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در شرايط حساس پيوند با عمل سياسي  در  اسدآباديالدين جمالسيد  هاي انديشه :چكيده

 به ويژه، او و عقايد سياسي ءآرا. مؤثر بود  ايران  تحوالت سياسيصةاصري در عرتاريخيِ عهد ن

 به . پذيرفته استتأثير سياسي وي كردعمل از نبوده و انتزاعي ،استعمار  استبداد ومبارزه بادر 

وجب گرديده  موضوع م اين گرفتنناديده  .ناميد» گرا عمل يانديشمند « او راتوان ميهمين دليل، 

 و حشر و نشر او با كنند او را در تناقض با يكديگر تلقي ه و عملان انديشرخي پژوهندگكه ب

د سير اينبا توجه به فر.  بدانندشهاي انديشه دليلي بر انحراف اشخاص صاحب نفوذ را  ودرباريان

 مرحلة سيد جمال دو هاي ه انديشتوان گفت مي،  ايران  دراوو عمل  انديشه مبارزاتي و پيوستگيِ

سپس  ايران؛  پند و اندرز سياسي به درباريان و بزرگان مرحلةنخست،  :مشخص را پيموده است

  .فشار از بيرون حاكميت و انديشه و عمل انقالبي مرحلة

 سيد جمال  مبارزاتة سياسي و شيومتفاوت  دو ديدگاهِبه بررسي پژوهش  ايندرنگارندگان 

  .اند پرداخته

   اسدآباديالدين جمالناصري، استبداد، استعمار، سيد ، عصر  ايران : يكليد يها واژه
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Abstract: Sayyed Jamal al-Din Assad-abadi entered Iranian political arena in a crucial 

circumstances. Monitoring Iranian historical events, specially Tobacco Movement, his political 

practice and thought were formed interactively. Therefore his political thought and views related 

to despotism have not been expressed conceptually rather they have stemmed from his political 

performance. As a result, we can consider him as a practical thinker. This paper has considered 

his political and social thoughts distinctively, which can not be analyzed and understood without 

taking historical bases of his ideas in to consideration. On the other hand, neglecting this issue 

has made some researchers come to conclusion that sayyed Jamal’s ideas are contradictory and 

his negotiation with the governors considered as diversed. The writer of this paper believes that 

sayyed Jamal’s thoughts have passed in two definite stages: In the first phase, he believed that, 

one can make the desired reforms in the society by giving advice to the governors. In this period, 

his ideas in the Tabbacco Movement which led to his exile, he was convinced that giving advice 

is not a good means to make reforms. The climax of this conversion, came when he was 

spending the last moments of this life being patient saying if only he had planted his thoughts in 

the fertile common people rather than uselessly advising the governors.  

In this study, the writers hope to shed some light on the ambiguities stemming from the 

two different political views and the struggling practice of Sayyed Jamal-al-Din.  

Keywords: Iran, the Nasserid Age, Despotism, Colonialism, Sayyed Jamal al-Din- Assad-

abadi  

________________________________________________________________ 

1  Assistant Professor of History Payam -eNoor University, Hamedan Province   ar.soufi@yahoo.com 

2  Assistant Professor of Social Sciences Bu Ali Sina University, Faculty of Ecnomy and Social Sciences  

amehrvarz@gmail.com       



 113  الدين اسدآبادي در چالش با حكومت ناصري انديشه و عمل سياسي سيد جمال

  پيشينة پژوهش

ها    كتاب  ، تا كنون   از همان روزگار سيد جمال              ،  او  هاي  الدين و انديشه و اقدام              سيد جمال  ة دربار    

شي  پژوه   ة ها به شيو    كه البته بايد اذعان كرد بسياري از آن                   ،  بسياري نگاشته شده     هاي  هو مقال   

برخي   به طور كلي،      .    اين آثار را ندارند       ةجا نگارندگان قصد بررسي همدر اين. نوشته نشده است

، به كوشش هادي  تاريخي- ها و اسناد سياسي نامه مانند ؛اوست ةها شامل اسناد نويافته در بار از آن

ر به كوشش اصغ     ، الدين     سيد جمال  ة مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده در بار                     ؛ خسروشاهي   

. روند   هاي جديد به شمار مي باارزشي براي پژوهشدست اول و منابع ، كه مهدوي و ايرج افشار

 از اين دست      .  اوست  ةهاي گوناگون شخصيت و انديش             جنبه ة  نيز پژوهش دربار          آثار   برخي  

بخشي از   تأليف داريوش رحمانيان؛             ،  الدين اسدآبادي         سيد جمال    مجموعه مقاالت       : هاي   است كتاب   

ماندگي ايرانيان  تاريخ علت شناسي انحطاط و عقب همچنين ؛ قاجارة تفكر سياسي در دورتاريخكتاب 

 رويارويي سيد       ة هاي مذكور، به طور خاص به شيو             اما بايد گفت هيچ كدام از كتاب             .   و مسلمين  

 به عبارت ديگر، با وجود كثرت آثار، سير انديشه و                     . جمال با حكومت ناصري نپرداخته است          

. در مبارزات كه در تعامل با يكديگر بود، مورد بررسي قرار نگرفته است اوِعمل سياسي
1

  

   طرح مسئله

اسدآبادي، يكي از            الدين    جمال  سيد فلسفي و ديني     هاي     سياسي و انديشه     هاي   ديدگاه    دربارة      

او افكار و      .    تاكنون مباحث و نظرات متعددي بيان شده است                بزرگترين متفكران جهان اسالم،            

 كه جهان اسالم اسير        نمود   مي  مختلف و در شرايطي مطرح          هاي   ه شيوبه  ا  عقايد خويش ر      

 بيش از هر زمان       ،  وضعيت  اين   رفت از     تبداد داخلي شده بود و براي برون               استعمار خارجي و اس       

او را بايستي نخستين انديشمند جهان اسالم               .   ديگري به وحدت سياسي و مذهبي نياز داشت                

.  سخن گفت با آن   گاهانه    آ   ة لزوم مبارز       استعمار و    ة دانست كه از اسطور        
2

  انديشة   ،  اين  بنابر    
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او  اتحاد دنياي اسالم         
1

 به ويژه دولت انگلستان كه            ،  واكنشي بود براي مقابله با استعمار خارجي                 

 عملي  هاي   اقدام    ،  اين   وجود     با .  خود درآورده بود           زير سيطرة   به  يعي از جهان اسالم را         بخش وس  

 مل بيشتر در اوضاع      و تأ  اسالمي   مختلف  هاي    سرزمين  ر به  ، با سف  سياسي  سيدجمال در عرصة     

دهي به     ، بيدارگري و آگاهي           را به مبارزه با استبداد           اش    سياسي انديشة   ،  كشورها    اين   بار  فالكت  

 استبداد    جمال  سيددر اين سفرها      .   سوق داد    و يافتن علل و عوامل ترقي و انحطاط آنان                    مسلمانان   

و ترقي و تعالي        اسالمي    مانع عمده در راه بيداري                 و م  واقعيت تلخ جهان اسال        ، حكومتي را    

فايده    وذ استعمارگران بي        مبارزه با نف      ، كشورهاي مسلمان شناخت كه بدون رها شدن از آن                    

. نمود   مي 
2

ي سياسي و مبارزاتي        ها   در رويكرد      هايي   بود كه تغيير    ها ه  و مشاهد   ها ههمين تجرب     

  . نظر و عمل به وجود آورد ةسيد جمال در عرص

 سيد ،  مقاله است    اين  در     نيز كه موضوع اصلي بحث نگارندگان             ايران    له ئمس   خصوص  در   

 مهم   هاي   بار به واقعيت      دو    هر   در  و آمد      ايران      شاه به  ناصرالدين     دو بار به دعوت         الدين    جمال  

 دليل   به  ،  تنباكو  نهضت ر اثناي      در آخرين بار حضورش و د              . برد    پي   ايران     تحوالت سياسي   

ين شاه پيدا كرد، به طرز          دال   و تقابلي كه با دربار و شخص ناصر            سياسي خود     هاي   گيري   جهت 

،  اخراج شد     ايران     باري از      اسف 
3

 عليه امتياز تنباكو       ه  اما اين امر مانع حضور فعال او در مبارز                    

   .نشد

به روشنگري  نظري، ة جنباز و  ايران سيد جمال در خصوص مبارزه با استبداد و استعمار در

تجدد و   در جنبش      گذار   تأثير   از رهبران فكري و           اي كه در اين راه             به گونه   ، پرداخت     مي 

. شد مي  محسوب    ايران     خواهي   ترقي  
4

 نو در   ِگذار عقالنيت فلسفي       توان پايه      او را مي     از اين رو،          

. مبارزه با استعمار دانست          
5

 در دنياي     افراد    ترين   گرا   عمل يكي از       توان او را        مي    نيز  عملي لحاظ  از     
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جتماعي بين    سياسي و ا  هاي    جنبش  در    از آن جهت كه معموالً        ،  اين   بنابر    . ه شمار آورد     آن روز ب      

 موضوع از     اين   بررسي    ، پردازان فكري مرزبندي مشخصي وجود دارد                     نظريه  رهبران سياسي و      

 را  الدين    جمال   سيد  ة آنچه شخصيت سياسي و انديش      ،  رو   اين   از    .  است اهميت بسزايي برخوردار           

سيد هاي    ه انديش   به همين دليل،       .  بود  او    وجود   جمع شدن اين دو مقوله در              ، دكن مي برجسته   

 هاي  انديشه   با عبور از       زيادي پذيرفت و         تأثير  سياسي و تحوالت موجود         هاي    جمال از واقعيت       

 دچار فراز و نشيب شد و آرمان و واقعيت                  ، گرايي     در راستاي عمل      ، گرايي صرف     قالبي و آرمان       

 هايي  ه مبارزاتي و به ويژه تجرب             در طي يك دورة         جمال   سيد ، ر واقع    د .   مشتركي رسيد     ةبه نقط  

ورزي     يشه اند   ه ب صرفاً او   اگر      احتماالً   . دست يافت    مي مه  هاي   هيش اند   ه ب ،  كسب نمود    ايران     كه در   

همچون   مي  با حكا  عملي   ة  و وارد ميدان مبارز            د كر  مي  زمينه اكتفا      اين  در  پردازي       و نظريه   

 سياسي او به چشم      هاي   ه كمتري در انديش        هاي  و تعارض     ها   ضاد ، ت  شد مي شاه ن  ناصرالدين     

در   سياسي  تنها به نوشتن چند رسالة      ، صر ناصري   روشنفكران سياسي ع     او، برخالف      .   خورد    مي 

هاي   و آمد و شد به دربار         نكرد   حاكميت قانون بسنده        ضرورت    اصالح ساختار سياسي و      لزوم   

 عاملي كه باعث گرديد          ؛ را نيز آزمود         نفذحكام و گفت و شنود با رجال سياسي و اشخاص مت              

   در   وي   شخصيت فكري و سياسي       و يرد  متناقض قرار گ      هاي   مورد قضاوت      او    سياسي هاي  هانديش   

- سيدجمال   توسط   مبارزه    ة شيو گزينش اين     هاي  يلدل  در اين مقاله،        .   بماند   ابهام باقي      اي از     له ها 

 و همچنين    مردم   سوي  به  و ا    اه و گرايش نهايي       ، در تقابل با درباريان و استبداد ناصرالدين ش                    الدين   

به    . گيرد   مي مورد بررسي قرار          ايران     ة در بار      ة وي   بر پويايي و تحول انديش          اش  گرايي    تأثير عمل   

ها سبب رفع ابهام دوگانگي شخصيت سيد جمال               گمان نگارندگان، روشن شدن اين جنبه                 

   .خواهد شد

  الدين لجماورود سيد  ةستان در آ ايران شرايط سياسي

 در بعد مناسبات     : سازي قرار داشت        در شرايط حساس و سرنوشت          ناصرالدين شاه       ة در دور ايران 

هاي   رقابت      ايران     اقتصادي      ة  در حوز    -  روسيه و انگلستان      -  دو قدرت استعمارگر         ، خارجي   

لرد  در اين زمينه       .   ند  بود  خود قرار داده             هاي    در كانون كشمكش      آن را       ده و   آغاز كر    جديدي    

ورود پي در پي سفيران اروپايي به دربار تهران خود حاكي است كه                    «: نوشته است چنينكرزن 

. » شطرنج در سياست جهاني است         بلكه مهره   ،  فقط يك دولت آسيايي نيست         ايران     ديگر  
1

شايد    

________________________________________________________________ 
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سفيران  «   عبارت     ،  دولت انگلستان      گوناگون    هاي    دخالت     دادن    نشان  رنگ    كرزن به منظور كم       

 در   ايران      سرنوشت سياسي و اقتصادي      ه كه در آن دور           در صورتي    ؛ ورده     را به ميان آ      » اروپايي     

چنان بر      دو كشور آن        اين   هاي   خانه   و سفارت    دولت انگليس و روس افتاده بود                  دست دو   

كه  از اين     نگراني خود را        اشتي  د ضمن ياد   شاه  ناصرالدين     حاكم شده بودند كه        كشور  مقدرات     

اظهار   ، به صدر اعظم وقت        » كنند  مي اي ما مداخله       كاره   «    همه در    اين   سفارت روس و انگليس        

. نمود  
1

  ايران      كوشيدند حريف را از ميدان سياست            هر دو قدرت مي       ساز    بازي سرنوشت     اين  در    

.  كنند بيرون   
2

 روسيه و انگلستان را در عصر ناصرالدين شاه                 هاي    كه رقابت     اين   مستوفي، ضمن     

افزود     مي ها    رقابت    اين   السلطان بر دامنة        امين   ِ درايتي     جنگ زرگري قلمداد كرده، معتقد است بي               

.  دو قدرت رها سازد      اين كوشيد خود را از نفوذ و دخالت شاه بيهوده ميو ناصرالدين
3

 در عرصة     

  ايران    ة، اقتصادي و سياسي جامع        اجتماعي     ار  در ساخت   جديد  هاي    ه ورود انديش       ، تحوالت داخلي      

  اين  .  بخشيد اي   در ابعاد مختلف جان تازه            جنبش اصالحات را       به وجود آورد و           تغييرهايي    

و با اصالحات     شد ميرزا آغاز        عباس  به دست  ي بود كه    هاي   كوشش   ة ادام    جنبش اصالحات    

در    ، طلبانه   اصالح    هاي    مرحله از كوشش      اين  .   تري يافت     ترده  اميركبير ابعاد گس       خان   ميرزا تقي    

 بود كه    اي   س و پيچيده    گر شرايط حسا    بيان  ، م 1861  - 1858/ ق .  ه 1278  - 1275هاي    سال ةفاصل 

 دوره از اصالحات درون حكومتي را                 اين  .   نمود   مي  سپري  الدين    جمال   سيد ة  در دور      ايران ةجامع

-  آزادي      حدودي از فشارهاي           رهگذر تا     اين    تا بلكه از    كرد   مي    رهبري    شاه شخصاً ناصرالدين    

 . بكاهد  ، گذاشته بود     متعدد داخلي و خارجي رو به افزايش                 هاي   ه كه با انتشار روزنام          اي   خواهانه    

 امور   ة بار كلي   نخستين  و براي     شوراي دولتي تشكيل داد          يك   شاه  ناصرالدين    در همين راستا،       

 ديگر حكومت، تشكيل مجلس        ةطلبان   اصالح  گام   .   خانه تقسيم نمود      المللي را بين شش وزارت           بين 

مان  م به فر   1859/   ق .  ه 1267خانه بود كه يك سال پس از شوراي دولتي در سال                       مصلحت 

تدبيري   از جهالت و بي«: گفت مجلس چنين  اين  خطاب به اعضايشاه .جاد شداي   شاهناصرالدين

 و موجب اصالح امور عموم ناس            پيش گيريد كه پسند عقل باشد        اي   پرهيزيد و شيوه    گذشتگان ب   

».گردد
4
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حات كه     دوره از اصال        اين  ة  و پروند    نبرد   دوره ره به جايي           اين   ةطلبان    اصالح   هاي   اما گام    

سال و قحطي   سالي   خشك با    و ن حكومتي قاجاريه نيز بود،            رو  مهر پاياني بر عمر اصالحات د          

مردم     توسط  كه در پايتخت      هايي    شورش  ،  در واقع     . شد بسته  ، گرديد   همراه      1868/   1276

  اين   ة كنند كه ريش     اصالحات به شاه القا        ان مخالف  ، مستمسكي شد تا    گرسنه به وجود آمد        

. نهفته است  طلبانه    اصالح     هاي   استسيدر   ها   آشفتگي 
1

 ةطلبانه در دور        اصالح    هاي   آخرين تالش       

 در پي    ان سپهساالر دنبال شد و عزل او           خ  ميرزا حسين    ةصدارت نه سال      در   ها حكومت قاجار     

. طرد نمود    حكومت    اصالحات را از درون ساختار              ةانديش    به كلي   ، رويتر   اعتراض بر سر امتياز         

 پس وزيراني        اين   از  « : كه با غرور اعالم داشت          معروف است      شاه  رالدين ناص گفتة اين در اين باره

. » ا بروكسل نام محلي است يا نوعي كلم            ي  آ  كه ندانند      خواهد    مي 
2

خواهي    به هر حال، تجدد         

  نقطه عطفي در جنبش اصالحاتشد؛ و اينمبدل  گونه نوخواهي دوران سپهساالر به تنفر از هر
3

 

در بيرون از       اصالحات      ة انديش   تا   نمود   عصر ناصري آغاز       و فصل جديدي در مبارزات سياسي            

 از قبيل روزنامه و         - هاي سياسي و فرهنگي      با ابزار      روشنفكران و     به دست    ، ها حاكميت قاجار     

 تالش براي استقرار         ، در واقع      .   گيري شود    پي قدرت و قوت بيشتري           با  - ي سياسي ها  انجمن  

  بود كه ساختار    يخواهان     كران و آزادي        ه و عمل سياسي روشنف    حكومت قانون فصل مشترك انديش           

  ايران    آن روز       ة در مسير پيشرفت و سعادت جامع          اي   قاجار را مانع عمده         حكومت   استبدادي     

 ارمعطوف به اصالحات بنيادي در ساخت              خواهان      آزادي        اين    تالش  ،  رو   اين    از  . ند كرد   مي تلقي  

بود كه تنها     خان   ميرزا ملكم      توسط   قانون     ةتأسيس روزنام        ، ها  كوشش    اين   در رأس     .   سياسي بود  

. دانست    مي  را از گرداب ظلمت ممكن            ايران     استخالص   استقرار حكومت قانون         ةدر ساي   
4

در    

   . وارد شد ايران مسائل ة به عرصالدين جمال سيد  بود كهييچنين فضاي سياس

ي براي نخستين بار در هند با دانش غرب               الدين اسدآبادي          جمال  سيدگزارش نيكي كدي،         بنابر  

آشنا شد و از نظر سياسي نيز، به دليل آشنايي با انقالب اجتماعي و مذهبي مسلمانان بنگال و                               

طلبي و   هاي اصالح     مرزهاي شمال غربي كه عليه انگلستان مشتعل شده بود، احتماالً انديشه                          

 ة الوثقي و در قالب اتحاد مذهبي و پرهيز از تفرق                     �مبارزه با انگلستان، با تأسيس انجمن عرو                
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. و سياسي، در وجود وي شكل گرفت             قومي  
1

صبري و    به همين سبب، استعمار انگلستان با بي           

.فراهم آورداز ايران پاچگي سبب اخراج وي را  دست
2

   

ِ  عصر ناصري و در ميدان عملي          ِ فكري  هاي   جنبش  ِ در مباحث نظري      از يك سو      سيد جمال  

از ديگر سو     حضور داشت؛ و       دند  كوشي  مي  سياسي در كنار كساني كه براي اصالح امور                ة مبارز   

اسي خود را با توجه به         ينظرات س   كوشيد   پيوسته در تالش بود و مي         به عنوان رهبري هوشمند         

علي اصغر حلبي در اين          . درآورد       از قوه به فعل       گوناگون      هاي   شرايط موجود و استفاده از روش              

جود او نظر و عمل از          با افكارش موافقت داشت در و               زندگي افغاني كامالًً           « : گويد   باره مي    

 رسالت او را در جهان اسالم با رسالت سقراط                 توان    مي  جهت   اين   نزديك به هم پيوسته بود از          

 روحانيتي     ،  او داراي سه مشخصه بود           هاي   ه زندگي و انديش       ، در يونان قديم قابل مقايسه دانست              

 طور بسيار     حس عميق مذهبي و حس اخالقي واال كه به               ، مبتني بر هوشمندي و باريك بيني         

.»ساخت  اعمال او را متأثر مينيرومندي همه
3

   

.اند   ه  سيد جمال را مبهم و متناقض قلمداد نمود              هاي   ه برخي نويسندگان انديش         ،  اين  وجود   با  
4

 

  هاي   گيري و تطور انديشه         توجهي به تأثير عمل سياسي وي  در شكل            اظهارات ناشي از كم         اين  

 سياسي سيد  هاي    نه تنها تناقضي در ديدگاه          بايد گفت     .  است هايش   سياسي و تجلي آن در نوشته       

وي  هاي    يشه اند     هجمال در امور مختلف از جمله مبارزه با استبداد و استعمار وجود ندارد، بلك                                

چنان نبود كه تناقضي اساسي در            و آن    بود  خالق گرديده        در بستر تحوالت تاريخي بسيار پويا و              

. جاد نمايد   اي   اش    تلف زندگي    مخ هاي    دوره     هاي   و انديشه    ها   نوشته 
5

جمال   كه سيد  از آنجا      

مقتضاي  ه ب ،  او   تنوع و گوناگوني در تفكرات سياسي              اين  ، آمد  به شمار مي     گرا   عمل انديشمندي     

نويسندگاني كه در بررسي            .   ش بود    مورد نظر     هاي   به منظور دستيابي به هدف           و شرايط  

 ،اند   كرده    معطوف   او  ياسي  سة شخصيت سيد جمال صرفاً توجه خود را به عمل و مبارز                   
________________________________________________________________ 

1  Nikki R.Keddie (1983), An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of 

Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”, Berkeley: University of California Press, p. 12.  
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.اند   ه نگار و واعظ تنزل داد              روزنامه      را سطحي و در حد يك مبلّغ،          ي  و  سياسي هاي   انديشه   
1

 

 سياسي بود و   ة  صرفاً اهل عمل و مبارز        او    اند كه    گمان كرده       هايي    چنين نگرش   ةبر پاي   برخي   

ا به اصالحات      تا بلكه نخبگان حكومتي ر        ، كرد  مي به دربار شاهان آمد و شد              منظور  بدين  

داد؛     چندان مورد توجه قرار نمي            ها    بيدار سازي توده        براي    فرهنگي را     ة ترغيب نمايد و مبارز        

 دربارة    سونگري    از يك   ،  سيد جمال  هاي  ه حال آن كه بررسي توأمان سير تحول انديشه و مبارز                    

 هاي ه د امين در خصوص مبارز         بيهوده نيست كه احم       .   كند  شخصيت سيد جمال جلوگيري مي      

 اما در    ، كراسي پارلماني بود         و در مصر نيز عقيده دارد كه وي در ابتدا خواهان دم                           ياسي او  س

  مردم تحولي اساسي      هاي   افكار و عقايد توده            مهم دست يافت كه تا وقتي در           اين   اواخر كه به      

.  اعطايي پايدار نخواهد ماند            ِكراسي  و دم  ، جاد نشود   اي  
2

 هاي انديشه    سياسي سيد جمال و    هاي  ه مبارز     

  او،  در عمل سياسي     ، اسالمي   هاي    ساير سرزمين    ناصري، مانند       عصر  ايران     ي در خصوص مسائل    و

 موضوع  ين ا .   گرديد    سياسي به مقصد مشابهي نائل       ة و در انديش      كرد   عزيمت   ي خاص ةاز نقط   

   نه تنها در    ها را،     آن      پيوستگي ،  وي باشد   ة در عمل و انديش       اين كه گوياي تناقض و تب          بيش از آن     

 با   بلكه در ستيز   ، و نه فقط در مبارزه با استبداد                ، اسالمي  هاي    بلكه در ساير سرزمين        ، ايران    

    . دكنار ميآشك  نيزاستعمار

ناصري و پيچيدگي تحوالت مربوط به               ة  در دور      ايران      شرايط سياسي و تاريخي      ،  اين   بنابر  

   سياسي هاي   ه انديش   ، ها قرار گرفت       متن آن    در   ه سيد جمال در مراحل مختلف حضورش            ك ، آن  

 تغييرات و نوساني       ستخوش  د ،  موجود   هاي    در پيوند با واقعيت         و  در مسير مبارزه با استبداد            را  و ا 

خان   بر خالف سپهساالر و ملكم       ، و  سياسي ا ةنديش  ا .   نمود تا راه براي عمل سياسي هموار گردد                

بداد شاه و    با است   مبارزه     مبتني بر  ،  ي علم كردند     ايران     بدون دخالت       را   كه شعار تمدن غرب        

. بود     مي  بو هاي   استعمار انگليس، با تكيه بر زمينه           
3

  عمل سياسي سيد جمال و شرايط تاريخي            

 ،ه عنوان يك متغير وابسته         را در ميدان مبارزه ب            قلي بود كه نظرات سياسي وي         متغير مست  ايران    

ارات مرتضي       اظه  بنابر  .   كرد   مي آن خارج        ةهاي بست    هاي خشك نظري و چارچوب            از قالب    

 ةتغييرات اساسي در انديشهم خواست  او مي بود؛  اجتماعيو ي فكر، نهضت سيد جمالمطهري

جاد اي     در زندگي اجتماعي آنان تحولي در مسير رفاه و آسايش                       هم  ن به وجود آورد و           انا مسلم 
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.كند
1

   

 ،ن  عصر ناصري و امور مربوط به مسلمانا               ايران     ل سياسيئ  سيد جمال در مسا     هاي   ديدگاه    

ن بي و عمل سياسي او در       يشه  اند  به     ه ك ،  سياسي بود  هاي  ه  وي در مبارز       گرايانة    عمل شي بيانگر م   

 همين دليل اهميتي      شايد به  .   آن دوره اهميت خاصي بخشيده است            پردازان و روشنفكران             نظريه  

در   بلكه  ايران نه فقط در  مي اسالهاي جنبان ساير نهضت  و سلسلهيافتي  زماني و فرا تاريخفرا

انديشه و عمل سياسي وي در شرايط                ِاين هماهنگي     گفت  توان    مي .   شداسالمي   الد   ب ديگر  

ش را  هاي    تحقق آرمان     هاي   ه  تا بيش از پيش را        ايران، مكمل يكديگر بود           ِگار  آن روز        تاريخي   

دميدن روح تازه در             « : يي چنين بيان كرده است         را احمد امين به زيبا         موضوع     اين  . دكن فراهم    

د را از     نگ و علم و تربيت و دين زالل خويش به پاخيزد و عقايد خو                        كالبد شرق تا با فره        

مندي پاك سازد و بدين گونه شكوه          ها   هپيرايد و اخالق و رسوم خويش را از پيراي                  انحرافات ب      

.» به دست آوردو عزت و جايگاه خود را باز
2

   

 ، ربط   اسم و رسم، خط و      : كرد   مي  او همه چيز را وسيله تلقي          توان گفت     در مجموع، مي      

غرب و حتي تشكيالتي همچون            روشنفكران شرق و       ،  سالطين و شاهان    ، دوست و دشمن    

 صالح و صواب     خود  به غايت مورد نظر        را براي رسيدن        اي    هر وسيله    و عمالً  ، فراماسونري     

معتقد بوده است هدف وسيله را            جمال    تعبير بدان معني نيست كه سيد         اين  البته  .   دانست    مي 

 هاي   براي تحقق آرمان اگون گونهاي است كه از شرايط و ابزار ايننظوربلكه م ،كند ميتوجيه 

  . كرد مي به خوبي استفاده اش سياسي

   ايران  درش حضور دورةنخستين سياسي سيد جمال در كردعملانديشه و 

 و  در پاريس اقامت داشت و با بزرگان آنجا حشر                   الدين    جمال   شاه در حالي كه سيد       ناصرالدين    

 و تمايل خود را به         دشني اش را       آوازه     ،  آورده بود       ها به دست   مقام شامخي نزد آن        و  كرد  مي نشر  

.  دعوت كرد      ايران      را به   او  مالقات با او آشكار ساخت و طي تلگرافي                
3

 در حالي بود كه         اين   

 شاه قاجار را      ،  براي تغيير شرايط      تالش   تفكر اصالح و نهضت تنظيمات و         پيشين  اظهارات      بنابر  

 دعوت شاه را اجابت          ،  ايران      براي اطالع از امور           سيد جمال  .   ار قرار داده بود          به شدت تحت فش    
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 ه طوري كه     ب ؛  قرار گرفت      وي   و به شدت مورد توجه        يافت    شاه  نزد    اي   جايگاه شايسته    او     ؛كرد

دارد،      مي االسالم كرماني اظهار             حتي چنان كه ناظم      . داشت  مي  بر تمام كسانش مقدم        سيد را   

، اين امر حسادت درباريان را                   برخي پژوهشگران          ةگفت  به  .  او داد       صدارت نيز به      ة وعد  

. برانگيخت   
1

همچنين، دانش و بينش و        .   در اين باره اغراق كرده باشد               مذكور      ة  البته شايد نويسند     

 به طوري كه      ،  را نزد علما مقام وااليي بخشيد            او    ،  بر علوم و سياست و تاريخ        الدين     جمال  تسلط 

. خت شاه را نيز به هراس اندا           
2

چون در همان جلسة اول          « :   گويد   الدوله در اين باره مي            اما امين      

در تنظيمات و اصالحات و ضرورت وضع قانون مبحثي به ميان آورد، به نظر شاه خوب جلوه                 

.»نكرد
3

  

 ة حضور در صحن     ةنخستين مرحل    در همين    ،  جمال   سياسي سيدةانديش     رسد  مي به نظر   

 ة البته تجرب    . رسيد    مي عطف مه   به نقطه  ، آزمون و خطا      گيري از روش          با بهره   ،  ايران     سياسي

 سيد انديشه را در همان نخستين روزهاي حضور و برخورد                          اين  امير كبير نيز    خان   ميرزا تقي    

 توان   مي ن ،  حكومت ايران      ِقوت بخشيد كه در ساختار استبدادي             در او     شاه و درباريان          با  جمال   

 بستگي او حاالت فردي و سعايت ديگران نزد هچيز ب زيرا همه ؛ اميد بستشاهبر عهد و پيمان 

. ت از لزوم اصالحات و ترقي و تمدن و بر ضد استبداد سخن گفت                    ئ او با جر    .   د دار   
4

گونه     هيچ   

  هاي   ه در چنين وضعيتي برنام        ستتوان    مي و او ن    نداشت   وجود     شاه ة ثباتي در تصميم و اراد           

لزل   او روحيات متز       . ديد  در مهاجرت       صالح خويش را      ،  رو   اين    از  . ش را اجرا كند      مدت  بلند 

  :سرودچنين  شعري شاهان و عدم اطمينان به آنان را در قالب

سوخت جان و نِيم از ديو  و دد ايراني
  

ملك و به توران ببرم] ين[رخت بربندم از  
  

بروم خسته و رنجور و فكار و غمگين
  

رمداد با تختگه حضرت سلطان بب  
  

غمگينمان بدهد داد دل گر نه سلط
  

رمشكوة اين دل صد پاره به يزدان بب  
  

________________________________________________________________ 

: اسدآبادي، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، قمالدين  اسناد و مدارك دربارة سيد جمال، )1349(اسدآباديجمالياهللاصفات   1

هاي فاش نشده از تاريخ انقالب  گوشه، )1347)(بازنويسي پرويز لوشاني(مافي ؛ سيد هاشم محيط 213دارالتبليغ اسالمي، ص

  .104 - 103دارالعلم، صص : ، با مقدمة سيد هادي خسروشاهي، تهرانالدين اسدآبادي ايران يا مبارزات ضد استعماري سيد جمال

  .54 - 53، صص 1 كبير، جانتشارات امير: ، تهران ايرانيان تاريخ بيداري، )1381(االسالم كرماني ناظم   2

: ، به كوشش حافظ فرمانفرماييان، زير نظر ايرج افشار، تهرانالدوله خاطرات سياسي امين، )1370(الدوله ميرزا علي خان امين   3

  .120انتشارات امير كبير، ص 

  .22زاده، همان، ص  تقي   4
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چهرة من، در تو وفا نيست ار پري اي ي
  

...ما را ز تو زين بيش دگر تاب جفا نيست  
1

  

 فساد احوال      هر چه بيشتر در تهران ماند،           « ؛ او    نينجاميد زياد به طول اوتوقف از  مرحله اين

 پرده گفت؛ سوز       با حريفان سخن بي   ...ر ديد جمهور را از سياق امور بيشتتر و آزردگي را روشن

مرده و افسردگان آزرده را چشم و گوشي باز                       نفس او مدد كرد؛ خفتگان دل             مي دل هم به گر     

. » شد و از تودة خاكستر دودي برخاست               
2

 هستم در   اي   كه من شمشير برنده     « :   گفت  شاه  و به  ا   

 عالوه بر درباريان          همين دليل،    به    . » به كار بريد       خواهد    مي  مرا مقابل هر دولت كه          ؛ دست شما 

 احساس نگراني كرد و اقداماتش را مضر                   ايران      در  او  انگليس نيز از حضور        وزير مختار        ، فاسد 

 كرد كهالضرب سفارش   به امين،ناصرالدين شاه هم كه از جانب او نگران شده بود. دنموقلمداد 

.نمايد خارج ةرد و روانبن با به مازندر، سركشي به امالكة بهان به، را جمال سيد،با پختگي
3

   

 استعمار  ة  اشار  ه ب ، داران استبداد و درباريان فاسد                 طرف  سازد كه     هارات آشكار مي       اظ  اين  

 مبارزه با استبداد و استعمار در تفكر و عمل                ، به همين دليل.ندد بيرون ران ايران   از او راانگليس

 ة مرحل  نخستين  در    جمال   سيدنظرات و اقدامات         .   گرفت  قرار    مورد توجه      سياسي سيد جمال   

 به اصالح امور از رأس           كشور      مهم است كه او در خصوص اوضاع             اين  بيانگر ، ايران حضور در

 عمده ن ا رج ا و نزد ت    زمين درباريان        افكارش را در سر           بذر  ،  و به عبارتي     بود  حاكميت دل بسته      
4

 

  يا به سرنوشت   ، او شود    متوجه   بود  ي كه ممكن   ي اه ماندن از خطر         و به منظور دور       پاشيد 

  با . كرد   را ترك      ايران      به سرعت  گرفتار گردد،       اميركبير    ميرزا تقي       ، گراني همچون      اصالح  

شاه سرانجام بتواند       اش به بار بنشيند و          اصالحي   هاي   هيش اند     ه ك بود  اميدوار      همچنان      اين،   وجود   

  . و درباريان را به سوي اصالح امور سوق دهد

 مورد   و   ا  مبارزات عملي      يد جمال را بدون توجه به           اسي س سي هاي   هيش اند     هنويسندگاني ك     

سيد  مانند   برخي  .   اند   ه  شخصيت او دچار تناقض شد       دربارة      در اظهار نظر       ، اند   ه بررسي قرار داد        

________________________________________________________________ 

، به كوشش اصغر مهدوي و ايرج )1342(افغانيمجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده در بارة سيد جمال الدين مشهور به    1

  ).1اشعار سيد، منقول از دفتر اول، سند شمارة  (81 انتشارات دانشگاه تهران، ص: افشار، تهران

  .121الدوله، همان، ص  امين   2

، انييادگار زندگ؛ مقايسه شود با محمد حسين امين الضرب ثاني، 85؛ مخبرالسلطنه، همان، ص 122 - 121همان، صص    3

؛ همچنين محمد حسن 143، ص مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده دربارة سيد جمال الدين مشهور به افغانيمنقول در 

  .706 - 644انتشارات امير كبير، صص : ، تهران، به كوشش ايرج افشارروزنامة  خاطرات، )1385(خان اعتمادالسلطنه

 فارسي و عربي، كه در  هاي  رباب عمائم ثبت شد و به مطالعة روزنامهكلمات سيد جمال اندكي به خاطر تجار و كسبه و ا«   4

  ).122الدوله، همان، ص  امين(» .شد، رغبت خلق قوت گرفت خارج ايران طبع و منتشر مي
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 را تا حد يك شارالتان سياسي پايين            حتي او   و  تاخته  به صراحت بر سيد جمال جواد طباطبايي

چيز از تاريخ اسالم داشتند و           طلب او دانشي نا        يروان اصالح      و پ  الدين    جمال    ، او  به نظر   .   اند   كشيده  

 سخنان سيد جمال در تهران موجب شد  د كهافزاي همچنين ميوي  .بودند م  منسجاي فاقد انديشه

. ين طبقات باالي جامعه به دست آورد             ب در  اتحاد اسالم،ة پيرو اصالحات و نه انديشهواداراني

 در دانش و سالمت نفس         اين كه      رغم   علي سيد جمال،     كه چرا    در شگفت است    ديگر   در جاي    

كه چرا سيد      پرسد سپس   . مود شهرت بسياري كسب ن        ، ديرس  ميآبادي ن      هادي نجم      به پاي شيخ   

را به    يان داخل     ايران    ش، نتوانست توجه       هاي   ه انديش    و تبليغ   ايران      به  سفر دو بار     با وجود      جمال  

. تانبول جمع شده بودند        و طرفداران اندك او بيشتر در اس                  كند    خود جلب   
1

  اين   به خود  اما     

، اوالً چرا       سيد جمال شهرت بسيار به دست آورد             كه اگر    دهد    نمي  اساسي پاسخ   هاي  سؤال  

 ثالثاً اگر      توجهي به وي نشد؛        ايران      ثانياً به چه دليلي در        ؛ اند   ه طرفداران وي در خارج اندك بود                  

ه از جانب وي خطري احساس نكرد، به                    به دست نياورد و ناصرالدين شا            ايران     طرفداراني در        

 دليل    اين   به شايد   ها سؤال  اين   توجهي به     بي   . اخراج كرد        ايران او را از   چه دليل از ترس درباريان،

سطحي و فاقد اهميت  و جهان اسالم  ايران  سياسي سيد جمال را براي رهايية انديشاواست كه 

وار مورد       صورت اندام      ه ب  و  با عمل سياسي وي      ند در پيو   آن را       اين كه     جاي  ه  ب  و كند  مي قلمداد    

 سياسي او  عملكرد   و  ها  ديدگاه     مؤثر بر     هاي   توجه قرار دهد، جداگانه و به دور از واقعيت                        

 درباريان      ارتباط با         عالوه بر     مرحله    اين  در  اما بر خالف اين ديدگاه، او                 .   كند  مي بررسي   

 - الضرب     همچون امين    -  ثروتمندي    خاص متنفذ و    در بيرون از حاكميت نيز با اش             ، نام   صاحب 

.كرد مينشست و برخاست
2

   

توأمان       سيد جمال   كه انديشه و عمل سياسي      دي آ   مرحله چنين برمي       اين  در  او     هاي  از اقدام      

به  طرف    از يك    : داد   آزمايش قرار          ة در بوت     ايران     دو رويكرد متفاوت را به اميد اصالح امور                    

 و ضرورت اصالحات را به آنان             شدالسلطان نزديك        مانند اعتمادالسلطنه و ظل         شاه و افرادي         

________________________________________________________________ 

، 184 - 182انتشارات، ستوده، صص : ، تبريزتأملي دربارة ايران، نظرية حكومت قانون در ايران، )1386(سيد جواد طباطبايي   1

187 .  

الضرب اقامت گزيد و از  او در مدت چهار ماه اقامت در تهران، در منزل امينخان ملك ساساني در اين باره نوشته است كه    2

گران دورة  سياست، )1379( ملك ساساني خان احمد .طلبي دعوت نمود خواهي و مشروطه همين مكان مردم را به آزادي

هاي بسياري در بارة رابطة  همچنين، اسناد و نامه. 211انتشارات گلستان، ص : رانداود، ته ، به كوشش سيد مرتضي آلقاجار

، به كوشش اصغر ...مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده: در اين باره رك. الضرب و رجال ديگر وجود دارد نزديك او با امين

  .مهدوي و ايرج افشار
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 مردم نيز غفلت      و بيدار نمودن       حكومتي   گران غير      از اصالح    ي ديگر   گرديد و از سو      متذكر   

 داشت با وارد        شايد قصد  ، كرد   مي متفاوت را با دو عمل سياسي تمرين              ة گويي دو انديش       نورزيد؛     

ت و تذكرات اصالحي به نخبگان            بيرون از حاكمي       ِهاي اجتماعي و فكري         كردن فشار نيرو       

ين  ا با كسب   در اين مرحله،           . را بيابد       ايران      سياسية  وضعيت پيچيد  از    رفت   برون    راه    ، حاكم  

به    و سپس به مسكو   ابتدا      ،  تغيير آب و هوا      ة به بهان    و در پي تحريكات بدخواهان،              ها هجرب ت 

. رفت  رزبورگ     پت 
1

 ين و چيزهاي ديگر       و بزرگا       ايران      در مورد سياست     هايي  هدر آنجا مقال        

 موجب   ايران      سياسي  ةكه حضور مستقيم سيد جمال در صحن          رسد  مي چنين به نظر    .   نگاشت 

  . تحرير در آورد ة به رشت ايراناوضاع سياسي را در خصوص مطالبي ، ايران شد پس از خروج از

  ان اير  درش اقامت در آخرين دورة جمال و عمل سياسي سيداصالح و انقالب در انديشه چالش

 به آنجا رفت و در        الدين    جمال  در پاريس گشايش يافت و سيد              مي بازار عمو     م  1889در سال    

،  شاه را مالقات نمود        ناصرالدين      ، مراجعت در مونيخ       
2

. كرد   دعوت     ايران      به او را    مجدداً    شاه   و  

با هر پخته و    «  و او دوباره          مردم بر گرد او حلقه زدند             ، هران  به محض ورود سيد جمال به ت           

 . . .  كرد   گذاشت، مفاسد اوضاع و قبايح احوال را شرح مي                   سخن از آغاز و انجام به ميان مي             خام   

. » گفت   تدبير و غفلت شاه و وزير مي          ه و عدم      ادار    ِپرده از سوء       و بي  
3

در ابتدا شاه نسبت به او            

 و نظرش را     كرد   مي  بلكه در بسياري از مسائل و امور مملكتي با او مشورت                       ، نگراني نداشت     

 اما سيد جمال به صراحت در         ؛ خواست    اصالحات را مي      ةحتي از او طرح انديش            . شد مي   جويا  

اند دور      هايي كه اطراف شما را گرفته             هر وقت اين مار و عقرب           « :    شاه گفت  پاسخ خود به    

. خواهم كرد     »   شوند، در آن موقع داعي هم شروع به كار                  
4

 دربارياني كه         دوره نيز      اين  در  اما     

 از او نزد شاه        - السلطان     امين  - صدر اعظم    از جمله     ، ديدند    مي ض خطر   منافع خود را در معر          

 سيد.   نمود  موجبات بدگماني شاه را از سيد جمال فراهم                  دوباره        ها  اقدام     اين   . كردند   بدگويي    

 و در آنجا      پناه برد    عبدالعظيم    حرم   به  ، با پاي پياده از تهران              نيز چون اوضاع را چنين ديد           جمال  

 و خواند    مي در آنجا ميان مردم خطابه            .   و مردم به دورش حلقه زدند               زيد گ هشت ماه اقامت       

________________________________________________________________ 

  .23زاده، همان، ص  تقي   1

  .132الدوله، همان، ص  امين   2

  .136 - 135همان، صص    3

افست بر اساس : (، تهرانالدين اسدآبادي، معروف به افغاني شرح حال و آثار سيد جمال، )1356(لطف اهللا جمالي اسدآبادي   4

  .130، سحر، ص ) برلين1304چاپ 
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 شاه را از موقعيت خود به           ،  اقدام     اين    در پي   . بيان كرد    ضرورت اصالحات مملكتي را            شان براي   

. فكند هراس ا    
1

 به عبدالعظيم و اقدام وي در آنجا در پيوند با موضوع                       مهاجرت سيد جمال      از   

به قرار زير       مهم را       ةدو نكت   توان     مي    ايران      در تحوالت آن روز           سياسي او  كرد عمل و  ها   ه گا ددي  

  : دريافت كرد

ه عنوان يك نماد مذهبي و مكان             ب ، العظيم  رداني او از شاه و اقامت در عبد                گ   روي   ، اوالً   

 كردعمل سياسي و در پي آن         ة در تغيير انديش      اي    عمده  تأثير    ، در مقابل دربار و درباريان                  مي مرد  

  . باره داشت  ايندر مردم  هاي ه تودرباو ا استبداد ناصري و رويكرد  در مبارزه بوي

از باال    گري    روح اصالح     ردم، همچنان       به م  ش دربار و روي آوردن             با  وي   تقابل  رغم     علي،ثانياً

 استبداد   عليه  خشن در مبارزه        هاي   بر افكارش غلبه داشت و مردم را به ساختار شكني و روش                     

 چون  ،  به عبارتي    . دانست    مي در اصالح امور           مي، بلكه بيداري مردم را عامل مه              نمود   ميدعوت ن    

د و به سوي   كن موفق نشده بود شاه و درباريان را از خواب غفلت و غرور ناشي از قدرت بيدار                                    

 حاكميت از سوي     ر مهم را با بيداري مردم و فشار ب                 اين    تصميم گرفت   ، اصالحات سوق دهد      

  . ندبه انجام برساها  هتود

 و به اميد پيشبرد      شد اميد  از اصالحات درون حكومتي نا                ،  مرحله    اين  در   او   ،  اين   بنابر  

 ميان افكار جديد از طريق انتشار جرايد و                    اين  در  .    به مردم روي آورد            ، اصالحات از بيرون        

گران    استعمار  ةبه افزايش گذاشته و سلط        رو   خواهي     ي آزادي      ها  انجمن  فكري و    روشن   هاي   هشبك

را به       مي  عمو هاي    نارضايتي    اين عوامل،       ة هم . ود انگلستان نيز مزيد بر علت شده ب           روسيه و    

 مانند   - ي از درباريان        ده، برخ     شرايط  پيچي    اين  در    . صورت آتشي در زير خاكستر در آورده بود                   

. گرفتند   مي  را به عنوان ابزاري براي مقاصد سياسي خود به كار                      حضور او    - السلطان    امين  
2

چنين    

 بيشتر از دربار       ، گذشت   مي  ايران      در   هر چه از حضور او         دوره عمالً      اين  در  كه    سدر  مي به نظر   

آورد و صراحت بيشتري در بيان               مي روي       م  مرد   هاي   ه و به سوي تود     گرفت    مي و شاه فاصله     

 و  ايران  كه ساختار سياسيبود واقعيت مهم  اين  نشانگراو نظرات .خورد ميديدگاهش به چشم 

از آن پس      .   آمد   به شمار مي    در راه پيشبرد اصالحات            اي   ه مانع عمده     در رأس آن شخص شا        

 را با جسارت بر زبان جاري             هايي   و چنين عبارت     داد    مي  مورد انتقاد قرار   شخص شاه را مستقيماً

________________________________________________________________ 

 14و 13 و 12شرح حال رجال ايران در قرن ، )1378(مهدي بامداد: ؛ همچنين، رك54، ص 1االسالم، همان، ج  ناظم   1
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.»...المال مسلمين كو ؟ و  بيت، شاه ملت فروش است،شاه ظالم است« :نمود مي
1

  

 او با     كه ديآ  نظري و عملي چنين بر مي هاي هدر عرص الدين جمالهاي سياسي سيد  از فعاليت

كارشكني درباريان در راه              حسادت و     آگاهي از      و     ايران      به  سفر پيشين ِ ارزشمند   هاي  به تجر 

در بيرون از حاكميت عليه شاه و دربار  جديدي را هاي  كانونگرفتتصميم اين بار ، اصالحات

 ، ديگر  به بيان   .    را مورد حمله قرار دهد             متش  شاه و ساختار حكو      و مستقيماً  ازي كند    اند   ه را  

 با روش آزمون و خطا           ، الدين    جمال   سيد  هاي   ديدگاه    اصالح ساختار سياسي قاجاريه در             ةانديش   

  ايران     كه البته بازتابي از تحوالت آن روز                  ، رنگ باخت و جاي خود را به ساختار شكني داد                 

بيشتري براي       ةقامت در عبدالعظيم جاذب           ا ة  در دور     او     هاي   ه انديش   چه سبب گرديد   آن  .   نيز بود   

 از پايگاه ظلم       بيان ديدگاهش         ، دكن  زيادي را بر گرد او جمع              افراد     داشته باشد و      ايران     مردم   

. بود  قرآني    ي  ها  ه  آموز   گيري از     بهره  ستيزي اسالم و     
2

 ايران،       حضور در    هاي  هتا آخرين لحظ       

شه و عمل سياسي او را به خود مشغول           اندي     ، طلبي  خواهي و حق      قانون   مبارزه با شاه و سلطنت،         

. ساخته بود   
3

سياسي و  هاي    در اين مرحله، بر خالف مرحلة اول، سيد جمال با افراد و گروه                                

كردند،      فكري و راديكالي كه حكومت ناصري را مظهر انحطاط و فساد تلقي مي                          ي ها  انجمن  

بتداد و خودكامگي تا پيروزي            ها و الگوهاي عملي او در مبارزه با اس                   انديشه   . رابطه برقرار كرد         

. داشتند   مي انقالب مشروطيت سرمشق روحانيان و مبارزاني شد كه در اين عرصه گام بر                            
4

 اين    

   و دربار     ر محافل گوناگون برجسته ساخت           در مقايسه با ساير روشنفكران د           ، او را     رزه مبا ةشيو

   . را به وحشت زيادي افكندايران

عليه    السلطان     امين  در ميان مردم موجب شد          جمال    سيد    آميز      بيدارگري و سخنان تحريك         

  قريب دولت      عن او   :   گفت  از جمله به شاه       ؛ نزد شاه بدگويي كند و او را از سيد جمال بترساند  او 

   را از     تبعيد او   يدستخط ضمن    شاه  تا آن كه در نهايت،          ؛ داد      را به جمهوري تغيير خواهد          ايران    

.كرد صادر ايران
5

   

________________________________________________________________ 

اي در برابر روحانيان مخالف خود استفاده كند و به دنيا نيز  كوشيد از حضور سيد به عنوان وسيله السلطان مي در اين باره امين   1

: رك. به همين دليل، سيد تهران را ترك نمود. دهدنام انجام مي نشان دهد كه اصالحات را تحت رهبري يك مسلمان صاحب

  .40انتشارات عطايي، ص : ،تهران2آبادي، ج  ، ترجمة محمد رفيعي مهرتاريخ معاصر ايران، )1363(پيتر آوري

  .14 - 7، صص ...الدين ، سيد جمال»سيد جمال و قرآن«رحمانيان، : دربارة شناخت سيد جمال از قرآن، رك   2

  .146 - 145مقايسه شود با صدر واثقي، همان، صص    3

  .89نشر سماط، ص /  كلبة شرق: ، تهرانالدين اسدآبادي و بيداري مشرق زمين سيد جمال، )1389( طباطباييمحمد محيط   4
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 -  به بصره وارد شد و در آنجا در جريان جنبش سياسي                    اخراج از ايران،             از  سيد جمال پس   

مذهبي تنباكو،     
1

 سيد علي  - همكاري يكي از رهبران مذهبي قيام               نمود كه با     فااي     اي    نقش عمده   

 مظالم شاه را با ذكر          آن    در   سيد حسن شيرازي نوشت و        اهللا   تي  آ   به اي    نامه  - اكبر شيرازي     

. يد  متذكر گرد    هايي  يق ا مصد 
2

فتواي مشهور تحريم         نامه در صدور        اين   برخي معتقدند ارسال       

  . فا نموده استاي سزاييتنباكو نقش ب

اسالمي     رهاي    و ساير كشو    ايران      كه زندگي سياسي سيد جمال در        گفت   توان    مي   نهايت،   در   

 را از     سياسي خود   هاي   هو انديش    ها    كه آرمان     دهد   مي يشمندان و مبارزاني قرار             اند     ة  را در زمر   او

 زمانه تعديل و تلطيف        هاي   پاية واقعيت     بر هايش را      ديدگاه    تنگناها و شرايط موجود عبور داد و           

  . ان انديشه و عمل را درنورديد كه مرزهاي ميبود قهرماني  او، رو اين  از؛نمود

   شاهناصرالدين بر قتل الدين جمال سياسي سيد  هاي ه انديشتأثير

سياسي  هاي    ديدگاه     سياسي سيد جمال بيان گرديد،         عملكرد  نديشه و     ا ة كنون در بار       آنچه تا   بنا بر  

توان    ، مي  ا به ترتيب ورود و حضورش در رويداده                    ،  ايران      در خصوص تحوالت        را  سيد جمال  

  :تقسيم نمودبه قرار زير  مشخص ةبه سه مرحل

   .ه اميد اصالح امور از درون حكومت بحشر و نشر با شاه و دربار قاجار،    .1

 ةبا انگيز   با استقرار در عبدالعظيم،             ،  به مردم    آوري    داني از شاه و دربار و روي                گر  روي       .2

   .اكميتبيدارگري و تقويت جنبش اصالحات از بيرون ح

 انقالب و    ةيش اند   هقاجار و روي آوردن ب حكومت نااميدي از اصالح ساختار استبدادي    .3

  . حاكميت قانون و تالش براي شكستن ساختار حكومت فردي

 خود،   فكري و سياسي    زندگي   در آخرين مرحله از            سيد جمال   كه    رسد  مي به نظر   ن چني 

 خود قرار     اقدام    در صدر    را    انقالب و تغيير بنيادي در ساختار سياسي حكومت قاجار                   ةانديش   

________________________________________________________________ 

 ليره، به 15000 سال، در مقابل پرداخت 50حصار امتياز توتون و تنباكوي ايران به مدت  قيام به علت واگذاري و اناين   1

  .اهللا ميرزاي شيرازي آغاز گشت كمپاني رژي و با فتواي تحريم تنباكو از سوي آيت

، خي تاري- ها و اسناد سياسي الدين الحسيني اسدآبادي، نامه سيد جمال، )1379)(به كوشش(سيد هادي خسروشاهي: رك   2

در كتاب اخير متن عربي و . 98 - 65اهللا جمالي، همان، صص  ؛ صفات26زاده، همان، ص  انتشارات شروق؛ تقي:  قم- تهران

 - 54اهللا جمالي، همان، صص  ؛ لطف)198 - 194صص (ترجمة دو نامة سيد جمال به ميرزاي شيرازي و روحانيان آمده است

دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  : ، تهرانبيدارگران اقاليم قبله، )1356(؛ محمد رضا حكيمي230 - 222؛ صدر واثقي، صص 59
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 ةدر عرص     جويي  ه ورزي و مبارز         حاصل ساليان متمادي انديشه          كه   را   چرخش مهم   اين  وي   .   داد   

  اين   خورم از      مي افسوس      « : ه است  چنين بيان كرد     خود   ه يكي از دوستان       ب   اي   نامه   در   ، سياسي بود  

  شمشير شقاوت  نائل نگرديدم؛       زيي كه داشتم كامالً       رويدم و به آرو         د خود را ن      هاي   كه كشت  

 دست جهالت فرصت نداد صداي آزادي از حلقوم امم                       نگذاشت بيداري ملل شرق را ببينم؛             

 !مستعد افكار ملت كاشته بودم           ر خود را در مزرعه          كاش من تمام تخم افكا          اي     . مشرق بشنوم    

 .م نمود   ميزار از سلطنت فاسد ن          بارور مفيد خود را در زمين شوره                 هاي   چه خوش بود تخم      

 . مزرعه كوير غرس نمودم فاسد گرديد               اين  درهرچه  ،چه در آن مزرعه كاشتم به نمو رسيد آن

 ،ش سالطين مشرق فرو نرفت          من به گو   هخواهان    يك از تكاليف خير         هيچ ،  صورت   اين  در  

 بود، اجر زحماتم را به              ايران     به ها   اميدواري      .   همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت               

.»...ب حواله كردند، با هزاران وعد وعيد به تركيا احضارم كردندضفراش غ
1

   

 آخرين نامه را  اين خواهد كه مطالب خود مي از دوست  همين مكتوبدر ادامةسيد جمال 

 هستيد و   ايران    ة  رسيد ة شفاهي بگويد كه شما ميو     ها    آن  ي برساند و به     ايران     ن  اطالع مبارزا       به 

 كه پيروزي نزديك         ،  راه از هيچ مانعي نترسيد          اين  در  ي بكوشيد و    ايران    ةبراي بيداري جامع    بايد 

 . بنياد حكومت مطلقه را منهدم خواهد ساخت،ت سيل تجدد و سرعت پيشرفسرانجام و است

 نيروي   اين كه       نه ، يد با فساد حكومت مطلقه مبارزه كنيد            توان    مي  تا  كند  مي ه توصيه  در خاتم    

. دنمايي  خود را تنها به قلع و قمع اشخاص تلف             
2

 و در آخرين        مكتوب   اين  در   سيد جمال   انديشة     

  : حائز اهميت بسيار استبه دو دليلاش  مرحله از حيات سياسي

 از صافي و    ،  عمر مبارزات سياسي وي اظهار شده             اي ه  سال  در آخرين      اين كه       به لحاظ   ، اوالً   

 گفت  توان    مي   ،  اين  بنابر  .    كرده و پااليش شده است         گذر     ايران     مبادي چندين سال كوشش در         

   . گسستني يافته استپيوندي نابا يكديگر  عمل سياسي وي انديشه و

 ،ارزه نكنند     با اشخاص دست اندركار حكومت مب             كه صرفاً  خواهد     مي يان   ايران      از  ، ثانياً  

  اين    در غير   ؛ بلكه بكوشند نهاد استبداد را از ميان بردارند و ماهيت آن را از بنياد تغيير دهند                                  

 هاي ه  در سوق دادن مبازر           ، اي   يابي به چنين نتيجه    دست .   تلف خواهد شد    ها    وقت آن    ، صورت  

  .  نمودفااي  اي يان به سوي انقالب نقش عمده ايران سياسي

________________________________________________________________ 

اند، اما شيوه و اسلوب نامه به   گر چه برخي در صحت انتساب اين نامه به سيد جمال ترديد كرده.67االسالم، همان، ص  ناظم   1

  . انديشه و عمل او بسيار نزديك است
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 شاه دست   ناصرالدين     در قتل     مستقيماً جمال  ا سيد ي  آ   موضوع كه   ين  ا  صرف نظر از بررسي      

 از  ة انقالبي در سومين و آخرين مرحل              ةانديش   كه حاكم شدن       رسد  مي داشته يا نه، به نظر         

 توسط  ، در قتل شاه قاجار          مي محرك مه   ،  ايران     حيات فكري و سياسي او در خصوص مسائل              

گزارش پليس اسالمبول به سلطان           .   ه است   بود  ، ميرزا رضاي كرماني از مريدان خاص وي                     

سيد «   :  گزارش چنين آمده         اين  در    .  گوياي همين واقعيت است        ،  شاه ناصرالدين    عثماني در پي قتل       

.» رفته و مرتكب قتل شده است ايران ي است و ميرزا رضا به تحريك او به ايران الدين جمال
1

  

 بسيار مهم و     هاي   همتن نام     ق .  ه 1313   سال ة قعد   ذي  13   در  فرانكفورت ترزتيونك           روزنامة     

ها   ه نام   اين   سازد كه صاحبان       شاه و شاهزادگان فاش مي           ناصرالدين    اق  انگيزي را در ات         بر  تأمل  

 مكتوب را     اين    كه اند   هخطاب به شاه و درباريان نوشت               ها آن    در  خواهان اصالحات هستند و          

 شما راه دارند و چنانچه جريان             نويسان به دربار        يابيد و بدانيد كه كاغد          مي اق خودتان      شما در ات  

 در آن صورت قتل شما براي ما بسيار آسان خواهد                   ، مواجه شود    با مانع    اصالحات از سوي شما       

 ماجرا ده      اين  در   كه  شد  و معلوم    گرفت  صورت      يي ها   بررسي   ها،   ه نام   اين   پس از يافتن     البته   .   بود  

. افراد بوده است اين ني يكي از و ميرزا رضا كرمااند هنفر از مريدان سيد جمال دست داشت
2

   

 نتيجه گرفت كه قتل       توان    مي   ، ها  ه نام  اين  و كم و كيف         صرف نظر از صحت و سقم      

يد سياسي س  ةناصرالدين شاه در شرايطي صورت گرفت كه فكر اصالح حكومت از انديش                            

به    نچني   . دانستند   امور را در كشتن شاه            ة تنها راه چار      آنان     و  جمال و مريدانش رخت بربست           

 كه ابتدا مشي      بود  دار      رهبري جرياني را عهده          در نظر و عمل       الدين    جمال  سيد   كه  رسد  مي نظر  

 جنبش اصالح   اين جريان تا مدتي اميدوار بود                   .   كرد   مي  را تعقيب        آميز      اصالح مسالمت     

 اگر   ، تهديد كرده بود        به همين دليل    ؛  حكومت با روش مسالمت و غير انقالبي به پيروزي برسد              

  .  شاه را خواهند كشت،توجه نشودها  ه خواست آنب

 كه اقدام     كرد   كه او را متهم        ايران      در حضور مجمعي از سفرا در پاسخ به سفير            جمال  سيد 

 ماجرا چنين      اين  در   نقش خود را      ،  بوده است    او   شاه به تحريك     ناصرالدين    ميرزا رضا در قتل        

 مگر  ، شود  مي آباد ن     ايران      بلكه گفتم  ،  بكش  شاه را   ناصرالدين      ! من نگفتم ميرزا رضا      «   : داد   توضيح  

. » استبداد     ةخبيث   ة شجر  به قطع ريشه    
3

 تبعيد سيد  ة در دور       هرسد ك   مي  چنين به نظر    ،  اين  بنابر    

________________________________________________________________ 
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 و طبيعي است كه تفكرات       بود؛     او   اصلي  ةوريت دغدغ     خواهي و جمه       مشروطه   ةيش اند   جمال،    

 در آن    ،  ايران     حل نهايي مشكالت      به عنوان راه        ،  كردن استبداد      كن سياسي او در خصوص ريشه        

ترور،      اين  در پي    ناگفته پيداست كه      .   ه باشد  ايفا نمود     شاه  ناصرالدين    دوره نقش بسزايي در قتل            

 مشروطه شتاب بسيار      دولت    حكومت  و برقراري          ي تغيير در ساختار استبدادي           تالش برا    

   .گرفت

  گيريهنتيج

هاي   افزايش آگاهي       .    گذاشت  فزوني   و به    ر  سياسي و اقتصادي ايران         هاي   بحران   در عهد ناصري      

 به منظور  از سوي محافل فكري و سياسي،مت قاجاري را حكو،و اجتماعي در اين دورهسياسي  

 در  ها ه  و مبارز    ها هاوج اين مناقش       .   فشار قرار داد        سياسي و اجتماعي، تحت       اصالحات    اي    پاره   

وابستگي    .   د نمو ميقي مواجه     ع هاي   با چالش   را    و حكومت ناصري      گرديد   جنبش تنباكو متجلي     

، باعث گرديد مقابله با            آن   مختلف  هاي    نظام استعماري غرب در جنبه          ساختار سياسي ايران به       

اجتماعي و رهبران فكري         هاي  استبداد داخلي و نظام استعماري خارجي در كانون توجه خيزش

 . شاه وارد ايران شد         الدين    دعوت ناصر    هسيد جمال در چنين فضاي متالطمي، ب           .   ها قرار گيرد       آن  

 ة نظام سياسي قاجار و كسب تجرب           از درون و بيرون            اصالحي  هاي   و تأثر جريان         تأثير  او با   

در پيش    اش    مبارزه      هاي    سياسي خود در ايران، سه روش مشخص را در دوره                     هاي   عملي از تالش  

ز هاي گوناگون دربارة شخصيت فكري و سياسي او، ناشي ا                      توان گفت تحليل       كه مي  گرفت  

  . ستو مبارزات اة در دور وي توجهي به همين مراحل انديشه و عمل سياسي بي

و   دشر شاه و اصالح امور، به دربار ناصرالدين شاه نزديك                       ب نخست به اميد تأثيرگذاري           

 در عمل با     ها  اما اين انديشه       .  را محقق سازد     اصالحي خود    هاي    با پند و اندرز كوشيد انديشه            

 حكومت ناصرالدين شاه و منافع نامشروع                ِزيرا با ساختار استبدادي           مواجه گرديد؛            مي ناكا  

، به محافل فكري و سياسي ، سيد جمال در مرحلة دوم مبارزاتدر نتيجه. درباريان در تضاد بود

  حاكميت، انديشة اصالحات را بر              ِد؛ تا با فشار از بيرون            شخارج از حكومت نزديك             

وي   همزمان با جنبش تنباكو،         ،  از ايران      او  با اخراج      ايت،   در نه   .   حكومت قاجاري تحميل نمايد         

و به جانب انديشه و شد درون و بيرون حكومت نااميد از طريق در مرحلة سوم از اصالحات 

 ايران، ايجاد جنبش بيداري اسالمي در                  از  ثمرة اين مرحله در خارج            .   يافت  مايل  ت عمل انقالبي     

اسالمي     كشورهاي     رو به تزايد آن به ساير           مصر و نشر   سرزمين    اجتماعي، از       - ابعاد  فرهنگي     
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تواند      مي ،  ناصرالدين شاه     قتل  در   ، ارتباط ميرزا رضاي كرماني با سيد جمال                 .   خاورميانه بود        

  . شاهدي بر اين مدعا باشد
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