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 3تر 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

 

 
 ۴۲/۷۰/۴۷۰۲          لمراحسان 

 (5) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد

 
 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 در همیشه برای
 

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

 کابل پوهنتون/ دانشگاه ساحه به سری تحصیل دوران و ها گذشته بیادمیالدی(  5105)  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 خارزار ، کثیف نهایت ساحه زد حلقه چشمانم در خون و اشک  شتافتم

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

 

 نده در افغان جمال

 ریالیزمناتو رد)  رساله آنجا در وی. شد متوطن دکن آباد حیدر سرانجام و بمبی بعدا   کراچی، در ابتدا در هند قاره نیم در
 هک میباشد «نیچریان حال بیان و نیچری مذهب حقیقت »آن اصلی عنوان رساله این نوشت را( الدهرین علی رد) یا( 

 شد، چاپ تجدید بار چند بعدا   و شد طبع و نگاشته 1881 دسمبر در و نوشته واصل محمد موالنا پاسخ به آنرا سید

 چهار و هشتاد یعنی ش 1311 سال در بریمن سعید میر آقای توسط بار نخستین برای پشتو، زبان به اثر این ترجمه

 ترجمه  آنرا 1411 سال در سویفران  نویسنده(  A.G.GILCHON. )یافت نشر  اقبال کابل در آن اول نشر از بعد سال

 .بود نوشته را سید سوانح آن مقدمه در عبده محمد که نمود، طبع پاریس در و
 چرینی مذهب حقیقت»  فاضل الرحمن فضل ما کشور فرزانه دپلومات و مترجم نویسنده، کوشش به اواخر ینا در    

 در افغانستان سفارت فرهنگی بخش طریق از هند، در ق1311 سال شده طبع نسخه روی از «نیچریان حال بیان  و

"  : مینویسد رساله آن در سید. میتوانند، آورده بدست آنرا ایشان با تماس با دوستداران است شده چاپ تجدید قاهره

 1." تاس آنها ندهده چرخ و خوشبختی عامل و ملتها رمایهس و پشتیبان  داده  عظمت و وقار انسان بر دین
 بود نظر برین متکی وی شد آشنا( 1848 ـ 1811)علیگر  پوهنتون سرئی خان احمد سید سر با شهر ینا در سید     

:"  وشتهن نهرو لعل جواهر چنانچه بپردازند سیاست به آن از قبل نباید و شوند آشنا جدید علومه ب اوال   نده مسلمین که
 عقب موجب و رسانیده زیاد  آسیب مسلمانانه ب جدید تعلیمات و آموزش مخصوصا   و آموزش فقدان که میدید او

 امور هب پرداختن از شپی که سازد معتقد  را مسلمانان باید که  میکرد احساس جهت این به است دهش ایشان افتادگی

 1" .سازند متمرکز  راه آن در شرفتپی و آن قبول  برای  را انش  خود  نیروی و  بپذیرند  را جدید آموزش یسیاس
 هک بود مخالف  جدا   خان احمد سید نظر این با او. نوشت مقاالتی نظریه این دض بر( قشفی معلم) مجله در سید     

 با کهآن با خان احمد سید گرائی تجدد افکار: "  مینویسد دیگری شگرپژوه میشد، سیاسی مبارزه مانع را  مسلمانان
  یول  داشت مشابهت هم با غربی علوم گرفتن فرا  ضرورت و خرافات با  مبارزه  های زمینه در افغان سید افکار

 کمسل  مبلغ بزرگترین: " نوشت چنین( الوثقی عروة) جریده در بعدا   افغانی جمال 3." گرفت بخود  تعماریاس رنگ

 و زناچی بهره بخاطر که ستا کسانی از شخص این است"  بهادر خان احمد"  بنام هند قدیم  مسلمانان از یکی نیچریه

 1."   است تهبس انگلیسها مساعدت به کمر مقدار بی
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 ـ بیهتر و تعلیم ـ جراید فوائد: )مانند مینوشت آنرا دری مقاالت و تاسیس  را( شفیق  معلم) لهمج افغان سید آباد حیدر در     
 به ضمن رد دسی " دیگر مطالب و  هفلسف مفاد ـ لغت اتحاد حقیقت و جنسیت وحدت  فهفلس ـ انسان فاش و خوشی قیحقی اسباب
 .میفرستاد مقاالت هم(  القلوب مفرح ) و(  االخبار سید ) دجرای
 ندانند،  را  علوم و سیانس اینکه با میکنند، فکر  فلسفی  که مردمی: "  بودند گفته(  تربیه و تعلیم)   ارتباط به کنفرانسی در     

 متن رد  آموزش با نداشتند،  آشنائی سیانس به هاینک  با  اولیه مسلمانان مانند میباشند  دارا  را سیانس و  علوم آموزش آمادگی
 شناآ شاعری و شعر با صرفا   و داشت قرار  وحشت در که جاهلیت عرب مثال بطور. شدند  فلسفی افکار دارای  اسالمی عقیده
 شناآ(  ج)  یگانه و واحد  خدای به کتاب ینا در و یافتند آموزش(  قرآن)  نوشتن و کتاب به( ص)پیغمبر موجودیت در بودند
 و ودندب نابینا و اندیش تاریک بین، تاریک  مردم  اسالم از بلق حالیکه در آموختند، جدید  مطالب قرآنی آیات البالی از و  شده
 .نمود شویقت مسیر ینا در و  داده قرار  فلسفه و سیانس روشنائی در  را  آنها پیغمبر نبوده، چیز  هیچ به دمعتق پراگندگی ینا در

 هجمل و حرف هر در داشته  دوام نهایت تا آموزش این که میآموزد،  را چیز همه که است مسلمین  فلسفی کتاب اولین قرآن     
 .ندارد  پایان آنهم با نمایند  سراغ و  مطالعه آنرا هزار صدها روز  جهان  ینمحقق  تمام  که است نهفته معما و رمز آن

 الماس دیانت دشمن حقیقت در آنها مینمایند را  اسالم دین صیانت خود زعم  به  و مینمایند معارف و  علوم از  منع که آنهای     
 اساسات و معارف و علوم میان در منافاتی یچه و است اسالم دیانت معارف و علوم به ها دین ترین نزدیک  حالیکه در. هستند
 مطالعه خواهید نمود.  این بیانیه را بعدا   چکیده ای .نیست اسالم دیانت
 نور که گونه همان و است، «خداوند نور از ای شعله انندم هم علم» و است لقطم دانای خداوند ،سید و شاگردانش نگاه از    

 مراهیگ و جهل در مردم گاه هر ،است شر کننده مال بر و خیر روشنگر نیز علم است، قوت و حرارت کننده تولید و کننده آشکار
 اهی،آگ و دانش که چرا ند،ا گریزان علم نور از گران استبداد. شوند می گرفتار گران استبداد دام در راحتی به برند، سر به

 .دارد می بر آنان های ستمگری و ها کاری فریب ها، حیله از پرده و کند می آشنا مستبدان های عملکرد و ها هدف با را مردم
 و «لغت علوم» از کواکبی تعبیر به آنان. شود مردم رهایی و آگاهی موجب که دارند بیمو علم  دانش از گران استبداد    
 فرمانروایان. دهند نمی راه خود به بیم نیاورد، در اهتزاز به مقاومت پرچم و نباشد دلیری آن پس   در که مادام «آوری زبان»

 ندارند، هراسی«  انگیزد بر را ابلهی»  تا پردازد می «معاد» به گمراهانه و نهد می وا را «معاش» که دینی علوم از مستبد
 خواب و انگیز مالل ظواهر به آن تقلیل و دین باطن و حقیقت مسخ و کلمات با بازی به آنها کاستن فرو و دینی علوم قلب زیرا
 .بود خواهد ستمگری و کاری جفا در مستبد امدادگر آور،
 
 حاصل شهرتی عوام میان در یافته، مهارتی دین علم در » که را «علم ُبلهوسان»  و بالهت انگیزندگان بر گران، استبداد 

 از چند ای لقمه به را شان دهان » آنان، پیش در ای نو اله افکندن با و گیرند می خدمت به خویش کارهای تأیید در ،«نمایند
 لسفةف نظری، حکمت » مانند «زندگانی علوم» از افیونی، های دانش برابر در کواکبی .بندند می فرو « استبداد خوان   های ریزه
 بردارد را جهل ابرهای » ها، دانش این. کند می یاد « اینها غیر و ادبیه خطابة مفصل، تاریخ مدنی، سیاست امم، حقوق عقلی،

 5« بسوزد حرارت از سرها تا نماید، طالع درخشان آفتاب و
 انش؛د نفس خاطر به هم و آثار و نتایج جهت از هم کنند، می رفتار توزی کینه و دشمنی به دانشمند و دانش با گران استبداد    
 را علم» که یابد می در و آورد می یاد به را خویش فرومایگی که چرا کند، نمی تحمل را خود از برتر افراد مستبد، زیرا

 سید .بود خواهد میان در دایمی جنگ دانش، و استبداد میان که است رو این از. «باشد می ها سلطنت همه از تر قوی سلطنتی
 . بودند قائلو نوشتن و آگاهی مردم  کتاب برای فراوانی اهمیت قرآن، آیات به تکیه با ره روانشو 
 در بیست قرن آغاز از که آنهای بخصوص کنند توجه دین دکان داران است، افغان سید مکتب از که باال جمالت به توجه با    
 نادر سلطنت دوره در و داشتند دست نواریش و ،کلکانی لنگ مالی تحریک در نمودند، اقدام نهضت آن علیه بر امانیه، دوره
 تبمک که نمودند تبلیغ و شدند آنها شریک حتی و زدند لب بر سکوت مهر ایشان جنایات بر خان هاشم برادرش صدارت و خان
 سک پدر»  که میدهند اخطار رسید برایشان کمتر لقمه یک که روزی و هستند سهیم دولت در امروز میسازد، کافر را تان اوالد

 دست اشاره با محصلین به حقوق فاکولته در وقت صدراعظم خان داود محمد روزی. «تواند نمی رانده حاشیه به را مجاهدین
 خلق موانع نوع چه و هستند ها کی ها ان اینکه و بود جواد قلعه بسوی او اشاره و «میشوند؟ ما کارهای مانع آنها»  گفت

  .است الشمس من الظهر امروز میکردند؟
 هر: "  که میگویند (گمراهی از دهنده نجات معنیه ب« ) الضالل من المنقذ » رساله در( رح)  غزالی امام االسالم حجت      
 الماس که ار ای صدمه و مینماید تحریف و جعل را حقیقت میباشد فلسفه و هندسه سیانس، مخالف دین یک اسالم بگوید که کسی
  که است اراآشک و واضح  تقحقی یک فلسفه و سیانس .ندارند عقیده آن به  که تاس آنانی از بیشتر .میبیند خود نادان دوستان از

 ."ندارد قبول را خود دین خودش پذیرد، نمی را فلسفه و سیانس مذهب، و ین د:  که میگوید کسیکه و کرد رد آنرا نمیتوان
 : نمود سوال ادامه در.  نمائیم حرکت و عمل باید:  میگفت افغان سید     
 که یدنمائ نمی دقت مطالب این به یکبار چرا ؟ میباشید خود بستر روی  همیشه چرا ؟ نیدک نمی نگاه طرف بهر یکبار چرا    
 این اآی مسلمانی، شدن گم و بینوائی فقر، غریبی، نمائید؟ نمی آموزش برای  تالشی یچه آن درعوض و باشـد؟ می دلیل چه به

 6..." شوند؟ بیدار  ملت  این که است راهی آیا ؟ دارد پایانی تراژیدی
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. کند مصادره را او مجله و اخراج شهر آن از را افغان جمال تا ساختند مجبور را حیدرآباد حاکم( جنگ ساالر) انگلیسها     
 ها،آن پیشرفت و ارتقا و ،آزادی مردمه ب  عاشق و خروش پر انقالبی و  سترگ مبارز این آمد، کلکته به آنجا از مجبورا   سید

 ایه رژیم که شد نمتیق این به  پیهم های اخراج و ها تبعید جریان در او نمود جمع خویش بدور  هم را آنجا انقالبیون و جوانان
  اآنه  منافع چگونه او های اندیشه و دارند هراس حد چه تا  ندارد  فصیح زبان و قلم علمی، اندیشه جز سالحی که وی از مفسد
 یک شخص این: " میگوید میباشد افغان سید با معاصر که ایران تاریخ مولف براون پروفیسور  چنانچه  میاندازد خطر در را
 روی را پادشاهان مبالغه بدون و اللفظ تحت. بود کرده حس خود آنرا انحطاط که داشت  الماس برای پرشور و  خالصانه قعش
 1".انداخت بکار را معلوم غیر قوت های و زد بهم بود شده تهیه که را  اروپائی دول های شهنق و درآورد لرزه به شان خود تخت
 در 1881 نوامبر در او نمایند مبارزه هند آزادی و بیداری برای تا نمود وحدت به دعوت مسلمان و هندو از هند در سید     

 این داشتن اب تا  مینمود ایجاد مذهبی غیر ناسیونالیسم گونه بدین سید. نمود ایراد  ارتباط این در  جامع  بیانیه کلکته هال البرت
 :مینویسد  ارتباط این در هاشمی پوهاند  بگیرند سهم ملی بخش آزادی  مبارزه در مذهب و دین تفریق بدون  ملتها همه روحیه

 ."کند تنویر  را خود  محیط  مردم بتواند  که بود شخصی واقعی عالم افغانی سید نزد در" 
 و عظمت قسمت در مصر مسلمانان به توسلش به مشابه هندوان گذشته افتخارات سمتق در نده مسلمانان به سید توسل   

 ثابت ات میکوشید و میکرد دفاع نده زمین رس در غیرمذهبی نشنلیزم نوع یک از او. بود اسالم از قبل مصریان گذشته افتخارات
 8"دارد  موافقت  جدید سیانس و فلسفه به واقعی اسالم که، کند
 و شرق ایملته به را یدس انقالبی پیام  جریده این فرستاد می( المتین حبل) جریده به روشنگری مقاالت ارتباط ینا در سید     

 ار جریده این مقاس سید صاحب میر و واصف مولوی شهید. میداد تشکیل را مضامین جوهر  آزادی به رورتض که میرسانید
 جریده مارهش  یازده  در سید مضامین. مینمودند مطالعه و آورده بدست خان عبدالقدوس سردار الدوله اعتماد دفتر از پنهانی

 .بود گردیده نشر مجدا   هم آزاد  عبدالکالم موالنا طرف از( الهالل)
 پیروان و رهروان از الهوری اقبال محمد عالمه و آزاد عبدالکالم موالنا علی، شوکت محمدعلی، هند سترگ مرد راد چهار     

 :بود گفته حکمت و علم با  رابطه در الهوری اقبال.  بودند سید مکتب صدیق

 نیســـت    آفاق  و  انفس  بعلم زج            نیست استحقاق است جهد زندگی
 گیر باز نیبی  را خیر این کجا  ره          کثیر  خیر ، خدا  را حکمت  گفت

 میشود یاد... و خان عبدالغفار نهرو، لعل جواهر گاندی، مهتما پهلوی در او نام  که هند خواه آزادی مبارزین بزرگترین از آزاد موالنا     
 دکتاتوری  با مقابله برای یکی: است کرده ینمع راه دو میگیرند قرار  ظلم و تعدی  مورد که مسلمانان برای اسالم آئین: "...  میگفت

 4" خارجی های حکومت با  مقابله برای دیگر  راه و  زمامداران
 فیرس ریکیونا  قتل  قضیه در  داشتن  دست  بشمول جعلی و گوناگون های بهانه به و نمودند خلق اذیت افغان جمال برای هم کلکته در   

 (1883.)کردند صادر  مه نده  از را  او اخراج امر  انجام سر تا نمودند  متهم  بود گرفته  صورت( 1814) در کابل در که  بریتانیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ذخمآ

 Tariq RAMAD. Aux Sources du  Renouveau Musulman Frace 1448    ـ 1

 .  افغان سید خود رساله(  ناتوریالیزم رد)  La Réfutation des Matérialist از نقل به(  اسالم نمتجددی منشا ـ رمضان طارق) 

 814  ص  تهران  1311 نهم چاپ لی،تفض محمود ترجمه  ــ جهان تاریخ  به نگاهی  ــ رونه لعل جواهر ـ 1

 چهارم چاپ تهران 1311 کبیر امیر انتشارات ـ عرب یسیاس های اندیشه در سیری ـ عنایت حمید ـ 3

 .86 ص

 فرهنگی شورای اول لدج ـ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین دسع سید پوهاند ـ 1

  38ص ـ ش ۰۸۳۷ سویدن

   اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات: قم قاجار، میرزای عبدالحسین االستبداد، طبایع کواکبی، عبدالرحمنـ  5

 11 و 11 ص 1363

 .111 صفحه  فارسی بزبان دامن، پاک هما رساله از بنقل  رمضان  طارقـ   6

 مجله ۰۹۹۸ می و اپریل ۸۰ شماره ـ الدین جمال سید های تالش و افکار ـ طبیبی عبدالحکیم دکتور ـ 1

 .افغانستان آئینه

       34  ص  هاشمی پوهاند ـ 8

 .طبیبی عبدالحکیم دکتور  ـ4

 طی اساتید محضر از را خود تحصیالت. گشود جهان به دیده میالدی ۰۳۰۰ سال در خان احمد سید  
 به مادی نگاه خود های نوشته در و داشت ارتباط هنددر هاانگلیس با وی. آورد روی نوشتن به و نمود

  .شد مدفون هند علیگره دانشگاهط حیا در و درگذشت میالدی ۰۳۹۳ سال در وی. داشت دیانت
 .کند می مذمت را قرآن تفسیر و ادیان به او مادی نگاه و است خان احمد سید مخالف شخصیت بزرگترینافغان  الدین جمال سید    
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