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 ۱۲/۷۰/۱۷۲۲         احسان لمر

 نظریات  سیدجمال الدین افغان
 درباره                             

 علوم ، فلسفه و تمدن
 

هر ملتی  که  زبان  خود را  فراموش کرد،  تاریخ  خود را گم  کرد، 
عظمت  خود را  از دست  داد برای همیشه در قید بندگی و اسارت باقی 

 «جمال الدین االفغانی سید »      . خواهد ماند

 

     

که در پی جهل و وحشت « جماعات القدیمه»در این شب و روز باز هم عده ای جاهل پرست به قول از رشید رضا 

مستقیم مجددی ها، میاگل ها این سیاه ترین ارتجاع و بربریت روان هستند و سمبول جهل و وحشت آله دست 

منطقه به همکاران  مادی و معنوی مستقیم استعمار بریتانیه را ساخته در پی تدفین رسمی و حبیب اهلل و دارهء 

خائن شورشی او هستند اگر این حلقه  سیاه اندیش و سیاه پرست تنها و تنها هدف قومی و منطقه پرستی ندارند 

ه  با حبیب اهلل در سراغ مالی لنگ داره او قاضی عبدالرحمن و شورشیان شینوار و پکتیا هم شده همه باید همرا

علم دارن سیه روزی و بد بختی وطن را یک جا نموده بر فراز تپه غضب و دزدی شده شان دفن کنند تا مردم آگاه 

 و روشن بین وطن هر روزی به آنها  نفرین و لعنت بیشتر بفرستند.
 

      
باید همانند رفتار مسلمانان صدر اسالم در برابر فلسفه یونان باشد. مسلمین  رفتار درست در برابر معارف غربی"     

صدر اسالم تنها هنگامی به فرا گرفتن طب بقراط و جالینوس و هندسه اقلیدوس و نجوم بطلمیوس و فلسفه افالطون و 
ا استوار کردند. مسلمانان امروزی نیز تنها  زمانی باید به فرهنگ  و ارسطو همت گماشتند که  پایه های ایمان خود ر

 1تمدن اروپائی روی آورند که  دین خود را به وجه  درست بشناسند." 
سید علیرغم نظریات متعصبان منفی گرا و خام اندیش سخت برین عقیده بود که مسلمین قویاً به علوم و فنون،      

تمدن نیاز دارند. و طرح کردن علم شرقی و غربی یا ادعا نا بخردانه تحت  این صنعت و دیگر دست آورد های 
عنوان را رد نموده و گفت : "علم است  که هر جا عظمت و شوکت خود را ظاهر میسازد .... )پادشاه علم( هر وقتی  

ی ما در این زمان پایتخت خود را تغییر داده است و گاهی از شرق به غرب و گاهی از غرب به شرق رفته، علما
علم را به دو قسم کرده اند یکی را میگویند علم مسلمانان و یکی را میگویند علم فرنگ و از این جهت منع میکنند 
دیگران را از تعلیم بعضی از علوم نافعه و این را  نفهمیده اند که علم آن چیز شریفی است که به هیچ طایفه نسبت 

خته نمیشود بلکه هر چه شناخته میشود به علم شناخته میشود  و هر طایفه ای که داده نمیشود و به چیز دیگری شنا
معروف میگردد  به علم معروف میگردد. انسانها را باید به علم نسبت  داد نه علم را به انسانها، چه بسیار تعجب 

ارسطو یکی از اراکین  است که مسلمانان آن علومی را که به ارسطو منسوب است آنرا به غایت میخوانند که گویا
مسلمان بوده است و اما اگر سخنی از گالیله، نیوتون، و کپلر نسبت  داده شود آنرا کفر می انگارند. پدر و مادر علم 

 برهان است و دلیل نه ارسطو و نه گلیله و حق در آن جا است که برهان بوده باشد ....
ود صیانت دیانت اسالمیه را مینمایند آنها فی الحقیقه دشمن  آن های که منع از علوم و معارف میکنند به زعم خ   

 دیانت اسالمیه هستند.
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نزدیک ترین دین ها به علوم و معارف دیانت اسالمیه است و هیچ منافاتی در میانه علوم و معارف  و اساس های    
قذ من الضالل( میگوید : آن شخصی دیانت اسالمیه نیست امام غزالی که او را حجة  االسالم میگویند، در کتاب ) المن

که میگوید دیانت اسالمیه منافی ادله، هندسه و براهین فلسفه و قواعد طبیعه است آن شخص دوست جاهل اسالم است 
  2و ضرر این  دوست جاهل بر اسالم زیاده است از ضرر زندیقها."

ت رشد میکنند، و همت ها تعالی می یابد، تا " بی گمان افکار نو میشود و اندیشه ها از هم زاده میشوند، و صفا   
آنجا که اخالف از اسالف پیشی میگیرند،  و گمان میبرند که این روند دگرگون شدن طبیعت و سرشت است نه از 
آثار مکتسبات، اما حقیقت آن است که این روند تکاملی میوه درختی است که کاشته اند و محصول مکتسبات خود شان 

  3است."  
نچه را من دریافتم افکار، آرا و عملکرد سید افغان و تمامی شاگردان و پیروانش بر بیداری و بیدارگری ربط آ    

دار. سید و همه شاگردان در هر کجا که بودند به خدمت معارف و فرهنگ قرار داشتند. روزنامه و جریده نشر نمودند 
دایر نمودند و هزاران هزار شیفته و عاشق بیداری را  کتب و رساالت نوشتند، مواعظ و خطابه و کنفرانس و سمینار

بخود جلب کردند. شما مالحظه نمودید از اخبار کابل تا امالقری و عروة الوثقی  و ..... همه کار سید افغان بود. 
تمامی نشراتی دوستان سید را در آغاز سده بیستم  ترسائی در هند، مصر، ترکیه، لندن و ایران و وطن خود مان 

راج  االخبار، انیس امان افغان، ارشاد النسوان و دیگر و دیگر را اگر بشماریم به دهها می رسند که به نیکویی از س
خدمات شان باید یاد نمود، همه کوشش  آنها باالرفتن سطح آگاهی افراد جامعه برای جلوگیری از استبداد  می باشد، 

ج و کنند، هم از جهت نتایتوزی رفتار می دانشمند به دشمنی و کینه قسمی که مطالعه نمودید استبداد گران با دانش و 
کند، چرا که فرومایگی خویش را به  آثار و هم به خاطر نفس دانش زیرا مستبد، افراد برتر از خود را تحمل نه می

رو است که میان استبداد از این «. باشدها می  تر از همه سلطنتعلم را سلطنتی قوی »یابد که آورد و در می یاد می 
 و دانش، جنگ دایمی در میان خواهد بود. آنها نا فهمی عوام را به زهر خطرناک تشبه میکردند  

" امروز به برکت علم و عقل و معرفت، حکومت فردی و مطلقه در دنیای مغرب زمین در حال محو شدن است       
لذا علم و عقل را در میان خود احیا کنید. چرا که با احیای علم و قطعاً در آینده جوامع شرقی نیز چنین خواهد شد و 

 4و خردمندی، نخستین چیزی که حاصل میشود  خالصی از حکومت فردی و استبدادی است."
های عادالنه، با وضع قوانین، خدمات صحی و تأسیس نهادهای تعلیم  سید افغان و رهروان عقیده دارند که در نظام    

خانه ها، تیاتر ، سینما، کتابخانه، موزه و همچنین نگاه داری از آداب قومی و ارتقاء احساسات و تربیه ، مکاتب، یتیم 
 ها همچونهای استبدادی به تربیت حاجت نیست؛ زیرا انسان در نظام  شود. ملی، نسبت به تربیت ملت اهتمام می

گیرند و اختیار آنان در دست اتفاقات  روید و در معرض باد و طوفان قرار میها می  ها و جنگلدرختان در بیشه 
ست. جز علم و عمل نیاست که کج برآیند یا راست، میوه بدهند یا ندهند اهمیتی به دیکتاتور ها  ندارد. تربیت چیزی 

به این معنی، تربیت در نظام استبدادی، یعنی نظامی که اختیار کارهای مردم در دست استبداد گران باشد، حاصل 
گویی را مباح بشمارند و تزویر  کند تا دروغنخواهد شد؛ زیرا استبداد از رهگذر تبلیغ و تلقین، مردم را مجبور می 

 و این همه را قبیح ندانند. و فریب و نفاق را پذیرا شوند 
هال کلکته ارائه نموده بود بدین  در آلبرت 1782سید لکچری در مفاد تعلیم و تربیت به تاریخ هشتم نوامبر     

 مضمون:
                                                                                                       ـ بیداری و خودآگاهی 1"     
سیدجمال ابتدای سخنرانی خود از حضور جوانان هندی مسلمان و استقبال آنها از این جلسه اظهار مسرت نموده     
های هندی هستند که مهد انسانیت  های هند بسیار خوش بشوم به جهت آنکه اینها نهالاز دیدن این نو نهال »گوید: می 

اوالد  همان سرزمین هستند که جمیع قوانین و آداب عالم از آنجا گرفته شده و گهواره آدمیت است ... این جوانان 
دارد. ها و احساس حقارت در مخاطبین بر می  به رسم همیشه  اولین قدم را در جهت رفع خود کمتر بینی« است.

 استرجاع  می من بسیار خشنود هستم که ایشان بعد از خواب دراز متنبه شده ارث خود را»دهد: سپس ادامه می 
های اصیل آن در این جوامع  به عقیده او استعداد تغییر و تحول و مایه« چینند. های درخت خود را می نمایند و میوه

آید. شمار می  ها به های استوار در شناسایی این مواد از وظایف بزرگ اندیشمندان جامعه وجود دارد و برداشتن گام
داند و معتقد است اگر به خواهیم افعال و اعمال افراد الح طرز فکر جامعه را حیاتی می سید جمال در آن شرایط، اص

و کیفیت زندگی و معیشت آنها را دگرگون کنیم باید به تصحیح و تعدیل افکار آنها بپردازیم.  از نظر او آموزش و 
د منشأ توانآلوده و تحقیر شده نمی  وابای برخوردار است انسان، خ تربیت برای انجام چنین تحوالتی از جایگاه ویژه

های الزم را به او یاد آور شد. آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت،  اثر شود. باید او را بیدار کرد و سپس آگاهی
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دست آورد؛ نوعی ارزیابی و انتقاد و وارد شدن به حریم پاالیش  بیداری و خودآگاهی است به آنچه دارد و آنچه باید به
گیر کننده . با درک این مسئله مهم است که سید جمال الدین افغان های فرساینده و زمین بینی  ی و زدودن مطلقگر

 دهد. بیداری و آگاهی افراد را آغاز نقطه عزیمت خود در بحث تعلیم و تربیت جامعه قرار می
 آموزی ـ علم و علم2    

حد و پایانی نیست و محسنات علم را اندازه و نهایت نیست ... سلطان علم را »گوید: سیدجمال در ادامه بحث خود می 
تأکید بر این نکته در بدو ورود به مسئله « عالم علم است و به غیر علم نه پادشاهی بوده و نه هست و نه خواهد بود.

ز ی و گفتمان فارغ افهماند که علم، آگاهبخشد و به مخاطب خود می  تعلیم و تربیت، به گفتار او نوعی جامعیت می
های بررسی هم دالنه علل و عوامل رکود را در جامعه فراهم تواند زمینه های مبتنی بر عقاید قبلی می  پیشداوری

کند که دستگاه تعلیم و تربیت باید بر این بنا مستحکم کند. سیدجمال کسب علم را نیاز فوری و ضروری معرفی می 
ب چه حقیقتی نهفته است؟ مگر در جامعه آن روز از سوی بزرگان جامعه به ضرورت شود، اما  در تأکید به این مطل

دنبال تعیین  دهد و به شده؟ وی به نوعی از وضعیت تفکر در جامعه، ناخرسندی نشان  میآموزی تأکید نمی علم 
ها که اکنون به همه جای  این فرنگی»گوید:  آموزی است. سید جمال می نوعی حدود و ثغور برای تعریف علم و علم

اند و انگلیز خود را به افغانستان رسانیده و فرنگ تونس را به قبضۀ تصرف خود درآورده، واقعاً  عالم دست انداخته
این تطاول و این دست درازی و این ملک گیری نه از فرنگ بوده است و نه از انگلیز، بلکه از علم است که هر جا 

ای ندیده مگر آنکه سر خود را به خاک مذلت در جا چاره  سازد و جهل در هیچمی عظمت و شوکت خود را ظاهر 
مانده را به کسب وی به دور از هر بغضی، جوامع عقب « پیشگاه علم مالیده اعتراف بر عبودیت خود نموده  است.

د با تواننلل دیگر نیز می جوی عصر ویکتوریا علم است آیا مخواند. اما اگر عامل تسلط ممالک سلطه دانش فرا می 
د پروژه رس بهبود وضعیت آموزش در دستگاه تعلیم و تربیت کشور خود به این موهبت دست یابند؟ هرچند به نظر می

آموزی خالی از حقیقت روست، اما تأکید او بر دانش و علم  سید جمال در بطن خود با مشکالتی از این قبیل  روبه
صورتی صادقانه و هم دالنه در جریان مشارکت با دستاوردهای علمی عصر  تربیت به نیست. اگر دستگاه تعلیم و

یابد و لذا  هرچند وی در پروژه اتحاد اسالم و  خود قرار نگیرد، میزان امید به کار امدی و شکوفایی آن کاهش می
ین حال خود را ملزم به اعتراف گوید، اما در عهای متجاوز سخن می  مسلمانان از نوعی حالت دفاعی در مقابل قدرت

دهد. در های علمی و دستاوردهای نظامی و صنعتی و سازوکارهای مؤثر اداره معیشتی آنها نشان می به توانایی 
در زمان منصور دوانقی مالحظه کردند که قطع این مراحل و طی این منازل »گوید: چنین می مقاله دیگری این 

افکار مشارکین در نوع خالی از صعوبت و دشواری نخواهد بود و دانستند که تکبر نمودن پایان، بدون استعانت به بی 
شدن است، بنابراین در عین شوکت، سطوت، عزت اسالم و مسلمین به جهت شرف، رفعت در تعلم به جهل راضی 

ده اظهار فروتنی کردند علم و علو مقام آن به پیش ازل  رعایا خود که نصارا، یهود و مجوس بوده باشد سر فرود آور
او در بخشی از سخنرانی خود « تا آنکه به واسطه آنها فنون حکیمه را از فارسی و یونانی به عربی ترجمه کردند.

 اند تر از همه اینها آن است که علمای ما در این زمان علم را دو بخش کرده عجیب»گوید:  درباره تعلیم و تعلم  می
ی کنند دیگران را از تعلیم بعضگویند علم فرنگ و از این جهت منع می  لمانان و یکی را میگویند علم مسیکی را می 

جمال سید«. شود. ای نسبت داده نمی از علوم نافعه و این را نفهمیدند که علم آن چیز شریفی است که به هیچ طایفه
لوم شد که جمیع ثروت و غنا نتیجه علم پس مع»کند:  بندی می چنین جمعدر پایان این بخش مطالب خود را این 

 رفت از عقب وی با تأکید زیاد سعی دارد جامعه و محافل علمی آن را متوجه علوم تجربی نموده و راه برون« است.
حول در دنبال نوعی ت بیند. به این ترتیب بهماندگی معیشتی را در کسب آنها معرفی کند و حقارتی در این تلمذ نمی 

 از طریق تحول در تعریف قدیمی علم است.درک دنیا 
وی ضرورت این تغییر نگرش و پایبندی به الزامات آن را بعدا ً از طریق نقدی که از کار آمدی آنچه به عنوان علم  

 کند. در دست مسلمانان است تکرار می
 ـ علوم تجربی 3    
 طور مشخص ازعلم بر علوم تجربی بوده و بهآید که توجهش بیشتر متمرکز  از متن سخنرانی سیدجمال بر می    

برد. او این علوم را مایه توانایی و عامل بقای  فالحت، نباتات، شیمی، فیزیک،  جراثقال، حساب و هندسه نام می
داند. بنابراین حکومت وظیفه دارد برای نشر و توسعه این علوم تالش کند. "علم، یک انسان را جامعه انسانی می 

ها به  ها از برای خود و برای حکومت کند و منافع انسان هزار نفر می11نفر و 1111نفر و 111و  نفر11چون 
الزم « قدر علم آنهاست پس هر حکومتی را الزم است از برای منفعت خود در تأسیس علوم و نشر معارف بکوشد.

و شده که تابه این علوم ترویج می به ذکر است که در این دوره نوعی  دیدگاه منفی از سوی علمای سنتی نسبت ب
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توان استنباط کرد چنین است که وی  باره دارای اهمیت است. آنچه از کالم سیدجمال میشکنی سیدجمال در این 
تجربی در  ها خاتمه داده شود و علومدنبال نظامی از برداشت علمی است که در آن به این تعارضات و دو گانگیبه 

 توانسته این نظام فکری را تبیین کند که در آن علوم تجربیود ارائه شود. آیا فلسفه اسالمی نمی نظام فلسفی مناسب خ
جایگاه قابل قبول خود را بیابد؟ گفتمان سیدجمال در این مورد خیلی روشن و حتی دقیق نیست. نکته قابل تأمل دیگری 

چه  »گوید: گالیله، نیوتن و کپلر نام می برد و می  باره این است که  او از میان دانشمندان بنام غربی از در  این
خوانند...اما اگر  بسیار تعجب است که مسلمانان آن علومی که به ارسطو منسوب است آن را به غایت رغبت می

 «انگارند.سخنی به کلیلو ) گالیله (، نیوتن و کپلر نسبت داده شود آن را کفر می 
 ـ روح فلسفی4    
هر امتی که رو به تنزل نهاده، اول نقصی که در آنها حاصل شده است در روح »گوید: الدین افغان میسید جمال     

برای فهم منظورش باید با شکیبایی متن سخنرانی را از نظر به گذرا نیم. وی پس از آنکه « فلسفی حاصل شده است.
کند  این مسئله را متذکر یادآوری می برد و ضرورت ترویج و آموزش آنها را  از علوم مختلف  تجربی نام می

منزله عضوی است از برای شخص  به» شود که هر یک از این علوم دارای موضوع خاصی است . به تعبیر او می 
تواند حفظ وجود خود را نماید و موجب منفعت از برای عالم انسانی یک از اینها منفرداً و منفصالً نمی علم و هیچ 

از این علوم در وجود خود مربوط به علم دیگر است مانند ارتباط حساب به هندسه و این احتیاج بشود، چون هر یک 
شود و از این است که اگر آن علم منفرد بوده باشد ترقی در او  آن علم به علوم دیگر از خود آن علم فهمیده نه می

رای جمیع علوم بوده باشد تا آنکه صیانت شود ...پس علمی باید که آن به منزله روح جامع کلی از بحاصل نه می 
 هستند و در جامعه علوم تجربی نیازمند روح علمی« کار برد. وجود آنها را کرده هر یک از آنها را به موارد خود به

شود اشاره سیدجمال به صدر اسالم نیز این ای که این روحیه از بین برود مشعل دانایی و علم ِ کار امد خاموش می 
مسلمانان  صدر اول را هیچ علمی نبود، لکن به واسطۀ دیانت اسالمیه »گوید: کند آنجا که می  باط را تقویت میاستن

کردن  در آنها یک روح فلسفی پیدا شده بود و به واسطه آن روح فلسفی از امور همه  عالم و لوازم انسانی بحث
اگر فلسفه در امتی از امم نبوده باشد و همه آحاد آن »ید: گو سیدجمال در فراز دیگری از سخنرانی خود می« گرفتند.

امت، عالم بوده باشد به آن علومی که موضوعات آنها خاص است ممکن نیست که آن علوم در آن امت یک قرن، 
نظر خود  برای اثبات« یعنی صد سال بماند و ممکن نیست که آن امت بدون روح فلسفه استنتاج نتایج از آن علوم کند.

دولت »کند که از اهمیت زیادی برخوردار است و در تاریخ تعلیم و تربیت نوین جای تأمل دارد:  ای اشاره می ه نکتهب
ای از آن اند و تا هنوز فایدهسال است که مدارس از برای تعلیم علوم جدیده گشوده  01عثمانی و خدیویت مصر مدت 

از  شود و به سبب نبودن روح فلسفهعلوم فلسفه در آن مدارس نمی  اند و سببش این است که تعلیمعلوم حاصل نکرده 
باشند ثمره ایشان را حاصل نیامده است و بالشک اگر روح فلسفه در آن مدارس این علومی که چون اعضا  می 

سال از بالد فرنگ  مستغنی شده خود آنها در اصالح ممالک خویش بر قدم علم سعی  01بود در این مدت می 
سیدجمال و اتباع صدیق او دریافته بودند که سفارش به علم و تفکر فلسفی کافی نیست. خیزش جامعه « نمودند.می 

ود ش مسلمانان جز در سایه نوعی تجدید اسالم  که در آن ایمان به خرد عین تفکر و شرط رستگاری است، ممکن نمی
اند.سید جمال در گام  کردن علم و ادب و تفکر خوانده هرچند در نهایت تأیید بر آنچه باشد که محققان اخیر، دنیوی

 نهایی خود فلسفه قدیم را طرد کرد.
یابد، بلکه درصدد است آن را از اسارت تفکر  تنها با علوم جدید مخالف نه می تالش سید درنهایت دین اسالم را نه    

ا در کند و فلسفه ر )قرآن( یادآوری می« نامه گرامی » تجربی را از سوی فلسفی یونانی خارج کند. توصیه به علوم 
 ید.                                                                                                                       نماخدمت به بهبود معیشت مردمان معرفی می

 های رایج ـ انتقاد بر آموزش 5    
های علوم اسالمی در میان مسلمانان طور خاص آموزش  های آموزش و به طور عام به روشسیدجمال به      

مسلمانان در این زمان در تعلیم »گوید: ها سخن می  تقادهای بسیار دارد. او در درجه اول از ناکار امدی این روشان
ند: کها اشاره می تر به بعضی از این ناکار آمدی طور جزیی سپس به« کنند.ای مالحظه نمی و تعلم خود هیچ فایده 

است که فردی لغت عربی را استحصال کرده قادر بر گفتن و نوشتن خوانند و غرض از علم نحو آن علم نحو می »
 «شود ...و حال آنکه پس از فراغت نه قادر بر تکلم عربی هستند و نه قادر بر نوشتن عربی و نه قادر بر فهمیدن آن.

شاهد  )همان( افزون بر آن از روش آموزش علم معانی و بیان، علم منطق، علم فقه، علم اصول و علم حکمت نیز
کند. در همه موارد توجه به کار امدی آموزش  در جهت بهبود شرایط زندگی مردم، مدنظر مثال آورده و انتقاد می 

کند که در آن معیشت و آسایش مردم هدف است، سیدجمال گیرد. حتی برای فلسفه نیز مقصودی را ترسیم می قرار می 
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ات راندن و دوری از عباره نیز باید تغییر کند، موجز و بلیغ سخن های مرتبط با وعظ و خطاب الدین معتقد بود روش
های آموزش پرداخت، بلکه تحول تنها به نقد شیوه شود وی نه که مشاهده میمتکلف، از پیشنهادهای او بود. آنچنان 

های  موزش زباندر مقاصد آموزش را مطرح  کرد. آموزش علوم مرتبط با دنیای مدرن )علوم دقیقه( و پیش از آن، آ
 ها )فلسفه تاریخ(بیگانه را توصیه کرد   برای درس تاریخ که در آن به علل و عوامل موثر در زوال و سقوط تمدن 

د: گوی توجه جدی بشود، اهمیت قائل بود. در سخنرانی که در مصر انجام گرفت و توسط محمد عبده تقریر شد، می
خیزد سزاوار است که آشنا به تاریخ ملت باشد تا بتواند فرزندان امعه بر می طبیب نفس و ارواح را که به راهنمایی ج»

خود را راهنمایی کند و از تاریخ دیگران آشنا شود تا بداند که سر تقدم و انحطاط ملل در تمام ادوار تاریخی، در چه 
 وشجای اتخاذ ر قلید محض بهگرفتن ت بودن متون درسی و در پیش انتقاد از مدرسین، مخدوش«. عواملی نهفته است

از وجوه مختلف، تألیفات حکمای اسالمی را دارای نقص و نا « فوائد فلسفه»کند. در  های انتقادی را مطرح می
االمر و الواقع و نزد حکمای   ها، چنانچه فی نفس شده درآن کتابمطالب نوشته » نویسد: شمارد. مثالً می تمامی می 

آشکار نشد، بلکه حکمای مسلمین، آنها را به زیور کمال و حلیه عصمت از خطا به ما جلوه دادند و یونان بود، بر ما 
 « ابواب  چون و چرا را به روی اذهان صافیه بستند.

 ـ انسان و تعلیم و تربیت6    
کر در آداب تف از نظر او رفتار و خلقیات و حتی« انسان، انسان است به تربیت »سید جمال در جایی گفته است:     

های رسمی و غیر رسمی، آگاهانه  از نسلی به نسل دیگر از طریق تربیت« نهج ارث و ودیعه » جوامع انسانی به 
تر و عاجز تر و  نهند، از همه حیوانات پست قدم بر عرصه وجود می» ها چون  شود. انسان و نا آگاهانه منتقل می

انسان در حین تولد هیوالیی است » گوید: باره می  پذیر است .وی در اینربیت انسان موجودی ت« باشند. تر مینادان 
ای است بدون نقش و اثر و پدر و مادر و خویش و اقارب آنچه در خود دارند، از اخالق و سجایا و بال صور و ماده 

مقبول افتد، او را مصور  که آنها راصورتی  گذارند و بهافکار، در آن مولود جدید به مرور زمان ودیعه  می 
که دستگاه تعلیم و تربیت او را شکل « لوحی است ساده و کتابی ننوشته » و نیز انسان در بدو تولد « ساخته...

 دهد.می
ربیتی که  اول ت»کند سید جمال در بخش پایانی گفتار خود ) لکچر در تعلیم و تربیت( به دو نوع تربیت اشاره می     

شود  مگر از  برای شود تربیت دینی است، زیرا  آنکه  تربیت  فلسفی  حاصل  نه می  می برای انسان حاصل
   5« جماعتی که اندکی از علم خوانده قادر بر فهم براهین و ادله بوده باشند.

بته و ثدر پهلوی علوم سید توجه خاص به فلسفه و اندیشه فلسفی داشت زیرا فلسفه غالباً  زاینده علوم دقیق و م      
در نهایت پدید آورنده صنعت  و تکنالوجی میباشد چنانچه مینویسد: " و آن علم که به منزله  روح جامع و پایه  قوت 
حافظه و علت مبقیه بوده باشد آن علم فلسفه یعنی حکمت است.  زیرا آنکه موضوع  آن عام است و علم فلسفه که 

به علوم را به موارد الئقه خود بکار میبرد و اگر فلسفه در امتی از  لوازم انسانی را به ایشان نشان میدهد و حاجات
امم نبوده باشد به آن علومی که موضوعات آن خاص است، ممکن نیست که آن بدون روح فلسفه استنتاج نتایج از آن 

ا هنوز علوم کند. دولت عثمانی و خدیویت مصر مدت شصت سال است مدارس از برای علوم  جدیده گشوده اند و ت
فایده از آن علوم حاصل نکرده اند سببش این است که تعلیم فلسفه در آن مدارس نمیشود و به سبب نبودن روح فلسفه 
از این علومی که چون اعضا میباشند ثمره ای ایشان را حاصل نیامده است. بالشک اگر روح  فلسفه درآن مدارس 

ود آنها در اصالح ممالک خویش و قدم علم سعی مینمودند. و میبود در این شصت سال از بالد فرنگ مستغنی شده خ
اوالد خود را همه ساله از برای تعلیم  به بالد فرنگ نه می فرستادند  و استاد ها از آنجا برای مدارس خود طلب 

  0نمیکردند..." 
نظر السـفه مسلمان را درسید با تائید  فلسفه  و اهمیت آن در زندگی روزمره نواقص فلسفه یونانی و نارسائی ف    

گرفته منطق، ادبیات، اصول فقه و کالم را جداگانه نقد مینماید و علما را متوجه کج  اندیشی شان نموده  می نویسد: 
" مسلمانان در این زمان در تعلیم و تعلم خود هیچ فایده و مالحظه نمیکنند. مثالً علم نحو میخوانند و غرض از این 

عربی را استحصال کرده قادر به گفتن و نوشتن شود و حال آنکه مسلمانان در این زمان علم علم آن است که  لغت 
نحو را مقصود باالصاله  قرار داده سالهای دراز صرف افکار بال فایده  در علم نحو میکنند و حال آنکه بعد از فراغت 

 Literature Enان که آ ن را " لیتریتور" ) نه قادر به نوشتن عربی هستند و نه قادر به فهمیدن آن. علم معانی و بی
ــ  لمر( می گویند که آن علمی است که بدان انسان منشی  و خطیب  و شاعر میگردد و حا ل  Fr. Littérature.ــ  

آنکه می بینیم  در این زمان  جز زمان بعد از تحصیل کردن آن علم قادر به تصحیح  کلمه یومیه خود هم نمیشوند. و 
ق که میزان افکار است باید هر شخص که او را استحصال کند قادر گردد بر تمیز هر حقی از هر باطل و علم منط
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هر صحیحی از فاسد و حال آنکه ما می بینیم که  دماغ های  منطقی های ما مسلمانان پر است از جمیع خرافات و وا 
نمیشود. علم حکمت آن علمی است که بحث از هیات بلکه فرقی در میان افکار این ها و افکار عوام بازاری یافت 

احوال موجودات خارجه میکند و علل و اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بیان میکند و عجیب آنست که علمای ما 
صدری و شمس البارعه میخوانند و از روی فخر خود را حکیم مینامند  و با وجود این دست چپ خود را از دست 

نه می پرسند که کیستم و چیـستم و ما را چه باید و چه نباید و هیچگاه از اسباب این تاربرقیها  راست نه می شناسند و
)الکتریک( و آکینپـوتها ) کشتی های بخار( و ریل گارها ) ریل راه آ هن( سوال نمیکنند. عجیب تر آنست که  یک 

عه را مطالعه میکنند و یکبار در این معنی المپی ) چراغ المپ ( در پیش خود نهاده از اول شب تا صبح  شمس البار
فکر نه می کنند که چرا اگر شیشه آنرا بر داریم دود بسیار از آن حاصل میشود و چون شیشه را بگذاریم هیچ دودی 
از او پیدا نمیشود. خاک بر سر این گونه حکیم  و خاک بر سر اینگونه حکمت. حکیم آن است که جمیع  حوادث و 

او را حرکت بدهد نه آنکه مانند  کور ها  در یک راهی برود که هیچ  سر این گونه نداند که پایان  اجزای عالم ذهن
آن کجا است. علم  فقه مسلمانان حاوی است بر جمیع حقوق منزله و حقوق بلدیه و حقوق اولیه را پس  میباید  شخص 

یر کبیر دولتی گردد  و حال  آنکه ما  فوق متوغل  در علم فقه شود الیق آن باشد که صدراعظم ملکی شود و یا سف
های خود را می بیند بعد از تعلیم  این علم از اداره خانه خود عاجز هستند بلکه بالهت را فخر خود می شمارند. و 

) فلسفه قوانین(  Philosophe  of   Lowعلم اصول عبارت است از فلسفه شریعت یعنی " فیلوز و فی آ ف ال" 
ت، صحت و فساد و منفعت و مضرت و علل  تشریع  احکام بیا ن میشود  و البته  یک شخص این در آن علم حقیق

علم را بخواند میبایست قادر شود به وضع قوانین و اجرای مدنیت در عالم و حال آنکه ما می بینیم که خوانندگان  این 
نیت و اصالح عالم، چون حال این علما معلوم علم  در مسلمانان محروم هستند  از دانستن  فوائد  قوانین و قواعد مد 

شد می توانیم بگوئیم که علمای ما در این زمان مانند  فتیله  بسیار باریکی هستند که بر سر او یک شعله بسیار خوردی 
 8بوده باشد که نه اطراف خود را  روشنی میدهد و نه دیگران را نور می بخشد ". 

الحکمة تنادی العلماء با علی صوتها و تطالبهم بحقها فی محکمة » می گوید:« فلسفه فواید » سید درآغاز مقاله ای     
 یعنی : حکمت، علما را به آواز بلند خود ندا می دهد و از ایشان در محکمه عقل، حق خود را طلب می کند.« العقل 

انسانیت و از اله ظلمات فلسفه خروج از مضیقه و تنگنای مدارک حیوانیت است به سوی فضای وسع مشاعر »     
به هیمه است به انوار خرد غریزی ، تبدیل عمی و عمش ]و نابینایی[ است به بصیرت و بینایی و نجات است از 

 التحبه توّحش و تبری ]از[ جهل و نادانی به دخول در مدینه فاضله دانش و کاردانی و بالجمله صیرورت ) از حالتی 
 «غایت آن کمال انسانی استدیگر در آمدن ( انسان است و 

این علم که به منزله روح جامع و به پایه قوت حافظه و علت بقیه بوده باشد، علم فلسفه به معنی حکمت است؛ »     
دهد و حاجات به علوم را آشکار  زیرا موضوع آن عام است و علم فلسفه است که لوازم انسانی را بر انسان نشان می

امتی از امم نبوده باشد و همه آحاد آن امت عالم بوده باشند، به آن علومی که موضوعات آنها  سازد. اگر فلسفه در می
خاص است، ممکن نیست که آن علوم در آن امت مدت یک قرن یعنی صد سال بماند و ممکن نیست آن امت بدون 

  7«  روح فلسفه استنتاج نتایج از آن علوم کند
م را سید در ترجمه  آثار علمی  بزبان مادری می بیند، همانگونه که اروپائیان با یکی از بهترین  راه انتقال علو   

م ( با تمدن شرق آشنا و زمینه رنسانس و زایش علوم در غرب  13ـ 11ترجمه متون علمی مسلمین در طول قرون )
ی  و ترجمه  متون تمدن را فراهم ساختند. سید مسلمین هند را مخاطب ساخته مثال میداد که چگونه مسلمین با آشنائ

های چین، هند، باختر، فارس، بین النهرین، مصر، یونان و روم  دوره درخشان تمدن را در قرون ماضی ایجاد نمودند 
وی گفت: " آیا نه می دانند که بقای جنسیت ) زبان( و اختبار شمار آن موقوف بر آن است که تعلیم در مدارس به 

شود از اینکه علوم جدیده عالم را فرا گرفته و فنون بدیعه کره زمین را احاطه نموده  لغت وطنیه باشد. آیا تعجب نمی
است و حال آنکه چیزی از آنها که قابل بوده باشد بزبان هندی ترجمه نشده است. آیا از این نکته غفلت ورزیده اند که 

جنس را پایدار نخواهد شد. آیا از این ذ اگر در لغت جنسی از اجناس بنی آد م علوم نافعه در مدنیت نبوده باشد آن 
اهل )غافل( شدند که اول فرضیه ذمه عقال سعی در تومیع  لغت وطنی است. پس چرا کوشش نمیکنند در ترجمه علوم 
جدید به لغت وطنیه خصوصاً لغت اردو که به منزله لغت عموم است، و چرا استمداد نمی جویند از برای توسعه  آن 

اربه  بدا ن  چون سانسکریت و مرهتی و بنگالی و چرا در وقت ضرورت از برا ی استکمال آن به به سایر لغات متق
لغت انگلیس استعانت نمیکنند ... چگونه میتوانند که از برای وطن خود ذخیره های از آن علوم جدیده  بدست آورند 

در نزد قومی عمومی شود بی  آنکه   مادامی که آنها  را  بزبان وطنی ترجمه نکنند  و چگونه میـشود که معارف
 9معارف  به لسان آن قوم بوده باشد و معارفی که به لسان بیگانه بوده باشد چگونه پایدار خواهد شد ....." 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 11تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

احمد امین مینویسد " سید جمال الدین ادبیات را در خدمت مردم و دفاع از حقوق آنان و مبارزه با ستمگران قرار     
ین سالح دشمنان را مورد هجوم و حمله قرار دهد. او تالش میکرد  با ابزار شعر و ادب مرد م به  داد و کوشید با ا

احوال بد و فقر و محرومیت خود آگاه شوند و عامالن این محرومیت را بشناسند و در نهایت توده را به خروج  از 
فرا خواند. سید تعلیم میداد که  از حاکمان نه  تاریکی ها  و نادانی ها  و  ورود به دنیای  روشنایی ها  و آگاهی ها 

  11هراسید، زیرا آنان نیرویی جز همین مردم ندارند و هرگز از اینان بی نیاز نیستند."
در کشور ما گامهای استوار درین مسیر را مشروطه خواهان اول و دوم و این پرچمداران اصیل مکتب سید افغان    

و محمود طرزی  به حیث شاگردان مستقیم  او در این زمینه خدمات فراموش ناشدنی  برداشتند، کاکا سید احمد لودین
نموده بودند، وهم  چنان دیگر نویسندگان  وطنپرست چون عبدالهادی داوی، عـبدالرحمن لودین، شهید مولوی واصف، 

مه صالح الدین سلجوقی، ، شهید مولوی عبدالواسع اخوندزاده، عال«ملک الشعرا» مولوی صالح محمد، قاری عبدهللا 
مولوی عبدالروف، محمد حسین راقم، مولوی عبدالرب ، پروفیسور غالم محمد میمنگی، غالم محی الدین افغان، 
عبدالعلی مستغنی، میرغالم حضرت شایق، عبدالغفور ندیم، مال طوطی کابلی، غالم محمد غبار، فیض محمد کاتب، 

... به شمول عده افغان دوستان چون داکتر منیر بیک ) ترکی (، داکتر  غالم محی الدین انیس ، بابا عبدالعزیز و
عبدالغنی، مولوی برکت هللا و راجا مهندرا پرتاب دو مبارز سترگ راه آزادی هند که در افغانستان اقامت داشتند 

نهضت روشن توسط  خدمات قابل قدری در بیدار گری مردم ما در آغاز قرن گذشته انجام دادند که با دریغ  و درد این
مدافعین تعصب، خرافات و جهل، و دستان پنهانی از بیرون  سرکوب گردید، دروازه های معارف را مسدود و سیاه 
ترین ارتجاع از پکتیا و شینوار و کلکا ن به تحریک خانواده مجددی و میاگل جان تگاب همدستان شان به کمک و 

یت مادی و معنوی مستقیم و غیر مستقیم سفارت بریتانیه در کابل و همکاری ) پیر کرم شاه( الرنس انگلیسی و حما
هند بریتانوی سر در آوردند که یکی از خواسته های آنها انسداد معارف عمومی ) دختران و پسران( و جلو گیری 

  هللاقاطع از پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور بود. پس از کامیابی در مرام شان در اولین فرمان  حکومت حبیب 
خان کلکانی که ضمناً حکم تکفیر نهضت بیدار گر مشروطیت دوم هم است میخوانیم که : " چون به مرحمت الهی و 
تائیدات دین رسالت پناهی به خلع امان هللا مخرب دین که یگانه آرزوی ما و شما بود موفق شدیم از بدو جلوس خود 

 شما غیرت داران دین حضرت سید االنام  ذیالً می نگارم : اجراآت نا مشروع او را ممنوع نموده ام برای آگاهی
 

 ـ سالم که از طریقه )....( است و به اشاره کاله رواج  داده شده بود مطابق سنت سنیه رواج دادم . 1    
ـ دستار که از طریقه  و سنت آن حضرت است و ادای نماز به آن کامل میگردد موقوف کرده بود حکم دادم که  2    

 بلکل  دستار رواج  باشد.
 ـ البسه اسالمی که ترک شده بود بر حال دانسته مثابه  کفار را منع  کردم . 3     
 ـ ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم. 4     
 ـ برآمدن زنان و دختران  بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستورات را موقوف کردم . 5     

 ـ قطع ریش و بروت را موقوف کردم . 0     
 ـ مکاتب انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم . 8     
یز ندانستم و آنها را خواسته دیگر ـ فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بد ناموسی ملت بود جا 7     

 فرستادن را قطعاً ممنوع نمودم .
ـ آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی داشت و از آنها  ضرر دینی به ظهور میرسید   9     

 ممنوع  نمودم .
 ا ست. ـ استخفاف علم و علما را مینمود و بر خالف آن احترام شان شرعاً واجب 11     
ـ  نفاق اندازی که بواسطه ترک مذهب و خرابی عقیده  خود در اسالم انداخته بود برطرف نمودم زیرا  تمام  11     

 رویه را بر طبق مذهب حنفی نمودم.
 ـ حساب ، هندسه، انگریزی را که رواج داده بود موقوف کردم . 12     
 موقوف نمودم. ـ سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود 13     
 ـ روز جمعه را که به پنجشنبه تبدیل کرده بود متروک ساختم. 14     
ـ حقوق بیت المال را به خواهشات نفسانی خود صرف کرده مصارف مال و مو ذن و مساجد را قطع کرده  15     

   11بود جاری ساختم ....." 
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مطالعه این فرمان که عمق اندیشه تاریک و نهایت بدوی حبیب هللا  کلکانی و محرکین و همدستان او را نمایان     
میسازد که شصت و هفت سال  بعد متحجرین دیگر بنام " طالب" در واقعیت اخالف و جانشنان همان مالی لنگ و 

ا را عملی می نمایند و بزرگترین ضربه ای  خیانتکارانه کلکانی و سید حسین و همان مکتب دیوبند بودند که نظرات آنه
 را به اسالم وارد نمودند. به این فرامین طالبان توجه بفرمائید.

 فرمان مال محمد عمر) خادم اسالم(!!! مطابق به ماده دوم و سوم  فرمان حبیب هللا کلکانی )خادم دین رسول هللا(!!!   
تان درمورد به سر کردن د ستار) لنگوته ( و رعایت نمودن لباس شرعی از فرمان مقام امارت اسالمی افغانس   

 طرف طالبان، محصلین، شاگردان و استادان در مدارس لیلیه ، نهاری و پوهنتون های کشور: 
 فرمان حبیب هللا کلکانی ( 13) تغییر سنه شمسی به قمری معادل بند     24/11/1421تاریخ    45"  شماره 

کومت های قبلی و به طور خا ص در زمان زمام  داری کمونیستها، به امور شرعی و مخصوصاً به چنانچه در ح
سیرت شرعی توجه نه می شد و حتی سعی در این بود که امور شرعی را از بین ببرند که البته در انجام این کار تا 

محصلین و استادان لباسهای غیر حدی نیز مؤفق شدند. از این جمله در مدارس و پوهنتونها بعضی از شاگردان، 
شرعی و غیر اسالمی را به شکل کشور های غربی استعمال می نمودند و بعد در جامعه اسالمی افغانی این لباس ها 
رواج گردید. الحمد هللا بعد از کامیابی تحریک اسالمی، به صورت آشکارا استعمال البسه های غیر شرعی  پایان 

شود در بعضی از مدارس و پوهنتونها تا اکنون نیز کامالً لباس شرعی رواج نیافته است. یافت. ولی چنانچه دیده می 
به منظور اینکه طلبای کرام بخاطر نفاذ شریعت کامل قیام نموده اند، بغرض تأمین این اهداف مراتب آتی را منظور 

 مینمایم :
دستار) لنگوته( باالی اخالق نسل جدید اثر ماده اول: بخاطر اینکه اصالح لباس ظاهری انسان، مخصوصاً بستن    

مثبت میگذارد، تمام طالبان، شاگردان، محصلین و استادان در مدارس لیلیه، نهاری و پوهنتون های کشور مکلف اند 
 که دستار به سر کنند و عوض دریشی از پیراهن ) قمیص( و تنبان استفاده کنند. 

ازده سالگی بدون دستار به مدرسه بیایند و یا لباس غیر شرعی استعمال ماده ی دوم: هر گاه اطفال خورد سال الی دو
نمایند برای اولیای آنها از طرف ناظم مدرسه مکرراً توصیه شود تا کوچک تر های خویش را به لباس نبوی ملبس 

س سر کنند و لبانمایند و برای بچه ها مطابق حالت از طرف استادان، هر وقت تهدید لسانی داده شود تا که دستار به 
 شرعی به تن نمایند. 

ماده ی سوم: هر گاه طالبان، شاگردان، محصلین باال تر از سن دوازده سالگی و یا هم استادان دستار به سر نکرده 
باشند یا لباس غیر شرعی را ا استعمال نمودند، بار نخست به ایشان توصیه شود و در صورت تکرار از طرف 

 ون چنان جزای تأدیبی برای شان داده شود که باعث اصالح شان گردد.مسئولین مدرسه یا پوهنت
ماده ی چهارم: مسئولین مدارس و پوهنتونها مکلف اند هر کدام در ساحهء خویش احکام این فرمان را بطور جدی 

 تطبیق نمایند. 
ار نیز مکلف اند تا دست ماده پنجم : طالبان، شاگردان و استادان مدارس و پوهنتون های شخصی و غیر حکومتی کشور

 به سر کنند و لباس غیر شرعی را استعمال نکنند.
ماده ششم: وزارت معارف و تحصیالت عالی مسئولین امر بالمعروف و نهی عن المنکر، والیان، رؤسای معارف و 

 ولسواالن در والیات از تطبیق فرمان وقـتاً  فوقتاً  نظارت نمایند. 
 تا ریخ  توشیح  نافذ و در جریده ی رسمی نشر گردد.  ماده ی هفتم: این فرما ن از

 و السالم 
 خادم اسالم

 « " امیر المؤمنین مال محمد عـمر ) مجاهد( 
در ذیل فرمان دیگر طالبان معادل بخش ششم تکفیر نهضت امانیه توسط حبیب هللا کلکانی یعنی گذاشتن ریش برای    

تمام مردان که شامل اطفال و نو جوانان زیر هژده سال می شد در فرمان جداگانه از سوی رهبری طالبان صادر 
 گردید :

  3419شماره:»
  4/11/1385تاریخ:

 ان و ولسوال صاحبان: السالم علیکم و رحمت هللا!به تمام والی صاحب
از آنجائیکه  در افغانستان گناه کبیره ی آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت میگیرد در حالیکه ما    

اختیار کامل داریم فتو ای فتاوی عالم گیری است که هر کسی که اختیار کامل دارد دفع منکر باالیش واجب میگردد، 
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 11تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حاظ آرزومندم هر ولسوال در ولسوالی خویش و والی در والیت جلسه ی بزرگ دایر نمایند که هر گاه در آینده بدین ل
کسی ریش خویش را تراش و یا  کوتاه نماید ما آنرا بندی میکنیم  باز حق شکایت را ندارند. یک ماه  وقت برای شان 

فی صد اشخاص ا صالح  95داده شود. انشاء هللا  بدهید، به مجرد تکمیل تاریخ جزا های کوچک کوچک برای شان
 خواهند شد. 

 و السالم
 خادم اسالم

 « ا میر المؤمنین مال محمد عمر مجاهد  
وزارت معارف طالبان مانند بند پنجم فرمان نظام حبیب هللا در نامه  رسمی تصویب امارت اسالمی را مبتنی بر الغای 

ان در مکاتب و مؤسسات آموزشی از تشکیل وزارت معارف به کلیه مکاتب  پستهای مربوط زنان به شمول معلمین نسو
 پایتخت ابالغ  کرد :

 به ادراه ی مدارس .... » 
ریاست محترم اداری مدیریت عمومی بودجه  مقام محترم  وزارت   1421 18/2 -110از اثر مکتوب نمبر    

 معارف  واصل نگاشته اند. 
 هجری قمری کمیسیون محترم عالی تشکیالت امارت اسالمی افغانستان 3/1/1421(  مؤرخ 127نا مه نمبر )
هجری قمری تشکیل وزارت معارف را مجّدداً مورد غور و بررسی قرار داده چنین تصمیم  1/1/1421که بتاریخ 

 اتخاذ نمود : 
 هجری قمری حذف گردد. 1421محالت غیر مفتوح از تشکیل سال   -1
 هجری قمری حفظ و از ا ارتقاء و تزئید جلوگیری به عمل آید. 1421 بستها مطابق تشکیل سال  -2
 بستهای طبقه ی اناث از تشکیل حذف و منـفک گردد.  -3

مراتب وسیلتاً به شما ارقام است تا طبق تصمیم کمیسیون محترم عالی تشکیالت امارت اسالمی افغانستان اجراآت 
ارت جهت اجراآت مقتضی به شما ارقام یافت تا طبق آن اقدام به مقتضی نمایند. مراتب حسب هدایت مقام محترم وز

 عمل آید.
 مراتب نقالً  بشما  ارقام  تا از موضوع  مطلع  بوده در حصه خود اجراآت اصولی بدارید.

 با احترام 
 مفتی عبدالرحیم 
 «رئیس معارف شهر کابل  

مولوی حفیظ  هللا حقانی یکی از کار مندان ارشد امارت اسالمی طالبان از دیدگاه و سیاست تحریک اسالمی  طالبان درمورد      
 معارف عصری می نویسد :

اکثر رهبران تحریک  طالبان معتقد اند که تعلیم دینی اصل است و تعلیم عصری یک امر درجه دو بنابر این، این نوع »     
 «آنقدر جالب توجه آنان نیست . تعلیم  

شما در سطور قبلی مالحظه نمودید که سید افغان در مورد علم و معارف چه گفته و نوشته بودند که در این جا تکرار یک    
آنهای که منع از علوم و معارف میکنند به زعم خود صیانت دیانت اسالمیه را » جمله  شان را خالی از مفاد نه می بینم که : 

 «ینمایند آنها فی الحقیقه دشمن دیانت اسالمیه هستند.م
از سوی دیگر بر خورد احزاب و تنظیم های مجاهدین هم با معارف عصری و روش قوماندان های  تنظیمها در مورد     

معارف متفاوت بود . تنظیم های اسالمی و رهبران تنظیم ها تصویر مختلف و گاهی متناقض از معارف عصری به ویژه 
درمورد تعلیم و تربیه ی دختران داشتند. حرکت انقالب اسالمی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی و حزب اسالمی مولوی 
محمد یونس خالص تعلیم دختران را در مکاتب عصری غیر اسالمی تلقی میکردند. آنها در طول دهه ی هشتاد و سالهای بعد 

 12نظیم  خویش ایجاد نکردند."  هیچ مکتبی را برای دختران در حوزه ی حاکمیت ت

تالش پر انفعالی است که در جهت مز ج  ،  مطلب بارزی که رویداد طالبی را با  رویداد کلکانی وصل میکند"      
کامل  دین و سیاست و غلبه اولی  بر دومی بکار برده  شده است.... فراموش نشود که حاکمیت  کلکانی، حاکمیت 

خواست قشر های  دینی را منعکس میساخت ...  او قصد داشت شاه امان هللا و نو آوری قشر دینی نبود، کلکانی 
البته او از  هایش را از بین ببرد، و نظامش را منهدم سازد، و درعوض شریعت را به تعبیر محدود آن نافذ سازد،

 نه عمل نمیکرد. او توطئه های، ولی بنظر میرسید که در تبانی با استعمار و آگاهاپشتیبانی استعمار برخوردار بود
 13بیگانه را کار سازی  غیبی  می پنداشت."
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که دیوبند چگونه در خدمت دشمنان اسالم قرار گرفت تا از آن بر علیه همه علم داران        
فارغان این مدرسه  و اجیران سابقه خود  را در آسیای مرکزی توسط « االفغانی» مکتب سید افغان استفاده نموده و نهضت 

شان سرکوب نماید زیرا : " در طول تاریخ همواره، هر مصلح که با اندیشه  و ارمغان نو با اوضاع سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی حاکم  بر جامعه در گیر شده و خواسته است نظام نوین را بجای نظام ارتجاعی و فرسوده کهن بنشاند، با عکس العمل 
های مخالفت آمیز پاسداران سنتهای جاهلی و پیروان عوام و نا آگاه  آنان مواجه شده است.  زندگی  پیامبران  الهی و دیگر 
مصلحان انقالبی تاریخ گواه روشن بر این مدعا است. این قاعده چنان عمومی است که حتی یک استثنا نیز ندارد بدین ترتیب 

 د و وی مورد اتهام های گوناگون  واقع نمیشد ، غیر طبیعی و جای تعجب بود ....اگر با سید جمال مخالفتی  نه می ش
طبیعی است که مرتجعان  نه می توانند با پذیرش ایمان، دیانت، اخالص، صداقت و حق طلبی سید جمال، با وی به مخالفت   

د معرفی کنند  و آنگاه نادرست بودن مکتب  بر خیزند ، از این رو اول باید او را نا صالح، مشکوک، مغرض،  و در نهایت ملح
و اندیشه ها  و آموزش هایش را اعالم کنند !! این شیوه شناخته شده در تمام درازنای تاریخ است و همواره نیز در جوامع مذهبی  

  14این شیوه  تکرار می شود." 

 تو خود حدیث مفصل بخوان از ین مجمل من از مفصل این قصه مجملی  گفتم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      
 مآخذ
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