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  ۴شماره  -  ١٣۶۴بھمن و اسفند » کیھان اندیشه 

  اسدآبادی  سید جمال الدین  بعد فلسفی شخصیت

  پور ارسالی از مشھد مقدس احمدیان  

.......................................................................  

. دھد کند،و طریق الئقه را به او نشان می انسان را بیان می  فھماند و شرف فلسفه است که انسان را بر انسان می«
ھرامتی که رو به تنزیل نھاده است،اول نقصی که در آنھا حاصل شده است،در روح فلسفی حاصل شده است،پس از 

  )١.(تاس  آن،نقص درسائر علوم و آداب و معاشرت آنھا سرایت کرده

ای است،که آشنائی به ابعاد  خودساخته  ھای سید جمال الدین اسد آبادی،از چھره» سید جمال الدین اسد آبادی«
درخشان اسالمی،با تحمل مشقات و رنج آوارگی و مخاطرات،توفیق یافت جوھر پویایی اسالم را به   گوناگون فرھنگ

ساز اسالمی،در  توان از محورھای متحرک نھضت تاریخ او را می.خفته و غفلت زده اسالمی،بنمایاند و بشناساند  جوامع
  با وجود آنکه.ای آغازگر، فضای تاریخ بعد از خویش را روشنی بخشید قرون اخیر به شمار آورد،که به عنوان بارقه

  به نویسندگان و مورخان بزرگ اسالمی با نشر تألیفات و مقاالتی سودمند و متعدد،به شناساندن او دست زده و
مربوط   ھای اندیشهء وی اقدام کرده اند،با وجود این، به نمودن بعد فلسفی،که از خصوصیات بارز اوست،آن معرفی جلوه

شود،امید است که پژوھندگان تاریخ فالسفهء اسالمی، این مھم  می  به موضوع فالسفهء اسالمی به خوبی مشاھده
  .دارگر بزرگ مشرق زمین،تتبع کافی مبذول دارندبی  را ملحوظ داشته،برای باز نمودن سیمای فلسفی

یکی از نعمتھای گرانقدری که خداوند تبارک و تعالی،به سید جمال عطا فرموده بود،داشتن ذھن نیرومند و استعداد 
  داد ای بود،که او را در سطح یکی از نوابغ جھان قرار می خارق العاده

ومند و عقل بزرگ و دید نافذی که خدا به سید الدین داده است پس نیر  من اگر بگویم ذھن«:گوید شیخ محمد عبده می
  )٢.(»ام دارد مبالغه نکرده  از پیامبران در باالترین مرتبه

در رّد «رسالهء معروف  شود،و در آنجاست سید،بعد از تکمیل علوم اسالمی در نزد بزرگ ایران و عراق،راھی ھند می
  .ده به عربی ترجمه کردنویسد شیخ محمد عب را می»طبیعی مسلکان

گذارد،که سید  نمی  این کتاب،تماما متکی بر براھین عقلی و محکم است و مطالعهء این رساله جای ھیچگونه شکی
کند،که  در این کتاب ثابت می. فلسفهء اسالمی و ھمچنین فلسفهء غرب داشته است  تسلط کامل بر فلسفهء قدیم
مسلکی که بعدھا زنادقه نیز به !اند مسلکی از مکاتب یونان قدیم را دو مطرح کردهاند بلکه  فالسفهء مادی،عقاید نیاورده

در کلکته ایراد کرد،ابتدا عظمت تمدن ھند  ١٨٧٢نوامبر  ٨به تاریخ   لکچر در تعلیم و تربیت«سّید در مقالهء.پیدا کردند  آن
علوم در با یکدیگر ھستند و ھیچیک به باشد،ولی ھمهء  بشری بخاطر وجود علم می  و ارزش علم و دانش در پیشرفت

داریم که ریاست بقیهء علوم را به عھده   تواند مو نفع را برای عالم انسانی فراھم کند،ولی احتیاج به تنھایی نمی
  :گوید نگھداری آنھا را به عھده بگیرد و این علم فلسفه است، می  داشته باشیم

موضوع آن ...زیرا  و علت مبقیه بوده باشد،آن علم فلسفه،یعنی حکمت  تآن علم،که به منزلهء روح جامع،و به پایه قو«
و ھر یک از علوم - سازد آشکار می  و حاجات به-دھد انسانی را بر انسان نشان می  و علم فلسفه است که-عام است

باشد،به آن علومی که  اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد،و آحاد آن امت عالم بوده.برد بکار می  را به موارد الئقه
بدون   یک قرن یعنی صد سال بماند،و ممکن نیست که آن  آنھا خاص است،ممکن نیست که آن علوم در آن امت  موضوع

  )٣(».روح فلسفه،استنتاج نتائج از آن علوم کند

کشور عثمانی و  از  ھایی برای آنان دارد چنانکه سید جمال،در این آسیب  این علم شریف اگر از جوامع مسلمین خارج
  :فرماید آورد و می مصر شاھد می

اند ھنوز فائده از آن  است که مدارس،از برای تعلیم علوم جدیده گشوده  دولت عثمانی و خدیویت مصر،از مدت شصت«
نبودن روح فلسفه ازین علومی   شود و به که تعلیم علوم فلسفه در آن مدارس نمی  سببش این!اند علوم حاصل نکرده

بود،درین مدت شصت  و بالشک اگر فلسفه در آن مدارس می.ای ایشان را حاصل نیامده است ثمره  ن اعضاء میکه چو
  سال از فرنگ مستغنی شده،خود آنھا در اصالح مملکت خویش
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طلب   جا برای مدارسفرستادند و استادھا از آن نگ نمی  نمودند و اوالد خود را ھر ساله از برای تعلیم به می
 )۴(»نمودند نمی

  :گوید فوائد که در آغاز آن می«ای دارد تحت عنوان سید جمال الدین مقاله

خود و طلب   کند عالء را به حکمت ندا می«:،یعنی»الحکمه تنادی العلماء با علی صوتھا و تطالبھم بحقھا حکمة العقل
  ».کند از ایشان حق خود را در عقل می

فایدهء آن چیست؟موجب اصلی انتشار آن در چه بوده است؟و   فلسفه یعنی«ئواالتی چند از قبیلمقاله را با س
  :گوید و در تعریف فلسفه می  سئواالتی مانند آن شروع

است،به انوار خرد   سوی فضای واسع شاعر انسانیت و از الهء ظلمات  مدارک حیوانیت] و تنگنای[ فلسفه خروج از مضّیق
جھل و نادانی به دخول در مدینهء ]از[  است به بصیرت و بینائی،و نجات است از توحش]  می و عمشغریزی،و تبدیل ع

  )۵.(»انسانی است  و غایت آن...و بالجمله صیرورت انسان است  فاضلهء دانش

  :  سید،برای فلسفه محدودیتی قائل نیست چنانکه

فی حد ذاتھا   ای از درجات ای ندارد و به ھر درجه دازهھر کس را ظاھر و ھویدا گردید که فلسفه را حدی و نیست و ان
آورد که  سخن از کسانی می  آنگاه)۶.(شود عالیتر نظر افتد نقض شمرده می  مالحظه شود کمال است و چون به

  :و چنین گوید.  شده بودند و گفتار آنان را چون وحی الھی مقدس  شیفتهء مطلق حکمای

ملکات مقدسه و   و رومانیین،ھمگی صاحب عقل مطلق)ای در یونان  السفه اغریقیینآنھا اعتقاد نمودند،بر اینکه ف
باشند و افق مشاعر و مدارک آنھا فوق افق مشاعر انسانھا است و لھذا اقوال آنھا   خداوندان قوای قدسیه و مکاشفات

ت قدرش،در وقتی که خواست را جالل  حتی...نموده،تقلید نمودند ایشان را در حجج و ادله  را مانند وحی آسمانی
  )  مرشد خود ارسطو اغریقی را در مسأله نفوس فلکیه، را بسیار بزرگ شمرده،وحشت و دھشت بر او غلبه  مخالفت

  :نگاه،علما و فضالی ھند را مخاطب قرار داده

ا انظار خود را یکبار از آن و ای خداوندان اذھان ثاقبه و ای دارایان افکار چر  ای اصحاب قرائح زکیه،و ای ارباب غرائز طیبه
برید؟و  افکنید و حدث و علل آنھا،پی حجاب آن مؤلفات تدبر و تفکر بکار نمی دارید؟و بدین علم وسیع نظر نمی  کتب نافعه

مستغی از تعریف و یا   کنید که آیا علم از جمله بدیھیات جزئیه استعمال می  چرا آن عقول عالیه را ھمیشه درین مسائل
اضافه است؟و یا از   از مقوله فعل است و یا از مقوله انفعال است؟و یا از مقوله  ج به تعریف است؟و آیا علمنظری محتا

  )٨(»...مقوله کیف و

عالج   مسلمانان باشیم،و به فکر راهفکر بیچارگی و پریشان حالی   بیائیم و به«:کند که سید جمال الدین،نصیحت می
باشد از برای عالم دانا و حکیم بینا، که  سر بر داریم آیا عیب نمی  برای این حادثهء عظمی باشیم و از خواب غفلت

فرا گرفته باشد،با وجود این او را از علل و بواعث آنھا ھیچگونه   جمیع عالم را فنون جدیدبه و اختراعات نو انشاآت تازه
  ».ی نباشدخبر

کند که اگر تطویل کالم نبود، اشاراتی  ،نیز مطالبی فلسفی ذکر می»اسباب حقیقت سعادت وشقای انسان«در مقالهء
  .پذیرفت نیز صورت می

اش در جده  احواالت سفر خود به مکه،آنجا که از توقف یک ماھه  ،ضمن»حیات یحیی«در کتاب»یحیی دولت آبادی«
بعد   به  ای رسد،ولی اشاره اگر چه ظاھرا غیر عقالنی به نظر می  را نقل کرده است که ای آورد قضیه سخن به میان می

  :گوید او می.فلسفی سید جمال دارد

پیرمردی   دارد مالقات نشاند، چیزی که در این مدت مرا مشغول و مسرور می پیشامد احوال یک ماه،ما را به انتظار می«
مختصری،امرار   در این وقت در جّده به کسب]و[ نموده مصر، دوافروشی می است،حاجی علی نام تبریزی که سالھا در

ھر دو را مقصد .ام کرده  به اتفاق سید جمال الدین اسد آبادی مسافرت:گوید می... این مرد دل زنده.نماید حیات می
  »)٩!(ام را گرفتهف  سید جمال الدین به خط سیاسی و فلسفه افتاده و من شیمی  تحصیل علم کیمیا بوده،باالخره
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رود و  می  روز در آنجا توقف داشته است و بالفاصله به استانبول ۴٠رتود و ظاھرا  به ھر حال سید از راه ھند،به مصر می
اینکه آن   شود و حال کند که شیخ االسالم عثمانی از او رنجیده خاطر می در استانبول نطقی می ١٢٨۶در ماه رمضان 

کند،و ابتدا در خانه و سپس  سید،ناگزیر به مصر مراجعت می.نبوده است  ات حکمای اسالممطالب چیزی جز تکرار نظر
پردازد،سید در البالی آن، فکار و عقاید خود را  عقلی و فلسفهء ابن سینا می  به تدریس علوم»االزھر«در مسجد جامع

ذر آگاھی و بیداری را در شھرھا و روستاھا کردند و ب معارف گرانقدر را پخش می  کرد و آنھا ھم این برای طالب بیان می
عقاید فلسفی خود   البته این مطلب را نباید فراموش کرد که سید جمال الدین فرصت چندانی برای ثبت.کاشتند می

  :»مدکور  دکتر ابراھیم«پیدا نکرد،و به قول

    ا کتابت و تألیف،ضمن آنکهالقاء تعالیم خویش معتقد بود ت  سید جمال الدین،مانند سقراط است،که بیشتر به«

 ».گذاشت نمی  سفرھای سید به شرق و غرب دیگر مجالی برای تألیف

  :داریم می  در انتھا،توجه خوانندگان ارجمند را به نظر چند شخصیت معروف،در مورد بعد فلسفی سید جمال معطوف

الفالسفة و کبار   من اعاظم«:کند از سید چنین تعبیر می»م الشیعهاعال  طبقات«شیخ آغا بزرگ طھرانی در کتاب-الف
  ».رجال الشیعة المصلحین

فیلسوف اعظم و استاد «:گوید مرحوم میراز صادق بروجردی که مدت سه سال،در خدمت سید بسر برده است می-ب
  )١٠(»بزرگ اھالی مشرق زمین،سّید جلیل القدر اسدآبادی

  .کند یاد می»اسالمی عصر خویش  فیلسوف«،با تعبیر،از سید»خیرالدین زرکلی«-ج

  )١١.(»او در فلسفه و سیاست،مھارت داشته است«:نویسد شیخ یحیی دولت آبادی می-د

. »از بزرگترین فیلسوف شرق،سید جمال الدین اسد آبادی  دو نامه«ای ترجمه کرده است بنام دکتر شھیدی رساله-ط
  )١٢.(»اند فالسفه و از نوابغ و بزرگان شمرده  بزرگترین مردم سّید را از«:الشعرای بھار ملک-م

جمال   النبوة فی رأی«،فصلی تحت عنوان»فی الفلسفة االسالمیة، منھج و تطبیقه«دکتر ابراھیم مدکور در کتاب-ن
  .پردازد آورده است،که به مقایسهء فارابی با سید جمال می»الدین

فیلسوفی که باید او را پس از ابو .دانست...ی و ابن سینا و ابوالحسن عامریتوان او را یکی از بھترین اخالف فاراب می-و
  )١٣.(دانست  نصر فارابی،بزرگترین فیلسوف سیاسی اسالم

  ).١۴(فیلسوف عظیم الشأن جلیل القدر ایران:صفات اهللا جمالی-ی

امید «:بریم می  حکیمی،به پایانخود را با سخنی از استاد محمد رضا   سخن از سید جمال فراوان است،و در اینجا کالم
نویسند جز دھھا کتاب که  است که پس از این،مطلعاتی که در تاریخ فلسفهء اسالمی یا ایران اسالمی چیزی می

تضییع شدهء این فرزند   ھای فلسفهء اسالمی خویش را به ادای فصلی از تاریخ  اینان-دربارهء سید نوشته شده است
  )١۵(»دھدعا اختصاص -غدیر-بعثت(رشید

دیدگاه ویژهء   ایم،فیلسوفی در این سدهء اخیر کدام فیلسوف اسالم و عظیم القدرتر از سید جمال الدین داشته«
فارابی و ابن سینا و ابو الحسن عامری و امثال اینھا فلسفهء سیاسی،و ابن   توان او را یکی از بھترین فلسفی نیز می

بزرگترین فیلسوف سیاسی   وفی که باید او را پس از ابو نصر فارابیفیلس!...دانست  خلدون در فلسفهء اجتماعی
  )١۶(».اسالم دانست

  ھا پاورقی

  .،به کوشش ابو الحسن جمالی٩٣/مقاالت جمالیه-)١(

  .١٠/مقاالت جمالیه-)٢(
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  .٩٢/مقاالت جمالیه-)٣(

  .٩٢ھمان ص -)۴(

  .١٣۴ھمان،ص -)۵(

  .١۴١ھمان،ص -)۶(

  .١۴١ھمان،ص -)٧(

  .١۴۶ھمان،ص -)٨(

  .٨۴،ص ١حیات یحیی،ج -)٩(

  .١۴۶اسناد و مدارک دربارهء سید جمال،ص -)١٠(

  .٩٢،ص ١حیات یحیی ج -)١١(

  .١١بیدارگران اقالیم قبله،ص -)١٢(

  .٩٨شیخ آقا بزرگ،ص -)١٣(

  .۵مقاالت جمالیه،ص -)١۴(

  .٩٧شیخ آقا بزرگ،ص -)١۵(

  .٩٧ھمان،ص -)١۶(

 


