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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲         احسان لمر
 

 (6) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد
 

 
 ــ کابل پوهنتون ریاست همچنان و عالی تحصیالت ، کلتور و اطالعات های وزارت توجه قابل      
 لکاب پوهنتون/ دانشگاه ساحهء به سری تحصیل دوران و ها گذشته بیاد( میالدی 5102)  قبل سال

 افغان سید مرشدم و استاد مزار بر وقتی نمود می جلوه شده آبیاری و زیبا و سبز سر جا همه زدم
 سنگ حتی و خشک و زار خار ، کثیف نهایت ساحهء زد حلقه چشمانم در خون و اشک بشتافتم
 و غضب را ها تپه دیگر کسانی اجساد برای اما و دیگر شمار بی های درد و شکسته سید آرامگاه

 . میدهد رنج راملت افغان که چه  انیـکابلی آن دیدن که اند داده آن به ظاهری جالل شکوه چه
  . دارم معطوف باره این در هم را محترم مقامات توجه خواستم

 

 

 اروپا در فغان ا سید
 

 خود فرسه ب  اروپا هدف به  بعدا   و نمود سپری  آنجا در را مدتی رفته امریکا به پاسفیک بحر طریق از کشتی توسط سید     
  طمیعت  نحوه بدین  را او خواستند بوی سودان سلطنت سپردن وعده با بریتانویان نمود، مختصری توقف ن لند در و داد، ادامه

  مال  سودان آیا است سیاسی مسائل در تان ناآگاهی رگ نمایان شما پیشنهاد این: "  گفت پاسخ در وی ولی سازند خاموش و
 التکمش به که خوبست هستید، دوست صلح شما اگر و است سودان  مردم حق ودانس  میدهید؟ منه ب  آنرا پادشاهی  که  شماست
  1." است نزدیکتر شماه ب نظر هر از که بپردازید  ایرلند
 وزارت و صدارت سلطنت، مقامه ب رسیدن برای سید که میخورید بر سطور این به گرید بارهای پیشنهاد این مثل شما     

 رضق  به پول کردند  پیشنهاد دوستانی  نداشت خود با  هم پول  چند حتی مصر از  خروج زمان در  چنانچه بود  نکرده مبارزه
 " جست خواهد را خود طعمه  برود  کجا ره شیر: "  گفت نموده رد هک  نماید بولق  آنها از

 پر از ییک فرانسه در سال دو. نمود اقامت پاریس در که ، دادند پناهندگی بوی فرانسویان و گفت، ترک را انگلستان سید     
 این علمای و نویسندگان نویسان، اخبار  با تنها  نه افغانی میباشد، شان انقالبی فعالیت  دوره  ترین  تحرک پر و پرشور و بار

 و روشن پیامی  که( 1881 مارچ11) پرداختند(  الوثقی  عروةال)  بنام جریده نشر به عبده محمد با  بلکه  گرفت ارتباط کشور

 مایندن وحدت آن پرتو در تا طلبند می الماس  شکوه و عظمت دلدادگان  تمامی از  آنها میباشد سید شهاندی و مکتب انقالبی ندای
 نلمیمس برای را  تماعیاج علوم و فلسفه تاریخ،  حقایق بیان مدرن، تکنولوژی و سیانس آموزش جدی  ضرورت  جریده این در

 تداش عقیده و است متوجه مطالب این  به بیشتر  بعد به زمان  این از او  توجه عطف شناسان جمال همه از بقول میدانند، واجب
 را ها صدا چنین یا مسلمین کر گوش ولی ،نمود جبران باید مسلمان مرد و زن آموزش با را  الماس جهان شکست و کسر که
انش رو اساس مکتب سید افغان و ره عمق  و ،بفرمائید توجه .میشوند آن شنیدن  مانع عمدا   دین دکان دار  عده هم یا و شنود نمی

 مساله ایمان ندارد وجود 2 «دینیه سلطه» اسالم در:  که در تمامی نوشته ها و بیانات شان منعکس شده عبارت است از اینکه

 تجسس حق قوی و ضعیف از اعم کس هیچ. علیه و قهر نه گیرد قرار آموزش و ارشاد موضوع فقط تواند می که ستا شخصی
 امامت و عظمی، امامت خانواده، ریاست در جز اند مردان با برابر اجتماعی شوون همه در زنان ندارد را دیگران عقاید در

 یهای فعالیت به توانند می حتی برخوردارند، شغل و عبادات امنیت از یهودی و مسیحی ی اقلیتها. است مردان خاص که نماز
  . نباشد دیگران بر ضرر متضمن ها کار این اینکه شرط به بپردازند است ممنوع اسالم در ولی مجاز خودشان دین در که
 :  ه نمود قول نقل چنین"  الحدیث العصر فی االصالح زعماء"  رساله در امین احمد را الوثقی عروة جریده انتشار اهداف    
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 ات گرفت پیش در باید که راههای کردن روشن نیز و...  دارد قرار زمین رقمش مردم عهده به که وظایفی تبیین ـ"  .1
 .گردد جبران گذشته

 .امیدی نا و یاس ن زدود و پیروزی کسب در امیدواری اعتقاد، و ایمان از نفوس کردن آب سیر .2
 .بودند بند پای بدان شان پدران که اصولی مبانی به تمسک به دعوت .1
 که مادامی:  میگویند که کسانی ادعای کردن باطل و داده نسبت مسلمانان خصوصا   و شرقیان به که تهمتهای به مقابله .1

 .آورند نمی بدست تمدن زمینه در پیشرفتی هستند پابند دین اصول به مسلمانان
 . سیاسی و عام های رویداد و حوادث چون میمه امور به مشرق مردم ساختن اگاه .5
 ...." آن  افراد در الفت روح  استحکام و اسالمی ملل های پیوند تقویت .6

 ویفرانس و عربی زبان دو به که دمیش رستادهف مصر به آن خهنس( 551) جمله آن از و چاپ نسخه  نهصد در الوثقی عروة     

 و دوستانهن تا افریقا شاخ از را  پیشرفت و تکامل حریت، گانه دلداد مسیر که بود فروزان مشعل الوثقی عروةال میگردید نشر
 بزبان های  جریده نای مطالب اکثر  مینمود راهنمائی درست مسیر در و آورده جنبش و جهش به را آنها ساخته روشن جاوا
 کنهول( قصیر مشیر)  و  کلکته(  دارالسلطنه) اخبار در آن مطالب مه و میگردید پخش و ترجمه ترکی و بنگالی ی، هند دری،

عروة الرساله ام القری عبدالرحمن کواکبی در عین زمان  .میگردید نشر و کاپی افریقا و آسیا در جراید دیگر همچنان و هند در
با جراید آزادی خواهان هند و ایرانی و دیگر  که نمود سال بعد از آن نشر 11المنار را  الوثقی نشر شد و رشید رضا نشریه 

 همه در یک مسیر نشرات داشتند. کشور های عربی
 چراغ طرزی محمود مدیریت به( افغانیه االخبار سراج) که  بینیم می هم خویش کشور دوم مشروطیت نهضت دم سپیده در   

 مخفیانه حتی و نشر و کاپی آن مطالب الوثقی عروة همچو که مرکزی آسیای و هند ، ایران افغان، آزادگان برای بود روشنی
 توزیع آنرا ممنوع و مطالعه کنندگانش را مجازات مینمودند ( روس تزار و بریتانیه)  استعماری غول دو که میشد تکثیر
 لوثقیا عروة نشریه با او که شد آغاز زمانی از مذهبی گرانه اصالح نشریات و روزنامه نشر به رضا رشید شیفتگی و عالقه    
 عهمطال از پیش آرزوهایم و آمال تمام : "است کرده بیان چنین خویش زبان با را رویداد این او.. شد آشنا افغان الدین جمال سید

 و اتحاد احیاء برای تالش:  بودم کرده کشف را جدیدی راه آن از پس اما. بود اسالم عقاید ترویج برای تالش الوثقی، عروة
 1."بود میاسال ایمان بر تکیه با غربی تمدن توسعه و پیشرفت طرق به مسلمین هدایت من، تازه وظیفه. اسالم جامعه یکپارچگی

 با که چراغی بر را روزنامه از ای صفحه روز هر القیاطی، عبدالجواد محمد شهر معروف شیخ: است نوشته رضارشید     
 ردک می کوتاه مکث دقیقه چند هر او. خواند می آنرا رسا صدایی با توانا، خطیبی همچون و گرفت می سوخت می زیتون روغن

 ات و کرد می تکرار را عمل این روز هر او. بگذارد بیشتری تأثیر مستمعین و حضار بر تا کرد می صاف را خود صدای و
 رضای درشی افکار و ذهن بر شگرفی بسیار تاثیرات( الوثقی عروة)نشریه این مطالب. کشید نمی خواندن از دست متن، پایان
 1" .نهاد( 1891-1892)جوان
 و هبیمذ خطیبی به توانست بردند می سر به فرانسه تبعید در که عبده محمد و جمال سید مطالب از استفاده با رضا رشید    

 در او. گفت می تفسیر دروس مجالس آن در که کند خود آن از را شهر مسجد وعظ منبر و شود تبدیل خود قریه در توانمند
 می افراد تجمع محل و خانه قهوه به مسجد، بر عالوه وی که کرده نشان خاطر است گذارده برجای خود از که ای نامه زندگی
 بیمذه های پند و سخنان نیز روند نمی مساجد به که افرادی به که داشت قصد عمل این با او. است کرده می وعظ را آنها و رفته
 قرار مذهبی مباحث به مند عالقه زنان تجمع مخصوص را خود خانه کنار در اتاقی عجیب اقدامی در همچنین وی. برساند را
 کرده می سخنرانی برایشان دین آداب و شرایع درباب رضا رشید و شدند می جمع محل آن در گاهی چند از هر که بود داده
   5.است
 دهردش محمد عبافغانی و شاگ " اگر هژده شماره العروة الوثقی یا کلکسیون کامل آن را در چند جمله خالصه کنیم سید جمال    

روة الوثقی به همه انسان ها به خصوص به شرقیان مصیبت ها و پیامد های استعمار را کسانی می یابیم که از فراز منبر الع
انگریز را شرح می دهند و نمونه های آن در افغانستان، مصر، سودان و هند انگشت میگذارند، جهان اسالم را به اتحاد  فرا 

  6 به خوانندگان معرفی میدارند"  استعمار تن داده اند میخوانند و کسانی را که به مزدوری
 قانونی مصر در د،ش ممنوع ترکیه و مصر هند، کشورهای به جریده ورود و بود افگنده دلها در هراس هم «الوثقی عروة»     

 ریگی جلو در اهتمامی و گردید تشکیل قاهره در مصر نظار مجلس: " است آمده چنین الوثقی عروة در آن خبر که شد تصویب
 مراقبت و آید بعمل گیری جلو مصر در مذکور روزنامه  ورود  از که  شد داده دستور و دارند  را الوثقی العروة روزنامه از

  7"  کنند بیشتری
 لیره پنج و بیست تا پانزده باشد داشته  را الوثقی العروة روزنامه کسی هر خبر این انتشار از پس که رسید خبر ماه ب"     

  8"  است مجازاتی ترین وبزرگ بپردازد نقدی جریمه
 قلمروش به آن جدید های شماره ورود از عثمانی امپراطوری المنار، انتشار از کوتاهی مدت گذشت از پسهمین گونه     

 سید افغان وگرانه  استعمار و دست نشاندگانش از نشرات بیدار سلایر گونه. این همان سلسله هراس و نگرانی کرد ممانعت
آنچه  .حقیقت استهراس دارند آنها از آن آنچه که با  وجود ادعا دموکراسی، آزادی گفتار و بیان و...  است اورهروان مکتب 

: " ... ما در اولین شمارهء که صدور نهایت دلچسپ است اینکه سید عروة الثقی را رایگان توزیع مینمود چنانچه نوشته بود
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عدل و سلوک و هم آهنگ با حکمت  رت از مشرق زمین اند که با رعایهکه کارکنان آن مردمی از اهل غیودیم یافت، تصریح نم
که گمان برده توزیع مجانی آن تقاضا می  و تدبیر به اموری متوجه گشته اند که به نفع کشور ها و ملت های شان است و کسی

کند که این جریده باید منسوب بیک دولت از دول و یا یک شخص آزمند به پادشاهی و امارت باشد، این پندار وی تنها به خاطر 
 .از مسلمانان است که به چنین عمل کوچکی می پردازند از همت بلند پارهاست که در دل وی تسلط یافته و نا امیدی  یاس

 می گردد.ه جز گرو کافران کس دیگری از نعمت خداوند نا امید ن
 مفادمی گردد و تنها قول و عمل شخص که ه این جریده گنجایش فحش و دشنام کسی را ندارد. در آن نام و لقب شخص ذکر ن

  211ص  عروة الوثقی، ترجمه استاد سمندر غوریانی 9بر آن مرتبت باشد بررسی می گردد" 

  سهفران ملی کتابخانه در تاکنون بود، شده طبع آنچه .ندادند نشر اجازه را الوثقی العروة 1881اکتبر 16 در  شماره دههج از بعد

 : میباشد موجود
Bibliothèque National  
 75058  Paris cedex  1  58  rue de Riche Lion                          

و همچنان استاد  .شد نشر و طبع رساله بشکل لبنان در سید رهروان و شاگردان از یکی  توسط الوثقی عروة بعدها ولی    
 ترجمه و طبع نموده اند.به در دری سمندر غوریانی آنرا 

ابط اد روکه در مهمترین مناطق مشرق روی داده است، با ایج اخیر.... فجایع " میخوانیم :   الوثقی عروةالستین شماره در نخ    
از یکدیگر را پیوست بهم ساخته است، افکار دانشمندان را بیدار و  دور سرحّداتمشترکی از عقیده که تازه و بواسطه قاسم 

زدیک ن  در مفکوره مرحله رسانیده ساخته است. بناعا  با بررسی عللی که آنان را به این انظار آنان را متوجه عاقبت کار شان
به امید اینکه چیزی از قدرت از دست  ن و علل ضعف توجه کردند.ی پیدا کرده و برای چاره جوئی آگحق، همبست و در مطالبه

 خود بکوشند. حیثیتدین و  حمایتنماید تا جهت  مناسبی را برای آنان، فراهم باز یابند و رویداد ها نیز زمینهرفته را 
این فرصت از دست برود و باز اگر  می کنند،ه خیال ن است که به آن دست یازیدند و غنیمتدر حال حاضر این فرصت     

 ست.ا کار ها بخدا عاقبتغیب همانند آن، وجود دارد و در خزانه  ضایع هم شد،
و بخصوص هند و مصر برای انجام این مهم، مفید تر از مردان عاقل است که  از کشورها در عده یی ها تشکل پاتیزان    

اشد، جستجو میکنند و اندیشه حق  را در هر جا توحید می بخشند و از تالش باز نمی ایستند اسباب پیروزی را بهر نحوی که ب
که تا مرحله به مخاطره انداختن حیات خویش به عنوان یک موجود زنده  بخود راه نمی دهند هر چندی قصورد و در سعی خو

 نیز برسد.
کسانی را مینماید که وضع مشابهی با آنها دارند و فیصله کردند تا پیوند های محکمی  همنواییو چون آغاز کار شان، ایجاب     

را با مردمی از اروپا که هوا خواهان عدالت مطلق و حامی آن بشمار میروند و از رنج شان متحسس می گردند، برقرار نمایند 
چون مکه  که روی آن تکیه کرده بررسی نمایند. ایهو فرض ذمه خود میدانند تا مساله  سلطه را در دنیای اسالم با فرضیه 

در ایام حج در اماکن متبرکه ان شرقی و غربی از غنی تا فقیر و از شریف تا  مکرمه زادگاه دین و محل یقین است و هر سال
  11 عامی با یک دیگر پیمان برادری می بندند....." 

ها و مجالس سید این است که او ملتها را به هم می  خطابها، نطق ها و قابل توجه در همه نوشته ها ، کنفرانسه نکته نهایت    
و پیوند میدهد و برای منافع ملی، بیداری و آزادی شان تشویق می نماید، او در هند سیک و هندو و مسلمان را دعوت  جوشانده

همه شاگردان و که از عبدو تا  د،خوانبه بیداری و مبارزه نمود در مصر و ترک عثمانی مسیحی و مسلمان را در این مسیر 
پیروان سید به شمول مشروطه خواهان اول و دوم  وطن ما این راه را ادامه دادند. در عروة الوثقی آمده است که : " کسی از 

مه  از مسلمانان طور خاص یاد آوری و از حقوق آنان دفاع میکند، هدف روزنا احیانا  مردم گمان نبرد که از اینکه روز نامه ما 
ند و در مصالح کشور ها میان آنان هم آهنگ و از نسل ا و هموطنان ایشان مجاورانهم این باشد تا که میان مسلمانان و کسانیکه 

و نه هم کدام تمایلی به آن داریم و نه  فگنند. این کار از ما ساخته  نیستآ این طرف با مسلمانان اشتراک دارند، تفرقه بیه ها ب
 گفته و نه شریعت ما آنرا تجویز میکند. دین ما آنرا مجاز

را  مگر هدف ما هشدار دادن شرقی ها بطور عام و مسلمانان بطور خاص از غارتگری بیگانگان است که کشور های شان    
"  گفت؛در مصر  رضارشید  به همین سلسله  چنانچه ) عروة  الوثقی ترجمه استاد سمند غوریانی( 11ویران می کنند....." 

 اسالم و مسیحیت میان اشتراک نقاط بررسی و اسالم جهان دینی ساختار در اصالح و تحول ایجاد اش، دغدغه ترین اصلی
 12" .است

 و است شده  مداوا  مجالت و ها روزنامه انتشار با امتها، و ملتها بیماری"  :می خوانیم  مطبوعات نقش این جریده در  در    
  11..." تنیس کافی تنهائی به اینکار مانده، عقب ملتها غفلت و جهل وسعت و عمق بدلیل اما میکشاند بیداری و نهضت به را آنها

 خوابید گان به و خیزید بر  که زنیم نعره غالمان بر اگر: "  ی آزاد به  رابطه در جریده این مضامین دیگر نمونه یک     
 دانتعاس بر را مردم  گردد داخل تان کشور در انگلیس پای اگر که  کنیم  ابالغ اه مصری بر اگر و شوید بیدار که انیممبفه

 در خود  رعایا برابر در ها انگلیس که بگوئیم شان برای اگر و میکنند مؤاخذه میکند خطور شان دلهای در آنچه و اذهان
 یدهدم قرار ها مصری بر را انگلیسها رویه از نمونه اند کرده اتخاذ را  شایستی نا رویه  سلمانانم بر خصوص لیع تانهندوس

 11". میکند فاش  را بریتانوی  لطهس  راز  که باشد ای آئینه چون  بصیرت ارباب مقابل در تا
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 زرگترینب ویکتورهوگو همچنان و داشت دوستی و  ارتباط ربع و فرانسوی نویسان اخبار و ها ژورنالیست با سید فرانسه در    
 ریچفورد. بودند دوست او با ، ریچفورد دو هانری و صدراعظم کلمانسو ،فرانسه عصر آن فیلسوف رنان ارنست، قرن نویسنده

 : مینویسد سید باره در
  اراده و میگذرند تاریخ درون از انیکهکس آن از یکی شدم، نائل ئی العاده فوق  شخصیتی دیدار به که بود یار من  با بخت"    
 بر  نامش  شنیدن از  ایران شاه و دارد هراس او از عثمانی سلطان. بگذارند آینده نسلهای برای را خود پای جای که دارند آنرا
 یکی ضمن در که چرا کردند اخراج قسطنتنیه از را او همه  این  با و  اسالم پیغمبر محمد اعقاب از  است سید ، میلرزد خود
 ...   آورد میانه ب سخن بشریت برای فلسفه و حکمت  اهمیت از دین،  بزرگان حضور در هایش سخنرانی از

 معروف انقالبی یک و  مصلح یک عنوانه ب اسالمی  زمینهای سراسر در که نمودند معرفی من به را  تبعیدی  مردی      
. بود آتش و مالیمت از سرشار درخشانی و  سیاه چشمان. میرسد نظر به پاکدامن و دزاه. دارد  نام الدین  جمال سید و است
 انآدمی خیل کننده  رام مردان از که میداد نشان. بخشید می بدو  خاص شکوهی میرسد سینه روی تا که اش تیره حنایی ریش
. کردمی جبران را ما زبان ندانستن بیدارش و سرشار هوشمندی اما  کرد صحبت آن به کمی  و میفهمد را فرانسوی  زبان.  است
 زهغری حسب بر من که چرا  کردیم پیدا  هم با شدیدی بستگی بزودی  ما. داشت محدودی نا فعالیت آسوده و  آرام ظاهر زیر در

 بیداری راه در الدین، جمال مبارزه  که میدانیم وقتی بخصوص. میکند جلب خود  بسوی  مرا(  بخش  رهایی) هر انقالبی،

 15".بود  پیشرفت و  ترقی برای  آنان وحدت  تامین و ارتجاع و  اختناق یوغ از آنان رهائی و  قرون  خواب از مسلمانان

 کیی در رنان زیرا دمیباش رنان ارنست با او مباحثه و مناظره انداخت اثر سید مبارزات مسیر و اندیشه در  که مهمی واقعه     
 : نمود صحبت موضوع سه ما حول در پاریس  سوربن  فاکولته در هایش لکچر از
 عربها از هآنک از پیش ها پدیده این زیرا است اشتباه اند، گفته سخن عرب فلسفه و تمدن و فنون و علوم از مورخین اینکه ـ 1"   

 نمودند، چهره اسالم تمدن در که، رشید ابن و سینا ابن ، فارابی کندی، چون فیلسوفانی... میباشد غیرعرب اقوام محصول باشد
 بی ه دهند نشان و تاس نادرست اعراب به فلسفه و علم و مدنیت و تمدن انتساب دلیل این به. هستند غیرعرب بقیه کندی جز
 . سخن و تعبیر در دقتی
  املک ایمان و عادات خوارق به تکیه و غیب عوالمه ب اعتقاد بلکه نیست، آزاد بحث و فلسفه و علم مشوق تنها نه اسالم ـ 2     

 و تهگرف قرار آزار و تهدید مورد پرداخت می فلسفه به کسی اگر مسلمانان میان در. است هم فلسفه و علم مانع قدر، و قضا به
 با. ندا بوده دین بی  باطن در بوده مومن ظاهر به که اند گرفته قرار ای خلیفه حمایت و پناه در یا و شده سوزانده کتابهایش یا
 نیست برخوردار چندانی ارزش از مسلمانان به  منسوب فلسفه همه، ینا

 و آشفته متون از هک ای فلسفه آموختند، اسپانیا در مسلمانان از اروپائیان که فلسفه. بود یونان آشفته فلسفه  همان فلسفه  این زیرا
 از دیمفی بهره نتوانستند بزنند اصلی متون از درست ترجمهه ب دست خودشان آنکه از پیش لذا و بود شده ترجمه نادرست آنهم
 ناقص  اسالمی زمین سر ساکنان خرد.... اشیا و ها پدیده حقیقت  باره در  اندیشه و تفکر  مقابل در  است دس  الماس...  ببرند آن
 و فرک کردن بحث که است مسأله این به  اعتقاد و علم با آنان دشمنی میکند متمایز دیگران از را مسلمانان آنچه ، است اندک و

 .است بیفایده و عقل کاستی  مایه
 یشوایپ روزگار که راشدین، خلفای روزگار در  زیرا دارد  را فکر ترین فلسفی غیر ذاتی، و طبیعی بطور عرب نژاد  ـ 1     

 با  بردن در را عباسیان و دندش پیروز خراسانیان که آمد پدید زمانی علمی و فلسفی مباحث. نداشت وجود ای فلسفه بود عرب
 ."بود کهن تمدن کانون  که کردند منتقل  عراق به را خالفت مرکز و نمودند آنان  تسلیم را خالفت و کردند یاری امویان
 در را مستدل و آرام ای شیوه او." رستادف(  مناظره اخبار ــ Le Journal des Débats)  به را نظر برین رد جواب سید    

نکوهش  ار آن مختلف، محافل در حتی و  پسندیده نه را جمال سید پاسخ پاریس مقیم مصری تند روان دلیل همین به و گرفت پیش
 یدس که بود آن( مختار محمد و عاصم حسن همچون)پاریس اسالمی رو تند رهبران کردن پشت دلیل که است شده گفتهنمودند. 

 اگر سید خپاس. است برده استفاده بسیار وی سخنرانی از که بود کرده تصریح و ستوده را  اش منصفانه شیوه رنان به پاسخ در
 عرب تند روان  نفوذ بخاطر احتماال   اینکه آن و میبرد رنج ضعف یک از اینحال با شده، ارائه حرمت با همراه و  معتدل چه
 و  رشد ابن و شده سهو دچار که آنجا  تا  بیابد چندانی خالصی«  مسلمان یعنی عرب» سنتی دیدگاه از نتوانسته پاریس،  مقیم
 ! ".شمرد می عرب«  کندی» اندازه  به را  طفیل ابن
 :  میباشد چنین ،جمال سید محترمانه پاسخ حال بهر 

 داشت یهتک اساسی نقطه دو روی سخنرانی این.  بود منصفانه کامال   کنفرانس، در عزیز رنان ارنست شیوه که بگویم باید"     
 .  است بوده ستیز در علم با ـ آن توسعه و خاص  شرایط مقتضای به  اسالم دیانت  ـ1      

 . نداشت  فلسفه و  الطبیعه ما وراء  علوم برای  آمادگی طبیعی و ذاتی بطور عرب ـ 2      

 کهاین یا است اسالم خود معلول( علم با ستیزه) بدی آیا که پرسد می آدمی کنفرانس، مطالب مطالعه از پس اول، درمورد اما     
 سالما به که است بوده ملتها اخالق از برآمده اینکه یا و یافت انتشار جهان در شکل بدان اسالم دیانت که است صورتی  لولمع

 به توق  کمبود تردید بی شدند؟ اشکال این موجب جملگی  آنها طبیعی سنن و عادات و کردند اسالم قبول بزور یا و گرویدند
  که زیرا(  نوشت دیگر ادیان بعضی در ستیزی  علمه ب اشاره از بعد...)  بپردازد  مهم نکته این به  که نداد  اجازه رنان آقای

 ضاللت و  گمراهی اهل  کسانیکه با و نهاده نه بزمین را خود  سالح هم هنوز  میدانم من که  آنجا تا  کاتولیک  کلیسای  پیشوایان
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 رد و شد خارج نخستین ماندگی عقب حالت از عرب ملت که اند آگاه همگان. اند ستیزه در( فلسفه و علم اهل یعنی)  میدانند
  زیرا یستن مقایسه قابل سیاستش فتوحات جز زچی  هیچ با روند ینا در وی شتاب و گرفت قرار علمی و  فکری  پیشرفت مسیر
 میان در  علوم که بود گونه بدین...  کرد سازگار و هم آهنگ«  شرق»  و یونانی  علوم با  را خود  قرن یک طول در  که

 که دبودن بزرگی شهر دو  بیزانس و روم. گرفت قرار آنان سیطره تحت زمینهای سر تمامی و کرد شگرفی  پیشرفت اعراب
 از زمرک این دانشمندان که رسید روزگاری  اما... بود انسانی معارف تمامی کانون بلکه داشت،  رواج  آنجا در فلسفه و الهیات
 پدید که ارزشی پر کتابهای و فروریخت بودند کرده ایجاد دانش و  علم برای که های بنیاد تمامی و ایستادند، باز قتحقی و بحث
 کرده رها پیشین متمدن ملل که  های چیز تمامی بودند غرق جهل چنان در که عربها اما .شد سپرده فراموشیه ب بودند آمده

 سابقه یب که پوشاندن شان اندام بر زیبا جامه و دادند توسعه  را  علوم آن کردند، زنده را شده فراموش علوم و گرفتند بر بودند،
 یونان از را فلسفه عربها که است درست این  اند؟ مند عالقه دانش و علمه ب  ذاتا   اعراب که نیست برآن دلیل ینهاا یاآ بود

 آنها رب زیادی مطالب و بخشیدند تکامل و دادند توسعه بودند کرده کسب خویش فتوحات با  که را های  دانش این  اما...گرفتند
 آنان  که تکاملی کردند بندی  طبقه  منطقی صورته ب را علوم این اعراب. بخشیدند علوم برآن  تازه های روشنایی و افزودند

 رب  نظم دقت و تحقیق روح از  اندازه چه تا آنها که میدهد نشان و دارد شان کامل استعداد و ذوق از حکایت بخشیدند، علوم به
 گنجینه از دمیتوانستن آسانی به  لذا و بودند نزدیکتر بیزانس و  روم به اعراب از آلمانها و انگلیسیها، فرانسویان،. بودند دار خور
 یزانسب  های قله فراز بر  عربی تمدن  خورشید که رسید فرا  روزی هآنک تا نکردند، اما ، کنند استفاده مرکز دو آن لومع های

 ردک پیدا عربی سیمای و نمود بتن  عربی جامه یونانی ارسطوی آنکه از پس واقع  در. دتابان غرب به را شا پرتو  و درخشید
 دلیل ودخ این  آیا. نشناختند را وی غربیان بود یونانی  جامه در طوارس زمانیکه تا نییع گرفت، قرار  ها اروپائی استقبال مورد
 ند؟ا مند عالقه علوم به  ذاتا    و  ندا ممتاز هم ذهنی و فکری نظر از آنان اینکه و اعراب امتیازات بر مبنی  نیست دیگر روشن
 دارای( میالدی) سیزدهم سده اواسط  تا 775 سال از سده  پنج  طول در اسالمی سرزمینهای که دارند قبول رنان آقای قطعا       

 تهداش برتری  مسیحیت بر  عقلی علوم و  رهنگف نظر از  اسالم جهان دوران ینا در و است، بوده  بزرگی متفکران و عالمان
 اسپانیا وقتی اعراب و بودند، عرب حرانیان بگویم که بدهند بمن را اجازه این وارم امید اما...  میگوید خود او  چنانچه. است
 هک ینا و میگفتند سخن عربی بزبان الماس از پیش قرن چند طی در حرانیها و کردند،  حفظ را خود عربیت کردند تسخیر را

 به که ودندب غسانی عرب نیز شام مسیحیان اکثر. نبودند عرب که نیست معنی بدان کردند   حفظ  را خود صابئی کهن آئین آنان
 نشده زاده ربالع  جزیرة در که دلیل این به طفیل، ابن و رشید، ابن باجه، ابن چون کسانی که گفت نمیتوان اما گرویدند مسیحیت

 نآ و .میشود متمایز ملتها دیگر  از زبانش با  فقط ملتی ره که داشت توجه باید  خصوصا   و هستند، ربع کندی از کمتر اند
 را او تپیشرف و رشد زمینه و زیسته آن در که علتی و شرایط به و کنیم توجه فیلسوف فالن تبار و نژاد به فقط  چرا  گهی،
 و المانها هک نیست درست یا  و داد، نسبت فرانسهه ب  هم را ناپلیون  نمیتوان پس باشد چنین اگر ؟ باشیم اعتنا بی  آورده فراهم

 ."بدانند خود از اند ه داد قرار خود وطن را شان زمین سر و آمده دیگر های جا از  که را دانشمندانی  انگلیسیها
 مالج با"  : گفت و  داده نشان اوه ب نسبت  زیادی شگفتی و  نموده ستایش را افغانی و  نوشت متقابل  جوابی  هم رنان      
 بسیار و نیرومند من در او تاثیر است، ساخته کسی  کمتر از گذاشت من در او که تاثیری و شدم آشنا که است ماه دو حدود الدین
...  کنم ایراد"  اسالم و علم رابطه "عنوان تحت  کنفرانسی Sorbon  نسورب در  تا کرد دارم وا گذشت ما بین که سخنانی. بود

 : اینکه آن و  میکنم ابراز سالهاست که مهم نظریهء این درستی بر است نشانه بهترین خود الدین، جمال شیخ
 .میکنند پیروی  آن از که است کسانی ارزش میزان  به دینی هر ارزش     
 یکی اب  که م کرد احساس  دیدم  را گفتارش  صراحت  و اخالقی کرامت و اندیشی آزاد و  میگفتم سخن الدین جمال با وقتی    
 مشاهده خود مقابل در را ای آوازه بلند و بزرگ لحدانم آن از یکی یا و الرشید ابن و سینا ابن میگویم، سخن خود قدیم دوستان از

 بحث در...  میکردند تالش  اسارت از انسان آزادی جهت در( اسالمی نخستین قرون به اشاره)  قرن پنج طول در  که میکردم
  یگویمم تاکید به...   دارد اختالف محل حقیقتا   که دارد وجود نکته یک  فقط میکرد، مطرح الدین جمال که مفیدی و خوب بسیار

  مهم و عظیم جریانهای این اما دارند، زیادی بهای و ارج انسانیت تاریخ در عرب همچنین و روم  که کنیم نمی انکار ما که
 ومیر است، روم آفرینی  شهرت  است شده نگاشته التین بزبان چه هر گفت میتوان است بررسی و تحلیل نیازمند تاریخی
 یست،ن عرب محصول است یافته  نگارش  هم عربی به  چه هر نیست یونانی است، شده نوشته یونانی  زبان به  چه هر نیست،

 آمده دپدی اسالم سرزمین در که هرچه( قیاس براین) و نیست  مسیحیت از پذیرفته اثر آمده پدید مسیحی سرزمین در که چه هر
 .نیست اسالم آورد دست ت،اس

  اسالم باره در آنچه و ام نکرده ادا را مطلب حق و نداشته  نگاه را  انصاف جانب من  که است پنداشته چنین الدین جمال     
 سخن ست،ا نبوده مسلمانان میان از کمتر حیانمسی میان در  درگیری و خشونت که سخن این و گویم نمی مسیحیت باره در  گفتم
  هک  حال...  نبود دیده مسلمانان از رشید ابن  که یهای آزار از بهتر کشید  ها کاتولیک دست از گالیله  آنچه زیرا است، حقی
 مامت  که نبود نیازی ت،آشناس باره ینا در  من مشهور  آراء  با که  محفلی در  کشانم نمی درازا  به را سخن دیگر است، چنین

 ارکن را  اسالم دارم انتظار مسلمانان از  نه و کنند رها را خود ینآئ که میخواهم مسیحیان  از  نه  من...  کنم تکرار را  عقاید م
  جهتو علم به بگیرد را  دانش و  علم جلو شان عقاید اینکه بدون که  دارم انتظار  طایفه دو هر  روشنفکران  از اما، بگذارند
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 شود، چنین نیز  اسالم در که  امیدوارم و شد  برآورده مسیحی کشورهای از نیمی در اکنون انتظارم این. کنند  جدی و کامل
 .... شد خواهیم طربناک جملگی و گفت خواهیم آمد خوش آن به  الدین جمال و من شود، آورده بر امیدی چنین  روزیکه

 اسالم  که بود این آن و کرد یاری  من اساسی نظریات طرح در مرا مطالب آن و کرد  آشنا مهمی مطالب با مرا الدین جمال    
 که بود دوم نیمه در  بلکه  نبود  اسالم سرزمین در  دانش و علم استقرار و  رواج و پیدایش  مانع  خود حیات  اول نیمه در
 .  16"  میشود شمرده مسلمانان  اقبالی  بد  از  ضمنا   است، مهم این  البته و کرد خفه را علم

  افغان یدس  عمده مقاله بخشی حذف با ـ ربع یاسیس اندیشه در سیری ـ عنایت حمید کتاب از استناد به تنویر حلیم دکتور     
 رنان  هب افغان سید  پاسخ فشرده"  : که مینویسد سید زبان از و نموده گیری نتیجه نچنی نمودید مطالعه باال سطور دررا  نچهآ

 که دین با مینمودند، کلمه دو این از نزده قرن اواخر در( اروپائیان)او مخالفان که معنائی به مخصوصا   فلسفه و علم: که بود این
  راهشان رس بر  امروزی فلسفه و علم مدافعان  که  دامهای از را  مسلمانان سید. دارد  منافات است  احکام از  مجموعه
 رقف شریعت و  فهفلس میان خلدن ابن و بلخی سینای ابن چون اسالم نپیشی دانشمندان همانند و میدارد حذر بر اند گسترده
 .دارد  وجود  اساسی

 ادیان همه هبار در بلکه نیست  فلسفه و  اسالم بین تعارض این که  دارد  عقیده وی. است فلسفه و دین میان تعارض سید هدف   
 ت،یمسیح با مقایسه در اسالم. نماید سرزنش آن بابت از  را  مسلمانان تنها ندارد حق و نباید رنان اساس اینه ب و دارد رابطه
 .... است داشته یلسوفانف  با بهتری رفتار
 به یند. نیست ممکن سازش و آشتی گونه  یچه فلسفه و دین میان. اند دیگر یک همانند میشوند، خوانده که نامی بهر ادیان     
 ساز مه با میتواند دو این ونهچگ سان بدین  برهاند ایمان قید از را او میخواهد فلسفه ولی دباش ایمان صاحب  که میآموزد انسان
  که آنست من وبیم. داشت داهخو ادامه جزمی  احکام و آزادانه پژوهش  میان یکارپ است جهان در بشر زمانیکه تا باشند؟ گار

 لقع از که اند هوشیاران و خواص تنها و ندا بیزار  عقل از مردم  توده زیرا. نباشد آزاد  اندیشه پیروزی پیکار،  این  فرجام
 دارد خوش و است وبمطل کمال جویای انسان زیرا ندک نمی سیراب را آدمی د،باش بخش لذت که چند ره علم و  ندا مند بهره
  17"جویند نمی و میکنند  درک نه را آنها  فیلسوفان که کند  زندگی دوردست و تاریک های جهان در که

 ها واقعیت تحریف کال   و جعلی بوده، تضاد در مطلقا   سید واقعی های فرموده با نمودید، مطالعه باال سطور در را آنچه       
 ، علوم درباره نظریات» عنوان در بعدا   شما .میباشد افغانی مبارزه و تبمک ، راه اندیشه، شخصیت، به توهین وهم باشد می

 .     نمود خواهید هعمطال ارتباط درین را سید نظریات از گوشه «تمدن و فلسفه
 آموزش، هوشیاری، خرد، بسوی  چگونه که میآموزد او به و  نموده بیرون حیوانی و وحشی حالت از را انسانها فلسفه"     

 را متمدن و هپیشرفت کلتور یک بدوی اجتماع به فلسفه اخیر در. باشند کامل انسان روحا   و ما  جس و یابند سوق ترقی و پیشرفت
 ."میدهد سوق سوب بدان ویرا و آموخته
العلم  )) مرآة العارفین( ، ) الواردات فی سر التجلیات(، ) القضا و القدر(، شش رساله در باره عرفان و فلسفه باقی ماندهاز سید 

 سید( رایدج فوائد) مقاله در همچنانالصناعة(،) الرد علی الدهرین(، و(، ) فلسفة التربیة و فلسفة و تاثیره فی االرادة و االختیار
 و لسفهف معاصر، علوم آموزش به تاکید الثقی العروة در سید مقاالت اکثر در شده، تاکید فلسفه و  تعلیم آموزش، به حدی چه تا

 در آنچه هک است این ما گیری نتیجه بنویسد، دیگری مطلبی گفتارش ضد بر کرده فراموش را همه یکبار سید چگونه است دانش
 .ندارد واقعیت میخوانیم ارتباط درین دکتور حلیم تنویر «تانافغانس نگاری نامه روز و  تاریخ»

 ـ1881رالبصی جریده به نامه: از اند عبارت بود شده نشر که(  ابونظاره)  و( بصیرال)  جراید در عربی بزبان سید مضامین     

 ضامینم.... السور نفاق ـ هند در بریتانویان ـ  جدائی ررض و  اتحاد موثریت ـ مصر در  بریتانیه سیاست ـ الشرقین و الشرق
به  نمضمو یک. میباشد رنان ارنست جواب ـ فارس باره در حقیقتی ـ هندوستان نامهء ـ مصر در بریتانیه  ـ فرانسویبه زبان 

 در که( فارس در  کشی  انسان  و ترور حاکمیت) ،(The Contemporary Review) عنوان تحت سید از انگیسی زبان

تمتمة البیان فی التاریخ )، (تاریخ اجمالی ایران)رساالت  به شمول عربی،مقاله  21بصورت کلی  . بود  نشرشده 1892 فبروری

ه حدود بیست مقال ،(رساله اکهوریان یا رفتار و اخالق نیچریان)، (الرد علی دهرین) ،(و االفغان البیان فی االنجلیز)، (افغان
 عه نامه ها او میباشد(  و دهها قطدلربا)ــ  (دلبربا و اژدها)ــ  (شاهزاده عزیز)ــ  (شوم و اقبال)بنام  گونه فارسی و چهار داستان

 باشدمی سودان بخش آزادی جنبش دیگری و ایران و ترکیه اتحاد پالن نمود جلب را سید توجه که دیگری حرکت زمان ینا در    
 در سید .دیدگر  تالمب آواز شدن خفه و گلو  عارضه به فانهمتاس که بود  آنها برای  انقالبی و جدید نسل تتربی تالش در سید که

 تحیات از پس»          :  نوشت و فرستاد بلنت به نامهء 1885 مارچ 12

 سودان از نیروهایش بردن بیرون به مجبور را انگلیس دولت که شما عالی کوششهای از که نیستم کسی تنها من که بگویم باید   
 آینده در و بود خواهند ذارگ سپاس شما اقدام، ینا از اعراب، بویژه مسلمانان همه که کنم تاکید باید بلکه. باشم گذار سپاس نمود،
 دخواهن نقش شهامت، و شجاعت این بخاطر افتخار، و مجد القاب با همراه قیمت گران های سنگ از هایی تابلو بروی را شما نام

 !نمود
 ـ زمین سر این چگونه:  بگویند دولت به که است این آن و دهید انجام آنرا باید که ماند خواهند باقی همچنان ای نکته ولی   

 همین و بود؟ خواهد کسی چه عهده به بعدی حمالت آینده مسئولیت و میکنید؟ ترک مهدی با ای ماهده هیچگونه بدون ـ سودان
 تنیس این دولت وظیفه آیا شود؟ نابود تجارت که آنست هدف آیا دارد؟ نگه بسته را تجارت راههای میخواهد چگونه دولت طور،
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 یدنرس باره در او با تا کند اعزام وی بسوی را مهدی اعتماد مورد مسلمان فرد یک سودان، خاک ترک برای تصمیم هنگام به که
 رفک من بنشیند؟ گفتگو به کند، باز را تجارت راههای و ببندد را نزاع راههای و دارد نگه حمالت از را مصر که صلحی به

 .کرد خواهند موافقت آن با کنید، مطرح پارلمان در را موضوع این اگر که میکنم
 می خاتمه موضوع وقتی .میدهید انجام شما که آنچه به توجه بدون حتی است، مقدور کامال   امر این که میکنم فکر من باز   

 مطلبی نای. گردد منعقد مهدی با صلح مائده آنکه بدون رسید، نهائی حل راه بیک توان نمی کل در ولی کنید کامل آنرا باید یابد،
  تان همسر و شما بر درود.   دهم تذکر شما به آنرا دیدم الزم من که بود

  18«حسینی الدین جمال    شما دوست

 و دتقلی دارد قرار  نمسلمی مقابل عمده خطر دو که:  میگفت رنان با مناظره از بعد بخصوص و فرانسه اقامت دردوران سید   
 .  انجامد می عطا لت به  که اجنبی سیاست پذیرش دیگر
 و سیانس باید مسلمین که است معطوف این به سید توجه تمام که اند نظر این به N.R.Keddieو  Rodin Sonپاکدامن، هما

 آور ادی جدا   او گیرند فرا اسالم دین اصالت حفظ با اجتماعی علوم و فلسفه و تاریخ واقعی آموزش با توام را مدرن نالوژیتک
 بردن جبهه  سه در سید معنی بدین. گیرد صورت اقدام آن  رفع در باید و شده وارد دین حقیقت در شکستی و کسر که میشد

 : نمود  آغاز  را خویش
 تاشد نظر در بدون مسلمین سرتاسری اتحاد به دعوت و( دینی چه سیاسی، چه)  استبداد و ماراستث استعمار، ضد جبهه 

 .بمذه
 .المیاس  جوامع  اجتماعی ماندگی عقب و تعصب بیسوادی، ل،جه  ضد جبهه 
 . سری تا سر و جدید معارف و(  آزاد مطبوعات)  طریق از گری بیدار و بیداری( جمهوریت) دموکراسی احیای جبهه 

. یخواندم  کننده گمراه حتی و نارسا و معیوب را تعالیم آن و است گذشته لسفیف عنعنات و روشها ویرانگر  واقع در"  سید     
 ". گیرد قرار جدید علمی کشفیات  بنیاد بر  که آنست  واقعی  حکمت که کرد  عنوان را مهم مسأله این و

 نلند به دوستانش دعوته ب فرانسه، در سید برای زندگی و مبارزه شرایط شدن ضیق و الوثقی العروة مصادره از بعد     
  1915 در  که گذاشت اساس بود مصر و هند آزادیخواه جوانان از متشکل که را(  اسالم اتحاد انجمن)  درآنجا(. 1885)رفت

 .  پیوست آن به هم اقبال عالمه سید، وفات از پس
 نبرد دو در افغانها رشادت از که داشت هند وزیرامور( چرچیل پدروینستون ــ چرچیل راندولف)  با مالقاتی لندن در      

  صدراعظم و خارجه وزیر و کار محافظه حزب رهبر( سالیسبوری الرد)  با شناختی وهم نمود، آوری یاد او به( 1879و 1812)

 منازعه اثر در بعدا   لیوداشت  اقامتمدت سه ماه  Wilfrid Scawen Blunt اش سابقه دوست منزله ب لندن در. داشت آنکشور

 مه سید و کرد بیرون خانه از را آنها بلنت بود، خورد و زد با  توام  که مذهبی یا  سیاسی موضوعات  روی هندو با  ربع یک
  الهرس در  افغان سید مورد در  بلنت .گیرد  منزل دیگر جای نمود خواهش او از بلنت گشت بر بعد یکماه  وقتا رفت آنها با

 ضتنه در  که کرد  ایجاد  نفوذی و اثر یک او تعلیمات که بود  ذواتی از یکی الدین جمال"   که است نوشته خرطوم در گاردن
 19".است نشده دیده آن از باالتر اسالمی

 او از خاصی بهانه به  شاه ایران در اقامت مدتی  کوتاه از دبع  ولی رفت ایران به شاه الدین ناصر  بخواهش نظر  لندن در     
 شورآنک  در  سال دو مدت و رفته پطرزبورگ سنت و مسکو طرفه ب ترکیه طریق از سید و بگوید ترک را ایران نمود خواهش

 .داشت تاقام
 مبارزه هند و مرکزی آسیای در بریتانیه تسلط ضد بر آنها که  Panslaviste حزب رهبر  Katkov دعوته ب مسکو در    

 در او گردید نشر  که نمود  مصاحبه مسکو صدای رادیو با 1887جوالی 11 الی اول از سید کرد، شروع را همکاری میکردند

 که بخود متکی سلمانم میلیون( 61) داشتن با که است  کشوری دیدن روسیه به سفرش هدف: "  که بود گفته  مصاحبه ینا

 21."دمیباش نمایندمی  ابراز نیز دیگران برای  بریتانیه  تسلط از آزادی برای را خود  پشتیبانی و حمایت

 چون... دندنمو اعتراف سید منزلت و  مقامه ب سیاسی بزرگان و پذیرفتند را سید تجلیل و احترام نهایت با روس بزرگان"...      
  دندش قایل او برای سی سیا ارزش و بود افغانستان تدول  وزرای از  خان ظماع محمد سلطنت زمان در  مدتی سید که میدانستند

  رد  انگلستان و روسیه ـ عثمانی کشورهای ایران ـ افغانستان خارجی سیاست باره در داری صدا و اساسی مقاالت هم سید و
 21." انداخت راه  ای همهمه سیاسی محفل در که نوشت  روسیه  اول  درجه  مطبوعات

 1892 اپریل 27 و 1891 بروریف 7 ـ 1887  جوالی 21در Morier جریده با سید های مصاحبه و مقاالت ، مضامین      

 .بود گردیده نشر  مه
 تاریخ در او  نام با  نزدهم قرن در  که پنجاب سابقه مهارجه سنگهه ترنجی سرپ)  سنگهه  دولیپ  همهاراج  با آنجا در سید

 شهایبخ در مالقاتها این اسناد. نمود پنجاب آزادی برای مبارزه به ترغیب  را او و  کرده مالقات(  میباشیم آشنا زیاد خود کشور
D  و H  خراجا را  سید سیاسی  فعالیتهای بخاطر  هم جا ینا از. تاس موجود لندن در  نده وزیر  خصوصی و سیاسی کتابخانه  

 .رفتند  المان به  ایشان و نمودند
********************************************* 
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   ورقی پا

 Panthéon)                          در که 1885 می 22در متوفی 1812 فبروری 26 متولد Victor HUGO: ویکتورهوگو    

 . میباشند نمدفو فرانسه دانشمندان و علما ترین نخبه و ترین برجسته( ونپانتئ) در. است شده دفن پاریس  لوکزامبورگ پارک( 
 وی از زیادی های ناول و ها درامه اشعار،. نوشت سالگی پانزده در( کاسترو دو اینه)  بنام بود درامه که را اثرش اولین وی  

 نآخری ــ دیسلند هان ــ گال بوگژار های رومان همچنان و است بینوایان او جاودانه اثر مشهورترین و ترین پرآوازه. مانده باقی
 .ست ا نوشته را. نودسه و خندد می که مردی ــ دریا کارگران ــ گدا کلود ــ پاری دو نتردام ــ محکوم یک روزهای

 بقاتط از لفظی و قلمی حمایت و سوسیالیستی و خواهانی آزادی عقاید داشتن دلیل به همواره حیاتش زمان در هوگو ویکتور    
 آرمانهای از هرگز تبعید و تهدید سانسور، چون هایی فشار علیرغم و بود حکومتی و دولتی سران خشم مورد جامعه، محروم

  ینوایانب  رمان نگارش باره در او. شد انجام دوران همین در صغیر ناپلئون برانگیز جنجال کتاب نگارش. نکشید دست خود بلند
 22« ام نوشته جهان خواهان زادی آ همه برای را کتاب این من: » است گفته

( ع) عیسی حضرت زندگی باره در که میباشد فرانسه سترگ نویسنده و فیلسوف مورخ،:  Ernest RENAN رنان ارنست     

 کشیش او که خواستند می  والدینش که آنجا از. آمد دنیا به ۰۰۰۱ فوریه ۰۰ در او. بود نوشته  زیاد آثار و تحقیقات  انجیل و
 ها تولیککا تفسیر و شسته آسمانی های کتاب و مذهب از دست او تا شد باعث امر این. گماشتند الهیات گرفتن فرا به را او شود
 تاریخ و فلسفه نویسندگی، دنبال به و شد عالقه بی مذهب  به  نسبت جوانی اوان در او که بود حال این در. بنگرد انجیل از را

 ملت تاریخ: از عبارتند او مهم آثار .میدانست ها تجربه سرچشمه را تاریخ و داشت عالقه خاورشناسی مطالعات به او. رفت
 اصول ،(Vie de Jésus) مسیح زندگانی ،(L'avenir de la science)  علم آینده Histoire du peuple d'Israël) ) اسرائیل

   Eau de Jouvence)   ) مسیحیت

 انقالبی نویسنده فرانسه، سابق سلطنتی خانواده از: Marquis  de ROCHEFORT  LUCAY (1811–1911 لیوسی ریچفورد     

 1871 سال در. بود 1868 در(  De la Lanter)  جریده گزار بنیان هم و پارلمان در وکیل مدتی و رسید وزارت پست تا که

»  شد بعیدت میباشد پاسیفیک بحر در  که  کالدونی نیو  جزیره در پاریس کمون به مشهور فرانسه کارگران  یامق تائید بخاطر
 بین نگرهگ در آن تصویب و انگلس فردریش و مارکس کارل توسط کمونیست حزب مانفست نشر سالهای اولین در پاریس کمون
 سال نه از بعد ریچفورد. شد سرکوب بشدت[   Their]  ارتش توسط بزودی قیام این «گرفت صورت اول انترناسیونال المللی

 Intransigent ناپذیر آشتی) اخبار آنجا در که شد تبعید انگـلستان به دوباره 1889 در و برگشت فرانسه  به نموده فرار آنجا از

 211 برگشت  فرانسه به تبعید ختم از بعد 1895 در نامبرده وقتا داشت،  مطبوعاتی همکاری او با سید که مینمود نشر را( 

 .بودند  رفته او استقبال به نفر هزار
 داده لقب( )پلنگ را او وطنشان هم که فرانسه دراعظمص و برجسته مدار سیاست: G. CLEMENCEAU کلیمانسو جورج    

 دست از شورک آن کامل آزادی برای انرژی تمام با ساخته متبارز خویش از نظیر بی شجاعت جهانی اول جنگ در زیرا بودند
 (  1918 ــ  1917. )بود نموده مبارزه المان

  ویبریتان ضد سیاسی فعالیتهای ه خاطرب که میباشد ایرلندی آزادیخواه و مبارز نویسنده:  Wilfrid Scawen Blunt   بلنت   

  21. بود  شده زندانی  بارها «طلبانه جدائی» انگیسها تعبیر به و

******************************************* 
 مآخذ

  17  ص  2111  سال هالند فرهنگی  شـورای  ـ افغانسـتان نگاری نامه روز و  تاریخ ـ تنویر  حلیم دکتور ـ 1

 رشید محمد سیاسی اندیشه و آراء ــ رفیعی حسین محمد مقاله در 125-121 ص العظمی، االمامه او الخالفه ، رضا رشید ـ 2

 .اینترنت سایتــ  رضا
 ترجمه نیز زیر محققین توسط متن همین. 81ص ،1ج عبده، محمد شیخ االستاذ تاریخ رضا، رشیدـ محمد حسین رفیعی ــ   1

 :است شده
Jamal M. Ahmed, The Intellectual Origin of Egyptian Nationalism, London, Oxford University Press, 

1961, p. 29 ; Hamzah,“Ālim . . .”, p. 11. 

 .Sirriyeh, “Autobiography . . .” , p. 187ـ حسین رفیعی ــ  1

 فیعی ــ از رشید رضاـ ر 5

  17 ص 1186ـ فضل الرحمن فاضل ــ سید جمال الدین الحسینی االفغانی بیدارگر عصر ــ چاپ  6

 .ــ دکتور تنویر و عین صفحه 7

 .مآخذ عـین ـ 8

  18 صـ فضل الرحمن فاضل  9

 .16ـ  11ـ فاضل ـ ص  11
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 17صـ همانجا  11

 .11رشید رضا ــ ص ـ  12

  ق 1191 قم ثتبع  انتشارات ــ عـبده محمد و الدین سیدجمال ــ( مقاالت همجموع)  الوثقی عروة ـ 11

  11  ص  1181 سویدن فرهنگی  شورای اول جلد ـ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین سعد سید پوهاند ـ11

  75  ص  1176 تهران  دوم  چاپ ــ رضوی شیوا کاظم داکتر ترجمه ــ قند سمر ــ مألوف امین ـ15

  زندگی  باره در  مقاله فته( قافله درای) اشکوری، یوسفی حسن مترجم( مصر در دین جمال سید جنبش)  امین  احمد ـ 16

  www.iptra.ir/.html/ حکم و فلسفه پژوهشگران ایرانی کانون و. تهران 1176 نشر سید فکارا و آثار

 .تنویر حلیم دکتر ـ 17

 ص.   حسینی الدین جمال سید تاریخی ـ سیاسی اسناد و ها نامه ـ شاهی خسرو هادی سید  ـ 18

 تهران 1179 اول چاپ 216

  1991 می و  اپریل 11 مارهش ـ الدین جمال یدس تالشهای و افکار ـ طبیبی  عبدالحکیم دکتر  ـ 19

 . افغانستان آئینه  مجله
 طارق  Tariq RAMAD  Aux  Sources du Renouveau Musulman France 1998 ـ 21

 (  ـ نمسلماخواهان  تجدد منشا ـ رمضان
 (                                                 تنویر)  61  ص  ــ یافغان الدین جمال دسی ــ مدرسی  مرتضی ـ 21

 fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo  ـ 22

 استفاده شده است. ـ بیوگرافی شخصیت های باال از ویکی پیدیا 21

 <<<  (اختدپر آن جواب به افغان سید که ه بودشد نشر کوچک اخبار جریده در رنان ارنستمضمون )
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