
13
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

 ...
ين

الد
ال 

جم
د 

 سي
گاه

ديد
 از 

می
سا

ع ا
وام

ه ج
سع

 تو
ط و

طا
نح

ی ا
ه ها

يش
ر

ریشه های انحطاط و توسعه جوامع اسالمی از دیدگاه 
سيد جمال الدین اسدآبادی 

حسين جعفری موحد1

چکيده
نوشتار حاضر با عنايت به جايگاه مهم سيد جمال الدين اسدآبادی و تأثيرگذاری اي كه 
بر متفكران بعد از خود گذاشته است، به بررسی ديدگاه های نظری او در خصوص داليل 
انحطاط جوامع اس��امی و راهكارهای ارايه شده برای توس��عه اين جوامع با استفاده از 
الگوي جستاري »نظريه بحران«2 توماس اسپريگنز خواهد پرداخت. اين مقاله بر اساس 

يك سير منطقی و مرتبط به دنبال پاسخگويی به سؤاالت ذيل خواهد بود: 
1. وضعيت جهان اس��ام در دوره س��يد جمال چگونه بود و بح��ران و معضل اصلي 

گريبان گير جوامع اسامي در آن دوره چه بود؟
2. عوامل انحطاط جوامع اسامی از نظر سيد جمال كدام اند؟

3. جامعه مطلوب و آرمانی سيد جمال چه جامعه ای است؟

1. دانشجوی دكتری علوم سياسی گرايش مسائل ايران، دانشگاه آزاد اسامي واحد قم 
2. رك: توماس اسپريگنز، فهم نظريه های سياسی، ترجمه فرهنگ رجايی، تهران، آگاه، 1365. 
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4. سيد جمال چه راهكارها و درمان هايی را برای برون رفت جوامع اسامی از وضعيت 
عقب ماندگی و انحطاط و رسيدن به توسعه همه جانبه ارايه می دهد؟ 

کليدواژه ها: اس��ام اصيل، جوامع اسامي، سيد جمال الدين اس��دآبادي، انحطاط، 
استبداد، استعمار، اتحاد اسامي 

مقدمه
در اوايل قرن 19 ميادی )13ه ق( تمدن غرب از جنبه های گوناگون فكری، فرهنگی، 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی هجوم همه جانبه خود عليه جهان اسام را آغاز كرد. در 
واقع در اين دوره جوامع مسلمان با دو چهره متفاوت تمدن غرب آشنا شدند؛ يك چهره 
آن چهره علمی، تكنولوژيك، عقل گرايی و ماترياليسم بود و چهره ديگر، رويه استعماری 
آن متأثر از انديش��ه های استكباری و توس��عه طلبانه بود. در اين دوره، جوامع مسلمان 
به داليل مختلف در اوج انحطاط و عقب ماندگی بوده و ب��ا ضعف و رخوت تمام عيار در 
بستر بافت سنتی خود در حال اضمحال و فروپاش��ی و انحال و ادغام در نظام جهانی 

سرمايه داری بودند. 
در اين شرايط و در برخورد با مسئله انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه تمدن غرب و 
به طور كلی در پاسخ به سؤال علل عقب ماندگی جهان اسام و راهكارهای برون رفت از 
اين وضعيت، دو جريان فكری در جهان اسام و از جمله ايران شكل گرفت. يكی جريان 
روش��نفكران غرب گرا كه با وجود طيف های متعدد داخلی بين آنها، نسخه بهره گيری 
از مبانی معرفت شناس��ی و انسان شناس��ی تمدن غرب را برای برون رف��ت از وضعيت 
عقب ماندگی و رسيدن به رشد و توسعه تجويز می كرد. ميرزا آقاخان كرمانی، آخوندزاده، 
ميرزا ملكم خان، مستشارالدوله، سپهساالر و تقی زاده در ايران، سر سيد احمدخان در 
هند و طهطاوی، شبلی شميل و طه حسين در جهان عرب از جمله چهره های شاخص 
اين جريان فكری بودند. بر اساس اين ديدگاه، چون ترقی مقوله ای است كه در غرب روی 
داده، بنابراين برای رسيدن به آن می بايد مبانی معرفت شناسی غرب را پذيرفت و به نفی 

سنت های دينی پرداخت. 
جريان ديگر كه در مقابل جريان غرب گرا ش��كل گرفت، نه تنها تمسك به آموزه های 
تمدن غرب و بهره گيری از مبانی معرفت شناس��ی غربی را برای رس��يدن به توس��عه 
مناس��ب نمی ديد، بلكه پيشرفت و توس��عه را در سايه تمس��ك به آموزه های اسامی 
ميسر می دانس��ت. اين جريان كه می توان آن را با عناوينی چون »جريان تعالی خواهی 
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اس��امی« يا الگوی »اصاح طلبی دينی« ناميد، 
پيشرفت های فناوری و تكنولوژيك، قانون گرايی 
و رهايی از اس��تبداد را امری ضروری می دانست، 
اما نه بر پايه نگاه معرفت شناسانه غربی. معتقدان 
به اين دي��دگاه فكری، ب��ر آن بودند كه نس��خه 
برون رف��ت از وضعيت عقب ماندگ��ی بايد مبنای 
داخلی و بومی داش��ته باش��د و مبتنی بر هويت 
اس��امی تدوين گردد. اصولی مانند بازگشت به 
اسام اصيل، پيوند دين و سياست، اتحاد اسامی 
و يكپارچگی جهان اس��ام، ارتب��اط ميان دنيا و 
آخرت، علم و دين، علم و ايم��ان و دين و تمدن، 
مبارزه با خودباختگی در براب��ر غرب و... از مبانی 

مورد تأكيد اين جريان است. انديشمندانی چون س��يد جمال الدين اسدآبادی، عبده، 
كواكبی، اقبال الهوری، ش��ريعتی، طالقانی، مطهری و ام��ام خمينی)ره( از چهره های 

شاخص اين جريان فكری هستند.
ديدگاه ها و انديشه های س��يد جمال الدين اس��دآبادی در مورد علل انحطاط جوامع 
مس��لمان و راه های توس��عه اين جوامع، اگر چه به صورت منظم و در قالب نظريه های 
توسعه ارايه نشده است، ولی با كنكاش در انديش��ه های او می توان آرا و نظرات او را در 
چهارچوب مطالعات مربوط به فرآيند اجتماعی و بح��ث تغييرات اجتماعی به گونه ای 

استنتاج نمود كه مبنايی برای توسعه جوامع مسلمان و از جمله ايران قرار گيرد. 

بحران و مشاهده بی نظمی 
برای فهم افكار يك انديشمند، اولين سؤال اين است كه: مشكل او كدام است؟ به نظر 
او چه چيزی خطرناك، فاسد و مخرب است؟ چه چيزی او را برانگيخته تا تعمق و تفكر 
ذهنی خود را به صورت يك نظريه سياسی منس��جم و اساسی به رشته تحرير درآورد؟ 

هدفش كدام است؟ و چه نارسايی و بی نظمی مشخصی را می خواهد درمان كند؟1 
درباره وضعيت جهان اس��ام در دوره س��يد جمال بايد گفت كه دنيای اسام در اين 
دوره با دو معضل و بحران اصلی شامل انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه استعمار غربی 

1. همان، ص62. 

درباره وضعيت جهان اسالم 
در دوره سيد جمال باید گفت 
که دنيای اسالم در این دوره با 
دو معضل و بحران اصلی شامل 
انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه 
استعمار غربی مواجه بود. جوامع 
مسلمان از یک طرف در وضعيت 
انحطاط و رکود سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی بودند و از طرف دیگر 
استعماری غرب،  دولت های 
جوامع اسالمی را مورد هجوم 

مستقيم خود قرار داده بودند
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مواجه بود. جوامع مسلمان از يك طرف 
در وضعي��ت انحطاط و ركود سياس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگی بودن��د و از طرف 
ديگر دولت های استعماری غرب، جوامع 
اسامی را مورد هجوم مستقيم خود قرار 
داده بودند. از آنجا كه اين جوامع در بستر 
بافت س��نتی خود در ح��ال اضمحال و 
فروپاش��ی بودند، به هي��چ وجه آمادگی 
روياروي��ی ب��ا فرهنگ و تم��دن غرب را 
نداشتند؛ بنابراين عاوه بر از دست دادن 
منابع بوم��ی و خودی در ابعاد انس��انی، 
ارزش��ی و فرهنگی و اقتصادی، به منابع 
نوين و ساختارهای جديدی جز وابستگی همه جانبه به اقتصاد و سياست غربيان دست 
نيافته و با ضعف و رخوت تمام در حال هضم و هدم در سيس��تم جهانی س��رمايه داری 

پيشرفته تمدن غرب بودند. 
با توجه به حاكميت اين ش��رايط اس��فبار می توان گفت كه دغدغه اصلی سيد جمال 
چگونگی مقابله با اين وضعيت و ارايه راهكارهايی برای درمان دردها و نابس��امانی های 

موجود در اين جوامع بوده است. 
سيد جمال وضعيت جوامع مسلمان دوره خويش را چنين توصيف می كند: 

نفوذ اجانب چنان در عروقشان س��رايت كرده كه از شنيدن نام روس 
و انگليس ب��ر خود می لرزن��د و از هول كلمه فرانس��ه و آلمان مدهوش 
می شوند. اين همان ملت است كه از پادشاهان بزرگ جزيه می گرفتند 
و امرای عالم با كمال عجز و انكسار به دست خود باج بديشان می دادند؛ 
امروز كارشان به جايی رسيده كه در بقا و حياتشان، اهل عالم مأيوس اند 
و در خانه خود زيردست و توسری خور اجانب اند... كجا رفت آن حشمت 
و اجال؟ اين تنزل بی مقدار را علت چيست؟ اين مسكنت و بيچارگی را 
سبب كدام است؟ آيا می توان از رحمت خدا مأيوس شد؟ نستجير باهلل! 
پس چه بايد كرد؟ سبب را از كجا پيدا كنيم؟ علت را از كجا تفحص كرده 
و از كه جويا شويم؟ جز اين كه بگوييم: ان اهلل ال يغير ما بقوم حتی يغيروا 

از آنجا که جهان اسالم در بستر بافت 
سنتی خود در حال اضمحالل و فروپاشی 
بودند، به هيچ وجه آمادگی رویارویی 
با فرهنگ و تمدن غرب را نداشتند؛ 
بنابراین عالوه بر از دست دادن منابع 
بومی و خودی در ابعاد انسانی، ارزشی 
و فرهنگی و اقتصادی، به منابع نوین 
و ساختارهای جدیدی جز وابستگی 
همه جانبه به اقتصاد و سياست غربيان 
دست نيافته و با ضعف و رخوت تمام 
در حال هضم و هدم در سيستم جهانی 

سرمایه داری پيشرفته تمدن غرب بودند
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ما بأنفسهم.1 
او پس از اشاره به ضعف و بيچارگی مس��لمانان، از عدم اقدام عملی آنان برای اصاح 

جامعه خود انتقاد كرده می گويد: 
هر يك از مس��لمانان، ش��رقاً و غرباً و جنوباً و ش��ماالً گوش فرا داشته 
منتظر و چشم به راه است كه از كدام قطعه از قطعات ارض و از كدام بقعه 
از بقاع زمين، حكيمی و مجددی ظهور خواهد نمود تا آنكه اصاح عقول 
و نفوس مسلمانان را نمايد و فسادهای كاری شده را رفع سازد و دوباره 
ايشان را بدان تربيت حسنه الهيه تربيت كند، شايد به سبب آن تربيت 

حسنه باز به حالت مسرت بخش خود رجوع كنند.2 

تشخيص علل بحران 
سؤال مهمی كه در اين مرحله برای انديشمند مطرح می شود، اين است كه اگر اوضاع 
نامرتب است، داليل آن چيست؟ نظريه پرداز در اين مرحله بايد نقش تحليل گر را بازی 
كند. او به ناچار بايد مرحله كامًا دقيق روابط عل��ت و معلولی را در اين دنيای پيچيده 
پشت سر بگذارد؛ چرا كه تا وقتی علل مشكل مورد سؤال روشن نشود، درك واقعی آن 
عملی نيست و از طرفی نظريه پرداز بدون روشن شدن علل واقعی نمی تواند پيشنهادات 

مناسبی برای درمان مشكل ارايه كند.3 
با بررسی انديشه های سيد جمال الدين اسدآبادی، در البه الی نوشته ها و سخنرانی های 
وی می توان داليل انحطاط جوامع اس��امی را در قالب دو دس��ته اصلی شامل عوامل 
درونی )انحطاطی كه از درون جامعه سرچش��مه می گيرد( و عوامل بيرونی )انحطاطی 
كه از بيرون جامعه برمی خيزد( دس��ته بندی نمود. از جمله عوام��ل درونی انحطاط و 
عقب ماندگی جوامع اسامی از ديدگاه س��يد جمال می توان به مواردی از قبيل فاصله 
گرفتن از اس��ام اصيل، ترك فضايل اخاقی و رس��وخ اوصاف رذيله، اس��تبداد حكام، 
ازخودبيگانگی و خودباختگی در برابر غرب، جهالت و بی خبری توده مس��لمانان، عقب 
ماندن آنها از كاروان علم و تمدن و... اشاره كرد. و در مورد عوامل بيرونی هم وی سلطه 
استعمار غربی بر جوامع اسامی را از بزرگ ترين داليل ضعف و انحطاط مسلمين قلمداد 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، به كوشش س��يد ابوالحسن اصفهانی، تهران، اسامی، 1358، 
ص170. 

2. همان، ص99.
3. توماس اسپريگنز، همان، ص93-94. 
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كرده است. 
از نظر سيد جمال الدين اس��دآبادي فاصله گرفتن از اسام واقعی و رواج برخوردهای 
قشری گرايانه نس��بت به دين از علل اصلي ضعف و انحطاط مسلمين می باشد. سيد با 

مقايسه گذشته و حال مسلمين از نظر عقيده و عمل به اين نتيجه می رسد:
مس��لمانان در صدر اس��ام به واس��طه اعتق��اد به اس��ام اصيل كه 
دستوراتش همه رموز زندگی فردی و اجتماعی را شامل بود با هم وحدت 
كام داشتند و باد اسامی و مسلمانان در راه نيرومندی و عظمت گام 
برمی داشتند. اما راه يافتن خلل در اركان هستی امت اسامی و نزول آن 
از مقام شامخش، فقط ناشی از ترك اصول محكم و كنار گذاردن قواعد 
پابرجای آن عامل حقيقی خواه��د بود كه با ترك آن اصول، بدعت های 
ناروا ميان آنان به وجود آمد... اين بدعت ها و سنت های تازه ابداعی، ميان 

امت و حقيقت مانع و حايل شد.1 
در مورد صدر اسام، سيد جمال بر اين باور است كه با توجه به اركان شش گانه سعادت 
انسان و تكامل جامعه در دين اسام2 مسلمانان در مدتی كوتاه به اوج تكامل و عظمت 
رسيدند. اما از قرن چهارم ه ق به بعد با ظهور و رش��د ماديگری كه تحت عنوان باطنيه 
تبليغ می شد، اعتقادات مسلمانان رو به فساد و انحراف نهاد و به تبع رو به ضعف و انحطاط 
رفتند.3 اين مطلب به طور صريح بيان می كند كه از نظر س��يد جمال، يكی از علت های 
انحطاط مسلمانان و عقب ماندگی و وابس��تگی آنان، »فراموشی« اصول و خصلت های 

شش گانه و حكمت اسام راستين و نفوذ عقايد خرافی به جای آن بوده است.
س��يد جمال همچنين در لزوم ارايه تفسيری جديد و متناس��ب با مقتضيات زمان از 

احكام و قوانين اسامی در جهت حل و رفع نيازهای جامعه می گفت: 
اس��ام بايد بر موجب حاجات و لوازم هر قرنی تبديل يابد تا تطابق با 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، به كوشش سيد هادی خسروش��اهی، تهران، كلبه شرق، 1379، 
ص4-5. 

2. از ديدگاه سيد جمال، همه اديان سه عقيده را در راستای سير به سمت تكامل به پيروانشان القا می كنند: 1. 
انسان اشرف مخلوقات اس��ت و از حيوانات ممتاز؛ 2. امت و هم دينان او بهترين و برترين امت اند و امت های ديگر 
همگی باطل و گمراه هستند؛ 3. انسان برای كسب درجات و كماالت انسانی غير از نبوت به اين دنيا آمده است تا 
به وسيله آنها به جهان ديگر منتقل گردد. از اين اعتقادات سه گانه، سه خصلت ناشی می شوند كه عبارت اند از: حيا، 
امانت و صداقت. سيد جمال مجموع آن سه اعتقاد و اين سه خصلت را »قصر مسدس الشكل سعادت انسانيت« يا 
»اصول شش گانه سعادت« می نامد. براي مطالعه بيشتر رك: علی اصغر حلبی، زندگانی و سفرهای سيد جمال الدين 

اسدآبادی، تهران، زوار، 1383، ص136. 
3. علی اصغر حلبی، همان، ص158-163. 
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آن احتياجات كند، و اال آن را ترس زوال 
است كه: ان اهلل يبعث فی رأس كل قرن 

رجًا ليصلح امر هذه االمه«1
به باور سيد جمال، فساد و انحطاط اخاقی و اجتماعی 
كه خود از پيامدهای فاصله گرفتن از اسام اصيل است 

از ديگر داليل زوال و انحطاط جوامع اسامی است. 
به نظر س��يد جمال، ب��ر خاف صدر اس��ام، در دوره 

حاضر: 
گرچه اغلب مس��لمين از لحاظ عقايد 
دينی پابرجا هستند، ولی آنان در رفتار 
و كردار خويش به راه روش��ن ش��ريعت 
نمی روند. همين امر س��بب شده كه در 
نيروی اجتماعی آنان ضع��ف و ناتوانی 
پديد آيد. به عبارت ديگر، ميزان ضعف 

آنان بس��تگی به مقدار انحراف آنها از جاده اعتدال در فضايل اخاقی و 
اعمال دينی آنان دارد؛ زيرا خداوند می فرمايد آنچه كه از مصائب به شما 

روی می آورد، نتيجه اعمال و رفتار شماست.2 
سيد جمال الدين بر اين باور بود كه در اين حالت: 

... افراد آن جامعه هدفشان با هم مختلف و رفتارشان با يكديگر متفاوت 
اس��ت؛ مانند بدنی كه فلج باش��د و نتواند حركت اعضا و جوارح خود را 
كنترل كند يا اينكه يكی از اعضای خويش را برای انجام كار به خصوصی 
وادارد؛ كارهای آنان مغش��وش، ارتباط افراد از همديگر قطع می باشد؛ 

افراد آن جامعه، مانند سگ  هار پاچه يكديگر را گاز می گيرند...3 
جهالت و بی خبری توده مس��لمانان و عقب ماندن آنها از كاروان علم و تمدن، از ديگر 
علل داخلی انحطاط جامعه اسامی است كه س��يد جمال به عنوان متفكر و فيلسوفی 
زمان ش��ناس آن را مطرح می كن��د. وی در ريش��ه يابی اي��ن وضعيت، آن ه��م بعد از 
پيشرفت های چشمگير و عظيم فرهنگی و تمدنی مسلمانان در قرون اوليه و ميانه تاريخ 

1. ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، شرح حال و آثار سيد جمال الدين اسدآبادی، قم، دارالفكر، بی تا، ج3، ص110. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص174. 

3. همان، ص171.

در مورد صدر اسالم، سيد 
جمال بر این باور است که 
با توجه به ارکان شش گانه 
سعادت انسان و تکامل 
اسالم  دین  در  جامعه 
مسلمانان در مدتی کوتاه 
به اوج تکامل و عظمت 
رسيدند. اما از قرن چهارم 
ه ق به بعد با ظهور و رشد 
مادیگری که تحت عنوان 
باطنيه تبليغ می شد، اعتقادات 
مسلمانان رو به فساد و 
انحراف نهاد و به تبع رو به 

ضعف و انحطاط رفتند
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اسام، می پرسد: 
فرهنگ و علوم اسامی كه جهان را با نور درخشان خود روشن نمود، 
چرا رو به زوال نهاد و به خاموش��ی گراييد؟ و چرا اين مشعل فروزان بار 
ديگر روشن نگرديد؟ و چرا جهان عربی هم اكنون در پوششی از ظلمت 
و تاريكی فرو رفته است؟ آيا مسئوليت آن به عهده دين و مذهب است؟1 
سيد جمال در مقام پاسخ به س��ؤاالت فوق و جوابيه به ارنست رنان كه اسام را عامل 
عقب ماندگی علمی مس��لمانان خوانده و از زاويه نژادی، تمدن پيشرفته گذشته آنان را 
از ناحيه ايرانيان دانسته بود، ضمن رد نظر رنان، عقب نشينی علمی مسلمانان را از زمان 
ش��روع انحطاط قدرت سياسی آنان در مش��رق و مغرب- كه بزرگ ترين مراكز علمی و 

فلسفی در عراق و اندلس قرار داشت- دانست.2 
سيد جمال عامل اصلی عقب ماندگی علمی و تمدنی مسلمانان را نقص روح فلسفی در 

ميان آنان می دانست. از نظر وی: 
... هر امتی كه روی به تنزل نهاده اس��ت، اول نقصی كه در آنها حاصل 
شده است، در روح فلسفی حاصل شده است. پس از آن، نقص در ساير 

علوم و آداب و معاشرت آنها سرايت كرده است.3 
به نظر سيد جمال، جهل، خرافه، تنگ نظری و جزم انديشی، دستاورد تعطيلی عقل و 
خردورزی است. بی اعتنايی شديد علمای سنتی به انحطاط خود و تكامل غرب، نمودی 
آشكار از نقص روح فلسفی است. همين نقص روح فلسفی است كه سنت پرستی، تقليد 
و تجددستيزی را برای جهان اسام به ارمغان آورده است. نقص روح فلسفی سبب شده 
است كه علمای جهان اسام به جای انتقاد در انديشه های پيشينيان و نقد سنت و تجدد 

هر دو، به موضع تقليد كشانده شوند.4 
از ديدگاه سيد جمال، علمای جهان اسام با وجود اين همه پيشرفت های علمی، فنی و 
صنعتي غرب، نيروها، استعدادها و وقت گرانبهای خود را در مسائل جزئی و فرعی صرف 
می كنند. به نظر وی بی اعتنايی حوزه های علميه به مس��ئله انحطاط، نمودی از بحران 
علمی و فلسفی است؛ چرا كه در آن زمان حوزه ها در سؤال های انتزاعی بی فايده و بی ثمر 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، اسام و علم، ترجمه س��يد هادی خسروشاهی، قم، دارالتبليغ اسامی، 1348، 
ص2 و 71. 

2. همان، ص59. 
3. ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، همان، ص93. 

4. همان، ص154. 
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غرق ش��ده بودند و در مسائل و موضوع های 
جديد وارد نمی شدند. س��يد جمال در اين 
باره خطاب به علمای زمان خود می نويسد: 

هيچ صرف فكر نمی كنيد 
در اي��ن امر كل��ی مهم الزم 
بر ه��ر عاقلی كه آيا س��بب 
فق��ر و فاق��ه و بيچارگ��ی و 
پريش��ان حالي مس��لمانان 
چيست؟ و اين حادثه عظما 
و بليه كبرا را عاجی هست 
يا ن��ه؟... و آي��ا نفس اصاح 

اين امت ممكن اس��ت يا محال؟... آيا عيب نمی باشد از برای عالم دانا و 
حكيم بينا كه جميع عالم را فنون جديده و اختراعات نور و انشائات تازه 
فراگرفته باش��د، با وجود اين او را از علل و بواعث آنها هيچ  گونه خبری 
نباشد و عالم از حالی به حالی ديگر متحول شده باشد و او سر از خواب 
غفلت برندارد؟ آيا اليق اس��ت محقق را كه سختی ها در مجهول مطلق 
براند و معلوم مطلق را نداند و در ماهيات موهومه موشكافی ها كند و از 

معرفت امور ظاهره بازماند؟1 
به نظر سيد جمال، تقليد بدون چون و چرا از غرب توسط متجددين غرب گرا نيز يكی 
ديگر از عوامل انحطاط جوامع اس��امی بود. اين متجددين غرب گ��را كه داعيه اصاح 
جوامع اسامی را در س��ر می پروراندند، می انديش��يدند كه با تأسيس مدارس جديد و 
مطبوع��ات و آوردن مظاهر مدنيت غربی ب��ه جوامع خود متكامل و متجدد ش��ده و از 
انحطاط خارج می شوند. از ديدگاه ايشان، تجدد و تكاملی كه درون زا نباشد، هيچ سودی 
نخواهد داشت. تنها راه اصاح جوامع اسامی از نظر وی دميدن روح فلسفی جديد در آن 
و پايه گذاری يك عقانيت فلسفی جديد است. چرا كه فلسفه و علم، جان و روح تمدن، 

فرهنگ و دانش های بشری است.2 
مسئله جدايی دين از سياست، يكی ديگر از عوامل انحطاط جوامع اسامی بود كه سيد 

1. همان، ص147-148. 
2. همان، ص93. 

سيد جمال با تز جدایی دین از سياست 
مخالفت می کرد تا هم در جبهه داخلی 
و در برابر استبداد حاکم، مردم و 
قشرهای مختلف را به فعاليت سياسی 
از موضع دین و براندازی حاکميت های 
استبدادی و استقرار حکومت اسالمی 
و به دست گرفتن سرنوشت خویش 
سوق دهد و هم در جبهه خارجی با 
شعور دینی و آگاهی گسترده سياسی 
مسلمانان، مبارزه با استعمار را در همه 

ابعادش عمق و گسترش دهد
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جمال آن را مطرح كرد. شهيد مطهری در اين باره می نويسد: 
شايد فضل تقدم در اين زمينه با س��يد جمال باشد. سيد جمال شايد 
نخستين كسی بود كه احساس كرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و 
حركتی ايجاد كند، بايد به آنها بفهماند كه سياست از دين جدا نيست. 
اين بود كه او اين مسئله را به شدت در ميان مسلمين مطرح كرد. بعدها 
استعمارگران تاش زيادی كردند تا در كشورهای مسلمان رابطه دين و 

سياست را قطع كنند.1 
س��يد جمال با تز جدايی دين از سياس��ت مخالفت می كرد تا ه��م در جبهه داخلی و 
در برابر اس��تبداد حاكم، مردم و قش��رهای مختلف را به فعاليت سياسی از موضع دين 
و براندازی حاكميت های اس��تبدادی و اس��تقرار حكومت اس��امی و به دست گرفتن 
سرنوشت خويش س��وق دهد و هم در جبهه خارجی با ش��عور دينی و آگاهی گسترده 

سياسی مسلمانان، مبارزه با استعمار را در همه ابعادش عمق و گسترش دهد.2 
او مشخصاً دو دسته را در اين رابطه نكوهش می كند. يك دسته روشنفكران متجددی 
كه در بيان مفاسد همگامی دين و سياس��ت و تعصب دينی جنجال به پا كرده و چنين 

انديشيده اند كه: 
اگر جمعيت دينی در ميان مردم يك جامعه رس��وخ و نفوذ كند و آنها 
را برای دفاع از حمله ديگ��ران به دين تحريك كند، ب��ه طور قطع اين 
حس آنها را از سير به سوی كمال دينی باز می دارد؛ زيرا در آن صورت، 
كسی جرئت نمی كند نقاط ضعف آن دين را آش��كار سازد و راه كسب 
علم و دانش را به آنان مسدود می كند و در نتيجه آنها را در وادی نادانی 
و گمراهی می افكند و وادار می س��ازد تا به كسانی كه مخالف دين آنان 

باشند آزار و ستم برسانند.3 
او سپس دس��ته ديگری را مورد عتاب قرار داده و می گويد تعجب ما از اين دسته دوم 

است؛ كسانی كه: 
به دين خ��ود ايمان داش��تند و در عقاي��د خويش ثابت ق��دم بودند، 
ليكن از تعصب دين��ی مذمت می كنن��د و اصرار دارند كه مس��لمانان 

1. مرتضی مطهری، پيرامون انقاب اسامی، تهران، صدرا، بی تا، ص52. 
2. سيد احمد موثقی، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسی و آراء اصاحی سيد جمال الدين 

اسدآبادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1378، ص72. 
3. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص4 و 133. 
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متعصب را خش��ن و دور از تمدن 
جدي��د بدان��د. اي��ن مس��لمانان 
نمی دانند كه با اي��ن كارها عصای 
دس��ت خود را می ش��كنند و مقام 
خود را پايين می آورند و خانه های 
خويش را با دست خود و كمك از 
دين برگشتگان ويران می سازند و 
ناخودآگاه، خواس��تار از بين رفتن 

تعصب معتدل دينی در ميان مس��لمانان می شوند؛ كه نتيجه آن، نابود 
شدن قوميت و س��پردن مليت خويش به دس��ت بيگانگان می باشد و 

ملت های مسلمان را به طور هميشه برده ديگران می كند.1 
س��يد جمال خودباختگی در برابر غرب و تقليد كوركورانه از آن را كه عمدتاً از سوی 
روشنفكران غرب گرا ترويج و تبليغ می شد، يكی ديگر از عوامل انحطاط جوامع اسامی  
می دانست. او ضمن انتقاد شديد از متجددين غرب گرا كه در مواجهه با تمدن غرب دچار 

از خودبيگانگی فرهنگی و بحران هويت شده اند می گويد: 
... هر كار خوبی را از همنوعان خود زشت می بينند و هر بزرگی از افراد 
جامعه خود را كوچك می شمارند، ولی اگر بيگانه ای حرف های بی سر و 
ته و بچه گانه بزند، سخنان او را گرانبها و پر از حكمت و دانش می دانند. 
اگر يكی از فرزندان جامعه آنان به دريای هس��تی ف��رو رود و برای آنان 
ُدرهای شاهوار حقيقت اس��تخراج كند و دقايق اسرار و زندگی را برای 
آنان فاش س��ازد همه كارهای او در نظرش��ان كوچك و بی ارزش جلوه 
می كند. اغلب با زبان حال و گاهی هم با صراحت لهجه می گويند از نژاد 
ما دانشمند و عارف برنمی خيزد؛ محال اس��ت در ميان ما افراد بصير و 

آگاه پيدا شود...2 
حكومت های مطلقه و خودكامه كه عمده ترين نوع حكومت در مشرق زمين و از جمله 
جوامع اسامی در طول تاريخ بوده است، از نظر س��يد جمال از عوامل عمده و اساسی 
انحطاط مسلمانان و از موانع اصلی رشد و توسعه جوامع آنان بوده است. از ديدگاه وی، 

1. همان، ص134. 
2. همان، ص171. 

حکومت های مطلقه و خودکامه 
که عمده ترین نوع حکومت در 
مشرق زمين و از جمله جوامع 
اسالمی در طول تاریخ بوده 
است، از نظر سيد جمال از 
عوامل عمده و اساسی انحطاط 
مسلمانان و از موانع اصلی رشد 

و توسعه جوامع آنان بوده است
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از همان قرون اوليه با فاصله گرفتن از اسام اصيل و 
جدايی دين از سياست و مقام علم و اجتهاد و ديانت از 
مقام اجرا و حكومت، زاويه انحراف به تدريج گسترش 
يافت و سلطنت های استبدادی و حكامی كه از طريق 
زور و غلبه و قدرت بر سر كار می آمدند، امت اسامی 

را به ضعف و انحطاط كشانيدند. 
سيد جمال به خوبی رابطه تنگاتنگ ميان استبداد 
و انحطاط و نيز ميان اس��تبداد و سلطه خارجی را در 
دوره معاصر ترسيم نموده و منشأ همه نابسامانی های 
جوامع اسامی را به س��لطه استبداد و البته استعمار 
گره زده است. كاری كه پس از او توسط افرادی چون 
كواكبی )در طبايع االس��تبداد( و نائينی )در تنبيه االمه و تنزيه المله( دنبال ش��د. سيد 
جمال می گفت چيزی مانع رش��د و ترقی ملت های مسلمان نشد، »مگر اين پادشاهان 
اسراف كار و امرای طماع... كه به فروختن فخر به ديگران و داشتن خدم و حشم زياد قانع 
بودند؛ آنها به فكر فردای ملت نبودند، تنها به القاب باالبلند و سنت های باستانی عاقه 
داشتند... اينها از كارها و اقدامات دشمن در خانه خود چيزهايی را قبول می كردند كه 
هيچ فردی از افراد بش��ر پيش از مرگ خود حاضر به پذيرفتن آنها نبود؛ اينها به منزله 
غل و زنجير در گردن مسلمانان بودند كه آنها را برای شكار شدن و بلكه طعمه روباهان 

گشتن نگه می داشتند.«1 
سيد همانند برخی ديگر از معاصرانش به اهميت قانون در جلوگيری از خودكامگی و 
استبداد واقف بود. وی نبود قانون و حاكميت مستبدانه را زمينه ساز حكومت استبدادی 
و ريشه آزادی در جوامع غربی را نيز در حاكميت قانون می دانست. در حالی كه در ممالك 
شرقی نبود قانون دس��ت همه قدرتمندان و در رأس همه پادشاه را در تعدی به حقوق 
زيردستان باز گذاشته و حكومت و عوامل آن با استفاده از اين بی قانونی به اعمال قدرت 

می پرداختند. سيد در خصوص ضرورت وجود قانون اعتقاد داشت: 
اين قانون هر چه باشد باز خوب است، همين قدر قانون باشد برای ما 
كافی است؛ به جهت آن كه ما به هيچ وجه قانون نداريم و عدالتی درباره 

1. همان، ص185.

از دیدگاه سيد جمال، از همان 
قرون اوليه با فاصله گرفتن از 
اسالم اصيل و جدایی دین از 
سياست و مقام علم و اجتهاد و 
دیانت از مقام اجرا و حکومت، 
تدریج  به  انحراف  زاویه 
گسترش یافت و سلطنت های 
استبدادی و حکامی که از طریق 
زور و غلبه و قدرت بر سر کار 
می آمدند، امت اسالمی را به 

ضعف و انحطاط کشانيدند
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ما اجرا نمی شود جان و مال ما در امنيت نيست.1 
سيد جمال الدين كه روحيه ای به شدت ضد ظلم و استبداد داشت، در نامه ای به يكی 
از ايرانيان مقيم مصر با ترس��يم وضع ايران دوره ناصرالدين شاه و ريشه يابی آن نوشت: 

»سبب همه اين خرابی ها ظلم است.«2 او به طور كلی بر اين عقيده بود كه: 
تاريخ صحيح اين عقيده صحيح را ثاب��ت می كند، هرجا ظلم به وجود 
آمد آسايش معدوم شد و از دولت اثری باقی نماند. دولت به عدل استوار 

بوده و ملت به علم زنده می شود.3
سيد جمال در مقاله »ملت و سلطه حاكم مستبد« درباره آثار سوء استبداد در فرهنگ 

و اعتقاد يك ملت می نويسد: 
ملتی كه حل و فص��ل امور خود را با خود ن��دارد و در منافع وی از وی 
مشورت گرفته نمی شود و در مصالح عامه وی، اراده آن را تأثيری نيست 
و اين همه تابع حكم واحدی اس��ت كه اراده آن قانون و خواس��ت وی 
همان نظام است و طوری كه می خواهد فرمان می دهد و آنچه را كه اراده 
كند انجام می دهد، آن ملتی است كه وضع ثابت و سير منظمی ندارد... 
)حاكم مستبد( ملت را با تصرفات خود در پرتگاه تباهی سقوط می دهد 
و پرده جهل بر چشم های آنان می كش��د و حوادث فقر و گرسنگی را به 
بار می آورد و در سلطه خود از جاده عدل خارج می گردد و درهای تازه از 
ستم می گشايد و قوی بر حقوق ضعيف غلبه پيدا می كند و نظام مختل و 
اخاق فاسد می گردد و صدای ملت را كسی نمی شنود و نا اميدی چيره 
می گردد و چشم طمع به آن دوخته می ش��ود و دول فاتح چنگال های 

خود را در قلوب ملت فرو می برند.4 
وی در ادامه می نويسد: 

وضع چنين امتی در يك حال ثابت نمی ماند... گاهی عالم است، گاهی 
جاهل، گاهی فقير است و گاهی غنی، گاهی عزيز می شود و گاهی ذليل، 
هر چه كه از اين احوال بر آن ملت نازل شود خواه خوبی و خواه بدی، تابع 

1. همان، ص151.
2. محمد محيط طباطبايی، نقش سيد جمال الدين اسدآبادی در بيداری مشرق زمين، قم، دارالتبليغ اسامی، 

1350، ص259. 
3. همان، ص252. 

4. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، نامه های تاريخی و سياسی سيد جمال الدين اسدآبادی، تهران، پرستو، 1360، 
ص137-138. 
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وضع حاكم می باشد.1 
س��يد جم��ال اگ��ر چ��ه از ابت��دای نهضت خ��ود با 
حكومت های اس��تبدادی ارتباط برقرار كرده و س��عی 
می نمود از طريق آنها اصاحات و نوس��ازی های الزم را 
در كشورهای اسامی انجام دهد و در اين راستا سفرهای 
زيادی به ممالك مختلف اسامی انجام داد، اما در اواخر 
عمر از اين خط مشی كه به نوعی انجام اصاحات از باال و 
از رأس هرم قدرت بود پشيمان و مأيوس شد و نتوانست 
كوچك ترين خللی در شيوه استبدادی حكومت در كشورهای اسامی به وجود آورد. وی 

در آخرين نامه اش به ايرانيان نوشت: 
ای كاش تخم افكارم را در مزرعه مس��تعد افكار ملت كاشته بودم. چه 
خوش بود تخم های بارور مفيد خود را در زمين شوره زار سلطنت، فاسد 
نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه كاش��تم به نمو رس��يد، ه��ر چه در اين 
زمين كوير غرس نمودم فاسد گرديد. در اين مدت هيچ يك از تكاليف 
خيرخواهانه من به گوش ساطين مش��رق فرو نرفت، همه را شهوت و 

جهالت مانع از قبول گشت.2 
س��يد در جمله فوق در واقع به بی نتيجه بودن اصاح پادشاهان مستبد اشاره می كند 
و معتقد است كه مقيد گردانيدن اين افراد به قانون و حدود عادالنه از طريق نصيحت و 

ارشاد كاری عبث و بی نتيجه است. وی می گويد: 
مطالبی را اظهار داش��تم كه نخست خود پادش��اه هم پسنديده بود و 
مقصود ايجاد افكاری بود كه بدواً خود پادشاه قبول نموده بود، ولی چون 
اين مطالب برخاف نفع خصوصی و وضع شخصی پادشاه و وزرای ايشان 
بود، لهذا هم ايشان و هم وزرای كنونی، به كلی از آن صرف نظر كردند.3 
قوميت گرايی و تعصبات قومی و نژادی، فرقه گرايی و تفرقه و جدايی ميان مسلمين، 
ترك فضايل اخاقی و رس��وخ اوصاف رذيله و تقليد محض از گذشتگان از ديگر عوامل 
داخلی انحطاط مسلمانان از ديدگاه سيد جمال است كه به دليل پرهيز از تطويل مباحث 

1. همان، ص138. 
2. همان، ص72. 

3. سيد جمال الدين اس��دآبادی، نامه ها و اسناد سياسی تاريخی، به كوشش س��يد هادی خسروشاهی، تهران، 
كلبه شروق، ص113. 

سيد جمال الدین اسدآبادی: 
»تاریخ صحيح این عقيده 
صحيح را ثابت می کند، 
هرجا ظلم به وجود آمد 
آسایش معدوم شد و از 
دولت اثری باقی نماند. 
دولت به عدل استوار بوده 
و ملت به علم زنده می شود.«
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از پرداختن به آنها امتناع می كنيم. اما از جمله مهم ترين و شايد اصلی ترين علل خارجی 
عقب ماندگی جوامع اسامی از ديدگاه سيد بايد به پديده استعمار اشاره كرد.

او در مقاله »چرا اسام ضعيف شد؟« پس از اشاره به گذشته افتخارآميز و توأم با تمدن 
و عمران مسلمانان به وضع وخيم آنان در زمان خودش پرداخته و نفوذ و سلطه استعمار 

سياسی، اقتصادی و فرهنگی غرب در اين جوامع را اين چنين ترسيم می نمايد: 
باد مسلمانان امروزه منهوب است و اموالشان مسلوب، مملكتشان را 
اجانب تصرف كنند و ثروتشان را ديگران تصاحب نمايند. روزی نيست 
كه بيگانگان بر يك قطعه از قطعات چنگ نيندازند... و شبی نيست كه 
يك فرقه ش��ان را زير حكومت و اطاعت نياورند، آبرويش��ان را بريزند و 
شرفشان را بر باد دهند. نه امرشان مطاع و نه حرفشان مسموع است... 
نامشان را جز به زش��تی نگويند و اسمش��ان را جز به بدی نبرند. گاهی 
وحشی ش��ان خوانند، زمانی با قساوت و بی رحمش��ان دانند و باألخره 
همگی را ديوانه و از دانش بيگانه گويند، از سلس��له بنی آدمشان خارج 

كرده چون حيوان با آنها سلوك كنند.1 
در زمينه استعمار اقتصادی و شيوه های غربيان در س��لطه اقتصادی بر شرق، در پی 
اس��تعمار فرهنگی و تخريب بنيان های فكری- فرهنگی و اجتماعی شرقيان مسلمان، 
سيد جمال با س��رزنش گروه های حاكم و غرب گرايان، با توجه به نقش آنان در ترويج 

فرهنگ مصرفی و مبتذل غربی می نويسد: 
آنها با اين اقدام بی فكرانه، س��رمايه صاحبان صنايع خويش را از بين 
می برن��د و بازرگانان خويش را نابود می س��ازند؛ زي��را صاحبان صنايع 
توانايی آن را نداش��تند تا آنچه كه اين علوم و صنايع جديد می خواهد 
آماده كنند، چ��ون مصنوعات آنان مدرن نبود و دس��ت های آنان برای 
ساختن چيزهای تازه و مدرن مهارت نداشت و سرمايه آنان برای خريد 
و حمل آن همه وس��ايل و آالت صنعتی جديد از كشورهای دور كفايت 

نمی كرد.2 
سيد جمال با اشاره به جنبش تنباكو )92- 1891م( و تنفر ايرانيان نسبت به اروپاييان 
به سبب امتيازطلبی آنان و قراردادهايی چون قرارداد انحصار دخانيات، كه با مخالفت 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، همان، ص169. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص90. 
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مردم و مجتهدين ش��يعه و مرجع بزرگ، ميرزای شيرازی 
مواجه شده بود، اين گونه امتيازدهی به بيگانگان را تخطی 

و تعدی به حقوق ملت خواند.1 
او همچني��ن در نامه تاريخ��ی و سرنوشت س��از خود به 
ميرزای ش��يرازی، امتي��ازات اقتص��ادی واگذارش��ده به 
انگليسی ها و روس ها در ايران را مورد به مورد ذكر نموده و 

در باب امتياز بانك، آن هم در آن زمان، نوشت: 
بانك )چه می دانی چيست؟(، بانك عبارت از اين است كه 
زمام ملت را يك جا به دست دشمنان اسام داده و مسلمانان را بنده آنها 

نموده و سلطنت و آقايی كفار را بر آنها بپذيرند.2 

جامعه مطلوب 
اگر ش��خصی اوضاع سياس��ی را كه در آن زندگی می كند به نحوی نامنظم تشخيص 
دهد، معنی اش اين است كه بنابراين يك نظام مرتب و درست می تواند به وجود آيد. از 
اين رو نظريه پرداز بايد به اين س��ؤال جواب بدهد كه اگر اين اوضاع خراب است، اوضاع 
درست كدام است؟ نظريه پرداز بايد به سؤالی كه اغلب خاصه شده سؤال اساسی فلسفه 
سياسی است جواب بگويد: »جامعه خوشبخت كدام اس��ت؟« او بايد بكوشد تا ماهيت 

نظام سياسی را نشان دهد.3
جامعه مطلوب سيد جمال در جامعه ای اسامی خاصه می شود كه وحدت بر سراسر 
آن حاكم باشد. اختافات نژادی، زبانی- منطقه ای و فرقه ای بر اخوت اسامی  آنها فائق 
نگردد و وحدت معنوی و فرهنگی و ايدئولوژيك به آنها آس��يب نرساند. مردم مسلمان 
مردمی باشند آگاه و عالم و واقف به زمان و آشنا به فنون و صنعت عصر؛ مسلمانان فارغ 
از هر گونه قيد استعمار و استبداد باشند. مس��لمين تمدن غربی را با روح اسامی نه با 
روح غربی اقتباس كنند. اسام حاكم، همان اسام نخستين باشد، بدون پيرايه ها و ساز و 
برگ ها كه در طول تاريخ به آن بسته شده است. روح مجاهدگری به مسلمانان بازگردد، 
احساس عزت و شرافت كنند، زير بار ظلم و استبداد و استعباد نروند... [اما] دقيقاً عرضه 
نداشته است كه به چه شكل و چه الگويی هست؟ شايد بدان جهت كه مبارزه با استبداد 

1. محمد محيط طباطبايی، همان، ص236. 
2. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص50. 

3. توماس اسپريگنز، همان، ص139.

انحطاط و عقب ماندگی 
جوامع اسالمی از نظر سيد، 
نه به دليل دین اسالم، بلکه 
به دليل انحراف مسلمانان 
از اصل و حقيقت اسالم 
است و تنها راه عالج این 
درد، بازگشت به آموزه های 

اصيل اسالم واقعی است
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و استعمار امان نمی داده است كه به اين مسائل بپردازد و شايد بدان جهت كه مبارزه با 
استبداد و استعمار را نخستين گام در راه انقاب و رستاخيز اسامی می دانسته و معتقد 
بوده است ملت مسلمان هر گاه اين گام اول را درس��ت بردارد، در گام دوم خود خواهد 

دانست كه چه كند.1 

ارایه راه حل
در اين مرحله، سيد جمال به ارايه راه حل هايی برای درمان دردها و مشكات جوامع 
اسامی می پردازد. مطالب و انديشه های سيد جمال در اين مرحله غالباً جنبه تجويزی 
دارند. البته بايد اشاره داش��ت كه به علت خصوصيت ويژه سرش��ت آدمی و بهنجاری 
تمايات انس��انی، حتی اگر نظريه پرداز به طور تجويزی صحبت نكند، حرف هايش اثر 
تجويزی خواهند داشت. يعنی اينكه نظريه پرداز الزم نيست صيغه امری به كار بگيرد تا 
خوانندگانش از برداشت های او از سياست برداشت تجويزی بكنند. او تنها بايد »مسائل 
را آن طور كه هستند بيان كند، تمايات طبيعی مخاطبين، آنها را به برداشت تجويزی 

واخواهند داشت.«2 
يكی از اولين و مهم ترين راهكارهای پيشنهادی سيد جمال برای درمان انحطاط جوامع 
اسامی بحث بازگشت به اسام اصيل و زدودن خرافات و بدعت ها از دين مقدس اسام 

است.
وی همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد، عقب ماندگی مسلمانان را نه به دليل مسلمان 
بودن، بلكه به دليل انحراف آنها از اصل و حقيقت اسام می دانست. لذا در راستای جبران 
اين عقب ماندگی درصدد احيای دين و خواهان تجديد حيات اسام و بيداری مسلمين 
بود. به باور او مسلمانان به واس��طه آن عقايد كه از نياكان خود فرا گرفته اند و به وسيله 
چيزهايی كه در ذهن آنان از احكام اسامی رسوخ كرده، فقط به كمی تنبه و بيداری نياز 
دارند تا نهضت مهمی را شروع كنند و آنچه را كه از دست داده اند دوباره به دست بياورند 

و آنها را نگهدارند تا در نزد خداوند به مقام پسنديده و شايسته برسند.3 
او به عنوان يكی از پيشتازان انديشه احيای دين و بازگشت به خويشتن، با برپايی يك 
نهضت فكری- سياسی، راه حل را در بازگش��ت به »قواعد اصلی دين« به كمك عقل و 

اجرای دقيق احكام آن و وحدت و انسجام جامعه می دانست: 

1. نرم افزار مجموعه آثار شهيد مطهری، تهران، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسامی،44/24. 
2. توماس اسپريگنز، همان، ص184. 

3. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص300. 
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تنها راه عاج بيماری ملت های اس��امی آن اس��ت كه مانند گذشته، 
نخس��ت به قواعد اصلی دين خويش برگردند و احكام آن را دقيقاً اجرا 
كنند و با موعظه هايی كه برای پاك ساختن دل ها و مهذب نمودن اخاق 
و روشن كردن آتش غيرت و متحدالقول ساختن و بيدار كردن ارواح آنان 
)كه( برای به دست آوردن شرف و افتخار گذش��ته خويش مؤثر است، 

مردم را به سوی حقايق آن دين هدايت و ارشاد نمايند.1 
سيد در برابر اين پرسش كه اگر اسام دارای اين همه شرايط پيشرفت و تكامل است، 
پس چرا مسلمانان به اين حال و روز دچار شده اند، با بيان آيه يازدهم سوره رعد و اشاره 

به اراده و اختيار انسان، مسئوليت انحطاط را به گردن مسلمانان انداخته است: 
آن مدينه فاضله كه حكما به آرزوی آن جان س��پردند، هرگز انسان را 
دستياب نخواهد شد مگر به ديانت اساميه. اگر كسی بگويد چون ديانت 
اساميه چنين است، پس چرا مسلمانان بدين حالت محزنه می باشند؟ 
جواب می گويم: چون مس��لمان بودن��د... و عالم به فضل آنها ش��هادت 
می دهد، و اما االن پس بدين قول ش��ريف اكتفا خواهم كرد كه: ان اهلل 

اليغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم.2 
از اين رو انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسامی از نظر سيد، نه به دليل دين اسام، بلكه 
به دليل انحراف مسلمانان از اصل و حقيقت اسام است و تنها راه عاج اين درد، بازگشت 

به آموزه های اصيل اسام واقعی است.
بازگشت مسلمانان به اسام نخستين از نظر س��يد به معنی بازگشت به قرآن و سنت 

معتبر و سيره سلف صالح است.3
سيد همواره شعار بازگشت به قرآن و حاكميت قرآن بر افكار، دل ها و روابط و مناسبات 
اجتماعی را مطرح كرده و مسلمانان را به آن فرا می خواند. چرا كه تفكر و تدبر در قرآن 
و عمل به آن، جامعه اس��امی را دوباره به موقعيت برجسته اش در گذشته و پيشرفت و 

ترقی و سعادت دنيوی و اخروی و دفع تجاوز بيگانگان می رساند. 
آری، مادامی كه قرآن ميان مس��لمانان قرائت می شود و رهبر واقعی 

1. همان، ص95.
2. علی اصغر حلبی، همان، ص184 به نقل از: ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، همان، مقاله النصرانيه واالسام و اهلها.

3. سيد در بازگشت به اسام، تنها بازگشت به قرآن را مطرح نكرده است، زيرا او به خوبی می دانست كه خود قرآن 
رجوع به سنت را الزم شمرده و به عاوه او به خطرات »حسبنا كتاب اهلل« كه در هر عصر و زمانی به شكلی بهانه برای 
مسخ اسام شده است كامًا پی برده بود. مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، قم، عصر، ص23. 
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آنهاست و آن كتاب آس��مانی در همه امور 
زندگی مادی و معنوی راهنمای مسلمانان 
می باش��د و از موجوديت آنها حمايت و از 
جوامع اسامی دفاع می كند و متجاوزين 
به حقوق مس��لمانان را منكوب می سازد و 

از هر جهت راه و رس��م پيشرفت و ترقی را به آنان نش��ان می دهد، بقاء 
و جاودانگی مسلمانان قطعی می باش��د؛ زيرا ما يقين داريم مسلمين با 
اس��تفاده از تعاليم زنده و جاندار قرآن به مقام و موقعيت اوليه خويش 
دست خواهند يافت و با استفاده از زمان، همه آنچه را كه از دست داده اند 
دوباره به دست خواهند آورد و در فنون رزم و مقابله با دشمن و دفاع از 
حقوق خويش بر ديگران سبقت خواهند گرفت تا موجوديت و استقال 

خويش را بهتر حفظ كنند.1 
به اعتقاد سيد جمال، اسام دين حكمت و آگاهی و دانش است و مادامی كه مسلمانان 
به اصول واقعی اسام معتقد باشند و همه آنها را در دل خود جای دهند، از بين نخواهند 
رفت و نابود نخواهند شد.2 به باور او راه درمان مشكات ملت های اسامی آن است كه 

به قواعد اصلی دين خويش برگردند و احكام آن را دقيقاً اجرا كنند.3 
مبارزه با خودباختگ��ی در برابر غرب و تاش در جهت رفع بح��ران هويت، يكی ديگر 
از وجوه تجويزی انديش��ه س��يد جمال ب��رای برون رفت جوامع اس��امی از انحطاط و 
عقب ماندگی به ش��مار می رود. به دنبال تماس و ارتباط نامناس��ب جوامع اس��امی با 
فرهنگ و تمدن جدي��د غربی در قرن 19 ميادی، بس��ياری از تحصيل كردگان جديد 
و روشنفكران غرب گرا در اين جوامع، انديش��ه تقليد محض و بدون چون و چرا از غرب 
و غرب گراي��ی و غرب زدگی را ترويج كردن��د. از كانال اين اف��راد، تغييرات و اصاحات 
شبه مدرنيستی و مدرنيزاسيون غربی به جای نوسازی بومی و مستقل در اين جوامع آغاز 
شد كه نتيجه آن ايجاد بحران هويت در ميان قشرهای مختلف مسلمين بود. متجددين 
غرب گرا در كش��ورهای اس��امی، بدون توجه به ابعاد ارزش��ی، اجتماعی و اقتصادی- 
سياسی تمدن غرب و بی اعتنا به چهره استعماری غرب و تمدن جديد، با قشری نگری و 
تقليد سطحی از الگوهای غربی، خودباخته و مرعوب تمدن و فرهنگ غرب شدند و به نام 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص110-111. 
2. همان، ص160. 
3. همان، ص95. 

بازگشت مسلمانان به 
اسالم نخستين از نظر 
سيد به معنی بازگشت 
به قرآن و سنت معتبر و 

سيره سلف صالح است
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نوسازی و مدرنيزاسيون، عليه اسام، تاريخ، 
تمدن و فرهنگ اصي��ل جوامع خود موضع 
گرفته و راه را برای به حاش��يه رانده ش��دن 
ارزش های اس��امی و حاكمي��ت فرهنگ و 
تمدن غرب و رويه اس��تعماری كش��ورهای 
اروپايی هموار كردند. سيد جمال به شدت 
در برابر اين تفكر و روشنفكران غرب گرا كه 
فريفته صورت ها و ظواهر تمدن غرب شده 
بودند ايس��تاد و همراهی و هم سويی آنها با 
استعمار فرهنگی، اقتصادی و سياسی عليه 

اسام و جوامع مسلمان را سرزنش نمود. 
س��يد جمال اگر چه در طول حيات خود، 
مسلمانان را به اقتباس مظاهر مثبت تمدن 
غرب و فراگيری علوم و فنون جديد دعوت می كرد و با جهل و بی سوادی مسلمانان مبارزه 
می كرد، اما آنان را از تجددگرايی های افراطی برحذر می داشت. او طرفدار فراگيری علوم 
و صنايع غربی از سوی مسلمانان بود، اما با اين مسئله كه اصول تفكر و جهان بينی آنان 
جهان بينی غربی شود و جهان را با عينك غرب ببينند مخالف بود. از اين رو در مصاحبه 

با شيخ عبدالقادر مغربی می گويد: 
اگر پيش��رفت و تمدن ما بر اس��اس دين و ش��الوده قرآن قرار نگيرد، 
آنچنان پيشرفتی به حال ما سودی نخواهد داشت و انحطاط و پستی و 
عقب افتادگی گريبان ما را رها نخواهد كرد... اين پيش��رفت خوش خط 
و خال و فريبنده ای كه نصيب ما شده عين تقهقر و پس روی و مجسمه 
انحطاط و واماندگی است. چرا؟! زيرا ما در اين تمدن ناقص خود، تمام 
و تمام مقلد ملل اروپايی بوده، پايه ها بر يك فكر آزاد و مس��تقلی كه از 
كانون مغز خود ما جستن نموده باشد قرار نگرفته )است(. روی اين اصل 
بايد بيمناكانه انتظار آن را داش��ت كه پس از م��دت كوتاهی ذليل آنها 
شده، ايشان را بر خود مسلط و شعار دين اسام را كه سربلندی و تفوق بر 
اجانب است به زيردستی و سرشكستگی و كرنش و دريوزگی در مقابل 

به دنبال تماس و ارتباط نامناسب 
جوامع اسالمی با فرهنگ و تمدن 
جدید غربی در قرن 19 ميالدی، 
بسياری از تحصيل کردگان جدید و 
روشنفکران غرب گرا در این جوامع، 
اندیشه تقليد محض و بدون چون و چرا 
از غرب و غرب گرایی و غرب زدگی 
را ترویج کردند. از کانال این افراد، 
تغييرات و اصالحات شبه مدرنيستی 
و مدرنيزاسيون غربی به جای نوسازی 
بومی و مستقل در این جوامع آغاز شد 
که نتيجه آن ایجاد بحران هویت در 

ميان قشرهای مختلف مسلمين بود
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آنها مبدل ببينيم.1 
او مسلمانان را دعوت می كرد كه علوم غربی را بگيرند، اما از اينكه به مكتب های غربی 
بپيوندند آنها را برحذر می داشت. س��يد جمال همان گونه كه با استعمار سياسی غرب 
پيكار می كرد با استعمار فرهنگی نيز در ستيزه بود. با متجددانی كه جهان را و احياناً قرآن 
و مفاهيم اسامی را می خواستند از ديدگاه غربی تفسير كنند مبارزه می كرد. توجيه و 
تأويل مفاهيم ماوراءالطبيعی قرآن و تطبيق آنها را به امور حسی و مادی جايز نمی شمرد.

س��يد جمال هنگامی كه به هند رفت و با افكار سرس��يد احمدخان هندی كه زمانی 
قهرمان اس��امی اصاح در هند به شمار می رفت آشنا ش��د و ديد او سعی دارد مسائل 
ماوراءالطبيعی را به نام و بهانه علم توجيه طبيعی كند، غيب و معقول را تعبير محسوس 
و مشهود نمايد، معجزات را كه در قرآن نص و صريح است به شكلی رنگ عادی و طبيعی 
دهد و مفاهيم آس��مانی قرآن را زمينی كند، س��خت ايس��تادگی كرد.2 سيد به خوبی 
می دانست كه سست كردن اعتقادات دينی مسلمانان با تمسك به اين گونه حربه ها از 
سياست های قدرت های استكباری است، تا به اين وسيله، تعصب دينی و جمعيت دينی 
آنان را در راس��تای دست يافتن به اهداف اس��تعماری خويش جريحه دار كنند. وی در 

مجله عروه الوثقی می نويسد: 
... جست وجو در خصايل ملت ها انگليس ها را به اين امر رهنمون كرد 
كه زندگی مسلمانان وابس��ته به پيوند دينی اس��ت و مادام كه اعتقاد 
محمدی و تعصب هم كيش��ی در مي��ان مس��لمانان حكومت می كند، 
انگليس��ی ها هيچ گاه از مطالبه حقوق آنان در امان مان��ده نمی توانند، 
پس به اس��تخراج گروهی پرداختند كه به مظهر اس��ام آراسته بودند 
و لباس مس��لمانان را به تن داشتند و در سينه هايش��ان غش و نفاق و 
در دل های آنان انحراف و زندقه بود... و انگليس��ی ها ايشان را به جهت 
فساد عقايد مسلمانان و توهين به پيوندهای تعصب دينی به همكاری 
انتخاب نمودند، تا مگر به اين وسيله بتوانند آتش حميت و غليان غيرت 
مسلمانان را فرونش��انند و جمعيت هايشان را پاش��يده و وحدتشان را 
پراكنده سازند... تا كه انگليسی ها از تسلط بر آنان آسوده خاطر بمانند و 

دلشان از جهت آنان آرام بگيرد.3 

1. محمدجواد صاحبی، انديشه اصاحی در نهضت های اسامی، تهران، كيهان، 1370، ص142. 
2. همان، ص86-87. 

3. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص59. 
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از لحاظ نظری، سيد معتقد است بدون دستيابی به علوم مختلف، دستيابی به ترقی و 
پيشرفت ممكن نيست و علم را ريش��ه تمام قدرت ها می داند و اصوالً خود علم را قدرت 
تلقی می كند. او هم ريشه پيشرفت تمدن غربی را در توسعه و رشد علوم می داند و هم 

پيشرفت های اوليه اسام در قرون سوم و چهارم ه ق را تابع پيشرفت علمی می داند.
سيد در سخنرانی خود كه در 8 نوامبر 1872 در آلبرت هال كلكته ايراد كرد گفت: 

فينيقيان كه با كش��تی ها خرد خرد و رفته رفته، جزاير بريتانيا، و باد 
اسپانيا، پرتغال و يونان را مستعمرات خود كردند، حقيقتاً آنها فينيقيان 
نبودند، بلكه علم بود كه اينگونه بس��ط قدرت خود را نموده بود... و اين 
فرنگی ها كه اكنون به همه جای عالم دس��ت انداخته اند و انگلستان كه 
خود را به افغانستان رسانيده و فرنگ و تونس را به قبضه خود درآورده، 
واقعاً اين تطاول و اين دس��ت درازی و اين ملك گيری نه از فرنگ بوده 
است و نه از انگلستان، بلكه علم است كه هر جا عظمت و شوكت خود را 
ظاهر می س��ازد و جهل در هيچ جا چاره ای نديده، مگر آنكه سر خود را 
به خاك مذلت در پيش��گاه علم ماليده و اعتراف بر عبوديت خود نموده 
است. پس پادشاهی هرگز از خانه علم به در نرفته است و لكن اين پادشاه 
حقيقی كه علم بوده باش��د، هر وقتی پايتخت خود را تغيير داده است، 

گاهی از مشرق به مغرب و گاهی از شرق به غرب رفته است.1 
به طور كلی سيد جمال همواره به جايگاه واالی علم و تأثير علم و عالمان در پيشرفت 
جوامع تأكيد می كرد. و نيز از برخی عالمان به دليل عدم اس��تفاده از علوم در راس��تای 

كمك به توسعه و رشد جامعه ابراز نارضايتی می نمود. 
سيد از متون درسی و شيوه تدريس در حوزه های دينی انتقاد می كرد و عقيده داشت 
تحصيل اين عل��وم بايد منجر به نتيجه و فايده باش��د؛ مثًا ه��دف از تحصيل علم نحو 
آن اس��ت كه با يادگيری لغت عربی، محصل بر خواندن و نوش��تن قادر شود، حال آنكه 
مس��لمانان در اين زمان علم نحو را مقصود باالصاله قرار داده و سال های طوالنی صرف 
تحقيق و تدبر در علم نحو می كنند. در صورتی كه بع��د از فراغت نه قادر بر تكلم عربی 
هس��تند و نه قادر بر نوش��تن عربی و نه قادر بر فهميدن آن. و علم حكمت كه بحث از 
احوال موجودات خارجيه می كند و علل و اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بيان می كند، 
جوينده را بر آن نمی دارد كه بپرسد ما كيستيم و چيستيم؟ و ما را چه بايد و چه شايد؟ 

1. همان، ص199. 
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و از علت تغيير و تحول اجسام و وسايل جديد نيز 
س��ؤال نمی كند؛ در حالی كه حكيم آن اس��ت كه 
جميع ح��وادث و اجزای عالم، ذه��ن او را حركت 
بدهد، نه آنكه مانند كورها در يك راهی راه برود و 
هيچ نداند كه پايان آن كجاست. علم فقه مسلمانان 
نيز همه حقوق خانوادگی، مدنی و سياس��ی را در 
برمی گيرد. پس بايد ش��خصی كه عالم به علم فقه 
می شود اليق آن باشد كه صدر اعظم ملكی شود يا 
سفير كبير دولتی گردد و حال آن كه فقهای ما بعد 
از تعليم اين علم از اداره خانه خود عاجز هس��تند. 
سيد از اينكه عالمان دينی نمی توانند از فقه برای 

اداره و اصاح جوامع بشری بهره گيرند افس��وس می خورد و اينكه برخی از آنان علم را 
به دو دسته تقسيم كرده اند؛ يكی را علم مس��لمانان و ديگری را علم فرنگ می گويند و 
مسلمانان را از يافتن و آموختن بخشی از علوم بازمی دارند انتقاد می كند و علم را آن چيز 

شريفی می داند كه به هيچ طايفه ای نسبت داده نمی شود.1 
سيد درباره كسانی كه به نام دين با علوم جديد مخالفت می كنند، معتقد است آنان به 

دين خيانت می كنند. 
... آنها كه منع از عل��وم و معارف می كنند، به زع��م خود صيانت دين 
اساميه را می نمايند؛ آنها فی الحقيقه دشمن ديانت اساميه هستند و 

نزديك ترين دين ها به علوم و معارف ديانت اساميه است.2 
سيد جمال اتحاد و يكپارچگی جوامع اسامی در مواجهه با استعمار و سلطه غرب را از 

ديگر راهكارهای خروج مسلمانان از انحطاط و عقب ماندگی می داند. 
وی بدون ش��ك از پيش��گامان و مناديان هم گرايی جهان اس��ام بلكه بنيانگذار آن 
محسوب می ش��ود، چنانكه رش��يدرضا در مجله المنار، ذيل عنوان »بحث فی المؤتمر 

االسامی« می نويسد: 
نخستين فريادی كه در اين عصر مس��لمانان را به شناخت يكديگر و 
اتحاد و همكاری در رأی و كوشش برای جبران آنچه بر مسلمانان عارض 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، همان، ص93-96. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص134. 

که  بود  دریافته  سيد جمال 
استعمارگران با ایجاد تفرقه 
در جهان اسالم از راه گسترش 
و  ناسيوناليسم  ایدئولوژی 
ملی گرایی، منافع و اهداف 
خود را دنبال می کنند و در واقع 
چيرگی استعمار بر مسلمانان به 
خاطر جنگ های مذهبی، قومی، 
قبيلگی و فرقه ای در جهان اسالم 
است که دولت های استعماری 
با برنامه ریزی های خود بر این 

اختالفات دامن می زنند



مقاالت
156

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

شده از گرفتاری های اجتماعی دعوت می كرد، فرياد دو دانشمند مبارز، 
سيد جمال الدين و شيخ محمد عبده بود.1 

بحق، او يكی از نخستين كسانی است كه راه چاره نابسامانی های ممالك و كشورهای 
اسامی را در اتحاد و همبستگی جهان اسام در برابر استعمارگران می دانست. خود در 

اين باره می گويد:
س��ازمان مغز و انديش��ه خ��ود را ب��ه تش��خيص درد اصلی ش��رق و 
جس��ت وجوی درمان آن اختص��اص دادم. دريافتم كه كش��نده ترين 
درد ش��رق، جدايی افراد آن از يكديگر و پراكندگی انديشه های آنان و 
اختافشان بر سر اتحاد و اتحادشان در اختاف است. پس در راه وحدت 
عقيده و بيدار كردن آنان در برابر خطر غربی كه ايشان را فرا گرفته دست 

به عمل زدم.2 
سيد همواره در گفته ها و نوشته های خود به مسلمانان هشدار می داد كه روح صليبی 
همچنان در غرب مسيحی به ويژه در انگلستان زنده و شعله ور است و استعمار می كوشد 
با رواج انديشه های قوميت پرستی و مليت پرستی، انديشه ريشه كن كننده استعمار يعنی 

اتحاد اسام را از بين ببرد.3 
سيد عامل اصلی انش��قاق و پراكندگی مس��لمانان را اغراض متعارض حكومت ها در 

سرزمين های اسامی می داند و می نويسد: 
... مسلمانان جنس��يت ديگری را جز در دين نمی شناسند، پس تعدد 
سلطنت ها مانند تعدد رؤس��ا در قبيله واحد بود و ساطين در جنسيت 
واحد، اغ��راض متضاد و اه��داف متعارض داش��تند و اف��كار عامه را به 
پشتيبانی از يك دش��من عليه دشمن ديگر مشغول س��اختند... تنازع 
امراء مس��لمانان باعث پراكندگ��ی رأی و تجزيه قدرت ش��د و به جای 
اينكه متعرض تجاوز اجانب بر خويش گردند به خود مشغول شدند... و 
دوستی بيگانگان را كه مخالف ديانت و جنسيت آنان بود پذيرفتند و از 
آن به جهت طلب نصرت و كمك علي��ه فرزندان ملت خويش به منظور 
دوام اين شبح فرتوت و نعمت گذرا اس��تفاده كردند. اين همان بود كه 

1. صدر واثقی، سيد جمال الدين حسينی؛ پايه  گذار نهضت های اسامی، تهران، شركت سهامی انتشار، 1348، 
ص112. 

2. مصطفی حسينی طباطبايی، شيخ محمد عبده مصلح بزرگ مصر، تهران، قلم، 1362، ص38. 
3. مرتضی مطهری، همان، ص29-31. 
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مس��لمانان اندلس را بر باد داد و پايه های س��لطنت تيموری را در هند 
سرنگون ساخت.1 

سيد جمال دريافته بود كه استعمارگران با ايجاد تفرقه در جهان اسام از راه گسترش 
ايدئولوژی ناسيوناليس��م و ملی گرايی، منافع و اهداف خود را دنبال می كنند و در واقع 
چيرگی استعمار بر مسلمانان به خاطر جنگ های مذهبی، قومی، قبيلگی و فرقه ای در 
جهان اسام است كه دولت های اس��تعماری با برنامه ريزی های خود بر اين اختافات 

دامن می زنند. 
آن گونه كه از نوشته های سيد بر می آيد، می توان به اين نتيجه دست يافت كه وی برای 
تجديد وحدت در ميان مسلمانان به ايرانيان بيش از ديگر ملت های جهان اسام اميدوار 

بود؛ چنانكه در روزنامه عروه الوثقی نوشت: 
از همت های ايرانيان و انديشه های عالی آنان بعيد نيست كه نخستين 
پيشگامان تجديد وحدت اسامی و تقويت بنيان های دينی بوده باشند، 
همان طور كه در آغاز به نش��ر علوم و حفظ احكام و كش��ف اس��رار آن 
پرداختند و از هيچ وسيله ای در خدمت به ش��رع انور دريغ نكردند. ای 
اهل فارس! قهرمانان خود را در علم به ياد آوريد و به آثار خود در اسام 
توجه كنيد و ش��الوده وحدت اسامی باش��يد، آن طور كه در آغاز آن را 
حفظ كرديد. شما با گذشته ای كه داريد به تاش در راه اعاده آنچه كه 
در عنوان اسام دارا بوديد، س��زاوارتريد. شما با طرح وحدت اسامی از 
ديگر ملت های مسلمان پيشی بگيريد و اين از گوهرهای پاكيزه و نيروی 

اراده شما به دور نيست.2 
در رابطه با عوامل وحدت بخش در جوامع اسامی، س��يد جمال از قرآن كريم و اصل 
توحيد به عنوان محور وحدت ميان مس��لمين ياد كرده می گفت: »م��ن آرزو دارم كه 

سلطان همه مسلمانان قرآن باشد و مركز وحدت آنان ايمان.«3 
او با نااميدی از وحدت سياسی ممالك اسامی، بازگشت مسلمانان به اسام واقعی را 

به عنوان محور اصلی گفتمان اصاحی خود مطرح می كند: 
... من نمی گويم كه به همه كشورهای اسامی يك نفر حكومت كند؛ 
زيرا اين كار بسيار دشوار اس��ت، ولی اميدوارم كه حاكم و سلطان همه 

1. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص90-91. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص35-30، 125 و 127. 

3. همان، ص186.
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ملت های مسلمان تنها قرآن باشد و عامل وحدت و يگانگی آنها دين آنها. 
با اين وحدت، هر پادشاهی می تواند در كشورش برای حفظ حقوق ديگر 
كشورهای اسامی كوشش كند؛ زيرا حيات او به حيات ديگری و بقايش 

به بقای ملت ديگر مسلمان بسته است.1 
دعوت به مبارزه با اس��تبداد از ديگر عناصر اصلی گفتمان اصاحی سيد جمال است. 
اين عنصر از گفتمان اصاحی سيد از نصيحت حكام و ساطين آغاز می شود و به دعوت 

نخبگان و مردم به شورش و انقاب منتهی می شود. 
سيد به جايگاه قانون در جلوگيری از خودكامگی و استبداد تأكيد بسيار می كرد و نبود 
قانون را زمينه ساز حكومت استبدادی می دانس��ت. وی ريشه آزادی در جوامع غربی را 
نيز در حاكميت قانون می دانست كه اين مس��ئله مانع از استبداد شده و حدود همگان 
را مشخص كرده و دست پادشاه و واليان را از تعدی های مكرر و ظالمانه در حقوق مردم 
كوتاه كرده است. در حالی كه در ممالك شرقی نبود قانون دست همه قدرتمندان و در 
رأس همه، پادشاه را در تعدی به حقوق زيردستان بازگذاشته و حكومت و عوامل آن با 
اس��تفاده از اين بی قانونی، به اعمال قدرت می پرداختند. با وجود اينكه سيد از آثار سوء 
استبداد بر جوامع شرقی آگاه بود، در مرحله اول مبارزه خود عليه استبداد، با تمسك به 
الگوی اصاح و نصيحت، سعی در ارشاد حاكمان مس��تبد داشت. وی با سفر به ممالك 
مختلف اسامی و برقراری ارتباط و مكاتبه با پادشاهان كشورهای اسامی، تاش وافری 
انجام داد تا اين حكام را به آفات استبداد و تأثير آن در عقب ماندگی جوامع اسامی آگاه 
سازد. اما با وجود همه تاش های صورت گرفته نتوانست كوچك ترين خللی در الگوی 
استبدادی حكومت در كشورهای اسامی وارد كند. بنابراين در ادامه مسير، سيد جمال، 
فعاليت های خود را در راستای مبارزه با استبداد، بر روی ملت های مسلمان متمركز كرد. 
سيد ضمن خوشبينی به اراده و قدرت ملت ها معتقد بود ملت ها اگر اراده اصاح داشته 
باشند، دولت ها نمی توانند مانع از آن شوند. وی در عين حال، ملت های جوامع اسامی  را 
به علت پذيرش حكومت های استبدادی و فساد و تباهی ناشی از آن مذمت كرده و آنان 
را از پذيرش ظلم كه تبديل به يك عادت در وجودشان شده بود برحذر داشته و يكی از 
مبانی برنامه های اصاحی خود را تاش برای زدودن اين عادت ناپس��ند در ميان مردم 
قرار می دهد. اين ديدگاه بيانگر دگرگونی انديشه سيد درباره كيفيت مبارزه با استبداد 
محسوب می ش��ود كه طی آن به جای اينكه در اين مبارزه هدف افراد باشد، بايد هدف 

1. همان، ص136.
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خود استبداد و بنيادهای سياسی- اجتماعی آن باشد. 
وی می گويد:

بنياد حكومت مطلقه منهدم شدنی 
است. ش��ماها تا می توانيد در خرابی 
اساس حكومت مطلقه بكوشيد، نه به 
قلع و قمع اشخاص؛ شما تا قوه داريد 

در نسخ عاداتی كه ميانه س��عادت و ايرانی، سد سديد گرديده كوشش 
نماييد، نه در نيس��تی صاحبان عادات. هرگاه بخواهيد اشخاص را مانع 

شويد وقت شما تلف می گردد.1 
از اين مرحله، در مسئله مبارزه با اس��تبداد، نگرش سيد از گفتمان اصاح به گفتمان 
انقاب تغيير می يابد. به طور كلی نهضت سياسی سيد جمال را می توان با توجه به مسئله 
استبداد به س��ه مرحله يا فاز تقسيم نمود. در مرحله اول س��يد به انقاب از باال و انجام 
اصاحات از رأس هرم اجتماعی و سياسی و به كمك نخبگان فكر می كرد و به گونه ای 
مش��ابه اميركبير با نزديكی و ارتباط با حكام و دولت های حاكم بر باد اس��امی تصور 
می كرد كه می تواند به هدف اصاحی و آرمان هايش نائل شود. در فاز دوم او با مشاهده 
مقاومت و سرسختی حكام مستبد و منحط و غلبه ش��هوت و جهالت بر آنها و درباريان 
ذی نفوذ و نيز نفوذ و سلطه استعمار، به ويژه در پيوند با آنان و از طريق آنها، به مبارزه و 
موضع گيری های حاد و شديدی عليه اس��تبداد حاكم برخاسته و به تغيير حكومت ها و 
اشخاص از ساطين و پادشاهان دل بسته بود. اما در فاز سوم سيد جمال پس از نااميد 
شدن از تغيير و اصاح ساطين و حكومت ها متوجه بنياد و اساس اين رژيم ها شده و به 

تغييرات انقابی در ساختارهای سياسی حاكم گرايش پيدا كرد.2 
سيد از اولين انديشمندان معاصر است كه انديشه انقاب را مطرح می سازد و تنها را ه 
درمان دردهای ايران را خلع ناصرالدين شاه از قدرت می داند. او پس از اين مرحله متوجه 
نقش علما در ايجاد انقاب در جامعه شده و محور اصلی تاش خود را تحريك علما برای 
ايجاد حركت انقابی قرار می دهد. اين مسئله كه سيد چرا فقط در ايران انديشه انقابی 
را مطرح می كند، به نظر می رسد كه وی به دو دليل انقاب را در ايران عملی تر می داند: 
اوالً سيد جمال از نقش مذهب تشيع در مبارزه عليه قدرت های حاكم و جائر به خوبی 

1. محمد محيط طباطبايی، همان، ص153. 
2. سيد احمد موثقی، همان، ص176. 

شهيد مطهری: ]سيد جمال[ 
بر این مسئله واقف بود که 
علمای شيعه بر خالف علمای 
سنی، نهاد مستقل ملی هستند و 
می توانند مردم را برای مبارزه با 

استبداد و استعمار بسيج کنند
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آگاه بود و ثانياً از نفوذ علما در ميان مردم ايران آگاهی داشت و به قول شهيد مطهری: 
بر اين مسئله واقف بود كه علمای ش��يعه بر خاف علمای سنی، نهاد 
مستقل ملی هستند و می توانند مردم را برای مبارزه با استبداد و استعمار 

بسيج كنند.1 
شخصيت پرتحرك س��يد جمال ارزيابی های متفاوتی را در پی داشته است؛ برخی او 
را فيلسوف يا نابغه ش��رق و مصلح انقابی و بيدارگر، و بعضی عامل سرسپرده استعمار 
دانسته اند و از نگاه عده ای وی سلس��له جنبان نهضت های اصاحی در جهان اسام در 

دوره معاصر بوده است. 
چنين ابهامات��ی در زمان خود س��يد جمال نيز مط��رح بوده چنانكه در يادداش��تی 

می نويسد: 
طايفه انگيزيه اروس��م می خوانند و فرقه اس��اميه مجوسم می دانند. 
سنی، رافضی، شيعه، ناصبی؛ بعضی از اخيار، چهارياريه و وهابيه ام گمان 
كرده اند و برخی از ابرار، اماميه و بابيه ام پنداش��ته اند. االهيان، دهری و 
متقيان، فاسق از تقوا بری؛ عالمان، جاهل نادان و مؤمنان، فاجر بی ايمان 
انگاش��ته اند. نه كافرم به خود می خواند و نه مس��لم از خود می داند. از 
مسجد مطرود و از دير مردود؛ حيران ش��ده ام كه به كدام درآويزم و با 

كدام به جدال برخيزم.2 

نتيجه گيری
سيد جمال الدين اسدآبادی به عنوان انديش��مندی عمل گرا به سبب درك صحيح و 
جامعی كه از سير امور و تحوالت جهان اس��ام و نيز غرب داشت و همچنين به واسطه 
باريك بينی و پی بردن به اليه های زيرين داليل عقب ماندگی و انحطاط مسلمانان و ارايه 
راهكارهای بنيادين به دنبال اصاح امور مسلمين و توسعه همه جانبه جوامع اسامی بر 
مبنای فكر، فرهنگ و آموزه های دينی بود. وی بر خاف ديدگاه روشنفكران غرب گرا كه 
حاكميت تفكر دينی و اسامی را باعث عقب ماندگی و توسعه نيافتگی كشورهای اسامی 
می دانستند، علل توسعه نيافتگی اين كشورها را با انديشه و كاركرد مردم و حاكمان اين 
جوامع و دوری از اسام اصيل مرتبط می دانست و جهت خروج از اين وضعيت، بازگشت 

1. مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، همان، ص15.
2. كريم مجتهدی، سيد جمال الدين اسدآبادی و تفكر جديد، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص16. 
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به آموزه های اس��ام اصيل را در كنار تمام تجويزهايی كه می كرد به عنوان علت العلل 
معرفی می كرد. سيد جمال اعتقاد داشت توس��عه و توسعه نيافتگی )تكامل و انحطاط( 
يك جامعه، به طور مستقيم محصول عمل خود انسان هاست. همان طور كه رشد و تكامل 
اوليه مسلمانان در نتيجه كار و تاش آنها بود كه از فرهنگ غنی اسامی ناشی شده بود، 
انحطاط و عقب ماندگی آنان نيز نتيجه دچار شدن به رخوت و سستی و جدا شدن باورها 

و عقايدشان از اعمالشان بوده است. 
نتيجه اينكه با مطالعه و غور در انديشه های س��يد جمال اين ايده حاصل می شود كه 
الگوی توسعه جوامع اسامی  بايد منتج از جهان بينی اسامی باشد. كشورهای اسامی 
و از جمله جمهوری اسامی ايران نيازمند داش��تن الگوی توسعه ای هستند كه مولود 
جهان بينی اسامی بوده و با ظرف توس��عه كه فضای سياسی، اقتصادی و فرهنگی اين 

كشوها می باشد سازگار باشد. 
در مورد جمهوری اسامی ايران نيز به نظر می رسد يك الگوی اسامی - ايرانی توسعه، 
متناسب با فضای فكری و فرهنگی جامعه می تواند مفيد واقع شود. هر چند در اين الگوی 
بومی می توان از تجربه های موفق الگوهای ديگر، ضمن بومی س��ازی آنها استفاده كرد. 
البته در امر بومی سازی الگوهای توس��عه، ابتدا بايد دستاوردهای الگوی مورد نظر را به 
مبانی آن دستاوردها ارجاع بدهيم تا ببينيم در پس آن چه جهان بينی و فلسفه ای نهفته 
است، آنگاه آن را قبول كرده يا نقد كنيم و بعد از پروسه نقد است كه می توانيم پديده ای 

را جذب، هضم و يا دفع نماييم. 


