
اسالمی نوزایی و دلوتروپ استودار

يالدیستم میل سده بیدر سده نوزدهم و اوا

يعبداهللا شهباز

، يالدیمـ1857سـت و حـداقل از سـال ینياالسـاعهده خلقیپدیاسالمییجنبش نوزا
شمندان غرب بـوده یاندياز زمان وقوع انقالب بزرگ هندوستان، مورد توجه جدیعنی

در سـده نـوزدهم و دو دهـه یشناسـان غربـشناسـان و شـرقمآثار اسـالیاست. بررس
یده نهضـت اسـالمیـه در آن دوران بـه پدکـدهد ینشان ميالدیستم مین سده بینخست

ن یـگـر، ایشد. بـه عبـارت دیسته میها نگره تقابل و تعارض تمدنیامل از زاوکطور به
ه در تعـارض کـدنـدیدیمـیت واحـد تمـدنیلکیکرا غربيایدنن، یرکگروه از متف

وه نگرش ین شیقرار گرفته است. ااسالميایدننام گر بهیدیت واحد تمدنیلکبا یاسیس
ن امـر از یـسپرده شد و علـت ایباً به فراموشیتقريالدیم1920اسالم از دهه يایبه دن

بـود و یسـتیونالید ناسیجديهاه آن به جنبشیاسالم و تجزیسو افول نهضت جهانیک
یم قـرن تمـامیش از نـیه بـکـسـم یمونکنـام بـهیدن جنبشـیشـکر سربرگـیدياز سو

ن یاز آخـریکـیالشعاع خود قرار داد. جهان معاصر را تحتياستعمارضديهاتکحر
ت یلکیکرا همچنان بمثابه ین تحول نگاشته شده و جنبش اسالمیه در مقطع اکيآثار

اثـر ن اسـالم ینـويایـدنتاب کند، یبید غرب میو در تعارض با تمدن جدیواحد تمدن
چهار سال پس یعنی، 1921ه در سال ک، است ییایکشناس آمر، اسالماستوداردلوتروپ 
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شناس اسالمیکاستودارد1منتشر شد.كوریویه، در نیروسیکیانقالب بلشويروزیاز پ

يایـا در قبـال دنیکـاالت متحـده آمریـاين اسـتراتژیوکات او در تیه نظرکمتنفذ است 
ل است. ین دلیتاب او به اکت یستم نقش داشت و اهمیل سده بیم در اوااسال
كدر زمان خود، هم در مطبوعات غرب و هم در جهان اسالم، پـژوااستوداردتاب ک

وقـتن در روزنامـه یبود. از جمله، احمد امیجنجالیتابکيریگسترده داشت و به تعب
تـاب اختصـاص داد و کن یایبررسق.) سرمقاله خود را به 1338سان ین15-14(مورخ 
نوشت: 

ش یا، دو مـاه پـیکـآمریاسـیسندگان معروف سی، از نواستوداردلوتروپ يآقا
ات یتاب توجـه همـه نشـرکن یرا منتشر نمود. ان اسالمینويایدنتاب خود به نام ک
يها و مناقشـات جـدرد و بحثکا را به خود جلب یکاالت متحده آمریا و ایتانیبر

ا و اروپـا، بـر یکـدر آمریل ارتبـاطیرغم گسـترش وسـاسنده، بهیخت. نویرا برانگ
ورزد.ید مکیاسالم تايایان از وضع دنیغربیناآگاه

منتشـر شـد. متـرجم یو عربـکیتريهاپس از انتشار به زبانیمکاستوداردتاب ک
بـا مقدمـه و کیهض. متن تریعجاج نویگ است و مترجم عربیبیفیرضا سیعلکیتر
ب ارسـالن منتشـر کیر شـیـحات امیبا مقدمه و توضید و متن عربیحات بهاء سعیضتو

2شده است.

سد: ینویتاب خود مکدر آغاز استودارد
اسـالم يایال بر جهان بود، دنیر و استیار تسخکه اروپا در کر یصد ساله اخیکدر 

بـزرگ شـد. توفـان پـرآوازه تجـاوز غـربیر داخلییانقالب و تغیکدستخوش 
خود باخبر شـد و یاسالم از ضعف و ناتوانيایشرق خفته را به جنبش درآورد. دن

قـا تـا یه آفریـرا از منتهااليون امـت محمـدیـلیم250ق یـعمین توجه پنهـان ولـیا

1. Lothrop Stoddard, The New World of Islam, New York: Sanborn, 1921.
به فارسی ترجمه و منتشر شـده اسـت: لـوتروپ اسـتودارد، 1320در سال استوداردبخشی از کتاب . 2

ش. از مـتن کامـل کتـاب فـوق 1320ترجمه احمد مهذب، تهـران: امروز مسلمین یا عالم نو اسالم،
شمسی، در سن 1310لی سال اي در اختیار نگارنده است که شیخ ابراهیم قزلباش زنجانی در حواترجمه

صورت دستنویس اسـت و زنجـانی هشتاد سالگی، از ترکی به فارسی ترجمه کرده است. این نسخه به
طبقات صورت حاشیه بر متن اصلی افزوده است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در برخی توضیحات خود را به

یک از منابع خود به ترجمه عربـی الدین اسدآبادي به عنوان در ذیل شرح حال سید جمالاعالم الشیعه
استناد کرده است.استوداردکتاب 
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ییش آتـش نـوزایگسـترده خـوكن شراره بـا پـژوایرد... اکدار یا بیستان آسکتر

د یــاتحـاد اسـالم را پدجنـبشیاســالمییت نـوزاکـرا برافروخـت و حریاسـالم
سم و یونالیسم و ناسیو پارلمانتاریراسکشه دمیها چون اندزشیانگیساخت... برخ

ــوزش ت ــوژکآم ــهیو اندينول ــیسيهاش ــیاس ــم و بلشویالیسوسی، حت ــم، و یس س
اسالم وارد شدند. از يایبه دنییاروپايهايدئولوژیو ایاسیمستقل سيهاشهیاند
ن اندام خفتـه فشـار یوسته بر ایپییاروپايهاه قدرتگر، تجاوزات و سلطیديسو

رد. کدارتر یدار و بیاسالم را بياین همه غوغا و توفان دنیرد. سرانجام، اکیوارد م
خود را بـه منـاطق يان هنوز تهاجم جدییجدهم اروپای، در سده هاستوداردنوشته به

یینـوزايهاودند و لذا جنبشرده بکو هندوستان، آغاز نیاسالم، چون عثمانيایمهم دن
یاسالم هنوز خطر فوق را به درسـتيایهنوز بعد مقابله با غرب را نداشت و دنیاسالم

دگرگون شـد. ياشهین وضع بطور ریايالدیرده بود. در اواسط سده نوزدهم مکنكدر
ر یـه به قفقـاز و سـلطه فرانسـه بـر الجزایورش روسیا، یتانیله بریوساشغال هندوستان به

شـمندان مسـلمان را متوجـه ید قـرار داد و اندیاسالم را مورد تهديایاز دنیبخش مهم
نسـان، جنـبش اتحـاد یالوقوع سلطه غرب بر سراسر جهـان اسـالم نمـود. بدبیخطر قر

بـا غـرب یه غرب به خود گرفت. در آغاز، مقابله و دشـمنیز علیآماسالم بعد خصومت
ل در قفقـاز و یخ شـامیر و شـیـعبـدالقادر در الجزانده و فاقد نظم و انسـجام بـود. کپرا

ان بـا از یـد غربیـجديهـاخبـر از قـدرت سـالحیش و بیخـوكداغستان با اتباع انـد
يم فراوان از سـویرکد و تیرانه دست زدند. آنان به رغم تمجیدليبه نبردیگذشتگجان

ردنـد. سـت خوکبرخـوردار نشـدند و شیاسـالميهادولتيت مادیمسلمانان از حما
پـس از يهـاافـت. در سـالیان مسلمانان شدت ینسان، ترس و نفرت از غرب در میبد

1871ر در سـال یـل الجزایـسراسر جهان اسالم دستخوش توفان شد. قبايالدیم1871
یسـودانيام مهدین آن قیه غرب آغاز شد. بزرگتریقا جهاد علیردند. در شمال آفرکام یق

يهـارد. در افغانستان شورشکوب کچنر آن را سرکیرد ه لکدر اواخر سده نوزدهم بود 
هـا بـا یسـیهـا را انگلن شورشیر گذارد. ایه بر مسلمانان شمال هند تأثکرخ داد یمهم

ن جنـبش بـه سـمت یز به جوش آمد. ایانه نیميایردند. آسکاد خاموش ینه زیصرف هز
ن یستان چکرا در تریام بزرگیافت و قین راه یان مسلمانان چیافت، به میشرق گسترش 

د شـد یپدییهاز شورشینیات هلند در هند شرقکد آورد. در مستملیاننان پدیالت یو ا
ده است. یان نرسی) به پااستوداردتاب کف یه هنوز (در زمان تالک

ختـه، یخودانگییهـاتکـمسـلمانان را حريضد استعماريهان شورشیااستودارد
ه صـرفاً بـر اسـاس نفـرت از کـییهـاتکخواند؛ حریو سازمان مكفاقد برنامه و تدار

ز خـاموش شـدند. در یـل نیـن دلید شد و به همیطور خودجوش پدبهییگانگان اروپایب
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ام یـهـا قن شـورشین ایترده نشد. مهمیدیاردانکر و یمديها رهبرامین قیاز ایکچ یه

دارد. معهذا، ياستهگاه برجیان مسلمانان جایت در میبود. اعتقاد به مهدویسودانيمهد
د. پـس از ینرسـییق بـود بـه جـایعمینین باور دیه بر اکیه با تکز یام سودان نیقیحت
اسالم را فراگرفـت يایوت دنکطور موقت سگر بهیها، بار دن جنبشیست و افول اکش

ن مرحلـه، یـاسـالم اسـت. در ايایـات دنیـد حیـدر تجدینین سرآغاز مرحله نـویو ا
ییشرفته اروپـایه در برابر سپاه مقتدر و منظم و اسلحه پکردند کكدرن مسلمان یرکمتف

رسد. اگـر قـرار ینمییبه جايانات و رهبرکدست و فاقد امیاز مردم تهیجنبش گروه
د یـجدید بـه دانـش و آگـاهیـوغ اسارت اروپا رها سازند، بایاسالم را از يایاست دن

ن آرمـان بـه یـتحقـق اياموزند و برایبآن را يمجهز شوند و از غرب راز تفوق و برتر
ل آگاهانه آن، از اواسـط ک، به شجنبش اتحاد اسالمنسان، یاز است. بدینینیدیینوزایک

ل کیق تشـیـاز طریکـیرد: کـیین جنبش به دوگونه خودنمـایسده نوزدهم آغاز شد. ا
از يگـریقا؛ و دیدر شمال آفریقت سنوسیمانند طرید اسالمیجديهاکها و مسلفرقه
ردند. کرو او آغاز یشمندان پی) و اندي(اسدآبادین افغانیالده جمالکیغاتیق تبلیطر

قـا از یشـمال آفریقـت سنوسـی، طریاسـالمییاز جنبش نـوزااستوداردر یدر تصو
ان زمـان ی، رهبر سنوسـیف سنوسی، احمد شراستوداردبرخوردار است. ياژهیگاه ویجا

یقـت سنوسـید طریافزایند و مکیف میان توجه توصیاقتدار شايدارايخود، را رهبر
از عناصـر مهـم در یکـید یات هشتاد ساله خود هماره موفق بوده، بایه در طول حکرا، 
در یان است و حتیر آن نمایاسالم تأثيایدنیه در تمامکدانست یات اسالمید حیتجد

قـا تحـت یشـمال آفریدارد. تماميننده جدکایرات احینه تأثیه و مدکدو شهر مقدس م
ن یش) تا سـرزمکتخت مرایاست و در همه نقاط آن، از فاس (پایقت سنوسیطره طریس

یوجـود دارد. تمـامی، سنوسـيان لژهایها)، و به اصطالح غربها (خانقاههی، زاویسومال
ین محلـی، واقع در جوف، هستند. ایسنوسيزکها وابسته به خانقاه بزرگ مرهین زاویا

طور پنهـان بـه آن بهییاروپایکتنها استوداردتاب که تا زمان نگارش کز یاست اسرارآم
نـار کدر يالدیسـتم مـی، در آسـتانه سـده باسـتوداردنوشـته نسـان، بـهیافته بود. بدیراه 

قا بـا یومت خود را بر مسلمانان شمال آفرکان حییت اروپایه عموماً با حماکییهادولت
د یـز پدیـار مقتـدر و پنهـان نیبسيدولت معنویکد، ردنکید اعمال میحربه زور و تهد

مسـتقر ییه سه قدرت اروپاکرد کیمینیبشیپاستودارداست. یشد و آن جنبش سنوس
اعتنـا یمتنفـذ بيومت معنوکن حیا، در مقابل اقتدار ایتالیا و فرانسه و ایتانیدر منطقه، بر

ها یسد سنوسینویماستوداردنخواهند ماند و سرانجام به جنگ با آن برخواهند خاست.
بـه اسـالم خـدمت یسـودانيچون مهدیسانکشتر از یخود بینیو دیبا سالح روحان

قـا را بـه اسـالم یآفریل وحشیاز قباياریش بسیر خویناپذیاند و با تالش خستگردهک
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اند. جلب نموده
ر طـول اسـالم ديایـدنییایـاثبات وجـود جنـبش و پويل براین دلیبهتراستودارد

ن اسـالم و جلـب یر مسلمانان در نشر دیناپذیر را تالش مدام و خستگیصد سال اخیک
یات طـوالنیـسد اسالم در طول حینویداند. او میان میر ادیروان سایو پییقایل آفریقبا

ن یـبـرد، از نشـر دیت انحطاط و ضعف به سـر میه در نهاکیزمانیچگاه، حتیخود ه
رده و بـه طـرز کـنیوتـاهکش ین خـویرمسلمان به آئـیام غها و اقوخود و دعوت ملت

يدوران قـرون وسـطایار نفوذ و توسعه بوده است. در تمـامکهماره در يزیانگرتیح
ــه گســترش خــو ن ادامــه داده و یســتان و چــکش در هندوســتان و تریاروپــا، اســالم ب

شـانزدهم چهاردهم تـايهارا به قلمرو خود افزوده است. در سدهیعیوسيهانیسرزم
ار توسـعه اسـالم بـود. کـان در کـره بالیـن در شبه جزیمتيز به طرزینی، عثمانيالدیم

ير دوردسـت خـاوریـشورها و جزاکو یو هند شرقیغربيقایرهبران مسلمان در آفر
، یاسـالمییافتند. معهذا، جنبش نـوزایبزرگ دست يهاتین به موفقیپیلیر فیچون جزا

یگر و با قـدرتیستر نشر اسالم را بار دکرخایاز شده، آتش زمه سده نوزدهم آغیه در نک
ده یـاسالم را درنورديایخطه پهناور دنيم مرزهاین شراره عظیور ساخته و ان شعلهینو

، هـر فـرد اسـتوداردتـازد. بـه گفتـه یش میبه پیتیشگرف در چهارگوشه گیو با توان
و بـا یعیطور طباست و بهیونر مذهبیسیمیکو ینیمبلغ دیکمسلمان در ذات خود 

ن دعوت تنها یند. اکین خود دعوت میگان را به دیان و همسایش آشنایان خویبیسادگ
یشان و تـاجران مسـلمان، و حتـیاحان و درویه سکاختصاص ندارد، بلینیديبه علما

سـت سـال ین خـود هسـتند. بیار نشر و توسعه دکز، هماره در یر و ناتوان نیمهاجران فق
>نـدکید میه ما را تهدکيه و جهادیسنوس<در مقاله یسی، چرفال انگلاستوداردز ش ایپ

توسـعه يزیـانگرتیقا بـه طـرز حیدر آفرين محمدییآ<) گفته بود قرن نوزدهم(مجله 
غـات یقـا، تبلیدارد. در برابـر نشـر اسـالم در آفریان بـر مـیـرا از میپرستابد و بتییم

گفتـه بـود: يونر پروتستان فرانسویسیمیکو >است.انه کودکقصه یکت مانند یحیمس
ت اسـت و کـوسـته و مـدام در حریرد، پیـگیميندکه گاه کنیتوسعه اسالم، به رغم ا<
ترسـد و بـه رغـم یز نمیـچ چیده است. اسـالم از هـیز رسیقا نیه به قلب آفرکم ینیبیم

ست. اسالم بـه ش رهسپار ایهدف خويوقفه و مدام به سویه در راه اوست بکیموانع
از یخـاليادهیـو بـه ديخود، با خونسرديو معارض قويب جدین رقیت، ایحیمس
ان بـه فـتح ییه اروپایکش مطمئن است. در حالیخویابیامکرا از ینگرد زین و نفرت مکی

>قا است.یبر آفريار غلبه معنوکاند، اسالم در قا مشغولیآفريماد
ش از یدوسـال پـیکـیدهد: یبه عنوان مثال ارائه مد رایامالً جدکيانمونهاستودارد

ه اسـالم بـا کـردنـد کشـف کا ناگهان یتانیبرین مستعمراتیمأموراستوداردتاب کانتشار 
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) در حال گسترش اسـت. آنـان پـس از ینونکيقا (ماالویاسالند آفریدر نیبیشتاب عج

انـد و نشـر ردهکوارد ن منطقهیه اعراب زنگبار اسالم را به اکو پژوهش دانستند یبررس
چ یاسـالند هـین نیآغاز شده است. ده سـال بعـد در سـرزم1900اسالم در آنجا از سال 

ن گسـترش ین سـرزمیـتب نباشد. در اکه در آن مسجد و امام و معلم مکنبود ییروستا
ل  هـراس از توسـعه یـها، به دلیسیان داشت. لذا، انگلییه اروپایخصمانه علياسالم بُعد
افتنـد. ینیقیتوفیاسالند شوند ولیدند تا مانع انتشار آن در نیوشکر مناطق، یسااسالم در

ان یـ(ميه اسـالم از منطقـه زامبـزکـنگران آنند ییاز پژوهشگران اروپاياریامروزه، بس
یطـول چنـدانیلنـکپ کیـنصـورت انتشـار آن در یز بگذرد. در ای) نیکا و موزامبیزامب

ه بـا جلـب کـپرستان بلش را نه تنها با جلب بتیخويروزین پینخواهد داشت. اسالم ا
ه توسـط کـیسـانکاز ياریقـا بسـینـد. در غـرب آفرکیسب مکز ینییقایان آفریحیمس

انـد. از دهیگفته و به اسالم گروكت را تریحیجلب شده بودند، مسیحیمسيهاونیسیم
وم در برابـر نشـر مقـایرباز نگهبـانیه از دکحبشه، يسایلکقا یگر، در شرق آفریديسو

يه آن را از هرسو فراگرفته، در آستانه نـابودکانه توفان توسعه اسالم، یاسالم بوده، در م
بـه اسـالم يرکـق مـدارا و مقابلـه فیـه از طرکـها نـه بـا جنـگ و زور بلیاست. حبش

افـت یان آنهـا یـمسـلمان در میکیش حتیه در پنجاه سال پکیل بزرگیگروند. قبایم
ه اسـالم کـي، قدرت انتشاراستودارداند. به گفته دهیوزه تماماً به اسالم گروشد، امرینم

یل بزرگـیـابد، دلییقا از خود نشان داده، و همچنان با سرعت و وسعت رشد میدر آفر
یان تـوجهیقا نمونه برجسته و شـاین. نمونه آفرین دیاست بر قدرت  توسعه و جاذبه ا

بر جهان. يروزیپياسالم براياست از توانمند
ان یـن رونـد در جریـز ایر نقاط جهان نیست، در سایقا نیرشد اسالم تنها در قاره آفر

هـا و كتر3نـد.کیه اشاره مـیروسيمسلمان امپراتوريبه نمونه تاتارهااستودارداست. 
يسـایلکین دوران طـوالنیـه بودند. در ایر سلطه استبداد روسید در زیمدیتاتارها مدت

مصـروف داشـت و در یت تالش فراوانـیحین خطه به مسیایجلب اهاليس براکارتد
هـا و كوس آغـاز شـد. ترکـمعيدر سده نـوزدهم رونـدیمناطق موفق بود. ولیبرخ

نـژادان افتند و بـه همیيجدکیتحریاسالمییر جنبش نوزایه تحت تأثیروسيتاتارها
س و کارتـديسـایلکالش رغـم تـاند. بـهخطا رفتهیه به راهکس خود فهماندند کارتد

دنـد. بـه یان مجـدداً بـه اسـالم گرویحین نومسیاز اياریه، بسیرغم فشار دولت روسبه
ه را بـه اسـالم یشـمال روسـپرسـتبتل یاز قبايارین مسلمان تاتار بسیعالوه، مبلغ

ینـیرت دینسان، تالش و غیز آغاز شد. بدین خطه نیردند و گسترش اسالم در اکجلب 

شد.به همه سکنه قفقاز و آسیاي میانه اطالق میتاتاردر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میالدي واژه . 3
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افت. یه غلبه یو تاتار بر فشار استبداد روسكرمسلمانان ت

العـاده ز شاهد جوش و خـروش فوقین نین دوردست چیدر سده نوزدهم، در سرزم
هـن دارد. تـاجران کيانهیشین پین چیم. ورود اسالم به سرزمیابودهییگرام اسالمیو عظ

ژه در منطقـه یوبهن ین بودند. مسلمانان چیان و ناشران اسالم در چین داعیمسلمان نخست
ا یـ، یسـتان شـرقکن مستقر هستند. تریچیز در منطقه شمالین، و نیاننان، در جنوب چی

ت یـم جمعکن درآمد، محل ترایجدهم به تصرف دولت چیه در سده هکن، یستان چکتر
ج یبتـدریداشت ولـین مسلمانان رفتار مناسبین با ایمسلمانان است. در آغاز دولت چ

يارد و لذا پـارهکن را نگران یه استقالل داشتند، دولت چیه داعکان، شیرفتار جسورانه ا
ل سـده یـد. در اوایـشـد و فشـار آغـاز گردیه به آنان داده شده بود ملغـکیازاتیاز امت

د و شورش آنان آغاز شد. ین وزیبر مسلمانان چیاسالمییو نوزايداریم بینوزدهم نس
د ساخت. مسـلمانان، یبزرگ پدیآشوبیشرقستانکاننان و در تریالت ین شورش در ایا
از خود بـروز یمیعظیبود، به جنبش درآمدند و توان نظامینیرت دیآنان غكه محرک

عقـوب خـان بـود. یسردار مقتدر به نام یکشورش با يرهبریستان شرقکدادند. در تر
بـه چنـد سـال ياننـان بـرایالـت یو ایستان شرقکن شورش و مقاومت، تریجه ایدر نت

یه برخـکـبـود ين شورش و قدرت مسلمانان در حـدیت ایافت. اهمیاستقالل دست 
ن نـه تنهـا یه مسـلمانان در غـرب چـکـگمان بردنـد یشمندان غربیاستمداران و اندیس

يش بـه سراسـر امپراتـوریم اقتدار خوکیه با تحکرد بلکاستقالل خود را حفظ خواهند 
یافت و حتی، در همه جا شهرت ياشغرکعقوب خان، سردار ین هجوم خواهند برد. یچ

رد. کـنشان و لقـب عطـا ي، او را مورد توجه قرار داد و به وید، سلطان عثمانیعبدالحم
ار و مـوحش موفـق بـه یبسـيشـتارهاکن و یخـونيهـاجنـگین در پیدولت چیول

يشـتارهاکل یـت مسـلمان، بـه دلیـن شورش، جمعیاین شورش شد. در پیوب اکسر
ن یـرغـم اننـد. بـهکش را حفظ یگر نتوانستند قدرت خویفت و آنان دایاهش کم، یعظ

ون یـلین حدود ده می) تعداد مسلمانان چاستوداردتاب کف ینون (زمان تالکحوادث، هم ا
اسـالم يایـدنياپوک، تاستوداردامالً به اسالم وفادارند. به نوشته کن مردم ینفر است و ا

نـد یز فرآیـسـت. اسـالم در هندوسـتان نیدر سده نوزدهم منحصر به آنچه گفتـه شـد ن
و یع هلنـد در هنـد شـرقیژه در مستعمرات وسـیورده و بهکشرفت خود را متوقف نیپ

وسته در حال گسترش بوده و هست. یر آن پیجزا
دانـد و یمیرا جنبش اتحـاد اسـالمیاسالمییو نوزاكانون تحرکن یدوماستودارد

نوشـته شمرد. بـهیمرتبط م)ي(اسدآبادیافغاننیالدد جمالیست یت را با شخصکن حریا
شـتر یپرداخت و بیمتر مکینیها، به امور دین، برخالف سنوسیالدد جمالی، ساستودارد

يایـه خطر سلطه اروپا بـر دنکاست ین مسلمانید. او نخستیوشکیاست میدر عرصه س
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دادن بـه توجـهخـود رایزنـدگانیرد و تمـامکـكد و دریاسالم را در همه ابعاد آن د

يداراییاروپـايهـاام دولـتکـه حکـن خطر مصروف داشت. لذاسـت یمسلمانان به ا
ن شـورش و یار و ماشـکـدارگر افیـبیـکن را به عنوان یالدجماليات به زودکمستمل

ب یـتعقیدند و در پـیار ترسین مرد بسیاز ایسین انگلیژه مأموریوآشوب شناختند و به
ن یالـدد جمالیم سـیها و تعـالشهیمغرضانه از انديریتصوودارداستذاء او برآمدند. یو ا
و هیـعنـوان روحد جمـال را بـهیسـياستعمارضدياپوکدهد و نگرش و تیدست مبه

واقعـا اگـر بـه سراسـر <سـد: ینویشد و سپس مـکیر میبه تصو>یحیضد مس<یتکحر
ان یـان را در میـطه غرباز سـليزاریـم، ترس و نفرت و بینکاسالم به دقت نظر افيایدن

ان مسلمانان نفـوذ و ین تا چه حد در میالده جمالکم یفهمیم و مینکیهمگان مشاهده م
>گذاشته است.ير برجایتأث

سـتم ین سـده بینخسـتيهـادر سـالینهضت اسـالمكآنگاه از موج تحراستودارد
وت د و هشـداردهنده آن را دعـیـامالً جدکـيهـااز شـاخصیکـید و یـگویسخن م

و منفوريهاه دولتیعليارکاتحاد و هميبراییایآسپرستبتمسلمانان از مردم 
سد: ینویماستوداردند. یبیمییاروپاستمگر

ل و زبـور یـامبر اسـالم از تـورات و انجیسابقه است. پیز و بیانگرتین اقدام حیا
خوانـده و تابکاهل ره را یو غیسیو عیروان موسیرده، پکاد یمال احترام کبا

ت روابـط حسـنه مسـلمانان بـا یـده است. او بـه رعاینامامبرانیخاتم پش را یخو
و پرســتبتگــر را یديهــاه ملتکــیرده، در حــالکــه یتوصــتــابکاهــل 

و تـابکاهـل بـا كن روش سـلویـمردود خوانده اسـت. ایلکو بهكمشر
یردنـد. نفـرت و دشـمنکیمـت یـنون مسـلمانان بـه دقـت رعاکرا تـانکیمشـر

شــان از هنــدوها و یمتــر از نفــرت اکان، بــه هــر درجــه، قطعــا یحیمســلمانان از مســ
ن یشـرق بـوده اسـت. نخسـتپرسـتانبتر یوس و سـاینفوسکروان یها و پییبودا

ده شـد. در یـه و ژاپـن دیو در جنگ روس1904ن روش، در سال یدر ایدگرگون
شان از غلبـه یثر اکه اکد یان بدانجا رسیحیاز مسآن زمان، نفرت و هراس مسلمانان 

اسـتقبال يه) با شور و شادیان (روسیی(ژاپن) بر اروپایشرقكمشردولت یک
روزمند مورد توجـه قـرار نگرفـت. یبودن ملت پپرستبتن رابطه یردند. در اک

اسالم ر و فاتح را به یه ژاپن دلکر افتادند کن فیمسلمانان پرحرارت به ایبرخیحت
د یـس گردیها تأسـغات آغاز شد، روزنامهین منظور تبلیتحقق اينند. براکدعوت 

حامـل یجنگـیشـتکیـکید عثمـانیسلطان عبدالحمیها به پا شد. حتونیسیو م
ردن کـن اتحاد اسالم را به ژاپن فرستاد. در همه جا سخن از مسلمانیاز مبلغیئتیه

ل سـلطه یـانگلستان به دل<نوشت: يمصرروزنامهیک1906ها بود. در سال یژاپن
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ترسد. اگـر ژاپـن یش، از مسلمان شدن ژاپن میون اتباع مسلمان خویلیبر شصت م

يدر آن سـو>افـت.ین خواهد یادیبنیاست جهان اسالم دگرگونیمسلمان شود س
شـود و قـاره یخواهد دولـت بزرگـیاگر ژاپن م<گفت: ینیمسلمان چیکا، یدن

ن یـن اسـالم بـه این مبیرش دیجهان مسلط گرداند، تنها از راه پذا را بر سراسر یآس
يهـائتیه هکـنیرغـم اه ژاپـن، بـهکـروشـن شـد یپـس از مـدت>رسد.یهدف م

ن اسـالم یـرفت، حاضـر بـه قبـول دیو احتـرام پـذياسالم را با خشـنودیندگینما
ر یـغن گام در بهبود روابـط جهـان اسـالم بـا اقـوامین نخستیبهرحال، ایست. ولین

ین دگرگـونیـن سـو رانـد. ایـشتر به ایان مسلمانان را بکتاب بود. جنگ بالکاهل 
یـکد. یـتـوان دیمپرسـتبتيه مسلمانان را در دعوت آنان از هندوهایروح

وشـد تـا کیشود و میدار میروح شرق ب<شود: یر مکذاخبار شرقه ینمونه از نشر
د! آمـال و اخـالق و یـنککمـکبه ما فرزندان هند! يند. اکغرب را دفع يالیاست

ش یخـويد! با اقتـدار هنـدیار اندازکش را به یخویخواهرت استقاللیعرفان و غ
ا پنهـان اسـت بـه یـمالیهيهاه در قلـهکـییهـاد! بگذار تـا آن جـانینکياریما را 

حـق روز يروزیـاد پیه فرکد ید و از او بخواهینکند! به معبود جنگ دعا یجنبش آ
د طرفـدار حـق هسـتند، یـدانیه مکـش را، یان خویندتر شود! هزاران خدابه روز بل

>م.ینکمال یم و سپاه دشمن را پایگر دهیدیکد! دست به دست یبخوان
پرسـتانبتنه نگرش مسلمانان به یشیها په با سدهکیسانکي، برااستوداردنوشته به
یبزرگـين سـخنان آرزویاز است. دریانگرتیمسلمان حیکن نوشته یدارند، اییآشنا

ز یـن نیان مسـلمانان چـیـسـت. در میه منحصر به مسلمانان هند نکیینهفته است؛ آرزو
ابـد، بـه یین انتشـار مـیستان چکه در ترک، دیسعه یشود: نشرین احساس مشاهده میهم
وسته بر حرص یاروپا پ<ند: کیه میمقاومت در برابر تجاوز غرب را توص>هاینیهمه چ<

جنبش یکند. اگر آماده کیما را محو ميد. اروپا استقالل و آزادیافزایش میخوو طمع 
محـو و نـابود یلکم، اروپا ما را بهیرتمندانه و جسورانه در زمان مناسب نباشیبرادرانه، غ

ت کها، مشـاریوسـینفوسکها و یینار بوداکن، مسلمانان در یدر شورش چ>رد.کخواهد 
و ياریـن یمـردم چـ<ن گفـت: یسن رسماً چناتیتر سونکه دکيداشتند در حديجد

>رد.کو رفاه هرگز فراموش نخواهند يش را در راه آزادیتالش هموطنان مسلمان خو
ان جنبش اتحاد ییاروپايها و قرارهامانیژه پیوغرب و بهي، فشارهااستوداردزعم به

نش در کـوایـکسالم تنها ه جنبش اتحاد اکد توجه نمود یبایت نمود. ولیاسالم را تقو
دهـد ین قـرار میادیـبنیهمبستگیکن عنوان مسلمانان را در یست. ایبرابر فشار اروپا ن

یـکن رابطـه برخاسـته از یـار استوارتر است. ایان بسیحیان مسیوند مشابه در میه از پک
ست. صـرفنظر از رسـوم و ینینیوند دیپیکن تنها یاست. درواقع، ايق معنویحس عم
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بهم بسته و همگـون سـاخته کیمشتریردار اجتماعکاسالم را يای، سراسر دنیبومسنن 

تـام و تمـام ینظام اجتمـاعیکه کست، بلیساده نینیمان دیایکاست. درواقع، اسالم 
ن تمدن در یژه خود را داراست. ایست ویوه زیه فلسفه، آرمان و شکاست یاست؛ تمدن

ش از یخـويجدال با رقباینه طوالنیشیل پیبه دلقرار دارد و یحیب مسیبرابر تمدن رق
ژه، یـن تمـدن ویمسلمانان به ایبرخوردار است. تماميزیآمق و تعصبیعمیخودآگاه

ع از اتحـاد یوسـين معنـایـدارند. ایدهد، دلبستگیاستوار قرار ميوندیه آنان را در پک
یشـه غربـیه اندکقدر متعصب، هرریبرال و غیمسلمانان لیعام دارد و حتیاسالم شمول

ياریـز بـه لـزوم همیـبداننـد، نیارتجـاعیرا جنبشـیرفته باشند و اتحاد اسالمیرا پذ
ه بـا کـر مسلمان آشنا با تمدن غرب، کروشنفیکه کیدارند. زمانيمسلمانان باور جد

رش آن است، دربـاره اتحـاد یامل دارد و خواستار پذکیین آشنایزممغربيهاشرفتیپ
ار عوام روشن اسـت. کسواد و محافظهیف توده متعصب و بیلکدارد تينظرنیاسالم چن

را در ین و عداوت با تمدن غربکیو ینیرر غرب، روح تعصب دکال و تجاوزات میاست
و ین دشـمنیـو حوادث معاصـر ایبیتهاجم صلیخینه تاریشیدار نمود و پیمسلمانان ب

ده صلح و ین پدیا<، استوداردنوشته ه، بهکدیرسانییار را به جاکرد و کنفرت را افزونتر 
د: یافزایماستودارد>دهد.ید قرار میآرامش جهان را مورد تهد

ز یم و آن را نـاچیبید هرگـز خـود را بفـریـدار اسـت و مـا نبایـوضـع پایکن یا
ه نتوانسـت جهـان ک، 1914جوان در سال يهاكتریم. آن اعالم جهاد قالبیشمر

چ اعـالم جهـاد یگـر هـیه دکـنـد کد ما را مطمئن یرآورد، نبات دکاسالم را به حر
ینظـامیـکه کـم ینـکمسـلمانان رخ نخواهـد داد. توجـه یو اقدام عمومیقیحق

جهـاد مقـدس <د: یـگویرد، مکیخدمت میه در صفوف ارتش عثمانک، یآلمان
بـودن یثر مسلمانان ساختگکا>را اصال مقدس نبود.یپوچ از آب درآمد، زیلکبه
ه کـییهـامانین، پیـرغـم اردند. بـهکافتند و از آن اجتناب ین اعالن جهاد را دریا

يزیآمفاجعهيامدهایدهد پیر سلطه دائم اروپا قرار میاسالم را در زيایسراسر دن
جهـاد یـکه عوامـل تحقـق کـاست یان مسلمانان داشته است. درواقع، مدتیدر م

ش، یسـت سـال پـیگـردد. بیانباشـته مطور مداممسلمانان بهیام همگانیمقدس و ق
هـر <شناسـد...، نوشـت: یمیاسالم را به خـوبيایه دنکیسک، يوس وامبرینیآرم

شـتر یان بیحیان مسـلمانان و مسـیـمیجنـگ عمـومیـکگذرد خطـر یچه زمان م
ه با گذشت زمان تـوان مقاومـت دشـمن کم ینکد فراموش یز نباین را نیا>شود.یم
ان مسـلمانان در یـدر مياریـشـه اتحـاد و همیت اندیظورم تقوشود. منیشتر میز بین

هـا و توسـعه ان ملتیـل آسان شدن روابـط میشه به دلین اندیر است. ایاخيهاسال
افته است. یمضاعف یتیل اهمین دلیار توانمند شده و به همیاطالعات بس
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ز یـصـاد نرا در عرصـه اقتیات اسـالمید حین تجدیستم ایل سده بیدر اوااستودارد

ند: یبیشدت موثر مبه
خفتـه يهـاش ملتیاست، با ضربات خویتهاجم اروپا در عرصه اقتصاد، مانند س

ه کـاسالم، ياید ساخت. دنیرا در آنان پدییشه مقاومت و رهایرد و اندکدار یرا ب
بـه وحشـت و انـدوه دچـار شـده یاسیست سکش از شیغرب بيطره اقتصادیاز س

ش یابـد. مسـلمانان دورانـدین وضـع بیخود از ایخالصيبراید تا راهیوشکبود، 
ه در کـياریـو همیگـانگیردنـد... آن کرا آغـاز يدیـجدیوه زندگیتالش و ش

چـون اقتصـاد نمـود نـدارد. مسـلمانان بـا ياچ عرصـهیت مندرج است در هیاسالم
ن یـاه یاند و در سـاوسـتهیگذشته بهم پيهاو سنتی، آرمانینیاستوار ديوندهایپ

برود خـود را در خانـه یاسالميشورهاکه به هر نقطه از کیهر مسلمانيوندیهمپ
گـران یبـه دکمـکش خود را موظف به یبومکند و همگان کیش احساس میخو

د آمـده، یه امروزه در غرب پدکیارتباطيل حمل و نقل و ابزارهایدانند. وسایم
بـا يه در گذشـته بـه دشـوارکـن رده و آنـاکـتر احت مسلمانان را آسانیر و سیس

نند و کین ارتباط را برقرار میافتند، امروزه به سهولت اییوند میمناطق دوردست پ
داران و یشــتکاز تجــار و يدیــجديهــانســان، گروهیزنــد. بدیآمیگر میدیکــبــا 
سـده یـکه در کاند د شدهیپدینیان دین و داعیمبلغیاحان و صنعتگران و حتیس
امـل کییگر آشـنایدیکـد با یجديهان گروهیايرفت. اعضایمش تصور آن نیپ

ونـد داده یآنهـا را بـه هـم پیشناسند، و اخوت اسالمیگر را میدیکدارند، اهداف 
د یـدان تنـازع بقـا مفیـگر را در میدیکـت از یـان حمایاست. آنان در رقابت با غرب

مسـلمان موفـق اسـتمداران یش از سیار خـود بـکنان در عرصه یاند. اص دادهیتشخ
و یهـا و هـواداران اتحـاد اسـالمبـرالیشـتر اسـت. لیان آنـان بیـاند و اتحـاد مبوده

نجـا رفتـار یگانـه و متحدنـد... در این عرصـه یـمسلمان همـه در ايهاستیونالیناس
ار و کـاند تـا بـه ه دست به دست هم دادهکشود یده میدیز بازرگانانیآممسالمت

ییهاتواننـد بـه بهانـهیان نمیـبپردازند. لذا، غربيعادر اموریسفر و دادوستد و سا
ون یاسـکر با مصالح غرب، پروویمغایاسیسی، مشيزیستگانهی، بینکشچون قانون

ــکو تحر ــاز فعالی ــت ای ــوگن گروهی ــا جل ــد زکيریه ــنن ــادی ــالش اقتص يرا ت
ن اسـت، پـس برنامـه آنـان در یند. اگـر چنـکتواند منع ینمیسکز را یآممسالمت

ن اسـت: ثـروت یالم چنکیکست؟ پاسخ در یاسالم چيارچوب اتحاد اقتصادچ
يد بـه جـایار مسلمانان باکمسلمانان است. تجارت، صنعت و ثمره يمسلمانان برا

را از یه غربـیه مسـلمانان سـرماید سرمایرد. بایار مسلمانان قرار گیان در اختیحیمس
بـه یاسـالميشـورهاکان در ییـروپاه اکـیازاتیـد امتیـژه بایوند؛ بهکدان به در یم

هـا و و جنگـلیاز اراضـيبـردارماننـد اسـتخراج معـادن و بهره-انددست آورده
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يشـورهاکق ثروت ینطریو از ا-رهیها و غكآهن و گمرها و خطوط راهرودخانه

برند، لغو شود.یگانه میبيهانیرا به سرزمیاسالم
د یـاسالم و تمدن جديایان دنین چالش میز اینی، در ابعاد فرهنگاستوداردنوشته به

یو در برخـعیها سـرعرصـهیدر برخـیغربـيستارهایشود. نفوذ ایغرب مشاهده م
ا نشـر یـب در سراسـر دنیعجیات به سرعتیند بوده است. مثال، استعمال دخانکها نهیزم
هـا يربـا موانـع و دشـوایز آموزش و پرورش غربیو نكوه پوشایاشاعه شیافت. ولی

یه گـاه در آن دگرگـونک، یرات منطبق با سنن بومییموارد با تغیمواجه بوده و در برخ
و هنـر یین همگـان توانـایزمافته است. امـروزه در مشـرقید ساخته، رواج یپدیاساس
ل بـه یـو تماید فرهنـگ غربـییـشورها تأکاز ياریدر بسینند، ولکید مییان را تأیغرب
شـتر در یر غـرب بیتوأم بوده اسـت. تـأثيزاریاز بین با موجآيستارهایرش همه ایپذ

ران کردگـان غـرب و روشـنفکلیژه در تحصـیوباال و متوسط شرق، بهیطبقات اجتماع
ن نخبگـان در یـزان نفـوذ ایـشود. شمار و میده مید، دیجديهاشهیآشنا با دانش و اند

آشـنا یغربـيهاشـهیبا اندینیزان معیآنان به میر است اما تمامیمختلف متغيشورهاک
ان یدربـاره نگـرش شـرقاسـتوداردانـد. ردهکرفته و اخذ یرا پذیست غربیوه زیشده، ش

سد: ینوید غرب میطور اخص به اخذ تمدن جدطور اعم و مسلمانان بهبه
شـدن و یل بـه مقاومـت در برابـر غربیـاز فرهنـگ غـرب و تمايزارینه بیدر زم

يادهـایبنیان اختالف نظرها فراوان است. برخـین شرقایبازگشت به گذشته، در م
را یغربـيهاشـهین حـال اندیاند و در عردهکش را حفظ یست پدران خویوه زیش
ــن ــا آمیانــد و مرفتهیز پذی ــد ب ــا یشــرقيهــازش روح معرفــت و آرمــانیــخواهن ب
سـره از عـادات گذشــتگان یک، یننــد. برخـیافریبیعـالياریـمعیغربـيسـتارهایا

ز بـه یـگـر نیدیاند. برخـرفتهیپذيشدن را بطور جدیده و غربیشکدست ش یخو
داننـد یر میزناپـذیرش آن را گریرده و پـذکـتوجه یشه غربیتمدن و دانش و اند

دارند.یراه و ترس از خطرات آن محتاطانه گام برمکبا نفرت و ایول
ران کروشـنفشـود. مـثال، یده میان دیشرقيان در سفرهایخود به غربيسازهیشب

را در دست دارند و به چنـد یغربيهادانشگاهيهاپلمیه دکره، یو غكهند و تر
ننـد، کیاستفاده میغربیند و از لوازم زندگیگویسخن میبه آسانییزبان اروپا

ا ثروتمنـدان یـكتـريروند. پاشاهایاروپا ميهاالقییاستراحت به يهر ساله برا
ز یـشـور خـود نکنان در یند. ایآیشده به نظر میغربیقا شریو یهند در اروپا غرب

در یخورنــد و حتــیپوشــند، ماننــد آنــان غــذا میان لبــاس مییــامال چــون اروپاکــ
ن ظـاهر یـدر پـس اینند. ولکیمین شده زندگییان تزییه چون اروپاکییهاخانه
ز بـه غـرب تـا نفـرت و یمتفـاوت نهفتـه اسـت: از عالقـه شـورانگیاحساساتیغرب
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یـین تنـوع احساسـات و نگـرش بـه غـرب و غربگرایـر از آن. ایناپذانیپايزاریب

و در یشـرقيشـورهاکیش در تمـامین گرایست. این نیگروه معیکمختص به 
شـتر یبیـیغربگرایشود... ابعاد مثبت و منفـیده میدیاجتماعيهاان همه گروهیم

شـوند یده میـدين افـراداین میشود. در ایان میر نماکردگان روشنفکلیدر تحص
ز یـنيشـتریافـراد بیده اسـت. ولـیبخشیکرات نیبر آنان تاثیغربيهاشهیه اندک

ده و در آنجـا نـابود یـصـعب در غلطیهنه به نو به پرتگـاهکه در گذر از کهستند 
ده و یشـکه از اسـالم دسـت کـاز مسلمانان مصـر را، ياریرومر بسکشوند. لرد یم

ن یسنده بـدبینویکند. کیه میوانات فاقد استخوان تشبیبه حاند، هم نشدهییاروپا
نـد: کیف مین توصیرا در هند چنیو ساختگیشدن سطحیی، اروپاییگر اروپاید
] يهـادرشـت و زشـت [فروشـگاهيهـاان مغول، فـرشیبارویف زیظريدر سرا<
ه در کـيرییـار هنـد و تغکر ما بر افیشود. تأثیورت لندن فرش مکابان توتنهام یخ

م ین را نخواسـتین دست است. ما از آنان تنها ایم همه از ایان دادهین سرزمیوضع ا
ز یـن را نیـه اکـننـد، بلکكر شـمرده و آن را تـریـه آداب و رسـوم خـود را حقک

ر وضـع ییـر تغکـن فیـنند. اکما پرياالهاکا و یآن را با اشیخاليه جاکم یخواست
انـد رهـا افتادهکن فیـه بـه اکـیسـانکآور اسـت. د شـده هـراسیه پدکهندوستان 

یخیچ تـاریچ وطـن و بـه هـیچ تمدن و بـه هـینان به هیاند. اودنکولگرد یگروه
رقابل اعتماد فقـط حـرص یمتلون و غين مغزهایستند. اید نیتعلق ندارند و بدان مق

و عرفـان و ینان خواسـتاران ترقـینند. اکیمیرا نفینان زندگینند. ایآفریو آز م
ننـد و در کین خود محروم مـیشیرا از رسوم و معارف پيرکفيمندان به غذاازین

شـه و یم در شـرق اندیدیوشـکنند. ما کید نمیآنها توليبرايدیز مفیچ چیمقابل ه
شـه یریاندام، آشـفته و بیبيآن موجوديم. به جاینکجاد یغرب را ايآمال فضا

یدر حـال>.یغربـیاست و از ترقـيخبریشه شرقیه در آن نه از اندکم یادهیآفر
ن و کـیز غـرب یـان از همـه چیاز شـرقياریدارنـد، بسـین وضـعیچنیه گروهک
شـدگان ین نفرت مشـاهده وضـع غربیدارند. سبب ایابراز ميریناپذآراميزاریب

ن است.یدروغ
ياریبسـیستم حتـین سده بیآغازيهااسالم در ساليای، وضع دناستوداردنوشته به

مواضـع يمثبت به غرب داشـتند، بـه سـویشتر نگرشیه پکان مسلمان را، یز تجددگراا
دار سـاخته یـشان پدیان ایرا در میطلبخشونتيهانهیسوق داده و زمید ضد غربیشد

است:  
و در یغربـيهاشـهیفته اندیه شـکش، ین مسلمانان آزاداندیاز اياریج بسیبتدر

انـد افتهیان بودند، درییتگرانه اروپایحمايهاهبه وعدکیخود متیاقدامات اصالح
ژه فشـار روزافـزون یـواند. بـهخوردهبیها همه دروغ بوده و آنان فرن وعدهیه اک



و نوزایی اسالمیاستوداردلوتروپ  14
خـواه را بـه دشـمنان سرسـخت ین مسـلمانان آزادیـایاسـالميشـورهاکاروپا بـه 

ن یـرده اسـت. اکـزار یآنان را از اساس تمدن غرب بیان بدل ساخته، و حتییاروپا
یش از شروع جنگ جهـانیپیمکد شده است. یستم تشدیل سده بیدر اوایدشمن
ــلمان نوشــت: یاندیــک ــذ مس ــمند متنف ــاله اخ<ش ــوادث ده س ــح ــدی ات و یر و تع

د، در یشـکياسـالم را بـه نـابوديایـه بر مسـلمانان نـازل شـد و دنکییهابتیمص
يزاریـو بیمنو دشـياریت و صداقت و همیمیو صميداریمسلمانان چنان روح ب

ه ماننـد آن کـد سـاخته یـانـد پدردهکبت دچـار ین مصیه آنان را به اکیاز دشمنان
ان در دل مسلمانان افروخته شد در که پس از جنگ بالکیآتش>ده نشده است.ید
م. مـا مغلـوب یست خوردکما ش<ان است: ینماكسندگان تریاز نویکین گفته یا

ت و یچـون حـق و انسـانیمیخـود بـه مفـاهرا بـا صـداقت یم زیگانه شدیدشمنان ب
ه بـه جنـگ کـس کـم. قشون بلغار به مـا نشـان داد هـر یانصاف و تمدن باور داشت

راب شـد، ید تشنه خون بـود و از آن سـیگردد؛ بایهن بازمکزد به توحش یخیبرم
شت و به مال و جـان و نـاموس کران را با قساوت یان، زنان، ناتوانان و پکودکد یبا
م، در همه جـا یزید خون بریز باین است، ما نینداد. اگر چنیتین اهمیترمکگران ید

را تنهـا یـم؛ زیـم، باطـل را بـر حـق مقـدم دارینیافریـبت بیستم و ظلم و ماتم و مص
متمـدن را جلـب يشـورهاکت یـد و حماییم عالقه و تأیتوانیه مکنگونه است یبد
>م.ین واقع شوت جهان متمدیناند شاه مورد حمایم و چون ارتش فردینک

يان از سـویـرا مجـازات غربیشتار جنگ جهـانکو یاز مسلمانان تباهياریبس
يات گســـتاخانه و جهانگســـتریل حـــرص و آز آنـــان و تعـــدیـــخداونـــد بـــه دل

ن یرا چنـییاروپـايهـاه دولـتکیـروزنامـه معتبـر تریـکدانند. یشان مرحمانهیب
ــا<نــد: کیف مــیتوصــ ــه خــود را در يردهــاکها و عمليهــا بــدن دولــتی ظالمان

رخــداد یـکدربـاره یننـد ولــیبیر نقــاط جهـان نمیش و در سـایخـويشـورهاک
مـا مداخلـه یاندازند و در امور داخلیاهو به راه میشور ما هکت در درون یاهممک
خواهند ینند و مکیمال میت ما را پایمکنند. آنان هر روز حقوق ما و حق حاکیم

ه دلمـان سرشـار از یکـو طعمه خـود سـازند. مـا در حالردهکبدن ما را قطعه قطعه 
م. ما خاموش ینکم تا احساس خود را پنهان یوشکیمیخون و نفرت است به سخت

ان یـدر تنازعـات مییاروپـايهااش دولتکيم: اینکین با خود زمزمه میو غمگ
گر را طعمـهیدیکـخواسـتند مـا را بخورنـد یه مکشدند و همانگونه یخود نابود م

>ردند.کیش میخو
رد. کـتـر میان شرق و غـرب را وخیحادثه شوم بود و رابطه میکیجنگ اول جهان

گانـه و همبسـته یياه تا آن زمـان مجموعـهکدند اروپا، ین بناگاه  دیزممشرقيهاملت
ه کـدنـد یسابقه شده است. آنان دیو بكدهشتنایجنگ درونیکر یشد، درگیشمرده م
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ده است. در دوران جنـگ، یبدل گردینشدنق و رفعیعمیافکبه شدینژاد سفیگانگی

ش یه هدف خوکن بود یگوشخراش متفقيان آن غوغاهایشرقيدبخش برایته نوکتنها ن
یردند. ولـکیآلمان اعالم ميها و نشر عدالت و دفع جهانگسترملتياز جنگ را آزاد

ن خود در دفـاع یآتشيهایخنراننار سکدر -ن دول متفقیان جنگ، دولتمردان همیبا پا
دنـد یو سلطه بر ناتوانان را تنيجهانگستريهاپنهان تاريق قراردادهایاز طر-ياز آزاد

نسـان، در یدند. بدیمحرمانـه رسـيهاان خود به توافقیدر میکم خاور نزدیتقسيو برا
ن پنهـاينبـود؛ همـان قرارهـايخواهانـه خبـریگـر از آن سـخنان آزادیاجالس صلح د

م و سـلطه اروپـا بـر خـاور کها تحجه آن وعدهیافت و به اجرا گذارده شد. نتیت یرسم
یگـر بـه سـادگیه پس از جنگ شرق را فراگرفـت دکیل، توفانین دلیبود. به ایکنزد

ار بـدل کآشـییان گذشته به جنگجـویه عصین گذشته نبود. روحیخشماگيهااعتراض
د: یافزایماستوداردشد. 

و یها شرقونیلیان مییاز تجربه بود. اروپاییایشرق دريایدنيبرایجنگ جهان
يدند و بـرایشـکرون یـدورافتـاده بيهـارا از اعماق جنگـلییقایاهپوست آفریس

ردنـد. کخـود وارد یز درونـیدان سـتیـگر به میو مشاغل ديارگرک، يگرینظام
ش از یبـید، ولـار گرفتـه شـکـمستعمره به يهانیرو در سرزمین نیشتر ایهرچند ب

د را یاروپا وارد شـدند. آنـان در اروپـا مـردان سـفكون نفر از آنها به خایلیمیک
ــک ــتند و هماغوش ــفیش ــان س ــا زن ــگذرانیب ــذت خوش ــا ل ــد، ب ها و ید را آزمودن

ــرگرم ــفيهایس ــژاد س ــعفین ــه ض ــدند و نقط ــنا ش ــناختند، يهاد آش ــان را ش آن
ت بـه مـوطن خـود یـاکداسـتان و حاز يبارولـهکدنـد و بـا یآنـان را ديهایپلشت

م.یستیقا ناشناخته نیا و آفریمردم آسيبازگشتند. امروزه ما چون گذشته برا
شود: یگر من جلوهیچناستوداردتاب کف یاسالم در زمان تاليایدنيماینسان، سیبد

تحـت یشـرقيشورهاکیه در تمامکان است یدر جریامروزه جوش و خروش
ان سـده نـوزدهم تنهـا چهـار دولـت یـابـد. در پاییعت توسـعه مـاداره اروپا به سر

ه بـه اسـتقالل داشـتند: یشـبیاروپا خارج بودند و حالتییطه فرمانروایمسلمان از ح
ران، یـاسـالم، بجـز ايایـران، فاس و افغانستان... در سده نـوزدهم در دنی، ایعثمان

رومند ینيالهیو قبیمقويوندهاید، پیسم حضور نداشت. بدون تردیونالیده ناسیپد
یا اعراب خود را قـومیداشتند یتعصب خاصیها به سلطان عثمانكبود. مثال، تر

. در یبـود نـه ملـيو نـژادین احسـاس تعلـق قـومیـایپنداشـتند. ولـیده میبرگز
ل یـن بـه دلیـوجود داشت و ایران احساس تعلق ملیتنها در ایاسالميهانیسرزم

ن وجود داشت. ین سرزمینه اکان سیهن مکيهااز دورانه کبود یوند و انسجامیپ
از ياریو تنـوع بسـینـدگکد در پرایـاسـالم را بايایـدر دنیعلت فقدان تعلق مل
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عالوه، ل داده بودنـد. بـهکینام جهان اسـالم را تشـبهياه مجموعهکدانست یاقوام

یالم تمـامر است. اسیمغایدر ذات خود با احساس تعلق ملیاحساس تعلق اسالم
ن امت یایاسیامت واحد را در نظر دارد. سازمان سیکداند و یمومنان را برادر م

اقـوام یرنـده تمـامیعـام و در برگیراسـکدمیه نوعکشود یان میبا اصل امامت ب
ن، اگـر یز مخالف است. بنـابرایمتمايهاها و ملتومتکمسلمان است و طبعاً با ح

نـده کپرايایـسـم در دنیونالیده ناسیـاروپـا پديپـامه اول سده نـوزدهم و همیدر ن
ست... یب نینضج نگرفت، عجیاسالم

ین افغــانیالــدگــر جمالجییت جــذاب و تهین جــوش و خــروش، شخصــیــبــه ا
يهـانیاز سـرزمیـکچ یدر هـيرعـادین مـرد غیـز افزوده شـد. این]ي[اسدآباد

ن را یالـد، اگر جمالنگذارد. درواقعيرپا برجایم و دیر عظیچون مصر تأثیاسالم
ن یالـدم. جمالیام به خطا نرفتـهیبخوانيسم مصریونالیروح ناسیو مربیپدر واقع

ز بـود، و یآمد و مخـاطرهیه حاضر به اقدامات شدکپاشا، یچون عُرابينه تنها فرد
ه کـخ محمـد عبـده و امثـال او را، یچـون شـیه شخصـکـرد، بلکامثال او را متأثر 

ز تحـت نفـوذ خـود یو آرام از راه نشر دانش بودند، نیجیدرخواستار اصالحات ت
گرفت. 

دانـد و یمـ>یسم اسالمیونالیناس<انگذار یرا بنين اسدآبادیالدد جمالی، ساستودارد
دهد: یح مین توضیرده و آن را چنکن مفهوم توجه یس مستتر در اکبالفاصله به پاراد

د توجـه یـخـود تنـاقض دارد. باه در ذاتکـاسـت یمفهومیسم اسالمیونالیناس
ن یان چنـیدر نظـر شـرقین تناقض مهـم باشـد، ولـیان اید در نظر غربیه شاکم ینک
رند، آن ینند و بپذکكل درکرا به هر شیت و وطنخواهیملیان معانیست. شرقین

سـم یونالین ناسیـه اکـدهنـد یونـد میچنـان پیم اخوت و وحدت اسالمیرا با مفاه
ن در یشـیجـه همـان مفهـوم پیرد و در نتیـگیبه خـود میالماسيامال رنگ و بوک

Nationیه مسلمانان واژه انتزاعکین، زمانیند. بنابراکیميگرد جلوهیقالب جد
ره را اســتعمال یــو غنــژادچــون ییهــاا واژهیــبرنــد، و یار مکــان را بــه یــمــا غرب

.ابندییم درمیفهمیگر جز آنچه ما میدیینند، از آن معناکیم
تعلـق یملـت اسـالمیـکبـه یسکه کنیاي، از نظر مسلمانان، برااستوداردنوشته به

را یا مراسـم و آداب خاصـیـن زاده شده باشد یه در آن سرزمکست یداشته باشد الزم ن
دانـد. یاسالم را وطن خـود ميایمسلمان هر نقطه از دنیکت به جا آورد. یعضويبرا

معتبر آن جامعه شود. مـثال، شـعار یتواند عضو ملیمیشور اسالمکمسلمان در هر یک
امال کـم، ینـکیمیتلقیستیونالیامال ناسکشعار یکه آن را ک، ان استیمصر مال مصر

ا یـيریـالجزایکه کست یز مانع از آن نیچ چیست. هیم نیابییه ما درمکیبه آن مفهوم
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نـد. کار نکـو یزندگيمصرست یونالیناسیکن دارد مانند که در قاهره مسکیشامیک

یانـد. تمـامدهیفهمیرا معادل اتحـاد ملـینیه مسلمانان هماره اتحاد دکن است یعلت ا
داراالسـالمه کـیت آن مسلمان باشد، عضو جامعه بزرگیت جمعیثرکه اکییشورهاک

همـه مسـلمانان كن مشـتریمعنـا سـرزمیکبه داراالسالمن یشود. ایمینام دارد تلق
ن یـننـد. در اکرده و از آن دفـاع کـمسلمانان آن را حفظ یه تمامکواجب است است و 

تجاوز شـود، مسـلمانان یشور اسالمکیکدخالت ندارد و لذا اگر به يمسئله منافع ماد
مسـئله فـوق، كنـد. بـا درکین مین نقطه جهان اسالم متأثر و خشمگیتررا تا دوردست

را بـا مفهـوم ملـتیمفهـوم غربـیاسـالمشمندان یه چگونه اندکده ین پدیشناخت ا
یسـم اسـالمیونالیناسد بـه نـام یمفهوم جدیکخته و از آن یآمداراالسالمیموروث
از مسـلمانان هنـد، بـه یکی، ین مسئله را در نوشته محمدعلیشود. ایاند، آسان مساخته
م: ینیبیمیروشن

و طبقـات ییایـط جغرافیحـم مردم از نظر نژاد، میدر غرب علم و صنعت به تقس
ان، انسان بـر اسـاس یست. در نظر شرقین نیدر شرق چنیوابسته است. ولیاجتماع

رد. بـه یـگیعمـوم مسـلمانان را در بـر میشود و رابطـه ملـیم مین تقسیده و دیعق
یوه نگرش را مشابه با تلقـین شیان ایی. اروپایملت اسالمیعنیگر، ملت یعبارت د

كدن مســلمانان بــه دریداننــد و در راه رســیمیرون وســطخودشــان در دوران قــ
ن بـه یـمسـلمانان از دكنند. آنان در شـناخت درکیاز مفهوم ملت تالش میغرب

ن سـاده، یـدیـکه اسـالم کـاند ردهکاند. آنان فراموش دهیبزرگ درغلطیاشتباه
رده کـتوجـه خـود را بـه آخـرت معطـوف یه تمـامکست ینيویر دنین غیدیک

، ینـد، سـازمان اجتمـاعکیه دعـوت بـه آخـرت مـکـاسالم در همان زمـان باشد. 
ملـت واحـد اسـت. یـکشه، آمال، آداب و رسـوم و اخـالق خـود را دارد و یاند

برابـر ینامنـد، بـا مفهـوم وطنخـواهیماتحاد اسـالمه کا آنچه ی، یاخوت اسالم
ن و رسـوم یده وحدت عرف و عادت و قـوانییه زاکنیبا این اخوت اسالمیاست. ا

نشده است.یخ ناشین و تاریاز وحدت نژاد و سرزمیسم غربیونالیاست، مانند ناس
يادهیـرا پدیسم اسالمیونالیناسيالدیستم مین سده بیآغازيهادر سالاستودارد

ن همـه، در یـن نشده اسـت. بـا ایتدويدئولوژیایکصورت ه هنوز بهکند یبید میجد
بـر یسـم مبتنـیونالیه ناسکـقـا و هندوسـتان یژه در شـمال آفریواسالم، بهيایسراسر دن

ده یـن پدیـرد. اکـتوان حس یافته است، وجود آن را میانتشار نینیل معین به دالیسرزم
سد: ینویسون مینقل از سِر تئودور مورابد. او بهییميشتریهر روز قدرت ب

اسـت ین مـوجیـود. اشیوند مسلمانان نمیز سبب عدم پیمتمايهاتیتعلق به مل
نـان یسـم ایونالیقا در تالطم است. ناسیا و هندوستان و مسلمانان آفریه بر فراز آسک
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يپس از ارتباط با اروپـا بـه جـاين محمدیاست. دییگرااز اسالميدیل جدکش
ين امر از آرزویدر حال گسترش است. و ایمیعظینیران شود با شور دیه وکنیا

آنـان نشـئت یو همبسـتگیگـانگین خـود و یـیبـه آگـرانیمسلمانان در جلـب د
يهـاتین عوامل توده مردم را به جنبش واداشـته و نخبگـان را بـه فعالیرد. ایگیم
آن، کرغـم مخـاطرات مهلـات را، بـهیکـرده و در همه جا تحرکل یمتمایاسیس

نده است.کپرا
ه یدر روسـ1917یکیه انقـالب بلشـوکانجام گرفت یدر زماناستوداردق مهم یتحق

د یـجدیبـه چالشـیغـرب را پـس از جنـگ اول جهـانيایـروز شده و دنیپیتازگبه
و یاسـالمییان نهضت نـوزاینسبت به رابطه ماستودارده کاست یعیفراخوانده بود. طب

ه کـاسـتوداردتاب خود را به آن اختصاص دهـد. کاز یسم حساس باشد و بخشیبلشو
سـخن یق جنبش اسـالمیعميهاشهیو رینه طوالنیشیل مشروح درباره پکشتر به شیپ

از یند و بخـش مهمـکیباره سخنان گذشته را فراموش میکبه ین بررسیگفته بود، در ا
ن ینسـان، نخسـتیدهـد. بدینسبت مـ>یکیات بلشویکتحر<اسالم را به يایات دنکتحر

م یدانـیه مـکناند. چناینمایرخ مسمیمونکخطر د درباره یجديپردازهینظريهاهسته
يایـدنياسـتعماريهـاانونکیبه شعار اصلسمیمونکمقابله با خطر بعد يهادر دهه

شـدت بـهيطلبانـه و ضـد اسـتعمارغرب بدل شد و به بهانه آن هـر جنـبش اسـتقالل
سد:   ینویماستوداردد. یوب گردکسر

آنـان را بـه ردار کستاده، وضع و یاییاروپايهاه در مقابل دولتیسم روسیبلشو
بـر ییاروپايهاطلبد. در دوران نزاع قدرتیرد و آنان را به مبارزه میگیاستهزا م
يهاسـم بـه فرصـتیه هنوز هم ادامـه دارد، سـران بلشوک، یم جنگیم غنایسر تقس

چنـگ زدنـد... کیهراسـناید آمده بود با شـادمانیشان پدیه در شرق براکییطال
ر بسـزا یانـه را در برگرفتـه تـأثیو میـکخاور نزده کیدر جنبشیکیغات بلشویتبل

ده است.یشانکها را به هرج و مرج ن جنبشیمناطق ایداشته و در برخ
>سـمیو بلشویانقـالب اجتمـاع<تـاب خـود را بـه کفصل نهم استوداردنسان، یبد

ه جالب توجـه اسـت ین زاویژه از ایوسم بهیاز بلشواستوداردل یدهد. تحلیاختصاص م
ن یـر ایتـأثيامالً اسـتعمارکـيهادگاهیبا دییایکشناس آمرشناس و اسالمشرقیکه ک

سد: ینویند. او مکیمیآن بر شرق بررسياپوکتيهان سالیده را در نخستیپد
کین بـه مرحلـه خطرنـایمردم مشرق زمیی[اول] نارضایدر دوران جنگ جهان

ها و و عقـدهکمهلـیشـانیفقـر و پریـکاز منـاطق خـاور نزديارید. در بسـیرس
ن یـنـون بـه اکدنـد. این دست به دست هم داده و هـرج و مـرج آفریریديهانهکی
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ر شـوم خـود را یز افـزوده شـده و تـأثیـه نیسـم روسـیم عامل بلشویوخيهاآشوب

نـد، بـه اشـاعه کار که هدف خود را آشکآنیر در آغاز، بین تأثیسازد. ایان مینما
ــه دســت گآشــوبیماندهموجــود و ســازيهایتینارضــا آن يرهبــريریــها و ب

انبـار غـرب بـه یب تمـدن زیـو تخریسم با شعار انقالب جهـانیمعطوف بود. بلشو
ت کـردنـد و حرکتفـا نکم بـه غـرب ایسم به تهاجم مستقیدان آمد. رهبران بلشویم

ه اگـر کبرآن بودند یکز توسعه دادند. سران بلشویقا نیا و آفریخود را در قاره آس
متحـد یـکه یسـم روسـین آتش انقـالب را برافروزنـد، بلشویند در مشرق زمبتوان
د یجنگ را در قـاره اروپـا تشـديرات اقتصادیتواند تأثیه مکافت یم خواهد یعظ
ســم ی، بلشویطین شــراید. در چنــیــارگران اروپــا را بــه خــود جلــب نماکــنــد و ک

روپـا را بـه ع غـرب سراسـر ایب صـنایق تخریه از طرکشد یمكدهشتنايادهیپد
ها چه از نظر مضمون یکد. تالش و دعوت بلشویشکیمیانقالب عمومیکام ک

چ یرد. هـکـنین را مستثنیره زمکاز یچ بخشیل جهانشمول بود و هکچه از نظر ش
از آن به يریگها بر آن دست نگذارند و با بهرهیکه بلشوکنبود یمردمیتینارضا

يبـراارگران جهـانکـاتحـاد یکیبلشـومبارزه ینپردازند. سالح اصلیکتحر
ا، یاروپـا، آسـ-نسـان، در سراسـر جهـانیسـرخ آنـان بـود. بديتـاتوریکاستقرار د

داران را هیخصـومت و انتقـام از سـرمایکین بلشـویمبلغ-ایکا و آمریقا، استرالیآفر
و ي، هرگونـه تعـدیسـتیونالیدادند. هرگونه آرمـان ناسیان اشاعه میان ناراضیدر م

له یدر هر گوشه از جهـان وسـیاجتماعینظمیو بيریتدبی، و هر نوع بیعدالتیب
ها بـه شـمار یکبلشـوياز سـویور ساختن آتش جنـگ طبقـاتشعلهيبرایمناسب

رفت.یم
يار اسـتعمارکـهنهکگران لیه به تحلیار شبینه بسین زمیدر اییایکآمراستوداردنگاه 

سـون قابـل کسـم انگلوسایالیامپركسنن و منشاء مشـترل ین تشابه به دلیاست و ایتانیبر
سد:  ینویاست. او مكدر

انـه فـراهم بـود. یو میـکدر خاورنزدیکیاهداف بلشـويبرانهین زمیمساعدتر
بـه شـمار يه تزارین منطقه هدف تهاجم روسیآشوب، ايهانهیعالوه بر وجود زم

يآن اشـتغال داشـته و بـراوضع ید به بررسیان مدیسالیرفت و مأموران روسیم
ــو ــداف بلش ــق اه ــبیزمیکیتحق ــه مناس ــالوه، در ین ــه ع ــد. ب ــاخته بودن ــراهم س ف

ت یها فعالیکه بلشوکران و افغانستان و هند الزم نبود یه و اکیچون ترییشورهاک
ا یـتانیه بریـعلیاسـیو سی، قـومینیختن احساسات خصمانه دیرا در برانگيدیجد

ن یـه شـده بـود و مـردم ایسـم روسـید نسل توسط تزارچنیار طکن ینند. اکآغاز 
ها بـه هـراس انداختـه بودنـد. یسـیر انگلکـو حرص و ميریها را از جهانگنیسرزم

يپطرزبورگ و در مغزهـاسـنيوهایات در آرشـیکـن تحریايبرایافکه یارماک



و نوزایی اسالمیاستوداردلوتروپ  20
د آن را در راه یـها بایکه موجود بود و تنهـا بلشـویروسينان اداره امپراتورکارک
گرفتند.یار مکش به یدف تازه خوه

ن یـارتر شد. درواقع، اکانه آشیو میکها در خاورنزدیکت بلشویفعال1920در سال 
ها را بـه آغـوش سـتیونالیاز ناسيشتریه تعداد هرچه بکن بود یاست نابخردانه متفقیس

ياهشـهی، ارگـان و ناشـر اندایزوسـتیانمونـه، روزنامـه يانـداخت. بـرایها میکبلشو
و نوشت: کدر مسیئت افغانیهیکس یها، از زبان رئیکبلشو

سـت. هـدف یمونکستم نه یالید: من نه سوسیگویافغان میندگیئت نمایس هیرئ
ر یناپذیا دشمن آشـتیا است. من در آسیها از قاره آسیسیمن تنها راندن انگلیاسیس

باشـم... یه و متحـد مها همـراسـتیمونکل بـا یـن دلیام و به اییاروپايدارهیسرما
بر یر بزرگیداران تاثهیمبارزه با سرمايها براومت شوراها از همه ملتکدعوت ح

دار هیه مـا از سـرماکـیه زمـانکـد ین را بـه خـاطر داشـته باشـیـما نهاده است. اما ا
ها است.یسیژه انگلیوم منظورمان اجانب و بهیرانیست] سخن میتالیاپک[

مان مسلمانان یها با آرمان و ایکملحدانه بلشويهااستیان سیمبه تعارض استودارد
سد: ینویند و مکیاشاره م

سـم و از یبلشویطانیسو خود را در معرض خطر شـیکشرق از يهاستیونالیناس
دنـد. آنهـا یدیمییطماع اروپايهادولتير توفان جهانگستریگر در مسیديسو

ار کـبه يگریه دیرا علكخطرنايرویدو ننیاز ایکید یه باکردند کیاحساس م
یکشـرق را بـه غاصـبان بلشـويهـار ملتیروزمنـد نـاگزین پیرند. رفتـار متفقـیگ

سـاخت یغـرب وارد ميهان به دولتیه لنکيارد و آنها با هر ضربهکیمیکنزد
یه مـروج اصـلکـد به خاطر داشـته باشـند یبایردند. دولتمردان غربکیمیهمراه

ه ارتش مستقر در سنگال و ژنرال کو، بلکنگره باکف، سخنران ینوویه زسم نیبلشو
اند و ه و عربسـتان مشـغولیش در سـوریخویه با بازوان مقتدر نظامکگورو است 
رانند.یسم میبلشويمردم را به سويهاش تودهین خویبا مشت آهن

و یسـالماییجنبش نوزایاز مختصات اصلیکیاستوداردطور خالصه، لوتروپ به
سـتم یل سـده بیـن مسـلمان را در اوایمصـلحيهاها و مشربنحلهیتمامكوجه اشترا

ند: یبین میچنيالدیم
وجود دارد و آن شه عام و مورد قبول همگانیاندیکان مسلمانانیامروزه در م

فراتـر از یل به عظمتینيدر اسالم براینیو اصالح دیینوزایکباور به ضرورت 
يهاسـتیونالیهـا، ناسبـرالیار لکـن یـاسـت. در ضـرورت ایشته اسالمتمدن گذ

ر تئــودور كاشــتراین مــذهبیاران و متعصــبکــ، محافظــهیافراطــ ــد. ســِ نظــر دارن
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ا یـرد اسـالم مـرده و یه بپـذکد یتوان دیرا نمیچ مسلمانیه<سد: ینویسون میمور

ش یانحطـاط خـوت بـه دورانیه اسالمکرند یپذیندارد. همه میتوان تجدد و ترق
از اصـالح یگردانـیون و روکل غرور در تفاخر به گذشته و سـیوارد شده، و به دل

ه کـنند کیاند و گمان منین مردم خوشبیایدچار شده است... ولیماندگبه عقب
ه کـوارد خواهـد شـد. آنـان برآننـد یو ترقییج به دوران نوزایز بتدریت نیاسالم

ن امـر یند و اکیسب مکیترقيبرایزشیرب انگغيهاشرفتیاسالم از دانش و پ
و یین نـوزایـار اکآشـيهادارد. امروزه نشـانهید وامیجدییاپوکت را به تیاسالم

>شود.یده میدر هرسو دیاملکت تکحر
ل سـده یـدر اواخـر سـده نـوزدهم و اوایشناسان غربن گروه از اسالمیه اکياتهکن

در يد بشـریـجديمسلمانان از دستاوردهايریگرهنمودند، بهيستم به آن توجه جدیب
، يوس وامبـریـنینـه هشـدار داد آرمین زمیـه در اکـیسـکن ینه ارتباطات بـود. اولـیزم

شـناس نامـدار، و همـان هر، اسالمیاستاد گلدزي، بود. وامبريهودیشناس معروف اسالم
یمعرفـیند عثمـایـتئودور هرتزل را بـه سـلطان عبدالحم1901ه در سال کاست یسک
نوشت:  1906در سال يرد. وامبرک

گـذارد. نقـش یابـد و اثـر مییقا نشر میا و آفریدر سراسر آسیمطبوعات اسالم
ق و مانـدگار دارد. در یـعميریه تـاثکـسـت، بلیات ما نین مطبوعات به سان نشریا

يها نفـوذ جـدر روزنامـهیـانـه، جـاوه، مصـر و الجزایميایران، آسـیه، اکیهند، تر
ات  ین نشـریـآنان توسط ايهامانیان درباره اسالم و پییاروپايهادگاهیاند. دافتهی

، در یبـیل غرکنگونـه اخبـار بـه شـیابد. ایین نشر میار مسلمکبه سرعت برق در اف
يارد. شراره به سرعت به شعلهیگیها، مورد بحث و جدل قرار میهمانیمجامع و م

ابـد ییه در پس پرده آرامش نضج مـکیاطراتشود. اگر به مخیز بدل میانگهراس
ن یم... در چنـیاب شدهکر مرتیناپذجبرانییم خطایم و بر آن چشم پوشینکتوجه ن

ار آسـان یه اسـتعمار غـرب] بسـیـ[علیجنـگ همگـانیـکبه راه انـداختن یوضع
خواهد بود.

يایـدنمطبوعات در>زیانگرتیرشد ح<مجددا به استوداردپانزده سال بعد لوتروپ 
رد و نوشت: کاسالم توجه 

تا امروز وضع دشوارتر شـده ين سطور توسط پروفسور وامبریاز زمان نگارش ا
بـه آنهـا اشـاره يننـد، و وامبـرکیدعـوت مـیه به اتحاد اسالمکیاتیاست... نشر

در سراسـر 1906ل سـال یاند. در اواافتهیش یافزايآوررتیرده است، به طرز حک
یشد، ولـیمنتشر نمیشه اتحاد اسالمیه مبلغ اندیست نشریش از دویاسالم بيایدن

بـه هـزار 1914ه، و در سـال یش از پانصـد نشـریان همان سال شمار آنها به بیدر پا
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دن یرســانيشــتر شــده اســت. مســلمانان بــراین هــم بیــنــون از اکد و ایه رســینشــر

ع یل سـریر وسـایآهـن و سـاش از تلگـراف و راهیخود به برادران خـويهاشهیاند
مخصــوص، يهـایــکاز ارتباطـات (پیعیه وســکننــد. شـبکیاســتفاده مـیارتبـاط

) رهیـها و غهیانیها و بها و رسالهتابکها، احان، پست، روزنامهیان، تاجران، سیحاج
چـاپ يهااند. در بغداد و تهران روزنامـهیرسانار اطالعکواسطه در یواسطه و ببا

د یسـعربال و پورتکات چاپ استانبول، در محمره و ینشریمصر، در بصره و بمبئ
شوند. یده میته دکلکمطبوعات چاپ 

ه سـاموئل کـاسـت یاسـالم مشـابه نگـاهيایـبـه دناستوداردنگاه م، ینیبیه مکچنان
ز، چـون یـناستوداردات یل نظرین دلیستم ابراز داشت و به همینگتون در اواخر سده بیهانت
ر مسـلمان کـد، متفیسـعاز جمله، بهاءخت. ید مسلمانان را برانگیدنش شکنگتون، وایهانت
نوشت: استوداردتاب ککی، در مقدمه ترجمه تركتر

و يداریـن بیـسـون بـودم، از اکده خـون انگلوسایـسنده زائیز چون نویاگر من ن
هـا ونیـلیه مکـردم کـین میقیگرفتم و یاسالم درس عبرت ميایم دنیانقالب عظ

ننـد کیو ذلت گذران ميری] با اسیار [غربکن نژاد ستمیر سلطه ایزه درکیانسان
يادهیـاسـالم را پديایـو انقـالب دنيداریرها را خواهند گسست... مولف بیزنج

نـد. کین احسـاس را پنهـان مـیـش ایبـا قـدرت قلـم خـویداند، ولیمكدهشتنا
دانـد یمیدرسـتدهد، بـه یش ارائه میل خویه در تحلکیرغم همه متانتمولف، به

يالگرانه غرب است و ضعف بشریت استیموجوديبرايدیشرق تهديداریه بک
هماره شـرق يه وکند کیم مکاو حیت غربیند... هوکیمیینجا خودنمایاو در ا

را یانسـان شـرقیند... به راسـتکف یتوصپرستهنهکو مرتجعو نادانرا 
چـون ییهـاتـوان بـا واژهیده چگونـه مگانـه شـیل بیـر و ذلیه در خانه خـود اسـک

یگانه) تسـلی(به عنوان ارمغان سلطه ببهداشتو رفاهو تیامنو آرامش
افتـه امـروزه بـا آتـش اسـلحه یییه از وبا و طاعون رهاکیند نسلیبیمیداد؟ شرق

خـود را بـه يروز جـایـدیداخلـيهـاه جنگکـنـد یبیشـود. او مینابود میغرب
رومـر بـه کچون لرد یران بزرگیگانگان داده است. مدیتوسط بیجمعيشتارهاک
ه کـه آنگونـه کـخواهد بلیه او مکد نه آنگونه یرا بایشرق<ه کن اصل معتقدند یا

چگونه یران غربکروشنفیبه راست>رد.کم، اداره یخواهیما میعنیح است، یصح
سرنوشـت خـود آزاد نیـید در تعیـس باکه هرکرا ین حق مسلم انسانیتوانند ایم

رد کعمليتواند برایص دهند؟ تنازع بقا و جدال معاش میباشد، تنها به خود تخص
ران یگر و ویقوم دیکتواند به اسارت یا میآید آورد، ولیپدیتیها مشروعانسان

ت بخشد؟ یز مشروعیگر نیدینیساختن سرزم
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ه در کـ، يگـرییو بهـايگـریو بابيگریچون وهابییهاتکد درباره حریبهاء سع

يهـاعنـوان جنـبشبـهیشناسان غربـر اسالمیو سااستودارديستم از سویل سده بیاوا
ین تجدد اسـالمیراستيهاز آن با جنبشیشدند، و تماید میتمجیاسالمییتجددگرا

سد: ینوین میچن
ن غـرب بـه آن توجـه یرکـاز متفياریه بسـکاست ياشهیاندین تجدد اسالمیا
اسـالم در يایه در دنکییهاها و نحلهشهیدارند. چرا؟ چون اندیمعطوف میصخا

ن و بـرخالف منطـق اجمـاع یمسـلمیزنـدگیعـیو طبیل عمـومکمخالفت بـا شـ
ان در یاست. مثال، غربياریت و یازمند تقویان نیدگاه غربید شده، از دین پدیمسلم
سـم یمنطبـق بـا پروتستانییهایژگیره ویو غيدیزیو یو وهابیچون بابییهافرقه
ــوعییمــیغربــ ــهیــشــمرند و آنگــاه اید تجــدد میــنویابنــد و آن را ن ها را ن فرق

نگونـه یرا ایـزنـد. زیخیاز آن برمينموده و بـه هـواداریابیارزيرکفيهاجنبش
سـلطه غـرب آمـاده ينـد و آن را بـراکف یاسالم را تضـعيایتواند دنیها متفرقه

ننـد. کیت مـیـد و تقویـار را تمجکـنگونـه افیان ایـه غربکاست ل ین دلیسازد. به ا
ــاب ماننــد اســتودارديزعــم آقــاه بــهکــم یبنگــريگــرییو بهــايگــریمــثال، بــه ب

هـا در یسـیستان و انگلکها در تراست. روسینیجنبش تجدد دیکسم یپروتستان
يگـریت از بـابیافته بود، به حمایياهکه سکص یحریهندوستان، مانند آن مغرب

ه بـه گمـان کـرا یله اختالفین وسیخواستند به ایاند. آنان مبرخاستهيگرییو بها
یـکننـد؛ و کد یموجـود اسـت تشـدیعه و سنیان شیستان مکران و تریشان در ایا

ه مخـالف کـ، یصوفيهاقتیند. و در هندوستان بر طریفزایز بر آن بید نینفاق جد
یتا زمانيگری! بابيند... آریفزایگر بیقه دفریکشوند، یشناخته میجامعه اسالم

ان یحیمسـان، ماننـد یحیت قرار داده در نزد مسیه شعار خود را مخالفت با اسالمک
جنـبش ن ین چنـیت آنان است. اینام دارد و مورد حماان جوانیاسالم، جوان

یمـن احترایدر نزد مسلمیشود و نه حتیتجدد اسالمتواند راهبر ینه ميرکف
ه و یمانیو مسـجد الحـرام و سـلينبـوكخواهند مرقد پایه مکز، یها نیدارد. وهاب

ستند و تنها دشـمنان یت مسلمانان نینند، مورد احترام و حماکران یمسجد عمر را و
در مقابـل یزنـد. ولـیخید از آنـان برمیـپسـندند و بـه تمجیاسالم عمل آنهـا را م

عمـل و اخـالق را شـعار خـود قـرار کیو پايه جهاد معنوکها قرار دارند یسنوس
ه او کد ین داشته باشیقیند، کر یفکرا تكجامعه ترید سنوسیاگر سیاند. حتداده

مقـدس  خواهـد بـود. يافراوان و چهرهكمورد احترام و تبریباز در قلب آناتول
در نظر غرب مرتجع و مردود باشـد. در اسـالم ید سنوسین سیه چنکاست یعیطب

ینفســانيهاالقــدر و بــه دور از شــائبهلیجلیمردمــانیقــیان حقیــان و منجمرشــد
ياریهشـيه راهنمـاکاست ین افغانیالدر بزرگ جمالکنان متفیهستند. از جمله ا
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ه کـهـا، محتـرم نشـد بلیان، چـون بابیـاو در نـزد غربین بـود. ولـیمسلميداریو ب

یآنچنـانيهافیان توصیبدر استوداردينجه و قتل شناخته شد. آقاکمستوجب ش
بـا یط او و دشـمنیرا محـیـمعذور است زيگریو وهابيگرییو بهايگریاز باب

یعـین طبیـر خـود را گـذارده و ایاست، بـر او تـأثیط او موروثیه در محکاسالم، 
ست، و یر نیپذاسالم اصالح<سد: ینویرومر مکبه نقل از لرد استوداردياست. آقا

ب اسـت. یـچقـدر عج>است.يگریز دیست، چیگر اسالم نیاگر اصالح شد آن د
گشاده در انتظـار اصـالح یل و با چشمانیمال مکان با یه غربکرسد ین بنظر میچن

شــوند. مــا یننـد متاســف میبینمیاند، و چــون اسـالم را قابــل ترقــنیوضـع مســلم
ا یـح دهد: خـود اسـالم وید توضیبایسکرا چه یم اصالح و تجدد اسالمیدانینم
گران؟ ید

اصـل یـکه اگر کست ین نینهاد محدود به اصول معیکسم یمونکاسالم مانند 
یاست. مثال، نفـيگریز دیست، چیگر اسالم نین دیه اکند بتوان گفت کر ییآن تغ

ن اصـل یایستیمونکسم است و حال اگر یمونکاز اصول یکییت خصوصکیمال
یلکیتب تشکمیکو ینهاد جعلیکست. اسالم یست نیمونکگر یرد، او دیرا نپذ

ان بـوده یـعالميامبر آن رحمت برایت بعثت پیه غاکیاست الهینیه دکست، بلین
ر و احسان و الفت و محبـت و اخـوت و مسـاوات و یاد خیاست. اساس اسالم بر بن

ن و جهالـت اسـتوار کـیان و یـر و فحشا و عدوان و طغکمت و منع از منکعلم و ح
ا آن را یـمـال دانسـت و کو یان را مانع ترقـین اساس و بنیشود ایاست. چگونه م

ا یـن رحمـت، اجمـاع امـت و یـدن بـه ایرسـيناقص و محتاج اصالح شمرد؟ بـرا
ن قطعاً اهل ینگونه مجتهدین دارد. ایه خود دکرا دارد یهمان تقدسياجتهاد فرد

اسـاس ازيریگنـارهکمسـلمان یـکيرا برایستند؛ زینینینشو گوشهيریگنارهک
از اسـاس اسـالم يریگنـارهکاد یـه بـر بنکیثاق اجتماعیست. آن مین نکاسالم مم

ــد راهنمــایل گرفتــه باشــد قطعــاً نمکشــ ــرایجامعــه مســلميتوان هــر ين باشــد. ب
رفتـه، عشـق بـه دانـش یش پذیت خـویه قرآن را به عنوان راهبر هداکيشمندیاند

ن مبـداء یـرا از اين محمـدیـه دکـيرکـهـر متفيت اوسـت و بـراکـاساس حر
امل است. کو تین ترقیشناسد معاد عیم

دربـاره یشد ولـکیخ شرق را به رخ میتوحش و استبداد در تاراستودارديآقا
روز اسـت، و یـه غـرب امـروز ادامـه غـرب دکـم یدانیند. ما مکیوت مکغرب س
در وانـات درنـده یهـا بـا حم. همه داستان جنگ انسـانیشناسیز میروز را نیغرب د

م. یـدارییان آشـنایحیان به مسـیروميهام و با ستمیدانیروم را ميبازيهادانیم
هـا در انگلسـتان و یکاتولکشـتار کها به مسلمانان، ییایاسپانيهاون، ستمیسیزکیان
خ یرا در تـاریتـوحش و اسـتبداد غربـيهانمونـهیست؟ به راسـتیره چیره و غیغ
اد یـز بـه ین را نید اییگویها سخن ماز مغولافت؟ اگریتوان یمیدام ملت شرقک
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ان دراز منشـاء یسـاليه براکمدون را نهادند ینیاد قوانیمغول بنياساهایه کد یآور

ه کـد یاد داشته باشـید، به ییگویر اسالم سخن میبود. و اگر از شمشینظم اجتماع
ات داد. نجه نجـکعـام و شـان را از قتلیحیه مسکعمر بود كر هراسنایهمان شمش

اشـراف مغـرور تر بـود؟ چـرا تیـاهمیر بیـبکیکن اقدام او از فرمان فردریا ایآ
ن یمتـيشوراهایم، ولیشکیرا به رخ میکو استقالل آنان در برابر فردرپروس

و سـفاهت دربـار یاشـیم؟ چرا دوران عینکیاوغوز را فراموش ميهاگیو موقر ب
دربار يهايارکز نرون و بدیآمجنونيهايازها و بیچیاها و مدیها و بورجبوربن

پادشاهان شـرق بـه ابـزار مالمـت و يفرديهايبدیشود، ولیزانس فراموش میب
ن را یمفصـل مشـرق زمـیاسـیخ سی! تاريگردد؟ آریان بدل میشرقیر تمامیتحق

خ آموزنـده را مـدنظر ین تـاریايهالتیرد. اگر فضکتوان در استبداد خالصه ینم
مـوثر بـوده یاصـل اساسـیکه در تحوالت شرق هماره کم یابییم، درمیهقرار د

یرا تجلـيجـدال معنـویـکن شـعار یـافتـه اسـت. ایه در شعار اهللا واحد تبلور ک
فراخوانـده و یو گمراهـكاز اسـتبداد و شـرییهـا را بـه رهـاه انسانکبخشد یم
خواند.یم


