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 چکیده

 یها توانمندی و ها خصلت ازلحاظ چه و سیاسی زیست زمان و مکان بابت از چراکه است خاص شخصیتی الدین جمال سید

 در او تأثیرات و عملکردها درنتیجه و زیست می پرتنش ای زمینه و چالش پر ای زمانه در وی .است توجه قابل ای نمونه ،شخصیتی

 عواملی از دارد وجود وی مذهب و ملیت در که ابهاماتی .گیرد می قرار گوناگون های داوری و تعبیرها ،تفسیرها ،نقدها معرض

 اگرچه وی مبارزه شیوه چندگانگی .سازد می آلود مه را او سیاسی زیست افق و افزاید می کارشاف و شخصیت ابهامات بر که است

 شیوه دو یا یک بر تمرکز از مانع حال درعین اما ،شود می معرفی قوت نقطه الدین جمال سید فکری حامیان برخی سوی از

 قرار مردم عموم و نگاران تاریخ سوی از متضاد بعضاً و گوناگون های داوری معرض در همواره ساز تاریخ مشاهیر .شد روشنگری

 درروند آنان سازی جریان میزان به هم و ها شخصیت این های اندیشه و اقدامات گستره به هم ،قضاوت در تنوع این .گیرند می

 ها آن .سنجند می کمح سنگ به را ها چهره این عملکرد و افکار ،گذشته رصد با منصف ناظران میان این در .دارد بستگی تاریخ

 به را سازان تاریخ برخی رنگ خاکستری و متنوع وجوه هم و بزدایند تاریخ آینه از را فراموشی زنگار هم زمان هم طور به باید

 ای زمینه چند عملکرد با که کند می صدق بیشتر تاریخی های چهره از دسته آن درباره ویژه به مسئله این .کنند عرضه مخاطبان

 در که است نکاتی از تاریخ خط شدن گم .سازند می متبادر اذهان به را «فعالی بیش» ای گونه ،الدین جمال سید لهجماز خویش

 موردتوجه را اقدامات این منفی چه مثبت چه جوانب تمام باید و کرد فراموش نباید را الدین جمال سید منصفانه بررسی و نقد

 الدین جمال سید موافقان و مخالفان های برداشت به نگاهی منصفانه نقد و بررسی اب تا است بران سعی نوشتار این در .قرارداد

 . باشیم داشته

 

 .غرب ،تمدن ،استعمار ،متفکرین ،اسالمی بیداری ،اسد آبادی ،الدین جمال سیدهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 .ل تولد وی اختالف نظراتی وجود داردمورد محکه در  استق  .ه 1560 زاده الدین جمالمعروف به سید  سید صفدر محمد بن

به همین دلیل ما  ،وی را زاده اسدآباد همدان ایران ای وعده دانند میکنر افغانستان در شرق کابل  اسدآبادوی را متولد  ای عده

که در بعضی  چرا ،بودهاین اختالف خود سید  منشأ البته .بینیم میوحسینی  افغانی ،اسد آبادی های امندر منابع گاهی وی را با 

از طریق محدث شیعی معروف سید علی  آنجا که واز .است کرده میالحسینی االفغانی امضاء  الدین جمالومقاالتش  ها نامهاز 

وی از محضر پدر فرزانه خود وسیدصادق از  .نامند میاو را حسینی که  رسد میبه امام حسین بن علی )ع(  ام سیترمذی در جد 

اندیشمند و سخنور  .آمد میردان خاص آنان به شمار تراز اول تهران وشیخ مرتضی انصاری بهره برده واز شاگعلما ومجتهد 

عصر قاجار بود و نسبت به بزرگ انقالبی و از پیشگامان و رهبران ضد استعماری واستبدادی واز نظریه پردازان بنیادگرایی 

؛ و بر وحدت مسلمانان و یگانگی دول اسالمی وشعار داد می داراجتماعی جوامع اسالمی وضعف های آنان هش های بیماری

وی به اقصی نقاط جهان چه غرب چه شرق  .داد میبازگشت به اسالم و بازگشت به قرآن را برای بازسازی هویت اسالمی را سر 

 هوش وذکاوت باالیی گوناگون مسلط و از های زبانطول سفرهای بیست وپنج ساله وماجراجویانه اش به  ودر کرد میمسافرت 

و عالوه بر یک فرد سیاسی دینی یک فرد  فلسفه و نجوم تبحر داشت ،فقه ،برخوردار بود و در علوم مختلف از جمله حقوق

قرار  هایش اندیشهوی و افکار و  تأثیررهای اسالمی تحت وکشو ساخت میرا آشکار  هایش اندیشهی  و آمد؛ میعلمی به حساب 

و آنرا  کند میو دانش معرفی  ندگی وشوربختی ممالک اسالمی را در بی نصیبی از آگاهی وآزادیعقب ما او اساس .گرفته بودند

ییر نیابد وحکومت و بر این عقیده بود تا مشکل زندگی سیاسی در ممالک اسالمی تغ داند مینتیجه اسلوب حکومت استبدادی 

 . مشروطه شکل نگیرد نجات بر مسلمانان جایز نیست

بنابراین چون مسلمان بوده و به نام اسالم و در  ،نظروجود دارد نیزاختالف ویا حنفی مذهب ،شیعه بوده ذهب وی کهدر مورد م

گویا وی  .لکه متعلق به جوامع اسالمی استنه متعلق به ایران و نه افغانستان ب ،برداشته وخدماتی انجام داده هایی قدمراه اسالم 

 ،و یا به گفته محمد عبده شاگرد وی کرده میو مذهبش را کتمان  هویت ،از خطرات به دلیل مصون ماندن خود و بستگانش

و یا اینکه بدلیل مقررات سختی که دولت ایران برای  کند میبرای رسیدن به مقاصدش در کشورهای عربی خود را سنی معرفی 

را مطرود  ر افتخارات ملی و دینی در اسالمن مظهبعنوا سرزمین را مساله ،یا اینکه درصدد بوده و باعش در خارج قرار داده بودات

ق وفات یافت . ه 1110 سالوی در  .دست به چنین اقداماتی زده بود ،اعالم کند وهمه کشورهای اسالمی را موطن خود بداند

 د وی ودر مور بی شک همین مسائل .ه فوت سید نیز اختالف نظرهای بسیاری وجود داردکه باز هم در مورد نحو (. شهید شد)

بر  نقدهاییگوناگون قرار گیرد ودیدگاه های مختلفی در مورد وی مطرح گردد و  های اتهامزندگیش باعث گردیده تا در مظان 

 . بدان خواهیم داشت هایی اشارهوی وارد آید که در طول تحقیق 

 

 رین غربیدیدگاه متفک 

ر جسمی زنده نگه داشت واز نظر فکری ر را باید از نظکه صاحبان افکا دانند میسیاسی همیشه این حقیقت را  های قدرت»

 «. کشت

در طول عمر خود سفرهای زیادی را به کشورهی اروپایی نظیر انگلیس وفرانسه وآلمان  الدین جمالهمانطورکه اشاره شد سید 

ی از این سفر منصرف لو ،گفته شده قصد مسافرت به آمریکا را داشته حتی .این کشورها عازم شد انجام داد و چندین بار به

 ( 7: 1 شمارهسال دوم  ،؛ کاوه65: 1108، واثقی) .شود میراهی لندن  1144 سالشده وسپس در 
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قه ممتدی درمبارزه با آنجاکه شهرت وی عالمگیر شده بود وساب واز .مورد توجه زیاد محافل ومجامع انگلیسی بود است وی

 ،بود سید در لندن فراگرفته ،را برای رفع حاجت احتمال قوی زبان انگلیسیاستعمار داشت که انگلیس در صدر آن بود سید به 

فوق العاده انگلیس در استانبول مباحثاتی داشته  مأموررهبران سیاسی انگلیس نظیر گالدستون و چرچیل و دروموندلوف  با

ومقاالت متعددی مانند )سلطنت ترور  .دشو میوبعدا تعطیل  رساند میعربی وانگلیسی ضیاء الخائفین را به چاپ  روزنامه و ؛است

گفته آسانته استاد  به .خیزد میودر ماجرای امتیاز توتون وتنباکو به مخالفت بر  .نویسد می را( )حمله به حیثیت شاه ،در ایران(

گزارش روسیه بودن  مأموریک جاسوس بریتانیایی در گزارشی سید را مشکوک به  1868 سالآفریقا شناسی دانشگاه تمپل در 

وحتی در گزارشات دولت افغانستان  پوشیده میکه سید به شکل ترکان نوغایی در آسیای مرکزی لباس  کند میاشاره  و کند؛ می

 که به اجرای فرایض دینی معتقد نبوده دکنن میتا یک شرقی وار و لیبرال معرفی  دهند میشیوه زندگی غربی را به وی نسبت 

یا درمصر از نوشیدن کنیاک ابایی نداشته و عضو لژ فراماسونی بوده اشاره گردیده  و آورده؛ ینموفرایض ماه رمضان را به جا 

 انطورهم .قرار بگیرد وارزیابی هایی گوناگون و قضاوت ها اتهامپیچیده وپرتحرک سید باعث گردیده تا درمظان  شخصیت .است

 ،وشیعه رافضی ،سنی .دانند میو فرقه اسالمیه مجوسم  انندخو میطایفه انگیزیه اروسم » :نویسد میکه خود سید در یادداشتی 

فاسق از تقوا  ،ومتقیان دهری ،االهیان .ام بابی ،و برخی از ابرار امامیه کنند میبعضی از اخیار چهار یاریه و وهابیه گمانم  .ناصبی

ازمسجد مطرود و از  .داند میلم از خود ه مسو ن خوانند مینه کافرم به خود  .فاجر بی ایمان ،و مومنان جاهل نادانبری و عالمان 

 06وی در سن  .(6 تصویر ،1 لوحه :1186، افشار و مهدوی)«. حیرانم که باکدام در آویزم وباکدام به مجادله برخیزم ،دیر مردود

مشتاق بدیدن  صاف سید بوسیله جرائد کم وبیش به گوش مردم فرانسه رسیده بود وآناناو قبالًکه  شود میسالگی عازم فرانسه 

اولین  و ؛بودند رهای ظاللت وگمراهی و آشکار ساختن حقایق اسالمچهره سید و درصدد بهره گرفتن از وی برای کنار زدن اب

وی را از دیگران متمایز  کامالًی سیدبود که موضوعی که توجه مردم پاریس را به خود جلب کرد لباس استانبولی و قیافه شرق

 (7: 5447، ویلفرد بلنتاز  بنقل ،دریفوس) .کرد می

وبعد از چندروز نقل مکان  پذیرد میشخصی بنام ویلفرد بلنت نماینده سیاسی ونویسنده معروف انگلیسی سید را در منزل خود 

در پاریس با فراریان سیاسی مصری  وی( واندن وترجمه کردنخ) .گیرد میوگویا وی زبان فرانسه را در حد حاجت فرا  کند می

که در اصل یهودی بوده است  ( سید با شخصی بنام جمس سانوا معروف به ابوالنظاره7، همان) استصاحب بوده محشور و م

مصر معروف  سرزمین مفتی ،جوانی پرحرارت ساله 55محمد عبده  .کند مینشریه وی منتشر  و مقاالتی را در نماید میهمکاری 

درخواست سید به نزد وی  بنابه ،شده بودبا استعمار به سوریه تبعید به جرم آزادیخواهی ومبارزه که( )االستاذ االمام() به

همکاری بین دو مسلمان شیعی وسنی برای اعتالء اسالم در دنیای  .(87: 1150، درس اللغه واالدب) .شود میدرفرانسه رهسپار 

ی در جهان ذار روزنامه نگاری سیاسبنیا نگ»که به تعبیری  زنند میست به انتشار نشریه عروه الوثقی ود گیرد میمسیحیت شکل 

 ،گویا جمعیت عروه الوثقی .گردد میتعطیل  بعداًشماره از آن فقط چاپ شد و  18 که ؛(116: 1177، فراستخواه)«مسلمانان

 سالدر  گویا .(55: 1 شماره ،1 سال ،مجله کابل) .گیرد می همانطور که در حیدرآباد دکن راتشکیل داد در فرانسه نیز شکل

منتشر شد ولی تاثیرعمیقی بر جای گذاشت و به  شماره 18منتشرکردندکه فقط « همبستگی پایدار»هفتگی  نشریه 1880

ه همین نام که این نشریه ارگان سازمان مخفی ب کند میسی سی آدامز اشاره  .گفته کدوری مورد حمایت محرمانه فرانسه بود

شکل گرفته بود وهدفش متحد کردن  سوریه ،وشمال آفریقا مصر ،ستانبود که به وسیله سیدجمال وترکیبی از مسلمانان هندو

مقابله  های راهو راهنمایی آنان در جهت یافتن  کند میاز خطراتی که آنان را تهدید  آگاهی ،مسلمانان وبیدارکردن آنان از خواب

به مناظره ودفاع از حریم  نست رنانمشهور ار و با فیلسوف دهد مید پیشنهاد تشکیل موتمر اسالمی را سی .با این خطرهابود
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ارنست رنان از وی تمجید کرده وی را نماینده روح انسانیت مانند ابن سینا و ابن رشد  .و بر وی غالب شد پردازد می دین

 ید با ویکتور هوگو نویسنده معروف فرانسه نیز ارتباطاتی داشتهکه س رسد می( و بنظر 155: 1107، جمالی اسدآبادی) .داند می

 . است

 نماید می دیدن( شاه از نمایشگاه )اکسپوزیسیون ناصرالدین ،مصادف بازمانیکه شاه ایران شود میوارد آلمان  1145 سالسید در 

 بنویسدبه ایران بیاید وقانون  کند می ( شاه از وی تقاضا16 ص ،65 شماره ،)مجله خواندنیها کند میدر مونیخ با او مالقات 

 . (168: 1108، واثقی)

گویا در همین زمان بین  .نماید میمدت دوسال در پترزبورگ اقامت  به .گردد میسیدپس از سفر سومش به ایران عازم روسیه 

صت استفاده کرده سید از این فر که برقرار بوده ای خصمانهبه خاطر تضاد منافع سیاسی روابط  ،دو دولت روس وانگلیس

ملک ) فرزندبه حدی بوده که دکتر مهدی ملکزاده  ها فعالیتشدت این  .کند میوبرعلیه حکومت استعماری انگلستان فعالیت 

سید به مسکو رفت با روزنامه نویس ها ومحققین آشنا شد و برضد انگلیس خیلی  ،کند میالمتکلمین( درکتاب خود اشاره 

شاه که  . . .بشوراند ها انگلیسبرعلیه وم نزد وکالی روسیه متقبل شد که به هندوستان رود وهند را نوشت واز قرار معل ها مطلب

را به زبان خوش راضی کرده تا به ایران  الدین جمالدرلندن از او خواهش کردند که سید  ها انگلیسبه فرنگستان رفت 

روس ماموریتی در آسیای وسطی برای تبلیغات اتحاداسالم که از دولت  نماید میسید سعی  .(151: 1181، ملکزاده) .بازگرداند

مبنی  گیرد میازجانب تزار روس پیشنهادی  سید .(161: 1111 الحجهذی  ،روزنامه قفقاز) .شود نمیموفق  ولی ،ه دست آوردب

 ها مسلمانیق به طر ذاتاً)من ) :دهد میوی پاسخ  و براینکه شیخ االسالمی مسلمین موجوده در روسیه را به عهده بگیرد

این  که نماید میمقصد آلمان مسافرت  به 1145 درتاریخسرانجام سید از روسیه  .(585 ص سوم: سال ،مجله کابل) .((باشم می

 . (161، نقل از سیاستگران قاجار به ،آرشیو سفارت پترزبورگ) .استبنظر روایت درستی 

و  ددهن میوگاهی وی را مود نقد قرار  کنند میز وی تمجید با وجود سفرهای سید به این کشورها گاهی از متفکران غربی ا

 درسالمردی که  آید میاینگونه سخن به میان  .وگویی با وی عناد دارند تازند میاقدامات مهم وی را نادیده گرفته و بر او 

 سالهایاز  که ؛انی بودافغ الدین جمال ،نظریه سازماندهی وحدت پان اسالمیسم به رهبری بریتانیا را پیشنهاد کرد م 1886

و  هندوستان در 1885 سالدر -دست کم یک بار ،بنا به اسنادرسمی و ؛یا بودپراتوری بریتانتحت الحمایه ام ،1864 تا 1874

سرویس اطالعاتی بریتانیا به مصر  مأموربعنوان  پیشنهاد داد تا رسماً–سرویس اطالعاتی دولت هندوستان  محرمانهبنا به سند 

بزرگ اسامه بن الدن  جد ،که از نظر ایدئولوژیکولوژیکی بلاز نظر بی نه ،( وی بنیانگذار پان اسالم14: 1684، ریکدو) .برود

 الدین جمالاگربخواهیم شجره نامه طیف راست اسالمیسم را بشناسیم به این ترتیب است: سید  .(04: 5447، دریفوس) .است

وی بزرگ  شاگرد که ؛که پان اسالمیک فعال مصری را تولید کرده( 1806=1646) عبده( و محمد 1818-1867) ابادیاسد 

خود را تولید کرده  ای سوریه شاگرد( 1616-1856) رضارشید  محمد ،محمد عبده .ودر نشر افکار وی کمک شایانی کرده است

 ناشر ،اسالمی های جمهوریتا در حمایت از  کند میمنتشر  را( ومجله ))فانوس دریایی( کند میاست که به مصر نقل مکان 

که اسالمیسم را از نشریه فانوس دریایی رشید  کند میتولید  را( 1606-1645) البنا حسن ،رشید رضا .عقاید استاد خود باشد

 تا 1656 از–( در فاصله نیم قرن 01، همان) .آورد میالمسلمین را در مصر به وجود  اخوان 1658 سالودر  آموزد میرضا 

 های کمکبریتانیا و  با حمایت سید .سازی شدیرز کامالً ،مان طیف راست اسالمی به وسیله بریتانیااستحکامات ساخت -1876

روشنفکری  نهاد ،میرزا محمدباقر بواناتی معلم زبان فارسی وی بود()بی دریغ پیشگام شرق شناسان انگلستان ادوارد براون 

یک ش صدساله بریتانیا برای سازماندهی جنبش پان اسالمایشان بعنوان متخصصان کوش .جنبش پان اسالمیک را ایجاد کرد



اسالم  و ایران تمدنِ و تاریخ مطالعات  

56-81، صفحات 1041بهار ، 1، شماره 7دوره   

56 

 

پیمان خیال پرست وبی ثباتی بود که خدماتتش را به سایر  هم ،اسد آبادی الدین جمالسید  .طرفدار بریتانیا نگریسته شود

 ،اسالم بنیادگرا وسرانجام نظریه صوفی منشانه و نیمه مدرنیست او درباره از جمله روسیه کرد میجهانی هم عرضه  های قدرت

وهابی گری خشک اندیش خود  .جدید سعودی کشور ،1654در سالهای  .(05، همان) .دنتوانست تبدیل به جنبشی مردمی شو

گذار این  بدعت ،به هرصورت .پس تجدید حیات اسالم در راه بود .را با سلفیه درهم آمیخت تا اخوان المسلمین از کار دراید

میان افریقای  گستردهمرزهای  اثر گذاشتن برجهانی بر سر  های قدرتوقتی  .(01، همان) .دی بوداسد ابا الدین جمالسید ،طرح

ونه -بسیاری ،پس از مرگ او ها سال .شد میآنان همسو  با ،فرزندان خود چونان همآبادی  اسد ،کردند میشرقی وچین رقابت 

ه علی که ضد امپریالیست یک ،ده مقاومت اسالمی بوداو معتقدی ساختند که سازن از ،ی زندگینامه نویسان او-البته همه

دیدگاه  از .طلب لیبرال ودر پی آمیختن اسالم قرون وسطایی باعقالنیت علمی عصربیداری بود اصالح .بزرگ شورید های قدرت

 وسیاسیپاد ،مأمور ،متحد ،دین را به خدمت امور دنیوی درآورده بود و در عین حال ،دریفوس وی جادوگری سیاسی بودکه

وبه عنوان  داد میاز دست  روسیه ،فرانسه ،به بریتانیا ت هارا برای عرضه خدماتشجهانی بود وبه ندرت فرص های قدرتوابزار 

افغانی هویت  .(01، همان) .وی بخصوص محمد عبده به طور فزاینده انگلیسی بودند مریدان ،کرد میبه هرسه خدمت  مأمور

دراکثریت کشورهای  تری گشادهبتواند دست ا ت کرد میاین جهت پنهان  به ،اقلیت اسالمی شیعهخود را با هر دو عنوان ایرانی و

وپیروانش ازحقیقت  الدین جمال ،وی بود های فریبکارییکی از  فقط ،دروغ گفتن درباره محل تولد .سنی مذهب داشته باشد

ی اگرچه و .در سرتاسرعمرخود ریا کرده سیدجمال .(5: 1684، کدوری) .متاع ساخته واقتصاد دین را به عمل در آورده بودند

 ،نظری جنبش سیاسی پان اسالمیک را توسعه داده ودر سرتاسر دنیای اسالم بگستراند های پایهعتبار راکسب کرده بود که این ا

عضو مرتدی بود که هم  متفکر ،تعبیر مذهبی وبه ،مذهب وعقایدی مخالف عقاید عمومی واصول مورد قبول عامه دارای

وی در حال  .(11: 5446، االی کدوری) .اهی ابزاری به دین داشتسی وهم نگفعال سیا هم ،صوفی مشرب هم ،فراماسون بود

مسلمانان قرن هفتم میالدی درجامعه اسالمی مکه دوران پیامبر  سادهسیاستی بود که باید با تفسیرهای  ساختن طرح تفضیلی

 بریم؛ نمیا جز با شمشیر مذهب یدش را به صراحت بیان می کردکه ما سر مذهب رعقا ،اش سری های نوشتهدر  .شد میتنظیم 

وپیشانی برخاک  اند زدهونمازگذارانی را خواهید دید که زانو  زاهدان ،قرارباشد حال واحوال امروز ما را بنگرید اگر ،بنابراین

، همان)سر باز نخواهند زد  ،اند خواستهاین فرامین آنچه  همهاز اطاعت فرامین الهی واجرای  وهرگز( رکوع وسجود) اند گذارده

 ها تودهپیام او برای  .دیگر چیزی« ارواح برگزیده»وخطاب به  گفت می چیزی« توده»زندگی خود برای  همهاسدابادی در  .(06

مقاصد خود وانمود زمانی که برای بر آوردن  .کرد میترکیبی از فلسفه را عرضه  ،حال آنکه به نخبگان ،وحدت جهانی اسالم بود

 . همدست بودند ها امپریالیستبا  بخصوص ،به طرز توطئه آمیزی ،خود او و اطرافیانش ،ستکه ضدامپریالیسم ا کرد می

حکومتی را باور دارد که براساس سنت  افغانی :نویسد می« 1607 اسالمجدید در  های چرخش» قدیمیکتاب  مؤلف گیب:

 . را به طعنه تفسیر کرده است گیب سخن کدوری( 0: 1607، گیب) باشددرن آراسته به ظاهری م اما ،صحیح قرآن بنا شود

و وی غرب را  کند میرا نمونه کامل مسلمان دوران خود معرفی  افغانی« اسالم در تاریخ جدید»کتاب  در ویلفرد کان اسمیت:

ومخاطبان  کند میوجامعه را تهدید  اسالم آنکه برای ،که بدون چون وچرا باید در مقابل آن مقاومت کرد بیند میچنان 

که اسدآبادی  افزاید میدرستی  به ،اسمیت .(60: 1667، اسمیت) کرد میای عقل وتکنولوژی تشویق نش را برای ارتقمسلما

همین طرز  .برد مینخستین طرفدار احیای اسالم بود که مفاهیم اسالم وغرب را به عنوان دو پدیده آشتی ناپذیر تاریخی به کار 

برنارد  وسیلهیک قرن بعد به  که که مفهوم تصادم تمدن هارا کند میطرح را درموقعیت نخستین کسی م اسدآبادی ،قیتل

 . کشد میپیش  ،لوئیس وساموئل هانتینگتون سیاست روز امپریالیستی شد
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شکیل حکومت واحد هدف اصلی او اتحاد مسلمانان جهان وت .در مردم مشرق زمین دمید ای تازهروح  سیدجمال جرجی زیدان:

 . اسالمی بود

که  ورزد می تاکید ،دهد میشفافی را ازاین سازمان به دست  تصویر« جمعیت اخوان المسلمین» کتابمیچل: در  .پریچارد 

به  گردد می بر ،دودمان سازمان نظامی و تروریست اخوان المسلمین که درجنگ جهانی دوم در مصر برجسته شد

 شان بسیاری .س خویشاوندی ویژه داردت به سید احساکه اخوان نسب نویسد میمیچل  .رشیدرضا ،محمدعبده ،الدین جمالسید

 (151: 1656 ،میچل .پ) .کنند می اش مقایسهواغلب با بنیانگذار خود حسن البنا  دانند میاورا پدر روحانی جنبش خود 

شرو در جنبش نقش روحانیت پی” وی کتابی تحت عنوان  .آمدالگار در انگلستان درخانواده مسیحی به دنیا  پروفسور حامد الگار:

را میان مذهب تشیع وتسنن  الدین جمالگرایش سید .اند نمودهنمود که آقای ابوالقاسم سری ترجمه  تألیفرا ” مشروطیت ایران

 پایین ،ک صنعتوبا تکیه بر نطق سیدجمال در استانبول اعتقاد او به نبوت را درحد اعتقاد به ی کند میصورت مردد رها  به

که  کرد میسیاسی واجتماعیان بود ود واقع خیال  های جنبهسید جمال به اسالم منحصر به  ست که عالقهبراین معتقدا .آورد می

 . ندارد ها جنبهاسالم محتوایی غیر از ان 

کایی در دانشگاه جورج تاون وی آمری–ایرانی  استاد .باشند میایرانی ومتولد تبریز  اصالتاًشیرین هانتز یا طهماسب: خانم هانتز 

 بیشتر ،از اسالم بعنوان ابزار بسیج سیاسی الدین جمالایشان معتقد است که استفاده سید  .مسائل سیاسی ایران است متخصص

برای  یا وسیلهبنابراین از آن به عنوان  ؛مردم اگاه بود های تودهاز آنجا ناشی شده است که از نفوذ وجایگاه استوار اسالم در میان 

وآنهارا مسئول استیالی  دانست میدر واقع سید این حکومت هارا فاسد  .جست میحاکم سود  یها دولتبرانگیختن آنان علیه 

 (157: 1184 هانتز) .کرد میبزرگ برجهان اسالم تلقی  های قدرت

 جاسوسی و روابط های مقامن بود و با افغانی بودنش سرگردا-ایرانی که در شود میاشاره کرد از او به عنوان فعالی یاد  توان می

با عنوان ))دوران بازی  تا نظریه جنجالی و ستیزه جویانه ای را راه بیندازد که از این دوران کرد میمالقات  خارجی بریتانیا

 . بزرگ(( یاد شده است

 

 دیدگاه متفکرین عرب

 های هندبه کشور به کشورهایی اروپایی داشتهمانطورکه که اشاره کردیم سید در طول زندگی خود عالوه بر سفرهایی که 

سید که  .مدتی از عمر خود را دراین کشورها سپری کرد .وعراق نیز چندین مرحله عزیمت کرد عربستان ،ومصر وعثمانی

انجام  خدماتی را درزمان اقامتش در افغانستان گردد میاز انجا خارج  که 1586 سالتا  شود میافغانستان  وارد 1576 درسال

)شمس النهار(( به پیشنهاد وی ومبارزه با ) جریدهملت افغان وانتشار  درتاریخ( اریخ االفغان(کتاب ))تتمه البیان فی الت دهد می

حکومت استعماری انگلیس وایراد خطابه مفیدکه باعث روشنی افکار ملت افغان شد وپی ریزی نقشه اصالحی که درآن اعالن 

شماره  ،سال اول ،مجله کابل) .توجه شده بود ر عام المنفعهمووا . . .کابینه و ارتش و تشکیل ،رامور دربا اصالح ،استقالل سیاسی

5 ،16) . 

 .در نجف بماند دانست نمیاستاد خودشیخ انصاری به علت توطئه ودسیسه ها که صالح  بنابر دستور سالگی 18سید در سن 

رسی اوضاع مسلمانان واج داشت وهمچنین آشنایی وبر( تا ضمن کسب معلومات وعلوم درهند که ر106: 1105، حاج سیاح)

هند  های ایالتمسلمانان آن دیار را برعلیه استعمار انگلیس که حتی به اندازه یکی از  خصوصاًتا مردم  .ه بمبئی شدهند روان

را از  مردم .کرد میل داشت وفعالیت های سیاسی واصالحی خود را درآنجا دنبا با روشنفکران وعالمان مالقات .بسیج نماید ،نبود
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ومردم نیز در صدد  کرد میوخطابه های قرایی را ایراد  ها سخنرانیوهمواره  ساخت میشوم وخطرناک انگلیس آگاه  ایه نقشه

دولت انگلیس ومربی  .یافتن معالجی برای درمان بیماری خطرناک وخانمانسوز استعمار بودند که سالها بدان مبتال بودند

ودولت هند نیز ایشان را زیرنظرداشت و  دانست میوی را برای خود خطرناک  صلح انقالبی مطلع شده و وجودازطلوع م ،استعمار

نیز سید را مجبور به ترک هند کردند و سید پس ازیکماه اقامت در هند از آنجا خارج  آخرودر  کرد میوی را رصد  های مالقات

 . (57: 1181، مدرسی چهاردهی) .شد و رهسپار مصرگردید

از یکی از بزرگترین پایگاه استعمار خارج شده بود وقدم به دومین  درحالیکه ،ارد مصرشدبار و اولین برای 1586سید درسال 

وشهرت یک مرد انقالبی ویک مصلح اجتماعی به گوش  آوازه ،پیش ها مدتجائیکه مردم آنجا از  .النه اشغالی استعمار نهاده بود

وفعال  مؤثریان وکارگران وزحمتکشان که از افراد ی ودانشجوطبقه علم خصوصاًر این عده طبقات مختلف مصر رسیده بود واکث

دشمن استعمار بود را ببینند و به محض ورودش به دیدارش  که مایل بودند تا با این فرد دادند میومحروم آن کشور را تشکیل 

 شرح»او خواستند تا کتاب از آنان سوری بودند از  ای عدهسید در دانشگاه االزهر حضوریافت ودانشجویان که گویا  .شتافتند

مسائل  داد میوی سوای درسی که  (576 ص ،1 شماره ،سال سوم ،مجله کابل) .رابه آنان تدریس نماید و وی پذیرفت« االطهار

که برای  نمود میراد ونطق هایی ای ها خطابهاقامت وی چهل روز بود و دراین ایام گاهی  مدت .کرد میاجتماعی الزم را نیز بیان 

 .بودند تا وی را از سرزمینشان اخراج نمایند ای بهانهآمد وبه این ترتیب بدنبال  گران ،کرد مییس حمایت وقت که از انگلدولت 

تا اینکه در همان ایام کشیشی نصرانی مقیم مصر بوسیله سید اسالم آورد وهمین موضوع باعث سروصدای زیادی دربین 

البته پر واضح است که علت  .صر اخراجش کردنددست خدیو مصر افتاد واز م ن گردید وباالخره بهانه بهعیسویان ومسلمانا

سید در سفر دومش به  .(65: 1108، واثقی) .بوده است . . .اخراج وی مسائل مهمتری از قبیل به خطر افتادن نفوذ انگلیس و

د و ریاض پاشا رئیس دولت سی بین .آشنابودند فکار اوباشخصیت وا چراکه ،مصر که موجب شادمانی ومسرت مصریان گردید

و ریاض پاشا فریفته حاالت وکماالت سید  گیرد میمصر که به گفته روبرت دریفوس واپس گرائی بدنام بود مالقاتی شکل 

در  دهد میوبه او اجازه  دارد میرا گرامی  ومقدمش .مدتی در مصر اقامت کند کند مییا خواهش  خواهد میوازسید  شود می

دولت مصر ماهیانه مبلغی در حدود پنجاه تومان  .اقامت گزیند رفت میاالزهر که مرکز تعالیم جهانی به شمار  ساله 644 مسجد

مجله ) .آید میاقامت وی به حساب  ترین طوالنیدر مصر اقامت گزید که  سال 8وی به مدت  .ایران برایش مستمری قرارداد

 . (16 ص ،1 شماره ،سوم سال ،کابل

مشغول به تدریس علوم مختلف  سید .رسند میبه حضورش  شنوند میورود سید را  از گوشه وکنار خبروقتی که مردم مصر 

شرح » وزمینه تصوف  در ،اثر دوانی «الزوراء» چونوی کتبی  .شود میونجوم  اسالمی ،فلسفه ،الهی حکمت اسالم ازقبیل:

و شاگردانش  کرد میتدریس  به بهترین شکل را« یتذکره طوس» ودرفلسفه  «اشارات ابوعلی وحکمه العین» ودرمنطق  «قطب

و وی علوم فقه  رسد میشیخ محمد عبده به حضورش  ق. ه 1587 سال ،درهمین سفربود .اند داشتهنیز به این امر اذعان 

، عبده) .کند میبیان  را« تهانا احدمن تالمذ» وجمله کند میوفلسفه وحدیث را فرامی گیرد ومحمد عبده به شاگردی وی افتخار 

 ،همان) .غفلت دریده شد وفضای ابراز عقیده پدید آمد های پرده ،( وبنا به گفته وی تنها پس از ورود سید به مصر50: 1681

زمانی که بامردم مصر برخورد کرد تشخیص داد که آن افکار غلطی که در اذهان اغلب مردم کشورهای اسالمی  .(04-16 ص

)برای اصالح اجتماع با اقلیت ) ویا( )مبارزه با استعمار از قدرت مردم خارج است() یا( (لزوم ضدیت شیعه وسنی)) عناوینتحت 

پس تصمیم گرفت که خرافات واوهام راکنار زده ویک نهضت بزرگ  .این مردم نیز وجود دارد دربین( کرد( شود نمیکاری 

را  مصر 11 قرن ری وحس وطن دوستی درگسترش نهضت ضداستعما .فکری که منبعث از روح اسالم باشد را جانشین نماید
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بود که سد محکمی  «حزب الوطنی» تأسیسیکی دیگر ازخدمات سید در مصر  .دانند میمدیون رهبری سید وشاگردانش 

بادانی اول بعنوان عمران وآ ،که استعمارگران دارد میسپس روشن  .رفت میدرمقابل نفوذ وسیاست استعماری انگلیس به شمار 

استعمار درلباس فرشته به  عفریت .آورند میوسپس آن ممالک را به تصرف خود در  کنند میاسالمی نفوذ  یها سرزمیندر 

دینی وسیاسی وعلمی  های ریشه ،مهلک برپیکرحیات اجتماعی ومعنوی های ضربهممالک اسالمی وارد گردید وبعد از زدن 

مجله ) .است تا تعمیر وعمران تر نزدیکبه معنی تخریب  وی این بود استعمار خالصه صحبت .واقتصادی مسلمانان راقطع کرد

 . (51 ص: 6، 8، 7 های شماره مجلد ،اول سال ،نامه فروغ علم

 خواست میافعانی بودکه یک پیشوای مذهبی بود و  الدین جمالاصالح طلب قرن نوزدهم در مصر  ترین بزرگجواهر لعل نهرو: 

تمام ترقیات را  ،گفت می الدین جمالد بصورت تازه درآورد سید قتضیات دنیای جدین وجور کردن با ماسالم را از راه سازش داد

هندو به  آیینبود که در هند برای تازه کردن  هایی کوششوی به مانند  های کوشش .با اسالم وسازش داد وجور کرد توان می

ورهای عربی واسالمی اثر بلکه در تمام کش د ونه فقط در مصربسیار زیاد بو الدین جمالبه طور کلی نفوذ سید  .آمد میعمل 

 (1565: 5، 1118 ج ،لعل نهرو) .گذاشت می

من ازبخت واتفاق واز  بزرگی :گوید میمحمد عبده: وی که از دوستان وشاگردان سید بود ومدت ها با سید مصاحب بوده  

ه سر دین را با شمشیر دین ی هستی کتوازکسان . . .مکن میارتباطی است که باشمادارم وبه خدمت کردن به شما افتخار 

 گوشم ،پیش از دیدن سید چشمم کور کند میواشاره  داند میو خودش را مدیون سید  (55: 1186، افشار ومهدوی) بری نمی

در حل  وی .تحدید مقام علمی وی وکثرت معارف ایشان وترسیم صورت حقیقی آن قلم من عاجزاست از .کرو زبانم گنگ بود

 . حمیت دینی هیچ کس با او مساوی نیست .بود ودرسبک مباحثه وبرهان حذاقت داشت ل دارای قوتیمشکالت ومسائ

سید جمال  .برد میبهره « زعماء االسالم فی العصر الحدیث» عبارتوی در وصف سید وبرای نامگذاری کتابش از  احمد امین:

 داند میاو را فردی مبارز  .ر گران نجات دهدسلطه استعمای را از زیرهدف اصلی خود را در این گذاشته بود که کشورهای اسالم

با استعمار نبرد کرده ومردم را به حقوق و واجباتشان آشنا ساخت ومردم را به سوی محو نمودن  و که دربیداری مردم کوشیده

بزرگ ایجاد سلمین اثری رسید ودر م به ثمر تحقیقاًتعالیم سید  .آتش استعمار فراخواند وانگلستان او را از شهرها طرد کرد

 . کرده بود

در گذار از تبیعت کورکورانه از تفسیر سنتی به رهیافتی نو وآزاد بو که  16 درقرنگام اصالح طلبی  نخستین هشام شرابی:

 ومحمد عبده را الدین جمالچنین است که  ،حاصل فرجامین این گذار برقراری تحلیل عقلی به مثابه شرط اولیه تفسیر

واقع همان محافظه  در ،اصالح طلبی بعنوان یک جنبش احیاگر .جنبش اصالح طلبی اسالمی بدانیم های چهرهن پرنفوذتری

 . رفت میآگاهی داشته وجنبش علمای جوان لیبرال به شمار  کامالًکاری روشنفکری بود که از موقعیت ونیازهای جامعه 

که مهران موحد به ترجمه آن پرداخته  است آواره شرقروح  کتاب مؤلفنومعتزلی واندیشمند مصری بودکه  یک محمد عماره:

به تعریف وتمجید سید پرداخته و از او بعنوان اعجوبه  درانودراین کتاب به سرگذشت پرماجرای سید افغانی پرداخته وحتی 

 . یادکرده است

افغانی  الدین جمالبعنوان ))سید ای الهقم در ،معروف به امیرالبیان بود ،نویسنده و ادیب ومتفکر لبنانی عرب شکیب ارسالن: وی

سعادتی که خدا آن را در افق  ستاره ،اعالم سردسته ،؛ فیلسوف اسالمگوید میبا تعظیم وتجلیل یاد کرده و  ازاو( حکیم شرق(

 ها کام ،شهرتش به همه جا رسیده. . . ، درخشان حق آیه ،ند رتبه شرقحجت بل ،خاور پس از شبهای تاریک نمایان ساخت

وی در دوره  .به ویزه در شام ومصروسایربالد عربی برسر هر بازاری هست داستانش ،بنامش شیرین شده وی نابغه روزگار است
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فظه کار که دلشان در جایی بسیاری از علمای محا مانند ،گفت نمی کرد نمیزندگی خود فیلسوفی کامل وعالمی عامل بود آنچه 

هوا وهوس وشهوت دوری جسته جزلذت  از ،نظری بی حکمت عملی قناعت نداشتوزبانشان در جایی دیگر است به حکمت 

جمالی ) .بنا براین نیازی بطول کالم نیست که کماالت صوری ومعنوی او یک به یک شرح داده شود .جست نمیعقلی لذتی 

 . (108: 1107، اسدآبادی

اما ارزش اساسی  ،ن ارائه ندادنقالبی را به مسلماناسید جمال طرح کامل ا اگرچه :گوید می ،ن نبی: اندیشمند مغربیمالک ب

 .توانست بذر انرا در شرق وعرب بیفشاند و ازاینرو همه ما مدیون او هستیم که حرکت او در روحیه آرمانخواهی نهفته بود

 (15 و 16: 1187، ها حوزه جمال ،سیدجمال)

د هبه الدین شهرستانی: سیدمحمدعلی حسینی شهرستانی روحانی شیعه وعالم ومجتهر بزرگ عراقی درباره سید سی

: همه افکار جدیده این بزرگوار رادر عالم مدنیت واصالحات فرهنگی ومذهبی متواترا نقل گردیده ومحقق است که فرمایند می

 (161: 1117، جمالی اسدآبادی) .ایرانی است اصالًادی وکمال این مرد بزرگوار ومصلح نامدار ومجسمه صدق وصراحت وآز

که او را در تاریخ شرق جدید اولین دعوت کننده  همین قدر کافی است الدین جمالعظمت وبزرگی  از شیخ مصطفی عبدالرزاق:

 (65 ص ،درس اللغه واالدب) .به سوی آزادی ونخستین شهید این راه بدانیم

روح بلند وبلندجای که ازبهشت برین برای ادای  ای ،الدین جمالد آوازه عراقی می گویدکای نبل شاعر محمدمهدی جواهری:

وآرامش  خواب ،در راه حق ،برفراز افالک شدی وبه جهان مینویان پیوستی توعاشقانه وسپس ،رسالت خویش فرود آمدی

 . استادی یتویک لحظه از تالش نم ،خواب مرگ نرسیده بود اگر .خویش رابه یک سوی افکندی

مردان یگانه بود که  : سیدجمال فیلسوف اسالمی عصرخویش وازگوید میمعروف سوریه اینچنین  دانشمند خیرالدین زرکلی:

 . به مصر آمد و روح نهضت دینی وسیاسی را در آن کشور دمید او ،جنبش نوین شرق به دست آنها پاگرفت

ق در زمان سلطان عبدالعزیز وبه دعوت وی عازم آنجا . ه 1585 لسا در ،سید دوبار به استانبول وسرزمین عثمانی سفرکرد

بزرگ ورجال سیاسی آن دیار از آنجا که با شخصیت وافکار واندیشه های وی آشنا بودند به دیدارش  های شخصیتاکثر  .گردید

اصالحی خودرا به آسانی  نامهبر توانستند میکه با استفاده از شهرت وی ودیدگاه هایش  چرا ،شتافته وفرصت را مغتنم شمرده

 .گیرد میومورد توجه واحترام وی قرار  کند میسید با عالی پاشا صدراعظم استانبول مالقات  .در قالب شعایراسالمی پیش ببرند

 مخزومیبه قول  .کند میومحبوبیتی خاص پیدا  گیرد میاعیان واشراف در  ،وزراء ،شهرت وی درمیان عموم مردم و دربین امراء

 (56: 1166، حاج سیاح) .((کردند میرا به بزرگی یادکردند وبا ستایش از دانش وادب اوصحبت  نامش))

 مأموروبه زبان ساده  آمد میسید در انجمن دانش یا انجمن معارف به عضویت آن انجمن در می اید که مقام واالیی به حساب 

وی عقاید خود را بی پروا اظهار  .افتاد مؤثرانجمن این  سید در ترقی آرای .تجدید سازمان آموزشی وفرهنگی عثمانی بود

از جمله اینکه تعلیمات عمومی را باید اجرا ساخت که گویا این امر به مذاق مخالفان  .داد میاصالحی را نشان  های راهو  کرد می

جدا مخالفت می داشت چونکه با امال اوتماس  ،خوش نیامد ،وی از جمله حسن فهمی که شیخ االسالم ومتصدی اوقاف بود

 ص ،همان) .نهاده بودند نام« سحرالقلوب» گذاشت میآتشین وپرحرارت وی وتاثیری که بر شنونده  های خطابهکردبه سبب 

14) . 

حسن فهمی افندی که درباال اشاره شد معروف به شیخ االسالم مردی روحانی بود که مرجع رسیدگی به امور شرعی وقوانین 

 ،ا سید به رقابت برخاست واز انجا که دچار ترس شده بود که مبادا سید جایگاه وی را تصاحب کندت که بفقهی را برعهده داش

بود که  ای خطابهوانهم به دلیل ایراد  آمدهبود تا سید را از عثمانی اخراج نماید وسرانجام این بهانه به دستش  ای بهانهدنبال  به
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این شد که سید چرا نبوت را به مرتبه صنعت پایین  اش بهانهاالسالم وشیخ  از جانب سید در مورد ترویج صنعت صورت گرفت

 گیرد میوکارشکنی های افراد حسود و ارتجاعی قرار  ها دسیسهسید قربانی  .آورد وچرا برای اثبات سخن خود از نبوت بحث کرد

سرانجام شیخ  .برند میلباس انسان نام نی در وحتی در روزنامه اختر وی راشیطا نمایند میو وی را متهم به انکار نبوت وتکلیف 

که  ومالیخولیائی بودواحساس خطر کرده از آنجا که سلطان فردی ترسو ،نزد سلطان عبدالحمید رفتند وبا تحریک وی ای وعده

 .د کرده تبعیوی را وادار ب ،ماندن وی را مناسب ندانسته ،مبادا مقام خالفت را از دست داده و زمینه سرنگونیش رافراهم نماید

دوم سید به عثمانی همزمان با تعطیلی ضیاءالخافقین ویا دیدار با رستم پاشا سفیر عثمانی که بنا به  سفر( 68: 1108، واثقی)

 کند میبر اینکه اکنون وقت اصالحات است صورت می گیردکه سید ابتدا از آن امتناع  مبنی ،دعوت سلطان عبدالحمید

ابتدا مقدمش را گرامی داشته واحترامات  .کند میاستانبول عزیمت  به 1114 اوایل یا 1146 السحدود اواخر  در ،ودرنهایت

به علت ترس از افکار واقدامات سید که اشاره شده با خدیو مصر دیداری داشته که به گوش  و دهد؛ میالزمه را درحقش انجام 

چاپ لیدن کلمه  ،دایره المعارف اسالم) .بشناسدمسلمین سلطان اینگونه رساندند که سید خدیو مصر را به عنوان خلیفه کل 

خالفت اسالمی در نجد ویمن وعربستان البته  تأسیس( و یا زمینه 544، به نقل از سیاستگران دوره قاجار ،الدین جمالسید 

به جا راجع سید در آن .گیرد میویا در جهت محدود کردن حوزه اقامت او تحت نظر قرار  استبیشتر برمبنای حدس وگمان 

که سید انتقادی  خواهد میاینکه سفیر ایران به نزد سلطان رفته واز وی  تا گوید میمخرب ناصرالدین شاه سخن  های سیاست

 های پایهبا استفاده از سید وجایگاه وی بقای قدرت خویش ومحکم کردن  خواست می سلطان .(68: 1166، حاج سیاح) .نکند

سید حدود چهار سال ونه ماه در استانبول  داشت میراستای مقاصد سیاسی قدم بر  اسالم در به قولی در صدد اتحاد .آن بود

میرزا رضا کرمانی در عثمانی به  .کند میدر سرش بود را دنبال  ها مدتودر اینجا فکر اتحاد اسالمی را که از  کند میاقامت 

ش به گریه می افتد وسید درمقابل اظهارات رنج ای خووازسختی ها و گوید میوماجرای زندگیش را برایش  رسد میحضور سید 

به گفته « و ریشه ظلم را باید قطع کرد گیرد نمیانسان داد خود را از ظالم با گریه » :گوید میوسپس  کند میمیرزا رضا سکوت 

 .کند میر ایران ذک وی را نسبت به شاه شدت عصبانیت ،عالوه برتایید گفتار سید کند میمیرزا حسین خان دانش اصفهانی ذکر 

بی شک عرضه افکار واندیشه های اصالحی خواهانه سید در عثمانی مثمر ثمرواقع شده بود که با شکل گیری جنبش ترکان 

سید  سرانجام .کردند میدر شکل گیری پارلمان وقانون اساسی نقش مهمی ایفا  نامید میجوان که سید انان را جماعت نیکان 

ورد محل تولد وی اختالف نظرهایی وجود داشت که بی شک ایرانی بوده است در مورد ری که در مق همانطو. ه 1110درسال 

از جانب عمال  ای وعده اند دانستهآنرا به علت بیماری سرطان فک  ای عدهعلت مرگ وی نیز اختالف نظرهایی وجو دارد که 

مسموم کردن سید را صادر  دستور ،دثهاز این حا سلطان عبدالحمید عثمانی که بعد از ترور شاه ایران و به علت ترس وی

که درحین مداوای بیماری وی مسموم گردیده وبه احتمال زیاد همین نظر دسته سوم  اند کردهودسته دیگری نیز اشاره  کند می

 . (160: 1108، واثقی) .وسید شهید شده باشد بوده تر درستباکمی اختالف 

 

 دیدگاه متفکرین ایرانی

به عرصه سیاست گذارد وبر ضرورت اضالح شاختار سیاسی  قدم ،ند عمیق بین سیاست ودیانتاعتقاد بر پیوسیدجمال با 

شکل گیری جامعه ایمانی امت اسالمی وبر پایی نظام سیاسی بر محوریت قرآن واحکام  او ،در واقع .وجوانع اسالمی تاکید داشت

من آرزو :”گفت میاو  .با محوریت قرآن در پیش گرفت امت اسالمی راالهی رااز ارمان اصالحی خویش قرار داد وراهبرد اتحاد 

 ،معرفت() سیاسیترویجی در زمینه علوم -ماهنامه علمی) .”دارم که سلطان همه مسلمانان قرآن باشد ومرکز وحدت آنان ایمان
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ینی همبستگی شید که تعصب دکه مسلمانان همواره آگاه با شد میوی همواره یاد آور  .(60 و 66: 1161 مرداد ،پنجم شماره

را بیهوده نریزید  آن دینی خون زندگی شماست؛ تعصب را به شدت پاس دارید! آن در عقاید سبب بقای حیات شماست؛

بدانسد که تنها عامل به هم پیوستگی  . . .را پیش از مرگ نفروشید! آن پیوستگی و وحدت در دین وسیله سعادت شماست؛

 (65 ص ،همان) .استبی عالقه و رابطه دینی آنان ومغر مصری ،هندی ،فارس ،ترک ،عرب های ملت

 14بنا به جهاتی که در صفحه  ،باوجود همه اختالف نظرهایی که در مورد محل تولد سید وجود دارد با بررسی منابع مختلف

د ایشان زیا های مسافرت جهت یه .گردد میبودن سید بخوبی آشکار و روشن  ایرانی کتاب صدر واثقی به انها اشاره شده است

سالگی به  ودرده آمده( بدنیا 54: 1155، کرمانی) همدانوی در ده اسد آباد حوالی  .سید چهار مرحله به ایران عزیمت کرده

جمالی ) .شود میق برای کسب علم ویا به سبب مشکالتی که برای پدرش رخ داده بود ناگزیر به ترک اسداباد . ه 1550 سال

ق برای اولین بار . ه 1555 سالوبعد از اقامت دوساله در انجا در ابتداس  برد میبه قزوین ( وی را باخود 15: 1117، اسدآبادی

وحرکات وسکنات وگفتار وکردار این  گردد میودر آنجا بامجتهد وعالم معروف طهران آقاسید صادق آشنا  شوند میعازم طهران 

ازاین  وبعد( 54: 1188، افشار ومهدوی) .گردد میهرت وی در طهران جوان با صغرسن خیلی جالب ودیدنی بوده وباعث ش

سفر دوم ایشان به ایران هنگام خروج از  .پردازد می و به تحصیل ازمحضر شیخ مرتضی انصاری گردد میسفرعازم عتبات 

 عازم 1581 درسال ،اق به طهران وارد شده وبعد از مدت پنج ماه اقامت درانج. ه 1585 سالافغانستان ذکرشده است که در 

سفر سوم به ایران بعد از خروج ایشان از فرانسه بوده که قصد داشته به سمت نجد  .(8 تصویر :1186، همان) .شود میس طو

 سال شعبان 15 درتاریخ .(110: 1108، حسینی پایه واثقی الدین جمالسید) .وقطیف برود ودرآنجا خالفت اسالمی برپاسازد

ودرهمین ایام که  کند میبه مدت سه ماه درانجا اقامت  سید( 16: 1188، ارافش) .شود میوارد بوشهر عربستان  ازطریق 1141

گویا دراین سفر  .شاه به اعتمادالسلطنه دستور می دهدکه سید را به تهران دعوت کند ناصرالدین ،شهرت وی جهانی شده بود

به شهرهای شیراز  طهرانسیددر طول مسیر بوشهر به  که ؛(166: 1105، حاج سیاح) .حاج سیاح نقش موثری داشته است

شاه سید  .رود میوبه خانه حاجی امین الضرب  شود میطهران وارد  به 1140االول  ربیع 51 ودرتاریخ رود میواصفهان نیز 

سامان دهد و  ها خارجیکه وضعیت روزنامه درایران را رامانند  دهد میوبه او پیشنهاد  کند میرابامهربانی وخوشرویی استقبال 

به وی گوشزد  هایی حل راه ،انتقاداتی از وی سیدضمن را پیشرفت ایران در چیست؟ کند می سؤالشاه از وی  .دپذیر میوی 

 پرسد میمشهوراست وقتی که شاه از او  .کند نمیگفتگوها از مرحله حرف تجاوز  واین .(01 و 04: 1188 ،اسدآبادی) .نماید می

واین امر  گیرد میمورد قبول خواص وعوام طهران قرار  سید .(61، همان) .((: ))دو گوش شنوا!گوید می( ؟(خواهی می)ازمن چه )

حاجی امین  به شاه ،شاه احساس خطر نماید ودراین امر سعایت مغرضان ومنافقان مقام طلب نیز تاثیرگذاربوده گردد میباعث 

، واثقی) .برود وهروقت الزم شدبیایدبه خراسان  بهتراست ،ح نیستکه بودن سید در طهران صال دهد میالضرب محرمانه دستور 

 ،حاجی پیرزاده) .شوند میسید به همراه محمد حسن امین الضرب از راه مازندران به سمت اشرف وآمل رهسپار  .(100: 1108

 . کند میوسرانجام سید به سمت روسیه عزیمت  .(501: 1105

لوم سیاسی دانشگاه پیزربورگ ایالت پنسیلوانیا در نوفل لوشاتو ع استاد ،امام با ریچارد کاتمره(: در دیداری که ) خمینیآیت اهلل 

نقاط  لکن ،: سید مرد الیقی بودفرمایند میو امام در پاسخ  شوند میایشان از امام نظرشان را در رابطه با سید جویا  .داشتند

وتالش ها به نتیجه  ها ششکوآن جهت زحمات او باهمه  از ،ضعفی هم داشت وچون پایگاه ملی ومذهبی دربین مردم نداشت

به دلیل اینکه پایگاه مذهبی نداشت شاه وقت او را گرفت وبا وضع فجیعی تبعیدش کرد ومردم هیچ واکنشی نشان  .نرسید

 (585 ص ،6 ج ،صحیفه امام) .زحمات او چون فاقد پایگاه بود به نتیجه نرسید .ندادند
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بهترین جائی که برای مبارزات خود توانست پیدا کند  ،مبارز ،شجاع اهخو اسالم ،یدجمال آن مرد بزرگ: سای خامنهآیت اهلل 

وی برای اولین بار بازگشت به اسالم را مطرح کرد وکسی بود که مسئله  .اسالم خواهی در مصر آغاز شد حرکت مصربود؛

ورکلی خاورمیانه و آفریقا وبط هند ،افغانستان ،ایران ،راستعمار وسلطه استعماری را برای مردم مسلمان روشن ساخت ودر مص

دست  توان نمیوجانفشانی ها وازخود گذشتگی هارا  ها تالشسلطه سیاسی مغرب زمین را مطرح ومعنا کرد واین  ،وحتی اروپا

 14نرانی وی در سخ) .نبوده است کردند میسید قابل مقایسه با هیچ یک از مبارزان سیاسی که در اطراف وی کار  .کم گرفت

 سالبیانات ایشان در ) .پیر را به لرزه انداخته بود استعمار ،سید در اوج قدرت انگلیس .جمهوری اسالمی( وزنامهر ،1154 خرداد

: هرجاکه احساس وجدان دینی درمردم فرمایند میدرباره تاثیری که سید بر بیداری وجدان دینی مردم مصر گذاشته  .(1165

 مسئلهبرجستگان مبارزه با استکبار روی  .دوم( ویرایش ،حدیث والیت) .شد میاستعمار با مانع مواجه  های نقشه بیدار بود؛

معروف به افغانی  (سید جمال اسد ابادی )رضوان اهلل تعالی علیه بینید میشما  .مضاعف دارند تاکید( وحدت امت اسالم())

وی به دنبال  .یه دنیای اسالم تبدیل شودحربه عل ،د ونگذارد این وسیلهزیادی انجام داد تا در مقابل استعمار بایست های تالش

)درهم  .که این ادامه راه پیغمبران است اند بودهحاکمیت اسالم بود واز متفکرین بزرگ قرون اخیر هم به دنبال همین امر 

گرمصلحان این بودکه پرچم از نظر ایشان نقص بزرگ سید جمال ودی .(1186اندیشی با علمای شیعه واهل تسنن در سال 

 مورخهسخنرانی ایشان در ) .اسالمی را بر دوش گرفتند وبه همین امر اکتفا کردند وتا مرحله انقالب اسالمی پیش نرفتند دعوت

1/1/1156) 

اسدابادی معروف به افغانی  الدین جمال سید ،اصالحی صدساله اخیر های نهضتآیت اهلل مطهری: بدون تردید سلسه جنبان 

 راه ،اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی بازگونمود دردهای ،ر کشورهای اسالمی اغاز کرداو بود که بیدارسازی را د .ستا

در رابطه با تز اصالحی وی  ولی ،اینکه درباره سید جمال فراوان گفته ونوشته شده است با .اصالح وچاره جویی را نشان داد

بدانیم که سیدجمال درد جامعه اسالمی راچه تشخیص به هرحال خوب است  .وشنیده امویا من کمتردیده  رود میکمترسخن 

است؟ نهضت  کرده میاصالحی خویش انتخاب  های هدفبرای وصول به  هایی راهاست وچه  دانسته میو راه چاره را چه  داده می

 .ندگی آنهاو هم در نظامات ز آورده وجود رساخیزی هم در اندیشه مسلمانان ب خواست میاو  .فکری بود هم اجتماعی هم ،سید

آسیا واروپاوآفریقا را  .برد میهرچندوقت در یک کشور به سر  ،او دریک شهر ویک کشور وحتی در یک قاره توقف نکرد

وارد  عمالًدر برخی از کشورهای اسالمی  اند نوشتهمختلف در تماس بود هم چنانکه  های گروهدر هر کشور با  .زیرپاگذاشت

 کهانمسافرت وی به کشورهای مختلف وبازدید انها از نزدیک سبب شد  .ن نفوذ نمایدش شد برای اینکه در دل سپاهیاارت

هم چنانکه جهان پیمائیش  ،وشخصیت های این کشورها را به دست آورد ها جریانکشورها را از نزدیک بشناسد وماهیت 

وبه ماهیت تمدن اروپا  گذشت میدر جهان پیشرفته غرب  آنچه طوالنیش در کشورهای غربی اورابه نسبتاًومخصوصا توقف 

زمان وجهان خود را شناخت وهم به دردهای  هم ،سیدجمال در نتیجه تحرک وپویایی .ونیت سردمداران آن تمدن اشنا ساخت

را استبداد داخلی  سید مهمترین ومزمنترین درد جامعه اسالمی .آشنا شد دقیقاًکشورهای اسالمی که داعیه عالج انهارا داشت 

 . ارجی تشخیص داد وبا این دو به شدت مبارزه کردواستعمار خ

سیاسی وشرکت فعاالنه  اگاهی ،برای مبارزه با این دوعامل فلج کننده او .آخر هم جان خود را در همین راه از دست داد

انان وبه دست آوردن مقامی در مسلمانان را درسیاست واجب والزم شمرد وبرای تحصیل مجد وعظمت از دست رفته مسلم

 ،هان که شایسته ان هستند بازگشت به اسالم نخستین و در حقیقت حلول روح اسالم واقعی را در کالبد نیمه مرده مسلمانانج

مرئی  های دست .کرد میاتحاد اسالم را تبلیغ  .شمرد میبازگشت  شرطانبدعت زدائی وخرافه شوئی را  .دانست میوحیاتی  فوری
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وی درز اثر اشنایی نزدیک با جامعه شیعه  .کرد میو رو  دید مینی های مذهبی وغیرمذهبی ئی استعمارگران را در نفاق افکونامر

که روحانیت سنی یک نهاد مستقل  دانست میاو  .ودوگانگی وضع روحانیت شیعه وسنی را به خوبی کرده بود تفاوت ،وسنی

در واقع وابسته به حکومت هائی است که خود  .رود نمیعماری قدرتی به شمار استبدادی واست های قدرتملی نیست ودر مقابل 

به سراغ مردم  مستقیماً ،رفت نمیدر جامعه تسنن به سراغ علما  .به جامعه معرفی کرده است”اولواالمر”قرنها انرا بعنوان 

 . از آنان بعنوان پایگاه ضد استبداد واستعمار بهره برد شد نمیکه  چرا .رفت می

درکنار مردم و در  همواره ،قدرت ملی است یک ،نیست ویک نهاد مستقل است در مقابل روحانیت شیعه این چنین

واین طبقه را بهترین پایگاه  ،پرداخت میوبه آگاه سازی آنان  رفت میوی در بین شیعه به سراغ علما  .برابرحکمرانان بوده است

شیرازی در رابطه با جنبش تباکو  زعیم بزرگ مرحوم حاج میرزا حسن که به ای نامه .دانست میضد استبداد واستعمار 

 ،اند داشتهافرادی رابطه نزدیک با مستبدان زمان خود  احیاناًدر روحانیت شیعه اگر  .گویای همین مطلب است نویسد می

استفاده از پایگاه دشمن به ”واز آن اصل که در فقه مطرح است یعنی .اند نکردهومردم قطع  خود را با روحانیت شیعه وابستگی

 (504: 1166 ،الگار) .اند بردهبهره ”مردمسود 

سیدجمال به عنوان یک شخصیت مسلمان انقالبی آگاه هرگز دیده نشده است که روحانیت شیعه را بکوبد یا تضعیف  ،درتاریخ

 (54-18: 1185، یمطهر) .صدمات وآزارهایی هم دیده است ها آگاهیدر اثر برخی نا  شخصاًآنکه  با ،نماید

نخستین کسی که در تاریخ  .مانند ستاره فروزانی درافق تاریک وخاموش خاورمیانه درخشید الدین جمالسید محیط طباطبایی: 

مقاالت سید درعروه  ،( بعد از نادر86: 1176، طباطبایی) .مسئله وحدت اسالمی را مطرح کرد نادرشاه افشاربود علناًجدید 

فردی تجددگرا بود ومسلمانان  ( سیدجمال به اصطالح146، همان) داند میورساترین مفسر روح این اندیشه الوثقی را کاملترین 

 .با بی خبری وعجز فنی وبیسوادی به پیکار برخاسته بود ،خواند میرا به علوم وفنون جدیدو اقتباس از تمدن غربی فرا 

 های حکومت به .داشت میبرحذر ازاینکه به مکتبهای غربی بپیوندند که علوم غربی را فرا گیرند اما  کرد میمسلمانان را دعوت 

بنابراین نظام سیاسی مطلوب سید جمال را مشروطیت باید دانست که تحت گفتمان مدرنیته  ؛پارلمانی اروپایی نظرداشت

وتنها  شود میحاصل  وی معتقدبود بود آزادی حقیقی واستقالل با اعمال زور وقدرت .پیشرو جوامع شرقی را دربرخواهدگرفت

وحرکت به سوی مدنیت  دانست میستبداد واستعمار را آشنایی با علوم وصنایع جدید وقوانین مدنی واجتماعی راه رهایی از ا

باتیغ زبان ونوک قلم خود زمینه سازی کرد وشالوده اصلی  الدین جمالسید ”. دانست میوعلمانیت مدرنیته را رهایی بخش 

همانگونه که با استعمارسیاسی غرب به مبارزه ” . آوردراهم دید را در ذهن علمای روحانی مملکت فقبول حکومت مشروطه ج

 . برخاسته بود با استعمارفرهنگی نیز در ستیز بود

ما شاهد چرخش از اتحاد دول اسالمی به سوی ملت اسالمی  ،اتحاد اسالمی سید جمال درنظریه غالمحسین زرگری نژاد:

اینگونه  .شد میسیاسی مشارکتی ارشادی بودکه توسط علما هدایت در امور  ها تودهمشارکت  ،ملل اسالمی هستیم که در اتحاد

 (77: 1177 ،زرگری نژاد) .بود که نقش علما به عنوان رهبران ملت و بانفوذترین مقام اجتماعی به حوزه سیاسی تغییر یافت

از جبل الطارق تا جاوه  که نفوذ کالمش شناسیم نمیاسدآبادی  ینالد جمالهیچ کس را جز سید  ،فریدون آدمیت: دربین مشرق

هاتف پیکار با استعمار غربی واز سازندگان  ،نقاد حکمت کالسیک وداعی اصالح دین بود ،او مروج اخذ علم جدید .گسترده باشد

 . شد میناسیونالیسم جدید عربی محسوب 

آنکه به قدرتی  مگر ،باشد اندتو نمیموجد آزادی وعدالت  ،لقه استبدادسید براین امر بود که قوه مط اعتقاد مدرسی چهارهی:

 .فردی واستبدادی دوام خواهد یافت حکومت .تا زمانیکه ملت در نادانی وجهالت خود باقی هستند .مقید ومحدود شود
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ز قیود زنجیرها وطرز کارش به وجود آوردن نهضت آزادی و رهایی ا نخستین ،هنگامیکه نور معرفت در ملتی درخشندگی داشت

 . متناسب با شئون اسالمی او باشد است که هایی حکومت

شخصیتی فوق العاده دارد وبسیار  الدین جمالسید  .دکتر موسی نجفی: شخصیت سید دارای نقاط منفی ومثبت زیادی است

هویت اسالمی در کشورهای شرق در تاریخ ایران به عنوان یکی ازستون اصلی استقالل وایجاد کننده  ،فعال وباهوش وپرتحرک

سید وابسته به انگلستان نیست حتی به نظر » سید جمال براین اعتقاد است: درباره .شود مین اسالم شناخته به خصوص جها

خاطر جاه طلبی هم رفته است واین نکته بسیار  به ،است در لژ اشتباه هم کرده رفته ،من سید تا آخر عمر فراماسونر باقی نماند

 «. . . است آدمدر زندگی این منفی 

بالفرض در  . . .است به مقامی برسد کرده میتالش بی اندازه  الدین جمالمعتقد است است سید  وی هدایت:مهدی قلی خان 

 . معنا ندارد ،اتحاد اسالم که مرام سید بود . . .افتاد میمصر به روز بدتری  ،شد میمصر انقالب 

بنظرم سید » :نویسد میو وارد کرده است و بر ا انتقاداتی ،اسد ابادی وتفکر جدید الدین مالجکریم مجتهدی: وی در کتاب سید 

تناقض گویی هایی  گاه ،سید های نوشتهعالوه بر پیچیدگی در  .دارای شخصیت یکدست و واجد چهره مشخص معینی نیست

 .«مال بیشتر سیاستمدار است تا متفکر وفیلسوفوی براین باور است که سید ج .شود میاو مشاهده  ای نوشتهو  ها گفتههم در 

 تببینی برهان(-تحلیلی پایگاه ،جمال از نگاه دوست ودشمن سید ،ش بینخو)

 انگارد می« فیلسوف سیاسی اسالم پس از فارابی ترین بزرگ» و« صدربیدارگران اقلیم قبله» درمحمدرضا حکیمی: سید را 

تعمار سالیان پیش از تولد مبارزه با اس البته ،ن وجهی از مدرنیته غربی استیوسفی اشکوری: مبارزه با استعمار به عنوا

 . بلکه ادامه دهنده راه آنان است ،سیدجمال آغاز شده بود واز این جهت سید پیشگام مبارزه با استعمار نیست

ا مردی بسیار عالی مقام وعالم : ما سید راند گفتهدر یک جمله خالصه نموده واین چنین  ای مقالهضمن  در ملک الشعراء بهار:

 . (181 ص ،7 شماره ،1 ج ،مجله آینده) .ماریمش میوخدمتگزار بشر 

غبار  ،خراقه زدایی ،نفی تقلید ،مبتنی بر خرد گرایی توان میدکتر مقصود فراستخواه: مبانی بازسازی اسالم در اندیشه سید را 

 . مستمر دانستروبی و پیرایش گری وپرهیز از تک نگری دینی و اجتهاد 

مردم در مبارزه بیتفاوت بود  ای تودهکه ایشان نسبت به جایگاه ونقش  استین به سید داشت ا توان میازنقد هایی که 

وی بجای  کرد میونخبگان سیاسی و خواص را دربسیاری از مقاطع دنبال  ها حکومتوتمرکزش را بیشتر بر روابط با سران 

و دریک مکان متمرکز  کرد می از این سرزمین به آن سرزمین سفر .بیداری خصوصی بود بدنبال ،تالش برای بیداری عمومی

به اصالح حکومت و  تواند میبا نصیحت  کرد میگمان  .بامردم عادی تعامل آنچنان قوی نداشت و ؛نبود وفاقد پایگاه مستقل بود

را بر دوش گرفت و به همین امر اکتفا کرد وتا  دعوت اسالمی سیدپرچم سالطین بپردازد وبنا به فرموده مقام معظم رهبری:

به شیوه مبارزاتی وی و عامل اختالف تاریخی میان جوامع شرق وبه ویژه ممالک  همچنین .انقالب اسالمی پیش نرفت مرحله

ونه و اینگ گردد میبه طور کلی خود سید نیز منتقد خودش  .اشاره کرد توان میاسالمی و کارشکنی عمال استعمار را نیز 

شمشیر شقاوت نگذاشت  .به آرزوئی که داشتم نائل نگردیدم ،ود را ندرویدمخ های کشتهاز اینکه  خورم میافسوس )) :نویسد می

ای کاش من تمام تخم افکارم را  .جهالت فرصت نداد صدای آزادی از حلقوم امم شرق بشنوم دست .بیداری ملل مشرق را ببینم

مین شوره زار سلطنت فاسد بارور ومفید خود را در ز های تخمچه خوش بود  .بودم در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته

در  .در آن مزرعه کاشتم به ثمر نشست و هرچه در کویر سالطین و نخبگان حکومتی غرس نمودم فاسد گردید آنچه ،نمودم نمی

. شهوت وجهالت مانع از قبول گشترا  همه ،این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سالطین مشرق فرونرفت
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وی نه دریک جامعه معین تا بدان حد دوام یافت که ثمر دهد و نه در جمیع  های کوششو  ها تالش .(108: 1108، واثقی) .((

 . وعمق پیداکرد که تحقق آرمان بلند اتحاد اسالم را نزدیک سازد ممالک اسالمی تا به آنجا گسترش

هجدهم اسفند ماه هر  .فراوانی داشت تأثیرنزد آنان  ،اری مسلمانان وشکسته شدن صولت استبدادسید در بید اقدامات وتفکرات

یاد آور غیور مردی است که با راه اندازی یک جریان فکری مسلمانان عالم را به مبارزه با ظلم واستبدا وغرب زدگی دعوت  ،سال

بی  هک ؛نامید الدین جمالرا سال تجلیل از مبارزات سید  5448سال  یونسکو .کرد وچهره دیگری از اسالم را به نمایش گذاشت

وافکار واندیشه های فردی است که سالیان سال نام وی در اذهان مانده  تردید این اقدامات نشان دهنده شخصیت بزرگ وی

 . وخوش درخشیده

 

 نتیجه

وی بیداری مسلمانان  برای ،ن اسالماصالحی در جها های حرکتفرزند راستین عصر خود وسلسله جنبان  الدین جمالسید

بنابراین وی تمام اندیشه ونبوغ خود را  ؛از هرچیز دیگری اهمیت داشت بیش ،هدف اتحاد اسالم با ،وقیامشان علیه استعمار

نسبت به جامعه وتحوالت ان  توانست نمیوی  بنابراین ،مصروف این هدف کرد تا مگر مجد وعظمت دوباره مسلمانان شاهد باشد

مم وجسور که سیاهه سفرهای پرتعداد وسیر آفاق وانفس وی فرزند قرن نوزدهم بود وشخصیتی مص .لی الذهن بوده باشدخا

 و گردد؛ میاز انرژی وی در همین راه صرف شده است که وارد دنیاهای ناشناخته  ای عمدهسید نشان دهنده آنست که بخش 

 های بارقهرو  همین از .نهد میمهمی که بر اندیشه اجتماعی او برجای  راتتاثی ازجمله ،موجب اشنایی وی با مکاتب وآرا نوین

وی را در زمره متفکرین اجتماعی  توان نمیبا این حال هنوز  .مشهود است کامالًرویکردها ومفاهیم نوین اجتماعی درآثار وی 

مباحث وآثار این علم نوین  وهنوز ،دهکه حیات او با آغازین سالهای پیدایی جامعه شناسی مصادف بو چرا ،جدید محسوب کرد

سنتی به علمی دانست  های اندیشهنماینده دوره گذار از  توان میبدین ترتیب سید را  .رنشده استبطورکامل مطرح ومنتش

این مقتضای همان عصری بود که او می زیست به تعبیر دیگر او هم وجدان بیدار عصر خود  .)درباب جامعه وتحوالت اجتماعی(

تاریخ دویست ساله ایران  در« خط خدمت وخیانت» شناساییه اگر چ .از افکار وآراء اجتماعی دوره خویشتن بود ای آینه و هم

در خط خیانت  قطعاًچهر ه هایی که  .سیاه سیاه وسفید سفید را در متن تاریخ مشاهده کرد های نقطه توان میوجود دارد و 

نطقی وبه دور از فراز ونشیب های همراه بوده است که البته نیازمند بررسی مشکل ومحتوای خدمتشان نیز با  اما ،نیستند

جفایی است که نسبت به  ترین بزرگ ،ها شخصیتنقد بی منطق وهم طرفداری شورانگیز و بی پشتوانه از این  هم .احساس است

خی موارد درآستانه تجدید قرار گرفته اسد آبادی یکسان نیست وچه بسا در بر الدین جمالکارنامه سید نمرات .دهد میآنان رخ 

و خوشه  ها برداشتدراین  تأمل ،آنچه واجد اهمیت بسیار خواهد بود .شود میبه نیکی از وی یاد  عمدتاًما  اما در جامعه نخبگان

تکرار کاربردی آن است تا در برخورد با نیروهای تجاوزگر خارجی وپایمال کنندگان حقوق مردم از  های عبرتاز خرمن  چینی

 . وناکامی ها جلوگیری شود ها تلخی
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Abstract 

Seyyed Jamal al-Din is a special figure. Because it is a remarkable example in terms of biopolitical place and 

time, as well as in terms of personality traits and abilities. He lives in challenging times and stressful contexts, 

and as a result, his actions and influences are exposed to various criticisms, interpretations, interpretations and 

judgments. The ambiguities that exist in his nationality and religion are among the factors that add to the 

ambiguities of his personality and thoughts and make his biopolitical horizon vague. The multiplicity of his 

methods of struggle, although pointed out by some of Sayyid Jamal al-Din's intellectual supporters as a strength, 

nevertheless prevented him from focusing on one or two methods of enlightenment. Historian celebrities are 

always subject to various and sometimes contradictory judgments by historians and the general public. This 

diversity in judgment depends both on the range of actions and thoughts of these characters and on the extent to 

which they flow through history. In the meantime, fair observers, by observing the past, measure the thoughts 

and actions of these figures as a benchmark. At the same time, they must remove the stain of oblivion from the 

mirror of history and offer the audience the various and gray aspects of some historians. This is especially true of 

those historical figures who, through their actions in several fields, including Seyyed Jamal al-Din, evoke a kind 

of "hyperactivity. " The loss of the line of history is one of the points that should not be forgotten in the fair 

critique of Seyyed Jamal al-Din, and all aspects, both positive and negative, should be considered. In this article, 

we try to have a fair review and critique of the views of the opponents and supporters of Seyyed Jamal al-Din.  
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