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م��ايلم ب��ر فض��ای دين��ی و  )ق��دس س��ره("مرح��وم عالم��ه بالغ��ي" در ص��حبت از 

بردن��د،  م��یه آن مرح��وم و همرزم��ان روح��انی وی در آن بس��ر سياس��ی ك��

و  -انگش��ت بگ��ذارم ت��ا نقش��ی ك��ه اي��ن شخص��يت در زم��ان خ��ود ايف��ا ك��رد

بطور دقيق روشن گردد و دانس�ته  -خواهيم ديد كه بسيار مهم هم بوده است

ب�ه " عالم�ه بالغ�ي"گ�ذاری ب�ه كس�ی چ�ون  شود امروز گراميداش�ت و ارج

گي�ری از  های علميۀ ما و از آنج�ا بهره ان در حوزهالگوپذيری از اين بزرگ

مرح��وم عالم��ه " اگ��ر بخ��واهيم از  .انجام��د پيام��دهای مطل��وب اينك��ار، می

و عمر شريف وی كه بالغ بر هفتاد سال گرديد، ص�حبت كن�يم باي�د  "بالغي

بخ��ش نخس��ت در نيم��ه دوم ق��رن ن��وزدهم : آن��را ب��ه دو بخ��ش تقس��يم كن��يم

اً در نيم���ۀ اول ق���رن بيس���تم؛ ايش���ان در س���ال و بخ���ش دوم دقيق���) م���يالدی(

 . م وفات يافت۱۹۳۵م متولد شد و در سال ۱۸۶۵

، ام��ت اس��المی م��ا و منطق��ه ش��رايط ت��اريخی بس��يار دش��وار و در اي��ن دوره

گذراند؛ پژوهشگری كه در پ�ی بررس�ی اي�ن ش�رايط  حساسی را از سر می

ي��ر فش��رده ای مرب��وط ب��ه اي��ن دوره را ب��ه ص��ورت زه د پدي��دهتوان�� اس��ت می

 :سازد

                                                 
 ".قم"در شهر مقدس " كنفرانس عّالمه بالغي"با كميتۀ برگزار كنندۀ " تسخيری... آية ا"های  متن صحبت-۱
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بخ�ود گرف�ت و توطئ�ه چين�ی و  يورش استعماری غ�رب ش�كل جدي�دی: يكم

پردازی علي��ه جه��ان اس��الم ب��ه اوج خ��ود رس��يده و ش��اهد آن ب��وديم ك��ه  نقش��ه

غرب چگونه ب�رای از مي�ان برداش�تن دول�ت اس�المی موج�ود در آن زم�ان 

يعن��ی امپرات��وری عثم��انی ب��ا همك��اری مس��يحيّت ص��ليبی و صهيونيس��م و 

يروه��ای آزمن��د اس��تعماری، ب��ه توطئ��ه پرداخ��ت و س��رانجام اي��ن نيروه��ا ن

دانيم و  توانستند آنرا ساقط كنند؛ دولتی كه ما آنرا دولت اسالمی كاملی نمی

دانيم ولی بهر حال ب�ر اس�اس  ها و ايرادهای فراوانی بر آن وارد می كاستی

وانس��ت ب��ا ت ه��ای اس��الم، اس��توار ش��ده و دول��ت نيرومن��دی ب��ود ك��ه می آموزه

ه�ا و  قدرت در براب�ر اس�تعمار غ�رب ايس�تادگی كن�د ول�ی اي�ن توطئ�ه چينی

م ۱۹۰۵ها در اواخ��ر ق��رن ن��وزدهم ش��كل گرف��ت و در س��ال  ريزی برنام��ه

كنفرانس��ی در انگلس��تان برگ��زار ش��ده و در آنج��ا تص��ميم گرفت��ه ش��د دول��ت 

ين ميالدی، ا ۱۹۲۴عثمانی از ميان برداشته شود كه سرانجام نيز در سال 

های  امر تحقق يافت؛ در كنار اين مسئله، شاهد آن بوديم ك�ه اس�تعمار نقش�ه

از آنج��ا اوالً  وراهب��ردی ديگ��ری ب��رای دره��م كوبي��دن مقاوم��ت اي��ن ام��ت 

ي���ورش علي���ه عقي���ده مس���لمانان و ثاني���اً ب���ه انح���راف كش���اندن احساس���ات و 

وب، هيجانات مسلمانان و از آنجا نابود ساختن هرگونه رفتار اسالمی مطل�

وقت���ی عقي���ده و احساس���ات و رفتاره���ای اّمت���ی ن���ابود ش���ود، . ترس���يم ك���رد

 .گردد شخصيت آن بطور كامل نابود می

اس��تعمار ب��رای كاش��ت نه��ال الئيس��م و ج��دايی دي��ن از زن��دگی و ب��رای پ��اره 

های كوچ��ك و  ها و گس��تره كش�وركپ�اره ك��ردن جه��ان اس�الم و تب��ديل آن ب��ه 

ريخ�ت ت�ا  های تجزي�ه ش�ده، نقش�ه میتقسيم متوالی هر كشور و تجزيه بخش�

همچنانك�ه اس�تعمار . امت، وح�دت اس�المی مطل�وب خ�ود را از دس�ت بده�د
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مان���ده ب���اقی بمان���د؛  ها، عقب ت���الش داش���ت ك���ه اي���ن ام���ت در هم���ۀ عرص���ه

مان��دگی علم��ی و اقتص��ادی و اجتم��اعی و در ابع��اد ديگ��ر و در ع��ين  عقب

بودی دي���ن عم���ل ك���ه در جه���ت ن���ا -های در اص���ل الح���ادی را ح���ال انديش���ه

ك����رد؛ آری همچنانك����ه گفت����يم مي����ان اس����تعمار و  تش����ويق می -كردن����د می

گری و صهيونيسم برای نابودس�ازی شخص�يت اي�ن ام�ت، همك�اری  صليبی

شخص�يت ايم�انی، شخص�يّت ع�اطفی و شخص�يّت  تنگاتنگی وج�ود داش�ت؛

های غي�ر دين�ی و  رفتاری امت را ه�دف ق�رار داده بودن�د همچنانك�ه انديش�ه

ر آم��وزش در ي��ش��د و ب��رای تغي ني��ز ب��ه ش��كل گس��ترده، تش��ويق می الح��ادی

گرفت؛ چه تنه�ا، آم�وزش و تعل�يم و  ای صورت می جهان اسالم كار فشرده

تربي���ت اس���المی ب���اقی مان���ده ب���ود ك���ه در ص���دد برآمدن���د ت���ا آن���را ني���ز ب���ا 

س���ازد،  اش دور می ه���ای غرب���ی ك���ه انس���ان را از واقعي���ت دين���ی آموزش

 .جايگزين كنند

آنچنانك�ه -ضربه زدن به فرهنگ اسالمی كه زندگی راايی نيز برای ه نقشه

بيني�د و  ش�نويد و می كتاب خداست كه با آن می«: فرمايد می )ع(اميرالمؤمنين

خواْن��د و هم��ۀ دي��دگاههای انس��ان را از  ب��ه ن��ام خ��دا، می -»گويي��د س��خن می

ش��د؛ آری آنه��ا در  ري��زی می طرح ك��رد، ري��زی می دريچ��ۀ نگ��اه قرآن��ی پی

هت تغيير اين فرهن�گ كوش�يدند؛ در اي�ن مي�ان خاورشناس�ان، بزرگت�رين ج

آمدن�د چ�ه آنه�ا هم�ۀ نق�اط ق�ّوت انديش�ۀ  عامل تغيي�ر اي�ن فرهن�گ بش�مار می

اس��المی را م��ورد حمل��ه ق��رار دادن��د و س��عی كردن��د مس��لمانان را نس��بت ب��ه 

ت�وانيم ب�ه  عقايد و اصول مسلم خود، دچار شك و ترديد كنند؛ همچنانك�ه می

ف�ل فراماس�ونی محا: های اس�تعماری در جه�ان اس�الم از جمل�ه نقش جمعيت

س��زايی در رب��ط اي��ن جه��ان ب��ه ماش��ين اس��تعمار، ايف��ا اش��اره كن��يم ك��ه نق��ش ب
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ك�ه  -های باطل يا مذاهب ساختگی و ت�وهمی توان از گرايش نيز می. ردندك

ي�اد ك�رد و  -استعمار آنها را برای پ�اره ك�ردن جه�ان اس�الم مط�رح س�اخت

انگيزی مي��ان س��نی و  اينج��ا ب��ويژه از جريان��ات تكفي��ری ك��ه در پ��ی فتن��ه در

و س��پس " ص��وفيه"و " ش��يعه"و " معتزل��ه"ش��يعه بودن��د باي��د ي��اد ك��رد ك��ه 

فير كردند و اين به معنای كشت بذر تكفيری بود كه وج�ود را تك" اشاعره"

ني�ز كوش�ش ج�دی . كش�اند اين امت و ت�وانش در مقاوم�ت را ب�ه ن�ابودی می

ب��ه " گرايی به��ايی"گری و  ب��ابی: "های وهم��ی چ��ون آم��د ت��ا انديش��ه می بعم��ل

اسم دين در قلب جهان اسالم، علم ش�ود؛ معتق�دم از جمل�ه م�واردی ك�ه اي�ن 

دهی ب�ه  ريزی ب�رای ش�كل ، شامل آن گشت برنام�هها ها و نقشه ريزی برنامه

جل�وه ك�رده ك�ه من�ادی ذوب  احزاب�یطبقۀ روشنفكری بود كه گ�اه ب�ه ش�كل 

ن جهان اس�الم در غ�رب و از آنج�ا ارتب�اط دادن نج�ات جه�ان اس�الم ب�ه شد

های اّدع�ايی آنه�ا  پيوند ب�ا غ�رب و وابس�تگی ب�ه فرهن�گ غ�رب و پيش�رفت

زيس�ت،  می) قدس سره(همۀ اين عناصر در زمانی كه مرحوم بالغی . بود

 .ه بودو فراهم آمدوجود داشت صحنه  در

كن��يم، عناص��ر ق��وتی ني��ز در آن  خ��واهيم خيل��ی بدبينان��ه قض��اوت نمی -دوم

زم��ان در جه��ان وج��ود داش��ت؛ معتق��دم ك��ه گس��تردگی جه��ان اس��الم و در 

اختي���ار داش���تن من���ابع ث���روت م���ادی و برخ���ورداری از نق���اط اس���تراتژيك 

رف��ت  ش��ناخته ش��دۀ جه��ان در آنزم��ان، نقط��ۀ ق��وت جه��ان اس��الم بش��مار می

اس��الم س��وق جه��ان  ق��وت ني��ز دش��منان را ب��ه س��لطه ب��رگواينك��ه اي��ن نقط��ۀ 

ن��ادری و های ب��زرگ  خ��واهم ب��ه وج��ود شخص��يت از آن گذش��ته می. داد م��ی

اشاره كنم كه در جهت احيای روح مقاومت در اين ام�ت كوش�يدند؛ كس�انی 

و مرح���وم ) مع���روف ب���ه افغ���انی" (س���يد جم���ال ال���دين اس���د آب���ادی: "چ���ون
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ق�دس ("عالم�ه بالغ�ی"ت�وان مرح�وم  و امثال آنان كه می" ميرزای شيرازی"

ها در كن����ار  اي����ن شخص����يّت .ردرا ني����ز در ش����مار آن����ان قلم����داد ك���� )رهس����

های بزرگ و برجس�تۀ ديگ�ری ك�ه آنه�ا ني�ز در اي�ن زمين�ه نقش�ی  شخصيت

 .داشتند، روح مقاومت در اّمت دميدند

نق�ل " شيرين هانتر"زن غربی به نام  شوم كه يكی از نويسندگان يادآور می

م ۱۹۱۴جه�انی اول و در س�ال  كند كه يك افسر انگليسی پيش از جن�گ می

رق ب��ر لب��ۀ آتشفش��ان جوش��انی ش��«: گزارش��ی نوش��ت ك��ه در آن آم��ده ب��ود

» .ر روی غرب، منفجر سازدكند، يك جرقه كافی است تا آنرا ب یزندگی م

كند، به هم�ين دلي�ل اس�ت ك�ه سياس�تمدار  ها را نگران می ل، غربیاين مساي

ق�رآن در دس�ت  ش،در براب�ر پارلم�ان كش�ور" گالدستون"بزرگ انگليسی 

م��ا هرگ��ز طع��م  ،ت��ا وقت��ی اي��ن ق��رآن در اختي��ار مس��لمانان اس��ت«: گوي��د می

 ».پيروزی را نخواهيم چشيد

وذ غ��رب تحق��ق انقالب��ات بس��ياری را ك��ه در آن زم��ان علي��ه نف�� ت��وانيم می

" نهضت تنباكو"پيوست، از نظر بگذرانيم، و يادآور شويم كه مثالً چگونه 

را وادار ب�ه لغ�و " ناصرالدين شاه"م طاغوت آنزمان ايران ۱۸۹۱در سال 

انق�الب مش�روطيت قرارداد انحصاری تنباكو ب�ا انگل�يس در اي�ران ك�رد ي�ا 

الدی ص��ورت اي��ران ك��ه در اواخ��ر ق��رن ن��وزدهم و اواي��ل ق��رن بيس��تم م��ي

رف��ت و علم��ا، نق��ش  گرف��ت و عنص��ر مقاوم��ت بس��يار نيرومن��دی بش��مار می

م در ع�راق ك�ه ۱۹۲۰بسيار جّدی در پي�روزی آن داش�تند، ي�ا انق�الب س�ال 

مرح���وم "و " مرح���وم الحب���وبی"و " مرح���وم ش���يخ محم���د تق���ی ش���يرازی"

های ديگری ك�ه  و ديگران در آن شركت داشتند و همچنين انقالب" كاشانی

" الجزائ�ر"قي�ام م ۱۸۰۸تاسر جهان اسالم، بوقوع پيوست؛ در سال در سر
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در " ها سنوس��ی" قي��امم ۱۸۳۱علي��ه اس��تعمار فرانس��ه آغ��از ش��د؛ در س��ال 

آغ��از " هن��د"مس��لمانان در  انق��البم، ۱۸۰۷در گرف��ت و در س��ال " ليب��ی"

، قيام خود را آغ�از ك�رد "ليبی"در " عمر مختار" ۱۹۳۰گرديد و در سال 

ش���كل گرف���ت و در س���ال " مص���ر"در " قي���ام عراب���ی"م ۱۹۱۹و در س���ال 

و " سوريه"در  قيامم ۱۹۲۴مصر مطرح شد و در سال "م نيز قيام ۱۹۱۹

ش���كل گرف���ت و بس���ياری انقالبه���ای " الخطابي���ة"نهض���ت  ۱۹۲۴در س���ال 

در منطق���ه آس���يای ميان���ه و " ش���يخ ش���امل" قي���ام: ب���زرگ ديگ���ر از جمل���ه

در ... و" هلن��د"ه اس��تعمار ه��ای انقالب��ی گس��ترده در ان��دونزی علي�� حركت

ه��ا را از نظ��ر بگ��ذرانيم ب��ه ق��درت  ه��ا و قيام اگ��ر هم��ۀ اي��ن انقالب .گرف��ت

 .پی خواهيم برد] در آن زمان[سترگ اين اّمت 

های اس��المی را  از س��وی ديگ��ر جه��ان غ��رب تقريب��اً هم��ۀ س��رزمين: س��وم

 . مستقيماً تحت اشغال نظامی خود داشت

، عوام��ل و مثب��تويم ك��ه در كن��ار عوام��ل هم��ۀ اينه��ا را ي��ادآور ش��دم ت��ا بگ��

 .های منفی بزرگی در آن زمان وجود داشت چالش

ت�وان نقش�ی را ك�ه علم�ا و روح�انيون مس�لمان  در پرتو همۀ اي�ن مس�ايل می

در ايجاد روح مقاومت ايفا كردند، و از آنج�ا نق�ش فك�ری و علم�ی مرح�وم 

خ��ود ن��زد او بس��اط درس . در اي��ن عرص��ه را درك نم��ود" عالم��ه بالغ��ي"

" س��امراء"ت��رك گف��ت و از " س��امراء"را در " مي��رزای ش��يرازی"مرح��وم 

گردي����د و در " نج����ف اش����رف"و از آنج����ا رهس����پار " ك����اظمين"راه����ی 

. های مردم ب�ه مقاوم�ت، ش�ركت جس�ت تشويق توده وهای انقالبيون  نشست

در نجف اشرف در س�ال " مسجد هندی"در  نشستی ها، نشستاين از جملۀ 

ای ص�ادر گردي�د ك�ه علم�ای  ی بود ك�ه در پ�ی آن بياني�ههجری قمر ۱۳۲۸
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آن��را ب��ه امض��ا " العظم��ی س��يد ابوالحس��ن اص��فهانی... آي��ة ا: "بزرگ��ی چ��ون

های مردم را به مقاومت در برابر استعمار در انقالب س�ال  رساندند و توده

های فك���ری،  كردن���د؛ در م���ورد جنب���ه م ع���راق، تش���ويق و ترغي���ب ۱۹۲۰

همت گماشت كه در   هايی به ابطال شبهات تكفيری" مرحوم عالمه بالغي"

دع��وة "ص��دد ايج��اد تفرق��ه مي��ان مس��لمانان بودن��د و در اي��ن راس��تا كت��اب 

را ت�أليف ك�رد ت�ا ) پاسخ به وهابيت" (الرد على الوهابية " و جزوة" الهدی

 .خطر تكفير بر امت را ثابت كند و در اين زمينه شعر معروفی نيز دارد

علي�ه بهائي�ت داش�ت و موف�ق " بغ�داد"مند و عملی در همچنين حركتی نيرو

. ای نيز علي�ه ايش�ان نوش�ت شد مركز مهّمی متعلق به آنها را ببندد و رساله

يك�ی از م�ذاهبی ك�ه اس�تعمار در  -"قاديانية"ای نيز در رّد  همچنانكه رساله

نوش�ت ت�ا پ�رده از م�ذاهب باط�ل س�اخته و  -هند و پاكستان دس�ت و پ�ا ك�رد

ك�ه  -همچنانكه با قدرت تمام عليه تبشير مس�يحی. ستعمار برگيردپرداخته ا

 عمل كرد و در پاس�خ ب�ه آن -بويژه در جنوب شرق آسيا گسترش يافته بود

و ديگ��ری  )ص("اله��دی ال��ی دي��ن المص��طفی: "نوش��ت يك��ی كت��اب دو كت��اب

؛ او با هر كوشش و تالشی بود زبانهای ديگ�ری "الرحلة المدرسية: "كتاب

عف موجود در انگليسی و عبری را فراگرفت تا به نقاط ض فارسی،: چون

بب��رد و ب��ه پاس��خ گ��ويی ب��ه آنه��ا   پ��ی] مبلغ��ان مس��يحی[يری انتش��ارات تبش��

و در ابطال " ها دهری"ها و  بپردازد، نيز كتابهايی در پاسخ به ماترياليست

ت�أليف ك�رد و ب�ا ق�درت تم�ام ب�ه آن�ان " شبلي شميل: "شبهات ملحدانی چون

و حمل��ۀ س��ختی علي��ه خاورشناس��انی بعم��ل آورد ك��ه در ص��دد  پاس��خ گف��ت

و شبهات آن�ان از جمل�ه  انگيزی در جهان اسالم بودند و دعاوی باطل شبهه

گويی به شبهاتی  را برمال ساخت همچنانكه به پاسخ" الغرانيق العلی" شبهۀ



 ۹ 

كردن�د،  گرفتند و مثالً به حك�م قص�اص اعت�راض می كه بر احكام اسالم می

و در كنار همۀ اينها، مطالع�ات و تحقيق�ات علم�ی فراوان�ی داش�ت پرداخت 

كه او را شايستگی اينكه يكی از مراج�ع ب�زرگ زم�ان خ�ود باش�د، بخش�يده 

 .بود

توانس�ت ) رحم�ة هللا علي�ه" (مرح�وم عالم�ه بالغ�ي"نتيجه اينكه ما معتقديم 

نقش بزرگی در پاسخ ب�ه آن ي�ورش س�همگين و نيرومن�دی ك�ه علي�ه اس�الم 

گرف�ت، ايف�ا نماي�د و هم�واره ب�ه وح�دت و اتح�اد مس�لمانان ف�را  ت میصور

 .خواند می

در آن " مرح�وم بالغ�ي"ای از مواضع و فضای عمومی كه  اين بود فشرده

دهد ت�ا چ�ه مي�زان نس�بت ب�ه ح�وادثی ك�ه در آنزم�ان  زيست كه نشان می می

ای  ه اخ���الص ص���ادقانهنس���بت ب���ه اس���الم از چ��� مس���لط و جري���ان داش���ت،

او عل�م و عم�ل و زن�دگی خ�ود را در خ�دمت ايس�تادگی در  دار بود؛برخور

اينجان�ب . برابر يورش سهمگين فك�ری آنروزگ�ار دش�منان اس�الم، ق�رارداد

از آنه�ا برخ�وردار ب�ود، كمك��ش " مرح�وم بالغ�ي"ه�ايی ك�ه  معتق�دم ويژگی

در ] در براب��ر دش��منان اس��الم[ك��رد س��تاره درخش��انی در آس��مان مقاوم��ت 

اس�تاد خ�ود ؛ او روحانی اديب و شجاعی بود و به پاسخ ب�ه زمان خود باشد

فص�ل "در كت�اب خ�ود " ش�يخ ن�وری"هايی ني�ز ب�ه  پرداخت همچنانكه پاسخ

مرح��وم "نوش��ت چ��ه معتق��د ب��ود ك��ه " عالم��ه أم��ين"و همك��ارش " الخط��اب

او در رس���الۀ محكم���ی، ع���دم . از راه درس���ت، منح���رف ش���ده اس���ت" أم���ين

به آنحضرت را ثاب�ت  )عليه الس�الم("سكریامام حسن ع"صحت انتساب تفسير 

ك�رد  او شيوۀ بسيار جالبی در گفتگو داشت و عناصری را تربيت می. كرد

ای كه يكی از ش�اگردان  كه توان گفتگو و آگاهی بخشی داشته باشند، بگونه



 ۱۰ 

اش مدرس���ه و مكت���ب  خان���ه«: گف���ت می" ش���يخ جعف���ر محبوب���ة "وی يعن���ی 

كوش���ش و ت���الش او در آم���وزش ؛ ».پ���رورش اي���ن ن���وع گفتگ���وگران ب���ود

زبانه��ای ديگ��ر ني��ز پيش��ينۀ بس��يار خ��وبی ب��رای انس��ان مبلّ��غ و روح��انی ك��ه 

همواره در پی جستجوی ابزارهايی برای رساندن صدای خ�ود ب�ه ديگ�ران 

 .رود است، بشمار می

از خداون��د متع��ال مس��ئلت دارم ك��ه ب��ه هم��ۀ م��ا اي��ن هم��ت و اخ��الص و اي��ن 

بلند و ش�جاعت علم�ی را عناي�ت فرماي�د ت�ا زهد و پرهيزكاری و اين روح 

 .تحقق بخشيماست، بتوانيم هدفهايی را كه برای ما در نظر گرفته شده 

 . والسالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 

 

 


