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 ۷۰/۷۰/۲۷۱۰          لمر احسان

 (7) افغانستان در دموکراسی و مشروطیت گذاران بنیاد
 

       

 سال ــ کابل پوهنتون ریاست همچنان و عالی تحصیالت ، کلتور و اطالعات های وزارت توجه قابل
 دمز کابل پوهنتون/ دانشگاه ساحهء به سری تحصیل دوران و ها گذشته بیاد( میالدی 5102)  قبل

 افغان سید ممرشد و استاد مزار بر وقتی نمود می جلوه شده آبیاری و زیبا و سبز سر جا همه
 سنگ حتی و خشک و زار خار ، کثیف نهایت ساحهء زد حلقه چشمانم در خون و اشک بشتافتم
 وغضب  دیگری تپه ها راکسانی  برای اجساد و اما دیگر بیشمار های درد و شکسته سید آرامگاه

 . را رنج میدهدچه که ملت افغان  یان یکه دیدن آن کابل چه شکوه جالل ظاهری به آن داده اند
  .دارم معطوف باره ینا در هم را مقامات توجه خواستم

 
 

 ایران در افغانی جمال
 راه زا پذیرفته سید و نماید سفر کشور آن به تا نمود دعوت سید از اول بار لندن در ایران شاه سفر جریان در    

 و شده وا فریفته کشور آن دانشمندان و درباریان مالقات اولین در رفت، تهران و اصفهان شیراز، به نجد و عربستان
 بران شمشیر مثل او" گفت شاه به سید کرد دعوت خواهی آزادی برای مبارزه در و نموده مالمت را شانهمه  سید

 و سیاسی امور نظارت شاه آغاز در." کند استفاده خارجی تحکوم علیه قیام در او از شاه باید  است پادشاه بدست
 . گردید دربار پریشانی باعث وی گرانه بیدار تالشهای و علما با وسیع تماسهای اما داد او به را نظامی

 یرتاث کشور علمای و بزرگان دل در  اندازه چه تا  که دانست  را سید کالم نفوذ و منزلت و مقام ایران  شاهنشاه"    
 خود تاررف و ننمود او به توجهی دیگر و  گردید شانپری  یلیخ و دش ترسناک  الدین جمال سید از است نموده بسیاری

  1."داد تغییر سید با را
 ذکا هالسلطن اعتماد طباطبائی، محمد آقا: از عبارتند داشتند نزدیک تماس افغان جمال با دوره ینا در که ایرانیانی    

 وله،الد مشیر خان یحیی پوست، وزیر الدوله امین ،)خادم سید( کرمانی رضا میرزا  نویسنده، و شاعر فروغی الملک
 از،س  تساع اکبر علی میرزا خراسانی، بدهللاع میرزا داود، میرزا خان، مهدی دکتور هللا، فرج میرزا نصرهللا، میرزا
 .  آبادی نجم هادی شیخ و الضرب امین حاجی ،سیاح حاجی هراتی، علی حسین میرزا ارباب، میرزا
 سید خواست و بود المان در  اهش ناصرالدین زمان  ینا در رفت، المان مونشن به سید  روسیه از خروج از بعد     
:"  گفت و نموده وتدع وی از و رفته همانجا شاه رفت اتریش ویانا رشه  جانب و نخواست او  اما نماید مالقات را

 فادارو خود  بدو ستی و حمایت وی از که داد قول شخصا   و گردد بر ایران به" کفار میان در عمر باقی گذرانیده بجای
 : بود نموده پیشنهاد شاه به را ذیل  شرایط هم سید لیوسی ریچفورددو  هانری از نقل به. است
 . عمومی انتخابات انجام و اساسی قانون تصویب ـ"   

 . جهان متمدن کشورهای همه مانند قانون برابر در افراد مهه مساوات شناسائی ـ     
 . "است شده داده خارجی قدرتهای به که باری و بند بی امتیازهای اءالغ ـ     
 دوش سبک وظیفه از را صدراعظم اصغر علی میرزا شموله ب فاسد افراد تا نمود خواست در شاه از سید" همچنان   

 داران هوا حسادت و تو زی کینه باعث پیشنهادات این نماید  پیدا تحقق ایران جامعه در اصالحات زمینه تا نماید

 2." گردید انگلیسیها و صدراعظم
 چشم خار لحاظ بدین میگفت پرده بی را حقیقت و حق نبود طلب جاه و پرست مقام چون آمد، تهران به سید وقتی     

 سجایای باره در میالدی 11 قرن در انگلیس و ایران سیاسی  روابط  تاریخ کتاب در بود، طلبان جاه و کاران محافظه
 زاره شاه الدین ناصر وقتی تهران در نمیکرد جمع مال و نداشت اعتنا زندگیه ب  مشارالیه"  که میخوانیم چنین سید اخالقی
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 داد ودخ میزبان پسر  به هم آنرا و داشت  نگاه میزبان اصرار به را انگشتر و کرد رد را پول  فرستاد او برای الماس انگشتر یک و تومان
  امرا واهیخ خاطر واقع به اگر بود دولتی منزلت به  پروا بی و پذیر نا تطمیع و ترس بی مردی سید که بینیم می روشنیه ب حساب ینا با ...
 رابرب در پیکار از اخیر دم تا و نبست قدرت ظواهر  به دل هرگز ولی برسد دولتی  مناصب ترین باال به میتوانست میکرد را سالطین و

 دولتی کار دعااست و سید طلبی مقام بر مبنی  بریتانوی هند حکومت وکیل گزارشهای  قلم این باور به این بنابر. نیا سود استعمار و استبداد
 شایعات گزارشه ب دسترسی  فقط  مو صوف گر گزارش دیگر سوی از نماید می نادرستً   منطقا  خان علی شیر امیر و خان اعظم امیر از

 کرده درز  افواه در آن احوال که است داده خبر  ای پایه بی و  مشکوک مکاتب از  قطع بطور و داشت  را کابل دربار  ما حول به  مربوط
 هم نا  آوردیم  که ای ثقه اسناد و روشن  مضمون  با او های چینی خبر محتویات  چه داشت سندیت نه و خارجی وجود  نه بیگمان  و بود

 هر از را خواهی مشروطه نهضتهایی اسوه آن سفید دامن  که  رسیده  فرا علمی احیانا   و مستند داوری  یک فرصت ما گمان  به است خوان

 دهن حکومت وکیل  گزارشهای به گویا فرهنگ صدیق محمد «الدین جمال سید معمای»  عنوان تحت کرد اضافه باید  3".  بدانیم مبرا آالیش

 خذ،مآ داشتن عدم دلیله ب و نموده خان علی شیر و خان اعظم محمد امیران از دولتی کار عااستد سید که میکند استناد کابل در بریتانوی
  وقف  اوراق»  است نوشته خود رساله اخیر در  نویسنده زیرا باشد اعتماد قابل سند نوشته این تواند میه ن مآخذ معرفی در دقت و آرشیو
 است نداده و ندارد درست و مشخص جواب شده  حفظ سال؟ کدام و کشوری؟؟ کدام ؟؟ آرشیو کدام در اوراق همان آیا«  سال همان به متعلق
 .واقعیت نداردزیرا 
 نانچهچ. ساخت بیدار را  مردم کنفرانسها و مجالس طی و نمود کشت ایران در را"  سیاسی انقالب تخم"  سید میگوید ارانی تقی دکتور     
  این از کس هر:" بود گفته و نمود استفاده بریتانوی های شرکت به تنباکو امتیاز الغای در سید نظریات از شیرازی حسن مرزا حاجی بعدا  

  4". بود خواهد(  فرجه تعالی هللا هجل)  زمان امام دشمن نماید،  اقدام تنباکو مصرف به پس
 وا فعالیتهای مانع  گوناگون های دسیسه و ها توطئه تحریکات  با شد آغاز سید علیه بر او هواداران و صدراعظم تو زی کینه بزودی     

 رفته مق به تا ساخت مجبور را سید وضع این و نبود،  ما کشور درباریان از کمتر ایران درباریان اندیشی تاریک و بینی  تاریک میشدند
 راکاشت وی مجالس و کنفرانسها در و برده بهره او دانش فیض از نفر صدها که برد سره ب عبدالعظیم شاه زیارت جوار در را اخیر ماه هفت

 امر هم شاه و فرستادند شاه عنوان اخطاریه سید شاگردان ولی گرفته، تعقیب تحت را هایش فعالیت داشتند او از  که ترسی  با رژیم مینمودند
 دسی نموده، غلبه حقیقت و حق دامنی، پاک و دانش بر تکفیر و قدرت امتیاز، هوس، هوا، دیگر بار و نمود، صادر ایران از را سید اخراج

 روشف دین سوداگران"  و  بردند  دارالحکومه  به و سوار چپه سر مرکبی بر کرده برهنه توهین و  ناسزا کوب و لت با بیماری بستر از را
 را خود که شیرازی محمد سیدعلی به منسوب بابی) است بابی او نیست سید این(  مردم ای)  الناس ایها"   که میزدند فریاد  راه طول در" 

 آسوده او زبان ازشر را شما که کنید دعا شاه ناصرالدین جانه ب میکند دین بی و گمراه  را مسلمانان و( داشت پی روانی و میدانست هللا باب

  5".   نمود
 پاداشه ب  آنچه رواست  ندامت مجرب  به  چه اگر:" بودند نوشته آن در  که فرستاد شاه به نامه عبدالعظیم شاه آرامگاه از سید حضرت     

 علومم بودند گفته خالف آنچه خواستم  شمردم مقدس را شاهنشاه لفظ اما نکنم ایران خیال دیگر که بود کافی مرا گذشت منه ب اول  مهمانی
 یرهاخ ظهورات نخواسته خدای اگر علیکم، باهلل... پسند کوازه خایان ژاژ باز که است نقش چه  این دیگر مطیع، هم خواهم خیر  هم که گردد
 صاحبان این وقت هر مناصب، در مزاحمت توهم هللا سبحان. بود خواهد مالمت من بر کند منصرف و منحرف خیرخواهی مسلک از مرا

 حضرت در اینک گردانند  مشوب عاجز این درباره  را شاهنشاه اعلیحضرت وقاد  ذهن که میدارد برین را حقیره نفوس و صغیره عقول
(  رعص گر بیدار مورد در نصاری ا آقای برادرم نوشته بر توضیحاتی)  نقله ب..."  شود صادر عزت مصدر از امر تا نشسته  عبدالعظیم

 .فاضل الرحمن فضل کشور توانای نویسنده و محقق از
 و فیلسوف  الدین جمال: " چون که ساخت  قانع  را او  صدراعظم ولی بود مترّدد عبدالعظیم زاده امام زیارته ب قوا دخول مورد در شاه   
 " ندارد را بست مصونیت از استفاده حق و است کافر  نتیجه در
 تب هدرج چهل سید حالیکه در. بردند  سواره زمانی و پیاده گاهی بصره تا ناهنجار عوضه ب و کرده سوار برهنه( یابو) ستری با را سید"   

 شخامو را اسالمی درخشان شعله توانند می وسیله  بدین کردند گمان شاه طرفداران و نماید استراحت اندکی تا ندادند اجازه هرگز و داشت

اِهِهمْ  هللاَِ  ُنور   ِلُیْطِفُئوا ُیِریُدون  ) آنکه از غافل کنند هللَاُ  ِبأ ْفو  ل وْ  ُنوِرهِ  ُمِتم   و  ِره   و  اِفُرون   ك   خود دهان با را خدا نور خواهند مى} ترجمه 6( "  اْلك 

 {گردانید خواهد کامل را خود نور افتد ناخوش را کافران چه گر خدا آنکه حال و کنند خاموش
 می فرو  خود در و میشد تیره او صورت رنگ میشد یاد ایران از که زمانی هر بود سید نزدیک دوستان از که پاشا  مخزومی از قولبه   

 7".  میداند ایران در  را اش  زندگی خاطره ترین بد  خودش" ترف
 : ندبود سروده  را ذیل ابیات سید اهانت و تحقیر این درمورد     

 ایرانی   دد   و   دیو

 رمبب     انــانـج  درگه        رب   رس    سره  یک  برمب      جان  مغ  ورطه  ین  از گر  کردم  عهد
 رمبب    قربانه  ــب     دوست  در  به   را  خویش  طرب و وجد صد دو با و خوان غزل و کوبان پای

 برمب    آسان  هـب  را   داــخ   هـک   جانیست   منی  الکه      یمب   از   روم   یک   رومب   بخارا  رگ
 رمبب    جانان   تهم  به  هبادی    ینا   از    جان  بعید    مقصود    زلمن  و خطر  پر  ره   چه   رگ

 برمب    توران  به  ملک  ینا  از ببندم   بر  رخت  یایران    دد   و   دیو   از   تنم   و   جان  سوخت
 رمبب  طانــــــسل    رتحض    هتختگ   اــــــب   داد  ینغمگ  و   فگار   و  وررنج    وخسته       بروم
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 نمغمگی      دل     داد    دبده    لطانس    نه   رگ
 بـــبرم  زدانی  به  پاره    دص    دل   نای    کوهش

 

 و شور پر  کننده دیدار آن همه که دید وقتی بخصوص و شد بیمار اما بود زنده الدین جمال" میگوید ریچفورد دو هانری    
 خود رعم سراسر گرچه و گشت بیزار و  خورده سر نیامد، بیرون کسی از نفس و  داشتند حضور او علنی تحقیر  هنگام شوق
 وسلت دست شاه درآوردن زانوه ب برای گرفت  تصمیم بود پرداخته دین علمای از برخی اندیشی تاریک از شدید انتقاد به را

 ..."نوشت ایران مذهبی پیشوای به مفصل ای نامه این بنابر کند، دراز مذهب روسا از یکی بسوی
 فنج در شیعیان تقلید  مرجع که شیرازی مجتهد حسن میرزا به را ایران اداری سادف و ها گونی هم نا همه این افغان سید"     
 .نگرفت  صورت سید  به توجه ولی نوشت، بود کربال و

 راهی صرهب از کشتی با سید ولی برود بغداد به تا نمودند دعوت او از و شتافتند سید نزد رجال ردیگ و بغداد والی( چند گر)    
  9"   م 1912 ــ ش 1271 شد ن لند
 خواهم بخود زیرا باشم، رانده سخن خود از گویا کنم شکوه تو از اگر:» نگارد می الضرب امین فرزند به اش نامه در سید 

 که مباش شده راضی بدین زنم در دم اگر و است بوده قصوری  متعالیه های اندرز در و ماهه چند تربیت در شاید که کرد اندیشه
 «نمیخواهم من و باشی ایرانیان سایر چون عادات و اخالق در توهم

 و ام کرده و  میگویم و ام گفته آنچه من حاجی، جناب» :نویسد می دارالضرب امین حسن محمد الحاج به دیگری نامه در سید 
 نبوده مدخلی او در مرا انا نیت وجه هیچ به و بود خواهد و  است بوده  محمدیه امت خیر برای از صرف و محض همه میکنم،
 یشپ در شما که دارم آن امید نمایند، انکار اند دیده نه و اند شنیده چیزی نه که کران و کوران نزد در ایران منافقان اگر و است
  1. میگویم راست که کنید اعتراف خود نفس
 و ارزهمب در اسالم برجسته اصالت که بود برین معتقد و بوده مخالف طلبی فرصت و اپورتونیسم کاری، محافظه با سید     

ا ل ق دْ }  تاس آن طلبی مبارزه ل ْقن  ان   خ  د   فِي اْْلِنس  ب   بزرگی شخص و  مقام شایسته  هیچ"  که است گفته سید و(  4البلد  سوره) { ك 

 گیرم " بشوید دنیا کار از دست که نیست میدانند امام نایب را او مسلمان میلیون پنجاه  که شیرازی حسن محمد میرزا حاجی مانند
 تخفافاس و ندمیک مال پا را دیانت حقوق زهد ها این بشوید نباید که دین شوکت و قوت تارک و  اسالم تارک ،هستید دنیا تارک که
 11".بنشیند صامت و ساکت تامه  نفوذ  وجود  با  امام نایب و بسوزانند  را مسلمانان پدر ظلمه که مینمایند،  وارد  شریعت به

 نامه ضمیمه به انگلیس سفیر ، Sir Frank Lascelles(  1914–1911)امضای با تهران در انگلیس سفارت از سند یك    

 خود اعظم صدر السلطان، امین به خود نامه در شاه. است جالب بسیار كهمی نمایم  نقل ین جاا در را شاه ناصرالدین شخص
 داماع اگر و کنند اعدام است كرده توهین! سلطنت مقام به كه را الدین جمال سید  كه بخواهد انگلیس دولت از كه دهد می دستور
 كننده توهین كه است سلطنت و قدرت مست چنان قاجار،! هللا ظل اعلیحضرت! عالم قبله! كنند تبعید یا زندانی را او كنند، نمی
 :داند می اعدام مستحق باشد، دیگری كشور در اگر حتی را، خود به

 1912می 11 مورخ ،92 شماره محرمانه نامه    

 اشعار السلطان امین به خطاب ایران شاه خط دست نوشت رو ارسال با ژانویه مورخ 14 شماره نامه به عطف! جنابا عالی»     

 توهین سلطنت مقام به مستقیما   نامه، آن در و است شده صادر ایران علما به خطاب ای نامه الدین جمال سید وسیله به دارد می
 است این بر شاه نظر. شود می ارسال شده، شاه اعتراض و تغییر موجب كه نیز الدین جمال نامه ترجمه شده حمله شدت به و
 .است ابد حبس حداقل یا! مرگ مستحق نامه این نویسنده كه
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 جناب آن به حال عین در ولی داشت، خواهم تقدیم عالی جناب مالحظه برای را ها نامه این كه ام گفته السلطانامین به من    
 یقدم كند،می زندگی  لندن در كه شخصی علیه بر بود خواهد ممکن غیر انگلستان امپراطوری دولت برای كه کردم آوری یاد

 .قانون مقررات موجب به مگر بردارد،
 اپریل 29 روز در و ترجمه انگلیسی به فارسی از و بوده وی خود خط به ابتدا السلطان امین به خطاب ایران شاه خط دست)     

 .(است شده تسلیم تهران در انگلیس سفارت به 1912

 السلطان امین اشرف جناب    
 و ها گویی مزخرف به راجع تهران، در انگلستان سفیر توسط چه و لندن در خودمان سفیر وسیله به چه هم سر پشت ما    

 مالکم کلیه از همچنین و لندن از را مشارالیه ایم نموده تقاضا و اعتراض شفاهیا   هم و کتبا   هم ،ملكم میرزا مفسدانه های نوشته
 توهین و یرانا کشور ضد بر انگیز فتنه عملیات این از كه بگیرند التزام او از الاقل یا و نمایند اخراج انگلستان امپراطوری تابعه
 ویر مردمان ترین شریر از یکی كه را الدین جمال شیخ ما اینکه تا نشد حاصل نتیجه ابدا   ولی بردارد، دست سلطنت مقام به

 هب و پیوست خان ملكم به و رفت لندن به نیز او ،کردیم تبعید نمود، می هایی مزاحمت و اخالل تولید ایران در و است زمین
 فقازق بالد در را آنها و نوشته روزنامه شماره چندین مشارالیه. نمود تحریکات به شروع عربی، زبان به روزنامه انتشار وسیله

 .است نموده پخش ایران و
. است ادهفرست ایران به مردم بین توزیع برای یافته، انتشار عربی زبان به كه را آن شماره آخرین از نسخه چند اخیرا نامبرده    

 مردم و علما و نموده تحریکات به شروع علنا   او مرتبه این. فرستادم امر تعقیب و مالحظه برای را آن از شماره یک  اینک
 .است نموده حمله ما شخص به نسبت حتی و نموده شورش و اخالل به تشویق را ایران
 سلطنت ممقا به مستقیما   كه شخصی چنین مملکتی هر قانون طبق و كرده معرفی قاتل نفر یک مانند را خودش او وسیله بدین    

 او الاقل یا! است مرگ او سزای و است اعدام به محکوم كرده، خیانت سلطنت مقام به نسبت علنا   و برآمده ادب اسائه درصدد
 ما یاتنظر رسما   و نماید مالقات را شما  كه بخواهید انگلیس سفیر از باید شما. شود حبس ابد تا دوردست نقاط از یکی در باید
 به ار الدین جمال عربی نامه ترجمه نیز و بدهید او به را آن از نسخه یک و بخواند بدهید را ما دستخط این. کنید ابالغ او به را
 رساندب نیز آنها پارلمان نمایندگان نظر به حتی و بفرستد انگلستان وزراء برای را اینها همه كه بخواهید او از و داده تحویل او
 نتسلط مقام حامی انگلستان دولت كه کنیم باور ما چگونه واال نمایند، محکوم ابد حبس به را او ماست، جانب به حق گاه هر تا
 این و كرده اقامت انگلستان در راحتی و آزادی کمال با شعوری بی و مفسد شخص چنین هک حالی در ماست؟ شخص وجود و

 .«دهد می انتشار را مطالب گونه
 شدت به را موضوع كه نویسد می خان علی محمد سفیر به خطاب ای نامه السلطان امین شاه، دستور یا نامه این دنبال به و    

 سالیسبوری اوف ماركیز انگلیس، خارجه وزیر برای را آن ای نامه طی 1912 ژوئن 22 تاریخ در نیز سفیر و كند پیگیری

 :فرستد می
 لیعا آن. داشتم تقدیم تان حضور شد، مذاکره جنابعالی با آن به راجع دیروز كه را اسنادی افتخار کمال با! جنابا عالی»     

 .نمایم آسوده حیث هر از را ملوکانه مبارک خاطر بتوانم بنده وسیله بدان تا دهند ترتیبی زودتر چه هر جناب
  محمدعلی احترامات تقدیم با

 :لندن در ایران سفیر به خطاب سلطان امین نامه    
 نقاط، سایر و عرب عراق مردم بین توزیع برای و داده انتشار عربی به ای مقاله الدین جمال شیخ مجّددا   العنوان بعد»     

 را شرمی بی الدین جمال دفعه این. رسید همایونی اعلیحضرت نظر به مقاله آن پیش، روز چند. است فرستاده را آن از تعدادی
 مامت آخرش، تا مقاله اول از. ندارد سابقه كه است برده كار به تندی و زننده عبارات چنان)!( است رسانیده درجه ترین اعلی به

 تاس نموده تحریك را علما و ننموده قناعت ركیك عبارات این به حتی. است سلطنت مقام به توهین و تهمت پارچه یك مطالب،
 را مزخرفات این. کنند خلع سلطنت مقام از همیشه برای را او بلکه نمایند، تحریم ایران مردم برای را شاه به خدمت تنها نه كه

 .دارم شرم آن تکرار از كه است كرده ادا طوری
 را آن مفاد و ببرید بوری سالیس نزد را آن مطالعه، از پس که فرستادم پیوست به شما برای را مقاله آن از نسخه یک من    
 .دهید شرح او برای
 رسما   بوری، سالیس لرد نزد شاه جانب از لذا گرفته، قرار افترا و تهمت هدف مورد مستقیما   شاه خود مقاله این در چون    

 همه ینا باعث شماها ،کنید می قلمداد ما دوست را خودتان كه کشوری در رسد می نظر به چنین كه بگویید او به و کنید شکایت
 امن است ممکن چگونه. یابد می ادامه هم باز شد، انداخته راه تنباکو رژی مسأله در كه را بلوایی همان و اید شده آشوب و فتنه
 آشوب و فتنه مملکت در علنا   كه ای جزوه هم آن باشند؟ می آزاد ها نامه روز كه گفت و گذاشت روزنامه را عادی جزوه این
 به هك این یا بیندازند حبس به را او باید یا. كرد باید كار این برای ای چاره خالصه. است زده هم به را مردم صلح و كرده پا بر

" السلطان امین. کنند اعتماد انگلستان دولت نیت حسن و دوستی به همایونی اعلیحضرت كه این تا نمایند تبعید دوردستی جای
11 

 اهش  الدین ناصر از او  دل شوریده مریدان از یکی ایران در افغان سید به ها حرمتی بی و شاهانه فرمان آن پاداش به بعدها    
 طیتمشرو جنبش به هک بود کرمانی رضا مرزا اسلحه تیر این و رسانید، بقتل گلوله ربض به را او(  1915) در و گرفته انتقام
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 مرد دستب بلکه نشده، اننشین  کاخ انقالب قربانی  شاه یک بار اولین برای: "  بود گفته درباره سید خود. شد منتهی ایران در

  12". آمد در  پا  از عادی

 تجار که  نوشته مقاالت( الخافقین ضیاء) جریدهه ب وهم. مینمودند کمک او جریده نشر در را خان ملکم مرزا لندن در سید   
 نظام درباره افشا گری هیچ از جریده آن های شماره تمام در سید میبردند ایران به را جریده شان تجارتی اموال بین در ایران
 مناظ خان ملکم مرزا بجای که السلطنه عالء خان علی محمد  مرزا) لندن در ایران آنوقت سفیر حد یکه تا نمیکرد دریغ ایران
 یدار خود اگر او که نمود وخواهش نمود، شاه باره در او آرامش و تسلی به کوشش و شتافته نزدشه ب( بود شده منصوب الدوله

 نه: "  تگف و داد منفی جواب سید ولی دارد تقدیم او به هنگفتی مبلغ یک است حاضر نماید  موضوع ینا از گفتن و نوشتن از
 13..."شود عرصه گور به جسد ش  و دریده شکمش شده کشته شاه اینکه مگر شد نخواهم راضی

 دتبعی خاطر بدین  را مرد این ما:"  نوشت لندن در سید موجودیت به رابطه در بوری سالیس لرد به نامهء طی هم ایران شاه    
 ! ".؟ لندن ، کرد هجرت کجاه ب او آنوقت میکرد عمل انگلیس منافع ضد بر که کردیم
ه ب بار سه: »...  مینگارد «قاجاریه  دوران سیاسی اسناد »کتابش در ایرانی، مشهور پژوهشگر و محقق صفائی ابراهیم    

 دیپلمات اب و گریخته لندن به بصره طریق از و شده تبعید بغداد به دولت و  شاه ضد بر تحریکات جرمه ب  سوم بار ، آمده ایران
 .« ستا داده ادامه ایران دولت و سلطنت ضد بر گوئی  ناسزا و جوئی فتنه  به آنان پناه در و ریخته دوستی  طرح انگلیسی های
 عثمانی، سفیر بیک خالد خلیل از قول نقله ب گزارشی در شاه، ناصرالدین خارجه وزیر  الدوله قوام خان عباس میرزا     

 با و گذارد «ها بابی»  با مراوده بنای  الورود لدی هم شقّی بدبخت این و: » ...  مینگارد سید به راجع شاه، ناصرالدین عنوانی
 .«بریخت  الفت  طرح است رنجیده دولت از قدری میدانست که«  پاشا نصرت» 
 ذمه در  «انسان لباس در شیطان»  عنوان تحت مقاالتی ایرانی، زمام داران تحریکه ب استانبول چاپ «اختر » نامهء روز    
 و رتفط پست طلب، آشوب الحاد، و زندقه معاصی، لوث به آلوده دین، از بیگانه انگیز، فتنه را او رسانده، نشر به جمال سید
 اب آیینه هر بود، اسالم فضالی و علما سلک داخل باهلل نعوظ گمراه شیخ این هرگاه: » ...مینگارد آخر در و میکند وصف.... 

 افعال، سوء همه با جمال شیخ اینکه تر عجب. ندانگیزا بر فتنه اسالم ممالک در که شد میه ن همدست یاغی و مفسد ارامنه
 : اینکه از غافل است، بسته خود بر نیز سیادت عنوان

 «بگو میمانی چه پیغمبر به تو  بدو  ماند  همی بچه  را  شیر
 های نبشته و استوار منطق و آتشین بیان از جلوگیری و جمال سید کردن ساکت جهت ها بعد ایرانی، گذاران سیاست    

 امین خان علی میرزا طوریکه. شدند پشیمان جمال، سید بر ناروا چسب های بر این از کارانه، ریا و ظاهرا   اش، روشنگرانه
 معارضه پاریس و لندن در: »...مینگارد شاه، ناصرالدین به ای نامه در او، وز رای از یکی و شاه ناصرالدین خواص از الدوله
 توجه جلب بیشتر. نبود صائب تدبیر پرداختن او حال شرح به ناصری، کوکب و اختر و اطالع نامهء روز در و گفتن جواب در

 و کندمی دراز را حرف دنباله و مردم توجه جلب بیشتر .نبود صائب تدبیر پرداختن باید و میکند دراز را حرف دنباله و مردم
 اثر نیقی ملکم، مسموم قلم همزبان فرنگستان در. کرد تاثیرات بعضی عرب عراق و ایران در سید و ملکم مهمالت گفت باید
 تنبس و شوم قلم شکستن و سید و  ملکم کار در دارد ضرر چه: » ...  میگوید شاه،ه ب اش استشاری نامه در الدوله امین.« دارد
 اما: » کندمی صادر هدایت چنین الدوله، امین کاغذ باالی در شاه«  کنیم  اتخاذ مناسبی تدبیر و بشود گفتگوئی آنها، نجس زبان
 حرف السلطان امین جناب با مجلسی در البته هم( خان ملکم میرزا و افغانی الدین سیدجمال هدف) نجس نفر دو این فقره در

 14«میداند؟ مصلحت چه ببینید بزنید،

 لیع میرزا همان میداند، «مصلحت»  چه که ببیند و بزند حرف وی با الدوله امین تا است، گفته شاه که السلطان امین این      
 هب تلگرافی در نامبرده. شاه مظفرالدین پسرش صدراعظم هم و بود شاه الدین ناصر  صدراعظم هم که است مشهور خان اصغر
 و فساد حاالت از: » بود داده هدایت چنین را او الدین، جمال سید  ارتباط در عثمانی، امپراتوری در ایران سفیر الدوله، ناظم

 خبائث و کفر و رذله حاالت معرفی در مبسوطی شرح میشناسد، خوب را او هم اختر خود دارید، اطالع کامال مرد این شیطنت
 که)  دانند و برسد مردمه ب هم اختر معلومات او انگیز فساد های کاغذ رسیدن مقارن که شود نوشته اختر نسخه اولین در او

 15.«  است محض کفر و شیطان بلکه آدم، نه است مجتهد نه نویسنده( بدانند مردم

 سید، رازی.  میپنداشتند دشمن و بیگانه را او نیز«  بابیها»  نبود ایران در قاجاری نظام سران کار تنها جمال، سید با دشمنی  
 و ودهنم «نیچریه»  اثرش در که اشاراتی عالوه بر و... بود پرداخته طایفه این معرفی به قبال اش روشنگرانه های نبشته در
 یزن بیروت، چاپ بستانی، المعارف دائره برای را «با بیت» مهم مقاله است، خوانده «باطنیه»  بر داران  کشکول را بیانبا

 ای: »...اند گفته اند، نگاشته قاجار  شاه الدین ناصر به قمری 1319 عاشورا در که ای نامه در بابیه فرقه سران .است نگاشته

 افکار وهم افغان الدین جمال بیگانگان  خداع و دسایس از ساسشا فساد، و وقایع این جمیع که حقیقت آفتاب به قسم عالم، شهریار
 مطلب این وضوح بر اعظم ن برها و آزادگان دشمن و بود  آوار گان خواه بد جدید و قدیم از گمراه شخص این ست،ا او تابعان و

 ناعال بابیان بر شنیع طعن و شدید ذ م و گوئی بد ها روزنامه اکثر در نهاد خوارج بنیاد چون خارجه بالد در الدین جمال آنکه
 چون شخص این و نگریزیم او حماقت و بالهت از و بریزیم آمیزش طرح او  با که نموده تصور چگونه هللا معاذ حال... نمود
 ورکشه ب چار نا مطرود، ممالک جمیع از و شد مردود کل نزد نهاد دینی بی بنیان و نمود فساد نائره  ایقاد عالم ممالک جمیع در

 16..." یافت  راه ایران به چگونه جو فتنه شخص این... نداختا بی  تازه طرح و شتافت ایران
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 6تر 6 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

 

  اعدام و انداختن بدام در توطعه و دسیسه بهر هم آنجا درباریان وگردید  اخراج ایران از افتضاح و فضیحت چنین با افغان سید   
 هب شاه زمان همین در چنانچه. نمود خواهم اشاره آن به( او زندگی پایان و ترکیه در سید)  بعدی مبحث در که میزدند دست وی

 از. کند آغاز را عملی اقدامات الدین جمال سید نمودن معرفی ایرانی برای: "  که داد هدایت خود فرهنگ وزیر  السلطنه اعتماد
 مالج سید تابعیت در غیاب تذکره ایران اطالعات وزیر و یافت شهرت همدانی سید عنوانه ب الدین جمال سید که بود زمان همان
 همان اه نوشته بعضی در امروز که کردند ارائه جمال سید برای پاسپورت و( باشد آگاه جمال سید اینکه بدون)  کرد صادر الدین

 اساس به اسناد آن حالیکه در. میشود ارائه الدین جمال سید بودن ایرانی برای موثقی سند عنوانه ب تذکره همان و پاسپورت
 از را دسی بتوانند اینها آن، از بعد و شود معرفی «ایرانی»  الدین جمال سید تا بود شده تهیه شاه ناصرالدین ایران، شاه هدایت

 17..."دیگر  قصاص و کنند اعدام بکنند، محاکمه توانند می آوردند چنگ به و خواستند که وقتی بخواهند، دیگر کشورهای

 رسانند قتلب فجیع بشکل را افغان سید داشت تصمیم کرمانی، رضا مرزا بدست شاه الدین ناصر قتل از پس ایران وقت دولت    
 تنهض تنها نه سید رفتن میان از با اما شوند موفق توانستند بعدا هدف ینا در که بردارند میان از را  اسالم اتحاد جمعیت و

 ند،ه افغانستان، و بخشید روشنائی را شرق جهان وی خواهانه آزادی و بیدار گر اهداف بلکه نیافت پایان وی رهروان انقالبی
  .    بردند فیض آن از افریقا شاخ تا ایران، مصر،
 شهروندان از او. داشت فراوانی هاى خصوصیت(  افغان سید)  مرد این"   نوشته اند که انصاری احمد بشیرجناب خواجه     

 هباالخر و تسنن و تشیع ، روشنفکری و روحانیت عجم، و عرب افغانستان، و ایران غرب، و شرق. بود كوچك جهانی بزرگ
 رشد ابن و فارابی چون و ورزید می عشق موالنا و عطار چون او. بودند آمیخته بهم انسان ابر این درون در عرفان و فلسفه
 و ندوستا بشر نوع بزرگ سازان تاریخ بسان مرد این. بود ساخته خود هدف را دینی اندیشه تجدید غزالی چون و اندیشید می

 حتی كه هستند كساني ولی دانند مي شرق خواهانه آزادي هاى نهضت بزرگ پرور تیورى را او اى عده داشته، فراوانی دشمنان
 طافرا آسیاب سنگ دو میان در که بود گوهری او. میکنند بمباران را اش خاطره و سایه هم باز سال ده و صد یك گذشت از پس
 دشوار مسیر در آزادی و عدالت و حق راه ساالر قافله که رساند می ما به سید مبارزاتی  میراث. بود گرفته قرار تفریط و

 مي دانا را  خود كه جاهالنی خصوصا   فرومایه و حقیر دشمنان های اندازی سنگ و ها تهمت هدف پیوسته خویش مبارزه
 تادهایس جانوری هر عو عو برابر در كه نكرد طور این او ولى گرفت قرار انگاشتند، مي بصیر را خویش  كه كورانی و شمردند

 تر یرد  نتیجه در و ساخته كند اش اصلی مسیر در را وي حرکت کار این كه دانست مي او زیرا بکوبد، دهنش به سنگی تا شده
 19" رسید خواهد هدف به

 
 و زنند صدایم گویان شیعه ها سنى من، ام مجوس كه اند فكر در مسلمانان من، ام روسی كه پندارند مي ها انگریز"...     

 ن،م ندیدم کافر از الفتى تحفة اما من، ملحدم و کافر ها مال نظر در گویندم، بابی خواهان امامت. خوانند دشمنم على دوستداران
 اسالم سپاهی مرا دشمن اما دانند نمی خود از مرا اسالم عاشقان خوانند، علمم دلداده جاهالن و دانند علم از دور عالم و فقهی
  11" ساختند زندانیم بتکده در و کردند بیرونم مسجد از گوید، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مآخذ

  25 ص ش 0831 سویدن فرهنگی شورای اول جلد ـ افغانستان در خواهی مشروطه جنبش ـ هاشمی الدین سعد سید پوهاند ــ 0

    بیروت 0838 اول طبع الرساله موسسه( عربی رساله) ـ االفغانی الدین جمال  ــ عبدالمجید محسن کتور د  ـ 5

  سوم سال  سوم شماره مرزی برون آریانا ــ دینی فکر گر احیا افغانی الدین سیدجمال  ــ عثمان اکرم دکتور ـ 8

  523 ص 0871 رانته  دوم چاپ ــ ویرض  شیوا مکاظ داکتر ترجمه ــ ندسمرق ــ معلوف امین ـ 2

 (تنویر)  18 ص ــ افغان الدین جمال سید ــ یمدرس  ضیمرت ـ 2

  51 ص  5111 سال هالند فرهنگی ورایش  ـ تانافغانس نگاری  نامه روز و  تاریخ ـ تنویر حلیم کتور د  ـ 1

 50عیضاً ص  ـ 7

  70 ص  عیضاً  ـ 3

  27صفحهء شاهی، خسرو ازسیدهادی تدوین تاریخی، سیاسی اسناد و ها نامه از برگرفته ــ فاضل الرحمن فضل ـ 8

 85 ص 0885دسمبر المان نوید  انتشارات ـ خان آقا  مرزا  های شهاندی ـ آدمیت ون فرید ـ 01

   5101 اکتبر 01 شنبه  بوکی فیس سایت  Par  Afghan Philosopher Sayed Jamaluddin ـ 00

  22 ص  0883 سال پشاور  طبع معاصرــ افغانستان تاریخ در سیاسی قتلهای از های گوشه ـ 05

  22 ص هاشمی پوهاند ـ 08

 . 518ص ، فاضل الرحمن فضل ـ 02

 . 570 ص رساله عین ـ 02

  شاهنشاهی 5282 سال تهران، بابک، انتشارات ،523 صفحه صفائی، ابراهیم از قاجاریه، دوران سیاسی اسناد ز ا برگرفته ــ فاضل الرحمن فضل ـ 01

 نفر آریا الحق شمس مصاحبه ـ 07

 ابلک  ــ افغانی الدین جمال سید با مصاحبهــ  افغانى الدین جمال سید عالمه وفات سالروز دهمین و صد یك مناسبته ب ــ انصاری احمد بشیر خواجه  ـ 03

 ۷۰۰۲مارچ دوم، سال ــ ٥٤ مسلسل شمارهء  ناتهـ

 ص ند،میو انتشارات بنگاه  پروانی، احمد عبدالرحیم ترجمه عبدالقیوم، شاه داکتر افکار، و شخصیت: افغان الدین جمال سید از برگرفته ــ انصاری ـ 08
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