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چکیده :شهرت فخراالسالم محمد صادق ارومیه ای به
سبب کتاب انیس االعالم وی در دایره منازعات مسیحی
اسالمی در دوره اخیر قاجار است .کتاب دیگر او با عنوان
بیان الحق المطلق هم به این جهت کمک کرد .او از گستره
دانش نقد مسیحی برخوردار بوده و سعی کرده است
آنها را در آثار خود درج نماید .بدین ترتیب ،فخراالسالم از
چهره هایی است که به هر روی ،جایگاه شناخته شده ای
در گفتگوهای اسالم شیعی مسیحی دارد و دراین زمینه،
تجربه ای از منازعات اسالمی مسیحی دوره اخیر قاجار
است .نویسنده ،نوشتار پیش رو را با ارائه اطالعاتی پیرامون
فخراالسالم و محتوای اطالعاتی آثار و نوشته های وی ،آغاز
نموده است .در ادامه ،اندیشه های فخراالسالم در باب
علم نو و دین را که در دو فصل از دو جلد اول و چهارم بیان
الحق مطرح شده است ،مورد واکاوی قرار می دهد.
کلیدواژه ها :فخرالسالم ،انیس االعالم ،کشفیات علمی،
قرآن ،اسالم ،قوانین غرب ،اعجاز قرآن ،حقوق غرب ،بیان
الحق و الصدق المطلق ،آثار فخراالسالم ،قوانین حقوقی.

New Scientific Discoveries and Western Legal
Laws in the Qur’an (A Review of the Writings
of Fakhr al-Islam Mullah Mohammad Sādiq
of Orumiyeh)
Rasul Jafarian
Abstract: Fakhr al-Islam Mohammad Sādiq
from Orumiyeh is famous for his book Anis
al-‘Alām in the subject of Islamic-Christian
conflicts during the late era of Qajar period.
His other book, Bayān al-Haq al-Muṭlaq, also
contributed to this aim. He has a wide range
of Christian critical knowledge and has tried
to include them in his works. Thus, Fakhr
al-Islam is one of the figures who in any case
has a well-known position in the Shiite Islam-Christian dialogues, and in this regard, he
is considered an experienced figure of the recent
Christian-Islamic conflicts of the Qajar period.
The author has started the forthcoming article
by presenting information about Fakhr al-Islam and the informative content of his works
and writings. In the following, Fakhr al-Islam’s ideas about modern science and religion,
which are presented in two chapters of the first
and fourth volumes of Bayan al-Haq will be
expressed
Keywords: Fakhr al-Isalam, Anis al-‘Alam,
Scientific Discoveries, Quran, Islam, Western
Laws, Miracle of the Quran, Western Law,
Bayān al-Haq wa Al-Sidq, Works of Fakhr
al-Islam, Legal Laws.

ّ
ّ
القضائية الغر ّبية يف القرآن
العلمية اجلديدة والقوانني
اال كتشافات
ّ
ّ
نظرة عىل كتابات فخر اإلسالم املال حممد صادق أروميهاي
رسول جعفر يان
ّ  تنبع شهرة فخر اإلسالم:اخلالصة
ّ حممد صادق
أروميهاي من كتابه
أنيـس األعلام الـذي صـدر يف سـياق الصـراع املسـيحي اإلسلامي
 وقد جاء كتابه اآلخر بعنوان،يف الفترة األخيرة من العهد القاجاري
ّ
.احلق املطلق ليساهم يف نفس السياق
ّإن هـذا الكاتـب كان ميتـاز بإشـرافه على أبعـاد علـم النقـد املسـيحي
ّ  وعلى هـذا فهـو.وقـد بـذل جهـده يف بياهنـا يف آثـاره
ّ
على أي
يعـد
ً
ّ
الشخصيات املشهورة يف احلوار اإلسالمي الشيعي
حال واحدا من
ّ
ّ  ولـه يف هـذا املجـال خبـرة،املسـيحي
مسـتمدة مـن النـزاع
عمليـة
.اإلسالمي املسيحي يف الفترة األخيرة من العهد القاجاري
وهـذا املقـال يبـدأ بتقـدمي بعـض املعلومـات عـن فخـر اإلسلام ومـا
ّ
ّ
 ّمث يبحـث يف،تتضمنـه مؤلفاتـه وكتاباتـه مـن مضامين املعلومـات

أفـكار فخـر اإلسلام يف بـاب العلـم احلديث والديـن اليت يطرحها يف
ّ
ّ األول والرابع من كتابه بيان
ّ املجلدين
.احلق
فصلني من
ّ
 اال كتشـافات، أنيـس األعلام، فخـر اإلسلام:األساسـية
املفـردات
ّ
ّ
 القانون، إعجـاز القرآن،القوانني الغربية
، اإلسلام، القـرآن،العلميـة
ّ
ّ
، مؤلفـات فخـر اإلسلام، بيـان احلـق والصـدق املطلـق،الغـريب
ّ
.القوانني القضائية
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درباره فخراالسالم
شهرت فخر االسالم محمد صادق ارومیه ای (1330 - 1260ق) به سبب نگارش کتاب «انیس االعالم»
است که در دایره منازعات مسیحی ـ اسالمی در دوره اخیر قاجار ،اثری شناخته شده به شمار می آید.
کتـاب مهـم دیگـر او بـا عنـوان «بیـان الحـق المطلـق» نیـز بـه شـهرت وی در ایـن عرصـه کمـک کـرد .فخـر
االسلام ،در حوزه «دانش نقد مسـیحی» ،از اظهار الحق رحمة اهلل هندی گرفته تا مطالعات شـخصی،
و نیز مطالبی که به صورت سنتی از دورانی که آموزش های مذهبی مسیحی دیده بوده تخصص داشته
و بیشـتر آثارش در این زمینه نوشـته شـده اسـت .بدین ترتیب فخر االسلام ،در شـمار چهره هایی اسـت
که جایگاه شـناخته شـدهای در گفتگوهای اسلام شـیعی ـ مسـیحی دارد و در این زمینه آثار او تجربهای
از منازعات اسالمی ـ مسیحی دوره اخیر قاجار است.
علاوه بـر آن ،وی در حوز ههـای دیگـری ماننـد سیاسـت اسلامی و اجتماعیـات اسلام ،از جملـه بحـث
در بـاره حجـاب و شـراب هـم آثـاری دارد کـه در سـال  1380آن را در رسـائل حجابیـه منتشـر کـردم .ایـن
نخسـتین رسـالهای اسـت که به طور مسـتقل ـ البته نیمی از آن ـ درباره حجاب نوشـته شـده و واکنشـی به
اظهاراتی است که در جهان اسالم و از جمله ایران درباره حجاب مطرح شده است.
در بـاره سـوابق وی گفتـه شـده اسـت کـه پـس از سـالها تحصیـل در عالـم مسـیحیت ،مسـلمان شـد ،بـه
تحصیالت آخوندی پرداخت و در سال 1305ق ناصرالدینشاه لقب فخراالسالم را به او داد( .بنگرید:
مقدمـه انیـس االعلام ،چـاپ دوم ،تهـران ،1364 ،ص د) نویسـنده در مقدمـه ایـن کتـاب ،سـیر تحصیل
و تحـول دینـی و گرایـش خـود بـه اسلام را بازگـو کرده اسـت( .انیـس )28-2/1 ،درباره ایـن اطالعات باید
راستیآزماییهایی انجام شود.
فخراالسلام در جر یـان انقلاب مشـروطه در سـال  1324و بعـد از آن ،جانـب ّ
سـیدمحمد طباطبایـی را
گرفـت .وی بـرای مشـروطهخواهان سـخنرانی و روزنامـه منتشـر میکـرد .نشـریهای بـه اسـم تدیـن در سـال
 1325ق منتشـر کرد که بخشـی از آن اخبار و تحلیلهای سیاسـی بود و مباحثی هم درباره گفتگوهای
اسالم و مسیحیت داشت .بیفزاییم که او از آشوریان ارومیه ،اما متولد آمریکاست .چنانکه خودش در
بیان الحق با اشاره به ادیسون ،او را هموطن خود میداند .همچنین در ابتدای انیس االعالم میگوید در
واتیکان هم درس خوانده اسـت .در صفحه نخسـت شـماره ّاول تدین هم نوشـته اسـت که لغات اصلی
تـورات و انجیـل را هـم میدانـد و بـه هـر کسـی کـه عالقمند باشـد درس میدهد .این قسـمت اخیر سـبب
شـده تـا در شـمار معـدود افـرادی قـرار گیـرد کـه اندکـی بـا فرهنـگ غرب آشـنایی داشـته و از علـوم جدیده
کمابیـش باخبـر بـوده اسـت ،آن هـم در روزگاری کـه ایـن آ گاهیها اندک بود .اعتبـار وی در زمان خودش
ً
بـا توجـه بـه تولـدش در سـال  1260قمـری در دوره مشـروطه نسـبتا قابـل توجـه بـوده و تخصصـش در نقـد
مسیحیت جلب توجه میکرده است.
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شـرح حالـی کـه در زمـان حیاتـش بـرای او نوشـته شـده ،متعلـق بـه محمدعلـی داعیاالسلام و در مجلـه
دعـوة االسلام اسـت کـه عیـن آن را محمدعلـی خیابانی در علمای معاصریـن ( ،174 -169قم)1382 ،
آورده است .خیابانی گفته خودش هم زمانی که در مدرسه طالبیه تبریز درس میخوانده ،در وقت آمدن
فخراالسلام بـه تبر یـز و رفتـن بـه منبـر از او اسـتفاده کـرده اسـت .در کتابهـای مختلـف و نیـز خـود او در
صفحـه ّاول مجلـد چهـارم بیـان الحـق فهرسـتی از تألیفـات خـود را معرفی کرده اسـت( .بنگریـد به ادامه
بحث) در البهالی مطالب کتابهایش آ گاهیهای پراکندهای از خود داده است.
معروفترین نوشته او انیس االعالم فی نصرة االسالم در نقد مسیحیت است که در دو جلد منتشر شد.
خبر انتشـار آن را عبدالحسـین سـپهر در مرآت الوقایع مظفری ( ،436/1تهران )1386 ،ذیل وقایع سـال
1317ق آورده است:
کتـاب انیـس االعلام  ...از تصانیـف فخراالسلام واعـظ کـه از دیـن نصرانـی بـه دیـن اسلام
درآمد ،تازه به طبع رسیده.
ً
در دهـه پنجـاه شمسـی یـک چـاپ شـشجلدی از آن انتشـار یافـت .انیـس االعلام ظاهـرا بـا حمایـت

انیسالدوله و بیان الحق با حمایت میرزاعلیاصغر خان اتابک اعظم منتشـر شـد (فهرسـت کتابهای
چاپی فارسـی مشـار )833/1 :که نشـان میدهد با اعیان هم در ارتباط بوده اسـت .شـگفت آنکه تاریخ
مقدمـه جلـد دوم انیـس االعلام سـال 1315ق 1898/اسـت کـه شـاید تاریخ کتابت نسـخهای باشـد که
بعدهـا از روی آن چـاپ سـنگی صـورت گرفته اسـت .سـپهر دربـاره جلد دوم انیس االعلام ذیل حوادث
سال 1318ق نوشته است:
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كتاب انيس االعالم فى نصرة االسلام در ماه شـوال به طبع رسـيده در طهران .اين [كتاب]
دو جلد اسـت از تأليفات فخراالسلام واعظ اسـت كه جديداالسلام اسـت و نصرانى بوده
بهـا در ّرد اهـل صليـب نوشـته و در ترويـج ديـن اسلام كوشـش دارد( .مـرآت الوقایـع
و کتا 
مظفری)557/1 :
آثـار دیگـر او هـم بهجـز انیـس و بیـان الحـق در نقـد مسـیحیت و بـه طـور حاشـیهای در رد طبیعییـن اسـت
کـه افـکار و نوشتههایشـان ضـد دیـن محسـوب میشـد .تعییـن الحـدود علـی النصـاری و الیهـودی در

تهران چاپ سـنگی شـده اسـت( .فهرسـت کتابهای چاپی فارسی مشـار )1379/1 :همین طور حجة
االلهییـن فـی رد الطبیعییـن کـه آن هم به گفته مشـار چاپ سـنگی شـده اسـت( .مشـار )1720/1 :عنوان
دیگر ،کتاب خالصة الکالم فی افتخار االسلام اسـت که زمان مظفرالدین شـاه و مصدر به نام او انتشـار
یافـت .ایـن کتـاب بـه درخواسـت صفاخانـه اصفهـان ـ مرکزی که برای گفتگوهای مسـیحی اسلامی بود
و در نقـد مسـیحیت در سـال 1322ق نوشـته و در  260صفحـه منتشـر شـد .محتـوای کتـاب مـروری بـر
اصـول دیـن بـر مبنـای اسلام و مسـیحیت اسـت و ضمـن آن (ص  )125از بیـان الحق و الصـدق خود یاد
کـرده و اینکـه «خـدا توفیـق نشـر عنایـت فرمایـد ،قدری از جلد ّاول مطبوع اسـت باقـی در تعطیل» .کتاب

خالصة الکالم بهجز چاپ ّاولش در سال 1322ق یک بار هم در قم در سال  1330خورشیدی (فهرست

بهـای چاپـی فارسـی )1908/2 :گو یـا بـا توصیه آیتاهلل بروجردی منتشـر شـده اسـت .گفتنی اسـت
کتا 
که وی در زمان حیات خود نتوانسـت همه آثارش را منتشـر کند و چنانکه مشـار نوشـته فاضل شـربیانی
مکتوبی در اینباره نوشـت که در روزنامه ایران مورخ شـوال 1318ق در توصیه به حمایت مالی از انتشـار
آثار وی بود( .مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی)476/3 :
اثر دیگر او برهان المسلمین است که چاپ سنگی شده و در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخهای
از آن هسـت )C/2230( .کتـاب دیگـر او در دو جلـد ،تعجیـز المسـیحیین در تأییـد برهـان المسـلمین
(چاپ 1324ق) است که بنده آنها را تاکنون
ندیـدهام .کتـاب فارقلیطـا هـم از دیگـر آثـار
اوسـت کـه از اینهـا در جلـد چهـارم بیان الحق
یـاد کـرده و ایـن دومـی را هـم ماننـد کتـاب
کشـف اال ثـر فی شـق القمر ،ندیـدهام .از تعجیز
المسـیحیین نسـخهای در کتابخانه ملک ش
 953موجود است.

و امـا کتـاب مفصـل دیگـر او بیـان الحـق و
ً
الصـدق المطلـق اسـت کـه ظاهـرا جلـد ّاول
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در سـال 1322ق و جلد چهارم آن در سـال 1324ق منتشـر شـده اسـت
و هشـت مجلـد آن باقـی مانـده اسـت( .نسـخههای آن در مرعشـی ش
 ،17609ملـک  636 ،635و 112؛ آسـتان قـدس51985 ،؛ مجلـس
18872/2؛ ملـی  )6-17032ایـن کتـاب در نقـد مسـیحیت و بـه طـور
خاص در نقد کتاب الهدایة و رسالة عبدالمسیح کندی  ...از مرسلین
آمریکاسـت .کتـاب الهدایـه در رد بـر اظهار الحق رحمةاهلل هندی اسـت
که گفته میشـود انیس االعالم ترجمه نامنظم همان اسـت .فخراالسالم
در خاتمه کتاب خالصة الکالم فی افتخار االسالم شرحی درباره کتاب
الهدایه آورده و اشاره میکند:
در این ایام دعات مسیحیه کتب کثیره در رد بر اسالم و توهین بر قرآن و
صاحب آن و ائمه انام به زبان اهل اسالم تألیف و تصنیف نمودهاند ،از
آن جملـه چهـار جلـد کتـاب الهدایـه  ...که در مصر طبع نموده و در بالد
اسالمیه نشر کردهاند( .خالصة الکالم ،ص )249
همانجا میافزاید:
ً
این حقیر فقیرّ ،اول چهار جزو که هر جزوی تقریبا ده هزار بیت است ،در اثبات این دو امر
اعظـم تألیـف و تصنیـف نمـوده ،حمـد خـدای را کـه در مبیضه حاضر اسـت و جـزو ّاول آنها
زیر سنگ است ،همین ایام از طبع بیرون خواهد آمد( .ص )254
فخراالسلام روی صفحـه جلـد ّاول کتـاب بیـان الحـق و الصـدق المطلق فهرسـتی از تألیفات خودش را
نوشته است .در آنجا آمده است:
اسـامی مصنفـات مطبوعـه حقیـر ،جلدیـن انیـس االعلام فـی نصـرة االسلام ،قیمـت هـر
جلـدی دو تومـان و پنـج قـران ( )3خالصـة الـکالم فـی افتخـار االسلام جلـدی هفتهـزار
دینار )4( ،جلد ّاول بیان الحق یک تومان و پنج قران و این کتابها در خراسان ،در سرای
شـاهوردیخان حجـره جنـاب  ...میرزاعلـی اکبـر تاجـر یـزدی موجـود اسـت ،طالـب رجـوع
نمایـد )5( .برهـان المسـلمین کـه تمـام شـده اسـت )6( .جلـد چهـارم بیـان الحـق قیمـت
پانزده قران تا یک سـال بعد دو تومان خواهد شـد الی سـه سـال پس از آن بیسـتوپنج قران
خواهد شـد .در محل مذکور و در دار التصنیف طهران بازار کنار خندق کوچه امین لشـکر

موجـود اسـت و بـه طبـع نرسـیده از بیـان الحـق  8جلـد .طبع جلد پنجم و ششـم بیان الحق
کـه در جـواب مفـردات چهـار جلـد کتـاب الهدایـه اسـت از بـرای هـر مسـلمان دینـدار از اهـم

 188آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

11

هلاــــــــــــــــــقم
!نآرق رد یبرغ یقوقح نیناوق و دیدج یملع تایفشک

هلاــــــــــــــــــقم
!نآرق رد یبرغ یقوقح نیناوق و دیدج یملع تایفشک

12

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

فرایـض اسـت )16 ،15( .جلـد ّاول و دوم تعجیـز المسـیحیین فـی تأییـد برهـان المسـلمین،

( )17رساله فارقلیطا در تحقیق معنی این لفظ ( )18رسالة کشف االثر فی اثبات شقالقمر
و غیـر ذلـک .و کتـب مذکـور از کتـب دینیـه هسـتند ،باقـی سیاسـیه ،مثل سیاسـی اسلامی
متجـاوز از هـزار صفحـه اسـت کـه مخلـوط با اخالق و روضه اسـت و بعضی کتب سیاسـیه
دیگـر .االحقـر محمدصـادق فخراالسلام مصنـف ایـن کتـاب غفـر اهلل لـه ،و لجمیـع اخواننا
ّ
المؤمنیـن و الصحـاب الحقـوق و لمـن ّ
وصانـا بالدعـاء ،صـل علـی محمـد و آلـه الطاهریـن
برحمتک یا ارحم الراحمین.
کتابی هم با نام مناظره از وی در مرعشـی ش  16625/2آمده که شـاید یکی از همان کتابهایی باشـد
که نامی نداشـته و فهرسـتنویس چنین نامی برای آن انتخاب کرده اسـت .کتاب سیاسـة االسلامیه او
در ملـی بـه شـماره  31188ـ  5شـامل  359بـرگ معرفـی شـده اسـت .ایـن اثـر مجموعـه مطالبـی اسـت کـه
به صورت مجلس مجلس برای منبر نوشـته شـده و البهالی آن مطالبی هم در این باب نوشـته شـده ،اما
عمـده آن صـورت منبـری ،احادیـث ،روضـه امـام حسـین و مطالبـی از این دسـت اسـت .شـاید منبرهای
او در باغ سـفارت انگلیس در وقت تحصن در آنجا بوده اسـت که مورخان تاریخ مشـروطه به آنها اشـاره
کردهاند.
نکتـه بدیـع در بـاره فخراالسلام نکاتـی اسـت کـه دربـاره او در مقالـهای بـا عنـوان «فخراالسلام« از اسـتاد
ً
حسـین توفیقـی آمـده اسـت .ایشـان نوشـتهاند وی داسـتان تغییـر کیـش خـود را عینـا از مطلبـی کـه در
کتـاب تحفـة االر یـب آمـده گرفتـه و فارسـی آن را در مقدمـه انیـس االعلام آورده اسـت و در واقـع اصیـل
نیسـت .نویسـنده این مقاله متن دو کتاب را به صورت جدول و مقایسـهای در برابر هم درج کرده و این
مطلـب را نشـان داده اسـت( .فخراالسلام (مقالـه) چـاپ در :هفـت آسـمان ،ش  ،19ص  )36-26آقـای
توفیقی مطالبی را که صدر هاشمی و خانبابا مشار در شرح حال وی آوردهاند ،نقل و نقدهایی را درباره
نادرستی برخی از اظهارات او آورده است (همان ،ص  )40ایشان همچنین نوشته است:
ً
در مورد کتاب انیس االعالم آن جناب باید توجه داشـت که تقریبا همه مباحث مربوط به
مسـیحیت در ایـن اثـر از کتـاب نفیـس اظهـار الحـق عالمـه رحمـتاهلل هندی اقتباس شـده
اسـت  . ...البتـه مرحـوم فخراالسلام بـرای تألیـف انیـس االعلام از منابـع فـراوان دیگـری نیز
بهره برده.
ً
او تقریبـا ترجمـه دقیقـی از ایـن کتـاب کـرده ،بـه علاوه صبغـه شـیعی بـه آن داده و مطالبـی را در فصـول
مختلف افزوده است( .توفیقی ،همان ،ص )41-40
بـه طـور کلـی نوشـتههای فخراالسلام حـاوی اطالعاتـی دربـاره «عالـم جدیـد» از آمریـکا و نقـاط دیگـر،
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پیشـرفتهای علمـی و دیدگاههایـی اسـت
کـه میتوانسـت بـا باورهـای اسلامی یـا رایـج در
بلاد اسلامی درگیـر باشـد؛ چیـزی کـه میتوانـد
ذیـل داسـتان برخـورد تدیـن و تجـدد بیایـد.
فخراالسلام در مشـروطه چهرهای ترقیخواهانه
دارد و بـاالی نخسـتین شـماره تدیـن و
سـرمقالهاش نوشـته شـده اسـت« :حـوزه ترقـی
اسلامی» و میگویـد کـه انتشـار آن بـه امـر آقـا
ّ
سـیدمحمد طباطبایـی بـوده اسـت( ،تدیـن،
سـال ّاول ،شـماره ّاول ،ص  )1ناظـم االسلام

سیدمحمدصادق طباطبایی پسر ّ
نوشته است که ّ
سیدمحمد و مدیر روزنامه مجلس زبان سریانی و قدری
عبری هم نزد فخراالسالم آموخت .همو میافزاید:
و نیـز در سـال 1319ق مجلـس ازاحـهی شـبهات دینیـه تأسـیس نمـود کـه ایـام [روزهـای]
جمعه جناب فخراالسالم و جمعی از علما را در خانه خود با حضور پدر بزرگوارش احضار
میفرمـود و مذاکراتشـان جـواب از ایـرادات صاحـب الهدایه بر رد دین اسلام نوشـته اسـت،
بود( .تاریخ بیداری ایرانیان)208-207/1 :
همچنیـن ناظـم االسلام از فعالیتهـای وی در جریـان تحصـن مشـروطهخواهان در سـفارت انگلیـس
هـم یـاد کـرده اسـت ...« :امـروز طایفـه بزازهـا و صرافهـا دکا کیـن خـود را بسـته و رفتنـد بـه سـفارتخانه ...
فخراالسلام نیز ملحق شـده و رفت منبر و شـروع به نطق نمود»( .تاریخ بیداری )433/3 :و روز دیگر...
«جنـاب فخراالسلام در سـفارت در چـادر توتونفروشـها منبـر میرود»( .همـان )456/3 :وکیلالدوله هم
برای امینالسلطان نوشته است:
بـاز میگوینـد اینهـا تمـام از مجلس درس شـارژدافر و آواکاهاسـت ،فخراالسلام و جدیداالسلام همهروزه
در سـفارت بـاالی منبـر مـردم را موعظـه میکننـد و کتـب زیـاد قانـون بـه خـط فرانسـه از بغـل بیـرون آورده،
ّاول بـه ز بـان فرانسـه میخوانـد ،بعـد از آن ،ترجمـه میکنـد و میگویـد :ایـن قانـون آنهاسـت کـه از سـفارت
میخواهیم و چه اشخاص با کله و نطاق و قانوندان در سفارت هستند که فخراالسالم هزار سال دیگر
به گرد آنها نمیرسـد( .اسـناد مشـروطه ،نامههای وکیلالدوله ،ص  ،101-100بهکوشـش ابراهیم صفایی،
تهران ،سخن ،بیتا)
بـا ایـن چهـره ترقیخواهـی و امـا در کل ،غیـرت خـاص خود را در دفاع از باورهای اسلامی دارد؛ چنانکه

بـرای نخسـتینبار در دفـاع از حجـاب و حرمـت شـراب ،رسـاله مسـتقل مینـگارد .نام این رسـاله وجوب
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نقـاب و حرمـت شـراب اسـت کـه در سـال 1329ق منتشـر شـده اسـت .حتـی سـالها پیـش از آن هـم
بحثهایـی در بـاره اثبـات خـدا در مقابـل کتابهـای علـوم طبیعـی جدیـد مینوشـت کـه البتـه بـه دلیل

حمایتـش از مشـروطه و برخـی از اظهاراتـش در روزنامـه تدین مورد انتقاد مشـروعهخواهان هم بود( .تاریخ
مشروطه ایران کسروی ،ص  )435این قبیل مشروطهخواهان از طرف مخالفان ،بابی خوانده میشدند
و در بـاره فخراالسلام هـم گفتـه شـده بـود کـه فخراالسلام یهـودی [؟] کـه بعـد از اسلامآوردن بابـی شـد!
(روزنامه خاطرات عینالسلطنه )2104/3 :شیخ علی الهیجی هم که در تاریخ  7رجب سال 1325ق
سخنرانی کرده و متن آن در نشریه زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم منتشر شد ،با یاد از طالبوف گفت:
چنانکه فخراالسالم در روزنامه خود زکات فطره و نذورات شمع شب عاشورا و سایر خیرات را از تحت
قانـون خـارج نـام بـرده و در کوکـب دری تحصیـل علـوم دینیـه و فقیـه را تضییـع عمـر شـمرده و گفتـه کـه
انسان باید در ترقیات سیاست و ازدیاد ثروت برآید و این احمق ندانسته که امر رزق و اجل با خداست.
(رسائل ،اعالمیهها ،مکتوبات و ...روزنامه شیخ شهید فضلاهلل نوری ،ج  ،1ص )332
در تذکرة الغافل هم با اشاره به حریت مطبوعات و نامبردن از «جمال زندیق و جهنمی معلون» میافزاید:
و آن فخرالکفـر مدلـس و اخـوهی آنهـا ایـن همـه کفریـات در منابـر و مجامـع و جرایـد خـود
نمیگفتند( .رسائل ،اعالمیهها ... ،ج  ،1ص )60
بـه ایـن ترتیـب مـا در ایـن دوره از نقطهنظر شـناخت وضعیت فکری موجود در ایـران ،جایگاه افکار دینی
در آن و نیـز افـکار جدیـدی کـه در ایـن میانـه پدیـد آمـده ،بـا نویسـندهای روبـرو هسـتیم کـه حرفهایـی در
بـاب تجـدد بـرای گفتـن دارد .خاسـتگاه ا ترکیبـی از تدیـن و تجـدد اسـت و آنچـه بیـان میکنـد ،ضمـن
ً
بیان هماهنگی این دو ،تأ کید بر جانب تدین اسـت .طبعا بخش اصلی مطالعات وی نقد مسـیحیت
است که به آن مناسبت و نیز درگیرشدن با افکار نو و مدارس جدید و مهمتر از همه مشروطه ،بسیاری از
نقطهنظرات خود را در میان تجدد و تدین بیان کرده است .کسروی نوشته است:
تديـن را فخراالسلام مینوشـت كـه يكـى از آسـوريان ارومـى (زاييدهشـده در آمريـكا) بـوده و
سـپس مسـلمان گرديده و به تهران آمده و از پيرامونيان شـادروان طباطبايى بشـمار ميرفته و
با دسـتور او با كشيشـان و ديگران به بحثهای دين و كيش میپرداخته و در روزنامهاش نيز
بيش از همه گفتگوهاى كيشى را دنبال میكرده( .تاریخ مشروطه ایران ،ص )274
اسلامی ضـد مسـیحی دوره صفوی یـا دوره قاجار در جریان جنگهـای ایران و روس
ا گـر بـه دفاعی ههـای
ِ
ً
و حتی تا اواخر دوره ناصرالدینشـاه نگاه کنیم ،غالبا علمای ایرانی فاقد آ گاهی درباره غرب هسـتند و
در ایـن زمینـه از معـدود کسـانی کـه در نوشـتههای خـود بهتدریـج از فرنگیهـا و باورهای آنهـا یاد میکند،
همیـن فخراالسلام اسـت .نوشـتههای دفاعـی او در بسـیاری از مـوارد از مسـائلی یـاد میکنـد کـه نشـان
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میدهـد بـه هـر حـال آشـنا بـا دنیـای جدیـد بـوده اسـت و از ایـن جهـت قابـل مقایسـه بـا روحانیـون ایرانـی
نیست.

اندیشههای وی در باب علم نو و دین
تـا جایـی کـه بنـده نـگاه کـردم ،افـزون بـر نـکات پراکنـده کـه در جاهـای مختلف از آثـارش بیان کـرده ،دو
فصل از دو جلد اول و چهارم بیان الحق دارد که میتواند برای ما جالب توجه باشد:
ّاول نـوع سـیم از فصـل ششـم مجلـد اول بیـان الحـق ( )262-246دربـاره «خبـردادن قـرآن اسـت از
ُ
استکشـافات جدیـده مثـل ِش ِـمندفر و بالـن و کشـتی جنگـی و اتومبیـل و فونوگـراف و فوتوگـراف و امثـال
ذلـک از علـوم مستکشـفه جدیـده و از ایـن قبیـل شـواهد نیـز در قـرآن بسـیار اسـت» .در ادامه ایـن فصل با
ابراز اینکه قرآن به همه علوم توجه دارد ،نمونههایی را بیان کرده و مکمل این بحث است.
دوم فصل پنجم از باب سیم مجلد چهارم بیان الحق (صفحات  )662-629که درباره دالیل نبوت و شواهد
رسالت است با این جهتگیری که «الیوم تمام فرنگیها و دول متمدنه عالم قواعد و اساس مملکت خود را
از شرع اقدس و کتاب مقدس مسلمانان اقتباس نمودهاند» .آنگاه و به همین مناسبت شرحی از آنچه امکان
بیان آن در زمینههای حقوقی و قانونی در بحث تدین و تجدد هست بیان کرده است.
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اما چرا نویسنده ما باید از دادههای قرآنی در زمینه کشفیات جدید بشر
سـخن بگو یـد؟ راهـی کـه خـود او رفتـه چنیـن اسـت کـه ایـن کار را بـرای
اثبـات اعجـاز قـرآن انجـام داده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن کار
از نظـر بسـیاری بـا هـدف تطبیـقدادن دانش جدید با قـرآن و گفتن اینکه
یشـود ،اما هر چه هسـت ،هر دو
قرآن طرفدار علم و دانش اسـت انجام م 
یـک نتیجـه دارد و آن اینکـه گفتـه شـود کشـفیات جدید علمـی مطالبی
است که پیش از غرب در قرآن به آنها اشاره شده است.
اصـل ایـن کار امـری اسـت کـه در جهـان عـرب آغـاز شـد و شـاید ردپـای
آن در برخـی از نوشـتههای اروپاییـان در بـاره اسلام و قـرآن وجـود داشـت.
روزگاری که شماری از اروپاییها با کلیسا درگیر بودند و از اسالم ستایش
میکردنـد ،ایـن زمینـه وجـود داشـت کـه آنـان علمخواهی قرآن و اسلام را
در مقابل مقاومتهای کلیسـا مطرح کنند .نویسـنده ما به کتاب تاریخ
ً
سـیدیو مـورخ مشـهور فرانسـوی ارجـاع میدهـد کـه گفتـه اسـت بسـیاری از ایـن کشـفیات جدیـد ،قبال در
بهـا (نـه قـرآن) بوده اسـت .این کتـاب با عنوان خالصة تاریخ العرب در سـال 1309ق به
بهـای عر 
کتا 
عربی ترجمه و منتشر شده است.
امـا ایـن نویسـنده کـه کار اصلـی او نقـد مسـیحیت اسـت ،بـه رواج اندیشـههای الحـادی آنهـا در جهـان
اسلام هم توجه دارد .ایشـان در مقدمه جلد چهارم انیس االعالم میگوید که چون دیده اسـت بسـیاری
از مسـیحیان در دیار یروپا از دین مسـیح برگشـته و کتابهایی علیه شـرایع آنها مینویسـند و حتی منکر
یشـوند و آثارشـان در «اکنـاف و اطـراف عالـم منتشـر نمودنـد و کتابهـای ایشـان در جـزو علـم
خـدا م 
یشـود ،حتـی در ایران و عقاید فاسـده ایشـان در همه جـا اثر نموده،
طبیعـی در مـدارس دولتیـه خوانـده م 
حتـی در بعضـی اطفـال سـادهلوح از مسـلمانان» ،پـس تصمیـم گرفتـه اسـت مطالبـی هـم در اثبـات خـدا
بنویسد( .انیس االعالم )3/4 :به این ترتیب باید توجه داشته باشیم که او عالوه بر بحث با مسیحیان،
درگیر افکار نو ،علوم طبیعی و نکات و مطالبی که درباره آن مطرح میشد نیز بوده است.

قرآن و کشفیات علمی (گزارش آنچه در جلد ّاول بیان الحق آمده است)
ایـن عنـوان در چارچـوب مباحثـات اسلام و غـرب یـا علم و دین و یا عناوینی شـبیه ایـن جایگاه ویژهای
دارد .اینکـه طنطـاوی در تفسـیر جواهـر القـرآن خـود بـه بیـان مقایسـه دادههـای علـم جدیـد بـا آیـات قرآنی
پرداختـه ،در کنـار صدهـا مقالـه و کتـاب دیگـر از اواخـر قـرن نوزدهـم تـا طـول قـرن بیسـتم ،بـرای اثبـات آن
ً
ً
اسـت کـه ّاوال دیـن و بـه طـور خـاص ،دیـن اسلام بـا علـم سـازگار اسـت .ثانیـا علـم جدیـد در قـرآن و میـان
ً
ً
مسـلمانان بـوده اسـت .ثالثـا در کنـار ادلـهای کـه سـابقا بـرای اثبـات نبـوت و اعجـاز قـرآن وجـود داشـته،
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اکنون دلیل تازهای هم یافت شده و آن این است که در قرآن به بسیاری یا برخی از کشفیات علمی ،آن
هـم در میـان اعرابـی کـه هیـچ بو یـی از دانـش و علـم نداشـتهاند و حتی تـا قرنها بعد آن حقایق مکشـوف
نشـده بود ،پرداخته شـده اسـت .فخراالسلام در بخشـی از کتاب بیان الحق خود با عنوان اخبار قرآن از
استکشـافات جدیـده ،بـه بیـان نمونـهای از ایـن مـوارد میپـردازد .حـدس زده میشـود وی از مآخـذ عربی
اسـتفاده کـرده ،امـا در بیشـتر مـوارد ارجاعـی بـه آنهـا نـداده اسـت .ارزش ایـن بخـش بـه ایـن اسـت که فکر
میکنیم این یکی از نخسـتین مواردی اسـت که این مبحث را وارد ادبیات دینی معاصر ما کرده اسـت.
ظ الصحـه و مـوارد دیگـر ،تحـت اثبـات اعجـاز قـرآن یـا عـدم مخالفـت علـم و دین یا
بعدهـا در زمینـه حفـ 
حتی بحث «عالئم ظهور» نوشتههایی در این زمینه در دوره پهلوی اول و پس از آن توسط کسانی مانند
مهدی بازرگان نوشـته شـد .از عراق هم کتابهایی مانند اسلام و هیئت ّ
سـیدهبةالدین به ایران رسـید
و همان دوره پهلوی اول ترجمه شد ،اما اثر حاضر از سال 1322ق ،یعنی دو سال پیش از مشروطه است
و از این نظر مقدم بر کارهای دیگران است.
و امـا جـدای از تقـدم زمانـی ایـن نوشـته در ایـن زمینـه ،اصطالحـات جالبـی در ایـن متن کوتاه هسـت که
برای شناخت فرهنگ لغاتی که در حوزه اکتشافات و اختراعات جدید به کار میرفته جالب است .به
عبـارت دیگـر ز بـان علـم جدیـد در ایـران با مرور بر ایـن قبیل متنها و نیز کتابهای درسـی دوره قاجار به
دست میآید و این اثر نیز از این نظر میتواند کمک کند .در همان آغاز آمده است:
ُ
از استکشـافات جدیـده مثـل ِش ِـمندفر و بالـن و کشـتی جنگـی و اتومبیـل و فونوگـراف و
فوتوگـراف و امثـال ذلـک از علـوم مستکشـفه جدیـده و از این قبیل شـواهد نیز در قرآن بسـیار
است.
در چند سطر بعد آمده است:
َ
ْ ُ
پـس قولـه تعالـی«َ :و َيخل ُـق مـا ال َت ْعل ُمـون» خبـر میدهـد از مرکوبات جدیدة االستکشـاف که
ّ
ّ
ّ
غازمائیـه حرکـت میکننـد ،مثـل شـمندفر و پرآخـت و بالن و
بخاریـه و یـا
کهربائیـه و یـا
بـه ق ّـوه
اتومبیل و امثال ذلک از مرکوباتّ ،
حتی مشـتمل اسـت بر خبر تلگراف با سـیم و بیسـیم که
آن هم حاصل اخبار است.
نکتهای که در این تطبیقها ،یعنی کشفیات و اختراعات جدید با برخی از آیات هست ،تالشی است
که این دستنوشـتهها در اسـتنباط مطالب از آیات دارند .برای نمونه وقتی قرآن از کشـتی یاد میکند و
در ادامه «من مثله» از مانند آن یاد میکند که باربر هستند ،آن را عنوان مشیر به «شمندفر ،سفن بخاریه،
ّ
حربیه و غیر حربیه» میداند .از آن شگفتتر استفاده از آیه «کیف مد الظل» و اینکه ظل و ذی ظل هر دو
حرکت میکند و اگر خدا میخواست ،سایه را سا کن میکرد ،آن را با «فوتوگرافی» «یعنی گیرنده صورت»
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َ َ
«أنطقنـا اهّلل» و بـه صـدا درآوردن بـه «فوتوگـراف»
کـه «مـراد عکـس» اسـت ،منطبـق میدانـد .آنگاه از آیـه
یپـردازد کـه بـه معنـای «صدانو یـس» اسـت و آن را از «مخترعـات یدسـون معـروف آمریکایـی میدانـد».
م 
ً
فخراالسلام میگو یـد« :هموطـن مؤلـف حقیر اسـت» .نمیدانم فخراالسلام واقعا آمریکایـی بوده یا این را
از روی عبارتی ترجمه کرده و این طور منعکس شـده اسـت .گذشـت که کسـروی هم او را متولد امریکا
دانسته است .فخراالسالم پیشبینی میکند در آینده «این ّقوه تکمیل شود و همهچیز هم حرف بزند».
بحث مفصلی هم با اسـتفاده از آیاتی از سـوره یس درباره اینکه خورشـید به ماه نمیرسـد و  ...آورده و بر
این باور است که قرآن حرکت زمین را مطرح کرده و «و از این آیه و امثال آن میتوانند مسلمانان قائل به
حرکت ارض بشوند در ّ
ماده اثیر ،مثل کشتی در دریا که فرنگیها ّادعا میکنند حرکت زمین را .پس این
آیه خبر میدهد از استکشافات جدیده که آن حرکت ارض است علی قولهم».
در اینجـا یـک بحـث تفصیلـی دارد و طـی آن میگو یـد فیثاغـورس بـه حرکـت زمین باور داشـته ،اما به باور
او ایـن نظر یـه توسـط بطلمیـوس کنـار گذاشـته شـده؛ کسـی کـه بـه ثابتبودن زمین عقیده داشـته اسـت.
زمانی که نوشتههای یونانی به عربی ترجمه شد ،این باور بطلمیوس بین مسلمانان شایع شد .،هر چند
کسـانی میدانسـتند که پیش از آن نظریه دیگری بوده اسـت .مشـکل این بود که اینها رنگ دینی به خود
گرفت .هر چند «بعضی دیگر گفتند اینها از علوم ّ
دینیه نیستند .هر کس هر طور قائل شد ضرر ندارد،
مثـل آن اسـت کـه کسـی بگو یـد پیـاز شـش طبقـه و یـا هفتطبقـه و یـا هشـت طبقه اسـت و اینکـه ّ
کرویه
ّ
مربع حکم به کفر و اسالم او نمیشود؛ چراکه از ما جاء به ّ
مثلث است و یا ّ
النبی نیست» .این
است و یا
افکار ادامه داشت تا نجوم جدید آمد.
ّ
در بالد لهسـتان مردی پیدا شـد که او را قوپرنیقوس [کپرنیک] میگفتند توغل نمود از علوم
ّ
ریاضیـه و اشـتغال ورز یـد بـه علـم هیئـت و رصـد و حکمـت ،از سـنه  1500الـی سـنه  1520از
میالد مسـیح که سـنه  1037هجریسـت ،پس این شـخص رجوع کرد به طریقت فیثاغورث
که اساس آن بر حرکت ارض بوده است و قوپرنیقوس ّ
متقرر داشت که مرکز شمس است ،و
اینکه زمین و ّ
سیارات در دور شمس و اول آنها عطارد استّ ،ثم زهرهّ ،ثم ارضّ ،ثم مریخ،
ّ
ّثم مشتریّ ،ثم زحل ،و تأیید نمود این طریقه را به ادله و مشهور کرد این را در کتاب خود که
ّ
سماویه است.
عنوان آن حرکات اجرام
فخراالسلام میگو یـد :زمانـی کـه ایـن شـخص ظهور کرد ،کلیسـا «حکم به کفر و الحـاد و زیغ و ضاللت و
بدعـت قویرنیقـوس مذکـور نمودنـد بـه جهـت مخالفت طریقـه او با نصوص تورات و انجیـل و ّ
مقرر در نزد
ّ
ّ
پاپاوات و ّقسیسین و قدیسین و تابعان آن دین از مسیحیین به نحوی که اگر مسلط میشدند از قتلش
ً
هم مضایقه نداشـتند ،و عموم علمای مس ّ
ـیحیه اکیدا قدغن نمودند که کتاب خود را مشـهور ننمایند،
ّ
ّ
و بـر ضـد کتـب مقدسـه منتشـر نکننـد .مـع ذلـک ایـن مذهـب شـایع و ذایـع شـد و ایـن مذهـب منتسـب
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بـه او شـد ،و ایـن هیئـت را هیئـت قویرنیقـوس نامیدنـد» .البتـه بهتدریـج ایـن نظریـه در اروپـا فراگیـر شـد و
هیئت جدیده در مقابل هیئت قدیمه قرار گرفت .این تفصیل از سـوی فخراالسلام برای چیسـت؟ جز
اینکه نشـان دهد او کمابیش از تاریخ علم نجوم باخبر اسـت .نتیجهای که وی میگیرد ،این اسـت که:
ّ
«و چـون ایـن را دانسـتی ،اکنـون کـذب آن اشـخاص کـه مدعی میشـوند بـر اینکه علمای اسلام عالم به
هیئت جدیده نبودند و آنچه در این باب حرف میزنند از تقلید فرنگیهاست ظاهر و آشکار میگردد،
ّ
بلکـه ّ
قضیـه بهعکـس اسـت و فرنگیهـا مقلـد علمـای اسلاماند؛ زیـرا کـه ایشـان سـابقوناند و سـابقون
ّ
مقر بونانـد» .آ گاهیـم کـه مطالـب چنـدان بـر ایـن امـر داللتی نداشـت ،جز اینکـه نویسـنده میگوید برخی

از مسـلمانان بـه پیـروی از فیثاغـورس بـه حرکـت زمین اعتقاد داشـتند .نکته عالوه او در اینجا اسـتناد به
مطالبی از کتاب تاریخ سـیدیو اسـت که به نام خالصة تاریخ العرب در سـال 1309ق به عربی ترجمه و
در آنجا مدعی شده است که« :اکثر اختراعات و استکشافات جدیده منتسبه به ابنای جنس خودش
نهـا در کتـب عـرب موجـود و حاضرنـد» .ممکـن اسـت این تفصیـل و ادعا هم از
کـذب محـض اسـت و آ 
همان کتاب باشد.
در اینجا یک نکته مهم دیگر آورده و آن اینکه دانش نجوم در این حد از دقت که غرب دنبال آن است،
ّ
«الیضـر فـی المعـاد»« .چـه بـه براهیـن قاطعـه
علمـی اسـت کـه «الینفـع فـی المعـاش» و جهلـی اسـت کـه
ّ
ّ
ثابت و محقق گردیده که در حسـاب اختالفی پیدا نمیشـود ،خواه زمین را متحرک دور شـمس بدانیم
ً
و یا شـمس را دور زمین؛ لهذا در لسـان مبارک انبیا این مسـئله را حقتعالی مشـروحا بیان نفرمود ،چراکه
الزم نبود» .این مورد به یکی از عمیقترین موانع رشـد علم در دنیای اسلام اشـاره دارد .او تأ کید دارد که
خداوند علم اندکی به ما داده و لزومی ندارد بیدلیل آن را دنبال کنیم .اینکه «در َسکنه کواکب گفتگو
نماییـم کـه آیـا آسـمان هسـت یـا خیـر ،کواکـب سـکنه دارد یـا نـدارد ،و احوال سـکنه آنها چطور اسـت ،و
َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ
ن ال ِعل ِ م ِإال قليال» در ما
ل آنکه مصداق قول خدا «و ما أوتيت م ِم 
این بسـیار عجب اسـت از جهل ما و حا 
ظاهر و آشکار است».
تـرس او ایـن اسـت کـه وقتـی مـا ایـن همـه در علـم تعمـق میکنیم ،حسـی به ما دسـت میدهد کـه نیاز به
انبیاء نداریم:
و عجبتر از این ،آن اسـت که با این حال اظهار اسـتغنا از وجود مبارک انبیا(ع) مینماییم
و میگوییـم میتوانیـم بـه عقـول ناقصـه خـود احـکام الهی را اسـتنباط و اوضـاع عالم آخرت را
بدانیم.
ایـن پارا گـراف در نهایـت اهمیـت اسـت .یـک نکتـه دیگـر را هـم علاوه میکنـد و آن اینکـه ایـن دانشهـا
ً
مطلقا قطعی نیست ،بلکه ظنی است و چه دلیلی دارد که ما دنبال علوم ّ
ظنی باشیم:
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ّ
ادلـه ایـن علـوم ّ
علـی ّ
ظنیـه هسـتند،
ای حـال ،ایـن نـزاع و اختلاف کشـف میکنـد از اینکـه
ّ
نـه ّ
قطعیـه و ا گـر از عنـوان کتـاب مـا خـارج نبـود ،ادلـه طرفیـن را بـا ایـرادات وارده ذکـر و بیـان
مینمودیم.
باز مطلب دیگری را عالوه میکند تا استدالل کامل شود و آن اینکه قرآن «محتوی بر جمیع علوم است»
و ما به خواندن کتاب دیگری نیازی نداریم.
جالب اسـت این نویسـنده که مشـغول انطباق استکشـافات جدید با قرآن اسـت ،این روش را از جهتی
نادرست میداند و میگوید:
مقصـود از انـزال قـرآن ایـن نبـود کـه اذهان و افکار خود را مشـغول نماییم بـه تطبیق قرآن با هر
مذهبـی و قولـی کـه حـادث میشـود در جهـان ،چـه عقـول متفاوته و اذهان مختلفه اسـت و
ّ
اگر بنا را بر تطبیق بگذاریم ،لعل فردا مذهب دیگر و قول آخر در عالم حادث شود ،چنانکه
تا چندی قبل حرکت شمس و سکون زمین معروف بود و حاال خالف آن معروف است.
به طور کلی این علم ظنی و حدسی که هر روز حرفش را عوض میکند ،چه لزومی دارد محل تأمل باشد.
ً
ً
ّ
سـفلیات و ّ
ّ
فلکیات و
«علویات و
اگر هدف از آموختن بندگی خداسـت ،اساسـا و فرضا آنچه در قرآن از
ً
ّ
خاکیـات و سـایر اجـزای کائنـات از حیوانات و نباتـات و جمادات» مطالبی آمده ،صرفا «برای تحصیل
ّ
معرفت صانع و اشتغال به بندگی او» بوده است .حال «خواه ُصنع او را سا کن بدانیم کما هو الظاهر فی
ّ
ّ
ّ
االفرنجیه» .در این صورت بیدلیل این مباحث را دنبال نکنید.
متحرک کما یقول
الحس و یا

با همه این احوال به باور وی «چون قرآن معجزه باقیه است ،هر قدر علوم زیاد میشود اعجاز قرآن ظاهر
ّ
و مجـدد میگـردد کالماهلل کمـاکان هسـت بـدون اختلاف ،ولکـن عقـول مختلـف اسـت و در اسـتنباط
معانـی آن متفـاوت» .برخـی از اینهـا نـکات معرفتـی مهمی اسـت که کلیـد فهم وضعیـت معرفتی دنیای
اسالم است.
در اینجـا بـه بیـان مـواردی از تطبیـق اکتشـافات و اختراعـات جدیـد با قـرآن میپردازد .ایـن تطبیق فرمول
خاصی ندارد و بیشتر به ذوق و ذکاوت شخص بازمیگردد که چگونه تعابیر موجود در قرآن را با مطالب
علمی جدید تطبیق میدهد.
نمونه نخسـت اینکه آیه« :و تری الجبال تحسـبها جامدة و هی تمر ّمر السـحاب» داللت بر حرکت زمین
دارد و «صریح است در خبر از استکشافات جدیده».
َّ ْ َ َّ
ْ
النه َـار» ،اینکـه «لیـل را کـه ظلمت زمین اسـت ،مغشـی نهار قـرار داده که
ي الليـل
نمونـه دوم اینکـه ُ«يغ ِشـ 
آن عبارت از ضوء شمس است» «در آن تلویح است که امور به سبب حرکت ارض حادث میشوند به
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فعل و امر اهلل تعالی».
َّ
َّ
َّ
هار ِإذا َجالهـاَ ،و الل ْي ِل
نمونـه سـوم بـاز اشـاره بـه همین حرکت زمین اسـت کـه دراین آیه آمده اسـت« :والن ِ
ّ
ْ
ِإذا َيغشـاها» .پس حقتعالی نهار را که مقابل وجه ارض اسـت از برای شـمس مجلیا لها قرار داده و لیل
ً
کـه ظلمـت ّ
اصلیـه ارض اسـت مغش ّـیا لهـا قـرار داد» و این «از آثار حرکت ارض اسـت» .میگوید منبعش
برای این دو مورد شیخ محمد بیرام تونسی است[ .از کدام کتاب]
نمونههای بعدی به همین ترتیب پیش میرود که به برخی از مهمترینها اشاره میکنیم.
َ َ
َ
«ج َعـل األرض ذلـوال» و اینکـه «شـتر ذلـول در نزد عرب شـتر سـریعالحرکه اسـت» ،حرکـت زمین را به
از آیـه
ّ
دست آورده است .شاهد آنکه از گفتگوی امام صادق هم با یک زندیق معلوم میشود که «حرکت کل
ّ
ً
صرفا «حرکت ّ
جزئیه عارضه حادثه مثل زلزله  ...امر مسلم عند الکل بوده است» .ابن عربی
ارض» و نه
هم قائل به حرکت زمین بوده و این از فتوحات او ( )159/1به دست میآید .برخی از علمای اثنا عشریه
هـم ماننـد شـیخ مفیـد و س ّـیدنعمتاهلل جزایـری و شـیخ محمدحسـن صاحـب انـوار البصائـر امامجمعه
تهـران در زمـان خاقـان مغفـور چنیـن اعتقـادی را داشـتهاند .وی ایـن مطالب را در نقد کتـاب الهدایه هم
میگو یـد کـه گفتـه اسـت« :از اغلاط قـرآن ـ نعوذبـاهلل ـ قـول بـه سـکون ارض اسـت» .آیـه ّ
«إن َّ
ـماوات َو
الس
ِ
َْ َ
َ
كانتـا َر ْتق ًـا َف َف َت ْق ُ
ناهمـا ،یعنـی شـیء واحـد بودند ،از همدیگر جدا سـاختیم» هم نشـان میدهد که
ال ْرض
َ
قـرآن نظر یـه علـم جدیـد را کـه میگو یـد زمیـن از خورشـید جـدا شـده اسـت قبـول دارد .آیـه َ«و ِم ْـن آيا ِت ِـه أ ْن
ُ
َ َ
َْ
َ ََ ُ ْ ْ ُ
ـراب ث َّـم ِإذا أن ُت ْـم َبش ٌـر ت ْن َت ِش ُـرو ن» هـم نظریـه نشـؤیون یا همـان داروینیها را نشـان میدهد که
ـن ت ٍ 
ـم ِم 
خلقك 
ً
«در استکشـافات جدیـده ثابـت گردیـده کـه حـواس انسـان و اعضـای او تماما خا ک بودند ،نبات شـدند
و حیـوان شـدند و داخـل جسـم انسـان شـدند و انسـان گردیدنـد» .بـرای حرمـت گوشـت خـوک هـم اکنون
ثابت شده است که «در گوشت خنزیر پارهای کرمهاست که هیچ درجهای از درجات حرارت در آنها
اثر نمیکند» .گفتهاند در تورات گوشت خوک به این دلیل که مصریها خوک را عبادت میکردند حرام
ً
دائما حرام کرد به جهت ضرر او و حفظ نفوس از ّ
شر مکروبها ـ بنا بر قول فرنگیها ،قرآن
شد ،اما «قرآن
ً
دائما چیزهای ّ
مضر به بدن را حرام میفرماید» .نقش باد در تخمپاشی میان گل و گیاه هم در قرآن
مجید
َ ََْ َْ ّ َ َ
َ
واقـح» آمـده اسـت .داسـتان مـرگ اصحـاب فیل هم به واسـطه بیماری جدری و
الر ي 
ـاح ل ِ
در آیـه «و أرسـلنا ِ
مکروب است که قرآن اشاره کرده است.
و اما اینکه قرآن مرد را بر زن مقدم داشته ،در یافتههای جدید هم هست که «علمای اروپا مقارن کردهاند
ّ
ّ
فیمابیـن ز نهـای متعلمـه و غیرمتعلمـه و اسـتنباط کردهانـد کـه هـر قـدر زن پیـش بیفتـد ،در تعلیـم برای
ُ
ّ
لحـوق بـه رجـال ،حکمـت ّ
الهیـه او را مؤخـر مـیدارد در ّقـوه ادراک و جسـم زن ثلـث مـرد اسـت در جمیـع
ّ
قـوا و هـر قـدر سـعی در تعلیـم میکننـد ،حکمت ایشـان را متأخر میدارد تا درجه تفـاوت فیمابین ّ
الرجال
ّ
والنساء محفوظ بماند» .بعد هم چندین آیت در اینباره میآورد.
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ْ
َ َ َّ ْ ُ
َ
َْ ُ
َ ُ
ي أنف ِس ِـه ْم َح ّتـى َي َت َب َّي َـن ل ُه ْـم أن ُه ال َح ّـق» یک جا «خبـر میدهد از جمیع
ـاق َو فـ 
ريه ْ م آيا ِتنـا ِفـي الف ِ
آیـه «سـن ِ

علـوم مستکشـفه جدیـده از قبیـل فونغـراف و تلغـراف و امثـال ذلـک کـه منکشـف شـده اسـت در آفـاق و
َ ُ
ريه ْم از بـرای مسـتقبل اسـت و معنـی آن اسـت کـه بعـد از ایـن در
انفـس» .نیکـو آنکـه «لفـظ سـین در سـن ِ
نهـای آینـده خـدا آیـات خـود را مینمایـد بـه مـردم در آفـاق و انفـس» .همیـن کـه عنـوان آفـاق و انفـس
زما 
آمـده ،آفـاق اشـاره بـه «جمیـع مستکشـفات در علـوم جدیـده در زمیـن و آسـمان» اسـت و اینکـه «از آیات
خـدا مستکشـف شـده کـه در کوا کـب ،مدایـن و شـهرها هسـت ،مثـل شـهرهای مـا» .انفـس هـم که جای
خود را دارد .البته شـرح این مستکشـفات جدیده «کتابی میخواهد علی حده مفرد و مسـتقل» و اینکه
ً
ً
«بالجمله از این قبیل آیات مخبره از استکشافات جدیده عموما و خصوصا در قرآن مجید بسیار است
و استقصای همه در این موضع دشوار».
بحـث از حفظالصحـه و پا کـی کـه در دیـن از آن بـا عنـوان طهـارت یادشـده ،از زمینههایـی اسـت کـه هم
دیـن بـر آن تأ کیـد دارد و هـم علـم جدیـد .او از نبتـام (شـاید بنتام) انگلیسـی یاد میکند که «شـرب خمر»
را نهی کرده و گفته است:
ٌ
مأمور بها در دین اسلام ،ذنبی
هر کس مواظبت کند بر اغسـال دین اسلامی و نظافتهای
و گناهی برای او باقی نمیماند.
در میان متفکران قرن نوزدهم غربی کسانی هستند که به مناسبتهایی درباره جنبههای مثبت اسالم
نظر دادهاند ،اما اینکه این شـخص کیسـت ،باید بیشـتر جسـتجو کرد .بنتام فیلسـوف انگلیسـی منادی
نظر یـه اصالـت فایـده و لـذت بـه عنـوان معیـار در ارزشـیابی گزارههـای حقوقـی و اخالقـی اسـت .از مـوارد
دیگر «کراهت خوردن گوشت بعضی از گاوها» است که «در استکشافات جدیده معلوم شده که منشأ
سل است».
در حـوزه طهـارت و میکـرب و جـز اینهـا مثالهـای دیگـری هـم زده اسـت .به گفته وی «هر قـدر علوم زیاد
ّ
یگـردد و ّ
ّ
اسلامیه ظاهـر و روشـنتر میگـردد» .جالـب اینکـه
محسـنات
یشـود ،اعجـاز قـرآن مجـدد م 
م 
فخراالسلام کـه دغدغـه نقـد مسـیحیت را هـم دارد ،میـان اینکـه محتـوای کتـاب مقـدس بیشـتر بـا علـم
جدید منطبق است یا قرآن ،تالش میکند نشان دهد که قرآن انطباق بیشتری با کشفیات جدید علمی
دارد .در اینجـا بـا اشـاره بـه برخـی از آثـاری کـه بـه انگلیسـی در نقـد تـورات و انجیـل و نشـاندادن مطالب
ضدعلمی آنها نوشته شده ارجاع داده است.
امـا پیـش از آنکـه متـن نوشـته مؤلـف را درباره ِاخبار قرآن از استکشـافات علمی نقل کنیم ،بیمناسـبت
نیست اشاره کنیم که نویسنده در فصل هفتم از مجلد اول همین بیان الحق به این نکته اشاره دارد که
«قـرآن دارای جمیـع علـوم ّاولیـن و آخریـن و دارای جمیع صنایع میباشـد ،بـه حیثی که احاطه به جمیع
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علوم آن مگر متکلم به آن» .پایه این حرف این است که علوم مختلف ادبی ،تاریخی و طبیعی و حتی

مشـاغل مهـم از قـرآن گرفتـه شـده اسـت .چنانکـه در طـول قـرون کسـانی بـه بحثهـای ادبـی دربـاره قرآن
پرداختهانـد .برخـی «مشـغول شـدند بـه آنچـه در قـرآن اسـت از ادلـه عقلیـه و شـواهد اصلیـه» و فیلسـوف
شدند .برخی تأمل در «معانی خطابیه قرآن» و مباحث اصولی در آن کردند .شماری در حالل و حرام که
فقیه شدند و برخی در «قصص قرون سابقه و امم خالیه مندرجه در قرآن» .همین طور گروهی در «حکم
و امثال و مواعظ آن» .)263-262( .وی به همین ترتیب ادامه میدهد تا به «علم طب» میرسـد که به
گفتـه وی اسـاس آن اعتـدال مـزاج اسـت کـه همـه اصـول آن در آیـه «کلـوا و اشـربوا و ال تسـرفوا» جمع شـده
ٌ
ُ
ٌ
شـفاء و رحمـة للمؤمنین» هم یاد شـده اسـت ( )265که
اسـت .بـه مناسـبت از «و ن َن ّـزل مـن القـرآن مـا هـو
معلوم نیسـت جز کلمه «شـفا» چه ارتباطی با علم حفظالصحه دارد .آنگاه از تکتک علوم یاد میکند
و نشـان میدهد که قرآن درباره موضوعات این علوم چه گفته اسـت« :اما علم هندسـه و هو قوله تعالی:
ّ
َ
َْ ُ
ُ
الث ش َـعب ،الظلیل و ال یغنی من اللهب ... ،در این آیه مبارکه ،قاعده هندسـیه
انط ِلقوا ِإلى ِظ ٍل ذي ث ِ
مذکور اسـت و آن این اسـت که شـکل مثلث ال ظل له اسـت»؛ «و اما علم جبر و مقابله ،در فواتیح سـور
اسـت کـه در آنهاسـت تار یـخ مـا مضـی مـن الدنیـا و مـا بقـی منهـا و تواریخ امم سـابقه و تاریـخ بقای عزت
ً
ّ
ایـن امـت و غیـر اینهـا مضرو بـا بعضهـا ببعـض» و «علم حدادی در آیه  96از سـوره کهف میفرماید :آتونی
ُ
ُز ُب َر َ
الحدید»؛ «علم نجاری سـوره هودِ :أن اصنع الفلک»؛ «علم غزل [بافندگی] در سـوره نحل و ال تکونوا
َ
ّ ََ َ
ّ
کالتی نقضت غزلها»؛ «علم نساجی در سوره عنکبوت :کمثل العنکبوت اتخذت بیتا»؛ «علم فالحت
و زراعت ،در سوره واقعه :افرأیتم ما تحرثونَ ،ءأنتم َتزرعونه أم ُ
نحن الزارعون»؛ (ص « )266علم غواصی:
در سوره ص :کل بناء و غواص»؛ «علم صیادی در اوایل سوره مائده»؛  ...علم زجاجی و بلورسازی آنجا
َ َ َ ُ َ
ََ ْ
ان َعلى
کـه فرمـوده« :المصبـاح فـی زجاجـة»؛ «در بـاب علم فخـاری در آیه  38قصـص« :فأ ْو ِقد ِلي يـا هام
ّ
ّ
الطين َف ْ
اج َعل ِلي َص ْر ًحا».
ِ ِ
بـه همیـن ترتیـب از ایـن علـوم در قـرآن یـاد شـده اسـت :علـم خبـازی در آیـه «انـی ارانـی احمـل فوق رأسـی
َ َ َ َ
ـث أن َج َ
يـذ»؛ «علـم قصـاری و رختشـویی در آیـه «و
خبـزا»؛ علـم طباخـی در آیـه «ف َمـا ل ِب
ـاء ِب ِع ْج ٍـل َح ِن ٍ
ثیابـک َف َط ّهـر»؛ علـم تجـارت در »«التأ کلـوا اموالکـم بینکم بالباطـل»؛ ()267 -266؛ علم ّ
حجاری در آیه
َ َ َّ
َ
َ
رمیـت»؛ علـم مسـابقه در آیـه َ«يـا أ َبانـا ِإنا
رمیـت اذ
«و تنحتـون الجبـال بیوتـا»؛ علـم تیرانـدازی در آیـه «و مـا
َ
ّ
َ
ذ َه ْب َنـا ن ْس َـت ِب ُق»؛ علـم لشکرکشـی و تکمیـل قـوه حربیـه در آیـه «و اعـدوا لهـم مااسـتطعتم» ..علاوه بـر اینها
«در قرآن است اسماء آالت و اقسام مأ کوالت و مشروبات و مرکوبات و منکوحات و ملبوسات و جمیع
نکـه تحقیق پیدا میکند معنای قوله تعالی« :مـا ّ
فرطنا فی الکتاب من
مـا واقـع و سـیقع فـی کائنـات تا ای 
شیء»)268( .
نویسـنده در فصـل بعـد نیـز بـر پایـه همین اصل که قرآن مشـتمل بـر جمیع علوم اسـت ،نمونههای دیگری
را در حوزههـای مختلـف ارائـه میدهـد .مـواردی از طبیعیـات و شـماری هـم اجتماعـی و جـز آن اسـت.
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یشـود .البته اطمینـان نداریم محتـوای این مباحث
در اینجـا فلسـفه علمـی برخـی از احـکام هـم بیـان م 
یا دسـتکم همه آنها از خود نویسـنده باشـد ،بلکه محتمل اسـت که از نوشـتهها و کتابهای عربی آن
زمـان باشـد .ایـن مباحـث تـا پایـان مجلـد اول (ص  )346کـه تاریخ تألیف آن سـال 1321ق اسـت ادامه
دارد.

اسالم منبع قوانین حقوقی غرب
و اما نمونهای دیگر از این مباحث ،در مجلد چهارم بیان الحق آمده است:
فصـل پنجـم از جملـه دالیـل نبـوت و شـواهد رسـالت اسـتقامت شـرع اقـدس و محسـنات
احـکام فـروع و اصـول دیـن اسلام اسـت و شـرافت آنهـا کـه الیـوم تمامـی فرنگیهـا و دول
متمدنـه عالـم ،قواعـد و اسـاس مملکـت خـود را از شـرع اقـدس و کتـاب مقـدس مسـلمانان
اقتبـاس نمودهانـد؛ چـون ذکـر قوانیـن همـه ملـل متمـدن و اثبات اینکـه از قرآن و شـرع انورند
موجب تطویل است ،لهذا اکتفا میکنیم به ذکر قوانین اشهر ملل و آن ملت فرانسه است.
در این بخش بحث مسـائل علوم طبیعی نیسـت ،اما نوعی تطبیق قوانین نظامات جدید غربی با قوانین
اسلامی اسـت .جـای دیگـر اشـاره کردیـم کـه او در جریان تحصن مشـروطهخواهان در سـفارت انگلیس در
ً
برخی از چادرها منبر میرفت و به تطبیق قوانین اسالمی و غربی میپرداخت .طبعا آن مباحث باید همین
مطالبی باشد که در اینجا مطرح شده است .سابقه این تطبیق از رساله یک کلمه تا برخی از نوشتههای
میرزاملکـم خـان و حتـی بسـیاری دیگـر وجـود داشـت ،امـا او در مقـام یـک روحانـی ،کسـی که در مقایسـه با
روحانیون دیگر آشنایی بیشتری با نظامات فکری غربی داشته و همانطور از مواردی چنین برمیآید که در
این زمینه مطالعاتی هم داشته است ،مباحث متفاوتی را مطرح میکند که خواندنی است.
وی در آغـاز بـا اشـاره بـه اینکـه «قانـون را بـه لسـان فرانسـه لـووا» میگوینـد ،از کتابهـای حقـوق «گودهـا»
یـاد میکنـد کـه قوانیـن آنهـا چنـد تفـاوت بـا کتابهـای مـا دارد .تفـاوت اول ایـن اسـت کـه «گـود [آنهـا] به
قبولی دولت و ملت نوشته شده است ،نه برای شخص واحد» .دوم «گود آنها مشتمل بر قوانین معمولی
اسـت و اقـوال غیمعمولـه و آرای مختلفـه در آن یافـت نمیشـود» .بر عکـس کتابهای فقهی ما که اقوال
ضعیـف و قـوی در کنـار هـم اسـت و بـه نظـر او ایـن یـک نقـص اسـت ،بلکه میبایسـت «قوانین شـرعیه را
معین ،حدود سیاسات الهیه را مشخص فرمود ،چاپ نمود و بدست آحاد بدهند که هر کس از سلطان
و رعیت و حاکم و محکوم تکلیف خود را بداند»( .بیان الحق )629/4 :او به همان اشکالی که در دوره
ّ
مشـروطه از نظـر قانـون و احـکام بـود ،اشـاره کـرده اسـت کـه« :اگر نه ناسـخ و منسـوخ حـکام بیدین ،خانه
بنـدگان خـدا را خـراب کـرده و خرابتـر خواهـد کـرد» .تفـاوت سـوم آنکـه «گودهـای فرانسـه به زبـان معمولی
عامـه خلـق ترقیـم یافتـه ،معانـی و مقاصـدش بـه سـهولت مفهـوم عامـه خلـق میشـود و محتاج به شـروح
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و حواشـی نیسـت ،کالم مغلقگفتـن و بـه رمـز و اشـاره تکلمکـردن و مقصـود را مخفیداشـتن بـه اسـتعمال
الفـاظ غیرمصطلحـه در ایـن زمـان ،مکـر و حیلـه و خدعـه شـمره میشـود در میـان جمیـع ملـل متمدنه».
( )632-631وی شـواهدی هـم از قـرآن بـر درسـتی روش سادهنویسـی مـیآورد .تفـاوت چهـارم ایـن اسـت
کـه «گـود مشـتمل بـر مصالـح دنیـوی اسـت و بـس .لهـذا موافقـت کلـی دارد به حـال هر کـس از هر مذهب
و ملتـی کـه باشـد» .بـه تعبیـری قوانیـن ربطـی بـه امر دیانت نـدارد و «امور دینیـه کتاب دیگـر دارد» .این در
بهـای فقهـی مـا یـا بـه عبـارت وی «کتب شـرعیه ما مصالـح دنیوی و اخرویـه با هم
حالـی اسـت کـه کتا 
مخلوط و ممزوج است ،مثل صالة و صوم و حج و غیره» .این امر سبب شده است که ملل غیرمسلمه
بهـای مـا را نمیخواننـد« :لهـذا ملـل غیرمسـلمه کـه در ممالـک اسلامیه سـکونت دارنـد ،رغبـت
کتا 
ً
نمیکننـد بـه خوانـدن کتـب قانونیـه مـا» .وی نمونههایـی از ناآ گاهی مثال یهودیان سـا کن بالد اسلامی از
قوانین ما میآورد« :ای بسا یهودی که دیده شده است در معابد مسلمین در حال مستی ،آب میخورد
از سـقاخانههای عمومـی ایشـان و همـه را متنجـس میکنـد» .پیشـنهاد وی ایـن اسـت کـه «خـوب اسـت
خیرخواهان دین متفق شوند ،کتاب عبادات و معاد را علیحده و کتاب سیات و معاشرت و معاش را
علیحده قرار بدهند و این ضرری به شرع اقدس ندارد»( .ص  )632تفاوت پنجم این است که «قوانین
عرفیـه و عادیـه نیـز در گودهـای فرانسـه ثبـت و ضبط اسـت و محـدود و معین برای اینکه کسـی نتواند به
اسـم عرفیـات و عادیـات بـر کسـی ظلـم و تعـدی نمایـد ،ولکـن قوانیـن عرفیـه و عادیـه مـا در سـینه اجـزای
حکومت و محکمه شـاگردها مودوع اسـت» .نتیجه چیسـت؟ نتیجه آن اسـت که این اجزای حکومت
«هر ظلم و تعدی را که موافق نفوس خبیثه خود دانند به اسم عرف و عادت مجری و معمول میدارند و
چون غرض ایشان غیرمتناهی ،عادیات ایشان نیز غیرمتناهی خواهد بود .لهذا ظلم غیرمتناعی به اسم
یشـود و این موجب غضب خدا و خرابی مملکت اسـت» .راهش
عرف و عادت بر بندگان خدا واقع م 
این است که «عرفیات و عادیات نیز باید محدود و معین و مجلس و مقید شوند در باب علیحده که
مخلوط به احکام شـرعیه نشـوند؛ زیرا که عرفیات قابل تغییرات و شـرعیات ثابت و مخلدند و یا اینکه
عرفیات را بهکلی باید از میان برداشت».
تهـا بـه بیـان  25مـورد قانـون میپـردازد کـه «از قوانیـن مشـترکه در میـان تمامـی
وی پـس از بیـان ایـن تفاو 
دول معظمـه ارو پـا مثـل فرانسـه و آلمـان و انگلیـس و بلژیـک و آمریکاییـان» اسـت و آنگاه سـعی میکنـد
«عبارة اخری ،ترقیات حاصله برای دول متمدنه به واسطه
نشان دهد اسالم منشأ این قوانین است و به
ٍ
عمل به مضمون قرآن است و ّ
تنزالت اهل اسالم ،به واسطه ترک عمل به آنهاست» )633 -631( .مدل
بحـث نویسـنده بیـان قانـون مـورد نظـر در اروپاسـت و آنگاه آیـات و اخبـاری را کـه در اسلام در تأییـد آن
ً
وجود دارد ارائه میکند و ضمنا در مواردی انتقادهایی را هم نسبت به بیتوجهی به آنها و متفاوتبودن
وضـع موجـود از آنچـه بایـد باشـد بیـان میکنـد .اهمیـت یادکـردن از ایـن مـوارد جسـتجو در اندیشـههای
روشـنفکری جدیـد در میـان برخـی از تئوریسـینهای مشـروطهخواه نیسـت ،هـر چنـد کـه در جـای خـود
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اهمیـت دارد ،بلکـه تأ کیـد بـر ایـن اسـت کـه قوانیـن آزادیخواهانـه اروپـا ریشـه در قـرآن دارد؛ روشـی که در
طـول ایـن  115سـال مشـروطه تـا کنـون مطـرح بـوده و بسـیاری از نوگرایـان اسلامگرا و روشـنفکران مذهبـی
دنبالهرو آن بودند .متن زیر در سـال 1324ق ،یعنی سـال مشـروطه منتشـر شـده اسـت و محتوا هم نشـان
میدهد که نویسنده ،ناظر به تحوالت فکری ـ حقوقی این دوره مطالب را نوشته است.
چند نمونه را با تلخیص میآوریم:
قانـون ّاول :عبـارت اسـت از مسـاوات در محاکمـات و مرافعـات در اجـرای قانـون ،یعنـی اجراشـدن
احکامی که در قانون نوشته شده است در حق اعلی و ادنی ،وضیع و شریف ،قوی و ضعیف به طریق
مسـاوات اسـت ،بـه هیـچ وجـه فرقـی مـا بیـن مدعـی و مدعـی علیه نیسـت .اگرچـه مدعی حمـال و ّرمال
و مدعـی علیـه امپراطـور یـا صدراعظـم باشـد ،در اجـرای قانـون مسـاوی و برابرنـدّ .
حمامـی بـا صدراعظـم

و حمـالزاده بـا صدراعظـمزاده فرقـی ندارنـد .هـر دو را میآورنـد در مجلـس پارلمنـت و سـنا و برابـر نـگاه
میدارند و اسـتنطاق مینمایند؛ چون حق معلوم شـد قانون را اجرا نمایند» .فخراالسلام پس از آن آیاتی
از قبیل« :ان اهلل یأمر بالعدل و االحسـان  »...و «إن حکمت فاحکم بینهم بالقسـط» و نمونههای دیگر را
میآورد و مباحثی نیز شامل حکایت و نکته ( )638-633در اینباره دارد.
ُ
قانـون دوم :در کنسـتی تسـیون امتیـاز فضلـی اسـت ،یعنـی نائلشـدن بـه مناصـب دولتـی از روی فضـل و
علم اسـت« :هر سـرکرده یا سـرداری باید در طفولیت امور و علوم متعلق به نظام و لشکرکشـی را تحصیل
کنـد ،و در مـدارس نظامـی عمـل آن را ببیننـد ،و بعـد داخـل خدمـت عسـکریه شـود ،پـس متدرجـا طـی
مراتـب کنـد تـا بـه رتبـه سـرداری و سپهسـاالری و غیـره برسـد ،و هکـذا حاکـم بایـد در مـدارس اداره علـم
حقوق تحصیل کند و از کدخدایی بهتدریج ترقی کرده به فرمانفرمایی برسد و طرز سلوک و رفتار خود را
با زیردستان خود بداند ،و موافق قوانین عدل و انصاف و اجتناب از جور و اعتساف با آنها رفتار کند».
وی پـس از توضیـح مختصـر دیگـری مینویسـد« :ایـن قانـون هـم مقتبـس از قـرآن مجیـد و مأخـوذ از شـرع
اقدس اسلام اسـت و شـواهد مدعا بسـیار اسـت» .آنگاه ذیل عنوان شـاهد اول ... ،دوم تا شـاهد هشـتم
به آیاتی از قرآن استناد میکند)640-638( .
قانـون سـیم :حر یـت اشـخاص اسـت« .مـراد آن اسـت کـه بـدن هـر کـس آزاد اسـت .احـدی ایـن قـدرت را
نیست که بیجهت کسی را سیلی و مشت بزند و یا دشنام و فحش بدهد  ...و این هم مأخوذ از قوانین
اسالم و مقتبس از قرآن مجید است» .در اینباره شش شاهد که ضمن آنها از عمل به ظن یا اعتنای به
سخن فاسق پرهیز داده یاد شده است)641-640( .
قانون چهارم« :امنیت جان و عرض و مال اسـت .این قانون هم مثل سـایر قوانین مأخوذ از قرآن مجید و
از اصول قوانین اسلام اسـت» .در اینباره پنج آیه آورده اسـت ،مانند« :و التقتلوا النفس التی حرم اهلل».
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در ذیـل یکـی از آیـات از اجـرای حـدود روی راهزنـان یـاد میکنـد ،اما میگوید« :لکن مـا تمامی این حدود
را تـرک کردهایـم .والیـت مـا هرجومـرج شـده اسـت» .آنگاه ذیـل عنـوان «تعصـب» مینویسـد« :بـا اینکـه
قانـون امنیـت مـال از اعظـم قوانیـن تمامـی دول متمدنـه اسـت ،بهخصـوص دولـت انگلیـس ،چنانکـه
عهـذا ،جرجیـس صـال صاحـب انگلیسـی ّ
مـورخ از شـدت تعصـب و بغـض و عنـادی کـه بـا
دانسـتی م 
رسـول اکرم(ص) دارد ،در صفحه  256از کتاب مقالة فی االسلام نسـخه مطبوعه  1891گوید« :قطع ید
سـارق در ّاول وهله به نظر عدل میآید ،لکن اعدل از این شـرع یسـتیانوس اسـت که نهی از قطع دسـت
میکند» .سپس به آن پاسخ میدهد.
قانون پنجم« :قانون وجوب رفع و دفع ظلم است بر هر کس و هر کسی که به نظر عبرت و بصیرت در این
قانون شـریف نظر کند ،خواهد دانسـت که اغلب خوبیها و آسـایش عباد و امنیت بالد و ابادی آنها در
فرنگستان از وجود این قانون است .این هم مقتبس از قرآن مجید و مأخوذ از قوانین علیه اسالم است.
دالیل این مدعا هم بسیار است» .او سپس در قبح ظلم و مبارزه با آن چهار دلیل میآورد)644( .
قانـون ششـم« :آزادی مطبعهخانههـا و چاپخانههـا اسـت در تمامـی ممالـک متمدنـه ،مثـل انگلیـس و
فرانسـه و سـویس و بلجیک و یونان و آلمان و ممالک متحده آمریکا و غیر اینها ،هر کس از افراد ملت و
رعیت هر چه به خیالش رسید آزاد است که آن را طبع و نشر نماید و حسن این آزادی بر احدی مخلفی
و مسـتور نخواهـد بـود ،چـه از جملـه واضحـات اسـت که خداوند عالم در هر سـری یـک عقلی نهاده و در
هـر شـخصی شـعوری قـرار داده ،مجمـوع ایـن عقـول و مشـاعر کـه متحـد شـد ،هـر امـری را میتوانند پیش
ببرند و معاونت یکدیگر نمایند از راه اطالع به افکار یکدیگر و این هم مأخوذ از قوانین اسالم است؛ زیرا
خدای متعال خیاالت جمیع کفار و مشرکین و اعادی دین را آزاد نموده و فرمود که مثل قرآن بیاورید».
این مورد یکی از شگفتترین موارد در میان قوانینی است که فخراالسالم از آن یاد کرده و معتقد است
که اصل آن از قرآن است« .خدایی که خیاالت کفار را بر ضد قرآن آزاد نموده باشد ،خیاالت مؤمنین را
در تقو یـت ملـت و دولـت حبـس میکنـد و ایشـان را منـع میکنـد از طبع و نشـر خیاالت خود؟ حاشـا ،ثم
حاشا ،این آزادی داخل در حکم علوم و معارف است»)645( .
قانـون هفتـم« :آزادی مجامـع و مجالـس اسـت که هر فرقه و هـر جماعتی اراده کنند در مجمع مخصوص
جمع شده ،در مسألهای از مسائل علوم دینیه یا سیاسیه و افعال حکومت و یا در امر معاش خود بدون
مانع گفتگو و مباحثه میکنند .و هر صنفی از اصناف از قبیل اصلزادگان و ارباب صنایع و اهل لشکر
و اهـل زراعـت و تجـارت و غیـر ایشـان کـه مجمعهـای مخصـوص دارنـد ،اگرچـه در افـکار طـرق مختلفـه
دارند ،ولی در توسـعه ملت و مذهب و ترقی دولت مقصد واحد دارند و با یکدیگر مشـورت میکنند که
فالن عیب در دین و یا در دولت پیدا شـده و فالن نقص وارد گردید و فالن بدعت منتشـر گشـته و فالن
توهیـن در کتـاب آسـمانی و رئیـس روحانـی و جسـمانی مـا وارد شـده و چه باید کرد و یـا تجارت و زراعت
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نقصان پیدا کرده اسـت ،راه رفع نقصان چیسـت .پس گفتگو مینمایند ،اراء متحد میشـود ،پس مآال
اقدام بر رفع آن عیب و نقص و بدعت مینمایند .تا رفع نکنند آرام نمیگیرند؛ هر کسی به اندازه قدرت
و اسـتطاعت خود .هیچ کس نمیگوید به من چه و من چهکاره هسـتم .و از جمله واضحات اسـت که
این هم از اعظم قوانین اسلام اسـت» .وی به مشـورت پیامبر با اصحاب اسـتدالل کرده و نتیجه گرفته
است که «این قانون هم مأخوذ از قوانین اسالمیه است»( .ص )647
قانون هشتم« :اختیار و قبول ملت اساس همه تدبیرات حکومت است و این قانون از مقاصد استشاره
است».
قانـون نهـم از اصـول گـود حـق انتخـاب وکالسـت بـرای اهالـی مملکـت در مقابـل دیوان و دولـت و به این
سبب اهالی را در بحث و تدقیق افعال حکومت مداخله عظیمه است و وکالی مزبوره که در اصطالح
ایشـان را دوپوتـی میگوینـد ،بـا شـروط معلومـه در کتـاب قانـون از جانـب اهالـی منتخـب  ...و ایـن قانـون
مثـل قانـون سـابق قانـون مشورتسـت کـه از قوانیـن اعظـم اسلام اسـت .در اینبـاره بـه بیان آیـات مربوط به
شوری و مشورت و نیز روش پیامبر در این زمینه پرداخته است)649-648( .
وی از این قوانین تا مورد بیستوپنجم سخن گفته و همه آنها را با آیه و اخباری از سیره پشتیبانی کرده
و مهـم ایـن اسـت کـه تأ کیـد دارد اینهـا مأخـوذ از قوانیـن قـرآن اسـت .بحـث تفکیک قـوا را با مورد شـریح و
امـام علـی و مراجعـه امـام بـرای قضـاوت نـزد او توجیـه میکنـد )651( .حضـور «ژور یهـا در حیـن تحقیق
جنایات؛ ژوری اشخاصی هستند که اهالی مملکت آنها را از مردمان نجیب و درستکار و امین انتخاب
میکننـد» را هـم بـا آیـه «و شـاورهم فـی االمـر» توجیـه میکند )652( .قانـون هفدهم «عدم جواز شـکنجه و
تأدیب اسـت ،مادامی که هر گناهی را در کتاب قانون جزای مخصوص معین و موجود اسـت .تعذیب
جانـی بـرای اقرارگرفتـن و بهان ههـای دیگـر غیرجایـز اسـت» .در اینبـاره هـم چنـد دلیـل آورده کـه بگویـد:
«ایـن هـم مأخـوذ از اسلام اسـت»« )653( .قانـون هیجدهـم از قوانیـن فرنگیهـا ،بنـای مکتبخانههـا و
نبـاره همـه آنچه دربـاره طلب علم آمده ،به عالوه شـواهد
معلـم خانههاسـت بـرای تربیـت اطفـال» .در ای 
دیگـر را آورده اسـت .قانـون نوزدهـم اسـباب احیای نفوس فراهمآوردن اسـت کـه در دول متمدنه چندین
وسائل مختلفه فراهم آوردهاند ،از قبیل بنای مریضخانهها و تربیت و ترغیب شنا کاران برای تلخیص
قشـدگان و تربیـت و ترغیـب اطفـای احـراق» اسـت کـه بـاز بـا آیـه «و من أحیاهـا فکأنما
و نجـاتدادن غر 
ً
احیـا النـاس جمیعـا» توجیـه کـرده اسـت )656( .قوانیـن دیگـر «تنظیـف و تطهیـر و تزئیـن طرق و شـوارع و
راههـای شـهرها و دهـات» ،قانـون «بکارانداختـن معـادن و اخـراج آنها» ،قانون «صحت و درسـتی اوزان و
مکیال و مقیاس و مسـکوکات» ،قانون «ثبت اسـناد و قبالجات و بیع بشـرط نامه جات اسـت در دیوان
مخصوص» ،قانون «تهیه امور عسـکری اسـت» و قانون بیسـتوپنجم «عدم سـب و دشـنام اسـت آنانی
که خارجاند از دین و آیین مسـیح ،و مطلق فحش و سـب در حق خارج از دین ممنوع اسـت در قانون،
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لکن فرقه پروتستانت را از این قانون استثنا میکنند؛ چه دشنامدادن و فحشگفتن به مخالف مذهب
خـود را از فرایـض میداننـد ،بخصـوص بـه پیشـوایان مذاهـب و ادیـان السـیما مؤلـف الهدایـه کـه در ایـن
صفت خبیثه فائق آمده بر تمامی کشیشهای پروتستنت .به نحوی که اگر جمیع امم عالم فحشگویان
و دشـنامدهندگان خـود را در محشـر کبـری حاضـر نماینـد و ایـن فرقـه شـریره صاحـب الهدایـه را ،تنهـا باز
ً
غلبـه بـا اینهـا خواهـد بـود»( .ص  )660پیـش از ایـن درباره کتـاب الهدایه و اینکه اساسـا این کتاب بیان
الحق علیه آن نوشته شده است ،سخن گفتیم.
اینهـا قوانینـی بـود کـه مؤلـف از قوانیـن حقوقـی فرانسـه آورده و سـعی کرده اسـت بـا آیات و اخبـار دینی در
اسالم ،منطبق کند .جالب است که ذیل آن باز مینویسد:
معمـول مـا بیـن ملـل و دول متمدنـه اسـت کـه هر یکی از افراد ملت دو سـه زبـان از غیر ملت
خـود یـاد میگیرنـد و ایـن هـم مأخـوذ از قـرآن مجیـد اسـت  ...و مـن آیاته اختالف السـنتکم و
الوانکم»)661/4( .
اکنـون پـس از گـزارش آراء وی بـر اسـاس بخشهایـی از کتـاب بیـان الحـق ،متـن بخشـی را بـا عنـوان ذیل
میآوریم تا با جزئیات دیدگاههای وی در این زمینه آشنا شویم.

ِاخبار قرآن از استکشافات جدیده (بیان الحق)262- 246/1 :

ّ
نـوع سـوم از ادلـه مأخـوذه از خـود قـرآن کـه از آنهـا اسـتدالل میشـود بـر اینکـه قـرآن کالماهلل و معجـزه
ُ
رسولاهلل(ص) است و خبردادن قرآن است از استکشافات جدیده مثل ِش ِمندفر و بالن و کشتی جنگی

و اتومبیـل و فونوگـراف و فوتوگـراف و امثـال ذلـک از علـوم مستکشـفه جدیـده و از ایـن قبیـل شـواهد نیز در
قرآن بسیار است ،ولکن ما اکتفا میکنیم ،در این موضع به بعضی از آنها:
ّ
ّاول :در سـوره مبارکـه نحـل ( )8 :16بعـد از ذکـر پـارهای از نعـم متعلقـه به انعام مرکوبـه و مأ کوله میفرماید:
َ َ
َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََُْ َ ًَ ْ ُ
زينة َو َيخل ُق ما ال ت ْعل ُمون» ،یعنی و خلق کرد برای شما اسبان و
ل و ال ِبغال و الحمير ِلتركبوها و
«و الخي 
استران و خران را تا بر آنها سوار شوید و آرایش و زینت باشند برای شما .و خلق میکند برای رکوب شما
چیزهایی را که االن شما آنها را نمیدانید و در زمان شما وجود ندارد و بعد از این موجود خواهند شد.
َ َ
ْ ُ
ّ
کهربائیه
پس قوله تعالی«َ :و َيخل ُق ما ال ت ْعل ُمون» خبر میدهد از مرکوبات جدیدة االستکشاف که به ّقوه
ّ
ّ
غازمائیـه حرکـت میکننـد ،مثـل شـمندفر و پرآخـت و بالـن و اتومبیـل و امثـال ذلـک از
بخاریـه و یـا
و یـا
حتی مشـتمل اسـت بر خبر تلگراف با سـیم و بیسـیم که آن هم حاصل اخبار اسـت و ّ
مرکوباتّ .
عادتا
ّ
مختص به دواب است.

ُْ ْ
و در سـوره مقدسـه یـس میفرمایـد آیـه ( 41و «َ :)42و َآي ٌـة َل ُه ْـم َأ َّنـا َح َم ْلنـا ُذ ّر َّي َت ُ
ـك ْال َم ْش ُ
ْ
ونَ ،و
ـح
ل
ف
ال
ـي
ف
ـم
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
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َخ َل ْقنا َل ُه ْم ِم ْن ِم ْث ِل ِه ما َي ْر َك ُبون» و مثل کشتی نیست در مرکوبات مگر شمندفر و ُس ُفن بخاریه از ّ
حربیه و
غیر ّ
حربیه ،و شمندفر در واقع کشتی ّبری است.
َ ّ َ َ ْ َ َ َّ ّ َّ َ َ ْ َ َ َ
ً
ََ َ
ـاء ل َج َعل ُـه سـا ِكنا» ،یعنـی آیـا نمیبینـی و نظـر نمیکنـی بـه
الظـل و لـو ش
دوم« :أ ل ْـم ت َـر ِإلـى ر ِبـك كي 
ـف مـد ِ
ُصنـع پـروردگار خـود کـه از محـض قـدرت چگونـه گسـترانیده اسـت سـایه را و ممـدود کـرده اسـت ،و اگـر
ّ
ّ
ّ
ذیظـل متح ّـرک اسـت ،ظـل نیـز تابـع حرکات اوسـت .و اگر بخواهـد خدا هر آینه ظل را سـا کن میگرداند
ّ
ّ
ّ
فوتوگرافیه ،یعنی (گیرنده صورت) که
و از ذیظل جدا میکند ،و االن ظل را سـاکن میبینیم به واسـطه
مراد عکس است.
سـوم :در سـوره مبارکـه حـم ّ
فصلـت کـه سـوره سـجده نیـز مینامنـدش و سـوره ( )41قـرآن اسـت میفرمایـد
َ
َّ
َ
ُ
َ
َْ
(« :)21أ ْن َط َق َنا ُ
ق كل ش ْيء» ،یعنی ما را به نطق آورده آن خدایی که همه چیز را به نطق آورده
اهَّلل الذي أن َط َ 
و از جملـه چیزهایـی کـه بـه نطـق آورده در ایـن زمـان و مـا میبینیـم فوتوگـراف اسـت« ،یعنـی صدانویـس»
ّ
کـه از مخترعـات «یدسـون» معـروف آمریکایـی اسـت کـه هموطـن مؤلف حقیر اسـت .فارسـیزبانها این
َْ َ َ ُ َ َ
ل ش ْـيء» اسـت و
را ماشـین حرف زن میگویند .شـبهه نیسـت در اینکه داخل در تحت کریمه «أنطق ك 
ّ
لعل بعد از این ،این ّقوه تکمیل شود و همه چیز هم حرف بزند.
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ ُْ ُ
ـون
چهـارم :در سـوره مبارکـه یـس ( 39 :36الـی  )41میفرمایـد« :و القمـر ق
نـازل حتـى عـاد كالع ْرج ِ
درنـاه م ِ
ُ َّ َ ُ ٌّ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َّ
َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ
َْ
هار و كل في فل ٍك يسبحون ،و آية لهم أنا
الق ِ
سابق الن ِ
ديم ،ال الشمس ينبغي لها أن تد ِرك القمر و ال الليل ِ
َ َ ْ ُ َّ َ ُ
ُْ ْ ْ َ ْ ُ
ون» ،یعنی و ماه را تقدیر کردیم و سـیر او را ّ
مقرر فرمودیم در منازل خود
حملنا ذ ّ ِر يته ْم ِفي الفل ِك المشـح ِ
از بروج که از آن تجاوز و کم و زیاد نشود تا وقتی که گردد در آخر منازل خود که قریب به اجتماع است،
مانند چوب خوشـه خرما کهنه در باریکی و کجی ،نه آفتاب را میرسـد که بهسـرعت سـیر قمر میرسـد،
نهـا در فلـک خود به انبسـاط تمام سـیر میکنند.
و نـه شـب را میرسـد کـه سـبقت گیـرد بـر روز ،و همـه ای 
و نشـانه دیگـر از قـدرت مـا آن اسـت کـه حمـل کردیـم اجـداد ایشـان را در وقـت طوفـان نـوح که ّ
مملـو بود از
مایحتـاج آدم و حیـوان ،و تـو میبینـی کـه ّاول کوا کـب را ذکـر میکنـد و سـیر آنهـا را و بعد سـفینه را و سـیر
آن را ،و قبل از این آیات زمین را ذکر کرده اسـت .و این مشـعر به آن اسـت که جمیع اینها از یک وادی
هسـتند .پس کشـتی در دریا در سـیرش مثل آفتاب و ماه و زمین اسـت در اثیر که آن ّ
مادهایسـت که فضا
ّ
را پر نموده و خالء را ّ
مملو سـاخته .کانه میفرماید جمیع کواکب و زمین مثل کشـتی هسـتند در دریای
اثیر ،و سیر میکنند.
و از ایـن آیـه و امثـال آن میتواننـد مسـلمانان قائـل بـه حرکـت ارض بشـوند در ّ
مـاده اثیـر ،مثـل کشـتی در
دریا که فرنگیها ادعا میکنند حرکت زمین را .پس این آیه خبر میدهد از استکشـافات جدیده که آن
حرکت ارض است علی قولهم.
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یهـا گوینـد از بـرای ارض دو حرکـت اسـت ،یکی حرکت دوالبی اسـت کـه بر دور محور خود
تبصـره :فرنگ 
مینماید که یک سـر آن در قطب شـمال اسـت و سـر دیگرش در قطب جنوب و در ظرف بیسـتوچهار
سـاعت دوره را تمـام میکنـد؛ و حرکـت دیگـر او بـر دور شـمس اسـت و ایـن حرکـت بسـیار سـریعتر از
ً
حرکـت ّاول اسـت؛ چـه هفتادوشـش درجـه سـریعتر از حرکـت گلولـه تـوپ اسـت کـه در هـر ثانیـه تقریبـا
سیصدوهشـتاد ذراع راه را طی میکند ،و در هر ثانیه زیاده از هفت فرسـخ را طی میکند ،معذلک برای
شـمس نیز حرکتی قائل شـدهاند؛ چنانکه در آیه شـریفه اسـت و تازه منکشـف شـده است که دو حرکت
دارد .شـمس ّاول در حول خود حرکت میکند ،دوم حول سـتاره مجهول که تا کنون معلوم نشـده اسـت
چه ستارهایستّ ،ال اینکه بعضی گفتهاند آن ستارهایست از ستارههای ّ
ثریا و بعض دیگر ستارهایست
از ستارههای جاثی علی رکبتیه [نوعی صورت فلکی] و بعضی گفتهاند از ستارههای نسر طایر است.
بیان فیه ّالتبیان :مکشوف باد که چون دالیل هیئت عالم که در آن بحث و گفتگو میشود از زمین و سایر
اجـزای عالـم دالیـل ّ
ظن ّیـه اسـت نـه ّ
قطعیه ،لهـذا علمای این فن اختلاف کردهاند در اسـباب وجود لیل
و نهـار و اختلاف فصـول بـه حـرارت و بـرودت ،بعـد از اجمـاع و اتفاق ایشـان بـر اینکه اینهـا از آثار تقابل
شمس و ارض است و علمای هیئت دنیا در ازمنه گذشته بنا بر آنچه به ما رسیده است در مدارس خود
تدر یـس میکردنـد و بـه تالمـذه خـود تعلیـم میدادند .هیئت جدیـده معروفه امروز را فیثاغورث فیلسـوف
مشهور در مدرسه کروتونیا از بالد ایتالیا تعلیم میداد به تالمذه خود حرکت ارض را و این تعلیم مقدم بود
َ
معتقد ایشان این بود که مرئی که ما او را ّ
مسمی به سما و یا فلک
به مدت پانصدسال از میالد مسیح .و

شمسیه با اجزای ّ
ّ
ارضیه و
مینماییم ،فضایی است واسع ،و رزقت او ناشی شده است از اکتناف اشعه
اینکه کواکب ثابته در آن فراغ عبارتند از شموس مثل شمس ما ،و در اطراف هر شمسی ّ
سیاراتی است

مثـل س ّـیارات شـمس مـا ،و اقماریسـت مثـل اقمـار شـمس مـا ،و ذوات اذنابـی اسـت مثـل ذوات اذنـاب
کـه در اطـراف شـمس مـا هسـتند ،و هـر یـک از ایـن ّ
سـیارات و اقمار و غیـر اینها عالمی هسـتند مثل کره
ارض ما ،و عالم ما و از جمله آن شـموس این شـمس مشـهوره ماسـت ،و از برای این شـمس دوایریسـت
ّ
مخصوص به خود و در اطراف خود ّ
سیاراتی دارد متعلقه به او در اطرافش دوران دارند.
و از جمله آن س ّـیارات دایره اطراف شـمس ،این زمینی اسـت که مسـکن ماسـت و قمر ملتزم این زمین
ّ
شمسـیه متکاثره
اسـت متح ّـرک بـر زمیـن و بـا زمیـن اسـت بـر اطـراف شـمس ،و فـوق اینهـا صفـوف دوایـر

فوقیت و ّ
است ،فوق و باالی یکدیگر تا اینکه به جایی میرسد در ّ
علو که نظر از احاطه بر او عاجز و فکر
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ـود َر ّ ِبـك ِإال ُهو» .پس سـماوات در نزد ایشـان عبارت اسـت از این
از ادرا کـش قاصـر اسـت« :و مـا يعل ُـم جن
دوایر با آنچه در آن است از کواکب کبیره.
و چـون ایـن طریقـه قدیمـه شـایع شـده اسـت در زمـان مـا بـه اشـاعه فرنگیهـا ،بعضـی از علمـای اسلام
ّ
شرعیه از کون سماوات سبع .پس گفتند
خواستهاند تطبیق نمایند فیمابین این طریقه و ظواهر نصوص
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معلـوم اسـت کـه کوا کـب ثابتـه هفتطبقـه هسـتند .پـس هـر کـدام از آنهـا کـه در غایـت ظهـور و نهایـت
اضائه مرئی باشـند ،پس آن طبقه اولی اسـت که مرتبة االولی و قدر ّاولش مینامند ،و هر کدام به مقدار
ّ
ً
ً
قلیل ابعد از این باشـند ،و اقل ظهورا و اضاءة باشـد به مقدار یسـیر ،پس آن طبقه ثانیه اسـت و هکذا تا
اینکه منتهی شود به طبقه سادسه .و هر طبقه که کواکب آن ابعد باشد از ماقبلش و کمتر باشد از او در
ظهور و اسـتنارت طبقه فوق اسـت .و طبقه سـابعه آن اسـت که کواکب آن مخفی باشـند و دیده نشـوند
مگر به واسـطه دوربین بزرگ .پس این طبقات عبارتند از هفتطبقه آسـمان و فلک ،چه فلک در لغت
عـرب بـه معنـی مسـتدیر اسـت و سـماء بـه معنـی عل ّـو؛ چنانکـه در قوامیـس لغـت عـرب مذکور و مسـطور
َ َ َّ َّ َّ َ ُّ ْ
ـماء الدنيـا ِب َمصابيـح» گفتهانـد کـه سـماء دنیـا عبـارت اسـت از دوایر
اسـت و در قولـه تعالـی« :و ز ينـا الس
شمسیه که ما در او هستیم که ّ
سیارات ّ
سیارات و ّ
مزین است به ّ
ّ
السیارات و ذوات االذناب و غیر آنها
ّ
ّ
متشـرعین موجود اسـت این مقام را درسـت
از متعلقات شـمس ما و غیر ذلک .از تأویالت که در کتب
ً
در نظـر داشـته بـاش کـه بـه کارت خواهـد خـورد .و تفصیـل ایـن مطالـب مسـتوفیا در کتاب اسـرار الملک
والملکـوت و شـرح آن الموسـوم بـه افـکار الجبـروت مذکـور و موجـود اسـت که در لغت ترکی اسلامبولی و
عربی در اسالمبول چاپ شده است».
الحاصل طریقه مذکوره به نحوی که مزبور شد ،ساری و جاری بود در انحاء مأموره فیمابین علمای هیئت
دنیـا ،و طریقـه مسـتفیضه بـود فیمابیـن ّ
خاصـه و ّ
عامـه تـا اینکـه بطلیمـوس آمـد یکصدوچهـل سـال قبل از
میالد مسـیح و اختیار کرد قول به سـکون زمین و دوران شـمس را بر زمین ،و بنای مذهب خود را بر این قرار
داد و طریقه او شایع گردید در میان مردم ،و اشتهار پیدا کرد در بالد و امصار؛ و چون دین اسالم آمد و کتب
ّ
یونانیـه کـه محتـوی بـود بـر فسـادات کثیـره از قبیـل تص ّـورات و حلـول خدا در اشـیا و عبادت مراشـید و غیر
ّ
ذلک از ضالالت ،ترجمه شد به لغت ّ
عربیه و نقل نمود آنها را فارابی که از فالسفه اسالم است در مؤلفات
ّ
ّ
اسالمیه .و تابع او شد در این معنا ابن سینا و غیر او و تأیید کردند
عربیه خود در اوایل قرن چهارم از قرون
ّ
اینها قول بطلیموس را و طریقه متقدمه که طریقه فیثاغورث بود مهجور و متروک گردید.
و ایـن حکمـا گفتهانـد کـه سـماوات اجسـامی هسـتند متراکمـه فـوق یکدیگر ،مثـل طبقات بصلـه (پیاز)
متماسـه و ال یقبـل الخـرق و ال التیـام ،قابـل خـرق و التیـام نیسـت ،و نـه ّ
حاره اسـت و نه بـارده ،و نه رطبه
ّ
یشـود بـه ّلینـت و مالسـت و خشـونت و ثقـل و خفـت .و
اسـت و نـه یابسـه ،و لونـی نـدارد و موصـوف نم 
ّ
بعضی از متش ّـرعین از برای این الفاظ مهمله حقیقت تصور کردهاند ،منکر معراج جسـمانی گردیدهاند
و بدعـت را داخـل دیـن کردهانـد و قیلوقـال و نـزاع و جدل در میان مسـلمانان زیاد شـد ،تکفیر یکدیگر را
نمودنـد .بعضـی طریقـت ّاول را گرفتنـد و بعضـی طریقـت ثانیـه را ،و بعضـی جمـع بین ّ
الطریقین نمودند.

و بعضـی دیگـر گفتنـد اینهـا از علـوم ّ
دینیه نیسـتند .هر کس هر طور قائل شـد ضرر ندارد .مثل آن اسـت
ّ
که کسـی بگوید پیاز شـشطبقه و یا هفتطبقه و یا هشـتطبقه اسـت .و اینکه ّ
کرویه اسـت و یا مثلث
مربع حکم به کفر و اسالم او نمیشود؛ چراکه از ما جاء به ّ
است و یا ّ
النبی نیست.
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ً
نهـا در بلاد لهسـتان مـردی پیـدا شـد کـه او را قوپرنیقـوس [کوپرنیـک] میگفتنـد.
مجملا بعـد از همـه ای 
ّ
ّ
ریاضیه و اشتغال ورزید به علم هیئت و رصد و حکمت از سنه  1500الی سنه 1520
توغل نمود از علوم
از میالد مسـیح که سـنه  1037هجریسـت .پس این شـخص رجوع کرد به طریقت فیثاغورث که اسـاس
متقرر داشت که مرکز شمس است و اینکه زمین و ّ
آن بر حرکت ارض بوده است .و قوپرنیقوس ّ
سیارات
در دور شـمس و ّاول آنها عطارد اسـتّ ،ثم زهرةّ ،ثم ارضّ ،ثم مریخّ ،ثم مشـتریّ ،ثم زحل ،و تأیید نمود
ّ
ّ
سماویه است.
این طریقه را به ادله و مشهور کرد این را در کتاب خود که عنوان آن حرکات اجرام
و چـون ایـن طریقـه از او مشـهور شـد در کنیسـة ّ
الـروم کـه ّام الکنایـس اسـت حکـم بـه کفـر و الحـاد و ز یـغ و
ضاللت و بدعت قوپرنیقوس [کوپرنیک] مذکور نمودند به جهت مخالفت طریقه او با نصوص تورات و
ّ
ّ
انجیل و ّ
مقرر در نزد پاپاوات و ّقسیسین و قدیسین و تابعان آن دین از مسیحیین به نحوی که اگر مسلط
ً
ّ
مسـیحیه اکیدا قدغن نمودنـد که کتاب خود
میشـدند از قتلـش هـم مضایقـه نداشـتند و عمـوم علمای
ّ
ّ
را مشـهور ننماینـد ،و بـر ضـد کتـب مقدسـه منتشـر نکننـد .معذلـک ایـن مذهـب شـایع و ذایـع شـد و این
مذهب منتسب به او شد و این هیئت را هیئت قوپرنیقوس نامیدند.
ّ
ث ّـم بعـد از او جماعـت کثیـره در جهـات متعـدده و ازمنـه مختلفـه در خـا ک اروپـا برخاسـتند ،و اعتماد بر
هیئت او نمودند ،و ّ
مسمی به هیئت جدیدهاش نمودند ،و ما قبل را هیئت قدیمه گفتند.
و تـو از ایـن تقر یـرات دانسـتی کـه هیئـت جدیـده در حقیقـت قدیمـه اسـت و تسـمیهی آن بـه جدیـده
غلـط اسـت مگـر بـر حسـب شـیوع .و ظ ّـن بسـیاری از مـردم در ایـن بـاب در تسـمیه ایـن هیئـت بـه هیئت
جدیـده خطـای محـض و محـض خطاسـت و کشـف میکنـد از جهل ایشـان به تاریخ علـم هیئت .و هر
ّ
ّ
اسلامیه و هر دو طریقه را ذکر کرده اسـت عضدالدین
دو طریقه مذکور و مسـتفیض میباشـند در کتب
ّ
ّ
ّ
عبدالرحمن بن احمد المتوفی سنهی  756هجری در کتاب خود المسمی بالمواقف در طریقه حرکت
ارض سـه اعتـراض کـرده اسـت و بعـد اعتراضـات مذکـوره را نقـض و ّرد نمـوده اسـت و بـه همـان طریقـه
ّ
مشـی نموده اسـت .شـارح مواقف س ّـید شـریف علی بن محمد جرجانی المتوفی در سـنه  816که فراغ
او از تألیف شـرح مواقف در سـنه  807بوده .و هر کسـی که شـک داشـته باشـد در این امور رجوع کند به
کتـاب مذکـور .پـس ناقـد بـه صبر باید ّ
تأمل کند که چگونه علمای اسلام عالـم بودند به طریقین و آنها را
ّ
تدریس مینمودند و به معرفت حقه عارف به هر دو بودند قبل از ظهور قوپرنیقوس ـ کوپرنیک ـ لهستانی.
و چـون ایـن را دانسـتی اکنـون کـذب آن اشـخاص کـه مدعـی میشـوند بـر اینکـه علمـای اسلام عالـم بـه
هیئت جدیده نبودند و آنچه در این باب حرف میزنند از تقلید فرنگیهاست ظاهر و آشکار میگردد،
ّ
بلکـه ّ
قضیـه بهعکـس اسـت و فرنگیهـا مقلـد علمـای اسلاماند؛ زیـرا کـه ایشـان سـابقوناند و سـابقون
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مقر بوناند .منصفین باید ّ
تأمل نمایند در تاریخ سـیدیوّ 1
ّ
مورخ مشـهور فرانسـوی که چگونه حجج دامغه
نکـه اکثـر اختراعـات و استکشـافات جدیده منتسـبه به ابنای جنـس خودش کذب
اقامـه میکننـد بـر ای 
محض است ،و آنها در کتب عرب موجود و حاضرند.
ّ
ّ
ّ
مؤلـف ـ عفـی اهلل عنـه ـ گو یـد :بـر ار بـاب الباب مخفی و مسـتور نخواهد بود کـه خلق عالم ـ جل و عال ـ هر
موجـودی را از موجـودات عالـم بـر فطرتـی ایجـاد فرمـوده که مناسـب باشـد به مـا یحتاج الیـه او .و اگر نظر و
ّ
تأمـل نماییـم در جمیـع حیوانـات کـه در روی زمیـن هسـتند و همچنیـن انسـان ،هـر فردی از افـراد آنها را
ً
طبعـا عالـم و عـارف مییابیـم بـر مایحتـاج الیه خود به طـور اکمل و اتم و جاهل به ماعدا ،و این از الطاف
حـق اسـت در ح ّـق سـکنه زمیـن کـه ایشـان را عالـم و عـارف آفریـده به چیزهایی کـه محتاجانـد .و هر قدر
احتیاج زیادتر است علم و اهتدا بیشتر است؛ و چون از کواکب و افال ک محتاج نیستیم مگر به قوانین
ُْ
َ َ ُ َّ
ّ َ
ّ
ـاس ،این مقـدار را به فضل و احسـان خود بر ما
حسـابیه و نعلـم الحسـاب والسـنین ،قـل ِه َـي مو ِاقيـت ِللن ِ
ظاهر و آشکار ساخته است به براهین قاطعه و به حجج المعه ،و در ازمنه متطاوله مختلفه اختالفی در
این مقدار واقع نگردیده مگر بسیار قلیل که موجب عدم هیچ اصلی از اصول نمیشود.
و ّامـا معرفـت اجـرام س ّ
ـماویه و س ّـکان کوا کـب و معرفـت مداین کواکب به چه نحو و چه ّ
کیفیت اسـت،
ّ
نهـا چطـور اسـت ،چـه مذهـب دارنـد ،سـلطان مسـتقلی دارنـد یـا جمهـوری هسـتند،
اخلاق و اعمـال آ 
تجـارت عمـده ایشـان کـدام ،بنـادر عظیمـه ایشـان در کجـا واقـع گردیـده ،و اینکـه زمیـن در دور شـمس
الس ّ
حرکـت میکنـد و یـا بالعکـس ،جهـل و علـم بـه ایـن نحـو از مسـائل علـی ّ
ـویه اسـت ،علـم ال ینفـع فـی
ّ
المعاش و جهل ال ّ
یضر فی المعاد؛ چه به براهین قاطعه ثابت و محقق گردیده که در حساب اختالفی
پیـدا نمیشـود ،خـواه زمیـن را متح ّـرک دور شـمس بدانیـم و یـا شـمس را دور زمیـن .لهـذا در لسـان مبارک
ً
انبیا این مسئله را حقتعالی مشروحا بیان نفرمود؛ چراکه الزم نبود ،ولکن بسیار عجب است که در این
ً
ً ّ
امـر اختلاف واقـع شـود در میـان عقلا نفیـا و اثباتـا ،کانـه خدا خواسـت که عجـز و جهل ما را بـه ما بنماید
که به اقرب اشیا و مسکن خود جاهل میباشیم .چندهزار سال است در روی زمین ُسکنی داریم ،هنوز

ّ
متحرکیم بـه حرکـت آن و یا با
حـال خـود را بـا زمیـن نمیدانیـم کـه آیـا مقیـم میباشـیم یـا ظاعـن [رونـده] و
ّ
سکونش ساکن .با این حال پراختالل و جهل حاضر میخواهیم در وجود و عدم سماوات تکلم نماییم
و اظهار علم کنیم و در َسـکنه کواکب گفتگو نماییم که آیا آسـمان هسـت یا خیر ،کواکب سـکنه دارد یا
ندارد و احوال سـکنه آنها چطور اسـت و این بسـیار عجب اسـت از جهل ما .و حال آنکه مصداق قول
ْ ْ َّ َ
خدا َ«و ما ُأ ُ
وتيت ْم ِم َن ال ِعل ِم ِإال قليال» در ما ظاهر و آشکار است و عجبتر از این ،آن است که با این حال
اظهار استغنا از وجود مبارک انبیا(ع) مینماییم و میگوییم میتوانیم به عقول ناقصه خود احکام الهی
ّ
متحرکی یا سـا کن.
را اسـتنباط و اوضـاع عالـم آخـرت را بدانیـم .ای بیچـاره هنـوز از خـود خبـر نـداری کـه
 .1تاریخ سیدیو توسط علی مبارک با عنوان خالصة تاریخ العرب ترجمه و در سال  1309ق منتشر شد.
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یکی میگوید اشخاصی که در خط استوا واقع گردیدهاند در هر ساعتی سیصدونودوشش فرسخ فرانسه
راه را طـی میکنـد .آنهایـی کـه نزدیـک بـه قطبینانـد کمتـر .و دیگـری میگویـد ایـن امـور بـر خلاف ّ
حس
ّ
است .ما با زمین ساکن هستیم .علت حدوث لیل و نهار حرکت شمس است ،نه حرکت زمین.
ّ
ادله این علوم ّ
علی ّ
ظنیه هسـتند ،نه ّ
قطعیه و اگر
ای حال ،این نزاع و اختالف کشـف میکند از اینکه
ّ
از عنـوان کتـاب مـا خـارج نبـود ادلـه طرفین را با ایرادات وارده ذکـر و بیان مینمودیم ،ولکن چون خارج از
ّ
عنوان کتاب است ،لهذا به ذکر همین اختالف قناعت میکنیم؛ کانه این مقدار که ذکر شد هم خارج
ّ
از عنـوان کتـاب اسـت ،لکـن مناسـبت مـا را مجبـور کـرد و اگرنـه در کتـاب ملتـی و مذهبـی ایـن کلمـات
زائد مینمود.
بـا همـه ایـن امـور چـون قرآن ،کالماهلل و معجزه رسـولاهلل(ص) اسـت و جمیع فصحا و بلغـا عاجز از اتیان
نکـه گذشـت و خواهـد آمـد ،و محتـوی بـر جمیـع علـوم اسـت و مقصـود
بـه مثـل سـوره از آن آمدنـد ،چنا 
از انـزال قـرآن ایـن نبـود کـه اذهـان و افـکار خـود را مشـغول نماییـم بـه تطبیـق قرآن بـا هر مذهبـی و قولی که
ّ
یشـود در جهـا؛ چـه عقـول متفاوتـه و اذهـان مختلفـه اسـت و اگـر بنا را بـر تطبیـق بگذاریم ،لعل
حـادث م 
فردا مذهب دیگر و قول آخر در عالم حادث شـود؛ چنانکه تا چندی قبل حرکت شـمس و سـکون زمین
معروف بود و حاال خالف آن معروف اسـت .و مقصود از ذکر ّ
سـفلیات و ّ
ّ
فلکیات و خا ّکیات
علویات و
و سایر اجزای کائنات از حیوانات و نباتات و جمادات نبود در قرآن مجید ،مگر برای تحصیل معرفت
ّ
صانع ،و اشـتغال به بندگی او و این مقصود حاصل اسـت ،خواه ُصنع او را سـاکن بدانیم کما هو الظاهر
ّ
ّ
فی ّ
االفرنجیه و علمای قدیم نصوص را تطبیق با حرکت افال ک میکردند،
متحرک کما یقول
الحس و یا
نکـه ظاهـر الفـاظ مخالف بود با مقصود ایشـان تا اینکه استکشـاف جدیـد فرنگی آمد و مذهب
و حـال آ 
بطلیموس را باطل کرد ،بر فرض ثبوت حرکت زمین آن تطبیق در غیر محل بوده اسـت .گذشـته از همه
نهـا ا گـر ارخـاء عنـان و توسـیع میـدان نماییم ،نظر و ّ
تأمل در قرآن کنیم ،شـواهد کثیـره مطابقه با طریقه
ای 
جدیده در آن مییابیم.
اگرچـه ایـن طریقـه در کتـب متقدمیـن از علمـای اسلام نیـز مذکـور اسـت ،چنانکـه گذشـت و خواهـد
ّ
آمـد ،ولکـن چـون قـرآن معجزه باقیه اسـت ،هر قدر علوم زیاد میشـود اعجاز قـرآن ظاهر و مجدد میگردد
کالماهلل کماکان هست بدون اختالف و لکن عقول مختلف است و در استنباط معانی آن متفاوت.
اکنون برویم بر سر ذکر شواهد که مشعرند به حرکت زمین و مطابقاند با استکشاف جدیده.

شاهد ّاول
ْ
َ َ
َ
بـال ت ْح َس ُـبها
در آیـه ( )88از سـوره شـریفه نمـل ( )27بدیـن نحـو عیـان و بیـان گشـته اسـت«َ :و ت َـرى ال ِج 
َّ
َّ ُ َ ٌ َ ْ ُ
َ ْ َ ُ َّ َ
َ ُ ُّ َ َّ َّ
ِ َ ً َ
بيـر ِبمـا تف َعلـون» ،یعنـی و میبینـی
اهَّلل الـذي أتق َـن كل ش ْـي ٍء ِإنـه خ
ـحاب ُص ْن َـع ِ
جامـدة و ِه َـي تمـر مـر الس ِ
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نهـا را بـر جـای خـود ایسـتاده و حـال آنکـه راه مـیرود ماننـد ابـر در سـرعترفتن و آن
کوههـا را پنـداری آ 
حرکـت مـدرک نمیشـود بـه حـس؛ ز یـرا کـه اجـرام کبیـره چـون بـه سـمتی حرکـت کننـد ،بهسـرعت تمـام
ّ
حرکت ایشـان غیرمدرک اسـت و این حرکت به صنع خداسـت .آن خدایی که منظم سـاخته اسـت هر
چیـزی را و عالـم و خبیـر اسـت بـه افعـال شـما .پـس ایـن آیه صریح اسـت در خبر از استکشـافات جدیده
چنانکه میبینی.

شاهد دوم
ُ َّ
َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
واس َـي وَ
َ
َ
َ
در آیه ( )3از سـوره مبارکه رعد ( )13بدین نحو ترقیم یافته« :و هو الذي مد الرض و جعل فيها ر ِ
َ َّ
َ َ
ُ ّ َّ
َّ ْ َ َّ َ َ
َ
َْ ً
َ
َْ َ ْ َْْ ْ
يات ِلق ْو ٍم َي َتفك ُرو ن»،
هار ِإ ّن ف 
ي الليل الن
ن ُيغ ِش 
رات َج َعل فيها زوجي ِن اثني ِ 
ي ذ ِلك ل ٍ
أنهارا َو ِم ْن ك ِل الث َم ِ
یعنـی اوسـت کـه کشـید زمیـن را و قابـل ُسـکنی قـرار داد ،بعـد از اینکـه زبـد مجتمعـه بـود .و آفریـد در او
کوههای محکم و آنها را آب روان و از همه میوهها قرار داد در زمین دو صنف چون سرخ و سفید و بزرگ
و کوچک و ترش و شـیرین و گرم و سـرد و کوهسـتانی و بسـتانی و زمسـتانی و تابسـتانی و نر و ّ
ماده موافق
استکشـافات جدیده .و میپوشـاند شـب را بر روز تا بعد از اینکه هوا روشـن بود تاریک شـود .بهدرسـتی
ّ
که در آنچه مذکور شد ،آیاتی است از برای قوم متفکر .پس ذکر لیل و نهار بعد از ذکر زمینُ ،مشعر به آن
َّ َ
ْ
ي الل ْيل
است که حدوث لیل و نهار از آثار حرکت ارض است و مقوی این معناست .قوله تعالی«ُ :يغ ِش 
َّ
النه َـار» ،پـس لیـل را کـه ظلمـت زمیـن اسـت ،مغشـی نهار قـرار داده که آن عبارت از ضوء شـمس اسـت.
پس در آن تلویح است که امور به سبب حرکت ارض حادث میشوند به فعل و امر اهلل تعالی.

شاهد سوم
َ َّ
َ َْ
َ َّ ْ َ ُ
َ
ّ
النهـار إذا َج َّالهـا ،وَ
َ
س و ضحاهـا ،و القم ِـر ِإذا تالهـا ،و
ِِ
در سـوره مبارکـه الشـمس ( )91میفرمایـد« :و الشـم ِ
َّ
ّ
ْ
الل ْي ِـل ِإذا َيغشـاها» .پـس حقتعالـی نهـار را کـه مقابل وجه ارض اسـت از برای شـمس مجلیا لها قرار داده
ً
ّ
و لیـل کـه ظلمـت ّ
فاعلیـت ایـن را به غیرشـمس و
اصلیـه ارض اسـت مغش ّـیا لهـا قـرار داد ،و مسـتند کـرد
آن لیل و نهار است که از آثار حرکت ارض است و دو وجه اخیره را شیخ محمد بیرام تونسی ذکر کرده.

شاهد چهارم
َ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
در سـوره یـس از آیـه ( 36الـی  )40بدیـن نحـو مذکـور اسـت«ُ :س ْـبحان الـذي خل َـق ال ْز َ
واج كلها ِم ّمـا ت ْن ِب ُت
َ
ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ
َْ ُ
َْ ُ
ّ
هـار َفـإذا ُه ْـم ُم ْظل ُم َ
الن َ
ـونَ ،و الش ْـم ُس
ال ْرض َو ِم ْـن أنف ِس ِـهم و ِممـا ال يعلمـون ،و آيـة لهـم الليـل نسـلخ ِمنـه
ِ
ِ
ُ ْ ََّ َ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ
َْ
َْ
َ َْ ُ َْ
َ َ ُْ ُ
َ ْ
ديـم ،ال
نـازل حتـى عـاد كالع ْرج ِ
ـون الق ِ
تجـري ِلمسـتق ٍر لهـا َذ ِلـك تقديـر العز ي ِـز ال َعلي ِـم ،و القمـر قدرنـاه ٌ م ِ
َّ
َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ ّ
النهـار َو ُك ّل فـي َف َلـك َي ْس َـب ُح َ
الل ْي ُـل سـاب ُق َّ
ون» .ترجمـه و داللـت
الش ْـم ُس َي ْن َبغـي لهـا أن تـد ِرك القمـر و ال
ٍ
ِ
ِ
آیات مبارکات بر مقصود به نحوی است که سبق بیان یافت.
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شاهد پنجم
ُ َّ
َ ُُ
َ َ َ َ ُ ُ َْْ َ َُ ً َ ْ ُ
َ
در سـوره مبارکه ملک ( )15 :67میفرماید« :ه َو الذي جعل لكم الرض ذلوال فامشـوا في منا ِك ِبها و كلوا
ْ ْ َ َ ْ ُّ ُ
النشـور» ،یعنـی خـدا آن کسـی اسـت کـه زمیـن را بـرای شـما رام قـرار داده تـا بـه هـر جـا کـه
ِمـن ِرز ِق ِـه و ِإلي ِـه
میخواهید میروید و بر آن مینشـینید .پس بروید در دوشهای زمین که عبارت از جبال و تالل اسـت
و بخورید از رزق خدا که در زمین برای شما قرار داده و نشور شما از قبور به سوی اوست.
و شـتر ذلـول در نـزد عـرب شـتر سـریعالحرکه اسـت کـه حرکتـش غیرمـوذی باشـد .و خداونـد عالـم فرمـوده
است زمین را برای شما ذلول قرار دادم ،یعنی سریعالحرکه و غیرموذی.
شـاهد ایـن تفسـیر از سـطر ( 5الـی  )8از صفحـه ( )74از کتـاب مسـتطاب احتجـاج طبرسـی ،نسـخه
مطبوعه ( )14ذیالقعده ،سنه  1302در ضمن احتجاجات حضرت صادق آل محمد – سالم اهلل علیه
وعلیهم اجمعین ـ با زندیق در اثبات صانع و حدوث عالم بدین نحو عیان و بیان گشته است.
َ َ ُ
َ ٌ َ َ
َ َُ َ
َ
َ َْْ
ن الش َـي َاء أ َز ِل َّيـة؟ قـال :ـ ای صـادق(ع) ـ َه ِـذ ِه َمقالـة ق ْـو ٍم
قـال :ـ ای زندیـق ـ ف ِم ْـن أ ْي َـن قالـوا ـ ای زنادقـه ـ ِإ 
َ
َ
َ
َ َ
َ َ ُ ُ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ َ ّ ُ ُّ َ
ْ
ْ ْ
الر ُسل َو َمقال َت ُه ْم َو الن ِب َي َاء َو َما أن َب ُئوا َع ْن ُه ـ ای اخبروا عنه ـ ای عن اهلل تعالی
جحدوا مد ِبر الشي ِاء فكذبوا
َ
َ
ُ
ْ ً
َ َ َ َ ُ َْ ُ
َ ُُ
ينا ب َآرا ِئه ْم َو ْاس ِت ْح َسـا ِنه ْم إ َّن ْال ْش َـي َاء َت ُد ّل َع َلى ُح ُدو ِثها ِمنْ
ـاطير و وضعوا ِلنف ِس ِـهم ِد
ـ َو َس ّـم ْوا كت َب ُه ْم أ َس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
ْ َ
ْ ْ
َ
َد َو َران ْال َف َل ِ َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ْ
ض َو َم ْن َعل ْي َها َو ان ِقلا ِب ال ْز ِم َن ِة َو اخ ِتل ِف ال َوق ِت
ِ
ـك ِبمـا ِفي ِـه و ِه َـي سـبعة أفلا ٍك و تحـر ِك الر ِ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ
َ
َ
ْ
ـان و م ْـو ٍت ،الحدیـث ،ذکرنـا منهـا بقـدر الحاجـة،
و الح َـو ِاد ِث ال ِتـي تحـدث ِفـي العال ِـم ِمـن ِز يـاد ٍة و نقص ٍ
ّ
پـس قولـه «و تح ّـرک األرض و مـن علیهـا» ّ
نـص صریـح اسـت در اینکـه مـراد حرکـت کل ارض اسـت ،نـه
شـراح حدیـث ّ
جزئیـه عارضـه حادثـه مثـل زلزلـه ،چنانچـه بعضـی از ّ
حرکـت ّ
توهـم نمودهانـد بـه جهـت
تطبیـق بـا طریقـه بطلیمـوس ،بلکـه آن منـدرج در حـوادث اسـت کـه بعـد فرمودنـد .و از سـوق کالم معلوم
یگـردد کـه ایـن امـر در نـزد زندیـق هـم مسـلم بوده اسـت که طرف بـود با حضـرت و بلکه جمیع
و مفهـوم م 
ّ
ّ ً
ّ
حضار و بلکه معلوم میشود این امر مسلم عندالکل بوده است و اگر نه اوال حضرت(ع) به امر غیرمسلم
ً
اسـتدالل نمیفرمـود و ثانیـا زندیـق را میرسـید کـه طلـب ّبینـه و برهـان نمایـد بـرای حرکـت ارض و هکذا
سایر منکرین امامت آن حضرت را.
ّ
ّ
ّ
المکیة
االنسانیة از مجلد ّاول از الفتوحات
و شیخ محیالدین در باب سابع که در معرفت بدء الجسوم
از سـطر ( 9الـی  )13از صفحـه ( )159نسـخه مطبوعـه مصـر سـنه  ...در بـاب حرکـت ارض کـه مختـار در
نـزد اوسـت چنیـن گو یـدّ :
«ولمـا خلـق اهلل هـذه االفلا ک ّ
والسـماوات طائعـة لـه آتیـة إلیـه طلبـا للکمال فی
ّ ّ
ً
ً
ّ
العبودیـة التـی تلیـق بهـا ألنـه سـبحانه دعاهـا ودعـا األرض الیـه ،فقـال لهـا وللأرض «ائتیـا طوعـا أو کرهـا»
ّ
متحرکتین غیر ّأن حرکة األرض ّ
ّ
خفیة عندنا
ألمرحد لهما قالتا «اتینا طائعین» فهما آیتان ابدا ،فال تزاالن
ّ
وحرکتهـا حـول الوسـط ألنهـا کـرة» انتهـی بحروفـه حرفـا بحـرف .و ایـن قـول صریح اسـت بر اینکـه حرکت
ارض در نزد او مسلم بوده است.
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ّ
ّ
عشریه ـ رضوان اهلل علیهم ـ شیخنا االجل شیخ مفید در کتاب المقاالت ،و شیخ فاضل
و از علمای اثنا
ّ
رضـی الدیـن قزوینـی در کتـاب [لسـان] الخـواص ،و مالاسـماعیل خواجویـی در شـرح دعـای صبـاح در
ََ
َ َ
َّ
ـک الـد ّو ِار» ،و شـیخ محمـد حسـن صاحـب انـوار البصائـر ـ معاصر
ذیـل شـرح قولـه(ع)«َ :واتق َـن ُصن َـع الفل ِ
صاحب ریاض ـ امام جمعه طهران در زمان خاقان مغفور فتحعلی شاه قاجار ،و ّ
سیدنعمتاهلل جزایری
ّ
ّ
معلمیـن اثنیعش ّ
ـریه در مؤلفـات خـود ،شـرح در حرکـت و سـکون زمیـن مرقـوم
در انـوار و غیرایشـان از
ّ
داشـتهاند .بعضی حرکت را اختیار نمودهاند و برخی سـکون را با اشـاره به اختالف فیمابین المتقدمین
ّ
و المتأخرین در این مسئله .و هر کس خواسته باشد رجوع کند به کتب مذکوره و چون خارج از کتاب
ما بود ،لهذا از نقل آنها اعراض کردیم.
یگـردد کـه ایـن مسـئله بـر علمـای اسلام مخفی و
پـس در کمـال صافـی ،از ایـن جملـه مثبـت و محقـق م 
مسـتور نبـوده اسـت ،بلکـه همیشـه در میـان ایشـان محـل مذاکـره و گفتگـو بـوده ،و ایـن علـم منحصـر بـه
فرنگیها نبوده و در قرآن مجید و احادیث شریفه نیز اشاره و بلکه تصریح به حرکت زمین شده چنانکه
گذشت.
ً
ً
و چـون ایـن را دانسـتی ،بطلان قـول صاحـب الغوایـة [طبعـا نـام کتـاب الهدایـه و نویسـنده عمـدا الغوایـه
گفتـه اسـت] در صفحـه ( )83از جلـد ّاول از کتـاب مذکـور نسـخه مطبوعـه سـنه  1899کـه کذبـا ادعـا
مینماید که از اغالط قرآن ـ العیاذ باهلل ـ قول به سـکون زمین اسـت که متمسـک شـده اسـت در این باب
به بعضی از آیات که مضمون آنها این است که زمین متزلزل و مترجرج [لرزنده] نیست که قابل سکنی
ّ
نباشـد .و چنین گمان کرده اسـت این مؤلف که عدم ترجرج و تزلزل منافات دارد با حرکت غیرمتزلزله
و غیرمترجرجه .و حال آنکه هیچ منافات ندارد ،برای تو ظاهر و آشکار خواهد گردید؛ و چون در موضع
خـود بایـد عیـن الفـاظ و عبـارات او را نقل نماییم و جواب بدهیم انشـاءاهلل تعالی ،لهذا در این موضع از
نقل عین آنها اعراض نمودیم.

پنجم از استکشافات جدیده [پنجم تکراری]
نکـه گوینـد مـاه از زمیـن مشـتق شـده اسـت و از او منفصـل گردیـده و بـه سـبب ایـن انشـقاق و انفصـال
ای 
َ َّ َ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
زمیـن نقصـان پذیرفـت .در آیـه ( )41از سـوره رعـد ( )13از ایـن معنـی خبـر میدهـد« :أ و ل ْـم ي َـروا أنـا نأ ِتـي
َ َّ
ََ
َْ َ َ ُ
َْ
رافهـا» و در آیـه ( )44از سـوره انبیـا نیـز از ایـن معنـی خبـر میدهـد« :أ فلا َي َـر ْو َن أنـا
ال ْرض ن ْنق ُصهـا ِم ْـن أط ِ
َْ َْ
ال ْر َض َن ْن ُق ُصهـا م ْ  َ ْ
رافهـا» ،یعنـی آیا نمیبینند و نمیدانند که فرمان ما میآید به زمین و نقصان
نأ ِتـي
ـن أط ِ
ِ
میپذیرد از اطرافش.
ششم از استکشافات جدیده
گویند که شمس و زمین شیء واحد بودند و زمین از شمس مشتق گردید و از او منفصل شد .در آیه ()30
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َ
َ
َْ َ
ذيـن َك َف ُـروا َأ َّن َّ
از سـوره انبیـا از ایـن معنـی خبـر میدهـد و هـو قولـه تعالـی« :أ َو َل ْـم َي َـر ّال َ
ـماوات َو ال ْرض
الس
ِ
َ َْ ً
قا َف َف َت ْق ُ
ناهما» ،یعنی شـیء واحد بودند ،از همدیگر جدا سـاختیم آنها را و مراد از ّ
السـماوات ما
كانتا رت
السماوات أی ّ
فی ّ
علویاتست که شمس است که زمین از او مشتق گردید.

هفتم در استکشافات جدیده
َ
گویند که ّ
ماده عالم اثیر است و آن کون را پر کرده است و شناخته نمیشود مگر به عقل به جهت دقت
یشـود و مشـعر به این معنی اسـت قول خدا در آیه ( )11از سـوره حم
و رقت و لطافتش از حواس درک نم 
ُ ٌ َ َ َ َ َْ
ْ
فصلت«ُ :ث َم ْاس َتوى إ َلى َّ
ّ
الس ِ َ
ْ
ض ائ ِتيا» الخ.
ِ
ماء و ِه َي دخان فقال لها و ِللر ِ

هشتم
نش ّ
ـویون [طرفـداران نظر یـه تکامـل داروینـی] گویـد کـه در استکشـافات جدیـده ثابـت گردیـده کـه حواس
ً
انسـان و اعضـای او تمامـا خـاک بودنـد ،نبـات شـدند ،و حیـوان شـدند ،و داخـل جسـم انسـان شـدند و
َ َ ََ ُ
انسان گردیدند .و از این معنی خبر میدهد قول خدا در آیه ( )20از سوره روم«َ :و ِم ْن آيا ِت ِه أ ْن خلقك ْم ِم ْ 
ن
ُ
َْ َ َ
ُ
راب ث َّم ِإذا أن ُت ْم َبش ٌر ت ْن َت ِش ُرو ن».
ت ٍ
نهم در استکشافات جدیده
ََ
ّ
گویند ثابت شـده اسـت که در هر ماهی یک مرتبه جسـم انسـانی مجدد میشـود ،تحلیل میرود ،و بدل
ّ
َْ َ َ
یتحلل ّ
ّ
ّ
ماده ّ
معدنیه میآید .پس بشـر سـوا منتشـر میشـود«ِ :إذا أن ُت ْم َبش ٌـر ت ْن َت ِش ُـرو ن».
حیوانیه و
نباتیه و
ما
ْ َ ْ َْ
َ
َْ
ْ َ ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ْ
س ِمن خل ٍق جديد»،
در آیه  15از سوره ق از این معنی خبر میدهد «أ فعيينا ِبالخل ِق الو ِل بل هم في لب ٍ
یعنی آیا ما درمانده و عاجز شدیم در آفرینش ّاول ،بلکه ایشان در درنگاند از خلق جدید که آن تجدید
اعضاست در هر ماهی یک مرتبه.

دهم در استکشاف جدید
معلوم شده است که در گوشت خنزیر پارهای کرمهاست که هیچ درجهای از درجات حرارت در آنها
اثـر نمیکنـد و در صفحـه ( )222از حاشـیه جواهـر العلـوم نسـخه مطبوعـه سـنه  1319هجـری سـنه 1901
ً
تمامـا مردنـدّ .
اطبـا بهدقـت
میلادی مکتـوب اسـت کـه جماعتـی گوشـت خنزیـر خوردنـد و بعـد از اکل،
مالحظـه کردنـد و تجسـس از سـبب مـوت ایشـان نمودنـد .معلـوم شـد کـه مکروبهـای گوشـت خنزیـر را
ُ َّ ْ َ ُ
ـم
ـت َعل ْيك ُ 
خوردهانـد و سـبب مـوت ایشـان همیـن بـوده .لـذا در آیـه ( )3از سـوره مائـده میفرمایـد« :ح ِرم
ْ
ْ ُ َّ َ
ال َم ْي َتة َو الد ُم َو ل ْح ُم ال ِخ ْنزير» و اگر کسـی گوید تحریم لحم خنزیر از منفردات قرآن نیسـت ،بلکه تورات

نکـه ّ
مکـرر در ایـن تـورات حرمـت آن مذکـور اسـت ،در جـواب گوییـم:
پیـش از آن حـرام کـرده اسـت ،چنا 
بلـی ،حرمـت خنز یـر در تـورات مذکـور اسـت ،ولکن علت تحریم را عبدالمسـیح کندی در رسـاله خود به

این نحو ذکر کرده که علت تحریم گوشت خنزیر این بود که در مصر خنزیر را عبادت میکردند .حضرت
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ّ ً
موسی او را حرام کرده ،موقتا برای اینکه بنیاسراییل از او قربانی نکنند و کم کم منجر به عبادت خنزیر
نشود .این قربانی به سبب آنچه دیده بودند در مصر از عبادت خنزیر و اگر نه رزق خدا و حالل است.
ّ ً
ً
ُ
پـس بنـا بـر قـول مس ّ
ـیحیین علـت حرمـت خنزیـر مـا ذکـر بـوده اسـت موقتـا ،ولکن قـرآن دائمـا حرام کـرد به
ً
دائمـا چیزهـای ّ
مضر به
بهـا .بنـا بـر قـول فرنگیهـا قـرآن مجید
جهـت ضـرر او و حفـظ نفـوس از ش ّـر مکرو 

ٌ
مأمور بها اسـت ،اگر موجب ضرر باشـند و
بدن را حرام میفرماید .حتی وضو و غسـل با اینکه عبادت و
حـدوث مـرض و یـا شـدت و طـول مـدت آن حرامانـد بایـد ّ
تیمـم کرد ،و گرنـه خالف امر کـرده و عبادت او
باطل خواهد بود ،بنا بر فتوای فقها آیه ( )6از سوره مائده و غیر آن مالحظه شوند با تفسیر.

یازدهم از استکشافات جدیده
ازدواج ظاهر شـده اسـت در جمیع نباتات .لذا از این معنی میدهد در آیه ( )3از سـوره رعد قوله تعالی:
ُ َّ
ُ ّ َّ
َ
َ
ْ
َْ ً
َّ ْ َ َ
ـرات َج َعـل فيهـا َز ْو َج ْي ِـن اث َن ْي ِـن) .قولـه
واس َـي َو أنهـارا َو ِم ْـن ك ِل الث َم ِ
َ«و ه َـو الـذي َمـد ال ْرض َو َج َعـل فيهـا َر ِ
َ َ
ْ
ل فيها َز ْو َج ْي ِن اث َن ْي ِن» صریح است در ازدواج نباتات.
«ج َع 
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ
ّ
ُّ َ
ن ل َعلك ْم تذك ُرو ن».
و در آیه ( )49از سوره الذاریات میفرماید«َ :و ِم ْن ك ِل ش ْي ٍء خلقنا زوج ْي ِ 
ُّ
َْ
و در آیه ( )7از سوره ق میفرماید«َ :و أن َب ْتنا فيها ـ ای فی االرض ـ ِم ْن ك ِل َز ْوج َبهيج».
ٍ
َ
ْ
َ ً َ َْ ْ َ
َ َ
َ َْ َ
ْ
و در آیه ( )5از سوره ّ
ماء ْاه َت ّز ْت َو َر َب ْت َو أن َب َت ْت
هامدة ف ِإذا أن َزلنا َعل ْي َها ال
حج میفرماید«َ :و ت َرى ال ْرض ِ
ُّ
ِم ْن ك ِل َز ْوج َبهيج».
ٍ
دوازدهم در استکشافات جدیده
ّ
ثابت و محقق گردیده است که از جمله خواص باد آن است که تخم ذکور از نبات را به اناث میرساند
یشـود .و خداونـد عالـم در آیـه ( )22از سـوره حجـر از ایـن معنـی
و گل و ثمـره و میـوه او خـوب و مرغـوب م 
َ ََْ َْ ّ َ َ
َ
واقح» ،یعنی بادها را میفرستیم که حاملهکنندهاند.
الر 
ياح ل ِ
خبر میدهد و هو قوله تعالی« :و أرسلنا ِ

سیزدهم
ّ
در تحلیـل کیمیـاوی ثابـت و محقـق گردیـده که برای هر شـیء مقدار محدودی اسـت و خداوند عالم در
ُ
َ
ُ ُ َّ َ َ
َّ َ َ
آیه ( )21از سوره حجر میفرماید«َ :و ِإ ْن ِم ْن ش ْي ٍء ِإال ِع ْندنا خزا ِئ ُن ُ ه َو ما ن َن ّ ِزل ُه ِإال ِبقد ٍر َم ْعلوم».

چهاردهم
اینکه در استکشافات جدیده ثابت شده است که ترتیب علوم به این نحو است در ذیل مذکور میشود
ّ
ریاضیه ( )2علوم ّ
ّ
فلکیه
و به طوری که علم متأخر معلوم نمیشود مگر بعد از فهم علم متقدم ( )1علوم

ّ
طبیعیـه ( )4علـم کیمیـا ( )5علـم وظایـف اعضـا ( )6علـم نفـس و منطـق ( )7علـم اقتصـاد
( )3علـوم
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سیاسـی ( )8علـم تکو یـن شـعوب ( )9علـم تمییـز جمـال ( )10علـم مـاورای طبیعت داخـل در تحت این
عنـوان اسـت .علـم عقایـد و معرفـت خالـق و معرفـت روح ( )11علـم اخلاق ( )12علـم حقـوق ( )13علوم
ّ
سیاسیه.
و تـو میبینـی کـه علـم معرفـت روح در مرتبـه عاشـر واقـع شـده و سـائلین از روح در آیـه ( )85از سـوره
ْ ْ َّ َ
ُّ ُ
ُ َ َ
ـل ُّ
وح ِم ْـن َأ ْمـر َر ّبـي َو مـا ُأ ُ
وتيت ْم ِم َـن ال ِعل ِـم ِإال قليال»
الـر ُ 
الـروح ق ِ 
بنیاسـراییل در قـول خـدا«َ :و َي ْس َـئلونك َع ِـن
ِ ِ
ِ
ّ
ریاضیات را
یهـای سـاکن جزیرةالعـرب بودنـد و بالریـب ایشـان ابعـد نـاس بودند از علـوم مذکـوره،
یهود 
َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ
ً
ندانسـته بودنـد فضلا از علـم روح ،پـس قولـه تعالـی« :و مـا أوتيتـم ِمـن ال ِعل ِـم ِإال قليلا» بنـا بر استکشـافات
جدیده در غایت حسن و خبر از ترتیب علوم میدهد.

پانزدهم
ظهـور جـدری اسـت در اصحـاب فیـل بـه واسـطه مکروب که داللـت میکند بر آن قول خدا در سـوره فیل
َ
َ َ َ
ـم َط ْي ًـرا أبابيـل» ـ ای متتابعـة و مجتمعـة ـ َ«ت ْرميه ْـم ب ِح َ
جـار ٍة ِم ْـن
( )105و هـو قولـه تعالـی«َ :و أ ْر َسـل َعل ْي ِه ْ 
ِ ِ
ّ
ِس ِّجيل» الذی یتماسک علی سطح المستنقعات.
فائـده :بـدان ّایـدک اهلل تعالـی کـه ّ
قصـه اصحـاب فیـل و معجزه طیر ابابیل در کمال سـختی وارد اسـت بر
ملحدیـن؛ ز یـرا کـه در زالزل و ر یـاح و صواعـق سـایر چیزهـا از اقسـام عـذاب کـه خدای متعال امم سـالفه
ّ
کافـره را بأنهـا هلا ک کـرد اعـذار بـارده ضعیفـه ذکـر کردهانـد که به هیچ وجه شـیء از آن اعذار بر این قسـم
ّ
متصور نیست که مرغهای چندی بیایند
واقعه وارد نمیشود؛ زیرا که در اقتضای هیچ طبیعت و حیله
ً
با سنگهای مخصوص و قوم مخصوص را قصد کنند و آنها را بکشند و ابدا ّ
متعرض قوم دیگر نشوند
ّ
االصح این معجزه در یوم والدت با سـعادت
و کسـی نمیتوانـد ایـن معجـزه را انـکار نمایـد؛ زیـرا که علـی
حضـرت رسـول(ص) واقـع گردیـده و بعـد از چهلوانـد سـال ایـن سـوره مقدسـه نازل شـده و روزی که این
سـوره مبارکـه را بـرای اهـل مکـه خوانـد ،اشـخاص بسـیاری کـه ایـن واقعـه را مشـاهده کـرده بودنـد حاضـر
و موجـود بودنـد و ا گـر از احادیـث ضعیفـه بـود ،هـر آینـه آن حضـرت را تکذیـب میکردنـد و میگفتنـد مـرد
دروغگوییسـت ،العیاذ باهلل .کی و کجا این چنین حادثه واقع شـد .پس چون تکذیب نکردند ،دانسـتی
که راه طعن بر این معجزه مسدود است.

شانزدهم
اینکـه علمـای ارو پـا مقـارن کردهانـد فیمابیـن ز نهـای متعلمـه و غیرمتعلمـه و اسـتنباط کردهانـد کـه هـر
ّ
قـدر زن پیـش بیفتـد در تعلیـم بـرای لحـوق بـه رجـال ،حکمـت ّ
الهیـه او را مؤخـر مـیدارد در ّقـوه ادراک،
ُ
ّ
و جسـم زن ثلـث مـرد اسـت در جمیـع قـوا ،و هـر قـدر سـعی در تعلیـم میکننـد ،حکمـت ایشـان را متأخـر
الرجـال ّ
مـیدارد تـا درجـه تفـاوت فیمابیـن ّ
والنسـاء محفـوظ بماند .و خداونـد عالم در آیه ( )228از سـوره
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َُ ُْ َ
اهَّلل َع ٌ
جال َع َل ْيه َّن َد َر َج ٌة َو ُ
وف َو ِل ّ
ل ّالذي َع َل ْيه َّن ب ْال َم ْع ُ
زيز َحكيم» و در جای
لر
ر
ن ِمث 
بقره میفرماید«َ :و له َ 
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ َ ْ ُ ّ ْ ْ َُ
َ
ُ
َ
ون َعلى ِّ
ّ
ساء» و در جای دیگر « ِللذك ِر ِمثل َح ِظ النث َي ْي ِن».
جال ق َّو ُام َ 
«الر 
الن ِ
دیگر میفرمایدِ :
َ
ٌ
َ ّ
جال َعل ْي ِه َن َد َر َجة» صریح است در حصول درجات فیمابین رجال و نساء.
لر ِ
الحاصل قوله تعالی« :و ِل ِ
اهَّلل َع ٌ
زيز» أی غالب ،و قوله تعالیَ :
قوله َ«و ُ
«ح ٌ
كيم» ،أی حکیم فیما صنع.

هفدهم
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ ُ
ّ
فـاق َو فـي أنف ِس ِـه ْم َح ّتى َي َت َب َّي َـن ل ُه ْم
ريه ْم آيا ِتنـا ِفـي ال ِ
َقولـه تعال َـی در آیـه ( )53از س َـوره حـم فصلـت« :سـن ِ
َ َّ
َّ ُ ْ ُّ َ ْ
َ
ُّ َ
ـف ِب َر ّ ِبـك أن ُـه َعلـى ك ِل ش ْـي ٍء شـهيد» .و ایـن آیـه مبارکـه خبـر میدهـد از جمیـع علـوم
أنـه ال َحـق أ َو ل ْـم َيك ِ
مستکشـفه جدیده از قبیل فونغراف و تلغراف و امثال ذلک که منکشـف شـده اسـت در آفاق و انفس.
َ ُ
ريه ْم» از برای مسـتقبل اسـت و معنی آن اسـت که بعد از این در زمانهای آینده خدا
لفظ سـین در «سـن ِ
آیات خود را مینماید به مردم در آفاق و انفس.
و امـا آیـات آفـاق عبـارت اسـت از جمیـع مستکشـفات در علـوم جدیده در زمین و آسـمان ،بعد از اینکه
منحصـر بـود آیـات بـه کوا کـب معـدوده از سـیارات و االن زیـاده بـر هفتاد از سـیارات معلوم شـده اسـت با
جهـل بـه ثوابـت و بعضـی از ثوابـت نیـز معلـوم شـده و نیـز از آیـات خـدا مستکشـف شـده کـه در کواکـب،
مدائن و شهرها هست مثل شهرهای ما.
و امیرالمؤمنیـن(ع) از ایـن امـر خبـر میدهـد در مـاده کوکـب در مجمـع البحریـن از آن جنـاب بدیـن نحـو
َ
َ
َّ
ُّ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
منقول اسـت :عن امیرالمؤمنین(ع)َ :
ن ّال ِت  ْ ْ
ض
ل ال َمدا ِئ ِ 
الن ُج ُوم ال ِتي ِفي السـم ِاء مدا ِئن ِمث 
«ه ِذ ِه
ي ِفي الر ِ
ً ُ ُّ
ُ َ َ ْ
َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ً
ُ
ين َس َنة» .وقوله
َم ْر ُب َوطة كل َم ِد َين ٍة ِب َع ُم َود ْي ِن ِم ْن ن ٍورُ ،طول ذ ِلك ال َع ُم ِود ِفي السم ِاء م ِسيرة ِمائتي ِن و خم ِس
ّ
ّ
«مربوطـة کل مدینـة بعمودیـن» عبـارت از ق ّـوه جذابـه اسـت کـه کوکـب را در فضـای خالـی نـگاه داشـته و
عناصر چهار بودند ،حاال عددشان به هفتاد رسیده و سایر آیات که تازه منکشف گردیده است که ذکر
همه موجب تطویل است.
ّ
ً
و امـا آیـات أنفـس ف ّ
ـما و روح ًـا :و ّامـا الجسـم فاظهرتـه ّ
اشـعة رنتجنـة التـی هـی عبـارة عـن
ـإن اإلنسـان جس
ّ
ّ
أضـواء شـرر الکهربـاء المنحصـرة فـی اآلالت تسـلط علـی الجسـم ،فتکشـف األعضاء مـن الداخل وتظهر
ّ
ّ
ّ
ّ
واللحـم والقلـب والعرق ّ
الد ّ
شـفافة ال تحجـب ماورائها ّ
مما
کأن هذه أجسـام
مویـة مـن وراء الجلـد
الـدورة
ّ
ً
َ َْ ُ
یدهـش العقـل ویحـار فیـه الفکـر اللبیـب ،مصداقـا لقولـه فـی هـذه اآلیـة «وفـ 
ي أنف ِس ِـه ْم» و معلـوم ّان «فـی»
ّ
رفیـة ،أی اآلیـات المظروفـة فـی نفـوس ّ
النوع البشـر ،والمراد بها هنا ما یشـمل الجسـم .و ّأما ّ
للظ ّ
الروح؛ فقد
ّ
ظهـرت عجایبهـا ّ
بالتنو یـم المغناطیسـی الـذی تناقلتـه االفرنـج عـن الهنود ،و إن شـاء اهلل تعالی سنشـرح
لک معنی هذه الکلمات فی باب األخبار المخبرة عن الغیب والمستکشفات الجدیدة.
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ً
پـس از ایـن جملـه ،مثبـت و محقـق گردید که این آیه مبارکه خبر میدهد از مستکشـفات جدیده عموما
در آفـاق و انفـس و شـرح ایـن کتابـی میخواهـد علیحـده مفـرد و مسـتقل .بالجملـه از ایـن قبیـل آیـات
ً
ً
مخبـره از استکشـافات جدیـده عمومـا و خصوصـا در قـرآن مجید بسـیار اسـت و اسـتقصای همه در این
موضع دشوار.
از ایـن جملـه اسـت آیـات آمـره بـه کثـرت اغتسـال و وضـو و طهـارت و تطهیـر و نظافـت ثیـاب و بـدن َ«و
َ َ َ
ـك ف َط ِّهـر» کـه اعظـم داعـی اسـت از برای عدم دواعی «نبتام» 2انگلیسـی که درس و علوم جمیع ملل
ِثياب 
ٌ
را خوانـده اسـت .گو یـد هـر کـس مواظبـت کنـد بـر اغسـال دیـن اسلامی و نظافتهـای مأمـور بهـا در دیـن
اسلام ،ذنبی و گناهی برای او باقی نمیماند و نظافت از جمله لوازم و محاسـن اغسـال مذکوره اسـت و
نبتـام مذکـور شـرب خمـر را بـه منـع بطـیء منـع کرده اسـت در جمیع کره ارض و از جمله محاسـن اسلام
تحریم خمر را شـمرده و اخبار و احکام مخبره از استکشـافات جدیده زیاده بر آن اسـت که در این مقام
گنجایش داشته باشد.
مثل اینکه در بعضی از اخبار وارد شده است کراهت خوردن گوشت بعضی از گاوها و در استکشافات
جدیده معلوم شده که منشأ سل است.
و مثل اینکه در ولوغ کلب وارد شده است در احکام اسالمی که هفتمرتبه باید شست و خا کمال هم
کرد و در استکشافات جدیده معلوم شده که ّ
سمی در لسان کلب میباشد.
نکـه در احـکام اسلامی حکـم شـده اسـت بـر قتل کلـب اعور و در استکشـافات معلوم شـده که
و مثـل ای 
َ
َ
نهـای او مکـروب میباشـد .هـر کـس را گزیـد مکروبها داخـل دو ران دم [حرکت
در دهـان و ز بـان و دندا 
خون] او میشوند و این موجب دیوانگی و هال کت او خواهد بود.
و مثل اینکه در احکام اسلامی وارد شـده که عصیر عنبی بعد از جوشـیدن نجس اسـت و اکلش جایز
نیسـت تـا وقتـی کـه ذهـاب ثلثین شـود و در استکشـافات جدیده معلوم شـده اسـت کـه در عصیر عنبی
تخـم مکـروب اسـت و چـون جوشـید ،تخمهـا میترکـد ،مکروب بیـرون میآید و هر کـس در آن وقت از آن
ضهـا خواهـد شـد ،مگر اینکه این قدر بجوشـد که مکروبهـا بمیرند و علم به
بخـورد ،موجـب اقسـام مر 
مردن مکروبها وقتی حاصل میشود که دو ثلث عصیر بجوشید و یک ثلث باقی بماند ،موافق آن چه
در دین اسالم وارد شده است.
بالجمله انشاءاهلل تعالی شرح مطابقت اخبار و احکام اسالم به استکشافات جدیده در باب علیحده
در ضمن اخبار مخبره از غیب خواهد آمد.
 .2کذا در اصل شاید بنتام انگلیسی ،فیلسوف سودمندگرای متولد  1748و درگذشته  1832باشد.
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نچـه تـا کنـون تقر یـر و تحر یـر یافـت از نب ّـوات و تطابـق قـرآن بـا
و از آ 
ّ
مستکشفات جدیده ،دو امر معلوم و محقق میگردد :اول اینکه هر قدر
یشـود ،اعجـاز قـرآن مجـدد میگـردد و ّ
ّ
اسلامیه
محسـنات
علـوم ز یـاد م 

ظاهر و روشنتر میگردد .دوم اینکه بطالن دعوی صاحب الغوایه که در
صفحـه ( )85از مجلـد دوم از کتـاب الغوایـه مس ّـمی (بالهدایـة) 3مدعی
گردیـده کـه قـرآن بـا استکشـافات جدیده که از جملـه آنها حرکت ارض
مما یجـب ّ
اسـت مطابـق نیسـت ،و بعـد گفته اسـت« :و ّ
التنبیه علیه هو
ّإن االستکشـافات الجدیـده ّایـدت ّکلمـا ورد فـی ّ
التـورات واالنجیـل و

ّ
لکنها کذبت غیرهما إنتهی بحروفه».

و عجب آن است که دعوی به این بزرگی را کرده است که مستکشفات
جدیده ،مؤید جمیع آنچه در تورات و انجیل است ،ولکن مکذب غیر
اینهاست ،یعنی قرآن العیاذ باهلل ولکن افسوس آن است که یک شاهد
هم برای تأیید دعوی خود ذکر نکرده و ما شاهد مجملی برای تأیید دعوی او ذکر میکنیم و آن این است
که ارباب استکشافات جدیده ،کتابهای زیاد بر ّرد این تورات و انجیل نوشتهاند و این تورات و انجیل

را از جملـه اضغـاث و احلام دانسـتهاند .از آن جملـه اسـت کتـاب اضـرار تعلیـم ّ
التـوراة و االنجیـل 4و از
آن جملـه کتـاب االنجیـل و ّ
التـوراة یبیحـان المنکـرات کـه کتـاب ّاول از تألیفـات تشـارلس َو ِطـس [کـذا]
میباشـد و دوم از تألیفـات جـون رمسـبرک .و از آن جملـه کتـاب جـان کالرک و کتـاب اکسـیهوموا [؟] و
نهـا کـه همـه در لغـت انگلیسـی مطبـوع و در عالـم منتشـرند ،و دو کتـاب ّاول ترجمه بـه عربی هم
غیـر ای 
شدهاند.
و چـون ایـن مطلـوب معلـوم شـد ،اکنـون مـا را میرسـد کـه مطابـق قـول ّقسـیس گوییـم کـه مستکشـفات
ّ
جدیده ّ
مؤید قرآناند و بس و مکذب تورات و انجیل و فرق مابین دعوی ما و ّقسیس آن است که دعوی

رب العالمین علی ّ
ما با شـواهد عدول اسـت و دعوی ّقسـیس بدون شـاهد .و الحمدهلل ّ
التوفیق والهدایة
و دحض الغوایة.

و چـون از مطالـب فصـل ششـم فراغـت و اتمـام حاصـل آمد و اکنـون بیتأمل و توقف شـروع مینماییم به
التوفیق وهو الهادی الی ّ
مطالب فصل هفتم اقول باهلل ّ
الطریق.
 .3کتابـی در رد اظهـار الحـق رحمـةاهلل هنـدی کـه در ایـران ّ
سیداسـداهلل خرقانـی هـم نقـدی بـر آن نوشـت ،و امـا نقـد مهـم بـر آن از شـیخ
ً
محمد جواد بالغی با عنوان الهدی الی دین المصطفی در دو جلد است .طبعا مؤلف ما ،یعنی فخراالسالم هم بیان الحق را علیه
آن نوشته است( .بنگرید به آنچه خود او نوشته است در علمای معاصرین ،ص )173
 .4نسـخهای از ایـن کتـاب در کتابخانـه مجلـس شـورای اسلامی بـا ایـن مشـخصات موجـود اسـت :اضـرار تعلیـم التـوراة و االنجیـل،
تألیـف تشـارس وطـس ،ترجمـه عبدالوهـاب سـلیم التنبیـر ،مصـر1319 ،ق 68 ،ص .از باقـی مـواردی کـه اینجـا از آنهـا نام برده اسـت
بی اطالعم.

