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مقدمه

جامل الدین زمان در عثامنی سیاسی محیط به کوتاه نظری

به توجه با خواه، بدانیم افغانی می کنند، عقیده اظهار عرب نویسندگان اکرث آنچنانکه را، جامل الدین خواه
بدانیم، ایرانی اصالً را جامل الدین گرفته، صورت او مولد و منشأ مورد در ایران در مخصوصاً که تحقیقاتی
بوده عثامنی امپراتوری قلمرو جامل الدین سیاسی فعالیتهای اصلی حیطه که نیست تردیدی هیچ این در

است.
ساختامن بلکه بوده، او سیاسی فعالیتهای مهمرتین عرصه جغرافیائی لحاظ از نه تنها امپراتوری این
جامل الدین اندیشه های الهام بخش دید، خواهیم بعداً که رشحی به آن، تاریخی سابقه و سیاسی و دولتی

است. بوده
استیالی از اسالمی کشورهای نجات را جامل الدین سیاسی فعالیتهای و اندیشه ها اساسی هستٔه هرگاه
استعامر بخصوص و اروپائی، استعامر غارتگرانه نفوذ مشاهده که بیاوریم نظر در و بدانیم اروپائی استعامر
عرصه بهرتین عثامنی امپراتوری که دریافت می توان به سادگی، است، بوده او افکار اصلی موجد انگلیسی،

است. بوده جامل الدین برای استعامری ضّد مبارزٔه فکر پیدایش درنتیجه و انگلیسی ظلم مشاهده برای
تصویر جامل الدین برای را بزرگ قدرتی خود تاریخی باسابقٔه می توانست امپراتوری این درعین حال،
شانزدهم و پانزده قرون در عثامنی امپراتوری — نداشتند۱ آرام آن هجوم بیم از اروپائی دولتهای که کند

چگونه — صلیبی جنگهای و تاتارها حمله — ناگوار حوادث و صدمه ها این از پس که ببینید و کنید نگاه عثامنی ها تاریخ ۱«به

آزاد را رسزمینها و یابد گسرتش فتوحاتشان میدان و بفرستند جهان افتادٔه دور نقاط به را خود رسبازان و کنند قیام توانستند
کارشان و کنند تسلیم به وادار هم را اروپائی دولتهای حتّی و منایند رسکوب را ستمگر و یاغی دولتهای و حکومتها و سازند

.(۱۵۵ و ۱۵۴ صفحات علم، و اسالم قََدر، و قضا (مقالٔه گیرند!» لقب بزرگ» «سلطان که برسد بجائی

۱
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داشت. اختیار در را اروپا نظامی قدرت بزرگرتین
جامل الدین سیاسی فعالیتهای جهت تعیین و اندیشه ها تکوین برای نیز دیگر لحاِظ یک از امپراتوری این
اقتصادی روابط تغییر خواستار بهیچوجه — دید خواهیم بعداً چنانکه — که جامل الدین داشت: اهمیّت
حکومت از طرحی عثامنی دولتی ساخت ترکیب در می توانست نبود، مسلامن جوامع زیربنای دگرگونی و
ساخت که نََربد یاد از هرگز داشت عثامنی حکومت بر که انتقاداتی کلیٔه وجود با و ببیند را خویش ایده آل

اوست. اندیشه های تحقق برای خوبی چهارچوب عثامنی امپراتوری دولتی
برای را عثامنی سیاسی و اجتامعی – اقتصادی وضع بررسی اهمیّت می توان فوق مطالب به توجه با

منود. درک جامل الدین سیاسی فعالیتهای و اندیشه ها فهم
بحث به که جائی تا و شد شامل را اروپا و آسیا از وسیعی منطقه پانزدهم قرن در ترک ها فتوحات
امپراتوری در درآمده ترک ها ترصّف به عرب کشورهای متامی تقریباً شانزدهم قرن آغاز در است مربوط ما
جزئی به عنوان (۱۹۱۴ –۱۹۱۸) اول جهانی جنگ تا صوری، لحاظ از الاقل آنها، اکرث و گردیدند ادغام عثامنی

ماندند. باقی امپراتوری این از
نیاورد. بوجود کشورها این تولیدی نظام در تغییری اسالمی و عربی کشورهای در عثامنی استیالی ولی
طبیعت اقتضای به نیز و محلی، امرای پشتیبانی کسب برای کشور هر بر غلبه از پس عثامنی ترک های
می کردند. اکتفا آنها از گرفنت خراج به تنها و نزده دست کشورها این اجتامعی نظام به خویش، فئودالی

ماند. باقی مملوک ها دست در عثامنی ترکان استیالی از پس مرص فی املثل،
جوامع درونی و اقتصادی تکامل زائیده آمد، بوجود عثامنی امپراتوری در نحو این به که سیاسی مترکز
زوال و بورژوازی رشد از پس که نبود مترکزی آن نوع از مترکز این یعنی نبود، امپراتوری این به منضم
فئودالیسم نیازهای نتیجه مترکز این بلکه می آید، بوجود جوامع در معموالً ملّت مفهوم تکوین و فئودالیسم
امپراتوری برعکس، نبود. امپراتوری عضو کشورهای تولید امر در تکاملی منودار بهیچوجه بوده عثامنی
دولتهای که زمان آن در و بود مانده عقب اروپائی دول از تجاری، لحاظ از چه صنعتی لحاظ از چه عثامنی،
استثامر شکل بیرحامنه ترین عثامنی امپراتوری در می شدند، مانوفاکتوری رسمایه داری مرحله وارد اروپائی

داشت. وجود می آمیخت، بهم فئودالی استعامر با ترک ها سلطه تحت جوامع در که فئوداىل،
ملّی و طبقاتی تضادهای و آید فائق خود مشکالت بر نتواند ناجور مجموعه این که بود طبیعی بسیار
از خارجی رسمایه های نفوذ و کرد آماده را آنها انحطاط زمینه درون از زود خیلی مرکز از گریز نیروهای و

منود. تشدید را انحطاط این رسعت بیرون
مشاهده آن در خارجی رسمایه های نفوذ و عثامنی امپراتوری انحطاط آثار دیگر هفدهم، قرن اواخر در
سلطان یک طرفه فرمان های به صورت آغاز در که را کاپیتوالسیون دیگر زمان این در اروپائی تجار می شد.
اتکاء به کرده، تلقی خویش فسخ غیرقابل و طبیعی امتیاز بود، فسخ قابل او میل به بنا و می گردید صادر
اروپائی تجار با رقابت تاب که محلّی تجار دیگر، طرف از می زدند. دست نابرابر تجارت به عثامنی در آن،
اروپائی تجار کارگزاران به یا و می رفتند بین از یا نداشتند بودند برخوردار کاپیتوالسیون مزایای از که را

می شدند. تبدیل
تحریض را فرانسه بورژوازی آن، اسرتاتژیک مهّم موقعیت به توجه با عثامنی، دولت ضعِف این مشاهده
و پیرشفته ترین که مرص به ،(۱۷۹۸) حکومت گرفنت دست به از پس سال نُه یعنی فرصت، اولین در تا کرد
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که لطامتی بر عالوه لشکر کشیها٬ این نتیجه شود. حمله ور بود امپراتوری جزء مهمرتین اسرتاتژیک لحاظ از
ناپلئون حمله دفع از عثامنی سو، یک از بر داشت: در آن برای نیز را وخیمی عواقب آمد، وارد امپراتوری بر
انعکاس و می کرد تقاضا انگلیس که پاداشی مسلامً و — داد انجام او برای را کار این انگلیس و آمد عاجز
و سوریه و مرص مردم دیگر، سوی از نبود. عثامنی امپراتوری استقالل نفع به بهیچوجه امر این سیاسی
مسلّحانه مبارزٔه و قیام در مهمی تجربه و گرفتند دست به اسلحه ناپلئون حمله علیه مبارزه در فلسطین
وحدت حفظ برای بزرگی خطر می توانست آینده در نیز این و — منودند کسب ملّی آزادیبخش نهضت و

باشد. امپراتوری
عثامنی، سلطان «ارادٔه» علیرغم خود، قیام با مرص مردم که بود ناپلئون حمله همین از پس سال شش
یافت قدرتی چنان محمدعلی و کردند تحمیل سلطان به را خود ارادٔه و برگزیدند فرمانروائی به را محمدعلی
می شد متوسل وی به خود قلمرو حکام محلِی ستیزه های و ملّی قیام های فرونشاندن برای عثامنی سلطان که
را امپراتوری اعتنای قابل مرکزی قدرت تنها بود، عثامنی امپراتوری از پاشا نشینی صوری لحاظ از که مرص و

داشت. اختیار در
خطر رفع برای عثامنی سلطان راند، عثامنی خاک از را فرانسه انگلیس دولت آنکه از پس سال چهل
نه انگلیس حامیت بدون که کرد اعالم عمالً خود کار این با و شد متوسل انگلیس به عاصی محمدعلِی
کند. غلبه داخلی مرکز از گریز نیروهای بر می تواند نه و آید فائق خویش خارجی دشمنان بر می تواند
بودند او انهدام کار در درون از که نیروهائی بر منی توانست انگلیس کمک بدون عثامنی امپراتوری دولت
— بود دریافته به درستی جامل الدین که هامنطور — حال آنکه کند. غلبه خود خارجی دشمنان بر نیز و
در عثامنی امپراتوری که اساسی ای تضاّد بود این می رفت: شامر به امپراتوری دشمن بزرگرتین انگلیس

بود. به گریبان دست آن با بود گشوده دنیا به چشم تازه جامل الدین که زمانی
منترش را رشیف» «دستخط عثامنی دولت جامل الدین، تولد سال هامن تقریباً یعنی ،۱۸۳۹ سال در
نوعی بزرگ تجار منافع و مذهبی – فئودالی حکومت میان که داشت کوشش رشیف» «دستخط کرد.
مرکز از گریز نیروهای و خویش انقیاد تحت ملل مىل قیام های بر بتواند آن پناه در تا آورد بوجود سازش

آید. فائق اروپائی استعامرگر دولتهای دست اندازی احیاناً و محلی حکام
خویش، موجودیت حفظ برای که می بینیم را عثامنی امپراتوری تنظیامت، دورٔه نخستین این از پس
موجودیت نحوی به تا می برد دست خود ظاهر صورت در روز هر و شب هر نوزدهم، قرن دوم نیمٔه در
نیمه مستعمره به عمالً پاریس ۱۸۵۶ معاهدٔه با که منی شود آن از مانع اینها همٔه لیکن، کند. حفظ را خود
اصالحات انجام به منظور سال همین در را هامیون دستخط آنها سفارش به و شود تبدیل اروپائی استعامرگران

کند.۲ منترش داخلی احیاناً و خارجی رسمایه برای مساعد رشایط آمدن فراهم جهت الزم

این است. بوده فئودالیسم حامی طبیعتاً نیمه مستعمره و مستعمره کشورهای در اروپائی استعامر که می کنند تصور ۲عده ای

کرده کمک حاکم فئودالیسم به مرتقی نیروهای رسکوب در اروپائی استعامر بارها گذشته در که است شده ناشی آنجا از تصور
تولید یعنی — خود طبیعت اقتضای به بنا میشد وارد که رسزمینی هر به اروپائی بورژوازی که است این حقیقت ولی است.
که او منافع با شکل بهرتین به کار این و دهد گسرتش را کاالئی روابط مانده عقب رسزمینهای این در تا می کوشید — کاالئی
بفهمد که داشت را هوشمندی آن اروپائی بورژوازی لیکن، داشت. مطابقت کامال بود، آن ضامن بهرتین کاالها بازار گسرتش
اروپائی بورژوازی همدستی راز نداشت]. کشور[امکان آن داخلی نیروهای طریق از جز دیگر کشوری در بیگانه نیروی یک نفوذ
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را فرانسه و انگلیس به عثامنی سلطان توسل جریان شخصاً که نبود سّنی در جامل الدین ۱۸۴۰ در اگر
در بود. واقعه این تکرار عینی شاهد بار چندین خود زندگی جریان در کند، دنبال محمدعلی رسکوب برای
را انگلیس مداخله شکل وحشیانه ترین جامل الدین سودان، در مهدی نهضت و مرص در عربی قیام جریان
مرص حکومت تازیانه و زندان اسیر دوستانش نزدیکرتین و کرد مشاهده عثامنی امپراتوری داخلی امور در

گشتند. انگلیس توسط آن اشغال از پس
عثامنی امپراتوری زندگی دوران پر ماجراترین تضادها تنوع و سیاسی لحاظ از جامل الدین زندگی دورٔه
کامالً خود موجودیت ادامه از عثامنی امپراتوری هنوز که می دهد روی رشایطی در جامل الدین مرگ است.
سلطان برای امید این استعامری سیاست های صحنه به آملان امپریالیسم ورود با بخصوص و نشده نومید
این به حتّی و کند علم قدی فرانسه و انگلیس مقابل در آملان۳ به تکیه با که بود آمده بوجود عبدالحمید

کند.۴ استفاده خویش قدرت تحکیم جهت در او اسالم اتّحاد آرمان و جامل الدین وجود از که بود فکر

خود بود حارض که بود نیروئی تنها فئودالیسم این است. نهفته امر همین در زمین مرشق کشورهای در حاکم فئودالیسم با
این با مرتقی نیروهای سایر و نوپا بورژوازی حالیکه در سازد فراهم کشور به را وی نفوذ وسائل و بگذارد بیگانه اختیار در را
بورژوازِی آنکه مبحض و است تاکتیکی اتّحاد یک کشورها این فئودالیسم با اروپا بورژوازی اتّحاد پس داشتند. مخالفت نفوذ
دست فئودالیسم حامیت از آورد بوجود نوکر صفت و وابسته بورژوازی یک خویش نفوذ تحت کشور داخلٔه در بتواند استعامرگر

منود. خواهد مبادرت آن انهدام به شخصاً خود حتّی و داشت برخواهد

فکر این به نباید و کنیم تعجب نباید بهیچوجه دارد «اصالحات» تقاضای عثامنی دولت از اروپا بورژوازی می بینیم اگر حال
گسرتش نتیجتاً و بازار گسرتش برای اصالحات این هستند. عثامنی اجتامعی پیرشفت خواهان اروپائیان گویا که بیفتیم هم
کشورهای با نیمه مستعمره جامعٔه طبقات روابط بغرنجی با می کنیم برخورد اینجا در — است الزم رسمایه داری بهره کشی زمینه
آن و هستند هم صدا تقاضا یک در هر دو منافع، تضاّد همٔه وجود با ترکیه، ملّی بورژوازی و اروپائی بورژوازی استعامرگر:

است. معامالت آزادی و خصوصی مالکیّت تضمین
امپراتوری قامر آخرین این اینکه از غافل کردند. حفظ نیز را عثامنی امپراتوری فکر این چیزها، سایر بر عالوه جوان، ۳ترکهای

و بود او خود وجودی علت با جنگ مبعنای حدودی تا انگلیس با عثامنی جنگ شد. خواهد منجر کلی باخت به که است
علیرغم بود. حتمی مرگش باز منیزد دست هم انگلیس با جنگ به اگر عثامنی امپراتوری هر چند داشت. نتیجه را عثامنی مرگ
جلوه زودگذر کوششها این همٔه آن مقابل در که است کار در اقتصادی و اجتامعی رشائط دولتها، بند و بستهای و قدرت منائی ها
بیستم قرن اوائل و نوزدهم قرن اواخر در عثامنی امپراتوری موجودیت اقتصادی و اجتامعی رشاط که بود این حقیقت می کند.

بود. امر همین واقعی درک عدم جامل الدین اشتباهات از یکی بود. رفته بین از بکلی دیگر
جنبٔه این و اروپائی استعامر با مبارزه برای بود اتحادی یک سو از می کرد، تبلیغ را آن جامل الدین که بدان صورتی اسالمی، ۴اتّحاد
حال عین در حکومت یعنی — اسالمی خالفت واحد رهربی تحت را اسالمی ملل متام دیگر سوئی از و است، آموزش این مرتقی
جنبٔه این و — باشد آورده بوجود اساسی تغییر اقتصادی اجتامعی – نظام در که آن بدون می آورد در — مذهبی و سیاسی

جوید. سود اخیر جنبٔه این از می خواست عبدالحمید سلطان و اوست آموزش ارتجاعی
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و جامل الدین مولد دربارٔه کوتاه بحثی
او کودکی

۱

کابل نزدیکی در کرن۵ اسعدآباد اهالی از را او عده ای است: موجود نظر اختالف جامل الدین زادگاه دربارٔه
موضوع برای بحث این به ورود می دانند. ایران همدان نزدیکی در اسدآباد را او مولد دیگر عده ای و دانسته
ما برای جامل الدین منشأ در نظر اختالف این سیاسی نتایج و علل تنها و ندارد اساسی اهمیّت نامه پایان این
عمده ای قسمت می شود منترش جامل الدین مورد در فعالً که آثاری اکرث ایران در که بخصوص دارد. اهمیّت
دست در فارسی زبان به مورد این در زیادی نوشته های و می دهند اختصاص بحث این به را خود مطالب از
دسته دو این دالیل بررسی به موضوع، طرح حّد در الاقل نامه، پایان این مطالب تکمیل بخاطر .لیکن است

می پردازیم.
و شاه نارصالدین قتل از پس شد، مطرح جدی طور به جامل الدین، مولد و منشأ موضوع که باری اول
جهت ایران دولت تقاضای و قتل این در جامل الدین۶ داشنت دست بر دایر ایران دولت ادعای شدن عنوان
ایران خارجه امور وزارت با ترکیه در ایران سفارت مراسالت منت از چنانکه بود. عثامنی دولت از او اسرتداد
دولت و بود ساخته او ندادن تحویل دستاویز را جامل الدین بودن افغانی موضوع عثامنی دولت برمی آید،۷
همدان اسدآباد اهالی از تن صد از بیش امضای با نامه ای شهادت گویا شده سید بودن ایرانی مدعی ایران
تذکرٔه از رونوشتی عثامنی در ایران سفارت ضمناً، است. کرده تنظیم جامل الدین بودن همدانی مورد در
حکومت به را آن تسلیم قصد و دارد رصاحت او بودن ایرانی بر که است کرده تهیه روسیه در جامل الدین

است. داشته عثامنی
همواره او است. جامل الدین خود ترصیح ما اطالع اصلی منبع جامل الدین بودن افغانی مورد در

است. شده ضبط «کُزاز» کلمه، این ایرانیان بیداری تاریخ ۵در

کرد. خواهیم صحبت شاه نارص الدین قتل در جامل الدین نقش چگونگی به راجع نامه پایان این بعدی بخشهای در ۶ما

ساسانی ملک خان نوشتٔه قاجار، دورٔه سیاستگراِن کتاب در مندرج تلگرافهای صورت به شود ۷رجوع

۶



۷

محاورات در که است نشده مشاهده جائی در و کرده معرفی افغانی اطرافیانش و دوستان به را خود
نام باقیامنده او از که کتبی ای مدارک در این وجود با ولی باشد. کرده اظهار این جز رسمی شفاهِی
«جامل الدین استنبولی»، «جامل الدین «جامل الدین»، «جامل»، است: کرده بیان گوناگون اشکال به را خود
االستنبولی «جامل الدین عبدهللا)»، بن (عبدهللا الحسینی «جامل الدین الحسینی»، «جامل الدین االسدآبادی»،
الحسینی جامل الدین الحسینی االفغانی»،« «جامل الدین الکابلی»، الحسینی االفغان جامل الدین (عبدهللا)،
آبادی»، السعد «جامل الدین الکابلی»، الحسینی «جامل الدین الطوسی»، الحسینی «جامل الدین رومی»،

(تخلص)».۸ «روس
نویسندگان سایر و دانسته افغانی را جامل الدین نیچریه٬ رّد رسالٔه عربی ترجمه مقدمه در عبده محمد
در جامل الدین نزدیکان و دوستان اساساً کرده اند. اتخاذ را نظر همین عبده به استناد با اغلب نیز عرب
اسامعیل مثال می دانسته اند. مسلم امری آنرا و نداشته اند او بودن افغانی در تردیدی هیچیک ایران از خارج
توصیه مورد در می نویسد جامل الدین برای پاریس به استانبول از ۱۸۸۵ آپریل ۲۷ در که نامه ای در جودت
می توانید خودتان که گفتیم شام به «ما می گوید: چنین افغانستان دولت با ارتباط برقراری به جامل الدین
و شام رشیف نسب منجمله دارید آنها با شام زیادی مناسبت های زیرا دیگری. نه برسید هدف این به

اسالمی.»۹ جهان در شام اعامل شهرت و شام خویشان ونفوذ شام جنسیت
فعال و شده فرستاده ایران به مرص از جامل الدین کتابخانه همراه که کتاب هائی از یکی اول صفحۀ در
ِمن الدین جامل السید - االفغان اهالی من کابل سکْن «من : شده نوشته است موجود مجلس کتابخانه در

کُرَن». سادات
ناظم االسالم از ایرانیان بیداری هامن تاریخ است پرداخته موضوع این به ایران در که کتابی اولین
همدان اسدآباد مردم از کثیر جمعی را شخص «این می نویسد: مورد این در ناظم االسالم است. کرمانی
شامرند کابل اسدآباد درجات عالی سادات از غفیر جمعی و می دهند نشان را فامیلش و طایفه و دانند ایران
محّدث ترمذی سیدعلی جلیل عالِم فرزندان از گوید: زیدان جرجی .… مشاهیرالرشق کتاب صاحب چنانچه

می رساند.»۱۰ .… عىل بن حسین .… به .… نسب و است مشهور
سیاح حاجی و طباطبائی محمد آقای که خود منابع ذکر با زیدان، جرجی نوشته های نقل از پس
و بی سواد صفدر سید جامل الدین سید «پدر می گوید: جامل الدین نسب مورد در باشد، غیره و محالتی
سادات از و صحیح خانواده های از سیدجامل الدین خانوادۀ بود. رعیتی شغلش و اسدآباد فقیر سادات از
و ثابت (ع) حسین امام حرضت عبا آل خامس به نجیبه سلسلۀ این شجرۀ اتصال و حسینی درجات عالی

است.»۱۱ معلوم
هللا میرزالطف و پذیرفتند را جامل الدین بودن ایرانی االصل تقی زاده و براون ادوارد ناظم االسالم، از پس
نوشته مطالبی او کودکی و مولد و منشأ دربارٔه بتفصیل می کرد معرفی جامل الدین خواهرزادۀ را خود که
و اقوام نیز آن از پس و رسید چاپ به برلین در ایرانشهر کاظم زاده توسط تقی زاده نوشته های نظیر که

۱۵۸ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و ۸اسناد
۵۷ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد ۹مجموعٔه

۵۳ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۱۰تاریخ

۶۰ صفحٔه ۱۱هامنجا،



۸

است تذکره هائی اسناد این جمله از و ساختند منترش او مولد و منشأ دربارٔه اسنادی جامل الدین هواداران
است.۱۲ شده برده نام ایران تبعه عنوان به جامل الدین از رصیحا آنها در که

مولد و منشأ که شده ام معتقد شده۱۳ منترش مورد این در که اسنادی مطالعه از پس شخصاً من
است.۱۴ همدان آباد اسد هامن جامل الدین

او چرا که دهیم پاسخ سؤال این به باید بالفاصله است ایرانی اصالً جامل الدین که شویم معتقد هرگاه
می کند. بودن افغانی به تظاهر خود

ناظم االسالم جمله از داده اند، سؤال این به پاسخ هائی دانسته اند ایرانی را جامل الدین که نویسندگانی
که: است داده جواب سید او سؤال جواب در که می گوید فرقانی اسدهللا سید آقا قول از واسطه چند با
ایرانی کونسل های دست از که دادم نسبت افغان به را خود من ندارد کونسل جائی در افغان چون …»

نباشم.»۱۵ کونسل گرفتار می روم که شهری هر در و باشم آسوده
درنتیجه و افغانی به تظاهر با جامل الدین که است این است شده داده سؤال این به که دیگری پاسخ

یابد.۱۶ راه مختلف کشورهای روحانی جوامع به می توانسته بهرت بودن سنی
و نظارت از را خود است خواسته بودن افغانی به تظاهر با جامل الدین اینکه یعنی نخستین، پاسخ
افغانی موضوع همین که است مسلم این البتّه باشد. کننده قانع منی تواند دهد، نجات ایران دولت نفوذ
رود. طفره ایران دولت به جامل الدین تحویل از آن استناد به تا عثامنی حکومت برای شد بهانه ای بودن
را جامل الدین که منی خواست و منی توانست دیگر دالیلی به عثامنی دولت و بود امر ظاهر فقط این ولی

می شد. متوسل دیگر بهانه های به نبود هم بهانه این اگر و دهد تحویل ایران به
جامل الدین و است نبوده دشواری کار ایران رسمی مقامات برای جامل الدین بودن ایرانی موضوع اثبات
مقامات نزد در اساساً می کرده بودن افغانی به تظاهر ایران از خارج در و دوستان محفل در همواره که
که هنگامی ولی کرد معرفی افغانی را خود مرص در او مثالً، می منوده، خودداری کار این از ایران رسمی

گرفت.۱۷ گذرنامه ایران تبعه عنوان به و ایران کنسولگری از داشت استانبول به مسافرت قصد
اقوام با گذشته آن از و است گرفته تذکره ایران تبعه عنوان به ایران دولت از بار چند جامل الدین
الاقل، ایران رسمی مقامات برای لذا، و است داشته مکاتبه دولت مأمور خبیرامللک حتّی و همدان در خود

جاملی هللا صفات نوشتٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد کتاب به کنید نگاه مورد این در بیشرت اطالع ۱۲برای

اسد آبادی.
دادم، تذکر باال در که هامنطور اساساً، و است خارج من کار موضوع از اینجا در آنها بررسی و اسناد این کلیٔه ساخنت ۱۳منعکس

ندارد. اهمیتی من کار برای بحث این
افغانی را او نگارنده که نیست این شده یاد افغانی» «جامل الدین بصورت جامل الدین از نامه پایان این عنوان در آنکه ۱۴علت

را او که نداریم دلیلی هیچ و است شده شناخته نام این با جهان رسارس در اکنون جامل الدین که است آن علت بلکه میداند
ننامیم. شده مشهور جهان در که صورت این به

اول جلد ،۶۱ صفحٔه ایرانیان، بیداری ۱۵تاریخ

است گفته می نامد افغانی را خود چرا اینکه سؤال پاسخ در جامل الدین که است آمده هم این ایرانیان بیداری تاریخ کتاب ۱۶در

را آن جدی پاسخ از رفنت طفره برای جامل الدین باشد داشته صحت چیزی چنین اگر مسلامً اوست. شعری تخلص افغانی که
است. کرده عنوان

سندن». تبعه ایران علیۀ «دولت آمده چنین عیناً ترکی زبان به گذرنامه منت ۱۷در



۹

است. نداشته بودن افغانی به تظاهر
به را خود راه بودن سنی درنتیجه و افغانی به تظاهر با جامل الدین که نظر این یعنی دوم، نظر لیکن

دارد.۱۸ مطابقت جامل الدین افکار و اعامل با می کرد، باز جامعت و سنت اهل مذهبِی محافل
مذهب داشنت با مرص و ترکیه رسمی مقامات و روحانیون با جامل الدین آمیزش امکان زمان، آن در
بطوری جامل الدین، عالوه به بود، دشوار بسیار شیعه نفر یک برای عثامنی مردم تبلیغ و ممکن غیر شیعه
سیاسی اتّحاد پایه مسلامنان میان در مسلکی اختالفات بردن بین از با که بود صدد در دید، خواهیم بعداً که
اختالفات این به زدن دامن در امامیه شیعه رسمی مقامات بعد، به صفویه زمان از حال آنکه، بریزد، را آنها

بودند. کرده پافشاری بسیار لجاجت و تعصب با
می شناسند، ایرانی را او که کسانی هم و می دانند افغانی را جامل الدین که کسانی هم حال، هر به
میالدی) ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹) قمری هجری ۱۲۵۴ حدود در جامل الدین که دارند نظر توافق امر این در دو هر
گشوده دنیا به چشم روحانی خانواده در وی که متّفقند نظر این در نیز دسته دو هر است. شده متولد
خانواده اجتامعی موقعیت جهت به مورد این در اختالف تنها و می رسد علی بن حسین به نسبش و است
بوده مشغول دینی علوم کسب به جامل الدین را عمر اول سال ۱۸ اینکه مورد در منابع همچنین اوست.

می کند.۱۹ تأیید را نظر این صحت نیز او بعدی زندگی و دارند نظر اتفاق
این است ممکن حال ندارد، اهمیتی ما بحث برای جامل الدین مولد و منشأ موضوع که گفتیم باال در
مذهبی عقاید ِرس بر بحث که اینجا در جامل الدین بودن همدانی یا افغانی تشخیص که آید پیش فکر
مذهب سنی دوم، صورت در و شیعه جامل الدین اول، صورت در زیرا، می کند: پیدا زیادی اهمیّت اوست
جنبه می کند استوار دین اساس بر را خود نظریات که مردی فعالیتهای جریان در البد امر این و بود خواهد

دارد. اساسی
از روشنی به ما و می شود دیده سیاست صحنۀ در جامل الدین که زمانی از که می گوئیم جواب در
او زندگی دوران اوائل ابهام — می کند اِبا اسالم ِفرَق از یکی به رصیح وابستگی از شدیداً آگاهیم او وضع
ُمبلّغ و می شناسد بازی ها فرقه این ورای را خود حق به و اساساً و — است علت همین به هم قسمتی

به انتساب از خودداری به بود او میل معلول بودن، افغانی به جامل الدین سید تظاهر «شاید می نویسد: مورد این در ۱۸تقی زاده

االزهر، الجامع در مرص در حتّی و ادب و سیاست در مهمی نقش آنجاها در که غیره و ترکیه و مرص و هند ماملک در «تشیع»
هم بعضی و نداشت سازش بودن شیعه و ایرانی گری با کار، و مقام این و می کرد تدریس را اربعه مذاهب سایر و حنفی فقه
که بوده ایران تبعه بعنوان وی مزاحمت و او به نسبت خارجه، در ایران مأمورین تسلط از اجتناب برای تظاهر، این گفته اند
آزادیخواهی نهضت رهرب اسدآبادی جامل الدین کتاب (از بود.» خارجه مقیم ایرانیان غالب نصیب مزاحمت، این اوقات آن در

(۶۳ ص تقی زاده، حسن سید نوشته ایران،

ماملک و عثامنی بالد در اینکه برای جامل الدین سید «آقای می گوید: جامل الدین سید از خود خاطرات در نیز سیاح حاج
دادن نجات در و بود او همت وجهٔه که اسالمی اتّحاد در نشده ظاهر تشیع باسم دارند سّنت اهل مذاهب اکرث که اسالمی
است.» ایشان سیادت نشانه که سیاه عاممٔه از شیعه ماملک در و می کند استفاده سفید عاممٔه از کند کار بتواند اسالم ماملک

آن) وملحقات چهاردهی، مدرسی مرتضی تألیف او، اندیشه های و جامل الدین سید به شود (رجوع
که است بعید می رسد. بنظر مبالغه آمیز که می کند عنوان را جزئیاتی جامل الدین استعداد و کودکی مورد در لطف هللا ۱۹میرزا

در لطف هللا میرزا خود گفتٔه برحسب که را او احیاناً و برخیزد مجادله به خود پدر با نرشح امل آیه مفهوم رس بر طفل یک
کند. مجاب است متبحر دینی علوم
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اعتباری منی تواند و است جهالت زائیدۀ شیعه و سنی اختالف نظر وسعت این با کسی برای می داند. اتّحاد
مجلس در «روزی که: می کند روایت جامل الدین از عدالت خاِن حسین سید میرزا مورد این در باشد. داشته
بود فرموده می باشی. عقیده ای چه در که بود پرسیده سید از مجلس صاحب تسنن، علامی از یکی درس
خود از باالتر را کسی بود فرموده سید طریقت؟ کدام از بود پرسیده دوباره مجلس صاحب مسلامنم.
با شام رأی منودی. بزرگی ادعای که بود گفته باز مجلس صاحب منایم. قبول را او طریقت که منی دانم
بعضی در یکی با بعضی در است مختلف بود فرموده سید دارد. مطابقت طریقت چهار این از یک کدام
نشان بعداً چنانکه که، بخصوص است آن مؤیّد و دارد موافقت او آموزش کل با قول این و دیگری.»۲۰ با
جزمی، اصول توسط آن برتری و حقانیت اثبات طریق از نه نیز، را اسالم دین حتّی جامل الدین داد، خواهیم

می کند. اختیار خود افکار پایه عنوان به آن، عملی فواید دادن نشان طریق از بلکه

.۱۰۸ و ۱۰۷ صفحات عدالت، مرقومٔه ملحقات، اسدآبادی، لطف هللا میرزا بقلم اسدآبادی، جامل الدین سید آثار و حال ۲۰رشح



افغانستان در جامل الدین فعالیتهای چگونگی
۲

موضوع است منعکس موجود منابعِ در مشخص طور به جامل الدین سیاسی فعالیتهای از که چیزی نخستین
می باشد.۲۱ افغانستان در او فعالیتهای

میان در تقریبا را آن باید لطف هللا میرزا نوشته های به توجه با که افغانستان در جامل الدین اقامت
کسانی هم و می دانند ایرانی را او که کسانی توافق مورد هم دانست، ق. . هـ ۱۲۸۵ و ۱۲۸۰ سال های
از جامل الدین بازگشت از پس سفر این لطف هللا میرزا گفته برحسب می باشد. می شناسند، افغانی را او که

است.۲۲ گرفته صورت کابل به مشهد – تهران طریق از و مکه
و شده افغانستان در جامل الدین ساله ده اقامت منکر قاجار دورٔه سیاستگران در ساسانی ملک خان

ولی دانسته اند. سال ده را دوره این اغلب است. موجود مختلفی نظرات افغانستان در جامل الدین اقامت سالهای مورد ۲۱در

خود اقوام نزد اسدآباد در را «شب» سه ۱۲۷۷ سال در جامل الدین کنیم٬ اعتامد مورد این در لطف هللا میرزا روایت به هرگاه
بنابراین است. کرده حرکت کابل بسوی مشهد طریق از ماهه شش» «پنچ اقامت یک از پس و آمده تهران به آن از پس گذرانده
شخصا لطف هللا میرزا باشد. سال هفت یا شش از بیش منی تواند است مشخص کامال ،۱۲۸۵ یعنی آن، پایان که اقامت این مدت
ظاهراً ۱۲۸۳ در وی شده ذکر جامل الدین شخصی یادداشتهای در که تاریخ هائی به توجه با لیکن، می دانست سال پنج را آن
و شده هرات وارد سال همین جامدی االول اواخر در و بوده مشهد در سال همین صفر ماه در و است کرده حرکت تهران از
که این مگر است. کشیده طول سال دو افغانستان در او اقامت حساب این طبق است. رفته هندوستان به ۱۲۸۵ سال در
جیالنی غالم نظر به استناد با صدر واثقی است. کرده ایران به هم سفری افغانستان در خود اقامت حین در او که کنیم فکر
آن هللا لطف میرزا که رشحی به افغانستان به جامل الدین عزیمت تاریخ قبول ضمن و است پذیرفته را نظر همین اعظمی
اسالمی، نهضت های گذار پایه الحسینی الدین جامل به شود (رجوع می داند. الدین جامل اول سفر را سفر این کرده بیان را

(۴۱ و ۴۰ صفحات
سپرده مجلس کتابخانه به آنها اصل و شده منترش افشار ایرج و مهدوی اصغر توسط که جامل الدین خصوصی اسناد و ۲۲نامه ها

نوشته مشهد از بعضی و بسطام از بعضی تهران از نامه ها از بعضی می کند. تأیید مسیر این در را جامل الدین حرکت شده
دارد. اختالف داشته نظر در لطف هللا میرزا که تاریخی با و گفتیم باال در که است برشحی آن تاریخ ولی شده

۱۱
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سال ده مدت این است ممکن …» که: می کند اّدعا سپس و نشده ارائه مورد این در سندی هیچ می گوید:
منی کند. ارائه اّدعا این برای مدرکی هیچ نیز خود و (۱۸۷ (صفحه است.» می برده برس هندوستان در را
…» : که می گیرد نتیجه آن به استناد با و جامل الدین بودن ایرانی االصل پذیرفنت از پس براون ادوارد ولی
می کند ترصیح خود که (۱۸۵۷ –۶۸) سال های افغانستان سیاسی قضایای در منی توانسته او صورت این در

.«… باشد شده وارد
سال های در که اسنادی به توجه با اعظم خان محمد با او ارتباط و افغانستان در جامل الدین اقامت

است. انکار قابل غیر امری شده منترش اخیر
فرمان های و اعظم خان محمد به جامل الدین نامٔه ، نشده، چاپ مدارک و اسناد مجموعه کتاِب در
نیز جامل الدین یادداشتهای دفرت در همچنین و (۳۲ (صفحۀ است منعکس جامل الدین به محمد اعظم خان

است. شده ذکر افغانستان شهرهای سایر و قزنی هرات، کابل، نوشته ها از بعضی محل
میرزا و کرده اند ابراز جامل الدین زندگی از دوره این دربارٔه اجاملی بطور معموالً که نظری برحسب
پس شده محمدخان امیر دوست ندیِم افغانستان به ورود از پس جامل الدین منوده تأیید را آن نیز لطف هللا
گویا و گرفته را محمد اعظم جانب محمداعظم و شیرعلی امیر کشمکش های در خان محمد امیر دوست از
خارج افغانستان از ایران به محمد اعظم فرار از پس و است رسیده هم وزارت مقام به او دستگاه در حتّی

است. رفته هندوستان سمت به کند حرکت ایران طرف به که است نیافته اجازه چون و شده
مشکل این هنوز کشور آن حاکمۀ هیئت با او ارتباط و افغانستان در جامل الدین اقامت قبول از پس
بعضی گفته های شود. نزدیک افغان امیران دربار به است توانسته چگونه جامل الدین که می ماند باقی
منی تواند بهیچوجه می دهند نسبت وی نبوغ و ذاتی استعداد به را امر این که جامل الدین دوستداران از
افغانستان، در زمان آن طبقاتِی تحّرک عدم و اقتصادی – اجتامعی اوضاع به توجه با باشد. قانع کننده
سیاست یا دسته به آنکه بدون یابد، راه افغانستان دربار به نرسیده ایران راِه گرد از جامل الدین اینکه قبول

است. ممکن غیر باشد، مربوط نفوذی صاحب
وی که است مقامی مانده مبهم همچنان جامل الدین زندگانی از دوره این مورد در که دیگری نکتۀ
و ندارد من نامٔه پایان موضوع با ارتباطی چندان امور این لیکن است. کرده احراز افغان امرای دستگاه در
و سیاسی فعالیتهای چگونگی تحلیل به موجود مآخذ به توجه با که است آن من کوشش بیشرت٬ اینجا در

بپردازم. دوران این در او عقاید
افغانستان دولت طرف از افغانستان از خروج هنگام جامل الدین که مورد، این در اکرثاً موجود منابع
ملحق بوده ایران در زمان آن که محمد اعظم خان به مبادا آنکه جهت به شود ایران وارد تا نیافت اجازه
نظر زیر انگلیس طرف از هندوستان به ورود و افغانستان از خروج از پس اینکه مورد در همچنین و شود

متفق القولند. یکدیگر با است، نشده داده او به هندوستان در طوالنی اقامت اجازۀ و قرار گرفته
حال هر به افغانستان در جامل الدین فعالیتهای که است این گرفت می توان امر این از که نتیجه ای
استنباط می توان جامل الدین بعدی عقاید به توجه با که دیگری مطلب است.۲۳ داشته ضدّ  انگلیسی خصلت

از انگلیس حامیت نتیجه را خان محمد اعظم بر امیر شیر علی خان پیروزی اساساً ،۴ صفحٔه ایران، انقالب تاریخ در براون ۲۳ادوارد

تقویت می فرستادند شیر علی خان) برای (یعنی برایش بی حسابی پول انگلیسیها طرف «از می نویسد: دانسته امیر شیر علی خان
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مقالٔه در بعد سال چندین که هامنطور نیز، زمان آن در جامل الدین قوی احتامل به که است این کرد
و نزدیکی سیاست هوادار کرد اظهارنظر الوثقی عروة در منترشه االفغان» مع االتحاد اىل الفرس «دعوت

است.۲۴ بوده افغانستان و ایران وحدت احیاناً
بوده. وی سیاست همین ایران به جامل الدین دعوت از شاه نارصالدین انگیزه های از یکی که بسا چه و
است. شده نزدیک محمد خان امیر دوست دربار به ایران حامیت با جامل الدین که داد احتامل می توان حتّی

گفت. سخن یقین به می توان او ضدّ انگلیسی سیاست مورد در فقط موجود منابع به توجه با لیکن
جمعه بتاریخ که نامه ای در گفت زمان این در جامل الدین عقاید مورد در می توان که دیگری مطلب
اوراق جزو آن سواد و نوشته دوستانش از یکی به افغانستان در اقامت هنگام در قمری ۱۲۸۵ رجب ۱۳
می دانند. مجوسم اسالمیه فرقه و می خوانند اروسم انکریزیه «طایفۀ می شود: استنباط مانده وی شخصی
بابیم امامیه، ابرار از برخی و کرده اند گامن بوهابیم چهار اخیاِر از بعضی ناصبی شیعه، و رافضی سنی،
این دریافت می توان ِشکوه ها این از آنچه ۲۵«… بری تقوی از فاسِق متقیان، و دهری الهیان، پنداشته اند.
خط هنوز او ظاهراً و است.۲۶ کرده رخنه جامل الدین عقاید در زمان هامن از دینی تجدد فکر که است

[است]. نگرفته پیش در نیز را مشخصی مشی

امر این به توجه با یافته.» توفیق عبدالرحمن زاده اش برادر و اعظم محمد خود برادر ساخنت پراکنده به بالنتیجه و شده
می شود. روشن پیش از بیش افغانستان در جامل الدین فعالیتهای انگلیسی ضّد خصلت

یک به برگشت که هستند شعبه ای دو و درختند یک شاخٔه دو که هستند طایفه دو است) افغانستان و ایران (منظور ۲۴«اینان

آنان بین و است منوده قوی تر را آنان ارتباط اسالمی حقه دیانت در اجتامعشان و است قدیم فارسی اصل آن و دارند اصل
چشم هند در مسلامنی هر که است پوشیده شام بر آیا منی شود. آنان افرتاق موجب هم آن و است اختالف جزئی یک فقط
الفرس «دعوت مقالٔه از (مستخرج میکشد.» افغانی برادران با اتحادتان از پس را شام قدوم اننظار و دوخته پنجاب بسوی
یکی به ظاهراً که جامل الدین نامٔه مفاد از که مطالبی با مطالب این مقایسٔه عربی). منت از ترجمه االفغان» مع االتحاد الی
به که دارد عثامنی حکومت از را تقاضا همین نامه آن در است. جالب بسیار می آید بر شده نوشته عثامنی حکومت رجال از
موضوع این بعداً ما ،(۲۷ و ۲۶ تصویرهای نشده، چاپ مدارک و اسناد مجموعٔه به شود (رجوع بشتابد. هند مسلامنان کمک

داد. خواهیم توضیح تفصیل با جامل الدین اسالمی اتّحاد نظریٔه با ارتباط در را
۳ لوحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد ۲۵مجموعٔه

همین و است بوده بی پروا و دلیر مذهب مورد در خویش اسالمی عقاید ابراز در ظاهراً خود فعالیتهای آغاز در ۲۶جامل الدین

بعدها ولی است. بر انگیخته وی علیه بر را رسمی روحانیت استانبول به وی سفر اولین در بعداً و افغانستان در ابتدا امر
مبادا که است بوده کوشا بسیار و است می کرده عنوان الزم استتار و احتیاط و تعدیل و جرح با مورد این در را خود عقاید

داد. خواهم توضیح بیشرت بعداً را مطالب این من گیرد. قرار رسمی روحانیت تکفیر مورد



و استانبول به جامل الدین سفر نخستین
رسمی روحانیت با او اختالف چگونگی

۳

ماند هندوستان در ماه دو تقریباً ۱۸۶۹م) . ق . هـ ۱۲۸۵ (سال افغانستان از خروج از پس جامل الدین
یک از بعد و رفته مرص به آن از پس داشته. قرار هند حکومت نظارت زیر گفت می توان را مدت این که

است. شده استانبول وارد روزه چهل اقامت
تنها نیست.۲۷ تکلیف این گنجایش در آمده مآخذ در آنچه بیان و مسافرتها این جزئیات به پرداخنت
تعیین دقیق حدودی تا که مسافرت ها تاریخ جز که است این می دانیم تذکر به الزم اینجا در که چیزی

است.۲۸ ناچیز بسیار مستند مطالب موجود منابع در شده
چهل از پس جامل الدین، تبعید بعضی بقول یا و مسافرت، علت که می آید بر چنین موجود منابع از
روز چهل این طی در که جامل الدین فعالیتهای اطراف در مذهبی بلوای یک دادن روی مرص از اقامت روز

کار عمده قسمت پرداخته اند جامل الدین زندگی بررسی به ایران در که آثاری بیشرت متأسفانه دقیق تر، بعبارت یا، ۲۷خوشبختانه

کرده اند. جزئی امور همین پیرامون خیال پردازی احیاناً و تشخیص و تعیین مرصوف را خود
ندارد مأخذی هیچ خود که است مخزومی پاشا محمد نوشته های یکی داریم، اختیار در مورد این در که مدارکی ۲۸مفصلرتین

واقعیت با جاها بعضی در که بخصوص نیست اعتامد شایسته داده اند تذکر بحق طباطبائی محیط و کرسوی که هامنطور و
بطور دیگر سوی از و نیست سندی به مستنِد سو یک از هم آن که است لطف هللا میرزا گفته های دیگر و دارد، کامل مغایرت
اطالعات جز خود ظاهرا شود، وارد جامل الدین زندگی جزئیات در است کوشیده آنکه با لطف هللا میرزا که گفت میتوان کلی
تفصیل و بسط داشته جامل الدین به که ارادتی نظر با را کلی مطالب این سپس و نداشته دست در وی مورد در اجاملی و کلی
۱۲۸۲ سال در جامل الدین مسافرت به اشاره ای هیچگونه لطف هللا میرزا که است آن امر این دالئل بارزترین از یکی است. داده

است. منعکس جامل الدین شخصی یادداشتهای در وضوح با امر این آنکه حال منی کند کابل به مشهد و تهران طریق از

بجای س» و «ط یا ر» ه «ط نوشنت باشد. اعتامد قابل زیاد منی تواند دانسته مخفیانه ظاهراً را سفر این که صدر واثقی نظر
به آنکه بدون می کنند هم پشت را همه حرفهای که بسیاری منابع از دیگر ما دانست. رمز عالمت منی توان را طوس و طهران

منی گوئیم. سخنی بپردازند آنها نقادی
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است. بوده داشته، آمدی و رفت روحانی و مذهبی محافل به
می شود مشغول تدریس به گویا و می گیرد متاس روحانی و دولتی مقامات با استانبول به ورود از پس
برمی خیزند. مخالفت به جامل الدین با عثامنی شیخ االسالم رهربی به رسمی روحانیت چندی از پس ولی
شیخ االسالم رقابت زائیده و داده شخصی جنبه آنرا جامل الدین هواداران معموالً اختالف این علت دربارٔه
این در بدهد علمی ظاهر صورت خود کار به دارد هم کوشش که صدر واثقی مثالً، می دانند. جامل الدین با
به است) شیخ االسالم افندی فهمی حسن (منظور را او که است شده سبب عامل سه …» : می گوید مورد
علمى سعۀ : دوم … و بود سید رسشت در که فوق العاده ای استعداد و نبوغ اول: : برانگیزاند سید رقابت
در که شیخ االسالم و داشت سال سه و سی الی دو و سی حدود در ایام آن در که سنش مقایسۀ با سید
نفوذ سوم: عامل منی رسید. سید پای به فقهی مسائل استنباط و علمی نظر از و بود سالگی شصت حدود
که بود جوان طبقۀ خصوصاً مختلف طبقات در همچنین و عثامنی برجستۀ رجال و صدراعظم نزد در سید

داشتند.»۲۹ بیشرتی گرایش افکارش به
منی آورد. را انتقاد و استدالل تاب بهیچوجه موضوع روانیِ  و ذهنی تبیین اینگونه

دستگاه در شأنی و مقام سابقه آنکه بدون است ساله یک و سی جوانی زمان آن در که جامل الدین
خطری او مقام و عثامنی شیخ  االسالم شخص برای منی تواند بهیچوجه باشد داشته عثامنی رسمی روحانیت
جامعه در نیز جامل الدین العاده» فوق استعداد و «نبوغ به استناد باشد. داشته بفرد منحرص و مشخص
می شود معین ابتکارها، و استعدادها اساس بر نه و وابستگی ها، و سنت ها بر اساس افراد مقام که فئودالی
«نفوذ یا تعلق به که است این آن و می ماند باقی چیز یک تنها کند. کمکی مشکل حّل به منی تواند نیز
را جوان» علمی«طبقه غیر مفهوم این بتوان (اگر جوان» طبقۀ خصوصاً مختلف «طبقات میان در سید»
قرشهای و طبقات به جامل الدین تعلق پذیرفنت صورت در یعنی نیز، صورت این در کنیم. اشاره پذیرفت)
موضوع بیان و باشد تنهائی به شیخ االسالم شخص متوجه منی تواند جامل الدین وجود خطر جامعه، از خاصی

است. نادرست فردی و شخصی شکل به
جامل الدین با مخالفت به عثامنی روحانیت مراتب سلسله رأس عنوان به شیخ  االسالم که است آن حقیقت
«عده ای بلکه نبوده تنها دست شیخ االسالم مخالفت، این در که دارد قبول صدر واثقی حسین و است برخاسته
می شود) اطالق رسمی روحانیت به وابسته روحانیون به معموالً که است اصطالحی (این قرشی» علامی از
گفته این دنباله در واثقی خود و نبوده تنها نیز جامل الدین دیگر طرف از و برخاستند، او از طرفداری به

گرفتند.»۳۰ را سید جانب دانشمند[ان] و روشنفکران از «دسته ای میافزاید: خویش
مقابل در «عده ای» بلکه نیست جامل الدین با شیخ  االسالم جدال رس بر بحث ترتیب این به پس
شیخ االسالم و جامل الدین اختالف واقعی ماهیت درک به که است ترتیب این به و گرفته اند قرار «دسته ای»

می شویم. نزدیک

.۵۵ صفحٔه اسالمی، نهضتهای پایه گذار حسینی جامل الدین ۲۹سید

التقاطی روش با وی برعکس است. آورده مورد این در دالئل اینگونه از که کسی تنها نه و است کسی اول نه واثقی صدر
است. کرده ردیف هم رس پشت را دیگران حرفهای خویش خاّص
.۵۵ صفحٔه اسالمی، نهضتهای پایه گذار حسینی جامل الدین ۳۰سید
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نویسندگان مذهبی وابستگی های علت به نوشته اند آنرا جامل الدین هواداران که منابعی متام تقریبا
خود روش در بعداً — داد خواهیم توضیح بعداً بطوریکه — نیز جامل الدین خود که علت این به نیز و آنها،
رسمی روحانیت اتهامات کرد، تجدیدنظر رسمی روحانیت و رسمی مذهب از علنی و رصیح انتقاد بر دایر
این رّد از پس چون و کرده اند. رّد رسمی، مذهب جزمی اصول با جامل الدین نظرات مخالفت بر دایر را
موضوع به نداشته کننده ای قانع دلیل دیگر مذهبی، رسمِی مقامات با جامل الدین کشمکش اصلِی دلیل

داده اند. شخصی جنبه
مذهبی عقاید و نطق ها بهانه) به جامل الدین هواداران بقول (یا رس بر اختالف که است آمده منابع در
انسان اراده و تجربه۳۱ به جامل الدین که است بوده اهمیتی متوجه انتقادات مخصوصاً و بوده جامل الدین
مقایسه صنعت با جامل الدین را نبوت کار که است می شده استناد امر این به مخصوصاً است، می داده

است. می دانسته حصول قابل فردی کوشش اثر در را نبوت مقام و کرده
است جامل الدین عالقۀ آن و دانست مسلم باید را چیز یک مطالب، این سقم یا صحت از رصف نظر
تاریخ، همین از پس سال ده تجربی. علوم پیرشفت با آن تطبیق و رایج مذهبی اصول در تجدید نظر به
نبوت با احیاناً اینجا در که می کند برخورد هامنطور اسالم دین با نیچریان حال حقیقت رسالٔه در جامل الدین
روحانیون جزمِی به دالیل نه را اسالم دین دید، خواهیم بتفصیل بعداً بطوریکه نیز، آنجا در است. کرده
در پذیری انعطاف نظر از دین بهرتین آنکه دلیل به بلکه خدا، طرف از آن حقانیت تضمین بر دایر قرشی

است. پسندیده می باشد انسانی جوامع به بخشیدن قوام و علوم پیرشفت مقابل
گردید. استانبول از وی اخراج موجب جامل الدین با رسمی روحانیون مخالفت حال، هر به

در را رسپوش زیر در پرنده دادن قرار آزمایش است آزاد هوای تنفس به وابسته حیات آنکه اثبات برای جامل الدین ۳۱می گویند

می داده. انجام خود درس مجالس



و مرص به جامل الدین مسافرت دومین
آنجا در طوالنی اقامت

۴

موجود منابع می شود. مرص وارد بار دومین برای قمری) هجری ۱۲۸۸) میالدی ۱۸۷۱ سال در جامل الدین
مقامات طرف از که استقبالی لیکن است، نداشته را مرص در طوالنی اقامت قصد جامل الدین که دارند توافق
سال هشت حدود و کرد تحریض مرص در ماندن به را او گرفت صورت او ورود از روحانی محافل و دولتی۳۲
جامل الدین سیاسی مشی خط و عقاید تکوین لحاظ از گفت می توان که انجامید بطول مرص در او اقامت
جامل الدین فعالیت ها، انواِع سالٔه هشت دورٔه این از پس می شود. شامل را او زندگی سال های پربارترین

می کند. وجود ابراز مشخصی فلسفِی عقاید و سیاسی مشی خط با
اختالف موجب آنچه که گفت باید جامل الدین از مرص رسمی مقامات استقبال علت تبیین برای
انقالبی شخصیت یک را جامل الدین که نداشت اهمیتی چندان شد عثامنی رسمی روحانیت با جامل الدین
یک را خود حداکرث استانبول در جامل الدین که است آن حقیقت کند. معرفی مرص دولت به خطرناک
حاکمه طبقات طلب اصالح جناح از باالنحصار تقریباً او هواداران و بود کرده معرفی رو میانه طلب اصالح

بود. شده تشکیل عثامنی
می کند، بیان جامل الدین به نسبت را عثامنی صدراعظم پاشا عالی عالقه آنکه از پس زیدان جرجی
و علام و وزرا عامٔه قلوب او قابلیت و واستعداد کامل و فضیلت و علم صیت رفته «رفته می گوید: چنین
جامعه زحمتکش طبقات از سخنی اینجا در و ساخت…»۳۳ متوجه خود بسوی را ارشاف و اعیان و افراد

هزار «ماهانه زیدان جرجی بقول مرص دولت طرف از و گرفته متاس جامل الدین با شخصا مرص، وزیر نخست پاشا، ۳۲ریاض

عوض در او از آنکه بدون شد، تعیین او برای (۵۸ صفحٔه ایرانیان، بیداری (تاریخ ایرانی)» تومان پنجاه (معادل مرصی قوروش
باشد. داشته انتظار خدمتی

۵۶ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۳۳تاریخ

۱۷
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رسمی مقامات استقبال مورد مرص در می رانند استانبول از که را کسی که کرد تعجب نباید لذا، نیست.۳۴
است بوده کار در مرکز از گریز نیروهای همواره عثامنی امپراتوری چهارچوبٔه در که بخصوص گیرد، قرار
از مرص مخصوصاً و کنند حفظ عالی باب به نسبت را خود رأی استقالل تا می کوشیده اند محلی حکام و
یک جز گفت می توان دیگر شد، برگزیده آن پاشائی به عثامنی، سلطان اراده علیرغم محمدعلی، که ۱۸۰۵

ندارد. استانبول حکومت به صوری وابستگی
این میان تضاّد و هم چشمی زائیده حتّی حدودی تا جامل الدین از مرص دولت استقبال که بسا چه

باشد.۳۵ استانبول مرکزی دولت با دولت
آناً، و بالفاصله خطر، این داشت هم خطری مرص دولت برای جامل الدین وجود اگر ترتیب، این به

منی شد. احساس

او آنچه و کرده حفظ را خصلت این خود عمر متام در جامل الدین اساساً که داد خواهم نشان بیشرتی تفصیل با بعداً ۳۴من

قلمرو رسارس در آنها اتّحاد احیاناً و اسالمی کشورهای داخل در فئودالها و بزرگ بورژوازی منافع دادن آشتی است می خواسته
است. نداشته تعلق جامعه زحمتکش طبقات جنبش به هرگز جامل الدین است. بوده اسالمی رسزمینهای

بود. مرص خدیو با جامل الدین روابط نگران همواره عالی باب استانبول، در جامل الدین عمر آخر سالٔه پنج اقامت ۳۵در



و عثامنی قلمرو در مرص استثنائی موقعیت
جامل الدین فعالیتهای و عقاید بر آن تأثیر

۵

بهرتین می مانَد، آن در (۱۸۷۹ سال تا (یعنی سال هشت مدت به جامل الدین نوبت این که مرص، واقع در
از جزئی آنکه با مرص نیست. تصادفی امر این و اوست. فعالیتهای و عقاید تکامل و رشد برای زمینه
جغرافیائی موقعیت می داد. نشان بیشرتی تحّرک خود از قسمت ها سایر به نسبت بود عثامنی امپراتوری
صحنه به حدودی تا مرص پس آن از و یافت گسرتش آنجا تا ناپلئون جنگ های صحنه که بود چنان مرص

شد. وارد اروپا از تأثیرپذیری الجرم و اروپائی بند و بست های
به مردم، جنبش حامیت با و عثامنی حکومت میل علیرغم آلبانی، افرس محمدعلی، ۱۸۰۵ سال در

کرد. تحمیل عثامنی سلطان به را خویش وجود و رسید مرص فرمانروائی
احتیاط، و ترس با رشیف» «دستخط آنکه از قبل سال یک و سی یعنی — ۱۸۱۴ و ۱۸۰۸ سال های بین
زیادی حدود تا را ملتزمان دست محمدعلی — ماندند کاغذ روی بر اکرثاً که مناید مقرر ترکیه در اصالحاتی
اداری دستگاه ارتش، در اصالحاتی آن پا به پای و بود افزوده دولت قدرت بر و بود کرده کوتاه مرص امالک از

بود. آورده بوجود مرص فرهنگی نظام و
و زندگی همین و می دانست عثامنی» امپراتوری زندٔه عنرص «تنها را محمدعلی زمان مرص مارکس،
اروپائیان با (۱۸۵۳ –۱۸۵۶) رشقی جنگ در عثامنی امپراتوری آنکه از زودتر خیلی که شد باعث تحّرک
و عثامنی حتّی و فرانسه نیروی مقابل در مرص سال۱۸۴۱ در یعنی بخورد، شکست آنها از و دهد مصاف
استعامر بخصوص استعامر، پس این از که فشاری شد. تبدیل مستعمره ای به عمالً و آمد در زانو به انگلیس
موجب — آوریم خاطر به را وام اعطای و سوئز کانال ساخنت جریان — می ساخت وارد مرص بر انگلیس،

بود. شده استعامر با مبارزه لزوم به مرص مردم آگاهی و بیداری

۱۹
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تدریس آنچه از بیش گفت بتوان شاید ولی پرداخت.۳۶ تدریس به جامل الدین مردمی چنین میان در
می آموخت. بودند، کرده محمدعلی دوران در آنچه از خصوص به و مردم، این از خود می کرد

اصالحات با و بود آمده ِرس کار بر مردم جنبش به تکیه با و مملوک فئودال های با مبارزه در محمدعلی
ارتش در اصالحاتی ارضی، اصالحات این پابه پای ساخت. وارد آنها بر مهلکی رضبٔه (۱۸۰۸ –۱۸۱۴) ارضی
همت مرص در جدید علوم رواج به کشور در چاپخانه تأسیس و اروپا به محصلین اعزام با و آورد بوجود
کلیکیه سودان، سوریه، و عربستان و منود رسکوبی را یونان خواهانٔه آزادی قیام محمدعلی ارتش گامشت.
تجار و مالکان برای کثیراملله امپراتوری یک ایجاد رؤیای محمدعلی آورد. در خویش انقیاد به را کرِت و
ریشه کن را وسطائی قرون ارتجاعی رسوم از بعضی آنکه عین در محمدعلی می پروراند. رس در را مرص
فئودال طبقه خود، دوستان و بستگان میان مملوکان اراضِی تقسیم از پس و بر نینداخت را فئودالیسم کرد

آورد.۳۷ بوجود مرص در جدیدی
انعکاس جامل الدین ذهن در بود گرفته صورت بی سواد محمدعلِی وسیلٔه به که کارهائی این همٔه
نداشتند فرصت محمدعلی خود زمان در که مرص روشنفکری محافل که هامنطور می یافت. وسیع تئوریک
حّد به استعامری فشار که زمان این در بیندیشند٬ او کارهای نظری و تئوریک مبنای به کافی به اندازه
است بوده افتخار آمیزی دوران محمدعلی، دوران که می آوردند بیاد می شد وارد مرص مردم بر آمیزی حقارت

گرفت. درس آن از باید و

عرفان، فلسفٔه، الهیات، منطق، «ادبیات، می کند: یاد زیر دروس از مرص در جامل الدین تدریس بیان ضمن عبدالرزاق ۳۶مصطفی

(۲۱ صفحٔه الوثقی، (عروة نجوم». و فقه اصول
۵۹ و ۵۸ صفحات بابائی، ترجمه لوتسکی، نوشته جدید، قرون در عرب ۳۷تاریخ



و فراماسونری انجمن به جامل الدین ورود
آن از خروج

۶

بسیار ما مشخص اطالعات اسکاتلند لُژ به وابسته قاهره فراماسونری انجمن به جامل الدین ورود دربارٔه
مورخ انجمن، به ورود برای جامل الدین تقاضای یکی داریم، دست در مورد این در که اسنادی است. محدود
انجمن های ترشیفاتی جنبه های به مربوط صورتجلسٔه و نامه ها و قمری)،۳۸ هجری ۱۲۹۲) میالدی ۱۸۷۵

می باشد. است، ۱۸۷۹ تا ۱۸۷۵ سال های میان آنها تاریخ که فراماسونری۳۹
می باشد ۱۸۷۹ اوت ۳۰ بتاریخ انگلیس قنسول ژنرال و سیاسی مناینده السیل فرانک نوشتٔه دیگر مدرک
برای بود عضو جا آن در که فراماسونها لژ از «اخیراً است: انجمن این از جامل الدین اخراج به مربوط که

است.»۴۰ گردیده اخراج بود خدا منکر علناً اینکه
بین یعنی سال، چهار حدود جامل الدین که است امر این استنتاج تنها می آید، بر مدارک این از آنچه

است.۴۱ داشته عضویت فراماسونری انجمن در ۱۸۷۹ تا ۱۸۷۵ سال های
نبوده انجمن قواعد مطابق انجمن این داخل در جامل الدین رفتار که کرد استنباط می توان نیز را این و
اتهام لیکن، است. منوده جامل الدین اخراج به ناچار را می کند مدارا خود اعضاء با سّنتاً که انجمن این و
سنت طبق بر باز انجمن که است معلوم کامال و منی مناید قبول قابل فراماسونری انجمن در خدا انکار

۴۰ تصویر جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و ۳۸اسناد

تذکر مجلس در رشکت به دعوت یا رئیس تعیین قبیل از تشکیالتی و شکلی امور از مدارک این از هیچیک .۲۴ صفحٔه ۳۹هامنجا،

ندارد. اشاره ای انجمن در واقع جریانات محتوای به و منی رود فراتر قبیل این از اموری و
۱۳۴۳ تیر ۱۶ شنبه سه خواندنیها، مجلٔه مشیری، علی ۴۰مقالٔه

در تقاضا از پس که سندی اولین تاریخ چون است. شده پذیرفته ۱۷۸۵ سال هامن در جامل الدین تقاضای قوی احتامل ۴۱به

ذکر ۱۸۷۸ سال انجمن به ورود اسالمی دایرة املعارف در — می باشد ۱۸۷۶ سال آمده بدست جامل الدین شخصی یادداشتهای
شده.

۲۱



۲۲

احساسات به توجه با مورد، این در و مناید ملّوث مردم انظار در را اخراجی عضو است خواسته خویش
است. داده قرار بهانه را خدا انکار زمان، آن در مرص مردم مذهبی

خیال پردازی برای کافی فرصت جامل الدین مخالفان و موافقان که است شده باعث اطالعات نقص همین
منایند. تکمیل و تفسیر خویش میل مطابق را موجود اطالعات و کنند پیدا

کشورهای در مخصوصاً اسکاتلند، لژ تابع فراماسونری انجمن های که است این است مسلم آنچه
و حاکمه هیئت میان در نفوذ با و داشت قرار انگلیس استعامر خدمت در مستعمره، نیمه و مستعمره
جلب و آنها ضدّ انگلیسی فعالیتهای کردن خنثی در نیمه مستعمره و مستعمره کشور معروف شخصیت های
دوم نیمٔه در یعنی امروزه، است. داشته واسطه نقش انگلیس، استعامری سیاست خدمت به مستعد عنارص
و است شده کوفته نو استعامری، و استعامری نهاد یک عنوان به فراماسونری، رسوائی کوس بیستم، قرن

کوشیده اند. انجمن ها این نقش افشای در متعددی سیاسی سازمان های و نرشیات
نظر در تحلیل، و تجزیه در لغزش از جلوگیری برای باید بالفاصله مسلم، حقیقت این قبول از پس
انجمن های ایجاد تاریخ دهیم: نسبت فراماسونری به کلی طور به نباید را نقش این که باشیم داشته
انگلیس استعامر آنکه از پیش خیلی که می دانیم قدر همین ولی نیست روشن چندان ما برای فراماسونری
است.۴۲ پیوسته مرتقی نیروهای به معدود، چه اگر مواردی، در و آمده بوجود برآید آن از استفاده فکر به
بوده همگام ضدّ انگلیسی مبارزٔه با حال هر به آن، انگیزه های از رصفنظر آمریکا، استقالل جنگ های در مثالً

است.۴۳
و روش کرد، ذکر بالفاصله باید فراماسونری انجمن استعامری نقش قبول از پس که دیگری مطلب
خود تبلیغات برادری»، و برابری «آزادی، شعار با فراماسونری انجمن است. افراد جلب در انجمن شعارهای
شده محسوب آن اعضاء برادر انجمن، به ورود صورت در که می دهد وعده اعضاء به و می کند رشوع را
شد. خواهند برخوردار انجمن این اعضاء بی دریغ حامیت از خصوصی مسائل حتّی زندگی، امور کلیٔه در
محیالنه روش همین باشد استعامری سیاست خدمتگذار می تواند فراماسونری انجمن آنکه علت واقع در
به و بشوید انجمن این وارد که: می کرد اعالم رصاحت به و وضوح با انجمن اگر است. افراد جلب در وی
خیلی انگلیس جاسوسی سازمان را کار این می شد. منتقی وجودیش علت دیگر گردید، تبدیل انگلیس عامل
انجمن فعالیت وانگهی، می دهد. انجام شب، هر و روز هر فراماسونری، انجمن یک از ماهرانه تر و بهرت
شامل را مرحله این از قبل مرحله درست می شود، مربوط استعامریش نقش به که جائی تا فراماسونری،
آزادی، فریبنده شعارهای این پس استعامر. خدمت پذیرش برای افراد کردن آماده مرحله یعنی — می شود
شکار جلب برای که است دانه هائی معنوی، و ماّدی کمک هرگونه و دیگر وعده های و برادری و برابری

می پراکنند.
فراماسونری موضوع که آنجا از ولی ندارد مستقیم ارتباط من کار موضوع با البتّه کلی توضیحات این

می داند. فراماسونری انجمن عضو را روسو ژاک ژان اول، جلد فراماسونری، کتاب در رائین ۴۲اسامعیل

طریق از مادر لُژ به وابستگی به توجه با انجمن هر بلکه نیست یکپارچه و جهانی انجمن یک فراماسونری که دانست ۴۳باید

دیگری و اسکاتلند لژ به متعلق یکی که فراماسونری انجمن دو است ممکن لذا دارد. تعلق شاخه ای به مراتب سلسله یک
استقالل جنگهای همین منونه، — باشند داشته یکدیگر مخالف کامالً جهت گیری دو واحد جریان یک در است فرانسه لژ به

آمریکا.



۲۳

نتیجه در و شده سوء تعبیر مغرضانه و مسموم نرشیاِت و کتب بعضی انتشار علت به ایران در امروزه
تفاهم، سوء این مدد به عده ای، جمله آن از و است ساخته تحریف دستخوش را ایران معارص تاریخ حقایق
بگیرم نتیجه آن از تا دانستم الزم را کلیات این ذکر داده اند، جلوه دگرگونه را جامل الدین فعالیتهای ماهیت
نتیجه استعامر خدمت در را آن اعضاء فرد فرد نوکری لزوماً، فراماسونری، انجمن استعامری نقش قبول که

منی دهد.۴۴
معموالً پرداخته اند وی زندگی تاریخ نگارش به ایران در جامل الدین۴۵ با مخالفت در ظاهراً که کسانی
در امیری مهراب مثالً، کرده اند. تأکید حد، از بیش فراماسونری، مجمع در جامل الدین رشکت این بر
دربارٔه بحث است گرفته قرار صفائی ابراهیم ستایش و تحسین مورد بسیار که رشق انقالب بازیگر کتاب
بسیاری و جامل الدین ورود علت من نظر به می کند. آغاز فراماسونری دربارٔه بحث با اساساً را جامل الدین
انجمن این شعارهای به شیفتگی و ناآگاهی علت به یا گذشته در فراماسونری انجمن های به او نظائر از
خویش نیّات جهت در انجمن از استفاده ضمن می توانند می کرده اند فکر که است بوده آن دلیل به یا بوده،

گردند. تبدیل آن دست در بوسیله ای که شوند آن از مانع
انجمن به او ورود رصف به نباید و است روشن بسیار جامل الدین سیاسی نظرات حال، هر به
که خصوص به بخوانیم، فراماسون را جامل الدین نیست روشن ما برای زیاد آن دالیل که فراماسونری

می شود. اخراج فراماسونری انجمن از جامل الدین مدتی از پس
به فراماسونری انجمن به ورود که است این آن و است مسلم چیز یک جامل الدین مورد در مخصوصاً
انگلیس استعامری مأمور که فوق الذکر محرمانه گزارش در است. نبوده انگلیس سیاست به او نزدیکی دلیل
در گذشته سال …» است: شده درج نیز جمالت این می دهد گزارش انجمن از را جامل الدین اخراج خرب
احساس آنها به نسبت که بر ضدّ انگلیسی ها بیشرت مخصوصا اروپائیان، علیه بر مردم احساسات برانگیخنت

داد.» خرج به زیادی فعالیتهای می کند دل در تنفر و کینه
خصلت بر که هستند دالیلی همه مرص، از او تبعید کلی طور به و انجمن از وی اخراج گذشته، این از

می کنند.۴۶ تأکید جامل الدین دورٔه این فعالیتهای ضدّ انگلیسی

کسانی اتفاق به قریب اکرثیت که کنیم قبول شده برمال زیادی حدود تا انجمنها این استعامری نقش که امروز است ۴۴ممکن

— می زنند دست کار این به آن مواهب از برخورداری و استعامری سیاست به تقرّب امید به می شوند وارد انجمنها این به که
انگلیس پایتخت آیا لندن منی داند که سیاسی ای مناینده مثال برای و نوزده و هیجده قرون مورد در حکم همین تعمیم ولی

نیست. علمی کاری است مستقلی کشور یا است
از دسته آن آثار البته می آورند. بوجود گمراه کننده آثاری زده جامل الدین زندگی حقایق تحریف به دست معموال افراد ۴۵این

می تواند نیز می کنند پر بی دلیل و دلیل با تحسین و متجید از را خود نوشتۀ رس تا پای که جامل الدین بی چون و چرای هواداران
می کوشند زیرا است بیشرت اول دسته خطر من، بنظر لیکن، باشد. گمراه کننده بسیار جامل الدین فعالیتهای حقیقت درک در
مستعمره نیمه و مستعمره ملل ضدّ  استعامری مبارزات رشد از مرحله ای بعنوان جامل الدین فعالیتهای مطالعه از را خواننده

منوده اند. مبالغه مبارزه این در جامل الدین نقش در دوم دسته حالیکه در دارند باز
فراماسونری انجمن دربارٔه جامل الدین نظر و انجمن بر او انتقادات و انجمن در جامل الدین فعالیتهای ماهیت دربارٔه ۴۶مخزومی

سیاسی امور در مداخله عدم بر دایر انجمن نظر به جامل الدین که می گوید جمله آن از و می کند صحبت تفصیل به نسبتاً
عقاید وی که می رسد بنظر بیشرت و داد قرار اعتامد مورد منی توان بهیچوجه را مخزومی کتاب مطالب لیکن، است. کرده انتقاد
می کنم. خودداری نامه پایان این منت در آنها ساخنت منعکس از من لذا، است. کرده بیان جامل الدین قول از را خود شخصی



آن ترکیب و «الوطن» انجمن تأسیس
۷

نام که داده تشکیل انجمنی شخصاً اسکاتلند لژ به وابسته فراماسونری محفل از خروج از پس جامل الدین
به وابسته محفلی انجمن این اسالمی، دائرة املعارف در مثالً منابع، بعضی در است. نهاده آن بر «الوطن»

است. شده ذکر فرانسه اوریانت گراند
نوشته ای مفصل ترین نیست. زیاد چندان متاسفانه نیز انجمن این ترکیب و کار کیفیت دربارٔه ما اطالع
که می باشد قلی یار خوش گفتار در محالتی مجتهد محمد شیخ نوشته های داریم اختیار در مورد این در که
فرانک و کرومر لرد مکاتبات دیگر منابع مهمرتین کرد. تلقی احتیاط با را آن باید منبع ذکر عدم علت به

می باشد. انگلیس دولت با مرص، در انگلیس استعامری مأموران السیل،
اکرث ولی کرده اند. ذکر نفر ۴۹۲۰۱۸۱ حتّی و ۴۸۳۰۰ حدود ،۴۷۴۰ تفاوت به را انجمن این افراد تعداد

دارند. توافق ماهه ۱۰ یا ۹ فعالیت دوران و نفر ۳۰۰ حدود تعداد رس بر منابع
یکی کامل منت ظاهراً حتّی و می دهد انجمن این پیرامون مفصلی نسبتاً توضیح محالتی محمد شیخ
بخاطر بلکه خطابه، این اصالت علت به نه من، می آورد. انجمن جلسٔه در را جامل الدین سخرنانی های از
قائلم اهمیّت آن برای در بر دارد می کند ابراز جامل الدین بعداً که را عقایدی نطفٔه خطابه آن محتوای آنکه
باشد آنی از غیر هم آن بیان طرز و محل اگر حتّی — جامل الدین طرف از قبیل این از را عقایدی ابراز و
نهائی شکل گیری و مرص در ملّی نهضت اوج گیری رشایط آن در — است آمده قلی یار خوش گفتار در که

می دانم. محتمل بسیار اسالمی٬ اتّحاد باب در جامل الدین افکار

۹۹ صفحٔه اسدآبادی، جامل الدین سید نامه های کتاب قاهره، نصارای دعاة از یکی ۴۷عقیده

یار قلی خوش ۴۸گفتار

۱۰۰ صفحٔه اسدآبادی٬ جامل الدین سید نامه های جامع، فلسفٔه ۴۹نویسندٔه

۲۴
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مقام پستِی از که است بخشی اجتامعی، انتقاد و ایدئولوژیک لحاظ از خطابه این قسمت مهمرتین
تنها عنوان به قرآن، دور به گرد آمدن حال عین در و می شود تأسف اظهار زمان آن مسلامنانِ  نزد در قرآن
است.» قرآن برشی، سعادِت مستقیِم ِرصاط و انسانی فاضله مدینه آقایان! .…» می گردد: ارائه چاره، راه
مضیئه اش انوار از رشاره مخترص که مقدسی دستور گرامی شده مهجور غفلت فرط از چسان آه «آه .…
فرط از آن امروزه فوائد چسان آه آه رسانیده، متدن این به و خضارت آن به را جدید دنیای و قدیم عامل
زباله صامئین، مشغولیت جمعه، شب های قبوِر باالی تالوت است: ذیل امور در منحرص غفلت و جهل
سینه قنداق، زینت گدائی، مایٔه دروغ، قسم قربانی، نظر زخم، چشم مکتب، بازیچٔه گناه، کفاره مساجد،
طاق منایش چراغانی، زینت زده ها، جن ِسالح مسافرین، حامیل بچه ها، گردن بند نانوا، بازوبند عروس، بند

کتابفروشی ها.»۵۰ رسمایٔه هند، و روسیه التجارٔه مال زورخانه کار، حرز اسباب، انتقال مقدمٔه نرصت،
همه از که می کند بیان را اموری محالتی محمد شیخ انجمن، اعضاء شخصی اخالق توضیح ضمِن در
مبالغه راه انجمن این فعالیتهای تأثیر مورد در وی البتّه است. خارجی کاالهای مرصف از خودداری مهمّ تر
ملّی نهضت در و داشته چشم گیری فعالیت انجمن، می آید بر نیز منابع سایر از که چنان ولی می پیامید
دولت به آن دربارٔه انگلیس، استعامرِی مأمور کرومر، چنانکه است داشته مؤثری نقش زمان آن در مرص
جنبان سلسله و باشد برقرار دیگر سال یک الوطن حزب انجمن اگر .…» می دهد: گزارش چنین خود
در خاطر آسوده و الحال مرفه اسد آبادی۵۱ سیدجامل الدین شاملی آفریقای و مرکزی و غربی آسیای امروزٔه
است، سهل که گردد معدوم باملرّه آفریقا قارٔه در بریتانیا سیاست و تجارت اینکه از گذشته کند زیست مرص
او از اثری و مناید پیدا تاریخی وجود عجیب انجمِن این هیمنٔه از اروپا قاطبٔه سیادت که است آن ترس
است عایقی سخت تر و بدتر مرص الوطنی حزب «انجمن دیگر: جای در و مناند» باقی عامل متام صفحٔه در
الزم االجراء رسیع دستور آن تفرّق برای از عجله و رسعت کامل با باید و شود تصور ما پیرشفت برای از که
اجازٔه کرده هراسان را انگلستان دولت تا می کند مبالغه آشکارا انجمن این تأثیر در کرومر البتّه برسد.»۵۲

بگیرد. را آن انحالل
عنارص رسسخت ترین آن عضو ۳۰۰» که است آمده اسالمی املعارف دایرة در انجمن این ترکیب مورد در
ما برای حدودی تا را انجمن طبقاتِی ترکیب زیدان جرجی و می دادند». تشکیل را ناسیونالیست جوانان
آن در غیرُهم و اعیان و علام از را خود دوستان و «اصحاب جامل الدین، می نویسد: وی می کند. روشن

منود.»۵۳ دعوت انجمن
مرص روحانیت عالی مقامات و مرص حاکمه هیئت طلب اصالح عنارص از رصفاً انجمن اینکه مورد در
برای انگلستان از تکلیف کسب و کرومر دست پاچگِی علِل از یکی و کرد تردید منی توان می شده تشکیل
که نفری سیصد انجمن یک شکسنت در هم گرنه و است بوده رجال میان در انجمن نفوذ همین آن رسکوبی

۶۳ صفحٔه یار قلی، خوش ۵۰گفتار

احتامالً باشد. کرده ذکر خود گزارش در اسدآبادی» جامل الدین «سید یعنی صورت این به را جامل الدین نام کرومر است ۵۱بعید

نیز دیگر جاهای در مرتجم دارد امکان کلی بطور است. آورده ترجمه در بوده جور سلیقه اش با که را نامی فارسی مرتجم
نیست. اعتامد قابل چندان ترجمه این بهر حال باشد. آورده بعمل دست این از اضافاتی

۹۹ و ۹۸ صفحٔه اسدآبادی، جامل الدین سید نامه های ۵۲کتاب

۸۵ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۵۳تاریخ
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دولت از را آن تعقیب می توانستند انگلیس مأموران که بود ساده ای کار باشد، شده تشکیل دهقانان از مثال
بخواهند. مرص

حالت دچار انجمن جلسٔه در جامل الدین آنکه از پس که است آمده هم یارقلی خوش گفتار کتاب در
کرد. اقدام او آوردن هوش به برای مرص، خدیو داماد اتابک، حسن شد اغامء و غش

خرج به شتابزدگی نتیجه گیری در الوطن» «حزب فعالیت دربارٔه موجود مدارک مبالغٔه از نباید پس
بدانیم. مرص جامعٔه زحمتکش توده های منایندگان از مرکب و منافع منایندۀ را انجمن احیاناً و دهیم

نهضت یک صورت به هنوز جامعه مولد طبقات مرص، در ملّی نهضت اوج گیری از دوره این در اساساً،
مبارزٔه مشی خط همچنین و خود خاّص سیاسی سازمان و خویش طبقاتی خواست های با و مستقل سیاسی
اپوزیسیون جناح همین رهربی تحت اکرثاً و متفرق آنها جنبشهای ننهاده اند. قدم مبارزه عرصٔه به خود خاّص

دارد. قرار حاکمه هیئت



با جامل الدین رابطه دربارٔه کوتاه بحثی
این در مرص مردم ضدّ استعامری مبارزات

دوره

۸

علل به باید شود معلوم بخوبی نهضت این با جامل الدین ارتباط و مرص مردم ملّی نهضت ماهیت آنکه برای
گروگان آن نتیجه که رسبازان و افرسان شورش و ۱۸۷۹ سال در ملّی نهضت اوجگیری باعث که عواملی و
قرار بررسی مورد بود، مرص از جامل الدین اخراج رسانجام و انگلیسی ویلسن و مرص وزیر نخست گرفنت

گیرد.
نظارت برقراری و ۱۸۷۵ سال در مرص مالی ورشکستگی اصلی علت مالی، اسارت و استعامری وام های

بود. مرص عمومی درآمدهای کلیٔه و مالیه بر فرانسه و انگلیس دوگانٔه
به که کرد مجبور را مرص حکومت دیگر، برنامه های و سوئز، کانال به مربوط فوق العادٔه هزینه های

گردد. متوسل خارجی وام های اخذ
این کرد. امضاء را مرص دولتی وام نخستین اوپنهایم کمک با مرص خدیو پاشا، سعید ،۱۸۶۲ سال در

شد. گرفته سوئز کانال ساختامن به مربوط تعهدات پرداخت برای وام
لیره میلیون ۶۸ مبلغ به قروضی زیر را مرص شدند موفّق انگلیس بانک های سال، یازده طی در تقریباً
ارزش در «تفاوت عنوان به لیره، میلیون ۲۰ از بیش و شد پرداخت نقداً آن لیرٔه میلیون ۴۶ فقط که بربند
و بود رسیده لیره میلیون ۲۶ به مرص ثابت غیر دیون ضمن در شد. خالی آنها جیب به کارمزد، و تسعیر»

بپردازد. سالیانه بهره درصد ۲۵ حتّی و درصد ۱۵ بود مجبور کشور این
برخی شد؟ کاری چه رصف پولـها این رس  زد. لیره میلیون ۹۴ به مرص خارجی قروض مجموع ۱۸۷۶ در
حرمرساها و کاخ ها خرج پاشا، اسامعیل ولخرجیهای رصف پول ها این که معتقدند امپریالیسم مدافعان از
راههای احداث بی آنکه…؟؟ اسامعیل که گفته اند دیگر برخی است. شده وی تجمل طلبی های رصف و
فرو قرض در گلو تا را مرص رو این از و کرد مبادرت کانال ها و کارخانه ها تلگراف، خطوط بنادر، آهن…؟؟،

برد.

۲۷
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میلیون ۹۴ ،۱۸۶۴ ـ ۷۵ سال های برای مرص دولتی درآمد که کرد اعالن بریتانیا مالی کارشناس «کیو»
رشوه خدیو، دربار مخارج ساختامنی، کارهای جمله از سال ها این در هزینه کّل حالیکه در است بوده لیره
کل بنابراین بود. لیره میلیون ۹۷ مبلغ اتیوپی، و سودان جنگ های هزینه او، مالزمان و عثامنی سلطان به

بود. لیره میلیون ۳ بر بالغ ۱۲سال برای واقعی بودجه کرس
بوجود زیر اقالم اثر بر بدهکاری این شد؟ بدهکار اروپائی بانک های به لیره میلیون ۱۰۰ مرص چرا پس

آمد:

شد سوئز کانال خرج لیره میلیون ۱۶ .۱
غیره و کارمزد تسعیر» ارزش در تفاوت » عنوان به نرسید مرص دست به هرگز که لیره میلیون ۲۲ .۲

شد. منظور بدهی اسمیِ  کِل جمع ِ در و رفت بانک ها خزانه به
دیون و فرع) (بدون خالص بدهی بهره عنوان به لیره میلیون ۵۰ حدود در ۱۸۷۶ سال تا مرص .۳

پرداخت. وعده دار
شد. عامّ املنفعه امور رصف لیره میلیون شش الی پنج .۴

گرفت. قرار استفاده مورد عمالً وام ها از کوچکی نسبت چه که دید می توان بدینگونه
دولتی، آهن راه آمد در گذاشت. مرص مالی موقعیت بر ویران سازی تأثیر اروپائی بانکداران سیاست
دهندگان وام به بود مجبور مرص که بهره ای مبلغ بود. بانک ها گرو در متام مرص خدیو امالک و مالیات

رسید. لیره ۰۰۰ .۰۰۰ .۸ حدود به ساالنه بهره این مبلغ ،۱۸۷۵ در می یافت. افزایش ساله همه بپردازد
زمین). فَّدان* هر در پیاسرت ۱۶۰ تا ۴۰ (از بود شده برابر چهار زمین بر مالیات کوتاه مدتی طی در
مرص همه، این با شد. بالغ لیره میلیون ده به ،۱۸۷۵ در ،۱۸۶۱ در لیره میلیون دو از مرص بودجه آمد در
رصف وام ها به مربوط دیگر تعهدات و بهره پرداخت برای را درآمد این درصد ۸۰ حدود در بود مجبور
درآمد افزایش برای جدید منابع بود ناچار خدیو و منی ماند باقی چیزی دولت جاری مخارج برای دیگر کند.

کند. جستجو
لیره میلیارد یک کشور این برای و بود کرده خرج لیره ۰۰۰ .۰۰۰ .۱۶ آن ساخنت در که کانال در منافع
به فقط بود شده متام لیره ۰۰۰ .۰۰۰ .۰۰۰ .۳ مرص مردم برای بهره و اصل از جمعاً که بود آورده ببار قرض
کالنی العاده فوق سودهای آن صاحبان برای سوئز کانال بعدها شد. فروخته انگلستان به لیره ۰۰۰ .۰۰۰ .۴

می ارزید. لیره میلیون ۳۵ ،۱۹۱۰ در شد خریده لیره ۰۰۰ .۰۰۰ .۴ به ۱۸۷۵ در که سهامی آورد. ببار
می آید. بوجود مرص در انگلیس و فرانسه سیاسی موازنه لحاظ از مهمی تغییر که است ایام همین در
نوزدهم، قرن هفتاد سال های در آنکه حال انگلیس. به تا بود متکی فرانسه به بیشرت زمان آن تا مرص

کند. بیرون صحنه از کلی به را فرانسه می کوشد شده مستقر مرص در انگلیس
آنها اکنون کنند. خنثی را فرانسه نفوذ تا بودند کوشیده خود قدرت متام با انگلیسی ها گذشته، در

بود. مرص از فرانسه کامل اخراج آن هدف که بودند گرفته پیش در جدیدی سیاست
قاهره بر تسلط از را فرانسه بتوانند اینکه از بودند خرسند انگلیسیان هنگام، آن «تا : می نویسد یانگ
کانال گشایش از (پس اکنون ولی بودند داشته باز استانبول بر تسلط از را روس ها که هامنطور دارند، باز
در را قاهره امور کنرتل دیگر، قدرت های رخنه از جلوگیری برای که می کرد حکم آنها حیاتی منافع سوئز)
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رخنه مرص به نسبت ما سیاست در جدید امپریالیستی دیدگاه این قبل مدتی از واقع، در گیرند. دست
کرده.»

رشته یک و کرده قبضه را مرص بازار آورد. بدست را مرص پنبه صدور کنرتل بریتانیا زمان، آن در
در بود. انگلیسی بانکداران دست در مرص دولتی دیون اسناد همٔه تقریباً بود. آورده بدست امتیازات
آورد. وارد مرص در فرانسه نفوذ بر تازه ای رضبه سوئز کانال در مرص سهام خرید با بریتانیا حکوست ،۱۸۷۵
رسمایه داران یافت. کاهش بشدت مرص سهام کلیٔه تسعیر نرخ ترکیه ورشکستگی اثر بر ،۱۸۷۵ پائیز در
نیز را مرص ورشکستگی اجتناب ناپذیری بطور عثامنی دربار ورشکستگی که می کردند بینی پیش اروپائی
برای را ویژه ای کمیسیون تا ساخت وادار را مرص بریتانیا دولت ۱۸۷۵ سال پایان در داشت. خواهد پی در
برای نیز فرانسه بود. مرص مالی امور بر خارجی نظارت درآمِد پیش این، بپذیرد. خود مالی امور به رسیدگی
،۱۸۷۶ آوریل ۸ در فرستاد. مرص به را خود مالی کمیسیون بی درنگ باشد منانده عقب خود رقیب از اینکه
بستانکاران و داشت اعالم ورشکسته را خود دولت گذاشت. موقوف را خود خزانه اسناد پرداخت خدیو،

جستند. سود مرص بر خود مالی نظارت تحمیل برای فرصت این از بی درنگ
مقام در فرانسوی یک و مرص در آمدهای کل ناظر مقام در انگلیسی یک انتصاب برای خدیو موافقت
یک — هم سومی مقام گشت. موسوم مرص مالیه بر دوگانه نظارت به که شد کسب هزینه ها کل ناظر
— هم چهارم نفر یک شد. تعیین مرص دارائی وزارت در بودجه اداره رسپرست ِسَمت به — انگلیسی
گروه این گردید. منصوب مرص آهن راه مدیر کل سمت به و کرد تکمیل را آنان جمع — انگلیسی ژنرالی

مردم. به خود دستورات تحمیل به کردند رشوع مرص اصلی صاحبان همچون خارجی، کوچک
گردآوری برای که نهادند چنین را خویش عمده وظیفه دیون، کمیسیون اعضای و خارجی داران رسرشته
رسرسید اینکه برای دهند. قرار فشار تحت را مرص مردم خارجی٬ ویران ساز وام های پرداخت جهت پول
حکومت، شد. وصول پیش ماه ۱۲ تا روستائیان، مالیات مخصوصاً مالیات ها، بپردازند را ۱۸۷۷ ژانویه ماه
مالیات وصول کوبد. در هم را اقدام این برابر در مقاومت هرگونه تا فرستاد روستاها به مجازات گروه های
ساخته کرگدن پوست از که تازیانه ای — مرصی معروف « کورباش ِ » از آن در و بود توأم آزار و شکنجه با
را یونانی و قبطی محلی، ِرباخواران نیز مجازات گروه های و وصول مأموران می شد. استفاده — بود شده
نیز را مخترص آن دهقانان حتّی و بخرند بَخس مثِن به را دهقانان بعد سال محصول تا می کردند همراهی
را خود قروض بهرٔه توانست العاده فوق اقدامات این با مرص حکومت می کردند. وصول مأموران تسلیم
آب کم نیل رود ،۱۸۷۷ سال تابستان در ماند. عاجز خود افرسان و کارمندان حقوق پرداخت از ولی بپردازد
شدند. هالک بیامری و گرسنگی از فّالحان از نفر هزاران قحطی فرا رسید. و خشکسالی آن دنبال به و شد
گدائی به دیگر روستائی به روستائی از کودکان، و زنان می کردند. تغذیه درختان برگ و علف از مردم
رس از دست خارجی ربا خواران احوالی و اوضاع چنین تحت در حتّی منی آمد. گیرشان چیزی ولی می رفتند

برمنی داشتند. مردم
فرستاده مرص دهات به مجازات گروه های دیگر بار فرارسید، ۱۸۷۸ آوریل ماه رس رسید که هنگامی
شد. رسازیر روستاها سوی به ملخ و مور مانند رباخواران ارتش ِ دیگر بار و افتاد کار به «کورباش» باز و شد
پیاسرت ۱۲۰ حالیکه در می کردند. خریداری پیاسرت ۵۰ به آرد هر مبلغ به را دهقانان زیِر کشت گندم آنان
فرانسوی و انگلیسی بانکداران پرداختند. هم را سال آن قسط بود جان کندنی هر به مرص مردم می ارزید،
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گرفتند. جشن را خود پیروزی
۱۸۷۸ اوت ۲۸ روز و کرد واگذار را خود امالک و پذیرفت را تحقیق کمیسیون دستور اجباراً خدیو،
عنارص از یکی آن رأس در و می دادند تشکیل اروپائیان را آن اعضای بیشرت که آورد کار روی را کابینه ای
لندن بانک های با ارتباطش لحاظ از که داشت قرار پاشا نوبار نام به محلی االصِل ارمنی کمپرادوِر بورژوا  –

بود. عاّم و خاّص مشهور پاریس و
واکنش بودند. متنفر آن از سخت و دادند لقب اروپائی» «کابینه درستی به مرصیان را کابینه این
اروپائی» «کابینه بساط بزودی که بود مرص ملّی آزادیبخش جنبش پیدائی خارجی، رسمایه روز افزون تجاوز

در نوردید. را
شدیدی نارضائی اروپائی کابینه تشکیل و دوگانه نظارت استقرار و مرص مالِی بردگی خارجیان، تسلط
خدیو نزد به پیاده پای با که شاکی۵۴ دهقانان از سیلی رفته رفته آورد. پدید مرص جامعٔه طبقات میان در

فرا گرفت. را قاهره می کردند تظلم حکومت مقامات تحمل ناپذیر ظلم و خودکامگی از و می رفتند
کالنی مالیات پیشه وران و بازرگانان می کرد. سنگینی شهرها اهالی دوش بر خارجی رسمایۀ تسلط
قرشهای در نارضائی بود. ساکت دستی صناعت کاالهای بازار و راکد تجارت که حالی در می پرداختند،
داشتند دست در را مرص ارتش فرماندهی متوسط مقامات که افرسانی میان در ویژه به حاکم طبقه گوناگون

یافت. راه نیز
آنها خانواده های و بود افتاده عقب ماهها مزبور افرسان ماهانۀ حقوق کشور، اقتصادِی رکود اثر بر
رأس در کامکان بیگ ها، و پاشاها فئودال، ارشافیت منایندگان حقوق که حالی در بودند گرسنگی معرض در
نشانه هائی بودند. ناراحت خود حقوق افتادن عقب سبب به نیز دولتی کارمندان می شد. پرداخت موعد،
خارجی دیون بار از بخشی داشتند تصمیم خارجی رباخواران می شد. دیده نیز مالکان میان در نارضائی از
تأیید را اروپائی کابینه بویژه خارجیان مرص، مالک بزرگرتین اسامعیل، خدیو خود کنند. تحمیل آنها به را
روحیه بودند. ساخته او از ظاهری قدرتی تنها و بودند کرده محروم خود امالک از را او آنها زیرا منی کرد
بر فشار این همٔه شد. تشکیل ّرسی انجمن های و مطالعه یافت.گروه های گسرتش مرص رسارس در مخالف
ملّی نهضت دادن سازمان و اوضاع مطالعه جهت رسی انجمن های پیدایش باعث مرص طبقات کلیه تقریباً

است: گفته دهقانان به خطاب آن در که می کند نقل را سید از خطابه ای ۳۴۱ صفحٔه رشق، نامی مردان در فرخزاد، ۵۴نراقی

قلب چرا پس بنامئی. تأمین را عائله و خود زندگی که بربی آن از بهره ای تا می شکافی را زمین دل بدبخت مرصی زارع «تو ای
به بخواهیم اگر منی دری.» می خورند را تو دست رنج حاصل که را کسانی آن دلهای چرا و منی شکافی را بخودت نسبت ستمگر
دهیم تذکر باید بالفاصله بپذیریم مرص دهقانان به خطاب جامل الدین طرف از را مطلبی چنین بیان و کنیم اعتامد روایت این
جامل الدین منظور و آمده اند قاهره به خدیو نزد بدادخواهی که بوده اند دهقانانی همین جامل الدین خطاب مورد احتامالً که
بودند مسلط مرص مالیه بر زمان آن در که بوده اند اروپائی رسمایه داران می خورند» ترا دست رنج حاصل که کسانی «آن از
هرگز جامل الدین است. داشته را محلی فئودالهای علیه دهقانان شوراندن قصد جامل الدین که کرد تصور نباید بهیچوجه و
بیان دهقانان در سخن این تأثیر مورد در فرخزاد نراقی که جمله ای نبود. توده ای قیام یک بوسیلٔه فئودالیسم انهدام خواستار
و گذارده را هایهوی بنای که شد واقع مؤثر دهقانان در کلامتش «بقسمی نیست: تفریح از خالی شکلی لحاظ از می کند
علت تبیین و بیچاره» «سید برای نراقی آقای دلسوزی افتاد.» زحمت در بیچاره سید آن نتیجه در و کردند برپا عظیم انقالبی
دربارٔه فکر طرز این با نویسنده ای دست زیر از که بیوگرافی ای که کند روشن میتواند بخوبی دهقانان انقالب» و «هایهوی

باشد. داشته تطبیق سیاسی اجتامعی – بینش و علمی اصول با می تواند حّد چه تا می آید بیرون جامل الدین
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اصالح افرسان از گروهی و آورد بوجود ۱۸۷۶ سال در عربی احمد را آنها جدی ترین و نخستین که می شد
این با مرتبط روشنفکران از که ندیم عبدهللا و اسحق ادیب عبده، نظیر کسانی داشتند. رشکت آن در طلب

می دانستند. جامل الدین شاگر[د] را خود زمان آن در عربی خود همچنین و بودند سازمان
چگونه جامل الدین دهیم نشان که گفتیم سخن بتفصیل زمان این در مرص اوضاع دربارٔه جهت بدان
تا گرفته دهقانان از مرص طبقات متام چگونه و بود استعامری تسلط شکل وقیحانه ترین شاهد مرص در

بودند. گرفته قرار استعامر فشار تحت خدیو خود و حاکمه هیئت
ورشکستگی باعث خویش بنوبه که استعامری وام های نبود. ظاهرسازی و مجامله هیچ گونه جای دیگر
آنکه بدون نیز آنها و داد استعامرگران بدست را مرص مردم درآمدهای کلیٔه بر نظارت بهانه بود شده مرص
ملّت و می کردند بهره کشی شکلی بی رحامنه ترین به می توانستند هر چیز و هر کس از کنند ابقاء کسی به

بود. ملّی نهضت تدارک در اجحاف همه این تالفی به
وجود مرص ملّی مبارزین و ملّی برانجمن های جامل الدین فکری سلطٔه دوره، این در که گفتیم باال در
وطنیون مثالً، بود. خود اولیٔه مراحل در هنوز مرص مردم ملّی نهضت که کنیم اضافه باید نیز را این و داشت
ارتش در اصالحاتی تقاضای و اسامعیل خدیو با مخالفت به هنوز داشتند را موجود سازمان جدی ترین که
نوبار گرفنت گروگان و ارتش افرسان ۱۸۷۹ قیام مثالً می کردند. اکتفا رسبازان و افرسان حقوق پرداخت و

یافت. پایان ارتشیان از عده ای اخراج عدم و حقوق پرداخت بر دایر اسامعیل قول با ویلسن و پاشا
چنانکه لیکن، بود. مستولی عربی مانند کسی بر حتّی نهضت مقدماتِی دورٔه این در جامل الدین افکار
افکار حیطه از که شد وارد عرصه هائی به عمل در عربی رهربی تحت مرص ملّی نهضت دید، خواهیم بعداً

بود. فراتر جامل الدین
تبعید به است کافی نوزدهم قرن هفتاد سال های ملّی نهضت تدارک در جامل الدین اهمیّت درک برای

کنیم. اشاره گرفت صورت مرص خدیو دستور و انگلیس دولت تقاضای به که مرص از او
شد. اخراج مرص از ۱۸۷۹ سال هامن در جامل الدین



ادبی فعالیتهای و هند به جامل الدین ورود
هندوستان در او
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گرفت. آنجا در را خود مبارزات دنبالٔه و رفت هند به بار این جامل الدین
انگلیس طرف از مستقیم بطور که اروپا رسمایه داری کشور بزرگرتین کامِل مستعمرٔه عنوان به هند
کم بود، گرفته قرار انگلیسی رسمایه های تاز و تاخت عرصٔه آنکه بر عالوه پیش، مدت ها از می شد اداره
منترشه عقاید از آگاهی امکان هند در انگلیسی زبان رواج داشت. قرار نیز اروپا افکار معرض در بیش و
جامل الدین که است طبیعی بسیار و بود. ساخته فراهم کشور این در را انگلستان در بخصوص و اروپا در
از خربی می شد، تشکیل مختلف مذاهب با گوناگون ملیت های از الذکر فوق مطالب بر عالوه که هند، در
فَراست به و بیابد راست و چپ عقاید انواع دستخوش را هند بلکه نبیند، مرص آرام نسبتاً فکرِی محیط آن
و منود خواهد رسایت نیز رشق دیگر کشورهای به دور چندان نه آینده ای در فکری جدال این که دریابد

بود. دیده استانبول و مرص در خود را آن نطفه های که بسا چه
راست و چپ از که تیرهائی متوجه دیگری، مبارز هر مانند است، مبارزه میدان مرد که جامل الدین
هند در می کند. دفاعی زمینه ای هر در خویش قدرت فراخور به ناگزیر و هست می شود پرتاب او بسوی
را آنها سیاسی جنبه بخصوص و افکار این مغایرت بالفاصله و می شود.۵۵ ماتریالیستی افکار شیوع متوجه

کند.۵۶ معین آن قبال در را خود موضع می کوشد و می یابد در خود افکار با

عالقه و برخاست مبارزه به استعامرگر کشورهای خود در استعامری سیاست با پیدایش، آغاز هامن از علمی، ۵۵سوسیالیسم

تحلیل مورد استعامری سیاست از که منونه ای نخستین بر انگیخت. بخود نسبت را نیمه مستعمره و مستعمره کشورهای مردم
در خود کارهای جریان در مرتب ،۱۸۵۰ سال هامن از انگلس، و مارکس بود. هند اوضاع گرفت قرار علمی سوسیالیسم
نوزدهم قرن در علمی سوسیالیسم آثار غنی ترین و می پرداختند. هند در انگلیس سیاست ماتریالیستی تحلیل به مطبوعات

آمد. پدید هند اوضاع با استعامر دربارٔه
نوع دو این ولی بودند. وحدت خواستار ضدّ استعامری مبارزه در هر دو علمی، سوسیالیسم هم و جامل الدین هم ۵۶بظاهر،

۳۲
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اقلیت های مسئله گرفت قرار آن به مربوط مباحثات کوران در ناگزیر جامل الدین که دیگری موضوع
روز مذهبی تساهل پیش گرفنت با و شده متحد هندوها با می بایست هندی مسلامن آیا بود. هند مسلامن
برقرار ارتباط اسالمی کشورهای مسلامنان با آنکه یا و بخشد تحکیم هندوها با را خود وحدت مبانی روز به

بخشد؟ تحکیم ایران و عثامنی نظیر کشورهائی با را خود وحدت روز به روز بکوشد کرده
رجال از یکی به نامه در قبالً که موردی دو بر عالوه می کند. اختیار را دوم نظر این ظاهراً جامل الدین
در او از که مقاله ای در مویلحی ابراهیم دیدیم، مع االفغان» االتحاد اىل الفرس «دعوت مقالٔه و عثامنی
به پاریس از انگلیس دولت دعوت به جامل الدین که سفری مورد در مانده باقی جامل الدین شخصی اسناد
دولت دربارٔه افغان و هند مسلامنان افکار که می پرسند سیدجامل از انگلیس ها …» می نویسد: منود لندن
ایشان و گرفتید را آنها شام بود مسلامنان دست در هند کشورهای که گفت آنها به سید است. چگونه روس
چه اگر بیفتد. دیگران دست به شام دست از کشورشان که می دارند دوست و می ورزند کینه شام به نسبت
خونخواهی پِی در همواره که سخت و زمخت هستند مردمی افغان ها اّما منی کنند. آشکار را موضوع این
در چه اگر آنجا امیِر منی کنند. فراموش است شده ریخته ایشان و شام میان که خون هائی آن و هستند
این و باشد این ها میان رابطه ای باید پس زَنَد رسباز خودش پیروان رأی از منی تواند ولی شامست با ظاهر
با جز امر این و است است) عثامنی دولت (منظور ِعلیّه دولت خشنودی مورد که نباشد دینی رابطه جز
این افاغنه و هندی ها تا کنید اعالن و کنید راضی را او باید پس منی شود. میرس عثامنی خلیفه با شام اتفاق

بنویسید)…»۵۷ روزنامه (در هستید عثامنی با شام که بدانند را مطالب
می گیرد. در هند در اسالم، پیرامون ایدئولوژیک، بحث های که است سیاسی برخوردهای این بحبوحٔه در
قرآن از تفسیری چنان می کوشند کرده تبلیغ را غرب متدن اخذ شیفتگی، با احمدخان، هدایت تحت کسانی
باشد، متضمن را جدید علوم مقابل در انعطاف پذیری اعالی حّد و مذهبی تساهل حدّ اکرثِ که دهند بدست
تهی تقریباً را فرهنگی و علمی نهضت یک َرَوند، غرب جنگ به غرب خوِد ِسالح با که فکر این با احیاناً و

می کنند.۵۸ بپا سیاسی محتوای از
اسالم مبانی از پیش از بیش می شود اداره احمدخان توسط که دارالفنونی مدرسه شاگردان مخصوصاً

دین علامی پیامنی هم حاصل اول، درجه در می خواست، جامل الدین که وحدتی داشت: اساسی تفاوت یکدیگر با وحدت
آنکه بدون و شود زده جامعه اقتصادِی اجتامعی  – نظام ترکیب به دست آنکه بدون بود، خیر اندیش سالطین و شاهان و
توده های وحدت هر چیز، از پیش می خواست، علمی سوسیالیسم که وحدتی آنکه حال شود. گرفته در نظر ملّی مرزهای حدود
اول، وهله در وحدت، این بود. مستعمره کشور اقتصادِی اجتامعی  – نظام اساسی دگرگونی متضّمن و جامعه مولّد و زحمتکش

می گرفت. صورت ملّی مرزهای چارچوبه در
۱۶۴ سند ،۴۵ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد ۵۷ مجموعٔه

دوران فرارسیدن و ملّی نهضت شکست از پس مرص، در لیربالش هواداران و عبده که است نهضتی آن هامنند نهضت ۵۸این

مالطفت مورد هند در زمان این در احمد خان که هامنطور و پیوستند. بدان نوزدهم، قرن نود سالهای در مرص، در اختناق
شد. برخوردار انگلیس لطف نظر از نیز عبده گرفت، قرار انگلیس

استقالل طلبانه و سیاسی مبارزه در رشکت بدون کشور، کردن رسمایه داری باصطالح و غربی متدن اخذ تبلیغ که است آن حقیقت
جامل الدین و ندارد را استعامری رسمایه بیشرت هر چه نفوذ جز نتیجه ای — است استعامر تّرصف در که کشوری در هم آن —

بود. مسلامنان استقالل برای مشی خط این خطر متوجه بحق

مسلامنان باید اول می گفت احمد سید …» می نویسد: مورد این در دکن، حیدر آباد کالج نظام پروفسور داعی، محمد علی سید



۳۴

جریانات این گونه به توجه با می شوند.۵۹ نزدیک ماتریالیستی افکار به جدید علوم با آشنائی با و شده دور
از نامی آنکه بدون کرد، منترش و نوشته را دیگر مقالٔه چند و نیچریه رّد رساله جامل الدین که بود هند در
ِرس پاسخ در را نیچریه رّد رساله که کرد اّدعا عروة الوثقی در ۱۸۸۳ سال در یعنی بعداً، بربد. خاّص شخصی
مجلٔه به نامه در داعی محمدعلی سید توضیح و اخیر تحقیقات نیز و نوشته۶۰ یارانش و احمدخان سید

است.۶۱ بوده احمدخان سید همین با مفرس» «تفسیر مقالٔه خطاب که است کرده معلوم کاوه
حتّی و است رفته فراتر بسیار احمدخان سید نظرات رّد یا و پاسخگوئی حّد از نیچریه رّد رساله لیکن
پایان این دوم قسمت در من و داده بسط بیشرت را خود کار نیز ماتریالیسم شاخه های کلیه با مبارزه از
خود کار بعداً اینکه ولی داد. خواهم نشان می کند تعیین خود کار برای جامل الدین که را حیطه ای نامه،
هامن در اوست. خود کاِر روش احیاناً و نظریات، در تغییری منودار می خواند احمدخان سید به پاسخی را
اخیر دسته این پرستی وطن به و دارند تفاوت اروپائی دهریون با هند دهریون که می گوید حتّی مقاله
دشمن و نابودی و زوال عامل را ماتریالیست ها کلی بطور نیچریه رّد رساله در حالیکه در می کند.۶۲ اذعان

شود. قائل استثنائی آنکه بدون می داند اقوام و ملت ها
تعریف به حتّی بلکه نیست قادر ماتریالیست ها عقاید رّد به تنها نه نیچریه رّد کتاب حال، هر به
اصول لحاظ از که می شوند آورده نیچریه عنوان تحت گوناگونی فلسفی نِحله های منی یابد: دست نیز آن

هستند.۶۳ ایده آلیسم اشکال ذهنی ترین منودار حتّی بعضی و دارند تفاوت یکدیگر با جهان بینی

،۶ شامره ،۱۵ سال ارمغان، (مجلٔه افتاد.» خواهند سیاست مستوی خط در قهراً خودشان بعد بیاموزند را اروپائی علوم
اروپائی اروپائی، علم بدون مسلامنان می خواست سید جامل الدین …» اینکه بر دایر وی نظر ولی (۴۷۴ تا ۴۶۷ صفحات
شیوه به ولی است غرب متدن خواهان خود، سهم به جامل الدین، ندارد. موافقت جامل الدین آموزش های حقیقت با شوند»،

خود. خاّص
شود. مراجعه ۴۷۴ تا ۴۶۷ صفحات ،۶ شامره ،۱۵ سال ارمغان، مجلٔه داعی، محمد علی نوشته قرآن»، «مفرس مقالٔه ۵۹به

شاگردانش و احمد خان) ِرس سید (منظور مرد این یاوه های به نادان مردم بعضی که کردیم احساس بودیم هند در که ۶۰«هنگامی

قوام و متدن اساس دین که کردیم ثابت و نوشتیم آن از حاصل فساد و آنها فاسد مکتب رشح در رساله ای لذا، کرده اند. باور
صفحٔه الوثقی، العروة مجموعه فی الهند، (الدهریون کردیم.» چاپ فارس و اردو زبان دو به را خود رساله و می باشد آبادانی

(۴۱۴
جامل الدین سید اینکه «جهت می گوید: جامل الدین طرف از سید احمد خان نام رصیح ذکر عدم مورد در داعی محمد علی ۶۱سید

ِرس سید علیه خدمات مقبولیت و شهرت هامن نربدند را مفرس نام نوشتند هند در توقف ایام در که مذکور تفسیر بر انتقاد در
مقالٔه ،۱۵ سال ارمغان، (مجلٔه منی شد.» تصور خوبی کار ایشان احساسات ساخنت مجروح و — بود دانایان متام در احمد خان

قرآن») «مفرس
می کند، رها را دین که کسی غربی کشورهای در نیستند، اروپا دهریون مانند است) هند دهریون (منظور دهریون ۶۲«این

برای و منی یابد، کاهش بیگانگان تجاوز از خود کشور حفظ در او غیرت و می ماند باقی او در همچنان وطن پرستی احساس
العروة مجموعه فی الهند، (الدهریون می کند.» فدا را خود جان آن راه در و می گذرد، خود گرانبهای اموال از آن دفاع و ترقی

(۴۱۵ صفحٔه الوثقی،

یا و ماتریالیست، کمونارهای تاریخ آن از پیش سال دوازده که پاریسی در می نویسد، پاریس در را مطالب این جامل الدین
هامن در هم و بودند. ساخته آشکار خود از را خود گذشتگی از و شجاعت حّد عالی ترین «نیچری» و «دهری» او خود بقول
که است طبیعی پس می کرد. مشاهده ضدّ استعامر مبارزین صف در را دهری ها همین از عده ای پاریس در جامل الدین زمان،

کند. تردید نیچریه» «رّد کتاب در خود ادعاهای صحت در شده که هم موقتاً
شد. خواهد داده باره این در الزم توضیحات نامه پایان این دوم قسمت ۶۳در



۳۵

افتاده ای پا پیش بسیار اشتباهات دچار جامل الدین مختلف فلسفی نِحله های و فلسفه تاریخ بیان در
که نیست محفوظاتی از بیش غرب فلسفه کلی بطور و یونان فلسفه از او دانش می کند آشکار که می شود

می ماند. باقی خواننده ذهن در عامیانه فلسفٔه تاریخ یک خواندن از پس
از داروینیسم مورد در اطالعاتش می دهد نشان که می کند عنوان را مطالبی داروین عقاید ترشیح در

منی رود. فراتر داروین دشمن روزنامه نگارانِ  ابلهانه شوخی های حّد
بیان و عقاید ترشیح در می شود روبرو شکست با دیگران عقاید ترشیح و رّد در اثر این اگر لیکن،
را سیاسی ای نتایج و او مذهبی افکار مبانی و می گوید سخن بسیار روشنی با جامل الدین خود هدف های

می دهد. نشان خوبی به می گرفت، مذهبی عقاید این از که
تعیین برای است کوششی دشمن، موضع به باشد حمله ای آنکه از پیش نیچریه رّد کتاب کلی، بطور
می گوئیم سخن اسالم اتّحاد پیرامون او عقاید و جامل الدین به راجع هرگاه مخصوصاً نویسنده. خود موضع
و ۱۸۸۰ سال های در سیاسی آموزنده و عملی تجربه آن از پس نظرات این که باشیم داشته نظر در باید
این از که سیاسی ای نتایج سپس و بیان ایدئولوژیک مبانی لحاظ از و تئوریک صورت به هند در ۱۸۸۱

گردید. منعکس الوثقی عروة در می شد اخذ تئوریک استنتاجات
نامه های از یکی در که است این گفت باید هند در جامل الدین فعالیتهای باب در که دیگری مطلب
محمد از محتمالً را آن مهدوی اصغر و افشار ایرج و نوشته وی برای نامی محمد که جامل الدین از بازمانده
از می نویسد، جامل الدین برای آنجا در را خود تبلیغی فعالیتهای حاصل تونس از نویسنده و می دانند عبده
هند حیدر آباد در سید که است «جمعیتی» نام بلکه نیست جریده ای نام عروه گفتم …» می گوید: جمله

دارد…»۶۴ ماملک دیگر در شعبی و کرد تأسیس
اصلی هستٔه منابع، اکرث و نداریم خربی هند در ابتدا جمعیت این تشکیل از ما دیگر جای هیچ در
از می دانند. مرص در — دانست آن ارگان می توان را الوثقی عروة مجلٔه که — را الوثقی عروة جمعیت
یافته تشکیل مرص در که الوثقی عروة وطنیٔه انجمن پس …» می نویسد: مورد این در زیدان جرجی جمله
به موسوم روزنامه مشارالیه منودند استدعا او از اسالمی اتّحاد بسوی مسلمین دعوت بر دایر روزنامه بود

فرمود.»۶۵ نامزد آن تحریر به را عبده محمد شیخ خود واقعی و قدیمی دوست و تأسیس الوثقی عروة
پیگرد مرص در زمان آن در چون و هند. در تا است محتمل مرص در بیشرت الوثقی عروة انجمن تشکیل
صحبتی الوثقی عروة خود در حتّی که بطوری — می کرد وادار راز داری حداکرث به را ملّی انجمن های شدید،
نخواسته فوق الذکر محمد محتمالً، لذا، — است نشده است ملّی «جمعیت» یک ارگان نرشیه، اینکه از

کند. افشاء داشتند قرار وی تبلیغ مورد تونس در که کسانی به را جمعیت اصلی منشأ است

۲۱۶ نامٔه ،۶۳ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد ۶۴مجموعٔه

۵۸ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۶۵تاریخ



عربی احمد قیام و جامل الدین
۱۰

ارتش طلب اصالح افرسان از گروهی از را وطنیون انجمن ۱۸۷۶ سال در عربی احمد که گفتیم این از پیش
داشت. قرار جامل الدین تأثیر تحت فکری لحاظ از انجمن این و داد تشکیل مرص در

گرفت صورت (۱۸۸۲ سال (در هند در جامل الدین توقف زمان در مرص به انگلیس حمله و عربی قیام
گرفت. قرار نظر تحت انگلیسی مقامات طرف از جامل الدین لشکرکشی، ایام در و

ارتش در اصالحات بعضی تقاضای با را مبارزه کار که او بود. عمل اهل و پرست میهن دموکراتی عربی٬
به واقعی زندگی و عمل جریان در برسد، نتیجه به می کوشید قاهره حکومت با مذاکره طریق از و کرد رشوع
به می کوشد که طلبی اصالح از و می پیامید را دراز راهی کوتاه مدتی در و می بَرَد پی روش ها این بیهودگی
دهقانی جنبش های که می شود تبدیل انقالبی ای به آورد عمل به ارتش در را اصالحاتی ارتش افرسان کمک

می کند.۶۶ مسلّح داده سازمان را
انداخنت بر خواستار و کرد اعالم خائن را خدیو او گرفت: فاصله جامل الدین عقاید از عمل در عربی
حالی در کرد دفاع فئودال ها مقابل در اراضی تقسیم برای دهقانان خواست های از و شده خدیوی مقام
از نام ذکر با آن در و شده نوشته عربی قیام شکست از پس که ۶۷ مرص جوانان به نامه در جامل الدین که

می باشد.» دهقانان آن از است مالکان دست در که زمینی هکتار «هزاران که می گفتند زقازیق مردِم به وطنیون سیاسی ۶۶مروجان

(۲۲۰ صفحٔه جدید، قرن در عرب (تاریخ

جواب در که را پاسخی می دانست نزدیک مردم توده ای جنبش به ۱۸۸۲ سال در را خود حّدی چه تا عربی اینکه درک برای
مقام و جاه کسب برای منی توانم «من است: آموزنده می دهد عثامنی سلطان مناینده به استانبول در عالی مقامی وعده
به و باشم آنها با باید من و داده اند من به را ِسَمت این مردم نکرده ام. غصب دارم برعهده اکنون من که را مقامی بکوشم.

(۲۲۲ صفحٔه (هامنجا، کنم.» رسیدگی آنها تظلم
۱۳۴۲ سال ،۷ شامره اسالم، مکتب مجلٔه در مندرج مرص، جوانان به نامه به شود ۶۷رجوع

۳۶



۳۷

باز منوده، رسزنش او کردن رسکوب در انگلیس ها با همکاری بخاطر را پاشا توفیق و کرده حامیت عربی
می آَورَد. میان به خدیوی» شامخ «مقام از صحبت

جامل الدین که است فکری محلی، فئودال های علیه دهقانی جنبش های از حامیت و اراضی تقسیم فکر
مجبور جامل الدین منی خورد، شکست عربی قیام اگر شاید باشد. داشته موافقت آن با منی تواند بهیچوجه
خود شیوه به تا می دهد امکان جامل الدین به قیام این شکست ولی کند.۶۸ جبهه گیری آن مقابل در می شد
وجاهت اساساً دهد. نشان او مدافع را خود قیام، از پس عربی، با خود اساسی نظِر اختالف ذکر بدون و
احتیاط به وادار را جامل الدین که بود زیاد آنقدر مرشق ملل رسارس و مرصیان میان در زمان آن در عربی

کند.

عربی مانده، باقی وی شخصی اوراق در و نوشته جامل الدین به الوثقی عروة تقاضای برای عربی ۱۸۸۵ سال در که نامه ای ۶۸در

جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد مجموعٔه به شود (رجوع می کند ذکر زیاد احرتام با را جامل الدین نام
.(۱۷۳ شامره نامٔه ،۵۵ صفحٔه



سودان در مهدی نهضت و جامل الدین
۱۱

جامل الدین که ۱۸۸۳ سال در و شد آغاز سودان در مهدی قیام بود هند در جامل الدین که ایامی هامن در
یافت. دست خویش فتوحات اوج به قیام این بود زده دست الوثقی عروة انتشار به پاریس در

دراویش قطب های از یکی شورش رهرب شد. آغاز اروپائیان حاکمیت علیه وسیع شورشی ۱۸۸۱ سال در
می خواند. موعود مهدی را خود که بود احمد محمد نام به

به را سودان مردم و کرد اعالم موعود مهدی را خود محمداحمد رمضان، ماه هنگام به ۱۸۸۱ اوت در
و اروپائی دول بود. تکوین رشف در مرص در سیاسی بحران بود. مناسب قیام برای موقع فراخواند. قیام

بود.۶۹ آمده پیش سودان در قطعی اقدام برای واقعی فرصتی و بودند مشغول خود به مرص خود
و داشت فئودالی ضّد مبارزٔه هدف و بود.۷۰ دهقانی نهضت یک سودان در مهدی نهضت واقع در

بود. عثامنی و مرص از استقالل خواستار حال عین در
دعوت در نداشت، سازگاری مسلامً جامل الدین قبول مورد مذهبی اصول با که مهدویت دعوی بر عالوه
اساسی مغایرت عثامنی و مرص از استقالل تقاضای و اراضی تقسیم و فئودال ها امالک ضبط همین مهدی
جهان در مهدی پی درپی پیروزی های که هیجانی و شور ولی داشت. جامل الدین پسند مورد مبارزٔه روش با
را وی الوثقی عروة چارچوبٔه در جامل الدین ضدّ انگلیسِی مبارزٔه مصالح همچنین و بود کرده ایجاد عرب
این اسرتاتژی از که نتایجی و مهدی نهضت واقعی ماهیت تحلیل به آنکه بدون خود، نرشیه در تا واداشت

رشقی. سودان در مهدی دولت ،۱۹ فصل جدید_، قرن در عرب به_تاریخ شود ۶۹رجوع

دهقانی خصلت همین علت به نیز استعامری نیروهای از شکست رسانجام و معمولی فئودالی دولت یک به آن بعدی ۷۰تبدیل

سودان ملّی بورژوازی رهربی تحت نهضت این اگر که نیست معنی بدام این البتّه بود. الزم طبقاتی تشّکل نداشنت و نهضت
نیست. میرس استعامری سلطه رشائط در ملّی بورژوازی رهربی تحت ملّی نهضت پیروزی می شد. نائل پیروزی به می گرفت قرار

۳۸
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و قیام به مربوط اخبار درج با کند،۷۱ توجه می شد حاصل عربی کشورهای سایر نهضت های برای نهضت
بپردازد. آن رهرب و نهضت از ستایش به احمد محمد مهدویِت دعوی ضمنی پذیرش

روش های و شعارها با جامل الدین موافقت دلیل نباید را مهدی نهضت از جامل الدین ستایش واقع در
استعامری ضّد خصلت برمی انگیخت نهضت این ستایش به را او که چیزی تنها بلکه دانست.۷۲ نهضت این
نظامی نیروهای بر احمد، محمد رهربی تحت اعراب، می دید که بود امر این مشاهده مخصوصاً و آن

می کنند. کسب نظامی پیروزی انگلیس
و مرص مسئله باب در انگلیس دولت مشورت پیرامون خویش سابق الذکر۷۳ مقالٔه در مویلحی ابراهیم
خاموش جنبش ها این خلیفه سلطان نام به تنها .…» که: است داده پاسخ جامل الدین که می نویسد سودان
نام به سودان مسئله بروند بیرون مرص از معین موعد در که شود گذارده قرار انگلیس با اگر و می شود
بپسندد خلیفه اگر جامل الدین) (یعنی من خود می شود. حّل برود بکار سالحی بی آنکه خلیفه اعلیحرضت

داد.»۷۴ خواهم انجام را خدمت این
از جزئی نتیجه در و مرص، از بخشی عنوان به سودان تلقی یعنی سودان، مورد در فکر طرز همین
بحث این از می خواهم که نتیجه ای تنها است. حاکم الوثقی عروة نوشته های رسارس در عثامنی، امپراتوری
مبادا که بود محتاط بسیار باید مهدی نهضت از جامل الدین هواداری از نتیجه گیری در که است این بگیرم
محمد جامل الدین که قبیل این از روایاتی بخصوص بپنداریم. عقیده هم جامل الدین با را احمد محمد
را نتیجه گیری در خطا امکان می کرده قلمداد خود هواداران از را او یا و می دانسته خود شاگرد را احمد
آنها برای واقعیتی بخواهیم هم اگر و دانست بی اساس باید اول درجه در را روایات اینگونه می کند. بیشرت

بدانیم. ظاهری و صوری ارتباط یک را ارتباط این باید باشیم قائل

مهدیون مدارای بر دائر خربی که است موردی است شده اشاره مهدیون کار مشخص روشهای به الوثقی عروة در که موردی ۷۱تنها

دست در را قیام رهربی خردمند مردی است معلوم اینجا از که می کند نظر اظهار سپس و کرده ذکر سودان مذهبی اقلیتهای با
.(۲۴۳ صفحٔه الوثقی، العروة مجموعه املسیحیین، للرسل احمد محمد معامله مقالٔه به شود (رجوع دارد

مسلامنان همچون را ایشان و دانستند سودان در اخالق فساد مسبب را اروپائیان و مرصیان ترکها، پیروانش… و ۷۲«مهدی

تقسیم جهانی، برادری و مساوات اعادۀ اسالم، اولیّۀ دوران گذشتۀ پاکیزگِی احیای به را مردم و می کردند توصیف دروغین
به را مردم نیز و می کردند دعوت تهی دست مردمان بنفع سودانی و مرصی ترک، فئودالهای امالک مصادره و امالک و اموال
پرداخت از بهرت قرب هزار «کندن می گفتند: ایشان می خواندند. مرصی و ترک پادشاهان استبداد و اروپائیان تاراج گری علیه قیام

بابائی). پرویز ترجمه لوتسکی، اثر جدید، قرن در عرب تاریخ کتاب از (نقل است.» مالیات دینار یک
انگلیس دولت مقامات با جامل الدین مذاکرات پیرامون خود روزانه یادداشتهای در پلنت که مطالبی با مویلحی مقالٔه ۷۳مندرجات

مشیری). علی آقای ارسالی مدارک ،۲۴ سال خواندنیها، به شود (رجوع دارد: اساسی مطابقت است آورده
.۱۶۴ سند ،۴۱ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و ۷۴اسناد



عروة تأسیس و پاریس به جامل الدین ورود
الوثقی

۱۲

از مرص الوثقای عروه ملّی انجمن زیدان جرجی گفته به بنا و آمد. پاریس به جامل الدین ۱۸۸۲ سال در
انجمن کار شیوه و تشکیالت از امروز ما منود.۷۵ اسالمی اتّحاد تبلیغ جهت نرشیه ای انتشار تقاضای وی
که کرد درک می توان جامل الدین به محمد نامٔه از لیکن نداریم.۷۶ دست در چندانی اطالعات الوثقی عروة
سید که است جمعیتی نام «عروه» داشته. حکمروائی آن بر شدیدی سانرتالیسم بوده، مخفی کامالً انجمن
و منی شناسد را دیگری شعبه شعبه، هیچ اّما دارد. ماملک دیگر در شعبی و کرد تأسیس هند آباد حیدر در

است.۷۷ آگاه آنها از رئیس فقط
باشد.۷۸ شده تشکیل مرص در انجمن این که میرود احتامل بیشرت دادم توضیح قبالً که طور هامن
انجام گزارش در «محمد» می کند. کمک ما به انجمن این اعضاء اجتامعی ترکیب شناخت برای نامه همین
به را شام و شناختم را آنها و برخوردم تونس امراء و علام با اینجا در «من می گوید: خود تبلیغی مأموریت

شناساندم.» ایشان

سابق الذکر نامٔه از چنانکه ولی دیگری کسان یا و بوده جامل الدین خود انجمن این بانی آیا که منی کند ذکر زیدان ۷۵جرجی

است. بوده جامل الدین خود با انجمن ریاست می آید بر محمد
«باز میگوید: انجمن همین وصف در ظاهراً قدر و قضا مقالٔه در ندارد. وجود رصیح توضیح انجمن این به راجع مجله خود ۷۶در

نهضتی آوردند، بوجود را جدیدی نهضت اخیر، ناگوار حوادث از پس فداکار گروهی که دید خواهید بزنید، ورق را تاریخ هم
دور نیکورسشت، و صالح افراد از عده ای آن سایه در و آمد بوجود روشن بین گروهی افکار در اسالم جهان غرِب و رشق در که
آوردن گرد هم و اتّحاد ایجاد آنان هدف برخاستند… خستگی ناپذیری بکوشش عدالت، و حق پیروزی امید به و آمدند گرد هم
از دور دوستان بین وصل همزۀ تا است عربی زبان به نرشیه یک دادن انتشار کارشان، کوچکرتین و بوده متفرق گروههای

علم). و اسالم کتاب در منترشه مقالٔه فارسی ترجمه به شود (رجوع گردد…» هم
.۲۱۶ نامٔه ،۶۳ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و ۷۷اسناد

نامه. پایان همین ۳۵ و ۳۴ صفحات به شود ۷۸رجوع

۴۰
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نرشیه یعنی انجمن، این ارگان دربارٔه عوض، در است، اندک ما اطالعات الوثقی عروة انجمن دربارٔه اگر
گفت. سخن می توان روشنی به الوثقی عروة

با یافت انتشار سال هامن ذیحجه ۲۶ تا ۱۳۰۱ سال االول جامدی ۱۵ از آن از شامرٔه ۱۸ که نرشیه این
کرد.۷۹ ترشیح مسلامنان برای را آن مزایای و پرداخت اسالم اتّحاد تبلیغ به وضوع

مسلامنان برای مرص اشغال از ناشی نتایج و مرص به مربوط مجله این نوشته های اعظم قسمت
خود و مسلامنان کلیٔه از خواسنت کمک بر عالوه الوثقی عروة انگلیس دست از مرص نجات برای می باشد،
که می دهد توضیح فرانسه برای حتّی مقاله ای در است. بسته امید روسیه حتّی و فرانسه عثامنی، به مردم

بربند.۸۰ بین از مرص در را او منافع انگلیسها بگذارد نباید
آنها از کمی جنبِش موقع این در که منی دانند مرصیان «آیا که است آمده ذیقعده ۶ مقالٔه در مثالً،
این از نجاتشان برای است وسیله ای خود) این (و می شود دولت ها مداخله باعث انگلیس ها با مقابله در
می کند.» خرد نیز را ایشان استخوان های بلکه منی کند قناعت ایشان گوشت های بخوردن (فقط) که دشمنی
سایر می کند. اشغال را بزرگی سهم الوثقی عروة مطالب جزو در نیز مهدی قیام به مربوط اخبار

است. افغانستان و ایران هندوستان، عثامنی، حکومت دربارٔه مطالب
به پرداخنت کرده ایم منعکس را جامل الدین عقاید خاّص مورِد هر در نامه پایان این جریان در ما چون
عروة انتشار که است این گفت ابتدا در باید که مطلبی تنها منی دانیم. الزم اینجا در را الوثقی عروة مفاد
و درآورده نظامی اشغال به را مرص بی رشمانه انگلیس که رشایطی در آن ضدّ انگلیسی تبلیغات و الوثقی
در که آنهائی مخصوصاً مسلامنان، میان در زیادی شوق و شور بود مهدیون با جنگ مشغول سودان در
دولت از و کرد ممنوع هند به را آن ورود انگلیس بطوریکه برانگیخت می بردند، برس انگلیس مستعمرات
دولت طرف از الوثقی عروة ممنوعیت خرب مناید.۸۱ ممنوع را آن ورود کرد تقاضا نیز مرص نشانده دست
پس رسمی روزنامٔه در که رسید خرب ما «به گرفت: قرار تفسیر مورد و شد منترش الوثقی عروة خود در مرص،
جریمه باید لیره ۲۵ تا ۱۵ از باشد داشته را الوثقی» «العروة روزنامٔه کس هر که شد اعالن خرب این انتشار از
این از مرص بودجه کرسی مرص در بیگانگان ترصّف برکت از که است مجازاتی بزرگرتین و بپردازد نقدی
داشتند تصمیم این در اختیاری مرص نُظار مجلس اعضاء از یک، هیچ که منی کنم گامن می شود. تأمین راه
منی شود و باشد حکم آن به مایل است، نشسته هم خدیوی تخت بر که کسی آن منی کنم هم فکر بلکه
از و هستند دیار آن در که رشقیانی و مسلامن غیر یا و مسلامن چه صنف هر از مرصی هر که کرد باور
مرصیان از دفاع برای که است روزنامه ای این کنند. قبول را تصمیم این می فهمند چیزی اجتامعی عدالت

بربند.»۸۲ بین از را مرص دشمنان آرزوهای که کنند کوشش باید بلکه است، شده تهیه آنان بزرگواری و

نامه. پایان همین دوم قسمت به شود ۷۹رجوع

ماوراء در همچنین نیست آسان برایش آنها تضییع و است نابودی ُرشُف در که دارد امتیازاتی مرص رسزمین در فرانسه ۸۰«دولت

مخاطره دچار اراضی این بر را او سلسله عنوانی و اسم هر به مرص در انگلستان پیروزی که دارد وسیعی اراضی احمر بحر
(۳۰۸ و ۳۰۷ صفحات الوثقی، العروة مجموعه سانحة، فرصة (مقالٔه می کند.»

عروة انجمن توسط ظاهراً آن مخارج و می شد ارسال مشرتکین برای مجاناً که الوثقی، عروة که شد باعث ممنوعیت ۸۱همین

بگذارند نامه مخصوص پاکتهای در را نرشیه که قبیل این از متهیداتی و کند پیدا کافی خواننده نتوانست می شد تأمین الوثقی
شد. تعطیل نرشیه و نیفتاد مؤثر نیز بفرستند افراد برای امضاء بدون و

.۳۲۳ تا ۳۲۱ صفحات الوثقی، العروة مجموعه قرائها، علی غرامة فرض و الهند و مرص فی الوثقی العروة ۸۲منع



۴۲

کرد. خواهیم صحبت نامه پایان این دوم قسمت در رنان ارنست با جامل الدین بحث مضمون به راجع



ایران به جامل الدین رسمی سفرهای
۱۳

به را ایران دولت و عثامنی دولت بیشرت اسالمی اتّحاد مسئله طرح هنگام جامل الدین که دیدیم پیش تر
و شاه نارصالدین از علنا الوثقی عروة در او می گرفت. نظر در اتّحاد این ایجاد مرکزی و اصلی نیروی عنوان
ضمن ۱۸۸۱ سال در داغستانی مستان حاج به خود خصوصی نامٔه در حتّی کرد.۸۳ متجید او درایت و هوش
و نیت حسن در را ایران «پادشاه مینویسد: شاه نارصالدین دربارٔه ایران در حاکمه هیئت وستم ظلم قبول
وکالی میان در نفر یک فایده. چه لیکن خواند می توان عرص ناپلئون خود وکالی به نسبت کفایت و عقل
را مقدسه منظورات حصول اسباب منوده هامیونی اقدس مخیّالت تقویت که منی شود یافت ایران غیرت با

بیاورد.»۸۴ فراهم باشد که تدبیر هر به
از پس که بود طبیعی داشت خودش به نسبت جامل الدین از شاه نارصالدین که سابقه ای این با لذا،
ایران در تا بخواهد وی از احیاناً و آمده تهران به تا کند دعوت او از ۱۸۸۶ سال در بوشهر به او ورود
استفاده مسلامنان میان در جامل الدین اعتبار و حیثیت از ترتیب این به و کند نظارت را روزنامه ها۸۵ نرش

کند. جلب خود به نیز را حاکمه هیئت طلب اصالح جناح لطف نظر ضمناً و مناید تبلیغاتی
انگلیس با دشمنی به الوثقی عروة طریق از مرشق رسارس در که جامل الدین مثل کسی ماندن ولی

.۱۶۷ صفحٔه الوثقی، العروة به شود ۸۳رجوع

.۲۵۴ صفحٔه زمین، مرشق بیداری در جامل سید نقش کتاب ۸۴ملحقات

و منود استقبال و تلقی بخوبی را او شاه «نارص الدین که: می گوید شاه نارص الدین نزد جامل الدین مقام مورد در زیدان ۸۵جرجی

تکمیل برای را خود حربیه اداره نظارت و می داشت مقدمش خویش کسان و اوالد متام بر که گردید عزیز بقدری او نزد در
(۵۹ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری (تاریخ دهد…» ارتقایش صدارت مسند بر بزودی که داد وعده را او و منود تفویض بدو

شاه نارص الدین زمان ایران در صدراعظمی میگوید کرسوی که هامنطور ندارد. تطبیق واقعیت با زیدان جرجی گفته این
است. نبوده آن حائز جامل الدین مسلامً که داشت الزم را رشائطی

۴۳
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و شاه نارصالدین استبداد دیگر، سوی از بود. روبرو انگلیس مخالفت با ناگزیر تهران، در بود شده مشهور
بعضی اعطای لزوم بر دایر جامل الدین عقاید با غرب متدن از ایران نگهداشنت برکنار برای او آگاهانه تصمیم

داشت. مغایرت غرب فن و علم اخذ و آزادی ها از
ایران حاکمه هیئت برای می کرد دفاع آن از حرارت آن با جامل الدین که اسالمی اتّحاد نظریٔه باالخره، و
که جایی تا بود، ایران در جامل الدین که مادام اساساً، و نبود بیش خیالی یک جز شاه نارصالدین شخص و
وحدت که می دانست ایران حاکمه هیئت گفت. سخن اسالمی اتّحاد از کمرت می دهد، شهادت موجود منابع
ممکن می دادند تشکیل مسلامنان میان در را ناچیزی اقلیت که شیعه حکومت یک رهربی تحت اسالمی
و بزرگرت برادر عثامنی مسلامً گیرد صورت مسلامنان میان برادرانه ای اتّحاد چنین هم روزی اگر و نیست

آمد. خواهد حساب به کوچکرت برادر ایرانی
نظر رصف و کرد ایجاد ایران برای هرات ترصّف که را مشکالتی هنوز شاه نارصالدین گذشته، آن از
بلند را اسالمی اتّحاد فکر که بود کافی واقعه همین تذکر و نربده یاد از را هرات از ایران دولت کردن

ببیند. خود قدرت از خارج پروازی ای
جامل الدین.۸۶ با شاه نارصالدین آن رأس در و حاکم فئودالیسم ناسازگاری اصلی عوامل بودند اینها
والی ظل السلطان که گرفت قرار استقبال مورد حاکمه هیئت از دیگر قرشی طرف از جامل الدین بار این لکن،
جامل الدین هر حال، به است.۸۷ جمله آن از ایران تجار بزرگرتین امین الرضب حسن محمد حاج و اصفهان
روانۀ و کرد شاه از خروج اجازۀ تقاضای کند خارج ایران از را وی خواست امین الرضب از شاه آنکه از پس

شد. روسیه
۱۳ مورخه گازیت، مسکو در مندرج خرب منت از چنانکه و کشید طول سال دو حدود روسیه در او توقف
اوضاع و حال با عمالً می خواهد که است این روسیه به وی مسافرت علت و «نظر برمی آید: ،۱۸۸۷ ژوئیه
که است این امیدشان آنها و می باشد هند مسلامنان میلیون ۶۰ پناهگاه و ملجأ یگانه که شود آشنا کشوری
کمک می کوشد بار این دهد.» نجات منفور انگلستان یوغ زیر از را آنان و منوده حامیت آنها از کشور این
کشورهای در انگلیس و روسیه منافع اختالف از خود بخیال و مناید جلب مسلامنان به نسبت را روسیه
بعنوان را او آنکه جز نداشت مثری هیچ تقریباً جامل الدین دوسالٔه فعالیتهای این چون جوید. سود اسالمی

صدر مثالً، می دهند. شخصی جنبه موضوع به شاه نارص الدین و جامل الدین اختالف تبیین برای معموالً موجود، منابع ۸۶در

دیگر علت اعتامد السلطنه»، و شاه نظر برخالف است) جامل الدین (منظور گرفتنش «منزل را: اختالف این علل از یکی واثقی
حسینی جامل الدین سید ) می داند. صدر اعظم)» و اعتامد السلطنه و میرزا (کامران نایب السطنه» و نظام معین «سعایت را
همه با که دید را حاکمه ای قرش منافع باید «سعایت» ها و دلخوریها این زیر در .(۱۴۶ صفحٔه اسالمی، نهضتهای پایه گذار
سیاستهای و خویش طبقاتی منافع به آگاهی و هوشیاری با داده اند نسبت وی به واثقی صدر امثال که نادانی ای و جهالت

می کند. عمل است، آن خدمت در که استعامری
ایران در جامل الدین هواداران طبقاتی ترکیب مورد در جامل الدین» اجتامعی «پایگاه عنوان زیر نامه پایان این دوم قسمت ۸۷در

توجه جامل الدین به ایران در که کسانی طبقاتی ترکیب مورد در زیدان جرجی داد. خواهم توضیح آنها هواداری علت و
لسان طالقت و امم اخالق و عامل تواریخ بر احاطه و سیاسیه و علمیه اطالعات بواسطه سید …» می نویسد: چنین داشتند
عرص آن در کسی کمرت که منود حاصل مقامی و منزلت و نفوذ ایران بزرگان و امراء_ و_ علام در اندازه ای به بیان حسن و
کلامت روی (تکیه گردید…» اعیان و ارشاف مطاف و بزرگان مجمع منزلش مناید، تحصیل عالی مقام از درجه آن می توانست

.۵۹ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری تاریخ است)، من از
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دیگری تأثیر و منود فراهم ایران به را او رسمی دوم سفر زمینٔه نتیجه در و کرد معرفی روسیه دولت دوست
می کنیم. خودداری آن درباره تفصیل از نبوده متضمن را

که آنجا از و داد انگلستان به مهمی امتیازات اروپا به خود سوم سفر در شاه نارصالدین که می دانیم
و می کرد حامیت ایران در انگلیس و روسیه منافع میان مثبت موازنه سیاست از ایران دولت زمان آن در
که برآمد درصدد و شد نگران خود به نسبت روسیه خشم از بود منافع موازنه همین او وجودی علت اساساً
نارصالدین جهت همین به و مناید.۸۸ تأمین نیز را روسیه نظر وعیدهائی وعده با و دیپلوماتیک طریق از
حتّی و کردند روسیه مأمور را او و دانستند خود برصفه را جامل الدین از استفاده السلطان امین و شاه

دادند.۸۹ او به دیپلوماتیک، گذرنامٔه
خود نظر از السلطان امین و شاه ظاهراً آمد ایران به مأموریت انجام از پس جامل الدین وقتی ولی

نشدند. رسمیش مأموریت قبول و او پذیرفنت به حارض و کردند عدول
استبداد علیه تبلیغ به شدت، و حّدت با ایران، دولت از رسخورده جامل الدین، که است دوم سفر این در
شود، خارج ایران از که می خواهد او از شاه که هنگامی حتّی و می پردازد آزادی ها بعضی اعطای لزوم و

می نشیند. بست آنجا در ماه هفت مدت رفته عبدالعظیم شاه به
وی بی پروای سخنان و شاه نارصالدین اراده مقابل در او ایستادگی و جامل الدین جسارت این علت
هیئت اعضاء از مالحظه ای قابل نسبتاً تعداد حامیت به اتکاء دیگری روسیه، حامیت به اتکاء یکی ظاهراً
صورت به آن اوج گیری آثار انگلیس به امتیازات اعطای اثر در که ملّی نهضت رشد به اتکاء دیگر حاکمه،
رجال میان در خود شهرت و وجهه به اتکاء رسانجام و می کرد، ظهور امتیازات علیه بر نامه هائی شب انتشار
می داشته اند. امان در شاه نارصالدین دستربد از را او که است بوده انگلیس و روسیه و اسالمی کشورهای

را سیّد دور بیشرت مردم دوم دفعٔه «این می نویسد: جامل الدین دوم سفر این دربارٔه االسالم ناظم
هم از را ایران سلطنت حوزه قریب َعاّمً که ترسانید را شاه امین السلطان شد. پا بر ّرسی مجالس گرفتند،

پاشید…» خواهد
و تجار اعیان، و دولتیان میان در را او دوستاِن آنکه از پس جامل الدین هواداران ترکیب مورد در وی
بودند نفر ۵۰ از متجاوز رضا میرزا قبیل از …» : می گوید می برد نام اسم به نویسندگان و شعرا و مالکین

می منودند…» افتخار خدمتش به و می نشستند ساکت و مبهوت و مات سید مجالس در که
بردن پناه از پس و، شده علنی جامل الدین با شاه نارصالدین اختالف چون بار این که زد حدس می توان
به نیز جامعه پائین قرشهای توجه شده اند خرب با اختالف این از نیز عامه عبدالعظیم، شاه به جامل الدین
پیش از بیش عبدالعظیم شاه در او وعظ مجالس در نیز جزء کسبٔه و باشد شده جلب جامل الدین طرف

باشند. شده حارض
در تنها و می کنند صحبت کلی طور به جامل الدین نزد مردم روزافزون حضور از منابع هرحال، به
جامل الدین لحن یافنت شدت در همگی ولی می کنند. ذکر اسم با معروف روحانیون و رجال مالقات مورد
در که روزی چند و ماه هفت مدت در می گوید: ناظم االسالم دارند. نظر اتفاق مبارزه به عموم دعوت و

شاه. نارص الدین به عبد العظیم شاه از جامل الدین نامٔه به شود ۸۸رجوع

.۱۵۳ تا ۱۵۰ تصاویر جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد مجموعه به شود ۸۹رجوع
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هر مظلوم و ظامل با من که… است می گفته پیوسته بوده مشغول خلق دعوت «به بوده عبدالعظیم شاه
ظامل ظلم و جسارت سبب و می کند ظلم قبول آنکه برای را مظلوم و ظلمش برای را ظامل دارم. عدوات دو

می شود.»
وا داشت را شاه نارصالدین که است بوده مردم مستقیم دادن قرار خطاب مورد و تبلیغات همین شدت

کند. تبعید ایران از خارج به و کشد بیرون آنجا از را جامل الدین شکسته را بست حرمت تا
است آن منودار می شود فرستاده بست از جامل الدین آوردن بیرون برای که نفر) ۵۰۰) سوارانی تعداد

می داند.۹۰ محتمل جامل الدین از را مردم توده حامیت ایران حاکمه هیئت که
ایران بی تحّرک و محدود بسیار روشنفکرِی محافل به جامل الدین ورود که گفت می توان کلی، بطور
و جنب — استعامر و استبداد ضّد و خواهانه آزادی افکار نرش عینی رشائط وجود حال، عین در و —
هر در جهت به این و نبود بینی پیش قابل او کنندگان دعوت برای وجه هیچ به که آورد بوجود جوشی

کردند. بیرون ایران از را او بی احرتامی کامل در دوم بار و محرتمانه اول بار دوبار،
از پس اینها که است آن جامل الدین با طلب اصالح فئوداِل اعیان و بزرگ تجار رابطه در جالب نکته
کشیده کنار را خود ترس با و شدند متفرق او گرد از تدریج به شاه نارصالدین و جامل الدین اختالف تشدید
هواداران این که حالی در گرفت صورت وحشیانه ای رفتار چنان جامل الدین «با گذاشتند: تنها را جامل الدین
جامل الدین ارادمتند را خود بنحوی می کوشیدند خود خاطرات در کدام هر مرشوطه از بعد که وی آتشین

نکردند.»۹۱ لب تر او از هواداری در بزنند، جا
نامه هائی بیشرت در که چرا — بوده جامل الدین نزدیک دوستان از که معین التجار عبدالرحیم سید مثالً،
سالم معین التجار عبدالرحیم این به می نویسد او حساب های طرف و امین الرضب برای جامل الدین بعداً که
و ترسیده او با ارتباط از جامل الدین اخراج از پس — می فرستد  مخصوص بسته و نامه برایش و می رساند
جامل الدین که را نامه هائی کردن معدوم سفارش کرمانشاه در امین الرضب حساب طرف عرب علی مال به

می کند. می فرستد او برای

می دادند احتامل دولت مأموران که امر این به جامل الدین خوِد می نویسد٬ امین الدوله برای تهران از اخراج از بعد که نامه ای ۹۰در

آن خوف «چون است: چنین عینا او عبارت می گیرد. سخریه به را آنها فکر این کرده اشاره برخیزند او از حامیت به مردم
خیال آنکه حال و کنند حامیت من از دینی غیرت بسبب مانده عبد العظیم شاه اهل قلوب در اسالمی اندک مبادا که داشتند
همیشه چنانچه منوده هجرت والیت آن از که است مدتی حمیّت و غیرت و دین و اسالم که چون بوده محال فکر و باطل

.(۱۹۲ صفحٔه زمین، مرشق بیداری در جامل الدین سید نقش کتاب (ملحقات می گفتم.»

مرسور من روح حاالت این همٔه در «ولی می گوید: و می کند مرست اظهار گذشته او بر که مصائبی از نامه همین پایان در
هر تا ایشان معنوی و صوری احوال اصالح برای من که دانست خواهند ایرانیان بعضی بالشک و بود خواهد و هست و بوده

دارم.» ایستادگی درجه
او نام ذکر از پس که فیض هللا مال مسجد در جامل الدین به نسبت دولتیان خشم مشاهده از پس محالتی، سیاح حاج ۹۱مثالً،

گفتم کرده خلوت او و امین الرضب حاجی با و جامل الدین سید آقا منزل رفتم «من میگوید: شده، ابراز وعاظ از یکی توسط
قطعا لیکن است رشف راه این در جان بازی و منی ترسم خطر از می بینم نزدیک خطری نباشم تهران در مدتی دارم عزم من
به شود (مراجعه نیست.» روا رشعاً و عقال بی مثر هم آن و بیندازد مهلکه به را خود انسان منی بخشد. اثر و ندارد نتیجه

سیاح) حاج خاطرات
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نوشته سیدعبدالرحیم آقا «سابقاً می نویسد: امین الرضب به خود ۱۳۰۸ ذیقعده نامٔه در عرب علی مال
آب به کرده پاره می رسد او از که کاغذ و نوشته من به را او الزمٔه مطالب و بخوانید (را) کاغذ که بود
دانسته که دهید اطالع رسکار کنم چه را تکلیف است آمده بزرگی بسیار پاکت یک حال باشند ریخته روان
چند «رأسی می نویسد: امین الرضب به ۱۳۰۹ شوال ۱۵ مورخ نامٔه در عبدالرحیم سید خود بعداً و باشم.»۹۲
ذکر جرأت ولی است جامل الدین (منظور است لندن در حال که آشنائی آن از رشحی خواسته ام است چاپار
یقین رسیده. او از کرمان به باز انتشاراتی می کنم عرض حال می کردم. احتیاط بنویسم ندارد) را وی نام
رهرب آشتیانی میرزای به جامل الدین نامٔه (منظور نوشته میرزا جناب به برصه از که کاغذی دیده اید. رسکار
حمله به معروف جامل الدین نامٔه به است (اشاره علام متام به ملت زبان از کاغذی باز و است) شیعیان
چه به این ها متفکرم رسیده. جا همه یقین به رسیده کرمان که جائی — زده اند چاپ را این ها القرآن)
کردم یقین همین بفرستم رسکار برای آنرا نسخه خواستم دارد. رس بر مرد این خیالی چه می خورَد دردی
می ترسم مرد این از چنان که من را. ما مناید حفظ هللا انشاء خداوند کردم. احتیاط همین دیده اید رسکار
کردم باز تا بود من باسم پستخانه در انتشارات از یکی این وجود با و منی برم را او اسم کرمان در اصال که
خداوند باری کرمان. آمده ام من که فهمید کجا از این ندیدند. هیچ خودم رس دور که کردم پنهان دیدم

مناید.»۹۳ حفظ هللا انشاء
روحی، احمد سید کرمانی، رضا میرزا نظیر کسانی شد جامل الدین با که رفتاری مشاهده عوض، در ولی
نزدیکرت جامل الدین به را — ایران آزادی راه جانبازان این — خبیر امللک حسن میرزا و کرمانی خان آقا میرزا

کرد.

.۱۰۹ صفحٔه جامل الدین، سید دربارٔه نشده چاپ مدارک و اسناد ۹۲مجموعٔه

از پس چگونه که می کند تعریف کرمانی ناظم االسالم کرد. وخیمرت هم این از را وضع رضا میرزا دست به شاه نارص الدین ۹۳قتل

دردرسی رضا میرزا با او بودن همشهری مبادا تا می کرده معرفی خراسانی» «ناظم االسالم را خود مدتی تا او شاه نارص الدین قتل
که است کسی او — بدانیم ایران مرشوطه نهضت اول مرحله مبارزین از یکی را ناظم االسالم این اگر حال کند. ایجاد او برای
آوریم. بدست اصالح طلبان این عمل شهامت برای معیاری می توانیم — می نویسد را ایران مرشوطه تاریخ بار نخستین برای



وی فعالیتهای و ایران از جامل الدین اخراج
ایران حکومت ضّد بر
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بغداد به سپس و فرستادند خانقین به کرمانشاه طریق از را او بست از جامل الدین کشیدن بیرون از پس
آمد.۹۴ برصه به ناگریز و نکرده موافقت بغداد در وی ماندن با عثامنی دولت گویا ولی رفته

و ایران حاکمه هیئت با علنی خصومت در وی ایران، در جامل الدین حرمِت هتک و اخراج این از پس
نامه ای برصه در اقامت هنگام جمله از می زند، فعالیت ها سلسله یک به دست شاه نارصالدین آن رأس در

بر می انگیزد.۹۵ خارجی امتیازات علیه قیام به را او نوشته شیعیان پیشوای شیرازی حسن میرزا به
دلگرم عثامنی دولت حامیت به را شیرازی میرزای جامل الدین، که است آن نامه این در جالب مطلب
خوشحال تو قیام از هم عثامنی دولت میگویم، االسالم حجت به مطیع نفر یک بنام «باز میگوید: کرده
نقاط در فرنگیان مداخله میداند عثامنی دولت زیرا کرد. خواهد کمک بتو تبهکار این با مبارزه در و شده

بود.»۹۶ خواهد او زیان به کشور این در نفوذشان و ایران

دربارٔه نشده چاپ مدارک و (اسناد نشأت. صادق آقای نوشته بغداد»، در اسدآبادی جامل الدین «سید مقالٔه به شود ۹۴رجوع

.(۱۲۵ - ۱۴۰ صفحات جامل الدی، سید
جامل الدین که نیروهائی ترشیح برای می تواند بخوبی و است زیاد بسیار جامل الدین سیاسی عقاید درک در نامه این ۹۵اهمیّت

این دوم قسمت در من کند. کمک ما به دارد امر این برای که دالئلی و بسازد را خود ایده آل جامعٔه می خواهد آنها کمک به
خواهم قرار بررسی مورد دیدگاه این از را القران» «حمله به معروف نامٔه و شیرازی میرزای به را جامل الدین نامٔه نامه، پایان

داد.
.۱۲ صفحٔه اسد آبادی، جامل الدین سید رشق فیلسوف بزرگرتین از نامه دو ۹۶ترجمه

فعالیتهای عثامنی خالفت تحکیم برای آشکار و خفا در و می بینیم وفادار عثامنی دولت به را جامل الدین همواره ما اساساً
جامل الدین خوش بینی این تا است الزم نیز عثامنی دربار در ایران، دربار در او تجربه نظیر تجریه ای می کنیم. مشاهده را او

گردد. مرتفع نیز عثامنی حکومت و سلطان به نسبت
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صادر را تنباکو استعامل تحریم فتوای کرده متنبّه را شیرازی میرزای که است عواملی از یکی نامه، این
می کند.

می کنند. مبالغه تنباکو امتیاز ضّد نهضت ایجاد در جامل الدین نامٔه این نقش اهمیّت در عده ای ولی
شب نامه ها انتشار با نامه این تاریخ از قبل که را فعالیتهائی و گرفته نادیده را نهضت عینِی رشایط این ها
پی و شناسی وقت با جامل الدین و بود آماده زمینه هرحال، به می گیرند. نادیده بود شده آغاز تهران در
مشخص۹۷ کارِ  این برای و زمان آن در که شد متوسل کسی به ایران در نیروها ترکیب چگونگی به بردن
قرار تنباکو امتیاز ضّد نهضت خدمت در کشور رسارس در رسمی روحانیت سازمان بود. مناسب تر همه از
خود، هدف به آمیز۹۸ مساملت طور به توانست که داد نشان خود از گسرتشی و وسعت چنان و گرفت

آید۹۹ نائل تنباکو، امتیاز الغاء یعنی
دید را رسمی روحانیت جنبش و تنباکو نهضت پیروزی که همین و رفت لندن به جامل الدین آن از پس
را القرآن حملة معروف نامٔه دلیل، بهمین افتاد. تازه مرحله به آن کردن وارد و نهضت به زدن دامن بفکر
نتیجه به تنباکو امتیاز الغاء موضوع در آنها مبارزه چگونه اینکه ذکر با و نوشت ایران روحانیون به خطاب
وی خلع (و شود خلع پادشاه این «اگر کنند. عزل کرده تکفیر را شاه نارصالدین که خواست آنها از رسید
خواهد وی جانشین آنکه می شود) خارج حق اهل زبان از دینی غیرت روی که کلمه ای کلمه، یک با هم
خدائی قدرت او که چرا نیست مقدورش شام پیشگاه در خضوع جز و کند رسپیچی شام از منی تواند بود

می کشند.»۱۰۰ پایین گمراهی تخت از رسکشان آن با که قدرتی می بیند، خود چشم به را شام
وحشت به را آنها بیشرت ظاهرا برانگیزد، رسمی روحانیون در را عمل جرأت آنکه بجای نامه این ولی

برود. پیش منی توانست این از بیش روحانیت این حقیقت، در و افکند
مرصوف را خود فعالیتهای بیشرت و کرد منترش را ضیاء الخافقین ملکم همکاری با جامل الدین، لندن در
که رفت پیش جائی تا راه این در و منود شاه نارصالدین شخص مخصوصا و ایران حاکمه هیئت با مبارزه
بود لندن همین در کند. کمک شاه نارصالدین خلع به که کرد تقاضا نیز وی از ویکتوریا ملکه به نامه در

گرفت. قرار او قبول مورد دوم بار و شد ابالغ جامل الدین به مرتبه دو در عثامنی دولت دعوت که

و مالقات به حارض شیرازی میرزای همین و منی گیرد نتیجه ای هیچ القران» «حمله نامٔه از بعداً جامل الدین آن. از بیش نه ۹۷و

منی شود. او با ارتباط قبول

آنکه ضمن و می گوید سخن تحسینی قابل سادگی با رضا میرزا نیز، ارشاف آزادیخواهان باصطالح این نا استواری مورد در
خیال همچو اگر …» می کند: بیان چنین را دلیلش نرسانیده هیچکس اطالع به شاه کشنت بر دایر را خود تصمیم می گوید
سیاق (از مردم این که بودم کرده تجربه وانگهی می شد. باطل مقصود و میگردید منترش حکامً می گفتم احدی با من را بزرگی
هستند)، «سلطنه ها» و «دوله ها» و «ملک ها» هامن اینجا در «مردم» از منظور که است معلوم کامالً بعدی گفته های و کالم
اصالح فقط مقصود که بود میان در غیره و تنباکو گفتگوی که اوقاتی آن در و دارند حیات و جاه حب و سست عنرص چقدر
هم عهد درم و قدم و قلم با که سلطنه ها و دوله ها و ملک ها این چقدر نبود میان در کسی و شاه کشنت خیال ابدا و بود اوضاع
نامرد کشیدند…دیدم کنار را خود همه شد پیدا گرفتاری ما برای دیدند که همین حارضیم جا همه تا می گفتند و بودند شده

(۸۳ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری (تاریخ هستند…»
بپیوندد. نهضت به منی توانست دیگری شیوه به مساملت آمیز طریق از جز سازمان این ۹۸اساساً

است. خارج نامه پایان این موضوع از ایران مرشوطیت نهضت با آن ارتباط چگونگی و نهضت این جریان ۹۹بررسی

رشق. فیلسوفان بزرگرتین از نامه دو به شود رجوع ایران، علامی به ۱۰۰نامه



پنج اقامت و عثامنی به جامل الدین دعوت
آنجا در وی ساله

۱۵

مرگ سال که ۱۸۹۷ سال تا و شد استانبول وارد عبد الحمید سلطان دعوت به ۱۸۹۲ سال در جامل الدین
ماند. باقی شهر این در اوست

همه از کرمانی رضای میرزا بازجوئیهای منت ما، منابع میان در جامل الدین زندگی از دوره این دربارٔه
دیگر، سوی از و داشته متاس جامل الدین با نزدیک از رضا میرزا زیرا است، نزدیکرت حقیقت به و روشن تر
روشنفکر مردی خود او به ارادت و جامل الدین به نسبت شیفتگی وجود با است معلوم او بازجوئی منت از

است.۱۰۱ داشته آگاهی بخوبی داده انجام آنچه حقیقت به و بوده صاحب نظر و
عثامنی سلطان که می شود عنوان مطلب این گاه جامل الدین، دعوت در عثامنی سلطان انگیزه دربارٔه
عنوان حتّی و کند۱۰۲ جلوگیری استانبول دربار برای او احتاملی خطرات از تا کرده دعوت استانبول به را او

که است شده توصیف جامل الدین دست در ابزاری بصورت عمل در مرشوطه خواه، نویسندگان آثار در حتّی رضا میرزا ۱۰۱اغلب

داشته اند روا او به نسبت بست از وی کشیدن بیرون هنگام که بی حرمتی ای جربان بخاطر و جامل الدین به عشق روی از
او، بازجوئیهای منت یعنی مانده، باقی رضا میرزا از که نوشته ای دو همین به توجه است. زده دست شاه نارص الدین بقتل

می کند. ثابت را اّدعا این کذب
پاشیدن هم از برای که می داند انگلیس عامل را جامل الدین ناظم االسالم، گفته تصدیق با ظاهراً که ساسانی ملک خان ادعای ۱۰۲این

و شاه نارص الدین خلع «برای خبیر امللک خان حسین میرزا کمک به جامل الدین که اّدعا این با می کند، فعالیت عثامنی حکومت
میهامن نوازیهای با عثامنی دولت که بفرض دارد. مغایرت می کرد…» بسیار کاغذ پرانی عثامنی خالفت لوای زیر ایران کشیدن
استقالل به باز بپذیریم را او مزاج تلّون هر چند که است تصور قابل صورتی در فقط این ولی باشد، فریفته را جامل الدین خود

باشد. رأی تغییر به قادر منی بایست بود انگلیس عامل جامل الدین اگر کنیم. حکم او رأی

تاریخ نویسی روحیه مغایر ایران دولت مأمور گفته استناد به رصفاً انگلیس نزد در جامل الدین نوکری کردن عنوان بهر حال
اسناد این در که مطالبی کرده: زیاده روی دولتی اسناد از استفاده در قاجار، دورٔه سیاستگران کتاب کلی بطور — است علمی
قتل عواقب از را خود شده نحوی بهر میکوشند آن رسدمداران — مخصوصاً و — ایران دولت که است بهتانهائی اکرثاً آمده
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به او دعوت با عثامنی سلطان و مناید تأسیس مکه در خالفتی داشته تصمیم جامل الدین که است شده
است. کرده پیش گیری کار این از ظاهراً استانبول

جا هیچ در هرگز زمان این تا دادم تذکر هم قبال که طور هامن چه پذیرفت منی توان را نظر این
نداشت دلیلی و باشد داده انجام عملی عثامنی حکومت با مخالفت به جامل الدین که بود نشده دیده
بنحوی میبایست دشمنی این الاقل یا و ببیند خود برای دشمنی جامل الدین وجود در عثامنی حکومت که

کند. قضاوت آینده دربارٔه آن روی از بتواند عثامنی دولت تا باشد کرده تظاهر
منی توانست باز داشت، واقعیت اگر حتّی جامل الدین، طرف از هم مکه در اسالمی خالفت ایجاد موضوع
ایجاد آنرا نفر یک اراده که نیست چیزی خالفت یک زیرا باشد داشته عثامنی حکومت برای جدی خطری
نشان دیده تدارک کار این برای که هم را نیروهائی می بایست می کرد ادعائی چنین جامل الدین اگر و کند
ذهن در جز مکه در خالفت ایجاد و نشده ثبت تاریخ در نیروهائی چنین از اثری هیچ زمان آن در دهد.
خالفت که شود گفته پاسخ در اگر است. نداشته مادی زمینه دیگر جای در کواکبی نظیر پردازانی خیال
جریان درک از که داده ایم نشان نیامد هم بوجود نکرد آن ایجاد به اقدام جامل الدین چون مکه در اسالمی

هستیم. عاجز بکلی تاریخ محرکه نیروهای و تاریخی تکامل
اتّحاد طرح از منی تواند شد متوجه عبد الحمید سلطان وقتی بعد سال چند که دارد حقیقت این ولی
استعامر با مبارزه دربارٔه جامل الدین افراطی عقاید با منی تواند حال عین در و بربد خود بنفع سودی اسالمی
زمان آن در و گرائید برسدی جامل الدین با رابطه اش کند، موافقت دموکراتیک آزادیهای بعضی ایجاد و
و بود کرده شاه نارصالدین با پیش سال چند که بکند را کار هامن او با اروپا در تا نکرد رها را جامل الدین

داد. رّد جواب اروپا به رفنت برای تقاضای[او] به
از می کرد فکر عثامنی سلطان که بود این جامل الدین از عثامنی سلطان دعوت اصلی علت حال، هر به
بدست عثامنی امپراتوری زوال از جلوگیری و خود موقعیت تحکیم بنفع می تواند وی اسالمِی اتّحاد دعوت
پشت گرمی و امپریالیستی سیاستهای صحنه در آملان پیدایش مخصوصا — کند استفاده روسیه و انگلیس
افتخارات فکر به احیاناً کرده، ایجاد وجود عرض جرأت او در پا تازه امپریالیست این به عبدالحمید سلطان
آشکار او بر را اسالمی اتّحاد بودن خیالی مورد این در تجربه ها اولین ولی افتاد. عثامنی امپراتوران گذشته

ساخت.
تحت اسالمی کشورهای وحدت موضوع جامل الدین، نظرات از که می دید عبدالحمید سلطان پس
بعضی دادن دربارٔه جامل الدین خواست های آن و میامند چیز یک فقط و است، تحقق ناپذیر وی رهربی

است. خارجی سیاست های برابر در جدی روش های اتخاذ و امپراتوری ساکنان به دموکراتیک آزادی های
این منی توانست بود شده اسالمی اتّحاد مورد در خویش تخیالت و افکار شیفته که جامل الدین اگر

مختار وزیر عالء السلطنه خان محمد علی میرزا به امین السطان تلگراف در مثالً می بندند. جامل الدین به — دارند برکنار شاه
خود ظاهراً که می دهد نسبتهائی جامل الدین به امین السطان است) شده درج سیاستگران ۲۱۲ صفحٔه در (و لندن در ایران
مذهب (جامل الدین) او …» میگوید: چنین جمله از امین السطان است. نکوشیده آنها اثبات در جائی نیز ساسانی ملک خان
با و شده متحد اخیر ساله دو در کند پیدا قوتی و دارند جمعیتی اینکه محض هم بابیه طایفه با ولی دارد آنارشیک عقیده و
باشد آگاه سیاست الفباء از که کسی و است بی اساس همه مطالب این ساخته.» بهم اسالمبول مقیم بابیه رؤسای از جمعی

دارد. وجود جامل الدین عقاید و آنارشیسم میان بزرگی مسافت چه که می فهمد براحتی مثالً
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فتوحات را آن پود و تار که امپراتوری ای در که می فهمید خوبی به عبدالحمید سلطان بفهمد، را موضوع
آزادی های برقراری شده، حفظ هم آن اجزاء نیم بند پیوند همین اسلحه زور به و بسته هم به نظامی
ایجاد به حکم یعنی بود، آن خواستار جامل الدین که نا چیزی حّد آن در حتّی مشورت، حق و دموکراتیک

امپراتوری.۱۰۳ نابودی و زوال رسانجام و مرج و هرج
جهت را اسالم مختلف ِفرَق متنفذین و علام به نامه نویسی و آمد استانبول به جامل الدین هرحال، به
و ندادند پاسخ نامه ها به عده ای کرد. آغاز عبدالحمید سلطان رهربی تحت اسالمی اتّحاد به آنها دعوت
سیاسی رشائط به توجه با و نشد حاصل چیزی نیز عده این موافقت از ولی کردند۱۰۴ موافقت نیز عده ای

شود. حاصل هم منی بایست زمان، آن اجتامعی و
جامل الدین وجود آثار از که کرد این متوجه را خود کوشش بود نربده سود نقشه این از که عثامنی دولت
آورد عمل به جلوگیری االمکان حتّی طلب، مرشوطه احیاناً و خواه، آزادی افرادی عنوان به هوادارانش و
خبیر حسن میرزا کرمانی، آقاخان میرزا دستگیری در بعدها و گرفت خود کنرتل زیر را جامل الدین لذا و
ایران، دولت تقاضای به جدی، آزادی خواهان و اسالمی اتّحاد آتشین حامیان این روحی، احمد شیخ و املک
خود رفتار و اعامل مواظب که کرد اخطار جامل الدین به ضمنی، بطور شاید خود، عمل این با و کرد اقدام

باشد.۱۰۵
محمدعلی بدست آنها قتل به که شاه نارصالدین قتل از پس ایران، دولت مقامات به نفر سه این تحویل
در ظاهراً جامل الدین اوست. پیروان و جامل الدین با عثامنی دولت کدورت نهایت منودار شد، منجر میرزا
چنان کرده مسئولیت سلب نقشه هایش و خود از عثامنی رهربی تحت اسالمی اتّحاد برنامٔه شکست مورد
غیر به نه است،۱۰۶ داده نسبت عثامنی حامقت به را آن شکست می آید، بر رضا میرزا بازجوئی منت از که

نوزدهم. قرن آخر دهٔه در اسالمی اتّحاد فکر بودن عملی
حسین میرزا که چنان و نشده اثبات جا هیچ در شاه نارصالدین قتل در جامل الدین مستقیم نقش

نسبت آنها جهالت به را شاه نارص الدین و عبدالحمید نظیر کسانی استبداد مرشوطه خواهان، دورٔه این نوشته های در ۱۰۳اکرثاً

بگیریم در نظر درست دارد سلطانها قبیل این مقام برای کشور در واقعی آزادی برقراری که را خطرهائی اگر لیکن می دهند.
می باشد. خود طبقاتی و اجتامعی موقعیت از آنها آگاهی کامل زائیده آنها استبداد که می فهمیم

رصاحت با رضا میرزا کردند موافقت او نامه های و جامل الدین اسالمِی اتّحاد فکر با که علامئی از دسته آن انگیزه مورد ۱۰۴در

آخوندها بعضی کردند، عبودیت اظهار و نوشته جواب متام بلی …» می گیرد: ُسخره به را آنها حّدی تا ظاهراً و می گوید سخن
اول، جلد ایرانیان، بیداری تاریخ می گیرند؟…»، آرام دیگر بشنوند، امتیازات و پول وعده منی شناسید مگر را الشخور مالهای و

.۹۰ صفحٔه
جز او از فعالیتی هیچ ساله پنج دورٔه این در زیرا است. شده موفّق جامل الدین کردن خنثی امر در عثامنی سلطان ۱۰۵ظاهراً

آن به مستقالً خود رضا میرزا که است تصمیمی من بنظر شاه نارص الدین قتل به اقدام است. رس نزده سابق الذکر، نامه نویسی
نشان موجه او برای جامل الدین عقاید قبول را کار این است منعکس او خود بازجوئی منت در که هامنطور و کرده مبادرت

باشد. داده انجام را کار این او شخص تحریک به آنکه نه است داده
می گوید: که مخزومی گفته با کنید مقایسه می کند بازگو خود بازجوئی منت در کرمانی رضای میرزا که را جامل الدین گفته ۱۰۶این

را اروپا نیرنگهای که مهیاست و هوشیار و بیدار خیل که دیدم را است) عثامنی سلطان (منظور پادشاه گفت: «جامل الدین
(۶۱ صفحٔه اسدآبادی، جامل الدین سید (خاطرات دهد.» تکان را دولت که دارد خوبی توانائی و استعداد و بربد بین از

می گذارد. جامل الدین دهان در زیاد عثامنی سلطان به نسبت متلق آمیز جمالت اینگونه از مخزومی



۵۳

Temps «تان» مجلٔه خربنگار با مصاحبه در جامل الدین شاه، نارصالدین قتل از پس می گوید: اصفهانی دانش
می کند. انکار کار این در را خود رشکت فرانسه

قتل چگونگی مورد در ،۲۹۰ صفحه رشق، نامی مردان کتاب در فرخزاد نراقی خان غالمحسین میرزا
نادرست مطالبی جامل الدین، زندگی به راجع دیگر موارد بسیاری نظیر رضا، میرزا توسط شاه نارصالدین
هر که داد اطالع اعظم) (صدر اتابک اصغر   خان علی میرزا و شاه به رضا…. «میرزا می گوید: کرده عنوان
و شاه او عمل از جلوگیری برای قبالً سید هواخواهان از عده ای رسانید. خواهد قتل به را آنها شده وقت
مربوط بهیچوجه بزند رس او از عملی چنین اگر که نوشتند و ساختند آگاه رضا میرزا مقصد از را درباریانش
عمل آن از منوده دستگیر را او وقت از قبل که است آن بهرت بود. نخواهد دوستانش و سیدجامل الدین به

بدارند.» باز خطیر
نارصالدین قتل از پس جامل الدین، تحویل بر دایر ایران دولت تقاضای به نتوانست البتّه عثامنی سلطان
محبوبیتی و معروفیت چنان عثامنی امپراتوری رسارس در زمان آن در جامل الدین دهد. مثبت پاسخ شاه،
در مسلامً جامل الدین اینکه به توجه با می داد تحویل ایران مقامات به را وی عثامنی سلطان اگر که داشت
نبود. دشواری کار عثامنی رسارس در جامل الدین خونخواهی به نهضتی ایجاد بینی پیش می شد اعدام ایران
قلمداد عثامنی سلطان دوست عنوان به جا همه در جامل الدین که بگیریم نظر در نیز را این وقتی
حیثیت به لطمه ای چه عثامنی دولت طرف از جامل الدین تحویل که کنیم درک می توانیم بهرت بود شده

می ساخت.۱۰۷ وارد دولت این
مسموم موضوع ایرانی نویسندگان معموالً او مرگ علت دربارٔه درگذشت. ۱۸۹۷ سال در جامل الدین

می پذیرند. را او کردن
قول از را عجیب مطلب این جامل الدین مرگ علت مورد در رشق نامی مردان کتاب در فرخزاد نراقی
از او قتل برای مخصوصاً که شخصی با ایران سفارت کارکنان …» که می کند عنوان مطلعین از جمعی
خالل بوسیلٔه جامل الدین، سید دیرینه دشمن ابوالهدی کمک به شده همدست بود رفته اسالمبول به ایران
نظر این بخواهیم اگر حال، هر به کردند…». مسموم را او بود شده رسطان میکروب به آلوده که دندانی
«به بود»، رفته ایران از که «شخصی و ایران سفارت کارکنان که کنیم قبول هم را این باید کنیم قبول را
کشف به قادر هنوز نیز امروز علم که بودند شده نائل کشفی به قمری هجری ۱۳۱۴ در ابوالهدی» کمک

۱۰۸ است. نشده — رسطان  میکروب کشف — آن

جامل الدین تحویل به کمک جهت انگلیس سفارت به ایران دولت رجوع از قاجار دورٔه قاجار دورٔه سیاستگران کتاب ۱۰۷نویسنده

می توان آسان تر انگلیس دیپلوماسی به توسل این از ولی بگیرد. نتیجه انگلیس سیاست به را جامل الدین وابستگی می خواهد
سفرای اجازه بدون منی خورند آب که کرد نتیجه گیری انگلیس به عثامنی احیاناً و ایران دولت وابستگی اثبات جهت در
مورد در ایران دولت که است موجود مدارکی خارجه امور وزارت آرشیوهای و دولتی آرشیوهای در اگر استعامرگر. کشورهای
دولت جامل الدین از خود حامیت عدم اعالم با است خواسته وی از و کرده رجوع انگلیس سفارت به جامل الدین تحویل
برای ایران دولت آنها در که یافت می توان نیز بسیاری مدارک آرشیوها همین در بگذارد، آزاد ایران به او تحویل در را عثامنی

است. کرده رجوع خارجی سفارتهای به صدر اعظم فالن نصب یا وزیر فالن خلع جهت تکلیف کسب
ایران دولت تا داده اشاعه جامل الدین فّک در را رسطان وجود بدروغ عثامنی دولت اینکه بر دایر ساسانی ملک خان ۱۰۸گفته

سید و قاجار) دوره سیاستگران ۲۲۲ (صفحٔه همدانی عبدالحسین گفتٔه به استناد و بردارد، دست او تسلیم جریان تعقیب از
شایع بدروغ واقعاً مطلبی چنین می خواست سلطان اگر منی رسد. بنظر معقول (۲۲۲ و ۲۲۱ (صفحات ـ بلخی برهان الدین
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فراتر گامن و حدس حّد از داریم دست در جامل الدین کردن مسموم مورد در که اخباری هرحال، به
نیست. دست در مورد این در مشخصی خرب و منی روند

در افغانستان به ترکیه از جامل الدین جسد انتقال موضوع گفت باید قسمت این در که مطلبی آخرین
جامل الدین به نسبت بی حرمتی نوعی کرده تقبیح را کار این معموالً ایرانی نویسندگان است. ۱۳۲۳ سال

دانسته اند.۱۰۹

کنجکاوی ها و استانبول در ایران سفارت حساسیت به توجه با الاقل یا باشد کرده قطع را او با رابطه هرگونه می بایست شود
نظیر کسانی کرده اعتامد سلطان که کرد تصور می توان چگونه جامل الدین وضع مورد در سفارت این جاسوسی های احیاناً و
کردن مسموم بود ممکن چگونه و باشند دیده سامل آخر روز تا را او آنها و باشد داده راه جامل الدین نزد را فوق الذکر اشخاص

گیرد. صورت «همدانی» یک حضور در او
در ایران، عرص آن سیاسی منایندگان بد اندیشی از بود توانسته افغانی شهرت پناه در که «سید می نویسد: طباطبائی ۱۰۹محیط

تسلیم آفرین جان به جان عبدالحمیدی قفس در بی کس و غریب مبارزه، سال سی از پس و مباند مصون خارجی کشورهای
گور اسالم دین دستور برخالف و مباند آرام هم خود قرب در نگذاشتند عاقبت سپرد «مشایخ» گورستان خاک به بی جان تن و
جابجا آب، و هوا و خاک برفراز کشور، آن به کشور این از و در آن به در این از را بازمانده اش استخوانهای و شکافتند را او
و ۱۳۵ صفحات زمین، مرشق بیداری در جامل الدین سید (نقش سپردند.» بخاک دوباره کابل کوهستان دامنه در تا کردند
چه سیاستمدار، یک می ماند. او برای تعزیه خوانی به بیشرت سیاسی شخصیت یک به راجع کردن صحبت طرز این .(۱۳۶
نوعی جامل الدین جسد انتقال می کند. برخورد موافق و مخالف نظرات و عقاید با مرگ، هنگام در چه و زندگی هنگام در

بی حرمتی. نه اوست به حرمت
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رابطه و جامل الدین مذهبی و فلسفی عقاید
او سیاسی فعالیتهای و عقاید با آنها

۱

رساله هامن کند کمک ما به می تواند جامل الدین مذهبی و فلسفی عقاید درک برای که مأخذی مهمرتین
دست در باب این در جامل الدین از که دیگری مقاالت می باشد. نیچریان حال حقیقت و نیچریه رّد در او
بیان کتاب این در که است مطالبی سادٔه تکرار یا و توضیح اکرثاً رنان۱۱۰ ارنست به وی پاسخ بجز داریم
مذکور رسالٔه به نسبت که شأن و شوکت با اکهوریان مقالٔه و رساله این از پس که تفاوت این با است، شده
بطور ماتریالیست ها با مبارزه جامل الدین بعدِی فلسفِی نوشته های در است، بی محتوا  تر و سطحی تر بسیار

هواداران از عده ای سو، یک از نیست. اصیلی منت ظاهراً داریم دست در رنان به جامل الدین پاسخ از فارسی به امروز که ۱۱۰متنی

جامل الدین پاسخ عربی منت برگرداندن هنگام که معتقدند حیدر  آبادی حمید هللا و خرسوشاهی هادی سید نظیر جامل الدین
هادی سید دیگر سوی از و است گرفته صورت تحریفاتی آن در Débats des Journal ِدبا ِد ژورنال دفرت در فرانسه زبان به
بیان مخترصاً و نکرده ترجمه را منت از قسمتی حیدر آبادی ارسالی، عربِی منت ترجمه هنگام که دارد تصدیق خود خرسوشاهی
حیدر آبادی، حمید هللا پروفسور مقدمه با اسد آبادی جامل الدین سید قلم به علم، و اسالم دربارٔه به شود (مراجعه است. منوده

قدر). و قضا رساله ضمیمه به خرسوشاهی هادی سید از توضیحات و ترجمه

دارد: تفاوت است مطرح نیچریه در آنچه با لحاظ، یک از شده، مطرح جامل الدین طرف از رنان ارنست پاسخ در که بحثی ولی
قرار بررسی مورد متدن پیشربد و قومی غرور پرورش در مخصوصاً آن عملی فوائد لحاظ از را مذهب جامل الدین رساله این در
گفته های که است لحاظ این از است: آن پیدایش چگونگی و مذهب ماهیت دربارٔه بحث رنان به پاسخ در آنکه حال می دهد
ولی نباشد. جامل الدین آِن از مطالب این که می دهند احتامل عده ای لذا، و دارد مغایرت مذهب مفروضات با جامل الدین
بعداً بطوریکه است. یکنواخت جامل الدین برخورد جا همه در تقریبا مذهب، عملی فوائد با جامل الدین برخورد لحاظ از
مهمرتین که رساله این در مخصوصا می داند. الزم جامعه برای آن عملی استفاده ِرصف به را مذهب جامل الدین دید خواهیم
فکر زائیده آنکه یا شده اند نازل خدا طرف از واقعا مذاهب آیا که منی شود بحث این وارد ابداً است زمینه این در او اثر
متوسل دیگری استدالل به جامعه برای آن بیشرت سودمندِی دلیل به جز نیز اسالم دین برتری مورد در حتّی و هستند؟ برش

منی شود.

۵۶
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می خورد. چشم به کمرت علنی
این ابتدای در نیز ما و کرد. مراجعه کتاب این به باید او مذهبی و فلسفی عقاید بهرت فهم برای لذا،
خواهیم کتاب این بررسی به تفصیل به نسبتاً است شده داده تخصیص جامل الدین عقاید به که قسمت

پرداخت.
فلسفی فقر سبب به بیشرتی حّد تا و نا  مأنوس، و پیچیده نرث سبب به حّدی تا شاید کتاب، این چون
عالقمندان از بسیاری حتّی و نیست آشنا معدود عده ای برای جز شده، نوشته فارسی زبان به آنکه با خود،
از خالصه ای ساده، نسبتاً زبانی به آغاز، در است الزم لذا نخوانده اند را کتاب این معموالً نیز جامل الدین
و منائیم منعکس کتاب این در را جامل الدین اندیشه های اصلی خطوط که بکوشیم و منائیم بیان را کتاب

بپردازیم. آن قدرت و ضعف نقاط بررسی به سپس

ناتورالیسم۱۱۱ یا نیچریه رسالٔه به کوتاه نظری آ
در آن انتشار علت و نیچریه ماهیت مورد در ریاضیات۱۱۲ معلم واصل» «محمد پاسخ در نیچریه رسالٔه
حیدرآباد و َسند و بنگاله و پنجاب و اوده و شاملیه و مغربیه ماملک و هندوستان «متامی در وی زمان

است. شده نوشته دکن»
سوم و چهارم قرون را آن پیدایش تاریخ و «دهریه» مرادف و ناتورالیسم ترجمه را نیچریه جامل الدین،
اساس تأسیس و ادیان («رفع اشرتاکی مالکیّت ایجاد و ادیان بردن بین از را آن هدف دانسته میالد از قبل

می کند. ذکر اشرتاک») و اِباحت
نظام گسیختگی مایه صورت هر در و می آیند در گوناگون لباس های به نیچریه هواداران او نظر به
هیئت انتظام سلسله («مطلقاً جامعه انتظام مایه او نظر به که مذهب با که چرا می باشند اجتامعی

می ورزند. دشمنی می باشد، ( اجتامعیه»۱۱۳
مصالحِ  که است آن یابد رواج مردم میان است نتوانسته مکتب این طوالنی مدت این در آنکه علت و

برمی انگیزد. آن با مبارزه به را مردم اجتامع، انتظامِ 
قرار روزمره امور جزو نیچر دربارٔه بحث هندوستان رسارس در که می کند اعرتاف جامل الدین آغاز، در
واحد لفظ این معنای دربارٔه چون لیکن می رود».۱۱۴ لفظ این از ذکری محفلی و مجمع هر «در و گرفته
واقعی، معنای توضیح درصدد جامل الدین می فهمند، بگونه ای را آن دسته هر و نیست توافق همه بین
که ملتی هر در طایفه این «چگونه که دهد نشان می کوشد و می آید بر نیچریه مفاسد ذکر و تاریخچه

گردید.»۱۱۵ خواهد ملّت آن اضمحالل و زوال موجب المحاله شود یافت

دوم، چاپ — اسدآبادی جامل الدین سید بقلم ناتورالیسم یا نیچریه شده رساله این از ایران در که مختلفی چاپ های میان ۱۱۱از

ماست. کار مأخذ اینجا، در تربیز، دانِش و دین بنگاه دوم، نرشیه
.۹ صفحٔه ناتورالیسم]، یا فوق الذکر[نیچریه ۱۱۲مأخذ

.۱۰ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۱۳هامن جا

؟؟ (ناخوانا) .۱۱ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۱۴هامنجا

.۱۱ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۱۵نیچریه
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دسته شدند: تقسیم دسته دو به یونان فالسفٔه میالد از قبل سوم و چهارم قرون در جامل الدین بنظر
از که دارند وجود ماده و زمان از مجرد «موجوداتی» حسی، و ماّدی جهان وراء در که بودند معتقد اول
ماّدی غیر مجرِد موجوداِت این نیز و ماّدی موجودات منشأ گروه، این هستند. بری اجسام بر حاکم قواعد

است.»۱۱۶ بسیط الوجود جمیع «از که میدانستند مجردی موجود را
می باشد.»۱۱۷ او حقیقت و ماهیت «عین او وجود کامل، ذهن، و عین تطابق بسیط، موجوِد این وجود در

اوست. هم کائنات خالق و
و افالطون و سقراط و فیثاغورث آنها جملٔه از و می نامند خداپرستان»۱۱۸ یعنی «متألهین را گروه این

می بَرَد. نام را ارسطو
که ماده جهان وراء آنها نظر به که بودند «مادیین» جامل الدین بقول یا ماتریالیست ها دوم دسته
به را ماّدی جهان تکرّث دسته این چون و ندارد. وجود چیزی است ادراک قابل پنجگانه حواس از یکی به

گفته اند. نیز (نیچری) ناتورالیست را آنها می دادند نسبت اشیاء نیچر) ) طبیعت ِ
نحوه دسته ای افتاد. اختالف آغاز هامن از مادیین میان آسامنی کُرات و زمین تکوین چگونگی دربارٔه
اعالم همه از پیش (دموکریت) «ذیمقراطیس» دادند. نسبت تصادف به را گوناگون اشیاء و جهان پیدایش
روی از و آنهاست ذاتی حرکت، که شده تشکیل ماّدی ریز ذرات از هست جهان در آنچه همٔه که کرد

آمده اند. در مختلف اشکال به اتفاق
بوده موجود همواره ماّدی جهان که داشتند اعتقاد نبوده آغاز به قائل ماّدی جهان برای دیگر بعضی
ترتیب همین به و گرفته قرار دیگر موجودات یا اجسام کامل نطفه موجودات، یا اجسام از یک هر در و
در که می کند ایراد جامل الدین اینجا در نیست. نهایتی را امر این و هست دیگر نطفٔه باز نطفه هر در

می شود. داده جای متناهی مقدار در غیر متناهی مقادیر دسته این نظریٔه
هر در و دانسته اند «میرنده» را نوع افراِد ولی جاودانی را حیوانات و نباتات انواع سلسلٔه دسته ای
نطفٔه فرد هر گاه هر که می کند ایراد جامل الدین اینجا در شده اند. خودش نظیر فرد نطفٔه به قائل فرد
ناقص موجودات نطفٔه از االعضاء صحیح موجودات افراد پیدایش باشد برداشته در را خود هامنند موجوِد

کرد. تبیین میتوان چگونه را العضو
شده اند قائل زمان طی در دیگر صورتی به صورتی از آنها تبدیل و موجودات تکامل به دیگر دسته ای
بود پوشیده مو از خوک بدن همچون قبل دوران های در انسان بدن که بود معتقد اپیکور۱۱۹ جمله آن از و
علت زمان مرور باید چرا که می کند ایراد دسته این به جامل الدین درآمد. کنونی وضع به زمان مرور به و

گردد. صور تبّدل
از کرد نفی را موجودات انواع بودن جاودانی ژئولُژی که وقتی نیچری ها» یعنی گروه این «متأخرین

آمد. پدید اختالف میانشان باز برگشته نظر آن

.[۱۱ [صفحٔه صفحٔه هامن ناتورالیسم]، یا [نیچریه جا ۱۱۶هامن

.[۱۱ [صفحٔه صفحٔه هامن ناتورالیسم]، یا [نیچریه جا ۱۱۷هامن

.[۱۱ [صفحٔه صفحٔه هامن ناتورالیسم]، یا [نیچریه جا ۱۱۸هامن

داد. خواهیم توضیح بیشرت بعد اپیکور از جامل الدین تلقی نحوه مورد ۱۱۹در



۵۹

آمد در اولیّه التهاب حالت از و شده رسد زمین که زمانی به را موجودات نطفٔه تکوین دایره جمعی
جامعت دو هر به دارند. قبول نیز حارض حال در را تازه نطفه های تکوین دیگر جمعی و میدانند. منتهی
شده معلوم که بخصوص دهند، توضیح را نطفه ها این حیات علل نتوانسته اند که می کند ایراد جامل الدین

دارد. اساسی نقشی نطفه ها این اولیّه عنارص به بخشیدن جان و آوردن فراهم در زندگی محیط است
ایراد می شد. جدا خورشید از زمین که داده اند نسبت زمانی به را نطفه ها وجود دیگر بعضی
این دیگر اختالف نسوخت؟ گدازان آتش آن در نطفه ها این زمان آن در چگونه که است آن جامل الدین
اثر در که می دانند خود خاّص نطفٔه صاحب را نوع هر جمعی نطفه هاست. تکوین نحؤه در اخیر دستٔه
نطفٔه شیمیائِی تجزیٔه در که می کند ایراد جامل الدین جمع این به می مناید. رشد اطراف محیط از تغذیه
این حال است، یکسان گاو و انسان نطفٔه متشکلٔه بسیط عنارص مثالً که می شود معلوم مختلف موجودات

است؟ علت چه به گاو از انسان متیز
تفاوت نشناخته اساسی اختالف انواع، میان دانسته میزان یک به را انواع همٔه جرثومٔه دیگر دسته ای
عده این رهرب — است شده دیگر نوع به نوعی تحّول موجب که میدانند زیستی محیط تفاوت در را آنها

است. داروین
زمان مرور به است ممکن که می دهد نسبت داروین به را موضوع این داروین۱۲۰ نظریٔه توضیح در

پشه. فیل ها و گردند فیل پشه ها
مثالً هوا و آب یک با محل یک در چرا که است آن می گیرد، نظریه این به جامل الدین که ایرادی
دارد را اشجار این ماهیِت کنندٔه تعیین نقش زیست محیط اگر دارند؟ وجود هم کنار در گوناگون درختان

باشند؟ نوع یک از آنها همٔه نشده باعث یکسان زیسِت محیط این چرا
حّد این تا تکامل جریان در را جرثومه ها است توانسته نابینا رضورت چگونه که است آن دیگر ایراد

کند. رهربی اعال
ناقصه مامثلت و مشابهت فقط را بیچاره «این می گوید: پرداخته داروین گمراهی علت تبیین به آنگاه

است.»۱۲۱ انداخته خرافات بادیٔه در است میمون و انسان میان که
خود به خود بعد و بریدند را سگ ُدم نسل چند است گفته که می دهد نسبت داروین به را نظر این
پیش مسلامنان میان را ختنه معروف مثال نظر این از انتقاد در است. آمده بدنیا بی ُدم سگ های آنها از

می کشد.
هر در معتقدند دانسته مرکب ذی شعوِر اجزاء از را جهان که می پردازد کسانی نظریٔه بیان به سپس،
می کند سؤال مثالً پرداخته نظریه این انتقاد به آنگاه و است موجود ادراک و نیرو ماده، عنرص سه جهان اتِم
سگ در و آیند در بشکلی باید بیضه در که می فهمند و می کنند مشورت یکدیگر با ذرات این چگونه که

دیگر. بشکلی
متسخر به را هندی مادیون کرده بیان آنها رّد در را خود قصد نیچریان نحلٔه ده این شمردن بر از پس
بلکه آنها پاسخ در نه او بحث و شود داده آنها به جوابی که ندارند را آن ارزش این ها می گوید و گرفته

داد. خواهیم توضیح بیشرت بعداً داروین عقاید با جامل الدین برخورد مورد ۱۲۰در

.۱۵ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۲۱نیچریه
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است.۱۲۲ حقیقت کشف بخاطر
یعنی مادیین، گروه از که مفاسدی فقط می خواهم .…» می نویسد: جامل الدین رساله، هدف مورد در
بیان رسیده اجتامعیه هیئت به ایشان تعلیامت از که مضاّری و است شده واقع مدنیت عامل در نیچری ها

منایم.»۱۲۳ تبیین و توضیح اسالمیه دیانت خصوصاً را ادیان منافع و مزایا و فضیلت و کنم
ثبات ارکان که است شده حاصل خصلت سه و اعتقاد سه ادیان سبب به دیر زمان از را انسان ها .…»

میدادند.»۱۲۴ تشکیل را برشی جوامع متدن و
مخلوقات ارشف اوست و زمینی است فرشته ای اینکه به است اعتقاد جلیله، ثالثٔه عقاید آن «نخستیِن
(سیمی) و ضاللند بر و باطل بر همه او اّمت از بغیر و است امم ارشف او اّمت بدین که است یقین (دومی)
گردد منتقل بدانها که الئقه کامالت استحصال برای از است آمده عامل این در انسان بدین که است جزم
شایان را بیت االحزان اسم فی الحقیقه که تاریک و تنگ عامل این از اتّم و اوسع و اعال و افضل عاملی به

است.»۱۲۵
مبادرت و حیوانی صفات از احرتاز به را او بداند، مخلوقات ارشف را خود انسان اینکه یعنی اول، عقیده
جهان در که این از را انسان است رادعی بزرگرتین اعتقاد این «پس برمی انگیزد: خویش اخالقی تعالی به
گردد راضی و مناید تعیّش بیابان ها بهائم چون عامل این در و کند زیست دشتی گاوان و وحشی خران چون
را خود حیات حفظ طرق و ندارد اسقام و آالم و مضاّر دفع بر قدرت که چهارپایان و اَنعام زندگانی به
افراد است زاجری سرتگ ترین و گذراند خوف و دهشت و وحشت به را عمر همٔه و نداند باید چنانکه
عظیم ترین و منایند پاره عقوره کالب و ضارع ذئاب و اکارسه اسود چون را دیگری یکی اینکه از را انسانیه
وکات سوی به است سائقی نیکوترین و دنیه حّسیه صفات در حیوانات مامثلت و مشابهت از است مانعی

و…»۱۲۶ عقلیه قوای واستعامل فکریه
یکدیگر با تا برمی انگیزد را اقوام خویش، اّمت دانسنت برتر و قومی تعصب داشنت یعنی دوم، عقیده
یکی و » باشند: کوشا خویش متدن سطح ارتقاء در خویش برتری اثبات برای و برخیزند سازنده رقابتی به
این صاحب المحاله که است این باطلند بر همه آن بغیر و است اهم و افضل او اینکه بر یقین خواص از
مسابقت آنها با فضائل میدان در و برآمد خواهد امم سایر همرسی و مجارات و مواالت صدد در عقیده
و برتری معیشت، در مزایای چه و باشد بوده عقلی مزایای چه انسانیت مزایای جمع در بلکه منود خواهد

کرد…»۱۲۷ خواهد طلب را اقوام سایر بر قومیت
خواهد انتقال دیگری جهان به جهان این در زندگانی از پس انسان اینکه به اعتقاد یعنی سوم، عقیده
که کرد خواهد اجتهاد الدوام عىل …» و وا می دارد عالی فضائل کسب و اخالق تهذیب به را انسان یافت،
و خدعه کاری و خیانت و حیله بازی و دروغگوئی مسالک از نه آورد بدست سزاوار و الیق طریق از را اموال

عدول خود نظر این از جامل الدین بعداً دادیم توضیح (۳۴ صفحٔه ۶۰ (پاورقی نامه پایان این اول قسمت در که ۱۲۲هامنطور

است. دانسته هند دهریون حداکرث و خان احمد سید ِرس به پاسخی اساساً را رساله کرده
.۱۸ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۲۳نیچریه

.۱۹ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۲۴هامن جا

.۲۰ و ۱۹ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۲۵هامن جا

.۲۰ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۲۶نیچریه

.۲۱ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۲۷هامن جا
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نیکوترین «و باطل…»۱۲۸ بر نه مناید رصف است زیبنده و الیق که راهی بدان و کلبی متلق و رشوت خواری
را…» خود حقوق است شخصی هر معرفت آن عامد که اجتامعیه هیئت قوام برای از است مقتضا

از را جامعه و می گردد موجود نظم حفظ و اجتامعی روابط ماندن برجای باعث سوم عقیده این
می دارد.۱۲۹ نگاه ایمن «رشور»

مراعات یعنی «حیا» آنها نخستین که آورده اند بوجود برشی جوامع میان در نیز را «خصلت» سه ادیان
حفظ و حدود، حفظ به مگر نبندد صورت جمعی میان در «ائتالف میباشد… جامعه مقبول حدود و رسوم

رشیفه.»۱۳۰ ملکٔه بدیِن مگر نشود حاصل هرگز حدود
عامل، در آن زیست و انسانی نوع بقاء که را شخصی هر است معلوم و است «امانت دوم خصلت

است.»۱۳۱ امانت اعامل، مبادلٔه و معامالت جان و روح و است اعامل مبادلٔه و معامالت بر موقوِف
دست در امانتی را مملکت و می کند استنباط دولت ها برای را تکلیفی جامل الدین خصلت، این از

می داند. آنها وظیفه بیگانگان دستربد از را آن حراست دانسته، حکومت
آن کلمه نفوذ و اقوام سایر بر قومی «سلطه است: جامعه افراد وحدت موجب حال عین در امانت
منزلٔه به که باشند گردیده ملتئم چنان یکدیگر با قوم آن آحاد آنکه مگر یافت نخواهد وقوع صورت هرگز

است.»۱۳۲ محاالت جملٔه از امانت وصف بدون اتّحاد گونه این و شوند. شمرده واحد شخص
می کند. تضمین را جامعه افراد ارشاد و ارتباط که است صداقت سوم خصلت

ویران صدد در همواره صورت هر در مادیون که می گوید خصلت سه و عقیده سه این ترشیح از پس
میدانند، انسان ذهن ساختٔه را دین آنها می باشند، انسانیه…»۱۳۳ سعادت الشکل مسدس «قرص این کردن
موجب قومی عصبیت نقصاِن و ندارد برتری دیگر قوم بر قومی هیچ که می گیرند نتیجه نیز دلیل همین به

است. بندگی به دادن تن
حمله انسان بودن مخلوقات ارشف عقیدٔه بر حیوان و انسان منشأ یگانگِی اصل کردن عنوان با مادیون

کنند. جاری را بهائم اخالق انسان ها میان در دارند قصد جامل الدین، عقیدٔه به برده،
در بیشرت چه هر تا برانگیخته اند را انسان جامل الدین، عقیده به مرگ، از پس زندگی انکار با مادیون

مناید. کوشش بهیمه» «مشتهیات و خواهش ها ارضاء
که را بهیمیّت سبیل سلوک و برداشتند را حیوانات طریق موانع و عقاب …» حیا تخطئه با مادیون

کردند.»۱۳۴ آسان نفوس بر باشد بوده اباحت و اشرتاک از عبارت

.۲۲ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۲۸نیچریه

مختلف مذاهب روحانیون طرف از معموالً که است چیزی هامن سوم عقیده و اول عقیده گفت باید عقیده سه این مورد ۱۲۹در

مخصوص است شده اقامه اینجا در جامل الدین طرف از که طریقی به دوم اصل ولی می شود. بیان گوناگون انواع به و
رشائط این غیر در و بر انگیزند دیگر ملل و اقوام علیه جنگی به را خویش پیروان تا می کوشند روحانیون که است زمانهائی

می کند. جدال و مبارزه به دعوت نیز جامل الدین — است ناچیز دوم عقیده این بر روحانیون تأکید معموالً
.۲۳ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۳۰نیچریه

.۲۴ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۳۱نیچریه

.۲۵ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۳۲هامن جا

.۲۶ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۳۳هامن جا

.۲۷ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۳۴نیچریه
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امانت و صداقت رفنت بین از موجب ناگزیر حیا خصلت نابودی و دیگر جهان به اعتقاد رفنت بین از
آنها. از هستند تابعی دو این که چرا شد خواهد نیز

«عالوه میگوید: مادیون، طرف از خیانتکاری و دروغ روان شناختِی توصیف ضمن جامل الدین اینجا در
مشاع حق را مشتهیات جمیع و گذاشته اند اشرتاک و اباحت بر را خود مذهب بناء گروه این چون براین
برای از جائی و محلی دیگر شد خواهد ذکر چنانکه انگاشته اند اغتصاب را امتیاز و اختصاص و پنداشته اند
را حیله خود ُمشاع حق استحصال برای از شخصی اگر آنکه جهت به ماند نخواهد باقی خیانت نسبت

منی شود.»۱۳۵ شمرده قبیح سازد وسیله را دروغی اگر همچنین و بود نخواهد خیانت آن کند اختیار
و اُّمت ها اضمحالل در مادیون این نقش دادن نشان برای کلی طور به مادیون مضاّر بیان از پس

می پردازد: تاریخی بررسی به متدن ها
الذکر، فوق گانٔه سه عقاید براثر یونانیان است: قدیم یونان مورد می کند انتخاب که منونه ای نخستین
ایرانیان مقابل در تعداد کمی وجود با می دانستند، زمین روی قوم برترین را خود که عقیده این مخصوصاً
اپیکور پیدایش لیکن دهند. گسرتش را خود قدرت حیطٔه هندوستان تا توانستند حتّی و می کردند ایستادگی
آخرین در و داد اشاعه آنان میان در را پستی و دنائت آنان طرف از کلبی اخالق رواج و هوادارانش و

شد.۱۳۶ رومی ها بدست آنها شکست موجب تحلیل
تبیین جهت فارس امپراتوری عظمت بیان از پس و می پردازد باستان باستان ایران متدن به سپس
آنکه وجود با انوشیروان که میگوید و دانسته امر این مسئول را پیروانش و مزدک آن اضمحالل چگونگی

بربد. بین از را مزدک نیچری عقاید ریشه نتوانست کشت را مزدکیان از بسیاری
ماّدی نتیجه در و نیچری را مزدک جامل الدین که است این است جالب اینجا در آن ذکر که مطلبی

میداند.۱۳۷

.۲۸ صفحٔه ناتورالیسم]، یا [نیچریه ۱۳۵هامن جا

آنکه حال می دهد. نسبت اپیکور به را کلبی مکتب پیدایش جامل الدین که است این است ذکر شایان اینجا در که ۱۳۶نکته ای

پیداست که می دهد توضیحاتی اپیکور فلسفٔه دربارٔه سپس است. دانسته کلبی دیوژن شاگرد را اپیکور کتاب، آغاز در خود،
بود. شده شایع اپیکور مورد در زمان آن اروپای در که است بی اساسی افسانه های به محدود آن دربارٔه وی اطالعات

و سطحی بسیار فلسفه تاریخ از جامل الدین اطالع اینکه بر دائر باشد ما ادعای دلیل می تواند اینجا در که دیگری مطلب
کرده بسنده مردم بین شایع بی اساس افسانه های بهامن باز کلبیون به کلبی نام اطالق مورد در که است آن است ابتدائی

است.

که است آن از واضح تر یونان متدن انقراض علل امروزه منی پردازیم. جامل الدین عقیده این صحت تحلیل و تجزیه به ما
اپیکوریان ظهور یونان انقراض علت که بر نخیزد نظریه این از دفاع به کسی شاید باشد. الزم نامه پایان این در آن توضیح

بپردازیم. استدالل به وی پاسخ در بخواهیم ما تا است

نه می بندند او فلسفٔه و اپیکور به که بهتانهائی علت که است شده آشکار کامالً امروزه فلسفه، تاریخ در امر این همچنین
فلسفٔه اساس با اپیکور فلسفٔه مغایرت آن اصلی علت بلکه بوده، اپیکور شخص و اپیکوریان خوشگذرانی و عیاشی بخاطر

است. استوار آنها بر زیادی حدود تا مسیحیت که می باشد ارسطو و افالطون
دارد. بنیانی اختالف است شده ماتریالیسم از کتاب اول در که تعریفی با مزدک دانسنت ماتریالیست آنکه ۱۳۷حال

در ساسانی سالطین و حکام بعداً و زردشتی مؤبدان که را تهمت هائی هامن ندانسته یا دانسته جامل الدین اینکه دیگر نکتٔه
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عقاید رواج و مرص در اسامعیلیه پیدایش در را آن منشأ و میپردازد مسلامنان انحطاط علل به سپس
«کوچک هامن او نظر در که بابیه همچنین و اسامعیلیه میداند. قمری هجری چهارم قرن در باطنیه
حتّی و قیامت انکار بر دایر عقایدی دانسته نیچری را جملگی هستند املوت» نیچریهای هامن ابدالهای

میدهد.۱۳۸ نسبت بدانها خدا انکار
سوسیالیست ها آنها از پس و دانسته فرانسه مردم میان در روسو و ولرت ظهور را فرانسه قدرت زوال علت
پاریس ۱۸۷۱ قیام به اینجا در (ظاهراً، کنند نابود بکلی را فرانسه بود نزدیک که میداند کسانی جمله از را

می کند.۱۳۹ تبیین نحو همین به نیز را آملان از فرانسه شکست علت دارد). نظر پاریس» «کمون ایجاد و
و امرا از بعضی در نیچریان فاسدٔه عقیدٔه این ظهور سبب به عثامنیه که مناناد «پوشیده باالخره: و

افتاد». محزنه حالت آن به آن عظامی
بزرگرتین «می گویند که هستند مادیون جملٔه از نیز نهیلیست ها و سوسیالیست ها کمونیست ها،
سلطنت ها و دیانت اشرتاک، و اباحت یعنی نیچر، مقدسٔه رشیعت نرش برای از مانع محکم ترین و سّد

می کند.۱۴۱ اشاره خود زمان در روسیه برای اخیر دستٔه سه این خطر به مخصوصاً و می باشند»۱۴۰

می مناید. تکرار کند، اشرتاکی را زنها می خواهد مزدک که می گفتند و می کردند القاء عامه به مزدکیان بر علیه خود تبلیغات

است من نظر مورد اینجا در آنچه گرفته. قرار انکار مورد نیز تاریخ ها پا افتاده ترین پیش در حتّی مطالب این امروز البتّه
تناقضات تشدید حاصل را مزدک نهضت اینکه بجای او است. تاریخی رویدادهای از جامل الدین سطحی برداشت دادن نشان
نهضت این نقش به سپس و بداند جامعه مولد طبقات دوش بر امپراتوری حفظ سنگین مخارج فشار و ساسانیان امپراتوری
یونان) در اپیکور یا (و ایران در مزدک نهضت پیدایش علل دربارٔه کلی، بطور بپردازد، امپراتوری تالشی جریان ترسیع در
یعنی می شود، مالحظه که شیوه ای به هم آن — دارد توجه امپراتوری اضمحالل در نهضت این نقش به رصفاً و کرده سکوت
او مورد در ساسانی رسمی روحانیون و حاکمه هیئت های یعنی مزدک، نهضت دشمنان که افسانه هائی و روایات بر اساس

می دهند. اشاعه

از و می دهد قرار حاکمه هیئت همین جبهه در را خود جامل الدین که است این گرفت مطلب این از می توان که نتیجه ای
می نگرد. آن امثال و مزدک نهضت به وی منافع دیدگاه

خورده تو رسی و زبون حاکمه هیئت ردیف در را خود نیست حارض بهیچوجه جامل الدین که کرد اضافه باید هم را این البتّه
ساسانیان که صورت آن به مقتدر و نیرومند است حکومتی بر خیزد آن از مدافعه به است حارض او که حکومتی بلکه دهد، قرار
اصول با مخالفت کند، وامنود می خواهد خود که آنطور آنکه از پیش مزدک، نهضت با جامل الدین مخالفت بودند. او نظر در

برخاسته اند. مخالفت به نیرومند و مقتدر حکومت یک با که کسانی علیه است مخالفتی باشد، آنها عقاید
آشکار کرده ماتریالیسم از کتاب آغاز در که تعریفی با را آنها عقاید تناقض دیگر بار یک اسامعیلیه و باطنیه عقاید ۱۳۸بررسی

نیرومند حکومت با مخالفت بلکه نیست، ایده بر ماده دانسنت مقدم بودن، ماتریالیست معیار دیگر اینجا واقع، در می سازد.
در که است روشی هامن سادٔه تکرار می کند جامل الدین اینجا در که کاری است. بودن ماّدی دلیل جامل الدین اعتامد مورد
مردم انگیخنت بر برای می دیدند خویش مذهبی عقاید در متعصب را مردم وقتی یعنی است: می گرفته صورت قرون طی
بهرتین و است آشکار ما بر امروز باطنیه تعلیامت می کردند. متهم المذهبی و خدا انکار به را آنها خویش دشمنان بر علیه
نیست. اسالم انکار حتّی و خدا انکار از اثری هیچ اینها در کرد. مشاهده می توان قبادیانی نارص خرسو اشعار در آنرا تجلیات

دانست. عبادت این از آنها تلقی و عبادت شیوه زائیده باید بیشرت اسالم مذهب دیگر فرق با را باطنیه اختالف
می کند. ترشیح سطحی بسیار نحوی به را روسو و ولرت ۱۳۹عقاید

.۴۰ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۴۰نیچریه

فرق کلیٔه جهان بینی بیان مورد در را معین صفات عده یک جامل الدین که است این دهم تذکر اینجا در باید که دیگری ۱۴۱نکتٔه
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منی کند… تطبیق واقعیت با بهیچوجه که می کند عنوان مطالبی آون۱۴۲ رابرت تجربٔه ظاهراً مورد در
الترصف مطلق مؤمنین از یک هر گفت و مؤمنات از یکی و مؤمنین از یکی منود تشکیل کمپانی دو …»
گوید جواب کیستی؟ زن تو شود سؤال مؤمنات از یکی از اگر که است آن از مؤمنات. از یک هر در است
بچٔه داد خواهد پاسخ هستی کسی چه بچٔه تو که شود پرسیده اوالد از یکی از اگر همچنین و کمپانی زن

جمعیت.»۱۴۳
را، خدا به اعتقاد و مذهبی عقاید جامل الدین که است آن است رضوری اینجا در آن ذکر که نکته ای
مورد که صورتی بدان جامعه، نظم تنظیم در آنها افتادن سودمند دلیل به بلکه آنها، حقانیت دلیل به نه
منع و شهوات تعدیل برای از بهیچوجه نفس رشافت خصلت .…» می کند: توجیه است، جامل الدین عالقه
متعین و متنفر ماهیت دین آن در و بوده دینی به مستند اگر ولی نیست کافی عامل انتظام و تعدیات
بدین حیا، بیان در که چنان شد خواهد معامالت سلطه انتظام موجب بنا و منشأ آن جهت به باشد گردیده
اعتقاد یعنی رکین، رکن دو آن جهت به باشد بوده ادیان اخس و باطل چه اگر دین …» رفت.»۱۴۴ اشاره
طریِق از کیش ها[ست]، و دین ها ودایع که سته اصول سایر سبب به و ِعقاب و ثواب به ایامن و صانع به

است.»۱۴۵ بهرت نیچری ها یعنی مادیین
ذهن از را اوهام و خرافات اوالً، دین این زیرا می داند ادیان برترین را آن پرداخته اسالم دین به سپس
شده افراد اخالقی رشافت باعث ثانیاً می شود، خدا از غیر چیزی هر پرستش مانع و می زداید خود تابعین
شخص عبادت، در اسالم دین در که امر این بر مخصوصاً اینجا در منی دهد. قرار مختلف صنوف میان امتیاز
واسطه کشیش و کشیش ها واسطه به عبادت آن در که مسیح دین با می گیرد قرار خدا مقابل در بی واسطه

می گوید: و می کند تکیه است خداوند و بنده میان
است.»۱۴۶ کرده اقتدا مسلامنان به است منوده رفع انجیل برخالف را حکم این که پروتستان رئیس «لوتر
غیر امور قبول یا و گذشتگان از کورکورانه اطاعت به نه است متکی عقل برهان بر اسالم دین ثالثاً،
تاریخ کتاب به لحاظ این از مسیح دین انتقاد برای جامل الدین که است این اینجا در جالب مطلب عقالنی.

علت مورد در و منی کند دسته هر تعلیامت خصوصیات به اشاره ای هیچگونه تقریباً و می برد بکار کرد ذکر باال در که مختلفی
منی گوید. سخنی نیز آنها از هیچیک پیدایش

است. رفته آمریکا به و بوده انگلیسی می گوید ۱۴۲زیرا

.۴۱ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۴۳نیچریه

عقاید تاریخ کتاب به شود (رجوع نکرد کاری چنین ایده آل کلنی های ایجاد مورد در خود تجربیات در آون رابرت تنها نه
تجربه ای اساسا بلکه ،(۳۸۶ تا ۳۷۱ صفحات اول، جلد سنجابی، کریم دکرت ترجمه ریست، شارل و ژید شارل تألیف اقتصادی،
جهل روی بر رصفاً اینجا در جامل الدین است. نشده ثبت برش تاریخ در می کند تعریف جامل الدین که صورت این به
به نا روا نسبتهای با برود ماتریالیستها خودش تصور به جنگ به استدالل با آنکه بجای و می کند حساب خود خوانندگان
خدا پرستی ماند. باقی جدی ایده آلیست یک همواره آون بر نگیزد. آنها به نسبت را مردم نفرت تا می کند لجن مالشان اصطالح
یا و دهریه نیچریه، برخاسته آن «رّد» به جامل الدین آنچه واقع، در — است اقتصاد تاریخ نویسندگان کلیٔه تأیید مورد او
ساخته که است فلسفه این از مضحکی تصویر بلکه نیست، می برد) بکار مرتادف جامل الدین که مختلفی (نامهای ماتریالیسم

می گیرد. دشنام احیاناً و استهزاء باد به آنرا بلکه منی کند رّد نیز را مضحک تصویر این حتّی و اوست خود ذهن پرداخته و
.۴۶ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۴۴نیچریه

.۴۸ صفحٔه ۱۴۵هام ن جا،

.۵۲ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۴۶نیچریه
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می کند. استناد گیزو متدن
می باشد. آن در معروف به امر تکلیف وجود اسالم دین مزیت چهارمین

جامل الدین پاسخ افتاده اند؟ مذلت روزگار بدین خویش دین برتری های همٔه با مسلامنان چرا ولی
قومی بر را چیزی (خداوند بانفِسِهم» ما یَُغیّروا حتّی بقوٍم ما الیُغیُّر ّهللا «اّن است: قرآن آیه این سؤال بدین

دهند). تغییر را آن خود آنکه مگر منی دهد تغییر

نیچریه کتاب فلسفی ارزیابی ب
و فلسفی بینش آن، نقادی احیاناً و کتاب مطالب بررسی ضمن گذشته، مطالب به توجه با می توانیم اکنون

دریابیم. وی سیاسی فعالیتهای و عقاید با را آن رابطه منوده مشخص را جامل الدین مذهبی
این توضیح به می توانیم اکنون است. ضعیف بسیار فلسفی لحاظ از نیچریه رسالٔه که گفتیم پیش تر

بپردازیم. اّدعا
آن از نیز درستی تعریف حتّی بلکه، نشده، نائل ماتریالیستی عقاید رّد به تنها نه رساله، این که گفتیم

است. نداده دست به
غیر به که کردند «اعتقاد که گروهی آن می گوید: مادیون تعریف در کتاب آغاز در که است درست این
نیست…»۱۴۷، موجود دیگری چیز می شود مدرک خمسه حواس از بیکی که مادیات و ماده یعنی ماتِیر از
ولی قائلند معنوی و ماّدی غیر امور بوجود که مادیونی بسیارند و باشد کامل منی تواند تعریف این لیکن

می دانند. آن بر مؤخر و ماده زائیده را ماّدی غیر امر این
عالوه  بر کتاب، بعدی قسمت های در بگذریم،۱۴۸ که ماتریالیست ها از جامل الدین تعریف نقص این از
و بابیان و اسامعیلیان مزدکیان، نظیر دسته هائی داده، تشخیص آغاز در که ماتریالیست هائی از دسته ده
عقاید اصول در جدی بحثی به آنکه بدون می کند، قلمداد مادیون زمرٔه در نیز را آون رابرت ظاهراً حتّی

می گیرند. قرار مادیون از او تعریف مصداق عىل االصول آنها که مناید ثابت و پرداخته آنها
به باطنیه اعتقاد در مثالً محققین، کلیٔه کند. دفاع گروه ها این بودن ماّدی از که نیست کسی امروز

هم عقیده اند. یکدیگر با هستی، خالق عنوان به او قبول و خدا
یا و امامیه شیعٔه مسلامنان از را سبقت گوی ماّدی جهان ماوراء جهان و مغیبات به اعتقاد در بابیان

ربوده اند. جامعت و سنت اهل
نشان جهت مختلف ملل تاریخ بررسی هنگام جامل الدین دادم، تذکر نیز قبالً که طور هامن اساساً،
غیر از ماتریالیست تشخیص جهت سیاسی کامالً معیاری کرده، رها را فلسفی معیار مادیون، مضار دادن
حکومت آن درون در مقتدر و بزرگ حکومت یک علیه بر که کسانی همٔه است، منوده اتخاذ ماتریالیست

.۱۲ و ۱۱ صفحات ناتورالیسم، یا ۱۴۷نیچریه

کتاب این هیچ جای در الفاظ و کلامت بردن بکار در جامل الدین دانست. اغامض قابل می توان نیز حدودی تا را نقص ۱۴۸این

هم زیاد لذا، منی دهد. نشان خود از برد بکار سپس و بسنجد ابتدا را مفهومی هر می کوشد که را فیلسوف یک الزم دقت
است داشته عقیده جامل الدین کنیم فکر که است بعید دهد. نشان الزم دقت خود از اینجا در که داشت توقع او از منی توان

منی شوند. ادراک حواس از یکی با که چرا نیستند معتقد تخیل و تفکر نظیر اموری به مادیون که
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مبارزه و اجتامعی فعالیتهای از کناره گیری انحاء از نحوی به که کسانی آن همٔه نیز و برخاسته اند، مبارزه به
هستند. ماتریالیست می کنند، تبلیغ را برتری احراز رس بر

می سازد. وارد جامل الدین رسالٔه فلسفی ارزش به بزرگی لطمه سیاسی معیار این انتخاب
مرتکب دیگر فالسفٔه عقاید و فلسفه تاریخ بیان در جامل الدین که است فاحشی اشتباهات دیگر، نقص

می کنم: ترشیح را مورد دو یکی منونه عنوان به فقط من می شود.
می باشد…»۱۴۹ کلبی دیوجانس اتباع از …» اپیکور که می خوانیم نیچریه رسالٔه اوائِل در

برده را انسانی آبروی و دریده را رشم پرده ابیقوری ها این االمر «عاقبت می نویسد: دیگر۱۵۰ جای در و
اصحاب اوقات از بسیاری در حتّی می رسانیدند.۱۵۱ بدو را خود ناخواه و خواه میدیدند مائده که جا هر
انسان سگهای این معذالک میراندند زده استخوانها به کرده خطاب سگ را آمده بر نو حکامِء این موائد،
آن از یکی این و می منودند. حمله طرف هر از کرده ندا کّل، بیِن ُمشاع واملال منی شدند مرتدع صورت

کلبیین…» به شدند مشهور اینها که است اسباب
مربوط اپیکور از قبل به کلبی مکتب پیدایش و دیوژن شاگرد اپیکور اول، نظر پذیرفنت صورت در
بانی شخصا اپیکور نتیجتاً و شدند معروف کلبی به متدرجا اپیکوریان دوم نظر پذیرش صورت در و میشود

می باشد. آن مبتکر و کلبی فلسفه

.۱۳ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۴۹نیچریه

است. مغایر واقعیت با حّد چه تا دانسنت کلبی دیوژن اتباع از یکی را اپیکور که ندارم این به کاری فعالً من
.۳۲ و ۳۱ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۵۰نیچریه

کرده جایگزین اروپا عوام اذهان در اپیکور فلسفٔه همچنین و کلبی فلسفٔه از که را عامیانه ای تلقی جامل الدین اینجا ۱۵۱در

از او درک گفتیم پیش تر که است جهت بهمین می کند. اشتباه فلسفی مکاتب این واقعیت با را آنها آمیخته بهم را بودند
است. پراکنده و سطحی مطالعاتی به منحرص فلسفه

است. فلسفی مکتب این حکیم معروف ترین دیوژن ولی می شود رشوع آنتیس تنس با بلکه دیوژن با نه کلبی، فلسفٔه البتّه
افسانه ها از می توان آنچه است. گرفته در بر افسانه از هاله ای را او زندگی و است محدود بسیار او زندگی دربارٔه ما اطالعات
اروپائی زبانهای در امروز آنچه با دیوگنس «حکمت که: است این کرد استنباط مانده بر جای او زندگی از که حقایقی و
پر شور عشقی دیوگنس است. آن خالف بلکه نیست، یکی بهیچوجه می شود نامیده بی رشمانه) و پرده درانه (یعنی <cynical>
مبند، دل بر می خیزد مال از که لذتهائی به می گفت: می گرفت. هیچ به آن با قیاس در را دنیوی جیفٔه که داشت، فضیلت به

(۴۳۶ صفحٔه راسل، برتراند نوشته غرب، فلسفٔه (تاریخ برهی.» ترس قید از تا

تا می خواهد چه می خواهد او از اسکندرکه پاسخ در دیوژن آن بر حسب که کنیم باور را دیوژن و اسکندر مالقات افسانٔه اگر
و وارستگی درجه به می توانیم بتابد، او بر آفتاب بگذارد رفته کناری به که است آن او خواهش می گوید: دهد انجام او برای
به دیگر اینجا بربیم. پی جامل الدین گفته های با حقایق این مغایرت میزان به نیز و کلبی فیلسوف یک عنوان به او بی نیازی

نداریم. کاری جامل الدین نظر از کلبیون تسمیٔه وجه بودن عامیانه

نسبت نیز وی به کلبیون به منتسب نکوهیده صفات هامن و شده قلمداد کلبیون زمرٔه در اینجا در نیز او که اپیکور اّما و
منظور که خوشی ای و می کند یاد آن از خود آثار در اپیکور که لذتی است؟ فیلسوفی چگونه اخالقی لحاظ از شده داده
«در می گوید: اپیکور دارد. بسیار تفاوت می کرده تصور جامل الدین که صورتی بدان خوشگذرانی و عیاشی با اوست اخالق
بخاطر نه می اندازم، آب دهان تجمل آمیز خوشی های بر و است: رسشار خوشی از تنم می گذارم روز آب و نان به حالی که

(۴۵۳ صفحٔه غرب، فلسفٔه تاریخ از (نقل دارند.» در پی که سختی هائی بخاطر بلکه خوشی ها، آن خود
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و داشته دست فلسفه در کسی است ممکن که گفت منی توان که هستند ابتدائی آنقدر تناقضات این
مطالعٔه به تفّنن رس از که است کسی اشتباه اشتباه، این باشد. رسزده او از اشتباهی چنین بی مباالتی رس از
می پردازد قضاوت به جسورانه آن پیرامون منوده اکتفا غرب فلسفه دربارٔه سطحی فلسفی کتاب چند یا یک
این از بی اطالعی نهایت در را خود خوانندگان که چرا است، امیدوار نیز خود موفقیت به که بسا چه و

می بیند. فلسفه ها
تحریف خویش میل مطابق را آنها برده دست دیگران عقاید در آشکارا گاهی رساله این در جامل الدین

دیدیم. آون رابرت ظاهرا مورد در پیشرت چنانچه می کند،
انتقاداتی در دقت نیز و می کند بازگو ما برای را آن جامل الدین که بدان صورتی داروین عقاید مطالعٔه
شخص این زعم «برحسب باشد: ما مدعای دلیل مورد این در می تواند می سازد وارد داروین به او که
شود.» پشه تدریجا فیل ها و گردد فیل پشه ها دهور کرور و قرون مرور از بعد که است ممکن (داروین)

قدیم از هندوستان جنگلهای و بیشه در که نباتاتی و درخت ها انواع که شود پرسیده او از اگر «و
و بنیه در آنها سبب چه به میشود تربیت هوا و آب یک به و گل در پای زمین از بقعه یک در و بوده االیام
تأثیر آنها در خارجیه بواعث و دواعی چه و میباشند؟ مختلف عمر و طعم و امثار و ازهار و اوراق و طول

کرد.»۱۵۲ نخواهد اظهار دیگر چیز عجز از بغیر البتّه مکان؟ و هوا و آب وحدت با است کرده
بر قرن چند چون و می بریدند را خود سگهای دستهای جامعتی که می کند روایت او آنکه دیگر «و
دم به حاجت چون میگوید گویا و گرفت زائیدن بی ُدم خلقتاً آنها سگهای آن از پس کردند مواظبت این
عربها که خرب این استامع از است بوده کر و اََصّم بیچاره این و زد رسباز آن دادن از نیز طبیعت مناند
زائیده مختون تاکنون هم آنها از یکی این وجود با و میکنند ختان که سالست هزار چندین از عربی ها و

است.»۱۵۳ نشده

.۱۴ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۵۲نیچریه

پر و وسیع بسیار معنائی کلمه این از کرده اند مطالعه را او آثار دقت با که کسانی طبیعی»، «محیط می گوید: داروین وقتی
وسیع بدین معنای هم آن مکانی وحدت دلیل به یعنی بدین نحو محیط دانسنت یکسان می آورند. نظر در را خروشی و جوش
مثالً داروین نظر از است. متفاوت بسیار دارد محیط از داروین که معنائی با هوا و آب وحدت و — گرفنت قرار هند در —

می کند. پیدا اساسی تفاوت دارد قرار آن کنار در که نیلوفری محیط با نشسته آن بر عسلی زنبور که نیلوفری محیط

جوش پر صحنٔه بود، کرده انتخاب خود آزمایشات برای کلیسا صحن در مندل که باغچه ای برخالف طبیعت پهنٔه دیگر سوی از
از را طبیعت از قطعه ای منی توان لذا، واکنشها. و کنشها از است مملو نتیجه در و است منازعه و مبارزه میدان و خروش و
در قطبی رسد بادهای که می بینیم بگیریم را هوا و آب مثال همین اگر داشت. برکنار آنها آثار از و کرد جدا دیگر قطعات

بالعکس. و دارد دست زمین نقطه گرم ترین حرارت میزان تعیین
.۱۶ و ۱۵ صفحٔه ناتورالیسم، یا ۱۵۳نیچریه

که است مطلبی از جدی تر و عمیق تر بسیار منی آید ارگانیسم کار به دیگر که اندامهائی رفنت بین از مورد در داروین بحث
می کند. عنوان جامل الدین

انطباق جهت جدید طبیعِی رشائط در ارگانیسم که است وابسته امر این به تنها نه زائد، اندام رفنت بین از داروین نظر از
باشد. ارگانیسم زندگی راه سّد و انطباق مانع اندام آن که است وابسته نیز امر این به بلکه ندارد، بدان نیازی محیط با خود
جدیدی نوع و شد متفاوت میمون از ماهیتاً که رسید مرحله ای به است، بیرون ما بحث از فعالً که دالئلی به انسان مثالً
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برای مخالفان عقاید رّد و طرح در نیچریه رسالٔه که گرفت نتیجه میتوان مخترص همین از هر حال، به
نداده خرج به خود از ابتکاری هیچگونه آن در که زده دست کاری به وی و نبود آمیز موفقیت جامل الدین
محکمی دالیل مادیون با فلسفی مناظرٔه در نیچریه رسالٔه اگر نداشته. آن در نیز توفیقاتی هیچگونه و است
رساله که ایران مردم میان حتّی که منی ماند بی مشرتی آنقدر آنها علیه مبارزه گرم بازار در بود، کرده اقامه

مباند. ناشناخته تقریبا نیز کشور این روشنفکری محافل برای حتّی و شده نوشته آنها زبان به
ترشیح برای است ناتوان دشمن موضع به حمله باصطالح و دیگران عقاید رّد برای رساله این اگر و
جامل الدین که نیست معنی بدان این البتّه است. سودمند او موضع تبیین و جامل الدین جهان بینی اصول
نیست. چنین بهیچوجه میشود. متوسل محکم براهین و روشن دالیل به آنها اثبات و خود عقاید ترشیح در
اقوام، میان در دین توسط سابق الذکر خصلت سه و عقیده سه ایجاد دربارٔه او دیدیم، که هامنطور ، مثال
در که منی کند بیان مشخص بطور نیز بار یک حتّی سخنان این همٔه میان در ولی میگوید سخن بتفصیل

میشود. خصال و عقاید این موجب دلیل، چه به شعائر، از دسته کدام و دین کدام
میباشند دین ارکان شدن سست باعث که عقایدی پیدایش منشأ دربارٔه گفتیم، قبال که هامنطور یا، و

منی گوید. سخنی هیچ
استحکام و براهین روشنی دلیل به بوده، موفّق خود موضع تعیین در جامل الدین می گوئیم اینکه پس
دچار آن از بیش جامل الدین فکری اساس است. عقاید این ابراز بخاطر رصفا بلکه نیست، او استدالالت
عقاید اساس تبیین از عجز همین و مناید.۱۵۴ اقدام آن جزِء جزء تبیین و ترشیح به بتواند او که است تناقض

می دهد. قرار او فکری محیط در بروشنی را ما که است

در که می شد آن از مانع دم این آنکه دلیل به همچنین و نداشت ُدم به احتیاجی کردن زندگی برای دیگر و داد تشکیل را
منطبق کامالً وی جسمی وضعیت با که نشیمن گاه روی بر را او نشسنت مثالً و — کند زندگی راحتی به بتواند تازه رشائط
مسلامً که (موردی دخرتان بکارت عامّ تر هم آن از یا و ختنه مثال مورد در داد. دست از را ُدم — می ساخت  غیرممکن بود،
باید نداشته) عربی ها و اعراب احوال از اطالع به احتیاجی آن از آگاهی برای و می کرده مشاهده را آن اروپا خود در داروین

ندارد. مغایرت گذشت که رشحی به داروین نظریٔه با بعدی نسلهای در قسمتها این نرفنت بین از که گفت
فکری لحاظ از او که است جامعه از قرشهائی آن یعنی او، اجتامعی پایگاه بلکه نیست او خود اساساً تناقض این منشأ ۱۵۴و

خود حتّی و — دقیق ناظر که بودند شده تناقضاتی دستخوش قرشها این دید، خواهیم بعداً چنانکه دارد. تعلق بدانها
بخواند. آنها چهره در را مرگ آثار می توانست — جامل الدین 

ناسزا باد به نیز را داروین و می زند دست آنها تحریف به استدالل، با آنها، رّد و داروین عقاید مثالً ترشیح بجای جامل الدین اگر
منی بینند خود برای امیدی واقعیت در چون که دید را جامعه از قرشهائی روحی تنشهای باید او عمل این زیر در می گیرد،
فلسفه زمینٔه در جامل الدین که وضعی بخشند. تسلی را خویش آشفتٔه خاطر خود، دلخواه شیؤه به آن تصور با می کوشند
تصورات بر اساس دیدیم که هامنطور سیاست در او می کند. تجلی او سیاسی عقاید در آشکارتر، صورتی به شده، دچار بدان
آنها بودن تخیلی بیشرت هر چه زمان گذشت که کرد ارائه طرحهائی داشت، اسالمی کشورهای حاکمه هیئتهای از که بی پایه ای
و متزلزل اجتامعی پایگاه — چیزند یک زائیدٔه همه تخیلی، سیاسی طرحهای آن و فلسفی فکری پریشان این منود. اثبات را

زوال. حال در
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جمال الدین مذهبی برداشت پ
در فلسفی لحاظ از مادیون که باشد شده متقاعد آنکه بجای شده، فارغ نیچریه رسالٔه مطالعٔه از که کسی
که می داند مسلم خود برای را چیز یک تنها است، توجه قابل نویسنده فلسفی عقاید یا و بوده اند اشتباه
دیگر، قوم بر قومی برتری تأمین و قومیت تشّکل جهت فعال نهادی عنوان به دین، برای رساله نویسندٔه
توقع نیچریه رسالٔه نوشنت از جامل الدین که است چیزی آن اصِل این من نظر به و است قائل بسیار اهمیّت

است. داشته
بدون را، آن جامل الدین و است سیاسی مقالٔه یک بلکه نیست، فلسفی اثر یک حقیقت، در رساله، این

می دهد. قرار خود سیاسی افکار خدمت در واسطه،
از دسته آن علیه بر رساله میآید، بر کتاب این مورد در الوثقی عروة الذکر سابق مندرجات از چنانکه
غرب فرهنگ مجذوب پرداخته ملّی رسوم و عقاید تخطئه به غرب علم و متدن قبول با هند در که کسانی

است. شده نوشته می دانستند، ناچیز و حقیر را خویش ملت و خود آن مقابل در و شده
و مستمره کشورهای مردم استعامری ضّد مبارزات برای گروه این خطر متوجه خوبی به جامل الدین
مقابل در مهمی عایق قومی۱۵۵ زبان و سنت ها و دینی عقاید که می بیند او است. شده مستعمره نیمه
لزوم قبول ضمن تا میکوشد لذا میباشد. استعامری استیالی پایٔه تحکیم نتیجه در و استعامر فرهنگى سلطه

مناید. پافشاری آن مبانی تحکیم لزوم بر کرده حفظ را ملّی و قومی فرهنگ غرب علم و فن اکتساب
— است بی نقش لوحی چون تولد بهنگام کودک ذهن که می پذیرد الک مانند که وقتی جهت، بهمین
است متذکر نیز را این — نقش…۱۵۶» بدون است ماده ای و بال ُصَور است هیوالئی تولد حین در انسان …»
بتوان را قوم مقبول ارزشهای و شده پذیرفته مبادیِ  و اصول کلیٔه که شود آن به منجر او حکم مبادا که
بودن اکتسابی قبول وجود با لذا، منود. نقش نو کامال نقشی سفید صفحه این بر و ریخت بدور یکباره

طریق از مخصوصاً و دانست موجود دین برترین را اسالم دین نیچریه» «رسالٔه نوشنت با جامل الدین که هندوستان هامن ۱۵۵در

«فلسفٔه مقالٔه عوض، در منود، فراهم خود دین از را هندیان دلرسدی موجبات تا حدودی، برهام، دین با اسالم دین مقایسه
و اردو — خویش محلی زبانهای گرد تا خواست هندیان از آن در و نوشت نیز را لغت» اتّحاد حقیقت و جنسیت وحدت
و است رابطه ای عجیب لغت، وحدت این الحّق …» بخشند: تحکیم را خویش ملیت اساس و آیند فراهم — سانسکریت
لوای تحت در را املقاصد متنوعة قبایل و االغراض مختلفة عشایر که وحدتی یگانه آن اوست و است پیوندی و خویش غریب
کثیری جمع و باشد بوده واسع آن دایره که رابطه ای انسانی عامل «در می کند…»، سوق واحد مقصد بسوی جنسیت وحدت
جنسیت وحدت و جنسیت به آن از که است لغت وحدت همین یکی بود نخواهد خالی قسم دو از سازد مربوط بیکدیگر را
دنیا دار درین ثبات و بقاء در جنسیت یعنی لغت وحدت که نیست درین شکی هیچ و — دین دیگری و می شد تعبیر نیز

است…» اودم دین در وحدت از

برای از …» می بخشد: انسجام می دارد، نگه جدا یکدیگر از را آن طبقاِت طبقاتی، امتیازات که را جامعه ای زبان، وحدت
سافلٔه طبقات از طبقه ای هر که است چنان واجب قومیت وحدت پایداری و جنسیت گردیدن محکم و مدنیت شدن مؤسس
حقیقت و هستی پذیر صورت استفاضه و افاضه ماهیت آنکه تا باشد بوده عالیه طبقات معلومات به معرفتی اندک را جنس

گردد.» متحقق توازر و تعاون

.(۸۷ تا ۷۵ صفحات جاملیه، (مقاالت
.۱۱۴ صفحٔه جاملیه، مقاالت تربیت، و تعلیم ۱۵۶مقالٔه
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قومی به را قوم یک عادات انتقال مخصوصا و منی داند روز دو و روز یک کار را آنها اخذ عادات، و آداب
بسامرک ُعَقالء و سیاسیین معارشت و سیاست کتب خواندن از کسی هر …» میداند: دشوار بسیار دیگر

منی شود.»
میخواهد متعدده قرون ِدماغها وضع تغییر است. دیگر بنوع ِدماغ وضع آنکه جهت به منی شود «چرا

مستمره…»۱۵۷ تربیت و تعلیم با
که زندگی شیوه هر و میباشد تدریجی» «مطلقا تربیت، اثر بر مردم زندگی شیؤه تغییر و جامعه تکامل
افکار باره یک آنکه نه گردد آن جزو شده داده تطبیق جامعه محیط با بتدریج باید میشود اخذ بیگانگان از
از میشود نقل دیگر اقلیم به اقلیمی از که «تخمی زیرا، گیرد. قرار تقلید مورد دیگران زندگی شیوه های و
اجامل از و نکند صورت تبدیِل بار چندین اگر باید. مدتها نقص بسوی یا کامل بسوی آن قؤه حرکت برای

رسید…»۱۵۸ نخواهد نقص بغایت یا و کامل بنهایت هرگز نگردد منتقل بروز به کمون از و بتفصیل
دید خواهیم بتدریج و هستیم روبرو جامل الدین (رفرمیسم) طلبی اصالح جلوه های از یکی با اینجا در

اوست.۱۵۹ همراه جا همه در روحیه این که
برای غرب متدن نابود کننده احیاناً و کننده دگرگون آثار تعدیل یعنی منظور، همین به نیل برای

میگردد. متوسل مذهب رادع به جامل الدین که است استعامر نفوذ تحت کشورهای
پایٔه بعنوان مذهب، اتخاذ با جامل الدین و است ایدئولوژی رایج شکل تنها مذهب فئودالی، جامعٔه در
نتیجه در و ایدئولوژی نفوذ از جلوگیری یعنی خود، مقصود جهت در ایدئولوژی این قدرت از خویش، کار
…» میگوید: احمدخان، سید ِرس به اشاره با ظاهرا مفرس، تفسیر مقالٔه در می جوید. سود بیگانه قدرت
چون را پیغمرب و نکنند اعتقاد نار و معجزات به چون پریشانی و ضعف این با مسلامنان که منی فهمد آیا
پیوست خواهند قوی بغالب را خود ها آمده بر مغلوب ضعیف، حزب از بزودی البتّه بدانند (گالدستون)

منی ماند.»۱۶۰ باقی بیمی و خوفی هیچ و زاجری و رادع هیج هنگام این در آنکه زیرا
کرده عنوان بیشرت رصاحت با داده رِنان ارنست به که پاسخی در جامل الدین را مذهب از مفهوم این
بود نرسیده رشد از میزانی بدان او عقل هنوز که آغاز در که انسان که میگوید وی پاسخ این در است.۱۶۱
معیاری به نشود روبرو بست بن با عمل در آنکه برای ناگزیر باشد، او اعامل و ارزشها معیار بتواند که

.۴۲ و ۴۱ صفحات جاملیه، مقاالت شأن، و شوکت با ۱۵۷آکهوریان

.۴۳ و ۴۲ صفحات جاملیه]، مقاالت شأن، و شوکت با [آکهوریان ۱۵۸هامن جا

است. نبوده اجتامعی روابط ناگهانی و کیفی تغییر خواستار یعنی انقالبی، یک هرگز ۱۵۹جامل الدین

۱۰۲ صفحٔه جاملیه، مقاالت مفرس، تفسیر ۱۶۰مقالٔه

ندارد. جامل الدین عقاید با اصولی مخالفت ماست، دست در اکنون که صورتی به داده رنان به جامل الدین که پاسخی ۱۶۱منت

ستایش مورد جامعٔه در محرکه اش قؤه بخاطر بلکه آن، حقانیت لحاظ از نه را، دین نیز نیچریه کتاب در حتّی جامل الدین
به نسبت تعصب هر گونه از فارغ را خود آنها، پیرشفته ترین تا ابتدائی ترین از ادیان کلیٔه دادن قرار همردیف با و داده قرار
این …» می گوید: خان احمد ِرس سید به اشاره با ظاهراً مفرس» «تفسیر مقالٔه در می دهد. نشان آن حقانیت و خاّص مذهبی
شدند یونانیان استاد و نهادند را صنایع و علوم و مدنیت اساس هنگامی آن در مرصی ها — نیست بدین خرب جاهل مفرس،

داشتند…». ایامن گربه ها و گاو ها و بت ها به که

در و جامعه دهنده پیوند سیامن بعنوان می تواند ادیان سایر از بهرت که است آن بخاطر فقط او نظر از اسالم دین رجحان
رود. بکار آن، تدریجی تحّول نیروی عین حال،
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راهرب، و آموزگار این برای چون و میشود برانگیخته راهنامئی و آموزگار که اینجاست «در بود: نیازمند
را آنها او کند… عقل الهام از پیروی و اطاعت به مجبور را خود ملت بتواند آن بوسیلٔه که نیست نیروئی

می کند…» رهربی غیر معلومی جهان بسوی
ولو — می کردند پیدا خود آرزوهای انجام برای ناپذیری پایان فرصت الاقل ملتها، بدین وسیله چون «و
که حوادثی عوامل و علل از انسانیت اینکه بعلت همچنین و — نرسند می خواستند که آنچه همٔه به اینکه
معلم این دستورهای که شد ناگزیر منی دانست، را امور ارسار و بود بی اطالع می افتاد، اتفاق آن چشم جلو
یکتائی خالق و احدیت بذات اوامر، این اینکه برای کند. اطاعت آن اوامر از و کرده پیروی را آموزگار و

است.» چیز همه و شیئ هر مسبب و آفریننده که می شود داده نسبت
و اعامل» «سنگین ترین از دین است، برش طفولیت دوران بیامری عبارت یک به این است. نقیصه این
اسالمی از اعم دینی، تعلیامت «همین که کرد فراموش نباید لیکن است. انسان برای کارها» «مشکل ترین
و بربریت و توحش از ملتها نجات برای موثر عامل تنها پیشین) قرون در پرستی بت وحتی ) مسیحی و

است.»۱۶۲ بوده ومتدن کامل مدارج عالی ترین بسوی آنها راهرب یگانه
نفرت و قومی غرور که است عایقی استعامری وابستگی رشائط در باشد چه هر مذهبی «تعصب
دوران که مسلامن فرد یک برای مخصوصا خصلت این و برمی انگیزد مؤمن شخص در را بیگانه سلطٔه از
مرحله به که هنگامی اسالم…. به معتقد عربِی کودک : است زیبنده بسیار گذاشته رس پشت را پرافتخاری
و تام حقیقت و حق است معتقد که بود خواهد باطلی آمیز افتخار روحیه یک دارای [برسد]، کامل و رشد
و مذهب آثار که است ملتی و قوم فرزند عقیدٔه این و نیست دیگری چیز آن، جز و دارد او که است آن متام
آشنائی بر داللت که — درخشان کوششهای و کارها با بلکه پیکار، بوسیلٔه فقط نه جهان در را خود مسلک

گذاشت.»۱۶۳ بیادگار — دارد علوم همٔه و فلسفه و حکمت با آنان

دین. از علنی انتقاد دیگری و است آن غیر معمول رصاحت یکی دارد جامل الدین نوشته های سایر با پاسخ این که اختالفی
در اگر چه می کند، وارد مذهب به که انتقاداتی و است طبیعی امری خویش مخاطبین به توجه با جامل الدین لحن تفاوت

می شود. ناشی مذهب با او برخورد نحوه از بخود خود منی شود، دیده بدین شکل او عربی و فارسی نوشته های از هیچ یک
۴۸ تا ۴۶ صفحات علم، و اسالم دربارٔه به شود ۱۶۲رجوع

درکی تاریخی: تحلیل و تجزیه هنگام آن با برخورد نحوه و مذهب مورد در مهّم بسیار نکتٔه یک با می کنیم برخورد اینجا در
ممکن دیگر. چیز تاریخی – اجتامعی جریان یک عنوان به مذهب نقش و است چیز یک داریم مذهب ماهیت از ما که
لیکن، می باشد. ضعفا کردن ُمنقاد برای اقویا کوشش و طبیعی نیروهای از انسان جهل زائیده مذهب که باشیم معتقد است
بگیریم نادیده اجتامعی تکامل جریان در را مذهب نقش یکباره که برکشاند نادرست نتیجه گیری این به را ما نباید اعتقاد این
عملی چنین کنیم. محکوم می شود، برشی جامعٔه جمود و رکود باعث حال هر در که ارتجاعی نیروی یک عنوان به را آن و
اینگونه با مبارزه رصف را خود وقت بیشرت هندوستان در جامل الدین ظاهراً، و است مذهب با قالبی و قرشی کامالً برخوردی

است. کرده افراطی «روشنفکرِی» و اندیشی» «آزاد

جهش یک به می شود معتقد نادیدنی و یگانه خدائی به و می کشد دست طبیعت نیروهای و بت ها پرستیدن از که انسانی
است. یافته دست کیفی تغییری به پیرشفت و تکامل راه در جامعه و است یافته دست بزرگ فکری

مذهب مرتقی، نهضتهای از بسیاری است، مذهب ایدئولوژی رایج شکل تنها که فئودالی جامعٔه در مخصوصاً دیگر، سوی از
می کنند. انتخاب خویش فکری پایگاه و ایدئولوژیک لفافه عنوان به را

.۵۴ صفحٔه علم، و اسالم ۱۶۳دربارٔه
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اسالم مذهب از جمال الدین برداشت ت
اسالم مذهب از جامل الدین برداشت یعنی خویش اصلی بحث به میتوانیم شد گفته آنچه به توجه با اکنون

بپردازیم. میدهد تشکیل را او اسالمی اتّحاد نظریه پایه که
این شدید همبستگی بدلیل فقط جامل الدین مذهبی و فلسفی عقاید به پرداخنت از ما هدف درواقع،

بود. اسالم مذهب از او تلّقی با عقاید
دلیل این به نه البتّه داد، امتیاز ادیان سایر بر اسالم دین به جامل الدین که دیدیم نیچریه رسالٔه در
که قبیل این از مطالبی و بود شده داده وعده انجیل در او ظهور یا و است انبیاء خاتم اسالم پیامرب که
خرافات از اسالم دین که دلیل این به بلکه می کنند، عنوان اسالم دین حقانیت مورد در روحانیون معموال

میشود. جامعه انسجام مایه ادیان سایر از بیش و علم مشوق بری،
این دارد اهمیّت اسالم دین در اسالم دین با جامل الدین برخورد نحوه در آن به توجه که دیگری نکته
آنرا بلکه منی کند، اسالم دین مختلف ِفرَق به اشاره ای هیچگونه اسالم مزایای برشمردن هنگام او که است

می آَورَد. نظر در یک پارچه و یکباره
که داشتند وجود استعامری مدافعین احیاناً یا و فکران کوته امروز هم حتّی و جامل الدین، زمان در
را ملت ها و افراد دین، این اصول می گفتند داده نسبت اسالم دین طبیعت به را مسلامنان ماندگی عقب

است.۱۶۴ علوم پیرشفت مانع اسالم مذهب همچنین و میدارد باز زندگی مبارزه میدان به ورود از
اسالم دین رکود و ُجمود دلیل او زمان در را مسلامنان زبونی که کسانی به پاسخگوئی برای جامل الدین

خویش. پیدایش آغاز در اسالم داشت: دست در محکمی دلیل میدانستند
بعد «مسلمین زیرا کرد توجه هست امروز آنچه به نباید اسالم واقعی شناخنت برای جامل الدین بنظر
بهرٔه رضب و طعن آالت و حرب کامالت از منیف ملت رواج آغاز و حنیف دین نشو بدایت در آنکه از
رشیعت قوانین و دیانت اصول به و رسیده بهم ایشان میان دین لباس در جامعتی را اتفاق یافتند… عظیم
نداشت.»، حنیف ملت و رشیف رشع آن با مناسبتی و ربطی اصال که ساختند مخلوط و مدسوس ایشان
خالل در و ساختند منحول احادیث و مجعول اخبار زنادقه رابعه و ثالثه مأتین بین در مخصوصا و …»

دادند.»۱۶۵ دفاتر و خواطر بخرج منوده خلط صحاح روایات
بربیم. پی اسالم دین واقعی ماهیت به تا می کند یاری ما به اسالم صدر به رجوع این

نیستند هامنهائی آیا میدانند مسلامنان انقیاد و ماندگی عقب علت آنرا جمعی امروز که اسالمی تعالیم
یافتند: تسلط خود زمان شده شناخته دنیای اعظم قسمت بر نشین بادیه اعراب معدودی پرتوشان در که
سیادت> و <بزرگی مژده داده، نوید ها فرموده، وعده را مسلامنان ما خود، مجید کتاب در متعال «خداوند
آدم بنی زبدٔه مسلامنان، و داشته برتری عامل مذاهب و ادیان سایر بر اسالم بایستی آنها، بر حسب که داده

میفرماید: چنانکه شوند، عامل اهل رسوران و
از غیر است، مسلامنان و رسولش و خدا مخصوص بزرگی و عزت للمؤمنین> و لرسوله و العزه هلل <و

پوشانده ایم.» مرحومه امت این اندام به را خلقت این نداده ایم عزت را کسی مسلمین

است. نوع همین از اسالم مذهب به نیز رنان ۱۶۴انتقادات

الوثقی. عروة از ترجمه چهارم، و سوم و دوم و اول صفحات ،۹۱ شامره ،۱۳۰۱ سنه رجب، ۲۶ پنجشنبه اطالع، نرشیه ۱۶۵از
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است واجب و الزم خداوند بر یعنی — نرصاملؤمنین> علینا حقا کان <و : میفرماید دیگر جای در «و
دیگر جای در نیز و بخشد. ظفر و غلبه مردم سایر بر و کند کمک و یاری را مؤمنان و مسلامنان که
متام بر را اسالم حنیف دین باید خداوند یعنی — شهیدا> باهلل کفى و کُلّه عىل الدین <لیظهره فرموده:
کافی شاهد کرده که <عهدی> این در خودش البتّه و گیرد. فرا رسارس را آنان تا دهد، غلبه مذاهب و دینها
اسالم — علیه> وال یُعلی یَعلو <االسالم است: منجمله که بیشامر خصوص این در نیز احادیث و است…

نجوید.»۱۶۶ ارتقاء او بر دینی هیچ و باشد اعلی مرتبه در همیشه باید
جامل الدین که تفسیری به بلکه نیست جمود و رکود مایه تنها نه اسالم دین در قدر و قضا به اعتقاد
تطبیق و اسالم امت میان در دیگران بر غلبه اندیشٔه اساس میدهد، ارائه اسالم دین در قدر و قضا مقوله از
هیچ امروز دنیای «در می باشد:…. امور تکامل مسیر در انسان اراده دادن قرار و آنها قبلی علل و اعامل
و بوده محض جرب به معتقد و…که وهابی و اسامعیلی و زیدی حتّی و شیعی، و سنی از اعم مسلامنی،
مذاهب و فرقه ها این همٔه بلکه ندارد، خارجی وجود بداند، کامل بی اختیار و هیچکاره امور در را خود
و اختیار همین و است خودشان بدست آنان، اعامل و امور اختیار از قسمت یک که دارند عقیده اسالمی

بود.»۱۶۷ خواهد عقاب و ثواب کیفر، و پاداش ِمالک و مناط اراده
یکدیگر بر را آنها کرده مقایسه علمی رضورت مفهوم با اسالم دین در را قدر و قضا مفهوم جامل الدین،
معرتف جهان، برای آفریدگاری بوجود گمراهی، سایٔه در نابخردی، که کنیم فرض ما «اگر می بیند: منطبق
—روزگار— مکان و زمان حوادث و طبیعت گردش که: گردد واقعیت این منکر می تواند او آیا ولی نباشد،
سنتهای نفوذ از را خود که دارد کامل قدرت انسان که بگوید میتواند یا و دارد؟ تأثیر برشی اراده های در
آن به حق راه جویندگان و پژوهشگران که است حقیقتی این سازد؟… خارج الهی، طبیعی قوانین و جاری

معارف.» و علوم از آگاهان به رسد چه تا رسیده اند
بالفاصله بلکه منی کند، مطرح فلسفی بحث یک بعنوان رصفا را قدر و قضا دربارٔه بحث جامل الدین وىل
مبارزه ای ایدئولوژیک پوشش اسالم دین کند. استفاده آن از خویش سیاسی عقاید تبیین جهت در میخواهد
باید ایدئولوژی این لذا، میداند. الزم اسالمی کشورهای در استعامر سلطه ضد بر جامل الدین که است
توجیه از اسالم پیکارجوئی خصلت این برای آشکار عمىل شواهد دادن نشان باشد. داشته پیکار جو خصلتی

است. آسان تر بسیار آن فلسفی
روی دست مسلامن فرد که نیست آن باعث تنها نه شد ترشیح فوق در که صورتی به قدر و قضا فکر
بی پروا که وامیدارد را او برعکس، بلکه گیرد، تعلق امری چه بر الهی مشیت که مباند منتظر گذارده دست
اگر قدر و قضا به «اعتقاد زند: عمل به دست الهی مشیت تحقق جهت در مرگ، از ترس بدون حتّی و
رادمردی و شجاعت اقدام، و جرأت صفت پیدایش موجب نگیرد، قرار اشتباه مورد جرب زشت عقیده با
تضمین خداوند جانب از وی رزق و آمد خواهد معینی ساعت در مرگ باشد معتقد که فردی می گردد…
از دفاع در کسی چنین می دهد، انجام مناید، اراده که هر گونه و است خداوند بدست کارها و است شده

هامنطور عقیده این بود. آمده نیچریه رسالٔه در که است دوم عقیده هامن این .۱۶۲ و ۱۶۱ صفحات علم، و اسالم ۱۶۶دربارٔه

مسلامنان. در ملّی و قومی حس بر انگیخنت برای است اساسی دادم تذکر نیز قبالً که
.۱۳۸ صفحٔه علم، و اسالم ۱۶۷دربارٔه
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دارد، بعهده خداوند جانب از که وظیفه ای انجام برای قیام و خود میهن و جامعه و ملت نام برتری و حق
منی ترسد.»۱۶۸ مرگ از هرگز

تبیین آن جنگی و پیکارجوئی نیروی هامن با جهان از وسیع منطقه ای در را اسالم انتشار جامل الدین
می کند:۱۶۹

سطوت تأمین و شوکت اظهار و است قهاریت و غلبه قاعدٔه بر اسالمیه دیانت «اساس
مذاهب استیصال و کلمة هللا اِعالء و هللا فی سبیل جهاد و مسالک توسعه و ماملک فتح و
اضداد و مخالفین سیاست و منکر از نهی و مبعروف امر و آخرین رشایع نسخ و سایرین
تعمقی دیانت این اساسات و اصول در هرکس هکذا و ارتداد و کفر مواد قمع و قلع و
مناید، تالوت سلم و آله و علیه هللا صىل مرسل محمد بر ُمنزَل کتاب از صورتی یا و کند
عامل ملت نخستین باید رشیعت این معتقدین که می کند ال َریب و بی شک و رصیح حکم
باشند افتاده پیش مرحله بچندین امم جمهور از و قتال و حرب و جدال و جنگ در باشند
و عسکریه فنون تکمیل و نظام احکام اتفاق و ناریه ادوات ابداع و قتاله آالت اخرتاع در
و جّر اثقال و شیمی و طبیعی فن قبیل از است الزم باب این در که علومی سایر تحصیل

میفرماید:» که مناید تأمل کریمه (آیٔه) این در که هر غیرها و هندسه

و کنید). مهیا را خود آنها با مبارزه مقام در شام و ) قوه من استطعم ما و لهم اعدوا «و
تعیین — جنگی آالت و آذوقه از را) خود فیروزی لوازم و (مهامت بتوانید که حّد آن تا
اول است داده رنگ الهی صبغت این به را خود خاطر، حقیقت روی از هرکس که می کند
رنگ روی از که نفسانی دواعی بحکم باید البتّه کس چنین و است نهاده دل جنگ به
و بالد سایر فتح و اغیار بر غلبه بقصد البرشیه بقدرالطاقة پیوسته رسیده بهم رحامنی
با دفاع نیت و اخطار از امتناع قصد از فضال کند ادوات تحصیل و مقدمات تسهیل دیار،
کاری هر در را مراهنه و بندی گرو اسالم رشیعت که مناید نظر نکته این در که هر و اغیار
مبعرفت را شارع میل مقدار بیقین تیراندازی و تازی اسب در اّال است کرده حرام مطلقا

.۱۴۳ ،۱۴۲ صفحات علم، و اسالم ۱۶۸دربارٔه

مطرح را سؤال این می نویسد رنان به جامل الدین پاسخ عربی ترجمٔه بر که مقدمه ای در حیدرآبادی، حمید هللا محمد ۱۶۹دکرت

سزاوار بود… اسالم رسسخت مدافعین و مجاهدین از خود زندگانی دورٔه متام در که جامل الدین «سید برای آیا که می کند
کردند.» قبول رغبت یا و زور به را اسالم دین که «مردمی بگوید: مثالً که است»

«در می مناید: حساب بسیار اسالم دین اشاعه در مسلامنان شمشیر قدرت تأثیر روی بر جامل الدین که گفت باید پاسخ در
بطوریکه ساخت… فروغ پر را جهان غرب و رشق جنگها، طول در مسلامنان، درخشان شمشیر برق که بود اعتقاد همین پرتو
لشکریان روحی، قدرت هامن بوسیلٔه و بود شده ایجاد دشمنان دل در که بود هراسی و رعب سایه در آنان پیروزی بیشرت

می دادند.» فراری و داده شکست برسند، نزدیکشان به حتّی یا و بدرخشد شمشیرشان برق آنکه از پیش را دشمن

(۱۴۷ تا ۱۴۵ صفحات علم، و اسالم (دربارٔه
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خواهد پیکار آالت ورزیدن و کار مقدمات و لشکری وظایف مترین و سپاهی گری فنون
آورد.»۱۷۰ بدست

جامل الدین که است مسلامنان میان در طلبی استیال و پیکارجوئی خصلت همین احیاء به
استقالل برای اسالم صدر غازیان این اقتداء به مسلامنان که میخواهد و می بندد دل
ملتی تعصب و دینی غیرت هامن که نداریم شبهه و .…» بجنگند: اسالمی کشورهای
طلوع اوایل در که امم طبقات و عامل اقطار در اسالم اشاعٔه حرص و رشع ترویج حمیّت و
باره دیگر رسید بظهور مسلمین از بیضاء ملت و غراء رشیعت این ناب تابان آفتاب نیّر
تشکیل و عساکر سوق صنایع و منازلت و مالحمت فنون در قرون هامن مثل و رسد بظهور

بیفتند….»۱۷۱ پیش ملل جمهور و ملل همٔه از مصاولت معارک

که است آن دارد اهمیّت اسالم مذهب از جامل الدین برداشت درک برای آن بیان که دیگری نکتٔه
ندارد، فلسفه و علم با مغایرتی تنها نه می کند درک را آن جامل الدین که مفهومی بدان مذهبی تعصب
غرب فلسفه و علم اخذ مقابل در که قرشی روحانیون عمل میباشد. فلسفه و علوم مشوق خود بلکه

میدارد: وا تعجب به را جامل الدین میکنند بهانه را دینی شعائر حفظ کرده، مقاومت

را یکی کرده اند. قسم دو بر را علم زمان این در ما علامی که است آن عجب تر… .…»
دیگران میکنند منع جهت این از و — فرنگ علم میگویند را یکی و مسلامنان علم میگویند
بهیچ که است رشیفی چیز آن علم که نفهمیده اند را این و نافعه علوم از بعضی تعلیم از را
میشود شناخته چه هر بلکه منی شود شناخته دیگر چیزی به و منی شود داده نسبت طایفه
انسانها میگردد معروف علم به میگردد معروف که طایفه ای هر و میشود شناخته علم به
مسلامنان که است تعجب بسیار چه — انسانها به را علم نه و داد نسبت علم به باید را
یکی ارسطو که گویا میخوانند رغبت بغایِت آنرا است منسوب ارسطو به که علومی آن
داده نسبت کپلر و نیوتون و کلیلو به سخنی اگر اّما و – است بوده مسلامنان اراکین از
کلیلو نه و است ارسطو نه دلیل و است برهان علم، مادر پدرو — می انگارند کفر آنرا شود
به میکنند معارف و علوم از منع که آنها و باشد بوده آنجا در برهان که آنجاست در حق
هستند اسالمیه دیانت دشمن فی الحقیقه آنها مینامیند را اسالمیه دیانت صیانت خود زعم

الوثقی. عروة از ترجمه چهارم، و سوم و دوم و اول صفحات ،۹۱ شامره ،۱۳۰۱ سنه رجب، ۲۶ پنجشنبه اطالع، ۱۷۰نرشیه

الوثقی. عروة از ترجمه ،۹۱ شامره ،۱۳۰۱ سنه رجب، ۲۶ پنجشنبه اطالع، نرشیه ۱۷۱از

امت؟» گذاران بنیان و حکمت با سخنوران حقیقت، هواداران عدالت، برپا  دارندگان عزیزان، ای کجائید ای شام …»

نوادگان و فرزندان حال بر و بنگرید را پریشان وضع و بی سامان روز این و کنید باز چشم قربها، اعامق از و گورها درون «از
و بفرقه ها و شده اند گمراه که منوده اند اتخاذ روشی خود، برای و گشته منحرف شام روش و راه از آنها بیندیشید: خود
اندوه از جگر و می شود آب تأسف از دل که افتاده اند بحالی ناتوانی از امروز آنکه تا شده اند تقسیم مختلفی گروههای
نیست کسی شام دنیای از آیا منایند. دفاع رسزمینشان و خود از منی توانند و گشته بیگانه ملل تجاوز قربانی آنان می سوزد.

.(۱۴۸ و ۱۴۷ صفحات علم، و اسالم (دربارٔه بر آورد…» فریاد که
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و علوم میانه در منافاتی هیچ و است اسالمیه دیانت معارف و علوم به دینها نزدیکرتین
نیست…»۱۷۲ اسالمیه دیانت اساسهای و معارف

…» منود: اخذ فلسفه یک چهارچوبٔه در یعنی آن، تئوریک نتایج متام با و خود کلیت در باید را علم
موضوعات که علومی آن به باشد بوده عالِم امت آن آحاد همٔه و باشد نبوده امم از امتی در فلسفه اگر
نیست ممکن و مباند سال صد یعنی قرن یک مدت امت آن در علوم آن که نیست ممکن است خاّص آنها
مدت از مرص خدیویت و عثامنی دولت کند. علوم آن از نتایج استنتاج فلسفه روح بدون امت آن که
نکرده اند علوم آن از فایدٔه هنوز تا و گشوده اند جدیده علوم تعلیم برای از مدارس که است سال شصت
علومی ازین فلسفه روح نبودن سبب به و منی شود مدارس آن در فلسفه علوم تعلیم که است این بینش و
می بود مدارس آن در فلسفه روح اگر بال شک و است نیامده حاصل را ایشان مثرٔه میباشند اعضاء چون که
سعی علم قدم بر خویش ماملک اصالح در آنها خود شده مستغنی فرنگ بالد از سال شصت مدت درین

مینمودند…»۱۷۳
در جامل الدین برمیخوریم. غرب فنون و علوم اخذ موضوع با جامل الدین برخورد ویژگی به اینجا در
است. بی تفاوت و بی اعتنا آنها به نسبت نه و میدهد نشان خود بیخودی از و شیفتگی نه علوم این مقابل
هند و مسلامن کشورهای روشنفکری محافل که او خود زمان در جامل الدین، طرف از موضعی چنین اتخاذ

بود. مبتکرانه بسیار تفریط، راه یا می رفتند افراط راه یا مورد این در
در جدی مشی خط مسلامنان برای که است کوشیده منظم بطور که است کسی اولین جامل الدین
این بر می کند، اذعان فنون و علوم این اخذ لزوم به آنکه ضمن ولذا، بیاید غرب وفنون علوم اخذ قبال
رشایط با فنون و علوم این تطبیق بدون و مشخص برنامٔه و اندیشه بدون نباید که مینامید پافشاری نکته

منود. اخذ را آنها اسالمی کشورهای

جمال الدین اسالمِی اّتحاد نظریٔه در اسالم مذهب نقش ث
یک بعنوان را جامل الدین که است کافی شده بیان جامل الدین نظر از اسالم مذاهب دربارٔه اینجا تا آنچه
دین به تازه ای عنرص جامل الدین آیا که آید پیش سؤال این است ممکن مناید. معرفی ما به دینی مصلح
طلبِی اصالح برای که میگوئیم پاسخ در است؟ داده بدست دین این از تازه ای تفسیر یا و کرده وارد اسالم
جا هیچ در خود عرص در اوست دلخواه که بدانگونه را اسالم وی که است کافی همین جامل الدین دینِی

.۹۵ صفحٔه تربیت، و تعلیم در لکچر جاملیه، ۱۷۲مقاالت

.۹۲ صفحٔه تربیت، و تعلیم در لکچر جاملیه، ۱۷۳مقاالت

آن بواسطه و بود شده پیدا فلسفی روح یک آنها در اسالمیه دیانت بواسطه لکن نبود علمی هیچ را اول صدر «مسلامنان
خاّص آنها موضوع که را علوم آن جمیع آنها که شد سبب این و گرفتند کردن بحث انسانی لوازم و کلیه امور از فلسفی روح
منودند…» استحصال زمانی اندک در منوده ترجمه عربی زبان به یونانی و پارسی و رسیانی از دوانقی منصور زمان در بود

(۹۳ و ۹۲ صفحات (هامن جا،
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آمیز وافتخار شکوه با گذشته نظیر نیز آینده که دارد آن آرزوی و می نگرد بگذشته همواره لذا و منی بیند
باشد.

به او که انتقاداتی بداند. آن رفع به ناگزیر را خود تا منی بیند نقصی اسالم دین اصول در جامل الدین
حال در آنچه با اسالم صدر در آنها وضعیت میان ساده مقایسه ای از دارد خود عرص در مسلامنان وضع

میشود. نتیجه هستند حارض
این مورد در او ایده آل بیان جز چیزی گفتیم اسالم مذهب از جامل الدین برداشت مورد در اینجا تا آنچه
خرافات در غرق او زمان در مسلامنان آیا ولی دارد، مغایرت پرستی خرافه با اسالم مذهب منی باشد. مذهب
ولی بر می انگیزد، جنگ فن در پیرشفت مخصوصا و علوم کسب به را خود پیروان اسالم مذهب نیستند؟
بر می انگیزد را قومی عصبیت اسالم ندارند؟ فاصله فرسنگها جدید فنون و علوم با او زمان در مسلامنان آیا
انقیاد یوغ خاطر آرامش با نسبتا او زمان در مسلامنان آیا ولی میدهد، ترجیح قومی انقیاد بر را مرگ و

منی کنند؟ تحمل را بیگانه
میآید بوجود تناقضی او زمان واقعیت و جامل الدین مذهبی آل ایده میان که می بینیم ترتیب، این به

است. آن متوجه همواره خود جامل الدین که
تئوریک پایگاه و نظری پایه بدین نحو خود نوشته های سایر و نیچریه رسالٔه در آنکه از پس جامل الدین

بگیرد.۱۷۴ عملی نتایج تئوریک برداشت این از تا میکوشد می کند ترشیح و تحکیم را خویش
از یکی که قومی عصبیت هامن از میشود حاصل تئوریک برداشت این از که عملی نتیجٔه مهمّ ترین
و میدهد پیوند بهم را مسلامنان متام سو یک از عصبیت، این میشود. حاصل است دین به اعتقاد نتایج
بیگانه سلطٔه هرگونه مقابل در دیگر سوی از و می کند یکدیگر حراست و حفظ به مکلف را مسلامنان همٔه
دینی، رصیح نصوص و خویش رشیعت بحکم «مسلامنان می کند: نفس آخرین تا مبارزه و قیام به دعوت
بدان جملگی و مسئولند خدا نزد هست، والیاتشان و کشورها در داخل آنچه جمیع محافظت به نسبت
همین ندارد. وجود هم گروههاشان غیر و هم گروه ها میان نیز و نزدیکشان و دور میان فرقی هیچ مأمور.
و متام عهده بر برنخاسته، خود حیطٔه از بدفاع قومی اگر و است عینی واجب مسلامن فرد هر بر اتحاد،
اقدام و مال و جان بذل از رسزمین، آن حفظ و دفاع راه در که باشد بوده ایشان واجبات از و مردم اکرثیت
با احوال، از حالی هیچ در هرگز نورزند. دریغ امور در کردن خطر و — دشوار هراندازه — عملیات به
وجود از را رسزمین آن تا میکوشند چندان و منی دانند جایز را مساملت می جویند، غلبه ایشان بر که آنان

سازند. پاک آنها، جز و جویان سلطه
مسلامنی اگر که است منوده ابرام حّد بدان تا مخالفانشان بر ایشان یابی سیادت دربارٔه <رشیعت>،
قواعد از این و است دانسته واجب وی برای منازعه میدان از را هجرت شد، عاجز بیگانه سلطٔه از رهائی از
و هوسبازان تأویلهای و تعبیر و تفسیر و مطلع اند آن از بینان واقع که است اسالمی رشیعت در ثابت

است.» نداده آن در تغییری هیچگونه زمان، طول در ولنگاران
است چیزهائی آن متذکر و رشیعت برابر در مسئولیتش یاد  آورد که را آشنائی ندای مسلامن، فرد «هر

نظریات نقادی به ناگزیر خود عملی فعالیتهای احتیاجات اثر در و عمل مرد یک عنوان به جامل الدین که است بدیهی ۱۷۴البتّه

گردید. اطرافش محیط و خود
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الهامات از که حقی است. حق ندای آن، و [می شنود]. می شوند بخوبی دانسته، واجب وی بر ایامن که
مانده.»۱۷۵ بجا برایش دینیش

دینی تکلیف یک بصورت بیگانگان علیه آنها جمیع مبارزه و یکدیگر با مسلامنان اتّحاد ترتیب، این به
کند ایجاد را دلخواه وحدت و آَورَد هم گرد مختلف ِفرَق از را مسلامنان که مشرتکی معیار ولی میآید. در

است؟ کدام
مسلامنان جامعٔه در [شکاف] شکال ایجاد مبدأ را چهارم و سوم قرون جامل الدین، که دیدیم پیش تر
فرق شعب، به ا ر اسالم دین که داشت نیز را نتیجه این نتایج، سایر بر عالوه [شکاف]، شکال این شناخت.
وجه چه میخوانَد، فرا اسالم بر اساس وحدت به جامل الدین که اکنون ساخت. منقسم گوناگون جریانهای و

آیند؟ فراهم آن گرد فرق کلیٔه از مسلامنان متام که کند ارائه میتواند را مشرتکی
که است آن به توجه با و میداند صحیح» حدیث و کالم و «قرآن را مشرتک وجه این جامل الدین
بوجود مسلامنان میان در ایدئولوژیک یکپارچگی نوع یک مختلف فرق اختالفات همٔه زیر در میخواهد
برخورد اسالم دین در مختلف فرق با مقابله در جامل الدین رفرمیستی روحیه به که اینجاست در آورد.
یک به واحد تشکیالت یک گرد برداشته دست خود عقاید از مختلف فرق منی خواهد جامل الدین میکنیم.
در که احادیثی و قرآن پذیرش براساس میخواهد فقط بلکه آیند فراهم لحاظ همه از واحد ایدئولوژی

گردد. برقرار ارتباط مختلف فرق بین نیست تردیدی آنها صحت
آمده پدید که دلیلی هر به دین خود مانند نیز مختلف فرق این نفهمد که است آن از بین تر واقع او
اعتامد مورد هم باز و کرد مخالفت آنها با علنا بتوان که دارند ریشه آن از بیش مردم اذهان در فعال باشند
دین در فرق پیدایش که می کند نظر اظهار جامل الدین وقتی که کنیم فکر نباید پس داشت. قرار مسلامنان
می کند. تبلیغ را آنها امحاء علناً و می خیزد بر مبارزه به فرق این با او لزوما پس است بیامری نوعی اسالم

با وحدت، جهت قرآن به توسل به جامل الدین دعوت میان که آید پیش فکر این است ممکن اینجا در
عقاید تحلیل و تجزیه ولی دارد. وجود مشابهتی اسالم اولیّه خلوص به رجعت بر دائر وهابی ها تبلیغات
مشابهت این جامل الدین سیاسی هدفهای و عقاید با آنها مقایسه و وهابیه سیاسی هدفهای و مذهبی

می کند. نفی را ظاهری
وهابیه برهانند. خدا خلیفه فرمایشات و احکام از را خود تا میشدند متوسل خدا کالم و قرآن به وهابیه
که بگیرند نتیجه تا می شدند متذکر اسالم صدر در را پیشوایان زندگانی بی تکلفی و اسالم نخستین سادگی
کسانی چنان جانشین منی توانند آن بیکاره و پرور تن روحانیون و عثامنی خالفت برق و زرق پر دستگاه
نشان خود از اسالم صدر در مسلامنان که بدان صورتی را دین راه در جهاد و جانبازی خاطره وهابیه باشند.
از خویش رسزمین استقالل و تجزیه و عثامنی سلطه علیه مبارزه به را مردم تا می کردند زنده بودند، داده

برانگیزند. امپراتوری این
و روحانیت دستگاه متام دادن پیوند برای وسیله ای را حدیث، احیانا و قرآن، جامل الدین آنکه حال
حق سبب به هست و بوده واجب دانشمندان «بر میداند: اسالمی کشورهای رسارس در مسلامن حکام
را اختالفی و منوده قیام دینی، رابطه احیای و تجدید برای و یافته اند ترشف بدان شارع زبان بر که وراثتی

.۱۲۵ و ۱۲۴ صفحات اسدآبادی، جاملی ابوالحسن گردآوری و مقدمه اسدآبادی، جامل الدین سید ۱۷۵نامه های
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و مقر و بردارند. میان از است، فراخوان آن سوی به دین که اتفاقی کردن پایدار با داده رخ مملکت در که
روح نزول پایگاه مدرسه ای، و مسجد هر اینکه تا دهند قرار خود مدارس و مساجد در را اتفاق این پیامنگان
جوانب از یکی که هرگاه تا باشد. گردیده یگانه ای زنجیرٔه در حلقه ای چونان اینها از یک هر بوده وحدت
و خطیبان و دانشمندان میان گردیده، مضطرب و منفعل آن از دیگر طرف درآمد، جنبش به زنجیره این
مقرر مختلف نواحی در مراکزی خود برای و شود. حاصل ارتباط زمین اطراف متام در واعظان و پیشوایان
قرآن که بدانجا و بگیرند را جامعت دست و کرد. توانند رجوع بیکدیگر خویش وحدت امور در تا دارند،
در آن مرکز که واحد سنگری در یکدیگر پیرامون و آرند روی کرده، رهنمونشان صحیح حدیث و کالم و

بیت هللا الحرام…» وعده گاه بالد، آن رشیفرتین گردآورند، است، مقدسه بالد و نواحی
شخص همگان، میان در امر این در صیانت و افکار ساخنت روشن و علوم نرش برای بدین سان «هم
ایشان، همٔه سلطاِن که امیدواریم اّما میرسد، بنظر دشوار بسی این که چند هر شود، خوانده فرا واحدی
که آنجا تا دیگری، نگهداری در خود، سلطنت برای کشور داری هر دین. مقصدشان، و جهت و باشد قرآن

است.»۱۷۶ وابسته آن بقای به این بقای و او، زندگانی به وی زندگی زیرا می مناید، کوشش و سعی بتواند
سادگی که نیست آن بفکر اسالم صدر در مسلامنان آمیز افتخار دوران یادآوری هنگام هرگز جامل الدین
و جالل و شکوه که است آن او کوشش تنها بلکه کند، مجسم خود مخاطب نظر در را پیشوایان زندگانی

شود. متذکر را اسالمی خالفت عظمت
مسلامنان که می کند زنده دلیل بدان فقط را اسالم صدر مسلامنان جانبازی و جهاد خاطره جامل الدین
این دامنه شده تعبیر سوٰ ء او تعلیامت مبادا که است مراقب همواره و برانگیزد بیگانه استیالی برضد را
و است مخالف مسلامنان کشورهای داخله در ستیزه هرگونه با جامل الدین یابد. گسرتش پیکارجوئی
همٔه زند.۱۷۷ دامن مسلامن کشورهای داخله در را طبقاتی مبارزه آتش مبادا که است مراقب مخصوصاً

.۱۴۱ و ۱۴۰ صفحات اسدآبادی، جامل الدین سید ۱۷۶نامه های

داخلی جنگ یک به ورود جسارت بهیچوجه که دارد تعلق مسلامن جامعٔه از قرشی بدان جامل الدین که دید خواهیم ۱۷۷بعداً

تأمین کنونی نظم در ممکن نحو بهرتین به او منافع اساساً و نیست او نفع به بهیچوجه جنگی چنین که می داند و ندارد را
جدی نسبتاً شیوه ای به استعامر سلطه با و گرفته صورت آن در دید خواهیم بعداً که اصالحاتی مخترص اینکه رشط به می شود

شود. مبارزه

قبیل از واژه هائی او کالم واحد بیشرت و می گوید سخن ندرت به جامل الدین طبقات، روابط و جامعه طبقاتی ساخت مورد در
جدی بنحوی تقریباً آن طی در که است معدودی موارد از یکی نفسانیه لذائذ مقالٔه می باشد. <امت> و <ملت>، <قوم>،
بهره کشی احیاناً و منافع تضاّد زائیده منازعات این اینکه قبول ضمن و است پرداخته طبقاتی منازعات و طبقاتی روابط به
فرد هر توسط دیگران حقوق کردن رعایت آن و می کند ارائه آن برای رفرمیستی راه حّل یک است، دیگر دسته از دسته ای
راحت و است دیگران لذت در او لذت که دانست خواهد مناید غور انسان اگر …» می گوید: چنین مقاله این در وی است.

« گردد. فائز خود اصلی مبقصد که می تواند وقت آن در البتّه است، شده بسته مملکت اهل راحت به او

حال است مذکور شخص ؟؟؟ عدم می کوشند شخص آزار در آنها اینکه علت و هستند او اطرافیان شخص، ناراحتی «مسبب
یافت.» خواهد دست بسعادت نرسیده او به آزاری آنها طرف از کوشد دیگران جانب رعایت در او اگر

از لذت و راحت بلی …» که: می گیرد نتیجه داده تعمیم جامعه یک طبقات روابط بر را شخصی اخالقی دستور این سپس
والسالم.» چیز، همه در باشد، مردم طبقات جمیع میان در تامه تناسب که شد خواهد حاصل مملکتی آن در انسان برای
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بیگانگان با مسلامنان روابط چارچوبٔه در می شود شنیده او از قبیل این از و جهاد و جنگ دربارٔه آنچه
مسلامِن غیر کشور یک به مسلامن کشور یک حمله که برمی آید او کالم فحوای از حتّی است. مطرح
در قاعده این ولی انگیزد. بر را او ستایش میتواند که است دلیرانه و شجاعانه کاری آن بر غلبه و ضعیف

نیست. صادق یکدیگر با آنها رابطه در و مسلامن کشورهای داخل
بوجود مرکزی حکومت ضّد بر مسلامن کشورهای داخلٔه در که نهضتهائی کلیٔه از جامل الدین بدگوئی
سلجوقی>، <ملکشاه غزنوی>، <محمود نظیر: سالطینی و سابق مقتدر حکومتهای از او ستایش و آمده اند
یک عثامنی> <سلیامن و سلیم> <سلطان فاتح>، محمد <سلطان گورکانی>، <تیمور ایوبی>، الدین <صالح
چرای بی چون تقریباً ستایش و طبقاتی مبارزات با رابطه قطع آن و میکنند دنبال را سیاسی کامالً هدف

است. نیرومند و متمرکز قدرت
میگرفت، صورت روحانی مراتب سلسله و خالفت پیچ در پیچ دستگاه علیه وهابی نهضت اگر خالصه،
رسمی روحانیت تشکیالت همین بدست بود، جامل الدین نظر منظور که صورتی بدان اسالمی، اتّحاد نهضت

می یافت. تحقق مسلامن سالطین و

.(۵۷۰ تا ۵۶۸ صفحات دوازدهم، سال ،۸ شامره ارمغان، مجلٔه به شود (رجوع

این از چیزی یا و کامل مساوات از نه و می کند صحبت تاّمه تناسب از جامل الدین که است این است جالب اینجا در آنچه
قبیل.

بر انداخنت به نه بیانجامد طبقاتی تناسب این حفظ به که است قاعده ای آن است آن خواهان جامل الدین که عدالتی کلی، بطور
طبقات.



اسالمی اتّحاد نظریٔه در حکومت
۲

پی می باشد او نظریات عملی و عینی تجسم که جامل الدین عالقٔه مورد حکومت ماهیت به آنکه برای
چون سیاست و مذهب خالفت، چهارچوبٔه در که زمانی آن — کنیم رجوع اسالم صدر به باید هم باز بربیم

می کردند. اداره را مسلامنان دنیوی و دینی امور آمیخته، یکدیگر در واحد، تنی
تکامل جریان در شوم حادثه ای سلطنت به خالفت از حکومت تنزل و سیاست از مذهب تفکیک
هنگام به اسالمی، ملت مناسبات در بایستی را ضعف و گسیختگی هم از این «پیدایی بود: مسلامنان
قانع خالفت اسم به عباسی خلفای که زمان هامن یعنی دانست. خالفت، دستگاه از علمی مقام جداشدن
که گونه بدان — را آن فروِع و اصول در اجتهاد و دین در پژوهی دانش و علمی رشافت بی آنکه شدند،

شمرند.» جایز — می داشتند روا (رض) راشد خلفای
آمدند پدید بدین سبب هم، مخالف فرقه های و مذاهب از بسیاری هجری، سوم قرن آغاز از «پس

یافت.» نتوان دیگر ادیان میان در آن برای نظیری که چندان
مرص در فاطمی و بغداد در عباسی خالفت های به اینکه تا شد، پیدا خللها خالفت وحدت در «آنگاه
آمده پدید امت در کلمه اختالف بدین سان و گردید تقسیم و تجزیه انُدلُس، نواحی در اموی و مغرب و
بیفتاد.»۱۷۸ اذهان در خود هیئت از و یافت تنزل سلطنت درجٔه به خالفت مقام شد. پاشیده هم از اجتامع
دولتی یعنی — واحد خالفت اسالمی، اتّحاد نظریٔه در آل، ایده حکومت که می بینیم ترتیب این به پس

باشد. داشته حکمروائی اسالم قلمرو رسارس در که میباشد — مذهبی و سیاسی حال عین در
به یا و آورد فراهم باید کجا از را حکومتی چنین ساختامنی مصالح می آید، پیش سؤال این اکنون
پاسخ ؟ گویند پاسخ اسالمی اتّحاد به جامل الدین دعوت ندای به باید که هستند کسانی چه دیگر عبارت

.۱۲۹ صفحٔه اسدآبادی، جامل الدین سید ۱۷۸نامه های

۸۱
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برمی خیزد، غفلت خواب از بیداری و وحدت برای که فریادی نخستین «امیدواریم : است چنین جامل الدین
در دستی کاردان، دانشمندان اینکه، در نداریم شکی نیز و باشد. ایشان شوکتان وقوی واال مقامان سوی از

کرد.»۱۷۹ خواهند رشیف امر این در اقدامی و فرا منوده، کار این
و حاکمه هیئت می کند تکیه بدان جامل الدین اسالمی ، اتّحاد نظریٔه در که اساسی ای نیروی پس

است. اسالمی کشورهای روحانیون
کشورهای حکومت های قبال در جامل الدین عمىل موضع با بیش و کم پایان نامه، این اول قسمت در ما
خلع قصد اسالمی اتّحاد نظریه که است این کرد اضافه باید که چیزی تنها اینجا در شدیم. آشنا مسلامن
است آن خواهان نظریه این که وحدتی ندارد. خویش سلطنت از اسالمی قلمرو رسارس در را گوناگون حکام
از را اسالمی اتّحاد نظریه دیگر، طرف از است. جسورانه حّد این تا خواسته ای از کارانه تر محافظه بسیار

می سازد. محروم واقعی پشتیبان هرگونه
می شوند اتّحاد از نوعی وارد خویش حکومت های حفظ با اسالمی اتّحاد نظریٔه در مسلامن حکام
برای کشور داری «هر دانست۱۸۰: معادل را آن بتوان کنفدراسیون با شاید اروپائی سیاسی فرهنگ در که
زندگانی به وی زندگی زیرا می مناید، کوشش و سعی بتواند که آنجا تا دیگری، نگهداری در خود، سلطنت

است.» وابسته آن بقای به این بقای و او،
اهمیّت به خود جامل الدین و گیرد قرار اتّحاد این مرکز در حکومت کدام که است آن فقط مشکل

است. واقف مشکل این
در <علام> برای جامل الدین که است نقشی پرداخت بدان تفصیل به اینجا در باید که نکته ای ولی
دادن پیوند برای عملی وظیفه و است اسالم مذهب اتحاد، ایدئولوژیک سیامن است. قائل اتّحاد این کار

می گیرد. قرار روحانیون عهده به مختلف کشورهای

معموالً گذشته در که می باشد علام ترجمه دانشمندان کلمه ظاهراً .۱۴۳ و ۱۴۲ صفحات اسدآبادی، جامل الدین سید ۱۷۹نامه های

می شده. اطالق روحانیون به

و غیرمتند دانشمندان و مسلامن پادشاهان امیدواریم کرده اند، بدان عنایتی روزگار این در عربت بینان از گروهی که «اکنون
اهامل می آورد، هم گرد را مانده ها جدا و ببخشد وحدت ایشان بجمع آنچه امر در و کرده پشتیبانی را گروه این دوست، حق
خود داعیان که اگر نیست دشوار کاری این که است آموخته بدیشان کرد نتوان مزید آن بر که بیانی با تجربه البتّه نورزند.
حاالت از و بفرشند، آشنائیند، و نزدیکی به متامیل که آنانرا دستهای کرده، گسیل مانده اند، ایشان از دور که کسانی بنزد را
عمل همین با شوند. مطلع کند، وارد زیانی که می رود آن بیم یا می رساند، ملتشان و بدین فایدتی آنچه، مورد در بعضی

.(۱۳۱ و ۱۳۰ صفحات (هامن جا، یافته اند.» سعادتی و کرده اند وظیفه ای ادای البتّه رشیف
مابین اسالم مختلف فرق واقعِی بر انداخنِت هدف بدون واداشت، را جامل الدین که است امری هامن سیاسی انعکاس ۱۸۰این

عاّم و کلی بسیار اساسی بر سیاسی وحدت نیز اینجا در کند. تأمین را ایدئولوژیک وحدت کلی، و عاّم اساس یک در آنها،
خود دلخواه واحد حکومت به اسالمی، قلمرو رسارس در مختلف حکومتهای بر انداخنت بدون جامل الدین می گیرد: صورت
خود بوده فرصت طلب می کوشد بسیار بودن تخیلی عین در جامل الدین طرح که کرد اعرتاف باید اینجا در می یابد. دست
منافع به مبادا اینکه در وی مراقبت همه این با جامل الدین محدود تقاضای همین اگر دهد. تطبیق موجود امکانات با را
موقعیت در باید را علت می مناید، تخیلی ما نظر در امروز هم باز شود، وارد لطمه ای حاکمه ای طبقه یا و حکومت اساسی
وضعیتی چنان استعامری روابط وجود و جهان احوال و اوضاع واقع در کرد: جستجو او اجتامعی پایگاه اجتامعی تاریخی –

بود. شده سلب استعامر با مقابله در مسلامن کشورهای لیربال بورژوازی از عملی ابتکار هرگونه که بود آورده بوجود را
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اسالمی اتّحاد تحقق مورد در و ندارد مردم توده های عمل ابتکار به اعتقادی آنکه عین در جامل الدین
سیاسی، وحدت یک که می فهمد را این شده که هم غریزی بطوری ولی منی شود متوسل بدان ها مستقیامً نیز
وی بی محتواست. قالبی و پوشالی چیزی نباشد، برخوردار جامعه مولد طبقات توده اِی حامیت از که مادام
هرگونه با را آنها فکری ارتباط فئودالی گیر پا و دست روابط که مردمی میان در مذهبی ایدئولوژی نفوذ از
اسالمی، اتّحاد نهضت به پیوسنت صورت در روحانیون، پس، است. خرب با کرده قطع دیگری ایدئولوژی

می کنند. بسیج نظریه این از حامیت به نیز را مردم توده های عظیم نیروی
همچنین و شیرازی میرزای به او نامٔه بررسی علام دربارٔه جامل الدین عقیده این بهرت درک برای اینجا در

است. مفید بسیار ایران، روحانیون و علام به خطاب القرآن»، «حملة به معروف نامٔه
مثل تو هستی، شیعه فرقه رئیس تو …» می نویسد: شیعیان، رهرب شیرازی، میرزای به جامل الدین
نیز آنها و برخیزد ملت نجات برای منی تواند تو پناه در جز کس هیچ دمیده ای، مسلامنان همٔه تن در جان
و افتخار آنگاه برخاسته، تو پشتیبانی به همه کنی، قیام حق گرفنت برای اگر ندارند، اطمینان تو از غیر به

شد…»۱۸۱ خواهد نصیبشان رسبلندی
هرچه است. دینی رؤسای بفرمان گوش و علام به بستٔه دل توده …» می گوید: ایران علامی به نامه در
بخواهند، چه هر و نیست شده رّد علام فرمان توده، نظر در و می ایستند بایستند هرکجا و می پذیرد بگویند

بود.»۱۸۲ نخواهد تغییرپذیر
منی ماند. بی پاداش نهضت در روحانیون رشکت این دیدیم، که طور هامن اسالمی، اتّحاد نظریٔه در البتّه
در مستقیامً دیگر بار شده، مقام خلع رسمی و سیاسی لحاظ از آنها از عمالً بود مدت ها که روحانیون
و دولت ها شدن غیرمذهبی از که روحانیون برای امر این می شوند. سهیم مسلامن کشورهای حکومت
بود. بخش نوید بودند، آمده ستوه به آنها صالحیت قلمرو به غیر مذهبی دولتهای قدرت روز  افزون تجاوز

بدان ها جامل الدین اینکه از قبل روحانیون این که بود این آن و می ماند باقی چیز یک اینجا در فقط
بلند نهضت به دست خود حکومت های علیرغم بتوانند که بودند شده تضعیف آن از بیش شود متوسل

بزنند. اسالمی اتّحاد نهضت نظیر پروازانه ای
مقام آن از بیش حتّی و — بودند رفته استعامر اسارت به آن از بیش نیز اسالمی کشورهای دولتهای
هدفی تنها که شوند ملحق اتحادی به بخواهند یا و بتوانند که — می دانستند استعامر این مدیون را خود

باشد. ضدّ استعامری مبارزٔه بود کرده معلوم آن برای جامل الدین مشخصاً که را
درآمد، کار از بی بنیان امری اسالمی اتّحاد فکر بر اساس واحد خالفت ایجاد نظریٔه که بود ترتیب این به
این به قادرند عمالً یا و مایلند واقعاً که کسانی آن عهده به نه را استعامری ضّد مبارزه وظیفه جامل الدین
قادرند باشند، مایل هم اگر آنکه، نه و مایلند نه که می گذارد کسانی عهده به بلکه بزنند، دست مبارزه

زنند. دست بدان

.۸ و ۲ صفحات جامل الدین، سید رشق فیلسوف بزرگرتین از نامه دو ۱۸۱ترجمٔه

.۱۹ و ۱۸ صفحات ۱۸۲هامن جا،



جامل الدین اجتامعی خواستهای
۳

خواست های می پروراند، رس در اسالمی اتّحاد برای جامل الدین که دور و درازی نقشه های این از رصف نظر
کار کنند بررسی را ایران مرشوطیت نهضت مثالً می خواهند مورخین وقتی امروز چرا بود؟ چه او اجتامعی

می کنند؟ آغاز جامل الدین عقاید بررسی از را خود
ولی کرده ایم. صحبت بتفصیل نسبتاً او عقاید و جامل الدین استعامری ضّد موضع دربارٔه اینجا تا ما
اجاملی نظری اینجا در لذا، نکرده ایم. عنوان مطلبی پراکنده، طور به جز او، اجتامعی خواسته های مورد در

می افکنیم. بدان ها
عقب عامل را روحانیون ظاهراً که مستان حاج عقیده رّد ضمن داغستانی۱۸۳ مستان حاج به نامه در
است متوقع که اصالحاتی از فهرستی ضمناً روحانیون از دفاع در جامل الدین می داند، ایران کشور ماندگی

می کند: ذکر دهد انجام باید ایران دولت

را او و کردند مقاومت دین علامی و بسازد آهن راه مملکت در خواسته ایران دولت «کِی
باز داشتند؟» است مفید وطن برای هم و دولت برای هم که مقصود این به نیل از

آنچه بر اساس را خود مطالب که است بوده این من کوشش است مطرح جامل الدین عقاید موضوع که دوم قسمت این ۱۸۳در

او عقاید مورد در مخصوصاً را جامل الدین حاِل رشح نویسندگان گفته های زیرا دهم قرار مانده باقی او خود از مستقیامً که
مختلف نویسندگان میان جامل الدین عقاید چگونگی مورد در که نیست معنی بدان این البتّه منی دانم. اعتامد قابل چندان
به کتبی آثار وجود مناسبت به جامل الدین عقاید مورد در زندگی، جریان خالف به است. موجود زیادی اختالف او حال رشح
است، مطلب بیان نحوه در هست که تفاوتی تنها می شود. دیده مختلف نویسندگان نوشته های در تفاوت کمرت او خود قلم
فاقد که می افزایند خود از برگهائی و شاخ الابالی گری با معموالً جامل الدین حال رشح نویسندگان که است زمینه همین در و

است. علمی دقت

۸۴
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تعلیم انتشار و نسل تهذیب برای و مناید انشاء را مدارس و مکاتب خواست دولت «کی
را جهل تاریکی و می سازد منور را قلوب که نوری این ایران علامء و کند بنا را علم کاخ

دارد؟» مغایرت مقدس رشع با صحیح علم گفتند و ساختند خاموش می کند، فراری
تأسیس را عدلیه محاکم کند، استوار مردم میان در را عدالت خواست ایران دولت «کی
حارض عرص احتیاجات موافق و عدالت با احکام متام تا کند ایجاد را شوری مجلس مناید،
ستیز آغاز قانون و عدالت با منوده قیام دولت اراده مقابل در علام و مناید پیدا جریان

کردند؟»
مهیا بیامران پرستاری برای را آن و کند تأسیس جدید مریضخانه های خواسته دولت «کی
دارالعجزه ها و کند حارض فنی اقتضای موافق است الزم مردم آالم تخفیف در چه هر و سازد
کار این گفتند یا و نشدند خشنود جدید کارهای این از علام و مناید تأسیس دارالیتام ها و

هالکت؟» باعث بدعتی هر و است بدعت تازه
به را آن عده و کند منظم را خود قشون بیفزاید، را خود قوای خواست ایران دولت «کی
زمان اقتضای مطابق و امروزه علم موافق مملکت دفاع برای رسانیده نفر هزار دویست

منودند؟»۱۸۴ مخالفت علام و سازد مسلّح جدید اسلحه با ما

آزادی و خارج در ایران منایندگی های و خارجه امور وضع اصالح نامه، همین دنباله در اصالحات این بر
را خواننده که می کند بیان را جمله ای نامه همین در دولت وظایف مورد در و می شود عالوه مطبوعات
می اندازد. رقابت بر مبتنی رسمایه داری جامعٔه در دولت وظیفه مورد در اسمیت آدام عقاید بیاد بی اختیار
ملت خود عهدٔه به مابقی بس. و است مردم مال و جان به دادن امنیت دولت «از می گوید: جامل الدین
سعادت و ثروت و راحت اسباب تهیه به جدی طور به آورده خود چشم پیش را خود احتیاجات که است

کودکان.»۱۸۵ تعلیم و تربیت و مکاتب و مدارس بگشودن مگر ندارد امکان هم آن و بپردازد خود
می کند بیان را سابق شاه شدن کشته دالیل آنکه از پس خود بازجویی منت در کرمانی رضای میرزا
[چنین کند تبدیل آل ایده شاه یک به را او می تواند که اصالحاتی آن و حارض۱۸۶ شاه تکلیف مورد در
به مدت این در حقیقًة مردم ای که کنند اعالن و است) شاه مظفرالدین (منظور بفرمایند …» می گوید]:
است گسرتده عدل بساط حاال شد. برچیده اوضاع آن است. بوده سخت شام کار و است گذشته بد شام
وصول برای صحیحی قرار و بدهند امیدواری و کنند جمع را متفرقه رعیّت و است معدلت بر ما بنای و
مالیات مخصوص موعد در و بداند را خود تکلیف رعیّت که بدهند رعایا از سفیدان ریش اطالع به مالیات
و غیره و بگیرند فرع تومان ده را اصل تومان یک که نرود محصل پی هی محصل بدهد. بیاورد را خودش

غیره…»۱۸۷

.۲۴۹ و ۲۴۸ صفحات زمین، مرشق بیداری در جامل الدین سید ۱۸۴نقش

.۲۵۴ و ۲۵۳ صفحات زمین، مرشق بیداری در جامل الدین سید ۱۸۵نقش

امر این و است سلطنت طلب واقعاً او که دانست باید باز می کشد را شاه نارص الدین خود بدست کرمانی رضای میرزا اینکه ۱۸۶با

پیداست. وی بازجوئی منت رساپای از
.۸۳ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۱۸۷تاریخ
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می گوید: سخن مورد این در بیشرتی تفصیل با رضا میرزا خود بازجوئی از دیگر جایی در
قانون هم دیوان برای است کافی را همه اسالم قانون چه بنویسید قانون حاال نیست هم الزم …»
طفل حلق به کباب و نان لقمه یک که است این مثل ایران در حاال نویسی قانون چه نیست الزم فعلی
چه به بگوئید را ده فالن کدخدای مثالً کنید مشورت رعیت با ولی می شود خفه البتّه بطپانند. متولد تازه
کنید رفتار او با بگوید او که طور هر بود. خواهید راضی کنند رفتار تو با و شود گرفته مالیات تو از قسم

می رود.»۱۸۸ میان از ظلم هم و می شود منظم کارتان هم
را ما و دارند رضورت خصوصی مالکیّت امنیت برای که هستند بورژوائی اصالحاتی خواستها این همٔه

می اندازند.۱۸۹ مرشوطیت نهضت در ایران خواهان مرشوطه تقاضاهای بیاد
بهیچوجه که چرا است کارانه محافظه و معتدل بسیار بورژوائی اصالحات این که داشت توجه باید ولی
تقسیم تقاضای فئودالیسم استیالی رشایط در آن شکل بارز ترین که مالکیّت روابط در جدی تغییر خواستار
می شود بورژوائی اصالحات این خواستار آنکه ضمن جامل الدین نیست. می باشد کشاورزان میان اراضی
کشور یک کشاورزان و اراضی بتواند که مادام فئودالیسم، زیرا ندارد را فئودالیسم برانداخنت قصد بهیچوجه

باشد. امیدوار خود موجودیت حفظ به می تواند باشد، داشته اختیار در را
برانداخنت به متایل بدون که است لیربال بورژوازی آمال سیاسی انعکاس کلی، طور به خواهی، مرشوطه
واقعی درک برای گردد. سهیم حکومت در او با می کوشد کار این انجام به قدرت بدون و فئودالیسم انقالبِی
قرن هامن از بزرگ بورژواهای و فئودال ارشاف است. آموزنده بسیار انگلستان تاریخ به رجوع امر این
و کردند ریزی پایه را انگلستان مرشوطیت اساس بتدریج پرداخته سیاسی مصالحه به یکدیگر با چهاردهم
در که بسا چه —و پرداخت بورژوازی به را خود جای فئودالیسم بتدریج آمیز، مساملت نسبتاً کشمکشی با
آداب و مقام ها مشت یک جز انگلیس فئودالیسم از نوزدهم قرن در آنکه تا — شد بورژوا خود، فاصله این

می آراست. آنها با را خود انگلیس بورژوازی که مناند باقی ترشیفاتی
مصالحه ای در دموکرات، بورژوازی شکست از پس ،۱۸۱۴ سال در مرشوطیت نیز بلژیک و فرانسه در

آمد. بوجود فئودالیسم و لیربال بورژوازی میان
کامالً مجریه قدرت که شدند متوجه مرشوطه برقراری از پس خواه مرشوطه کسبه و تجار ایران، در
فئودال ها مقابل در کسبه و تجار این مجلس خود در مجلس دوم دورٔه هامن از و فئودالهاست اختیار در
ایران خواهان مرشوطه که بود علت بدان این بود؟ علت چه به این می دادند. تشکیل را ناچیزی اقلیت

نبودند. مالکیّت روابط بنیانی تغییر و دهقانان میان اراضی تقسیم خواستار جامل الدین، نظیر نیز،
درک برای که جامل الدین عقاید در رفرمیسم تجلی اساسی ترین به می کنیم برخورد که اینجاست در

کرد. توجه او اجتامعی پایگاه به باید آن مبانی و علل عمیق تر

.۹۰ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری ۱۸۸تاریخ

تقاضا آنند خواستار رضا میرزا او وفای با پیرو و جامل الدین اینجا در آنچه از بیش چیز هیچ ایران مرشوطیت نهضت ۱۸۹در

است. رضوری بسیار جامل الدین عقاید مطالعه مرشوطه، نهضت هدفهای درک برای که اینجاست از منی شود.



جامل الدین اجتامعی پایگاه
۴

نفع به همه از بیش او خواسته های که دریافت می توان جامل الدین، عقاید به توجهی مخترص با اکنون،
بود. جامعه از قرش کدام

تجار، و اصناف دهقانان، و فئودال ها از اساساً زمان آن در را مسلامن کشورهای فئودالِی جامعٔه اگر
طبقه کدام منافع کننده منعکس چیز، هر از بیش جامل الدین، عقاید که دریابیم می توانیم بدانیم، متشّکل
نفوذ از جلوگیری و مبارزه دولت، قدرت حدود تعیین و تحدید فنون، و علوم رواج بود. طبقات این از
متوجه منافعش مستقیم، طور به و اول وهلٔه در فئودالی، مالکیّت روابط حفظ حال عین در و استعامر
بی فایده ایران دهقانان برای استعامری سلطٔه دفع مثالً که نیست معنی بدان این البتّه می شد. بورژوازی
استقالل این منافع از مستقیامً فئودالی، انقیاد رشایط در دهقانان، که است معنی بدان این بلکه بود،
منتفع آن از داخلی بازار از استعامرگر بورژوازی خروج از پس بالفاصله تاجر بورژوازی که بدان صورتی

نبود. برخوردار می شد،
اراضی تقسیم برای دهقانان نهضت از خود خیالی طرح های در حتّی بورژوازی این چرا این که درک
که گیرد دست در را دهقانی نهضت رهربی می تواند وقتی بورژوازی است. آسان بسیار منی کند حامیت
اقتصادی رهربی از سیاسی رهربی باشد. جامعه تولید رهربی به قادر کرده نفوذ شدیداً جامعه تولید در
چنگ در اسارت قرن سه دو از پس جامل الدین، زمان در مسلامن کشورهای بورژوازی ولی می شود. ناشی
بلکه بود، نکرده رخنه جامعه تولید در تنها نه می کرد، حامیت او از استعامر که فئودالیسمی و استعامر

ندارد. اختیار در کامل طور به نیز را او تجارت بازار
می کوشد کند اداره را تولید و بگیرد دست در را حکومت نیست قادر خود که بورژوازی این حال
خواهان مرشوطه بقول یا و قواعد، اساس بر او با کرده معین فئودالی دولت داخلٔه در را خود حدود تا

کند. مقاومت خارجی بورژوازی نیروی مقابل در معین، «قوانیِن»

۸۷
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ولذا است برانگیخته را دولت این مخالفت فئودالی، دولت قدرت حدود تحدید به او میل همین ولی
هیئت اپوزیسیون قرشهای با حدود این پذیرفنت به فئودالی دولت ساخنت وادار برای لیربال بورژوازی این
تحدید به دایر خود نقشه های قبول به را مرکزی قدرت می کوشد آمیز مساملت نحوی به شده متحد حاکمه

سازد. قانع استعامر نفوذ علیه بر مبارزه و دولت قدرت حدود
خود، نفع به جامعه در نظم ایجاد یعنی حکومت به قادر تنهائی به بورژوازی این اینکه به توجه با
تاریخ که می بینیم کشاند خواهد قطعی نابودی به را او استعامر نفوذ ادامه اینکه به توجه با و نیست
بپردازد بینی خرده به اینجا در نیست مایل دیگر لذا، است.۱۹۰ گذاشته باقی او برای را راه یک همین فقط
یعنی خود، دشمن خطرناکرتین بسته او به امید همه آن که فئودالی حکومت این رس پشت در احیاناً تا
سلطان یا شاه نارصالدین احتامالً که اقداماتی مورد در جامل الدین، پردازی خیال علت ببیند. را استعامر،

است. نهفته امر درهمین داد، خواهند انجام او طرح های از اطالع از پس عبدالحمید
تنهائی به بخواهد اگر عثامنی، یعنی مسلامن، کشور نیرومندترین مثالً که امر این درک دیگر، طرف از
اساس بر اسالمی کشورهای اتّحاد فکر نیست.۱۹۱ کار این به قادر بهیچوجه کند ایستادگی استعامر مقابل در
همین زائیدٔه — منی داند۱۹۲ استواری پایه کشورها بین اتّحاد برای را آن نیز جامل الدین خود که — مذهب
می کوشند که است مسلامن کشورهای ملّی بورژوازی ضعف انعکاس اسالمی اتّحاد است. ضعف احساس
به آنکه از بیش راه این در دیدیم پیش در که ترتیبی به ولی کنند غلبه ضعف این بر یکدیگر با اتّحاد با

می شوند. تخیل اسیر کنند، تکیه واقعیت
که را کسانی ترکیب منونه برای کنیم مشخص را جامل الدین اجتامعی پایگاه روشنی به آنکه برای حال،

می کنیم:۱۹۳ بررسی کردند هواداری او از ایران در
تصادفی و می دارد گرامی را او مقدم دیگری قرش هر از بیش ملّی تجاری بورژوازی طبیعتاً ایران، در
امین الرضب اصفهانی محمدحسن حاج یعنی زمان تجار بزرگرتین از یکی بار دو هر در او مهامندار که نیست
از خود معنوی و ماّدی حامیت به همچنان باز دولت طرف از جامل الدین طرد از پس حتّی که است
به امین الرضب محمدحسن حاج که می نویسد خود خاطرات در الدوله امین می دهد. ادامه جامل الدین
برکت به را خود مال و ِعرض سالمت همیشه تقلبات… شیاع و معامالت فساد …» از خود نگرانی علت
کامل ارادتی نشناخته و ندیده جامل الدین به و می خواست… قدسیه انفاس صاحبان و حق پیروان و قدوم
مطالعٔه به و شده ثبت عامئم ارباب و کسبه و تجار بخاطر اندکی سیدجامل الدین «…کلامت بود….»، کرده

رسمشق را آن و می دادند قرار بررسی مورد را ژاپن منونه آنجا و اینجا مرشوطه نهضت در ایران مرشوطه خواهان اینکه ۱۹۰رمز

سلطه بر ضّد او با متحد که کند متقاعد را خود فئودالیسم توانست ژاپن بورژوازی جاست. همین در می دانستند خود
با مرشوطه خواهان همین ولی رسید. نتیجه به آسانی به تقریباً مبارزه این هم دلیل همین به و مناید مبارزه غرب استعامری
ژاپن فئودالیسم با می کرد زندگی استعامر مدد به و نفوذ تحت بود سالها که را ایران فئودالیسم رشایط تفاوت ساده اندیشی،

منی گرفتند. نظر در بود، نیافته دست او بر استعامر هرگز که
بود. غرب استعامر از عثامنی شکست شاهد بار چندین خود عمر طول در ۱۹۱جامل الدین

یعنی لغت وحدت …» که: کرد اقرار جامل الدین لغت»، اتّحاد حقیقت و جنسیت وحدت «فلسفٔه مقالٔه در که ۱۹۲دیدیم

منی پذیرد…». تبدل و تغییر قلیلی زمان در که زیرا است اودم دین در وحدت از دنیا دار درین ثبات و بقا در جنسیت
بیشرتی منابع مورد این در حال عین در و است آسان تر مطالب تعقیب ایرانی خواننده برای که است آن ایران انتخاب ۱۹۳علت

داریم. اختیار در نیز
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گرفت.»۱۹۴ [قّوت] خو خلق رغبت می شد منترش و طبع ایران خارج در که عربی و فارسی روزنامه های
سلطنت قدرت تحدید و قانون لزوم دربارٔه جامل الدین گفته های به رغبت با که دسته ای دومین
حکومت دست اندازِی روشنفکری، مالحظٔه هر گونه از رصف نظر که بودند روحانیون از عده ای دادند، گوش
که بعدها بود. کرده فراهم وی حکومت از را آنها خاطر کدورت مایٔه آنها قدرت حریم به شاه نارصالدین
همین بر دین علامی تهییج برای می پردازد شاه نارصالدین ضّد بر تبلیغ به علناً ایران از خارج در جامل الدین

می سازد. افشاء آنها قدرت حریم به را شاه نارصالدین حکومت تجاوزاِت انواع و می کند تکیه فقره
فئودال های و مالکین از عده ای کاالئی روابط بسط و خارجه با ایران تجاری روابط گسرتش که می دانیم
ارزان قیمت به امالک محصوالت — نا برابر بازاری به خود مرصفی نیازهای برآوردن برای که را سابق
بودند، شده کشانده — می گردید خریداری گران قیمت با خارجی مصنوعات آنکه حال می شد فروخته
برخوردار حکومت حامیت از که رقیب فئودال های تجاوز اثر بر نیز عده ای و بود. ساخته ورشکستگی دچار
ملکه پشتیبانی بردن بین از هدفش ظاهراً که ویکتوریا ملکه به نامه در شدند. ورشکستگی دچار بودند
از عده ای وضع به ارشاف ویکتوریای همدردی حس تحریک برای وی است، شاه نارصالدین از انگلستان
فقط الحال بودند فاتحین و عمده غازی های نژاد از که «کسانی می نویسد: و می کند اشاره ایران نجبای
کارها این بتوانند اگر و بیاورند بیرون چاه از آب و بریده هیزم و کرده شیار را زمین که هستند این شایسته
…» می دانند»، خوشوقت، و خوشبخت خیلی را خود نشود آزاری و اذیت آنها به که صورتی در و بکنند را
بوده ایشان خود به متعلق وقتی یک بشوند مشغول پست کارهای به آنها در باید که زمین هائی هامن
مانده باقی اشخاص از قلیلی عدٔه اگر و می روند بیرون فالکت و گرسنگی واسطٔه به اغلب …» است.»،
با اینان شوند.» محروم خود امالک از مبادا که هستند تزلزل کامل در همواره باشند امالک صاحب که باشند
می دادند. گوش حقوق» و ناموس و وطن .…» الدوله امین قول به دربارٔه جامل الدین گفته های به رغبت
هیئت حتّی و حاکم طبقٔه مختلف قرشهای منافع میان فئودالی همواره حکومت های در که می دانیم
مقامات و اراضی تصاحب رس بر آنها خود درون در دامئی کشمکش موجب که دارد وجود تصادماتی حاکمه
بخصوص و کشمکش، این در شد. دیده بسیار مجادالت این موارد شاه نارصالدین زمان در می باشد. حکومتی
قیام جامل الدین از حامیت به آنها رقبای برخاستند، جامل الدین بطرد علناً اعظم صدر و شاه آنکه از پس
همه بر شاه نارصالدین به نسبت او عناد که — ظل السلطان میرزا مسعود با جامل الدین مالقات کردند.
حسین سید میرزا نیست. تصادفی امری نیز جامل الدین به او مالی کمک های و اصفهان در — بود آشکار
قسمتی …» جامل الدین گویا که می گوید کاوه مجلٔه برای جامل الدین مورد در خود مرقومه در عدالت خان
توافق قسمت ها بعضی در و داده رشح ایشان به بوده ظل السلطان افکار با متناسب که را خود خیاالت از

کردند.» تکفل ظل السلطان را پرتوگراد اقامت مخارج تاریخ آن از طوریکه به بود، شده حاصل نظر
…» ظل السلطان می نویسد: جامل الدین پیرامون خود مقالٔه حاشیٔه در مورد همین در نیز زاده تقی
روسیه به سید که بعدها مسموع قرار از حتّی و کرده احرتام سید به رسیدن بسلطنت و شدن ولیعهد بطمع

گرداند.»۱۹۵ متامیل بوی را روس دولت اولیای خاطر وی که امید بدان می فرستاد پول او برای رفت

جامل الدین. از امین الدوله خاطرات ۱۹۴از

اصلیش نیت می خواند خود پرست» و «مذبذب آدم را او آنکه ضمن خود بازجوئی در کرمانی رضای میرزا سیاح، حاج مورد ۱۹۵در
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امتیاز لغو و تنباکو تحریم و ری واقعه از پس که القرآن» «حملة به معروف نامٔه در جامل الدین خود
«فرماندهان و وزرا آمادگی اعالم بر عالوه می نویسد، آنها به شاه نارصالدین عزل به علام تحریک برای آن
ستمکار این «پرسان — شاه نارصالدین خود پرسان از حتّی علام امر اطاعت جهت ارتش» طبقات عموم

می برد. نام — رسکش»
اسالمی. کشورهای سایر در تفاوتی اندک با و ایران در جامل الدین حامیان هستند اینها

حّل برای طریقی جز چیزی می کرد تبلیغ آن برای جامل الدین که مرشوطه ای و مجلس انتخابات،
نبود. مذاکره آمیز مساملت وسیلٔه طریق از اقشار این میان تضادهای

چگونه وگرنه نبود. یکدیگر با شور از پس قرشها، این مشرتک اراده بیان جز می خواست او که قانونی
آورده در خود اسارت به زیادی حّد تا را آن خارجی رسمایٔه که فئودالی جامعٔه یک در که کرد تصور می توان
خود منایندگان بتوانند می دهند تشکیل را جامعه قاطع اکرثیت که دهقانان آن در و گیرد صورت انتخاباتی

بفرستند. مجلس به قانون تصمیامت اخذ در رشکت برای را

ظل السطان بلکه که بود این خیالش و بگیرد ماهی ظل السطان برای که می کرد گل آب ضمناً او …» می کند: افشاء چنین را
سید اسم به ظل السطان از تومان هزار سه اوقات «هامن کند…»، پیدا مکنتی خودش و صدر اعظم امین الدوله و بشود شاه

.(۸۴ صفحٔه اول، جلد ایرانیان، بیداری (تاریخ خورد.» خودش را باقی و داد سید به تومان نهصد گرفت جامل الدین



نتیجه گیری

مستعمره ملل استعامری ضّد مبارزه از مرحله ای بعنوان جامل الدین، سیاسی فعالیتهای و عقاید مطالعٔه
اهمیّت کشورها این دموکراتیک و ملّی آزادیبخش جنبشهای بهرت شناخت برای اسالمی، مستعمره نیمه و
به دست که طبقه ای محافظه کار ماهیت دارد. نیز را خود خاّص نارسائی های مبارزه این البتّه دارد. بسیار
سّد مبارزه، نخستیِن مرحلٔه این در ایدئولوژیک نارسائی های رسانجام و نهضت بودن پا تازه می زند، مبارزه

بود. شده جدی عمل راه
از اراضی تقسیم شعار نشدن مطرح و مبارزه از مرحله این در دهقانان رشکت عدم دیگر سوی از
می کرد. وارد مبارزات این دموکراتیک خصلت به شدیدی لطمه لیربال، بورژوازی یعنی نهضت، رهربی طرف
را کسی هرگز و است تاریخ از گرفنت درس باصطالح و نقائص درک برای فقط نکات این به اشاره ولی

کند. استهزاء فعالیت ها اینگونه و افکار این بخاطر را او هم فکران و جامل الدین که منی دارد مجاز
هر بر نامشان بزرگداشت و برخوردارند تقدم رشف از حال هر در استعامر ضّد مبارزین اولین این

می باشد. واجب است عالقمند ملتها آزادی و استقالل به که کسی
دموکراتیک و استعامری ضّد مبارزه از مرحله ای کنندٔه منعکس جامل الدین عقاید که داشت بخاطر باید
امروز ما آنکه بدلیل یا و گذشت آنها از رسرسی بتوان که نیستند فردی و شخصی عقایدی این ها است.

گرفت. ریشخند به را آنها داریم، اختیار در کرده ابراز جامل الدین آنچه از محکم تر بسیار نظریاتی
همین تحقق راه در او هامنند هزاران و کرمانی رضای میرزا نظیر کسی وقتی که داشت نظر در باید
دست بیهوده و عبث کاری به نه و بودند باور زود و ساده مردمانی نه می کردند، فدا را خود جان عقاید
هر در آنها جانبازی و بوده اند خود عرص جامعٔه اعضاء حساس ترین و هوشمندترین عکس بر بلکه می زدند

می بخشید. تکامل و غنا را مسلامن ملت های دموکراتیک و استعامری ضّد نهضت صورت،
پیج پر و طوالنی بسیار راهی مستعمره، نیمه یا مستعمره ملت یک برای آزادی و استقالل کسب راه

۹۱
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که راهی تصحیح برای می شود مجبور که بارها چه و بپیامید را آن گام به گام باید ملت این و است خم و
کار نگیرد صورت کوشش ها این تا ولی کند دنبال را خود راه مجددا تا گردد باز عقب به برابر چندین رفته

منی رسد. مثر به مبارزه
نیروهائی و استعامر این با مبارزه شیوه های و استعامر ماهیت باره در روشن نسبتا نظری ما امروز اگر
تفکر که است جهت بدان این داریم خود، ذهن در الاقل آورند، در زانو به را استعامر می توانند واقعا که
به وجب خود شکست های و اشتباهات با خود، جانبازی های با پیشینیان که است گرفته قرار مسیری در ما

کرده اند. شناسائی آنرا وجب
اواخر در که است هائی نامه آخرین از ظاهرا و مانده جای بر او از که نامه ای در جامل الدین خود
می پردازد خویش سیاسی روش از نقادی به مانده برجای ایرانیان بیداری تاریخ در آن منت و نوشته خود عمر

می گیرد: خرده برخود نکرده تکیه ملت۱۹۶ به کافی اندازه به که امر این به مخصوصاً و
تخم های بود خوش چه بودم. کاشته ملت افکار مستعد مزرعه در را خود افکار تخم متام من کاش «ای
هر رسید. بنمّو کاشتم مزرعه آن در آنچه منی منودم. فاسد سلطنِت شوره زار زمین در را خود مفید و بار ور

گردید…» فاسد منودم غرس کویر زمین این در چه
امروز ما که نیست انتقاداتی آن همٔه می کند خود از نامه این در جامل الدین که انتقاداتی البتّه
در تغییری منودار فقط می شود مشاهده نامه این در آنچه اساسا و بنامئیم نظراتش و او از می توانیم
تردیدی هرصورت در ولی منی دهد. نشان را او افکار اساس در اصالحی هیچگونه و می باشد کار تاکتیک
شیوه ای که تردید هاست همین و آمده پدید فعالیت هایش نتیجه به نسبت جامل الدین ذهن در که است
ترتیبی به و شود استنتاج مبارزه برای تازه ای شیوه آن حاصل از تا می خواند فرا نقادی به را مبارزه از
بنوبٔه و می بخشند غنا را خود کار شیوه ها این مدد به می آیند سیاسی مبارزه میدان به فعالرت طبقات که

می کنند. متکامل تر را شیوه ها این خویش
۱۳۵۲/۴/۱

هیرمن پور بیژن

را آن اصلی جزء و می کنیم استنباط آن از امروز ما که مبعنائی دقیقا را «ملت» کلمه جامل الدین که داشت توقع نباید ۱۹۶البتّه

آورد. در نظر می دانیم جامعه مولّد طبقات
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