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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 و" سيد جمال الدين اسد آبادی" هوحدت طلبان مهبرنا

 می معاصرخيزش اسال

 .والصالة و السالم علی سيد النبيين و آله الطاهرين و صحبه الميامين

های  همتا به درازا كشد، باز هم جنب�ه رچه سخن گفتن از اين شخصيت بیه

مهم��ی را در ارتب��اط تنگاتن��گ ب��ا واقعي��ت كن��ونی و آين��ده، ب��ه ارمغانم��ان 

های اين ام�ت را عميق�اً درك ك�رده و  آورد، زيرا اين شخصيّت، بيماری می

ب��رای اراي��ه درم��ان، كوش��يد و ه��ر چن��د نتوانس��ت آرزوه��ای خ��ود را تحق��ق 

حله�ای وی همچن�ان كارآمدن�د و دش�منان اي�ن ام�ت را ب�ه وحش�ت  خشد راهب

آوردن��د و در براب��ر آگاه��ان و دلس��وزان اي��ن ام��ت،  افكن��ده و ب��ه س��توه می

 .كنند را ترسيم می ييای از رها اندازهای گسترده چشم

اوضاع آشفته و پريشانی را كه  -كرد نامی كه گاهی بدان امضا می -"سيد"

 هرن نوزدهم م�يالدی از س�ر گذران�د، زن�دگی ك�رد و هم�امت اسالمی در ق

ی از اين نقطه به آن نقطه بكار گرفت و يكوشش و تالش خود را در جابجا

های مل��ی و ق��ومی و خ��انوادگی خ��ويش را ب��ه  افتخ��ارات و دلبس��تگی ههم��

كرد و تمامی توش  -در هركجا كه باشد -كناری نهاد و خود را وقف اسالم

بكارگرف���ت و ] ام���ت[در راه نهض���ت و خي���زش  و ت���وان جوش���ان خ���ود را

ی ام��ت از آن وض��ع دردن��اك، يای ب��رای ره��ا های راهب��ردی گس��ترده نقش��ه

 .ريزی كرد طرح

 تصويری از واقعيت دردناك و نقاط ضعف

اوضاع امت را مورد تأمل قرار داد و آنرا پريش�ان دي�د و مهمت�رين " سيد"

 :نقاط ضعف آنرا در موارد زير تشخيص داد



 ۳ 

چه جز ايران، و دولت عثمانی و برخی . شغالگری غربی و استعمارا: يكم

های آن  من��اطق ديگ��ر، ه��يچ نقط��ه ديگ��ری از س��رزمين اس��المی، از آس��يب

 .بركنار نمانده بود

به رس�التی ] امت[توجهی  به هدر رفتن توانها، ضعف و رخوت و بی: دوم

 .كه بايد بر عهده داشته باشد

 .یگسترش فساد مرگبار اخالق: سوم

 .گسترش عناصر تفرقه و تشتت مذهبی، قومی و حزبی: چهارم

 .های علمی، اقتصادی و اجتماعی عرصه هماندگی در هم عقب: پنجم

های فك��ری  وج��ود تحّج��ر فك��ری، تعص��ب، تكفي��ر و رواج مش��رب: شش��م

 .قضا و قدری: مخّدری چون

 .ی و عدم مشاركت مردمیياستبداد و ضعف كار شورا: هفتم

 ه�ای دين�ی شدن اين امت از دين خود و عدم اجرای آموزه به نظر وی دور

و رساندن آن به چن�ين وض�ع نابس�امان و  علت اصلي همه اين نقاط ضعف

 .ای بود آشفته

بخش،  طبيع���ی ب���ود ك���ه او، ب���ه عن���وان ي���ك شخص���يت اقتص���ادی و نج���ات

 .ای راهبردی داشته باشد برنامه

رس��الت معيّن��ی آغ��از دانيم از داش��تن  ،همچنانك��ه م��ی)راهب��رد(اس��تراتژی 

اندازی عملی و ملموس و در ع�ين ح�ال ج�ذاّب ب�ا  گردد و با ترسيم چشم می

ه�ای جامع�ه ب�رای  ه�ا و س�اماندهی تم�امی بخش فعاليت هتوان هماهنگی هم�

ای عملی  يابد؛ لذا مستلزم در نظر گرفتن برنامه تحقق آن رسالت، ادامه می

ن عناص����ر را در اي���� هانداز اس����ت؛ م����ا هم���� ب����رای رس����يدن ب����ه آن چش����م

 .بينيم ، می"سيد جمال الدين اسد آبادی"های  ريزی برنامه



 ٤ 

او، نج��ات ام��ت از آن وض��عی ب��ود ك��ه در آن ق��رار داش��ت، و " رس��الت"

ص�در  های چ�ون جامع� امت در جامع�ه" تقريب"انداز ملموسی نيز در  چشم

ای همبس�ته و گ�وش ب�ه فرم�ان  اسالم ب�ا آن رهب�ری آگ�اه و مكتب�ی و جامع�ه

 .شد رهبری و با عرفی راسخ و آگاه از اهداف خويش، خالصه میاين 

ش��د ني��ز عب��ارت از تأكي��د ب��ر  گرفت��ه می  ی ك��ه باي��د پ��یيها و گامه��ا سياس��ت

ه�ای آن و احي�ای نق�ش روحاني�ت و كوش�ش  آگاهی نسبت به اس�الم و آموزه

در توحيد و تنظ�يم امكان�ات اّم�ت و ب�رانگيختن احساس�ات علي�ه دش�منان آن 

 :خواند اين اساس، او به موارد زير فرا میبر . بود

ه�ای  بيماری هدرم�ان م�ؤثر هم� هتأكيد بر بازگشت امت به اسالم بمثاب: يكم

ه�ای ام�ت در بازگش�ت ب�ه بنياده�ای  درمان مؤثر بيماری«: گويد آن؛ او می

دينی خود و عمل به احكام آن آنچنانكه  در آغاز بوده و نيز رهنمون عام�ه 

ليم هم��ه جانب��ه آنس��ت و از آنج��ا ك��ه اص��ل دي��ن در نه��اد م��ردم نس��بت ب��ه تع��ا

اندركاران احي��ای ام��ت؛ تنه��ا نفس��ی  آدمي��ان ريش��ه دارد ك��افی اس��ت، دس��ت

 0F۱»...جانها را فراگيرد هبدمند تا شميم آن هم

گ�ذارد ك�ه م�ردم اجم�االً، م�ؤمن  او بدين ترتيب، بر اي�ن حقيق�ت انگش�ت می

ای اس��ت ت��ا ب��ه س��رعت ب��ه  انب��ههس��تند و مس��ئله تنه��ا نيازمن��د آگ��اهی هم��ه ج

: های ديگ���ری چ���ون س���وی ه���دف، ب���ه حرك���ت درآين���د ح���ال آنك���ه برنام���ه

حتی اگر پسوندی ي�ا پيش�وندی عرب�ی ه�م ب�ه آن  -ناسيوناليسم يا سوسياليسم

. داش��ته باش��ند  چن��ان رش��د و نم��وی] در مي��ان مل��ل ع��رب[توان��د  نمی -ب��دهيم

 1F۲.دليل شكست فاحش آنها نيز همين نكته است

                                                 
 .۱۱٤العروة الوثقی، صفحه ": االثار الكاملة"-۱
 .بدان اشاره كرده است -آيد آنچنانكه در دنباله اين مطلب می -نيز" استاد شهيد صدر"اين همان نكته است كه -۲



 ٥ 

دعوت از علما و انديشمندان ب�رای بازي�ابی نق�ش اجتم�اعی ايش�ان از  :دوم

راه نزديك شدن و همبستگی با يكديگر و سپس انجام وظايف خ�ود و ايج�اد 

 .در مراكز و مساجدی كه دارند  های تبليغی و فعاليت هماهنگی در كوشش

ام�ت  هها و تشكيالت اسالمی تا مركز تپند ها و انجمن تأسيس جمعيت :سوم

، اقدام به تش�كيل )هند" (كلكته"را تشكيل دهند؛ او خود از هنگام اقامت در 

كرد و در سرتاس�ر نق�اط جه�ان ش�عباتی از آن داي�ر " العروة"های   جمعيت

نمود و كس�انی را ب�رای تش�كيل اي�ن مراك�ز ب�ه نق�اط مختل�ف جه�ان، گس�يل 

 .داشت

اف�راد مخلص�ی كه از پاريس و با حماي�ت م�الی  نيز "العروة الوثقی" همجل 

شد، ارگان رس�می اي�ن جمعي�ت بش�مار  از سرتاسر جهان اسالم، منتشر می

 .رفت می

ب���ا " مك���ه مكرم���ة"دع���وت ب���ه برگ���زاری كنفرانس���ی اس���المی در  :چه��ارم

گيری از قدسيّت اي�ن  شركت علما و نمايندگان كشورهای اسالمی و با بهره

ر احي��ای اي��ن مك��ان و در س��ايه ان��وار مق��دس موس��م گرانق��در ح��ّج و در كن��ا

ش���عار ب���زرگ اس���المی، ت���ا مس���لمانان، مش���كالت خ���ود را مط���رح كنن���د و 

ه�ای ام�ت  ی ب�رای آنه�ا اراي�ه دهن�د و نت�ايج ك�ار را در براب�ر تودهيحلها راه

 .اعالم دارند

ه��ای  حقيق��ت آنس��ت ك��ه مراس��م پرش��كوه ح��ّج، ب��رای هم��ين ه��دف در آموزه

اي�ن ت�أثير گش�ته اس�ت ها، م�انع از  اسالمی گنجانده ش�ده اس�ت ول�ی ب�دفهمی

تح�رك علي�ه خ�ود  هولی با اينحال، كشور استعماری هلند، ب�اال گ�رفتن دامن�

ك��رد ل��ذا اق��دام ب��ه اع��زام برخ��ی  را پ��س از بازگش��ت حّج��اج، احس��اس می



 ٦ 

م��زدوران خ��ود نم��ود ت��ا راز اي��ن ام��ر را ب��رمال كن��د و بتوان��د ب��ه اش��غال 

 .هدادامه د -كه سيصد سال به درازا كشيده بود -اندونزی

" محم�د عب�ده"، "ك�واكبی"از جمل�ه " سيد جمال الدين اسد آبادی"شاگردان 

 .يده، انگشت گذاردنداو ديگران نيز بر اين " رشيد رضا"و سپس 

ن��داهای : انگيزی چ��ون دع��وت ج��ّدی در نف��ی ت��أثير عوام��ل تفرق��ه: پ��نجم

آنچنانكه مرتب ميان ش�يعه و اه�ل س�نت  -های مذهبی گرايانه و اختالف ملی

نقاط مشترك فراوان و مق�ّدم  هو تأكيد بر همكاری در عرص -افتاد اق میاتف

كش�ور  هداشتن مصالح امت بر مصالح تنگ گروه�ی؛ او هم�واره از تجرب�

 2F۱.كرد كه به رغم اختالف مذاهب در آن، ملتش متحد شده بود آلمان ياد می

ب�ر آن انگش�ت گ�ذارد، " س�يد جم�ال ال�دين اس�د آب�ادی"از جمله مواردی كه 

و تكفي��ر  -گرايی مرگب��اری ب��ه دنب��ال دارد ك��ه فرق��ه -های ك��ور نف��ی تعص��ب

 .ديگران به هر بهانه و از آنجا تشديد اختالفها بود

 .خواند انگيز نيز فرا می آميز و اختالف همچنانكه به نفی اقدامات تحريك

های  اعتق�اد داش�ت ك�ه نب�ود معنويّ�ات و فض�يلت" س�يد جم�ال ال�دين": ششم

ش نموده��ای رذاي��ل و فس��اد، بزرگت��رين عام��ل فروپاش��ی اخالق��ی و گس��تر

اجتماعی است لذا به مبارزه با رذايل اخالقی و گسترش فضايل به منظ�ور 

 .خواند های مردم، فرا می بازگرداندن توازن به توده

ب��ه رغ��م اينك��ه او معتق��د ب��ه وح��دت اس��المی عمل��ی ك��املی از جمل��ه : هف��تم

بود كه اين امت، ه�ويتی ج�ز دي�ن وحدت رهبری در اين امت بود و بر آن 

ب��ا اينح��ال و در راس��تای اذع��ان ب��ه واقعي��ت موج��ود، برهمبس��تگی  3F۲.ن��دارد

                                                 
 .۲٦۹، صفحه "محمد عمارة"، تحقيق "االعمال الكاملة": "جمال الدين"-۱
 .۳۶، صفحه "المجموعة الكاملة"- ۲



 ۷ 

بن��دی آنه��ا ب��ه ب��رادری اس��المی و اج��رای تع��اليم  دولته��ای اس��المی و پای

كرد با فراخواندن به اتح�اد اي�ران  گذارد و حتی سعی می اسالم، انگشت می

و ب�ه  -در ن�داهای خ�ود تك�رار ك�رد چيزی ك�ه باره�ا و باره�ا -و افغانستان

و حت�ی دول�ت . های اسالمی، حركت كن�د در جهت وحدت سرزمين ،تدريج

عثمانی را به اتّحاد با هند و بلوچستان و ايران و افغانستان و تركمنستان و 

فراخوان��د و در راس��تای ] ت��زاری[كش��ورهای آس��يای ميان��ه علي��ه روس��يه 

نيرومند اسالمی آنزمان، خ�ود را  حمايت از دولت عثمانی به عنوان دولت

متعه��د ب��ه پيگي��ری اي��ن ام��ر س��اخت و ب��رای تحق��ق آن، س��فری ب��ه درب��ار 

های  ی در اي�ن موض�وع ب�ه كش�ورها و شخص�يته ه�ايعثمانی داشت و نام�

های  های مثبت���ی از س���وی كش���ورها و شخص���يت گون���اگون نوش���ت و پاس���خ

يست نامه از اي�ن ی يادآور شده كه تعداد دويمختلف دريافت كرد؛ او در جا

نوع از سوی علمای ايران و عراق دريافت نمود ولی اين طرح ب�ه اه�داف 

ب�رد و  خود نرسيد زي�را دول�ت عثم�انی، از مش�كالت درون�ی خ�ود رن�ج می

ه��ا  انگل��يس ني��ز ب��ا ج��ديّت تم��ام در جه��ت ب��ه شكس��ت كش��اندن اينگون��ه طرح

نجام او و چن�ان ب�اال گرف�ت ك�ه س�را" س�يد"ها علي�ه  كرد؛ توطئه كوشش می

 .درآوردند  طرحش را از پای

گروه��ی از انديش��مندان و علم��ای " س��يد جم��ال ال��دين اس��د آب��ادی": هش��تم

های او ايمان داش�تند و در جه�ت تحق�ق  مؤمنی را پرورش داد كه به انديشه

اش مح���ور و مرج���ع اي���ن عاش���قان و  ای ك���ه خان���ه كوش���يدند بگون���ه آنه���ا می

ها نيز به وی گرايش پيدا كردند؛ از  یشيفتگان گشته بود و حتی خود عثمان

شيخ "الكواكبی، "جمله شاگردان وی يا شاگردان مكتب او، شيوخ االزهر، 

، "الش��يخ حس��ين الجس��ر"، "االمي��ر ش��كيب ارس��الن"، "عب��دالقادر المغرب��ی



 ۸ 

و بس�ياری از علم�ای جه�ان اس�الم " عالمه اقب�ال"، "موالنا ابوالكالم آزاد"

بخش���يدند ك���ه  و حركت���ی را تجس���م می بودن���د ك���ه جملگ���ی هم���ان زن���دگی

 .خواست در عروق امت اسالمی، جاری باشد می

ت��وزی ب��ود ك��ه  های او، مب��ارزه ب��ا اس��تعمار كين از مهمت��رين برنام��ه: نه��م

چون بختك بر سينه امت جا خوش كرده ب�ود؛ مب�ارزه او ب�ه ص�ورت نگ�اه 

و  ه��ا بس��يار دقي��ق ب��ه ح��وادث و آگ��اهی از هم��ه مس��ايل و جه��اد و پيگيری

ی ب��ه ش��رق و غ��رب جه��ان ب��ود؛ اس��تعمار هم��واره مترص��د او و يس��فرها

4Fنويس��ندگان بزرگ��ی. حرك��اتش ب��ود

، حرك��ت او علي��ه اس��تعمار را ب��ا دقّ��ت ۱

 .اند تمام، تدوين كرده

س�اخت و نس�بت  های آن�را رس�وا می های استعمار و توطئ�ه او، نقشه و شيوه

ش���مال "، "هن���د": های جهنّم���ی آن در س���رتا س���ر جه���ان اس���الم ب���ه برنام���ه

ك�رد و  ، آسيای ميان�ه و غي�ره، افش�اگری می"مالزی"، "اندونزی"، "آفريقا

بويژه بر استعمار انگليس ب�ه عن�وان خطرن�اكترين ان�واع اس�تعمار انگش�ت 

ی ك��ه پ��س از ه��اي س��اخت؛ نقش��ه های آين��ده او را ب��رمال می گ��ذارد و نقش��ه می

م�انی و اش�غال ب�ه ص�ورت پاي�ان بخش�يدن ب�ه وج�ود دول�ت عث" سيد"وفات 

 .های اسالمی در ربع اول قرن بيستم ميالدی، تحقق پيدا كرد همه سرزمين

ك�رد و ب�رای  او كارزار عليه اشغال اشغالگران را از اهّم واجبات تلقی می

ت��الش و كوش��ش خ��ود را بك��ار گرف��ت و روح  هگس��ترش چن��ين ام��ری هم��

رهن��گ جه��اد و ع��ّزت و نيرومن��دی ام��ت و غيرتمن��دی نس��بت ب��ه وج��ود و ف

زدگی مزدوران غرب در جه�ان اس�الم و  خود را احيا كرد و گرايش غرب

                                                 
، "دكت��ر محم��ود محم��ود"، "دكت��ر الج��بالوی"، "دكت��ر احم��د ام��ين"، "دكت��ر مح��يط طباطب��ايی"، "دكت��ر عناي��ت"از جمل��ه -۱
 .و ديگران" شاهی استاد سيد هادی خسرو"، "استاد مزينانی"



 ۹ 

ملتها را رّد كرد و كوشيد ت�ا تخديرنيز همه گونه عوامل تفرقه و نوميدی و 

مق�اومی را پ�رورش  و به لحاظ فلسفی، عقي�دتی و اقتص�ادی، نس�ل مس�لمان

 .دهد

های  فرص�تگيری از  همچنانكه سران كشورها را نيز به همبستگی و بهره

اينها زير نظر اس�تعمار و  ههم. رقابت ميان استعمارگران آزمند، فراخواند

در برابر ديدگان او بود؛ استعمار ني�ز در مي�ان نويس�ندگان و سياس�تمداران 

و روش���نفكران ، م���زدوران خ���ود را علي���ه وی بس���يج ك���رد، آنه���ا او را ب���ه 

اس��تعمار  م��زدوری اس��تعمار م��تهم س��اختند؛: ه��ای گون��اگونی چ��ون تهمت

ت�ا  ۱۲۸۸از (جا او را زي�ر نظ�ر داش�ت؛ در مص�ر ك�ه هش�ت س�ال را  همه

در آن سپری كرد، نهضت اصالحی بزرگی ايجاد ك�رد ك�ه ب�ا ) ق.ه۱۲۹۶

مزاحم��ت اس��تعمار روب��رو گش��ت و س��رانجام ني��ز اس��تعمار انگل��يس او و 

در هن��د ني��ز وقت��ی . را از آن كش��ور تبعي��د ك��رد" محم��د عب��ده"ش��اگردش 

ب���ا چن���ان فش���اری از س���وی  ،گرانه خ���ود را آغ���از ك���رد  ی افش���اه���ا فعاليت

استعمار روبرو شد كه ناگزير، آنجا را ترك گف�ت و ب�ه اروپ�ا س�فر ك�رد و 

های خ�ويش  آغ�از ب�ه نش�ر انديش�ه" محمد عبده"در آنجا باتفاق شاگرد خود 

در " الع���روة ال���وثقی"ه���ا م���انع از انتش���ار مجل���ه  یيآنج���ا ني���ز اروپا. ك���رد

ش���ماره در  ۱۸د ش���دند و پ���س از آن ني���ز و درپ���ی انتش���ار كش���ورهای خ���و

الحج�ة هم�ان  ذی ۲۶ق ت�ا .ه۱۳۰۱االول  جم�ادی ۱۵از (هش�ت م�اه  هفاصل

های او  ی در گس�ترش انديش�هيبكلی آنرا بس�تند؛ اي�ن مجل�ه نق�ش بس�زا) سال

 .داشت

س�يل . استعمار او را تا به ايران و روسيه و غي�ره، دنب�ال ك�رد بدين ترتيب،

ك��ه ب��ه گم��ان (او را ب��ه بهائي��ت، فراماس��ونری  .علي��ه او روان ب��ود ه��ا تهمت
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اينك��ه تغيي��ری در پ��ی خواه��د آورد ب��ه آن پيوس��ت ول��ی وقت��ی ب��ه حقيق��ت آن 

 .و مزدوری و الحاد متهم كردند) برد، آنرا كنار گذاشت  پی

 الدين و خيزش اسالمی جمال

ش بي�داری از بزرگترين عوامل گس�تر" سيد"توان به حق مّدعی شد كه  می

ه��ای  ها و فعاليت دهی ب��ه آن در جه��ان اس��الم ب��ود؛ انديش��ه اس��المی و جه��ت

انق�الب بزرگ�ی علي�ه اس�تعمار و بازي�ابی  هاو، جهان اسالم را آم�اد هگسترد

 .نقش تمدنی و بيداری از خواب خود ساخت

م ۱۸۹۸ب��ه رغ��م ت��أثير س��ترگ اي��ن شخص��يت، وف��ات وی در نه��م م��ارس 

، خ�أل بزرگ�ی در جه�ان )ش.ه۱۲۷۷سفند م�اه ق و ا.ه ۱۳۱۴هفتم شوال (

 .اسالم بجای گذارد

از مي��ان برداش�تن دول�ت عثم��انی را ريخت�ه ب�ود و در س��ال  هاس�تعمار، نقش�

نقشه اشغال تقريباً تمامی جهان اسالم را . گرديد نم موفق به انجام آ۱۹۲۴

نيز كشيد كه پس از جنگ جهانی اول، موفق به اين كار هم شد، همچنانك�ه 

م رژي��م صهيونيس��تی را در قل��ب جه��ان اس��الم كاش��ت و ب��ه ۱۹۴۷س��ال در 

خي�زش و بي�داری اس�المی  هبااينحال دغدغ. عمل پوشاند هرؤيای خود جام

" سيد جم�ال ال�دين اس�د آب�ادی"آورد و شبح  همواره استعمار را به ستوه می

بينيم نويسندگان غربی و مزدوران آنها در  كرد لذاست كه می آنرا دنبال می

های مختل�ف ب�ر  ، به شيوه"سيد"كنند ولی  وی ترديد می منوياتنطقه، در م

انگش�ت ) ماندگی، تفرقه و الئيسم عقب(سه عامل وحشتناك در جهان اسالم 

 .گذارد

غرب��ی كوش��يد ت��ا در كت��اب جدي��د خ��ود ب��ا ، هنويس��ند" ش��يرين ه��انتر"خ��انم 

د س��يد جم��ال ال��دين اس��"، نق��ش اص��الحی "آين��ده اس��الم و غ��رب: "عن��وان



 ۱۱ 

دار سازد و او را متصف  را خدشه" امام محمد عبده"و شاگرد وی " آبادی

س�يد جم�ال ) "ب�ه تعبي�ر خ�ودش(رمق  و در اين كار به پاسخ بی كندبه نفاق 

كن�د ك�ه معتق�د  تناد میعلي�ه اس�الم، اس�" رين�ان"به ي�ورش " الدين اسد آبادی

كن�د عوام�ل و  پيش�ه ك�رده اس�ت؛ او س�عی می" تقيه"است او در اين پاسخ، 

گس��يختگی باف��ت اجتم��اعی موج��ود در  اس��باب خي��زش اس��المی را ب��ه از هم

گيری دو  ق��رن هج��دهم م��يالدی نس��بت ده��د ك��ه ب��ه نظ��ر وی منج��ر ب��ه ش��كل

همچ�ون  بازگشت به اسالم به صورت ش�كلی: گرايش اول(گرايش مخالف 

پ�ذير همچ�ون مكت�ب اقب�ال و گ�رايش  گرايش سلفی و يا به صورت انعطاف

 .گرديد) ی با غربيهمنوا: دوم

را در اي�ن ك�ارزار، ح�ذف " سيد جمال الدين اسد آب�ادی"بدين ترتيب، نقش 

از چن��ين [كن��د ك��ه خ��ود نش��انگر ب��يم و ه��راس دائم��ی نويس��ندگان غرب��ی  می

زش اسالمی، در اساس، پاس�خی حقيقت آنست كه خي. است] یيها شخصيت

مان��دگی، تفرق��ه و الئيس��م و ب��ه  عقب: گانه پ��يش گفت��ه يعن��ی ب��ه عناص��ر س��ه

مقتض��يات آن ب��ود؛ اس��الم، دي��ن  همنظ��ور تحق��ق بازگش��ت ب��ه اس��الم ب��ا هم��

خوان���د و از ام���ت اس���المی  ان���واع دان���ش فرامی هپيش���رفت اس���ت و ب���ه هم���

 هفراهم آورند و هم خواهد تا تمامی عناصر قدرت و نيرومندی خود را می

ه��ا و پيش��اپيش حض��ور تم��دنی  كوش��ش خ��ود را بكارگيرن��د ت��ا بهت��رين امت

 .كند ماندگی را نيز حالتی مطلقاً غير طبيعی تلقی می مردم باشند و عقب

ريزی اسالمی برای وح�دت، ك�امالً  است، برنامه  اسالم دين وحدت اسالمی

يك��ی اس��ت، روش��ن اس��ت؛ ق��انون يك��ی اس��ت، رهب��ر يك��ی اس��ت، عواط��ف 

ات، يك��ی اس��ت، ثروته��ای ام��ت جملگ��ی در مالكي��ت امتن��د؛ دش��عارها و عب��ا

مس��لمانان در برخ��ی  هحق��وق هم��ه مس��لمانان ب��ا يك��ديگر براب��ر و حت��ی هم��
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ها، شريك يكديگرند؛ همبستگی و همياری و تع�ادل در س�طح  انواع مالكيّت

ش���ود؛ مس���لمانان همگ���ی در براب���ر  زن���دگی، هم���ه مس���لمانان را ش���امل می

های مش�تركی  مرزه�ای آن، دارای مس�ؤوليت هام�ت و در مح�دود هجموعم

 .هستند

ش���ود، همگ���ی  وجيه���اتی ك���ه ب���رای آن اراي���ه میتاّم���ا اوض���اع كن���ونی و 

اس��ت ك��ه همگ��ان باي��د در جه��ت ح��ذف آنه��ا كوش��ش كنن��د و ب��ه   یياس��تثناها

ي�ابيم ك�ه  اسالم بازگردند؛ ما هيچ عالِم يا حتی آگاه از حقيق�ت اس�الم را نمی

 .در مورد اين حقيقت روشن، كمترين ترديدی بخود راه داده باشد

ب��ا ه��ر  -توان��د ب��ا الئيس��م دي��ن زن��دگی اس��ت و نمی -همچنانك��ه گفت��يم -اس��الم

هماهنگی داش�ته  -هر صفت مثبت يا منفیبا تعريفی كه از آن ارايه دهيم و 

باش��د، تكي��ه ب��ر تجربي��ات موج��ود ني��ز فريب��ی ب��يش نيس��ت زي��را تجربي��اتی 

 .لی بر جهان اسالم و مغاير با حقيقت اسالم هستندتحمي

ی ك�ه يرا در برخ�ی فرازه�ا] خ�انم ش�يرين ه�انتر[شايد بت�وان اي�ن نويس�نده 

مطرح ساخته، از جمله درخواس�ت جه�ان اس�الم در تحق�ق عنص�ر برت�ری 

های اسالم و غرب، تأييد ك�رد ول�ی نكت�ه قاب�ل توج�ه  رمز درگيری هبه مثاب

در ص�ورتی ك�ه حال�ت س�ازنده و رق�ابتی بخ�ود -ی، اينكه، گرايش به برت�ر

 هعاملی طبيعی است كه باع�ث رش�د و تح�ول زن�دگی بش�ری در هم� -گيرد

توان�د همچ�ون س�اير عوام�ل طبيع�ی، در  گ�ردد، كم�ا اينك�ه می ها می عرصه

منفی بخود بگي�رد و ب�ر عام�ل ح�ذف ب�ه زور و س�لطه و  هصورتی كه جنب

ن ام���روز و برخ���ورد غ���رب ب���ا آنچنانك���ه در جه���انی ش���د -مح���و ديگ���ران

 .تكيه كند، به ويرانی و تباهی و ستمگری منجر شود -بينيم مسلمانان می
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خوان��د و ب��ه  بن��ابراين، خي��زش اس��المی، ب��ه برت��ری اس��المی تم��دنی ف��را می

 هدر صورت برخ�ورداری از روحي� -همين دليل نبايد حساسيّت ديگران را

 .برانگيزد -ورزشی و تمدنی

اسباب اين خيزش نيز انتظار نداريم نويسنده از عوام�ل در مورد عوامل و 

س�ازد و زم�انی  حقيقی سخن گويد، او عوامل فرعی و جانبی را مطرح می

گوي���د،  حس���ادت و دگرگ���ونی رواب���ط و امث���ال اينه���ا س���خن می هك���ه از اي���د

 .رساند ظهور می هنگری خود را به منص سطحی

از عرص���ه واقع���ی،  های م���ا یيب��ه گم���ان م���ا و در پرت���و مطالع���ات و اش���نا

 :عوامل خيزش اسالمی بدين قرارند

ب�رای تغيي�ر و دگرگ�ونی در   یيه�ا توان ذاتی اسالم ك�ه هم�واره انگيزه: يك

ك��ه خ��ود  -ده��د و ب��ر پاس��داری از هوي��ت تم��دنی اختي��ار مس��لمانان ق��رار می

گ�ذارد و آن�انرا  انگشت می -ای از آنرا تقديمشان كرده است ابعاد همه جانبه

حف���ظ برت���ری ي���ا بازي���ابی برت���ری در حال���ت فق���دان آن، ب���ر  هم���واره ب���ه

های  ش���يوه هانگي���زد؛ پ���يش از اي���ن خاطرنش���ان س���اخته ب���وديم ك���ه هم��� می

س��ازی، دارای ت��أثيری گذراس��ت زي��را اس��الم، طبيعت��اً ب��ه وح��دت  رنگ كم

نويسنده در اشاره به اين عامل تزل�زل . كند خواند و الئيسم را رّد می فرامی

كوش�د از اهمي�ت آن  ی به آن اذعان دارد و گاهی ني�ز میدهد، گاه نشان می

 .بكاهد

ثروته�ای  های كه غرب هم� تشديد حمله اروپا عليه جهان اسالم بگونه :دوم

های آنه���ا را  جه���ان اس���الم را ب���ه غ���ارت خ���ود درآورد؛ اغل���ب س���رزمين

خود ساخت و هويت فرهنگی مسلمانان را مورد تجاوز قرار داد  همستعمر

اده�ای عقي�دتی و اخالق�ی آن ي�ورش ب�رد و رذاي�ل اخالق�ی را و حتی ب�ه بني
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گس��ترش بخش��يد و باف��ت اجتم��اعی جامع��ه اس��المی را ب��ا ي��اری گ��رفتن از 

م��زدوران حقيق��ی ي��ا روش��نفكران وابس��ته ب��ه خ��ود، از ه��م گس��يخت و رژي��م 

صهيونيس��تی غاص��ب را در قل��ب جه��ان اس��الم كاش��ت؛ تردي��دی نيس��ت ك��ه 

و نيرومن�دی از س�وی ام�ت اس�المی روب�رو چنين حمالت�ی، ب�ا واك�نش تن�د 

عملي�اتی  هخواهد شد كه طی آن تنها اسالم است كه همچن�ان و ب�ه رغ�م هم�

 .ماند كه برای از ميان برداشتن آن صورت گرفته، زنده و پويا باقی می

ما به دليل روش�نی ابع�اد اي�ن عام�ل و روش�نی اي�ن حقيق�ت ك�ه اش�غالگری، 

كالم درباره آن نيس�تيم،  هد، در صدد اطالانواع مقاومت را در پی دار ههم

بسا غرب خود، زمانی كه كوشيد با اعطای اس�تقالل ظ�اهری ب�ه برخ�ی  ای

مناطق اسالمی جبران مافات كند، بر اين حقيقت واقف گشت ولی خود اين 

خيزش اس�المی ف�راهم آورد و باع�ث  هعمل نيز فرصتی برای رشد گسترد

آن  هكنن�د شص�ت و گس�ترش نگران مطرح شدن اسالم جهان شمول در دهه

 .های هفتاد و هشتاد گرديد برای غرب در دهه

های ج�ايگزين مقاوم�ت و تغيي�ر،  حلها و برنام�ه  راه هنا كارآمدی هم: سوم

ل م����حله����ا، عناص����ر شكس����ت خ����ود را در درون خ����ود، ح زي����را اي����ن راه

نظران�ه ب�ه رغ�م س�ر و ص�داهای زي�ادی  كردند؛ طرح ناسيوناليس�م تنگ می

مراهش شده ب�ود و ب�ه رغ�م مط�رح ش�دن زود هنگ�ام آن در ص�حنه و كه ه

ه�ای  تحقق بسياری از اهداف غربی و از ميان برداشتن بسياری از ويژگی

اسالمی در تركيه و جاهای ديگ�ر، ب�ا شكس�ت روب�رو ش�د زي�را ب�ا طبيع�ت 

 .هاست، همخوانی نداشت اسالمی كه فراتر از قوميت

زي�را ب�ه رغ�م برخ�ورداری از برخ�ی  سوسياليسم نيز با شكست مواجه ش�د

ع���دالت : "ه���ای اس���المی از قبي���ل ش���عارهای هماهن���گ ب���ا برخ���ی آموزه
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، ب��ر بنياده��ای "دش��منی ب��ا اس��تعمار"و " دف��اع از محروم��ان"، "اجتم��اعی

" سوسياليس�م مل�ی"تركيبی آن يعنی  هالحادی استوار شده بود؛ شكست نمون

اس��المی و فق��دان  ني��ز حاص��ل ت��وهمی ب��ودن و ن��اهمگونی آن ب��ا احس��اس

 .معرفتی بود ههرگونه افزود

كاملی به تحليل بس�يار ارزش�مندی ك�ه اس�تاد ش�هيدمان  هدر اينجا مايلم اشار

اي�ن موض�وع نوش�ته، داش�ته باش�م؛  هدربار )قدس س�ره("امام محمد باقر صدر"

مان���دگی و  ام���ت اس���المی در حاليك���ه ب���ه جه���اد علي���ه عقب«: نويس���د او می

زد و سعی در تحركی سياس�ی و اجتم�اعی در جه�ت پردا فروپاشی خود می

تر، دارد و  ت��ر و مرفّ��ه حض��وری برت��ر و نه��ادی پاي��دارتر و اقتص��ادی غنی

ی از آزمون و خطا، تنها ي�ك مس�ير حركت�ی آنه�م در خ�ط يها در پی كوشش

وقتی جه�ان اس�الم دربه�ای خ�ود را «: افزايد و می» .اسالم، پيش رو ندارد

ی گشود و بجای ايمان به رس�الت اص�يل خ�ود يابه روی زندگی انسان اروپ

و قيمومت آن بر زندگی بشر، ب�ه رهب�ری فك�ری غ�رب و زعام�ت وی ب�ر 

ك��اروان تم��دن بش��ری اذع��ان ك��رد، نق��ش خ��ود در زن��دگی را در چ��ارچوب 

بندی ك��ه انس��ان  های س��نتی كش��ورهای جه��ان درك ك��رد؛ تقس��يم بندی تقس��يم

ح اقتص�ادی و ت�وان تولي�دی غربی بدان خو گرفته و جهان را براساس سط

اقتص�ادی  همان�د هر كشور به كشورهای پيشرفته و كشورهای فقي�ر ي�ا عقب

 ».جهان اسالم را در بخش دوم قرار داده بود هتقسيم كرده و هم

شود كه جهان اسالم گم�ان ب�رده ب�ود ك�ه نج�ات آن  و پس از آنكه يادآور می

سياس�ی، اقتص�ادی  در وابستگی به غرب است، اين وابستگی را وابس�تگی

داری  و نظامی ديد كه يا به صورت اقتصاد سوسياليستی يا اقتصاد س�رمايه

پس از آن، به انتق�اد از كس�انی . است كه هر كدام نيز توجيه خود را داشتند
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ای عام��ل روان��ی ام��ت را  ب��رای اج��رای برنام��ه  پ��ردازد ك��ه در كوش��ش می

اس��تعمار و  هك��ه دورام��ت ب��ه حك��م ض��رورتهای روان��ی «: گيرن��د نادي��ده می

گزينی نس��بت ب��ه هرآنچ��ه ك��ه ب��ه وی ارتب��اط داش��ت، ن��اگزير باي��د  عزل��ت

نهضت نوين خود را براساس نظام اجتماعی و تمدنی ديگری كه ربطی به 

راه ح�ل پيش�نهادی، تكي�ه ب�ر » .ري�زی نماي�د استعمارگران نداش�ته باش�د، پی

ول���ی اي���ن  ناسيوناليس���م ب���ه عن���وان فلس���فه و پايگ���اهی ب���رای تم���دن ب���ود

ای  ای دارای اص��ول ي��ا اعتق��ادات، ك��ه تنه��ا رابط��ه ن��ه فلس��فه«: ناسيوناليس��م

انگی گ�س�ر داد ت�ا بي" سوسياليسم عرب�ی"لذا ندای » .تاريخی و لغوی است

ول�ی اي�ن الپوش�انی هرگ�ز . تاريخی و فكری سوسياليسم را الپوشانی نماي�د

ن پوش��ش های ام��ت، نداش��ت زي��را اي�� م��وفقيتی در ع��دم انگي��زش حساس��يت

مبلغ�ان » «...بيگان�ه ب�يش نب�ود یيپوشالی، چهارچوبی ظاهری برای محتوا

"  سوسياليسم عرب�ی"توانند تفاوتهای اصلی  هرگز نمی" سوسياليسم عربی"

» .را از يك�ديگر تميي�ز دهن�د" سوسياليسم تركی"و " سوسياليسم ايرانی"و 

ب�ا اي�ن " عرب�یسوسياليسم "به رغم اينكه سردمداران «: گويد و از آنجا می

چارچوب عربی، موف�ق نش�دند محت�وای حقيق�ی جدي�دی از اي�ن سوسياليس�م 

گذاردند كه ما از   ارايه دهند، با اين موضعگيری، بر همان حقيقتی انگشت

های برخاس�ته از  آن سخن گفتيم و آن اينكه امت اس�المی ب�ه حك�م حساس�يت

 هاس قاع��دن��وين خ��ود را ج��ز ب��ر اس��  توان��د نهض��ت دوران اس��تعمار، نمی

اص��يلی ك��ه در ذه��ن اّم��ت، پيون��دی ب��ا خ��ود كش��ورهای اس��تعماری نداش��ته 

ه��ا روب��رو  اس��المی ك��ه ب��ا اي��ن طرح هو درب��ار» ...ري��زی نماي��د باش��د، پی

اي��ن ق��درت، ب��ا ه��ر مي��زان ض��عف و پريش��انحالی و «: گوي��د ش��ود، می می

نابسامانی حاصل از برخورد خصمانه اس�تعمار در جه�ان اس�الم، همچن�ان 



 ۱۷ 

دهی به رفتار و ايجاد انگيزه و احساس�ات و  ای بيشترين تأثير در سمتدار

 5F۱».دهی به نگرش در خصوص هر چيزی است شكل

گ��رديم؛ او زم��انی ك��ه تأكي��د  ب��از می] ش��يرين ه��انتر[ب��ه نويس��نده پ��يش گفت��ه 

ه�ای واه�ی بدس�ت آورد و نتوانس�ت  كند الئيسم طی پنجاه سال، پيروزی می

بندی ب�ه اس�الم ب�ه عن�وان تنه�ا راه ح�ل، مج�دداً  ایاميدها را تحقق بخشد و پ

 .كند مطرح گرديد، به همين عامل اشاره می

گر، تأثيره��ای متف��اوتی در ايج��اد اي��ن رهای بي��دا ظه��ور شخص��يت :چه��ارم

های آن، س��مت و س��ودهی ب��ه آن ي��ا اعط��ای ت��وان  خي��زش ي��ا ت��دارك زمين��ه

 هنس��بت ب��ه آين��دحماس��ی و فك��ری ي��ا ايج��اد اعتم��اد ب��ه نف��س و ي��ا اميدبخش��ی 

ای حتم��ی اله��ی در پي��روزی مؤمن��ان و  درخش��ان آن، داش��ته اس��ت؛ وع��ده

مه��دی [مستض��عفان و تحق��ق ع��دالت هم��ه جانب��ه و ظه��ور مص��لح منتظ��ر 

 .رود نيز از جمله عوامل آن بشمار می] )عج(موعود

س����يد : "های ب����زرگ بس����ياری از جمل����ه مرح����وم ت����وان ن����ام شخص����يت می

نس��بت ب��ه " ش��يرين ه��انتر"گ��و اينك��ه  -)نیافغ��ا" (ال��دين اس��د آب��ادی جمال

او ني�ز  هكه درب�ار -"محمد عبده"و مرحوم  -اخالص وی ترديد كرده است

ه�ای برخ�ی ش�اگردان  بن�ابر گرايش -او را شك و ترديد ايجاد ك�رده و حت�ی

و " مي��رزای ن��ائينی"متماي��ل ب��ه الئيس��م قلم��داد ك��رده اس��ت و مرح��وم  -وی

س�يد "، و مرح�وم )ق�دس س�ره("مام خمينیا"و مرحوم " كاشف الغطاء"مرحوم 

" شهيد مرتضی مطهری"و  )قدس سره("شهيد سيد محمد باقر صدر"و " قطب

و بس��ياری ديگ��ر را در اي��ن " ش��هيد دكت��ر بهش��تی"و " مرح��وم الغزال��ي"و 

 .ليست قرار داد
                                                 

 .، پيشگفتار)قدس سره("شهيد سيد محمد باقر صدر"، "اقتصادنا"-۱



 ۱۸ 

ور س��اختن اي��ن  نباي��د نق��ش تح��والت و ح��وادث ب��زرگ را در ش��عله: پ��نجم

 :ی چونخيزش از ياد برد، تحوالت

های  رس���انی و رس���انه رش���د و توس���عه وس���ايل ارتب���اطی، جن���بش اطالع-۱

 .ديداری و شنيداری

 .ارتقای سطح آموزش اسالمی-۲

 .های فراخوانی به اسالم بهبود شيوه-۳

 .فراهم آمدن برخی فضاهای آزادی در جهان اسالم-۴

 .های ضد استعماری شدت گرفتن جنبش-۵

انس��انی م��دافع حق��وق بش��ر و س��اماندهی الملل��ی  گيری نهاده��ای بين ش��كل-۶

 .های انسانی المللی بر پايه روابط بين

االقصی يا شكست  به آتش كشاندن مسجد: حوادث بسيار وحشتناكی چون-۷

 ].اعراب[م ۱۹۶۷سال 

پيروزی انق�الب ب�زرگ اس�المی در اي�ران و پي�روزی مجاه�دين افغ�انی -۸

 .عليه اتحاد شوروی

 ].آسيای ميانه[ی كشورهای اسالمی يافروپاشی اتحاد شوروی و ره-۹

و ديگر تحوالت و حوادثی كه در گس�ترش خي�زش اس�المی و مف�اهيم آن و 

ماندگی، تفرق�ه و الئيس�م و بازگش�ت  بر نفی عقب گسترش فراخوان آن مبنی

 .به تنها راه حل اسالمی

 :شايسته يادآوری است كه

ل��ه ب��ا آن ي��ا ناك��ام گ��ذاردن اي��ن خي��زش و مقاب يغ��رب از ه��يچ فرص��تی ب��را

مان��دگی،  عقب: ه��ا از جمل��ه س��رگرم س��اختن آن و اته��امش ب��ه ان��واع تهمت

ی، خشونت و تروريسم، ضد دموكراسی و يگرا ی، بنياديگرا ارتجاع، افراط



 ۱۹ 

فروگ�ذار نك�رده اس�ت، البت�ه هميش�ه ... ضد آزادی و ن�اقض حق�وق بش�ر و 

گرايان��ه ي��ا  اپسهای و ان��د ك��ه ب��ا اراي��ه انديش��ه ني��ز كس��انی از مس��لمانان بوده

های افراطی يا اقدام به اعمال تروريس�تی ي�ا مقاوم�ت در براب�ر  پيمودن راه

های الزم را در اختي�ارش  دموكراسی و آزادی يا نق�ض حق�وق بش�ر، بهان�ه

اند ولی كامالً روشن است كه رفتار اين افراد نه تنها بيانگر گ�رايش  گذارده

خي��زش  هر ايش��ان را نماين��دت��وان رفت��ا ع��ام اس��المی نيس��ت بلك��ه هرگ��ز نمی

های آن تلقی كرد؛ چيزی كه نويسنده  اسالمی يا گويای روح اسالم و آموزه

 .كند ياد شده نيز آشكارا بدان اذعان می

 


