِنَّهُ ﴿
َ
ِي�  ۥ� ءٖ �ُّ  .]۵۴[فصلت:  ﴾٥٤بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ إِنَّ ﴿  .]۱۲۰[آل عمران:  ﴾١٢٠بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط  ٱ�َّ
 .]۹۲[هود:  ﴾٩٢إِنَّ َرّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط ﴿
ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ  .]۱۹[البقرة:  ﴾١٩ رِ�نَ ٱلَۡ�ٰفِ ُ�ِي� ب
ُ وَ ﴿ ءٖ َشِهيٌد  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۶[المجادلة:  ﴾٦َ�َ
َ إِنَّ ﴿ ءٖ قَِديرٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  ١.]۲۰[البقرة:  ﴾٢٠َ�َ
ست. حضرت یبشر درک ذات او ممکن ن یگنجد و برا یدر تصور بشر نم

 »مردود إلیکمکلما میزتموه بأوهامکم فهو مخلوق لکم «د: یفرما یم باقر

ست مخلوق فکر شما ید مخلوق فکر شما خواهد بود و ممکن نیآنچه تصور کن یعنی

ن آثار قدرت او عاجز است چه یقت کوچکتریرا بشر از درک حقیخالق شما باشد، ز

تبلغ  ال«د: یفرما یقاموس م یدر دعا ریرسد به خود او چنانکه حضرت ام

، به کنه آثار قدرت یعنی .»وأوهام الحکماءکنهها عقول العقالء وفهوم العلماء 

 رسد. یمان نمیاالت حکیاو خرد خردمندان و فهم دانشمندان و خ

 

                                           
 .یحضرت عل» صباح« یدعا -∗

 از آیات دیگر. یا و مقطع پاره -١



 ٥   توحید و ضد آن که تثلیث باشد

 گویند؟ یچه م ینصار
اول  در رسالۀ یل نصاریپرستان شباهت دارد. انج بت یبه خدا ینصار یخدا

را سه هستند که شهادت یز«سد: ینو یم ۷شمارۀ  رسول، باب پنجم، یوحنای

ن یگر چنیدنسخۀ  و در». ک هستندین سه یح، و ایروح و اب و مس یعنیدهند  یم

القدس و  ند پدر و کلمه و روحیشان سه تایدهند در آسمان ا یم یآنانکه گواه«است: 

دانند چنانکه در  یم یکیخدا و با خدا کلمۀ  ح رایمس یسی. و ع»هستند یکین سه یا

ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و  در«سد: ینو یاول مشمارۀ  وحنا باب اولیل یانج

 ».کلمه خدا بود

 ۲۸۵ پرستان صفحۀ رد در کتاب خرافات بتچایپرستان چنانکه پر بت یخدا

وجود  یپرست گانه ث و سهیک قسم تثلیمشرق  یرستپ ان بتیدر تمام اد«سد: ینو یم

 .»دارد
مات یتعلدر «سد: ینو یم ۳۵ قدیمۀ هند جلد ششم صفحۀ س در کتاب آثاریمور

م ثالثه یاقان یدارا یخدا یعنی یپرست قول به الهوت ثالوث شتر ملل بتیب ینید

پرستان خدا را  بت«سد: ینو یم ۱۹۷ . کتاب سکان اول اروپا صفحۀ»وجود داشته

در «سد: ینو ینها می. دوان در کتاب خرافات د»م ثالثهیاقان یدانستند دارا یم یکی

م عبارتست از برهمه یاند و آن اقان کرده یا پرستش مسه اقنوم ر یدارا یم خدایهند قد

کلمۀ  دانستند و در نماز و عبادت خود به یم یکین سه را یفا و مجموع ایشنو و سیو و

اوم را کلمۀ  م و رمز است به سه اصل ویکردند که مرکب از الف و واو و م یاوم نطق م

گفتند و روح القدس را متولد  یز میشنا نین سه اصل را کریکردند و ا یار احترام میبس

شنا گفته: منم پروردگار موجودات، منم رمز الف و واو و یدانستند و کر یشنا میاز کر

گانه را خالق و  ئت سهین هیند و ایک خداین هر سه یفا که ایشنو منم سیم، منم ویم

شود. مثال  یدار م را عهده یگرین سه شغل دیک از ایدانند و هر  یحافظ و مهلک م

 .»شود و بالعکس یالقدس م ابن عامل اب و روح
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م یدر معبد قد«سد: ینو یم ۳۷۲مه جلد چهار ص یس در کتاب آثار قدیو مور

 .»ث استیاز تثل ین رمزیک جسد و ایسه سر بود بر  یم که دارایافتی یصورت بت
گر یز مانند دیها ن یبودائ«سد: ینو یپرستان م فابر در کتاب اصل عبادت بت

ش سه اقنوم یند: بودا خدا است و از برایگو یگانه قائلند و م سه یبه خداان یهند

 .»فایت، جی، جنسیاست: بود
را پرستش  یین و ژاپن خدایچ ۀشتر سکنیب«سد: ینو یم ۳۷۲دوام در کتابش ص 

 .»دندیکش یر آن را در معابدشان میسه اقنوم است به نام فو و تصو یکنند که دارا یم
ار اصل دوم صادر شد و از یند: از اصل اول بدون اختیگو یم ز نقل کرده کهیو ن

 اند. ن سه مصدر تمام موجوداتین دوم اصل سوم صادر شد. و ایا

برهما در زمان «سد: ینو یم ۹م ص یپرستان قد توماس هافمن در کتاب بت

ن دو یر شکم و بیکه ز یت بود و رمزیت و انوثیدن مخلوقات به حالت ذکوریآفر

که  ییها نشانه ۀیکل«سد: ینو یم ۱۰۱. و در ص »تناسل استنشانۀ  رانش هست

آور است  که ذکرش شرم ییزهایکنند داللت دارد بر پرستش چ یاستعمال م ینصار

گاه شوند عبادت را ترک میوگو  .»کنند یند: اگر مردم آ
شان را ثابت کرده کاهن مصر به یث ایم، تثلیان قدیدوان بعد از ذکر ثالوث مصر

د: بزرگتر اول خداوند است پس از آن کلمه است و با هر دو روح یگو یپادشاه م

 واحد اند. یعتیسرشت و طب یالقدس است و هر سه دارا

م یکرد و تعل یآمده است که آپولو کلمه را عبادت م ۱۲۷در کتاب آثار هند ص 

ن یندشود و او چ یده میداد که کلمه خداوند دوم است و پسر خداوند بکر نام یم

 ح بوده.یسال قبل از مس

م یقد یپرست انت بتید«سد: ینو یم ۴۰۲ها ص ید مصریک در کتاب عقایبونو

ز از کلمه است و کلمه از خدا ینکه هر چیبودن کلمه و ا یمصر معتقد بوده به الهوت

 .»د شده و کلمه خدا استیتول



 ٧   توحید و ضد آن که تثلیث باشد

دگار آسمان و یها مردوخ را کلمه و کلمه را پسر خدا و آفریآشور«د: یگو یدوان م

 .»دانستند ین میزم
پرستان روم معتقد به ثالوث  بت«سد: ینو یم ۲۰۵فسک در کتاب خرافات ص 

 .»القدس بودند اول خدا سپس کلمه بعد از آن روح
کردند که عبارت  یسه اقنوم را پرستش م یدارا یان خدایپارس«د: یگو یدوان م

ن یننده و در کتاب زردشت امن هالک کیاست از اورمزد و متراث پسر خدا و اهر

 .»جهان استدهندۀ  یروشنائ یالهوتگانۀ  کلمه درج است سه
فاسد بودند که  دۀین عقیا یم که دارایپرستان قد ن نقل کرده از تمام بتیچن و هم

ت و یشان را با آلت رجولیاند و نقش ا دانسته یابن و پدر و مادر را خالق جهان م

 ).یپرست ت و بتیحیشود به کتاب مساند (رجوع  دهیکش یت میانوث

ح را خدا و یمس یکه گاه یمردم نصران ید: عجب است از نادانیمؤلف گو

اول و دوم و سوم و شمارۀ  وحنا باب اولیل یدانند چنانکه در انج یم میپروردگار و قد

ل در رسالة به یح خالق تمام عالم است و در انجیاند که مس لها نوشتهیر انجیسا

او را پسر  یم شمرده و گاهیقد یروح ازل یح را دارایمس ۱۴شمارۀ  ۹باب ان یعبران

لها یر انجیو سا ۱۷شمارۀ  باب سوم یل متیاند چنانکه در انج خدا و حادث دانسته

دانند چنانکه در  یهودا و از اوالد او میاو را نواده و سبط  یموجود است. و گاه

قوم شوندۀ  او را فدا یاند و گاه نوشته ۵شمارۀ  ۵وحنا باب یل، در مکاشفة یانج

ح را چنانکه یمس یاند و گاه نوشته ۶۸شمارۀ  ل لوقا باب اولیند چنانکه در انجیگو

ح ذکر کرده، گاو یمس یشکلهادربارۀ  یترتولمقالۀ  از» یپرست ت و بتیحیمس«کتاب 

او را  ۱۴شمارۀ  میوحنا باب سیل یند چنانکه در انجیح را مار گویمس یند!! و گاهیگو

گناه بردارندۀ  گر او را برة خدا وید یه به مار نموده و در جایو تشب گفته پسر انسان

ح را یمس یاند و گاه نوشته ۲۹شمارۀ  وحنا باب اولیل یند چنانکه در انجیجهان گو

که از  ۲۸ص  ۳۶بهمن شمارۀ  ند چنانکه مجلة نور عالمیمجسم شده گو یخدا
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خدا در «سد: ینو یدر تهران است م ییکایپروتستان امر یات نصارایانتشارات ونشر

ن حال خالق کائنات یح در عیشه شکل انسان به خود گرفت مسیهم یت لحم برایب

دانشمندان «کند:  ی. سپس اضافه م»سا استیو خداوند و حافظ مخلوقات و سر کل

له یو گال کیة کپرنیاز اشاعة عقائد و نظر یناش یاند با مسائل مذهب توانسته یحیمس

 .»روزمندانه مقابله کنندیپ
پرستان  سد که بتینو یم ۳۲۶خود ص نامۀ  هوک در کتاب سفر«د: یمؤلف گو

 یکرد که فدا ید و خود را قربانیان مجسم گردیاز خدا یکیده دارند که یهند عق

سد که اهل هند ینو یمه میانت قدیگناهان مردم باشد و ژرژکوکس در کتاب د

شنا که مملو از الهوت است خود یختند و کریبه دار آو یرا از درختشنا یمعتقدند کر

دهندۀ  خوانند که بودا نجات ین ذکر را میان ایکرده و دوان نقل کرده که هند یرا قربان

شکش کرد یپ یقربان یخود را براگانۀ یده شدة یح زائیت و مسیآلت رجول یجهان و ب

 دانند. یم یوارث ممالک آسمانتا آنکه کفارة گناهان انسان گردد و او را 

جهان رستگار گردد ها  آن یان معتقدند که بودا گفته برایسد که بودائینو یمولر م

 د!یرا که در عالم واقع شده به گردن من بگذار یتمام گناهان

 ییاره یپرستان خود را برا بت ید که خدایمعلوم گرد ین معنیاز آنچه ذکر شد ا

 ا کرد.تکاران و گناهکاران فدیجنا

را در یخداوند است، زدربارۀ  پرستان دة بتیح مانند عقیمسدربارۀ  یدة نصاریعق

کفاره است به جهت گناهان ما و نه  یسیسد: عینو یم ۲وحنا باب یل رسالة اول یانج

سد: ینویم ۲۹۳ز. و دوان در کتاب خود ص یان نیگناهان ما فقط، بلکه تمام جهان

که واقع شده در جهان عوض  یتمام گناهانجهان است و دهندۀ  نجات یسیع

 اند، بر ذمة اوست. که مرتکب آن گناهان شده یاشخاص

نقل کرده که چون  یاز مبلغ پروتستان ۳۱ت ص یحیو مس یپرست و در کتاب بت

ع فرزندانش یت کرد، خود و جمیآدم به واسطة خوردن از شجرة ممنوعه معص



 ٩   توحید و ضد آن که تثلیث باشد

متصف به عدالت و رحمت  خطاکار و مستحق عذاب آخرت شدند و چون خدا

است  ین مشکل واقع شد که اگر اوالد آدم را عقاب کند با رحمت او منافیاست در ا

ن مشکل بود و یدر فکر حل ا یبا عدالت است. پس مدت یو اگر عقاب نکند مناف

باشد در  ین خودش مین طور دانست که پسر خود را که عیه را ایباألخره راه حل قض

چند  یح متولد شود که دارایب مسین ترتیبگذارد تا بد ینینبه صورت ج یرحم زن

را پسر خداوند یکامل است ز یم است، خدایرا پسر مریجهت است انسان است ز

ن یآدم، و ا یبن یع معاصین خدا است و معصوم است از جمیاست و پسر خدا ع

ن یکند و مورد صدمات دشمن واقع شود تا آنکه باألخره به بدتر یزندگ یح مدتیمس

 ده شوند!یخود آمرز یآدم از معاص یبشر شده و بن یصورت بر دار کشته و فدا

و  یشرک و کفر است راجع به خداشناس ینصار دۀیپس معلوم شد که عق

 پدر یکه گاه ییار دارد. خدایض بوده و تهافت بسیپرستش پروردگار و ضد و نق

از مخلوق جدا و  یبشر است وگاه ییفدا یمجسم و پسر است و گاه یاست و گاه

 ینزد عقال مطرود است. و عجب است که نصار ین مخلوق است به راستیع یگاه

 یاست. هر طفل یکیند: هر سه یگو یم یند: مبدأ عالم سه تا و گاهیگو یم یگاه

 یدانم عقال یباشد. من نم یر از سه میک غیک است و یر از یداند که سه غ یم

در  یاتیاند؟ و البته در قرآن آ رفتهیقت پذید را به عنوان حقین عقایچگونه ا ینصار

 م کرد.یذکر خواه یث وارد شده که إن شاء الله تعالیاهل تثل یمذمت و نادان





 

 

 مبتال به تمام پلیدیها و زشتکاریهاست نصاری پیغمبر

 ۳۸ش تورات باب یدایمرتبه، نخست آنکه در سفر پ ۴فرزند زنا است  :اوال

ن زن دو پسر آورد به یس با تامار که عروسش باشد زنا کرد و ایقد یهودایسد: ینو یم

که  یل متیح شمرده! در انجیفارض و زارح و فارض زنازاده را جد مس یاسام

م آورد اسحق را و ید: ابراهیح گویلها است در باب اول در نسب مسین انجیبرترمعت

هودا آورد فار و زارح را از تامار و فارض یهودا را و یعقوب آورد یعقوب را و یاو آورد 

 یسید: عیگو یشمارد و م یم میم را تا به مریب پدران مرین ترتیآورد حصرون را و بد

ن و یان عموم ملتها از بدتریشد و واضح است که زنا در مح از او متولد یبه مس یمسم

زنا مکن و «ل مرقس باب دهم فرموده: یح در انجین گناهان است و خود مسیبزرگتر

 .»ن محرمات قرار دادهیآن را از بزرگتر
بن متات  یوسف بن هالیح را پسر یمس ۲۴شمارۀ  ل لوقا باب سومیو در انج

 سابق الذکر. زنازادۀ یهودایارص بن رسد به حصرون بن ف یشمرده که م

ا یاز زنا به دنها  آن یرا که خدا ینیباشد د ین میرت و دیکه اهل غ یانصافا کس

 رد؟یپذ یغمبر شده باشد، میآمده باشد و بعد پ

ا یبه نام راحاب به دن یح بوغر است که از زن زناکاریاز اجداد مس یکیدوم مرتبۀ  

د: و شملون، بوغر را یگو یح میباب اول در نسب مس یل متیآمده است چنانکه در انج

 وشع بن نون باب دوم زناکار بوده است!یح تورات سفر یاز راحاب آورد و راحاب به تصر

ل یمان بن داوود است مطابق باب اول انجیح سلیاز اجداد مس یکیسوم  ۀمرتب

 ۱۱ل باب یسموئا به زنا متولد شده مطابق تورات کتاب دوم یمان از زن اوریسل یمت

ن صد یشود. آفر یبستر م دهد و با زن او به زنا! هم یا را به کشتن میکه داوود اور

 اند!! غمبرانش از زنا بوجود آمدهیکه خدا و پ ینین دین به ایآفر
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ا معتقدند زنا یخبرند  یفات خودشان بیاز کتب و تأل یر نصاریو لوقا و سا یا متیآ

را در تورات یل است زیز مخالف با تورات و انجین نیست. ایب و ننگ و گناه نیع

لها یزنا را مستوجب سنگسار و قتل دانسته است که انج ۲۳شمارۀ  ۲۲ه باب یسفر تثن

ر یفرزند غ یپدر است و گاه یند بیگو یم یند و گاهیگو یح را پسرخدا میمس یگاه

وسف یگر مادرش یا شوهر دیعقوب یوسف بن یاو را به شوهر مادرش  یخدا، گاه

د به پدرش یرا اگر پدر داشته باشد با یکه هر طفل یدهند در حال ینسبت م یبن هال

ند قبل از یدهند نه به شوهر مادر! مگر آنکه بگو ینسبت دهند و اال به مادر نسبت م

از  یسیع یعنیسوع یم شده باشد نعوذ بالله با او زنا کرده! و یوسف شوهر مریآنکه 

 دهد. ینسبت طفل را به شوهر مادر نم یکسچ یزنا متولد شده و إال ه

ن در یچن و هم یسیپدران و اجداد عشمارۀ  گر دریکدیو لوقا با  یل متیا: انجیثان

مان بن داوود و لوقا او را به یاو را به سل یار دارند. مثال متیشان اختالف بسیا ینامها

م چهل تن و یرا تا حضرت ابراه یسیپدران ع یماشان ابن داوود منسوب کرده، مت

 ار دارند.یگر اختالف و تناقض بسیکدیلها با یتن دانسته و خالصه انج ۵۲لوقا 

 و دروغگو است کذابیسوع یعني عیسي 
شمارۀ  ۲۲باب  یل متیلها ظاهر است. مثال انجیانج ییدر دهها مورد خطاگو

داوود داند و حال آنکه در باب اول او را از نسل  یرا از نسل داوود نم یسیع ۴۴و  ۴۳

 ل لوقا.یانج ۲۰ل مرقس و باب یانج ۱۲ن باب یچن شمرده! و هم

به برادرانش  یسیاست که ع یوحنا باب هفتم دروغیل یگر در انجید یخطا

برادرانش رفتند او هم رفت اما  چون یم ولیآ ید اما نمید بروین عید: شما به ایگو یم

 بخفا!!

د: خداوند یگو یم ۳۳شمارۀ  ل لوقا آن است که در باب اولیگر در انجیدروغ د

عقوب تا ابد یعطا خواهد کرد و او بر خاندان  یسیعتخت پدرش داوود را به 

نکرده و مانند حضرت داوود  یپادشاه یسیخواهد کرد و حال آنکه ع یپادشاه



یهاستپیغمبر نصاری   ١٣   مبتال به تمام پلیدیها و زشتکار

بودن مخصوص  یداشته تازه ابد یند سلطنت باطنیسلطنت نداشته مگر آنکه بگو

 ذات خدا است.

باب  یو هم مت ۳۴شمارۀ  ل مرقص آن است که در باب دهمینجگر در ایدروغ د

را خواهند کشت و او در روز سوم از قبر برخواهد  یسیسد: عینو یم ۲۲شمارۀ  ۱۷

شتر در یلها آمده است که دو شب بیر انجیل مرقس و سایدر اواخر انج یخاست، ول

 قبر نبوده و روز دوم از قبر برخاسته.

د که ید: گمان مبریگو یم ۱۹و  ۱۸و  ۱۷شمارۀ  یمتل یدر باب پنجم انج یسیع

م یگو یام تا باطل کنم و به شما م امدهیا را باطل سازم نیا صحف انبیام تا تورات   آمده

تورات زائل نخواهد شد پس هر کس  یا ا نقطهین زائل نشود همزه یتا آسمان و زم

د در ملکوت یم نماین تعلیا به مردم چنین را بشکند ین احکام کوچکتریاز ا یکی

و شاگردانش تمام تورات و  یسین عیرتر شمرده شود. اما بعدا همیآسمان کمتر و حق

نکه در یر دادند و بر هم زدند و حرام آن را حالل کرده مثال با اییرا تغ یعت موسیشر

مکن، شهادت دروغ  ید: زنا مکن، دزدیگو ۱۹و  ۱۸شمارۀ  یل متیانج ۱۹باب 

ل مضبوط یکتاب اعمال در انج ۱۱و  ۱۰ر، چنانکه در باب گید یدر جا یمده، ول

 یخورند حت یرا م یوانیان هم هر نوع حیحیاست همه را حالل کرده! و لذا مس

 خورند. یا را که سگها نمیدر یوانات صدفیح

ل روز شنبه و یح ختنه را باطل کرده و طالق را حرام دانسته و تعطیو خود مس

ل یخواهد تفص ین برده. هر کس میهود و تورات بوده از بین یتعداد ازواج را که در د

 ل موجود مراجعه کند.یآن را بداند به تورات و اناج

به شاگردان خود  یمت ۱۹در باب  یسیلها آن است که عیانج یگر از خطاهاید

رد شما بر دوازده تخت قرار یگ یانسان بر تخت مجد قرار م ۀد: چون زادیگو یم

شاگرد  ۱۲ن یاز ا یکید. و حال آنکه یران یگانه حکم م دوازده د و به اسباطیریگ یم

را به کشتن داد و او  یسیل عیح خود انجیاست که به تصر یوطیاسخر یهودای
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اند از  ل نوشتهیم نمود تا به دار زنند و چنانکه در اوائل کتاب رسوالن انجیرا تسل

 ش عذاب نازل شد.یآسمان برا

زنا کرده بود و گفتند به حکم  یاست که زن یداستانوحنا یل یدر باب هشتم انج

او شهادت  ینکه همه بر زنایا ایرون رفتند ید سنگسار شود چون مردم بیتورات با

ک یدادند و تورات هم نسبت به اجرا به آن  یسیع یار کرده است، ولید بسیحدود تأ

 گر گناه مکن!!یدهم برو د ینم یه تو فتویزن گفت: من عل

با شاگردانش شراب  یغمبر نصاریوحنا آمده پیل یاب دوم انجچنانکه در ب

ن یاست از آدم شرابخوار جز ا یهیکند. بد یت نمیخورد و احترام مادرش را رعا یم

 امبر ویخواهد پ یم ین کسینجاست که چگونه چنیمشکل ا یرود. ول یهم انتظار نم

 گران باشد؟!ید یالگو و مقتدا

پدر و مادر و فساد و تفرقه دعوت  یمردم را به قطع رحم و دشمن یغمبر نصاریپ

 یسیهمراه ع یریذکر کرده که جمع کث ۲۶شمارۀ  لوقا ۱۴کند چنانکه در باب  یم

د و پدر و مادر و زن و یبه نزد من آ یشان گفت: اگر کسید بدیگردان یرفتند او رو یم

تواند بود و  یارد شاگرد من نمجان خود را دشمن ند یاوالد و برادران و خواهران حت

تواند شاگرد من  یملک خود را ترک نکند نمید: هر کس تمام مایگو ۳۴شمارۀ  در

ِ ﴿ گفت: یسید عیفرما ید میبشود و حال آنکه قرآن مج ۡوَ�ِٰ� ب
َ
ِ َوأ لَٰوة  ٱلصَّ

َكٰوةِ وَ  ا  ٱلزَّ ۢ� ٣١َما ُدۡمُت َحّيٗ ا  َوَ�رَّ ِ� َولَۡم َ�َۡعۡلِ� َجبَّاٗر� َشقِّيٗ  م:یمر[ ﴾٣٢بَِ�ِٰ�َ

که من  یبه مادر مادام یکیو زکات و ن نماز، خدا مرا سفارش کرده به یعنی .]۳۲ -۳۱

 ام و مرا ستمکار و بد روزگار قرار نداده. زنده
ک یتحر ییل مردم را به فساد و تفرقه و جدایدر انج یملت نصار یسایع یول

بر  یام تا سالمت د که آمدهیگمان مبر«د: یگو یم ۳۴شمارۀ  یمت ۱۰ند و در باب ک یم

ام تا  را آمدهیر بگذارم زیام شمش بگذارم بلکه آمده یام تا سالمت  امدهین بگذارم نیزم

 »ش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازمیخود و دختر را از مادر خو مرد را از پدر
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ن باشد یللعالم رحمةد یغمبر بایخواهند بود با آنکه پاو خانۀ  و دشمنان شخص اهل

. »ن افروزمیدر زم یام تا آتش من آمده«د: یگو ۲۹شمارۀ  ۱۲ل لوقا باب یو در انج

انصافند که شهرها را  ینقدر قتال و بیا یست که ملت نصاریجهت ن ید: بیمؤلف گو

قتاله  ۀکثرت اسلحکشند و روز به روز بر  یها و توپها به آتش م با موشکها و بمب

ز همه خوانخوار و درنده یروانش نیغمبرش چنان باشد پیکه پ یند ملتیافزا یم

 شوند! یم

ش از یکه پ یع کسانیجم«د: یگو یم یسیع ۸شمارۀ  وحنایل یدر باب دهم انج

من «د: یگو ۱۱شمارۀ  و در »غمبران گذشته دزد و راهزن هستندیپ یعنیمن آمدند 

و  ۳۶شمارۀ  . و در»کند یگوسفندان م یکو جان خود را فدایکو هستم شبان نیشبان ن

د پدر که ین کنیقیس کرده و یمن پسر خدا هستم و خدا مرا تقد«د: یگو یبعد از آن م

 .»خدا باشد در من است و من در او
اند. در  ل نقل کردهیاست که تمام اناج یواضح، قصة ماده االغ یگر از خطاهاید

فرستاد و  یدو نفر از شاگردان خود را به ده یسیع«د: یگو ۲۱باب  یل متیانج

 ید و اگر کسیرا باز کرده نزد من آورها  آن اش بسته است به کره ید و االغیگفت: برو

شان رفتند و االغ را با یاج دارد، ایاحتها  نیا د: خدا بهییبا شما سخن گفت بگو

سوار شد و افراد ها  آن رب یسیانداختند وعها  آن اش آوردند و رخت خود را بر کره

 »عانا مبارک باد!یکردند: هوش یاد میش او حرکت کرده وفریاز پس و پ یاریبس
بر دو االغ سوار شده  یسیپرسد که چگونه ع یا خوانندة عاقل، متعجبانه نمیآ

ن داستان یتر آنکه قبال تورات هم ا بیاش؟!! عج هم بر االغ و هم بر کره یعنی

د: خطاب کرد به دختر یآورده و گو ینب یایکتاب زکرمضحک را در باب نهم 

نک پادشاه یبخوان ا یم آواز شادمانیدختر اورشل یار وجدنما و ایون و گفت: بسیصه

 اش سوار است! م و بر االغ و کرهید او عادل و حلیآ یتو م
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اند  ه آن احتمال دادهیاز علماء در توج یمضحک است که بعض یماجرا به قدر

هم قرار گرفته  یرو یتائ سه یعنیبر کره،  یسیبر االغ سوار شده باشد و عکه کرة االغ 

ها به  لیک نفر بر دو مرکب سوار شود. عجائب و غرائب انجیرا محال است یباشند! ز

ختند، یان دو نفر به دار آویرا که م یسیاند: ع ست و از جمله نوشتهین مختصر نیهم

 کرده است؟! یامبر چه میو در وجود پید دید پرسیو از او خارج شد!! بایهفت د

 شۀیش یسیفرخانۀ  در یسد: زن گناهکارینو یم ۳۷شمارۀ  ۷ل لوقا در باب یانج

 یکرد و هم یسوانش خشک میشست و با گ  یح را با عطر میمس یآورد و قدمها یعطر

کند که شما مرا  یاعتراض م یوطیاسخر یهودایو  یسیبه فر یسیداد تا آنکه ع یبوسه م

مانت تو را نجات ید: برو که ایگو ید و در آخر به آن زن مین زن بوسیا ید ولیدینبوس

 داده است! یشترین قصه آب و تاب بیبه ا ۱۲وحنا در باب یل یداد. البته در انج

رود. و از باب  ین میدن پاها گناهان از بیاست که با بوس ین جالبیکه د یبه راست

داشته و از  یم و مژنا و خواهرش سر و سریبا مرح یشود که مس یوحنا معلوم می ۱۱

داشت  یاز شاگردانش را دوست م یکیشود که  یمعلوم م ۲۳شمارۀ  وحنای ۱۳باب 

 داد. یه میتک یسیعسینۀ  نشست و به یکه در آغوش او م یبه طور

را یکند، ز یم یپرور معرف ح را ظالمیل آن است که مسیاناج یگر از خطاهاید

د و خائن اعتماد و رفاقت کرده و او را از خواص خود قرار داده، در دز یح به فردیمس

وحنا باب دوازدهم یل یو خباثت او اقرار کرده چنانکه در انج یکه خودش به بدیحال

کنندۀ  میپسر شمعون که تسل یوطیاسخر یهودای یعنیاز شاگردان  یکید: یگو یم

نشد تا به فقراء داده شود و  نار فروختهیصد دین عطر به سیچه ا یبود گفت: برا یو

مقصود او فقرا نبود بلکه دزد بود و صندوق پول نزد او بود و آنچه در آن انداخته 

ن آن حضرت است و چون ییاز حوار یوطیاسخر یهوداین یداشت و ا یشد بر م یم

هود نمود چنانکه در یم یخواستند او را به دار زنند آن حضرت را نشان داد و تسل

 مذکور است. ۲۴و  ۲۳شمارۀ  ۱۳ا باب وحنیل یانج
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طان را به یانجام داده آن است که ش یسیل عیکه بنا به نقل اناج یگر از مواردید

وحنا یل یداخل کرده و در انج یوطیاسخر یهودایکند چنانکه به  یانسان داخل م

طان است چنانکه در یهودا شیح کرده یمذکور است و باآنکه تصر ۲۶عدد  ۱۳باب 

ان هفتاد نفر یمذکور است مع ذلک او را از م ۷۰وحنا باب ششم عدد یل یانج

طان را از خواص اصحاب یش یسیتعجب است که ع یبس یکند. جا یانتخاب م

ده یرا برگز ین اشخاصیجاد کند که چنیخود قرار داده، مگر قصد داشته فساد و فتنه ا

 است؟

کند  یزبان بسته داخل موانات یطان را به حیش یگاه یسیل، عیبنا به نقل اناج

و هشتم لوقا و پنجم مرقس مذکور است که چون  یل متیچنانکه در باب هشتم انج

رون آمده بودند و یشان بیوانه نزد او آمدند که از قبرهایبه طرف قبر آمد دو نفر د یسیع

که ما را قبل از  یا پسر خدا مگر آمده یسوع ای یکردند ما را با تو چکار ا یاد میفر

ن یدند به ایچر یخوک م یا گله یدور ۀو در فاصل یو عقوبت نمائ یع عذاب دهموق

پس اجازه بده که  یکن یرون مین بین مجانیگفتند: اگر ما را از ا یسیوها به عیسبب د

وها از ید، سپس دیشان گفت: داخل شویز به این یسیم عین گلة خوک داخل شویبه ا

ل لوقا نوشته که عدد گله دو هزار بود یخوکها شدند. در انج ۀشان خارج و داخل گلیا

ا پرتاب کردند و در آب غرق شدند و چوپانها ین گلة خوک ناگهان خود را به دریو ا

 از ترس فرار کردند.

شان را به یا یسیکرده بودند که ع یچاره چه گناهیب ین خوکهاید: اید پرسیبا

 وراک امت خود قرار داد.را خها  آن ۀندیغرق مبتال کرد و نسل آ

 ۲۱باب  یل متیده در انجیبه درختان و نباتات هم رس یسیع یظلم و ستمکار

کنارۀ  کرد گرسنه شد و در یبه شهر مراجعت م یسید بامدادان چون عیآ یم ۱۹عدد 

افت پس آن را گفت: از یچ نیده نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیر دیک درخت انجیراه 

ن را ید. چون شاگردان ایر خشکینشود که در ساعت درخت انج وه بر توین پس میا

 ر خشک شد.یار زود درخت انجیدند متعجب شده گفتند: چه بسید
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ن کردن، دعا ینفر ین است به جایامبر که رحمة للعالمید: بهتر نبود پیمؤلف گو

ملل ن کار با نبوت متناسبتر نبود؟ البته چون غالب یا ایکرد که درخت بار آورد؟ آ یم

 یبرا یامبریر ملل تقدم دارند، تبعا پیاروپا در ظلم و تجاوز و حرص و شهوت بر سا

ان یف ادین کار از تحریآنان متناسب باشد. و در ا یتراشند که با بزهکار یخود م

 یسیحضرت ع یعنیامبر طاهر و مطهر پروردگار یو تهمت و افتراء به پ یآسمان

 ندارند! ییز اباین



 

 

 برخالف عقل و علم و اخالق است کتب دینی نصاری

غمبران یند که تورات پیل مراجعه کند و ببیتواند به تورات و اناج یهر که بخواهد م

 یباز رسالت را به حقه ینعمت عظما یکه حت یخوار و زناکار و کسان را شراب

کند. و خدا را محتاج و مجسم قرار داده مثال در سفر  یم یکنند، معرف یکسب م

ن باطل یه قائل شده. و ایخدا صورت و شب یبرا ۲۸و  ۲۶ش باب اول، عدد یدایپ

ن ید: بعد از خلقت عالم خدا فارغ و آرام شد. و ایگو یم ۲است. و در باب دوم عدد 

درخت معرفت میوۀ  خدا حضرت آدم را از خوردن ۱۷در عدد  کفر و باطل است. و

د و آدم و زنش یخرام ید: خدا در باغ میگو یم ۸کند! و در باب سوم عدد  یم ینه

که جسم و  ییان درختان پنهان کردند!! خدایشتن را از حضور خداوند در میخو

ن ید: زمیوگ یم ۱۷شمارۀ  ست. و دریمحتاج به محل و محدود باشد، قابل پرستش ن

د: حضرت نوح شراب یگو ۲۱به سبب حضرت آدم ملعون شد. و در باب نهم عدد 

د: یدر اواخر آن گو ۱۲د. و در باب یان گردیخود عرخیمۀ  د و مست شد و درینوش

محصنه  یکرد و موجب زنا یم زن خود ساره را خواهر خود معرفیحضرت ابراه

ن و یبعد از آنکه خدا را پائ ۱۸در باب گرفت. و  یرا فرعون مصر او را به زنید زیگرد

غمبر با دختر خود زنا کرد و ید: لوط پیگو ۳۳عدد  ۱۹باال برده و باالخره در باب 

گر هم شراب به او دادند و دختر کوچک با او مقاربت نمود. ید و شب دیشراب نوش

که  ینگونه مطالب خالف عقل و منطق، در حالیباألخره تورات مملو است از ا

 مطالب متناقض و ضد عقل باشد. یحاو یست کتاب الهیممکن ن

و  یسیرا اخبار فوت عیست و مجعول است، زیز از طرف خدا نیلها نیانج

مصلوب شدنش در آن مذکور است و معلوم است که خبر دار و موت و بعد موت 

البته  شود. یده میل دیکه در اناج یهم با اختالفات به خود او نازل نشده آن یسیع
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نده و اعجاز به خود او نازل شود یبه عنون إخبار از آ یغمبریممکن است زمان موت پ

 ع گذشته.ینه به صورت وقا یول

ن یرا اگر ایها است. ز لیل، اختالف و تعدد انجیگر بر مجعول بودن اناجیل دیدل

و لوقا  یوحنا و متیل مرقس و ین همه اختالفات انجیگر ایباشد د یسیکتب از ع

ک کتاب اختالف نسخه داشته باشد اما نه آنکه از یممکن است  یندارد، آر یعنم

ک فصل مطابق هم نداشته یک باب و ی یاول تا به آخرش با هم تفاوت داشته و حت

 باشد!!

 خرافاتند؟ اهل یچرا نصار
کند خرافات از  یترق یکنند اگر مردم عالم شوند و علوم تجرب یها تصور م یبعض

ح ین کالم صحیزند. اما ایر یمردم متمدن شده و خرافات را دور م رود و ین میب

ک ... یو طب و مکان یمیک و شیزیاست مانند ف یرا علوم امروزه علوم مادیست زین

خبرند و از  یب ینیاند از علوم د ن علوم نمودهیکه هم خود را مصروف ا یو کسان

شود،  یز داده نمیاز باطل تمز حق ین علوم نیندارند و به واسطة ا یا ت بهرهیروحان

ندارند و  یاطالع ینیده که از علوم دیارند دانشمندان و متخصصان علوم جدیچه بس

 یعلوم امروز یشوند. در اروپا که مهد تمدن و ترق یان باطل مبتال میبه ضاللت اد

ار یباطل در آنجا بس یان باطله انتشار دارد و مشتریش از هر جا خرافات و ادیاست ب

بلکه  یشتر رواج دارد و منشا بروز معاصیو فسق و فجور از همه جا ب یو معاص است

ت و ین نصرانیهم یکید باطله یگر است. از جمله عقایصدور آن به ممالک د

 شود. یج میار تروین است که بسیعهد یکتابها



 

 

 ستا یگر یو الأبال ترویج نصرانیت ترویج المذهبی

ن مراوده نداشتند یان مسلمیدر م ین نصاریچنانکه تجربه شده سابقا که مبلغ

چون  یدانستند. ول ید مین بوده و خود را به وظائف اسالم مقیبند د یمردم مسلمان پا

ت دعوت کردند و یحیافتند و مردم را به مسیاسالم راه  ینهایبه سرزم یحین مسیمبلغ

خود سست  ینین در عقائد دین شد مسلمیجه ایک نمودند نتیت شان تشکیدر اسالم

پاک  یکه از خدا یرا مردمیرفتند. زیرا هم نپذ یت خرافیشدند و نصران یو الابال

 یت ندهند البته به خدایمثل و مانند دست بردارند و اهم یولد بیلد و لم یمنزه لم 

 ید. مردمب دارد معتقد نخواهند شیکه محتاج به محل است هزاران ع یا ده شدهیزائ

هزاران گناه و  یکه دارا یغمبریم معصوم دست بردارند به پیغمبر حکیکه از پ

که مملو از حق و  یو فطر یکه از کتاب عقل یخطاست معتقد نخواهند شد. مردم

که مملو از خرافات است اعتناء نخواهند  یقت است منحرف شدند البته به کتابیحق

 م:ینیب یشود که فعال م ین میجه ایکرد. نت

ـــــکار  ـــــاس س ـــــبح الن  یأص
 

 ینصـــــــار  ن والیمســــــلم ال 
 

انت زده و به یت و دیبه عالم انسان یبزرگصدمۀ  ضرر و یحیغات مسیپس، تبل

 یباز را خراب کرده و حقه ینیو عقائد د یو درست یعدالت و امانت و راست یطور کل

 یرا به وجود آورده. القصه رذائل را به جا ییو زورگو یخوار ان و رشوهیو فساد و عص

ب یها را به جایفضائل به وجود آورده و بد ن یگزیرا جا یو بدکردار یها و زشتیخو

 محاسن نموده است.

 کیستند؟ کشیشان و مبلغین نصاری
رخواه ین و خیرنشیر، دیگ ا گذشته، گوشهیاز دن یشان به قول خودشان مردمیکش

شان را یا دروغ و اعمال و افعال این ادعا راست است یاد ید دیاند، حال با تیبشر
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ده ثابت یشان به ظهور رسیخ از اعمال و افعال اید، آنچه در طول تارید سنجیبا

و  یجو و مخالف حق و دشمن حقائق علم شرور، مفسده یشان مردمانیکند که ا یم

اند و در ظلم  داده و خرافات سوق یاند و همواره بشر را به گمراه بشر بودهکنندۀ  گمراه

خود را  یاسینان دشمنان سینکه ایاند. و عجب ا ن مغول فراتر رفتهیو ستم از سالط

نکه مسلم است که اختالفشان با دشمنان یدانند. با ا یاپرست و خود را مقدس میدن

ن را ملعبه قرار ی، دیاقتصاداستفادۀ  است، و به منظور سوء یخود اختالف اقتصاد

واقعۀ  ار است. ما چندیشان بسیا یو ظلم و تعد یحال گمراه دهند. به هر یم

 م: یکن یاز خروار ذکر م یرا به عنوان نمونه و مشت یخیتار

ت اسالم ینکه حقانیبا ا غمبر اسالمیاست با پ ینصارقضیۀ مباهلۀ  اول:نمونۀ  

ثابت شد مع ذلک تجاهل کردند و  یشان و بزرگان نصاریبر کش محمد یو ادعا

کردند و مانع  یمسلمان شوند و اگر آن روز حق را انکار نم ینجرا ینگذاشتند نصارا

ن و ین مسلمیب یهایزیشدند آن همه اختالف و خونر یش نمیروان خویاز اسالم پ

 انیمباهله را بعدا بقضیۀ  یآمد. ما ان شاء الله تعال یتا به امروز به وجود نم ینصار

 م کرد.یخواه

ن یاز مسبب یکیکه  یبیصل یخ جنگهایاست. از تار یبیصل یدوم: جنگها ۀنمون

 ی، پین نصاریمبلغ ییجو توان به قساوت قلب و مفسده یش است، میک کشیآن 

اروپا به ممالک  یحیعبارت است از هفت بار هجوم ملل مس یبیصل یبرد. جنگها

ن یخ ایم. در تواریکن یرا ذکر مها  آن مختصراشمار که ما  یب یو قتل و غارتها یاسالم

 یز خودداریاز قتل و غارت ممالک خودشان ن یحت یجنگها ذکر شده که ملل مسح

بوده  یشان نصاریکات کشیجانها و قتل و غارتها، تحرینکردند و سبب تمام آن ه

 است.



 

 

 یپطرس راهب در قرن چهارم هجر

و تمام قتل و غارتها پطرس راهب است که در  یبیصل یاز علل جنگها یکی

 یا بود و در غاریتارکان دن یعنیدر شمار راهبان  یکارویت بین فرانسه در والیسرزم

دن آواز یبر اثر شن ینیغارنش یبه عبادت پروردگار مشغول شده بود. پس از مدت

کندهیچاووشان کاروان زوار ب رون آمد و یشد از غار ب ت المقدس دلش از شوق آ

ه و یسور یکه پطرس به اراضیالمقدس شد. هنگام تیبروانۀ  حیهمراه زوار قبر مس

افت و چون به ین ین را در تصرف مسلمیل خود آن سرزمید برخالف مین رسیفلسط

گانه پرستها  پا و سهیروان چلید پیم نام داشت وارد شد دیالمقدس که اورشل تیشهر ب

ن نمود و در ین وضع راهب را غمگیند. اینما یرویپ یدولت اسالمد از مقررات یبا

ان در آن عهد یسویس عیالمقدس را سرزنش کند. رئ تیس بیصدد شد که رئ

د و یپطرس اشک حسرت بار یها بود موسوم به سمعان، او در برابر سرزنش یشخص

 یهمتچ تین نسبت داد و از هیخواست، به مسلم یهرگونه ظلم و جور را که دلش م

ن دو یان را گرد آوردند و ایع ترسایجم ین دو نفر روزیفروگذار نکرد. و باألخره ا

ان را یدند و تمام ترسایه آغازیدست در آغوش هم کرده نوحه و گر یدمویرمرد سپیپ

ان و ناالن سوگند یآورده و در همان مجلس پطرس و سمعان گر یه و سوگواریبه گر

ن را از یمسلم یعنیکنند و کفار  یالمقدس فداکار تیر بیخوردند که در راه تسخ

 ند.یالمقدس اخراج نما تیب

 دانند یعجیب است که کشیشان، مسلمین را کافر م
 یا غمبر خدا و بندهیرا پ یسیغمبران را قبول دارد و عیکه تمام پ یمسلمان

ن را از یمسلمد یان بایحین مسیخواند بنابرا یالله م داند و او را روح یده و پاک میبرگز

ان که یهودیبالعکس با  ین مدارا کرده والأقل آزار نکنند ولیخود بدانند و با مسلم



یب جدید در ائتالف تثلیث و توحید   ٢٤  فر

ن متحد یه مسلمیکرده و عل یخوانند دوست یبوده و او را فرزند زنا م یسیمنکر ع

زد و سمعان یحال، پطرس وعده داد که مردم اروپا را به جنگ برانگ یا یاند. عل شده

فتح  یکه برا یین بکوشد و کارهاین در خدمت مهاجمیداخل مسلمز تعهد کرد از ین

 الزم است انجام دهد. یو ظفر نصار

 را برافروخت؟ صلیبیی چگونه پطرس آتش جنگها
راسخ به خاک  یالمقدس مراجعت کرد و پطرس با عزم تیکاروان زوار از ب

غام از یعنوان پد و به یا پاگذاشت و در شهر روم به خدمت پاپ اوربانس دوم رسیتالیا

همواره  یسین نسبت داد و گفت: قبر عیکه توانست به مسلم یقول سمعان هر تهمت

د و یمتأثر گرد یان قرار دارد. پاپ از گزارش پطرس به سختیدر معرض اهانت اسالم

بکشود و ضمنا به پطرس ها  آن شرفت مقاصدیخود در پ یرویوعده کرد با تمام ن

سفر خود را گزارش  یو ده به ده در ممالک اروپا ماجرات داد که شهر به شهر یمأمور

 ا سازند.یجهاد در راه خدا مه یک نموده تا خود را برایق و تحریکند و مردم را تشو

ها،  برداشت و در کوچه یب) بلندی(صل یپایده و چلیسوار گرد یپطرس بر قاطر

ان یسویدشاهان، عو پا یشگاه مقامات دولتیراهبان و در پ یرهایساها، دین، کلیادیم

ان شام یحینمود. پطرس چند تن از مس یح دعوت مینجات مولد و مدفن مس یرا برا

ق یخال یب برایعج یافت، با خود همراه کرد و داستانهاین را که در اروپا یو فلسط

خواست جعل  ین هر چه دلش میکرد و از ظلم و اعمال منفور مسلم ینقل م

شد و خشم همگان برافروخته  ینوندگان راست مبر تن ش یکه مو ینمود به طور یم

گر رفت و شهرت نام او یشد. بعد از آنکه خاک فرانسه را گردش کرد به ممالک د یم

کرد چنان در مردم اثر کرده بود که هر جا بساط پطرس  یکه نقل م یو غرائب و عجائب

ز او دادند و ا یگشت مردمان گروه گروه هجوم آورده به سخنانش گوش م یپهن م

دم قاطرش را  یمو یبردند. و حت یراهن و لباش را با خود میاز پ یا تبرک جسته و پاره

 ییجا کارش به جایداشتند! و تدر یده و مانند طلسم سعادت نزد خود نگاه میچ
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گرانبها  یشتافتند و با فرشها یفرسنگها به استقبالش م یهر شهر ید که اهالیرس

سم مرکبش را از نعلبند به  یها تبرک تراشه یبراکردند و  یگذرگاه او را فرش م

را فراهم  یزیخونرزمینۀ  غات پطرسیدند! خالصه آنکه تبلیخر یگزاف م یها متیق

 کرد.

 یصلیب علل دیگر بروز جنگهای
چ ارسالن که یقل ید و از طرفیرس ین میک سو به چیع که از یوس یممالک اسالم

ش یکرد و آنقدر پ یه روز فتوحات ماست در خاک روم روز ب ین سلجوقیاز سالط

ن کشور اسالم با شهر معروف ید و ما بیبسفر رستنگۀ  ن بهیمسلم یرفت که مرزها

نبود و هر روز پنج  یبسفر حائل روم بود جز تنگۀ یحیه که مقر امپراطور مسیقسطنطن

د! امپراطور روم که یچیپ یه میاصوفیا یساین در گنبد کلیالله اکبر مسلم یبار صدا

ه را نزد پاپ به یان قسطنطنیاز خردمندان و دانا یئتید، هیش را در خطر دیکشور خو

ن یشان بر ضد مسلمیندگان مزبور و استغاثه و استمداد ایشهر روم فرستاد. ورود نما

بیبا تبل کارگر افتاد و باب فرمان داد در شهر باالسانس از بالد  یغات پطرس به خو

ل یگر بزرگان ممالک مختلف تشکیاروپا و د یامرا ن ویاز سالط یا ا کنگرهیتالیا

 ابد.ی

شان بزرگ اروپا گرد آمدند یها و کش نالیست تن از کار دیش از دویدر آن کنگره ب

 یندگیئت نمایافتند و هیان ممالک مختلف حضور یشوایهزار نفر از بزرگان و پ یو س

خود حاضر آمدند و شکوه و جالل مردم مشرق  یرسم یبایز یها ه با لباسیقسطنطن

اروپا  یه به اهالیقسطنطن یئت اعزامیره ساخت. هیان را خیدگان اروپائی، دینیزم

ا و یاست در مرز آس ین شهر ما را که دژ محکمیاعالم خطر کرده گفتند: هرگاه مسلم

 یزیت یوداروپا گشاده خواهد بود و به ز یشبهه راهشان به سو یر کنند بیاروپا تسخ

ن فتح تمام یرا مسلمید کرد زیان احساس خواهیشان را شما اروپائ برنده یرهایشمش

دانند. سپس شخص پاپ به سخن پرداخت و  یخود م ینیعالم را از فرائض د
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ب تینجات ب یان را برایسوینهضت عموم ع مسلمانان از واجبات  یالمقدس و سرکو

 شمرد. ینید یاز ب یخواند و ترک جهاد را نوع ینید

م به جهاد گرفتند و به یحاضران در آن کنگره پس از چند روز گفتگو متفقا تصم

که مقرر شود  یبا وسائل سفر را فراهم کرده و در هر مرکزیپاپ وعده دادند که قر

 اعالم شود. یج عمومیجهاد بس یحاضر و برا

ک یا به فرانسه رفت و در شهر گلرمون یتالیاوربانس دوم از ا یعنیپس از آن پاپ 

ندگان ممالک مختلف ینما ۱۰۹۵ل داد و در آنجا در سال یگر تشکید یمجلس شورا

ان و اقوام مختلفه چنان یساها و فرمانبروایکل یدول و سرداران و رؤسا یاز سفرا

خارج شهر چادر و خرگاه فراوان  یها ها و جلگه ل دادند که در دشتیتشک یتیجمع

پاپ نشسته  ین جلسه که پطرس پهلویکردند و ده جلسه صحبت کردند تا دهمبرپا 

ن، یان فلسطیحیت مسیمؤثر راجع به مظلوم یانیزان به پا خاست و با بیر بود اشک

از جهاد  یدروغها جعل کرد. سپس پاپ آغاز سخن نمود و گفت: تقاعد و خوددار

بر شما  ینک قحطیه اد خداوند است چنانکیان موجب قهر شدیترسا یآزاد یبرا

 یاپیپ یها یمسلط شده. اتفاقا در آن دو سه سال ممالک مختلف اروپا دچار قحط

شان ید و مردم هزاران هزار به دنبال نان رو به هر جانب پریبار یشده بود و باران کم م

ک مردم گرسنة اروپا به جهاد و یق و تحریتشو یبرا یو آواره بودند. پاپ از قحط

ن یاستفاده کرد و گفت: شما به مشرق زم ی، به خوبیممالک اسالمهجوم به 

ن شده، یباشد. خوانها با طال و نقره مز ید که مرکز ثروت و مکنت و رفاه میرو یم

ذ سرشار است و بازارها از انواع یوه و محصوالت لذیها از انواع طعام و م سفره

د بهشت یگر موفق شداقوت انباشته است. خالصه ایات و لعل و یگوهرها و عطر

 د رفت.ید و اگر نه به آغوش فرزند خدا خواهیا ا را به دست آوردهیدن

پا عالمت جهاد شما است و ین چلیب را از بغل درآورد و گفت: ایآنگاه پاپ صل

ن یمجاهد یشما عموما نقش باشد و پرچمها یشما و بر سالحها یها نهید در سیبا

 ن عالمت شناخته شود.یتماما با ا
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ت یحیم مسیم جنگ و جهاد برخالف تعالیح دهینجا الزم است که توضیا در

ات آن ذکر یح شده است و بعدا آیز به آن تصریها ن لیموجود است چنانکه در انج

و  یاطلبین، دنیمسلم یهجوم به اراض یان برایحیمس یمحرک واقع یخواهد شد. ول

ا تظاهر یاکارانه به ترک دنیبودند که ر یشانیا و خود پاپ و کشیل بهشت دنیتحص

 کردند. یم

را داشت  یشهر بو یاست روحانیکه رمشهور  یشیانات پاپ، کشیبه دنبال ب

آن  یپا را از دست پاپ گرفت. در پیرق چلیبرخاسته و اول داوطلب جهاد شد و ب

از سرداران و افسران و صاحبان مقامات مختلف داوطلب  یمیش، شمار عظیکش

ع حاضران، خود یجداگانه از پاپ گرفتند و جم یرقیک بیراء هر شدند وبعد از آن ام

 ده شد.ینام یبیصل ین جنگها، جنگهاین رو ایدند. از اینام یبیرا صل

را بدرقه نمود و با چشم ها  آن زین یرا آراسته کرد و چند قدم یبیپاپ، کاروان صل

خود  یسفر ندارم و برخالف آرزو ییام توانا ر شدهیاشکبار گفت: چون من پ

گمارم.  یخود م یرا که داوطلب اول بود به جا یش شهر بویطلبم و کش یم یمرخص

مقرر  یازاتیب امتیداوطلبان جنگ صل یدر انجمن شهر کلرمون که ذکر شد برا

ات معاف باشد. پس یمال یباشد از ادا یگشت. از جمله آنکه مجاهد تابع هر دولت

با  ییرقهایجداگانه ب یشان هر شهریون و کشیآن مجلس، روحانافتن یان یاز پا

 نمودند. یدند که به داوطلبان اعطا میه دیب سرخ تهیعالمت صل

ن در تفرقه و زمام امور به دست یبرپا شد، مسلم یبیصل یکه جنگها یزمان

زد و متأسفانه امراء  یاز خودخواهان افتاده بود و هر کس دم از استقالل م یا عده

 ا دست اتحاد به هم بدهند.یند و یگر اطاعت نمایکدیالم حاضر نبودند از اس

د، همه جا یمختلف فرانسه گرد یپاپ بعد از آن اجتماع، عازم شهرها

س نمود. بعد از آن به انگلستان ین تأسیق و کار مجاهدیتشو یبرا ییها تیجمع

را که در  یشمال یایم اسپانیان مقیحیز مسیا برگشت و نیتالیش و ایرفت سپس به اتر
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جهاد آماده و روانه  یق کرد تا فرزندان وجوانان خود را برایان بود تشویسویتصرف ع

دند که مشرق یشن یکه هه م یبود در حال یقحط یقیم محرک حقیکنند و چنانکه گفت

 ن پر از نعمت است.یزم



 

 

 ها آن نخستین سپاه صلیبی و غارتگری و برادرکشی

فرنگستان از ممالک مختلف گروه گروه با زن و فرزند خانمان را ترک  یاهال

اول روانه  یم اردو ۱۰۹۶افتادند، سال  یر مشرق به راه میگفتند و به عزم تسخ یم

ان و یرا اعیکردند ز یقد سالح با زن و بچه حرکت ماده و فاین افراد غالبا پیشدند. ا

ه با یم گرفتند جداگانه سفر کنند و فقط در قسطنطنیسرکردگان و اشراف تصم

داوطلبان مالقات و اردوها را منظم سازند. اما پطرس راهب با مردم  یها دسته

شود  یار میت روز افزون بسید جمعیش همراه گشت و پس از چند منزل چون دیخو

را تحت  یا م کرد. دستهیدا کردن آذوقه دشوار است داوطلبان را به دو دسته تقسیپ و

سپرد که نام او ولتر بود  یاز افسران فرانسو یکیگر را به دست یددستۀ است خود ویر

ولتر وارد بلغارستان شد و چون همواره محتاج به آذوقه بودند، لذا همه جا به  یاردو

جرأت مقاومت ها  آن در برابر یگرفتند و کس یزور و جبر از مردم آذوقه و خواربار م

دست به  یو عموم یان مجاهد خداپرست به صورت جدینداشت، در بلغارستان آقا

ها و شهرها را یش آبادین راه خویدر ب ن خود بردند ویان همدیسویغمای عیغارت و 

 غارت کردند!

تخت یشهر بلگراد پا یچون وارد صربستان شده و خواستند نسبت به اهال

ه را به عمل آورند، مردم شهر تحمل آن همه ستم و یز همان روین یکنون یوگسالوی

از دالوران و  یها بستند و جماعت یبیصل یشهر را به رو یاورده و درهاین یتعد

غ ین خداطلب را از دم تیش مجاهدیزخویت یرهایشجاعان از شهر خارج و با شمش

را متفرق و آواره کردند و سردار  یاز آنان را کشته مابق یمیت عظیگذراندند و جمع

آن کشور  یز جان به در برده بودند در مرزهایغ تیرا که از ت یولتر آوارگان یعنیشان یا

ار و زد و یروانه گشت و پس از تحمل و رنج بسه یگرد آورده رو به شهر قسطنطن
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تخت روم یاول او نبود به پا یک پنجم اردویش از یکه ب یتیان با جمعیغارت یخوردها

گر برسند و ید یها ش نمود تا دستهید و امپراتور روم آنان را امر به توقف و آسایرس

 شان معلوم شود.یف ایتکل

مجارستان  یکه به مرزها ینگامدستة دوم که تحت امر پطرس راهب بودند ه

گاه شدند، پطرس خشمناک گردیرس ده درصدد برآمد یدند و از سرگذشت گروه اول آ

دند فرمان هجوم و قتل ین رسیرد و چون به شهر ساملیآن کشور انتقام بگ یکه از اهال

ن خود افتادند و یو همد یحیبه جان ملل مس یبین صلیو غارت داد، در آنجا مجاهد

 دند!! یآن شهر را به قتل رسان یسویرگ حدود چهار هزار نفر از مردم عبز یگروه

 یت سپاهیحیخدمت به مسبهانۀ  خ است که بهیع تارین وقایتر بیقتا از عجیحق

را از دم  یحیح مردم را جمع کند آنگاه هزاران مسیراه دور و دراز برود و به اسم مس

ح ین مسیباشد که خود را جانش یشیکشآن سپاه فرماندۀ  ز بگذراند و حال آنکهیغ تیت

 داند! یم

ات یاز اخالق یا ار است و نمونهیبس یبیصل یخ جنگهایع در تارین وقایامثال ا

 یباشند. بنا به مثل مشهور کس یم یت معنویدهد که فاقد ترب یان را نشان میاروپائ

 ها کند؟! گران چهیکه با مادرش ... کند با د

مردم  ید تمامیمجارستان رس یمانه به اهالچون خبر آن قتل و غارت ظال

تالفی بر سر راه پطرس  یام کردند و به فرمان پادشاه خود لولرمان براینانه قیخشمگ

پا را برافراشته جلوتر یال خود چلید پطرس به خیرس یبیصل ینکه اردویآمدند. هم

گوش نداده  یبکاهد اما مجارها به سخنان وها  آن ان از حس انتقامیآمد تا با نطق و ب

را  یاریها را تار و مار کردند و بس یبیصل یر بردند و در اندک زمانیدست به شمش

ح داد و خود را با زحمت به یماندگان فرار را برقرار ترج یکشتند و پطرس ناچار به باق

ها  یبیکه از رفتار صل یز بنا بر تجارب تلخیان نید، بلغارین بلغارستان رسانیسرزم

ها را تار و  یبیگر صلیپطرس شتافتند و بار دمقابلۀ  چا بهیشهر ن یکیدداشتند در نز
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ان هر طور بود با پطرس از خاک بلغار گذشته خود را به یفرار یایمار ساختند و بقا

 دند.یاول رساندستۀ  ه بهیقسطنطن

 یبه نام گوشالک راه یشیش برخاسته و تخت امر کشیاز اتر یبیگروه سوم صل

دهات و  یاول و دوم از غارت و آزار اهال یز مانند اردوهاین گروه نیشدند. ا

ب یسوین علت مردم عینکردند. بد یعرض راه کوتاه یشهرها ه یو تنب یاز سرکو

را که  یاتیشان هجوم بردند وبلین نقطه بر ایننمودند و چند ین مزبور کوتاهیمجاهد

گروه درهم شکسته در  نیا یایدند تا عاقبت بقایچشانها  آن ده بود بهین رسیبه سابق

 ه به دو گروه اول ملحق شدند.یقسطنطن

 یس و فرانسه و آلمان راهیسو یگروه چهارم تحت امر کنت مرکب از اهال

ن بود که یکالمشان ا ین گروه که به عنوان جهاد مقدس برخاستند وتمامیشدند. ا

 یعنیا خواهند قبر پسر خد یاند و م ام نمودهیت و تمدن قیخدمت به انسان یبرا

و ستمکار نجات بخشند، هنوز از خاک خود  یح را از چنگ مسلمانان وحشیمس

هود دوختند و عجالتا به عنوان یامده بودند که چشم طمع به اموال یم جلوتر نیقد

ن و جنگ بدون رنج به هموطنان خود هجوم برده و آنان را به صورت یجهاد نخست

اد یکه فر یرت اموال مردم به کسانغا یقتل عام کردند و برا یع و وحشتناکیفج

نجا ین خواهان تمدن در ایکه ا یدادند! رفتار یم امان نمیا شده یحیکردند ما مس یم

 ر است.یخ کم نظین در انگلستان کردند در تاریو همچن

خالصه آنکه گروه چهارم پس از قتل عام و غارت اموال هموطنان خود عازم 

آن  یگر اهالیدند بار دیمجارستان و بالکان رسنکه به خاک یمشرق شدند. اما هم

ها را مکرر مورد هجوم قرار  یبیکرده صل یدست شیپ ینقاط از ترس غارت و خراب

ار خود را به یه با رنج بسیاز گروه چهارم را کشتند تا عاقبت بق یاریدادند وبس

 ییگران ملحق شدند. پس از آن أمراء و سرداران اروپایده به دیه رسانیقسطنطن

به  یدگیه شدند و پس از ورود و رسیعازم قسطنطن یچنانکه گذشت جداگانه با کشت
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 یدند که چندیبار آنان، چنان مصلحت د ان و اطالع از اوضاع فالکتیاحوال سپاه

در اوضاع آنان حاصل شود و در ضمن با  یآنان در اطراف استراحت کنند تا بهبود

 ۀان از تنگیاضا نمودند وسائل عبور سپاهوس مالقات کرده و تقیامپراطور روم ژوکس

 بسفر را آماده سازد.

بودند.  یکصد هزار مرد جنگیبا یر از آنان و فرزندان تقریچهار گروه غ یایبقا

ان آورد از جمله آنکه یبه م ینهاد و شرائط یقرار و مدار یبیامپراتور با سرداران صل

 یکن اموال و اسرایبدهند ولست به تصرف عمال روم یبا یرا فتح کنند م یهر شهر

 ین تعلق داشته باشد. خالصه پس از چند هفته استراحت اردویشهرها به مجاهد

 ین بار به اراضینخست یاز بسفر گذشت و برا یامپراتور یها یتوسط کشت یبیصل

ن اردو پس از گذشتن از یبود. ا یقمر یهجر ۴۹۵ن واقعه در سال ید و ایاسالم رس

را هر یثروتمند پرنعمت دچاراختالف شدند. ز یها و روستاهایدآبا یبسفر با تماشا

ن مطامع یاز حرص و طمع بر اجاق شهوت نهاد. و ا یگیخود د یک از سرداران برای

وس شد و اردوها را یکه پطرس راهب از کردار و رفتار آنان مأ یباعث نفاق شد به حد

به درون خاک  یبیصلان یجنگجو یاردو یه بازگشت. ولیرها کرده به شهر قسطنطن

بود  یچ ارسالن سلجوقیروم قل یپشرفت نمود. در آن هنگام سلطان اسالمیاسالم 

را با عجله گرد آورد و  ین اسالمیچ ارسالن مجاهدیه بود. قلیتختش قونیکه پا

ن اسالم در یک شدند با آنان مقابله کرد. مجاهدیه نزدیها به قون یبیکه صل یهنگام

ان رو به فرار ینکه اروپائیرا درهم شکستند و هم یبیضمن چند حمله صفوف صل

ر زن یغ گذراندند و از آن صد هزار مرد شمشیب کرده و از دم تیرا تعقها  آن نهادند

 از آنکه ولتر پس یجان به در نبرد و سردار فرانسو یکس شمار ر از چند تن انگشتیغ

 یدکان اردوزنان و کو یدان جنگ جان سپرد و تمامیهفت زخم برداشت در م

 ن شدند.یر مسلمیان اسیبیصل
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ان طمع که انسان را از خانمان دور و در ین است پایاند: چن نجا گفتهین در یمورخ

 کند. یمرگ هالک م یکام اژدها

شرف  یه سرداران اردو را به نام دزد بیاما پطرس بعد از رفتن به شهر قسطنطن

جهاد  یبرا یمهمتر یآنکه اردو سوگند خورد که از پا نخواهد نشست مگر ید ولینام

 ج کند.یمقدس از اروپا بس

 دیگر از صلیبیان یجبنش اردوها
ب نه در ین فرنگ منتشر شد احساسات و کیمجاهد یت و نابودیچون خبر مغلو

گوشۀ  ست دریبا ینان که میرنشیشان و راهبان و دیجان آمد. کشیسراسر اروپا به ه

ع دهات و یرون آمدند و در جمیافراشته ب یها بیخود با صل یرهایانزوا باشند از د

ان را به یسویز شدند و عیشورانگ یها یخوان هین مشغول مرثیشهرها در ماتم مقتول

که هنوز دو سه ماه از وصول خبر شکست  ینمودند به طور یدعوت م یخونخواه

ن یام کردند. نخستیمزبور نگذشته بود که گروه گروه داوطلبان جهاد از هر جانب ق

از اشراف عمده که هم شهامت و هم  یکیل شد و یبزرگ در فرانسه تشک یاردو

آهنگ شدن  شیآن اردو را بر عهده گرفت. پ یوجاهت داشت به نام گووافر فرمانده

از آنان  یگر شد و گروه بزرگیان و اشراف دیک اعیق و تحرین شخص موجب تشویا

ش روانه یشهر از راه آلمان و اتردن به یرس یر پرچم گووافر اجتماع کردند و برایز

 گذشتگان عبرت گرفته و به غارت نپرداختند. یها ین اردو از بدبختیدند. اهل ایگرد

آنرا هوکز برادر  یدوم باشد از فرانسه برخاست و فرمانده یگر که اردوید یاردو

اول از راه  یحکومت بود بر عهده گرفت. از آنجا اردو یپادشاه فرانسه که متصد

دنباله  یها دسته یبرا یکردند آذوقه و خواربار کاف یش رفته بود و گمان مین و اترآلما

م گرفت از سواحل آنجا ید و تصمیا برگزیتالیافت نشود هوکز راه خود را از خاک ای

مزبور به  یه برسد. اردویا زودتر به سواحل قسطنطنیشود و از راه در یسوار کشت

د پاپ یا رسیتالیبه شهر لوکا از خاک ا زحمت از جبال آلپ عبور کرد و چون
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ن آمد و در حق آنان دعا کرد و اردو را روانه یدار مجاهدیاوربانس دوم شخصا به د

ن اردو بعد از سوار شدن به کشتی یا یعنیمعکوس داد، نتیجۀ  او یساخت. اما دعا

د یفنا گرد یایها غرق در ید شده اکثر کشتیسواحل روم دچار طوفان شد یکیدر نزد

 ه شتافت.یافته به جانب قسطنطنیو شخص هوکز با مشقت و رنج فراوان نجات 

ا مردمان آنجا را به هوس جنگ و جهاد افکند یتالیهوکز از خاک ا یعبور اردو

از  یکیا در شهر معروف تارانت جمع شده و یتالیا یاز بزرگان و اهال یاریچنانکه بس

ک دسته یفرانسه  یرفتند و همراه اردویپذ یموند به فرماندهیخود را به نام بوه یامرا

 ز کرده و روانه ساختند.یرا تجه یائیتالیا یهایکشت

ب ینواح یز از اهالیسوم ن یاردو  ؟؟آن بااست یافت که ریل یفرانسه تشک یجنو

از دست پاپ گرفت. در  یسرخ را و یپاین چلیاست که اول یشیبود که او همان کش

شا و اشراف فرانسه شرکت داشتند و از جبال آلپ با یاز رؤسا و کش یارین اردو بسیا

ن اردوها یونان آمدند. به هر حال مقصد تمام ای یزحمت فراوان گذشته رو به مرزها

 شوند. یبسفر و داردانل گذشته وارد خاک آناتولتنگۀ  خواستند از یه بود و میقسطنطن

شان و از یسخت پر د،یکه خبر جنبش آن سپاه فراوان به امپراتور روم رس یهنگام

ن استمداد کرده بود یشان بر ضد مسلمیفرستاده و ا یینکه نزد پادشاهان اروپا سفرایا

ن یش از مسلمین خود بیان را بر سرزمیحیرا صدمات مسیمان شد. زیواقعا پش

شد، لذا یندیب یریشان تدبیف ایالمقدور در تضع ید و در صدد برآمد حتید یم

فرماندهان  یدند امپراطور برایان به خاک روم رسیجنجگو یکه اردوها یهنگام

م مگر آنکه سران سپاه یم به شما اجازة عبور بدهیتوان یغام فرستاد که ما نمیشان پیا

ن را بعد از فتح به ما واگذارند، از آن جمله یاز بالد مسلم یند که بعضیاد نمایسوگند 

است. ضمنا مقصود  یک حدود آناتولیه را که در خاک شام و نزدیت انطاکیوال

پروا  یات اسالم متوجه سازد تا بیت فتح والین بود که سپاه فرنگ را به اهمیامپراتور ا

ک ین نزدیز مسلمیر تیشتن را به دم شمشیرود خو یآتش م یمانند پروانه که به سو
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 یها نان کامل داشت و با شکستین اطمیمسلم یرومندیرا امپراتور به نینکنند. ز

خواست سر  ین مغلوب شوند و ضمنا میکرد مسلم یده بود باور نمیدکه خود  یاپیپ

 مار را به دست دشمن کوفته باشد.

افته بود. چون ید هوکز بود که از غرق نجات یکه به خاک روم رس یاول سردار

نکه یاز بزرگان را به استقبال او فرستاد تا ا یبعض ید، ویخبر نجات او به امپراتور رس

ن هنگام فرمان امپراطور به دست مهماندار او ید. در ایه رسیقسطنطنک یبه نزد یو

ان یکند. امپراتور قصد داشت با گروگان نگاه داشتن او، سپاه ید که هوکز را زندانیرس

ا یکارانه  کرده و اقدام طمع یرویالت دولت روم پیفرنگ را وادار کند که از تما

 ند.یخرابکارانه ننما

 گرخیانت مسیحیان به یکدی
ها  آن د خشم و غضب دریرس یبیصل یروهایچون خبر بازداشت هوکز به ن

س روم هجوم برد و از قتل و غارت فروگذار یپولیدار گشت و گودافر به شهر فلیپد

ت فالکت بار به یختند با حالت نهایاز اهل شهر که از قتل گر ینکرد و بعض

ن واقعه به شدت هراسان یاز اه شتافته ناله را به فلک رساندند و امپراتور یقسطنطن

ون فرستاد که اگر دست از قتل و غارت بکشند هوکز یبینده نزد صلینما ید. فوریگرد

ار و تملق و یرا آزاد خواهد کرد. و باألخره هوکز را احضار نمود و با استمالت بس

کدل باشد و یرا خشنود کرد و هوکز قسم خورد با امپراتور  یفراوان و یایهدا

رفت اما سرداران سوگند و  یبینزد سرداران صلد. هوکز یت نمایاو را رعا یاه خواسته

 نکردند. یرفته و از قتل و غارت خودداریعهد او را نپذ

ها نفروشند  ییخود فرمان داد خوار و بار به اروپا یایامپراتور در مقابل به رعا

نکه یکردند. تا اافتند چپاول یدست به غارت بردند و هر چه در دهات ها  آن کنیل

ک یز ین صلح نین مصالحه کردند. اما اید و طرفید فرا رسیام عیا یپس از مدت

و عمران و  یکه آباد یائیتالیموند سردار ایبود، مخصوصا بوه یآرامش ظاهر
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 یروهایسلطنت بر روم شده بود و با داشتن نشیفتۀ  ده ویحشمت و مکنت روم را د

ت خود را به گودافر اظهار ین ید. وقتید یبه آن نموصول  یبرا یر فرمان خود مانعیز

جهاد بر ضد  ینمود تا او را موافق سازد، گودافر، مخالفت کرد و گفت ما که برا

امپراتور به  یم؟! از طرفیرا محو نمائ یحیک دولت مسیم چگونه یا ن آمدهیمسلم

گر گرم یسرداران دتوانست با گودافر و  یواقف بود و تا مها  آن خطرناک یها نقشه

وحنا را به اردوگاه یداد تا آنکه فرزند خود  یا ارمغان میشان انواع هدایگرفته و به ا

 ییب بزرگان اروپاین ترتیها فرستاد تا به عنوان گروگان نزدشان بماند، بدیبیصل

اقامت  یه شدند و در کاخ سلطنتیمطمئن شده و با خاطر جمع وارد قسطنطن

 دند.یگز

ان یاوران و حامی یخواند وگفت: ا یا خطابه یامپراتور روز یاز چندباألخره پس 

د و یت، از شما تمنا دارم مملکت مرا از شر دشمن عنود حفظ کنیعالم مسح

ار یعهد کردند هر قدر از خاک اسالم به تصرف آورند در اخت ییسرداران اروپا

ان را از هر بابت یاهسپ یهایازمندیامپراتور بگذارند و امپراتور عهد کرد حوائج و ن

را  ییاروپا یروهایانتقال سپاه احضار کرد و ن یها را برا یفراهم سازد و باألخره کشت

 اده کرد.یا پیده و در مرز آسیاز مرز اروپا گذران

دند که از یرس یز آناتولیحاصلخ یان اروپا به اراضیبا آغاز فصل بهار جنگجو

ج انواع یدر همه جا گسترده بود و به تدرن یزمرد یها ده شده و فرشیسبزه و گل پوش

ده بودند در باغها و بستانها یدر خواب ند یان حتیکه اروپائ یها و محصوالت وهیم

 ربود. یناخوانده دل م یها ن نمود و از مهما یم یگر جلوه

خ است که یشتر بوده، بلکه مسلم تاریان از مغول بیحیات و قتل و غارت مسیجنا

 یز نصاریاز مغلو ن یاریان بوده است و بسیحیک مسیحرز به تیحملة مغول ن

م تا تمدن یکن یادداشت میرا  یبیجنگ صل یاز قتل و غارتها یاند. و ما بعض بوده

 ده شود.یان فهمیاروپائ
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 یاسالم های ورود صلیبیون به سرزمین
 یچ ارسالن سلجوقیسلطان قل یبرا یاسالم یون به اراضیبیتجاوز سپاه صل

خروشان  ییایا دریمسلح  یانوسیکرد که اق ینبود. اما او هرگز گمان نمسابقه  یب

که خواستند از عدد و شمار  ین هنگامیشود. جاسوسان مسلم یمتوجه مناطق اسالم

گفتند به عدد برگ درختان، سرباز و سوار  یند عاجز مانده فقط میدشمن سخن گو

 آمده.

 تفاوت عدد ن
ً
را لشکر اسالم یسه نبود. زیل مقان قابیو مسمل یبیصل یروهایواقعا

کصد هزار سواره و یر از زنان و اطفال شامل یغ یبیصل یکصد هزار اما اردویفقط 

 اده بود.یپانصد هزار سرباز پ

کسب اطالع، به جانب  یسواران برا از زبده یا چ ارسالن با عدهیسلطان قل

ون را تحت یبیصل یبا دقت اردو یکوهستان مناطق یشتافت و از باال یبیصل یاردو

ه مسلما پرخطر خواهد بود خصوصا یدر شهر قون ینظر گرفت و دانست که ماندن و

ان تا حدود بغداد بازخواهد یاروپائ یگر راه برایر شود، دیا اسیآنکه اگر سلطان کشته 

ند و یه را مستحکم و مستعد مقاومت نماین فرمان داد با عجله شهر قونیبود. بنابرا

 یآنجا قرار داد و خودش با باق یر فرمان حاکم نظامیوران سپاه را زاز دال یدستجات

 د.یان به جانب کوهستان عقب کشیلشکر

ل از هر جانب یده و چون سیه رسیع مبارزان به قونیمرکب از جم ییان اروپایسپا

ز در اشغال یجبال اطراف ن یها کش و قله نهیدامنه و س یآن جا را احاطه نمودند وحت

 یاچه متصل بود از دشمن خالیک طرف شهر که به دریار گرفت. تنها ان قریسپاه

تخت یند و پایچ نتوانست آرام بنشیگذشت سلطان قلمحاصرۀ  که از یماند. چند روز

رمردان ین رو درصدد جنگ برآمد. خردمندان و پیند، از ایخود را در احاطة دشمن بب

خود را در اطراف  یروهایکند و ن یبا تجربه اصرار داشتند سلطان از جنگ خوددار

ه قطع کند تا در اثر قطع یبه تاخت و تاز بگمارد و راه آنان را با قسطنطن یبیصل یاردو
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کنند. آنگاه سلطان بر دشمن زبون بتازد و کارشان را  ینینش عقب یآذوقه و گرسنگ

 یایرزادگان جوان و کم تجربه اما اهل جنگ و جویاز ام یکن تعدادیکسره کند. لی

جزم شد و از سمت  یک کردند تا عاقبت عزم وینام، سلطان را به جنگ تحر

ان ین هجوم با لشکریدان تاخت و اتفاقا در ایکوهستان با صد هزار سوار خود به م

ن با چنان قدرت یکل قوا انتخاب شده بود روبرو شد. مسلم یگودافر که به فرمانده

پس از دو سه ساعت قدرت مقاومت را ان یوارد کارزار شدند که اروپائ یو پافشار

 ید که اردوینکش یح دادند. اما طولیباخته اردوگاه خود را رها کرده فرار را برقرار ترج

گر شهر با شتاب به کمک همرزمان خود آمدند و از راست و یاز طرف د یبیگر صلید

 ن تاختند.یچپ بر مسلم

دانند و تا  یبل وصف مر قایبود که مورخان اروپا آن را غ یکار به حدیشدت پ

افته خود ین شکست یک غروب مسلمیختند. اما نزدیگر درآویکدین به یشامگاه طرف

متشتت خود را گرد  یروهایچ ارسالن نیگر باز قلیدند. روز دیرا به سمت کوه کش

اهل  یار کرده دلهایبس یهایرین دلیز مسلمیدان شتافت، در آن روز نیآورده به م

عدد  یارین وصف، بسین واداشتند. با ایو زبانشان را به تحس مناک کردهیب را بیصل

ن بعد از نماز ظهر که یچ ارسالن غلبه نمود و مسلمیبر شجاعت سپاه قل ینصار

م اروپا در چهار یعظ یروهایکه ن یصف به صف بر پشت اسبها ادا کردند در حال

در وسط  ن که فوج فوجیک عصر سواران مسلمیزد عاقبت نزد یشان موج میطرف ا

که به عنوان عالمت  یریاد اذان و تکبیدن فریدشمن گرفتار بودند با شن یایدر

که از کمان رها شده باشد  یریان خودشان بود، دسته دسته مانند تیمخصوص م

رون تاختند و به دنبال درفش یدان بیگشوده از م یخودرا به صفوف دشمن زده راه فرار

ن واقعه ماه رجب یشتافتند. و زمان ا یالماس یرو به جانب مرزها یبزرگ سلطان

 بود. یقمر یهجر ۴۹۰سال 
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ت و شکست توحش ین روز را ظفر مدنیخود ا یها ان در فتح نامهیاروپائ

سازند به  یا وارد میکه به ملل دن یت و ستمیر هر جنایدانند چنانکه در قرون اخ یم

مان و یکفر و شهوت بر اد آن را غلبة یدر واقع با یشوند، ول یت مرتکب مینام مدن

اروپا، شهر را  یبین صلیمهاجم یسلطان یروهاین ینینش د. بعد از عقبیرت نامیغ

ها ساختند تا با داخل  قیمنجن یلة استادان رومیسخت گرفتند و به وسمحاصرۀ  در

از بدنة شهر به شدت  یکه به قسمت یروم ینهایاز ماش یکیشهر بجنگند. عاقبت 

ان از آن روزنه به جانب شهر هجوم بردند یخت. اروپائیان فرو رکوفت، آن را ناگه یم

خود دائم  یها نین شهر با ماشیدند. اما مدافعیو عاقت خود را بر فراز برج رسان

ختند و عالوه یر ین مینفت آتش زده بر سر مهاجم یها شهیزهرآلود و ش یرهایت

بلند  یکه در جا یبر سر کمند بکار برده و با مهارت رو به دشمن یزیت یچنگکها

طعمۀ  ر آوردهیکردند و از فراز برج به ز ید میافکندند و طرف را ص یقرار داشت م

 ساختند. یر میشمش

 یرانداز ماهریبود از قوم چرکس به نام احمد سنبه که ت ین مردیاز جمله مدافع

ک از یشد هر  یجهت هر جا که او حاضر م نیرفت، از ا یر او خطا نمیبود و ت

کرد و او از صبح تا  یپنهان م یا پناهگاهیو  یخود را پشت سنگر یبیان صلیسپاه

 ساخت. یمحروم م یک نفر را از زندگیر یافکند و با هر ت یر میظهر شش ترکش ت

او خورد و کار او را تمام سینۀ  به جانب احمد افکند که به یریعاقبت گودافر ت

آنان  ین و پافشاریافت و شجاعت محصوریه دوام یکرد. حالت محاصره در شهر قون

 افت.ی یف نمیبر مقاومت تخف

 خواب غفلت مسلمین و هجوم و اتحاد کفار
دادند از  یه با کمال شجاعت به مبارزه ادامه دادند و احتمال میاهل شهر قون

ش و یداد مشغول عفه در بغیبرعکس خل یبرسد. ول ین کمکیممالک اطراف مسلم

ک حاضر یچ یکرد و ه یمخالفت م یگریک با دینوش بود!! و زمامداران بالد هر 
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اچة مجاور شهر یدند سطح دریه دین قونین حال مسلمیشود. در ا یگرینبودند تابع د

ده یاند پوش آذوقه و مهمات آورده یبیسپاه صل یامپراتور روم که برا یها یاز کشت

 ید. هنگامیشاد گردان ان را دلیحیف و مسین را تضعیمسلمة ین واقعه روحیشده. ا

گشت حاکم آنجا متوجه شد که اگر  یان میجا عیشهر تدر یاوری یکه ضعف و ب

ن رو یر گردد همسر سلطان با فرزندانش به اسارت خواهند افتاد. از ایه تسخیقون

بود در کنار ده یکه سرپوش یا زداند و عرابهیرا بگرها  آن د قبل از سقوط شهریکوش

د و روانه یاچه فراهم آورده دو پسر سلطان را با مادرشان از راه آب به آن عرابه رسانیدر

ت ین سلطان و رعیب یرا در اسالم فرقین فکر هم غلط است زیساخت. اگرچه ا

ب از فرار آنان یحال، اهل صل یأ یبرابرند، عل یو آسان یست و همه در برابر سختین

گاه شده و ز باعث ضعف ین واقعه نیر کردند. ایب و هر سه را اسیا تعقرها  آن آ

 د.یگردها  آن ن و تزلزلیمدافع

 سرپرست است یمختل و ب یممالک اسالم
چنان مختل است که  یاند، اوضاع مرکز ب هجوم آوردهیام که اهل صلین ایدر ا

در  ییجو استمداد و چاره ین شام که برایندگان مسلمیارق در پاسخ نمایسلطان برک

کوبد و من  یاند گفت: برادرم محمد کوس سلطنت م دهیکرمانشاه به حضورش رس

م داشتند از یب یرانیبغداد که از پادشاهان ا ی؟!! خلفایفرنگ یمناکم نه از مشتیاز او ب

ات در یرا آن والین نبودند زیالمقدس و شام چندان غمگ تیهجوم اروپا به جانب ب

نمود که  ین میچن یعباسخلیفۀ  نظر قاصرمصر بود واز  یفاطم یتصرف خلفا

 گر افتاده!!یاز دور آمده و به جان دشمن د یدشمن

با آن ضعف که داشتند شب و روز به فکر آن  یعباس یب است که خلفایعج

ن نباشد. دولت یبجز از فاطم یبودند که نامشان در منابر مصر به گوش برسد و نام

نک در برابر هجوم اروپا واقع شده و تنها یا زد یروم هم که دم از استقالل م یسلجوق
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در روم سکنا کرده بودند با  یطوائف ترکمان که به تازگ یست به اتکایبا یمانده و م

 دشمن مهاجم بجنگد.

را اگر یرا ظاهر ساختند ز یت شهامت و مردانگیان روم نهایالحق سجلوق

مورد قتل و غارت  یآنان نبود که دو قرن مقاومت کردند تمام ممالک اسالم یپافشار

 گرفت. یون قرار میبیصل

 تسلیم شهر قونیه
ر شدند سلطان به یا اسیچ ارسالن وسط دنیکه فرزندان سلطان قل یهنگام

ون محافظت یبید از شهر من و فرزندانم در برابر صلیغام داد که تو بایامپراتور روم پ

ُرم و  یگردند و در آن زمان اهال یان به وطن خود برمین اروپائیا یرا روزی، زیکن

د شد و تو بهتر ین واقع خواهید مسلمیشخص تو در معرض خطر و انتقام شد

نخواهد  یزیاند و چ خفته یدر داخل ممالک اسالم یمیعظ یروهایکه ن یدان یم

و بومرا فرا خواهد ن مرز یا ین اسالم کوه و صحرایمواج مجاهد یایگذشت که در

 گرفت.

از  یکیافت و ی یام سلطان دلگرمیمناک بود با پیب بیامپراطور که از اهل صل

وار شهر یه فرستاد و او شبانه خود را به دیاچه به قونیخود را از راه در یرجال دانا

دند و حاکم شهر در ین او را با نردبان باال کشیکرد. مسلم ید و خود را معرفیرسان

م تا جان و یم امپراطور ُرم شویبزرگان ثابت کرد که نفع ما آن است که تسلحضور 

 شنهاد را قبول کردند.یشان آن پیمال ما محفوظ بماند، ا

انداز که از شهر  انداز و آتش و سنگ یقوچ کله یها نیب با ماشیاهل صل یاز طرف

هجوم برده شهر  م گرفتند که فردا از هر جانبیده بود شبانه تصمیشان رسیا یُرم برا

رق امپراطور بر فراز یدند بیصبح شد چشم گشودند د یر کنند. اما وقتیرا تسخ

ن شهر یبودند جزو مدافع یبیصل یان ُرم که در اردویدروازده به اهتزاز آمده و سپاه

دند یدند و رنجیله و مکر امپراطور لب به دندان گزیاز آن ح یبیاند، سرداران صل شده
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امپراطور فرزندان سلطان را  یند و بر حسب تقاضایبگو یزیتند چاما ظاهرا نتوانس

 نداشت، از یا جهیم نمودند و بعد از پنجاه روز که نتیه تسلیز به فرستادگان قسطنطنین

بزرگ خود را دو قسمت کرده و به شامات  یدند و اردویشهر دست کشمحاصرۀ 

 آوردند. یرو

 به جانب شامات حرکت سپاه صلیبی
به رود گورگون  ییایتالیموند ایبوه به فرماندهی یبیاز سپاه صل ن بخشینخست

ک جانب دشت گرد یخود را افراشته بودند که ناگهان از  یدند و تازه چادرهایرس

ون با شتاب زنان و یبید. صلیبرخاست و درفشها و عالمات سپاه اسالم ظاهر گرد

گماشته و سواران خود ها  آن اده را اطرافیان اردو برده دستجات پیاطفال خود را به م

و قسمت  یموند، قسمت دوم به فرماندهیتحت امر بوه یرا به سه قسمت کرده قسمت

 دفاع شدند.آمادۀ  دیتنگر یبه سرکردگ یسوم

مقاومت کرده و  یبین صفوف خود را منظم ساخته حمله بردند. سپاه صلیمسلم

دند و ین عقب کشیکه مسلم یحمله را رد کرده و با شدت هجوم آورده به طور

گر یدند، اما ناگهان از جانب دیکار چشم پوشیاز پ یید گشتند، گویناپد یساعت

 یان زخمیاز اروپائ یاریدند که بسین باریر بر سر مهاجمیاز ت ینمودار شده باران

شان مطمئن گشتند ین از ضعف ایخود را گم کردند. چون مسلم یده دست و پایگرد

ادگان یده نظم پیان را پراکنده ساخته و به قلب اردو رسیگگر حمله کردند و فرنیبار د

را  ییع زنان اروپایر و تاخت و تاز مخصوص خود بر هم زدند و جمیزه و شمشیرا با ن

ش تاخته یپ ییاز سرداران و اشراف اروپا یارین موقع بسیر خود ساختند. در ایاس

د و رو به یشیاند یریدبد تیموند چون اسارت زنان را دیدند و کشته شدند. بوهیجنگ

د شاه را به یاز دالوران حمله برد شا یستاده بود همراه جمعیچ ارسالن ایکه قل یمرکز

د حرف از آن من است و به یاد کشیرا دانست فر یت ویقتل آورد، چون سلطان ن
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رش را به یاز همراهان دل یدان بدر کرد و تعدادیرا از م یموند تاخته ویجانب بوه

 پا درآورد. ش ازیدست خو

که زنها  یمرکز یاز پراکندگان به سو یهمراه گروه ییک سردار اروپای یاز طرف

ن جنگ دستجات مختلف یرد. در ایر بودند حمله برد و موفق شد زنان را پس بگیاس

ها شکست خورده از هم  یبیخبر بودند. اما عاقبت صل یگر بیکدیدرهم افتاده از 

ن یقیخود  یان به فنایف اروپائیه السیکه بق یشدند. و هنگام یمتفرق و متالش

 یعنی یبیبرخاست و قسمت دوم سپاه صل یداشتند ناگهان از کنار دشت گرد بزرگ

ن ید و با شدت هر چه تمامتر به مسلمیماندگان رس یان گودافر به کمک باقیلشکر

ف یا سه حریاسالم خود را در مقابل دو  یروهایک از نیگر هر یحمله بردند و بار د

ون یبیشان با غنائم فراوان به چنگ صلیختند و اردوگاه ایاورده و گریده و طاقت نید

 افتاد.

ل داده و به جانب شامات به راه یک سپاه تشکی یها همگ یبین جنگ صلیبعد از ا

ها را به  یرفت و دهات و آباد یشان میش ایشاپیچ ارسالن پیافتادند، اما سلطان قل

ن را به نقاط دور دست یذوقه و خوار و بار را پنهان و مسلمران کرده آیو یدست اهال

 ید و چند روزین دشوار گردانیر سلطان کار را بر متجاوزین تدبیداد. ا یکوچ م

 اب شد.ینگذشت که آذوقه نا

ن یدند. در ایان با دادن تلفات فراوان خود را به ارمنستان رسانیخالصه آنکه اروپائ

 د.یو به شدت مجروح گرد شد یسفر گودافر گرفتار پلنگ

 فساد اخالق مسیحیان
رفت، دو نفر از سرداران به قصد  یرو به جانب ارمنستان م یبیصل یچون اردو

دند. یرکنان به شهر طرطوس رسین از اردو جدا شدند و سیاز مسلم یب دستجاتیتعق

ن یبودود زودتر از ین برادر گودافر بود. تنگریبودو یگرید و دیتنگر یکین دو نفر یا

د را به یان شاد و تنگریحیبودند از قدوم مس یحیکه اکثر مس ید و اهالیبه شهر رس
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د، ین رسیبودو یرق او را بر فراز دروازده افراشتند. به دنبال ویشهر واردکردند و ب

 ین شد و فرمان داد پرچم وید سخت خشمگیدروازده د ید را باالیچون پرچم تنگر

از  یا ن رفتار که نمونهیآن افراشت. و ا یرا به جارق مخصوص خود یرا کنده و ب

ک بود به جان ین شد و نزدیان بود باعث نقار طرفیحسد و طمع و فساد اخالق اروپائ

از  یکیل خود یشهر به م یشدند و قرار شد اهال یانجیشان میفتند. اما کشیگر بیکدی

ن یبودو یانتخاب کردند، ولد را یتنگرها  آن دو را به حکومت انتخاب کنند. باألخره

م جان دروازده را گشوده و یاز بها  آن د کرد ویت نداد و مردم طرطوس را تهدیرضا

د آتش فتنه یتنگر یها یائیتالین با ایان بودوین فرانسوین را به درون آوردند و مابیبودو

 رون رفت ویخود را برداشته از طرطوس ب یروهاید نیک به اشتغال بود که تنگرینزد

از  یصد نفریک گروه سیموند سردار کل یبوه ید. از طرفیگر رسانیخود را به شهر د

 یگروه مهم یرا وید به دنبال او فرستاده بود، زیکمک به تنگر یها را برا یائیتالیا

د رفته بود، یدند که تنگریبه شهر طرطوس رس یصد نفر وقتین سیهمراه نداشت و ا

شب در ها  آن غام فرستادند که اجازه دهدین پیبودو یر وقت، برایچون شب بود و د

رون شهر ماندن یرا در آن محل بید بروند، زیشهر بخوابند و صبح به دنبال تنگر

رون دروازده خفتند و از آنجا که یناچار شب بها  آن رفت!ین نپذیخطرناک بود. بودو

ها  آن بر سر یمه شب گروهیان فرنگ بودند نین با دقت مواظب حرکات سپاهیمسلم

ن شد و ین واقعه موجب خجلت بودویصد نفر را به قتل رساندند. ایخته و هر سیر

ان یها به فرانسو ییایتالید اید شتافت و چون به او رسیبه دنبال تنگر یرفع بدنام یبرا

مجددا با وساطت  یزیجنگ و خونر ید و بعد از ساعتیزه رسیبد گفتند و کار به ست

ت و عدم یزان مدنیتوان م ید. از آنچه ذکر شد میگردصلح برقرار  یشان ارمنیکش

نماند و باهزار نفر  یبیصل یگر نزد اردوین دیبودو یافت. باریون را دریبیتوحش صل

استقبال کردند و  یفرات رفت و مردمان شهر الرها از وکنارۀ  نینش یبه بالد ارمن

خواندۀ  به عنوان فرزندن را یروم بود، بودو یمیآنجا که از اشراف قدخوردۀ حاکم سال
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است داشت یار حرص رین که بسیبودو ید. ولین خود گردانیرفت و جانشیخود پذ

ساختمان پرتاب کرده و کشت و خود به  ینوا را از باالیآن ب ین اکرامیچن یدر ازا

 ش نشست!!یجا

 و شهر انطاکیه یصلیب یاردو
ن یا یذشت و اهاله و مرعش گیساریا و قیهراکل یزا شهرها یبیبزرگ صل یاردو

م کردند تا عاقبت یخود را تسل یمقاومت شهرها یبودند ب یسویشهرها که غالبا ع

د، که حاکم آن فرزند کوچک ملکشاه یه رسیبه شهر انطاک یبیسپاه صل ۴۹۱سال 

 یواقع است که برا یه در پناه رود عاصیان بود و شهر انطاکیسیبه نام باغ یسلجوق

از اهل  یمیرود ساخته شده عبور نمود. ن یکه رو یگانه پلید از یورود به شهر با

د، حاکم شهر با یبودند، چون خبر وصول اردو رس یسویع یمیشهر مسلمان و ن

 وستند.یپ یبیصل یان شهر به اردویسویکندند و ع یمردم مسلمان خندق

ر کردند، و در یکنار رود را تسخ یها بعد از سه روز زد و خورد برجها یبیصل

 یشدند و از شهرها یهجوم به شهر آماده م یزدند و برا یف شهر گشت ماطرا

کردند و در  یطلب م یساز و سازندگان ادوات جنگ قیخود استادان منجن یمتصرف

ن درون شهر یکردند. اما از مسلم یاطراف قتل و غارت م ین حال در روستاهایع

رقص و  یو بنا ان گشتیو جرئت فرنگ ین موجب گستاخیمشهود نبود و ا یجنبش

د که به دستجات یرس ییخالف عفت گذاشتند و کار به جا یش و نوش و کارهایع

 یهایاطراف خصوصا آباد یشراب به روستاها یم شده و در جستجویمتعدد تقس

و  یشرم یمشغول ب یحیر مسیران غیو اس یحین شتافته و با زنان مسینش یحیمس

را داشتند، ناگهان با  ین فرصتیانتظار چنن داخل شهر که یوقاحت شدند. اما مسلم

ها افتادند و در مدت دو  یبیرون تاخته به جان صلیها ب ده از دروازهیکش یرهایشمش

شان وارد کرده و هنگام عصر به شهر برگشتند. بعد از یبه ا ینیسه ساعت تلفات سنگ

ان بود. یئشکست با اروپاها  آن افت که در تمامیگر هم وقوع یکار دین جنگ چند پیا
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ج رو به نقصان نهاد، لذا دست و یها به تدر یبیگر آذوقه و خواربار صلید یاز سو

ب یت و ساختن برجهایخود را جمع کرده مشغول فعال یپا شدند و چون چوب  یچو

کردند و  یان را خراب میروستائ یها خته به زور خانهینداشتند به دهات اطراف ر

 آوردند! یخود م یرا به اردوها  آن سقف یچوبها

که هر روز  یافت به طوریوع ید و امراض گوناگون شیرفته رفته موسم سرما رس

را کم  یبیپرور صل ن تنیا آتش حرارت مجاهدین قضایدادند. ا یصدها تلفات م

ش را ترک کرده و راه اروپا یخو یجا تک تک و سپس دته دسته اردویشعله کرد و تدر

 یپطروس راهب که سلسله جنبان و محرک جنگهاش گرفتند، شگفت آنکه یرا در پ

خبر او را به بزرگان اردو دادند به  یگران رو به فرار نهاد. وقتیش از دیبود پ یبیصل

 سوار شده به دنبال ویتنگر ین شده و حتیشدت خشمگ
ً
شتافت و او را  ید شخصا

 برگردان
ً
ردم را اد کند که بعد از آنکه صدها هزار مید وادارش کرد سوگند یجبرا

 شتر استقامت کند!یده، بیب و کربت و جنگ کشانیک کرده و به فریتحر

 کردند؟ یمصر چه م یفاطم یخلفا
 یاسالم یصورت گرفت اما خلفا ین همه قتل و غارت در ممالک اسالمیا

مصر  یفاطم ۀفیه از جانب خلیانطاکمحاصرۀ  ینکردند. در أثنا یمتأسفانه حرکت

ان از یشنهاد کرده که بهتر است اروپائیو سلطان مصر پ ها آمدند یبینزد صل یا عده

 یسیمات حضرت عیکنند و به تعل یگران خودداریو کشت نفوس خود و د یزیخونر

د ینما یفه تعهد میها خواهان صلح شوند خل یبیکه صل یعمل کنند و در صورت

ت یحماه و عربستان آزاد و در یقا و سوریان را در مصر و شمال افریسویع یساهایکل

ک ماه یان باز باشد و تا یاروپائ یالمقدس بر رو تیب یها خالفت قرار دهد و دروازه

معاف  یم حق اقامت داشته باشند و از هر گونه عوارض گمرکیدر داخل شهر اروشل

 باشند.
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 نداشتند یها قصد دین یصلیب
خود را که کسب مال  یقید مقاصد حقیان رسیبیبه صل یفاطمخلیفۀ  غامیچون پ

بود ظاهر نمودند و در جواب گفتند:  ییر ممالک و غلبه کردن و فرمانروایو تسخ

م یر از کف نخواهیم جز با دم شمشیا ر متصرف شدهیغ تیکه با دم ت ییها نیسرزم

 داد.

در بالد مختلف ها  آن ه شدند خبر هجومیسور یان وارد اراضیکه اروپائ یهنگام

خود  یچ ارسالن فقط براین دوردست دانستند که سلطان قلیمد و مسلیچیاسالم پ

مصر در  یکه سفرا ین است. زمانیکرده و خطر متوجه تمام مسلم یاستمداد نم

ه آمد. اما هنوز به آنجا ین انطاکیمسلم یاریاز حلب به  یبودند لشکر یبیصل یاردو

کشتگان  یسرهار و مغلوب ساخته و یون آنان را غافلگیبیده بودند که صلینرس

 یاز سرها ییبارها یمصر نشان داده و حت یخود به سفرا یده در اردویمسلمان را بر

 فه فرستادند!یده همره سفراء نزد خلیبر

 یسقوط انطاکیه به سبب خیانت یک مسیح
ان، حاکم شهر، که یسیاز افراد مورد اعتماد باغ یکیه یانطاکمحاصرۀ  یدر اثنا

 اسالم آورده بود و باغروز نام داشت و از مدتهیف
ً
ان به شجاعت یسیا قبل الأقل ظاهرا

کرد و سه برج مهم از  یوسته با او در کارها مشورت میاعتماد کرده و پ یو اخالص و

ان را یانت برآمد و چون وضع سلجوقیگذاشته بود، درصدد خ یشهر را در فرمان و

ون یه دست پرورده و مدموند مالقات کرد و با آنکید شبانه با بوهیرو به انحطاط د

 یموند برایانت کرد و با بوهیخ یاو قرار گرفته بود به و یف امرایشاهزاده بود و در رد

ها  آن موند روز بعد سرداران خود را گرد آورد و راز را بایم شهر توافق نمود. بوهیتسل

خبر ن اثنا یدر ا یاز سردارن قبول نکرده و اعتراض نمودند ول یان نهاد، بعضیدر م

 یبود، با سپاه بزرگ ید که کتب بوغا حاکم موصل که از سرداران معروف سلجوقیرس

ها ر به هراس افکنده گفتند بهتر است هر  یبین خبر صلید. ایآ ین میبه کمک مسلم
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م یم از خود مدافعه کنیوار آن بهتر بتوانیان چهار دیر نموده تا میطور شده شهر را تسخ

مال و منصب و حکومت خواستة او متفق  یروز و اعطایف شنهادیها در قبول پ یو رأ

طبل مراجعت کوفته و از  یبیصل ین اردویک روز معی یشد. آنگاه طبق قرار قبل

ه منصرف یانطاکمحاصرۀ  ه به راه افتادند و تظاهر کردند که از ادامةیاطراف انطاک

سواران به  زبدهاز  یاریت المقدس دارند. اما شبانه گروه بسیشده و قصد حمله به ب

بود  یروز ارمنیار فیدند که در اختیرس یه برگشتند و چون مقابل برجهائیجانب انطاک

انت برادر یروز که از خیاز برادران ف یکین هنگام یسوت زدند. در ا یبنا به قرار قبل

د تا نگهبان خفته را یاد کشیدشمن را احساس کرده فر یکیدار شده نزدیمطلع نبود ب

روز آن مرد پاکدل را مهلت نداده و با خنجر شکم او را شکافت و با یاما فدار کند یب

باال  یبیرا که از پوست گاو ساخته شده بود فرو افکنده تا سربازان صل یشتاب نردبان

ش یاثبات اخالص خو یروز برایموند بود، فیکه باال آمد بوه ین کسیند. دومیایب

کنشان  یگناه خود را به و یجنازة برادر ب دکرد که سرپرست برج دوم برادر یداد و تأ

نگونه یم نخواهد شد. بدیتسل یدانم به آسان ید که میگر من است، اول او را بکشید

ها را گشوده و  ده دروازهیغ گذرانیر کردند و نگهبانان خفته را از دم تیها را تسخ برج

کوچک و بزرگ قتل ن را از یان تمام مسلمیسویع یر کردند و با راهنمائیشهر را غافلگ

خود را به قهندز  یان اسالم، قسمتیعام کرده و اموال آنان را غارت کردند. و اما سپاه

که قصد فرار داشتند به دست  یدند و قسمتیارکاست رسانقلعۀ  (کهن دژ) که

 ها کشته شدند. یبیصل

ک سحر در برج و باره یان حاکم جوان شهر آن شب تا نزدیسیو اما شهزاده باغ

گشت و سحرگاهان چون از بازگشت دشمن مطمئن شد از رفتن به قهندز چشم  یم

پور یش ییناگهان به صدا یکه در شهر داشت استراحت کرد ول یده در عمارتیپوش

گاه ازیروز را شنیانت فید و خبر خیخطر از خواب پر  یگر با گروهیددروازۀ  د ناخودآ

از  یر شد و حالت خواب آلودگک چهار فرسنگ دویاز سواران فرار کرد و چون نزد
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ن را در یبر من که ناموس مسلم ید وایاد کشیسرش برفت متوجه عمل خود شد و فر

ن به ین بگفت و مدهوش از زیبرم. ا یچنگال دشمن رها کرده و جان خود را به در م

از  یکیبعد  ین افتاد. همراهانش او را به جا گذاشته و فرار کردند و ساعتیزم

ها به  یبیصل یده برایافت و سرش را برید و او را در حال نزع یرس یمنان اریروستائ

 ارمغان برد.

وقتل عام در  ر شهریان بعد از تسخید. اروپائیه نه ماه طول کشیانطاکمحاصرۀ  

کردند  یصدد برآمدند قهندز را که مرکز استحکامات بود و سپاه اسالم از آن دفاع م

ر بعد از دوازده روز از فتح یت ابن اثیموفق نشدند و بنا به روا یبه دست آورند ول

ن یش و طرب بودند و بعدها ایه جشن گرفتند و تمام روز و شب مشغول عیانطاک

 کردند. یجشن را تکرار م

 فلسطین و قتل عام در شهر معره یحرکت صلیبیون برا
مودند و خود به ه نیموند را حاکم انطاکیون بوهیبیه صلیپس از قتل عام انطاک

دند، مردم شهر ین رهسپار شدند. نخست به شهر معّره النعمان رسیفلسط یسو

ان مردم یم یمتأسفانه بعد از مدت یاز شهر دفاع کردند. ول یمتحد شدند و مدت

ده بود یان خود رنجین که از هم شهریاز مدافع یکیاختالف افتاد و چون شب شد 

ن یز چنیاو نقبیلۀ  سپرده شده بود رها کرد و یو از برج و بارة شهر را که به یقسمت

ار یگر شهر را که در اختید یز بخشهایدند نیدها  آن ر طوائف که رفتاریکردند. سا

ان یشد، فرنگ یخود رفتند و چون برجها از مدافع خال یها داشتند رها کرده به خانه

گاه شده با شتاب از د گشوده وارد شهر شدند و ها را  وار شهر صعود کرده و دروازهیآ

نفاق و اختالف و  ین سزایسه روز در شهر معره به قتل عام پرداختند و مسلم

ر یون بر صغیبیدند و صد هزار تن در آن شهر کشته شدند و صلیخود را د یخودخواه

ر رحم نکردند و مدت چهل روز ماندند. سپس به شهر عرقه شتافتند و مدت یو کب

پش یاز  ین آنجا کاریه کردند. اما بر اثر مقاومت مسلمچهار ماه آنجا را محاصر



یب جدید در ائتالف تثلیث و توحید   ٥٠  فر

 یزر که نامش منقذ بن مقلد بود به کمک اهالیشقلعۀ  ن اثناء حکمرانینبردند. در ا

عرقه را ترک کرده و ها  آن ها صلح کرد و یبیپول با صل یشتافت و با پرداخت مبلغ

ن را یمسلمو نفاق  یعازم حمص شدند، حکمران حمص جناح الدوله چون سست

 پرداخت. یان صلح کرده و مبالغیدانست، با فرنگ یم

المقدس  تیم شتافتند و بیاروشل یعنیالمقدس  تیان از آنجا رو به جانب بیسپاه

ان چون در راه به شهر یمصر بود، فرنگ یفاطمخلیفۀ  به دست افتخارالدوله حکمران

م و یا تابع افتخار الدولهشان آمد و گفت: ما یدند حکمران عکا به استقبال ایعکا رس

م یم شما خواهیدردسر تسل یز بید ما نیر کنیالمقدس را تسخ تین که شما شهر بیهم

 بود.

گشتند و  یشامات م یشمال یها نیاز عکا گذشته و در سرزم یبیسرداران صل

طال  یاریهر کدام جداگانه با پرداخت مبالغ بسها  آن دفع شر یشهرها برا یاهال

ن لبنان مردم شهر یسرزمکردند. در  یحفظ م یقتل و غارت عموماز را  ت خودیوال

م شده و یبه چند قسمت تقس یبیصل یروهایان استقبال نکردند، نیارکاس از فرنگ

د آن شهر را محاصره کردند و قسمت سوم به یموند و تنگریک قسمت تحت أمر رای

ا قتل ی یشهر دند و در هریشهر جبله تاختند و قسمت چهارم به شهر طرطوس رس

رامون یج پین چهار قسمت به تدریگذشتند و ا یگرفته و م یا مبالغیکردند  یعام م

ر یجنگها تسخ یاساسبهانۀ  و یالمقدس گرد آمدند و از آنجا که مقصد اصل تیب

از بزرگ و کوچک مشارکت  یافراد فرنگ یالمقدس بود، هنگام محاصره تمام تیب

برده باند و آنجا را محاصره کردند و  یخود سهمال یجستند تا از ثواب جهاد به خ

 یالمقدس مشغول بودند و برا تیبه زد و خورد و آتش زدن و غارت اطراف ب یمدت

 یها یاز کشت ییها د دستهیآب و خواروبار درفشار بودند که به آنان بشارت رس یکم

 یدلشادان با یده است. فرنگینک به ساحل رسیاروپا حامل انواع لوازم و آذوقه ا

ل گرفتند یبود تحو یها را که به خشک یا رفتند و محصوالت کشتیفراوان به کنار در



 ٥١  نخستین سپاه صلیبی و غارتگری و برادرکشی آنها

را مغلوب و نابود  یمصر دنباله کرده و همگ یجنگ یها را ناوها یخود کشت یول

 ساختند.

ده و با آن چوبها سه برج بلند متحرک یان چون فراوان از جنگل بریباألخره اروپائ

انداز و  سنگ یها قین منجنیر تسلط و اشراف داشت. همچنساختند که بر داخل شه

سالح شهر  یب ین و اهالیکوفتند و بر فرق مدافع یشهر مدربارۀ  ساختند و یقوچ کله

 دند.یبار یر زهرآلوده میسنگ و آتش و ت

کردند و باألخره از  یمقاومت و از شهر دفاع مها  آن اسالم در برابر یروهایاما ن

شهر  یاز ادوات جنگ یکیخته تا آنکه ین ریبر سر مسلم یفراوانبرج گودافر آتش 

ختن آتش و شدت یت کرد و فرو ریگر سراید یآتش گرفت و شعلة آن به ساختمانها

ارانش با برج یچند از  ید و گودافر و تنیدود، سپاه مدافع را ناچار به ترک باره گردان

ون یبیب صلین ترتیند. بدیرا بگشا شهر یها متحرک بر فراز باره آمد و توانستند دروازه

ن ینش رخوار و زاهد گوشهیالمقدس شدند و بر مرد و زن و کودک ش تیواردشهر ب

 غ گذراندند!!یرحم نکرده و همه را از دم ت

 سالح یقتل عام مردم ب
هفتاد هزار نفر  یک هفته ادامه داشت و فقط در مسجد اقصیانه ین قتل عام وحشیا

از  یا ک از گوشهینان بودند و هر ینش از زاهدان و گوشها  آن یرا به قتل آوردند که تمام

کشتار  یعنیت ین رفتار دور از انسانینقاط عالم به آنجا مهاجرت کرده بودند. گرچه ا

ن عصر یتعجب است، اما در امایۀ  ان سر زدهیسالح که در آن عصر از اروپائ یمردم ب

 م.یا دهیشان دیفراوان از ا یهایگر یزنند، ما وحش یت میار الف مدنیکه بس زین

 سالح یقتل عام مردم ب
 ۱۹۱۳تا  ۱۹۱۱در سال  یار تکرار شده و حتیان بسیبیخ صلیع در تارین علم شنیا

ت بود، یکه دچار انقالب مشروط یعثمان یهایا از گرفتاریتالیدولت ا یالدیم
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بود، حمله کرد  یکه جزء متصرفات عثمان یبین لیبه سرزمسوءاستفاده کرد و ناگهان 

ره بر اثر یل بلغار و غیبالکان از قبمنطقۀ  و آنجا را به اشغال خود درآورد. و ملل

ع یات فجیان نمودند. عملیطغ یبر ضد حکومت عثمان ییکات دول اروپایتحر

ن و زنان و اطفال یان بالکان با مسلمیشورش انۀیو رفتار وحش یبیا در لیتالیسربازان ا

غرض  یسندگان بیاز جرائد و نو یاریز بوده که بسیقساوت آم یخردسالشان به حد

ن یبزرگ کمتر ین اعمال زشت اعتراض نمودند. اما از طرف دولتهایاروپا به ا

 امد.یها به عمل ن یگریمنع وحش یبرا یاقدام

زن و فرزند  ر ویر و کبیاست در الجزائر بر صغ ین دولت فرانسه مدتیو همچن

دولت وحشیانۀ  و اکنون سالهاست که الجزائر به اعمال کند یمردم مسلمان رحم نم

از قتل و  یحیک دول مسین به تحریان فلسطیهودین یفرانسه مبتالست. و همچن

 اند که قلم از وصف آن عاجز است. کرده ین کاریانه با مسلمیغارت و اعمال وحش

المقدس  تیون پس از قتل عام مردم بیبیکه صلم ینیم و ببیاز مطلب خود دور نرو

 چه کردند.

 المقدس چه شد؟ بعد از قتل عام بیت
ان عموما به معابد خود یهودیافتند که یون دریبیالمقدس صل تیبعد از سقوط ب

اند.  متحصن شده ین در محراب داوود نبیز از مسلمین یاند و گروه بزرگ پناه برده

 قتل عام شوند!ها  آن ل و مقرر گشت تمامیان تشکیاروپائ ین مجلس شورایبنابرا

ن یبودند اغلب سالح داشتند و مانند مسلم ین که در محراب داوود نبیاما مسلم

 یبین رو بعد از سه روز جنگ سخت سرداران صلیچاره نبودند. از ایب یمسجد اقص

و  یجنگ شین توانستند با آرایب مسلمین ترتیدند که به آنان راه دهند. بدیمصلحت د

مت کنند. اما یخود از محراب داوود خارج شده به جانب عسقالن عزخانوادۀ  همراه

ن هزار مرد و زن و کودک بودند در یهود را که شامل چندیون در کمال قساوت یبیصل

ق که معابد آنان را از هر جانب آتش زدند و در مقابل ین طریآتش نابود ساختند بد
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نماند و پس از  یچ طرف راه فرار باقیافروختند که از هم یعظ یز آتشیمعابد ن یدرها

سوختند و  ید باألخره همگیرس یاد و فغان اطفال و زنان به گوش میدو روز که فر

 خاکستر شدند.

 یأ یداند. عل ین اعمال را از تمدن مینامد ا یکه خود را متمدن م یدانم ملت ینم

شد که از آن جمله  یبیصلان یب جنجگوینص یمیاموال عظ یحال از مسجد أقص

ک یم خالص و یل سیکصد و پنجاه قندیل بزرگ از زر خالص و یست قندیاست ب

 گر.ید یزهایتنور نقره و چ

 یک برایر سرداران هر یشان و سایالمقدس راهبان و کش تیپس از فتح ب

و چند  یمرکب از چند روحان یئتیخود به جان هم افتادند، عاقبت ه یفرمانفرمائ

 شان را قطع کردند.یانتخاب و طمع کش ینتخاب شدند و گودافر را به پادشاهسردار ا

 ۀفید و متأسفانه ابدا از خلیبود که چهار سال طول کش ین هجوم نصارین اولیا

دور دست بودند تظاهر و  یر سرداران اسالم که در نواحیران و ساین ایوسالط یعباس

ان یبر اروپائ یخته حمالتیجسته و گر یاز مصر گاه یامد. بلیبه ظهر ن یجنبش

 خ ضبط است.یل آن در تاریشد که تفص یم

از ارمنستان به  یو قسمت مهم یآناتول یاز شهرها یان قسمتیق اروپائیبنابر تحق

ن قسمت یه و مهمتریاز بالد سور ین و بعضیه و قسمت اعظم فلسطیانطاک ۀعالو

 یر کردند. بانیرا تسخ یة شمالن فرات و دجلیواقع ماب یها نیسرزم یعنیره یجز

ون به اروپا بازگشت و یبیاز صل یاریش بود همراه بسیع که پطرس کشین وقایا یاصل

 ار کرد.یکنار رود موزا انزوا اخت یریتا زمان مرگ در د
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باز شد و داستان  ین و ممالک اسالمیها به مشرق زمیبیصل یب پاین ترتیبد

که تا آن زمان از شرکت در  یان افتاد و مردمیثروت و نعمت مشرق بر سر زبان اروپائ

خود  یاز جا ییکرده بودند به طمع مال و ملک و فرمانروا یها خوددار یزین خونریا

 یا ششصد هزار مرد جنگیدند و از همه سو پرچمها افراشته گشت و پانصد یجنب

اکثر آنان به  یر شدند، ولیسراز یفراهم آمد و به کمک امپراطور روم به ممالک اسالم

دند یه رسیچ ارسالن نابود شدند و فقط ده هزار نفر آنان به انطاکیدست کت بوغا و قل

ا با یتالیا یجنوا یبزرگ از اهال یروهکه گ یهجر ۴۹۵سال  یعنین سال یو در ا

المقدس  تین حکمران بیم آمده بودند. بودویارت اورشلیار به قصد زیبس یها یکشت

ت دادند که از مال و نفرات یرضاها  آن ن استمداد کرد،یجنگ با مسلم یاز آنان برا

 یلرا به اها ین فتح کند ثلث اموال غارتیرا بودو یکه هر شهر یکمک دهند به شرط

اروپا  یا اهالید به نام جنوا آباد کند. گویجد یک کویز در هر شهر یجنوا بدهد و ن

 دانند!! یم حیمس ینیقتل و غارت را از دستورات د

حمله کرد و به کمک  یجنوا به بالد اسالم ین با مساعدت اهالیباألخره بودو

و همه را فتح و  ه را محل تاخت و تاز قرار دادیساریفا و قیژن شهر سوز و ح یاهال

 در ق
ً
ن را کال قتل عام و به غارت اموال و یه مسلمیساریقتل عام نمود، خصوصا

مصر به  یفاطمخلیفۀ  اسارت اطفال پرداخت و به قصد عسقالن شتافت. اما لشکر

د تا یسعدالدوله با او مصاف دادند و دوازده روز کارزار به طول انجام یفرمانده

شکست دادند.  یفشرده دشمن را به سخت یمردانگ یسرانجام دالوران اسالم پا

 المقدس بازگشت. تیاش به ب سپاه شکست خورده یاین با بقایبودو
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 ۀاز اروپا به مشرق سفر کردند از جمل یجماعت بزرگ یهجر ۴۹۵و در سال 

موند از راه یسردار را یر زن به فرماندهیک لشکر مرکب از صد هزار مرد شمشیها  آن

ن خورده یچ ارسالن روبرو شده و شکست سنگیبا سپاه قل یآمده و در آناتول یخشک

مت فراوان به دست یر و غنیاس یچ ارسالن تعدادیدادند و سلطان قل یادیو تلفات ز

طرابلس روانه شد  یرا جمع و به سو یماندگان اروپائ یموند باقیآورد. سپس سردار را

ر از در مصالحه درآمده یشوار شد. ناگزد یو آنجا را محاصره کرد و کار بر اهال

موند به جانب یم کرده و او را از طرابلس دور کردند. رایتقد یفرنگفرماندۀ  به یمبلغ

شان را غارت ین را قتل عام و اموال ایت را فتح کرد و مسلمیطرطوس راند و آن وال

 یکارطومار تاخت و با شدت حمله برد اما نتوانست قلعۀ  یکرد و از آنجا به و

 ت حمص تاخت و قلعظ اکراد را محاصره کرد. یصورت دهد، از طومار به حدود وال

کن روز یز سپاه شد، لید و مشغول تجهیر حمص رسین خبر به جناح الدوله امیا

 یاز فدائ یکیرون آمد به دست یجمعه که به قصد نماز جمعه ب
ُ
ه به قتل یباطن ۀان فرق

ر حمص همت ید و اکراد را رها کرد به تسخیسموند رید. خبر کشته شدن او به رایرس

اطراف را قتل عام وغارت کرد و چون نتوانست  یها یگماشت و تمام دهات و آباد

ان مبارزه با یموند در جریالمقدس شتافت. را تیارت به بیز یحمص را فتح کند برا

 موندیفرزند را یقمر یهجر ۵۰۳طرابلس جان خود را از دست داد و در سنة  یاهال

فراهم آورد و با مساعدت پاپ و اعانت پادشاهان فرانسه و  یمهم یرویبه نام برتراند ن

ز کرد و قبال به پادشاه یتجه یجنگ یناوها یاریا تعداد بسیتالیا و ایاسپان

محاصره را حلقۀ  یغام فرستاد تا از راه خشکیپ یبیران صلیگر امیالمقدس و د تیب

ا طرابلس را یتقام پدر کمر بر بست و از راه درگرفتن ان یتنگتر سازند و خودش برا

اوضاع را به  یر فخرالملک که تابع دربار خالفت مصرف بود سختیمحاصره کرد. ام

حجة سال یازدهم ذید تا آنکه یبه طرابلس نرس یمتأسفانه کمک یقاهره گزارش داد، ول

متعدد  یها ر کردند و مدارس و کتابخانهیشهر طرابلس را تسخ یبیصل یرهاین ۵۰۳
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بود به باد غارت و  یاضیو ر یعیعلوم طب یو معروف آنجا را که مرکز اجتماع علما

جنگ و مقاومت نداشتند به قتل  یارایشهر را که  یاز اهال یغما دادند و قسمتی

درآوردند و  یکجا به اسارت و بردگیگر را با زنان و کودکان یدند وقسمت دیرسان

 موند نمودند.یم برتراند فرزند رایساختند و شهر را تسل یها را از اموال خال خانه

 قتل و غارت مسیحیان نسبت به یکدیگر
ه به اروپا سفر کرد و یموند حکمران مستقل انطاکیبوه یهجر ۴۹۷در سال 

افکند و از او  یو ید و خود را بر پایا رفت و به حضور پاپ رسیتالیکسر به جانب ای

 یداد و برا یرفته و به او قول هر گونه همراهیپذ یبانرا با مهر ید. پاپ ویکمک طلب

ن پرچم یدن ایان با دیداد. اروپائ یرق پطرس مقدس را به ویب یاثبات وفادار

ا به فرانسه رفت و در آنجا با احترام یتالین سردار از ایداوطلبانه گرد او جمع شدند. ا

او عقد کرد و  یود را برافراوان مورد استقبال قرار گرفت. امپراتور فرانسه دختر خ

جمع  ینزد و ییروهایز نین یشمال یایاو فراهم آورد. از اسپان یکامل برا یلشکر

به سپاه او ملحق  یا ز عدهیا برگشت. در آنجا نیتالیموند از فرانسه به ایشدند. بوه

اده کرد و یخود را پ یروهایروم ن ینهایشد و در سرزم یسوار کشت یشدند. سپس و

ان روم را به خاک و خون یسویخود ع یروهایوس را محاصره کرد و با نیدورالسشهر 

و قساوت انجام  یرحمیت بیار که در نهایو قتل و غارت بس یرانیافکند و پس از و

 ه رفت.یخود، انطاک یداد به جانب مقر حکمران

از ملل مختلف  حیارت قبر مسیبه قصد ز یمیز گروه عظین ۴۹۷در سال 

ن از یالمقدس شدند. پادشاه آنجا بودو تیعازم ب یندر جنوا با هفتاد کشتاروپا از ب

ن شرکت کنند و در یت استفاده کرد و با زوار قرار گذاشت در جنگ با مسلمیموقع

دند یکوش یون میبیام صلیعوض ثلث غنائم به دست آمده از آن زوار باشد. در آن ا

حصول مقصود الزم  یاروپا متصل سازند و برا یخود را به مرزها یائیآس یمرزها

ن همراه زوار ین جهت بودویترانه را متصرف شوند. از ایمد یبود قبال سواحل شرق
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د یتوان آن را کل یت عکا چنان است که میرا موقعیابتدا به بندر عکا هجوم بردند ز

نام  به ید. بندر عکا جزء متصرفات مصر بود و شخصین نامیه و فلسطیر سوریتسخ

راه آمد و  یا با هفتاد کشتیان از جانب دریزاهرالدوله حکومت آنجا را داشت. اروپائ

ز شهر را محاصره کردند اما ین ین را بستند و از جانب خشکیمسلم یها یرفت کشت

 یها رون تاخته و ضربیت شهامت همه روزه از شهر بین با نهایمسلم یروهاین

ون یبید و صلیشهر به طول انجاممحاصرۀ  ن رویآوردند. از ا ید به دشمن وارد میشد

ان یشهر به ممحاصرۀ  و ترک ینینش از وضع نامعلوم جنگ خسته شده سخن از عقب

اب گشت و متأسفانه از مصر هم یگر در شهر عکا آذوقه نایآوردند. اما از طرف د

خوار و بار از انبارها خارج و  یهاین موجودیکه آخر ید وعاقبت روزینرس یکمک

م شهر را ین فرستاد تا قرار تسلینزد بودو یندگانیر نمایم شد حکمران عکا ناگزیتقس

م عکا را یندگان زاهرالدوله قرار داد تسلین با نمایو بودو یبیبگذارد و بزرگان صل

ل سوگند یم، به انجیت شرائط تسلیرعا ینوشته و امضاءکردند و شخص پادشاه برا

عکا با اموال منقول خود از شهر خارج  ین بود که اهالین شرط ایاد کرد. مهمتری

خارج  ین به کلین کنند تا مسلمیت راه خروج را تأمیانش امنیشوند و پادشاه و سپاه

وارد عکا شوند.  یبیصل یروهایدور شوند، سپس ن یشوند و از حدود عکا تا مسافت

رون آمدند چشم ین با اموال خود از شهر بیمسلمدستۀ نینکه نخستیگر همیاما روز د

د و شعلة حرص افروخته گشت، یره گردیشان خیو ثروت ا یان به دارائیطمع اروپائ

ها و شرافت و حسن قول صرفنظر کردند و رو به شهر تاخته و  از تمام عهدها و قسم

بردند و غما یاز باز بودن دوازده استفاده کردند وارد حصار شدند و دست به غارت و 

آغاز  یا انهیب و وحشیکردند، کشتار مه یم اموال خوددارین از تسلیچون مسلم

د شده بود، یناام یگشت و منجر به قتل عام مردم شد و زاهرالدوله که از نجات اهال

ن ین حصار فلسطیب مهمترین ترتیخت. بدیرو به جانب دمشق گر یبه همراه جمع

 ه را قتل عام کردند.یافامقلعۀ  سالن ین خارج شد. و در همیاز تصرف مسلم
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ان قرارداد یدند که عجالتا با اروپائیه صالح دیحکام سور یهجر ۵۰۴در سال 

از تجار حلب با اعتماد به قرارداد یند و پس از آن، گروهیمتارکة جنگ منعقد نما

دند، اما یها بار کرده به جانب شام لنگر کش یاز مصر در کشت یفراوان یصلح، کاال

ها را احاطه کرده و اموال را ضبط و افراد  یا کشتیدر وسط در یبیصل یجنگ یاناوه

 ر گرفتند.یرا اس

 اثاربقلعۀ  قتل عام در صیدا و
ن نقاط به ین از دورتریبه قصد غارت غنائم مسلم یده هزار نروژ ۵۰۲در سال 

وارد  یهجر ۵۰۴ها در سال یو تحمل دشوار یانوردیراه افتاده پس از سه سال در

المقدس  تین قرار گرفتند و وارد بیافا شده و مورد استقبال گرم سلطان بودویبندر 

دا که از یراسخ به شهر ص یت شد و با عزمین تقویب سپاه بودویترت ن یشدند و بد

رانه ین آنجا دلیآوردند و با آنکه مسلم یبا و ثروتمند شامات بود رویت زیوال

ر و یان شهر را تسخید اروپائینرس یکمک کافچ طرف یمقاومت کردند، چون از ه

شان را غارت کردند. یگرفته و اموال ا یریرا به اس یرا به قتل آورده و باق یاکثر اهال

استحکامات و  یحلب و دارا یاثارب را که در سه فرسنگقلعۀ  ن سالهایدرهم

ده زب یه با لشکرید حکمران انطاکیز محاصره کردند و تنگریبود ن یت مهمیموقع

ارامنه که به  ید فرمان داده بود کویر و مردمش را قتل عام نمود. تنگریآنجا را تسخ

چند از طمعکاران و افسران  یر قلعه کمک کرده بودند در امان باشد، اما تنیتسخ

ان یکه به همشهر یقتل و غارت خطاب به سربازان خود گفتند: مردم یفرنگ در اثنا

چگونه وفا خواهند کرد، بهتر است که شما دند نسبت به ما یانت ورزیخود خ

ارامنه را  یها ق خانهین طرید، بدیب نباشینص یز بین محله نیمت ایان از غنیجنجگو

 به باد غارت دادند.

 



یب جدید در ائتالف تثلیث و توحید   ٦٠  فر

 قتل عام در فرما و بزاعه و نقض عهد امپراطور روم
به عزم  یبیصل یروهاین با تمام نیالمقدس بودو تین سالها حکمران بیدر ا

ن را مانند یر روانه گشت و در شهر فرما که اوائل خاک مصر بود مسلمر مصیتسخ

 د و شهر را آتش زد.یگوسفند سر بر

حلب است  یبزاغه را که در شش فرسنگ یبایامپراتور روم شهر ز ۵۳۲و در سال 

آنجا  ید عاقبت اهالینرس یاهال یبرا یگذشت و کمک یمحاصره کرد، اما چون مدت

م شهر جان و مال یدند و امپراتور عهد کرد در صورت تسلیاز امپراتور روم امان طلب

م شهر عهد خود را شکسته یکن به محض تسلیاز تعرض مصون بماند، ول یاهال

اموال را ضبط و مردم را به اسارت درآورد و از مردم بزاغه پنج هزار و هشتصد نفر را 

انه بود که یوحش یامپراتور در بزاغه به قدردند کشت. رفتار یکه مقاومت ورز

 ید که جمعیکنند. از جمله امپراطور شن یاد میمورخان منصف اروپا از آن با نفرت 

پراطور خونخوار فرمان اند، ام پنهان شده یم لشکر روم در غاریاز زنان و اطفال از ب

جان  ینگشدگان از دود و گرما و تش یغار آتش افروختند تا مخف داد در دهانۀ

 سپردند.

ن رفتار یسالح چن یون غالبا با مردمان بیبید توجه داشت که صلیالبته با

شان یا ثلث اینکه نصف یمسلمان ولو ا یکردند، اما در مقابل مردان جنگجو یم

ن مطلب مسلم یا یبیصل یخ جنگهایختند. در تواریگر یباشند، شکست خورده و م

و  ین اتابک زنگین و فرندش نورالدیالدو مکرر شده است چنانکه در زمان عماد

خوردند و تا  یدر پ یپ یها  ون شکستیبیبه بعد صل ۵۰۰از سال  یوبین ایالد صالح

 د شدند.یناام ییچند قرن از کشورگشا

المقدس مصر را مورد تاخت و تاز قرار داد  تیب یبیحکمران صل ۵۶۳و در سال 

 یبیموسوم به شاوور به حکمران صلمصر خلیفۀ  ریبود وز یکه چند سال یدر حال

بود. ها  نیا ش ازیالمقدس ب تیطمع حاکم ب یپرداخت، ول یار میبس یها رشوه



 ٦١  هجوم دوم جنجگویان

ر مصر بر او غالب شد و چند تن از اشراف مصر که یخالصه آنکه طمع تسخ

به شهر  یبیصلفرماندۀ  وستند.یون پیبیده و به صلیانت ورزیمخالف شاوور بودند، خ

رتمند ید، حاکم غیده یغام داد ما را در کجا منزل میاکم آنجا پد و به حیس رسیبلب

ک یس ید که شهر بلبیا ا تصور کردهیما است، آ یها زهیشما در نوک ن یپاسخ داد جا

ر است وقاهره کره! و یس لقمه پنیبلب یپاسخ داد آر یبیر است، شاه صلیلقمه پن

ف یار ضعیبس یبرج و باروس با عدد اندک و یمدافع بلب یروهایفرمان حمله داد. ن

دشمن بر شجاعت دالوران فائق  یعاقبت فراوان یسه شبانه روز مقاومت نمودند، ول

زنان و کودکان  یون درآمد و فرمان قتل عام صادر شد حتیبیآمد و شهر به تصرف صل

ان دراز در اسارت یر کردند که سالیرا اس یا ها را خراب کردند و عده را کشتند و خانه

آنان را  یا اسباب آزادیکرد و  یداریرا خرها  آن یوبین ایالد آنکه سلطان صالح بود تا

 فراهم ساخت.

داشتند. از  ین مغول هم با دربار پاپ سر و سریالزم به ذکر است که سالط

 یاسیاست که با دول اروپا روابط س هالکوخانن مغول آباقاجان پسر یجمله سالط

خود تکودار را که  یند آباقاجان است که عموداشت و از آن جمله ارغون خان فرز

مجلس  یرا اسالم او برخالف رأید کشت. زینام یاسالم آورده و خود را احمد م

د چون مسلمان شده بود و با دربار مصر یبزرگان مغول بود. تکودار که به سلطنت رس

 یبدرفتار ین بنایر ارغون خان با مسلمیرابطه داشت، مقتول شد و سعدالدوله وز

 شان را به نفع دولت ضبط نمود.یرا به کشتن داد و اموال ا یریگذاشت و جمع کث

ان با مسلمانان بود یاز رفتار و کردار فرنگ ییها  که ذکرشد، نمونه یی، ماجراهایبرا

نک از گذشته یا دو کتاب بگنجد. ایک ینهاست که در یش از ایات آنان بیو إال جنا

ن باره یهم درا یا م و چند کلمهیپرداز یمم و به عصر خودمان یپوش یچشم م

 یعنیت یکاله نصران یان ماجرایاروپائ یهایگر کات و فتنهیم. از جمله تحرینگار یم

در  یا ن دو ماجرا منجر به قتل عام عدهیاست که ا یحجاب یب ۀپر غص ۀشاپو و قص
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شاپو را  یعنیت یاتحاد شکل کاله نصران نکه به نامیعالوه بر ا یعنیخراسان شد. 

 هزاران نفر را در حرم و صحن امام رضا یهجر ۱۳۴۷ل کردند، در سال یتحم

ران یدند و هرکه زنده مانده بود زنده به گور کردند و در تمام مملکت ایبه قتل رسان

ون مورد اهانت و آزار قرار گرفته و در تمام شهرها و قصبات سرکوچه یعلماء و روحان

 یودند تا هر شخص معمم عبور کند او را به ادارة شهربانو بازار پاسبانها گماشته ب

ها را پاره کردند.  جلب کنند که چرا لباس متحدالشکل به تن ندارند و چه قدر عمامه

کشتند  یفتح مملکت مردم را م یرا مغول براین نکردند زیکه مغوالن هم چن یراست

 ت را بر سر مردم گذاشتند!یکاله مردم را کشتند و به زور کاله نصران ینان برایا یول

 و أما کشف حجاب
ورد تمسخر م یحجابند و در موقع مراودة با ممالک اسالم یب یچون زنان نصار

ن خواستند که به یچن یشدند. لذا دول نصران یران واقع م و بلکه توجه مردم شهوت

شة دول یان و رگ و ریحجاب کنند. چون در شر یز بین را نیزه زنان مسلمیزور سرن

را وادار به کشف حجاب کردند. هر جا  یدا کردند. ممالک اسالمیدست پ یاسالم

ا یاز علما را کشتند و  یاریران بسینشد، از جمله در ا یدر مردمش بود عمل یرتیغ

دها دولت وقت را وادار کردند که علنا سر یها وتهد د نمودند و باألخره بعد از قتلیتبع

از زنان  یاریفه را پاره کرده و بلکه با لگد پاسبانان بسیزنان عف یکوچه و بازار چادرها

 یبه وجود آوردند که دل هر مسلمان بلکه هر بشر یرا کشتند و چنان مناظر دلخراش

 نکردند. ین رفتاریرا به درد آورد. به خدا قسم مغوالن چن



 

 

 چهار ۀقضی
در  ینصار یپنهان یمشروط شدن سلطنت و کارها ۀمسئل

 این مورد 

موجب  -طاب ثراه - یرازیش یرزایت الله مجاهد میم، اقدامات آیدان یچنانکه م

ده و یگرد یان نصاریران متوجه مظالم استعمارچیر سکنة این و سایشد که مسلم

ها  آن د و درصدد مقابله باران بشناسنین آنان را در این و خادمیدار شوند و عاملیب

 ند.یبرآ

ن شاه ین ناصرالدیدر اثر تظاهرات دروغ یان متوجه بودند ولیرانیاز ا یا البته عده

مخالفت  ین به اشتباه افتاده بودند، ولیقاجار به اسالم، مردم کوچه و بازار و مقدس

ز یرا نها  آن یرازیش یرزایهمچون م ین شاه با نظر مجتهد بزرگوار و عادلیناصرالد

حصر  یحد و ب یارات بیمحدود کردن اخت یران برایطبقات اهمۀ  دار کرد ویکامال ب

حا اعالم کرد یصر یدند که قانون اساسیشاه هماهنگ شد و کار را به آنجا رسان

نگونه بود که در یست و بدیمطلقه و خودسرانه ن یعنیران مشروطه است یسلطنت ا

مطلقه مبدل به سلطنت مشروطه  یحکمفرمائ سلطنت و یقمر یهجر ۱۳۲۴سال 

 شد.

دند ید ییز چون دول اروپاین ماجرا نین بود که در ایغرض از ذکر مطالب باال ا

ه اظهار موافقت ین نظریرند، با ایمردم را بگ جلو اقدام یتوانند به طور کل یکه نم

از دول  یکیکردند. مثال  ینیچ سهیب آن از داخل، شروع به دسیتخر ینموده و برا

ف را که با آنان مربوط بود وادار کرد که مردم را به تحصن در یاز معار یکی ینصران

د که ین کار هم شد و موجب گردید و همیک نمایق و تحریسفارتخانة آن دولت تشو

ن شوند و معلوم است که خود شاه یت بدبیبزرگ نسبت به مشروط یاز علما یا عده
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از مردم سودطلب و  یا ن عدهیست داشت. همچنز در مشوب کردن اذهان مردم دین

ش یخودسرانة خو ینمودند، با کارها یم یخواه بندوبار که تظاهر به مشروطه یب

رخواه و یخ ین است که علمایمشروطه شدند. اقضیۀ  باعث موهون شدن اصل

ت موافق بودند یکه در ابتدا با مشروط یخ فضل الله نوریش یمانند حاج یفداکار

ران یدر ا یحیل نداشتند نظم و قانون صحیکه م یخالفت نمودند. نصارشروع به م

س که به یخود دولت انگل یبات دست زدند و حتیمستقر شود به انواع و اقسام تخر

که علنا  یة تزاریروس یکرد با دولت نصران یخواهان تظاهر م از مشروطه یطرفدار

توان در  ین مطلب را میو اکرد  یم یران بود که گاه هم کاریمخالف مشروطه شدن ا

مشاهده کرد!  ین در آن نقل شده است به خوبیدولت یکه تلگراف رسم ییها کتاب

و  یابانیخ محمد خیمانند ستارخان و ش ینظر و شجاع یست که اگر مردم بین یشک

 یت مستقر گردد. ولیگذارند که مشروط ینم یو خدام نصار یامثال آنان نبودند عامل

ن یگر وارد شدند و با دخالت در انتخابات و تدویما از راه د ینصران متأسفانه دشمنان

و دخالت در امور کشور باعث شدند که مشروطه مسخ شود و  یر اسالمین غیقوان

 مردم از دست برود. یمقصد اصل

رون یحساب بحوصلۀ  م، ازیرا شماره کن یات و رذائل نصاریم جنایاگر بخواه

شان یا یو خونخوار یملتها و استعمارگر یریگ دهبر یات نصاریاز جنا یکیاست. 

 یآزادنشانۀ  تمدن و یبه سو یرا قدم یفرد ین الغاء قانون بردگیاست. افراد ظاهرب

دانند.  یم یبر نفوذ روح عدالت در جوامع کنون یل بارزیشمارند و آن را دل یبشر م

بنا به  یفرد یرا اگر بردگیان است. زین مطلب نمایعکس ا یخیاما از مطالعات تار

آن را  یتر و خطرناکتر جا موحش یملتها به صورت یالغاء شده، استعمار و بردگ یعلل

ر ییبشر را تغ ینحوة زندگ یالدیم ۱۹و  ۱۸ع در قرن یصنا ۀح آنکه توسعیگرفته. توض

 یدرآمد و بارها به دوش کارگاهها یبه صورت اجتماع یداد وکارها از صورت فرد

ن همه یده بود و با وجود ایکمال رسمرحلۀ  ز بهیار کشورها نافتاد و استعم یصنعت



 ٦٥  کارهای...قضیه چهارم مسئله شروط شدن سلطنت و 

 یها نبود. مثال انگلستان پنجه یخصوص یها به وجود برده یازیمستعمره چندان ن

ا یقا و آسیاز افر ییز هندوستان و بخشهاین زرخین استعمار خود را در سرزمیخون

آنکه  یجهان. مثال به جاگر ید یدر جاها یر دول نصارین سایچن فرو برده بود و هم

قا به کاروا داشته و حاصل یقا را به عنوان برده به اروپا ببرند، در همان افریاهان افریس

ر ییتغ ین، اسم بردگیبردند. بنابرا یر به اروپا میع السیرا با وسائل سرها  آن دسترنج

 یتصرف عدوان یعنیدرآمد (استعمار  یعتر و مشکلتریافت، اما به صورت وسی

مال کردن حقوق و فعال یرومند وغصب اموال و پایف توسط دول نیمالک ضعم

 یگریت وحشیبا مستعمرات خود در نها یشاء بودن کشور استعمارگر). نصاریما

 د: یان بشنویرا از زبان خود غربها  آن از طرز عمل یمختصرنمونۀ  کردند. یرفتار م

 ید و پر ثروت شده، ولسد: راست است که لندن آباینو یدکتر گوستاولوبون م

اند. در  ت درجه دچار فقر و فاقه شدهیبه دست آمده نهاها  آن ن ثروت ازیکه ا یافراد

ون گدا وجود یلیالت مدرس هند شانزده میدر ا یسال قبل طبق آمار رسم ۷۰حدود 

ند که بالغ یبرآ یجنگهزینۀ  پرداختعهدۀ  د ازیچاره بایب یکه اهال یداشت، در حال

ر ادارات یساهزینۀ  یگر برایون دیلین پنجاه میره است. همچنیون لیلیم ۴۰۰بر 

رة خالص یون لیلیم ۵۰۰د مبلغ ین مخارج بایاهمۀ  د بپردازند. تازه بعد ازیبا یدولت

که بدون اغراق تلفات مردم از  یانگلستان ارسال دارند. در حالخزانۀ  انه بهیهم سال

ن بوده یک جنگ خونیش از تلفات یبدر زمان حکومت انگلستان بر هند  یگرسنگ

 است.

ن را به عنوان یک ششم محصوالت زمید: کشاورزان هند یگو یه میدیگراند

انگلستان نصف آن را دورۀ  در یدادند ول یخود م  ین بومیات به سالطیمال

 شد. یکرد امالک او ضبط م یم یخوددار یست بپردازند و چنانچه کسیبا یم

را تحت  یک طرف اهالیها از یسید: انگلیگو یاست م یسیندمان که خود انگلیم

گر یشوند و از طرف د یتلف م یاند که از گرسنگ قرار داده ینیسنگ یاتهایفشار مال
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ها  آن اند که تمام را ورشکست کردهها  آن یها اد شدن واردات خود کارخانهیز یبرا

 ل شده است.یتعط



 

 

 پنجم ۀقضی
 یتفرقه انداختن بین دول اسالم

افروز تفرقه  ت آتشیابد که چگونه نصرانی یه را بخواند درمیخ صفویتار یاگر کس

 بوده است. یران و عثمانین دولت ایو جنگ ب

 است ینصرانیت دین اجبار
روت یآمده است که در اغلب اماکن شهر ب ۳۷سعادت ص سرمایۀ  در کتاب

ک از اطفال یشود نخست به هر  یکه ساعت اول وارد کالس م یمعلم پروتستان

ح، و ین المسید ید بحمدالله أصبحت علید آن طفل بگوید بایگو یف أصبحتم میک

و دشنام دوباره او را به گفتن همان  ین گفتار پاسخ دهد با فحاشیر از ایچنانچه غ

 کنند. یا از مدرسه اخراج میمجبور و  جمله

 دهند یافکار باطله را بین مسلمین رواج م ینصار
ار بزرگ و دور از انصاف یت بسیک جنایمنحرف کردن مردم از راه عقل و خرد، 

ن یاز ا یبدتر است. ما مقدار یمخالف و از هر ستم یان الهیاست، بلکه با تمام اد

ها  آن ند اکثریب یکند م یمنشأ افکار باطله را بررس یم، اگر کسیکن یت را ذکر میجنا

 م: یکن یرا ذکر م یانجام گرفته است، ما بعض یتوسط دول نصران

ح و یمس یسیدانند و خدا و ع یم یکیاول، وحدت وجود که خالق را با خلق 

 شمارند!! یم یکینکه سه تا است یالقدس را با ا روح

ن افکا زشت را جاسوسان یکه هم یسیدوم، حلول که خدا حلول کرده در ع

 اند. ن وارد کردهیان مسلمیم یحیمس
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اند.  ن کردهیوارد مسلم یاست که جاسوسان نصار یگریو صوف یشیسوم، درو

 شبهه نماند:  یم تا جایکن یار مدارک خود را ذکر م یما بعض

نقل کرده که در زمان  ۱۲ ۀ) در صفح۱۳۳۶(چاپ سنة  ینفحات األنس جام

از جاحظ نقل  ۱۳ ۀبوده. و در صفح یلباس رهبانان نصار یس پشمت لبایجاهل

ن نقل شده که یدند و از مستشرقیپوش یهنگام عبادت لباس پشمی م یکرده که نصار

ذکر حلقۀ  کلسون گفته که نذر سکوت ویاست و ن یلباس پشم در اصل شعار نصران

و  یشیبه نام دروها  نیا د که تمامییفرما یرواج داشته. مالحظه م یان نصاریدر م

 ن شده و اسالم را آلوده ساخته.یوارد افکار مسلم یگریصوف

 ییان بنا شد، ترسایصوف یکه برا ینفحات آمده است که اول خانقاه ۳۱در ص 

جاد تفرقه یجز ا یسؤال است که فرد نصران یشام بنا کرد. جا ۀان در رملیصوف یبرا

 باشد.توانسته داشته  یم ین چه منظورین مسلمیب

 ۀقیمربوط به طر یپوش نهیاضت و پشمیم: ریخوان ی، م۱۹نفحات، ص  ۀدر مقدم

احان و ین با سیپس از تماس مسلم :سدینو یم ۲۲است. و در ص  یت نصاریرهبان

و ترک  یریگ ل گوشهیاز قب ینان نسطوریرنشیت و دیرهبان ۀقیطر یحیرهبانان مس

به  ید و صورت خاصیخته گردیآماحت، با اسالم یو ترک نکاح و س یویتعلقات دن

 خود گرفت (البته به نام تصوف).

 یا نصرانیانگذاران تصوف یخ تصوف اتفاق دارند که بنیسندگان تاریتمام نو

که به بودند  انیاز صوف یاشخاص معروفاند  داشته یسر و سر یا با نصاریاند  بوده

تصوف اسالم را واژگون ن شدند و به نام یبودند و وارد مسلم ین نصرانیمورخاتفاق 

است در عبادات خود وارد  یهود و نصاری ینیکردند و رقص و سرود را که از اعمال د

 ساختند.

اند و  دهیکوش یگریج صوفیها مدتها است که به دست نوکران خود در ترو یبیصل

ن ین است و عالوه بر این مسلمیب یانداز اند و مقصودشان تفرقه کرده یاریآنرا آب



 ٦٩  قضیۀ پنجهم تفرقه انداختن بین دول اسالمی

هانه و برخالف عقل به یسف ینادان با کرامات یآن است که عرفا و مرشداننظرشان 

قلمداد کنند تا اسالم را مورد تنفر  یاز خرافات اسالم یا وجود آورند و آن را نمونه

 قرار دهند.

ه ینکه ممالک اسالم را تجزیدار شدند تا ا قات سوء را عهدهیتمام زحمات و تزر

را  یاست کنند و ممالک اسالمیزد تا بتوانند بر همه رن تفرقه انداین مسلمیکنند و ب

 مستعمرة خود سازند و کشورها را استعمار کنند.

 تفتیش عقائد ۀو محکم ینصار یتوز کینه
به وجود آمد و همچنان که از  یالدیم ۱۲ش عقائد در اواخر قرن یتفت ۀمحکم

ت یحیدا است به منظور تجسس عقائد مردم و کشف افکار ضد مسیاسمش پ

از  یکیاند: در  داشت از جمله نوشته یبیارات عجین محکمه اختیس شد و ایتأس

ار داده شده بود که مردم را به زور به یشها اختیا موسوم به ورون به کشیتالیا یشهرها

 یبرا یا الدی گرگوار نهم محکمهیم ۱۲۳۳ح وادار کنند. در سال ین مسیقبول د

ل داد. در یت است) تشکیاز نصران یا شعبهک (که یمنکوب ساختن عقائد ضد کاتول

 یالدیم ۱۹دا کرد و تا اوائل قرن یا توسعه پیا و اسپانیتالین سازمان در ایا ۱۳قرن 

 ادامه داشت.

ن. و به اندک ین بردن مخالفیپاپها و از ب یتوز نهیک یبود برا یا لهین محاکم وسیا

ن ین مبلغیمدت از ا نیکه در ا یعیات و فجایشد. جنا یحکم مرگ صادر م یزیچ

را که در  یف شود. تعداد کسانیش از آن است که توصیسر زد ب حین مسیدروغ

اه چالها خفه کردند چند صد یا در سیدند و یش عقائد زنده زنده سوزانیدوران تفت

ن ین محاکم تا چندین مقررات ایاز مورخ یاند و به قول بعض ن زدهیهزار نفر تخم

 کرد. یا جارخون در اروپ یلهایقرن س
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 مقررات برخالف انسانیت
کردند و بر او الزم بود  ی، متهم را مجرم محسوب میبرخالف تمام محاکم انسان

شد و  یرفته میبر ضد او پذ یخود را اثبات کند!! هر گونه شهادت ناروائ یگناه یکه ب

 یار مشکل بود و حتیشهادت له او بس یه او آسان بود، ولیشهادت عل یبه طور کل

 یه کسیان و اعراب و خدام حق داشتند علیهودیشد.  یشاهد، اسباب زحمت م یبرا

اگر «ن بود: ین محاکم ایتوانستند و قانون و زبان حال ا یشهادت دهند، اما له او نم

 ».زدیبگر یرد بهتر از آن است که گناهکاریبم یگناه یب

ح و یشان صحیر اکه از آن بدتر نبود به نظ یبر اثر جنون قدرت پاپها هر کار

آنکه پاپ بدنام نشود  یها برا ن محکمهین است که ایکرد و جالب ا یجلوه م یمنطق

زار یب یزیسا از خونرین جلوه داده بودند که کلیرا چنیکردند ز یحکم اعدام صادر نم

 یچاره را به مقامات نظامیکردند و محکوم ب یاست، اما فقط حکم به کفر و الحاد م

را ممکن بود یجز صادر کردن فرمان مرگ نداشتند ز یراها  آن ودادند  یل میتحو

 و اعدام شوند!! ریتکف وخودشان به دادگاه خوانده شوند 

 مخالفت پاپها با دانشمندان
و  یحیاز افراد مس یاریکردند بلکه بس ین مین خود چنیشها نه تنها با مخالفیکش

کردند و به طرز  ین معامله میز چنین یعیمخصوصا با دانشمندان علوم طب

از  یزننده بود که در بعض یا ن اعمال به اندازهیساختند. ا یمعدوم م یا رحمانهیب

 یروان متعصب خود پاپ با آن مخالفت داشتند. به عنوان نمونه وقتیموارد پ

ن دو نظر ابراز شد: یطرز رفتار با مسلمدربارۀ  افتندیا تسلط یها بر اسپان یحیمس

د یزنان واطفال با یگفتند تمام افراد مسلمان بدون استثناء حت یاول، پاپها م ۀینظر

ن بود که تمام مسلمانان را یدوم که مردم عوام درخواست داشتند ا ۀیکشته شوند، نظر

شود در سال  یآنکه هر دو نظر عمل یا برایاز مملکت اخراج کنند. پادشاه اسپان
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ن قبل از یدستور داد همه را از مملکت اخراج کنند، اما سه ربع مسلم یالدیم ۱۶۱۰

 خ تمدن گوستاولوبون).یدند!!! (مراجعه شود به تاریخروج به قتل رس

بود نزد پاپها مردود  یبه دالئل منطق یکه متک یا تازه یمتأسفانه هر نظر علم

جلوه  حین مسیشد و در نظر عوام به نام مخالفت با اصول آئ یشناخته م

، به حبس محکوم یاز دانشمندان را به جرم نظر علم یاریل بسین دلیدادند. به هم یم

ن ین کشت و کشتارها آئیانتیجۀ  زدند. در یرا زنده زنده آتش م یا بعضیکرده و 

 ۀگر جنبی. دیتوحش و ضد بشر ۀجنب یکیبه خود گرفت:  یمنف ۀدو جنب یحیمس

سا که خود را مقابل یداشت و پاپ و کل یلر تکامیجا سی. چون علوم تدریضد علم

کردند تا آنکه مذهب جنبة ضد  یم ینینش علوم و ضد دانش قلمداد کرده بود عقب

به  یتا آنکه امروز وقت ینید یغ بیتبل یشد برا یا لهین وسیبه خود گرفت و ا یعلم

مقابل علم قلمداد  ۀم همه جا مذهب را نقطینیب یم میکن ین مراجعه مییمکتوبات ماد

چنان اقتضاء  یاستنباط علم ین ولیچن یند: استنباط مذهبیگو یکنند. مثال م یم

 دارد.





 

 

 دار و بدنام کرد را لکه ینصرانیت تمام ادیان اله

مشاهده کردند و مطالب  یات علمیپاپها را با نظرمردمان اروپا چون مخالفت 

از منطق  یاس غلط و خالیک قیدند، متأسفانه با یل را با عقل و خرد موافق ندیاناج

ان را یم دادند و تمام أدیداشت تعم یکه جنبة مذهب یمطالب ۀیان و به کلیادهمۀ  به

و  یخراف ت و پاپها را با آن عظمت و شوکتیحیکه مس ییدانستند. جا یخراف

ن یان را موهوم پنداشته و مجموع ایر أدیت سایاس اولویدند با قیمخالف دانش د

اروپا به شرق صادر کردند و  یها ز را به صورت سوغات از دروازهیآم افکار مغالطه

 ات اروپا گشتند بدون مطالعه افکار نامستدلیصنعت و ترق ۀفتیمردم شرق هم که فر

 ینیال کردند هر دیسر زبانها افتاد و خ ین خرافیو د یافن خریرفتند و دیرا پذها  آن

شها یمحکوم به حکم کش یجه دانشمندان اسالمیمخالف علم و دانش است و در نت

 سوق داد. ینید یت بشر را به بیشدند. در واقع نصران

بدنام شوند و مردم نسبت به افکار  یربان ینصرانیت سبب شد علما
 نیز بدبین شوند یاله یحقیق
حه بودند یگذار افکار صح هیاز علوم و پا یاریان اسالم که خود مؤسس بسیشوایپ

پنداشتند  یخبر از حقائق اسالم یدند و مردم بین اروپا گردیر مقلدیمورد تحق

م: در شرق یگوئ یهم مانند پاپها مخالف علم و دانش اند. ما نم یدانشمندان اسالم

ان اسالم مروج علم و یشوایم پیگوئ یم شود، ما یافت نمینما  نما و عالم یروحان

ان دانشمند را یحیان و مسیهودی یحت یاند و طبق مقررات اسالم طرفدار دانش بوده

را  یو اجتماع یفرد یکه زندگ یعلوم ۀیدادند و از کل یق قرار میر و تشویمورد تقد

جب از وا یو بعض یرا واجب کفائ یل هر علمیکردند و تحص یم یبانیاداره کند پشت

ان یشوایو پ ین اسالمیین روحانیرا که ب ین تفاوتیدانستند. ممکن است چن یم ینیع
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د. ین سخن را بر تعصب خشک حمل نمایباور نکند و ا یوجود دارد کس یحیمس

 م.یکن یر موکول میسخنان زمطالعۀ  ن قضاوت را به بعد ازیلذا ا

 با اسالم یروحانیت نصران ۀمقایس
از اوضاع  یا ده و شمهیل پاپها را شنیض و طویعر التیاز تشک یهر کس اندک

 ین دو تا چه حد است و اگر کسیان ایداند که تفاوت م یده باشد میدربار پاپ د

ر یمجلل و خ ید معطل شوند و کاخهایبخواهد پاپ اعظم را مالقات کند مدتها با

د یرا سف گرا اپرست مادهین دنیسالط ینات و خدم و حشم رویتزئهمۀ  پاپها باکنندۀ 

ا دلها را مضطرب یدر اطراف دن یحیرحمانة دول مسین همه کشتار بیکرده است. ا

آورد.  یخود نم یدلخراش آن عالم را فرا گرفته. اما پاپ به رو یهایکند و ستمگر یم

ده و یگر ممالک را ندین الجزائر و دین و مسلمیاعراب فلسط یجمع دسته یکشتارها

انه و پامال کردن حقوق افراد یدر خاورم یحیات دول مسیا از جنایرد. آیگ یده مینشن

مسلط بر ممالک  یبه عکس تا دول اروپا به کل یخبرند، نه والله. ول یشان بیبشر کش

چارگان بود و هر کس هر یپناهگاه ب یعلماء و مراجع اسالمخانۀ  نشده بودند درب

 قات کند.ت را که پناهگاه ملت بودند مالیتوانست مراجع روحان یساعت م

که بار نمک  یاز کسان یقم مأموردروازۀ  کنم چهل سال قبل دم یفراموش نم

کرد، مردم  یاست مطالبه م یال فعلیک رینار که ده یصد د یکردند خروار یحمل م

ن ظلم را از ما بگردان. آن عالم یقم اجتماع کردند که ا یاز علما یکیخانۀ  در

ن کار موقوف شد. اما چون ید ایتهدک یفرماندار را خواست و به  یروحان

ان یاروپائ ۀهم به اشار یجدا کرد ودول اسالم یروحان یمردم را از علما یگر یاروپائ

نگذاشتند. اکنون اگر هزاران نفر  یامت باق یبرا یگر پناهیعلماء را بستند، دخانۀ  در

برسد دار که به درد مردم  تیک مرجع صالحیکشته شود وهزاران حقوق پامال شود 

از هزار  یکیت آنچه ذکر شد یحیان اسالم و مسیشوایوضع پ ۀسیوجود ندارد. در مقا

 بود. و اما از جهت علم و تمدن: 



 ٧٥  نصرانیت تمام ادیان الهی را لکه دار و بدنام کرد

له چون یچاره گالیسد: بینو یاست م یحیون لون که خود از دانشمندان مس

اظهار  یارات عقائدین و سیکرده بود و از همه بدتر در باب حرکت زم یاطیاحت یب

رت داشت او را به زندان انداختند یک مغایکاتول یسایبا اصول کل یداشته بود که به کل

ها نداشتند و  کیاز کاتول یبا دانش و علم طب دست کم یز در دشمنیو پروتستانها ن

 دانستند. ین دشمن نوع بشر میآمد خطرناکتر یم قت بریدر طلب کشف حق یهر کس

 یم بعد از اکتشاف گردش دورانیک قرن و نیسد: ینو یم یگوستاولوبون فرانسو

سد: در قرن دهم ینو یز میخبر بودند. ون ین مسئله بیا از ایخون هنوز اطباء اسپان

مورد  یا خود را انتشار دهد به اندازه یاز پاپها خواست مطالب علم یکی یالدیم

ق یاز طر طان در جسم او حلول کرده ویتعجب واقع شد که او را متهم کردند که ش

 ح خارج شده است.یخداوند مس

د. یاسالم را بشنو یطرز رفتار علما یحین مسین مورخیاکنون از زبان هم

 یسد: دانشمندانینو یگانه میر تمدن اسالم در علوم بیدان تحت عنوان تأثیز یجرج

از  یا علوم در پاره ین برخاستند که افکار و عقائدشان از صاحبان اصلیان مسلمیاز م

ام کردند ناچار قسمت یکسب علوم ق یها براینکه اروپائیتر بود و هم ید عالموار

 ترجمه و اقتباس کردند. یبا رنگ اسالم یعمدة آن را از زبان عرب

در  دیر بخشیثأکه در مشرق ت یبه قدر یسد: تمدن اسالمی نو یگوستا ولوبون م

 شد. مند له اروپا از تمدن بهرهین وسیز مؤثر واقع شد و بدیمغرب ن

غرب قبل از  یایاند که دن اعتراف کرده یکائیو امر ین اروپائیاز مستشرق یا عده

 یها برا یحینکه مسیاز علم و صنعت نداشتند هم یا بهره یبیصل یها جنگ

 یالمقدس به شرق آمدند چشمشان به نور اسالم روشن شد و به جا فتح

 المقدس علم و صنعت را فتح کردند.  تیب

است که گفته شد، ها  نیا ش ازیب یلین خصوص خیمطلب در اد: یمؤلف گو

 م.یکن ین اندازه اکتفا میما بر اختصار است، به هم ینجا بنایچون در ا یول



یب جدید در ائتالف تثلیث و توحید   ٧٦  فر

 بیش از مصالح ایشان است یمفاسد مخترعین نصار
د به یبه بشر کرده و با یکرد خدمت یپندارند هر کس اختراع یم ید برخیشا

و المذهب و  ید چون مادین جدیغافل از آنکه مخترعبهشت جاودان رهسپار شود 

 یگریو ماد یا را به المذهبیاز اختراعاتشان مردم دن یبند و بار بودند تعداد یب

 ین مادیا فالن ماشیکنند مخترع برق و  یال میا خیتوجه داده است، چون مردم دن

طفه و د پشت پا به تمام اخالق حسنه و عایخوب است و با یگر یاست، پس ماد

 ین نصاریخت و مانند مخترعید دور ریرحم و توکل زد و عقائد و افکار حقه را با

ن رفته، یعاطفه شد. مختصر آنکه حکومت اخالق حسنه بر دلها از ب یو ب یالأبال

مان را از دلها برده و یآنکه مخترع برق اطاقها را روشن کرده و نور ا یچرا، برا

 یو اخالق را پامال کردند و در عوض برا یانسان یاین تمام مزایاز مخترع یاریبس

درخشان صنعت  یها کند با طلوع ستاره یال مین آوردند. هر کس خیما ماش

رنج، و  یجا یو راحت یبدخت یبه جا ین خواهد شد و خوشبختیش بشر تأمیآسا

را خواهد گرفت، و باألخره اشعة تمدن ظلمت و  یجیمرگ تدر یات جایح

 ینیب شیبخش را پ لذت یک زندگین یریش یایال رؤیتوحش را از عالم خ یکیتار

از دور آشکار شد. تا خواست  یو نابود یعبوس و هولناک بدبخت ۀکند چهر یم

ن یزم یرو یر شد و تمام آبادیعالمگ یت جنگ صنعتیبکشد عفر ینفس راحت

 لگدکوب زور و استعمار شد.

ل اختراعات یها مشغول تکم شگاهیماهنوز در آز ین و دانشمندان صنعتیمخترع

دان جنگ ین میسنگ یبه صورت سالحهاها  آن افکار و زحماتنتیجۀ  خود بودند که

 مردم را حمل و نقل کنند. یحتاج زندگیماها قبل از آنکه ماین ساختند. هواپیرا مز

نابود کردن بشر به پرواز آمده است و قبل  یمخرب شده و برا یها ختن بمبیرآمادۀ 

ن یانتیجۀ  ک کرده. فقطیا را تاریخطر آن دن ۀیاتم استفاده شود سا یرویاز آنکه از ن

 یو نابود کردن رحم و مروت و انصاف و طهارت شده و به جا یاختراعات بردن تقو



 ٧٧  نصرانیت تمام ادیان الهی را لکه دار و بدنام کرد

ن یگر بیکدیبه نان ید و عدم اطمیشد یتعاون بقاء، تنازع بقاء آورده است و لذا نگران

 شده است. یبشر عموم

 خیال محال
دارند  یاظهار م یطلب ن اصالحیدروغ یاند و با ادعا ال عقب گرد کردهیخ یبعض

که با زحمت فراوان و مخارج  یمگر از راه ین برگشت، ولید به روش سابقیکه با

دم از موقوف  یاند، ممکن است برگردند. گاه که از آن برده ییهنگفت رفته و سودها

را  یزیدانند که چ یچارگان نمیزنند، ب یل سالحها میو تقل یاتم یشهایساخت آزما

است  ینفس که موجد بدبخت یاند، مگر هوا خواستند چرا به وجود آورده یکه نم

 دارد. یدست برم





 

 

 اسالم است یواقع یحمله به اسالم و علما یاصل ۀنکت

را ها  آن تواند مشت یکه م یدانند تنها کس  یک از مذاهب باطله میو هر  ینصار

که مانع  یزیباشند. پس تنها چ یم یمجاهد اسالم یباز و در جامعه رسوا کند علما

باشند. لذا با هر  ین مید یقیشان است دانشمندان حقیشرفت مقاصد مسموم ایاز پ

زنند و هر چه  یرخواه افترا میخ یبه علما یپرداز  دروغ شده با تهمت و یا لهیوس

کنند و  یش مردم خوار و کوچک میشان را پیا یان خرافیتوانند با کمک عالم نما یم

   یشان میاز نفوذ ا
ً
ن را زاهد ید یکه علما یآثار عرفاء و شعرائکاهند. مثال

را نشر ها  آن نیکنند و دواو یج میخوانند ترو یم یاکار قشریظاهرپرست و ر

تازند و با  یم یگو کم شد با کمال آزاد ز و حقیست خرافه یدهند و چون نفوذ علما یم

را به  یخ فضل الله نوریکنند. و امثال ش یم یچاره بازیجان و مال و ناموس مردم ب

شود، اما  یداده م یقیو موس یگر در مدارس درس رقاصید یورسانند. از س یقتل م

 ست.ین ین و عقائد حقه و دفع خرافات خبریاز علم د

 یاسالم یاز علما یتمسخر و تحقیر نصار
ان در روز یحیر مسیو سا یونوز نصرانیسد: مسینو یم ۲۸۱خ ملکزاده ص یتار

 یتمسخر به علما د ویتقل یعمامه ملبس و برا یعنیت یدشان به لباس روحانیع

 اجرا کردند! یا اسالم مضحکه

 اسالم یاز علما ینصار یبدگوئ
س و شاعر و ینو خیتسلط دارند تار یبر ممالک اسالم یحیاکنون که دول مس

ن است. یبه د ییپسندند) کارشان بدگو یکه خودشان م یفکر (البته روشنفکر روشن

سد: ینو یکتابش م ۲۵۲ص س مشروطه در ینو خیزاده تار نمونه دکتر ملک  یبرا
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نکه فالسفه در آن زمان مردود بودند در مجلس درسش صدها یبا ا یرزا رضا حکمیم

 یسرائ شدند، در غزل یمند م افتند و از آن کانون فضل بهرهی یمحصل حضور م

 یاکاریو ر یسالوس ۀدن پردیکردن افکار و در  داشت و در روشن یدطوالئی

آخوندها بود.  ۀنین جهت مورد بغض و کیبه هم کرد. یار میزاهدنماها جهد بس

باطل و منسوخ گذشته و غزل  یهایم وتئوریقد ۀکه به فلسف ید کسیمالحظه کن

ن مورخ از او یاند، ا کرده و اهل علم او را باطل و فاسد دانسته یمردم را گمراه م یسرائ

س از سد: پینو ینجف م یر علمایدر تحق ۲۵۴و در ص کند.  ید میف و تمجیتعر

که امروز در  یبه معنائ یخواهیق بر ما مسلم شد که افکار آزادیق عمیمطالعه و تحق

نجف راه نداشته. البته چون مطالعه  یکنند در جامعة علما یم یه تلقیممالک راق

ن نتوانسته یش از این مغرض اروپا بوده بیکتب مستشرقمطالعۀ  زاده منحصر به ملک

عالقمند  یشتر به عقائد مذهبیکرده که ب ییبدگون یاز مسلم ۱۱۹و در ص  بفهمد.

و شقاوت  یرحمیعوام به ب یتعصب مذهب یهستند تا به وطن و آب و خاک و گاه

به  یکمتر ۀن عالقید گفت: اگر مسلمیبا ین مورخیشود، در جواب چن یم یمنته

ت شده به دس یفروش به وطن ندارند و هر چه وطن یا نان ابدا عالقهید یوطن دارند، ب

ف کرده و یفاسد تعر یتهاینان شده است. در همان صفحه از اقلید یبند و بارها و ب یب

ها هزار نفر به  د در انقالب باب دهیگو یاد نشان داده و میآنان را به دروغ ز ۀعد

د تمام ید انقالب گفت و شایرا نبا ینکه شرارت پنجاه نفر بابیدند، با ایهالکت رس

ن مورخ مغرض در همان صفحه به یدند، اما ایرس یفر نمآن زمان به هزار ن ۀیباب

خود  ۀسندیشتر از نویبها  آن کند که قطعا غرض یاستناد م ین اروپائیکلمات مورخ

 کتاب است.



 

 

 یالدین ایوب صالح یاز زندگ یا خالصه

 یوبین ایالد صالح یهم به زندگ یا ان مناسب است اشارهید: در پایسنده گوینو

وسف الناصر ین یالد صالح«سد: ینو ین اسالم میم. در کتاب طبقات سالطینمائ

 ۵۳۱وب، اصال کرد است. در سال یپسر ا ین، پسر شای، پسر نجم الد»یوبیاأل

سر کرد و  ین محمود بن زنگی) متولد شد و در نزد نورالدیالدیم ۱۱۳۸( یهجر

ن یحکومت شام منصوب نمود و بعدها صالح الدن به پاس زحماتش او را به ینورالد

 رکوه را مأمور مصر نمود.ین شیش اسدالدیو عمو

) ۱۱۶۹( ۵۶۴ر مصر شد و در سال یرکوه امیمه شدند شیبعدا که مصر و شام ضم

د و العاضد یر مصر گردیبه طور مطلق ام یوبین ایالد رکوه در گذشت، صالحیکه ش

افت و از نظر یوفات  ۵۶۷مصر که عنوان خالفت داشت در سال  یر فاطمین امیآخر

د. پس از فوت عاضد مکه یشامل مصر هم گرد یء عباسیخالفت دامنة کار مستض

 ین شد و ویالد کشور صالح ۀمیز ضمینفک مصر بود نیم جزء الینه که در قدیو مد

 ود.من منصوب و روانه نمی یریبه ام ۵۶۹برادر خود تورانشاه را در سال 

ن به دمشق وارد شد یالد صالح ین زنگیپس از مرگ نورالد یعنیهـ  ۵۷۰در سال 

سال  یعنی ۵۸۱مة کشور کرد و فقط حلب در سال یو سراسر شام تا حد فرات را ضم

ل تا رود فرات یل داد که از رود نیتشک یمه شد، دولتین ضمیمرگ الصالح پسر نورالد

اول و دوم  یها در ضمن جنگ یسویع یها یبیکه صل یوسعت داشت و فقط قطعات

 ماند. یساخته بودند، باق یهائ در آنجا وارد شده و استحکامات و قلعه یبیصل

 یع الثانیرب ۲۴خ ین در تاریحط ۀروزمندانیپ ین پس از جنگهایالد صالح یول

ان برداشت و در ظرف سه ماه بر یها را از م یبی) صل۱۱۸۷ه یژوئ ۴( ۵۸۳

 .افتیالمقدس دست  تیب
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المقدس  تیتوانسته بودند ب یبیصل ۀیاول یکه در ضمن جنگها یان اروپائیبیصل

را  یبیجان درآمدند و جنگ سوم صلین به هیالد را به چنگ آورند از اقدامات صالح

پ اگوست پادشاه فرانسه شروع یلیو ف یسیشارد اول پادشاه انگلیر یبه فرمانده

م یک سال و نینمودند. پس از ن حرکت یبه طرف فلسط ۵۸۶نمودند و در سال 

 ید و نصاریبرقرار گرد یا ساله صلح سه ین و نصارین مسلمین بیجنگ خون

ر ین جنگها اسیشارد در ضمن ایبه دست آورند، (ر یا جهین جنگ نتینتوانستند از ا

 ن شد).یمسلم

وفات  یوبین ایالد ) صالحیالدیم ۱۱۹۳( ۵۸۹در سال  یعنیک سال یپس از 

 شد. ین وین جانشیالد برادر صالح یوبین عادل ایالد فیافت و سی
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