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م( از دورۀ ناصری در ایران شنیده 1882-1809برپایۀ اسناد موجود نام چارلز داروین )
با مدیریت میرزا تقی خان   1فرهنگ شده است. روزنامۀ   که در دارالسلطنۀ اصفهان و 

می چاپ  رساله انصاری کاشانی  انتشار  به  اقدام  رویارویی  شد  تاریخ  در  ای کرد که 
(؛ رسالۀ  103،  1380: رجائی،  ـ گیری گذاشت )نکیر چشممسلمانان با اندیشۀ داروین تاث

الدین اسدآبادی/افغانی  که به قلم سیدجمال  مذهب نیچری و بیان حال نیچریان  حقیقت
م در حیدرآباد دکن هند نوشته شده بود. او در آن رسالۀ فارسی  1881ق/1298در سال  

خ به نامۀ او نوشت، به که به درخواست یکی از معلمان مدرسۀ اعزۀ حیدرآباد و در پاس
شان پرداخت. در  ها و تاریخچۀ پیدایشگراها( و افکار و اندیشه نیچریان )طبیعت/مادی 

گرا خواند. به های مادیبرد و او را »سید« یکی از این طایفهاین میان نیز نامی از داروَن  
ه )حسینی، ها دانستباور او داروین در کتابی که نوشته، اصل انسان را از نسل میمون

( و با این کار قصد داشته همچون سایر نیچریان، بنیان دین و اخالق را 11ق،  1298
(. رسالۀ اسدآبادی پس از آنکه  6ق،  1298)حسینی،  د و نفی صانع و رفع ادیان کند  نَکَبِ

به زبان و  بازنشر  نقاط دیگر جهان اسالم  بارها در  های  در حیدرآباد دکن چاپ شد، 
   2نیز ترجمه و خوانده شد. مختلف 

 
ای از  ق. این توضیح در نسخه1299اول جمادی االخر    ،1۴8  ۀتا شمار  ،ق1298سیزده رجب    ،102  ۀاز شمار .1

 شود. ، دیده میاستمجلس شورای اسالمی  ۀکتاب که در بمبئی منتشر شده است و اکنون در کتابخان
  الکفر   و  ةیالمدن  اساس  نیالدن  إمفاسدهم و اثبات    انیو ب  نییمذهب الدهربطال  إ  یفترجمۀ عربی رساله با نام   .2

م توسط عبده و با مساعدت عارف ابوتراب افغانی، ندیم اسدآبادی، در بیروت 1885ق/ 1303در سال    العمران   فساد
م در پاریس  19۴2در سال    La Refutation des Materialistesآن را گواشون با نام    ویفرانسچاپ شد. ترجمۀ  
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هر آنچه از رسالۀ اسدآبادی منتشر یا گزارش شده بر پایۀ چاپ بمبئی )احتماالً چاپ  
به  دوم( و چاپ از آن بوده است؛ یعنی پژوهشگری تاکنون مدعی نبوده که  های پس 

داشته است.  رسی  شود دست نسخۀ چاپ حیدرآباد دکن که چاپ اول کتاب محسوب می
 بسیار در این میان شاید تنها بتوان به ترجمۀ عربی محمد عبده اکتفا کرد که به احتمال  

از روی چاپ اول صورت گرفته است؛ هر چند خودش چیزی در این باره در کتاب  
هایی غیر از های انگلیسی و فرانسۀ آن نیز تماماً از روی نسخهنیاورده. همچنین ترجمه 

آن از روی نسخۀ عربی    ویفرانسقابل یادآوری است که ترجمۀ    ده است.چاپ اول بو
بارۀ ترجمۀ انگلیسی آن نیز که به قلم   (. در38،  1363انجام شده است )مجتهدی،  

داری  های دامنه نیکی کِدی صورت گرفته است یک نکته وجود دارد؛ وی که پژوهش
است   در داده  انجام  دو کتابش  اسدآبادی در  ترجمۀ کتاب بارۀ  برای  ، مدعی شده که 

از روی متن فارسی چاپ اول حیدرآباد که میکروفیلم آن را از کتابخانۀ مجلس   نیچریه،
)کدی،   است  برده  بهره  همو،  172،  1972تهیه کرده،  ادعا  (.  192،  1968؛  این 

ای به محل اوالً به این علت که در نسخۀ چاپ حیدرآباد، هیچ اشاره  ،پذیرفتنی نیست
کدی هم شواهدی بر این ادعا به دست نداده است؛ ثانیاً،    همچنیننشر نشده است و  

نگفته است. از   بود  ای که در انتهای کتاب چاپ شدهبارۀ ضمیمه  ای دروی هیچ نکته
دی، همان نسخۀ بمبئی و نه نسخۀ حیدرآباد  کنم، نسخۀ مورد اشارۀ کِاین رو گمان می

بارۀ تقریظ   بوده است. هر چند در این باره هم بر سبیل احتمال باید نظر داد، چون او در 
 انصاری کاشانی که در ابتدای چاپ بمبئی وجود داشته، ساکت است.

توانم بر پایۀ شواهدی که به دست خواهم داد ادعا کنم به نسخۀ چاپ  در اینجا می
نویس از  ای دستام. همچنین غیر از ترجمۀ محمد عبده، نسخه ول کتاب دست یافته ا

هایی از آن به خط اسدآبادی نوشته شده ترجمۀ عربی کتاب در دست است که بخش
بخش و  دیگراست  شخص  خط  به  نیز  استهایی  برگردانی  با  ترجمه  این  عبده    . 

 وضیح خواهم داد.هایی دارد که در محل خودش تتفاوت

 
  An Islamic Response to Imperialismر کرد. همچنین برگردان انگلیسی آن نیز در کتاب نیک کدّی با نام  منتش

در   دانشگاه کالیفرنیا  1968که  انتشارات  در  عنوان  م   The Truth about the Neicheri Sect and an»با 

Explanation of the Neicheris »    ها و چاپ  ۀهمگزارش مفصلی از    به چاپ رسید.  17۴تا    130در صفحات
های موجود در این باره قاره« و انگیزهنویسی در شبهبارۀ »نیچریه های رسالۀ اسدآبادی را به همراه پژوهشی درترجمه

 منتشر خواهم کرد.  مستقالً 
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 کتابی با این مشخصات منتشر شد: 13۴2باری، در سال 

در  نشده  مدارک چاپ  و  اسناد  سید جمال  مجموعۀ  افغانیبارۀ  به  مشهور  ، الدین 
 آوری و تنظیم: اصغر مهدوی و ایرج افشار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.جمع

آورده از  گمان میاند که  گردآورندگان در مقدمۀ کتاب توضیحاتی  برخی  کنم ذکر 
آنها  آن از  تاکنون کسی  مدارکی که  و  اسناد  این  انتشار  ایشان،  زعم  به  است.  ها الزم 

خان   محمدحسن  حاج  )فرزندان  مهدوی  خاندان  اختیار  در  و  نداشته  اطالعی 
الدین در ایران( بوده است »کمک مهمی به  الضرب از دوستان نزدیک سید جمالامین

های العات ما در بارۀ سوانح زندگانی پرحادثه و عقائد و اندیشهتکمیل و تصحیح اط
 انقالبی، اما ثمربخش آن مرد خواهد کرد.«

  آمده است از کتاب مذکور و در موضوع »تألیفات چاپی« اسدآبادی،    27در صفحۀ  
این ویژگی با  میان کتابکه کتابی  او  ها در  آمده است:بههای  مذهب    1»حقیقة   دست 

 2ق.1298نیچری و بیان حال نیچریان«، چاپ سنگی، ]هند[، 

  -که احتماالً چاپ دوم کتاب است  -همچنین در همان صفحه به نسخۀ چاپ بمبئی
آمده   ایران  به  از هند  دو کتاب همراه سید  این  دراشاره شده.  دوم   است.     بارۀ چاپ 

به آن دست پیدا کردم به   فراوان سخن رفته است اما در بارۀ نسخۀ اول پس از اینکه 
کنم بتوان با استناد به آنان ادعا کرد این نسخه همان چاپ  نکاتی برخوردم که گمان می

 اول حیدرآباد دکن است.

است. نامۀ   رهنگف. این نسخه فاقد تقریظ محمدتقی انصاری کاشانی مدیر مجلۀ 1
سال   محرم  نوزده  تاریخ  در  دکن  اعزۀ حیدرآباد  مدرسۀ  ریاضی  مدرس  واصل،  محمد 

دست اسدآبادی رسیده و او نیز در پاسخ به نامه، رساله را در همان سال نوشته  بهق  1298
ق 1298است. انصاری کاشانی نیز پس از دریافت رساله، آن را از نوزده رجب سال  

 نکرده اش منتشر کرده است. کاشانی دقیقاً مشخص نگارش( در مجله)شش ماه بعد از 
به این جمله بسنده کرده که »رسالۀ که چه زمانی رساله به دست ش رسیده است و تنها 

الدین الحسینی که در محرم هذا السنة به طبع رسیده، با پستۀ اخیر برایش  شریفۀ جمال

 
 در اصل نسخه به صورت »حقیقت« آمده است. .1
شمارۀ   .2 به  نسخه  سیدجمال   609۴0این  به  متعلق  مجموعۀ  نگهدر  مجلس  کتابخانۀ  در  اسدآبادی  داری الدین 

 شود.می
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هایی که از این رساله در ایران و هند و  ارسال شده است.« گفتنی است در بیشتر چاپ
ابتدای   است. شایان ذکر    آمده  چریهنیکشورهای عربی به دست آمده، این تقریظ در 

ق )یعنی حدود  1298است که چاپ بمبئی نیز بر مبنای تاریخ پایان کتاب، در ذیقعده 
 یازده ماه پس از نگارش( چاپ شده است. 

توان  روشنی میای نشده است اما به. هر چند در این نسخه به نام کاتب و ناشر اشاره2
قاره نوشته است. هم ا به شیوۀ خوشنویسان شبه دانست که خطاط این نسخه، نستعلیق ر

های چاپ سنگی  ها و اتصاالت و هم نوشتن اعداد به روش رایج در کتابنوع کشیده
مثالٌ هایی ) قاره شباهت تام دارد؛ این نکته را از مقایسه میان این چاپ با چاپشبه 

 وان دریافت.تتر میچاپ بمبئی( که به قلم خوشنویسان ایرانی نوشته شده، دقیق 

ای با عنوان ، یک پیوست دوازده صفحه ۴9. پس از اتمام متن کتاب در صفحۀ  3
« ضمیمه شده که در آن بر اساس حروف هجایی به توضیح  رد نیچریه»فرهنگ لغات  

دهد مخاطب واژگان فارسی و عربی متن به زبان اردو پرداخته شده است. این نشان می
 اند و این نسخه نیز در آنجا چاپ شده است.هند بوده اصلی و اولیۀ کتاب، اردوزبانان

حیدرآباد دکن آصفیۀ  ای از این کتاب در کتابخانۀ  ام نسخه. تا آنجا که بررسی کرده۴
    1یدی بر مدعای فوق باشد. ؤتواند مشود که خود میداری مینگه

 ،ر شدهایی که ذکنظر از تفاوتهمین جا الزم است اشاره کنم که این نسخه صرف
و شاید تنها اختالفش این باشد که   ،های بعدی ندارداز نظر متن هیچ تفاوتی با چاپ

اند. این احتمال وجود دارد که برای ناآشنایان گذاری شدهبرخی از اسامی خاص، اعراب
 افتاده است. به زبان فارسی این نحو نگارش سودمند می

  

 
شان در هند، از این نسخه  ه شکراللهی که در مدت اقامتاللّهمین جا از لطف و مهربانی جناب آقای دکتر احسان  .1

 گزارم.اطالعاتی مرحمت کردند، سپاس
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 های مختلف رسالهشناسی چاپکتاب

]حیدرآباد دکن؟[:  حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان.  الدین.  حسینی، جمال
نامۀ صفحه واژه  12صفحه +    ۴9کا.  نا، بی ق. چاپ سنگی، بی 1298]چاپ اول[،  
 فارسی به اردو.

. بمبئی: ]چاپ  حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریانالدین.  حسینی، جمال
سنگی، با سرمایۀ حاج محمدحسن کازرونی، به خط م(، چاپ  1881ق. )1298دوم[،  

 صفحه. 7۴الله شیرازی. )نسعلیق( حبیب

نیچریان  الدین.حسینی، جمال بیان حال  و  نیچری  بمبئی:    حقیقت مذهب  تهران. 
ق، به سرمایۀ شیخ عبدالوهاب شیرازی، به 1300مطبع حسینی جدید، ]چاپ سوم[،  

 ه. صفح7۴خط )نستعلیق( حاجی نورمحمد شیرازی. 

سیدجمال  طبیعیّالدین.  الحسینی،  طریقۀ  سنۀ  ینابطال  سعادت،  مطبعۀ  رشت:   .
 1صفحه. 73زاده. ، به سعی و اهتمام آقاباال علی1328

الدین.   جمال  نیچریاناسدآبادی،  حال  بیان  و  نیچری  مذهب  حقیقت  .  نیچریه: 
 یبی.  صفحه، ج  83ش،  1303طهران: کتابخانه شرق، مطبعۀ سعادت )خیابان ناصریه(،  

. نجف: مطبعۀ حقیقت مذهب نیچریه و بیان حال نیچریاناسدآبادی، جمال الدین.  
سلمها، محمدابراهیم  و  صادق کتبی  اهتمام  و  سعی  به  حیدریه،  ق 13۴7   مبارکۀ 

 ص. 68ش(، 1308)

تبریز: بنگاه مطبوعاتی دین و دانش،   نیچریه یا ناتورالیسم.اسدآبادی، جمال الدین.  
[1327  ،]56  [ خالصهصفحه.  چاپ  این  قصار  در  و کلمات  زندگانی  شرح  از  ای 

 اسدآبادی هم آمده است[. 

. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته گرینیچریه یا مادیاسدآبادی، سید جمال الدین.  
 صفحه، رقعی.  80به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، بی تا. 

سفرهای سید جمال  زندگی و  در کتاب    1356ایضاً رساله در نوبتی دیگر به سال  
  در قسمت ضمائم  و   زوار  انتشارات   تهران  در  به قلم علی اصغر حلبی الدین اسدآبادی  

 
 به احتمال خیلی زیاد این نخستین چاپ مستقل رساله در ایران است. .1
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ها دقت زیادی ندارد.  گذاریکه در تاریخ  منتشر گردیده است(  220تا    139)از صفحۀ  
نامۀ محمد واصل را به جای   تاریخ  محرم    29ق، به صورت  1298محرم    19)مثالٌ 

است.  2298 درج کرده  را سرطان  ق  رساله  پایان  تاریخ  هیچ   1303یا  در  نوشته که 
 ای چنین تاریخی قید نشده است(.نسخه 

متن عربی بارۀ ترجمۀ عربی رساله است.    خواهم به آن اشاره کنم درنکتۀ دومی که می
محمد عبده، از چند جنبه اهمیت دارد و از این رو، پیدا شدن ترجمۀ عربی دیگری که  

ای روشنی دارد حائز اهمیت است. یکی اینکه، نخستین ترجمه از  هبا آن متن تفاوت
از روی ترجمۀ عبده بوده است و از آنجا که به باور   -فرانسه-این رساله به زبان اروپایی  

نیکی کِدی، ترجمۀ عبده چندان دقیق نیست و نوعی تفسیر یا به بیان دیگر گفتن است  
نخستین گزاvii،  1968)کدی،   این،  بر  بنا  با  (؛  غرب،  جهان  در  رساله  این  از  رش 

دانسته و با کمک واقعیت آن فاصله دارد. از سوی دیگر، از آنجا که عبده فارسی نمی
نتوانسته دقائق گفتار اسدآبادی را  برگردانده،  به عربی  را  فارسی  افندی متن  ابوتراب 

م 1885منتقل کند و این خود موجب نوعی سوءفهم شده است. ترجمۀ عبده در سال  
در   را  الهند«  فی  »الدهریون  مقالۀ  اسدآبادی  آنکه  از  بعد  سال  یک  یعنی  شد،  منتشر 

چاپ کرد و به نوعی نشان داد که منظورش از نیچریان،    1العروة الوثقی م در مجلۀ  188۴
طرفداران سیداحمد خان هندی و جانشین وی بوده است. از این رو است که ترجمۀ  

معروف شد در حالی که عنوان اصلی کتاب به    الدهریین  الرد علیعربی آن نیز با عنوان  
این صورت نبوده است. اکنون اگر بپذیریم که این ترجمه اشکاالتی دارد، پیدا شدن  

انجام شده و بخش از آن از سوی وی نوشته    2ای که احتماالً زیر نظر اسدآبادی ترجمه
 تواند مهم تلقی شود. یا ترجمه شده، می

  3نویس از ترجمۀ عربی ای که به دست ما رسیده است، یک نسخۀ دستاز مجموعه
در سال  دیده می از آن به خط1298شود که ظاهراً   نوشته شده   اسدآبادی  ق و بخشی 

 
م نوشته 188۴آگوست    28ق برابر با  1301القعده  مقالۀ »الدهریون فی الهند« که اسدآبادی در تاریخ ششم ذی  .1

الدین االفغانی و محررها االول الشیخ محمد  جمال ، مدیر سیاستها السید  النفصام لها  یالعروة الوثق است. )نک:  
 (. 1۴1-135ق، صص 1328عبده، بیروت: مطبعة التوفیق، 

العروة  م منتشر شده و در این سال او به همراه اسدآبادی در پاریس مستقر بوده و مجلۀ  188۴رجمۀ عبده در سال  ت .2
 اند. پس به احتمال زیاد ترجمۀ عربی به نظر اسدآبادی رسیده بوده است.کردهرا چاپ می یالوثق 

شمارۀ   .3 با  نسخه  کتابخانۀ    60932این  در  اسدآبادی  با  مرتبط  مجموعۀ  نگهدر  اسالمی  شورای  داری  مجلس 
 شود.می
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به خط    ۴۴صفحه است. تا صفحۀ    52  ورق و مجموعاً  32است. این نسخه دارای  
نسخ عربی و مرکب مشکی نوشته شده و احتماالً از سوی اسدآبادی یا فرد دیگری که 

با قلم آبی در برخی موارد اصالح یا تکمیل شده است.  هویت بر ما پوشیده است،  ش 
تا آخر نیز به خط اسدآبادی کتابت شده است. این بخش نیز   ۴۴همچنین از صفحۀ  

هایی دارد. نکتۀ گفتنی در این باره این است که تقریظ محمدتقی انصاری  وردگیخقلم
کاشانی نیز به عربی ترجمه شده و این در حالی است که این قسمت در ترجمۀ عربی  
محمد عبده نیامده است. نکتۀ مهم این است که در مقدمۀ آن که احتماالً از سوی مترجم  

ه است، هدف از نوشتن رساله و نیز مخاطب اصلی  و شاید زیر نظر اسدآبادی نوشته شد
آن که سیداحمد خان هندی بوده است به روشنی اشاره شده و این در حالی است که در  

همۀ    چنان که نشان دادم  هیچ چاپی از این رساله چنین بیان روشنی دیده نشده است و 
به این مطابقت رسیده های او در مجلۀ  اند از کنار هم گذاشتن قطعات نوشتهآنان که 

 اند.  به آن پی برده بوده العروة الوثقی
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