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 م٠٩/٠٣/٢٠٠٨                                 لمر احسان
 

 نفغاجمال الدين ا سيد
  از ديدگاها

  
 سراج ۀانی درآن يادآوری شده است، جريدشايد قديمترين منبعی که از سيد جمال الدين افغ در مطبوعات افغانستان، "

وم سال ششم آن جريده، مقاله ای  سۀرشما ميالدی در١٩١٦در سال  .االخبار به مديريت شادروان محمود طرزی باشد
به فارسی ترجمه نموده، به نشر » الهالل«مجله اجع به سيد جمال الدين افغانی ازرا که سلطان محمد خان کابلی، ر

 .رسيده است
بود که  ادبی چاپ مصر ترين ماهنامه های علمی وبايست ياداوری نمايم که از مشهور» الهالل «ۀدرمورد مجل

زمان وفاتش يعنی  تا ر قاهره تاسيس کرد وم د١٨٩٢سال  در مورخ مشهور عرب آنرا ن نويس وجرجی زيدان داستا
عهده داشت و پس از وفاتش فرزندانش، اميل زيدان و شکری زيدان، راه پدر را ادامه ليت آنرا برؤوم مس١٩١٤سال 
  .دادند

است، همان نبشته ين افغانی، ترجمه نموده من گمان دارم اين مقاله ای که سلطان محمد کابلی راجع به سيد جمال الد
 به جرجی زيدان، نگاشته و» افکار  آراء و–خاطرات جمال الدين افغانی « کتاب ۀمخزومی نويسند ای باشد که محمد

 ٢٥ شکايت در صفحه ۀستاده است و محمد مخزومی به گونفر» الهالل«بعد از وفات سيد جمال الدين جهت نشر در 
 سيد را به چاپ رسانده و از نشر بخشی ۀجرجی زيدان، حصه ای از زندگينام، تذکر ميدهد که کتابش از آن مقاله
  .غفلت ورزيده است

تاريخ االستاذ « در کتابش   سيد جمال الدين توسط صاحب امتياز الهالل،ۀحمد رشيد رضا هم از نشر زندگينامشيخ م
  .تذکر ميدهد، اما تاريخ نشر آن را درج نميکند» االمام

 ۀ ترجمه شده به وسيلۀبر آن مقال  شادروان محمود طرزی،ۀقابل تذکراست، تبصر ه هرترتيب آنچه دراينجا مهم وب
  .سلطان محمد کابلی است

در » هی در افغانستان جنبش مشروطه خواۀنخستين کتاب دربار« کتاب مفيدش پوهاند سيد سعد الدين هاشمی در
  :زی را چنين نقل کرده است آن کتاب، تبصره محمود طر٥٨ ۀپاورقی صفح

در مصر آنرا » الهالل«ت سيد که جريده در سوانح عمری حضر ...از شنيدن و ديدن ما بعضی مساله های عجيب...«
 چون مثًال .آنرا به فارسی ترجمه کرده عالوه کردن الزم ميآيد زبان عربی نشر کرده و سلطان محمد خان کابلی،ه ب

 سيد« نه  مشهور و معروف بوده است،» سيد جمال الدين رومی«غانستان به افدر سيد يکی يکبار بگويم که جناب
شام،  مصر،چسان نميدهد، درحاليکه در آيا سراسر مساله را يک تبديل ناگهانی نميدهد،» جمال الدين افغانی

اورا ديده ک چند سال هند، حجاز و اروپا به سيد جمال الدين افغانی شهرت داشته باشد و خود افغانها تنها ي قسطنطنيه،
گفته و مدحيه ها در حق او سروده » رومی«ديده و شناخته باشند و سيد » جمال الدين رومی سيد«باشند و آنهم بعنوان 

  .آيا غريب يک واقعه شمرده نمی شوند باشند،
رت مرحومم حض شنيدنی های من عبارت از بعضی فقراتی است که در حق حضرت عالمه از زبان والد بزرگوار

» اميرمحمد اعظم خان«استاد مرحوم مال محمد اکرم شنيده بودم می فرمودند که در زمان سلطنت  طرزی صاحب و
هرچه ميگفت از خوبی ها وعظمت و ...ز به کابل آمده بودبا يکی از اجله علمای روم از راه کراچی اول به قندهار و

رسيده  اليه بهمميمی در بين حضرت پدر و سيد مشارآشنايی و رفاقت بسيار ص...شوکت دولت روم را بيان ميکرد
داشت،  گرديده ومقامش را خيلی محترم ميمحمد اعظم خان نيز گرويده فضل و کماالت عالمهبود، اعليحضرت امير

عازم ديار شيرعلی خان از کابل براه پشاور استقرار حکومت امير محمد اعظم خان واز انقراض حکومت امير بعد
  مرحوم در افغانستان،ۀعالم اهميت است، اينست که جناب و جالب نظر چيزيکه شايان دقت اما ...هندوستان گرديد

سيد جمال الدين رومی بوده و در بالد روم سيد جمال الدين افغانی شده است، عجب تر اينکه ايرانيانش سيد جمال 
در قصيده ای باين مطلع بيت که  مدح خود سيد،حضرت طرزی صاحب در ...الدين اسعد آبادی همدانی می شناسند

   ....رومی بودن سيد را تلميح فرموده اند» الخ ....نه ماه روم و شامستی«
 آنروز جناب عالمه يک ر اقامتگاه سيد جمع بودند، دۀاز ارباب دانش در داالن بزرگ خانروزی بود که بسياری 

 در باب جرايد و نامه نگاران در که و کجايی قدری آتشين مزاج بود، شخصی از حاضرين از بعضی از اختالفاتی که
 مباحثه را باز نمودند، براستی از باز شدن اين مبحث بدل مسرور شدم که شايد  عالمه در بيان آورده بودند، باببودن
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اما هزار حيف  .زايل شود جناب عالمه يک چيزی بگويند تا اين شبهه که دل را نيز هميشه در جنجال ميداشت رفع و
وس که اين آرزويم برايگان رفت، زيرا از زبان مبارک جناب عالمه اينچنين يک سخن نشنيدم که رفع اختالف افس و
 افغان نگويد، افغانی مرا خوبست،«:چونکه فرمود. ق و اشکال انداختاغالبلکه مساله را سراسر در شبهه نمايند، و

اهد بود که اما کدام پدر سوخته در دنيا خو  اروپا نشناسد،ز ايران نداند، ترکی مرا ترکی و اروپايی مرا از ااايرانی مر
  » .ل الدين از نسل آدم و حوا نيستجما: جرات کرده بگويد

  :دانمو، حقايق ذيل را قابل يادآوری مي اۀن محمود طرزی، در تبصره بر تبصربا احترام و ارج فراوان به شادروا
گرچه محمود طرزی سمت «اند سيد سعد الدين هاشمی گفته است پوهوی در مصاحبه ای با  شادروان عبدالها دی دا-١

  ».شاگردی سيد جمال الدين افغانی را داشت، ولی در مورد سيد جمال الدين، نظر نيک و مساعد نداشت
   ٥٨ۀ صفح.... جنبش مشروطه خواهیۀنخستين کتاب در بار

اينکه رژيم سراج  الدين باشد و ديگرر مورد سيد جمال  محمود طرزی منبعث ازهمان نظر موصوف دۀشايد تبصر
 جمال الدين را طه خواهی را نداشت، به هيچوجه نميتوانست افکار انقالبی سيدالدين که تحمل افکار مشرو الملت و

رمورد انديشه های انقالبی سيد جمال الدين مايه  محمود طرزی هم شايد ازنظر حکومت وقت دۀتحمل کند و نبشت
خاطر سراج االخبار ترجمه سلطان محمد خان کابلی را در مورد سيد جمال، بعد از يکسال گرفته باشد و به همين 

  .معطلی، به نشر سپرده است
خان، به افغانستان آمد، با محمد اعظم د، سيد جمال الدين، در زمان اميرگوي اينکه شادروان محمود طرزی مي-٢

 قمری در ١٢٨٣ر سال زيرا سيد جمال الدين د .باشدقيق نمي مرحوم طرزی دۀ گفتر اختيار داريم،د که ما فعال اسنادي
را در شهر قندهار، تاليف » مرآه العارفين فی ملتمس زين العابدين« زمان حکومت محمد افضل خان رساله ای به نام 

  .محمد افضل خان، قبل از پادشاهی اميرمحمد اعظم خان بوداست و همه ميدانند که سلطنت اميرکرده 
در حاليکه سيد » افغانی«مشهور بود نه به » رومی«يد جمال الدين در افغانستان به گويد که سرزی مي محمود ط-٣

 جمال الدين االفغانی اهللاکتبه عبد« :نگاشته است که» ارفينمراه الع« قمری در پايان رساله ١٢٨٣ سال الدين در جمال
ها افغانی، بلکه کابلی تنرمحمد اعظم خان او خود را نه ميدر اينجا از رومی نشانی نيست و قبل از زمان ا» ...الکابلی

 .هم خوانده است
آگاهی نداشته است  گفته است،» من سادات کنر«م سيد نگاشته شده است و خود را که به  قل محمود طرزی از سندي-٤

 ١ ." ...زيرا اين اسناد در زمان مرحوم طرزی به چاپ نرسيده بود .ورنه چنان نميگفته است
اين عالم شرقی و فيلسوف : "نوشته که" مرديکه همواره قلم را به آماج  بيان وثبت حقيت بدست داشتال واارغب "

بيباکی بود که توجه  و ورآتشين نفس متهيب انقالبی ويک خط سی واسالمی يک اديب و نويسنده فاضل، يک مرد سيا
ه و کشور استبدادی رانده ميشد و پشت سالطين رمهر مستع زاو ا. عميق مراکزسياسی وعلمی اروپا را بخود ميکشيد

  ٢"رزيدچپن و دستاری در بر داشت ميل و در دستلمی کتابی و ق مستبد اسالمی ازهيبت اين مرديکه تنها
 سال بعد از وفات سيد به چاپ رسيده ٧٠ تاريخ وفات سيد جمال الدين، درکتاب گرانسنگش کهۀمرحوم غبار در ادام

حتی اشاره به  آن سيد بزرگوار حرف ميزند وۀ جم غفيری ازمردم ترکيه درجنازشتراکاست، از کثرت هجوم و ا
انه فرستاده شده است، در  مصری استوار به نامه ای که از آستۀولی نشري نمايد، تن از تشييع کنندگان مي١٨مرگ 

 وفات تنها خادمش حضورروز بعد از وفات سيد به آن آمده است که در نزد سيد، حين  ٩مارچ يعنی ١٨در» المقطم«
 ١٠برای اينکه مردم آگاه نشوند درساعت  زه اش تعداد اندکی از دوستانش اشتراک ورزيده بودند وداشت و در جنا

   )فاضل.ف(.خاک سپردند ب)آرامگاه وابسته به شيخان( غیاورا در قبرستان شيخلر مزار ل) ساعت بعد ازوفات٣کمتر از(صبح 
وی مرد . استانبول فرونشست افق کنر برآمد و در ازد مانند خورشيد درخشي" وارافغانسيد جمال الدين مرد بزرگ "

ره به فرزندان مشرق درس حريت واخوت و يگانگی از کلکته تا استانبول و قاه. جهانی بود، جهانی را روشن کرد
 از  شرق گذاشت که بعدسراسر ت نهـضت ملی را درشالوده بسی ازحرکا رزه کرد وو استبداد مبا رداد برضد استعما

پيروان سيد درهرجا، نهـضتهای اصالحات  ن واستقالل طلبی ممالک اسير گشت شاگردا او مـصدرآزادی خواهی و
   ٣"يداجتماعی سياسی و بيـداری عمومی را پروران

   
 متفکر سياسی سيد به چهره فالسفه قديم چون ابن سينا و ابن رشيد و هم  به چهره: "اوالدين مجروح ميگويد هشهيد ب

چيزيکه بصورت ... هنگامه طلب و ماجراجو جلوه کرد رزبه معنی  جديد وهم بحيث روزنامه نويس مجاهد و مبا
اينکه بزرگترين حادثه تاريخ جهان يعنی  زيت اين چهره افزود ومعنی خاص بدان داد عبارت بود امخاص براه

ت موضعگيری سيد وی درين  جريان تاريخ گرف لی کهفعا بزرگ وسهم  می وبرخورد تمدن غرب با تمدن شرق اسال
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اريخ  نمايندگی  کرد جريانی که هنوز جز تاريخ نشده اسـت و ما امروز بشکل جدی تر ن بزرگ تيک جريا زبود که ا
   ٤"...مو پيچيده تری بآن روبرو ميباشي

 ن را مطالعه کرده باشد ازهيچکسی پيدا نخواهد شد که اگر در صورتی  تاريخ آنزما: "مرحوم طبيبی مينويسد
دميدن روح استقالل طلبی در کالبد ملل شرق انکار نمايد عالوه   ريستگی و آزادی خواهی جمال الدين افغان، دشا

  .ودت او يک سياستمدار بزرگ و يک روشنفکر بينظير زمانـش بشبرمشخصات ديگری که سيد دا 
عرفی کرد محمود طرزی به يک شخصيت ضد مغانستان بيشتر  اين محمود طرزی بود که سيدجمال الدين را بمردم اف

سـت جمال الدين افغانی کارهای  بزرگی را  با د .يداستعماری نسبت به تاثيرات سيد جمال الدين افغانی  مبدل گرد
سيد . مقابل قدرتهای قوی اروپا که عبارت ازمبارزه با آنها باشد انجام داد دربدون حمايت هيچ مرجعی  خالی و

يت  قرمبارزاتش  با مشکالت و دسيسه های کشورهای غربی و دسـت نشاندگان شان روبـرو شد، ولی با اينهمه مو فد
نويسندگان معاصر همانند مولف کتاب  زاين بود که عليرغم نقطه نظرات بعـضی ا) و آن(بزرگی  را  بدست آورد 

. بر بزرگ شرق بودک رهخود پسند نبود و ي ياستمدارری جمال الدين سوسايرنويسندگان مانند خدي و) افغانی وعـبده(
 بود او با قـلم خود، با قدرتهای ١٩رن قزمانيکه تمام آسيا و مسلمين جهان درخواب عميقی  بودند که اين مصادف با 

   ٥..."د ی دميئستعماراروپال ابماری به مبارزه پرداخـت و روحيه آزادی خواهی مردم را در مقاعتاس
سيد جمال ) منظور نهـضت مشروطيت اول و دوم ميباشد ـ نويسنده اين رساله(ال ن اين حرکت فکری يکی از ممث "

استعـمار، (که جهاد خود را برضد سه عامل بدبختی شرق )  ق ١٣١٤ ـ ١٢٥٤(الدين پسر سيد صفدر کنری است
ت جديد  فکری و اصالحی ضهافغانستان آغاز کرد و درهند، ايران، ترکيه عثمانی، مصر ن از) استبداد و خرافات

ان و ممالک شرق ميتوان  نستبيداری افغا وآورد شهرت بين المللی  کسب کرد، و او را نخستين پرورنده فکر جديد 
مملکـت نگذاشت که اين حرکت فکری سير  م تمرکزو خانه جنگيهای شهزادگان وعد رولی دسايس استعما. گفت

جديد  فکری    ق انجمن سراج االخبار در کابل  تاسيس و بنای حرکت١٣٢٣ه تا که در سن... طبيعی خود را دوام  دهد
     ٦".دو دارالعلوم حبيبيه هم در کابل تاسيس شد که آغاز تدريس ساينس و مضامين جديد باش ترا باز گذاش

نها مرد آسيا درآن عصرت" ترده شده بود اوساوا  گرق تا ججبل الطا ز سيد يگانه مرد آن عصر بود که نفوذ  کالمش ا
بود که فکر مبارزه دسته جمعی مشرقيان را عليه مغربيان متعرض استعمارگر پرداخت و نيز انديشه نا سيوناليسم 

را داشت، طالب مسلمان هندی او را " کتاب"م  او بود سخنان سيد در نظرعلمای تونسی حکۀاسالمی هرچه بود آفريد
تجدد خواهان عرب پايه  د، وهند و ومسلمان، اورا به بزرگی ستوده انميستودند پيشوايان نهـضت آزادی هندوستان از

   ٧".وردخاور زمين مطلقًا بدست نيا سيد را هيچکدام از انديشه گران هباين جن. اش را به پيشوائی و امامت رسانيده اند
با ماکياواليسم ) گرائیعمل  (Pragmatisme ناگاهش را به ه ومرد عمل است و نبايد گرايشهای گا يدبه گمان ما س " 

التباس کرد، هرچند ماکياوال يکی از پايه گذاران مهم انديشه تجدد است و با توجه به ظواهر افکارش نميتوان نقش 
      ٨".ردچشمگيرش را درعبور از سده های ميانه به عصر جديد انکار ک

هان اسال م ميباشد و کماکان جسياسی علمی م  يکی از مطرح  ترين سيماهای هآنجا که سيد جمال الدين افغان هنوز زا
باب اتحاد مسلمانان و پيکار با عمال جبرو ظلم وکوتاه کردن پای جهان خواران مطرح بحث ميباشد،  ش درنظريات

ن هاجفراز و فرود رويدادهای سياسی منطقه ما و د را درر معتبری کوشيده است جايگاه سيثاآقـای لمر با رجوع به آ
 از جانفشانی ها و پيکارهايی سخن براند که سيد جمال الدين افغان درکار د وری عثمانی نشان بدهرب و امپراتوع

خاطر رفتار مزدورانه شماری از رهبران کشورهای هرچند ب.وردعمل آنگی کشورهای اسالمی بيگاو ينیدراحيای فک
کرسی آن آرمانها ب ر،مصمانی وخديووای دولت عثسلطان عبدالحميد فرمانرر واسالمی از جمله ناصرالدين شاه قاجا

رنگ  نشدند وحتی سيد از درباری به درباری سرگردان گرديد، ولی نفوذ رو به گسترش نظرياتش بي شستند ونه ن
  .           دست دادزرمتی به سيد اجانش را به سبب بی ح پادشاه خود کامه ای چون ناصرالدين شاه قاجار

هنوزهم اين  پی ايديوژيک کردن نظريات سيد بودند وايـستی درشبه هدف راه انداختن مقاصد نا زدگان ي ستددادی از سيباآنکه تع
  .ردپذييی آسيب آنست که از چنان نيرنگها ز بزرگترايدآنست که شخصيت سل مينمايند مع الوصف حقيقـت امربازی را دنبا

  .بازشناسی او برخورداراست رسی وی براز ظرفيت فراوانی برا» !سيد شناسی« م ههنوز ،لمبه پنداشت اين ق
 های آن عبقری مرد را ارج  ميگذارد و وقت و مهنويسنده که کارنا هر ت وسيد افغان ازمفاخرفرهنگ و تاريخ ماس

 ررا د ديـن اش د ود، در واقع ملت ما را رس ميرسانن ميکنواهاخن دانش اش را وقف افزايش نيات ومنويات وط
  .د  اد ا می نماييـت ملی و ميهنیلوؤر مسبراب

  .رداازسايت ف" حقايقی در باره سيد« دکتور اکرم  عثمان در ارتباط به رساله اين قلم به عنوان د  استاۀتبصر
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ت  سيد بصفت يک مجاهد راسخ با اراده  پوالدين و بحيث مجتهد به مفهوم وسيع  کلمه و سخنور ماهر و بليغ، با کلما "
ده از روی گنجينه ها و خزاين ماالمال حکمت زمان ماضی اسالم که درطول اعصار تشين مـسلمانانرا آگاه ساخته پرآ

  ٩."تبدست فراموشی  سپرده شده بود، برداش
ف روحانـی بود، ولی روحانيت او در لنگی و ريش و لباس خالصه نميشد زيرا او به مقاصد کلی واهداسيد ما يک  "

روياروئی و روزی  درتحمل شد ادرينراه ضربات زيادی را ماشت و گری نفرت دقشري زا ين مينگريست ودعمومی 
د چندی بع، وعثمانی عليه او ميشوريدند نتمشايخ سلط درکابل قرارميگرفت و روز ديگرشورش ايشانبعضی مالها و

قاهره هدف يورش عده ازعلما استبداد قرار ميگرفت و به تعقيـب آن از سوی عده ای در ايران تکفير ميشد، ولی  در
  ١٠"ترسيدي نمۀمت کنندش ازمالمتی هيچ مالدی اراه ادای رسالت اجتهارد. د که شيشه ناموس عالم دربغل داشتسي
انحطاط چند قرنه درعرصه  رکود ومسلمانان از خواب "بيداری"ی اسـت که به ضرورت سسيد جمال الدين اولين ک "
 يع  وبيدارگری وس"مهمترازآن خودش به  د ونگی، اجتماعی علمی و سياسی و حتی اقتصادی آگاه شرهای مختلف فه

 او دراين مسير و برای تحقق اين هدف سالۀگسترده در سطح عالم اسالم  دست زده حـدود چهـل سال از عمر شصت 
يه را زير پا گذاشت، و با استفاده ساروپا و رو ول وبنهند، استا ز، مصر،غانستان، ايران، عراق، حجافعالی  گذشت ا
ف لان مختـربا سياستمـدا قاله وکتاب نويسی  و انتشار نشريات مختـلف، گفت و گومسخنرانی ( ممکن ۀازهر وسيـل
يد چـندان صالهای شکو...) اروپائی و روسی، تشکيل جمعيت و محفل سياسی و فرهنگی و خيريه و مسـلمان و
      ١١...."ودنشنيز ب عالم اسالم ۀد که سنگين ترين گوشها در دورترين نقطهدر د بيدارگری بيداری و

  دف  مينمايص استاد خـليـل اهللا خـليلی، سيد را چنين و

  
  قـلـب قـوی دسـت تـوا نا ی شــر ق   روشـنـی  د يـده  بـيـنـا ی  شـــر ق 
  فـخـر زمـيـن نـا بـغـه ء روز گـا ر   آ يـت حــق حـجــت پــرورد گــا ر
  هـم بـر ا نـدا ز و خـرا فا ت سوزو   ا ز ا ثـر   دا نــش  گـيـتی  فـــروز
  پـرده بـرا فـگـند ا زا سرا ر شـر ق   ســيـد مــا قـا فــله ســا ال ر شـر ق
  زنـد گی  و د يـن  بهــم  آ مـيـخـتی   تـو به جها ن طـرح  نـوی ريـخـتی
  کـشور کـهـسا ر به  تـو ســر بـلــند   ا ی بـتـو تا ريـخ  وطـن ا رجـمـــند

  چـشـم  بـد ا ز کـشور تـو د ور با د    تـو فـرخـنده  و مـسرور با دروح 
  تـا ا بـد ا ی  سـيـد  ذ وا ال حـتـرا م   بـا د زمـا  بـر تـو د رود  و ســال م

  
 فکری، ۀاين سيد جـمال الدين افغانی بـود که در دشتهای تفتيده و پرازمغـيالن استبداد و اختناق راه درسـت مبارز "
ائل ارتباط جمعی سو ن وادب و زبا ،سيد بنياد های تعـليم و تربيه. ی و عملی را به همه نشان ارتباط  داد وآموختعلم

از قلب  ر نمود وهای شکوهمندی برفراز آن اعـمارتگردانيد وعما ررا با سنگ و خشت انقالب پيوند زد واستوا
افغانستان نيز روشنفکران مسلمان و وطنپرست به مبارزه منظم سيد يکی هم نهضت مشروطيت سربلنـد کرده و در

  ١٢...." تدريج نهضت مشروطيت از آن شکل گرفتپيش نهادند که ب تحرکاتی آغاز کردند و داعيه هايی را در
دراسالم ) چون اصًال افغانی بود(جمال الدين افغانی :"  فرانسه درباره او چنين ميگويدپوهنتونروبرت شنرب استاد 

. غرب بود، بيرون ميافگند) دهريت( هر آنچه را که  درنظرش ماَُخذ ازماده گرائی  وا ميخواست آزادی بيشترر
) تک همسری(اگرد وی محمد عبده در جامعه ازهر قاهره نظرات جديتری را مطرح کرد در حاليکه وحدت زوجهش

 موافق بود که درهند مردم را به ل و برهان او با استدالل سيد احمد خاندالاست. از تعدد  زوجا ت ميدانست را برتر
  ١٣".يکردمطالعه علوم ترغـيب م

از   و ارباب قـلم مصرنده سـال به اين طرف در بين تمام محرري زا: " عبدو شا گرد و دوسـت نزد يک سيـد گفته بود
همه آنها  .ندم  که جوان و در صنعت پيرواستاد الاصحاب ق. بينم اشخاص قديمه آن شخصی  چون  سيد افغانی را نمی

  ".ندفيض گرفته ا والميذ از تسيد جمال الدين بشمار ميآيند و يا ا) شا گردان(از تالميذ 
  :ـروده اقبال الهوری در وصف سيد س

  
  ا  مــا م" ا فــغـا نــی " مـقـتـد ی  تـا تـا ر   رفــتــم  و د يـد م  د و مــــرد ا نـد ر قــيـا م

  طـلـعـتـش بـر تـا فــت ا ز ذ وق  و ســـرور  ا نــد ر حـضـورپـيـر  ر ومـی هــر زمـا ن 
  نـا خـن  شـا ن  عــقـد ه  هـا ی  مـا  گـشـا د  گــفـت مـشر ق زيــن د و کـس بـهـتر نـزا د
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  زنـد ه  ا ز  گــفـتـا ر  ا و  سـنگ  و سـفا ل  ســـــيــد    سـا دا ت   مــو ال نـا    جــمـا ل
      

  :ون در ديوان خود قـصيده ئی دارد در وصف سيد بدين مضم) پدرمحمود طرزی(مد طرزیغالم مح
  

  م  صبح  درگلـشن  و زيـد  ا ز جا نـب  صـحـرانـسـي
  زانبر بيـزو روح ا نگـيز و روح ا فعـبـيـرآ ميـز و عـ 

  خـش روی  گل  پـريـشا ن سـا ز بـوی  گلراوت بط
    مــرد م   دا نا گل  بـصبـحمـوافـق هــمچـو  خـوی 

  رور جا ن پـرور چـوعطر گل روان پچـو بـوی ال له
 راـرور سـرا سـر  بـوسـتان  پيد مـا د م  گلســتا ن  پ

  
 .کند، تا به ايرانی بودن اوهم داللت به افغانی بودن سيد، مياله پاسپورت ايرانی سيد جمال الدين سبه نظر من همين م"

مگر  که صدور پاسپورت به امر پادشاه ضرورت ندارد،درحالي» به امر ناصرالدين شاه بنا«زيرا استاد جاويد ميگويد
جه نتواند در زمينه تصميم تشريفات وزارت خارجه يا وزير خارر کار باشد که رئيس اينکه امر فوق العاده ای د

افغانستان برای اخضر گونه مثال در ب!  به امر پادشاه در ايران صورت ميگرفت؟مگر صدور همه پاسپورتها .بگيرد
ر کشور، پاسپورت يس جمهوئبه امر آقای حامد کرزی، ر ر امور افغانستان،هيمی، نماينده قبلی سازمان ملل دبرا

خارجی » براهميمی«چون  .افغانی اعطا شد که از سطح تصميم و صالحيت وزير خارجه يا رئيس تشريفات، باال بود
ت داده ميشود، آنهم به گمان  به امر ناصرالدين شاه قاجار، برايش پاسپوربود، سيد جمال هم چون افغانی است، بناء

حسن  هت مذاکره با روسها به سن پترزبورگ همراه با حاج محمدر ارتباط سفری است که سيد جمال الدين جمن د
 روسها با امين الضرب اعزام گرديد و اين سفر را به خاطر مبارزه با انگليسها پذيرفت و برای تقريب وحدت نظر

حسن امين الضرب، بعد از عودت اخير  هايی هم انجام داد که درنامه هايش به الحاج محمد فعاليت شرق و مسلمانان،
  .ز نگارنده به آن اشاره شده استان، اشاراتی دارد و درمقاله ای االذکر به اير

 بتوانند سيد را از آستانه، به ايران اگرچه يک نظر غير خوشبينانه ديگرهم وجود دارد که ايرانيان به خاطر اينکه
احضارکنند، برايش گذرنامه ای را صادر کردند تا ترکيه موصوف را به ايران تسليم دارد، اما ترکيه آن را نمی پذيرد 

 اهللا اعلم و. ان را، به ايران تسليم ميداردو چند تن ايرانی ديگری را که ترکيه در تابعيت ايرانی شان، شکی ندارد، ايش
گان عزير مالحظه ميفرمايند، اثر تحقيقی عالمه طوری که خوانند» لدين االفغانی نسب و زادگاه سيد جمال ا« تاب ک

برای » بهترين تحقيق افغانی« .جع به سيد جمال الدين است که حرفهای تازه ای داردحبيبی، بهترين تحقيق افغانی را
 کار و پژوهش ۀتان به نشر رسيده است، اکثر ثمرر افغانس، در مورد سيد جمال الدين افغانیاين ميگويم که آنچه د

  .خارجی ها، به خصوص مصری ها، هندی ها، ترکان و ايرانيان است
ال قبل که استاد حبيبی حتی برای پيدا کردن نام اجداد و بنی اعمام سيد به کتاب محاکم کنر در يکصد و چند سدر حالي

بت است، مراجعه نموده و قبرهای نياکان سيد را در کنر يافته است و حرف ر آن ضبط و ثکه ملکيتهای سادات کنر، د
رنبوده است و اگر پژوهش های استاد حبيبی ادامه می يافت، به گمان بال مشهوق هايی را که در مورد سيد گفته است،

  :رسم کهاين نتيجه مين باستاد حبيبی، می از حرفها .دست می آمديها، بمن، نقطه مشترک ميان ادعاهای افغانها و ايران
چون نخستين . صحت ندارددانند، ال الدين ميرا، زادگاه سيد جمکنر که همه مورخان در افغانستان، آن» اسعد آباد « -١

ر آن اسعد آباد کنر نگاشته شده است، زادگاه سيد د  سيد درمصر، به قلم شيخ محمد عبده نگاشته شده است وۀزندگينام
گر داريم که به معنای اسد آباد است که ما شيرگذاشته اند، درحالي» اسعدآباد« منطقه ای را ن هم نام در افغانستا
سال ت مختاری افغانستان در پاريس، درشاه هم حين تصدی وزاراسعد آباد نيست و محمد نادر» جعل«ونيازی به 

  . ميالدی، آن را می پذيرد١٩٢٧
  .هدف همين شيرگر است، نه اسد آباد همدان ،گوييماء وقتی که سيد جمال الدين اسد آبادی ميبن
هم » صلتی و« رود که  استاد حبيبی، احتمال ميۀهمدان افتاده است و به گفتکالن سيد جمال الدين هم گذرش به  پدر-٢ 

  .ر کنر هم مدفون به نام شاه همدان معروف است و درکنردر آنجا کرده باشد و د
  .ر آنجا ازدواج نموده است به اسد آباد همدان رفته و دۀخانود، پدر سيد جمال الدين، با  سيد صفدر-٣
  ايرانی اش که از نبشته های استاد حبيبی،ۀ افغانی سيد صفدر اند و يا از زوجۀان سيد، آيا از زوج خواهر زاده گ-٤

رش، دختر ست باشد، بايست مادر شاگردی سيد در اما اگر ادعای ميرزا لطف اهللا دد،بصورت روشن استنباط نميگرد
  . افغانی سيد صفدر باشدۀزوج
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 استاد حبيبی شعار گونه نيست و بر اسناد و داليل استوار است و حتی حرف عالمه محمد قزوينی را که اکثر ۀ نبشت-٥
صورت کامل ، استاد حبيبی در تبصره بر آن، آنرا بدانندن سيد جمال از زبان ايرانی ها ميافغانها دليل بر افغان بود

ر قزوين، نم، درس خواندن سيد جمال الدين دداميد، با وجود اين همه، آنچه من خود را با استاد حبيبی موافق ننمی پذير
شه های اهل سنت و جماعت تهران و نجف و ساير مراکز شيعی است، زيرا ثقافت فکری سيد را، به برداشت من، اندي

سال، پدرش را   نيست که آيا سيد جمال الدين خرد معلومر اينجاله به پژوهش بيشتر نياز دارد و ددهد و مساتشکيل مي
های پوهاند حبيبی اين ميشود که شجره سازی  حرفۀی کرده است و يا خير؟ بناء نتيجبه اسد آباد همدان ايران، همراه

د، بلکه ارميرزا لطف اهللا خان و الواح قبور اجداد سيد جمال الدين، دقيق نيست، يعنی باالتر از سيد صفدر اعتبار ند
فته و همسر ايرانی داشته است و ر کنر افغانستان است و سيد صفدر به اسد آباد همدان رقبور اجداد سيد جمال د

 ٣٠قی استاد حببيبی را ميداشت و کاراگر پژوهشگری صالحيت علمی و شم قوی تحقي و. رهمانجا وفات يافته استد
نا  شد که متاسفانه،ی هم در مورد سيد جمال الدين روشن ميديگرريب نکات استاد حبيبی را ادامه ميداد، بالسال قبل 

را در همه کاستی ها دليل می آورند، ميتوان، توجه اندک به سيد جمال را در سه دهه اخير، آرامی های سه دهه که آن
  ١٤ .تان شمردفراهم نبودن جو مساعد برای کارهای تحقيقی و پژوهشی در افغانسمعلول همين نا آرامی ها و 

  
شا گردان خود را وادار به نگارش و : " مينويسد) اطرات جمال الدين الحسينی افغانخ( محمد پاشا مخزومی در کتاب 

فن نگارش در اثر . استاد شدند ه وپرداخت رتحرير مقاالت ادبی و حکمی و دينی نمود آنها هم تحت نظرسيد بکا
 توانا شدند که درموضوعات مختلف چيزهای نيکوی تهيه وآماده از ميان آنها چند نفر مود و ترقی ندهای اسـتا کوشش
ا آنکه بيشتر آنها ب. تبه نوشته های آنها گرد وغباری نمی نشس شاگردان سيد درمصر نبوغی پيدا کردند و. ساختند

 و د مـينمودنپيـروی از مکتب او ه، يا از شا گـردان سـيد بودند يا آنکدجوان بودند ولی در فن خود استاد و ماهـر شدن
  ١٥." تبرای همه روشن و آشکاراس ريقت امقود، گزاف گفته است، چه حشهرکسی منکراين حقيقت 

 Lothrop Stoddqrdآموزشهای سيد جمال الدين درين نکته خالصه ميشد که غرب با : "   دانشمند امريکائی ميگويد
ت و روح طرس مقدس وجود داشل پد نه که دروهمانگ رد ،شرق ستيزه ميکند و روح صليبی هنوز در دلها وجود دا

واين تعصب و دشمنی هرنوع تالشهای اصالح طلبانه مسلمانانرا با توسل به  ،وجود غربيان جريان دارد عصبيت در
  .بود ميکـندهر وسيله های نا

غربيان را دفع و يکپارچه شود تا بتواند تجاوزات حد مت ، از اين روجهان اسالم بايـد برای حفظ  کيان و عظمت خود
ه کند، و اين مهم صورت نميگيرد مگر آنکه مسلمانان عميقًا به علل و عوامل پيشرفت غرب پی ببرند و درک کنند ک

  "دچرا آنان به برتری و توانائی رسيده ان
از گفته است فيلسوف، سخنور و روزنامه نگار و باالتر » ادوارد براون« چنان که  ، الدينلجما: " گولدزيهرميگويد
جنبش ر وی د. و دشمنانش اورا شورشگر خطرناک ميشمردند ،دوستانش او را وطنخواه بزرگ ،آن سياسی بود

تاثير  و که دربيست سال اخيردر کشورهای اسالمی روی داده نقـش* ئیراـومشروطه خواهی و طرفداری از نظام ش
اسارت  زروپائيان آزاد کند و مسلمانانرا او تصميم داشت ممالک اسالمی را از سيطره و چيرگی اافراوان داشت، و 

لی کشورهای اسالمی را ازطريق تاسيـس سـازمانها و نهاد های دموکراتيک و آزادی  خبيگانگان برهاند، و امور دا
  ."دخواهانه سازمان ده

مرده اد ساج ت در حس و زلزله حيات و استقالل وقريحه سعادۀاسرافيل چنان ولول   صورۀعروة الوثقی يا نفخ"
سالميه متزلزل و ارکان  امسلمانان دنيا آنداخـت که دول استعـماريه  اروپا  عـمومًا از خون نهـضت مستعـمرات 

واع مختـلفه من جمله دخول آن در نسياست شان مضطرب گرديـد لهـذا ازتزايد نفوذ اين جريده به تشويش افتادند و به ا
باطن تائيد شد تا آنکه کوکب  فراهم آورد و از طرف فرانسه هم دراسباب آنرا انگليسها  ،تمام متصرفات انگليس

ذکورکه سيد با شيخ عبدو مشغول نوشتن آن ده ممحل نوشتن جري( عروة الوثقی در برج هژدهم غروب نمودۀجريد
   ١٦".وده بودند در کوچه سيزو و از کوچه مارتل ب

اسالمی بود مبارزه با جهل و فساد و باز گشت به تعاليم مالک مپيام اين نشريه، اصالح مسائل اسالمی وعملکرد حکام 
اوليه اسالم، و نيز براندازی حکام جابراز ديگر مباحثی بود که در عروة الوثقی تبليغ وترويج ميشد پيام پان 

  خليفه، انتخابی شدن رهبرزهدف ا ١٧"ودقدرت اسالمی در زيرلوای خليفه گری ب ثقی احيا وولاسالميستی عروة ا
 .ـدبا ش ـت و جامعه بمعنی امروزی جمهـوريـت و دموکراسی میدول

  
ً  درخود، مخصوص سـيد جمال الدين در مجموعه مقاالت فارسـی وعربی" روزنامه عروة الوثقی چاپ پاريـس،  ا
    ١٨ ."شـت اصی باوضاع افغانستان داوجه خت
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  رهـنگ فمرحـوم محمد صـديق از  "نمعـمـای سـيد جمـال الدي" ن زشـت عـنوا
سيد جمال الدين، مبلغ بزرگ جنبش اسالمی آن عصر نيز مقارن همين ايام  درآسمان سياست افغانستان ظاهر شد، اما 

راجع به مولد سيد، مورخين در کشورهای مختلف مطالب گوناگون ومتاقض نوشته اند  . بزودی از آنجا غروب نمود
غالـب  گمان.  و پژوهش علمی غـلبه داردشوای در آن بر روحيه ککه متاسفانه جنبه نا سيوناليـستی ومال حظات سياس

عد معـلوم نيست به چه علت و در کدام هنگام بده شدره کنرافغانستان تولد  در) ١٨٣٨(ل آن است که سيد درحوالی سا
  .شتگد خان برای چندی به افغانستان برممحت به خارج مسافرت نـمود تا اينکه در موقع جنگ  داخلی پسران دوس

بدست ميآيد که  ) ١٨٦٨ جنوری ٣١( ورخ ماولين اطالع  راجع به رهايش او درکابل از گزارش وکيل حکومت هند 
  .ت آن اين اسۀترجم

فريح  درجريان مسافرتهای خود به تاو ميگويد که برای . دی به اين طرف در کابل ميباشدنيک سيد استانبولی ازچ" 
برای مشورت خـصوصی پذيرفته ميشود عالوتًا اميربرای او محل  ) مد اعظم خانمح(اکثر از طرف  امير وکابل آمده 
 درگـزارش بعدی وکيل" نده کدام حکومت استيار تعين  نموده، بعضها ميگويند که نماصباال ح ررهايش د
 زعزيسيد استانبولی بقدری نزد امير ضردرحال حا: " چنين ديـده ميشود) ١٨٦٨  فبروری ٦ جنوری الی ٣١(مذکور

او ساعتها با امير خلوت ميکـند و بسا اشخاص گمان ميکنند که بايد  .رد دربار او منزلت او را نداراست که هيچ کس د
  ".     د روس باشۀنمايند

  :يدهد که موکيل مذکور اطالع ) ١٨٦٨ فبروری ٢٠ ا لی ١١(آن درگزارش حاوی حوادث  زاندکی بعـد ا
  ".تس برهم خورده اميـرخروج او را از افغانستان بسوی بخارا تقاضا نموده اسيد استانبولی ور روابط بين امي"
راجـع به سيد چنين م اين هنگا درر گزارش وکيل مذکو. ت يافتسشيرعلی خان دوباره بکابل د) ١٨٦٨(تابستان  رد

ل ذکـر بق به تفـصيـ او در گزارش های ساۀبار راز روزی که امير بکابل باز گشته،  سيد رومی که د" اشعار ميدارد 
او توسط  .شدموصوف ميبا رذوالفقارخان اقامت داشته مهمان سردا زلمن رستی با محمد اعـظم خان دوشده از نظر د

حاال يک ماه از وعده شما ميگذر اما " سردار غالم محمد خان قندهاری به امير مکتوب فرستاده درآن ذکـر کرده که 
ن ماگـربه . ين نشده، معلوم ميشود که شما هم مثل اعظم خان وعده خالف هستـيدتع ربرايم تا حال کدام وظيفه و کا

  ".تنداريد بگوئيد، زيرا مهماننوازی به هفته ميباشد نه به ماه او که حا تم طائی نيسد اعتما
ان محمد اسـلم خ رو سـردا رسيد رومی درگذشـته دو نامه خطاب به امي) : " ١٨٦٨(بالخره در گـزارش اول نومبر

 نامه به ايـن نتيجه رسيد که اين شخص منظور خاصی ۀمطا لع زاميربعـد ا .مودخصی اش ارسال نت شحاوی نظريا
دارد وماندن او درکشور خطرناک است بنا برايـن دوازده تومان سفر خرچ  به او داده امراخراج او را از راه  قندهار 

  ". ردت به ايران صادر کراوه
  يد يآمب زير بدست ای فوق مطالهاز گزارش 

ايد شخلوت مال قات نموده و رد رند بار مذ کور چميکابل آمده با ا ن در امارت محمد اعظم خاۀاول سيد غالبًا در دور
بـد  اداره دولـت به او سپرده باشد، اما امير که بد وًا با او گرم گرفته بود بزودی براو رراجع به اصال حات دی نقشه ا

  .                 مودج او را به بخارا صادر نگمان گرديده امراخرا
يرعـلی خان دوباره بر شاينکه اين امر درمحل اجـرا گذاشته شود، محـمد اعظـم خان سقـوط نموده و زپيش ا: دوم 

  .رداورا به ايـران  اخـراج  ک ر کار داد، اما بعد از آن با تبديل فکۀوی درابتدا به سيد وعد. تخـت کابل دست يافـت
وحتی ( نوان يک نفرخارجیعاقامت خود در کابل، به سيد استانبولی يا رومی شهرت داشـت و به م در ايا: سوم 
بود امکان   یشناخته ميشد نه به عنوان يک نفر اتباع اميرافغانستان، زيرا اگر چنين نم)  کدام کشورخارجیۀنمايند

دکامه به  لحنی که ديديم مخاطـب ساخته وعده خالف امدار را در يک نـظام  مطلقه وخـومنداشت که وی دو نفر ز
د ملت اجازه نداشت تا به پادشاه وقت نامه رادرآن زمان هيچ فردی از اف. اکتفا کنند ورازکش بنامد و آنها به اخراج او
ی از نکات بود پاره ا اين. اعتراضو پيشنهاد بدهد تا چه رسد به انتقاد  وو سياست به ا ورکشوربنويسد ويا راجع به ام

موضوع  بايد آنرا به  مع تردرزمان، که تا بدست آمدن معلومات جانراجع به تماس سيد با افغانستان و زمامداران آ
تحقيقاتی که دراطراف  قبول کرد درعين حال اميدواريم رسراک واقعيت تاريخی اما وا قعيت مجمل و پراعنوان ي

 ز ومی و ملی دنبال گرديده اعلمی بدون عصبيت ق ا شيوه تحقيقا ميباشد، برجت اشرح احوال و زندگی سيد در دس
   ١٩".زدعـصر روشن سا نرا درافغا نستان آو نقش واقعی او ردفعاليتهای او پرده بردا زروی اين فصـل ا

که مرجع و " لاوراق فوق متعلق به همان سا"ستت، چنانچه نوشته اسورت کلی دقيق نيبصماخذ آقای فرهنگ 
ثانيٌا خود سيد بجواب چنين . موجود ميباشد ذکر نشده است چون حقيقت نميباشدو ن اسناد درآنجا حفظ که اي آرشيفی

  :ند کهاشخاص گفته بود
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خواهـد بود  ست وامت محمديه بوده ا ز برای خيرميگويم کرده ام و ميکنم همه محض و صرف ا م ون آنچه گفته ام"
من صـدراعظم نمی خواهـم بشـوم، من وزير نمی خواهـم بشوم ... ستآن مدخلی نبوده ا نت مرا درو به هيچ وجه انا

بسيار اشخاص بواسـطه من برتبه ... وم، من مواجب نميخواهم، من وظيفه نميخواهم شمـن ارکان دولت نميخواهم ب
جز ... .بيگی و پادشـاهی رسـيده اند و بسـيار اشخاص بتوسط من به مواجب هـای باهـظ رسيده اند و لکـن خود من 

د کور باد بهتراست، و اگـر شو خيرعباداله عموم نبامن در اگـر چشم ا .رمنصـيحت و اصـالح مقصد ديگـری ندا
راه نجات امت محمديه قدم نزند شکسته  رـت من برای سـعادت مخلوق نکوشد از حرکت باز ماند و اگـر پايم دسد
  ."  نشرب مسـت مايـن ا واينسـت مذهب من  .ودش
ب اکرم عثمان از کتا کتوردد  استاۀ، بر گرفت)م١٨٨٩ مارچ ٢٧( ق ١٣٠٦ رجب ٢٥به امين الضـرب مورخ  نامه [
  )]دولت درعـصرمشروطـيت (
  

  مآ خذ
  
  ر گرعصر ــ ـ فضل الرحمن فاضل ــ سيد جمال الدين الحسينی اال فغانی بيدا١

  ١٣٦٨  ا سد ٢٨دی   انتشارات آزا٢١٢ص 
  ٥٩٢ سير تاريخ ــ جلد اول چاپ کابل صمنستان در  ـ غالم محمد غبار ــ افغا٢
  ٦٢شمی  ص   ـ پوهاند ها٣
 ) رتنوي ( ١٣٥٥ مين سالگرد وفات سيد در ٨٠ وغرب ــ کنفرانس قجمال الدين و برخورد شر ـ شهيد بهاءالدين مجروح ــ سيد٤
 )نويرت ( ٣٢ و ٢٤نفرانـس صدمين سـال تولد سيد در تهران صفحا ت ک ـ دکتور طبيبی ٥
   ١٤٤ل  ص  ـ عبدالحی حبيبی ـ تاريخ مختصر افغانستان ـ طبع کاب٦
  ٥ر  ص   ـ  فريدون آدميت پيشگفتا٧
   ٢٦ن  ص   ـ داکتراکرم عثما٨
  ٢٠٠٠سال   فرانسه Rennesر ـ چاپ شه) ص(اسـداهللا رايد ـ زن در انـقالب جهان شمول پيغـمبر  ـ دکتور٩
  ٢٠٠٠  ما رچ ٦  مورخ ٤١١ره امد ـ شي جريده ام ری ـ ـ خواجه بشير احـمد انصا١٠
  ٢٠٠٠رچ سا ل   ما٤١٥ و ٤١٤ ـ دکتور سيد اکبر زيوری ــ جريده اميد ــ شماره ١١
  ٢٠٠٠ ما رچ ٦مـيد ـ  ـ استاد خليل اهللا خِلِيلی ـ ا١٢
  ١٣٧٦شا ور در افغانستان ـ  طبع پن  ـ استاد حبيب اهللا رفيع ـ مقد مه حا کميت قانو١٣
  ٢٣٨ضل ص  ـ فضل الرحمن فا١٤
  )تـنويـر ( ١٣٠٤ ــ ١٣ره شمابادی ـ انتشارات ايران رزا لطف اهللا خان ـ شرح حال و آثار سيد جمال الديـن اسد آمـ  ١٦
 ١٧  ص١٣٨١ سال چهارم ٤هرستانی ـ آريانای برون مرزی شماره شر کب ـ اکادميسين پوهاند شاه علی ا١٧
 ٢٤ ـ تـنويـر ص ١٨
  ١٣٧١ل طبع قم ايران سا ـ  محمد صديق فرهنگ ــ افغانستان در پنج قرن اخير ـ مير١٩
 

  پايان
 


