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  اسالم ا ز نظر يک کشيش دانشمند کا توليک
  روم کليسای بزرگ واتيکان  در

  
   

 اين نظره بشردوستانه اما غيرقابل باور که اجرای آنھم ب مفيد و، دلچسپ  ،ب خوی رسانه ھای نشراتی خبر چندی قبل از

ه  ناموسيلۀه بعده شخصيت ھای روحانی وعلمای کرام اسالم  ينکه يکا مبنی بر؛ شنيدم،عاجزھيچمدان ناممکن ديده ميشد

حسن تفاھم بين  ه اند که جھت ايجادازايشان دوستانه خواست  عنوان جناب بنديت شانزدھم پاپ کليسای کاتو ليک واتيکان،ای

يافتن  جانب درباره رفع اختالفات ھردوعقيده بزرگ دينی و ھای ھردو تويت باب مذا کره را بکشايند تاھيأاسالم وعيس

 مرا اين مفکوره نيک وعالی وبشردوستانه،.  قدمی بردارند،گردديم وعداوتھا سروصدا عوامل ناسازگاريھا که باعث ايجاد

    .عرض رسا نمه راستين جھان اسالم را ب يک مسلمان حقيقی و خالصه مطاب واقعی اثر زدسايوادارم

بسيارمشکل وناممکن  نرا کارآجرای اعالی ومفيد ميباشد اما ،خوب  نظريه، کرد، طوريکه قبالھم تذکردادم اعتراف بايد

انيھای خالق ب وپشتينھمه کمک آبا مانان جھان،حق اسالم رھبرمسل به بلم ومعضله را درصورتيکه پيامبرااين پر ميدانم زيرا

نتوانست که شايد اراده الھی چنين بوده، مسلمانان سياسی امروزی ما که درگودال غفلت تا  توانا که باخود داشت ازبين برده

نين بزرگی برآمده ميتوا نند؟ البته آن برادران مؤمن واقعی که صالحيت چ گلوغرق شده اند چگونه ازعھده چنين کار

 دست  شعبده بازان انگليس وامريکا وساير دشمنان اسالم ۀلآرا  ھيچگاه خود مذاکرات را دارند ويا ميتوانند کاری انجام بدھند

چگونه رولھای شيطانی  بازی می  نميسازند وميدانند که درپشت پرده اين فريبکاری و حقه بازيھا چه کسانی قرار داشته و

که بنام روحانيون، ا مخود کشور باز  يکعده روحانيون سياستۀبار ھمچنين د ر. سازند وده نمیآل را ھيچگاه خود  لھذا.کنند

  درطول تاريخ دربرابر اين مردم مسلمان و صافدل وطن خود چه .دانم چه بگويم نمی فعاليت دارند ريش وعمامه گذاشته و

 شدگان دستگاھای تبليغاتی انگليس که درين نيم قرن بازماندگان وتازه تربيه کارھای  انجام داده وھمين اکنون فرزندان و

 درگاه خداوند حيران مانده وه ب را گم کرده و اخيرفعال شده اند کارھای انجام ميدھند که شيطان درمقابل اينھا راه خود

 هللا دالر و يروارمقابل که ھريک شان نه تنھا د  فضائی آمده اندۀکر  ياوازکدام ستاره؟  ؟اين مھارت ازکجا با نميدانند که اينھا
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چنان شانه  را يا درعالم خيال موھای وطنداران سرکل ما تراشند درمراقبه رئيس جمھورمی گويان اتن مياندازند بلکه يا ھو

  .ميزنند که آن بيچارگان خوش باورفکرميکنند موھای دراز دارند

دانشمند وعالی مقام و تحصيل کرده فاکولته الھيات جازه خوانندگان محترم يک کشيش   ااصل مطلب داخل گرديده باه اينک ب

تحقيق درباره مسيحيت واسالم   يک سلسله مطالعه و که بعد از پاپ بزرگ کاتوليکھای جھان را واتيکان مقر مسيحيت در

ه واتيکان فرستاد نام پاپ بزرگ جھان عيسويت دره ب و پرمحتوی تحرير  نھايت مختصر وساده وه ایرا تحت نام نظرخود

ه   نظرپيشنھادی وی را که خطاب بۀدرختم آن، خالص معرفی ميدارم وت کرده يباره آشتی اسالم وعيسو ن پيشنھاد در آدر و

داشت آن  درنظر داشته است توضيح ميدارم اگرجناب پاپ بزرگ کاتوليک ھای جھان بتوانند با جھان عيسويت اظھار

 کنونی دين بزرگ جھان ذشت نشان بدھند شايد راه مذاکرات بين دواندک گکه نھا يت علمی و منطقی می با شد مفکوره 

   .جانب بتوانند کارمفيدی انجا م بدھند دو شريف ھر پاک و کاری دانشمندان با صالحيت و ھمطرفين با بازگرديده و

ميلش بوی بنيامين گرديده وفا يک فاميل ارمنی متولد ميالدی در منطقه اروميه در١٨۴٧ال دانشمند در س انسان شريف واين 

ثر استعداد ه ابو  هسن ھفت سالگی ميرسد در يکی از مکاتب ابتدائی منطقه خود شامل درس گرديده ھمينکه ب.ذاردگنام مي

در ازانجام تحصيال ت ليسانس   بعد.جھت تحصيالت عالی عازم خارج ميگردد سر رسانيده وه خداداد مدرسه ابتدائيه را ب

ی ميسيون اسقف اعظم يتت تربه عضويت ھيأسی وسايرعالقمندان قرارگرفته برت دأيرشته الھيات مورد توجه ھ

  بعد ازسه سال خدمت .ن ميگردديشھرمقرسراسقف اعظم کليسای پروتستانت انگليس تعي  )Canterbury(کانتربوری

را جھت تحصيالت  يسا اوتوجه وعالقمندی کارگردانان کليسا واقع ميگردد که پاپ بزرگ اين کل چنان مورد صادقانه درينجا

 فقھی و فلسفی ۀسه سال ديگر دررشت  )  Propaganda Fida College(مزيد به روم فرستاد که در مدرسه تبليغاتی فيده 

خدمت ه ب ن وي به حيث کشيش در کليسای روم تعي١٨٩۵ختم اين تحصيالت يعنی درسال بعد از پردازد وببه تحصيل 

سلسله   يک١٨٨٢سال  در تبليغاتی پرداخت و نتشار يک سلسله مقاالت مذھبی وا هوی درضمن سايرخدمات ب. آغازکرد

 لسله مقاالت ھم  برای نشريهروم وکانتربوری ويک س سوريه ،آتحت عنوان )  The tabler( دی تابليرۀمقاالتی برای نشري

ن درھمين زمان اوی ماريا  ھمچني.نوشت" سنديت اسفارخمسه موسی"حت عنوان   ت( Irish Record )ايريشه رکورد  

Ave Maria) ( چاپ ه ختلف مخصوصا نشرات فعاليت ميسيونھای مسيحی بنشرات م در را به چند زبان خارجی ترجمه و

 راه عودت مدتی دراستانبول متوقف بينبرگشت که در وطن خوده يت بعيسو جھت خدمت در١٨٩۵درباالخره . رسانيد

 با سيد ًن پرداخت و ضمناآدمت به خ کليسا وۀ دربار و انگليسی فرانسویۀ السن  بهلهمقاچندين  نتشارا هنجا ھم بآرگرديده ود

  . ت گرفتی ھم بين شان صورئو تبادل نظرھاعالقمندی پيداکرد وی ه ب شنا شده وآجمال الدين افغانی نيز

زبان ه سلسله مضامين ب وطن خود ھم به ميسيون ال زاريست فرانسوی پيوست و ھم به انتشار يکه عندالوصول بوف صمو

  .يعنی ندای حقيقت پرداخت  ) قلذاره شراره ( نام ه سريانی و نشريه ب

کنگره عشای ربانی درفرانسه اعزام  ھای شرق برای شرکت در کليسا مايندگیه ن اسقف اروميه سلماس اورا ب١٨٩٧درسال 

 تمام شاملين کنفرانس واقع ۀکه موجب توج راد کرد انتقادی ايۀتکاندھند و  پرشورۀنجا درباره عيسويت بيانيآداشت او در

  .گرديد 

 ميالدی در حضورتعداد زياد شنوند گان ١٩٠٠روحانی مسيحيت که تازه درحال بزرگ ومعروف شدن بود درسال  اين پدر

 و موثر مھم وۀ کند جمع شده بودند بيانيصحبتنجا آ خواست ت که ازمناطق مختلف جھان درکليسای که او میيپيروان مسيح

پاشيدن  فرقه فرقه شدن وعيسويت که درحال مذھب نسطوری   کاتوليک درمورداسقف حيث يکه را ب ماندنی خودياد گاره ب

   .کرد ايراد بود
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 جان نسطوری ھای اروميهه روسيه ب که بگويد ميسيونھای امريکا، انگلستان و فرانسه و اين بود ازين سخنرانی ھدف وی

شايد ارتودوکس روسيه موفق  کار که درپايان ود جذب کنند اما طوری جدال دارندخه که بده اند مآکه درحال پاشيدن است 

   .شدھم ھمانطور ،دجذب کن خوده نرا بآوه شد

الھای پيدا شده ری قرارگرفته بود که گاھی نزدش سؤبنيامين کلدانی درميان اينھمه افکارمذھبی مختلف جھان عيسويت طو

کتب مذھبی مختلف که متن يکی با  اينھمه فرق متعدد و اين عيسويت را با يا آپرسيد  مثال ازخود می،متردد ميساخت را واو

وضوعی صحبت ميکند  کتاب د که اگريک کتاب مذھبی درباره مناختالفات فاحش دارگرنه تنھا سر نميخورد بلکه چنان دي

دين اسالم روی کدام  دين حقيقی وکالم الھی قبول کرد؟ وکلی رد ميکند ميتوان ه نرا بآن بيخبراست  و يا آريا ازمذھبی ديگ

 داليل منطقی وعلمی صحبت کرده و و اسناد معتبر و آن براساس چگونه مدارک پايه و اساس استواربوده ؟ ومحمد پيامبر

  ادعای پيغمبری مينمايد ؟

اشت ھای حاصله از کتابخانه يادد و  واسناداوراق پايه کتب و که درين باره بايد بر ميسازدمجبور را خياالت او و اين افکار

  .به تحقيق وتجسس علمی بپردازد  ن جا کار ميکردآدرھم ليسای واتيکان مقرپاپ اعظم که خودش بزرگ ک

مطالعه کتب مقدسه ه شام ب بام تا مدت يکماه ازه پناه برده درآنجا ب  کوچک خودۀ ميالدی درکلب١٩٠٠باالخره درتابستان 

فرانسوی وانگليسی که خوب  ،ریاسو ،، عربیعبریالتين  فارسی، ،سامی ، ارمنیزبانھایه ين زمينه برھموسايراسناد د

بارگاه خداوند  از دعا و حين مطالعه درمواقع نماز ًضمنا. مطالعه ميپردازد ه ھم دراختيار داشت ب را ھمه اسنادميدانست و

لعه اش صواب را بنمايد که دعايش مستجاب گرديده ھم مطاح وصحيراه  اوه کمک خويش ب که با کند می ءيکتا التجا ھادی و

مکمل  وازھمين لحظه اسالم را ابدانه وسعادتمندانه آرامش می يبحران روحی وتشوشات فکری وی موفق وھم انجام می يابد

يد ن ميگراه آتنھا به ندانسته  اشتباه يا و ترديد و شک کمترينوعاری ازآسمانی وکالم الھی  را قران مجيد حق وه ب و

يکه  ونھايت زيبا درحالاتمکين، پرمحتو  باه ایگذارد بلکه قلم رابرداشته نام می دووداحد اسم عبداال خود وعوض بنيامين بر

 از ھای جھان به واتيکان مبنی براستعفای برگشت ناپذير عنوانی پاپ بزرگ کاتوليکاشک مسرت ازديدگانش جاری بود

واالی يک مسلمان موحد نوشته ارسال ميدارد ودرين نامه علل   به مقام ساده اماءارتقا يث ورتبه ومقام اسقفی کليسای تثل

قا طع اليل علمی وارائه براھين واسناد د حق اسالم باه ازمقام اسقفی کليسای تثليث وقبول دين ب وموجب کناره گيری خود را

  .ستين روشن ساخته است   را و

انگلستان مقر اسقف ن درکانتر بوری  آ انتشار کليسای بزرگ کاتوليک جھان و کزروم مر رسيدن اين نامه در از بعد

ه ھا به ی ازھرگوشه وکناراين دستگائھا تأيھ واستهقه ھای جھان عيسويت برخلی درتمام حئ سروصداتنکليسای پروتستا

ھا  اما ھمه رفت وآمد .رشدند بزرگوا ازين تصميم  راھی اروميه محل اقامت اين مرد  دوودا منظوربرگشت جناب عبداالحد

 تا بدبينی نداشته بلکه کوچکترين اختالفی يا ھا پاپ مسيحيت ويا ازروحانيون يھود يا کسی ھيچ بی نتيجه بود چون او با

  فقط موضوع ايمان ووجدان مطرح بحث بودوھمه جھان مسيحيت ھمکارصميمی  يد باگز آخرين لحظه که دين اسالم را

   .بودمسلمان ساخته وھمين موضوع وی را 

افغانی در اسالمبول  در  جمال الدين  مالقات وی با جناب سيده،زندگی نامه خود نوشت در اين مرد مؤمن واقعی وعاليقدر

  .اسالم گزينی اش بی تاثير نبوده 

د به اداره پوست يگردميمشکالت مالی مواجه ه ب  ازدست داده وًکامال بعد ازقبول دين مبين اسالم چون امتيازات کليسائی را

ميکند  ترجمان کار حيث معلم وه ب ًبعدا.معاش ماھواره امرار حيات ميکند  مرکزی شھرخود داخل وظيفه گرديده وبا

   .دھد ي ادامه مزندگی عادیه با عوايد آن ب ميپذيرد وانگلستان برگشته عضويت انجمن موحدين را ه  ب١٩٠٢ودرسال 
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تحليل و تصورکنيد فقط وفقط  ديگر طور نبايد آوردن مرا اسالم روه لی گفت باجواب سؤه وی روزی درضمن مصاحبه ب

ه موزش وکوشش درراه حقيقت نآالھی جستجو،  بدون اين ارشاد .بيزوال ومتعال ميباشد  ارشاد والھام رحيمانه خالق يکتا،

  .  ختی بکشاند بدب و وسياه روزی گمراھیه انسان را ب تنھا مثمرنيست بلکه احتمال آن وجود دارد که

 رسول ،ورده امآوحدانيت خالق ايمان ه عکس عيسويت برده وبه آو ن لحظه که من بدين اسالم روآاز  ھمشه ميگفتیو

   . شدهکردارزندگی من و وعالی مقام او حضرت محمد بن عبد هللا صلعم سرمشق رفتار معظم

نجيل ا تورات و ًايل مخصوصارس اسناد کتب و مام اوراق و  وی بعد ازقبول اسالم  طوريکه قبال ھم متذکر شدم به استناد ت

تحت   متعدد داشت مقاالتدست ه وغيره بيونانی  انگليسی، ،فرانسوی ، دریبری، نسطوری، التين،عنه لسايم که به وقراکر

زبان ه نه بدرفصول جداگازبان چندين پيامبران بنی اسرائيل   از)ص(حضرت محمد  یامبربي تثبيت مقصده مختلف بعناوين 

   .منتشرساخته استبعضی کشورھای اسالمی  و درنشرات انگلستان و انگليسی تحرير

چنين يک کشوردر  )ج(  خداوند خواست توجه کنيم می بينيم درصورت درين باره اگر کمی عميقانه! ھموطن نھايت مھربان 

وطنفروش ومادی پرست يون سياسی نا وحر مانند خواھد ناگر وبارمياوردبا شھامت  و ، مبارزانسانھای مؤمن وشريف

  .ندقدرت ميرساه  برا ما موجود کشور

 

 

  ينست خالصه نظريات اين دانشمندا 

   در مورد اسالمما مورد بحث

  

   

 :چنين نوشتهآمد  عمل خواھده ب نھا تذکرآ يعنی طی مقاالت آينده ازًکه بعداخود  مقاالت درمقدمهد ووناب عبداال حد دا ج

رسالت آخرين پيامبربزرگ اسالم  وذات متعال ھيت يت مکتب اسالم درزمينه الوير اين مقاالت  اثبات حقانھدف من ازتحر

 بگويم تمام نظريات من که درمضامين ًواضحا م اين نکته را مقدس تورات وانجيل است وھم مجبوربراساس تعاليم کتاب

ل تحقيق وبررسيھای خودم درکتب مقدسه ؤومن تنھا مسداشته و کامال جنبه شخصیمحمد درتورات وانجيل گنجا نيده شده 

 منانه شخص خودرا ، فقط نظرمؤرا درمقام يک فقيھه قرارنداده وجه خود چياسالم به ھ می باشم ودرزمينه تعاليم عبرانی

 ازم وجريحه دار بس را سيحی ويھودی خود نيست که احساسات مذھبی دوستان مازينھم گذشته قصد من اين. تشريح کرده ام 

پيامبران ورسوالن  رسول هللا وديگر مانند محمد خليل هللا وعيسی روح هللا را گذارم که من ابراھيم اين را ھم ناگفته نمی

  . دوست دارم ً وروحاًقلبا مقدس خداوند

من . يستاخوش آيند با ارباب کليساھا نون معقول يا نا ون وزنامو  وبحث تلخ ھدف من ازين تحقيق و تذکرات مطرح ساختن

 جھان دعوت ميکنم ومايلم که ضمن آن ۀلبوع وخوش آيند درباره مھمترين مسأفقظ آنان را به يک بررسی  دوستانه ومط

ی تعالی ردرجھت تعريف ماھيت ذات با  خودۀاگرعيسويان ازکوشش بيھود .راحفظ کنند روحيه بيطرفانه ودوستانه خود

بلکه به يقين  تنھامحتمله سلمانان نمميان آنان و وحدت انگاه اتحاد و ،کننده وحدانيت مطلق خداوند اقرارب دست بردارند و

سانی ميان دو د ين حل و فصل آسادگی وه  سايرموضوعات ب،باتوافق درين زمينه  زيرا، ممکن خواھد بودًميگويم کامال

  .    ميگردد 
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 خاتم )ص(که درمورد حضرت محمد  را عاليقدر مندنظريات اين دانشمقاله ھا وصه بعضی خال ينده اگرحيات باقی بودآدر

 انگليسی نوشته وه گانه ب جدادست آورده وتحت مقاالته مدارکی که ازمنابع جھان عيسويت ب و اساس آثاره پيغمبران ب

      .به دری ترجمه شده است توضيح خواھم دادً بعدا  طبع کرده ومدرجرايد انگليسی زبان بعضی ازکشورھای اسال

  

  

  
                                   


