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 و« اسدآبادی الدین سید جمال» ةطلبان اصالح هایاندیشه بررسی تطبیقی

 «رصافی معروف»

 1دکتر عبداالحد غیبی

 2بیان اعالیی

 چکیده

الدین اسدآبادی از جمله  روشهکراراج جنهاج     سید جمال و شاعر معاصر عراق رصافیمعروف 

سهوی  و هدایت ارادۀ ملتنا به  مردمی  بیداری اذهاج، افاار عمومیروشن کردج در اسالم هستکد ک  

؛ از ندنیک درخشهید ، عرص دار و پیشرو در این و ب  عکواج طالی  نداهتمام ورزید، ارزشنای اسالمی

، بهود  نها مجهدد آن  ۀکککهد یا احیا الدین مبتار و د جمالک  سیهای اسالمی و اندیش  هاآنجا ک  ایده

برخی از نویسکدگاج و بزرگاج ادبیها  عهر    ، تموجب تأثیر در عصر خود و پس از آج گشت  اس

الهدین بهوده و از    جمهال  سیدگرایانۀ اصالحتأثیر ترارا  تحت، کد ک  رصافی نیزهست بر این باور

مقال  حاضر سعی دارد تا با مقایسۀ برخی ، . از این رهگذر  استجستاو بنره  هاینای بلکد اندیش افق

بهر ایهن   ، طلبانۀ آج دوگذشت  از تبیین اهداف اسالمی و اصالح، از آرا و نظریا  این دو مرد مصلح

 اثرپذیری صح  گذارد.

 .گراییاصالح، اسالم، معروف رصافی، سید جمال الدین اسدآبادی:  واژگان کلیدی

                                                           
 . دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 1

 ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. . کارشناس 2
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 مقدمه

و فریاد اتحّهاد  ، ای ک  ضرور  همبستگی میاج مسلماناج را احساسنخستین چنره، اخیر ۀدر سد

زیست ک  زیرا در روزگاری می، سیّد جمال الدین اسد آبادی بود، ستعمارگراج بلکد کردرا در برابر ا

ثرو  و اماانا  و مکهاب  مسهلماناج به  تهارا      ، رنگ شده بودشوکت و اقتدار مسلماناج کم، عزّ 

داد. چنهره ای قوّ  و تواج مسلماناج را فرسایش مهی رفت و داخل ممالک اسالمی تکازعا  فرق می

خهوارگی و آز   ریزی دژ استواری برآمدند ک  بتواند در برابر جناجبیدار و مترار اسالمی ب  پیهای 

اتحاد و تشایل امت قرآج بود. مکاطق وسهیعی ازجنهاج اسهالم    ، ؛ آج دژپایداری ککداستعمارگراج 

، سوری ، مصر، عراقکشورهایی چوج  قیام قرارگرفت و مبارزه و، زیرپوشش این مو  عظیم بیداری

ایهراج را   هکدوسهتاج و ، اندونزی، حجاز، مراکش، تونس، الجزایر، پاکستاج، افغانستاج، ترکی ، لبکاج

مبانی عدالت اجتماعی اسالم  های سیاسی واندیش  مرنوم جدیدی ازاین چکین بود ک   دربرگرفت؛ و

 شد.سلیم مطرح ت ستم و، ب  دنبال چکد قرج رکود

، آشهو  ، ک  در جنهل ، شدق امپراطوری عثمانی محسو  میترین مکاطماندهعراق یای از عقب

شد ک  تصهرف در  برد. والیتنای این سرزمین توسط والیانی اداره میترس و اضطرا  ب  سرمی، ظلم

( بار مالیاتنایی ک  وض  می01ص:م0691، دانستکد. )عزالدینجاج و مال مردم را حق مسلم خود می

خواری و تررق  میاج مسلماناج رشوه، دزدی، تجسس، لم و ستمظ، کردشد بر دوش مردم سکگیکی می

( است که  مهردم ایهن سهرزمین را درمانهده کهرده بهود.        06از دیگر اشاال فساد این دوره )قرج 

انگلیسینا بها نیهروی نظهامی    ، م0609( عالوه براین با شروع جکگ جنانی اول در سال96:ص)هماج

( با 9 ص:ش0130، )ناظمیاج، ب  عراق حمل  کردند، خود ۀفتساز و برگ نظامی پیشر ۀعظیم و با کلی

مسلماناج از اقرار ب  اسالم و حاومت اسالمی  -ک  غیر مسلماج بودند - ییاروپا ۀ استعمارگراجسیطر

 ( 10 هماج:ص، ابا داشتکد و این ب  خاطر ترسشاج از آناج بود.)عزالدین

هایشاج جدید مواج  شدند ک  با اندیش  یعالیمبا تمسلماناج با حضور بیگانگاج در سرزمیکنایشاج 

و آننا را زیر  گماشتکدمیدر این شرایط باید کسانی ب  بیداری و اتحاد مسلماناج همت . در تضاد بود

و شهاگردش  « الهدین اسهدآبادی   سید جمهال »این روشکراراج  ۀآوردند. از جملگرد می اسالملوای 

افاار عمومی  سید جمالخود ساختکد.  ۀمدج اسالمی را پیشبودند ک  دفاع از اسالم و ت« محمدعبده»

داد تا روح اسالم بار دیگر در جاج مسلماناج قدر  گیرد و بدوج سوق می« اصالح دیکی»را ب  سوی 
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( او معتقد بهود که    000 ص:م0696، هیچ هراسی ب  رویارویی با اجانب تجاوزگر برخیزند. )ابوحاق 

اروپاییاج کم ندارند و اگر ضعری داشت  باشکد ب  دلیل جنل و دوری از  از ب  لحاظ استعدادمسلماناج »

 ( 016ص)هماج: «فضائلشاج است.

سهزا در   ب یمترارانی بودند ک  از این گرایش فاری طرفداری نموده و نقش ۀشاعراج نیز از زمر

ننهدام حاومهت   برانگیختن غیر  و حمیت مسلماناج ایرا کردند و آننا را ب  دفاع از حقوق خود و ا

ترین و نیز در ردیف این روشکراراج قرار دارد. او از بزرگ «معروف رصافی»خواندند. جور فرا می

( و 79ص:م1116، آید )البعیکیب  شمار می معاصرترین شاعراج عراق و جناج عر  در عصر برجست 

منم ک  ب   یوضوعاتچشم مردم را ب  سوی م»چرا ک  ، در شعر معاصر عراق است دار نوگراییپرچم

گشود و با سرودج اشعاری در بیداری مردم و قیام علی  ظلهم و  ، ذهن شاعراج دیگر خطور نارده بود

 کشماشهنای آننا را با دنیایی جدید از وادی شعر و اد  آشکا ساخت. او در ، ستم سلطاج عبدالحمید

 «.گیهرد را می و برابری پیشرفت و عدالت اجتماعی و جانب آزادی، اکثریت، جانب ملت ،اجتماعی

 (093 ص:م0661، )خراجی

آج است ک  با تای  بر دیواج معروف رصافی و نیز گزیهده ای از خطابه    مقال این  هدف، حال

 تها ضهمن بیهاج   ، مقایسه  قهرار داده  آرا و باورهای ایشاج را مورد ، الدین اسدآبادیهای سید جمال

الهدین  سید جمالهای روشکراری چوج گذاری اندیش اثرمیزاج ، آناجاصالح طلبانۀ و اهداف  نظریا 

 . تبیین نمایداین شاعر بزرگ معاصر عراق را ، رصافی در افاار و شعر

 زندگانی سید جمال الدين اسدآبادی  -1

او در روسهتای اسهدآباد در سهال    » محمد عبده شاگرد سهید جمهال الهدین اسهدآبادی     ۀب  گرت

ت سالگی نزد پدرش سید صهردر تحصهیل علهم را آغهاز     م( متولد شد و ب  سن هش0313/ ق0179)

زودی با ترسیر قرآج آشکا شد. در  ب، خاطر استعداد و نبوغ خود و ب (09 ص:م0690، )ابوری «. نمود

ده سالگی با پدرش برای ادام  تحصیل ب  قزوین رفت و علوم عربی و علوم اسالمی را ب  مد  چنار 

، عازم نجف اشهرف در عهراق شهد    0113ج مناجر  کرد و در تنراب  سال در آنجا خواند و سپس 

رفت. در آنجا از محضر دو مرجه  تقلیهد بهزرگ    علوم اسالمی ب  شمار می ۀترین حوزچوج بزرگ

همچکهین  ، شیخ مرتضی انصاری و مالحسیکقلی بنره برد و با فق  و اصول فقنی آشهکا گردیهد  ، زماج

طب و هیئت را در عراق آموخهت. سهید جمهال در    ، ریاضیا ، فلسر ، علومی دیگر از جمل  مکطق



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

34 

 

  

بکا ب  دستور شیخ انصاری عازم هکدوستاج شد و ضمن آشکایی با علوم جدید سعی کرد تا به   ، 0111

( به  ایهن   97 ص:ش0197، نشر تعلیما  دیکی پرداخت  و مردم را ب  اسالم فرا خوانهد. )اسهدآبادی  

ک  با سهرر به  کشهورهای مختلهف اسهالمی و      بود  جنانگردیترتیب سررهای او آغاز گشت. او 

ها و مسائل گوناگوج جناج دست یافت و هم با اندیش  دربارۀعمیق و وسی   یاروپایی هم ب  اطالعات

گون  روح نهاآرامش را واداشهت   ( و این11هماج: ص، مااتب عصر خود آشکایی پیدا کرد. )ابوری 

کلید شخصهیت   آننا پی برده و درماج آج را بیابد. ک  در احوال مسلماناج تأمل نماید تا شاید ب  درد

دانست ک  یک تک  ب  هرجا سر کشید و هر نهدایی سهرداد و از   « علوّ همت»تواج سید جمال را می

را « بیداری ملل شرق»هیچ مانعی ننراسید و حیا  خویش را وقف آرماج اصالحی خود نمود تا مگر

سهزا در   ب یثیرأالدین اسدآبادی در عراق نیز تالسید جم( حضور 193 ش: ص0117، ببیکد. )واثقی

که   اسالمی گذاشت؛ به  طهوری   ۀاسالمی و گسترش تبلیغ و دعو  در جامع، سیاسی، حیا  فاری

شکاختکد. او مکهادی بیهداری مسهلماناج و    می «تجدید در اسالم»عکواج رهبر حرکت  همگاج او را ب

اسالم و پرهیز از تررق  بین مهذاهب اسهالمی را تبلیهغ     زدایی بود و اتحادبازگشت ب  اسالم و بدعت

اواخهر عمهر خهود را در    ، سید جمالکرد و در آخر هم جاج خود را در همین راه از دست داد. می

امپراطور عثمانی قرار داشت و سرانجام ، کرد و غیر مستقیم تحت نظر سلطاج عبدالحمیدسپری  ترکی 

در  عاقبهت دستور قتل سید جمال را صادر کرد و  سلطاج گشت و تیرهاو و سلطاج عبدالحمید  رابطۀ

را در قبرستاج مشایخ استانبول ب  خها  سهپردند. )محهیط     اشم. او را مسموم ساختکد و جکازه0369

ایهن  ، او جسهد بکا ب  درخواست دولت افغانستاج مبکهی بهر انتقهال     اما( 039ص:ش0191، طباطبایی

الدین از استانبول به  کابهل   د قبول واق  شد و پیار سید جمالدرخواست از سوی دولت عثمانی مور

  دفن گردید. دانشگاه کابلمکتقل شد و در 

 جمال سیدگرايانۀ های اصالحانديشه -2

اتحهاد و همهدلی مسهلماناج و    ، س  اصل اساسی: پایبکدی ب  تعهالیم دیهن   برسید جمال  رارا ت

 اسهالم  اقتصهادی و هکهری  ، اجتماعی، آموختن علوم مرید از اروپاییاج و تطبیق آج با زندگی سیاسی

ای  رحلبا سید جمال الدین اسدآبادی ب  م، گری اسالمی( اصالح001 ص:هماج، . )ابوحاق مبتکی است

و علوم عقلی و نیز علوم جدید « عقل»اول گرایش ب   ۀجدید وارد شد ک  ویژگی اصلی آج در درج

بازگشت  ۀدستمای، ای ک  در شرق اسالمی در گرفت  استگرایان  و احیاگران نای اصالحتاست. ننض

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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ک  سید جمال الدین چکاج، اسالم دارد ۀای اصیل و احیای توانمکدینای دیریک  و از یاد رفتب  سرچشم 

ست همتی بسیار بهرای تمسهک به     ا اجتماعی - جکباج بزرگ نوخواهی و نواندیشی دیکیک  سلسل 

ترین و مزمناو منم، عالوه براین (90ش: ص0119، اصول اسالم قایل بوده است. )مدرسی چناردهی

ایهن دو به  شهد      اسالمی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و بها  ۀترین درد جامع

مسهلماناج را   ۀآگاهی سیاسی و شرکت فعاالن، مبارزه کرد. او برای مبارزه با این دو عامل فلج کککده

شمرد و برای تحصیل مجد و عظمت از دست رفت  مسلماناج و ب  دست در سیاست واجب و الزم می

در حقیقت حلول مجهدد  بازگشت ب  اسالم نخستین و ، آج هستکد ۀآوردج مقامی در جناج ک  شایست

ش: 0193، دانسهت . )مطنهری  فوری و حیاتی می، مسلماناج ۀروح اسالم واقعی را در کالبد نیم  مرد

بیچارگی در برابهر اسهتعمار    ۀدانست ک  مسلماناج تا زمانی ک  خویشتن را از عقدسید می( »11ص

بیگان  و امیراج سهتماار به    تواج چشم داشت ک  بر ضد استعمارگراج از ایشاج نمی، انگلیس نرهانکد

کوشید تا مسلماناج را در مبارزه با انگلسهتاج  پیاار برخیزند. از این رو در سراسر زندگی خویش می

توانکهد انگلسهتاج را از   راستی یگان  و بسیج شهوند مهی   قویدل ککد و نشاج دهد ک  اگر مسلماناج ب

 (019ش:ص0199، عکایت) «خواهی و زورگویی باز دارند.گسترش

 های سید جمالپژواک انديشه، مطبوعات -3

بیشتر مرد عمل بود تا قلم و آثار اند  ب  جها مانهده از او نیهز در واقه  بخشهی از      ، اسدآبادی

موضوعا  مختلف  ۀست ک  سید برای نشر افاار و آرای خود دربارا مبارزا  سیاسی و فرهکگی او

رسهال  و نامه  در   ، نگهارش مقاله   ، ایراد خطاب »از روشنا و وسایل گوناگونی بنره جست از جمل : 

( سهید در نشهریا  و   11و  19 ص:ش0191، )منهدوی و افشهار  «. هاجراید عصر و انتشار روزنام 

مسلماناج را عمیقاً مؤمن سازد ک  اسالم قادر است ب  عکهواج یهک   »های خود کوشش داشت خطاب 

و ب  استبداد داخلی و اسهتعمار خهارجی    ماتب و یک ایدئولوژی مسلماناج را نجا  و رهایی بخشد

 (11 هماج:ص، )مطنری «خره ب  مسلماناج عز  و سعاد  ارزانی دارد.الپایاج دهد و با

بیکان  متوج  نقش و کارکرد مطبوعا  جدید در عصر خهویش  با دیدی نات  سکجان  و واق  سید

پیشهوایاج و   ۀتوانکد وظیرمی، ی های یومجراید و اخبار نام »نویسد ک  در جناج جدید و می شودمی

سائقی ب  روی فضائل و قائدی ب  جانب کماال  و مهانعی  ۀ و ب  مکزل گیرندهادیاج مردم را بر عنده 

اه   کاز مکار عمل کککهد مشهروب به  ای    ایاز رذائل و زاجری از نقائص و آمری ب  معروف و ناهی
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( بکابراین سید جمهال در  911 ص:هماج، اثقی)و« درهم و دیکار. ۀحق باشکد ن  بکد ۀاربا  جراید بکد

همهت گماشهت. ایهن    « الرثقیی  ةالعرو  » ۀمقیاس وسی  ممالک اسالمی ب  تأسیس و انتشار روزنامه 

بهرد.  روزنام  از هدایت فاری و آرای سیاسی سید جمال و قلم تحریر عربی محمد عبده بنهره مهی  

ر این خصوص برای بیداری مهردم و  از دیگر کارهایی ک  سید د( 019 ص:هماج، )محیط طباطبایی

تشویق دوسهتاج و ارادتمکهداج خهود به      ، دادوادار کردج آننا ب  مقاومت در برابر استبداد انجام می

دید و در آننا را برای بیداری مردم سودمکد میۀ ترجم  و تألیف و نشر کتب و رسائلی بود ک  مطالع

 :ش0131، )رئهیس کرمهی   کهرد. را دنبال مهی استامبول و مصر و سایر کشورهای اسالمی این فار 

 (011ص

 سید جمال آثار -4

. کهرده اسهت  ای ک  سید در پاریس با همااری شیخ محمد عبده مکتشر مهی : مجل الرثقیی  ةالعو 

، )برههانی  رسهائل عرفهانی.  . تاریخ ایراج و تاریخ االفغهاج . ضیاء الخافقین. های فلسریرسائل و نام 

 (06 ص:ش0131

 «معروف رصافی»زندگانی گذری بر  -5

م در  0397معروف عبدالغکی الرصافی یای از شاعراج بزرگ معاصر عر  اسهت که  در سهال    

های آج شنر آغاز کرد تا جهایی که    بغداد ب  دنیا آمد. او تحصیال  خود را در یای از آموزشاده

د شد. بعد از آج ابتدایی وار ۀسپس ب  مدرس، قرآج را حرظ نمود و اساس و اصول نوشتن را آموخت

اما قبل از اخهذ  ، رفت و حدود س  سال در آنجا ب  تعلیم پرداخت« الرشدی »نظامی  ۀرصافی ب  مدرس

مکیهره  » ۀآنجا را تر  گرت و ب  سراغ یای از مدارس دیکی آمد و در مدرس، مدر  از این مدرس 

 / 91-76ص :م1116، حضور یافت. )البعیکی« محمود شاری األلوسی»های درس در کالس« خاتوج

ههای آموزشهی   بهاالخره پهس از گذرانهدج دوره   ، ( رصافی013-019 ص:ش0139، شایب انصاری

معلمی گذاشت و ب  تدریس در مدارس ابتدایی پرداخت و حدوداً یک سال ههم   ۀمختلف پا ب  عرص

 تدریس کرد. او همچکین توانست قبل از اعالج قانوج اساسی ک  مصهادف بها  « الرشدی » ۀدر مدرس

زیباترین قصایدش را با مضموج اجتماع و انقال  علی  ظلم و استبداد ب  ، حاومت عبدالحمید دوم بود

 (171-171 ص:م1119، نظم درآورد و ب  این ترتیب نامش بر سر زباننا افتاد. )الخضراء الجیوسی
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آمد قدس و فلوج  در رفت و ، دمشق، آستان ، رصافی در طول حیا  خود بین سرزمیکنای بغداد

، بود و در اثکای این سررها و در احوال مختلف خود ب  خلق آثاری در نظم و نثهر همهت گماشهت   

سمت ، درعراق مجلس دولت عثمانی ۀنمایکد، معلمی، نگاریعالوه براین در مشاغلی همچوج روزنام 

 مجلهس پهکجم و   ۀنمایکد، «اصالحا  علمی» ۀریاست کمیت، «ترجم  و تعریب» ۀنائب رئیسی کمیت

ای ک  او در راه پیشرفت و ترقی شائب ایرای نقش نمود. این مکاصب فرهکگی و تالشنای بی جز آج

، اش ب  انجام رسانید سبب محبوبیت و اشتنار رصهافی در بهین مهردم گردیهد. )شهراره     کیاج جامع 

( این شاعر پس از برعنده گرفتن مسهئولیتنای مختلهف   91 ص:هماج، و البعیکی 13-19 ص:م0631

از  0613در سهال  ، هها گیهر در ایهن عرصه    نای چشهم شه سی و اجتماعی و مبذول داشتن کوشسیا

اوایل جکگ جنانی دوم ، «رشید عالی الایالنی»مسئولیتنای دولتی ککاره گرفت و زمانی ک  انقال  

رصافی ب  آج پیوست  و از خطبای آج گردید و سرودهای زیبهایی نیهز به  نظهم     ، در بغداد روی داد

ذا  »اش عزلت گزید و با بیماری شدید او در خان ، م 0690با سرکوبی این قیام در سال  کشید. اما

( بیمهاری او ههر   91هماج:ص، و البعیکی 90هماج: ص، کرد. )شرارهنیز دست و پکج  نرم می« الری 

 ۀدر سن هرتاد سالگی دار فانی را وداع گرت و در مقبهر  0697شد تا ایکا  در سال تر میروز وخیم

فرهکهگ واالی  ، ( به  ایهن ترتیهب   111 ص:م1113، در بغداد ب  خا  سپرده شد. )عبّود« اعظمی »

نشیکی و همراهی او با بزرگاج عالم عربهی و  هم، تربیت ادبی ممتازش، مسافرتنای فراواج او، رصافی

د  دانهایی و مکزلهت رفیه  او در شهعر و ا    ، از عوامل نبوغ، عصرشادیباج و شاعراج و متراراج هم

( و فرامهوش ناکهیم که  رصهافی     039-031 ص:م0661، رود. )خرهاجی عصر حدیث ب  شمار مهی 

به  شهمار    آزادی و وحهد  ، شاگرداج بسیاری درشعرعالم عربی دارد ک  امروزه پرچمدار پیشرفت

 (039 :ص. )هماجآیکدمی

 رصافی  ۀهای اصالح گرايانانديشه -6

کهرد و در  گذاری ب  عقهل را تبلیهغ مهی   رزشگرایش یافت و ا« اهل عقل»رصافی ب  جماعت 

قهرار  ، و کسانی مثل آناج ک  اههل ریی بودنهد  « ابوالعالی معرّی»و « متکبّی»ردیف شاعرانی چوج 

، دادعراق عصر شاعر رخ مهی  ۀ( در مقابل حوادثی ک  در جامع961 ص:ق0911، گرفت. )الراخوری

گرفت که  رصهافی سهنم قابهل     میفاری صور   -سیاسی و حرکتنای اجتماعی -حرکتنای دیکی

سیاسی را با تای  بهر آمهوزه  ، اجتماعی، قومی، توجنی در این گون  جریاننا داشت. او قصاید وطکی
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شهاعر   رصهافی ( 099 ص:هماج، و خراجی 76-73 ص:هماج، های دین اسالم ب  ثمر رساند. )البعیکی

معانی و اغهرا  شهعر   ، در اسلو  نوگرایی بود ک  ب  واقعیتنای زندگی تمایل یافت  و بذر تجدد را

، )ههدّاره  «عدالت و مساوا  با دیگر ملتنها بهود.  ، او طرفدار اصالحا  و خواستار آزادی»کاشت. 

گویهد:  ککد و میمعرفی می« اصالح طلب»نیز او را شاعری « یوسف عزالدین( »11-06 ص:م1111

را در خدمت ملهت قهرار    ست. او کسی است ک  شعرا و مند انقال  شعری رصافی شاعری نوگرا»

 (096 هماج:ص، )خراجی«. آیدداد و در واق  یک شاعر اصالح طلب ب  حسا  می

 کارگیری شعر و جرايد در بیان افکاربه -7

هایی از تجدد و شاوفایی آراسهت   شعر عربی در اواخر قرج نوزدهم و ابتدای قرج بیستم ب  نشان 

گرفهت و از قضهایای عمهومی مثهل     ج را در برمهی اجتماع و تمد، گردید و مضامیکی چوج سیاست

رانهد.  عدالت و از مشاال  جامع  و نیز از امت و تاریخ تمدج سخن مهی ، حاومت، استقالل، آزادی

اسالمی و عکصر وحد  اسالمی در زیهر لهوای خالفهت عثمهانی و      ۀ( عقید033 ص:هماج، )ابوحاق 

، شهود. )الجیوسهی  وره محسهو  مهی  گرایش ب  قومیت عربی از دیگر موضوعا  شعری در ایهن د 

، رصافی  رسهاند و در دیهواج شهاعرانی چهوج     التزام شاعراج را می، ( این گون  اشعار77 ص:م1119

   شود.شوقی و مطراج و... ب  وضوح دیده می، زهاوی

سیاستمدار و یک معلم و ، زباج شکاس، فیلسوف، رصافی در شعرش یک شاعر نیست بلا  مترار

نای جامع  ب  نای برای تحقق آرما( ک  شعر را وسیل 71 ص:هماج، ست )شرارهپژوهشگر اجتماعی ا

دفاع از حقوق فرزنداج امهتش  ، بکدد. روح آزادگی و شورشگری او علی  ظلم و استبداد حاکمکار می

رغهم عضهویتش در مجلهس    سهبب شهد تها علهی    ، سوی بیداری و برانگیختن افاار عمومی عراق ب

تعارف و ساو  اختیار ناکد و همواره بانگ آزادی و قیام علی  ، ک  داشت نمایکدگاج و مقام رفیعی

سازد. شعر رصافی با موضوعا  مردمی پیوند خورده اسهت و  داده و در شعرهایش مکعاس ظلم سر 

شهعرش را در راه  ، داند. پس این شاعر بهزرگ او شعر را ب  عکواج یک وظیر  و در خدمت مردم می

، عالوه براین( 171 ص:م1111، بکدد. )البابطیندردهای جامع  ب  کار می ۀجهدایت و نصیحت و معال

وسی  برداشت و اشعار مختلری در  یفرهکگ و ادبیا  و توج  ب  زباج عربی گامنای ۀرصافی در زمیک

ها در روزنام  و مجال  عصر خود مکتشر کرد. او همچکین ب  امر ترجم  اهتمام ورزیهده و  این زمیک 

( رصافی خود نیهز  039 ص:هماج، دی را از زباج ترکی ب  عربی برگردانده است. )خراجیاشعار زیا
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را نیهز  « یمل»اجتماعی و ادبی ، سیاسی ۀم روزنام0611نگاری مشغول بود و در سال مدتی ب  روزنام 

 مکتشر کرد.« سبیل الرشاد»ای هم ب  زباج عربی تحت عکواج و روزنام د ب  چاپ رسان

 یآثار رصاف -8

قدس و فلوج  در رفت و آمد ، دمشق، آستان ، رصافی در طول حیا  خود بین سرزمیکنای بغداد

بود و در اثکای این سررها و در احوال مختلف خود ب  خلق آثاری در نظم و نثر همت گماشهت. در  

ی های خطه اند و شماری از آننا هکوز ب  صور  نسخ برخی ب  چاپ رسیده، میاج این آثار متعدد او

 اند.آثار ب  چاپ رسیده:باقی مانده

،   الخطیرب  ةنفخ الطیب فی الخطابرر ، ةفی ارتضاح اللكنر ةدفع الهجنر، ةاألناشید المدرسیر، الوؤیا

، رسائل التعلییات، ةالعوبیر ةدر س فی تاریخ اللغر، محاظوات فی األدب العوبی،   التعلیم ةتمائم التوبیر

 ةالمحمدیر ةالشخصیر، میاالت ةمجمثع، د ا ین الوصافی، لم الذبابفی عا، العالء، علی باب سجن أبی

 (11 ص:م1119، )الرصافی أ حل اللغز المیدس.

 «رصافی معروف» و« اسدآبادی الدين جمال سید»طلبانه  اصالح هایانديشه بررسی تطبیقی -9

عی بهر آج  سه ، شهاج و بیاج کلی اهداف این دو مرد مصلح جناج اسالم اجمالی حال پس از معرفی

 پرداخته   های مشترکی از کهالم ایشهاج  با ذکر نمون  مضوع مقال ب  بررسی برخی از مصادیق است 

 شود.

 تجديد میثاق با کتاب خداوند -9-1

طور کلی فراموش شده و یا چکداج ضعیف در قروج اخیر بسیاری از احاام و مقررا  دیکی یا ب 

، عهدالت ، حاومهت ، کککد. مثالً سیاستماناج ایرا نمیاند ک  عمالً نقشی در زندگی مسلو سست شده

دیانت بیروج اسهت. از  ۀ و گویی این امور از حوز امر ب  معروف و ننی از مکار از یادها رفت ، جناد

را جنت اصالح آننا مبذول داشت. او معتقد بود ک  بسهیاری از   خود این رو سید جمال الدین تالش

همچکین ابعادی از دین فراموش شده و باید آننها را  ، باید آننا را زدودها ب  دین اضاف  شده و خراف 

تهواج به    زنده و احیا ساخت و ب  میاج جامع  باز آورد. ابعاد فراموش شده متعددند ک  از جمل  مهی 
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سیاسهی اسهالم اشهاره کهرد.     -عدالت اجتماعی و بعهد اجتمهاعی  ، خود قرآج، روش شکاخت قرآنی

 ( 073 و 079 ص:ش0131، )برهانی

طور جدی و در سطح جناج اسهالم مطهرح   را ب « بازگشت ب  اسالم»نخستین بار اسدآبادی شعار 

نمود ک  قرآج در میاج مسلماناج غریب است و محتوایش کمتر مورد توج  قرار کرد و یادآوری می

آج تای  و آج داد ک  مسلماناج باید برای احیای اسالم ب  احیای قرگیرد. از این جنت او تعلیم میمی

تر از آج برای عمل کردج تالو  کککد. در واق  محور اساسی و ایدئولوژیک را برای فنمیدج و منم

 ۀترار دیکی و وحد  اسالمی قرآج بوده است. ب  گرته ، سید جمال برای احیاگری و بازسازی نوین

اس و مکشهأ آج  فعالیت او رنگ سیاسی داشت اما اس ۀهم»محقق مسلماج سوری ، دکتر محمد البنی

 (199 ص:ش0179، )الگار« فعالیتنا قرآج بود.

« انساج در دنیا و آخهر  اسهت   ۀدین طرحی النی و ضامن سعاد  مطلق»سید بر این باور بود ک  

دید ک  مسلماناج از تعالیم اصیل اسالمی فاصل  گرفت  و ب  دلیهل  ( ولی می13 ص:ش0191، )اسدآبادی

م سوء تعبیر شده و بسیاری از مرهاهیم اسهالمی بها خرافها  و عقایهد      نروذ عقاید جبری از احاام اسال

عملی مسلماناج را به  دنبهال دارد و حیهاتی    این جریانا  رکود و بی ۀاند ک  همنادرست آمیخت  گشت 

( به  عهالوه   71ص:ش0171، فرما است )محیط طباطباییاجانب بر ایشاج حام ۀآمیخت  با زبونی و سلط

دارد که :  اند. در چکین شرایطی اسدآبادی اعالم میعلوم و فکوج جدید نیز دور مانده مسلماناج از کارواج

 و کدر اوههام  خرافا  از زنگ توحید و تکزی  صیقل را ب  عقول ک  است این اسالم دین رکن اول»... 

و  است کافی عقل کوری برای انرراده ب  یک هر ک  خرافاتی از آج .سازد پا  همیا و و و آالیش

بکهابراین راه   (019ش: ص 0193، )مهوثقی « نیست. خالی و خرافا  اوهام از این موجوده ادیاج البغ

و روش مسلماناج نخسهتین اسهت که  در    « بازگشت ب  دین»، حل او برای پیشرفت و ترقی مسلماناج

تمدج بشری و نگنباج هسهتی آج اسهت و پیهرواج    »ککد: ها و آثار مختلف خود بر آج تأکید میمقال 

ککد... اککوج از دین تکنا نامنایی است که  بهر جها    خواند و دعو  میخود را ب  هم  فروع مدنیت می

پس عال  فوری آج رجوع ب  اصول دین و پیروی از احاام آج همانکد روزگهار نخسهتین    است. مانده

فراشهت و  او کسی بود ک  پرچم این دعو  را برا، ( آری61: 0196، الرثقیی  ةالعو ، )اسدآبادی« است.

معتقد بود با و ( 196 ص:م0631، گذاری کرد. )گلدزینرجریاج دیکی معروف ب  وحد  اسالمی را پای 
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تواج در مردم روح جوانمردی و مبارزه برای تحقهق  بازگشت ب  نصوص دیکی و النام گرفتن از آج می

 (069 ص:م0696، حق و عدالت را برانگیخت. )شرقاوی

در شعرش از اسالم و عقاید دیکی خود دفاع کهرده  جمال الدین  همچوج سیدمعروف رصافی نیز 

خواند. او در ایهن راه از الرهاظ بهدی  قهرآج و     قدر اسالم فرا میها و تعالیم گراجو ملت را ب  آموزه

گرایش دیکی و ، معانی نغز و بلکد این کتا  آسمانی وام گرفت  است ک  با مروری بر دیواج رصافی

در ارتباب با اعتقهاد رصهافی چکهین    « الخضراء الجیوسی»رسد. راقی ب  اثبا  میاسالمی این شاعر ع

گرت  است ک  او از جمل  شاعراج مسلمانی است ک  اشعارش را در خهدمت موضهوعا  و مضهامین    

( جمود سختگیراج و برخی از علمای متعصهب و  71ص:م1119، اسالمی قرار داد. )الخضراء الجیوسی

رصافی را ، پذیرفتکدد دین راکد بماند و هیچ ترسیر و تأویلی را برای آج نمیخواستکگرا ک  میسکت

پکدارد و معتقد است ک  فساد در دین و ناروا می یۀسازد چرا ک  او جمود عقلی را ماآزرده خاطر می

همگهام  ، بکابراین دین باید با عقل و علم، رودزندگی جریاج دارد و دائماً رو ب  پیشرفت و ترقی می

سهعادتمکدی  ، روشهکگری  ۀ( او دین اسهالم را مایه  961ص:ق0911، با زندگی پیش رود. )الراخوری

ککد ک  دیهن  سوگکد یاد می« سجایا فوق العِلْم و العَلَم» ۀداند و در قصیدانساج و شاوفایی تمدج می

ا و احاهام  دارد بلا  سراسر اندرزهسختی وتکگی و غم و اندوهی بر مردم دیکدار روا نمی اسالم هیچ

 :باشدآج جنت تسنیل و روشکگری انساج می

  تررا م مررا کرران فرری ا سررالجم مررن ح ررو      

  ةبررررل کلارررری سرررراء ت یْصرررریوا    ت  ْص ررررو  
 

 لهررررر مُ   ةرآلررررکأنَّررررری لررررری   ل ررررررا  

 علرررری األنرررراج   ال فرررری نهجرررری    م ررررمُ
  

 (080 ص:ج2002، )الوصافی

و ، م هیچ فرق و تراوتی میاج انساننا قائل نیسهت شود ک  اسالیادآور می« یقولوج»و در قصیدۀ 

  :دهد مگر از جنت تقواو نژادی را بر دیگری برتری نمیکسی یا قبیل 

  ة    مرررا ت رررو ال  ا سرررالجُ ل لیم ررروء  م یرررز    

  فلررری   لمُ رررو  ن یصُررریُ ح ررر َّ مُعرررد جم    

     ال ف خررررو  ل ننصررررانم  ل ررررا بمص ررررعْیمی   
 

 ی نت مرررری« آلد ج »ع لرررری م  یل رررری  م م ررررنی   

    ال ع و برررری   بخصُرررریُ فضررررل  أعج ررررمم   

   ال فضررررل   ل ررررا بررررالتای ی    التَّك ررررواجم   
  

 (182 : ص)همان
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ککد و خطها  به  دشهمکاج    رصافی اسالم را دین آشتی و صرا معرفی می، این قصیده ۀو در ادام

ما بر شما پیروز گشتیم؛ بها  دارد ک  ب  یاد آورید زمانی را ک  با ما در جکگ بودید و اسالم ابراز می

این حال در ننایت خوبی و صلح و سازش با شما رفتار کردیم چرا ک  اسالم دیهن آشهتی اسهت و    

 :ککدخُلق و سرشت نیک را ب  مسلماناج سرارش می

  عل ثْنرررا   ک نرررت م سرررافلین  فلرررم نكرررنی 

    لرررم ن ترررو ال  الیحُصرررنی أ ان  سمررردال ك م
 

 ت حكِّممالمُرررر ة لن  ررررد َ  ل رررریك مْ س فررررث   

 الیمُررررت ح لِّمم ة    ت لررررَ  ل ع مررررومَ شیم ررررر
 

 (182 ص:همان) 

اسالمی و  ۀترین عامل وحد  در جامعکریم را ب  عکواج منم دیکی و قرآج ۀشاعر همچکین عقید

سازد. این شاعر بزرگ ککد و در شعرهایش مکعاس میپیروزی بر دشمکاج و تجاوزگراج معرفی می

سهعی مهی  ، انگیز اسالمی و نیز یاپارچگی مسلماناجهای دلازگشت ب  آموزهدر راستای دعو  ب  ب

وطکانش پرورش دهد و دالورینای گذشتگاج را به   کرد تا عِرق ملّی و غیر  قومی را در وجود هم

 پاخاستکد.رُخ آناج باشد ک  چگون  شجاعان  در دفاع از دین و کیاج خود ب 

 ر تکامل زندگی انسانآموختن و نقش آن د، اهمیت علم -9-2

مسهئل  چگهونگی برخهورد    ، اخیر دویست سال انگیز در میاج مسلماناج در طولاز مسایل مکاقش 

علوم و معارف ، مسلماناج با علوم و معارف نوین می باشد ک  عمدتاً در اختیار غربیاج است. بسیاری

گهرفتن ایهن علهوم و    یها  ه و دیدند و لذا با آج شدیداً مخالرت کهرد جدید را مساوی با استعمار می

بسهیاری نیهز در میهاج    ، دانستکد. در مقابهل غر  واستعمار می ۀتاکولوژی را ب  معکای پذیرفتن سلط

کردند. در این میاج شماری نیهز بها شهرایطی    چوج و چرای این علوم را پیشکناد میمسلماناج اخذ بی

شهمردند. سهید جمهال از    ل اجتکا  مهی استراده از علوم و فکوج غربی را جایز بلا  واجب و غیر قاب

( سید علم را اساساً شرقی و غربهی و اسهالمی و غیهر    091-090 ص:هماج، گروه سوم بود. )برهانی

سازد... پادش  علم هر وقتی علم است ک  هرجا عظمت و شوکت خود را ظاهر می»دید: اسالمی نمی

هی از غر  ب  شرق رفت ... علمای ما پایتخت خود را تغییر داده است و گاهی از شرق ب  غر  و گا

کککهد  گویکد علم فرنگ و از این جنت مکه  مهی  اند یای را میدر این زماج علم را ب  دو قسم کرده

اند ک  علم آج چیز شریری است که  به  ههیچ طایره      دیگراج را از این علوم نافع  و این را نرنمیده
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شود ب  علم شکاخت  میود بلا  هرچ  شکاخت  میششود و ب  چیز دیگری شکاخت  نمینسبت داده نمی

گردد. انساننا را ب  علم باید نسبت داد ن  گردد ب  علم معروف میای ک  معروف میشود و هر طایر 

علم را ب  انساننا. چ  بسیار تعجب است ک  مسلماناج آج علومی ک  ب  ارسطو مکسو  است و آج را 

یای از عالماج مسلماج بوده است و اما اگر سخکی به  گلیلهو )   خوانکد ک  گویا ارسطو ب  غایت می

انگارند. پدر و مادر علم برهاج اسهت و دلیهل نه     گالیل ( و نیوتوج و کپلر نسبت داده شود کرر می

کککهد فهی   ست ک  برهاج باشد... آننا ک  مک  از علوم و معهارف مهی  ا ارسطو و گلیلو. حق در آنجا

دیانت اسالمی  است و هیچ ، ترین دیکنا ب  علوم معارف  هستکد. نزدیکالحقیق  دشمن دیانت اسالمی

 ( 69-61 ص:ش0101، )اسدآبادی« علوم و معارف و اساسنای دیانت اسالمی  نیست. ۀمکافاتی در میان

دولت ب  عدل و ملت ب  علم زنده می»گرت: ای بود ک  میاهمیت علم نزد جمال الدین تا اندازه

( با این وجود او شرایطی برای اخذ علوم و فکوج غربی نیز قایل اسهت  091ص:ماجه، )برهانی« شود.

معکوی و اجتمهاعی در میهاج   ، اخالقی، در علوم و نیز تقدم تحول فاری یاز جمل  دمیدج روح فلسر

مسلماناج بر اقتباس علوم و فکوج جدید. و نیز ایکا  باید پس از تحاهیم مبهانی اعتقهادی و ایمهانی     

مسلماناج صدر اسالم تکنا هکگامی ب  فراگرفتن طب بقراب و جالیکوس »طور ک  هماج، باشدمسلماناج 

مسلماناج امروزی نیز ، و فلسر  افالطوج و... همت گماشتکد ک  پای  های ایماج خود را استوار کردند

تکنا زمانی باید ب  فرهکگ و تمدج اروپایی روی آورند ک  دیهن خهویش را به  وجه  درسهت آج      

 (199-191 ص:هماج، )واثقی« گردانکد.باز

های فاری و تواند ارزشسید جمال عقیده داشت ک  یک نظام آموزشی خو  برای مسلماناج می

اخالقی آننا را افزایش دهد. از نظر او انسانیت انساج ب  آموزش است... اگر آموزش مکاسب باشد از 

کرد ک  از جمله   ورد. اسدآبادی اذعاج میآشرافت ب  همراه می، آفریکد و از پستیکمال می، نقص

تروق و برتری در دانش و علهوم و   ۀاند از ناحیعوامل پیشرفت و قدرتی ک  ملل غربی کسب کرده

 مؤثر ینیروی ۀاصالحا  دیکی پروتستانتیسم سرچشم  گرفت  است. او علوم و دانش جدید را ب  مکزل

تها وقتهی که     »گرت: کرد و میاناج گوشزد میب  مسلم، برای آزادی و رهایی از انحطاب و بردگی

، مسلماناج از فراگیری علوم و دانش جدید دوری گزیککد و فکوج و فکاوری غر  را نیهک نیاموزنهد  

بارهها ایهن    سهید جمهال  ( 093 ص:ش0199، ماانی)گل« محاوم ب  شاست و بردگی خواهکد بود.

 که   است ایوسیل  . دانشاست ت بس دانش کسب شرق ب  موجودیت: »کرد ک سخن را گوشزد می
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« آورنهد.  دسهت  را به   آزادیشهاج  و مشهرقیاج  …را خرد ککهد  غر  تواند قدر شرق می، با آج

علم و تمدج جدیهد  ، او با مکتقداج غربی ک  اسالم را در تضاد با عقل (099ش: ص0199، )فراستخواه

مغایرتی با عقل و علهم وجهود    در اصول اصلی اسالم هیچ»موافق نبود و عقیده داشت ک  ، دیدندمی

علمهی   ۀاسالم با اصهول کشهف شهد   »کرد ک و تأکید می« ندارد و اسالم مخالف عقل و علم نیست

گرایشهنا و   ۀمسهلماج را نتیجه   ۀو ضهعف جامعه  « هماهکگی دارد و در واق  دیکی است موافق عقل

ب  انرعال گراییده بودند. دانست ک  ب  سادگی از گذشتگاج تقلید و مغروران  نگرشنای مسلمانانی می

 ( 099 هماج:ص، ماانی)گل

روشکرار و متعنهد  ، معروف رصافی شاعر بزرگ و معاصر عراق نیز ب  عکواج یک فرد مسلماج

ای بهر  های علم در دیار اسالم را وظیره  زدودج زنگار جنل و فروزاج کردج شعل ، اسالمی ۀب  جامع

ویهژه ههم   به ، و ارتقای فرهکگ و دانش مسلماناج کن ساختن جنلدوش خود دانست  و برای ریش 

های گوناگوج متوسل شده است. رصافی در اشعار خویش به  بیهاج   وطکانش در شعر خویش ب  شیوه

پیامدهای ناگوار جنل و برشماری فواید و فضایل علم و نیز برانگیختن نروس مسلماناج ب  فراگیهری  

اش علیه   اعر بازتا  وسیعی دارد و فریادهای کوبکدهپردازد. این امر در دیواج شدانش و حامت می

بیدارسازی و  ۀشائب  و همت واالی رصافی در زمیکرسد. تالشنای بیمعضل جنل در آج ب  گوش می

، او ب  پیشرفت و ترقی سرزمیکنای اسالم نشأ  گرفت  است. بهرای مثهال   ۀآگاهی مسلماناج از عالق

خواهد ک  ب  دنبال کسب علوم مختلف باشکد چرا ز ملتش میا« فی المعند العلمی»رصافی در قصیدۀ 

ککد اگهر به  دنبهال    و ب  آناج توصی  می، داندضرر و زیاج دین می ۀک  رکود و سستی عقل را مای

 :باید مشتاقان  علم را کسب کککد، عزّ  و بزرگی در دیکشاج هستکد

  فیههها قَومَکهها اجْ الْعُلههههومَ تَجَههههد دَ     

  مههودَ الْعَقههل  فههی یم ههر  دیههکِاُم و خلُّههوا ج

  و اج شِئتُمُ فهی الْعَهیش  عههههزّاً فأقهههدِموا    
 

  فَههههکجْ کُکْههههتُمُ تَنوَو نَنهههها فَتجههههدّدوا  

  فهههکجْ جُمهههودَ الْعَقهههل  لِلهههدِّین  مُرْسهههد   

 فاهههم نیهههلَ باألقهههدام عِهههز  وَ سُهههؤُدد   
 

 (010 ص:هماج، )الرصافی 

گویکهد اسهالم پیهروانش را از راه علهم و     ک  می گیراج و دشمکاج اسالمرصافی خطا  ب  خرده

پس چگون  ممان است مسهلماناج به    ، گوید: اگر این سخن شما حق استمی، داردپیشرفت باز می

، ککد که  اسهالم  رسیده باشکد؟! او در ادام  چکین بیاج می، اندنای زیادی ک  ب  آج نائل آمدهتپیشرف
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بیدار ساخت و زمانی ک  جنالت بیهداد مهی  ، دیدندنمیمردمانی ک  فضل و بزرگی را  تۀچشماج خر

ههای خهود بهر سهرزمین جنهل      درخشید و تأللو دانایی را از کرانه  ، ی نداشتیکرد و نور علم سو

افزایهد که  مسهلماناج توانسهتکد بها آگهاهی و       ها را ب  جوشش درآورد. شاعر میگسترانید و اراده

از جا بَرکَککد و بر باد دهکد. ب  این ترتیب زنجیرههای  گاه گمراهی را طکابنای خیم ، همبستگی خود

شهد.  قید و بکد کنن را پاره ساختکد و افاار و اذهانشاج هر روز بیش از قبل ب  سوی علم متمایل می

ککد ک  فراگیری علهم  با افتخار بیاج می، اش نسبت ب  دشمکاج اسالمگیریرصافی همچکین در موض 

اید ک  در جنل ب  سهر  بکابراین اگر مسلمانی را دیده، و با ارزش استدر دین اسالم یک امر واجب 

دهید؟ اسالمی ک  تمهام برنامه   چرا آج را ب  اسالم نسبت می، کوتاهی از خود او بوده است، بردمی

 بیانگر مراهیم مذکور می باشد.« یقولوج»هایش در راستای کمال انساج است. قصیدۀ 

  یثلرررثن  فررری ا سرررالجم ظ لمرررا  بأنَّررریُ   ی 

  فررر نی کررران  ذا ح ی رررا  فك یررر   ت ی رررد م  ْ  

     ن کررران  ذ نرررب  الیمُصرررلمم الییرررثج  سهل ررریُ

  ةٌهررلم الیع لررمُ فرری ا سررالجم  ل ررا ف ویض ررر     

  لیرررد أیْی رررال  األسرررالجُ ل لیم جرررد     الیعُلررری 

  فأشیرررو ن  نرررثرُ الع لرررمم م رررن ح ج وات ررری    

  بالیهُررررد َ ةمجاهلی ررررر   دال  حصررررثن  الی

     أنش ررررا  بررررالع لمم الیعررررزائم     ابْت نرررری 

     أطلررر   أذهررران  الیرررث ر َ م رررن  یثد هرررا
 

  صُررردَ ذ  یررری  ع رررن ط ویررر م التَّی ررردَجم    ی 

  أ ائل ررررریُ فررررری ع هْرررررد ها الیمُت ی رررررد جم

  فمرراذا ع لرری ا سررالجم م ررن س هررلم مُصررلمم   

  مم سررراد تْ بغیررروم الرررتَّع لا  ةٌ   هرررلی أم رررر

  ب صرررائ و  أ رررثاج  عرررنم الیم جرررد  ن رررث جم     

  مُظل رررمم ةمع لررری   سْررری  عصرررو  بالیج هالرررر 

       رررث أ  أطنررراب  الضَّرررالَم الیمُخ ررری مم   

  ألهلیرررری  م جرررردا  لرررری   بمالیمُت ه ررررد جم  

  فطرررار تْ بمأفكرررار  ع لررری الیم جرررد  حُرررث جم 
 

 (180 ص:همان، )الوصافی 

ککد ک  امهورا  زنهدگی را   معرفی می« نور»باز علم را « سالی یبکاء المدار»رصافی در قصیدۀ 

ضهعیف را  ، قدر قدرتمکد است ک  خواری و حقار  را ب  بزرگهی و مجهد  سازد. علم آجآشاار می

روشکایی ، همچکین برای عقل، ککدو حزج و اندوه را ب  سرور مبدّل می، سازدو فقیر را غکی می، توانا

تواج درجا  عالی کسب کهرد و به  او    با کمک علم می، . بکابراینآوردو هدایت را ب  ارمغاج می

 .رسید
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 کرهههی ب هههالعِلم  فهههی الظُّلُمههها ِ نُهههوراً  

 فاَهههم وَجَهههد الهههذْلیلُ بههه  اعتهههزازاً    

 تزیهههد ب ههه  العُقهههولُ هُهههدی  و رُشهههداً  

 و یقهههوَی مهههن یاهههوج ب نههها ضهههعیراً  
 

 
 

 

 
 

 لَکههها الْهههأمُورا  ۀ بهههی ّنُ فهههی الْحَیههها یُ

 الحهههزینُ بههه  سُهههرورا وکهههم لهههب س

 و تَسهههتعلِی الکُّرهههوسُ ب ههه  شُهههعورا   

 غکَهههی مَهههن یعهههیشُ بنههها فقیهههرا یَو 
 

 ( 61 هماج:ص، )الرصافی 

 مردم میانروح برادری و همدلی در تقويت  -9-3

الدین فقداج وحد  ملی و همبستگی اجتماعی را ک  خود معلهول عوامهل درونهی و     سید جمال

تهرین بیمارینهای   از بهد »گوید: از علل رکود جوام  اسالمی دانست  و مییای ، بیرونی متعدد است

بیماری اختالف مردم آج و تشتت افاار آننا است. آننا در امر اتحاد بها ههم اخهتالف    ، شرق

 («انهد که  اتحهاد ناککهد.    کد. آننا اتحاد نمودههست دارند و در تأیید اختالف با همدیگر متحد

ک  از پراککدگی و اختالف جناج اسهالم آزرده خهاطر بهود و     جمال سید( 01ص:م0691، األفغانی

ترین راه دفه  خطهر   دانست ک  منممی، پروراندآرزوی احیای مجد و عظمت مسلماناج را در سر می

خاسهتگاه قهدر    ، باشد چرا ک  وحد میاج مسلماناج جناج می« وحد  اسالمی»تحقق ، بیگانگاج

 ص:ش0191، )اسهدآبادی « ککهد جز اترهاق نمهی    کار را ب ۀز چارامروزه هیچ چی»است. ب  بیاج او 

اتحهاد میهاج افهراد آج     ۀفضایل اساس وحد  میاج هیئت اجتماع و رابطه »ایکا  ، ( و همچکین091

واحهدی   ۀآید ک  اراداست... تا آج حد ک  جمنور مردم ب  صور  و هیئت یک فرد واحدی در می

الدین میسید جمال( . 993-999 : ص)هماج« ککد.ل میدارد ودر حرکت خود هدف واحدی را دنبا

تواج ب  قدرتی عظیم و الیکرک دست یافت که  ههیچ   ک  با همبستگی و اتحاد مسلماناج می»گوید: 

 (10 ص:هماج، و برهانی 001-016 ص:هماج، )ابوحاق « دشمکی تواج مقابل  با آج را نداشت  باشد.

بخشی جامع  را از جمل  عوامل قوام« دوستیوطن»و « وحد  زبانی»، «تعصب دیکی»اسدآبادی 

گویم ک  ب  من نمی»دارد ک : ( و اعالم می30هماج: ص، شمارد. )اسدآبادیو اتحاد میاج ملت برمی

ولی امیهدوارم که    ، زیرا این کار بسیار دشوار است، کشورهای اسالمی یک نرر حاومت ککد ۀهم

قرآج باشد و عامل وحد  و یگانگی آننا دین آننا. با این حاکم و سلطاج هم  ملتنای مسلماج تکنا 

، تواند در کشورش برای حرظ حقوق دیگر کشورهای اسالمی کوشش ککهد وحد  هر پادشاهی می
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، )اسهدآبادی « زیرا حیا  او ب  حیا  دیگری و بقایش ب  بقای ملت دیگهر مسهلماج بسهت  اسهت.    

این »ککد ک : جایی دیگر نیز چکین بیاج می ( در73 ص:م0691، و عبده اسدآبادیو  019 ص:هماج

االغرا  و قبایل  مختلفةر یست آج یگان  وحدتی ک  عشاا ای است... و اووحد  لغت عجیب رابط 

دهد و قوای متررقه   ب  سوی مقصد واحد سوق می، متکوع المقاصد را در تحت لوای وحد  جکسیت

را  کثیهر  یجمعه ، عموم و نجا  از شقا و بدبختیسازد... تا برای استحصال سعاد  ایشاج را جم  می

مسلماناج ، گون  سید جمال الدین( و این019 ص:ش0196، )اسدآبادی« ککد.یک دل و یک زباج می

ههای وحهد   خواند و تالش داشت تا زمیک را ب  تر  اختالفا  و ضرور  وحد  و اتحاد فرا می

جسهتجو   ه   ل  اشتراکا  فاری و عقیهدتی از جمه آفرین را در حیا  معکوی آناج  بخش و قدر 

 کرده و با یادآوری آننا گرایش ب  اتحاد را در میانشاج تقویت سازد. 

در طهول زنهدگی پرفهراز و نشهیبش همهواره      با تأسی از سید جمال الدین معروف رصافی نیز 

ا به   مسهلماناج ر  ۀکوشید همه سرسختان  برای دفاع از استقالل و شرافت سرزمین اسالمی خویش می

این وحد  و یادلی و توکل ب  تکنها قهدر     ۀاتحاد و داشتن وحد  کلم  دعو  کرده تا در سای

تواج شهعرهایی بها ایهن    با امکیت در ککار هم زندگی کککد. در دیواج او ب  وفور می، «اهلل»آفریکش 

اتحهاد   ۀوحیجنت برانگیختن ر« ةالعالمیر ةنحن   الحالر»او در قصیدۀ ، مضموج را یافت. برای مثال

 سراید:آفرین ملت خود و دیگر مسلماناج چکین می

    یْررررَ   نَّ ا سررررالج  أ سررررد  فینرررررا 

  فاعْتص رررمنا م نهررررا بح ررررل   قیررررر     

  لررری   م عنررری تثحیرررد نا ا  فررری الملررررر 

  فل هرررررذا نعررررررم لهررررررذا لهرررررررذا 

  ال ی ف لاهرررررا المتررررررررررثالی ةٌ حرررررد

  هررررراساء نررررا م رررررن  ا م فی  ةٌ حرررررد
 

  الرررروَّحمنم ة م  ررررل  حررررد  ةٌ حررررد

  هررررث ح  ررررل  ا إلرررراء    ا یمررررانم   

   ل ررررا اتحادُنررررا فرررری الكیررررانم  ةررررر

  الرررررد ی انم ةنحررررن  د ن ررررا بثحرررررد  

  م ررررن صُررررو  و  الرررردَهثر   األ مررررانم

  مُوس رررررلٌ بالك تررررابم    الف و ررررران  
 

 (216 ص:همان، )الوصافی 

هماج وحهدتی  ، دانددر وحد  بین مسلماناج می اسالمی را ۀثبا  و استحاام کیاج جامع، رصافی

قرآنهی   ۀک  خداوند در قرآج بسیار ب  آج سرارش کرده است. رصافی در این ابیا  مستقیماً از آیه 
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وَ اع تَصِموا ب حَبهل  اهلل  جمیعهاً وَ ال    ﴿بنره جست  و مضموج آج را در شعر خود مکعاس ساخت  است. 

مسهلماناج را به  چکهگ زدج به      ، و طبق دستور خداوند در این آیه  ا( 011آل عمراج/) ﴾ تَررْقُوا...

ضهروری   هایخواهد با پیروی از دستورخواند تا متررّق نشوند. شاعر از آناج میریسماج النی فرامی

دین اسالم زمیک  را برای نزدیک شدج قلو  خود با یادیگر فهراهم آورنهد. پهس هرگهاه دلنها و      

روح برادری و اخو  در وجود آناج ، ایماج ب  خدا ب  هم نزدیک شود اسالم و ۀباورهایشاج ب  وسیل

 ست. ادمد و در هر شرایطی پیروزی با آننامی

بار دیگر از اتحاد بین مسلماناج و پیرواج دیگهر ادیهاج که  در    « فی سبیل الوطن»او در قصیدۀ 

پیهروزی بهر   آورد و آج را امهری واجهب جنهت    سخن ب  میاج می، کککدیک سرزمین زندگی می

 داند.زورگویاج و تجاوزگراج می

 أمرررا آن أن ت نص ررری م رررن  الیرررثجم أ رررغان  

 أمررررا آن أن یُو رررری التخرررراذ َ  سان ررررا   

 ة ع ررررالج  التَّعرررراد َ الإلیررررتالو  دیانررررر  

   مرررا   ررروَّ لرررثْ کررران  التَّعرررا ن  دین نرررا  

 ةٌ طنی رررررررر ةٌس م عْتنرررررررا   حرررررررد  ذا

 ةٌ ذا الیررررثجُ ع م رررررتیهُم أمررررثر  ق الق رررررر  
 

 بُنیرررران    ةیُ نرررری علرررری أسم  الم اإلررررا ف 

 فتكص ررررب  عررررز ا  بالتَّناصُررررو أ طرررران     

 عُررررد ان  ةم   نَّ التَّعرررراد َ فرررری الد  یانررررر

 ف ت عْمُرررررو  بُلیررررردانٌ   ترررررأمن    طَّررررران   

 فمررررراذا ع لینرررررا أن ت ع رررررد د  أدیررررران    

   برررررا م ایمررررران ،   أ طرررررانٌ، لصرررررانٌ
 

 (181 همان: ص، )الوصافی 

ککد زیر پرچم توحید حرکت کرده و یک صدا و یک سهخن باشهکد و   و  میشاعر از آناج دع

پیش از آنا  پراککدگی آننا را از پا درآورد. امها ارزشهنای   ، در برابر مناجمین پوشالی ب  پا خیزند

است و ایهن  « اهلل»ایماج ب  ، زباج و وطن و در ریس آج دو، مشترکی ک  رصافی در شعر بیاج کرده

ککهد که  اجهازه    سخکانش تأکید مهی  مۀآید. او در ادادر هدایت اتحاد ب  شمار میپایدارترین عامل 

ای است ک  تعرّ  تجهاوزگر را  میاج شما دشمکی ایجاد ککد زیرا این حرب ، ندهید اختالف در دین

اتحادی ناگسستکی شهال دهیهد و در اجتمهاعی    ، آورد. پس با اکترا ب  ارزشنای مشتر فراهم می

 ز آزادی و استقالل خویش دفاع ککید.کالج و مکسجم ا
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 خواهی و انزجار از استبدادعدالت -9-4

اسهتبداد   ۀمطلقه  ۀقو»باور داشت  زیرا، سید جمال از مخالراج سرسخت حاومتنای استبدادی بود

( هماج عهدالتی که  از نظهر او    99 ص:ش0171، )مدرسی« .تواند باشدموجب آزادی و عدالت نمی

ست. پس واضح است ک  تأکیدا  مارر سید جمهال بهر مشهارکت    ا ناهدف اصلی تشایل حاومت

مردم در قدر  حاومت و اشاراتش ب  نظامنای پارلمانی و مشروط  حاکی از تمایل او ب  لزوم نرهی  

( زیرا از نظر او اسهتبداد مخهالف اسهالم اسهت و در     97 ص:ش0177، حاومت مطلق  است )جدیر

 دد. گراجانب می ۀننایت باعث تباهی و سلط

اجتماع انسانی و باعث حیا  ملتنا دانست   ۀپای»را « عدالت»، گرایان اسدآبادی با نگرشی آرماج

( او همچکهین به    111 هماج:ص، )مدرسی«. دانداعتکایی ب  آج را موجب تباهی اقوام و ملل میو بی

نبود قهانوج را  اهمیت قانوج در جلوگیری از خودکامگی و استبداد واقف بود و حاکمیت مستبدان  و 

دانست. ب  ریی او قانوج مان  از استبداد گشهت  و حهدود همگهاج را    ساز حاومت استبدادی میزمیک 

نای مارر و ظالمان  در حقوق مردم کوتهاه مهی  یککد و دست پادشاه و والیاج را از تعدّمشخص می

ایهن قهانوج   »... :قرار داد سازد. بکابراین یای از محورهای اصلی مبارزه با استبداد را حاکمیت قانوج

ب  جنت آج ک  ما ب  ههیچ  ، همین قدر قانوج باشد برای ما کافی است، باز خو  است، هر چ  باشد

، )اسهدآبادی «. شود و جاج و مال ما در امکیت نیسهت وج  قانوج نداریم و عدالتی درباره ما اجرا نمی

« علمای سهوء »و نیز « ماج ناالیقسیاستمداراج و حاک»سید جمال وجود  ۀعقید( ب 070 ص:ش0196

( چراک  ظلم و فساد 191هماج:ص، باشد )مدرسیماندگی مسلماناج میترین عوامل عقباز جمل  منم

مجموعهاً سهبب تجزیه     ، و نیز کوتاهی علمای اسالمی در اصالح امور، حاام و دوری آننا از اسالم

اجانهب شهده    ۀف و واماندگی و سهلط جوام  اسالمی و محو فرهکگ و علوم اسالمی و در نتیج  ضع

ای خطها  به    در نام گیرد تصمیم می( ب  همین جنت سید جمال 017 ص:ش0196، است. )جمالی

سخن حق را اعالم کردید و مردم دانسهتکد  ، اگر شما حامیاج و یاوراج دین: »این چکین بکویسدعلما 

سلطکت او خطری بهر اسهالم و    ۀدامنظر دیکی حرام است و ااز نقط ، ک  اطاعت این ستماار متجاوز

سهازند و از تخهت   همگی ب  سرعت او را از عرش فساد سهرنگوج مهی  ، رودعظمت آج ب  شمار می

 (31 ص:ش0196، )اسدآبادی« کشکد.دیوانگی پایین می
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تواج با نصیحت و ارشهاد آنهاج را به     اما ب  باور اسدآبادی مکاف  مستبداج ب  حدی است ک  نمی

مطالبی را اظنار داشتم ک  نخست خود پادشاه هم پسکدیده بهود  »عادالن  مقید گرداند:  قانوج و حدود

ولی چوج این مطالهب بهر خهالف    ، و مقصود ایجاد افااری بود ک  بدواً خود پادشاه قبول نموده بود

به   ، لنذا هم ایشاج و ههم وزرای ککهونی  ، نر  خصوصی و وض  شخصی پادشاه و وزرای ایشاج بود

( ب  ایهن ترتیهب سهید از ایجهاد تغییهر به  روش       001: ص)هماج« ج صرف نظر کردند.کلی از آ

آمیز و از طریق خود دولت کامالً ناامید شده و تکنا راه عال  را خل  حهاکم از قهدر  به     مسالمت

تکنا راه درماج است و عهال  دیگهری   ، «خل »باز هم ، «خل »فقط »گوید: داند و میدست ملت می

گویم صیانت و نگنداری از شرف اسالم من ب  مثاب  یک فرد آگاه و آشکا ب  اوضاع میوجود ندارد. 

برای دفاع از ، حقی است ک  از زباج حق ۀو نگنبانی سرزمیکنا و حرظ حقوق مسلماناج مکوب ب  کلم

این موق  که  در اثهر ایهن    »چرا ک  ب  ریی او در، «است« خل »دین و پیروانش خار  شود و آج 

سلطکتی ک  نتوانست  ارتشی آماده ککد و نه   ، ها ب  تکگ آمدهسیک ، بران  آمیخت  ب  جنالتسلطکت جا

ن  یک روز دل ملت در ، ن  نام اسالم را بلکد ساخت ، ن  فرهکگ را توسع  داده، شنری را آباداج نموده

یی و ملهت را به  گهدا   ، پکاهش راحتی دیده بلا  در عو  کشور را ویراج و تهوده را ذلیهل کهرد   

تجهدد به   »دارد که :  ( همچکین بیاج می31و  91 :ص)هماج« ن پادشاهی!یانداخت ... پس نابود باد ا

توانیهد در خرابهی  . شما تا مهی استشدنیمکندم مطلق  بکیاد حاومت، استشرق جاریطرفب سرعت

 ( 93 : ص)هماج« باوشید. مطلق حاومتاساس

نظام استبدادی را یای از مقدما  الزم بهرای ایجهاد    واضح است ک  سید جمال سرنگونی بسیار

بکهدد و ملهت را نیهز به  علهت      در این راه ب  کار می ی فراواجیاصالحا  اجتماعی دانست  و تالشنا

پذیرش این استبداد و فساد و تباهی ناشی از آج مذمت کرده و آناج را از کاهلی و پذیرش ظلم ک  

های اصهالحی خهود را   دارد و یای از اهم برنام برحذر می ،در آننا ب  یک عاد  تبدیل شده است

 دهد.تالش برای هم زدج این عاد  در میاج مردم قرار می

معروف رصافی نیز ب  عکواج یک فرد متدّین و آگاه نسبت ب  شهریعت و قهوانین اسهالمی که   

اش بود و در جامع  خداوند هایخواستار برقراری اوامر و دستور، کرددر کشوری اسالمی زندگی می

جست. او حاومتنای استبدادی را ب  شد  محاوم میاز هرگون  حاکمیت جور و ستمی بیزاری می

از جمل  قصایدی است « ةتم ث  الحوی ر»شورانید. ویژه ملتش را علی  آناج می ب، مسلماناج همۀکرد و 
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حاکمیت طهاغو  و دشهمکاج   وطکانش برای رویارویی و نبرد علی  ک  رصافی جنت برانگیختن هم

نباید ب  ذلت و حقار  تهن دههیم بلاه  بایهد     ، گویداسالم سروده است. او خطا  ب  ملت خود می

 جکگ پیاار ککیم تا حاکم ظالم را از کشورماج بیروج برانیم. ۀشجاعان  در جبن

    منرررا علررری الم ل رررَ  الج   رررارم نیوعررری

  ةحت ررری توکنررراهُ فررری هیجررراء  معظلرررر

  ع ل ررری الطَّرررا ی ت هضَّرررمنا  ن رررا لنرررأبی
 

 بالص ررری   مُنصُرررلتا    الررروَّم  م هرررز  ا    

 ألیررر    رررواما  علررری الطرررا ین  م رررأ   ا

 حت ررری ن ه رررثم    فررری الیه یجررراء  ت هرررثیزا    
 

 (015 همان:ص، )الوصافی 

خشم ، استعمار از یک سو و ساو  ملت از سوی دیگر ۀظلم و ستم حاکم دست نشاند، بکابراین

تکبیه   »در قصهیدۀ  ، وطکهانش ور ساخت  بود تا آنجا ک  در ابراز مالمت و تمسخر ب  هم شاعر را شعل

 گرت:« الکیام

  ة بوئررر ُ  لررری األحررروارم م رررن شررروم  أ م رررر

  س ررریی ا   أر رررا  أمحلررر  م رررن أمانهررررا

  ة س ررو َ الیجررثر م نهررا فرری بررالد   سیعررررر  

  ة عج ررر ُ لیررررثج  ی خضرررعثن  لد لرررررر  

  هُررررم ی وه ثن هرررررا   أعجررربُ م رررن ذا أنَّ 
 

 حُك ررررراج  ق یررررراَ   یثدُهرررررا   ةأسررررریو

     ررررد کرررران  ر  ادُ األمررررانم تو دُهررررا   

 فضررا   ْ عل ررری األحررروارم ذ رعرررا  حُرررد دها 

 صثسُررررررهُم بالمثبیررررررات  عمیرررررردُها  ی 

   م ررررنهم سُنثدُهررررا ،   أمثال هررررا م ررررنهُم 
 

 (102 ص)همان: 

در ، شاج به  شهگرت آمهده   مال شدهرصافی از سستی و خاموشی مردم عراق نسبت ب  حقوق پای

کردنهد.  سپاه و لشار و اموال خود را از هماج ملت تهأمین مهی  ، ک  حاکماج اشغالگر در عراقحالی

دارد و بیکد و این مسئل  است ک  او را ب  تعجب وامهی پس شاعر دلیلی برای ترس از آج ظالماج نمی

 ند.خواهد ک  امکیت را ب  سرزمیکش بازگردااز خداوند می

سهپس در قصهیدۀ   ، پردازد تا شاید غیرتشاج را ب  جهوش آورد او ابتدا ب  سرزنش ملت خود می

دشمن غاصب و مخهالف اسهالم دارد. رصهافی     ۀسعی در تضعیف روحی« بین االنتدا  و االستقالل»

اگهر  ، گویهد سیاست حاام انگلیسی را هدف آما  تیرهای انتقاد خود قرار داده و خطا  ب  آناج می

بدانید ک  آزاد مرداج این ، تقالل و آزادی ما را ب  بکد کشیدید و حقوق طبیعی ما را ب  تارا  بردیداس
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آیکهد و شهما را ههال     های غرّنده و غضبکا  بر شهما فهرود مهی   مرز و بوم همچوج رعد و برق

 سازند.می

  ت رررررد لت م اسررررتیالل نا بانتدابمك ررررررررم  

  إل ل یرررت م لنرررا م رررن کرررلم  عهرررد  ممرررث ه   

    مررا سررك  األحرروارُ عررن مخزیررات همم    

    ال ت عج  رررثا أن یمیررر   الشرررعبُ دأبكرررم
 

  لكرررنی ع لررری  سررری  لنرررا هُرررث  مُع  ررردُ    

  یررررررثدا  بمهررررررا اسررررررتیالل نا یتیی رررررردُ

 فكرررم أبو  رررثا  یظرررا  ع لررریك م   أرعررردُ ا  

 فی ظهرررررو   هُرررررث  الصررررراإلا المُت م ررررروم دُ
 

 (211 همان:ص، )الوصافی 

 یه استعمارگرانگیری علموضع -9-5

صهرف نظهر از قهدر     ، استعمار انگلیس بر ممالک شرقیۀ سید جمال علت اصلی سلط ۀب  عقید

ضعف حاام شرقی و غرلت آننها از ویژگینهای جنهاج جدیهد و نیهز وجهود       ، نظامی استعمارگراج

ب  همین علت او ضمن عکایهت به  آرمهاج بهزرگ     ، اختالفا  داخلی عمیق در این اجتماعا  است

ای مختلف اسهالمی علیه  حاهام ظهالم داخلهی یها       ننسبت ب  قیام مسلماناج سرزمیک، «د اسالماتحا»

فراوانی ب  کهار بسهت.   توج  خاصی مبذول داشت  و خود نیز در این راه تالش، استعمارگراج خارجی

کهرد.  بخشی ب  مردم و ترغیب علما ب  مبارزه اشهاره  تواج ب  روشکگری و آگاهیمی، ب  عکواج مثال

 (991 ص:هماج، مدرسی)

اروپا را در  ۀآرزوی آزادی از سلط»سید جمال افغانی کسی بود ک  « کارل بروکلماج» ۀب  گرت

جاج جواناج برانگیخت. آناج اگرچ  اقتباس فرهکگ مادی غر  و روشنای آموزشی آج پرداختکهد  

شهد و پیشهرفت   ولی هدف آناج دفاع از اسالم بود؛ دیکی ک  بیشترین کوشش وتالش را در مسیر ر

یورش غربینا برای تصهاحب و سهلط    ، ( سید جمال الدین903 ص:م0630، )بروکلماج« داشت  است.

اختراعها  و اکتشهافا  و    ۀاگر هم»کرد و معتقد بود ک : برکشورهای مشرق زمین را محاوم می

نتهایج  مصائب و عواقب شوم و ، مصالح و مکاب  حاصل از آج را در یک کر  بگذاریم و جکگنا ۀهم

تر هماج خواهد بود ک  وسایل تخریب در آج گذاشت  سکگین ۀقطعاً کر، دیگر ۀحاصل آج را در کر

«. شده... در این صور  چکین ترقی و دانش و تمدنی جهز انحطهاب و مصهیبت چه  ثمهری دارد...     

امها  ، این تعلیل یک مرد شرقی اسهت »( در سخکی دیگر از او آمده ک : 61 ص:ش0199، )عکایت
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آورد و ای اسهت که  از کشهور خهود مه      دهد عبار  از برنامه  را یک غربی انجام می آنچ 

سهو و بدسهت    عقب مانده و متعصب از یک، ناداج، ناتواج، محتوایش این است ک  ملت غافل

 هایی اسهت: های بزرگ از سوی دیگر و این نیازمکد شیوهآوردج ذخایر فراواج و تطبیق برنام 

موقه  دادج و   -1 دههد. خواهی سر م خواهی ک  آشاار شعار وطنطناز صحک  راندج هر و -0

 -1ککهد.  گریزد و حق را مطالبه  نمهی  ب  خود نزدیک ساختن هر دوج همتی ک  از مبارزه می

دیگهر   ۀجاج هم انداختن و میاج آننا تررق  افاکدج ک  یک طایر  بر گهروه و طایره   ملت را ب

کارهای پیش پا افتاده و بی اهمیت هم باشد تا نرهر   دعوای امتیاز و برتری کرده گرچ  در 

 ص:ش0130، )قلعجهی « در برابر همدیگر او  گرفت  و در میاج خود ب  جکگ و جدال بپردازند.

بکابراین سید جنت بیدارسازی و تحریک روح مردم علی  ظلم استعمارگراج به  سهرزنش   ( 019-013

کرده و شما خود طوق غالمهی را برگهردج خهود     خدا شما را آزاد خلق»گوید: آناج پرداخت  و می

به   ، انداخت  اید. من اگر از ظالم نرر  دارم از مظلوم نیز دلخوشی ندارم. زیرا مظلومین با تحمل ظلهم 

 ( 001 ص:ش0139، )عبدالقیوم« نیروی ظالم می افزایکد.

و بها شخصهیت    طلبینای آننا برخاسهت از این رو سید ب  مقابل  با غر  و مقاومت در برابر جاه

جنانی ک  پیدا کرده بود و توجنی ک  ب  بیداری و بیدادگری مسلماناج و افشاگری ماهیت اسهتعمار  

در سطح جنانی داشت و از تریبوننای جنانی )مانکد مطبوعا  و دیدارهای مارر با سراج کشورها و 

اج و بسهیاری از  توانسهت مسهلمان  ، رهبراج فاری و سیاسی مسلماج( نیز در این جنت استراده کرد

 تر مسلماناج و مردم مشرق زمین آگاه ککد. درمردم جناج را از واقعیت تلخ استعمار و سرنوشت تلخ

معکوی( پیوند داد و ب  یک پیاار جنهانی بهدل   _ای را ب  نوعی )فارینتیج  قیامنای محلی و مکطق 

 (071 ص:ش0131، ساخت. این هکر بزرگ سید جمال الدین بود. )برهانی

رصهافی زبهاج   »ککد که   چکین عکواج می در مورد او «احمد حسن الزیا »، ا معروف رصافیام

با مرکهب مجاههد  در راه اسهتقالل و    ، ککداحساسا  و آرزوهایش را بیاج می، صادق عراق است

خواهد و بداج گوید و میو با جری  و جسار  بسیار هرآنچ  را ک  می، رودعز  مینکش پیش می

( زمانی ک  استعمار انگلیس چکگال طمه  بهر   96 ص:هماج، )البعیکی «رساند.ب  انجام می ،اعتقاد دارد

آزاد مرداج و دالوراج آج دیار ساکت نکشست  و برای کوتاه سهاختن دسهت   ، سرزمین عراق انداخت

این مرداج رشیدی بود ک  بهرای   ۀآناج از عراق از هیچ تالشی فروگذاری ناردند. رصافی نیز از زمر
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محام ایستاد و اشعار زیهادی جنهت بهرانگیختن    ، مقابل تجاوزگراج، از کیاج اسالمی کشورش دفاع

نحن »ورزید. او در قصیدۀ غیر  مسلماناج و ردّ استعمار ستمگر سرود زیرا او ب  وطن خود عشق می

 سراید:در سرزنش ملت خود لب ب  سخن گشوده و چکین می« فی بغداد

  اء    أشرروف الغرروبم الص ررم  ة ع لرر ْ أم ررر 

  إل ض رررعنا لحك ررراج  تجرررثرُ     رررد حرررال  

  ة األمرررو إل دعرررر ة ک رررم  ام وتنرررا ساسرررر

  ل مرراذا نخرراو  المررثت  سُ نررا  فلررم ن یررم     

  ت شرررثبُها ة  ل لمرررثتُ إلیررروٌ مرررن حیرررا  
 

 ع لینرررا فظ لینرررا ن نظ رررو  الی رررثج  م رررن ت حررر ُ 

 بأفثاه هرررا م رررن مال نرررا مأکرررلٌ سُررررح ُ    

 الد سْرررر ُفررررت م  ع لینررررا بمالیخرررردا م لهررررا 

  لرری الررذَّب عن ررا مررن أمررثر  هرری المررثتُ    

 شرررثائبُ م نهرررا الظالیرررمُ   الرررذ َا   الم ییررر ُ 
 

 (135 ص)شامی: 

اند و ما زیر ستم و جور حاّام ظالم و زورگو روزگار گوید ملتنای غربی بر ما سیطره یافت او می

، ایهم کککد و ما ساو  کهرده میبا دسیس  و نیرنگ مکاف  و درآمدهای عراق را چپاول ، گذرانیممی

دشمن تجاوزگر ب  ستوه آمده و از ملت خهود   ۀترسیم؟! شاعر از سیاستنای ناعادالنچرا از مرگ می

شاج دفاع کککد چرا ک  مرگ شرافتمکدان  را هزار بار به   خواهد ک  ب  پا خیزند و از مینن اسالمیمی

 دهد.تسلیم شدج در برابر ذلّت و خواری ترجیح می

دهد ک  ب  هوش باشکد و دشمکاج نیز رصافی ب  مسلماناج هشدار می« الوطن و الجناد»ر قصیدۀ د

سپر صبر و استقامت ب  تن کککد. ، را بشکاسکد و برای نبرد با آناج ب  پا خیزند و در این جکگ« اهلل»

سازید و تا پهای   خود را با ایماج ب  خدا استوارۀ عزم و اراد، گویداو همچکین خطا  ب  مسلماناج می

دفاع آج دفاع کرده و با افتخار و بزرگهی در راه خهدا و دفهاع از    جاج از وطن اسالمی و ساککاج بی

دین اسالم و مسلمین پیاار ککید و کشت  شوید چرا ک  مردج با خرّهت و خهواری بهرای انسهاننای     

یداج سسهتی به  خهود راه    شود ک  در این مای از مسلماناج پذیرفت  نمیترسو است. پس عذر و بنان 

جکهگ بها    ۀدهکد بلا  باید فتک  و آشو  را نابود سازند و همواره نسبت ب  دشمکاج هوشیار و آمهاد 

 آناج باشکد. 

  ا  ررثجُ  نَّ الع رردَ   ررد هرراس مثا الثطنررا   یرر

    اسْت نفرررررو ا ل ع ررررد م  ا  کرررررلَّ فتررری  

 حمُررثا األهررل    الصررك نا   ا، ف انیض ررثا الص ررثارج  

  م م رررن نررراَ فررری أ اص ررری أر  رررك م   د نرررا 
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    ة  اسْت نهض ررثا م ررن بنرری ا سررالج  اط ررر   

  ثا فرری سرر یلم الررررذَّ د عن  طرررن    اسْررت یت ل

    اسْرررتلومُثا ل لع ررردَ بالص ررر و   اتَّخرررذ ا 

     اسْررت نك فثا فرری الررث  ی أن ت ل صررثا أبرردا    

   ن لرررم ت مثترررثا کوامرررا  فررری م رررثاط نك م 

  ال عرررذر  المُصرررلمین  الیرررثج   ن   ه ن رررثا  

  ل هُرررم م رررن ب عررردُ  ن س  نرررثا  ة   ال حیرررا
 

 م ررن یصرركن ال رررد     األریرراو    المُرررردُنا    

 بمررررری  تییمررررررثن  دیررررررن  ا م   الصَرررررننا  

 صرررردن  العررررزائمم فرررری ت رررردمیوهم سُن نررررا 

 م حت ررری ت لی  صرررثا الكف نرررا   ةعرررار  اله زیمرررر 

   الج نرررررا ةم رررررتام أذ الء  فیهرررررا م یترررررر  

   ذَ  فیهرررا کرررلا م رررن   ه نرررا  ةهثشرررر فررری

 ل لَّررررررذَ س  نررررررا ةمکلَّررررررا   أََ حیررررررا
 

 (230 ص:همان، )الوصافی 

برای فدا کردج جاج خود در راه وطن اسالمی ابراز آمهادگی  « الکشید الوطکی»رصافی در قصیدۀ 

تم پشهت  ما را خلق نارده ک  زیر بار ظلم و س، کرده و معتقد است ک  پدید آورنده و خالق هستی

بلا  او انساج را آفریده تا آزادان  زندگی ککد و به  کمهال   ، خم ککیم و خرّت و خواری را بپذیریم

برسد. بکابراین برای رسیدج ب  بزرگینا و رهایی از بکد ظالماج باید جاج را نثار مینن اسهالمی ککهیم.   

ل و آزادی تا او  بهاال  ای وطن پرچم خود را ب  نشان  استقال، گویدشاعر خطا  ب  وطکش عراق می

 ببر.  

 نحهنُ خوّاضهو غمهار  المهو ِ کشّهافوا المِحَهنْ      

 نبهههذل األرواح نَرهههدینا احیهههاء الهههوطنْ   

 یههها ضهههاللَ األلهههی لَهههم یاُونهههوا الرِههههدا 

 نحنُ لهم نُخلهق لحمهل  الجَهور یولهبس النهواج       

 هههذه یوطانکهها فاقَههت فهههرادیسَ الج کههاج     

 هاههه سمینتِ یا یوطهاجُ مِهن یر ح حَههوتَکایو  

 هماههه سُلْه وارتَهقی نحههوَ المَعالی وَاج ههعلیکا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما لَکا غیههرُ اکتسهاءِ العههههز ّ یولهبس  الْاَرَهنْ    

 هَههل سههوی األرواح  للْأوطههاج  فههی الههد نیا ثمههنْ

 اجْ نمههههت نحههههنُ فلتحههههیَ یوطانکهههها   

 بَل خُلقکا لِلْعُال والسهبق  فهی یهههوم  الهههرهاج     

 ألرواحَ فهی الحهر   العهواج    کیفَ ال نَردی لَنا ا

 ماهههه ارفعی فی یو  علیا ِ اللههههههواءِ المُعلَ

 اههه جَرّا ِ نجری فی الوَغَی سیهلَ الدّم نحنُ مِن
 

  (799 ص:هماج، )شامی 
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 دفاع از حقوق زن :9-6

آمهوزی  طرد ساختن زننا در اجتماع و محهدود کهردج آنهاج را از علهم    ، سید جمال الدین

زناج عالم را از جمل  عوامل ب  شاوفایی رسیدج و درخشهاج گشهتن جوامه      ککد ومحاوم می

، از ضهعف ، تحصهیل را ندهکهد   ۀمسلماناج اگر ب  زناج اجهاز »ککد ک : دانست  و چکین بیاج می

تراهر و اخهالق را   ، یابکد. طرل در آغوش مادر خود تعلیم ابتداییجنالت و رسوایی نجا  نمی

فطری انساج است ک  در آج طرل از مسهایل دیهن و    ۀلین مدرسگیرد و آغوش مادر اوفرا می

ککد ذهن و بی بنره ، گیرد... اگر مادر جاهلگردد و اخالق و شخصیتش شال میدنیا آگاه می

این نعما  ههیچ ، مرف  و آباد ۀاز علم باشد و با وجود موجودیت مرداج الیق و کارداج و جامع

مام ملت ب  زودی در قعر ذلهت فهرو خواههد غلطیهد. در     یابد و تگاه ب  نسل بعدی انتقال نمی

اگر اطرالشاج از مادراج خود تعلیم و تربیت ، رودجناج وقتی یک نسل رو ب  نابودی می ۀعرص

«. قادر نخواهکد بود افتخارا  خانوادگی و ملهی خهویش را حرهظ نمایکهد    ، درست ندیده باشکد

 (016 -001 ص:ش0139، )عبدالقیوم

از دیگر مضامیکی است ک  ب  آج پرداخت  و ب  « دعو  ب  آزادی زج»رصافی معروف  در دیواج

حضور در اجتماع و حهق انتخها  در   ، ککد. او تعلیم و فراگیری علمآج از حقوق زج دفاع میۀ وسیل

دارد که  آغهوش   داند. شاعر عکواج مهی ازدوا  را برای زناج امری مسلم و حق طبیعی آننا میۀ زمیک

تهواج از مهادراج   پس چگونه  مهی  ، باشدس  و جایگاه آموختن و تربیت کودکاج میمادر اولین مدر

جاهل و دور از علم انتظار داشت تا فرزندانی نیاو و مرید در داماج خویش پرورش دهکهد؟! و مهی  

 گوید: 

     ل ررررمْ أر  ل لیخ الئ رررر م مررررن محررررل     

  تصرررررام ْ ةٌفح ضرررررنم األ جم  م درسرررررر

  حصررررنا    أإلررررالن  الث لیررررد  ت یرررراسُ  

  فكیررررر   نظرررررنا باألبنررررراء  إلیررررروا 

   ه ررررلی یُوس رررری ل أطفرررراَ  کمرررراٌَ   
 

  یُهررررررذ  بها کح ضرررررررنم األم هرررررررات 

  الی  نررررررین  أ م الی  نرررررررات  ةمبت وبیررررررر

  برأإلررررررالنم الن  صرررررراء  الثالرررررردات  

   ذا نشررررروثا بح ضرررررنم الیجررررراه الت   

   ذا ارْت ضرررررعثا ق رررررد َ  النا  صرررررات   
 

 (511-512 ص:همان، )الوصافی 
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 گیرینتیجه

شود که   های معروف رصافی و سید جمال الدین این برداشت حاصل میبا مقایس  و تطبیق ایده

اند. ایشاج بار سکگیکی از مسئولیت را آننا در راستای تحقق آرماننایی مشتر  و همسو گام برداشت 

وصاً مسهلماناج را  بردوش کشیده و فریاد خروشاج خویش را ب  صدا درآوردند تا مردم مشرق و خص

، ای بودند ک  وحهد  بهر آج حهاکم باشهد    خواهاج جامع زیرا از خوا  سکگین غرلت بیدار سازند 

ای بر اخوّ  اسالمی فائق نگردد و مردم مسلماج امتّی باشهکد  ای و فرق مکطق ، زبانی، اختالفا  نژادی

و ، قید و بکد استعمار واسهتبداد  آگاه وعالم ب  زماج و آشکا ب  فکوج وصکعت عصر و آزاد از هر گون 

اسالمی را یک وظیر  و مسؤلیت منهم دیکهی    ۀهر مسلماج دخالت در سرنوشت سیاسی خود و جامع

 بشمارد.

هر دوی ایشاج دردهای جناج اسالم را از یک طرف درد غرلت و بی خبری از خود و از طهرف  

ضهد اسهتعماری    ۀن رو از ههر مبهارز  از ایدانستکد. دیگر هوشیاری استعمارگراج و دشمکاج اسالم می

آننها پیوسهت  به  دنبهال     کشهاندند.  های حاومت استبدادی را ب  چالش میو پای  نددکرحمایت می

، در دل مستعد مهردم و  ویژه مسلماناج بوده ب، خداوند ۀآزادی و آزادگی انساج ب  عکواج مخلوق آزاد

بازگشهت  ، حرکتینشیکی و بیگوش ، تسلیم ۀروحیبکابراین مبارزه با اتحادطلبی را برافروختکد.  ۀشعل

برای رهبری مسلماناج و تهأمین  ، اسالمی و اعتقاد ب  توانایینای ذاتی دین اسالم ۀب  مکاب  اصیل اندیش

مبارزه با استعمار و استبداد ، فراخواندج مسلماناج ب  یادگیری علوم جدید، نیرومکدی و پیشرفت آناج

 جنت نوزایی اجتماعی و فاری مسلماناج دانست. تواج از گامنای آناجرا می

 ۀبیداری ملل شرق در سهای »با این اوصاف و با توج  ب  ایکا  سید جمال الدین سردمدار ماتب 

تواج گرت ک  هر چکهد مماهن   می، در سرزمیکنای مختلف اسالمی از جمل  عراق بوده« تعالیم اسالم

می از سید جمال نپذیرفت  باشد امها ایهن شهاعر    است معروف رصافی در بسیاری از جنا  اثر مستقی

اسهالمی   سهرزمیکنای بزرگ معاصر عراق از حرکتنای فاری سید ک  ایجاد انقال  دیکی در سراسر 

، بهود  جهزآج  مقاومت در برابر ظالماج و تمجید از اسالم و، اتحاد آناج، در جنت پیشرفت مسلماناج

 رود.اتب او ب  شمار میتأثیر زیادی پذیرفت  و از جمل  شاعراج پیرو م
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