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 یاداشت
م کال کې په افغانستان کې د نوي نظام د پیل راهیسې تر ننه پورې د هېواد ۲۰۰۱په 

کلنې انقطاع په پایله کې رامنځته  ۴۰د روشنفکرۍ د ډګر یوه مهمه ستونزه د نږدې 
شوې تشه ده چې په پایله کې یې زموږ د اوسني ځوان روشنفکر نسل معرفتي اړیکه 

 ۲۰ارت د افغانستان نوي نسل ته چې په تېرو د خپلو اسالفو رسه شلولې ده. په بل عب
تر جګړې  . دا نسلوروسته پیلېږي ۲۰۰۱کلونو کې روزل شوی دی، تاریخ تر 

همدې  او له وړاندې افغانستان کې د تولید شوي معرفت رسه ډېره لږه بلدتیا لري
ځلی امله په معرفتي ډګر کې د هېواد د د یوې معلومې او مشهودې جزیرې د بیا

یو او کشف په هلو ځلو کې رسګردانه دی. دې ستونزې ته په کتلو رسه زموږ  پلټنې
 دی چې  د یو ارتباطي پله په توګه نن له پرون رسه وصل کړو. هم رسالت دا 

د افغانستان نومیالی فیلسوف، شاعر او لیکوال پوهاند ډاکټر سید بهاؤالدین مجروح 
والیت د اسامر په ولسوالۍ کې مه د کونړ ۱۲م میالدي کال د فربورۍ په ۱۹۲۸د 

مه نېټه په پېښور کې په مرموز ۱۱م میالدي کال د فربورۍ په ۱۹۸۸وزېږېدلو او د 
 ډول شهید شو. 

پوهاند مجروح  په فرانسه او جرمني کې د ادبیاتو او فلسفې په ډګر کې د دوکتورا تر 
شو او تر  کچې زده کړې وکړې او بیا په کابل پوهنتون کې د فلسفې  استاد پاتې

 څنګ یې یو شمېر اداري دندې هم تررسه کړې. 

کړو منځپانګه او د ژوند اصيل رسالت د غريب فلسفي د پوهاند مجروح د زده
اسالمي فلسفې څخه د یو په زړه پوري سنتېز رامنځته کول  –مکتبونو او د رشقي 

د وو. مجروح د افغانستان په معارص تاریخ کې ممکن لومړنی فیلسوف وي چې 
غرب فلسفه یې د رشق د عرفان رسه په ګډه مطالعه کړه او او په پایله کې یې د 
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ځايي معرفت بې ساری منت تولید کړ. په بل ساده عبارت هغه فلسفي مباحث چې 
نوموړي د فرانسې او جرمني په پوهنتونونو کې لوستيل وو، د افغان انسان لپاره  د 

نو په نظر کې نیولو رسه یې په ساده ژبه ځايي معرفت رسه پخال او د عیني واقعیتو 
 بیان کړل.

په مرکز کې  د نفس، ژوند او آزادۍ د  وآثار  ود پوهاند مجروح نږدې ټول
د جرب او اختیار په » اصطالحاتو د معنا او مفهوم پلټنه ده. د بېلګې په ډول 

پېژندې او کې د بېالبېلو فلسفي بحثونو په محور کې د ځان« ډیالکټیک
پېژندنې تر څنګ د فلسفي مکتوبونو اړوند مباحث شامل دي چې په ساده انسان

دی « ځانځاين ښامار»پښتو لیکل شوی دی. د پوهاند مجروح تر ټولو مهم اثر بیا 
په فلسفي او سمبولیکه ژبه یې د انسان،  دی اودفرتونو کې لیکل شوی  ۶چې په 

ا ځانځاين ښامار د هر هغه ټولنې او سیاست په اړه بحث کړی دی. د نوموړي په وین
په  .بنیادم کیسه ده چې په خپل ځان کې بتان جوړوي او بیا یې عبادت کوي

حقیقت کې همدا ښامار دی چې هر انسان یې په خپل ځان کې  روزي او بالخره 
 همدا په خپل الس روزل شوی ښامار تر ستوين تېروي.  یې

پېړۍ ددې نومیايل  مې۲۰د محروج فلسفي اکاډیمۍ په پام کې لري چې د 
م تلین په مناسبت د نوموړي یو ۳۳مې کلیزې او د ۹۳( د ۱۹۸۸ -۱۹۲۸فیلسوف )

شمېر آثار په وړیا ډول خپاره کړي. په دې آثارو کې )د جرب او اختیار ډیالکتیک(، 
 آشنا سندرې( او )سید جامل، )نا(دفرتونه ۶اژدهای خودی  -)د ځانځانۍ ښامار

 غرب( کتابونه شامل دي. الدین و برخورد رشق و 

ددې آثارو د خپرولو اصيل موخه نوي ځوانانو  ته د پوهاند مجروح د معرفۍ 
روشنفکرانو رسه د  لهرسبېره په روشنفکري ډګر کې د جګړې وړاندې افغانستان 
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نوي روشنفکر نسل نښلول دي. رسبېره پر دې د هېواد په اوسنیو حساسو رشایطو 
زموږ ټولنه  اوسمهال .پړاو ځانځاين ښاماران وپېژينکې پر ټولو فرض ده چې ددې 

 ؤالدین مجروح آثارو ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري. د پوهاند ډاکټر سید بها

 

 په درنښت 

 اکاډیميمجروح فلسفي 
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 آهنگان پيش كارنامه بازخواىن و مجروح

 
 محق محمد قلم به

 
اسالم رخ داده و بر تحوالىت كه در بيشرت از يك قرن اخري در جهان 

رسنوشت آينده مسلامنان تاثري گذاشته است محصول و معلول عوامل 
متعددى بوده است، و يىك از اين عوامل طرح ها و راهكارهايى بوده 
است كه از سوى رهربان و پيشكسوتان جامعه اسالمى عرضه شده بود، 

 .كه مرحوم سيد جامل الدين افغاىن يىك از مهمرتين آنها است
رداخنت به تاريخچه و كارنامه بزرگان بيدارى مرشق زمني و رشح آن پ

به نسل هاى آينده هم مى تواند روحيه اعتامد به نفس را در ميان آنان 
تقويت كند، هم تجارىب را در اختيار شان قرار دهد تا از جايى كه آنان 
ختم كرده بودند اينها رشوع كنند، و فعاليت هاى امروز در تداوم 

 .يت هاى ديروز قرار بگريدفعال
از ديگر سو اما تجليل و متجيد از كارنامه بزرگان كاىف نيست، 
بخصوص در زمينه هايى كه ارتباط مستقيم با رسنوشت همه ما دارد. 
ما حق داريم و، اگر داليىل هم وجود داشت، وظيفه داريم كه تجربه 

ا مرور دوباره و و كارنامه آن بزرگان را مورد بازخواىن قرار بدهيم، و ب
گاه چندين باره ببينيم كه آيا طرح ها و ديدگاه هايى كه آنان داشته اند 
توانسته است كشتي به گِل نشسته يك متدن را از تنگنا برهاند و به 
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سوى ساحل امن و امان به پيش براند يا اينكه به علت نارسايى هايى 
نان پا بر در طرحواره هاى عرضه شده از سوي آنان اين مشكل همچ

 .جا است
با آنكه از نظر سياىس و حقوقى امروزه كشورهاى رشقى از رشايط 
دوران استعامر فاصله گرفته اند، و عالوه بر تاسيس دولت هاى مىل 
در برخى عرصه هاى ديگر نيز قدم هايى چشمگري برداشته اند مانند 
 روى آوردن به نظام هاى تعليم عرصى از سطوح ابتدايى تا تحصيالت
عاىل، ايجاد زير ساخت هاى زندگى شهرى و از اين قبيل، اما در 
نگاهى كىل به رشايط، هنوز از بحران هاى متدىن فاصله نگرفته ايم، 
و به همني جهت ثبات و استقرار در بسيارى از كشورهاى اسالمى و 
رشقى از استوارى الزم برخوردار نيست، و مدرن سازى سيستم ها و 

دولتي و همچنان مشاركت مردم و نهادهاى دستگاه هاى مختلف 
 .مدىن در عرصه عمومى صورت نهادينه پيدا نكرده است

رشايط بحراىن جوامع اسالمى ما را ناگزير مى كند كه به پرسش هاى 
بنيادين برگرديم، و نه تنها پاسخ هاى داده شده پيشني را از نو به بررىس 

از نو بسنجيم و ببينيم  بگرييم، حتي پرسش هاى طرح شده را مى توانيم
كه اين پرسش ها به درستى طرح شده بود، يا مى توانست پرسش هايى 
ديگر طرح شود كه بهرت به تعريف و شناسايى مسئله پروبلامتيك اين 
جوامع ارتباط بيابد؟ و آيا پاسخ هاى داده شده توانستند واىف به 

ى اما و اگر مقصود باشند و گرِهى را بگشايند يا در اين كار نيز جا
 همچنان باقى است؟
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تالىش كه دانشمند فقيد افغانستان مرحوم بهاوالدین مجروح در مرور 
بر دستگاه فكرى سيد جامل الدين كرده از اين نوع بازخواىن است، 

 .و از اين رو ارزش و اهميت دارد
اهميت كار مجروح در اينجا تنها در اين نيست كه رضورت بازخواىن 

، هرچند اين نيز به نوبه خود بسيار مهم است، بلكه را دريافته است
افزون بر آن، از اين نظر اهميت دارد كه پرداخنت معنادار به بازخواىن 
دستگاه فكرى يك نابغه بزرگ و يك رهرب برجسته تاريخي به ابزار 
تئوريك كاىف نياز دارد كه بدون علم و آگاهي اكادمييك امكانپذير 

ىت از نقد است، و هر نقد استوار زاده نيست. بازخواىن خود صور 
آگاهى و توانايى علمى است، و توانايى علمى حاصل تسلط بر مباىن، 
اصول و تئورى هاى تخصىص يك يا چند عرصه است. بدون چنني 
پشتوانه علمى، اغلب تالش هايى كه بنام نقد انجام مى شود يا به وادى 

نكوهش كه هيچ كدام مدح و ستايش مى غلتد و يا به مغاك دشنام و 
 .از اينها ميانه اى با نقد اصيل ندارد

خواننده هنگامى كه نوشته مرحوم مجروح را به دست مى گريد 
احساس مى كند كه با نويسنده اى چريه دست و دانشمندى توانا رس 
و كار دارد كه وقتى سخنى مى گويد به دقت و روشنى مى داند كه چه 

وعى انگشت مى گذارد با آداب و مى گويد، و هنگامى كه بر موض
 .اصول نقادى علمى آشنا است

ممكن است ما در نرث اين نويسنده بزرگ ايرادهايى بيابيم، و نيز ممكن 
است با همه مالحظات و نقطه نظرهاى مطرح شده در نوشته هاى وى 
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موافق نباشيم، وىل اين ها هيچ كدام از جايگاه وى منى كاهد و به 
رصه انديشه آسيبى منى رساند، بلكه به عكس اين مقام عاىل او در ع

آرزو را در خواننده پديد مى آورد كه اى كاش ما شامر بيشرتى از 
چنني مردان بزرگ را با چنني دانش و انديشه اى مى داشتيم، و كاش 
چهره هايى با اين قامت بلند در ميان ما شناخته شده تر بودند تا جوانان 

ان الهام بگريند و از جايى كه آنان ختم كردند توانا و هوشمند ما از آن
 .اينان آغاز كنند
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 برخورد رشق و غرب و سید جامل الدین افغانی

 

سید جامل الدین افغانی یکی از چهره های ارسار آمیز، دلچسپ و پر 
معنی تاریخ جهان معارص است.ارسار آمیز از جهتی است که بعضی 

قرار می گیرد و به گفته الربت  مراحل زندگی وی مورد شک و تردید
حورانی: "وی خود را افغان می گفت  و دشمنانش او را ایرانی می 
گویند". عالوتا بعضی از جوانب مهم حیات و فعالیت های وی هنوز 
هم طوری که شاید و باید به اندازه کافی روشن نشده است. دلچسپ 

سینا و ابن  از این نگاه است که وی به چهره فالسفه قدیم چون ابن
رشد و هم به چهره متفکر سیاسی به معنی جدیدو هم به چهره روزنامه 

 نویس مجاهد و مبارز و هم هنگامه طلب و ماجراجو جلوه کرد.
و اما چیزی که به صورت خاص بر اهمیت این چهره افزود و معنی 
خاصی بدان داد آن چیز عبارت بود از بزرگرتین حادثه تاریخ جهان 

رد متدن غرب با متدن رشق اسالمی و سهم فعالی که وی یعنی بر خو 
در این جریان بزرگ تاریخ گرفت. موضعگیری سید جامل الدین 
افغانی در این حادثه موضعگیری یک متدن در برابر یک متدن دیگر 
بود. وی از یک جریان بزرگ تاریخی منایندگی کرد. جریانی که 

شکل جدی تر و پیچیده هنوز جزء تاریخ نشده است و ما امروز به 
تری با آن روبرو می باشیم. اندکی تفکر راجع به معنی و مفهوم 
شخصیت سید جامل الدین افغانی خواهی نخواهی ما را وا می دارد تا 
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 مشکالت عمده فرهنگی و اجتامعی جهان امروز را طرح کنیم.
ولی اگر کسی سعی کند علت این شهرت جهانی عظمت و بزرگی این 

یخی را از آثار محدود و پراگنده وی در یابد با یآس عمیقی چهره تار
مواجه خواهد شد و به زودی پی خواهد برد که شخصیت سید جامل 
الدین افغانی از آثارش غایب است. این نکته هنوز چهره او را دلچسپ 
تر می سازد. چه مهمرتین اثر و یگانه اثر وی هامنا زندگی وی و فعالیت 

کار و نظریات او در نفس تالشها و مبارزات او جا دارد پیگیر وی بود. اف
و از جنبه عملی حیات او جدا شده نتوانست و به شکل یک طرح نظری 
در نیامد. می توان گفت که خود سید شخصیت وی و مبارزات وی به 

 ذات خود یک مفکوره زنده در حال جنبش و حرکت بود.
یات خود چه ها گفت و راجع به اینکه سید جامل الدین افغانی در ح

چه ها کرد سخن ها فراوان گفته شده و آثار متعددی نگاشته شده 
 است. اشاره مخترصی به این نکات تکرار بیهوده خواهد بود.

شخصیت سید جزو تجزیه ناپذیر یک منت تاریخی است و به نظر ما 
معنی تاریخی این شخصیت بیشرت اهمیت و ارزش دارد. لذا ما این 

به صورت کلی به حیث یک مفکوره در نظر گرفته و می شخصیت را 
 کوشیم ابعاد تاریخی آنرا از دو زاویه جستجو کنیم:

 معنی و موقعیت شخصیت سید در پس منظر تاریخ -1
 معنی و مفهوم این شخصیت در منت تاریخی جهان امروز. -2

روش ما در این جستجو بیان حوادث گذشته و معارص تاریخی 
نخواهد بود. بلکه ما در قدم اول بعضی اساسات نظری را طرح می 
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کنیم که اگر آنرا به صورت مسلامت و بدیهیات نه پذیریم آنرا می 
توان به شکل فرضیه های کار قبول کرد و به یاری آن در مورد جریان 

 عضی نتیجه گیری هاخواهیم کرد.مهم تاریخ مورد بحث خود ب
چند فرضیه قبلی بحث ما راجع به شخصیت سید جامل الدین افغانی 

 و ابعاد تاریخی آن قرار ذیل خواهد بود:
 اول: متدن و کلتور یک واقعیت متحولی در زمان است.

دوم: نکته عمده ای که یک کلتور و متدن را از کلتور و متدن دیگر 
ست از اختالف در جهانبینی های آن دو متامیز می سازد عبارت ا

 کلتور و متدن.
سوم: جهان بینی یعنی یک منظومه ذهنی متشکل از سوالها و جوابها 
متکی بر چند اصل و پرنسیپ فکر و عقیدوی که از طرف یک اجتامع 
به حیث منبع اقتدار و اعتبار فکری و ذهنی پذیرفته شده و کردار فردی 

س و ادراک آنها را از جهان و زندگی و اجتامعی، طرز فهم، احسا
 تعیین می مناید.

چهارم: تحوالت یک متدن اساساً تحوالتی در جهان بینی هامن متدن 
 است.

پنجم: تحول به دو نوع است: تحول تکاملی یا تحول انقالبی، تحول 
تکاملی به صورت کلی تدریجی است و تحول انقالبی رسیع و 

یجی می تواند به تحوالت انقالبی ناگهانی است تحوالت تکاملی تدر
 منجر شوند.

تحول تکاملی آن است که اصول و اساسات جهانبینی یک متدن را 
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متآثر منی سازد بلکه فقط در روشها و اشکال و فروع جهانبینی 
تغییراتی وارد می مناید که در اثر آن بعضی جوانب هامن جهانبینی 

آن که با رشایط زمان  کاملرت و غنی تر می شود و بعضی جوانب دیگر
 سازگاری ندارند از بین رفته و جای آنرا اشکال دیگر می گیرد.

تحول انقالبی آن است که اصول و اساسات جهانبینی یک متدن را بر 
 هم زند و جهانبینی دیگری راجاگزین آن می سازد.

ششم: بزرگرتین پدیده تاریخ متدن مخصوصا تاریخ متدن جهان 
ین است. یگانه عامل تحوالت تکاملی یا انقالبی معارص متدن مغرب زم

در همه اجتامعات جهان فقط موجودیت متدن غربی و جهانبینی آن 
می باشد. همه چیز به تناسب همین واقعیت جهانی تعیین و تشخیص 
می گردد مبارزات یا در راه مقاومت یا مقابله با آن است یا در راه عملی 

یا به شکل پیش آمد متناقض شدن بعضی مفکوره های آن است و 
مدرنستها و ریفور مستها که با یک جهت آن مقابله می کنند و جنبه 
دیگر آنرا می پذیرند. هیچ واقعیت تحوالت اجتامعی و کلتوری را 

 امروز نخواهیم یافت که از این چارچوب بیرون قرار گیرد.
 اکنون این چند قضیه قبلی فوق را در نظر گرفته در روشنی آن می
کوشیم مشکالت مورد بحث خود را طرح کنیم: می توان گفت که 
مهمرتین پدیده تاریخ چه از نگاه ما رشقیان و چه از نگاه تاریخ جهان 
هامنا حادثه برخورد های دو متدن یعنی رشق اسالمی و غرب عیسوی 

 می باشد. این برخورد ها را می توان به دو مرحله بزرگ تقسیم کرد:
 خورد متدن رشق اسالمی در موقف برتری بر غرب.مرحله نخست: بر 
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 مرحله دوم: بر خورد رشق اسالمی در موقف کهرتی با متدن غرب.
چهره سید جامل الدین افغانی در این مرحله ثانی برخورد رشق و غرب 

 درخشندگی و معنی خاص دارد.
در مرحله نخست دین اسالم در جوامع رشقی آن وقت تحوالت 

نداخت، متدن جدیدی به وجود آورد که پیام نو و انقالبی به راه ا
 مفکوره نو از انسان و از جهان با خود داشت.

جهان بینی اسالمی چنان یک منظومه ای بود که متکی بر اصول و 
اساسات جدید بود و همه جوانب حیات فردی و اجتامعی، مسایل فهم 

گرفت.  و دانش، مسایل اخالق و سیاست، اقتصاد و حقوق را در بر می
معنی و هدف حیات را تعیین کرد مسوولیت و اهمیت فرد را بر ضد جامعه 
قبیلوی و اهمیت امت و تشکیل دولت را به اساس عقیده اسالمی نه به 

 یید منود.احدت قبیله قوم یا نژاد تثبیت و تاساس و 
برخورد متدن اسالم در این مرحله التقا با سایر متدنها و برخورد همین 

 مرحله انحطاط با جهان غرب با هم به کلی اختالف دارند.متدن در 
در مرحله نخست متدن اسالم در موقعیت بر تری قرار داشت. از 
اهمیت و ارزش پیغام خویش کامال آگاه بود. به قدرت فکری، سیاسی 
و نظامی خویش اطمینان داشت. در آن زمان بر خورد متدن اسالمی 

قت از این قرار بود که چه ها از با متدنهای گذشته یا موجود آن و 
کلتور های دیگران گرفته بود تا عامل قدرت و توسعه بیشرت اسالمی 
گردد و باعث تکامل جهان بینی آن شود. در آن وقت متدن اسالم 
چنان قدرتی داشت که توانست در برابر تآثیرات عوامل کلتوری و 



 
 سيد جامل الدين افغانی و برخورد رشق و غرب

 

15 
 

ت توسط آن از فرهنگی بیرونی از اختیار و انتخاب کار گیرد و توانس
علوم عقلی یونانی، از علوم و  هرن های هندی و آریانی بهره ها بردارد، 

 خود را غنی تر سازد و متدن بزرگی را ایجاد کند.
اما در مرحله ثانی وقتی جهان اسالم در برابر متدن غرب قرار گرفت، 
دچار انحطاط سیاسی، اجتامعی و اقتصادی شده و در موقعیت 

آزادی انتخاب و قدرت مقاومت در مقابل فرهنگ کهرتی بود. آن 
بیگانه دوره قبلی باقی منانده بود. عامل اسالم وضع دفاعی به خود 
گرفت و حادثه غربی شدن کشور های اسالمی حادثه اجتناب نا 
پذیری جلوه کرد. در این موقف عقب نشینی و دفاعی در مقابل متدن 

رحله قبلی بود و چنین غرب مساله بر خورد با غرب معکوس مساله م
طرح می شد: در پروسه "غربی شدن" آیا کشور های اسالمی به چه 
طریق می توانند سنن گذشته و تعلیامت اسالمی را حفظ و نگهداری 

 کنند.
در مرحله اولی جهانبینی اسالمی خودش یک جهانبینی انقالبی بود و 

ی بود و باعث همه تاثیراتی که از بیرون در خود پذیرفته تحوالت تکامل
 غنا و انکشاف بیشرت آن شد.

در مرحله دوم جهان بینی اسالمی به حالت ثبات و استقرار رسیده بود 
و در مقابل تاثیرات بیرونی قرار گرفت که تحوالت انقالبی درجهان به 
راه انداخته است و اصول و پرنسیپ های جهان بینی ها را در مورد شک 

 و تردید قرار داده است.
اینجا الزم است به یک سؤ تفاهم مهمی اشاره کرد که بعضی از در  
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نویسندگان مسلامن مرتکب شده و امروز نزد مسلامنان رواج یافته است. 
بعضی متفکرین عامل اسالم دوره دوم مساله بر خورد رشق و غرب را به 
شکل برخورد دوره اول طرح منودند و گامن کردند )و امروز هم بسا از 

مین گامن رادارند( که هامنطوری که متدن اسالم در آغاز مسلامنان ه
توسعه و انکشاف خویش از علوم عقلی یونانی استفاده کرده توانست 
امروز می تواند این کار را در مورد علوم و تکنولوژی غربی انجام دهد 

 بدون اینکه اصول و اساسات جهانبینی اسالمی از آن متغیر شود.
سید می چرخد و سید چهره مهم دوره دوم  چون صحبت ما دور افکار

برخورد رشق و غرب می باشد. لذا مجبوریم نظر مخترصی به بعضی 
خصوصیات عمده تاریخی و فکری این دوره بیاندازیم. گرچه بحثی 
به این اختصار و فرشدگی بعضی نکاتی را که ایجاب رشح و تفصیل 

 گذاشت.بیشرتی را می کند خواهی نخواهی اندکی مبهم خواهد 
دوره دوم برخورد رشق اسالمی و جهان غرب با دولت عثامنی آغاز 
یافته با انحطاط آن دولت دوام کرده و امروز نیز به شکل دیگری در 
جریان می باشد. امپراطوری عثامنی مانند سپری برای دین اسالم بود 
که آنرا در مقابل تهاجامت اجنبی حفظ کرد و عامل مهم قدرت و 

اسالمی بود اما این سپر عامل اسالم در عین حال مانند عظمت متدن 
سدی در مقابل نفوذ بیرونی کار کرد و جهان اسالم را مدتهای متامدی 
از انکشافات و تحوالت عظیم اروپایی بی خرب و بیگانه نگه داشت. و 
یکی از عوامل عمده این ایجاد موانع در راه نفوذ تحوالت و انکشافات 

مل اسالم این بود که  دستگاه دولتی و اهل قدرت جدید اروپا در عا



 
 سيد جامل الدين افغانی و برخورد رشق و غرب

 

17 
 

امپراطوری عثامنی افکار جدیدو فلسفه های اجتامعی اروپا را 
بزرگرتین خطری برای اقتدار سیاسی مطلق و نظام دولت استبدادی خود 
می پنداشتند. در نتیجه وقتی دولت عثامنی روبه ضعف نهاد قدرت 

ای بر رس کشور های  تخنیکی و نظامی جهان غرب مانند صاعقه
اسالمی فرو ریخت که از رس گیچی آن صدمه ناگهانی، عامل اسالم هنوز 

 هم کامال به هوش نیامده است.
انحطاط دولت عثامنی در قرن هفدهم میالدی به کلی مشهود بود، 
سلطان مرکز همه قدرت بود، اما از یکطرف دستگاه ناقص و رو به 

پیش برد امور می کاست و از انحطاط اداری دولت از موثریت در 
طرف دیگر از ختم قرن شانزده به بعد سالطینی که زمام امور را به 
دست گرفتند اکرث اشخاص بی کفایت وضعیف بودند، اردوی عثامنی 

 نیز به تدریج نظم و اقتدار خود را از دست داد.
و هم در این زمان امپراطوریت دچار یک بحران عمیق اقتصادی بود. 

سی بحران که ضعف اداری امپراطوریت آنرا بیشرت شدت علت اسا
بخشید، توسعه نفوذ اروپا به جوانب رشق و غرب بود و استقرار مراکز 
تجارتی اروپایی در هندوستان روابط امپراطوریت عثامنی رابا جهان 
بیرونی بر هم زد. کشف امریکا وجریان سیل آسای طال به کشور های 

 ق در اوضاع اقتصادی امپراطوریت وارد منود.مدیرتانه بیشرت تآثیر عمی
 در داخل دو حادثه دیگر به وخامت بحران داخلی افزود:

یکی این بود که قدرتهای محلی از ضعف دولت مرکزی استفاده کرده 
بیش از پیش کسب استقالل منودند و دیگری جریان و هابیسم بود 
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 داد. که موجودیت دولت عثامنی را مورد شک و تردید قرار می
اما مهمرتین خطری که موجودیت امپراطوریت عثامنی را تهدید می کرد 
در داخل قلمرو آن نبود بلکه بیرون از رسحدات آن قد علم کرد. این 
خطر انقالب علمی و تخنیکی اروپا و قدرت روز افزون نظامی و 
اقتصادی آن بود. چه در اواخر قرون وسطی و بعد از آن تغییرات 

تصادی بنیادی در اروپا رخ داد که در حوزه متدن اسالم به اجتامعی و اق
وقوع نه پیوست. در بعضی از کشور های عمده اروپای غربی نظام 
فیودالی قرون و سطی متکی به کلیسا روبه ضعف نهاد ویک طبقۀ جدید 
اجتامعی تجارت و صنعت پیشه قوت گرفت. این طبقه بورژوازی برای 

امعی بر کلیسا و دین عیسوی اتکا نکرد کسب قدرت سیاسی و تسلط اجت
بلکه به فلسفه ساینس و تخنیک رجوع منود. با جدایی فلسفه از دین 
اساسات جهان بینی نوی ریخته شد که در چوکات آن دولت از دین جدا 
شده توانست و فلسفه های سیاسی نوی به وجود آمد، علوم از ساحه 

به روی انکشاف و توسعه آن اقتدار کلسیا بیرون رفته وافق نا محدودی 
باز شد. خالصه در اروپا بعد از رنسانس جهان بینی جدیدی به تدریج 

 جای جهان بینی کهنه را گرفت.
در این مورد نکته دیگر سؤ تفاهم نزد ما این است که بعضی از متفکرین 
عامل اسالم اروپای بعد از رنسانس راهامن اروپای عیسوی فیودالی قرون 

رد و می پندارند که هنوز هم جهان اسالم تنها با دین وسطی تصور ک
 عیسوی روبرو می باشد.

دولت عثامنی یعنی هامن قدرتی که در قرن شانزده و حتی چندی بعد 
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از آن می توانست اروپا را تحت تسلط خویش قرار دهد و شهر ویانا 
را تهدید مناید و با قدرتهای اروپایی مساویانه بجنگد نتوانست 

ات و اکتشافات جدید را در هرن نظامی به کار برد. در نتیجه بعد اخرتاع
از نیمه قرن هزدهم دولت عثامنی دیگر با قدرتهای اروپایی توان مقابله 
را نداشت. اخرتاعات و کشفیات علمی و تخنیکی اروپا در جهان 
اسالم انعکاسی نکرد. مثال در ادبیات عثامنی این دوره هیچ اشاره ای 

منی یابیم. اردو و قوه بحری از اکتشافات تخنیکی جدید  به کوپرنیک
هیچ استفاده ای نکردند. در نتیجه در نیمه قرن هژدهم انحطاط 

 امپراطوریت اسالمی به کلی روشن و واضح بود.
نخستین نویسندگان دوره انحطاط از سلطان وقت دعوت کردند که 

ه با احیای عظمت و بزرگی گذشته را احیا کند. اما متوجه بودند ک
تآسیسات زمان گذشته مسأله حل نخواهد شد و امپراطوریت به چیز 
دیگری محتاج است و  این احتیاج عبارت بود از تقویه قوه دفاعی و 

 نظامی.
راه مقابله با اروپا را تنها در آموخنت تخنیک های جدید نظامی جستجو 

ریاضیات، کردند هر آنچیزی که در این دوره از السنه اروپایی در 
جغرافیه، تاریخ و در یا شناسی ترجمه شد فقط در هدف بهبودی وضع 
اردو و حالت نظامی امپراطوریت بود. مکاتب تعلیامت عسکری برای 

 تدریس تخنیک های اروپایی افتتاح شد.
بعد از این متاس نظامی یکنوع متاس سیاسی با اروپا توسط مرتجمین 

این نسل دیپلوماتها نیز حل  و بعداً توسط بعضی سفرا صورت گرفت
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مساله را بیشرت در فورمهای نظامی دیدند و فکر کردند که امپراطوریت 
باید شکل دولت جدید متمرکز را اختیار کند و برای انجام این کار 

 چند رشط ذیل را الزم دیدند:
 ایجاد یک اردوی نو. .1
استعامل این اردو در راه بر قراری دو باره اقتدار مرکزی بر  .2

 متام والیات نیمه مستقل.
تطبیق یک سیستم جدید قوانین و اداره متکی بر اصل  .3

 مساوات.
در اوایل قرن نوزدهم یک جریان فکری جدیدی در اجتامع اسالمی 
امپراطوریت عثامنی به راه افتاد که تاثیرات بعدی طوالنی داشت و آن 

مفکوره تاثیرات امروز با شدت بیشرت جریان دارد و آن عبارت بود از 
اصالحات در هدف "غربی شدن" اجتامع، در این دوره که به نام 
"تنظیامت" یاد شد مدارس جدیدعسکری، طبی و امور اداری تآسیس 
گردید، هیآت های عرفانی به اروپا فرستاده شدند. یک روزنامه رسمی به 

 وجود آمد، لباس اروپایی معمول شد و غیره ...
بعضی نویسندگان و  1860حوالی  فقط بعد از نیمه قرن نزدهم در

متفکرین اسالم بعضی مسائل اساسی جهان خود را مخصوصا مساله 
عمومی تیوری سیاسی را در میان گذاشتند و چنین سواالتی طرح 

 کردند:
 اجتامع خوب کدامست؟

معیاری که رهنامی ریفورمها و اصالحات باشد چه خواهد بود؟ آیا  
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المی استخراج شده می تواند و یا اینکه این معیار از اساسات قوانین اس
مجبوریم به تعلیامت و نظریات اروپای جدیدرجوع کنیم؟ آیا از نگاه 

 عمل و نظر تناقضی میان این هر دو وجود ندارد؟
نسل اول این جریان در فضای نسبتا آرامی می زیستند. از یکطرف 

وپا هنوز مجادله بین اسالم و عیسویت آرام شده بود و از طرف دیگر ار 
به حیث خطر سیاسی و اجتامعی عرص استعامر جلوه کرده بود. از این 
رو متفکرین این دوره بیشرت فریفته جوانب مثبت علوم و فنون و اصول 
دیموکراسی لیربال اروپای آن عرص شدند و مشکالتی طرح کردند که 
بعد ها فکر عامل اسالم را به خود مشغول نگهداشت و جزء تفکر 

شد. مثال گفتند که در داخل امت محمدی جمعیت های ملی مسلمین 
وجود دارند، هدف دولت رفاه مردم در این جهان و آن جهان است و 
رفاه مردم در ایجاد متدن است که هدف نهایی دولت می باشد. 
اروپای آن عرص مخصوصا فرانسه را به حیث معیار متدن پذیرفتند و 

 در پیرشفت علوم عقلی دیدند. باالخره رمز قدرت و عظمت اروپا را
در طرح این مسائل فقط یک عده محدودی می توانستند درک کنند 
که مشکالت و تناقضاتی در این نکات وجود دارد که ایجاب غور و 
تعمق بیشرتی را می کند. به طور مثال اصل وحی الهی را با ادعای 

وان عقل انسانی که خود را یگانه اساس صحیح می داند چطور می ت
آشتی داد؟ آیا رشیعت راکه متکی به علم الهی است با حقوق جدید 
که استوار به اساسات غیر علم الهی است و یا وفاداری به وحدت دینی 

 را با اتحاد ملی چطور می توان آمیخت.
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این مرحله ثانی بر خورد رشق اسالمی روبه انحطاط و غرب رو به ارتقا 
کرد: و یکی را می توان مرحله  را نیز می توان به دو بخش تقسیم

 فریفتگی و بخش دیگری را مرحله مقاومت و مبارزه نامید.
راستی هم در دوره آغاز این مرحله ثانی نویسندگان و متفکرین عامل 
اسالم فریفته ایدیال عدالت و مساوات مغرب زمین شدند و آنجا را 

یگانه معلم مهد متدن و علوم عقلی دانستند و پنداشتند که دنیای غرب 
خوب است و اگر جوامع اسالمی به شاگردی آن بپردازند و علوم و 
فنون آنرا فرا گیرند، اصول فلسفه اجتامعی و سیاسی آنرا در جوامع 
خویش جامه عمل بپوشانند در این صورت هم جهان اسالم از افتادگی 
و انحطاط نجات خواهد یافت و هم قدرتهای لیربال و منور غربی از 

های اسالمی حامیه خواهند کرد و رش قدرتهای منفی را خود کشور 
 ایشان از مردم مسلامن دفع خواهند منود.

غرب چهره جدید خود را نشان داد. جهان  1882-1875اما طی سالهای 
اسالم در این مرحله به کلی پی برد که ماملک اروپایی در هر فرصتی 

در قلب کشور های رشقی که ارزو داشته باشند و اراده کنند می توانند 
فرو روند و آنرا تحت فرمان خویش قرار دهند. اشغال تونس توسط 

برای  1882و اشغال مرص توسط انگلستان در سال  1881فرانسه در سال 
جهان اسالم درس بزرگ تاریخی بود. در اثر این حوادث جریان فکری 

ه جلب نیز در عامل اسالم دگر گون شد و نکته مهمی که بیشرت از هم
توجه کرد این بود که تسلط اروپا بزرگرتین خطریست که امت اسالمی 
را تهدید می کند. مسأله قدیم احساس انحطاط متدن اسالمی به حال 
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خود باقی بود و مشکالت جدیدی که بر آن افزود شد این بود که چطور  
در برابر قدرت بی سابقۀ جهان غرب مقاومت کرد؟ چطور زنده باقی 

ساله بر خورد رشق و غرب از مرحله فریفتگی و متاس فکری و ماند؟ م
نظری گذشته و به مشکالت حیاتی مرگ و زندگی مبدل شد و ثابت 
گشت که عامل اساسی این خطر مرگ از بیرون متدن اسالمی متوجه 

 آن است نه از داخل آن.
بطور عموم موقف فکری مسلمین در این مراحل بر خورد رشق و 

هور موالنا جالل الدین بلخی را بخاطر می آورد که غرب داستان مش
 میگوید:

چند تنی در تاریکی با فیلی روبرو شدند و هر یکی از اعضای آنرا ملس 
کرد و به اساس مشاهده محدود خویش فیل را به انواع مختلف تعریف 
منودند. جهان غرب ماموت دیوپیکری بود که مسلامنان در تاریکی 

پهلو های آن بر خوردند و هامن پهلویی را که  های تاریخ به یکی از
درک کرده بودند همه واقعیت پنداشتند. یکی گفت: جهان غرب یعنی 
دین عیسوی که با قدرتهای نظامی کشور های اروپایی نیرومند تر شده 
است. دیگری گفت: مغرب یعنی پرورشگاه ساینس و علوم تجربی. 

اشکال نو فرهنگ و دیگری گفت: مغرب زمین یعنی مهد انکشاف 
ادبیات مانند روزنامه، رومان، درامه و تاریخ نویسی. دیگری گفت: 
مغرب یعنی رسزمین دیموکراسی، اجتامع سیاسی خوب، قلمرو عدالت، 
مساوات و حقوق برشی و دولت های مسوول در پیشگاه مردم. دیگر 
گفت: مغرب یعنی فساد اخالقی، جای عیش وخوش گذرانی، جهان 
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ستی، فاقد حس برشی و باالخره آن دیگری گفت: مغرب مادیت پر 
یعنی قدرت خود خواه و خود پرست، فرمانروایی و باداری قدرت 

 استعامر و استثامر.
چهره سید جامل الدین افغانی در همین منت تاریخ ظهور می کند که 
در آن دنیای غرب چنگالهای تسلط استعامری را بیرون کشیده بود و 

انکشاف اقتصادی کشور های بزرگ اروپایی را به  انقالب صنعتی و
سوی تسلط سیاسی و نظامی ماملک رشقی سوق داده بود. سید از 
یکطرف بر حالت انحطاطی جوامع اسالمی آگاهی کامل داشت و از 
طرف دیگر خطر فشار قدرتهای اروپایی را برای تسلط بر قلمرو های 

عامل اسالم در برابر اسالمی به شدت احساس می کرد. وی دریافت که 
مساله عاجل مرگ و زندگی قرار گرفته است و راه حل عاجل آنرا در 
مبارزه علمی در میدان سیاست دید. از یک سو خصوصیات کرکرتی 
سید که اساسا شخص بیرون گرا وطبیعتا متامیل به عمل و فعالیت 
درجهان بیرونی بود و از سوی دیگر رضورت عاجل آنوقت برای 

عملی بر ضد نیروهای استعامری غرب به سید جامل الدین اقدامات 
افغانی فرصت اندیشه های طوالنی را نداد تا به طرح نظری منظم 

 مسائل بپردازد.
در رساله مشهور "نیچریه" وقتی سید در مورد مسائل علوم عقلی   

تجلربی آن عرص استدالل می کند یک ساختامن ذهنی و سبک 
می سازد که متعلق به علامی اسالم قرون  استداللی کالمی را منعکس

گذشته بود. با وجود چنین ساختامن ذهنی جدلی نظری سید وقتی با 
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دنیای قرن نزدهم اروپایی آشنا می شود با نبوغی که داشت مسائل 
عمده آنرا به صورت مدرن درک می مناید. مثال ضمن تعلیامت غیر 

برین نکات عمده  1871رسمی به شاگردان مرصی خویش بعد از سال 
تاکید می کرد که بزرگرتین خطری که جهان اسالم را تهدید می مناید 
مداخله قدرتهای اروپایی می باشد و راه موثر مقاومت در برابر این 
خطر درسه چیز است: رضورت به وحدت ملی، رضورت به یک 
وحدت در چوکات بزرگرت وحدت ملل اسالمی و باالخره رضورت به 

که قدرت فرمانروایان خود مختار وقت را تهدید مناید.  قوانین اساسی
مفکوره دومی یعنی اتحاد عامل اسالم پان اسالمیسم یکی از اهداف 
مهم مبارزات و مجادالت سید جامل الدین افغانی بود. اما وقتی به 
جوانب دیگر مبارزات او مخصوصا به فعالیتهای وی در هندوستان 

ر آنجا وحدت ملی بین هندو و مسلامن نظر افگنیم می بینیم که وی د
را تبلیغ می کرد و ملیت را مافوق اختالفات ادیان و مذاهب قرار می 
داد. از این نوع پیش آمد چنین بر می آید که پان اسالمیسم باید یگانه 
هدف سرتاتیژیکی سید جامل الدین افغانی نبوده باشد بلکه آنرا یکی 

واست توسط آن کشور های از وسایل موثری می پنداشت و می خ
اسالمی را بیدار کند و نیروهای مقاومت ایشانرا در مقابل تسلط غربی 

 تقویت بخشد.
اما وی  ناسازگاری و مشکالت آشتی مفکوره پان اسالمیسم را با دیگر 
نکات پروگرام خویش در نظر نگرفت. چه اگر این مفکوره اتحاد عامل 

میباشد دو مفکوره دیگر اسالم تالشی در راه برگشت به گذشته 
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پروگرام وی یعنی تثبیت هویت های ملی و تشکیالت سیاسی مفکوره 
های عرص جدید بود که سید عمری در راه آن به مبارزه پرداخت. 
عالوه بر این تحت تآثیر افکار اروپای قرن نزدهم مخصوصا فرانسه آن 

"متدن"  عرص سید جامل الدین افغانی با آثار "گیزو" آشنا شد و مفهوم
را با محتویات جدید آن عرص برداشت و بار نخست اسالم را تنها به 
حیث دین در نظر نگرفته بلکه به حیث متدن اسالمی در میان 
گذاشت. سید جامل الدین افغانی را محتوای جدید مفهوم "متدن" 
یعنی مفهوم "ترقی" بخود جلب کرد "گیزو" ترقی را در دو سمت می 

 دید:
 عی در راه رفاه روز افزون عموم مردم.انکشاف اجتام .1
 انکشاف فردی از نگاه استعداد های فکری، ذهنی، اخالقی .2

به نظر گیزو هر دو نوع انکشاف در قدرت انسانی قرار دارد و می گفت 
که انسان خودش می تواند توسط فکر، احساس و نیرو های ذهنی و 
اخالقی خویش بر جهان حکمرانی کند و عامل این فرمانروایی را بر 
امور فردی و اجتامعی عقل و اراده انسانی می دانست. این مفکوره قرن 

را وقتی سید جامل الدین افغانی  در ساحه متدن اسالم می نزده فرانسه 
کشاند گوید که متدن اسالمی واجد همین خصوصیات بود. چه در 
عرص اعتالی این متدن همه عوامل رضوری انکشاف وجود داشت 
یعنی انکشاف اجتامعی و فردی عقیده به تعقل. اما در زمانه های بعدی 

دست داد. وی عقیده داشت که با جامعه اسالمی این خصوصیات را از 
آموخنت علوم عقلی جدید اروپا و استقرار دو باره وحدت اسالمی 
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متدن اسالم خواهد توانست عظمت و بزرگی اعصار گذشته را باز یابد. 
ولی سید جامل الدین افغانی باز هم مانند متفکرین گذشته علل انحطاط 

ز این جهت به مسائل عامل اسالم را در عوامل سیاسی و نظامی دید، ا
 سیاسی بیشرت توجه کرد.

چون تفکرات وی متوجه جهان سیاست شد سالطین، زمامداران 
مستبد کشور های اسالمی آنوقت را مانع بزرگ در راه تطبیق عقاید 
خویش یافت و در مقابل آنها به مبارزه پرداخت. مجادله با زمامداران 

وب حیات سید بد و جستجوی زمامدار خوب همه رسگذشت پرآش
جامل الدین افغانی را تشکیل می دهد. وی مانند افالطون زمامدار 
خوبی را جستجو می کرد که نظریات او را جامۀ عمل بپوشاند. اما به 
این اختالف بزرگ که افالطون طرح منظم و فکری نظامی سیاسی 
جمهوریت خود را زیر بغل داشت و سید کدام طرح فکری منظم و 

ت خود را نزد خود نداشت. وی مانند فارابی اتحاد بین منسجم مبارزا
فیلسوف و زمامدار را در نظر داشت و در طول عمر درجستجوی این 
مدینه فاضله با شکستها مواجه شد. سؤ تفاهم بین سید و زمامدار 
همیشه از اینجا بر می خاست که زمامدار می خواست از نفوذ روحانی 

ویش استفاده کند  در صورتی که سید او برای تقویه اقتدار سیاسی خ
می خواست زمامدار را در راه وحدت ملل اسالمی برای مبارزه در 

 مقابل تسلط غرب استخدام مناید.
طی مبارزات شب و روز و فعالیت های علمی عاجل خویش سید با 
وجود اینکه متوجه جهان سیاست بود فرصت نیافت به دو نکته اساسی 
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 ذیل توجه کند:
ه فلسفه های سیاسی آن عرص اروپا و طرح مساله توجه ب .1

اساسات قدرت سیاسی و جستجوی رشته های استبداد و مطلق العنان 
 زمامداران در عمق جهان بینی مرشق زمین.

توجه به این نکته که زمامداران کشور های اسالمی و  .2
قدرتهای استعامری آنزمان برای استقرار و استحکام تسلط خویش بر 

ی وجه مشرتکی داشتند و به یک عنرص مهم اتکا می کردند جوامع رشق
و این عنرص عبارت بود از جهل و نادانی مردم عوام و فقر مادی و 

 معنوی ایشان.
گرچه سید جامل الدین افغانی اساسات فلسفه سیاسی را از نو طرح 
نکرد و در تالشهای خود از جنبشهای مردم و نقش آن در حوادث 

خصوصا در انقالبهای اجتامعی و سیاسی آن تاریخ دنیای غرب م
الهامی برای جهان اسالمی نگرفت. ولی با این هم در اثر مبارزه های 
پیگیر وی با زمامداران مستبد رشقی جریانات مرشوطه طلبی و وطن 
خواهی به صورت غیر مستقیم در کشورهای اسالمی هویت یافت و 

م و مدرنیسم مخصوصا در ماملک عربی اساسات جریان رفورمیس
 ریخته شد.

به صورت عموم می توان گفت که: چه در تحوالت بی سابقه خود 
جهان غرب و چه در برخورد آن متدن با رشق اسالمی مهمرتین نکته 

 عبارت است از برخورد دین و فسلفه.
تصادم دین و فلسفه حادثه ای است که در ساحه تالقی رشق و غرب 
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عمده ترین مسأله بود و امروز به هامن در عرص سید جامل الدین افغانی 
اهمیت خود با قیست. سید این مسأله عمده را در جوابی که در رد 
"رنان" فیلسوف فرانسوی در پاریس نرش کرده به وضاحت و روشنی 
قابل وصفی طرح می کند. در یک بخش از منت فرانسوی این مقاله، 

نامی که نامیده شوند  سید جامل الدین افغانی چنین گوید: " ادیان به هر
همه آنها با یکدیگر شباهت دارند. بین این ادیان و فلسفه هیچ نوع 
تفاهمی، هیچ نوع امکانات آشتی موجود نیست. دین انسان را وا می 
دارد تا ایامن و عقیده را بپذیرد. در صورتی که فلسفه او را از این عقیده 

ر فرصتی که دین غلبه کند و ایامن یا به کلی یا تا حدی آزاد می سازد. ه
فلسفه را از بین می رد. و معکوس قضیه هنگامی رخ می دهد که فلسفه 
قدرت مطلق را در دست گیرد. تا وقتی که انسان وجود داشته باشد 
مجادله بین عقیده و تفکر آزاد، بین دین و فلسفه خامته نخواهد 

انب تفکر پذیرفت اما می ترسم که در این مجادله شدید پیروزی به ج
آزاد نخواهد بود. چه عوام تعقل را دوست ندارند و هم تعلیامت آنرا 
فقط عده محدودی از خواص در میابند و نیز از سببی که علم گرچه 
خیلی زیبا باشد باز هم به ارضا کامل انسان منی پردازد. چه انسان تشنه 
ایدیال است و خوش دارد در قلمرو های ارسار آمیز و دور دستی 

هداب گذاری کند که فالسفه و علام از درک آن و تجسس در آن ت
 عاجزند".

منت فوق نکات مثبت و منفی در بر دارد که از هر دو جهت مهم، 
دلچسپ و با ارزش می باشد. نخستین نکته مثبتی که نکته آغاز منت 



 
 سيد جامل الدين افغانی و برخورد رشق و غرب

 

30 
 

است  این است که مهمرتین مسأله بر خورد رشق و غرب در آن عرص 
امروز را با چنان وضاحت وجرأت اخالقی طرح و مساله عمده عرص 

می کند. چه ما امروز با همین مساله روبرو می باشیم و در طرح مسائل 
عمده خویش به چنین وضاحت، روشن بینی وجرأت اخالقی 

 محتاجیم.
نکتۀ مهم دوم در اشاره اخیر منت است به موجودیت متایل دینی و 

سید جامل الدین افغانی  عقیده ای در انسان. به این قضاوت خویش
بر ضد جریانات فکری عقل گرایی و ساینس گرایی سطحی قرن 
نوزدهم هم قرار می گیرد. و مساله ای را طرح می کند که در قرن بیستم 
معنی و مفهوم تازه ای یافته است. چه قرن بیستم آن روحیه ساده عقل 

مق و گرا و ساینس گرای سطحی را محکوم کرده است و آنرا فاقد ع
ارزش علمی می داند و علوم انسانی امروز موجودیت چنین متایل را 
به حیث یک پدیده تایید می کند. روانشناسی در اعامق ریشه های 
عاطفی و تحت الشعوری آن و برش شناسی در معانی فرهنگی 

 اجتامعی و انسانی آن مرصوف تحقیق اند.
 اما منت فوق دونکته قابل بحث نیز دارد:

که: وقتی سید  جامل الدین افغانی با اطمینان کامل از عقب اول این
نشینی تفکر آزاد حرف می زند حکم وی در این مورد متکی به نوع 
قضاوتی است که متعلق به ساختامن ذهنی اعصار گذشته می باشد. 
چه متفکرین قرون گذشته ما جامعه را به دو طبقه تقسیم می کردند: 

تکی بر اصل ثبات گرایی، این تقسیم را طبقه خواص و طبقه عوام و م
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غیر قابل تفسیر می پنداشتند. اگر این فرضیه دو طبقه ثابت خواص و 
عوام را بپذیریم بدون شک قضاوت سید در باره شکست تفکر آزاد 
در مقابل عقیده صحت خواهد داشت. و اگر به اساسات فرضیه اول 

و اجتامع بپذیریم  این مقالت مفهوم تحول و انکشاف را در مورد فرد
و تعمیم عرصی تعلیم و تربیه را در نظر بگیریم، در این صورت مفاهیم 
ثابت خواص و عوام ارزش قاطع خود را از دست می دهد و مسأله 

 مجادله عقیده و تفکر آزاد به نوع دیگری طرح می شود.
دوم اینکه: نارسایی علام و فالسفه در مورد فهم و رشح متایالت 

انسان نیز قابل غور است. چه اگر علم و فلسفه را به معنی  میتافزیکی
افالطونی و ارسطویی و به پیروی از آنها به معنی حکامی اسالمی قدیم 
در نظر گیریم. در این صورت باز هم شک و تردیدی در مورد حکم سید 
باقی منی ماند و اما اگر انقالب فلسفه و علوم جدید و انکشافات آنرا در 

م و عمال مشاهده کنیم که علوم چه تحقیقاتی را انجام می دهند نظر گیری
و چه نتایجی به دست می آورند در این صورت در خواهیم یافت که راه 

 انکشاف فلسفه و علوم هنوز به سوی الیتناهی باز است.
خالصه می توان گفت که نبوغ حرضت سید جامل الدین افغانی با 

توانست مدرن ترین و مهم ترین وجود ساختامن ذهنی به سبک قدما 
مشکالت عرص خود را در ساحه برخورد رشق و غرب منعکس سازد 
و در راه حل آن عمری به تالش و مبارزه پردازد. و اساسات مبارزات 
امروزی را پیریزی کند. وی دریافت که بزرگرتین پدیده تاریخ جهان 

است.   موجودیت متدن غربی است و برخورد به آن اجتناب نا پذیر
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اما در این برخوردچه راهی می توان در پیش گرفت که به کمک آن 
ما رشقیان هم رشایط حیات فردی و اجتامع خود را بهبود بخشیم و هم 
هویت انسانی خود را و معنای حیات خود و اجتامعی خود را از دست 
ندهیم و این راه که یکی از اهداف اساسی مبارزات سید جامل الدین 

ود، و امروز هم صحیح ترین راهها جلوه می کند، هامنا تثبیت افغانی ب
هویت ملی می باشد و برای اینکه هم هویت ملی تثبیت شود و هم در 
راه انکشاف متدن مغرب قرار گیریم یکی از رشایط ابتدایی و اساسی 
آن به فکر سید انتقال علوم و فنون در السنه ملی است و این وظیفه 

پیش روی ماست. بعضی کشور های اسالمی در مهم عرصی هنوز در 
این راه تا حدی قدمهای مهمی برداشته انداما در کشور خویش طوری 
که الزم است به صورت منظم هنوز به این کار مهم ملی اغاز نکرده 

 ایم.
بعد از سید جامل الدین افغانی جریان فکری آن شخصیت بزرگ را 

ا عبده در نکتۀ مهمی با سید محمد عبده و پیروانش به پیش بردند. ام
جامل الدین افغانی اختالف نظری داشت که برای بحث ما ارزش دارد 
و اشاراتی نیز به این نکته کردیم. عبده را عقیده بر این بود که برای 
برخورد صحیح و موفقانه با متدن غرب تنها مبارزات سیاسی و 

ی و تثبیت تالشهای عملی کافی نیست بلکه مهمرت از همه طرح نظر 
اساسات فکری این برخورد است و پروگرام اصالحی و رفورمی خود 

 را به چهار نکته ذیل استوار کرد:
 تصفیه دین اسالم از تاثیرات و عادات فاسد. -1
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 دفاع از اسالم در مقابل نفوذ اروپایی و حمله های عیسویان. -2
 رفورم تعلیامت عالی. -3
 جدید. طرح دو باره دوکرتین اسالم در روشنی افکار -4

این پروگرام در جریان رفورمیسم مرص مخصوصاً در ساحه تعلیامت 
تاثیرات مهمی وارد منود اما پروگرام طرح دوباره اساسی دوکرتین 
اجتامعی وسیاسی اسالم در روشنی افکار و عرص امروز پروگرامی 
است که باوجود تالشها و ادعای شخصیت مشهوری چون عالمه اقبال 

 نشده است. الهوری هنوز عملی
عالمه اقبال شخصیتی بود که ادعای آنرا داشت و توقع می رفت که 
بتواند اصول دوکرتین اسالمی را در پرتو افکار جهان معارص بار 
نخست طرح کند. وی چه بادنیای غربی بهرت از سید جامل الدین 
افغانی اشنا شده بود و در آنجا تحصیالت فلسفی انجام داده بود و هم 

المی را از نزدیک می شناخت اما باوجود این رشایط مساعد متدن اس
وی در دام چنان تناقضات فکری گرفتار آمد که افکار لطیف برش 
دوستی را با نظریه بی رحامنه "اراده قدرت انسان برترین نتیجه" در 
آمیخت. صوفیان را بدگفت اما راه حلی که گامن کرد برای تجدید 

ن راه متصوفین بود که صوفیان بزرگ تفکر اسالمی یافته است هام
 اسالم قبل از وی بهرت از وی بیان کرده بودند. 

 طوری که گیب گوید:
"وی اخالق صوفیان را نپسندیده اما جهان بینی صوفیان را راه حل 
برای مشکالت امروز جهان اسالمی دانست" و از طرف دیگر عالمه 
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خیل شاعرانه خود اقبال از اسالمی حرف می زند که ساخت تفکر و ت
 اوست و تطابقی با دین اسالم واقعی و تاریخی ندارد.

بدین ترتیب سالها بعد از سید جامل الدین افغانی، عالمه اقبال با وجود 
 آشنایی بهرت با جهان غرب وعامل اسالمی وقتی:

 از دین اسالمی تعبیر عندی پیش می کند. -1
بینی متصوفین قرار طرح مسأله فکری جهانی اسالمی را در چوکات جهان -2

 می دهد.
مفکوره ملیت و تثبیت هویت ملی را به معنی واقعی و عرصی ان  -3

 در نظر منی گیرد.
از این جهت به مقایسه فکر و موقف سید جامل الدین افغانی سه قدم 
عقب می گذارد و می رود. و این مسأله طرح دوباره اصول و پرنسیپ 

ن امروز که محور مبارزات های دوکرتین اسالمی در پرتو افکار جها
سید جامل الدین افغانی بود و محمد عبده انرا درمیان گذاشت و عالمه 
اقبال آنرا حل نکرد بلکه مغشوشرت ساخت امروز به هامن شدت و 
 حتی به شکل حادتری مطرح می باشد و محتاج تفکر و تعمق است.
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 نخستین کانگرس غرب شناسی پیشنهادی درباره
 دانشمندان رشقیتوسط 

 
به گامن من بهرتین تجلیل شخصیت سید جامل الدین افغانی در این 
نخواهد بود که بگوییم در کدام رسزمین به دنیا آمد یا نیامد چه این 
سوال و هر نوع جوابی که به ان داده شود هیچ تاثیری در حل 
مشکالت اساسی که سید جامل الدین افغانی عمالً طرح کرده است 

نخواهد کرد. تصور می کنم که بهرتین تجلیل آن شخصیت در وارد 
این خواهد بود که هامن مشکالتی را که وی درک کرد و عمری در 
راه حل ان تالش منود و زحامت و مشقات بیشامری را متحمل شد و 
هنوز به شکل پیچیده تری به جای خود باقی است دوباره طرح کنیم 

 حمت تالش ذهنی دهیم.و در راه حل آن اند کی به خود ز 
آن سوال چنین است: ما رشقیان به طور عموم وعامل اسالم به صورت 

 خاص امروز راجع به غرب چه فکر می کنیم؟
سوال ساده ای نیست رشح و توضیح زیادی می خواهد و گفتار قبلی 
ما مقدمه ای بر این رشح و توضیح بود. ما در این مخترص می کوشیم 

کیل دهنده این مشکالت گذاری مهم اشاره به بعضی از عنارص تش
 های کوتاه مناییم.

برخورد ما با دنیای غرب امروز در امتداد موقف سید جامل الدین 
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افغانی قرار دارد لذا یکی از عنارص مهم طرح روشن مشکالت امروزی 
ما این است که افکار سید و تاثیرات آن در کشور های اسالمی به دقت 

ل در مرص افکار شیخ محمد عبده و پیروان او، تحلیل شود )طور مثا
در ایران تاثیر افکار وی در جنبش مرشوطه خواهی، در افغانستان 
جریان فکری که با محمود طرزی و بعدا محی الدین انیس و بعضی 

 نویسنده گان که هنوز در قید حیات اند از نزدیک مطالعه شوند(.
کته مشکالت گذاری اما باید در نظر داشت و این اساسی ترین ن

امروزی است که نه جهان رشق و نه عامل اسالمی امروز هامن واقعیت 
عرص سید است و نه دنیای غرب دنیای قرن نزدهم می باشد لذا 
مشکالت امروزی ما نیز به هامن شکل به هامن ساده گی نیست بلکه 

 پیچیده تر شده است.
 

 نخست در مورد غرب:
ار بم اتومی بر شهر هیروشیام انقالب می توان گفت که بعد از انفج

عظیم صنعتی و تخنیکی که در جریان است در آن رسزمین یک دوره 
جدید تاریخی آغاز یافته است که دوره های قبلی مخصوصاً قرن 

 نزدهم  در آن مانند یک دوره قبل از تاریخ جلوه می کند.
دل قرن  قبالً اشاره شد که اصالح طلبان و رفورمیستهای مسلامن ساده

نزده تصور می کردند که اگر کشور های رشقی ارزشهای متدن غربی 
را در حیات ملی و اجتامعی خویش بپذیرند در آن صورت این کشور 
ها در قطار ماملک پیرشفته جهان غرب محسوب شده و قدرتهای 
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لیربال منور و عدالت پرور غربی از ایشان پشتیبانی هایی خواهند کرد 
خوابها سپری شده است. دو جنگ خونین جهانی،  امروز عرص چنین

خطر دایمی اسلحه ذروی اعتامد و اطمینانی را که جهان غرب بخود 
داشت و سایر جوامع برشی به متدن وارزش های غربی داشت بر هم 
زده است هم جهان غرب در مورد ارزشهای کلتوری و معنوی خود 

ین اعتامد را در دچار شک و تردید شده است و هم سایر جهانیان ا
مورد ارزشهای متدن غربی از دست داده اند و این سوال به وجود 
آمده است که : یک متدنی که توسط ارزشهای معنوی و فرهنگی 
خویش از تباهی متدن خود در برابر خود نتواند دفاع کند، با ملل پیرو 
آن از حوزه خویش چه مساعدتی کرده خواهد توانست و سوال دیگر 

ت که: این متدنی که بزرگرتین امکانات تغییر را در تاریخ برش این اس
در دست خود دارد و هم وحشتناکرتین وسایل تخریب را نیز ایجاد 
میکند باید در پرنسیپ ارزشها و جهان بینی آن عیب اساسی موجود 
باشد. باید کرم مهلکی در بطن این میوه رنگین و شیرین نهفته باشد. 

 اخت!این کرم را باید شن
واقعیت رشق و غرب بشکل قرن نزدهم نیز معنی خود را از دست داده 
است. متدن جهان غرب خودش حاال به بالکهای رشق و غرب تقسیم 
شده است که با ایدیولوژیهای متضاد نظام های اقتصادی و اجتامعی 
و سبک حیات مختلف در حال برخورد می باشند. و صحنه این بر 

ک نیست بلکه متام روی زمین است که در خورد دیگر اروپای کوچ
آن برخورد رشق اسالمی و غرب عیسوی مساله کهنه، کوچک و بی 
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 معنی جلوه می کند.
ولی با این هم جنبۀ دیگر واقعیت غرب این است که همه اختالفات و 
تضاد های ایدیولوژیکی بین آن دو بالک  همه آن رسبنای فکری و 

هم نزدیک میسازد طرز حیات، طرز  شعوری است چیزیکه آن دو را با
فکر و فهم ایشانرا تعیین می کند با عث ثروت قدرت و نیروی جهانی 
آنهاست، یک نوع زیربنای اقتصادی واحد و شبیه است و آن عبارت 
است از صنعت متکی به پیرشفته ترین ساینس و تکنولوژی. در برابر 

میتوان درک  این واقعیت متناقض غربی موقعیت جهان خود را چطور
کرد. اگر موقف وابستگی بدون چون و چرا به آن رشق و آن غرب و 
بیروی کور کورانه از ایشانرا به یک سو گذاریم فقط دو راه باقی می 

 ماند:
یا اینکه: تضاد کهنه رشق وغرب را فراموش کرد بالکهای رشق و غرب 

ته اند و امروزی را به حیث واقعیت پذیرفته و جوامعیکه نه به آن پیوس
نه به این، به نام جهان سوم بنامیم و جهان سوم به اساس همین معیار 
در داخل جوامع خود، راست خود را از چپ خود متیز و تشخیص 
مناید. یا اینکه: اگر زیر بنای اقتصادی صنعتی متکی بر ساینس و 
تکنولوژی را که عامل اساسی ثروت و نیرومندی کشور های بزرگ 

ر قرار دهیم درین صورت آن رشق و آن غرب را غربی است معیا
میتوان یک واقعیت واحد دانسته و تضاد کهنه رشق و غرب دوباره 
معنی نوی می یابد. ولی در هر دو صورت نتیجه یکی است. چه 
بصورت تضاد رشق و غرب کهنه و یا بصورت واقعیت امروزی جهان 
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جهت متضاد آن  سوم ما مجبوریم با مغرب زمین بطور کلی و یا با دو
 جداگانه از لحاظ فکر و نظر جدا روبرو شویم.

از لحاظ فکری و نظری از جهتی گفتیم که بر خورد اقتصادی و 
سال( که جریان دارد. اما هنوز  150اجتامعی ما از دیریست )بیش از 

ما نتوانسته ایم اساسات فکری و نظری آنرا نزد خود به روشنی و 
 وضاحت طرح کنیم.

 
 ر مورد رشق:ثانیا د

می توان گفت که در جوامع این رسزمین بی توازنی عمیق بین واقعیت 
اجتامعی و اقتصادی از یکطرف و واقعیت ذهنی و فکری از طرف 

دیگر به وجود آمده است. به این معنی که واقعیت فکری و ذهنی به  
تناسب واقعیت اقتصادی و اجتامعی خیلی عقب مانده است و فاصله 

و واقعیت روز به روز بزرگرت می شود. و این از جهتی است بین این د
که مغرب مانند سیل در جوامع رشق نفوذ کرد. ساختامنهای اجتامعی 
و اقتصادی و سیاسی و کلتوری ایشانرا بدون کدام مقاومت جدی 
تحت تأثیر قرار داد. اما مشکالت برخورد جهان بینی و اساسات فکری 

د در میان گذاشته نشد و متفکرین رشقی متضادی که در حال تصادم ان
راجع به جهان بینی خود پرنسیب و اصول آن در روشنی این برخورد 
جهانبینی ها به تحلیل و تفکر جدی نپرداختند از ایرنو مشکالت 

 فکری و نظری به حال خود باقی مانده است.
بی توازنی فوق را می توان توسط دو مثال کوتاه اندکی روشنرت 
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 ساخت:
دهقان ما از ماشین آالت زراعتی جدیدکار می گیرد. اماحرکت ماشین 
در نظرش معجزه است و در مقابل چشم بد به دم و دعا متوسل می شود. 
و متوجه نیست که ساختامن ذهنی وی متکی به یک جهانبینی است که 
اخرتاع علمی  و تولید ماشین را غیر ممکن می سازد و گرنه وی از دیری 

همین ماشین را می ساخت و محتاج به تولید کننده و  باید خودش
مخرتع غربی منی بود و وخامت مسأله در اینجا است که با چنین 
ساختامن ذهنی استفاده از پیرشفته ترین آالت تخنیکی اجتامع را بیش 

 از پیش برده مخرتع و تولید کننده ماشین می سازد.
بک جدید مشغول همچنین مامور اداری ما در چوکات اداری به س

فعالیت است اما نه از اساسات فکری فلسفه سیاسی و پرنسیپ های 
عقلی آن آگاه است و نه فرق آنرا با طرز اداره سبک قدیم رشقی در 
نظر دارد. از این جهت به یک موجود بیروکراتیک بی روحی مبدل 

 می شود.
ته خالصه تحوالت اجتامعی و اقتصادی مانند حادثه طبیعی جریان یاف

است و کدام اراده و طرح شعوری روشنی در آغاز یا در جریان این 
تحوالت نقشی نداشته از این رو پدیده های اجتامعی و اقتصادی سیر 
طبیعی اجتناب نا پذیر خود را می پیامیند اما چون احساس رضورتی 
به برخورد فکری نشده و این واقعیت عقب مانده و روز به روز عقب 

با این بی توجهی به مسایل فکری و نظری چنین جوامع تر می رود. و 
زنجیر بردگی در مقابل غرب را به دست خود دور خود می پیچانند و 
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مستحکم تر می سازند. و متوجه نیستند که فقط انقالب فکری و 
انکشاف ذهنی به انسان توانایی می دهد که وسایل تخنیکی و 

 به کار برد. اقتصادی را در راه رسیدن به آزادی حقیقی
نکته دیگری که در مورد رشق می توان گفت  این است که یکی از 
مهمرتین پدیده های قرن بیستم واقعیت ملی است. در مبارزات 
استعامری و بعد از عقب نشینی قدرتهای استعامری هویت های ملی 
در جهان سوم بیش از پیش تثبیت شده است. در رسنوشت حیات 

جوامع به سویه محلی و جهانی نقش اساسی به اجتامعی و سیاسی 
عهده گرفته است حتی نظامی هایی که خود را انرتناسیونالست می 
گویند و خود را مافوق ملیت قرار می دهند، عمال در دام واقعیت ملی 
گرفتار آمده اند. سید جامل الدین افغانی ارزش این مفکوره مدرن را 

علمی در آن نکرده ایم و  به وضاحت دریافت اما تا امروز بحث
اساسات فکری و نظری آنرا نگذاشته ایم از این جاست که جنبه 
احساساتی و عاطفی آن از پهلوی فکری و عقلی آن قوی تر است و 
از این جهت این واقعیت بزرگ عرص گاهی در عقاید نژادی محلی یا 
دینی و یا در تالش احیای امپراطوریهای به سبک باستانی مغشوش 

شود و ماهیت مرتقی و خصوصیت نهضت مردمی آن نا پدید می  می
 گردد.

حیات اجتامعی امروز ما در دو نوع جریان در حال حرکت است یکی 
تالش در راه تثبیت هویت ملی است و دیگری متایل به "غربی شدن" 
است و این دومی هم یکی از پدیده های بی سابقه قرن بیستم می 
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ن غرب در همه جوامع روی زمین متام باشد. بیرون از حوزه متد
تغییرات و تحوالت اقتصادی اجتامعی و فرهنگی و سیاسی فقط یک 
سمت دارد و بس: همه به سوی غربی شدن" سیر می کنند. اما این 
هدف "غربی شدن " اگر به آخرین نتایج آن کشانیده شود یک هدف 

شدن از متناقض بخود است . چه "غربی شدن" در نهایت امر بیگانه 
خود است، از دست دادن هویت فردی و اجتامعی خود است. از 
اینجا فرد و اجتامع رشقی این حرکت به سوی از خود بیگانگی را یا 
توسط مفکوره هویت ملی یا توسط عقیده دینی جبیره می مناید. اما 
عیب وضعف این هر دو عکس العمل جبیره ای در این است که غیر 

 ات عقلی است.شعوریست و فاقد اساس
بزرگرتین رمز برتری وقدرت غربیان در این است که نیروی تفکر و 
تعقل است که غرب را با دارو فرمانروای مطلق روی زمین ساخته است 
در صورتی که ملل جهان اسالم در حیات فردی و اجتامعی خود از 
غرب پیروی می کنند. از نتایج ساینس و تکنولوژی ایشان استفاده می 

ند اما در پهلوی آن نیروی عقل انتقادی و تفکر آزاد را پرورش منای
منی دهند. نتیجه این نارسایی بردگی و غالمی است به این معنی که 
اشکال اجتامعی و فرهنگی و وسایل تخنیکی جهان غرب به جای 
اینکه تحت اراده و فرمان ما باشد ما تحت تسلط و فرمان آن قرار 

دگی خویش تفوق برتری آن بادار جهان را خواهیم داشت و با این بر 
بیشرت تقویه خواهیم بخشید و بیش از پیش به راه از خود بیگانگی 

 خواهیم رفت.
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پدیده مهم دیگر در کشور های رشق اسالمی طی تقریباً پنجاه سال 
اخیر عبارت است از توسعه و انکشاف تعلیم و تربیه به سبک غربی. 

در مدارس جدید کشور های خویش و یا امروز تعداد زیاد رشقیان  یا 
در مدارس عالی ماملک غربی علوم و فنون غربی را آموخته اند و در 
مورد فرهنگ و متدن غربی معلومات نسبتا عمیق و دقیقی دارند. اما 
خصوصیت قابل تامل این مدارس جدیدماملک رشق در این است 

یامت مدارس که در هیچ یکی از کشورها تعلیامت جدید به ادامه تعل
قدیم اسالمی قرار نگرفته و در هیچ جای سعی به عمل نیامده است که 
بین تعلیامت نو و کهنه پلی ساخته شود و یا ارتباطی قایم گردد. یا آن 
مدارس کهنه هنوز زنده اند و بدون رابطه با مدارس نو در یک حلقه 

فته بسته و محدود دور خود زیست می کند. و یا آن مدارس از بین ر 
اند و مدارس جدید بدون کدام بستگی با تعلیامت قدیم بدون سابقه 
یا ریشه در کلتور و متدن رشقی به کار آغاز کرده اند و چند نسلی را 
تربیه منوده اند. این گسیختگی و انفصال دو نتیجه منفی را در پرورش 

 تعلیم یافتگان جدید بار آورده است.
ت تآثیر تعلیامت سبک این تعلیم یافتگان چون کامال تح .1

 غربی قرار گرفتنداکرثاً در مقابل غرب فاقد روحیه انتقادی می باشند.
چون نتوانستند که بر فرهنگ، متدن و لسان خود طوری که  .2

شاید و باید تسلط یابند از این جهت در پیرشفت و تکامل کلتور و 
 لسان خویش سهم خالق و ابتکاری نگرفته اند.

رورده تعلیامت سبک غربی بیشرت به درختان بی این نخستین نسلهای پ
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 مثر شباهت دارند.
در پهلوی این پدیده نوع دانشمند و ادیب سبک مدارس قدیم رشقی 
ما هنوز زنده است. گرچه محیط فرهنگی و تعلیمی امروز به احتامل 
قوی چنین نوع دانشمند را در آینده تربیه نخواهد کرد. ولی حقیقت 

ع دانشمند بود که تا حال در انکشاف و تکامل این است که همین نو 
فرهنگ و زبان خود سهم خالق و فعال گرفته است. زبان، ادبیات و 
تاریخ ما امروز ساخته دست اوست. با استعداد و نبوغی که داشت تا 
حد زیادی از تخنیکها و روشهای علمی جدید استفاده کرد. ولی چون 

غربی نداشت سهم علمی و تسلط کامل بر السنه، فرهنگ و علوم م
کلتوری وی خواهی نخواهی محدود باقی مانده است. و موقف 
متناقض او نتیجه همین محدودیت است به این معنی که وی در روحیه 
انتقادی علمی خویش از پرنسیب "یک بام و دو هوا" کار می گیرد 
یعنی در مقابل غرب موقف انتقادی دارد اما عین معیار های تفکر 

 دی را در مورد خود به کار منی برد.انتقا
این دو نوع روشنفکر یعنی تعلیم یافته جدید و داشنمند قدیم ضد 
همدیگرند. تعلیم یافته جدید از دنیای غرب چیزی می داند اما در 
برابر آن از روحیه انتقادی کار منی گیرد. از فرهنگ و کلتور خود 

تقادی اختیار می کند. معلومات کافی ندارد اما در مقابل آن موقف ان
بر عکس دانشمند سبک قدیم از جهان غرب معلومات کافی ندارد اما 
در مقابل آن از روحیه انتقادی کار می گیرد. بر لسان و فرهنگ خود 

 تسلط دارد اما درمقابل آن فاقد روحیه انتقادی می باشد.
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خصوصیات فوق الذکر خیلی عمومی بوده هیچ جنبه کلیت ندارد. چه 
بختانه امروز در ماملک رشق و کشور های اسالمی عده زیادی خوش

از دانشمندان سبک قدیم و جدید وجود دارد که هم صاحب دلند و 
هم صاحب نظر، هم از مشکالت گذشته و حال خویشنت اطالع دارند 
و هم مسائل بزرگ جهانی را در برابر چشم خویش گسرتده می یابند. 

، راجع به انسان وجهان تشویشها و و راجع به اجتامع و کلتور خود
اضطراب هایی نزد ایشان موجود است و انتقادات علمی هم بر خود 
دارند و هم بر دیگران. لذا موجودیت عده زیاد چنین دانشمندان 
صاحب دل و صاحب نظر جهان رشق و جهان اسالم به من جرأت می 

 تقدیم منایم. دهد تا مرام اصلی این همه گفتار را بیان کنم و پیشنهادی
 

 پیشنهاد:
ما مردم مرشق امروز بیشرت از هر وقت دیگر به یک محاسبه و تصفیه 
عمیق و وسیع فکری و نظری و یک بر خورد علمی و انتقادی با متدن 
غرب محتاجیم. چه در چنین بر خورد علمی صحیح در جمله بسا 
 نتایج مهم علمی یک نتیجه اساسی در برخواهد داشت. ما در ورای
آن خواهیم توانست اجتامع و متدن خود، هویت اجتامعی و فرهنگی 
خود را به صورت دقیقرت و روشنرتی درک کنیم و این بزرگرتین 
خدمتی خواهد بود که ما برای اجتامع و فرهنگ جهان خود انجام 
دهیم. دنیای رشق در حال حارض دانشمندان زیادی دارد که می توانند 

 ار مهم بر آیند.به خوبی از عهده چنین ک
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دانشمندان غربی راجع به جهان رشق مطالعات و تحقیقات زیادی 
کرده اند و تقریبا از هشتاد سال به این طرف کانگرس بین املللی به نام 
"کانگرس رشق شناسی" تا سالهای اخیر در شهر های بزرگ جهان 
تشکیل جلسه می داد و من در چند جلسه این کانگرس که اشرتاک 

م همیشه احساس نا آرامی روحی و ذهنی در خود منوده ام. کرده ا
علت این احساس نا آرامی در این بود که می دیدم اکرث رشق شناسان 
مرشق را چون موزیم آثار باستانی، چون البراتوار برش شناسی، چون 
محفظه اشکال مرده و کهن السنه و ساختامنهای فرهنگی و اجتامعی 

های رشقی را محض به حیث موضوع دانش در نظر میگرفتند و انسان
به حیث یک شی بیجانی مطالعه می کردند و راجع به این شی بی روح 
نظر داده اند، قضاوتها کرده اند و حکمها صادر منوده اند و اکنون 
وقت آن فرا رسیده است که انسان رشقی دیگر محض موضوع دانش 

یث شی مطالعه نباشد بلکه خودش فاعل دانش شود،  دیگر فقط به ح
نشود بلکه خودش به حیث شخص اظهار وجود کند و در ساحه تفکر 
راجع به خود و جهان سهم فعال گیرد. و در مورد آنچه که غریبان 
راجع به جهان گفته اند و می گویند، به آنچه غربیان راجع به رشق و 
 رشقیان گفته اند و می گویند باالخره اظهار نظر کند، به قضاوت پردازد

و حکم صادر مناید و چون انسان دارای شخصیت عقلی و فکری در 
جهان انسانیت و علم قدم گذارد. لذا الزم است که برای نخستین بار 
متفکرین و دانشمندان مرشق و جهان اسالم دورهم جمع شوند و اولین 
مجلس علمی "کانگرس بین املللی غرب شناسی" را تشکیل دهند و 
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 :در آن موضوعاتی مانند
 برخورد فلسفی رشق و غرب و مشکالت تصادم جهانبینی ها -
 فلسفه های غربی در مقابل جهانبینی های رشقی. -
ساینس و تکنولوژی غربی، اساسات آن و معنی و ارزش آن برای رشق  -

 و جهان.
ساختامنهای اجتامعی، سیاسی و فرهنگی مغرب و ارزش و  -

 معنای آن برای جهان و برای رشق.
وعلوم اجتامعی معنی و مفهوم آن برای غرب و انرتوپولوژی  -

 برای ما.
رشقشناسی و نقش آن در متدن غربی، معنی و ارزش آن در  -

 شناسایی متدن های رشق.
کلتور و ادبیات غربی، ارزش و معنی آن و تآثیرات آن در ادبیات  -

 رشقی.
 و بسا موضوعات دیگری را مطالعه و تحلیل منایند.

برای نخستین جلسه چنین محفل هر کشور رشقی مخصوصا کشور 
اسالمی مساعد خواهد بود اما به نظر من مناسبرتین محل برای نخستین 
جلسه چنین محفل بزرگ علمی و فرهنگی کشور ما افغانستان خواهد 
بود. کشوری که قلب آسیاست، کشوری که مرکز و نقطه تقاطع و 

ن جریانهای کلتوری و تاریخی بود. چهار راه عبور و مرور بزرگرتی
زردشت از این مرز و بوم به جهان پیغام فرستاد، بود یسم با ارزشهای 
فکری و هرنی خود در اینجا توسعه و انکشاف منود و از این جابسوی 
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آسیای مرکزی رفت، متدن یونانی در این نواحی با مرشق و روحیه 
ر این خاک درخشید رشقی برخورد خالق انجام داد، متدن کوشانی د

و متدن اسالم در این رسزمین شاهکار های هرن و ادبیات را بوجود 
آوردو باالخره همین کشور بود که با قدرت استعامری مغرب مقاومتها 
و مبارزه ها کرد. و امروز همین کشور که میهن سید جامل الدین افغانی 

دن غربی است باید زمینه بر خورد علمی و فکری جهان رشق را با مت
 مهیا سازد.

نظام جوان جمهوری ما که رسالت تاریخی جدید و بزرگی را به عهده 
گرفته است و نقش قاطع کلتوری و فرهنگی کشور ما را در بنیان 
گذاری و انکشاف متدنهای آسیای مرکزی در نظر دارد یقین دارم که 
افتخار بزرگ نخستین کانگرس غرب شناسی را نصیب کشور ما 

خت و با این جریان علمی و فکری جدید حیات نو فرهنگی خواهد سا
 به این کشور باستانی خواهد بخشید.

نوت: اگر این مفکوره مورد پسند اعضای این سیمینار بین املللی 
تجلیل شخصیت سید جامل الدین افغانی واقع شود در این صورت 

ن پیشنهاد خواهم کرد که تا از جمله دانشمندان افغانی و دانشمندا
ماملک دوست یک کمیته برای غور بیشرت در اطراف طرح علمی و 
نظری مفکوره فوق تعیین گردد تا تصاویب الزم در این زمینه به عمل 

 آید.
یاد داشت: متاسفانه مآخذ انگلیسی و نامهای التین در اصل مقاله از 

 تایپ باز مانده است و ما نتوانستیم این نقیصه را جربان مناییم.
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