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ولی احمد نوری

سید جمال الدین افغان
بخش شانزدهم
« اِرنست رونان» (  (Ernest Renanنویسنده ،فیلیسوف و مؤرخ بزرگ فرانسوی در سالهای 188۵م (معاصر سید جمال
الدین افغان) در وصف او نوشته است« :زمانی که با سید جمال الدین افغان هم صحبت می شدم ،حریت افکار و طبیعت نجیب
و درست او ،مرا به این اعتقاد وا میداشت که من در برابر خودم یکی از آشنایان قدیم خویشتن را دارم .با حضور سید جمال
الدین افغان و سخنانش تصور می کردم «ابن سینا» یا «ابن رشد» یکی از آن آزاد مردان دنیا را می بینم که روح انسانیت
بوده اند.

فلسفۀ سید جمال الدین افغان
از آثار صالح الدین سلجوقی فقید
تخلیص ،تصحیح و دوباره نویسی از ولی احمد نوری

تصوف سید جمال الدین افغان
سید جمال الدین افغان از خانوادۀ صاحب َمجد ( )1و شرف و دارای تاریخ پر از قهرمانی و جهاد ،چشم به دنیا گشود.
از خانواده ای که از قرن ها بدین سو در برابر هیچ متجاوز و غارتگر ،سالح را از دست نینداخته ،و در مقابل تجاوز
مغل به جنگ برخاستند و سستی و اندوه را به خود راه ندادند ،و در برابر هیچ دشمنی از عزم و تصمیم خویش
نگذاشتند .حتی در برابر شدت استعمار غربی که سیل آسا بر قاره های افریقا و آسیا سرازیر گردید و قارۀ 400
میلیونی (تعداد نفوس هند در سال نشر نخست این نبشته) هندوستان را غالم و بردۀ خویش ساخت ،مضمحل نشده و
از مقابله دست برنداشتند.
هنگامی که سید جمال الدین افغان در مرحلۀ صباو ت قرار داشت ،در دور و پیش او ،سخنی و یا قصه های شبانه ای
وجود نداشت که فکر و خاطر را به خود مشغول ساخته و برای مردم
چیزی مهم نباشد .فقط یک مسئله در خاطرها و اندیشه ها پیچیده بود که
عبارت از موضوع هجوم انگلیس به افغانستان و قیام افغان های شجاع
و مبارز بود .قیامی که همه خود را مانند یک فرد و یک پیکر ساخته،
در مقابل نیروی انگلیس به پا خاسته و سپاه آنها را درهم بشکنند تا آن
حد که از لشکر بیست هزاری آنها ،جز یک تن (داکتر برایدن) باقی نماند
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و تا آنکه صحنه های جنگ از کابل تا «کنر» (مسقط الرأس سید جمال الدین افغان) پر از نعش و اجساد کشتگان
انگلیس گردد.

خانواده سید افغان
سید در خانواده ای چشم به جهان گشود که در جنگ ها و جهاد نامور بودند و دل های افراد آن از غیرت دین و وطن
می تپید و به حفظ و نگهداری اخالق و سنن رسول هللا (ص) شهرت داشتند .سید جمال الدین افغان ازین محیط عالی
روحی و فضای آمیخته با خون و دود ،دو اصل ذیل را الهام گرفت.
اول :کشنده ترین درد ،بلکه برباد کننده ترین وبا ،در جهان اسالم اینست که مسلمان ها زبون و سرافگندۀ غیر
خدا(ج) باشند و عناصر بیگانه از دین ،با دین و حاکمیت و اراده و تقالید ایشان بازی کنند و منافع و اقتصاد آنها را
تحت حکم خویش قرار بدهند.
دوم  :این دردی که به جان شرق افتاده بی دوا و درمان ناپذیر نیست .دردی است که افغان ها دوای حقیقی آن
را کشف و تجربه کرده اند ،تجربۀ مکرر و بار بار و ملتفت باید شد که این دوای آزموده عبارت است از ایمان به
خدا و تمسک به مبادی بلند و نمونۀ اعلی دینی و اخالقی ،پیراستگی به فضایل ایثار ،شجاعت ،عفت و چنگ زدن به
«حبل هللا المتین» و باالخره وحدت و همبستگی در فکر و عقیده و آمال و آالم.
این نخستین هسته ای بود در مرکز شخصیت منظم سید جمال الدین افغان .عده ای از علما از قبیل «هید فیلد» و
امثال او باین عقیده اند :شخصیت منظمه ،مانند ذره و یا منظومۀ شمسی دارای مرکزی چون پروتون یا خورشید می
باشد و الکترون ها ،سیارات و اقمار به دور آن می چرخند .پس هستۀ اولی شخصیت سید جمال الدین افغان را وطن،
صیانت موجودیت و تدبیر آن تشکیل می داد .بنا بر آن سیاست و حیثیت ستون فقرات را در بنیان حیات او و حیثیت
«رکن یمانی»( ) 2را در کعبۀ تأمالت وی داشت .پس همه آنچه خداوند از علم گسترده و ادب رفیع و فلسفۀ عمیق به
سید جمال الدین افغان ارزانی و موهبت فرموده بود ،امور ثانوی شمرده می شد که مانند سیارات و الکترون ها
گرداگرد مرکز عالی آن (سیاست) دور می زد.

محیط علمی سید افغان
و اما محیط علمی سید جمال الدین افغان در افغانستان ،پشتونستان و شمال هند که از قرن  17تا ایام سید افغان وجود
داشت ،محیطی بود مزدحم و شگوفان از علم ،حکمت ،فلسفه و کالم و اشخاصی همچون «شیخ محمود جونفوری»،
«میر زاهد هروی»« ،مال محب هللا بهاری»« ،قاضی مبارک»« ،مولوی حبیب هللا قندهاری» « ،قاضی بشد کنری
»« ،حافظ دراز پشاوری»؛ «مجاهد بزرگ نجم الدین رحمت هللا»؛ (موالنای هده)« ،مالی سنبت» و «مال فیروز
کابلی» درین دیار به درجۀ نبوغ رسیدند و پنج عالم اخیرال ذکر از جملۀ معاصران تقریبی سید جمال الدین افغان به
شمار می روند.
در این قرون سه گانۀ اخیر ،تطور و دگرگونی بزرگ در طرق مدرسه ای عرض وجود کرد ،چنانچه بر علم کالم
از فلسفه افزودند و فلسفه را ممزوج و مخلوط با تصوف «وحدت الوجود» نمودند و «وحدت الوجود» هم با ادب
تلفیق شده بود .این جریان و پدیداری ها تنها در همین مناطق جلب نظر می کرد و در بالد عربی از آن سراغی نبود.
این وضع جدید در ساحۀ در است ( ، ) 3پدیده ای بود ابوعلی سینای بلخی برای بار نخست در کتاب معروفش به نام
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(اشارات) آغاز کرد ،و اشخاصی از قبیل (جالل الد ین دوانی)( ،شیخ شهاب الدین سهروردی)( ،مال صدرا) و (شیخ
محمود جونفوری) و عدۀ زیادی امثال ایشان به راه وی رفتند و از وی تابعت کردند .بنا بر تحلیل باال این علما هم
فالسفه ،هم کالمی ،هم صوفی و هم ادیب به حساب می آمدند.
لذا سید جمال الدین افغان ،در آغاز جوانی م انند هر طالب دیگر افغان از این قاعده مستثنی نبوده برای آموختن دین،
فلسفه ،تصوف و ادب کمر همت بست و تحصیل خویش را به وجه اکمل به پایان رسانید.
قرار مسموع ،سید جمال الدین افغان نزد (قاضی بشد کنری)( ،حافظ دراز پشاوری) و (حبیب هللا قندهاری) شاگردی
کرده است و ا ین اشخاص از لحاظ وسعت علمی خویش بخصوص در رشتۀ علوم فلسفه و منطق نظیری در اقطار
اسالمی آن وقت نداشتند .مزید بر آن از آنجایی که سید جمال الدین افغان سخت دل بستۀ علم بود ،تالش او جهت
آموختن علوم در این حد توقف نکرد ،بلکه مجاهدات بیشتر خویش را برای آگاهی آنچه در مدارس فکری (سیاسی،
فلسفی و علمی جدید) تدریس و تحصیل می گردید ،به راه انداخت و همت گماشت.
از شگفتی هایی که به حد اعجاز می رسید این بود که سید جمال الدین افغان از روح و اصل این دراسات ( )4آگاهی
داشت .باوجود آنکه این مدارس در آنوقت وسعت و شهرتی در شرق نداشتند و تراجم و مترجمینی در آنجا سراغ نمی
شد تا محققین علم را در آنچه می آموزند و تحصیل می کنند یاری و معاونت نماید.
همه آنچه را که سید جمال الدین افغان در مدرسه آموخت و یا از آفاق اندوخت و یا در اثر نتیجۀ مطالعات خستگی
ناپذیر و داشتن اهتمام شدید به مطالعه ،به دست آورده بود ،بر محور مشخص می چرخیدند که عبارت بود از« :امور
اجتماعی و سیاسی» و همین روش و عادت فالسفۀ قدما بود .این روش سید جمال الدین افغان چنین دلیل داشت که این
فالسفه ،نخستین فالسفۀ اخالقی شمرده می شوند که در زمینۀ اخالق فرد و اجتماع روشنی انداختند .با وجود تفاوت
زیاد میان حکیم و عالم ،ما ایشان را به نام حکما یاد می کنیم ،زیرا برخی از علما خاصتا ً آن عده که خویشتن را عالم
طبیعی یا بیولوژی می دانند ،می کوشند فلسفۀ اجتماعی را بر علوم خویش تطبیق نمایند .چنانچه «سپنسر» عالم
مشهور ،علم اخالق را بر مسئلۀ «تنازع للبقاء ،یا مجادله برای بقا»« ،انتخاب طبیعی» و «بقا برای اصلح»() 5
تطبیق کرد و عالم معروف دیگر «روزنبرگ» در پی تطبیق علم اخالق بر نظام ذره (اتوم) برآمد و آنرا عملی نمود.
اما مسائل اجتماعی نزد فیلسوف افغان سید جمال الدین افغان مصدر فکر و اندیشه بود و این ارزش دهی سید افغان
به مسائل اجتماعی تا آن حـد جـدی و گرم بـود که می کوشید آن را مقیاس برای امور طبیعی نیز بسازد .مثالً هنگامی
که در محاضرۀ (لکچر) خود (رد بر دهری ها) موضوع ترکیب ماده را از اشیای سه گانه (میتل ،فورس و انتلیژانس)
یعنی ماده ،قوه و ادراک رد می نماید ،چنین می گوید :
«  . . .و بعد از این از ایشان خواهیم پرسید :چگونه و با کدام آله ،هر جزء از اجزای ماده ،با انفعالیکه در خود دارد،
می تواند از مقاصد سایر اجزاء اطالع حاصل نماید؟ و چسان هر یک از این اجزاء قادر می شود آنچه را که اراده و
نیت می کند ،بر دیگر اجزاء بفهماند؟ و آیا مشوره های پارلمان و یا سنایی در ابداع این موجودات دارای ترکیب
بدیع و عالی کارگر بوده؟ و کجا این اجزاء در حالیکه در بیضۀ گنجشک قرار دارد ،می تواند بداند که بالضرور در
شکل پرنده دارای منقار و سنگدان ظهور خواهد کرد؟ و هر گاه در بیضۀ شاهین و عقاب باشد ،از کجا خواهد دانست
که در شکل پرندۀ گوشت خوار تشکل خواهد کرد؟ و از کجا درک خواهد نمود که برای آن داشتن چنگال درنده جهت
به دست آوردن صید و دریدن گوشت آن ،البد و ضروری است؟
این گونه رد دهری ها ،با وجود آنکه از زیباترین عبارات و مطمئن ترین فکر شمرده می شود ،حجتی است که در
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شکل بدیع اجتماعی ،کائنات و موجودات را ،در صورتی که مجلسین (مشرانو جرگه و ولسی جرگه) تصویر می کند،
مجلسینی که تصور نظام بدون آنها میسر شده نمی تواند.
با وصف آنکه تهداب تعلیمات انسانی سید جمال الدین افغان را روش و سیستم یونانی یعنی «ارسطاطالیسی» تشکیل
میداد و این روش اساس مدارس ما در شرق اسالمی نیز بود ،باز هم سید جمال الدین افغان گاهگاهی در مقام رد بر
دهری ها دست به «تـناهی» و «الیتناهی»« ،جوهر و عرض» و « جزء الیتجزا» میزد ،همچنانی که شیوه و روش
ارسطو نیز چنین بود .سید جمال الدین افغان در اغلب اوقات با عین سالحی که مدرسۀ نوین استعمال میکرد ،در
اجتماع دهری ها هجوم می آورد ،و بدون شک این روش صبغۀ نبوغ را برای سید جمال الدین افغان اعطا کرده بود.
شخصیت کالمی سید افغان همچون منظومۀ شمسی در غایت نظام و اتـقان ( ) 6بود و تمام مشاعر وی به دور یک
مرکز که عبارت از امور اجتماعی و بنا به گفتۀ ارسطو (اشیای انسانی) بود ،چرخ می زد .هدف و منظور سید جمال
الدین افغان از سیاست و اخالق ،همانا (کمال) بود .البته کمال به معنی که «شیخ ابو علی ابن مسکویه) و «موالنا
جالل الدین بلخی» فکر می کردند و به طریقه ای که «ایگل» و «کنت» (کانت) اشاره نموده اند ،نه به اصول و
اساسی که «المارک» و «داروین» گام برداشته اند .این کمال مورد قبول سید جمال الدین افغان عبارت است از
انکشاف روحی ،نجات بخشیدن غرایز از سقوط در پستی و متخلق شدن به «اخالق هللا».
پس سید جمال الدین افغان در این ناحیه ،صوفی بود و صوفی ها در این مسئله نوعی از تناقض ظاهری فکر می
ک نند ،به دلیل اینکه کمال در بدو امر ،غایت و نهایت اخالق شمرده می شود و متخلق شدن به «اخالق هللا» معنی اش
چنین است که اخالق فاقد نهایت و غایت است یعنی مفهوم «وظیفه برای وظیفه» و در حقیقت ،تناقضی در اینجا
موجود نیست ،مستند بر اینکه صوفی در انتظار اجر و مزدی نبوده و جز یک هدف ،منظور دیگری را نمی شناسد
و این هدف عبارت است از تشرف بدیدار پروردگار و تقرب به بارگاه جالل او و این به ذات خود هم «غایت» و هم
«الغایت» است یعن ی هم نهایت و هم النهایت است« .غایت» بدلیل اینکه اتحاد شعوری با خداوند عبارت از کمال
است که یگانه هدف صوفی به حساب می آید« .الغایت» به خاطر اینکه صوفی از سلوک خویش هیچ گونه هدف
مادی دنیوی یا اخروی ،جز متخلق شدن به «اخالق هللا» ندارد ،و اخالق هللا را نهایت غایت نباشد .پس خداوند خالق
است بدلیل اینکه خالق است نه به خاطر چیز دیگر.
شگفت آور است که سید جمال الدین افغان ،بر تمام روش های مدارس فکری ،طبیعی و اجتماعی که در خالل دو
قرن (هفده و هجده) در اروپا موجود بوده و به عصر حاضر پا نهاده است آگاهی داشته روح و جوهر آن را به خوبی
دریافته بود .سید جمال الدین افغان به فراگیری علوم طبیعی ،بیولوژی ،تاریخ طبیعی جدید و نشوء و ارتقا (یعنی
تکامل) مجدانه پرداخت و درست پرداخت ،همان طوری که بر موضوعات قابل تدریس در مکاتب مختلف سیاسی
همچون دیموکراسی ،سوسیالیزم و کمونیزم وارد شده و آگاهی کامل یافت .جرح و تعدیل و نقد و َرد سید جمال الدین
افغان بر اندیشه و فکر اجتماعی استوار بود ،آنگونه اندیشۀ اجتماعی که از دین منشاء می گیرد ،عقل آن را سیر می
دهد و کمال انسانی آن را به پیش میراند و رهبری اش می کند.
پس برای مثال باید گفت  :هر گاه ما معتقد باشیم که انسان ،ناشی از «روح هللا» است ،این عقیده یک نوع کرامت و
شرف را ،برای ما خلق می کند که ما را به سوی عزت و مجد رهبری می نماید و تا درجۀ عالی جمال اخالق و کمال
ذات بلند می برد ،و هرگاه ما به دنبال این گمان به راه افتیم که در سلسلۀ نسل «بوزینه» جا داریم ،در آن صورت
جز پیروی از قانون جنگل و منحط شدن تا درجۀ چهارپایان ،راهی دیگر نخواهیم داشت.
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سید جمال الدین افغان این طرز گمان را ،به عین سالح مورد استعمال «داروین» بدین گونه رد می نماید :هر گاه
بریدن گوش سگ ها در جزیرۀ «مدغاسکر» سبب شده باشد که نسل این سگ ها به مرور زمان بنا بر عقیدۀ
«داروین» تغییر شکل داده بدون گوش به دنیا بیایند ،پس چرا این قاعده و فورمول ،در مورد مللی که طی هزاران
سال ،اوالد خویش را ختنه (سنت) می کنند ،تطبیق نشده فرزندان نسل بعد تر ایشان به شکل ختنه شده (سنت شده) از
مادر تولد نمی شوند؟
سید جمال الدین افغان در دین خود موحد بود و در سیاست خود مردم را به سوی وحدت و همبستگی می خواند و
اجزای کائنات را به اساس عقیدۀ وجود خدا(ج) که اصل وجود ،منبع شعور و مصدر اراده است ،باهم ربط و پیوند
می داد و این طرز بینش ،فکر صوفیانه اش بود و بر ا ساس چنین عقیده ای میان روح و جسم ،ماده و معنی و هم بین
نظام طبیعی و نظام ادبی ارتباط قایم می کرد.
صوفی به طریقۀ «وحدت الوجود» که سید جمال الدین افغان بدان سلوک می کرده ،وجود حقیقی را در خداوند می
بیند و ماده و قوه و شعور را در همه صفات اوتعالی مشاهده می کند که موجودات آئینۀ وجود او و اجزای کائنات
مظاهری از «اسماء الحسنی» اوست .پس ایجاد طبیعت زادۀ پهنای الهی اش و پیدایش شعور ،تراویدۀ علم آفریده
گاری اش می باشد .چنانچه «سپینوزا» عین همین عقیده را دارد.
این بود اساس تأمالت سید جمال الدین افغان که آن را در دی ار خودش (افغانستان) کسب کرده بود .از ابتدای شش قرن
در افغانستان ،شمال هند و جنوب فارس مدرسه یا مذهب یا مشربی عرض وجود کرد که به نام «عرفان» مسمی
گردید .و این کلمۀ (عرفان) از فهوایش قریب به کلمۀ «اشراق» است.
بعد از «شیخ شهاب الدین سهروردی» این مدرسه به دو قسم منشعب گردید ،که یکی به نام مدرسۀ «مشائین» یعنی
مدرسۀ استدالل منطقی ارسطا طالیسی متکی بر فکر خالص و دومی مدرسۀ «اشراقـییـن» یعنی گروهی که قلب را
با مغـز یکجا می کردند و عقل را با سالح حدس و الهام مجهز می نمودند و محبت را با وظیفه و جمال را با حق
مخلوط می کردند ،و علم ،خاصه علم کالم در نظر ایشان مجموعه ای بود از بیداری ،عقل ،تصوف ،منطق و ادب.
فرق میان «اشراق» و «عرفان» از اینگونه است که اشراق را بر جنبۀ علمی و عرفان را در جانب ادبی این مذهب
اطالق و استعمال می نمایند.
این نوع تصوف (وحدت الوجود) با فکر و ا ندیشۀ ذره و دیمقراطیه که دین اسالم را تأیید می کند ،تناقض نداشته و
بکلی مؤید آن به شمار می رود ،زیرا اهل کالم از فکر و نظر ارسطو در مورد هیوال و صورت برگشته و به نظریۀ
دیمقراطیس در بارۀ ذره گراییده اند.
به کثرت شنیده ام که سید جمال الدین افغان گاهگاهی این ابیات معروف «عراقی» شاعر صوفی مشرب را زمزمه
می کرد:

نخستین باده کانـدر جـام کـردنـد

ز چشم مست ساقی وام کردند

چو خود کردند س ِِر خویشتن فاش

«عراقی» را چرا بدنام کردند

این عقیدۀ صوفی هاست که منبع عشق و محبت ،به ذات خود قدسی و آسمانی بوده ،مأخوذ از جمال مطلق می باشد،
بنا برآن جمال در نظر ایشان جمالی است نمونه که از مشرق الهی طلوع کرده است.
این صوفی ها در قضیۀ «حسین بن منصور حالج» نیز عین همین عقیدۀ خویش را دارند« .شیخ محمود شبستری»
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می گوید :کلمۀ «اناالحق» که «حسین بن منصور» بر زبان آورد در حقیقت کشف مطلق اسرار است و به جز خود
«حق» چه کسی این جسارت را خواهد داشت که «اناالحق» بگوید .از فحوای گفتۀ شیخ شبستری بر می آید آنکه
«اناالحق» گفت خود ذات حق ب َُود ،نه منصور حالج ،زیرا او شخصی بود فانی در «حق» نه گویندۀ «اناالحق» .این
دو بیت که از بلندترین قلۀ تصوف به شمار می روند ،سید جمال الدین افغان را شیفتۀ خود ساخته بود ،و این واقعه
دلیل واضحی است بر اینکه سید جمال الدین افغان عالوه از محیط و اجتماع علمی ،عرفانی و اشراقی اش ،دارای
کشش عمیق در تصوف نیز بود.
قراری که از سید جمال الدین افغان روایت می کنند ،او می کوشید م سئلۀ «اقانیم ثالثه» (اقانیم ثالثه یا اقنوم های سه
گانه) مسیحیان ،یعنی «آب ،وین و روح القدس» (آب یعنی پدر یا خدا ،ابن یعنی پسر یا عیسی و روح القدس یا
جبریل) را بروی نظریۀ «وحدت الوجود» ،حل نماید ،بدین معنی که «ثالثه» (عدد سه) به مثابۀ سه مظهر برای
حقیقت واحد است ،چنانچه «سقراط» می گوید« :خیر ،حق و جمال مظاهر سه گانه برای یک حقیقت شمرده می
شوند» ،ضمن این موضوع مسئلۀ دیگری نیز به خاطر می رسد که سید جمال الدین افغان می کوشید با این کار خود
وحدت و همآهنکی در بین مسلمانان و مسیحیان را توسعه بخشد ،بین دو ملتی که از آغاز طلوع فجر اسالم ،پیوند و
تعارف دیرینه میان ایشان برقرار بود.
سید جمال الدین افغان نه کتابی تألیف و نه مدرسه ای تأسیس کرده بود و این آثار محاضراتی که از وی موجود است
ناشی از ضروریات دفعی و ناگهانی ایست که سید افغان برآن مواجه شده بود .پس سید افغان سقراط عصر خودش و
سقراط نهضت فکری در شرق شناخته میشد ،مزید برآن ،او شخصیت نو آور و بر انگیزنده و انقالبی ِ بود که درعقب
هر حرکت و انقالب و نو آوری قرارداشت ،و از اینها که بگذریم او از شجاع ترین انسانها به حساب می رفت.
کارالیل «مارتین لوتر» را راهب شجاع نام میدهد ،لیکن سید افغان فیلسوفی است مبارز و شجاع و از صفات برازنده
و درخشان او ای نبود که با تقلید سر و کار نداشت ،بلکه پیوسته برای درهم شکستن قفل تقلید مجاهدت می ورزید.
از اسباب نخست نبوغ سید حمال الدین افغان داشتن قدرت شنوایی ممتاز و انهماک در مطالعۀ دایمی بود .پس از آنکه
سلسلۀ تعلیمات شرقی اسالمی خود را به اتمام رسانید آگاهی کامل بر ثقافت و فرهنگ غرب به دست آورد .هنگامی
که با علم ،بحث و یا مسئله ای ،مواجه می گردید ،آنرا در دیگی که باالی سه پایه ای (عقل ،وحی و کمال) گذاشته
شده بود ،می انداخت و ذوب می کرد تا در نتیجه ،آنچه به نفع انسان ها باشد از آن بردارد و آن دیگر را دور اندازد.
این بحث را به کلماتی چند از سید جمال الدین افغان که در محاضرۀ خود به نام (رد بر دهری ها) ایراد کرده پایان
می بخشیم و معتقدیم که این کلمات جز از فیلسوف بزرگ ،مرشد مؤقر دینی و صوفی پارسا و پاکنهاد سر نمی زند.
«  . . .با آنکه عقل مشرق ایمان است ،هر کس از عقل برگردد ،یقینا ً پشت به ایمان کرده است و با وجود اینکه در
میان آنچه عقل به کنه و اصل آن ره نمی یابد و بین آنچه عقل استحاله و عدم امکان آنرا حکم می کند ،تفاوت است
باز هم قسم اول نزد عقل معروف و مورد شناخت بوده و عقل به وجود آن اعتراف می نماید .اما قسم دوم از نگاه
عقل مطرود و فاقد اعتبار می باشد و در قسم اول هرچند عقل به کنه و حقیقت پی نمی برد ،ولی از روی آثار آن
معرفتی حاصل می نماید».
استاد سلجوقی میگوید « :من در روزگار ا خیر سید جمال الدین افغان به دنیا آمدم و خدای را شکر و سپاس گذارم که
نهضت و بیداری را از بدو شعور خویش تا امروز ،به صورت متزاید مشاهده می کنم .هنگامیکه خداوند(ج) را شکر
می گزاریم ،بر ماست از شخصی که محرک و برانگیزندۀ اول این نهضت به شمار می رود نیز اظهار شکران و
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سپاس بنمائیم .هنوز ربع قرن از زمان سید جمال الدین افغان سپری نشده بود که افغانستان از دست درازی های
بیگانگان ،رهایی حاصل کرد و استقالل و خود ارادیت خویش را به دست آورد و این کشور در پی اصالحات مورد
نیاز ،اقدام نمود ،و بعد از این نهضت و بیداری عمومیت یافت و در یمان (؟؟) انحاء شرق توسعه یافت.
شک نیست که در میان مسلمان ها زعمای عسکری و شخصیت های مجاهد همچون «صالح الدین ایوبی» و «سلطان
محمود غزنوی» عرض وجود کردند ،اما در میان طبقات علما و فالسفه و متفکرین شخصیتی مانند سید جمال الدین
افغان وجود نداشت .این امتیاز و برازندگی سید افغان تنها و منحصر به عالم اسالم نبود ،بلکه در سایر ادیان نیز
شخصیتی همچون وی سراغ نمی گردید .جز او کسی به نظر نمی خورد که در اطراف هر چیز فکر کند ،اصالح
آورد و ترمیم نماید .بلی سید جمال الدین افغان نه تخریب می کرد و نه انهدام می نمود .درهیچ امری تعلل را روا نمی
داشت .پس او نخستین معماری به شمار می رود که بدون اندک تغییر یا تخریب ،معبد را تجدید و ترمیم می نماید.
سید افغان نخستین زعیم دینی و روحی شمرده می شود ،زعیمی که جهت از بین بردن گرد و خاک ناشی از خرافات
و عادات وارد شده و کسالت و جمود که بر روی مبانی مبادی ما تراکم کرده است همت گماشت و از ما تقاضا کرد
که جنبش و قیام را به سوی نمونۀ اعلی انسانی و به سوی وطن و برادران ما ،در سایۀ دین و روشنی اخالق ،از
دست ندهیم و رابطۀ (حبل هللا) را که تمام وطن اسالمی را بدون آنکه تغییری در موجودیت آن ،وارد شود باهم جمع
و مرتبط می سازد ،محور کار های خود بشناسیم.
سید جمال الدین افغان اولین رهبر انقالبی مؤثر به شمار می آید ،وی مخالف تبعیض بوده هی چنوع روح گروهی و
قبیلوی را  ،چه در دین ،چه در وطن و چه در سیاست به وجود نیاورد .پس او از این ناحیه نسبت به « مارتین لوتر»
و سایر زعمای دینی و اخالقی در هر وطن و سرزمینی که باشند ،دارای عظمت ممتازی بود.
سید افغان (رحمت هللا علیه) علما ً و عمال ً زعیم موحد و بی رقیب دینی ،اخالقی و سیاسی ما بود .زعیمی که اصالح
کرد نه تخریب ،ترمیم کرد نه انهدام ،جمع کرد نه تفریق ،تدین ورزید و دنیا را از کف نداد .استغنی کرد و به رهبانیت
نزدیک نشد ،متواضع بود نه در شکل دنائت .حکمروایان و سالطین را با شهامت و شدت ،در قصرهای شان مقابله
کرد و با رفقای نیازمند و فقیر خود در رستورانت های عامه در کمال تواضع و مناعت می نشست .در دشوارترین
و ض یق ترین حاالت هم از قبول هدیه ابا ورزید ،هرچند هزاران پوند بود.
سید جمال الدین افغان ترجیح می داد نان سیاهی را با پیالۀ چایی و با جام آبی با رفقای اخالصمند خویش صرف نماید
و در اندیشۀ طعام های متنوع و رنگارنگ نباشد.

توضیحات لغات:
() 1

«مجد» کلمۀ عربی است ،اسم مصدر به معنی بزرگی ،شکوه ،شرف و برتری است.

() 2

«یمانی» کلمۀ عربی است ،منسوب به یمن سرزمینی در جنوب شبه جزیرۀ عربستان .به معنی ساخته شده یا

پرورش یافته در یمن مثل «شهد یمانی» و «تیغ یمانی» که فرخی در اشعار خود به کار برده است یا «برق یمانی»
که در اشعار سعدی دیده می شود( .رکن یمانی ،یکی از رکن های چهارگانه کعبه معظمه ،قبل از رکن حجر االسود
که حاجیان بر رکن یمانی دست می کشند و عد در رکنی که حجراالسود قرار دارد ،آنرا می بوسند)
() 3

«دراست» کلمۀ عربی دراسة است ،اسم مصدر به معنی دانایی ،آگاهی ،علم آموختن و دانش اندوختن است.

این کلمه در اشعار نظامی و خاقانی به کثرت دیده می شود( .در عربی جدید یا مدرن ،دراسه به معنای بررسی است،
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الدراسات االسالمیه یعنی بررسی های اسالمی و هدف استاد سلجوقی هم همین بررسی است)
() 4

«دراسات» کلمۀ عربی و اسم جمع دراست است.

() 5

«اصلح» کلمۀ عربی است ،سم تفضیل به معنی درست تر ،درست ترین ،شایسته تر و شایسته ترین است.

«بقا برای اصلح = بقا برای شایسته ترین»
() 6

«اتـقـان» کلمۀ عربی است ،اسم مصدر به معنی استحکام  ،استواری – اتقان کردن = به استواری به ذهن

سپردن – خوب آموختن .شمس تبریزی می گوید :تا یک درس را اتقان نکردمی به درس دیگر شروع نکردمی.
همچنان کمال و محکم کاری در همه چیز .پیامبر (ص) می فرماید« :کسی که از شما کاری را انجام میدهد ،آن را
به وجه کامل انجام دهد و عالمه سیوطی هم کتابی دارد در قرآن شناسی یا اصول تفسیر ،بنام االتقان فی علوم القرآن)»
پایان بخش شانزدهم
ادامه دارد

برای مطالب دیگر ولی احمد نوری روی عکس کلیک کنید
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