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ذار نوگرایی اسالمی سید جمال الدین اسدآبادي پایه گ: تاریخ در گفت وگو با شفقنا استاد و پژوهشگر
 است

نکه عضو ھیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان ای

 اسد آبادی، پان اسالمیسم سید جمال الدین

ت را پایه گذاری کرده اس) اتحاد بین مسلمانان(

ر و روحیه اصالح گر سیدجمال د نوگرایی: گفت

ع حوزه اسالمی سبب محبوبیت وی در تمام جوام

انی جمله ایران، ھند، افغانستان، عثم مسلمان از

.و مصر شد

خبرنگار  میر ھادی حسینی در گفت و گو با

ری پایگاه بین المللی ھمکاری ھای خب(شفقنا

مال ج برای شناخت شخصیت سید: گفت)شیعه

الدین اسد آبادی باید به شرایط سیاسی، 

ه چنانچ اجتماعی و فرھنگی آن زمان دقت شود و

فریط در شناخت این شرایط دچار اشتباه، افراط و ت

ه توان به اندیش و يا اعوجاجي شویم، قطعا نمی

ھای این شخصیت پی برد و در اندیشه ھای 

.دچار اشتباه خواھیم شد اصالح طلبانه این دوره ھم

قرار داشت  ترین مقاطع تاریخی و سیاسی قاجاریه سید جمال در یکی از حساس: این استاد دانشگاه افزود

. است دوره به دلیل شروع نھضت فکری و اصالحات داخلی در ایران اھمیت این. یعنی دوره ناصرالدین شاه

ارسال

نمایید جھت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد

 

:شفقنا با وگو گفت در مبلغی االسالم حجت»چرا؟ پاکستان؛ در کشی شیعه« - - - شود می محاکمه نیویورک در امروز

ترجمهگفتگوعکس ویدیوادیانحقوقمرجعیتاسالم جھانعمومیھا پرسشخانه
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 رده بود روشقتل امیرکبیر به دلیل بی اعتمادی شدیدی که به اطرافیان خود پیدا ک ناصر الدین شاه بعد از

.مستبدانه ای را در پیش گرفت

ان ظھور جريانھاي آزادی خواھانه و اصالح طلبانه در ایر او نیمه دوم حکومت ناصرالدین شاه را ھم زمان با

بیر در آشنایی روشنفکران و نخبگان ایرانی با غرب به ھمراه تالش ھای امیر ک جریان: دانست و اظھار کرد

رانی را ای مراکز علمی و فرھنگی، مقارن با انقالب ھایی شد که در اروپا ھم رخ داده بود و نخبگان تاسیس

  ه متاثر ازاین عصر ک سیاسی مذھبی  یکی از شخصیت ھای برجسته. به سمت یک تحول فکری کشاند

.جمال الدین است اندیشه اسالمی و ھمچنین جریان تمدنی غرب شده بود، سید

ھند نوجوانی سید جمال از نجف تا

یک  عازم نجف شد و بعد از آن، سید جمال در زمان نوجوانی برای یادگیری علوم اسالمی: حسینی گفت

ی ھند نیز زبان انگلیسی با تحوالت سیاس سری سفرھایی را شروع کرد و به ھند رفت و ضمن آشنایی با

ي نیز سید در ھند با انديشه ھاي جديد نخبگان ھند. بود آن زمان اوج استعمار انگلیس در ھند.آشنا شد

عنی سید احمد ھای تحصّلی يا پوزيتیويستي یکی از روشنفکران ھند ی بخصوص با اندیشه. آشنا مي شود

 ندر رد اندیشه ھای سید احمد خا" حقیقت مذھب نیچری"معروف خود را به نام   مقاله خان آشنا شده و

.نوشت

ا عنوان به نام محمد عبده ب این کتاب بعدھا توسط یکی از شاگردان مصری اش: این استاد دانشگاه افزود

افکار  ناصر الدین شاه به ایران آمد و به نشر سید جمال در دوره. الرد علي الدھريین به عربی ترجمه شد

م به به افغانستان رفت و بعد به ھند و از آنجا به مصر و بعد ھ خودش پرداخت اما بر اثر تھدیدات دولتی

.کرد استانبول سفر

نه مردم ھای آزادی خواھا فعالیت ھای سیاسی سید جمال در مصر تاثیر بسیاری در رشد اندیشه: او گفت

د سی. کرد و در جامعه االزھر تدریس کرد او در مصر انجمن حزب الوطنی را تاسیس. مصر در این دوره دارد

ی ھا در این باید به این نکته ھم توجه کرد که انگلیس .جمال بر وحدت بین مسلمانان بسیار تاکید داشت

است که  است که نمی توانند افکار او را تحمل کنند و فشارھای انگلیس زمان در مصر حضور دارند و طبیعی

.از مصر نیز خارج شده و به ھند بر گردد باعث می شود او

در فرانسه انتشار روزنامه عروه الوثقی

ستان ھم او در انگل. به پاریس رفت سید جمال درسفرھای بعدی به انگلیس و بعد: حسینی تصریح کرد

به  او در پاریس. فعالیت ھای او در پاریس صورت می گیرد فعالیت ھایی را انجام می دھد ولی مھمترین 

د عبده پردازد، سردبیر این روزنامه از شاگردان معروف او به نام شیخ محم نوشتن روزنامه عروه الوثقی می

فرانسه بعد  به روزنامه ھم به دلیل فشارھای دولت انگلستان  روشنفکران آن زمان بود، البته این است که از

ن فرانسه با بزرگان و روشنفکرا سید جمال در مدت اقامت خود در. شماره، دیگر ادامه پیدا نكرد 18از 

در حوزه  که تحقیقات گسترده اي را(ارنست رنان  فرانسوی دیدارھایی داشت، به طور مثال دیدار ھایی با

.داشت) اسالم و یھود انجام داده بود تطبیق ادیان الھی به خصوص مسیحیت و

جمال آشنایی ناصرالدین شاه با سید

در دوره ای  .بسیار نکته مھمی است  جریان آشنایی سید جمال با ناصرالدین شاه ھم: حسینی تاکید کرد

د جمال پرداخت ناصر الدین شاه از راه دور با افکار سی که سید جمال در مصر به فعالیت ھای سیاسی می

مترقی  اربا افک ابتدا شاه . مقاالت او که در عروه الوثقی به چاپ می رسید، آشنا بود با  و حتی  آشنا شد
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ا وادار درباریان، شاه ر سید جمال آشنا می شود و او را به ایران دعوت می کند اما بعد از مدتی فضا سازی

.می کند که او را از ایران خارج کند 

. بینیم می عالقه ناصر الدین شاه به افکار سید جمال را در زمان دیگری ھم در تاریخ: افزود این استاد تاریخ

شھرت سید جمال و  میالدی به اروپا سفر می کند و آوازه 1888آن زمان که ناصر الدین شاه در سال 

دربار  بازگردد ولی باز دسیسه ھای افکارش به گوش شاه می رسد و او را وادار می کند که دوباره به ایران

. ید کندعبدالعظیم متحصن شده بود، به عتبات تبع ایران، شاه را مجبور کرد که سید جمال را که در حرم

.ختدر انگلستان به انتشار روزنامه ای به نام ضیاءالخافقین پردا سید از آنجا به اروپا رفت و باز ھم

با  یداز این زمان به بعد شخصیت سید با امپراطوری عثمانی پیوند می خورد و در آن زمان س :او ادامه داد

د الحمید عثمانی سلطان عب در. مصر، ایران، افغانستان، ھند، اروپا و حتی با امپراطوری عثمانی ارتباط دارد

تفاده اسالمی و برای قدرت طلبی خودش اس عثمانی برای اینکه از اندیشه ھا و افکار سید در جھت وحدت

در زیر لوای  شرایط سید تالش کرد تا اتحاد سیاسی اسالم را در این. کند، او را به استانبول دعوت می کند

قمری او را  1314اینجا ھم درباریان عثمانی با کمک انگلیسی ھا در سال  اما در. سلطان محقق کند

 تفاقو او را در ھمان جا مدفون می کنند، البته ھمه منابع در مورد چگونگي مرگ ایشان ا مسموم می کنند

.نظر ندارند

داشت اندیشه ھای سید جمال تاثیر بزرگی بر ظھور آزادی خواھی

ر رشد و ظھور تاثیر غیر قابل انکاری د حسینی با بیان اینکه بدون تردید اندیشه ھای سیاسی سید جمال

سید در ھر : بسیاری از کشورھای اسالمی داشت، افزود آزادی خواھی و مشروطه طلبی مردم ایران و

می  و آیین آن کشور عجین می کرد و از زبان آنھا و نگاه آنھا سخن کشوری که می رفت خود را با فرھنگ

کشورھای مختلفی مانند ھند، مصر و ایران ھر کدام او را از خود می دانند و ما  به ھمین دلیل. گفت

است  او ایرانی در مورد ملیت او این ابھام را در تاریخ داریم، اگر چه ما در ایران مطمئن ھستیم که ھمچنان

.اما ھمین اطمینان را افغانی ھا ھم دارند

 اری او بادیدگاه ھای متنوع و بعضا فیلسوفانه سید جمال، عالقه به ھمک: تاکید کرد این استاد تاریخ

علمای  فالسفه و فراماسونرھا، مخفی نگه داشتن اعتقادات مذھبی اش و پاسخ ھای دموکرات مآبانه او به

، به دنبال چه بوده اینکه او. غرب، ھمگی نشان از پیچیده بودن شخصیت فکری و سیاسی اوست

ا تصویر پی یک اسالم واقعی و ی ممکن است او در. سالھاست که در مجامع روشنفکری مورد مناقشه است

ر به ھمین خاطر سید د. اسالمي تردیدی وجود ندارد باشد ولی در عالقه وی به امت  جدیدی از اسالم

.اسالم می پردازد و نه ایمان اسالم مقابل ارنست رنان به دفاع از امت

درخواست شاه در ایران بود افکار آزادی خواھانه اش موجب  وقتی سید جمال به: او در ادامه بیان کرد

که  می شود او را از ایران خارج کند، چون حاکم تھران به شاه اطالع داده بود نگرانی شاه می شود و مجبور

وقتی سید به  .برای علما نامه نوشته و از اعطای امتیازات اقتصادی به بیگانگان انتقاد کرده است سید جمال

بر فال به نام حاج سید علی اک عراق تبعید شد به بصره می رود و در آنجا با یکی از علما معروف ایرانی

بنابراین . شده بود علیه امتیاز تنباکو در شیراز تبعید اسیري دیدار کرد، سید علی اکبر ھم به دلیل سخنرانی

نویسد  سید جمال در بصره نامه ای به میرزای شیرازی که در سامرا بود می .ھر دو یک درد مشترک داشتند

میرزای  ند وشاه و امین السلطان را به جرم بی دینی و اعطای امتیاز به بیگانگان محکوم می ک و ناصرالدین

البته . کند بھره برداری شیرازی را تشویق می کند که از مقام مرجعیت و اقتدار خودش برای حفظ منافع ملی

.فرستد سید نامه ھای دیگری با ھمین مضامین به علما دیگر ھم می
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یرزا ملکم شخصیت دیگری به نام م  او بعد از این اتفاق به لندن می رود و با ھدف مخالفت با دولت ایران با

.نندشخصیت به او اتھام طرفداری از فراماسونرھا را می ز خان ھمکاری می کند و به خاطر ارتباط با ھمین

اتحاد اسالمی  گذار سید جمال پایه

و یا در تاریخ  آیا گرایش به فراماسونری سید جمال یک اتھام است این استاد تاریخ در پاسخ به این سوال که

 وده از طرفیبیشتر اتھام است و این اتھام ھم به خاطر ارتباط او با میرزا ملکم خان ب :به اثبات رسیده گفت

مان طور ھ. قرار می داد نوع نگاه، رفتار و عملکرد سید جمال به گونه ای بود که او را در معرض چنین اتھامی

.علیه او پخش شود که وقتی در ایران بود این اتھام باعث شد که شب نامه ھایی

 بود که می توان او را ورای این اتھامات آرمان خواھی ھای سید جمال در جھان اسالم به شکلی: او افزود

توانه علما اسالمیسم است، به ھمین خاطر تنھا اتکای سید جمال به پش پایه گذار پان دانست، در واقع او 

به  به ھمین خاطر گاھی. او از ھر امکانی برای رسیدن به اھداف خودش استفاده می کرد.نبود و روحانیون

ک می علما نزدی حکام ایران نزدیک می شد، گاھی به حکام عثمانی، گاھی به فراماسونرھا و گاھی ھم به

.ھدھمین اتھامات نیز قرار می د شد و این مساله ضمن اینکه نوع نگاه او را نشان می دھد او را در معرض

بود و  اسالم سنتی و چالش ھای علمی از طرف غرب سید جمال در پی ایجاد سازگاری بین: حسینی گفت

نی ھم گرفت تا جایی که بعضا مالحظه می شود تا مرز تسامح دی در ھمین زمینه راه میانه ای را در پیش

مال در عین حال سید ج. مساله ھم باز او را در معرض این اتھام قرار می دھد پیش می رود ھستند که این

ون بد غرب را از اخالق غربی تفکیک ناپذیر می داند و معتقد است که جھان اسالم می تواند فن آوری

.پذیرش پیامدھای کالمي و فلسفي آن، بدان دست پیدا كند

بنیانگذار نوگرایی اسالمی است سید جمال

ه ھای تفکرات سید جمال در باب دین، فلسفه، علم، انعکاس دیدگا به ھر حال به نظر می رسد: او افزود

 که از یک طرف از ضعف جھان اسالم و از طرف دیگر از سیطره جھان غرب، ناراضی است 19روشنفکران قرن 

 از به طور کلی ما سید جمال را يكي. و با این روش به دنبال بیان نارضایتی خود ھستند و سرخورده

دان احیاگر اندیشمن سید جمال برخالف بسیاری از. بنیانگذاران نوگرایی اسالمی در قرن نوزدھم می دانیم

می  تمدن اسالمی امری ضروری نسل خود؛ در فلسفه اسالمی نیز متبحر بود و فلسفه را برای احیای

.می شود این مطلب به روشنی درمقاالت و نوشته ھای سید دیده. دانست

زیادی در  ايراني به سید چیز در خصوص نگرش روحانیون و علماي: این استاد و پژوھشگر تاریخ بیان کرد

نامه اختر به نامه ای علیه او نوشته شد که در روز اتھاماتی به او زده شد و تکفیر. تاریخ نوشته نشده است

ور قطع به ط. متمایل به ارمنی ھا و حتی طرفدار بابیه معرفی کرده است چاپ رسید و سید را فردی ملحد،

به  .یستیمنگرش علما به او بی تاثیر نبود و ما استقبال گرمی از طرف علما به سید شاھد ن این اتھامات در

رًا ظاھ. بودند این ترتیب ھم روحانیون و ھم ناصرالدین شاه، ھر کدام به نوعی به سید جمال بد بین

. ی داشتندبیشتر با سید ھمراھ  طلبانه روشنفکرانی مانند میرزا ملکم خان به دلیل اندیشه ھای اصالح

ز ایران داشت عنوان یک ایرانی، تاثیرگذاری بیشتری را در خارج ا نکته مھم ديگر این است که سید جمال به

. تا در داخل

برای  او منبع الھام نقش مھم سید جمال به عنوان یک روشنفکر و اصالح طلب در این است که: او گفت

یرات اسالمی در پاکستان شد و تاث جنبش ھای احیاگرایانه ای مانند اخوان المسلمین در مصر و جماعت

.عمیقی را در روشنفکران مسلمان گذاشت
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برچسب ھا

یبه اشتراک گذار

:مطالب مرتبط 

 رنیتهرویکرد سید جمال الدین اسدآبادی در مقابل مد اصالح طلبی اسالمی،: یک استاد تاریخ درگفت گو با شفقنا مطرح کرد

نام

المی اس در پاسخ به این سوال که آیا اندیشه ھای وی تاثیری بر نھضت مشروطه و یا انقالب حسینی

جر به دانست که نھایتا من بدون شک اندیشه ھای سید جمال را می توان در زمره جريانھايي: داشت افزود

کم یک قرن  اتفاق نیفتاد بلکه دست این نھضت یک دفعه. جنبش روشنفکری و اصالح طلبی در ایران شد

ثل ظھور بنابراین تحوالتی م. این نھضت را ایجاد کرد سابقه تحوالت فکری در داخل ایران زمینه ھای بروز

د که نھایتا در جمال و حتی قبل از او امیرکبیر، در سلسله جریاناتي قرار دارن روشنفکران ایرانی از جمله سید

.کشاند عمکرد مستبدانه نظام حکومتی قاجار، مردم را به سمت جنبش مشروطه کنار

 سید جمال، ایرانی بود

او  ام کاملن: بیان کرد در مورد تغییر نام سید جمال اسدآبادی به سید جمال افغانی  این پژوھشگر تاریخ

ست چون اختالف نظر نی در مورد اسد آبادی بودن نام او خیلی. سید جمال الدین اسد آبادی الحسینی است

له مسا. مورد حسینی بودن ھم اختالفی نیست  در. اسد آباد داریم و ھم در افغانستان  ما ھم در ھمدان

ندگی که حتی اگر ما او را افغانی را بدانیم، او در زمانی ز ای که در مورد این شخصیت مھم است این است

لیت از ایران است، از طرفی این اختالف در مورد مذھب ایشان ھم به اندازه م می کند که افغانستان جزیی

.دارد ایشان وجود

رد اظھار را رسانه انتخاب ک او در پاسخ به این سوال که چرا سید جمال در شرایط فشار، روش تبلیغی خود

ی سر و کار داشت و از طرفی در زمانی زندگی م او فردی بود که از دوران نوجوانی خود با درس و بحث: کرد

 زیادی داشت اگر چه در داخل ایران ھنوز مساله روزنامه نگاری کرد که وجود نشریات و روزنامه ھا اھمیت

ھند و مصر  سید جمال بعد از سلسله سفرھایی که به کشورھا به خصوص به. بود اھمیت زیادی پیدا نکرده

آن  ااھمیت نقش روزنامه ھا می شود، در آن زمان ھم راه دیگری به جز این نبود که بتواند ب داشت متوجه

.پیام خود را به مردم برساند

و   نامه استاز راه روز داده بود که تنھا راه انتقال پیام  سید جمال به درستی تشخیص: حسینی تاکید کرد

 ودضمن اینکه وقتی در ایران ب. در ھر کشوری که حضور داشت از ھمین راه استفاده کرد به ھمین خاطر

ه او نامه ای که علی از این طریق وارد می شدند، آن تکفیر  کسانی که می خواستند به او پاسخ دھند

تبدیل  زمان به سالحی برای پیشبرد اھداف بنابراین روزنامه در آن. تنظیم شد ھم در روزنامه اختر چاپ شد

.کرد شده بود و او ھم از این سالح استفاده

انتھای پیام

www.shafaqna.com/persian

سید جمال الدین اسدآبادی

اضافھ کردن نظر
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خبر خوان   .  عناوین اخبار  . رسانه ھا   .  عمومی  . فقه و حقوق   .  مرجعیت شیعی  . ادیان توحیدی   .  جھان اسالم

تصاویرداخل مرقد مطھر
حضرت محمد مصطفی 

بیت و خانه حضرت فاطمه زھرا 

 
 تصاویر حضرت مجموعه ای ارزشمند از

 آیت اهللا العظمی سیستانی

 
 و زن روسپی داستان سید مھدی قوام

 
 چه) س(ابیھا  بر قفل درب خانه ی ام

تازه ترین تصاویر / نوشته شده؟ 
اختصاصی شفقنا از درب خانه ی ام 

ارسال

 باال
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