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 ۱۹/۰۹/۲۰۱۶                                         لمر احسان از ترتیب و تهیه
 

 « االفغان مع االتحاد الی الفرس دعوة »
 (13) دعوت فارسی ها به سوی اتحاد با افغان ها 

  «العروة الوثقی و الثورة التحریریه الکبری» مقاله سید جمال الدین افغانی در

افغان به اتحاد و همبستگی انسانها را بدون در نظر داشت عقاید و ایده ها، در سطور ذیل شما تمامی تالش سید        

داغ های نا سور در « از دیو دد  ایرانی» تفریق قوم و دین و مذهب و نژاد شان مالحظه می نمائید در حالی که سید 

 دل دارد، ولی باز هم مردم را به اتحاد و وحدت دعوت می نماید. 

 «.که خداوند خیر ملتی را خواهد، سخن شان را یکی نماید زمانی » 

صدق و راستی جراید فارسی در خدمت اوطان، و اعتدال در روش های شان، موجب خرسندی ما گردیده است.    

سرور ما را توجه آن جراید به ترجمه برخی از فصل های مهم جریده ما و نقل آن به زبان شیرین فارسی، ازدیاد 

ست. ترجمه فصل های که گمان تنبیه افکار مسلمانان در آن می رود و به آن چه در آن خیر شان مضمر بخشیده ا

است، توجه می نمایند. بناء از طرف خود و هر انسان مخلص دوستدار ملتش، از ایشان تشکر می نمایم. خصوصا از 

 که در شهر تهران به چاپ می رسد.« اطالع » جریده 

ایشان سبب سودمندی به همه اقطار اسالمی می گردد، زیرا آن اقطار اسالمی، بعد از  وش درست()راین منهج قویم    

کشورهای عربی، اگر چه زبان های ساکنان آن، به خاطر گوناگون بودن ملت های شان فرق دارد، مگر همه به زبان 

 فارسی حرف می زنند. فارسی در شرق مثل زبان فرانسوی در غرب است.

داشتیم که ایشان، اندیشه های ما را با قریحه های سالم خویش و اذهان پالوده شان تقویت نمایند. به ویژه آن  ما دوست   

چه به وحدت اسالمی و زنده نگه داشتن رابطه ملی میان مسلمانان، ارتباط می گیرد و بیشتر از همه، آن چه به اتفاق 

 میان ایرانیان و افغانیان پیوند دارد.

ایفه، دو فرع یک درخت هستند و دو شعبه یی که به اصل واحدی بر می گردند و آن اصل فارسی قدیم این دو ط   

« شق عصا»است و دیانت حقه اسالمی به این ارتباط افزوده است و میان ایشان جز یک اختالف جزیی که هیچ وقت 

لیم، مناسب نیست تا این نوع اختالفات و به هم ریختگی تار و پود اتحاد شان منجر نه می گردد و در نزد خرد های س

 گردد. )مخالفت شدید(جزیی، سبب تخالف عنیف 

از ایرانیان، با داشتن افکار بلند شان دور نیست که آن ها نخستین قیام کنند گان به تجدید وحدت اسالمی و تقویت    

و کشف اسرار آن، و آن چه در خدمت  پیوندهای دینی باشند، به گونه یی که در آغاز اسالم با نشر علوم، حفظ احکام

 شرع شریف، با وسایل گوناگون انجام دادند.

 آری!،   
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بخاری، مسلم نیشاپوری، نسایی، ترمذی، ابن ماجه، ابو داوود بغوی، ابوجعفر بلخی و کلینی و دیگران ثمره    

و کردند. حجت االسالم سرزمین ایران است. ابوبکر رازی طبیب مشهور و امام فخر رازی در تهران نشو و نم

ابوحامد غزالی، ابو اسحاق اسفراینی، بیضاوی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابهری، عضد الملت والدین و سایر علمای 

 کالم و اصول، کسانی اند که سرزمین فارس به آن ها افتخار می کند و آن ها فخر همه مسلمانان اند. 

 ن مقتول و امثال ایشان در خاک فارس تربیت شده اند.فیلسوف شهیر ابو علی بن سینا، شهاب الدی   

اهالی فارس نخستین کسانی اند که جهت خدمت زبان عربی، ضبط اصول و تاسیس فنون آن به پا خاستند. سیبویه،    

ابو علی فارسی، رضی، عبدالقاهر جرجانی، بنیانگذار علوم بالغت برای بیان اعجاز علمی قرآن و فهم دقایق آن به 

 ازه توان بشری از آن جمله است.اند

مؤلفان صحاح لجوهری، از یکی از روستاهای آن برخاسته است. مجد الدین فیروز آبادی از یکی از شهرهای آن    

است، زمخشری، سکاکی، ابوالفرح اصفهانی، بدیع الزمان همدانی و دیگرانی که دقایق قرآن را بیان داشتند و معالم 

 از سرزمین فارس بودند. دین را برافراشتند، همه

طبری از نخستین مورخان، اصطخری، قزوینی نخستین جغرافیه نگار از بالد فارس بودند. شبلی از نهاوند بود و    

ابو یزید بسطامی از بسطام و استاد هروی، استاد حقیقی شیخ محی الدین بن عربی از هرات بود که همه از شهر های 

 ایران اند.

الشریعه و فخر االسالم بَزَدوِی، آمدی، مرغینانی، سرخسی، سعد الدین تفتازانی، سید شریف مگر می شود صدر   

 ابیوردی فراموش شوند که همه فرزندان فارس بودند.

قطب شیرازی، صدر شیرازی، طالیه دار حکمت در میان متاخران میر باقر داماد، میر فندرسکی و دیگران از کجا    

کدام فضل و برتری است که فرزندان فارس در آن ید طولی نداشتند. کدام مزیتی است که  بودند؟ از شهر های فارس!

 خداوند بر اسالم منت نهاده است و اهل فارس صاحب آن نبوده باشند..

اگر علم و «. لوکان العلم فی الثریا، لناله رجال من فارس»بلی از پیامبر صلی هللا علیه و سلم روایت شده است که:    

 در ثریا باشد، مردانی از فارس، به آن دست خواهند یافت. دانش

بناء ای فارسی ها شما نقش تان را در علم به یاد آورید و به آثار گرانبهای خویش در اسالم بنگرید و بنیاد وحدت    

ید، سزاوار دینی باشید، طوری که در آغاز اسالم، آن را نگهداری کردید . شما با در نظر داشت آن چه انجام داده ا

ترین مردم به سعی در برگرداندن آنچه هستید که در فتّوت اسالم ، آن نقش را داشتید، شما سزاوار ترین مردم در 

وضع شالوده وحدت اسالمی می باشید و انجام این کار با در نظر داشت نجابت و عزم راسخ  تان )از سوی شما( هیچ 

 بعید نیست.

یده نیست این زمان بهترین وقت فراخوانی شما جهت وحدت با افغان ها و هم پیمانی با من گمان دارم که از شما پوش   

ایشان در جهت مقاومت متجاوزان است، تا با اتحاد با ایشان دژ تسخیر ناپذیر و مانع نیرومندی گردید که گام های طمع 

نکرده اید، این کار به سبب اختالفی  کاران توقف نماید. می دانم شما استیالی انگلیس بر شهر های هندی را فراموش

 بود که میان شما و افغان ها به وقوع پیوسته بود.

آیا نه می دانید که هر فرد مسلمان در هند به طرف پنجاب چشم دوخته است و منتظر قدوم شما است، در زمانی که    

د و آن چه از رویدادها مشاهده کرده اید، با برادران افغان خود اتحاد نموده بودید. شما تجربیات زیادی اندوخته بودی
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برای گرفتن عبرت کفایت می کند، آیا بعد از این همه سزاوار است که با جفا با یک دیگر و دوری از یک دیگر ادامه 

 دهید با آن که شما می دانید، وحدت پرورشگاه شوکت است.

دشمنان شهرهای شما را از شرق و غرب احاطه اکنون زمان برادری، توافق و اوقات هم پیمانی و اتحاد است،     

کرده اند. هر فرد آن ها شمشیر ش را تیز می کند و تیر ش را در کمان نهاده است، تا فرصت میسر شود و بر 

 شهرهای شما شب خون زنند.

انگلیسی ها در مسأله مصر در هر گاه فرصت را در این زمان از دست بدهید، شاید دیگر آن را به چنگ نیاورید.    

اضطراب شدید قرار دارند، با وجود ناتوانی شان از حیث نیروی جنگی، در تالش اند تا میان کشورها اختالف بیندازند 

 و از واکنش های آنان به مقاصد خود بهره برداری نمایند.

از شدید ترین مردم در دشمنی با  امیر عبدالرحمن خان، امیر افغانستان را طوری که ما از جوانی می شاسیم،   

انگلیس است، میان او و میان انگلیسی ها دشمنی زوال ناپذیر وجود دارد، بلکه بگو که دشمنی با انگلیسی ها در 

عروق افغان ها جاری است و با خون ایشان خلط است. هر گاه میان سلطنت شاه و امارت افغانستان، اتفاقی به وجود 

یدی در شرق و میان سایر طوایف اسالمی پدید می آید و در میان ایشان و سایر مسلمانان زندگی آید، نیروی اسالمی جد

 نوینی پدیدار می گردد و آرزو های بزرگ شان تجدید می یابد و به این ترتیب روان های مسلمانان شاد می شود.

وده است و در میان آن ها حرکتی این وقتی است که افکار افغان ها متوجه کار های همسایگان در قضیه مصر ب   

 پدیدار شده است و این بهترین فرصت برای مردم فارس است تا ایشان را به اتحاد با خود فرا خوانند.

این کار از بزرگترین کارها و از سودمند ترین آنها است و از جمله مهمترین فضل هایی است که فضالی ایران به    

یان فواید اتفاق میان دو طایفه بپردازند، این کار اثر بزرگی بر نفوس دارد، به ویژه نگاشتن مقاالت و نشر مطالب در ب

 این که این نوشته به قلم علمای اعالم و مجتهدان کرام باشد.

جهان انسانی، جهان اندیشه و سخن است. پس اندیشه صالح و نشر آن در کتاب ها، رساله ها و جراید در تهذیب    

ندی عقول و از میان بردن کینه توزی های تباه کن فاسد در معاش و معادش )دنیا و آخرت(، سود اخالق مردم، بهره م

فراوانی دارد. هر گاه آگاهان به پا شوند، بیانیه دهند، مردم را از بدی ها آگاه سازند، بنویسند و آن را به چاپ برسانند 

 وند، کامیابی را برای شان ارزانی خواهد داشت.و از مرزهای دین و اصول شرعی، تجاوز نکنند، با این کار خدا

میان افغان ها و برادران ایرانی شان کدام فرق وجود دارد؟ همه به خداوند و به آن چه محمد صلی هللا علیه و سلم    

 آورده است، ایمان دارند.

اق می گذارد و ما شک نداریم امیر عبد الرحمن خان با تجاربی که اندوخته است، نخستین کسی است که پا به این اتف   

که شاه ایران به آن چه در سیاحت ها و سفر هایش مشاهده نموده و اندوخته است، از مبادرت به چنین امر، اباء نه می 

ور زد و آن را می پذیرد. آغاز گر به این کار و به این هدف عالی، صاحب فضل بزرگ و به طور خاص در میان 

 همه جهان است و ثمره آن را در وقت نزدیک به دست خواهد آورد. مسلمانان و به گونه عام در

آلمانی ها در مسأله دین مسیح، مانند ایرانی ها و افغان ها در مذاهب دیانت اسالمی با هم اختالف داشتند، چون این    

سایگانش بر اختالف فرعی، بر وحدت سیاسی اثر گذار بود، ضعف و ناتوانی بر امت آلمان روی آورد و تجاوز هم

آلمان شدت گرفت و در سیاست اروپا، کسی از آلمان حرف شنوی نداشت و زمانی که به خویشتن مراجعت کردند و بر 

اصول بنیادین تمسک ورزیدند و وحدت ملی را در مصالح عمومی مراعات کردند، خداوند، قدرت و شوکت را بار 
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ی اروپا را به دست و میزان سیاست اروپا در دست آن ها قرار دیگر به آن ها بر گردانید و امروز آن ها فرمان روای

 دارد.

چاپ تهران و سایر مالکان جراید « اطالع»چاپ اصفهان و صاحب جریده « فرهنگ»از دانشمندان عزیز جریده     

د خویش ایرانی آرزومندم که افکار خویش را به این مطلب عالی متوجه سازند و برای این هدف محل فسیح را در جرای

تخصیص دهند و آن را در کشور خود و کشور افغان ها به زبان فارسی که زبان هر دو طایفه است، به نشر بسپارند و 

 «ما به زودی شاهد نشانه های کامیابی خواهیم بود.

 «. ان شاء هللا رب العالمین 

    **************************************************** 

 منبع :

انتشارات آزادی  1386اسد  28رحمن فاضل ــ سید جمال الدین الحسینی االفغانی بیدار گر عصر چاپ اول فضل ال

چاپ ایتالیا و همچنان "  111-108، بنقل از: العروة الوثقی و الثورة التحریریة الکبری، صفحات 13الی  8صفحات 

 196ــ  193عروة الوثقی" در مجموعه االثار الکاملة ــ چاپ قاهره صفحات 

 

اثر  11اثر متبوع و  39فضل الرحمن فاضل : محقق پژوهشگر و نویسنده و مترجم توانای کشور ما که تا کنون     

در سید جمال الدین  « ایرانی نبودن)»در حال نشر دارند. وی در مورد سید افغان تحقیق و ترجمه متعدد دارد مقاالت 

آئینه آثار و افکار خودش( ــ )سید جمال الدین افغانی و نخبه گان افغانستان طرزی ، غبار، جاوید و حبیبی( ــ )حرف 

سید » جد ید از یک حقیقت قدیم در مورد سید جمال الدین افغانی( که در سایت های انترنتی نشر شده و همچنان رساله 

حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان یا رساله » و هم در این اواخر  «جمال الدین حسینی االفغانی بیدار گر عصر

بزودی شاهد افتخار آفرینی دیگر  اثر سید افغان به کوشش وی پی دی اف و شامل جهان کامپیوتری نمودند.« نیچریه 

 .شان در ارتباط به سید افغان و محمود طرزی خواهیم بود

mailto:maqalat@afghan-german.de

