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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٠٢
  

   تجرد اختيار کرد؟"سيد جمال الدين"چرا 
ر مختصر غرض مطالعۀ ً در جواب يک پرسش نوشته بود، قبال به طو"ھاشميان"اين نوشته را نظر به پاسخی که آقای 

 در "ھاشميان" ارسال نموده بودم؛ چون نظر آقای " آنالينافغان جرمن"ھموطنان گرامی به دريچۀ نظريات پورتال 

  ! نشر شده بود"افغان جرمن آنالين"دريچۀ نظريات پورتال 

 آن را با کمی تصحيح و از آن جائی که امکان آن می رود که برخی از خوانندگان نوشته را در دريچه نخوانده باشند،

  .اضافه به شکل مقاله در آورده تقديم می دارم

امروز وقتی نظريات ھموطنان گرانمايه را در دريچۀ نظريات مطالعه می کردم به سؤالی بر خوردم که ھموطنی به 

  . را جويا شده بودند" جمال الدينسيد" راجع ساخته از ايشان علت ازدواج نکردن "ھاشميان"آقای 

 را علت اين کار بيان نموده اند، بدون اين که توضيح "سيد" موضوع مبارزه و مصروفيت ھای سياسی "ھاشميان"ی آقا

؛ و بدون اين که منبع و مأخذ "سيد" است يا نظر کسی ديگر و يا از خود "ھاشميان"کنند که اين نظر، نظر خود آقای 

  ! نظر را بيان کنند

 انتظار اين است که در ھمچون موارد و مسائل حکايتگر مأخذ و منبع را، اگر "اظمک"به تأئيد گفتۀ جناب داکتر صاحب 

 ... و اگر منبع و مرجع وجود ندارد تحرير نمايد که خبر شنيدگی است و يا. وجود دارد، توضيح کند

غالم رضا سيد "ترجمه و نگارش " مفخر شرق ـ سيد جمال الدين اسدآبادی"به ھر رو؛ آنچه را من زمانی در کتابی 

در " سيد جمال الدين افغانی " ، و مقالۀ ١۴۵خاطراتی از سيد جال الدين اسدآبادی، صفحۀ "، زيرعنوان فرعی "سعيدی

  :شروع می کنم از کتاب اول الذکر. مندان در اينجا نقل کنمه اين رابطه خوانده بودم، می خواھم غرض معلومات عالق

اه مرد عيال وار و نيازمندی به او مراجعه می کرد، از کمک به او خود ــ مرحوم سيد ھيچ وقت زن نگرفت و ھرگ٧«

  .داری نمی نمود

را به عنوان ھمسر و برای زناشويی " يلدوز"روزی سلطان عثمانی به او گفت که يکی از کارکنان زيبای قصر  

 ھستيد که گفت روی قبر او "ابوالعال"سلطان پرسيد که آيا طرفدار عقيده معروف . بپذيرد، مرحوم سيد امتناع نمود

  "بنويسند

ّھذا جناه ابی علی و ما جنيت علی احد؟ ّ  

  اين جنايتی است که پدر من کرده است، ولی من نسبت به احدی جنايت نکرده ام؟
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خيرھيچ وقت من اين نظر را نمی پسندم، مردعاقل چگونه می تواند ازدواج را که بقای نوع و کمال : سيد جواب داد

 منوط به آن است، جنايت بداند؟ اما اين که من ازدواج نمی کنم علتش اين است می دانم وظايف شوھر در فلسفه عمران

مقابل زن چقدر سنگين و تا چه حد  بايد رعايت عدالت را بنمايد و چون من خودم را در اجرای عدالت و وظايف سنگين 

  .شوھری توانا نمی بينيم ترجيح می دھم که مجرد بمانم

چون از عدم اجرای عدالت : يک نفر پزشک که از نزديکان مرحوم سيد بود وقتی که اين داستان را  شنيد اظھار کرد

  می ترسيد، جايز می دانيد که با طبيعت بشری مخالفت کنيد؟

طبيعت از تو داناتر و حکيم تر است و خودش را خوب اداره می کند، ھر کس که : "مرحوم سيد تبسمی کرد و فرمود

  ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[-."ترک چيزی کرد، می تواند بدون آن ھم زندگانی بکند

شما عطايای مالی سلطان را می پذيريد، چرا عطيه او را که عبارت از کنيز زيباست نمی پذيريد؟ : باز به او گفتند

ھد، می توانم به افرادی مستحق و وظيفه درحدود تشخيص و اجتھادی که دارم، مالی را که سلطان به من می د: فرمود

شناس برسانم، ولی چون برای کنيزان زيبايی که سلطان به من ھديه می کند، مصرفی ندارم، نمی توانم بپذيرم، زيرا 

 - نقل قول ويراستاری نشده است[ ».ّھمسر آنان نيستم و قيمشان ھم نمی توانم باشم که برای آنھا ھمسری انتخاب کنم

  ]پورتال

 مقيم ھند "سلطان محمد کابلی"که به زبان عربی نوشته شده بود و به وسيلۀ " سيد جمال الدين افغانی"ی در مقالۀ ول

مقصد زندگی عالمه چه : " زير عنوان دوم١٢٩۵، سنبلۀ ٢٢ ــ ٣خبار، سال ششم، شمارۀ الترجمه شده و در سراج ا

  : چنين می خوانيم"سيد" نشر شده است، در رابطه با عزوبت ٢٩در صفحۀ " بود

بھترين، و اعلی مقصد و علت غائيه زندگی عالمه، اين بود که در مختلف فرقھا و طبقات اسالم، روح اتفاق و اتحاد را «

محور تمام . پف کند، و بر يک نقطه قومی، ايشان را جمع کند، و تمام سلطنتھای اسالميه را، دريک زنجير بياويزد

درين خيال، چنان مستغرق و محو شده بود، که تا آخر عمر شادی . ن يک مسئله بودسعی، جد و جھد عالمه، صرف ھمي

 -نقل قول ويراستاری نشده است[ »...نه حرفت و صنعت آموخت که که باعث جلب معاشش بود. نکرد) ازدواج(

  ]پورتال

راستی چه بوده  بعلت تجرد،. د از ازدواج بيان داشته ان"سيد" و ديگران در مورد خود داری "سيد"ًاين بود ظاھرا آنچه 

  !!  است، خدای غيب دان می داند

 مصروفيت سياسی و اجتماعی و نقل شده درست باشد، موضوع" سيد"اگر بياناتی که در باال به عنوان افاده ھای خود 

ر چه  آن را از تصور خود بيرون کرده اند ـ اگ"ھاشميان" موضوعی است که برخی ھا از جمله آقای "سيد"فرھنگی 

  !چنين انديشه ای می تواند در جای خود از گمان و تصور دور نباشد
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