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 سید افغانی  در زمان که ،البرت هال
 درآنجا بیانیه ها ارایه می کرد موجود بود ؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماری که را  یضل صاحب را خواندم  به گفته فارسیان لذت بردم و نکته ای جالبامقاله ی دوست عزیزم جناب ف
به اشتباه نوشته بودند آنرا تصحیح و تشریح کرد که بدون شک بیانیه سید السادات افغاني  زیادی ازبزرگان ما درباره 

ارتباط داشت مارانیز  ی است درخور ستایش و به ترازوی تحقیق برابر .چون موضوع به هندوستان وکلکتهتصحیح
ازالی یاداشت  وداشت که چند سطری درباره ای موضوع مورد نظر ) بیانیه عالمه افغانی در البرت هال کلکته (

 : ستان عالقمند به موضوع عرض نمایمخدمت دو دوست نویسنده ام  فاضل عزیز و لمرگرامی ودو هایم

هندوستان پنچ بار که درآن مرحله تحصیل ابتدایی اش که درایام نظریات گوناگون وجود دارد که گویا سید به  اول:

نوجوانی از افغانستان آمده بود نیزشامل می گردد. ولی آنچه آشکار است  و اسناد نیز نشان می دهد سید به شهر کلکته 
اری آن دقیق بوده است .طوریکه جناب فاضل  وشم 1882دوبارسفر نموده است که سال یکی ازسفرهاش نوامبر 
سید نیزدر همین سال ازطرف سید  (البرت هال مدرسه عالیه ) دیگرازدانشمندان هندی نیز به همین باوراند که بیانیه

پ شده درهندوستان نیز همین تاریخ دقیق بوده است ، آخرین کتا ب که درباره سید چاارایه شده است.بنابر تحقیقات 
؛عبارت از ) سیدجمال الدین افغانی شماری را بخود جلب نمود وتوجه درهندوستان درسال های اخیر بچاپ رسیده 

وغرب  ( می باشد که بزبان انگلیسی نوشته شده است . درین کتاب نیز در رابطه  به بیانیه عالمه سید افغانی آمده 
 است  :

 

“ the article as  ( comment on the Commentator ) and a ( lecture on teaching and 
learning ) of Jamal al – Din which he delivered on November 1882 in Calcutta at 
Albert Hall, was then collected and published  by Adadal- GhafurShahbaz in 
Calcutta in 1884 in Maqalat –i- Jamaliyyah ( Jamal’s articles”   ( SAYYID JAMAL 
AL- DIN AL AFGHANI AND THE WEST  by Sheikh Jameil Ali  New Delhi , 2002  P 
20 )  

 

حیدرآباد  به ککلته خواستند. سید  -سها از دکن  یلگباید یاد آورشد که این تصادف  در زمانی اتفاق افتاد که سید را ان
ه متوجه عالوه برآنکن نااعالم داشت که مسلماوبرای شان  ،بود درحیدرآباد مصروف اصالح سستم تدرسی مسلمانان

مانند تا آنرا باشند  نیز متوجه  حفظ وحراست از زبان هندوستانی یا زبان اردو دکنی سستم تعلیمی خود گردند باید 
باچه نیرنگ نخست  لیسهاگلیسها ازدست ندهند. سید درک کرده بود که انگتحریکات و توطیه هایان الثر زبان فارسی با
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، وی ندی اعالن کردغجانشین آن می گردد در دهه سی قرن نوزده ملزبان فارسی را که گویا زبان هندوستانی 
میدانیست که اکنون انگلیسها در پی این استند تا زبان هندوستانی را که با رسم الخط عربی نوشته می شد نیز به یک 

چنین هم  هند باتقسیمزبان دیگرچون انگلیسی ویا هم هندی با رسم الخط دیوناگری تعویض نمایند . طوریکه درآخرکار
شد. ولی سید افغانی درهمه نوشته ها و دیدارها با مسلمانان هند روی این مساله بحث های جدی را در زمان که در 

سید به کلکته نیز اشاره ی  احضارخود به موضوع  رهمان اثرشهر حیدرآباد بسرمی برد انجام داد. نویسنده یادشده د
 دارد ومی نویسد: 

 

 “ In Hydarabad , ( Deccan) Jamal al – Din did not participate in political activities, 
but treid to reform religious, socil and Educational conditions of Indian Muslims.  
However he continue to propagate his “Anti- western “ revolutionary ideas through 
his pen and speeches. And as development in the Egypt took a serious turn, Jamal 
al –Din was kept under surveillance by the British Government of India and then 
summoned from Hyderabad to Calcutta and detained or kept house arrest  
forsometimes . In Calcutta too, he formed a small circle of dimers; wrote some 
articles and delivered a lecture at Albert Hall , Madrasa – e- Aliya. The Government 
in Calcutta until war was over and Egyptian nationalist (UrabiMovement) were 
defeated and English occupied Egypt.Subsequnent to this in 18882, Jamal al Din 
was permitted to leave for a destination of his own choice. He left Calcutta in late 
1882 and after a traval to England reached and stayed at Paris in January 1883.”  (  
SAYYID JAMAL AL- DIN AL AFGHANI AND THE WEST  P 20) 

 

جایی بنام  ) البرت هال ( در زمانی که عالمه سید درککلته بسرمی برد وجود داشت ؟   باید به عرض آیا  دوم :

رسانید که  جایی به این نام در زمان سید جمال الدین افغانی وجود نداشت. آنچه بنام البرت هال معروف گشته است 
  ه  بیشتربنام کوچ ای اخیروقعیت دارد که سالهاصآل این منطقه اکنون درجوار پوهنتون کلکته م
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تا کنون نیز این نام را ازدست نداده است . نویسنده بنگالی  کرشنا دتتا ه است که معروف بود (اندین کافی هوز)
 دراثرخود) شهرهای خیالی ( درباره یادآوری دارد و می نویسند :

  
“ The place was originallybuilt to commemorate the prince consort’s visit to 
Calcutta in 1890 , and named , without apparent irony, the Albert Hall. During the 
nationalist period , it became a meeting place for patriots…” ( Cities of the 
Imagination / Calcutta  by  Krishna Dutta  , Calcutta 2003  P 45 )   

 

 Madrasa ,  -ارایه کردهاست بنام  ) مدرسه عالیه  در دودهه ی آخیر قرن نوزدهم درمحلی که سید خطابه هاش
– e- Aliyارسی گلی( یاد می شد این مدرسه انwarren Hasting م ۱۷۸۰ورنر جنرال فورت ویلیام  درسال گ

اش رسمیت  موقفازاین زبان دم  آنبزبان  فارسی که تا  ذاشت تمام دروس وقوانین واصول آنگال اساس گدربن
درهندوستان باز نمانده بود نشروپخش می شد.زبان عربی نیز بخاطر که با تدریس علوم اسالمي رابطه ی نزدیک 

زمان به کسانی که  با  آنخودرا داشت. حکومت کمپنی شرقی در دومی اهگداشت درسستم تدرسی این مدرسه جای
خاطر اجرای اهداف استعماری خود اشد ضرورت بودند ویا یاد میداشتند ب لیسی آشناگسی ، عربي و انزبان های فار

شماری از مضامین سکیولررا نیز در مفردات شد داشت.  درین مدرسه  عالوه برآن که مسایل اسالمی را تدریس می 
دربخش بعدازتکمیل آن . فارغان این مدرسه که اکثریت شان به درجه مولویان و مفتیان می بودند ندجاه داده بودتدرسی 

رام تدرسی  این مدرسه  تدریس و آموزش گماشته می شدند. درپرودرحکومت کمپنیگ ونگوناگهای مختلف برکارهای 
ه زبان عربی اهمیتداشت. باید یاد آوری زبان فارسی  ) البته به شیوه ولهجه دري  افغانی  نه فارسی ایرانی ( نسبت ب

ردید تا گلیسی بود که بخاطر انجام وظایف خاص از آن استفاده می گشد که این مدرسه  از هرلحاظ یک مدرسه ان
ر هند شمالی نیز دست به ایجاد گتالش کردند تا درنقاط دیخوشبینانه لیسها گهمین مدرسه بود که بعدآ ان رثیرات موث

که تا اندازه ی درین کارخود موفق نیز گردیدند ولی دیری نگدشته بود  برندمانند دیوبند وغیره  مذهبیچنین بنیادهای 
 . که همین مدارس به کانون های اانقالبی و مقاومت علیه خودشان تبدیل گردیدند

 

 
 

Aliah or Calcutta Madrasah, the first educational institution set up in India in 1780 by 
Warren Hastings 

 

این نهاد وسمت دهی سرپرستي  کار بود که(Dr. A. Sprenger)اولین مدیر این مدرسه  مرد عیسوي مذهب بنام  
رامهای گپروبا درنظرداشت موثریت مدرسه ها وایجاد سستم جدید تعلیمی برای هند به عهده داشت.  ۱۹۲۷را تا سال  

اسعماری شان درهمین موقع  زیرکار گرفته شده است نظام پایه های  تقویه  حکومت هند بریتانویبخاطر سترده یگ
 طوریکه درباره نوشته اند :

 

“  However once the Company became a political power, it decided to ban missionary 
education entirely and did everything to keep missionaries out of Bengal. Instead it 
introduced a policy of Orientalism in order to strength and pacify the traditional Indian 
elites. The purpose was to perpetuate British political power at a time when it was 
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weak. Education was provided for native elite in their own language and largely 
under their control. Warren Hastings codified the Indian law for British administrative 
use. Thus the Hindus got the Gentoo Code 1776  and the Muslim their  
Mohammedan Code in 1781. He also founded the Calcutta Madrassah to conciliate 
Mohamedan of Calcutta so that the sons of  Muslim gentlemen could qualify for 
responsible and lucrative offices of the state. Soon to follow as the Benares Sanskrit 
College in 1791 … ‘’( colonialism and Nationalism in India by R.C.Vermani  Delhi 
2002 P 127 )  

  
خدمات قابل مالحظه ای برای تحکیم حاکمیت  درراٌس مدرسه عالیه ماندو )جر(  برای مدت مدیدی داکتر سپرنګر

. کارکرد ها و تالش های مداوم این مرد اگر برای استحکام قدرت ال انجام داد گدرقدم اول دربن ازین طریق بریتانوي
ه دوگروه عنعنه پسندان وتحول طلبان را بود ک پالیسی حکومت فورت ویلیم  بریتانوی  مهم بود درعین زمان همین

د تمام مذاهب موجود درهن مربوط به وعنعنه پسندان ن این تحول طلبان واختالفات شدیدی میاببارآوردند وبعدآ به 
بوجود آمدند وجنگ جدید میان میان هندوان ، مسلمانان وبودیستان دامن زدند . این دوگرایش نووکهنه دریک زمان 

 نان نیز باالثرهمین پالیسیمیان مسلماعصری گرایان درسراسر هندوستان هنگامه ی را برپا کرد . عنعنه پسندان و
سر سید احمد  دیگری هم بانامعالمه سید افغانی ووهواخواهان شان بانام  یکی  روه رقیب ایجاد شدند که سرنخگدو

سستم تعلیمي  که آوری شد براین تاکید می کرد.  سید افغانی  چنانکه درالی این مقاله نیز یاد میگرفتخان ارتباط 
تاشرق از شر استعمار که اکنون به این بهانه ساحه نفوذ وقدرت  کرداصالح باید مطابق خواسته های عصر موجود را
وجابجا در جستجوی  آلرفت وعمگد رهایی یابد ، اما درمقابل سرسید باین طرح افغانی درتقابل قراریخشبب خودرا دوام
لیسها گردید. سید احمد خان درضمن این اقدام خود اصل مخالفت با انگیمی غرب در هندوستان تعلی یدجدام سازی نظ

افتاده بود آنرا  وبنام آزادی هند ودرمجموع شرق براه  لیسهاگکه بنام مقاومت علیه ان مبارزه ذاشت وآنگرا نیز کنار 
 نیز رد کرد : 

 

‘’ what is important to remember is that Syed Ahmad always stressed the need to 
impart western education to upper class Muslims. The promotion of western 
education remained  frist and foremost task throughout his life. At the political level, 
he was a staunch loyalist of British government because he believed that the Britih 
government could not be easily dislodged. On the other hand, any hostility of British 
government might prove dangerous to educational efforts. He, therefore, advised all 
the educationally backward Muslims to remain aloof from politics. Also , he advised  
Muslims to remain aloof from the Indian National Congress when it was founded in 
1885. His  opposition to the Congress was because of the fear  that a system of 
representative government,  ‘ if introduced in india, would lead to Hindu mojorty ‘.  
Inspite of bitter memories of treatment of  the Muslim at the hand of the British, he 
preferred British rule to Hindu hegemony.  Though attitude of the Muslim towards 
British rule change after Syed.sdeth. Their misgivings about the Hindu majority 
remained. In this context, he laid the foundation of Muslim separation…’’ (colonialism 
and Nationalism in India p 163 ) 

 

واما سید افغانی و هواخواهان اش علیه این نظر سید احمدخان قرارگرفتند وهرنوع همکاری و تبعیت فرهنگی وسیاسی 
آزادی شرق مردود شمردند. واین سلسله سالها حتی بعداز وفات سید افغانی نیز درهند با استقبال غرب را تا سپیده دم 

پیگری می شد. ولی درضمن اینکه هواخواهان خود را داشت مخالفان خود را نیز داشت وحتی شماری ازمسلمانان 
بین انتقاد قرارمی دهند ومی  هند درحال حاضر موضعگری سید وهواخواهان اش را بخاطر ارایه همین نظرزیر ذره

گویند که سید با آنکه خالف تمدن نبود  باید مانند سرسید احمدخان علیه غرب و تعلیم تربیه غرب قد علم نمی کرد 
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اگرسیدافغانی سیداحمدخان را همراهی وتشویق می کرد اکنون مسلمانان شرق  باین روز بدی که باعدم درک اهمیت 
 ریوان شده اند نمی شدند . تعلیم و تحصیل علوم دست گ

کارش رابحیث  شمس العلما خواجه کمال الدین احمد  سپرنگربعداز به هرصورت کار مدرسه عالیه ادامه داشت   
آغازکرد که طبق معمول کادرهای اسالمی را برای ضرورت  نظام بریتانوی را  اولین سرپرست مسلمان این مدرسه 
ستیج  بیانیه های سید افغانی که دراکثر نوشته های نویسندگان افغان وغیره بنام  نیز تربیه می کرد. مدرسه عالیه یا 

رام گآنواال نیز همان پرود ودرردیگبعداز تجزیه هند ازشهر کلکته به شهر داکه انتقال  )البرت هال(  رقم یافته است
. شماری زیادی از سرشناسان  ودولتمردان بنګله دیش و پاکستان دوام دارد تعلیمی خود را ادامه داد که تا کنون نیز 

ازجمع فارغین این بنیاد اسالمی بوده اند . )بخاطرمعلومات زیاد میتوانید به سایت  این مدرسه که اکنون بنام مدرسه 
 عالیه داکه شهرت دارد مراجعه کنید ( 

 پایان
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