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 چکیده 
گرفت، بخش مهمی الدین اسدآبادی به هند که طی فواصل زمانی مختلفی صورت  گانۀ سید جمال سفرهای سه

بیدارگر مشرق  این  بر میاز حیات مبارزاتی  به زمین را در  بدان پرداخته نشده  گیرد که تاکنون  صورت مستقل 

انگیزۀ سید از سفرهایش، رساندن صدای مظلومیت ملل مسلمان به گوش جهانیان و کوشش برای رهایی   است.

زدگی به مخالفت برخاست و از دیگر سو مروج اتحاد ادیان   آنان از بند استعمار بود. سید در هند از یک سو با علم 

ای تحلیلی و غور و تفحص در منابع کتابخانه ـمختلف برای مبارزه با بریتانیا بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی 

الدین در هند چه تأثیری در بیداری مردم و استقالل  گویی بدین پرسش است که حضور سید جمال به دنبال پاسخ 

های ین کشور از استعمار بریتانیا داشته است؟ فرض اصلی این جستار بر این امر استوار است که اساس اندیشه ا

های مبارزات ضداستعماری او در دوران حضور وی در هند  های اسالمی و زمینه سید مبنی بر لزوم وفاق امت 

آن است که سلسله فعالیت مؤید  نوشتار  این  برآیند  در  شکل گرفته است.  مؤثری  نقش  های روشنگرانۀ سید، 

بیداری مردم هندوستان و به تبع استقالل این کشور داشته است. از آنجا که نیروی محرک در منظومۀ فکری 

و  ایجاد خودباوری  با  تا  بود  نوع نگرش مسلمانان  هند  در  دنبال رستاخیزی عظیم  به  اسالم است؛ وی  سید، 

های وحدت اسالمی را  از استعمارستیزی در این کشور را آغاز و پایهسازی در میان آنان، فصل جدیدی  غیرت 

های مختلف، زنجیر  استعمار را از پای  آنان  استوار سازد و نیز با تقویت صفوف مبارزه از طریق اتحاد فرق و گروه

 وانهد. 
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غزنوی   محمود  سلطان  است؛  زنان  کار   کردن  »گریه 
و  گریه با سالح شوکت  بلکه  بود،  وارد هند نشده  کنان 

مرگ در راه آزادی را ملتی که   صالبت وارد هند گردید.
 های متبسم استقبال نکنند، زنده نخواهند ماند.« لب  با

 خطاب به مردم کلکته(  )از سخنان سید                                            

 

اند؟ آنها کنید یزید، حجاج و تیمور مرده »شما فکر می 
اند که از یکی به دیگری منتقل شده و هیچ هایینطفه

المی در این قرون از آثار میراث آنها آزاد نمانده دولت اس 
اند،  است؛ آنها در هر کشوری که بر تخت ظلم نشسته

                  اند.«امر به منکر و نهی از معروف نموده
 )از مجموعه نامه ها و اسناد سیاسی(                                     

 

  . مقدمه 1
عنوان یک عالم   تنها در ایران، بلکه در سایر بالد اسالمی نیز بهاسدآبادی نهالدین  سید جمال

صاحب نخستین  از  وی  دارد.  شهرت  داشت  ر  س  در  اسالم  اتحاد  سودای  که  نظران   انقالبی 

های موجود در امت   شود که نسبت به ضعفدر عصر حاضر محسوب می  1بنیادگرای مسلمان

داد و همواره دغدغه را  اسالم هشدار  آنان  که  انحطاطی است  از  و رهایی  این درد  اش عالج 

مسلمانان   تعالی  و  ارتقاء  عامل  را  دین  این  دستورات  و  اسالم  به  رجعت  که  او  بود.  فراگرفته 

 
در این نوشتار، مراد از بنیادگرایی پایبندی به اصول بنیادین دین اسالم به معنای بازگشت به ریشه و اساس آن برای درک  .  1

باشد. بنیادگرایی اسالمی در واقع نوعی اعتراض و اقامه دعوی علیه مدرنیزاسیون  سوی آن می بهتر از این دین و دعوت به

تحت را  مسلمانان  دینی  و  باورهای سنتی  که  بود  عبدالرزاق  غرب  علی  و  عبده  محمد  رضا،  رشید  بود.  داده  قرار  الشعاع 

ودند و همو در دوران معاصر از اولین کسانی است  الدین بداران و شاگردان سید جمال نمایندگان این جریان همگی از میراث

رو تفکرات وی بودند.  ها را برداشت و افراد مذکور نیز دنبالهکه بر طبق این نگرش برای اصالح جامعه مسلمانان نخستین گام

البان در پی های سلفی و تکفیری نظیر داعش و طالزم به ذکر است؛ نوع انحرافی بنیادگرایی که باورمندان آن یعنی گروه

 در تضاد است. منحرفین این جریان، با خشونت  تمام، کلیه آن هستند؛ از لحاظ ماهیتی با تفکرات سید جمال 
ٌ
الدین اساسا

رغم برداشت حداکثری از الدین بهاند؛ اما سید جمالدستاوردها و علوم نوین غربی را از اساس منکر شده و با آن مخالف

ای جامع و کامل برای زندگی بشر، همواره مسلمانان را به فراگیری علوم جدید تشویق  مثابه برنامهدین اسالم و معرفی آن به  

نیازی از غرب، هم خیر دنیوی و هم سعادت اخروی نصیب آنان  نمود تا با تعالی و خودباوری به خودکفایی رسیده و با بی می

 گردد. 
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مخاطر می اهدافش  به  نیل  در  سر  دانست،  بر  جان  آخر  در  و  خرید  جان  به  را  بسیاری  ات 

های ضدامپریالیستی  خود، در سفر به ممالک مختلف،  های خویش نهاد. وی با اندیشهآرمان 

نمود تا حس همدلی را در میان مسلمین ایجاد و زمینۀ خلع ید استعمار را از کشورهای  سعی می

را در گرو  نو کردن نگاه مسلمین به دین  اسالمی فراهم سازد. او که پیشرفت جوامع اسالمی  

عنوان یگانه منجی و  دانست، در سفرهایش در اشاعۀ دیدگاهی جدید نسبت به اسالم بهمی

اش این بود که چرا مسلمانان بر ضّد  ورزید. دغدغۀ اصلیعامل بالندگی مسلمانان مبادرت می

بخش  ترین عامل وحدتید مهمدیدگان هم توجه ندارند. سکنند و به ستمستمگران قیام نمی

را دین می تجارب  مسلمانان  جهان  و  علوم  ناچارند  که مسلمانان  بود  این عقیده  بر  و  دانست 

مثابۀ یک نظام اخالقی،  جدید را از غرب اقتباس کنند؛ اما پیش از آن الزم است اسالم را به

یابند. او به این نتیجه رسیده بود که  جهل و تباهی نجات  اجتماعی و سیاسی به کار بندند و از

جمالی توانند هویت تاریخی خود را بازیابند )مسلمانان با آگاهی از فرهنگ و معارف اصیل می

اسدآبادی،  79-78:  1360  اسدآبادی، حسینی  خطر    .(106:  1385؛  که  بود  کسی  نخستین  سید 

نمود و حیات خود را در جهت  تر درک  بار آن را دقیقسلطۀ غرب را احساس کرد و عواقب حسرت

علم با  هند  در  کرد.  وقف  جهان  مسلمین  شعور   بود.  بیداری  مواجه  مسلمانان  جامعۀ  زدگی 

کرد، بیداری و تشویق مردم به قیام علیه بریتانیا و وحدت تمام  ای که سید آن را دنبال میایده

رها راه  یگانه  وی  که  چرا  بود؛  هندو  و  مسلمان  از  اعّم  مذاهب  و  اتحادی  فرق  همین  را  یی 

برنامهمی تمام  مبنای  که  )دانست  است  بوده  مقدمه؛1382ابوریه،  هایش   .(17:  1387ثقفی،    : 

 توان در محورهای ذیل مورد بررسی قرار داد: های سید در هند را میطور کلی فعالیتبه

 الف( مبارزه با بریتانیا و ایجاد اندیشۀ اتحاد و بیداری اسالمی 

 راید و نگارش رسالۀ نیچریه در رّد ماتریالیسمب( همکاری با ج

 های سیداحمدخانج( ضدیت با اندیشه

 

   . پیشینۀ تحقیق ۱- ۱
اند،  نامۀ سید را بررسی کردهدر باب پیشینۀ تحقیق، با صرف نظر از منابع کلی که بیشتر زندگی

زندگی سیاسی سید  باید به برخی منابع غیرفارسی  مهم اشاره داشت. از منابع انگلیسی کتاب   
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الدین افغانی یک مسلمان روشن  سید جمالو     1نوشتۀ نیکی کدی   (1972الدین افغانی ) جمال 
های وی  در خالل پرداختن به حیات سیاسی سید به کوشش  2( نوشتۀ انور معظم 1984ر )فک

داشته اشاراتی  هند  بیداری  مجموعهدر  همچنین  اسالم  چالشمقاالت     اند.  و  ادیان  های 
دهلی   زبان است که دراز دیگر کتب انگلیسی  3آبادیگردآوری دکتر حمید نسیم رفیع  ( 2007)

های تأثیرگذار این  های اسالمی و شخصیتکتاب اخیر به بررسی نهضتبه چاپ رسیده است. 

ها پرداخته و در بخشی نیز مطالبی را در باب اقدامات سید در هند آورده است. از دیگر  نهضت

« نوشتۀ دکتر الدین افغانی و هند مسلمانسید احمد خان، جمالمنابع مهم انگلیسی، مقالۀ »

آرای سیدجمال و احمدخان پرداخته و از این حیث قابل توجه  است که به تضاد    4عزیز احمد

نیز   اشتراکی  آنان وجوه  این دو معتقد است  بر ذکر اختالفات  این مقاله عالوه  است. وی در 

اند و آن باور به روند  تکاملی  دین اسالم در طول تاریخ بشریت از گذشته تا به آینده است داشته

اسالم؛ اما از آنجا که هرکدام راه خود را صحیح می پنداشتند،    و نیز عالقۀ هر دو به حفظ عظمت

 به بررسی زمینه
ً
های اختالف نظر بین این دو با یکدیگر به مخالفت برخاستند. مقالۀ فوق صرفا

های  اندیشمند  اسالمی و تأثیرشان بر اوضاع مسلمانان روزگار خود پرداخته و به دیگر فعالیت

 به نوبۀ خود مطالبی را به  ای نداشته است. با این همه منابعارهسید طی سه سفرش به هند اش

های مختلف  اند و بیشتر در باب جنبهصورت پراکنده در مورد دوران حضور سید در هند آورده

اند. با امعان به اینکه تاکنون پژوهش مستقلی به  مبارزات وی در مصر و عثمانی داد  سخن داده

نام نقش  بی بررسی  در  لذا  برده  نپرداخته،  استعمار  بند  از  هندوستان  رهایی  و  اسالمی  داری 

 پژوهش حاضر در صدد رفع این خالء به انجام رسیده است. 

 

   . روش شناسی تحقیق ۱- ۲
نوشتار حاضر از لحاظ  هدف، بنیادین؛ از لحاظ  روش، توصیفی و تحلیلی؛ و از لحاظ  شیوۀ  

هایی  برداری از منابع فارسی و غیرفارسی و نوشتهای است و با بهرهگردآوری اطالعات، کتابخانه

 
1. Nikki Keddi  تاد بازنشسته دانشگاهم،خاورشناس آمریکایی و اس۱۹۳۰متولد؛  UCLA کالیفرنیا 
2. Anwar Moazzam م، استاد سابق گروه مطالعات اسالمی دانشگاه عثمانیه حیدرآباد ۱۹۲۸متولد ؛ 
3.  Hamid Naseem Rafiabadi.Dr  در ؛ مدیر سابق مرکز مطالعات اسالمی شاه  همدان)لقب میرسید علی همدانی 

 کشمیر(
4. Aziz Ahmadتورنتو(  ۱۹۷۸ – حیدرآباد۱۹۱۴)  دانشگاه تورنتوی کانادااستاد فقید   ؛ 
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سال طی  را  هند  در  وی  حضور  دوران  است،  موجود  سید  بازماندگان  از  ،  1856های  که 

های تاریخی مورد مداقه قرار داده و به تجمیع و تبیین آن پرداخته اساس دادهبر   1880و 1868

است. در مورد ضرورت تحقیق، باید اذعان کرد که شالودۀ افکار و عقاید سید مبنی بر مبارزه با  

در آنجا از ذهن   رسالۀ نیچریهاستعمار و اتحاد مسلمین در این کشور شکل گرفت و ایدۀ نگارش  

طلبد.  ی گذشت. از این جهت مطالعۀ این دوره از زندگی وی دقت بیشتری میآن مصلح  نام 

می نوشتار  این  و  است  زمینه  این  در  پژوهشی  خالء  دلیل  به  تحقیق  این  با  اهمیت  کوشد 

انگیزۀ بهره ایجاد  و  هند  در  سید  مبارزاتی  شیوۀ  از  جدیدی  تحلیل  موجود،  منابع  از  گیری 

های  این کشور ارائه دهد و فهم جامعی از اهداف و انگیزهبیداری اسالمی در میان مسلمانان  

 او از سفر به آن سامان را بازنمایی کند. 

 

 . مفهوم بیداری  اسالمی ۲
بیداری اسالمی مجموعه از  راد  باورهای  م  و اجتماعی است که ریشه در  از تحوالت فکری  ای 

در میان جوامع مسلمان    خواهیدینی مسلمانان دارد و طی دو قرن اخیر با موجی از اسالم

شیوع پیدا کرده است. بیداری اسالمی به معنای خودباوری و بالندگی بر مبنای اسالم راستین  

باشد که طی قرون هفدهم  است و هدف آن احیای عظمت و شکوفایی تمدن عظیم اسالمی می

یداری  تا نوزدهم میالدی از ملل مسلمان سلب و فرهنگ غرب جایگزین آن شده است. جریان ب

کوشد با ایجاد اتحاد بین مسلمانان با هر فرقه و گرایشی، نوعی انسجام برقرار سازد  اسالمی می

ترین دستاورد این  تا از انحطاطی که در قرون اخیر بر آنها مستولی گشته رهایشان سازد. مهم

ا غرب حرکت  ارزشمند، محو حس برتری غرب در میان امت اسالم و ایجاد نوعی انگیزۀ رقابت ب

؛ میرآقایی، 237- 236:  1399چهرآزاد،  های مختلف از آنان است. )و ربودن گوی سبقت در زمینه

کشورهای  (50-51:  1383 در  معاصر  دوران  تاریخی  و  سیاسی  جریانات  زاییدۀ  پدیده  این 

های گوناگون در جوامع اسالمی ایجاد نموده  باشد که تحوالت بسیاری را از جنبهمسلمان می

اندیشه تأثیر  بیداری اسالمی تحت  افراد است. تفکر  ادوار مختلف، توسط  هایی مستحکم در 

های بسیاری در جهت نیل به خودکفایی مسلمانان و رهایی  گوناگونی رهبری گردیده و تالش

الدین، اقبال الهوری و ابواالعلی مودودی  از غرب از جانب آنان صورت گرفته است. سید جمال

 . (199: 1399 کشیشیان سیرکی،هستند ) متفکران این جریان ترین از مهم
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 های بیداری اسالمی در هندوستان . ریشه ۲- ۱
به   دینی  و  هویتی  تمدنی،  فرهنگی،  دالیل  به  بنا  که  است  عنوانی  اسالمی  بیداری   گفتمان 

می اطالق  دستخوش  حوادثی  را  منطقه  این  و  گرفته  صورت  خاورمیانه  منطقۀ  در  که  گردد 

بیداری اسالمی در    .(150:  1400  میرزایی،ای نموده است     )های گستردهتحوالت و دگرگونی

هند ارتباط مستقیمی با ورود استعمار به این سرزمین دارد. استعمارگران با مشاهدۀ ضعف در  

اندازی و  که موجب فروپاشی وحدت در این کشور شده بود، مجال دست ،امپراتوری مسلمانان

 با اهداف بازرگانی، این  نفوذ در هند را یافتند و با کوتاه کردن دست دیگر کمپانی
ً
ها و ظاهرا

را فتح کردند. مهم ادیان   کشور  بین  تفرقه  و  نفاق  ایجاد  این دوران  در  انگلیس  سیاست  ترین 

های استعمار در جامعۀ هند به سختی قابل اجرا بود یا به زمان طوالنی  مختلف بود. چون برنامه

ها بهترین راه به زانو درآوردن این کشور را تضعیف عقاید آنان دانستند.  نیاز داشت، انگلیسی

هایی بر ضّد اسالم و افترا به این دین واداشتند تا آنان عمال و ایادی خود را به نوشتن کتاب

در میان مسلمانان فراهم سازند و از طرفی آنان را به سمت مسیحیت سوق    موجبات دلسردی را

( جزایر    .(Moazzam, 1984: 82دهند  به  را  هند  معترض  و  مسلمان  علمای  همچنین  آنان 

ترین  که به جزیرۀ مرگ معروف بود، تبعید نمودند. آنها هرگونه تحرکی را به خصمانه  ،1»آندامان« 

دادند؛ چون  های دیگر تحت فشار قرار میمانان را بیش از گروهنمودند و مسل شکل سرکوب می

عقیده داشتند آنان جسورتر از هندوها هستند و با ایجاد شکاف بین این دو، سیاست »تفرقه  

  26,  16- 15:  1347  ای،خامنه ؛  Ali, 2007: 859-860کردند )را دنبال می  بینداز و حکومت کن!«

طعم استقالل را چشید و این    1947  سال مبارزه در سال   هند سرانجام پس از نود  .(39,  34,

آزادی مرهون مبارزات مذاهب مختلف این کشور بود که به تأسی از افکار سید در این کشور  

نضج گرفته بود. به قول مهندس مهدی بازرگان، هند در سایۀ توسل به مذهب و خدا توانست 

 .(129- 128/ 2  :1377  بازرگان،قالل برسد )قیام کرده و پس از قریب به یک قرن اسارت به است

گروه اولین  از  هند  از مسلمانان  کشورشان  تبدیل  بحران  با  معاصر  دورۀ  در  که  بودند  هایی 

در   سعی  اسالمی  بیداری  و  جهاد  فرهنگ  ایجاد  با  و  بودند  مواجه  دارالحرب  به  داراالسالم 

 
الجزایر آندامان و نیکوبار از جزایر خلیج بنگال در اقیانوس هند هستند که توسط دریای آندامان از میانمار و تایلند  . مجمع1

 (. Ali, 2007: 859-860اند )جدا شده و محلی برای تبعید و شکنجۀ مبارزین هندی بوده
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این کشور داشتند. در یک تقسیم بندی کلی، جریان بیداری   بازگرداندن قدرت به مسلمانان 

 توان در سه دوره به شرح ذیل بررسی نمود:اسالمی در هند را می

 

 م:  1857ش/   1236های مسلمانان پیش از  خیزش   الف( 

 از طریق مبارزۀ سیاسی و نظامی اهداف خود را دنبال نهضت  -1
ً
کام مسلمان: غالبا های ح 

,  796/ 2؛  369-368/ 1  :1372  بهبهانی،)  3تیپو سلطانو    2، حیدرعلی1الدوله کرد مانند سراجمی

811). 

اندیشهحرکت  -2 از  متأثر  ولیهای  شاه  فکری  های  دگرگونی  راه  از  را  مبارزه  دهلوی:  الله 

می ازدستمسلمانان  شکوه  احیای  برای  مسلحانه  مبارزۀ  به  موارد  برخی  در  و  رفتۀ دانستند 

 مسلمانان هند معتقد بودند. 

 

   م:   1947تا    1857ش/    1326تا     1236های مسلمانان از سال  خیزش ب(  

منتهی شد که به شدت سرکوب گردید. در سالیان    1857استعمار بریتانیا به قیام مردم در سال  

 های زیر شکل گرفت:بعد، در واکنش به سرکوب مسلمانان خیزش

ه تأکید داشت مسلمانان  های سیداحمدخان استوار بود کجنبش علیگره: بر پایۀ اندیشه  -1

شی  هند برای رهایی از استعمار، باید علوم جدید را فراگیرند و به جای درگیری با انگلیسی  ها م 

 همزیستی را در پیش گیرند. 

جنبش دیوبند: رهبران این جنبش )موالنا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگویی، ذوالفقار    -2

الله دهلوی  دارالعلوم دیوبند و از پیروان شاه ولی  گذاران علی دیوبندی، حاج عابد حسین( پایه 

پرورش می و  آموزش  از طریق  برای حفظ هویت مسلمانان هند  و  از  بودند  دیوبند  کوشیدند. 

 
ها کشته  ام مسلمان که در بنگال بر ضّد استعمار به پا خاست اما با خیانت سپاهیانش دستگیر و توسط انگلیسی . از حک1

 (.۲۳۱-۲۳/۲۳۰: ۱۳۹۶شد )زواری، 
م بر ضد انگلیس قیام کرد و از تیرگی روابط انگلیس و فرانسه بهره برد؛ اما وی نیز    ۱۷۸۱نسب که به سال  از امرای شیعی  .2

 (. ۸۷-۸۲: ۱۳۷۵م درگذشت )رجبی،  ۱۷۸۲دسامبر  ۶برد چرا که در گرماگرم قیامش در ره به جایی ن
ها در سال  مذهب  ایالت میسور بود؛ وی نیز با خیانت نزدیکانش در پیکار با انگلیسی فرزند حیدرعلی و آخرین نواب شیعه  .3

 .(۱/۳۶۸ :۱۳۷۲م به شهادت رسید )بهبهانی،۱۷۹۹
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رفت و از این حیث همواره مورد شمار می  مراکز مهم ترویج فکر جهاد در میان مسلمانان هند به

 .(49-43: 1347 ای،خامنهوحشت انگلیس بود )

بود که توسط    1العلماء یکی از مدارس مهم مذهبی در شهر لکهنو العلماء؛ ندوهجنبش ندوه  -3

اداره میعلمای میانه از  شد و نشسترو  از اسالم  دفاع  آن  اهداف  که  برگزار کرد  های مهمی 

 . (20:  1367 احمد،طریق ترویج مطالعات اسالمی بود )

های پراکنده: از قبیل جنبش مجاهدین )به رهبری احمد بریلوی(، انجمن حمایت  حرکت  -4

مسلمانان در  1326تا   1236های  تیتومیر در بنگال، در سالاسالم، جنبش فرائضی و جنبش  

عد سیاسی نیز فعال بودند؛ مشارکت در تأسیس حزب کنگره و اقدام به تأسیس حزب مسلم   ب 

های اسالمی و انسجام آنها منجر  ها به سیاسی شدن  جریان لیگ از آن جمله است. این فعالیت

 .(18-17همان: گردید )

 

 م:    1947ش/    1326نان بعد از سال  های مسلما ج( خیزش 

ایفا  این جنبش آن  پاکستان شکل گرفت و شیعیان نقش چشمگیری در  استقالل  از  ها پس 

های اسالمی  نمودند؛ اهل حدیث، شیعیان، جماعت اسالمی و تبلیغی جماعت از جمله جریان 

 
ً
 به ذکر نام آنان بسنده  در این کشور بودند، اما به دلیل عدم ارتباط با بازۀ زمانی مورد بحث، صرفا

 . (19همان:  شده است )

 

 الدین اسدآبادی در یک نگاه . سید جمال ۳
جمال سال  سید  به  اسدآبادی  توابع    1217ق/  1254الدین  از  اسدآباد  محلۀ سیدان  در  ش 

بیگم نام داشت و    همدان متولد شد. پدرش سید صفدر از سادات حسینی و مادرش سکینه

رسید. نخستین آموزگار وی پدرش بود و تعلیمات العابدین)ع( مینسب این خانواده به امام زین

زد وی آموخت و سپس رهسپار قزوین و پس از مدتی تهران شد و در آنجا نزد ابتدایی  دینی را ن

روحانیان و مجتهدان بنام آن روزگار تلمذ نمود. برای تکمیل فراگیری علوم دینی به نجف اشرف 

رفت و محضر بزرگانی همچون شیخ مرتضی انصاری را درک نمود و بر علوم ریاضی، شرعی،  

آن زمان مسلط گردید و به لباس روحانیت ملّبس شد. مدتی در  عقلی، طب و دیگر علوم رایج  

 
1. Luchnow ایالت اوتار پرادش ؛ پایتخت 
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سخنرانی با  و  زیست  امر  افغانستان  این  که  افزود  خود  ارادتمندان  تعداد  بر  خود  پرشور  های 

نظر آن دیار گردید. سپس به هند رفت  خواهان و مخالفت برخی علمای تنگموجب حسد  کین

ت این کشور تحت  با مشاهدۀ وضع مسلمانان  انگستان،  و  بر علیه سلطۀ  أثیر مبارزات هندیان 

های ایدۀ اتحاد اسالم در ذهن وی ایجاد شد. دوران اقامتش در هند یکی از  نخستین جرقه

های  های زندگی اوست که بیشتر باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا انگیزهترین دوران مهم

د. سید در ادامۀ این مسیر  پرخطر به وی در باب نظریۀ بیداری اسالمی او  بهتر مشخص گرد

ای به مصر رفت و به انتقاد دوره  .(18-14:  1304اسدآبادی،  کشورهای دیگر نیز مسافرت نمود )

نشاندۀ این کشور پرداخت. زمانی به دعوت ناصرالدین شاه وارد های خدیوان دستاز سیاست

دامه به عربستان و استانبول سفر ایران گردید تا برای اصالح مملکت، شاه را یاری کند و در ا

ویژه  احترام  و  جایگاه  به  عثمانی  سلطان  دربار  در  و  که  نمود  مخالفینش  اما  یافت.  دست  ای 

گاه بیکار ننشسته و همواره  دیدند، هیچحضور وی را در کشورهایشان مغایر با مقاصد  خود می

بوده ساز درصدد  مخدوش  اسالمی  ممالک  شاهان  نزد  را  وی  چهرۀ  مقابله  اند  به  وی  با  و  ند 

به اختالفات  پرداخته دامن زدن  از  پرهیز  و  بیشتر  امنیت  از جمله  دالیل مختلفی  به  اند. وی 

»افغانی«،  فرقه »سعدآبادی«،  »اسعدآبادی«،  »اسدآبادی«،  همچون  مختلفی  القاب  با  ای 

  .(154:  1390سالمی،  نمود )»کابلی«، »استانبولی« و »رومی« در سفرهایش خود را معرفی می

اندیشه اما  نمود؛  مسافرت  نیز  آمریکا  و  روسیه  انگلیس،  فرانسه،  کشورهای  به  های وی 

پایهاسالمیستی وی هیچپان  نیامد و  به مذاق دول استعماری خوش  آنان را در  گاه  های نفوذ 

گذاشت تحت تدابیر ؛ به همین سبب در هر کشوری که قدم میتضعیف کردکشورهای اسالمی  

ش  1274م/ 1895شد. وی سرانجام در سال  گرفت و یا از آنجا رانده میقرار می امنیتی شدید

در استانبول وفات یافت و در گورستان »شیخلر مزارلیقی« به خاک سپرده شد. پنجاه سال بعد 

اما دولت افغانستان با ادعای افغانی بودن سید، خواستار انتقال بقایای جسد وی به کشور خود  

رغم اعتراض بستگان و بازماندگان وی در اسدآباد و ش علی  1323سال    شد. بدین ترتیب در

( گردید  دفن  کابل  دانشگاه  حیاط  در  و  منتقل  افغانستان  به  سید  پیکر  ایران،  جمالی  تالش 

اند که در چانۀ وی بروز کرده و  مرگ وی را به سبب سرطانی دانسته   .(102- 100تا:  اسدآبادی، بی 

اش نگردیده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که سید نه به  حتی جراحی هم موجب بهبودی

ای که با سلطان عبدالحمید  چینی بدخواهان و اختالف عقیدهمرگ طبیعی، بلکه با دسیسه
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اسدآبادی،  عثمانی پیدا کرده بود، به دستور وی به نحوی مسموم گردیده و به شهادت رسید )

1304 :60) . 

 

 هندوستان گانۀ سید به  . سفرهای سه ۴
با استعمار و جلوگیری از انحطاط مسلمانان در برابر نیروی  سید جمال الدین با هدف مبارزه 

اش سفر به اطراف و اکناف جهان بود. به عقیدۀ او مسلمانان  غرب، قدم به راهی نهاد که الزمه

باشند؛ چرا که قدرت اسال  را کنار گذاشته و فقط تعصب دینی داشته  نژادی  م  باید تعصبات 

ات اعتقادی است. اما برای اینکه بدانیم چگونه این نظریه در ذهن سید متبادر  بناشی از تعص

اش را نیز و این دغدغه برایش ایجاد گردید، باید به نخستین سفر وی به هند که سفرهای بعدی

  به دنبال داشت توجه ویژه نمود. او در این سفر که در اوان جوانی وی صورت گرفت، با سؤاالت 

دیده در  بسیاری در مورد وضع هند و مسلمانان این کشور و نحوۀ برخورد استعمار با ملل ستم

ذهن خود مواجه شد و در پی پاسخ به این سؤاالت وارد مسیری گردید تا اتحاد و همدلی را در 

ویژگی به  نسبت  را  آنان  و  سازد  برقرار  مسلمانان  جهت  میان  در  اسالم  دین  مثبت  های 

گانۀ او به هند و تأثیر اقداماتش در بیداری مردم  آگاه سازد. در ادامه، سفرهای سه  شان بالندگی 

 این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 م( 1856ش/   1235. اولین سفر ) ۴- ۱
به هند، کشوری که مبارزه با انگلیس را از آنجا آغاز کرده بود،   1856سید نخستین بار به سال  

توان آن را یک سفر  مشاهداتی  ه این سفر در جوانی وی بوده است، میبار سفر بست. از آنجا ک

برای کسب تجربه دانست. او قصد داشت به پژوهش پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی هند 

تالش از  دیار،  آن  علمای  رهبران  با  دیدار  در  و  سیستم  بپردازد  گسترش  جهت  در  که  هایی 

  ، 1خان اسدآبادیاللهلطف  .(30:  1382  عبدالقیوم،گرفت باخبر شود )آموزشی  جدید صورت می

 
مستوفیلطف  .1 منشی  الله  به  مستوفی؛  حسین  میرزا  فرزند  مستوفی)اسدآبادی(  و  مانند گری  روزگار  آن  حکام  گری 

دار بوده است. وی بیش از آنکه در عرصۀ  شاهزاده فرمانفرما اشتغال داشت و روزگاری نیز کفالت بخشداری اسدآباد را عهده

خان  اللهکرد. لطفنشان باشد، در شعر و ادب به دنبال فضل و کمال بود و محزون تخلص می سیاسی و دیوانی در پی نام و

بود؛ از این روی فرزندانش به دلیل ارادت و انتساب به وی نام خانوادگی  جمالی را برای خود برگزیدند   خواهرزادۀ سیدجمال

 .(۶۱ -۶۰: ۱۳۸۲ )جمالی،
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خواهرزادۀ سید، علت این سفر را دوری از کید  حسدورزان و به پیشنهاد استادش شیخ مرتضی  

در برخی منابع موجود از جمله کتاب شرح حال    .(22:  1304  اسدآبادی، انصاری دانسته است )

حدود   در  هندوستان  به  اولش  سفر  که  شده  اشاره  نکته  این  به  وی  خواهرزادۀ  قلم  به  سید 

سالگی صورت گرفته است؛ با توجه به تاریخ تولد او و تاریخ اولین سفرش، این قضیه  شانزده

می خود    ؛ نمایدصحیح  ساالن   و  سن  هم  به  نسبت  سید  که  باالتری چرا  ذکاوت  و  هوش  از 

برخوردار بود و همو بوده که چنین نهضت عظیمی را پی افکنده است. پس اگر در این سن به  

این سفر به جهت جستجوی علوم جدید رفته باشد، دور از ذهن نیست. وی در مدت یک سال  

به خوبی    و اندی اقامت در این کشور و مالقات با عالمان و روشنفکران و مشاهدۀ زندگی مردم

هزارساله یکسره در اختیار استعمار است و  دریافت که هند با آن منابع عظیم و تمدن چندین

بریتانیا گرچه به اندازۀ یک ایالت هند نیست، اما توانسته است این کشور پهناور را تحت سلطه  

سلسله  طلبانه در هندوستان بود. این  های استقاللدرآورد. این دوران مصادف با آغاز جنبش

که همه    ،میالدی به رهبری گاندی رنگ پیروزی به خود گرفت. سید  40اقدامات بعدها در دهۀ  

  1856/ 1235کرد، پس از رسیدن به بمبئی در سال  جا مردم را به مبارزه با انگلیس تشویق می

از یک طرف موفقیت قرار گرفت.  تأثیر شورش هند  در  به شدت تحت  این شورش  اولیۀ  های 

حریک مسلمانان هند علیه بریتانیا وی را به بررسی رابطۀ میان مذهب رایج و فعالیت  تهییج و ت

مند  سیاسی واداشت؛ از دیگر سو شکست نهایی شورش او را به تکنولوژی و علوم جدید عالقه

کرد. این رخدادها سید را متقاعد کرد که امپریالیسم با تصرف هند اکنون منطقۀ خاورمیانه را  

می دستکند تهدید  با  تنها  شرق  بنابراین  می؛  غرب  مدرن  تکنولوژی  به  سریع  از  یابی  تواند 

گرایی، آیین کارآمدی برای بسیج مردم علیه  رغم سنتعلی  ،هجوم بیگانه جلوگیری کند و اسالم

( است  تأسف    .(80:  1379  آبراهامیان،امپریالیسم  احساس  هند  خونین  فجایع  از   
ً
عمیقا سید 

ای متشکل از فرانسه،  در این مسئله نمود. وی معتقد به ایجاد اتحادیه   کرد و شروع به تأملمی

تر از سایر طلبی انگلیس بایستند؛ چرا که آن را خطرناکروسیه و عثمانی بود تا در برابر توسعه

غربی میقدرت اسالم  های  نابودی  داشت درصدد  عقیده  و   ,Ali, 2007: 858)  استدانست 

وی در سفر اولش به هند تا حدود زیادی با دانش نوین آشنا شد و زبان سانسکریت را نیز   .(868

از نزدیک به ضعف جوامع اسالمی واقف گردد و در مسیر  این تجربه باعث شد که  فراگرفت. 

به نهد.  گام  فرقهمبارزه  اختالفات  و  تبعیض  به  زدن  دامن  با  انگلیس  اینکه  نیز خصوص  و  ای 

 ,Keddie, 2014  Ahmadان هند، باعث وخامت اوضاع این کشور گردیده بود )حذف طبقۀ مسلم
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های انگلیس در  اش خطاب به جوانان مصری در انتقاد از سیاست(. سید در نامه;824 :2007

 هند چنین نوشته است: 
که   دید  خواهید  بیندازید،  استرالیا  و  اندونزی  فیلیپین،  جزایر  به  نظری  »هرگاه 

ها آنان را از هندوستان به آن مملکت ی اسالم است که انگلیسیچگونه پر از علما

 .(76-75: 1351خسروشاهی، اند« )تبعید کرده

به هند سرچشمه نظر می  به اولین تجربۀ سفرش  از  نیز  رسد احساسات ضدانگلیسی وی 

 گرفته باشد. او پس از مدتی هند را ترک و به مکۀ مکرمه مشرف گردید. 

 

 م. ( 1868ش./   1247) . دومین سفر  ۴- ۲
را   خود  پختگی  دوران  بار  این  اما  نهاد؛  گام  هند  به  بار  دومین  برای  بعد  سال  دوازده  سید 

گذرانید و از طرفی هم شهرت جهانی یافته بود. خوگیانی از مورخان افغان نیز علت سفر می

جنگ  دوم سید به هند را به خطر افتادن موقعیتش نزد حاکم جدید هرات دانسته است. در  

خان برای به دست گرفتن حکومت هرات درگرفت،  خان و شیرعلیخونینی که بین محمداعظم

خان بود، از این  خان پیروز گردید و به حکومت رسید. چون سید از حامیان محمداعظمشیرعلی

سیاست و  ندانست  جایز  را  کشور  این  در  ماندن  دیگر  با  حیث  مطابق  را  جدید  حاکم  های 

نبرنامه خود  بدینهای  زیر دید؛  در  دوران  آن  در  که  گرفت  پیش  در  را  هند  راه  دوباره  ترتیب 

طلبید تا طوق استعمار را  ای را میدهندهزد و حامی نجاتهای اشغالگران دست و پا میچکمه

با  33:  1332؛ منظورالحق،  14-13:  1318خوگیانی،  از گردن آنان وانهد ) (. حکومت هند در ابتدا 

که  کامل در  تصنعی می  احترام بسیاری،  امکانات  با  را  و منزلی  نمود  استقبال  از سید  نمود، 

رفته بر تعداد پیروان سید اختیار وی قرار داد تا به مدت دو ماه در هند اقامت داشته باشد. رفته

افزوده شد و دولت استعماری هند وقتی متوجه خطر حضور وی در این کشور و تأثیر افکارش  

ویژه اینکه سید  وآمدهای وی را کنترل نمود. به را زیر نظر قرار داد و رفت  در میان مردم شد، او

ها سفر نموده بود، موجی از بیداری اسالمی را به راه انداخته بود در کشورهایی که پیشتر بدان 

(. Ahmad, 2007: 819؛ 73: 1382ابوریه، و این همان چیزی بود که انگلیس از آن واهمه داشت )

شد. این افراد به شوق  آمدند، افزوده میهر روز بر افرادی که به مالقات وی میدر این دوران  

آمدند و آن درمان درد  کشور استعمارزدۀ هند بود. آنان از تأثیر کالم  یک چیز به مالقات سید می

سید در دیگر کشورها آگاهی یافته و دست  یاری به سوی وی دراز کرده بودند. یکی از افرادی  
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رد و بعدها  سید را در هند درک کرد، ابوالکالم آزاد بود که در دوران جوانی به سر می  که محضر   ب 

ای را ایفا نمود و به عنوان اولین وزیر فرهنگ هند پس از  در نهضت آزادی هند نقش برجسته

استقالل این کشور انتخاب گردید. وی همواره از تأثیر افکار سید در بیداری مردم هند سخن  

های که خود مدیریت آنها را بر عهده داشت، دیدگاه  ،ر مجالت »البالغ« و »الهالل«گفت و د

داد و مقاالت خود در این مجالت را  اندیشمندان مسلمان از جمله سید را مورد بازتاب قرار می

در چنین وضعی    .(104- 103:  1399دارو،  نمود )الوثقی الگوبرداری میاز مقاالت  سید در عروه

یک ماه حضور در هند تحت فشار بریتانیا مجبور به ترک این کشور و عزیمت به مصر  او پس از  

 گردید. 

 

 م( 1880ش/   1269. سومین سفر ) ۴- ۳
 به مصر بازگشت و در این کشور »حزب

ً
الوطنی« را  سید پس از سفر به هند و عثمانی مجددا

مدتی در االزهر به تدریس پرداخت و  او  تأسیس نمود و در این کشور نیز ندای آزادی سر داد.  

از  بار دیگر موجب اخراجش  به اسالم  راستین نهیب زد. تحرکات سید  بازگشت  بر  را  مصریان 

وارد هند شد. با   1880سید پس از منع اقامت در مصر برای سومین بار در سال  مصر گردید. 

می احتمال  کشور  این  به  آمدنش  با  مردم،  میان  در  وی  جایگاه  به  روح  توجه  که  رفت 

ردۀ آن سامان بدمد. بریتانیاآزادی که سید را عاملی خطرناک در    ،خواهی را در کالبد مردم  م 

ید، مایل نبود به راحتی با مردم این کشور به مراوده بپردازد؛ از  دخود می  اهداف جهت نیل به  

این رو اجازه اقامت در والیاتی که نزدیک به مرز افغانستان بود به وی داده نشد؛ الجرم سید راه  

حیدرآباد دکن را که یک نقطۀ دوردست بود در پیش گرفت. از این رو بریتانیا او را از تدریس علوم  

ازداشت و جاسوسانی برای مراقبت از وی به کار گماشت تا هر لحظه از وی  دینی و سیاسی ب

  ؛ ابوریه، 46- 44:  1355رشتیا،  باخبر باشند و این امر موجب محدود شدن و انزوای سید گردید )

پاشا در مصر  .(73:  1382 ها وی را به  که از همفکران سید بود، انگلیسی  ،پس از قیام عرابی 

ورد بازجویی قرار دادند، چرا که عرابی پاشا اعالم نموده بود مردم هند را  کلکته انتقال داده و م

سید پس از سفرهایش    .(Ahmad, 2007: 829-830نیز به قیام علیه انگلیس فراخواهد خواند )

هایی  اش را یافتن سرزمینبه هند بود که تصمیم گرفت به کشورهای دیگر نیز سفر کند و انگیزه

های شنوا داشته باشند، تا بتوان به آنها فهماند در  افکاری سالم و گوش  دانست که مردم آن می
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:  1379خسروشاهی،  گردد )شود و حقوق بشر چگونه پایمال میها رفتار میشرق چگونه با انسان 

133). 

 

 های سیاسی و فرهنگی . فعالیت ۵
در   اسالمی  بیداری  در  سید  کردار  و  گفتار  تأثیر  گویای  تاریخ  ترغیب  صفحات   و  هند 

استقاللآزادی به  خطه  آن  جوانان  و  خدعۀ  خواهان  بتواند  بهتر  اینکه  برای  او  است.  طلبی 

جبهۀ   در  سیاسی،  جبهۀ  در  مبارزه  بر  عالوه  سازد،  آشکار  سرزمین  این  مردم  بر  را  استعمار 

تی،  های مفید در جمع دانشجویان و نیز نگارش مقاالفرهنگی نیز گام نهاد و با ایراد سخنرانی

ها  های وی در این زمینهضرورت اصالح امور  هند را به مردم یادآور شد. در ادامه به اهم فعالیت

ای  اشاره خواهد شد که به حق افکار تازه و مترقی وی در جامعۀ تاریک هند مؤثر افتاد و روح تازه

 بخشید.  در کالبد فسردۀ مردم این دیار  دمید و شیوۀ مبارزاتی آنها را سمت و سویی نو

 

 های بیدارگرانه . سخنرانی ۵- ۱
از جمله کارهای سید جهت تنویر افکار هندیان، حضور در میان طبقات مختلف جامعه و ایراد 

رفتۀ اسالم بود؛ آنجا که به سخنرانی در راستای بیداری آنان با هدف بازیابی عظمت ازدست

ید و نسبت به اوضاع جهان اسالم  گیرزند که چرا چشم از کتب کهنه برنمیعلمای هند نهیب می

دنبال علل  تفاوت هستید، در واقع به دنبال این است که آنان را از الک دفاعی به در آورد تا به بی

 به کالس  درس اکتفا نکنند )
ً
در کلکته و   .(Tariq, 2011: 341درماندگی مسلمان باشند و صرفا

هال  آلبرت  کالج  محصلین  جمع  داد    1در  علم  اهمیت  می  از  عقبسخن  علل  و  ماندگی دهد 

داند و توسعۀ سیاسی و اقتصادی را در دستیابی به علم  مسلمانان را دوری از فلسفه و تفکر می

 صاحبی، کند. وی همچنین اعتقادی به تفکیک علوم به اسالمی و غیراسالمی ندارد )تعریف می

زبان    .(Ahmad, 2007: 830؛  76,  72-73  :۱۳۷۵ به  نوین  علوم  فراگیری  به  را  هند  جوانان  او 

 آورد: خواند و شکوه و عظمت گذشتۀ آنان را این چنین به یادشان میشان فرا میمادری

 
1. Albert Hall 
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برگرفته از    1»...اعداد ریاضی ابتدا از این سرزمین به اروپا راه یافت و رموز رومی 

. امروز هند همان هند  در این سرزمین است  3و واستوشاسترا   2وداهای چهارگانه

 .(Ali, 2007: 861  به نقل از... و این جوانان همان جوانان هستند«                         )  

پرستی در جوانان هند دارد تا در مقابل استعمار  سید با این کار سعی در ایجاد حس وطن

می زنان  کار  را  گریستن  و  ترسیدن  او  نمایند.  علم  با  قد  و  دالوریداند  سلطان  یادآوری  های 

یابی به آزادی از خواهد که برای دست محمود غزنوی در فتح هندوستان از مردم این کشور می

تر از آن  وی بریتانیا را ناتوان   .(۴۷:  ۱۳۵۵؛ طبیبی،  ۴۴:  ۱۳۵۵؛ رشتیا،  ۱۳۵۵رهین،  مرگ نهراسند )

چنانکمی کند؛  ایستادگی  مردم  ارادۀ  مقابل  در  بتواند  که  آخرین داند  از  یکی  در  ه 

این کشور متذکر میسخنرانی پهناور حکومت  هایش در جمع مردم  بر کشوری  شود: دولتی 

ناتوان می کشور  آن  ملت  از  خود  که  از سخنرانیکند  و  است  در  تر  همچون من  سیاحی  های 

آنچه از سخنان    .(۲۷- ۲۶:  ۱۳۲۸مخزومی،  هراس است و این نشانگر خواری و زبونی آنهاست )

شود این است که او همواره مردم این کشور را به مبارزه بر علیه استعمار در هند دریافت میسید  

جدید می علوم  فراگیری  در  یکی  را  مهم  این  و  کرده  و دعوت  کیش  اتحاد  اینکه  دیگر  و  داند 

میآیین تجویز  برایشان  را  استقالل  به  نیل  جهت  در  مختلف  سخنانش های  در  سید  نماید. 

لز  از  میهمواره  مسلمین  امور  اصالح  بیوم  را  آنان  دردهای  و  واقعگفت  با  و  بازگو  پرده  بینی 

جلسات می استعمار  و  استبداد  علیه  ستیز  ضرورت  و  اسالم  مبانی  شناخت  زمینۀ  در  نمود. 

گفت و  بحث  با  و  نمود  برگزار  را  گروهبسیاری  با  دعوت  وگو  اتفاق  به  را  آنان  هند  های مختلف 

ب فصل جدیدی را در روش مبارزه با استعمار در این کشور و دیگر جوامع  ترتینمود و بدینمی

های محکم و استواری در وحدت مسلمانان بنیان نهاد. در واقع او در  اسالمی آغاز نمود و پایه

نمود و در میان غیرمسلمانان به تحریک جمع مسلمانان احساسات اسالمی آنان را تحریک می

نمود. او خطیب توانمندی بود که خطابه را از عبارات محدود و  یشان اهتمام ماحساسات ملی

تکراری به در آورد و مباحث سیاسی و اجتماعی را در سخنانش استفاده کرد و مهارتش در ابداع  

معانی و مضامین بدیع بود؛ بدین ترتیب توانست شور انقالبی را در میان مردم هند برپا سازد و 

 می در این کشور آنان را نسبت به احقاق حقوقشان آگاه سازد.با ایجاد امواج بیداری اسال 

 
 I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  عددنویسی رومی اعداد بدین صورت نوشته می شوند:. در سیستم 1
 ترین متون مقدس هندو است که مشتمل بر چهار کتاب است.. به معنی دانش و از مهم2
 دانش کهن هندیان در رابطه با معماری و در واقع یک نوع دانش هماهنگی محیطی است. .3



 الدین اسدآبادی در بیداری اسالمی و استقالل هند واکاوی نقش سیدجمال / ۶۶

 

 .  همکاری با جراید و مطبوعات ۵- ۲
مسلمانان   بیداری  جهت  در  مختلف  جراید  در  نوشتن  با  و  ننشست  بیکار  نیز  کلکته  در  سید 

 1« های »معلم الشفیقکوشش نمود. او که همواره به دنبال روشنگری بود، مقاالتی را در روزنامه

به،  »المعلم«   و نقش  خود  از  که  حسین  محب  مدیریت  تحت  و  داشت  آنان  ایجاد  در  سزایی 

آمیز شد، به رشتۀ تحریر درآورد. وی در این مقاالت در برابر گرایشات بدعتمریدانش اداره می

مقاالت  این مقاالت بعدها تحت عنوان    .(Ahmad, 2007: 829-830در دین و پیروان غرب ایستاد )
این کتاب   .(۶:  ۱۳۷۹خسروشاهی،  جداگانه منتشر گردید که متشکل از شش مقاله بود ) جمالیه

عظیم توسط شهباز  بار  سالاولین  در  سپس    ۱۸۸۲آبادی  و  منتشر  سنگی  چاپ  با  کلکته  در 

 :Ali, 2007؛ ۴۳-۴۲: ۱۳۵۵طبیبی، توسط مبارزالدین رفعت در حیدرآباد به زبان اردو چاپ شد )

مقاالت  نسخۀ عربی آن نیز توسط محمد عبده و عارف ابوتراب ترجمه و منتشر گردید.    .(819
نمود   اش در اسدآباد نیز ارسالرا سید از پاریس برای میرزا شریف مستوفی خواهرزاده  جمالیه

هزینۀ نصرالله جمالی  به    ۱۳۱۲این کتاب نخستین بار در ایران به سال   .(۲۷,  ۱۵جمالی، بی تا:  )

ای دیگر از این کتاب به کوشش ابوالحسن جمالی به  نیز نسخه  ۱۳۵۸منتشر گردید. در سال  

از دیگر جرایدی که سید    .(۶:  ۱۳۷۹؛ خسروشاهی،  ۱۰۹تا:  جمالی اسدآبادی، بیچاپ رسیده است )

القلوب«  ر« و »مفرحاالخباتوان به »سیدپرداخت میزد و به ترویج افکار خود میدر آنان قلم می

های مختلف باعث گردید تا علمای هند شخصیت  نیز اشاره کرد. انتشار این مقاالت در روزنامه

   .(۹۲تا: عدوان، بی و توان علمی وی را بهتر و بیشتر درک کنند )
 

 . تألیف رسالۀ نیچریه ۵- ۳
مادی با  مخالفت  در  حیدرآباد،  در  اقامت  از  پس  نیچریه  گرایی  سید،  در  رسالۀ  که  نوشت  را 

در بمبئی به چاپ رسید و ترجمۀ هندی آن در کلکته و ترجمۀ عربی آن به قلم شیخ    1881سال

)  1886محمد عبده در سال   بیروت منتشر گردید  نشان Keddie, 2005: 6-7در  این کتاب   .)

اطۀ کاملی بر فلسفۀ یونانی، اسالمی و غربی داشته و بر این عقیده بوده که دهد که سید احمی

نه بر ابعاد معنوی بلکه بر    رسالۀ نیچریهمذهب تنها سّد ممکن در مقابل استعمار است. وی در  

 
:  ۱۳۸۰هـ.ق در حیدرآباد این جریده را به دو زبان اردو و فارسی تأسیس نمود )طباطبایی،  ۱۲۹۶الول  . سید در ربیع ا1

۳۸-۴۰ .) 
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گرایان انکار معاد و شود که اساس کار مادیابعاد اجتماعی مذهب تأکید دارد و نیز یادآور می

سنگ  عقاید   گرایان را همدر این رساله، تفکرات طبیعت  ،اشتراک مرام است. سید   ترویج اباحه و

های انسانی هیچ ارزشی قائل نیستند. وی سپس به تاریخچۀ کمونیستی دانسته که برای ارزش

پردازد و در ادامه نظریۀ داروین را در بوتۀ  تفکرات ماتریالیستی از دوران باستان تا آن زمان می

الوهیت و هدفمندی جهان    مثابۀ نفی  گرایی را بهدهد. او در این رساله مکتب مادیمینقد قرار  

داند که هر بار خود را با  ویژه ملل مسلمان میها بهکند و آن را مایۀ اضمحالل ملتقلمداد می

می ظاهر  جدید  )نامی  اسدآبادی،  سازند  با    .(14ق:  1347حسینی  تنها  نه  کتاب  این  در  سید 

کردند به مخالفت پرداخت؛ بلکه  های هند که مصالحۀ مسلمانان با انگلیس را توصیه میلیبرال 

های خود را در آن به رشتۀ تحریر درآورده است. در هند آن روزگار این عقیده به سرعت  اندیشه

انگلیسی فرد  و هر  بود  یافته  را وسیلهرواج  نیچری  بود، مسلک   برای  مآب که شیفتۀ غرب  ای 

نمود و در میان محافل مسلمین این کشور مجادالت بسیاری بر سر ء و عقاید خود میاثبات آرا

نه حقیقی این مسلک را   این موضوع اتفاق افتاده بود. از این رو بود که از سید خواسته شد تا ک 

برای مردم هند آشنا سازد تا از فلسفۀ وجودی آن آگاه گردند و این نشانگر میزان اطمینان مردم  

یار به معلومات علمی و دانش سید بوده است. سید نیز در مقابل این بدعت، قد علم کرد  این د

و با نگارش این رساله به افشاگری و مبارزه با افکار  الحادی آنان پرداخت و عقیده داشت این 

 برانگیز است. ای خطرناک و مفسدهطرز تفکر برای هر جامعه

 

ر سید . ضّدیت با اندیشه ۵- ۴  احمدخان  های س 
آنچه در هند بیش از همه ذهن سید را درگیر کرده بود، تأسیس دانشگاه  اسالمی علیگره توسط 

ر سید احمدخان و تأثیر وی از غرب و همچنین تفیسر مادی اش از قرآن بود. سید با  گرایانه س 

ا رشد  درصدد مبارزه با این قبیل افکار برآمد. احمدخان معتقد بود که ب  رسالۀ نیچریهنگارش  

توانیم عظمت  فکر جوانان و توسعۀ دانش غرب و آمیخته شدن با اخالق و رسوم اسالمی     می

بهازدست و  بازیابیم  را  اسالم  سید  رفتۀ  اما  نهاد.  بنیان  را  علیگره  دانشگاه  خود  عقیدۀ  دنبال 

و هم  شوند  معتقد بود که هرگاه مسلمانان با آداب و رسوم اسالمی رفتار کنند، هم متمدن می

الوثقی نیز  های متعدد عروهسید در شماره .(200تا: زمانی، بی روند )شمار میمسلمانی خوب به

:  ۱۳۸۵حسینی اسدآبادی،  کند و در مقالۀ »تفسیر مفسر« )احمدخان را نفوذی استعمار معرفی می

آثار سید   تریناز مهم تفسیر مفسرگیرد. های نامتجانس او را به باد  نکوهش می( تأویل۱۰۴- ۹۷
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توان در آن جستجو نمود. او در این مقاله به نقد آراء و عقاید  است که مبانی تفسیری او را می

ای که به آن اشاره نموده این است که تفاسیری که تاکنون بر  احمدخان پرداخته و اولین نکته

طور  ام آن قرآن نوشته شده هرکدام از جهت خاصی به این کتاب آسمانی نگاه کرده ولی هیچ کد

 (.45:  1970 البهی،که شایسته است، حقیقت قرآن را نمایان نساخته است )

زدایانه به قرآن، دستاورد خودباختگی در برابر مظاهر  گونه غیبوی معتقد است که نگاه این 

غرب است که به نوعی سعی در هموار کردن نفوذ بیگانگان در کشورهای اسالمی داشته است.  

 وجود آمدن دو نحلۀ مختلف بین مسلمانان در هندوستان شد که هر نظر باعث بهاین اختالف 

کدام پیروان خاص خود را داشتند. دو جریان مذکور تا آنجا بر یکدیگر تاختند که نهادهایی را 

 در    را  شدبرای مقابله با عقاید یکدیگر برپا ساختند. سید دانشی که در علیگره تولید می
ً
صرفا

 :Moazzam, 2018دانست )های غربی میکرد و آن را تقلیدی از ارزشتلقی میخدمت اجانب 

 .(112:1334 مدرسی چهاردهی، ؛14

او با آن تفسیری که   -1سید در سه نقطه نظر  اساسی با احمدخان اختالف عقیده داشت:  

د منکر  سی  - 2دانست، مخالف بود؛  داد و آن را با طبیعت یکسان میاحمدخان از اسالم ارائه می

دانست نه  اندیشۀ بشری بودن  وحی بود که مروج آن احمدخان است و پیامبران را وحیانی می

سید مخالف سرسخت بریتانیا و خواهان وحدت اسالمی بود، در حالی    -3گر اجتماعی؛  اصالح

طوری که حکومت انگلیس    های آنان بود، بهکه احمدخان هوادار بریتانیا و هماهنگ با برنامه

توانند  احمدخان عقیده داشت مسلمانان هند می دانست.تأیید نموده و آنان را متمدن می  را

با اتخاذ شیوه با اعتماد به انگلیس بازیابند و معتقد بود  های آموزشی   ثبات اجتماعی خود را 

طی یک اظهار  1876احمدخان همچنین در سال  توان به بالندگی رسید.غربی در زندگی می

ای است که انگیزترین پدیدهعنوان کرده بود: حکومت انگلیس در هند شگفت  نظر جنجالی

های انگلیس را نه  وی هواداری از سیاست  .(Ahmad, 1960: 56-65جهان به خود دیده است )

 با اش به این کشور، بلکه راه برون به دلیل عالقه
ً
رفت کشورش از این اوضاع نابسامان را صرفا

اما سید عقیده داشت با فراگیری علوم غربی باید   .(43:  1347خامنه ای،  دانست )می کمک آنان 

نمود و او را به  حمالت تندی به احمدخان می  در برابر غرب ایستاد و رشد اسالم را رقم زد. او 

. به بیان  کرد میکارگیری آنها در خدمت اهداف بیگانگان متهم  تضعیف ایمان مسلمانان و به

 ,Ahmadسید استراتژیست دفاع و احمدخان استراتژیست شکست در برابر غرب بودند ) ،واقع

ک   .(,Ali   845 :2007؛ 56 :1960 بود  دریافته  خوبی  به  اندیشهسید  و  افکار  نوگرایانۀ  ه  های 
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نیست.   درک  قابل  اسالمی  کشورهای  سایر  و  هند  مسلمانان  عمومی  افکار  برای  احمدخان 

احمدخان نظریۀ همکاری بین مسلمانان و هندوها و اتحاد بین آنان را رد نموده و مسلمانان  

ی مبارزاتی سید در دانست؛ در حالی که استراتژاین کشور را از دیگر ادیان این کشور جدا می

گیری کشور بود. از دیگر نقاط اختالفی  هند همواره تأکید بر اتحاد تمام مذاهب برای بازپس

که بین این دو وجود داشت، نگرششان به نظریۀ خالفت بود. سید احمدخان تجمع و پیوند  

بیرق یک خلیفۀ مسلمان )خالفت عثمانی( رد می زیر  را در  پمسلمین  راه  تنها  و  ویایی  نمود 

می انگلیس  لوای  تحت  جدید  علوم  کسب  را  از مسلمانان  یکی  سید  که  حالی  در  دانست؛ 

یک   از  پیروی  جهان  مسلمانان  اتحاد  راه  تنها  داشت  عقیده  و  بود  خالفت  جنبش  طرفداران 

خلیفۀ مشترک است. احمدخان درصدد تطبیق بین علم و دین بود، در حالی که سید جمال 

 نمود.   گرایی مفرط دعوت میپرهیز از علمهمواره مسلمانان را به 

 

روه ۵- ۵  . ایجاد انجمن زیرزمینی ع 
روه« نیز نام انجمن سّری  »ع  ای بود که سید در حیدرآباد تشکیل داد. محمد عبده در تونس 

شعبه تأسیس  نامهقصد  در  و  داشت  را  انجمن  این  از  تاریخ  ای  در  که  دسامبر    24ای 

 دهد: نویسد خصوصیات آن را چنین شرح میمیبه سید  1884/1263
در حیدرآباد هند  سید  که  نام جمعیتی است  بلکه  نیست،  نام جریده  روه  ع   ...«

را  دیگر  شعبه  شعبه،  هیچ  اما  دارد.  ممالک  دیگر  در  شعبی  و  کرده  تأسیس 

آگاه است« )نمی آنها  از  رئیس  و فقط  افشار،  شناسد  / سند    63:  1342مهدوی و 

216).   

هدف سید از ایجاد این تشکیالت مخفی ایجاد وحدت در کشورهای اسالمی بود. به تدریج  

این   در  هرکس  گردید.  دایر  مسلمان  کشورهای  دیگر  در  شعبی  شاگردانش  و  وی  پشتکار  با 

تا در راه زنده ساختن اخوت اسالمی تالش کند و  شد، سوگند یاد میجمعیت وارد می نمود 

در   .(81-80ق:  1362  امین،ندهد و در جهت تقویت اسالم بکوشد )  اقدامی به ضرر دین انجام

بعد، سید عروه و  سالیان  بود  این جمعیت  تریبون  واقع  که در  داد  انتشار  پاریس  را در  الوثقی 

ای که پس  گونه  گردید؛ بههای مالی آن توسط شعب آن در کشورهای مختلف تأمین میهزینه 

 .(82ق:  1362  امین،پرداخت )در حد وسع خود مبلغی می  از پایان جلسات این انجمن، هر عضو

الوثقی  در بدو امر نقشۀ سید رهایی هند از لوث وجود بیگانه بود و به همین سبب روزنامۀ عروه
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را در پاریس انتشار داد. این روزنامه موجب شهرت سید شد و ناصرالدین شاه از وی برای آمدن  

درجۀ تأثیر افکار او در هند به جایی رسید که    .(167تا:  اسدآبادی، بی جمالی  به ایران دعوت نمود )

  ها برای جلوگیری از انتشار روزنامه مجبور به اجرای قوانین شدیدی شدند و نزد هر انگلیسی

گردید. این روزنامه  شد، گرفتار صد لیر جریمه و دو سال حبس میای از آن یافت میکس نسخه

از هجده شماره دوام انگلیس نسبت    بیش  و رویکرد خصمانۀ  به دلیل کمبود  بودجه  نیافت و 

 . (Ahmad, 2007: 831بدان متوقف گردید ) 

 

 . ارتباط و همکاری با دیگر مخالفان انگلیس ۵- ۶
ایجاد وحدت و همبستگی میان  همان  مبارزاتی سید،  راهکارهای  از  یکی  که گفته شد،  طور 

ایر عناصر ضدانگلیسی بوده است. سید در این  های مختلف جامعۀ هند و همکاری با سگروه

افراد  سوی  به  هند،  استخالص  برای  راهی  جستجوی  در  و  نکرد  فروگذار  تالشی  هیچ  از  راه 

رهبر مخلوع    1مختلفی از هر کیش و آیین دست یاری یازید. از جملۀ این افراد دالیپ سینگ 

راستای همین ایدئولوژی مبارزاتی تببین  توان در  ها بود که علت اصلی ارتباط با وی را میسیک

بود. هنگام    ،های هندنمود. دالیپ سینگ پسر کوچک  مهاراجه رانجیت سینگ، رهبر سیک

به دست کمپانی هند شرقی، دالیپ سینگ آخرین    1849ها در سال  فروپاشی امپراتوری سیک

وزارت خارجۀ انگلیس،  بر طبق اسناد    .(1392  شهبازی،ها زندانی و تبعید شد )فرمانروای سیک

اش در مسکو  این دو در زمانی که سید در روسیه اقامت داشت و دالیپ سینگ در خانۀ ییالقی

می سر  )به  داشتند  دیدار  یکدیگر  با  رد،  صدور    .(61:  1379خسروشاهی،  ب  با  همچنین  آنها 

آزادیاعالمیه »جامعۀ  امضای  با  مشترکی  مردهای  قیام  و  بیداری  در  سعی  هند«  م  بخش 

 نمودند. هندوستان بر علیه استعمار می

های سیاسی مخفی در پاریس چاپ و در دیگر کشورهای اروپایی ها توسط گروهاین اعالمیه

ها نیز برای  سید امیدوار بود که سیک  .(Wali, 2020: 12؛  Ahmad, 2007: 832شد )نیز توزیع می

ها، از جمله مسلمانان،  دیگر گروهرفتۀ خود بر ضّد دشمن مشترکشان با  بازیابی قدرت ازدست

متحد شوند و بتوانند برای رهایی هند گام بردارند. او همواره معتقد بود اشتراک مذاهب مختلف  
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« انگلیس را بی اثر در هند صف مبارزان را تقویت نموده و سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن 

 .(56-55: 1382عبدالقیوم، خواهد کرد )
 

 البیان فی تاریخ االفغان تتمه . نگارش کتاب  ۵- 7
نسبت می یا مصر  افغانستان  در  سید  حضور  دوران  به  را  اثر  این  خلق  منابع  از   1دهند برخی 

سید قاسم رشتیا مورخ افغان آن را محصول دورانی دانسته که وی تحت    .(44:  1355واثقی،  )

و اتفاقات افغانستان و سایر ملل اسالمی    تدابیر شدید امنیتی و در عزلت، همواره پیگیر اخبار

جا نگارش این کتاب را در دورۀ اقامت سید  الله در یکمیرزا لطف  .(45:  1355رشتیا،  بوده است )

ق. در حیدرآباد    1298در افغانستان دانسته و در جای دیگر آورده که سید این کتاب را در سال  

به دلیل اهمیت کتاب مذکور و اینکه   .(37,  24- 23  :1304  اسدآبادی،به رشتۀ تحریر درآورده است ) 

ذیل  احتمال می در  را  آن  باشد،  بوده  هند  در  سید  آثار  جزو  فوق  اثر  روایات  برخی  به  بنا  رود 

ایم. نکتۀ جالب در مورد کتاب این است که سید بدون دسترسی  تألیفات او در این کشور آورده

 بر اساس تجارب شخص
ً
ی و به یاری حافظه اقدام به نوشتن کتاب نمود به منبع و مأخذی و صرفا

 .(: همانجا1304اسدآبادی،  که در نوع خود بسیار جالب و از منابع با ارزش دوران حیات وی است )
 

 الدین در میان مردم هندوستان . تداوم و تأثیر افکار سید جمال ۶
داد. او در  شدار میسید همواره نسبت به اثرات مخرب استعمار بر فرهنگ و هویت مسلمانان ه

پرداخت و  های درس و خطابه به نشر افکار خود میجهت بیداری مردم هند با برگزاری حلقه

شد  نمود. وی به موضوعاتی که از وی پرسیده میشان آگاه میمردم را از حقوق حیاتی و تاریخی

رمانان مبارزات  داد؛ همین حقیقت است که پیشوایان و قهکننده پاسخ میبه صورت نیکو و قانع

افتخار میحق پیرو سیرۀ سید جمالطلبانه در کشورهای اسالمی  که  اسدآبادی  کنند  الدین 

نماید و  ای قرآنی تجویز میاو برای درمان درد تفرقۀ مسلمین نسخه  .(۱۵:  1355ابوریه،  هستند )

مسلمانان را    کند که از حوادث ناگوار عبرت گیرند و اتحاد را شعار خود سازند. سیدتوصیه می

دعوت می الهی  ریسمان  به  زدن  چنگ  میبه  اتحاد مسلمانان  راه  بهترین  را  آن  و  داند  نماید 

 
ش. در افغانستان منتشر  ۱۳۱۱. مدرسی چهاردهی معتقد است این کتاب ابتدا در مصر و سپس توسط خوگیانی در سال  1

دی نیز نگارش این کتاب را به زبان عربی بین سال های  .(۸۸: ۱۳۸۵شده است )رحمانیان،  م در مصر و پس   ۱۸۷۸- ۹ک 

 .(Keddie, 1972: 449از جنگ دوم انگلیس و افغانستان دانسته است )
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تا    .(401:  1335  واثقی،) و  کنند  پافشاری  خود  دین  بر  که مسلمانان  مادامی  تا  بود  دریافته  او 

  . (Ali, 2007: 859زمانی که نور قرآن در قلبشان جا دارد، هرگز تسلیم بیگانگان نخواهند شد )

های سید در گسترش بیداری میان امت اسالم و  ها و حوادثی که از فعالیتیکی از دگرگونی

های انقالبی وی ناشی شد، حوادثی است که در هندوستان شاهد آن بود و طی آن  نشر اندیشه

جام که سران  ،مسلمانان در برابر استعمار یکپارچه ایستادند و موفق شدند هویت اسالمی خود را 

به بنیان کشور اسالمی پاکستان منجر شد، حفظ کنند. وی معتقد بود استعمار خون هند را  

 :Ali, 2007؛ 57,42:  1392 اراکی،برد )کند و گوشتش را به غنیمت میمی مکد، پوست آن را می

لندن نیز به این مهم اشاره نموده و Pall Mall Gazet     اش با مجلۀچنانچه در مصاحبه   .(862

میهم معرفی  هند  سرزمین  غاصب   را  انگلیسی  اشغالگران  خواستار  واره  قاطعانه  و  نماید 

می عنوان  مصاحبه  این  در  وی  است.  میخروجشان  اگر  انگلیس  نفرت  کند  موج  از  خواهد 

تر استقالل را به این کشور اعطا نماید و این کشور را از  نسبت به خود بکاهد، باید هرچه سریع

خواهد انگلیس را به نوعی قانع  او در واقع در اینجا می  .(Arnold, 1876: 2زد )بند اسارت آزاد سا

سازد تا دست از استعمار این کشور و تبعیضات غیرانسانی بردارد. طبق اسناد وزارت خارجۀ 

با راندولف چرچیل  او همچنین در دیداری که  از    1885  در جوالی  1انگلیس،  داشته همواره 

آنها را عامل اضمحالل امپراتوری دهلی و ظلم    نماید وهای انگلیس در هند انتقاد میسیاست

می معرفی  کشور  این  مذهبی  پیشوایان  بر  جور  آزادیو  به  را  مردم  و  با  کند  مبارزه  و  خواهی 

او دریافته بود که مسلمانان هند با نظرات  .  (۴۵-۴۲:  ۱۳۷۹  خسروشاهی،کند )استعمار ترغیب می

پس از افشای تأثیرات خطرناک آن،   نیچریهرو در    روند از ایناحمدخان و پیروان او به بیراهه می

محیط طباطبایی در  .  (Moazzam, 1984: 84ثابت کرد که دین تنها پایۀ تمدن و فرهنگ است )

 نویسد: مورد نقش تأثیرگذار سید در بیداری مردم هند چنین می
»...امروزه این گلبانگ مقدس آزادی و استقاللی که از شمال شرقی و سایر اکناف 

خیزد که سرانگشت پاک سید  رسد، همه از آن دستگاهی برمی می  هند به گوش

است« درآورده  نوازش  به  پیش  سال  هشتاد  در  را  آن  تابناک    طباطبایی، )  رشتۀ 

1380 :136) . 

 
 . پدر وینستون چرچیل که در آن زمان مسئول امور هندوستان بوده است.1
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سید در مواجهه با غرب دو دیدگاه ناهمسو داشته است. نخست آنکه غرب را منشاء استثمار  

و   کشورهای ضعیف  استعمار  با  و  است  خواسته  از مسلمانان  و  دانسته  تفرقۀ مسلمین  عامل 

های بنیادگرایانه، در تحکیم قدرت خود و استقالل از سلطه  بازگشت به اسالم راستین و اندیشه

سرچش را  غرب  سو  دیگر  از  برآیند.  دارد  مغرب  عقیده  و  است  دانسته  نیز  مدرن  تکنولوژی  ۀ 

نیاز کرده و دست آنان یشان را از حضور اجانب بیگیری علوم جدید کشورهامسلمانان با بهره

نکتۀ حائز اهمیت دیگر در رابطه با رفتار و   .(1387نظری،  هایشان کوتاه گردانند )را از سرزمین

قاره است و همین امر ابوالکالم  منش سید در هند، نزاکت وی در احترام به ملت هندوی شبه

جمال و سید احمدخان، ترقی مسلمانان هند در کنار های سیدآزاد را انگیزه داد تا در اندیشه

اسالمی سید هیچ سیاستی  ویژه در آراء پان همشهریان هندوی این سرزمین را تعقیب نماید. به

مبتنی بر جدایی جامعۀ مسلمان هند از اکثریت هند وجود نداشت. دیری نپایید که شعارهای 

و   معروف و پرخوانندۀ هند مانند »الهالل« انداز شد و نشریات ضداستعماری او به زودی طنین

هایی برای صدای سید شدند.  خان تریبون »زمین دار« از ظفرعلی  »البالغ« از ابوالکالم آزاد و

ای مبارز تجلیل کرده و نشریۀ »کامرد« را در های مسلمان هند نیز از او به عنوان چهرهسوسیال

اندیشه )خدمت  بودند  داده  قرار  وی  ب های  بنابراین  .(Jalal, 2008: 205  ؛ 26,  21تا:  ی بلخی، 

سزایی که سید در بیداری هند داشته غافل شد؛ چنانچه اقبال الهوری  گاه نباید از نقش بههیچ

د عصر حاضر میستاید و بهاقدامات وی را می نامد و معتقد است هرکس بخواهد  حق او را مجد 

:  ۱۳۷۲  اقبال،تحریر درآورد، ابتدا باید از سید نام ببرد )تاریخ معاصر کشورهای اسالمی را به رشتۀ  

۸۷۲.)  

 

 نتیجه 
فعالیت بررسی  با هدف  تحقیق  تحریر  های سید جمال این  به رشتۀ  اسدآبادی در هند  الدین 

گیری  درآمد. آنچه در باب سفرهای وی به این کشور بیش از همه دارای اهمیت است، شکل

های اسالمی است که سید آن را در  وین نظریۀ اتحاد امتهای اصالحی و تکوین و تداندیشه

از این    1868بنیان نهاد. سید برای دومین بار در سال   1856نخستین سفرش به هند در سال  

طور میانگین    بوده است. به  1880کشور دیدن نمود و واپسین سفر وی به این کشور در سال  

بار به انحاء مختلف گذرش به هندوستان افتاده است. هدف وی از این  سید هر دوازده سال یک

سفرها جستجوی علوم جدید و کسب تجربه بوده است. وی در این سفرها با علوم جدید آشنا 
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  با تصرف   ، شده و به شدت تحت تأثیر مبارزات مردمی هند قرار گرفت. وی معتقد بود استعمار

تهدید می را  اکنون منطقۀ خاورمیانه  به  هند،  با دستیابی سریع  بنابراین جوامع شرقی  کند؛ 

با علوم غربی  تکنولوژی مدرن، می توانند از هجوم غرب جلوگیری کنند اما نباید در مواجهه 

به  گردند،  سنتگونهخودباخته  که  سنتای  فدای  را  خود  پیشرفت  های  او  کنند.  غربی  های 

کرد و یگانه عامل رشد آنان را استفاده ر گرو نو کردن نگاه مسلمین به دین تلقی میاسالم را د

می دین  اهرم  وحدتاز  که  رغم  دانست  به  اسالم  او  عقیدۀ  به  بود.  خواهد  اسالم  امت  بخش 

گرایی، آیین کارآمدی برای مبارزه با دول استعماری است. سید در این راستا با تأسیس  سنت

های خود  و چاپ مقاالت مختلف در مطبوعات هند، سعی در تحقق ایدهانجمن مخفی عروه  

خطابه با  و  گروهداشت  و  افراد  میان  در  خود  تأثیرگذار  برانگیختن  های  درصدد  مختلف  های 

همدلی در میان مردم هند اعم از مسلمان و غیرمسلمان برآمد و تنها راه  رهایی از شّر استعمار 

می اتحاد  ب را  که  چرا  دیگر  دانست؛  برای  تهدید  مسلمان،  کشور  یک  تهدید  وی  عقیدۀ  ه 

کشورهای مسلمان را به دنبال خواهد داشت. از این رو همواره رمز پیروزی مسلمانان را همین  

دانست. وی با یادآوری افتخارات تاریخی و پیشینۀ تمدنی هند، سعی در ایجاد حس  اتحاد می

طلبانه داشت.  های استقاللاندازی خیزشت راهاعتماد به نفس در میان مردم این کشور در جه

از فرهنگ خودی   آنان خواست که  از  به استقالل و رهایی دعوت نمود و  او جوانان هندی را 

 در حد فهم آن بیاموزند و مجذوب و مغلوب فرهنگ بیگانه 
ً
استفاده کنند و زبان بیگانه را صرفا

 بر محور مسائل فرعی و  نشوند. تا پیش از ورود سید به هند خطبا و سخنران
ً
ان مسلمان عمدتا

جنبی اسالم و موضوعاتی که نقشی در دگرگونی بنیادی و تغییرات اساسی جوامع نداشت،  

رفتند که با منافع طبقۀ حاکم کردند، یا در انتقاد و پیشنهادات خود تا آنجا پیش میتأکید می

خدشه جایگاهشان  و  موقعیت  و  نباشد  تضاد  امدر  نگردد.  خود  دار  اقدامات  با سلسلۀ  سید  ا 

طلبانۀ مردم هند ایجاد و آنان را نسبت به حقوقشان آگاه نمود. تحول عظیمی در مبارزات حق

ویژه مبارزه با استعمار، بدون  دانست که ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی بهاو به خوبی می

. از این منظر، همۀ  شناخت دشمن، مانند ورود به صحنۀ پیکار بدون ساز و برگ جنگی است

به  آنان  ترفندهای  و  استعمار  حقیقی  چهرۀ  شناسایی  راه  در  را  خود  با تالش  وی  گرفت.  کار 

اتحادی می ایجاد چنین  اما همواره کارشکنی کینهسفرهای خود سعی در جهت  توزان  کرد، 

ش عدول  گاه از اجرای اهداف موانعی را بر سر راه وی ایجاد کرده و سید در تندباد حوادث هیچ

گرایانه در هند رخنه نموده بود، به مقابله با آنان گرایانه و طبیعت ننمود. آنگاه که افکار مادی
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های احمدخان که مایل به همکاری با استعمار بریتانیا بود مخالفت  پرداخت و با آراء و اندیشه

با غرب با استعمارگران، مبارزه  پیکار  امید و  زدگی، افشورزید. غیرت دینی، جهاد و  اندن بذر 

هایی بود که سید همواره در  ترین آموزهمبارزه با نومیدی، تالش در راه وحدت مسلمین از مهم

سزایی در بیداری اسالمی هند و  نمود. در مجموع سید نقش بهبه ثمر رساندن آنها تالش می

فکار وی در سالیان مبارزه با استعمار داشت و شاگردان و مریدانی را تربیت نمود که با تأسی از ا

زمینه اندیشهبعد،  پویندۀ  و  گردیدند  کشور  این  استقالل  بیدارگرانهساز  و  اصالحی  اش های 

 شدند. 
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