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 سیدجمال الدین بزرگ و انقالب مصر 

  جواد حق گو 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم تياس :عبنم

................................................  

شروع  ١٨مصر کشور بسیار مھمی است، مصر اولین کشور اسالمی است که با فرھنگ غربی آشنا شد، اواخر قرن 

ود که در مقابل آن فرھنگ اروپایی و غربی ایستاد و عیوب آشنایی مصر با فرھنگ غربی بود و اولین کشور اسالمی ب

آن مرد اسالم خواه، شجاع و مبارز و شاگردانش،  ]١[سید جمال الدین بزرگ. آن را فھمید و در مقابل آن مقاومت کرد

بنابراین، حرکات اسالم خواھی در مصر چنین سابقه . ه برای مبارزات خود توانست پیدا کنند، مصر بودبھترین جایی را ک

 ]٢[»ای دارد و شخصیت ھای بزرگ سیاسی و فرھنگی این کشور، ھمگی آزادیخواه بودند

د سرآغاز تمام جنبشھای اسالمی در دوران معاصر که از حدود اواسط قرن سیزدھم خورشیدی شکل گرفته بی تردی

و  ]٣[اقدامات و اندیشه ھای بزرگ مصلح شرق را باید در ) تسنن چه در قالب مذھب شیعی و  چه در قالب مذھب(اند

. واکاوی نماییم   ]۴[قرن زودتر از روزگارش پا به عرصه وجود گذارده بود٢فردی که به تعبیر عالمه شھید مرتضی مطھری 

استثمار استعمارگران غربی در  و سلطه   سالمی و این جنبشھا در واکنش به ضعف و انحطاط داخلی جوامع ا

در  ]۵[.شکل گرفته اند. . . کشورھای مختلف جھان اسالم نظیر ایران، مصر، ھند، اندونزی، سودان، تونس، لیبی و 

یت و اندیشه ھای سید جمال الدین اسدابادی به ثمرات اقدامات ایشان که بیش از این مقاله ضمن اشاره به شخص

 ]۶[. . .و   نظیر شیخ محمد عبده، عبدالرحمن کواکبی ، حسن البناء  ھرچیز دیگر در تربیت شاگردان برجسته ای 

  .خواھیم پرداخت متجلی گشته است

الدین  ھای جمال که از او با نام) استامبول خورشیدی١٢٧۵-اسدآباد خورشیدی١٢١٧(الّدین اسدآبادی  سید جمال

از . شود اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسالم بود االفغانی و سید محمد بن صفدر الحسین نیز نام برده می

او از پنج سالگی به فراگیری دانش . ھای اخیر نام می برند نھضت بیداری اسالمی در سده سیدجمال با عنوان آغازگر

وی در ھمین زمان و در حالی که . او برای ادامٔه تحصیل به قزوین و سپس تھران مھاجرت کرد. نزد پدر خود پرداخت

مدت . وقت درجه اجتھاد را دریافت کرداهللا طباطبائی مرجع بزرگ  بیش از شانزده سال نداشت، پس از چند دیدار با آیت

 ١٨سید جمال الدین در سن . زمانی بعد عازم نجف شد تا از درس کسانی چون شیخ مرتضی انصاری بھره جوید

سید به ھندوستان، حجاز و مکه سفرھایی کرد و سرانجام . سالگی در اکثر علوم رایج در آن زمان به مقام عالی رسید

در جنگ ھرات نیز ھمراه او . ودر آنجا شریک اسرار دوست محمد خان امیر افغانستان شد. دبه افغانستان مراجعت نمو

ھجری قمری، بنا به دستور شیخ انصاری عازم ھندوستان شد و ضمن آشنایی با علوم  ١٢۵۴سید جمال در . بود

ل در ھندوستان بنیانگذار سیدجما. جدید، سعی کرد تا مردم و خصوصا مسلمانان را علیه استعمار انگلستان بسیج کند

بسیاری از حرکتھای اصالحی اسالمی و حتی غیر اسالمی و ملی شد که در واکنش به استعمار بریتانیا پی ریزی 

شیخ محمد عبده و گروھی از فضالی مصر در کالس او . سپس به مصر رفت و با دانشمندان آنجا ھمنشین شد. شدند

بسیاری از . مقامات دولتی روبرو شد و شروع به تدریس و تبلیغ کرددر مصر با استقبال برخی . حضور داشتند

در . دانست استاد خود می را  نویسندگان و روشنفکران مصر از او بھره بردند و شیخ محمد عبده مفتی بزرگ مصر او 

ود در تحوالت سیاسی مصر نقش موثر داشت و به ھمین دلیل پس از مدتی به کوشش نمایندگان خارجی که منافع خ

  .دیدند او را از مصر بیرون کردند مصر را در خطر می
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ھای دینی ایران و عراق، و کسب  ھای علوم اسالمی، در حوزه ھای الزم در زمینه الدین، پس از کسب آموزه سید جمال

و معرفت علمی و معنوی و آگاھیھای مورد نیاز یک مصلح اجتماعی و یک فعال سیاسی، به تحقیق و بررسی پرداخت 

برای پیشبرد اھداف خود، به کشورھای مختلف شرق و غرب سفر کرد و به تماس و دیدار و مکاتبه با بسیاری از 

ھای علمی و سیاسی برجسته و تاثیرگذار در عصر خود، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، پرداخت و در این  شخصیت

ماندگی ملل مشرق  و در مقابل، انحطاط و عقبراستا، توانست از علل و عوامل اصلی پیشرفت و ترقی جوامع غربی 

زمین و مسلمان شناخت عینی و واقعی به دست آورد و آنگاه، در مراحل زمانی و مکانی مختلف، به ارزیابی و 

ماندگی مسلمانان و  ھا و آگاھیھای به دست آمده، بپردازد و به ھمین دلیل، علل و عوامل عقب بندی تجربه جمع

ابر ھجمه استعمارگران را به مثابه یک بیماری فراگیر و مھلک، مورد توجه قرار داد و پس از آن، شکست مشرقیان در بر

  .ھای درمان و اصالح پرداخت به بررسی راه

ھای خود از ھر وسیله مشروع و منطقی موجود استفاده  سیدجمال برای موفقیت در پیشبرد اھداف و نشر اندیشه

تاسیس نھادھای مردمی، بنیادھای نیکوکاری، نشر مجله و روزنامه، نوشتن مقاالت  بیان و قلم، خطابه و کتاب،: نمود

السید، الحسینی، < :ھا و افشاگریھای سیاسی با امضاھای متعدد ھای سرگشاده و بیانیه علمی و سیاسی و نامه

که با > قسط<و > ھفک<: و گاھی با رمز و استعاره مانند> االفغانی، االستامبولی، الرومی، السعدآبادی، الطوسی

ھای گوناگون با جراید و مطبوعات بالد اسالمی  محاسبه حروف ابجدی ھمان نام سید است و ھمچنین انجام مصاحبه

ھا و مراجع مذھبی، و حتی تاسیس  و کشورھای غربی، و مکاتبه یا مالقات و گفتگو با رجال سیاسی و شخصیت

> الوثقی العروه<که نشریه  -الوثقی در فرانسه  جمعیت العروهحزب الوطنی در مصر و : سازمانھای سیاسی مانند

سید در . کننده سید، در زمان اقامت در ھر کشوری بود از جمله اقدامات تاثیرگذار و آگاھی بخش و بیدار -ارگان آن بود 

، در جھت کند و اقدامات بشردوستانه بسیاری را با ھمکاری اعضای مصری حزب را تاسیس می> حزب الوطنی<مصر، 

سیاسی  - ھای اجتماعی  دھد و در ھمان زمان به مالقات با رجال و شخصیت خدمت به مردم محروم مصر انجام می

و به ھمین دلیل سید با . شود که علمای االزھر را فراموش کند رود و البته این اقدامات باعث نمی مصر می

دھد و  می... االزھر درس فلسفه و کالم و ھیئت و پردازد، به طالب اندیشان االزھر به بحث و گفتگو می روشن

کند؛ ولی متاسفانه به ھمین علت  تربیت می -که بعدھا مفتی دیار مصر گردید  -شاگردانی چون شیخ محمد عبده را 

ای از  یک عنصر نامطلوب و ماجراجویی آشوب طلب که عده<ھم با صالحدید و توصیه سفارت انگلیس، سید به عنوان 

  .گردد ، توسط خدیوی مصر، از مصر اخراج می(!)>دور خود جمع کرده بود اوباش را

ھای سکوالریستی، با حمایت و پشتیبانی ھمه جانبه استعمارگران  رسد، با پدیده نشر اندیشه سید وقتی به ھند می

سیاسی، به  در اینجاست که او به مثابه فرھنگبانی بیدار و ھوشیار ھمزمان با فعالیت. شود انگلیسی روبرو می

را > نیچریه یا ناتورالیسم<پردازد و در ھمین رابطه رساله معروف  ھای اصیل و راستین اسالمی می پاسداری از اندیشه

ھمزمان، سید به نوشتن و . گردد قاره ھند، با استقبال عموم روبرو می سازد که در تمام نقاط شبه تالیف و منتشر می

کند؛ اما از ھند نیز به دستور استعمارگران  زبان ھند، اقدام می اید فارسینشر مقاالتی به زبان فارسی، در جر

  .دھد شود که اسناد وزارت خارجه انگلیس چگونگی این امر را به خوبی نشان می انگلیسی حاکم، اخراج و رانده می

شنیدن حرف حق  برای> دو گوش شنوا<رود و از او  رسد، نخست به سراغ ناصرالدین شاه می سید به ایران که می

سازد که شاه را، طبق  و اجرای قانون را به جای خود کامگی مطرح می> گرایی قانون<و سپس مساله ! طلبد می

یابد و  گردد؛ اما مبارزه ادامه می و سید باز با تبعید و اخراج محترمانه از موطن خود روبرو می! آید معمول، خوش نمی

گردد، از حکومت ضد مردمی او به شدت انتقاد  ح ناصرالدین شاه ناامید میپس از سفر مجدد به ایران، چون از اصال
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شود، و  دستگیر و با وضع بسیار شدید و سختی از ایران اخراج می) ع(کند که این بار در حرم حضرت عبدالعظیم  می

ر سیاستھای انگلیس از میرزای شیرازی خواستار مبارزه منفی در براب -که به آنجا تبعید شده بود  -سید در عراق 

توان اقتصادی انگلیس را در ایران تضعیف کند و سپس خواستار خلع > تحریم تنباکو<خواھد که با  گردد و از او می می

سید در افشای توطئه استعمار انگلیس و ایادی داخلی آن در ایران، نقش . گردد ناصرالدین شاه از سلطنت می

ھای سرگشاده بود که سرانجام به صدور فتوای میرزای شیرازی در تحریم  اساسی داشت و ھمین افشاگریھا و نامه

ای  ھا و اسناد به جای مانده از آن دوران، به خوبی نقش پایه نامه. گردد تنباکو و الغای قرارداد استعماری رژی، منجر می

  .دھد سید را در این مبارزه و پیروزی آن نشان می

رود و برای مبارزه و طرد استعمار انگلیس از آن دیار، به حاکمان و امیران  حاکم میسید در افغانستان به دیدار امیران 

ھا، در این مرحله و برای تحقق ھدف، خود در عملیات مسلحانه علیه  دھد و حتی به نوشته بعضی افغان مشورت می

سپس طرد از افغانستان مواجه رانده شدن و   کند؛ اما این بار نیز با انزوا و به گوشه می  نیروھای اشغالگر شرکت

کند و طرح خاص خود را برای نجات ملل  دھد و در دربار خالفت عثمانی نفوذ می شود؛ ولی باز به مبارزه ادامه می می

مسلمان و پیشرفت و ترقی آنان، از طریق برنامه وحدت مسلمانان و تقریب بین مذاھب اسالمی، با سلطان 

س از موافقت وی، دھھا نامه به علمای بزرگ شیعه و سنی، در ایران و عراق و مصر و گذارد و پ عبدالحمید در میان می

خوار که در کنار خلیفه عثمانی بود، از  اما ارتجاع جیره. کند فرستد و آنھا را به وحدت دعوت می می... افغان و ھند و

ختالف بین مسلمانان شیعه و سنی به فریبی و از بین رفتن منافع شخصی خود، که از ایجاد ا برچیده شدن دکان عوام

کند و سلطان وظیفه  شود؛ بنابراین با نیرنگ و دسیسه، سلطان را به ضد او تحریک می آمد، نگران می دست می

  .گردد گیرد و سید از استامبول نیز اخراج و تبعید می استعمار انگلیس را به عھده می

با ھمکاری شاگردش، شیخ محمد > الوثقی̀ العروه<ه نشر مجله سید این بار با استفاده از فضای سیاسی فرانسه، ب

دھد؛ و متاسفانه به علت  پردازد که این مجله، بخشی از فعالیتھا و اقدامات سید در فرانسه را نشان می عبده، می

  !مکتوم ماندن اسناد آن دوران در آرشیو دولت فرانسه، حقایق بسیاری ھمچنان ناگفته مانده است

کند و مجله  تبعید به لندن، مبارزه را از آنجا علیه ناصرالدین شاه و دولتھای وابسته آغاز میسید پس از 

سازد که به علت واکنش مقامات انگلیس، مجله تعطیل و سید طبق دعوت و درخواست  را منتشر می> ضیاءالخافقین<

. گردد دت طلبانه به استانبول باز میمقامات عثمانی، برای ادامه گفتگو با سلطان عبدالحمید در احیای اندیشه وح

 -به دست یکی از مریدان سید میرزاآقاخان کرمانی - ھمزمانی پذیرش این دعوت با ترور ناصرالدین شاه در تھران 

کند و از طرفی ھم دولت ایران، به عنوان اینکه سید یک تبعه  سلطان عبدالحمید و دیگر درباریان عثمانی را نگران می

گردد؛ ولی سلطان  قاتل شاه را تحریک نموده است، خواستار دستگیری و تحویل او به ایران میایرانی است و 

بدین ترتیب سید . دھد زیرنظر قرار  -ھای خلیفه  یکی از خانه -> یلدیز سرایی<دھد سید را در  عبدالحمید ترجیح می

دندان یا مسمومیت ناشی از تزریق گردد و سرانجام ھم پس از بیماری  المالقات می نخست محصور و سپس ممنوع

  .شود استانبول، به خاک سپرده می> شیخ لرمزارلقی<رسد و در  طبیب ویژه شاه عثمانی، به شھادت می

زمین، مرحله  ماندگی مسلمانان و گرفتاری و فقر و محرومیت ملل مشرق تشخیص بیماریھای اجتماعی و عقب

 -سید مشکالت عمده و اساسی را در بالد شرق . حی سید بودنخستین و مقدماتی و در عین حال اصلی طرح اصال

  :دانست در امور زیر می - اعم از اسالمی و غیراسالمی 

  .استبداد حکام -١

  .جھالت و بی خبری توده ی مسلمانان و عقب ماندن از کاروان علم و تمدن  -٢
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  .مسلمانان و دور افتادن آنھا از اسالم نخستیننفوذ عقاید خرافی در اندیشه ی  -٣

  .جدایی و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذھبی و غیر مذھبی -۴

  .نفوذ استعمار غربی -۵

اینگونه   این دردھا راه ھای درمان این مصایب و مشکالت را  تنھا به ذکر مشکالت بسنده نکرد و با ذکر دوای رفع   او 

  : برشمرد

  .خودکامگی مستبدانمبارزه با  -١

  .مجھز شدن به علوم و فنون جدید -٢

  .بازگشت به اسالم نخستین و دور ریختن خرافه ھا و پیرایه ھایی که به اسالم بسته شده است -٣

  .ایمان و اعتماد به مکتب -۴

  .مبارزه با استعمار خارجی -۵

  .اتحاد اسالم -۶

  . به کالبد نیمه جان جامعه ی اسالمیدمیدن روح پرخاشگری و مبارزه و جھاد  -٧

  .مبارزه با خود باختگی در برابر غرب -٨

ھای سکوالریستی، ناسیونالیستی و ضرورت  البته استعمار و ایادی رسمی و وابستگان غیررسمی آن با تبلیغ اندیشه

اما سید . ید پرداختندبه مبارزه علیه اندیشه س -مانند آنچه در غرب مسیحی رخ داده است  -جدایی دین و سیاست 

بر این باور بود که در برابر این توطئه شیطانی و غیراخالقی دشمن، با احیای روح پرخاشگری و زنده نمودن انگیزه جھاد 

شود و در نھایت نقشه امپریالیسم خنثی  می> عملیاتی<و شھادت در توده مردم، مبارزه ھمه جانبه با ظلم و سلطه 

  .گردد و منتفی می

   

دانست  ھای قرآنی می الدین عامل اصلی آن را در دوری آنان از آموزه ماندگی مسلمانان، سید جمال ره بیماری عقبدربا

گوید که ما تا تعلیمات اسالمی و اصول  به طور روشن و صریح می> چرا اسالم ضعیف شد؟<و به ھمین دلیل در مقاله 

تا به آموختن علم و دانش جدید نپردازند، سھمی در پیشرفتھای قرآنی را در جامعه اجرا نکنیم و مسلمانان در این راس

داند و  البته او رفع این مشکل و درمان این بیماری را وظیفه علما می. جدید و علوم و تمدن معاصر نخواھیم داشت

به  خواھد برای روشن کردن اذھان عمومی و دور ساختن مردم از خرافات و تشویق آنان طور شفاف از آنھا می به

عالمی که در <: نویسد آموزش علوم جدید، به مثابه یک تکلیف یا عبادت معنوی، قیام کنند و در پایان مقاله خود می

  >.این راه قیام کند، نام او جاودانه خواھد ماند

، با ویژه در مصر و ترکیه جا، به ای و ایجاد وحدت اسالمی، سید در ھمه درباره رفع اختالفات مذھبی و تنشھای فرقه

ھای  کوشید و عالوه بر دھھا مالقات و گفتگو با بزرگان مذاھب اسالمی، دھھا مقاله و نامه نوشت و آموزه تمام قوا می

الخالفه عثمانی روی آورد و  طلبانه یا تقریبی خود را گوشزد و ابالغ نمود و در پیگیری ھمین ھدف بود که به دار وحدت

برای تحقق این ھدف تشویق   راند، ز بالد عربی سلطه داشت و حکومت میسلطان عبدالحمید را، که بر بسیاری ا

کفایتی دستگاه دربار عثمانی،  اش از استانبول، و علم و آگاھی بر بی نمود و به رغم تجربه تلخ قبلی و تبعید محترمانه

مردم در غیر ایران و عراق ھای  سعی نمود که سلطان را به پذیرش این طرح وادار نماید؛ چون در آن دوران، بسیج توده

ولی امر <پذیر نبود، چون علمای اھل سنت او را  نشین، جز از طریق خلیفه سلطان عبدالحمید، امکان و مناطق شیعه

  .دانستند و در واقع دربست در اختیار مقام خالفت بودند می> مسلمین
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داران غربی، به  ی اشرافی، ھمانند سرمایهگرایی و زندگ سید درباره فریفتگی به غرب و آلوده شدن به بیماری مصرف

مسئله بازیابی ھویت اسالمی مسلمانان اولویت بخشید و برای تحقق این آرمان از ھیچ کوششی فروگذار نکرد و 

روز تالش نمود تا مسلمانان به طور دقیق به حقایق معارف متعالی اسالمی، اصول اخالق برجسته انسانی و به  شبانه

مدنی خود پی ببرند و در پناه آن، اصالت خود را بازیابند؛ چرا که به حق باور داشت تنھا در این صورت ت -ھویت تاریخی 

است که آنھا قادر خواھند بود از گرداب و حضیض سقوط و انحطاط به اوج عظمت و تمدن شکوفای پیشین خود برسند 

م و ستم یا فریفتگی در مقابل تمدن مادی غرب، به پذیر، در برابر ظل پرور و تسلیم ھای ضعیف و با نفی و طرد اندیشه

  .خویشتن خویش بازگردند

ترین روش سید در این محور حساس و حیاتی، نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسالم راستین، به  در واقع اصولی

مگام با تقویت و نشر گزینی بود تا بتواند با احیای سنتھای صحیح سلف صالح، ھ گرایی و بدعت دور از ھرگونه خرافه

به ھمین دلیل، سید .اصول اخالقی و انسانی، به تشکیل یک جامعه مسلمان، به مفھوم واقعی کلمه، اقدام کند

در برابر ھر نوع > خودباوری<مسلمانان، یا > بیداری عقول و نفوس<الدین در اکثر آثار خود، خواستار  جمال

` العروه<در > الفضائل و الرذائل<ھا و مقاالت  دیدگاه، در نوشتهبود و با ھمین > اروپاشیفتگی<و > زدگی غرب<

  .داد راه نجات را نشان می> الوثقی

از جمله ثمرات و محصوالت جمال الدین اسدآبادی شیخ محمد عبده بود که آغازگر حرکتی جدید و ترویج تفکری جدید 

مصر تحت تاثیر سیدجمال با نھج البالغه مرحوم شیخ محمد عبده مفتی اسبق . در باب اندیشه سیاسی اسالم شد

. پردازد ی مقدس و تبلیغ آن در میان جوانان مصری می شود و به شرح این صحیفه ی آن می آشنا می شود و شیفته

  : وی در مقدمه شرح خود می گوید

کالم نبوی السالم بعد از قرآن و  ی مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آنکه معتقد است سخن علی علیه در ھمه«

  ».ترین سخنان است ترین و جامع ترین و پر معنی ترین و بلیغ شریف

درواقع پس از سید جمال، دومین شخصیتی که نامش به عنوان مصلح در جھان اسالم، بالخصوص در جامعه عرب،  

معنوی خود  عبده روح خود و زندگی. برده می شود شیخ محمد عبده شاگرد و مرید سید جمال الدین اسد آبادی است

محصوالت . عبده ھمان دردھایی که سیدجمال تشخیص داده بود، احساس می کرد. را مدیون سیدجمال می دانست

سخنی به اغراق  فکری سید در آغاز حرکت اصالحی در بسیاری از ملتھای مسلمان تاثیرات شگرف داشتند اما 

عالوه بر محمد عبده . ین فرعونھا باید جستنیست اگر بگوییم بیشترین محصوالت فکری سید جمال را در سرزم

اندیشمندان برجسته دیگری نظیر حسن البنا بنیانگذار جنبش اسالمی اخوان المسلمین، سیدقطب، سعدزغلول، 

  .نیز در مصر و تحت تاثیر اندیشه ھای سید جمال تربیت شدند. . . احمدشوقی و 

جه شد که اقدام از طریق دولتمردان فاسدی نظیر شاھان سیدجمال در واپسین روزھای عمر با برکتش به خوبی متو

توده ھای ملل  او به این نتیجه رسید که تنھا  ]٧[.و دیگر حکام مستبد ممالک اسالمی راه به جایی نخواھد برد قاجار

به عقیده او این دگرگونی میسر نخواھد شد مگر  وضعیت اسف بار فعلی خود را دگرگون نمایند و مسلمان می توانند 

سید جمال که در باب عالی در آنکارا . قبل از ھر اقدام دیگری ریشه استبداد داخلی را از جای برکنند  ملتھای اسالمی 

، به یکی از دوستان ایرانی خود می نویسد ١٨٩٧مارس  ١٣١۴/٩شوال  ۵زندانی بود، آخرین نامه خود را در سه شنبه 

واپسین کالم سید آنچنان نغز و صریح است که نیاز . و ناامید از نجات و حیات، کشته شدن خویش را انتظار می کشد

این موضوع را به شیوایی بیان " نامه ای به ھم مسلکھای ایرانی"او در بندھایی از این نامه با عنوان . به تحلیل ندارد

  :دارد می
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شمشیر شقاوت . به آرزویی که داشتم کامًال نایل نگردیدم. افسوس می خورم از این که ِکشته ھای خود را ندرویدم «

ای کاش . دست جھالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم. نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم

چه خوش بود تخم ھای بارور و مفید خود را در . ر ملت کاشته بودممن تمام تخم افکار خود را در مزرعه ی مستعد افکا

ھر چه در این زمین کویر غرس . آنچه در آن مزرعه کاشتم، به نمو رسید. زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی نمودم

  ]٨[».در این مدت ھیچ یک از تکالیف خیرخواھانه ی من، به گوش سالطین مشرق فرو نرفت. نمودم فاسد گردید

   

  :پی نوشتھا

  

  

  .تعبیر مقام معظم رھبری از سیدجمال الدین اسدآبادی -  ]١[

  .١٣٨٩بھمن  ١۵ بخشی از بیانات مھم رھبر انقالب در جمع نمازگزاران تھران در دانشگاه تھران، جمعه -  ]٢[

  .ودتعبیری که در وصف سیدجمال الدین اسدابادی بسیار به کار برده می ش -  ]٣[

با اشاره به این موضوع ھمچنین از " جنبشھای اسالمی معاصر در یکصدسال اخیر"عالمه شھید مطھری در کتاب  -  ]۴[

« :ایشان در وصف سید جمال می فرمایند. اند ایشان به عنوان اولین احیاگر و نواندیش دینی در جھان اسالم نام برده

بدون تردید سلسله جنبان نھضت ھای اصالحی صد ساله ی اخیر، سید جمال الدین اسد آبادی معروف به افغانی «

او بود که بیدار سازی را در کشورھای اسالمی آغاز کرد، دردھای اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی . است

او می خواست . نھضت سید جمال، ھم فکری بود و ھم اجتماعی... الح و چاره جویی را نشان دادبازگو نمود، راه اص

سید جمال در نتیجه ی تحرک و ... رستاخیزی ھم در اندیشه ی مسلمانان به وجود آورد و ھم در نظامات زندگی آنھا

داعیه ی عالج آنھا را داشت  که –پویایی، ھم زمان و جھان خود را شناخت و ھم به دردھای کشورھای اسالمی 

  .دقیقًا آشنا شد

سید جمال مھمترین و مزمن ترین درد جامعه ی اسالمی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این 

او برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده، . آخر کار ھم جان خود را در ھمین راه از دست داد. دو به شدت مبارزه کرد

ی سیاسی و شرکت فعاالنه ی مسلمانان را در سیاست واجب و الزم شمرد و برای تحصیل مجدد عظمت از آگاھ

دست رفته ی مسلمانان و به دست آوردن مقامی در جھان که شایسته ی آن ھستند، بازگشت به اسالم نخستین و 

بدعت . ری و حیاتی می دانستدر حقیقت حلول مجدد روح اسالم واقعی را در کالبد نیمه مرده ی مسلمانان، فو

می کرد و دست ھای مرئی و نامرئی  زدایی و خرافه شویی را شرط آن بازگشت می شمرد، اتحاد اسالم را تبلیغ

  ».استعمارگران را در نفاق افکنی ھای مذھبی و غیر مذھبی می دید و رو می کرد

در قیام مھدی متمھدی در سودان، عرابی پاشا در مصر، امیر عبدالقادر در الجزایر، اندیشه ھا و اقدامات سید  -  ]۵[

خواھی در ایران، پیگیری وحدت اسالمی در  قاره ھند، پیدایش حرکت قانون علمای شبه> پان اسالمیسم<نھضت 

برای مطالعه بیشتر در این زمینه و آشنایی کامل با این جنبش ھا رجوع کنید . استداشته   نقشی ویژه ...عثمانی و 

  .١٣٧۴سمت، : احمد موثقی گیالنی، جنبشھای اسالمی معاصر، تھران: به 

م در پای درس سیدجمال حضور داشته است ولی عبدالرحمن کواکبی و شیخ محمد عبده به شکل مستقی -  ]۶[

به ویژه حسن البناء از اندیشه   و  حسن البناء ھمانگونه که خود بارھا اشاره داشته اند با واسطه شاگرد ایشان بوده 

ن جنبش که فراوان برد و اساسا شاکله تئوریک ای  ھای ایشان در شکل دھی جنبش اخوان المسلمین مصر بھره ھای 
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امروز در مصر رقیب اصلی حکومت مستبد مبارک محسوب می گردد بر اساس اندیشه ھای سیدجمال الدین پی ریزی 

  .گردیده است

گذر زمان و وقوع انقالب عظیم اسالمی در ایران و تحرکات صورت گرفته در دیگر ممالک اسالمی نظیر مصر، تونس  -  ]٧[

میالدی شدت گسترده ای یافته است بر درستی فھم جمال الدین اسدآبادی گواھی می  ٢٠١١که با آغاز سال . . و 

  .دھند

  :متن کامل نامه -  ]٨[

من در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از مالقات دوستان ! دوست عزیز«

 خوشم بر این. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متألم و نه از کشته شدن متوحش. خود محرومم

  .حبس و خوشم بر این کشته شدن

   

ولی افسوس می خورم از این که ِکشته ھای خود را . َحبسم برای ازادی نوع، کشته می شوم برای زندگی قوم

دست . شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. به آرزویی که داشتم کامًال نایل نگردیدم. ندرویدم

ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه ی . آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنومجھالت فرصت نداد صدای 

چه خوش بود تخم ھای بارور و مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی . مستعد افکار ملت کاشته بودم

در این مدت ھیچ . د گردیدھر چه در این زمین کویر غرس نمودم فاس. آنچه در آن مزرعه کاشتم، به نمو رسید. نمودم

  .یک از تکالیف خیرخواھانه ی من، به گوش سالطین مشرق فرو نرفت

   

. با ھزاران وعده و وعید به ترکیه احضارم کردند. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. امیدواری ھا به ایرانم بود

صفحه ی روزگار، . ت، اسباب انعدام نّیت نمی شودغافل از این که انعدام صاحب نّی. این نوع مغلول و مقھورم نمودند

  .حرف حق را ضبط می کند

   

باری، من از دوست گرامی خود، خواھشمندم این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و ھم مسلکھای ایرانی من 

دامن ھمت به کمر شما که میوه ی رسیده ی ایران ھستید و برای بیداری ایرانی : برسانید و زبانی به آن ھا بگویید

زده اید، از حبس و قتال نترسید، از جھالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه ی سالطین متوحش نگردید، با 

  .نھایت سرعت بکوشید با کمال چاالکی کوشش کنید، طبیعت با شما یار است و خالق طبیعت، مددکار

   

شماھا تا می توانید در . ومت مطلقه متعدم شدنی استبنیاد حک. سیل تجدد، به سرعت به طرف مشرق جاری است

شما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه ی . خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید، نه به قلع و قمع اشخاص

ھر گاه بخواھید اشخاص را مانع . سعادت و ایرانی سد سدید گردیده، کوشش نمایید، نه از نیستی صاحبان عادات

اگر بخواھید به صاحب عادت سعی کنید، باز آن عادت، دیگران را بر خود جلب می . تلف می گردد شوید، وقت شما

  ».گول عوام فریبان را نخورید. سعی کنید موانعی را که میانه ی الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع نمایید. کند

  


