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 چکیده 
بندی جدید از علوو، ،  طبقه   ه سید جمال الدین اسدآبادی با نگاه جدید به حکمت و ارائ 

  جایگاهی متناسب با روزگار ن، برای سیاسووت یییووین نموو،د و دگرگوو،نی بزرگووی در زمانووه 
کن،نی پابرجاست. از نظوور وی حکمووت بایوود بووه    خ،یش ایجاد کرد که یأثیرات آن یا دوره 

یغییر و حرکووت منجوور شوو،د و یووأثیرات مالوو،بی بوورای جامیووه بووه بووار آورد. ایوون پووژوهش  
ک،شد نشان دهد که سید جمال با چه ییریف و نگوواهی از حکمووت و حکمووت سیاسووی  می 

بندی جدیوود علوو، ، یبیووین  رسوود او بووا یقسوویم ی،انست این یح،ل را ایجاد نماید. به نظوور مووی 
جایگاه فلسفه سیاسی و سیاست در دوره میاصر، نقد و بازخ،انی کارکردهووای حکمووت در  

و برهانی برای یفسیر اجتماعی کارآمد از قوورآن چنووین  روزگار ن، و ارائه مییارهایی مستدل  
 کاری را انجا  داد. 

 
سید جمال الدین اسدآبادی، قرآن، حکمت و فلسفه، فلسفه سیاسی، دین   واژگان کلیدی: 

 و سیاست. 

 
 najmeh_keikha@yahoo.com                        . استادیار عل،  سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، یهران، ایران1



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم ورهدهای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 200
 

 مقدمه
فکر و  قرن ن،زدهم میالدی در عرصه  ( در نیمه ش 1274-1217سید جمال الدین اسد آبادی ) 

و   ن مسلمانا   اندیشه  فلسفه  کردن  کاربردی  بر  یأکید  همانا  یح،ل  این  آورد.  پدید  عظیم  یح،لی 

و ایران  مصر  ، در هند ایجاد نگاهی اجتماعی و حل المسائلی به قرآن با یأکید بر حکمت ب،د. وی 

پری، آنای جریان به گ،نه  در  نم،د که  به حاکم   ایده  سازی  نظا     ت ی بازگشت  و  سیاسی اسال  

مفسران بزرگ قرآن کریم در دوران میاصر همه به   گردانش ایجاد شد. ا ش ی ی،سط او و  اسالم 

و گ،نه ینباک،  نهضت  مانند  بزرگی  اجتماعی  سیاسی  یح،الت  و  هستند  سید جمال  از  متأثر  ای 

یاثیرات وی یا بدانجا است که برخی بر   دانند. دامنه مشروطه در ایران را متأثر از ییالیم وی می 

 1دانست.خ،د را بهترین گزینه برای حک،مت بر ایران می   این نظرند که سید جمال

سید جمال الدین به وضییت علمی و فلسفی ج،امع   شناسانهیح،ل ف،ق، حاصل نگاه آسیب 

نقاه  یافتن  و  دغدغه   اسالمی  که  آنجا  از  است.  یینی ضیف حکمت  آسیب  فهم   مرکزی  وی 

و   اکند که منش جایی جستج، می رد ماندگی مسلمانان در دوران میاصر است، علت را  علت عقب 

یابی است و این عامل همان حکمت است. حکمت از چرایی، علت، اسباب کارگزار اصلی علت 

ن،عی حرکت و جستج،گری در جامیه ها و رخدادها س،ال میپدیده  این ویژگی، سبب   کند. 

أ آنها مشخص شن ماندگی و انحااط پرسش ش،د و م هایی مانند عقب ش،د. وقتی از علت پدیدهمی 

یابی و پرسشگری ذهن ش،د اما اگر چراغ علت ش،د، حرکت به سمت رفع مشکل هم برداشته می

خام،ش باشد حرکتی برای یغییر ایجاد نخ،اهد شد. ایجاد عل،  و صنایع و اختراعات مختلف از 

ایجاد می فلسفی  ن،عی روح  میتقد است قرآن  کند که سبب حرکت نتایج حکمت است. وی 

ش،د. این ایفاق در صدر اسال  با ایجاد یح،ل در عرب جاهلی رخ داد و به یرجمه و می  هجامی

یادگیری عل،  مختلف و ایجاد دولت و یمدن در جهان اسال  انجامید. مفسرین میاصر قرآن باید 

 های اساسی ایجاد این یح،ل را در قرآن بیابند و با زبان حکمت در جامیه بیان کنند.مؤلفه

آم،زی را پس از آم،ختن مقدمات درس در نزد پدر، علم   الدین اسدآبادی دوره  لسید جما 

در مدرسه صالحیه قزوین در محضر مالآقا حکمی قزوینی در قزوین آغاز کرد. مدرسه صالحیه 

با دو ویژگی ممتاز است:   مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی روز و نشان   نخست، قزوین 
 

کرد وی را  های من عمل میاگر ناصرالدین شاه قاجار به ی،صیه همچنین عبارایی از وی نقل شده است که گفته است  1.
 کرد .پادشاه مغرب و مشرق می
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به شی،ها ق های مناسب در مدادن واکنش  افکار و فرق انحرافی در جامیه، آن هم   بل حک،مت؛ 

های دو  ایران و روس شرکت ای که بزرگان این مدرسه در جنگحکیمانه و مستدل؛ به گ،نه 

های ایران و روس، کردند. در پی انتقاد بزرگان این مدرسه از ضیف قاجار و شکست در جنگ 

راض، بحث رهبری فقها در زمان غیبت را مارح ت ععلمای دینی در نشستی با فتحیلیشاه ضمن ا 

کردند که به یبییدشان به عراق انجامید. عالوه بر این، در برابر اخباریان، ص،فیه، شیخیه و بابیه 

می  آنان  طرد  سپس  و  یکفیر  به  حکم  و  کرده  مذاکره  آنان  با  داشتند،  صریح  نم،دند م،اضع 

انجا  ا ث ای که شهید  (. در مناظره 1393)صالحی شهیدی،   با شیخ احمد احسایی در منزلش  لث 

گمراهی  به  را  او  فلسفی  اصاالحات  و  ق،اعد  با  آشنایی  و  درک  عد   که  فهماند  او  به  داد، 

است.   قزوینی، دوم کشانده  حکمی  مالآقای  مانند  متیالیه  حکمت  بزرگ  اسایید  حض،ر  ؛ 

آنها در زمان خ،د مالی،سف حکمی قزوینی و مالصفرعلی الهیجی در این مدرسه ب،د که همه  

(. پس از آن سید جمال چهار 1373)صالحی شهیدی،    از شهرت و خ،شنامی برخ،ردار ب،دند

بزرگ  از شاگردان  همدانی  بزرگ آخ،ند مالحسینقلی  نزد حکیم  نجف  علمیه  در ح،زه  سال 

حکیم حاج مالهادی سبزواری فلسفه خ،اند و از محضر استاد بزرگ فقه، شیخ مریضی انصاری 

آ  یهرانی فقه  احمد  سید  یینی  نجف  در  متیالیه  دیگر حکمت  دو حکیم  با  جمال  سید  م،خت. 

( و نیز با حکمای بزرگی مانند حاج میرزا سید 34:  1367کربالیی و سید سیید حب،بی )ماهری،  

اب،طالب مجتهد زنجانی، شیخ الرئیس اب،الحسن قاجار )حیرت(، میرزای جل،ه و حاج شیخ هادی 

(؛ چنانکه مراودایی نیز با آیت 292:  1389دوستانه و نزدیک داشت )م،س،ی،  آبادی اریباط  نجم 

 (. 1367اهلل نایینی داشت )حسینی همدانی،  

سید جمال به کش،رهای مختلف اسالمی و اروپایی سفر کرد و با عل،  جدید و افکار ن، در 

هم مقایسه   غرب آشنا شد. وضییت فکری و مادی کش،رهای مسلمان و کش،رهای اروپایی را با

های ها و یافتن راه چاره ب،د. مسلمانان با پیشرفتکرد و در یالش برای فهم علت این یفاوتمی 

علمی و یکنیکی غرب آشنا شده ب،دند و رفتن به فرانسه و انگلستان جاذبه زیادی در اذهان آنان 

نیمه از  کم داشت.  هم  غرب  استیماری  ابیاد  هجده  قرن  میهای  آشکار  سکم  و  از شد  که  ید 

می به آن هشدار  نسبت  ب،د  مختلف  مناطق  در  یح،الت  این  )آرمین،  نزدیک شاهد  : 1396داد 

با   (. مجم،عه 55 مراودات دوستانه  دینی،  و  فلسفی  بزرگ  اسایید  نزد  یحصیل  یینی  این ع،امل 
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اوضاع  در  یأمل  و  اروپایی  و  اسالمی  مختلف  کش،رهای  در  سیاحت  مؤثر،  و  بزرگ  علمای 

های وی برای عب،ر از انحااط و بحران قابل ی،جه و بررسی حل سلمانان سبب شد راه نابسامان م 

حل سید جمال یینی زنده کردن حس جستج،گری و یرین راه گردد. نگارنده در صدد است مهم 

پذیری در مسلمانان را به بحث نهد. یییین جایگاه فلسفه سیاسی و علم سیاست در این استدالل 

 یار مهم است.فرایند از نکات بس

 

 پژوهش  سابقه 
های سید جمال کارهای پژوهشی زیادی انجا  شده در باب زندگی، اندیشه و نتایج فیالیت

بررسی مرکز  اینترنتی  پایگاه  نم،نه،  برای  سید است؛  آثار  مجم،عه  میرفی  اسالمی، ضمن  های 

مقاالیی که د بیضی  انتشار  به  آثار سید جمال  برخی  متن کامل  ارائه  و  ن،شته جمال  باب وی  ر 

فصلنامه یاریخ و فرهنگ   60و    59، در شماره  1372ح،زه سال    شده نیز اقدا  نم،ده است. مجله 

خ،د در سال   کرد در اولین شماره میاصر که زیر نظر مرح،  سیدهادی خسروشاهی فیالیت می

به سید جمال اختصاص داده نامه ، ویژه 1371 بید فلسفی اقدام ای را  ید جمال، س  ات اند. در باب 

سید جمال   اظهارنظرهایی که از این زاویه به اندیشه  کار در خ،ر ی،جهی انجا  نشده است. عمده

می  باز  نیچریه  به رساله  آنکه انجا  شده،  از  بیش  رساله  این  است  میتقد  مجتهدی  گردد. کریم 

الی میان دین و تم احدینی است. سید برای از بین بردن اختالف  فلسفی باشد اثری در یبلیغ اندیشه

(. سید 21-20:  1363علم، قائل به ن،عی روح علمی شده و آن را فلسفه نامیده است )مجتهدی،  

علی  است  میتقد  نیز  طباطبایی  در ج،اد  حلبی  اصغر  علی  همچ،ن  ن،یسندگانی  اظهارنظر  رغم 

،ژی ل ،کتاب »زندگانی و سفرهای سید جمال الدین اسدآبادی« و فریدون آدمیت در کتاب »ایدئ 

زمره  در  را  جمال  سید  که  ایران«  مشروطیت  برشمرده   فالسفه   نهضت  به جدید  ی،جه  با  اند، 

های اندکی که از سید جمال بدست ما رسیده است، این یلقی درست نیست. وی با ذکر ن،شته 

دیدگاه یأیید  به  مجتهدی،  کریم  کتاب  از  رساله جمالیی  باب  در  وی  می   های  پردازد نیچریه 

بندی جدیدی (. طباطبایی هیچ نامی از رسائل فلسفی سید جمال و طبقه 408:  1367،  یی )طباطبا 

ای ی،سط سید مهدی آورد. در مقابل دو دیدگاه ف،ق، مقاله دهد نمی که وی از عل،  به دست می

های سید م،س،ی نگارش شده که به یأثیرات حکمت متیالیه بر سید جمال و سپس یأثیر اندیشه
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اندیش  بر  یمرکز ن م جمال  مشروطیت  انقالب  و  ینباک،  نهضت  مانند  یح،الیی  ایجاد  و  دیگر  دان 

نیز در باب (. پژوهش 329-267:  1389نم،ده است )م،س،ی،   های بسیار خ،ب و قابل ی،جهی 

سید مهدی امامی جمیه ص،رت گرفته است جایگاه حکمی سید جمال الدین اسدآبادی از س،ی 

سید جمال   اندیشه  های دیده نشده وشنی بر بخش ،های ر و پری   که در ن،ع خ،د قابل ی،جه است

وی جایگاه سید جمال را در میان فالسفه مسلمان بررسی کرده و وی را با داشتن   1.افکنده است 

اساییدی مانند حسینقلی همدانی و .. در سلسله مرایب شاگردان مالصدرا قرار داده و حتی عن،ان 

دقیق آثار اسدآبادی و ارائه براهین و استنادات دقیق   االیه دهد. م را به او می   13مالصدرای قرن  

می باب سید طرح  در  که  ادعاهایی  کاربردی برای  و  مناقی  متقن،  بسیار  را  پژوهش وی  کند، 

کند که در آنها بر ماالیات و اشراف سید جمال در فلسفه نم،ده است. وی منابیی را ذکر می 

الدین اسدآبادی نیز کتابی با نا  اندیشه سیاسی  ثیرات  متیالیه اشاره دارند. در باب یأ  سید جمال 

ضابط  ی،سط  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  )ضابط سیاسی  »سید 1387پ،ر،  پ،ر  نا   با  کتابی  و   )

)م،ثقی،   سیاستمدار«  و  متفکر  مصلحی  اسدآبادی:  الدین  که 1388جمال  است  شده  ن،شته   )

به   اند اما رویکرد مقاله بیان نم،ده   د جمال اسی سی های سی گرچه نکات در خ،ری در باب اندیشه 

 حکمت، متفاوت است. آغاز بحث از مسأله   آنچه در این آثار آمده و ب،یژه نقاه 

فیالیت    باب  پژوهش در  نیز  میاصر  یح،الت  و  جامیه  بر  آن  یأثیرات  و  قرآنی  های های 

ی سید جمال ت قرآنیأثیرا ها و  یرین اثری که در باب فیالیتکمتری ص،رت گرفته است. مهم 

مقاله  است،  شده  فیالیتانجا   هم  است  کرده  یالش  که  رض،ان  هادی  دکتر  از  است  های ای 

دوران  از  قرآن  به  سید  ی،جه  از  م،اردی  به  اشاره  و  مصر  وطنی  انجمن  در  ب،یژه  سید  عملی 

جه ادن ی، های علمی او ب،یژه در یفسیر مفسر و نیز نشان دسالی و هم فیالیتک،دکی یا بزرگ 

یرین نسبتًا جامیی بن،یسد. این مقاله به نظر کامل  های مختلف، ن،شته به آیات قرآن در ن،شته  سید 

های قرآنی سید جمال یاکن،ن ن،شته شده است. نگارنده در پری، ای است که در باب فیالیت مقاله 

ر یاست د یه و س بررسی جایگاه و نقش حکمت در یح،الت جام  هایی در اندیشه بینیچنین روشن 

می  اندیشه طرح  را  اساسی  پرسش  این  و  است  جمال  چه سید  با  و  حکمتی  ن،ع  چه  که  کند 

سازوکاری ی،انست یح،لی در ن،ع نگاه به قرآن و در حل مسائل سیاسی و اجتماعی پدید آورد؟ 
 

های وی در کانال یلگرامی وی وج،د  های امامی جمیه یاکن،ن چاپ نشده اما فایل ص،یی سخنرانی. مجم،عه پژوهش1
 .((smemamijomee@دارد 
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گفته انجا  نشده است و اص،اًل یأثیر حکمت عملی اسدآبادی  های پیش چنین کاری در پژوهش 

وجه یاریخی و   وی م،رد پژوهش واقع نشده است. از آنجا که سید جمال »آیینه قرآنی  نگاه    بر 

است،  یافته«  یجسم  او  از  ناشی  جریانات  و  او  شخصیت  در  که  است  اسالمی  حکمت  عینی 

حلی برای خروج حکمت میاصر اسالمی از رک،د و یأثیرگذاری ی،ان با الها  از مباحث او راه می 

یح،ال  بر  سیاسبیشتر  اج ت  و  مقالهی  این  یافت.  زمانه  می   تماعی  سامان  مح،ر  سه   -1یابد:  در 

کارکردهای حکمت در سیاست و   -2جایگاه حکمت در اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی؛  

نتیجه و جمع   -3  جایگاه قرآن در طرح فلسفی سید جمال و  نیز  پایان  بندی پژوهش خ،اهد در 

 آمد. 

 

 حکمت
کند که مت و فلسفه ننهاده است و در جایی یصریح می ای حک ن مین سید جمال یفاویی میا

ی،اند (. از نظر سید جمال، فلسفه می124:  1389»علم فلسفه یینی حکمت« )حسینی اسدآبادی،  

انسان را از ساح غریزه خارج ساخته و با ساحت عقل و یفکر آشنا سازد. در مقابل ینگنای غریزه 

بر این اساس،   ه گش،د   یا ادراک حی،انی، ساحت وسیع و  انسانی ایستاده است؛  یا ادراک  یفکر 

می  انسان  در  عقالنی  حیات  ایجاد  سبب  اسدآبادی،  فلسفه  )حسینی  زندگی 24:  1389ش،د   .)

می یکیه  اوها   و  خرافات  بر  یفکر  از  دور  و  ع،امل  غریزی  از  یکی  که  ماندگی عقب کند 

ش،د، حیات عقالنی که از نظر  ص،ر می کش،رهای اسالمی است. برعکس آن چیزی که غالبًا ی

رهایی و زندگی حی،انی و غریزی، اسارت و بندگی اوها   اسدآبادی همان انسانیت است، عرصه 

انسان ساختن  برده  ن،عی  را  استیمار  حتی  وی  است.  خرافات  می و  آزاد  )اسدآبادی، های  داند 

1379  :88 .) 

، ل،از  و ملزومات اسباب   علل و  ن،یسد حکمت از اح،ال م،ج،دات خارجی،سید جمال می 

(. منظ،ر از م،ج،دات خارجی هر آن چیزی 126:  1389کند )حسینی اسدآبادی،  آنها بحث می 

م،فقیت  دارد.  وج،د  ما  دنیای  در  که  ناکامیاست  و  سیاسیها  یح،الت  ما،  اجتماعی   های  و 

دگرگ،نی و  یک گ،ناگ،ن  برای  که  میهایی  رخ  ج،امع  و  افراد  مییک  م،ض ی،ان دهد  ،ع د 

مت باشد و علل این رخدادها و نتایج وضییت آنها م،رد بررسی آن قرار گیرد. به نظر سید حک 



 205 سید جمال الدین اسدآبادی   حکمت و سیاست در اندیشه
 

بررسی بهترین ص،رت خ،د  در  فلسفه  ماالیایی جمال،  اینکه  نه  داد  خ،اهد  انجا   را  ف،ق  های 

 انجا  دهد که هیچ یح،لی در دنیای درون و بیرون انسان پدیدار نسازد.

 

 کمتح  جایگاه و فایده 
ها محس،ب های گ،ناگ،ن بشری که فلسفه نیز یکی از آن د جمال در بحث عل،  و دانش ی س 

های علم به ینهایی اند. هیچ یک از شاخهعل،  به هم وابسته   کند که همهش،د چنین فرض میمی 

ی،انند وج،د خ،د را حفظ کنند، یرقی نمایند و منفیتی برای عالم انسانی پدید آورند؛ علم نمی 

ی،اند کاری از شناسی و.. نمیشناسی، مرد  شناسی، آب ن مساعدت ریاضیات، زمین ا بدو غرافی ج 

انسان اخالق  نیازمند شناخت  یا علم سیاست  و  ببرد  یا ها، مرد  پیش  و  شناسی، شناخت جغرافیا 

می  اما چگ،نه  است.   ... و  سلسله ژئ،پلیتیک  و  جایگاه  ما ی،ان  شناخت؛  را  عل،   اهمیت  مرایب 

عل،  جریان داشته باشد. در نتیجه، ضمن   ستیم که همچ،ن روحی کلی در همه لمی ه مند ع نیاز 

خ،د به کار خ،اهد برد. از نظر   حفاظت از عل،  و یرقی دادن آنها، هر یک را در م،ارد شایسته 

یینی  فلسفه  بقای عل،  است، علم  و  منزله روح جامع و عامل حفظ  به  این علم که  سید جمال 

است؛   یک زیرا  حکمت  و از  ل،از   فلسفه،  علم  دیگر  س،ی  از  و  است  عا   آن  م،ض،ع  س، 

دهد و علت نیاز به عل،  و م،ارد کاربرد درست هر یک را های انسانی را به انسان نشان می بایسته 

دانشمند آشکار می و  عالم  دیگر  عل،   در  افراد جامیه  یمامی  اگر  نباشد، حتی  فلسفه  اگر  کند. 

آن امت حتی به مدت یک قرن بماند و ممکن نیست آن امت   در  ن عل، باشند، ممکن نیست آ 

نتیجه  عل،   آن  از  فلسفه  روح  اسدآبادی،  بدون  )حسینی  بگیرد  سید 130:  1389ای  زمان  در   .)

جمال، سالیانی ب،د که مصر و عثمانی مدارس جدید را یأسیس نم،ده ب،دند اما از آنجا که فلسفه 

نمی  یدریس  آنها  پی در  نه  ی،س شرفت  شد،  فایده و  هیچ  نه  و  جامیه یه  نصیب  مدارس  این  از  ای 

ریزی، هدایت، یدبیر و اداره عم،می جامیه سروکار دارد و به ییبیر نشده ب،د. سیاست که با برنامه

فالسفه کالسیک اسالمی علم یدبیر عا  است، نیازمند چنین روح کلی و جامیی است یا بت،اند 

ها داشته قرار نماید و ی،زیع اقتدارآمیز درستی از ارزششی بر ی دان ها اریباط خ،بی با دیگر رشته

باشد. نکته جالبی در بحث سید جمال وج،د دارد؛ وی میتقد است اریباط هر علم با عل،  دیگر 

علم  آن  از طریق خ،د  می   نه  نتایجش مشخص  و  آثار  از  اسدآبادی،  بلکه  )حسینی  : 1389ش،د 
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نمی124 یرقی  اگر آن علم  پای   کند (.  نم و  برکهی دار  عل،  ماند، همچ،ن  به دریای  ای است که 

می را  امر  این  است.  نکرده  برقرار  درستی  اریباط  و  رشته نپی،سته  و  سیاست  باب  در  عل،    ی،ان 

از  و  ندارند  اریباطی  عل،   دیگر  با  و  دیگری  با  یک  هیچ  که  دریافت  امروز  ایران  در  سیاسی 

نیستند. نیز برخ،ردار  باید امتداد سیاسی و مال میسید ج   وضییت مال،بی  نیز  فلسفه  تقد ب،د که 

بینجامد  فن،ن  به  باید  نیز  عل،   که  همانگ،نه  ش،د  ثمربخش  جامیه  در  و  باشد  داشته  اجتماعی 

 ، جلسه بیست و نهم(. اما سید با چه نگاهی به عل،  ی،انسته است به فلسفه1396)امامی جمیه،  

 زیستن برسد؟ 

 

 م سیاستگاه عل و جای  بندی جدید علوم تقسیم 
طبقه  از  یاکن،ن بحث  و  ب،ده  اسالمی  حکمت  در  مهم  مباحث  از  یکی  عل،   بندی 

یقسیم بندی طبقه  در  است.  شده  ارائه  اسالمی  حکمای  س،ی  از  مختلفی  به های  که  رایج  بندی 

ش،د. ی،نان باستان است، حکمت به دو ن،ع نظری و عملی یقسیم می  ن،عی وا  گرفته از فالسفه 

نظری   ،ز یفکیکی میان علم و فلسفه ایجاد نشده ب،د و یمامی عل،  ذیل دو شاخه مان هن این ز   در 

شد گ،یی شد. ابتدا حکمت نظری و سپس حکمت عملی بحث میو عملی حکمت یقسیم می

یادگیری حکمت نظری مقد  و اولی بر حکمت عملی است. حکمت عملی شامل یدبیر منزل، 

می سیاست  و  و حک اخالق  نظر شد  نیز  مت  می ی  بحث  ریاضیات  و  طبیییات  الهیات،  نم،د. از 

کنند که کارهای انسان چگ،نه و با ی،اند در آنها یغییر دهد و از این بحث می مسائلی که انسان می

شی،ه از چه  است،  دانستن  برای  ینها  که  مباحثی  و  عملی  حکمت  در  است  بد  یا  خ،ب  ای 

ر آنها یغییری ایجاد نم،د در حکمت نظری ن د ی،ا می کنند و ن م،ج،دات چنانکه هستند بحث می 

(. در واقع مییار یقسیم حکمت، امکان ایجاد یغییر ب،د. چ،ن 225:  1387ش،د )ماهری،  بحث می

حکمت    شناسی یغییری ایجاد نم،د، در زمره ی،ان در ق،انین طبییی فیزیک و شیمی و زیست نمی 

اختیار انسان است، حکمت عملی   زهدر ح،   ان،ادهاند و چ،ن یغییر در انسان و جامیه و خ نظری 

می  نشان  را  آنها  یدبیر  دانش راه  در  یغییری  ایجاد  برای  یالش  در  فارابی  با دهد.  متناسب  که  ها 

مرایب ییالیم اسال  باشد، علم فقه و کال  را نیز بر شمار عل،  افزود و یغییری در اول،یت و سلسله 

 . ( 20-16:  1369آنها ایجاد نم،د )فارابی،  
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ای بندی فارابی به گ،نه سید جمال در یقسیم مرس،  دانش به نظری و عملی و نیز در یقسیم 

 بندی دانش را دگرگ،ن نم،د. از نظر او نقاه شروع طبقه   بازاندیشی کرد که اساسًا منظر و نقاه 

آغاز دانش نه حکمت نظری بلکه در حکمت عملی است که دارای اول،یت و ضرورت بیشتر 

های مییشتی دانشی است در اریباط با عمل و اریباط مستقیمی با ضرورت   ت عملی ت. حکم اس 

می  سامان  بخش  سه  در  را  دسته  این شش  جمال  سید  دارد.  عقل انسان  و  نفس  مییشت،  دهد: 

اسدآبادی،   سه 104:  1389)حسینی  ساحات  همان  سه،  این  دانش   گانه (.  و  است  انسان  وج،د 

به ضرورت  دارد  نح،ه   انسان   زندگی   های وظیفه  سه   ماابق  بنابراین  کند.  رسیدگی  او  وج،دی 

آید. مرایبی که این سه ساحت در وج،د انسان دارد پدید می دسته دانش ماابق اول،یت و سلسله 

انسان،  سالمتی  و  پ،شاک  و  خ،راک  مسکن،  امنیت،  همچ،ن  زیستی  و  جسمی  نیازهای  رفع 

کنند در نخستین یی که این نیازها را اجابت میا هدانش رو انسان است و از این  های اولیه ضرورت

کمال یافتن نفس و عقل   یرین شرط و مقدمه های مییشتی مهمگیرند. رفع ضرورت طبقه جای می 

حی،انیت و حالت   است. یأمین امکانات رفاهی و رفع م،انع اقتصادی جامیه کلید خروج از دایره

اگر  حتی  است.  یمدن  به  دستیابی  و  قصد  انسان  بدویت  و ی  دارد  را  خ،د  خرد  و  نفس  اصالح 

اش را رفع نماید و خ،اهد در اخالق و فلسفه به کمال دست یازد، باید نخست نیازهای مییشتی می 

رفع گرسنگی و یأمین   در این راه یالش کند. حتی یحریک عقل انسان و خردورزی او، با انگیزه 

ایط و یأمین امکانات است که ب،د شر رای بهامنیت مالی و جانی است و همین حرکت و یالش ب 

می متمایز  حی،ان  از  را  می انسان  یمدن س،ق  و  مدنیت  ایجاد  و  شهرنشینی  به س،ی  و  دهد کند 

 ( 104:  1389)حسینی اسدآبادی،  

اول که رفع نیازهای مییشتی انسان است، ام،ر کاماًل حسی، مشاهدیی و ظاهری را شامل   الیه 

پنجگانه ح،اس  با  که  می   مریبط  انسان   شده  شکل  آن  با  متناسب  مختلف  عل،   و  گیرد. است 

زیستی، حرکت و پ،یایی را در زندگی انسان   های برآوردن نیازهای اولیهجستج، در یافتن راه 

ورزی در این زمینه بسیار وسیع است و از ام،ر جزئی آغاز شده به ایجاد کند. اندیشه ایجاد می 

می  کلی  ق،انین  و  عانجامد ق،اعد  به  داریم: باریی  .  سروکار  اندیشه  و  عقل  ن،ع  دو  با  اینجا  در 

کند و سپس ایجاد عل،  های رفع م،انع یرغیب می نخست خردی که ما را به رفع نیاز و یافتن راه 

 آید. برای مثال برای رفع نیازهای مییشتی در زمینه و فن،نی که در هر زمینه برای رفع نیاز پدید می 
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بهتر از این   کنیم. ک،شش برای استفاده امپروری استفاده میزی و دکشاور  خ،راک و پ،شاک، از 

یجربهفیالیت و  راهشی،ه   ها  و  دانش ها  ایجاد  به  امر  دو  این  در  بهتر  و های  فالحت  مانند  هایی 

دامپروری می  اقلیم و آب و ه،ا، دامپزشکی و  راستای م،فقیت در کشاورزی، فهم  انجامد. در 

ف   جغرافیا و محاسبات  یا   کند و ییداد عل،  مختلف برآورنده می راوان  کمک  نیازهای جسمانی 

رود که اسدآبادی از »علم یدبیر منزل و فن ق،انین مدنیه و نظامات بلدیه و سیاست آنجا پیش می

می  نا   نیز  نشانهدولیه«  از  علم  این  است. برد.  میاش  یأمین  در  خردورزی  نتیجه  و  مدنیت  های 

رفع نیازهای ضروری مییشتی انسان ایجاد شده است.   در زمینهیدبیر  برای   سیاست علمی است که

و  مقابله، طب  و  جبر  و  حساب  و  ریاضیات  مانند  نظری  عل،   همراه  به  مدینه  سیاست  بنابراین 

جراحت و یشریح و فیزی،ل،ژی، خ،اص ادویه و کیفیت یرکیب آنها، نج،  و جغرافیا، میادن، 

بندی هی همه ذیل عل،  مرب،ط به مییشت انسان دسته و گیا  ، دامی فیزیک و شیمی و عل،  زیستی 

 ش،د.می 

این ماالبات و  با یغییر در  انسان است،  نیازهای زیستی  عل،  مییشتی که منشأ ایجادشان در 

یغییر  و  هماهنگی  نیازمند  و  شده  دچار  دگرگ،نی  به  جمییتی  و  محیای  یح،الت  آمدن  پدید 

متناوب یغییر و   (. سیاست نیز چنین ب،ده و باید چرخه136:  1389اند )حسینی اسدآبادی،  دائمی 

می  ایفاق  به کمک دانش سیاست  امر  این  یجربه کند؛  به هماهنگی را  اشاره  با  افتد. سید جمال 

می عالم  پادشاه  را  علم  سلاان«،  »الیلم  میروف  می حدیث  قدرت  و  ثروت  به  که  انجامد. داند 

ب   اید بهها برای رشد و پیشرفت خ،د بدولت  نیازهای زیستی انسان در همه علم  ها دهند و چ،ن 

جای دنیا مشترک است و همه به یک اندازه بدان نیازمندند، در نتیجه عل،  مییشتی هم به ق،  و 

او دارد که کش،رهای اسالمی در   این بحث سید جمال اشاره به زمانه   ملیت خاصی ییلق ندارد.

نای،ان و در ام،ر سیاسی خ،د  پیشرفتهبا کش  رقابت  یدبیر  او   ،رهای  ب،دند.  مانده  اروپایی عقب 

پذیر ب،دن ایجاد این عل،  در ضمن میرفی علت پیشرفت بالد مغرب در علم و دانش، به امکان 

مشرق زمین اذعان نم،ده و با اشاره به یکسانی نیازهای زیستی بشر، حکم به روا ب،دن یادگیری 

 دهد.را میعل،  مییشتی و از جمله علم سیاست  

اما یما  نیازهای انسان محدود به نیازهای جسمی نیست و نیازهای باطنی هم اهمیت دارند. 

یدبیری  و  است  مرب،ط  انسان  نفس  به  ناراحتی  و  حسادت  خشم،  اضاراب،  همچ،ن  حاالیی 
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و   متفاوت از یدبیر مییشت او نیاز دارد. در اینجا عقل انسان بار دیگر با یمییز نهادن میان ملکات 

کند. سید جمال، قی و ی،صیه به یزکیه و کسب فضایل، فن یهذیب اخالق را بنا مییل اخال رذا 

 کند.پردازد و فن یهذیب اخالق را ایجاد می میتقد است عقل با کمک فلسفه به یدبیر نفس می 

 

 سیاسی   فلسفه 
رسد. قل می پس از یدبیر مییشت و نفس و ایجاد عل،  متناسب با آنها، ن،بت به یدبیر خ،د ع

ها وج،د دارد. همانگ،نه که عقل با انسان  مقص،د از عقل در اینجا عقل فاری است که در همه 

کند، بار دیگر با یاری فلسفه از چگ،نگی ایجاد و کمک دانش فلسفه، علم اخالق را ایجاد می 

ن،عی چیستی حقیقت خ،دش پرسیده، به دنبال فهم علت اریباط خ،د با مییشت و نفس است. به  

جما س  و ید  چیستی  از  که  فلسفه  نا   به  دانشی  میرفی  کنار  در  عقل،  یینی  الیه  س،مین  در  ل 

میان می چگ،نگی عقل جستج، می  به  علم درجه دو  سخن  ن،عی  از  آورد که در صدد کند، 

عل،  سه  به  نیاز  پیدایش و چرایی  امت یافتن علت  »فهم علت اختالف اخالق  از  ب،ده  ها و گانه 

ی،ان گفت کند. میها در مدنیت و عل،  و میارف و صنایع« پرسش می ملت هب،ط   علت عروج و 

سیاسی« به ییبیر   های عقل از فن ق،انین مدنیه و نظامات بلدیه و سیاست دولیه همان »فلسفهپرسش 

امروزین است که از »مبدأ و منشأ و اصل و ماده و ع،ارض و ح،ادث و علل و میل،الت دنیا و 

 کند.خ،یش« جستج، می سیادت  بقا و  فکر دقیق در  

سیاسی واقع در دومین الیه، در این   اول قرار دارد با فلسفه   یفاوت علم سیاست که در الیه

به فن،ن و صناعت  نیاز برای اداره است که دانش سیاست  کش،ر   ها و ق،انین کلی سیاسی م،رد 

ش و پژوهش گرفته و آم،زنیرو    سیاست داخلی و خارجی از یربیت   پردازد، آنچه برای ادارهمی 

گیرد. اما در فلسفه سیاسی، علت های م،رد نیاز را در بر مینامه یا یدوین ق،انین و اص،ل و آیین 

شروع آن، سیاست اصیل و صحیح و ل،از  و ضروریات آن، ع،امل یغییر   ایجاد سیاست، نقاه 

راهسیاست و  می ها  بیان  سیاست  بقای  و  حفظ  فلسفه های  ا س   ش،د.  م،ضی یاسی  و ز  فراملی  ی 

 ها است.ماندگی کش،رها و ظه،ر و سق،ط یمدن فرازمانی، در جستج،ی علل پیشرفت و عقب 

به ط،ر خالصه در س،مین الیه، عقل فن،ن متیددی برای ق،انین کلی و جزئیات فراوانی که به 

شرایع   لسفه، فن ف اخالق، فن فلسفه یاریخ   عقلیه، فن فلسفه   کند. »فن فلسفه دست آمده ایجاد می 
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اسدآبادی،   )حسینی  است  قبیل  این  از  علیا«  و حکمت  اولی  فلسفه  فن  ق،انین،  (. 107  :1389و 

 ش،د و یا به عن،ان میارف درجه های مضاف نامیده میبرخی از این فن،ن با آنچه امروزه فلسفه

می  شناخته  الی دو   در  که  است  فن،نی  از  یکی  سیاست  فلسفه  دارد.  مشابهت  د پدی   س،    هش،د 

 آید. می 

مقاله  در  جمال  اشاره سید  استبدادی«  »حک،مت  عن،ان  با  مال،ب ای  حک،مت  ن،ع  به  ای 

(. در عصر سید جمال، نظا  قان،نی روسیه، ینظیمات عثمانی و 1379کند )اسدآبادی،  خ،یش می

و   ن،یسان جامیه از س،ی برخی سفرنامه   انگلستان به عن،ان الگ،های مال،ب اداره   نظا  مشروطه 

و سیا سپهساالر  همچ،ن  دولتی  مدیران  مناطق،  این  به  دولت  سیاسی  فرستادگان  حان، 

مراغه  الیابدین  زین  و  کرمانی  آقاخان  طالب،ف،  مستشارالدوله،  مانند  مارح من،رالفکرانی  ای 

شد. رهبران مذهبی همچ،ن کاشف الغاا، صاحب ج،اهر و شیخ انصاری، با اذعان به فراهم می 

حمایت و حفظ قلمرو کش،ر شییه را در   ت فقیه دارای شرایط، دغدغهی حک،میط برانب،دن شرا 

ن،شته برخی  در  جمال  سید  داشتند.  میص،   غیبت  من،رالفکران، ایا   برخی  همچ،ن  خ،د،  های 

 داند.حک،مت قان،ن را بریرین ن،ع حک،مت می 

که اکن،ن بر این یأکید  کند و با  او دو ن،ع حک،مت جمه،ری و استبدادی را از هم متمایز می

نشان دادن راه استبداد هستیم، در صدد  رفت از درون همین حک،مت م،ج،د های برون گرفتار 

دهد. حک،مت قاسیه، ظالمه و رو درجات مختلف حک،مت استبدادی را نشان میاست، از این 

استبدادی  حک،مت  از  مختلف  درجه  سه  و   رحیمه  وزارت  و  امارت  از  قاسیه  حک،مت  است. 

مرد  و شکنجه و آزار و ریختن خ،ن   دی،ان برخ،ردار است اما همانند راهزنان به غارت ام،ال 

کشد کند. حک،مت ظالمه مرد  را برده خ،د ساخته است و از آنان چنان کار می آنها اقدا  می

بهره  و  انفس  و  آفاق  در  یأمل  و  پرداختن  برای  فراغتی  نمی که  خ،د  عقل  از  لذا مندی  یابند 

ابداعات و اختراعات جدید نمی  از  با سایر مرد  در لذایذ عقلی مشترک شریک شده و  ی،انند 

مند ش،ند. س،مین ن،ع حک،مت یینی حک،مت رحیمه نیز دارای درجایی است. ن،ع بشری بهره 

رحیمه  آن  مردما   نخست  که  است  مهربان  پدری  مانند  آن  حاکم  است.  به جاهله  ی،صیه  را  ن 

می  ک،شش  و  یالش  و  فرصت  شمردن  نیست، غنیمت  بلد  را  راه  خ،د  که  آنجا  از  اما  کند 

ی،اند راه درست را به شهروندان خ،د نشان دهد و مدارس مفید، مکایب الز ، عل،  و فن،ن نمی 
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ای بهتر از این حالت، کند. درجه صحیح کسب علم و زراعت و صنیت را برای آنها فراهم نمی

ک،مت عالمه نا  دارد که دو درجه یا دو قسم دارد؛ در ن،ع اول، حک،مت شرایط پیشرفت را ح 

دهد، مرد  را به حال خ،د رها کند اما نظارت و یداو  و رسیدگی الز  را به خرج نمی فراهم می 

میمی  دچار  هالکت  و  فقر  به  آنان  و  رحیمهکند  حک،مت  در  ن،ع   ش،ند.  بهترین  که  حکیمه 

دانا حک،مت میمیان حک،مت حک،مت در   است، حکیمی  استبدادی  نشان های  کند که ضمن 

ام،ر  پیشرفت و گسترش  بر جریان  نم،ده  نیز آماده  را  امکانات الز   به مرد ،  دادن راه درست 

می می نظارت  کار  به  را  اخالق  با  و  ماهر  اسایید  و  خ،ب  مدارس  هم  ابزار کند.  هم  و  گیرند 

در   یجارت  و  آماده میکشاورزی، صنیت  را  دریا  و  ممیز چنین زمین  سید جمال، فصل  کنند. 

داند. قان،ن مانند باغبانی است که درختان را به عدل و راستی و خرمی نگاه حک،متی را قان،ن می

ف،اید فلسفه در ییریف   دارد. نکته بسیار مهم این است که همان ط،ر که سید جمال در رساله می 

ینگنای  از  خروج  را  آن  گسترده   حکمت،  فضای  س،ی  به  حی،انی  و   ادراکات  انسانیت  مشاعر 

خالصه  ط،ر  به  و  نادانی  و  ی،حش  از  نجات  و  بینایی  و  بصیرت  به  ناشن،ایی  و  نابینایی  یبدیل 

می انسان  به  انسان  )اسدآبادی،  صیرورت  سایه104:  1379داند  در  زندگی  سبب   (  نیز  را  قان،ن 

 (.144-117:  1382کند )محمدی،  ل قلمداد میخروج از زندگی حی،انی به س،ی درجات کما 

کند ذهن خ،اننده را به سرعت به سمت اینکه سید جمال بر حک،مت یک حکیم یأکید می

میحک،مت س،ق  فارابی  و  افالط،ن  مال،ب  وج،د های  آنها  میان  مهمی  بسیار  یفاوت  اما  دهد 

مسیر درست زندگی کردن   -دارد. حکیم م،رد نظر سید جمال ینها باید سه کار انجا  دهد: الف

 -ها و امکانات رسیدن به آن مسیر را در اختیار مرد  نهد و پروش   -خ،د بداند؛ ب  را در زمانه 

وج،د حکمت در سیاست است و سبب   بر انجا  این ام،ر نیز نظارت کند. این م،ارد نشان دهنده 

 ش،د.پیشرفت جامیه و خروج از انحااط می

جمله  این  که   از  »دش،اری   اسدآبادی  را  انسانی  عالم  در  حکمت  پیدایش  علت  نخستین 

ی،ان دریافت که نیازهای مییشتی انسان داند میهای مییشت انسان و سختی زندگانی او« می راه 

شکل  فلسفه  نا   به  دانشی  نب،د،  نیازها  این  اگر  که  است  فلسفه  و  حکمت  محرک  م،ی،ر 

داند به ل فاری و خرد غریزی انسان می گرفت. اما اینکه سبب دو  پیدایش حکمت را عق نمی 

(؛ زیرا این عقل انسان است که 85  :1364بحث اعتباریات عالمه بسیار نزدیک است )طباطبایی،  
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با ادراک اسباب و علل و لذت و مسّرت در کشف مجه،الت و دانستن رازهای )خبایا( عالم 

 . ( 107  :1389کند )حسینی اسدآبادی،  هستی به دوا  زندگی کمک می

از منظر اعتباریات اجتماعی، انسان برای یدبیر ام،ر زیستی خ،د به یشکیل جامیه و استخدا  

می  روی  ثمرات افراد  اسدآبادی  ذکر شد  چنانکه  است.  باب  همین  از  نیز  قان،ن  یشکیل  آورد. 

را همچ،ن حکمت می قان،ن  از دایره زندگی یحت حک،مت  به خروج  حی،انیت ختم   داند که 

ای را دارد که فقدان استبداد همراه است، همان نتیجه  اقع فقدان قان،ن که با سیاره ش،د. در و می 

های خ،د در یحرکی و سک،ن مرد . اسدآبادی در یکی از ن،شتهحکمت دارد یینی انفیال، بی 

ن،یسد در یک حک،مت استبدادی مرد  در حل کند و می عروه ال،ثقی پیرام،ن استبداد بحث می

خ  کارهای  عقد  مش،رت و  آنها  با  کش،ر  اجتماعی  و  سیاسی  مصالح  در  و  ندارند  دخالتی  ،د 

ش،د. اراده و خ،است آنها در منافع و مصالح عم،می اثری ندارد. چنین ملتی یسلیم حاکمی نمی 

می  قان،ن  را  خ،د  خ،است  و  اراده  که  است  است شده  نم،ده  ذلیل  را  خ،د  ملت  و  داند 

 (. 249)اسدآبادی، عروه ال،ثقی، بی یا: 

 

 دین، فلسفه و سیاست
زمره  در  جمال  مبانی   فالسفه   سید  اساس  بر  دین  بر  حک،مت  ابتنای  از  که  است  مسلمانی 

به شناسی سخن می انسان  نیازمند دین است و بدون دین نمی راند.  ی،اند وظایف زعم او سیاست 

ها انسان  همه  کند کهخ،د را انجا  دهد. وی بحث خ،د را از این ویژگی طبییی انسان آغاز می

انجامد. اند که اگر کنترل نش،د به ییدی و اجحاف به دیگران می هایی طبییی دارای ق،ا و خ،استه

ابن  آشناست؛  بسیار  جمال  سید  بحث  فالسفه این  از  دیگر  برخی  و  فلسفه  سینا  یبیین  در   مشائی 

ویژگی  یینی  نقاه  همین  از  می نب،ت  آغاز  انسان  طبییی  نی های  یأمین  به کنند.  طبییی  ازهای 

می یجاوزگری  و  چاره خش،نت  امر،  این  و  دنبال انجامد  به  را  یجاوزگری  کنترل  برای  اندیشی 

 -1آورد:  دارد. سید جمال برای را  کردن خ،ی یجاوزگری بشر از چهار گزینه سخن به میان می 

بکشند؛   را  متیدیان  از خ،د  صیانت  و جهت  گرفته  به دست  برای  -2افراد شمشیر  اینکه   افراد 

اعتبار و یحسین و یمجید خ،د را در انظار دیگران از دست ندهند بر شرافت انسانی خ،د یأکید 

یاری جستن از   -4استفاده از قدرت دولت و    -3کنند و به اعمال و گفتار ناپسند روی نیاورند؛  
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 دین.

خ،    آنقدر  یکدیگر  شر  دفع  در  افراد  زیرا  نیست؛  دوراندیشانه  و  عاقالنه  اول  خ،اهند راه  ن 

راه  دومین  رود.  انقراض  به س،ی  بشر  ن،ع  یا  شرافت ریخت  زیرا  ب،د؛  نخ،اهد  کارساز  نیز  حل 

نفس  شرافت  سبب  که  ع،املی  اینکه  ضمن  ندارد.  را  شه،ات  برابر  در  مقاومت  یارای  نفس، 

ها به یکسان نیست؛ عالوه بر آن، طلب شرافت نفس و یالش برای کسب ملت  ش،د نزد همه می 

یر داریر، باوفایر و صادق رسیدن به رفاه و آسایش بیشتر است؛ زیرا هرچه انسان امانت   آن، جهت 

های دستیابی او به مییشت بیشتر خ،اهد شد؛ بنابراین شرافت نفس باشد، اع،ان و انصار او و راه 

 ش،د. به نظر اسدآبادی راه س،  که خ،اری نمیهای پنهانی و رش،ه مانع از ییدیات باطنی، خیانت

ی،اند به ینهایی کارساز باشد؛ زیرا یمامی ی،ان و قدرت حک،مت هم که حک،مت است نیز نمی

می ینها  ستم جمع ش،د،  بساستم ی،اند  که  در حالی  کند  رفع  و  منع  را  ظاهری  یزویرها، های  ها، 

های پنهانی وج،د دارد و چه بسیار از حاکمان که خ،د پیروی شه،ایشان ها، فسادها و حیلهبهتان

یرین راهزن و سارقند. بنابراین سید جمال در انتخاب میان دین، اخالق کنند و خ،د بزرگ را می 

گزیند. به گمان او ایمان به ی،حید و میاد قدرت بیشتری برای حل دینی را برمی و حک،مت، راه 

امنیت و   ی،اند رو می های پنهانی دارد؛ از این ها و دسیسههای ظاهری و باطنی و دفع حیلهرفع ستم

رفاه را که شرط مهم مدنیت است پدید آورد. بنابراین این دین است که مدنیت و یمدن را ایجاد 

 (99-95  :1389کند نه حک،مت )حسینی اسدآبادی،  می 

آنها، علم فقه،   عل،  اسالمی و جایگاه شایسته  در بحثی از سید جمال در باب هدف و فایده 

ق،ق منزلیه، حق،ق بلدیه و حق،ق دولیه« است. شخصی که علمی دانسته شده که »حاوی جمیع ح

این علم را به درستی آم،خته باشد شایستگی آن را دارد که به مقا  صدارت یا سفارت دست 

حق،ق است. این علم خ،اننده را با حقیقت، صحت و   یابد. علم اص،ل، فلسفه شرییت یا فلسفه

گذاری دهد که در قان،ن ا کرده و به او قدریی میاحکا  آشن  فساد و نفع و ضرر و همچنین فلسفه

یابد )حسینی اسدآبادی،   مهارت  این عبارات می 127  :1389و اجرای مدنیت  رساند که سید (. 

ی،ان  به  قائل  در جمال  که  همانگ،نه  است؛  قان،نگذاری  و  سیاست  امر  در  اسالمی  دانش  مندی 

دانست. اما یأمین امنیت و دفع مضرات می عبارت قبلی، ییالیم دینی را دارای قدرت بیشتری در  

گیر حکمت اسالمی شده است، آنگ،نه که پیداست در ضیف و ناکارامدی و انفیالی که گریبان 
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 اند.دیگر عل،  اسالمی نیز ناکارامد گشته 
 

 شناسی حکمتآسیب 
با ی،جه به نقشی که سید جمال برای حکمت قائل است، انتظار دارد فایده و ثمر حکمت در 

رفع مسائل و مشکالت کن،نی جامیه دیده ش،د. حکمت در پی علل و اسباب است و باید دریابد 

بخش نیست. همچنین اند اکن،ن رضایت ای از شک،ه یمدنی داشتهچرا وضییت مسلمانان که دوره

های مغرب زمین را دریابد، از سازوکار عل،  و یکن،ل،ژی خرد بایستی بت،اند علت پیشرفت ملت 

مهم   ج، ش،د و انسان را به حرکت در آورد. اما با کمال حیرت چنین نیست. در واقع نکته یآنها پ

پردازد و از علت در اینجا این است که حکمت که به فلسفه دین و سیاست و اخالق و حق،ق می 

می بحث  آنها  کارکرد  و  عل،   این  علت پیدایش  زیرا  ندارد؛  کارکردی  دیگر  اکن،ن  یابی کند 

ماندگی مسلمین است. برای سید جمال عجیب شاهد آن نیز وضییت انحااط و عقب کند.  نمی 

اما  است  آنها  ملزومات  و  ل،از   و  اسباب  علل،  م،ج،دات،  اح،ال  از  بحث  حکمت  که  است 

دهند و از کیستی و خ،انند، دست چپ و راست را از هم یشخیص نمی علمای ما که فلسفه می

پرسند. حکیم یا ا  دهند و از علل اختراعات و اکتشافات نمی چیستی خ،د و کارهایی که باید انج 

فیلس،ف کسی است که ایفاقات و رخدادهای زندگی ذهن او را به حرکت درآورد و در راهی 

کند که چرا فلسفه اکن،ن داند. سید از این امر س،ال می قد  نگذارد که آغاز و پایان آن را نمی 

اعتنایی اد مسلمین چنین ضییف و عل،  و فن،ن م،رد بی چنین کارکردی ندارد و سیاست و اقتص 

 (. 126:  1389آنان است )حسینی اسدآبادی،  

سید جمال در پی فهم علت سک،ن و عد  یحرک مسلمانان، علت را در سرمنشأ اصلی آن 

یاب و جستج،گر است باید کند. اگر چنانکه گفته شد حکمت، علت یینی حکمت جستج، می

کند: بخشی از مشکل شده باشد. وی مشکالت را در سه بخش جستج، می   اخاللی در آن ایجاد 

به فلسفه و محت،ای آن که از ی،نان گرفته شده می  به را در ن،ع نگاه  داند. قسمتی از مشکل را 

گرداند و اینکه فلسفه نت،انسته است ماابق شرایط جدید، خ،د را عد  همراهی عمل و نظر بر می 

ع،ض درگیر مباحثی شده است که هیچ کاربردی برای امروز او ندارد. نقد و به روز کند و در  

فلسفه وج،د دارد که از آم،ختن آنها خ،دداری  به علم و  نیز در ن،ع نگاه مسلمانان  اشکاالیی 

زمینه را می می  این  فلسفه سید جمال که در کتاب کنند. بحث مفصل در  ف،اید  در رساله  ی،ان 
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 ماالیه نم،د.رسائل و فلسفه وی قرار دارد  

برای  انتظار  و  نکته شده است که آم،زش حکمت  این  مت،جه  اسدآبادی  الدین  سید جمال 

های یأثیر آن در جامیه به زمان زیادی نیاز دارد. با این وج،د وی ییلیم حکمت را در رأس برنامه

می  قرار  می خ،د  سفر  جمال  سید  که  مختلفی  مناطق  بهره دهد.  حیث  از  حکمت کند  از  مندی 

های حکمی برپا است و مدارس جدید آم،زش های بحث متفاویند. در مناطقی مانند ایران ح،زه 

عل،  در حال یأسیس است. در مصر و عثمانی مراکز آم،زشی جدید برای یادگیری عل،  و فن،ن 

ینها حکمت نمی  نه  اما مراکزی برای آم،زش حکمت ندارند. در هند  خ،انند ایجاد شده است 

سید در هر یک   کنند. م،اجههن فرزندان خ،د را از یادگیری عل،  جدید نیز منع میبلکه مسلمانا 

ش،د از این نقاط متفاوت است. او در عثمانی که عل،  جدید وج،د دارد اما حکمت یدریس نمی 

می  حکمت  آم،زش  اسالمی به  فلسفه  االزهر  مستید  دانشج،یان  از  ییدادی  و  عبده  به  پردازد. 

انجمن می  و  بهره   آم،زد  با هدف  را  یأسیس می وطنی مصر  قرآن  از  به شاه گیری  کند. خااب 

در ایران   1خ،اهد که در کنار مدارس عل،  جدید، آم،زش فلسفه را نیز بگنجاندعثمانی از او می

فهم   ک،شد نح،هکه حکمت نیز وج،د دارد، سید بسی جل،یر از سایر کش،رهاست. در اینجا می 

از آن را بیام،زد و نقش حرکت آفرین حکمت را یادآوری نماید؛ اما گیری  بهره  حکمت و شی،ه

ییلیم و یربیت متمرکز   یر از سایر مناطق هستند، بر برنامه در کش،رهایی مانند هندوستان که عقب 

ها و آثار برجای مانده از سید در باب ییلیم و یربیت، در هندوستان انجا  ش،د. بیشتر سخنرانیمی 

 مناطق جهان اسال  وج،د دارد اما با اشکال متفاوت.  انحااط کلی در همه شده است. البته 

کند. عقل، نفس و یدبیر ظاهر زندگی یا سید در جهان اسال  ن،عی انحااط را مالحظه می

بزرگی  مشکل  چنین  به  عظیم  جمییتی  وقتی  است.  دیده  آسیب  سه  هر  مسمانان،  میاش  یأمین 

خ،اهد   مشکل  مسأله  حل  ش،د،  میگرفتار  چگ،نه  از شد.  شفافی  یص،ر  که  جمییتی  از  ی،ان 

 وضییت مال،ب ندارد انتظار اصالح داشت.

سید جمال میتقد است حتی اگر بخشی از جمییت درست یربیت گردند ماابق قان،ن یناسب 
 

دولت عثمانی و خدی،یت مصر شصت سال است مدارسی برای ییلیم عل،  جدید گش،ده  ن،یسد:  . سید در این زمینه می1
ش،د. به سبب نب،دن روح فلسفه از این  ای از آن حاصل نکرده است؛ زیرا فلسفه در آن مدارس ییلیم نمی است. هن،ز فایده 

ب،د در این مدت از بالد فرنگ  . اگر روح فلسفه در این بالد میده استعل،می که چ،ن اعضا باشد ثمری حاصلشان نش
فرستادند و از  نم،دند. و اوالد خ،د را هر ساله برای ییلیم به بالد فرنگ نمیمستغنی شده بر اصالح مملکت خ،د سیی می

 (. 131: 1389)حسینی اسدآبادی، آوردند آنجا استاد نمی
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می  سیی  جمییت  یمامی  یینی  نهاد.  خ،اهد  یأثیر  جمییت  دیگر  بخش  بر  را طبییی  خ،د  کنند 

کما  و  یرقی  با  طایفه متناسب  و  ق،   هر  البته  دهند؛  اریقا  ق، ،  یک  مریبه ل  و  ساح  ماابق   ای 

های مختلف جامیه است. آن ی،ازن و ییادل میان اصناف و گروه   یابد و نتیجهخ،دش کمال می 

سنت  از  یکی  است،  اق،ا   سایر  یرقی  به  وابسته  ق،   هر  کمال  همین اینکه  به  و  است  الهی  های 

دار وج،د  نیز  آن  عکس  مییرییب  سرایت  آن  یما   به  جامیه  از  بخشی  فساد  یینی  با د؛  کند. 

طبقه  ق، ،  یک  شدن  می   ضییف  آن ضییف  چنین شریف  از  بید  است  میتقد  اسدآبادی  ش،د. 

گردد. ایفاقی دهد و به اق،ا  دیگر ملحق می ایفاق ناگ،اری یک ق،  یا ملت نا  خ،د را یغییر می 

 شته رخ داده است.که برای کلدانیان و فینیقیان نیز در گذ 

 

 قرآن، حکمت و سیاست
ایجاد  یینی  داریم  انتظار  از حکمت  یاثیرایی است که  نظر سید جمال دارای همان  از  قرآن 

حرکت. برای فرار از انحااط ج،امع اسالمی بایستی یأثیرات حکمی قرآن بر   حرکت و انگیزه

اسدآبادی در رسائل خ،یش   های مهمی کهها و سیاست را دریابیم. یکی از پرسش عق،ل انسان

نجیب و شریف آن نیز سست   نهد این است که وقتی ق،می ضییف و فاسد شد و طبقه پیش می 

رسد در اینجا دیگر شدند، یربیت صحیح از کجا آغاز خ،اهد شد و ی،سط چه کسی؟ به نظر می 

بشری خ،د خارج می  و  از حالت عادی  انسان بحث  از  دیگر  نیست ش،د.  کاری ساخته  مگر   ها 

نفس  طهارت  و  عقلی  کمال  از  که  افرادی  و  نماید  عنایتی  خداوند  جمال  سید  ییبیر  به  اینکه 

امر  پیدا ش،ند و عقل و نفس مردمان آن جامیه را نجات دهند. این  برخ،ردارند در آن جامیه 

فلسفی ضروری  یربیت  باب  اندکی که علم ب،یژه در  افراد  بر  ینها  یربیت  ن،ع  این  زیرا  یر است؛ 

انده و قادر بر فهم ادله و براهین هستند مؤثر است. بنابراین یا رؤسای دین اصالح نش،ند و از خ، 

ثمره  میارف خ،یش  نمیعل،  و  نیز اصالح  امت  برندارند،  ابتدا در ای  ما  یباهی  و  ش،د. خرابی 

 رؤسای ما آمده و پس از آن در سایر امت سرایت کرده است.

نقش  نیز چنین  برای خ،د  قائل ب،ده است. او در هر جامیه شاید سید  ای که وارد شده است  ی 

آن رفته و به آنها ییلیمایی داده است. مانند ییالیمی که به محمد عبده و    سراغ افراد مشتاق و نخبه 

گیری انجمن وطنی را یمسک به قرآن  شکل   دیگر اعضای انجمن وطنی مصر داده است. وی فلسفه 
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  بق،    ما   یغیر   ال   اهلل   »إن  : فرماید می   که   آن قرآنی   بزنیم،   قرآن   دامان   ه ب   دست   باید   داند. از نظر او می 

  روز   شبانه   او هر یک از اعضای انجمن را مکلف نم،د در هر   .( 11/ رعد )   یغیروا ما بانفسهم«   حتی 

بخ،انند و بر این کار مداومت نمایند )اسدآبادی،  قرآن را با دقت و یأمل    از   حزب   یک   کم دست 

سید جمال در    انجمن وطنی نیز از ییالیم قرآن گرفته شده ب،د.   های اساسنامه (. یمامی بند 22:  1356

گ،ید: »»و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین«  یکی از جلسات این انجمن چنین می 

( از آنجا که دع،ت من و اجابت این نف،س ذکیه خالصًا مخلصًا ل،جهک الکریم  69)عنکب،ت،  

جب گفته حق خ،دت به سبیل هدایت راهنمایی فرم،دی. مدینه فاضله انسانی و صراط  ب،د مرا بم، 

مستقیم سیادت بشری قرآن است. ... گرامی دست،ر مقدس که مختصر شراره از ان،ار ن،رانیش عالم  

  از   آن   امروزه   ف،ائد   سان   چه   این یمدن رسانید. آه آه   به   و   حضارت   آن   به   را   جدید  دنیای   و   قدیم 

شب   باالی   یالوت  : است   ذیل   ام،ر   در   منحصر   غفلت و    جهل   فرط  جمیه، قب،ر    مشغ،لیت   های 

مکتب،   گناه،   کفاره   مساجد،   زباله   صائمین،  قربانی   زخم،   چشم   بازیچه  مایه  نظر  دروغ،  قسم   ،

زینت یی گدا  سینه   ،  گرد قنداق،  نان،ا،  بازوبند  عروس،    سالح   مسافران،   ها، حمایل   بچه   نبند بند 

پهل،انان،   اسباب،   انتقال   مقدمه   نصرت،   مایش طاق ن   چراغانی،   زینت   ها، زده جن  التجاره   حرز    مال 

 (. 79-80:  1355  واثقی، ها...« ) فروش   کتاب   سرمایه   و هند،   روسیه 

وی انتظار داشت با این ییالیم بت،اند جمییتی را پدید آورد که به ایجاد یغییر در یمامی جامیه 

پرداخت. جمیی از ن،یسندگان س،ری،    بینجامد. او به یدریس برخی مت،ن اص،ل و فن،ن حکمت 

های لبنانی و مصری گرد او جمع شدند و با یش،یق سید برای نشریه االهرا  مصر یا در روزنامه

ای شیخ محمد عبده، اق،ال بیضی هن،شته در  ن،شتند.  دیگر مصر، التجاره و الشرق و ... مالب می 

. عبده در کتب خ،د ماالبی آورده ش،د یعلمای شییه از عهد صف،ی مانند: میرباقر داماد دیده م 

شییی   که فلسفی  مدارس  از  جمال  سّید  و  کرده  اخذ  جمال  سید  استادش  است   از  نم،ده  اخذ 

 (.201  :1373)صالحی شهیدی،  

انتظار داشت مسلمین که در ضیف به سر می   ی،ان از جامیهداند که نمیسید جمال می  برد 

رو بحث را چنین تی بر مبنای حکمت دست یابد. از این یکباره به یربیت و ییلیم فلسفی و حرک 

فلسفه مارح می هن،ز  اسال  که  در صدر  ب،د، حرکتی کند که  نگرفته  مسلمانان شکل  میان  ای 

ناشی از روح فلسفی است. سید میتقد است باید رمز م،فقیت ایجاد شد که مشابه حرکت های 
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نیز به کار بست. از نظر وی قرآن ن،عی روح   مسلمانان در قرون اولیه را دانست و آن را امروزه

فلسفی ایجاد کرده است که مسلمانان به سبب آن به سمت یادگیری عل،  کلی و ل،از  انسانی 

(. امروزه باید 125:  1389رفتند و به ایجاد یمدن با شک،ه مسلمانان انجامید )حسینی اسدآبادی،  

ج  سید  مفسر«،  »یفسیر  کتاب  در  دریافت.  را  رمز  ویژگیآن  به  که مال  نم،نه  یفسیر  یک  های 

کند. بنابراین سید جمال ایجاد روح فلسفی و حرکت و یغییر در گشا باشد اشاره میی،اند گره می 

 ن،یسد:کند. وی می جامیه اسالمی را در قرآن جستج، می

ظه،ر حکیمی  منتظر  آمده  مسلمانان  بر  پریشانی  و  ضیف  طرف  هر  از  که  روزها  این  »در 

ها به دنبال چنین فردی هستم یا او را یاری ا دوباره آنان را یربیت حسنه کند. من در ن،شتههستند ی 

یجربیات  که  سن  کبر  با  شخصی  ی،سط  که  شنید   را  قرآن  یفسیر  نگارش  خبر  اینکه  یا  کنم. 

 ( 191  :1389سیاحت ممالک فرنگ را دارد ن،شته شده است...« )اسدآبادی،  

م نشان  سید جمال  این سا،ر  خداوند ی در  عنایت  اگر  که  است  همان حکیمی  منتظر  دهد 

فرستد. وی انتظارات خ،د را از یفسیر قرآنی که نصیب ق،می گردد برای یربیت درست آنان می 

می ارائه  حکیم  می این  بیان  دوره کند  در  قرآن  مناسب  یفسیر  که   نماید.  است  یفسیری  میاصر 

د؛ لزو  دین در عالم انسانی را با براهین عقلی حقیقت و ماهیت دین را به اقتضای حکمت بیان کن 

عقلی خردپسند ارائه کند؛ یأثیر ادیان را در  اثبات نماید؛ برای یمایز نهادن میان حق و باطل قاعده 

ها را نشان دهد؛ علت اختالف ادیان و مدنیت و هیأت اجتماع و آثار آنها در نفس و عقل انسان 

های الهی و اخالق ماابق حکمت ی،ضیح دهد؛ سیاست  سبب اختصاص هر زمان به یک دین را 

ط،ر  به  را  شد  انسانی  عالم  مزایای  جمیع  در  اعراب  نیرومندی  و  بریری  سبب  که  قرآنی 

چه حکمتحکمت  بن،یسد  و  دهد  ی،ضیح  کلمه آمیز  ایفاق  سبب  و   هایی  فکر  یغییر  و  اعراب 

کتاب یفسیر ذکر   در مقدمه روشن شدن عقل و پاک شدن نفس آنها شد. یما  این م،ارد باید  

یج،یزی، آمرانه،  این م،ارد باید بر اساس برهان و استدالل باشد و نه به گ،نه  بیان همه  ش،د. نح،ه 

آم،زهخش،نت  بسط  و  یبلیغ  مخالف  جمال  سید  اجبار.  با  همراه  و  ابزارهای آمیز  با  اسال   های 

 برند.ده و طالبان به کار می آمیزی است که امروزه سلفیانی مانند داعش و القاع خش،نت 

بکارگیری برهان و استدالل در یفسیر قرآن ن،عی یربیت نم،دن است. سید جمال، احمدخان 

کند که او نه ینها در یفسیر خ،د اخالق هندی را که چنین روشی به کار نبرده است چنین نقد می 
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ا نیاورده است؛ بلکه هایی که به روشن شدن عقل اعراب صدر اسال  انجامید رقرآنی و حکمت

آیات مرب،ط به سیاست و اخالق و عادات نیک و آنچه به روشن شدن عقل و ایجاد ییادل در 

: 1389ش،د را بدون یفسیر رها ساخته است )حسینی اسدآبادی،  اریباطات خان،ادگی و مدنی می

بی 192 و  (.  جامیه  در  یح،ل  ایجاد  به  قرآن  یفسیر  در  نکایی  چنین  به  ی،جه  سیاست یردید 

 انجامد.می 

 

 گیرینتیجه 
به  م،فق  به حکمت  نگاهی  و  ییریف  با چه  که سید جمال  است  این  پژوهش  اصلی  مسأله 

ای که سید در قزوین و نجف خ،د شد؟ در این ن،شته، به مکتب فلسفی   آفرینی در زمانه یح،ل 

به یغییر و   باید  بیان شد که حکمت از نظر سید جمال  حرکت منجر آم،خته ب،د اشاره رفت و 

سیاسی را به   بندی جدیدی در عل،  دست زد و جایگاه علم سیاست و فلسفه ش،د. وی به یقسیم 

خ،بی مشخص نم،د. از یأثیر روح فلسفی قرآن در مرد  عرب عصر پیامبر گفت و خ،اهان ایجاد 

اینکه قرآن یأثیری اساسی   گریز زمانهچنین یح،لی در مرد  علم  در   خ،د شد. به نظر وی برای 

زندگی ما داشته باشد باید با زبان برهان و ماابق نیازهای روز به علل نزول و کارکردهای آن در 

دنیای امروز پرداخت و به دنبال دریافت این مالب ب،د که کدامین آیات آن ی،انست سیاست و 

یی صدر اسال  را متح،ل سازد. وی در بحث سیاست آنگ،نه که از جایگاه واق  حک،مت در زمانه 

های اسال  است اما از آنجا که گ،ید، خ،اهان حک،متی بر مبنای اندیشه عل،  اسالمی سخن می 

گ،ید که لزومًا علم دینی ندارد اند، از حک،مت حکیمی سخن می عل،  ح،زوی نیز به محاق رفته 

. وی ی،اند راه درست را به مرد  نشان دهد و نیازهای مییشتی و رفاهی مرد  را رفع نماید اما می 

شی،ه  دنبال  به  جامیه  یدبیر  در  هم  و  قرآن  فهم  در  حکمت هم  مانند های  نه  اما  است  آم،ز 

می  کنار  به  را  دین  عل،  سک،الرها  خ،اندن  صرف  به  سنتی،  دینی  علمای  همچ،ن  نه  و  نهد 

می  اکتفا  فلسفهح،زوی  نقد  با  او  نمی کند.  منجر  یح،ل  به  که  جایگاه هایی  دادن  نشان  ش،د، 

عل،    از صحیح  استفاده  قرآنی،  مباحث  بیان  در  برهان  و  استدالل  روش  بر  یأکید  خ،د،  زمان 

 ابزارهایی مانند جراید و ماب،عات و ییلیم و یربیت و ... به اصالح جامیه زمان خ،د ک،شید.
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 منابع 
-  ( ، چاپ دو ، یهران: های یفسیری میاصر و مسئله آزادی جریان(،  1396آرمین، محسن، 

 نشر نی.

لاف   اسدآبادی،   - ) میرزا  خان،  اسدآبادی (،  1356اهلل  الدین  سید جمال  آثار  و  حال  شرح 
 ، یهران: سحر.میروف به افغانی 

 ، یهران: حجر.عروه ال،ثقی )بی یا(،   ،الدین اسدآبادی، سید جمال   -

 ، یهران: کلبه شروق.الیروه ال،ثقی (،  1379اسدآبادی، سیدجمال الدین، )  -

، جلسه بیست و نهم، »ح،زه حکمت سید جمال الدین ( 1396امامی جمیه، سید مهدی، )   -

 (.(smemamijomee@اسدابادی«، سایت ندای اندیشه، 

-   ( الدین،  اسدآبادی، سیدجمال  مقاالت، (،  1389حسینی  و  رسائل  سید   مجم،عه  اهتما   به 

 های اسالمی.هادی خسروشاهی، قم: مرکز بررسی 

-  ( الدین،  جمال  سید  آبادی،  اسد  »ال1379حسینی  و ح (،  الرسائل  االستبدادیه«،  ک،مه 

 المقاالت، به اهتما  سیدهادی خسروشاهی، چاپ چهار ، قم: کلبه شروق.

-  ( )مصاحبه(  نجفی  به  میروف  همدانی  حسینی 1367حسینی  اهلل  آیت  با  »مصاحبه   ،)

  . 30بهمن و اسفند، شماره    مجله ح،زه،همدانی«،  

، یهران: کان،ن الدین اسدآبادی   ل اندیشه سیاسی سید جما (،  1387پ،ر، غالمرضا، ) ضابط  -

 اندیشه ج،ان.

 ، یهران: صدرا.2، ج اص،ل فلسفه و روش رئالیسم (،  1364طباطبایی، سید محمد حسین، )  -

، دایره المیارف بزرگ اسالمی،  سیدجمال الدین اسدآبادی (  1367طباطبایی، سیدج،اد، )   -

 جلد اول، یهران: مرکز دایره المیارف بزرگ اسالمی.

نقش مدرسه فلسفی قزوینی در جنبش فکری سید (، » 1373) شهیدی، عبدالحسین، صالحی -

 .61شماره   ، فروردین و اردیبهشت   ،مجله ح،زه «،  جمال الدین اسد آبادی

 جم، یهران:  خدی،  حسین   یرجمه   ،الیل،    احصاء (،  1369اب،نصر محمد بن محمد، )   فارابی،  -

 فرهنگی. و   علمی   انتشارات  شرکت

 .  60و    59  های ، شماره 1372،  فصلنامه ح،زه  جمال الدین اسدآبادی،  نامه سید ویژه   -
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 .1(، شماره  1371، ) فصلنامه یاریخ و فرهنگ میاصر  نامه سید جمال الدین اسدآبادی، ویژه   -

-   ( یفکر جدید (،  1363مجتهدی، کریم،  و  اسدآبادی  الدین  یاریخ سیدجمال  نشر  یهران:   ،

 ایران.

-   ( مهدی،  سید  جمال »یأثی (،  1389م،س،ی،  سید  اندیشه  و  شخصیت  بر  متیالیه  حکمت  ر 

اسدآبادی«،   متیالیه الدین  حکمت  منظر  از  متیالیه  سیاست  مقاالت  شریف مجم،عه  اهتما   به   ،

 زایی، جلد دو  مجم،عه مقاالت، قم: پژوهشگاه عل،  و فرهنگ اسالمی.لک 

، یهران: ر ل اخی های اسالمی در صد سا بررسی اجمالی نهضت  (،1367ماهری، مریضی، )   -

 صدرا.

 ، قم: صدرا.3  لد ، ج آشنایی با عل،  اسالمی (،  1387ماهری، مریضی، )   -

، قم: الدین اسدآبادی: مصلحی متفکر و سیاستمدار سید جمال (،  1388م،ثقی، سید احمد، )   -

 ب،ستان کتاب.

 ا .، یهران: پی سیدجمال الدین حسینی پایه گذار نهضت های اسالمی (، 1355واثقی صدر، )   -

(، »حک،مت رحیمه حکیمه در اندیشه سیاسی اجتماعی سید 1382حمدی، جمیه خان، ) م  -

 .2، شماره  نشریه آم،زه جمال الدین حسینی بر اساس رساله الحک،مه االستبدادیه«،  



 

 

 

 

 


