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ڪتاب  شناسی عروة الوثقے
ڪتابے منادی وحدت و تقریب

حسین صدیقی1
محمد صادق صدیقی2

چکیده
س��ید جمال الدین اس��دآبادی، معروف به افغانی@ )1254 – 1314 ه. ق(، از برجسته ترین 
متفکران معاصر به شمار می آید که علم و عمل را درآمیخته و پس از خوشه چینی از فقه و فلسفه 
و عرفان ش��یعی، متوجه مسئولیت خویش درباره جهان اسالم گردیده و عمر خویش را در جهت 
بیدارگری مس��لمانان، ایجاد روحیه وحدت و تقریب میان آن ها و تالش برای اصالح امور ایش��ان 
مصروف داشته است. در همین راستا، نشریه ای منحصر به فرد با نام عروةالوثقی را انتشار می  کند 
که اگر چه پس از انتشار هجده شماره به تعطیلی کشیده می شود، اما تأثیر شایانی بر نهضت های 
اصالحی و متفکران اس��المی می گذارد. مطالب این نشریه در قالب کتاب »عروة الوثقی« در اروپا، 
مصر، ایران و برخی از کش��ورهای دیگر به چاپ رسیده است. در مقاله حاضر به کتاب شناسی این 

کتاب و تبیین برخی از ویژگی های آن، به ویژه نگاه وحدت بخش و تقریبی آن می پردازیم. 
واژگان کلیدی

س��ید جمال الدین اسدآبادی@، کتاب العروة الوثقی، استعمارستیزی، وحدت مکتب کالمی، 
مطالعات تقریبی.

 1. دانش آموخته سطح 4 مرکز کالم حوزه علیمه قم؛ دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث پردیس فرابی دانشگاه تهران
  seddighihosein@gmail.com :آدرس ایمیل     

 2. استاد حوزه علمیه شهر بندر ترکمن 
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شخصیت شناسی سید جمال الدین اسدآبادی. 1
»س��ید جمال الدین اسدآبادی« فرزند »س��ید صفدر –صفتر-«1 معروف به افغانی در سال 
1254 ه.ق. )1838 م( در محله سیدان اسد آباد چشم به جهان گشود. خانواده او از سادات مشهور 
اس��دآباد همدان و اهل علم و فضل بوده اند. سید خواندن و نوشتن را نزد پدر می آموزد. سپس به 
حوزه علمیه وارد ش��ده و از حوزه های مختلف از جمله قزوین، تهران و نجف بهره مند می ش��ود تا 
اینکه از شیخ انصاری@ اجازه اجتهاد دریافت می نماید.2 از نظر سلوک عرفانی نیز در کنار افرادی 
چون سید احمد کربالیی و سید سعید حبویی در مکتب مالحسین قلی همدانی تربیت شده است.3 
اما او مجتهد و متفکری است که نمی تواند نسبت به مشکالت و آسیب های جهان اسالم بی تفاوت 
باش��د؛ از این رو، سفرهای متعددی را به کشورهای مختلف جهان )مانند هند، افغانستان، مصر، 
انگلستان و آلمان( انجام می دهد و برای اصالح امور مسلمانان می کوشد. دردهایی که سید جمال 
در جامعه اسالمی تشخیص داد عبارت بود از: 1. استبداد حّکام ؛ 2. جهالت و بی خبری توده مسلمان 
و عقب ماندن آنها از کاروان علم و تمدن ؛ 3. نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمانان و دورافتادن 
آنها از اسالم نخستین ؛ 4. جدایی و تفرقه میان مسلمانان، به عناوین مذهبی و غیرمذهبی؛ 5. نفوذ 
استعمار غربی. سید  برای چاره این دردها و بدبختي ها از همه وسایل ممکن: مسافرت ها، تماس ها، 

1. ر.ک: زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی، ص 23 و 24؛ سیدجمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، ص 63.
 2. ر.ک: زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی، ص 23 و 24؛ سیدجمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، ص 63؛ 

مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 45.
 3. شیخ محمد حسن قمی چهارمردانی، از فقهای معروف دوره ناصری که خود از شاگردان شیخ انصاری بوده و با سید در نجف آشنایی داشته 
است در نامه هایی که به حاج امین الضرب نوشته است، این مطلب را نقل کرده است. )ر.ک: اطالعات حکمت و معرفت؛ ش 5، ص4 به نقل 

از سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 95(
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سخنراني ها، نشر کتاب، مجله، تشکیل حزب و جمعیت، حتی ورود و خدمت در ارتش بهره جست 
و برای درمان این دردها، به ویژه ایجاد اتحاد میان مس��لمانان تالش وافری به خرج داد. در عمر 
شصت ساله خود ازدواج نکرد و تشکیل عائله نداد؛ زیرا با وضع غیرثابتی که داشت- که هرچندی 
در کش��وری به س��ر می برد و گاهی در تحصن یا تبعید یا تحت نظر بود- نمی توانست مسئولیت 

تشکیل خانواده را برعهده گیرد.1  
وی در این راستا، دیدارها و مکاتباتی را با حاکمان و عالمان اسالمی انجام می دهد تا آنکه در 
س��ال 1310 ه.ق. به دعوت س��لطان عبد الحمید –حاکم دولت عثمانی- به عثمانی می رود. وقتی 
خبر قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی به اسالمبول رسید، به دستور امپراتور عثمانی، 
از بیش��تر ایرانیان درباره ی ارتباط س��ید جمال و میرزا رضا تحقیق به عمل آمد و سرانجام پلیس 
عثمانی طی گزارشی نوشت: »سید جمال الدین ایرانی است و میرزا رضا به تحریک او مرتکب قتل 
شاه شده است.«  سلطان عثمانی از سید جمال در هراس افتاد و دستور قتل او را داد و سرانجام در 
19 اس��فند 1275 برابر با 9 مارس 1897، او را مسموم ساختند و جنازه او را در قبرستان مشایخ 

اسالمبول به خاک فرستادند. 
در سال 1324 شمسی، فیض محمدخان، سفیر وقت دولت افغانستان در آنکارا موافقت دولت 

ترکیه را برای نبش قبر سید به دست آورد و بقایای جسد سید را در تابوتی به کابل انتقال داد.
وی سخنرانی بلیغ بود که با عباراتی فصیح، آشکار و واضح سخن می گفت و به گفته محمد 
عبده در استدالل و اقامه برهان چنان توانا و زبردست بود که کسی به پای او نمی رسید.2 اما سید 
خود خیلی اهل نگارش نبوده است و دیگران گفتارهای او را تقریر می کرده اند. با این حال، آثار او 
اعم از کتاب، مقاله، نامه، تعلیقه و تقریرات دروس او که کم نیس��تند، در قالب مجموعه آثار )آثار 
الکاملۀ( به چاپ رسیده است. »عروة الوثقی« جلد اول از این مجموعه 9 جلدی است. مجلدات دیگر 

این مجموعه عبارتند از: 
رسائل فی الفلسفۀ و العرفان؛ الرسائل و المقاالت؛ ضیاء الخافقین )جریدة فی العلوم و السیاسۀ 
و األخبار الصحیحۀ(؛ تاریخ ایران و تاریخ افغان؛ خاطرات األفغانی )آراء و افکار سید جمال(؛ التعلیقات 
علی ش��رح العقائد العضدیۀ؛ نامه ها و اسناد سیاسی- تاریخی )فارسی - عربی(؛ مجموعه رسائل و 

مقاالت.3

 1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار،  ج 24، ص 35.
2. خاطرات األفغانی، ص 68.

 3. جلد دهم این دوره با نام »المستدرکات« بناست مقاالت، نامه ها و حواشی و تعلیقات سید بر کتاب هایی را که هنگام تدریس یا مطالعه 
نگاشته و هنوز چاپ نشده، دربرگیرد.   
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اندیشه های سید@ بر متفکران مسلمان بسیاری در سراسر ممالک اسالمی تأثیر گذاشت، به 
گونه ای که او را ساسله جنبان نهضت های صد ساله اخیر می شمارند.1   

مکتب کالمی سید جمال الدین. 2
اگر چه تالش های سیاس��ی و اصالح گرایانه س��ید جمال برجسته است، اما سید یک مجتهد 
مسلم و یک متفکر ارزشمند بوده است که معقول و منقول را نزد اساتید بزرگ فراگرفته بود و در 
این زمینه اطالعات وس��یعی داشت.2 شواهد فراوانی بر توانمندی های فلسفی - کالمی وی وجود 

دارد، از جمله:
• وی در مصر که فلسفه و کالم کم رونق است، برای نخبگان األزهر فلسفه تدریس میکرد و 	

شاگرد وفادارش محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار نمود.3 
•  کتاب برجس��ته کالمی »ش��رح العقائد العضدیۀ« را در مصر تدریس کرده اس��ت و عبده 	

تعلیقات استاد بر این کتاب را تحریر کرده است. این تعلیقات، در قالب کتاب »التعلیقات 
علی شرح العقائد العضدیۀ« به چاپ رسیده است.4 

• س��ید جمال در هندوس��تان در برابر تفکرات علم گرایانه -که از سوی سیداحمدخان مورد 	
توجه و تأکید فراوان بوده و سعی داشته مسائل ماوراءالطبیعی را به نام و بهانه علم، توجیه 
طبیعی کند، و معجزات را که در قرآن نّص و صریح است، به شکلی رنگ عادی و طبیعی 
دهد-سخت ایستادگی کرده و رساله علمی »نیچر یا رد مادی گرایی« را در نقد علم گرایی 

افراطی وی، می نویسد که در واقع به یک بحث مهم از کالم جدید می پردازد.5 
• رس��اله ها و مقاالتی که در زمینه فلس��فه و عرفان نگاشته اس��ت؛ مانند: »مرآة العارفین«، 	

»الواردات فی سّر التجلیات«، »مباحث عرفانی«، »فلسفۀ التربیۀ و فلسفۀ الصناعۀ«، »العلم 
و تأثیره فی اإلرادة و اإلختیار« و ... 6

• مطالب نش��ریه عروة الوثقی نیز بر توانمندی کالمی س��یدجمال گواهی می دهد و یکی از 	
مهم ترین منابع به دست آوردن آراء کالمی وی، به شمار می آید که در این مقاله به بررسی 

1. مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 30. 
2. خاطرات اإلفغانی، ص 68.

3. مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 37.
4. ر.ک: تاریخ األستاذ االمام، ص 26 به نقل از ، سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 101.

5. ر.ک: مجموعه  آثار اس�تاد ش�هید مطهری، ج 24، ص 37؛ س�یری در اندیشه سیاس�ی عرب، ص 86؛ سیری در تفکر کالمی 
معاصر، ص 94.

6. مجموعه این مقاالت در جلد دوم مجموعه آثار سید جمال به چاپ رسیده است.
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بیشتر کتاب عروة الوثقی می پردازیم.
به نظر می رس��د اگر چه دیدگاه کالمی جدیدی از او ثبت نش��ده است، اما نگاه کالمی او به 
آیین اس��الم و تالش او برای توجه دادن مس��لمانان به باورهای اصیل برای رهایی از نابسامانی ها و 
عقب افتادگی ها، و نیز تقریرات خاص او به خصوص در مباحث جدید رویکردی نوین به شمار می آید، 
به گونه ای که برخی وی را پدر رنسانس جدید در اسالم خوانده اند.1 در مجموع می توان او را نمونه ای 
روشن و برجسته از مکتب کالمی مجّدد )نوگرایی دینی با تأکید بر میراث غنی گذشته( برشمرد.2 
وی یکی از مهم ترین راهکارهای اصالح امور مسلمانان را وحدت میان مسلمانان دانسته و در این 
مس��یر تالش وافری به خرج داده اس��ت. وی همان گونه که به اصالح امور شیعیان اقدام می نمود، 
دغدغه اصالح امور اهل س��نت را هم داش��ته و حتی به تدریس و تبیین آرای کالمی اهل س��ّنت 

پرداخته است. کتاب »التعلیقات علی شرح العقائد العضدیۀ« نمونه روشن این مدعا است.   
   

توصیف کلی کتاب عروة الوثقی. 3
این کتاب، مجموعه ای از نش��ریاتی اس��ت که سید جمال با همکاری محمد عبده در فرانسه 
آماده کرده است. این نشریه با پشتیبانی ارگان جمعیتی »عروة الوثقی« -که بیشتر آنان مسلمانان 
روشنفکر، خیرخواه و متمول هندی بوده اند3- انتشار یافت. شماره اول آن در پنجم جمادی األولی 
س��ال 1301 ه.ق )13 مارس س��ال 1884 م( منتشر شد.4  بر روی جلد این نشریه چنین نگاشته 

شده بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم العروة الوثقی ال انفصام لها

مدیر السیاسیۀ: جمال الدین الحسینی األفغانی 
المحرر األول: الشیخ محمد عبده

ترسل الجریدة إلی جمیع الجهات الشرقیۀ.5
این نش��ریه به طور رایگان برای ش��خصیت ها و افراد در کشورهای اسالمی )چه شیعه و چه 
س��نی( ارسال می شد تا همه طبقات )چه فقیر و چه غنی( بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.6 
شماره های آن پس از انتشار کمیاب و یا نایاب می شده و چه بسا خوانندگان مشتاق به دست خود 

1. مقدمه مصطفی عبد الرزاق بر العروة الوثقی، ص 14. خاطرات األفغانی، ص 68.
2. ر.ک: سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 59 – 62.

3. سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، صص 81 و 69.
4. العروة الوثقی، ص 70.

5. همان، ص 68. 
6. همان، ص 102. 
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نسخه هایی از آن استنساخ و تهیه می کرده اند، به عالوه مقاالت آن در جراید ایران و هند نیز ترجمه 
و منتشر می شده است.1

برخی از روزنامه نگاران فرانسوی که از اراده انتشار این نشریه آگاه گشتند، پیش از آنکه مشرب 
این نشریه را ببینند، علیه آن دست به قلم بردند. روزنامه نگاران انگلیسی با اطالع یافتن از این خبر، 
حکومت انگلس��تان را از خطر استعمارستیزی این نشریه ترساندند و خواستار آن شدند که به هر 
شکل ممکن از توزیع آن در کشورهای هند و مصر جلوگیری گردد. حتی به دولت انگلستان توصیه 
کردند تا دولت عثمانی را نیز ملزم سازد تا توزیع این نشریه را ممنوع اعالم کند و همه این اقدامات، 
پیش از انتشار اولین شماره صورت گرفت. بعد از انتشار نیز، این مخالفت ها شدت یافت و در مسیر 

توزیع این نشریه سنگ اندازی کردند. 
دولت انگلستان برای کسانی که در هند نشریه را داشته باشند، جریمه مالی و حبس تعیین 
کرد و دولت مصر را نیز ملزم کرد که برای دارندگان نشریه، جریمه قرار دهد. سرانجام پس از انتشار 
18 شماره، جلوی انتشار آن را گرفتند. آخرین شماره این نشریه در 26 ذی الحجه 1301 ه.ق. )17 

اکتبر 1818 م( به چاپ رسید.2 
ادیب و عالم لبنانی ش��یخ حسین جس��ر )1845- 1909 م( درباره تأثیر عروة الوثقی گوید: 
»هیچ کس شک ندارد که اگر نشریه عروة الوثقی ادامه می یافت، انقالب بزرگی در عالم اسالم پدید 

می آورد.«3
درباره تأثیرگذاری این نش��ریه بر افراد نیز همین بس که مس��یر زندگی رشید رضا )1865- 
1935 م( را که در ابتدا زاهد و صوفی بود، تغییر داد تا جایی که خود او تصریح می کند که مطالعه 

مقاالتی از عروة الوثقی حیاتی دوباره به او داده است.4

نسخه  شناسی عروة الوثقی. 4
مجموعه هجده ش��ماره نشریه بارها توسط اشخاص و ناشران مختلف بارها در عراق، لبنان، 

مصر، ایران و اروپا به چاپ رسید. برخی از این نسخه ها عبارتند از:
• انتشارات مرکز فرهنگی اسالمی اروپا، بی تا، رم )ایتالیا(. 	

1. سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، ص 82. 
2. همان، ص 70 و 95. بنابراین، دیدگاه کسانی که تعطیلی نشریه را معلول قطع منابع مالی و تشدید اختالف سید و عبده می دانند، نادرست 

است. )ر.ک: دین و دولت در عصر مشروطیت؛ ص 57(
3. همان، ص 75.

4. تفسیر المنار، ج 1، ص 11.
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• انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1417 ه.ق، تهران. 	
• انتشارات مکتبۀ الشروق الدولیۀ، 1422 ه.ق، قاهره. 	

نگارش و قلم عروة الوثقی. 5
در اینکه محتوا و مطالب این نشریه از سید جمال و برخاسته از تفکر و اندیشه اوست بحثی 
نیست؛ اما در نگارش و قلم آن اختالف است، برخی متن عربی صحیح و خالص نشریه را قرینه ای 
بر آن د انسته اند که نشریه به قلم محمد عبده است،1 اما برخی دیگر از تسلط سید جمال به عربی 
صحیح و خالص س��خن گفته و روح انقالبی و حرارِت حاکم بر مقاالت »عروة الوثقی« را نشانه آن 
داتسته که مقاالت توسط خود سید نگاشته شده است.2 البته پیش تر شناسه مکتوب بر صفحه اول 
نشریه را ذکر کردیم که بر اساس آن، سید جمال، مدیر سیاسی و مسئول مجله و عبده، محّرر اول 
نشریه بوده است. در مجموع ممکن است بگوییم: پس از گفت وگو درباره محتوای مقاالت، تعیین 
جهت و سمت وسوی آن از طرف سید، عبده آن ها را به رشته تحریر درمی آورد3 و در پایان، سید 
جمال اصالحات الزم را در آن اعمال می کرد.4 به هر حال، بدون ش��ک، اگر همه مقاالت نشریه به 

قلم خودش نباشد، برخی از مقاالت را خود نگاشته است.5

انگیزه نگارش عروة الوثقی. 6
سید جمال با توجه به دغدغه هایی که نسبت به نابسامانی های جهان اسالم داشت، در سال 
پس از بازگشت از مصر، جمعیت عروة الوثقی را تشکیل داده و مدت زمانی بعد نشریه ای را نیز با 
این نام منتشر ساخت. وی در اولین شماره از نشریه مهم ترین اهداف نشریه را ذیل عنوان »الجریدة 

و منهجها« چنین برشمرده است:
• تبیین راه های جبران عقب افتادگی ها و سالم ماندن از فتنه ها و غائله های پیش رو.	
• سیراب کردن جان ها از ایمان و اعتقاد به پیروزی و از بین بردن یأس و نومیدی.	
• فراخوانی به بازگشت و تمسک به آن اصولی که پدران و پشینیان به آنها متمسک بودند و 	

برحذر داشتن از تقلید کورکورانه ی اروپاییان. 

 1. محمد العمارة، قرائن متعددی را برای انتساب قطعی »العروة الوثقی« به سید حتی در نگارش و تدوین مطرح کرده است. ر.ک: األعمال 
الکاملۀ لشیخ محمد عبده، ج 1، ص 240 – 252.

 2. همان.
3. ر.ک: سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، ص 69.

4. ر.ک: سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 104.

5. ر.ک: سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 104.
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• آگاهی بخشی نسبت به شرایط ارتباط با اروپاییان و اینکه نتیجه ارتباط میان قوی و ضعیف، 	
بلعیده شدن ضعیف است.

• دفاع از شرقیان عموماً و مسلمانان به خصوص در برابر اتهامات وارده و ابطال نظر پندارگرایانی 	
که می  گویند مسلمانان تا زمانی که پایبند دینشان هستند هرگز پیشرفت نخواهند کرد.

• تقویت پیوند، ارتباط میان ملت های مسلمان و عمیق تر کردن الفت و دوستی میان ملت های 	
مسلمان و تأمین منافع مشترک آنان. )دغدغه تقریب و وحدت(1

بنابراین، مهم ترین دغدغه سید برای انتشار این نشریه مبارزه با استعمارگری انگلستان است. 
آقای دکتر حمید عنایت می نویسد:

س��ید جمال در زمانی می خواست از راه »عروةالوثقی« )مجله ای که به زبان عربی در پاریس 
منتشر می کرد( بر دامنه این مبارزه )مبارزه با ترس و نومیدی( بیفزاید که استعمار انگلیس در آسیا 
به کامیابي های بزرگی دست یافته بود و بر اثر شکست ایران در جنگ هرات )1273 هجری و 1856 
میالدی( و نافرجامی ش��ورش هند )1274 ه. و 1857 م( و اش��غال مصر )1300 ه. و 1882 م( در 
نظر توده مسلمان همچون قدرتی شکست ناپذیر می نمود. سید می دانست که مسلمانان تا زمانی که 
خویشتن را از عقده  بیچارگی در برابر استعمار انگلیس نرهانند، از ایشان نمی توان چشم داشت که 
بر ضد استعمار بیگانه و امیران ستمکار و ظلم شعار )استبداد داخلی( به پیکار برخیزند. از این رو در 
سراسر زندگی خویش می کوشد تا مسلمانان را در مبارزه با انگلستان قویدل کند و نشان دهد که 
اگر مسلمانان براستی یگانه و بسیج شوند )اتحاد اسالم( می توانند انگلستان را از گسترش خواهی و 
زورگویی بازدارند. نمونه ای از این اعتقاد سید، مقاله ای به عنوان »اسطوره« در عروةالوثقی است که 

خالصه اش این است:
بیرون شهر استخر پرستشگاهی بود که مسافران به هنگام شب از ترس تاریکی به درون آن 
پناه می بردند، ولی هرکس که درون آن می رفت به طرزی مرموز درمی گذشت. کم کم همه مسافران 
از این پرستشگاه ترسیدند و هیچ کس پروای آن را نداشت که شب را در آنجا بگذراند، تا سرانجام 
مردی که از زندگی بیزار و خس��ته شده بود ولی اراده ای نیرومند داشت به درون پرستشگاه رفت. 
صداهای س��همگین و هراس انگیز از هر گوش��ه برخاست که او را به مرگ تهدید می کرد، ولی مرد 
نترس��ید و فریاد زد: پیش آیید که از زندگی خس��ته شده ام. با همین فریاد یکباره صدای انفجاری 
برخاست و طلسم پرستشگاه شکسته شد و از شکاف دیوارهایش گنجینه های معبد پیش پای مرد 
فرو ریخت. بدین س��ان آشکار شد آنچه مسافران را می کشته ترس از خطری موهوم بوده است ... 

1. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 68 و 69.
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بریتانیای کبیر چنین پرستش��گاهی بزرگ اس��ت که گمراهان چون از تاریکی سیاسی بترسند به 
درون آن پناه می برند و آنگاه اوهام هراس انگیز، ایش��ان را از پای درمی آورد. می ترسم روزی مردی 
که از زندگی نومید شده ولی همتی استوار دارد به درون این پرستشگاه برود و یکباره در آن فریاد 

نومیدی برآورد، پس دیوارها بشکافد و طلسم اعظم بشکند.1

گزارش محتوای کتاب. 7
این کتاب دارای دو بخش است در بخش اول مقاالت نشریه گردآوری شده است که 27 مقاله 
است. در مقاالت این بخش، موضوعات مختلفی مطرح شده است که در یک توصیف کلی می توان 
گفت این مقاالت، عهده دار مباحث فکری- اندیش��ه ای بوده اس��ت که بیشتر با رویکردی کالمی و 
هدفی فراخور متکلمان به نگارش درآمده اس��ت.2 دقت در عناوین برخی از این مقاالت که در زیر 

آمده است، شاهدی بر رویکرد کالمی در این مقاالت است:
النصرانیۀ و األس��الم و أهلها؛ القضاء و القدر؛ التعصب؛ الوحدة اإلس��المیۀ؛ الجنسیۀ و الدیانۀ 
اإلسالمیۀ؛ امتحان اهلل للمؤمنین؛ سنن اهلل فی األمم؛ کم حکمۀ اهلل فی حب المحمدة الحقۀ؛ و ال 

تکونوا کالذین تفرقوا؛ و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا 
مهم ترین مطالب این مقاالت را می توان در چندین محور خالصه نمود. با دقت در این محورها 

می توان به اهمیت تقریب و ایجاد وحدت میان مسلمانان در نگاه سید پی برد:
مسلمانان هویتی جز دین خود ندارند، آنان برادرند و نسبت و زبان و حکومت آن ها را از هم . 1

جدا نمی سازد.3 از این رو، باید بر تقویت تعّصب دینی خود بکوشند و نگذارند استعمارگران 
با حیله های خویش آن ها را تکه تکه و شعبع شعبع کرده و بر آنان مسلط گردند.4

مقایس��ه میان گذش��ته و حال امت اسالمی نش��ان از آن دارد که امت در وضعیت بسیار . 2
نابسامانی به سر می برد و با دوران تعالی و موفقیت های گذشته فاصله فراوانی گرفته است 
و راه رهایی از این مشکالت، بازگشت به اصول و احکام دینی و ارشاد مردم با موعظه های 
نورانی دین اس��ت تا در نتیجه قلب ها پاک و اخالق ها مهّذب گردند و آتش غیرت اسالمی 

1. سیری در اندیشه سیاسی عرب، ص 99 و 100. شهید مطهری می نویسد: »این اسطوره همان داستان »مسجد مهمان ُکش« است که 
در کتاب مثنوی جلد سوم آمده است و علی الظاهر سید این داستان را از همان کتاب اقتباس کرده است ولی نخواسته است در محیطی غیر 

اسالمی این اسطوره را با نام مسجد بیان کند. )ر.ک: مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 44(
2. سیری در تفکر کالمی معاصر، ص 105.

3. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 103 – 106. 
4. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص136 و 137.
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فوران نموده و به خاطر اعتالی دین، اختالفات را کنار گذاشته و با یکدیگر متحد گردند.1 
وحدت از اصول دین اسالم است آیا نباید هر مسلمانی به حکم آیه »إنما المؤمنون إخوة« . 3

)حجرات: 10( به برادر مسلمانش نظر نموده، با او متحد شود و در مقابل سیل بالها مدافعش 
باشد؟2     

اگر امت یکپارچه در مس��یر صالح و نجات خویش گام بردارند و همواره اصول اسالم را در . 4
برابر دیدگان خویش داشته باشند، هیچ مانعی نمی تواند آنان را از رسیدن به منتهای کمال 
انسانی باز دارد.3 بر علما واجب است که به عنوان وارثان انبیا بپا خیزند و نهضت احیای رابطه 
دینی و اتحاد میان مسلمانان را شکل دهند و آسیب های اختالفات را از بین ببرند و از هر 

مدرسه، دانشگاه و مسجدی که با آن در ارتباطند برای رسیدن به این هدف بهره جویند.4
با آنکه آیین مسیحیت بر اصولی چون مسالمت و آسان گیری در هر چیزی بنا شده است . 5

و در آن سخن از رها کردن دنیا و ملک و سلطه مطرح است، با کمال تعجب می بینیم که 
اهل این آیین در تقاخر و بهره مندی از زینت های این دنیا با هم مسابقه می دهند! و در این 
راس��تا، حتی به س��رزمین های دیگر نیز رحم نکرده و برای استعمار و بهره کشی از در این 
سرزمین ها با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازند، در حالی که با آنکه اسالم بر شوکت، عزت، 
رفع سلطه بیگانگان و کفار و برداشتن هر گونه قانون مخالف شریعت اسالمی بنا شده است 
و هر کس آیات کتاب آسمانی آش را بنگرد که سخن از برتری همه جانبه دارد، شک ندارد 
که مسلمانان باید از همه امت ها در اختراعات و استحکامات نظامی و ... سبقت گرفته باشند، 
اما با دیدن وضعیت اسف بار مسلمانان، حیران و سرگردان می شود! چه بر سر مسلمانان آمده 

است که این چنین از رشد مطلوب دین خود فاصله گرفته اند؟!5
برخی از غربی ها گمان کرده اند تا زمانی که مسلمانان به قضاء و قدر و انتساب همه امور به . 6

خداون��د اعتقاد دارند، به جبر معتقدند و هرگز برای گرفتن حقوق خود اقدامی نمی کنند، 
در حالی که گمانشان باطل است و اعتقاد به قضا و قدر غیر از اعتقاد به جبر است و هیچ 
مس��لمانی در این زمان )سنی، شیعی، زیدی، اسماعیلی، وهابی و خارجی( به جبر محض 
قائل نیست و هر یک به گونه ای به اختار قائل اند ولو با نظریه کسب.6 اعتقاد به قضاء و قدر، 

1. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 114.

2. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 162.

3. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 114.

4. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 126.
5. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 118 – 120.
6. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 140– 142.
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ن��ه تنها جمود و ضعف را در پی ندارد، بلکه به مس��لمانان ج��رأت، قدرت و روحیه تحمل 
سختی ها می دهد.1 

یقین مسلمانان به خداوند و آنچه محمد علیه الصالة و السالم آورده است، نباید به ایشان . 7
اجازه دهد که از رحمت پروردگار و امید به بازیابی مجد و عظمت خویش ناامید شوند.2 

ایمان برای خود آثاری دارد و در فضای امتحان الهی است که این آثار ظهور و بروز می یابد . 8
و فرار از امتحان الهی موجبات جلب خزی ابدی است.3

چه چیز مسلمانان را از حرکت، ارتباط با دیگر مسلمانان و مقابله با دشمنان بازداشته است؟ . 9
ریشه عوامل این وضعیت، »ُجبن« )ترس( است. کسی که توهم کند که میان ترس و ایمان 

به شریعت محمدی می تواند جمع کند، خود را فریفته است و بهره ای از ایمان ندارد.4  
در بخش دوم کتاب، گزیده ای از اخبار مهم مرتبط با جهان اس��الم و فعالیت های استعماری 
فرانس��ه و انگلس��تان مطرح شده اس��ت. در این بخش اخبار و مطالب متنوع نسبت به کشورها و 
مناطق مختلف اسالمی و غیر اسالمی و حاکمان آن ها به چشم می خورد: انگلستان، فرانسه، آلمان، 
ایرلند، ایتالیا، مصر، سودان، ایران، افغانستان، هند، چین، نجد )عربستان(، عثمانی )ترکیه(، الهور 
)پاکس��تان(، یمن و س��وریه، اما بیش از همه از مصر سخن گفته شده است. اخبار مطرح شده در 
این بخش، کاماًل هدفمند و در راس��تای اهداف کلی نش��ریه – یعنی بیداری مسلمانان و و بررسی 
سیاست های دولت های بزرگ استعمارگر به ویژه انگلستان- گزینش گردیده و در کنار مقاالت به 

چاپ رسیده است. مرور عناوین برخی از اخبار مؤیّد این مدعاست: 
سیاس��ۀ إنجلترا فی الشرق؛ اإلنجلیز فی السودان؛ اضطراب سیاسۀ اإلنجلیز فی مصر؛ برلمان 
إنجلترا؛ الفرنسیون فی التونکین؛ مقاصد إنجلیزیۀ فی مصر؛ المسألۀ المصریۀ و اإلنجلیزیۀ؛ دسیسۀ 
أخری؛ ریاض باش��ا و السیاس��ۀ اإلنجلیزیۀ؛ تصرف اإلنجلیز فی الهند؛ العدالۀ اإلنجلیزیۀ!؛ إنجلترا و 
فرنسا؛ إنجلیز و اإلسالم؛ حیلۀ إنجلیزیۀ؛ هؤالء رجال اإلنجلیز و هذه أفکارهم، کید اإلنجلیز فی مصر، 

اإلنجلیز و الدول. 
جناب آقای خسروشاهی در مقدمه کتاب »عروة الوثقی«، تمامی مطالب کتاب را در سه محور 
خالصه می کند: 1.مقاومت در برابر استعمار اروپایی و به ویژه انگلستان؛ 2. وحدت اسالمی؛ 3. اسباب 

1. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 144.

2. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 174.
3. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 197 و 198.
4. ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 223- 226.
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عقب ماندگی مسلمانان.1 بنابراین، از نگاه ایشان نیز، کتاب »عروة الوثقی« منادی وحدت و تقریب 
شمرده می شود.

ویژگی ها و نوآوری ها. 8
در این مجموعه که نوعی نشریه فکری و خبری به شمار می آید، بارها از آیات قرآنی استفاده . 1

شده است )حدود 80 مورد( و حتی آغاز برخی مقاالت یا نام برخی دیگر مزین به آیات الهی 
ٌقوا« )آل عمران: 105(؛ »و نرید أن نُمنَّ علی الذین اسُتضِعُفوا«  است: »و ال تکُونوا کالذین تفرَّ

)قصص: 5(.
ادبیات نوشتار، خصوصاً در بخش مقاالت در عین عالمانه بودن، ادیبانه و حماسی است و در . 2

خواننده شوق و حرکت می آفریند. 
در آن ب��ه بحث های صرفاً علمی و به اصطالح مدرس��ه ای نپرداخته اس��ت و از بحث های . 3

مختلف دینی در راستای آسیب شناسی وضعیت امت اسالمی و ارائه راهکار برای برون رفت 
از این وضعیت بهره برده است.

سید با جهان و زمان خود آشنایی کامل داشت. او زبان های متعدد بیگانه از قبیل انگلیسی . 4
و فرانس��ه و حتی روس��ی را می دانست، به آسیا و اروپا و قسمتی از آفریقا مسافرت کرده و 
با ش��خصیت های مهم علمی و سیاس��ی جهان برخورد و مذاکره کرده بود و در نتیجه این 
تحرک و پویایی، هم زمان و جهان خود را شناخت و هم به دردهای کشورهای اسالمی که 
داعیه عالج آنها را داش��ت دقیقاً آشنا شد.2 و این دید وسیع و به روز بودن وی، در نگارش 
مطالب عروة الوثقی به روش��نی ظهور یافته است. ایشان به اتفاقات متعدد در اقصی نقاط 
جهان واکنش نش��ان می دهد و این اتفاقات را تحلیل کرده و حتی اغراض و آثار آن را نیز 

بیان می دارد.3
اگر چه طول عمر نش��ریه زیاد نبوده است، اما ارتباط خوبی با مخاطبان پیدا کرده بود، به . 5

گونه ای که مخاطبان از نقاط مختلف جهان با ارسال نامه یا تلگراف اخبار و دغدغه ها و یا 
نگرانی ها و انتقادات خود را منتقل می کردند و این مزالب در نشریه منعکس شده است.4

 سیدجمال به عنوان یک متفکر شیعی، در این کتاب نکته  یا دیدگاه شاذی را که با مبانی . 6

1. ر.ک: مقدمه کتاب العروة الوثقی، ص 70 – 73. 
2. مجموعه  آثار استاد شهید مطهری، ج 24، ص 31 و 46. 

3. از جمله: ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 256 و ص 265 و ص 296 و ص 365 و ص 408 و ص 454.
4. از جمله: ر.ک: العروة الوثقی؛ ص 253 و ص 266 و ص 270 و ص 322 و ص 336 و ص 337 و ص 350 و ص 438.
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دین و مذهب منافات و تعارض داشته باشد مطرح نکرده است، اما از سوی دیگر، به منفردات 
یک مذهب خاص نیز نپرداخته اس��ت و تنها بر مس��ائل مهم اسالمی که مورد وفاق همه 
مسلمانان است، تأکید ورزیده است تا بتواند مسلمانان را زیر چتر اصول اساسی اسالم جمع 
کرده و وحدت اس��المی را محقق س��ازد. از این رو، مجموعه نشریات عروة الوثقی در نقاط 
متفاوت جهان مورد توجه واقع شد و توانست تأثیر شایانی بر امت اسالمی اعم از شیعه و 
سنی، عرب و غیر عرب بگذارد.1 حتی شماره های آن پس از انتشار کمیاب و نایاب می شده 
و چه بسا خوانندگان مشتاق به دست خود نسخه هایی از آن را استنساخ و تهیه می کرده اند، 

به عالوه مقاالت آن جراید ایران و هند نیز ترجمه و منتشر می شده است.2    

نتیجه گیری. 9
عروة الوثقی مجموعه نش��ریاتی اس��ت که در س��ال 1301 ه.ق )1884 م( در پاریس منتشر 
گردیده و بازتاب دهنده اندیشه های یک متفکر اصالح گر و یک متکلم نواندیش، یعنی سید جمال 
الدین اسدآبادی است. آگاهی بخشی، تأکید بر بازگشت به اصول اساسی و روح بخش اسالم و اتحاد 
مس��لمانان در برابر اس��تعمارگران مهم ترین دغدغه این نشریه به شمار می آید. مقاالت این نشریه 
نگاه های کالمی س��یدجمال را نیز روشن می س��ازد که با دقت در این مقاله ها می توان گفت نکته  
یا دیدگاه ش��اذی را که با مبانی دین و مذهب منافات و تعارض داش��ته باشد، مطرح نکرده است، 
همچنین، به منفردات یک مذهب خاص نیز نپرداخته است و تنها بر مسائل مهم اسالمی که مورد 
وفاق همه مس��لمانان است، تأکید ورزیده است تا بتواند مسلمانان را زیر چتر اصول اساسی اسالم 
جمع کرده و وحدت اسالمی را تحقق بخشد. اگر چه این نشریه تنها در هجده شماره انتشار یافته 
است، اما یک جریان فکری را در جهان اسالم به راه انداخت و تأثیرات شگرفی در مهم ترین تحوالت 
بعدی جهان اسالم ایجاد کرد و می توان این نشریه یا کتاب را »منادی وحدت و تقریب« توصیف 

کرد.

1. ر.ک: تاریخ االس�تاذ االمام، ج 1، ص 33، و قد اخذت فی قلوب الش��رقین عموماً و المسلمین خصوصاً ما لم یأخذه قبلها وعظ واعظ و ال 
تنبیه منّبۀ .... )به نقل از سیری در تفکر کالمی معاصر؛ ص 104(

2. ر.ک: سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین، ص 84؛ سیری در اندیشه سیاسی عرب، ص 99.
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