ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ :ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ و
ٔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ او
ﺑﯿﮋن ﻫﯿﺮﻣﻦﭘﻮر
ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۲

آ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ :ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﯿﻄ ٔﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ او
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ:
ﺑﯿﮋن ﻫﯿﺮﻣﻦﭘﻮر
داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﺎﻤ :دﮐﱰ ﺳﺎﻻر ﻧﴫی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻣﻘﺪﻣﻪ — ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در زﻣﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ

۱

ﻗﺴﻤﺖ اول :زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ

۶

 ۱ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎر ٔه ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﯽ او

۶

 ۲ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۱۱

 ۳ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﻼف او ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ

۱۴

 ۴دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﴫ و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻧﺠﺎ

۱۷

 ۵ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﴫ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ

۱۹

 ۶ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﺧﺮوج از آن

۲۱

 ۷ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ »اﻟﻮﻃﻦ« و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن

۲۴

 ۸ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎر ٔه راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪّ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﺮدم ﻣﴫ در اﯾﻦ دوره

۲۷

 ۹ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ادﺑﯽ او در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

۳۲

 ۱۰ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻗﯿﺎم اﺣﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ

۳۶

 ۱۱ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان

۳۸

 ۱۲ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ

۴۰

 ۱۳ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

۴۲
ب

پ
 ۱۴اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی وی ﺑﺮ ﺿﺪّ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان

۴۷

 ۱۵دﻋﻮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ وی در آﻧﺠﺎ

۴۹

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ

۵۵

 ۱ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او
ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ . . . . . . . . . . . . . .
آ
ب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ت ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم . . . . . . . . . . . . . . . .
ث ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم در ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ . . . . . . . . .

۵۵
۵۶
۶۴
۶۸
۷۱
۷۵
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 ۲ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪٔ اﺗّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ

۸۰

 ۳ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ

۸۳

 ۴ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ

۸۶

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

۹۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۹۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ — ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در زﻣﺎن
ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ

ﺧﻮاه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﮐﺮﺜ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﻮاه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را اﺻﻼً اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
در اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻄﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﻤن
دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﺑﻪ ﴍﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺴﺘ ٔﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از اﺳﺘﯿﻼی
اﺳﺘﻌﺎﻤر اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻔﻮذ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر اروﭘﺎﺋﯽ ،و ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻌﺎﻤر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﻮﺟﺪ اﺻﻠﯽ اﻓﮑﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﺒﺎرز ٔه ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﺮای ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘ ٔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯽ از ﺑﯿﻢ ﻫﺠﻮم آن آرام ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  — ۱اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در ﻗﺮون ﭘﺎﻧﺰده و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ اروﭘﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری از ﯾﮏ ِ
ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
اﻫﻤ ّﯿﺖ داﺷﺖ :ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ — ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ — ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﺎﻤن ﻧﺒﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺘﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻃﺮﺣﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺪهآل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻠﯿ ٔﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ داﺷﺖ ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧ ََﱪد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ
دوﻟﺘﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اوﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان اﻫﻤﯿّﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را ﺑﺮای
»۱ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار — ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺎﺗﺎرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ — ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﴎﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎد ٔه ﺟﻬﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺪان ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﺸﺎن ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﺪ و ﴎزﻣﯿﻨﻬﺎ را آزاد
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎی ﯾﺎﻏﯽ و ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﴎﮐﻮب ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘّﯽ دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯽ را ﻫﻢ وادار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن
ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ »ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرگ« ﻟﻘﺐ ﮔﯿﺮﻧﺪ!« )ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗَﺪَر ،اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۵۴و .(۱۵۵

۱

۲
ﻓﻬﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درک ﻤﻧﻮد.
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺗﺮکﻫﺎ در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ از آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﴫف ﺗﺮکﻫﺎ درآﻣﺪه در اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺑﻪ ﺗ ّ
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ادﻏﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﮐﺮﺜ آﻧﻬﺎ ،ﻻاﻗﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ،ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ) (۱۹۱۴–۱۹۱۸ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ
از اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
وﻟﯽ اﺳﺘﯿﻼی ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد.
ﺗﺮکﻫﺎی ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮای ﻣﺤﻠﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺳﺖ ﻧﺰده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاج ﮔﺮﻓﻦﺘ از آﻧﻬﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﯽاﳌﺜﻞ ،ﻣﴫ ﭘﺲ از اﺳﺘﯿﻼی ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در دﺳﺖ ﻣﻤﻠﻮکﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،زاﺋﯿﺪه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و دروﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﺒﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻤﺗﺮﮐﺰ از ﻧﻮع آن ﻤﺗﺮﮐﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی و زوال
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠّﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻤﻧﻮدار ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎری ،از دول اروﭘﺎﺋﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در آن زﻣﺎن ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﯿﺮﺣﺎﻤﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺜﺎﻤر
ﻓﺌﻮداﱃ ،ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻬﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﺟﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠّﯽ
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﯿﻠﯽ زود از درون زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺤﻄﺎط آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮد و ﻧﻔﻮذ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از
ﺑﯿﺮون ﴎﻋﺖ اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻤﻧﻮد.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ،دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اﻧﺤﻄﺎط اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﺋﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن را ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ او ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻮد ،اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﺗﮑﺎء
آن ،در ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺎر ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﺗﺎب رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﺋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ِ
ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬ ّﻢ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آن ،ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺗﺤﺮﯾﺾ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ
ﮐﺮد ﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧُﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺣﮑﻮﻣﺖ ) ،(۱۷۹۸ﺑﻪ ﻣﴫ ﮐﻪ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و
از ﻟﺤﺎظ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺟﺰء اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﻬﺎ ٬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻄﺎﻤﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری وارد آﻣﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﺑﺮداﺷﺖ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ از دﻓﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم داد — و ﻣﺴﻠﺎﻤً ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﻌﮑﺎس
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺘﻘﻼل اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻧﺒﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدم ﻣﴫ و ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﯿﺎم و ﻣﺒﺎرز ٔه ﻣﺴﻠّﺤﺎﻧﻪ
و ﻧﻬﻀﺖ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠّﯽ ﮐﺴﺐ ﻤﻧﻮدﻧﺪ — و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﺷﺪ.

۳
ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﴫ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮد ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ »اراد ٔه« ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و اراد ٔه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و ﺳﺘﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽِ ﺣﮑﺎم ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ وی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ
و ﻣﴫ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ﭘﺎﺷﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری را
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﺧﺎک ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ راﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﻄﺮ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽِ ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﻤﻼً اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺎﻤﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ داﺧﻠﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از درون در ﮐﺎر اﻧﻬﺪام او ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ — ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد —
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ دﺷﻤﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻪ ﺷﺎﻤر ﻣﯽرﻓﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻀﺎ ّد اﺳﺎﺳﯽای ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎزه ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ،۱۸۳۹ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺎﻤن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ »دﺳﺘﺨﻂ ﴍﯾﻒ« را ﻣﻨﺘﴩ
ﮐﺮد» .دﺳﺘﺨﻂ ﴍﯾﻒ« ﮐﻮﺷﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﺎزش ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﻣﲆ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ
ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎً دﺳﺖاﻧﺪازی دوﻟﺘﻬﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ اروﭘﺎﺋﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور ٔه ﺗﻨﻈﯿﺎﻤت ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ،
در ﻧﯿﻤ ٔﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﻫﺮ ﺷﺐ و ﻫﺮ روز در ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻤﻧﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪ ٔه  ۱۸۵۶ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮان اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺨﻂ ﻫﺎﻤﯾﻮن را در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﴍاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﺪ۲ .
۲ﻋﺪهای ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر اروﭘﺎﺋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر اروﭘﺎﺋﯽ در ﴎﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد — ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﺋﯽ — ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻨﻬﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﺋﯽ را ﮔﺴﱰش دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ او ﮐﻪ
ﮔﺴﱰش ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ آن ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎﺋﯽ آن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر]اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ[ .راز ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎﺋﯽ
ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﴩق زﻣﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻮد ﺧﻮد
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارد و وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻔﻮذ وی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻮرژوازی ﻧﻮﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻔﻮذ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﺗ ّﺤﺎد ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮏ اﺗ ّﺤﺎد ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻤﺑﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺑﻮرژوازیِ
اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در داﺧﻠ ٔﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻮﮐﺮﺻﻔﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد از ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ دﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺘّﯽ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ اﻧﻬﺪام آن ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﺪ ﻤﻧﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎ از دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی »اﺻﻼﺣﺎت« دارد ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﴩﻓﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﺑﺎزار و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﮔﺴﱰش
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻻزم اﺳﺖ — در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

۴
اﮔﺮ در  ۱۸۴۰ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳ ّﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را
ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد .در
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﴫ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ را
در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﯿﺮ زﻧﺪان و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴫ
ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
دور ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻨﻮع ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺮگ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﴍاﯾﻄﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ از اداﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً
ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ورود اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﳌﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤری اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ آﳌﺎن  ۳در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺪی ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و آرﻣﺎن اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼم او در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ۴ .

اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ :ﺑﻮرژوازی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺑﻮرژوازی ﻣﻠّﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤ ٔﻪ ﺗﻀﺎ ّد ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻫﺮدو در ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﻢﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آزادی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ.
۳ﺗﺮﮐﻬﺎی ﺟﻮان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺎﻤر اﻣﭙﺮاﺗﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻤﺑﻌﻨﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد او ﺑﻮد و
ﻣﺮگ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻢ دﺳﺖ ﻤﻧﯿﺰد ﺑﺎز ﻣﺮﮔﺶ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻗﺪرتﻤﻧﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺑﻨﺪوﺑﺴﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻬﺎ ،ﴍاﺋﻂ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎ زودﮔﺬر ﺟﻠﻮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﴍاط اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺪم درک واﻗﻌﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد.
۴اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪانﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﯾﮏﺳﻮ اﺗﺤﺎدی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر اروﭘﺎﺋﯽ و اﯾﻦ ﺟﻨﺒ ٔﻪ
ﻣﱰﻗﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزش اﺳﺖ ،و از ﺳﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻤﺗﺎم ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺤﺖ رﻫﱪی واﺣﺪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ — ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ — در ﻣﯽآورد ﺑﺪون آن ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ– اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ — و اﯾﻦ ﺟﻨﺒ ٔﻪ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻣﻮزش اوﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒ ٔﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ اول :زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ

۵

۱
ٔ
ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﯽ او
درﺑﺎر ٔه زادﮔﺎه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ :ﻋﺪهای او را از اﻫﺎﻟﯽ اﺳﻌﺪآﺑﺎد ﮐﺮﻨ  ۵در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑﻞ
داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪ او را اﺳﺪآﺑﺎد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻤﺪان اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﺸﺄ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻫﻤ ّﯿﺖ دارد .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در اﯾﺮان اﮐﺮﺜ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻓﻌﻼً در ﻣﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای
از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در دﺳﺖ
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻻاﻗﻞ در ﺣ ّﺪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اول ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و
ﻋﻨﻮان ﺷﺪن ادﻋﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان داﯾﺮ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﻦﺘ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ  ۶در اﯾﻦ ﻗﺘﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ
اﺳﱰداد او از دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻦﺘ ﻣﺮاﺳﻼت ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ۷ ،دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪادن او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﻣﺪﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺗﻦ از اﻫﺎﻟﯽ اﺳﺪآﺑﺎد ﻫﻤﺪان
در ﻣﻮرد ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ،ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﺗﺬﮐﺮ ٔه
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در روﺳﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن او ﴏاﺣﺖ دارد و ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻃﻼع ﻣﺎ ﺗﴫﯾﺢ ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .او ﻫﻤﻮاره
ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎورات
ﺷﻔﺎﻫﯽِ رﺳﻤﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻣﺪارک ﮐﺘﺒﯽای ﮐﻪ از او ﺑﺎﻗﯿﺎﻤﻧﺪه ﻧﺎم
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺟﺎﻤل«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﻮﻟﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
اﻻﺳﺪآﺑﺎدی«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ )ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ(«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﺘﻨﺒﻮﻟﯽ
۵در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ» ،ﮐُﺰاز« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۶ﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
۷رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮانِ دور ٔه ﻗﺎﺟﺎر ،ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

۶

۷
)ﻋﺒﺪﷲ( ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽاﻻﻓﻐﺎن اﻟﮑﺎﺑﻠﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽاﻻﻓﻐﺎﻧﯽ« »،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ
روﻣﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﻄﻮﺳﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻟﮑﺎﺑﻠﯽ«» ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻌﺪ آﺑﺎدی«،
»روس )ﺗﺨﻠﺺ(«۸ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ٬ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را اﻓﻐﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮب ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎً دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در
ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺗﺮدﯾﺪی در اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن او ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﺮا اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ
ﺟﻮدت در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در  ۲۷آﭘﺮﯾﻞ  ۱۸۸۵از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻤ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻧﻪ دﯾﮕﺮی .زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺷﺎﻤ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﯾﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻧﺴﺐ ﴍﯾﻒ ﺷﺎﻤ و
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺎﻤ وﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺷﺎﻤ و ﺷﻬﺮت اﻋﺎﻤل ﺷﺎﻤ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼﻣﯽ۹ «.
در ﺻﻔﺤﮥ اول ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﴫ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﻓﻌﻼ
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه » :ﻣﻦ ﺳﮑ ْﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻫﺎﻟﯽ اﻻﻓﻐﺎن  -اﻟﺴﯿﺪ ﺟﺎﻤل اﻟﺪﯾﻦ ِﻣﻦ
ﺳﺎدات ﮐ َُﺮﻨ«.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻤن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﺮدم اﺳﺪآﺑﺎد ﻫﻤﺪان
اﯾﺮان داﻧﻨﺪ و ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ ﻏﻔﯿﺮ از ﺳﺎدات ﻋﺎﻟﯽ درﺟﺎت اﺳﺪآﺑﺎد ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻤرﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﯿﺮاﻟﴩق … ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﮔﻮﯾﺪ :از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺎﻟِﻢ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺤ ّﺪث
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﻧﺴﺐ … ﺑﻪ … ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﲆ … ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ۱۰ «.
ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺎح
ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﻧﺴﺐ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺪر ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺻﻔﺪر ﺑﯽﺳﻮاد و
از ﺳﺎدات ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺪآﺑﺎد و ﺷﻐﻠﺶ رﻋﯿﺘﯽ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﯿﺪﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و از ﺳﺎدات
ﻋﺎﻟﯽ درﺟﺎت ﺣﺴﯿﻨﯽ و اﺗﺼﺎل ﺷﺠﺮۀ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺠﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺲ آل ﻋﺒﺎ ﺣﴬت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ۱۱ «.
ﭘﺲ از ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ،ادوارد ﺑﺮاون و ﺗﻘﯽزاده اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺮزاﻟﻄﻒ ﷲ
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺮزادۀ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎر ٔه ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ او ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﻘﯽزاده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻇﻢزاده اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ اﻗﻮام و
ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﻨﺎدی درﺑﺎر ٔه ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ او ﻣﻨﺘﴩ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﴏﯾﺤﺎ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ۱۲ .
۸اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۱۵۸
۹ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۵۷
۱۰ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۵۳
۱۱ﻫﺎﻤﻧﺠﺎ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۶۰
۱۲ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﺻﻔﺎت ﷲ ﺟﺎﻤﻟﯽ
اﺳﺪآﺑﺎدی.

۸
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه  ۱۳ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺎﻤن اﺳﺪ آﺑﺎد ﻫﻤﺪان اﺳﺖ۱۴ .
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺻﻼً اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا او
ﺧﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال دادهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ از ﻗﻮل آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺳﺪﷲ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاب ﺳﺆال او ﺳﯿﺪ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ ﮐﻪ:
»… ﭼﻮن اﻓﻐﺎن در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻧﺪارد ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادم ﮐﻪ از دﺳﺖ ﮐﻮﻧﺴﻞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻢ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﯽروم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻧﺒﺎﺷﻢ۱۵ «.
ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه ﯾﺎﺑﺪ۱۶ .
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺎرت و
ﻧﻔﻮذ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻃﻔﺮه رود.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻤﻧﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎن و در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺎﺳﺎً در ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت
رﺳﻤﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﻣﯽﻤﻧﻮده ،ﻣﺜﻼً ،او در ﻣﴫ ﺧﻮد را اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل داﺷﺖ از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺖ۱۷ .
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺬﮐﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام
ﺧﻮد در ﻫﻤﺪان و ﺣﺘّﯽ ﺧﺒﯿﺮاﳌﻠﮏ ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﻻاﻗﻞ،
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻈﺮ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن راه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽِ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﻤﻋﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﻋﺎﻤل و اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد۱۸ .
۱۳ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﮐﻠﯿ ٔﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ،ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺬﮐﺮ دادم،
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
۱۴ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺼﻮرت »ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه او را اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﮐﻨﻮن در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﻧﻨﺎﻣﯿﻢ.
۱۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۶۱ﺟﻠﺪ اول
۱۶در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺧﻮد را اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﺺ ﺷﻌﺮی اوﺳﺖ .ﻣﺴﻠﺎﻤً اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻃﻔﺮه رﻓﻦﺘ از ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪی آن را
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۷در ﻣﻦﺘ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻋﯿﻨﺎً ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه »دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮥ اﯾﺮان ﺗﺒﻌﻪ ﺳﻨﺪن«.
۱۸ﺗﻘﯽزاده در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯿﻞ او ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدداری از اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ

۹
در آن زﻣﺎن ،اﻣﮑﺎن آﻣﯿﺰش ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﴫ ﺑﺎ داﺷﻦﺘ ﻣﺬﻫﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮدم ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻄﻮری
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،در ﺻﺪد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﻠﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﭘﺎﯾﻪ اﺗ ّﺤﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﯾﺰد ،ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ،از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﻫﺮ دو در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺣﺪود  ۱۲۵۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ﻣﯿﻼدی(
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘّﻔﻘﻨﺪ ﮐﻪ وی در ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده
اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
اوﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ  ۱۸ﺳﺎل اول ﻋﻤﺮ را ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪی او ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ۱۹ .
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﴎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ِ
اوﺳﺖ اﻫﻤ ّﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :زﯾﺮا ،در ﺻﻮرت اول ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ و در ﺻﻮرت دوم ،ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻻﺑﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻦ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ
اﺳﺎﺳﯽ دارد.
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از
وﺿﻊ او آﮔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺪﯾﺪا ً از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﴏﯾﺢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ِﻓ َﺮق اﺳﻼم اِﺑﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ — اﺑﻬﺎم اواﺋﻞ دوران زﻧﺪﮔﯽ او
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ — و اﺳﺎﺳﺎً و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ورای اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ُﻣﺒﻠّﻎ
اﺗ ّﺤﺎد ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ زاﺋﯿﺪۀ ﺟﻬﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎری
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎنِ ﻋﺪاﻟﺖ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :روزی در ﻣﺠﻠﺲ
درس ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺎﻤی ﺗﺴﻨﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد از ﮐﺪام ﻃﺮﯾﻘﺖ؟ ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد
»ﺗﺸﯿﻊ« در ﻣﺎﻤﻟﮏ ﻫﻨﺪ و ﻣﴫ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادب و ﺣﺘّﯽ در ﻣﴫ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻻزﻫﺮ،
ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﮐﺎر ،ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﮔﺮی و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺳﺎزش ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ،ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﯾﺮان در ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او و ﻣﺰاﺣﻤﺖ وی ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ
در آن اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮد) «.از ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی رﻫﱪ ﻧﻬﻀﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ
اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ،ص (۶۳
ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد از ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻼد ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻣﺎﻤﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﺮﺜ ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳ ّﻨﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه در اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ وﺟﻬ ٔﻪ ﻫﻤﺖ او ﺑﻮد و در ﻧﺠﺎت دادن
ﻣﺎﻤﻟﮏ اﺳﻼم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ از ﻋﺎﻤﻣ ٔﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺎﻤﻟﮏ ﺷﯿﻌﻪ از ﻋﺎﻤﻣ ٔﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎدت اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی او ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﻬﺎردﻫﯽ ،وﻣﻠﺤﻘﺎت آن(
۱۹ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﺑﺮ ﴎ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ اﻢﻟ ﻧﴩح ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و اﺣﯿﺎﻧﺎً او را ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ در
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ.

۱۰
ﻤﻧﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ او را ﻗﺒﻮل ﻤﻧﺎﯾﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻤﻧﻮدی .رأی ﺷﺎﻤ ﺑﺎ
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ در ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ۲۰ «.و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎ ﮐﻞ آﻣﻮزش او ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد و ﻣﺆﯾّﺪ آن اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺘّﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ ،ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺮﺗﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻮل ﺟﺰﻣﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲۰ﴍح ﺣﺎل و آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺑﻘﻠﻢ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﻣﻠﺤﻘﺎت ،ﻣﺮﻗﻮﻣ ٔﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۰۷و ۱۰۸

۲
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻨﺎﺑﻊِ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی او در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۲۱ .
اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۲۸۰و  ۱۲۸۵ﻫـ  .ق .داﻧﺴﺖ ،ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ او را اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از
ﻣﮑﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺮان – ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲۲ .
ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان دور ٔه ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻨﮑﺮ اﻗﺎﻣﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﺳﭙﺲ ا ّدﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ …» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺪت ده ﺳﺎل
را در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﴪ ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ) «.ﺻﻔﺤﻪ  (۱۸۷و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ا ّدﻋﺎ اراﺋﻪ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ادوارد ﺑﺮاون ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﻦﺘ اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ ﺑﻮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ …» :
در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ) (۱۸۵۷–۶۸ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
۲۱در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ دوره را ده ﺳﺎل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد ﮐﻨﯿﻢ ٬ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۲۷۷ﺳﻪ »ﺷﺐ« را در اﺳﺪآﺑﺎد ﻧﺰد اﻗﻮام ﺧﻮد
ﮔﺬراﻧﺪه ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ »ﭘﻨﭻ ﺷﺶ« ﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺴﻮی ﮐﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺪت اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﯾﻌﻨﯽ  ،۱۲۸۵ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ ﺷﺨﺼﺎ
آن را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه وی در  ۱۲۸۳ﻇﺎﻫﺮا ً
از ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮده و در اواﺧﺮ ﺟﺎﻤدیاﻻول ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل وارد ﻫﺮات ﺷﺪه و
در ﺳﺎل  ۱۲۸۵ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻗﺎﻣﺖ او در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او در ﺣﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺪرواﺛﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﻼم ﺟﯿﻼﻧﯽ
اﻋﻈﻤﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﴍﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒ ﷲ آن
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺳﻔﺮ اول ﺟﺎﻤل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻤل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ،
ﺻﻔﺤﺎت  ۴۰و (۴۱
۲۲ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه و اﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺴﻄﺎم و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﴩﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺧﺘﻼف دارد.

۱۱

۱۲
وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ …«.
اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ، ،ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢﺧﺎن و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی
در ِ
ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﮥ  (۳۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻓﱰ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻫﺮات ،ﻗﺰﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﻮر اﺟﺎﻤﻟﯽ درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯿﺮزا
ﻟﻄﻒﷲ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻤﻧﻮده ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺪﯾﻢِ اﻣﯿﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺷﺪه ﭘﺲ
از اﻣﯿﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن در ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ
ﺣﺘّﯽ در دﺳﺘﮕﺎه او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻓﺮار ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج
ﺷﺪه و ﭼﻮن اﺟﺎزه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮥ آن ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺑﺎر اﻣﯿﺮان اﻓﻐﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ
از دوﺳﺘﺪاران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ و ﻧﺒﻮغ وی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺗﺤ ّﺮک ﻃﺒﻘﺎﺗﯽِ آن زﻣﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﮔﺮد را ِه اﯾﺮان ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ درﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
در دﺳﺘﮕﺎه اﻣﺮای اﻓﻐﺎن اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد و
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺸﱰ ٬ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻘﺎﯾﺪ او در اﯾﻦ دوران ﺑﭙﺮدازم.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺮﺜا ً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺟﺎزه ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ وارد اﯾﺮان ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢﺧﺎن ﮐﻪ آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮده ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ورود ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺲ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮﻟﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺧﺼﻠﺖ ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۲۳ .ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺎﻤل ﻗﻮی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ،ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ
»دﻋﻮت اﻟﻔﺮس اﱃ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻻﻓﻐﺎن« ﻣﻨﺘﴩه در ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﻫﻮادار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
۲۳ادوارد ﺑﺮاون در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۴اﺳﺎﺳﺎً ﭘﯿﺮوزی اﻣﯿﺮﺷﯿﺮﻋﻠﯽﺧﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از
اﻣﯿﺮﺷﯿﺮﻋﻠﯽﺧﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﭘﻮل ﺑﯽﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻋﻠﯽﺧﺎن( ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺪه و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﻦﺘ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ و ﺑﺮادر زادهاش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﺼﻠﺖ ﺿ ّﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۳
اﺣﯿﺎﻧﺎ ً وﺣﺪت اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ۲۴ .

و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از دﻋﻮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ وی ﺑﻮده.
ﺣﺘّﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﺎﻤل داد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻤﯾﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺑﺎر اﻣﯿﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﻔﺖ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻌﻪ
 ۱۳رﺟﺐ  ۱۲۸۵ﻗﻤﺮی در ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺳﻮاد آن ﺟﺰو اوراق
ﺷﺨﺼﯽ وی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد» :ﻃﺎﯾﻔﮥ اﻧﮑﺮﯾﺰﯾﻪ اروﺳﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻓﺮﻗﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻣﺠﻮﺳﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﻨﯽ ،راﻓﻀﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﯿﺎ ِر ﭼﻬﺎر ﺑﻮﻫﺎﺑﯿﻢ ﮔﺎﻤن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺮار اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺑﺎﺑﯿﻢ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﻬﯿﺎن ،دﻫﺮی و ﻣﺘﻘﯿﺎن ،ﻓﺎﺳﻖِ از ﺗﻘﻮی ﺑﺮی …«  ۲۵آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ِﺷﮑﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺪد دﯾﻨﯽ از ﻫﺎﻤن زﻣﺎن در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ۲۶ .و ﻇﺎﻫﺮا ً او ﻫﻨﻮز ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ]اﺳﺖ[.

»۲۴اﯾﻨﺎن )ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ( دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺷﺎﺧ ٔﻪ ﯾﮏ درﺧﺘﻨﺪ و دو ﺷﻌﺒﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﺻﻞ دارﻧﺪ و آن اﺻﻞ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و اﺟﺘﺎﻤﻋﺸﺎن در دﯾﺎﻧﺖ ﺣﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن را ﻗﻮیﺗﺮ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ آﻧﺎن
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺰﺋﯽ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﱰاق آﻧﺎن ﻤﻧﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﻤ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﯽ در ﻫﻨﺪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺴﻮی ﭘﻨﺠﺎب دوﺧﺘﻪ و اﻧﻨﻈﺎر ﻗﺪوم ﺷﺎﻤ را ﭘﺲ از اﺗﺤﺎدﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺸﺪ) «.ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »دﻋﻮت اﻟﻔﺮس
اﻟﯽ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻻﻓﻐﺎن« ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻣﻦﺘ ﻋﺮﺑﯽ( .ﻣﻘﺎﯾﺴ ٔﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از رﺟﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در آن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی  ۲۶و  ،(۲۷ﻣﺎ ﺑﻌﺪا ً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
۲۵ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻟﻮﺣ ٔﻪ ۳
۲۶ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮا ً در اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ دﻟﯿﺮ و ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﺑﺘﺪا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻌﺪا ً در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺣﺘﯿﺎط و اﺳﺘﺘﺎر ﻻزم ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا
ﻣﻮرد ﺗﮑﻔﯿﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻌﺪا ً ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد.

۳
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﻼف او ﺑﺎ

روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ

ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﺎل  ۱۲۸۵ﻫـ  .ق ۱۸۶۹ .م( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﻣﺎه در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﴫ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻬﻞ روزه وارد اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۷
ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ در ﻣﺂﺧﺬ آﻣﺪه در ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی دﻗﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ۲۸ .
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،و ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ
روز اﻗﺎﻣﺖ از ﻣﴫ روی دادن ﯾﮏ ﺑﻠﻮای ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻃﺮاف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﻞ روز
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪی داﺷﺘﻪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻤﺗﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ رﻫﱪی ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ.
۲۷ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ،ﺑﻌﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰ آﺛﺎری ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﻣﴫوف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۲۸ﻣﻔﺼﻠﱰﯾﻦ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﻣﺨﺰوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺄﺧﺬی ﻧﺪارد
و ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﴪوی و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺤﻖ ﺗﺬﮐﺮ دادهاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻋﺘﺎﻤد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ِ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺎﻣﻞ دارد ،و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ در ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ وارد ﺷﻮد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻮد ﺟﺰ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻠﯽ و اﺟﺎﻤﻟﯽ در ﻣﻮرد وی در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ارادﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ
داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒﷲ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل ۱۲۸۲
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺮان و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ وﺿﻮح در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺻﺪرواﺛﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺎﻤد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺷﻦﺘ »ط ه ر« ﯾﺎ »ط و س« ﺑﺠﺎی
ﻃﻬﺮان و ﻃﻮس را ﻤﻧﯽﺗﻮان ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ داﻧﺴﺖ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻫﻤﻪ را ﭘﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﻤﻧﯽﮔﻮﺋﯿﻢ.

۱۴

۱۵
درﺑﺎر ٔه ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آﻧﺮا ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ داده و زاﺋﯿﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم
ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﺻﺪرواﺛﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻢ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  …» :ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را )ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﯽ اﻓﻨﺪی ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم اﺳﺖ( ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ  :اول :ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ در ﴎﺷﺖ ﺳﯿﺪ ﺑﻮد و … دوم  :ﺳﻌﮥ ﻋﻠﻤﻰ
ﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﻨﺶ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم در ﺣﺪود ﺳﯽ و دو اﻟﯽ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﮐﻪ در
ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﯿﺪ ﻤﻧﯽرﺳﯿﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم :ﻧﻔﻮذ
ﺳﯿﺪ در ﻧﺰد ﺻﺪراﻋﻈﻢ و رﺟﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﺒﻘﮥ ﺟﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻓﮑﺎرش ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻨﺪ۲۹ «.
رواﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺗﺎب اﺳﺘﺪﻻل و اﻧﺘﻘﺎد را ﻤﻧﯽآورد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ذﻫﻨﯽ و ِ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻘﺎم و ﺷﺄﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎه
روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻣﻘﺎم او ﺧﻄﺮی
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ »ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺖﻫﺎ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎ ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎ »ﻧﻔﻮذ
ﻧﯿﺰ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ّ
ﺳﯿﺪ« در ﻣﯿﺎن »ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﺒﻘﮥ ﺟﻮان« )اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ»ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻮان« را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ( اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﻦﺘ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﴩﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رأس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺪرواﺛﻘﯽ ﻗﺒﻮل دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ »ﻋﺪهای
از ﻋﻠﺎﻤی ﻗﴩی« )اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد(
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد واﺛﻘﯽ در دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ» :دﺳﺘﻪای از روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪ]ان[ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۳۰ «.
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﴎ ﺟﺪال ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »ﻋﺪهای« در ﻣﻘﺎﺑﻞ
»دﺳﺘﻪای« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻤﺗﺎم ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آﻧﺮا ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
آﻧﻬﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ — ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد — ﺑﻌﺪا ً در روش ﺧﻮد
داﯾﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﴏﯾﺢ و ﻋﻠﻨﯽ از ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﺮد ،اﺗﻬﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ
۲۹ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۵۵
ﺻﺪر واﺛﻘﯽ ﻧﻪ اول ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻻﺋﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آورده اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ وی ﺑﺎ روش اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ
ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﻓﻬﺎی دﯾﮕﺮان را ﭘﺸﺖ ﴎ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
۳۰ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۵۵

۱۶
را داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮات ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﺰﻣﯽ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ ،ر ّد ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﭼﻮن ﭘﺲ از ر ّد اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽِ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽِ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ دادهاﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﴎ )ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ( ﻧﻄﻖﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۳۱و اراده اﻧﺴﺎن
ﻣﯽداده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﻮت را ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮده و ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت را در اﺛﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﴏفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺖ و آن ﻋﻼﻗﮥ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ راﯾﺞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ .ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎ ﻧﺒﻮت
ﮐﺮده اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻧﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﺟﺰﻣﯽِ روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻗﴩی داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ دﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻗﻮام ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺮاج وی از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.

۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آﻧﮑﻪ ﺣﯿﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای آزاد اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادن ﭘﺮﻧﺪه در زﯾﺮ ﴎﭘﻮش را در
ﻣﺠﺎﻟﺲ درس ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده.

۴
دوﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در آﻧﺠﺎ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﻣﯿﻼدی ) ۱۲۸۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻣﴫ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﴫ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ  ۳۲و ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ از ورود او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﴫ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﮐﺮد و ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
اﻗﺎﻣﺖ او در ﻣﴫ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ دور ٔه ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟ ٔﻪ اﻧﻮا ِع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻣﴫ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﴫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺣﺪاﮐﺮﺜ ﺧﻮد را ﯾﮏ
اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻮاداران او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﻻﻧﺤﺼﺎر از ﺟﻨﺎح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺻﯿﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﮐﺎﻤل واﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ او ﻗﻠﻮب ﻋﺎﻣ ٔﻪ وزرا و ﻋﻠﺎﻤ و
اﻓﺮاد و اﻋﯿﺎن و اﴍاف را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ…«  ۳۳و در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﯽ از ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ۳۴ .ﻟﺬا ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽراﻧﻨﺪ در ﻣﴫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ ٔﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل رأی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﴫ از
۳۲رﯾﺎض ﭘﺎﺷﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﴫ ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﺗﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﴫ ﺑﻘﻮل ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان »ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺰار
ﻗﻮروش ﻣﴫی )ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ(« )ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  (۵۸ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از او در ﻋﻮض
ﺧﺪﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۳۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۵۶
۳۴ﻣﻦ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻤﺗﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آﺷﺘﯽ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ و ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﯿﺎﻧﺎً اﺗ ّﺤﺎد آﻧﻬﺎ در ﴎاﴎ ﻗﻠﻤﺮو
ﴎزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۷

۱۸
 ۱۸۰۵ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اراده ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻮری ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﺪارد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل دوﻟﺖ ﻣﴫ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﺘّﯽ زاﺋﯿﺪه ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ و ﺗﻀﺎ ّد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دوﻟﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ۳۵ .
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ وﺟﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﴫ ﺧﻄﺮی ﻫﻢ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و آﻧﺎً،
اﺣﺴﺎس ﻤﻧﯽﺷﺪ.

۳۵در اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟ ٔﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان رواﺑﻂ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﻮ ﻣﴫ ﺑﻮد.

۵
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ

در واﻗﻊ ﻣﴫ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  (۱۸۷۹در آن ﻣﯽﻣﺎﻧَﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اوﺳﺖ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﴫ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ از ﺧﻮد ﺗﺤ ّﺮک ﺑﯿﺸﱰی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ
ﻣﴫ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﻣﴫ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﻻﺟﺮم ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اروﭘﺎ وارد ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۸۰۵ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،اﻓﴪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﻣﴫ رﺳﯿﺪ و وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۰۸و  — ۱۸۱۴ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ »دﺳﺘﺨﻂ ﴍﯾﻒ« ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﯿﺎط،
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﻤﻧﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﺮﺜا ً ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ — ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
از اﻣﻼک ﻣﴫ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد و ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی آن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ارﺗﺶ ،دﺳﺘﮕﺎه اداری
و ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﴫ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻣﴫ زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ را »ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﴫ زﻧﺪ ٔه اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﺤ ّﺮک ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آﻧﮑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﴍﻗﯽ ) (۱۸۵۳–۱۸۵۶ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن
ﻣﺼﺎف دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۸۴۱ﻣﴫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﺘّﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آﻣﺪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻓﺸﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﺳﺘﻌﺎﻤر ،ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻌﺎﻤر
اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﺮ ﻣﴫ وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ — ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﻦﺘ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ و اﻋﻄﺎی وام را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ — ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯿﺪاری و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻣﴫ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ۳۶ .وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از آﻧﭽﻪ در دوران ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ.
۳۶ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﴫ از دروس زﯾﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻨﻄﻖ ،اﻟﻬﯿﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪٔ ،ﻋﺮﻓﺎن،
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻧﺠﻮم«) .ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۲۱

۱۹

۲۰
ﴎﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﻣﻤﻠﻮک و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮ ِ
ارﺿﯽ ) (۱۸۰۸–۱۸۱۴ﴐﺑ ٔﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ارﺗﺶ
ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺑﺎ اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رواج ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﴫ ﻫﻤﺖ
ﮔﺎﻤﺷﺖ .ارﺗﺶ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﯿﺎم آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧ ٔﻪ ﯾﻮﻧﺎن را ﴎﮐﻮﺑﯽ ﻤﻧﻮد و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺳﻮدان ،ﮐﻠﯿﮑﯿﻪ
و ﮐﺮِت را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮﯾﺶ در آورد .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ رؤﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﺜﯿﺮاﳌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺗﺠﺎر
ﻣﴫ را در ﴎ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رﺳﻮم ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ را رﯾﺸﻪﮐﻦ
ﮐﺮد ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽِ ﻣﻤﻠﻮﮐﺎن ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺌﻮدال
ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﴫ ﺑﻮﺟﻮد آورد۳۷ .
ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽِ ﺑﯽﺳﻮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ذﻫﻦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس
ﺗﺌﻮرﯾﮏ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﴫ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻧﻈﺮی ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ٬در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﻪ ﺣ ّﺪ
ﺣﻘﺎرت آﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﴫ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ دوران ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،دوران اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ از آن درس ﮔﺮﻓﺖ.

۳۷ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب در ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻟﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۵۸و ۵۹

۶
ورود ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی و ﺧﺮوج از آن
درﺑﺎر ٔه ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻗﺎﻫﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟُﮋ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻣﻮرخ
 ۱۸۷۵ﻣﯿﻼدی ) ۱۲۹۲ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی( ۳۸ ،و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴ ٔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی  ۳۹ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۷۵ﺗﺎ  ۱۸۷۹اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪرک دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﻓﺮاﻧﮏ ﻻﺳﯿﻞ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ژﻧﺮال ﻗﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۳۰اوت  ۱۸۷۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ» :اﺧﯿﺮا ً از ﻟﮋ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﻮد ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻨﺎ ً ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ۴۰ «.
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۷۵ﺗﺎ  ۱۸۷۹در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۴۱ .
و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در داﺧﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺒﻮده
و اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺳ ّﻨﺘﺎً ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺧﻮد ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،اﺗﻬﺎم
اﻧﮑﺎر ﺧﺪا در اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻤﻧﯽﻤﻧﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎز ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻀﻮ اﺧﺮاﺟﯽ را در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﻣﻠ ّﻮث ﻤﻧﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﴫ در آن زﻣﺎن ،اﻧﮑﺎر ﺧﺪا را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺺ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮋ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
۳۸اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ۴۰
۳۹ﻫﺎﻤﻧﺠﺎ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  .۲۴ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪارک از اﻣﻮر ﺷﮑﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﴍﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺬﮐﺮ
و اﻣﻮری از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮاﺗﺮ ﻤﻧﯽرود و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت واﻗﻊ در اﻧﺠﻤﻦ اﺷﺎرهای ﻧﺪارد.
۴۰ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺸﯿﺮی ،ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯿﻬﺎ ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﺗﯿﺮ ۱۳۴۳
۴۱ﺑﻪ اﺣﺘﺎﻤل ﻗﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﺎﻤن ﺳﺎل  ۱۷۸۵ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺎﺿﺎ در
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﺎل  ۱۸۷۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ — در داﯾﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎل  ۱۸۷۸ذﮐﺮ
ﺷﺪه.

۲۱

۲۲
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه در ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺐ
ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤری اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﯿﻤ ٔﻪ دوم
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻮس رﺳﻮاﺋﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺳﺘﻌﺎﻤری و ﻧﻮاﺳﺘﻌﺎﻤری ،ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻧﴩﯾﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در اﻓﺸﺎی ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻐﺰش در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ :ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و در ﻣﻮاردی ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺪود ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ۴۲ .
ﻣﺜﻼً در ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﴏﻓﻨﻈﺮ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺒﺎرز ٔه ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﻮده
اﺳﺖ۴۳ .
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎﻤری اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ،روش و
ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری« ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد
را ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎء وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺮادر اﻋﻀﺎء آن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
در ﮐﻠﯿ ٔﻪ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺘّﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ اﻋﻀﺎء اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ روش ﻣﺤﯿﻼﻧﻪ
وی در ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ وﺿﻮح و ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ :وارد اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻠﺖ وﺟﻮدﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﻬﱰ و ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪﺗﺮ از ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎﻤرﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد — ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤر .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه آزادی،
ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری و وﻋﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ّدی و ﻣﻌﻨﻮی ،داﻧﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺷﮑﺎر
ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻠﯽ اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی
ِ
ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺴﻤﻮم و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺐ و
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪهای ،ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮه دادهاﻧﺪ ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺎت را ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮم
ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎﻤری اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﻟﺰوﻣﺎً ،ﻧﻮﮐﺮی ﻓﺮد ﻓﺮد اﻋﻀﺎء آن را در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻧﺘﯿﺠﻪ
۴۲اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ راﺋﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﺟﻠﺪ اول ،ژان ژاک روﺳﻮ را ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﻣﯽداﻧﺪ.
۴۳ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻟُﮋ ﻣﺎدر از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻟﺬا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﮋ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﻟﮋ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن واﺣﺪ دو ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ — ﻤﻧﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼل
آﻣﺮﯾﮑﺎ.

۲۳
ﻤﻧﯽدﻫﺪ۴۴ .

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ  ۴۵در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ،ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﻣﻬﺮاب اﻣﯿﺮی در
ﮐﺘﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﴍق ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ درﺑﺎر ٔه
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎر ٔه ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺖ ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻈﺎﺋﺮ او ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿّﺎت ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﴏف ورود او ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﮐﻪ دﻻﯾﻞ آن زﯾﺎد ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺘﻌﺎﻤری اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺧﱪ اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را از اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﯿﺰ درج ﺷﺪه اﺳﺖ …» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس
ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻨﻔﺮ در دل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج داد«.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺧﺮاج وی از اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ او از ﻣﴫ ،ﻫﻤﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ
ﺿﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ دوره ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۴۶ .
ّ
ٔ

۴۴ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻌﺎﻤری اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻘ ّﺮب ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤری و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ —
وﻟﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ﻗﺮون ﻫﯿﺠﺪه و ﻧﻮزده و ﺑﺮای ﻣﺜﻼ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﻤﻧﯽداﻧﺪ ﻟﻨﺪن آﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
۴۵اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ زده آﺛﺎری ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر آن دﺳﺘﻪ از
ﻫﻮاداران ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﴎﺗﺎﭘﺎی ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮد را از ﻤﺗﺠﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺧﻄﺮ دﺳﺘﻪ اول ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪای از رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺿ ّﺪاﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺑﺎز دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﻪ دوم در ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻤﻧﻮدهاﻧﺪ.
۴۶ﻣﺨﺰوﻣﯽ درﺑﺎر ٔه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﻧﺠﻤﻦ و اﻧﺘﻘﺎدات او ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺰوﻣﯽ را ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮان ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد ﻗﺮار داد و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از ﻗﻮل ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ،ﻣﻦ از ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎﺧﻦﺘ آﻧﻬﺎ در ﻣﻦﺘ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻢ.

۷
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ »اﻟﻮﻃﻦ« و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺤﻔﻞ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﮋ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻧﺎم
»اﻟﻮﻃﻦ« ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺜﻼً در داﺋﺮةاﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻔﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮاﻧﺪ اورﯾﺎﻧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻃﻼع ﻣﺎ درﺑﺎر ٔه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎر ﻗﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻟﺮد ﮐﺮوﻣﺮ و ﻓﺮاﻧﮏ
ﻻﺳﯿﻞ ،ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﻌﺎﻤری اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﴫ ،ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت  ،۴۷ ۴۰ﺣﺪود  ۴۸ ۳۰۰و ﺣﺘّﯽ  ۴۹ ۲۰۱۸۱ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ اﮐﺮﺜ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﴎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ۳۰۰ﻧﻔﺮ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۹ﯾﺎ  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺣﺘّﯽ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﻦﺘ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ
از ﺳﺨﺮﻨاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را در ﺟﻠﺴ ٔﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽآورد .ﻣﻦ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﻄﻔ ٔﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺑﺮدارد ﺑﺮای آن اﻫﻤ ّﯿﺖ ﻗﺎﺋﻠﻢ
و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾﺪی را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ — ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ و ﻃﺮز ﺑﯿﺎن آن ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از آﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎر ﻗﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ — در آن ﴍاﯾﻂ اوجﮔﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ در ﻣﴫ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎب اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ٬ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﻢ.
ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﺘﻘﺎد اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﯽِ ﻣﻘﺎم
ِ
ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن آن زﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺮدآﻣﺪن ﺑﻪ دور ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺮآن در ﻧﺰد
ِ
ﺳﻌﺎدت ﺑﴩی ،ﻗﺮآن اﺳﺖ«.
راه ﭼﺎره ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد …» :آﻗﺎﯾﺎن! ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ِﴏاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢِ
… »آه آه ﭼﺴﺎن از ﻓﺮط ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻬﺠﻮر ﺷﺪه ﮔﺮاﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﴫ ﴍاره از اﻧﻮار ﻣﻀﯿﺌﻪاش
ﻋﺎﻢﻟ ﻗﺪﯾﻢ و دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ آن ﺧﻀﺎرت و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻤﺗﺪن رﺳﺎﻧﯿﺪه ،آه آه ﭼﺴﺎن ﻓﻮاﺋﺪ اﻣﺮوزه آن از ﻓﺮط
۴۷ﻋﻘﯿﺪه ﯾﮑﯽ از دﻋﺎة ﻧﺼﺎرای ﻗﺎﻫﺮه ،ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۹۹
۴۸ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎرﻗﻠﯽ
۴۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ٬ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۱۰۰

۲۴

۲۵
ﺟﻬﻞ و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻨﺤﴫ در اﻣﻮر ذﯾﻞ اﺳﺖ :ﺗﻼوت ﺑﺎﻻی ﻗﺒﻮ ِر ﺷﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺻﺎﻤﺋﯿﻦ ،زﺑﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎه ،ﺑﺎزﯾﭽ ٔﻪ ﻣﮑﺘﺐ ،ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ،ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺴﻢ دروغ ،ﻣﺎﯾ ٔﻪ ﮔﺪاﺋﯽ ،زﯾﻨﺖ ﻗﻨﺪاق ،ﺳﯿﻨﻪ
ﺑﻨﺪ ﻋﺮوس ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮا ،ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺣﺎﻤﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦِ ،ﺳﻼح ﺟﻦ زدهﻫﺎ ،زﯾﻨﺖ ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ،ﻤﻧﺎﯾﺶ ﻃﺎق
ﻧﴫت ،ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺒﺎب ،ﺣﺮز زورﺧﺎﻧﻪﮐﺎر ،ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره روﺳﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ،ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽﻫﺎ۵۰ «.
ٔ
ٔ
ٔ
در ﺿﻤﻦِ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﻼق ﺷﺨﺼﯽ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ اﻣﻮری را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ
ﻣﻬ ّﻢﺗﺮ ﺧﻮدداری از ﻣﴫف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘّﻪ وی در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ راه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﭘﯿﺎﻤﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ
ﻣﴫ در آن زﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺮوﻣﺮ ،ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺘﻌﺎﻤریِ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،درﺑﺎر ٔه آن ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ …» :اﮔﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن اﻣﺮوز ٔه
آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﺎﻤﻟﯽ ﺳﯿﺪﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی  ۵۱ﻣﺮﻓﻪ اﻟﺤﺎل و آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﴫ
زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻗﺎر ٔه آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﳌ ّﺮه ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺮس
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎدت ﻗﺎﻃﺒ ٔﻪ اروﭘﺎ از ﻫﯿﻤﻨ ٔﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦِ ﻋﺠﯿﺐ وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﻤﻧﺎﯾﺪ و اﺛﺮی از او در ﺻﻔﺤ ٔﻪ
ﻤﺗﺎم ﻋﺎﻢﻟ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﻧﺎﻧﺪ« و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ» :اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﯽ ﻣﴫ ﺑﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻋﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮای
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻤل ﴎﻋﺖ و ﻋﺠﻠﻪ از ﺑﺮای ﺗﻔﺮق آن دﺳﺘﻮر ﴎﯾﻊ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﺮﺳﺪ۵۲ «.
ّ
اﻟﺒﺘّﻪ ﮐﺮوﻣﺮ در ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ آﺷﮑﺎرا ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﻫﺮاﺳﺎن ﮐﺮده اﺟﺎز ٔه اﻧﺤﻼل آن
را ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در داﯾﺮة اﳌﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ » ۳۰۰ﻋﻀﻮ آن ﴎﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ« .و ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽِ اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮای ﻣﺎ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ» ،اﺻﺤﺎب و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از ﻋﻠﺎﻤ و اﻋﯿﺎن و ﻏﯿﺮ ُﻫﻢ در آن
اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻤﻧﻮد۵۳ «.
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﴏﻓﺎً از ﻋﻨﺎﴏ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﴫ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﴫ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه ﻤﻧﯽﺗﻮان ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞِ دﺳﺖﭘﺎﭼﮕﯽِ ﮐﺮوﻣﺮ و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﴎﮐﻮﺑﯽ آن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﻮذ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﯿﺎن رﺟﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﻦﺘ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن را از دوﻟﺖ
ﻣﴫ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎرﻗﻠﯽ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺟﻠﺴ ٔﻪ اﻧﺠﻤﻦ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ
ﻏﺶ و اﻏﺎﻤء ﺷﺪ ﺣﺴﻦ اﺗﺎﺑﮏ ،داﻣﺎد ﺧﺪﯾﻮ ﻣﴫ ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻮش آوردن او اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺒﺎﻟﻐ ٔﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎر ٔه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ »ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻦ« در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج
۵۰ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎرﻗﻠﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۶۳
۵۱ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺮوﻣﺮ ﻧﺎم ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی« در ﮔﺰارش ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﺎﻤﻻً
ﻣﱰﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪاش ﺟﻮر ﺑﻮده در ﺗﺮﺟﻤﻪ آورده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﱰﺟﻢ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺎﻤد ﻧﯿﺴﺖ.
۵۲ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۹۸و ۹۹
۵۳ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۸۵

۲۶
دﻫﯿﻢ و اﺣﯿﺎﻧﺎً اﻧﺠﻤﻦ را ﻤﻧﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺮﮐﺐ از ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﴫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﺳﺎﺳﺎً ،در اﯾﻦ دوره از اوجﮔﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ در ﻣﴫ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ
ﺧﺎص ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرز ٔه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ّ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺻ ٔﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪم ﻧﻨﻬﺎدهاﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮق و اﮐﺮﺜا ً ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎح اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ّ
ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار دارد.

۸
ّ
ٔ
ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری

ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ در اﯾﻦ دوره

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﺮدم ﻣﴫ و ارﺗﺒﺎط ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ
و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اوﺟﮕﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۹و ﺷﻮرش اﻓﴪان و ﴎﺑﺎزان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮔﺮوﮔﺎن
ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﴫ و وﯾﻠﺴﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﴎاﻧﺠﺎم اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﴫ ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
وامﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤری و اﺳﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﴫ در ﺳﺎل  ۱۸۷۵و ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎرت
دوﮔﺎﻧ ٔﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﮐﻠﯿ ٔﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﴫ ﺑﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎد ٔه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴫ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺧﺬ وامﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدد.
در ﺳﺎل  ،۱۸۶۲ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺧﺪﯾﻮ ﻣﴫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اوﭘﻨﻬﺎﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وام دوﻟﺘﯽ ﻣﴫ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .اﯾﻦ
وام ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﻤن ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻃﯽ ﯾﺎزده ﺳﺎل ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﴫ را زﯾﺮ ﻗﺮوﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه
ﺑﱪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮ ٔه آن ﻧﻘﺪا ً ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﺎوت در ارزش
ﺗﺴﻌﯿﺮ« و ﮐﺎرﻣﺰد ،ﺑﻪ ﺟﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ دﯾﻮن ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﴫ ﺑﻪ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد  ۱۵درﺻﺪ و ﺣﺘّﯽ  ۲۵درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد.
در  ۱۸۷۶ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮوض ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﴫ ﺑﻪ  ۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﴎزد .اﯾﻦ ﭘﻮﻟـﻬﺎ ﴏف ﭼﻪ ﮐﺎری ﺷﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﴏف وﻟﺨﺮﺟﯿﻬﺎی اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺧﺮج ﮐﺎخﻫﺎ و ﺣﺮﻣﴪاﻫﺎ
و ﴏف ﺗﺠﻤﻞﻃﻠﺒﯽﻫﺎی وی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ ﺑﯽآﻧﮑﻪ…؟؟ اﺣﺪاث راﻫﻬﺎی
آﻫﻦ…؟؟ ،ﺑﻨﺎدر ،ﺧﻄﻮط ﺗﻠﮕﺮاف ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد و از اﯾﻦ رو ﻣﴫ را ﺗﺎ ﮔﻠﻮ در ﻗﺮض ﻓﺮو
ﺑﺮد.
»ﮐﯿﻮ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﴫ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی  ۷۵ـ  ۹۴ ،۱۸۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎﻤﻧﯽ ،ﻣﺨﺎرج درﺑﺎر ﺧﺪﯾﻮ ،رﺷﻮه
ﻟﯿﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ّ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻣﻼزﻣﺎن او ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﻮدان و اﺗﯿﻮﭘﯽ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ
۲۷

۲۸
ﮐﴪ ﺑﻮدﺟﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ۱۲ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﴫ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ اﻗﻼم زﯾﺮ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ:
.۱
.۲
.۳
.۴

 ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺧﺮج ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺷﺪ
 ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﴫ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺎوت در ارزش ﺗﺴﻌﯿﺮ« ﮐﺎرﻣﺰد و ﻏﯿﺮه
ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ رﻓﺖ و در ﺟﻤﻊِ ﮐﻞِ
اﺳﻤﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ.
ِ
ﻣﴫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۷۶در ﺣﺪود  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ )ﺑﺪون ﻓﺮع( و دﯾﻮن
وﻋﺪهدار ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﴏف اﻣﻮر ﻋﺎ ّماﳌﻨﻔﻌﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از وامﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺮانﺳﺎزی ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﴫ ﮔﺬاﺷﺖ .در آﻣﺪ راه آﻫﻦ دوﻟﺘﯽ،
ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻣﻼک ﺧﺪﯾﻮ ﻣﴫ ﻤﺗﺎم در ﮔﺮو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ ﻣﴫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ وام دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﭙﺮدازد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .در  ،۱۸۷۵ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۰۰۰.۰۰۰.۸ﻟﯿﺮه رﺳﯿﺪ.
در ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد )از  ۴۰ﺗﺎ  ۱۶۰ﭘﯿﺎﺳﱰ در ﻫﺮ ﻓَ ّﺪان* زﻣﯿﻦ(.
در آﻣﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﴫ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه در  ،۱۸۶۱در  ،۱۸۷۵ﺑﻪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﴫ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد در ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ اﯾﻦ درآﻣﺪ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه و ﺗﻌﻬﺪات دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وامﻫﺎ ﴏف
ﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری دوﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪﯾﻮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﻦﺘ آن  ۰۰۰.۰۰۰.۱۶ﻟﯿﺮه ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻟﯿﺮه
ﻗﺮض ﺑﺒﺎر آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً از اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﴫ  ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳ﻟﯿﺮه ﻤﺗﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
 ۰۰۰.۰۰۰.۴ﻟﯿﺮه ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻼﻧﯽ
ﺑﺒﺎر آورد .ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در  ۱۸۷۵ﺑﻪ  ۰۰۰.۰۰۰.۴ﻟﯿﺮه ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪ در  ۳۵ ،۱۹۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه ﻣﯽارزﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮازﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﴫ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﴫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ،
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﴫ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﻗﺪرت ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﺧﺮاج ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﴫ ﺑﻮد.
ﯾﺎﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﺎﻫﺮه
ﺑﺎز دارﻧﺪ ،ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ روسﻫﺎ را از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن )ﭘﺲ از ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل
ﺳﻮﺋﺰ( ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺧﻨﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻨﱰل اﻣﻮر ﻗﺎﻫﺮه را در
دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ؟ ]ﺳﯿﺎﺳﺖ[ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﴫ
رﺧﻨﻪ ﮐﺮده«.

۲۹
در آن زﻣﺎن ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻨﱰل ﺻﺪور ﭘﻨﺒﻪ ﻣﴫ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺎزار ﻣﴫ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤ ٔﻪ اﺳﻨﺎد دﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﻣﴫ در دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد .در
 ،۱۸۷۵ﺣﮑﻮﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﴫ در ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﴐﺑﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﴫ وارد آورد.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ،۱۸۷۵ﺑﺮ اﺛﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﴫ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﴎﻣﺎﯾﻪداران
اروﭘﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ درﺑﺎر ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﴫ را ﻧﯿﺰ
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۸۷۵دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﴫ را وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋهای را ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ ِ
درآﻣﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﴫ ﺑﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ از رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻤﻧﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽدرﻧﮓ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﴫ ﻓﺮﺳﺘﺎد .در  ۸آورﯾﻞ ،۱۸۷۶
ﺧﺪﯾﻮ ،ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﻮف ﮔﺬاﺷﺖ .دوﻟﺖ ﺧﻮد را ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران
ﺑﯽدرﻧﮓ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﴫ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺪﯾﻮ ﺑﺮای اﻧﺘﺼﺎب ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﴫ و ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻣﻘﺎم
ﻧﺎﻇﺮ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﴫ ﻣﻮﺳﻮم ﮔﺸﺖ .ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ — ﯾﮏ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ — ﺑﻪ ِﺳ َﻤﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ اداره ﺑﻮدﺟﻪ در وزارت داراﺋﯽ ﻣﴫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ —
ژﻧﺮاﻟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ — ﺟﻤﻊ آﻧﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه آﻫﻦ ﻣﴫ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﴫ ﴍوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم.
ﴎرﺷﺘﻪ داران ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دﯾﻮن ،وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری
ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی وﯾﺮانﺳﺎز ﺧﺎرﺟﯽ ٬ﻣﺮدم ﻣﴫ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﴎرﺳﯿﺪ
ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۸۷۷را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه ﭘﯿﺶ وﺻﻮل ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام را درﻫﻢ ﮐﻮﺑﺪ .وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ِ
ﮐﻮرﺑﺎش« ﻣﻌﺮوف ﻣﴫی — ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮﮔﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار ﺗﻮأم ﺑﻮد و در آن از »
ﺷﺪه ﺑﻮد — اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮران وﺻﻮل و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺰ رِﺑﺎﺧﻮاران ﻣﺤﻠﯽ ،ﻗﺒﻄﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻤﺛﻦِ ﺑَﺨﺲ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺣﺘّﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن آن ﻣﺨﺘﴫ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮران وﺻﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺮ ٔه ﻗﺮوض ﺧﻮد را
ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻓﴪان ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ،۱۸۷۷رود ﻧﯿﻞ ﮐﻢ آب
ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻗﺤﻄﯽﻓﺮارﺳﯿﺪ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ّﻓﻼﺣﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯿﺎﻤری ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺮدم از ﻋﻠﻒ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،از روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺪاﺋﯽ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮔﯿﺮﺷﺎن ﻤﻧﯽآﻣﺪ .ﺣﺘّﯽ در ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ رﺑﺎﺧﻮاران ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺖ از ﴎ
ﻣﺮدم ﺑﺮﻤﻧﯽداﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴎرﺳﯿﺪ ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۱۸۷۸ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ دﻫﺎت ﻣﴫ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪ و ﺑﺎز »ﮐﻮرﺑﺎش« ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ِ
ارﺗﺶ رﺑﺎﺧﻮاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮر و ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﴎازﯾﺮ ﺷﺪ.
آﻧﺎن ﮔﻨﺪم زﯾ ِﺮﮐﺸﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ آرد ﺑﻪ  ۵۰ﭘﯿﺎﺳﱰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ۱۲۰ﭘﯿﺎﺳﱰ
ﻣﯽارزﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﴫ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎنﮐﻨﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﻗﺴﻂ آن ﺳﺎل را ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮑﺪاران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺪﯾﻮ ،اﺟﺒﺎرا ً دﺳﺘﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﻣﻼک ﺧﻮد را واﮔﺬار ﮐﺮد و روز  ۲۸اوت ۱۸۷۸

۳۰
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪای را روی ﮐﺎر آورد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﻋﻀﺎی آن را اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و در رأس آن ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﴏ
ﺑﻮرژوا– ﮐﻤﭙﺮادو ِر ارﻣﻨﯽ اﻻﺻﻞِ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﺑﺎر ﭘﺎﺷﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻟﻨﺪن
ﺧﺎص و ﻋﺎ ّم ﺑﻮد.
و ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺸﻬﻮر ّ
اﯾﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را ﻣﴫﯾﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اروﭘﺎﺋﯽ« ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ و ﺳﺨﺖ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .واﮐﻨﺶ
ﺗﺠﺎوز روزاﻓﺰون ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﯿﺪاﺋﯽ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠّﯽ ﻣﴫ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺴﺎط »ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اروﭘﺎﺋﯽ«
را درﻧﻮردﯾﺪ.
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ،ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽِ ﻣﴫ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎرت دوﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﺷﺪﯾﺪی
در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﴫ ﭘﺪﯾﺪ آورد .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﯿﻠﯽ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺷﺎﮐﯽ  ۵۴ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪﯾﻮ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و از ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻇﻠﻢ ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻈﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺎﻫﺮه را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺴﻠﻂ ﴎﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ دوش اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﭘﯿﺸﻪوران ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻼﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت راﮐﺪ و ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﺖ دﺳﺘﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ در ﻗﴩﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن اﻓﴪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺶ ﻣﴫ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺛﺮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدیِ ﮐﺸﻮر ،ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ اﻓﴪان ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ
در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﴍاﻓﯿﺖ ﻓﺌﻮدال ،ﭘﺎﺷﺎﻫﺎ و ﺑﯿﮓﻫﺎ ،ﮐﺎﻤﮐﺎن در رأس
ﻣﻮﻋﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ
از ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .رﺑﺎﺧﻮاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر دﯾﻮن ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﺧﺪﯾﻮ اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﴫ ،ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اروﭘﺎﺋﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻤﻧﯽﮐﺮد زﯾﺮا آﻧﻬﺎ او را از اﻣﻼک ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮی از او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .روﺣﯿﻪ
ﴎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﴎاﴎ ﻣﴫ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ.ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ّ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﴫ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﴎی ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﺿﺎع و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را اﺣﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۶ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﴪان اﺻﻼح
ﻃﻠﺐ در آن ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺒﺪه ،ادﯾﺐ اﺳﺤﻖ و ﻋﺒﺪﷲ ﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
۵۴ﻧﺮاﻗﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ،در ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﴍق ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۳۴۱ﺧﻄﺎﺑﻪای از ﺳﯿﺪ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺗﻮای زارع ﻣﴫی ﺑﺪﺑﺨﺖ دل زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهای از آن ﺑﱪی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻋﺎﺋﻠﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﻤﺋﯽ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﻠﺐ
ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮدت را ﻤﻧﯽﺷﮑﺎﻓﯽ و ﭼﺮا دﻟﻬﺎی آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖرﻧﺞ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﻤﻧﯽدری «.اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ رواﯾﺖ اﻋﺘﺎﻤد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ را از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﴫ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ
ﮐﻪ اﺣﺘﺎﻤﻻً ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪادﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺰد ﺧﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
از »آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖرﻧﺞ ﺗﺮا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ« ﴎﻣﺎﯾﻪداران اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﴫ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺷﻮراﻧﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﻬﺪام ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠ ٔﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ﺗﻮدهای ﻧﺒﻮد .ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺮاﻗﯽ ﻓﺮﺧﺰاد در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ» :ﺑﻘﺴﻤﯽ ﮐﻠﺎﻤﺗﺶ در دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻫﺎﯾﻬﻮی را ﮔﺬارده و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﯿﺪ ﺑﯿﭽﺎره در زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎد «.دﻟﺴﻮزی آﻗﺎی ﻧﺮاﻗﯽ ﺑﺮای »ﺳﯿﺪ ﺑﯿﭽﺎره« و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ
»ﻫﺎﯾﻬﻮی و اﻧﻘﻼب« دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽای ﮐﻪ از زﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ درﺑﺎر ٔه
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻨﺶ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ– ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﺮﺑﯽ در آن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮ]د[ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ درﺑﺎر ٔه اوﺿﺎع ﻣﴫ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ
در ﻣﴫ ﺷﺎﻫﺪ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻤﺗﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﴫ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و ﺧﻮد ﺧﺪﯾﻮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ و ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی ﻧﺒﻮد .وامﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤری ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﴫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻠﯿ ٔﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﴫ را ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮان داد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺑﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺮﮐﺲ و ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯽرﺣﺎﻤﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻠّﺖ
ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺟﺤﺎف در ﺗﺪارک ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﺑﻮد.
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﺳﻠﻄ ٔﻪ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﻠّﯽ ﻣﴫ وﺟﻮد
داﺷﺖ و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﺮدم ﻣﴫ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿ ٔﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ،وﻃﻨﯿﻮن
ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﻮ اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ارﺗﺶ
و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﴪان و ﴎﺑﺎزان اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻗﯿﺎم  ۱۸۷۹اﻓﴪان ارﺗﺶ و ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻧﻮﺑﺎر
ﭘﺎﺷﺎ و وﯾﻠﺴﻦ ﺑﺎ ﻗﻮل اﺳﺎﻤﻋﯿﻞ داﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﺪم اﺧﺮاج ﻋﺪهای از ارﺗﺸﯿﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ دور ٔه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽِ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺘّﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﻣﴫ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﺋﯽ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻄﻪ اﻓﮑﺎر
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺮای درک اﻫﻤ ّﯿﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺪارک ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ
او از ﻣﴫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و دﺳﺘﻮر ﺧﺪﯾﻮ ﻣﴫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﺎﻤن ﺳﺎل  ۱۸۷۹از ﻣﴫ اﺧﺮاج ﺷﺪ.

۹
ورود ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ادﺑﯽ او در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺖ و دﻧﺒﺎﻟ ٔﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻌﻤﺮ ٔه ﮐﺎﻣﻞِ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﴎﻣﺎﯾﻪداری اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺲ
اداره ﻣﯽﺷﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺮﺻ ٔﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻢ
و ﺑﯿﺶ در ﻣﻌﺮض اﻓﮑﺎر اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ .رواج زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻫﻨﺪ اﻣﮑﺎن آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﴩه
در اروﭘﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
در ﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﱪی از
آن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﮑﺮیِ ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام ﻣﴫ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺪ را دﺳﺘﺨﻮش اﻧﻮاع ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻓَﺮاﺳﺖ
درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال ﻓﮑﺮی در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﴍق ﻧﯿﺰ ﴎاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻤﻧﻮد و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی آن را ﺧﻮد در ﻣﴫ و اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرز دﯾﮕﺮی ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﺑﺴﻮی او ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺴﺖ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﯿﻮع اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ۵۵ .و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل آن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ۵۶ .
۵۵ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤری در ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و ﻧﯿﻤﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻤﻧﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اوﺿﺎع ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ،از ﻫﺎﻤن ﺳﺎل  ،۱۸۵۰ﻣﺮﺗﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
درﺑﺎر ٔه اﺳﺘﻌﺎﻤر ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻫﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
۵۶ﺑﻈﺎﻫﺮ ،ﻫﻢ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﺮدو در ﻣﺒﺎرزه ﺿ ّﺪاﺳﺘﻌﺎﻤری ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻮع
وﺣﺪت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ :وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،در درﺟﻪ اول ،ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻤﻧﯽ ﻋﻠﺎﻤی دﯾﻦ
و ﺷﺎﻫﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ– اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺟﺎﻣﻌﻪ زده ﺷﻮد و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﺣﺪود ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠّﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ،وﺣﺪت ﺗﻮدهﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﻮﻟّﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺘﻀ ّﻤﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ– اﻗﺘﺼﺎدیِ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺣﺪت ،در وﻫﻠﻪ اول،
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠّﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

۳۲

۳۳
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﮐﻮران ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺎﻤن ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤن ﻫﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﻦﺘ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ روز
ﺑﻪ روز ﻣﺒﺎﻧﯽ وﺣﺪت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ و ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮده ﺑﮑﻮﺷﺪ روز ﺑﻪ روز وﺣﺪت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و اﯾﺮان ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ؟
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮا ً اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوم را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »دﻋﻮت اﻟﻔﺮس اﱃ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊاﻻﻓﻐﺎن« دﯾﺪﯾﻢ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﯾﻠﺤﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ از او در
اﺳﻨﺎد ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ
ﻟﻨﺪن ﻤﻧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ از ﺳﯿﺪﺟﺎﻤل ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻫﻨﺪ و اﻓﻐﺎن درﺑﺎر ٔه دوﻟﺖ
روس ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻮد ﺷﺎﻤ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻤ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ و دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن از دﺳﺖ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را آﺷﮑﺎر ﻤﻧﯽﮐﻨﻨﺪ .ا ّﻣﺎ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻣﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽِ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﺧﻮنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻤ و اﯾﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻤﻧﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿ ِﺮ آﻧﺠﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ در
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻤﺳﺖ وﻟﯽ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ از رأی ﭘﯿﺮوان ﺧﻮدش ﴎﺑﺎز َزﻧَﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﺟﺰ راﺑﻄﻪ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻨﻮدی دوﻟﺖ ِﻋﻠ ّﯿﻪ )ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ اﺳﺖ( اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ
اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻤ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﯿﴪ ﻤﻧﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ او را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ و اﻓﺎﻏﻨﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﺎ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ )در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(…« ۵۷
در ﺑﺤﺒﻮﺣ ٔﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم ،در ﻫﻨﺪ در ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﺣﻤﺪﺧﺎن ،ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ،اﺧﺬ ﻤﺗﺪن ﻏﺮب را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻗﺮآن
ﺑﺪﺳﺖ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣ ّﺪاﮐﺮﺜِ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣ ّﺪ اﻋﻼی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ِﺳﻼح ﺧﻮ ِد ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﺮب َر َوﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻬﯽ
از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ۵۸ .
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪﺧﺎن اداره ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم
۵۷ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۴۵ﺳﻨﺪ ۱۶۴
۵۸اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎﻤﻧﻨﺪ آن ﻧﻬﻀﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪه و ﻫﻮاداران ﻟﯿﱪاﻟﺶ در ﻣﴫ ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ و ﻓﺮارﺳﯿﺪن دوران
اﺧﺘﻨﺎق در ﻣﴫ ،در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﻮد ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺑﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .و ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺧﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﻃﻔﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺒﺪه ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺧﺬ ﻤﺗﺪن ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون ﴍﮐﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﴫف اﺳﺘﻌﺎﻤر اﺳﺖ — ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﻧﻔﻮذ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤری را ﻧﺪارد و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
— آن ﻫﻢ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺗ ّ
ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻟﺞ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
ﻋﻠﻮم اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻬﺮا ً در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد) «.ﻣﺠﻠ ٔﻪ ارﻣﻐﺎن ،ﺳﺎل  ،۱۵ﺷﺎﻤره ،۶
ﺻﻔﺤﺎت  ۴۶۷ﺗﺎ  (۴۷۴وﻟﯽ ﻧﻈﺮ وی داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »… ﺳﯿﺪﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺪون ﻋﻠﻢ اروﭘﺎﺋﯽ ،اروﭘﺎﺋﯽ
ﺷﻮﻧﺪ« ،ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻤﺗﺪن ﻏﺮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺧﺎص ﺧﻮد.
ّ

۳۴
دور ﺷﺪه و ﺑﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۵۹ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از
ﺧﺎص ﺑﱪد .ﺑﻌﺪا ً ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۸۳در ﻋﺮوةاﻟﻮﺛﻘﯽ ا ّدﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ را در ﭘﺎﺳﺦ ِﴎ
ﺷﺨﺼﯽ ّ
۶۰
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠ ٔﻪ
ﮐﺎوه ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﴪ« ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ۶۱ .
ٔ
ﻟﯿﮑﻦ رﺳﺎﻟﻪ ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ از ﺣ ّﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ و ﯾﺎ ر ّد ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘّﯽ
از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺴﻂ داده و ﻣﻦ در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﯿﻄﻪای را ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد .وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻤﻧﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﻈﺮﯾﺎت ،و اﺣﯿﺎﻧﺎً روش ﮐﺎ ِر ﺧﻮد اوﺳﺖ .در ﻫﺎﻤن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺘّﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻫﺮﯾﻮن ﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﻫﺮﯾﻮن اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ
اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ۶۲ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ را ﻋﺎﻣﻞ زوال و ﻧﺎﺑﻮدی و دﺷﻤﻦ
ﻣﻠﺖﻫﺎ و اﻗﻮام ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﮐﺘﺎب ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ر ّد ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻤﻧﯽﯾﺎﺑﺪ :ﻧِﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺻﻮل ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺘّﯽ ﻤﻧﻮدار
ذﻫﻨﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ۶۳ .
در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻧِﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهای
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻧﺶ او از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
۵۹ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »ﻣﻔﴪ ﻗﺮآن« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ ،ﻣﺠﻠ ٔﻪ ارﻣﻐﺎن ،ﺳﺎل  ،۱۵ﺷﺎﻤره  ،۶ﺻﻔﺤﺎت  ۴۶۷ﺗﺎ  ۴۷۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
»۶۰ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﻧﺎدان ﺑﻪ ﯾﺎوهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد )ﻣﻨﻈﻮر ِﴎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن( و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا ،رﺳﺎﻟﻪای در ﴍح ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎﺳﺪ آﻧﻬﺎ و ﻓﺴﺎد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﺎس ﻤﺗﺪن و ﻗﻮام
آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو زﺑﺎن اردو و ﻓﺎرس ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ) «.اﻟﺪﻫﺮﯾﻮن ﻓﯽاﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ
(۴۱۴
۶۱ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ داﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ذﮐﺮ ﴏﯾﺢ ﻧﺎم ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺧﺎن از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺗﻮﻗﻒ در ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﻔﴪ را ﻧﱪدﻧﺪ ﻫﺎﻤن ﺷﻬﺮت و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ ِﴎﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪﺧﺎن در ﻤﺗﺎم داﻧﺎﯾﺎن ﺑﻮد — و ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﻦﺘ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺼﻮر ﻤﻧﯽﺷﺪ) «.ﻣﺠﻠ ٔﻪ ارﻣﻐﺎن ،ﺳﺎل  ،۱۵ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ
»ﻣﻔﴪ ﻗﺮآن«(
»۶۲اﯾﻦ دﻫﺮﯾﻮن )ﻣﻨﻈﻮر دﻫﺮﯾﻮن ﻫﻨﺪ اﺳﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺮﯾﻮن اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺣﺴﺎس وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻏﯿﺮت او در ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد از ﺗﺠﺎوز ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻤﻧﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺮای
ﺗﺮﻗﯽ و دﻓﺎع آن از اﻣﻮال ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرد ،و در راه آن ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.اﻟﺪﻫﺮﯾﻮن ﻓﯽاﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۴۱۵
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،در ﭘﺎرﯾﺴﯽ ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻮﻧﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ
ﺑﻘﻮل ﺧﻮد او »دﻫﺮی« و »ﻧﯿﭽﺮی« ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣ ّﺪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را از ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻫﻢ در ﻫﺎﻤن
زﻣﺎن ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻋﺪهای از ﻫﻤﯿﻦ دﻫﺮیﻫﺎ را در ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺿ ّﺪاﺳﺘﻌﺎﻤر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه در ﺻﺤﺖ ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب »ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ« ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
۶۳در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺑﺎره داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۵
در ﺗﴩﯾﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ داروﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ در ﻣﻮرد داروﯾﻨﯿﺴﻢ از
ﺣ ّﺪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ِان دﺷﻤﻦ داروﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻤﻧﯽرود.
ﻟﯿﮑﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ در ر ّد و ﺗﴩﯾﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﴩﯾﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﯿﺎن
ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ او و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽای را
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮐﺘﺎب ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻤﻦ ،ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺮﮔﺎه راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ او ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﭘﺲ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۸۰و
 ۱۸۸۱در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرﯾﮏ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﺎن و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ از اﯾﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﺪ در ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی آن را ﻣﺤﺘﻤﻼً از ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺮوه ﻧﺎم ﺟﺮﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎم »ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺷﻌﺒﯽ در دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻤﻟﮏ دارد…« ۶۴
در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﺘﺪا در ﻫﻨﺪ ﺧﱪی ﻧﺪارﯾﻢ و اﮐﺮﺜ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻫﺴﺘ ٔﻪ اﺻﻠﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ را — ﮐﻪ ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ارﮔﺎن آن داﻧﺴﺖ — در ﻣﴫ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﭘﺲ اﻧﺠﻤﻦ وﻃﻨﯿ ٔﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﴫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد روزﻧﺎﻣﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺴﻮی اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ از او اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻤﻧﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ و دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ آن ﻧﺎﻣﺰد ﻓﺮﻣﻮد۶۵ «.
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﴫ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﻨﺪ .و ﭼﻮن در آن زﻣﺎن در ﻣﴫ ﭘﯿﮕﺮد
ﺷﺪﯾﺪ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﻠّﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺮﺜ رازداری وادار ﻣﯽﮐﺮد — ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ در ﺧﻮد ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﴩﯾﻪ ،ارﮔﺎن ﯾﮏ »ﺟﻤﻌﯿﺖ« ﻣﻠّﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ — ﻟﺬا ،ﻣﺤﺘﻤﻼً ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ وی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺸﺎء ﮐﻨﺪ.

۶۴ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۶۳ﻧﺎﻣ ٔﻪ ۲۱۶
۶۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۵۸

۱۰
ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ﻗﯿﺎم اﺣﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۷۶اﻧﺠﻤﻦ وﻃﻨﯿﻮن را از ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﴪان اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ارﺗﺶ
در ﻣﴫ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻗﯿﺎم ﻋﺮﺑﯽ و ﺣﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﴫ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﻨﺪ )در ﺳﺎل  (۱۸۸۲ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و در اﯾﺎم ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺮﺑﯽ ٬دﻣﻮﮐﺮاﺗﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ و اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد .او ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼﺣﺎت در ارﺗﺶ
ﴍوع ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻫﺮه ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻞ و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽﺑَ َﺮد و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه راﻫﯽ دراز را ﻣﯽﭘﯿﺎﻤﯾﺪ و از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻓﴪان ارﺗﺶ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ
را ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣﺴﻠّﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ۶۶ .
ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﻤﻞ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ :او ﺧﺪﯾﻮ را ﺧﺎﺋﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﻦﺘ
ﻣﻘﺎم ﺧﺪﯾﻮی ﺷﺪه و از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﴫ  ۶۷ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﯿﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم از
ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺎﺷﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ در ﴎﮐﻮب ﮐﺮدن او ﴎزﻧﺶ ﻤﻧﻮده ،ﺑﺎز
ﺻﺤﺒﺖ از »ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﺧﺪﯾﻮی« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآ َو َرد.
ﻓﮑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ و ﺣﺎﻤﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺌﻮدالﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻤﻧﯽﺧﻮرد ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر
۶۶ﻣﺮوﺟﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻃﻨﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدمِ زﻗﺎزﯾﻖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﺰاران ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ از آن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
)ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۲۲۰
ﺑﺮای درک اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪّی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻮاب
وﻋﺪه ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﯽدﻫﺪ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم
ﺑﮑﻮﺷﻢ .ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارم ﻏﺼﺐ ﻧﮑﺮدهام .ﻣﺮدم اﯾﻦ ِﺳ َﻤﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ
ﺗﻈﻠﻢ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ) «.ﻫﺎﻤﻧﺠﺎ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۲۲۲
۶۷رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﴫ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺷﺎﻤره  ،۷ﺳﺎل ۱۳۴۲

۳۶

۳۷
ﻣﯽﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ۶۸ .وﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد
و ﺑﺪون ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈ ِﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ ،ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ،ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﺳﺎﺳﺎً وﺟﺎﻫﺖ
ﻋﺮﺑﯽ در آن زﻣﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﴫﯾﺎن و ﴎاﴎ ﻣﻠﻞ ﻣﴩق آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را وادار ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط
ﮐﻨﺪ.

۶۸در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۸۵ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در اوراق ﺷﺨﺼﯽ وی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﺎم ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺎ اﺣﱰام زﯾﺎد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ،
ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۵۵ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺷﺎﻤره .(۱۷۳

۱۱
ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان
در ﻫﺎﻤن اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻗﯿﺎم ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۸۸۳ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ دﺳﺖ زده ﺑﻮد اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اوج ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۸۸۱ﺷﻮرﺷﯽ وﺳﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اروﭘﺎﺋﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .رﻫﱪ ﺷﻮرش ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی دراوﯾﺶ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
در اوت  ۱۸۸۱ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﺤﻤﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮد را ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺳﻮدان را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﴫ در ﴍف ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد .دول اروﭘﺎﺋﯽ و
ﺧﻮد ﻣﴫ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻗﻄﻌﯽ در ﺳﻮدان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد۶۹ .
در واﻗﻊ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ۷۰ .و ﻫﺪف ﻣﺒﺎرز ٔه ﺿ ّﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ داﺷﺖ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل از ﻣﴫ و ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻋﻮی ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﺎﻤً ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ،در دﻋﻮت
ﻣﻬﺪی ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺒﻂ اﻣﻼک ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻘﻼل از ﻣﴫ و ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎ روش ﻣﺒﺎرز ٔه ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﻬﺪی در ﺟﻬﺎن
ﻋﺮب اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎرز ٔه ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮﺑ ٔﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ وی را
واداﺷﺖ ﺗﺎ در ﻧﴩﯾﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از اﺳﱰاﺗﮋی اﯾﻦ
ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮای ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ۷۱ ،ﺑﺎ درج اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و
ِ
ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻧﻬﻀﺖ و رﻫﱪ آن ﺑﭙﺮدازد.
ﭘﺬﯾﺮش ﺿﻤﻨﯽ دﻋﻮی
در واﻗﻊ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی
۶۹رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ_ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ_ ،ﻓﺼﻞ  ،۱۹دوﻟﺖ ﻣﻬﺪی در ﺳﻮدان ﴍﻗﯽ.
۷۰ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﴎاﻧﺠﺎم ﺷﮑﺴﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ
ﻧﻬﻀﺖ و ﻧﺪاﺷﻦﺘ ﺗﺸﮑّﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻻزم ﺑﻮد .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﺑﺪام ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠّﯽ ﺳﻮدان
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﺑﻮرژوازی ﻣﻠّﯽ در ﴍاﺋﻂ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﯿﴪ ﻧﯿﺴﺖ.
۷۱ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر ﻣﻬﺪﯾﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﱪی داﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﺪارای ﻣﻬﺪﯾﻮن
ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻮدان ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺮدی ﺧﺮدﻣﻨﺪ رﻫﱪی ﻗﯿﺎم را در دﺳﺖ
دارد )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻟﻠﺮﺳﻞ اﳌﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .(۲۴۳

۳۸

۳۹
اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ داﻧﺴﺖ ۷۲ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری
آن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ اﻋﺮاب ،ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۷۳
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﯾﻠﺤﯽ در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺸﻮرت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﴫ و
ﺳﻮدان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﮐﻪ …» :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺬارده ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﴫ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮدان ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮد ﻣﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ( اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪد
اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮود ّ
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد۷۴ «.
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻮدان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺳﻮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﴫ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،در ﴎاﴎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺑﮕﯿﺮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﻫﻮاداری ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ را ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ .ﺑﺨﺼﻮص رواﯾﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﻤﺪ را ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ او را از ﻫﻮاداران ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮده اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی را
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺎت را در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽاﺳﺎس داﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

»۷۲ﻣﻬﺪی و ﭘﯿﺮواﻧﺶ… ﺗﺮﮐﻬﺎ ،ﻣﴫﯾﺎن و اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﻣﺴﺒﺐ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق در ﺳﻮدان داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
دروﻏﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽِ ﮔﺬﺷﺘﮥ دوران اوﻟ ّﯿﮥ اﺳﻼم ،اﻋﺎدۀ ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮادری ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
اﻣﻮال و اﻣﻼک و ﻣﺼﺎدره اﻣﻼک ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎی ﺗﺮک ،ﻣﴫی و ﺳﻮداﻧﯽ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻬﯽدﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎراجﮔﺮی اروﭘﺎﺋﯿﺎن و اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺮک و ﻣﴫی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻨﺪن ﻫﺰار ﻗﱪ ﺑﻬﱰ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ) «.ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،اﺛﺮ ﻟﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ(.
۷۳ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻣﻮﯾﻠﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻨﺖ در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
آورده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد) :رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯿﻬﺎ ،ﺳﺎل  ،۲۴ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺸﯿﺮی(.
۷۴اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۴۱ﺳﻨﺪ .۱۶۴

۱۲
ورود ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
در ﺳﺎل  ۱۸۸۲ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪ .و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠّﯽ ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘﺎی ﻣﴫ از
وی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻧﴩﯾﻪای ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻤﻧﻮد ۷۵ .ﻣﺎ اﻣﺮوز از ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺷﯿﻮه ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ۷۶ .ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده ،ﺳﺎﻧﱰاﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ آن ﺣﮑﻤﺮواﺋﯽ داﺷﺘﻪ» .ﻋﺮوه« ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ
در ﺣﯿﺪر آﺑﺎد ﻫﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺷﻌﺒﯽ در دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻤﻟﮏ دارد .ا ّﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮی را ﻤﻧﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﻓﻘﻂ رﺋﯿﺲ از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ۷۷ .
ﻫﺎﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﺑﯿﺸﱰ اﺣﺘﺎﻤل ﻣﯿﺮود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﴫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۷۸ .
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ اﻋﻀﺎء اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﻣﺤﻤﺪ« در ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﺎﻤ و اﻣﺮاء ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮردم و آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺷﺎﻤ را ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪم«.
اﮔﺮ درﺑﺎر ٔه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ ،در ﻋﻮض ،درﺑﺎر ٔه ارﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﴩﯾﻪ
ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
اﯾﻦ ﻧﴩﯾﻪ ﮐﻪ  ۱۸ﺷﺎﻤر ٔه از آن از  ۱۵ﺟﺎﻤدی اﻻول ﺳﺎل  ۱۳۰۱ﺗﺎ  ۲۶ذﯾﺤﺠﻪ ﻫﺎﻤن ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ
۷۵ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ذﮐﺮ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۷۶در ﺧﻮد ﻣﺠﻠﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﴏﯾﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮا ً در وﺻﻒ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ را ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺪاﮐﺎر ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار اﺧﯿﺮ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ،ﻧﻬﻀﺘﯽ
ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اﻓﮑﺎر ﮔﺮوﻫﯽ روﺷﻦﺑﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﮑﻮﴎﺷﺖ ،دور
ﮐﻪ در ﴍق و ِ
ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﮑﻮﺷﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ… ﻫﺪف آﻧﺎن اﯾﺠﺎد اﺗ ّﺤﺎد و ﮔﺮدﻫﻢ آوردن
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮق ﺑﻮده و ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ،اﻧﺘﺸﺎر دادن ﯾﮏ ﻧﴩﯾﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺰۀ وﺻﻞ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن دور از
ﻫﻢ ﮔﺮدد…« )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻣﻨﺘﴩه در ﮐﺘﺎب اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ(.
۷۷اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ،۶۳ﻧﺎﻣ ٔﻪ .۲۱۶
۷۸رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت  ۵۸و  ۵۹ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ].ﺗﻮﺟﻪ ××!!ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ…« و ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد دﻫﺮﯾﻮن[ ؟؟ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﻮد.

۴۰

۴۱
وﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺗﴩﯾﺢ ﮐﺮد۷۹ .

ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﴫ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻐﺎل ﻣﴫ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﴫ از دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﻦﺘ از ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن و ﺧﻮد
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺣﺘّﯽ روﺳﯿﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺣﺘّﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارد اﻧﮕﻠﯿﺴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ او را در ﻣﴫ از ﺑﯿﻦ ﺑﱪﻧﺪ۸۰ .
ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺜﻼً ،در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ  ۶ذﯾﻘﻌﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﻣﴫﯾﺎن ﻤﻧﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد )و اﯾﻦ ﺧﻮد( وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ )ﻓﻘﻂ( ﺑﺨﻮردن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﻬﺪی ﻧﯿﺰ در ﺟﺰو ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺑﺎر ٔه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎص ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ
ﭼﻮن ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮر ِد ّ
ﻣﻔﺎد ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻤﻧﯽداﻧﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿ ّﺪاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﯽﴍﻣﺎﻧﻪ ﻣﴫ را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ درآورده و
در ﺳﻮدان ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻬﺪﯾﻮن ﺑﻮد ﺷﻮر و ﺷﻮق زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﴪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ورود آن را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد و از دوﻟﺖ
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﴫ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ورود آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻤﻧﺎﯾﺪ ۸۱ .ﺧﱪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ
ﻣﴫ ،در ﺧﻮد ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﱪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣ ٔﻪ رﺳﻤﯽ ﭘﺲ
از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﱪ اﻋﻼن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ روزﻧﺎﻣ ٔﻪ »اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از  ۱۵ﺗﺎ  ۲۵ﻟﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﴫف ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻣﴫ ﮐﴪی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﴫ از اﯾﻦ
ﻧﻘﺪی ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮﮐﺖ ﺗ ّ
راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻤن ﻤﻧﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ،از اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻧُﻈﺎر ﻣﴫ اﺧﺘﯿﺎری در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻤﻧﯽﮐﻨﻢ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺪﯾﻮی ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻤﻧﯽﺷﻮد
ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﴫی از ﻫﺮ ﺻﻨﻒ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤن و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺎﻤن و ﴍﻗﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن دﯾﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﴫﯾﺎن
و ﺑﺰرﮔﻮاری آﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آرزوﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﴫ را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪﻧﺪ۸۲ «.
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

۷۹رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.
ﴍف ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ و ﺗﻀﯿﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎوراء
»۸۰دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﴫ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ دارد ﮐﻪ در ُ ُ
ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ اراﺿﯽ وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﴫ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ و ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ او را ﺑﺮ اﯾﻦ اراﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ) «.ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۳۰۷و (۳۰۸
۸۱ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﱰﮐﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺨﺎرج آن ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺮوة
اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻤﺗﻬﯿﺪاﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﴩﯾﻪ را در ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺑﺪون اﻣﻀﺎء ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﻧﴩﯾﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.
۸۲ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻓﯽ ﻣﴫ و اﻟﻬﻨﺪ و ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﻠﯽ ﻗﺮاﺋﻬﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۳۲۱ﺗﺎ .۳۲۳

۱۳
ﺳﻔﺮﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﱰ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺗ ّﺤﺎد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او در ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﻋﻠﻨﺎ از ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و
ﻫﻮش و دراﯾﺖ او ﻤﺗﺠﯿﺪ ﮐﺮد ۸۳ .ﺣﺘّﯽ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺴﺘﺎن داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۸۱ﺿﻤﻦ
ﻗﺒﻮل ﻇﻠﻢ وﺳﺘﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ در اﯾﺮان درﺑﺎر ٔه ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان را در ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و
ﻋﻘﻞ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﮐﻼی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻋﴫ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺎن وﮐﻼی
ﺑﺎ ﻏﯿﺮت اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻤﻧﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺨ ّﯿﻼت اﻗﺪس ﻫﺎﻤﯾﻮﻧﯽ ﻤﻧﻮده اﺳﺒﺎب ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻈﻮرات ﻣﻘﺪﺳﻪ را
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورد۸۴ «.
ﻟﺬا ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش داﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از
ورود او ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۸۶از او دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه و اﺣﯿﺎﻧﺎً از وی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ در اﯾﺮان
ﻧﴩ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ  ۸۵را ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺟﻨﺎح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﻣﴩق از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ روﺑﺮو ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و
ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ او ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﻦﺘ اﯾﺮان از ﻤﺗﺪن ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻋﻄﺎی ﺑﻌﻀﯽ
از آزادیﻫﺎ و اﺧﺬ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻏﺮب ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺖ.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن ﺣﺮارت از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان
و ﺷﺨﺺ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و اﺳﺎﺳﺎً ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
۸۳رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۶۷
۸۴ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤل در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۵۴
۸۵ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺰد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻤﻧﻮد و
در ﻧﺰد او ﺑﻘﺪری ﻋﺰﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻤﺗﺎم اوﻻد و ﮐﺴﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﺶ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﻈﺎرت اداره ﺣﺮﺑﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺑﺪو ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻤﻧﻮد و او را وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺪارت ارﺗﻘﺎﯾﺶ دﻫﺪ…« )ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۵۹
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد .ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﴪوی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺻﺪراﻋﻈﻤﯽ در اﯾﺮان زﻣﺎن ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﴍاﺋﻄﯽ را ﻻزم داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺰ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

۴۲

۴۳
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻤﱰ از اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ روزی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺮادراﻧﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺴﻠﺎﻤً ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﱰ و
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﴫف ﻫﺮات ﺑﺮای اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﴏف ﻧﻈﺮ
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗ ّ
ﮐﺮدن دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﻫﺮات را از ﯾﺎد ﻧﱪده و ﺗﺬﮐﺮ ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮوازیای ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ و در رأس آن ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ۸۶ .
ﻟﮑﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮف ﻗﴩی دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﯽ
اﺻﻔﻬﺎن و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺗﺠﺎر اﯾﺮان از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ۸۷ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎه از اﻣﯿﻦاﻟﴬب ﺧﻮاﺳﺖ وی را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺟﺎزۀ ﺧﺮوج از ﺷﺎه ﮐﺮد و رواﻧﮥ
روﺳﯿﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻗﻒ او در روﺳﯿﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻦﺘ ﺧﱪ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺴﮑﻮ ﮔﺎزﯾﺖ ،ﻣﻮرﺧﻪ ۱۳
ژوﺋﯿﻪ  ،۱۸۸۷ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ» :ﻧﻈﺮ و ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت وی ﺑﻪ روﺳﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﺣﺎل و اوﺿﺎع
ﮐﺸﻮری آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻠﺠﺄ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻤﻧﻮده و آﻧﺎن را از زﯾﺮ ﯾﻮغ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻔﻮر ﻧﺠﺎت دﻫﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻤﮏ
روﺳﯿﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺟﻠﺐ ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺑﺨﯿﺎل ﺧﻮد از اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دوﺳﺎﻟ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻤﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ او را ﺑﻌﻨﻮان
دوﺳﺖ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﯿﻨ ٔﻪ ﺳﻔﺮ دوم رﺳﻤﯽ او را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻤﻧﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮی
را ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺒﻮده از ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﻔﺮ ﺳﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ اروﭘﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی او ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮد از ﺧﺸﻢ روﺳﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ
۸۶در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ،ﺻﺪر
واﺛﻘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را» :ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ )ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ( ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺷﺎه و اﻋﺘﺎﻤداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ« ،ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ
را »ﺳﻌﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻈﺎم و ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻄﻨﻪ« )ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزا و اﻋﺘﺎﻤداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ(« ﻣﯽداﻧﺪ ) .ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  .(۱۴۶در زﯾﺮ اﯾﻦ دﻟﺨﻮرﯾﻬﺎ و »ﺳﻌﺎﯾﺖ«ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﴩ ﺣﺎﮐﻤﻪای را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽای ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺻﺪر واﺛﻘﯽ ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
اﺳﺘﻌﺎﻤری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آن اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۸۷در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ« در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺮان
و ﻋﻠﺖ ﻫﻮاداری آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﺳﯿﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﺗﻮارﯾﺦ ﻋﺎﻢﻟ و اﺧﻼق اﻣﻢ و ﻃﻼﻗﺖ ﻟﺴﺎن
و ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای در ﻋﻠﺎﻤ و_ اﻣﺮاء_ و ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻤﻧﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ در آن ﻋﴫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن درﺟﻪ از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻤﻧﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻄﺎف اﴍاف و اﻋﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ…« )ﺗﮑﯿﻪ روی ﮐﻠﺎﻤت
از ﻣﻦ اﺳﺖ( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۵۹

۴۴
از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺎ وﻋﺪه وﻋﯿﺪﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﺮ روﺳﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻤﻧﺎﯾﺪ ۸۸ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه و اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﴫﻓﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ و او را ﻣﺄﻣﻮر روﺳﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘّﯽ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ او دادﻧﺪ۸۹ .
ٔ
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺷﺎه و اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﻋﺪول ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﻦﺘ او و ﻗﺒﻮل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﻤﯿﺶ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﴎﺧﻮرده از دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺣ ّﺪت و ﺷﺪت ،ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد
و ﻟﺰوم اﻋﻄﺎی ﺑﻌﻀﯽ آزادیﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺣﺘّﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﭘﺮوای وی
ﻇﺎﻫﺮا ً ﯾﮑﯽ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ روﺳﯿﻪ ،دﯾﮕﺮی اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ ،دﯾﮕﺮ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ آﺛﺎر اوجﮔﯿﺮی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،و ﴎاﻧﺠﺎم اﺗﮑﺎء ﺑﻪ وﺟﻬﻪ و ﺷﻬﺮت ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن رﺟﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او را از دﺳﺘﱪد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در اﻣﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دوم ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ دﻓﻌ ٔﻪ دوم ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﱰ دور ﺳ ّﯿﺪ را
ﴎی ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪ .اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺷﺎه را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ َﻋ ّﺎﻤً ﻗﺮﯾﺐ ﺣﻮزه ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان را از ﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ّ
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ…«
وی در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮاداران ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﺳﺘﺎنِ او را در ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﺎن و اﻋﯿﺎن ،ﺗﺠﺎر و
ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺷﻌﺮا و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  …» :از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﻣﺘﺠﺎوز از  ۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﯿﺪ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻤﻧﻮدﻧﺪ…«
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪه و ،ﭘﺲ از ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺧﱪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﴩﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺒ ٔﻪ ﺟﺰء ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ او در ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺣﺎﴐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺣﻀﻮر روزاﻓﺰون ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﻼﻗﺎت رﺟﺎل و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ اﺳﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ در ﺷﺪت ﯾﺎﻓﻦﺘ ﻟﺤﻦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
و دﻋﻮت ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه و ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ در
ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻮده »ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻠﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ… ﻣﻦ ﺑﺎ ﻇﺎﻢﻟ و ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺮ
دو ﻋﺪوات دارم .ﻇﺎﻢﻟ را ﺑﺮای ﻇﻠﻤﺶ و ﻣﻈﻠﻮم را ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻮل ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺟﺴﺎرت و ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻢﻟ
ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺷﺪت ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را واداﺷﺖ
ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺴﺖ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
۸۸رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه.
۸۹رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۵۰ﺗﺎ .۱۵۳

۴۵
ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاراﻧﯽ ) ۵۰۰ﻧﻔﺮ( ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺑﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻤﻧﻮدار آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺗﻮده ﻣﺮدم را از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ۹۰ .
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ورود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮیِ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺑﯽﺗﺤ ّﺮک اﯾﺮان
— و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،وﺟﻮد ﴍاﺋﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﴩ اﻓﮑﺎر آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺿ ّﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﺎﻤر — ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن او ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪاﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﺮ
دوﺑﺎر ،ﺑﺎر اول ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺎر دوم در ﮐﺎﻤل ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ او را از اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ و اﻋﯿﺎن ﻓﺌﻮدا ِل اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺲ از
ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﮔﺮد او ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮس ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاداران
آﺗﺸﯿﻦ وی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﴩوﻃﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﺧﻮد را ارادﻤﺗﻨﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،در ﻫﻮاداری از او ﻟﺐﺗﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ۹۱ «.
ﻣﺜﻼً ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺘﺠﺎر ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮده — ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﻣﯿﻦاﻟﴬب و ﻃﺮف ﺣﺴﺎبﻫﺎی او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺘﺠﺎر ﺳﻼم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ — ﭘﺲ از اﺧﺮاج ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺗﺮﺳﯿﺪه و
ﺑﻪ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻋﺮب ﻃﺮف ﺣﺴﺎب اﻣﯿﻦاﻟﴬب در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻋﺮب در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ذﯾﻘﻌﺪه  ۱۳۰۸ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﺎﺑﻘﺎً آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ )را( ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزﻣ ٔﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻪ از او ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ آب
روان رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﴎﮐﺎر اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ۹۲ «.و ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻮرخ  ۱۵ﺷﻮال  ۱۳۰۹ﺑﻪ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :رأﺳﯽ ﭼﻨﺪ
ﭼﺎﭘﺎر اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﴍﺣﯽ از آن آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ )ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﺮأت ذﮐﺮ
۹۰در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺧﺮاج از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ٬ﺧﻮ ِد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ اﺣﺘﺎﻤل ﻣﯽدادﻧﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ از او ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻦ ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﺒﺎرت او ﻋﯿﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﺧﻮف آن
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻧﺪک اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﻮب اﻫﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ از ﻣﻦ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﯿﺎل
ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﮑﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻮده ﭼﻮن ﮐﻪ اﺳﻼم و دﯾﻦ و ﻏﯿﺮت و ﺣﻤﯿّﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن وﻻﯾﺖ ﻫﺠﺮت ﻤﻧﻮده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ) «.ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .(۱۹۲
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﴪت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ در ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت روح ﻣﻦ ﻣﴪور
ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻼﺷﮏ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﺻﻼح اﺣﻮال ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﻫﺮ
درﺟﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ دارم«.
۹۱ﻣﺜﻼً ،ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻢ دوﻟﺘﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻼ ﻓﯿﺾﷲ ﮐﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﺎم او
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از وﻋﺎظ اﺑﺮاز ﺷﺪه ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﻣﻨﺰل آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ اﻣﯿﻦاﻟﴬب و او ﺧﻠﻮت ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﻦ ﻋﺰم دارم ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺧﻄﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ از ﺧﻄﺮ ﻤﻧﯽﺗﺮﺳﻢ و ﺟﺎنﺑﺎزی در اﯾﻦ راه ﴍف اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻄﻌﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪارد و اﺛﺮ ﻤﻧﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﯿﻨﺪازد و آن ﻫﻢ ﺑﯽﻤﺛﺮ ﻋﻘﻼ و ﴍﻋﺎً روا ﻧﯿﺴﺖ) «.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺳﯿﺎح(
۹۲ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۰۹

۴۶
ﻧﺎم وی را ﻧﺪارد( ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮدم .ﺣﺎل ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن از او رﺳﯿﺪه .ﯾﻘﯿﻦ
ﴎﮐﺎر دﯾﺪهاﯾﺪ .ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ از ﺑﴫه ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮزا ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ رﻫﱪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ( و ﺑﺎز ﮐﺎﻏﺬی از زﺑﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻤﺗﺎم ﻋﻠﺎﻤ )اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
اﻟﻘﺮآن( اﯾﻦﻫﺎ را ﭼﺎپ زدهاﻧﺪ — ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه .ﻣﺘﻔﮑﺮم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
دردی ﻣﯽﺧﻮ َرد ﭼﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮ ﴎ دارد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺴﺨﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﴎﮐﺎر ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدم
ﴎﮐﺎر دﯾﺪهاﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدم .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺸﺎء ﷲ ﺣﻔﻆ ﻤﻧﺎﯾﺪ ﻣﺎ را .ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ اﺻﻼ در ﮐﺮﻣﺎن اﺳﻢ او را ﻤﻧﯽﺑﺮم و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺸﺎرات در ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدم
دﯾﺪم ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ دور ﴎ ﺧﻮدم ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﮐﺮﻣﺎن .ﺑﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺸﺎء ﷲ ﺣﻔﻆ ﻤﻧﺎﯾﺪ۹۳ «.
وﻟﯽ در ﻋﻮض ،ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ روﺣﯽ،
ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺒﯿﺮاﳌﻠﮏ — اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان راه آزادی اﯾﺮان — را ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﱰ
ﮐﺮد.

۹۳ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ وﺿﻊ را از اﯾﻦ ﻫﻢ وﺧﯿﻤﱰ ﮐﺮد .ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه او ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮد را »ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﻮدن او ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ دردﴎی
ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم را ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﻪ اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﯿﻢ — او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﴩوﻃﻪ اﯾﺮان را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ — ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ.

۱۴
ّ
اﺧﺮاج ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ از اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی وی ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان

ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺑﺴﺖ او را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
رﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن وی در ﺑﻐﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮده و ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﴫه آﻣﺪ۹۴ .
ِ
ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺮان ،وی در ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان و
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺧﺮاج و ﻫﺘﮏ
در رأس آن ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽزﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﴫه ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی ﭘﯿﺸﻮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ او را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد۹۵ .
ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی را ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ دﻟﮕﺮم
ﮐﺮده ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﺎز ﺑﻨﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ،دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻫﻢ از ﻗﯿﺎم ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪه و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻬﮑﺎر ﺑﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در ﻧﻘﺎط
اﯾﺮان و ﻧﻔﻮذﺷﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﯾﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۹۶ «.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی را ﻣﺘﻨ ّﺒﻪ ﮐﺮده ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻌﺎﻤل ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻋﺪهای در اﻫﻤﯿّﺖ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺠﺎد ﻧﻬﻀﺖ ﺿ ّﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽِ ﻧﻬﻀﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
۹۴رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی در ﺑﻐﺪاد« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻗﺎی ﺻﺎدق ﻧﺸﺄت) .اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه
ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪی ،ﺻﻔﺤﺎت .(۱۲۵ - ۱۴۰
۹۵اﻫﻤﯿّﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در درک ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﴩﯾﺢ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ اﯾﺪهآل ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزد و دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی و ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻘﺮان« را از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ
داد.
۹۶ﺗﺮﺟﻤﻪ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﴍق ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۲
اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ وﻓﺎدار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و در ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺠﺮﯾﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ او در درﺑﺎر اﯾﺮان ،در درﺑﺎر ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.

۴۷

۴۸
در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﺑﻮد و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯽ
ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ۹۷
ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺑﺮای اﯾﻦ ِ
از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺿ ّﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎن وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﱰﺷﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ  ۹۸ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻐﺎء اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ ۹۹
ﭘﺲ از آن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺟﻨﺒﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ را دﯾﺪ
ﺑﻔﮑﺮ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ و وارد ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎزه اﻓﺘﺎد .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن را
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺎء اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮده ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ» .اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻠﻊ ﺷﻮد )و ﺧﻠﻊ وی
ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ روی ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ از زﺑﺎن اﻫﻞ ﺣﻖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد( آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺎﻤ ﴎﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﻀﻮع در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺷﺎﻤ ﻣﻘﺪورش ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋﯽ
ﺷﺎﻤ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﴎﮐﺸﺎن از ﺗﺨﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ۱۰۰ «.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺟﺮأت ﻋﻤﻞ را در روﺣﺎﻧﯿﻮن رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻓﮑﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.
در ﻟﻨﺪن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻠﮑﻢ ﺿﯿﺎءاﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﴫوف
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺮان و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻤﻧﻮد و در اﯾﻦ راه ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ از وی ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻨﺪن ﺑﻮد
ﮐﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪ و ﺑﺎر دوم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

۹۷و ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آن .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪا ً از ﻧﺎﻣ ٔﻪ »ﺣﻤﻠﻪ اﻟﻘﺮان« ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻤﻧﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت و
ﻗﺒﻮل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﻤﻧﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﻧﺎاﺳﺘﻮاری اﯾﻦ ﺑﺎﺻﻄﻼح آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﴍاف ﻧﯿﺰ ،ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﻦﺘ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه دﻟﯿﻠﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ …» :اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﺧﯿﺎل
ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﻦ ﺑﺎ اﺣﺪی ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺣﮑﺎﻤً ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم )از ﺳﯿﺎق
ﮐﻼم و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﻣﺮدم« در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺎﻤن »ﻣﻠﮏﻫﺎ« و »دوﻟﻪﻫﺎ« و »ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ« ﻫﺴﺘﻨﺪ(،
ﭼﻘﺪر ﺳﺴﺖﻋﻨﴫ و ﺣﺐ ﺟﺎه و ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ و در آن اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻏﯿﺮه در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ اﺻﻼح
اوﺿﺎع ﺑﻮد و اﺑﺪا ﺧﯿﺎل ﮐﺸﻦﺘ ﺷﺎه و ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﻠﮏﻫﺎ و دوﻟﻪﻫﺎ و ﺳﻠﻄﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم و درم ﻫﻢﻋﻬﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﴐﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ…دﯾﺪم ﻧﺎﻣﺮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ…« )ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۸۳
۹۸اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﯿﺖ اﯾﺮان از ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
۱۰۰ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺎﻤی اﯾﺮان ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﴍق.

۱۵
دﻋﻮت ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ وی در آﻧﺠﺎ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۸۹۲ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ وارد اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۹۷ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺮگ
اوﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ دوره از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ،ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯿﻬﺎی ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ
روﺷﻦﺗﺮ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﺗﺎس داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
از ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ او ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ارادت ﺑﻪ او ﺧﻮد ﻣﺮدی روﺷﻨﻔﮑﺮ
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺨﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ۱۰۱ .
درﺑﺎر ٔه اﻧﮕﯿﺰه ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در دﻋﻮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ
او را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ او ﺑﺮای درﺑﺎر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ  ۱۰۲و ﺣﺘّﯽ ﻋﻨﻮان
۱۰۱اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺣﺘّﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاه ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺼﻮرت اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
از روی ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﱪان ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن وی از ﺑﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه دﺳﺖ زده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ از ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯿﻬﺎی او،
ﮐﺬب اﯾﻦ ادّﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۰۲اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳﻼم ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ادّﻋﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺧﺒﯿﺮاﳌﻠﮏ »ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و
ﮐﺸﯿﺪن اﯾﺮان زﯾﺮ ﻟﻮای ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬﭘﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد…« ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﺑﻔﺮض ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻬﺎﻤنﻧﻮازﯾﻬﺎی
ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻠ ّﻮن ﻣﺰاج او را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل
رأی او ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﻤﻧﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رأی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن ﻧﻮﮐﺮی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺰد اﻧﮕﻠﯿﺲ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻐﺎﯾﺮ روﺣﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ — ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان دور ٔه ﻗﺎﺟﺎر ،در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدهروی ﮐﺮده :ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
آﻣﺪه اﮐﺮﺜا ً ﺑﻬﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان — و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً — ﴎدﻣﺪاران آن ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮی ﺷﺪه ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺘﻞ
ﺷﺎه ﺑﺮﮐﻨﺎر دارﻧﺪ — ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در ﺗﻠﮕﺮاف اﻣﯿﻦاﻟﺴﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻋﻼءاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر
اﯾﺮان در ﻟﻨﺪن )و در ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۲۱۲ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان درج ﺷﺪه اﺳﺖ( اﻣﯿﻦاﻟﺴﻄﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺧﻮد
ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺋﯽ در اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﻦاﻟﺴﻄﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ …» :او )ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ( ﻣﺬﻫﺐ
و ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎرﺷﯿﮏ دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎﺑﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻗﻮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯽ از رؤﺳﺎی ﺑﺎﺑﯿﻪ ﻣﻘﯿﻢ اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺑﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ «.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻟﻔﺒﺎء ﺳﯿﺎﺳﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
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ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺧﻼﻓﺘﯽ در ﻣﮑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ دﻋﻮت او ﺑﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻇﺎﻫﺮا ً از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻤﻧﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﻫﺎﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﺬﮐﺮ دادم ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺮﮔﺰ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در وﺟﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﺤﻮی
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از روی آن درﺑﺎر ٔه آﯾﻨﺪه ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﯾﮏ ﺧﻼﻓﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اراده ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﻧﺮا اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻓﺖ در ﻣﮑﻪ ﺟﺰ در ذﻫﻦ
ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮاﮐﺒﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﮑﻪ ﭼﻮن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﮑﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﮐﻪ از درک ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮑﻠﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮح اﺗ ّﺤﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮدی ﺑﻨﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﱪد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر
و اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ آزادﯾﻬﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ،راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﴪدی ﮔﺮاﺋﯿﺪ و در آن زﻣﺎن
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ در اروﭘﺎ ﺑﺎ او ﻫﺎﻤن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی]او[ ﺑﺮای رﻓﻦﺘ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺟﻮاب ر ّد داد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ دﻋﻮت ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد از
دﻋﻮت اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽِ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﻔﻊ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زوال اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ — ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﳌﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺸﺖﮔﺮﻣﯽ
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎزه ﭘﺎ در او ﺟﺮأت ﻋﺮض وﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ اﻓﺘﺎد .وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻮدن اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮات ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع وﺣﺪت ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ
رﻫﱪی وی ﺗﺤﻘﻖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺎﻤﻧﺪ و آن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه دادن ﺑﻌﻀﯽ
آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری و اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎی ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ اﻓﮑﺎر و ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ در اﻣﭙﺮاﺗﻮریای ﮐﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد آن را ﻓﺘﻮﺣﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ زور اﺳﻠﺤﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ اﺟﺰاء آن ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻗﺮاری آزادیﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻖ ﻣﺸﻮرت ،ﺣﺘّﯽ در آن ﺣ ّﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﺜﻼً ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد.

۵۱
ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﴎاﻧﺠﺎم زوال و ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﭙﺮاﺗﻮری۱۰۳ .

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻣﺪ و ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺎﻤ و ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ِﻓ َﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼم را ﺟﻬﺖ
دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ و
ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ  ۱۰۴وﻟﯽ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﺋﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ آن زﻣﺎن ،ﻤﻧﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻮد ﻧﱪده ﺑﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ از آﺛﺎر وﺟﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
و ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی آزادی ﺧﻮاه ،و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﴩوﻃﻪ ﻃﻠﺐ ،ﺣﺘّﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
و ﻟﺬا ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را زﯾﺮ ﮐﻨﱰل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺒﯿﺮ
اﳌﮏ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ روﺣﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن آﺗﺸﯿﻦ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ و آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪی ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان،
اﻗﺪام ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ اﻋﺎﻤل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ۱۰۵ .
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻣﯿﺮزا ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﻤﻧﻮدار ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺪورت دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺮوان اوﺳﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮا ً در
ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ از ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ از ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻤﻗﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ۱۰۶ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﻓﮑﺮ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ در دﻫ ٔﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ
داﻧﺶ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻣﺠﻠ ٔﻪ »ﺗﺎن« Temps
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﴍﮐﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻧﺮاﻗﯽ ﻓﺮﺧﺰاد در ﮐﺘﺎب ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﴍق ،ﺻﻔﺤﻪ  ،۲۹۰در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺘﻞ
۱۰۳اﮐﺮﺜا ً در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ دور ٔه ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ،اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری آزادی واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ دارد درﺳﺖ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد آﻧﻬﺎ زاﺋﯿﺪه ﮐﺎﻤل آﮔﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱۰۴در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰه آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﺎﻤﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺑﺎ ﴏاﺣﺖ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﺎ ﺣﺪّی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ُﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد …» :ﺑﻠﯽ ﻤﺗﺎم ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ
و ﻣﻼﻫﺎی ﻻﺷﺨﻮر را ﻣﮕﺮ ﻤﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ وﻋﺪه ﭘﻮل و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟…« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول،
ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۹۰
۱۰۵ﻇﺎﻫﺮا ً ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ در اﻣﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ دور ٔه ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ از او ﺟﺰ
ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ،ﴎﻧﺰده اﺳﺖ .اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﻪ آن
ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده و ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮد او ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای او ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺨﺺ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰۶اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﮐﻪ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺨﺰوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ اﺳﺖ( را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﯿﺪار و ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻧﮕﻬﺎی اروﭘﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ) «.ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۶۱
ﻣﺨﺰوﻣﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼت ﻤﺗﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ زﯾﺎد در دﻫﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارد.

۵۲
ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ… ﺑﻪ ﺷﺎه و ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮﺧﺎن اﺗﺎﺑﮏ )ﺻﺪر اﻋﻈﻢ( اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻋﺪهای از ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﺳﯿﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻞ او ﺷﺎه و
درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ را از ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ از او ﴎ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﯿﺪﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻤﻧﻮده از آن ﻋﻤﻞ
ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ«.
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در آن زﻣﺎن در ﴎاﴎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ وی را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﺎﻤً در
اﯾﺮان اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻬﻀﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﴎاﴎ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﭼﻪ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ
اﯾﻦ دوﻟﺖ وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ۱۰۷ .
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۸۹۷درﮔﺬﺷﺖ .درﺑﺎر ٔه ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ او ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﺮدن او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻧﺮاﻗﯽ ﻓﺮﺧﺰاد در ﮐﺘﺎب ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﴍق در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺠﯿﺐ را از ﻗﻮل
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »… ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﻗﺘﻞ او از
اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺒﻮل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﻮاﻟﻬﺪی دﺷﻤﻦ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻮﺳﯿﻠ ٔﻪ ﺧﻼل
دﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ﴎﻃﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد او را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ…« .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان و »ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از اﯾﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮد«» ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﺑﻮاﻟﻬﺪی« در  ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻔﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
آن — ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﺮوب ﴎﻃﺎن — ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۱۰۸ .
۱۰۷ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب _ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان دور ٔه ﻗﺎﺟﺎر_دور ٔه ﻗﺎﺟﺎر از رﺟﻮع دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان
در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ آب ﻤﻧﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺳﻔﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ .اﮔﺮ در آرﺷﯿﻮﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻣﻮرد
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ رﺟﻮع ﮐﺮده و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻋﺪم ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺧﻮد از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ را در ﺗﺤﻮﯾﻞ او ﺑﻪ اﯾﺮان آزاد ﺑﮕﺬارد ،در ﻫﻤﯿﻦ آرﺷﯿﻮﻫﺎ ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻊ ﻓﻼن وزﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻓﻼن ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۰۸ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎن ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ﺑﺪروغ وﺟﻮد ﴎﻃﺎن را در ﻓﮏّ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺷﺎﻋﻪ داده ﺗﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان
از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ او دﺳﺖ ﺑﺮدارد ،و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۲۲۲ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺮان دوره ﻗﺎﺟﺎر( و ﺳﯿﺪ
ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﺨﯽ ـ ) ﺻﻔﺤﺎت  ۲۲۱و  (۲۲۲ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻨﻈﺮ ﻤﻧﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﺪروغ ﺷﺎﯾﻊ
ﺷﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎ
و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺟﺎﺳﻮﺳﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﻋﺘﺎﻤد ﮐﺮده ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺷﺨﺎص ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را ﻧﺰد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ راه داده ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ او را ﺗﺎ روز آﺧﺮ ﺳﺎﻢﻟ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن

۵۳
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در دﺳﺖ دارﯾﻢ از ﺣ ّﺪ ﺣﺪس و ﮔﺎﻤن ﻓﺮاﺗﺮ
ﻤﻧﯽروﻧﺪ و ﺧﱪ ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺳﺎل  ۱۳۲۳اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮده ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ۱۰۹ .

او در ﺣﻀﻮر ﯾﮏ »ﻫﻤﺪاﻧﯽ« ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
۱۰۹ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه ﺷﻬﺮت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﺪاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻋﴫ اﯾﺮان ،در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮن ﻤﺑﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ،ﻏﺮﯾﺐ و ﺑﯽﮐﺲ در ﻗﻔﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪی ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
و ﺗﻦ ﺑﯽﺟﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮔﻮرﺳﺘﺎن »ﻣﺸﺎﯾﺦ« ﺳﭙﺮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﻗﱪ ﺧﻮد ﻫﻢ آرام ﻤﺑﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮر دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﻮر
او را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاش را از اﯾﻦ در ﺑﻪ آن در و از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻓﺮاز ﺧﺎک و ﻫﻮا و آب ،ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮐﺎﺑﻞ دوﺑﺎره ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ) «.ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۳۵و
 .(۱۳۶اﯾﻦ ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﭼﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ و ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ،ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺴﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ

۵۴

۱
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺄﺧﺬی ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻫﺎﻤن رﺳﺎﻟﻪ
او در ر ّد ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب در دﺳﺖ
دارﯾﻢ ﺑﺠﺰ ﭘﺎﺳﺦ وی ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن  ۱۱۰اﮐﺮﺜا ً ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﯾﺎ ﺗﮑﺮار ﺳﺎد ٔه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ اﮐﻬﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﺄن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽﺗﺮ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﺑﻌﺪیِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻟﺬا ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﱰ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ
۱۱۰ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻧﺎن در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﻦﺘ اﺻﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻋﺪهای از ﻫﻮاداران
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﴪوﺷﺎﻫﯽ و ﺣﻤﯿﺪﷲ ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻦﺘ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در دﻓﱰ ژورﻧﺎل ِد ِدﺑﺎ  Débats des Journalدر آن ﺗﺤﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی
ﺧﴪوﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ دارد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻦﺘ ﻋﺮﺑﯽِ ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻦﺘ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮑﺮده و ﻣﺨﺘﴫا ً ﺑﯿﺎن
ﻤﻧﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﻤﯿﺪﷲ ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی،
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﴪوﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر(.
وﻟﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،از ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد:
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺮورش ﻏﺮور ﻗﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺸﱪد ﻤﺗﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﻧﺎن ﺑﺤﺚ درﺑﺎر ٔه ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن اﺳﺖ :از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﻟﺬا ،ﻋﺪهای اﺣﺘﺎﻤل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از آنِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ ِﴏف اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ
اﺛﺮ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ اﺑﺪا ً وارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻤﻧﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺬاﻫﺐ واﻗﻌﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ زاﺋﯿﺪه ﻓﮑﺮ
ﺑﴩ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ و ﺣﺘّﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪیِ ﺑﯿﺸﱰ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻤﻧﯽﺷﻮد.

۵۵

۵۶
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣ ّﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺮﺜ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ،و ﺗﺎ ﺣ ّﺪ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﻣﻌﺪود آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘّﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در آﻏﺎز ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ،ﺧﻼﺻﻪای از
ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎن ﻤﻧﺎﺋﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻤﻧﺎﺋﯿﻢ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
آ

ٔ
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ۱۱۱
ﻧﻈﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ

رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ »ﻣﺤﻤﺪ واﺻﻞ« ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت  ۱۱۲در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ و ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن در
زﻣﺎن وی در »ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻤﻟﮏ ﻣﻐﺮﺑﯿﻪ و ﺷﺎﻤﻟﯿﻪ و اوده و ﭘﻨﺠﺎب و ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ و َﺳﻨﺪ و ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
دﮐﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺮادف »دﻫﺮﯾﻪ« و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن را ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺪف آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ادﯾﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ اﺷﱰاﮐﯽ )»رﻓﻊ ادﯾﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﺎس
اِﺑﺎﺣﺖ و اﺷﱰاک«( ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻮاداران ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ )»ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﻫﯿﺌﺖ
اﺟﺘﺎﻤﻋﯿﻪ«  ( ۱۱۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﻣﺼﺎﻟﺢ
و ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج ﯾﺎﺑﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
اﻧﺘﻈﺎم اﺟﺘﺎﻤع ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ِ
در آﻏﺎز ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ درﺑﺎر ٔه ﻧﯿﭽﺮ ﺟﺰو اﻣﻮر روزﻣﺮه ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و »در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻊ و ﻣﺤﻔﻠﯽ ذﮐﺮی از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﯽرود« ۱۱۴ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن درﺑﺎر ٔه ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ آن را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺻﺪد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ذﮐﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ زوال و اﺿﻤﺤﻼل آن ﻣﻠّﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ۱۱۵ «.
ﺑﻨﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻓﻼﺳﻔ ٔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ :دﺳﺘﻪ
اول ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وراء ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ّدی و ﺣﺴﯽ» ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ« ﻣﺠﺮد از زﻣﺎن و ﻣﺎده وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از
۱۱۱از ﻣﯿﺎن ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ﺑﻘﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی — ﭼﺎپ دوم،
ﻧﴩﯾﻪ دوم ،ﺑﻨﮕﺎه دﯾﻦ و ِ
داﻧﺶ ﺗﱪﯾﺰ ،در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺄﺧﺬ ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ.
۱۱۲ﻣﺄﺧﺬ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۹
۱۱۳ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۰
۱۱۴ﻫﺎﻤﻧﺠﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ) .۱۱ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ( ؟؟
۱۱۵ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۱

۵۷
ِ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺠﺮ ِد ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ّدی
ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺟﺴﺎم ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ ّدی و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
را ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮدی ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »از ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ۱۱۶ «.
در وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮ ِد ﺑﺴﯿﻂ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﯿﻦ و ذﻫﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ ،وﺟﻮد او »ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۱۱۷ «.
و ﺧﺎﻟﻖ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﻢ اوﺳﺖ.
۱۱۸
اﯾﻦ ﮔﺮوه را »ﻣﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و از ﺟﻤﻠ ٔﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث و ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن و
ارﺳﻄﻮ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑَ َﺮد.
دﺳﺘﻪ دوم ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ »ﻣﺎدﯾﯿﻦ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ وراء ﺟﻬﺎن ﻣﺎده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ادراک اﺳﺖ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ّ
ﺗﮑﺮﺜ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ّدی را ﺑﻪ
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ) ﻧﯿﭽﺮ( اﺷﯿﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﺖ )ﻧﯿﭽﺮی( ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
درﺑﺎر ٔه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻮﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﮐُﺮات آﺳﺎﻤﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎدﯾﯿﻦ از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎد .دﺳﺘﻪای ﻧﺤﻮه
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن و اﺷﯿﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ» .ذﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺲ« )دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ( ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤ ٔﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ از ذرات رﯾﺰ ﻣﺎ ّدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ،ذاﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ و از روی
اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ّدی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻧﺒﻮده اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ّدی ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده
و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺴﺎم ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻧﻄﻔﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎم ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در ﻫﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎز ﻧﻄﻔ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮﻣﺘﻨﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺟﺎی داده ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺘﻪای ﺳﻠﺴﻠ ٔﻪ اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺟﺎوداﻧﯽ وﻟﯽ اﻓﺮا ِد ﻧﻮع را »ﻣﯿﺮﻧﺪه« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و در ﻫﺮ
ﻓﺮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻄﻔ ٔﻪ ﻓﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮدش ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻄﻔ ٔﻪ
ﻣﻮﺟﻮ ِد ﻫﺎﻤﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﻀﺎء از ﻧﻄﻔ ٔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺺ
اﻟﻌﻀﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ از ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ
و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﭘﯿﮑﻮر  ۱۱۹ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در دورانﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪن ﺧﻮک از ﻣﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ درآﻣﺪ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﻠﺖ
ﺗﺒ ّﺪل ﺻﻮر ﮔﺮدد.
»ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﭽﺮیﻫﺎ« وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ژﺋﻮﻟُﮋی ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد از
آن ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ داﯾﺮه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻄﻔ ٔﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﴎد ﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺘﻬﺎب اوﻟﯿّﻪ در آﻣﺪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎزه را در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻤﻋﺖ
۱۱۶ﻫﺎﻤن ﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﻫﺎﻤن ﺻﻔﺤ ٔﻪ ]ﺻﻔﺤ ٔﻪ .[۱۱
۱۱۷ﻫﺎﻤن ﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﻫﺎﻤن ﺻﻔﺤ ٔﻪ ]ﺻﻔﺤ ٔﻪ .[۱۱
۱۱۸ﻫﺎﻤن ﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﻫﺎﻤن ﺻﻔﺤ ٔﻪ ]ﺻﻔﺤ ٔﻪ .[۱۱
۱۱۹در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻠﻘﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از اﭘﯿﮑﻮر ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

۵۸
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻠﻞ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن و ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﴏ اوﻟ ّﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﺮاد
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ در آن آﺗﺶ ﮔﺪازان ﻧﺴﻮﺧﺖ؟ اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ
دﺳﺘ ٔﻪ اﺧﯿﺮ در ﻧﺤﻮ ٔه ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع را ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻄﻔ ٔﻪ ّ
ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف رﺷﺪ ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﺰﯾ ٔﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽِ ﻧﻄﻔ ٔﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻋﻨﺎﴏ ﺑﺴﯿﻂ ﻣﺘﺸﮑﻠ ٔﻪ ﻧﻄﻔ ٔﻪ اﻧﺴﺎن و ﮔﺎو ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﯾﻦ
ﻤﺗﯿﺰ اﻧﺴﺎن از ﮔﺎو ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ؟
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺟﺮﺛﻮﻣ ٔﻪ ﻫﻤ ٔﻪ اﻧﻮاع را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ،اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻔﺎوت
آﻧﻬﺎ را در ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤ ّﻮل ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ — رﻫﱪ اﯾﻦ ﻋﺪه
داروﯾﻦ اﺳﺖ.
۱۲۰
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ داروﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ داروﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻓﯿﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﯿﻞﻫﺎ ﭘﺸﻪ.
اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ آب و ﻫﻮا ﻣﺜﻼً
ِ
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﺷﺠﺎر را دارد
درﺧﺘﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ٔه
ِ
زﯾﺴﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﻫﻤ ٔﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
اﯾﺮاد دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﴐورت ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣ ّﺪ
اﻋﻼ رﻫﱪی ﮐﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ داروﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره را ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ و ﻣﺎﻤﺛﻠﺖ ﻧﺎﻗﺼﻪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﯿﻤﻮن اﺳﺖ در ﺑﺎدﯾﻪ ﺧﺮاﻓﺎت اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۲۱ «.
ٔ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ داروﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ُدم ﺳﮓ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
از آﻧﻬﺎ ﺳﮓﻫﺎی ﺑﯽ ُدم ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺮوف ﺧﺘﻨﻪ را ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را از اﺟﺰاء ذیﺷﻌﻮ ِر ﻣﺮﮐﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻫﺮ
اﺗﻢِ ﺟﻬﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﴫ ﻣﺎده ،ﻧﯿﺮو و ادراک ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺜﻼً ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ذرات ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻀﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻠﯽ در آﯾﻨﺪ و در ﺳﮓ
ﺑﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ.
ﭘﺲ از ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ده ﻧﺤﻠ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را در ر ّد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﺎدﯾﻮن ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ ﻤﺗﺴﺨﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦﻫﺎ ارزش آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد و ﺑﺤﺚ او ﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ۱۲۲ .
۱۲۰در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ داروﯾﻦ ﺑﻌﺪا ً ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
۱۲۱ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۵
۱۲۲ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﺎورﻗﯽ  ۱ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۵۶؟؟( ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﻌﺪا ً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻋﺪول
ﮐﺮده رﺳﺎﻟﻪ را اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ِﴎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن و ﺣﺪاﮐﺮﺜ دﻫﺮﯾﻮن ﻫﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

۵۹
در ﻣﻮرد ﻫﺪف رﺳﺎﻟﻪ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎﺳﺪی ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﻣﺎدﯾﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﯿﭽﺮیﻫﺎ در ﻋﺎﻢﻟ ﻣﺪﻧﯿﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻀﺎ ّری ﮐﻪ از ﺗﻌﻠﯿﺎﻤت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ادﯾﺎن را ﺧﺼﻮﺻﺎ ً دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻤﻧﺎﯾﻢ۱۲۳ «.
»… اﻧﺴﺎنﻫﺎ را از دﯾﺮزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ادﯾﺎن ﺳﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﺛﺒﺎت
و ﻤﺗﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﴩی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ۱۲۴ «.
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦِ آن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺛﻼﺛ ٔﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای اﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ و اوﺳﺖ اﴍف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
)دوﻣﯽ( ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦﮐﻪ ا ّﻣﺖ او اﴍف اﻣﻢ اﺳﺖ و ﺑﻐﯿﺮ از ا ّﻣﺖ او ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﺿﻼﻟﻨﺪ و )ﺳﯿﻤﯽ(
ﺟﺰم اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻋﺎﻢﻟ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺎﻤﻻت ﻻﺋﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻋﺎﳌﯽ اﻓﻀﻞ و اﻋﻼ و اوﺳﻊ و اﺗ ّﻢ از اﯾﻦ ﻋﺎﻢﻟ ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ اﺳﻢ ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان را ﺷﺎﯾﺎن
اﺳﺖ۱۲۵ «.
ﻋﻘﯿﺪه اول ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را اﴍف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺪاﻧﺪ ،او را ﺑﻪ اﺣﱰاز از ﺻﻔﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد» :ﭘﺲ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ رادﻋﯽ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن
ﭼﻮن ﺧﺮان وﺣﺸﯽ و ﮔﺎوان دﺷﺘﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻋﺎﻢﻟ ﭼﻮن ﺑﻬﺎﺋﻢ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿّﺶ ﻤﻧﺎﯾﺪ و راﺿﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ا َﻧﻌﺎم و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ دﻓﻊ ﻣﻀﺎ ّر و آﻻم و اﺳﻘﺎم ﻧﺪارد و ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﻫﻤ ٔﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ و دﻫﺸﺖ و ﺧﻮف ﮔﺬراﻧﺪ و ﺳﱰگﺗﺮﯾﻦ زاﺟﺮی اﺳﺖ اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﯿﻪ را از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی را ﭼﻮن اﺳﻮد اﮐﺎﴎه و ذﺋﺎب ﺿﺎرع و ﮐﻼب ﻋﻘﻮره ﭘﺎره ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺴﯿﻪ دﻧﯿﻪ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺋﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی وﮐﺎت
ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ و ﻣﺎﻤﺛﻠﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺻﻔﺎت ّ
ﻓﮑﺮﯾﻪ واﺳﺘﻌﺎﻤل ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯿﻪ و…« ۱۲۶
ﻋﻘﯿﺪه دوم ،ﯾﻌﻨﯽ داﺷﻦﺘ ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﻦﺘ ا ّﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﻮام را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮﯾﺶ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻤﺗﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ » :و ﯾﮑﯽ
از ﺧﻮاص ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او اﻓﻀﻞ و اﻫﻢ اﺳﺖ و ﺑﻐﯿﺮ آن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه در ﺻﺪد ﻣﻮاﻻت و ﻣﺠﺎرات و ﻫﻤﴪی ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ و در ﻣﯿﺪان ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻤﻧﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎی در ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺑﺮﺗﺮی و
ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام را ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد…« ۱۲۷
ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﯽ واﻣﯽدارد و »… ﻋﲆ اﻟﺪوام اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻣﻮال را از ﻃﺮﯾﻖ ﻻﯾﻖ و ﺳﺰاوار ﺑﺪﺳﺖ آورد ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﻟﮏ دروﻏﮕﻮﺋﯽ و ﺣﯿﻠﻪﺑﺎزی و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺧﺪﻋﻪﮐﺎری و
رﺷﻮتﺧﻮاری و ﻤﺗﻠﻖ ﮐﻠﺒﯽ و ﺑﺪان راﻫﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ و زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﴏف ﻤﻧﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ…« » ۱۲۸و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ
۱۲۳ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۸
۱۲۴ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۹
۱۲۵ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۱۹و .۲۰
۱۲۶ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۰
۱۲۷ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۱
۱۲۸ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۲

۶۰
ﻣﻘﺘﻀﺎ اﺳﺖ از ﺑﺮای ﻗﻮام ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻤد آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را…«
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن رواﺑﻂ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از
»ﴍور« اﯾﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد۱۲۹ .
ادﯾﺎن ﺳﻪ »ﺧﺼﻠﺖ« را ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﴩی ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ »ﺣﯿﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﻋﺎت
رﺳﻮم و ﺣﺪود ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ… »اﺋﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪود ،و ﺣﻔﻆ
ﺣﺪود ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺪﯾﻦِ ﻣﻠﮑﻪ ﴍﯾﻔﻪ۱۳۰ «.
ٔ
ﺧﺼﻠﺖ دوم »اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺖ آن در ﻋﺎﻢﻟ،
ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻋﺎﻤل اﺳﺖ و روح و ﺟﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻋﺎﻤل ،اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ۱۳۱ «.
ِ
ٔ
ٔ
از اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را اﻣﺎﻧﺘﯽ در دﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺣﺮاﺳﺖ آن را از دﺳﺘﱪد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎﻧﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ وﺣﺪت اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻠﻄﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام و ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﻤﻪ آن
ﻫﺮﮔﺰ ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﺣﺎد آن ﻗﻮم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﻠﺘﺌﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟ ٔﻪ
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺪون وﺻﻒ اﻣﺎﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ۱۳۲ «.
ٔ
ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮم ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط و ارﺷﺎد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﴩﯾﺢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻮن در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮاره در ﺻﺪد وﯾﺮان
ﮐﺮدن اﯾﻦ »ﻗﴫ ﻣﺴﺪس اﻟﺸﮑﻞ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﯿﻪ…«  ۱۳۳ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ دﯾﻦ را ﺳﺎﺧﺘ ٔﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد و ﻧﻘﺼﺎنِ ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﯾﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽِ ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪ ٔه اﴍف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮده ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪ ٔه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺧﻼق ﺑﻬﺎﺋﻢ را ﺟﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدﯾﻮن ﺑﺎ اﻧﮑﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ در
ارﺿﺎء ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎ و »ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت ﺑﻬﯿﻤﻪ« ﮐﻮﺷﺶ ﻤﻧﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدﯾﻮن ﺑﺎ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺣﯿﺎ »… ﻋﻘﺎب و ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻠﻮک ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻬﯿﻤ ّﯿﺖ را ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از اﺷﱰاک و اﺑﺎﺣﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس آﺳﺎن ﮐﺮدﻧﺪ۱۳۴ «.
از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺼﻠﺖ ﺣﯿﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﻧﻬﺎ.
۱۲۹در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﻘﯿﺪه اول و ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻮم ﻫﺎﻤن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮف روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﺻﻞ دوم ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص
زﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﴍاﺋﻂ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﮐﯿﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه دوم ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ — ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﺪال ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۳۰ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۳
۱۳۱ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۴
۱۳۲ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۵
۱۳۳ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۶
۱۳۴ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۷

۶۱
در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ دروغ و ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎری از ﻃﺮف ﻣﺎدﯾﻮن ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﻋﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺑﺎﺣﺖ و اﺷﱰاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺘﻬﯿﺎت را ﺣﻖ ﻣﺸﺎع
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺧﺘﺼﺎص و اﻣﺘﯿﺎز را اﻏﺘﺼﺎب اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﺎﺋﯽ از ﺑﺮای
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺣﻖ ُﻣﺸﺎع ﺧﻮد ﺣﯿﻠﻪ را
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دروﻏﯽ را وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزد ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻤﺮده ﻤﻧﯽﺷﻮد۱۳۵ «.
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻀﺎ ّر ﻣﺎدﯾﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮن در اﺿﻤﺤﻼل ا ُ ّﻣﺖﻫﺎ و
ﻤﺗﺪنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻤﻧﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ :ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﮔﺎﻧ ٔﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘّﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﯿﻄ ٔﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﭘﯿﮑﻮر
و ﻫﻮاداراﻧﺶ و رواج اﺧﻼق ﮐﻠﺒﯽ از ﻃﺮف آﻧﺎن دﻧﺎﺋﺖ و ﭘﺴﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺷﺎﻋﻪ داد و در آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ روﻣﯽﻫﺎ ﺷﺪ۱۳۶ .
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻤﺗﺪن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺿﻤﺤﻼل آن ﻣﺰدک و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ اﻣﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰدﮐﯿﺎن را ﮐﺸﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﯾﺸﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﯿﭽﺮی ﻣﺰدک را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺰدک را ﻧﯿﭽﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ّدی
ﻣﯿﺪاﻧﺪ۱۳۷ .
۱۳۵ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ[ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۲۸
۱۳۶ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻠﺒﯽ را ﺑﻪ اﭘﯿﮑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺧﻮد ،در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ،اﭘﯿﮑﻮر را ﺷﺎﮔﺮد دﯾﻮژن ﮐﻠﺒﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ درﺑﺎر ٔه ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ اﭘﯿﮑﻮر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت وی درﺑﺎر ٔه آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن در ﻣﻮرد اﭘﯿﮑﻮر ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ داﺋﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼع ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و
اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻃﻼق ﻧﺎم ﮐﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﯿﻮن ﺑﺎز ﺑﻬﺎﻤن اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﻧﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺮوزه ﻋﻠﻞ اﻧﻘﺮاض ﻤﺗﺪن ﯾﻮﻧﺎن واﺿﺢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ آن در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﺮاض ﯾﻮﻧﺎن ﻇﻬﻮر اﭘﯿﮑﻮرﯾﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﭘﺎﺳﺦ وی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﯿﮑﻮر و ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ او ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ اﭘﯿﮑﻮرﯾﺎن و ﺷﺨﺺ اﭘﯿﮑﻮر ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ اﭘﯿﮑﻮر ﺑﺎ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ
اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
۱۳۷ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ داﻧﺴﻦﺘ ﻣﺰدک ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎب از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ دارد.
ﻧﮑﺘ ٔﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﻤن ﺗﻬﻤﺖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺆﺑﺪان زردﺷﺘﯽ و ﺑﻌﺪا ً ﺣﮑﺎم و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺰدﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰدک ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ زﻧﻬﺎ را اﺷﱰاﮐﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘّﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘّﯽ در ﭘﯿﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ

۶۲
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻣﯿﭙﺮدازد و ﻣﻨﺸﺄ آن را در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺎﻤﻋﯿﻠﯿﻪ در ﻣﴫ و رواج ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯿﺪاﻧﺪ .اﺳﺎﻤﻋﯿﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﯿﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﻫﺎﻤن »ﮐﻮﭼﮏ
اﺑﺪاﻟﻬﺎی ﻫﺎﻤن ﻧﯿﭽﺮﯾﻬﺎی اﳌﻮت« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻠﮕﯽ را ﻧﯿﭽﺮی داﻧﺴﺘﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪی داﯾﺮ ﺑﺮ اﻧﮑﺎر ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺘّﯽ
اﻧﮑﺎر ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ۱۳۸ .
ﻋﻠﺖ زوال ﻗﺪرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻇﻬﻮر وﻟﱰ و روﺳﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ
را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ )ﻇﺎﻫﺮا ً ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم  ۱۸۷۱ﭘﺎرﯾﺲ
و اﯾﺠﺎد »ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ« ﻧﻈﺮ دارد( .ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از آﳌﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ۱۳۹ .
و ﺑﺎﻻﺧﺮه» :ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻤﻧﺎﻧﺎد ﮐﻪ ﻋﺜﺎﻤﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪ ٔه ﻓﺎﺳﺪ ٔه ﻧﯿﭽﺮﯾﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺮا و
ﻋﻈﺎﻤی آن ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺰﻧﻪ اﻓﺘﺎد«.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠ ٔﻪ ﻣﺎدﯾﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ
ﺳ ّﺪ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮای ﻧﴩ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺎﺣﺖ و اﺷﱰاک ،دﯾﺎﻧﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«  ۱۴۰و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ۱۴۱ .
ٔ
ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .او ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺰدک را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮ دوش ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ
در ﺗﴪﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻼﺷﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،درﺑﺎر ٔه ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺰدک در اﯾﺮان )و ﯾﺎ اﭘﯿﮑﻮر در ﯾﻮﻧﺎن(
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و ﴏﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ در اﺿﻤﺤﻼل اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﻮﺟﻪ دارد — آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺰدک ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن رﺳﻤﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد او
اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ وی ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺰدک و اﻣﺜﺎل آن ﻣﯽﻧﮕﺮد.
اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را در ردﯾﻒ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ زﺑﻮن و ﺗﻮﴎی ﺧﻮرده
ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ او ﺣﺎﴐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ از آن ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن
در ﻧﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺰدک ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ واﻤﻧﻮد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل
ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.
۱۳۸ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ و اﺳﺎﻤﻋﯿﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮده آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد .در واﻗﻊ ،اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ،ﻣﻘﺪم داﻧﺴﻦﺘ ﻣﺎده ﺑﺮ اﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎدّی ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺳﺎد ٔه ﻫﺎﻤن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﯽ ﻗﺮون ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻌﺼﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﻦﺘ ﻣﺮدم
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺧﺪا و ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﻠﯿﺎﻤت ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﺗﺠﻠﯿﺎت آﻧﺮا در اﺷﻌﺎر ﻧﺎﴏﺧﴪو ﻗﺒﺎدﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در اﯾﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از اﻧﮑﺎر ﺧﺪا و ﺣﺘّﯽ اﻧﮑﺎر اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ.
اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮق دﯾﮕﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﯾﺪ زاﺋﯿﺪه ﺷﯿﻮه ﻋﺒﺎدت و ﺗﻠﻘﯽ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺖ.
۱۳۹ﻋﻘﺎﯾﺪ وﻟﱰ و روﺳﻮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۴۰ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۴۰
۱۴۱ﻧﮑﺘ ٔﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯿﻦ را در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻓﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻌﻠﯿﺎﻤت ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﯿﭽﯿﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﻤﻧﯽﮔﻮﯾﺪ.

۶۳
در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ راﺑﺮت آون  ۱۴۲ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ…
»… دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻤﻧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎت و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﴫف
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﻣﻨﺎت .از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺳﺆال ﺷﻮد ﺗﻮ زن ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ
زن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از اوﻻد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﭽ ٔﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﭽ ٔﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ۱۴۳ «.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در اﯾﻨﺠﺎ ﴐوری اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا را،
ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺪان ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ …» :ﺧﺼﻠﺖ ﴍاﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ از ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻬﻮات و ﻣﻨﻊ
ﺗﻌﺪﯾﺎت و اﻧﺘﻈﺎم ﻋﺎﻢﻟ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده و در آن دﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ و ﻣﺘﻌﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﻣﻨﺸﺄ و ﺑﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﺣﯿﺎ ،ﺑﺪﯾﻦ
اﺷﺎره رﻓﺖ …» ۱۴۴ «.دﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻞ و اﺧﺲ ادﯾﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن دو رﮐﻦ رﮐﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ و اﯾﺎﻤن ﺑﻪ ﺛﻮاب و ِﻋﻘﺎب و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻮل ﺳﺘﻪ ﮐﻪ وداﯾﻊ دﯾﻦﻫﺎ و ﮐﯿﺶﻫﺎ]ﺳﺖ[ ،از ﻃﺮﯾﻖِ
ﻣﺎدﯾﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﭽﺮیﻫﺎ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ۱۴۵ «.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دﯾﻦ اوﻻً ،ﺧﺮاﻓﺎت و اوﻫﺎم را از ذﻫﻦ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽزداﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﴍاﻓﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪه
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻤﻧﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ در دﯾﻦ اﺳﻼم در ﻋﺒﺎدت ،ﺷﺨﺺ
ﺑﯽواﺳﻄﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ و ﮐﺸﯿﺶ واﺳﻄﻪ
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻟﻮﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺠﯿﻞ رﻓﻊ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ۱۴۶ «.
ﺛﺎﻟﺜﺎً ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﻣﻮر ﻏﯿﺮ
ﻋﻘﻼﻧﯽ .ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎد دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
ﻤﺗﺪن ﮔﯿﺰو اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱۴۲زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۴۳ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۴۱
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﺮت آون در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻨﯽﻫﺎی اﯾﺪهآل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮد )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺎرل ژﯾﺪ و ﺷﺎرل رﯾﺴﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﱰ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﺎت  ۳۷۱ﺗﺎ  ،(۳۸۶ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﴏﻓﺎً ﺑﺮ روی ﺟﻬﻞ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮدش ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮود ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻧﺎروا ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻟﺠﻦﻣﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﮕﯿﺰد .آون ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ
او ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ — در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ »ردّ« آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ،دﻫﺮﯾﻪ و ﯾﺎ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﱰادف ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد( ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻀﺤﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺣﺘّﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻀﺤﮏ را ﻧﯿﺰ ر ّد ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﻬﺰاء و اﺣﯿﺎﻧﺎً دﺷﻨﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
۱۴۴ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۴۶
۱۴۵ﻫﺎﻤنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۴۸
۱۴۶ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۵۲

۶۴
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم وﺟﻮد ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭼﺮا ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ روزﮔﺎر ﻣﺬﻟﺖ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ» :ا ّن ّ
ﺑﻘﻮم ﺣﺘّﯽ ﯾُ َﻐ ّﯿﺮوا ﻣﺎ ِ
ﺑﺎﻧﻔﺴﻬِﻢ« )ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ
ﷲ ﻻﯾُﻐ ّﯿ ُﺮ ﻣﺎ ٍ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻤﻧﯽدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ(.
ب ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻧﻘﺎدی آن ،ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻤﻧﻮده راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی درﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
ا ّدﻋﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ر ّد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ،ﺣﺘّﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ از آن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎدﯾﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ »اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
از ﻣﺎﺗﯿِﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده و ﻣﺎدﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﮑﯽ از ﺣﻮاس ﺧﻤﺴﻪ ﻣﺪرک ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ…« ،۱۴۷
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻣﺎدﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ّدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ّدی را زاﺋﯿﺪه ﻣﺎده و ﻣﺆﺧﺮ ﺑﺮ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
۱۴۸
از اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ،ﻋﻼوهﺑﺮ
ده دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ،دﺳﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺰدﮐﯿﺎن ،اﺳﺎﻤﻋﯿﻠﯿﺎن و ﺑﺎﺑﯿﺎن و
ﺣﺘّﯽ ﻇﺎﻫﺮا ً راﺑﺮت آون را ﻧﯿﺰ در زﻣﺮ ٔه ﻣﺎدﯾﻮن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺪی در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻤﻧﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﲆاﻻﺻﻮل ﻣﺼﺪاق ﺗﻌﺮﯾﻒ او از ﻣﺎدﯾﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ ّدی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻣﺜﻼً در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا و ﻗﺒﻮل او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎﺑﯿﺎن در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺒﺎت و ﺟﻬﺎن ﻣﺎوراء ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ّدی ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺷﯿﻌ ٔﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﯾﺎ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﻤﻋﺖ رﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﺳﺎﺳﺎً ،ﻫﺎﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ دادم ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﻀﺎر ﻣﺎدﯾﻮن ،ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﻣﻌﯿﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ از ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ اﺗﺨﺎذ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤ ٔﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺘﺪر در درون آن ﺣﮑﻮﻣﺖ
۱۴۷ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱و .۱۲
۱۴۸اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﻏﺎﻤض داﻧﺴﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﮐﻠﺎﻤت و اﻟﻔﺎظ در ﻫﯿﭻﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
دﻗﺖ ﻻزم ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را اﺑﺘﺪا ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻤﻧﯽدﻫﺪ .ﻟﺬا ،زﯾﺎد ﻫﻢ
ﻤﻧﯽﺗﻮان از او ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از ﺧﻮد دﻗﺖ ﻻزم ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻮن ﺑﻪ اﻣﻮری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺨﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ادراک ﻤﻧﯽﺷﻮﻧﺪ.

۶۵
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻫﻤ ٔﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮ ﴎ اﺣﺮاز ﺑﺮﺗﺮی را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ارزش ﻓﻠﺴﻔﯽ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ وارد ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻘﺺ دﯾﮕﺮ ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻼﺳﻔ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻤﻧﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد را ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
در اواﺋﻞِ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﯿﮑﻮر »… از اﺗﺒﺎع دﯾﻮﺟﺎﻧﺲ ﮐﻠﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ…« ۱۴۹
ٔ
۱۵۰
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻻﻣﺮ اﯾﻦ اﺑﯿﻘﻮریﻫﺎ ﭘﺮده ﴍم را درﯾﺪه و آﺑﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮده
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺪو ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ۱۵۱ .ﺣﺘّﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت اﺻﺤﺎب
ﻣﻮاﺋﺪ ،اﯾﻦ ﺣﮑﺎﻤ ِء ﻧﻮ ﺑﺮ آﻣﺪه را ﺳﮓ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ زده ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﯾﻦ ﺳﮕﻬﺎی اﻧﺴﺎن
ﮐﻞ ،ﻧﺪا ﮐﺮده از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻤﻧﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آن
ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺪع ﻤﻧﯽﺷﺪﻧﺪ واﳌﺎل ُﻣﺸﺎع ﺑﯿﻦِ ّ
اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﯿﯿﻦ…«
در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﻦﺘ ﻧﻈﺮ اول ،اﭘﯿﮑﻮر ﺷﺎﮔﺮد دﯾﻮژن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﭘﯿﮑﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮ دوم اﭘﯿﮑﻮرﯾﺎن ﻣﺘﺪرﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﭘﯿﮑﻮر ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻧﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺘﮑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱۴۹ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۳
ﻣﻦ ﻓﻌﻼً ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﭘﯿﮑﻮر را ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع دﯾﻮژن ﮐﻠﺒﯽ داﻧﺴﻦﺘ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ.
۱۵۰ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۳۱و .۳۲
۱۵۱در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪای را ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﮐﻠﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ اﭘﯿﮑﻮر در اذﻫﺎن ﻋﻮام اروﭘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ درک او از
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘّﻪ ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﮐﻠﺒﯽ ،ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﻮژن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﯿﺲﺗﻨﺲ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ دﯾﻮژن ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ درﺑﺎر ٔه زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ او را ﻫﺎﻟﻪای از اﻓﺴﺎﻧﻪ درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺣﮑﻤﺖ دﯾﻮﮔﻨﺲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در زﺑﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
”) “cynicalﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮدهدراﻧﻪ و ﺑﯽﴍﻣﺎﻧﻪ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼف آن اﺳﺖ .دﯾﻮﮔﻨﺲ ﻋﺸﻘﯽ ﭘﺮﺷﻮر
ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺟﯿﻔ ٔﻪ دﻧﯿﻮی را در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻟﺬﺗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد دل ﻣﺒﻨﺪ،
ﺗﺎ از ﻗﯿﺪ ﺗﺮس ﺑﺮﻫﯽ) «.ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﻏﺮب ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۴۳۶
اﮔﺮ اﻓﺴﺎﻧ ٔﻪ ﻣﻼﻗﺎت اﺳﮑﻨﺪر و دﯾﻮژن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آن دﯾﻮژن در ﭘﺎﺳﺦ اﺳﮑﻨﺪرﮐﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاﻫﺶ او آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری رﻓﺘﻪ ﺑﮕﺬارد آﻓﺘﺎب ﺑﺮ او ﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺟﻪ وارﺳﺘﮕﯽ و
ﺑﯽﻧﯿﺎزی او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﮐﻠﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻐﺎﯾﺮت اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﱪﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدن وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿ ٔﻪ ﮐﻠﺒﯿﻮن از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ.
و ا ّﻣﺎ اﭘﯿﮑﻮر ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ در زﻣﺮ ٔه ﮐﻠﺒﯿﻮن ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﻫﺎﻤن ﺻﻔﺎت ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﯿﻮن ﺑﻪ وی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ؟ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﯿﮑﻮر در آﺛﺎر ﺧﻮد از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺷﯽای ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺧﻼق اوﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﺪان ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮده ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﭘﯿﮑﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن و آب روز ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﻨﻢ از ﺧﻮﺷﯽ ﴎﺷﺎر اﺳﺖ :و ﺑﺮ ﺧﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺠﻤﻞآﻣﯿﺰ آبدﻫﺎن ﻣﯽاﻧﺪازم ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﻮد آن ﺧﻮﺷﯽﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﭘﯽ دارﻧﺪ) «.ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ ﻏﺮب ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ (۴۵۳

۶۶
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﻧﻘﺪر اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و
از ﴎ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از او ﴎزده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﴎ ﺗﻔ ّﻨﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺳﻄﺤﯽ درﺑﺎر ٔه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب اﮐﺘﻔﺎ ﻤﻧﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﭘﺮدازد
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﺷﮑﺎرا در ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان دﺳﺖ ﺑﺮده آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﱰ در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮا راﺑﺮت آون دﯾﺪﯾﻢ.
ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ داروﯾﻦ ﺑﺪانﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ دﻗﺖ در اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ
ﮐﻪ او ﺑﻪ داروﯾﻦ وارد ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﻣﺪﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻋﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
)داروﯾﻦ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور ﻗﺮون و ﮐﺮور دﻫﻮر ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻓﯿﻞ ﮔﺮدد و ﻓﯿﻞﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﭘﺸﻪ ﺷﻮد«.
»و اﮔﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع درﺧﺖﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﻪ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﻗﺪﯾﻢ
اﻻﯾﺎم ﺑﻮده و در ﯾﮏ ﺑﻘﻌﻪ از زﻣﯿﻦ ﭘﺎی در ﮔﻞ و ﺑﻪ ﯾﮏ آب و ﻫﻮا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ در ﺑﻨﯿﻪ و
ﻃﻮل و اوراق و ازﻫﺎر و اﻤﺛﺎر و ﻃﻌﻢ و ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ؟ و ﭼﻪ دواﻋﯽ و ﺑﻮاﻋﺚ ﺧﺎرﺟﯿﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ وﺣﺪت آب و ﻫﻮا و ﻣﮑﺎن؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻐﯿﺮ از ﻋﺠﺰ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد۱۵۲ «.
ّ
»و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤﻋﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺳﮕﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﺳﮕﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺘﺎً ﺑﯽ ُدم زاﺋﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ دم
ﻤﻧﺎﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ از دادن آن ﴎﺑﺎز زد و اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ا ََﺻ ّﻢ و ﮐﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﺳﺘﺎﻤع اﯾﻦ ﺧﱪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎ
و ﻋﱪیﻫﺎ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺘﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺨﺘﻮن زاﺋﯿﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۱۵۳ «.
۱۵۲ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۴
وﻗﺘﯽ داروﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ« ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ آﺛﺎر او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﭘﺮ
ﺟﻮش و ﺧﺮوﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﯾﮑﺴﺎن داﻧﺴﻦﺘ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪﯾﻦﻧﺤﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺣﺪت ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ
— در ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻦﺘ — و وﺣﺪت آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ داروﯾﻦ از ﻣﺤﯿﻂ دارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ داروﯾﻦ ﻣﺜﻼً
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دارد ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﻬﻨ ٔﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﻏﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺪل در ﺻﺤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﺤﻨ ٔﻪ ﭘﺮ ﺟﻮش
و ﺧﺮوش و ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻨﺎزﻋﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ از ﮐﻨﺸﻬﺎ و واﮐﻨﺸﻬﺎ .ﻟﺬا ،ﻤﻧﯽﺗﻮان ﻗﻄﻌﻪای از ﻃﺒﯿﻌﺖ را از
ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و از آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل آب و ﻫﻮا را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎی ﴎد ﻗﻄﺒﯽ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﯿﻦ دﺳﺖ دارد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
۱۵۳ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ  ۱۵و .۱۶
ﺑﺤﺚ داروﯾﻦ در ﻣﻮرد از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ اﻧﺪاﻣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻤﻧﯽآﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮ از ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ داروﯾﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ اﻧﺪام زاﺋﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ در ﴍاﺋﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽِ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎزی ﺑﺪان ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻧﺪام ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻄﺒﺎق و ﺳ ّﺪ راه زﻧﺪﮔﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً از ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪ و ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی

۶۷
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﴫ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ در ﻃﺮح و ر ّد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد و وی ﺑﻪ ﮐﺎری دﺳﺖ زده ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎری از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪاده
اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ .اﮔﺮ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮ ٔه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﻮن دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ
اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺑﺎزار ﮔﺮم ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﯽﻣﺸﱰی ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘّﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻤﺑﺎﻧﺪ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ر ّد ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﴩﯾﺢ
اﺻﻮل ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ او ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
در ﺗﴩﯾﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد و اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ و ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﻼ  ،ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،او درﺑﺎر ٔه اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام،
ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺘّﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺪام دﯾﻦ و ﮐﺪام دﺳﺘﻪ از ﺷﻌﺎﺋﺮ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﺼﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
و ﯾﺎ ،ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،درﺑﺎر ٔه ﻣﻨﺸﺄ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ارﮐﺎن دﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﻤﻧﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﻮده ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮاﻫﯿﻦ و اﺳﺘﺤﮑﺎم
اﺳﺘﺪﻻﻻت او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺑﺮاز اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ .اﺳﺎس ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺶ از آن دﭼﺎر
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺰء ﺟﺰ ِء آن اﻗﺪام ﻤﻧﺎﯾﺪ ۱۵۴ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺠﺰ از ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮوﺷﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﮑﺮی او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ دُم ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دم ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در
ﴍاﺋﻂ ﺗﺎزه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ — و ﻣﺜﻼً ﻧﺸﺴﻦﺘ او را ﺑﺮ روی ﻧﺸﯿﻤﻦﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ وی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﻮد ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ — دُم را از دﺳﺖ داد .در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﺧﺘﻨﻪ و ﯾﺎ از آن ﻫﻢ ﻋﺎ ّمﺗﺮ ﺑﮑﺎرت دﺧﱰان )ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤً
داروﯾﻦ در ﺧﻮد اروﭘﺎ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از آن اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع از اﺣﻮال اﻋﺮاب و ﻋﱪیﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ( ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﻦﺘ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ داروﯾﻦ ﺑﻪ ﴍﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪارد.
۱۵۴و ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ او ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻗﴩﻫﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی
ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﴩﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ دﻗﯿﻖ — و ﺣﺘّﯽ ﺧﻮد
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ — ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺛﺎر ﻣﺮگ را در ﭼﻬﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﴩﯾﺢ ﻣﺜﻼً ﻋﻘﺎﯾﺪ داروﯾﻦ و ر ّد آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و داروﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﺎﺳﺰا
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺸﻬﺎی روﺣﯽ ﻗﴩﻫﺎﺋﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ٔه دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ آﺷﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨ ٔﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ،در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮرات
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ از ﻫﯿﺌﺘﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ
را اﺛﺒﺎت ﻤﻧﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻓﮑﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ و آن ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﻫﻤﻪ زاﺋﯿﺪ ٔه ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻧﺪ — ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل و
در ﺣﺎل زوال.

۶۸
پ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪه ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدﯾﻮن از ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ در
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑّﻞ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ،
اﻫﻤﯿّﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺻﻞِ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻮﺷﻦﺘ رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮏ اﺛﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن را ،ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ ،در ﺧﺪﻣﺖ اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ،رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن دﺳﺘﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻤﺗﺪن و ﻋﻠﻢ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و رﺳﻮم ﻣﻠّﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺠﺬوب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب
ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﻮد و ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻘﯿﺮ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮه و
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ  ۱۵۵ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺘﻌﺎﻤر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾ ٔﻪ اﺳﺘﯿﻼی اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﻟﺰوم
اﮐﺘﺴﺎب ﻓﻦ و ﻋﻠﻢ ﻏﺮب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠّﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻤﻧﺎﯾﺪ.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻک ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﭼﻮن ﻟﻮﺣﯽ ﺑﯽﻧﻘﺶ اﺳﺖ —
»… اﻧﺴﺎن در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﯿﻮﻻﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﻼ ُﺻ َﻮر و ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ…  — «۱۵۶اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ اﺳﺖ
ِ
ﻣﺒﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ارزﺷﻬﺎی ﻣﻘﺒﻮل ﻗﻮم را ﺑﺘﻮان
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺣﮑﻢ او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿ ٔﻪ اﺻﻮل و
ﯾﮑﺒﺎره ﺑﺪور رﯾﺨﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮ ﻧﻘﺶ ﻤﻧﻮد .ﻟﺬا ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺒﻮل اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮدن
۱۵۵در ﻫﺎﻤن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻦﺘ »رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ« دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺴﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ دﯾﻦ ﺑﺮﻫﺎﻤ ،ﺗﺎﺣﺪودی ،ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻟﴪدی ﻫﻨﺪﯾﺎن را از دﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻤﻧﻮد ،در ﻋﻮض ،ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ
وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺗ ّﺤﺎد ﻟﻐﺖ« را ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺖ و در آن از ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮد زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ — اردو و
اﻟﺤﻖ اﯾﻦ وﺣﺪت ﻟﻐﺖ ،ﻋﺠﯿﺐ راﺑﻄﻪای اﺳﺖ و
ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ — ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﻨﺪ و اﺳﺎس ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪّ …» :
ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺳﺖ و اوﺳﺖ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﻏﺮاض و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ را در ﺗﺤﺖ ﻟﻮای
وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﻘﺼﺪ واﺣﺪ ﺳﻮق ﻣﯽﮐﻨﺪ…«» ،در ﻋﺎﻢﻟ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ داﯾﺮه آن واﺳﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی
را ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزد از دو ﻗﺴﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ وﺣﺪت ﻟﻐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و دﯾﮕﺮی دﯾﻦ — و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ درﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﻘﺎء و ﺛﺒﺎت درﯾﻦ دار دﻧﯿﺎ
از وﺣﺪت در دﯾﻦ اودم اﺳﺖ…«
ِ
ﻃﺒﻘﺎت آن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ …» :از ﺑﺮای
وﺣﺪت زﺑﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺪن ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮدﯾﺪن ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری وﺣﺪت ﻗﻮﻣﯿﺖ واﺟﺐ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪای از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﻓﻠ ٔﻪ
ﺟﻨﺲ را اﻧﺪک ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻓﺎﺿﻪ و اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﯽﭘﺬﯾﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﻌﺎون و ﺗﻮازر ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮔﺮدد«.
)ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۷۵ﺗﺎ .(۸۷
۱۵۶ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۱۴

۶۹
آداب و ﻋﺎدات ،اﺧﺬ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎر ﯾﮏ روز و دو روز ﻤﻧﯽداﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎدات ﯾﮏ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯿﺪاﻧﺪ …» :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎﴍت ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ و ُﻋﻘَﻼء ﺑﺴﺎﻤرک
ﻤﻧﯽﺷﻮد«.
»ﭼﺮا ﻤﻧﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ وﺿﻊ ِدﻣﺎغ ﺑﻨﻮع دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ِدﻣﺎﻏﻬﺎ ﻗﺮون ﻣﺘﻌﺪده ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮه…« ۱۵۷
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮ ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ» ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯽ« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ
از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن اﺧﺬ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه ﺟﺰو آن ﮔﺮدد ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﻓﮑﺎر
و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا» ،ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ از اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد از
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮ ٔه آن ﺑﺴﻮی ﮐﺎﻤل ﯾﺎ ﺑﺴﻮی ﻧﻘﺺ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞِ ﺻﻮرت ﻧﮑﻨﺪ و از اﺟﺎﻤل
ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ و از ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻤل و ﯾﺎ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻧﻘﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ…« ۱۵۸
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ )رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ( ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه اوﺳﺖ۱۵۹ .
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺛﺎر دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪه و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻤﺗﺪن ﻏﺮب ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﺎﻤر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ رادع ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ راﯾﺞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾ ٔﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،از ﻗﺪرت اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻗﺪرت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﴪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ِﴎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﺧﺎن ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ…» :
آﯾﺎ ﻤﻧﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات و ﻧﺎر اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﭼﻮن
)ﮔﻼدﺳﺘﻮن( ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺰودی از ﺣﺰب ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺮ آﻣﺪه ﺧﻮدﻫﺎ را ﺑﻐﺎﻟﺐ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
زﯾﺮا آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﯿﺞ رادع و زاﺟﺮی و ﻫﯿﭻ ﺧﻮﻓﯽ و ﺑﯿﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ۱۶۰ «.
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻣﺬﻫﺐ را ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ رِﻧﺎن داده ﺑﺎ ﴏاﺣﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
اﺳﺖ ۱۶۱ .در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ وی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آﻏﺎز ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﻞ او ﺑﺪان ﻣﯿﺰاﻧﯽ از رﺷﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ارزﺷﻬﺎ و اﻋﺎﻤل او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎری
۱۵۷آﮐﻬﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﺄن ،ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۴۱و .۴۲
۱۵۸ﻫﺎﻤنﺟﺎ ]آﮐﻬﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﺄن ،ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ[ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۴۲و .۴۳
۱۵۹ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رواﺑﻂ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
۱۶۰ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﴪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ ۱۰۲
۱۶۱ﻣﻦﺘ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻧﺎن داده ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺪارد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺘّﯽ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﻦ را ،ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮ ٔه ﻣﺤﺮﮐﻪاش در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻫﻤﺮدﯾﻒ ﻗﺮار دادن ﮐﻠﯿ ٔﻪ ادﯾﺎن از اﺑﺘﺪاﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎص و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﴪ« ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ِﴎﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ّ
ﻣﻔﴪ ،ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺪﯾﻦﺧﱪ ﻧﯿﺴﺖ — ﻣﴫیﻫﺎ در آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺎس ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻧﻬﺎدﻧﺪ و اﺳﺘﺎد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺖﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ اﯾﺎﻤن داﺷﺘﻨﺪ…«.
رﺟﺤﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ او ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﱰ از ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﯿﺎﻤن ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺤ ّﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ،ﺑﮑﺎر رود.

۷۰
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد» :در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزﮔﺎر و راﻫﻨﺎﻤﺋﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﻮزﮔﺎر و راﻫﱪ،
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠ ٔﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از اﻟﻬﺎم ﻋﻘﻞ ﮐﻨﺪ… او آﻧﻬﺎ را
ﺑﺴﻮی ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮﻣﻌﻠﻮﻣﯽ رﻫﱪی ﻣﯽﮐﻨﺪ…«
»و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ ،ﻻاﻗﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ — وﻟﻮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ ٔﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺮﺳﻨﺪ — و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮد و اﴎار اﻣﻮر را ﻤﻧﯽداﻧﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ
و آﻣﻮزﮔﺎر را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و از اواﻣﺮ آن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اواﻣﺮ ،ﺑﺬات اﺣﺪﯾﺖ و ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﻣﺴﺒﺐ ﻫﺮ ﺷﯿﺊ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﺎﻤری دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﴩ اﺳﺖ ،دﯾﻦ از »ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﺎﻤل« و
»ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ« ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﺎﻤت دﯾﻨﯽ ،اﻋﻢ از اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﺴﯿﺤﯽ ) وﺣﺘﯽ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻗﺮون ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺘﻬﺎ از ﺗﻮﺣﺶ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و
ﯾﮕﺎﻧﻪ راﻫﱪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج ﮐﺎﻤل وﻤﺗﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ۱۶۲ «.
»ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﴍاﺋﻂ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻋﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮور ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﻔﺮت
از ﺳﻠﻄ ٔﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را در ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺎﻤن ﮐﻪ دوران
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ  :ﮐﻮدک ﻋﺮﺑﯽِ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم… ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
رﺷﺪ و ﮐﺎﻤل ]ﺑﺮﺳﺪ[ ،دارای ﯾﮏ روﺣﯿﻪ اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎم و
ﻤﺗﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ او دارد و ﺟﺰ آن ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪ ٔه ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺬﻫﺐ و
ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺳﯿﻠ ٔﻪ ﭘﯿﮑﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی درﺧﺸﺎن — ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم دارد — ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ۱۶۳ «.
ٔ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ دارد ﯾﮑﯽ ﴏاﺣﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻨﯽ از دﯾﻦ.
ﺗﻔﺎوت ﻟﺤﻦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ او ﺑﺪﯾﻦﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻤﻧﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
۱۶۲رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۴۶ﺗﺎ ۴۸
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘ ٔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬ ّﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :درﮐﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ – ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ زاﺋﯿﺪه ﺟﻬﻞ اﻧﺴﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ اﻗﻮﯾﺎ ﺑﺮای ُﻣﻨﻘﺎد ﮐﺮدن ﺿﻌﻔﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ،
اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ رﮐﻮد و ﺟﻤﻮد ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﺑﴩی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﺎﻣﻼً ﻗﴩی و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ً ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﴏف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
»آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ« و »روﺷﻨﻔﮑﺮیِ « اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﺑﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺶ
ﻓﮑﺮی ﺑﺰرگ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در راه ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﯿﻔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ راﯾﺞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی ﻣﱰﻗﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﻔﺎﻓﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﮑﺮی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۱۶۳درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۵۴

۷۱
ت ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ او را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
درواﻗﻊ ،ﻫﺪف ﻣﺎ از ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻠّﻘﯽ او از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد.
در رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﻣﺘﯿﺎز داد ،اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻇﻬﻮر او در اﻧﺠﯿﻞ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻮرد ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم از ﺧﺮاﻓﺎت
ﺑﺮی ،ﻣﺸﻮق ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم در دﯾﻦ اﺳﻼم اﻫﻤ ّﯿﺖ دارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﻼم ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ِﻓ َﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا
ﯾﮑﺒﺎره و ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآ َو َرد.
در زﻣﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،و ﺣﺘّﯽ ﻫﻢ اﻣﺮوز ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮان و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﺳﺘﻌﺎﻤری وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﺻﻮل اﯾﻦ دﯾﻦ ،اﻓﺮاد و ﻣﻠﺖﻫﺎ را
از ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ۱۶۴ .
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را در زﻣﺎن او دﻟﯿﻞ ُﺟﻤﻮد و رﮐﻮد دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ :اﺳﻼم در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ.
ﺑﻨﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﻦﺘ واﻗﻌﯽ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا »ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ در ﺑﺪاﯾﺖ ﻧﺸﻮ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ و آﻏﺎز رواج ﻣﻠﺖ ﻣﻨﯿﻒ از ﮐﺎﻤﻻت ﺣﺮب و آﻻت ﻃﻌﻦ و ﴐب ﺑﻬﺮ ٔه
ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ… اﺗﻔﺎق را ﺟﺎﻤﻋﺘﯽ در ﻟﺒﺎس دﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ اﺻﻮل دﯾﺎﻧﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﴍﯾﻌﺖ
اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺳﻮس و ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ رﺑﻄﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ آن ﴍع ﴍﯾﻒ و ﻣﻠﺖ ﺣﻨﯿﻒ ﻧﺪاﺷﺖ،«.
»… و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺄﺗﯿﻦ ﺛﺎﻟﺜﻪ و راﺑﻌﻪ زﻧﺎدﻗﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺠﻌﻮل و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺧﻼل
رواﯾﺎت ﺻﺤﺎح ﺧﻠﻂ ﻤﻧﻮده ﺑﺨﺮج ﺧﻮاﻃﺮ و دﻓﺎﺗﺮ دادﻧﺪ۱۶۵ «.
اﯾﻦ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﯽ ﺑﱪﯾﻢ.
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﯽ آﻧﺮا ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﻫﺎﻤﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮﺷﺎن ﻣﻌﺪودی اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ دﻧﯿﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﯿﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ،ﻧﻮﯾﺪﻫﺎ داده ،ﻣﮋده “ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﯿﺎدت”
داده ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﻋﺎﻢﻟ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ،زﺑﺪ ٔه ﺑﻨﯽ آدم
و ﴎوران اﻫﻞ ﻋﺎﻢﻟ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
“و ﻪﻠﻟ اﻟﻌﺰه و ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ” ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ و ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﻋﺰت ﻧﺪادهاﯾﻢ اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ اﻧﺪام اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﯾﻢ«.
۱۶۴اﻧﺘﻘﺎدات رﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ.
۱۶۵از ﻧﴩﯾﻪ اﻃﻼع ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶رﺟﺐ ،ﺳﻨﻪ  ،۱۳۰۱ﺷﺎﻤره  ،۹۱ﺻﻔﺤﺎت اول و دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ.

۷۲
»و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ “ :و ﮐﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻧﴫاﳌﺆﻣﻨﯿﻦ” — ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻏﻠﺒﻪ و ﻇﻔﺮ ﺑﺨﺸﺪ .و ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده“ :ﻟﯿﻈﻬﺮه ﻋﲆاﻟﺪﯾﻦ ﮐُﻠّﻪ و ﮐﻔﻰ ﺑﺎﻪﻠﻟ ﺷﻬﯿﺪا” — ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ اﺳﻼم را ﺑﺮ ﻤﺗﺎم دﯾﻨﻬﺎ
و ﻣﺬاﻫﺐ ﻏﻠﺒﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺎن را ﴎاﴎ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد .و اﻟﺒﺘّﻪ ﺧﻮدش در اﯾﻦ “ﻋﻬﺪی” ﮐﻪ ﮐﺮده ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ…
و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺸﺎﻤر ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ“ :اﻻﺳﻼم ﯾَﻌﻠﻮ وﻻﯾُﻌﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ” — اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ او ارﺗﻘﺎء ﻧﺠﻮﯾﺪ۱۶۶ «.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﯾﻪ رﮐﻮد و ﺟﻤﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در دﯾﻦ اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸ ٔﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼم و ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻋﺎﻤل و ﻋﻠﻞ ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ و ﻗﺮار دادن اراده اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» …:در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ
ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ،و ﺣﺘّﯽ زﯾﺪی و اﺳﺎﻤﻋﯿﻠﯽ و وﻫﺎﺑﯽ و…ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﱪ ﻣﺤﺾ ﺑﻮده و
ﺧﻮد را در اﻣﻮر ﻫﯿﭽﮑﺎره و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر و اﻋﺎﻤل آﻧﺎن ،ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر و
اراده ﻣﻨﺎط و ِﻣﻼک ﭘﺎداش و ﮐﯿﻔﺮ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۶۷ «.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر را در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﴐورت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺨﺮدی ،در ﺳﺎﯾ ٔﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ،ﻣﻌﱰف
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ :ﮔﺮدش ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﻮادث زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن —روزﮔﺎر—
در ارادهﻫﺎی ﺑﴩی ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد؟ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺘﻬﺎی
ﺟﺎری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻟﻬﯽ ،ﺧﺎرج ﺳﺎزد؟… اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه ﺣﻖ ﺑﻪ آن
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﺎن از ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف«.
وﱃ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺤﺚ درﺑﺎر ٔه ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر را ﴏﻓﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﻟﺬا ،اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎن دادن ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻤﲆ آﺷﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ اﺳﻼم از ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق ﺗﴩﯾﺢ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺎﻤن دﺳﺖ روی
دﺳﺖ ﮔﺬارده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻤﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ اﻣﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،او را واﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮوا
و ﺣﺘّﯽ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻣﺮگ ،در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺪ» :اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﮔﺮ
ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه زﺷﺖ ﺟﱪ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻔﺖ ﺟﺮأت و اﻗﺪام ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و رادﻣﺮدی
ﻣﯽﮔﺮدد… ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮگ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و رزق وی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اراده ﻤﻧﺎﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در دﻓﺎع از
۱۶۶درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۶۱و  .۱۶۲اﯾﻦ ﻫﺎﻤن ﻋﻘﯿﺪه دوم اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ دادم اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ ﺣﺲ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠّﯽ در ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن.
۱۶۷درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۳۸

۷۳
ﺣﻖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺎم ﻣﻠﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد و ﻗﯿﺎم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻬﺪه دارد،
ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺮگ ﻤﻧﯽﺗﺮﺳﺪ۱۶۸ «.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم را در ﻣﻨﻄﻘﻪای وﺳﯿﻊ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﻤن ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ و ﺟﻨﮕﯽ آن ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ۱۶۹ :
»اﺳﺎس دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪ ٔه ﻏﻠﺒﻪ و ﻗﻬﺎرﯾﺖ اﺳﺖ و اﻇﻬﺎر ﺷﻮﮐﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻄﻮت
و ﻓﺘﺢ ﻣﺎﻤﻟﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﺟﻬﺎد ﻓﯽﺳﺒﯿﻞ ﷲ و اِﻋﻼء ﮐﻠﻤﺔﷲ و اﺳﺘﯿﺼﺎل ﻣﺬاﻫﺐ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﻧﺴﺦ ﴍاﯾﻊ آﺧﺮﯾﻦ و اﻣﺮ ﻤﺑﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و اﺿﺪاد
و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﻮاد ﮐﻔﺮ و ارﺗﺪاد و ﻫﮑﺬا ﻫﺮﮐﺲ در اﺻﻮل و اﺳﺎﺳﺎت اﯾﻦ دﯾﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻘﯽ
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ُﻣﻨ َﺰل ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﺗﻼوت ﻤﻧﺎﯾﺪ،
ﺣﮑﻢ ﴏﯾﺢ و ﺑﯽﺷﮏ و ﻻ َرﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﻋﺎﻢﻟ
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و ﺣﺮب و ﻗﺘﺎل و از ﺟﻤﻬﻮر اﻣﻢ ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ
در اﺧﱰاع آﻻت ﻗﺘﺎﻟﻪ و اﺑﺪاع ادوات ﻧﺎرﯾﻪ و اﺗﻔﺎق اﺣﮑﺎم ﻧﻈﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻨﻮن ﻋﺴﮑﺮﯾﻪ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻻزم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﯿﻤﯽ و ﺟ ّﺮاﺛﻘﺎل و
ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ )آﯾ ٔﻪ( ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻤﻧﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«:
»و اﻋﺪوا ﻟﻬﻢ و ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﻢ ﻣﻦ ﻗﻮه ) و ﺷﺎﻤ در ﻣﻘﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ( .و
ﺗﺎ آن ﺣ ّﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ )ﻣﻬﺎﻤت و ﻟﻮازم ﻓﯿﺮوزی ﺧﻮد را( از آذوﻗﻪ و آﻻت ﺟﻨﮕﯽ — ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻬﯽ رﻧﮓ داده اﺳﺖ اول
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دل ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺲ اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﮑﻢ دواﻋﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی رﻧﮓ
رﺣﺎﻤﻧﯽ ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻘﺪراﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﴩﯾﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻏﯿﺎر و ﻓﺘﺢ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد و
دﯾﺎر ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺗﺤﺼﯿﻞ ادوات ﮐﻨﺪ ﻓﻀﻼ از ﻗﺼﺪ اﻣﺘﻨﺎع از اﺧﻄﺎر و ﻧﯿﺖ دﻓﺎع ﺑﺎ
اﻏﯿﺎر و ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻤﻧﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﮔﺮو ﺑﻨﺪی و ﻣﺮاﻫﻨﻪ را در ﻫﺮ ﮐﺎری
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ اﻻّ در اﺳﺐ ﺗﺎزی و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﯿﻘﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﻞ ﺷﺎرع را ﻤﺑﻌﺮﻓﺖ
۱۶۸درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت .۱۴۳ ،۱۴۲
۱۶۹دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪﷲ ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ،در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ رﻧﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای »ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ در ﻤﺗﺎم دور ٔه زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﴎﺳﺨﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد… ﺳﺰاوار
اﺳﺖ« ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ زور و ﯾﺎ رﻏﺒﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در اﺷﺎﻋﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ» :در
ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮق ﺷﻤﺸﯿﺮ درﺧﺸﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ،در ﻃﻮل ﺟﻨﮕﻬﺎ ،ﴍق و ﻏﺮب ﺟﻬﺎن را ﭘﺮ ﻓﺮوغ ﺳﺎﺧﺖ… ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯿﺮوزی آﻧﺎن در ﺳﺎﯾﻪ رﻋﺐ و ﻫﺮاﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دل دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻮﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻫﺎﻤن ﻗﺪرت روﺣﯽ ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن
دﺷﻤﻦ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮق ﺷﻤﺸﯿﺮﺷﺎن ﺑﺪرﺧﺸﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داده و ﻓﺮاری ﻣﯽدادﻧﺪ«.
)درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۵ﺗﺎ (۱۴۷
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ﻓﻨﻮن ﺳﭙﺎﻫﯽﮔﺮی و ﻤﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻟﺸﮑﺮی و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر و ورزﯾﺪن آﻻت ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آورد۱۷۰ «.
ﺑﻪ اﺣﯿﺎء ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ و اﺳﺘﯿﻼ ﻃﻠﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
دل ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺪاء اﯾﻦ ﻏﺎزﯾﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ …» :و ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﻤن ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﺘﯽ
و ﺣﻤ ّﯿﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﴍع و ﺣﺮص اﺷﺎﻋ ٔﻪ اﺳﻼم در اﻗﻄﺎر ﻋﺎﻢﻟ و ﻃﺒﻘﺎت اﻣﻢ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻃﻠﻮع
ﻧ ّﯿﺮ آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﻧﺎب اﯾﻦ ﴍﯾﻌﺖ ﻏﺮاء و ﻣﻠﺖ ﺑﯿﻀﺎء از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻈﻬﻮر رﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎره
ﺑﻈﻬﻮر رﺳﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻤن ﻗﺮون در ﻓﻨﻮن ﻣﻼﺣﻤﺖ و ﻣﻨﺎزﻟﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻮق ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻌﺎرک ﻣﺼﺎوﻟﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ و ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ…« ۱۷۱
ٔ
ﻧﮑﺘ ٔﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺑﺮای درک ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم اﻫﻤ ّﯿﺖ دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻮق ﻋﻠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻞ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﴩی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ،ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا ﻣﯿﺪارد:
»… ﻋﺠﺐﺗﺮ… آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺎﻤی ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ را
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن و ﯾﮑﯽ را ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﻧﮓ — و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮان
را از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻓﻌﻪ و اﯾﻦ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن ﭼﯿﺰ ﴍﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ
ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻤﻧﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻤﻧﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﮕﺮدد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻧﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ — ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
ِ
ﺑﻐﺎﯾﺖ رﻏﺒﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ﯾﮑﯽ
آن ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ آﻧﺮا
از اراﮐﯿﻦ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ – و ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻠﻮ و ﻧﯿﻮﺗﻮن و ﮐﭙﻠﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮد آﻧﺮا ﮐﻔﺮ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ — ﭘﺪرو ﻣﺎدر ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻧﻪ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻠﯿﻠﻮ
ﺣﻖ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ از ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ
زﻋﻢ ﺧﻮد ﺻﯿﺎﻧﺖ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ را ﻣﯿﻨﺎﻤﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
۱۷۰ﻧﴩﯾﻪ اﻃﻼع ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶رﺟﺐ ،ﺳﻨﻪ  ،۱۳۰۱ﺷﺎﻤره  ،۹۱ﺻﻔﺤﺎت اول و دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ.
۱۷۱از ﻧﴩﯾﻪ اﻃﻼع ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶رﺟﺐ ،ﺳﻨﻪ  ،۱۳۰۱ﺷﺎﻤره  ،۹۱ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ.
»… ﺷﺎﻤ ﮐﺠﺎﺋﯿﺪای ﻋﺰﯾﺰان،ای ﺑﺮﭘﺎدارﻧﺪﮔﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻫﻮاداران ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺨﻨﻮران ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران اﻣﺖ؟«
»از درون ﮔﻮرﻫﺎ و از اﻋﺎﻤق ﻗﱪﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ روز ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن و وﺿﻊ ﭘﺮﯾﺸﺎن را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮادﮔﺎن
ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ :آﻧﻬﺎ از راه و روش ﺷﺎﻤ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ،روﺷﯽ اﺗﺨﺎذ ﻤﻧﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻔﺮﻗﻪﻫﺎ و
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ دل از ﺗﺄﺳﻒ آب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﮕﺮ از اﻧﺪوه
ﻣﯽﺳﻮزد .آﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮد و ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن دﻓﺎع ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ .آﯾﺎ از دﻧﯿﺎی ﺷﺎﻤ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد…« )درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۷و .(۱۴۸

۷۵
ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ دﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم و
ﻣﻌﺎرف و اﺳﺎﺳﻬﺎی دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ…« ۱۷۲
ﻋﻠﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ آن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ ٔﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﺬ ﻤﻧﻮد…» :
اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﻣﺘﯽ از اﻣﻢ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤ ٔﻪ آﺣﺎد آن اﻣﺖ ﻋﺎﻟِﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻠﻮم در آن اﻣﺖ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻗﺮن ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻤﺑﺎﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﻬﺎ ّ
ﮐﻪ آن اﻣﺖ ﺑﺪون روح ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺘﺎﯾﺞ از آن ﻋﻠﻮم ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﺧﺪﯾﻮﯾﺖ ﻣﴫ از ﻣﺪت
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس از ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪه ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﯾﺪ ٔه از آن ﻋﻠﻮم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﯿﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﻓﻠﺴﻔﻪ در آن ﻣﺪارس ﻤﻧﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن روح ﻓﻠﺴﻔﻪ ازﯾﻦ ﻋﻠﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﭼﻮن اﻋﻀﺎء ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻤﺛﺮ ٔه اﯾﺸﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻼﺷﮏ اﮔﺮ روح ﻓﻠﺴﻔﻪ در آن ﻣﺪارس ﻣﯽﺑﻮد
درﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺼﺖ ﺳﺎل از ﺑﻼد ﻓﺮﻧﮓ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺷﺪه ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در اﺻﻼح ﻣﺎﻤﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻗﺪم ﻋﻠﻢ ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ…« ۱۷۳
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺬ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻏﺮب ﺑﺮﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و از ﺧﻮدﺑﯿﺨﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ از ﻃﺮف ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﺧﻮد او ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن و ﻫﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﺎ راه اﻓﺮاط ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ راه ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻮد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪی در
ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن ﻏﺮب ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﺬا ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺧﺬ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯿﻨﺎﻤﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺪون ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ را اﺧﺬ ﻤﻧﻮد.
ث

ٔ ّ
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ
ﺤﺎد
اﺗ
ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ

آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎر ٔه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼم از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺼﻠﺢ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻤﻧﺎﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻨﴫ ﺗﺎزهای ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم وارد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺎزهای از اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽِ
دﯾﻨﯽِ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﺳﻼم را ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻟﺨﻮاه اوﺳﺖ در ﻋﴫ ﺧﻮد در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
۱۷۲ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﻟﮑﭽﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۹۵
۱۷۳ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﻟﮑﭽﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۹۲
»ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺻﺪر اول را ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﻮد ﻟﮑﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮏ روح ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن
ﺧﺎص
روح ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﻣﻮر ﮐﻠﯿﻪ و ﻟﻮازم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﯿﻊ آن ﻋﻠﻮم را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ ّ
ﺑﻮد در زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘﯽ از ﴎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻤﻧﻮده در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻤﻧﻮدﻧﺪ…«
)ﻫﺎﻤنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۹۲و (۹۳

۷۶
ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد و آرزوی آن دارد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه واﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﺻﻮل دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﻘﺼﯽ ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﺑﺪاﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
وﺿﻊ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در ﻋﴫ ﺧﻮد دارد از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺳﺎده ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﴐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﺎن اﯾﺪهآل او در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ﻤﻧﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در زﻣﺎن او ﻏﺮق در ﺧﺮاﻓﺎت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻓﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،وﻟﯽ
آﯾﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در زﻣﺎن او ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﺳﻼم ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد
و ﻣﺮگ را ﺑﺮ اﻧﻘﯿﺎد ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در زﻣﺎن او ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻮغ اﻧﻘﯿﺎد
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻤﻧﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺪه آل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و واﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎن او ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦﻧﺤﻮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮی و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮد۱۷۴ .
ﻣﻬ ّﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد از ﻫﺎﻤن ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻋﺼﺒﯿﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻤﺗﺎم ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪﻫﺪ و
ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄ ٔﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻗﯿﺎم و ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺤﮑﻢ ﴍﯾﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﺼﻮص ﴏﯾﺢ دﯾﻨﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﭽﻪ داﺧﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و وﻻﯾﺎﺗﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ و ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺪان
ﻣﺄﻣﻮر .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﻫﻢﮔﺮوﻫﻬﺎﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ
اﺗﺤﺎد ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺎﻤن واﺟﺐ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪﻓﺎع از ﺣﯿﻄ ٔﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻤﺗﺎم و
اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم و از واﺟﺒﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راه دﻓﺎع و ﺣﻔﻆ آن ﴎزﻣﯿﻦ ،از ﺑﺬل ﺟﺎن و ﻣﺎل و اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت — ﻫﺮاﻧﺪازه دﺷﻮار — و ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن در اﻣﻮر درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺰ در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﯽ از اﺣﻮال ،ﺑﺎ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﳌﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻤﻧﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﴎزﻣﯿﻦ را از وﺟﻮد
ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎن و ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎک ﺳﺎزﻧﺪ.
“ﴍﯾﻌﺖ” ،درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺎدت ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣ ّﺪ اﺑﺮام ﻤﻧﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﯽ از
رﻫﺎﺋﯽ از ﺳﻠﻄ ٔﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪ ،ﻫﺠﺮت را از ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮای وی واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﻗﻮاﻋﺪ
ﺛﺎﺑﺖ در ﴍﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎن از آن ﻣﻄﻠﻊاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎی ﻫﻮﺳﺒﺎزان و
وﻟﻨﮕﺎران در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﻧﺪاده اﺳﺖ«.
»ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺎﻤن ،ﻧﺪای آﺷﻨﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎدآورد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﴍﯾﻌﺖ و ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ
۱۷۴اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﻤﻞ و در اﺛﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.

۷۷
ﮐﻪ اﯾﺎﻤن ﺑﺮ وی واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ]ﻣﯽﺷﻨﻮد[ .و آن ،ﻧﺪای ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺣﻘﯽ ﮐﻪ از اﻟﻬﺎﻣﺎت
دﯾﻨﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه۱۷۵ «.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺗ ّﺤﺎد ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﻨﯽ
در ﻣﯿﺂﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﱰﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را از ِﻓ َﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮد ﻫﻢ آ َو َرد و وﺣﺪت دﻟﺨﻮاه را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم را ﻣﺒﺪأ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎل ]ﺷﮑﺎف[ در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎل ]ﺷﮑﺎف[ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ر ا ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ،ﻓﺮق
و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧَﺪ ،ﭼﻪ وﺟﻪ
ﻣﺸﱰﮐﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن از ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻓﺮق ﮔﺮد آن ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﻨﺪ؟
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺸﱰک را »ﻗﺮآن و ﮐﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ« ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در زﯾﺮ ﻫﻤ ٔﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻮع ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد
آورد .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻤﻧﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﺮد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت واﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی واﺣﺪ از ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در
ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.
او واﻗﻊ ﺑﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد دﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻌﻼ در اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از آن رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺎﻤد
ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺮق در دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻤری اﺳﺖ ﭘﺲ ﻟﺰوﻣﺎ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻋﻠﻨﺎً اﻣﺤﺎء آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﻋﻮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ،ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﻫﺎﺑﯽﻫﺎ داﺋﺮ ﺑﺮ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮص اوﻟ ّﯿﻪ اﺳﻼم ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻫﺎﺑﯿﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
ﻇﺎﻫﺮی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻫﺎﺑﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از اﺣﮑﺎم و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ .وﻫﺎﺑﯿﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼم و ﺑﯽﺗﮑﻠﻔﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن را در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﺮور و ﺑﯿﮑﺎره آن ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻫﺎﺑﯿﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﺟﻬﺎد در راه دﯾﻦ را ﺑﺪانﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
داده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ از
اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮآن ،و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺣﺪﯾﺚ ،را وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﻤﺗﺎم دﺳﺘﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ و
ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﺎﻤن در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪ» :ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان واﺟﺐ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻖ
وراﺛﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺷﺎرع ﺑﺪان ﺗﴩف ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ و اﺣﯿﺎی راﺑﻄﻪ دﯾﻨﯽ ،ﻗﯿﺎم ﻤﻧﻮده و اﺧﺘﻼﻓﯽ را
۱۷۵ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﮔﺮدآوری اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﺎﻤﻟﯽ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۲۴و .۱۲۵

۷۸
ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ رخ داده ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻓﺮاﺧﻮان اﺳﺖ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .و ﻣﻘﺮ و
ﭘﯿﺎﻤﻧﮕﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪای ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺰول روح
وﺣﺪت ﺑﻮده ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻮﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪای در زﻧﺠﯿﺮ ٔه ﯾﮕﺎﻧﻪای ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ
اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآﻣﺪ ،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آن ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺧﻄﯿﺒﺎن و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و واﻋﻈﺎن در ﻤﺗﺎم اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮاﮐﺰی در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮر
دارﻧﺪ ،ﺗﺎ در اﻣﻮر وﺣﺪت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد .و دﺳﺖ ﺟﺎﻤﻋﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن
و ﮐﻼم و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رﻫﻨﻤﻮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ،روی آرﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻨﮕﺮی واﺣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در
ﻧﻮاﺣﯽ و ﺑﻼد ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮدآورﻧﺪ ،ﴍﯾﻔﱰﯾﻦ آن ﺑﻼد ،وﻋﺪهﮔﺎه ﺑﯿﺖﷲاﻟﺤﺮام…«
»ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﺮای ﻧﴩ ﻋﻠﻮم و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﻦﺘ اﻓﮑﺎر و ﺻﯿﺎﻧﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮕﺎن ،ﺷﺨﺺ
واﺣﺪی ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﯽ دﺷﻮار ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ا ّﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎنِ ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﺸﺎن،
ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ و ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ،دﯾﻦ .ﻫﺮ ﮐﺸﻮرداری ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،در ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮕﺮی ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ،و ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ۱۷۶ «.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎدآوری دوران اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻔﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ او آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل و
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻬﺎد و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻓﻘﻂ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن
ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه داﻣﻨﻪ اﯾﻦ
را ﺑﺮﺿﺪ اﺳﺘﯿﻼی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻌﻠﯿﺎﻤت او ٰ
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﺋﯽ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰه در داﺧﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آﺗﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در داﺧﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن داﻣﻦ زﻧﺪ ۱۷۷ .ﻫﻤ ٔﻪ
۱۷۶ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۰و .۱۴۱
۱۷۷ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪان ﻗﴩی از ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺟﺴﺎرت ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
را ﻧﺪارد و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ او ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﴍط اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺘﴫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ً ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪی
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺸﱰ واﺣﺪ ﮐﻼم او واژهﻫﺎﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
“ﻗﻮم”“ ،ﻣﻠﺖ” ،و “اﻣﺖ” ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻨﺤﻮی ﺟﺪی
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت زاﺋﯿﺪه ﺗﻀﺎ ّد ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ
ﺣﻞ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮد
دﺳﺘﻪای از دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ راه ّ
اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﻮر ﻤﻧﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت او در ﻟﺬت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و راﺣﺖ
او ﺑﻪ راﺣﺖ اﻫﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘّﻪ در آن وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻤﺑﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺮدد« .
»ﻣﺴﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺨﺺ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ در آزار ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻋﺪم ؟؟؟ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﺣﺎل
اﮔﺮ او در رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان ﮐﻮﺷﺪ از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ آزاری ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺴﻌﺎدت دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ …» :ﺑﻠﯽ راﺣﺖ و ﻟﺬت از
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در آن ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،واﻟﺴﻼم«.

۷۹
آﻧﭽﻪ درﺑﺎر ٔه ﺟﻨﮓ و ﺟﻬﺎد و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از او ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﺎرﭼﻮﺑ ٔﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺣﺘّﯽ از ﻓﺤﻮای ﮐﻼم او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﺎﻤن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺎﻤنِ
ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﮐﺎری ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و دﻟﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ او را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن و در راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻠﯿ ٔﻪ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در داﺧﻠ ٔﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن ﺑﺮ ﺿ ّﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او از ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺎﺑﻖ و ﺳﻼﻃﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ“ :ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی”“ ،ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ”،
“ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ”“ ،ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ”“ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ”“ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ” و “ﺳﻠﯿﺎﻤن ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ” ﯾﮏ
ﻫﺪف ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و آن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯽﭼﻮن ﭼﺮای
ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ،اﮔﺮ ﻧﻬﻀﺖ وﻫﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺧﻼﻓﺖ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ روﺣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ،
ﻧﻬﻀﺖ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪان ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ
و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺴﻠﺎﻤن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.

)رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠ ٔﻪ ارﻣﻐﺎن ،ﺷﺎﻤره  ،۸ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۵۶۸ﺗﺎ .(۵۷۰
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ّﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ آن ﻗﺎﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﻦﺘ
ﻃﺒﻘﺎت.

۲
ٔ ّ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗ ٔﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﯽ
ﺑﱪﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪر اﺳﻼم رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ — آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ ٔﻪ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن
ﺗﻨﯽ واﺣﺪ ،در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ،اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن را اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺬﻫﺐ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻨﺰل ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺎدﺛﻪای ﺷﻮم در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن ﺑﻮد» :ﭘﯿﺪاﯾﯽ اﯾﻦ از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻠﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺪاﺷﺪن ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ،داﻧﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎﻤن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﻗﺎﻧﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﴍاﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ در دﯾﻦ و اﺟﺘﻬﺎد در اﺻﻮل و ﻓﺮو ِع آن را — ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪ )رض( روا ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ — ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮﻧﺪ«.
»ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ
ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای آن در ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ«.
»آﻧﮕﺎه در وﺣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻠﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖﻫﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺑﻐﺪاد و ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﴫ
و ﻣﻐﺮب و اﻣﻮی در ﻧﻮاﺣﯽ اﻧ ُﺪﻟُﺲ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺧﺘﻼف ﮐﻠﻤﻪ در اﻣﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺟﺘﺎﻤع از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ .ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ و از ﻫﯿﺌﺖ ﺧﻮد در اذﻫﺎن ﺑﯿﻔﺘﺎد۱۷۸ «.
ٔ
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪه آل ،در ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻼﻓﺖ واﺣﺪ — ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺘﯽ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ — ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﴎاﴎ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼم ﺣﮑﻤﺮواﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎﻤﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺪای دﻋﻮت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای وﺣﺪت و ﺑﯿﺪاری از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد،
از ﺳﻮی واﻻﻣﻘﺎﻣﺎن وﻗﻮی ﺷﻮﮐﺘﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ در اﯾﻨﮑﻪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎردان ،دﺳﺘﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﻤﻧﻮده ،و اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﴍﯾﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۱۷۹ «.
۱۷۸ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۱۲۹
۱۷۹ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴۲و  .۱۴۳ﻇﺎﻫﺮا ً ﮐﻠﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﺎﻤ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه.

۸۰

۸۱
ﭘﺲ ﻧﯿﺮوی اﺳﺎﺳﯽای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻤﲆ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺎﻤن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﻠﻊ
ﺣﮑﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﴎاﴎ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪارد .وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣ ّﺪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ را از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﺎﻤن در ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ وارد ﻧﻮﻋﯽ از اﺗ ّﺤﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ اروﭘﺎﺋﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺘﻮان آن را ﻣﻌﺎدل داﻧﺴﺖ » :۱۸۰ﻫﺮ ﮐﺸﻮرداری ﺑﺮای
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،در ﻧﮕﻬﺪاری دﯾﮕﺮی ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
او ،و ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺗ ّﺤﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻫﻤ ّﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻒ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای “ﻋﻠﺎﻤ” در
ﮐﺎر اﯾﻦ اﺗ ّﺤﺎد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻤن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺗﺤﺎد ،ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺪارد و در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً ﺑﺪانﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻤﻧﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﻏﺮﯾﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﺎدام ﮐﻪ از ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺗﻮدهایِ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ .وی
از ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﮕﺮی ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﱪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ،در ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ،
»اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﱪتﺑﯿﻨﺎن در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪان ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﺎﻤن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﯿﺮﻤﺗﻨﺪ و
ﺣﻖ دوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در اﻣﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺠﻤﻊ اﯾﺸﺎن وﺣﺪت ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآورد ،اﻫﺎﻤل
ﻧﻮرزﻧﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﺑﺪﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ داﻋﯿﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻨﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور از اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺴﯿﻞ ﮐﺮده ،دﺳﺘﻬﺎی آﻧﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻤﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﺷﻨﺎﺋﯿﻨﺪ ،ﺑﻔﴩﻧﺪ ،و از ﺣﺎﻻت
ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ،ﻓﺎﯾﺪﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ و ﻣﻠﺘﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ زﯾﺎﻧﯽ وارد ﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﴍﯾﻒ اﻟﺒﺘّﻪ ادای وﻇﯿﻔﻪای ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ) «.ﻫﺎﻤنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۳۰و .(۱۳۱
۱۸۰اﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﻤن اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را واداﺷﺖ ،ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﺮاﻧﺪاﺧ ِﻦﺘ واﻗﻌﯽِ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼم ﻣﺎﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ،در ﯾﮏ اﺳﺎس ﻋﺎ ّم و ﮐﻠﯽ ،وﺣﺪت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯽ و ﻋﺎ ّم
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪون ﺑﺮاﻧﺪاﺧﻦﺘ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﴎاﴎ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﱰاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﺑﻮده ﺧﻮد
را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺪود ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وی در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪای ﻟﻄﻤﻪای وارد ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ ،ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ– اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ او ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد :در واﻗﻊ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎن و وﺟﻮد رواﺑﻂ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯿﺘﯽ
را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ از ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۸۲
ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای درک ﺑﻬﱰ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه ﻋﻠﺎﻤ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻣ ٔﻪ او ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن« ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺎﻤ و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،رﻫﱪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﺗﻮ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎن در ﺗﻦ ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺴﻠﺎﻤﻧﺎن دﻣﯿﺪهای ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ در ﭘﻨﺎه ﺗﻮ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺣﻖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،آﻧﮕﺎه اﻓﺘﺨﺎر و
ﴎﺑﻠﻨﺪی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ…« ۱۸۱
در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺎﻤی اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ …» :ﺗﻮده دل ﺑﺴﺘ ٔﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺎﻤ و ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﺎن رؤﺳﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ ﺗﻮده ،ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻠﺎﻤ ر ّد ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۸۲ «.
اﻟﺒﺘّﻪ در ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺎﻤن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﴍﮐﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻧﻬﻀﺖ ﺑﯽﭘﺎداش ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﻋﻤﻼً از آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﻤﯽ ﺧﻠﻊ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻪ از ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪن دوﻟﺖﻫﺎ و
ﺗﺠﺎوز روزاﻓﺰون ﻗﺪرت دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
ﻓﻘﻂ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪانﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از آن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮوازاﻧﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻬﻀﺖ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دوﻟﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﻪ اﺳﺎرت اﺳﺘﻌﺎﻤر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ — و ﺣﺘّﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﻘﺎم
ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ — ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ
را ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای آن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺒﺎرز ٔه ﺿ ّﺪاﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾ ٔﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻓﺖ واﺣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﮑﺮ اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی ﺑﯽﺑﻨﯿﺎن از ﮐﺎر درآﻣﺪ،
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻼً ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ
ﺑﺪان دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.

۱۸۱ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﴍق ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۲و .۸
۱۸۲ﻫﺎﻤنﺟﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۱۸و .۱۹

۳
ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ
ﴏفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دورودرازی ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ در ﴎ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ او ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر
ﺧﻮد را از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎر ٔه ﻣﻮﺿﻊ ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ او ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ
در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ او ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻟﺬا ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮی اﺟﺎﻤﻟﯽ
ﺑﺪانﻫﺎ ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ.
۱۸۳
در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺴﺘﺎن داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ر ّد ﻋﻘﯿﺪه ﺣﺎج ﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در دﻓﺎع از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﮐِﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ راه آﻫﻦ ﺑﺴﺎزد و ﻋﻠﺎﻤی دﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او را
از ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای وﻃﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ؟«
»ﮐﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺪارس را اﻧﺸﺎء ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﺴﻞ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﮐﺎخ ﻋﻠﻢ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺎﻤء اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻗﻠﻮب را ﻣﻨﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﻬﻞ را
ﻓﺮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﴍع ﻣﻘﺪس ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد؟«
»ﮐﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺪﻟﯿﻪ را ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻤﻧﺎﯾﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮری را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻤﺗﺎم اﺣﮑﺎم ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﴫ ﺣﺎﴐ
۱۸۳در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً از ﺧﻮد او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﻢ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﴍح ﺣﺎ ِل ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ او
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺎﻤد ﻤﻧﯽداﻧﻢ .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﴍح ﺣﺎل او اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﺟﻮد آﺛﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﺧﻮد او ﮐﻤﱰ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ،
و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﴍح ﺣﺎل ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻻاﺑﺎﻟﯽﮔﺮی ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎﺋﯽ از ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ
دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

۸۳

۸۴
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﻋﻠﺎﻤ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراده دوﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﻤﻧﻮده ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن آﻏﺎز ﺳﺘﯿﺰ
ﮐﺮدﻧﺪ؟«
»ﮐﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﺎﻤران ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎزد و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﺨﻔﯿﻒ آﻻم ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻨﯽ ﺣﺎﴐ ﮐﻨﺪ و داراﻟﻌﺠﺰهﻫﺎ
و دارﻻﯾﺘﺎمﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﻋﻠﺎﻤ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﺎزه ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ؟«
»ﮐﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﻗﺸﻮن ﺧﻮد را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺪ و ﻋﺪه آن را ﺑﻪ
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺮای دﻓﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزه و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن
ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠّﺢ ﺳﺎزد و ﻋﻠﺎﻤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻤﻧﻮدﻧﺪ؟« ۱۸۴
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺻﻼح وﺿﻊ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی اﯾﺮان در ﺧﺎرج و آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻼوه ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺎد ﻋﻘﺎﯾﺪ آدام اﺳﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از دوﻟﺖ اﻣﻨﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﺲ .ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ٔه ﺧﻮد ﻣﻠﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آورده ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺒﺎب راﺣﺖ و ﺛﺮوت و ﺳﻌﺎدت
ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد و آن ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﮕﺸﻮدن ﻣﺪارس و ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎن۱۸۵ «.
ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺎه ﺣﺎﴐ  ۱۸۶و آن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎه اﯾﺪه آل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ]ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[ …» :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﺳﺖ( و اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ای ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘ ًﺔ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺷﺎﻤ ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺷﺎﻤ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .آن اوﺿﺎع ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺴﺎط ﻋﺪل ﮔﺴﱰده اﺳﺖ
و ﺑﻨﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻟﺖ اﺳﺖ و رﻋ ّﯿﺖ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪواری ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻗﺮار ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ اﻃﻼع رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان از رﻋﺎﯾﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﯿّﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺧﻮدش را ﺑﯿﺎورد ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﯽﻣﺤﺼﻞ ﭘﯽ ﻣﺤﺼﻞ ﻧﺮود ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻣﺎن اﺻﻞ را ده ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮع ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻏﯿﺮه و
ﻏﯿﺮه…« ۱۸۷
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»… ﻻزم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﻪ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﻮان ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﻌﻠﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺎﻻ در اﯾﺮان ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﮐﺒﺎب ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﻃﻔﻞ
ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻄﭙﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼً ﮐﺪﺧﺪای ﻓﻼن ده را ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
۱۸۴ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۲۴۸و .۲۴۹
۱۸۵ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۲۵۳و .۲۵۴
۱۸۶ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او واﻗﻌﺎً ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
از ﴎاﭘﺎی ﻣﻦﺘ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ وی ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
۱۸۷ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۸۳

۸۵
ﻗﺴﻢ از ﺗﻮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻢ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻇﻠﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود۱۸۸ «.
ﻫﻤ ٔﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑ ّﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﴐورت دارﻧﺪ و ﻣﺎ را
ﺑﯿﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﴩوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﯿﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ۱۸۹ .
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی در رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑ ّﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن در ﴍاﯾﻂ اﺳﺘﯿﻼی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ
اراﺿﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﻦﺘ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اراﺿﯽ و ﮐﺸﺎورزان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﴩوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻧﻌﮑﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎل ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻤﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﻦﺘ
اﻧﻘﻼﺑﯽِ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺪون ﻗﺪرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ او در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺮای درک واﻗﻌﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .اﴍاف ﻓﺌﻮدال و ﺑﻮرژواﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﻫﺎﻤن ﻗﺮن
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺳﺎس ﻣﴩوﻃﯿﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﭘﺮداﺧﺖ —و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻮرژوا ﺷﺪ — ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻣﻘﺎمﻫﺎ و آداب
ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﻧﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽآراﺳﺖ.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﴩوﻃﯿﺖ در ﺳﺎل  ،۱۸۱۴ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮرژوازی دﻣﻮﮐﺮات ،در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای
ﻣﯿﺎن ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
در اﯾﺮان ،ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﻪ ﻣﴩوﻃﻪ ﺧﻮاه ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﴩوﻃﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼً
در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎﺳﺖ و از ﻫﺎﻤن دور ٔه دوم ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﴩوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ ﻣﯿﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای درک
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻋﻠﻞ و ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

۱۸۸ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .۹۰
۱۸۹در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﯿﺖ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺮو ﺑﺎ وﻓﺎی او ﻣﯿﺮزا رﺿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻤﻧﯽﺷﻮد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﴐوری اﺳﺖ.

۴
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ
اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﻣﺨﺘﴫ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺪام ﻗﴩ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن را در آن زﻣﺎن اﺳﺎﺳﺎً از ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ،اﺻﻨﺎف و ﺗﺠﺎر،
ﻣﺘﺸﮑّﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ
از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻮد .رواج ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ،ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻗﺪرت دوﻟﺖ ،ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ
اﺳﺘﻌﺎﻤر و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑ ّﯿﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،در وﻫﻠ ٔﻪ اول و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﻮرژوازی ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً دﻓﻊ ﺳﻠﻄ ٔﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﺑﺮای دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،در ﴍاﯾﻂ اﻧﻘﯿﺎد ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﺪانﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺑﻮرژوازی اﺳﺘﻌﺎﻤرﮔﺮ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد.
درک اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﺣﺘّﯽ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮد از ﻧﻬﻀﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ
ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻤﻧﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻮرژوازی وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﱪی ﻧﻬﻀﺖ دﻫﻘﺎﻧﯽ را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﯾﺪا ً ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻫﱪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻫﱪی ﺳﯿﺎﺳﯽ از رﻫﱪی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﻮرژوازی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن در زﻣﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﺲ از دو ﺳﻪ ﻗﺮن اﺳﺎرت در ﭼﻨﮓ
اﺳﺘﻌﺎﻤر و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎﻤر از او ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﻨﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ را اداره ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﻮد را در داﺧﻠ ٔﻪ دوﻟﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎ او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﴩوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
»ﻗﻮاﻧﯿﻦِ « ﻣﻌﯿﻦ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﺑﻮرژوازی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻞ او ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﺬا
اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال ﺑﺮای وادار ﺳﺎﺧﻦﺘ دوﻟﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﻦﺘ اﯾﻦ ﺣﺪود ﺑﺎ ﻗﴩﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻫﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺣﺪود ﻗﺪرت دوﻟﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد.
۸۶

۸۷
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد،
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻌﺎﻤر او را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ راه را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۱۹۰ .ﻟﺬا ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺮده ﺑﯿﻨﯽ ﺑﭙﺮدازد
ﺗﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً در ﭘﺸﺖ ﴎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﱰﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻌﺎﻤر ،را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺎﻤﻻً ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﻃﺮحﻫﺎی او اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،درﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،درک اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﺎﻤن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎﻤر اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ۱۹۱ .ﻓﮑﺮ اﺗ ّﺤﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺬﻫﺐ — ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای اﺗ ّﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮاری ﻤﻧﯽداﻧﺪ  — ۱۹۲زاﺋﯿﺪ ٔه ﻫﻤﯿﻦ
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .اﺗ ّﺤﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﺿﻌﻒ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠّﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺑﺎ اﺗ ّﺤﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دﯾﺪﯾﻢ در اﯾﻦ راه ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺗﺨﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎل ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻤﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
در اﯾﺮان از او ﻫﻮاداری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ۱۹۳ :
در اﯾﺮان ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﻣﻠّﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻗﴩ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺪم او را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﻤﻧﺪار او در ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺗﺠﺎر زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ اﻣﯿﻦاﻟﴬب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘّﯽ ﭘﺲ از ﻃﺮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻣﺎ ّدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد از
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از »… ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺷﯿﺎع ﺗﻘﻠﺒﺎت… ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻼﻣﺖ ِﻋﺮض و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﻗﺪوم و ﭘﯿﺮوان ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ… و ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ارادﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮد…«…» ،ﮐﻠﺎﻤت ﺳﯿﺪﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎر و ﮐﺴﺒﻪ و ارﺑﺎب ﻋﺎﻤﺋﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻃﺒﻊ و ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﺪ رﻏﺒﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﻮ ]ﻗﻮت[ ﮔﺮﻓﺖ۱۹۴ «.
ّ
دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه ﻟﺰوم ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﮔﻮش دادﻧﺪ ،ﻋﺪهای از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﴏفﻧﻈﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈ ٔﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی ،دﺳﺖاﻧﺪازیِ ﺣﮑﻮﻣﺖ
۱۹۰رﻣﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﴩوﻃﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻤﻧﻮﻧﻪ ژاﭘﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و آن را ﴎﻣﺸﻖ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﺑﻮرژوازی ژاﭘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺿ ّﺪ ﺳﻠﻄﻪ
اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻏﺮب ﻣﺒﺎرزه ﻤﻧﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﴩوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎ
ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﴍاﯾﻂ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳﺘﻌﺎﻤر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ژاﭘﻦ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺘﻌﺎﻤر ﺑﺮ او دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﻤﻧﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۱۹۱ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ از اﺳﺘﻌﺎﻤر ﻏﺮب ﺑﻮد.
۱۹۲دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ »ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺗ ّﺤﺎد ﻟﻐﺖ« ،ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ …» :وﺣﺪت ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت درﯾﻦ دار دﻧﯿﺎ از وﺣﺪت در دﯾﻦ اودم اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪل ﻤﻧﯽﭘﺬﯾﺮد…«.
۱۹۳ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﱰی
ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
۱۹۴از ﺧﺎﻃﺮات اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ.

۸۸
ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾ ٔﻪ ﮐﺪورت ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻋﻠﻨﺎً ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﺿ ّﺪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯽﭘﺮدازد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻋﻠﺎﻤی دﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻘﺮه ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺗﺠﺎوز ِ
ات ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ اﻓﺸﺎء ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺴﱰش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺴﻂ رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻋﺪهای از ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﻓﺌﻮدالﻫﺎی
ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ — ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻼک ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ — ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
دﭼﺎر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺎوز ﻓﺌﻮدالﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﮐﻪ از ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ دﭼﺎر ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻫﺪﻓﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه اﺳﺖ ،وی ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺲ ﻫﻤﺪردی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎی اﴍاف ﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﺪهای از
ﻧﺠﺒﺎی اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﮋاد ﻏﺎزیﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﺤﺎل ﻓﻘﻂ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺷﯿﺎر ﮐﺮده و ﻫﯿﺰم ﺑﺮﯾﺪه و آب از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
را ﺑﮑﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اذﯾﺖ و آزاری ﻧﺸﻮد ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ«…» ،
ﻫﺎﻤن زﻣﯿﻦﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺸﻮﻧﺪ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ …» ،«.اﻏﻠﺐ ﺑﻪ واﺳﻄ ٔﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻼﮐﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ و اﮔﺮ ﻋﺪ ٔه ﻗﻠﯿﻠﯽ از اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻼک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻮاره در ﮐﺎﻤل ﺗﺰﻟﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از اﻣﻼک ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ «.اﯾﻨﺎن
ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎر ٔه ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ »… وﻃﻦ و ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﻘﻮق« ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯽﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﴩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘ ٔﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺘّﯽ ﻫﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺗﺼﺎدﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﻤﺋﯽ در درون ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﴎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اراﺿﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎن ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ،و ﺑﺨﺼﻮص
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎه و ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﻄﺮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،رﻗﺒﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﯿﺎم
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﺮزا ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن — ﮐﻪ ﻋﻨﺎد او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
آﺷﮑﺎر ﺑﻮد — در اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ او ﺑﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺮزا ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﺧﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﮐﺎوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ »… ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﴍح داده و در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺎرج اﻗﺎﻣﺖ ﭘﱰوﮔﺮاد را ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺗﮑﻔﻞ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺗﻘﯽ زاده ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد در ﺣﺎﺷﯿ ٔﻪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻇﻞاﻟﺴﻠﻄﺎن »…
ﺑﻄﻤﻊ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺷﺪن و ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺪ اﺣﱰام ﮐﺮده و ﺣﺘّﯽ از ﻗﺮار ﻣﺴﻤﻮع ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
رﻓﺖ ﺑﺮای او ﭘﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﯿﺎی دوﻟﺖ روس را ﺑﻮی ﻣﺘﺎﻤﯾﻞ ﮔﺮداﻧﺪ۱۹۵ «.
ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن« ﮐﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ری و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﻟﻐﻮ اﻣﺘﯿﺎز
آن ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻠﺎﻤ ﺑﻪ ﻋﺰل ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ وزرا و »ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
۱۹۵در ﻣﻮرد ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ،ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ او را آدم »ﻣﺬﺑﺬب و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯿﺶ
را ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺸﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ …» :او ﺿﻤﻨﺎً آب ﮔﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻇﻞاﻟﺴﻄﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﯿﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻞاﻟﺴﻄﺎن
ﺷﺎه ﺑﺸﻮد و اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ﺧﻮدش ﻣﮑﻨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ…«» ،ﻫﺎﻤن اوﻗﺎت ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻇﻞاﻟﺴﻄﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﯿﺪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻬﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺪ داد و ﺑﺎﻗﯽ را ﺧﻮدش ﺧﻮرد) «.ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤ ٔﻪ .(۸۴

۸۹
ﻋﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﺶ« ﺟﻬﺖ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻋﻠﺎﻤ ﺣﺘّﯽ از ﭘﴪان ﺧﻮد ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه — »ﭘﴪان اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎر
ﴎﮐﺶ« — ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﺮان و ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
ﺣﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﴩوﻃﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ّ
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻗﺸﺎر از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻣﺴﺎﳌﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺒﻮد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﯿﺎن اراده ﻣﺸﱰک اﯾﻦ ﻗﴩﻫﺎ ،ﭘﺲ از ﺷﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .وﮔﺮﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾ ٔﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن را ﺗﺎ ﺣ ّﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺧﻮد در آورده
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در آن دﻫﻘﺎﻧﺎن ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﺎﻤت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

۹۰

۹۱
ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺒﺎرزه ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﱰ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠّﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤ ّﯿﺖ
ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارد .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻟﺒﺘّﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی ّ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﺎزه ﭘﺎ ﺑﻮدن ﻧﻬﻀﺖ و ﴎاﻧﺠﺎم ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦِ ﻣﺒﺎرزه ،ﺳ ّﺪ
راه ﻋﻤﻞ ﺟﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﴍﮐﺖ دﻫﻘﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪن ﺷﻌﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ اراﺿﯽ از
ﻃﺮف رﻫﱪی ﻧﻬﻀﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﱪال ،ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات وارد ﻣﯽﮐﺮد.
وﻟﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درک ﻧﻘﺎﺋﺺ و ﺑﺎﺻﻄﻼح درس ﮔﺮﻓﻦﺘ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را
ﻣﺠﺎز ﻤﻧﯽدارد ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻢﻓﮑﺮان او را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻬﺰاء ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤر در ﻫﺮ ﺣﺎل از ﴍف ﺗﻘﺪم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ ٔه ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺒﺎرزه ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﴎﴎی از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاز ﮐﺮده در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻫﺰاران ﻫﺎﻤﻧﻨﺪ او در راه ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎده و زود ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﻬﻮده دﺳﺖ
ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻋﴫ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزی آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ،ﻧﻬﻀﺖ ﺿ ّﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤری و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﺎﻤن را ﻏﻨﺎ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
راه ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ،راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﺞ
و ﺧﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم آن را ﺑﭙﯿﺎﻤﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ راﻫﯽ ﮐﻪ
رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا راه ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﮐﺎر
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻤﺛﺮ ﻤﻧﯽرﺳﺪ.
اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻦ در ﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﻌﺎﻤر و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎﻤر و ﻧﯿﺮوﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﺎﻤر را ﺑﻪ زاﻧﻮ در آورﻧﺪ ،ﻻاﻗﻞ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ،دارﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد وﺟﺐ ﺑﻪ
وﺟﺐ آﻧﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از او ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﻇﺎﻫﺮا از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻦﺘ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی از روش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ  ۱۹۶ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺮﺧﻮد ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد:
»ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﻤﺗﺎم ﺗﺨﻢ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﮑﺎر ﻣﻠﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد ﺗﺨﻢﻫﺎی
ِ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻤﻧﯽﻤﻧﻮدم .آﻧﭽﻪ در آن ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﺷﺘﻢ ﺑﻨﻤ ّﻮ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮ
ﺑﺎرور و ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ ﺷﻮرهزار
۱۹۶اﻟﺒﺘّﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﻠﺖ« را دﻗﯿﻘﺎ ﻤﺑﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺰء اﺻﻠﯽ آن را
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮﻟّﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ درﻧﻈﺮ آورد.

۹۲
ﭼﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﯾﺮ ﻏﺮس ﻤﻧﻮدم ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﯾﺪ…«
اﻟﺒﺘّﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤ ٔﻪ آن اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از او و ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﺑﻨﺎﻤﺋﯿﻢ و اﺳﺎﺳﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻤﻧﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣﯽ در اﺳﺎس اﻓﮑﺎر او را ﻧﺸﺎن ﻤﻧﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ در ﻫﺮﺻﻮرت ﺗﺮدﯾﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهای
از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﯿﻮه ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ
ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻌﺎﻟﱰ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻏﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﻨﻮﺑ ٔﻪ
ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ را ﻣﺘﮑﺎﻣﻞﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۱۳۵۲/۴/۱
ﺑﯿﮋن ﻫﯿﺮﻣﻦﭘﻮر

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

۹۳

۹۴
ﻗﺴﻤﺖ اول – ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت و اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
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ﻧﯿﭽﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮراﻟﯿﺴﻢ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻧﴩﯾﻪ دوم ،ﺑﻨﮕﺎه دﯾﻦ وداﻧﺶ ،ﺗﱪﯾﺰ
ﴍح ﺣﺎل اﮐﻬﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﺄن ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﮔﺮد آوری ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒ
ﷲ ﺧﺎن اﺳﺪآﺑﺎدی ،اﺳﺘﻨﺴﺎخ و ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﯿﺮزا ﺻﻔﺎت ﷲ ﺧﺎن ﺟﺎﻤﻟﯽ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﻧﴩﯾﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺧﺎور ،ﭼﺎپ ۱۳۱۲
ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺣﺪت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺗ ّﺤﺎد ﻟﻐﺖ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
ﻟﮑﭽﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﴪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
ﭼﺮا اﺳﻼم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ
وﺣﺪت اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﻃﺒﻌﻪ اﻻوﱃ ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
زﻟﺰال اﻻﻧﮕﻠﯿﺰﯾﻪ ﻓﯽاﻟﺴﻮدان ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
اﳌﺴﺄﻟﻪ اﳌﴫﯾﻪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﳌﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
ﻓﺮﺻﻪ اﻟﺴﺎﻧﺤﻪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
اﻧﺠﻠﱰا و اﻟﻔﺮاﻧﺴﺎ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
اﻟﺪﻫﺮﯾﻮن ﻓﯽاﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﻨﺪرج در ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﮔﺮدآوری اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﺎﻤﻟﯽ
اﺳﺪآﺑﺎدی
 ۵ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ،ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری
ﻣﴩق زﻣﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﺴﺘﺎن داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل ﻋﺜﺎﻤﻧﯽ ،ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﺑﻪ  :ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺪ
ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﺪاری ﻣﴩق زﻣﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ “ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی” ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﮔﺮد
آوری اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﺎﻤﻟﯽ اﺳﺪآﺑﺎدی
ﺗﺮﺟﻤﻪ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ از ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﯾﺰ اذﮐﺎﺋﯽ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
“ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی”
دﻓﺎﺗﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ “اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه” ،ﻣﻨﺘﴩه از
ﻃﺮف اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
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ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﺘﺐ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه در ﺑﺎره ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺪآﺑﺎدی
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اوراق ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺪرج در “ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه”
اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﯿﻦاﻟﴬب درﺑﺎر ٔه ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﺪرج در “ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه”
ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﴍق ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﻧﴩﯾﺎت ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﴫ ،ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻠ ٔﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺷﺎﻤر ٔه  ۷ﺳﺎل ۱۳۴۲
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ،ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﺳﺎل ۱۳۴۸
ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﻨﺘﴩه از ﻃﺮف ﺻﻔﺎت ﷲ ﺟﺎﻤﻟﯽ ،ﻣﺠﻠ ٔﻪ ارﻣﻐﺎن ﺳﺎل دوازدﻫﻢ
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آراء و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﻬﺎردﻫﯽ
ارﻣﻐﺎن )ﻣﺠﻠﻪ( ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ
اﳌﺂﺛﺮ و اﻵﺛﺎر ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﻋﺘﺎﻤد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ادوارد ﺑﺮاون ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﮋوه
اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮدن ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﻔﺎت ﷲ ﺟﺎﻤﻟﯽ
آﯾﻨﺪه )ﻣﺠﻠﻪ( ﺟﻠﺪ دوم ،ﺷﺎﻤر ٔه  ،۵ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺷﺎﻤر ٔه ۷
اﺧﱰ )ﻣﺠﻠﻪ( ،ﺳﺎل  ،۸۱ﺷﺎﻤر ٔه ۱۶
اﻃﻼع ) ﻧﴩﯾﻪ ( ﺷﺎﻤر ٔه  ۹۱ﺳﺎل  ۱۳۰۱و ﺷﺎﻤر ٔه  ۱۶۱ﺳﺎل ۱۳۰۴
ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﻧﻘﻼب ﴍق ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻬﺮاب اﻣﯿﺮی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺎﻇﻢ اﻻﺳﻼم ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﻠﺪ  ،۵ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺎذ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ژﻧﺮال ِﴎ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ]ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ[ ﻓﺨﺮ داﻋﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب در ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﻮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﴩوﻃﻪ اﯾﺮان ،ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﮐﴪوی
ﺗﺘ ّﻤﻪ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻓﻐﺎن ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی
ﺧﺎﻃﺮات و ﺧﻄﺮات ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﻣﻬﺪﯾﻘﻠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ )ﻣﺨﱪاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ(
ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﻬﺎردﻫﯽ،
]ﺗﱪﯾﺰ ،دﯾﻦ و داﻧﺶ[۱۳۲۸ ،
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯿﻬﺎ )ﻣﺠﻠﻪ( ﺷﺎﻤر ٔهﻫﺎی  ۱۰۱ ،۹۷ ،۹۶ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۸۳ ،۸۲ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم
درﺑﺎر ٔه اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﺣﻤﯿﺪﷲ ﺣﯿﺪر آﺑﺎدی ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎدی ﺧﴪوﺷﺎﻫﯽ
دور ٔه ﺧﻮف و وﺣﺸﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺎحﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻣﺤﻼﺗﯽ
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روزﻧﺎﻣ ٔﻪ اﻋﺘﺎﻤد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﻣﯿﻪ( ،ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن اﻋﺘﺎﻤداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﻨﺘﴩه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر رﻫﱪان ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻔﺎﺋﯽ
رﻫﱪان ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻔﺎﺋﯽ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﻬﺎردﻫﯽ،
ﻧﴩ اﻗﺒﺎل ۱۳۳۴
ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻧﻬﻀﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺪر واﺛﻘﯽ
ﴍح ﺣﺎل و آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒ ﷲ ﺧﺎن اﺳﺪآﺑﺎدی
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر )ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﴩﯾﻪ روزﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻋﺮﻓﺎن( ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﯾﺰدی
ﮐﺎوه )ﻣﺠﻠﻪ( ،ﺳﺎل دوم )دور ٔه ﺟﺪﯾﺪ( ﺷﺎﻤرهﻫﺎی  ۳و ۹
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش ﯾﺎر ﻗﻠﯽ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه درﺑﺎر ٔه ﺳﯿﺪ ﺟﺎﻤلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ
ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﴍق ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮاﻗﯽ ﻓﺮخ زاد
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،ﺷﺎﻤرهﻫﺎی  ۳و  ،۷ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻤﻟﯿﻪ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯿﺮزا ﻟﻄﻒ ﷲ ،اﺳﺘﻨﺴﺎخ و ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺻﻔﺎت ﷲ ﺟﺎﻤﻟﯽ
ﻣﺤﯿﻂ )ﻣﺠﻠﻪ( ،ﺷﺎﻤرهﻫﺎی  ۱و  ،۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۲۶
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