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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 
 ۰۳/۳۰/۶۳۰۲              احسان لمر

 (51)  سید مخالفینو  دوستان نظرات

 : نوشت خود ایرانی دوست به ترکیه در زندگی های روز وا پسین در سید     
 شماها. است شدنی منهدم مطلقه حکومت بنیاد. است جاری شرق طرفه ب سرعت به تجدد سیل"... 

 یددار قوه تا شماها. اشخاص قمع و قلع در نه بکوشید مطلقه حکومت اساس خرابی در میتوانید تا
 احبانص نیستی در نه نمائید، کوشش گردیده سدید سد ایرانی و سعادت میانه که عاد اتی نسخ در

 ... "عادات

        

 : گفت طرزی محمود 
 استخراج به معدن آن از خود دماغیه حواس ادوات و آالت استعداد بقدر کس هر بود، عرفان معدن یک مشارالیه عالمه"    

 یاسیهس فلسفیه، حکمیه،  علمیه، مباحثه دارد دربر را سیاحت ساله هفتاد بقدر مصاحبت، ماهه هفت این .میآمد کامیاب فضائل
 رساله و کتابها آن عبا ره هر و جمله هر افت،ی می جریان دهر عالمه آن حضور بزم محفل در روزه هر که غیره و  اجتماعیه

 1...." ماست اخبار حوصله خارج آن بیانات تذکار جا ینا در که دارد بکار تحریر ها

 : که نوشته*  "داشت بدست حقیقت ثبت و بیان  آماج به را قلم همواره که واال مردی" غبار     

 متهّور سنف آتشین یبخط یک و  انقالبی و سیاسی مرد یک فاضل، سندهنوی و  ادیب یک اسالمی وففیلس و شرقی عالم این"   
 شدیم رانده  استبدادی کشور و  مستعمره هر از او. یدکش می بخود را اروپا علمی و سیاسی مراکز عمیق توجه که بود بیباک و
 2". دمیلرزی برداشت در دستاری و چپن و دست در  قلمی و کتابی تنها که مردی این هیبت از المیاس مستبد سالطین پشت و

 بر نرک افق از درخشید خورشید مانند" افغان بزرگوار مرد الدین جمال یدس" نوشته است: استاد سید سعد الدین هاشمی    

  شرقم فرزندان  به قاهره و  استانبول تا  کلکته از. کرد روشن را  جهانی و بود جهانی مرد وی. نشست فرو استانبول در و آمد
 اسرسر در را ملی نهضت حرکات از بسی  شالوده و کرد مبارزه استبداد و استعمار ضد بر داد  یگانگی و اخوت و حریت درس
 نهضت جا، هر در سید پیروان و شاگردان گشت اسیر ممالک طلبی استقالل و خواهی آزادی مصدر او از بعد که گذاشت شرق
  3".پرورانید را  عمومی بیداری و سیاسی اجتماعی اصالحات های

 به یسیاس متفکر  چهره به وهم رشید ابن و سینا ابن چون قدیم فالسفه رهچه به سید:"  میگوید مجروح الدین بهاو شهید   

 خاص صورته ب که چیزی...  کرد جلوه جو ماجرا و طلب هنگامه مبارز و مجاهد نویس روزنامه حیثبه  وهم جدید معنی
 ربغ تمدن برخورد یعنی جهان  تاریخ حادثه بزرگترین اینکه از بود عبارت داد بدان خاص معنی و زوداف چهره این براهمیت

 زرگب جریان یک از که بود سید موضعگیری گرفت تاریخ جریان ینا در وی که فعالی و بزرگ سهم و اسالمی شرق تمدن با
  اشیممیب روبرو آنه ب تری پیچیده و تر جدی بشکل امروز ما و است نشده تاریخ جز هنوز که جریانی کرد  نمایندگی  تاریخ
"....4 

 از اشدب کرده مطالعه را زمان آن تاریخ صورتی در اگر که شد نخواهد  پیدا کسی هیچ: "  مینویسد طبیبی دکتور یاد زنده    
 اتمشخص بر عالوه نماید انکار شرق ملل کالبد در طلبی استقالل روح دمیدن در افغان، الدین جمال خواهی آزادی و  شایستگی
 .بود زمانش نظیر بی روشنفکر یک و بزرگ سیاستمدار یک او داشت سید که دیگری

 

 عماریاست ضد شخصیت یک به طرزی  محمود کرد معرفی بیشتر افغانستان مردمه ب را الدین جمال سید که بود طرزی  این   
 هیچ تیحما بدون و خالی دست با را بزرگی کارهای افغانی الدین جمال. گردید مبدل افغانی الدین جمال سید تاثیرات به نسبت

 ایه دسیسه و مشکالت با  اتشمبارز در سید. داد انجام باشد آنها با مبارزه از عبارت که اروپا قوی قدرتهای مقابل در مرجعی
 میرغعل که بود این( آن و)  آورد بدست را  بزرگی  موفقیت اینهمه با ولی شد، روبرو شان شاند گانن دست و غربی کشورهای

 لدینا جمال  خدیوری مانند سندگاننوی سایر و(  عبده و افغانی) کتاب مولف همانند معاصر نویسندگان از بعضی نظرات نقطه
 این هک ند بود عمیقی خواب در جهان  سلمینم و  آسیا تمام  که زمانی.  ودب شرق بزرگ رهبر کی و ودنب سندپ خود سیاستمدار
  مقابل در را مردم خواهی آزادی روحیه و پرداخت  مبارزه به استعماری قدرتهای با خود، قلم با او بود 11 رنق با مصادف

 5..." یددم  اروپاهی ماراستع
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 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

 

  ـ میباشد دوم و اول مشروطیت منظور نهضت) فکری حرکت این النممث از یکی" نوشته بود:  استاد عبدالحی حبیبی    

)  شرق  بدبختی عامل سه ضد بر را خود  جهاد که(  ق 1314 ـ 1254)  است کنری صفدر  سید پسر الدین جمال سید (لمر

 یاصالح و فکری جدید نهضت مصر عثمانی، ترکیه ایران، ند،ه در و کرد آغاز افغانستان از( خرافات و استبداد  استعمار،
 ولی. تگف  میتوان شرق ممالک و افغانستان بیداری و جدید فکر پرورنده نخستین را او و کرد، کسب المللی بین شهرت آورد

  مدوا را خود طبیعی سیر فکری حرکت این که نگذاشت مملکت تمرکز عدم و شاهزادگان های جنگی خانه و استعمار دسایس
 دارالعلوم و گذاشت باز را فکری جدید حرکت بنای و تاسیس  کابل در االخبار سراج انجمن  ق 1323 سنه در که تا... دهد

   6".باشد جدید مضامین و ساینس تدریس آغاز که شد تاسیس کابل در هم حبیبیه

 ودب آسیا مرد تنها عصر آن در"  او ودب شده  گسترده  جاوا تا الطارق جبل از کالمش نفوذ که بود عصر آن مرد یگانه سید   
 چه هر اسالمی سمناسیونالی اندیشه نیز و پرداخت گر استعمار رضمتع مغربیان علیه را مشرقیان جمعی دسته مبارزه فکر که
 انپیشوای  ستودند می را او هندی مسلمان طالب داشت، را" کتاب"  حکم تونسی علمای نظر در سید سخنان بود او آفریده بود

 امامت و پیشوای به را اش پایه عرب خواهان تجدد و اند، ستوده بزرگی به را او مسلمان، و هندو از هندوستان آزادی نهضت
   7". نیاورد بدست مطلقا   زمین  خاور گران اندیشه از هیچکدام را سید جنبه این. اند رسانیده

) Pragmatisme  به را ناگاهش و گاه گرایشهای نباید و است عمل مرد سید ما گمانه ب" نگاشته بود: دکتر اکرم عثمان   

 واهرظ  به توجه با و  است تجدد اندیشه  مهم گذاران پایه از  یکی  ماکیاوال چند هر کرد، التباس  ماکیاوالیسم با(  گرائی عمل
  8".  ردک انکار جدید عصر به میانه های سده از عبور در را  گیرش چشم نقش نمیتوان افکار ش

 اتشنظری کماکان و میباشد اسالم جهان علمی سیاسی های سیما ترین مطرح از یکی هم هنوز افغان الدین جمال سید که آنجا از   
 .... باشد می بحث مطرح خوران جهان پای کردن کوتاه و ظلم و جبر اعمال با پیکار  و  مسلمانان اتحاد باب در
 عبدالحمید سلطان و قاجار شاه ناصرالدین جمله از اسالمی ی کشورها رهبران از شماری مزّورانه رفتار بخاطر هرچند   

 لیو گردید، سرگردان  درباری به درباری از سید و نشستند نه کرسیه ب آرمانها آن مصر، خدیو و عثمانی دولت فرمانروای
 یب  سبب  به را جانش قاجار شاه ناصرالدین چون  ای کامه خود پادشاه حتی و نشدند بیرنگ نظریاتش گسترش روبه نفوذ

 .داد  دست از سید به  حرمتی
 نوزه و بودند سید  نظریات کردن ایدیوژیک پی در شایستی نا مقاصد انداختن راه دفه به زدگان سیاست از تعدادی آنکه با   
 نیرنگ چنان از  که است آن از بزرگتر سید شخصیت که است آن امر حقیقت الو صف مع نمایند می دنبال را بازی ین ا هم

 .پذیرد  آسیب هایی
 افغان دسی. است دار خور بر او بازشناسی و بررسی برای فراوانی ظرفیت از!« شناسی سید»  هم هنوز قلم، این پنداشت به    
 وقف  را اش دانش و توق و میگذارد  ارج را مرد  قریعب آن های کارنامه که نویسنده هر و ماست  تاریخ و فرهنگ مفاخر از

 میهنی و ملی مسئولیت برابر در را اش دین و  میرساند رس را ما ملت  واقع در  میکند، خواهان وطن منویات و نیات افزایش
 1." نماید می ادا
 کلمه  وسیع  مفهوم به مجتهد حیثه ب و پوالدین  اراده با راسخ مجاهد یک صفته ب سید" نوشته است که : دکتر اسدهللا راید   
 ماضی زمان حکمت ماالمال خزائن و ها گنجینه روی از پرده ساخته آگاه را مسلمانان آتشین کلمات با بلیغ، و ماهر سخنور و

 11"  برداشت بود شده  سپرده فراموشی بدست اعصار طول در که اسالم

 خالصه لباس و ریش و لنگی در او روحانیت ولی بود، روحانی یک ما سید" می نویسد: خواجه بشیر احمد انصاری    

 زیادی  ضربات  راه ینا در و داشت نفرت گری قشری از و مینگریست دین عمومی اهداف و  کلی مقاصد به او زیرا نمیشد
  سلطنت مشایخی دیگر روز و میگرفت قرار کابل در ایشان شورش و ها مال بعضی رویاروئی در روزی او شد متحمل را

 دهع سوی از آن تعقیب به و میگرفت قرار استبداد علما از عده یورش ف هد قاهره در بعد چندی و میشوریدند، او علیه عثمانی
  هیچ مالمتی از اش اجتهادی رسالت ادای ه را در. داشت بغل در عالم ناموس شیشه که سید ولی د،میش تکفیر ایران در ای

 11".ترسید میه ن  ای کننده مالمت

 و ودرک خواب از مسلمانان" بیداری"  ضرورته ب که است کسی اولین الدین جمال سید" میگوید: دکتر سید اکبر زیوری    

 خودش آن از مهمتر و شد  آگاه اقتصادی حتی و سیاسی و علمی اجتماعی فرهنگی، مختلف های عرصه در قرنه چند انحطاط
 برای و مسیر این در او ساله شصت عمر از سال چهل حدود  زده دست  اسالم عالم طحس در گسترده و  وسیع گری بیدار" به

 اب و گذاشت، پا زیر را  روسیه و اروپا و استانبول هند، مصر، حجاز، عراق، ایران، افغانستان، گذشت عالی هدف این تحقق
  مسلمان ختلفم سیاستمداران با گو و گفت مختلف، نشریات انتشار و نویسی کتاب و مقاله سخنرانی)  ممکن وسیله هر از استفاده

 ریبیدار گ و بیداری های صال چندان  کوشید...( و  خیریه و فرهنگی و سیاسی محفل و جمعیت تشکیل ، روسی و اروپایی و
  12...."ودبشن نیز اسالم عالم هءنقط ترین دور در گوشها ترین سنگین که دهد در

 13:  مینماید  فوص  چنین  را دسی ،خلیلی هللا خلیل    

 ق شــر وانایت تدس  قـوی  بقـل    ق شـــر   بـیـنـای  دیـده  روشنی
 ر گـا روز ء نـابـغـه زمـیـن فـخـر    پــروردگــار   تحـجـ حــق  آیـت
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 سوز   خـرافات و انـداز بـر وهـم    فـــروز    گـیـتی  دانــش   اثـر از
 ق شـر  اسرار از افـگـند بـر پـرده    ق شـر  ســاالر  قـافــله مــا ســیـد

 آمـیـخـتی   بهــم  دیـن و  گی زنـد    ریـخـتی نـوی  طـرح ن جها به تـو
 بـلــند ســر تـو  به  کـهـسار کـشور    ارجـمـــند  وطـن  تاریـخ بـتـو  ای

 د با دور  تـو کـشور ز ا بـد  چـشـم    د با مـسرور و  فـرخـنده تـو  روح
 .ذواالحـتـرام    سـیـد  ی ا داب   تـا    م ســال و  درود تـو بـر  زمـا  بـاد

 و ستبدادا مغیالن پراز و تفتیده های دشت در که بود افغانی الدین جمال سید این" نوشته است: استاد حبیب هللا رفیع  

 و ادب تربیه، و تعلیم بنیادهای سید. آموخت و داد  ارتباط و نشان همه به را عملی و علمی فکری، ء مبارزه درست راه اختناق
 عمارا آن فراز بر شکوهمندی های عمارت و گردانید استوار و زد پیوند انقالب خشت و سنگ با را جمعی ارتباط وسایل و زبان
 پرستوطن و مسلمان روشنفکران نیز افغانستان در و کرده سربلند مشروطیت نهضت هم یکی سید منظم مبارزه قلب از و نمود
 14...." گرفت شکل آن از مشروطیت نهضت بتدریج که نهادند پیش در را هایی داعیه و کردند آغاز تحرکاتی به

 سالما در( بود افغانی اصال   چون) افغانی الدین جمال:"  میگوید چنین او درباره فرانسه یونیورستی استاد شنرب روبرت   

 می بیرون بود، غرب( دهریت ) Matérialisme  گرائی ماده از ماخذ نظرش در که را آنچه هر و میخواست را بیشتر آزادی

( همسری تک)  زوجه حدت حالیکه در. کرد مطرح را تری جدی نظرات قاهره ازهر جامعه در عـبده محمد وی شاگرد. فکندا
 مطالعه به را مردم هند در که بود موافق خان احمد سید  استدالل با او برهان و استدالل. میدانست زوجات  تعدد از برتر را

 15". میکرد ترغیب علوم

 و آگاهی کمال با را افغانی الدین سیدجمال اخبار از مختصری من:" بود گفته سید نزدیک دوست و شاگرد عبدو محمد   

...  باشند می افغانستان کشور از بزرگی خانواده از صفدر سید پسر الدین جمال محمد سید ایشان: میدارم بیان ایشان با معاشرت
 نسب از ینکها برای قبیله این و. میکند زندگی  کابل مجاور مناطق از" کنر"  منطقه در که است نفوسی پر  قبیله ایشان قبیله و

 و ردهک حاکمیت افغانستان سرزمین از برخی بر ها درگذشته و داشته ی ویژه جایگاه مردم قلوب در میباشد برخوردار شریفی
 تسلط تحت مناطق بر رسید قدرت به( 1271-1242) سالهای در خان محمد دوست  زمانیکه و اند، بوده مستقل  حکومتی دارای

 16...".ردیدگ متولد کنر های قریه جمله از اباد اسد دهکده در الدین سیدجمال...  برد بین از را ایشان حاکمیت و شده چیره قبیله این

 .نمیبینم را افغانی سید چون شخصی آن قدیمه اشخاص از مصر قلم ارباب و محرران تمام بین در طرف این به سال ده از"   
 او یذتالم از یا و میآیند بشمار الدین جمال سید (شاگردان)  تالمیذ از آنها همه .اند استاد پیرو صنعت در و جوان که قلم اصحاب
 ".اند گرفته فیض

 

 سروده، چنین پاشا حلیم سید و افغان الدین جمال ارواح زیارت:  عنوان تحت سید وصف در الهوری اقبال    

 امما   "  ینافغا"   ارتات   یدتـــمق  امقی درنا  ردم  دو  دمید  و  مرفت
 رورس و  ذوق از تفات رــب شطلعت  ورحض درنا  انزم ره یومر رپی
 ادگش   ام  ایه   دهعق  انش  نخان  زادن تربه سک دو نزی شرقم تگف
 فالس و  نگس  او ارگفت   از   دهزن           الجم     انوالم      اداتس    دسی
 دبلن    او   اممق      لمث او  رفک        دمن  درد  و  محلی آن االرس رکت

 است تعطا رکعت،  دو ردانم نچنی اب
 تسا تجن زدشم  که  کاری  آن  نه ور

 وطن و دین ،افغانی
 تخش و  نگس و  وخکل با دینبن دل       تزش  و  وبخ  زتمی  داری راگ وت

 اکپ  انج  رددگ  اگاه    ودخ  ز  ات  اکخ روی از نخاست رب نید تچیس
 وسـ   ارچ    امنظ   نای   دودح  در  هـــو  هللا  تگف    هآنک   دنگنج  یم

 افغانی
 بغری  دآم   انجه  دران   قح   ندی  بنصی   داری   فیمصط  ثیحد  از
 رکذ  لاه  رفق   ستنی   ندی    تغرب  ربک   حرف  این  نیمع  ویمگ  وت  با

 توسا  اتآی     درتن    ندی   تغرب  تس جستجو صاحب  که ردیم آن ربه
 نظر   داری   راگ   ابیدر   را    تهنک  رگد  وعین  زمان  ره   دین    تغرب

 دبن  هب   رگد    نمبی    اتآی    هب    دل
 ندکم  در  را   ون    رعص    ریبگی   تا
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 : مضمون بدین سید وصف در دارد ئی قصیده خود دیوان در( محمود پدر)  طرزی محمد غالم

 زااف روح و انگیز روح و بیز عنبر و آمیز عبیر       راصح  جانب از وزید  گلشن  در  صبح  منسی
 دانا   مردم  صبحه ب  گل  ویخ  وهمچ  موافق        گل ویب ساز پریشان  گل  روی  شبخ  طراوت

 رورپ   روان گل عطر چو پرور  جان الله  بوی چو
 راپی      انبوست   رسراس  رورپ   تانگلس  دم  دما

 
 » عنوان تحت سید وصف در صفا ابراهیم محمد استاد  شادروان پیشرو  و ای فرزانه مبارز ابر یی سروده از قسمتی    

 :است امده آن در که«  سید تربت بر

 آشنا گردان چنگ با را چنگ                                   نوا  شیرین مطرب ای بنال هان
 صدا افکن باز کهسار ین اندر                                  فضا پرور جان الحان از کن پر

 وصال از و فراق از زن ها حرف
 حال هردو زین بگو سوزمن شرح

 محن و   رنج همدم روانی با                             وطن زین رفتی که روزی کن یاد
 زن شعله آه و گرم سرشک با                             انجمن     داغ   آشیان  غم  دل با

 سوخته  غافل  یاران   غم در
 اندوخته غم کرده سودا صدق

 آستین از خویش دست کشیدی بر                                     دین بهر کز ها روز آن کن یاد
 زمین  مینو این از برآوردی سر                                     آهنین  عزم  به  دامان زدی بر

 ولوله در تو شور از مصر و هند
 زلزله  جانها به را ایران و ترک

 اثر   داری  کجا  هر در سفر از                                    سفر کردی دین بهر از ملک ملک
 خــبـر را  ما دهد می جهادت از                                    نظر صاحب   ای  الوثفایت  عروة

 جهان چشم در قدر بودت آنچه
 "رنان"  قول از خواند باید باز

 بلند سر شجاع قوم آن خاصه                                      اند دانسته  ترا قدر  هرکجا
 دگزن را ایشان یارب نسازد غم                                     ارجمند راد ترکـــــــان ملت

 بود تو ماوای عمر یک شان خاک
 بود تو جای  شان  پاک  قلوب  در

 امان جوید منطقت از نیچری                                   جان به آتش را استبداد تو از
 بیان در کردی اعجاز بیان در                                   اسالمیان کنند  کم  نژندی  تا

 فرد وچه قوم در چه حریت فکر
 مرد آزاد ای تو قول در ودبــــ

 کجاست؟ اینجا چشم به بینی می هیچ                     راست مرد  ای نسب   الیع  سید
 سزاست را سر کفن از آری بر گر                     فضاست خوش افغانستان همان این
 راز   کیف  آشنای   ضمیرت   ای                     باز راست  زعیم  الدین  جمال  ای
 نیاز  اهل   مجمع    میـــــــان   در                     امتیاز صاحب   علم   بزم   به  ای

 پذیر تعظیمی عرض هم" صفا" از

 (51)     گـــــــــیر بیش شمار در او انــدک            

 
 :مینویسد( االفغانی الحسینی الدین جمال خاطرات)  کتاب در مخزومی پاشا محمد       

 تاداس و پرداخته بکار سید نظر تحت هم آنها نمود دینی و حکمی و ادبی مقاالت تحریر و نگارش  به وادار را خود شاگردان"    
  ایه چیز  مختلف موضوعات در که شدند توانا نفر چند آنها میان از و نمود ترقی استاد های کوشش اثر در نگارش فن. شدند

 با .تنشس نمی غباری و گرد آنها های نوشته به و  کردند پیدا  نبوغی  مصر در  سید   شاگردان. ساختند آماده و  تهیه نیکوی
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 نمودند می او مکتب از پیروی آنکه یا بودند سید شاگردان از یا شدند، ماهر و استاد خود فن در ولی بودند جوان آنها بیشتر آنکه
 18".  است آشکار و  روشن همه برای امر حقیقت چه است، گفته  گزاف شود، حقیقت این منکر کسی هر و

     Lathrup Stoddard   غرب که میشد خالصه تهنک  ینا در الدین جمال سید آموزشهای: "  میگوید امریکایی دانشمند 

 عصبیت روح و داشت وجود مقدس پطرس دل در که همانگونه دارد، وجود دلها در هنوز صلیبی روح و میکند ستیزه شرق با
 یها وسیله هر به توسل با را مسلمانان طلبانه  اصالح تالشهای نوع هر دشمنی و تعصب این و دارد، جریان غربیان وجود در

 دفع ار غربیان تجاوزات بتواند تا شود یکپارچه و متحد خود، عظمت و کیان حفظ برای باید اسالم جهان رو این از میکند نابود
 آنان راچ که کنند درک و ببرند پی غرب پیشرفت عوامل و علل به عمیقا   مسلمانان آنکه مگر نمیگیرد صورت مهم این و کند،
 ."اند ه رسید توانائی و برتری به

 زا باالتر و نگار روزنامه و سخنور فیلسوف، است گفته «براون ادوارد»  چنانکه الدین، جمال"  : میگوید زیهر گولد     

 مشروطه جنبش در وی. میشمردند خطرناک گر شورش را او دشمنانش و بزرگ، خواه وطن را او دوستانش بود، سیاسی آن
 او و داشت، فراوان تاثیر و نقش داده روی اسالمی کشورهای در اخیر سال بیست در که شورایی نظام از طرفداری و خواهی
 امور و برهاند، بیگانگان اسارت از را مسلمانان و کند آزاد اروپائیان چیرگی و سیطره از را اسالمی ممالک داشت تصمیم
 ."دهد  سازمان خواهانه  آزادی و  دموکراتیک های نهاد و سازمانها تاسیس طریق از را اسالمی کشورهای داخلی
 خوانش به را اسالمی جامعه امروز راه آن، با و آن در توان می که است اسالم جهان در عطفی نقطه الدین، جمال سید"     
 اطنق ها، اندیشه. است حیاتی و برانگیز تامل همچنان که گشود را راهی ولی رفت دنیا از او پیش سال ده و صد یک. گرفت
 خاموش وی تفکر شعله ولی گشود مسلمانان برای را مبارزه مسیر او سیاسی شور. است آموزنده ما برای او ضعف و قوت
 یک باراعت. ایم نیافته چندانی فاصله ماندگی، عقب بر او حسرت با ، او با زمانی فاصله سده یک  علیرغم مسلمانان ما لذا. ماند
. دارد تازگی ما برای امروز حتی رفت، سّید زبان بر پیش سال پنج و سی و یکصد که سخنی. نیست آن مکان و زمان به فکر،
 روانی ناتم با  روح این ، یابد دست ترقی به تواند نمی گردد آنان تقویت و علوم وحدت باعث که روحی یافتن بدون اسالم، جهان

 عقل، و علم به رویکردی چنین در. گردند جمع غیر با که آنند از تر غیور عقل، و علم نمیآید؛ دست  به  جویانه منفعت میل و
 11."  نمایده ب مان مدد میتواند اسالم  روح
 یکشر شرق خواهی آزادی فعالیتهای اکثر در را او تاریخ که جودیو  با» :  نوشته سید باره در انگلیسی" کدوری  ایری"

 زورم انگلیسی این قول از«  است کرده" گویی حقیقت در امساک بیشترین" در متهم را رضا رشید و عبده محمد و را او میداند،
 جنبش تئوریک رهبر حال  عین در و) فراماسیون...  و مرموز جاسوس و گذار بدعت متفکر ، دروغین هویت دارای را وی
  21( است خوانده اسالم جهان در اسالمیزم پان

 بود( سنی) آئین راست مبلغ و مسلمان سید: »  که دارد اذعان شیطان بازی در ،" فرزاد فروزنده" قول از انگلیسی اقای این    
 نگاه با قرآنی آئینی راست تحت که دولتی به جمال سید که: »  نویسد می 1148 در" گیپ ار، آ،"   اچ دیگر نویسنده یک و« 

 مانمسل ترین کامل را جمال سید "کانادایی شناس اسالم و محقق" اسمیت کانتول ویفلد"  و.«  بود مند باور میشود اداره مدرن
 اسد،شن می امپریالیست ضد"  را الدین جمال سید مشتاقانه" مدرن تاریخ در اسالم"  خود مشهور کتاب در او" مینامد خویش زمان

  21 «میدانست اسالم جامعه و اسالم برای تهدیدی را  غرب الدین جمال سید اعتقاد به

 انیابریت استعمار    زیر نزده  قرن در که های کشور مخصوصا   دنیا تمام او ناب های اندیشه و افکار که نگذشت دیری.....     
 دهش بیدار جوامع  باالی را بزرگی دیَّنَ   الوثقی عروة از شماره چندین  نشر با و آغاز  را خود فکری  مبارزه بودند فرانسه  و
 22...."  گذاشت جاه  خود افکار از

 الدین جمال سید" جز نبود کسی داد پیشنهاد را بریتانیا هدایت با اسالمیستي پان جنبشی ساختن متشکل 1885 در که مردی"     

 و رسمی اسناد در جا یک کم دست. شد حمایت بریتانیا سوي از الدین جمال سید 1811 ي دهه تا 1871 ي دهه از". افغاني

 جاسوس عنوان به که این بر مبنی هند در 1882 در الدین جمال سید پیشنهاد هند، دولت جاسوسی سرویس محرمانه هاي پرونده

نی مع لغات فرهنگ در) نیاي واقع در اسالمیسم، پان گزار بنیاد الدین، جمال سید. است آمده ،درآید خدمت به هند در بریتانیا
 االترس و کتب در همیشه ها ایرانی که است تذکر قابل. نظری  لحاظ به که نسبی نظر از نه است؛ الدن بن اسامه بزرگ( ندارد
 .نمودند استعمال را( افغانی)  کلمه نویسند می رد و بد که بار این مینویسند(  آبادی اسد) شان
 شده پیریزي بریتانیا امپراتوری ي بواسطه اسالمي هاي کشور بلوک چهارچوب ،1125 تا 1875 از قرن، نیم ي فاصله در    

 ادوارد"  لیسي،انگ ي برجسته شناس شرق حمایت و بریتانیا پشتیبانی با را اسالمیسم پان جنبش فکری ي شالوده جمال سید. بود
 لرد باینگ اولین" مصر، در بریتانیا کنسول کمک با جمال، سید اصلي شاگرد ،"عبده. "نهاد بنیاد ،(Edward Brown" )براون

 . کرد تاسیس را افراطی گرا وا پس گرایي بنیاد از شکلی ،"سلفیه جنبش" ،(Lord Cromer")کرومر

 سر بر که گري استعمار قدرتهاي با اش جانشینان و او. است بوده جریان این آغازگر افغاني الدین جمال سید که دانست باید    
 ) دروغ مطلق بودن این ادعا جعلیــ  .داشت همکاري بودند، ستیز در چین تا آفریقا شرق هاي زمین سر وسیع بند کمر بر تسلط
 تمدن( ــ ) دموکراسی و و فلسفه ، افغان درباره علوم سیدجمال الدین  را شما با مطالعه عناوین ) نظریات  ایرانی ایدئولوگآن 

 بیوگرافی و مورخان از بسیاری جمال سید مرگ از پس سالهاــ  میتوانید در یابید( حقوق زن و حجاب .... ( حاکمیت مردم( ــ )
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 دض امپریالیست، ضد فردی. اند کرده توصیف کرد، مي تالش اسالمی رنسانس برای که ایمان با و معتقد مردی را او نگاران،
 یجادا پیوند روشنگری عصر علمی گرایي خرد و سنتي اسالم میان میکوشید که اندیش آزاد گر اصالح و استعماری قدرتهای

 زا که بود شیاد گر سیاست او پندار، این از فراتر اما دید، جمال سید تظاهرات در را ویژگیها این ي همه میتوان گرچه. کند
 چند هر. بود استعماری قدرتهای گزار کار و متحد همزمان، و برد بهره مقطعی اهداف به رسیدن برای ابزاری عنوانه ب مذهب
 دارش شاگرد  اما بود، روسیه و فرانسه ،بریتانیا یعني وقت، استعماری قدرت سه هر خدمت در ماموری  تناوبه ب جمال سید
 مي که بود پارسا دینداری ظاهرا. کرد ابزاری ي استفاده مذهب از جمال سید .ماند وفادار  صادقانه بریتانیا به ،"عبده" او،

 باور اش محرمانه هاي نوشته در اما کند، مسلط مکه در را اسالم صدر قوانین با حکومتی از سیاسي الگوی جزئیات خواست
 ریدبنگ ما به اکنون اگر این بنابر. مذهب خود ي بوسیله مگر بریم،  ميه ن را مذهب سر ما: "کند مي آشکار را خود حقیقی هاي
 23."بینید مي ،پیچند نمي سر خدا فرمان از هرگز که خوان نماز پرستندگاني و ،دنیا تارک پارسایاني را ما

 موکراسید ، تربیت و تعلیم به رابطه در سید روشن و گرانه بیدار نهایت نقش بخصوص رساله این قبلی عناوین مطالعه با    
 نامه دشنام این مندی عقده و بودن دروغ ، جعل شرق، خواهی آزادی های نهضت و استثمار و استعمار و استبداد با ضدیت و

 گمان ینا القاء برای را" افغاني" شهرت» "  سید که است عصبانی نهایت وی سازد می ثابت را ایرانی ایدئولوگ فرزاد فروزنده
 ي شاخه تشیع زیرا ،میکرد پنهان را خود شیعي و ایرانی هویتی اوال او حیله این با .گزید بر است آمده بدنیا افغانستان در که

 بیداری، ایبر حد این تا شاگردان و افغان سید طریق از انگلیس استعمار گویا که فروزنده، جعلیات این اگر. «است اسالم اقلیت
البته  .دبو نموده دشمنی بزر خود ضد بر استعمارخودش که بوده نیکو کار نمودند، کوشش حریت و  آزادی و دموکراسی تبلیغ و

 متبارز نکرده« شیعی » " وایرانیهمین است که سید هویت " « فرزاد » درد بزرگ 
 زمین سر در را بیگانگان که کسانی بر باد خدا لعنت»  بود گفته که دارد جواب یک فرزاد فروزنده چون اشخاصی به سید    
 .«دهند می راه شان

 در را خود جوانی دوران خاطرات از یکی ،( 1127 ــ 1861) مصر دولت رئیس و ملی بزرگ رهبر ،پاشا زغول سعد    

 :  نویسد می چنین  «شرق مفخر» 
 جدید علوم االزهر در و آمده الدین جمال سید که شنیدم کردم، می تحصیل مصر االزهر در که زمان آن جوانی، دوران در"     
 از را او علما. میکند بحث جغرافیا از و دارد ای کره .دهد می نشر را

 در ها درس این گفتند می و میداشتند باز اجتماعی مسائل و جغرافیا تدریس
 خشک و جامد روز آن های جوان اغلب مانند هم من. نیست صحیح االزهر
 که ردیمک می تصور و بزنیم را او و برویم گرفتیم تصمیم نفر چند با بودم،

 به رفقا از نفر چند با. برد خواهیم نیز اخروی ثواب و دینی اجر کار آن با
 تراب ابو از بود، اتاقش به متصل که دری آستانه در. رفتیم ای خانه نزدیک

 رد سید دیدیم زد، باال را پرده. گرفتیم را دسی سراغ بود، او مستخدم که
 دیمش داخل و کردیم سالم. بود جغرافیا کره او کنار در و نشسته اتاق گوشه

 رد را جغرافیا کره سید. کردیم سواالتی جغرافیا کره به راجع سید از و
 ایه کشور اسالم بزرگ میهن به عشق از لبریز کلماتی با و گرفت دست

 مسلمانان جهل و روزی تیره و فقر از. داد نشان ما به کره روی را اسالمی
 د زغول پاشاعس                 پایان در و گفت   سخن برایمان زمین مغرب های دولت استعماری شوم های نقشه و

 امکان اسالم صدر وحدت به بازگشت و اسالمی های کشور صحیح شناخت بدون مسلمان، مردم نجات که ساخت نشان خاطر
  24" کنیم معارضه مرد این با نباید گفتم رفقا به بودم، شده او سخنان و قیافه مسحور که من.... نیست پذیر
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 نتوهی و حرمتی بی وقتی بود ایران در افغان سید خادم کرمانی رضا مرزا
 او. نیدرسا بقتل را شاه ناصرالدین انتقام غرض بدید سید مقابل به را رژیم
 : میگوید چنین را ترور این انگیزه

 اریک اشتباه به را امور هنوز و باشد کرده سلطنت سال پنجاه که پادشاهی"
 آن مرث سلطنت سال چندین از بعد و نفرمایند تحقیق و برسانند او عرض به

 و اراذل این و الخاقان امین آقای السلطان، عزیز آقای الدوله، وکیل درخت،
 عموم جان بالی و اندشده شجره این ثمر که هایی مادر و پدر بی و اوباش
 ثمر نوع این دیگر که کرد قطع باید را شجره چنین باشند، گشته مسلمین
  باال  از شد،  می  ظلمی  اگر.  دم ز  نی  گردد  گنده  سر از  ماهی. ندهد
 ." شد می
 :  بنویسند قبرش سنگ روی تا بود نموده وصّیت وی 

 چهار و هشت المـغ مدــمح آل محب" 
 "!شکار شاه ـ رضای ایران مردم فدای
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 <<<  ایران قبلی شاه پهلوی رضا او محافظو  زندان در کرمانی رضا مرزا
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