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 4تر 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

  
  

 ۵۱/۷۰/۶۷۵۲          لمر احسان
 

 (4) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد
 در همیشه برای داد  دست از  را خود  عظمت کرد،  گم را خود  تاریخ  کرد، فراموش  را خود  زبان  که  ملتی هر

 « االفغانی الدین جمال»   . ماند خواهد باقی اسارت و بندگی قید
  

 بیاد قبل سال ــ کابل پوهنتون ریاست همچنان و عالی تحصیالت و کلتور و اطالعات های وزارت توجه قابل      

 می جلوه شده آبیاری و زیبا و سبز سر جا همه زدم کابل وهنتونپ/ دانشگاه به سری تحصیل دوران و ها گذشته
 خار ، کثیف نهایت ساحه زد حلقه چشمانم در خون و اشک  ،بشتافتم افغان سید مرشدم و استاد مزار بر وقتی نمود

 درین هم را مقامات توجه خواستم. دیگر بیشمار های درد...  و شکسته سید آرامگاه سنگ حتی و خشک و زار
  دارم. معطوف باره

 

 مصر و ترکیه در ن افغا سید
 طنیهقـسطن در و آمد ترکیه به آنجا از ننمود، دوام ماه نیم یک از بیش او اقامت ولی ترف مصر به هند طریق از سید    
 تعضوی به اش دانش به بنا  ورود از بعد ماه شش"  شد استقبال گرمی به دولتی مقامات و علما دانشمندان جانب از

  بولامتاس دارالفنون در خطابه ندیفا تحسین  دعوت به بنا 0781در. شد انتخاب ترکیه(  شدان ) انجمن یعنی اکادمی

 حسن االسالم شیخ. کرد حمایت ئی توده معارف از و زد سخن  صنایع  اقسام درباره او. نمود ایراد محصالن برای
 که ساخت متهم نکته این به را افغانی حسادت روی از بود عثمانی اوقاف متصدی که ابوالهدی صیادی() افندی فهمی

 و نبوت که ساخت متهم را سید بناء" ودش می محسوب صنایع جزء گوئی یبغ یا و آینده از دادن خبر" است گفته
     0."کنند نکوهش الدین جمال سید گفته ینا از منابر به که کرد اشارت مساجد انواعظ به و میداند یکی را صنعت

 یابوعل شالق این با ها دهس طول در چنانچه دانستند، ارتداد نوعی را او گراهی تجدد که بود حدی تا تحریکات این

بشمول سید افغان و  دیگررا دانشمند و عالم هزاران و خیام عمر رازی، ذکریا محمد حالج، منصور البیرونی، سینا،
 مشروطیت، مدو نهضت که نیستند و نبودند همینها آیاشاگردان او چه عبدو، کواکبی، رشید رضا با همین شالق کوبیدند، 

  زدند؟ ربهض... و دهری ملحد، را خان الله امان طرزی، محمود
 که اردد شباهت زنده موجود یک اندام به انسانی معیشت و گی زند: "بود گفته چنین استانبول کانفرانس در سیـد    

 ،آنست بازوی صنعت است، آن زمغ مثابه به حکومت میشوند محسوب آن اعضای منزله به کدام ره ضعـفها و نیازها

  ."است«حکمت»و« نبوت» انسانی گی زند روح و است، زنده روح با جسم و بدن اما.... و آنست جگر و کبد زراعت
 طی ء  بنا. نماید ترک را کشور آن مدتی برای نمود  خواست در سید از ترکیه حکومت روحانیون، تحریکات اثر در  

 اشتد عوسی ارتباط نویسان، اخبار و نویسندگان علما، با و نمود اقامت مصر در افغان سید(  0781 ـ 0780) سالهای
 ابراهیم بارودی، سامی محمود هلباوی، ابراهیم زغول، دسع لقانی، ابراهیم اسحاق، ادیب سودانی، مهدی احمد محمد

 النارس یبشک ،عبدۀ محمد پاشا، عرابی احمد مویلحی، محمد امین، قاسم ،صنوع قوبیع غنحوری، سلیم المویلیحی،

 ۀبدع محمد چنانچه مینمود، انتقاد آنها از موارد بسیار در سید داشتند، پایان بی حرمت و میقع پیوند بوی دیگران و
 هب قادر حجت قوت مالک معارضه در زیرا کرد، مالمت را او اینکه مگر ردنک مباحثه عالمی چهی با سید: "مینویسد

 ذکاوت و دانش منتهای(  ج)  خداوند و بود اجتماعی و دینی فلسفی، و علمی مطالب نوع هر رموز و اسرار حل
 2".بود کرده اعطا او به را سانیان

 اب علوم و فلسفه تدریسه ب علمی بزرگ مقام ینا در نمود، حاصل را هراالظ پوهنتون در تدریس افتخار سید    

 ییک امین احمد. پرداخت می آنها اتحاد و وحدت سیاسی، آزادی بخصوص مسلمین قبال در مسایل مهمترین توضیح
 محرومان حقوق مطالبه در بخش هیجان و آفرین انقالب و شورانگیز بود مردی: "مینویسد درمصر سید شاگردان از

 اعثب  که مینمود مردمه ب پیشکش خواستهای و میآورد میانه ب را افکاری افروخت، می بر شعله  میرفت که کجا هر
  3 "میگردید تحکوم برآشفتگی و اضطراب

 اموشخ کنون تا افروخت، مصر در افغانی الدین جمال سید پیش سال صد که را شعله: "میگوید دیگری نویسنده      

 درخشان و را، خود ملی ورشع و زندگی دوران ترین ثمر پر او....  است وفادار او بود و یاد هم هنوز و نگردیده،
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 روحی پدر او .کرد رهبری را ما متفکرین رسانید، پایانه ب ما بخاطر را خویش مبارزات عظمت پر روزگار ترین
  4...."   میرود بشمار لمانانمس مجدد احیای و زرستاخی نیرومند محرک و

 عرب و مصر جوان طبقه در سید کریف نفوذ( 0211 تا 0277)  سالهای طول در: "سدنوی می طباطبائی محیط    
 و روس جنگ در. ندافک یتموقع از بیشتر سیاسی و یاجتماع استفاده و توقف دوام بفکر را او که رسید ای درجه به

 مبیب کابل، در که های لطمه وجود با...دش مردم فکری مرجع( 0787 نوامبر 20) انگلیس و افغان جنگ و عثمانی

 همه در  را خود اصحاب تا آورد کار روی را منتخبی مصری های خوانده حقوق درسی حلقه بود خورده ولاسالمب و
 جز در .گیرد بدست را کارها رشته سر باطن در اما باشد، رکنا بر صحنه از ظاهر در خود و نماید وارد ها کار

 بومی وقحق و سیاست رجال  زبده که مصر فراماسونی یالتیتشک از آمد بر صدد در رهنگیف و مطبوعاتی تهایفعالی
 5." ندبک استفاده آینده سیاسی های نقشه از استفاده برای میشد شامل مصر در را مهاجر و

 و پخش بریتانویان علیه مقاالتی و داشت عضو صد هس  آزادیخواهان انجمن( فرماسونری)  هاشمی استاد ولقه ب     

 وطنی انجمن تشکیل از ورشمنظ که میکرد ادعا الدین جمال سید:"  مینمودند وتدع را ملی بخش آزادی یامق و نشر
 : از بارتع مصر در

 . اسالمی قبایل و ملل بین صمیمیت روح و اتحاد ایجاد (0
 هکرد فراهم دنیا در را نمسلمی ذلت اسباب خود عمشرو نا اعمال بواسطه که جو، سود علمای نفوذ کردن کم (2

 6".باشدمی اند

 کلتش این. نمایند اقدام مصر آزادی برای جهاد عنوانه ب  تا دادند لتشکی را به  شع مصر ارتش در( وطنی انجمن)     
 .مینمودند نشر" الشرق مرآة"  و( 0788") همحروس"  بنام را جرایدی

 ها،کنفرانس و مجالس االزهر، در ستدری پهلوی در  است خلط مطبوعات و نگفره علم، با افغان سید زندگی چون     
 شتهر بر را"  االفغان تاریخ فی البیان تتمته"  جاودانی رساله   آن مردمه ب خدمت و وطن از بیاد ها، مصاحبه و مقاالت
 اوجه تسمیه افغان، در فصل دوم نسب افغانها، فصل سوم " فی ابتدکتاب ، در فصل اول (0787)  آورده در تحریر

بری میرویس خان هوتک و سپس دوره فرزندان سلطنتهم" نام داشته که از دوره شاه حسین صفوی، قیام مردمی به ره
حمد خان، جنگ اول افغان و وی به تفصیل نوشته است سپس جنگهای برادران وزیر فتح خان، سلطنت دوست م

با اشاره به مقدمات جنگ دوم افغان و انگلیس پایان را جنگهای میان فرزندان او یاد میکند، فصل سوم  وانگلیس 
 ونهگ بدین افغانستان و در خاتمه پیداوار و معادن آن مختصر اشاره نموده است، اقوام ساکن در، فصل چهارم به میدهد
 محمد ا  دبع را غنی مجموعه این. باشد واندمیت افغانستان نزدهم قرن تاریخ ندمست مورخ اولین افغان الدین جمال سید

  نالدی جمال سید حیات کتاب زمان عین در و ترجمه دری به امانیه دوره  ( مشرقی اتحاد)  مسئول مدیر خوگیانی امین
که به امیر  (تتمته البیان ) . نسخه بود نموده طبع کابل در( م 0131 ـ ش 0307) در را(  افغان تاریخ) اول بخش که

 خریداری نموده بود. از قاهره فاضل الرحمن فضلجناب 0118در سال  عبدالرحمن خان اهدا شده بود
 تشکیل وابسته و توتالیتر رژیم هعلی مجادله را شان مبارزه اساس که"  وانج مصر" حزب( 0772)  سال در    
 سرئی عبدالناصر جمال یدفق دادند، سازمان را"  پاشا عـرابی"  یامق ـ بود افغان الدین جمال سید اراده مظهر و ـ میداد

 تیجهن صرم انقالب که بود گفته کشورش در افغانی سفرای با مالقات و افغانستان به شان سفر در مصر سابق جمهور
 اعلیحضرت های یخواه  حریت شورک آن خواهی آزادی روحیه رشد در و بوده افغان سید های واندیشه افکار ستقیمم

  *.داشت شنق خان الله امان
  اداستعد شیفته موصوف وزیر"  گرفته قرار مصر وزیر(  پاشا ریاض)  توجه مورد مصر در اقامت آغاز در سید    
  8."نمود مقرر برایش مصر حکومت از مساعدت بنام( مصری رایج پول ) پیاستر هزار ماهانه و گردید او نبوغ و

  نهات نه حرکت این که مالید می چشم به و میبوسید را سید دستان شههمی مصر بزرگ دانشمند ارسالن بشکی     
 لمع دست:"گفت پاسخ در ارسالن و شد مطرح بوعاتمط به موضوع بلکه بود ساخته متحیر را او پیروان و شاگردان

 نوشته درمورد خویش( االسالمی العالم حاضر) الهرس در وی"  نموده احترام و است زده بوسه را معرفت گنجینه و
 رازد شبهای از پس خاور افق در را او خداوند که سعادتی ستاره اعالم، دسته سر اسالمی یلسوفف الدین جمال سید" 
  7..." ساخت نمایان تاریک و

 هایتن در که است انقالبی واقعیت در بلکه یستن ستریفورمی  یک لما  مس مرد این: " که مینویسد عماره محمد     
 ."  میباشد جدید و مدرن سیاسی ومعل خواهان

 چهس   و صاف کامال  « افغانی» مرد این ریفک تبمک: " که دارد عقیده دسی ریفک مکتب به  رابطه در دوعب محمد     
 می(  تصوف)  یصوف مکتب و شهاندی یحصح و درست ترجمان لکهب نبوده( مقلدین) تبمک مقلد یک هیچگاه او بود
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 شزندگی تمامی و بود کرده جلب خود به را افکارش تمامی که سید سیاسی هدف اما:" گفت دیگر جای در او  1."باشد
 ناتوانی از را اسالمی دولتهای اینکه از بود عبارت کشید، راه آن در سستی و رنج همه آن و کرد صرف آنراه در را

 قدرتمند و پیشرفته  ملل متایه و همپا الماس امت نهایت در تا ، کند شان امور الحاص به وادار را آنها و آورد، بدر
 این و بنشیند، اش شایسته و حقیقی جایگاه در اسالم و قرارگیرد، شرقی و توانا  دولتهای کنار در آن دولت و شود،
 ."یابد دست خور در ظمتیع به پاک دین

 را انگلیسها گذشته تاریخ که باشد می صفحه 07 در سید از ای مقاله حقیقت در  «االفغان و االنجلیز فی البیان»    
 منافع همیشه انگیس: " که میخوانیم مجموعه درین .میکند ذکر اروپا ملل دیگر با را آنها مخالفت دالیل و داشته، بیان

 ملت بر هجوم در همواره اش داشته دست وسایل از و است داشته نظر مد هایش، دشمنی و ها دوستی در را، خویش
 .... است برده بهره دیگر های کشور و ها
 یاستهایس پیروی از هم موی سر اندازه به انگلیس که رسد می قناعت این به نماید، مراجعه گذشته تاریخ به که کسی   

 01..." است نکرده تخطی جدید، و قدیم جهان و غرب و شرق در اهدافش، به رسیدن جهت ثابتش
 مصر،) چون جرایدی رنش با لکهب نکردند اکتفا االهرام جریده در او مقاالته ب تنها سید دوستان زمان ینا در    

  زیرا نیست آیند خوش درباریان و دربار برای سید فعالیتهای. پرداختند وی های اندیشه پخش به( الشرق و  التجارة
 زا آنکه با( پاشا توفیق) جدید شاه و مینمودند کتمان آنرا عمدا   ایشان که حالی در ساخـت می عیان را حقیقت و حق

 گرددن او نتسلط سقوط ثباع و نگرفته قرار انتقاد مورد او مطلوب نا اعمال اینکه ترس از است سید سابق پیروان

 تیکش به جبرا   و اختطاف قاهره های جاده از یکی از ویرا نگامه شب رژیم پولیس و داد را سید اخراج و توقیف محک
 . فرستادند هند به دوباره بعد و نمودند محبوس و نشانده

********************************************** 
 رسیدپ سالی خورد پسری از ابتدائیه مکتب یک از دید باز و مصر به سفر جریان در امان الله خان اعلیحضرت*      
 ام اعلیحضرت داد، نشان برایش را انگلیس شاه  تنه نیم نقش با مصری های سکه جیبش از او دارد مصری پول که

 چون است شده حک ما خود پادشاه عکس آن در که ماست وطن پول این که فرمود و داد تحفه را افغانی پول بوی
  .بود عبدالناصر جمال همین سال خورد طفل آن است، مستقل و داشته آزادی ما وطن
 :مآخذ

 ش 0371 سویدن فرهنگی شورای اول لدج ـ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش هاشمی الدین دسع سید پوهاند ـ 0
  56 ص ـ

 .افغانستان  آئینه مجله 0113 می و اپریل 30 شماره ـ الدین جمال سید تالشهای و افکار ـ طبیبی عبدالحکیم دکتور ـ 2
 و تاریخ ـ تنویر حلیم)  31 ص 0181 پنجـم  شماره عکاس، هنر(  عربی مجله)  الساعه اخر( مقاله) االفغانی ـ 3

 (  هالند افغانستان فرهنگی ،شورای افغانستان نگاری روزنامه
 . مآخذ ینع ـ 4
 تهران  0381  اول چاپ المیاس فرهنگ فتر د ـ زمین مشرق بیداری و الدین جمال یدس ـ طباطبائی محیط دمحم ـ 5

 (تنویر) 
  51 ص پاورقی هاشمی پوهاند ـ 6

  41 ص مآخذ عین ـ 8
  طبیبی  عبدالحکیم دکتور ـ 7
 France0117Tariq RAMAD Aux Sources du Renouveau Musulman   ـ 1

 (.فرانسه چاپ ـ سلمانم متجددین نشام ـ ضانرم طارق) 
 اسد 27 اول چاپ آزادی انتشارات ــ عصر گر بیدار االفغانی الحسینی الدین جمال سید ــ فاضل الرحمن فضل ـ01

 84 ــ 82 صفحات 0376

 ریهنش با او که شد آغاز زمانی از مذهبی گرانه اصالح نشریات و نامه روز نشر به رضا رشید شیفتگی و عالقه    

 مالآ تمام : "است کرده بیان چنین خویش زبان با را رویداد این او.. شد آشنا افغانی الدین جمال سید الوثقی عروة
 کشف را جدیدی راه آن از پس اما. بود اسالم عقاید ترویج برای تالش الوثقی، عروة مطالعه از پیش آرزوهایم و

 و پیشرفت طرق به مسلمین هدایت من، تازه وظیفه. اسالم جامعه یکپارچگی و اتحاد احیاء برای تالش ، بودم کرده

  بود اسالمی ایمان بر تکیه با غربی تمدن توسعه
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 4تر 4 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

 

 

 کواکبی عبدالرحمن        رضا رشید         عبدو محمد نشسته      

 

 جستهبر پیروان از او. است اسالم معاصر تاریخ مشهور دینی گران احیا و مصلحان سلسله از کواکبیعبدالرحمن     
 .است رضا رشید همراهان و عبده محمد شاگردان از و افغانی الدین جمال سید

 بیان بکس این به گذشتگان تر کم که است بوده سیاسی های اندیشه جهت از تر بیش سلسله این در کواکبی اهمیت    

 ماندگی عقب از نگرانی احساس و اسالمی اتحاد قانون، حکومت لزوم در الدین جمال سید های آرمان تأیید و اند کرده
 ستهزی می آن در او که است شرایطی و زمینه از حداقل فهم به منوط کواکبی سیاسی اندیشه فهم. است اسالمی جوامع
  .است
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